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სა არ სე ბო მი ნი მუ მი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლურ ორი ენ ტირს, ცხოვ რე ბის დო-
ნის სო ცი ა ლურ სტან დარტს. სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა-
წი ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არას რულ ფა სოვ ნად იკ ვე ბე ბა. აღ ნიშ ნუ ლის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლო ში უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და საჭ რე ლი პრობ ლე-
მე ბი დან უპირ ვე ლესს სწო რედ მო სახ ლე ო ბის კვე ბის რა ცი ო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა
და მი სი გან მსაზღ ვრე ლი პი რო ბის - სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს.
მო ცე მულ სტა ტი ა ში სწო რედ ამ თვალ საზ რი სით გა ნი ხი ლე ბა სა არ სე ბო დო ნის
მი ნი მუ მის სა კითხი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მი სი ცვლი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა არ სე ბო მი ნი მუ მი, ცხოვ რე ბის დო ნე, სა სურ სა თო
უშიშ რო ე ბა, სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა, სა სურ სა თო კა ლა თა.

შე სა ვა ლი

სა არ სე ბო მი ნი მუ მი, მი სი კომ პო ნენ ტე ბის რა ო დე ნობ რი ვი პა რა მეტ-
რე ბი და ფაქ ტობ რი ვი დაკ მა ყო ფი ლე ბის დო ნე ახა სი ა თებს ქვეყ ნის სა სურ-
სა თო უსაფ რთხო ე ბის ფაქ ტობ რივ მდგო მა რე ო ბას და გა ნე კუთ ვნე ბა ფუნ-
და მენ ტურ პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და ეკო ლო გი ურ პრობ ლე-
მა თა კა ტე გო რი ას.

აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლურ ორი ენ ტირს, 
ცხოვ რე ბის დო ნის სო ცი ა ლურ სტან დარტს, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა გა სა-
ცე მი ხელ ფა სე ბის, პენ სი ე ბის, სტი პენ დი ე ბის, შემ წე ო ბე ბი სა და სხვა სო ცი-
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ა ლუ რი დახ მა რე ბის ოდე ნო ბის გან საზღ ვრი სათ ვის. სა არ სე ბო მი ნი მუ მის 
სრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა შედ გე ბა შრო მი სუ ნა რი ა ნი ადა მი ა ნის ნორ მა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა სურ სა თო პრო დუქ-
ტე ბი სა (ე.წ სა სურ სა თო კა ლა თა) და ასე ვე, პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის არა-
სა სურ სა თო ნა წარ მი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი ნი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბის ხარ-
ჯე ბის გან (სა ბაზ რო ფა სე ბით).

ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნი დან (1991 წ.) დღემ დე ჩა ტა-
რე ბულ მა კვლე ვებ მა ცხად ჰყო, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში არას რულ ფა სოვ ნად იკ ვე ბე ბა, რაც და ბა ლი სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი, ვერ ახერ ხებს რე ა ლუ რი 
ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად შე და რე ბით ძვი რადღ ი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის: ხორ ცის, რძი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის, თევ ზის, ხი ლის, 
ბოს ტნე უ ლის შეს ყიდ ვა- მოხ მა რე ბას და ძი რი თა დად იაფ ფა სი ა ნი პრო-
დუქ ტით – პუ რით იკ მა ყო ფი ლებს მოთხ ოვ ნი ლე ბას საკ ვებ ზე, რაც რა ცი ო-
ნის თით ქმის ნა ხე ვარს შე ად გენს მა შინ, რო ცა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
პუ რის წი ლი რა ცი ონ ში მხო ლოდ 12-15%-ი ა. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო, მო სახ-
ლე ო ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ნიც დის ცი ლო ვან დე ფი ციტს, ვი ტა მი ნე-
ბი სა და მიკ რო ელე მენ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბას, რაც მთელ რიგ პა თო ლო გი ურ 
და ა ვა დე ბას იწ ვევს და რა ზეც ბო ლო წლე ბის სტა ტის ტი კაც მეტყ ვე ლებს. 
სა ყუ რადღ ე ბოა ისიც, რომ მეც ნი ე რე ბის დას კვნე ბით, და ა ვა დე ბა თა 55% 
გა მოწ ვე უ ლია არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბით. ამას თან, ობი ექ ტუ რო ბის თვის 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს მდგო მა რე ო ბა გა ცი-
ლე ბით უა რე სი იყო: მსოფ ლიო ბან კის კვლე ვის მი ხედ ვით, 45% იყო ღა რი-
ბი და 35% - ღა ტა კი, ანუ - 1,3 მლნ ადა მი ა ნი. 2016 წლის თვის 13%-მა ანუ 500 
ათას მა ადა მი ან მა დაძ ლია სი ღა ტა კე,22%, ანუ 800 ათა სი ადა მი ა ნი იმა ვე 
დო ნე ზე დარ ჩა; იმავ დრო უ ლად, ღა რი ბე ბი დან 9% გა და ვი და სა შუ ა ლო ფე-
ნა ში, რა მაც სა ბო ლო ოდ 18% შე ად გი ნა, თუმ ცა, ეს უკა ნას კნე ლი ჯერ მა ინც 
ძა ლი ან მცი რე ა, რად გან გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ის 60-65%–ს შე ად გენს 
(საქ სტა ტი, 2018). სა ქარ თვე ლო ისევ რჩე ბა ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის რი გებ ში. 

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გან საზღ ვრის არ სე-
ბი თი ხარ ვე ზე ბი

 სა ქარ თვე ლო ში, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და საჭ რე ლი პრობ ლე მე ბი-
დან, უპირ ვე ლესს სწო რედ მო სახ ლე ო ბის კვე ბის რა ცი ო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და მი სი გან მსაზღ ვრე ლი პი რო ბის - სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო-
ად გენს. მი სი გა დაწყ ვე ტა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
ამო ცა ნა ა. მას ში მო ი აზ რე ბა ქვეყ ნის უნა რი (შე საძ ლებ ლო ბა) უზ რუნ ველ-
ყოს სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით, ად გი ლობ-
რი ვი რე სურ სე ბის წარ მო ე ბის ხარ ჯზე. ამის გა რე შე კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
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დად გე ბა არა თუ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის დო ნე ზე მო სახ ლე ო ბის სურ სა თით 
უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბა, არა მედ გა იზ რდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის 
მო ტი ვა ცია და „ცდუ ნე ბა“ გა და სინ ჯოს ეს ნორ მე ბი შემ ცი რე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით დე- ფაქ ტო მდგო მა რე ო ბის უკეთ წარ მო ჩე ნის მიზ ნით, რო გორც ეს 
ერ თხელ უკ ვე გან ხორ ცი ელ და 2003 წელს.

2003 წლის თე ბერ ვალ ში, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის დი დი უმ-
რავ ლე სო ბის არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბა NATO-ს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და 
სურ სა თის კო მი ტეტ მა სა გან გა შოდ მი იჩ ნია და მი ი ღო ქმე დი თი ზო მე ბი, 
თა ვი სი მო ვა ლე ო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში, მი სი გა მოს წო-
რე ბის თვის. სხვა დას ხვა დო ნო რი ქვეყ ნის მხარ და ჭე რით, სა ქარ თვე ლოს 
მო ე წო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სურ სა თი, გად მო ი რიცხა თან ხე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ხო ლო ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას მი-
ე თი თა ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის ფორ მა ტი სა და წე სის შე სა ხებ.

სამ წუ ხა როდ, მა შინ დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, იმა ვე წლის მა ის ში, ყო-
ველ გვა რი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის გა ღე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის გა რე შე, „ი პო ვა გა მო სა ვა ლი“ და რე ა ლუ რი სუ-
რა თის და ფარ ვის მიზ ნით „კო რექ ტი ვე ბი“ შე ი ტა ნა სა ერ თა შო რი სო ნორ-
მებ თან ჰარ მო ნი ზე ბულ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სათ ვის დად გე ნილ 
ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებ ში. შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც-
ვის სა მი ნის ტროს 2003 წლის 8 მა ი სის ბრძა ნე ბით, სურ სა თის კა ლო რი უ-
ლო ბა - 2300 კკალ დამ ტკიც და „ნორ მად“. ამ ბრძა ნე ბის თა ნახ მად, ხორ ცის 
მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 80 გრ/დღ 2,5-ჯერ ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სოდ 
აღი ა რე ბულ ნორ მას (200 გრ/დღ), რძი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის ნორ მა 
შემ ცირ და 4,5-ჯერ (!) - 960 გრა მი დან 215 გრა მამ დე, ბოს ტნე უ ლის გა ნა-
ხევ რდა - 370 გრა მი დან 182 გრა მამ დე, შა ქა რი შემ ცირ და 100 გრა მი დან 55 
გრა მამ დე, ხო ლო იაფ ფა სი ა ნი პრო დუქ ტის - პუ რის მოხ მა რე ბის ნორ მა 350 
გრა მი დან, რო მე ლიც ისე დაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბო და სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარტს (200 გრ/დღ) და მი სი მა ღა ლი ყუ ა თი ა ნო ბის გა მო (100 
გრ პუ რი იძ ლე ვა 220 კკალ, ხორ ცი კი ორ ჯერ ნაკ ლებს, თა ნაც პუ რი დი დად 
ია ფია ხორ ცზე) გა ზარ და 400 გრა მამ დე დღე ში (!). 

ამ გვა რი მე თო დო ლო გი უ რი მა ნი პუ ლა ცი ის შე დე გად, ფი ზი ო ლო გი ურ 
ნორ მად ჩა ით ვა ლა მი ნი მა ლუ რი საკ ვე ბის ის რა ო დე ნო ბა, რის მი ღე ბა-
საც მო სახ ლე ო ბა ახერ ხებ და და მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლიც ახალ „ნორ-
მებს“ და უ ახ ლოვ და, ზო გი ერ თი პრო დუქ ტის თვის გა და ა ჭარ ბა კი დეც (რძე 
და რძის ნა წარ მი). ასე მარ ტი ვად „მოგ ვარ და“ სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის 
დარ ღვე ვის სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბა, ბი უ ჯე ტი დან ხარ ჯე ბის გა წე ვის და 
სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის გა რე შე. შე დე გად - ამ ე.წ. „ნორ მე-
ბის“ მი ხედ ვით, ვი ზუ ა ლუ რად ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის მი ერ სურ სა თის მოხ მა-
რე ბის მდგო მა რე ო ბა „არც თუ ისე სა ვა ლა ლოდ“ გა მოჩ ნდა (!) (კო ღუ აშ ვი-
ლი, 2014).
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უსახ სრო ბის გა მო, პუ რის დღი უ რი მოხ მა რე ბა 
650-700 გრ–მდეც (საკ ვე ბი რა ცი ო ნის 60–65%–მდე) კი ადის, რაც გან ვი თა-
რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს 4-5-ჯერ და მე ტად აღე მა ტე-
ბა. მე ო რე მხრივ, ხორ ცის მოხ მა რე ბა (სა შუ ა ლოდ) მო სახ ლე ო ბის კვე ბის 
რა ცი ონ ში, გა მო ხა ტუ ლი კა ლო რი ებ ში, 3-5%-ს არ აღე მა ტე ბა, სი ღა რი ბის 
ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის კი - 1%-ს. აღ ნიშ ნუ ლი მა ნი-
პუ ლა ცი ის ჩა ტა რე ბის შე დე გად, საკ ვებ რა ცი ონ ში ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის 
ნორ მა ლუ რი ცხო ველ მოქ მე დე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ინ გრე დი ენ ტე ბის: 
ცი ლე ბის, ცხი მე ბი სა და ნახ შირ წყლე ბის შემ ცვე ლო ბაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შეკ ვე ცი ლი ა, უაღ რე სად და ბა ლია სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ცი ლო ვა ნი 
საკ ვე ბის მოხ მა რე ბა. ცი ლო ვან თა დე ფი ცი ტი კი სა ში შია ადა მი ა ნის ჯან-
მრთე ლო ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით - ბავ შვე ბის, მო ზარ დე ბი სა და ხან დაზ-
მუ ლე ბის თვის. კერ ძოდ, ცი ლა უნ და იყოს 100-120 გრ/დღე ში, ფაქ ტობ რი-
ვად კი, ნორ მით დად გე ნი ლია 72 გრ/დღ, ცხი მი, შე სა ბა მი სად - 90–100 გრ/
დღ და 72.2 გრ/დღ, ნახ შირ წყლე ბი - 400–450 გრ/დღ და 334·3 გრ/დღ. თა-
ნაც, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს ზე-
მოხ სე ნე ბუ ლი ბრძა ნე ბით, „რე კო მენ დე ბუ ლი“ ენერ გე ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე-
ბა შე ად გენს 2300 კკალ/დღ, რაც სრუ ლი ად შე უ სა ბა მოა FAO-ს მი ერ დად გე-
ნილ ნორ მებ თან, რომ ლის თა ნახ მად 2500 კკალ -ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
არას რულ ფა სო ვან კვე ბად ით ვლე ბა და იგი და საშ ვე ბია მხო ლოდ ქვეყ ნის 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დროს, თა ნაც ხან მოკ ლე პე რი ო დით. 

ასე თი დის ბა ლან სი საკ ვებ რა ცი ონ ში, ბუ ნებ რი ვი ა, იწ ვევს პა თო ლო-
გი ურ ცვლი ლე ბებს, ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბას და ნე გა ტი უ რად აი სა-
ხე ბა მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა ზე. გან სა კუთ-
რე ბით თვალ ში სა ცე მია ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა, რი თაც სა ქარ თვე ლოს 
„მო წი ნა ვე“ ად გი ლი უჭი რავს ევ რო პა ში.

სურ სა თი სრულ ფა სო ვა ნი ა, თუ ის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით შე ი ცავს 
ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ინ გრე დი ენ ტებს: ცი ლებს, 
ცხი მებს, ნახ შირ წყლებს, ვი ტა მი ნებს, მიკ რო ე ლე მენ ტებს. ამი ტომ, ხე ლი-
სუფ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბას შე უქ მნას ისე თი სო ცი ა ლუ რი პი რო-
ბე ბი, რომ მან შეძ ლოს ჯან მრთე ლო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი რა ო დე ნო ბის 
და ბა ლან სე ბუ ლი საკ ვე ბის შე ძე ნა- მოხ მა რე ბა (კო ღუ აშ ვი ლი, 2014).

 აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბულ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გან გა-
რი შე ბის წეს ში იყო კი დევ ერ თი სა ყუ რადღ ე ბო გა რე მო ე ბა: შემ ცი რე ბუ ლი 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის მე ტი და მა ჯე რებ ლო ბი სათ ვის, შე მო ტა ნილ იქ ნა ე.წ 
„შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შე ვაჭ რე ბის შე დე გად 
გამ ყიდ ვე ლი მყიდ ველს თავ და პირ ვე ლად და სა ხე ლე ბულ ფას თან შე და-
რე ბით 13.5%-ით ია ფად უთ მობ და (?!). რე ა ლუ რად, არა ვი თა რი შე ვაჭ რე ბა 
სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა ზე (გან სა კუთ რე ბით ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბი სათ-
ვის) არ არ სე ბობს და არ უნ და ჩა ით ვა ლოს მარ თე ბუ ლად მი სი გათ ვა ლის-
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წი ნე ბა. ე.წ „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტზე“ მე ტად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ის, რომ სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის დიდ უმ რავ ლე სო ბას გა აჩ ნია და ნა კარ-
გე ბი საკ ვე ბად გა მო ყე ნე ბამ დე მე ქა ნი კუ რი თუ თერ მუ ლი და მუ შა ვე ბის 
პრო ცეს ში, ამი ტომ უპ რი ა ნი და მარ თე ბუ ლიც იქ ნე ბა ამ და ნა კარ გე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი შემ ცი რე ბის ნაც ვლად, პი რი ქით, 
გაზ რდის სა სურ სა თო კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბას. 

 მთლი ა ნო ბა ში, აღ ნიშ ნუ ლი ფარ სი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იქ ნა სა სურ-
სა თო კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბის შე სამ ცი რებ ლად, რა თა რაც შე იძ ლე ბა მე-
ტად შემ ცი რე ბუ ლი ყო ის უზარ მა ზა რი გან სხვა ვე ბა, რაც რე ა ლურ კა ლა თა-
სა და პენ სი ებს, შემ წე ო ბებ სა და არ სე ბო ბი სათ ვის სა ჭი რო სხვა თან ხებს 
შო რის არ სე ბობ და (რაც სამ წუ ხა როდ, დღე საც არ სე ბობს). ამ ღო ნის ძი ე-
ბით ხე ლი სუფ ლე ბა შე ე ცა და და ე ფა რა სურ სა თის მოთხ ოვ ნა- მოხ მა რე ბას 
შო რის არ სე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე უ სა ბა მო ბა და შე ექ მნა ნორ მა ლურ 
მდგო მა რე ო ბას თან მი ახ ლო ე ბუ ლი ვი ზუ ა ლუ რი სუ რა თი. 

თუ რამ დე ნად ამა ხინ ჯებს დღეს მოქ მე დი მე თო დი კა რე ა ლო ბას, 
ამის დე მონ სტრი რე ბას შე ვეც დე ბით 2019 წლის სექ ტემ ბრის თვის მი ხედ-
ვით სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შრო-
მი სუ ნა რი ა ნი მა მა კა ცის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის მა გა ლით ზე. შრო მი სუ ნა რი ა-
ნი მა მა კა ცის სა არ სე ბო მი ნი მუ მი 2019 წლის სექ ტემ ბერ ში, ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კით, 189.9 ლა რია (არ ჩვა ძე, 2019).

მოქ მე დი მე თო დო ლო გი ით, ამ თან ხის 70% მო დის სურ სათ ზე, ანუ 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტი შე ად გენს 132.93 ლარს 
(=189.9*0.7). მაგ რამ 132.93 ლა რი გა ან გა რი შე ბუ ლია ე.წ. „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი-
ცი ენ ტის“ გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გამ ყიდ ვე ლის მი ერ 
თავ და პირ ვე ლად და სა ხე ლე ბულ ფას თან შე და რე ბით რე ა ლი ზა ცი ის ფა სი 
13,5%-ით და ბა ლია (თოდ რა ძე, 2019).

აღ ნიშ ნუ ლი პრო პორ ცია მეტ -ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი იყო 15-20 წლის 
წინ. მას შემ დეგ გა ი ზარ და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა ვაჭ რო ქსე ლე ბის და ობი-
ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, სა დაც სა ქო ნე ლი იყი დე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სე ბით 
(იქ შე ვაჭ რე ბა - გა მო რიცხ უ ლი ა). თვით აგ რა რულ ბაზ რო ბებ ზეც კი იშ ვი-
ა თად წა აწყ დე ბით ფა სე ბის ამ მას შტა ბით დაკ ლე ბის შემ თხვე ვას. შე სა-
ბა მი სად, მკვეთ რად შემ ცირ და სა ქო ნელ ბრუნ ვა ში იმ სა ქონ ლი სა და მომ-
სა ხუ რე ბის წი ლი (შე სა ბა მის სა ხე ო ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი), სა დაც ჯერ კი დევ 
ად გი ლი აქვს შე ვაჭ რე ბის სა ფუძ ველ ზე ფას დაკ ლე ბის პრაქ ტი კას. ამი ტომ, 
13,5%-ა ნი ფას დაკ ლე ბა - ეს სრუ ლი ანაქ რო ნიზ მია და ყვე ლა ზე ოპ ტი მის-
ტუ რი გათ ვლე ბით, ხსე ნე ბუ ლი „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“ 5%-ზე მე ტი არ 
უნ და იყოს (რე ა ლუ რად კი, 2-3%-მდე ა).

ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტის 5%-
მდე შემ ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო-
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ნენ ტი უნ და გა ი ზარ დოს 11%-ით (=0,95: 0,865). შე სა ბა მი სად, სა სურ სა თო 
კომ პო ნენ ტის ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა არა 132,3 ლა რი, არა მედ - 132,93 * 1.11 = 
145,99 ლა რი. 

თუ და ცუ ლი იქ ნე ბა დი ე ტო ლო გე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო-
პორ ცია კა ლო რი ე ბის მცე ნა რე უ ლი და ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის მი-
ხედ ვით (40/60-ზე, ნაც ვლად ამ ჟა მინ დე ლი 60/40-ი სა), ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გაზ რდის ყო ვე ლი 1000 კკალ -ის ღი რე ბუ ლე ბას: ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო-
ბის კა ლო რი ე ბი მცე ნა რე უ ლი წარ მო მავ ლო ბის კა ლო რი ებ ზე 5-6-ჯერ უფ-
რო ძვი რი ჯდე ბა (მა გა ლი თად, პუ რი სა და სა ქონ ლის ხორ ცის მი ხედ ვით 
ეს სხვა ო ბა სა ქონ ლის ხორ ცის „სა სარ გებ ლოდ“, ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, უკ ვე 
13-ჯე რა დი ა) და ეს სხვა ო ბა წლი დან წლამ დე სულ უფ რო იზ რდე ბა. პრო-
პორ ცი ე ბის ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის კა ლო რი ე ბის სა სარ გებ ლოდ 
შეც ვლით სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტი კი დევ უფ რო გა-
იზ რდე ბა - არა ნაკ ლებ 30,8%-ით. შე სა ბა მი სად, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა-
სურ სა თო კომ პო ნენ ტი იქ ნე ბა 190,86 ლა რი (= 145,99 * 1,308).

 სა არ სე ბო მი ნი მუმ ში სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტის წი ლი უნ და შემ ცირ-
დეს 70%-დან 50%-მდე. ამ ჟა მად, ყვე ლა ზე და ბალ შე მო სავ ლი ან, პირ ველ 
დე ცი ლურ ჯგუფ შიც კი, სურ სათ ზე ხარ ჯე ბის წი ლი ასე თი ში ნა მე ურ ნე ო ბე-
ბის მთლი ან ხარ ჯებ ში უკ ვე ჩა მოს ცდა 50%-ი ან ზღვარს, მა ღალ შე მო სავ-
ლი ა ნებ ში კი იგი გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი გა რე-
მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა არ სე ბო მი ნი მუ მი შრო მი სუ ნა რი ან მა მა კაც-
ზე გა ან გა რი შე ბით შე ად გენს 381,92 ლარს - ამ ჟა მინ დელ თან შე და რე ბით 
2-ჯერ (101,1%-ით) მეტს.

 სამ წუ ხა როდ, დღემ დე სა სურ სა თო კა ლა თას და მის გან გა მომ დი ნა-
რე სა არ სე ბო მი ნი მუმს 2003 წელს მი ღე ბუ ლი ფორ მით - მცდა რი და ში-
ნა ა არ სობ რი ვად და ნა შა უ ლებ რი ვი მე თო დი კით ან გა რი შო ბენ. უნ და აღი-
ნიშ ნოს, რომ ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვი დან ვე აღი ა რა, რომ გან საზღ-
ვრუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი არა რე ა ლუ რია და შეც ვლას ექ ვემ დე ბა რე ბა, 
თუმ ცა, ჯერ ჯე რო ბით ის ფორ მა ლუ რად ისევ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია (საქ .კა ნო ნი, 
1997). ამის შე დე გად იქ მნე ბა მცდა რი სუ რა თი მო სახ ლე ო ბის მი ერ მოხ-
მა რე ბუ ლი სურ სა თის საკ მა რი სო ბის შე სა ხებ, რაც მო სახ ლე ო ბა ში ქმნის 
ილუ ზი ას, რომ მი სი საკ ვე ბი რა ცი ო ნი (რო მე ლიც სრუ ლი ად აც დე ნი ლია 
რე ა ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს) ნორ მა ლუ რია და ფაქ ტობ რი ვად ისი ნი 
სხვა დას ხვა მძი მე და ა ვა დე ბე ბის მსხვერ პლნი ხდე ბი ან. 

 ასე ვე არა რე ა ლუ რი, და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დგინ დე ბა ქვე ყა ნა ში 
სა ჭი რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ, რაც ხელ შემ-
შლელ გა რე მო ე ბას ქმნის აგ რა რუ ლი სფე როს სხვა დას ხვა სექ ტორ ში. 
დღე ის თვის აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მი სად მი ქვე ყა ნა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა და მი სი რა ო დე ნობ რივ -ხა რის ხობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
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საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის 
აუცილებლობა აუცილებლობა

არ სე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბი, არა მარ ტო საფ რთხეს უქ მნის ფი ზი ო ლო გი უ რი 
ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გა მოკ ვე ბას, არა-
მედ პრაქ ტი კუ ლად გა მო რიცხ ავს ქვეყ ნის შემ დგომ ინ ტეგ რი რე ბას მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კა ში და მთლი ა ნო ბა ში საფ რთხის ქვეშ აყე ნებს ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას. 

სა ქარ თვე ლოს თვის ამ პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბას აძ ლი ე რებს სა-
ერ თა შო რი სო სა სურ სა თო ბა ზარ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი, სურ-
სათ ზე ფა სე ბის ზრდის დი ნა მი კა, ეროვ ნუ ლი სა სურ სა თო ბაზ რის დღე ვან-
დე ლი მდგო მა რე ო ბა და ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის ბა ლან სის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დე ფი ცი ტი, რო მე ლიც არ სე ბი თად დი დი ოდე ნო ბის სურ სა თის იმ პორ ტი-
თაა გან პი რო ბე ბუ ლი (მარ ტო 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბულ 
იქ ნა 1358,8 მლნ აშშ დო ლა რის სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა, ხო ლო ექ სპორ ტმა 
959,3 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა. მთლი ა ნად, 2010 წლის შემ დეგ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ-
ლე ბამ შე სა ბა მი სი პე რი ო დი სა და პრო ფი ლის ექ სპორტს 4.5 მლრდ დო-
ლა რით გა და ა ჭარ ბა). 

მარ თა ლი ა, ეროვ ნუ ლი სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბა და ფუძ ნე ბუ ლია სა-
კუ თა რი წარ მო ე ბის ძი რი თა დი პრო დუქ ტე ბით მო სახ ლე ო ბის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბა ზე, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს სურ სა თის იმ პორ ტზე სა ერ თოდ უა რის 
თქმას, რომ ლის გა დი დე ბა, რო გორც წე სი, იწ ვევს ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე-
ბის გა ჩა ნა გე ბას და სურ სა თით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის დო ნის შემ ცი რე ბას. 
ამი ტო მა ა, რომ თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ქვეყ ნე ბი ხელ მძღვა ნე ლო ბენ 
რა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის კა ნო ნის მოთხ ოვ ნე ბით, და საშ ვე ბად 
მი იჩ ნე ვენ სა მა მუ ლო ბა ზარ ზე სურ სა თის იმ პორტს 15-20%-ის ფარ გლებ ში. 
ამ პი რო ბებ ში არც ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის შან სი იკარ გე ბა და 
არც კონ კუ რენ ცია სუს ტდე ბა სა მა მუ ლო სა ქო ნელ მწარ მო ე ბელ თა შო რის. 
ამას თან, საფ რთხე არ ემუქ რე ბა არც ეკო ნო მი კურ და არც სა სურ სა თო და-
მო უ კი დებ ლო ბას.

ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბი და                         
რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის და წე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა

ქვეყ ნის სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის (უ საფ რთხო ე ბის) დაც ვა გუ ლის-
ხმობს სა ხელ მწი ფოს მი ერ მო სახ ლე ო ბის სტა ბი ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას 
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის, სრულ ფა სო ვა ნი, უვ ნე ბე ლი და ხელ მი საწ ვდო-
მი სურ სა თით, ვი ნა ი დან სურ სა თი მი ე კუთ ვნე ბა ადა მი ა ნის პირ ველ სა სი-
ცოცხ ლო სა ჭი რო ე ბას, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა პრაქ ტი კუ ლად უტოლ-
დე ბა ფი ზი კურ უსაფ რთხო ე ბას. სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის ფორ მი სა 
და მე თო დის გან საზღ ვრი სას, უპი რა ტე სო ბა უნ და მი ე ცეს იმ კონ კრე ტულ 
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პაატა კოღუაშვილი, იოსებ არჩვაძე

ეკო ნო მი კურ თუ ორ გა ნი ზა ცი ულ ღო ნის ძი ე ბებს, რაც მაქ სი მა ლუ რად უზ-
რუნ ველ ყოფს წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბას, სა ბო ლოო ან გა რი შით, კი, ქვეყ ნის სურ სა თით თვი თუზ რუნ-
ველ ყო ფას. ამ ფონ ზე, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტე ბის 
სა ო რი ენ ტა ციო (ზღვრუ ლი) მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა ეკო ნო მი კის თვის 
(პირ ველ რიგ ში, აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის თვის), აგ რეთ ვე ხე ლი სუფ ლე-
ბის თვის აგ რა რუ ლი, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბი სა და ზო გა დად, სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და გა ტა რე ბი სათ ვის არას-
წო რი, მცდა რი იმ პულ სე ბის მი ცე მის სა ფუძ ვე ლი გახ და. 

ზო გა დად, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ქვეშ 4 ძი რი თა დი კომ პო ნენ-
ტი უნ და მო ვი აზ როთ: 

1. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის სურ სა თით.
ეს მი იღ წე ვა რო გორც ად გი ლობ რი ვი სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე-
ბით (თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა), ასე ვე არა საკ მა რი სი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტით; 

2. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სრულ ფა სო ვა ნი და და ბა ლან სე ბუ-
ლი სურ სა თით. მო სახ ლე ო ბი სათ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი სურ სა თი უნ და იყოს 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ხა რის ხო ვა ნი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რებ ლის 
მი ერ სა სურ სა თო პრო დუქ ტის მი ღე ბას ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის შე სა-
ბა მი სად. ეს ნიშ ნავს სხვა დას ხვა სურ სა თის იმ რა ო დე ნო ბით მოხ მა რე ბას, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს ორ გა ნიზ მის და ბა ლან სე ბულ მო მა რა გე ბას სა ჭი რო 
ცი ლე ბით, ცხი მე ბით, ნახ შირ წყლე ბით, ვი ტა მი ნე ბი თა და ორ გა ნიზ მის-
თვის სა ჭი რო მიკ რო ე ლე მენ ტე ბით. 

3. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა უვ ნე ბე ლი სურ სა თით. შე საძ ლოა
სურ სა თი რა ო დე ნობ რი ვად იყოს საკ მა რი სი და და ცუ ლი იყოს მი სი მოხ მა-
რე ბის ბა ლან სი, მაგ რამ შე ი ცავ დეს ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის სა შიშ ქი მი ურ 
ნივ თი ე რე ბებს და მიკ რო ბი ო ლო გი ურ დამ ბინ ძუ რებ ლებს (რა დი ო ნუკ ლი-
დე ბი, მძი მე ლი თო ნე ბი, პეს ტი ცი დე ბის, ნიტ რა ტე ბის ნარ ჩე ნე ბი, სხვა-
დას ხვა ნე გა ტი უ რი მოქ მე დე ბის მიკ რო ბე ბი, ბაქ ტე რი ე ბი და სხვ.). 

4. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ხელ მი საწ ვდო მი სურ სა თით. სურ-
სათ ზე უნ და არ სე ბობ დეს რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე მა ტე რი ა ლუ რი ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა. პირ ველ ში იგუ ლის ხმე ბა ის, რომ სა ჭი რო სურ სა თი ქვეყ-
ნის ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის თვის უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი (კო ღუ აშ ვი-
ლი, 2016).

ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის არ სე ბო ბი სას, უკ ვე წი ნა პლან ზე გა-
მო დის სურ სათ ზე ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ანუ მომ ხმა რე ბელს 
არა მარ ტო სურ ვი ლი, არა მედ მი სი შე ძე ნის სა შუ ა ლე ბაც უნ და გა აჩ ნდეს. 
დღე ის თვის ფაქ ტი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 72% არას რულ ყო-
ფი ლად იკ ვე ბე ბა. ეს პრობ ლე მა ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რია სა სურ სა თო უსაფ-
რთხო ე ბის დაც ვის საქ მე ში. დღე ის თვის, სი ღა რი ბის პრო ფილს ქვე ყა ნა ში 
სწო რედ სურ სა თი სა და და ბა ლან სე ბუ ლი კვე ბი სად მი მო სახ ლე ო ბის მნიშ-
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ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ბა ლი დო ნე გან-
საზღ ვრავს.

რა მდგო მა რე ო ბა შია სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე-
ლო ში და რამ დე ნად ხორ ცი ელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა 
სურ სა თით? 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ სურ სა თის წარ მო ე ბა 1990 
წლი დან დღემ დე ქვე ყა ნა ში 2-ჯერ და მე ტა დაა შემ ცი რე ბუ ლი, ხო ლო 
ეროვ ნუ ლი მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა დარგს შო რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას ზრდის 
ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს. – მი სი სა შუ ა ლოწ ლი უ რი მა ტე ბა 2011-
2018 წლებ ში მხო ლოდ 1,9% იყო, მა შინ რო დე საც იმა ვე პე რი ოდ ში ეროვ-
ნუ ლი ეკო ნო მი კა (ქვეყ ნის მსპ (სი ლა გა ძე, პა პა ვა, 2019)). ყო ველ წლი უ რად 
სა შუ ა ლოდ 4,6%-ით იზ რდე ბო და. 

ქვე მოთ მყვა ნი ლი ცხრი ლი კარ გად წარ მო ა ჩენს სა ქარ თვე ლო ში სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის დი ნა მი კას ბო ლო სა მი ათ-
წლე უ ლის მან ძილ ზე, რაც პირ და პირ აისახება მოსახლეობის სასურსათო 
უზრუნველყოფისა და კვების ხარისხის დონეზე.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 1988-2018 წლებში (ათასი ტონა)

 ცხრილი 1

პროდუქციის სახე
1988 2018

%%-ით 1988 წ-თან 
შედარებით

მარცვლეული 714.0 363.7 50,9

კარტოფილი 326.0 237.5 72,9

ბოსტნეულ-ბაღჩეული 641.0 212.4 33,1

ხილი 658.0 188.2 28,6

ყურძენი 620.0 259.9 41,9
ციტრუსები 437.0 66.3 15,2
ჩაი 459.7 1.7 0,4
ხორცი 172.0 72.6 42,2
რძე 730.5 555.3 76,0
კვერცხი (მლნ ცალი) 890.0 634.8 71,3

მატყლი 6.8 1.9 27,9

მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი (ათასი სული)

1548.0 878.9 56,8

ღორი (ათასი სული) 1099.2 163.2 14,8

ცხვარი (ათასი სული) 1894.0 869.4 45,9

 წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გან ვლილ წლებ ში ფაქ ტობ რი ვად შეწყ და ისე თი სტრა ტე გი უ ლი ნედ-
ლე უ ლის წარ მო ე ბა, რო გო რი ცაა ჩაი და თამ ბა ქო (ეს უკა ნას კნე ლი სურ-
სათს არ მი ე კუთ ვნე ბა, მაგ რამ მემ ცე ნა რე ო ბის ეს დარ გი უმ ნიშ ვნე ლო-
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პაატა კოღუაშვილი, იოსებ არჩვაძე

ვა ნე სი იყო რო გორც ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ე ბის თვის, ასე ვე თამ ბა ქოს 
ნედ ლე უ ლი წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბო და ექ სპორ ტი სათ ვის). 

ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ქვე ყა ნა ში 
შე მო დის ისე თი სა სურ სა თო პრო დუქ ცი აც რომ ლის ძი რი თა დი მწარ მო-
ე ბე ლი თვით სა ქარ თვე ლო უნ და იყოს (კარ ტო ფი ლი, პო მი დო რი, კიტ რი, 
სტა ფი ლო და სხვა ბოს ტნე უ ლი, ხი ლი). მაგ., 2018 წელს კარ ტო ფი ლის იმ-
პორ ტი, 2010 წელ თან შე და რე ბით, 4.1-ჯერ გა ი ზარ და (2.9 მლნ აშშ დო ლარს 
გა და ა ჭარ ბა). მთლი ა ნად, მხო ლოდ 2011-2019 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში იმ-
პორ ტი რე ბუ ლია 11.0 მლრდ აშშ დო ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა-
სურ სა თო პრო დუქ ცი ა, რაც ქვეყ ნის 2019 წლის მსპ-ის 92.5%-ი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გარ და უ ვა ლი სა სურ სა თო 
კრი ზი სის თა ვი დან აცი ლე ბის ან შე და რე ბით იო ლად დაძ ლე ვის მიზ ნით, 
დღეს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ქვე ყა ნა ცდი ლობს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ-
დოს სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბა და შეძ ლე ბის-
დაგ ვა რად, მო ა ხერ ხოს სურ სა თით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა. 

ამ მხრივ სა ყუ რადღ ე ბოა სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თოო უსაფ რთხო ე-
ბის სტრა ტე გი ის ოფი ცი ა ლუ რი პა რა მეტ რე ბის გაც ნო ბა (იხ. ცხრი ლი 2). 

აგრარული პროდუქციის ქვეყნისათვის ოპტიმალური, კრიტიკული და რეალური 

პარამეტრები (2018 წლის მდგომარეობით)

ცხრილი 2

პროდუქციის სახე
ათასი ტონა

ოპტიმალური
დღეს

არსებული
კრიტიკული

მარცვლეული 1300 220,7 750-800
კარტოფილი 450 228,8 250

ბოსტნეული 600 175,7 200-252
ხილი და კენკრა 580 180 300-330

მცენარეული ცხიმები 35 8,0 15-20

შაქარი 170 50 100-110

ხორცი (ცოცხალი წონით, 
2018 წლის მონაცემებით)

150 72,6 85-90

ძროხის რძე (2018 წლის 
მონაცემებით)

990 555 550-570

კვერცხი, მლნ ცალი (2018 
წლის მონაცემებით)

610 635 330-350

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სა ქარ თვე ლო ში დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი სურ სა თის რე სურ სე ბის მო-
ცუ ლო ბა (კვერ ცხის გა მოკ ლე ბით) არა მარ ტო ოპ ტი მა ლურს, არა მედ კრი-
ტი კულ საც კი მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა.
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლი „ოპ ტი მა ლუ რიო პა რა-
მეტ რე ბი შე ე სა ბა მე ბა ახალ „რე კო მენ დე ბულ“ ნორ მებს, რო მე ლიც სპე ცი ა-
ლუ რად მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა ი ა ფე ბის 
მიზ ნით. ამის გა მო ეს ნორ მე ბი, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, საგ რძნობ ლად 
ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით აღი ა რე ბულ რე კო მენ დე ბულ 
ნორ მებს. მა გა ლი თად, „ა ხა ლი ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის“ აშშ–ს მო ქა-
ლა ქე ე ბი სათ ვის დად გე ნილ ნორ მებ თან შე და რე ბით აღ მოჩ ნდა, რომ სა-
ქარ თვე ლოს სა შუ ა ლო ასა კის შრო მი სუ ნა რი ა ნი მა მა კა ცის თვის (31–50 წ.) 
გან საზღ ვრუ ლი ნორ მე ბი ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა არა მარ ტო იგი ვე კა ტე გო-
რი ის აშშ-ს მო ქა ლა ქის თვის რე კო მენ დე ბულ ნორ მებს (კერ ძოდ, ხორ ცზე 
- 3.2-ჯერ, რძის პრო დუქ ტებ ზე - 3-ჯერ, ხილ ზე - 2,3-ჯერ, ბოს ტნე ულ ზე - 2–
ჯერ), არა მედ მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლე ბია 4 წლის ბავ შვის ნორ მებ ზე დაც 
კი, რა საც აბ სურ დამ დე მივ ყა ვართ. მა გა ლი თად, სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის დაც ვის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს უნ და გაგ ვე ზარ და ხორ ცის 
წლი უ რი მოხ მა რე ბა თით ქმის 80 თა სი ტო ნით, ხო ლო რძი სა და რძის პრო-
დუქ ტე ბი სა (რძე ზე გა და ან გა რი შე ბით) - 440 ათა სი ტო ნით.

ნუ თუ უხერ ხუ ლო ბას არ უქ მნის სტა ტის ტი კის სამ სა ხურს ის ფაქ ტი, 
რომ „ა ხალ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებ ზე“ დაყ რდნო ბით მათ მი ერ ყო ველ-
წლი უ რად გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა სურ სა თო ბა ლან სებ ში იმის გა მო, რომ არა-
რე ა ლუ რი „ა ხა ლი ნორ მე ბის“ სა ფუძ ველ ზე უწევთ სურ სა თის თი თო ე უ ლი 
სა ხე ო ბის თვის ქვეყ ნის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მაჩ ვე ნებ ლის მი ნიშ ნე ბა, 
არას წორ, ცრუ ინ ფორ მა ცი ას აქ ვეყ ნე ბენ? ამის სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა შთა-
ბეჭ დი ლე ბა, რომ თით ქოს, ქვეყ ნის თვის ბევ რად ნაკ ლე ბია სა ჭი რო სურ სა-
თის ესა თუ ის სა ხე ო ბა, ვიდ რე რე ა ლუ რად გვჭირ დე ბა. მა გა ლი თად, 2018 
წლის სა სურ სა თო ბა ლან სებ ში ხორ ცით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა მი თი თე ბუ-
ლია 67% და თით ქოს ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის თვის სა ჭი როა 108 ათა სი ტ/წ, 
მა შინ რო ცა რე ა ლუ რი თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა 27%–ია და სა ჭი როა 270 ათა სი 
ტ/წ, რძე და რძის პრო დუქ ტე ბი თით ქოს სა ჭი როა 290 ათა სი ტ/წ და რე ა-
ლუ რად კი - 1,3 მი ლი ო ნი ტ/წ და ა.შ. 

სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს, რომ 2009 წლის შემ დეგ, ჩვენ არ გვაქვს მწი-
რი ინ ფორ მა ცი აც კი მო სახ ლე ო ბის მი ერ სურ სა თის მოხ მა რე ბი სა და მი სი 
უსაფ რთხო ე ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, რად გან 2010 წლი დან სტა ტის ტი-
კის ეროვ ნულ სამ სა ხურ ში გა უქ მე ბულ იქ ნა მას თან არ სე ბუ ლი „სა სურ სა თო 
უსაფ რთხო ე ბის ობ სერ ვა ტო რი ა“ და ფაქ ტობ რი ვად აღარ მიმ დი ნა რე ობს 
არა ნა ი რი კვლე ვა და სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა სა სურ სა თო 
უსაფ რთხო ე ბის თე მა ტი კა ზე. 

სა ზო გა დო ე ბის სა სურ სა თო პრობ ლე მა ზო გა დად ორას პექ ტო ვა ნია - 
ფი ზი ო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი. ფი ზი ო ლო გი ურ ში იგუ ლის-
ხმე ბა სა სურ სა თო დე ფი ცი ტი და მი სი უვარ გი სო ბა. ამ შემ თხვე ვა ში ადა მი-
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ა ნის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი სურ სა თი ვერ, ან მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აღად-
გენს მის მი ერ ცხო ველ მყო ფე ლო ბის პრო ცეს ში და ხარ ჯულ ენერ გი ას, რაც 
გა მო ხა ტუ ლე ბას პო უ ლობს შიმ შილ ში და იწ ვევს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის 
გა მო ფიტ ვას. რაც შე ე ხე ბა სა სურ სა თო უზ რუნ ველ ყო ფის დარ ღვე ვის სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ ას პექტს (მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს მო სახ ლე ო ბის ის ნა-
წი ლი, რო მელ მაც სა მუ და მოდ ან დრო ე ბით და კარ გა სა მუ შაო და ნაკ ლებ 
მყიდ ველ -უ ნა რი ა ნი გახ და, რომ უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა 
საკ ვებ ზე), მას გლო ბა ლუ რი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა. 
რო დე საც ანა ლო გი უ რი შემ თხვე ვა მა სობ რივ ხა სი ათს იღებს, საქ მე გვაქვს 
სა ხელ მწი ფოს მძი მე ზო გა დე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას თან, რო მე ლიც 
შე საძ ლოა სო ცი ა ლურ აფეთ ქე ბა შიც გა და ი ზარ დოს.

სა სურ სა თო „თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა“ გუ ლის ხმობს კვე ბის ძი რი თა დი 
პრო დუქ ტე ბით ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბის მაქ სი მა ლურ დაკ-
მა ყო ფი ლე ბას ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხარ ჯზე. ამ შემ თხვე ვა ში ზუს ტად 
არ არის გან საზღ ვრუ ლი სა მა მუ ლო წარ მო ე ბის ის მი ნი მუ მი, რო მე ლიც საკ-
მა რი სია სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. სხვა დას ხვა მო საზ-
რე ბით, ეს მო ნა ცე მი 80-85 %-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს (ქვე და ზღვა რია 
60%), აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის პი რო ბი თი ორი ენ ტი რი, თო რემ თა ნა-
მედ რო ვე რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მდგო მა რე ო ბას ყვე ლა ზე უკეთ ასა-
ხავს დე ვი ზი - „და მო უ კი დე ბელ მა სა ხელ მწი ფომ უნ და აწარ მო ოს იმ დე ნი 
სურ სა თი, რამ დე ნის სა შუ ა ლე ბა საც მი სი ბი ო გე ო პო ტენ ცი ა ლი იძ ლე ვა“.

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე ვას კვნით: 
1. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი არა რე ა ლუ-

რია - იგი ქმნის მცდარ სუ რათს მო სახ ლე ო ბის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი სურ სა-
თის საკ მა რი სო ბა ზე, ილუ ზი ას, რომ მი სი საკ ვე ბი რა ცი ო ნი, რო მე ლიც სრუ-
ლი ად აც დე ნი ლია რე ა ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს, ნორ მა ლუ რი ა. შე დე-
გად, მათ ზე ორი ენ ტი რე ბა მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა მძი მე და ა ვა დე ბის 
მსხვერ პლად გახ დო მის რისკს ზრდის. 

2. სა არ სე ბო მი ნი მუმ ში სა სურ სა თო კა ლა თას უნ და და ეთ მოს არა
70% (რაც ყო ვე ლად მი უ ღე ბე ლი ა), არა მედ 50% და სა სურ სა თო მი ნი მუმ ში 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და სხვა ხარ ჯე ბის თა ნა ფარ დო ბა უნ და იყოს არა 
70/30-ზე, არა მედ - 50/50-ზე, რაც სა ბო ლო ოდ მოგ ვცემს და ახ ლო ე ბით 520 
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუმს. 

3. ბევ რი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის მსგავ სად, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და სა-
სურ სა თო და არა სა სურ სა თო ხარ ჯე ბის შე ფარ დე ბა 30/70-ზე ყო ფი ლი ყო, 
მაგ რამ ეს მოგ ვცემ და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ისეთ ღი რე ბუ ლე ბას, რო მე-
ლიც ჯერ ჯე რო ბით ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის მი უწ ვდო მე ლი ა.

4. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის დად გე ნი სათ ვის
სა ჭი რო ა: ა) აღ ვად გი ნოთ და და ვეყ რდნოთ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ-
თან ჰარ მო ნი ზე ბულ, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თვის დად გე ნილ რე ა-
ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს; ბ) ამ ნორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე სა სურ სა თო 
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კა ლა თის შედ გე ნი სას გა მო ვი ყე ნოთ დღე ვან დე ლი ფა სე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით სურ სათ ზე გა სა წე ვი რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

5.  რე ა ლო ბის ადეკ ვა ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ცხოვ-
რე ბა ში გა სა ტა რებ ლად სა ჭი როა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის აქ ტი უ რი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რივ დო ნე ზე, ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნა, ხელ ფა სე ბის, პენ სი ე ბის, შემ წე ო ბე ბის მო მა ტე ბა, გა და სა ხა დებ ზე 
შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა და სხვა. ეს გაზ რდის მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლებს, 
გა ა უმ ჯო ბე სებს მათ მყიდ ვე ლო ბით უნარს, ხელ მი საწ ვდო მო ბას სურ სათ ზე, 
პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე, მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა სფე რო ზე. 

6. გა და უ დე ბე ლი და ამას თან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნაა სა ქარ-
თვე ლოს გარ დაქ მნა მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნად, ადეკ-
ვა ტუ რი აგ რა რუ ლი სექ ტო რით. შემ დეგ ეტაპ ზე - კი პოს ტინ დუს ტრი ულ 
ქვეყ ნად, რო მე ლიც თვი თონ და იკ მა ყო ფი ლებს თა ვის სა სურ სა თო და სხვა 
სა არ სე ბო მოთხ ოვ ნი ლე ბებს, ექ ნე ბა და დე ბი თი სალ დო პარ ტნი ორ ქვეყ-
ნებ თან ვაჭ რო ბა ში და ექ სპორ ტის საგ ნად - მეც ნი ე რე ბა ტე ვა დი სამ რეწ-
ვე ლო და მა ღა ლი ხა რის ხის ბი ო აგ როპ რო დუქ ცი ა, რო მელ საც შე უძ ლია უზ-
რუნ ველ ყოს სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო და ზო გა დად, ეკო ნო მი კუ რი უშიშ-
რო ე ბაც, რის სა ფუძ ველ ზე დად გინ დე ბა რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი და 
გან ხორ ცი ელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის ცალ კე უ ლი ასა კობ რი ვი თუ სო ცი ა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბის მო ნი ტო რინ გი. 

7. სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია აღ დგეს „სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ობ სერ-
ვა ტო რი ა“ ან მსგავ სი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლებს ადეკ ვა ტურ 
კვლე ვას და სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბას სა სურ სა თო უსაფ-
რთხო ე ბის თე მა ტი კა ზე.
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Subsistence minimum is a kind of social reference, social standard of 
living used for fixing the amount of the wages, pensions, stipends, allowances 
and other social benefits. The full value of subsistence minimum consists of the 
cost of food products (the so-called “food basket”) required for a healthy and 
productive life of an able-bodied person as well as the minimum costs of non-
food consumer products and services (at market prices).

The population of Georgia has been malnourished for years, unable to 
purchase and consume relatively expensive products (meat, milk and dairy 
products, fish, fruits, vegetables) in accordance with the real physiological 
standards, and satisfied food demands mostly by cheaper products, such as 
bread, which represents almost half the ration of food, while in the developed 
countries, the share of bread in the ration is only 12-15%. Because of all this, for 
years, the population has been suffering from protein deficiency, as well as lack 
of vitamins and microelements.

With this in mind, one of the pressing problems that lie ahead in Georgia to 
addressed in the near future is to improve the food ration of the population and 
to ensure its pacing factor - food security. Its solution is a major socio-economic 
challenge. It implies the country’s ability to provide the basic foodstuffs to its 
population through indigenous resource production. Without this, not only the 
possibility of providing food to the population at the subsistence level will be 
called into question, but this also will increase the government’s motivation and 
“temptation” to revise these norms downwards in order to show the de-facto 
situation better than it is, as it once did in 2003. In particular, the Order No. 111 
of the Minister of Labor, Health and Social Protection from May 8, 2003, approved 
norms that lagged significantly behind both internationally recognized and pre-
existing standards: for example, the meat consumption rate of 80g/day is 2.5 
times lower than internationally recognized norm (200 g/day), the rate of milk 
and dairy products consumption decreased by 4.5 times (!) - from 960 grams to 
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215 grams, the vegetable consumption rate was halved - from 370 grams to 182 
grams, sugar consumption rate decreased from 100 grams to 55 grams, while the 
rate of consumption of cheaper products, such as bread, which already exceeded 
significantly the international standard (200 g/day), increased from 350 grams to 
400 grams per day (!).

As a result of this methodological manipulation, the minimum amount of 
food that the population consumed was considered to be a physiological norm. 
The alarming situation of food security violations has been “resolved” in such 
a simple way, without utilizing budgetary resources and taking appropriate 
measures. As a result, in accordance with the so-called “norms”, the food 
consumption situation of our population looked “not so bad” visually (!). However, 
these standards lag significantly behind both internationally recognized and pre-
existing standards fall far short of those recognized by international standards, 
including those recommended in the US: 3.2 times lower for meat, 3 times lower 
for dairy products, 2.3 times lower for fruits, and 2 times lower for vegetables.

Because of this, the contents of essential nutrients of proteins, fats and 
carbohydrates in the human diet also decreased significantly in Georgia. 

 In general, this farce was done to reduce the cost of the food basket, in 
order to minimize as much as possible this huge difference between the actual 
basket and pensions, benefits and other allowances (and unfortunately, it still 
exists). Through this measure, the government attempted to close the gap 
between supply and consumption of food and create a visual image that is close 
to normal. 

 Despite this decline, the amount of food resources currently existing in 
Georgia (except for eggs) is significantly lower not only in comparison with optimal, 
but also as compared to critical. The fact that agro-food products imported to 
Georgia in 2011-2019 worth more than US$ 11.0 billion (92.5% of the country’s 
GDP in 2019) indicates serious decline in the agrarian sector and insufficient 
level of the country’s food security (consisting of four key components, such as - 
Providing the population with: 1. Adequate quantities of food stocks; 2. Nutritious 
and balanced food; 3. Safe food; 4. Affordable food).

 The current subsistence minimum is unrealistic - it creates a false picture 
of the adequacy of the amount of food consumed by the population, as well 
as it gives off the illusion that its food ration (which is completely out of real 
physiological norms) is normal. As a result, focusing on them increases the risk 
for people to become a victim of various severe diseases.

 With this in mind, the existing methodology for calculating living wage 
calculation the subsistence minimum requires urgent modification, and in order 
to determine a real subsistence minimum, it is necessary:
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1. To restore and adhere to the actual physiological norms established for 
the population of Georgia, harmonized with international standards;

 2. To use the actual cost of food to be taken into account in current prices, 
when defining the food basket based on these norms. The most optimistic 
calculations resulted in 13.5% discount rate for bargain with, but in practice, it 
should not actually exceed 2-3%.

 3. In the subsistence minimum, the share of food basket should not be 
70% (which is completely unacceptable), but only 50%, and the ratio of food 
and other costs in the subsistence minimum should be not 70/30, but 50/50. If 
the proportion of calories recommended by nutritionists is observed in terms 
of vegetable and animal origins (40/60, instead of the current 60/40), this will 
increase considerably the cost of per 1,000 kcal: calories of animal origin cost 
5-6 times as much, than calories of vegetable origin (for example, the latest data 
on this difference for bread and beef have been confirmed by 13-fold increase 
in favor of beef), and this difference is even greater from to year. By changing 
the proportions in favor of animal origin calories, the food component of the 
subsistence minimum will increase further, which will eventually give us the 
subsistence minimum worth almost GEL 520 (I believe that this proposal should 
be acceptable and accessible to the authorities for the first step).

In order to translate the subsistence minimum into reality, it will be 
necessary to implement actively the social programs at the State level, generate 
new jobs, increase salaries, pensions, tax benefits and so on, which will boost 
people’s income generation, raise their purchasing power and access to food, 
basic necessities and various services. 
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