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შეჯამება

• საქართველომ 2017 წლის პირველ კვარტალში 1,266,977 საერთაშორისო
მოგზაური მიიღო, რაც +11.5%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ
მაჩვენებელზე
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე
მოდის. პირველ კვარტალში მეზობელი ქვეყნების მოგზაურების
რაოდენობამ 1,054,373 შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 83%-ს
წარმოადგენს
• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების 80.5%
სახმელეთო საზღვრებიდან შემოვიდა ქვეყანაში. პირველი კვარტლის
განმავლობაში მათი რაოდენობა 1,019,557 გაუტოლდა
• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში არსებული
განთავსების საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,872 შეადგენს, ხოლო
საწოლი ადგილების რაოდენობაა 62,909



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა

• საქართველომ პირველ კვარტალში 1,266,977 საერთაშორისო მოგზაური
მიიღო, რაც +11.5%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
• საქართველოში შემოსული მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა
მარტის თვეში დაფიქსირდა (511,042).
• საზღვრის კვეთის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ტერიტორიაზე
24 საათი და მეტი დროით ქვეყანაში საერთაშორისო მოგზაურების 40.6%
დარჩა, რაც ტურისტების ნაწილს წარმოადგენს. დამატებით ხდება 24
საათზე ნაკლები პერიოდით ჩამოსულთა და ტრანზიტულ ვიზიტორთა
დათვლაც. მათი წილი შესაბამისად 41.7% და 17.6% შეადგენს.

საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა    

I კვარტალი (2011-2017)

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

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

ჯამი 1,136,706 1,266,977 +11.5%

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.

ვიზიტის ტიპი
2016

I კვარტალი

2017

I კვარტალი

ცვლილება  

%

წილი   

%

24 საათი და მეტი

(ტურისტი)
408,522 514,405 25.9% 40.6%

ტრანზიტი 189,549 223,617 18.0% 17.6%

ერთდღიანი

ვიზიტი
538,635 528,955 -1.8% 41.7%

სულ 1,136,706 1,266,977 11.5% 100.0%
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4,428,221

5,392,3035,515,559
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მნიშვნელოვანი ტენდენციები
• აზერბაიჯანელი მოგზაურები ლიდერობენ საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით.
პირველი კვარტლის მონაცემებით მათ 368,107 (+14,828; +4.2%) ვიზიტი განახორციელეს.
• აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ტოპ 15 ქვეყანაში ცვლილებაა.
აღდგენილი სავიზო პოლიტიკის გამო ირანმა მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა (+39,065;
+236.8%). ასევე მნიშვნელოვანია ზრდა ინდოელი მოგზაურების (+7,146; +151.6%), რაც
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ქვეყნის ტურისტულის
ცნობადობის გაზრდის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგია.
• ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება უზბეკელი მოგზაურების რაოდენობაში (+3,161; +146.5%),
რაშიც დიდ როლს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული
მარკეტინგული კამპანიები ასრულებენ.
• საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. პირველ
კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობამ 1,054,373 შეადგინა. ეს
მაჩვენებლი მთლიანი ვიზიტორების 83%-ია. გასულ წელს ხსენებული მაჩვენებელი 88%-ს
შეადგენდა.
• უკანასკნელ თვეებში აღსანიშნავია ზრდა ებრაელი, პოლონელი და გერმანელი მოგზაურების
რაოდენობაში, რაც გამოწვეულია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ
განხორციელებული კამპანიებით და აღნიშნულ ქვეყნებთან პირდაპირი ფრენების დამატებათ.
პირველი კვარტლის მონაცემების მიხედვით ზრდა ებრაელი მოგზაურთა +80.4%-ს, პოლონელი
მოგზაურთა +33.8%-ს, ხოლო გერმანელი მოგზაურთა +27.5%-ს შეადგენს.
• რაც შეეხება ევროკავშირის ქვეყნებს, პირველი კვარტლის მონაცემებით ევროპელი
მოგზაურების რიცხვმა - 38,889 შეადგინა, მათი წილი პირველი კვარტლის მთლიან
რაოდენობაში 3.1%-ია.

პირველი 15 ქვეყანა მოგზაურთა რაოდენობის 
მიხედვით: I კვარტალი

მოგზაურთა რაოდენობის სტრუქტურა:
I კვარტალი

ქვეყანა
2016

I კვარტალი
2017

I კვარტალი
ცვლილ        

%

აზერბაიჯანი 353,279 368,107 +4.2%

სომხეთი 229,133 264,070 +15.2%

თურქეთი 274,450 236,473 -13.8%

რუსეთი 144,935 185,723 +28.1%

ირანი 16,499 55,564 +236.8%

უკრაინა 28,675 33,744 +17.7%

ინდოეთი 4,714 11,860 +151.6%

ისრაელი 4,563 8,232 +80.4%

ყაზახეთი 6,291 7,534 +19.8%

ფილიპინები 4,414 6,188 +40.2%

გერმანია 4,593 5,854 +27.5%

ა შ შ 5,228 5,726 +9.5%

უზბეკეთი 2,158 5,319 +146.5%

პოლონეთი 3,381 4,524 +33.8%

ბელარუსი 3,648 4,313 +18.2%

მეზობელი 

ქვეყნები

83%

სხვა

17%

წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო



საერთაშორისო მოგზაურების სტატისტიკა 
საზღვრების მიხედვით

• საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო მოგზაურების ძირითადი ნაწილი
სახმელეთო საზღვრებზე მოდის. პირველ კვარტალში მათი რიცხვი 1,019,557-
ია. საჰაერო გზით შემოსულთა რაოდენობა კი პირველი კვარტლის
მონაცემებით 229,907 შეადგენს.
• მოგზაურების ყველაზე დიდი რიცხვი, პირველი კვარტლის ჯამური
მონაცემებით (290,519) წითელი ხიდის სასაზღვრო პუნქტის გავლით
შემოვიდა.

საერთაშორისო მოგზაურების განაწილება 
საზღვრის ტიპების მიხედვით                                                
2017 წელი:  I კვარტალი

სასაზღვრო პუნქტი
2016: 

I კვარტალი

2017:       

I კვარტალი
ცვლილება %

წითელი ხიდი 288,736 290,519 +0.6%

სარფი 263,357 224,946 -14.6%

სადახლო 180,306 205,845 +14.2%

აეროპორტი თბილისი 128,980 204,452 +58.5%

ყაზბეგი 123,187 149,916 +21.7%

ცოდნა 39,654 42,315 +6.7%

ნინოწმინდა 35,335 36,453 +3.2%

ვალე 17,038 22,298 +30.9%

ვახტანგისი 13,370 19,417 +45.2%

აეროპორტი ქუთაისი 10,634 17,292 +62.6%

გუგუთი 5,862 14,345 +144.7%

კარწახი 5,355 13,382 +149.9%

აეროპორტი ბათუმი 5,704 8,163 +43.1%

რკინიგზა გარდაბანი 5,782 6,742 +16.6%

პორტი ფოთი 5,786 5,075 -12.3%

პორტი ბათუმი 4,276 3,167 -25.9%

რკინიგზა სადახლო 2,539 2,476 -2.5%

სამთაწყარო 77 84 +9.1%

პორტი ყულევი 669 53 -92.1%

ახკერპი 59 37 -37.3%

საზღვაო

1%

სარკინიგზო

1%

სახმელეთო

80%

საჰაერო

18% წყარო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო



განთავსების საშუალებების სტატისტიკა

• პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში არსებული განთავსების
საშუალებების საერთო რაოდენობა 1,872 შეადგენს, ხოლო საწოლი ადგილების
რაოდენობა კი - 62,909
• 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

angariSi momzadda saqarTvelos turizmis 
erovnuli administraciis kvlevebisa da 
dagegmvis sammarTvelos mier. 
tel: +995 322 43 69 99/18 20
el-ფოსტა: infostatistics@gnta.ge

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

სასტუმრო

64%

საოჯახო 

სასტუმრო

17%

სასტუმრო 

სახლი

12%

სხვა

7%

15

22
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107

151

153

163

187

260

347

402

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი

გურია

მცხეთა-მთიანეთი

იმერეთი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

აჭარა

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

თბილისი

485

548

1,398

3,280

4,564

4,786

4,983

5,174

8,350

12,039

17,302

შიდა ქართლი

ქვემო ქართლი

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო 

სვანეთი

კახეთი

გურია

იმერეთი

მცხეთა-მთიანეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

სამცხე-ჯავახეთი

აჭარა

თბილისი


