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სადაზღვევო კომპანიების მიერ აკუმულირებული გრძელვადიანი დანაზოგები 

უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ცალკეული სქემების მოსარგებლეთა ფინანსურ 

სტაბილურობას, არამედ უდიდესი წილი შეაქვს მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში. სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტების მიერ მობილიზებული თანხები 

წარმოადგენს როგორც კერძო, ასევე სახელწიფო სექტორში განხორცილებული 
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მნიშვნელობიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანია საქართველოს სიცოცხლის 

დაზღვევის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის ანალიზი მისი განვითარების 

სამომავლო პერსპექტივების განსაზღვრის მიზნით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

კვლევის ფარგლებში მოხდა განვითარებადი რეგიონებისა და მეორეს მხრივ, ევროპული 

სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრისთვის დამახასიათებელი ტენდენციების შესწავლა. რის 

ფონზეც, განხრციელდა ქართული სიცოცხლის დაზღვევის სექტორის სტატისტიკური 

და ფინანსური მონაცემების მრავალმხრივი ანალიზი და გამოიკვეთა შემდეგი 

პრობლემები არასტაბილური ეკონომიკური გარემოს, განუვითარებელი კაპიტალის 

ბაზრის, სავალდებულო დაზღვევების არარსებობისა და მოსახლეობის უნდობლობის 

სახით მზღვეველების მიმართ. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით შემუშავდა  

ისეთი ძირითადი რეკომენდაციები, როგორიცაა: ინფლაციის დაბალი დონის მიღწევისა 

და შენარჩუნებისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორცილება; სავალდებულო 

დაზღვევების უმოკლეს ვადაში შემოღების აუცილებლობა და ადგილობრივ ბაზარზე 

უცხოური მზღვეველების შემოსვლის წახალისება; საგადასახადო შეღავათების დაწესება 

სიცოცხლის დაზღვევის სქემებიდან მიღებულ შემოსავლებზე; მუშაობა საზოგადოების 

მეტი ინფორმირებულობისა და ნდობის მოპოვებისათვის ფინანსური ინსტიტუტების 

მიმართ და სადაზღვევო შუამავლების პროფესიონალიზმის უზრუნველყოფა. 

ყველაფერი ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია სიცოცხლის 

დაზღვევის სექტორის მნიშვნელოვანი პროგრესი. 
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Abstract 

Long-term savings accumulated by insurance companies not only provide 

financial stability to the beneficiaries of certain schemes, but also play a major 

role in the development of the economy of a country as a whole. Funds 

mobilized by life insurance products are shown to be the main source for the 

long-term investments in private as well as state sectors. Flowing from its 

importance for the country’s economy, the research aims to analyze the current 

situation of the life insurance market in Georgia in order to determine the 

perspectives of its future development. Considering the aforementioned, within 

the research, studies were carried out on developing regions on one hand, and 

on the other the trends characteristic for the European life insurance market. 

On this background, a multilayered analysis of statistical and financial data of 

the Georgian life insurance sector was realized, consequently showing the main 

problems in the form of the unstable economic environment, undeveloped 

capital market, absence of compulsory insurance, and public distrust toward 

insurers. Considering the present situation, the subsequent recommendations 

were developed, such as: accomplishing efforts geared toward achieving and 

retaining a low level of inflation; necessity of establishing compulsory insurance 

in the shortest time possible and creating incentives for foreign insurers to 

enter the local market; setting tax reliefs for the revenues received from life 

insurance schemes; striving to have a better informed public and to gain their 

trust toward financial institutions, and ensuring the professionalism of 

insurance intermediaries.  Bearing all  of the aforementioned in mind, a 

significant progress is expected in the life insurance sector. 

Key Words: life insurance, developing regions, savings, long-term 

investments, capital market. 


