
                               ადგილობრივი ვიზიტორების ბაზრის კვლევა 
                                                               2017 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი  

 

 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივ ვიზიტორთა 

ბაზრის კვლევა წარმოადგენს საქართველოს შინამეურნეობების 

კვლევას. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

(საქართველოს რეგიონებში და დასახლებულ პუნქტებში) წინასწარ 

განსაზღვრული შერჩევით. მოცემული სტატისტიკური დაშვებების 

გათვალისწინებით (95%-იანი სანდოობის დონე, მაქსიმალური 

ფარდობითი ცდომილება 3-5%) შერჩევის ზომა სრულად 

უზრუნველყოფს რესპონდენტთა საკმარის რაოდენობას 

ანალიზისათვის. გარდა ამისა, აღნიშნულ შერჩევას დაემატა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ადგილობრივი 

შინამეურნეობები ტურიზმის კვლევის ფარგლებში მიღებული 

მონაცემთა ბაზა. საერთო შერჩევაში მიმდინარე კვარტლისთვის 

საქსტატის გამოკითხულ რესპონდენტთა წილი შეადგენს 35.50%.   

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა (პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით) 

საქართველოს 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობა, რომლებმაც  

განახორციელეს თავიანთი ვიზიტი აჭარაში.  

ძირითადი საკვლევი ინდიკატორები:  

1. ტურისტების სოციო - დემოგრაფიული პროფილი 

2. აჭარაში მოგზაურობის / დასვენების ძირითადი მიზანი 

3. აჭარაში ვიზიტის ხანგრძლივობა  

4. აჭარაში გამოყენებული საცხოვრებლის ტიპი  

5. აჭარაში ჩამოსასვლელად გამოყენებული სატრანსპორტო 

საშუალებები 

6. ვიზიტის განმავლობაში გაწეული დანახარჯი (დანახარჯების 

კატეგორიების მიხედვით) 

7. ინფორმაციის წყაროები აჭარის ტურისტული ადგილების 

შესახებ  

8. ტურისტთა კმაყოფილება აჭარაში ვიზიტით და სხვა 
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აჭარის ა. რ -ის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 
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კვლევის შედეგები 

 

აჭარაში განხორციელებული ვიზიტების განაწილება საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონებიდან, რაც ასევე მოიცავს რეგიონის შიდა ვიზიტებს. 

წარმოდგენილია ქვევით მოყვანილ დიაგრამაში.  

 

დიაგრამა 1. 

 

 

აღნიშნული კვლევის პერიოდში აჭარაში განხორციელებული ვიზიტების 

უმრავლესობა ექსკურსიულ ვიზიტს შეადგენდა (62.12%), მხოლოდ 37.88% 

შეადგენს ტურისტულ ვიზიტს.  

 

 

 

მცხეთა-მთიანეთი

კახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

სამცხე-ჯავახეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

თბილისი

იმერეთი

გურია

აჭარა

0,15%

0,42%

0,98%

1,27%

2,00%

3,17%

5,07%

6,53%

10,77%

69,64%

ვიზიტების განაწილება

mailto:info@gobatumi.com
http://www.gobatumi.com/
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დიაგრამა 2. 

 

 

ხოლო, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აჭარის ქალაქებში და 

სოფლებში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის უმეტესობა (70%) 

შეადგენს ქალაქებში და მუნიციპალურ ცენტრებში ვიზიტს. ვიზიტების 

რაოდენობა სოფლად 30% შეადგენს.   

 

15 წლის და უფროსი ასაკის, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აჭარის 

ქალაქებში და მუნიციპალურ ცენტრებში განხორციელებული ვიზიტების 

რაოდენობის განაწილება  

   IV კვარტალი, 2017 

ქალაქი/ 

მუნიციპალური 

ცენტრი 

 

ბათუმი 

 

ქობულეთი 

 

ხულო 

 

ქედა 

 

ხელვაჩაური 

 

შუახევი 

 
ვიზიტების     

  რ-ბა 

 
62,34% 

 
  14,22% 

 
4,55% 

 
7,68% 

 
6,97% 

 
4,24% 

 

 

 

თბილისი

შიდა ქართლი

ქვემო ქართლი

კახეთი

სამცხე-ჯავახეთი

აჭარა

გურია

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

იმერეთი

მცხეთა-მთიანეთი

1,19%

0,73%

0,04%

79,59%

9,94%

2,62%

5,89%

11,44%

2,17%

2,52%

1,10%

5,27%

53,33%

12,14%

4,07%

7,58%

0,39%

განხორციელებული ტურისტული და ექსკურსიული 

ვიზიტების განაწილება

ექსკურსანტი ტურისტი

mailto:info@gobatumi.com
http://www.gobatumi.com/
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ვიზიტორთა სოციო - დემოგრაფიული პროფილი 

რესპოდენტის სქესი - გამოკითხულთაგან უმეტესობა (61.64 %) მამაკაცია. 

დიაგრამა 3. 

 

 დიაგრამა 4.  

 

16,43%

41,55%

36,20%

5,81%

რესპოდენტთა ასაკობრივი განაწილება

15-30 31-50 51-70 71+

უარი პასუხზე

თვითდასაქმებული(სამუშაოს მიმცემი)

სტუდენტი/მოსწავლე

პენსიონერი

დიასახლისი

თვითდასაქმებული(მეწრმე,მეურნე)

უმუშევარი

დაქირავებული მუშაკი

2,48%

2,71%

6,15%

8,01%

15,27%

16,79%

16,87%

31,72%

რესპოდენტთა ეკონომიკური აქტივობის სტატუსი 

mailto:info@gobatumi.com
http://www.gobatumi.com/
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საშუალო შედეგები 

მიმდინარე კვლევის პერიოდში აჭარაში ვიზიტის ძირითადი მიზანი იყო 

მეგობრების და ნათესავების მონახულება, აგრეთვე შოპინგი, დასვენება, 

გართობა (იხ. დიაგრამა 5, 6).    

დიაგრამა 5. 

 

დიაგრამა 6. 

 

ნათლობა/დაკრძალვა/ქორწილი/დაბადების დღე

დასვენება/გართობა/კონცერტი/ფესტივალი/სპორტული 

ღონისძიება

შოპინგი

განათლების მიღება

მკურნალობა,გაჯანსაღება

პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობა

მეორე სახლის მონახულება

დასვენება,გართობა,რეკრეაცია

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

,2

,6

1,2

2,0

3,0

3,7

4,1

10,1

75,1

ვიზიტის ძირითადი მიზანი

ტურისტული ვიზიტისას (%)

,1

,3

,3

,4

,5

,9

1,3

3,4

5,8

6,2

21,5

59,4

ნათლობა/დაკრძალვა/ქორწილი/დაბადების დღე

ავტო მანქანის ჩამოყვანა,განბაჟება/ავტო მანქანის ნაწილების 

შეძენა

ვაჭრობა/ეკონომიკური საქმიანობა

სხვა

დასვენება/გართობა/კონცერტი/ფესტივალი/სპორტული 

ღონისძიება

მეორე სახლის მონახულება

განათლების მიღება

დასვენება,გართობა,რეკრეაცია

პროფესიული/ეკონომიკური საქმიანობა

მკურნალობა,გაჯანსაღება

შოპინგი

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

ვიზიტის ძირითადი მიზანი

ექსკურსიული ვიზიტისას (%)

mailto:info@gobatumi.com
http://www.gobatumi.com/


                               ადგილობრივი ვიზიტორების ბაზრის კვლევა 
                                                           2017 წ. ოქტომბერი-დეკემბერი  

 

აჭარის ა. რ -ის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 

ბათუმი 6010, ფარნავაზ მეფის ქ. 84/86  

ტელ.: 0422 277438      ელ-ფოსტა: info@gobatumi.com; www.goBatumi.com 

 

დიაგრამა 7. 

 

 

 

0,12%

0,42%

0,57%

0,58%

0,66%

0,68%

0,71%

0,72%

0,72%

0,77%

0,91%

0,95%

1,24%

1,26%

2,24%

2,56%

2,92%

7,24%

7,64%

12,31%

28,57%

34,42%

83,59%

დასვენება/გართობა/კონცერტი/ფესტივალი/სპორტული 

ღონისძიება

ნადირობა/თევზაობა

თხილამურებზე სრიალი

ფოტო სესია

საქმიანი შეხვედრა/მივლინება/ტრენინგ/კონფერენციაზე 

დასწრება/პროფესიული საქმიქნობქა

განათლების მიღება/კვალიფიკაციის ამაღლება

სხვა

ადგილობრივი ხელოვნების,კულტურის,ენის, ისტორიის 

გაცნობა

ნათლობა/დაკრძალვა/ქორწილი/დაბადების დღე

სასოფლო-სამეურნეო აქტივობებში მონაწილეობა

სახლი მაქვს

გამაჯანსაღებელ კურორტებზე დასვენება

ღამის/კლუბური ცხოვრება

მკურნალობა/სამედიცინო მომსახურება/მედიკამენტების 

შეძენა

რელიგიური ადგილების/ეკლესიების 

მონახულება/მოლოცვა

კონცერტზე/ფესტივალზე/გამოფენაზე 

დასწრება,კინოში/თეატრში წასვლა

ბუნების/ლანდშაფტის/ნაკრძალების მონახულება 

უცნობი და ეგზოტიკურიადგილებისაღმოჩენა

ღირსშესანიშნაობების/კულტურული და ისტორიული 

მემკვიდრეობების ძეგლების/მუზეუმების მონახულება

გასართობ პარკებში სტუმრობა

ზღვაზე/ტბაზე/მდინარეზე ცურვა/სანაპიროზე გასვლა

შოპინგი(სამომხმარებლო საქონლის ყიდვა პირადი 

მოხმარებისთვის ან საჩუქრად)

ადგილობრივი სამზარეულოს და ღვინის დაგემოვნება

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

განხორციელებული აქტივობები

ტურისტული ვიზიტისას 
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დიაგრამა 8. 

 

 

 

0,05%

0,07%

0,08%

0,26%

0,28%

0,30%

0,36%

0,49%

0,60%

0,78%

0,81%

0,86%

0,95%

1,18%

3,48%

10,32%

41,17%

68,04%

გამაჯანსაღებელ კურორტებზე დასვენება

საქმიანი შეხვედრა/მივლინება/ტრენინგ/კონფერენციაზე 

დასწრება/პროფესიული საქმიქნობქა

ადგილობრივი ხელოვნების,კულტურის,ენის, 

ისტორიის გაცნობა

რელიგიური ადგილების/ეკლესიების 

მონახულება/მოლოცვა

სასოფლო-სამეურნეო აქტივობებში მონაწილეობა

ვაჭრობა/ეკონომიკური საქმიანობა

სახლი მაქვს

დასვენება/გართობა/კონცერტი/ფესტივალი/სპორტული 

ღონისძიება

მკურნალობა/სამედიცინო 

მომსახურება/მედიკამენტების შეძენა

გასართობ პარკებში სტუმრობა

სხვა

ნათლობა/დაკრძალვა/ქორწილი/დაბადების დღე

კონცერტზე/ფესტივალზე/გამოფენაზე 

დასწრება,კინოში/თეატრში წასვლა

ღირსშესანიშნაობების/კულტურული და ისტორიული 

მემკვიდრეობების ძეგლების/მუზეუმების მონახულება

ზღვაზე/ტბაზე/მდინარეზე ცურვა/სანაპიროზე გასვლა

ადგილობრივი სამზარეულოს და ღვინის დაგემოვნება

შოპინგი(სამომხმარებლო საქონლის ყიდვა პირადი 

მოხმარებისთვის ან საჩუქრად)

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

განხორციელებული აქტივობები 

ექსკურსიული ვიზიტისას
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დიაგრამა 9. 

 

 

როგორც კვლევამ გვიჩვენა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ძირითადად 

ინდივიდუალურად ან ოჯახთან/ნათესავებთან ერთად მოგზაურობდნენ.  

 

დიაგრამა 10. 

 

 

ქართული ავიაკომპანიის თვითმფრინავი

მატარებელი

ავტობუსი/მიკროავტობუსი

საკუთარი/ახლობლის ავტომობილი

დაქირავებული ავტომობილი/ტაქსი

სამსახურის ავტომანქანა

,1

8,0

56,9

32,7

2,2

,2

0,8

51,5

44,8

3,0

მოგზაურობისას გამოყენებული

სატრანსპორტო საშუალება (%)

ტურისტი (%) ექსკურსანტი (%)

მარტო

ოჯახთან/ნათესავებთან ერთად

მეგობრებთან ერთად

თანამშრომლებთა/კოლეგებთან ერთად

59,0

31,9

7,2

1,9

57,2

31,1

10,5

1,3

მოგზაურობის ტიპი

ტურისტი ექსკურსანტი
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ინფორმაციის წყაროს აჭარაში ვიზიტის დროს მონახულებული ადგილების 

შესახებ ძირითადად წარმოადგენენ მეგობრები და ნათესავები.  

დიაგრამა 11. 

 

 

დიაგრამა 12. 

 

 

0,05%

0,25%

0,64%

2,36%

2,45%

2,70%

45,40%

62,85%

საკუთარი გამოცდილებით/წარმოშობით 

აჭარელი ვარ/სახლი მაქვს აჭარაში

ტურისტული კომპანია/ტურ-ოპერატორი

ჟურნალ-გაზეთები

ინტერნეტი

ტელევიზია/რადიო

ორგანიზაცია/ბიზნეს პარტნიორები

ნათესავები/მეგობრები

ვიცოდი ადგილის შესახებ/გამოცდილება წინა 

ვიზიტიდან

ინფორმაციის წყარო აჭარის შესახებ

ტურისტული ვიზიტისას

0,05%

0,38%

0,76%

2,21%

21,29%

91,26%

ჟურნალ-გაზეთები

ინტერნეტი

ორგანიზაცია/ბიზნეს პარტნიორები

ტელევიზია/რადიო

ნათესავები/მეგობრები

ვიცოდი ადგილის შესახებ/გამოცდილება წინა 

ვიზიტიდან

ინფორმაციის წყარო აჭარის შესახებ

ექსკურსიული ვიზიტისას 
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ვიზიტის ხანგრძლივობა საშუალოდ 3.59 ღამეს შეადგენდა, ხოლო 

გატარებული ღამეების რაოდენობა სხვადასხვა საცხოვრებელი ტიპის 

მიხედვით იხილეთ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.  

ვიზიტის ხანგრძლივობა საცხოვრებელი ტიპის მიხედვით 

 (საშუალო, ერთი ტურისტი) 

  

  ღამეების რ-ბა  

    

სასტუმრო 3.30 

საოჯახო ტიპის სასტუმრო, "გესტჰაუსი" 4.84 

ნაქირავები სახლი, ბინა, ოთახი 7.70 

საკუთარი მეორე სახლი / ბინა  5.10 

ნათესავის / მეგობრის ბინა 3.32 

სამუშაო და დასასვენებელი ბანაკი  3.96 

საავადმყოფო/სამკურნალო დაწესებულება  6.42 

საერთო ჯამში ვიზიტორთა უმრავლესობა (91.80%) კმაყოფილი დარჩა 

რეგიონში ვიზიტით (იხ. დიაგრამა 13). 

დიაგრამა 13. 

 

ძალიან უკმაყოფილო

უკმაყოფილო

არც კმაყოფილი, არც უკმაყოფილო

კმაყოფილი

ძალიან კმაყოფილი

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

0,06%

0,53%

7,16%

55,73%

36,07%

0,46%

ვიზიტორთა კმაყოფილების დონე
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