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აბსტრაქტი 

წინაპირობა: სტატიის თემატიკას წარმოადგენს დაგროვებითი პენსია, როგორც 

მსოფლიოში საპენსიო სისტემის, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განვითარებული და 

წარმატებული მოდელის კვლევა. ევროპისა თუ ამერიკის ცალკეული ქვეყნების 

გამოცდილების გაცნობა და საქართველოს შესაძლებლობების, რისკებისა და 

განვითარების თავისებურებების გამოვლენა ამ სისტემის ჩვენს ქვეყანაში 

დანერგვის შემთხვევაში. 

მეთოდოლოგია: დასმული ამოცანების გადასაჭრელად შესწავლილ იქნა 

თეორიული მასალა, რომელიც მოიცავდა საპენსიო სისტემების სხვადასხვა 

სახეობებს, დაგროვებით პენსიას, როგორც სოციალური დაცვის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს და მისი მოქმედების თავისებურებებს ამა თუ იმ 

ქვეყნებში. აღნიშნული ინფორმაციების მოსაპოვებლად ძირითდად 

გამოყენებული იქნა ინტერნეტში არსებული რესურსები, როგორც სახელმწიფო 

და კერძო ინსტიტუტების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაშრომები თუ 

პუბლიკაციები.  

შედეგები: აღნიშნული მასალის შესწავლამ მოგვცა დამატებითი ინფორმაცია 

დაგვედგინა, თუ როგორ მკვიდრდებოდა და რა გამოცდილება გაიარა 

ცივილიზებულმა სამყარომ და მათ მაგალითსა თუ საზოგადოებრივი 

მოსაზრებების საფუძველზე როგორ შეგვიძლია აღნიშნული სისტემა დავნერგოთ 

ჩვენს ქვეყანაში, რომ მან იმუშავოს მეტნაკლებად ეფექტურად. 

დასკვნა:    დაგროვებითი პენსიის ჩამოყალიბების მთავარ ხელისშემშლელ 

ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი ქვეყნის დაბალი სოციალურ-

ეკონომიკური დონე, თუმცაღა ჭკვიანური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების 

შემთხვევაში, დროთა განმავლობაში იგი შეიძლება იქცეს სოციალური დაცვის 

მძლავრ ინსტრუმენტად. 
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Abstract 

 

Precondition: The theme of article is retirement savings as the world's pension system - one 

of the most developed and successful model. To study experience of individual countries of 

Europe and america and how it is reveal to our country. 

Methodology: We have studied the theoretical material that included various types of pension 

systems, in the direction of the practice in some countries, accumulating a pension as a social security 

- one of the most important characteristics of the instrument and its validity in some countries. The 

major problems were identified were used to obtain information on the Internet available 

resources, both public and private institutions, non-governmental organizations as well as 

papers and publications. 

Results: This material allowed us to find out more information about how and what the 

experience is introduced through the civilized world, and how we can implement this system 

in our country that it has to work more or less effectively. 

Conclusion: The low socio - economic levels can be considered a major constraint to the 

development of our pension savings, but it can turn into a social protection instrument 

through good economic policy 
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მადლობა 

 ზემოაღნიშნული ნაშრომის მომზადების პროცესში მუდმივ კონსულტაციას მიწევდა, 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ბატონი, თენგიზ ვერულავა. ის მუდმივად იყო საქმის 

კურსში, მაძლევდა შენიშვნებს, მიმართულებას, მითითებდა ლიტერატურას. 

გაწეული დახმარებისათვის დიდ მადლობას ვუხდი მას და ასევე ყველა იმ ადამიანს 

ვინც ოდნავი წვლილი მაინც შეიტანა ჩემი მოკრძალებული ნაშრომის შექმნაში. 
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