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Prishtine, 10 Janar 2023: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin mujor të 

rezultateve të Statistikave  Afatshkurtra të Industrisë duke paraqitur Indeksin e vëllimit industrial për 

periudhën mujore -Tetor 2022 (2020=100).  

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

bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Këto të dhëna që ofrohen synojnë të paraqesin 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 mujore, nëpërmjet të cilave 

kuptohet zhvillimi i ciklit në  industri. 

Rezultatet e këtij publikimi 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: 

- Zëvendësues i Drejtorit të Departamentit

- Zëvendësuese  e Udhëheqësit të Divizionit të Statistikave Ekonomike

- Zyrtare e Statistikave Ekonomike

- Zyrtar i TI-së për Statistika Ekonomike

Ismajl Sahiti 

Mensure Qerkezi 

Dafina Kumnova  

Guxim Neziri 

  Janar, 2023        Zv. i Kryeshefit Ekzekutiv ASK-së 

   Ilir T.Berisha 
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1   Industria 

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

 Tetor - 2022 – Tetor - 2021 

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

vitit paraprak ( Tetor 2021) ishte : Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret)  -0,03%; Industria përpunuese 

0,21%; Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar -0,03% ; dhe Furnizimi me ujë, veprimtaritë 

e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave 0,28%. 

1.2. Struktura e numrit të të punësuarve nga aktivitetet Industriale (B, C, D dhe E)  

 Tetor - 2022 – Tetor - 2021 

Në muajin Tetor të vitit 2022 indeksi i numrit të punësuarve në sektorët e Industrisë krahasuar me muajin 

e njejtë të vitit paraprak (Tetor 2021) ishte : Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) -0,06%; Industria 

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

ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave 0,00%. 
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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 2020 10-2022
10-2022 / 

2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,00 100,20 0,20%

Industria përpunuese 100,00 100,66 0,66%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të 

kondicionuar 
100,00 100,36 0,36%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe 

trajtimit të mbeturinave
100,00 100,40 0,40%

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

Sektorët 10-2021 10-2022
10-2022 / 

10-2021

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,23 100,20 -0,03%

Industria përpunuese 100,45 100,66 0,21%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të 

kondicionuar 
100,39 100,36 -0,03%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe 

trajtimit të mbeturinave
100,12 100,40 0,28%
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Fig. 1a: Ndryshimi i vëllimit të prodhimit industrial sipas aktiviteteve (B,C,D,E) 
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2.2. Indeksi i numrit të të punësuarve nga aktivitetet Industriale (B,C,D,dhe E) 

Tab. 3:  Indeksi i numrit të të punësuarve nga aktiviteti industrial (2020=100) 

Sektorët 2020 10-2022
10-2022 / 

2020

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,00 99,96 -0,04%

Industria përpunuese 100,00 100,08 0,08%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të 

kondicionuar 
100,00 99,92 -0,08%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe 

trajtimit të mbeturinave
100,00 100,05 0,05%

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

Sektorët 10-2021 10-2022
10-2022 / 

10-2021

 Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 100,02 99,96 -0,06%

Industria përpunuese 100,13 100,08 -0,05%

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të 

kondicionuar 
99,94 99,92 -0,03%

Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe 

trajtimit të mbeturinave
100,05 100,05 0,00%
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Fig. 2a: Ndryshimi i numrit të të punësuarve sipas aktiviteteve B, C, D dhe E  (2020=100) 
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o Adresa:  AGJENCIA E  STATISTIKAVE TË KOSOVËS,

Rr. ”Zenel Salihu”, nr. 4, 10000  Prishtinë

o Telefoni:  +383 (0) 38  200  31 129

Kryeshefi  Ekzekutiv: +383 (0) 38 200  31 112

o Fax: +383 (0) 38 235 033

o E-mail: infoask@rks-gov.net

o Ueb-faqe:   http://ask.rks-gov.net

o © : Agjencia e Statistikave të Kosovës,
o Riprodhimi autorizohet nëse tregohet burimi.
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