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COVID-19-ის პანდემია და სურსათის ფასები საქართველოში: ძირითადი 
ტრენდები და მოლოდინები 

 

სალომე დეისაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი 

სასურსათო უსაფრთხოების მხრივ COVID-19-ის პანდემიამ სერიოზული გამოწვევების წინაშე დაა-

ყენა ქვეყნები, მათ შორის საქართველო. პანდემიასთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა სურსათის მწარმოებ-

ლებსა და მომწოდებლებს ტრანსპორტირებასა და სამუშაო ძალის დეფიციტთან დაკავშირებით პრობლემები 

შეუქმნა, რამაც საერთაშორისო ბაზრებზე სურსათის ფასების ზრდა გამოიწვია. ფასებთან დაკავშირებულმა 

ზოგადმა ტენდენციებმა საქართველოშიც იჩინა თავი და სურსათის ფასები მკვეთრად გაიზარდა. ფასები გა-

იზარდა თითქმის ყველა ძირითად სასურსათო ჯგუფში შემავალი პროდუქტებისთვის. სურსათის ფასების 

ზრდა განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიან შინამეურნეობებზე აისახება, რომელთა სამომხმარებლო ხარჯე-

ბის დიდი წილი ისედაც სურსათზე იხარჯება. სტატია აღწერს პანდემიის ეფექტებს სურსათის ფასებზე სა-

ქართველოში და მიმოიხილავს მთავარ ფაქტორებს, რამაც ქვეყანაში სურსათის ფასების ზრდაზე მოახდინა 

გავლენა. საქართველო სურსათის წმინდა იმპორტიორი ქვეყანაა. იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულების გა-

მო სურსათის ფასებს საქართველოში მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული 

ტრენდები და გაცვლითი კურსის რყევები. სტატიაში ასევე განხილულია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ სურსათის ფასების დინამიკას ადგილობრივ ბაზრებზე მომდევნო თვეებში და წარმოდგენი-

ლია რეკომენდაციები, რომლებიც მიმართულია სურსათის ფასების დასტაბილურებისკენ საქართველოში.  

საკვანძო სიტყვები: სურსათის ფასები, COVID-19, პანდემია, ინფლაცია, მოლოდინები 

 

COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა სასურსათო სისტემებს მთელ 

მსოფლიოში. შეფერხებები მიწოდების ჯაჭვში, გაზრდილი მოთხოვნა, გაძვირებული ტრან-

სპორტირება და შემცირებული წარმოება მთავარ ექსპორტიორ ქვეყნებში საერთაშორისო ბაზ-

რებზე სურსათის ფასების ზრდა და არასტაბილურობა განაპირობა (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), 2022). ფასებთან დაკავშირებულმა გლობალურმა ტრენ-

დებმა საქართველოშიც იჩინა თავი და სურსათის ფასები მკვეთრად გაიზარდა.  

პანდემიის დაწყებიდან ორი წლის შემდეგ საქართველოში სურსათის ფასები ჯერ კიდევ 

შორსაა სტაბილურობისგან. სტატიაში აღწერილია სურსათის ფასების დინამიკა COVID-19-ის 

პანდემიის დროს საქართველოში და განხილულია ძირითადი ფაქტორები, რომლებმაც მნიშნე-

ლოვანი გავლენა მოახდინა სურსათის ფასებზე პანდემიის დაწყებიდან დღემდე. გარდა ამისა, 

სტატიაში გაანალიზებულია სურსათის ფასებთან დაკავშირებული მოლოდინები და წარმოდგე-

ნილია რეკომენდაციები, რომელიც მიმართულია სურსათის ფასების დასტაბილურებისთვის.  

 

სურსათის ფასების დინამიკა COVID-19-ის პანდემიის დროს 

 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მონაცემების თანახმად, 

2020 წლის თებერვლიდან მოყოლებული, როდესაც საქართველოში COVID-19-ის პირველი შემ-

თხვევა დაფიქსირდა, ყოველთვიური ფასები სურსათსა და უალკოჰოლო სასმელებზე წლიურ 

ჭრილში საშუალოდ 10.9%-ით იზრდებოდა (დიაგრამა 1). 2021 წლის ოქტომბერში სურსათის 

ფასების ცვლილებამ წლიურ ჭრილში 18.4% შეადგინა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო 

2011 წლის მაისის შემდეგ.  
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ორტზე მოთ

ირითად ექ

ზეთი, შაქარ

დან ადგილო

ი გარემოებ

დაეცა ადგი

არმოების მ

ტნიორია ხო

ოდუქტებზ

ლის შესაბამის

ის განმავლო

ელოვნად გ

თ გაუფასურ

ებით 2.82-დ

ბამ იმოქმე

ებზე, სასუქ

სა და ყოველ

სოფლის მე

რენდით ხას

ი ძირითად

ბების გამო

თხოვნის ზრ

ქსპორტიორ

რი, ხორცი, 

ობრივ ბაზ

ბების გამო 

ილობრივ ბ

ოლოდინმა

ორბლისა დ

ზე ფასების 

დ

სი თვესთან მი

ობაში ქართ

გაუფასუფა

რდა 2019 წ

დან 3.11-მდ

ედა იმპორტ

ქზე, საწვავს

ლთვიური 

ეურნეობის

სიათდებო-

ად იმპორ-

ო (Food and

რდა თავის

რ ქვეყნებში

რძის პრო-

ზარზე ტენ-

სურსათზე

ბაზრებს სა-

ა რუსეთის

და მზესუმ-

ზრდას სა-

დიაგრამა 2

 

იმართებით  

თული ლა-

არდა: 2020

წელთან შე-

დე გაიზარ-

ტირებული

სა და რძის

გაცვლითი

ს 

-

-

d 

ს 

ი 

-

-

ე 

-

ს 

-

-

2 

-

0 

-

-

ი 

ს 

ი 



 

კურსის დ

საზღვრა ს

წყარო: საქარ

 

202

გამოწვეულ

განახორცი

თადი სასუ

ობა, რომ მ

სააგენტომ

ბარათების

მიწის მეს

სიდირებას

რებმაც აგრ

ძინეს (Gela

მოს

ობისთვის

პოზიტიურ

შორისო ბ

შირებული

საპარლამე

მიკურმა ვ

მოლოდინ

ფასებზე.  

ინამიკას 20

სურსათის ფ

რთველოს ერო

20 წელს სუ

ლი უარყოფ

იელა. 2020

ურსათო პრ

მათ არ გაეძ

მ წარმოების

ს მეშვეობით

საკუთრეები

ს გულისხმ

როტექნიკუ

ashvili, Kats

სავლის თვ

 და სექტო

რი ტრენდ

აზრებზე ა

ი შეზღუდვ

ენტო არჩევ

ვითარებამ, 

ნებზე, რამა

020 წელს. ა

ფასების ზრ

ოვნული ბანკი

რსათის ფა

ფითი ეფექ

0 წლის აპრ

როდუქტები

ძვირებინათ

ს ხელშეწყო

თ მცირემი

ისთვის სას

მობდა და 

ური სამუშა

sia, & Deisad

ალსაზრისი

ორის რეალ

დი საკმარის

არსებული 

ვების გავლ

ვნებთან დ

 ქვეყანაში 

აც კიდევ უ

აშკარაა, რო

რდის ტემპი

ი, საქსტატი, 2

სების დასტ

ტების შესა

რილი-მაისშ

ის იმპორტ

თ შესაბამის

ობის მხრივ

წიანი ფერმ

სოფლო-სამ

აგროდიზე

აოებისთვის

dze, 2020). 

ით, 2020 კა

ლურმა ზრდ

სი არ აღმ

მდგომარეო

ლენა სურსა

დაკავშირებუ

არაპროგნო

უფრო გაზ

110 

ომ გაცვლით

ი 2020 წელს

2022 

ტაბილურებ

ამცირებლა

ში საქართ

იორებისთვ

სი პროდუქ

ვ ორი მნიშვ

მერების და

მეურნეო ს

ელით ხელ

ს საჭირო დ

არგი წელი

დამ 8.1% შ

მოჩნდა იმი

ობის, გაცვ

ათის ფასებ

ულმა პოლ

ოზირებად

ზარდა ზეწო

თი კურსის

ს - პანდემიი

ბისა და სო

დ რამდენი

თველოს მთ

ვის გაცვლი

ტები. გარდ

ვნელოვანი

ახმარება, რ

საქონლისა

ლშეწყობის

დიზელის ს

აღმოჩნდა

შეადგინა (

ისათვის, რ

ლითი კურ

ბზე. გარდა

ლიტიკურმა

ი გარემო შ

ოლა გაცვლ

დინამიკამ 

ის პირველ

ოფლის მეურ

იმე მნიშნელ

თავრობამ დ

ითი კურსი

და ამისა, სო

ი პროგრამა 

რაც 0.25-10 

და ხვნის 

პროგრამა, 

საწვავი შეღ

საქართველ

(საქსტატი, 

რომ გაენეი

რსისა და C

ა ამისა, 202

არასტაბილ

შექმნა და 

ლით კურს

მნიშვნელო

 წელს. 

დ

რნეობაზე პ

ლოვანი ინ

დაასუბსიდ

ით გამოწვე

ოფლის განვ

განახორცი

ჰა რეგისტრ

მომსახურ

რომლის ბ

ღავათიან ფ

ლოს სოფლი

2022). წარ

იტრალებინ

COVID-19-თ

20 წლის ოქ

ლურობამ 

უარყოფით

სზე და, შე

ოვნად გან-

დიაგრამა 3

პანდემიით

ნტერვენცია

დირა ძირი-

ეული სხვა-

ვითარების

იელა: აგრო

რირებული

რების სუბ-

ბენეფიცია-

ფასად შეი-

ის მეურნე-

რმოების ეს

ნა საერთა-

თან დაკავ-

ქტომბერში

და ეკონო-

თად აისახა

ესაბამისად,

-

 

3 

თ 

ა 

-

-

ს 

ო 

ი 

-

-

-

-

ს 

-

-

ი 

-

ა 

, 
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სურსათის ფასებთან დაკავშირებული მოლოდინები 

 

იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ, როგორ შეიცვლება სურსათის ფასები საქართველოში, 

მნიშვნელოვანია, მიმოვიხილოთ რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს 

ადგილობრივ ფასებსა და მოლოდინებზე. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ბაზრებიდან ტრენდების ადგილობრივ ბაზ-

რებზე გადმოცემას დრო სჭირდება. ამის გათვალისწინებით, რომ FAO-ის სურსათის ფასების 

ინდექსი 2021 წლის განმავლობაში ყოველთვიურად იზრდებოდა და 2022 წლის იანვარიც აღმა-

ვალი ტრენდით დაიწყო, სურსათის ადგილობრივი ფასებიც შეიძლება მიჰყვეს ამ ტენდენციას 

და განაგრძოს ზრდა. თუმცა, საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ტრენდების ადგილობრივ 

ფასებზე სრულად გადაცემისა და ასახვის დრო პროდუქტების მიხედვით განსხვავდება 

(Deisadze & Seturidze, 2021). მაგალითად, ხორბლის საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ცვლილე-

ბის ასახვას ადგილობრივ ბაზარზე, ზოგადად, დაახლოებით შვიდი თვე სჭირდება (Katsia & 

Mamardashvili, 2016). ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ შეიძლება საერთაშორისო ფა-

სების ზრდას ველოდოთ, გადაცემის პერიოდმა საქართველოს მთავრობას უნდა მისცეს საშუა-

ლება, მოერგოს ამ ცვლილებებს და შესაბამისად დაგეგმოს თავისი ინტერვენციები. 

საწვავის და ნავთობის გაზრდილმა ფასებმა შეიძლება კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი სურ-

სათის ფასების ზრდას. საწვავზე ფასების ბოლოდროინდელმა ზრდამ შეიძლება კიდევ უფრო 

გაზარდოს ტრანსპორტირების ხარჯები და, შესაბამისად, იმოქმედოს სურსათის ფასებზე. 2021 

წლის თებერვლიდან ტრანსპორტის კატეგორიაში ყოველთვიური ფასები წლიურ ჭრილში სა-

შუალოდ 16.5%-ით იზრდებოდა და 2022 წლის იანვარშიც ზრდა განაგრძო (საქსტატი, 2022). 

საწვავის ფასები არამხოლოდ ზრდის სურსათის ტრანსპორტირების ხარჯებს ფერმიდან 

სუფრამდე, არამედ მოქმედებს წარმოების დანახარჯებზეც: ნავთობპროდუქტები სასუქების 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია. 

გაცვლითი კურსის სტაბილიზაციის მიუხედავად, ლარის საშუალო გაცვლითი კურსი 

აშშ დოლართან მიმართებაში კვლავ იმაზე მაღალია, ვიდრე პანდემიამდე იყო. 2021 წლის 

ივნისში, ქართულმა ლარმა აშშ დოლართან მიმართებაში გამყარება დაიწყო, 3.38-დან (2021 

წლის მაისი) 3.16-მდე (2021 წლის ივნისის მაჩვენებელი) შემცირდა. თუმცა საშუალო გაცვლითი 

კურსი კვლავ უფრო მაღალია (3.08 2022 წლის იანვარში აგვისტოში), ვიდრე პანდემიამდე (2.85 

2020 წლის თებერვალში) იყო (საქართველოს ეროვნული ბანკი, 2022). შესაბამისად, გაცვლითი 

კურსი კვლავ უარყოფითად მოქმედებს იმპორტირებული სურსათის ფასებზე. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ინტერვენციებმა შესაძლოა შეამციროს ინფლაციის 

დონე, მათ შორის სურსათის ფასების დონე საშუალოვადიან პერიოდში. ინფლაციის დონის 3%-

იან მიზნობრივ ნიშნულთან მიახლოების მიზნით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გასული 

წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. საბოლოო ზრდა 

დაფიქსირდა 2021 წლის დეკემბერში, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთი 10%-დან 10.5%-მდე 

გაიზარდა, რაც ბოლო ათი წლის განმავლობაში დაფიქსირებული ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელია. აღსანიშნავია, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების ეფექტს გარკვეული 

დრო სჭირდება (დაახლოებით ექვსი თვე), რომ იმოქმედოს, ამიტომ, ფასების დასტაბილურება 

მომდევნო თვეებში შეიძლება დაიწყოს.  
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გარდა ამ ფაქტორებისა, ფასებზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს მოლოდინები. საქარ-

თველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, ინფლაციის დონემ 2022 წლის პირველი კვარტლიდან 

შემცირება უნდა დაიწყოს ოდნავ შემცირდეს, თუმცა იგი 12%-ის ფარგლებში დარჩება. 

ინფლაციურმა მოლოდინებმა შესაძლოა გავლენა იქონიოს სურსათის ფასებზეც. გარდა ამისა, 

მოსავლიანობა და სოფლის მეურნეობის წარმოებაც იმოქმედებს სურსათის ადგილობრივ 

ფასებზე. გასათვალისწინებელია ვაქცინაციის შენებული ტემპი, რამაც შესაძლოა უარყოფითი 

გავლენა მოახდინოს სამუშაო ძალის ხელმისაწვდომობაზე და შესაბამისად, შეაფერხოს წარ-

მოების პროცესი. 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

გასული ორი წლის განმავლობაში სურსათის ფასები საქართველოში აღმავალი ტრენ-

დით ხასიათდებოდა, რაც ძირითადად COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვებით, საერ-

თაშორისო ბაზრებზე არსებული ტრენდებითა და გაცვლითი კურსის რყევებით აიხსნება. მიუ-

ხედავად იმისა, რომ 2020 სოფლის მეურნეობისთვის კარგი წელი იყო მოსავლისა და წარმოების 

თვალსაზრისით, წარმოების ეს პოზიტიური ტრენდი საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისათვის, რომ 

გაენეიტრალებინა აღნიშნული ფაქტორების გავლენა სურსათის ფასებზე. 

პანდემიის დაწყებიდან ორი წლის შემდეგ საქართველოში სურსათის ფასები ჯერ კიდევ 

შორსაა სტაბილურობისგან. მომდევნო თვეების განმავლობაში საერთაშორისო ბაზრებზე არსე-

ბული ტრენდები, ისევე როგორც ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სავაჭრო პოლიტიკა 

და გაზრდილი ნავთობპროდუქტების ფასები მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს სურსათის ფა-

სებზე საქართველოში. გასათვალისწინებელია, ადგილობრივი წარმოების დონე და გაცვლითი 

კურსის ფაქტორიც, რომელიც ბოლო პერიოდში დასტაბილურდა.  

აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით, რთულია განისაზღვროს, როგორ შეიცვლე-

ბა სურსათის ფასები მომდევნო თვეებში. როგორც ჩანს, შინამეურნეობებს კვლავ მოუწევთ სირ-

თულეებთან გამკლავება, რადგან გაზაფხულამდე ძირითადი სასურსათო პროდუქტების ფასები 

ზრდას განაგრძობს, ეს განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიან შინამეურნეობებზე აისახება, რო-

მელთა სამომხმარებლო ხარჯების დიდი წილი ისედაც სურსათზე იხარჯება. 

ფერმერული მეურნეობებისთვის გარკვეული შეღავათი შეიძლება იყოს სუბსიდირებუ-

ლი ნედლეული (სასუქები, პესტიციდები, დიზელი, ცხოველების საკვები და ა.შ.) რაც წარმოე-

ბის ხარჯებს შეამცირებს. გარდა ამისა, სურსათის მიწოდების ჯაჭვში და ლოჯისტიკაში არსე-

ბულ გამოწვევებზე მიმართულ დამატებით სახელმწიფო პროგრამებს შეუძლიათ ხელი შეუშა-

ლონ სურსათზე ფასების ზრდას. გრძელვადიან პერიოდში პოლიტიკა უნდა ითვალისწინებდეს 

არამხოლოდ ძირითადი სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი წარმოების ზრდას, არამედ 

საიმპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციას, რათა უზრუნველყოს სურსათის მიწოდებისა და ფასე-

ბის დაბალი რყევადობა. 
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SUMMARY 

Two years into COVID-19 Pandemic, international food prices have been on the rise reflecting disruptions 

in supply chains, increased import demand, and poor growing conditions in exporting countries. Georgia has not 

been isolated from the trend, and consumers have seen drastic food price inflation. This article discusses the main 

drivers of food prices increases in Georgia and discusses the key factors that will form expectations for the 

upcoming months. Furthermore, it provides the recommendations to ensure less disruptions in food supply chains 

and low volatility in food prices. 
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