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Abstract 

The dissertation on the topic "Financial management and effective functioning of 
insurance companies in the context of globalization" consists of: introduction, literature review, 
3 chapters, 8 subsections, conclusion and list of used literature. The first subsection of the first 
chapter discusses the impact that globalization has on the insurance industry. It is stated that 
economic globalization has the strongest impact on the activities of the insurance system from 
different types of globalization. As a result of the regression analysis, it was found that there 
was a statistically significant strong positive correlation between globalization in Georgia in 
2014-2019, in particular, economic globalization and the activity of the insurance market, 
insurance density. 

The second subsection of the first chapter analyzes the peculiarities of the development 
of the global insurance market. It is noted that the insurance system globally is influenced by 
technological progress, climate change, information revolution and other factors. It is necessary 
to assess the impact of the above factors and respond accordingly to maximize the opportunities 
used by insurance companies and at the same time reduce the risks associated with them. The 
information revolution gives insurance companies the opportunity to save time and money, to 
explore new markets, to create additional insurance products tailored to the needs of consumers, 
but at the same time creates new risks, including cyber risks, as they are associated with huge 
financial losses. 

The third subsection of the first chapter discusses the development trends of the 
Georgian insurance system, analyzes the state of development of the Georgian insurance 
market, for which the paper uses insurance density and insurance penetration. Examining the 
dynamics of the above indicators and comparing them with developed countries, the analysis 
concludes that the Georgian insurance market is far behind the level of developed countries in 
terms of development, but observing the dynamics shows positive trends in terms of their 
growth. The Herfindahl index was calculated to assess the level of competition in the Georgian 
insurance market, according to which the Georgian insurance market is characterized by a 
relatively competitive market environment. The structure and dynamics of financial premiums 
attracted in the insurance sector in 2017-2021 by corporate, retail and public sectors are 
revealed. The study revealed a tendency to increase the share of financial premiums attracted 
in the retail sector, which indicates that the Georgian insurance market is gradually becoming 
more civilized and the insurance culture is growing. 

The first subsection of the second chapter reviews the investment policies of insurance 
companies. The peculiarities of the investment policy of Georgian insurance companies are 
studied and based on the comparative analysis, the differences with developed countries are 
revealed. In particular, the study found that recently insurance companies in Georgia in their 
investment portfolio prefer deposits in credit institutions, while in developed countries most of 
the investment portfolio of insurance companies is bonds. More than 70% of investment income 
in Georgia comes from deposits in credit institutions. Although the share of investment income 
in total insurance income is small, due to the principle of diversification, Georgian insurance 
companies are offered to diversify the structure of the investment portfolio. 

The second subsection of the second chapter discusses the profitability of the insurance 
system, analyzes the profitability of the Georgian insurance system in general, and also studies 
the profitability trends in terms of non-life insurance and life insurance activities. As a result of 
the research, it is established that the largest share of insurance profits in the insurance system 
of Georgia comes from non-life insurance activities, which have been gradually increasing 
recently. Observations on the dynamics of the loss ratio in non-life insurance and life insurance 
have revealed that life insurance activities are characterized by lower losses compared to non-
life insurance activities. Examining the relationship between premiums attracted in the form of 
life insurance and insurance earnings, it was found that there was a statistically significant 
strong positive correlation between them in 2009-2020. 
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The third subsection of the second chapter discusses the importance of reinsurance in 
the insurance system. In this section, the dynamics of the premium allocation coefficient in 
2017-2019 was analyzed to assess the importance of reinsurance in the Georgian insurance 
system, which is one of the important indicators for assessing the effectiveness of reinsurance. 
It is calculated as the ratio of the reinsurance premium to the total premium attracted. The 
coefficient of awarding premiums by insurance companies and types of insurance was also 
analyzed. 

The first subsection of the third chapter discusses Covid-19 and the global insurance 
system. It is stated that pandemic risks are a significant challenge for the insurance sector 
because they are inherently uninsurable risks and do not allow diversification for insurance 
companies. 

The second subsection of the third chapter discusses the aspects of the functioning of 
the Georgian insurance industry in the conditions of the Covid-19 Pandemic. To assess the 
impact of Covid-19 on the Georgian insurance sector, the dynamics of profitability, premiums 
attracted and policies were analyzed. It turned out that the pandemic did not have any significant 
impact on the profitability of insurance companies. To assess the impact of the pandemic on 
insurance market activity, we examined the dynamics of policies issued since the beginning of 
the year by quarters in 2018-2021, as well as the dynamics of fully attracted financial premiums 
by retail and corporate sectors. It was revealed that the pandemic in the first quarter of 2020 
had a relatively strong impact on the retail sector, both in terms of the number of policies as 
well as the financial premium attracted. 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

კვლევის აქტუალურობა. ფინანსური სისტემის სტაბილურობისთვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს სადაზღვევო სისტემის ეფექტიან ფუნქციონირებას. გლობალი-

ზაციისა და მზარდი ინტეგრაციული პროცესების ფონზე სადაზღვევო კომპანიები 

აღმოჩნდნენ ახალი საფრთხეების და გამოწვევების წინაშე, გლობალური სადაზ-

ღვევო სისტემა განიცდის ტექნოლოგიური პროგრესის, ინფორმაციული რევოლუ-

ციის გავლენას და აღნიშნული ფაქტორების მონიტორინგს სასიცოცხლო დატვირ-

თვა აქვს შესაბამისი სტრატეგიების და ღონისძიებების დაგეგმვის კონტექსტში, 

რათა მოხდეს ადაპტაცია შეცვლილ გარემო პირობებთან მიმართებაში. თემის 

აქტუალობას, ასევე, განაპირობებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 

წელს დადებული ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც, სხვა 

ვალდებულებებთან ერთად, საქართველომ აიღო ვალდებულება, ეტაპობრივად 

განახორციელოს საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების სტანდარტების 

იმპლემენტაცია, რომელთა შორისაც არის დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშო-

რისო ასოციაციის დაზღვევის ძირითადი პრინციპები. მნიშვნელოვანია, შევაფა-

სოთ, რა გავლენას ახდენს გლობალიზაცია სადაზღვევო კომპანიების აქტივობებზე, 

მათ ფინანსურ და ეფექტიანობის მაჩვენებლებზე. აღნიშნული ქმედებები განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვანია გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის, რომელთა 
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რიცხვს საქართველოც მიეკუთვნება. გლობალური სადაზღვევო სისტემა განიცდის 

ტექნოლოგიური პროგრესის, ინფორმაციული რევოლუციის, კლიმატის ცვლილე-

ბის გავლენას, მნიშვნელოვანია, შევაფასოთ როგორც საფრთხეები, ასევე - შესაძლებ-

ლობები, რათა მაქსიმალური პოზიტიური ეფექტი მივიღოთ და შევამციროთ 

მათთან დაკავშირებული ფინანსური თუ სხვა ტიპის დანაკარგები. გლობალური 

სადაზღვევო სისტემა დგას კიბერსაფრთხეების, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეუ-

ლი რისკების წინაშე, რომელთა მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება სასი-

ცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეფექტიანი და სტაბილური ფუნქციონირებისთვის. 

საქართველოს სადაზღვევო სისტემა ჯერ კიდევ ჩამოუვარდება განვითარებულ 

სამყაროს განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ იდგმება ნაბიჯები ეტაპობრივი 

გაუმჯობესებისთვის, შემოდის შესაბამისი მარეგულირებელი ნორმები და სხვ. 

პრობლემის დამუშავებადობის ხარისხი. გლობალიზაციის პირობებში 

სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მართვისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების 

საკითხები რთული და მრავალწახნაგოვანია. ზოგადად, სამეცნიერო ლიტერატუ-

რაში ფართოდაა შესწავლილი გლობალიზაციის გლობალურ და ეროვნულ 

ეკონომიკებზე ზეგავლენის ასპექტები, გლობალიზაციის არსი და არსებული 

ტენდენციები. ამ მიმართულებით უნდა აღინიშნოს, რომ შედარებით ნაკლებადაა 

შესწავლილი, რა გავლენას ახდენს გლობალიზაცია სადაზღვევო სისტემაზე, ასევე - 

გლობალური სადაზღვევო სისტემის განვითარების ტენდენციები და მათი 

ზეგავლენა მთლიანად სადაზღვევო სისტემაზე. სადაზღვევო საქმესა და მის 

აქტუალურ საკითხებზე ნამუშევარი აქვს ბევრ ქართველ მეცნიერს: ჯ. შათი-

რიშვილი, ნ. კაკაშვილს, ნ. შონიას, დ. ჭიოტაშვილს, შ. ნაცვლიშვილს, ჯ. ჩხარტიშ-

ვილს, ა. ცერცვაძეს, გ. გიგოლაშვილს, გ. ხანთაძეს, დ. ვეკუას და სხვებს. 

ზემოაღნიშნული ავტორების სახელმძღვანელოებში, სამეცნიერო შრომებში, 

სტატიებსა და კონფერენციის კრებულებში გაანალიზებულია სადაზღვევო ბიზნე-

სისთვის აქტუალური და პრობლემური საკითხები, მაგრამ ნაკლებადაა შესწავლილი 

გლობალიზაციისა და გლობალური სადაზღვევო სისტემის განვითარების ტენდენ-

ციების, ფინანსური მართვისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების საკითხები. სწორედ ეს 

გარემოება განაპირობებს საკვლევი თემის აქტუალობას, მის მიზნებსა და ამოცანებს. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები: დისერტაციის მიზანს წარმოადგენს მსოფლი-

ოსა და საქართველოში სადაზღვევო სისტემის განვითარების ტენდენციებისა და 
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თავისებურებების გამოვლენა, მათი ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის გასატარე-

ბელი ღონისძიებების განსაზღვრა და რეკომენდაციების შემუშავება პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად თუ შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოსაყენებლად. მიზნის 

მიღწევას ხელს უწყობს რიგი ამოცანების გადაწყვეტა: 

- სადაზღვევო სისტემაზე და მის აქტივობებზე გლობალიზაციის გავლენის 

შეფასება; 

- გლობალური სადაზღვევო ინდუსტრიის განვითარების თავისებურებე-

ბის იდენტიფიცირება და პოტენციური გავლენის შეფასება სადაზღვევო 

კომპანიებზე; 

- საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში ბაზრის განვითარების მაჩვენე-

ბელი კოეფიციენტების დინამიკაში შეფასება, სადაზღვევო პრემიის 

სტრუქტურის, დინამიკის გამოვლენა; 

- საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენციის შეფასება; 

- საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო პოლიტიკის 

თავისებურებების გამოვლენა; 

- სადაზღვევო კომპანიების მომგებიანობის შეფასება სხვადასხვა 

ინდიკატორის საფუძველზე; 

- საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში გადაზღვევის მაჩვენებლების 

შეფასება და ტენდენციების გამოვლენა; 

- მსოფლიოსა და საქართველოს სადაზღვევო სისტემაზე „კოვიდ-19“-ის 

გავლენის შეფასება, საოპერაციო და ფინანსური თვალსაზრისით. 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანს წარმოადგენს სადაზღვევო 

კომპანიების ეფექტიანი ფუნქციონირება გლობალიზაციის პირობებში, მათი 

განვითარების ტენდენციები და თავისებურებები გლობალურ ეკონომიკაში, სადაზ-

ღვევო კომპანიების ფინანსური მართვის სისტემა, კერძოდ - მათი საინვსტიციო 

პოლიტიკა, მომგებიანობა და გადაზღვევის მაჩვენებლები. ასევე - სადაზღვევო 

კომპანიების საოპერაციო და ფინანსური ფუნქციონირების ასპექტები „კოვიდ -19“-

ის პანდემიის პირობებში. კვლევის ობიექტად გამოდის საქართველოს და მსოფ-

ლიოს სადაზღვევო სისტემა, სადაზღვევო კომპანიები. 

სადისერტაციო კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველი: 

სადისერტაციო კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს ემსახურება 
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ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა კვლევები, პუბლიკაციები, საკითხების გაანა-

ლიზებისას გათვალისწინებულია მეცნიერთა შეხედულებები კონკრეტულ 

თემებზე. 

ნაშრომში კვლევის პროცესში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები:  

ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდები - კონკრეტული ფაქტებიდან ზოგა-

დი დასკვნის გამოტანისას გულისხმობს და, პირიქით - აზროვნების წარმართვას 

ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. აღნიშნული მეთოდები გამოყენებულია ნაშრომის 

პირველ და მეორე თავებში; 

შედარებითი ანალიზის მეთიდი - უმთავრესად ნაშრომის პირველ და მეორე 

თავშია გამოყენებული, პირველ თავში ერთმანეთს ედრება განვითარებული ქვეყ-

ნების და საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო პოლიტიკის თა-

ვისებურებები (გვ. 54), ხოლო მეორე თავში შედარებულია საქართველოსა და განვი-

თარებული ქვეყნების სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მაჩვენებლები (გვ. 64); 

ანალიზის მეთოდი. ნაშრომის პირველ თავში გაანალიზებულია საქარ-

თველოს სადაზღვევო სისტემის განვითარების თავისებურებები, გლობალურ 

სადაზღვევო სისტემაში არსებული ტენდენციები და მათი შესაძლო გავლენები 

სადაზღვევო კომპანიებზე, საქართველოს სადაზღვევო სისტემის განვითარების 

დონის შესაფასებლად გაანალიზდა დაზღვევის სიმჭიდროვისა და შეღწევადობის 

მაჩვენებლები. ნაშრომის მეორე თავში გაანალიზებულია საქართველოს სადაზ-

ღვევო სისტემის ფინანსური მართვის ასპექტები, რომელიც მოიაზრებს საინვესტი-

ციო პოლიტიკის, მომგებიანობის და გადაზღვევის საკითხებს, რისთვისაც გაანა-

ლიზდა სხვადასხვა ფინანსური კოეფიციენტი. ნაშრომის მესამე თავში შესწავ-

ლილია „კოვიდ-19“-ის გავლენები გლობალურ და საქართველოს სადაზღვევო 

სისტემებზე; 

სტატისტიკური მეთოდი. აღნიშნული მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის 

პირველ თავში, კერძოდ, კორელაციურ-რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე 

შესწავლილ იქნა კავშირი საქართველოში ეკონომიკურ გლობალიზაციასა და 

სადაზღვევო ბაზრის აქტივობას, დაზღვევის სიმჭიდროვეს შორის (გვ. 36). ასევე, 

აბსოლუტური და შეფარდებითი მაჩვენებლების ჰორიზონტალური და ვერტიკა-

ლური ანალიზის საფუძველზე, გამოვლინდა საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის 

განვითარების ტენდენციები და „კოვიდ-19“-ის პანდემიის შედეგები (3.2 ქვეთავი) 
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კვლევის ინფორმაციულ-ემპირიული ბაზა შეადგენს საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები, როგორიცაა: ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, დაზღვევის ზედამხედველთა 

საერთაშორისო ასოციაცია. ნაშრომის საინფორმაციო ბაზა კი არის საქართველოს 

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს სტატის-

ტიკის ეროვნული სამსახურის, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის მონაცემები. ასევე - სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების 

მასალები, პერიოდული ეკონომიკური ბეჭდვითი და ოფიციალური ინტერნეტსა-

იტების ინფორმაცია, მეცნიერებისა და სამეცნიერო კოლექტივების მონოგრაფიული 

კვლევები და ავტორის პირადი დაკვირვებები.  

სადისერტაციო კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს სადაზღვევო 

სისტემის განვითარებასთან მიმართებაში - თეორიული, მეთოდოლოგიური, 

ორგანიზაციული და პრაქტიკული რეკომენდაციების კომპლექსის ფორმირებასა და 

მეცნიერულად დასაბუთებაში, რომლებიც მიმართულია სადაზღვევო ორგანი-

ზაციებისა და ქვეყნის სადაზღვევო სექტორის ეფექტიანობის ამაღლებაზე. 

კვლევის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შედეგები მდგომარეობს შემდეგში: 

- გაანალიზებულია მსოფლიოსა და საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში 

არსებული ტენდენციები და მათი შესაძლო გავლენა სადაზღვევო 

კომპანიების ეფექტიან ფუნქციონირებაზე, კვლევის პროცესში გაკეთე-

ბულია დასკვნა, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა ყურადღებით უნდა ადევ-

ნონ თვალი გლობალურ სადაზღვევო სისტემაში მიმდინარე ტენდენ-

ციებს, რათა მაქსიმალურად გამოიყენონ შესაძლებლობები და მინიმუ-

მამდე შეამცირონ რისკები. დაზღვევის სიმჭიდროვის და შეღწევადობის 

კოეფიციენტების შედარებითი ანალიზის და დინამიკაში შეფასებით გაკე-

თებულია დასკვნა, რომ საქართველოს სადაზღვევო სექტორი მნიშვნე-

ლოვნად ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს სადაზღვევო სექტორის 

განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ შეიმჩნევა პოზიტიური ტენდენ-

ციები ზრდის კუთხით. სადაზღვევო კომპანიების მიერ მოზიდული 

ფინანსური პრემიის დინამიკაში შეფასებით დადგენილია, რომ ბოლო 

პერიოდში იზრდება საცალო სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის 

ხვედრითი წილი მთლიან მოზიდულ პრემიაში, რაც მეტყველებს 
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სადაზღვევო კულტურის ამაღლებაზე; 

- შესწავლილია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური 

მართვის ასპექტები და განვითარების ტენდენციები, კერძოდ, დადგენი-

ლია, რომ საქართველოში სადაზღვევო კომპანიები თავიანთ საინვესტი-

ციო პორტფელში უპირატესობას ანიჭებენ საკრედიტო ინსტიტუტებში 

განთავსებულ დეპოზიტებს, მაშინ, როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში 

სადაზღვევო კომპანიების უმეტესობაში ობლიგაციები შეადგენენ საინ-

ვესტიციო პორტფელის უდიდეს ნაწილს. ამასთანავე, საქართველოს 

სადაზღვევო კომპანიებისთვის შეთავაზებულია საინვესტიციო პორტფე-

ლის დივერსიფიკაცია; გამოვლენილია, რომ საქართველოს სადაზღვევო 

სისტემაში სიცოცხლის დაზღვევის საქმიანობა ხასიათდება უფრო 

დაბალი ზარალიანობით, მაშასადამე - უფრო მაღალი მომგებიანობით, 

ვიდრე არასიცოცხლის დაზღვევის საქმიანობა.  

- გამოკვლეულია „კოვიდ-19“-ის გავლენები მსოფლიოს და საქართველოს 

სადაზღვევო სექტორებზე. მითითებულია, რომ სადაზღვევო სექტო-

რისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს პანდემიური რისკების 

დაფარვა, რადგან ისინი არ იძლევიან დივერსიფიკაციის შესაძლებლობას. 

გამოიკვეთა, რომ 2020 წლის პირველ კვარტალში „კოვიდ-19“-ის 

პანდემიამ შედარებით ძლიერი გავლენა მოახდინა საცალო სექტორზე, 

ვიდრე კორპორატიულ სექტორზე, როგორც მოზიდული პრემიების, ასევე 

პოლისების თვალსაზრისით. 

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის თეორიული 

მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მას წვლილი შეაქვს სადაზღვევო სისტემის 

შესახებ მეცნიერული წარმოდგენის გაფართოებასა და ჩაღრმავებაში. კვლევის 

პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს მიდგომების, მეთოდებისა და რეკომენ-

დაციების შეთავაზებაში, რომლებიც, როგორც საფინანსო ორგანიზაციის დონეზე, 

ასევე, მთლიანობაში, სადაზღვევო სისტემის განვითარების სტრატეგიის ფორმი-

რების, ასევე, მმართველობითი გადაწვეტილებების შემუშავებისა და მიღების პრო-

ცესის საფუძვლის შედგენის შემძლეა. უშუალო პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნი-

ათ კვლევის შემდეგ შედეგებს: გლობალიზაციის გავლენის შეფასებას საქართველოს 

სადაზღვევო სისტემაზე, საქართველოს სადაზღვევო სისტემის განვითარების 
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მდგომარეობის გაანალიზებას სხვადასხვა მაჩვენებლის საფუძველზე; ასევე, 

საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების მომგებიანობის შეფასებას და უფრო 

რენტაბელური დაზღვევის სახეობების გამოვლენას, მათი საინვესტიციო პოლი-

ტიკის თავისებურებების გამოვლენას, გადაზღვევის მაჩვენებლების გაანალიზებას, 

დაბოლოს, მოსალოდნელი კრიზისების, კერძოდ, პანდემიების სადაზღვევო 

სექტორზე შესაძლო გავლენების იდენტიფიკაციას. 

კვლევის შედეგები შეიძლება პრაქტიკულ ინტერესს წარმოადგენდეს 

სადაზღვევო ურთიერთობების სუბიექტებისათვის, ასევე გამოყენებული იქნას, 

როგორც სასწავლო-მეთოდოლოგიური მასალა, სასწავლო პროცესში, დისციპ-

ლინაში - ,,სადაზღვევო საქმე“.  

კვლევის შედეგების აპრობაცია და პუბლიკაცია. დისერტაციის ცალკეული 

ნაწილები კოლოქვიუმების სახით დაცულია საქართველოს ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სპეციალური კომისიის წინაშე. 

კვლევის სხვადასხვა დებულება მოხსენებული იყო ორ საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე. კვლევის ნაწილი გამოქვეყნდა სტატიის სახით შემდეგ 

კონფერენციებსა და ჟურნალებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. წინამდებარე ნაშრომი 

შედგება: შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 3 თავის, 8 ქვეთავის, დასკვნისა 

და გამოყენებული ლიტერატურის სიისგან. ნაშრომი ჩამოყალიბებულია 

კომპიუტერული წესით ნაბეჭდ 126 გვერდზე. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. სადაზღვევო ბაზარი გლობალიზაციის პირობებში  

1.1 გლობალიზაციის გავლენა სადაზღვევო ინდუსტრიაზე  

1.2 სადაზღვევო ბაზრის განვითარების თავისებურებები მსოფლიოში 

1.3 საქართველოს სადაზღვევო სისტემის განვითარების ტენდენციები  

თავი 2. სადაზღვევო კომპანიების  ფინანსური მართვა და ეფექტიანობა 

2.1 სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო პოლიტიკა  

2.2 სადაზღვევო კომპანიების მომგებიანობა  

2.3 გადაზღვევის მნიშვნელობა სადაზღვევო სისტემაში  

თავი 3. „კოვიდ -19“-ის გავლენა სადაზღვევო ბაზარზე  
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3.1 „კოვიდ-19“ და გლობალური სადაზღვევო სისტემა   

3.2 საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრიის ფუნქციონირების ასპექტები 

კოვიდპანდემიის პირობებში  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის სია  

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველი თავის პირველ ქვეთავში განხილულია, თუ რა გავლენას ახდენს 

გლობალიზაცია სადაზღვევო ინდუსტრიაზე. საფინანსო კომპანიებისთვის განსა-

კუთრებით მნიშვნელოვანია გლობალიზაციით გამოწვეული გავლენების შეფასება 

მათ კურსსა და საქმიანობაზე, რადგან საფინანსო კომპანიების ბიზნესოპერაციები 

დიდწილად განსაზღვრავენ ბიზნესკლიმატს, რომელიც, თავის მხრივ, პირდაპირ 

ზემოქმედებს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კურსზე. სადაზღვევო 

კომპანიებს, როგორც ფინანსური შუამავლების ტიპურ წარმომადგენლებს, განსა-

კუთრებული მნიშვნელობა აქვთ და სასიცოცხლოდ მნიშნელოვანია გლობალი-

ზაციის მიერ მათ ბიზნესპროცესებზე ზეგავლენის შეფასება მეცნიერული და 

პრაქტიკული პერსპექტივებიდან.  

გლობალიზაცია გავლენას ახდენს ეკონომიკის ყველა სექტორზე, მათ შორის 

- სადაზღვევო სექტორზე. საერთაშორისო სადაზღვევო ბაზრების გლობალიზაცია 

ზრდის ჰომოგენურ ტენდენციებს ინდუსტრიაში, რისი გამოხატულებაც შეიძლება 

იყოს გლობალური რისკების ზრდა, სადაზღვევო ბაზრების დაახლოება, სადაზ-

ღვევო პროდუქტების გავრცელება და სხვ. მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ, რა 

კავშირი არსებობს გლობალიზაციასა და სადაზღვევო ბაზრის აქტივობას შორის. 

ჰიპოთეზას, რომ გლობალიზაცია დაკავშირებულია დაზღვევასთან, მნიშვნელო-

ვანი გავლენა აქვს პოლიტიკის შემქმნელებზე. სადაზღვევო ბაზრის გახსნილობა 

ზრდის კონკურენციას. განვითარებად ბაზრებს სჭირდებათ ახალი სადაზღვევო 

პროდუქტების დანერგვა, რათა გაუმკლავდნენ გლობალიზაციასთან დაკავში-

რებულ რისკებს. 

კვლევების უმეტესობა ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რა გავლენას 

ახდენს სადაზღვევო ბაზრის აქტივობა და გლობალიზაცია ეკონომიკურ ზრდაზე, 

მაგრამ ნაკლები ყურადღება ექცევა გლობალიზაციასა და სადაზღვევო ბაზრის 
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აქტივობას შორის კავშირის გამოკვლევას. 

აღნიშნულ ქვეთავში შესწავლილია კავშირი საქართველოში გლობალიზაცი-

ასა (კერძოდ, ეკონომიკურ გლობალიზაციას) და სადაზღვევო ბაზრის აქტივობას, 

დაზღვევის სიმჭიდროვეს შორის, 2014-2019 წლებში. მას შემდეგ, რაც ხელი მოეწერა 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებას. საქართველოს 

ეკონომიკური გლობალიზაციის მაჩვენებლად აღებულია შვეიცარიის ეკონომიკუ-

რი ინსტიტუტის მონაცემები. ეკონომიკური გლობალიზაციის საერთო მაჩვენე-

ბელსა და დაზღვევის სიმჭიდროვეს შორის კორელაციამ 2014-2019 წლებში შეად-

გინა 0.96, რაც მსოფლიო ეკონომიკურ ლიტერატურაში მიჩნეულია, როგორც ძლი-

ერი კავშირი. მათ შორის კავშირის უკეთ წარმოსაჩენად წარმოდგენილია წყვილური 

წრფივი რეგრესიის თეორიული მოდელი, სადაც დამოკიდებული ცვლადის როლში 

გამოდის დაზღვევის სიმჭიდროვის კოეფიციენტი, ხოლო დამოუკიდებელ ცვლადს  

ეკონომიკური გლობალიზაციის საერთო მაჩვენებელი წარმოადგენს. 

შერჩევითი კორელაციის კოეფიციენტის r=0.96 მნიშვნელოვნების შესაფასებ-

ლად,  ჩავატაროთ ნულოვანი ჰიპოთეზის ტესტირება: H0 : ρ=0, სადაც ρ არის კორე-

ლაციის თეორიული კოეფიციენტი. ამისათვის ვიყენებთ სტიუდენტის განაწი-

ლებას. ერთმანეთს ვადარებთ სტიუდენტის განაწილების საანგარიშო და 

კრიტიკულ მნიშვნელობებს. სტიუდენტის საანგარიშო მნიშვნელობა გამოითვლება 

შემდეგი ფორმულით: tr=r√𝑛𝑛 − 2/√1 − 𝑟𝑟2, სადაც n დაკვირვებათა რიცხვია. როგორც 

ზემოთ აღვნიშნეთ, r=0.96, ხოლო n=6. მონაცემების ფორმულაში ჩასმით სტიუ-

დენტის საანგარიშო მნიშვნელობა tr=6.9. კრიტიკული მნიშვნელობის გამოთვლისას 

თავისუფლების ხარისხია (n-2) ანუ, ჩვენს შემთხვევაში, 4 და მნიშვნელოვნების 

დონეა α=0.005, მისი მნიშვნელობა ცხრილის მიხედვით არის 4.6. რადგან |6.9|>4.6 

გამოდის, რომ კორელაციის შერჩევითი კოეფიციენტი სტატისტიკურად მნიშვნე-

ლოვანია α=0.005 მნიშვნელოვნების დონით. კორელაციის კოეფიციენტის სტატის-

ტიკურ მნიშვნელოვნებას, ასევე, ადასტურებს რეგრესიული ანალიზის შედეგებიც, 

კერძოდ, p-მნიშვნელობა ნაკლებია α=0.005 მნიშვნელოვნების დონეზე. 

პირველი თავის მეორე ქვეთავში გაანალიზებულია გლობალური სადაზ-

ღვევო ბაზრის განვითარების თავისებურებები. აღნიშნულია, რომ სადაზღვევო 

კომპანიები აღმოჩნდნენ ახალი რეალობის წინაშე, გლობალური ეკონომიკისა და 

საზოგადოების განვითარების ტემპებმა მიიღო ინტენსიური ხასიათი. ამ პირობებში 
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მნიშვნელოვნად იცვლება სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური და საოპერაციო 

მაჩვენებლები, მომხმარებელთა ქცევა და დამოკიდებულებები. სადაზღვევო ბაზ-

რის განვითარების გლობალური ტენდენციებია: გაზრდილი კონკურენცია, ინფორ-

მაციული რევოლუცია, სააღრიცხვო სტანდარტების, ბიზნესპრაქტიკის, ეკონომი-

კური ფაქტორების ცვლილება, რომელთა შორის აღსანიშნავია დაბალი საპროცენტო 

განაკვეთების გარემო, ასევე - კლიმატის ცვლილება და დამანგრეველი კატასტრო-

ფების ზრდა. 

გაციფრულების მზარდი ტენდენციების პირობებში, სადაზღვევო კომპანი-

ებისთვის წარმოიქმნება როგორც შესაძლებლობები, ისე - საფრთხეები. ინოვაცი-

ური ტექნოლოგიები სადაზღვევო კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, განახორცი-

ელონ პერსონალური ფასწარმოქმნა და სადაზღვევო პროდუქტები შეუსაბამონ 

კონკრეტულ ჯგუფთა საჭიროებებს. ასევე, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებით, სადაზღვე-

ვო პოლისებისა და ხელშეკრულებების ადმინისტრირებით, მცირდება სადაზღვევო 

კომპანიების ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯები. სერვისის მიწოდების 

კუთხით ბლოკჩეინს შეუძლია ზარალების დამუშავების დროისა და ხარჯების 

შემცირება, „ჭკვიანი კონტრაქტების“ მეშვეობით და „ჭკვიანი საგნების“ ინტერნეტ-

თან ინტეგრაციის შესაძლებლობებით. მარკეტინგული პერსპექტივიდან გამომდი-

ნარე, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს ახალი პროდუქტების დანერგვაში დახმარების 

გაწევა შეუძლიათ.  

გაციფრულების თანამდევი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი დაკავშირებუ-

ლია სადაზღვევო კომპანიების ოპერაციებთან. ისინი სულ უფრო მეტად ხდებიან 

დამოკიდებულნი მესამე მხარეებზე, ასევე,  ვებტექნოლოგიებზე გაზრდილი დამო-

კიდებულება ზრდის კიბერრისკებს, რომლებიც მოიცავს პერსონალური და 

ფინანსური ინფორმაციის მოპარვას. კიბერრისკების შემცირების ერთ-ერთ მძლავრ 

ინსტრუმენტს წარმოადგენს კიბერდაზღვევა, რომელიც ამ ეტაპზე განვითარების 

სტადიაზეა და პრობლემას წარმოადგენს სტანდარტიზაციის ნაკლებობა, უნიფიცი-

რებული წესების არარსებობა. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში საუბარია საქართველოს სადაზღვევო 

სისტემის განვითარების ტენდენციებზე, კერძოდ, მიმოხილულია  საქართველოს 

სადაზღვევო ბაზრის განვითარების ორი საკვანძო მაჩვენებელი: დაზღვევის შეღწე-

ვადობის კოეფიციენტი და დაზღვევის სიმჭიდროვის კოეფიციენტი. დაზღვევის 
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შეღწევადობის კოეფიციენტი გვიჩვენებს სადაზღვევო დაფარვას და გამოითვლება,  

როგორც მთლიანი მოზიდული პრემიის შეფარდება  ქვეყნის მთლიან შიდა 

პროდუქტთან. დაზღვევის სიმჭიდროვის კოეფიციენტი კი გვიჩვენებს დაზღვევის 

მოხმარებას ერთ სულზე, რომლის მნიშვნელობაც გამოითვლება, როგორც მთლიანი 

მოზიდული პრემიის შეფარდება ქვეყნის მოსახლეობასთან.  

მოცემულ ქვეთავში დინამიკაშია შესწავლილი, 2014-2019 წლებში, საქარ-

თველოს სადაზღვევო სისტემის დაზღვევის შეღწევადობისა და დაზღვევის სიმ-

ჭიდროვის კოეფიციენტები. საქართველოში 2019 წელს დაზღვევის შეღწევადობის 

კოეფიციენტმა შეადგინა 1.27%, ხოლო დაზღვევის სიმჭიდროვის კოეფიციენტმა - 

167.9 ლარი, რაც 2019 წლის 31 დეკემბრის ოფიციალური კურსის მიხედვით, 

დაახლოებით 59 აშშ დოლარს შეადგენდა. შედარებისთვის: 2019 წელს მსოფლიოში 

დაზღვევის შეღწევადობის საშუალო მაჩვენებელი იყო 7.23% და დაზღვევის 

სიმჭიდროვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 818 აშშ დოლარი. მიუხედავად 

იმისა, რომ, აბსოლუტური მაჩვენებლების მიხედვით, საქართველოს სადაზღვევო 

ბაზარი, განვითარების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მსოფლიოს 

საშუალო მაჩვენებელს და კიდევ უფრო მეტად - ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლებს, ზრდის 

კუთხით შეიმჩნევა პოზიტიური ტენდენციები. 2014-2019 წლებში საქართველოში 

დაზღვევის სიმჭიდროვის კოეფიციენტის საშუალოწლიური მატების ტემპი იყო 

15.6%, ხოლო ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

წევრ ქვეყნებში, 2014-2018 წლებში, ანალოგიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 2.5%. 

ასევე, 2014-2019 წლებში, საქართველოში დაზღვევის შეღწევადობის საშუალოწლი-

ური მატების ტემპი იყო 4.7%, მაშინ, როდესაც, 2014-2018 წლებში, ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციაში 1.5%-ით იმატებდა დაზღვე-

ვის შეღწევადობის საშუალო მაჩვენებელი. 

საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში, 2021 წელს, კონკურენციის დონის 

შესაფასებლად,  გამოყენებულ იქნა  ბაზრის კონცენტრაციის კოეფიციენტი და 

ჰერფინდალის ინდექსი. ბაზრის კონცენტრაციის კოეფიციენტის გაანგარიშებისას, 

2021 წელს, მხედველობაში მიღებულ იქნა პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 

მოზიდული პრემიის განაწილება სადაზღვევო კომპანიების მიხედვით. იმის 

გათვალისწინებით, რომ 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოში 
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ფუნქციონირებდა 18 სადაზღვევო კომპანია, შესწავლილ იქნა სამი ყველაზე დიდი 

კომპანიის წილი მთლიან სადაზღვევო ბაზარზე. მონაცემების მიხედვით, ბაზრის 

კონცენტრაციის კოეფიციენტმა შეადგინა 49%, ხოლო 51% მოდიოდა დანარჩენ 15 

სადაზღვევო კომპანიაზე. ჰერფინდალის ინდექსის გამოთვლისას,  სადაზღვევო 

კომპანიების საბაზრო წილად განხილულია მთლიან მოზიდულ პრემიაში 

სადაზღვევო კომპანიების წილი. მონაცემების მიხედვით, ჰერფინდალის ინდექსმა 

შეადგინა 1104, რაც შედარებით კონკურენტულ საბაზრო გარემოზე მიუთითებს. 

გაანალიზებულია 2017-2021 წლებში მოზიდული ფინანსური პრემიის 

სტრუქტურა და დინამიკა - კორპორატიული, საცალო და სახელმწიფო სექტორების 

ჭრილში. 2017-2021 წლების მონაცემების საფუძველზე, სექტორების მიხედვით 

მოზიდული ფინანსური პრემიის სტრუქტურაში პირველ პოზიციას იკავებს 

კორპორატიული სექტორი, რომელსაც მოსდევს საცალო და სახელმწიფო სექტორი. 

აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდში მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა კორპორატიული 

სექტორის წილობრივი მაჩვენებელი, რომელიც დაახლოებით 59%-61%-ის 

ფარგლებში მერყეობს. ამასთანავე, 2017-2021 წლებში, გაიზარდა საცალო სექტორის 

წილი, მოზიდული ფინანსური პრემიის სტრუქტურაში: 2017 წელს 20%-დან, 2021 

წელს 28%-მდე. რაც შეეხება სახელმწიფო სექტორში მოზიდული ფინანსური 

პრემიის წილობრივ მაჩვენებელს, მთლიან მოზიდულ ფინანსურ პრემიაში, იგი 2017 

წელს 20%-დან, 2021 წელს 13%-მდე შემცირდა. 

მეორე თავის პირველ ქვეთავში მიმოხილულია სადაზღვევო კომპანიების 

საინვესტიციო პოლიტიკა. სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო საქმიანობა 

უშუალოდ არ უკავშირდება დაზღვევას, ამ დროს შემოსავლების მიღების მიზნით 

სადაზღვევო რეზერვების ინვესტირება ხორციელდება. სადაზღვევო კომპანიების 

მიერ სადაზღვევო პრემიების მიღებასა და სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემას 

შორის არსებობს დროის შუალედი, რომლის განმავლობაშიც სადაზღვევო პრემიები 

ინვესტირდება ფინანსურ აქტივებში. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში განხორ-

ციელება სირთულებს უკავშირდება, იდეალურ შემთხვევაში, ინვესტირებული 

ფინანსური აქტივებიდან მისაღები ფულადი ნაკადები ახლოს უნდა იყოს 

ვალდებულებების გადახდასთან.  

საქართველოში ჯერჯერობით საინვესტიციო შემოსავლები სადაზღვევო 

შემოსავლების მცირე ნაწილს შეადგენს, მაგრამ, 2018-2020 წლებში, საინვესტიციო 
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შემოსავლების მატების ტემპი დაახლოებით  3-ჯერ აღემატებოდა სადაზღვევო 

შემოსავლების საშუალოწლიური მატების ტემპს. საინვესტიციო შემოსავლების 

სტრუქტურის ანალიზისას გამოიკვეთა, რომ სადაზღვევო კომპანიების საინვესტი-

ციო შემოსავლებში ბოლო პერიოდში პირველ პოზიციას იკავებს შემოსავლები 

საკრედიტო დაწესებულებებში განთავსებული დეპოზიტებიდან, რომლის წილმაც  

2020 წლის მთლიან საინვესტიციო შემოსავლებში დაახლოებით 76% შეადგინა. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის გლობალური 

სადაზღვევო სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით, რომელიც, წევრი ქვეყნების 

გარდა, მოიცავს ლათინური ამერიკის ზოგიერთ არაწევრ ქვეყანას, ასევე - აზიის 

ქვეყნებს, 2019 წელს, უმეტეს ქვეყანაში, ყველა ტიპის მზღვევლისათვის საინვესტი-

ციო პორტფელის ნახევარზე მეტს შედგენდა ობლიგაციები. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში საუბარია სადაზღვევო სისტემის მომგებიანო-

ბაზე. მითითებულია, რომ სადაზღვევო სისტემის მდგრადობისთვის დიდი მნიშ-

ვნელობა აქვს სადაზღვევო კომპანიების მოგებასა და მომგებიანობას, რომლებიც 

ქმნის დამატებით სახსრებს ინვესტირებისთვის და, საჭიროების შემთხვევაში, 

დიდი მოცულობის სადაზღვევო ზარალების ანაზღაურების შესაძლებლობას 

იძლევა. დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაცია სადაზღვევო 

კომპანიების მოგების შესაფასებლად იყენებს სხვადასხვა ინდიკატორს, რომელთა 

შორის აღსანიშნავია: ზარალიანობის კოეფიციენტი, ხარჯების კოეფიციენტი, 

კომბინირებული კოეფიციენტი, აქტივებზე და კაპიტალზე უკუგების ნორმა. 

აღნიშნულ ქვეთავში შესწავლილია საქართველოს სადაზღვევო სისტემის 

ზარალიანობის კოეფიციენტის დინამიკა 2017-2020 წლებში, რომლის ფარგლებში 

ასევე შესწავლილ იქნა ზარალიანობა სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის 

საქმიანობების ჭრილში. 2020 წელს არასიცოცხლის დაზღვევის საქმიანობაში 

ზარალიანობის კოეფიციენტმა შეადგინა 62.4%, ხოლო სიცოცხლის დაზღვევის 

საქმიანობაში 37.9%. დაახლოებით მსგავსი ვითარება იყო წინა წლებშიც.  შესწავ-

ლილ და გაანალიზებულ იქნა საქართველოს სადაზღვევო სისტემის ხარჯების, 

კომბინირებული, აქტივებზე და კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტები. შესწავ-

ლილ იქნა, 2009-2020 წლებში, კავშირი სიცოცხლის დაზღვევის სახეობაში მოზი-

დულ პრემიასა და სადაზღვევო მოგებას შორის. ამ პერიოდში მათ შორის 

კორელაციამ შეადგინა 0.85. ამ ფაქტის გათვალისწინებით და იმ გარემოების 
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მხედველობაში მიღებით, რომ სიცოცხლის დაზღვევის საქმიანობა, არასიცოცხლის 

დაზღვევის საქმიანობასთან შედარებით, დაბალი ზარალიანობით ხასიათდება, 

პროფესიული მსჯელობის საფუძველზე ნავარაუდევია, რომ სიცოცხლის 

დაზღვევის სახეობაში მოზიდული პრემიის ზრდა პოზიტიურად აისახება 

საქართველოს სადაზღვევო სისტემის მომგებიანობაზე. 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში განხილულია გადაზღვევის მნიშვნელობა 

სადაზღვევო სისტემაში. გადაზღვევა საერთაშორისო ბიზნესის რთულ ფორმას 

წარმოადგენს, რომლის დროსაც ხორციელდება რისკების გარკვეული ნაწილის 

ცედირება დაზღვევის სხვადასხვა სახეობაში. აღნიშნულ ქვეთავში საუბარია 

გადაზღვევის ფუნქციებზე, მის ფორმებზე. მითითებულია, რომ ტრადიციული 

გადაზღვევის მოდელი  ეფექტიანად ვერ ფუნქციონირებს, როდესაც რისკები ძლიერ 

არიან დაკავშირებული გადამზღვევლის სააქციო კაპიტალთან და ერთმანეთთან 

კორელირებენ. ამ პრობლემის მოგვარებაში მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევა 

შეუძლია სეკურიტიზებას, რომელიც რისკების მართვის ალტერნატიულ 

საშუალებას წარმოადგენს.  

მოცემულ ქვეთავში, საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში გადაზღვევის 

მნიშვნელობის შესაფასებლად, გაანალიზდა, 2017-2019 წლებში, პრემიების 

ცედირების კოეფიციენტის დინამიკა, რომელიც გადაზღვევის ეფექტიანობის 

შეფასებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. იგი გამოითვლება, 

როგორც გადაზღვევის პრემიის შეფარდება  მთლიან მოზიდულ პრემიასთან. ასევე, 

გაანალიზდა სადაზღვევო კომპანიებისა და დაზღვევის სახეობების ჭრილში 

პრემიების ცედირების კოეფიციენტი. 

მესამე თავის პირველ ქვეთავში განხილულია „კოვიდ-19“ და გლობალური 

სადაზღვევო სისტემა. აღნიშნულია, რომ პანდემიური რისკების დაფარვასთან 

დაკავშირებით არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. პოტენციური დანაკარგების 

მაგნიტუდა და მაღალი დონის კორელაციები მზღვევლებისთვის პანდემიური 

რისკების დაფარვას ართულებენ. პანდემიები, თავიანთი ბუნებიდან გამომდინარე, 

ნაკლებ სავარაუდოა, მზღვევლებისა და გადამზღვევლებისთვის დივერსიფიკაციის 

შესაძლებლობებს იძლეოდეს. ასეთ შემთხვევებში, სადაზღვევო ბაზრების ეფექტი-

ანი ფუნქციონირებისთვის, აუცილებელი ხდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა. მთავ-

რობებსა და მზღვევლებს შორის ზარალების გაზიარების მექანიზმები, რომლებიც 
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კერძო და საჯარო თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული, მნიშვნელოვნად 

შეამცირებს მომავალ პანდემიებთან დაკავშირებულ რისკებს.  

პანდემიის პირობებში სადაზღვევო სექტორისთვის  აქტუალური ხდება 

სადაზღვევო სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა, გადახდისუნარიანობისა 

და ლიკვიდურობის რისკების მენეჯმენტი და პოლისის მფლობელთა მხარდაჭერა. 

პანდემიას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელოვანი გავლენა სადაზღვევო კომპანიების 

ფინანსურ მდგრადობაზე. კაპიტალის ბაზრებზე საპროცენტო განაკვეთების 

მერყეობამ შეიძლება შეცვალოს მზღვეველთა მიერ ინვესტირებული აქტივების 

ღირებულება. აღსანიშნავია, რომ პანდემიამ კიდევ უფრო დააჩქარა ავტომატიზა-

ციისა და გაციფრულების ტენდენციები. რამდენადაც პანდემიის ეკონომიკური 

გავლენა განისაზღვრება სამთავრობო ღონისძიებებით, არსებობს უზარმაზარი 

გაურკვევლობა რისკების აკუმულირების პოტენციალის შესახებ. მომავალი 

პანდემიების წინააღმდეგ ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფაში მნიშვნე-

ლოვანი როლი აქვთ კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს. 

მესამე თავის მეორე ქვეთავში საუბარია საქართველოს სადაზღვევო ინდუს-

ტრიის ფუნქციონირების ასპექტებზე კოვიდპანდემიის პირობებში. კოვიდპანდე-

მიის საქართველოს სადაზღვევო სისტემაზე გავლენის შესაფასებლად, დინამიკაში 

გაანალიზდა სხვადასხვა სტატისტიკური და ფინანსური მაჩვენებელი. 2021 წელს, 

წინა წელთან შედარებით, აღინიშნა ზარალიანობის კოეფიციენტის მატება, რაც 

განაპირობა ნეტო სადაზღვევო ზარალების შედარებით მაღალმა მატებამ გამომუ-

შავებულ სადაზღვევო პრემიასთან შედარებით. სადაზღვევო მოგების დინამიკის 

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 2020 წელს, 2019 წელთან შედარებით, შემცირდა 

სადაზღვევო მოგების მატების ტემპი, ხოლო 2021 წელს დაფიქსირდა სადაზღვევო 

მოგების აბსოლუტური კლება. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს, წინა წელთან 

შედარებით, შემცირდა წმინდა მოგების სიდიდე, რომელიც, ძირითადად, განპირო-

ბებული იყო ადმინისტრაციული და ხელფასის ხარჯების ზრდით. ამ გარემოებას 

ემატება, წინა წელთან შედარებით, სადაზღვევო სისტემის აქტივებისა და 

კაპიტალის მატება, რამაც 2021 წელს შეამცირა აქტივებსა და კაპიტალზე უკუგების 

ნორმები. 2021 წელს, წინა წელთან შედარებით, შემცირდა აქტივებისა და ვალდებუ-

ლებების ჯაჭვური მატების ტემპები.  ბოლოს, აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს, წინა 

წელთან შედარებით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა პრემიების ცედირების კოეფიცი-
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ენტი. ანალიზმა ცხადყო, რომ ზემოაღნიშნული, ძირითადად, განპირობებული იყო 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში გადაზღვევის პრემიის განსაკუთრებული 

მატებით, კერძოდ, იგი, წინა წელთან შედარებით, 56 მლნ ლარით გაიზარდა. 

ამავე ქვეთავში შესწავლილ იქნა „კოვიდ-19“-ის გავლენა საქართველოს 

სადაზღვევო სისტემის სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე საცალო და კორპორატიული 

სექტორების ჭრილში. ამისათვის გაანალიზდა წლის დასაწყისიდან გაფორმებული 

პოლისების დინამიკა, 2018-2021 წლებში, კვარტლების მიხედვით. გამოიკვეთა, რომ 

უკვე 2020 წლის პირველ კვარტალში შემცირდა კორპორატიულ სექტორში 

გაფორმებული პოლისების ჯაჭვური მატების ტემპი. თუ 2019 წლის პირველ 

კვარტალში კორპორატიულ სექტორში გაფორმებული პოლისების ჯაჭვური მატებ-

ის ტემპი იყო 56%, 2020 წლის პირველ კვარტალში ანალოგიურმა მნიშვნელობამ 

შეადგინა 23%. საერთო ჯამში, 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით,  კორპორატი-

ულ სექტორში გაფორმებული პოლისების  ჯაჭვური მატების ტემპი შემცირდა 30%-

დან 7%-მდე. 2021 წლის პირველ კვარტალში კვლავ გაგრძელდა 2020 წელს არსებუ-

ლი ტენდენცია, მაგრამ მეორე კვარტლიდან მოყოლებული შეიცვალა ვითარება და, 

საერთო ჯამში, 2020 წელთან შედარებით, 92%-იანი მატება დაფიქსირდა.  

საცალო სექტორში გაფორმებული პოლისების დინამიკაზე დაკვირვებით 

გამოვლინდა, რომ 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით, 1%-ით დაიკლო პოლი-

სების რაოდენობამ. 2021 წელს დაიწყო მდგომარეობის გაუმჯობესება და, საერთო 

ჯამში, დაფიქსირდა საცალო სექტორში გაფორმებული პოლისების 60%-იანი 

ჯაჭვური მატების ტემპი. 

შესწავლილ იქნა მთლიანად მოზიდული ფინანსური პრემიის დინამიკა 

საცალო და კორპორატიული სექტორების ჭრილში. 2020 წლის პირველი კვარ-

ტლიდან  შემცირდა კორპორატიულ სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის 

ჯაჭვური მატების ტემპი, წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით. კერძოდ, 

2019 წელს კორპორატიულ სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის ჯაჭვური 

მატების ტემპი იყო 16%, ხოლო 2020 წელს 9%. 2021 წლიდან დაიწყო მდგომარეობის 

გაუმჯობესება და კორპორატიულ სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის 

ჯაჭვური მატების ტემპმა 12% შეადგინა. გავლენები უფრო ძლიერი იყო საცალო 

სექტორზე, კერძოდ, 2020 წელს, წინა წელთან შედარებით, 6%-ით შემცირდა 

საცალო სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემია, მაშინ, როდესაც 2019 წელს 
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დაფიქსირდა 29%-იანი ჯაჭვური მატების ტემპი. 2021 წლის პირველი კვარტლიდან 

დაიწყო მდგომარეობის გაუმჯობესება და, საერთო ჯამში, საცალო სექტორში 

მოზიდული ფინანსური პრემიის ჯაჭვური მატების ტემპი გახდა 30%. 

 
დასკვნა 

აღსანიშნავია, რომ სადაზღვევო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირება 

ქვეყნის ეკონომიკისა და საფინანსო სისტემის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია. დისერტა-

ციაზე მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბებული ძირითადი დებულებები შეგვიძლია 

წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: 

1. მითითებულია, რომ გლობალიზაციის სხვადასხვა სახეებიდან სადაზღვევო 

სისტემის აქტივობებზე ყველაზე ძლიერი გავლენა აქვს ეკონომიკურ გლობა-

ლიზაციას. რეგრესიული ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველო-

ში, 2014-2019 წლებში, გლობალიზაციას, კერძოდ, ეკონომიკურ გლობალიზა-

ციასა და სადაზღვევო ბაზრის აქტივობას, დაზღვევის სიმჭიდროვეს შორის 

არსებობდა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ძლიერი პოზიტიური 

ურთიერთკავშირი; 

2. აღნიშნულია, რომ გლობალური მასშტაბით სადაზღვევო სისტემაზე 

გავლენას ახდენს ტექნოლოგიური პროგრესი, კლიმატის ცვლილება, ინფორ-

მაციული რევოლუცია და სხვა ფაქტორები. აუცილებელია ზემოთ აღნიშნუ-

ლი ფაქტორების გავლენების შეფასება და შესაბამისი რეაგირება, რათა 

მაქსიმალურად იქნას სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამოყენებული 

შესაძლებლობები და, ამავდროულად, შემცირდეს მათთან დაკავშირებული 

რისკები. ინფორმაციული რევოლუცია სადაზღვევო კომპანიებს აძლევს 

ხარჯების და დროის ეკონომიის, ახალი ბაზრების ათვისების, მომხმარებ-

ლების საჭიროებებზე მორგებული დამატებითი სადაზღვევო პროდუქტების 

შექმნისთვის შესაძლებლობებს, მაგრამ, ამავდროულად, წარმოშობს ახალ 

რისკებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია კიბერრისკები, რამდენადაც ისინი 

უდიდეს ფინანსურ დანაკარგებთანაა დაკავშირებული; 

3. გაანალიზებულია საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის განვითარების მდგო-

მარეობა, რისთვისაც ნაშრომში გამოყენებულ იქნა დაზღვევის სიმჭიდ-

როვისა და დაზღვევის შეღწევადობის მაჩვენებლები. ზემოაღნიშნული 
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მაჩვენებლების დინამიკაში შესწავლით და განვითარებულ ქვეყნებთან შე-

დარებით, ანალიზის საფუძველზე, გაკეთებულია დასკვნა, რომ საქარ-

თველოს სადაზღვევო ბაზარი, განვითარების თვალსაზრისით, ბევრად 

ჩამოუვარდება განვითარებული ქვეყნების დონეს, მაგრამ დინამიკაზე 

დაკვირვებით შეინიშნება პოზიტიური ტენდენციები მათი ზრდის თვალ-

საზრისით. საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენციის დონის 

შესაფასებლად გამოთვლილ იქნა ჰერფინდალის ინდექსი, რომლის თანახმა-

დაც საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი ხასიათდება შედარებით კონკუ-

რენტული საბაზრო გარემოთი. გარდა ამისა, კონკურენციის დონის შესაფა-

სებლად გაანალიზდა ბაზრის კონცენტრაციის კოეფიციენტი, რომელმაც 

გამოავლინა სადაზღვევო ბაზრის საკმაოდ მაღალი კონცენტრაცია; 

4. გამოვლენილია სადაზღვევო სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის 

სტრუქტურა და დინამიკა, 2017-2021 წლებში, კორპორატიული, საცალო და 

სახელმწიფო სექტორების მიხედვით. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა საცალო 

სექტორში მოზიდული ფინანსური პრემიის წილის ზრდის ტენდენცია, რაც 

მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი თანდათანობით 

იღებს ცივილიზებულ სახეს და მაღლდება სადაზღვევო კულტურა; 

5. შესწავლილია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო 

პოლიტიკის თავისებურებები და, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, 

გამოვლენილია განვითარებულ ქვეყნებთან არსებული განსხვავებები. კერ-

ძოდ, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში 

სადაზღვევო კომპანიები თავიანთ საინვესტიციო პორტფელში უპირატესო-

ბას ანიჭებენ საკრედიტო ინსტიტუტებში განთავსებულ დეპოზიტებს, მაშინ, 

როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში სადაზღვევო კომპანიების საინვესტიციო 

პორტფელის უმეტესობას შეადგენს ობლიგაციები. საქართველოში საინვეს-

ტიციო შემოსავლების 70%-ზე მეტი მოდის საკრედიტო დაწესებულებებში 

განთავსებული დეპოზიტებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საინვესტიციო 

შემოსავლების წილი მთლიან სადაზღვევო შემოსავლებში მცირეა, დივერ-

სიფიკაციის პრინციპიდან გამომდინარე, საქართველოს სადაზღვევო კომპა-

ნიებისთვის შეთავაზებულია საინვესტიციო პორტფელის სტრუქტურის 

დივერსიფიცირება; 
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6. გაანალიზებულია, ზოგადად, საქართველოს სადაზღვევო სისტემის მომგე-

ბიანობა, ასევე, შესწავლილია, არასიცოცხლის დაზღვევის და სიცოცხლის 

დაზღვევის საქმიანობების ჭრილში, მომგებიანობის ტენდენციები. კვლევის 

შედეგად, დადგენილია, რომ საქართველოს სადაზღვევო სისტემაში სადაზ-

ღვევო მოგების უდიდესი წილი მოდის არასიცოცხლის დაზღვევის საქმიანო-

ბაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში თანდათანობით იზრდება. არასიცოცხლის 

დაზღვევასა და სიცოცხლის დაზღვევაში ზარალიანობის კოეფიციენტის 

დინამიკაზე დაკვირვებით გამოვლინდა, რომ სიცოცხლის დაზღვევის 

საქმიანობა, არასიცოცხლის დაზღვევის საქმიანობასთან შედარებით, ხასი-

ათდება უფრო დაბალი ზარალიანობით. სიცოცხლის დაზღვევის სახეობაში 

მოზიდულ პრემიასა და სადაზღვევო მოგებას შორის ურთიერთკავშირის 

შესწავლით დადგინდა, რომ 2009-2020 წლებში მათ შორის იყო სტატისტი-

კურად მნიშვნელოვანი ძლიერი პოზიტიური ურთიერთკავშირი; 

7. შესწავლილია „კოვიდ -19“-ის პანდემიის გავლენა მსოფლიოსა და საქართვე-

ლოს სადაზღვევო სისტემაზე. ნაშრომში მითითებულია, რომ სადაზღვევო 

სექტორისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს პანდემიური 

რისკები, რადგან ისინი თავიანთი ბუნებით არადაზღვევადი რისკებია და 

სადაზღვევო კომპანიებისთვის დივერსიფიკაციის შესაძლებლობას არ 

იძლევა. „კოვიდ-19“-ის საქართველოს სადაზღვევო სექტორზე გავლენის 

შესაფასებლად გაანალიზდა მომგებიანობის, მოზიდული პრემიისა და 

პოლისების დინამიკა. გამოიკვეთა, რომ პანდემიას არ ჰქონია სადაზღვევო 

კომპანიების მომგებიანობაზე რაიმე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა. სადაზ-

ღვევო ბაზრის აქტივობაზე პანდემიის გავლენის შესაფასებლად, შევისწავ-

ლეთ წლის დასაწყისიდან გაფორმებული პოლისების დინამიკა კვარტლების 

მიხედვით, 2018-2021 წლებში, ასევე, ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობაში 

და მთლიანად მოზიდული ფინანსური პრემიის დინამიკა, საცალო და 

კორპორატიული სექტორების მიხედვით. გამოვლინდა, რომ 2020 წლის 

პირველ კვარტალში პანდემიამ შედარებით ძლიერი გავლენა მოახდინა 
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