
აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

წყარო: საქსტატი

ტურიზმის  სექტორი
აჭარის  რეგიონში

ივლისი / 2016 წელი



ტურიზმის სექტორის წილი რეგიონის ეკონომიკაში*

2014 წელი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება: 2 039.7 მლნ ლარი

 აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება ტურიზმის

სექტორში: 136.3 მლნ ლარი

 ტურიზმის სექტორის წილი მთლიან დამატებულ ღირებულებაში: 7%
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აჭარის რეგიონის მთლიანი დამატებული ღირებულება 
სექტორების მიხედვით

* მაჩვენებლები მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების მონაცემებს.  
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მლნ ლარი

ტურიზმის სექტორში შექმნილი 

დამატებული ღირებულების დინამიკა*

ტურიზმის სექტორში 
მთლიანი დამატებული 
ღირებულების საშუალო 
ზრდის ტემპმა 2010-2014

წლებში შეადგინა 14.0%

* მაჩვენებლები მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების მონაცემებს.  



ტენდენციები 2013 წლის 
მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში

2014 წელი

 ბრუნვა: 134.1 მლნ ლარი

 პროდუქციის გამოშვება: 137.2 მლნ  ლარი

 დასაქმებულთა რაოდენობა: 6 002 კაცი

 საშუალოთვიური შრომის ანაზღაურება: 362.3 ლარი

ბრუნვა

ზრდა - 12%

პროდუქციის გამოშვება

ზრდა - 15%

დასაქმებულთა 
რაოდენობა

ზრდა - 3%

საშუალოთვიური 
შრომის ანაზღაურება

ზრდა - 1%

ტურიზმის სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები*

* მაჩვენებლები მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების მონაცემებს.  



ბრუნვა და პროდუქციის გამოშვება
ტურიზმის სექტორში*
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პროდუქციის გამოშვება ბრუნვა

მლნ ლარი

* მაჩვენებლები მოიცავს სასტუმროებისა და რესტორნების მონაცემებს.  



ტურიზმის წილი კერძო სექტორის ინვესტიციებში
(2015 წ.)
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წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.



ტურიზმში კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
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ტურიზმის სექტორის წილი საბანკო სასესხო პორტფელში 
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
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ტურისტული და საკურორტო საქმიანობის 
სუბიექტები და ობიექტები

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი; საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.

 განთავსების ობიექტების რაოდენობა: 325

 სასტუმრო ნომრების რაოდენობა 7 098

 განთავსების ადგილების რაოდენობა: 15 426

 სასტუმროების დატვირთულობის 
კოეფიციენტი: 44.32%

სასტუმროები

 რესტორნების რაოდენობა: 274

 რესტორნებში ადგილების რაოდენობა: 20 974

რესტორნები

 მუზეუმების რაოდენობა: 22

 დაცული ტერიტორიების რაოდენობა: 4

 კინტრიშის დაცული ტერიტორია

 მაჭახელას ეროვნული პარკი

 მტირალას ეროვნული პარკი

 ქობულეთის დაცული ტერიტორია

მუზეუმები და დაცული ტერიტორიები

 საკურორტო ადგილების რაოდენობა: 17

 კურორტების რაოდენობა: 6

 ბათუმი

 ქობულეთი

 მახინჯაური

 მწვანე კონცხი

 ციხისძირი

 ბეშუმი

კურორტები

 ტურისტული სააგენტოების რაოდენობა: 62

 ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები: 8

ტურისტული სააგენტოები და 
საინფორმაციო ცენტრები

 სამორინეების (კაზინოების) რაოდენობა: 11

 სათამაშო მაგიდების რაოდენობა: 138

 სათამაშო აპარატების რაოდენობა: 1 064

სამორინეები



ტურისტთა რაოდენობა

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

2013 2014 2015

393 617
431 678 443 667

უცხოელი ადგილობრივი

2015 წელი

 სასტუმროების/სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტატისტიკა: 

443 667 ტურისტი

 საკრუიზო სტატისტიკა: 11 გემი, 4 551 ტურისტი

 საზღვრის სტატისტიკა: 1 505 067 უცხოელი
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38%
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ტურისტთა განაწილება თვეების მიხედვით
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.
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ტურისტთა განაწილება ქვეყნების მიხედვით
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.
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თურქეთი აზერბაიჯანი რუსეთი უკრაინა სომხეთი პოლონეთი ისრაელი ბელორუსია ყაზახეთი ლიტვა სხვა 

დანარჩენი
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დსთ-ს ქვეყნებიდან

სხვა ქვეყნებიდან

სტუმართა განაწილება ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით
(2014 წ.)



შიდა ვიზიტორთა საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება
ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
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2015 III კვ.
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შიდა ვიზიტორთა საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება
სქესის მიხედვით
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39.5%

43.9%
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ქალი კაცი



შიდა ვიზიტორთა საშუალო თვიური ხარჯის განაწილება
კატეგორიების მიხედვით
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2015 I კვ.
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მლნ ლარი

განთავსება გასართობი, გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები კვება საყიდლები ტრანსპორტი სხვა



 ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა: 4 ღამე

 ვიზიტორის საშუალო დღიური ხარჯი: 319.66 ლარი

 ხარჯი საკვებსა და სასმელზე: 90 ლარი

 განთავსების ხარჯი: 84.61

აგვისტო-სექტემბერი

 ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა: 3.4 ღამე

 ვიზიტორის საშუალო დღიური ხარჯი: 355.05 ლარი

 ხარჯი საკვებსა და სასმელზე: 96 ლარი

 განთავსების ხარჯი: 90.57

ოქტომბერი-დეკემბერი

უცხოელ ვიზიტორთა 64% კმაყოფილია ვიზიტით, 90%-მა გამოთქვა სურვილი 

განმეორებით ეწვიოს რეგიონს და რეკომენდაცია გაუწიოს ნაცნობებს.

უცხოელ ვიზიტორთა კვლევა 
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.



აჭარაში ვიზიტის ძირითადი მიზანი
(2015 წ.)

44.1% 37.3%

6.3%

5.9%
1.1%

1.0%

4.3%

აგვისტო-სექტემბერი

გართობა / დასვენება

ღირსშესანიშნაობების მონახულება

ტრანზიტი

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენება, 

კარვებით დასვენება და ა.შ.

სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრება, 

სპორტით დაკავება

სხვა

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

58.1%

13.2%

9.5%

6.5%

2.0%1.7%9.0%

ოქტომბერი-დეკემბერი

ღირსშესანიშნაობების მონახულება

მეგობრების/ნათესავების მონახულება

ტრანზიტი

გართობა / დასვენება

კორპორატიული/ბიზნეს შეხვედრა, 

სემინარი, ვორკშოფი ან პრეზენტაცია

აზარტული თამაშები

სხვა



უცხოელ ვიზიტორთა განაწილება ტრანსპორტის სახეობის მიხედვით
(2015 წ.)

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

50.8%

41.9%

4.0%
2.9%

0.3%

0.1%

აგვისტო-სექტემბერი

სახმელეთო ტრანსპორტი 

(სარკინიგზოს გარდა)

საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება

სარკინიგზო ტრანსპორტი

უცხოური ავიახაზები

საზღვაო ტრანსპორტი

ქართული ავიახაზები

52.1%

39.2%

4.3%2.4%

1.5%

0.4%

ოქტომბერი-დეკემბერი

საკუთარი სატრანსპორტო საშუალება

სახმელეთო ტრანსპორტი 

(სარკინიგზოს გარდა)

უცხოური ავიახაზები

სარკინიგზო ტრანსპორტი

საზღვაო ტრანსპორტი

ქართული ავიახაზები



ტურიზმის სახეობები

წყარო: აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.

საზღვაო 
ტურიზმი

საკრუიზო 
ტურიზმი

სათხილამურო 
ტურიზმი

MICE ტურიზმი ეკო ტურიზმი
სათამაშო 
ტურიზმი

ღვინის 

ტურიზმი

კულინარიული 
ტურიზმი

სოფლად 
ტურიზმი

კულტურული
ტურიზმი

ფრინველებზე 
დაკვირვება


