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ანოტაცია
სტატიაში   განხილულია ტურიზმის განვითარების ისტორია და ის
ეტაპები, რაც სხვადასხვა ქვეყნებმა დღემდე განვლეს, უფრო დაწვრილებით
კი საქართველოში ტურიზმის განვითარების საფეხურებზე და სახელმწიფოს
მიერ შეტანილ წვლილზე, გრძელვადიან პერსპექტივებიდან საუკეთესო
შედეგის მიღებაზე, ქვეყნის პოლულარიზაციის გაზრდაზე, მთავრობის
შემუშავებულ ტურისტულ პროგრამებზე, დასახული მიზნებისა და
ამოცანების   დეტალურ განხილვაზე. საქართველოს გააჩნია საკმაოდ
დიდი პოტენციალი ტურიზმის სფეროში, რადგან ის  გამოირჩევა უძველესი
კულტურით, ლამაზი ბუნებით, ისტორიული შენობა-ნაგებობებით,
მრავალმხრივი ლანდშაფტითა და სტუმართმოყვარე ხალხით.
სტატიის ბოლოს გაკეთებულია დასკვნა, რომ ტურიზმს გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს ბევრი ქვეყნისთვის, ვინაიდან მას დასაქმების მზარდი
შესაძლებლობები და ადგილობრივი ბიზნესისთვის დიდი ფულადი
შემოსავლები მოაქვს. პირველ რიგში, საჭიროა ტურიზმის განვითარების
გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების შემუშავება, როგორც ეროვნულ, ისე
რეგიონალურ დონეებზე და მათი მიღება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან
მჭიდრო კონსულტაციის გზით. გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმების
შემუშავებისას მნიშვნელოვანია, რომ მათ პირველ რიგში სამთავრობო
სტრუქტურებმა გამოიჩინონ ინიციატივა, კერძო სტრუქტურებს მისცენ
სტიმული ერთობლივად და განახორციელონ სწორად დაგეგმილი
სტრატეგიის შესაბამისი პროექტები.
საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, ტურიზმის ბიზნესი, საერთაშორისო ტუ
რიზმი, საოჯახო ტურიზმი, სახელმწიფო ხელშეწყობა.
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შესავალი
ტურიზმის ნიშნები და განვითარება ანტიკური
ხანიდან იწყება, თუმცა მაშინ მას ბევრად პრიმიტი
ული ხასიათი ჰქონდა ვიდრე დღეს. საქართველოში
ტურიზმის განვითარება XIX-XX საუკუნეების მიჯნა
ზე იწყება. XIX საუკუნეში მთელს ამიერკავკასიაში
სავაჭრო ცენტრი იყო თბილისი. ამ დროს თბილისში
ორი მთავარი ბაზარი ფუნქციონირებდა, აქ წარმოდ
გენილი იყო 704 დუქანი, რომლებიც უმთავრესად
სომეხ, თათარ და ქართველ ვაჭრებს ეკუთვნოდათ.
რუს ვაჭართაგან აქ ძალიან ცოტას ჰქონდა საკუ
თარი საწყობი ბაზარშივე. ადგილობრივი გაზეთი
წერდა: „უცხოელთათვის ეს ისეთი საინტერესო
სანახაობაა, რომ ბაზარში გასეირნება ყველაზე სა
სიამოვნო გასართობია თბილისში“ [1, გვ.9]
ტურიზმი მასშტაბურ ხასიათს XX საუკუნის მე
ორე ნახევრიდან იღებს, განსაკუთრებით კი მეორე
მსოფლიო ომის შემდგომი წლებიდან. ამ პერიოდ
ში ექსპლუატაციაში შევიდა კეთილმოწყობილი
ტურისტული ბაზები და სასტუმროები თბილისში,
სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისსა და ვარძიაში. დაიწყო
ტურიზმის აღმშენებლობის პროცესი გაგრაში, ქო
ბულეთში, აბასთუმანსა და წყალტუბოში.
საქართველო ოდითგანვე ცნობილია თავისი
ბუნებრივი წიაღისეულითა და სამკურნალო თვისე
ბების მქონე ფაქტორებით. ჩვენს ქვეყანაში 12 000
ისტორიული ძეგლი, 150 მუზეუმი, 102 კურორტი,
182 საკურორტო ადგილი და მრავალი საგანძურია,
რომლის რაოდენობაც დღითიდღე, თანდათანობით
იზრდება. კურორტების ძირითადი ნაწილი ზღვის
პირას და მთიან რეგიონებშია. [5, გვ.15 ]
დღესდ ღეო ბი თ, მოგზ აუ რო ბა და ტურ იზმ ი
მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილეს ინდუს
ტრიად მიიჩნევა. საერთაშორისო ტურისტთა რა
ოდენობა რეგულარულად იზრდება:
•
1950 წელი 25 მილიონი,
•
1970 წელი 270 მილიონი,
•
1990 წელი 400 მილიონი.
XX საუკუნის ბოლოს მთელს მსოფლიოში 4,5
მილიარდი ტურისტი მოგზაურობდა, მათ შორის
10% საერთაშორისო ტურისტები იყვნენ და ყო
ველწლიურად ხარჯავდნენ 100-150 მილიარდ აშშ
დოლარს. ამჟამად ადამიანთა უმეტესობა მეტნაკ
ლებად ჩაბმულია ტურისტულ საქმიანობაში. ვისაც
შესაძლებლობა აქვს, ყველა ცდილობს, თუნდაც
ერთი კვირით, რამდენიმე დღითაც კი მოინახულოს
მისთვის საინტერესო ადგილები მსოფლიოს სხვა
დასხვა ქვეყანაში.
სუფთა ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც ამ
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ინდუსტრიას მოაქვს, ცალსახაა (მაგ: 2019 წელს
საქ ართ ველ ოს ტურიზმ ის ეროვნ ულ ი ადმ ინის
ტრაციის კვლევაში საშინაო ტურიზმის მთლიანი
ჯამური დანახარჯი 1,551,352,517 ლარი იყო.) ყო
ველწლიურად ტურისტების და მოგზაურთა რაოდ
ენობა იზრდება და რომ არა კორონავირუსის მიერ
შემაფერხებელი გარემოება, მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაციის პროგნოზებით, 2020 წლისთვის
საერთაშორისო ტურისტების რიცხვი 1.6 მილიარ
დამდე გაიზრდებოდა (WTO)[2]. ადგილობრივი ეკ
ონომიკის განვითარებაში დიდი წვლილი უჭირავს
ტურიზმს. შიდა მოგზაურობის დროს რეზიდენტები
ხარჯავენ თანხას აქტივობებზე, განთავსების სა
შუალებებზე, სატრანსპორტო გადაადგილებაზე,
კვებაზე, შოპინგზე, ხშირად ინვესტიციებსაც დე
ბენ ბიზნესში.

ტურიზმის ბიზნესი - ქვეყნის ეკონომიკის
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება
მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს
მონაცემებით, ტურიზმის სექტორი ყოველწლიურ
ად 200 მილიონ სამუშაო ადგილს ქმნის მსოფლიოს
მასშტაბით,[ წყარო- რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველი
ათი დასაქმებული ადამიანიდან ერთი ტურიზმის
სფეროში მუშაობს.
ნამატის (მულტიპლიკატორის) ეფექტი - ტურის
ტი, პირველადი ხარჯების გარდა, დამატებითი ხარ
ჯებით მეორად შემოსავალს ქმნის მგზავრობისას,
რესტორნებში სადილობისას, სასტუმროში ღამის
თევისას და თუნდაც სუვენირების შეძენისას. გარ
და ამისა, ტურიზმში დასაქმებული ადამიანებიც
ადგილზევე, ბიზნესის სხვა სფეროებში ხარჯავენ
ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავალს და ფულის
ბრუნვის ჯაჭვური რეაქცია ასე დაუსრულებლად
გრძელდება ფულის ტურისტული დანიშნულების
ადგილის მიღმა გაჟონვამდე.[32, თემა III]
ტოპ 10 ქვეყანა ტურიზმიდან მიღებული
შემოსავლების მიხედვით, 2018 წ. [28]
10. ჩინეთი 	
9. იაპონია 	
8. გერმანია 	
7. ავსტრალია 	
6. იტალია 	
5. გაერთიანებული
სამეფო
4. ტაილანდი
3. საფრანგეთი
2. ესპანეთი
1. აშშ

- 40 მილიარდი აშშ დოლარი
- 41 მილიარდი აშშ დოლარი
- 43 მილიარდი აშშ დოლარი
- 45 მილიარდი აშშ დოლარი
- 49 მილიარდი აშშ დოლარი
- 52 მილიარდი აშშ დოლარი
- 63 მილიარდი აშშ დოლარი
- 67 მილიარდი აშშ დოლარი
- 74 მილიარდი აშშ დოლარი
- 214 მილიარდი აშშ დოლარი
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მსოფლ იო ს მასშ ტაბ ით ტურ იზმ იდ ან მიღ ე
ბულ ი შემ ოს ავლ ებ ის დაა ხლ ოე ბი თ ნახ ევ არ ი
აღნ იშნ ულ 10 ქვეყ ან აზ ე მოდ ის. ამა სთ ან, რო
გორც ვხედავთ, იმ 10 ქვეყნიდან, სადაც ყველაზე
მეტ ი იყო ვიზ იტ ორ ი, ტურ იზმ იდ ან მიღ ებ ულ ი
შემოსავლების რეიტინგში 8 ქვეყანა მოხვდა. ავ
სტრალიამ და ლუქს ემბ ურგმა ერთ ტურ ისტ ზე
საშ უა ლო დ 4 900 აშშ დოლ არ ი გამ ოი მუ შა ვე ს,
რაც მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
საერთაშორისო მოგზაურთა 51% ევროპის კონტი
ნენტზე მოდის, აზიასა და ოკეანეთის ქვეყნებზე
- 25%, ამერიკის კონტინენტზე - 15%, აფრიკაზე
- 5%, შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებში - 4%. ცხადია
ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებიც ევროპაში
ყველაზე მაღალია (39% მთლიანი ტურიზმის შემო
სავლებიდან), ხოლო ყველაზე მცირე აფრიკაში - 3%
მთლიანი ტურიზმის შემოსავლებიდან.
საქართველოში 2019 წელს საერთაშორისო ვი
ზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების
რაოდენობამ 7,725,774 შეადგინა. მათი უმრავლე
სობა (საქართველოს არარეზიდენტი მოქალაქე
ების გათვალისწინების გარეშე) 71.4% მეზობელი
ქვეყნების რეზიდენტების ვიზიტები იყო. საერ
თაშორისო ვიზიტების რაოდენობით ლიდერობს
აზერბაიჯანი 1,526,619 ვიზიტით, მას მოსდევს
რუსეთი - 1,471,558, სომხეთი - 1,365,048 და თურ
ქეთი - 1,156,513 ვიზიტით. საერთაშორისო ვიზი
ტების უმრავლესობა (43.5%) დასვენება, გართობა,
რეკრეაციის მიზნით განხორციელდა.
ტურიზმის მხარდამჭერი
პირობები საქართველოში
სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ - მცირე
და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა ხორციელდება
სხვადასხვა სახის მხარდამჭერი მექანიზმებით, მ.
შ. ტურიზმის მიმართულებით. კერძოდ, სასტუმრო
ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტი, რომე
ლიც რეგიონებში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითა
რების ხელშემწყობ ინიციატივას წარმოადგენს.[30]
ტურიზმის განვითარება საქართველოს მთავ
რობ ის ერთ-ერთ ი პრიო რი ტე ტია, რადგ ან ყო
ველწლიურად მზარდია ვიზიტორების ნაკადი და
ტურიზმის სფეროდან მიღებული შემოსავლები.
ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მნიშვნე
ლოვანი მამოძრავებელი ძალაა და მისი, როგორც
პრიორიტეტული დარგის, შემდგომი განვითარე
ბისათვის საქართველოს მთავრობა ახორციელებს
შემდეგ ღონისძიებებს:
- მოწესრიგდება და განვითარდება მცირე ტუ
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რისტული ინფრასტრუქტურა და საგზაო ინფრას
ტრუქტურა, რაც ხელს შეუწყობს ტურისტულად
მიმზიდველი ადგილის მისაწვდომობის გაუმჯო
ბესებას;
- გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები
მიზნობრივ და პოტენციურ (მათ შორის მაღალ
მხარჯველ ევროპულ) ბაზრებზე, რაც ხელს შე
უწყობს მეტი უცხოელი ტურისტისა და, შესაბამი
სად, მეტი შემოსავლის მოზიდვას ქვეყანაში;
- გააქტიურდება მარკეტინგული აქტივობები
შიდა ბაზარზე, რაც ხელს შეუწყობს შიდა ტურიზ
მის განვითარებას;
- გაფართოვდება დაცული ტერიტორიები და
ხელი შეეწყობა ეკოტურიზმს;
- საქმიანი ტურიზმის განვითარების მიზნით,
საკონვენციო ბიუროს საშუალებით მოხდება მეტი
მაღალმხარჯველი ტურისტის მოზიდვა საქართვე
ლოში, ასევე ამ მიმართულებით ინვესტიციების
წახალისება და ხელშეწყობა. ხელი შეეწყობა მულ
ტიფ უნქ ციუ რი, თან ამ ედრ ოვ ე საე რთ აშ ორ ის ო
სტანდარტების საკონგრესო და საგამოფენო ცენ
ტრის შექმნას;
- განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მომ
სახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე: მოხდება
სფეროში მომუშავე პერსონალის გადამზადება
მომსახურების ხარისხის საერთაშორისო სტან
დარტებამდე გაზრდის მიზნით; ხელი შეეწყობა
ტურიზმის დარგში უმაღლესი და პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და დაწესებუ
ლებების განვითარებას; მომსახურების ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება სხვა
დასხვა აქტივობები (სახანძრო უსაფრთხოების გამ
კაცრება, საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანის
მოწესრიგება და სხვ.);
- ტურ იზმ ის პოლ იტ იკ აშ ი ერთ-ერთ ი სტრა
ტეგიული მიმართულება იქნება საქართველოს
გადაქცევა ოთხი სეზონის ტურისტულ ქვეყნად,
რაც უზრუნველყოფს ტურიზმიდან ახალი შემო
სავლების მიღებას და წლის განმავლობაში მათ
სტაბილურ განაწილებას;
- ზამთრის კურორტების შემდგომი განვითარე
ბა მოხდება გააზრებული განვითარებისა და განა
შენიანების გეგმების მიხედვით, მათ შორის, გათ
ვალისწინებული იქნება კურორტების ზაფხულის
განმავლობაში დატვირთვის შესაძლებლობები;
- ხელი შეეწყობა სახელმწიფო და კერძო სექ
ტორებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას
ტურისტული პროდუქტის შექმნისა და პოპულა
რიზაციის მიზნით. [25]
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სამთავრობო პროგრამა 2018 – 2020
2018-2020 წლებშ ი საქ ართ ველ ოს მთავრ ო
ბის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას
გრძელვადიან პერიოდში ქვეყნის სოციალური და
ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლე
ბი. 2018 წლიდ ან ტარდ ებ ა ახა ლი რეფ ორმ ებ ი,
მუშავდება ინოვაციური პროექტები, იმისთვის,
რომ ქართველმა ერმა დაძლიოს სიღარიბე, ქვეყნა
ინსტიტუციურად განვითარდეს და ვიცხოვროთ
სრულფასოვანად. მინდა გამოვყო კონრეტულად
ტურიზმთან დაკავშირებული პროცესები .
სტრატეგია მომზადებულია სსიპ -  საქართვე
ლოს ტურ იზმ ის ერო ვნ ულ ი ადმ ინ ისტ რაც იი ს,
მსოფლიო ბანკისა და სხვა წყაროებიდან მიღებული
კვლევებისა და მონაცემების ანალიზის საფუძველ
ზე. [24]

ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები საქართელოში
საქართველო მიკროკლიმატების ქვეყანა და
მისი ყოველი კუთხე მკვეთრად განსხვავებულია.
ამასთან, თითოეული მათგანი ადამიანში აღფრთო
ვენებას იწვევს და მეორედ ნახვის სურვილს აღუძ
რავს. ყოველი მხარე თავისი ისტორიით, კულტუ
რით, ღირსშესანიშნაობებით, იდივიდუალურობით,
დამახასიათები ნიშან-თვისებებით და სილამაზით
გამოირჩება. ამიტომაც წლიდან წლამდე საგრძნობ
ლად იზრდება ვიზიტორთა რაოდენობა და მათ
მიერ დახარჯული თანხაც, რომელიც ქვეყნის ეკ
ონომიკას აძლიერებს.
საერთაშორისო ექსპერტები საქართველოში
ტურიზმის განვითარების პერსპექტივას დიდ მო
მავალს უწინასწარმეტყველებენ. სხვა უპირატ
ესობებთან ერთად ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ
ქვეყნის გეოგრაფიულ სიახლოვეზე მსოფლიოს
მთავ არ ტურ ისტ ულ ბაზ ართ ან - ევრ ოპ ასთ ან.
გერმანელი ტურისტები ყოველწლიურად ქვეყნის
გარეთ 45 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტს ხარჯავენ,
დიდი ბრიტანელები - 36 მილიარდს, ხოლო ისეთი
პატარა ქვეყნის ტურისტები, როგორიცაა ჰოლან
დია, - 12 მილიარდ აშშ დოლარს. საქართველოს
უდავოდ შეუძლია ტურიზმის განვითარების შემ
თხვევაში საფუძვლიანი პრეტენზია განაცხადოს
ევროპელი ტურისტების დანახარჯების გარკვეულ
ნაწილზე. 2001 წელს ავსტრიამ, რომელიც თითქმის
საქართველოს მასშტაბის ქვეყანაა, მხოლოდ ტუ
რიზმიდან ერთი წლის განმავლობაში 10 მილიარდ
დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. [30]
ადგილობრვი ტურიზმი თავისი ფორმითა და
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შინაარსით შეიცვალა, იგი საბაზრო პრინციპე
ბით ფუნქციონირებს. ადგილობრივ ტურიზმში
ჯერ კიდევ დომინირებს ორი ტიპის ტურისტული
პროდუქტი: პირველი: ზაფხულის დასვენება-შავი
ზღვის სანაპიროზე ან მთის ზონაში განლაგებულ
კურორტებზე (მაგალითად ბორჯომ-ბაკურიანში);
მეორე: ზამთრის დასვენება ბაკურიანსა და გუდა
ურში. მესამე ტიპის პროდუქტმა – სამკურნალო ტუ
რიზმმა, თავისი ფუნქცია მნიშვნელოვნად დაკარგა,
თუმცა ზოგიერთი სანატორიუმები და კურორტები
იშვიათად გამოიყენება. სამკურნალო ტურიზმის
შეზღუდვის მთავარი მიზეზებია მომხმარებელთა
გადახდისუნარიანობის დაბალი დონე, სოციალური
დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების მიმართ
მოსახლეობის უნდობლობა და სხვ. რაც შეეხება
უცხოურ ტურისტულ ბაზრებზე გასვლას და დამ
კვიდრებას, გამოყენებაშია ძირითადად ერთი - ე.წ.
«სათავგადასავლო» (აღმოჩენითი) ტურიზმი.

დასკვნა
კვლევამ დაგვანახა, რომ მოსახლეობის გარკვე
ულმა ნაწილმა არ იცის, თუ რას გეგმავს სახელმწი
ფო ტურიზმის მიმართულებით, შესაბამისად, ვერც
მონაწილეობას იღებს სახელმწიფო პროგრამებით
გათვალისწინებული პროექტების შემუშავებასა და
განხორციელებაში. ამ საკითხის გადასაჭრელად
საჭიროა ტელევიზიით, ჟურნალ-გაზეთებით და
მასმედიის სხვადასხვა საშუალებებით მოსახლე
ობის ინტენსიური ინფორმირება და სპეციალური
სემინარების ჩატარებით გადმოიცეს უფრო მეტი
ინფორმაცია დამხმარე პროგრამების შესახებ.
საქართველოს ყველა კუთხე მთლიანად ტუ
რისტულად მიმზიდველი მხარეა, მაგრამ საჭიროა
ინფრასტრუქტურული მოწყობა, განთავსების ად
გილების შექმნა, გზების მოწესრიგება, წყალგაყვა
ნილობა, რაც ბევრ სოფელში პრობლემაა. კეთილ
მოწყობილი გარემო ზოგიერთ მთიან რეგიონში
საერთოდ არ არსებობს. ბუნება ულამაზესია, ჰაერი
სუფთა, მაგრამ პირობები ისეთია, რომ ამოსვლა და
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რიის მოგზაურთა ჯგუფების მიყვანაა შესაძლე
ბელი, მაგრამ აქვე ვხვდებით რიგ პრობლემებს,
რომლებსაც ყველა კომპეტენტური ადამიანი შეამ
ჩნევს, რომლებიც ქართულ ღვინოს უფრო სახელს
გაუტეხდა, ვიდრე გაუთქვამდა. ზოგ შემთვევაში
ჩამოსულ ტურისტებს უხარისხო, ან სულაც დაავ
ადებული ღვინის დაჭაშნიკება უწევთ.
ასევე, ჩატარებული კვლევის შედეგად შეიძლე
ბა დავასკვნათ, რომ განსაკუთრებით მაღალმთიან
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TOURISM AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS IN GEORGIA

Loid Karchava
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The article discusses the history of the development and the stages that different countries have gone through
so far, in details about the stages of the tourism development in Georgia. And about the contribution of the state,
to the best results from the long term perspectives. It also focuses on the increase of the country’s popularization,
to the tourism programs developed by the government and for the detailed discussion of the set goals and objectives. Georgia has a great potential in the field of tourism, as it is distinguished by the ancient culture, beautiful
nature, historic buildings, stunning landscapes and hospitable people.
The final part of the article concludes that tourism is crucial for many countries, as it brings growing employment opportunities and large monetary incomes for local businesses. First of all, it is necessary to develop
long-term strategic plans for tourism development, both at the national and regional levels and adoption of them
should be done through close consultation with interested sides. When developing long-term strategic plans, it
is essential that the governmental structures take the initiative, give private incentives to private structures, and
implement relevant projects of the well-planned strategies.
Keywords: tourism, tourism business, international tourism, family tourism, state support.
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