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Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin

Nëntor 2013, arriti 114,2 përqind kundrejt muajit Dhjetor 2007
(Dhjetor 2007=100), duke shënuar një ulje prej 0,5 përqind krahasuar me muajin e mëparshëm.

Ndryshimi vjetor në muajin nëntor është 1,0 përqind. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,5 përqind.
Krahasuar me muajin e mëparshëm:
Indeksi i grupit “Ushqime dhe pije jo alkoolike” shënoi ulje me 1,4 përqind. Ulja

më e madhe prej 11,4 përqind vërehet në nëngrupin “fruta”. Këtu mund të përmendim uljet e çmimeve të portokalleve me 38,5 përqind,
limonave me 32,2 përqind, mandarinave me 19,7 përqind, kivi me 9,6 përqind, etj. Ulje çmimesh vërehen
edhe në disa nëngrupe të tjera të grupit të ushqimeve, ku mund të përmendim uljet në nëngrupin “vajra dhe
yndyrna” me 0,4 përqind, “bukë dhe drithëra” me 0,3 përqind, etj. Indeksi i nëngrupit “zarzavate përfshirë patatet” shënoi ulje prej 0,5 përqind, ku mund të përmendim uljet e çmimeve të lulelakrës me 36,4 përqind, spinaqit
me 29,0 përqind, sallatës jeshile me 20,6 përqind, kastravecit me 6,9 përqind, domateve me 3,1 përqind, etj.

Indeksi i grupit “Veshje dhe këpucë” nuk ka ndryshuar, brenda tij indeksi i nëngrupit “këpucë” ka shënuar një
rritje prej 0,1 përqind.

Indeksi i grupit “Pije alkoolike dhe duhan” shënoi një rritje prej 2,2 përqind,

brenda këtij grupi çmimi i pijeve
alkoolike shënoi një ulje prej 0,3 përqind, ndërsa çmimi i duhanit shënoi një rritje prej 4,1 përqind.

Indeksi i grupit “Qera, ujë, lëndë djegëse dhe energji” shënoi një rritje prej 0,3 përqind, ku mund të veçojmë
rritjen e çmimit të lëndëve djegëse me 1,3 përqind.

Indeksi i grupit “Transporti” ka shënuar

ulje prej 0,2 përqind. Brenda këtij grupi çmimi i naftës shënoi një ulje
prej 0,6 përqind, ndërsa çmimi i benzinës shënoi një rritje prej 0,2 përqind.

Në grupet e tjera ndryshimet variojnë nga – 0,2 përqind në 0,1 përqind.

Ndikimi i grupeve në totalin e ndryshimit

* Shuma e ndryshimit mund të mos jetë e barabartë me shumën e ndikimeve të 12 grupeve,
për shkak të rrumbullakimeve gjatë proçesit të llogaritjes së indeksit.
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SHËNIME METODOLOGJIKE:

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK), duke ﬁlluar nga muaji Janar 2008 do të llogaritet me
shportën e re të artikujve. Peshat e artikujve janë llogaritur bazuar në rezultatet e Anketës së
Buxhetit të Familjes, realizuar nga INSTAT gjatë periudhës Tetor 2006- Shtator 2007.
Muaji Dhjetor 2007 do të shërbejë si periudhë bazë për llogaritjen e indeksit (Dhjetor 2007 = 100).
Ndryshimi i mëparshëm i shportës së artikujve është bërë në muajin Janar të vitit 2002, ku numri
total i artikujve u rrit nga 221 në 1993 në 262 artikuj.
Në shportën e re numri total i artikujve është 272
Indeksi i ri do të vazhdojë të llogaritet dhe publikohet duke përdorur strukturën e Klasiﬁkimit të
Shpenzimeve sipas Qëllimit (COICOP) me 12 grupe kryesore, tërësisht të përputhshëm me
klasiﬁkimin e shpenzimeve që përdor EUROSTAT.
Indeksi i ri do të mbulojë gjithë territorin e vendit (fshat-qytet) në ndryshim nga indeksi i mëparshëm
që llogaritej vetëm për zonën qytetare.
Peshat e artikujve do të llogariten të veçanta për çdo prefekturë.
Çmimet e artikujve do të mblidhen në 11 qytetet - prefekturë, ku prefektura Kukës do të përfaqësohet nga prefektura Dibër.
Çdo artikull i shportës do të përfaqësohet në indeks me peshën e tij gjeograﬁke
Indeksi i ri do të vashdojë të publikohet vetëm në nivel kombëtar
Për llogaritjen e Indeksit të Çmimeve të konsumit në Shqipëri përdoret formula e Laspeyres:

Peshat (w = P*Q) e periudhës bazë janë përdorur për llogaritjen e indeksit:

Në mënyrë më të detajuar, çmimi relativ është llogaritur për çdo produkt dhe çdo prefekturë duke përdorur mesataren gjeometrike:

Ndryshimet mujore zinxhir japin çmimet relative krahasuar me periudhën bazë:

Çmimet relative agregohen me peshat gjeograﬁke për të formuar indekset e çdo produkti për gjithë
Shqipërinë
ku
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Agregimi për të gjitha produktet jep IÇK e Shqipërisë:
ku

Akronime:
P

çmimi

PR

çmimi relativ

I

indeksi

IÇK
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t

periudha korente t

t=0

periudha bazë 0

r

peshat gjeograﬁke

w

peshat e produkteve

j

numri i prefekturave

i

numri i produkteve

Ndryshimi vjetor mat ndryshimin e indeksit të çmimeve midis muajit korrent me të njëjtin muaj të vitit
të mëparshëm. Ky ndryshim është rrjedhojë e ndryshimeve korente në nivelin e çmimeve por mund
të ndikohet edhe nga efektet e papërsëritshme të cilitdo muaj.
Ndryshimi mujor mat ndryshimin e indeksit të çmimeve të muajit korent me muajin e mëparshëm.
Ky tregues është i ndjeshëm nga efektet sezonale.
Ndryshimi mesatar 12 mujor mat ndryshimin e indeksit mesatar të konsumit në 12 muajt e fundit
me indeksin mesatar të 12 muajve të mëparshëm.
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