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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია გა დაზღ ვე ვის არ სი, ფორ მე ბი და მნიშ ვნე-
ლო ბა ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი სათ ვის .სტა ტი ა ში ახ სნი ლია 
გა დაზღ ვე ვის მნიშ ვნე ლო ბა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ში, რად გა ნაც სა დაზღ ვე ვო ინ დუს ტრი ის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა 
გა დაზღ ვე ვის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა. გა დაზღ ვე ვა დაზღ ვე ვის და მო უ-
კი დე ბე ლი სა ხე ა. მი სი მი ზა ნია შე საძ ლო ფი ნან სუ რი ზა რა ლი სა გან მზღვე-
ვე ლის დაც ვა. სა დაზღ ვე ვო დაც ვის მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღ ვრე ბა გა დაზღ-
ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბით. გა დაზღ ვე ვის მეშ ვე ო ბით მზღვე ველს შე უძ ლია 
გა ზარ დოს თა ვი სი სა დაზღ ვე ვო პორ თფე ლის მო ცუ ლო ბა, სა დაზღ ვე ვო 
კომ პა ნია და ცუ ლია დი დი ზა რა ლის გა მომ წვე ვი საფ რთხე ე ბი სა გან, სა-
დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ას შე უძ ლია რის კის მთლი ა ნად აღე ბა სა კუ თარ თავ ზე 
და შემ დგომ სხვა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის დახ მა რე ბით სა კუთ რივ თა-
ვის დაზღ ვე ვა. გა დაზღ ვე ვის მი ზა ნია და ბა ლან სე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო პორ-
ტფე ლის შექ მნა, ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბი სა და სა დაზღ ვე ვო ოპე რა ცი ე ბის 
რენ ტა ბე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გა დაზღ ვე ვა, ფა კულ ტა ტუ რი გა დაზღ ვე ვა, ობ-
ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვა, ფა კულ ტა ტურ-ობ ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე-
ვა, ცე დენ ტი, ცე სი ა, ცე სი ო ნე რი. 

გა დაზღ ვე ვის არ სი და ფორ მე ბი

გა დაზღ ვე ვა ოპე რა ცი ა ა, რი თაც მზღვე ვე ლი გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე-
ბის სა ფუძ ველ ზე და თი თო ე უ ლი ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით ახორ ცი ე ლებს სა დაზღ ვე ვო რის კის და მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ზა რა ლის მთლი ან, ან ნა წი ლობ რივ გა და ცე მას გა დამ ზღვევ ლი კომ-
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პა ნი ის თვის (სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი დაზღ ვე ვის შე სა ხებ. მუხ ლი 2. 1997,6). გა-
დაზღ ვე ვა, რო გორც რის კმე ნეჯ მენ ტის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი ინ სტრუ მენ ტი, 
დღი თიდღე ვი თარ დე ბა და ახალ ფორ მებს იძენს გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა-
რე ბა დი ქვეყ ნე ბის სა დაზღ ვე ვო და ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე. გა დაზღ ვე ვის რე გი-
ო ნუ ლი (გე ოგ რა ფი უ ლი) დი ვერ სი ფი კა ცი ის ანა ლი ზი სა გა დაზღ ვე ვო პრე მი ე-
ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს და ვას კვნათ, რომ რის კის შემ ცი რე ბის 
აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა, რე გი ო ნუ ლი თვალ საზ რი სით, მე ტად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ-
ლია (კა კაშ ვი ლი ნ. 2016, 61-65). დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით სა დაზღ ვე ვო 
პრე მი ე ბი უთა ნაბ რო დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი. გლო ბა ლუ რად გა დაზღ ვე ვა ხდე ბა 
ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ რის კებ ზე, რაც ამ სფე რო ში შე საძ ლო კა ტას ტრო-
ფე ბის მა ღა ლი ალ ბა თო ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი, რა საც, შე სა ბა მი სად, დი დი ზა რა-
ლი მოჰ ყვე ბა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ი სათ ვის (კა კაშ ვი ლი ნ. 2016, 176-183). გა-
დამ ზღვე ვი (ხში რად მას ცე დენ ტსაც უწო დე ბენ) დამ ზღვე ვი სა გან მი ღე ბუ ლი 
სა დაზღ ვე ვო პრე მი ის ნა წილს უხ დის გა დამ ზღვე ველს (ცე სი ო ნერს), რო გორც 
გა და სა ხადს ცე სი ო ნე რის თან ხმო ბის თვის – აი ღოს თა ვის თავ ზე ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის ნა წი ლი. რის კის გა დამ ზღვე ველ ზე გა და ცე მას ეწო დე ბა ცე სი ა. სა დაზღ-
ვე ვო შემ თხვე ვის დად გო მი სას დამ ზღვე ვი, ან სხვა მო სარ გებ ლე სა დაზღ ვე ვო 
საზღ ა უ რის ანაზღ ა უ რე ბის მოთხ ოვ ნით მი მარ თავს მხო ლოდ მზღვე ველს, რო-
მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ან გა რიშ სწო რე ბას სა დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ-
ვით. მზღვე ვე ლი კი, თა ვის მხრივ, მო ითხ ოვს გა დამ ზღვე ვე ლის გან შე სა ბა მი სი 
კუთ ვნი ლი თან ხე ბის ანაზღ ა უ რე ბას (შა თი რიშ ვი ლი, ჯ. კა კაშ ვი ლი, ნ. 2012, 255-
259). მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ცია იწ ვევს გა დაზღ ვე ვის 
კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ას, იზ რდე ბა დი დი გა დამ ზღვე ვე ლი კომ პა ნი ე ბის რა-
ო დე ნო ბა. მსხვილ გა დამ ზღვე ველ კომ პა ნი ებს შო რის გა მო ირ ჩე ვი ან: Swiss Re, 
Munich Re, General Colon Re, Lloyd’s სინდიკატი. (კაკაშვილი ნ. 2016, 15-18). 

გა დაზღ ვე ვის სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია ისე თი რის კე ბის მი ნი მი ზა ცი ა, 
რო გო რი ცა ა: შემ თხვე ვი თი და ნა კარ გე ბის რის კი, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ-
ლია სა დაზღ ვე ვო გა და სახ დე ლე ბის მერ ყე ო ბას თან, ბუ ნებ რივ კა ტას ტრო ფებ-
სა და უბე დურ შემ თხვე ვებ თან; ცვლი ლე ბე ბის რის კი - სა ვა ლუ ტო კურ სი სა და 
ინ ფლა ცი ის მერ ყე ო ბამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის გა და-
სახ დე ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რდის რის კი, ამას თან, ტექ ნო ლო გი ურ მა გან ვი-
თა რე ბამ, მო სა ლოდ ნე ლია გა ნა პი რო ბოს ისე თი საფ რთხე ე ბის წარ მო შო ბა, რო-
მე ლიც აღარ შე ე სა ბა მე ბა დაზღ ვე ულ რის კებს; შეც დო მე ბის რის კი – არას წო-
რი ვა რა უ დის გა კე თე ბა სა დაზღ ვე ვო პრე მი ე ბის მო სა ლოდ ნელ ოდე ნო ბას თან 
და კავ ში რე ბით (King, M. Maneval, A.(2015, 242). ცე დენ ტი სა და გა დამ ზღვე ვე-
ლის ერ თობ ლი ვად აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ფორ მის მი ხედ ვით მი ღე ბუ ლია 
სა დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შემ დე გი და ყო ფა:

 ფაკულტატური გადაზღვევა;
 ობლიგატორული გადაზღვევა;
 ფაკულტატურ-ობლიგატორული (შერეული) გადაზღვევა.
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ფა კულ ტა ტუ რი გა დაზღ ვე ვა გუ ლის ხმობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას რის კის მი-
ღე ბის თა ო ბა ზე. რისკს იღებს მზღვე ვე ლი და გა დამ ზღვე ვე ლი ყო ველ ცალ-
კე ულ შემ თხვე ვა ში აღე ბულ სა დაზღ ვე ვო რის კზე. ცე დენ ტი გა დაზღ ვე ვის 
აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში თვი თონ წყვეტს, რო მელ გა დამ ზღვე ველს შეს-
თა ვა ზოს რის კი გა და საზღ ვე ვად, ხო ლო გა დამ ზღვე ვე ლი ატა რებს რის კის 
ანა ლიზს და თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად წყვეტს მი ი ღოს 
თუ არა რის კი - რა სა გა და საზღ ვე ვო მო ცუ ლო ბის კა პი ტა ლი გას ცეს და რა 
პი რო ბე ბით (შა თი რიშ ვი ლი, ჯ. კა კაშ ვი ლი, ნ. 2012, 255-259.). ფა კულ ტა ტუ რი 
გა დაზღ ვე ვა წარ მო ად გენს ორი გი ნა ლურ შე თან ხმე ბას, რომ ლის პი რო ბებ შიც 
გა დახ დე ბი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ა სა და გა დამ ზღვე ველს შო რის ხორ ცი ელ დე-
ბა და მო უ კი დე ბე ლი გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც 
უნ და შე ი ცავ დეს ყვე ლა აუ ცი ლე ბელ და მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას რის კის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა დამ ზღვე ველს სწო რად შე ა ფა სოს 
რის კი. რო გორც წე სი, გა და სახ დე ლე ბის სი დი დე ფა კულ ტა ტურ გა დაზღ ვე ვა-
ში გა ნი საზღ ვრე ბა სა გა და საზღ ვე ვო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით. ფა კულ ტა ტუ რი გა დაზღ ვე ვის არ სია ის, რომ მზღვე ველს არ აქვს 
რის კე ბის გა დაზღ ვე ვა ზე გრძელ ვა დი ა ნი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
გა დამ ზღვე ვე ლის მი მართ და აქვს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი, თუ რო მე ლი ცალ კე-
უ ლი რის კის გა დაზღ ვე ვა შეს თა ვა ზოს და რა პი რო ბე ბით. თა ვის მხრივ, გა დამ-
ზღვე ველ საც არ აქვს მზღვე ვე ლის მი მართ არა ნა ი რი ვალ დე ბუ ლე ბა და საზღ-
ვე ვად რის კის მი სა ღე ბად და აქვს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა მი ი ღოს თუ არა რის კი 
გა დაზღ ვე ვა ზე. ფა კულ ტა ტუ რი გა დაზღ ვე ვის დროს გა დაზღ ვე ვის პი რო ბე ბი 
თან ხმდე ბა და ხელ შეკ რუ ლე ბა ფორ მდე ბა თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი რის-
კის მი ხედ ვით. 

ობ ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვა გუ ლის ხმობს, რომ ცე დენ ტი ვალ დე ბუ ლია 
გა დას ცეს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ნა წი ლი, ხო ლო გა დამ ზღვე ვე ლი ვალ დე ბუ ლია 
მი ი ღოს ყო ვე ლი ცე სი ა. ასე თი გა დაზღ ვე ვის დროს პი რო ბე ბი წი ნას წარ გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბა ში. რის კე ბის ნა წი ლის გა და ცე მა ხდე ბა მხო-
ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა დაზღ ვე ვო თან ხა აღე მა ტე ბა მზღვე ვე ლის გარ კვე-
ულ წი ნას წარ სა კუ თარ მო ნა წი ლე ო ბას (კა კაშ ვი ლი ნ. 2012, 258). ობ ლი გა ტო-
რუ ლი გა დაზღ ვე ვა უფ რო მე ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი, ვიდ რე ფა კულ ტა ტუ რი, 
პრაქ ტი კა შიც უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ სწო რედ ობ ლი გა ტო რულ გა დაზღ ვე ვას. 
ობ ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა იდე ბა, რო გორც წე სი, გა ნუ-
საზღ ვრე ლი ვა დით. მხა რე ე ბი იტო ვე ბენ ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ მხრი ვი შეწყ ვე-
ტის უფ ლე ბას წი ნას წა რი შე თან ხმე ბის პი რო ბე ბით. ობ ლი გა ტო რუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბის მი ხედ ვით სა დაზღ ვე ვო გა და სახ დე ლე ბი გა ნი საზღ ვრე ბა პრო ცენ ტუ-
ლად სა დაზღ ვე ვო გა და სახ დე ლე ბის თან ხი დან, რო მელ საც მზღვე ვე ლი იღებს 
პირ ვე ლა დი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი სას. ობ ლი გა ტო რუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გან საზღ ვრუ ლი რის კის კრი ტე რი უ მე ბი დან და პი რო ბე ბი დან ერ თ-ერ თი უმ-
თავ რე სია მაქ სი მა ლუ რი სა დაზღ ვე ვო თან ხა/ ლი მი ტი (Treaty Capacity). თუმ ცა 
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ეს არ ნიშ ნავს, რომ ის პო ლი სი, რომ ლის სა დაზღ ვე ვო თან ხა/ ლი მი ტიც აჭარ-
ბებს ობ ლი გა ტო რუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ლი მიტს, არ გა და იზღ ვე ვა ამ ხელ-
შეკ რუ ლე ბით. ასეთ შემ თვე ვა ში, გა დამ ზღვე ვე ლი პა სუ ხის მგე ბე ლია მხო ლოდ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ლი მი ტის ფარ გლებ ში, ან ლი მი ტის პრო პორ ცი უ ლად (ი მის 
მი ხედ ვით, არაპ რო პორ ცი უ ლია გა დაზღ ვე ვა თუ პრო პორ ცი უ ლი). ობ ლი გა ტო-
რუ ლი გა დაზღ ვე ვა უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ფორ მა ა, ვიდ რე ფა კულ ტა ტუ რი. წი-
ნას წა რაა გან საზღ ვრუ ლი გა და საზღ ვე ვი რის კე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, გა დაზღ-
ვე ვა კი ხდე ბა და ყოვ ნე ბის გა რე შე და პირ და პი რი მზღვე ვე ლი სათ ვის გა რან ტი-
რე ბუ ლია გა დაზღ ვე ვის და ფარ ვა.

ფა კულ ტა ტურ -ობ ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვას „ღია ხალიჩასაც“ კი 
უწო  დე ბენ. ამ ფორ მის დროს ცე დენტს აქვს უფ ლე ბა გა დას ცეს გა და საზღ-
ვე ვად არა ყვე ლა, არა მედ გან საზღ ვრუ ლი რის კე ბი, ხო ლო, თა ვის მხრივ, გა-
დამ ზღვევ ლი ვალ დე ბუ ლია ის მი ი ღოს. ამ შემ თხვე ვა ში ცე სი ო ნე რი იღებს მეტ 
რისკს, ანუ მის პორ ტფელ ში აღ მოჩ ნდე ბა ცუ დი რის კე ბი.

გა დაზღ ვე ვის კომ პა ნი ე ბი და კა ვე ბუ ლი არი ან ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ძი ე ბით და ახა ლი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბით, რაც და ეხ მა რე ბა მათ სირ თუ-
ლე ე ბის გა და ლახ ვა ში. გა დაზღ ვე ვის კომ პა ნი ებს ფუნ ქცი ო ნი რე ბა უწევთ მა-
ღა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში. რის კე ბის დო ნე, რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
კომ პა ნი ე ბის თვის, იზ რდე ბა კონ კუ რენ ცი ის ზრდა სა და ტა რი ფე ბის შემ ცი რე-
ბას თან ერ თად. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტა რი ფე ბის შემ ცი რე ბა უფ რო მა ღა ლი 
ტემ პე ბით იყო მო სა ლოდ ნე ლი, ვიდ რე ახ ლაა (კა კაშ ვი ლი ნ. 2012,136). ქარ თუ-
ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ძი რი თა დად იყე ნე ბენ ობ ლი გა ტო რულ გა დაზღ-
ვე ვას, ფა კულ ტა ტო რულ გა დაზღ ვე ვას კი – აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში. 
გა დაზღ ვე ვის მე თო დე ბი დან უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ პრო პორ ცი ულ გა დაზღ-
ვე ვას, რად გან სა დაზღ ვე ვო თან ხის ოდე ნო ბით პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლია 
მზღვე ვე ლის სა დაზღ ვე ვო პა სუ ხის მგებ ლო ბის სი დი დეს თან. სა ქარ თვე ლოს 
სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი იყე ნე ბენ გა დაზღ ვე ვის რო გორც პრო პორ ცი ულ, ასე-
ვე არაპ რო პორ ცი ულ მე თოდს, თუმ ცა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ პრო პორ ცი ულ 
გა დაზღ ვე ვას, რად გან ის სა დაზღ ვე ვო თან ხის ოდე ნო ბით პირ და პირ და კავ ში-
რე ბუ ლია მზღვე ვე ლის სა დაზღ ვე ვო პა სუ ხის მგებ ლო ბის სი დი დეს თან.

ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი ხელს უწყ ობს მზღვე ვე ლებს და გა დამ ზღვე-
ვე ლებს წარ მა ტე ბუ ლად მარ თონ თა ვი ან თი ბიზ ნე სი, რად გა ნაც ტექ ნო ლო გი-
ე ბი ეხ მა რე ბა მათ რის კის შე ფა სე ბა სა და ან დერ რა ი ტინ გში; ხელს შე უწყ ობს 
ცე დენ ტსა და ცე სი ო ნერს შო რის ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი უ ლო ბის შემ ცი რე-
ბას; ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით იოლ დე ბა რის კე ბის მო ნი ტო რინ გი, შე სა-
ბა მი სად, მა თი პრე ვენ ცი აც და ხდე ბა სა დაზღ ვე ვო პრე ტენ ზი ე ბის ეფექ ტუ რი 
მოგ ვა რე ბა.

გა დაზღ ვე ვის ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბის მო პო ვე ბის პრინ ცი პე ბი ა: ოპ ტი მა-
ლუ რო ბა და დი ნა მი კუ რო ბა. პირ ვე ლი მათ გა ნი ვლინ დე ბა ოპ ტი მა ლუ რი რის-
კის კენ სწრაფ ვით, ოპ ტი მა ლურ დი ვერ სი ფი კა ცი ა სა და კა პი ტალ ში. დი ნა მი-
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კუ რო ბა გუ ლის ხმობს ცე სი ო ნე რის შე საძ ლებ ლო ბას მო ახ დი ნოს ადაპ ტა ცი ა, 
კა პი ტა ლის სწრა ფად გა და ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბა, აქ ტი ვე ბის გა და ნა წი ლე ბის 
ადაპ ტუ რო ბა. გა დამ ზღვევ ლებს შე უძ ლი ათ შექ მნან ღი რე ბუ ლე ბა იმის გან-
საზღ ვრით, თუ რა ოდე ნო ბის რის კის აღე ბა შე უძ ლი ათ მათ სა კუ თარ თავ ზე. 
გა დაზღ ვე ვის ფორ მე ბი დან ობ ლი გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვა უფ რო მი სა ღე ბია 
ცე დენ ტე ბის თვის, ვი ნა ი დან სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია ავ ტო მა ტურ დაზღ ვე ვას 
იღებს რის კე ბის გარ კვე ულ სა ხე ებ სა და მთლი ა ნად სა დაზღ ვე ვო პორ ტფელ ზე 
და შე სა ბა მი სად, უფ რო ია ფია რო გორც ცე დენ ტის თვის, ასე ვე ცე სი ო ნე რის-
თვის, თუმ ცა, ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ფა კულ ტა ტურ გა დაზღ ვე ვას 
ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას. 2016 წელს სა ქარ თვე ლოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის 
მი ერ მო ზი დულ მა ჯა მურ მა პრე მი ამ შე ად გი ნა 376,62 მლნ ლა რი, აქე დან გა-
დაზღ ვე ვის პრე მი ამ - 77,28 მლნ ლა რი. შე სა ბა მი სად, გა დაზღ ვე ვის პრო ცენ-
ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია 20,5%, 2017 წელს მო ზი დუ ლი ჯა მუ რი პრე მია იყო 427,39 
მლნ ლა რი, ხო ლო გა დაზღ ვე ვის პრე მი ამ შე ად გი ნა 96,16 მლნ ლა რი. გა დაზღ-
ვე ვის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2017 წელს გა ი ზარ და 22,5%-მდე, 2018 წელს 
მო ზი დულ მა ჯა მურ მა პრე მი ამ შე ად გი ნა 529,59 მლნ ლა რი, ხო ლო გა დაზღ ვე-
ვის პრე მია იყო 129,38 მლნ ლა რი. შე სა ბა მი სად, გა დაზღ ვე ვის პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ წელს იყო 24,4%. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
გა დაზღ ვე ვის პრე მი ის მა ტე ბის ტემ პი მა ღა ლი ა, რაც და დე ბი თი ტენ დენ ცი ა ა, 
რად გან იზ რდე ბა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის სტა ბი ლუ რო ბა. (2016, 2017, 2018 
წლის სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, დაზღ ვე ვის სა ხელ მწი-
ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი).

დაზღ ვე ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რის ან გა რი შე ბის 
მი ხედ ვით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ კომ პა ნი ე ბის უმე ტე სო ბა აქ ტი უ რად მი-
მარ თავს გა დაზღ ვე ვას, თუმ ცა, გა დაზღ ვე ვა ხორ ცი ელ დე ბა არა ყვე ლა სა ხის 
დაზღ ვე ვა ში. ასე, მა გა ლი თად, სა პენ სიო და სარ კი ნიგ ზო- სატ რან სპორ ტო სა-
ხის დაზღ ვე ვა ში გა დაზღ ვე ვის წი ლი ნუ ლის ტო ლი ა. 

გა დაზღ ვე ვის მნიშ ვნე ლო ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს ფი ნან სუ რი რის კის 
მა ღა ლი ხა რის ხი, რაც და მო კი დე ბუ ლია არა მარ ტო სტი ქი ურ უბე დუ რე ბებ-
ზე, არა მედ ეკო ნო მი კურ კრი ზი სებ ზე, ინ ფლა ცი ა ზე, ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ზე და სხვა. გა დაზღ ვე ვი სას მო გე ბის ნა წი ლი პირ და პი რი მზღვე-
ვე ლი დან გა დამ ზღვე ველ ზე გა და დის. გა დაზღ ვე ვა წარმოადგენს მზღვეველის 
„მეორად“ დაზღ ვე ვას ისე თი რის კი სა გან, რაც აჭარ ბებს სა დაზღ ვე ვო კომ პა-
ნი ის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბას. გა დაზღ ვე ვის ბა ზა რი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო-
რი სო ბიზ ნესს, რად გან მი სი ძი რი თა დი მი ზა ნია აღე ბუ ლი რის კე ბის მე ო რა დი 
გა და ნა წი ლე ბა, რაც შე იძ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ძი რი თა დად უცხ ო უ რი 
კა პი ტა ლის მო ზიდ ვით. გა დაზღ ვე ვის ბა ზა რი ყვე ლა ზე მე ტად ექ ვემ დე ბა რე ბა 
გლო ბა ლი ზა ცი ის შერ წყმის პრო ცე სებს, რო მე ლიც არის გა დამ ზღვე ვე ლე ბის 
კა პი ტა ლი ზა ცი ის ზრდის შე დე გი, რა თა შე საძ ლო გახ დეს აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან-
სუ რი სახ სრე ბის მი წო დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე ბის გა-
და საზღ ვე ვად. 
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და სას რულ, დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს, რომ გა დაზღ ვე ვის 
ბაზ რის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა: გა დაზღ ვე ვის ბიზ ნე სის გე ოგ რა ფი უ ლი 
დი ვერ სი ფი კა ცი ა; სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში ახა ლი მომ სა ხუ-
რე ბის მი წო დე ბა; ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა დამ ზღვე ვე ლი 
კომ პა ნი ე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ხარ ჯზე.
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Reinsurance - is an independent form of insurance. Its purpose is to protect the insurer 
from possible fi nancial loss. Through reinsurance the insurer can increase the volume of 
its insurance portfolio, the insurance company can protect itself from the dangers of great 
loss, the insurance company can take on full risk, and subsequently it can insure itself with 
the help of other insurance companies. Reinsurance can minimize risks such as: risk of 
accidental loss, risk of changes, risk of error. Reinsurance aims at creating a balanced 
insurance portfolio, ensuring fi nancial sustainability and cost-eff ective insurance operations. 
Analysis of regional (geographical) diversifi cation of reinsurance by insurance premiums 
allows us to conclude that the noted form of risk reduction is highly diversifi ed regionally; 
insurance premiums are unevenly distributed depending on the forms of insurance. Globally, 
reinsurance is done on the risks associated with property, which are caused by the high 
probability of catastrophes in this area, which will consequently result in large losses for 
the insurance company. The ongoing globalization process in the world economy results in 
the concentration of reinsurance capital, with the number of large reinsurance companies 
increasing. The following subdivision of insurance contracts is made according to the form 
of obligations taken jointly by cedent and the reinsurer:

• Facultative reinsurance
• Obligatory reinsurance
• Facultative-obligatory (mixed) reinsurance
 Georgian insurance companies mainly use obligatory reinsurance and facultative 

reinsurance in case of necessity. Proportional reinsurance takes precedence over reinsurance 
methods as it is directly related to the magnitude of the insurer’s insurance liability.

The increasing importance of reinsurance is conditioned by the high degree of fi nancial 
risk that depends not only on natural disasters but also on economic crises, infl ation, political 
processes in the country, and others. During reinsurance, part of the profi t is transferred from 
direct insurer to reinsurer. Reinsurance is the “secondary” insurance of the insurer against 
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such risk that exceeds the solvency of the insurance company. The reinsurance market is an 
international business, as its primary purpose is the secondary distribution of risks, which can 
be secured mainly by attracting foreign capital. The reinsurance market mostly is a subject 
to the process of globalization merging, which is the result of the increase in the reinsurer’s 
capitalization to enable it to provide the necessary fi nancial resources to reinsure natural 
disasters.

 Keywords: reinsurance, facultative reinsurance, obligatory reinsurance, facultative - 
obligatory reinsurance, cedent, cesium.
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