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COVID-19 პანდემია და თამბაქოს მოხმარება საქართველოში1 
 

გიორგი მჟავანაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი 
 

COVID-19-ის პანდემიამ და მასთან საბრძოლველად დაწესებულმა შეზღუდვებმა შეცვალა ადა-

მიანების ყოველდღიური ცხოვრება და მათი სამომხმარებლო ქცევა. ამავდროულად, თამბაქოს მოხმარება 

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მოწევის გავრცელების 

მიხედვით საქართველო „მოწინავე“ პოზიციებს იკავებს ევროპის ქვეყნებს შორის. პანდემიის ზეგავლენა 

თამბაქოს მოხმარებაზე განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. ზოგიერთ ქვეყანაში პანდემიის დაწყების 

შემდეგ შეინიშნება თამბაქოს მოხმარების მკვეთრი ზრდა მწეველებს შორის. ერთის მხრივ COVID-19-ის 

გამო მწეველები უფრო მოტივირებული არიან მოწევას თავი დანებონ, თუმცა პანდემიით განპირობებული 

სტრესი, პირიქით, ახალისებს მოწევის რაოდენობის ზრდას სხვა მწეველებში. 

საქართველოში მოწევის გავრცელება შემცირდა პანდემიის პირობებში. ამავდროულად გაიზარდა 

გაყიდული სიგარეტების რადენობა, რაც მიუთითებს მწეველთა მიერ მოხმარებული სიგარეტების რაოდე-

ნობის მნიშვნელოვან ზრდაზე. ეს სავარაუდოდ განპირობებულია ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესე-

ბით პანდემიის პერიოდში. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვანია პროაქტიული ზომების გატარება სახელმწი-

ფოს მხრიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და მოწევის შეწყვეტის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. 

საკვანძო სიტყვები: ქცევითი ეკონომიკა, თამბაქოს მოხმარება, თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკა, 

აქციზის გადასახადი 

 

თამბაქოს მოხმარება საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი უმ-

თავრესი გამოწვევაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მოდელირებული შეფასებე-

ბით, 2019 წელს საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის 32 პროცენტი ეწეოდა თამბაქოს 

(WHO, 2021). მამაკაცებში მწეველობის გავრცელება 56.9 პროცენტი იყო. ამ მაჩვენებლით საქარ-

თველო მსოფლიოში მეოთხე, ევროპაში კი პირველ ადგილს იკავებდა. თამბაქოს მოწევის მაჩვე-

ნებელი დაახლოებით 8-ჯერ ნაკლები იყო ქალებში და 7.1 პროცენტი შეადგენდა, რაც სავარაუ-

დოდ არ ასახავს რეალურ სურათს. მაგალითად, ნიკოტინის ტესტების გამოყენებით ჩატარე-

ბულმა კვლევამ ცხადყო, რომ ქალების 12.2 პროცენტი ეწევა თამბაქოს (Gamkrelidze et al, 2018). 

მოწევის მაღალ მაჩვენებელთან ერთად, 2016 წელს საქართველოში ზრდასრული მოსახლეობის 

43 პროცენტი იმყოფებოდა მეორადი კვამლის ზეგავლენის ქვეშ სახლში, ხოლო 15.8 პროცენტი - 

სამუშაო ადგილზე. საერთო ჯამში, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი იმყოფებოდა მეორადი კვამ-

ლის ზეგავლენის ქვეშ საკუთარი თანხმობის გარეშე (Gamkrelidze et al, 2018). 

შედეგად, საქართველოში თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებული დაავადებებისგან 

ყოველწლიურად 11,400 ადამიანი იღუპება (ზრდასრული მოსახლეობის 0.4 პროცენტი), აქედან 

დაახლოებით 2,100 სიკვდილი უკავშირდება პასიურ მოწევას. მოწევის სავარაუდო ეკონომიკუ-

რი ხარჯები, რომელიც მოიცავს ჯანდაცვის პირდაპირ ხარჯებს, და ავადობასთან და სიკვდი-

ლიანობსთან დაკავშირებული არაპირდაპირ ხარჯებს შეადგენს დაახლოებით 825 მილიონ 

ლარს წელიწადში, ან მშპ-ს 2.4 პროცენტს (UNDP et al, 2018). 

2020 წლის მარტში COVID-19 გლობალურ პანდემიად გამოცხადდა, რასაც მსოფლიოს 

უმეტეს ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, შემდგომ მოყვა ვირუსის წინააღმდეგ მიმართუ-

                                                            
1   კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [PHDF-

21-740, თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკის ზეგავლენა მოწევის გავრცელებაზე, სოციალურ-ეკონომიკურ 

უთანასწორობასა და ეკონომიკური კეთილდღეობის გადანაწილებაზე საქართველოში]. 
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ლი მკაცრი ადმინისტრაციული ზომები. დაწესებულმა ლოქდაუნებმა, გადაადგილების შეზღ-

უდვებმა, სოციალური დისტანცირების პრაქტიკის დანერგვამ რადიკალურად შეცვალა ადამია-

ნების ყოველდღიური ცხოვრება და მათი სამომხმარებლო ქცევა. მოცემული სტატიის მიზანია 

არსებული მეორადი წყაროების გამოყენებით შეისწავლოს COVID-19-ის პანდემიის ზეგავლენა 

თამბაქოს მოხმარებაზე საქართველოში. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შესაძლებელი იქნე-

ბა რეკომენდაციების შემუშავება საქართველოში თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკის შემდგომი 

დახვეწისთვის. 

 

COVID-19 პანდემიის ზოგადი ეფექტები თამბაქოს მოხმარებაზე 

 

არსებული კვლევების მიხედვით, პანდემიის ზეგავლენა თამბაქოს მოხმარებაზე არ არის 

ცალსახა და განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაგალითად, ნიდერლანდებში მწეველთა 67.7 

პროცენტი აღნიშნავს, რომ მათ მიერ მოწეული სიგარეტების რაოდენობა არ შეცვლილა, 18.5 

პროცენტი ამბობს, რომ ნაკლებ, ხოლო 13.8 პროცენტი კი პირიქით, მეტ სიგარეტს ეწევა პანდე-

მიის დაწყების შემდეგ (Elling et al., 2020). ამერიკელ მოზარდებში ჩატარებული კვლევის მიხედ-

ვით, მწეველთა 51.7 პროცენტის ქცევა უცვლელია, 20.7 პროცენტმა შეამცირა, ხოლო 27.6 პრო-

ცენტმა გაზარდა მოწევის რაოდენობა (Cordon et al., 2021). მსგავსი ვითარება შეინიშნება ბელგი-

აში და ავსტრალიაშიც (Stanton et al., 2020, Vanderbruggen et al., 2020). 

თუმცა, ზოგიერთ ქვეყანაში პანდემიის დაწყების შემდეგ შეინიშნება მოწევის რაოდენო-

ბის გამოკვეთილი ზრდა მწეველებს შორის. მაგალითად, პოლონეთში ჩატარებულმა კვლევამ 

აჩვენა, რომ მწეველთა 45.2 პროცენტი უფრო მეტს ეწეოდა ლოქდაუნების პერიოდში (Sidor & 

Rzymski, 2020). ახალი ზელანდიის მწეველთა კვლევამ აჩვენა, რომ მწეველთა 45 პროცენტი ეწევა 

მეტს და მხოლოდ 16 პროცენტი ეწევა ნაკლებს, დანარჩენ 39 პროცენტში კი ცვლილებები არ შე-

ინიშნება (Gendall et al., 2021). ანალოგიურად, იტალიაში ჩატარებული კვლევის თანახმად, მწე-

ველთა 30 პროცენტი ეწევა მეტს (დღეში საშუალოდ 5.6 სიგარეტით) და მხოლოდ 18 პროცენტი 

აღნიშნავდა, რომ ეწევა ნაკლებს (დღეში საშუალოდ 4.1 სიგარეტით) (Ferrante & Fearnside, 2020).  

საერთაშორისო კვლევები ასევე აფასებენ COVID-19-ის გავლენას მოწევაზე თავის დანე-

ბების მცდელობებზე. ნიდერლანდელი მწეველების 33.8 პროცენტი აცხადებს, რომ COVID-19-ის 

გამო უფრო მოტივირებული არიან მოწევას თავი დანებონ (Elling et al., 2020). ეს აიხსნება მწევე-

ლების შეხედულებასთან, რომ COVID-19 ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ რისკს წარმოადგენს, 

მწეველების COVID-19-ით დაინფიცირების მაღალი რისკი გააჩნიათ და დაავადება უფრო მძიმე 

გართულებებს იწვევს მწეველებს შორის. თუმცა, ამერიკელ მწეველებში, COVID-19-ით გამოწვე-

ული ჯანმრთელობის გართულების შიში, პირიქით, ამცირებდა მოწევისთვის თავის დანებების 

ალბათობას და დადებითად იყო დაკავშირებული მოწევის რაოდენობის ზრდასთან (Shepherd et 

al., 2021). 

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ COVID-19-ის მიმართ შიში შესაძლოა ზოგი-

ერთ მწეველს უბიძგებს მოწევის რაოდენობის შემცირებისკენ ან მოწვისთვის თავის დანებების-

კენ, თუმცა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებამ (სტრესმა, დეპრესიამ) შეიძლება, პირი-

ქით, წაახალისოს მოწევა სხვებში. 
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COVID-19 პანდემიის ზეგავლენა თამბაქოს მოხმარებაზე საქართველოში 

 

საქართველომ ბოლო წლებში არაერთი რადიკალური ცვლილება განახორციელა თამბა-

ქოს კონტროლის მიმართულებით, რაც თამბაქოს მოხმარებით გამოწვეული ჯანმრთელობისა 

და ეკონომიკური ზიანის შემცირებას ემსახურება. ამ მიმართულებით ქვეყანამ ყველაზე რადი-

კალური ნაბიჯი 2017 წელს გადადგა, როდესაც ცვლილებები დაანონსა თამბაქოს კონტროლის 

შესახებ კანონში, რეკლამის შესახებ კანონში, მაუწყებლობის შესახებ კანონსა და ადმინისტრაცი-

ულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ამ ცვლილებებით 2018 წლიდან: ა) აიკრძალა მოწევა სა-

ზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში; ბ) აიკრძალა თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის 

ან/და თამბაქოს მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის ყველა სახის რეკლამა; გ) თამ-

ბაქოს მწარმოებლებს შეეზღუდათ სპონსორობის უფლება; დ) გაიზარდა სიგარეტის შეფუთვაზე 

თამბაქოს მოწევის მავნებლობის გამაფრთხილებელი ნიშნების ზომა და სავალდებულო გახდა 

შეფუთვაზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკების გრაფიკული გამაფრთხილებელი 

ნიშნების დატანა (Mzhavanadze, 2021a). 

პარალელურად, 2017 წლიდან ეტაპობრივად იზრდებოდა აქციზის გადასახადი.საქარ-

თველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, თამბაქოს ნაწარმის აქციზის გადასახადი შედგება 

ორი კომპონენტისგან: (1) სპეციფიკური (სპ), რომელიც წარმოადგენს ფიქსირებულ თანხას პრო-

დუქტის ერთეულზე და (2) ადვალორული (ად), რომელიც საცალო სარეალიზაციო ფასის სა-

ფუძველზე ანგარიშდება. 1-ელ ცხრილში წარმოდგენილია თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასა-

ხადის ცვლილებების ქრონოლოგია (ლარში სპ-ისთვის და პროცენტებში ად-ისთვის) თამბაქოს 

ნაწარმის მიხედვით 2016 წლიდან დღემდე. 

 

ცხრილი 1 

წყარო: საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

 

2017 წლის იანვარში აქციზის ფიქსირებული კომპონენტის განაკვეთი ფილტრიან სიგა-

რეტზე გაიზრდა 1.1 ლარიდან 1.7 ლარამდე, ხოლო უფილტრო სიგარეტისთვის - 0.3 ლარიდან 

0.6 ლარამდე. 2019 წელს აქციზის გადასახადი ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტზე გათანაბ-

რდა, როდესაც აქციზის ფიქსირებული კომპონენტის განაკვეთი უფილტრო სიგარეტზე გაიზარ-

და 1.7 ლარამდე, ხოლო ადვალური კომპონენტის განაკვეთი გაიზარდა საცალო სარეალიზაციო 

ფასის 10 პროცენტიდან 30 პროცენტამდე როგორც ფილტრიანი, ასევე უფილტრო სიგარეტის-

თვის. 2019 წლის ნოემბერში, თამბაქოს ნაწარმზე, რომელიც იყიდება წონით, აქციზის გადასახა-

დი 1 კილოგრამზე გაიზარდა 35 ლარიდან 60 ლარამდე. მას შემდეგ ცვლილებები თამბაქოს ნა-

წარმის ძირითადი სახეობების აქციზის გადასახადში არ შესულა. 

განხორციელებული საკანონმდებლო და საგადასახადო ცვლილებების ზეგავლენის 

ზუსტი განსაზღვრა თამბაქოს მოხმარებაზე რთულია სტატისტიკური მონაცემების სიმცირის 

Sp Ad Sp Ad Sp Ad Sp Ad Sp Ad

სიგარეტი (ფილტრიანი) 20 ღერი 1.1 10 1.7 10 1.7 30

სიგარეტი (უფილტრო) 20 ღერი 0.3 10 0.6 10 1.7 10 1.7 30

თუთუნი 1 კგ 25 35 60

ნოე . 2019
ნაწარმი

რაოდენ

ობა

იან. 2016 იან. 2017 ივნ. 2017 იანვ. 2019



 

გამო. მე-2 

რაოდენობ

ში. მოცემუ

ით ხასიათ

(Mzhavana

ოდენობა წ

პუნქტით შ

 

ამა

შესახებ, რ

დასადგენა

უფილტრო

შემცირდა

კოლოფს მ

წყარო: ფინან

 

STEPS გამო

თამბაქოს  ე

ტაქსებში  მ

მხარდაჭერ

თამბაქოს  ა

მოხმარები

საქსტატის  

ხარჯების  გ

ცხრილში 

ბის შესახებ

ული ცხრილ

თდება, რაც

adze, 2021a).

წლიურად 

შემცირდა (

ვდროულა

რომლის გამ

ად, განსხვა

ო სიგარეტ

, თუმცა პა

მიაღწია. 

ნსთა სამინისტ

წ

ოკითხვა  (WH

ეროვნული  კ

ოწევის  აკრძ

რის  კვლევა (

ალტერნატიუ

ს  კვლევა (M

შინამეურნე

გამოკვლევა,

თავმოყრილ

ბ, რომელიც

ლის მიხედ

ც შესაძლო

. ეს ტრენდ

2.5 პროცენ

(Mzhavanad

დ, ფინანსთ

მოყენება შე

ავებულ სუ

ტების მოხმ

ანდემიის დ

ტრო, შემოსავ

წყარო

HO,2017)

ვლევა   (NCD

ძალვის  საზო

NCDC, 2020)

ული  პროდუ

zhavanadze , 2

ეობების  შემო

 (Mzhavanadz

ლია სხვად

ც გამოსახუ

დვით მოწევ

ოა სახელმწ

დი შენარჩუნ

ნტული პუნ

dze, 2021b; N

თა სამინის

ესაძლებელ

რათს წარმო

მარება 465

დროს მოხმ

ვლების სამსახ

DC, 2019)

ოგადოებრივი

ქტების  

2021b)

ოსავლების  დ

ze , 2021a)

234 

დასხვა წყარ

ულია როგო

ვის გავრცელ

წიფოს მიერ

ნდა პანდემ

ნქტით, ხოლ

NCDC, 2020

სტროს სტა

ლია გაყიდუ

ოაჩენს. მარ

 მილიონი

მარება კვლ

ხური 

2016

31.0

…

ი  
…

…

და 
33.4

როს სტატის

ორც მწეველ

ლება საქარ

რ გადადგმ

მიის პირობ

ლო 2021 წე

0). 

ატისტიკა 

ული ქარხნუ

რთალია, 20

ი კოლოფიდ

ლავ გაიზარ

2017

…

…

…

…

28.4

სტიკა საქარ

ლთა წილი მ

რთველოში 

მული ნაბი

ბებშიც: 2020

ელს დამატე

გაცემული 

ული სიგარ

016-2019 წლ

დან 216 მ

რდა და 202

2018

…

…

…

…

27.0

რთველოში 

მთლიან მო

კლებადი ტ

იჯების შედ

0 წელს მწე

ებით 1 პრო

აქციზური

რეტების რა

ლებში ფილტ

მილიონ კო

21 წელს 29

დ

2019 20

… …

30.7 …

… 28

… …

26.2 …

მწეველთა

ოსახლეობა-

ტენდენცი-

დეგი იყოს

ველთა რა-

ოცენტული

ცხრილი 2

ი მარკების

აოდენობის

ტრიანი და

ოლოფამდე

91 მილიონ

დიაგრამა 1

 

020 2021

… …

… …

8.2 …

… 27.2

… …

ა 

-

-

ს 

-

ი 

2 

 

ს 

ს 

ა 

ე 

ნ 

 

1

2



 

პან

ბის მოხმარ

რებასთან 

2 ასახავს მ

ნობას. მოც

ში მოწევა

წელს 2019

წყარო: ავტ

 

 

COV

თაშორისო

ვილი შეამ

რის. ამვდ

ნონმდებლ

2020 და 20

პარა

დენობა, რ

გაზრდილ

შესაბ

ზომების გ

მხარდაჭერ

 

 

 

ნდემიის დრ

რების ზრდ

ერთად გაი

მწეველების

ცემული გრ

ა გააგრძელ

9 წელთან შე

ტორის კალკ

VID-19 პანდ

ო კვლევები

მცირონ ვირ

როულად, 

ლო და საგა

021 წლებში

ლელურად

რაც სავარაუ

ლ სტრესთან

ბამისად, პა

გატარება სა

რის უზრუნ

როს მოწევი

და (დიაგრამ

იზარდა მწე

ს მიერ დღი

რაფიკის მიხ

ლეს, დღიუ

ედარებით 

კულაციები

დემიის პერ

ის მიხედვი

რუსთან და

პანდემიამდ

ადასახადო,

 მწეველთა

დ, პანდემიი

უდოდ გან

ნ და დეპრეს

ანდემიის დ

ახელმწიფო

ნველსაყოფ

 

ის გავრცელ

მა 1) მიუთი

ეველთა მიე

იურად მოხ

ხედვით, იმ

რად მოხმა

გაიზარდა

ი 

დასკვნები

იოდში საქ

თ, ასეთი შ

აკავშირებუ

დელ პერიო

, რომლები

ა რაოდენობ

ის დროს გა

ნპირობებუ

სიასთან. 

და პოსტპა

ოს მხრიდან

ფად. 
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ლების შემცი

ითებს იმ ფ

ერ მოხმარე

მარებული

მ მწეველებ

არებული ქ

52.2 პროცე

ი და რეკომე

ქართველოშ

შემცირების

ული ჯამნრთ

ოდში საქარ

იც მოწევის

ბის შემცირ

აიზარდა დ

ლია ფსიქი

ანდემიურ პ

ნ ფსიქიკურ

ირება (ცხრი

ფაქტზე, რომ

ებული სიგა

ქარხნული

ბს შორის, რ

ქარხნული

ენტით. 

ენდაციები

ში მწეველთ

ს მიზეზი შე

თელობის მ

რთველოში

შემცირები

ების ზუსტ

ღიურად მო

იკური ჯან

პერიოდში

რი ჯანმრთე

ილი 2) და ქ

მ მწეველთ

არეტების რ

ი სიგარეტე

რომლებმაც

სიგარეტებ

თა რაოდენ

ესაძლოა იყ

მაღალი რი

ი გატარდა 

ისკენ იყო მ

ტი მიზეზის

ოხმარებულ

ნმრთელობი

მნიშვნელო

ელობისა დ

ქარხნული 

ა რაოდენო

რაოდენობა

ბის საშუალ

ც პანდემიის

ბის რაოდე

დ

ნობა შემცირ

ყოს მწეველ

ისკები მწევ

მნიშვნელო

მიმართულ

ს დადგენა რ

ლი სიგარეტ

ის გაუარეს

ოვანია პრო

და მოწევის 

სიგარეტე-

ობის შემცი-

ა. დიაგრამა

ლო რაოდე-

ს პირობებ-

ენობა 2021

დიაგრამა 2

რდა. საერ-

ლების სურ-

ველებს შო-

ოვანი საკა-

ლი. ამიტომ,

რთულია. 

ტების რაო-

სებასთან -

ოაქტიული

შეწყვეტის

-

-

ა 

-
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SUMMARY 

During this unprecedented public health crisis, stress and anxiety may cause current smokers to increase 

their tobacco use or former smokers to relapse. This study describes changes in smoking behavior among Georgian 

population in response to the COVID-19 pandemic. Smoking prevalence decreased, while the main concern is for 

smokers who increase their cigarette consumption due to increased mental distress caused by elevated health risks, 

lockdowns and social distancing practices. 
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