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 შეჯამება 
• საქართველომ 2015 წლის მეოთხე კვარტალში 1,406,753 საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +7.6%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს  
• 2015 წლის ჯამური მონაცემებით საქართველოს  5,901,094 უცხოელი ეწვია, 
ზრდა წინა წლის  მაჩვენებელთან შედარებით +7%-ია 
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. 
მეოთხე კვარტალში  მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ  
1,255,399 შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 89%-ს წარმოადგენს 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  87% სახმელეთო 
საზღვრებიდან  შემოვიდა ქვეყანაში.  მეოთხე კვარტალის  განმავლობაში მათი 
რაოდენობა 1,228,686 გაუტოლდა 
• მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების 
საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,475 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების 
რაოდენობა  კი - 51,381 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 

• საქართველომ 2015 წლის მეოთხე კვარტალში 1,406,753  საერთაშორისო 
მოგზაური მიიღო, რაც +7.6%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ 
მაჩვენებელს.  
• რაც შეეხება 2015 წლის ჯამურ მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 
5,901,094 შეადგინა, ზრდა წინა წლის  ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 
+7%-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 38.7% დარჩა, რაც 
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება  24 საათზე ნაკლები 
პერიოდით ჩამოსულთა  და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი  
შესაბამისად 37.6% და 23.7% შეადგენს.  
 

 

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა  

IV 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 470,160 504,468 +7.3% 

ნოემბერი 402,374 436,300 +8.4% 

დეკემბერი 435,446 465,985 +7.0% 

ჯამი 5,515,559 5,901,094 +7% 

ვიზიტის 

ტიპი 
2014                      2015                           

ცვლილ

% 
წილი 

24 საათი და 

მეტი 
2,229,094 2,281,971 +2.4% 38.7% 

ტრანზიტი 1,114,036 1,400,835 +25.7% 23.7% 

ერთდღიანი 

ვიზიტი 
2,172,429 2,218,288 +2.1% 37.6% 

სულ 5,515,559 5,901,094 +7.0% 100.0% 

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. მეოთხე კვარტალში სომეხი 
ვიზიტორების რიცხვმა 397,906 (+3.9%) შეადგინა. ხოლო 2015 წლის ჯამურმა მაჩვენებელმა კი -  
1,468,888 (+10.8%).  
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მეოთხე 
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,255,399 შეადგინა. ეს 
მაჩვენებლი მთლიანი მოგზაურების 89% შეადგენს. რაც შეეხება 2015 წლის ჯამურ მონაცემებს, 
მოგზაურების რაოდენობა მეზობელი ქვეყნებიდან 5,180,010 იყო, როგორც გასული წლის 
ანალოგიურ პერიოდში, ხსენებული მაჩვენებელი  მთლიანი რაოდენობის 88%-ს წარმოადგენს.  
• მეოთხე კვარტლის მონაცემებით  მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა  აღსანიშნავია 
აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან და ინდოეთიდან.  რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული  კამპანიები. მეოთხე 
კვარტლის მონაცემების მიხედვით  რაოდენობრივი ზრდა აზერბაიჯანიდან (+31,096, +10.1%), 
რუსეთიდან (+20,858, +12.2%) და  ინდოეთიდან (+4,336,  +488.8%)-ს შეადგენს. ასევე 
ვიზიტორების მნიშვნელოვანი ზრდაა ისრაელიდან (+4,006, +50.3%) და ფილიპინებიდან (+2,948, 
+271.2%). 
• პირდაპირი ავიარეისის გახსნამ არაბთა გაერთიანებული საემიროების  მიმართულებით  და ამ 
ქვეყანაში განხორციელებულმა მარკეტინგულმა აქტივობებმა გამოიწვია უპრეცენდენტოდ 
დიდი რაოდენობის მოგზაურების შემოდინება. მეოთხე კვარტალში ვიზიტორების ზრდამ 
შეადგინა + 2,728 (+385.9%). 2015 წელს აღნიშნული ქვეყანა ზრდის რაოდენობრივ მაჩვენებელში 
მეხუთე ადგილზეა და  ვიზიტორების რაოდენობა +15,014 შეადგენს. რაც +677.5%-ით აღემატება 
წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს.  
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ბელარუსიდანაც (+1,251, +36.9%), რაც გამოწვეულია 
საქართველოსა და ბელარუსს შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით და ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიებით. 2015 წლის ჯამური 
მონაცემით ბელარუსიდან მოგზაურთა რაოდენობა +9,811 ვიზიტორით გაიზარდა (+51.2%).   
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ მეოთხე 
კვარტალში 42,661 შეადგინა, ხოლო 2015 წლის ჯამური მონაცემებით კი 242,172, ევროპელი 
მოგზაურების წილი მეოთხე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 3%-ია, ხოლო 2015 წლის მთლიან 
რაოდენობაში 4%.  

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 

მიხედვით: IV კვარტალი 

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 

მიხედვით  
 

ქვეყანა                     2014 
IV კვარტალი  

2015 
IV კვარტალი 

ცვლილება        

% 

სომხეთი 382,893 397,906 +3.9% 

აზერბაიჯანი 308,258 339,354 +10.1% 

თურქეთი 327,375 326,708 -0.2% 

რუსეთი 170,573 191,431 +12.2% 

უკრაინა 29,422 31,284 +6.3% 

ისრაელი 7,959 11,965 +50.3% 

ა შ შ 5,797 6,678 +15.2% 

გერმანია 6,405 6,586 +2.8% 

ყაზახეთი 5,539 6,237 +12.6% 

ირანი 2,957 5,672 +91.8% 

ინდოეთი 887 5,223 +488.8% 

ბელარუსი 3,386 4,637 +36.9% 

პოლონეთი 5,522 4,570 -17.2% 

ფილიპინები 1,087 4,035 +271.2% 

საბერძნეთი 4,363 4,035 -7.5% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 

ქვეყანა 2014 2015 
ცვლილება        

% 

სომხეთი 1,325,635 1,468,888 +10.8% 

აზერბაიჯანი 1,283,214 1,393,257 +8.6% 

თურქეთი 1,442,695 1,391,721 -3.5% 

რუსეთი 811,621 926,144 +14.1% 

უკრაინა 143,521 141,734 -1.2% 

ისრაელი 42,385 59,487 +40.3% 

პოლონეთი 46,314 41,425 -10.6% 

გერმანია 33,446 36,826 +10.1% 

ყაზახეთი 28,394 36,777 +29.5% 

ა შ შ 28,272 31,147 +10.2% 

ბელარუსი 19,148 28,959 +51.2% 

ირანი 47,929 25,273 -47.3% 

გაერთიანებული 
სამეფო 

18,586 19,233 +3.5% 

საბერძნეთი 21,464 19,221 -10.5% 

არაბ გაერ საემ 2,216 17,230 +677.5% 



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით 
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების  ძირითადი ნაწილი 
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის.  მეოთხე კვარტალში  მათი რიცხვი 1,228,686 , 
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში  87% შეადგენს. თორმეტი თვის ჯამია   
5,034,368. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მეოთხე კვარტალში  და 
2015 წელს, შესაბამისად 156,480   და  764,588 შეადგენს. 
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, როგორც მეოთხე კვარტალში 314,586, 
ასევე 2015 წლის ჯამური მონაცემებით 1,406,998 სარფის სასაზღვრო პუნქტის 
გავლით შემოვიდა. 
 

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2015 წელი: IV კვარტალი 

სასაზღვრო პუნქტი 
 მოსაზღვრე   

ქვეყანა 

2014:                 

IVკვარტალი 

2015:              

 IV კვარტალი 

ცვლილება               

% 

სარფი თურქეთი 315,272 314,586 -0.2% 

სადახლო სომხეთი 268,485 274,897 +2.4% 

წითელი ხიდი აზერბაიჯანი 230,830 247,728 +7.3% 

ყაზბეგი რუსეთი 193,719 234,906 +21.3% 

აეროპორტი თბილისი 104,975 134,483 +28.1% 

ცოდნა აზერბაიჯანი 56,438 55,293 -2.0% 

ნინოწმინდა სომხეთი 53,788 50,258 -6.6% 

ვალე თურქეთი 17,913 18,194 +1.6% 

ვახტანგისი სომხეთი 13,234 17,474 +32.0% 

აეროპორტი ბათუმი 7,573 12,784 +68.8% 

აეროპორტი ქუთაისი 12,519 9,213 -26.4% 

გუგუთი სომხეთი 9,014 8,777 -2.6% 

რკინიგზა გარდაბანი აზერბაიჯანი 8,865 7,093 -20.0% 

პორტი ბათუმი 6,794 6,972 +2.6% 

კარწახი თურქეთი 0 6,353 

პორტი ფოთი 4,877 3,758 -22.9% 

რკინიგზა სადახლო აზერბაიჯანი 3,385 2,942 -13.1% 

პორტი ყულევი 65 822 +1164.6% 

ახკერპი სომხეთი 117 123 +5.1% 

სამთაწყარო აზერბაიჯანი 117 97 -17.1% 

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

 



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

• მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების 
საერთო რაოდენობა 1,475 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა    
კი - 51,381 
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში 
არსებული განთავსების საშუალებების 26% 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 

ანგარიში მომზადდა საქართველოს ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და 
დაგეგმვის სამმართველოს მიერ.  
ტელ: +995 322 43 69 99/30 
ელ-ფოსტა: infostatistics@gnta.ge 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

 


