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The traditional inflation index regrettably fails in developing countries. 
Some of the commodity groups do not reflect the problems of the low income 
population. Agrarian inflation – agflation, becomes more and more popular 
in economics. The paper proposes a statistical indicator – munflation, which 
reflects price fluctuations on medication, utilities and nutrition. Additionally, for 
countries where import exceeds export by several times, obviously, it is necessary 
that price changes be calculated for imported goods and services (imflation).
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New terms emerge in the development of economic science. This process is the 
result of the enrichment of this field of science, the further result of the new under-
standing of economic development and the possibility for deepening research. One 
such phenomenon, in which a new understanding of economic processes is reflected, is 
inflation.As it is known, inflation as a macroeconomic indicator of the change in prices 
of the consumer basket is of particular importance in any country for the analysis of 
the existing macroeconomic situation and for its forecasting as well. Post-communist 
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Georgia has a negative experience when it gets into a hyperinflationary spiral (Gur-
genidze, Lobzhanidze, Onoprishvili, 1994; Khaduri, 2005) which was overcome by the 
implementing of the complex economic reforms (Kakulia, 2008; Papava, 1996, 2011; 
Wang, 1999; Wellisz, 1999).

According to internationally recognized standards, the National Statistics Office 
of Georgia has been carrying out inflation (consumer price index) monitoring since 
1992 in six cities (Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Gori, Telavi, Zugdidi). This includes more than 
1,700 retail outlets. The consumer basket, from which the average level of inflation is 
calculated, combines 12 commodity groups with appropriate specific weights. Among 
these groups are: food and non-alcoholic beverages (30,1%), alcoholic beverages, to-
bacco (6,4%), clothing and footwear (3,4%), housing, water, electricity, gas and other 
fuels (8,4%), healthcare (8,4%), transport (13,1%), communication (3,7%), furnishings, 
household equipment and maintenance (6,6%), recreation and culture (6,4%), educa-
tion (4,7%), restaurants and hotels (4.1%), miscellaneous goods and services (4.9%) 
(GeoStat, 2019).

Although this basket is quite balanced and contains all the necessary products for 
human beings, most of these commodity groups do not actually reflect the population’s 
real needs in Georgia as well as in any developed and especially poor countries. Namely, 
for Georgia, where poverty is the most acute problem for 30% of the population (NDI, 
2017), the price dynamics of expensive alcoholic beverages, furniture, leisure and en-
tertainment, hotels, cafes and restaurant services virtually has no importance. There-
fore, the consumer basket comprehensiveness for people in poverty is the weak side of 
this basket because it does not adequately reflect the structure of their actual spending.

Hence, those modifications of the inflation index were put on the agenda which 
more adequately reflect the dynamics of the change in price level for important prod-
ucts for a relatively poor country.

The first step towards solving this problem was the introduction of the agflation, 
the agrarian inflation index (indicator for the average price change for agricultural prod-
ucts). The term agflation is relatively new and its introduction was associated with a 
significant increase in prices for fruit, eggs, grains and other food products in 2006-2007 
(Charaia, Papava, 2018; Chorafas, 2011). The measurement of agflation is particularly 
important for developing and relatively poor countries which are characterized by the 
price rise in the main food products, such as in India (Suryanarayana, 2008).

It should be taken into account that agflation is not only a problem for developing 
countries but it is also experienced by the European Union (IMF, 2008).

A study of the problem has shown that the use of the agflation indicator alone 
together with inflation is not enough and it is necessary to use other indicators (Papava, 
Charaia, 2017). In particular, in relatively poor countries, the population attaches partic-
ular importance not only to the average level of prices but especially toward nutrition, 
medication and utilities (mainly water, electricity, gas and other.) Therefore, we have in-
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troduced the munflation indicator. The first three letters of the word are “medication,” 
“utilities” and “nutrition” (Charaia, Papava, 2017a, 2017b; Papava, Charaia, 2017).

For those countries where the import exceeds export several times, it is obviously 
appropriate to calculate not only the traditional inflation rate but also the consumer 
basket composed only by its imported goods and services which will be adjusted ac-
cording to the change of the national currency exchange rate. This indicator is imflation 
and the name is derived from the combination of two terms: “import” and “inflation” 
(Charaia, Papava, 2017a, 2017b; Papava, Charaia, 2017).

The scope of usage of these new indicators created from the inflation index mod-
ification is quite extensive as they give the opportunity to make the analysis and pre-
diction of economic developments from different angles. In addition, the issue of the 
improvement of the mechanism of inflation targeting by central banks should become 
the subject of a separate study (Charaia, Papava, 2017c).
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ინ ფლა ცი ის ტრა დი ცი უ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, სამ წუ ხა როდ, არ არის 
საკ მა რი სი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. ზო გი ერ თი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 
არ ასა ხავს და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მებს. აგ რა
რუ ლი ინ ფლა ცი ა, ანუ აგ ფლა ცია ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა ში სულ 
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უფ რო და უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა. სტა ტი ა ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
მან ფლა ცი ის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ასა ხავს ფა სე
ბის ცვლი ლე ბას მე დი კა მენ ტებ ზე, კო მუ ნა ლურ მომ სა ხუ რე ბა სა და 
საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე. იმ ქვეყ ნე ბის თვის, სა დაც იმ პორ ტი რამ დენ
ჯერ მე აღე მა ტე ბა ექ სპორტს, აშ კა რა ა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბა გა ან გა რი შე ბულ იქ ნეს იმ პორ ტუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა
ხუ რე ბის მი მართ (იმ ფლა ცი ა).

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ ფლა ცი ა, აგ ფლა ცი ა, მან ფლა ცი ა, იმ
ფლა ცია

ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე ჩნდე ბა ახა ლი 
ტერ მი ნე ბი. ეს პრო ცე სი არის მეც ნი ე რე ბის ამ დარ გის გამ დიდ რე ბის, ეკო ნო-
მი კუ რი მოვ ლე ნე ბის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბის შე დე გი და კვლე ვის გაღრმა ვე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. ერ თ-ერ თი ასე თი მოვ ლე ნა, რო მელ თან მი მარ თე ბა შიც იკ ვე-
თე ბა ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბა, ინ ფლა ცი ა ა.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ინ ფლა ცი ას, რო გორც სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თის 
ფა სე ბის დო ნის ცვლი ლე ბის ამ სახ ველ მაკ რო ე კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებლს, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში, რო გორც არ სე ბუ ლი 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის ანა ლი ზი სათ ვის, ისე მი სი პროგ ნო ზი რე ბი-
სათ ვის. პოს ტკო მუ ნის ტურ სა ქარ თვე ლოს აქვს ის ცუ დი გა მოც დი ლე ბა, რო ცა 
მას მო უ წია ჰი პე რინ ფლა ცი ურ სპი რალ ში მოხ ვედ რა (Gurgenidze, Lobzhanidze, 
Onoprishvili, 1994; Khaduri, 2005), რაც კომ პლექ სუ რი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მი ის 
გა ტა რე ბის გზით იქ ნა დაძ ლე უ ლი (Kakulia 2008; Papava 1996, 2011; Wang 1999; 
Wellisz 1999).

სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს 
სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი ინ ფლა ცი ის მო ნი ტო რინგს 1992 წლი დან 
ექვს ქა ლაქ ში (თბი ლი სი, ქუ თა ი სი, ბა თუ მი, გო რი, თე ლა ვი, ზუგ დი დი) ახორ-
ცი ე ლებს. მო ცუ ლია სა ცა ლო ვაჭ რო ბის და მომ სა ხუ რე ბის 1700 ობი ექ ტზე 
მე ტი. სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თა, სა ი და ნაც ინ ფლა ცი ის სა შუ ა ლო დო ნე გა მო-
ი ან გა რი შე ბა, აერ თი ა ნებს 12 სა სა ქონ ლო ჯგუფს შე სა ბა მი სი ხვედ რი თი წო ნე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ ჯგუ ფებს შო რი სა ა: სურ სა თი და უალ კო ჰო ლო სას-
მე ლე ბი (30,1%), ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბი, თამ ბა ქო (6,4%), ტან საც მე ლი და 
ფეხ საც მე ლი (3,4%), საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლი, წყა ლი, ელექ ტრო ე ნერ გი ა, აი რი 
და სათ ბო ბის სხვა სა ხე ე ბი (8,4%), ავე ჯი, სა ო ჯა ხო ნივ თე ბი და მორ თუ ლო ბა, 
სახ ლის მოვ ლა- შე კე თე ბა (6,6%), ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა (8,4%), ტრან სპორ ტი 
(13,1%), კავ შირ გაბ მუ ლო ბა (3,7%), დას ვე ნე ბა, გარ თო ბა და კულ ტუ რა (6,4%), 
გა ნათ ლე ბა (4,7%), სას ტუმ რო ე ბი, კა ფე ე ბი და რეს ტორ ნე ბი (4,1%), სხვა სა ქო-
ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა (4,9%) (საქ სტა ტი, 2019).

მარ თა ლი ა, აღ ნიშ ნუ ლი კა ლა თა საკ მა ოდ და ბა ლან სე ბუ ლია და მო ი ცავს 
ადა მი ა ნის თვის სა ჭი რო ყვე ლა პრო დუქტს, თუმ ცა, ამ გვა რი სა სა ქონ ლო ჯგუ-
ფე ბის უმ რავ ლე სო ბა რე ა ლუ რად არ ასა ხავს სა ქარ თვე ლოს, ისე ვე რო გორც 
ნე ბის მი ე რი გან ვი თა რე ბა დი, გან სა კუთ რე ბით კი ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე-
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ო ბის რე ა ლურ პრობ ლე მებს. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს თვის, სა დაც მო სახ ლე-
ო ბის 30%-სათ ვის სი ღა რი ბე უმ წვა ვეს პრობ ლე მას წარ მო ად გენს (NDI, 2017), 
პრაქ ტი კუ ლად არა ვი თა რი მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს ძვი რადღ ი რე ბულ ალ კო ჰო-
ლურ სას მე ლებ ზე, ავეჯ ზე, აგ რეთ ვე დას ვე ნე ბა სა და გარ თო ბა ზე, სას ტუმ რო-
ე ბის, კა ფე ე ბის და რეს ტორ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბა ზე ფა სე ბის დი ნა მი კას. მა შა სა-
და მე, სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თის ყოვ ლის მომ ცვე ლო ბა იმ ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, 
ვის თვი საც სი ღა რი ბე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ა, არის ამ კა ლა თის სუს ტი 
მხა რე, რად გა ნაც ადეკ ვა ტუ რად ვერ ასა ხავს მა თი ფაქ ტობ რი ვი ხარ ჯე ბის 
სტრუქ ტუ რას.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, დღის წეს რიგ ში დად გა ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის 
ისე თი მო დი ფი კა ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც უფ რო ადეკ ვა ტუ რად ასა ხავს შე და-
რე ბით ღა რი ბი ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვან პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის დო ნის დი-
ნა მი კას.

მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის მი მარ თუ ლე ბით პირ ვე ლი ნა ბი ჯი გა-
და იდ გა აგ რა რუ ლი ინ ფლა ცი ის (სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის 
სა შუ ა ლო დო ნის ზრდის), ანუ აგ ფლა ცი ის (Agflation) მაჩვენებლის შემოღებით. 
ტერმინი – აგფლაცია შედარებით ახალია და მისი შემოღება 2006-2007 წლებში 
ხილზე, კვერცხზე, მარცვლეულ კულტურებსა და სხვა საკვებ პროდუქტებზე 
ფასების მნიშვნელოვან ზრდას უკავშირდებოდა (Charaia, Papava, 2018; Chorafas, 
2011). აგფლაციის გაზომვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განვითარებადი, 
შედარებით ღარიბი ქვეყნებისთვის, რომელთათვისაც დამახასიათებელია 
კვების ძირითადი პროდუქტების გაძვირება, რისი თვალსაჩინო მაგალითიც 
ინდოეთია (Suryanarayana, 2008).

გასათვალისწინებელია, რომ აგფლაცია არამარტო განვითარებადი ქვეყ-
ნების პრობლემაა, რასაც ევროკავშირის გამოცდილებაც ადასტურებს (IMF, 
2008).

სა კითხ ის შემ დგომ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ინ ფლა ცი ას თან ერ თად მარ-
ტო აგ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის გა მო ყე ნე ბა სუ ლაც არ არის საკ მა რი სი, სა ჭი-
როა სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბიც (პა პა ვა, ჭა რა ი ა, 2017). კერ ძოდ, შე და რე ბით ღა რიბ 
ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს არა მარ ტო 
და არა იმ დე ნად იმას, თუ ფა სე ბის სა შუ ა ლო დო ნე რო გო რი ა, არა მედ, უწი-
ნა რეს ყოვ ლი სა, იმას, თუ რო გორ იც ვლე ბა ფა სე ბი სა შუ ა ლოდ სურ სათ თან 
ერ თად, მკურ ნა ლო ბა სა და კო მუ ნა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე (ძი რი თა დად წყა ლი, 
ელექ ტრო ე ნერ გი ა, გა ზი და სხვ.). აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ შე მო ვი ღეთ მან-
ფლა ცი ის (Munflation) მაჩ ვე ნე ბე ლი. ამ სიტყ ვის პირ ვე ლი სა მი ასო თი იწყ ე-
ბა ინ გლი სურ ენა ზე სიტყ ვე ბი – მკურ ნა ლო ბა (Medication), კო მუ ნა ლუ რი მომ-
სა ხუ რე ბა (Utilities) და კვე ბა (Nutrition) (პა პა ვა, ჭა რა ი ა, 2017; Charaia, Papava, 
2017a; Папава, Чарая, 2017).

მან ფლა ცი ის გა ან გა რი შე ბი სათ ვის სა ჭი როა ინ ფლა ცი ის სა მომ ხმა რებ-
ლო კა ლა თი დან მკურ ნა ლო ბის, კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის და საკ ვე ბი პრო-
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დუქ ტე ბის შე სა ბა მი სი პა რა მეტ რე ბის გა მო ყო ფა. უკა ნას კნე ლი კომ პო ნენ ტი კი 
იმავ დრო უ ლად გა მო ი ყე ნე ბა აგ ფლა ცი ის გა სა ან გა რი შებ ლად.

იმ ქვეყ ნე ბი სათ ვის კი, სა დაც იმ პორ ტი რამ დენ ჯერ მე აღე მა ტე ბა ექ-
სპორტს, აშ კა რად მი ზან შე წო ნი ლია არა მარ ტო ტრა დი ცი უ ლი ინ ფლა ცი ის 
მაჩ ვე ნებ ლის, არა მედ იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბით შედ-
გე ნი ლი სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თის მი ხედ ვი თაც გათ ვლა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
არის იმ ფლა ცია (Imflation) და ეს სა ხელ წო დე ბა წარ მოქ მნი ლია ორი ტერ მი ნის 
– „იმპორტის“ და „ინფლაციის“ გაერთიანებით (პაპავა, ჭარაია 2017; Charaia, 
Papava 2017a; Папава, Чарая 2017).

ინ ფლა ცი ის მო დი ფი კა ცი ით შექ მნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის არე-
ა ლი კი საკ მა ოდ ვრცე ლი ა, რად გა ნაც ის იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ უფ რო 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი გახ დეს ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბის ანა ლი ზი და პროგ ნო ზი-
რე ბა. ასე ვე ცალ კე შეს წავ ლის სა გა ნი უნ და გახ დეს ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის 
მი ერ ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის მე ქა ნიზ მის სრულ ყო ფის სა კითხი (Charaia, 
Papava 2017b).
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