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2018 წლის აპრილის საერთაშორისო მოგზაურების  

შემოსვლების მიმოხილვა და ანალიზი 

 

 

2018 წლის აპრილი 

2018 წლის აპრილში საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ 596,703 შეადგინა, ზრდა წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდთან 16.8%-ია. მთლიანი რაოდენობიდან 24 საათი და მეტი დროით 

(ტურისტი) 278,032 (+24.9%) ვიზიტი განხორციელდა, ხოლო ტრანზიტის მიზნით 136,666, 

დანარჩენი  ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობამ  182,005 შეადგინა. 

საერთაშორისო შემოსვლები ვიზიტის ტიპების მიხედვით 

 

საერთაშორისო მოგზაურებს შორის კვლავ მეზობელი ქვეყნები ლიდერობენ, მათზე მთლიანი 

შემოსვლების 80.7% მოდის. ევროკავშირიდან მოგზაურების რაოდენობა 5.2%-ს შეადგენს. 

 

საერთაშორისო შემოსვლების სტრუქტურა (აპრილი) 

 

ვიზიტის ტიპი 
2017:         

აპრილი 

2018:          

აპრილი 
ცვლილება ცვლილება % წილი 

24 საათი და მეტი 222,556 278,032 55,476 +24.9% 46.6% 

ტრანზიტი 108,598 136,666 28,068 +25.8% 22.9% 

ერთდღიანი ვიზიტი 179,589 182,005 2,416 +1.3% 30.5% 

სულ 510,743 596,703 85,960 +16.8% 100.0% 
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აპრილში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა აზერბაიჯანიდან 

დაფიქსირდა  125,087 (+10.4%), რაც მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების 21%-ს შეადგენს. 

შემდეგი არის რუსეთი 124,062 (+43.4%), თურქეთი 121,126 (+29.2%) და სომხეთი 111,353 (-6.9%) 

მოგზაურით. არამეზობელი ქვეყნებიდან კი ირანი ლიდერობს 20,431 (+98.5%). 

 

საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 15 ქვეყანა 

 

N ქვეყანა 
2017: 

აპრილი 

2018: 

აპრილი 
ცვლილება ცვლილება % წილი % 

1 აზერბაიჯანი 113,351 125,087 11,736 +10.4% 21.0% 

2 რუსეთი 86,520 124,062 37,542 +43.4% 20.8% 

3 თურქეთი 93,730 121,126 27,396 +29.2% 20.3% 

4 სომხეთი 119,637 111,353 -8,284 -6.9% 18.7% 

5 ირანი 10,293 20,431 10,138 +98.5% 3.4% 

6 უკრაინა 15,082 14,069 -1,013 -6.7% 2.4% 

7 ისრაელი 10,329 13,222 2,893 +28.0% 2.2% 

8 პოლონეთი 4,158 5,709 1,551 +37.3% 1.0% 

9 ინდოეთი 4,605 4,663 58 +1.3% 0.8% 

10 გერმანია 4,088 4,311 223 +5.5% 0.7% 

11 ყაზახეთი 2,816 3,459 643 +22.8% 0.6% 

12 ა.შ.შ 2,851 3,240 389 +13.6% 0.5% 

13 
გაერთიანებული 

სამეფო 
1,877 2,508 631 +33.6% 0.4% 

14 ბელარუსი 2,642 2,448 -194 -7.3% 0.4% 

15 ჩინეთი 1,487 2,409 922 +62.0% 0.4% 
 

 

აღსანიშნავია, რომ 2017-2018 აპრილის თვის მონაცემებით ტოპ 10 ქვეყანაში იყო გარკვეული 

ცვლილებელი. აზერბაიჯანმა და რუსეთმა გაიუმჯობესეს პოზიციები და შესაბამისად, პირველი 

და მეორე ადგილი დაიკავეს, ხოლო სომხეთმა მეოთხე პოზიციაზე გადაინაცვლა. ირანმა 

გადაუსწრო უკრაინასა და ისრაელს და მეხუთე პოზიციაზე დამკვიდრდა, შესაბამისად უკრაინამ 

და ისრაელმა, მეექვსე და მეშვიდე პოზიციები დაიკავეს. პოლონეთიდან შემოსვლებმა გადააჭარბა 

ინდოეთის ვიზიტორთა რაოდენობას და მერვე პოზიციაზე გადავიდა, ხოლო ინდოეთმა მეცხრე 

პოზიცია დაიკავა. 
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საერთაშორისო შემოსვლებით ტოპ 10 ქვეყანა - 2017 და 2018 წლის აპრილი 

2017: აპრილი 

ტოპ 10 ქვეყანა 

2018: აპრილი 

 ტოპ 10 ქვეყანა 

სომხეთი აზერბაიჯანი 

აზერბაიჯანი რუსეთი 

თურქეთი თურქეთი 

რუსეთი სომხეთი 

უკრაინა ირანი 

ისრაელი უკრაინა 

ირანი ისრაელი 

ინდოეთი პოლონეთი 

პოლონეთი ინდოეთი 

გერმანია გერმანია 

 

2018 წლის აპრილში საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სახმელეთო 

საზღვრებზე დაფიქსირდა 449,182 (+13.9%), შემდეგ მოდის საჰაერო 140,854 (+27.9%) და 

სარკინიგზო საზღვრები 4,331 (+27.6%). ყველაზე ნაკლები რაოდენობა საზღვაო გზით შემოვიდა 

2,336 (-19.7%). 

საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სახმელეთო გზით აზერბაიჯანიდან 

შემოვიდა და 120,377 (26.8%) შეადგინა, შემდეგ მოდის თურქეთი 116,573 (26%) და სომხეთი 

109,661 (24.4%). 

საჰაერო გზით  საერთაშორისო შემოსვლების ყველაზე დიდი  რაოდენობა რუსეთმა აჩვენა 43,692 

(31%), შემდეგ მოდის ირანი 14,586 (10.4%) და ისრაელი 13,003 (9.2%). 

სარკინიგზო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობით 

გამოირჩეოდნენ აზერბაიჯანი 2,002 (46.2%), რუსეთი 687 (15.9%) და სომხეთი 584 (13.5%). 

საზღვაო გზით შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა კი 

უკრაინიდან აღინიშნა და 785 (33.6%) შეადგინა, შემდეგ მოდის თურქეთი 510 (21.8%) და 

ბულგარეთი  227 (9.7%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 394,343 449,182 54,839 +13.9% 75.3% 

საჰაერო 110,097 140,854 30,757 +27.9% 23.6% 

სარკინიგზო 3,394 4,331 937 +27.6% 0.7% 

საზღვაო 2,909 2,336 -573 -19.7% 0.4% 
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საერთაშორისო მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა თბილისის აეროპორტის სასაზღვრო 

პუნქტიდან ფიქსირდება 117,515 (+29.1%), შემდეგია სარფი 115,761 (+32.6%) და წითელი ხიდი 

94,627 (+10.1%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

აეროპორტი თბილისი 91,054 117,515 26,461 +29.1% 19.7% 

სარფი 87,296 115,761 28,465 +32.6% 19.4% 

წითელი ხიდი 85,979 94,627 8,648 +10.1% 15.9% 

სადახლო 94,900 94,519 -381 -0.4% 15.8% 

ყაზბეგი 69,510 89,067 19,557 +28.1% 14.9% 

ცოდნა 14,901 16,281 1,380 +9.3% 2.7% 

აეროპორტი ბათუმი 8,349 13,130 4,781 +57.3% 2.2% 

ნინოწმინდა 14,745 12,092 -2,653 -18.0% 2.0% 

ვალე 9,416 11,206 1,790 +19.0% 1.9% 

აეროპორტი ქუთაისი 10,694 10,209 -485 -4.5% 1.7% 

კარწახი 5,026 6,312 1,286 +25.6% 1.1% 

ვახტანგისი 6,057 5,093 -964 -15.9% 0.9% 

გუგუთი 6,464 4,136 -2,328 -36.0% 0.7% 

რკინიგზა გარდაბანი 2,252 3,070 818 +36.3% 0.5% 

რკინიგზა სადახლო 1,142 1,261 119 +10.4% 0.2% 

პორტი ბათუმი 1,296 1,234 -62 -4.8% 0.2% 

პორტი ფოთი 1,583 991 -592 -37.4% 0.2% 

პორტი ყულევი 30 111 81 +270.0% 0.0% 

სამთაწყარო 17 49 32 +188.2% 0.0% 

ახკერპი 32 39 7 +21.9% 0.0% 
 

საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის კლების ანალიზი 

2018 წლის აპრილის თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 

შემცირებულია 52 ქვეყნიდან, რაც ჯამში -14,145-ს შეადგენს. აქედან კლების ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი ფიქსირდება სამი ქვეყნიდან, ჯამში -11,457 (მთლიანი კლების 81%).  

ქვეყანა კლება (%) წილი მთლიან კლებაში 

სომხეთი -8,284 58.5% 

უზბეკეთი -2,160 15.3% 

უკრაინა -1,013 7.2% 

სხვა -2,688 19% 
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საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის ანალიზი 

2018 წლის აპრილის თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდა 88 

ქვეყნიდან ფიქსირდება, რაც რაოდენობრივად 100,105-ს შეადგენს. აქედან ზრდის ყველაზე დიდი 

მაჩვენებელი ფიქსირდება 6 ქვეყნიდან, ჯამში  91,256 (მთლიანი ზრდის  91.2%). 

 

ქვეყანა ზრდა (%) წილი მთლიან ზრდაში 

რუსეთი 37,542 37.5% 

თურქეთი 27,396 27.4% 

აზერბაიჯანი 11,736 11.7% 

ირანი 10,138 10.1% 

ისრაელი 2,893 2.9% 

პოლონეთი 1,551 1.5% 

სხვა 8,849 8.8% 

 

2018 წლის აპრილის მდგომარეობით განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიების შედეგად 

რუსეთიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ირანიდან და ისრაელიდან საერთაშორისო 

მოგზაურების რაოდენობა სტაბილურად იზრდება. იმ ქვეყნებიდან, სადაც ნაკლებია 

პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისები, საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდის 

ტენდენცია კვლავაც გრძელდება.  
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ქვეყნის პროფილი 

აზერბაიჯანი 

2018 წლის აპრილში აზერბაიჯანი პირველ ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების 

რაოდენობით. მთლიანმა რიცხვმა 125,087 შეადგინა, ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით +10.4%-ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია აზერბაიჯანელი მოგზაურების რაოდენობა 

ბოლო რვა წლის აპრილის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (აპრილი) 

 

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% 
 

 

 

49,215

65,270
72,858

83,211
89,855

105,759
113,351

125,087

+32.6% +11.6% +14.2% +8.0% +17.7% +7.2% +10.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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აზერბაიჯანელი მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო 

საზღვარს იყენებს 120,377 (+10.2%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით 

ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება: საჰაერო 2,613 (+11.8%), სარკინიგზო 2,002 (+21.3%) და საზღვაო 

95 (-15.9%).  

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 109,250 120,377 11,127 +10.2% 96.2% 

საჰაერო 2,338 2,613 275 +11.8% 2.1% 

სარკინიგზო 1,650 2,002 352 +21.3% 1.6% 

საზღვაო 113 95 -18 -15.9% 0.1% 

 

აზერბაიჯანელი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა წითელი ხიდის საშუალებით ეწვია 

საქართველოს 81,640 (+8.6%), შემდეგ მოდის სარფი 13,036 (+40.5%) და ცოდნა 12,668 (+9.3%). სხვა 

საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

წითელი ხიდი 75,160 81,640 6,480 +8.6% 65.27% 

სარფი 9,275 13,036 3,761 +40.5% 10.42% 

ცოდნა 11,588 12,668 1,080 +9.3% 10.13% 

ყაზბეგი 6,886 7,754 868 +12.6% 6.20% 

ვახტანგისი  5,609 4,735 -874 -15.6% 3.79% 

აეროპორტი თბილისი 2,186 2,429 243 +11.1% 1.94% 

რკინიგზა გარდაბანი 1,650 2,002 352 +21.3% 1.60% 

ვალე 418 281 -137 -32.8% 0.22% 

კარწახი 294 213 -81 -27.6% 0.17% 

აეროპორტი ქუთაისი 129 160 31 +24.0% 0.13% 

პორტი ბათუმი  41 59 18 +43.9% 0.05% 

სამთაწყარო  17 49 32 +188.2% 0.04% 

პორტი ფოთი 72 36 -36 -50.0% 0.03% 

აეროპორტი ბათუმი 23 24 1 +4.3% 0.02% 

სადახლო 3 1 -2 -66.7% 0.00% 
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რუსეთი 

2018 წლის აპრილში რუსეთი მეორე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 124,062 შეადგინა, ზრდა წინა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 

+43.4%-ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია რუსი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის 

აპრილის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (აპრილი) 

 

 

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% 

 

 

14,031
27,766

41,638

58,919 58,537

74,251
86,520

124,062

+97.9% +50.0% +41.5% -0.6% +26.8% +16.5% +43.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს იყენებს 

79,489 (+40.9%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა 

მოდის: საჰაერო 43,692 (+49%), სარკინიგზო 687 (+57.6%) და საზღვაო 194 (-44.9%). 

 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 56,416 79,489 23,073 +40.9% 64.1% 

საჰაერო 29,316 43,692 14,376 +49.0% 35.2% 

სარკინიგზო 436 687 251 +57.6% 0.5% 

საზღვაო 352 194 -158 -44.9% 0.2% 

 

რუსი  მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა ყაზბეგის საშუალებით ეწვია საქართველოს 

56,387 (+46.5%), შემდეგ მოდის თბილისის აეროპორტი 40,135 (+50.1%) და სადახლო 10,400 

(+38.1%). სხვა საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

ყაზბეგი 38,499 56,387 17,888 +46.5% 45.45% 

აეროპორტი თბილისი 26,741 40,135 13,394 +50.1% 32.35% 

სადახლო 7,533 10,400 2,867 +38.1% 8.38% 

წითელი ხიდი 4,545 5,752 1,207 +26.6% 4.64% 

აეროპორტი ბათუმი  1,490 2,633 1,143 +76.7% 2.12% 

ნინოწმინდა 2,282 2,270 -12 -0.5% 1.83% 

სარფი 1,309 1,818 509 +38.9% 1.47% 

ცოდნა 1,038 1,410 372 +35.8% 1.14% 

გუგუთი 789 1,037 248 +31.4% 0.84% 

აეროპორტი ქუთაისი 1,085 924 -161 -14.8% 0.74% 

რკინიგზა გარდაბანი  211 363 152 +72.0% 0.29% 

რკინიგზა სადახლო 225 324 99 +44.0% 0.26% 

ვახტანგისი 326 286 -40 -12.3% 0.23% 

პორტი ფოთი  203 107 -96 -47.3% 0.09% 

ვალე 71 80 9 +12.7% 0.06% 

პორტი ბათუმი 149 63 -86 -57.7% 0.05% 

კარწახი 24 49 25 +104.2% 0.04% 

პორტი ყულევი 0 24 24 - 0.02% 
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თურქეთი 

2018 წლის აპრილში თურქეთი მესამე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 121,126 შეადგინა, ზრდა წინა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 

+29.2%-ს შეადგენს.  გრაფიკზე მოცემულია თურქი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის 

აპრილის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (აპრილი) 

 

 

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% 

 

 

 

56,920

118,755 121,960

105,281 103,504
116,073

93,730

121,126

+108.6% +2.7% -13.7% -1.7% +12.1% -19.2% +29.2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს იყენებს 

116,573 (+30.3%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა 

ფიქსირდება: საჰაერო 3,955 (+3.4%), საზღვაო 510 (+29.8%) და სარკინიგზო 88 (+158.8%).  

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 89,479 116,573 27,094 +30.3% 96.2% 

საჰაერო 3,824 3,955 131 +3.4% 3.3% 

საზღვაო 393 510 117 +29.8% 0.4% 

სარკინიგზო 34 88 54 +158.8% 0.1% 
 

თურქი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სარფის საშუალებით ეწვია საქართველოს 94,336 

(+33%), შემდეგ მოდის ვალე 10,001 (+20.8%) და წითელი ხიდი 4,797 (+13.9%). სხვა საზღვრებზე 

მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სარფი 70,925 94,336 23,411 +33.0% 77.88% 

ვალე 8,276 10,001 1,725 +20.8% 8.26% 

წითელი ხიდი  4,211 4,797 586 +13.9% 3.96% 

კარწახი 3,833 4,794 961 +25.1% 3.96% 

აეროპორტი თბილისი 2,853 2,941 88 +3.1% 2.43% 

ცოდნა 1,437 1,158 -279 -19.4% 0.96% 

აეროპორტი ბათუმი  927 988 61 +6.6% 0.82% 

ყაზბეგი 94 645 551 +586.2% 0.53% 

ნინოწმინდა 441 495 54 +12.2% 0.41% 

პორტი ფოთი 281 356 75 +26.7% 0.29% 

სადახლო 233 327 94 +40.3% 0.27% 

პორტი ბათუმი 107 113 6 +5.6% 0.09% 

რკინიგზა გარდაბანი  25 86 61 +244.0% 0.07% 

პორტი ყულევი  5 41 36 +720.0% 0.03% 

აეროპორტი ქუთაისი 44 26 -18 -40.9% 0.02% 

ვახტანგისი 20 11 -9 -45.0% 0.01% 

გუგუთი 9 9 0 +0.0% 0.01% 

რკინიგზა სადახლო 9 2 -7 -77.8% 0.00% 
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სომხეთი 

 

2018 წლის აპრილში სომხეთი მეოთხე ადგილზეა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. 

მთლიანმა რიცხვმა 111,353 შეადგინა, კლება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით -

6.9%-ს შეადგენს. გრაფიკზე მოცემულია სომეხი მოგზაურების რაოდენობა ბოლო რვა წლის 

აპრილის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (აპრილი)  

 

 

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% 

 

 

40,705

56,728

87,343
98,498 97,232

105,678

119,637
111,353

+39.4% +54.0% +12.8% -1.3% +8.7% +13.2% -6.9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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სომეხი მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში შემოსასვლელად სახმელეთო საზღვარს 

იყენებს 109,661 (-6.8%). დანარჩენ საზღვრის ტიპებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები 

რაოდენობა ფიქსირდება: საჰაერო  1,088 (-15.9%), სარკინიგზო 584 (-5.2%) და საზღვაო 20 (+11.1%). 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სახმელეთო 117,710 109,661 -8,049 -6.8% 98.48% 

საჰაერო 1,293 1,088 -205 -15.9% 0.98% 

სარკინიგზო 616 584 -32 -5.2% 0.52% 

საზღვაო 18 20 2 +11.1% 0.02% 

 

სომეხი მოგზაურების ყველაზე დიდი რაოდენობა სადახლოს საშუალებით ეწვია საქართველოს 

75,925 (-6.8%), შემდეგ მოდის ყაზბეგი 20,532 (+13.9%) და ნინოწმინდა 8,688 (-24%). სხვა 

საზღვრებზე მოგზაურების შედარებით ნაკლები რაოდენობა ფიქსირდება. 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

სადახლო 81,488 75,925 -5,563 -6.8% 68.18% 

ყაზბეგი 18,023 20,532 2,509 +13.9% 18.44% 

ნინოწმინდა 11,434 8,688 -2,746 -24.0% 7.80% 

გუგუთი 5,446 2,929 -2,517 -46.2% 2.63% 

აეროპორტი თბილისი  1,213 1,017 -196 -16.2% 0.91% 

სარფი 1,069 996 -73 -6.8% 0.89% 

რკინიგზა სადახლო  616 584 -32 -5.2% 0.52% 

კარწახი 194 475 281 +144.8% 0.43% 

ვალე  24 79 55 +229.2% 0.07% 

აეროპორტი ქუთაისი  75 65 -10 -13.3% 0.06% 

ახკერპი 32 37 5 +15.6% 0.03% 

პორტი ბათუმი 17 20 3 +17.6% 0.02% 

აეროპორტი ბათუმი 5 6 1 +20.0% 0.01% 

პორტი ფოთი 1 0 -1 -100.0% 0.00% 
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ევროკავშირის ქვეყნები 

2018 წლის მარტში ევროკავშირის ქვეყნებიდან 31,013 საერთაშორისო მოგზაური დაფიქსირდა. 

ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით +17.9%-ს შეადგენს. ევროკავშირის წილი 

მთლიან შემოსვლებში 5.2%-ია. გრაფიკზე მოცემულია ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების 

რაოდენობა ბოლო რვა წლის აპრილის თვის განმავლობაში. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები წლების მიხედვით (აპრილი) 

 

ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების უმრავლესობა საჰაერო გზით შემოდის. საჰაერო 

საზღვარზე ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების 81.9% მოდის. ყველაზე მცირე რაოდენობა 

კი სარკინიგზო (1.3%) და საზღვაო ტრანსპორტით შემოდის (1.1%). 

 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრის ტიპების მიხედვით 

საზღვარი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

საჰაერო 21,086 25,389 4,303 +20.4% 81.9% 

სახმელეთო 4,393 4,863 470 +10.7% 15.7% 

სარკინიგზო  545  412 -133 -24.4% 1.3% 

საზღვაო 285 349 64  +22.5% 1.1% 

 

 

10,088
11,927

13,760
17,300 18,489 18,161

26,309

31,013

+18.2% +15.4% +25.7% +6.9% -1.8% +44.9% +17.9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ევროკავშირიდან შემოსული მოგზაურების უმრავლესობა საქართველოში თბილისის 

აეროპორტით შემოვიდა (53.17%), შემდეგ მოდის ქუთაისის აეროპორტი (27.2%), სადახლო (6.77%) 

და სარფი (4.79%) სასაზღვრო პუნქტი. 

 

საერთაშორისო შემოსვლები საზღვრების მიხედვით 

საზღვრის ტიპი 2017: აპრილი 2018: აპრილი ცვლილება ცვლილება % წილი 

აეროპორტი თბილისი 13,995 16,490 2,495 +17.8% 53.17% 

აეროპორტი ქუთაისი 6,833 8,436 1,603 +23.5% 27.20% 

სადახლო  1,849 2,100 251 +13.6% 6.77% 

სარფი  1,424 1,485 61 +4.3% 4.79% 

აეროპორტი ბათუმი  258 463 205 +79.5% 1.49% 

ნინოწმინდა  298 352 54 +18.1% 1.14% 

პორტი ბათუმი   280 294 14 +5.0% 0.95% 

ცოდნა 317 257 -60 -18.9% 0.83% 

წითელი ხიდი 124 229 105 +84.7% 0.74% 

რკინიგზა გარდაბანი   118 183 65 +55.1% 0.59% 

კარწახი  87 172 85 +97.7% 0.55% 

რკინიგზა სადახლო  167 166 -1 -0.6% 0.54% 

ყაზბეგი 154 161 7 +4.5% 0.52% 

პორტი ფოთი  262 115 -147 -56.1% 0.37% 

ვალე 60 54 -6 -10.0% 0.17% 

გუგუთი  47 41 -6 -12.8% 0.13% 

ვახტანგისი 33 12 -21 -63.6% 0.04% 

პორტი ყულევი 3 3 0 +0.0% 0.01% 
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განთავსების საშუალებების სტატისტიკა 

2018 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

ბაზაში დარეგისტრირებული  განთავსების საშუალებების რაოდენობამ 2,016 შეადგინა, ხოლო 

საწოლი ადგილების რაოდენობამ 67,145. 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 27.5%-ია. 

განთავსების საშუალებების განაწილება რეგიონების მიხედვით 

 

16

22

66

107

155

159

185

206

315

350

435

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი

გურია

მცხეთა-მთიანეთი

იმერეთი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

აჭარა

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

თბილისი


