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სტატისტიკა და ტენდენციები
2010 წლიდან საქართველოში საერთაშორისო ვი
ზიტორთა რაოდენობა ორნიშნა ზრდის ტემპით ხა
სიათდებოდა, თუმცა, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი
2,3%-მდე შემცირდა. ტურისტების1 რაოდენობაც
შესაბამისად, იმავე ტენდენციით ხასიათდებოდა,
ხოლო 2014 წელს ზრდის ტემპმა 8% შეადგინა, რაც
მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით
ოდნავ მაღალია (საშუალოდ 5.2%2).

აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი საქარ
თველოში მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის – თურქე
თის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის მოქალა
ქეები 2014 წელს ვიზიტორთა სრული რაოდენობის
88%-ს შეადგენდნენ.3

გრაფიკი 2: უცხოურ ვიზიტორთა
გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით, 2014
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გრაფიკი 1: საერთაშორისო ვიზიტორების
სტატისტიკა, 2010-2014
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მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2010 წლი
დან 2014
წლის ჩათვლით, თურქეთიდან და ირანიდან ვიზიტორ
თა წილი შემცირდა ვიზიტორთა სრულ რაოდენობაში.
ამასთან, ირანიდან ვიზიტორთა მკვეთრი კლება ამ ქვე
ყანასთან სავიზო პოლიტიკის გამკაცრების პერიოდს ემ
თხვევა. რუსეთიდან და უკრაინიდან ვიზიტორთა წილი
მთლიან ოდენობაში ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.

გრაფიკი 3: ყველაზე დიდი დენადობის ქვეყნები ვიზიტორთა ნაკადის მიხედვით, 2010-2014
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ბოლო წლების განმავლობაში ტურიზმიდან მიღე
ბული შემოსავლები მშპ–ის საშუალოდ 6%–ს შეად
გენს4, ხოლო თანხობრივი ბრუნვა შემომსვლელ ტუ
რიზმში 1 700 მილიონ აშშ დოლარს აჭარბებს5.
გრაფიკი 4: ბრუნვა შემომსვლელ ტურიზმში (USD),
20102014
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ცუდი არ არის, მაგრამ ხელსაყრელი კლიმატისა და
ადგილმდებარეობის, კულტურული და ბუნებრი
ვი გარემოს მრავალფეროვნების, სტუმართმოყვა
რეობის, კარგი ტურისტული მემკვიდრეობის მიუ
ხედავად, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ
გამოქვეყნებულ ტურიზმის და მოგზაურობის კონ
კურენტუნარიანობის 2013 წლის ანგარიშში საქარ
თველო 66ე ადგილზეა 140 ქვეყანას შორის.
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საშუალო სტატისტიკური ტურისტის დანახარჯე
ბის სტრუქტურა შემდეგია: ჭამასმაზე თანხის 30%
იხარჯება, დაბინავებაზე – 20%, საყიდლებზე 17%,
გართობადასვენებაზე (რეკრეაცია, კულტურა,
სპორტი) 15%, ადგილობრივ ტრანსპორტზე კი 11%.
გრაფიკი 5: საშუალო სტატისტიკური ტურისტის
დანახარჯების სტრუქტურა
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წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

ქვეყნის ხელისუფლების მიერ ტურიზმი პრიორიტე
ტულ დარგად არის დეკლარირებული, რაც დარგის
ზრდის და განვითარების პოტენციალს აძლიერებს.
თუმცა, ტურიზმის სწრაფი და სწორი მიმართულე
ბით განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია იმ ფაქტო
რების გააზრება და გადაჭრის ხედვის ჩამოყალიბე
ბა, რომელთა არსებობაც მნიშვნელოვნად აფერხებს
დარგის განვითარებას.
2020 წელს, საქართველოს შეუძლია იყოს კარგად
განვითარებული ტურიზმის მქონე ქვეყანა, თუ და
ვაკმაყოფილებთ მთავარ პარამეტრებს:
პარამეტრი
უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა (1000/მოსახლეობა)6
ერთი ვიზიტორის მიერ დახარჯული საშუალო თანხა7
ადგილი მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში8
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ვუმკლავდებით შემდეგ გამოწვევებს:

4 წყარო: ტურიზმის ეროვნული სააგენტო
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6 ასეთი ქვეყნებია პოლონეთი, თურქეთი, ლიტვა, ბულგარეთი, ხორვატია
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1. მომსახურების ხარისხი
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა,
რასაც საქართველოში ჩამოსული ტურისტების უმ
რავლესობა აწყდება, მომსახურების დაბალი სტან
დარტებია. გარდა საერთაშორისო, მაღალი კლასის
სასტუმროებისა, ეს პრობლემა თითქმის ყველა ტუ
რისტულ და მომსახურების ობიექტზე თვალშისა
ცემია. მნიშვნელოვან ბარიერს წარმოადგენს უცხო
ენების არცოდნის გამო კომუნიკაციის პრობლემა
ადგილობრივ მომსახურე პერსონალსა და ტურის
ტებს შორის. ამან ასახვა პოვა ტურიზმის კონკურენ
ტუნარიანობის ანგარიშის სხვადასხვა მაჩვენებელ
ზეც. მათ შორის, ტურიზმის დარგში განათლებისა
და ტრენინგების მაჩვენებლით საქართველო 77-ე
ადგილზეა, განათლების სისტემის ხარისხის მი
ხედვით 113-ე ადგილზე, პერსონალის ტრენინგის
მასშტაბებით – 99-ე ადგილზე9. ამას ემატება ისიც,
რომ მიუხედავად საყოველთაოდ ცნობილი ქართუ
ლი სტუმართმოყვარეობისა, კერძო სექტორი არ
არის მოტივირებული და ორიენტირებული კლიენ
ტთა კმაყოფილებაზე, რასაც, ასევე, ადასტურებს
კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში კლიენტებზე
ორიენტირებულობის ხარისხის მაჩვენებლით 118-ე
ადგილზე ყოფნა10.
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება მნიშვნე
ლოვნად იმოქმედებს ტურისტთა კმაყოფილების
საერთო დონეზე და შესაძლებელს გახდის კიდევ
უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას ქვეყანაში. ამ ამო
ცანის გადასაჭრელად საჭიროა:

3
ქვეყნების გამოცდილებისა და ცოდნის ჩამოტანას
და საქართველოში ადაპტირებას.
ასევე, მნიშვნელოვანია უცხო ენების სპეციალური, ტუ
რიზმზე მორგებული პროგრამების შემუშავება და სწავ
ლება როგორც კერძო სექტორის, ასევე, საჯარო სექ
ტორის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც შეხება
აქვთ ტურისტებთან – მათ შორის პატრულისა და საზო
გადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლებისთვის.
კლიენტზე ორიენტაცია
ტურისტთა კმაყოფილების ზრდისთვის მნიშვნე
ლოვანია ტურისტული და, ზოგადად, სერვისკომ
პანიების თანამშრომლების მოტივირება. სხვადასხ
ვა სახის რეიტინგები სერვისის მიმართულებით და
ჯილდოების დაწესება კარგი მეთოდია კერძო სექ
ტორის წახალისებისათვის.
ამას
თან, სა
ჭი
როა ტურიზმთან შეხებაში მყოფი
კომპანიების თანამშრომლებისათვის მომსახურების
სტანდარტების სწავლება – იქნება ეს ტრენინგ კურ
სები, სტაჟირებების პროგრამებში ჩართვა თუ სხვა
აქტივობები.
საზოგადოებრივი მოთხოვნის გაზრდა ხარისხიან მომ
სახურებაზე, თავისთავად, ბუნებრივი სტიმული იქ
ნება კომპანიებისათვის – გახდნენ კლიენტზე მეტად
ორიენტირებულნი. ამისათვის საჭიროა საზოგადოე
ბაში მომსახურების კულტურის ამაღლება და წახალი
სება, მათ შორის სოციალური ქსელის გამოყენებით
მოქალაქეების აქტიური ჩართვა განხილვებში.

კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება

2.ინფრასტრუქტურა
საჭიროა ტურიზმის დარგში განათლების და ტრე
ნინგების ხელშეწყობა და წახალისება, როგორც ტუ
რიზმის მენეჯმენტის, ასევე ტურიზმის მომსახურე
სპეციალობების დანერგვა და წახალისება. ხელი
სუფლებას შეუძლია მნიშვნელოვნად წაახალისოს
მსოფლიოს წარმატებული ტურისტული ქვეყნებიდან
სასწავლო პროგრამების მოძიება-ჩამოტანა და და
ნერგვა.
მნიშვნელოვანია
მოკლევადიანი
გაცვლითი
პროგრამების
განხორციელება
ტურისტული
კომპანიებისა და ტურიზმის მომსახურე სხვა
დასხვა სფეროში დასაქმებული ადამიანების მონა
წილეობით. მონაწილეები შეძლებენ წარმატებული
9 წყარო: World Economic Forum
10 წყარო: World Economic Forum

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ქვეყანაში სახ
მელეთო და სხვა ინფრასტრუქტურა სტაბილურად
ვითარდება, ტურიზმისთვის შესაბამისი გამართული
ინფრასტრუქტურა მაინც რჩება ერთ-ერთ მნიშვნე
ლოვან პრობლემად ყველა – ავია, საავტომობილო,
ენერგეტიკული და კომუნალური მიმართულებით.
ამასთან, ინფრასტრუქტურული და მატერიალური
ბაზის განვითარება დიდ დროსა და მნიშვნელოვან
ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ, სა
ჯარო სტრუქტურების მხრიდან ინვესტიციების მო
ზიდვაში დახმარება და ქვეყნის საინვესტიციო პო
ტენციალის აქტიური პრომოცია მნიშვნელოვანია.

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორები

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
ტურიზმის განვითარებული ინფრასტრუქტურა მრა
ვალი კომპონენტისგან იქმნება, თუმცა, მათ შორის
ყველაზე მნიშვნელოვანია სასტუმროების მრავალ
ფეროვანი არჩევანი – ყველაზე ძვირადღირებული,
საერთაშორისო, ბრენდული სასტუმროებიდან – და
ბალბიუჯეტიანი და შესაბამისი ხარისხის მქონე
მცირე სასტუმროების ჩათვლით.
ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში საწოლი ად
გილების რაოდენობა 2015 წლის ივნისისთვის 46
363-ია. აქედან სასტუმროებზე 66% მოდის11. თუ
გავითვალისწინებთ, რომ მიმდინარე წლის ივნისში ტუ
რისტების12 რაოდენობა 197 000–ს აჭარბებდა, ხოლო
ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა 4,5 დღე იყო, მივი
ღებთ, რომ ტურისტების ჩამოსვლა–წასვლის იდეალუ
რი განაწილების შემთხვევაში ივნისში 43 777 საწოლი
ადგილი იყო საჭირო. ამას ემატება ადგილობრივი ტუ
რისტები, რომლებიც, ძირითადად, შავი ზღვის სანაპი
როზე არჩევენ დასვენებას. საბოლოო ჯამში კი, იმის
გათვალისწინებით, რომ ივლისი და აგვისტო სტატის
ტიკურად ტურიზმის პიკური თვეებია, შესაძლებელია
დასკვნის გაკეთება – ქვეყანაში არსებული სასტუმრო
ებისა და საწოლი ადგილების რაოდენობა არ არის საკ
მარისი ტურისტთა მზარდი რაოდენობის მისაღებად.
ამასვე ადასტურებს ისიც, რომ კონკურენტუნარიანო
ბის რეიტინგში სასტუმროს ნომრების რაოდენობის
მაჩვენებლით საქართველო 78-ე ადგილზეა13.
სასტუმროების რაოდენობის გაზრდა საფასო არ
ჩევანის გათვალისწინებით ერთ–ერთი უმთავრესი
ამოცანაა.
სატრანსპორტო სერვისები, მათ შორის, საზოგადო
ებრივი ტრანსპორტის ხარისხი, მოძრაობის სიხშირე
და მარშრუტები ჯერ კიდევ რჩება ერთ-ერთ შემა
ფერხებელ ფაქტორად.
მნიშვნელოვანია კვების სერვისების განვითარება –
ხარისხიანი რესტორნების, კაფეების, ბარების, კეიტე
რინგისა და სხვა, კვებისა და მასთან დაკავშირებული
ბიზნესების მრავალფეროვანი არჩევანის უზრუნველ
ლყოფა. საკვების უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი
რეგულირება და დაცვა. ხარისხის მიმართულებით კი
რეიტინგებისა და ჯილდოების სისტემების ამუშავება.
11 წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
12 ვიზიტის ხანგრძლივობა – 24 საათი და მეტი
13 წყარო: World Economic Forum
14 წყარო: World Economic Forum
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მსოფლიოში უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა მიმარ
თავს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი მიგ
ნების – საკონვენციო ცენტრების გამოყენებას ტუ
რისტთა დიდი ნაკადების მოსაზიდად, მათ შორის
არა ტურისტული სეზონების დროსაც. საკონვენციო
ცენტრი წარმოადგენს კომპლექსს, რომელიც აერ
თიანებს სასტუმრო, საკონცერტო, აუდიო–ვიდეო,
სალექციო, საკონფერენციო, საგამოფენო და სხვა
სივრცეებს და შეუძლია ერთდროულად ათასობით
სტუმრის მიღება.
შედარებით დაბალშემოსავლიან ტურისტებზეა
გათვლილი, მაგრამ ასევე მცირე ინვესტიციებს სა
ჭიროებს კემპინგ–ბანაკები შესაბამისი ინფრასტ
რუქტურით. ასეთი ბანაკების არსებობა განსაკუთ
რებით მნიშვნელოვანია ტურიზმის პიკურ თვეებში,
როდესაც, მთაში და ზღვისპირეთში უამრავი ტუ
რისტი ჩადის და საწოლი ადგილების რაოდენობაც
არასაკმარისია. გარდა შემომსვლელი ტურისტები
სა, კემპინგ-ბანაკებში, ასევე, შესაძლებელია ადგი
ლობრივი ახალგაზრდებისა და ოჯახების მოზიდვა.

ავია-ინფრასტრუქტურის განვითარება
ჩვენს ქვეყანაში, ამ დროისათვის ოპერირებადი ავი
აკომპანიების სიმცირე არ იძლევა როგორც ფრენე
ბის სიხშირის გაზრდის, ასევე პირდაპირი ავიარეი
სებისა და სრულფასოვანი საფასო კონკურენციის
შესაძლებლობას. მნიშვნელოვან სირთულეებს ქმნის
ღამის ავიარეისებიც. შესაბამისად, მსოფლიო ეკო
ნომიკური ფორუმის 2013 წლის ანგარიშში საქართ
ველო საჰაერო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის
ხარისხის მაჩვენებლით 82-ე ადგილზეა. ადგილობ
რივი ფრენების სიხშირის მიხედვით – 93-ე ადგილ
ზე, ხოლო საერთაშორისო ფრენების – მე-100 ად
გილზე14.
სწორედ ამიტომ, ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავა
რი ამოცანა უნდა იყოს საჰაერო ტრანსპორტის ინფ
რასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესება. ქვეყანაში
ოპერირებადი ავიაკომპანიების რაოდენობის გაზრ
და შესაძლებელს გახდის როგორც ადგილობრივი და
საერთაშორისო ფრენების სიხშირის, ასევე, საერთა
შორისო პირდაპირი რეისების მიმართულებების (ე.წ.
ჩარტერული რეისების) რაოდენობის გაზრდას.

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორები

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მესაზღვ
რეებისა და სხვა, შემომსვლელ ტურისტებთან შე
ხებაში მყოფი, საჯარო მოხელეების სწავლება და
მოტივირება კეთილგანწყობილი და ხარისხიანი
მომსახურების მიზნით.
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ენერგო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ტურიზმის დარგისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვ
ნელოვანი ინფრასტრუქტურული ნაწილი ენერგო და
კომუნალურ ინფრასტრუქტურას უჭირავს.

სახმელეთო ინფრასტრუქტურის განვითარება
რაც უფრო კომფორტულად და სირთულების გარე
შე შეუძლია ტურისტს დანიშნულების ადგილამდე
მისვლა, და რაც მეტ ასეთ ადგილამდეა შესაძლე
ბელი მისვლა, ქვეყნის ტურისტული მიმზიდველობა
გაცილებით მეტია.
სახმელეთო ინფრასტრუქტურის განვითარების
მიმართულებით საჭიროა მაგისტრალური საავტო
მობილო გზების განვითარება და უკვე არსებული
პერიფერიული გზების ხარისხის გაუმჯობესება.
ასევე, ახალი მაგისტრალების სისტემის განვითა
რება და ყველა ტურისტულ ცენტრამდე კეთილ
მოწყობილი საავტომობილო გზის მიყვანა.
ავტომაგისტრალების გასწვრივ მომსახურე ინფრას
ტრუქტურის განვითარება კიდევ ერთი სტიმული იქ
ნება ტურისტებისა და ტურისტული ჯგუფებისათ
ვის ამ ადგილებზე გასაჩერებლად და დამატებითი
მომსახურებებისა და პროდუქტების შესაძენად.
ამასთან, საჭიროა ლოგისტიკური ობიექტების შექ
მნა დიდ ტურისტულ ცენტრებთან, რომლებიდანაც
შესაძლებელი იქნება ამ ცენტრების გრძელვადიანი
უწყვეტი მომარაგების უზრუნველყოფა.
უნდა აღინიშნოს, რომ რკინიგზის მნიშვნელობა
ტურიზმის დარგში გარკვეულწილად უგულებელ
ყოფილია. თუმცა, ბევრ განვითარებულ ქვეყანა
ში სარკინიგზო-სამგზავრო გადაზიდვები საკმაოდ
კარგი საშუალებაა ტურიზმიდან შემოსავლების მი
საღებად. სარკინიგზო მაგისტრალებისა და შემად
გენლობის ხარისხი, რეისების სიხშირე და განრიგი,
სარკინიგზო ცენტრალური სადგურების ინფრას
ტრუქტურა და ხარისხი – ასევე, მნიშვნელოვანი გა
მოწვევაა დარგის განვითარებისთვის.
გარდა ამისა, ველ ო-ბილ იკ ებ ის განვ ით არ ებ ა
ძირ ით ად ტურ ისტ ულ ქალ აქ ებშ ი შეს აძლ ებ ელს
გახდ ის ველოს იპ ედ ებ ის გაქ ირ ავ ებ ის სერვ ის ე
ბის განვ ით არ ებ ას.

იმისათვის, რომ ყველა ტურისტული ცენტრი უზ
რუნველყოფილი იყოს ენერგიის უწყვეტი წყაროთი,
საჭიროა ქსელის განვითარება – რეგიონული და მუ
ნიციპალური გადამცემი ხაზების მშენებლობა და
მათი მიყვანა ტურისტულ ცენტრებამდე.
გარდა ამისა, დასუფთავების სისტემების განვითარება
და ნაგავსაყრელების მშენებლობა – კიდევ ერთი მნიშ
ვნელოვანი კომპონენტია დარგის განვითარებისთვის.
საჭიროა მოწესრიგებული დასუფთავების სისტემები
როგორც ტურისტულ ცენტებში, ასევე, საავტომობი
ლო და სარკინიგზო მაგისტრალების გასწვრივ.
ამასთან, საჭიროა მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის
დაფარვის არეალის მაქსიმიზაცია.
უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი საპირფა
რეშოების ქსელის განვითარება აუცილებელია და
შესაძლებელია სატენდერო პროექტების გზით, რო
მელიც ასევე, ხელს შეუწყობს კერძო კომპანიების
განვითარებას და შესაძლებელს გახდის ხარისხის
კონტროლს.

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის „უხილავი”, მაგრამ აუცილე
ბელი ნაწილია საინფორმაციო, ე.წ. „სოფტ” ინფ
რასტრუქტურა, რომელიც ტურისტული ნაკადების
მოძრაობას აწესრიგებს. ამისათვის საჭიროა უკვე
არსებული ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების
ქსელის განვითარება. კარგად ორგანიზებულ საინ
ფორმაციო ცენტრებს შეუძლია იყოს ინფორმაციის
ორმხრივად გამტარი. მის ცენტრალური ფუნქცია კი
ტურისტებისაგან მიღებული და შეკრებილი ინფორ
მაციის ანალიზი და ამ ანალიზის საფუძველზე ტუ
რისტული სერვისებისა თუ პროდუქტების შესაბამი
სი დახვეწა უნდა იყოს.
ტურისტული საგზაო ნიშნების ქსელი საინფორ
მაციო ინფრასტრუქტურის მეორე მნიშვნელოვა

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორები

ნი ნაწილია. განსაკუთრებით ავტომაგისტრალების
გზაჯვარედინებზე, უცხოელი ტურისტებისთვის
რთულია ორიენტირება შესაბამისი მაჩვენებელი
ნიშნების გარეშე.
საშუალო და მცირე ზომის სასტუმროების დატვირთ
ვას და განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს
ტურისტული ობიექტების ჩართვა საერთაშორისო და
ჯავშნის და ტურისტულ პორტალებზე. ტურიზმის ად
მინისტრაციას შეუძლია დახმარების გაწევა საოჯახო
სასტუმროებისათვის ასეთ პორტალებზე დარეგისტ
რირებით და შესაბამისი კონსულტაციების გაწევით.
გარდა ამისა, საჭიროა განვითარდეს ტურისტული
გზამკვლევები – ელექტრონული და ბეჭდური ტუ
რისტული რუკები და მობილური აპლიკაციები, სა
დაც დეტალურად იქნება აღწერილი ტურისტული
მარშრუტები მანძილის, სირთულისა და დამატები
თი ტურისტული შესაძლებლობების გათვალისწინე
ბით.
ამასთან, სასტუმროებში, თვითმფრინავებში, აერო
პორტებში, სასაზღვრო პუნქტებში, რკინიგზის სად
გურებში, ავტოსადგურებსა და ავტობუსის მოსაც
დელებზე – ყველა იმ ადგილზე, სადაც ტურისტებს
უწევთ მოძრაობა, უნდა განთავსდეს ე.წ. „სტენდები~
ტურისტული მარკეტინგული მასალებით.

3. ტურისტული შესაძლებლობები
იმისათვის, რომ ქვეყანაში შემოსული ტურისტის
მიერ საშუალოდ დახარჯული თანხა სამიზნე ოდე
ნობას გაუტ
 ოლდეს ($600 და მეტი), თანაც ისე, რომ
ტურისტი მის მიერ დახარჯული თანხის მინიმუმ
შესაბამის სარგებელს და კმაყოფილებას იღებდეს,
აუცილებელია მრავალფეროვანი ტურისტული შე
საძლებლობების განვითარება. მრავალფეროვანი
არჩევანი საშუალებას იძლევა ქვეყანა საინტერესო
იყოს ტურისტთა უფრო ფართო წრისთვის და გაი
ზარდოს ქვეყანაში შემოსული ტურისტების მიერ
დახარჯული თანხების ოდენობა.
მიუხედავად ქვეყანაში არსებული მრავალფეროვანი
ბუნებრივი ლანდშაფტისა და მდიდარი კულტურული
მემკვიდრეობისა, დღეს საქართველო არ გამოირჩევა
ტურისტული შესაძლებლობების მრავალფეროვნე
ბით. ქვეყანაში არ არის განვითარებული სპორტული,

15 წყარო: World Economic Forum

6
სარეკრეაციო, გასართობი და თემატური პარკები;
ასევე, ნაკლებად არის განვითარებული საკურორტო
კომპლექსები. არ არის განვითარებული მანქანის გა
ქირავების სერვისები და შესაბამისად, ამ მაჩვენებ
ლის მიხედვით საქართველო 97-ე ადგილზეა მსოფ
ლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში15.

კულტურული რესურსების განვითარება
საქართველოს საკმარისად გააჩნია საბაზისო კულ
ტურული რესურსები, რომლებზეც შესაძლებელია
ტურისტულად მიმზიდველი კულტურული პროდუქ
ტების შექმნა. ადგილობრივი რეწვის განვითარება
შესაძლებელს გახდის ტურისტებისათვის საინტე
რესო პროდუქტების შექმნას და რეალიზაციას.
მნიშვნელოვანია, რომ იუნესკოს მსოფლიო კულ
ტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში გაი
ზარდოს ქართული ძეგლების რაოდენობა. დღე
ისათვის, სიაში 4 ქართული კულტურის ძეგლია
შესული, ხოლო მომლოდინე სიაში 15 ქართული
კულტურის ძეგლი. ამისათვის საჭიროა მიზანმი
მართული მუშაობა და ურთიერთთანამშრომლობა
ტურიზმის ადმინისტრაციას, კულტურისა და გა
ნათლების სამინისტროებს შორის. უნდა მოხდეს
ერთობლივი მიზანმიმართული პროექტების და
გეგმვა და განხორციელება.
გარდა ამისა, საერთაშორისო ფესტივალების, გამო
ფენებისა და ბაზრობების ორგანიზება კარგ პლატ
ფორმას შექმნის ტურისტების მოსაზიდად და ადგი
ლობრივი კულტურის ექსპორტისათვის.

სპორტის, გართობის, რეკრეაციის
შესაძლებლობების განვითარება
სპორტული-სარეკრეაციო კომპლექსების, თემა
ტური და გასართობი პარკების არსებობა ქვეყანა
ში ხელს შეუწყობს მრავალფეროვანი ტურისტული
პროდუქტების განვითარებას და საერთაშორისო
სპორტული და სხვა ღონისძიებების ორგანიზების
თვის საინტერესო ადგილად განხილვას.
არსებული საკურორტო კომპლექსების განვითარე
ბა შესაძლებელს გახდის დიდი ოდენობით ტურის
ტების მომსახურებას.

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორები

საერთაშორისო ოლიმპიადების, კონფერენციებისა
და სემინარების სისტემატური ორგანიზება უზრუნ
ველყოფს არასაკურორტო სეზონებზე ტურისტების
პერმანენტულ მოზიდვას.
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ხელდება ქუჩებსა და საზოგადოებრივ ადგილებზე
უსუფთაობისა და საზოგადოებრივი ტუალეტების
არარსებობის პრობლემა.

ბუნებრივი გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება
ტურიზმის მომსახურე სექტორების განვითარება

საჭიროა განვითარდეს ტურისტული ავტოპარკები
და სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც შეძლე
ბენ სხვადასხვა მოთხოვნის მქონე და ოდენობის ტუ
რისტის მომსახურებას.

ლანდშაფტის მოვლა-შენარჩუნებისათვის საჭიროა
განსაკუთრებით ცენტრალური გზისპირა პერი
მეტრები მუდმივად დასუფთავდეს და გატარდეს
სისუფთავის დაცვისათვის საჭირო ღონისძიებები,
საჭიროა დაიდგას ნაგვის ურნები; ასევე, დაცული
ტერიტორიებისა და პარკების მუდმივი სისუფთა
ვის უზრუნველყოფა. სანაპირო ზოლის, განსაკუთ
რებით კი აქტიურ ტურისტულ რეგიონებში, დასუფ
თავება და მოვლა აუცილებელია. საზოგადოების
აქტიური ჩართვა სუფთა გარემოს მისაღებად შე
საძლებელია სხვადასხვა კამპანიით. საჭიროების
შემთხვევაში უნდა გამოიყენებოდეს მკაცრი სამარ
თლებრივი ბერკეტები დანაგვიანებისა და ტყის ჩეხ
ვის წინააღმდეგ.

ნებისმიერ დარგში, და მათ შორ ის ტურ იზმშ იც,
სპეციალიზებული კვლევ ითი და საკონსულტ ა
ციო ორგანიზაც იებ ის არს ებ ობ ა, სად აც ხდება
დარგის შესახებ ცოდნ ის აკუმ ულირ ებ ა და ანა
ლიზი, დარგის წარმ ატებ ის ერთ-ერთი მთავარი
წინაპირ ობაა.

მნიშვნელოვანია განახლდეს ტყის რესურსები –
გაიწმინდოს ტყის მასივები ხმელი და დაავადებული
ხეებისგან და დაირგას ახალი ნერგები. ასევე, ახალი
ტყის მასივების დაგეგმვა და განვითარება. მნიშვნე
ლოვანია ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და
განვითარება.

4. ბუნებრივი გარემო

ბუნებრივი და არქიტექტურული ძეგლების
განვითარება და ცნობადობის გაზრდა

კარგად განვითარებული დარგისთვის აუცილებე
ლია არსებობდეს სანდო და გამოცდილი ტურის
ტული კომპანიები, სააგენტოები და ტუროპერატო
რები. ხელისუფლებას შეუძლია ხელი შეუწყოს მათ
განვითარებას სხვადასხვა მხარდამჭერი პროგრა
მით. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ოპე
რირებდეს ცნობილი, საერთაშორისო ტურისტული
კომანიები.

საქართველოს ბუნებრივი გარემოს მრავალფე
როვნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია
ქვეყნით ტურისტების დაინტერესებისთვის. თუმ
ცა, დღეს არსებული მდგომარეობით, ეს ფაქტორი
მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელია დარგის განვი
თარებისთვის. ლანდშაფტის, ტყის რესურსების
არგანახლება და მოუვლელობა, სანაპირო ზოლე
ბის უსუფთაობა – განსაკუთრებით თვალშისაცე
მია განვითარებული ქვეყნებიდან ჩამოსული ტუ
რისტებისთვის. რესურების მიმართ არასათანადო
ყურადღებას მოწმობს კონკურენტუნარიანობის
ანგარიშიც – ხმელეთის ბიომრავალფეროვნების
დაცულობის მაჩვენებლით, საქართველო 114-ე
ადგილზეა, გარემოსდაცვითი რეგულირების სიმ
კაცრის მაჩვენებლით კი 94-ე ადგილზე16. გარდა
ამისა, სხვადასხვა ექსპერტების მიერ ხშირად სა
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გარდა არსებულისა, საჭიროა ქვეყანაში შეიქმნას
და განვითარდეს, რაც შეიძლება მეტი ახალი და
ცული ტერიტორია, პარკები, და ბოტანიკური ბაღე
ბი. თითოეული ტერიტორია ორგანიზებულად უნდა
დაიგეგმოს და განვითარებდეს.
საჭიროა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვი
თარება არქიტექტურულ-ისტორიულ ძეგლებთან,
ასევე ნაკრძალებსა და ტყე-პარკებში, რაც გულის
ხმობს სასტუმროს, კაფეების, საპირფარეშოს, გარ
თობის სხვადასხვა შესაძლებლობების შექმნას.
მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ბუნებრივი
ძეგლების შესახებ ცნობადობა გაიზარდოს საერთა
შორისო მასშტაბით. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდ
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რეობის ძეგლებს შორის საქართველოს ბუნებრივი
მემკვიდრეობის არცერთი ძეგლი არ არის წარმოდგე
ნილი. სიაში მინიმუმ 1 ძეგლის შეტანაც კი, ხელს შე
უწყობს ქვეყნის ბუნებრივი ძეგლების შესახებ ცნო
ბადობის ამაღლებას.

5. დარგის ორგანიზება
დარგის სწორი და სწრაფი განვითარებისთვის, მისი
პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით, ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა მისი ინსტიტუცი
ური მოწყობა და ორგანიზებაა. ამ დრომდე ქვეყა
ნაში არ არის დარგის განვითარების გრძელვადიანი
სტრატეგიული ხედვა, რაც განაპირობებს დარგის
ქაოტურ და ფრაგმენტულ განვითარებას. დარგობ
რივი ასოციაციები არ არიან საკმარისად ძლიერნი
იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ინიციატივებსა და
სისტემური ხასიათის პრობლემებზე საკუთარი ხედ
ვები მოამზადონ და მუდმივად იმუშაონ, აქტიური
მონაწილეობა მიიღონ მათ განხილვებში.
მნიშვნელოვანია, ქვეყანაში არსებობდეს დარგის
განვითარების სტრატეგიული ხედვა და მისი გან
ხორციელებისათვის საჭირო ყველა ინსტრუმენტი.
მათ შორის, როგორც ინსტიტუციური მოწყობა, ასე
ვე შესაბამისი კანონმდებლობა და რეგულაციები.
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გაფართოება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და დამა
ტებითი ფუნქციებით აღჭურვა. ეს, ერთის მხრივ,
საშუალებას მისცემს ხელისუფლებას, გაზარდოს
ტურისტების ინფორმირებულობა და ორგანიზე
ბულად შეძლოს ნაკადების მართვა, მეორეს მხრივ
კი შესაძლებელს გახდის ინფორმაციის დროულ
მოგროვებას, როგორც ტურისტებთან უკუკავში
რის საშუალებით, ასევე, უშუალოდ საინფორმაციო
ცენტრების მხრიდან დანახული პრობლემებისა და
გამოწვევების შესახებ.
დონორების მეშვეობით სისტემატურად უნდა გან
ხორციელდეს როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარის
ხობრივი კვლევები ტურიზმის დარგში, რაც შესაძ
ლებელს გახდის დარგის შესახებ სრული სურათის
დანახვას. მაგალითად, რომელი ქვეყნებიდან შემო
სული ტურისტები რომელ ადგილებს სტუმრობენ?
რამდენი ტურისტი შემოდის ქვეყანაში განმეორე
ბით? რამდენ ადამიანთან გაუწია რეკომენდაცია
ქვეყანას? რომელი ფაქტორებით დარჩა უკმაყოფი
ლო? – ამ ტიპის უამრავ კითხვაზე პასუხი აუცილე
ბელია იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს სწორი
ანალიზი, დაგეგმვა და ეფექტური ღონისძიებების
გატარება.

კანონმდებლობისა და რეგულაციების
გაუმჯობესება

დარგის ინსტიტუციონალური განვითარება
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის გაძლიე
რება, მისი გამოტანა ცალკე სტრუქტურულ ერთე
ულად პრემიერმინისტრის უშუალო დაქვემდება
რებაში მნიშვნელოვნად გაზრდის ამ სტრუქტურის
მუშაობის ხარისხს და ეფექტურობას. ასევე, საჭი
როა ადმინისტრაციის გაძლიერება საკადრო და ფი
ნანსური რესურსით. უნდა გაძლიერდეს ტურიზმის
ადმინისტრაციის ანალიტიკური ფუნქცია.
ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს დარგობრივი
ასოციაციების შექმნას და გაძლიერებას, რომლე
ბიც ორგანიზებულად იმუშავებენ დარგში არსებულ
პრობლემებსა და გამოწვევებზე. აქტიურად უნდა
ხდებოდეს ამ ასოციაციების ჩართვა ტურიზმთან
შეხებაში მყოფი საკანონმდებლო ცვლილებებისადა
გადაწყვეტილებების შემუშავების პროცესში.
უნდა განვითარდეს და გაძლიერდეს ტურიზმის არ
სებული საინფორმაციო ცენტრები, მათი ქსელის

შესაბამისი საკანონმდებლო ხელშეწყობის გარე
შე დარგის განვითარება ვერ მოხდება. ამისათვის
საჭიროა, რეგულაციების შესაბამება დარგის პრი
ორიტეტებთან სხვადასხვა მიმართულებით. მათ
შორის, მნიშვნელოვანია ტურიზმში საკუთრების
წახალისება, რაც გაამარტივებს ახალი სასტუმრო
ების გაჩენას და საერთაშორისო ბრენდების შემოს
ვლას ქვეყანაში. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში
შემომსვლელი ტურისტებისათვის ბარიერებთან და
შეზღუდვებთან არ იყოს დაკავშირებული საზღვრის
გადმოკვეთა.
საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდის მიზნით
საჭიროა მოგების გადასახადის გაუქმება. მრავალ
ქვეყანაში წარმატებით მუშაობს ტურისტული ზო
ნების გამოცხადება 5–10 წლიანი სქემებით, სადაც
კონკრეტული ადგილებისთვის შემუშავებულია გე
ნერალური გეგმა, ხელისუფლება უზრუნველყოფს
ადგილზე ინფრასტრუქტურას და აცხადებს კონ
კურსს კონკრეტული მოცულობის ობიექტებზე. ტუ
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ĐĈđĒēĊĈ ĆčČĄāĈđ ĘĈĂČĈć ċčĕċĄăĄāđ ąґăĈґČĈ ĘĄĖґąґćĄāĈ, ćēċĚґ, ĐčĂčĐĚ ĜĄđĈ, ĘĄċăĂčċĘĈ ēĉąĄ
đĎĄĚĈґĊēĐĈ ĆčČĄāĈđ ĂґĐĄćґĚ ĞăĄāґ đґĉēĐčĐĒč
ĆčČĈđ āēČĄāĐĈąĈ ĂґČąĈćґĐĄāґ.

ĐĄāđ; ĂґĚĞґăĄāēĊĈ ĞĄăąĈđ ĘĄđґāґċĈđґă ċčĞăĄāґ
ĉĄĐěč đĄĕĒčĐĈđ ĂґČąĈćґĐĄāґ ĘĄđґāґċĈđĈ ĞґĐĈđĞĈđґ ăґ ĔґđĈđ ċčċđґĞēĐĄāĄāĈđґ ăґ đґđĒēċĐčĄāĈđ ęґćąĊĈć.

ტურიზმის სტრატეგია

ēČăґ ĘĄċēĘґąăĄđ đґĎĐčċčĚĈč đĒĐґĒĄĂĈґ ĘĄċčċđąĊĄĊĈ ăґ ґăĂĈĊčāĐĈąĈ ĒēĐĈĆċĈđćąĈđ ĚґĊ–ĚґĊĉĄ.

ĕąĄėČĈđ āĐĄČăĈČĂĈ ăґ ĒēĐĈĆċĈđ ċĈĆČĄāĈđćąĈđ
ĎĐčċčĚĈґ ēČăґ ĞčĐĚĈĄĊăĄāčăĄđ ґĐґ ĕґčĒēĐґă, ґĐґċĄă ĜĈČґđĜґĐ ĘĄċēĘґąĄāēĊĈ ĂĐěĄĊąґăĈґČĈ đĒĐґĒĄĂĈĈć.
ґēĚĈĊĄāĄĊĈґ, ĕąĄėґČґđ ĂґґęČăĄđ ĞĄăąґ, ćē
ĐčĂčĐĈ ĒĈĎĈđ ĒēĐĈĆċđ ґąĈćґĐĄāđ, Đґ ĒĈĎĈđ
ĒēĐĈđĒĄāĆĄ ґĉĄćĄāđ čĐĈĄČĒґĚĈґđ – ċĐґąґĊĐĈĚĞčąґČ ăґ ĘĄăґĐĄāĈć ăґāґĊĘĄċčđґąĊĈґČĆĄ
ćē ĘĄăґĐĄāĈć ċĚĈĐĄĐĈĚĞčąґČ ăґ ċґĖґĊĘĄċčđґąĊĈґČ đĄĂċĄČĒĆĄ; Đґ ĒĈĎĈđ ĕąĄđĄĕĒčĐĄāĈґ
ĎĐĈčĐĈĒĄĒēĊĈ, ĐčċĄĊ ČĈĘēĐ ĒēĐĈĆċđ ґąĈćґ-

đґĝĈĐčґ đґċĈĆČĄ ĕąĄėČĄāĈđґ ăґ đĄĂċĄČĒĄāĈđ ĂґČđґĆĖąĐґ, đґăґĚ ĂґČĞčĐĚĈĄĊăĄāґ ċĈĆґČċĈċґĐćēĊĈ ĖčČĈđěĈĄāĄāĈ – ċĄăĈґĐĄĉĊґċĄāĈ, đĈđĒĄċґĒēĐĈ
ċĄăĈґĒēĐĄāĈ ăґ ĒēĐĈđĒēĊĈ ґĂĄČĒĄāĈđ ĒēĐĄāĈ,
ĒēĐĈđĒēĊ ĉčċĎґČĈĄāćґČ ăґ ґąĈґĉčċĎґČĈĄāćґČ
ćґČґċĘĐčċĊčāґ ăґ đґđēĐąĄĊĈ ċĈċґĐćēĊĄāĄāĈć
ĐĄĈđĄāĈđ ăґĂĄĂċąґ.
đґĄĐćґĘčĐĈđč ĒēĐĈđĒēĊ ĂґċčĔĄČĄāĘĈ ċčČґĜĈĊĄčāґđćґČ ĄĐćґă ċČĈĘąČĄĊčąґČĈґ ґđĄćĈąĄ ĂґċčĔĄČĄāĈđ đґĕґĐćąĄĊčĘĈ ċčĜėčāґ.
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