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შემაჯამებელი დასკვნა 

ტურიზმის დეპარტამენტის სტატისტიკური მონაცემებით, რეგიონის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ტურისტთა განთავსების ობიექტებიდან 

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, აჭარის ა.რ. - ს 2015 წლის 

განმავლობაში 2014 წლის ანალოგიუ  პერიოდთან  შედარებით 2.78%-ით 

მეტი ტურისტი სტუმრობდა. 
 
სასტუმრო სექტორში ტურისტთა რაოდენობრივი მაჩვენებლებით პირველი 

ათეული შემდეგ ქვეყნებზე ნაწილდება: თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, 

უკრაინა, სომხეთი, პოლონეთი, ისრაელი, ბელორუსია, ყაზახეთი და 

ლიტვა. 
 
2015 წელს უცხოელ ტურისტთა შორის ზრდის პროცენტული მაჩვენელით 

გამოირჩევა ისრაელი (19.9%), ბელორუსია (4.7%), ყაზახეთი (3.5%), 

პოლონეთი (2.8%), ლიტვა (2.8%), რუსეთი (1.6%), უკრაინა (1.5%), თურქეთი 

(1.2%), სომხეთი (0.7%) და აზერბაიჯანი (0.2%). სწორედ ეს ჯგუფი 

წარმოადგენს იმ სამიზნე ტურისტულ ბაზრებს სადაც აჭარის ტურიზმისა 

და კურორტების დეპარტამენტი აწარმოებს აქტიურ მარკეტინგულ 

ღონისძიებებს. 
 
აღსანიშნავია, რომ აჭარაში შემოსულ დამსვენებელთა დიდი ნაწილი კერძო 

სექტორშია განთავსებული, რომელთა აღრიცხვა 2016 წელს სხვადასხვა 

კველევებს დაეფუძნება და რეგიონში ტურისტთა რაოდენობის რეალურ 

სურათს შექმნის. 
 
დადებითი ტენდენცია ნარჩუნდება აჭარის ა.რ-ის სასაზღვრო გამშვებ 

პუნქტებზეც. 2015 წლის შემოსული ტურისტების რიცხობრივი მაჩვენებელი 

ჯამში 3.19%-ით აღემატება 2014 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 
 
საკრუიზო ტურიზმის სტატისტიკური მონაცემები 2015 წელს 11 საკრუიზო 

გემი შემოვიდა ბათუმში, ჯამში 4 551 ტურისტი.   
 
აჭარის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები 2015 წელს 44 643 ტურისტს  

მოემსახურა. 
 

ტურისტთა განთავსების ობიექტები (სასტუმროები და სასტურმროს ტიპის 

დაწესებულებები - რეგისტრირებული სექტორი) – 2015 წელს 

განხორციელდა აღნიშნული სექტორის აღწერა. ადგილთა რაოდენობამ 

ჯამში 15 426 ადგილი შეადგინა, რაც გასულ წელთან შედარებით 1 711 

ადგილით გაზრდილია. 
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ტურისტთა განთავსების ობიექტების სტატისტიკა   

 

აჭარის ა.რ.-ის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი სტატისტიკურ 

მონაცემებს აქვეყნებს რეგიონის ტურისტთა განთავსების (სასტუმროები და 

სასტუმრო ტიპის დაწესებულებები) რეგისტრირებული სექტორიდან 

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

2015 წ. სასტუმროებისა და სასტუმრო ტიპის დაწესებულების 

მომსახურეობით 443’667 ადამიანმა ისარგებლა, რაც წინა წლის იანვარ - 

დეკემბერის მაჩვენებელთან შედარებით 2.78 %-ით გაზრდილია. 

 
დიაგრამა 1. ტურისტთა რაოდენობა  

 

 
 

  
აქედან, აჭარის რეგიონს 2015 წ. 265’492 უცხოელი ტურისტი სტუმრობდა, 

რაც 2014 წ. ამავე პერიოდთან შედარებით 1.69 % მეტია (იხ. დიაგრამა 2).  
 

2015 წ. მონაცემებით, აჭარის სასტუმროებში დატვირთულობის 

კოეფიციენტმა საშუალოდ 44.32 % შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 

2.04 % მეტია. ყველაზე დატვირთული ივლისის თვე იყო, როდესაც  

დატვირთვის  კოეფიციენტმა  90,32 % შეადგინა (იხ. დიაგრამა 3). 

 

 

 

2014 წ. 2015 წ.

431'678

443'667
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დიაგრამა 2. უცხოელ ტურისტთა რაოდენობა  

 
 

 

დიაგრამა 3. 2015 წ. ტურისტთა რაოდენობა თვეების მიხედვით 
 

 
 

2014 წ. 2015 წ.

261'075

265'492

იანვარი

თებერვალი 

მარტი

აპრილი

მაისი

ივნისი

ივლისი

აგვისტო

სექტემბერი

ოქტომბერი

ნოემბერი

დეკემბერი

13,211      

11,450      

13,885      

27,088      

37,550      

57,599      

96,865      

96,921      

39,301      

22,151      

15,496      

12,150      
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2015 წელს აჭარის სასტუმროებში განთავსებული ტურისტთა რაოდენობა 

ქვეყნების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 

 

დიაგრამა 4. 2015 წ. უცხოელ ტურისტთა რაოდენობა - ქვეყნების განაწილება  

 

 
 

 

 

საკრუიზი სტატისტიკა    

ბათუმის ნავსადგურში 2015 წელს 11 საკრუიზო გემით 4551 ტურისტი 

ჩამოვიდა. 

საზღვრის სტატისტიკა  

საზღვრის მონაცემების მიხედვით აჭარაში 2015 წლის განმავლობაში 

საზღვარი გადმოკვეთა  1’505’067 უცხოელმა 

 

 

 

78633

47821

31827

24587
21193

13979 11750
6157

3129 959

25457
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