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COVID-19 გავლენა მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურის 
ცვლილებაზე  

 

რუსუდან ქინქლაძე 
ეკონომიკის დოქტორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

შორენა მეტრეველი 
ეკონომიკის დოქტორი 

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

 ქეთევან ჩიტალაძე 
ეკონომიკის დოქტორი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი 

 

Covid-19-ით გამოწვეული კრიზისი დიდი გამოწვევა აღმოჩნდა თითქმის ყველა სახელმწიფოსთვის-

.Ⴐსრულიად შეცვალა ადამიანთა ყოფა - დააავადა მილიონობით ადამიანი, ხოლო ასობით ათასი გარდაიცვა-

ლა. მოსახლეობის დემოგრაფიული სტრუქტურის შესწავლა მეტად აქტუალურია, რაც თანამედროვე ეტაპზე 

ქვეყნის არა მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თავისებურებებით, არამედ მსოფლიო ეკონო-

მიკურ სივრცეში ეკონომიკური ინტეგრაციის მოთხოვნებით არის ნაკარნახევი. ამავე დროს, იგი ძალზედ 

მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ზრდის კონკრეტული მექანიზმების გამოსავლენად. მოსახლეობის დემოგრა-

ფიული ფაქტორი გავლენას ახდენს შრომითი პოტენციალის ფორმირებაზე, დიდწილად განსაზღვრავს ქვეყ-

ნის საწარმოო ძალების განვითარებას და განაწილებას. ნაშრომში განხილულია მოსახლეობის დემოგრაფიუ-

ლი სტრუქტურა, რომელიც ერთი მხრივ, განიცდის დემოგრაფიულ პროცესთა რიგი კომპლექსის გავლენას, 

რითაც საერთო ჯამში, მიიღება მოსახლეობის ესა თუ ის რეალური მაჩვენებელი, მეორე მხრივ კი, თავად ახ-

დენს გავლენას ზრდის ხასიათზე. ნაშრომში წაროდგენილია საქართველოში COVID-19 პანდემიით გამოწვე-

ული იმ მოვლენებისა და პრცესების სტატისტიკურ ანალიზი, რამაც გავლენა იქონია მოსახლეობის სქესობ-

რივ-ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლილებაზე. აღნიშნულია, რომ COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი 

გავლენა მოახდინა დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის შესაძლებე-

ლი მათი სრულად შეფასება, გარკვეული დასკვნების გაკეთება უკვე შესაძლებელია.  

საკვანძო სიტყვები: COVID-19-ის პანდემია, მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა, შობა-

დობა, სიკვდილიანობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ბუნებრივი და მიგრაციული სალდო 

 

კორონავირუსის პანდემიამ გავლენა მოახდინა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სოციალურ-ეკო-

ნომიკური ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტზე. COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვანი ზე-

გავლენა იქონია დემოგრაფიულ მაჩვენებლებზე, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის 

შესაძლებელი მათი სრულად შეფასება, გარკვეული დასკვნების გაკეთება უკვე შესაძლებელია. 

პანდემიით გამოწვეულ დემოგრაფიულ ცვლილებასთან და მის სოციალურ-ეკონომიკურ შედე-

გებთან დაკავშირებული პრობლემები მთელი მსოფლიოს მეცნიერთა კვლევებში წინა პლანზე 

წამოწია.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო 220 წლის განმავლობაში, მსოფლიოს მოსახლეობა 1800 წელს 

არსებული 1 მილიარდიდან 7,9 მილიარდამდე გაიზარდა. მსოფლიოს ქვეყნების მოსახლეობა 

იზრდება, მაგრამ გაცილებით ნელა, ვიდრე წინა საუკუნეებში. თუ 60 წლის წინ წლიური ზრდა 

იყო 1,84%, ახლა ის 1,23%-მდე დაეცა. მიზეზები არ არის გლობალური კატასტროფები, არამედ 

ის ფაქტი, რომ უფრო და უფრო მეტ ზრდასრულ ადამიანს ურჩევნია დრო დაუთმოს კარიერას, 

მოგზაურობას, გართობას და მხოლოდ ამის შემდეგ სურს შვილების გაჩენა. ამის გამო აღინიშნე-
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ბა საშუალო ასაკის მატება 30 წლიდან 37-40 წლამდე. რა თქმა უნდა, დიდ როლს ასრულებს 

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, მედიცინა და მთელი სოციალური კომპონენტი 

(Никитина А, 2021). საშუალოდ მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება 90 მილიონით 

ყოველწლიურად და 2022 წლის დასაწყისისთვის, მოსახლეობის მატებამ 12 მილიონზე მეტი 

იყო და ამჟამად 7 960 568 062 კაცი შეადგინა, რომლის 50,5% მამაკაცია, ხოლო 49,5% ქალი. ანა-

ლიტიკოსები თვლიან, რომ მსოფლიოს მოსახლეობა 2025 წლისთვის 8 მილიარდს მიაღწევს 

(Счетчик населения Земли, 2022).  

კაცობრიობას არაერთხელ განუცდია სხვადასხვა ეპიდემია, მაგ, შუა საუკუნეებში შავი 

ჭირის ეპიდემია, მე-19 საუკუნეში - ქოლერა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში - ესპანური გრიპი და 

მრავალი სხვ. უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანობაში, პანდემიებმა არ შეანელა გლობალური 

მოსახლეობის ეს ზრდა. გამონაკლისი იყო 1918 წლის ესპანური გრიპი, რომლის დროსაც, ერთ 

წელიწადში 50 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა (Garrett Thomas A., 2007, Baldwin, 2020, Ojo, 

2020). COVID-19 კი ღრმა გლობალურ გავლენა მოახდინა, მან თვალის დახამხამებაში შეცვალა 

ევროპა და მსოფლიო. ფილიპ კაფარო (კოლორადოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფი-

ის პროფესორის და ჭარბი პოპულაციისა და ველური ბუნების დაცვის სპეციალისტი) ხაზს უს-

ვამს, რომ „ნახევარი მილიონი გარდაცვალება დიდი დანაკლისი და დიდი უბედურებაა გარ-

დაცვლილის მეგობრებისა და ახლობლებისთვის“, თუმცა, მიუხედავად ამისა, იგი თვლის, რომ 

Covid-19 არ არის პირველი და არც უკანასკნელი პანდემია, რომელსაც კაცობრიობა აწყდება. 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2), რომელიც 2019 წლის დეკემბერში ვუჰანში (ჩინე-

თი) აღმოაჩინეს, 2020 წლის იანვრიდან COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევები მსოფლიოს 

რამდენიმე ქვეყანაში გამოჩნდა. COVID-19, რომელიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 

(WHO) 2020 წლის 11 მარტს პანდემიად გამოაცხადა არის ვირუსული ეპიდემია, რომელმაც სე-

რიოზულად დააზარალა მთელი მსოფლიო (Sohrabi et al.,, 2020 ).  

იტალია იყო პირველი ქვეყანა ჩინეთის გარეთ, რომელიც მძიმედ დაზარალდა. COVID-

19-ის საერთო შემთხვევების განაწილება მთელ მსოფლიოში იყო შემდეგი: ამერიკა (0.478), ევ-

როპა (0.327), აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვა (0.094), სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია (0.054), დასავ-

ლეთ წყნარი ოკეანე (0.027) და აფრიკა (0.020) (WHO, 2020a) . გარდა ამისა, დაღუპულთა წილი 

იყო 0.457 (ევროპა), 0.455 (ამერიკა), 0.037 (აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვა), 0.026 (სამხრეთ-აღმო-

სავლეთ აზია), 0.018 (დასავლეთ წყნარი ოკეანე) და 0.008 (აფრიკა) (WHO, 2020a). Covid-19-ის 

მსხვერპლთა რიცხვმა მთელ მსოფლიოში 5 714 656 ადამიანს გადააჭარბა, მსგავსი პანდემია 100 

წელზე მეტია არ განუცდია მსოფლიოს. ვირუსმა გამოიწვია სერიოზული გაურკვევლობა და 

შფოთვა მთელ მსოფლიოში. 

ბევრ მეცნიერსა და ანალიტიკოსს ვერ გადაუწყვეტია ეს ვირუსი არის ხელოვნურად შექ-

მნილი თუ ბუნებრივი? და ვინ არის დამნაშავე ამის სწრაფ გავრცელებაში. თუ პანდემიის აფეთ-

ქება ადამიანის ხელით არის გამოწვეული, მაშინ ვინ სარგებლობს ამით და ვის სურს გამდიდ-

რება წამლებისა და ვაქცინების გავრცელებით? როგორ იმოქმედებს ეს დემოგრაფიულ პროცე-

სებზე.  

COVID-19 პანდემიის დაწყებიდან მოყოლებული, გაჩნდა დიდი რაოდენობით კვლევები 

ცალკეული ქვეყნების დემოგრაფიულ პრობლემებზე. მათში მოცემულია ვრცელი ინფორმაცია 

პანდემიის განვითარების, მისი თავისებურებებისა და სხვადასხვა ქვეყბენში დემოგრაფიულ 

მახასიათებლებზე გავლენის შესახებ. კვლევები, რომლებიც იკვლევს COVID-19 პანდემიის 
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იმისა, რომ 

ნას - სტატი

ურთიერთო

ი აუცილებე

ენას მოახდ

საქართველ

იზება (თუმც

სტიკური ი

ვირუსის შე

ღუპულთა 

215 309. საქ

მიხედვით

ნფიცირებუ

ოვიდ-19, 2

დემიასთან დ

დემოგრაფ

ი შეიძინა. 

როდესაც 19

თ, საქართვე

ბამისი პერი

წილი მთე

5-64 წლის ა

− 15.2 %. (ნა

1 მოსახლეო

ლების ბოლო

ვი აღწარმო

ვადასხვა თ

Bulut, 2020; D

ოლოგიური

დაავადების

uca, et al., 20

m, 2020; Palm

საქართველ

ისტიკური ა

ობას, შეზღ

ელია იმისა

დენს საზოგა

ლოს დემოგრ

ცა უნდა აღ

ინფორმაცია

ემთხვევები

რაოდენობ

ქართველო

თ 44 ადგილს

ულთა და 1

2020). სტატ

დაკავშირებ

იულად და

1990-2008 

975-1990 წლ

ელოს მოსა

იოდის მაჩ

ლ მოსახლ

ასაკობრივი

ახ. 1)  

ობა ასაკის მი

წყარ

ოს, საბჭოთ

ოების დონე
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თემებზე, ის

De Paz, C.,e

ი ეფექტები

გავრცელე

020; Huang 

mieri et al., 

ლოში არსებ

ანალიზი, რ

უდულია. დ

ათვის, რომ

ადოების ინ

რაფიულ სუ

ღინიშნოს, რ

ა გაგვაჩნია)

ის რაოდენო

ა შეადგენს

მსოფლიო

ს იკავებს. 2

15 246 გარდ

ტისტიკურ მ

ბული შექმნ

აბერებული

წლებში სა

ლებში იზრდ

ხლეობის რ

ვენებელთა

ლეობაში 20.

ი ჯგუფი) − 

იხედვით (19

ო: www.geos

თა კავშირი

ეზე მაღალი

სეთი როგო

t al.,, 2020; 

(Ahmed, 20

ება (Banerje

et al., 2020; 

2020). 

ბობს რამდე

რომელიც აფ

დემოგრაფი

მივიღოთ პ

ნტერესებზე

ურათზე, აუ

რომ ამ ეტაპზ

). 

ობა მსოფლ

ს 5 760 851,

მასშტაბით

022 წლის თ

დაცვლილთ

მონაცემებზ

ნილი დემო

ი ქვეყანაა,

აქართველო

დებოდა 11

რიცხოვნობ

ან შედარებ

5 %-ია, შრ

64.2 %, ხო

990, 2000 და

stat.ge 

ის დაშლამდ

ი იყო (შობა

ორიცაა სიკ

Jin, J. et al., 

020, Cao, et 

e et al., 202

Li et al.. , 2

ენიმე კვლევ

ფასებს ასაკ

იული ვითა

პოლიტიკუ

ე. იმის გასა

უცილებელ

ზე ქვეყნის 

ლიო მასშტა

, ხოლო გამ

თ კორონავი

თებერვლის

თა რაოდენო

ზე დაყრდნო

ოგრაფიული

რომელმაც 

ოში მოსახლ

1 პროცენტი

ბამ 3 728.6 ა

ბით 0.3 პრო

რომისუნარი

ოლო 65 წლი

2021) წლები

დე, საქართ

ადობის ჯა

კვდილიანო

2020; Meo, 

al., 2020; Go

20; Chen, . e

020; Liu et a

ვა, რომელი

კობრივ სტრ

არების დინ

ური გადაწყ

აგებად, იმო

ია ბოლო ო

მასშტაბით

ბით არის 3

მოჯანმრთე

ირუსით და

ს მიხედვით

ობაა (კორო

ობით გავაა

ი მდგომარე

ეს სტატუს

ლეობა შემც

ით. 2021 წლ

ათასი კაცი

ოცენტით მ

იან ასაკში 

ის და უფრ

ი (%) 

თველოში შ

ამობრივი კ

ობის მაჩვე-

S. A., et al.,

orrochategi,

et al., 2020;

al., 2020b, c;

იც იკვლევს

რუქტურასა

ნამიკის დე-

ვეტილებე-

ოქმედა თუ

ოთხი წლის

თ 2021 წლის

396 787 860

ელებულთა

აინფირიცე-

თ საქართვე-

ონავირუსის

ანალიზოთ

ეობა.  

სი ჯერ კი-

ცირდა 19,5

ლის 1 იან-

ი შეადგინა,

მეტია. 0-14

მყოფი მო-

როსი ასაკის

 

შობადობის
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ს 

0 

ა 

-

-

ს 

თ 

-

5 

-

, 

4 

-

ს 
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ტი იყო დაახლოებით 2.2) და ევროპის ბევრი პოსტკომუნისტური ქვეყნის მაჩვენებელს უტოლ-

დებოდა. 1990-იანი წლების პირველ ნახევარში შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი მოუ-

ლოდნელად შემცირდა და 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეულის დასრულებამდე იყო დაახლო-

ებით 1.5, რაც აღწარმოების დონეზე დაბალი მაჩვენებელია. აღნიშნული პერიოდიდან ამ მაჩვე-

ნებელმა ზრდა იწყო და 2015 წელს 2.2 გახდა. 

2005 წლიდან 2012 წლამდე არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებში ყურადღებას იქცევს 

ცოცხლად დაბადებულთა მატება, კერძოდ, 2009 და 2014 წლებში ზრდამ შესაბამისად მიაღწია 

22.8% და 31.6%, თუმცა ბოლო წლებში ისევ კლების დინამიკაა შესამჩნევი მიუხედავეთ იმისა, 

რომ 2020 წელს 2005 წელთან შედარებით ზრდა 0.99 % დაფიქსირდა. (იხ. ნახ. 2)  

 

 
ნახ 2. ცოცხლად დაბადებულთა რიცხვი (კაცი) 

წყარო: www.geostat.ge 

 

ზრდა დაფიქსირდა როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლებში. თუმცა, შობადობასთან დაკავ-

შირებით ექსპერტები პესიმისტურ პროგნოზებს აკეთებენ. 2012 წლის მონაცემებით 100 გოგოზე 

109,7 ბიჭი დარეგისტრირდა. რაც შეეხება შემდეგ წლებს, ბიჭების რაოდენობა 100 გოგონაზე 

ასეთი იყო: 2014 წელს 106,9, 2016 წელს 104,4, 2018 წელს 107,9, 2020 წელს 109,3 და 2021 წელს 

109,1, რაც მიუთითებს რეგულარულ კოეფიციენტზე.  

2021 წელს საქართველოში შემცირდა შობადობა, 2021 წლის 11 თვეში სულ 41,043 ბავშვი 

დაიბადა. თუკი დავუშვებთ, რომ დეკემბერშიც დაახლოებით იმდენი ბავშვი დაიბადა, რამდე-

ნიც ნოემბერში, მაშინ გამოდის, რომ ჯამურად 2021 წელს ქვეყანაში 44,832 ბავშვი დაიბადა, ეს 

კი 1994 წლის შემდეგ შობადობის ყველაზე მცირე რაოდენობაა გასული 11 თვეში საქართველოს 

ბუნებრივი მატება მინუს 12,401 იყო, რაც ასევე რეკორდულად ცუდი მაჩვენებელია (bm.ge, 2020) 

(იხ. ნახ. 3) 

 
ნახ. 3 მოსახლეობა სქესის და ასაკის მიხედვით 2021 წელს (კაცი) 

წყარო: www.bm.ge 



 

კორ

რაფების უ

ვები აჩვენ

რიოდში. გ

ბის ექსპერ

New York 

ბევრ ქალს

დაემატოს

მონაცემებ

უახლოეს მ

202

ათასი, ხოლ

ქალების 

მაჩვენებელ

202

რის ჭარბო

43.8 %, სი

დაცვის მს

ლი პრობლ

ლების ახა

რომელიც 

ქართველო

შეადგენს (

 

ნახ. 4. გა

 

199

მერყეობდ

ზარდა, რა

რონავირუს

უმეტესობა 

ნებს, რომ ად

გაურკვევლ

რტების აკა

Times-ში, დ

ს უკვე აწუ

. ასეთი შფ

ბის შეგროვ

მომავალში

21 წლის 1 ი

ლო ქალები

რიცხოვნობ

ლი 93-ს შეა

20 წელს საქ

ობს სისხლი

იმსივნეები 

სოფლიო ორ

ლემების საე

ალი მიზეზ

ლაბორატო

ოში 2 587 ად

(ნახ.4).  

არდაცვლილ

94-2020 წლ

და, გასული 

აც გასული 

სული კრიზ

ელოდება, 

დამიანებს ნ

ლობის დრო

ადემიური 

დემოგრაფი

უხებდა თა

ფოთვა კი არ

ვებამ კი შე

ი. იგივე მოს

იანვრის მდ

ის - 1 932,4 

ბა 0,3 პრო

ადგენს, რაც

ქართველოშ

ის მიმოქცევ

(16.0 %) დ

რგანიზაცი

ერთაშორის

ზი, „U07.1 -

ორიულად 

დამიანი გა

ლთა რიცხოვ

ებში ქვეყან

წლის განმ

წლების გა

ზისის უფრ

რომ შობად

ნაკლებად ა

ოს ინდივიდ

დღის წესრ

ი ჯენიფერ ჯ

ავისი მომავ

რ არის ხელ

ესაძლებელ

საზრება შეი

დგომარეობ

ათასი კაცი

ოცენტით

ც იმას ნიშნა

ში 50 537 ად

ვის სისტემ

და სასუნთქი

ის მიერ, ავ

სო კლასიფი

- ახალი კო

იდენტიფი

არდაიცვალ

ვნობა 2014-2

წყარო: ww

ნაში გარდა

მავლობაში

ანმავლობაშ
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რო გრძელვა

დობის მაჩვ

აქვთ ბავშვე

დების აღქმ

რიგის ერთ

ჯონსონ-ჰე

ვალი და ა

ლსაყრელი ბ

ლია უფრო

იძლება გამ

ბით, მდგომ

ი შეადგინა.

გაიზარდა.

ავს, რომ ყო

დამიანი გარ

მის დაავად

ი სისტემის

ვადმყოფობ

იკატორის მ

ორონავირუ

იცირებულ

ლა, რაც ქვეყ

020წწ. დაავა

ww.geostat.ge,

აცვალების

ი ქვეყანაში

ში უპრეცედ

ადიან შედე

ენებლები შ

ების ყოლი

ის როლი უ

თ-ერთი მთა

ნქსი ამტკი

ახლა მათ

ბავშვის გაჩ

მეტი ნათ

მოვიყენოთ

მარეობით, 

 წინა წელთ

 სქესთა რ

ოველ 100 ქა

რდაიცვალა

დებები, რომ

ს ავადმყოფ

ბათა და ჯა

მეათე ვერს

უსით გამოწ

ია“. აღნიშნ

ყანაში გარდ

ადებათა მაღ

, INDI, 2022

მაჩვენებელ

გარდაცვლ

დენტო ზრ

ეგებთან და

შემცირდებ

ის სურვილი

უკვე არის ე

ავარი საკი

იცებს, რომ „

შესაძლოა 

ჩენისთვის“

თელი მოჰფ

საქართველ

მამაკაცთა 

თან შედარე

რაოდენობრ

ალზე 93 კაც

ა. გარდაცვა

მელზეც მო

ფობები (7.9

ანმრთელობ

სიას (ICD-10

წვეული და

ნული მიზე

დაცვალები

ღალი წილის

ლი 46 ათას

ლილთა რაო

დას წარმო

აკავშირები

ბა, რადგან წ

ი გაურკვევ

ევროპაში ნ

ითხი. ინტე

„ფერტილო

უმუშევრო

“ (Yuhas, 20

ფინოს ამ ჰ

ლოს რეალო

რიცხოვნო

ებით, მამაკა

რივი თანა

ცი მოდის.  

ალების მიზ

დის გარდა

9 %). 2020 წ

ბასთან დაკ

0) დაემატა 

აავადება (C

ეზით, 2020

ის შემთხვევ

ს სახეების მი

სიდან - 51

ოდენობა 8

ოადენს. 202

ით, დემოგ-

წინა კვლე-

ვლობის პე-

ნაყოფიერე-

ერვიუში in

ობის ასაკში

ობის შიშიც

020). ახალი

ჰიპოთეზას

ობაზეც. 

ობამ 1 796,2

აცებისა და

აფარდობის

ზეზებს შო-

აცვლილთა

წელს, ჯან-

კავშირებუ-

გარდაცვა-

COVID-19),

0 წელს სა-

ვების 5.1 %

 
იხედვით 

1 ათასამდე

8%-ით გაი-
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-

-
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-
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-
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ქართველოში 50,537 ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის 3,773-ის სიკვდილის პირდაპირი მიზე-

ზი COVID-19 იყო, ამასთნ გარდაცვალები ყველაზე მაღალი ნიშნული დაფიქსირდა 65 და მეტ 

ასაკობრივ ჯგუფში (იხ. ნახ. 5).  

 
ნახ. 5. გარდაცვალებულთა რიცხოვნობა სქესისა და ასაკის მიხედვით (2020 წ) 

წყარო: www.geostat.ge 

 

წინასწარი მონაცემებით 2021 წელს ბოლო 28 წლის განმავლობაში გარდაიცვალა ყველა-

ზე მეტი ადამიანი - 59,638 (bm.ge, 2020). რაც 2020 წლის დაზუსტებულ მაჩვენებელს 9,101-ით 

(+18%) აღემატება. გარდაცვალების მაჩვენებლის ასეთი რადიკალური ზრდა დაკავშირებულია 

კორონავირუსის პანდემიასთან, ამის თქმის ულებას ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგიც 

გვაძლევს, საიდანაც ჩანს, რომ მოსახლეობის რიცხოვნობასა და კორონავირუსით გარდაცვლილ 

მოსახლეობას შორის კავშირი 0.92 ის ტოლია, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. დემოგრაფებ-

მა წარმოადგინეს დასაბუთება, რომელიც აჩვენებს, რომ ქალაქებში, სადაც უფრო მერი რაოდე-

ნობის ადამიანები ცხოვრობენ და უფრო ძლიერი სოციალური კავშირები აქვთ, COVID-19 შემ-

თხვევების უფრო მეტი რაოდენობა აღინიშნებოდა (Mogi and Spijker, 2020; Balbo et al., 2020). თუ 

გადავხედავთ სტატისტიკას, საქართველოშიც ანალოგიური სიტუაციას დავინახავთ, უფრო ინ-

ფიცირების მაღალი დონე სწორედ დიდ ქალაქებში, განსაუთრებით თბილისსა და ბათუმში 

ფიქსირდება. 

სიკვდილიანობის მაჩვენებლები, რომლებიც დაკავშირებულია COVID-19-თან, უფრო მა-

ღალია 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში, ვიდრე ახალგაზრდებში, და ასაკობრივ ჯგუფებ-

ში, COVID-19 დაავადების ინტენსივობის გავლენა საზოგადოების ფსიქოლოგიაზე განსხვავებუ-

ლია. ასაკის მატებასთან ერთად, უარყოფითი ფსიქოლოგიური ეფექტები, როგორიცაა სტრესი, 

შფოთვა და დეპრესია, უფრო ხშირი იყო 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში. ვირუსის სპე-

ციფიკურ მახასიათებლებს, როგორიცაა ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელი და სიკვდილის 

რისკი, სხვადასხვა ასაკობრივი სტრუქტურის მქონე მოსახლეობაზე განსხვავებული ეფექტი 

აქვს. მაგ, COVID-19 ინფექციის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ბავშვებში და მცირე ასაკობრივ 

ჯგუფებში, ხოლო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ხანდაზმულებში, განსაკუთ-
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რებით 65 წელზე მეტი ასაკის. COVID-19 პანდემიის გავლენა ქრონიკული დაავადებების მქონე 

ადამიანებზე, როგორიცაა ჰიპერტენზია და გულის უკმარისობა (Chen Y. et al., 2020; Ip et al., 

2020; Polverino et al., 2020; Roncon et al., 2020), დიაბეტი (Bornstein et al. 2020; Guo et al. 2020; Liu et 

al. 2020c; Zhang et al. 2020c, d) და კიბო (Fratino et al. 2020; Zhang et al. 2020a) უფრო სერიოზულია. 

ქრონიკული დაავადება განსაკუთრებით მაღალია ხანდაზმულებში (Atella et al., 2018; Zhao et al., 

2018; NCOA National Council on Aging [NCOA], 2020), რადგან დაბერების დროს გენის ექსპრესიის 

ცვლილებები განიხილება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბიოლოგიურ მოვლენად. დაბერე-

ბის და ქრონიკული დაავადებების მარკერები (Mueller et al., 2020). 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს რამდენიმე კვლევა, რომელიც იკვლევს COVID-19-ის 

გავლენას სხვადასხვა პერსპექტივიდან შესაბამის ლიტერატურაში, ეკონომიკური ანალიზი, რო-

მელიც აფასებს ასაკობრივ სტრუქტურასა და პანდემიას შორის ურთიერთობას, შეზღუდულია. 

გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ არსებული ლიტერატურის უმეტესობა შედარებით და/ან 

ეკონომეტრიკულ ანალიზს წარმოადგენს. ძალზედ საინტერესო იქნება COVID-19 შემთხვევები-

სა და სიკვდილიანობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორების შესწავლა, თუმცა მონაცემები 

ამის საშუალებას ჯერჯერობით არ იძლევა. 

ევროკავშირის შიგნით, და მ.შ. საქართველოშიც, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვლევის 

ამოცანა არის სიკვდილიანობასა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ტენდენციებზე COVID-19-ით 

დაღუპულთა გავლენის რაოდენობრივი შეფასება. თუმცა ამის მიღწევა რთულია მონაცემთა ხა-

რისხის, მონაცემთა ნაკლებობისა და დროის პრობლემების გამო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანი-

ზაციის (WHO) დაწვრილებითი რეკომენდაციების მიუხედავად, COVID-19 ტესტირების რუტი-

ნა და სიკვდილის მიზეზის იდენტიფიცირება რადიკალურად განსხვავებულია ევროპის ქვეყ-

ნებში, დემოგრაფთა რამდენიმე ჯგუფის მიერ მიღებული კვლევის ყველაზე თვალსაჩინო ხა-

ზად მხოლოდ ჭარბი სიკვდილიანობის ანალიზი რჩება.  

ყველა ქვეყანაში, მ.შ. საქართველოშიც, 2005-დან 2019 წლამდე, აღინიშნებოდა სიცოცხ-

ლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის ზრდის ტენდენცია, როგორც მამაკაცებში, ასევე ქალებში. 

თუმცა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა უმეტეს ქვეყნებში 2020 წელს შემცირდა, დაბადებისას სი-

ცოცხლის ხანგრძლივობის ყველაზე დიდი საერთო კლება (წლებში) დაფიქსირდა რუსეთში 

(−2,32,), აშშ-ში (1,98,). ბულგარეთი (-1,75), ლიტვა (-1,61), იტალიაში, ესპანეთში, ინგლისსა და 

უელსში შესაბამისად იყო -1.35, -1.27 და -1.02 2019 წელს საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლი-

ვობა შეადგენდა მთელი მოსახლეობისთვის 74.1 წელს, მათ შორის ქალისთვის 78,4 წელი, ხოლო 

კაცისთვის 69,8 წელს, იგივე მონაცემები 2020 წლისთვის იყო სულ 73,4 წელი, ქალისთვის 77,7 

და კაცისთვის 69,1. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის შემცირება COVID-19-ის გამო 

ქვეყანაში სიკვდილიანობის ზრდამ განაპირობა.  

აღსანიშნავია, რომ 2020 წელს პირველად დაფიქსირდა უარყოფითი ბუნებრივი მატება (-

4 017), ხოლო 2021 წლის პირველ ნახევარში ბუნებრივი მატება (-3 982) კაცით განისაზღვრა (იხ. 

ნახ. 6). თუმცა 2020 წლის მოსახლეობის რიცხოვნობა წინა წელთან შედარებით გაიზარდა, რაც 

დადებითი მიგრაციული სალდოს (15 732) შედეგია. 2021 წლის განმავლობაში საქართველოში 

დღეში საშუალოდ 123 ბავშვი იბადებოდა, მაგრამ გარდაცვლილთა რაოდენობა ამაზე გაცილე-

ბით მეტი იყო - დღეში 160 ადამიანი. ასეთი მკვეთრი დისბალანსი გარდაცვლილებსა და დაბა-

დებულებს შორის საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ არ ყოფილა. 

2018 წელს დღეში 140 კაცი დაიბადა; გარდაიცვალა 127; 2019 წელს - დაიბადა 132, გარდაიცვალა 
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2. ასაკობრივ ჯგუფებში, COVID-19 დაავადების ინტენსივობის გავლენა საზოგადოების ფსი-

ქოლოგიაზე განსხვავებულია. ასაკის მატებასთან ერთად, უარყოფითი ფსიქოლოგიური 

ეფექტები, უფრო ხშირი იყო 65 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებში.  

3. ვირუსის სპეციფიკური მახასიათებლები, როგორიცაა ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელი 

და სიკვდილის რისკი, განსხვავებული ეფექტი აქვს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში - 

COVID-19 ინფექციის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ახალგაზრდებში, ხოლო სიკვდილიანო-

ბის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ხანდაზმულებში, განსაკუთრებით 65 წელზე მეტი ასაკის; 

4. მსოფლიოს მთელ რიგ ქვეყნებში და მ.შ. საქართველოშიც შემცირდა სიცოცხლის ხანგრძლი-

ვობის (წლებში); 

5. 2020 წელს პირველად ბოლო 10 წლის განმავლობაში დაფიქსირდა ბუნებრივი მატების უარ-

ყოფითი სალდო და მიგრაციის დადებითი სალდო. 
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SUMMARY 

The Covid-19 crisis has been a major challenge for almost every state. It completely changed the lives of people - 

millions of people became ill and hundreds of thousands died. The study of the demographic structure of the 

population is very relevant, which at the present stage is dictated not only by the peculiarities of the socio-economic 

development of the country, but also by the demands of economic integration in the world economic space. At the 

same time, it is very important to identify specific mechanisms of population growth. The demographic factor of the 

population influences the formation of labor potential, largely determines the development and distribution of the 

productive forces of the country. The paper discusses the demographic structure of the population, which on the one 

hand is affected by a number of complex demographic processes, thus, in general, this or that real indicator of the 

population is obtained, and on the other hand, influences the nature of growth. The paper presents a statistical analysis 

of the events and processes caused by the COVID-19 pandemic in Georgia, which had an impact on the change of the 

sex-age structure of the population. It is noted that the COVID-19 pandemic has had a significant impact on 

demographics although although it is not yet possible to fully assess them, some conclusions can already be drawn. 

Keywords: COVID-19 pandemic, sex-age structure of the population, birth rate, mortality, life expectancy, natural 

and migratory balance 
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