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 შეჯამება 
• საქართველომ 2015 წლის მეორე კვარტალში 1,346,148 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც  +8.2%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს  
• ექვსი  თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს  2,335,310  უცხოელი ეწვია, 
ზრდა წინა წლის  მაჩვენებელთან შედარებით +3.6%-ია 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. 
მეორე კვარტალში  მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ  1,175,748 
შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების  87%-ს წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  85% სახმელეთო 
საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში. მეორე კვარტალის  განმავლობაში მათი 
რაოდენობა  1,141,601   გაუტოლდა 
• მეორე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,420 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი - 
48,996 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ 2015 წლის მეორე კვარტალში 1,346,148  საერთაშორისო მოგზაური 
მიიღო, რაც  +8.2%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.  
•  რაც შეეხეება ექვსი თვის მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 2,335,310 
შეადგინა, ზრდა წინა წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით +3.6%-ია.  
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა ივნისის 
თვეში დაფიქსირდა  (496,794). 
•  საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათი 
და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 37.5% დარჩა, რაც 
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება  24 საათზე ნაკლები 
პერიოდით ჩამოსულთა  და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი  
შესაბამისად 37.7% და 24.7% შეადგენს.  
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

II კვარტალი (2010-2015) 

მოგზაურების შემოსვლა წლების 
მიხედვით 

თვე 2014 2015 
ცვლილება 

%   

იანვარი 320,005 309,753 -3.2% 

თებერვალი 295,434 293,152 -0.8% 

მარტი 394,884 386,257 -2.2% 

აპრილი 393,209 394,752 +0.4% 

მაისი 396,264 454,602 +14.7% 

ივნისი 454,347 496,794 +9.3% 

ივლისი 

აგვისტო 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

ჯამი 2,254,143 2,335,310 +3.6% 

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. 

  

 



მნიშვნელოვანი ტენდენციები 
• თურქეთი განაგრძობს ლიდერობას საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. მეორე 
კვარტალში თურქი ვიზიტორების რიცხვმა 343,418 (-7.8%) შეადგინა. ხოლო ექვსი თვის ჯამურმა 
მაჩვენებელმა კი -  605,410 (-8.7%). 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მეორე კვარტალში 
მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,175,748 შეადგინა. ეს მაჩვენებლი მთლიანი 
მოგზაურების 87% შეადგენს. რაც შეეხება ექვსი თვის მონაცემებს, მოგზაურების რაოდენობა 
მეზობელი ქვეყნებიდან  2,075,044 იყო, რაც მთლიანი რაოდენობის 89%-ს წარმოადგენს. გასულ 
წელს ხსენებული მაჩვენებელი 88%-ს შეადგენდა.  
• მეორე კვარტლის მონაცემებით  მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა  აღსანიშნავია 
სომხეთიდან, რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან.  რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული  კამპანიები. მეორე 
კვარტლის მონაცემების მიხედვით  რაოდენობრივი ზრდა  სომხეთიდან (+53,059, +20.2%), 
რუსეთიდან (+49,543, +29.2%),  და აზერბაიჯანიდან (+29,139, +10.9%) -ს შეადგენდა. 
• პირდაპირი ავიარეისის გახსნამ არაბთა გაერთიანებული საემიროების  მიმართულებით  და ამ 
ქვეყანაში განხორციელებულმა მარკეტინგულმა აქტივობებმა გამოიწვია უპროცენდენტოდ 
დიდი რაოდენობის მოგზაურების შემოდინება. მეორე კვარტალში აღნიშნული ქვეყნა ზრდის 
რაოდენობრივ მაჩვენებელში მეოთხე ადგილზეა და  ეს მაჩვენებელი +4,089 შეადგენს. რაც 
787.9%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს.  
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ბელარუსიდანაც (+2,011, +50.6%,), რაც გამოწვეულია 
საქართველოსა და ბელარუსს შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით და ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიებით. ექვსი თვის 
მონაცემით ბელარუსიდან მოგზაურთა რაოდენობა +2,766  ვიზიტორით გაიზარდა (+47%).   
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ  მეორე კვარტალში  
64,352 შეადგინა, ხოლო ექვსი თვის მონაცემებით კი 96,350, ევროპელი მოგზაურების წილი 
მეორე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 5%-ია, ხოლო ექვსი თვის მთლიან რაოდენობაში 4%-ია.  
 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: II კვარტალი 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით I - II კვარტალი 
 

ქვეყანა                     
2014 

II კვარტალი  

2015 

II კვარტალი 

ცვლილება        

% 

თურქეთი 372,570 343,418 -7.8% 

სომხეთი 262,475 315,534 +20.2% 

აზერბაიჯანი 268,264 297,403 +10.9% 

რუსეთი 169,850 219,393 +29.2% 

უკრაინა 34,869 31,669 -9.2% 

ისრაელი 11,998 14,494 +20.8% 

პოლონეთი 13,145 12,099 -8.0% 

გერმანია 9,172 9,089 -0.9% 

ა შ შ 7,798 8,922 +14.4% 

ყაზახეთი 6,425 8,651 +34.6% 

ბელარუსი 3,974 5,985 +50.6% 

გაერთიანებული სამეფო 4,068 5,151 +26.6% 

არაბ გაერ საემ 519 4,608 +787.9% 

ირანი 13,814 4,443 -67.8% 

საბერძნეთი 4,820 4,303 -10.7% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

ქვეყანა 
2014 

I-II კვარტალი  
2015 

I-II კვარტალი 

ცვლილება        

% 

თურქეთი 662,752 605,410 -8.7% 

აზერბაიჯანი 535307 581006 +8.5% 

სომხეთი 487982 545187 +11.7% 

რუსეთი 298778 343441 +14.9% 

უკრაინა 61858 55335 -10.5% 

ისრაელი 14459 17018 +17.7% 

პოლონეთი 17742 15292 -13.8% 

გერმანია 12897 15194 +17.8% 

ა შ შ 12237 13655 +11.6% 

ყაზახეთი 10276 13616 +32.5% 

ბელარუსი 5887 8653 +47.0% 

გაერთიანებული სამეფო 6499 7933 +22.1% 

ირანი 25477 7463 -70.7% 

საბერძნეთი 7799 6832 -12.4% 

ლიტვა 4501 5723 +27.1% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  მეორე კვარტალში  მათი რიცხვი 1,141,601, 
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში 85% შეადგენს. ექვსი თვის ჯამია -  
2,004,755. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მეორე კვარტალში  და 
ექვსი თვის, შესაბამისად 184,473 და 292,284 შეადგენს. 
 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, როგორც მეორე კვარტალში 336,680, 
ასევე ექვსი თვის ჯამური მონაცემებით 583,419  სარფის სასაზღვრო პუნქტის 
გავლით შემოვიდა. 
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2015 წელი: II კვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2014:                   

II კვარტალი 

2015:                

II კვარტალი 

ცვლილება     

% 

სარფი თურქეთი 367,407 336,680 -8.4% 

სადახლო სომხეთი 208,388 248,192 +19.1% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 207,563 222,180 +7.0% 

ყაზბეგი რუსეთი 124,632 202,339 +62.3% 

აეროპორტი თბილისი 130,166 153,370 +17.8% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 54,546 48,773 -10.6% 

ნინოწმინდა სომხეთი 45,401 40,649 -10.5% 

ვალე თურქეთი 26,736 24,163 -9.6% 

აეროპორტი ქუთაისი 25,864 16,618 -35.7% 

აეროპორტი ბათუმი 14,310 14,485 +1.2% 

ვახტანგისი სომხეთი 11,505 12,538 +9.0% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი   6,777 7,158 +5.6% 

გუგუთი სომხეთი 6,049 5,933 -1.9% 

პორტი ბათუმი 5,437 5,120 -5.8% 

რკინიგზა სადახლო აზერბაიჯანი   4,643 3,694 -20.4% 

პორტი ფოთი 3,785 3,312 -12.5% 

პორტი ყულევი 527 790 +49.9% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი   84 85 +1.2% 

ახკერპი სომხეთი 0 69 

საზღვაო 

0% 

სარკინიგზო 

1% 

სახმელეთო 

85% 

საჰაერო 

14% წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• მეორე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,420 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი 
- 48,996 
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში 
არსებული განთავსების საშუალებების 24% მოდის 
• ადგილების რაოდენობით სასტუმროს ტიპის განთავსების საშუალებები 
ჭარბობენ ბაზარზე, მათი წილი 65%-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 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

 

სასტუმრო 

65% 

საოჯახო 

სასტუმრო 

18% 

სასტუმრო 

სახლი 

11% 

სხვა 

6% 


