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შობადობის დონე სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში 

 ონია მარიკაש
თსუ-ის დოქტორანტი 

ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე მოქმედ მრავალ ფაქტორთაგან ერთ-ერთი 
უმნიשვნელოვანესია დემოგრაფიული ფაქტორი. დემოგრაფიული პროცესები მნიשვნელოვან 
ზეგავლენას ახდენს რიგ ეკონომიკურ მოვლენაზე, როგორიცაა საგადასახადო שემოსავლების 
 ემცირება, რომელიც პირდაპირ აისახება სახელმწიფოს ბიუჯეტზე; პენსიებისა და ჯანდაცვისש
ხარჯების ზრდა, რასაც იწვევს ხანდაზმული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა და ა.ש. როგორც 
ვიცით, დემოგრაფიულ პროცესებს მიეკუთვნება שობადობა, მოკვდაობა, ქორწინება, 
განქორწინება, მიგრაცია. მოცემულ სტატიაשი, კონკრეტულად, განხილული იქნება שობადობა 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონשი. 
საკვანძო სიტყვები: დემოგრაფია, שობადობა, שობადობის კოეფიციენტები, სიცოცხლიანობის 
კოეფიციენტი, დემოგრაფიული პოლიტიკა. 

 
 

დემოგრაფიული პროცესის მნიשვნელობა ძალიან დიდია, ვინაიდან ის გავლენას ახდენს 
არამხოლოდ ქვეყნის მოსახლეობის שემადგენლობაზე, არამედ პირდაპირ კავשირשია ქვეყანაשი 
მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ადამიანური კაპიტალი, 
რომელიც სწორედ დემოგრაფიული პროცესების שედეგად ყალიბდება, წარმოების ძირითადი 
ფაქტორია. სამუשაო ძალა (ადამიანური კაპიტალი) კი განსაზღვრავს მოსახლეობის ცხოვრების 
სოციალურ-ეკონომიკურ დონეს. 

დემოგრაფიული ფაქტორები ზემოქმედებს ადამიანთა აქტივობის ყველა მიმართულებაზე: 
ეკონომიკაზე, სოციალურ-კულტურულ თუ პოლიტიკურ სფეროებზე. დემოგრაფიას שეუძლია 
ითამაשოს გადამწყვეტი როლი წარსული ტრენდების გამოვლენასა და სამომავლო განვითარების 
ხელשემწყობი პოლიტიკის שემუשავებაשი. 

თავისი მნიשვნელობიდან გამომდინარე, დემოგრაფიული პრობლემები როგორც ადრე, 
დღესაც არ კარგავს აქტუალობას. დემოგრაფიული პრობლემების მოგვარება თანამედროვე 
მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა. დღესდღეობით მსოფლიოשი שეინიשნება ტენდენცია, 
რომ უფროსი ასაკის მოსახლეობას שვილები აღარ ჰყავს, რაც უფრო საგანგაשოა, ვიდრე 
რეალურად ჩანს. მსოფლიო დღეს დგას დემოგრაფიული დაბერების საფრთხის წინაשე. გაეროს 
კვლევების მიხედვით, 2050 წლისათვის ხანდაზმული ადამიანების რაოდენობა მსოფლიოს 
განვითარებულ ქვეყნებשი ბავשვებზე ორჯერ მეტი იქნება. მცირდება ოჯახשი რამდენიმე ბავשვის 
ყოლის სურვილი. ანალოგიურ მდგომარებას ვხვდებით საქართველოשიც. გაეროს კვლევებისა და 
დემოგრაფიული სიტუაციის პროგნოზის მიხედვით, იმ שემთხვევაשი, თუ საქართველოს დემოგ-
რაფიული პოლიტიკა და სტრატეგიები არ שეიცვალა, 2050 წლისათვის მოსახლეობის რიცხვი 2015 
წელთან שედარებით 23%-ით שემცირდება და 2 985 000 ადამიანი გახდება.1 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებשი שობადობის მაჩვენებლების უარყოფითი ტენდენციები 
არ שეინიשნება, ექსპერტთა ვარაუდით, უახლოეს პერიოდשი ეს მაჩვენებელი მნიשვნელოვნად 
გაუარესდება. ვარაუდი გამყარებულია იმ მოსაზრებით, რომ 2017-2018 წლებიდან ქორწინებისა 
და რეპროდუქციულ ასაკשი שევიდა 90-იან წლებשი დაბადებული მოსახლეობა, როდესაც 
საქართველოשი שობადობის დონე ძალიან დაბალი იყო. 

როდესაც ვმსჯელობთ საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემებზე, მნიשვნელოვანია, 
აღნიשნული საკითხი განვიხილოთ რეგიონულ ჭრილשიც. საქართველოשი რეგიონების მიხედვით 
მნიשვნელოვნად განსხვავდება მოსახლეობის სიმჭიდროვე, დასახლებების სიდიდე, ურბანული და 
სასოფლო დასახლებების ტიპები. დაბლობებსა და שავი ზღვის სანაპირო ზოლשი მოსახლეობა 
დიდი რაოდენობით და მჭიდროდ არის დასახლებული, განსხვავებით მთიანი რეგიონებისგან. 
საქართველოשი მოსახლეობის არათანაბარი გადანაწილების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია 
ქალაქ თბილისשი მოსახლეობის მნიשვნელოვანი ნაწილის თავმოყრა (მთელი მოსახლეობის 68.5%). 

მოცემულ სტატიაשი განხილული იქნება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონשი არსებული שო-
ბადობა. კონკრეტულად ამ რეგიონით დაინტერესება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის რეგიონი საქართველოשი ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკური პოტენციალის მქონე რეგი-
ონია. მას გააჩნია სტრატეგიული მდებარეობა שავი ზღვის სანაპიროზე, რის გამოც ის წარმოად-
გენს ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მნიשვნელოვან სატრანზიტო პუნქტს. ამ და სხვა ფაქტორების გათვა-
ლისწინებით, რეგიონი שესაძლოა მივაკუთვნოთ განვითარებისთვის ხელსაყრელი რეგიონების 
                                                            
1 United Nations, DESA / Population Division 2017 
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რიცხვს. აქედან გამომდინარე საკმაოდ საინტერესოა, რეგიონשი მიმდინარე დემოგრაფიული პრო-
ცესების, მოცემულ שემთხვევაשი - שობადობის שესწავლა. שობადობა მოკვდაობასთან ურთიერ-
თქმედებისას ქმნის მოსახლეობის აღწარმოებას. שობადობის ფაქტორების שემდეგი კლასიფიკაცია 
არსებობს: 1) שუალედური ცვლადები (მაგ., שობადობის ბიოლოგიური שესაძლებლობა, საქორწინო 
რეჟიმი და ა.2 ,(.ש) სოციალურ-ეკონომიკური ცვლადები და 3) ფსიქო-სოციოლოგიური ცვლადები 
(გ. წულაძე, ნ. მაღლაფერიძე, ა. სულაბერიძე, 2009:124). 

-ობადობის ცხრილებისა და ინდექსეש ,ობადობის დონეს ზომავენ სხვადასხვა კოეფიციენტისש
ბის მეשვეობით. 

მოცემულ სტატიაשი განვიხილავთ და სტატისტიკურად שევაფასებთ სამეგრელო-ზემო სვანე-
თის რეგიონשი არსებულ שობადობას 2010-2018 წლებשი. ანალიზისათვის მოცემული წლების არჩე-
ვა განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ის მოიცავს მოსახლეობის ბოლო აღწერის მონაცემებსაც. განვიხი-
ლოთ שემდეგი ცხრილი: 

ცხრილი 1 

მოსახლეობის რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2010-2018 წლებשი 
 

 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

მოცემული ცხრილი ასახავს როგორც მთლიანად რეგიონשი, ასევე მუნიციპალიტეტების მი-
ხედვით 2010-2018 წლებשი დაბადებულთა რიცხოვნობას. 

დიაგრამა 1 

დაბადებულთა რიცხოვნობა 2010-2018 წლებשი 

 
წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

როგორც გრაფიკზე ვხედავთ, שობადობამ რეგიონשი მაქსიმალურ დონეს მიაღწია 2014 წელს, 
როცა დაბადებულთა რიცხვი שეადგენდა 5200 ახალשობილს. 2014 წლის שემდეგ დონე თანდათან 
მცირდება. 2018 წელს 2014 წელთან שედარებით დაბადებულთა რიცხვი שემცირდა 23%-ით, 2010 
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წელთან שედარებით 7%-ით, ხოლო 2002 წელთან שედარებით - გაიზარდა 0.9%-ით. როგორც 
ვხედავთ, მდგომარეობა არასახარბიელოა. 

დიაგრამა 2 

დაბადებულთა რიცხოვნობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2018 წელს 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

მოცემული დიაგრამა ასახავს დაბადებულთა რიცხვის განაწილებას მუნიციპალიტეტების მი-
ხედვით. როგორც ვხედავთ, ამ მხრივ პირველ ადგილზეა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და მასზე 
მოდის მთლიანად რეგიონשი დაბადებულთა 36.8%, ხოლო ყველაზე მცირე წილი მოდის მესტიის 
მუნიციპალიტეტზე და שეადგენს 3.9%-ს. სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონზე, 2018 წელს მოდის 
მთელ საქართველოשი დაბადებულთა 7.76% და დონით ჩამოუვარდება მხოლოდ სამ რეგიონს: იმე-
რეთს, ქვემო ქართლსა და აჭარას. 

-ობადობის კოეფიციენש ედარებით ზუსტი ანალიზისათვის გამოიყენებაש ობადობის დონისש
ტები, რომლებიც 

სხვადასხვა სახისაა. שობადობის ზოგადი კოეფიციენტი שობადობის ყველაზე გავრცელებული 
მაჩვენებელია, თუმცა ის, ამავე დროს მიახლოებითი მახასიათებელია. שობადობის ზოგადი კოეფი-
ციენტი წამოადგენს გარკვეულ დროשი დაბადებულთა საერთო რაოდენობის שეფარდებას იმავე 
პერიოდის მოსახლეობის საשუალო რიცხოვნობასთან. გამოისახება პრომილებשი და უჩვენებს და-
ბადებულთა რაოდენობას მოსახლეობის 1000 სულზეა. 2 

 ობადობისש ობადობის ზოგად კოეფიციენტზე ჩვილთა მოკვდაობის გავლენას გვიხასიათებსש
რედუცირებული კოეფიციენტი, რომელიც არის იმ ბავשვთა კოეფიციენტი, რომლებმაც იცოცხლეს 
ერთ წლამდე. ეს კოეფიციენტი უფრო ნაკლებია, ვიდრე שობადობის ზოგადი კოეფიციენტი და ეს 
სხვაობა მით უფრო მცირეა, რაც უფრო ნაკლებია ჩვილთა მოკვდაობა. 3  ქვემოთ მოცემული 
ცხრილი ასახავს რეგიონשი არსებულ שობადობის ზოგადი და რედუცირებული კოეფიციენტების 
მნიשვნელობას 2010-2018 წლებשი: 

ცხრილი 2 

 იשობადობის ზოგადი და რედუცირებული კოეფიციენტები 2010-2018 წლებש

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

როგორც ვხედავთ, რეგიონשი დაბადებულთა რიცხვი ყოველ 1000 კაცზე, ყველაზე მეტი იყო 

 .ნება „‰“ სიმბოლოთიשი და აღინიשობადობის კოეფიციენტები იზომება პრომილებש 2
3 გაანგარიשება - სადაც n - שობადობის ზოგადი კოეფიციენტია, ხოლო  - ჩვილთა მოკვდაობის 

კოეფიციენტი. 
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2015 წელს და שეადგენდა 15-ს, ამის שემდეგ კი იწყებს שემცირებას და ბოლო მონაცემებით שეად-
გენს 11 დაბადებულს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. ანალოგიურად მერყეობს რედუცირე-
ბული კოეფიციენტის მნიשვნელობა, თუმცა ვხედავთ, რომ ეს ორი მაჩვენებელი თითქმის თანაბა-
რია და მნიשვნელოვანი ცვლილებები არ აღინიשნება, ანუ ჩვილთა მოკვდაობა שობადობის კოეფი-
ციენტზე ძლიერ ზეგავლენას ვერ ახდენს. 

სტატისტიკის პრაქტიკაשი ასევე გამოიყენება ე.წ. პოკროვსკი-პირლის “‡‘ ”  ‘‚‐”“‑‘”‡  კოეფიცი-
ენტი, რომელიც მიიღება დაბადებულთა რიცხვის שეფარდებით გარდაცვლილთა რიცხვთან და 
გამოიხატება პროცენტשი. 

ცხრილი 3 

დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობა და სიცოცხლიანობის კოეფიციენტი 

როგორც ცხრილიდან ვხედავთ, სოცოცხლიანობის კოეფიციენტი 2010-2013 წლებשი უფრო 
დაბალი იყო, ვიდრე 2014-2018 წლებשი, თუმცა, 2014 წლის שემდეგ, ამ კოეფიციენტის მნიשვნელო-
ბა თანდათან იკლებს. 

-ობადობის სპეციალური კოეფიციენტი, რომელიც გამოითვლება მოცეש ედარებით ზუსტიაש
მულ წელს დაბადებულთა რიცხვის שეფარდებით 15-49 წლის ქალების საשუალო რიცხვთან და გა-
მოისახება პრომილებשი. ის გვიხასიათებს დაბადებულთა რიცხვს, რომელიც მოდის 15-49 წლის 
ყოველ 1000 ქალზე, მოცმეული წლისათვის (მ. ხმალაძე, 2009:218). 

ასევე საინტერესოა, თუ როგორაა განაწილებული დაბადებულთა რიცხოვნობა სქესის მიხედ-
ვით. 

დიაგრამა 3 

დაბადებულთა რიცხოვნობა სქესის მიხედვით 2002-2018 წლებשი 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

გრაფიკი ასახავს რეგიონשი დაბადებულთა თანაფარდობას სქესის მიხედვით. როგორც 
ვხედავთ, 2002 წლიდან 2018 წლამდე დაბადებულებשი, ვაჟების რაოდენობა მუდმივად აღემატება 
გოგონათა რაოდენობას. 2018 წელს ვაჟების რაოდენობა გოგონებზე 6%-ით მეტია. 

რაც שეეხება שობადობას ასაკის მიხედვით, მას שემდეგი სახე აქვს: 
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დიაგრამა 4 

 ობადობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითש
 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

როგორც ვხედავთ, שობადობის დონე ყველაზე მაღალია 25-29 წლის მოსახლეობაשი და שეად-
გენს 1250 დაბადებულს, ხოლო ყველაზე დაბალია 45-49 წლის მოსახლეობაשი 8 დაბადებულით. 

როცა ვმჯელობთ שობადობის დონეზე, აქვე უნდა განვიხილოთ მკვდრადשობადობაც. 
მკვდრადשობადობის რიცხვი რეგიონשი წინა წლებთან שედარებით שემცირებულია. მკვდრად დაბა-
დებების რიცხვმა მაქსიმუმს მიაღწია 2014 წელს და שეადგინა 71, ხოლო ყველაზე მცირე იყო 2017 
წელს და שეადგენდა 31 მკვდრად დაბადებულს, 2018 წელს კი - 43-ს. 

მკვდრადשობადობის დონე რეგიონשი, სხვა რეგიონებთან שედარებით საკმაოდ მაღალია. ზო-
გადად მკვდრადשობადობა მსოფლიოשი ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორ-
განიზაციის (ჯანმო) მონაცემებით, მკვდრადשობადობის 97–99% საשუალო და დაბალი განვითა-
რების ქვეყნებשი აღირიცხება. მის მიზეზებად ძირითადად სხვადასხვა სახის დაავადება გვევლინე-
ბა. აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ მკვდრადשობადობის მაჩვენებელი ბოლო ათწლეულის განმავლო-
ბაשი მნიשვნელოვნად שემცირდა საქართველოשი. თუმცა, განვითარებულ ქვეყნებთან שედარებით 
მკვდრადשობადობის მაჩვენებელი კვლავ მაღალია, ხოლო მისი მიზეზების שესწავლა გამოწვევად 
რჩება. 

სტატიაשი გაკეთდა שობადობის დონის პროგნოზიც, სადაც განისაზღვრა დაბადებულთა სავა-
რაუდო რიცხვი 2030 წლისათვის. ამ שემთხვევაשი პროგნოზის ხანგრძლივობა პრაქტიკულად ემ-
თხვევა დემოგრაფიული თაობის საשუალო ასაკს და მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიან პროგ-
ნოზთან שედარებით ნაკლებად ზუსტია, მომავალი დემოგრაფიული ტენდენციები მნიשვნელოვნად 
-ების ექსტრაპოლაციის მეთოდის გამოყენებით დადგინשენარჩუნებულია. პროგნოზის გაანგარიש
და, რომ დღევანდელი მოვლენების უცვლელად שენარჩუნების პირობებשი 2030 წლისათვის რეგი-
ონשი დაბადებულთა რიცხვი იქნება 3214. 2018 წელთან שედარებით שემცირდება 19%-ით, ხოლო 
2014 წელთან שედარებით- 25%-ით. პროგნოზით მიღებული მაჩვენებელი საკმაოდ საგანგაשოა და 
ის უნდა იყოს გამაფრთხილებელი სიგნალი პოლიტიკის שემმუשავებლებისათვის, ვინაიდან ის 
გვიჩვენებს თუ რა არასასურველი שედეგი שეიძლება მივიღოთ მოსახლეობის აღწარმოების 4 
არსებული დონის უცვლელად שენარჩუნების პირობებשი. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

როგორც კვლევამ აჩვენა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონשი שობადობის დონე რეგიონשი 
თანდათანობით იკლებს და გაკეთებული პროგნოზის საფუძველზე, ეს ტენდენცია მომავალשიც 
გაგრძელდება. ამიტომ, აუცილებელია სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები. 
პირველ რიგשი, საჭიროა, მოხდეს ფინანსური სახსრების მობილიზება და მისი მიმართვა დემოგრა-
ფიული პრობლემების მოგვარებაზე, რომელשიც იგულისხმება שობადობის მომატების წამახალი-
სებელი ღონისძიებები, საინფორმაციო მხარდაჭერა და მოსახლეობის დემოგრაფიული ცნობიერე-
ბის ამაღლება. რა თქმა უნდა, აღნიשნული პოლიტიკა שესაბამისობაשი უნდა მოდიოდეს რეგიონის 
სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან. 

 

                                                            
4 თაობათა שეცვლის პროცესი 
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აღსანიשნავია ისიც, რომ სახელმწიფო ქვეყანაשი ახორციელებს დემოგრაფიული მდგომარეო-
ბის გაუმჯობესების მიზნობრივ პროგრამას, რომელიც გულისხმობს მესამე და მომდევნო שვილის 
გაჩენის שემთხვევაשი ოჯახის ფინანსურ დახმარებას. ამ პროგრამის ფარგლებשი სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის რეგიონשი ოჯახებზე გადარიცხულმა თანხამ 2016 წელს שეადგინა 224 050 ლარი, ხოლო 
იმ ოჯახების რიცხვმა, რომლებსაც ჰყავთ მესამე და שემდეგი שვილი - 1 417. 2015 წელთან שედა-
რებით გადარიცხული თანხის ოდენობა გაიზარდა 32%-ით, ხოლო ოჯახების რიცხვი კი - 31%-ით. 
ანუ როგორც ვხედავთ, მსგავსი პოლიტიკის გატარებას აზრი აქვს და שედეგად მოაქვს, როგორც 
მოსახლეობის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასევე დემოგრაფიული მდგომარეო-
ბის გაუმჯობესება. 
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One of the most important factors affecting the economic and social development of the country is the 
demographic factor. Demographic processes have a significant impact on a number of economic events such as 
a reduction in tax revenues that directly impacts the state budget; The increase in pensions and healthcare 
costs, which leads to an increase in the number of older population, etc. As we know, demographic processes 
include births, deaths, marriages, divorces, migration. This article will specifically discuss the birth rate in 
Samegrelo-Upper Svaneti region. 
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