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Prishtinë,10.03.2023: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të 

Statistikave  Afatshkurtra të Tregtisë me pakicë duke paraqitur indeksin e qarrkullimit  për muajin 

Dhjetor 2022 (2020=100).  

Këto statistika janë pjesë  përbërëse e Programit statistikor të ASK - së, dhe bazohen në deklarimet e 

ndërmarrjeve.  

Duke filluar nga Muaji Janar, ky është publikim i rregullt ne baza mujore.Rezultatet e këtij hulumtimi 

paraqesin  ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha mujore. 

Rezultatet e këtij hulumtimi në të njëjtën kohë përdoren për nevoja të përpilimit të llogarive kombëtare 

dhe janë burim i rëndësishëm në përpilimin e Bruto Produktit Vendor me qasjen e prodhimit dhe 

shpenzimeve  në baza tremujore. 

Ky publikim do t’i nënshtrohet revidimit. 

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

Mensure Qerkezi   -  Zëvendësuese e shefit të Divizionit 

Hysni Elshani        – Shef i sektorit të statistikave ekonomike

Bekim Bojku – Zyrtar për Statistika të energjisë

Mars, 2023 Zv. i Kryeshefit Ekzekutiv ASK-së 

Ilir T. Berisha 
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1       Tregtia me pakicë 

1.1.  Struktura e qarkullimit në sektorin e tregtisë me pakicë për muajin Dhjetor 2022 

 

Në muajin Dhjetor 2022  struktura e qarkullimit ishte : Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 

38.91%; Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara 

3.93%; Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 23.28%; Tregtia me 

pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara 1.05%; Tregtia me pakicë 

e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara 16.74%; Tregtia me pakicë e mallrave kulturore 

dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara 0.88%; Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të 

specializuara 14.38%; Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 0.15% dhe Tregtia me pakicë jo 

në dyqane,( Përmes postës apo internetit) 0.67%.     

    

           

1.2. Struktura e numrit të punësuarve për muajin Dhjetor 2022  

 

Në muajin Dhjetor 2022  struktura e të punësuarve sipas aktivitetit ekonomik ishte : Tregtia me pakicë 

në dyqane jo të specializuara 36.46%; Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, 

në dyqane të specializuara 4.15%; Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të 

specializuar 10.41%; Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të 

specializuara 1.32%; Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara 

23.35%; Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara 1.23%; 

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 22.42%; Tregtia me pakicë jo në 

dyqane, tezga ose tregje 0.28% dhe Tregtia me pakicë jo në dyqane,(Përmes Postës apo Internetit) 

0.38%.     
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Indeksi i vëllimit të qarkullimit dhe numrit të të punësuarve 

 
Tab. 1: Indeksi i qarkullimit në sektorin e tregtisë me  pakicë për muajin Dhjetor 2022 në 
raport me (2020=100) 
 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 2020 12.2022
12.2022        

/  2020

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 100,00 174,02 74,02%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
100,00 171,90 71,90%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të 

specializuar
100,00 197,25 97,25%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në 

dyqane të specializuara
100,00 193,56 93,56%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
100,00 196,07 96,07%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
100,00 221,94 121,94%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 100,00 199,12 99,12%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 100,00 144,47 44,47%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,( Përmes postës apo internetit) 100,00 134,28 34,28%

 
 
Fig. 1: Struktura e qarrkullimit në sektorin e tregtisë me pakicë për muajin Dhjetor 2022 
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Tab. 1a:  Ndryshimi i indeksit të qarkullimit nga aktiviteti tregtisë për periudhën Dhjetor 
(2022 ) - Dhjetor (2021) 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 12.2021 12.2022
12.2022  / 

12.2021

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 155,34 174,02 12,02%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
165,62 171,90 3,79%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të 

specializuar
166,07 197,25 18,77%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në 

dyqane të specializuara
187,01 193,56 3,50%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
189,86 196,07 3,27%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
188,39 221,94 17,81%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 176,07 199,12 13,09%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 180,99 144,47 -20,18%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,( Përmes postës apo internetit) 132,22 134,28 1,56%
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Indeksi numrit të të punësuarve 

Tab. 2:  Indeksi i numrit të punësuarve në sektorin e tregtisë me pakicë për Dhjetor në 
raport me (2020=100) 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 2020 12.2022
12.2022 

/  2020

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 100,00 100,25 0,25%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
100,00 117,01 17,01%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 100,00 94,40 -5,60%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane 

të specializuara
100,00 107,18 7,18%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
100,00 116,17 16,17%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
100,00 113,72 13,72%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 100,00 119,13 19,13%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 100,00 63,56 -36,44%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,(Përmes Postës apo Internetit) 100,00 141,07 41,07%

Fig. 2: Struktura e të punësuarve në sektorin e tregtisë me pakicë për muajin Dhjetor 
2022 
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 Tab. 2a:  Tab. 2:  Ndryshimi i indeksit të numrit të të punësuarve nga aktiviteti tregtisë 
për periudhën Dhjetor (2022 ) - Dhjetor (2021) 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 12.2021 12.2022
12.2022  / 

12.2021

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 107,47 100,43 -6,55%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
134,85 116,74 -13,43%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të 

specializuar
108,34 104,01 -4,00%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në 

dyqane të specializuara
136,35 110,82 -18,72%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
123,56 115,61 -6,44%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
127,74 113,95 -10,80%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 126,20 118,55 -6,06%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 152,65 64,10 -58,01%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,(Përmes Postës apo Internetit) 197,14 141,97 -27,98%



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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