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ΘΕΜΑ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Αλβανία (στοιχεία Ιανουαρίου 2022). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Α/Στατιστικής Υπηρεσίας INSTAT, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ανήλθε 
κατά τον Ιανουάριο 2022, με περίοδο αναφοράς το Δεκέμβριο 2020, σε 105,  ενώ σε σύγκριση με το 
Δεκέμβριο 2021, καθώς και σε ετήσια βάση, παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 1,3% και 3,7%, 
αντίστοιχα. 

Μηνιαία μεταβολή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (01/2020-01/2022) 

 

Πηγή: INSTAT 

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ κατά τον Ιανουάριο 2022, επηρεάστηκε κυρίως από την 
αύξηση των τιμών στις κατηγορίες «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (+2,35%), «Μεταφορές» (+0,48%), 
«Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα» (+0,38%), «Ψυχαγωγία και πολιτισμός» και 
«Εστίαση και φιλοξενία» (+0,12% έκαστη κατηγορία), «Επικοινωνία» (+0,10%), «Αλκοολούχα ποτά και 
καπνός» (+0.09%), «Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και συντήρηση» (+0,06%), «Ρουχισμός και υπόδηση» 
(+0,05%) και «Εκπαίδευση» (+0,01%), ενώ οι τιμές στην κατηγορία «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» 
σημείωσαν μείωση (-0,03%). 

Συμβολή κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών στην ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ 

 

Πηγή: INSTAT 
 



Εξάλλου, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021, αύξηση σημείωσαν οι τιμές στις κατηγορίες «Μεταφορές» 
(+9%), «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (+6,7%), «Ψυχαγωγία και πολιτισμός» (+3,5%), 
«Επικοινωνία» (+3,3,%), «Εστίαση και φιλοξενία» (+3%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (+2,1%), 
«Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα» (+1,9%), «Ρουχισμός και υπόδηση» (+1,2%), 
«Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και συντήρηση» (+0,8%) και «Εκπαίδευση» (+0,5%). Αντιθέτως, μείωση 
σημείωσαν οι τιμές στην κατηγορία «Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες» (-0,3%), καθώς και στην «Υγεία» (-
0,1%). Ειδικότερα, εντός της κατηγορίας τροφίμων, αύξηση σημείωσαν οι τιμές σε «Λαχανικά και 
πατάτες» (+17%), «Έλαια και λίπη» (+9,1%), «Φρούτα» (+8,5%), «Ψωμί και δημητριακά» (+6%), 
«Ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σιρόπι, σοκολάτες και γλυκά» (+5,5%), «Κρέατα» (+3,1%) και 
«Γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αυγά» (+3%).  

Επίσης, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2021, αυξητικά κινήθηκαν οι τιμές στις κατηγορίες αγαθών και 
υπηρεσιών: «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» (+3,3%), «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» (+0,8%), 
«Έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης και συντήρηση» και «Εστίαση και φιλοξενία» (+0,3% έκαστη κατηγορία), 
«Μεταφορές» (+0,2%) και «Στέγαση, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα καύσιμα» (0,1%). Αντιθέτως, μείωση 
σημειώθηκε στις τιμές στην κατηγορία «Ρουχισμός και υπόδηση» (-0,1%).   

 
 


