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 შეჯამება 

• საქართველომ 2014 წლის პირველ კვარტალში 1,010,323 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +8%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს  
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე 
მოდის. პირველ კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების 
რაოდენობამ  911,660  შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 90%-ს 
წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  88% 
სახმელეთო საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში. პირველი კვარტალის  
განმავლობაში მათი რაოდენობა  887,462 გაუტოლდა 
• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების 
საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,075 შეადგენს, ხოლო საწოლი 
ადგილების რაოდენობა კი - 37,772 
 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ პირველ კვარტალში 1,010,323 საერთაშორისო მოგზაური 
მიიღო, რაც 8%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.  
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა 
მარტის თვეში დაფიქსირდა  (394,884). 
• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტაციის მიერ ჩატარებულმა 
იანვარი-დეკემბრის 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.  
 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

I კვარტალი (2008-2014) 

მოგზაურების შემოსვლა წლების 
მიხედვით 

თვე 2013 2014 
ცვლილება 

%   

იანვარი 280,023 320,005 14% 

თებერვალი 291,659 295,434 1% 

მარტი 363,676 394,884 9% 

აპრილი 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

აგვისტო 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

ჯამი 935,358 1,010,323 8% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი 
ნაწილი სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  პირველ კვარტალში მათი 
რიცხვი 887,462-ია. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი პირველი 
კვარტლის მონაცემებით 105,975 შეადგენს. 
 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, პირველი კვარტლის 
მონაცემებით (281,139) სარფის სასაზღვრო პუნქტის გავლით შემოვიდა. 
  

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2014 წელი:  I კვარტალი 

სასაზღვრო 

პუნქტი 

 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2013:                  

I კვარტალი 

2014:              

I კვარტალი 

ცვლილება     

% 
სარფი თურქეთი 359,250 281,139 -22% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 174,294 206,267 18% 

სადახლო სომხეთი 128,492 166,074 29% 

ყაზბეგი რუსეთი 59,433 105,234 77% 

თბილისის აეროპორტი 77,842 81,869 5% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 41,784 51,078 22% 

ნინოწმინდა სომხეთი 32,609 42,584 31% 

ქუთაისის აეროპორტი 4,033 17,902 344% 

ვალე თურქეთი 20,093 15,876 -21% 

ვახტანგისი სომხეთი 7,321 12,330 68% 

გარდაბანის რკინიგზა 5,820 6,790 17% 

გუგუთი სომხეთი 5,906 6,790 15% 

ბათუმისა ეროპორტი  5,647 6,204 10% 

ფოთის პორტი 5,026 4,542 -10% 

სადახლოს რკინიგზა 3,475 2,787 -20% 

ბათუმის პორტი 3,393 2,164 -36% 

ყულევის პორტი 729 603 -17% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი   93 90 -3% 

ახკერპი სომხეთი 118 0 

საზღვაო 

1% 

სარკინიგზო 

1% 

სახმელეთო 

88% 

საჰაერო 

10% 
წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



მნიშვნელოვანი ტენდენციები 
•  თურქეთი განაგრძობს ლიდერობას საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. პირველი 
კვარტლის მონაცემებით თურქეთიდან - 290,182 (-22%) საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა 
საქართველოში. 
•  საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. პირველ 
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ  911,660 შეადგინა. ეს 
მაჩვენებლი როგორც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში, მთლიანი ვიზიტორების 90% 
შეადგენს. 
•  უკანასკნელ თვეებში აღსანიშნავია  მოგზაურების ზრდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც  
სავიზო რეჟიმის გაუქმებითა და პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლითაც არის განპირობებული. 
პირველი კვარტლის მონაცემების მიხედვით ზრდა რუსეთის ფედერაციიდან  +41%-ს შეადგენს.  
•  მნიშვნელოვანი ზრდა შეიმჩნევა პოლონეთიდან და უკრაინიდან, რაც ქუთაისის 
აეროპორტიდან  Wizz Air-ის მიერ პოლონეთის მიმართულებით ფრენების დანიშვნით და 
უკრაინის მიმართულებით ფრენების დამატებით არის გამოწვეული. აგრეთვე, დიდ როლს 
ასრულებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული 
კამპანიები. პირველი კვარტლის მონაცემებით მოგზაურთა რაოდენობა უკრაინიდან +51%-ით, 
ხოლო პოლონეთიდან +147%-ით  არის გაზრდილი.  
•  პირდაპირი ავიარეისის გახსნამ ერაყის მიმართულებით გამოიწვია უპროცენდენტოდ დიდი 
რაოდენობის მოგზაურების შემოდინება.  პირველი კვარტლის მონაცემებით ერაყელი 
ვიზიტორების რიცხვმა 3,202 შეადგინა, რაც +69%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური 
პერიოდის მონაცემებს.  
•  რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, პირველი კვარტლის მონაცემებით ევროპელი 
მოგზაურების რიცხვმა - 28,834 შეადგინა, მათი წილი პირველი კვარტლის მთლიან 
რაოდენობაში 3%-ია. 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: I  კვარტალი 

მოგზაურთა რაოდენობის სტრუქტურა: 
 I  კვარტალი 
 

ქვეყანა 
2013 

I კვარტალი  
2014 

I კვარტალი 
ცვლილება        

% 

თურქეთი 370,194 290,182 -22% 

აზერბაიჯანი 208,524 267,043 28% 

სომხეთი 172,895 225,507 30% 

რუსეთი 91,136 128,928 41% 

უკრაინა 17,903 26,989 51% 

ირანი 15,683 11,663 -26% 

პოლონეთი 1,863 4,597 147% 

აშშ 4,923 4,439 -10% 

ყაზახეთი 3,081 3,851 25% 

გერმანია 3,542 3,725 5% 

ერაყი 1,898 3,202 69% 

საბერძნეთი 2,861 2,979 4% 

ისრაელი 2,756 2,461 -11% 

გაერთიანებული სამეფო 2,816 2,431 -14% 

ჩინეთი 2,043 2,099 3% 

მეზობელი 

ქვეყნები 

90% 

სხვა 

10% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,075 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 
37,772 
• აჭარის რეგიონი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე 
ქვეყანაში არსებული განთავსების საშუალებების 28% მოდის 
• ადგილების რაოდენობით ბაზარზე სასტუმროს  ტიპის განთავსების 
საშუალებები ჭარბობენ, მათი წილი 64%-ს შეადგენს 

განთავსების საშუალებების განაწილება   საწოლი ადგილების რაოდენობა რეგიონების 
მიხედვით 

საწოლი ადგილების რაოდენობა ტიპების მიხედვით 

angariSi momzadda saqarTvelos turizmis 
erovnuli administraciis kvlevebisa da  
dagegmvis sammarTvelos mier.                 
tel: +995 322 43 69 99/30                       
el-ფოსტა: infostatistics@gnta.ge 

სასტუმრო 

64% 

საოჯახო 

სასტუმრო 

17% 

სასტუმრო 

სახლი 

13% 

სხვა 

6% 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

 


