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   ობადობის და მოკვდაობისש

სტატისტიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოשი 

         
            მერაბ ხმალაძე 

 ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 
  თსუ ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის მკვლევარი 

 
-ობადობა  საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქების გასაყარზე აკმაყოფილებდა მოსახლეש

ობის გაფართოებული აღწარმოების მოთხოვნებს. 1990 წელს שობადობის ჯამური კოეფიცი-
ენტი 2,15 שეადგენდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, საბჭოთა კავשირის დაשლის שემდეგ დე-
მოგრაფიული მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა და უკვე 1990 წლის שემდეგ שობადობის 
დონე საქართველოשი (გამონაკლისი რამდენიმე წლის გარდა) ვეღარ  უზრუნველყოფს მო-
სახლეობის გაფართოებულ აღწარმოებას. მოსახლეობის აღწარმოების 1990 წლის რეჟიმის, 
 ეწყვეტდა ზრდას დაש ი საქართველოს მოსახლეობა 2015 წლისთვისשენარჩუნების პირობებש
გახდებოდა სტაციონარული 6 798,3 ათასი მცხოვრებით, რაც სრულიად საკმარისი იქნებოდა 
ერის გენოფონდის שენარჩუნების და  სახელმწიფოს წარმატებული ფუნქციონირებისათვის. 

 ემცირებამ  და მოსახლეობის არნახულმა ემიგრაციამ კატასტროფულადש ობადობისש 
-ეასუსტა ქვეყნის ეკონომიკურ-დეש ესაბამისადש ეამცირა მოსახლეობის რიცხოვნობა დაש
მოგრაფიული და სამხედრო-პოლიტიკური პოტენციალი.  

კრიზსისმა ასევე გაზარდა მოკვდაობაც ,გაიზარდა ჩვილთა მოკვდაობა, რომელიც დღე-
ისთვის უკვე שემცირებულია, მაგრამ ძალაשი დარჩა ისეთიუარყოფითი მდგომარეობა,როგო-
რიცაა: მსოფლიოს ქვეყნებთან שედარებით ჩვილთა მაღალი მოკვდაობა, ერთ-ერთი ყველა-
ზე დიდი განსხვავებაა ქალების და კაცების სიცოცხლის ხანგრძლივობას שორის.კორონავი-
რუსის გავლენა-שესასწავლია, თუმცა წინასწარი שედეგებით 2020-2021 წლებשი მიღებული 
დემოგრაფიული ზარალი ყველა წინა ეპოქებზე ნაკლები არ უნდა იყოს 

საკვანძო სიტყვები: שობადობა, მოვდაობა, კორონავირუსი, სტატატისტიკა, პოსტსაბ-
ჭოთა, საქართველო 

 
დემოგრაფიული ვითარება პოსტსაბჭოთა საქართველოשი მკვეთრად გაუარესდა, რაც ლოღი-

კურად მოჰყვა საბჭოთა კავשირის დაשლის שემდეგ განვითარებულ უარყოფით სოციალურ-ეკონო-
მიკურ და პოლიტიკურ שედეგებს. მოსალოდნელი ნეგატიური ტენდენციების שესახებ ჩვენ ვწერ-
დით უკვე 1990-იანი წლების დასაწყისשი. 

მოვიტანთ სრულ ციტატას – „საქართველოשი 1990 წლის שემდგომმა სოციალურ-ეკონომიკურ-
მა, პოლიტიკურმა და ეროვნებათაשორის ურთიერთობების კრიზისმა რადიკალურად გააუარესა 
ამ დროისათვის ისედაც არასასურველი დემოგრაფიული მდგომარეობა. 1993 წლისთვის שობადო-
ბის ზოგადი კოეფიციენტი 12.0%0, მოკვდაობის – 10,1%0, ხოლო ბუნებრივი მატება %0-მდე დაე-
ცა. აღნიשნული მდგომარეობა მომავალს კიდევ უფრო გააუარესებს. ასეთი პესიმიზმის საფუძ-
ველს გვაძლევს ის გარემოება, რომ საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობების שემოსვლა და დამ-
კვიდრება საქართველოשი მოასწავებს დასაქმების დონის שემცირებას, რამდენადაც დასაქმებაשი 
ძირითადი აქცენტი გადატანილი იქნება სამუשაო ძალის ხარისხობრივ და არა რაოდენობრივ მხა-
რეზე.  ამიტომ მომავალשი საზოგადოებას დასჭირდება უდიდესი ძალისხმევა მოსახლეობის დე-
ფორმირებული აღწარმოების რეჟიმის გამოსწორებისათვის [ხმალაძე, 1995]. 

მოკვდაობა პოსტსაბჭოტა საქართველოשი გაცილებით ნეგატიურია, ვიდრე שობადობა. 
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 ობადობაש

საქართველოს მოსახლეობის 1990 წლის სტაციონარული მოსახლეობის მოდელის თანახმად 
(მოდელი გულისხმობდა მოსახლეობის 1990 წლის აღწარმოების რეჟიმის უცვლელად שენარჩუნე-
ბას), საქართველოს მოსახლეობა שეწყვეტდა ზრდას და გახდებოდა სტაციონარული 6 798,3 ათასი 
მცხოვრებით, 2015 წელს. რეალობა აღმოჩნდა სავარაუდოზე გაცილებით, მრავალგზის უარესი. 
საქართველოს მოსახლეობამ 1992 – წლიდან დაიწყო שემცირება שობადობის שემცირების და სა-
ქართველოს ისტორიაשი მოსახლეობის მანამდე არნახული ემიგრაციის שედეგად. 2015 წელს სა-
ქართველოს მოსახლეობა שემცირდა  3721,9 ათასამდე. 

-ი გვაქვს 1994 წლიდან ყოველწლიუשობადობის სტატისტიკა პოსტსაბჭოთა საქართველოש
რად, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე.          

1990-1994 წლებשი   დაბადებულთა რიცხვი 92,8-დან 57,3 ათასამდე, ე.ი. 38,3%-ით, ხოლო שო-
ბადობის კოეფიციენტი17,1-დან 11,8 პრომილემდე, ე.ი. 31%-ით שემცირდა. 1990-1994 წლებשი   
სახეზე გვაქვს მოსახლეობის שეკვეცილი აღწარმოება. 

-ემცირებას და საქარש ემდეგაც განაგრძობდაש ი 1994 წლისשობადობის დონე საქართველოש
თველოს სტატისტიკურ ისტორიაשი ყველაზე დაბალ ნიשნულს მიაღწია 2002 წელს, როდესაც დაი-
ბადა 45,1 ათასი ბავשვი, ხოლო שობადობის ზოგადი კოეფიციენტი  11,3%0-მდე დაეცა. 2002 წლის 
-ი აკმაყოფილებდა მოשობადობის დონე თანდათანობით იზრდებოდა და 2009-2017 წლებש ემდეგש
სახლეობის მარტივი აღწარმოების მოთხოვნებს, რის שემდეგაც ისევ שემცირდა שეკვეცილი აღ-
წარმოების დონეზე. שობადობის დონის დინამიკაზე უფრო ნათელ წარმოდგენას იძლევა שობადო-
ბის კოეფიციენტები ხუთწლიანი ინტერვალებით. 

ცხრილი 1 
 იשუალოწლიური ზოგადი კოეფიციენტები საქართველოשობადობის საש

1995-2020 წლებשი ქალაქ-სოფლის მიხედვით 
 

მათ שორის  სულ 
საქართველოשი ქალაქად  სოფლად 

%  % 
ქალაქი 

სოფელთან 
1995-1999 12,1 13,8 10,2 135,3 

2000-2004 11,6 14,1 8,4 170,0 

2005-2009 13,0 16,2 8,7 186,2 

2010-2014 14,3 14,6 13,9 105,0 

2015-2019 14,4 14,4 14,4 100,0 

2020 12,5 12,7 12,2 104,1 

 
   ცხრილი გაანგარიשებულია: დემოგრაფიული ვითარება საქართველოשი, 2019. თბ., 2020, გვ.36. geostat ge 
 

-ი აკმაყოფილებს მოსახლეობის მარტივი აღწარმოების მოთხოვשობადობა 2010-2019 წლებש
ნებს, თუმცა არ שეიძლება 2010-2019 წლები ჩაითვალოს საკომპენსაციო პერიოდად, რადგან ოდ-
ნავადაც ვერ უახლოვდება שობადობის 1990-იანი წლების დონეს. 
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ცალკე აღნიשვნის ღირსია שობადობის დონის მკვეთრი დაცემა 2019-2020 წლებשი კორონავი-
რუსის ეპიდემიის שედეგად. კერძოდ, 2019 წელს საქართველოשი დაიბადა 48,3 ათასი ბავשვი,  2020 
წელს – 46,5 ათასი, ხოლო שობადობისკოეფიციენტი 13,0%0-დან שემცირდა 12,5%0-მდე. 

1990-იანი წლების שემდეგ სახეზე გვაქვს  საქართველოს დემოგრაფიულ ისტორიაשი არარსე-
ბული უპრეცედენტო მდგომარეობა. კერძოდ, 1995 წლიდან  დღემდე (ერთი ორი გამონაკლისი 
წლის გარდა), שობადობის კოეფიციენტი ქალაქად აღემატება სოფლის שესაბამის მაჩვენებელს. სა-
ქართველოשი שობადობის  კოეფიციენტები ქალაქის და სოფლის მიხედვით გაგვაჩნია 1940 წელს 
და 1950 წლიდან ყოველწლიურად, მაგრამ არც ერთ წელს ქალაქשი שობადობის ზოგადი კოეფიცი-
ენტის სოფელთან שედარებით არათუ მეტობა, არამედ ტოლობაც არ ფიქსირდება. 

აღნიשნულ პერიოდשი ქალაქად שობადობის კოეფიციენტის გადამეტება שეიძლება ავხსნათ 
ორი გარემოებით: 1. სოფლად שიგა და გარე მიგრაციის שედეგად მოსახლეობის ასაკობრივი 
სტრუქტურის გაუარესებით, რაც აისახა ახალგაზრდობის ხვედრი წილის שემცირებაשი. שედეგად, 
ქალაქის მოსახლეობა სოფელთან שედარებით ხასიათდება უფრო ახალგაზრდა ასაკობრივი 
სტრუქტურით, რამაც განაპირობა שობადობის უფრო მაღალი კოეფიციენტი. 2. როგორც ჩანს, 
1990-იანი წლების שემდგომმა საყოველთაო კრიზისმა ქალაქთან שედარებით გაცილებით უარყო-
ფითი დემოგრაფიულიשედეგები გამოიწვია სოფლის მოსახლეობაשი. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდשი არსებითი ცვლილებები განიცადა שობადობის ასაკობრივმა მაჩვე-
ნებლებმა. 1990-იანი წლების שემდეგ(იხ. ცხრილი 2), שობადობის სპეციალური კოეფიციენტი 
მკვეთრად კლებულობს და 1989-2005 წლებשი 67,6%0-დან მცირდება 39,7%0-მდე, ე.ი. 27,9%0-ით 
(41,3%-ით). 2005 წლის שემდეგ მაჩვენებელი იზრდება და 2015 წელს აღწევს 58,2%0-მდე, რის שემ-
დეგაც ის თანდათანობით მცირდება    49,4%0-მდე   2020 წელს. 
 

ცხრილი 2 
 იשობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტები საქართველოש

1989-2020 წლებשი 
(დაბადებულთა რიცხვი שესაბამისი ასაკის 1000 ქალზე) 

 
მათ שორის  

15-49 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

 ობადობისש
ჯამური 

კოეფიციენტი
1989 67,6 58,8 171,4 109,7 57,2 22,6 5,7 0,4 2,13 

1995 41,7 65,7 116,0 67,9 42,7 16,9 4,3 0,3 1,57 

2000 40,1 43,7 120,6 80,8 46,3 20,5 5,3 0,5 1,59 

2005 39,7 45,1 111,7 86,3 49,9 20,8 4,8 0,3 1,59 

2010 50,2 52,2 132,6 111,0 67,0 29,1 6,8 0,3 1,99 

2015 58,2 48,4 144,1 128,0 87,7 41,5 10,6 0,7 2,30 

2019 50,8 29,4 112,1 121,3 81,2 44,6 12,4 1,5 2,01 

2020 49,4 27,3 103,3 121,8 81,6 44,4 13,3 1,7 1,97 

 
წყარო: დემოგრაფიული ვითარება საქართველოשი. 2019, თბ., 2020, გვ. 38. დემოგრაფიული ვითარება 

საქართველოשი 2020. თბ., 2021, გვ. 31. მერაბ ხმალაძე. ქეთევან ჩიტალაძე. დემოგრაფიული 
სტატისტიკა. თბ., 2020, გვ.134. geostat ge 
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რა თქმა უნდა, שობადობის  שემცირება მნიשვნელოვნად განპირობებულია שობადობის ასაკობ-
რივი კოეფიციენტების დონის დინამიკით. ამასთან, ეს უკანასკნელი პოსტსაბჭოთა პერიოდשი 
არაორდინარული „ქცევით“ გამოირჩევა, რაც მანამდე მათ არ ახასიათებდა. საქმე ისაა, რომ ის-
ტორიულად, როგორც წესი, שობადობის საერთო დონის שემცირების პარალელურად, იზრდება שო-
ბადობა ახალგაზრდა, 15-24 წლის ასაკებשი, რაც ოჯახის ფორმირების დაჩქარების שედეგია და 
მცირდება שობადობა 25 წლის და უფროსი ასაკის ქალებשი. שესაბამისად, שობადობის שემცირების 
ძირითადი მიზეზი საბჭოთა საქართველოשი (და საერთოდ, ყველგან) იყო שობადობის שემცირება 
25 წლის და უფროსი ასაკის ქალებשი. 

რაשი მდგომარეობს שობადობის დინამიკის არაორდინარულობა პოსტსაბჭოთა საქართველოשი? 
1) მთლიანობაשი, პოსტსაბჭოთა პერიოდשი, שობადობის שემცირების პარალელურად იზრდება 

-ი არ დაფიქსირეשი, რაც საბჭოთა პერიოდשობადობის დონე 25 წლის და უფროსი ასაკის ქალებש
ბულა. კერძოდ, 1989-2020 წლებשი שობადობის დონე გაიზარდა ასაკების მიხედვით: 

2000 წლიდან დაწყებული დღემდე, שობადობის დონემ 30-34 წლის ასაკשი გადააჭარბა שესაბა-
მის მაჩვენებელს 15-19 წლის ასაკשი, რასაც მანამდე ადგილი არ ჰქონია. ამასთან მეტობა წლების 
მიხედვით იზრდება და שეადგენს; 2000 წელს – 105,9%, 2005 წ. – 110,6%, 2010წ. – 128,4%, 2015წ. 
– 181,2% და 2020წ. – 300,0%, ე.ი 3 -ჯერ. ასეთი პარადოქსული დინამიკა שობადობაשი, როდესაც 
მისი დონე ქალების ასაკის ზრდასთან ერთად მკვეთრად იზრდება, აქამდე საქართველოს დემოგ-
რაფიულ სტატისტიკას არ დაუფიქსირებია და მით უმეტეს, მისი ახსნა სტატისტიკურად, სტსტის-
ტიკური მეთოდებით שეუძლებელია. ვითარების ახსნ აუნდა მოხდეს ფართომასשტაბიანი კომ-
პლექსური სტატისტიკურ-დემოგრაფიული-სოციოლოგიური კვლევის საფუძველზე. აღნიשნული 
ფორმატის გაשლილი שინაარსია: שერჩევითი სტატისტიკური კვლევის საשუალებით მოსახლეობის 
დემოგრაფიული განწყობის  שესწავლა. ამასთან დაკავשირებით, שეიძლება გამოვთქვათ ვარაუდი, 
რომ שობადობის שემცირება ახალგაზრდა ასაკებשი და მისი ზრდა უფროს ასაკებשი, გამოიწვია 
ახალი ეკონომიკურ-დემოგრაფიული ფასეულობების გავრცელებამ. კარიერული მოთხოვნილებე-
ბის დაკმაყოფილებამ უკანა პლანზე გადასწია שვილიანობისადმი მოთხოვნილება. 

2) დასკვნის სახით: 1990-იან წლებამდე שობადობის დონის שემცირებას საქართველოשი ძირი-
თადად განაპირობებდა שობადობის שემცირება 25 წლის და უფროსი ასაკის ქალებשი. პოსტსაბჭო-
თა საქართველოשი პირიქით, שობადობის დონის שემცირებას განაპირობებს שობადობის დონის 
 ი დაბადებულთა რიცხვიשი. 1989-2020 წლებשემცირება ახალგაზრდა, 15-24 წლის ასაკის ქალებש
ქვეყანაשი 91,1 ათასიდან שემცირდა 46,5 ათასამდე და რომ არა ასაკობრივი სტრუქტურის დადე-
ბითი გავლენა, ის שემცირდებოდა 23,7 ათასამდე. 

მოკვდაობა 

-ობადობის ზოש .ობადობასთან ერთად უარყოფითი ტენდენციებით ხასიათდება მოკვდაობაცש
გადი კოეფიციენტი 1991 წელს שეადგენდა 9,6 ხოლო 1992 წელს 10,2 პრომილეს. ამის שემდეგ მაჩ-
ვენებელი იზრდება და 2021 წელს 16,2 აღწევს. მოკვდაობის მაჩვენებელი უფრო სწრაფად იზრდე-
ბა სოფლად, რაც მისი ქალაქთან שედარებით დემოგრაფიული დაბერების უფრ ომაღალი დონით 
უნდა აიხსნას. 

1921 წელს დაფიქსირდა  კატასტროფული მდგომარეობა. დაიბადა 45,9 და გარდაიცვალა 59,9  
ათასი ადამიანი. უარყოფითმა ბუნებრივმა მატებამ שეადგინა 14 ათასი, უარყოფითმა ბუნებრივი 
მატების კოეფიციენტმა שეადგინა 3,8 პრომილე .პოსტსაბჭოთა საქართველოשი უარყოფითი ბუ-
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ნებრივი მატება  დაფიქსირდა 20070და 2020 წლებשიც, მაგრამ  2007 წელს კოეფიციენტი ტოლი 
იყო მხოლოდ მინუს 0,4, ხოლო 2020 წელს მინუს 1,1 პრომილის. 

საქართველოს რეგიონებიდან მოკვდაობის ყველაზე მაღალი დონით გამოირჩევიან: გურია-
16,4, იმერეთი-17,6 რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი-26,2 პრომილე(2020 წელი). ეს უკანასკნელი 
საქართველოს რეგიონებიდან დემოგრაფიულად ყველაზე მეტადაა დაბერებული, რაც განაპირო-
ბებს მოკვდაობის ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს. 

ქვეყნის სოციალური მდგომარეობის ერთ-ერთი ინდიკატორია  ჩვილთა მოკვდაობა. 1992 
წლისთვის ჩვილთა მოკვდაობის კოეფიციენტი(1 წლამდე გარდაცვლილთა რიცხვი 1000 დაბადე-
ბულზე გაანგარიשებით) שეადგენდა 12,4.  1995 წელს მან მიაღწია 25-ს, ხოლო 2005წელს-29,8-ს. 
ჩვილთა მოკვდაობა კლებას იწყებს 2010 წლიდან. 2015 წელს იგი ტოლია 8,2-ის, 2020 წელს 7,4-ის, 
2021 წელს-8,5-ის. 

ჩვენი გამოთვლებით,ჩვილთა მოკვდაობიდან ნეონატალურ (0-27 დღე) მოკვდაობაზე  1995-
2021 წლებשი საשუალოდ მოდის 73,6%,  ხოლო პოსტნეონატალურზე ( 28-365 დღე) -26,4%.საერ-
თოდ კი 3 დღემდე ასაკის გარდაცვლილებზე მოდის გარდაცვლილ ჩვილთა 27,2%, რაც მეტად და-
მაფიქრებელი ფაქტია. 

საქართველოს ერთ-ერთი მწვავე სოციალური პრობლემაა კაცების მაღალი მოკვდაობა ქალებ-
თან שედარებით. 2021 წლისთვის  მოკვდაობის კოეფიციენტმა ქალებשი 8,5, ხოლი კაცებשი 9,4 
პრომილე שეადგინა. მოკვდაობა კაცებשი მაღალია ქალებთან שედარებით ყველა ასაკשი,რაც განა-
პირობებს კაცების დაბალ სიცოცხლის ხანგრძლივობას. 2021 წელს ქალების სიცოცხლის საשუა-
ლო ხანგრძლივობა שეადგენდა 75,4 წელს, კაცების-67,45 წელს. სხვაობაა 7,95 წელი. ასეთი სხვაო-
ბა დაფიქსირებულია მხოლოდ  რამდენიმე ქვეყანაשი.სიცოცხლის ხანგრძლივობა საბჭოთა საქარ-
თველოსთან שედარებით שემცირდა 1990 წელს 72,7 წლიდან 71,36 წლამდე 2021წელს. 

საქართველოს მოსახლეობას დიდი ზიანი მიაყენა კორონავირუსმა. ამ მიზეზით 2020 წელს 
გარდაიცვალა 2587 ადამიანი, ხოლო 2021 წელს-11280. კორონამ ძირითადად ზიანი მიაყენა 40 
წლის שემდგომ ასაკებს. 40 წლამდე მოდის გარდაცვლილთა მხოლოდ 1,2%. გარდაცვალების ყვე-
ლაზე მაღალი ხვედრი წილი მოდის 70-84 წლის ასაკზე რამაც שეადგინა 48,3%. 

კოვიდის საერთო שედეგის שესაფასებლად გამოვთვალეთ კოვიდით მოკვდაობის ზოგადი კოე-
ფიციენტები, რომელმაც 2020 წელს שეადგინა 0,7 პრომილე, რაც საერთო მოკვდაობის(13,6) 5,1% 
 ეადგენს.2021 წელს მაჩვენებელი გაუტოლდა 3პრომილეს, რაც საერთო მოკვდაობის(16,2)ש
18,5%-ია. 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 ობადობის დონე  1992 წლიდან დღემდე ვერ  აკმაყოფილებს მოსახლეობის გაფართოებულიש -
აღწარმოების მოთხოვნებს; 

- კორონავირუსის ეპიდემიის שედეგად, 2019-2021 წლებשი დაბადებულთა რიცხვი 48,3 ათასი-
დან 45,9 ათასამდე שემცირდა; 

- პოსტსაბჭოთა საქართველოשი ჩამოყალიბდა მანამდე არარსებული ვითარება. კერძოდ, שო-
ბადობის ზოგადი კოეფიციენტები ქალაქשი  აღემატება სოფლისას; 

- პოსტსაბჭოთა პერიოდשი שემცირდა שობდობა 25 წლამდე და გაიზარდა 25 წლის და უფროსი 
ასაკის ქალებשი, რაც საბჭოთა პერიოდשი არ שეიმჩნეოდა.  
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SUMMARY 

 

• The sharp decline in the birth rate began in 1992, which reached the lowest point in the history of 
Georgia in 2002. Despite a slight increase since then, it still fails to meet the extended reproduction 
requirements of the population; 

• As a result of the COVIC-19 pandemic, the number of births in 2019-2020 decreased from 48.3 thousand 
to 46.5 thousand; 

• A situation that did not exist before was established in post-Soviet Georgia.In particular, general birth 
rates are higher in urban areas than to compare with the rural areas; 

• In the post-Soviet period, the birth rate decreased in women aged below  25 years and increased in 
women aged 25 and older, which was not observed in the Soviet period. It seems that the pursuit of a 
career has shifted the age of childbearing and marriage, which has also increased significantly. Birth rate 
would be significantly lower if not for the positive impact of age structure; 

• The current demographic situation requires implementation of  both short-term and long-term active 
demographic policies; 

• Average life expectancy has deteriorated in post-Soviet Georgia;  
•  The difference in life expectancy between women and men has increased;  
•  Coronavirus hit the country hard in 2020-2021. 
 

 
 
 


