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 შეჯამება 

• საქართველომ 2015 წლის პირველ კვარტალში 989,162 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც -2.1%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელზე  
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე 
მოდის. პირველ კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების 
რაოდენობამ  899,296 შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 91%-ს 
წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  87% 
სახმელეთო საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში. პირველი კვარტალის  
განმავლობაში მათი რაოდენობა  863,154 გაუტოლდა 
• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში არსებული 
განთავსების საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,310 შეადგენს, ხოლო 
საწოლი ადგილების რაოდენობაა 46,363 
 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ პირველ კვარტალში 989,162 საერთაშორისო მოგზაური 
მიიღო, რაც -2.1%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.  
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა 
მარტის თვეში დაფიქსირდა  (386,257). 
• საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 
24 საათი და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 35% 
დარჩა, რაც ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება  24 
საათზე ნაკლები პერიოდით ჩამოსულთა  და ტრანზიტულ ვიზიტორთა 
დათვლაც. მათი წილი  შესაბამისად 44% და 21% შეადგენს.  
 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

I 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 

მაისი 

ივნისი 

ივლისი 

აგვისტო 

სექტემბერი 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

ჯამი 1,010,323 989,162 -2.1% 

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 
• აზერბაიჯანი ლიდერობს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. პირველი კვარტლის 
მონაცემებით აზერბაიჯანიდან 283,603 (+6.2%) საერთაშორისო მოგზაური შემოვიდა 
საქართველოში.  
• აღსანიშნავია, რომ 2014-2015 წლის პირველი კვარტლის   მონაცემებით ტოპ 15 ქვეყანაში 
ცვლილებაა.  ახალი სავიზო პოლიტიკის გამო ირანმა დაკარგა პოზიციები და მეექვსე 
ადგილიდან მე-10 ადგილზე გადაინაცვლა, ხოლო ერაყი და ჩინეთი საერთოდ აღარ ხვდებიან 
ტოპ 15 ქვეყანაში.  მათი ადგილი ლიტვამ და ბელარუსმა დაიკავა.  
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. პირველ 
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ  899,296 შეადგინა. ეს 
მაჩვენებლი მთლიანი ვიზიტორების 91%-ია. გასულ წელს ხსენებული მაჩვენებელი  90%-ს 
შეადგენდა.  
• უკანასკნელ თვეებში აღსანიშნავია  მოგზაურების ზრდა გერმანიიდან, გაერთიანებული 
სამეფოდან და ყაზახეთიდან, რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული კამპანიები. პირველი კვარტლის მონაცემების 
მიხედვით ზრდა გერმანიიდან +63.9%, ყაზახეთიდან +28.9%, ხოლო გაერთიანებული სამეფოდან   
+14.4%-ს შეადგენს. გერმანელი ვიზიტორების ზრდა მნიშვნელოვნად განაპირობა გერმანია-
საქართველოს საფეხბურთო მატჩმა.  
• პირველ კვარტალში მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ბელარუსიიდან (+39.5%), რაც 
გამოწვეულია საქართველოსა და ბელარუსიას შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით. 
• ლიტვის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისის დანიშვნამ გამოიწვია ქვეყანაში 
უპროცენდენტოდ დიდი რაოდენობის მოგზაურების შემოდინება.  პირველი კვარტლის 
მონაცემებით ლიტველი ვიზიტორების რიცხვმა 2,296 შეადგინა, რაც +136.5-ით აღემატება წინა 
წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს.  
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, პირველი კვარტლის მონაცემებით ევროპელი 
მოგზაურების რიცხვმა - 31,998 შეადგინა, მათი წილი პირველი კვარტლის მთლიან 
რაოდენობაში 3%-ია. 
 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: I  კვარტალი 

მოგზაურთა რაოდენობის სტრუქტურა: 
 I  კვარტალი 
 

ქვეყანა 
2014 

I კვარტალი  
2015 

I კვარტალი 
ცვლილ        

% 

აზერბაიჯანი 267,043 283,603 +6.2% 

თურქეთი 290,182 261,992 -9.7% 

სომხეთი 225,507 229,653 +1.8% 

რუსეთი 128,928 124,048 -3.8% 

უკრაინა 26,989 23,666 -12.3% 

გერმანია 3,725 6,105 +63.9% 

ყაზახეთი 3,851 4,965 +28.9% 

ა შ შ 4,439 4,733 +6.6% 

პოლონეთი 4,597 3,193 -30.5% 

ირანი 11,663 3,020 -74.1% 

გაერთიანებული სამეფო 2,431 2,782 +14.4% 

ბელარუსი 1,913 2,668 +39.5% 

საბერძნეთი 2,979 2,529 -15.1% 

ისრაელი 2,461 2,524 +2.6% 

ლიტვა 971 2,296 +136.5% 

მეზობელი 

ქვეყნები 

91% 

სხვა 

9% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  პირველ კვარტალში მათი რიცხვი 863,154-ია. 
საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი 107,811 შეადგენს. 
 
•  მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, პირველი კვარტლის მონაცემებით 
(246.739) სარფის სასაზღვრო პუნქტის გავლით შემოვიდა. 

  

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2015 წელი:  I კვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2014:                      

I კვარტალი 

2015:                 

I კვარტალი 

ცვლილება     

% 

სარფი თურქეთი 281,139 246,739 -12.2% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 206,267 219,431 +6.4% 

სადახლო სომხეთი 166,074 170,873 +2.9% 

ყაზბეგი რუსეთი 105,234 115,366 +9.6% 

აეროპორტი თბილისი 81,869 92,520 +13.0% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 51,078 44,750 -12.4% 

ნინოწმინდა სომხეთი 42,584 33,376 -21.6% 

ვახტანგისი სომხეთი 12,330 13,365 +8.4% 

ვალე თურქეთი 15,876 13,155 -17.1% 

აეროპორტი ქუთაისი 17,902 10,116 -43.5% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი 6,790 7,087 +4.4% 

გუგუთი სომხეთი 6,790 5,960 -12.2% 

აეროპორტი ბათუმი 6,204 5,175 -16.6% 

პორტი ფოთი 4,542 5,086 +12.0% 

პორტი ბათუმი 2,164 2,784 +28.7% 

რკინიგზა სადახლო აზერბაიჯანი 2,787 2,621 -6.0% 

პორტი ყულევი 603 619 +2.7% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი 90 81 -10.0% 

ახკერპი სომხეთი 0 58 

საზღვაო 

1% 

სარკინიგზო 

1% 

სახმელეთო 

87% 

საჰაერო 

11% 
წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში არსებული განთავსების 
საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,310 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების 
რაოდენობა კი - 46,363  
• აჭარის რეგიონი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე 
ქვეყანაში არსებული განთავსების საშუალებების 23% მოდის 
• ადგილების რაოდენობით სასტუმროს  ტიპის განთავსების საშუალებები 
ჭარბობენ ბაზარზე, მათი წილი 66%-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 

66% 

საოჯახო 

სასტუმრო 

18% 

სასტუმრო 

სახლი 

11% 

სხვა 

5% 


