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ABSTRACT

The essay discusses some current issues of risk management in the Georgian tourism industry. There are proposals 
which presented to improve the risk management process in this very important sector of the Georgian economy, will 
help to improve the safe environment and increase investment opportunities.

The paper analyzes the immanent nature of risks in the sector, internal and external risk factors. The main causes of 
financial risks are studied, namely: lack of working capital and credit, incorrect investment policy, inflation, increased 
financial liabilities, declining profitability, seasonality of tourism facilities, unqualified staff, the risk of selecting tour 
operators and others.

There are the statistical indicators of the type of travel insurance of Georgian insurance companies for the last three 
years which are analyzed, namely: number of policies issued, insurance premiums attracted, reinsurance premiums, 
reimbursed losses and the share of travel insurance in the structure of the insurance market.

Risk insurance is considered as an effective risk management tool in the Georgian tourism industry.
There is proposed some suggestions for minimizing losses and reducing or neutralizing the probability of risk, namely: 

diversification of investments, cost limitation, efficient turnover of working capital, attraction of venture capital, etc.
Keywords: Tourism, Risk management, Insurance, Insurance premium, Loss minimization, Venture capital, Insur-

ance market.
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შე  სა  ვა  ლი
XXI - ე სა  უკ  უნ  ის და  საწყი  სი  დან, დღემ   დე ტუ -

რიზ   მი მსოფ   ლი  ო ში ერთ - ერ   თი ყვე  ლა  ზე ინ   ტენ   სი -
ურ  ად და სწრა  ფად გან   ვი  თა  რე  ბა  დი ბიზ   ნე  სი გახ   და. 
ეს მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, რომ 
მსოფ   ლი  ო ში უმ  ეტ  ეს   წი  ლად ხან   გ რ ძ ლი  ვი პე  რი  ოდ -
ით და  ის  ად   გუ  რა მშვი  დო  ბამ, გლო  ბა  ლი  ზა  ცი  ის შე -
დე  გად, ქვეყ   ნებს შო  რის გაღ   რ მავ   და კონ   ტაქ   ტე  ბი, 
ტექ   ნი  კუ  რი და ტექ   ნო  ლო  გი  უ რი სრულ   ყო  ფის შე  დე -
გად გა  იზ  არ   და ტუ  რის   ტუ  ლი მომ   სა  ხუ  რე  ბის დო  ნე. 
ტუ  რიზ   მის სფე  რო  ში თა  ნა  მედ   რო  ვე მარ   კე  ტინ   გუ -
ლი მე  თო  დე  ბის წარ   მა  ტე  ბით გან   ხორ   ცი  ელ  ებ  ის 
შე  დე  გად უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი იქ   ნა ახ  ა ლი სა  მუ  შაო 
ად   გი  ლე  ბის შექ   მ ნა და ფი  ნან   სუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბა. 

თუმ   ცა დღეს მსოფ   ლი  ო ში მიმ   დი  ნა  რე კა  ტაკ  -
ლიზ   მე  ბის ფონ   ზე ცვლი  ლე  ბე  ბი ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ-
რი  ას  აც სჭირ   დე  ბა, ვი  ნა  იდ  ან ახ  ალ   მა გა  მოწ   ვე  ვებ   მა 
(კო რო ნა ვი რუ სის ეპ  იდ  ე მი  ამ, ომ   მა უკ   რა  ინ  ა ში და 
სხვა) გა  მოკ   ვე  თა ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ის   თ ვის 
და  მა  ხა  სი  ათ  ებ  ე ლი უაღ   რე  სად სენ   სი  ტი  უ რი რის   კე -

ბი, რო  მელ   თა მი  ნი  მი  ზა  ცი  ას და ნე  იტ   რე  ლი  ზა  ცი  ას 
ახ  ა ლი მიდ   გო  მე  ბი და ად  აპ   ტი  რე  ბუ  ლი მე  ნეჯ   მენ   ტი 
ჭირ   დე  ბა.

მსოფ   ლიო ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი ფო  რუ  მის და  მა  არ   სებ  -
ლის და დი  რექ   ტო  რის, კლა  უს შვა  ბის აზ   რით: „დღეს 
მე  წარ   მე  ობ  ის არ   სე  ბუ  ლი აღ   ქ მა უნ   და შე  იც   ვა  ლოს, 
თა  ნა  მედ   რო  ვე მომ   ხ მა  რებ   ლებს არა მხო  ლოდ მე  ტი 
სა  ქონ   ლის და მომ   სა  ხუ  რე  ბის ნაკ   ლებ ფას   ში მი  ღე  ბა 
სურთ, არ  ამ  ედ ელი  ან ბიზ   ნე  სის მხრი  დან მეტ სო -
ცი  ალ  ურ პა  სუ  ხის   მ გებ   ლო  ბას. გა  დატ   ვირ   თ ვამ ხმის 
უფ   ლე  ბა ყვე  ლას უნ   და მის   ცეს, ვინც დღეს უკ  ა ნა 
რი  გებ   ში ა. დღეს არ   სე  ბუ  ლი სის   ტე  მის საყ   რ დე  ნე  ბის 
ნა  წი  ლი უნ   და შე  იც   ვა  ლოს, ნა  წი  ლი - შეს   წორ   დეს. 
სწო  რედ ესაა სა  ჭი  რო სა  ყო  ველ   თაო პროგ   რე  სის  -
თ ვის.“ [9] 

ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე  ბის მარ   თ ვა არ -
ის სა  მე  ურ   ნეო საქ   მი  ან  ობ  ის გა  ნუ  ყო  ფე  ლი ნა  წი  ლი, 
რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს ტუ  რის   ტე  ბი  სათ   ვის, 
ტუ  რის   ტუ  ლი სა  წარ   მო  ებ  ის  ათ   ვის, სატ   რან   ს ტორ   ტო 
სა  შუ  ალ  ებ  ებ  ის  ათ   ვის და ტუ  რის   ტუ  ლი ინ   ფ რას   ტ-

რის კე ბის მარ თ ვის ზო გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი რის კე ბის მარ თ ვის ზო გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი 
სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა შისა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში
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აბ ს ტ რაქ ტი
ნაშ რ   ომ ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს  ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის მარ თ ვის ზო-

გი ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი. წარ მოდ გე ნი ლია წი ნა და დე ბე ბი, რო მე ლიც სრულ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კის ამ მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვან დარ გ ში რის კე ბის მარ თ ვის პრო ცესს, ხელს შე უწყობს უსაფ რ თხო 
გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას და სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ამაღ ლე ბას. 

ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია დარ გ ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის  იმა ნენ ტუ რი ბუ ნე ბა,   რის კე ბის  ში და და 
გა რე ფაქ ტო რე ბი. შეს წავ ლი ლია ფი ნან სუ რი რის კე ბის წარ მო შო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი, კერ ძოდ: საბ-
რუ ნა ვი  და საკ რე დი ტო სა შუ ა ლე ბე ბის უკ მა რი სო ბა, არას წო რი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა, ინ ფ ლა ცი ა, 
გაზ რ დი ლი ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი,  მომ გე ბი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა, ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის საქ მი ა-
ნო ბის სე ზო ნუ რო ბა, პერ სო ნა ლის არაკ ვა ლი ფი ცი უ რო ბა, ტუ რო პე რა ტო რე ბის შერ ჩე ვის რის კი და სხვა.  

გა ა ნა ლი ზი რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის სა მოგ ზა უ რო დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბის 
ბო ლო სა მი წლის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, კერ ძოდ: გა ფორ მე ბუ ლი პო ლი სე ბის რა ო დე ნო ბა, მო-
ზი დუ ლი სა დაზღ ვე ვო პრე მი ე ბი, ანაზღა უ რე ბუ ლი ზა რა ლე ბი და სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის სტრუქ ტუ რა ში 
სა მოგ ზა უ რო დაზღ ვე ვის წი ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში რის კე ბის მარ თ ვის ეფექ ტურ ინ ს ტ რუ მენ ტად გან ხი ლუ ლია  
რის კე ბის დაზღ ვე ვა.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ა, ზა რა ლე ბის მი ნი მი ზა ცი ის  და რის კის დად გო მის ალ ბა თო ბის შემ ცი რე ბის ან ნე იტ-
რა ლი ზა ცი ის ზო გი ერ თი წი ნა და დე ბა, კერ ძოდ: ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, ხარ ჯე ბის ლი მი ტი რე ბა, 
საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბის ეფექ ტუ რი წრებ რუნ ვა, ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა და სხვა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:  ტუ რიზ მი, რის კე ბის მე ნეჯ მენ ტი, დაზღ ვე ვა, სა დაზღ ვე ვო პრე მი ა, ზა რა ლე ბის 
მი ნი მი ზა ცი ა, ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი, სა დაზღ ვე ვო ბა ზა რი.
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რუქ   ტუ  რის სხვა ობი  ექ   ტე  ბი  სათ   ვის უს  აფ   რ თხო 
საქ   მი  ან  ობ  ი სა და მოგ   ზა  ურ  ობ  ის  ათ   ვის სა  ჭი  რო 
გა  რე  მოს.

რის   კე  ბი ტუ  რიზ   მ ში გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, 
რომ თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში პო  ლი  ტი  კუ  რი და 
ბუ  ნებ   რი  ვი რის   კე  ბის სპექ   ტ რი მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად 
იზ   რ დე  ბა, ხო  ლო ტუ  რის   ტულ კომ   პა  ნი  ებს, რომ   ლე -
ბიც ახ  ორ   ცი  ელ  ებ  ენ ტუ  რის   ტულ მომ   სა  ხუ  რე  ბას არ 
აქ ვთ ქმე  დი  თი ბერ   კე  ტე  ბი მა  თი მი  ნი  მი  ზა  ცი  ი სა და 
ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის  ათ   ვის. 

ძი  რი  თა  დი ნა  წი  ლი
ტუ  რის   ტულ ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე  ბი მრა  ვალ   ფე -

რო  ვა  ნი და სპე  ცი  ფი  უ რი ა. რის   კებს ექ   ვევ   დე  ბა  რე  ბა, 
რო  გორც ტუ  რის   ტუ  ლი სერ   ვი  სის მომ   ხ მა  რებ   ლე -
ბი (ტუ რის ტე ბი), ას  ე ვე ტუ  რის   ტუ  ლი სერ   ვი  სის 
მიმ   წო  დებ   ლე  ბი (ტუ რის ტუ ლი კომ   პა  ნი  ე ბი). თუ 
ტუ  რის   ტე  ბის   თ ვის რის   კე  ბი შე  იძ   ლე  ბა უკ  ავ   შირ   დე -
ბო  დეს გა  და  ად   გი  ლე  ბას, კვე  ბას, ჯამ   რ თე  ლო  ბას, 
ქო  ნებ   რივ ურ   თი  ერ   თო  ბებს და სხვა, ტუ  რის   ტუ  ლი 
კომ   პა  ნი  ებ  ის  ათ   ვის რის   კე  ბი ძი  რი  თა  დად ფი  ნან   სუ -
რი ხა  სი  ათ  ი სა ა.

ტუ  რიზ   მ ში რის   კე  ბი, მა  თი იმ  ან  ენ   ტუ  რი ბუ  ნე  ბი -
დან გა  მომ   დი  ნა  რე შე  იძ   ლე  ბა დაჯ   გუფ   დეს ში  და და 
გა  რე ფაქ   ტო  რე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით. ში  და ფაქ  -
ტო  რე  ბი ძი  რი  თა  დად უკ  ავ   შირ   დე  ბა მე  ნეჯ   მენ   ტ ში 
დაშ   ვე  ბულ შეც   დო  მებს, გათ   ვ ლე  ბის უზ  უს   ტო  ბებს 
და გა  და  ჭარ   ბე  ბულ მო  ლო  დი  ნებს, ხო  ლო სა  გა  რეო 
ფაქ   ტო  რე  ბი ძი  რი  თა  დად ფორს - მა  ჟო  რუ  ლი ხა  სი -
ათ  ი საა და უკ  ავ   შირ   დე  ბა ბუ  ნებ   რივ ან ექ   ს ტ რე  მა -
ლურ სი  ტუ  ა ცი  ებს. 

პო  ლი  ტი  კუ  რი რის   კე  ბის მარ   თ ვა ტუ  რიზ   მ ში 
ხან   გ რ ძ ლი  ვი და გამ   ჭირ   ვა  ლე პრო  ცე  სი ა. ვი  ნა  იდ  ან 
ის  ი ნი სპონ   ტა  ნუ  რად არ წარ   მო  იქ   მ ნე  ბი  ან და გრძელ  -
ვა  დი  ან პერ   ს პექ   ტი  ვა  ში შე  იძ   ლე  ბა მა  თი პროგ   ნო -
ზი  რე  ბა. ასე მა  გა  ლი  თად პო  ლი  ტი  კუ  რი რის   კე  ბი 
შე  და  რე  ბით და  ბა  ლია ევ   რო  კავ   ში  რის ქვეყ   ნებ   ში 
ვი  ნა  იდ  ან აქ სპონ   ტა  ნუ  რი გა  დაწყ ვე  ტი  ლე  ბე  ბი იშ  -
ვი  ათ  ად მი  იღ  ე ბა. [5]

მსოფ   ლი  ოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ი სა და ტუ  რიზ   მის საბ  -
ჭოს (WTTC) 2018 წლის ან   გა  რი  შის მი  ხედ   ვით, 
რო  მე  ლიც უკ   ვე 25 წე  ლია მსოფ   ლი  ოს 185 ქვეყ   ნის 
ეკ  ონ  ომ  იკ  ა ზე ტუ  რიზ   მის გავ   ლე  ნას სხვა  დას   ხ ვა ინ  -
დი  კა  ტო  რე  ბის მი  ხედ   ვით აფ  ას  ებს, სა  ქარ   თ ვე  ლოს 
მშპ - ში ტუ  რიზ   მის პირ   და  პი  რი კონ   ტ რი  ბუ  ცია 9,3 
პრო  ცენ   ტი იყო. ამ  ა ვე ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის პროგ   ნო  ზის 
მი  ხედ   ვით მო  სა  ლოდ   ნე  ლი ა, რომ აღ   ნიშ   ნუ  ლი მაჩ   ვე -
ნე  ბე  ლი 2028 წლის   თ ვის 10,5 პრო  ცენ   ტამ   დე გა  იზ -
არ   დოს. იმ  ა ვე ან   გა  რი  შის მი  ხედ   ვით 145 ქვე  ყა  ნა  ში 
მშპ - ში ტუ  რიზ   მის წი  ლის მი  ხედ   ვით სა  ქარ   თ ვე  ლო 

91 - ე ად   გილს იკ  ავ  ებს. რაც შე  ეხ  ე ბა რე  გი  ონ  ის სხვა 
ქვეყ   ნებს, თურ   ქეთ   ში ტუ  რიზ   მი  სა და მოგ   ზა  ურ  ობ  ის 
მთლი  ა ნი კონ   ტ რი  ბუ  ცია ქვეყ   ნის ეკ  ონ  ომ  იკ  ა ში 98 
მი  ლი  არდ დო  ლარს აღ  ემ  ატ  ე ბა და ამ მაჩ   ვე  ნებ   ლით 
თურ   ქე  თი მსოფ   ლი  ო ში მე - 14 - ე ად   გილს იკ  ავ  ებს. 
აზ  ერ   ბა  იჯ  ა ნი 5,6 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 81 - ე ად  -
გილ   ზე ა, სომ   ხე  თი 1,7 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 126 - ზე, 
ხო  ლო უკ   რა  ი ნა 5,5 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით 83 - ზე. [7]

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ის გან   ვი  თა  რე  ბის 
ბო  ლო წლე  ბის დი  ნა  მი  კა გვიჩ   ვე  ნებს, რომ ტუ  რის  -
ტუ  ლი სერ   ვი  სე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა და სრულ   ყო  ფა 
წარ   მო  ად   გენს სა  ქარ   თ ვე  ლოს ეკ  ონ  ომ  იკ  ის წინ   ს ვ ლის 
ერ თ -ერთ პერ   ს პექ   ტი  ულ მი  მარ   თუ  ლე  ბას. ამ  ა ვე 
დროს უნ   და ვაც   ნო  ბი  ერ  ებ   დეთ, რომ რის   კე  ბი ტუ -
რიზ   მ ში ხა  სი  ათ   დე  ბა დი  დი გან   ფე  ნი  ლო  ბით. 

ის  ე ვე, რო  გორც ზო  გა  დად ბიზ   ნეს   ში, ას  ე ვე სა -
ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  აშ  იც რის   კე  ბის 
მარ   თ ვის ერთ - ერთ ძი  რი  თად მი  მარ   თუ  ლე  ბას წარ  -
მო  ად   გენს ფი  ნან   სურ - სა  მე  ურ   ნეო საქ   მი  ან  ობ  ის სფე -
რო. ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის წარ   მო  შო  ბის ძი  რი  თა  დი მი -
ზე  ზე  ბი ა: საბ   რუ  ნა  ვი და საკ   რე  დი  ტო სა  შუ  ალ  ებ  ებ  ის 
უკ   მა  რი  სო  ბა, არ  ას   წო  რი სა  ინ   ვეს   ტი  ციო პო  ლი  ტი  კა, 
ინ   ფ ლა  ცი ა, გაზ   რ დი  ლი ფი  ნან   სუ  რი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 
და მომ   გე  ბი  ან  ობ  ის შემ   ცი  რე  ბა. ფი  ნან   სუ  რი ხა  სი  ათ  ის 
რის   კებს ას  ე ვე შე  იძ   ლე  ბა მი  ვა  კუთ   ნოთ ტუ  რის   ტუ  ლი 
ობი  ექ   ტე  ბის საქ   მი  ან  ობ  ის სე  ზო  ნუ  რო  ბა, ტუ  რო  პე  რა -
ტო  რე  ბის შერ   ჩე  ვის რის   კი და სხვა. 

რის   კე  ბი ტუ  რიზ   მ ში გა  ცი  ლე  ბით მე  ტია ვიდ   რე 
სა  მე  წარ   მეო საქ   მი  ან  ობ  ის სხვა სფე  რო  ებ   ში. ეს გან  -
პი  რო  ბე  ბუ  ლია იმ  ით, რომ თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში 
პო  ლი  ტი  კუ  რი და ბუ  ნებ   რი  ვი რის   კე  ბის გე  ოგ   რა  ფია 
მნიშ   ვ ნე  ლოვ   ნად გაზ   რ დი  ლი ა, ხო  ლო ტუ  რის   ტუ  ლი 
კომ   პა  ნი  ე ბი მომ   სა  ხუ  რე  ბის გან   ხორ   ცი  ელ  ებ  ის პრო -
ცეს   ში მოკ   ლე  ბუ  ლი არი  ან მა  თი მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის და 
ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის ქმე  დით ბერ   კე  ტებს. 

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რია უაღ   რე -
ას  ად მოწყ ვ ლა  დია იმ ში  და და გა  რე რის   კებ   თან, 
რო  მე  ლიც შე  იძ   ლე  ბა წარ   მო  იშ   ვას სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
წეს   რი  გის დარ   ღ ვე  ვის, პო  ლი  ტი  კუ  რი არ  ას   ტა  ბი  ლუ -
რო  ბის, ეპ  იდ  ე მი  ოლ  ო გი  უ რი, ეკ  ოლ  ო გი  უ რი თუ სხვა 
ფორს - მა  ჟო  რუ  ლი გა  რე  მო  ებ  ებ  ის გა  მო. აღ   ნიშ   ნუ  ლი 
რის   კე  ბის რე  ალ  იზ  ა ცი  ის შე  დე  გად შე  იძ   ლე  ბა და -
ზა  რალ   დენ არა მარ   ტო ტუ  რის   ტუ  ლი ობი  ექ   ტე  ბი, 
არ  ამ  ედ მო  ქა  ლა  ქე  ე ბი, დამ   ს ვე  ნებ   ლე  ბი, ტუ  რის   ტე  ბი 
და ექ   ს კურ   სან   ტე  ბი.

აგ   რო ტუ  რიზ მს შე  უძ   ლია ეკ  ონ  ომ  იკ  უ რი სარ  -
გებ   ლის მო  ტა  ნა რო  გორც მო  სახ   ლე  ობ  ის  ათ   ვის, 
ას  ე ვე მთლი  ან  ად ქვეყ   ნი  სათ   ვის. აგ   რო ტუ  რიზ   მის 
ერთ - ერ   თი სა  ხე  ო ბაა ღვი  ნის ტუ  რიზ   მი, რო  მე  ლიც 
გუ  ლის   ხ მობს ვე  ნა  ხე  ბის მო  ნა  ხუ  ლე  ბას, რთველ  -
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ში მო  ნა  წი  ლე  ობ  ას, ღვი  ნის დე  გუს   ტა  ცი  ა სა და მის 
შე  ძე  ნას. ჩვენს ქვე  ყა  ნა  ში უკ   ვე არი  ან მე  წარ   მე  ე ბი 
ვინც ტუ  რის   ტებს ამ მიზ   ნით სთა  ვა  ზო  ბენ სას   ტუმ  -
რო სერ   ვისს და აგ   რო  ტუ  რის   ტულ მომ   სა  ხუ  რე  ბას.

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის   კე -
ბის მე  ნეჯ   მენ   ტის ამ  აღ   ლე  ბის მიზ   ნით, აუც  ილ  ებ  ე-
ლია ეფ  ექ   ტუ  რად გა  მო  ვი  ყე  ნოთ რის   კე  ბის მარ   თ ვის 
ის  ე თი ინ   ს ტ რუ  მენ   ტი რო  გო  რა  ცაა რის   კე  ბის დაზღ-
ვე  ვა. რის   კე  ბის დაზღ ვე  ვა მოგ   ვ ცემს სა  შუ  ალ  ებ  ას, 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში შე  ვამ  -
ცი  როთ რის   კის დად   გო  მის შე  დე  გად დამ   დ გა  რი 
ფი  ნან   სუ  რი ზა  რა  ლე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა. ამ  ა ვე დროს 
მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია რის   კის დად   გო  მის ალ   ბა  თო  ბის 
შემ   ცი  რე  ბაც, რაც შე  იძ   ლე  ბა გან   ხორ   ცი  ელ   დეს 
რის   კის მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის და ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცი  ის გზით. 
მა  გა  ლი  თად: ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის დი  ვერ   სი  ფი  კა  ცია 
ანუ მა  თი გან   თავ   სე  ბა არა ერთ, არ  ამ  ედ რამ   დე  ნი  მე 
ტუ  რის   ტულ სა  წარ   მო  ში, ას  ე ვე ძალ   ზედ ეფ  ექ   ტუ  რი 
ღო  ნის   ძი  ე ბაა ხარ   ჯე  ბის ლი  მი  ტი  რე  ბა, რაც და  იც  ავს 
ტუ  რის   ტულ ობი  ექ ტს გა  და  ხარ   ჯ ვე  ბი  დან და მის  -
ცემს სა  შუ  ალ  ებ  ას იქ  ო ნი  ოს სა  ჭი  რო რა  ოდ  ენ  ობ  ის 
საბ   რუ  ნა  ვი სა  შუ  ალ  ებ  ე ბი.

სა  ქარ   თ ვე  ლო  ში ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვით ძი -
რი  თა  დად იფ  არ  ე ბა რის   კე  ბი, რო  მე  ლიც გა  მოწ   ვე -
უ ლია მოგ   ზა  ურ  ობ  ის დროს მომ   ხ და  რი უბ  ე  დ  უ რი 
შემ   თხ ვე  ვით ან ჯან   მ რ თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ობ  ის 
უეც  ა რი გა უ ა რე სე ბით, წი  ნას   წარ გან    საზღ ვ რუ  ლი 
ლი  მი  ტის ფარ   გ ლებ   ში. ძი  რი  თად და  ფარ   ვას   თან 
ერ   თად სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვა ით   ვა  ლის   წი  ნებს 
დაზღ ვე  ულ  ის რე  პატ   რი  ა ცი  ას მი  სი გარ   დაც   ვა  ლე  ბის 
შემ   თხ ვე  ვა  ში, თავ   დ გ მუ  რის მგზავ   რო  ბის ხარ   ჯე  ბის 
ან  აზღა  ურ  ებ  ას, ვა  დამ   დე ად   რე დაბ   რუ  ნე  ბას, ბა რ   გის 
და  კარ   გ ვას, რე  ის  ის გა  და  დე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი 
სას   ტუმ   როს ხარ   ჯე  ბის ან  აზღა  ურ  ებ  ას, და  ჯავ   შ ნი -
ლი ავი  აბ  ილ  ეთ  ის გა  მო  ყე  ნე  ბა  ზე უარ  ის თქმას ან 
და  გე  მი  ლი მოგ   ზა  ურ  ობ  ის ჩაშ   ლას მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი 
მი  ზე  ზით, ტუ  რის   ტუ  ლი სა  აგ  ენ   ტოს ან ტუ  რის   ტის 
მი  ერ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით ნა  კის   რი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე -
ბის დარ   ღ ვე  ვით გა  მოწ   ვე  უ ლი ფი  ნან   სუ  რი ზი  ან  ის 
ან  აზღა  ურ  ებ  ას. [11]

სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის ან   დე  რა  იტ  ინ   გის პრო -
ცე  სი არ  ის მარ   ტი  ვი და პრო  დუქ   ტის გა  ყიდ   ვა უმ -
ეტ  ეს  ად ხდე  ბა ტუ  რის   ტუ  ლი სა  აგ  ენ   ტო  ებ  ის მი  ერ. 
დაზღ ვე  ვა მოქ   მე  დებს მოგ   ზა  ურ  ობ  ის პე  რი  ოდ   ში.

სა  ქარ   თ ვე  ლოს ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში რის  -
კე  ბის დაზღ ვე  ვი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია გა  დაზღ-
ვე  ვის მე  ქა  ნიზ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბა, რო  დე  საც პირ   ვე -
ლა  დი მზღვე  ვე  ლი იღ  ებს რის   კებს და მის ნა  წილს 
ან მთლი  ან  ად (თა ვი სი ფი  ნან   სუ  რი მდგო  მა  რე  ობ  ის 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით) გა  დას   ცემს სხვა მზღვე  ვე  ლებს 

(გა დამ ზღვე ვე ლებს) შე  თან   ხ მე  ბუ  ლი პი  რო  ბე  ბით. 
რაც მთელ მსოფ   ლი  ო ში წარ   მო  ად   გენს სა  დაზღ ვე  ვო 
კომ   პა  ნი  ის პორ   ტ ფე  ლე  ბის მარ   თ ვის ტრა  დი  ცი  ულ 
და გავ   რ ცე  ლე  ბულ მე  ქა  ნიზ მს. 

სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის მო  ნა  ცე  მე -
ბით სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის სა  ხე  ობ  ა ში 2019 წლის 
გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  ფორ   მე  ბუ  ლი იყო 583,6 ათ  ა სი პო -
ლი  სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ამ შე  ად   გი  ნა 
8,5 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა ზა  რალ   მა 1,1 
მი  ლი  ო ნი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის სტრუქ   ტუ  რა -
ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ევ  ას ეკ  ა ვა 1,36 პრო  ცენ   ტი. 
2020 წელს გა  ფორ   მე  ბუ  ლი პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ობ  ამ 
შე  ად   გი  ნა 238,3 ათ  ა სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო 
პრე  მი  ამ 3,9 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა 
ზა  რალ   მა 603,6 ათ  ა სი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის 
სტრუქ   ტუ  რა  ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის წი  ლი იყო 
0,59 პრო  ცენ   ტი. 2021 წლის 9 თვის მო  ნა  ცე  მე  ბით 
გა  ფორ   მე  ბუ  ლი პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ობ  ამ შე  ად   გი  ნა 
212,8 ათ  ა სი, მო  ზი  დულ   მა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ამ 4,2 
მი  ლი  ო ნი ლა  რი, ან  აზღა  ურ  ებ  ულ   მა ზა  რალ   მა 209,2 
ათ  ა სი ლა  რი, სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის სტრუქ   ტუ  რა  ში 
სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვას ეკ  ა ვა 0,70 პრო  ცენ   ტი. [13]

ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი სტა  ტის   ტი  კუ  რი მაჩ   ვა  ნებ   ლე -
ბი  დან ჩანს, რომ ბო  ლო სა  მი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ  ის მი  ერ სა -
მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის სა  ხე  ობ  ა ში გა  ფორ   მე  ბუ  ლი 
პო  ლი  სე  ბის რა  ოდ  ენ  ო ბა, მო  ზი  დუ  ლი პრე  მი  ე ბი, ან -
აზღა  ურ  ებ  უ ლი ზა  რა  ლე  ბი და სა  დაზღ ვე  ვო ბაზ   რის 
სტრუქ   ტუ  რა  ში სა  მოგ   ზა  უ რო დაზღ ვე  ვის ხვედ   რი  თი 
წი  ლი შემ   ცირ   და, რაც კო  ვიდ პან   დე  მი  ის შეზღუდ   ვე -
ბით იყო გა  მოწ   ვე  უ ლი.

აგ   რო ტუ  რიზ   მის გან   ვი  თა  რე  ბი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე -
ლო  ვა  ნია აგ   რო  დაზღ ვე  ვის გან   ვი  თა  რე  ბაც. აგ   რო -
დაზღ ვე  ვის სა  ხელ   მ წი  ფო პროგ   რა  მის ფარ   გ ლებ   ში 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს სა  დაზღ ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებ  ის მი  ერ 
2019 წელს მო  ზი  დუ  ლია 9,6 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, 2020 
წელს 13,4 მი  ლი  ო ნი ლა  რი, 2021 წელს 15,5 მი  ლი  ო ნი 
ლა  რი. ან  აზღა  რე  ბუ  ლი ზა  რა  ლე  ბი კი შე  ად   გენს 2019 
წელს 8,8 მი  ლი  ონ ლარს, 2020 წელს 11,7 მი  ლი  ონ 
ლარს, 2021 წელს 11,6 მი  ლი  ონ ლარს. [14]

დას   კ ვ ნა
ტუ  რის   ტუ  ლი რის   კე  ბის ეფ  ექ   ტუ  რი მე  ნეჯ   მენ   ტის 

მიზ   ნით აუც  ილ  ებ  ე ლია ჩა  ტარ   დეს რის   კე  ბის იდ  ენ  -
ტი  ფი  ცი  რე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბი. სი  დენ   ტი  ფი  ცი  კა  ციო 
პრო  ცე  დუ  რე  ბის ში  ნა  არ   სი უნ   და გა  მომ   დი  ნა  რე  ობ  -
დეს სტა  ტის   ტი  კუ  რი და ექ   ს პერ   ტუ  ლი მო  ნა  ცე  მე -
ბის ან  ალ  იზ  იდ  ან. ამ  ა ვე დროს ყვე  ლა ნე  გა  ტი  უ რი 
მოვ   ლე  ნა რო  მე  ლიც შე  იძ   ლე  ბა არ   სე  ბობ   დეს ან 
წარ   მო  იქ   მ ნას ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რი  ა ში არ შე  იძ  -
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ლე  ბა მი  ვა  კუთ   ნოთ რის   კებს, ვი  ნა  იდ  ან რის   კე  ბის 
კლა  სი  ფი  კა  ცი  ას აქ ვს თა  ვი  სი ში  ნა  არ   სი, რაც პირ  -
ველ რიგ   ში მი  სი შემ   თხ ვე  ვე  თო  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე 
დად   გო  მის ალ   ბა  თო  ბით ხა  სი  ათ   დე  ბა და ფას   დე  ბა. 

ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის წარ   მა  ტე  ბით მარ   თ ვის მიზ  -
ნით, სა  ჭი  როა ფი  ნან   სურ მე  ნეჯ   მენ   ტ ში და  საქ   მე  ბუ  ლი 
პერ   სო  ნა  ლი ფლობ   დეს ფი  ნან   სურ რის   კე  ბის მარ   თ ვა  ში 
სა  თა  ნო  დო ცოდ   ნა  სა და პრაქ   ტი  კულ უნ  არ - ჩვე  ვებს. 
ფი  ნან   სუ  რი რის   კე  ბის მარ   თ ვის სფე  რო  ში დაგ   რო  ვი  ლი 
გა  მოც   დი  ლე  ბა შექ   მ ნის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას ტუ  რიზ   მის 
ბიზ   ნეს   ში დრო  ულ  ად მოხ   დეს წარ   მოქ   მ ნი  ლი ფი  ნან  -
სუ  რი რის   კე  ბის მი  ნი  მი  ზა  ცი ა, ნე  იტ   რა  ლი  ზა  ცია და 
ოპ   ტი  მა  ლუ  რი გა  დაწყ ვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბა.

ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვის, რო  გორც ზა  რა  ლე  ბის 
მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის ინ   ს რ ტუ  მენ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა უნ   და 
მოხ   დეს რო  გორც საზღ ვარ   გა  რეთ ისე ქვეყ   ნის 
შიგ   ნით მოგ   ზა  ურ  ობ  ის  ას, რად   გან ში  და ტუ  რიზ   მი 
ტუ  რის   ტუ  ლი პო  ტენ   ცი  ალ  ის ზრდის მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნი 
ფაქ   ტო  რია და ხელს უწყობს ტუ  რიზ   მი  დან მი  ღე  ბუ -
ლი შე  მო  სავ   ლე  ბის ზრდას.

ტუ  რის   ტულ დაზღ ვე  ვა  ში რის   კის მი  ნი  მი  ზა  ცი  ის, 
სა  დაზღ ვე  ვო ოპ  ერ  ა ცი  ებ  ის რენ   ტა  ბე  ლუ  რო  ბი  სა 
და ფი  ნან   სუ  რი მდგრა  დო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის 
მიზ   ნით მი  ზან   შე  წო  ნი  ლია გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნეს გა -
დაზღ ვე  ვის მე  ქა  ნიზ   მი. რაც მნიშ   ვ ნე  ლო  ვა  ნია ქვეყ  -
ნის რე  იტ  ინ   გის   თ ვის და ტუ  რის   ტუ  ლი რე  სურ   სე  ბის 
მო  სა  ზი  დად.

აგ   რო ტუ  რიზ   მის გან   ვი  თა  რე  ბი  სათ   ვის მნიშ   ვ ნე -
ლო  ვა  ნია აგ   რო  დაზღ ვე  ვის გან   ვი  თა  რე  ბაც. ამ მიზ  -
ნით სა  ჭი  როა აგ   რო  დაზღ ვე  ვის სა  ხელ   მ წი  ფო პროგ  -
რა  მის სრულ   ყო  ფა სა  დაზღ ვე  ვო პრე  მი  ის რის   კის 
ად  ექ   ვა  ტუ  რად გან   საზღ ვ რის მიზ   ნით, ფერ   მერ   თა 

ფი  ნან   სუ  რი ზა  რა  ლის სრულ   ფა  სოვ   ნად ან  აზღა -
ურ  ებ  ის  ათ   ვის, თუ  კი ფერ   მე  რის მი  ერ დაზღ ვე  უ ლი 
მოვ   ლე  ნა გახ   და მო  სავ   ლის და  ნაკ   ლი  სის ან მო  უს  ავ  -
ლი  ან  ობ  ის მი  ზე  ზი.

ტუ  რის   ტუ  ლი დაზღ ვე  ვის ურ   თი  ერ   თო  ბის სუ  ბი  ექ  -
ტებს შო  რის წარ   მო  შო  ბი  ლი და  ვე  ბის /უთ  ან   ხ მო  ებ  ის 
შემ   თხ ვე  ვა  ში სა  ჭი  როა გა  მო  ყე  ნე  ბულ იქ   ნეს მე  დი  ა-
ცი  ის მე  ქა  ნიზ   მი, რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს სა  დაო 
სა  კითხე  ბის არ  ას  ას  ამ  არ   თ ლო გზით ურ   თი  ერ   თ შე -
თან   ხ მე  ბით / მო  რი  გე  ბით დრო  ულ  ად დას   რუ  ლე  ბას. 
მე  დი  ა ცი  ის მე  ქა  ნიზ   მის გა  მო  ყე  ნე  ბა ხელს შე  უწყობს 
სა  დაზღ ვე  ვო მომ   სა  ხუ  რე  ბი  სად   მი მომ   ხ მა  რებ   ლის 
მხრი  დან ად  ექ   ვა  ტუ  რი მოთხოვ   ნე  ბი  სა და მო  ლო  დი -
ნის, აგ   რეთ   ვე მომ   ხ მა  რე  ბელ   ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი და 
გამ   ჭ ვირ   ვა  ლე მომ   სა  ხუ  რე  ბის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბას.

მა  ღა  ლი რის   კე  ბის გა  მო ტუ  რიზ   მის ინ   დუს   ტ რია 
ვენ   ჩუ  რუ  ლი ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის   თ ვის ხში  რად შე  მა  ფერ  -
ხე  ბე  ლი ბა  რი  ე რი ხდე  ბა. ის ნაკ   ლე  ბად გა  ნი  ხი  ლე  ბა 
ვენ   ჩე  რუ  ლი კა  პი  ტა  ლის ბაზ   რის მო  ნა  წი  ლედ. თუმ  -
ცა დღეს ბევრ ტუ  რის   ტულ სა  წარ   მო  ში შე  იძ   ლე  ბა 
ინ  ოვ  ა ცი  უ რი იდე  ებ  ის რე  ალ  იზ  ა ცია და ამ გზით 
ტუ  რის   ტულ ბა  ზარ   ზე წარ   მა  ტე  ბის მო  პო  ვე  ბა. ის 
სა  წარ   მო  ე ბი სა  დაც არ  ის კრე  ა ტი  უ ლი გა  რე  მო და 
ინ  ოვ  ა ცი  უ რი მიდ   გო  მე  ბი შე  იძ   ლე  ბა გახ   დეს ვენ   ჩუ -
რუ  ლი და  ფი  ნან   სე  ბის ობი  ექ   ტი.

ბიზ   ნეს გა  რე  მოს გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა ტუ  რიზ   მ ში არ -
ის ამ სფე  რო  ში ინ   ვეს   ტი  ცი  ებ  ის მო  ზიდ   ვის უმ   ნიშ   ვ-
ნე  ლო  ვა  ნე  სი წი  ნა  პი  რო  ბა. სრულ   ყო  ფი  ლი გა  რე  მო 
უზ   რუნ   ველ   ყოფს სა  ქარ   თ ვე  ლო  ში ამ   ბი  ცი  უ რი ამ  ოც -
ან  ის წარ   მა  ტე  ბით რე  ალ  იზ  ა ცი  ას, რაც გუ  ლის   ხ მობს 
სა  ქარ   თ ვე  ლოს რე  გი  ონ  ალ  ურ სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ჰა  ბად 
გა  დაქ   ცე  ვას. 
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