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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახორციელებს სამომხმარებლო ფასების 

ინდექსის (ინფლაციის) გაანგარიშებას 1992 წლიდან. ინდექსის მეშვეობით ხდება ქვეყანაში სა-

მომხმარებლო ფასების საერთო დონის ცვლილების გაზომვა.

სამომხმარებლო ფასების რეგისტრაცია ხორციელდება ყოველი თვის 10-დან 20 რიცხვის ჩათ-

ვლით ექვს ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი, თელავი, ზუგდიდი) საცალო ვაჭრობის და  

მომსახურების ობიექტებზე, რომელთა მთლიანი რაოდენობა 1800-ს აღემატება.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (სფი) მოიცავს 12 სასაქონლო ჯგუფს, საერთაშორისო კლა-

სიფიკატორის (COICOP) შესაბამისად. ფასების ინდივიდუალური ინდექსების ბაზაზე გაიანგარი-

შება ფასების აგრეგირებული ინდექსები თითოეული სასაქონლო ჯგუფისათვის, როგორც თითო-

ეული ქალაქისათვის, ასევე მთლიანად ქვეყნისათვის. ინდექსის გამოქვეყნების ვადაა ყოველი 

თვის 3 რიცხვი. ინფორმაცია ქვეყნდება საქსტატის ვებ-გვერდზე 4 ძირითად ჭრილში: წინა თვე-

სთან, წინა წლის შესაბამის თვესთან, 12 თვის საშუალო წინა 12 თვის საშუალოსთან და გრძელვა-

დიან საბაზო პერიოდთან შედარებით. აგრეთვე, ქვეყნდება საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი.
სამომხმარებლო კალათა არის საფუძველი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გაანგარიშე-

ბისთვის. იგი წარმოადგენს ქვეყანაში ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საქონლისა და მომსახურე-

ბის ჩამონათვალს და ასახავს ქვეყნის საშუალო მომხმარებლის ხარჯების სტრუქტურას. 

სამომხმარებლო კალათა იდენტურია ექვსივე ქალაქისთვის. 2021 წლის სამომხმარებლო 

კალათა ეფუძნება ეროვნულ ანგარიშთა სისტემით განსაზღვრულ მოხმარების მონაცემებს და 

შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის შედეგებს, რაც ასახავს დანახარჯების 

უახლეს სტრუქტურას. ეროვნული ანგარიშებიდან მიღებული წონების გამოყენება 

სამომხმარებლო კალათის ფორმირების პროცესში წარმოადგენს ერთ-ერთ არსებით 

რეკომენდაციას, რომელსაც ევროსტატი - ევროკავშირის მთავარი სტატისტიკური სამსახური – 

თავის წევრ-ქვეყნებს სთავაზობს.

ამჟამად სამომხმარებლო კალათა შედგება 305 დასახელების სამომხმარებლო საქონლისა და 

მომსახურებისგან, რომლებსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი ხვედრითი წონა, მთლიანი მოხმა-

რების პროპორციულად. 2012 წლიდან სამომხმარებლო კალათა ახლდება ყოველწლიურად.

შენიშვნა: ინდექსის გაანგარიშების დეტალური მეთოდოლოგია იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

ინფლაციის გაანგარიშების მეთოდოლოგიის შესახებ
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№ COICOP კოდი დასახელება

01      სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები  (32.2 %) 

011      სურსათი (28.9 %)

1 ბრინჯი

2 წიწიბურა

3 მანანის ბურღული

4 ხორბლის პური

5 მაკარონი და მაკარონის ნაწარმი

6 ვერმიშელი

7 ნამცხვარი

8 ვაფლი კრემით

9 ორცხობილა

10 ხაჭაპური საცხობში

11 ხორბლის ფქვილი

12 სიმინდის ფქვილი

13 ძროხის ხორცი

14 ძროხის ხორცის ფარში

15 ღორის ხორცი

16 ქათმის ხორცი

17 გაყინული ქათმის ხორცი

18 ქათმის ბარკლები

19 შებოლილი ხორცი

20 პელმენი (ნახევარფაბრიკატი)

21 მოშუშული ხორცის კონსერვი

22 შებოლილი ძეხვი

23 მოხარშული ძეხვი

24 სოსისი

25 ახალი თევზი

26 გაყინული თევზი

სამომხმარებლო კალათა 2021
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№ COICOP კოდი დასახელება

27 შებოლილი თევზი

28 თევზის კონსერვი

29 ქარხნული რძე

30 შესქელებული რძე და რძის შემცველი პროდუქტი

31 მაწონი

32 იოგურტი

33 იმერული ყველი

34 სულგუნი

35 ხაჭო

36 არაჟანი

37 კვერცხი

38 კარაქი და სპრედი

39 მარგარინი

40 მაიონეზი

41 მზესუმზირის ზეთი

42 ნიგოზი

43 მანდარინი

44 ფორთოხალი

45 ლიმონი

46 კივი

47 ბანანი

48 ვაშლი

49 მსხალი

50 ყურძენი

51 ქლიავი

52 ატამი

53 ქიშმიში

54 მწვანილი

55 მწვანე ლობიო
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№ COICOP კოდი დასახელება

56 კომბოსტო

57 კიტრი

58 პომიდორი

59 ბადრიჯანი

60 წიწაკა

61 სტაფილო

62 ჭარხალი

63 ხახვი

64 ნიორი

65 საზამთრო

66 ბოსტნეულის კონსერვი

67 ტომატ-პასტა

68 კიტრის მწნილი

69 კარტოფილი

70 ლობიო ხმელი

71 სანელებლები

72 შაქარი

73 თაფლი

74 შოკოლადის ფილა

75 კარამელი

76 საღეჭი რეზინა

77 ნაყინი

78 ბავშვის საკვები

79 კეტჩუპი

80 მდოგვი

81 მარილი

82 საფუარი

012      უალკოჰოლო სასმელები (3.3 %)

83 ყავა დაფქული
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№ COICOP კოდი დასახელება

84 ხსნადი ყავა

85 ფოთლოვანი ჩაი

86 ჩაი ერთჯერად პაკეტებში

87 კაკაო

88 მინერალური წყალი (გაზირებული)

89 მინერალური წყალი (არაგაზირებული)

90 ლიმონათი

91 კოლას ტიპის სასმელები

92 ხილის წვენები

02     ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო (6.4 %) 

021     ალკოჰოლური სასმელები (3.3 %)

93 არაყი

94 კონიაკი

95 ღვინო ჩამოსასხმელი

96 ღვინო ბოთლებში ჩამოსხმული

97 ლუდი

022     თამბაქოს ნაწარმი (3.1 %)

98 იმპორტული წარმოების ფილტრიანი სიგარეტი

03     ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (3.8 %) 

031     ტანსაცმელი (2.3 %)

99 მამაკაცის დათბუნებული ქურთუკი

100 მამაკაცის კოსტუმი

101 მამაკაცის შარვალი

102 მამაკაცის პერანგი

103 მამაკაცის სვიტერი

104 მამაკაცის მაისური

105 მამაკაცის ტრუსი
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№ COICOP კოდი დასახელება

106 მამაკაცის წინდები

107 ქალის ზამთრის პალტო

108 ქალის დემისეზონური ქურთუკი

109 ქალის შარვალი

110 ქალის საზაფხულო კაბა

111 ქალის სვიტერი

112 ქალის ტრუსი

113 ბიუსტჰალტერი

114 კოლგოტი

115 ქალის ქვედაკაბა

116 ბავშვის კოლგოტი

117 ბავშვის სვიტერი

118 ბავშვის საზაფხულო კაბა

119 ბავშვის პერანგი

120 ბავშვის შარვალი

121 ბავშვის ქურთუკი

122 ბავშვის წინდები

123 ბავშვის ტრუსი

124 ქუდი ქალის

125 ქუდი კაცის

126 ქამარი

127 მამაკაცის ტანსაცმლის გადაკეთება

032 ფეხსაცმელი (1.5 %)

128 მამაკაცის ფეხსაცმელი

129 მამაკაცის ზამთრის ფეხსაცმელი

130 საშინაო ფეხსაცმელი კაცის

131 ქალის საზაფხულო ფეხსაცმელი

132 ქალის ზამთრის ფეხსაცმელი

133 ქალის დემისეზონური ფეხსაცმელი
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№ COICOP კოდი დასახელება

134 საშინაო ფეხსაცმელი ქალის

135 ბიჭის ნახევარჩექმა

136 გოგოს ჩექმა

137 ბიჭის ფეხსაცმელი

138 გოგოს საზაფხულო ფეხსაცმელი

139 საშინაო ფეხსაცმელი ბავშვის

140 მამაკაცის ფეხსაცმლის შეკეთება

141 ქალის ფეხსაცმლის შეკეთება

04 საცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათ-
ბობის სხვა სახეები (9.0 %)

041      ფაქტიური გადასახადი საცხოვრებელზე (2.3 %)

142 ბინის დაქირავების ღირებულება

043     საცხოვრებლის მიმდინარე მოვლა და შეკეთება (1.0 %)

143 ცემენტი

144 მოსაპირკეთებელი მასალა

145 შპალერი

146 ემულსიის საღებავი

147 ფითხი

148 თაბაშირ-მუყაოს ფილა

149 სანტექნიკოსის მომსახურება

150 ელექტროგაყვანილობის ხელოსნის მომსახურება

151 მღებავის მომსახურება

044
წყალმომარაგება და საცხოვრებელთან დაკავშირებული
სხვა მომსახურება (1.0 %)

152 წყლის გადასახდელი

153 ნაგვის გატანის გადასახდელი

045     ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეები (4.8 %)

154 ელექტროენერგიის გადასახდელი

155 ბუნებრივი გაზის გადასახდელი

156 გაზი გათხევადებული

157 შეშა
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№      COICOP კოდი დასახელება

05 ავეჯი, საოჯახო ნივთები და მორთულობა, სახლის მოვლა-
შეკეთება (5.3 %)

051
ავეჯი, საოჯახო ნივთები, ხალიჩები და სხვა იატაკის 
საფარი და რემონტი (0.5 %)

158 საძინებელი ოთახის გარნიტური

159 სამზარეულოს გარნიტური

160 მაგიდა

161 სკამი

162 დივანი

052 საოჯახო საფეიქრო ნაწარმი (0.1 %)

163 საბანი

164 ლოგინის თეთრეული

165 პირსახოცი

166 ფარდა

053
გამათბობელი და საჭმლის მოსამზადებელი მოწყობილობა, 
მაცივრები, საყინულეები, სარეცხი მანქანები და სხვა საყოფა- 
ცხოვრებო საგნები, დაყენებისა და რემონტის ჩათვლით (1.5 %)

167 მაცივარი

168 სარეცხი მანქანა

169 გაზქურა

170 გაზის გამათბობელი

171 კონდიციონერი

172 მტვერსასრუტი

173 ელექტროყავადანი

174 ელექტროჩაიდანი

175 უთო

176 მიქსერი

054      მინის ჭურჭელი, მაგიდის და საოჯახო ჭურჭელი (0.7 %)

177 ჭიქა

178 თეფში

179 ყავის ფინჯანი ლამბაქით
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№ COICOP კოდი დასახელება

180 დანა - ჩანგალი

181 ტაფა

182 ქვაბი

055
ინსტრუმენტები, მოწყობილობა და ტექნიკა 
სახლისა და ბაღისთვის (0.04 %)

183 ჩაქუჩი

184 ბრტყელტუჩა

056
ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო საჭიროების
საქონელი და მომსახურება (2.5 %)

185 სარეცხი საპონი

186 სინთეტიკური სარეცხი ფხვნილები

187 ჭურჭლის სინთეტიკური სარეცხი საშუალებები

188 ქაღალდის ხელსახოცები

189 მტვრის საწმენდი ტილოები

190 ლურსმანი

191 ასანთი

192 ნათურა

193 მშრალი ბატარეა

194 ძიძის მომსახურების ღირებულება

06     ჯანმრთელობის დაცვა (7.8 %)

061       სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა (3.6 %)

195 სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტები

196 ტკივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები

197 ანტიბიოტიკები

198 ვიტამინები

199 საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრეპარატები

200 ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები

201 თერმომეტრი

202 წნევის საზომი აპარატი

203 სათვალის ლინზები
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№ COICOP კოდი დასახელება

204 ბამბა

205 შპრიცი

062     ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება (2.3 %)

206 თერაპევტის კონსულტაცია

207 სტომატოლოგის მომსახურება (კბილის დაბჟენა)

208 სტომატოლოგის მომსახურება (კბილის ამოღება)

209 სისხლის ანალიზი

210 ექოსკანირება

063     საავადმყოფოების მომსახურება (1.9 %)

211 საავადმყოფოს მომსახურება

212 ქირურგიული მომსახურება

213 სამშობიარო მომსახურება

07     ტრანსპორტი (13.0 %)

071     სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (0.9 %)

214 ახალი მსუბუქი ავტომობილი

215 მეორადი მოხმარების მსუბუქი ავტომობილი

072     პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაცია (8.8 %)

216 ავტომობილის საბურავი

217 ავტომობილის აკუმულატორი

218 ავტომობილის სათადარიგო ნაწილები

219 ბენზინი

220 დიზელის საწვავი

221 გაზის საწვავი

222 ავტომობილის შეკეთება

223 ავტომობილის ზეთისა და ფილტრის შეცვლა

224 ავტომობილის რეცხვის გადასახდელი
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№ COICOP კოდი დასახელება

073 სატრანსპორტო მომსახურება (3.3 %)

225 საგარეუბნო მატარებლით მგზავრობა

226 შორი მიმოსვლის მატარებლით მგზავრობა

227 მეტროპოლიტენით მგზავრობა

228 ქალაქის შიგნით მგზავრობა ავტობუსით და მიკროავტობუსით

229 ქალაქის შიგნით მგზავრობა ტაქსით

230 საგარეუბნო ავტობუსით მგზავრობა

231 საქალაქთაშორისო ავტოტრანსპორტით მგზავრობა

232 თვითმფრინავით მგზავრობა

08     კავშირგაბმულობა (3.6 %)

082     სატელეფონო და სატელეფაქსო მოწყობილობები (0.7 %)

233 მობილური ტელეფონი

234 მობილური ტელეფონის შეკეთება

083 სატელეფონო, სატელეგრაფო და სატელეფაქსო 
მომსახურება (2.9%)

235 საქალაქთაშორისო ტელეფონის გადასახდელი

236 ტელეფონის სააბონენტო გადასახდელი

237 მობილური ტელეფონის გადასახდელი

238 ინტერნეტის გადასახდელი

09     დასვენება, გართობა და კულტურა (3.7 %)

091 აუდიო ვიზუალური, ფოტოგრაფიული და მონაცემთა დამუშავე-
ბის მოწყობილობები, რემონტის ჩათვლით (0.5 %)

239 ტელევიზორი

240 ფოტოაპარატი

241 კომპიუტერი

242 USB ფლეშბარათი

092
დასვენების, გართობისა და კულტურის ხანგრძლივი 
მოხმარების სხვა საქონელი (0.02 %)

243 გიტარა

093
დასვენებისა და გართობისათვის აუცილებელი სხვა
მოწყობილობა; ბაღები, ყვავილები და შინაური ცხოველები 
(0.4%)

244 ბავშვის სათამაშო
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245 ბურთი

246 სპორტული კოსტუმი

247 ბავშვის სპორტული კოსტუმი

248 სპორტული ფეხსაცმელი

249 ბავშვის სპორტული ფეხსაცმელი

250 ყვავილი

251 შინაური ცხოველების საკვები

094 გასართობი და კულტურული მომსახურება (0.8 %)

252 საცურაო აუზის მომსახურების ღირებულება

253 ატრაქციონი

254 შემოქმედებითი წრის გადასახდელი

255 სპორტული წრის გადასახდელი

256 გასართობი ცენტრის მომსახურების ღირებულება

257 დასწრება კინოსეანსზე

258 დასწრება სპექტაკლზე

259 მუზეუმის ბილეთი

260 საკაბელო ტელევიზიის გადასახდელი

261 სურათების ბეჭდვა

095 წიგნები, გაზეთები და საკანცელარიო ნივთები (0.9 %)

262 წიგნი

263 სასკოლო სახელმძღვანელო

264 გაზეთი

265 ჟურნალი

266 რვეული

267 კალამი

268 ფანქარი

096 ტურისტული მოგზაურობა (1.0 %)

269 ტურისტული მოგზაურობა ქვეყნის გარეთ
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10 განათლება (4.6 %)

101 სკოლამდელი და დაწყებითი განათლება (0.2 %)

270 საბავშვო ბაღის გადასახდელი

102 საშუალო განათლება (2.4 %)

271 სკოლა-ლიცეუმის გადასახდელი

272 რეპეტიტორის მომსახურება

103 უმაღლესი განათლება (1.8 %)

273 უმაღლესი სასწავლებლის გადასახდელი

105 დონით განუსაზღვრელი განათლება (0.1 %)

274 უცხო ენების შესწავლის გადასახდელი

11 სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები  (5.4 %)

111 საზოგადოებრივი კვება (4.9 %)

275 სადილი რესტორანში

276 ყავა კაფეში

277 ხაჭაპური კაფეში

278 ლუდი ბარში

279 ხინკალი რესტორანში

112 ღამის გასათევით მომსახურება (0.5 %)

280 სასტუმროს მომსახურების ღირებულება

12 სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება  (5.3 %)

121 პირადი ჰიგიენა (2.3 %)

281 მამაკაცის თმის შეჭრა

282 ქალის თმის დავარცხნა

283 კოსმეტოლოგის მომსახურება

284 საპარსის პირი

285 კბილის ჯაგრისი

286 ტუალეტის საპონი

287 საპარსი კრემი
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288 კბილის პასტა

289 შამპუნი

290 ფრჩხილის ლაქი

291 ტუჩის საცხი

292 თმის საღებავი

293 სახის საცხი

294 დეზოდორანტი

295 ქალის ჰიგიენური საფენები

296 ტუალეტის ქაღალდი

297 ერთჯერადი ცხვირსახოცი

298 ბავშვის ჰიგიენური საფენები

123 პირადი ნივთები, სხვა კატეგორიებში ჩაურთველი (0.6 %)

299 ქორწინების 958 სინჯის ოქროს ბეჭედი

300 ხელჩანთა

301 სასახლის დამზადება

125 დაზღვევა (0.5 %)

302 ჯანმრთელობის დაზღვევა

126 საფინანსო მომსახურება (1.5 %)

303 საბანკო მომსახურების ღირებულება

127     სხვა სახის მომსახურება (0.3 %)

304 სანოტარო გადასახდელი

305 ასლის გადაღება
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