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აბსტრაქტი 

ავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისდაზღვევა,ერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიპრო

დუქტიაინდუსტრიულქვეყნებში.საქართველოში კი ავტოდაზღვევა განვითარების  

ნელი ტემპით  ხასიათდება. 

წინამდებარენაშრომიწარმოადგენს,საქართველოში,ავტოდაზღვევაზე უაროფითად 

მოქმედი და პროდუქტის განვითარების ხელისშემშლელი  ფაქტორების 

შესახებჩატარებულიკვლევისანალიზს. 

თემის დასაწყისში  განხილულია პრობლემის აქტუალობა და ავტოდაზღვევის  

მნიშვნელობა,დაზღვევის მსოფლიო კულტურა და 

საქართველო.ნაშრომშიასევეწარმოდგენილიადაზღვევის ექსპერტების და სხვა 

პასუხიმგებელი პირების ინტერვიუები და 

განვითარებისპერსპექტივებისშეფასებები. 

თემის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს  

კვლევა.კვლევითნაწილშიწარმოდგენილიაკვლევისმეთოდოლოგია, 100 

გამოკითხული ავტომფლობელი, მათი დამოკიდებულებაავტოდაზღვევის 

პროდუქტით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის 

დასადგენადდამიღებულიშედეგებისანალიზი. 

კვლევისშედეგებსადამათმნიშვნელობაზედაყრდნობით, შემუშავებულიადასკვნა, 

რომლის მიხედვითაცსაქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ავტოდაზღვევის 

პროდუქტის განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მომხმარებელთა 

შორის საკითხის აქტუალობის წინ წამოწევასა და ნდობის 

მოპოვებაზე.რეკომენდაციები ითვალისწინებს  იმ საკვანძო საკითხების დაგახედვა-

დამუშავებას, რომელიც ხელს უშლის და ავტომფლობელთათვის მიუწვდომელს 



 
 

 
ხდის პრდუქტის მოხმარებას,იქნება ეს სატარიფო პოლიტიკა თუ რთული 

ბიუროკრატიული პროცედურები მათიშედეგებისშემდგომიგაუმჯობესებისმიზნით. 

ძირითადისაძიებოსიტყვები:ავტოდაზღვევა,ავტოდაზღვევის 

განვითარება,სავალდებულო ავტოდაზღვევა,ავტომფლობელი. 

 

                                                     Abstract                              

Auto insurance is one of the most important vehicles produced in industrialized countries, 
but in Georgia it is characterized by slow motor development.The present work represents a 
negative force in Georgia among Motor Research on the analysis and product development 
obstacles. 

In the beginning of dissertation there is a discussion about the importance of auto insurance, 
health insurance, Georgia  and World insurance Culture. The paper also represents the 
interviews of insurance experts and other people's opinion who are responsible for the 
development of interviews and evaluations. 

The main part of the dissertation is research. In the section of the research there is a 
research methodology part with the interviews of 100 car owners, also, there are their 
attitudes towards insurance products in order to determine the level of satisfaction based on 
the results of the analysis. 

Based on the research results and their significance, the conclusion has been developed, 
insurance product development largely dependson the issue among 
consumers.Recommendations include the key issues of revision processwhich makes 
product inaccessible for the car owners  

Key search words: Motor Insurance, Motor Development, compulsory motor 

insurance, car owner. 
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