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 შეჯამება 

• საქართველომ 2014 წლის მეოთხე  კვარტალში 1,307,980  საერთაშორისო  
მოგზაური   მიიღო, რაც +1%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს  
• 2014 წლის ჯამური მონაცემებით საქართველოს  5,515,559  უცხოელი ეწვია, 
ზრდა წინა წლის  მაჩვენებელთან შედარებით +2%-ია 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. 
მეოთხე  კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ          
1,189 ,099  შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 91%-ს წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  89% სახმელეთო 
საზღვრებიდან  შემოვიდა. მეოთხე  კვარტალის  განმავლობაში მათი რაოდენობა  
1,158,927 გაუტოლდა 
• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბაზაში 
დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების  საერთო რაოდენობა 1,221 
შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობაა 42,474 
  
 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ მეოთხე კვარტალში 1,307,980 საერთაშორისო მოგზაური მიიღო, 
რაც +1%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. რაც შეეხეება 2014 
წლის მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 5,515,559 შეადგინა, ზრდა წინა 
წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით +2%-ია.  
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოს 
თვეში დაფიქსირდა  (774,982). 
• 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    

IV 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 364,841 393,209 8% 

მაისი 406,598 396,264 -3% 

ივნისი 490,796 454,347 -7% 

ივლისი 613,604 673,552 10% 

აგვისტო 776,115 774,982 0% 

სექტემბერი 512,384 504,902 -1% 

ოქტომბერი 481,841 470,160 -2% 

ნოემბერი 418,138 402,374 -4% 

დეკემბერი 392,628 435,446 11% 

ჯამი 5,392,303 5,515,559 2% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  მეოთხე კვარტალში  მათი რიცხვი 1,158,927, 
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში  89% შეადგენს. თორმეტი თვის ჯამია -      
4,757,264.  საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მეოთხე კვარტალში  და 
თორმეტი თვის, შესაბამისად 125,067   და  643,088 შეადგენს. 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, როგორც მეოთხე კვარტალში 315 272, 
ასევე თორმეტი თვის ჯამური მონაცემებით  1,469,587  სარფის სასაზღვრო 
პუნქტის გავლით შემოვიდა. 
 
•. 
  

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2014 წელი: IV კვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2013:                 

IV კვარტალი 

2014:             

IV კვარტალი 

ცვლილება     

% 

სარფი თურქეთი 341,876 315,272 -8% 

სადახლო სომხეთი 233,554 268,485 15% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 220,591 230,830 5% 

ყაზბეგი რუსეთი 190,731 193,719 2% 

აეროპორტი თბილისი 99,111 104,975 6% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 55,728 56,438 1% 

ნინოწმინდა სომხეთი 53,195 53,788 1% 

ვალე თურქეთი 25,602 17,913 -30% 

ვახტანგისი სომხეთი 10,688 13,234 24% 

აეროპორტი ქუთაისი 21,009 12,519 -40% 

გუგუთი სომხეთი 9,596 9,014 -6% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი 6,946 8,865 28% 

აეროპორტი ბათუმი 8,322 7,573 -9% 

პორტი ბათუმი 5,783 6,794 17% 

პორტი ფოთი 4,884 4,877 0% 

რკინიგზა სადახლო აზერბაიჯანი 4,264 3,385 -21% 

ახკერპი სომხეთი 0 117 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი   160 117 -27% 

პორტი ყულევი 567 65 -89% 

საზღვაო 

1% 

სარკინიგზო    

1% 

 

სახმელეთო 

89% 

საჰაერო 

9% 
წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



მნიშვნელოვანი ტენდენციები 
• სომხეთი ლიდერობს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. მეოთხე კვარტლის 
მონაცემებით სომხეთიდან - 382,893 (+9%) საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა საქართველოში. 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მეოთხე 
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,189,009 შეადგინა. ეს 
მაჩვენებლი მთლიანი ვიზიტორების 91% შეადგენს.  
• მეოთხე კვარტალში საერთაშორისო მოგზაურების ზრდის თვალსაზრისით გამოირჩეოდა  
სომხეთი (+31,242, +9%), აზერბაიჯანი (+22,319, +8%) და ისრაელი (+3,148, +65%), რაშიც დიდ 
როლს ასრულებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული 
მარკეტინგული კამპანიები. 
• ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება ბელარუსიდანაც (+44%), რაც  გამოწვეულია საქართველოსა და 
ბელარუსიის შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით. 2014 წლის  მონაცემით ბელარუსიიდან 
მოგზაურთა რაოდენობა  +48%-ით გაიზარდა.   
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ  მეოთხე 
კვარტალში 44,477 შეადგინა, ხოლო 2014 წლის მონაცემებით კი 232,558 ევროპელი მოგზაურების 
წილი მეოთხე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 3%-ია, ხოლო 2014 წლის მთლიან რაოდენობაში 
კი  4%-ია. 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: IV კვარტალი 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: I-IV კვარტალი 
 

ქვეყანა 
2013 

IV კვარტალი  
2014 

IV კვარტალი 

ცვლილება        

% 

სომხეთი 351,651 382,893 9% 

თურქეთი 348,690 327,375 -6% 

აზერბაიჯანი 285,939 308,258 8% 

რუსეთი 169,790 170,573 0% 

უკრაინა 32,829 29,422 -10% 

ისრაელი 4,811 7,959 65% 

გერმანია 5,744 6,405 12% 

ა შ შ 5,537 5,797 5% 

ყაზახეთი 4,618 5,539 20% 

პოლონეთი 7,180 5,522 -23% 

გაერთიანებული სამეფო 3,867 5,413 40% 

საბერძნეთი 4,665 4,363 -6% 

ბელარუსი 2,352 3,386 44% 

ბულგარეთი 2,774 2,993 8% 

ირანი 15,427 2,957 -81% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

ქვეყანა 
2013 

I-IV კვარტალი  
2014 

I-IV კვარტალი 

ცვლილება        

% 

თურქეთი 1,597,438 1,442,695 -10% 

სომხეთი 1,291,838 1,325,635 3% 

აზერბაიჯანი 1,075,857 1,283,214 19% 

რუსეთი 767,396 811,621 6% 

უკრაინა 126,797 143,521 13% 

ირანი 85,598 47,929 -44% 

პოლონეთი 36,946 46,314 25% 

ისრაელი 39,922 42,385 6% 

გერმანია 30,815 33,446 9% 

ყაზახეთი 21,148 28,394 34% 

ა შ შ 26,713 28,272 6% 

ერაყი 41,239 21,752 -47% 

საბერძნეთი 22,024 21,464 -3% 

ბელარუსი 12,915 19,148 48% 

გაერთიანებული სამეფო 16,672 18,586 11% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბაზაში 
დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,221 
შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი  - 42,472 
• აჭარის რეგიონი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე 
ქვეყანაში არსებული განთავსების საშუალებების  25% 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 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

 

სასტუმრო 

64% 

საოჯახო 

სასტუმრო 

18% 

სასტუმრო 

სახლი 

12% 

სხვა 

6% 


