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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).
Keywords: Inflation, agflation, munflation, imflation
JEL Codes: E31, I32, O13, P36, P46

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 understanding 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 (Gurgenidze, 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, tobacco (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%), education (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 entertainment, hotels, cafes and restaurant services virtually has no importance. Therefore, 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 products 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 products). 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 particular 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 according 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 modification is quite extensive as they give the opportunity to make the analysis and prediction 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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უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. სტატიაშ
 ი შემოთავაზებულია
მანფლაციის სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს ფასე
ბის ცვლილებას მედიკამენტებზე, კომუნალურ მომსახურებასა და
საკვებ პროდუქტებზე. იმ ქვეყნებისთვის, სადაც იმპორტი რამდენ
ჯერმე აღემატება ექსპორტს, აშკარაა, რომ აუცილებელია ფასების
ცვლილება გაანგარიშებულ იქნეს იმპორტული საქონლისა და მომსა
ხურების მიმართ (იმფლაცია).
საკვანძო სიტყვები: ინფლაცია, აგფლაცია, მანფლაცია, იმ
ფლაცია

ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების კვალობაზე ჩნდება ახალი
ტერმინები. ეს პროცესი არის მეცნიერების ამ დარგის გამდიდრების, ეკონო
მიკური მოვლენების ახლებური გააზრების შედეგი და კვლევის გაღრმავების
შესაძლებლობა. ერთ-ერთი ასეთი მოვლენა, რომელთან მიმართებაშიც იკვე
თება ეკონომიკური პროცესების ახლებური გააზრება, ინფლაციაა.
როგორც ცნობილია, ინფლაციას, როგორც სამომხმარებლო კალათის
ფასების დონის ცვლილების ამსახველ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლს, გან
საკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ ქვეყანაში, როგორც არსებული
მაკროეკონომიკური სიტუაციის ანალიზისათვის, ისე მისი პროგნოზირები
სათვის. პოსტკომუნისტურ საქართველოს აქვს ის ცუდი გამოცდილება, როცა
მას მოუწია ჰიპერინფლაციურ სპირალში მოხვედრა (Gurgenidze, Lobzhanidze,
Onoprishvili, 1994; Khaduri, 2005), რაც კომპლექსური ეკონომიკური რეფორმიის
გატარების გზით იქნა დაძლეული (Kakulia 2008; Papava 1996, 2011; Wang 1999;
Wellisz 1999).
საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით, საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფლაციის მონიტორინგს 1992 წლიდან
ექვს ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, თელავი, ზუგდიდი) ახორ
ციელებს. მოცულია საცალო ვაჭრობის და მომსახურების 1700 ობიექტზე
მეტი. სამომხმარებლო კალათა, საიდანაც ინფლაციის საშუალ
 ო დონე გამო
იანგარიშება, აერთიანებს 12 სასაქონლო ჯგუფს შესაბამისი ხვედრითი წონე
ბის გათვალისწინებით. ამ ჯგუფებს შორისაა: სურსათი და უალკოჰოლო სას
მელები (30,1%), ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო (6,4%), ტანსაცმელი და
ფეხსაცმელი (3,4%), საცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი
და სათბობის სხვა სახეები (8,4%), ავეჯი, საოჯახო ნივთები და მორთულობა,
სახლის მოვლა-შეკეთება (6,6%), ჯანმრთელობის დაცვა (8,4%), ტრანსპორტი
(13,1%), კავშირგაბმულობა (3,7%), დასვენება, გართობა და კულტურა (6,4%),
განათლება (4,7%), სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები (4,1%), სხვა საქო
ნელი და მომსახურება (4,9%) (საქსტატი, 2019).
მართალია, აღნიშნული კალათა საკმაოდ დაბალანსებულია და მოიცავს
ადამიანისთვის საჭირო ყველა პროდუქტს, თუმცა, ამგვარი სასაქონლო ჯგუ
ფების უმრავლესობა რეალ
 ურად არ ასახავს საქართველოს, ისევე როგორც
ნებისმიერ
 ი განვითარებადი, განსაკუთრებით კი ღარიბი ქვეყნების მოსახლე
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ობის რეალურ პრობლემებს. კერძოდ, საქართველოსთვის, სადაც მოსახლე
ობის 30%-სათვის სიღარიბე უმწვავეს პრობლემას წარმოადგენს (NDI, 2017),
პრაქტიკულად არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ძვირადღირებულ ალკოჰო
ლურ სასმელებზე, ავეჯზე, აგრეთვე დასვენებასა და გართობაზე, სასტუმრო
ების, კაფეების და რესტორნების მომსახურებაზე ფასების დინამიკას. მაშასა
დამე, სამომხმარებლო კალათის ყოვლისმომცველობა იმ ადამიანებისათვის,
ვისთვისაც სიღარიბე მნიშვნელოვანი პრობლემაა, არის ამ კალათის სუსტი
მხარე, რადგანაც ადეკვატურად ვერ ასახავს მათი ფაქტობრივი ხარჯების
სტრუქტურას.
აქედან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა ინფლაციის მაჩვენებლის
ისეთი მოდიფიკაციებ
 ის შემუშავება, რაც უფრო ადეკვატურად ასახავს შედა
რებით ღარიბი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროდუქტებზე ფასების დონის დი
ნამიკას.
მოცემული პრობლემის გადაწყვეტის მიმართულებით პირველი ნაბიჯი გა
დაიდგა აგრარული ინფლაციის (სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებზე ფასების
საშუალო დონის ზრდის), ანუ აგფლაციის (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).
საკითხის შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ ინფლაციასთან ერთად მარ
ტო აგფლაციის მაჩვენებლის გამოყენება სულაც არ არის საკმარისი, საჭი
როა სხვა მაჩვენებლებიც (პაპავა, ჭარაია, 2017). კერძოდ, შედარებით ღარიბ
ქვეყნებში მოსახლეობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს არამარტო
და არა იმდენად იმას, თუ ფასების საშუალ
 ო დონე როგორია, არამედ, უწი
ნარეს ყოვლისა, იმას, თუ როგორ იცვლება ფასები საშუალოდ სურსათთან
ერთად, მკურნალობასა და კომუნალურ მომსახურებაზე (ძირითადად წყალი,
ელექტროენერგია, გაზი და სხვ.). აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემოვიღეთ მან
ფლაციის (Munflation) მაჩვენებელი. ამ სიტყვის პირველი სამი ასოთი იწყე
ბა ინგლისურ ენაზე სიტყვები – მკურნალობა (Medication), კომუნალური მომ
სახურება (Utilities) და კვება (Nutrition) (პაპავა, ჭარაია, 2017; Charaia, Papava,
2017a; Папава, Чарая, 2017).
მანფლაციის გაანგარიშებისათვის საჭიროა ინფლაციის სამომხმარებ
ლო კალათიდან მკურნალობის, კომუნალური მომსახურების და საკვები პრო
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დუქტების შესაბამისი პარამეტრების გამოყოფა. უკანასკნელი კომპონენტი კი
იმავდროულად გამოიყენება აგფლაციის გასაანგარიშებლად.
იმ ქვეყნებისათვის კი, სადაც იმპორტი რამდენჯერმე აღემატება ექ
სპორტს, აშკარად მიზანშეწონილია არამარტო ტრადიციული ინფლაციის
მაჩვენებლის, არამედ იმპორტირებული საქონლისა და მომსახურებით შედ
გენილი სამომხმარებლო კალათის მიხედვითაც გათვლა. ეს მაჩვენებელი
არის იმფლაცია (Imflation) და ეს სახელწოდება წარმოქმნილია ორი ტერმინის
– „იმპორტის“ და „ინფლაციის“ გაერთიანებით (პაპავა, ჭარაია 2017; Charaia,
Papava 2017a; Папава, Чарая 2017).
ინფლაციის მოდიფიკაციით შექმნილი მაჩვენებლების გამოყენების არე
ალი კი საკმაოდ ვრცელია, რადგანაც ის იძლევა იმის საშუალ
 ებას, რომ უფრო
მრავალფეროვანი გახდეს ეკონომიკური მოვლენების ანალიზი და პროგნოზი
რება. ასევე ცალკე შესწავლის საგანი უნდა გახდეს ცენტრალური ბანკების
მიერ ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმის სრულყოფის საკითხი (Charaia,
Papava 2017b).
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