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მოკლე შეჯამება 
 

"სასურსათო უსაფრთხოება ეს არის ყველა ადამიანის ფიზიკური და ეკონომიკური 

ხელმისაწვდომობა აქტიური და ჯანმრთელი ცხოვრების შენარჩუნებისათვის საჭირო     

რაოდენობისა და კვებითი ღირებულების მქონე უვნებელ სურსათზე" (მსოფლიო სასურსათო 

სამიტი). 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მოსახლეობის ზრდის პარალელურად  

გაიზარდა სურსათზე ხელმისაწვდომობაც, მსოფლიოში 800 მილიონზე მეტი ადამიანი ჯერ 

კიდევ განიცდის სურსათის უკმარისობას. აღნიშნული პრობლემა არა მხოლოდ სურსათის 

არასაკმარისი რაოდენობით წარმოებისა და არასათანადო განაწილების შედეგია, არამედ ასევე 

განპირობებულია ღარიბთა მხრიდან ნორმალური ხარისხის სურსათის სათანადო 

რაოდენობით შეძენისთვის საჭირო ფინანსური საშუალებების არქონით (გაეროს სურსათისა 

და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO).  

განვითარებად ქვეყნებში, მესაქონლეობა სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის ძალზედ 

მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. უფრო მეტიც, მესაქონლეობა მჭიდრო კავშირშია 

მწირი რესურსების მქონე ფერმერთა სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებასთან, ვისთვისაც 

მესაქონლეობა განაპირობებს ფერმერული მეურნეობის მდგრადობასა და ეკონომიკურ 

სტაბილურობას. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში არ ხდება სასურსათო 

უსაფრთხოების გლობალური ინდექსის გამოთვლა, ქვეყანა დამოკიდებულია სურსათის 

იმპორტზე: თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტები დაბალია არაერთი საჭირო 

აგროსასურსათო პროდუქტისთვის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2018 

წლის მონაცემებით, თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

ხორცზე 77%-ს, ხოლო რძესა და რძის პროდუქტებზე 81%-ს შეადგენდა. ეს ნიშნავს, რომ 

მესაქონლეობის სექტორს გააჩნია გაუმჯობესების, თვითუზრუნველყოფის მხრივ უფრო 

მაღალი მაჩვენებლების მიღწევისა და სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

პოტენციალი.  

2018 წელს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ განხორციელდა მერძევეობის 

სექტორის საბაზისო შეფასება. მასში მოცემულია ცალკე სექცია სურსათის ნარჩენებისა და 

დანაკარგების, ასევე მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ. სურსათის ნარჩენები და 

დანაკარგები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ სასურსათო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაში. იმის გათვალისწინებით, რომ მცირე ფერმერთა უმეტესობა სასურსათო 

უსაფრთხოების ზღვარზე ცხოვრობს, სურსათის დანაკარგების შემცირებამ შეიძლება 

პირდაპირი და მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინოს მათ საარსებო საშუალებებზე. 

ღარიბი მომხმარებლებისთვის, პრიორიტეტს პირველ რიგში წარმოადგენს უსაფრთხო, 

ნოყიერ და ხელმისაწვდომ სურსათის პროდუქტებზე წვდომა (საქართველოს ფერმერთა 

ასოციაცია). 

http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
https://foodsecurityindex.eiu.com/Country
https://foodsecurityindex.eiu.com/Country
https://gfa.org.ge/wp-content/uploads/2018/10/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-1-Baseline-Assessment-Dairy-Sector-in-Georgia_eng.pdf
https://gfa.org.ge/wp-content/uploads/2018/10/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-1-Baseline-Assessment-Dairy-Sector-in-Georgia_eng.pdf
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საქართველოში, მესაქონლეობის სექტორის მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობისა და 

საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული სხვადასხვა პროგრამის 

საშუალებით ხდება. აქედან გამომდინარე, მოსალოდნელია, რომ არსებული გამოწვევები 

თანდათანობით გადაიზარდოს შესაძლებლობებში და შედეგად, გაძლიერდეს მერძევეობისა 

და მეხორცეობის ღირეულებათა ჯაჭვი. 

 

2020 წლის დასაწყისში, COVID-19 გამოცხადდა სწრაფად გავრცელებად გლობალურ 

პანდემიად. პირველი დადასტურებული შემთხვევა საქართველოში გამოცხადდა 2020 წლის 

თებერვლის მიწურულს. 21 მარტს საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა საგანგებო 

მდგომარეობა და საკმაოდ მკაცრი ზომები იქნა მიღებული COVID-19–ის შემდგომი 

გავრცელების შესაკავებლად. „საზღვრების ჩაკეტვამ, საკარანტინო რეჟიმმა, ბაზრების, 

მომარაგების ქსელისა და ვაჭრობის შეფერხებამ შესაძლოა მოსახლეობას შეუზღუდოს წვდომა 

საკმარისი რაოდენობის ნოყიერი და მრავალფეროვანი სურსათის წყაროებზე, განსაკუთრებით 

ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ვირუსით, ან სადაც სასურსათო 

უსაფრთხოება ძალზედ დაბალია.”(გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია 

(FAO) 

 

 

მოსალოდნელია, რომ როგორც პანდემიის, ასევე მისი პრევენციის მიზნით გატარებული 

ზომებით გამოწვეული ზემოქმედება, თანმდევ უარყოფით შედეგებთან ერთად, ზეგავლენას 

მოახდენს საერთო ეკონომიკურ საქმიანობასა და განვითარებაზე და ყველაზე დიდ დარტყმას 

მოწყვლად ჯგუფებს მიაყენებს. „მოწყვლად ჯგუფებში შედიან მცირე ფერმერები, მათ შორის, 

მესაქონლე ფერმერები და მეთევზეები, რომლებსაც პრობლემები ექმნებათ მიწის 

დამუშავების, საქონელზე ზრუნვისა და თევზაობის დროს.  ამავე დროს, ისინი აწყდებიან 

პრობლემებს როგორც პროდუქტის გაყიდვისას, ისე საწარმოო რესურსების ყიდვისას - 

მაღალი ფასისა და შემცირებული მსყიდველობითუნარიანობის პირობებში. მოსავლის 

აღებისა და გადამუშავების დროს არაფორმალურად დასაქმებული მუშახელიც 

მნიშვნელოვნად დაზარალდება სამუშაო ადგილებისა და შემოსავლის შემცირების გამო. 

(გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO). 

 

წინამდებარე ანგარიშის მთავარი მიზანია გაანალიზოს COVID-19–ის ზემოქმედება რძის 

პროდუქტებისა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვზე. 

ანგარიშში განხილულია სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები, როგორიცაა სურსათის 

ხელმისაწვდომობა, მათზე წვდომა და გამოყენება. ანგარიში ემყარება სატელეფონო 

გამოკითხვის შედეგებს და წარმოადგენს რაოდენობრივ და თვისობრივ ინფორმაციას. 

 

კვლევის შედეგების თანახმად, მთავარ პრობლემას COVID-19–ის საპასუხოდ ტრანსპორტსა 

და გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები წარმოადგენს. კერძოდ, არსებული 

შეზღუდვები ართულებს წვდომას სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებსა და სერვისებზე,  

გადამამუშავებელი საწარმოების ნედლი რძითა და ცოცხალი პირუტყვით მომარაგებას, 

საბითუმო და საცალო ქსელების გადამუშავებული რძისა და ხორცპროდუქტებით 

მომარაგებას და ბოლოს, პროდუქციის საბოლოო მომხმარებლისთვის მიწოდების პროცესს.   

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
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კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ COVID-19 და მის საპასუხოდ დაწესებული ზომები იწვევს 

ცვლილებებს სადისტრიბუციო სქემებში. კონკრეტულად კი, მეურნეობებსა და ბიზნესებს 

თავად უწევთ დისტრიბუციაზე ზრუნვა. ზოგიერთმა მათგანმა უკვე განსაზღვრა 

დისტრიბუციის ახალი არხები, როგორიცაა ონლაინ გაყიდვები. ნაწილმა შექმნა საკუთარი 

ვებ. გვერდები და facebook გვერდები, ნაწილი კი დაუკავშირდა არსებულ ონლაინ 

პლატფორმებს. 

ამავდროულად, რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის 

მონაწილეები განიცდიან ცვლილებებს გაყიდვებში, რაც გამოწვეულია COVID-19–ის 

საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებებით. კერძოდ, ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე მოთხოვნა შემცირდა, ხოლო მომხმარებელთა 

მხრიდან  რძის პროდუქტებზე მოთხოვნა გაიზარდა. ეს აიხსნება იმ ფაქტით, რომ ამჟამად,  

ბევრი ქართველი ექიმი რეკომენდაციას უწევს  რძის პროდუქტების მეტი ინტენსიურობით 

მოხმარებას COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში. 

რაც შეეხება COVID-19–ის ეპიდემიის საპასუხოდ გატარებულ უსაფრთხოების ზომებს, რძის 

პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის წარმომადგენელთა 

უმრავლესობამ და მათმა თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგები პირადი უსაფრთხოების 

საკითხებზე და თანამშრომლებს მიეწოდათ ის აღჭურვილობა, რაც აუცილებელია მათი 

უსაფრთხოებისთვის. თუმცა, აღნიშნული საკითხი პრობლემას წარმოადგენს ფერმების 

დონეზე, ვინაიდან გამოკითხული მესაქონლეობის ფერმების ნახევარზე მეტს გაუჭირდა 

COVID-19–ის საპასუხო უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე პასუხის 

გაცემა.  

 

1. შესავალი 
 

2020 წლის მაისის დასაწყისში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, „ინვესტირება უვნებელ 

და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“ პროექტის ფარგლებში ჩაატარა საქონლის ხორცისა და 

რძის პროდუქტების ღირებულებებათა ჯაჭვის მონაწილეთა კვლევა  

 

1.1  პროექტის აღწერა 

 

Land O'Lakes Venture37 ახორციელებს მოთხოვნაზე დაფუძნებულ ინოვაციურ პროექტს 

ინვესტირება ხარისხიან და უვნებელ მესაქონლეობაში - საქართველოში (SQIL), რათა 

გააუმჯობესოს სურსათის უვნებლობა და ხარისხი საქართველოში რძის პროდუქტებისა და 

საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვში. პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია აშშ-ის 

სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ (სურსათი პროგრესისათვის ფარგლებში), მიზნად 

ისახავს შეამციროს დანაკარგები, აამაღლოს სურსათის უვნებლობა და ხარისხი ფერმიდან 

სუფრამდე და გაზარდოს კონკურენცია, მწარმოებლურობა და ვაჭრობა საქართველოს რძის 

პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის ბაზრებზე.  მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 

და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით, რძის პროდუქტებისა და 
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საქონლის ხორცის ბაზრებზე მეწარმეთა და კონკურენციის მხარდასაჭერად Land O’Lakes 

განახორციელებს ინტერვენციებს. SQIL-ის ინიციატივები აგრეთვე ეხმიანება ქალებისა და 

ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას და კლიმატის ცვლილებებისადმი 

მდგრადობის ზრდას. SQIL გამოიყენებს ურთიერთდაკავშირებულ შემდეგი 6 კომპონენტისგან 

შემდგარ ინტეგრირებულ მიდგომას:  

 

• ბაზარზე წვდომის გაფართოვება;  

• სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების გაუმჯობესება;  

• მოსავლის შემდგომი მოვლა-დაბინავების გაუმჯობესება;  

• პროდუქტიულობის მატება;  

• ფინანსურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ამაღლება;  

• შესაძლებლობების გაძლიერება სურსათის უვნებლობის პოლიტიკის განვითარების შესახებ 

ინფორმირებისთვის.  

 

 

1.2  მიზანი და მეთოდოლოგია 
 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა პანდემიის დროს სასურსათო უსაფრთხოების და 

ცხოველური წარმოშობის სურსათით, ამ შემთხვევაში რძითა და საქონლის ხორცით, 

მომარაგების წინაშე მდგარი გამოწვევების მიმოხილვა. კვლევა ასევე მიზნად ისახავდა 

სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის ანალიზს და შეფასებისა და 

მონიტორინგის პროცესის შემუშავებას, რათა დადგინდეს თუ სად და როდის იწყება 

ხარვეზები. სულ გამოიკითხა 83 რესპონდენტი.  

ანგარიშში მოყვანილია რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის  ღირებულებათა ჯაჭვის 

წარმომადგენლებისგან მიღებული პასუხების ანალიზი. სატელეფონო გამოკითხვები ჩატარდა 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის „ქოლ ცენტრის“ საშუალებით, ხოლო კვლევის პასუხები 

გაანალიზდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კვლევისა და ანალიტიკის ჯგუფის მიერ. 

„ქოლ-ცენტრის“ ოპერატორებს მიეცათ კონკრეტული მითითებები ღია კითხვებისა და ისეთი 

კითხვებისთვის, რომლებსაც ჰქონდა ერთზე მეტი პასუხის შესაძლებლობა (მაგალითად, 

მოსანიშნი კითხვები). მაგალითად, ზოგიერთი კითხვისთვის რეკომენდირებული იყო 

ოპერატორს რესპონდენტისთვის მიეწოდებინა გარკვეული იდეები და სავარაუდო პასუხების 

რამდენიმე ვარიანტი ჩამოეთვალა, სანამ ეს უკანასკნელი ამ კონკრეტულ კითხვაზე 

უპასუხებდა, ხოლო სხვა ღია კითხვებისთვის, რეკომენდირებული იყო პასუხისთვის იდეების 

წინასწარ არ მიცემა, რათა რესპონდენტებს თავად, ოპერატორის მიერ მინიშნების გარეშე, 

მოეფიქრებინათ პასუხი. კითხვარში, აღნიშნული მინიშნება ყოველი კითხვის შემდეგ იყო 

მითითებული, რათა ოპერატორებს არ დავიწყებოდათ, თუ რომელი შეკითხვის შემდეგ უნდა 

ჩამოეთვალათ პასუხების სხვადასხვა ვარიანტები და რომლის შემდეგ არა.  
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ამასთან, მოხდა ოპერატორთა შორის რესპონდენტების გაყოფა, რათა ერთ ოპერატორს 

გამოეკითხა მხოლოდ ფერმები და გადამამუშავებელი საწარმოები (რადგან ამ ორი 

ჯგუფისთვის მსგავსი კითხვები იყო მომზადებული), ხოლო მეორე ოპერატორის მიერ კი 

გამოიკითხა ბიზნესები; ასეთი მიდგომა ოპერატორებს დაეხმარა კონცენტრირება მოეხდინათ 

მხოლოდ კონკრეტულ კითხვარებზე. ოპერატორების მიერ გამოკითხვის დაწყების 

პარალელურად, მათ რეგულარული კომუნიკაცია ჰქონდათ კვლევისა და ანალიტიკის 

ჯგუფის წევრებთან, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, რათა 

დარწმუნებულიყვნენ, რომ რომ სწორ ინფორმაციას იღებდნენ. უფრო მეტიც, ვინაიდან 

გამოკითხვა ხორციელდებოდა Google Forms–ის გამოყენებით, აღნიშნულ ჯგუფს საშუალება 

ჰქონდა თვალი ედევნებინა გამოკითხვის მიმდინარეობისთვის.  

გამოკითხვისთვის სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა მოხდა საქართველოს ფერმერთა 

ასოციაციის, სურსათის ეროვნული სააგენტოს, მერძევეობა საქართველოში (Georgian Dairy), 

საქართველოს რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაცია „საქრძე“-სა და „ინვესტირება 

უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“ პროექტის მონაცემთა ბაზებიდან.  

სატელეფონი გამოკითხვა განხორციელდა წინასწარ შედგენილი კითხვარების მიხედვით. 

კითხვარები მომზადდა Land O’Lakes Venture37-ის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან 

მესაქონლეობაში (SQIL)“ პროექტისა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ერთობლივი 

ძალისხმევით. საერთო ჯამში, შემუშავდა ხუთი სხვადასხვა ტიპის კითხვარი, ღირებულებათა 

ჯაჭვის თითოეული მონაწილისთვის. კითხვარი მოიცავდა რძისა და ხორცის ღირებულებათა 

ჯაჭვის შემდეგ მონაწილეებს: 

1. მესაქონლეობის ფერმები 

2. რძისა და საქონლის ხორცის გადამამუშავებლები 

3. სასაკლაოები 

4. მესაქონლეობის აგროსაშუალებებისა და მომსახურების მიმწოდებლები 

5. საბითუმო და საცალო მოვაჭრეები, რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის 

პროდუქტების იმპორტიორები 

თითოეული კითხვარი შედგებოდა რამდენიმე ნაწილისაგან, როგორიცაა ზოგადი კითხვები 

რესპონდენტების შესახებ, კითხვები მუშახელის, აგროსაშუალებების, წარმოების, 

გადამუშავების, გაყიდვების, ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტიკის, პანდემიის დროს 

მთავრობის მიერ გატარებული პოლიტიკისა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის, აგრეთვე, 

COVID-19– ის პირობებში რესპონდენტთა მზადყოფნის შესახებ.  

 

2. კვლევის ანალიზი 
 

2.1 კვლევის შედეგები: ზოგადი კითხვები 
 

გამოკითხულთა უმრავლესობა მესაქონლეობის მზა პროდუქციის, როგორიცაა რძის 

პროდუქტები და საქონლის ხორცი, გადამამუშავებლები და მოვაჭრეები არიან. კვლევაში 
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ასევე შედიოდა მესაქონლეობის ფერმები, როგორც ნედლეულის, ამ შემთხვევაში რძისა და 

ცოცხალი პირუტყვის პირველადი წყარო. ამავდროულად, გამოიკითხნენ აგრო-

საშუალებებისა და მომსახურების მიმწოდებლები, რათა გამოვლენილიყო ის პრობლემები, 

რომელთა წინაშეც შეიძლება ისინი აღმოჩნდნენ პანდემიის დროს. 

დიაგრამა 1. რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის  ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა 

განაწილება საქმიანობის მიხედვით  

 

 

კვლევამ მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონი. როგორც დიაგრამა 2-დან ჩანს, გამოკითხული 

ბიზნესების უმეტესობა დედაქალაქში ოპერირებს. მესაქონლეობის ფერმები, რძისა და 

საქონლის ხორცის გადამამუშავებლები მეტწილად კახეთს წარმოადგენენ. ასევე გამოიკვეთა, 

რომ ქვემო ქართლი, იმერეთი და სამეგრელო-ზემო სვანეთი ყველაზე მეტად 

დივერსიფიცირებული რეგიონებია, ვინაიდან ამ სამ რეგიონში წარმოდგენილია ხუთი 

სხვადასხვა დონის ღირებულებათა ჯაჭვი. რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის   

საბითუმო და საცალო მოვაჭრეები და იმპორტიორები, ოპერირებენ საქართველოს ყველა 

რეგიონში, კახეთისა და სამცხე-ჯავახეთის გარდა. 

 

 

 

 

 

მესაქონლეობის 

ფერმები, 11
ხორცის 

გადამამუშავებლები, 5

რძის 

გადამამუშავებლები, 18

სასაკლაოები, 10

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

ბითუმად მოვაჭრეები, 

6

რძის და ხორცის 

პროდუქტების საცალო 

მოვაჭრეები, 14

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

იმპორტიორები, 12

აგროსაშუალებების, 

მომსახურების 

მიმწოდებლები, 7
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დიაგრამა 2. რესპონდენტთა განაწილება საქმიანობისა და რეგიონის მიხედვით 

 
 

რესპოდენტთა ჩაშლა სქესის მიხედვით, გვიჩვენებს, რომ მათი 73% კაცი, ხოლო 27% - ქალია. 

გამოკითხული ქალი რესპონდენტები ჩართულნი არიან რძისა და საქონლის ხორცის 

პროდუქტებით ვაჭრობაში, ხოლო მამაკაცები, ტრადიციულად, უფრო მეტად 

წარმოდგენილნი არიან ფერმებსა და გადამუშავების დონეზე. 

 

2.2  კვლევის შედეგები: ხელმისაწვდომობა 
 

სამუშაო ძალის ხელმისაწვდომობა 

გამოკითხვისას, რესპოდენტებს დაუსვეს კითხვები იმის შესახებ, ხდებიან თუ არა ავად მათი 

თანამშრომლები ან ვერ ასრულებენ თავიანთ სამუშაოს COVID-19-ის გამო. რესპონდენტთა 

უმეტესობამ (83%) უპასუხა, რომ მათი თანამშრომლები არ გამხდარან ავად და შეუძლიათ 

თავიანთი სამუშაოს შესრულება ასეთ რთულ დროს. ამავდროულად, 83 რესპონდენტიდან 19-

მა განაცხადა, რომ COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო, ისინი განიცდიან 

მუშახელის სიმცირეს. მუშახელის დეფიციტს განიცდიან მეტწილად ისეთი ბიზნესები, 

როგორიცაა  აგროსაშუალებებისა და მომსახურების მიმწოდებლები, რძისა და საქონლის 

ხორცის გადამამუშავებლები, საბითუმო და საცალო მოვაჭრეები, იმპორტიორები, 

სასაკლაოები. ფერმების დონეზე მუშახელის დეფიციტი არ გამოვლენილა. 

 

1
4

2 1 1 1 1
2

1 2

6

2
1 2 3

1
31

1
2 1

1 4
2

1
1

1

1
1

4

2

1

3

1
1

1

121

2

4

მესაქონლეობის ფერმები ხორცის გადამამუშავებლები

რძის გადამამუშავებლები სასაკლაოები

რძის და ხორცის პროდუქტების ბითუმად მოვაჭრეები რძის და ხორცის პროდუქტების საცალო მოვაჭრეები

რძის და ხორცის პროდუქტების იმპორტიორები აგროსაშუალებების და მომსახურების მიმწოდებლები
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დიაგრამა 3. ხდებიან თუ არა თანამშრომლები ავად ან ვერ ახერხებენ თავიანთი სამუშაოს 

შესრულებას COVID-19-ის გამო? 

 

 

როგორც მე-4 დიაგრამდან ჩანს, COVID-19-ის დროს მუშახელის დეფიციტის მთავარ მიზეზს 

ტრანსპორტირებასა და გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები წარმოადგენს. 

გამოკითხულმა რესპონდენტებმა, რომლებმაც სხვა მიზეზები დაასახელეს, დააზუსტეს, რომ 

მუშახელის დეფიციტი გამოწვეული იყო შრომის მაღალი დანახარჯებით. 

დიაგრამა 4. რესპონდენტთა განაწილება მუშახელის დეფიციტის მიზეზების მიხედვით 

 

მესაქონლეობის 

ფერმები

რძის 

გადამამუშავებლები

ხორცის 

გადამამუშავებლები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

ბითუმად 

მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

საცალო მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

იმპორტიორები

აგროსაშუალებების 

და მომსახურების 

მიმწოდებლები

სასაკლაოები

1 2
1 2 1

4

15
5

5

14

10 6

10

6

1

დიახ არა არ ვიცი

რძის 

გადამამუშავებლები

ხორცის 

გადამამუშავებლები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

ბითუმად 

მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

საცალო მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

იმპორტიორები

აგროსაშუალებების 

და მომსახურების 

მიმწოდებლები

სასაკლაოები

1 1

2

1

1

1

1 1

3

3

3 1

სხვა

მუშახელის შიში, რომ სახლიდან გასვლით შეიძლება დავირუსდნენ

ტრანსპორტზე და გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები
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გამოკითხვა შეიცავდა კითხვას შრომითი დანახარჯების შესახებ. 83 რესპონდენტიდან 31-მა 

აღნიშნა, რომ შრომითი დანახარჯები გაიზარდა იმ მიზეზით, რომ მუშახელი მოითხოვს 

უფრო მაღალ ანაზღაურებას და რომ დამსაქმებლებს ასევე უწევთ მუშახელის 

ტრანსპორტირებაზე ზრუნვა. კვლევის შედეგების მიხედვით, შრომითი დანახარჯები 

განსაკუთრებით გაეზარდათ საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების საბითუმო და 

საცალო მოვაჭრეებს და იმპორტიორებს. 

სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობა 

გამოკითხული 11 მესაქონლეობის ფერმიდან 6-მა აღნიშნა, რომ ასეთ რთულ დროში 

აგროსაშუალებები (ცხოველთა საკვები, ვეტერინარული პრეპარატები, სადეზინფექციო 

საშუალებები და სხვა) და ძირითადი სერვისები (ცხოველთა ჯანმრთელობა, ხელოვნური 

განაყოფიერება) ხელმისაწვდომია. თუმცა, მათ ასევე აღნიშნეს, რომ აგროსაშუალებებზე 

ფასები გაზრდილია. 

გადაადგილების და ტრანსპორტირების შეზღუდვა არის ის მთავარი მიზეზი, რომელიც 

ფერმერებისთვის აგროსაშუალებებზე წვდომას აფერხებს. 

რაც შეეხება აგრო-საშუალებებისა და მომსახურების მიწოდებას, ყველა გამოკითხულმა 

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ისინი აგრძელებენ ფერმერებისთვის აგროსაშუალებების 

(ცხოველთა საკვები, ვეტერინარული პრეპარატები, სადეზინფექციო საშუალებები და სხვა) და 

ძირითადი სერვისების (ცხოველთა ჯანმრთელობა, ხელოვნური განაყოფიერება) შეთავაზებას. 

აგროსაშუალებებისა და სერვისების გამოკითხულ მიმწოდებელთა ნახევარზე მეტმა აღნიშნა, 

რომ COVID-19-ის გამო აგროსაშუალებებისა და სერვისების გაყიდვებმა იკლო. რაც შეეხება 

ფასებს, აგროსაშუალებებისა და სერვისების 4-მა მიმწოდებელმა განაცხადა, რომ ფასი არ 

შეცვლილა, ხოლო დანარჩენი 3 კი ფიქრობს, რომ აგროსაშუალებებისა და სერვისების ფასი 

გაიზარდა ლარის გაუფასურების გამო. 

  

წარმოება ფერმის დონეზე 

რაც შეეხება COVID-19-ით გამოწვეულ შედეგებს, მესაქონლეობის 11 ფერმერიდან 7-მა 

შეამცირა რძისა და ცოცხალი პირუტყვის წარმოება, ხოლო დანარჩენი 4 ფერმერი იმავე 

რაოდენობის რძეს აწარმოებს, რასაც ადრე აწარმოებდა. წარმოების შემცირების მთავარ 

მიზეზად 7 ფერმერიდან 3 დაბალ მოთხოვნას მიიჩნევს, 2 ფერმერი - პირუტყვისთვის 

არასაკმარის საკვებს, ხოლო დანარჩენი 2 კი მუშახელის ნაკლებობას. 

ყველა სასაკლაო თანხმდება, რომ დაკლული პირუტყვის რაოდენობა შემცირდა, რაც 

გამოწვეულია შემცირებული მოთხოვნითა და COVID-19-ის გამო მაღაზიებისა და აგრარული 

ბაზრების დახურვით. 
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2.3 კვლევის შედეგები: წვდომა 
 

წვდომა საქონლის ხორზე, რძეზე და რძის ფხვნილზე 

კვლევამ აჩვენა, რომ გადამამუშავებლებისთვის კვლავ ხელმისაწვდომია საქონლის ხორცი, 

რძე და რძის ფხვნილი. რძის მხოლოდ ერთმა გადამამუშავებელმა განაცხადა, რომ მისთვის 

ხელმისაწვდომი არაა საკმარისი რაოდენობის რძე, რათა მომხმარებელთა მხრიდან 

გაზრდილი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. რაც შეეხება საქონლის ხორცის, რძისა და რძის 

ფხვნილის ფასებს, 9 რესპონდენტმა განაცხადა რომ ფასები გაიზარდა მეტწილად ლარის 

გაუფასურების გამო; 9-მ კი განაცხადა, რომ ფასები არ შეცვლილა. 

8 რძის გადამამუშავებელმა და 1 საქონლის ხორცის გადამამუშავებელმა განაცხადა, რომ 

გაზრდილი მოთხოვნის გამო მათი წარმოება გაიზარდა. 4 რძის გადამამუშავებელი და 3 

საქონლის ხორცის გადამამუშავებელი საწარმო მოთხოვნის დაცემის გამო ნაკლებს 

აწარმოებენ. დარჩენილი 6 გადამამუშავებელი აცხადებს, რომ COVID-19-ის გამო მათი 

წარმოების მასშტაბები არ შეცვლილა. 

დიაგრამა 5. შეიცვალა თუ არა რძისა და ხორცპროდუქტების წარმოებული რაოდენობა? 

 

 

წვდომა რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტებზე 

რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების საცალო და საბითუმო მოვაჭრეების და 

იმპორტიორების 38%-მა განაცხადა, რომ COVID-19-ის გამო ისინი იბარებენ ნაკლები 

რაოდენობის რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტებს, რადგან მათი მიმწოდებლების 
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რძის გადამამუშავებლები

ხორცის გადამამუშავებლები

არა, არ შეიცვალა დიახ, გაიზარდა დიახ, შემცირდა
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ნაწილმა შეაჩერა საქმიანობა, ხოლო მეორე ნაწილს კი პრობლემები აქვს საბითუმო და საცალო 

ვაჭრობის ქსელებისთვის პროდუქტის ტრანსპორტირებასა და მიწოდებაში. 

იმპორტიორებმა ასევე აღნიშნეს, რომ COVID-19-ის გამო შემცირდა მოთხოვნა მათ 

პროდუქციაზე და შესაბამისად ისინიც ნაკლები რაოდენობის რძისა და საქონლის ხორცის 

პროდუქტებს ყიდულობენ. ამავე დროს, რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების 

საბითუმო, საცალო მოვაჭრეების და იმპორტიორების 56% აცხადებდა, რომ მიღებული 

პროდუქციის მოცულობები და მიმწოდებელთა რაოდენობა არ შეცვლილა. 

კითხვარში ასევე შეტანილი იყო კითხვა მიმწოდებელთა მხრიდან მზა პროდუქტის 

მიწოდების პროცესის შესაძლო შეფერხებების შესახებ. რძისა და საქონლის ხორცის 

პროდუქტების საბითუმო და საცალო მოვაჭრეების და იმპორტიორების ნახევარზე მეტმა (18) 

უპასუხა, რომ მომწოდებელთა მხრიდან შეფერხებები არ ჰქონიათ. დანარჩენმა 14-მა 

რესპონდენტმა კი დაადასტურა, რომ შეფერხებას განიცდიან გადაადგილებასა და 

ტრანსპორტირებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო. 

 

წვდომა ტრანსპორტსა და სადისტრიბუციო არხებზე 

რესპონდენტთა უმეტესობამ განაცხადა, რომ სახეზე იყო ცვლილება სადისტრიბუციო 

სქემებში და, რომ მათ თავად უწევდათ დისტრიბუციაზე ზრუნვა. ზოგიერთი მათგანის მიერ 

უკვე მოძიებულია ახალი სადისტრიბუციო არხები, როგორიცაა ონლაინ გაყიდვები. 

ზოგიერთამ მათგანმა შექმნა საკუთარი ვებ. გვერდები და facebook გვერდები, ხოლო ნაწილმა 

კი კონტაქტები დაამყარა არსებულ ონლაინ პლატფორმებთან.  

 

ამავდროულად, რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ სატრანსპორტო მარშრუტები გახსნილია და 

სატვირთო ავტომობილების მძღოლებს შეუძლიათ მომხმარებლებამდე მიიტანონ სურსათი 

პროდუქტები. მხოლოდ მცირე რაოდენობის რესპონდენტებმა, ძირითადად ვაჭრობაში 

ჩართულებმა, განაცხადეს, რომ აღნიშნული საკითხი პრობლემას წარმოადგენს COVID-19-ის 

გამო. 
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დიაგრამა 6. გახსნილია თუ არა სატრანსპორტო მარშრუტები და აწვდიან თუ არა სატვირთო 

ავტომობილის მძღოლები სურსათის პროდუქტებს მომხმარებლებს? 

 

 

წვდომა სერვისებზე (შეფუთვა, დასუფთავება და სხვ.) 

რაც შეეხება პრობლემებს  დამატებითი ღირებულების შექმნისთვის აუცლებელ სერვისებთან 

მიმართებაში, როგორიცაა შესაფუთი მასალები, საწმენდი საშუალებები, კონსერვანტები, 

სანელებლები (საკვები დანამატები), ვინაიდან გადაადგილებასა და ტრანსპორტირებაზე 

დაწესებული შეზღუდვების გამო შეზღუდულია წვდომაც, პრობლემებმა თავი იჩინა 

ძირითადად იმ გადამამუშავებელთა დონეზე, რომლებიც ოპერირებენ რეგიონებში. საერთო 

ჯამში, რესპონდენტთა ერთი მესამედის განცხადებით ფასები გაიზარდა შესაფუთ მასალებზე, 

საწმენდ საშუალებებზე, კონსერვანტებზე და სანელებლებზე (საკვები დანამატები). 

დანარჩენი 2/3 კი მიიჩნევს, რომ ფასების ზრდა არ დაფიქსირებულა.  

რაც შეეხება ნარჩენების მართვას, ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდებას, 86%-ის 

განცხადებით სიტუაცია არ შეცვლილა. 

 

2.4 კვლევის შედეგები: გამოყენება 
 

კვლევამ გამოავლინა, რომ COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო, გაყიდვები 

შეუმცირდათ რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ღირებულაბათა ჯაჭვის 

წარმომადგენლებს. გამოკითხულთა 43%-ის განცხადებით, გაყიდვებმა იკლო და ამ 

ცვლილების მთავარ მიზეზს გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვები და შემცირებული 

მოთხოვნა წარმოადგენს. კერძოდ, გადაადგილებასა და ტრანსპორტირებაზე დაწესებული 
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შეზღუდვები პრობლემას მეტწილად საცალო მოვაჭრეებისა და ნედლეულის 

მიმწოდებლებისთვის წარმოადგენს. რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების 

იმპორტიორების და ასევე სასაკლაოების თქმით, შემცირებული გაყიდვების ძირითად მიზეზს 

მოთხოვნის შემცირება წარმოადგენს. რაც შეეხება რძის გადამუშავებას, ნახევარი მათგანის 

განცხადებით, რძის პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნის გამო გაიზარდა მათი გაყიდვებიც. 

საპირისპირო მდგომარეობაა საქონლის ხორცის გადამუშავების სფეროში; მოთხოვნის 

შემცირების გამო შემცირებულია გაყიდვებიც. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი, 

რომელმაც ასევე გამოიწვია ცვლილებები გაყიდვებში, წარმოადგენს ჰორეკა (HoReCa) 

სექტორის (სასტუმრო/რესტორანი/კაფე), აგრარული ბაზრების, სუპერმარკეტების, ასევე 

სკოლებისა და საბავშვო ბაღების დახურვა. აგრარული ბაზრების დახურვის ფაქტი მეტწილად 

პრობლემას სასაკლაოებისთვის წარმოადგენს, ვინაიდან სწორედ აგრარული ბაზრები 

წარმოადგენენ სასაკლაოების გაყიდვების უმთავრეს არხს. 

დიაგრამა 7. განიცდით თუ არა COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო გაყიდვების 

შემცირებას? 
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დიაგრამა 8. მოხდა თუ არა ცვლილება გაყიდვებში, რა იყო გაყიდვების შემცირების/გაზრდის 

მთავარი მიზეზი? 

 

 

 

რაც შეეხება რძისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა მიერ 

გაყიდული პროდუქციის ფასებს, 73%-მა განაცხადა, რომ COVID-19-ის გამო პროდუქციის 

ფასები არ შეცვლილა. რესპონდენტებმა, რომლებმაც ფასების მატება ახსენეს, ძირითად 

მიზეზად ლარის გაუფასურება დაასახელეს.  

დიაგრამა 9. არის თუ არა ცვლილება გაყიდული პროდუქციის ფასებში?  
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რაც შეეხება რძისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეების გაყიდვების 

სქემის ცვლილებებს, გამოკითხულ რესპონდენტთა უმეტესობა თავიანთ პროდუქციას 

არსებულ მყიდველებზე ყიდის. ამავდროულად, ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა მონაწილემ,  

ფერმების გარდა, მოახერხა ახალი მყიდველების მოძიება და საკუთარი პროდუქციის 

მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა.  

დიაგრამა 10. თქვენს პროდუქციას არსებულ მყიდველებზე ყიდით თუ COVID-19-თან 

დაკავშირებული მიზეზების გამო ახალი მყიდველები მოიძიეთ? 

 

 

იმ რესპონდენტებს, რომლებიც პროდუქციას ახალ მყიდველებზე ყიდიან, გამოკითხვისას 

სთხოვეს დაესახელებინათ არსებული გამოწვევები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში. 

უმეტესობამ განაცხადა, რომ გამოწვევები არ არსებობდა, თუმცა ნაწილმა გამოწვევად ახალი 

მყიდველების მხრიდან არასტაბილური მოთხოვნა და ის ფაქტი დაასახელა, რომ 

პროდუქციის საბოლოო მომხმარებლებამდე მიტანაზე ზრუნვა თავად უწევთ. ამასთან, 

მომსახურების მიმწოდებლებმა განაცხადეს, რომ, ჩვეულებისამებრ, არსებულ მყიდველთან 

შედარებით, მათ უწევთ ახალი მყიდველისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება და ასეთ 

რთულ ვითარებაში,  ესეც შეიძლება ჩაითვალოს გამოწვევად. 

 

რესპონდენტთა 63% მოელის, რომ COVID-19-ის გამო, გაყიდვები წინა წლის იმავე სეზონთან 

შედარებით შემცირდება. ამავდროულად, გამოკითხული რძის გადამამუშავებლის ნახევარი 

მოელის, რომ გაყიდვები უცვლელი დარჩება. 
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დიაგრამა 11. COVID-19-ის გავრცელების გამო, წინა წლის იმავე სეზონთან შედარებით, ხედავთ 

თუ არა ცვლილებას გაყიდვებში? 

 

 
 

გამოკითხვისას ასევე დაისვა კითხვა გაყიდვების კუთხით მოსალოდნელი ცვლილებების 

პროცენტულ მაჩვენებელზე. ფერმერებმა განაცხადეს, რომ წინა წლის იმავე სეზონთან 

შედარებით გაყიდვები საშუალოდ 50%-ით დაიკლებს, გადამამუშავებლები კი 40%-იან 

კლებას მოელიან. ამასთან, რძის 9 გადამამუშავებელმა განაცხადა, რომ გაყიდვების 35%-იან 

ზრდას მოელის. 

 

საბითუმო და საცალო მოვაჭრეები და იმპორტიორები თავიანთი გაყიდვების საშუალოდ 35%-

იან კლებას პროგნოზირებენ; აგროსაშუალებებისა და მომსახურებების მიმწოდებლები 

გაყიდვების 43%-იან, ხოლო სასაკლაოები კი 64%-იან კლებას ვარაუდობენ. 

 

24-მა რესპონდენტმა, რაც რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის გამოკითხულ 

მონაწილეთა დაახლოებით ერთ მესამედს შეადგენს, დაადასტურეს, რომ აგრარული ბაზრები 

და მცირე მაღაზიები COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო დაიხურნენ. რაც 

შეეხება სუპერმარკეტებს, რესპოდენტებმა განაცხადეს, რომ ისინი გახსნილია და 

საზოგადოებას სურსათის პროდუქტებს სთავაზობენ. 
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დიაგრამა 12.   COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო, არის თუ არა საცალო 

გასაღების მაღაზიები, აგრარული ბაზრები, სუპერმარკეტები ღია და სთავაზობენ თუ არა ისინი 

სურსათის პროდუქტებს საზოგადოებას? 

 
 

 

იმის გამო, რომ აგრარული ბაზრები და მაღაზიების გარკვეული ნაწილი დახურულია, 

გამოკითხვისას რესპონდენტებს სთხოვეს დაესახელებინათ ის ადგილი ან გაყიდვების არხი, 

რომელსაც ისინი იყენებენ COVID-19–ის დროს. პროდუქციის გაყიდვის მთავარ ადგილებად 

ნახევარზე მეტმა  მათ უბნებში მდებარე მცირე ზომის მაღაზიები, ან მათ საკუთრებაში მყოფი 

მაღაზიები დაასახელა. 5 რესპონდენტი იყენებს ონლაინ გაყიდვებს და თანამშრომლობენ 

არსებულ პლატფორმებთან, ან პროდუქციას ყიდიან საკუთარი ვებგვერდისა და facebook 

გვერდების საშუალებით. კატეგორიაში "სხვა" შესულია შემთხვევები, როდესაც 

რესპონდენტებმა შეწყვიტეს პროდუქციის გაყიდვა COVID-19 გამო. ადრე ისინი პროდუქციას 

აგრარულ ბაზრებში ან საკუთარ მაღაზიებში ყიდდენ, მაგრამ ამ მომენტში ისინი დახურულია 

და არ ყიდიან პროდუქციას. 
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დიაგრამა 13. ამჟამად სად ახდენთ თქვენი პროდუქტის რეალიზაციას? 

 

 

გამოკითხვაში ასევე შეტანილი იყო კითხვა ონლაინ გაყიდვების შესახებ. როგორც მე-14 

დიაგრამიდან ჩანს, მხოლოდ 11 რესპონდენტს გამოუყენებია ონლაინ პლატფორმები სულ 

მცირე ერთხელ მაინც. როგორც ჩანს, აგროსაშუალებების მიმწოდებლებს უფრო მეტი 

გამოცდილება აქვთ ონლაინ გაყიდვებში, ვიდრე რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის 

ღირებულებათა ჯაჭვის სხვა მონაწილეებს.  
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დიაგრამა 14. გისარგებლიათ თუ არა ოდესმე ონლაინ გაყიდვებით? 

 

იმ რესპონდენტებს, რომლებიც სარგებლობენ ან ერთხელ მაინც უსარგებლიათ ონლაინ 

გაყიდვებით, სთხოვეს გაეზიარებინათ თავიანთი გამოცდილება და მოეყვანათ კონკრეტული 

მაგალითები. შედეგად გამოვლინდა, რომ ორი გადამამუშავებელს აქვს საკუთარი ვებგვერდი, 

ერთი გადამამუშავებელი მუშაობს პლატფორმა soplidan.ge–სთან; ერთმა საბითუმო მოვაჭრემ 

შექმნა facebook გვერდი, ხოლო ორი იმპორტიორი თანამშრომლობს „გლოვო“-სა და „ვოლტ“- 

თან; აგროსაშუალებების ორმა იმპორტიორმა შექმნა საკუთარი facebook გვერდი, ერთ-ერთი 

მათგანი თვითონ ყიდის პროდუქტს ონლაინ, ხოლო მეორე კი თანამშრომლობს 

პლატფორმასთან kalo.ge; ქვემო ქართლში არსებულ სასაკლაოს აქვს საკუთარი ვებგვერდი 

lasharela.net.  

 

როგორც გაირკვა, რესპონდენტებს არც თუ ისე დიდი გამოცდილება გააჩნიათ ონლაინ 

გაყიდვების კუთხით. ამიტომ, შეკითხვები ონლაინ გაყიდვებით სარგებლობის სიხშირის 

შესახებ, უმრავლესობისთვის აქტუალური არ აღმოჩნდა. საერთო ჯამში, 6-მა რესპონდენტმა, 

რომლებსაც აქვთ ონლაინ გაყიდვები, განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ისინი სრულად 

დამოკიდებულნი არიან ონლაინ გაყიდვებზე და შესაბამისად, ძალიან ხშირად იყენებენ მას. 

 

2.5 კვლევის შედეგები: სამთავრობო პოლიტიკა და წვდომა 

ინფორმაციაზე  
 

კვლევამ ასევე მოიცვა კითხვები COVID-19–ის პირობებში სამთავრობო პოლიტიკისა და 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ. როგორც მე-15 დიაგრამიდან ჩანს, 37-მა 

რესპონდენტმა დაადასტურა, რომ სამთავრობო პოლიტიკა შეიცვალა COVID-19-თან 
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ბითუმად მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

საცალო მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

იმპორტიორები

დიახ არა

http://www.lasharela.net/
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დაკავშირებული მიზეზების შედეგად. 37 რესპონდენტიდან 31 მიიჩნევს, რომ მთავრობის 

პოლიტიკაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა მათ 

ბიზნესზე. ამ 31 რესპოდენტის ჩაშლილი ანალიზი აჩვენებს, რომ რძისა და საქონლის ხორცის 

ღირებულებათა ჯაჭვის წარმომადგენლები მოელიან უარყოფით ზემოქმედებას ჯაჭვის ყველა 

დონეზე. 

 

დიაგრამა 15. შეიცვალა თუ არა სამთავრობო პოლიტიკა COVID-19–თან დაკავშირებული 

მიზეზების შედეგად, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს საქმიანობაზე (წარმოება, გაყიდვები, 

ნედლეული და აგროსაშუალებებით მომარაგება)? 

 

გამოკითხული რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის 

მონაწილეთა უმრავლესობამ განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებული 

შეზღუდვები გავლენას ახდენს მათ ბიზნესზე, ასევე ჰორეკა (HoReCa) სექტორის დახურვის 

გამო, შემცირდა მათი გაყიდვები. საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული სხვა 

ღონისძიებების შედეგები წარმოდგენილია მე-16 დიაგრამაში. 
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დიაგრამა 16. გთხოვთ მიუთითოთ საქართველოს მთავრობის მიერ COVID-19–ის საპასუხოდ 

მიღებული ეკონომიკური ზომების შედეგები, რაც გავლენას ახდენს თქვენს საქმიანობაზე 

 

 
 

გამოკითხულთა ნახევარზე მეტმა აღნიშნა, რომ არცერთ დონეზე მთავრობა ჯერ არ 

დაკავშირებია მათ. დანარჩენმა რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ მთავრობის 

წარმომადგენლები მათ დაუკავშირდნენ და მათთან განხილული თემები მე -17 დიაგრამაზეა 

წარმოდგენილი. გამოკითხული ღირებულებათა ჯაჭვის 83-დან 13-მა აღნიშნა, რომ 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მათ მიაწოდეს ინფორმაცია საგანგებო 

მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული რეგულაციების შესახებ. მხოლოდ 3-მა 

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ საუბარი შეეხებოდა გადაადგილების ნებართვებს და ეს 

რესპონდენტები საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების საცალო მოვაჭრეები არიან. 

საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების 14 საცალო მოვაჭრიდან კიდევ 2-მა თქვა, რომ 

საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა მათ ჰკითხეს მარაგების რაოდენობისა და 

სადისტრიბუციო არხების შესახებ, რომელთა მეშვეობითაც ისინი აპირებენ საკუთარი 

პროდუქციის რეალიზაციას. 
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დიაგრამა 17. COVID-19-ის საპასუხოდ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან 

კომუნიკაციის თემები და მიღებული მითითებები 

 

 
 

 

ღირებულებათა ჯაჭვის 83 გამოკითხულიდან 40-ისთვის ცნობილია ცენტრალური თუ 

ადგილობრივი მთავრობის მიერ ნაწარმოები საინფორმაციო კამპანიის შესახებ. მათ 

განაცხადეს, რომ მთავრობის წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართულნი, სურსათის 

უვნებლობისა და ხელმისაწვდომობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით გამართულ 

საინფორმაციო კამპანიებში. ასევე აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ დაიწყო 

სხვადასხვა პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება სურსათის უვნებლობის 

უზრუნველსაყოფად. ამავე დროს, რესპონდენტებს, ძირითადად გადამამუშავებლებს, 

რამოდენიმეჯერ ეწვივნენ სურსათის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენლები ბიზნეს 

ოპერატორების შემოწმების მიზნით. გამოკითხულ მესაქონლე ფერმერთა უმრავლესობას არ 

გააჩნია ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის მიერ სურსათის უვნებლობასთან, 

ხელმისაწვდომობასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული კამპანიების შესახებ. 
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დიაგრამა 18. დაიწყო თუ არა ხელისუფლებამ ან ადგილობრივმა ორგანოებმა საზოგადოების 

ინფორმირების კამპანიები, სურსათის უვნებლობასთან, ხელმისაწვდომობასთან და 

გამოყენებასთან დაკავშირებით? 

 

 
 

 

რაც შეეხება ინფორმაციის მთავარ წყაროებს, გამოკითხულთა 52% ინფორმაციას სამთავრობო 

პოლიტიკის ცვლილებების შესახებ სატელევიზიო პროგრამების საშუალებით იღებს. 

სოციალური მედია ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენს ღირებულებათა ჯაჭვის 

გამოკითხულ მონაწილეთა 36%-ისთვის. 

 

რესპოდენტებს სთხოვეს პრიორიტეტების მიხედვით ჩამოეთვალათ სამი უმნიშვნელოვანესი 

საკითხი, რომელიც წარმოადგენს მთავარ გამოწვევას მათი ბიზნესისათვის COVID-19-ის 

პანდემიის დროს. გამოკითხულთა უმრავლესობა მათი საქმიანობის ძირითად გამოწვევებად  

”იმპორტირებულ აგრო-საშუალებებზე მაღალ ფასს” და ”ფინანსებზე გართულებულ წვდომას” 

მიიჩნევს. ამასთან, გამოკითხული ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა 25%-მა განაცხადა, 

რომ ”გაურკვეველი პროგნოზები ართულებს ბიზნეს-საქმიანობის დაგეგმვის პროცესს”,  ეს 

პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების 

იმპორტიორებისთვის. 
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გამოკითხული ფერმებიდან, მხოლოდ 1 მიიჩნევს, რომ მისი ბიზნესის მთავარი გამოწვევა 

სასაწყობე ობიექტების დეფიციტია. გამოკითხული ღირებულებათა ჯაჭვის 83 მონაწილიდან 

10-ს გაუჭირდა აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემა და განაცხადეს, რომ, მოცემული 

მომენტისათვის მათ არ შექმნიათ მნიშვნელოვანი პრობლემა. კვლევის შედეგების მიხედვით, 

მესაქონლეობის ფერმები, რძისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების იმპორტიორები და 

გადამამუშავებლები, თითქმის ყველა იმ გამოწვევის წინაშე დგანან, რომელიც შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს COVID-19– ით. 

 

2.6 კვლევის შედეგები: COVID-19 და საწარმოთა მზაობა 
 

საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა უმეტესობას 

გააჩნია პანდემიის ან საგანგებო მდგომარეობის დროს სამოქმედო გეგმა. ისინი ცდილობენ 

დაიცვან რეგულაციები და შესაბამისი პროცედურების დაცვით აწარმოონ პროდუქცია. 

გამოკითხულთა ერთ მესამედზე მეტს არ აქვს პანდემიის/საგანგებო მდგომარეობის დროს 

სამოქმედო გეგმა და მხოლოდ 1-მა გამოკითხულმა სასაკლაომ არ გასცა პასუხი ამ კითხვას. 

 

დიაგრამა 19. გაქვთ თუ არა პანდემიის/საგანგებო მდგომარეობის დროს სამოქმედო გეგმა? 

 

 
 

COVID 19-ის პანდემიის დროს, გამოკითხული ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა 

უმრავლესობამ მოახერხა მოემზადებინა ძირითადი პერსონალის, საწარმოო ფაქტორებისა და 

მესაქონლეობის 

ფერმები

რძის 

გადამამუშავებლები

ხორცის 

გადამამუშავებლები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

ბითუმად 

მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

საცალო მოვაჭრეები

რძის და ხორცის 

პროდუქტების 

იმპორტიორები

აგროსაშუალებების 

და მომსახურების 

მიმწოდებლები

სასაკლაოები
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მომწოდებლების ჩამონათვალი. საქონლის ხორცისა და რძის თითქმის ყველა 

გადამამუშავებელმა შეძლო საკუთარი საჭიროებების განსაზღვრა  და შეეცადნენ თავიანთი 

ბიზნესები იმგვარად გადაეწყოთ, რომ შეემცირებინათ პანდემიით გამოწვეული ზემოქმედება. 

გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ ძირითადი პერსონალის, ნედლეულისა და 

მომწოდებლების სია ნაკლებად აქვთ მეცხოველეობის ფერმებს და რძისა და საქონლის 

ხორცის პროდუქტების საცალო მოვაჭრეებს. 

დიაგრამა 20. მოამზადეთ თუ არა  ძირითადი პერსონალის, აუცილებელი ნედლეულისა და 

მომწოდებლების სია? 

 

 

 

საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების დარგის მოთამაშეთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ 

COVID 19-ის გამო იკლო შემოსავლებმა, ცვლილებებია გაყიდვებში და შემცირდა მუშახელის 

რაოდენობა. ღირებულებათა ჯაჭვის მხოლოდ 3 მონაწილეს მოუწია მყიდველებისა და 

სადისტრიბუციო არხების გამოცვლა. COVID 19-ის საპასუხოდ დაწესებული შეზღუდვების 

გამო, 2 ფერმერსა და აგროსაშუალებების 1 მიმწოდებელს მოუხდათ ნედლეულის 

მიმწოდებლის შეცვლა. ღირებულებათა ჯაჭვის 83 გამოკითხულიდან 8-მ განაცხადა, რომ 

მიმდინარე ეტაპზე მათ წინაშე მდგარი პრობლემების გამო მათ შეაჩერეს წარმოება და 

დახურეს ბიზნესები. 

გამოკითხულთა 75%-მა აღნიშნა, რომ მათ შეცვალეს სამუშაო ადგილზე არსებული 

პროცედურები, რათა მინიმუმამდე დაეყვანათ თანამშრომელთა შეხება პროდუქციასთან. 

თუმცა, აღნიშნულ კითხვას გამოკითხული ფერმერების მხოლოდ ნახევარზე ნაკლებმა 
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უპასუხა, ხოლო დანარჩენ ფერმერებს გაუჭირდათ კითხვის არსის გაგება და კონკრეტული 

პასუხის გაცემა. ეს შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ფერმერებს არ აქვთ ინფორმაცია COVID-19-ის 

პანდემიის დროს სამუშაო ადგილებზე გასატარებელი პროცედურების შესახებ.  

ამასთან, 5 რესპონდენტს არ შეუცვლია სამუშაო ადგილის პროცედურები. 5 

გამოკითხულიდან 3-ს არ განუმარტია მიზეზი. დანარჩენი ორიდან, 1-მა საბითუმო მოვაჭრემ 

განაცხადა, რომ მისთვის უცნობია პროცედურების შესახებ, ხოლო კიდევ 1 საქონლის 

ხორცისა და რძის გადამამუშავებელს არ გააჩნდა შესაბამისი აღჭურვილობა (მაგ. პირბადეები, 

ხელთათმანები და ა.შ.). 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა უმრავლესობამ და 

მათმა თანამშრომლებმა გაიარეს ტრენინგი პირადი უსაფრთხოების საკითხებში, ხოლო 

თანამშრომლებს კი მიეწოდათ აღჭურვილობა, რაც აუცილებელია მათი უსაფრთხოებისთვის. 

განსაკუთრებით კი საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების თითქმის ყველა საბითუმო 

მოვაჭრე იცავს უსაფრთხოების წესებს. როგორც 21-ე დიაგრამიდან ჩანს, ეს საკითხი 

პრობლემას ფერმების დონეზე წარმოადგენს, რადგან გამოკითხულ ფერმერთა ნახევარზე 

მეტს არ უპასუხია ამ კითხვაზე. 

დიაგრამა 21. მოახდინეთ თუ არა ძირითადი პერსონალისთვის დამატებითი უსაფრთხოების 

ტრენინგის ორგანიზება ან/და აღჭურვილობის (ნიღბები, სადენზინფექციო საშუალებები და 

ა.შ.) მიწოდება? 
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3. დასკვნა და რეკომენდაციები 
 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და Land O'Lakes Venture37-ის მიერ ჩატარებულმა 

კვლევამ გაანალიზა COVID-19-ის გავლენა რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის 

ღირებულებათა ჯაჭვზე. კვლევა განხორციელდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის „ქოლ-

ცენტრის“ მიერ და მთლიანობაში გამოკითხა 83 რესპონდენტი. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, 

რომ COVID-19–ის პანდემიის დროს, რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის 

ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეები დგანან გარკვეული გამოწვევების წინაშე, რაც აფერხებს 

მათ ოპერაციებს და ქმნის დაბრკოლებებს ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა დონეზე. 

 

ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, სამუშაო ძალა, ძირითადი აგროსაშუალებები და 

სერვისები ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია, თუმცა COVID-19–ის საპასუხოდ ტრანსპორტირებასა 

და გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო გართულებულია მათზე წვდომა. 

საბედნიეროდ, მუშახელი არ არის ინფიცირებული COVID-19– ით და მათ კვლავ შეუძლიათ 

მუშაობა. თუმცა, ისევ და ისევ ტრანსპორტირების პრობლემის გამო, ბიზნეს ოპერატორებს 

თავად უწევთ მუშახელის ტრანსპორტირებაზე ზრუნვა, რაც შრომით დანახარჯებს ზრდის. 

გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე, შრომითი დანახარჯები გაიზარდა განსაკუთრებით 

რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის საბითუმო მოვაჭრეებისთვის, საცალო 

მოვაჭრეებისთვის და იმპორტიორებისთვის. რაც შეეხება აგროსაშუალებებისა და სერვისების 

ფასებს, გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ფასები ძირითადად ლარის გაუფასურების გამო გაიზარდა. 

გადამუშავების დონეზე, საქონლის ხორცი, რძე და რძის ფხვნილი ჯერ კიდევ 

ხელმისაწვდომია გადამამუშავებლებისთვის. ამავდროულად, რძის პროდუქტებზე მოთხოვნა 

გაიზარდა და შედეგად გამოკითხულ რძის გადამამუშავებელთა ნახევარმა გაზარდა რძის 

პროდუქტების წარმოება. ვაჭრობის დონეზე, რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის 

საბითუმო მოვაჭრეების, საცალო მოვაჭრეებისა და იმპორტიორების ერთ მესამედზე მეტმა 

განაცხადა, რომ COVID-19-ის გამო ისინი ნაკლები რაოდენობის რძის პროდუქტებსა და 

საქონლის ხორცს იბარებენ, ვინაიდან მათი მიმწოდებლების ნაწილმა შეაჩერა მუშაობა, ხოლო 

მეორე ნაწილს კი მზა პროდუქციის საბითუმო და საცალო ქსელამდე ტრანსპორტირების 

პრობლემა აქვს. 

კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ COVID-19 და მის გამო შემოღებული ზომები იწვევს 

სადისტრიბუციო სქემის ცვლილებებს. უფრო კონკრეტულად კი, ფერმებსა და ბიზნესებს 

თავად უწევთ დისტრიბუციაზე ზრუნვა. ზოგიერთი მათგანის მიერ უკვე განისაზღვრა 

დისტრიბუციის ახალი არხები, როგორიცაა ონლაინ გაყიდვები. ნაწილმა საკუთარი ვებ. 

გვერდები და facebook გვერდები შექმნა, ნაწილმა კი კონტაქტები დაამყარა არსებულ ონლაინ 

პლატფორმებთან. 

რაც შეეხება გაყიდვებს, რძის პროდუქტებისა და საქონლის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვის 

მონაწილეები COVID-19-თან დაკავშირებული მიზეზების გამო განიცდიან გარკვეულ 

ცვლილებებს. კერძოდ, ხორცის გადამამუშავებლები მიიჩნევენ, რომ საქონლის ხორცზე 

მოთხოვნა შემცირებულია და შესაბამისად მათი გაყიდვებიც შემცირდა. ჩატარებულმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ რძის პროდუქტებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა. ეს აიხსნება იმით, 
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რომ ამჟამად ბევრი ქართველი ექიმი, COVID-19-ის გავრცელების დროს რეკომენდაციას უწევს  

რძის პროდუქტების უფრო ინტენსიურ მოხმარებას. 

 

საერთო ჯამში, მთავარი პრობლემა, რომელიც გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, COVID-

19–ის საპასუხოდ ტრანსპორტირებასა და გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვებია. 

კონკრეტულად კი არსებული შეზღუდვები ართულებს აგროსაშუალებებსა და სერვისებზე 

წვდომას, გადამამუშავებლებისთვის ნედლი რძისა და ცოცხალი პირუტყვების მიწოდებას, 

გადამუშავებული რძისა და ხორც-პროდუქტებით საბითუმო და საცალო ქსელების 

მომარაგებას და ბოლოს, საბოლოო მომხმარებლებლისთვის პროდუქტის მიწოდებას.  

 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება შემუშავდეს შემდეგი რეკომენდაციები: 

 აგროსაშუალებებისა და სერვისების მიმწოდებლების რეგიონალური 

წარმომადგენლობის გაზრდა, რათა პანდემიის დროს ადვილი იყოს მათ პროდუქტებსა 

და მომსახურებებზე წვდომა; 

 შესაფუთი და სხვა მასალების გაკვეული მარაგების შექმნა, რათა ოპერატორებმა 

შეძლონ საქმიანობის შენარჩუნება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში; 

 დივერსიფიცირებული სადისტრიბუციო არხების შექმნა, როგორიცაა აგრარული 

ბაზრები, მაღაზიები, სუპერმარკეტები და ონლაინ გაყიდვები; 

 ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობასთან კომუნიკაციის შენარჩუნება, პანდემიის 

დროს შემოღებული რეგულაციებისა და შეზღუდვების შესახებ ინფორმაციის მიღების 

მიზნით 

 ფერმებისა და ბიზნესებისთვის საგანგებო მდგომარეობის დროს სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება: „პანდემიის დროს ფერმერული მეურნეობის მართვა“; 

 მუშახელის დეფიციტის თავიდან აცილების მიზნით სარეზერვო მუშახელის 

მობილიზება; 

 დამსაქმებლების ცნობიერების ამაღლება უსაფრთხოების წესებისა და პანდემიის 

დროს ქცევის წესების შესახებ. 

 

 


