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ინფლაცია და მისის მოდიფიკაციები (ტერმინოლოგიური ასპექტის შესახებ)

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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