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”როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ 

ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა 

ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან 

დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის 

მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად. „ 

მარიამ ჩუბინიძე       
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აბსტრაქტი 

 

გადაზღვევა წარმოადგენს სადაზღვევო კომპანიის დაცვის სისტემას, რომლის 

მიზანიცაა კატასტროფული ზარალებისგან სადაზღვევო კომპანიის დაცვა. 

ჩვენი კვლევის მიზანია გავიგოთ თუ რას წარმოადგენს გადაზღვევა დღეს, 

საქართველოში რომელი სადაზღვევო კომპანიები ახორციელებენ, როგორ და 

რა ფორმით ხდება გადაზღვევა მსოფლიოს წამყვან კომპანიებთან. არის თუ არა 

გადაზღვევა სადაზღვევო ორგანიაზაციების ფინანსური მდგრადობის 

უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი. 

სამაგისტრო ნაშრომთან დაკავშირებით ჩატარებულ იქნა ლიტერატურული 

მიმოხილვა, გავეცანით დარგთან დაკავშირებულ მეორეულ თეორიულ 

მასალას, გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს, სტატიებს, სახელმძღვანელოებს. 

ჩატარებულ იქნა ექსპერტული კვლევა ინტერვიუირების გზით უშუალოდ 

სადაზღვევო კომპანიების PR მენეჯერებთან და ანდერაიტერებთან.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოში მოქმედი სადაზღვევოების 

უმრავლესობა გადაზღვევას აწარმოებს მსოფლიოს სხვადასხვა გადამზღვევ, 

თუ სადაზღვევო ორგანიზაციებში. გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ისინი 

ძირითადად მიმართავენ გადაზღვევის ობლიგატორულ ფორმას. ეს 

გასაგებიცაა, რადგან ფაკულტატურ ფორმასთან განსხვავებით იგი 

დაკავშირებულია გადაზღვევის ავტომატურ მოქმედებასთან და 

ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებასთან. ამასთან წინასწარაა  

განსაზღვრული გადასაზღვევი რისკების მახასიათებლები და მათი 

გადაზღვევა ხდება დაყოვნების გარეშე. პირდაპირი მზღვეველისათვის 

გარანტირებულია გადაზღვევის დაფარვა. 

კვლევის შედეგების მიხედვით სადაზღვევოების უმრავლესობა იყენებს 

გადაზღვევის პროპორციულ ტიპს, ამ ტიპით გადაზღვევა კაპიტალის 
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მართვისთვის ყველაზე ეფექტურია, რადგან პირდაპირი მზღვეველიც და 

გადამზღვეველიც პასუხისმგებლობას, სადაზღვევო პრემიასა და ზარალს 

ინაწილებენ რისკში მონაწილეობის პროპორციით. 

რესპოდენტების აზრით, გადაზღვევა წარმოადგენს სადაზღვევო 

ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტს, 

რომელიც სადაზღვევო კომპანიებს ეხმარება ზარალიანობის სტაბილიზებაში.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: გადაზღვევა, სადაზღვევო, კვლევა. 
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Abstract 

 

Reinsurance presents security system of insurance companies, whose aim is to protect 

insurance company from catastrophic losses.  

The goal of our researches is to understand what presents reinsurance today, which 

insurance companies are executing in Georgia, how and in what form are making 

reinsurance with the world's leading companies. Is or not the reinsurance, insurance 

instrument of financial stability for insurance organization. 

According to the master's work, was carried out literature review, introduced in the 

secondary theoretical materials related to this field, published publications, articles, 

books. The expert research was conducted through interviewers directly to the PR 

managers and underwriters of insurance companies.  

The study revealed that the majority of acting insurers in Georgia are making 

reinsurance with world’s different reinsurance or in insurance companies. With 

certain exceptions, they are applying to a form of obligatory reinsurance. This is 

understandable, because with the difference of facultative form, it is related to the 

automatic actions of reinsurance, and to the reductions of administrative costs. 

Withal, there are pre-defined characteristics risks of reinsurance and its reinsurance 

are made without delay. For direct insurer is guaranteed cover of reinsurance. 

According to the researches, the majority of the insurer are using proportional type of 

reinsurance, this type reinsurance is the most effective for the management of capital, 

because the direct insurer and reinsurers sharing the responsibilities into insurance 

premium and sharing losses in to the risks by the proportional participation.   

According to respondents, reinsurance is the instrument of the ensuring of financial 

stability for insurance companies, which helps insurance companies to stabilize the 

loss.  
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The main keywords: reinsurance, insurance, research.  
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მადლობა 

 

მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს სამეცნიერო ხელმძღვანელ ბატონ თენგიზ 

ვერულავას გაწეული დახმარებისთვის. ბატონმა თენგიზმა დიდი წვლილი 

შეიტანა იმაში, რომ აღნიშნული კვლევა ყოფილიყო ისეთი სახით როგორსაც 

ამას დღეს წარმოგიდგენთ. 

მინდა ასევე დიდი მადლობა გადავუხადო იმ სადაზღვევოების 

თანამშრომლებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ჩვენს კვლევაში 

მიუხედავად მათი დატვირთული გრაფიკისა და გამონახეს რამოდენიმე წუთი 

იმისათვის, რომ ჩვენს დასმულ კითხვებზე შეძლებისდაგვარად ამომწურავად 

ეპასუხათ. 
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