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2017 წლის იანვარ-ნოემბრის საერთაშორისო მოგზაურების  

შემოსვლების მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

2017 წლის იანვარ-ნოემბერი 

2017 წლის იანვარ-ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ 6,954,932 შეადგინა, 

ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან 18.4%-ია.  მთლიანი რაოდენობიდან 24 საათი და მეტი 

დროით (ტურისტი)1 3,243,963 (+27.6%) ვიზიტი განხორციელდა, ხოლო ტრანზიტის2 მიზნით 

1,571,107, დანარჩენი  ერთდღიანი ვიზიტების3 რაოდენობამ 2,139,862 შეადგინა.  

 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

 

 

საერთაშორისო მოგზაურებს შორის კვლავ მეზობელი ქვეყნები ლიდერობენ, მათზე მთლიანი 

შემოსვლების 79.6% მოდის. ევროკავშირიდან მოგზაურების რაოდენობა 4.4%-ს შეადგენს. 

 

 

                                                           
1 ტურისტი  - 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. 
2  ტრანზიტული ვიზიტი - გულისხმობს ვიზიტს 24 საათზე ნაკლები ვადით და ქვეყნის დატოვებას განსხვავებული საზღვრით ვიდრე 

შემოსვლისას. აღნიშნულ ვიზიტებს შორის შესაძლებელია ასევე იყოს ღამისთევაც, თუმცა ეს პროცენტი საკმაოდ დაბალია. 
3 ერთდღიანი ვიზიტი - საერთაშორისო მოგზაურები, რომლებიც იგივე სასაზღვრო პუნქტით ტოვებენ ქვეყანას, რომლითაც შემოვიდნენ 

და ამასთანავე ქვეყანაში არ რჩებიან 24 საათზე მეტი დროით. 

ვიზიტის ტიპი 2016: 11 თვე 2017: 11 თვე ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 2,542,592 3,243,963 701,371 27.6% 46.6% 

ტრანზიტი 1,246,317 1,571,107 324,790 26.1% 22.6% 

ერთდღიანი ვიზიტი 2,084,992 2,139,862 54,870 2.6% 30.8% 

სულ 5,873,901 6,954,932 1,081,031 18.4% 100.0% 
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საერთაშორისო შემოსვლების სტრუქტურა (იანვარ-ნოემბერი) 

 

 

იანვარ-ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აზერბაიჯანიდან 

დაფიქსირდა 1,556,498 (+10.9%), რაც მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების 22.4%-ს შეადგენს. 

შემდეგი არის სომხეთი 1,530,864 (+14.9%), რუსეთი 1,309,893 (+33.4%) და თურქეთი 1,135,830 (-

3.2%) მოგზაურით.  არამეზობელი ქვეყნებიდან კი ირანი ლიდერობს 307,588 (+121.1%). 

საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 15 ქვეყანა 

N ქვეყანა 2016: 11 თვე 2017: 11 თვე ცვლილება ცვლილება % წილი 

1 აზერბაიჯანი 1,403,994 1,556,498 152,504 10.9% 22.4% 

2 სომხეთი 1,331,891 1,530,864 198,973 14.9% 22.0% 

3 რუსეთი 981,862 1,309,893 328,031 33.4% 18.8% 

4 თურქეთი 1,173,411 1,135,830 -37,581 -3.2% 16.3% 

5 ირანი 139,122 307,588 168,466 121.1% 4.4% 

6 უკრაინა 163,842 181,801 17,959 11.0% 2.6% 

7 ისრაელი 88,864 121,058 32,194 36.2% 1.7% 

8 საუდის არაბეთი 20,940 55,637 34,697 165.7% 0.8% 

9 ყაზახეთი 46,514 54,060 7,546 16.2% 0.8% 

10 ინდოეთი 31,645 52,718 21,073 66.6% 0.8% 

11 პოლონეთი 43,374 51,320 7,946 18.3% 0.7% 

12 გერმანია 38,693 49,284 10,591 27.4% 0.7% 

13 ბელარუსი 35,812 45,998 10,186 28.4% 0.7% 

14 ა შ შ 32,358 40,204 7,846 24.2% 0.6% 

15 
გაერთიანებული 

სამეფო 
18,002 25,145 7,143 39.7% 0.4% 
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აღსანიშნავია, რომ 2016-2017 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით ტოპ 10 ქვეყანაში ცვლილება 

ძირითადად ქვეყნების პოზიციების გადანაცვლებით არის განპირობებული. ახალ ათეულში ვერ 

მოხვდა  პოლონეთი და გერმანია, რომელიც საუდის არაბეთმა და ინდოეთმა ჩაანაცვლა და  

შესაბამისად მერვე და მეათე პოზიცია დაიკავა. რუსეთმა და თურქეთმა გაცვალეს ადგილები და 

შესაბამისად მესამე და მეოთხე პოზიციები დაიკავეს. ასევე  პოზიციები გაცვალეს ირანმა და 

უკრაინამ და შესაბამისად მეხუთე და მეექვსე ადგილი დაიკავეს. ყაზახეთმა ერთი პოზიციით 

ქვევით გადაინაცვლა და შესაბამისად მეცხრე ადგილი დაიკავა. დანარჩენი ქვეყნების შემთხვევაში 

სურათი უცვლელია.  

 

საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 10 ქვეყანა - 2016 და 2017 წლის იანვარ-ნოემბერი 

2016: 11 თვე 

ტოპ 10 ქვეყანა 

2017: 11 თვე 

 ტოპ 10 ქვეყანა 

აზერბაიჯანი აზერბაიჯანი 

სომხეთი სომხეთი 

თურქეთი რუსეთი 

რუსეთი თურქეთი 

უკრაინა ირანი 

ირანი უკრაინა 

ისრაელი ისრაელი 

ყაზახეთი საუდის არაბეთი 

პოლონეთი ყაზახეთი 

გერმანია ინდოეთი 

 

2017 წლის იანვარ-ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა 

სახმელეთო საზღვრებზე დაფიქსირდა  5,382,706 (+12.7%),  შემდეგ მოდის საჰაერო 1,470,814 

(+47.9%) და სარკინიგზო საზღვრები 68,657 (+21%). ყველაზე ნაკლები რაოდენობა საზღვაო გზით 

შემოვიდა 32,755 (-30.9%). 

საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სახმელეთო გზით აზერბაიჯანიდან 

შემოვიდა და 1,498,206 (27.8%) შეადგინა, შემდეგ მოდის სომხეთი 1,481,870 (27.5%) და თურქეთი 

1,089,522 (20.2%). 

საჰაერო გზით  საერთაშორისო შემოსვლების ყველაზე დიდი  რაოდენობა რუსეთმა აჩვენა 349,668 

(23.8%), შემდეგ მოდის ირანი 185,269 (12.6%) და ისრაელი 117,782 (8%). 
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სარკინიგზო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობით 

გამოირჩეოდნენ სომხეთი 26,528 (38.6%), აზერბაიჯანი 24,589 (35.8%) და რუსეთი 7,415 (10.8%). 

საზღვაო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა კი 

უკრაინიდან აღინიშნა და 10,482 (32%) შეადგინა, შემდეგ მოდის თურქეთი 5,605 (17.1%) და 

რუსეთი 4,619 (14.1%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: 11 თვე 2017: 11 თვე ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 4,775,609 5,382,706 607,097 12.7% 77.4% 

საჰაერო 994,164 1,470,814 476,650 47.9% 21.1% 

სარკინიგზო 56,734 68,657 11,923 21.0% 1.0% 

საზღვაო 47,394 32,755 -14,639 -30.9% 0.5% 

 

საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სადახლოდან ფიქსირდება 1,215,111 

(+15.8%), შემდეგია სარფი 1,186,976 (+0.2%) და თბილისის აეროპორტი 1,161,252 (+48.2%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2016: 11 თვე 2017: 11 თვე ცვლილება ცვლილება % წილი 

სადახლო 1,049,616 1,215,111 165,495 15.8% 17.5% 

სარფი 1,185,115 1,186,976 1,861 0.2% 17.1% 

აეროპორტი თბილისი 783,765 1,161,252 377,487 48.2% 16.7% 

წითელი ხიდი 1,071,728 1,131,778 60,050 5.6% 16.3% 

ყაზბეგი 871,851 1,094,412 222,561 25.5% 15.7% 

ცოდნა 185,117 206,596 21,479 11.6% 3.0% 

აეროპორტი ბათუმი 126,690 204,853 78,163 61.7% 2.9% 

ნინოწმინდა 172,228 193,217 20,989 12.2% 2.8% 

ვალე 102,262 146,481 44,219 43.2% 2.1% 

აეროპორტი ქუთაისი 83,709 104,709 21,000 25.1% 1.5% 

ვახტანგისი 62,703 75,479 12,776 20.4% 1.1% 

კარწახი 41,787 70,976 29,189 69.9% 1.0% 

გუგუთი 32,472 60,864 28,392 87.4% 0.9% 

რკინიგზა სადახლო 30,802 34,930 4,128 13.4% 0.5% 

რკინიგზა გარდაბანი 25,932 33,727 7,795 30.1% 0.5% 

პორტი ფოთი 24,157 16,503 -7,654 -31.7% 0.2% 

პორტი ბათუმი 21,099 14,619 -6,480 -30.7% 0.2% 

პორტი ყულევი 2,138 1,633 -505 -23.6% 0.0% 

სამთაწყარო 417 459 42 10.1% 0.0% 

ახკერპი 313 357 44 14.1% 0.0% 
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საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის კლების ანალიზი 

2017 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 

შემცირებულია 30 ქვეყნიდან, რაც ჯამში -42,755-ს შეადგენს. აქედან კლების ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი ფიქსირდება 2 ქვეყნიდან,  ჯამში -40,521 (მთლიანი კლების  94.8%).  

ქვეყანა კლება წილი მთლიან კლებაში 

თურქეთი -37,581 87.9% 

არაბთა გაერთიანებული 

საემიროები 
-2,940 6.9% 

სხვა -2,234 5.2% 

 

საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის ანალიზი 

2017 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდა 162 

ქვეყნიდან ფიქსირდება, რაც რაოდენობრივად 1,123,786 -ს შეადგენს. აქედან ზრდის ყველაზე 

დიდი მაჩვენებელი ფიქსირდება  8 ქვეყნიდან, ჯამში  953,897 (მთლიანი ზრდის 84.9%). 

ქვეყანა ზრდა წილი მთლიან ზრდაში 

რუსეთი 328,031 29.2% 

სომხეთი 198,973 17.7% 

ირანი 168,466 15.0% 

აზერბაიჯანი 152,504 13.6% 

საუდის არაბეთი 34,697 3.1% 

ისრაელი 32,194 2.9% 

ინდოეთი 21,073 1.9% 

უკრაინა 17,959 1.6% 

სხვა 169,889 15.1% 

 

2017 წელს განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიების შედეგად რუსეთიდან, სომხეთიდან, 

აზერბაიჯანიდან, ინდოეთიდან, უკრაინიდან და ისრაელიდან საერთაშორისო მოგზაურების 

რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. ასევე სტაბილურად იზრდება ირანიდან საერთაშორისო 

მოგზაურების რაოდენობა, აღნიშნული ტენდენცია კი 2016 წლის იანვარში ირანთან აღდგენილი 

უვიზო რეჟიმის შედეგია. იმ ქვეყნებიდან, სადაც ნაკლებია პოლიტიკური და ეკონომიკური 

კრიზისები, საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია კვლავაც გრძელდება.  
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2017 წლის ნოემბერი 

2017 წლის ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ 524,108 შეადგინა, ზრდა წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდთან 14.1%-ია. მთლიანი რაოდენობიდან 24 საათი და მეტი დროით 

(ტურისტი) 201,056 (+21.8%) ვიზიტი განხორციელდა, ხოლო ტრანზიტის მიზნით 119,376, 

დანარჩენი  ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ  203,676 შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

 

 

საერთაშორისო მოგზაურებს შორის კვლავ მეზობელი ქვეყნები ლიდერობენ, მათზე მთლიანი 

შემოსვლების 85.5% მოდის. ევროკავშირიდან მოგზაურების რაოდენობა 2.7%-ს შეადგენს. 

 

საერთაშორისო შემოსვლების სტრუქტურა (ნოემბერი) 

 

 

 

ვიზიტის ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 165,012 201,056 36,044 21.8% 38.4% 

ტრანზიტი 89,460 119,376 29,916 33.4% 22.8% 

ერთდღიანი ვიზიტი 204,785 203,676 -1,109 -0.5% 38.9% 

სულ 459,257 524,108 64,851 14.1% 100.0% 



საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველო                                                     7 
 

ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სომხეთიდან დაფიქსირდა  

141,487 (+7.2%), რაც მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების 27%-ს შეადგენს. შემდეგი არის 

აზერბაიჯანი 125,795 (+11.2%), თურქეთი 98,725 (+6.8%) და რუსეთი 82,117 (+35.2%) მოგზაურით. 

არამეზობელი ქვეყნებიდან კი ირანი ლიდერობს 15,527 (+92.5%). 

 

საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 15 ქვეყანა 

N ქვეყანა 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი % 

1 სომხეთი 132,017 141,487 9,470 7.2% 27.0% 

2 აზერბაიჯანი 113,156 125,795 12,639 11.2% 24.0% 

3 თურქეთი 92,461 98,725 6,264 6.8% 18.8% 

4 რუსეთი 60,721 82,117 21,396 35.2% 15.7% 

5 ირანი 8,064 15,527 7,463 92.5% 3.0% 

6 უკრაინა 10,706 11,004 298 2.8% 2.1% 

7 ისრაელი 4,111 5,852 1,741 42.3% 1.1% 

8 ინდოეთი 3,664 5,152 1,488 40.6% 1.0% 

9 ყაზახეთი 2,249 2,513 264 11.7% 0.5% 

10 ბელარუსი 1,676 2,371 695 41.5% 0.5% 

11 ა შ შ 1,888 2,253 365 19.3% 0.4% 

12 ფილიპინები 1,666 2,224 558 33.5% 0.4% 

13 გერმანია 1,926 1,802 -124 -6.4% 0.3% 

14 
გაერთიანებული 

სამეფო 
1,182 1,590 408 34.5% 0.3% 

15 ჩინეთი 1,325 1,586 261 19.7% 0.3% 

 

 

აღსანიშნავია, რომ 2016-2017 ნოემბრის თვის მონაცემებით ტოპ 10 ქვეყანაში ცვლილება 

ძირითადად ქვეყნების პოზიციების გადანაცვლებით არის განპირობებული. უკრაინამ მეხუთე 

პოზიციიდან მეექვსეზე გადაინაცვლა. ირანმა კი ერთი პოზიციით ზევით გადაინაცვლა და 

შესაბამისად მეხუთე პოზიცია დაიკავა. ახალ ათეულში ვერ მოხვდა გერმანია, რომელიც 

ბელარუსმა ჩაანაცვლა. დანარჩენი ქვეყნების შემთხვევაში სურათი ძირითადად უცვლელია. 
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საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 10 ქვეყანა - 2016 და 2017 წლის ნოემბერი 

2016: ნოემბერი 

ტოპ 10 ქვეყანა 

2017: ნოემბერი 

 ტოპ 10 ქვეყანა 

სომხეთი სომხეთი 

აზერბაიჯანი აზერბაიჯანი 

თურქეთი თურქეთი 

რუსეთი რუსეთი 

უკრაინა ირანი 

ირანი უკრაინა 

ისრაელი ისრაელი 

ინდოეთი ინდოეთი 

ყაზახეთი ყაზახეთი 

გერმანია ბელარუსი 

2017 წლის ნოემბერში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სახმელეთო 

საზღვრებზე დაფიქსირდა 430,035 (+11.1%), შემდეგ მოდის საჰაერო 87,860 (+33.7%) და სარკინიგზო 

საზღვრები 3,475 (+36.7%). ყველაზე ნაკლები რაოდენობა საზღვაო გზით შემოვიდა 2,738 (-32.6%). 

საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სახმელეთო გზით  სომხეთიდან 

შემოვიდა და 139,453 (32.4%) შეადგინა, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი 120,726 (28.1%) და თურქეთი 

94,229 (21.9%). 

საჰაერო გზით  საერთაშორისო შემოსვლების ყველაზე დიდი  რაოდენობა რუსეთმა აჩვენა 23,551 

(26.8%), შემდეგ მოდის ისრაელი 10,510 (12%) და ირანი 6,038 (6.9%). 

სარკინიგზო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობით 

გამოირჩეოდნენ აზერბაიჯანი 1,970 (56.7%), სომხეთი 647 (18.6%) და რუსეთი 298 (8.6%). 

საზღვაო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა კი 

უკრაინიდან აღინიშნა და 906 (33.1%) შეადგინა, შემდეგ მოდის თურქეთი 522 (19.1%) და რუსეთი  

352 (12.9%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: ნოემბერი 
2017: 

ნოემბერი 
ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 386,945 430,035 43,090 11.1% 82.1% 

საჰაერო 65,706 87,860 22,154 33.7% 16.8% 

სარკინიგზო 2,542 3,475 933 36.7% 0.7% 

საზღვაო 4,064 2,738 -1,326 -32.6% 0.5% 
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საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა თბილისის აეროპორტიდან 

ფიქსირდება 106,7399 (+9.4%), შემდეგია სარფი 90,751 (+4.4%) და წითელი ხიდი 90,061 (+6.6%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სადახლო 97,551 106,739 9,188 9.4% 20.4% 

სარფი 86,924 90,751 3,827 4.4% 17.3% 

წითელი ხიდი 84,505 90,061 5,556 6.6% 17.2% 

ყაზბეგი 64,857 81,008 16,151 24.9% 15.5% 

აეროპორტი თბილისი 55,443 78,101 22,658 40.9% 14.9% 

ცოდნა 15,413 17,144 1,731 11.2% 3.3% 

ნინოწმინდა 14,696 14,108 -588 -4.0% 2.7% 

ვალე 7,236 12,096 4,860 67.2% 2.3% 

კარწახი 4,967 7,104 2,137 43.0% 1.4% 

აეროპორტი ბათუმი 3,800 6,640 2,840 74.7% 1.3% 

ვახტანგისი 5,063 5,499 436 8.6% 1.0% 

გუგუთი 5,679 5,411 -268 -4.7% 1.0% 

აეროპორტი ქუთაისი 6,463 3,119 -3,344 -51.7% 0.6% 

რკინიგზა გარდაბანი 1,796 2,575 779 43.4% 0.5% 

პორტი ფოთი 2,442 1,245 -1,197 -49.0% 0.2% 

პორტი ბათუმი 1,449 1,215 -234 -16.1% 0.2% 

რკინიგზა სადახლო 746 900 154 20.6% 0.2% 

პორტი ყულევი 173 278 105 60.7% 0.1% 

ახკერპი 10 64 54 540.0% 0.0% 

სამთაწყარო 44 50 6 13.6% 0.0% 

საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის კლების ანალიზი 

2017 წლის ნოემბრის თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 

შემცირებულია 48 ქვეყნიდან, რაც ჯამში -2,803-ს შეადგენს. აქედან კლების ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი ფიქსირდება 5 ქვეყნიდან,  ჯამში -1,897 (მთლიანი კლების  67.7%).  

ქვეყანა კლება (%)წილი მთლიან კლებაში 

უზბეკეთი -631 22.5% 

ბულგარეთი -511 18.2% 

ლიტვა -397 14.2% 

პოლონეთი -234 8.3% 

გერმანია -124 4.4% 

სხვა -906 32.3% 
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საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის ანალიზი 

2017 წლის ნოემბრის თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდა 116 

ქვეყნიდან ფიქსირდება, რაც რაოდენობრივად 67,654-ს შეადგენს. აქედან ზრდის ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი ფიქსირდება  7 ქვეყნიდან, ჯამში  60,461 (მთლიანი ზრდის  89.4%). 

ქვეყანა ზრდა (%) წილი მთლიან ზრდაში 

რუსეთი 21,396 31.6% 

აზერბაიჯანი 12,639 18.7% 

სომხეთი 9,470 14.0% 

ირანი 7,463 11.0% 

თურქეთი 6,264 9.3% 

ისრაელი 1,741 2.6% 

ინდოეთი 1,488 2.2% 

სხვა 7,193 10.6% 

 

2017 წლის თერთმეტი თვის ჯამური მონაცემებითა და ნოემბრის მდგომარეობით 

განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიების შედეგად რუსეთიდან, სომხეთიდან, 

აზერბაიჯანიდან, ირანიდად და ისრაელიდან საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა 

სტაბილუირად იზრდება. იმ ქვეყნებიდან, სადაც ნაკლებია პოლიტიკური და ეკონომიკური 

კრიზისები, საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის ტენდენცია კვლავაც გრძელდება.  
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ქვეყნის პროფილი 

სომხეთი 

2017 წლის ნოემბერში სომხეთი პირველ ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 141,487 შეადგინა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.2%-

ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია სომეხი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის ნოემბრის 

თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (ნოემბერი)  

 

2017 წლის ნოემბერში სომეხი მოგზაურებიდან 24 და მეტი დროით 21,010 (+13.3%) ტურისტი 

დარჩა, ტრანზიტის მიზნით 51,517 (+21.9%), ხოლო ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ 68,960 (-

3.2%) შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

სომხეთი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 18,541 21,010 2,469 13.3% 15% 

ტრანზიტი 42,247 51,517 9,270 21.9% 36% 

ერთდღიანი ვიზიტი 71,229 68,960 -2,269 -3.2% 49% 

საერთო რაოდენობა 132,017 141,487 9,470 7.2% 100% 

 

51,213 54,589

85,314

117,251 120,499 119,171
132,017

141,487

+6.6% +56.3% +37.4% +2.8% -1.1% +10.8% +7.2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით (2013-2016 წწ.) 

სომხეთი 2013 2014 2015 2016 
ცვლილება %      

(2016/2015 წწ) 

წილი   

(2016 წ.) 

24 საათი და მეტი 327,883 348,489 322,704 331,142 2.6% 22.13% 

ტრანზიტი 572,330 480,870 654,708 603,717 -7.8% 40.34% 

ერთდღიანი ვიზიტი 391,625 496,275 491,476 561,578 14.3% 37.53% 

საერთო რაოდენობა 1,291,838 1,325,634 1,468,888 1,496,437 1.9% 100.0% 

 

 

სომეხი მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს 

იყენებს 139,453 (+7.2%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები 

რაოდენობა ფიქსირდება: საჰაერო  1,365 (-3.1%), სარკინიგზო 647 (+15.7%) და საზღვაო 22 (+15.8%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 130,030 139,453 9,423 7.2% 98.56% 

საჰაერო 1,409 1,365 -44 -3.1% 0.96% 

სარკინიგზო 559 647 88 15.7% 0.46% 

საზღვაო 19 22 3 15.8% 0.02% 

 

 

სომეხი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სადახლოს საშუალებით ეწვია საქართველოს 

92,558 (+7.1%), შემდეგ მოდის ყაზბეგი 29,589 (+17.5%) და ნინოწმინდა 10,852 (-8.7%). სხვა 

საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 
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საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სადახლო 86,385 92,558 6,173 7.1% 65.4% 

ყაზბეგი 25,178 29,589 4,411 17.5% 20.9% 

ნინოწმინდა 11,888 10,852 -1,036 -8.7% 7.7% 

გუგუთი 4,740 4,111 -629 -13.3% 2.9% 

სარფი 1,417 1,763 346 24.4% 1.2% 

აეროპორტი თბილისი 1,306 1,273 -33 -2.5% 0.9% 

რკინიგზა სადახლო 559 647 88 15.7% 0.5% 

კარწახი 391 497 106 27.1% 0.4% 

აეროპორტი ქუთაისი 99 77 -22 -22.2% 0.1% 

ახკერპი 10 64 54 540.0% 0.0% 

პორტი ბათუმი 18 20 2 11.1% 0.0% 

ვალე 21 19 -2 -9.5% 0.0% 

აეროპორტი ბათუმი 4 15 11 275.0% 0.0% 

პორტი ფოთი 1 2 1 100.0% 0.0% 
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აზერბაიჯანი 

2017 წლის ნოემბერში აზერბაიჯანი მეორე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების 

რაოდენობით. მთლიანმა რიცხვმა 125,795 შეადგინა, ზრდა წინა წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით 11.2%-ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია აზერბაიჯანელი მოგზაურების 

რაოდენობა ბოლო რვა წლის ნოემბრის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (ნოემბერი) 

 

 

2017 წლის ნოემბერში აზერბაიჯანელი მოგზაურებიდან 24 და მეტი დროით 31,489 (+20.9%) 

ტურისტი დარჩა, ტრანზიტის მიზნით 38,426 (+43.5%), ხოლო ერთდღიანი ვიზიტების 

რაოდენობამ 55,880 (-7.4%) შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

აზერბაიჯანი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 26,047 31,489 5,442 20.9% 25% 

ტრანზიტი 26,786 38,426 11,640 43.5% 31% 

ერთდღიანი ვიზიტი 60,323 55,880 -4,443 -7.4% 44% 

საერთო რაოდენობა 113,156 125,795 12,639 11.2% 100% 

 

 

46,585
59,724

80,269

95,309 94,510

115,230 113,156
125,795

+28.2% +34.4% +18.7% -0.8% +21.9% -1.8% +11.2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით (2013-2016 წწ.) 

აზერბაიჯანი 2013 2014 2015 2016 
ცვლილება %      

(2016/2015 წწ) 

წილი   

(2016 წ.) 

24 საათი და მეტი 350,352 424,116 428,870 396,480 -7.6% 26.02% 

ტრანზიტი 242,564 305,082 348,616 365,960 5.0% 24.02% 

ერთდღიანი ვიზიტი 482,941 554,015 615,771 761,263 23.6% 49.96% 

საერთო რაოდენობა 1,075,857 1,283,213 1,393,257 1,523,703 9.4% 100.0% 

 

 

აზერბაიჯანელი მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო 

საზღვარს იყენებს 120,726 (+10.2%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით 

ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება: საჰაეარო 2,984 (+46), სარკინიგზო 1,970 (+39.3%) და საზღვაო 115 

(-20.7%).  

 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 109,553 120,726 11,173 10.2% 96.0% 

საჰაერო 2,044 2,984 940 46.0% 2.4% 

სარკინიგზო 1,414 1,970 556 39.3% 1.6% 

საზღვაო 145 115 -30 -20.7% 0.1% 

 

 

აზერბაიჯანელი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა წითელი ხიდის საშუალებით ეწვია 

საქართველოს 78,390 (+4%), შემდეგ მოდის ცოდნა 13,760 (+6.8%) და სარფი 11,976 (+41.3%). სხვა 

საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 
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საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 
2016: 

ნოემბერი 

2017: 

ნოემბერი 
ცვლილება ცვლილება % წილი 

წითელი ხიდი 75,366 78,390 3,024 4.0% 62.3% 

ცოდნა 12,878 13,760 882 6.8% 10.9% 

სარფი 8,476 11,976 3,500 41.3% 9.5% 

ყაზბეგი 7,522 10,890 3,368 44.8% 8.7% 

ვახტანგისი 4,863 5,130 267 5.5% 4.1% 

აეროპორტი თბილისი 1,908 2,876 968 50.7% 2.3% 

რკინიგზა გარდაბანი 1,414 1,970 556 39.3% 1.6% 

ვალე 268 293 25 9.3% 0.2% 

კარწახი 135 237 102 75.6% 0.2% 

აეროპორტი ქუთაისი 123 97 -26 -21.1% 0.1% 

პორტი ბათუმი 59 60 1 1.7% 0.0% 

პორტი ფოთი 86 55 -31 -36.0% 0.0% 

სამთაწყარო 44 50 6 13.6% 0.0% 

აეროპორტი ბათუმი 13 11 -2 -15.4% 0.0% 

სადახლო 1 0 -1 -100.0% 0.0% 
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რუსეთი 

2017 წლის ნოემბრში რუსეთი მესამე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 82,117 შეადგინა, ზრდა წინა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 

35.2%-ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია რუსი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის 

ნოემბრის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (ნოემბერი) 

 

2017 წლის ნოემბერში რუსი მოგზაურებიდან 24 და მეტი დროით 51,073 (+37.9%) ტურისტი დარჩა, 

ტრანზიტის მიზნით 19,628 (+43%), ხოლო ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ 11,416 (+14.7%) 

შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

რუსეთი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 37,042 51,073 14,031 37.9% 62% 

ტრანზიტი 13,723 19,628 5,905 43.0% 24% 

ერთდღიანი ვიზიტი 9,956 11,416 1,460 14.7% 14% 

საერთო რაოდენობა 60,721 82,117 21,396 35.2% 100% 

 

 

 

17,016 20,595

39,750

56,015
51,519 55,216

60,721

82,117

+21.0% +93.0% +41% -8.0% +7.2% +10% +35.2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით (2013-2015წწ.) 

რუსეთი 2013 2014 2015 2016 
ცვლილება %      

(2016/2015 წწ) 

წილი   

(2016წ.) 

24 საათი და მეტი 445,958 503,331 535,553 662,132 23.6% 63.7% 

ტრანზიტი 228,709 195,784 277,164 255,732 -7.7% 24.6% 

ერთდღიანი ვიზიტი 92,729 112,506 113,427 120,886 6.6% 11.6% 

საერთო რაოდენობა 767,396 811,621 926,144 1,038,750 12.2% 100.0% 

 

 

მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს იყენებს 

58,013 (+31%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა 

მოდის: საჰაეარო 23,551 (+49.9%), სარკინიგზო 298 (+52.8%) და საზღვაო 255. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 44,270 58,013 13,743 31.0% 70.6% 

საჰაერო 15,708 23,551 7,843 49.9% 28.7% 

სარკინიგზო 195 298 103 52.8% 0.4% 

საზღვაო 548 255 -293 -53.5% 0.3% 

 

 

რუსი  მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა ყაზბეგის საშუალებით ეწვია საქართველოს 

36,798 (+31.6%), შემდეგ მოდის თბილისის აეროპორტი 21,842 (+48.7%) და სადახლო 8,985 (+30.1%). 

სხვა საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 
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საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

ყაზბეგი 27,967 36,798 8,831 31.6% 44.8% 

აეროპორტი თბილისი 14,690 21,842 7,152 48.7% 26.6% 

სადახლო 6,904 8,985 2,081 30.1% 10.9% 

წითელი ხიდი 3,675 5,046 1,371 37.3% 6.1% 

ნინოწმინდა 2,072 2,330 258 12.5% 2.8% 

ცოდნა 1,292 1,691 399 30.9% 2.1% 

სარფი 1,347 1,623 276 20.5% 2.0% 

აეროპორტი ბათუმი 426 1,206 780 183.1% 1.5% 

გუგუთი 799 1,184 385 48.2% 1.4% 

აეროპორტი ქუთაისი 592 503 -89 -15.0% 0.6% 

ვახტანგისი 147 264 117 79.6% 0.3% 

რკინიგზა გარდაბანი 114 190 76 66.7% 0.2% 

პორტი ყულევი 18 117 99 550.0% 0.1% 

რკინიგზა სადახლო 81 108 27 33.3% 0.1% 

პორტი ფოთი 248 79 -169 -68.1% 0.1% 

ვალე 47 66 19 40.4% 0.1% 

პორტი ბათუმი 282 59 -223 -79.1% 0.1% 

კარწახი 20 26 6 30.0% 0.0% 
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თურქეთი 

2017 წლის ნოემბერში თურქეთი მეოთხე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 98,725 შეადგინა, ზრდა წინა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 

6.8%-ს შეადგენს.  გრაფიკზე მოცემულია თურქი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის 

ნოემბრის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (ნოემბერი) 

 

2017 წლის ნოემბერში თურქი მოგზაურებიდან 24 და მეტი დროით 29,429 (-1.6%) ტურისტი დარჩა, 

ტრანზიტის მიზნით 6,859 (+46.8%), ხოლო ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ 62,437 (+7.9%) 

შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

თურქეთი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 29,917 29,429 -488 -1.6% 30% 

ტრანზიტი 4,671 6,859 2,188 46.8% 7% 

ერთდღიანი ვიზიტი 57,873 62,437 4,564 7.9% 63% 

საერთო რაოდენობა 92,461 98,725 6,264 6.8% 100% 
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საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით (2013-2016 წწ.) 

თურქეთი 2013 2014 2015 2016 
ცვლილება %      

(2016/2015 წწ) 

წილი   

(2016 წ.) 

24 საათი და მეტი 377,665 395,200 373,296 390,603 4.6% 31.1% 

ტრანზიტი 102,527 93,380 76,457 59,196 -22.6% 4.7% 

ერთდღიანი ვიზიტი 1,116,946 954,114 941,968 806,762 -14.4% 64.2% 

საერთო რაოდენობა 1,597,138 1,442,694 1,391,721 1,256,561 -9.7% 100.0% 

 

 

მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს იყენებს 

94,229 (+6.9%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა 

ფიქსირდება: საჰაეარო 3,948 (+9.6%), საზღვაო 522 (-24.6%) და სარკინიგზო 26 (+160%).  

 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 88,156 94,229 6,073 6.9% 95.4% 

საჰაერო 3,603 3,948 345 9.6% 4.0% 

საზღვაო 692 522 -170 -24.6% 0.5% 

სარკინიგზო 10 26 16 160.0% 0.0% 

 

 

თურქი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სარფის  საშუალებით ეწვია საქართველოს 

71,257 (-1%), შემდეგ მოდის  ვალე 10,894 (+77.6%) და  კარწახი 5,430 (+36%). სხვა საზღვრებზე 

მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 
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საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სარფი 71,970 71,257 -713 -1.0% 72.2% 

ვალე 6,133 10,894 4,761 77.6% 11.0% 

კარწახი 3,993 5,430 1,437 36.0% 5.5% 

წითელი ხიდი 3,986 4,169 183 4.6% 4.2% 

აეროპორტი თბილისი 2,813 2,947 134 4.8% 3.0% 

ცოდნა 881 1,140 259 29.4% 1.2% 

აეროპორტი ბათუმი 767 992 225 29.3% 1.0% 

ნინოწმინდა 431 530 99 23.0% 0.5% 

ყაზბეგი 78 412 334 428.2% 0.4% 

სადახლო 655 370 -285 -43.5% 0.4% 

პორტი ფოთი 486 263 -223 -45.9% 0.3% 

პორტი ბათუმი 119 195 76 63.9% 0.2% 

პორტი ყულევი 87 64 -23 -26.4% 0.1% 

რკინიგზა გარდაბანი 7 23 16 228.6% 0.0% 

ვახტანგისი 14 16 2 14.3% 0.0% 

გუგუთი 15 11 -4 -26.7% 0.0% 

აეროპორტი ქუთაისი 23 9 -14 -60.9% 0.0% 

რკინიგზა სადახლო 3 3 0 0.0% 0.0% 
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ევროკავშირის ქვეყნები 

2017 წლის ნოემბერში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 14,084 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა. 

კლება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 1%-ს შეადგენს. ევროკავშირის წილი 

მთლიან შემოსვლებში 2.7%-ია. გრაფიკზე მოცემულია ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების 

რაოდენობა ბოლო რვა წლის ნოემბრის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (ნოემბერი) 

 

2017 წლის იანვარ-ნოემბერში ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული მოგზაურებიდან 24 და მეტი 

დროით 278,785 (+22.8%) ტურისტი დარჩა, ტრანზიტის მიზნით 10,831 (+22.7%), ხოლო 

ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ 17,986 (+20.1%) შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

ევროკავშირის 

ქვეყნები 
2016: 11 თვე 2017: 11 თვე ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 227,102 278,785 51,683 22.8% 90.6% 

ტრანზიტი 8,828 10,831 2,003 22.7% 3.5% 

ერთდღიანი ვიზიტი 14,979 17,986 3,007 20.1% 5.8% 

საერთო რაოდენობა 250,909 307,602 56,693 22.6% 100.0% 
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ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების უმრავლესობა საჰაერო გზით შემოდის. საჰაერო 

საზღვარზე ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების 78.9% მოდის. ყველაზე მცირე რაოდენობა 

კი საზღვაო (2.8%) და სარკინიგზო ტრანსპორტით შემოდის (1.3%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

საზღვარი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება ცვლილება % წილი 

საჰაერო 11,163 11,114 -49 -0.4% 78.9% 

სახმელეთო 2,393 2,389 -4 -0.2% 17.0% 

საზღვაო 551 396 -155 -28.1% 2.8% 

სარკინიგზო 113 185 72 63.7% 1.3% 

 

ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში თბილისის 

აეროპორტით შემოვიდა (62.7%), შემდეგ მოდის ქუთაისის აეროპორტი  (14.6%), სარფის (7%) და 

სადახლოს (4.8%) სასაზღვრო პუნქტი. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვრის ტიპი 2016: ნოემბერი 2017: ნოემბერი ცვლილება 
ცვლილება  

% 
წილი 

აეროპორტი თბილისი 7,229 8,837 1,608 22.2% 62.7% 

აეროპორტი ქუთაისი 3,768 2,060 -1,708 -45.3% 14.6% 

სარფი 1,045 988 -57 -5.5% 7.0% 

სადახლო 881 683 -198 -22.5% 4.8% 

აეროპორტი ბათუმი 166 217 51 30.7% 1.5% 

პორტი ბათუმი 207 191 -16 -7.7% 1.4% 

წითელი ხიდი 103 178 75 72.8% 1.3% 

პორტი ფოთი 320 169 -151 -47.2% 1.2% 

ნინოწმინდა 104 136 32 30.8% 1.0% 

ყაზბეგი 84 133 49 58.3% 0.9% 

რკინიგზა გარდაბანი 57 120 63 110.5% 0.9% 

ცოდნა 58 93 35 60.3% 0.7% 

კარწახი 26 71 45 173.1% 0.5% 

რკინიგზა სადახლო 56 65 9 16.1% 0.5% 

ვალე 43 48 5 11.6% 0.3% 

პორტი ყულევი 24 36 12 50.0% 0.3% 

ვახტანგისი 14 34 20 142.9% 0.2% 

გუგუთი 35 25 -10 -28.6% 0.2% 
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განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

2017 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

ბაზაში დარეგისტრირებული  განთავსების საშუალებების რაოდენობამ 1,945 შეადგინა, ხოლო 

საწოლი ადგილების რაოდენობამ 65,656. საწოლი ადგილების რაოდენობის მიხედვით ბაზარზე 

სასტუმროს ტიპის განთავსების საშუალებები ჭარბობენ, მათი წილი 63%-ს შეადგენს. 

განთავსების საშუალებების ტიპების განაწილება საწოლი ადგილების მიხედვით 

 

თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მისი წილი 27.1%-ია. 

განთავსების საშუალებების განაწილება რეგიონების მიხედვით 
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