
 

 

İstehlak bazarında qiymətlərin dəyişməsi haqqında 

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2019-cu ilin yanvar-iyul 

aylarına nisbətən 102,9 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 

105,3 faiz, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 101,3 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 

101,0 faiz təşkil etmişdir. 

Cari ilin iyul ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 99,7 faiz, əvvəlki 

ilin iyul ayına nisbətən 102,7 faiz təşkil etmişdir. 

İstehlak qiymətləri indeksi, faizlə 
 2020-ci ilin iyul ayı 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 

 əvvəlki aya 
nisbətən 

əvvəlki ilin müvafiq 

ayına nisbətən 

əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 

Сəmi məhsullar və xidmətlər 99,7 102,7 102,9 

ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 99,3 104,6 105,3 

qida məhsulları 99,2 104,2 105,0 

spirtli içkilər 99,5 102,5 102,8 

tütün məmulatları 103,0 118,3 115,1 

qeyri-ərzaq məhsulları 100,0 101,3 101,3 

ödənişli xidmətlər 100,0 101,1 101,0 
 

İstehlak qiymətləri indeksi, artan yekunla əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə 

 

 

2020-ci ilin iyul ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak 

qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 99,3 faiz, əvvəlki ilin iyul ayına nisbətən 104,6 faiz 

təşkil etmişdir. 
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2020-ci ilin iyul ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak qiymətləri indeksi, 

qruplar səviyyəsində, əvvəlki aya nisbətən, faizlə  

 

Cari ilin iyul ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı ərzaq məhsullarından daha çox 

ucuzlaşma təzə balığın, yoqurtun, xamanın, brınza pendirinin, limonun, bananın, armudun, 

alçanın, gavalının, əriyin, şaftalının, qarpızın, yemişin, üzümün, qurudulmuş meyvələrin, 

qozun, fındığın, şabalıdın, kələmin, xiyarın, pomidorun, bibərin, badımcanın, çuğundurun, 

yerkökünün, soğanın, kartofun, təzə göbələyin, şəkər tozunun, təbii balın, spirtli içkilərin, 

bahalaşma isə əsasən yumru düyünün, qarabaşaq yarmasının, makaron məmulatlarının, 

qoyun ətinin, dondurulmuş balığın, kəsmiyin, yumurtanın, süfrə marqarininin, almanın, 

kivinin, göyərtinin, sarımsağın, mərcinin və tütün məmulatlarının qiymətlərində müşahidə 

olunmuşdur. Digər ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməmişdir. 

2020-ci ilin iyul ayında həm qeyri-ərzaq məhsulları, həm də əhaliyə göstərilmiş 

ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,0 faiz, əvvəlki ilin 

iyul ayına nisbətən isə müvafiq olaraq 101,3 və 101,1 faiz təşkil etmişdir. 

 

      Əlaqə telefonu: 538-52-72 
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Çörək, çörək məmulatları  və yarmalar

Ət və ət məhsulları

Balıq və balıq məhsulları

Süd və süd məhsulları

Yumurta

Kərə və bitki yağları

Meyvələr

Tərəvəzlər

Qənd, cem, bal, şokalad və konfetlər

Çay, qəhvə, kakao

Mineral sular, sərinləşdirici içkilər və şirələr

Spirtli içkilər

Tütün məmulatları


