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საქართველო 

 

ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 2020 

 
ეს მოკლე მიმოხილვა წარმოგვიდგენს განახლებულ მონაცემებს ადამიანური კაპიტალის ინდექსის (HCI) შესახებ. ის პირველად 2018 წელს გამოქვეყნდა და აფასებს 

ადამიანური კაპიტალის ოდენობას, რომელსაც სავარაუდოდ დღეს დაბადებული ბავშვი დააგროვებს 18 წლის ასაკის მიღწევისას. ის გვიჩვენებს მშრომელთა მომდევნო 

თაობის პროდუქტიულობას სრული განათლებისა და სრულყოფილი ჯანმრთელობის ნიშნულთან შედარებით.  2020 წელს დაბადებული ბავშვი ზრდასრულ ასაკში 

საშუალოდ  თავისი პროდუქტიულობის 56 პროცენტს მიაღწევს. ყველა მონაცემი ასახავს COVID-19 -მდე არსებულ მდგომარეობას. 

 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 
 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსი. საქართველოში დღეს დაბადებული ბავშვი სრული განათლებისა და სრულყოფილი ჯანმრთელობის შემთხვევაში ზრდასრულ ასაკში 

თავისი შესაძლო პროდუქტიულობის  57 პროცენტს  მიაღწევს, რაც შედარებით დაბალია ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის საშუალო 

მაჩვენებელი, მაგრამ ოდნავ მაღალია საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების მონაცემზე. 2010 -დან 2020 წლამდე პერიოდში ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 

საქართველოსთვის  0.54 -დან 0.57-მდე გაიზარდა. 1-ლ დიაგრამაზე ნაჩვენებია თუ როგორ იცვლებოდა ადამიანური კაპიტალის ინდექსი და მისი თითოეული 

კომპონენტი დროთა განმავლობაში.  

 
• ხუთი წლის ასაკის მიღწევის ალბათობა საქართველოში დაბადებული ყოველი 

100 ბავშვიდან  აღწევს 5 წლის ასაკს. 
 
• სასკოლო განათლების წლების რაოდენობა საქართველოში ბავშვი, რომელიც 

განათლებას 4 წლის ასაკში იწყებს, სავარაუდოდ სასკოლო განათლების

წელს  თავის მე -18 დაბადების დღისთვის დაასრულებს. 

 

• ჰარმონიზებული ტესტური შეფასების ქულები საქართველოში მოსწავლეები 

იღებენ ქულას სკალაზე, სადაც წარმოადგენს მაღალ შედეგს, ხოლო 

300 წარმოადგენს მინიმალურ შედეგს. 

• სწავლის მიხედვით კორექტირებული სასკოლო წლები  მოსწავლეთა 

ფაქტიური სწავლის გათვალისწინებით სასკოლო წლების სავარაუდო 

რაოდენობა მხოლოდ წელია  

 
• ხანდაზმული ასაკის მიღწევის მაჩვენებელი საქართველოს მასშტაბით  15 წლის 

ბავშვების პროცენტი მიაღწევს 60 წლის ასაკს ეს სტატისტიკა მიუთითებს 

ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ რისკებზე, რომელთა წინაშეც დღეს 

დაბადებული ბავშვი შეიძლება აღმოჩნდეს მიმდინარე პირობებში. 

• ჯანსაღი განვითარება  (შეფერხების გარეშე). მონაცემები განვითარების 

შეფერხების შესახებ საქართველოსთვის არ რის ხელმისაწვდომი.   

 
ადამიანური კაპიტალის ინდექსის განსხვავება გენდერული და 

სოციალურ - ეკონომიკური ჯგუფების მიხედვით  
 
საქართველოში ადამიანური კაპიტალის ინდექსი გოგონებისთვის უფრო მაღალია 

ვიდრე ვაჟებისთვის. 1-ლ ცხრილში ნაჩვენებია გენდერული ჩაშლა ინდექსის 

თითოეული კომპონენტისთვის. 
 
საქართველოში არ არის საკმარისი მონაცემები ადამიანური კაპიტალის ინდექსის 

ჩასაშლელად სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფების მიხედვით.   
 
 

ცხრილი ადამიანური კაპიტალის ინდექსი გენდერის და სოციალურ-

ეკონომიკური ჯგუფის მიხედვით  
 
კომპონენტი                 ვაჟები  გოგონები   სულ 

    

 

ადამიანური კაპიტალის ინდექსი 0.53 0.61 0.57 
5 წლის ასაკის მიღწევის ალბათობა 0.99 0.99 0.99 
სასკოლო განათლების წლების რ-ბა 12.8 13.1 12.9 
ჰარმონიზებული ტესტური შეფასების ქულები 391 410 400 
სწავლის მიხედვით კორექტირებული სასკოლო წლები  8.0 8.6 8.3 

ზრდასრული ასაკის მიღწევის მაჩვენებელი 0.78 0.92 0.85 
შეუფერხებელი განვითარების მაჩვენებელი - - - 

HCI კოეფიციენტი (უმდიდრესი / უღარიბესი 20 პროცენტი)   - 
 
სოციალურ - ეკონომიკური ნიშნით ჩაშლილი ადამიანური კაპიტალის ინდექსის 

შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხ. ბმული: 

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/ insights-from-disaggregating-the-

human-capital-index  

 
დიაგრამა 1. ადამიანური კაპიტალის ინდექსი (HCI) და მისი 

კომპონენტები  
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შენიშვნა: 

- დიდი ზომის რგოლი აღნიშნავს საქართველოს 2020 წელს 

- რომბი აღნიშნავს საქართველოს 2010 წელს 

- მცირე რგოლებით აღნიშნულია სხვა ქვეყნები 

- მსხვილი, ვერტიკალური ხაზებით და რგოლების ფერებით აღნიშნულია 
განაწილების კვარტილები 
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