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შეჯამება

• საქართველომ 2017 წლის მესამე კვარტალში 2,826,930 საერთაშორისო
მოგზაური მიიღო, რაც +25.9%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ
მაჩვენებელს.
• ცხრა თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 5,824,186 უცხოელი ეწვია,
ზრდა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით +19.2%-ია.
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის.
მესამე კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 2,175,040
შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 77%-ს წარმოადგენს.
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების 76% სახმელეთო
საზღვრებიდან შემოვიდა ქვეყანაში. მესამე კვარტალის განმავლობაში მათი
რაოდენობა 2,148,633 გაუტოლდა.
• მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების
საერთო რაოდენობა 1,945 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი -
65,656.



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა

• საქართველომ 2017 წლის მესამე კვარტალში 2,826,930 საერთაშორისო მოგზაური
მიიღო, რაც +25.9%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
• რაც შეეხეება ცხრა თვის მონაცემებს, უცხოელი მოგზაურების რიცხვმა 5,824,186
შეადგინა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით +19.2%-ია.
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აგვისტოს
თვეში დაფიქსირდა (1,080,594).
• საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათი
და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 52.1% დარჩა, რაც
ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება 24 საათზე ნაკლები
პერიოდით ჩამოსულთა და ტრანზიტულ ვიზიტორთა დათვლაც. მათი წილი
შესაბამისად 23.3% და 24.6% შეადგენს.

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

III 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 764,763 982,588 +28.5%

აგვისტო 848,381 1,080,594 +27.4%

სექტემბერი 631,906 763,748 +20.9%

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

ჯამი 4,886,749 5,824,186 +19.2%

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.

ვიზიტის
ტიპი

2016
III კვარტალი

2017
III კვარტალი

ცვლილ
%

წილ
%

24 საათი და 

მეტი 

(ტურისტი)
1,146,568 1,473,570 28.5% 52.1%

ტრანზიტი 513,282 694,766 35.4% 24.6%

ერთდღიანი 

ვიზიტი
585,200 658,594 12.5% 23.3%

სულ 2,245,050 2,826,930 25.9% 100.0%

681,422

962,875

1,568,541

1,902,103 1,953,436
2,159,031

2,245,050

2,826,930

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+63% +21% +3% +11% +4%+41% +26%

2,031,717

2,822,363

4,428,221

5,392,303 5,515,559
5,901,094

6,360,503

5,824,186

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017             

I-III კვ.



მნიშვნელოვანი ტენდენციები

• რუსეთი ლიდერობს საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით მესამე კვარტალში.
აღნიშნულ პერიოდში რუსი მოგზაურების რიცხვმა 605,812 (+39.2%) შეადგინა. ხოლო
ცხრა თვის ჯამური მაჩვენებელით ლიდერი აზერბაიჯანია 1,299,869 (+11%)
საერთაშორისო მოგზაურით .
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მესამე
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 2,175,040 შეადგინა. ეს
მაჩვენებელი მთლიანი მოგზაურების 77% შეადგენს. რაც შეეხება ცხრა თვის
მონაცემებს, მოგზაურების რაოდენობა მეზობელი ქვეყნებიდან 4,594,059 იყო, რაც
მთლიანი რაოდენობის 79%-ს წარმოადგენს. გასულ წელს ხსენებული მაჩვენებელი
83%-ს შეადგენდა.
• მესამე კვარტლის მონაცემებით მოგზაურების რაოდენობრივი ზრდა აღსანიშნავია
სომხეთიდან (+83,908; +16.1%), აზერბაიჯანიდან (+77,956; +16.1%) და ირანიდან
(+69,182; +83.5%). რაშიც დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიები. ასევე,
მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებამ.
• მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნება საუდის არაბეთის მოქალაქეებს შორისაც (+29,154,
+178.9%), რაც გამოწვეულია საქართველოსა და საუდის არაბეთის შორის
ავიამიმოსვლის გაუმჯობესებით და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ
განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიებით. ცხრა თვის მონაცემით საუდის
არაბეთიდან მოგზაურთა რაოდენობა +33,856 ვიზიტორით გაიზარდა (+175.9%).
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, შემოსული მოგზაურების რაოდენობამ მესამე
კვარტალში 135,258 შეადგინა, ხოლო ცხრა თვის მონაცემებით კი 263,732, ევროპელი
მოგზაურების წილი მესამე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 4.8%-ია, ზრდა +26.3%,
ხოლო ცხრა თვის მთლიან რაოდენობაში 4.5%-ია, ზრდა კი +24.9%.

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: III კვარტალი

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით I - III კვარტალი

ქვეყანა
2016

III კვარტალი 

2017               

III კვარტალი 

ცვლილება        

%

რუსეთი 435,149 605,812 +39.2%

სომხეთი 521,243 605,151 +16.1%

აზერბაიჯანი 484,286 562,242 +16.1%

თურქეთი 347,783 401,835 +15.5%

ირანი 82,845 152,027 +83.5%

უკრაინა 67,354 72,040 +7.0%

ისრაელი 40,848 50,727 +24.2%

საუდის არაბეთი 16,292 45,446 +178.9%

ყაზახეთი 23,798 26,973 +13.3%

ბელარუსი 19,276 25,676 +33.2%

პოლონეთი 21,537 25,373 +17.8%

გერმანია 16,868 22,245 +31.9%

ა შ შ 12,479 17,112 +37.1%

ინდოეთი 12,642 14,802 +17.1%

საბერძნეთი 8,694 9,573 +10.1%

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ქვეყანა
2016

I-III კვარტალი 

2017

I-III  კვარტალი

ცვლილება        

%

აზერბაიჯანი 1,170,861 1,299,869 +11.0%

სომხეთი 1,074,204 1,247,929 +16.2%

რუსეთი 832,883 1,113,020 +33.6%

თურქეთი 979,226 933,241 -4.7%

ირანი 120,204 272,844 +127%

უკრაინა 138,139 156,267 +13.1%

ისრაელი 74,101 99,979 +34.9%

საუდის არაბეთი 19,242 53,098 +175.9%

ყაზახეთი 41,081 47,908 +16.6%

პოლონეთი 38,048 45,997 +20.9%

ინდოეთი 24,528 42,473 +73.2%

გერმანია 31,947 42,189 +32.1%

ბელარუსი 31,299 40,789 +30.3%

ა შ შ 27,354 34,589 +26.4%

გაერთიანებული სამეფო 15,029 19,937 +32.7%



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების ძირითადი ნაწილი
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის. მესამე კვარტალში მათი რიცხვი 2,148,633,
ხოლო წილი მთლიან რაოდენობაში 76% შეადგენს. ცხრა თვის ჯამია -
4,480,270. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი მესამე კვარტალში და
ცხრა თვის, შესაბამისად 629,021 და 1,254,819 შეადგენს.
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, მესამე კვარტალში 491,456, ყაზბეგის
სასაზღვრო პუნქტის გავლით, ცხრა თვის ჯამური მონაცემებით კი 997,560
სადახლოს სასაზღვრო პუნქტის გავლით შემოვიდა.

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                

2017 წელი: III კვარტალი

სასაზღვრო პუნქტი
2016:

III კვარტალი

2017:

III კვარტალი
ცვლილება %

ყაზბეგი 370,904 491,456 +32.5%

სადახლო 413,856 490,188 +18.4%

სარფი 391,698 481,388 +22.9%

აეროპორტი თბილისი 326,704 461,983 +41.4%

წითელი ხიდი 346,903 388,224 +11.9%

აეროპორტი ბათუმი 76,408 124,464 +62.9%

ნინოწმინდა 70,787 84,112 +18.8%

ცოდნა 69,907 78,828 +12.8%

ვალე 40,787 61,387 +50.5%

აეროპორტი ქუთაისი 33,846 42,574 +25.8%

ვახტანგისი 26,332 27,804 +5.6%

კარწახი 17,508 26,141 +49.3%

რკინიგზა სადახლო 22,729 26,016 +14.5%

გუგუთი 10,462 18,865 +80.3%

რკინიგზა გარდაბანი 9,969 12,969 +30.1%

პორტი ფოთი 7,459 5,027 -32.6%

პორტი ბათუმი 8,039 4,526 -43.7%

პორტი ყულევი 498 738 +48.2%

სამთაწყარო 111 153 +37.8%

ახკერპი 143 87 -39.2%

საზღვაო

0.4%

სარკინიგზო

1.4%

სახმელეთო

76.0%

საჰაერო

22.3% წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა

• მესამე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის ბაზაში დარეგისტრირებული განთავსების საშუალებების
საერთო რაოდენობა 1,945 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების რაოდენობა კი
- 65,656.
• თბილისი ლიდერია საწოლი ადგილების რაოდენობით, მასზე ქვეყანაში
არსებული განთავსების საშუალებების 27% მოდის.
• ადგილების რაოდენობით სასტუმროს ტიპის განთავსების საშუალებები
ჭარბობენ ბაზარზე, მათი წილი 63%-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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