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ABSTRAKT

Studimi ka për qëllim, të analizojë inflacionin në Shqipëri, si rrjedhojë e ndryshimeve
të çmimeve në sektorët e tregtueshëm dhe të patregtueshëm të  mallrave dhe shërbimeve
të shportës mbi të cilën bazohet aktualisht matja e këtij treguesi. Në këtë aspekt, janë bërë
përpjekje për shpjegimin dhe matjen e efektit të Balassa- Samuelson, në rastin e Shqipërisë,
duke evidentuar ndikimet e ndryshimit të çmimeve të sektorit të patregtueshëm mbi atë të
tregtueshmin. Ky aspekt merr një rëndësi të veçantë, për të vlerësuar këto ndikime, në
pritje të rritjes së çmimeve të ujit, të energjisë elektrike etj.. Në studim është analizuar
sjellja e inflacionit sipas sektorëve dhe brenda tyre, si edhe janë vlerësuar faktorët sezonalë,
sidomos ata të fundvitit për sektorët dhe për nëngrupet e veçanta të tyre.

Në përfundim të tij, është prezantuar një model i mundshëm, për parashikimin e
inflacionit, në rastin e ekonomisë shqiptare, që merr në konisderatë kontributin e inflacionit
të secilit sektor në inflacionin total. Në këtë mënyrë, ai mund të ndihmojë procesin e
parashikimit të inflacionit.
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I. KONSIDERATA TË PËRGJITHSHME.

Studimi i inflacionit, bazuar në kontributin që jep ai i sektorit të mallrave të tregtueshëm
dhe ai i sektorit të mallrave të patregtueshëm, paraqet një rëndësi të veçantë që lidhet me
disa argumente teorike dhe praktike, ndër të cilat më kryesoret janë:

1. njehsimi i inflacionit sipas sektorëve të mësipërm, mundëson evidentimin e efektit
Balassa-Samuelson në dy raste kryesore:

• rasti i parë, është ai studimit të këtij efekti në marrëdhëniet ndërmjet vendeve.
Teoritë moderne ekonomike të cilat merren me studimin e këmbimeve në tregjet
ndërkombëtare, janë përqendruar sot më shumë se kurrë, në diferencat që ekzistojnë në
treguesin e inflacionit. Kjo është bërë edhe më evidente në vendet e eurozonës.
Ekonomistëve me kohë u ka lindur pyetja: përse të ekzistojnë ndryshime, madje të
dukshme, në inflacionet ndërmjet vendeve, kur politika monetare e ushtruar nga e njëjta
bankë, konkretisht, nga Banka Qendrore Europiane, ka për synim unifikimin e tyre? Përgjigja
e kësaj pyetjeje do të mbështetej kryesisht në teorinë e çmimeve në një zonë monetare;

• rasti i dytë, është ai i studimit të efektit Balassa – Samuelson brenda ekonomisë
së një vendi, për të shpjeguar diferencat në inflacionet e dy sektorëve dhe ndikimet e tyre
si në inflacionin total ashtu edhe ndërmjet tyre.

2. një bankë qendrore duhet të njohë jo vetëm vlerën totale të inflacionit, por edhe burimet
e tij, në konteksin e shportës së mallrave mbi të cilën ai matet;

3. metodologjitë bashkëkohore dhe statistikat ndërkombëtare e kanë inflacionin të matur
jo vetëm sipas grupeve, nëngrupeve dhe artikujve të shportës, por edhe mbi bazën e
ndarjes së artikujve sipas dy sektorëve: atij të tregtueshëm dhe të patregtueshëm. Në
këtë mënyrë arrihet të ekzaminohet kontributi në inflacion sipas sektorëve. Përse të mos
e ketë dhe të mos e shfrytëzojë këtë informacion edhe banka jonë qendrore?

4. ekzistenca e diferencave në inflacionet e këtyre dy sektorëve bën të nevojshme njohjen
dhe identifikimin e tyre, duke parë jo vetëm kontributin e tyre në inflacionin total, por edhe
ndikimin e njërit sektor tek tjetri;

5. duke plotësuar në këtë mënyrë të dhënat edhe për inflacionet sipas sektorëve, ndihmohet
procesi i vështirë i parashikimit të inflacionit total, nëpërmjet lidhjeve statistikore që do të
verifikohen për secilin sektor;
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Sidoqoftë, e rëndësishme është të sqarohet dallimi që ekziston midis dy sektorëve: atij të
prodhimit të të mirave që këmbehen dhe atij në të cilin të mirat mbeten në territorin ku
“prodhohen apo ku shërbehen”, me fjalë të tjera të të mirave apo të mallrave të tregtueshëm
dhe të patregtueshëm.

Sektori i mallrave të tregtueshëm, është mjaft i ekspozuar ndaj konkurrencës. Për këtë
arsye, shpesh në literaturën bashkëkohore cilësohet si sektori “i ekspozuar”. Ky fakt
shpjegon një karakteristikë mjaft të dallueshme të çmimeve të mallrave që bëjnë pjesë në
të, atë që devijimet ndërmjet çmimeve të tyre janë të vogla. Jo vetëm kaq, në tregun e
mallrave të tregtueshëm edhe  tendenca e shmangieve ndërmjet çmimeve, në të shumtën
e rasteve, është në kahun rënës. Kjo rënie do të jetë gjithnjë e më e fortë, sa më e lartë të
jetë kërkesa për rritje të fitimeve nëpërmjet rritjes së produktivitetit të punës. Rritja e
prodhimit të mallrave në këtë sektor, i dedikohet më shumë përsosjeve në teknologji sesa
rritjes së rendimentit të punës njerëzore. Në këtë aspekt, sektori “i ekspozuar”, njeh rritje
të vogla pagash, por që nuk reflektohen në mënyrë të dukshme në rritjen e çmimeve. Pra,
rritja e çmimeve apo inflacioni në sektorin e mallrave të tregtueshëm, do të ishte edhe më
i lartë, për shkak të rritjes së pagave, nëse nuk do të vepronte faktori “konkurrencë”, i cili,
realisht, normalizon apo rregullon çmimet në treg.

Konkludohet se, diferencat midis çmimeve të mallrave të tregtueshëm kanë
tendencë të pastër rënëse, sa më shumë shtohen kërkesat për të siguruar dhe
për të rritur fitimet nga rritja e produktivitetit. Është rritja e fortë dhe e shpejtë e
produktivitetit në kushtet e një konkurrence të plotë, që realizon këtë tendencë.

Sektori i mallrave të patregtueshëm apo sektori “nën strehë”, siç mund edhe të quhet
në mënyrë figurative për shkak të veçorisë që ai paraqet, është ai sektor në të cilin kostot
shtesë që kontribuojnë në rritjen e produktivitetit, pasqyrohen shumë më dukshëm në
rritjen e pagave dhe për pasojë, në atë të  çmimeve.

Pra, nëse do të krahasoheshin këta dy sektorë nga pikëpamja e kostove marzhinale që
kontribuojnë në rritjen e produktivitetit, do të konkludohej se ato janë mjaft të ndryshme
ndërmjet tyre:  kostoja marzhinale në sektorin e mallrave të patregtueshëm është, në
pjesën më të madhe të rasteve, disa herë më e lartë sesa ajo në sektorin e mallrave të
tregtueshëm. Në termat e inflacionit, kjo do të thotë që një rritje kostojeje me qëllim
rritjen e produktivitetit, në sektorin e mallrave të patregtueshëm pasqyrohet më
me intensitet dhe në madhësi më të lartë në rritjen e pagave në këtë sektor, pra
çmime më të larta, për pasojë nivele më të larta inflacionesh në këtë sektor.
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Brenda një vendi, inflacioni është rezultat i inflacioneve të të dyja grupeve të mallrave të
përmendur më lart, pra të të dy sektorëve. Sa më i zhvilluar të jetë një vend nga pikëpamja
ekonomike dhe sa më i hapur ekonomikisht të jetë, aq më të ekuilibruar do ta ketë shifrën
e inflacionit në drejtim të kontributit që jep në të secili nga sektorët.

Ndërsa, ndërmjet vendeve të ndryshme, konkretisht atyre të eurozonës, diferencat në
inflacione, shpjegohen në shumicën e rasteve nga efektet strukturore. Studiuesit kanë
konkluduar se faktorët kryesorë për nivelet e larta të inflacionit në vende të ndryshme të
eurozonës lidhen në pjesën më të madhe me:

• tregjet e punës shumë pak të liberalizuara;
• nivelet e punësimit që nuk njohin rritje për periudha të konsiderueshme;
• politikat buxhetore që shpeshherë nuk janë në mënyrë strikte të shtrënguara.

Po në vendet në tranzicion?

Në këto vende, burimet kryesore që ndikojnë në kahun rritës të normës së inflacionit: rritja
e ofertës monetare dhe monetarizimi i deficitit buxhetor, bëhen edhe më agresive duke i
theksuar tendencat rritëse të inflacionit. Në periudhat e paszbatimit të politikave stabilizuese
inflacioniste, inflacioni mund të vijojë rritjen, kryesisht si rezultat i faktorëve të tillë si:

Analiza në vijim do të ketë për objekt studimin e inflacionit, parë në këndvështrimin e
kontribuesve të tij, atij që vjen nga sektori i mallrave të tregtueshëm dhe atij të mallrave të
patregtueshëm, në kuadrin e ekzistencës së efektit Balassa – Samuelson brenda një
vendi, konkretisht, për rastin e Shqipërisë.

Teorikisht efekti Balassa – Samuelson, brenda një vendi ka këtë kuptim:

sa më i lartë është ndryshimi midis produktiviteteve të sektorit të mallrave të tregtueshëm
nga ai i mallrave të patregtueshëm (diferenca e produktiviteteve sektoriale), aq më të larta
janë çmimet relative të sektorit të mallrave të patregtueshëm.

nënçmimi i dukshëm i monedhës vendase apo mbiçmimi i kursit real efektiv të
këmbimit;

rritja në shkallë të ndryshme e produktivitetit në sektorin e mallrave të patregtueshëm
dhe në atë të mallrave të tregtueshëm, pra ekzistenca e shpërpjesëtimeve në
produktivitetet e këtyre dy sektorëve. Në pjesën më të madhe të rasteve ky
shpërpjesëtim shkakton presione inflacioniste nga kahu i kërkesës së mallrave të
patregtueshëm.
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Në formën e shprehjes matematikore, efekti Balassa – Samuelson do të ishte:

pN – pT = aT - aN dhe ndryshimi i çmimeve të konsumit në total do të jepej nga shprehja:
p = pT + (1 - α) (aT - aN) ku,

pN : ndryshimet e çmimeve në sektorin e mallrave të patregtueshëm;

pT  : ndryshimet e çmimeve në sektorin e mallrave të tregtueshëm;

aT : rritja e produktivitetit në sektorin e mallrave të tregtueshëm;

aN : rritja e produktivitetit në sektorin e mallrave të patregtueshëm;

p  : ndryshimi total i çmimeve të konsumit;

α : pesha e sektorit të mallrave të patregtueshëm, në IÇK.

Në rastin e studimit të inflacionit në Shqipëri, në këtë aspekt, paraprakisht lindin dy probleme
për t’u zgjidhur:

së pari: hartimi i një metodologjie të saktë dhe më pas njehsimi i inflacionit si rezultat i
inflacioneve të dy sektorëve të mallrave;

së dyti: vlerësimi i produktivitetit të dy sektorëve.

Ndërsa i pari, është një hap të cilit i është dhënë zgjidhje në këtë studim, problemi i dytë
mbetet ende i pazgjidhur, për shkak të mungesës së plotë të një treguesi, i cili mat ose
përafron matjen e produktivitetit sipas sektorëve.

Në këto kushte, matja e plotë e efektit të Balassa - Samuelson në ekonominë shqiptare,
aktualisht, është e vështirë të kryhet. Megjithatë, njohja e përbërësve të IÇK-së, sipas
sektorëve të mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm, paraqet interes të veçantë
studimi. Sjellja e inflacioneve të këtyre sektorëve mund të modifikojë në mënyrë të
konsiderueshme, inflacionin total dhe tendencat e tij.
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II. Hapat metodologjikë në llogaritjen e inflacioneve sipas dy sektorëve

Riklasifikimi i mallrave sipas dy kategorive: të tregtueshëm dhe të patregtueshëm.

Për të qartësuar më shumë këtë seksion të studimit, është e nevojshme të sqarohet,
kontretisht, përbërja e secilit sektor. Përvojat e deritanishme kanë treguar se baza e matjes
së indeksit të çmimeve të konsumit, është shporta e mallrave kryesorë të konsumit, të
cilët zënë pesha të caktuara në të. Kriteret kryesore që janë ndjekur në këtë ndarje kanë të
bëjnë me: (a) faktin nëse përbërësit e shportës në momentin e tregtimit ndryshojnë apo jo
vendndodhjen; (b) faktin e shkallës së ekspozimit të mallrave të shportës përballë
konkurrencës. Në pamje të parë gjithçka duket e thjeshtë. Në fakt, problemet fillojnë të
shfaqen kur punohet konkretisht me mallrat e saj. Një detajim i plotë i shportës sipas
mallrave dhe shërbimeve dhe peshës përkatëse të tyre, do të ndihmonte mjaft në saktësinë
e rezultateve  për inflacionet e secilit sektor. Problemi është që jo gjithmonë, këto të dhëna
ekzistojnë dhe u vihen studiuesve në dispozicion të plotë. Në këto raste, bëhen përafrime
që lejojnë dhe që nuk deformojnë informacionin mbi kontributin e inflacionit të secilit sektor
mbi inflacionin total.

Më poshtë paraqiten përbërjet e sektorëve në bazë të shportës së mallrave që shërben
për llogaritjen e IÇK-së në Shqipëri1.

Nga ndarja e bërë del në pah që në sektorin e parë, bëjnë pjesë mallra, të konsumit
afatshkurtër dhe afatgjatë. Ndërsa në të dytin bëjnë pjesë, elementet kryesore të sferës
së shërbimeve. Në fakt, në grupin e dytë të tij, nuk duhet të merrnin pjesë karburantet. Ato
duhet të gjenin vendin e tyre në sektorin e mallrave të tregtueshëm. Meqenëse, në të
dhënat më të detajuara që disponohen, nëngrupi “karburante dhe energji” është i pandarë
sipas përbërësve, atëherë u gjykua, që ai të qëndrojë në sektorin e mallrave të patregtueshëm,
së bashku me qiranë dhe me ujin. Në këtë nëngrup, përbërësi “qira”, zë peshën më të madhe,
ndërsa të tjerët zënë një peshë të vogël, duke mos deformuar inflacionin e këtij sektori.

Arsyeja që “energjia” të jetë në këtë sektor, është se megjithëse ajo ka një system dytarifor
çmimesh, përsëri bën pjesë në mallrat me çmime të administruara nga shteti, ku faktori

Tabelë 1: Klasifikimi i shportës së mallrave sipas dy sektorëve. 
Sektori i mallrave të tregtueshëm Sektori I mallrave të patregtueshëm 

Ushqim dhe pije joalkoolike 
Pije alkoolike dhe duhan 

Veshje dhe këpucë 
Pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje 

Qira, ujë, karburant dhe energji 
Kujdes mjeksor 

Transport 
Komunikim 

Argëtim dhe kulturë 
Arsim 

Hotel, kafene dhe restorante 
Shërbime të tjera 

1 Bëhet fjalë për shportën e re të mallrave, të rezultuar nga vrojtimi i buxhetit të familjeve shqiptare, në vitin 2000.
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“konkurrencë” është i pakonsiderueshëm. Ajo konsiderohet si një shërbim i ofruar me
çmime dhe tarifa të përcaktuara.

Rillogaritja e peshave të secilit sektor në IÇK dhe e peshave të nëngrupeve në secilin
sektor.

1)- Mallra të tregtueshëm:

Pesha e sektorit të mallrave të tregtueshëm në IÇK: 0.54.

2) - Mallra të patregtueshëm:

Pesha e sektorit të mallrave të patregtueshëm në IÇK: 0.46

Llogaritja e indeksit të çmimeve për secilin grup bëhet sipas teknikës së llogaritjes që
ofron teoria statistikore e indekseve.

Për të marrë forma agregate indeksesh është e nevojshme që të ndiqen dy hapa:

së pari: ponderohen indekset individuale (të nëngrupeve) me peshat përkatëse për secilin
nëngrup brenda sektorëve. Për secilin sektor bëhet shuma e tyre e cila nuk është gjë
tjetër veçse indeksi i sektorit;

së dyti, indekset e sektorëve ponderohen me peshat e secilit sektor në IÇK dhe shuma e
tyre jep IÇK-në totale, e cila duhet të rezultojë e njëjtë me IÇK-në e publikuar.

Tabelë 2: Peshat e nëngrupeve në sektorin e mallrave të tregtueshëm. 
Peshat brenda 
nëngrupit  “të 
tregtueshëm” 

Ushqim-pije 
joalkoolike 

Pije 
alkoolike 

dhe duhan 

Veshje dhe 
këpucë 

Pajisje shtëpie 
dhe 

mirëmbajtje 

Totali i peshave 
të nëngrupit 

 0.79 0.057 0.07 0.083 1.0 

Tabelë 3: Peshat e nëngrupeve në sektorin e mallrave të patregtueshëm. 

Peshat brenda 
nëngrupit “të 

patregtueshëm” 

Qira, ujë, 
karburant 

dhe 
energji 

Kujdes 
mjeksor Transport Komunikim 

Argëtim 
dhe 

kulturë 
Arsim 

Hotel, 
kafene 

dhe 
resto. 

Të 
tjera 

Totali i 
peshave 

të 
nëngrupit 

 0.53 0.046 0.105 0.029 0.06 0.02 0.16 0.05 1.0 
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III.  TENDENCAT E NDJEKURA NGA INFLACIONET SIPAS SEKTORËVE2.

Ashtu edhe siç pritej, janë mallrat e tregtueshëm që i kanë dhënë tonin inflacionit. Megjithatë,
këtu mund të dallojmë dy periudha: deri në vitin 2000 dhe pas këtij viti. Nëse në periudhën
e parë vihet re edhe ndonjë devijim, në periudhën e dytë shihet që inflacioni total ndjek me
besnikëri të plotë inflacionin e mallrave të tregtueshëm.  Kjo për arsye se, në periudhën e
dytë rritjet e çmimeve në sektorin e mallrave të tregtueshëm kanë qenë më evidente.
Theksohet se, një pjesë e madhe e mallrave të këtij sektori, janë të importuar. Për pasojë,
çmimet e këtyre mallrave kanë qenë nën presionin e luhatjeve të kursit të këmbimit dhe të
një pjese të inflacionit të importuar. Nga ana tjetër, nuk ka munguar edhe prania e elementeve
spekulative në tregtimin e tyre. Periudhat e festave janë ato që evidentojnë më shumë
këtë karakteristikë të mallrave të tregtueshëm.

Ndërsa duket se në vite inflacioni total ka qëndruar disi indiferent ndaj inflacionit të mallrave
të patregtueshëm. Vetëm fundi i vitit 2001, ka shfaqur një tendencë në rritje të inflacionit të
mallrave të patregtueshëm. Kjo, për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Ndikimi
i këtij grupi pritet të rritet, pasi siç edhe dihet, do të vijojë reforma në drejtim të çmimeve të
energjisë elektrike dhe ujit.

Grafik 1: Ecuria e IÇK-së totale dhe sipas sektorëve (në %).
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Grafik 2: Ecuria e normave mujore të inflacionit (totale dhe sipas sektorëve).

Grafik 3: Ecuria e normave vjetore të inflacionit (totale dhe sipas sektorëve).

III.1. Ecuria e inflacioneve të nëngrupeve brenda secilit sektor .

Sektori i mallrave të tregtueshëm: Nëngrupi ushqimor është ai që ka ndikuar ndjeshëm
inflacionin e mallrave të tregtueshëm, për vetë peshën e lartë që ka në konsumin e familjeve
shqiptare. Ndonëse pesha e tij, ka rënë në krahasim me fillimin e viteve ’90, përsëri ai
mbetet mjaft i rëndësishëm në përcaktimin e ecurisë së inflacionit në total.
Grafik 4 : Normat mujore të inflacionit në sektorin e mallrave të tregtueshëm.
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Grafik 5 : Normat vjetore të inflacionit në sektorin e mallrave të tregtueshëm.

Për periudhën e krizës së vitit 1997 dhe deri në fund të vitit 1998, vihen re rritje të larta
vjetore të inflacionit të mallrave të tregtueshëm, madje është grupi ushqimor “ushqime
dhe pije joalkoolike”, që evidentoi rritjen më të lartë në tre muajt e parë të vitit 1997. Kjo do
të thotë, që periudha e krizës në Shqipëri, ndikoi drejtpërdrejt në sektorin e mallrave të
tregtueshëm që në pjesën më të madhe përbëhet nga mallra të nevojës së parë.

Grafik 6 : Normat mujore të inflacionit në sektorin e mallrave të tregtueshëm të  grupit
“ushqim dhe pije joalkoolike”.
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“ushqime dhe pije joalkoolike”.

Sektori i mallrave të patregtueshëm: Megjithë pamjen e sheshtë dhe pa luhatje të
dukshme duket qartë që grupi “qira, energji, ujë dhe karburante”, është ai që na ka shkaktuar
“tronditjet”, në ecurinë e inflacionit të mallrave të patregtueshëm. Ngritja e çmimeve të
karburanteve në tremujorin e parë të vitit 2000 dhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike
në dhjetor të vitit 2001 kanë shkaktuar lëkundjet më të dukshme të inflacionit të këtij grupi.

Grafik 7. Norma mujore e inflacionit në sektorin e mallrave të patregtueshëm.
Grafik 8. Norma vjetore e inflacionit në sektorin e mallrave të patregtueshëm.

III.2. Analiza të rezultateve të korrelacionit.

III.2.1. ANALIZA KORRELATIVE NDËRMJET SEKTORËVE.

Teza se luhatjet në çmimet e mallrave të patregtueshëm përçohen në mallrat e tregtueshëm
është një tezë sa ekonomikisht e mbështetur ashtu edhe e verifikuar. Normalisht, rritjet në
çmimin e energjisë elektrike do të ndikojnë në rritjen e çmimeve të mallrave të konsumit,
si të sektorit të tregtueshëm ashtu edhe të atij të patregtueshëm.

Sa i fuqishëm do të jetë ky ndikim dhe për sa kohë do të vazhdojë të transmetohet?

Për t’i dhënë një përgjigje deri-diku të saktë kësaj pyetjeje, do të përdoren rezultatet që na
sjell analiza korrelative ndërmjet inflacioneve të sektorëve. Interesant është fakti që kjo
analizë sjell informacione të ndryshme për periudha të ndryshme kohore. Kjo dëshmon
për sjelljen e modifikuar të inflacioneve të sektorëve ndaj njëri-tjetrit.
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Në pamjen e parë duket sikur lidhja është e parëndësishme ndërmjet sektorëve. Megjithatë,
rezultatet tregojnë se nuk mund të injorohet në kohë një lidhje e tillë. Duhet patur parasysh
se, ekzistojnë edhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në inflacionet e dy sektorëve.

Analiza tregon se brenda së njëjtës periudhë kohore (muaji) koeficienti linear i korrelacionit
midis inflacionit të mallrave të patregtueshëm dhe atij të mallrave të tregtueshëm është

0.16 për gjithë periudhën 1994-2002. Së pari, fakti që ky koeficient është pozitiv, tregon se
ekziston një lidhje e drejtë midis dy inflacioneve. Pra, rritja e çmimeve në sektorin e mallrave
të patregtueshëm shkakton rritje në çmimet e mallrave të tregtueshëm. Së dyti,  vlera
numerike e koeficientit, tregon se inflacioni i mallrave të patregtueshëm shpjegon inflacionin
e mallrave të tregtueshëm në masën 2.6 për qind.

Verifikohet që transmetimi i tij do të bëhet me rreth një muaj vonesë, në një masë më të
fortë, me rreth 3.3 për qind ndikim mbi inflacionin e mallrave të tregtueshëm.

Duket që çmimet e sektorit të tregtueshëm janë më të ndikuar një periudhë më vonë. Pra,
tregu bëhet edhe më i ndjeshëm dhe transmeton në mënyrë më të plotë rritjet e çmimeve
të mallrave të patregtueshëm tek ata të tregtueshmit.  Kështu, rritja e çmimeve të energjisë
elektrike, të karburanteve apo të qirave do të fillonte që në muajin korrent për të vijuar me

intensitet më të lartë në muajt në vijim. Kjo lidhje vijon të ketë këtë intensitet edhe 12 muaj
më vonë, duke dëshmuar për qëndrueshmërinë e ndikimit të faktorit “çmime të mallrave
të patregtueshëm” mbi inflacionin e mallrave të tregtueshëm.

Për periudhën 1998-2002 kjo lidhje rezulton rreth 2.4 herë më e fortë, duke dëshmuar për

Tabelë 4: Koeficienti i korrelacionit (brenda muajit) për periudhën 1994-2002. 
INF_PATREG 1.00 0.16 

INF_TREG 0.16 1.00 
 

Tabelë 5: Koeficienti i korrelacionit (me vonesë 1 muaj) për periudhën 1994-2002. 
INF_PATREG (-1) 1.00 0.18 

INF_TREG 0.18 1.00 

Tabelë 6: Koeficienti i korrelacionit (me vonesë 1 muaj) për periudhën 1998-2002. 
INF_PATREG (-1) 1.00 0.28 

INF_TREG 0.28 1.00 
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rritjen intensive të ndikimit të çmimeve të mallrave të patregtueshëm mbi ata të
tregtueshmit. Ndërkohë që për periudhën paraardhëse, ku është përjashtuar viti 1997, kjo
lidhje rezulton me një koeficient korrelacioni të dobët, 0.13, apo 0.15 pikë më poshtë sesa
në periudhën 1998-2002.

III.2.2. ANALIZA KORRELATIVE BRENDA SEKTORËVE.

Rezultatet e analizës korrelative edhe brenda sektorëve janë dhënë si për normat mujore
ashtu edhe për ato vjetore të inflacioneve përkatëse.

Analiza korrelative tregon se në lidhjen dyshe midis secilës normë mujore të  inflacionit
dhe normës mujore të tij për sektorin e mallrave të tregtueshëm, intensitetin më të
lartë të lidhjes e ka nëngrupi “ushqime dhe pije joalkoolike”. Inflacioni i këtij grupi shpjegon
rreth 98.8 për qind të ndryshimeve të çmimeve të sektorit të mallrave të tregtueshëm.
Ndërkohë, të konsiderueshme janë edhe lidhjet e tjera. Megjithatë, nivelin më të ulët të
fortësisë së lidhjes e paraqet  nëngrupi “veshje dhe këpucë”, me shpjegueshmëri rreth
20.3 për qind.

Normat mujore mbartin në vetvete edhe efektet sezonale, ekzistenca e të cilave është
mjaft e lartë në mallrat ushqimorë dhe që shkakton një luhatshmëri të inflacionit të të gjithë
sektorit. Ky faktor bën që shkalla e përcaktueshmërisë së inflacionit të sektorit të
tregtueshëm të rezultojë mjaft e lartë nga inflacionet e mallrave ushqimorë.

Një pamje e kundërt shfaqet në korrelacionet e inflacioneve me bazë vjetore.  Nëngrupi
“veshje dhe këpucë”, shpjegon më shumë se nëngrupet e tjera normën vjetore të inflacionit
të sektorit të mallrave të tregtueshëm. Kjo vjen për faktin se nga viti në vit ndryshimet e
çmimeve të veshjeve, të këpucëve, të pajisjeve shtëpiake dhe të atyre të mirëmbajtjes,
pësojnë ndryshime më të mëdha sesa produktet ushqimore. Koncepti i modës dhe i
ndjekjes së saj, bën të hyjnë në treg mallra të çmimeve më të larta se një vit më parë, që
në njëfarë mënyre janë më atraktive për konsumatorët dhe veçanërisht për konsumatorët
shqiptarë. Nga ana tjetër, efektet sezonale të cilat shfaqen në normat mujore (dhe që janë
shumë më evidente për mallrat ushqimorë), në analizën e normave vjetore, nuk ekzistojnë.
Kjo bën që pesha e shpjegueshmërisë së mallrave ushqimorë të bjerë ndjeshëm në nivel

Tabelë 7: Korrelacioni në sektorin e mallrave të tregtueshëm. 
Korrelacioni linear 
(normat mujore) INF_MUJOR_IÇK_TR Korrelacioni linear (normat 

vjetore) VJET_TREG 

INF_MUJ_U_PJ 0.994969 VJET_U_PJ 0.374901 
INF_MUJ_P_AL_D 0.571267 VJET_P_A_D 0.490751 
INF_MUJ_PAJ_MIR 0.567761 VJET_PAJ_MIR 0.620376 

INF_MUJ_VESH_KEP 0.446830 VJET_VESH_KEP 0.671251 
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vjetor, tek inflacioni vjetor i sektorit.

Përsa i takon lidhjeve korrelative brenda sektorit të mallrave të patregtueshëm, del
qartë se në nivel mujor, inflacioni i nëngrupit “qira, ujë, karburante dhe energji”, shpjegon
në një masë të konsiderueshme inflacionin e sektorit përkatës: rreth 94 për qind e ndryshimit
mujor të çmimeve të sektorit të mallrave të patregtueshëm shpjegohet nga ndryshimet e
çmimeve të këtij nëngrupi.

Analiza e normave vjetore, tregon që shpjegueshmërinë më të lartë në inflacionin e këtij
sektori e jep nëngrupi “hotele, restorante dhe kafene”, i ndjekur nga grupet “komunikim”
dhe “transport”. Ata shpjegojnë, përkatësisht, 65.6, 32.4 dhe 27 për qind të ndryshimit të
inflacionit vjetor të sektorit të mallrave të patregtueshëm.

III.3. Disa përfundime të analizave sezonale.

Një moment të rëndësishëm për analizën e inflacionit sipas sektorëve përbën sjellja sezonale
e çmimeve të mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm.

Interes të veçantë për mallrat e tregtueshëm paraqet studimi i faktorit sezonal nga viti
1998 e në vijim. Kjo për faktin se, përveç shfaqjes së rregullt të faktorit sezonal në periudha
të caktuara të vitit, sezoni në inflacion filloi të duket edhe në fundvite. Shpjegimi që Banka
e Shqipërisë ka dhënë rregullisht për këtë fenomen, është lidhur me praninë e festave dhe
me riaktivizimin e elementit  spekulativ në treg, i cili deformon, drejt rritjes, çmimet, kryesisht

Tabelë 8: Korrelacioni në sektorin e mallrave të patregtueshëm. 
Korrelacioni linear 
(normat mujore) INF_MUJOR_IÇK_PATR Korrelacioni linear 

(normat vjetore) INF_VJETOR_IÇK_PATR 

INF_MUJ_ARSIM -0.059199 INF_VJET_ARSIM 0.019 
INF_MUJ_H_R_K 0.101684 INF_VJET_H_R_K 0.81 

INF_MUJ_KOMUNIK 0.069393 INF_VJET_KOMUNIK 0.57 
INF_MUJ_MJEK 0.104307 INF_VJET_MJEK 0.45 

INF_MUJ_Q_U_K_EN 0.970123 INF_VJET_Q_U_K_EN 0.20 
INF_MUJ_TJERA 0.058437 INF_VJET_TJERA 0.41 

INF_MUJ_TRANSP 0.271413 INF_VJET_TRANSP 0.52 
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Tabelë 9: Faktorët sezonalë (për mallrat e tregtueshëm). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: INF_MUJOR_CPI_TR 

Adjusted Series: INF_MUJSA 
Scaling Factors: 

1 0.600754 
2 -0.909550 
3 -0.498799 
4 0.000989 
5 0.099684 
6 -2.035331 
7 -2.394713 
8 -0.315699 
9 0.992601 
10 0.083067 
11 0.757653 
12 3.619342 

Tabelë 10: Faktorët sezonalë (për ushqimet dhe pijet dhe joalkoolike). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: INF_MUJ_U_PJ 

Adjusted Series: INF_MUJ_UPJ_SA 
Scaling Factors: 

1 0.814772 
2 -1.012260 
3 -0.548545 
4 0.002836 
5 0.019077 
6 -2.704522 
7 -3.139749 
8 -0.383530 
9 1.315702 
10 0.048278 
11 0.897692 
12 4.690250 

Tabelë 11: Faktorët sezonalë (për pijet alkoolike dhe duhanin). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: INF_MUJ_P_AL_D 

Adjusted Series: INF_MUJ_PAD_SA 
Scaling Factors: 

1 -0.619846 
2 -0.295838 
3 -0.376683 
4 0.074566 
5 0.119591 
6 0.925196 
7 -0.073248 
8 0.200126 
9 -0.175212 
10 0.093096 
11 -0.043888 
12 0.172140 
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të mallrave ushqimorë. Në mënyrë të përsëritur, çmimet e tyre, janë rritur për shkakun  e
mësipërm, të nxitur nga kërkesa e lartë për to në treg.

Përfundimet e analizës së këtij faktori tregojnë se në muajin dhjetor, çmimet e grupit të
mallrave të tregtueshëm rriten mbi ecurinë e tendencës mesatare me rreth 3.6 pikë

përqindjeje.

Në mënyrë më të shprehur ky faktor, del në nëngrupin “ushqime dhe pije joalkoolike”, me
rreth 4.6 pikë përqindjeje më lart se tendenca mesatare e inflacionit të këtij nëngrupi për
periudhën në studim.
Pozitivisht në rritjen e çmimeve në fundvit ndikojnë edhe “pijet alkoolike dhe duhani”,
megjithëse në një masë mjaft më të ulët se nëngrupi paraardhës.

Tabelë 12: Faktorët sezonalë (për veshje dhe këpucë). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: INF_MUJ_VESH_KEP 
Adjusted Series: INF_MUJ_V_K_SA 

Scaling Factors: 
1 0.010735 
2 -1.272191 
3 -0.481227 
4 -0.092790 
5 0.450802 
6 -0.051644 
7 -0.130738 
8 -0.449416 
9 0.047918 

10 0.732395 
11 0.973313 
12 0.262842 

Tabelë 13: Faktorët sezonalë (për mallrat e patregtueshëm). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: NDRYSH_MUJ_PATREG 

Adjusted Series: 
NDRYSH_MUJ_PATR_SA 

Scaling Factors: 
1 -0.360138 
2 -0.640904 
3 -0.294902 
4 1.567904 
5 -0.370069 
6 -0.237785 
7 -0.347229 
8 -0.602705 
9 -0.206899 

10 0.069163 
11 0.349456 
12 1.074107 
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Natyra spekulative e tregut të brendshëm bie në sy edhe tek grupi “veshje dhe këpucë”, ku
sezoni zbulon një rritje çmimesh prej rreth 0.26 pikë përqindjeje.
Sjellja e mësipërme sezonale e inflacionit dhe matja e këtij sezonaliteti, bën më të
domosdoshëm rishikimin e parashikimeve për inflacionin, duke marrë në konsideratë efektin
sezonal në mënyrë më realiste.

Megjithëse sektori i mallrave të patregtueshëm është më pak i ekspozuar ndaj efektit sezonal
të fundvitit, përsëri ai manifeston për periudhën 1998-2001, ndikime në rritje të inflacionit.
Nëngrupi më evident është ai i “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”. Vendosja e sistemit
dytarifor të energjisë elektrike në muajin dhjetor 2001, ka rritur ndikimin sezonal të këtij nëngrupi.

Në total apo për të dy sektorët së bashku, për periudhën 1998 - 2002 efekti sezonal për
fundvitin arrin në +2.5 për qind mbi tendencën mesatare të inflacioneve të muajve dhjetorë,
një fakt ky për t’u konsideruar.

Tabelë 14: Faktorët sezonalë (për grupin “qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”). 
Sample: 1998:01 2002:12 

Difference from Moving Average 
Original Series: INF_MUJ_Q_U_K_EN 

Adjusted Series: INF_MUJSA 
Scaling Factors: 

1 -0.707980 
2 -1.405477 
3 -0.659965 
4 3.494991 
5 -0.690103 
6 -0.480993 
7 -0.632235 
8 -1.426681 
9 -0.611621 
10 0.266540 
11 0.694512 
12 2.159011 
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IV. NJË MODEL I MUNDSHËM PËR VLERËSIMIN E KONTRIBUTIT TË
INFLACIONEVE TË TË DY SEKTORËVE TEK INFLACIONI TOTAL.
.
Modeli sugjeron një paraqitje të thjeshtë të kontributit të inflacionit të secilit sektor në
inflacionin total. Ai është ndërtuar duke patur parasysh hipotezat:

a) e ekzistencës së një ekonomie të vogël;
b) e një ekonomie të ndarë sipas dy sektorëve: të mallrave të tregtueshëm dhe të

mallrave të patregtueshëm.

Çmimet e përgjithshme të mallrave (të matura me anën e indeksit të çmimeve të konsumit)
rezultojnë si një mesatare e peshuar e çmimeve të dy sektorëve. Modeli mund të shkruhet
në formë lineare si në ekuacionin 1:

p = a pNT
   + (1-a) pT

3 (1)
pT = f1 (i variablave shpjegues për inflacionin e sektorit të mallrave të tregtueshëm) (2)
pNT = f2 (i variablave shpjegues për inflacionin e sektorit të mallrave të patregtueshëm) (3)

Pas, verifikimit të kontributit të secilit sektor në inflacionin total (ekuacioni 1), modeli
plotësohet edhe me dy lidhje të tjera bazë, të shprehura sipas funksioneve f1 dhe f2

përkatësisht tek 2 dhe 34. Duke patur lidhjet për inflacionet e secilit sektor, (tek 2 dhe 3),
realizohet parashikimi për inflacionin total, në bazë të kontributit përkatës të tyre, tek
ekuacioni 1.

IV.1. A është i përshtatshëm ky model në rastin e ekonomisë shqiptare?

Hipoteza e ndërtimit të këtij modeli, deri-diku, kënaq kushtet në të cilat zhvillohet ekonomia
shqiptare.

Së pari, ekonomia jonë është një ekonomi e vogël, me përpjekje pozitive drejt hapjes. Na
lind e drejta të bëjmë një cilësim të tillë, për sa kohë që vlera totale e import-eksporteve
nuk është veçse 39 për qind e vlerës së PBB-së së vendit5.

Së dyti, mund të zbatohet një model i tillë, sepse seritë ekzistuese të indeksit të çmimeve
të konsumit në vite, lejojnë rindërtimin e serive të inflacionit respektivisht për sektorin e
mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm.

3 Simbolet janë shpjeguar më sipër në material.
4 (2), jep lidhjen shpjeguese për inflacionin e sektorit të mallrave të tregtueshëm dhe (3), jep lidhjen shpjeguese për
inflacionin e sektorit të mallrave të patregtueshëm.
5 Sipas të dhënave të fundvitit 2001 të bilancit të pagesave, Banka e Shqipërisë.
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Analiza e inflacionit nga ky këndvështrim, përbën një objekt të rëndësishëm studimi, për
faktin se ekonomia shqiptare konsiderohet një ekonomi “e vogël”. Nëse do të shihej vetëm
krahu i eksporteve ajo do të konsiderohej një ekonomi tërësisht e mbyllur, për shkak të
nivelit mjaft të ulët të tyre. Por, duke marrë në konsideratë varësinë e lartë që ajo ka nga
importet, nuk mund të lihet mënjanë ekspozimi mjaft i dukshëm i saj ndaj lëvizjeve të
çmimeve në tregjet nga ku ajo importon dhe nga ndryshimet që pëson kursi i këmbimit.
Nga kjo pikëpamje ekonomia shqiptare konsiderohet një ekonomi e hapur.

Profili i theksuar importues, kryesisht për sektorin e mallrave të tregtueshëm, e bën më
me interes studimin e detajuar të inflacionit sipas sektorëve.

IV.2. Zbatimi i modelit

Ekuacioni 1 – Kontributi i secilit sektor.

Seritë pjesëmarrëse në model janë ato të ndryshimeve mujore të IÇK-së totale dhe sipas
sektorëve.

Të dy variablat, inflacionet mujore sipas sektorëve, janë të rëndësishëm për shpjegimin e
inflacionit: t-statistic mjaft e lartë dhe probabiliteti i mungesës së sinjifikancës statistikore
rezulton zero.

Nga ana tjetër verifikohet pesha e secilit sektor në IÇK, nëpërmjet koeficientëve të regresit
(0.56 dhe 0.44)6. Nga kjo pikëpamje, nuk mund të konsiderohet një lidhje statistikore, por
deterministike.

Tabelë 15: Rezultatet e regresit të kontributit të secilit sektor tek inflacioni total (1998 – 
2002) 

Dependent Variable: NDRYSH_MUJOR_IÇK 
Method: Least Squares 

Sample: 1998:01 2002:12 
Included observations: 59 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
INF_MUJ_TREG 0.552192 0.002372 232.7480 0.0000 

INF_MUJ_PATREG 0.438289 0.003473 126.2126 0.0000 
R-squared 0.999398 Mean dependent var 0.279088 

Adjusted R-squared 0.999387 S.D. dependent var 1.215004 
S.E. of regression 0.030089 Akaike info criterion -4.134268 
Sum squared resid 0.048888 Schwarz criterion -4.061934 

Log likelihood 117.7595 F-statistic 89628.77 
Durbin-Watson stat 1.84717 Prob(F-statistic) 0.000000 

6 Devijimet mund të vijnë nga procesi i rrumbullakimit të shifrave në llogaritje. Megjithatë, ato janë pothuaj të
pakonsiderueshme.
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Ekuacioni 2: Sektori i mallrave të tregtueshëm.

Një aplikim i rëndësishëm që duhet të zërë vend në analizat empirike është edhe lidhja që
ekziston ndërmjet inflacionit të mallrave të tregtueshëm dhe atij të importuar, apo indeksit
të çmimeve të importit. Kjo bëhet më evidente në kushtet e ekonomisë sonë, kur pjesa
më e madhe e mallrave të sektorit të tregtueshëm importohet. Për pasojë, prania e inflacionit
të importuar, është gjithnjë e më e qartë për çmimet e këtij sektori, i cili zë një vend të
rëndësishëm në shportën e mallrave të konsumit.

Grafik 9: Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të sektorit të tregtueshëm dhe ndryshimi
vjetor i indeksit të importeve (1996 – 2002).

Ecuria në vite e dy treguesve të paraqitur në grafik dëshmon për lidhjen e dukshme që
ekziston midis tyre. Madje është një lidhje që në termat e korrelacionit vlerësohet e fortë
dhe pozitive në masën 0.8, që do të thotë se rreth 64 për qind e ndryshimeve të çmimeve
në mallrat e sektorit të tregtueshëm shpjegohet nga ndryshimet në çmimet e importeve,
brenda të njëjtit muaj.

Kjo lidhje bëhet më fortë nëse analizën e bëjmë të sfazuar në kohë, me një vonesë prej
një apo dy muajsh. Dhe në fakt, është logjike që sinjalet e çmimeve të mallrave të importuara
të transmetohen më fuqishëm në treg një deri dy muaj më vonë, kohë e nevojshme për
transportin dhe për hedhjen e tyre në tregun e brendshëm. Koeficienti i korrelacionit, me
vonesë deri në dy muaj, arrin në 0.84 apo me një fuqi shpjeguese me rreth 71 për qind për
inflacionin e mallrave të tregtueshëm.
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Rezultatet e regresit për ekuacionin e inflacionit të mallrave të tregtueshëm janë:

Estimation Command:

=====================

LS LOG(MUJ_TREG) LOG(MUJ_TREG(-1)) LOG(MUJ_IMP(-2))

 

Estimation Equation:

=====================

LOG(MUJ_TREG) = C(1)*LOG(MUJ_TREG(-1)) + C(2)*LOG(MUJ_IMP(-2))

 

Substituted Coefficients:

=====================

LOG(MUJ_TREG) = 0.7711607081*LOG(MUJ_TREG(-1)) + 0.2507584779*LOG(MUJ_IMP(-2))

Për shpjegimin e inflacionit mujor7 të sektorit të mallrave të tregtueshëm (MUJ_TREG),
janë gjetur si variabla shjegues me sinjifikancë statistikore të lartë: ndryshimi mujor i indeksit
të çmimeve të importit me një vonesë prej dy muajsh, MUJ_IMP(-2) dhe ndryshimi mujor
i çmimeve të sektorit të mallrave të tregtueshëm me një vonesë prej një muaji, MUJ_TREG(-
1). Lidhja e këtyre variablave, është realizuar nëpërmjet një modeli logaritmik të dyfishtë,
për të minimizuar rrezikun e heteroskedasticitetit në model dhe respektimin maksimal të
njërës prej hipotezave më të rëndësishme të zbatimit të metodës së katrorëve më të
vegjël në procesin e vlerësimit të parametrave të tij. Nga ana tjetër, forma logaritmike, rrit
shkallën e stacionaritetit të serive pjesëmarrëse në model. Marrja në konsideratë e variablit
të inflacionit të sektorit të mallrave të tregtueshëm të një muaji më parë përmirëson
ndjeshëm nivelin e autokorrelacionit, pra statistikën D-W. Megjithëse jemi në kushtet e një
modeli logaritmik të dyfishtë, shkalla e shpjegueshmërisë rezulton e lartë, me koeficient të
korrigjuar përcaktueshmërie, rreth 93 për qind.

Ky model mund të vihet në shërbim të parashikimit të inflacionit të mallrave të tregtueshëm,
në kushtet kur njihen vlerat e variablave shpjegues me vonesa, përkatësisht, dy dhe një
muaj.

Ekuacioni 3: Sektori i mallrave të patregtueshëm.

Për shpjegimin e ndryshimeve mujore8 të çmimeve të sektorit të mallrave të patregtueshëm,
të shënuar me (Muj_patreg), janë gjetur si variabla me sinjifikancë të lartë statistikore:

7 Rezultatet janë të njëjta, edhe në rastin e përdorimit të ndryshimeve vjetore për të gjithë variablat pjesëmarrës në model.
  Në këtë rast eliminohen efektet sezonale, ndërkohë që vlerësimi sipas të dhënave mujore duhet t’i marrë parasysh këto
  efekte.
8 Rezultatet janë të njëjta, edhe në rastin e përdorimit të ndryshimeve vjetore për të gjithë variablat pjesëmarrës në model.
  Në këtë rast eliminohen efektet sezonale, ndërkohë që vlerësimi sipas të dhënave mujore duhet t’i marrë parasysh këto
  efekte.
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Rezultatet e regresit për ekuacionin e inflacionit të mallrave të patregtueshëm janë:

Estimation Command:
=====================
LS LOG(MUJ_PATREG) C D(M3_MUJ(-3)- (0.001684119797*D(SHPB_MUJ(-3))+
0.07859232487*D(INT_DEP_MUJ(-2))))
 
Estimation Equation:

=====================

LOG(MUJ_PATREG) = C(1)+ C(2)*D(M3_MUJ(-3))-.001684119797*D(SHPB_MUJ(-3))+

0.07859232487*D(INT_DEP_MUJ(-2))))

 

Substituted Coefficients:

=====================

LOG(MUJ_PATREG) = 1.989974415 - 0.1175620412*D(M3_MUJ(-3))-(0.001684119797*D(SHPB_MUJ(-

3))+0.07859232487*D(INT_DEP_MUJ(-2))))

Fuqia shpjeguese e modelit për ndryshimet mujore të çmimeve në sektorin e mallrave të
patregtueshëm, rezulton e lartë, me një koeficient përcaktueshmërie të korrigjuar, 83 për
qind. Gjithashtu, vlera e statistikës Durbin-Watson, 1.91, flet për një model të çliruar, pothuaj
plotësisht, nga rreziku i autokorrelacionit9.

Një model i tillë ndihmon shpjegimin më të plotë të pjesës së inflacionit, të gjeneruar nga
sektori i mallrave të patregtueshëm.

Në përfundim të shpjegimit të këtij modeli, do të cilësohej se vlerësimet e dala nga
ekuacionet 2 dhe 3, të ponderuara me peshat përkatëse të sektorëve, do të jepnin një
alternativë të besueshme për parashikimin e inflacionit total.

9 Arsyet për përdorimin e formës logaritmike dhe në disa raste të diferencave të para (D), janë të njëjta me ato të
  cituara në ekuacionin (2).

ndryshimi mujor i shpenzimeve buxhetore me një vonesë prej tre muajsh, shënuar
me (Shpb(-3));
ndryshimi mujor i agregatit M3 me një vonesë prej tre muajsh, shënuar me M3_muj(-3);
ndryshimi mujor normës së interesit për depozitat në sistemin bankar me një
vonesë prej dy muajsh, shënuar me (int_dep_vjet(-2)).
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V. KONKLUZIONE:

Në mënyrë empirike studimi tregoi se:

Nga ana tjetër, ndikimi i grupeve të veçanta tek njëri-tjetri  dhe mbi inflacioni total, paraqet
mjaft interes për të parë ndikimet në inflacionet aktuale dhe ato të pritshme. Tashmë ka
ardhur koha që studimi i inflacionit të mos ketë për objekt vetëm mallrat e tregtueshëm,
por edhe për ata të patregtueshëm. Rezultatet empirike mbështesin një model më të
plotë për parashikimin e inflacionit duke u nisur nga përfundimet përkatëse për secilin
sektor. Konkretisht analizat regresive hedhin dritë për:

Është shumë e rëndësishme që parashikimet të marrin parasysh, rritjet e pritshme të
çmimeve në sektorin e mallrave të patregtueshëm, në mënyrë që të vlerësohet paraprakisht
ndikimi mbi çmimet e mallrave të tregtueshëm, e për pasojë mbi inflacionin total. Kjo
bëhet më evidente, sidomos kur bëhet fjalë për rritje të pritshme të çmimeve të energjisë
elektrike dhe të ujit, pa lënë mënjanë lëvizjet në çmimet e qirave.

për gjithë periudhën në studim, nëse krahasohen të dy sektorët, është sektori i
mallrave të tregtueshëm ai që i jep tendencat kryesore të inflacionit total;

inflacioni i sektorit të mallrave të patregtueshëm ka shpjeguar në masën 7.8 për
qind atë të mallrave të tregtueshëm dhe kjo lidhje ka ardhur duke u forcuar në 4
vitet e fundit;

periudha 1998 – 2002, ka evidentuar një sezonalitet relativisht të fortë në muajt
dhjetorë për mallrat e tregtueshëm. Ai vlerësohet të rrisë inflacionin e këtij grupi
me rreth 3.6 pikë përqindjeje mbi ecurinë mesatare të muajve dhjetorë;

inflacioni në fund të vitit për shkak të faktorit sezonal, i dalë nga dy sektorët,
vlerësohet të rritet mesatarisht me 2.5 pikë përqindjeje.

parashikimin e inflacionit të sektorit të mallrave të tregtueshëm nëpërmjet indeksit
të çmimeve të importit të dy muajve më parë, për më tepër kur inflacioni i mallrave
të tregtueshëm është mjaft i lidhur me importet për shkak të peshës së
konsiderueshme që ato kanë në këtë sektor;

parashikimin e inflacionit të sektorit të mallrave të patregtueshëm nëpërmjet dy
prej variablave, të vlerësuar si mjaft të rëndësishëm: shpenzimet buxhetore dhe
normat e interesit të depozitave të sistemit bankar, përkatësisht me vonesa kohore
tre dhe dy muaj.
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Aneks: Lista e shkurtimeve të përdorura

INF_MUJ_TREG/TR = norma mujore e inflacionit për sektorin e mallrave të tregtueshëm;
INF_MUJ_U_PJ = norma mujore e inflacionit për grupin “ushqim dhe pije joalkoolike”;
INF_MUJ_P_AL_D = norma mujore e inflacionit për grupin “pije alkoolike dhe duhan”;
INF_MUJ_PAJ_MIR = norma mujore e inflacionit për grupin “pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje”;
INF_MUJ_VESH_KEP = norma mujore e inflacionit për grupin “veshje dhe këpucë”
INF_MUJ_PATREG/PATR = norma mujore e inflacionit për sektorin e mallrave të patregtueshëm;
INF_MUJ_ARSIM = norma mujore e inflacionit për “arsimin”;
INF_MUJ_H_R_K = norma mujore e inflacionit për grupin “hotele, restorante dhe kafene”;
INF_MUJ_KOMUNIK = norma mujore e inflacionit për grupin “komunikim”;
INF_MUJ_MJEK = norma mujore e inflacionit për grupin “shërbim mjeksor”;
INF_MUJ_Q_U_K_EN = norma mujore e inflacionit për grupin “qira, ujë, karburante dhe energji

    elektrike”;
INF_MUJ_TRANSP = norma mujore e inflacionit për “transportin”;
INF_MUJ_TJERA = norma mujore e inflacionit për grupin “shërbime të tjera”;
INF_VJET_(…..) = normat vjetore të inflacionit për secilin sektor dhe grup-mall
VJET_IMP = ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të importit;
NDRYSH_MUJ/VJET_IÇK = norma mujore/vjetore e IÇK-së.


