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შეჯამება

• საქართველომ 2017 წლის მეორე კვარტალში 1,730,279 საერთაშორისო
მოგზაური მიიღო, რაც +15%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ
მაჩვენებელს.
• ექვსი თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 2,997,256 უცხოელი ეწვია,
ზრდა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით +13.5%-ია.
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის.
მეორე კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,364,646
შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 79%-ს წარმოადგენს.
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების 76% სახმელეთო
საზღვრებიდან შემოვიდა ქვეყანაში. მეორე კვარტალის განმავლობაში მათი
რაოდენობა 1,312,080 გაუტოლდა.
• მეორე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების
საერთო რაოდენობა 1,903 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი -
63,742.



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა

• საქართველომ 2017 წლის მეორე კვარტალში 1,730,279 საერთაშორისო მოგზაური
მიიღო, რაც +15%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
• რაც შეეხეება ექვსი თვის მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 2,997,256
შეადგინა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით +13.5%-ია.
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა ივნისის
თვეში დაფიქსირდა (666,487).
• საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათი
და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 46% დარჩა, რაც
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება 24 საათზე ნაკლები
პერიოდით ჩამოსულთა და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი
შესაბამისად 31% და 23% შეადგენს.

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

II კვარტალი (2010-2017)

მოგზაურების შემოსვლა წლების 
მიხედვით

თვე 2016 2017
ცვლილება 

%  

იანვარი 323,781 387,762 +19.8%

თებერვალი 361,188 368,173 +1.9%

მარტი 451,737 511,042 +13.1%

აპრილი 463,144 510,743 +10.3%

მაისი 523,091 553,049 +5.7%

ივნისი 518,758 666,487 +28.5%

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

ჯამი 2,641,699 2,997,256 +13.5%

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.
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ცვლილ
%

წილი
%

24 საათი და 

მეტი 

(ტურისტი)
606,295 796,238 +31.3% 46.0%

ტრანზიტი 332,504 391,554 +17.8% 22.6%

ერთდღიანი 

ვიზიტი
566,194 542,487 -4.2% 31.4%

სულ 1,504,993 1,730,279 +15.0% 100.0%

+15%



მნიშვნელოვანი ტენდენციები

• სომხეთი ლიდერობს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით მეორე კვარტალში.
აღნიშნულ პერიოდში სომეხი ვიზიტორების რიცხვმა 378,708 (+16.9%) შეადგინა. ხოლო
ექვსი თვის ჯამური მაჩვენებელით ლიდერი აზერბაიჯანია 737,627 (+7.4%)
საერთაშორისო მოგზაურით .
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მეორე
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,364,646 შეადგინა. ეს
მაჩვენებელი მთლიანი მოგზაურების 79% შეადგენს. რაც შეეხება ექვსი თვის
მონაცემებს, მოგზაურების რაოდენობა მეზობელი ქვეყნებიდან 2,419,019 იყო, რაც
მთლიანი რაოდენობის 81%-ს წარმოადგენს. გასულ წელს ხსენებული მაჩვენებელი
86%-ს შეადგენდა.
• მეორე კვარტლის მონაცემებით მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა აღსანიშნავია
რუსეთიდან (+68,686; +27.2%), ირანიდან (+44,393; +212.8%) და აზერბაიჯანიდან
(+36,224; +10.9%). რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიები. ასევე,
მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ.
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება ისრაელის მოქალაქეებს შორისაც (+12,330; +43%),
რაც გამოწვეულია საქართველოსა და ისრაელს შორის ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით
და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული
კამპანიებით. ექვსი თვის მონაცემით ისრაელიდან მოგზაურთა რაოდენობა +15,999
ვიზიტორით გაიზარდა (+48.1%).
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ მეორე
კვარტალში 89,585 შეადგინა, ხოლო ექვსი თვის მონაცემებით კი 128,474, ევროპელი
მოგზაურების წილი მეორე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 5.2%-ია, ზრდა +26.6%,
ხოლო ექვსი თვის მთლიან რაოდენობაში 4.3%-ია, ზრდა კი +23.4%.

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: II კვარტალი

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით I - II კვარტალი

ქვეყანა
2016

II კვარტალი 

2017

II კვარტალი

ცვლილება        

%

სომხეთი 323,828 378,708 +16.9%

აზერბაიჯანი 333,296 369,520 +10.9%

რუსეთი 252,799 321,485 +27.2%

თურქეთი 356,993 294,933 -17.4%

ირანი 20,860 65,253 +212.8%

უკრაინა 42,110 50,483 +19.9%

ისრაელი 28,690 41,020 +43%

პოლონეთი 13,130 16,100 +22.6%

ინდოეთი 7,172 15,811 +120.5%

გერმანია 10,486 14,090 +34.4%

ყაზახეთი 10,992 13,401 +21.9%

ა შ შ 9,647 11,751 +21.8%

ბელარუსი 8,375 10,800 +29%

გაერთიანებული სამეფო 4,995 6,758 +35.3%

საუდის არაბეთი 1,865 5,781 +210%

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ქვეყანა
2016

I-II კვარტალი 

2017

I-II კვარტალი

ცვლილება        

%

აზერბაიჯანი 686,575 737,627 +7.4%

სომხეთი 552,961 642,778 +16.2%

თურქეთი 631,443 531,406 -15.8%

რუსეთი 397,734 507,208 +27.5%

ირანი 37,359 120,817 +223.4%

უკრაინა 70,785 84,227 +19%

ისრაელი 33,253 49,252 +48.1%

ინდოეთი 11,886 27,671 +132.8%

ყაზახეთი 17,283 20,935 +21.1%

პოლონეთი 16,511 20,624 +24.9%

გერმანია 15,079 19,944 +32.3%

ა შ შ 14,875 17,477 +17.5%

ბელარუსი 12,023 15,113 +25.7%

გაერთიანებული სამეფო 8,142 10,419 +28%

უზბეკეთი 3,917 10,281 +162.5%



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების ძირითადი ნაწილი
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის. მეორე კვარტალში მათი რიცხვი 1,312,080, ხოლო
წილი მთლიან რაოდენობაში 76% შეადგენს. ექვსი თვის ჯამია - 2,331,637. საჰაერო
გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მეორე კვარტალში და ექვსი თვის, შესაბამისად
395,891 და 625,798 შეადგენს.
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, მეორე კვარტალში 310,542 თბილისის
საერთაშორისო აეროპორტის სასაზღვრო პუნქტიდან დაფიქსირდა. ხოლო ექვსი თვის
ჯამური მონაცემებითკი 561,623 წითელი ხიდის სასაზღვრო პუნქტის გავლით
შემოვიდა.

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                

2017 წელი: II კვარტალი

სასაზღვრო პუნქტი
2016

II კვარტალი

2017

II კვარტალი
ცვლილება %

აეროპორტი თბილისი 196,781 310,542 +57.8%

სადახლო 263,184 301,527 +14.6%

სარფი 345,708 290,958 -15.8%

წითელი ხიდი 261,934 271,104 +3.5%

ყაზბეგი 226,434 267,370 +18.1%

აეროპორტი ბათუმი 32,272 51,671 +60.1%

ცოდნა 43,444 49,535 +14%

ნინოწმინდა 36,551 43,909 +20.1%

ვალე 28,036 36,169 +29%

აეროპორტი ქუთაისი 22,601 33,678 +49%

კარწახი 8,463 17,263 +104%

გუგუთი 5,040 17,110 +239.5%

ვახტანგისი 12,408 16,920 36.4%

რკინიგზა გარდაბანი 6,126 8,500 38.8%

პორტი ბათუმი 5,474 4,513 -17.6%

რკინიგზა სადახლო 3,550 4,477 26.1%

პორტი ფოთი 6,196 4,401 -29%

პორტი ყულევი 603 417 -30.8%

სამთაწყარო 106 138 30.2%

ახკერპი 82 77 -6.1%

საზღვაო

0%

სარკინიგზო

1%

სახმელეთო

76%

საჰაერო

23% წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა

• მეორე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების
საერთო რაოდენობა 1,903 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი
- 63,742.
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში
არსებული განთავსების საშუალებების 28% მოდის.
• ადგილების რაოდენობით სასტუმროს ტიპის განთავსების საშუალებები
ჭარბობენ ბაზარზე, მათი წილი 64%-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 99/18 20
ელ-ფოსტა: infostatistics@gnta.ge

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
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