GIÁ CẢ
Giá tiêu dùng là số tiền do người tiêu dùng phải chi trả khi mua một đơn vị
hàng hoá hoặc dịch vụ phục vụ trực tiếp cho đời sống hàng ngày. Giá tiêu dùng
được biểu hiện bằng giá bán lẻ hàng hoá trên thị trường hoặc giá dịch vụ phục vụ
sinh hoạt đời sống dân cư. Trong trường hợp hàng hoá hoặc dịch vụ không có giá
niêm yết, người mua có thể mặc cả thì giá tiêu dùng là giá người mua thực trả sau
khi thoả thuận với người bán.
Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến
động giá cả theo thời gian của các mặt hàng trong rổ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
đại diện. Rổ hàng hoá, dịch vụ để tính chỉ số giá tiêu dùng gồm các loại hàng hóa và
dịch vụ phổ biến, đại diện cho tiêu dùng của dân cư, thường được xem xét, cập nhật
5 năm một lần cho phù hợp với tiêu dùng của dân cư trong mỗi thời kỳ.
Quyền số để tính chỉ số giá tiêu dùng là cơ cấu chi tiêu các nhóm mặt hàng
trong tổng chi tiêu của hộ gia đình được tổng hợp từ kết quả điều tra mức sống dân
cư và dùng cố định khoảng 5 năm.
Áp dụng công thức Laspeyres tổng quát:
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Trong đó:
I tpo
là chỉ số giá kỳ báo cáo t so với kỳ gốc cố định 0;
P ti , P i0 tương ứng là giá của mặt hàng i kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định 0;
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là quyền số kỳ gốc cố định 0;
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là lượng của mặt hàng i ở kỳ gốc cố định 0;
n là số lượng mặt hàng i tham gia tính chỉ số giá.
Chỉ số giá tiêu dùng được tính theo tháng, cho năm gốc so sánh: năm gốc,
tháng trước, cùng tháng năm trước, tháng 12 năm trước và bình quân thời kỳ cho
từng tỉnh, thành phố và cả nước (bao gồm chỉ số của khu vực thành thị, nông thôn,
chỉ số chung của từng tỉnh/thành phố, các vùng kinh tế và cả nước).
q i0 :

PRICE
Consumer price mentions the expense of consumers for a unit of commodity
or service to serve their daily lives. Consumer price shows the retail price of goods
on the market or the cost of services for people’ livings. In case, commodities are not
priced and can be bargained, consumer price is the final price of commodity paid by
consumers.
Consumer price index (CPI) is indicator reflecting the tendency and change
in the price of "basket" of selected consumer goods and services in a certain period
of time. Basket of goods and services used to measure CPI are popular ones bought
by consumers. They are revised and updated every 5 years.
Weight for CPI compilation is the proportion expenditure on each group in total
expenditure. It is calculated base on the results of Household Living Standard
Survey (VHLSS) and used constantly in 5-year period.
Laspeyres formula is used to calculate CPI:
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In which:
I tpo : Price index in period t compared to base period 0;
P ti , P i0 : Price of product i in period t and in base period 0;
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: Weight in base period 0.
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q i : Quantity of product i in base period 0;
n : The number of products within calculation;
CPI is measured monthly, with 5 bases: base year, previous month, same
month of previous year, previous December and year on year index for every
province, city, and the whole country (including index of urban and rural areas,
composite index of each province, city, region and the whole country).

