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akaki bakuraZe 
ekonomikis doqtori, ak. wereTlis saxelmwifo 

universitetis da quTaisis universitetis asoc. profesori

sicocxlis xangrZlivobis zrdis wyaros - 
jandacvis investirebis sakiTxisaTvis

„Jami ars SobisaY da Jami sikudilisaY“ (ekl. 3, 2)

aRar daoben im faqtze, rom mosaxleobis janmrTelobis mdgomareobasa da qveynis 

ekonomikur zrdas Soris pirdapiri da mWidro kavSiria, rameTu ekonomikuri zrda 

qmnis sawyis pirobebs janmrTelobis mdgomareobis amaRlebisTvis [1] da, piriqiT, jan-

mrTeli da dRegrZeli mosaxleoba ekonomikur da biznes procesebSi CarTvis da 

adamianuri kapitalis maqsimalurad gamoyenebis saSualebaa da ekonomikuri zrdis 

ZiriTadi xelisSemwyobi faqtoria, sicocxlis xangrZlivobis zrdis da mokvdaobis 

Semcirebis fonze. aqedan gamomdinarebs cnobili kanonzomierebac: qveynis saerTo gan-

viTarebis mamoZravebeli Zala - adamianuri kapitalis ganviTarebaa, romlis safuZveli 

dRegrZeli da janmrTeli mosaxleobaa! 

am procesebis srulyofili daxasiaTeba da mecnieruli Seswavla gansakuTrebuli 

mondomebis sagani unda iyos samecniero wreebis da mmarTvelobiTi seqtoris mxridan. 

sakiTxis saTanado doneze warmodgenas aqamde xels uSlida rigi faqtorebi [2]. da-

pirebebma da „gaurkvevelma sadazRvevo paketebma“ saxelmwifos da sadazRvevo bazris 

monopolistebis mxridan (aseve, sadazRvevo bazris ganuviTarebam) daRi daasva mosax-

leobis janmrTelobis donis zrdas da igi Tavisi SedegebiT aisaxa kidec sxvadasxva 

Sinaarsis makro maCveneblebis arasaTanado dinamikur cvlilebaSi.

janmrTelobis mdgomareobis gaumjobesobis kvalad, mcirdeba mosaxleobis mokvdaoba 

da izrdeba sicocxlis xangrZlivoba [3]. Catarebuli kvlevebic adastureben im faqts, 

rom janmrTelobis mdgomareobis amaRlebaze zrunva iwvevs mosaxleobis cxovrebis 

donis diferenciacis xarisxis Semcirebas, siRaribis daZlevas da Semosavlebis „Tana-

bar ganawilebas“ [4], rac Zalze aqtualuri da mniSvnelovania dRes. e.i. aucilebelia 

im maCveneblebis mimoxilva, romelTa daxasiaTebiT davadgenT qveynis mosaxleobis jandacvaSi 

danaxarjebis efeqturobas da sicocxlis xangrZlivobis dinamikur cvlilebebze momqmedi 

faqtorebis gavlenis SesaZleblobebs.

qveynis ekonomikuri ganviTarebis, erT sul mosaxleze mSp-s da urbanizaciis tempis,  qalaq-

is mosaxlobis xvedriTi wilis, ojaxis keTildReobis maCveneblis [5], Semosavlebis diferen-

ciaciis maCveneblebisa [6] da umuSevrobis donis cvlileba aris is ZiriTadi maxasiaTeblebi, 

romelTa saSualebiT SesaZlebelia Seswavlil iqnas problema kompleqsurad. 

msoflioSi weliwadSi daaxloebiT 8 milioni adamiani gardaicvleba [7] da sikvdili yve-

laze xSiri faqtia yvela qveyanaSi. mokvdaobis Semcireba da misi struqturis sasurveli Secv-

la yvelaze mZime amocanaa nebismieri mTavrobisaTvis. mis winaaRmdeg sabrZolvelad gasaaq-

tiurebelia ekonomikuri, socialuri da demografiuli kvleva da maCvenebelTa yovelmxrivi 

analizi, rogoricaa mkvlelobisa da janmrTelobis ganZrax mZime dazianebis (%0-Si); TviTm-

kvlelobis (%0-Si) da migraciis saldos (%0-Si); ganqorwinebis sixSiris [8] da alkoholuri 

sasmelebis moxmarebis intensivobis cvlilebac, mokled mosaxleobis ekonomikuri, socialuri 

da demografiuli qcevis Taviseburebebis sruli gaTvaliswineba. 
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vinaidan es maCveneblebi atareben faqtorul xasiaTs, amitom aucilebelia korelaciul-re-

gresiuli analizic, romelic mniSvnelovani daskvnebis gamotanis saSualebas mogvcems. Sedegad, 

avxsniT kavSirs da vipoviT damokidebulebas janmrTelobis mdgomareobas, migracias, jinis koe-

ficints, socialuri, ekonomikuri da demografiuli qcevisa sxvadasxva maCveneblebsa da mosa-

lodneli sicocxlis saSualo xangrZlivobas Soris. rTulia am kavSirebis mizez-Sedegobrivi 

kavSiris xarisxis gaangariSeba, Tumca kompleqsurad ekonomikuri da socialur-demografiuli 

parametrebis cvlilebis erTmaneTTan Sedareba iZleva saSualebas gamovitanoT mniSvnelovani 

daskvnebi, maT Soris, rac ufro sasurvelia socialur-ekonomikuri situacia qveyanaSi mTlianad, 

miT ufro stabiluria socialuri garemo saerTod da ojaxebSic; imatebs qalaqisa da soflis 

niSniT mosaxleobis Semosavlebi (maT Soris, jinis koeficientis sasurveli cvlileba); nak-

lebia adamianuri kapitalis gadineba (migraciis xarjze), mcirdeba umuSevrobis done da dana-

Saulebrivi qmedebebis sixSire (sakuTari Tu sxva pirovnebis mimarT) da a.S. Sesabamisad, izrdeba 

mosalodneli sicocxlis saSualo xangrZlivoba dabadebisas rogorc mTlianad mosaxleo-

bisaTvis, ise asakis, sqesisa da sacxovrebeli adgilis (qalaqi-sofeli) mixedviT.

rogorc wesi, mxolod ekonomikuri faqtorebi [9] aRar arian gadamwyveti jandacvis mdgo-

mareobis gaumjobesobaze, mokvdaobis Semcirebaze da sicocxlis xangrZlivobis zrdaze. 

aseve mniSvnelovania socialuri faqtorebis gavlenac. maTi erTobrivi zemoqmedebis gaTval-

iswinebiT, grZelvadian prognozebzec zrunva ukve droulia, radgan ara mxolod ganviTarebad, 

aramed ganviTarebul qveynebsac ki emuqreba „daberebis“ simwvave [10], radgan sicocxlis xangr-

Zlivobis zrdasTan axlavs mosaxleobis dabereba, rogorc Tanamde produqti,  romelic, Tavis 

mxriv, aseve SeiZleba aRmoCndes ekonomikuri da socialuri procesebis mkveTri cvlilebebis 

Sedegi, da daufiqrebelma nabijebma SeiZleba uaryofiTi gavlena moaxdinos sazogadoebriv 

cxovrebaze, gansakuTrebulad rogorc qveynis ise calkeul moqalaqeebis biujetis struq-

turaze. amdenad, paralelurad unda gaizardos saxelmwifo xarjebi sicocxlis saSualo xan-

grZlivobis maCveneblis zrdis xelSewyobisaTvis yvela mimarTulebiT (swori demografiuli, 

socialuri da ekonomikuri politikis kvalobaze). 

sicocxlis saSualo xangrZlivobis analizs srulyofs kvlevebi saerTo da pirovnuli 

faqtorebis gaTvaliswinebiTac, rogoricaa moqalaq(eb)is mdgomareboba socialur „ierarqiaSi“, 

qcevis Taviseburebani (maT Soris, mavne Cvevebisadmi da kriminalizmisadmi midrekileba) da 

janmrTelobis zogadi mdgomareoba („sirTulis“ xarisxi). isini SeiZleba atarebdnen calkeu-

li moqalaqeebisTvis SemTxveviT xasiaTs, magram socialuri jgufebisaTvis da, saerTod, mosax-

leobisaTvis cxovrebis doneze axdenen sakmao gavlenas. saerTo jamSi, pirovnuli, ekonomikuri, 

socialuri da demografiuli faqtorebi arin mosaxleobis sicocxlis xangrZlivobis da 

jandacvis mdgomareobis gaumjobesobis gamsazRvreli „veqtorebi“.

am konteqstSi, sazogadoebrivi jandacvis mdgomareobis gaumjobesobis mizniT, saWiroa sadaz-

Rvevo bazris ganviTarebaze orientireba da saxelmwifo mxardaWeris politika kerZo sapensio 

fondebis Seqmnisa da waxalisebisaken, radgan momavalSi qveyana aRmoCndeba problemaTa didi 

jgufis winaSe. mosaxleobis „dabereba“ da, miT ufro, sapensio asakis moqalaqis sicocxlis xan-

grZlivobis zrda da maTze mzrunveloba marTalia saamayoa, miT ufro, tradiciuli da qristian-

uli saqarTvelosTvis, magram am procesebis mxardaWera da marTva didi moculobis xarjebTan 

iqneba dakavSirebuli, Sesabamisad, strategiebisa da saprognozo orientirebis dasaxva da maTi 

gadawyvetis gzebi unda iyos Seswavlili globalur konteqstSi, radgan calkeuli asakisaTvis 

sicocxlis saSualo xangrZlivobis mosalodneli mateba da amiT gamowveuli jandacvaze xar-

jebis aucilebeli zrda gamoiwvevs arasasurvel „ekonomikur Sedegebs“...
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xelisufleba mudmivad unda iyos dainteresebuli sadazRvevo bazris ganviTarebaze [11], 

rac mosaxleobis jandacvis mdgomareobis gaumjobesobis wina pirobaa! qveynis adamianuri 

kapitalis ganviTareba damokidebulia ara mxolod axali jandacvis obieqtebis an erTjera-

di RonisZiebebis dafinansebaze, aramed mTavrobis  mier gatarebuli janmrTelobis dacvis 

politikis [12] Semadgeneli calkeuli struqturuli mimarTulebis programis efeqtianobaze, 

radgan mxolod am SemTxvevaSi dadgindeba TiToeuli xarjis ukugeba, zusti strategiuli 

da saprognozo orientirebis produqtiulobis winaswari gansazRvra. yovelive es daexmareba 

mmarTvelobiT seqtors, srulad akontrolos adamianuri kapitalis arasasurveli moZraobis 

raodenobrivi (mokvdaoba da migracia) da xarisxobrivi (SromiTi potencialis Semaferxebeli 

[13]) aspeqtebi.

grafiki #1

jandacvaze xarjebis fardoba mSp-s moculobasTan 2003-2012 ww. (%-Si, [14])

 

mZime materialuri mdgomareoba aferxebs qveynis ekonomikur ganviTarebas da siRaribis da-

Zlevas. jandacvaSi investireba - ekonomikuri zrdis mniSvnelovani winapirobaa da erovnuli 

ganviTarebis programis mTavri komponenti unda iyos. miRwevebi gamoCndeba, Tu prioriteti 

gaxdeba mosaxleobis dabalSemosavliani ojaxebisadmi gansakuTrebuli yuradRebis miqceva 

[15]. rogori iyo jandacvaze mTavrobis mxridan zrunvis dinamika [16], amaze metyvelebs grafiki 

#1. Tu vendobiT oficialur statistikas jandacvis xarjebsa da mSp-s Soris Tanafardoba 

Zalian arasaxarbieloa, xolo am Tanafardobis orniSna niSnulamde misvla albaT ocnebad 

darCeba. sxva qveynebTan Sedarebas azri ar aqvs, radgan iq namdvilad sxva suraTia (ix. grafiki 

#2). 

grafiki #2

jandacvis xarjebis fardoba mSp-sTan (2010 w., %-Si, [17])

 

შეიძლება ატარებდნენ ცალკეული მოქალაქეებისთვის შემთხვევით ხასიათს, მაგრამ სოციალური 
ჯგუფებისათვის და, საერთოდ, მოსახლეობისათვის ცხოვრების დონეზე ახდენენ საკმაო 
გავლენას. საერთო ჯამში, პიროვნული, ეკონომიკური, სოციალური და დემოგრაფიული 
ფაქტორები არინ მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის და ჯანდაცვის მდგომარეობის 
გაუმჯობესობის გამსაზღვრელი „ვექტორები“. 

ამ კონტექსტში, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესობის მიზნით, საჭიროა 
სადაზღვევო ბაზრის განვითარებაზე ორიენტირება და სახელმწიფო მხარდაჭერის პოლიტიკა 
კერძო საპენსიო ფონდების შექმნისა და წახალისებისაკენ, რადგან მომავალში ქვეყანა აღმოჩნდება 
პრობლემათა დიდი ჯგუფის წინაშე. მოსახლეობის „დაბერება“ და, მით უფრო, საპენსიო ასაკის 
მოქალაქის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა და მათზე მზრუნველობა მართალია საამაყოა, მით 
უფრო, ტრადიციული და ქრისტიანული საქართველოსთვის, მაგრამ ამ პროცესების მხარდაჭერა 
და მართვა დიდი მოცულობის ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული, შესაბამისად, სტრატეგიებისა 
და საპროგნოზო ორიენტირების დასახვა და მათი გადაწყვეტის გზები უნდა იყოს შესწავლილი 
გლობალურ კონტექსტში, რადგან ცალკეული ასაკისათვის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის 
მოსალოდნელი მატება და ამით გამოწვეული ჯანდაცვაზე ხარჯების აუცილებელი ზრდა 
გამოიწვევს არასასურველ „ეკონომიკურ შედეგებს“... 

ხელისუფლება მუდმივად უნდა იყოს დაინტერესებული სადაზღვევო ბაზრის განვითარებაზე 
[11], რაც მოსახლეობის ჯანდაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესობის წინა პირობაა! ქვეყნის 
ადამიანური კაპიტალის განვითარება დამოკიდებულია არა მხოლოდ ახალი ჯანდაცვის 
ობიექტების ან ერთჯერადი ღონისძიებების დაფინანსებაზე, არამედ მთავრობის  მიერ 
გატარებული ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის [12] შემადგენელი ცალკეული სტრუქტურული 
მიმართულების პროგრამის ეფექტიანობაზე, რადგან მხოლოდ ამ შემთხვევაში დადგინდება 
თითოეული ხარჯის უკუგება, ზუსტი სტრატეგიული და საპროგნოზო ორიენტირების 
პროდუქტიულობის წინასწარი განსაზღვრა. ყოველივე ეს დაეხმარება მმართველობით სექტორს, 
სრულად აკონტროლოს ადამიანური კაპიტალის არასასურველი მოძრაობის რაოდენობრივი 
(მოკვდაობა და მიგრაცია) და ხარისხობრივი (შრომითი პოტენციალის შემაფერხებელი [13]) 
ასპექტები. 

ჯანდაცვაზე ხარჯების ფარდობა მშპ-ს მოცულობასთან 2003-2012 წწ. (%-ში, [14]) 
გრაფიკი №1 

 

მძიმე მატერიალური მდგომარეობა აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და სიღარიბის 
დაძლევას. ჯანდაცვაში ინვესტირება - ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა და 
ეროვნული განვითარების პროგრამის მთავრი კომპონენტი უნდა იყოს. მიღწევები გამოჩნდება, 
თუ პრიორიტეტი გახდება მოსახლეობის დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისადმი განსაკუთრებული 

ყურადღების მიქცევა [15]. როგორი იყო ჯანდაცვაზე მთავრობის მხრიდან ზრუნვის დინამიკა [16], 
ამაზე მეტყველებს გრაფიკი №1. თუ ვენდობით ოფიციალურ სტატისტიკას ჯანდაცვის ხარჯებსა 
და მშპ-ს შორის თანაფარდობა ძალიან არასახარბიელოა, ხოლო ამ თანაფარდობის ორნიშნა 
ნიშნულამდე მისვლა ალბათ ოცნებად დარჩება. სხვა ქვეყნებთან შედარებას აზრი არ აქვს, რადგან 
იქ ნამდვილად სხვა სურათია (იხ. გრაფიკი №2).  

ჯანდაცვის ხარჯების ფარდობა მშპ-სთან (2010 წ., %-ში, [17]) 
გრაფიკი №2 

 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობას ყველაზე 
ზუსტად ახასიათებს მშპ-ს შეფარდებითი და საშუალო მაჩვენებლები, მოსახლეობის დაავადებისა 
და მოკვდაობის კოეფიციენტები, მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის (იხ. 
გრაფიკი №3) და სხვა მაჩვენებელი. სიცოცხლის ხანგრძლივობის 1991-2001 წწ. დინამიკა თითქმის 
სახარბიელოა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ დღეს რაიმე გვაქვს, მათ შორის, 
ეკონომიკური კეთილდღეობის არსებული მდგომარეობა და სიცოცხლის საშუალო 
ხანგრძლივობის „ევროპული“ მაჩვენებელი (განსაკუთრებით ქალებში), იგი უშუალოდ ჯანდაცვის 
მიმართულებით ისტორიულად სამამულო მიღწევის შედეგია, რაც ჩანს კიდეც მოსახლეობის 
არცთუ დაბალი სიცოცხლის საშულო ხანგრძლივობის და ზრდასრული მოსახლეობის 
მოკვდაობის შემცირებული მაჩვენებლების პირობებში [18]. ასე რომ ტრადიციული ქართული 
დღეგრძელი სიცოცხლის საიდუმლო თაობების ნაღვაწით მიღებული სიმდიდრეა და არ უნდა 
დაივკარგოს, რადგან ითვლება, რომ მემკვიდრეობითობის გავლენის წილი სიცოცხლის 
ხანგრძლივობზე 25%-ა [19] და მის ზრდაზე ზრუნვას გაძიერება ჭირდება, მით უმეტეს რომ 
გრძელვადიანი პერსპექტივა არ გველოდება XX საუკუნის 90-ანი წლების დემოგრაფიული 
დინამიკის გამო.  

საქართველოს მოსახლეობის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას (წელი) 1991-2011 წწ [20]. 
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mosaxleobis socialur-ekonomikuri da janmrTelobis dacvis mdgomareobas yvelaze zustad 

axasiaTebs mSp-s SefardebiTi da saSualo maCveneblebi, mosaxleobis daavadebisa da mokvdao-

bis koeficientebi, mosalodneli sicocxlis saSualo xangrZlivobis (ix. grafiki #3) da sxva 

maCvenebeli. sicocxlis xangrZlivobis 1991-2001 ww. dinamika TiTqmis saxarbieloa, magram unda 

gaviTvaliswinoT, rom Tu dRes raime gvaqvs, maT Soris, ekonomikuri keTildReobis arsebuli 

mdgomareoba da sicocxlis saSualo xangrZlivobis „evropuli“ maCvenebeli (gansakuTrebiT 

qalebSi), igi uSualod jandacvis mimarTulebiT istoriulad samamulo miRwevis Sedegia, 

rac Cans kidec mosaxleobis arcTu dabali sicocxlis saSulo xangrZlivobis da zrdas-

ruli mosaxleobis mokvdaobis Semcirebuli maCveneblebis pirobebSi [18]. ase rom tradiciuli 

qarTuli dRegrZeli sicocxlis saidumlo Taobebis naRvawiT miRebuli simdidrea da ar unda 

daivkargos, radgan iTvleba, rom memkvidreobiTobis gavlenis wili sicocxlis xangrZlivobze 

25%-a [19] da mis zrdaze zrunvas gaZiereba Wirdeba, miT umetes rom grZelvadiani perspeqtiva 

ar gvelodeba XX saukunis 90-ani wlebis demografiuli dinamikis gamo. 

grafiki #3

saqarTvelos mosaxleobis sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba 

dabadebisas (weli) 1991-2011 ww [20].

 

„yvelaferi dadis fulze“. Rirebulebis Sefaseba, romelsac adamianebi aniWeben janmrTelobas, 

urTulesia, radgan saqme ar gvaqvs sabazro saqonelTan, Tumca iribad SeiZleba Sefasdes is 

arCevani, romelsac adamianebi akeTeben fulsa da janmrTelobas Soris. 21-e saukunis dasawyisSi, 

evropis qveynebSi mosaxleobis keTildReobis zrdaze danaxarjebi, dakavSirebuli sicocxlis 

saSualo	xangrZlivobis	zrdasTan,	mSp-Tan	29-38%	iyo	[21].	ratom	aseTi	moSurneoba?	kvlevebma	

aCvena, rom daavadebis mizeziT samuSaos gacdena iwveves mniSvnelovan zarals; moqmedebs Sromis 

nayofierebaze, dasaqmebaze, danazogebze da investiciebze, aRarafers vambobT gardacvalebiT 

miRebul zaralze [22] da es Zalian mniSvnelovani Seswavlis obieqti unda gaxdes [23].

sul ufro naTeli da yuradsaRebi xdeba is faqti, rom socialur-ekonomikur kvlevebSi, 

romelic exeba adamianur kapitals, aucilebelia CairTos pirovnuli, misi sulieri mxarec, 

radgan adamianuri kapitalis moZraobis da dagrovebis myari safuZveli da aucilebeli piro-

ba (Tundac saqarTvelos magaliTze) mosaxleobis fizikuri da sulieri ganviTarebaa, rameTu 

arasasurveli populaciis an/da individualuri janmrTelobis mdgomareobis dabali donis 

SemTxvevaSi, adamianur kapitalSi sxva mimarTuelebiT investireba Cveulebriv dabalefeqtu-

ria [24, 60-64]. am procesebze gavlenas axdens, aseve, iseTi mniSvnelovani faqtorebi, rogoricaa 

sasiamovno saojaxo da samuSao atmosfero, mudmivi samuSao adgili, karieruli winsvlis re-

ყურადღების მიქცევა [15]. როგორი იყო ჯანდაცვაზე მთავრობის მხრიდან ზრუნვის დინამიკა [16], 
ამაზე მეტყველებს გრაფიკი №1. თუ ვენდობით ოფიციალურ სტატისტიკას ჯანდაცვის ხარჯებსა 
და მშპ-ს შორის თანაფარდობა ძალიან არასახარბიელოა, ხოლო ამ თანაფარდობის ორნიშნა 
ნიშნულამდე მისვლა ალბათ ოცნებად დარჩება. სხვა ქვეყნებთან შედარებას აზრი არ აქვს, რადგან 
იქ ნამდვილად სხვა სურათია (იხ. გრაფიკი №2).  

ჯანდაცვის ხარჯების ფარდობა მშპ-სთან (2010 წ., %-ში, [17]) 
გრაფიკი №2 

 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობას ყველაზე 
ზუსტად ახასიათებს მშპ-ს შეფარდებითი და საშუალო მაჩვენებლები, მოსახლეობის დაავადებისა 
და მოკვდაობის კოეფიციენტები, მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის (იხ. 
გრაფიკი №3) და სხვა მაჩვენებელი. სიცოცხლის ხანგრძლივობის 1991-2001 წწ. დინამიკა თითქმის 
სახარბიელოა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ დღეს რაიმე გვაქვს, მათ შორის, 
ეკონომიკური კეთილდღეობის არსებული მდგომარეობა და სიცოცხლის საშუალო 
ხანგრძლივობის „ევროპული“ მაჩვენებელი (განსაკუთრებით ქალებში), იგი უშუალოდ ჯანდაცვის 
მიმართულებით ისტორიულად სამამულო მიღწევის შედეგია, რაც ჩანს კიდეც მოსახლეობის 
არცთუ დაბალი სიცოცხლის საშულო ხანგრძლივობის და ზრდასრული მოსახლეობის 
მოკვდაობის შემცირებული მაჩვენებლების პირობებში [18]. ასე რომ ტრადიციული ქართული 
დღეგრძელი სიცოცხლის საიდუმლო თაობების ნაღვაწით მიღებული სიმდიდრეა და არ უნდა 
დაივკარგოს, რადგან ითვლება, რომ მემკვიდრეობითობის გავლენის წილი სიცოცხლის 
ხანგრძლივობზე 25%-ა [19] და მის ზრდაზე ზრუნვას გაძიერება ჭირდება, მით უმეტეს რომ 
გრძელვადიანი პერსპექტივა არ გველოდება XX საუკუნის 90-ანი წლების დემოგრაფიული 
დინამიკის გამო.  

საქართველოს მოსახლეობის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას (წელი) 1991-2011 წწ [20]. 
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aluri perspeqtivebi da a.S. 

„SeiZleba daupirispirde SemoWril armias, magram ver daupirispirdebi ideas, romlis dro 

dadga“ (v. hiugo). misasalmebelia is faqti, rom adamianuri kapitalTan dakavSirebuli probleme-

bis analizis dros da socialur-ekonomikuri Tu biznes problemebis gadawyvetaSi, sul ufro 

meti Sroma eZRvneba Teologiuri swavlebis gamoyenebas. naSromi mondomebulia gamoZebnos is 

gzebi an gaaqtiuros mosazrebebi Tu rogor SeiZleba gaizardos sicocxlis saSualo xangr-

Zlivoba, jandacvis mdgomareobis gaumjobesobis da mokvdaobis Semcirebis xarjze. swrafi efeq-

tis misaRwevad, problemaze sazogadoebriv zrunvas aucileblad unda miebmas individualuri 

mcdeloba. es ukanaskneli damokidebulia pirovnul Tvisebebze da am sakiTxisadmi personalur 

damokidebulebaze. aq ki mniSvnelovan rols TamaSobs religiuri faqtori „sikvdilis da 

dRegrZeli sicocxlis“ swavlebis Sesaxeb, istoriuli warsulis gaTvaliswinebiT.

„mauwye me,  ufalo, aRsasruli Cemi, da ricxK dReTa CemTa ravden ars, raTa uwyodi, raRa 

makls me“ (fs. 38, 5). sicocxle, sikvdili da, zogadad, dro erTmaneTis ganuyofeli nawilia. 

ar arsebobs sicocxle drois gareSe da dro sicocxlis gareSe, rom aRiweros da gaizomos. 

dabadeba-gardacvaleba-dabadeba-... sazogadoebisTvis da ojaxis wevrebisTvis TiTqos TviTreg-

ulirebadi da martivi, meores mxriv ki urTulesi procesia. rodis iwyeba da rodis mTavrde-

ba	 sicocxle?	 yvelaze	 zusti	 Tanamedrove	 gaangariSebic	 ki	 uZluria	 Cveni	 gardacvalebis	

(sikvdilis dadgomis) TariRis dasadgenad, rameTu es mxolod RvTisTvisaa cnobili. urwmu-

noebi svamen kiTxvas unda gvqondes xangrZlivi sicocxlis imedi an/da gveSinodes Tu ara 

sikvdilis?	masze	pasuxs	scems	wm.	barsanofi	didi	erT-erT	morCils:	„me	rom	giTxra	icocxleb	

Tu mokvdebi, es Sen sargebels ar mogitans. rameTu, Tu getyvi mokvdebi meTqi, maSin Seni cxoneba 

TiTqosda naZaladevi iqneba; imitom rom, rodesac sakuTar Tavs sikvdilis marwuxebSi dainaxav, 

rogorRac saWiroebis gamo, uars ityvi Sens sakuTrebaze. xolo, Tu didi xnis sicocxlis imedi 

gaqvs da cxonebas moisurveb, maSin azrebs sikeTis qmnaSi ganimtkiceb da uecradac rom mokvde, 

Seni cxoneba Tavisufali nebidan gamomdinare iqneba [25, 174]. 

sicocxleze rogorc dRegrZel ise maradiulze (am ukanasknels eniWeba gansakuTrebu-

li mniSvneloba tradiciuli religiebis aRmsarebeli mosaxleobisTvis) da sikvdilze (gar-

dacvalebaze) sxvadasxva epoqaSi da erebSi sxvadasxvagvari warmodgena hqondaT. ase magali-

Tad, Zvelegvipturi swavleba „mkvdarTa wigni“, mTlianad agebuli im galobebze, himnebze Tu 

locvebsa da wyevlebze, romlebic pirdapir kavSirSia dafvlasa da sikvdilTan. amasTan, Ziri-

Tadi zrunva gardacvlilze mimarTulia mxolod erTi mimarTulebiT: Tu rogor „gadarCes“ 

suli sikvdilis Semdeg [26]. tibeturi „bardo Txedol“ (bar-do thos-grol) aswavlis erTgvar 

instruqciebs „sikvdilis pirze“ myofTa sulis momaval cxovrebaze garkvevis Sesaxeb, Tumca 

mniSvnelovani gansxvavebiT sxva „tradiciuli religiebis“ swavlebidan (mag., lamas amocanaa 

auxsnas momakvdavs, rom yvela saSinelebas an silamazes rasac is naxavs, aris misi warmosaxvis 

Sedegi da a.S. [27]). 

budizmSi sxeulis gardacvalebis swavleba mniSvnelovanwilad gansxvavdeba sxva trad-

iciuli religiebis swavlebas, amitom verc SevadarebT mas garkveuli paralelebebis dasad-

genad, radgan rogorc cnobili religiaTmcodne g. oldenbergi ambobs, rom „budizmi uaryofs 

sxeulis arsebobas, rasac mowmobs budas saubari moswavleebTan“ [28]. saocaria erTi faqti, 

rom budas swavlebiT sicocxle ar icvleba sikvdiliT, aramed is iyo da iqneba. am process 

ganixilaven axlavs SemecnebiTi da sikvdili ganixileba aramxolod bunebrivad, aramed sasur-

vel faqtadac [29], mas aqvs sami saxe, xasiaTdeba ciklurobiT da a.S.

„yoveli Seni sunTqva - sikvdilisken nabijia“ [30]. islamSi sikvdils da saerTod gar-
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dacvalebis Semdeg sulis mdgomareobas („saiqio - ahireTi - afterlife“) udidesi mniSvneloba 

eniWeba. yuraniT islimists ar unda eSinodes sikvdilis da igi mudmivad unda zrunavdes 

„ahireTze“, rac Tavis mxriv avaldebulebs mas, rom yvela misi qmedeba iyos gaazrebuli [31]. 

Sesabamisad, yurani pirdapir miuTiTebs, rom yoveli adamiani „ganikiTxeba“ mis mier Cadenili 

boroti da keTili saqmeebisTvis da unda iyos mudmivad mzad sikvdilisaTvis [31]. islamSi 

sikvdilis gagebas didi roli eniWeba (yuranSi igi 160-jer aris naxsenebi [33]). TiToelma zr-

dasrulma musulmanma icis, rom yuranis swavlebiT, mas mouwevs gardacvalebis Semdeg yvela 

qmedebaze pasuxisgeba. amiT isini mudmivad fiqroben TiToeul gadagmul cxovrebiseul nabi-

jze, rom xilul samyaroSi cxovreba droebiTia da yvela mokvdavia [34].

„roca Cven varT, sikvdili ar aris, xolo rodesac sikvdili aris, Cven aRar varT. ase rom, 

igi srulebiT ar exeba arc cocxlebs, arc mkvdrebs, radgan pirvelTaTvis igi ar arsebobs, 

meoreni ki ukve aRar arseboben“ (epikure). ZiriTad filosofiur midinareobeSi gvxdeba sikvdi-

lis garkveulwilad mimsgavsebuli Sinaarsi. magaliTad, antikur filosofiaSi sikvdilis 

gonivruli gaazreba sokratesTanaa mocemuli. igi radikalurad udgeba sikvdils da Tvlis, 

rom sikvdili sicocxlis uaryofa ar aris. sikvdili sulis gayraa sxeulTan... platonis kon-

cefciaSi sikvdilis dros Tavisufldeba ra sxeulisagan, suli WeSmaritebas swvdeba, bevrad 

ukeT azrovnebs, esmis da grZnobs, vidre sxeulis tyveobaSi yofnis dros. adamians SeuZlia 

moipovos ukvdaveba, Tuki Tavad Seqmnis iseT wanamZRvrebs, suls rom miscems SesaZleblobas 

daubrundes RvTaebriv bunebas. stoelebis azriT, yovel dRes sikvdilisaken mivyavarT. adami-

ans gacnobierebuli unda hqondes, rom Tavad sicocxle Seicavs sikvdils [35]... 

„sada	ars,	sikudilo,	sawerteli	Seni?“	(ose	13,	14;	I 	kor.	15,	55).	yvela	drois	adamiani	fiqrob-

da rogor gaexangrZlivebina sicocxle, uamravi Teoriebic ki Seiqmna, dasaxelda asakmiRwevis 

rekordebi, magram dRegrZeli sicocxlis miRwevis sawyisebis moZebna da/an kanonzomierebis 

dadgena	mainc	ar	moxda.	mainc	sad	veZeboT	dRegrZelobis	miRwevis	wyaroebi?	„aravin	Cuengani	

TaviT TKsiT cocxal ars, da aravin TaviT TKsiT mokudebis; rameTu gina Tu cxovel varT, ufli-

sad cxovel varT“ (rom. 13, 7-8). ras fiqrobs da rogori damokidebuleba aqvs sicocxlesTan da 

sikvdilTan qristians, bunebrivia, rom CvenTvis ufro sainteresoa. raTqma unda, es wyaro mxolod 

RvTisganaa da misi mcnebebis aRsrulebaSia! ai sicocxlis xangrZlivobis zrdis kanonzomieri 

safuZveli, romelic Zveli aRTqmis mamamTavrebidan [36] „modis“ (ix. grafiki #4).  

grafiki #4

sicocxlis xangrZlivobis dinamika adamis gaCenidan daviT mefemde (winaswarmetyveli)

 

სიკვდილის გარკვეულწილად მიმსგავსებული შინაარსი. მაგალითად, ანტიკურ ფილოსოფიაში 
სიკვდილის გონივრული გააზრება სოკრატესთანაა მოცემული. იგი რადიკალურად უდგება 
სიკვდილს და თვლის, რომ სიკვდილი სიცოცხლის უარყოფა არ არის. სიკვდილი სულის გაყრაა 
სხეულთან... პლატონის კონცეფციაში სიკვდილის დროს თავისუფლდება რა სხეულისაგან, სული 
ჭეშმარიტებას სწვდება, ბევრად უკეთ აზროვნებს, ესმის და გრძნობს, ვიდრე სხეულის ტყვეობაში 
ყოფნის დროს. ადამიანს შეუძლია მოიპოვოს უკვდავება, თუკი თავად შექმნის ისეთ წანამძღვრებს, 
სულს რომ მისცემს შესაძლებლობას დაუბრუნდეს ღვთაებრივ ბუნებას. სტოელების აზრით, 
ყოველ დღეს სიკვდილისაკენ მივყავართ. ადამიანს გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს, რომ თავად 
სიცოცხლე შეიცავს სიკვდილს [35]...  

„სადა არს, სიკუდილო, საწერტელი შენი?“ (ოსე 13, 14; I კორ. 15, 55). ყველა დროის ადამიანი 
ფიქრობდა როგორ გაეხანგრძლივებინა სიცოცხლე, უამრავი თეორიებიც კი შეიქმნა, დასახელდა 
ასაკმიღწევის რეკორდები, მაგრამ დღეგრძელი სიცოცხლის მიღწევის საწყისების მოძებნა და/ან 
კანონზომიერების დადგენა მაინც არ მოხდა. მაინც სად ვეძებოთ დღეგრძელობის მიღწევის 
წყაროები? „არავინ ჩუენგანი თავით თჳსით ცოცხალ არს, და არავინ თავით თჳსით მოკუდების; 
რამეთუ გინა თუ ცხოველ ვართ, უფლისად ცხოველ ვართ“ (რომ. 13, 7-8). რას ფიქრობს და 
როგორი დამოკიდებულება აქვს სიცოცხლესთან და სიკვდილთან ქრისტიანს, ბუნებრივია, რომ 
ჩვენთვის უფრო საინტერესოა. რათქმა უნდა, ეს წყარო მხოლოდ ღვთისგანაა და მისი მცნებების 
აღსრულებაშია! აი სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის კანონზომიერი საფუძველი, რომელიც 
ძველი აღთქმის მამამთავრებიდან [36] „მოდის“ (იხ. გრაფიკი №4).   

სიცოცხლის ხანგრძლივობის დინამიკა ადამის გაჩენიდან დავით მეფემდე (წინასწარმეტყველი) 
გრაფიკი №4 

 

„სიცოცხლე ესაა გონების, სულისა და სხეულის ერთობა და თანაშერთვა, სიკვდილი კი არის არა 
თანაშერთულთა მოსპობა, არამედ დარღვევა მათი კავშირისა, რადგან ღვთისგან ნარჩუნდება 
ყველა მათგანი რღვევის შემდეგაც“ [37, 30]. „აჰა, ესერა, მიმიცემიეს თქუენ წინაშე დღესდღე 
ცხორებაჲ და სიკუდილი... ისმინე მცნებანი უფლისა ღმრთისა შენისანი, რომელსა-ესე მე გამცნებ 
შენ ... და დაიმარხნე ყოველნი მცნებანი მისნი და სამართალნი მისნი და მშჯავრნი, სცხონდეთ და 
განმრავლდეთ... უკეთუ ... არა ისმინო შენ უფლისა ღმრთისა შენისაჲ ... გაუწყებ შენ დღესდღე, 
რამეთუ ... არა დღეგრძელ იყვნეთ თქუენ ქუეყანასა მას ზედა (2 სჯ. 30, 15-18, [38]) და „... თავით 
თჳსით განჩინებაჲ იგი სიკუდილისაჲ მოგუეღო“ (II კორ. 1, 9). სიკვდილი, როგორც მოვლენა, არ 
მოდის ღვთისგან! „რამეთუ ღმერთმან სიკუდილი არ დაჰბადა“ (სიბრ. 1,13), არამედ „გულის 
თქუმაჲ იგი მიუდგის და შვის ცოდვაჲ და ცოდვაჲ იგი სრულ-იქმნის და შვის სიკუდილი“ (იაკ. 1, 
15) და „ვითარცა-იგი ერთისა მის კაცისათჳს ცოდვაჲ სოფლად შემოჴდა და ცოდვისა ძლით - 
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„sicocxle esaa gonebis, sulisa da sxeulis erToba da TanaSerTva, sikvdili ki aris ara 

TanaSerTulTa mospoba, aramed darRveva maTi kavSirisa, radgan RvTisgan narCundeba yvela 

maTgani rRvevis Semdegac“ [37, 30]. „aha, esera, mimicemies Tquen winaSe dResdRe cxorebaY da si-

kudili... ismine mcnebani uflisa RmrTisa Senisani, romelsa-ese me gamcneb Sen ... da daimarxne 

yovelni mcnebani misni da samarTalni misni da mSjavrni, scxondeT da ganmravldeT... ukeTu ... 

ara ismino Sen uflisa RmrTisa SenisaY ... gauwyeb Sen dResdRe, rameTu ... ara dRegrZel iyvneT 

Tquen queyanasa mas zeda (2 sj. 30, 15-18, [38]) da „... TaviT TKsiT ganCinebaY igi sikudilisaY mo-

gueRo“	(II 	kor.	1,	9).	sikvdili,	rogorc	movlena,	ar	modis	RvTisgan!	„rameTu	RmerTman	sikudili	

ar dahbada“ (sibr. 1,13), aramed „gulis TqumaY igi miudgis da Svis codvaY da codvaY igi srul-

iqmnis da Svis sikudili“ (iak. 1, 15) da „viTarca-igi erTisa mis kacisaTKs codvaY soflad Se-

moPda da codvisa ZliT - sikudili, da esreT yovelTa kacTa zeda sikudili moiwia, romliTa 

yovelTa Sescodes“ (rom. 5,12), anu sikvdili - Cveni codviT dacemis sazRauria, Ralaa da sxva 

araferi. igi Cvens gamo gaCnda Cvenive cxovrebaSi, vinaidan codvis memkvidreobiT davkarged 

miwaze saukuno cxovreba! [39]

„... yoveli, romeli ara sarwmunoebiT ars, igi codva ars“ (rom. 13, 23). morwmunem (vinc sau-

kuno cxovrebaze fiqrobs) aseTi saSineleba unda miiRos, rogorc „sikudili kacisa gansuen-

ebaY ars“ (iob. 3, 23) da „vin ars kaci, romeli cxondes da ara ixilos sikudili“ (fs. 88, 49). wm. 

tixon zadoneli gvmoZRvravs, rom sikvdili CvenTvis nacnobicaa da ucnobic. nacnobia, radgan 

yvela gardavicvlebiT; ucnobia, radgan ar viciT rodis, rogor da sad moxdeba es. rac mets 

vcxovrobT, miT ufro ileva Cveni darCenili cxovreba, gvimcirdeba sicocxlis dReni da vuax-

lovdebiT sikvdils [40]. 

qristianuli cxovrebis wesiT SegviZlia gavixangrZlivoT sicocxle, rogorc amas isto-

riulad da realurad aRwevdnen morwmuneni, maT Soris, erSi myofnic da sasuliero pirebi 

(mamamTavrebi, qristes aRmsareblebi, meudabnoe mamebi da a.S.). amdenad, SegviZlia miwier cxovre-

baSive mivaRwioT dRegrZelobas da, amasTan, SevqmnaT Cveni saukuno cxorebis winapirobebi da, 

saerTod, ar unda SegvaSinos sikvdilma, Tu mas aRviqvamT rogorc Sanss, romlis dadgomiT 

movipovebT sulis maradiuli cxonebas, rameTu ambobs ufali: „me cxorebaY saukunoY mivsce maT, 

da ara warwmyden ukunisamde“ (in. 10, 28) da radgan es WeSmaritebaa, maSin sikvdilo - „amieriT-

gan sasurvel xar Sen marTalTaTKs, viTarca ganuyofelad RmrTisa SemaerTebeli“ [41].

„ganwvala RmerTman Soris naTlisa da Soris bnelisa da uwoda RmerTman naTelsa dRe 

da bnelsa uwoda Rame. da iqmna mwuxri da iqmna ganTiad dRe erTi“ (dab. 1, 4-5). rac Seexeba 

drois xangrZlivobas, romlis mixedviT izomeba sicocxlis xangrZlivoba, anu asaki [42], igi 

bibliurad iwyeba dRe-Ramis aTvliT [43], romelTa erTobliobiT, Cveulebriv, miiReba erTi weli, 

Tumca wm. werilSi gvxdeba iseTi adgilebic, roca „dRis“ Sinaarsi moicavs rogorc drois 

konkretul moments an zomas, ise garkveul xangrZlivobas da periods  [44]. 

unda	gveSinodes	Tu	ara	sikvdilis?	„vin	ars	kaci,	romeli	cxondes	da	ara	ixilos	sikudi-

li“ (fs. 88, 49). meomars, romelsac eSinia, verasodes gamoiCens simxneves, Caidens simamaces da 

miaRwevs gamarjvebas, „viTarca-igi wina-uc kacTa erT gzis sikudili“ (ebr. 9, 27). qristianuli 

religia (aseve, islami da sxva tradiciuli) aswavlis, rom faqtobrivad sikvdili Tavisi 

dadgomiT ar wyvets adamianis arsebobas, aramed saxes ucvlis da kvdeba mTlianobaSi ara 

adamiani, aramed mxolod sxeuli, xolo sicocxles ukvdavad inarCunebs suli [45], romliTac 

adamiani emsgavseba RmerTs da rogorc gmoZRvravs ufali: me „var RmerTi abrahamisi da Rmer-

Ti	isakisi	da	RmerTi	iakobisi?	...	RmerTi	mkudarTaY, aramed cxovelTaY“ (mT. 22, 32). wm. egnate 

(brianCaninovi) gvmoZRvravs, rom sikvdili aris udidesi saidumlo, igi adamianis miwieri, droe-
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biTi da xanmokle cxovrebidan maradisobaSi dabadebaa! [46] gvamxnevebs wm. ioane oqropiric: 

yovelTvis elode sikvdils, magram arasdros SegeSindes, radgan erTic da meorec sibrZnis 

niSania [47] da ar unda gveSinodes, radgan „sofelsa amas Wiri gaqus, aramed nu geSinin, rameTu 

me miZlevies sofelsa“ (in. 16, 33), rameTu „maSin aResrulos sityuaY igi werilisaY: dainTqa si-

kudili ZleviTa“ (1 kor. 15, 54; [48]).

bunebrivia, yvela adamiani ocnebobs dRegrZel sicocxleze, magram qristianma, gvaswavlis 

wm. tixon zadoneli, amasTan unda ifiqros aseve netar sikvdilzec [49]. gamodis, rom iseTi 

cxovrebis wesiT unda vicxovroT da vizrunoT sicocxlis gaxangrZlivebaze, romelic „ne-

tar sikvdilTan“ migviyvans. calkeul moqalaqeTa sakuTar sicocxleze aseTi mcdelobiT, 

sazogadoeba miiRebs socialuri stabilurobis da keTildReobis amaRlebis garantias, gaum-

jobesdeba mosaxleobis janmrTelobis mdgomareoba, jandacvaze saxelmwifo xarjebis uku-

geba da gaCndeba siRaribis daZlevis realuri Sansic [50], miiRweva (asakis da sacxovrebeli 

adgilis mixedviT) mokvdaobis koeficientebis Semcirebis gzebi, gamoikveTeba sicocxlis 

saSualo xangrZlivobis zrdis perspeqtivebi da Semcirdeba mosaxleobis „daberebis“ mosa-

lodneli uaryofiTi Sedegebi da a.S. yvelaze didi mzrunveli xom yovelTvis CvenTanaa - 

RmerTi, rameTu ambobs ufali - „me Sen Tana var, ufali RmerTi Seni, yovelsa adgilsa, vidreca 

xKdodi“ (iso,1, 9).

wyaroebi da SeniSvnebi:

1. raTqma unda, mniSvnelovania pirovnebis individualuri mcdelobac, rameTu „aravin sada 

Tavi Tvisi moiZulos, aramed zrdin da hfufunebn mas“ (ef. 5, 29).

2. maT Soris, samwuxarod, bolomde ar gamoCnda xelisuflebis politikuri nebac - irCevs 

Tu igi prioritetad am problemis gadawyvetas Tu kvlav Seecdeba miaRwios mxolod, ubralod 

„minimalur dones da a.S.“

3.	an	piriqiT,	romlis	naTeli	magaliTi	iyo	XX-XXI 	ss.	mijna,	ramac	daRi	daasva	saqarTvelos	

mosaxleobis struqturas, rac aisaxa kidec demografiuli maxasiaTeblebis gauaresebaSi, rac 

Seexeba maT aRdgenas, sasurvel niSnulamde misvlas didi dro daWirdeba. 

4. vrclad: Bloom, D., Canning, D., The Health and Wealth of Nations // Science. 2000. Vol. 287. Issue 
5456; Preston, S., The Changing Relation Between Mortality and Level of Economic Development // Population 
Studies. 1975. Vol. 29. Issue 2; Subramanian, S. V., Belli P., Kawachi I.,  The Macroeconomic Determinants of 
Health // Annual Review of Public Health. 2002. Vol. 23.

5. ojaxis yvela Semosavlis fardoba wevrTa raodenobaze

6. aseve, komerciuli bankebis monacemebiT gaangariSebuli anabrebis Cawolis koeficientis 

da Senaxvis vadis maCveneblebiT SeiZleba aseve vismjeloT mosaxleobis danazogebis stabi-

lurobaze, rac cxovrebis donis mniSvnelovani maxasiaTeblebia.

7. www.euro.who.int
8. ganqorwinebaTa ricxvis fardoba qorwinebaTa ricxvTan. SeiZleba aq CavrToT, aseve, 

depresiis gamomwvevi sxva socialur-demografiuli faqtorebis maCveneblebi. 

9. gasaTvaliswinebelia is faqtic, rom mxolod maRali dasaqmeba, Semosavlebisa da keTil-

dReobis zrda ar iZleva jandacvis sasurveli donis miRwevas. magaliTad, mompovebeli da 

zogierTi gadamamuSavebeli warmoebam SeiZleba negatiurad imoqmedos garemoze, masze zemo-

qmedebis aucilebeli zedamxedvelobis, kontrolis da regulirebis gareSe, an kidev - iseTi 

produqciis warmoebis maCveneblebis zrdam, romelic dakavSirebulia im saxis produqtebis 

warmoebasTan, romlebic uaryofiT gavlenas axdenen mosaxleobis janmrTelobaze. mokled, 
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aucilebelia ganisazRvros ekonomikuri zrdis Sedegebis ganawileba „sasurveli“ da „arasa-

surveli“ niSniT. vrclad, www.medeconomics.ru-ze
10. Allianz Demographic Pulse-s kvlevis Sedegebi ix. www.allianz.ru-ze.
11. sabazro pirobebSi, sadazRvevo bazris ganviTarebisaTvis zrunvis istoria saqarTveloSi 

mwirea da, saerTo jamSi, mimarTuli ar iyo farTo fenebisTvis, aramed emsaxureboda „kerZo in-

teresebs“. „100 axali saavadmyofo“ - piar-kampania aRmoCnda, vidre moqalaqeebisTvis sargebeli, 

radgan Zalian mcirea regionebSi mosaxleobis Semosavlebi jandacvisaTvis saWiro xarjebis 

gasawevad  da aSkara iyo sadazRvevo bazris mcire zomis moTamaSeebidan sasurveli „zomisa da 

xarisxis“ produqtebis SeTavazeba, amas daemata, sadazRvevo bazris monopolia da a.S.

12. am programis farglebSi gasaTvaliswinebelia, rom ekonomikuri da biznes procesebis 

globalizaciam da vaWrobis libelarizmisken swrafvam saqarTvelo daayena mniSvnelovani 

problemis winaSe, rogoricaa uxarisxo sakvebi produqtebis, medikamentebis da samedicino 

daniSnulebis sagnebis importi, amitom aucilebelia maTze kontrolis gamkacreba.  ar unda 

dagvaviwydes aseve, rom erT-erTi mTavali prioriteti unda gaxdes mosaxleobis sanitaruli 

pirobebis gaumjobesoba, romelic dadebiTad aisaxeba qveynis ekonomikur zrdaze da, Sesabam-

isad, siRaribis daZlevaze. jandacvis saerTaSoriso organizaciis kvlevebiT - antisanitari-

isTvis daxarjul TiToTeul dolars moaqvs 7  aSS. dolaris Semosavali, xolo umeqmedobis 

gamo ikargeba warmoudgeneli Tanxebi. vrclad www.esa.un.org-ze
13. daavadebis gavrcelebis sixSire, mavne Cvevebisadmi midrekileba da a.S.

14. wyaro: www.geostat.ge
15. www.euro.who.int; cnobisTvis, saqarTveloSi jandacvis sistemis efeqturobis Sefaseba 

msoflios jandacvis organizaciis mier pirvelad Catarda 2009 wels. maTive angariSiT, es 

iyo pirveli nabiji Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis saministrosTvis, ukeTesi 

politikis Camosayalibeblad xelmisawvdomi mtkicebulebebis gamoyenebis mizniT. amave dros, 

is aSkarad miuTiTebs saimedo monacemebis naklebobaze. srulad ixileT: www.healthrights.ge
16. msoflio jandacvis organizaciis „makroekonomikisa da jandacvis “specialuri komisiis 

daskvniT ganviTarebadma qveqnebma 2015 wlamde jandacvaze xarjebis fardoba mSp-sTan unda 

gazardon 2%-iT. vrclad www.euro.who.int-ze
17. wyaro: www.creativeconomy.ru
18. meti sicxadisaTvis ix. www.geostat.ge
19. www.scienceagainstaging.com
20. wyaro: www.geostat.ge
21. www.test.cp.euro.who.int
22. amerikel mecnierTa azriT erT sul mosaxleze mSp-s maCveneblis grZelvadiani zrda 

damokidebulia zrdasruli mosaxleobis mokvdaobis cvlilebaze, raTqma unda, sxva faqtorebT-

an erTad, da ara pirqiT. www.ncbi.nlm.nih.gov
23. www.euro.who.int
24. am sakiTxis garSemo srulad SeiZleba ixiloT: Миллер М., Влияние уровня здоровья 

населения на увеличение человеческого капитала, ж. «Креативная экономика» № 7 (19), 2008 г.
25.	sulieri	cxovrebis	saxelmZRvanelo,	naw.	II.	

26. www.pravmir.ru
27. www.putimaga.ru
28. www.mystique.com
29. www.antaiji.dogen-zen.de, www.sgi.org, www.buddhanet.net
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30. n. balaRa (musulmani sasuliero moRvawe)

31. dawvrilebiT ix. www.lossofsoul.com
32. yuranis swavlebiT adamiani kvdeba ise, rogorc icxovra. ufro metic, am wigniT ala-

hisTvis wamebulebi ver grZnoben sikvdilis „mware gemos“ da verc xvdebian, rom gardaicvalen, 

xolo codvilebs eliT saSineli sikvdili... (yurani, 8, 50-52) 

33. www.islamdag.ru, www.lossofsoul.com, www.assalam.ru
34. www.qurani-kerim.narod.ru., сура «Аль-‘Анкабут», аят 57, сура «Аль-Джуму‘а», аят 8 и сура «Алу 

‘Имран», аят 185
35. www.sibrdzne.ge
36. ratom Semcirda sicocxlis xangrZilvoba biblikri istoriiT, qristianuli eklesiis 

mnaTobi wm. efrem asuri pirdapir migviTiTebs, rom RmerTma Seamcira kacTa sicocxlis xan-

grZlivoba samocdaaT wlamde da esec wyalobaa, radgan ar moxdes codvebSi gamravleba da 

ganvrcoba, codvisadmi Cvenive midrekilobis gamo (www.omolenko.com).

37. saTnoebaTmoyvareoba, naw. 1, #90.

38. wm. mose uflis saxeliT moZRvravda ara mxolod maSindel ebraelebs, aramed saukunod 

yvelas. Sedar. 2 sj. 4, 25-26 da 40; 5, 16 da 33; 6, 2; 11, 9; 17, 20; 22, 7; 25, 15; 30, 9, 18; 32, 47; msj. 2, 7; fs. 

90, 16; efs.  6, 3 da a.S.

39. Sedareb.:  „rameTu Cemda cxorebaY qriste ars, da sikudili – SesaZinel“ (fil. 1, 21)

40. www..martlmadidebloba.ge
41. daujdomeli micvalebulTa sulTa SewevnisaTvis, kondaki 11.
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