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 შეჯამება 

•  საქართველომ 2016 წლის მეოთხე კვარტალში 1,473,754 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +4.8%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს. 
•  2016 წლის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 6,360,503  უცხოელი ეწვია, 
ზრდა წინა წლის  მაჩვენებელთან შედარებით +7.8%-ია. 
•  საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. 
მეოთხე კვარტალში  მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 
1,258,277 შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების  85%-ს წარმოადგენს. 
•  საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  83% სახმელეთო 
საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში. მეოთხე კვარტალის  განმავლობაში მათი 
რაოდენობა   1,219,656 გაუტოლდა. 
•  მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების 
საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,765 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების 
რაოდენობა კი - 57,049. 
 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

•  საქართველომ 2016 წლის მეოთხე კვარტალში 1,473,754 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +4.8%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს.  
•  რაც შეეხეება 2016 წლის ჯამურ მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 
6,360,503 შეადგინა, ზრდა წინა წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 
+7.8%-ია.  
•  საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოს 
თვეში დაფიქსირდა  (848,381). 
•  საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათი 
და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 38% დარჩა, რაც 
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება  24 საათზე ნაკლები 
პერიოდით ჩამოსულთა  და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი  
შესაბამისად 43%  და 19% შეადგენს. 
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    
IV კვარტალი (2010-2016) 

მოგზაურების შემოსვლა წლების 
მიხედვით 

თვე 2015 2016 
ცვლილება 

%   

იანვარი 309,753 323,781 +4.5% 

თებერვალი 293,152 361,188 +23.2% 

მარტი 386,257 451,737 +17% 

აპრილი 394,752 463,144 +17.3% 

მაისი 454,602 523,091 +15.1% 

ივნისი 496,794 518,758 +4.4% 

ივლისი 737,898 764,763 +3.6% 

აგვისტო 852,446 848,381 -0.5% 

სექტემბერი 568,687 631,906 +11.1% 

ოქტომბერი 504,468 527,895 +4.6% 

ნოემბერი 436,300 459,257 +5.3% 

დეკემბერი 465,985 486,602 +4.4% 

ჯამი 5,901,094 6,360,503 +7.8% 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტაციის მიერ ჩატარებულმა 2013 წლის 
პერიოდის კვლევამ აჩვენა, რომ  მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების  61%-ი 
ტურისტია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის განმარტების მიხედვით 
მოგზაური კლასიფიცირდება ტურისტად თუ იგი  ნებაყოფლობით ტოვებს მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილის ფარგლებს, დასვენების, გაჯანსაღების, საქმიანი ან სხვა 
მიზნით და მისი მოგზაურობა მოიცავს ღამისთევას. ამასთან, იგი უნდა რჩებოდეს 
არაუმეტეს ერთი წლის ვადით და არ უნდა იყოს დასაქმებული მოცემულ ქვეყანაში. 
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ვიზიტის ტიპი 
2015  

IV კვარტალი 
2016  

IV კვარტალი 
ცვლ

% 
წილი 

% 

 24 საათი და მეტი 

(ტურისტი) 
477,651 559,585 +17.2% 38% 

ტრანზიტი 312,973 286,009 -8.6% 19% 

ერთდღიანი 

ვიზიტი 
616,129 628,160 +2.0% 43% 

სულ 1,406,753 1,473,754 +4.8% 



მნიშვნელოვანი ტენდენციები 

• სომხეთი ლიდერობს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით მეოთხე 
კვარტალში. აღნიშნულ პერიოდში სომეხი ვიზიტორების რიცხვმა 422,233 (+6.1%) 
შეადგინა. ხოლო 2016 წლის ჯამური მაჩვენებელით ლიდერი აზერბაიჯანია 1,523,703 
(+9.4%) საერთაშორისო მოგზაურით. 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მეოთხე 
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,258,277 შეადგინა. 
ეს მაჩვენებელი მთლიანი მოგზაურების 85% შეადგენს. რაც შეეხება 2016 წლის 
მონაცემებს, მოგზაურების რაოდენობა მეზობელი ქვეყნებიდან 5,315,451 იყო, რაც 
მთლიანი რაოდენობის 84%-ს წარმოადგენს. გასულ წელს ხსენებული მაჩვენებელი 
88%-ს შეადგენდა.  
• მეოთხე კვარტლის მონაცემებით  მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა  აღსანიშნავია 
ირანიდან (+22,061; +388.9%), რუსეთიდან (+14,436; +7.5%) და აზერბაიჯანიდან 
(+13,488; +4%). რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 
მიერ განხორციელებული მარკეტინგული  კამპანიები. ასევე, მნიშვნელოვანი გავლენა 
იქონია ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ.  
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ინდოეთის (+6,659; +127.5%) და ისრაელის (+6,149; 
+51.4%) მოქალაქეებს შორისაც, რაც გამოწვეულია საქართველოსა და ისრაელს შორის 
ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 
განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიებით.  
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ  მეოთხე 
კვარტალში 53,187 შეადგინა, ხოლო 2016 წლის ჯამური მონაცემებით კი 264,403 
ევროპელი მოგზაურების წილი მეოთხე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 3.6%-ია, 
ხოლო 2016 წლის მთლიან რაოდენობაში 4.2%-ია.  
 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: IV კვარტალი 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით I - IV კვარტალი 
 

ქვეყანა                     
2015 

IV კვარტალი  

2016 

IV კვარტალი 

ცვლილება        

% 

სომხეთი 397,906 422,233 +6.1% 

აზერბაიჯანი 339,354 352,842 +4% 

თურქეთი 326,708 277,335 -15.1% 

რუსეთი 191,431 205,867 +7.5% 

უკრაინა 31,284 36,719 +17.4% 

ირანი 5,672 27,733 +388.9% 

ისრაელი 11,965 18,114 +51.4% 

ინდოეთი 5,223 11,882 +127.5% 

გერმანია 6,586 8,968 +36.2% 

ყაზახეთი 6,237 7,768 +24.5% 

ა შ შ 6,678 6,896 +3.3% 

პოლონეთი 4,570 6,388 +39.8% 

ფილიპინები 4,035 5,919 +46.7% 

ბელარუსი 4,637 5,811 +25.3% 

საბერძნეთი 4,035 4,605 +14.1% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

ქვეყანა 
2015 

I-IV კვარტალი  
2016 

I-IV  კვარტალი 

ცვლილება        

% 

აზერბაიჯანი 1,393,257 1,523,703 +9.4% 

სომხეთი 1,468,888 1,496,437 +1.9% 

თურქეთი 1,391,721 1,256,561 -9.7% 

რუსეთი 926,144 1,038,750 +12.2% 

უკრაინა 141,734 174,858 +23.4% 

ირანი 25,273 147,937 +485.4% 

ისრაელი 59,487 92,215 +55.0% 

ყაზახეთი 36,777 48,849 +32.8% 

პოლონეთი 41,425 44,436 +7.3% 

გერმანია 36,826 40,915 +11.1% 

ბელარუსი 28,959 37,110 +28.1% 

ინდოეთი 12,114 36,410 +200.6% 

ა შ შ  31,147 34,250 +10.0% 

საუდის არაბეთი 9,850 21,257 +115.8% 

საბერძნეთი 19,221 20,340 +5.8% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  მეოთხე კვარტალში  მათი რიცხვი 1,219,656, 
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში 83% შეადგენს. 2016 წლის ჯამია - 
5,182,780. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მეოთხე კვარტალში  და 
მთლიანი წლის განმავლობაში, შესაბამისად 232,667 და 1,066,597 შეადგენს. 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, მეოთხე კვარტალში 307,464, 
სადახლოს სასაზღვრო პუნქტის გავლით, 2016 წლის  ჯამური მონაცემებით კი 
1,262,799 სარფის სასაზღვრო პუნქტის გავლით შემოვიდა. 
 

 
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2016 წელი: IVკვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2015:                   

IV კვარტალი 

2016:                

IV კვარტალი 
ცვლილება  % 

სადახლო სომხეთი 274,897 307,464 11.8% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 247,728 266,922 7.7% 

სარფი თურქეთი 314,586 262,036 -16.7% 

ყაზბეგი რუსეთი 234,906 211,399 -10.0% 

აეროპორტი თბილისი 134,483 193,409 43.8% 

ნინოწმინდა სომხეთი 50,258 50,871 1.2% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 55,293 45,553 -17.6% 

აეროპორტი ქუთაისი 9,213 23,924 159.7% 

ვალე თურქეთი 18,194 22,700 24.8% 

გუგუთი სომხეთი 8,777 21,130 140.7% 

ვახტანგისი სომხეთი 17,474 16,660 -4.7% 

აეროპორტი ბათუმი 12,784 15,334 19.9% 

კარწახი თურქეთი 6,353 14,677 131.0% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი 7,093 6,508 -8.2% 

პორტი ფოთი 3,758 6,345 68.8% 

პორტი ბათუმი 6,972 4,905 -29.6% 

რკინიგზა სადახლო სომხეთი 2,942 3,186 8.3% 

პორტი ყულევი 822 487 -40.8% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი 97 205 111.3% 

ახკერპი სომხეთი 123 39 -68.3% 

საზღვაო 

1% 

სარკინიგზო 

0% 

სახმელეთო 

83% 

საჰაერო 

16% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,765 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 
- 57,049. 
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში 
არსებული განთავსების საშუალებების 26% მოდის. 
• ადგილების რაოდენობით სასტუმროს ტიპის განთავსების საშუალებები 
ჭარბობენ ბაზარზე, მათი წილი 64%-ს შეადგენს. 
 

განთავსების საშუალებების განაწილება   საწოლი ადგილების რაოდენობა რეგიონების 
მიხედვით 

საწოლი ადგილების რაოდენობა ტიპების მიხედვით 

ანგარიში მომზადდა საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და 
დაგეგმვის სამმართველოს მიერ. 
ტელ: +995 322 43 69 99/18 20 
ელ-ფოსტა: infostatistics@gnta.ge 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 
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