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 Tregtia me Pakicë 

Tremujori III, 2013 

Tiranë, më 30 dhjetor 2013:  Në tremujorin e tretë 2013, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me 

pakicë arriti 184,1 % kundrejt vitit bazë (2005=100). Indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë 

është rritur 2,8 % krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraardhës, dhe 6,5 % krahasuar me 

tremujorin paraardhës.  

Në këtë tremujor, në grupin “Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare të specializuara”, indeksi i volumit të  

shitjeve është rritur 4,9 % krahasuar me të njejtin tremujor të vitit paraardhës.  

Në tremujorin e tretë 2013, në grupin “Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve dhe 

motoçikletave“, indeksi i volumit të shitjeve është ulur 5,3 % krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit 

paraardhës, dhe është rritur 4,8 % krahasuar me tremujorin paraardhës.   

 

Fig. 1 Indekset  e volumit  në tregtinë me pakicë dhe tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin e 

automjeteve  dhe motoçikletave 
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Tab. 1 Indekset tremujore  në volum në tregtinë me pakicë dhe tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin 

e automjeteve  dhe motoçikletave 

(2005=100) 
     

% 

NVE Aktiviteti Ekonomik III.12 IV.12 I.13 II.13 III.13 

52 Tregtia me pakicë 179 201,4 168,3 172,9 184,1 

52.11 Art. të përzier kryes. ushq,pije,duhan në njësi treg. jo të spec 177,4 230,1 119,4 129,6 127,3 

52.12 Art. të përzier kryes. jo ushq në njësi tregtare jo të spec. 196 207,7 157,6 206,3 205,6 

52.2 Ushqime pije e duhan në njësi tregtare të spec. 121,9 125,8 149,4 115,6 127,8 

52.3 Produkte farmaceutike e mjeksore, kozmetike dhe të parfum. 328,2 347,9 374,7 347,8 386,6 

52.41-43 Veshje, këpucë dhe artikuj prej lëkure 161,9 176,4 233,5 202,3 233 

52.44-46 Paisje të ndryshme shtëpiake 198,8 224 168,9 211,8 219,6 

52.47-48 
Libra, gazeta, artikuj shkollor dhe të tjera industriale në dyqane të 
specializuara 155,8 159,7 130,6 141,1 153,9 

              

50 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 250,7 236,2 206,6 226,6 237,4 

50.1-50.4 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 298,6 303,7 286,1 314,9 312,5 

50.5 Tregtia me pakicë e karburanteve 235,8 217,2 185,6 203,3 216,7 

 

Tab. 2 Indekset mujore në volum në tregtinë me pakicë dhe tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin e 

automjeteve  dhe motoçikletave 

(2005=100) 
   

% 

NVE Aktiviteti ekonomik 7-13 8-13 9-13 III.13 

52 Tregtia me pakicë 186,5 185,7 180,2 184,1 

52.11 Art. të përzier kryes. ushq,pije,duhan në njësi treg. jo të spec. 125,8 137,1 118,8 127,3 

52.12 Art. të përzier kryes. jo ushq në njësi tregtare jo të spec. 224,1 186 206,8 205,6 

52.2 Ushqime pije e duhan në njësi tregtare të spec. 130,5 133,9 119,1 127,8 

52.3 Produkte farmaceutike e mjeksore, kozmetike dhe të parfum. 391,5 378,6 389,7 386,6 

52.41-43 Veshje, këpucë dhe artikuj prej lëkure 220,1 231,4 247,6 233 

52.44-46 Paisje të ndryshme shtëpiake 233,4 204,4 221 219,6 

52.47-48 
Libra, gazeta, artikuj shkollor dhe të tjera industriale në dyqane të 
specializuara 153,6 168,2 139,9 153,9 

            

50 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 244,7 241,6 226 237,4 

50.1-50.4 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 311,6 292,5 333,4 312,5 

50.5 Tregtia me pakicë e karburanteve 225,6 226 198,6 216,7 
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Tab. 3 Ndryshimi vjetor në tregtinë me pakicë dhe tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin e 

automjeteve  dhe motoçikletave 

(2005=100) 

   

% 

NVE Aktiviteti ekonomik 7-13 / 7-12 8-13 /8-12 9-13 / 9-12 

52 Tregtia me pakicë 6,6 2,9 -0,8 

52.11 Art. të përzier kryes. ushq,pije,duhan në njësi treg. jo të spec. -20,5 -22,4 -39,8 

52.12 Art. të përzier kryes. jo ushq në njësi tregtare jo të spec. 13,2 -7,7 9,7 

52.2 Ushqime pije e duhan në njësi tregtare të spec. 8,4 5,5 0,7 

52.3 Produkte farmaceutike e mjeksore, kozmetike dhe të parfum. 17,1 16 20,4 

52.41-43 Veshje, këpucë dhe artikuj prej lëkure 38,5 40,7 52,5 

52.44-46 Paisje të ndryshme shtëpiake 9,3 3,6 19,2 

52.47-48 Libra, gazeta, artikuj shkollor dhe të tjera  6,9 5,1 -14,7 

  industriale në dyqane të specializuara       

       

50 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 5,1 -14,2 -4,9 

50.1-50.4 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 4,6 -4,6 14,5 

50.5 Tregtia me pakicë e karburanteve 5,1 -16,6 -10,4 

 

Tab. 4 Ndryshimi mujor në tregtinë me pakicë dhe tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin e 

automjeteve  dhe motoçikletave 

2005=100 
   

% 

NVE Aktiviteti ekonomik 7-13 /6-13 8-13 /7-13 9-13 / 8-13 

52 Tregtia me pakicë 6,6 -0,43           -3,0 

52.11 Art. të përzier kryes. ushq,pije,duhan në njësi treg. jo të spec. -0,7 9 -13,3 

52.12 Art. të përzier kryes. jo ushq në njësi tregtare jo të spec. 7,8 -17 11,2 

52.2 Ushqime pije e duhan në njësi tregtare të spec. 7,4 2,6 -11,1 

52.3 Produkte farmaceutike e mjeksore, kozmetike dhe të parfum. 14,1 -3,3 2,9 

52.41-43 Veshje, këpucë dhe artikuj prej lëkure 11,6 5,13 7,0 

52.44-46 Paisje të ndryshme shtëpiake 12,4 -12,4 8,2 

52.47-48 Libra, gazeta, artikuj shkollor dhe të tjera  -2,9 9,5 -16,8 

  industriale në dyqane të specializuara       

          

50 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave 5,8 -1,3 -6,5 

50.1-50.4 Treg., mirëmb. dhe rip. i autom.dhe motoçikletave -4,1 -6,1 14 

50.5 Tregtia me pakicë e karburanteve 9,1 0,1 -12,1 
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Tab. 5 Indekset mujore në vlerë dhe volum në tregtinë me pakicë  

2005=100 

      

% 

NVE Grup 52 

Viti  2010 2011 2012 2013 

Muaji Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  

1 171,1 160 179,2 163,5 158,3 142,5 180,2 162,9 

2 173,7 161 176 157,6 161,2 144 181 162,8 

3 194,1 180,1 182 163,1 176,5 157,4 199,8 179,2 

4 181,4 168,9 177,4 159,7 171,7 153,6 189,3 168,8 

5 194 180 181,1 164,4 183,3 164,8 195,1 175,1 

6 191,4 180,8 185 169,4 187,2 169,3 193,9 174,9 

7 198,1 187,7 187,5 172,6 193,8 174,9 206,8 186,5 

8 207,4 195,2 206,9 190,3 200,4 180,4 205,5 185,7 

9 200,3 187,4 189,4 173,2 202,5 181,7 200,2 180,2 

10 195,1 182 192,1 175,3 213,5 191,2 : : 

11 193,2 180 200,4 182,8 204 182,3 : : 

12 228,9 209,5 237 214,6 259,6 230,6 : : 

 

Tab. 6 Indekset mujore në vlerë dhe volum në tregtinë, mirëmbajtjen, riparimin e automjeteve  

dhe motoçikletave 

2005=100 
      

% 

NVE  Grup 50 

Viti  2010 2011 2011 2011 

Muaji Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  Vlerë  Volum  

1 172,8 159,7 199,1 157,6 250,9 179,9 308,6 217,5 

2 168 154,5 206,9 161,6 230,8 163 275,5 193,3 

3 199,8 181,7 235,6 177,9 278,9 192,1 296,5 209,1 

4 156,9 136,2 249 185,6 290,4 200 314,7 221 

5 169,3 146 236,6 177,7 279 195,4 324 227,4 

6 181,1 155,3 238,5 180,3 286,6 205,4 328 231,4 

7 172,6 147,4 324,2 244,4 329,4 232,9 330,1 244,7 

8 188,1 159,8 334,6 250,8 405,4 281,5 343 241,6 

9 171,9 146,7 321,7 238,8 346,9 237,6 320,1 226 

10 182 155,3 298,3 220,2 341,7 235,8 : : 

11 198 168,4 299,7 217,9 323,6 224,1 : : 

12 217,8 179,6 303,5 220,9 358,6 248,6 : : 
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Metodologjia 

Indekset në tregtinë me pakicë dhe tregtinë dhe riparimin e automjeteve janë llogaritur bazuar në 

rezultatet e Anketës Tremujore në Tregtinë me Pakicë e Tregtinë dhe Riparimin e Automjeteve, për 

tremujorin e tretë 2013, të realizuar nga INSTAT. Grupet janë vlerësuar në bazë të përqindjes që secili  

produkt ose  mall ka zenë në shifrën gjithsej të afarizmit të realizuar nga ndërmarrjet. Për kodifikimin e 

produkteve është përdorur Nomenklatura e Produkteve (NP). Grupet kryesore të detajimit janë në 

përputhje me grupet koresponduese në Indeksin e Çmimeve të Konsumit. Indekset krahasohen me 

periudhën bazë, 2005=100. 

Ndryshimi vjetor në përqindje - mat ndryshimin në përqindje të treguesit ekonomik të tremujorit korrent 

ndaj tremujorit të njejtë të një viti më parë. Ndryshimi tremujor në përqindje - mat ndryshimin në përqindje 

të treguesit ekonomik të tremujorit korrent ndaj tremujorit paraardhës të të njejtit vit. 

Bazuar në aktivitetin kryesor janë përfshirë në vrojtim: 

• ndërmarrjet e tregtisë me pakicë grupi 52-NVE Rev.1.1 (përjashto 52.8 e 52.9) 

• tregtia  e riparimi i automjeteve grupi 50-NVE Rev 1.1 

Mostra për ndërmarjet me 1 - 4 të punësuar është marrë mostër me zgjedhje për anketim. 

Ndërmarrjet me 5 e më shumë të punësuar janë anketuar tërësisht. 

Mbledhja e informacionit, të dhënat mblidhen direkt nga ndërmarrjet me anketues të cilët plotësojnë 

pyetësorin Anketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve të Tregtisë. 

Përkufizime të treguesve kryesorë 

Shifra e afarizmit përfshin të ardhurat mujore gjithsej  që ndërmarrja realizon gjatë muajit nga shitja e 

mallrave, shitja e produkteve të veta dhe shërbimeve përjashtuar Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).  

Të punësuarit përfshin të gjithë personat që aktualisht punojnë në ndërmarrjen që vrojtohet si: pronarët 

dhe bashkëpronarët, personat e familjes që ndihmojnë në kryerjen e aktivitetit dhe të punësuarit me 

pagesë, në fund të tremujorit. 
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Indekset 

Indekset Shprehin ndryshimin në kohë të një variabli të dhënë ose tërësi variablash. 

Indeksi i volumit është llogaritur duke eleminuar ndikimin e cmimeve nëpërmjet deflatimit të indeksit të 

vlerës me indeksin e çmimeve të konsumit sipas grupeve koresponduese.  

Indeksi i punësimit është llogaritur si raport i numrit të të punësuarve për periudhën referuese me 

periudhën bazë. 

Nomenklatura e Veprimatrive Ekonomike rev.1.1  

 

50 
 

Tregtimi, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilëve dhe motoçikletave   

 

50.1 
 Tregtia e automjeteve 

 

50.10 Tregtia e automjeteve 

 

50.2 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve  

 

50.20 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve  

 

50.3 Tregtia e pjesëve të këmbimit të automjeteve 

 

50.30 Tregtia e pjesëve të këmbimit të automjeteve 

 
50.4 Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave aksesorëve dhe pjesëve  

  
të këmbimit   

 

50.40 Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave aksesorëve dhe pjesëve 

  
 të këmbimit   

 
50.5 Tregtia me pakicë e karburanteve për mjetet e transportit  

 
50.50 Tregtia me pakicë e karburanteve për mjetet e transportit  

52 

 

Tregtia me pakicë  

 
52.1 Tregtia me pakicë në njësi tregtare jo të specializuara 

 
52.11 Tregtia me pakicë në njesi tregtare jo të specializuara, kryesisht për produkte  

  

ushqimore e pije 

 
52,12 Tregtia me pakicë në njësi tregtare jo të specializuara, kryesisht produkte  

  
jo ushqimore 

 
52.2 Tregtia me pakicë të produkteve ushqimore,  pijeve dhe duhanit në njesi tregtare  

  

të  specializuara 

 
52.21 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve 

 
52.22 Tregtia me pakicë e mishit dhe e produkteve me bazë mishi 

 

52.23 Tregtia me pakicë e peshkut, dhe produkteve të tjera të detit 

 
52.24 Tregtia me pakicë e bukës, e ëmbëlsirave dhe e sheqerkave 

 
52.25 Tregtia me pakicë e pijeve(vere,vaj,birre e pije te tjera) 

 

52.26 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit 

 

52.27 Tregtia me pakicë e produkteve të tjerë ushqimore në njësi tregtare të  

  
specializuara (vezë, vaj, nënprodukte qumështi etj) 
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52.3 Tregtia me pakicë e produkteve farmaceutike dhe mjeksore, e produkteve  

  
të bukurisë dhe tualetit 

 
52.31 Tregtia me pakicë e produkteve farmaceutike  

 
52.32 Tregtia me pakicë e artikujve mjeksore dhe ortopedike 

 

52.33 Tregtia me pakicë e parfumrave dhe e produkteve të bukurisë  

 
52.4 Tregti të tjera me pakicë të produkteve të tjera në njesi tregtare të specializuara 

 
52.41 Tregtia me pakicë e tekstileve 

 

52.42 Tregtia me pakicë e veshjeve 

 
52.43 Tregtia me pakicë e këpucëve dhe e artikujve të lëkurës 

 
52.44 Tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisjeve të ndricimit dh eartikujve shtepiake 

 
52.45 Tregtia me pakicë e paisjeve elektroshtëpiake dhe e aparateve të radios  

  

dhe e televizionit 

 
52.46 Tregtia me pakicë e artikujve të imët, bojrave, qelqit dhe artikujve prej qelqi 

 
52.47 Tregtia me pakicë e librave, gazetave, revistave dhe artikuj kartolerie 

 

52.48 Tregtia me pakicë për produkte të tjera në dyqane të specializuara  

 

 

 

 

 


