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 შეჯამება 
• საქართველომ 2015 წლის მესამე კვარტალში 2,159,031 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +10.5%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს  
• ცხრა თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 4,494,341 უცხოელი ეწვია, 
ზრდა წინა წლის  მაჩვენებელთან შედარებით  +6.8%-ია 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. 
მესამე კვარტალში  მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ  1,849,567 
შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 86%-ს წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  83% სახმელეთო 
საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში.  მესამე კვარტალის  განმავლობაში მათი 
რაოდენობა 1,800,927  გაუტოლდა 
• მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,443 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა       
კი - 50,286 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ 2015 წლის მესამე კვარტალში 2,159,031 საერთაშორისო მოგზაური 
მიიღო, რაც  +10.5%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.  
• რაც შეეხეება ცხრა  თვის მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 4,494,341 
შეადგინა, ზრდა წინა წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით +6.8%-ია.  
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოს 
თვეში დაფიქსირდა  (852,446). 
• საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათი 
და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 44% დარჩა, რაც 
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება  24 საათზე ნაკლები 
პერიოდით ჩამოსულთა  და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი  
შესაბამისად 31% და 25% შეადგენს.  
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა     

III 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 673,552 737,898 +9.6% 

აგვისტო 774,982 852,446 +10.0% 

სექტემბერი 504,902 568,687 +12.6% 

ოქტომბერი 

ნოემბერი 

დეკემბერი 

ჯამი 4,207,579 4,494,341 +6.8% 

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. 

  

 



მნიშვნელოვანი ტენდენციები 
• სომხეთი ლიდერია საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. მესამე კვარტალში სომეხი 
ვიზიტორების რიცხვმა 525,795 (+15.6%) შეადგინა. ხოლო ცხრა თვის ჯამურმა მაჩვენებელმა კი -  
1,070,982 (+13.6%).  
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მესამე კვარტალში 
მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,849,567 შეადგინა. ეს მაჩვენებლი მთლიანი 
მოგზაურების 86% შეადგენს. რაც შეეხება ცხრა თვის მონაცემებს, მოგზაურების რაოდენობა 
მეზობელი ქვეყნებიდან  3,924,611  იყო, როგორც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში, 
ხსენებული მაჩვენებელი  მთლიანი რაოდენობის 87%-ს წარმოადგენს.  
• მესამე კვარტლის მონაცემებით  მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა  აღსანიშნავია  
რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ისრაელიდან.  რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული  კამპანიები. მესამე 
კვარტლის მონაცემების მიხედვით  რაოდენობრივი ზრდა რუსეთიდან (+49,002, +14.3%),  
აზერბაიჯანიდან (+33,248,  +7.6%) და  ისრაელიდან (+10,537,  +52.8%) -ს შეადგენს. 
• პირდაპირი ავიარეისის გახსნამ არაბთა გაერთიანებული საემიროების  მიმართულებით  და ამ 
ქვეყანაში განხორციელებულმა მარკეტინგულმა აქტივობებმა გამოიწვია უპროცენდენტოდ 
დიდი რაოდენობის მოგზაურების შემოდინება. მესამე კვარტალში აღნიშნული ქვეყნა ზრდის 
რაოდენობრივ მაჩვენებელში მეხუთე ადგილზეა და  ეს მაჩვენებელი +7,571 შეადგენს. რაც   
+930.1%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს.  
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ბელარუსიდანაც (+5,794, +58.7%,), რაც გამოწვეულია 
საქართველოსა და ბელარუსს შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით და ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიებით. ცხრა თვის მონაცემით 
ბელარუსიდან მოგზაურთა რაოდენობა +8,560 ვიზიტორით გაიზარდა (+54.3%).   
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ მესამე კვარტალში 
103,161  შეადგინა, ხოლო ცხრა თვის მონაცემებით კი 199,511, ევროპელი მოგზაურების წილი 
მესამე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 5%-ია, ხოლო ცხრა თვის მთლიან რაოდენობაში 4%-ია.  
 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 

მიხედვით: III კვარტალი 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 

მიხედვით I – III კვარტალი 

 
ქვეყანა                     

2014 
III კვარტალი  

2015 
III კვარტალი 

ცვლილება        

% 

სომხეთი 454,760 525,795 +15.6% 

აზერბაიჯანი 439,649 472,897 +7.6% 

თურქეთი 452,568 459,603 +1.6% 

რუსეთი 342,270 391,272 +14.3% 

უკრაინა 52,241 55,115 +5.5% 

ისრაელი 19,967 30,504 +52.8% 

პოლონეთი 23,050 21,563 -6.5% 

ყაზახეთი 12,579 16,924 +34.5% 

ბელარუსი 9,875 15,669 +58.7% 

გერმანია 14,144 15,046 +6.4% 

ირანი 19,495 12,138 -37.7% 

ა შ შ 10,238 10,814 +5.6% 

არაბ გაერ საემ 814 8,385 +930.1% 

საბერძნეთი 9,302 8,354 -10.2% 

გაერთიანებული სამეფო 6,674 7,533 +12.9% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

ქვეყანა 
2014 

I-III კვარტალი  
2015 

I-III კვარტალი 

ცვლილება        

% 

სომხეთი 942,742 1,070,982 +13.6% 

თურქეთი 1,115,320 1,065,013 -4.5% 

აზერბაიჯანი 974,956 1,053,903 +8.1% 

რუსეთი 641,048 734,713 +14.6% 

უკრაინა 114,099 110,450 -3.2% 

ისრაელი 34,426 47,522 +38.0% 

პოლონეთი 40,792 36,855 -9.7% 

ყაზახეთი 22,855 30,540 +33.6% 

გერმანია 27,041 30,240 +11.8% 

ა შ შ 22,475 24,469 +8.9% 

ბელარუსი 15,762 24,322 +54.3% 

ირანი 44,972 19,601 -56.4% 

გაერთიანებული სამეფო 13,173 15,466 +17.4% 

საბერძნეთი 17,101 15,186 -11.2% 

არაბ გაერ საემ 1,509 13,795 +814.2% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  მესამე კვარტალში  მათი რიცხვი 1,800,927, 
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში  83% შეადგენს. ცხრა თვის ჯამია   
3,805,682. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მესამე კვარტალში  და 
ცხრა თვის, შესაბამისად 315,824  და  608,108  შეადგენს. 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, როგორც მესამე კვარტალში 508,993, 
ასევე ცხრა თვის ჯამური მონაცემებით 1,092,412 სარფის სასაზღვრო პუნქტის 
გავლით შემოვიდა. 
 

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2015 წელი: III კვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2014:                   

III კვარტალი 

2015:               

III კვარტალი 

ცვლილება     

% 

სარფი თურქეთი 505,769 508,993 0.6% 

სადახლო სომხეთი 325,132 393,801 21.1% 

ყაზბეგი აზერბაიჯანი 276,304 356,073 28.9% 

წითელი ხიდი რუსეთი 313,241 322,262 2.9% 

აეროპორტი თბილისი 176,885 247,530 39.9% 

ნინოწმინდა სომხეთი 98,549 80,877 -17.9% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 79,102 75,578 -4.5% 

აეროპორტი ბათუმი 37,441 45,046 20.3% 

ვალე თურქეთი 39,036 36,408 -6.7% 

აეროპორტი ქუთაისი 27,380 23,248 -15.1% 

რკინიგზა სადახლო აზერბაიჯანი   24,454 18,511 -24.3% 

ვახტანგისი სომხეთი 12,202 17,747 45.4% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი   13,814 13,558 -1.9% 

გუგუთი სომხეთი 9,090 8,948 -1.6% 

პორტი ბათუმი 10,096 6,003 -40.5% 

პორტი ფოთი 4,248 3,327 -21.7% 

პორტი ყულევი 554 881 59.0% 

ახკერპი სომხეთი   36 144 300.0% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი 103 96 -6.8% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

საზღვაო 

1% 

სარკინიგზო 

1% 

სახმელეთო 

83% 

საჰაერო 

15% 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• მესამე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,443 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა    
კი - 50,286 
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში 
არსებული განთავსების საშუალებების 25% 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 

17% 

სასტუმრო 

სახლი 

11% 

სხვა 

6% 


