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შესავალი 

ნაშრომის აქტუალობა. XXI საუკუნეში ტურიზმი ყალიბდება სოციალურ-ეკონომი-

კურ და პოლიტიკურ ფაქტორად, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში საგრძნობ 

ზეგავლენას ახდენს სახელმწიფოთა პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. ბევრ ქვეყანაში ტუ-

რიზმი წარმოადგენს შემოსავლების ერთ-ერთ ძირითად წყაროს და სახელმწიფოს კე-

თილდღეობის ამაღლების მნიშვნელოვან ელემენტს.  

საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციის (UNWTO) გამოკვლევების მიხედვით, 

ტურიზმი შედის მსოფლიო ქვეყნების 83%-ის მსხვილ საექსპორტო დარგთა ხუთეულ-

ში, ხოლო ქვეყნების 38%-ში პირველი ადგილი უჭირავს. 2020 წლისათვის საერთაშორი-

სო ტურისტული მგზავრობების რიცხვი გაიზრდება 1,6 მლრდ-მდე, ე.ი. თითქმის 3-

ჯერ, შემოსავლები კი წელიწადში შეადგენს 2 ტრლნ დოლარს. 

საერთაშორისო ტურიზმს დიდი სოციალური მნიშვნელობა აქვს: მსოფლიოს ბევრ 

ქვეყანაში ტურიზმის ხარჯზე იქმნება სამუშაო ადგილები, იზრდება მოსახლეობის 

ცხოვრების დონე. 

საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი არსე-

ბობს. უნიკალური ბუნებრივი რესურსები და მიმზიდველი ტურისტული მარშრუტები, 

მსოფლიო მნიშვნელობის ისტორიისა და კულტურის ძეგლები ქმნის წინაპირობას _ სა-

ქართველო გახდეს ტურისტული მომსახურების ერთ-ერთი საუკეთესო მიმწოდებელი 

ბაზარზე. 

საქართველოსთვის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე გასვლის და ინტეგრირე-

ბის აუცილებლობა, რაც ქვეყნისთვის სავალუტო შემოსავლების, დასაქმებისა და ცხოვ-

რების დონის ზრდის საფუძველს შექმნის, ამ სფეროში თეორიული და მეთოდოლო-

გიური დებულებების დამუშავების არასაკმარისობა, გადაუჭრელი პრობლემების არსე-

ბობა, რომელთა მიმართ ჯერჯერობით არ არის შემუშავებული პრაქტიკული მიდგომე-

ბი _ ეს არის საკითხები, რომლებიც განაპირობებს წინამდებარე კვლევის აქტუალობას.  

საკითხის ირგვლივ არსებული ბიბლიოგრაფიული ბაზის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 

დარგის მრავალასპექტიანი კვლევა აღნიშნულ სფეროში იშვიათობას წარმოადგენს. არ-

სებობს ცალკეული შრომები, სადაც სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენებით განხი-

ლულია ტურიზმის როლი ეკონომიკაში. მაგალითად, ქართველი მკვლევრების - ბარკა-
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ლაიას, ვაშაკიძის, ქაჯაიას, კოჭლამაზაშვილის, გეგეშიძის, გოგელიას, მეტრეველის, 

მარგველაშვილის შრომებში ცალმხრივად, ავტორთათვის საინტერესო კუთხითაა 

განხილული აღნიშნული პრობლემა [ბარკალაია, ვაშაკიძე, ქაჯაია; 2014] [გეგეშიძე; 2014] 

[კოჭლამაზაშვილი; 2009] [გოგელია; 2011] [მეტრეველი; 2013] [მარგველაშვილი; 2012]. 

აღსანიშნავია რუს მეცნიერთა კვლევები იმავე თემატიკაზე [Биктимирова; 2013] 

[Гурьева; 2014] [Карпова, Сигова, Шевченко; 2013] [Тен; 2013].  

ტურიზმის ეკონომიკური გავლენის ცალკეული მოდელები ჩამოყალიბებულია ამ 

სფეროში მომუშავე უცხოელი მკვლევრების მიერ. მათ შორის არიან: არდაჰაეი; კიმი; 

ლინდბერგი და ჯონსონი; სექუეირა და ნუნიესი; ჯოუ, იანაგიდა, ჩაკრავორტი და 

ლენგი [Ardahaey; 2011] [Kim; 2002] [Lindberg, Johnson; 1997] [Sequeira, Nunes; 2008] [Zhou, 

Yanagida, Chakravorty, Leung; 1997] [Stynes, 2010] [Kreag, 2001]. გარდა ამისა, არაერთი 

ნაშრომი შეეხება ტურიზმის გავლენის ზოგადი მოდელების გამოყენებით კონკრეტული 

რეგიონების, ტერიტორიების ტურიზმის სფეროს ანალიზს [Baker; 2013] [Chowdhury, 

Shahriar; 2012] [Kumar Shahi; 2012] [Terrero; 2014] [Vehbi; 2012]. საკმაოდ ბევრი კვლევა 

ეთმობა, ასევე, ტურიზმის სოციალური გავლენის საკითხების ანალიზსაც [Ogechi 2014] 

[Garcia 2015] [Garcia, 2014] [Tatoglu; 1998] [Stylidis; 2014]. 

ეკონომიკაზე ტურიზმის გავლენის კვლევა ყველაზე ხშირად ხორციელდება „დანა-

ხარჯები-გამოშვება“ მოდელის ჩამოყალიბების და მულტიპლიკატორების ანალიზის 

მეშვეობით, რის მაგალითადაც გამოდგება ჰორვატის, ფრეჩლინგის; სურუგიუს კვლევე-

ბი [Horvath, Frechtling; 1999] [Surugiu; 2009]. პირდაპირი, ირიბი და ინდუცირებული 

გავლენის შესწავლის მეთოდურ პრინციპებს ეფუძნება არაერთი ავტორიტეტული 

კვლევა, მათ შორის, ფრეჩლინგის კვლევა და WTTC მეთოდური მითითებები 

[Frechtling; 2013] [WTTC/Oxford Economics; 2014] [Oxford Economics Series; 2013] [Tian, 

Mak, Leung; 2011] [Vellas; 2011], ასევე, WTTC ანგარიშები მოგზაურობის და ტურიზმის 

გავლენის შესახებ [WTTC Travel and Tourism Economic Impact Series; 2014] და ა. შ. 

ტურიზმის განვითარების ზოგიერთი პრობლემის წარმოჩენამ სხვადასხვა ფორმით 

ასახვა ჰპოვა ი. მესხიას [მესხია; 2012], მ. მარგველაშვილის [მარგველაშვილი; 2011], ლ. 

ყორღანაშვილის [ყორღანაშვილი; 2014], რ. ბერიძის [ბერიძე, ბერიძე; 2001], მ. მეტრევე-

ლის [მეტრეველი; 2013], ასევე, ი. მიხაილოვიჩის [Mihajlovic; 2014], გ. რიჩარდსის 
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[Richards…2007], ი. პუტრიკის [Путрик; 2014], მ. ბირჟაკოვის [ბირჟაკოვი; 2008] მეცნიე-

რულ კვლევებში. 

საერთაშორისო ტურიზმის დარგის მნიშვნელობის მიუხედავად, სამამულო სამეც-

ნიერო ლიტერატურაში ნაკლებია სამეცნიერო შრომები, რომლებიც კომპლექსურად 

განიხილავენ საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის გავლენას საქართველოს როგორც 

სოციალურ, ისე ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. რა თქმა უნდა, პერიოდულ გამოცემებ-

ში ამ საკითხის ზოგიერთი ასპექტის განხილვა ხდება, მაგრამ ის არ ატარებს სისტემურ 

ხასიათს. ქართველი ეკონომისტების მიერ არასაკმარისადაა შესწავლილი ქვეყნის სო-

ციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის გავლენის ძა-

ლა, უარყოფითი გავლენის შემცირების და დადებითი გავლენის გაძლიერების მიმარ-

თულებები.  

საერთაშორისო ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარების და საზღვარგარეთ 

ეროვნული ტურისტული პროდუქტის ეფექტიანი წინსვლის შემთხვევაში, საქართვე-

ლოში უცხოელი ტურისტების შემოსვლის რაოდენობა მკვეთრად შეიძლება გაიზარ-

დოს. ამის მიღწევა შესაძლებელია საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში მიზანმიმართუ-

ლი სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის შედეგად, კერძოდ, ტურიზმის პოლიტიკის 

ისეთი საკვანძო ასპექტების სახით, როგორიცაა - ეროვნული ტურისტული პროდუქტე-

ბის დივერსიფიცირება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად და მათი საერთაშორი-

სო ბაზარზე წინსვლის უზრუნველყოფა. 

სოციალურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე საერთაშორისო ტურისტული ბაზ-

რის გავლენის განხილვა უნდა მოხდეს სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე ზემოქმედე-

ბის პროცესის აღწერის, ძირითადი მიზეზშედეგობრივი კავშირების გამოყოფის, საკვან-

ძო პრობლემების დაფიქსირების, ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკის კრიტიკული 

ანალიზისა და ამ სფეროში განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე. 

დასმული პრობლემების აქტუალობამ, მათმა თეორიულმა, მეთოდოლოგიურმა და 

პრაქტიკულმა მნიშვნელობამ, არაერთი გადაუჭრელი და სადისკუსიო საკითხის არსე-

ბობამ განაპირობა საკვლევი თემის შერჩევა, კვლევის მიზნისა და ამოცანების დადგენა, 

კვლევის საგნისა და ობიექტის განსაზღვრა. 
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კვლევის მიზნები და ამოცანები. სადისერტაციო თემის კვლევის მიზანს წარმოად-

გენს საქართველოს, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის, კეთილდღეობაზე 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის გავლენის სოციალური და ეკონომიკური მექა-

ნიზმების იდენტიფიკაცია, ამ მექანიზმების საფუძველზე საქართველოში საერთაშორი-

სო ტურიზმის სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების აღწერა და კეთილდღეობის 

ამაღლებასთან დაკავშირებული სახელმწიფო ღონისძიებათა სისტემის შემუშავება.  

დასახული მიზნის მისაღწევად, კვლევის პროცესში გადასაწყვეტია შემდეგი ამოცა-

ნები: 

 საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ტურისტული დანიშნულების ადგილზე 

გავლენის სოციალური და ეკონომიკური მექანიზმების აღწერა; 

 საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე 

გავლენის ძალის კონცეფციის შემუშავება და მის საფუძველზე სხვადასხვა ქვეყნის, 

მათ შორის, საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმის სფეროს ანალიზი; 

 საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ტურისტული დანიშნულების ადგილის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო ღონისძიებათა სისტემა, მიმართული საერთაშორისო 

ტურიზმის დადებითი გავლენების გაძლიერებისა და უარყოფითი გავლენების 

შემცირებისკენ.  

 კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანს წარმოადგენს საერთაშორისო ტურის-

ტულ ბაზარზე საქართველოს, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის, ფუნ-

ქციონირების პროცესში წარმოშობილი სოციალური და ეკონომიკური ურთიერთობე-

ბი. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, როგორც მასზე მოქმედი ეკონომიკური აგენ-

ტების ერთობლიობა; საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, როგორც საერ-

თაშორისო ტურისტული ბაზრის გავლენის ობიექტი.  

კვლევის მეთოდოლოგიური და თეორიული საფუძვლები. კვლევის მეთოდის არჩე-

ვანი საკვლევი თემის მრავალფეროვნებამ განსაზღვრა. კვლევაში გამოყენებულ იქნა: 

აბსტრაქტულ-ლოგიკური, ფუნქციონალური და შედარებითი ანალიზის, მეცნიერული 

კლასიფიკაციის, სტატისტიკური, ექსპერტული და გრაფიკული მეთოდები. კვლევა 

ეფუძნება კომპლექსურ, ინტერდისციპლინარულ მიდგომებს. კვლევის პროცესში გამო-

ყენებული იყო ვრცელი სპექტრის პრაქტიკული და თეორიული მასალა, სპეციალური 
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და ფუნდამენტური შრომები, კრებულები, სტატიები, ჟურნალ-გაზეთები და გლობა-

ლური ქსელი.  

სამეცნიერო სიახლე. ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ტურიზმის ეროვნულ ეკონომი-

კაზე სოციალური და ეკონომიკური გავლენის მოდელი, რომელიც სისტემურად აჩვე-

ნებს გავლენის პროცესს, აღწერს პროცესის მონაწილეთა სოციალურ-ეკონომიკურ სტი-

მულებს, განსაზღვრავს კავშირებსა და უკუკავშირებს და მთლიანობაში საშუალებას იძ-

ლევა დანახულ იქნას საერთაშორისო ტურიზმის გავლენის როგორც სოციალური, ისე 

ეკონომიკური მექანიზმები. 

ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ტურიზმის გავლენის ძალის ცნება, რომლითაც აღი-

წერა საერთაშორისო ტურიზმის ეროვნულ ეკონომიკაზე გავლენის ძალა, მოხდა მისი 

ფორმალიზება და ჩამოყალიბდა ინტერპრეტაციის ძირითადი პრინციპები. შემუშავებუ-

ლი ფორმულის საფუძველზე მოხდა სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური სისტემების შე-

ფასება და საერთაშორისო ტურიზმის როლის ინტერპრეტირება. 

ჩამოყალიბდა სახელმწიფო ღონისძიებათა სისტემა, რომელთა განხორციელება 

გააძლიერებს საერთაშორისო ტურიზმის ეროვნულ ეკონომიკაზე სოციალური და ეკო-

ნომიკური გავლენის დადებით მხარეებს და შეამცირებს უარყოფითს.  

კვლევის შედეგი. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და კვლევის 

ძირითადი შედეგები 7 სტატიის სახით გამოქვეყნებულია საერთაშორისო კონფერენციე-

ბის მასალებში, საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალებში. 

კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება ტურიზმის დარგის სპეციალისტების 

საერთაშორისო ტურიზმის მენეჯმენტში გადამზადების და უმაღლეს სასწავლებლებში 

სწავლების დროს.  

სადისერტაციო კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. საერთაშორისო 

ტურიზმის გავლენის წარმოჩენისა და ქვეყნის ეკონომიკაზე და სოციალურ ურთიერ-

თობებზე დადებითი გავლენის გადიდების რეკომენდაციების შემუშავება, თეორიული 

საკითხების შესწავლის მასშტაბების გაფართოება რეგიონში საერთაშორისო ტურიზმის 

განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის საფუძველი გახდება, რაც ხელს შეუწყობს ეკო-

ნომიკურ ზრდას და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას. კვლევის შედეგები გა-

მოყენებული იქნება საერთაშორისო ტურიზმის დისციპლინის სწავლების პროცესში.  
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 კვლევის შედეგები შეიძლება გამოიყენოს ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენ-

ლებმა, ასევე, საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიული ერთეულის სახელისუფლებო 

და კერძო სექტორების წარმომადგენლებმა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების 

სტრატეგიების შემუშავების დროს. 

დისერტაციაში შემოთავაზებული მეთოდები, მიდგომები და რეკომენდაციები შე-

იძლება გამოყენებულ იქნას საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების რეგიონული და 

ადგილობრივი სტრატეგიული პროგრამების შემუშავებისთვის, რაც ქვეყანაში ხელს შე-

უწყობს ეკონომიკურ წინსვლასა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას. 

სამეცნიერო ნაშრომის მიზნებმა და ამოცანებმა განსაზღვრა ნაშრომის სტრუქტურა, 

რომელიც აგებულია ლოგიკური თანმიმდევრობის, ცალკეულ ნაწილებს შორის ურთი-

ერთდამოკიდებულების, საკვლევი პრობლემის სიღრმისეული ანალიზის პრინციპებზე. 

დისერტაციის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 189 ნაბეჭდ გვერდს და 

შედგება შესავლის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, დასკვნებისა და წინადადებების, გამო-

ყენებული ლიტერატურისა და დანართებისგან.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

თავი I. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების 

მექანიზმი 

1.1. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის წარმოშობა და განვითარება  

 

ტურიზმი, როგორც მომსახურების ინდუსტრია, XXI საუკუნეში სწრაფი ტემპით 

ვითარდება. მაღალი ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის გამო მას ეკონომი-

კური ფენომენის სტატუსი მიენიჭა. ტურიზმი, ასევე, განიხილება, როგორც საერთაშო-

რისო ბიზნესის სახეობა და მსოფლიო მეურნეობის განვითარების მნიშვნელოვანი 

ბერკეტი. იგი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების შემადგენელი ნაწილია, 

მისი როლი და მნიშვნელობა განუწყვეტლივ იზრდება როგორც ქვეყნის ეკონომიკაში, 

ისე საზოგადოებაში მთლიანად. ტურიზმის განვითარება პირდაპირ კავშირშია სახელ-

მწიფოთა ურთიერთობებთან, სოციალურ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ სფეროე-

ბთან [მაისურაძე 2010:1]. 

ტურიზმი, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა, გარკვეულ გავლენას ახ-

დენს არა მარტო რეგიონზე, რომელშიც ვითარდება, არამედ ადამიანის და საზოგა-

დოების მატერიალურ და სულიერ სფეროებზეც. როგორც ეკონომიკური მოვლენა, ტუ-

რიზმი დაკავშირებულია სამეწარმეო საქმიანობასთან, წარმოებასა და მომსახურების 

გაწევასთან, როგორც სოციალური მოვლენა - ტურიზმი განუყოფელია მომსახურებაზე 

მოთხოვნისგან, უკავშირდება ადამიანთა მოთხოვნილებებს, მათ დასვენებას, შემოსავ-

ლებს, ცხოვრების წესს და ა. შ. [Арсланова 2014:89].  

ტურიზმი არა მხოლოდ პირდაპირი გაგებით იძლევა მნიშვნელოვან შემოსავალს 

ქვეყნისათვის, არამედ, იმავდროულად, დამატებით კიდევ არაერთ დადებით შედეგს 

განაპირობებს, მათ შორის, ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, ტურიზმის 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული ბიზნესის სხვადასხვა სფეროს განვითარებას და 

შესაბამისად, მოსახლეობის დასაქმების ზრდას, ქვეყნისათვის დამახასიათებელი და 

მისი წარმოჩენისათვის სასარგებლო ადგილობრივი კულტურულ-ისტორიული ტრად-

იციებისა და სახალხო რეწვის შენარჩუნებასა და განვითარებას, არაფორმალური და 

ფორმალური კავშირების ჩამოყალიბებას სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რაც, 

თავის მხრივ, ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვას აძლიერებს, ქვეყნის იმიჯის გაუ-
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მჯობესებას საერთაშორისო არენაზე და მეგობრული, კეთილგანწყობილი მხარდამჭე-

რების რიცხვის პროგრესულ მატებას, და ა. შ. [კობალაძე 2010:3].  

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფორმირება შეიძლება აღიწეროს ოთხი საკ-

ვანძო კომპონენტის ერთობლივი მოქმედებით: 

1. საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ფორმირება; 

2. საერთაშორისო მოგზაურებისთვის სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდების 

კომპონენტების ჩამოყალიბება; 

3. საერთაშორისო მოგზაურობისთვის აუცილებელი სატრანსპორტო საშუალებების 

განვითარება; 

4. მთავრობის როლი საერთაშორისო მოგზაურობის პროცესის უზრუნველყოფაში. 

რაც სისტემურად ასახულია ნახაზზე 1.1.  

საკვანძო ელემენტს აქ საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის ფორმირება წარ-

მოადგენს. ის პირდაპირ უკავშირდება გლობალიზაციის პროცესს, რომლის გააქტიურე-

ბა გამოიწვია ადამიანთა სურვილმა, გარკვეული დროითა და მოტივით დაეტოვებინათ 

ქვეყნის ტერიტორია და გამგზავრებულიყვნენ ქვეყნის, რეგიონის ფარგლებს გარეთ. 

პირველ ეტაპზე ტურისტულ მოგზაურობას დასვენებითი ან გასართობი ხასიათი 

ჰქონდა. შემდეგში ის შინაარსობრივად კიდევ უფრო დაიტვირთა და წინა პლანზე წა-

მოიწია ორგანიზებული ტურები. ადამიანები უცხო ქვეყნებში დასვენებასთან ერთად, 

პარალელურ რეჟიმში აწყობდნენ სხვადასხვა სახის ფორუმებს, კონფერენციებს და ა. შ., 

რაც ზრდიდა ტურისტების მიერ მგზავრობის დროს დახარჯულ თანხებს. შესაბამისად, 

ამ პროცესმა სეზონური ხასიათი იცვალა და კონკრეტული დროის გაუთვალისწინებლა-

დაც დაიწყო არსებობა. აღნიშნულ პროცესს, ნაწილობრივ, ხელი იმანაც შეუწყო, რომ სე-

ზონზე, მიმღებ ქვეყნებში ტურპროდუქტის ფასები (ბინის ქირა და მომსახურების სხვა 

სერვისები) ბევრად უფრო ძვირი იყო, ვიდრე სხვა პერიოდში. ამიტომ ერთსა და იმავე 

სერვისზე წელიწადის სხვადასხვა დროს ქვეყანაში დაწესებულმა განსხვავებულმა ფა-

სებმა ტურისტული ნაკადების არასეზონურ პერიოდშიც გამოთანაბრება გამოიწვია. 

თავდაპირველად ტურისტულ პროცესებში ერთვებოდა მოსახლეობის მხოლოდ მცირე 

ნაწილი - მდიდარი ფენა, მოგვიანებით შესამჩნევი გახდა საშუალო და შედარებით ღარი-

ბი ფენების გამგზავრების ტენდენციაც რეგიონის მოსაზღვრე, შედარებით ღარიბ ქვეყ-
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ნებში, სადაც ტურისტულ პროდუქტზე ფასები უფრო დაბალი იყო, ვიდრე მათ ქვეყა-

ნაში დამზადებულ საქონელზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 1.1. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფორმირება. 

 

როდესაც საუბარია ტურიზმის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე, საჭიროა ითქვას, რომ 

იგი, უპირველეს ყოვლისა, აისახება ტურისტების მოთხოვნასა და მოხმარებაში. სწორედ 

ტურისტული შემოსავლები, დანახარჯები და ტურისტული ნაკადები წარმოადგენს საე-

რთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკის ძირითად მაჩვენებლებს. სწორედ მოხმარების 

მეშვეობით აძლევს ბიძგს ტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონის სამეურნეო საქმიანობას, 

ზრდის ტურისტული სფეროს საწარმოების შემოსავლებს, ასტიმულირებს მომსახურე-

ბის სფეროს განვითარებას, ადიდებს მოთხოვნას გარკვეული რეგიონის საქონელსა და 

მომსახურებაზე, ზრდის საქონელბრუნვას [Морозов 2014:255].  

ჩარევა საერთაშორისო 

ბაზარზე მრავალი 

ინსტრუმენტის 

მეშვეობით 

 

ფორმალური 

პროცედურები 

 

 

უსაფრთხოება 

 

 

 

გზების 

მოწესრიგება 

 

 

 

მომლოცველობა, 

ცნობილი ადგილე-

ბის მონახულება 

 

 
მოგზაურობა 

განათლების 

მიღების მიზნით 
 

 
დასვენება 

და 

რეკრეაცია 

მოთხოვნილე-

ბათა ფართო 

სპექტრი 

 

წყვეტილი მიწო-

დება ქარვასლე-

ბის მეშვეობით 

სერვისის მიწოდების 

ქაოსური და არარე-

გულარული ხასიათი 

ტურისტული 

კომპანიები 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები, 

ინტერნეტი 

სატრანსპორტო 

საშუალებათა 

მრავალფეროვნება 
რკინიგზა გემთმშენებლობა 

 

ფეხით, ცხენით და 

ეტლით მოგზაუ-

რობა 

 
 

 

 

საერთაშორისო 

ტურისტული ბაზრის 

ფორმირება 

ტრანსპორტის 

განვითარება 

მთავრობის 

როლი 
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ტურისტული მოთხოვნის მნიშვნელობა აღიარებულია მრავალი მკვლევრის მიერ. 

წინა წლებში ტურისტული მოთხოვნა ფორმირდებოდა, უპირატესად, ტურისტული 

მიწოდების ზემოქმედებით, დღეს კი სიტუაცია შეიცვალა, ბაზრის გაჯერების 

თანამედროვე პირობებში და მომხმარებლის მხრიდან საკუთარი მოთხოვნილებების 

უკეთ გაცნობიერების გამო, რომელსაც, ამავე დროს, უფრო დიდი ფინანსური და 

დროითი შესაძლებლობები გააჩნია, მოთხოვნა განაპირობებს მიწოდების თავისე-

ბურებებს [Полешук 2012:177]. 

თანამედროვე მოგზაურობის მოტივატორად მრავალი ფაქტორი შეიძლება გამოვ-

ლინდეს, იმის მიხედვით, თუ რომელ დანიშნულების ადგილზე და რომელი სოცია-

ლურ-ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა მოგზაურობაზე არის საუბარი. ერთი 

მხრივ, მეცნიერები გამოყოფენ მოგზაურობის ისეთ მოტივატორებს, როგორიცაა სიახ-

ლისა და ცოდნის ძიება, საკუთარი ეგოს გაძლიერება, დასვენება და რეკრეაცია [Yousefi 

2015:54]. მეორე მხრივ, საერთაშორისო ტურიზმის სოციალურ მექანიზმში დანიშნულე-

ბის ადგილის მიმართ ტურისტის განწყობაც საკვანძო როლს თამაშობს, რომელიც სხვა-

დასხვა ფაქტორის ზემოქმედებით დანიშნულების ადგილის მიმართ ლოიალობას აყა-

ლიბებს [Rajesh 2013:73].  

მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე დასვენების მიმართ მოთხოვნა განსაკუთრებით 

გაიზარდა კაპიტალიზმის აღმოცენების შემდეგ ევროპაში, რაც ტურიზმში პერსონალის 

შრომის ნაყოფიერებისა და, შესაბამისად, დატვირთვის ინტენსიურობის მკვეთრმა ამაღ-

ლებამ განაპირობა. მწარმოებლური ტექნიკის დანერგვამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ორ-

განიზაციაში დასაქმებულთა, შესაბამისად, დასვენებისთვის ფინანსური რესურსების გა-

მოყოფის უნარის მქონე ტურისტების რაოდენობა [მეტრეველი 2008:13]. 

 თანამედროვე საერთაშორისო ტურიზმის წარმოშობის პირველ წყაროდ მაღალგან-

ვითარებული ქვეყნები მიიჩნევა, სადაც სამუშაო დროის წლიურ, კალენდარულ რეჟიმს 

გამოეყო საშვებულებო და დასვენების დრო [ქათამაძე 2013:76]. 

ქრონოლოგიურად, ტურიზმის ზრდის ფაზა ემთხვევა 1914–1945 წლებს, მისთვის 

დამახასიათებელია ტურისტული მოგზაურობის მონაწილეთა ზრდა საშუალო კლასის 

ხარჯზე. მოგზაურობის ახალი ფორმა შეიმუშავეს პოლიტიკურმა მოძრაობებმა, 

რომლებიც ჯგუფებს ქვეყნის შიგნით ძალიან იაფ ან პრაქტიკულად უფასო მოგზაურო-
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ბას სთავაზობდნენ, რათა თავიანთი ქვეყნის გაცნობის საშუალებით ამაღლებულიყო 

პატრიოტული გრძნობა. მოგზაურობის ეს სახე გავრცელებული იყო ევროპაში, კერძოდ, 

გერმანიასა და იტალიაში [ქათამაძე 2013:71]. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტურიზმმა განსაკუთრებული განვითარება ჰპოვა. 

გლობალურ დონეზე უსაფრთხოების ახალი პირობები შეიქმნა, რამაც ხელი შეუწყო 

მოგზაურებთა მასიურ გადაადგილებებს არა მარტო საკუთარ ქვეყანაში და კონტინენ-

ტზე, არამედ სხვა კონტინენტებზეც. ცხადია, ამას მოჰყვა ტურიზმის ახალი სახეობების 

გაჩენა და ტურისტული მომსახურების ფართო დივერსიფიკაცია. ამ ტენდენციებით 

ხასიათდებოდა მთელი მსოფლიო, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ეკონომიკურ 

სისტემას განეკუთვნებოდა ესა თუ ის ქვეყანა - კაპიტალისტურს თუ სოციალისტურს.  

პირველ ეტაპზე განთავსების მიწოდება წყვეტილად ხდებოდა ქარვასლების მეშ-

ვეობით. სატრანსპორტო საშუალებებმა (დილიჟანსი, რკინიგზა, გემი, ავტომობილი, ავ-

ტობუსი, თვითმფრინავი) ღამისთევის შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ქსელის განვი-

თარება განაპირობა. რკინიგზის განვითარება-გავრცელებით ქალაქის ცენტრში გაჩნდა 

სხვადასხვა დონის სასტუმრო, ავტომობილისა და ავტობუსის წყალობით _ მოტელი, 

ხოლო თვითმფრინავის დამსახურებაა აეროპორტსა და მის შემოგარენში ღამის 

გასათევი შენობა-ნაგებობების გამოჩენა. მოგზაურის საცხოვრისით, კვებითა და 

გართობით უზრუნველყოფა მსოფლიოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ინდუსტრიად 

იქცა.  

ტურისტული მარშრუტების გამარტივების მიზნით, ჩამოყალიბდა ტურისტული 

კომპანიები, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ ტურისტების დასვენებას, ქმნიან სპეცია-

ლურ ტურისტულ პაკეტებს. ამ ტიპის ტურისტულ პროდუქტებს, მათ განხორციელება-

ზე გაწეული დანახარჯების მიხედვით, აქვთ სრულიად განსხვავებული ფასები. 

ტურისტული პროდუქციის ფასი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დაკვეთას იძლევა ტუ-

რისტი თუ ტურისტული ჯგუფი ტურისტული პაკეტის შედგენის დროს. 

მომსახურე ინდუსტრიის ჩამოყალიბებაზე დიდი გავლენა იქონია, აგრეთვე, თა-

ნამედროვე ტექნოლოგიებმა. მას შემდეგ, რაც ადამიანებმა დაიწყეს მოგზაურობა, მათი 

ეს შესაძლებლობა რევოლუციურად შეიცვალა ტექნოლოგიების განვითარების 

შედეგად. თუ თავდაპირველი პრობლემა დისტანცია იყო, ამჟამად პრობლემა უფრო 
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მეტად მოგზაურობის ღირებულება გახდა, ვიდრე დისტანცია ან დრო. და ვინაიდან 

მოგზაურობის ხარჯები ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში მუდმივად მცირდე-

ბოდა, შემოსავლებისა და ცხოვრების სტანდარტების საერთო ზრდის ფონზე - ტური-

ზმის პოტენციალი წარმოუდგენლად გაიზარდა. შედეგად, მივიღეთ ტურისტული 

მოგზაურობების მკვეთრი ზრდა და ტურისტული დანიშნულების ადგილების ფართო 

არჩევანი [მარგველაშვილი 2011:103]. 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებისთვის განსაკუთრებით აღსანიშნავია ინტერ-

ნეტის როლი. ინტერნეტტექნოლოგიებმა და სოციალურმა ქსელებმა შეცვალა შეძენის 

პროცესი სამოგზაურო ინდუსტრიაში, რასაც მრავალი გამოკვლევა ადასტურებს 

[Rondán-Cataluña 2014:58]. 

ტექნოლოგიების განვითარებამ, ბუნებრივია, დიდად შეუწყო ხელი ტრანსპორტის 

განვითარებას, რამაც კიდევ უფრო გააადვილა გადაადგილება. 

ტრანსპორტმა შეცვალა მანამდე არსებული ისეთი მარტივი ფორმები, როგორიცაა 

ფეხით, ცხენით და ეტლით მოგზაურობა. 

საერთაშორისო მოგზაურობის განვითარების ერთ-ერთ საკვანძო ელემენტს გემთმ-

შენებლობა და რკინიგზა წარმოადგენდა.  

რკინიგზა პირველად ინგლისში გაიყვანეს 1825 წელს, ხოლო მგზავრების გადაყვანა 

1830 წლიდან დაიწყეს. 

ტექნიკური სიახლეები განხორციელდა გადაადგილების ყველა სახეობაში. მგზავ-

რობისას მგზავრებისთვის კომფორტის შექმნისთვის აუცილებელი მოწყობილობები, 

სანავიგაციო დანადგარები, ორთქლის ძრავა, ახალი ეპოქის მნიშვნელოვანი ნივთები 

გახდა. განვითარდა და სრულყოფილ იქნა ტრანსპორტის პრაქტიკულად ყველა სახეობა, 

მათ შორის, საქალაქო ტრანსპორტი [Путрик 2014:119]. 

თანამედროვე ეტაპი სატრანსპორტო საშუალებათა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. 

1908 წელს მოგზაურობისთვის ამერიკაში ავტომობილები გამოჩნდა, როდესაც ჰენრი 

ფორდმა თავისი ცნობილი ავტომოდელი MODEL T მსოფლიოს გააცნო. შედარებით იაფმა 

„Tin Lizzie“-მ ქვეყანაში სამოგზაურო რევოლუცია მოახდინა და კიდევ ერთხელ დააყენა 

უკეთესი გზების აუცილებლობის საკითხი. 1920 წლისთვის საკმაოდ გაიზარდა და გა-

უმჯობესდა გზების ქსელი, რამაც სამოგზაურო ინდუსტრიაში ავტომობილის დომინი-
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რება განაპირობა. დღეისათვის, საქალაქთაშორისო მოძრაობის 84% ავტომობილზე მოდ-

ის და ის ყველა სახის მოგზაურობის 80%-ს ითვლის [გელდნერი 2013:67]. ავტომოგზაუ-

რობის განვითარებამ 1920-1930-იან წლებში გამოიწვია ავტომობილისტთა სასტუმროე-

ბის მომრავლება, რომლებიც მოგვიანებით მოტელებად და ავტოსასტუმროებად გადაი-

ქცა. მსუბუქ ავტომობილებს მალე ავტობუსებიც დაემატა და ის გადაადგილების ძირი-

თადი საშუალების სტატუსს ინარჩუნებს დღემდე. 

აეროპლანის პირველი გაფრენიდან 16 წლის შემდეგ, გერმანიაში, დაიწყეს რეგულა-

რული საჰაერო მომსახურება მიმართულებით _ ბერლინი-ლაიფციგი-ვაიმარი; მოგვია-

ნებით, ეს საჰაერო გადამზიდი ცნობილი გახდა ,,Deutsche Lufthansa”-ს სახელით, რომე-

ლიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი საერთაშორისო ავიაკომპანიაა.  

DC3-ისა და ბოინგ 314A Transoceanic Clipper-ის განვითარებამ ადრეულ 1940-იან 

წლებში გამოიწვია ანაზღაურებადი სამგზავრო მიმოსვლის გავრცელება, რამაც ხელი 

შეუწყო საჰაერო მოგზაურობის პოპულარიზაციას [გელდნერი 2013:68]. 

სისწრაფის, კომფორტის, უსაფრთხოების საფუძველზე, საჰაერო მგზავრობა დღეი-

სათვის წარმოადგენს ტრანსპორტირების ძირითად საშუალებას, რაზეც გადაყვანილი 

მგზავრებისა და ფრენების რიცხვი მეტყველებს. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფორმირებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამა-

შეს სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებმა და მათ ფუნქციებს შორის უმნიშვნელოვანესს ყო-

ველთვის გზების მოწესრიგება წარმოადგენდა.  

მოგზაურობის პროცესის გაღრმავებას, მოგზაურობის გეოგრაფიის გაფართოებას და 

სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო დაწესებულებათა როლის ზრდას სამოგზაურო პოლი-

ტიკის განხორციელებაში, თავისთავად, ფორმალური პროცედურების შემოღება მოჰყვა.  

კიდევ ერთი ფუნქცია, რომლიც თავის თავზე აიღო სახელმწიფომ, მოგზაურთა 

უსაფრთხოებაა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური სარგებლის გათვალისწინებით. 

უსაფრთხოება თანამედროვეობის უაღრესად აქტუალური, რთული და მრავალწახ-

ნაგოვანი გლობალური პრობლემაა, რომელიც სხვადასხვა დონეებისა (მსოფლიო, 

რეგიონი, ქვეყანა, საწარმო ინდივიდი) და სფეროების მიხედვით განიხილება. თავის 

მხრივ, საერთაშორისო ტურიზმის უსაფრთხოება არის უსაფრთხოების სპეციალური 

სფერო, რომელსაც გარკვეული თავისებურებები ახასიათებს. ერთი მხრივ, საერთაშორი-
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სო ტურიზმის უსაფრთხოებაზე უშუალოდ ზემოქმედებს გლობალურ გარემოში მიმდი-

ნარე ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, ტექნოლოგიური, ბუნებრივი და სხვა 

პროცესები და მოვლენები, ხოლო, მეორე მხრივ, საერთაშორისო ტურიზმი ხელს უწ-

ყობს ახალი ტიპის გლობალური სივრცობრივი კავშირების დამყარებას, რომლებიც 

ქვეყნებისა და ხალხების დაახლოებას, ცივილიზაციების უსაზღვრებო და ურთიერთშე-

ხამებულ განვითარებას, ომებისა და კონფლიქტების საშიშროებების შემცირებას განაპი-

რობებს. საერთაშორისო ტურიზმის უსაფრთხოება პირდაპირაა დაკავშირებული საერ-

თაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკასთან, ტურისტული ფირმებისა და საწარმოების 

მიერ გამოყენებულ ზომებსა და თვით ტურისტის ქცევასთან [ყორღანაშვილი 2013:31]. 

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მთავრობა მონაწილეობს ინსტ-

რუმენტების ფართო სპექტრით, რომლებიც ტურისტული ბაზრის რეგულირების პრო-

ცესში დაგროვდა. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მთავრობის მონაწილეობა აღარ 

შემოიფარგლება მხოლოდ ინფრასტრუქტურული და უსაფრთხოების საკითხებით, ის 

ჩართულია ტურისტული დანიშნულების ადგილების სტრატეგიულ დაგეგმვაში, 

ახდენს ინტერესთა სხვადასხვა ჯგუფების ურთიერთქმედების ორგანიზებასა და 

მართვას, ინვესტორების მოზიდვასა და სამუშაო ძალის გადამზადებას და ა. შ.  

აღსანიშნავია, რომ არსებობს მრავალი გარემო ფაქტორი, რომლებიც ხელს უნდა 

უშლიდეს ტურიზმის განვითარებასა და ზრდას. ამ ფაქტორებს მიეკუთვნება, მაგალი-

თად: მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, ტერორიზმი, რესპირატორული დაავადებები, 

ვირუსული გრიპები, მიწისძვრები, ცუნამები და სხვა ბუნებრივი კატაკლიზმები. მიუ-

ხედავად პრობლემებისა, ტურიზმმა განაგრძო განვითარება. მას ხელი ვერ შეუშალა 

ზემოთ აღნიშნულმა ფაქტორებმა.  

2000 წელი ტურიზმისთვის მნიშვნელოვან წელიწადს წარმოადგენდა. ამ წელს მრა-

ვალი ფაქტორის ერთობლივი მოქმედება დაემთხვა ერთმანეთს, როგორც გლობალურ 

დონეზე, ისე ცალკეული ქვეყნისა და რეგიონების მასშტაბით. ამ ფაქტორების საერთო 

ზემოქმედება ტურიზმზე პოზიტიური იყო. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს 

საყოველთაო სტაბილურობა - მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში შედარებითი სიმშვიდე 

დამყარდა, რამაც მოგზაურობის მასშტაბების გადიდებას შეუწყო ხელი. ამას დაემატა 

სხვადასხვა სახის ეკონომიკური ღონისძიებები, რომლებიც ტარდებოდა ქვეყნებში 
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სახელმწიფო ორგანოების მიერ. ეს ღონისძიებები, როგორც მონეტარულ, ისე ფისკალურ 

სფეროში, საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილურობის გადიდებას უწყობდა 

ხელს და დადებითად ზემოქმედებდა მოსახლეობის შემოსავლებსა და მოგზაურობის 

სურვილზე. სწორედ ამ დროს მასიურად ჩაერთო საერთაშორისო მოგზაურობაში 

მოსახლეობის საშუალო ფენები. ცხადია, სახელმწიფოთა მიერ გატარებულმა სხვა 

ღონისძიებებმა, რომლებიც უშუალოდ სამოგზაურო სფეროს განეკუთვნებოდა, თავისი 

წვლილი შეიტანა მოგზაურობის მასშტაბის ზრდაში _ სახელმწიფოთა შორის მოლაპა-

რაკებები სავიზო რეჟიმების გამარტივებაზე, ტურიზმის სფეროში განათლების 

ხარისხის ამაღლება, დარგში სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვის 

ხელშეწყობა _ ასეთი იყო უმნიშვნელოვანესი ფაქტორები, რომლებმაც 2000 წლისთვის 

ტურიზმის სფეროზე დადებითი გავლენა მოახდინა.  

2001 წელს მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე მომხდარი ნეგატიური ცვლილებები 

უშუალოდ უკავშირდება აშშ-ში 11 სექტემბრის ტერორისტულ აქტს. ამ პრობლემასთან 

დაკავშირებით, დაფიქსირდა სხვადასხვა სახის ტენდენცია: 

- მოგზაურობა სახლთან ახლო ადგილებში, შიდა ტურიზმის ჩათვლით, უფრო მიმ-

ზიდველი გახდა, დიდ მანძილზე მოგზაურობასთან შედარებით; 

- უფრო მდგრადი გახდა ისეთი სეგმენტები, როგორიცაა მეგობრების და ნათესავე-

ბის მონახულება და დამოუკიდებელი მოგზაურობა; 

- დანიშნულების ადგილები უპირატესობას იძენენ უფრო მისაღები სავალუტო 

კურსით, რადგან ფასი ხდება საკვანძო ფაქტორი; 

- კომპანიები კონცენტრირებას ახდენენ გაყიდვების მოცულობაზე, რათა კონკუ-

რენტუნარიანობა შეინარჩუნონ [Черненко 2013:142]. 

კრიზისის დაძლევაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მარკეტინგულმა ღონისძიე-

ბებმა: ქვეყნები აქტიურად მონაწილეობდნენ გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ 

ბაზრობებში. 2001 წლის კრიზისმა კატალიზატორის როლი შეასრულა საერთაშორისო 

ტურიზმის განვითარებაში. მან დააჩქარა ისეთი ცვლილებები, რომლებიც დიდი ხანია 

მიმდინარეობს ტურისტულ ინდუსტრიაში. კერძოდ, ესენია: პირდაპირი დაჯავშნის 

სისტემისა და ინტერნეტის გამოყენება, საცალო ტურისტული სააგენტოების რიცხვის 
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შემცირება და სხვა. ამრიგად, მსოფლიო ტურიზმს გადამწყვეტი როლი აკისრია მშვიდო-

ბის შენარჩუნებაში, მატერიალური საშუალებებისა და სამუშაო ადგილების შექმნაში. 

2002 წელს მსოფლიო ტურისტულ სტრუქტურაში ევროპას მყარად ჰქონდა შენარჩუ-

ნებული პირველი ადგილი, ხოლო მეორე პოზიციაზე გამოვიდა აზია-წყნარი ოკეანიის 

რეგიონი. აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში შეინიშნებოდა საერთაშორისო ტურისტუ-

ლი ჩასვლების ზრდა, თუმცა ამ რეგიონთა საბაზისო დონე ისევ დაბალი იყო. 2003 წელს 

მსოფლიო ტურიზმის შემდგომი განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორად იქცა ერაყის 

კონფლიქტი და პნევმონიის ეპიდემია. ამ წელს მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე, ტუ-

რისტების სიმრავლით, გამოირჩეოდა საფრანგეთი, ესპანეთი, აშშ, იტალია და ჩინეთი. ამ 

დროისთვის, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის მიხედვით, პირველი ადგილი 

ეჭირა აშშ-ს. მას მოჰყვებოდა ესპანეთი, საფრანგეთი, იტალია და ჩინეთი [დევაძე 2014:5]. 

2003 წლისთვის აშკარა გახდა, რომ საერთაშორისო ტურიზმის გეოგრაფია 

მკვეთრად იცვლება როგორც ტურისტების წარმომშობი, ისე ტურისტების მიმღები 

ქვეყნების თვალსაზრისით. ლიდერ პოზიციებზე კვლავ დარჩნენ ტრადიციულად 

„მხარჯავი“ ქვეყნები _ აშშ, გერმანია და იაპონია, თუმცა მოგზაურების რაოდენობა 

გაიზარდა მსოფლიოს სხვა რეგიონებში მდებარე ქვეყნებიდანაც. ამავე დროს, 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის მხრივ გააქტიურდა აზია-წყნარი ოკეანიის 

რეგიონი. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება 

გლობალურ მოვლენას წარმოადგენს და მოიცავს პრაქტიკულად ყველა რეგიონს 

მსოფლიოში.  

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას: 

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფორმირება დიდი ხნის განმავ-

ლობაში მიმდინარეობდა და მასზე გავლენას ახდენდა მოგზაურობაზე მოთხოვნის, 

მოგზაურებისთვის სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდების, სატრანსპორტო და 

მთავრობის ზემოქმედების ფაქტორები.  

საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის პირველ ფორმებს წარმოადგენდა მომ-

ლოცველობა, ადამიანთა სურვილი _ მოენახულებინათ ცნობილი ადგილები, შემდგომ 

პერიოდში ამას დაემატა სპეციფიკური ხასიათის მოგზაურობანი, როგორიცაა, მაგალი-

თად, მოგზაურობა განათლების მიღების, გაჯანსაღების და ძალების აღდგენის მიზნით. 
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ამჟამად საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარი საკმაოდ სტრუქტურირებულია და 

გამოირჩევა მოთხოვნილებათა მრავალფეროვანი სპექტრით. 

საერთაშორისო მოგზაურებისადმი სერვისის მიწოდება ასევე განვითარდა თავ-

დაპირველი, მარტივი ფორმებიდან (ქარვასლები, სასტუმრო სახლები) პირველ ტურის-

ტულ ოპერატორებსა და ტურისტულ სააგენტოებამდე და დღეს, თანამედროვე ტექნო-

ლოგიებისა და, განსაკუთრებით, ინტერნეტის ზემოქმედების შედეგად, მან 

აბსოლუტურად იცვალა ფორმა და შესაძლებელი გახდა ნებისმიერი სახის 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილება კომფორტის ნებისმიერი ხარისხით.  

სატრანსპორტო საშუალებათა განვითარებამ განსაკუთრებით შეუწყო ხელი საერთა-

შორისო მოგზაურობის პროცესს და თანდათანობით ხელმისაწვდომი გახადა ყველაზე 

ძნელად მისაწვდომი დანიშნულების ადგილები. გემთმშენებლობამ და რკინიგზის 

განვითარებამ განსაკუთრებით დიდი როლი ითამაშა საერთაშორისო მოგზაურობის 

პროცესში. დღეს, სატრანსპორტო სფერო ხასიათდება მოგზაურობის საშუალებათა დიდი 

მრავალფეროვნებით, ასევე, განვითარებული ინფრასტრუქტურით, რაც საშუალებას 

აძლევს თანამედროვე მოგზაურს, ეფექტურად გადაადგილდეს დანიშნულების ერთი 

ადგილიდან მეორეში.  

წლების მანძილზე ვითარდებოდა მთავრობის როლიც საერთაშორისო ტურიზმის 

სფეროში და დღესდღეობით ის მოიცავს რეგულირების მრავალგვარ ინსტრუმენტს, რომ-

ლებიც საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების სხვადასხვა ასპექტს 

ეხება.  

როგორც ჩანს, საერთაშორისო ტურიზმის თანამედროვე ბაზრის ყოველი ელემენტი 

(მოთხოვნა, სერვისების მიწოდება, ტრანსპორტი და მთავრობის მონაწილეობა) 

განვითარების ერთიან კანონზომიერებას ეფუძნება: ბაზარი ყალიბდება, როგორც ძალზე 

სეგმენტირებული, სტრუქტურირებული სისტემა, რომელზეც გამოდიან მრავალფეროვან 

მოთხოვნილებათა მქონე მოგზაურები, მათთვის მიწოდებას უზრუნველყოფენ 

მიმწოდებლები, რომლებიც ასევე გამოირჩევიან დიდი მრავალფეროვნებით, მოგზაურთა 

გადაადგილებას უზრუნველყოფს სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალება, მთავ-

რობას კი ბაზარზე ზემოქმედების მრავალი ინსტრუმენტი გააჩნია. 
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1.2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმი 

 

სხვადასხვა ტერიტორიაზე არსებობს განსხვავებული ბუნებრივი, ეკონომიკურ-

გეოგრაფიული, სოციალური პირობები, რის გამოც ტურიზმის სფეროს ფორმირება 

სხვადასხვაგვარად ხდება [Николаева 2014:3]. ამავე დროს, ტურიზმს, ნებისმიერი და-

ნიშნულების ადგილისთვის გააჩნია ეკონომიკური სარგებლებისა და დანახარჯების 

გარკვეული სპექტრი, რომელიც მხედველობაში მიიღება ამ სფეროს განვითარების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს, რაზეც ბევრი მკვლევარი მიუთითებს. რად-

გან ტურიზმის განვითარების სხვადასხვა გზა ქმნის სხვადასხვა სახის, როგორც ეკონო-

მიკურ, ისე არაეკონომიკურ გავლენას, რომელიმე მათგანის ამოღებამ კონკრეტული 

ტერიტორია შეიძლება მიიყვანოს ისეთი გზის არჩევისკენ, რომელიც სოციალურად 

ნაკლებად მისაღები შეიძლება გახდეს [lindberg 1997:91]. სწორედ ამიტომ ხდება აუცი-

ლებელი ტურიზმის ფუნქციონირების მკაფიო ეკონომიკური და სოციალური თეორიუ-

ლი მექანიზმების ჩამოყალიბება.  

ზოგიერთი მკვლევრის აზრით, ტურიზმის ფუნქციონირების ეკონომიკური მექა-

ნიზმის არსის გასარკვევად ორი ამოცანის გადაჭრა არის საჭირო: პირველ რიგში, 

საჭიროა ამ მექანიზმის მთელი სისტემის კონტურების შესახებ მკაფიო წარმოდგენის 

შექმნა და მეორე, ამ სისტემის ყოველი კვანძის დეტალური შესწავლა [Козырев 2001:16].  

ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების არსებული თეორიული ეკონომიკური მო-

დელები საკმაოდ მოცულობითია და ამდენად, ართულებს მათი მეშვეობით რეალური 

ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზს. ასე რომ, საჭიროა ბაზრის აღწერა ახლებური, უფრო 

მარტივი და გასაგები სისტემის მეშვეობით. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმის აღწერისთვის აუ-

ცილებელია ძირითადი ელემენტების დაფიქსირება, რომლებიც აღნიშნულ ბაზარზე ჩა-

მოყალიბებული ეკონომიკური ურთიერთობების ტიპსა და სპეციფიკას განსაზღვრავს. 

მოცემული მექანიზმი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას სქემის სახით (იხ. ნახაზი 1.2.), 

რომელშიც ოთხი საკვანძო ელემენტი იქნება გაერთიანებული: 

1. ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა; 

2. ტურისტების მიმღები ქვეყანა; 
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3. საერთაშორისო ტურიზმის რისკები; 

4. ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 1.2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმი 
 

ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმის პირველ ელემენტს ტურისტების წარმომშობი 

ქვეყანა წარმოადგენს. მისი მონაწილეობა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე შეიძლე-

ბა მოხდეს სამი ელემენტის გათვალისწინებით: 

1. ტურისტების ნაკადი. მოგზაურების ნაკადს ტურისტების წარმომშობი ქვეყნიდან 

ტურისტული დანიშნულების ქვეყანაში რამდენიმე თავისებურება ახასიათებს, 

რომელთა შორის შეიძლება გამოიყოს მიჩვევის ტენდენცია - რაც ნიშნავს, რომ ხშირად 

გადაწყვეტილება მოგზაურობის შესახებ მიიღება იმ ქვეყნის სასარგებლოდ, სადაც 

ტურისტი ერთხელ უკვე იმყოფებოდა, გაეცნო ადგილობრივ ტრადიციებს, კულტურას, 

სტუმარმასპინძლობის წესებს. 

 ტურისტული პროდუქტის მოხმარება 

 ტურისტული ობიექტების შესაბამისი 

რაოდენობა და ხარისხი 

 დასაქმება და მაღალი შემოსავლების 

მიღების შესაძლებლობა 

 სხვა დარგების განვითარების პერსპექ-

ტივები 

 

ტურისტების ნაკადი 

ინვესტიციების ნაკადი 

სამუშაო ძალის ნაკადი 

ტურისტების 

მიმღები 

ქვეყანა 

    ტურისტების ნაკადი 

ინვესტიციების ნაკადი 

 

სამუშაო ძალის ნაკადი 

 

ტურისტების 

წარმომშობი 

ქვეყანა 
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ამგვარ ქცევას ახასიათებს ის თავისებურება, რომ ერთი და იგივე დანიშნულების 

პუნქტში სისტემატური მოგზაურობისას, მომხმარებლისთვის არსებული პროდუქტი 

აღარ წარმოადგენს ნოვაციას და შესაბამისად, ის აღარ არის ორიენტირებული 

სიახლეების ძიებაზე, მაშინ, როცა სერვისები მოითხოვს მუდმივ განახლებას, სხვა 

შემთხვევაში კი შესაძლებელია მოგზაურთა ნაკადმა სხვა მიმართულებით 

გადაინაცვლოს. 

თანამედროვე საზოგადოებისთვის, ასევე, დამახასიათებელია ჯგუფური ტიპის ტუ-

რისტული მოგზაურობა. ამ ტიპის აქტივობით უპირატესად ახალგაზრდები სარგებლო-

ბენ, თუმცა ის გავრცელებულია ასაკოვან ადამიანებშიც. გარდა ამისა, ჯგუფური 

მოგზაურობა შესაძლებელია დაიგეგმოს სპეციალური ტიპის ტურისტული მოგზაუ-

რობის განხორციელებისას (მაგალითად, პილიგრიმობა).  

მოგზაურთა განსაკუთრებულ კატეგორიას ხანში შესული ადამიანები, პენსიონერე-

ბი წარმოადგენენ. ამგვარი ტიპის მოგზაურთა მასშტაბები საერთაშორისო ტურისტულ 

ბაზარზე განვითარებული ქვეყნებიდან წამოსული მოგზაურობის ზრდას მოასწავებს. 

ეკონომიკურად ძლიერ ქვეყნებში, სადაც ჯანმრთელობის დაცვა პრიორიტეტულია, სი-

ცოცხლის ხანგრძლივობა მაღალია, ამასთან ერთად, მაღალი შემოსავლები და განვითა-

რებული სადაზღვევო ბაზარი ამ კატეგორიის ტურისტს საშუალებას აძლევს 

მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები დასვენებასა და მოგზაურობაზე მიმართოს. 

ამდენად, ერთი მხრივ, მოსახლეობის დაბერება და მეორე მხრივ, ეკონომიკური 

განვითარება ასაკიან მოგზაურთა ბაზარს ტურისტული ნაკადის უმნიშვნელოვანეს 

ელემენტად აქცევს [გელდნერი 2013:290].  

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების კიდევ ერთ ტენდენციას 

წარმოადგენს მოგზაურთა დაინტერესება ქალაქის ღირსშესანიშნაობებით. ამგვარი 

დაინტერესება ყველა განვითარებულ ტურისტული დანიშნულების ადგილში შეიმჩნევა 

_ მოგზაურები გეგმავენ სხვადასხვა ქალაქში მოგზაურობას ადგილობრივი ღირსშესა-

ნიშნაობების, არქიტექტურული ძეგლების, ქალაქური კულტურის სხვადასხვაგვარი 

ფორმების გასაცნობად. ქალაქის დათვალიერება, ქალაქური ცხოვრების გაცნობა 

თანამედროვე საერთაშორისო ტურიზმის მნიშვნელოვან ელემენტს შეადგენს და 

აძლევს ორიენტირს სხვადასხვა ქალაქს, მათ შორის, ისეთებს, რომლებიც მანამდე არ 
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იყვნენ აქტიურად ჩართულები ტურიზმის ინდუსტრიაში, დაგეგმონ თავიანთი და-

ნიშნულების ადგილების განვითარება ტურიზმის ინდუსტრიის თვალსაზრისით.  

2. ინვესტიციების ნაკადი. ტურისტების წარმოშობის ქვეყანა აქტიურად ერთვება 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საკუთარი საინვესტიციო რესურსებით. პირველ 

ყოვლისა, ინვესტირება ხდება ტურისტულ სააგენტოებში, რომლებიც ტურისტების 

ქვეყნიდან გაყვანით არიან დაკავებულნი. გარდა ამისა, საინვესტიციო ნაკადი მიემარ-

თება ქვეყნის გარეთაც, ტურისტული დანიშნულების ადგილებში, სადაც ხდება ინვეს-

ტირება ტურიზმის ინდუსტრიის სხვადასხვა ობიექტში (განთავსების საშუალებები, 

ტრანსპორტი, კვება და ა. შ.), რომლებიც ტურისტების წარმოშობის ქვეყნიდან გადინე-

ბულ მოგზაურთა ნაკადს ემსახურება. 

3. სამუშაო ძალის ნაკადი. ტურისტების წარმოშობის ქვეყნიდან სამუშაო ძალა, კაპი-

ტალის კვალდაკვალ, საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიემართება. ისინი როგორც 

საკუთარ ქვეყანაში, ისე ტურისტული დანიშნულების ადგილებში ტურისტულ სააგენ-

ტოებსა და ტურისტულ ოპერატორებთან, განთავსების, კვებისა და ტრანსპორტირების 

ობიექტებში საქმდებიან. 

ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმის მეორე ელემენტს ტურისტების მიმღები ქვეყანა 

წარმოადგენს, რომელიც, ასევე, სამ ასპექტში შეიძლება იქნას განხილული: 

1. ტურისტების ნაკადი. ცხადია, ტურისტების მიმღები ქვეყანა თავადაც წარმოად-

გენს ტურისტების წარმომშობ ქვეყანას. თუმცა აქ შეიძლება რამდენიმე სახის ურთიერ-

თობა განვიხილოთ, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ქვეყნები მონაწილეობენ 

ტურისტული ნაკადების გაცვლაში. პირველ შემთხვევაში, თუ საუბარია ორ განვითარე-

ბულ ქვეყანას შორის სამოგზაურო ნაკადების ურთიერთგაცვლაზე, მაშინ ორივე ქვეყანა 

დაახლოებით ერთი და იგივე მოცულობის ნაკადს ცვლის - ეს ნიშნავს, რომ ორივე ქვე-

ყანაში თანაბარი ფინანსური შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეები ცხოვრობენ, რომელ-

თაც არ უჭირთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა, ასე რომ, ამ ქვეყნებს შორის სამოგზაურო 

ბალანსი ან თანაბარია, ან დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ქვეყანა სჯობნის თავი-

სი ტურისტული ღირსშესანიშნაობებით. ურთიერთობების მეორე ვარიანტს წარმოად-

გენს სიტუაცია, როდესაც ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა მაღალგანვითარებულია, 

ხოლო ტურისტების მიმღები ქვეყანა ეკონომიკურად შედარებით ჩამორჩენილი. ამ შემ-
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თხვევაში ტურისტული ნაკადების ბალანსი დარღვეულია _ ტურისტების წარმომშობი 

ქვეყნიდან ბევრად მეტი ტურისტი მოგზაურობს, ვიდრე ტურისტების მიმღები 

ქვეყნიდან. გარდა ამისა, შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც ურთიერთობაში 

ბაზარზე შედის ეკონომიკურად ორი ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა. ამ 

შემთხვევაში, ორივე მხრიდან ნაკადი საკმაოდ სუსტი იქნება და დაახლოებით ერთი და 

იგივე მასშტაბის მოგზაურობას ექნება ადგილი. მეტიც, დაახლოებით ერთნაირი 

ფინანსური ნაკადები მოჰყვება თან ამ ორ ქვეყანას შორის ტურისტების გაცვლას. ამ 

შემთხვევაშიც, ნაკადებს შორის სალდო იმაზე იქნება დამოკიდებული, რომელ ქვეყანას 

გააჩნია უფრო მეტი ტურისტული ღირსშესანიშნაობები.  

2. ინვესტიციების ნაკადი. ტურისტების მიმღები ქვეყანა წარმოადგენს ძირითად 

მხარეს, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე 

სფეროში. თუ ტურისტების მიმღები ქვეყანა მაღალგანვითარებულია, საინვესტიციო 

რესურსები ხელმისაწვდომია და დარგში ინვესტირება იზრდება საერთაშორისო 

ტურისტული ნაკადების გადიდების პასუხად. თუ ტურისტების მიმღები ქვეყანა 

დაბალგანვითარებულია, მაშინ ფინანსური რესურსები შესაძლოა არ იყოს თავისუფ-

ლად ხელმისაწვდომი, ამდენად, ტურისტული ნაკადების გადიდებას ინდუსტრიული 

ინვესტიციები დაგვიანებით შეიძლება მოსდევდეს, რის გამოც დარგში შესაძლოა 

შეიქმნას მომსახურების დეფიციტი.  

3. სამუშაო ძალის ნაკადი. საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურების სფეროს 

სამუშაო ძალის უმეტეს ნაწილს სწორედ ტურისტული დანიშნულების ადგილი აწო-

დებს. განვითარებულ ქვეყანაში აწყობილია ტურისტული ინდუსტრიის სფეროში გა-

ნათლების მიღების სისტემა, რომელიც დროულად ამზადებს და აწოდებს დარგს 

შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალს. რაც შეეხება დაბალგანვითარებულ ქვეყანას, 

რომელშიც განათლების სისტემა გამართულად არ ფუნქციონირებს, საერთაშორისო 

ტურიზმის ინდუსტრიამ შეიძლება შექმნას გრძელვადიანი პრობლემები, რადგან ამ 

ქვეყნის განათლების სისტემა ვერ აწოდებს ტურიზმის სფეროს მოგზაურთა და მეწარ-

მეთა მოთხოვნების შესაბამის პერსონალს.  

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების ეკონომიკური მექანიზმის 

უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს საფრთხეები, რომლებიც ამ ბაზრის ფუნქ-
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ციონირებას სხვადასხვა სახის დაბრკოლებებს უქმნის. საერთაშორისო ტურიზმის 

რისკები შეიძლება რამდენიმე კატეგორიად გავაერთიანოთ: 

1. ეკოლოგიური. ტურიზმის ზემოქმედება გარემოზე შეიძლება იყოს პირდაპირი და 

ირიბი, ასევე _ დადებითი და უარყოფითი. ტურიზმი ვერ განვითარდება გარემოსთან 

ურთიერთქმედების გარეშე, მაგრამ ტურიზმის განვითარების სწორი და მიზნობრივი 

დაგეგმვის მეშვეობით შეიძლება შევამციროთ ნეგატიური და გავზარდოთ დადებითი 

შედეგები [Аникина 2001:4]. 

ეკოლოგიური ტურიზმი ეკოლოგიისა და ეკონომიკური ინტერესების გაერთიანების 

შესანიშნავ მაგალითს წარმოადგენს. ეკოლოგიური ტურიზმის გლობალურ ტრენდებს 

განეკუთვნება, უპირველეს ყოვლისა, ბუნებრივი და კულტურული კომპონენტების 

ინტეგრაცია, მეორე, ბუნებრივ-კლიმატურ და სოციალურ ცვლილებებზე დამო-

კიდებულება, მესამე, ტერიტორიის მდგრადი განვითარებისკენ სწრაფვა, მეოთხე, 

ბუნებრივი გარემოსა და ეკოლოგიური ტურიზმის პრობლემატიკისადმი მაღალი საზო-

გადოებრივი ინტერესი როგორც ექსპერტული საზოგადოების, ისე მოქალაქეების 

მხრიდან [Лысикова 2012:288]. 

თანამედროვე მსოფლიოში ბოლო პერიოდში ძალზედ მნიშვნელოვანი ცვლილებე-

ბი ხდება გარემოსდაცვითი ღირებულებების სისტემაში საზოგადოების ნებისმიერი 

წევრის მხრიდან. ამაში მოიაზრებიან არა მხოლოდ გარკვეული წრეები, რომლებსაც 

უშუალო კავშირი აქვთ გარემოსდაცვით საკითხებთან. საუბარია საყოველთაო 

აღიარებაზე იმისა, რომ გარემოსდაცვითი პრობლემა თანამედროვეობის უდიდეს 

პრობლემას წარმოადგენს. ეს ეხება ნებისმიერ სფეროს, რომელშიც საქონლის და 

მომსახურების წარმოება და მოხმარება ხდება. 

ცხადია, საერთაშორისო ტურიზმის სფერო მჭიდრო კავშირშია გარემოსდაცვით 

პრობლემატიკასთან, რადგან ადეკვატური გარემო პირობები ტურისტული პროდუქტის 

მნიშვნელოვან, ზოგიერთი სახის ტურიზმში კი _ საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს. ასე 

რომ, ტურიზმის სფეროში ეკოლოგიური პრობლემების მიმართ ყურადღების გამახ-

ვილება ხდება არა მარტო ტურიზმის სფეროში პოლიტიკის გამტარებელი ორგანოების 

მიერ, არამედ თავად მოგზაურების და ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართული ორგა-

ნიზაციების მხრიდანაც. 
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თანამედროვე მოგზაური ეკოლოგიური თვალსაზრისით ბევრად უფრო განათლე-

ბული, გათვითცნობიერებული და შეგნებულია. ეს აისახება მოგზაურობის პროცესში 

მის ქცევასა და მოთხოვნებზე. ერთი მხრივ, ასეთი ტურისტი თავად წარმოადგენს პირს, 

რომელიც არ მიაყენებს თავისი ქცევით ზიანს გარემოს. მეორე მხრივ, ასეთი ტურისტი 

ითხოვს ტურისტული სერვისის მიმწოდებელი კომპანიისგან გარემოსდაცვითი ღონის-

ძიებების ჩართვას საწარმო ტექნოლოგიურ პროცესებში. 

თავად მეწარმეები, რომლებიც ტურისტულ პროდუქტს აწოდებენ საერთაშორისო 

ბაზარს, დიდ ყურადღებას უთმობენ ეკოლოგიურ პრობლემატიკას ტურიზმის სფერო-

ში. ცხადია, თუ მათ პროდუქტებს ეკოტურისტული პროდუქტები წარმოადგენს, ეს 

მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან მათი კომპანიების მოგებიანობის 

დონეს განსაზღვრავს. თუმცა ეკოლოგიისადმი გაზრდილი ყურადღება შეიმჩნევა 

ტურიზმთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ორგანიზაციის საქმიანობაშიც.  

მიუხედავად ამ ტენდენციებისა, ტურისტული ნაკადები დღესდღეობით მაინც 

ახდენენ მნიშვნელოვან გავლენას ტურისტული დანიშნულების ადგილების ეკოლო-

გიურ ბალანსზე, რაც დიდ გამოწვევებს ქმნის ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო პოლი-

ტიკის გამტარებელი ორგანოებისთვის.  

2. ტერორიზმი და სხვა საფრთხეები. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება თანა-

მედროვე მსოფლიოს უკანასკნელ ათწლეულში მეტად არასახარბიელო პირობებში 

მიმდინარეობდა: ტერორიზმი, ბუნებრივი სტიქიები, სხვადასხვა სახის ეპიდემიები, ვი-

რუსული დაავადებანი, ნავთობზე ფასების ზრდა, სავალუტო კურსთა რყევები, 

სხვადასხვა ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური არასტაბილურობა და 

ა. შ. _ ეს არის იმ გლობალურ პრობლემათა მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი, რომელსაც 

აწყდება თანამედროვე მსოფლიო საზოგადოება. და მაინც, მიუხედავად ამისა, ტურიზ-

მიდან მიღებულმა შემოსავლებმა გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. 

3. ეკონომიკური. ტურიზმის განვითარებას ეკონომიკური ხასიათის რისკებიც შეიძ-

ლება ახლდეს თან. მაგალითად, ტურიზმზე დამოკიდებულების რისკი. დაბალგანვითა-

რებული ქვეყნისთვის ძალიან მიმზიდველია ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, 

რადგან საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე გასვლა ძალიან სწრაფად ქმნის შესაძლებ-

ლობას განვითარდეს სერვისის ინდუსტრია და დასაქმდეს ბევრი ადამიანი, რომლებსაც 



27 

 

შემოსავლების წყარო გაუჩნდებათ. ამავე დროს, ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ 

ტურიზმი საკმაოდ მერყევი ბუნების სფეროს წარმოადგენს, რომელზეც მოქმედებს 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მერყეობა და გლობალურ დონეზე მიმდინარე 

სხვა ნეგატიური პროცესები. ამდენად, თუ ასეთი ტიპის ქვეყანაში ტურიზმის განვითა-

რებას შეეწყობა ხელი და მთელი ეკონომიკური სისტემა ტურიზმზე იქნება დაყრდნობი-

ლი, ამან შეიძლება გამოიწვოს მნიშვნელოვანი დანაკარგები და სერიოზული სოცია-

ლურ-ეკონომიკური ზარალი მთელი ქვეყნისთვის. 

გარდა ამისა, დაბალგანვითარებული ქვეყნისთვის იქმნება ერთგვარი მოჯადოებუ-

ლი წრე, რომელიც ინვესტიციებსა და ტურისტულ ნაკადებთან არის დაკავშირებული - 

ერთი მხრივ, ინვესტორები ფრთხილობენ ამ ქვეყნების ტურიზმის სფეროში ფულის 

დაბანდებას, სანამ იქ ტურისტულ ნაკადებს არ დაინახავენ, მეორე მხრივ, თავად 

ტურისტები სიფრთხილით ეკიდებიან ამ ქვეყნებში მოგზაურობას, რადგან ვერ ხედავენ 

შესაბამისი ხარისხის განთავსების, კვებისა და ტრანსპორტირების საშუალებებს. 

4. პოლიტიკური. პოლიტიკურ მოვლენებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საერთაშო-

რისო ტურიზმზე [Hong Kong 2013:13]. ამაში იგულისხმება არა მარტო რევოლუციებისა 

და სამოქალაქო ომების რისკი, რაც მთლიანად აჩერებს საერთაშორისო ტურიზმის სფე-

როს, რადგან სახიფათოს ხდის მოგზაურობას ამ რეგიონში; საუბარია, ასევე, ნებისმიერ 

პოლიტიკურ დაძაბულობაზე, ან ცვლილებაზე, რომელიც ცვლის სახელმწიფოს დამო-

კიდებულებას ტურიზმისადმი, მეწარმეობის თავისუფლებისადმი, ინვესტიციებისა და 

ინვესტორებისადმი და ა. შ. ყოველი ამგვარი ცვლილება, შესაძლოა, დარგის განვითარე-

ბის შეფერხების მიზეზი გახდეს.  

ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხი თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტულ ბა-

ზარზე ჩამოყალიბებული ეკონომიკური ურთიერთობების მეოთხე შემადგენელ ელე-

მენტს წარმოადგენს. ამ მხრივ, თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი რამ-

დენიმე ფაქტორის მეშვეობით შეიძლება აღიწეროს: 

1. მსხვილი ტურისტული კომპანიები. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მსხვი-

ლი ტურისტული კომპანიების გამოჩენა ამ სფეროში თანამედროვე ეკონომიკური ურ-

თიერთობების დამახასიათებელი თვისებაა. ეს გამოწვეულია საერთაშორისო ტურის-

ტული ბაზრის ეკონომიკური თავისებურებებით. ბაზარზე თანდათანობითი გამსხვი-
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ლება აუცილებელია ამ ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტზე ერთდროული მუშაობისათვის. 

ამდენად, გამსხვილება სავსებით ბუნებრივ მოვლენად უნდა მივიჩნიოთ. ამავე დროს, 

გამსხვილებაში არ უნდა ვიგულისხმოთ გლობალური მასშტაბის მონოპოლისტის გაჩე-

ნა. პირიქით, რაღაც გაგებით, გამსხვილება ამწვავებს კიდეც კონკურენციას _ ამ შემ-

თხვევაში, ტურისტული მომსახურების ბაზარზე გამოდიან არა წვრილი ფირმები, 

რომლებსაც მცირე ფინანსური რესურსები აქვთ განვითარებისთვის, არამედ შედარებით 

მსხვილი მოთამაშეები, რომლებიც ფლობენ ისეთ ფინანსურ შესაძლებლობებს, რომ 

წარმატებით ებრძოლონ ერთმანეთს. ამავე დროს, ეს ნიშნავს, რომ ამ ბაზარზე 

მეტოქეობა ტურისტული მომსახურების ხარისხის შემდგომი ამაღლებისა და 

კომპანიების ტექნოლოგიური განვითარების სტიმული გახდება, რითაც, საბოლოო 

ჯამში, ისარგებლებს საერთაშორისო მოგზაური.  

2. რეგიონალიზაცია. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის კიდევ ერთ მახასიათე-

ბელს რეგიონალიზაცია წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტინენტებს, რეგიო-

ნებს შორის საერთაშორისო მოგზაურობის მასშტაბები იზრდება, აშკარაა რეგიონალუ-

რად კონცენტრირება როგორც მომხმარებლის, ისე ბაზარზე მომუშავე კომპანიების 

მხრიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოგზაურობათა მნიშვნელოვანი ნაწილი რეგიონალუ-

რად შემოფარგლულია და კომპანიების გამსხვილების პროცესიც იმავე რეგიონალურ 

ფარგლებში ხდება.  

3. ინტეგრაციული ტენდენციები. საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიის წარმო-

მადგენელთა გამსხვილების პროცესის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს ინტეგრაციული 

ტენდენციები წარმოადგენს. ამგვარი ტენდენციაც ბუნებრივად შეიძლება იქნეს მიჩნეუ-

ლი ისეთი ინდუსტრიისთვის, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქისთვის ხარისხიანი 

სერვისის გაწევას ცდილობს. ამ მხრივ თანამშრომლობა, ალიანსი, შეთანხმება და შერ-

წყმა ორი ქვეყნის საქმიან პარტნიორებს შორის მოლაპარაკების პროცესის თავისთავად 

გაგრძელებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული.  

4. კონკურენციის ხარისხი. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიმდინარე კონკუ-

რენტული პროცესები უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ბაზრის ეკონომიკური მექა-

ნიზმის ფუნქციონირებაში. განსხვავებით კონკურენციის მიმართ კლასიკური ეკონომი-

კური მიდგომისგან, რომლის მიხედვითაც, წმინდა კონკურენტული ბაზარი მრავალი 
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წვრილი მოქმედი პირისგან შედგება, რომელთა შორის მწვავე ბრძოლა მიმდინარეობს 

ბაზარზე უკეთესი პირობების მოპოვებისა და მოგების მაქსიმიზებისთვის, საერთა-

შორისო ტურისტულ ბაზარზე კონკურენტული ბრძოლა მით უფრო მწვავდება, რაც უფ-

რო მეტი მსხვილი მოქმედი პირი ჩნდება მასზე. ასე რომ, ბაზარზე მოქმედი ეკონომი-

კური აგენტების გამსხვილების ტენდენცია ამავდროულად ნიშნავს ბაზარზე ისეთი 

კომპანიების გაჩენას, რომელთაც აქვთ საკმარისი ფინანსური, მატერიალური და ადა-

მიანური რესურსები, რათა ეფექტურად განახორციელონ კონკურენტული ბრძოლა 

გლობალურ დონეზე. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ოთხი, ზემოთ აღწერილი ელემენტის ზემოქ-

მედების შედეგად, ყალიბდება სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკური შედეგები: 

 ტურისტული პროდუქტის მოხმარება. საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების 

გაჩენა ტურისტული პროდუქტის მოხმარებას გლობალურ მასშტაბებს აძლევს. მიუხე-

დავად რეგიონალიზაციის იმ ტენდენციისა, რომელიც ზემოთ იქნა ნახსენები, საერთა-

შორისო ტურისტული ნაკადები სხვადასხვა ქვეყნებს შორის მოგზაურების გადაადგი-

ლებას და დიდი მრავალფეროვნების მქონე ტურისტული სერვისების მოხმარების პრო-

ცესს ასახავენ გლობალურ დონეზე. ეს პროცესი მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ 

ზოგიერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს უფრო მაღალი შემოსავლები აქვთ, ზოგიერთები 

კი ეკონომიკურად დაბალგანვითარებული ქვეყნებიდან არიან წარმოდგენილები.  

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმ რისკებისა, რომლებიც, საერთაშორისო 

ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმის ფარგლებში, ზემოთ იქნა განხილული, 

საერთაშორისო ტურისტული ნაკადი მზარდი ტენდენციებით ხასიათდება და საკმაოდ 

ადვილად აღწევს თავს იმ კრიზისულ და სარისკო მოვლენებს, რომლებიც საერთაშორი-

სო ტურიზმის სფეროში ფიქსირდება. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ტურისტული სერვისე-

ბის გლობალური მოხმარება ჯანსაღ ეკონომიკურ პრინციპებზე დაფუძნებულ ეკონომი-

კურ ურთიერთობებს წარმოადგენს და უნარი შესწევს შემდგომი განვითარების შედე-

გად ხელი შეუწყოს ამ ურთიერთობებში მონაწილეთა კეთილდღეობის გადიდებას. 

 ტურისტული ობიექტების შესაბამისი რაოდენობა და ხარისხი. როგორც ადრე 

აღინიშნა, ინვესტორები, ძირითადად, უფრთხიან ინვესტირებას მანამდე, სანამ 

ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ტერიტორიაზე ტურისტული ნაკადები არ და-
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ფიქსირდება. თუმცა ტურისტულ ობიექტებში ინვესტირების პროცესი შეიძლება მიმ-

დინარეობდეს რამდენიმე გზით. პირველი, მსხვილი საერთაშორისო ქსელების გაფარ-

თოების მეშვეობით, რომლებიც ცდილობენ შეაფასონ ამა თუ იმ ტერიტორიის განვითა-

რების პოტენციალი და გარკვეულწილად წინმსწრებად შევიდნენ თავიანთი ინვესტი-

ციებით იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც განვითარების პერსპექტივები აქვს. მეორე, თუ 

ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილზე ფიქსირდება გარკვეული ტურისტუ-

ლი ნაკადები, ამ ტერიტორიაზე ინვესტირებით შეიძლება დაინტერესდნენ შესაბამისი 

ქვეყნის ფულადი კაპიტალის წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთ გათვლას აკეთე-

ბენ იმაზე, რომ უკეთ იცნობენ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეს და შეუძლიათ მიაწოდონ 

მათ ისეთი სერვისი, როგორსაც ისინი მიჩვეულნი არიან. გარდა ამისა, ტურისტული 

დანიშნულების ადგილზე ინვესტირებას სტიმული შეიძლება მისცეს ადგილობრივმა 

მთავრობამ, ისეთი პროგრამების მეშვეობით, როგორიცაა პრივატიზების პროცესი, 

ტერიტორიის სარეკლამო კამპანიის განხორციელება, საგადასახადო შეღავათების 

დადგენა და მრავალი სხვა. 

ყოველივე ზემოთქმული ნიშნავს იმას, რომ მოცემულ ტურისტული დანიშნულების 

პუნქტში საერთაშორისო მოგზაურების მხრიდან მოთხოვნის დაფიქსირებასთან ერთად 

მიედინება კერძო ინვესტიციები, რომელთა დაბანდება ხდება ტურისტულ ობიექტებში. 

მოცემული ტურისტული ობიექტების რაოდენობა რეგულირდება მოთხოვნის იმ 

რაოდენობის მიხედვით, რომელიც ჩნდება ამა თუ იმ ტერიტორიაზე. როდესაც 

ინვესტორები ელოდებიან მოთხოვნის გადიდებას, შესაბამისად, მატულობს 

ტურისტულ ობიექტებში ინვესტირების მასშტაბებიც.  

რაც შეეხება ხარისხს, როგორც ადრე უკვე ვახსენეთ, ბაზარზე მსხვილი მოთამაშეე-

ბის გამოჩენა საშუალებას იძლევა ამაღლდეს სხვადასხვა საშუალებით ტურისტულ 

ორგანიზაციებს შორის კონკურენციის ხარისხი. თავისთავად ცხადია, ეს ზემოქმედებს 

ტურისტული სერვისის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზეც. რაც უფრო მწვავე კონკურენ-

ციაში შედიან ერთმანეთთან ტურისტული ობიექტები, მით უფრო მაღალი ხარისხი იქ-

ნება უზრუნველყოფილი სხვადასხვა სახის ტურისტულ სერვისებზე. 

გარდა ამისა, ხარისხის ამაღლების საქმეში საკუთარი წვლილი შეაქვს სახელმწიფო-

საც, რომელმაც, ტურისტული მომსახურების ხარისხის კონტროლქვეშ მოქცევის 
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მიზნით, შესაძლებელია შექმნას სპეციალური ნორმატიული ბაზა და სამსახურები, 

რომელთაც ხარისხის დადგენილი სტანდარტების უზრუნველყოფა და კონტროლი 

ევალებათ ტურისტული დანიშნულების ადგილას მოცემულ ტერიტორიაზე.  

 დასაქმება და მაღალი შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა. ცხადია, საინვეს-

ტიციო აქტივობას მოსდევს დასაქმების ზრდა. ეს ნიშნავს პერსპექტივას ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის მცხოვრებთათვის _ დასაქმდნენ ტურისტული დანიშნუ-

ლების მოცემულ ადგილას ტურიზმის ინდუსტრიაში, მიიღონ მაღალი შემოსავლები და 

გაიუმჯობესონ ცხოვრების დონე. ეს შეიძლება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყოს 

ისეთი ტერიტორიებისთვის, რომლებიც არ ფლობენ სხვა რომელიმე ეკონომიკურ სფე-

როში უპირატესობას და ვერ იმკვიდრებენ ადგილს საერთაშორისო ეკონომიკურ სივ-

რცეში. ცხადია, ეს ქმნის გამოწვევას განათლების სექტორის მიმართ, რომლის ამოცანაც 

ხდება მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ტურისტული ინდუსტრიის სხვა-

დასხვა ობიექტში დასაქმებისთვის, რაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის პროფესიების 

ჩამონათვალს მოიცავს.  

 ვითარდება ტურიზმთან დაკავშირებული დარგები. ტურიზმის განვითარება თა-

ვისთავად ნიშნავს, რომ ტრანსპორტის, განთავსების და კვების სექტორები შესაბამის 

დონეზე უნდა იდგნენ და უზრუნველყოფდნენ ტურისტისთვის მისაღები ხარისხის 

სერვისს. თუმცა ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ამით არ მთავრდება; ასევე, ვითარ-

დება დარგები, რომლებიც მიმწოდებელს წარმოადგენენ ტურიზმის სფეროში უშუა-

ლოდ ჩართული ორგანიზაციებისთვის - სოფლის მეურნეობა, ავეჯის წარმოება, პროგ-

რამული უზრუნველყოფის სექტორი, განათლება, მშენებლობა და მასთან დაკავშირებუ-

ლი სხვადასხვა სახის სერვისები.  

ამრიგად: 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმი ოთხი ელემენტის ურ-

თიერთქმედებას გულისხმობს: 1. ტურისტების წარმომშობი ქვეყნიდან ბაზარზე მიმდი-

ნარე ნაკადებს; 2. ტურისტების მიმღები ქვეყნიდან ბაზარზე მიმდინარე ნაკადებს; 3. 

საფრთხეებს, რომლებიც საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში წარმოქმნილ ურთიერთო-

ბებს ახლავს თან; 4. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხს. 



32 

 

ტურისტების წარმომშობი ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზარზე მიმავალ ძირითად 

ნაკადს მოგზაურთა ნაკადი წარმოადგენს. თუმცა ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა ასევე 

აწოდებს ბაზარს სამუშაო ძალას და კაპიტალურ რესურსებს.  

ტურისტების მიმღები ქვეყნიდან საერთაშორისო ბაზარზე მიმდინარე ნაკადების 

ძირითად ელემენტებს სწორედ სამუშაო ძალა და ინვესტიციები შეადგენენ. ამავე დროს, 

ტურისტების მიმღები ქვეყანა მიმართავს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მოგ-

ზაურთა ნაკადებსაც.  

საერთაშორისო ტურიზმი სხვადასხვა სახის საფრთხის ქვეშ იმყოფება, რომელთა 

დაჯგუფება შეიძლება ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ, ასევე, ტერორიზმის 

საფრთხეებად.  

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარს ახასიათებს: რეგიონალიზაცია, 

ინტეგრაციისკენ სწრაფვა და მსხვილი ტურისტული კომპანიების გაჩენა, ყოველივე ეს 

თითქოს ამცირებს კონკურენციის ხარისხს ბაზარზე, მაგრამ სინამდვილეში ამწვავებს 

კონკურენტულ ბრძოლას, რადგან ბაზარზე მრავალი მსხვილი მოქმედი ეკონომიკური 

აგენტი ყალიბდება, რომელთაც კონკურენტული ბრძოლისთვის სტიმულიც გააჩნიათ და 

რესურსებიც.  

საერთაშორისო ტურიზმის ეკონომიკური მექანიზმების ზემოქმედების შედეგად: 1. 

იზრდება ტურისტული პროდუქტის მოხმარების მასშტაბები და მრავალფეროვნება; 2. 

იზრდება ტურისტული ობიექტების რაოდენობა და უმჯობესდება მათი სერვისის ხა-

რისხი; 3. ტურისტული დანიშნულების ადგილებში იზრდება დასაქმებისა და მაღალი 

შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა; 4. იზრდება ტურიზმთან დაკავშირებული დარ-

გების განვითარების შესაძლებლობები. 
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1.3. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, როგორც სოციალურ 

ურთიერთობათა სისტემის შემადგენელი ნაწილი 

 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი ასრულებს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ფუნქ-

ციებს დანიშნულების ადგილის განვითარებაში. თუმცა, მოცემული ბაზარი გავლენას 

ახდენს არა მარტო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. საყურადღებოა საერთაშორისო ტუ-

რისტული ბაზრის სოციალური ფუნქციებიც. 

ეკონომიკური გავლენის განხილვის დროს საჭიროა ყურადღების გამახვილება 

იმაზე, რომ, თუმცა ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა მეტწილად პოზიტიურია 

[Fredline 2006:27] [King 1993:662] [Sanchez-canizares 2014:94], მას შეიძლება ნეგატიური 

გავლენა ჰქონდეს საზოგადოებაზე, მის კულტურასა და გარემოზე [Huhtala 2007:223].  

ტურიზმს სხვადასხვაგვარი გავლენა აქვს კონკრეტული რეგიონის ან ტერიტორიის 

სოციალურ და კულტურულ ასპექტებზე, იმის მიხედვით, თუ რა კულტურული და 

რელიგიური თავისებურებები გააჩნია რეგიონს [Zaei 2013:15]. გარდა ამისა, მნიშვნე-

ლოვანია, საზოგადოება თავად როგორ არის განწყობილი ტურიზმის მიმართ, ტურის-

ტული დანიშნულების ადგილის მაცხოვრებელი რამდენად გრძნობს თავს საზოგადოე-

ბის წარმომადგენლად და რამდენად აღიარებს ამ საზოგადოებისთვის ტურიზმის გან-

ვითარების მნიშვნელობას. ე. წ. „საზოგადოებრიობის გრძნობა“ მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ტურისტული დანიშნულების ადგილის წარმატებაში [Aref 2011:23].  

მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი თავისთავად გულისხმობს ადამიანთა მოგზაუ-

რობას სხვა გარემოში და ამდენად, ამ გარემოზე მათ ზემოქმედებას, მკვლევრები ტუ-

რიზმს გარემოსთან მიმართებაში უფრო პოზიტიურ ასპექტში განიხილავენ, ვიდრე ნე-

გატიურში [Muhanna 2006:20] [Aall 2014:2576]. ცხადია, ტურიზმი, როგორც სოციალურ 

ურთიერთობათა სისტემა, პოზიტიურ ან ნეგატიურ ასპექტში შეიძლება წარმოჩნდეს 

იმის მიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს იგი ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრე-

ბელ გარემოზე და შესაბამისად, ცხოვრების დონეზეც.  

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სოციალურ ურთიერთობებში მონაწილეობის 

აღწერისთვის გამოყენებული იქნება ისეთივე სქემა, როგორიც აღწერილი იყო 

პარაგრაფში 1.2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების ეკონომიკური 

მექანიზმის აღწერისას (იხ. ნახაზი 1.3.) 
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სოციალური მექანიზმის აღწერისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ურთიერთო-

ბებში მონაწილე დაახლოებით იგივე ელემენტების ჩამონათვალი, რაც ნახაზზე 1.2. ერ-

თადერთი განსხვავებით – ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხის დადგენა ამ შემთხვევა-

ში აღარ არის საჭირო, სოციალური მექანიზმის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია მთავრო-

ბის როლის გამოყოფა, რადგან ბევრი პროცესი, რომელიც სოციალურ ურთიერთობებს 

აყალიბებს, სწორედ მთავრობის მონაწილეობით ყალიბდება და მიმდინარეობს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 1.3. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სოციალურ ურთიერთობათა სისტემა  

 

ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა სოციალურ ურთიერთობებში ტურისტული ნაკა-

დის მეშვეობით მონაწილეობს.  

ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს, განსაკუთრებით, უცხო მხარეში, ხშირად აღმოჩ-

ნდება გარემოში, რომელიც უცხოა არა მხოლოდ გეოგრაფიულად, არამედ პიროვნუ-

ლად, სოციალურად და კულტურულად. ამდენად, მოგზაური აღმოჩნდება პრობლემის 

წინაშე, რომლის გამოსავალიც აუცილებლად უნდა მოიძებნოს, რათა მოგზაურობა შე-

სოციალური ურთიერთობები: 
 კულტურათაშორისი დიალოგი 

 ღირებულებათა ცვლა 

 ცხოვრების წესის, ხარისხის ცვლა 

მთავრობა 

 

შშმ ადამიანების 

მოგზაურობის 

ხელშეწყობა 

შესაბამისი 

განათლების 

სისტემის მოწყობა 

დასვენების 

დრო 

სოციალური 

ტურიზმი 

ტურისტების 

წარმომშობი 

ქვეყანა 

ტურისტები 

 

ადგილობრივი მოსახლეობა 

ტურისტების 

მიმღები 

ქვეყანა 

საერთაშორისო 

ტურიზმის რისკები 

კონფლიქტი 

ტურისტებთან 

მოსახლეობის 

უკმაყოფილება 
კრიმინალი 

არაეთიკური 

ტურიზმი 
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დეგიანი და სასიამოვნო იყოს. მოგზაურმა თავისი ფინანსური და დროის რესურსი უნ-

და მართოს განსხვავებული სიტუაციების მიხედვით. 

აუცილებელია სოციალური ურთიერთობების მართვაც, რათა მიიღოს საარსებო პი-

რობები, თავშესაფარი, დაამყაროს მეგობრული ურთიერთობები და ა. შ. კულტურული 

დისტანციის დონის განსაზღვრისას, მოგზაურს თავად შეუძლია შეარჩიოს საკუთარი 

სახლისაგან განსხვავებული გარემო. მოგზაური ადამიანები სხვადასხვა დონეზე შედიან 

კონტაქტში ახალ კულტურასთან, სადაც ისინი ხშირად საკუთარ თავს შეიცნობენ, და 

ასეთი გზით სიღრმისეულად ერთვებიან ადგილობრივ წეს-ჩვეულებებში. ამიტომაც 

ზოგ მოგზაურს ურჩევნია ტურისტული კომპანიის ისეთი ტურით ისარგებლოს, რომე-

ლიც საშუალებას მისცემს ადგილობრივ მცხოვრებლებთან უშუალო კონტაქტით მიი-

ღოს შთაბეჭდილება და გამოცდილება. მაგალითისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ ტურე-

ბი, რომლებიც შედგენილია კულტურული ელემენტების, ხელოვნებისა და ხალხური 

რეწვის ფესტივალების მიხედვით [გელდნერი 2013:286]. 

ქვეყანაში ვიზიტიორთა ყოფნა გავლენას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის 

ცხოვრებაზე. ვიზიტიორთა ქცევის წესები და მათი დამოკიდებულება ქვეყნის მოსახ-

ლეობისადმი მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს მოსახლეობის ცხოვრების სტილზე. 

ამის ნათელი გამოხატულებაა, როდესაც ვიზიტიორი ჩრდილოეთ ამერიკიდან ან ევრო-

პიდან მიემგზავრება განვითარებად ქვეყანაში, რომელსაც პრიმიტიული კულტურა ან 

ცხოვრების დაბალი (ეკონომიკური) სტანდარტები და გამოუცდელობა ახასიათებს. ვი-

ზიტიორი კულტურათა კონტრასტულობის გავლენის ქვეშ ექცევა, რაც, ზოგადად, 

განსხვავებული ცხოვრების დონის დაფასებას იწვევს.  

ამავე დროს, ტურისტების მიმღები ქვეყანა სოციალურ ურთიერთობათა მექანიზმში 

ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით მონაწილეობს. ხელსაყრელი სიტუაცია იქ-

მნება, როდესაც ვიზიტიორი და მასპინძელი მოსახლეობა სოციალურად ერთიანდება და 

უკეთ ეცნობა ერთმანეთს, ეს საგრძნობლად აღრმავებს ცოდნას ერთმანეთის ხასიათსა 

და თვისებებზე, რაც ორივე ჯგუფში ურთიერთპატივისცემისა და დაფასების საფუძვე-

ლია. 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე ტურიზმის სოციალურ გავლენას მრავალი ნაშრომი 

ეძღვნება. კვლევის შედეგები მეტყველებს, რომ მოქალაქეები, რომლებიც პირადად ღე-
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ბულობენ სარგებელს ტურიზმის განვითარებისგან და მონაწილეობენ ტურიზმის სფე-

როში წარმოშობილი პრობლემების გადაჭრაში, უფრო დადებითად არიან განწყობილნი 

ტურიზმის განვითარების შედეგების მიმართ. დამატებით, პირები, ვინც პირად სარგე-

ბელს ღებულობენ ტურიზმის განვითარებისგან, უფრო მიდრეკილნი არიან უკეთესი 

ცხოვრების დონისადმი და მხარს უჭერენ ტურიზმის შემდგომ განვითარებას [Pavlic 

2015:270]. 

მკვლევრები ნეგატიურ გავლენასაც აღნიშნავენ. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, ად-

გილობრივი მოსახლეობისთვის ძირითად პრობლემებად რჩება სატრანსპორტო საცო-

ბები, დანაგვიანება და ვიზიტიორთა ჭარბი რაოდენობა ტურისტული დანიშნულების 

ადგილებში [Brunt 1999:503].  

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას თან ახლავს გარკვეული სოციალური 

ტიპის საფრთხეებიც, რომელთა შორის შეიძლება გამოიყოს: 

 მოსახლეობის უკმაყოფილება. ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება ტუ-

რისტების მიმართ შეიძლება გამოწვეული იყოს აშკარა შეუსაბამობით ეკონომიკურ 

მდგომარეობაში, ქცევაში, გარეგნობასა და ეკონომიკურ ეფექტიანობაში. მაგალითად, 

ჩრდილოეთ ამერიკაში მოსახლეობის უკმაყოფილება შეიძლება გამოიწვიონ სპორტის 

მიმდევარმა ენთუზიასტებმა, რომლებიც ადგილობრივ ,,ირემსა და თევზს იჭერენ”, ამ 

რესურსებზე ტურისტების მხრიდან მოთხოვნის ზრდას კი შეუძლია ფასების ზრდის 

ტენდენცია გამოიწვიოს. 

უკმაყოფილების კიდევ ერთ მიზეზს, შესაძლოა, ადგილობრივთა შორის არასრულ-

ფასოვნების განცდა იწვევდეს. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ტურისტების კვე-

ბით ინდუსტრიაში არის დასაქმებული, შეიძლება მეტ ანაზღაურებას იღებდეს და ამ-

დენად, მეტი უპირატესობით სარგებლობდეს მოსახლეობის ნაკლებად წარმატებულ ფე-

ნაში. ეს კი მთლიანად ტურიზმის ინდუსტრიის მიმართ ნეგატიურ განწყობას ქმნის.  

 კრიმინალი. ტურისტი კრიმინალებისთვის იოლი ნადავლია. ტურისტებმა ნაკ-

ლებად იციან სახიფათო რაიონებისა და ადგილობრივი სიტუაციების შესახებ, ამიტომაც 

ისინი ძალადობისგან დაუცველები არიან. მძარცველებისა და სხვა დამნაშავეებისთვის 

ტურისტთა იდენტიფიცირება ძალზე იოლია, ამასთან, როგორც წესი, ტურისტებს არ 

გააჩნიათ სათანადო თავდაცვითი აღჭურვილობა.  
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ხშირად, პოპულარული ტურისტული სანახაობები, როგორიცაა, მაგალითად, 

პარკები ან პლაჟები, სასტუმროსგან გარკვეული მანძილითაა დაშორებული და ფეხით 

გავლას საჭიროებს. არსებობს საფრთხე, რომ ასეთ დროს ტურისტი დანაშაულის ზონაში 

მოხვდეს.  

 კონფლიქტი ტურისტებთან. სხვადასხვა მიზეზის გამო (განსხვავება შემოსავლებ-

ში, უპატივცემულობა და სხვ.) წარმოშობილი კონფლიქტური სიტუაციები ტურისტებსა 

და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ნეგატიურად ზემოქმედებს ტურისტული დანიშ-

ნულების მოცემულ ადგილზე საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე. ამგვარი კონ-

ფლიქტები, როგორც წესი, აბრკოლებს საერთაშორისო მოგზაურთა გადაწყვეტილებას, 

იმოგზაურონ კონკრეტული ტურისტული დანიშნულების ადგილებში.  

სინამდვილეში საზღვარი საერთაშორისო მოგზაურისთვის გაწეული სერვისის 

ადეკვატურობასა და კონფლიქტს შორის ძალიან ბუნდოვანია და ნებისმიერ დროს შეიძ-

ლება დაირღვეს. იმის გამო, რომ საქმე ეხება ადამიანთა შორის ურთიერთობებს, რომ-

ლის შინაარსშიც ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალუ-

რი ფაქტორები, სერვისის გაწევის ნებისმიერ ეტაპზე ან მომხმარებლის, ან სერვისის 

მიმწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ისეთი სოციალური ქცევის 

გამომჟღავნებას, რომელსაც კონფლიქტური სიტუაციის შექმნა შეუძლია.  

ამგვარი სიტუაციების მართვა საკმაოდ ძნელია, თუმცა ადგილობრივთა ცხოვრების 

დონეზე გამუდმებული ზრუნვა, ტურიზმის სფეროში მათი ჩართულობის ზრდა, ადგი-

ლობრივი მოსახლეობისთვის ტურიზმის, როგორც ეკონომიკის შემოსავლიანი დარგის, 

პერსპექტივების ჩვენება, საკუთარი ეროვნული ღირებულებების შენარჩუნებისკენ 

სწრაფვა ამგვარი კონფლიქტების მინიმუმამდე დაყვანის ინსტრუმენტებს წარმოადგენს.  

 არაეთიკური ტურიზმი. ტურისტული დანიშნულების ზოგიერთი ადგილი, გან-

საკუთრებით, ეს ეხება კრიზისში მყოფ, დაბალშემოსავლიან, მაღალი უმუშევრობის და 

ცხოვრების დაბალი ხარისხის მქონე ტერიტორიებს, შემოსავლის მიღების მიზნით, შე-

საძლოა დათანხმდეს საერთაშორისო მოგზაურისთვის ისეთი ტურისტული მომსახუ-

რების მიწოდებას, რომლებიც არ შეესაბამება მორალისა და ეთიკის ზოგადსაკაცობრიო 

ნორმებს. ტურისტული დანიშნულების ამგვარი ადგილები, როგორც წესი, ნეგატიური 

რეპუტაციით სარგებლობენ საერთაშორისო მოგზაურობის ბაზარზე, რაც ნიშნავს, რომ 
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ერთი მხრივ, მოგზაურთა ძირითადი ნაკადი უარყოფით გადაწყვეტილებას მიიღებს 

ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილას მოგზაურობის შესახებ, ამასთან, 

პასუხისმგებლიანი, მსხვილი პოტენციური ინვესტორები ყოველთვის თავს აარიდებენ 

ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილებში კაპიტალდაბანდებებს. გარდა ამი-

სა, მსოფლიო საზოგადოების მხრიდან გამუდმებით განხორციელდება ზეწოლა მოცე-

მული ტერიტორიის მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოებზე, არაეთიკუ-

რი ტურიზმის მავნე პრაქტიკის აკრძალვის მიზნით.  

ზოგიერთი კლასიფიკაციის მიხედვით, ტურიზმის ნეგატიური გავლენის სფეროები 

უფრო ფართოა. გამოვლენილია მასპინძელ საზოგადოებაზე 9 ტიპის ნეგატიური სოცია-

ლური გავლენა [გელდნერი 2013:289]:  

1. არასასურველი საქმიანობის შემოღება, როგორიცაა აზარტული თამაშები, პროს-

ტიტუცია, სიმთვრალე და სხვა; 

2. ე. წ. დემონსტრირების ეფექტი, როდესაც ადგილობრივი მცხოვრებლები ითხოვენ 

იგივე ფუფუნებასა და იმპორტირებულ საქონელს, რომლითაც ტურისტები არიან 

განებივრებულნი; 

3. რასობრივი დაძაბულობა, განსაკუთრებით იქ, სადაც ტურისტებსა და მასპინძ-

ლებს შორის აშკარა რასობრივი სხვაობა არსებობს; 

4. ტურისტული ბიზნესის დამქირავებელთა მხრიდან ქვეშევრდომული დამოკიდე-

ბულების ჩამოყალიბება; 

5. ხალხური რეწვის და ხელოვნების ნიმუშების სახელით იაფფასიანი სუვენირების 

წარმოება ტურისტულ ბაზარზე გასასაღებლად; 

6. თანამშრომელთა როლების სტანდარტიზაცია, როგორიცაა: საერთაშორისო 

მიმტანი ერთნაირი ტიპის ადამიანია ყველა ქვეყანაში;  

7. კულტურული სიამაყის დაკარგვა, იმ შემთხვევაში, თუ ტურისტის მხრიდან ის 

დაცინვისა და გართობის ობიექტად განიხილება; 

8. ტურისტთა სიჭარბიდან გამომდინარე, ადგილობრივთა ცხოვრების წესის სწრაფი 

ცვლილება; 

9. ბევრი სასტუმროსა და რესტორნისათვის დამახასიათებელია დასაქმებულთა 

არაპროპორციული რაოდენობა დაბალანაზღაურებად და მძიმე სამუშაოზე.  
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მთავრობა ხელს უწყობს სოციალურ ურთიერთობათა მექანიზმის ფორმირებას, მათ 

შორის, ტურიზმის ასპექტშიც. საერთაშორისო მოგზაურობა მნიშვნელოვან როლს თამა-

შობს ეროვნულ შეგნებასა და ადამიანების ურთიერთდაფასების საკითხში. სამთავრობო 

პოლიტიკა პროგრესულ ერებში ხელს უწყობს მოგზაურობას, განსაკუთრებით, შიდა 

ტურიზმს, რომლის მთავარ მიზანსაც ქვეყნის სხვადასხვა კუთხის მოსახლეობის გაც-

ნობა და სამშობლოსადმი პატივისცემის ჩამოყალიბებაა. 

შესაბამისი განათლების სისტემის მოწყობა. მთავრობა თავის თავზე იღებს 

პასუხისმგებლობას _ შექმნას განათლების სისტემა, რომელიც მოამზადებს, შესაბამის 

ცოდნასა და უნარებს გადასცემს პირებს, რომლებსაც უჩნდებათ შესაძლებლობა, 

დასაქმდნენ საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე სფეროებში [ჩაგანავა 2012:269]. 

მთავრობა სტიმულს აძლევს ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ტერიტორია-

ზე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამე-

ბის შემუშავებასა და განხორციელებას, რომელთაც შეეძლებათ მოკლე ვადაში მოამზა-

დონ ტურიზმის ინდუსტრიისთვის აუცილებელი კადრები დაბალ და საშუალო პოზი-

ციებზე სამუშაოდ. ისეთი პროფესიული პროგრამები, როგორიცაა „სასტუმრო საქმის 

მწარმოებელი“ და „სარესტორნო საქმის მწარმოებელი“, შესაძლებლობას აძლევენ დაინ-

ტერესებულ პირს, 6–10 თვის განმავლობაში მიიღოს კვალიფიკაცია და დაიწყოს მუშაო-

ბა შესაბამის ობიექტში.  

თუ ტურიზმის სახელმწიფო პრიორიტეტად არის გამოცხადებული, მთავრობამ 

შეიძლება დააფინანსოს კიდეც ტურიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვა საგანმანთ-

ლებლო პროგრამის განხორციელება.  

მთავრობა, ასევე, აძლევს სტიმულს საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეებზე ტუ-

რიზმთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნას, რითაც საშუა-

ლებას აძლევს ტურიზმის სფეროში უკვე დასაქმებულებს, აიმაღლონ თავისი ცოდნა და 

უნარ-ჩვევები, რაც დაეხმარება მათ შემდგომ კარიერულ წინსვლაში.  

მთავრობა, ასევე, შეიძლება ქმნიდეს სწავლა/სწავლების სტანდარტებს, რომლებიც 

ადგენენ, თუ რა ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს უნდა ფლობდეს ტურიზმის საგანმანათლებ-

ლო პროგრამის კურსდამთავრებული პროფესიულ, საბაკალავრო თუ სამაგისტრო დო-

ნეზე. მთავრობა შეიძლება არა მარტო ადგენდეს ამგვარ სტანდარტებს, არამედ ქმნიდეს 
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მექანიზმს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ სტანდარტების შესრულებაზე მონიტორინგს. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 

პროცესები ამგვარი მექანიზმის მაგალითებს წარმოადგენს. 

მთავრობა შეიძლება ზრუნავდეს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მოსახლეო-

ბის საერთო განათლებაზე - ამ მიზნით ატარებდეს ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს შე-

უწყობს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მოსახლეობაში მასპინძლობის ძირეული 

პრინციპების დანერგვას, აცნობდეს მოსახლეობას მდგრადობის კონცეფციას და ა. შ.  

დასვენების დრო. მთავრობა უზრუნველყოფს მოქალაქისთვის ანაზღაურებადი შვე-

ბულების არსებობას, რითაც საშუალებას აძლევს მას, განახორციელოს მისთვის სასუ-

რველი, მათ შორის, საერთაშორისო მოგზაურობა. ისტორიულად, მასობრივი 

საერთაშორისო ტურიზმის წარმოშობა სამუშაო დროსა და დასვენებას შორის 

დიფერენცირებამ გამოიწვია, როდესაც ადამიანებისათვის სამუშაო კვირა, მათ შორის, 

საშუალო კლასისთვის, ხანგრძლივი და დამღლელი იყო. ასეთი პირობებიდან 

გამომდინარე, გასაკვირი არ იყო დასვენებასა და გაჯანსაღებაზე მოთხოვნის 

კონცენტრირება. ფაქტობრივად, ეს იყო ძალების აღდგენა მომდევნო 49-კვირიანი მძიმე 

სამუშაოსთვის. შემდგომში, ბალანსი მუშაობასა და დასვენებას შორის მკვეთრად 

შეიცვალა ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ. დღეისათვის შაბათი და კვირა უქმე დღეებია 

და წლის მანძილზე სადღესასწაულო დასვენებებიც გახანგრძლივებულია, რაც 

ადამიანებს თავისუფალ დროს აძლევს. დასვენება მთელი წლის მანძილზეა 

შესაძლებელი, რისთვისაც მხოლოდ დღესასწაულები არ არის საჭირო. 

წლის განმავლობაში, დასვენების შესაძლებლობასთან ერთად, ჩნდება დასვენების 

მრავალი საშუალება, რომელსაც უკვე ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ახორციელებენ, რო-

გორც ახალი უნარების დაუფლების საშუალებას: ნაოსნობა, ალპინიზმი, ველოსიპედის 

ტარება, სპორტი, ცხენოსნობა. შესაძლებელია პროგნოზირება, რომ ბალანსი დასვენება-

სა და მუშაობას შორის გადაიხრება დასვენებასა და აქტივობებზე დაფუძნებული ტური-

ზმის სასარგებლოდ. ადამიანთა უმრავლესობა საზღვარგარეთ პირველი მოგზაურობის 

დროს ირჩევს ადგილებს, სადაც მის მშობლიურ ენაზე მეტყველებენ, იგივე საკვებსა და 

სასმელს ღებულობენ, იგივე სატრანსპორტო წესებს ემორჩილებიან და ა. შ. ასეთი და-

ნიშნულების ადგილის პოვნის შემდეგ, ტურისტი ამ ადგილს განმეორებით ეწვევა. სანამ 
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ტურისტი საკმარის შთაბეჭდილებას არ მიიღებს, ის არ იმოგზაურებს ისეთ ქვეყანაში, 

სადაც სხვა ენაზე საუბრობენ, განსხვავებულად იკვებებიან და აქვთ განსხვავებული 

ჩაცმის სტილი. 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) ადამიანების მოგზაურობის ხელშეწყო-

ბა.  იქიდან გამომდინარე, რომ თანამედროვე საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარი ძალ-

ზე სეგმენტირებული და სტრუქტურირებული ხდება, რაც ნიშნავს, რომ მოგზაურობს 

მრავალი ტიპის ტურისტი, განსხვავებული მოთხოვნებით, სამოგზაურო მიზნებითა და 

შესაძლებლობებით, რომელთა შორის არიან სპეციფიკური ტიპის მოგზაურები _ შშმ 

ადამიანები, მთავრობა ვალდებულია შექმნას მათთვის კომფორტული სამოგზაურო 

გარემო, რომელიც ამ ტიპის ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომს გახდის ყველანაირ 

სერვისს, რომელსაც ტურისტული დანიშნულების ადგილი სთავაზობს მოგზაურებს.  

შესაბამისად, მთავრობა ღებულობს ნორმატიულ აქტებსა და რეგულაციებს, ახორ-

ციელებს ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებს, რომელთა დანიშნულებაც მდგომარეობს 

შშმ ადამიანებისთვის მოგზაურობის ისეთი გარემოს შექმნაში, რომელიც ხელს შეუწ-

ყობს მათ ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე განახორციელონ მოგზაურობა და სრუ-

ლად მიიღონ ტურისტული შთაბეჭდილებები, რომელსაც მათ შეძენილი ტურისტული 

პაკეტი სთავაზობს.  

სოციალური ტურიზმი. სოციალური ტურიზმი თანამედროვე ტურიზმის მიერ სო-

ციალურ ურთიერთობებზე ზეგავლენის ერთ-ერთი მაგალითია. ლეიზინის მუნიციპა-

ლიტეტი (შვეიცარია) სოციალური ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დასას-

ვენებელი ცენტრია, სადაც, ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, შეიქმნა 

მცირე გოლფის მოედანი, საცურაო აუზი, ჩოგბურთის კორტები, სათხილამურო მოწყო-

ბილობები და მოხდა სანატორიუმებისა და სასტუმროების განახლება. სარეკლამო 

კამპანიის ჩატარების შემდეგ, პირველივე წელს, კურორტზე ორი ათასზე მეტი 

ტურისტი ჩავიდა და ორმოცდაათი ათასზე მეტი ღამე/საწოლი იქნა გამოყენებული. 

ბანაკები და ჰოსტელები განსაკუთრებით პოპულარულია ახალგაზრდებისა და 

საოჯახო მოგზაურობების დროს. ბოლო წლებში საგრძნობლად განვითარდა ბანაკების 

მოწყობა ,,რეკრეაციული მანქანებით“ (recreation vehicle - RV), განსაკუთრებით, დიდ 

ბრიტანეთში. ბანაკების უპირატესობა მისი დაბალი ღირებულებაა, თანაც მობილობის 
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საშუალებას იძლევა. საფრანგეთის და სხვა სახელმწიფოების მიერ ბანაკებისთვის 

ფინანსური დახმარება გამოიყოფა. საბერძნეთში ბანაკები ოპერირდება მსხვილი 

ინდუსტრიული ფირმების მიერ მათივე თანამშრომლების სარგებლობისათვის, 

რომელსაც ხშირად ბანაკის კლუბები და ახალგაზრდული ასოციაციები მართავენ. 

1999 წელს საფრანგეთის მთავრობის ინიციატივითა და დაფინანსებით შეიქმნა საა-

გენტო, რომელიც მიმართულია საფრანგეთის ტურისტული კურორტების მაქსიმალურ 

შევსებაზე ათასი დაუსაქმებელი მოქალაქით. მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ადამიანს 

დასვენების ისეთივე უფლება აქვს, როგორც განათლებისა და სამედიცინო მომსახურე-

ბის მიღების. სოციალური ტურიზმის განვითარებაში ჩნდება პრობლემები, რომლებიც, 

მეტწილად, ზოგადად ახასიათებს ტურიზმს. ინფორმაციული უზრუნველყოფა საყუ-

რადღებოა, რადგანაც სოციალური ტურიზმის ბენეფიციართა უმეტესობა არ ფლობს 

ინფორმაციას სხვადასხვა კურორტის სანახაობების შესახებ. ზოგიერთ ქვეყანაში ხელი-

სუფლებამ, ეროვნულმა ტურისტულმა ორგანიზაციებმა, პროფესიულმა კავშირებმა და 

სხვა ორგანიზაციებმა ამ საკითხს სათანადო ყურადღება მიაქციეს. მაგალითად, აშშ-ის 

დიდ ქალაქებში არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები და გამოიცემა პუბლიკაციე-

ბი, რომლებიც ურჩევს მოქალაქეებს, თუ როგორ შეუძლიათ შვებულების გატარება. კა-

ნადაში პროფესიულ კავშირებსა და სხვა ორგანიზაციებს ამ მიზნით ეგზავნებათ 

სპეციალური ბიულეტენები [გელდნერი 2013:299].  

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების სოციალური მექანიზმის 

ფარგლებში სხვადასხვა სახის ამოცანების გადაჭრა ხდება, კერძოდ: 

 კულტურათაშორისი დიალოგი. როგორც წესი, მასპინძელსაც და სტუმარსაც ნე-

ბისმიერ საზოგადოებაში ერთმანეთისგან ბევრის სწავლა შეუძლია. მოგებიანი სოცია-

ლური ურთიერთობები და კულტურის გაცნობისათვის დაგეგმილი ვიზიტები ბევრს 

ნიშნავს ადამიანებისა და მათი ცხოვრების პატივისცემის საკითხში. ამავე დროს, ვიზი-

ტიორთა ინტერესი _ მეტი გაიგონ ადგილობრივთა ცხოვრების შესახებ _ ზრდის ვიზი-

ტიორების მიმართ პატივისცემას და იწვევს მათში სიამაყის გრძნობას.  

 ღირებულებათა ცვლა. ტურიზმი ხშირად ხელს უწყობს მკაცრი ავტორიტარული 

სოციალური სტრუქტურის შერბილებას. როდესაც საზოგადოება ,,ჩაკეტილია“ გარე ზე-

მოქმედებისგან, ის მოუქნელი და არამყარია. ვიზიტიორთა წახალისებით, ეს პოლიტიკა 
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უფრო ზომიერი და სასარგებლო ხდება როგორც მასპინძლებისთვის, ისე სტუმრების-

თვის. როდესაც საზოგადოებაში ტურიზმი ახალი მამოძრავებელი ძალაა, ხდება ველუ-

რი ნაკრძალებისა და პარკების დაცვა, ბუნების ძეგლებისა და კულტურული რესურსე-

ბის შენარჩუნება და მხარდაჭერა.  

პირდაპირ ურთიერთქმედებას მასპინძელსა და სტუმარს შორის შეუძლია სტერეო-

ტიპების დამსხვრევა. ხალხის „მარკირება“ ხშირად იწვევს ადამიანთა ინდივიდუალიზ-

მის დაკარგვას. როდესაც ვიზიტიორი პირადად ეცნობა ხალხს და იცის მათი პრობლე-

მები, იმედები და მათი ცხოვრების პირობები, ის გაცილებით მგრძნობიარე ხდება 

კაცობრიობის უნივერსალურობის მიმართ. გაცილებით იოლია არ ენდო და არ მოგწონ-

დეს ხალხის უცნობი ჯგუფები, ვიდრე არ ენდო და არ მოგწონდეს ინდივიდი, რომელ-

საც იცნობ პირადად.  

პრობლემათა ნაწილი ფესვებს ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობიდან იღებს, როგო-

რიცაა უმუშევრობა ან არასრული დასაქმება. ტურიზმის ეკონომიკურ მხარეს კი შეუძ-

ლია წვლილი შეიტანოს ასეთი პრობლემების შემსუბუქების საქმეში. 

 ცხოვრების წესის, ხარისხის ცვლა. ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ად-

გილზე საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება ხელს უწყობს არა მარტო ეკონომიკური 

სარგებლების დაფიქსირებას ან კულტურათა შორის დიალოგის გამართვას, არამედ, 

ასევე, ცვლის როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე მოგზაურების ცხოვრების 

წესსა და ხარისხს.  

ამაში იგულისხმება დადებითი პროცესებიც და უარყოფითიც. თავისთავად ცხადია, 

საერთაშორისო მოგზაურებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ ურთიერ-

თობაში ხდება ცხოვრების ფილოსოფიის გაცვლა, რომლის დროსაც ორივე მხარე ღებუ-

ლობს კონტრაგენტისგან იმას, რასაც სასარგებლოდ და საინტერესოდ თვლის. შესაბამი-

სად, ტურისტული დანიშნულების ადგილას ვიზიტის შემდეგ ვიზიტიორებს მიაქვთ 

თან სხვადასხვაგვარი შთაბეჭდილებები, რომლებიც მათთვის ცხოვრების წესის გარკვე-

ულ ცვლილებებში გამოიხატება. მეორე მხრივ, მასპინძელი ტერიტორიის ადგილზე 

დარჩენილი ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე ცვლის გარკვეულწილად თავისი ცხოვ-

რების წესს იმ შთაბეჭდილებების მიხედვით, რომლებიც ვიზიტიორის გამასპინძლების 

პროცესში მიიღო.  
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გარდა ამისა, იცვლება ცხოვრების ხარისხიც. სტუმრად ჩამოსული ვიზიტიორი ხე-

დავს ცხოვრების გარკვეულ სტანდარტებს ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ად-

გილზე, მეორე მხრივ, ადგილობრივი მოსახლეობა, განსაკუთრებით, ვიზიტიორთა მომ-

სახურების სფეროში ჩართული ადამიანები, ხედავენ იმ სტანდარტებს, რომლებიც 

სტუმრების ცხოვრების შინაარსს შეადგენენ. შესაბამისად, ორივე მხარე ღებულობს ინ-

ფორმაციას კონტრაგენტის ცხოვრების ხარისხის შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 

ხდება მათი ერთმანეთისგან გადაღება.  

თავისთავად ცხადია, ამგვარ ურთიერთობას აქვს ნეგატიური ასპექტიც. ყველაზე 

უფრო მკვეთრად მოცემული ასპექტი ვლინდება, როდესაც ტურისტული დანიშნულე-

ბის ადგილი, სრულად ექცევა რა ვიზიტიორთა კულტურული ზეგავლენის ქვეშ, 

კარგავს ავთენტურობასა და ორიგინალობას, მასთან ერთად _ მიმზიდველობასაც.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას: 

საერთაშორისო ტურიზმი, როგორც სოციალურ ურთიერთობათა შემადგენელი ნაწი-

ლი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტურისტული დანიშნულების ადგილის სოციალური 

განვითარების პროცესში. 

საერთაშორისო ტურიზმი ერთვება სოციალურ ურთიერთობებში გარკვეული მექანი-

ზმის მეშვეობით, რომელიც გულისხმობს ურთიერთობებს ტურისტების წარმომშობ 

ქვეყანას, ტურისტების მიმღებ ქვეყანას და ტურისტული დანიშნულების ადგილის მთავ-

რობას შორის იმ საფრთხეების და სარგებლების პირობებში, რომლებიც თან ახლავს 

საერთაშორისო ტურიზმის სოციალურ ურთიერთობებში მონაწილეობას.  

ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა სოციალურ ურთიერთობებში მონაწილეობს ტუ-

რისტული ნაკადების მეშვეობით, გამომდინარე მოგზაურობის დანიშნულების და 

მოგზაურთა სოციალური შემადგენლობის მრავალფეროვნებიდან, მათი მონაწილეობა 

საერთაშორისო ტურიზმის სოციალურ მექანიზმში ასევე გამოირჩევა გავლენის დიდი 

მრავალფეროვნებით.  

ტურისტების მიმღები ქვეყანა სოციალურ ურთიერთობებში მონაწილეობს ადგილობ-

რივი მოსახლეობის მეშვეობით. ადგილობრივი მოსახლეობა, იმისდა მიუხედავად, არის 

თუ არა იგი ჩართული საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურების სფეროში, სოციალურ 
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კონტაქტში შედის საერთაშორისო მოგზაურებთან, ახდენს მათზე გავლენას და ექცევა 

მათი გავლენის ქვეშ.  

სოციალურ ურთიერთობათა მექანიზმის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს მთავრობა წარ-

მოადგენს, რომელიც უზრუნველყოფს ანაზღაურებადი შვებულების არსებობას საკუთა-

რი მოქალაქეებისთვის, რაც აძლევს საშუალებას მათ, განახორციელონ სასურველი საერ-

თაშორისო მოგზაურობა. მთავრობა, ასევე, უზრუნველყოფს ადეკვატური განათლების 

სისტემის შექმნას, რომელიც ამზადებს საერთაშორისო ტურიზმის მოთხოვნების შესაბა-

მისი სპეციალისტების მომზადებას, გარდა ამისა, ახდენს ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე მასპინძლობის კონცეფციის დანერგვას, რათა უზრუნველყოს საჭირო სოცია-

ლური გარემო ადგილობრივი მოსახლეობისა და საერთაშორისო მოგზაურის ურთიერ-

თობებისთვის. მთავრობა სტიმულს აძლევს სოციალურ ტურიზმს, რითაც საშუალებას აძ-

ლევს ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელს, ერთნაირად ჰქონდეთ მოგზაურობის 

შესაძლებლობა.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მთავრობის უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას წარმოადგენს ინ-

ფრასტრუქტურის შექმნა ისეთი განსაკუთრებული სოციალური ჯგუფის მოგზაურების-

თვის, როგორიცაა შშმ ადამიანები, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, სრულყოფილად 

მიიღონ ნებისმიერი სხვა მოგზაურისთვის ხელმისაწვდომი შთაბეჭდილებები.  

თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას თან ახლავს სხვადა-

სხვა ტიპის სოციალური რისკები, მათ შორის, კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობა-

სა და მოგზაურებს შორის, კრიმინალი, ადგილობრივთა უკმაყოფილება ტურიზმის ზო-

გიერთი სახეობით, ასევე, არაეთიკური ტურიზმის განვითარება ტურისტული 

დანიშნულების ზოგიერთ ადგილებში. 

საერთაშორისო ტურიზმის ფუნქციონირების სოციალური მექანიზმის ფარგლებში 

მყარდება კულტურათშორისი დიალოგი, რომლის ფარგლებში ხდება ღირებულებათა 

ცვლა როგორც ტურისტების წარმომშობ, ისე ტურისტების მიმღებ ქვეყნებში, გარდა ამი-

სა, სოციალურ ურთიერთობათა შედეგად იცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი როგორც 

მოგზაურთათვის, ისე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 
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თავი II. საქართველო საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე 

 

2.1. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობალური ცვლილებების 

პირობებში 

 

თანამედროვე ეტაპზე კაცობრიობის ევოლუცია სამყაროს, როგორც ერთიანი სივ-

რცის, მოწყობის (მონდეალისტური თეორია) შეუქცევადი პროცესის ნაწილი გახდა. 

გლობალურმა ტრანსფორმაციამ აქტიური ხასიათი შეიძინა, რომლის შედეგების წინას-

წარმეტყველება, ფაქტობრივად, შეუძლებელია. მკვლევართა ერთი ნაწილი (რ. რობერ-

ტსონი; ს. რიჩი; დ. დიისი) გლობალიზაციას განიხილავს, როგორც პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური და სხვა პროცესების ერთობლიობას, რომე-

ლიც ცვლის ისტორიული პროცესების ხარისხს, აყალიბებს მათში ახალ ძალებსა და 

მიმართულებებს [კორძაია 2016 ა: გადაცემულია დასაბეჭდად]. 

ტრანსფორმაცია ტურისტულ ბიზნესსაც შეეხო. ეს ცვლილებები ისეთი სიღრმისეუ-

ლია, რომ საშუალებას იძლევა ითქვას ტურისტული ბიზნესის ბუნების ცვლილების შე-

სახებ. კომპიუტერული საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე, რამაც საზოგადოებრი-

ვი ცხოვრების ყველა ასპექტში შეაღწია, ტურისტული მომსახურების ბაზრის სუბიექ-

ტებს შორის ყალიბდება ურთიერთობათა პრინციპულად ახალი ტიპი [Александрова 

2002:212].  

საერთაშორისო ტურიზმში ჩართვის საშუალება არა მარტო დასვენების, გართო-

ბისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნების უფლებაა. ეს, იმა-

ვდროულად, ბევრად უფრო სამართლიანი საერთაშორისო პოლიტიკური და 

ეკონომიკური წესრიგის დამყარებისა და გადაადგილება-მოგზაურობის თავისუფლე-

ბის მოპოვების შანსია. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო ტურიზმი 

ხელს უწყობს ახალი ტიპის სივრცობრივი კავშირების დამყარებას, რომლებიც 

ამცირებს ახალი ომების, რეგიონული კონფლიქტების წარმოქმნის, ან გაყინული 

კონფლიქტების გაღვივების რისკს, სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული ფასეუ-

ლობების და ტექნოლოგიური მიღწევების ურთიერთგაზიარების ხარჯზე, ხელს 

უწყობს მათი კულტურული მემკვიდრეობის გამდიდრებას და განახლებას [ქათამაძე 

2013:207]. 
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მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 2.1. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობალური ცვლილებების პერიოდში 

 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციები მრავალი მკვლევ-

რის მიერ არის აღწერილი. მაგალითად, აბდურაზაკოვას კვლევის მიხედვით, XXI საუ-

კუნეში საერთაშორისო ტურიზმის სახეობათა განვითარების პოზიციიდან რამდენიმე 

ძირითადი ტენდენცია არის განხილული: ტურიზმის ტრადიციული ფორმების ახალი 

განვითარება, ტურიზმში ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, მიმართულების არჩევი-

სას ტურისტების პრეფერენციების ცვლილება [Абдуразакова 2010:161]. 

თუმცა არსებული სქემები საკმაოდ წყვეტილს წარმოადგენს და სისტემურად არ 

უზრუნველყოფს გლობალური ცვლილებების პერიოდში საერთაშორისო ტურისტული 

ბაზრის თავისებურებების ასახვას. ამდენად, საჭიროა უფრო მკაფიო მექანიზმის ჩამოყა-

ლიბება.  

გათვითცნობიე-

რებული 

მომხმარებელი 

 

 
სპეციალური მიზნებით 

მოგზაური მომხმარებელი 

(ფრინველებზე დაკვირვება, 

ველომოგზაური და ა.შ.) 

 

ეთიკური და 

პასუხისმგებლიანი 

მოგზაური 

ინფორმაციის 

სიჭარბე და არჩევა-

ნის სირთულე 

 

პრინციპულად 

ახალი ტურების 

შეთავაზება 

 

სპეციფიკური ნიშნების 

დაკმაყოფილებაზე 

მომუშავე ტურისტული 

ოპერატორები 

 

ეთიკური და 

პასუხისმგებლიანი 

მეწარმე 

 

საინფორმაციო ტექნოლო-

გიების მეშვეობით  ერთ-

დროულად მრავალ ბაზარ-

ზე მომხმარებლის მოძიების 

შესაძლებლობა 

 

 

საერთაშორისო 

ტურისტული ბაზარი 

ტრანსპორტის 

განვითარება 

მთავრობის 

როლი 
 

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ი
სო

 მ
გ

ზ
ავ

-

რ
ებ

ი
სთ
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სი
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მი
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ო
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სა
ერ

თ
აშ

ო
-

რ
ი

სო
 მ

ო
გ

ზ
აუ

რ
ო

ბ
აზ

ე 

მსხვილი გადამზიდავი ჯგუ-

ფების გაჩენა, რომლებიც სხვა-

დასხვა სახის ტრანსპორტით 

სერვისს უზრუნველყოფენ. 

მსხვილი სატრანსპორტო 

კვანძების გაჩენა, რომ-

ლებიც აადვილებენ 

მოგზაურობას 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

თანამედროვე მიღწევები საშუალე-

ბას აძლევს მოგზაურს მთლიანად 

დაგეგმოს თავისი მოგზაურობის  

სატრანსპორტო დეტალები 

 

თანამედროვე ტრანსპორ-

ტის ტვირთ და მგზავ-

რტევადობის ზრდა, სწრა-

ფი გადაადგილება. 

დეპრესიული რეგიონების 

განვითარების  

ხელშეწყობა 

ადგილობრივების ჩარ-

თვასა და დასაქმებაზე, მა-

თი განათლების ხარისხზე 

ზრუნვა 
 

 

ტურისტული დანიშნულების 

ადგილის სტრატეგიული და-

გეგმვისა და ინტერესთა ჯგუ-

ფების კოორდინირების როლი 

 

 

სტანდარტების დადგენა და 

ტურისტული პროდუქტის 

ხარისხის კონტროლი. კონ-

ტრაქტების შესრულების გა-

რანტირება 
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თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობალიზაციის პროცესში 

მიმდინარე ცვლილებების გავლენის ქვეშ იმყოფება. ამ ცვლილებების აღწერისთვის შეი-

ძლება გამოყენებულ იქნას ნახ. 1.1.-ის მოდიფიცირებული ვარიანტი (იხ. ნახ. 2.1.).  

თუ ნახაზი 1.1. ასახავს, როგორ ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, 

ნახაზი 2.1. აღწერს, რა ელემენტებისგან შედგება ის დღეს, გლობალური ცვლილებების 

პირობებში. 

თანამედროვე საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზრის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს 

საერთაშორისო მოგზაურობაზე მოთხოვნის სპეციფიკურობა წარმოადგენს. საბაზრო 

ეკონომიკის სოციალურად ორიენტირებულ ქვეყნებში ტურიზმის განვითარებისთვის 

ყველა ხელსაყრელი პირობაა შექმნილი. ნებისმიერი განვითარებული საზოგადოების-

თვის მნიშვნელოვანია დასვენების, საზღვარგარეთ მოგზაურობისა და გართობის კომ-

პონენტი, რაც, გარკვეულწილად, ძალების აღდგენას უწყობს ხელს. ამიტომ როდესაც 

არსებობს მოთხოვნა, იქვე ჩნდება მიწოდების სერვისის სპეციფიკურობა, რასაც შემდეგი 

კატეგორიის სეგმენტი ან/და ფაქტორები განსაზღვრავენ: 

გათვითცნობიერებული მომხმარებელი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები მოგზაურს 

საშუალებას აძლევს წინასწარ მოიძიოს სპეციალური ინფორმაცია ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილის შესახებ, თავად დაგეგმოს მარშრუტი, შეუკვეთოს სხვადასხვა სახის 

სერვისები, გააკეთოს არჩევანი და ა. შ.  

სპეციალური მიზნებით მოგზაური მომხმარებელი (ფრინველებზე დაკვირვება, 

ველომოგზაური და ა. შ.). დღეს საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე ფორმირებულია 

მოთხოვნის მრავალი ვიწრო სეგმენტი _ მომლოცველობა, ნათესავების მონახულების 

მიზნით მოგზაურობა, ღონისძიებებზე (მათ შორის, სადღესასწაულო) დასწრება, ფრინ-

ველებზე დაკვირვება და ა. შ. გარდა ამისა, ირჩევენ გადაადგილების სხვადასხვა სახეო-

ბას _ ველოსიპედით, მოტოციკლეტით, ავტომობილით, მატარებლით მოგზაურობებს 

და ა. შ. 

,,ეთიკური“ და პასუხისმგებლიანი მოგზაური. თანამედროვე მოგზაურები სულ უფ-

რო მეტად აცნობიერებენ მდგრადობის პრინციპებს. დღევანდელი ტურისტი წარმოად-

გენს მოგზაურს, რომელიც პატივს სცემს ტურისტული დანიშნულების ადგილის კულ-

ტურულ ღირებულებებს და თავისი მოქმედებებით ცდილობს, არ დააზიანოს იგი.  
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ინფორმაციის სიჭარბე და არჩევანის სირთულე. სამოგზაურო ბაზარი, ტურისტული 

დანიშნულების ადგილების გათვალისწინებით, მომხმარებელთა შორის მაღალი კონკუ-

რენციით ხასიათდება. თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებიც ხელმისაწვდომს ხდის 

ტურისტული დანიშნულების ადგილებს პოტენციურ ნაკადებში გადაწყვეტილების 

მიღებას უნდა უწყობდეს ხელს. თუმცა, ფაქტია, რომ მოგზაურის ირგვლივ დიდი 

მოცულობის საინფორმაციო ნაკადი ართულებს არჩევანის გაკეთებას.  

საერთაშორისო მგზავრებისთვის სერვისის მიწოდების სფერო გლობალური ცვლი-

ლებების პროცესში ასევე განიცდის ტრანსფორმაციას: 

პრინციპულად ახალი ტურების შეთავაზება. თანამედროვე სამეწარმეო სექტორი, 

ცდილობს რა მიიზიდოს მომხმარებელი თანამედროვე კონკურენტულ სამოგზაურო ბა-

ზარზე, მათ ახალ და უფრო მაღალი ხარისხის მომსახურებას სთავაზობს, ცდილობს რა 

სრულყოფილად დააკმაყოფილოს მოგზაურთა მრავალფეროვანი მოთხოვნილებები.  

სპეციფიკური ნიშების დაკმაყოფილებაზე მომუშავე ტურისტული ოპერატორები. 

გამომდინარე  იქიდან, რომ თანამედროვე სამოგზაურო ბაზარი დაყოფილია ვიწრო ნი-

შებად, ტურიზმის ინდუსტრიაც მათზე მომუშავე კომპანიებად არის წარმოდგენილი. 

სპეციალიზაცია კომპანიებს საშუალებას აძლევს უფრო საფუძვლიანად შეისწავლონ 

საკუთარი ბაზარი და მომხმარებელი, აამაღლონ სერვისის სტანდარტები და ამით სა-

წარმოო ოპერაციების მეტ ეფექტიანობას მიაღწიონ.  

ეთიკური და პასუხისმგებლიანი მეწარმე. ტურიზმის ინდუსტრიაში მომუშავე თანა-

მედროვე კომპანიები სულ უფრო მეტად ნერგავენ მდგრადობის პრინციპებს საკუთარი 

საქმიანობის დაგეგმვისას. ტუროპერატორული კომპანიები ტურის დაგეგმვის დროს 

ცდილობენ ჩამოაყალიბონ საწარმოო ოპერაციები ისე, რომ მათი განხორციელება თან-

ხვედრაში იყოს გარემოსდაცვით პრინციპებთან, ითვალისწინებდეს ადგილობრივი მო-

სახლეობის სოციალური და ეკონომიკური ჩართულობის ფაქტორს და პირობებს ქმნი-

დეს ადგილობრივი კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებასა და განვითარებას.  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით ერთდროულად მრავალ ბაზარზე მომხ-

მარებლის მოძიების შესაძლებლობა. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიური 

მიღწევები საშუალებას აძლევს ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, წარმატე-

ბით გამოყონ მომხმარებელთა ერთიან ნაკადში სწორედ მათთვის საჭირო სეგმენტი და 
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იმუშაონ მასზე. ინტერნეტოპერაციების მეშვეობით ტურიზმის ინდუსტრიაში მოქმედ 

მეწარმეს გააჩნია შესაძლებლობა _ დაძლიოს ბაზრის გეოგრაფიული, სოციალური თუ 

ეკონომიკური საზღვრები და გააცნოს საკუთარი მომსახურება პოტენციურ მოგზაურთა 

ფართო წრეს.  

ტრანსპორტის განვითარება. ქვეყანაში ჩასული ტურისტი ექსკურსიის დაკვეთაზე, 

სასტუმროში ადგილების დაჯავშნაზე, სუვენირების ან სხვა რაიმე ნივთის შესაძენად 

გარკვეული რაოდენობის ფულს ხარჯავს. უნდა აღინიშნოს, რომ ტურისტულ საქმიანო-

ბას ეკონომიკის სხვა დარგებში მულტიპლიკაციური ეფექტი გააჩნია დამატებითი 

სამუშაო ადგილების შექმნის სტიმულირებით, რომლებიც ამა თუ იმ კუთხით ტური-

ზმის განვითარებასთანაა დაკავშირებული. ერთ-ერთ ასეთ დარგს წარმოადგენს ტრან-

სპორტი. თანამედროვე ეტაპზე სწრაფი ტემპებით ვითარდება კრუიზის ბიზნესი.  

გლობალური ცვლილების პირობებში საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე სატ-

რანსპორტო სფეროს აღწერა შესაძლებელია შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით: 

თანამედროვე ტრანსპორტის ტვირთ და მგზავრტევადობის ზრდა, სწრაფი გადაად-

გილება. დღევანდელი სატრანსპორტო სექტორი გამოირჩევა განვითარების მაღალი 

ტემპებით, რაც საშუალებას აძლევს სატრანსპორტო სფეროში მოქმედ კომპანიებს, ეფექ-

ტურად განახორციელონ ტრანსპორტირების ოპერაციები მსოფლიოს მასშტაბით დანიშ-

ნულების ნებისმიერ ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ თანამედროვე მოგზაურისთვის გეოგრა-

ფიული გადაადგილება სულ უფრო ნაკლებ დროით და ფინანსურ დანახარჯებთან არის 

დაკავშირებული. ამავე დროს, ეფექტური სატრანსპორტო სფერო ასევე ნიშნავს, რომ 

ტურისტული დანიშნულების ადგილას მიმდინარე რეალური კაპიტალდაბანდებები 

უფრო ადვილად შეიძლება განხორციელდეს, რადგან ამგვარი სამუშაოებისთვის აუცი-

ლებელი მასალები და აღჭურვილობა უფრო ადვილად მოძრაობს დანიშნულების ერთი 

ადგილიდან მეორემდე.  

საინფორმაციო ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები მოგზაურს საშუალებას 

აძლევს მთლიანად დაგეგმოს თავისი მოგზაურობის სატრანსპორტო დეტალები. თანამე-

დროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს მოგზაურს განახორციელოს 

საკუთარი მოგზაურობის ყველა სატრანსპორტო ასპექტის დაგეგმვა. ამის გაკეთება პო-
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ტენციურ ტურისტს შეუძლია როგორც დამოუკიდებლად, ისე ტურისტული სააგენტოს 

მეშვეობით. 

მსხვილი სატრანსპორტო კვანძების გაჩენა, რომლებიც აადვილებენ მოგზაურობას. 

თანამედროვე საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარი განსაკუთრებულ მოთხოვნებს აჩენს 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მიმართ. მოგზაურობის გეოგრაფიის არეალის გა-

ფართოება, სხვადასხვა ტიპის გეოგრაფიული რეგიონებსა და ზონებში მოხვედრის აუ-

ცილებლობა ქმნის ისეთი სატრანსპორტო კვანძების გაჩენის საჭიროებას, სადაც მოგ-

ზაურს შეუძლია ერთი სახის ტრანსპორტის მეორე სახით შეცვლა. თავისთავად ცხადია, 

სატრანსპორტო სფეროში დასაქმებული კომპანიები მმართველობის ადგილობრივ ორ-

განოებთან ერთად ცდილობენ უპასუხონ ამ გამოწვევას და განავითარონ ამგვარი სატ-

რანსპორტო კვანძები. 

მსხვილი გადამზიდავი ჯგუფების გაჩენა, რომლებიც სხვადასხვა სახის ტრანსპორ-

ტით სერვისს უზრუნველყოფენ. თანამედროვე საერთაშორისო სატრანსპორტო სექტორი 

ასევე გამოირჩევა მასზე მოქმედი კომპანიების გამსხვილების ტენდენციით. დღეს ლო-

გისტიკური კომპანიები აერთიანებენ სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო მომსახურებას, 

რაც საშუალებას აძლევს მოგზაურს, ერთი კომპანიის ფარგლებში მიიღოს სხვადასხვა 

სახის გადაზიდვის სერვისი.  

დედამიწის ფარგლებს გარეთ მოგზაურის ტრანსპორტირების შესაძლებლობები. 

კოსმოსური ტურიზმი თანამედროვე მოგზაურობის რეალობად იქცა. ამჟამად მსოფ-

ლიოში მუშავდება რამდენიმე პროექტი, რომლებიც მოგზაურთა დედამიწის ფარგლებს 

გარეთ ვიზიტის შესაძლებლობებს აპროექტებს.  

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე იცვლება მთავრობის როლიც.  

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მთავრობის როლი შეიძლება 

შემდეგი ფაქტორებით აღიწეროს:  

სტანდარტების დადგენა და ტურისტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლი. კონ-

ტრაქტების შესრულების გარანტირება. თანამედროვე სახელმწიფო მონაწილეობა საერ-

თაშორისო ტურიზმის სფეროში გულისხმობს მომხმარებლის დაცვასთან დაკავშირე-

ბულ რიგ ღონისძიებებს. კერძოდ, მთავრობა ცდილობს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიამ 

მიაწოდოს მოგზაურებს მათი მოთხოვნების შესაბამისი, ასევე, მომხმარებლის უსაფ-
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რთხოების ნორმების შესაბამისი მომსახურება. ამ მიზნით, სახელმწიფო არა მარტო ად-

გენს მომსახურების სტანდარტებს, არამედ ქმნის კონტროლისა და იძულების მექანიზმ-

საც, რომელიც უბიძგებს სამეწარმეო სექტორს, მიაწოდონ მოგზაურებს ადეკვატური 

მომსახურება. თანამედროვე სახელმწიფოს ჩარევა საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში 

ასევე გულისხმობს მოგზაურსა და სამოგზაურო მომსახურების მიმწოდებელს შორის 

დადებული ხელშეკრულების შესრულების გარანტირებას, რაც, ასევე, განმტკიცებულია 

შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმებითა თუ იძულების/დასჯის აპარატით.  

ტურისტული დანიშნულების ადგილის სტრატეგიული დაგეგმვისა და ინტერესთა 

ჯგუფების კოორდინირების როლი. მთავრობა თანამედროვე საერთაშორისო ტურის-

ტულ ბაზარზე ერთვება სტრატეგიული ხასიათის ღონისძიებებითაც. დღევანდელ მწვა-

ვე კონკურენტულ ბაზარზე, რომელიც, ამავდროულად, მრავალი წვრილი სეგმენტით 

ხასიათდება, მთავრობას უწევს ტურისტული დანიშნულების ადგილის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის შემუშავება-განხორციელება და ამ პროცესში ინტერესთა ყველა 

ჯგუფის ჩართვა და კოორდინირება. მხოლოდ ამგვარად განხორციელებული მოქმედება 

უზრუნველყოფს ტურისტული დანიშნულების ადგილის კონკურენტულ წარმატებას 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.  

ადგილობრივების ჩართვასა და დასაქმებაზე, მათი განათლების ხარისხზე ზრუნვა. 

საერთაშორისო ტურიზმი ბევრი ქვეყნისათვის იქცა ეროვნულ ინტერესთა წარმოჩენის 

ერთ-ერთ ქმედით ინსტრუმენტად. ფაქტია, რომ თანამედროვე ეტაპზე ქვეყნის ეკონო-

მიკაზე ტურიზმი მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს, ის ბევრი ქვეყნის ეროვნული 

ინტერესების მნიშვნელოვანი შემადგენელია, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრი-

ვი მოსახლეობის დასაქმებას და უცხოური ვალუტის მოზიდვას. 

სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობა მოგზაურობის გაადვილების, ეკოლოგიის 

საერთაშორისო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. დასვენების ადგილის შერჩევისას, ადა-

მიანები, როგორც წესი, ყურადღებას ამახვილებენ ტურისტული რეგიონის ბუნებრივი 

გარემოს მდგომარეობაზე, ამიტომ მისი დაბინძურების მინიმიზაციის მეთოდებისა და 

ტექნოლოგიების გამოყენება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ყველა შემადგენელი 

რგოლისთვის _ ტურისტული კომპანიებისა და განთავსების საშუალებებისთვის, 

ადგილობრივი მოსახლეობისა და დაცული ტერიტორიების ხელმძღვანელე- 
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ბისათვის [მეტრეველი 2008:149]. 

დეპრესიული რეგიონების განვითარების ხელშეწყობა. ევროპული თანამეგობრობის 

ქვეყნებში ტურიზმი განიხილება, როგორც ჩამორჩენილ და დეპრესიულ დარგთა ეკო-

ნომიკური ზრდის ძირითადი ალტერნატივა. ამიტომ იგი მხარდაჭერილია სახელმწი-

ფო დონეზე. სახელმწიფო მხარდაჭერა გამოიხატება იმაში, რომ ტურების მომსახურე-

ბისათვის საჭირო სატრანსპორტო დანახარჯებისა და ბუნებისადმი მიყენებული ზარა-

ლის შესამცირებლად, საჭიროა მოხდეს რეკრეაციულ ზონებში მათი ყოფნის ვადის გა-

ხანგრძლივება [მეტრეველი 2008:156]. 

ამრიგად : 

გლობალიზაციამ, შეცვალა რა სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების პირობები 

მსოფლიო მასშტაბით, მოიტანა ახალი რეალობა მოგზაურთათვის, ასევე, მასპინძლობის 

ინდუსტრიისა და ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებ-

ლებისთვის. გაჩნდა ტურიზმის დარგში სხვადასხვა ქვეყნის ურთიერთთანამშრომლობის 

საფუძველი და შესაძლებლობა. საერთაშორისო ტურიზმი მრავალი ქვეყნისთვის 

ეკონომიკის აღორძინებისა და განვითარების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად იქცა.  

თანამედროვე მოთხოვნა საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე ხასიათდება ინ-

ფორმირებული და გათვითცნობიერებული მომხმარებლით, რომელიც მოგზაურობის 

დროს იყენებს სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებს, მოგზაურობს სხვადასხვა 

ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, გარდა ამისა, აცნობიერებს გარემოს-

დაცვით ღირებულებებს და პატივს სცემს ადგილობრივ კულტურას.  

ამავე დროს, თანამედროვე სამოგზაურო ბაზარი გადატვირთულია მრავალი სახის 

ინფორმაციით ტურისტული დანიშნულების ადგილების თაობაზე, რაც წარმოშობს ინ-

ფორმაციის გადაჭარბებულ ნაკადს და ართულებს მომხმარებლის მიერ ოპტიმალური 

არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას.  

ამავე დროს, საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე თანამედროვე პირობებში მიწო-

დების მხრიდან გამოდიან მდგრადობის პრინციპებით მომუშავე მეწარმეები, რომლებიც 

თავიანთ საწარმოო ოპერაციებში ცდილობენ შემოიტანონ გარემოსდაცვითი პრაქტიკა და 

ჩართონ წარმოების პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობა, გაითვალისწინონ წარმოების 

სოციალური და კულტურული პირობები. 



54 

 

საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე თანამედროვე პერიოდში მომუშავე მეწარმეები 

გამუდმებით სთავაზობენ მომხმარებელს ახალი ტიპის ტურებს, რითაც ცდილობენ 

გაიმარჯვონ მწვავე კონკურენტულ ბრძოლაში. გარდა ამისა, თანამედროვე პირობებში 

ფიქსირდება ტურიზმის ინდუსტრიის კომპანიების სპეციალიზაციის გაღრმავება – 

ჩნდება ბაზრის სპეციფიკურ სეგმენტებზე მომუშავე კომპანიები.  

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები საშუალებას აძლევს თანამედროვე ბა-

ზარზე მოქმედ კომპანიებს, გააფართოვონ ბაზრის გეოგრაფიული არეალი, მოძებნონ მომ-

ხმარებელი სხვადასხვა სოციალურ სეგმენტში, განახორციელონ ფართომასშტაბიანი სა-

რეკლამო კამპანია და ა. შ.  

თანამედროვე ტრანსპორტის განვითარება ახალი რეალიებს ქმნის საერთაშორისო 

ტურისტული ბაზრისთვის. თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებების ტვირთ და 

მგზავრტევადობის ზრდა, მოძრაობის სიჩქარის გადიდება ზრდის მოგზაურთა ნაკადებს 

და ტურისტული დანიშნული ადგილების ხელმისაწვდომობას. მსხვილი სატრანსპორტო 

კვანძები, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მსხვილი გადამზიდავები სა-

შუალებას აძლევენ მომხმარებელს, უფრო ეფექტურად დაგეგმოს და განახორციელოს სა-

კუთარი მოგზაურობა. სატრანსპორტო სფეროს განვითარება ხელმისაწვდომს ხდის 

მოგზაურობის ისეთ სპეციფიკურ სახეობებს, როგორიცაა კოსმოსური ტურიზმი.  

თანამედროვე პირობებში იცვლება და იზრდება მთავრობის როლი საერთაშორისო 

ტურისტულ ბაზარზე. მთავრობა თავზე იღებს ტურისტული მომსახურების სტანდარტე-

ბის დადგენისა და ტურისტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის ფუნქციებს; იცავს 

მომხმარებელთა უფლებებს, უზრუნველყოფს სამოგზაურო კონტრაქტების შესრულებას; 

ახდენს ინტერესთა ჯგუფების თავმოყრასა და კოორდინირებას ტურისტული დანიშნუ-

ლების ადგილის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში; 

ცდილობს ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე 

სფეროებში და უზრუნველყოფს მათი შესაბამისი კვალიფიკაციით აღჭურვას; თანამშრომ-

ლობს სხვა მთავრობებთან მოგზაურობის გაადვილების, ეკოლოგიის საერთაშორისო 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით; ხელს უწყობს ქვეყნის დეპრესიული რეგიონების 

განვითარებას ტურიზმის განვითარების პროგრამების განხორციელების მეშვეობით. 
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2.2. საერთაშორისო ტურიზმის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 

 

საქართველოში ტურიზმის განვითარების საერთო ეკონომიკური მიზანი _ 

ტურიზმის სექტორიდან მიღებული შემოსავლების ზრდაა, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის 

მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას, მათი დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის 

მეშვეობით. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ტურისტების რიცხოვნობისა 

და მათ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული დანახარჯების მნიშვნელოვანი 

ზრდით [გოგელია 2014:20].  

საერთაშორისო ტურიზმი საერთაშორისო სავაჭრო სისტემის შემადგენელ ნაწილს 

წარმოადგენს, რადგანაც ტურისტული მომსახურების გაცვლით ორივე ქვეყანა სარგებ-

ლობს და მრავალი ქვეყნის ექსპორტსა და იმპორტზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. 

ტურისტი სხვა, ანუ მიმღებ ქვეყანაში თავისებურ ექსპორტს წარმოადგენს, რამეთუ სარ-

გებლობს ყველა სახის მომსახურებით (კვება, გადაადგილება, სამედიცინო დახმარება 

და ა. შ.). საერთაშორისო ტურიზმი ხელს უწყობს ეკონომიკის სფეროში საქონლისა და 

მომსახურების ნაკადის აქტიურ მოძრაობას [ყამარაული 2002:378].  

ტურიზმი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის, სხვა დარგების (ტრანსპორტი, სოფლის 

მეურნეობა, მშენებლობა და ა. შ.) განვითარების და ბიუჯეტის შემოსავლების გადი-

დების შესაძლებლობას იძლევა, ამიტომ სახელმწიფოები მის სტიმულირებას სხვადა-

სხვა ღონისძიებებით ახორციელებენ. ერთ-ერთი მათგანია ტურიზმის თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების შექმნა, რომელთა ფუნქციონირების ზონებში შედის: ადგილობ-

რივი და უცხოური კაპიტალის მოზიდვა, სავალუტო შემოსავლებისა და ქვეყნის მშპ-ში 

ტურიზმის წილის გადიდება, საგადასახდელო ბალანსის გაუმჯობესება, მოსახლეობის 

ცხოვრების დონის ამაღლება და სხვა [ყორღანაშვილი 2011:256].  

ტურიზმის თავისუფალი ეკონომიკური ზონები მსოფლიო პრაქტიკაში საკმაოდ 

გავრცელებული მოვლენაა. ისინი ძირითადად უცხოელ ტურისტებზეა (მეზობელ სა-

ხელმწიფოებზე) ორიენტირებული, ამიტომ მათი ინფრასტრუქტურა, ჩვეულებრივ, უფ-

რო მაღალ დონესა და სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მსოფლიო გამოცდილების 

გათვალისწინებით, საქართველოში დაიწყო ქობულეთისა და ანაკლია-ზუგდიდის თა-

ვისუფალი ტურისტული ზონების შექმნა. მსგავსი ზონების ჩამოყალიბება საქართვე-
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ლოს სხვა რეგიონებშიც (სიღნაღი, დმანისი, ყაზბეგი და სხვა) იგეგმება. მათი ამოქმედე-

ბით საქართველოს ტურიზმის სფერო ახალ განზომილებას მიიღებს და როგორც ეკონო-

მიკური ინტეგრაციის მარტივი ფორმა, მეზობელ სახელმწიფოებთან თანამშრომლობას 

განამტკიცებს. შესაბამისად, მეზობლობის ფაქტორის როლი საქართველოს ტურიზმის 

განვითარებაში კიდევ უფრო გაძლიერდება [ყორღანაშვილი 2011:256]. 

ტურიზმში, ისევე, როგორც ეკონომიკის სხვა სფეროებში, ძლიერდება წარმოებისა 

და კაპიტალის კონცენტრაციის პროცესი. წარმოების კონცენტრაციის ერთ-ერთი ფორმაა 

მისი დივერსიფიკაცია, ე.ი. საწარმოს საქმიანობის სფეროს გაფართოება სხვა სახის ბიზ-

ნესის ხარჯზე. ამიტომ, მეტად აქტუალურია საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერ-

თობის სფეროში ავიაკომპანიებისა და ტურისტული ფირმების კოოპერაციის შესაძლებ-

ლობის შესწავლა. 

ტურიზმის ბიზნესში შესაძლებელია წარმოების სამი სტრატეგიის გამოყოფა: 

 ჰორიზონტალური ინტეგრაცია, რომელიც მოიცავს ერთ საწარმოში ტურისტული 

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებას; 

 სატრანსპორტო ან სხვა კომპანიებთან ინტეგრაცია; 

 ვერტიკალური ინტეგრაცია, დაწყებული ავიაკომპანიით და ტურპროდუქტის 

შექმნით, და დამთავრებული მისი რეალიზაციით, სასტუმროებითა და მომსახუ-

რებით [ბერიძე 2001:246]. 

საქართველოს ეკონომიკაზე საერთაშორისო ტურიზმის გავლენის ანალიზისთვის 

გამოყენებული იქნება პარაგრაფში 1.2. შემუშავებული მოდელი, რომელიც გულისხმობ-

და ტურისტების წარმომშობი და მიმღები ქვეყნების ურთიერთობათა მოდელირებას, 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხისა და ბაზარზე მოქმე-

დი სხვადასხვა რისკის გათვალისწინებით. 

აღნიშნული მოდელი შეიძლება მოდიფიცირებულ იქნას საქართველოსთვის (იხ. 

ნახაზი 2.2.), რომლის ფარგლებშიც გაანალიზებული იქნება საქართველოსთვის, რო-

გორც ტურისტების მიმღები ქვეყნისთვის, საერთაშორისო ბაზრის ფუნქციონირების 

ეკონომიკური მექანიზმის თავისებურებები.  
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მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 2.2. საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები საქართველოსთვის ტურისტების წარმომშობ ქვეყნებთან.

 საქართველოს მუშაობა უწევს ძალზე სტრუქ-

ტურირებულ, სეგმენტირებულ ბაზარზე; 

 საქართველო ჩაბმულია კონკურენტულ ბრძოლაში 

მონოპოლისტური კონკურენციის ტიპის ბაზარზე; 

 საქართველო ბაზარს სთავაზობს უფრო კლასიკური 

ტიპის ტურისტულ სერვისებს, ვიდრე ნიშურ 

მომსახურებას. 

 

ბიზნესის 

მონოპოლიზა-

ციის ხარისხი 

ბაზარზე ადგილობრივ ეკონომიკურ

აგენტებთან ერთად მოქმედებენ სხვა

აგენტებიც ძირითადად, ახლო

საზღვარგარეთიდან
 

ბაზარზე ერთდროულად არსებობენ მსხვილი, 

საშუალო და წვრილი მეწარმეები, რომლებიც 

სხვადასხვა შემოსავლის და სამგზავრო 

ინტერესის ჯგუფებს აწვდიან სერვისს 

 

 

 

საერთაშორისო ტურიზმის ძირითადი მასა ორ-

განიზებულ ტურებს წარმოადგენს, რომელთაც 

კონკურენტი ფირმები ახორციელებენ ინტერნეტის

და, აქედან გამომდინარე, ინდივიდუალური

ტურიზმის როლი მცირეა
 

კონკურენცია თავისთავად უწყობს

ხელს ხარისხის მაღალი

სტანდარტების გავრცელებას

 

 

საქართველო 

საქართველოს მოქალაქეები

მოგზაურობენ საზღვარგა-

რეთ რომლის გეოგრაფიაც

ძირითადად თურქეთს და

ევროპას მოიცავს

 

საქართველოს მოქალაქეები ქარ-

თული კომპანიები ახორციელებენ

საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში

სხვადასხვა მიმართულების და

მოცულობის საინვესტიციო

რესურსებს თუმცა ძირითადად

საშუალო და წვრილ ბიზნესსექტორში

ადგილობრივი სამუშაო ძალა

მასობრივად მონაწილეობს

საერთაშორისო ტურიზმის

მომსახურების სფეროში ნების-

მიერი დონის მენეჯმენტში

ასევე, დაბალ თანამდებობებზე

პოზიციებზე
 

საერთაშორისო 

ტურიზმის 

რისკები 

საქართველო 

ბიზნესის წარმატებას მმართველ პარტიასთან

დაახლოება განაპირობებს რის გამოც

ყოველი პოლიტიკური ცვლილება დარგში

მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებს ცვლის

 

კონკურენციის გამწვავება სხვა

ტურისტული დანიშნულების

ადგილების მხრიდან

 

საერთაშორისო ტურისტული

ნაკადების გადიდების გამო

ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა

 

სპეციალური მოთხოვნებისა და მიზნების

მქონე მოგზაურისთვის შეიძლება არ

არსებობდეს შესაბამისი სერვისების

ინფრასტრუქტურა

 

ტურისტების 

წარმომშობი 

ქვეყანა 

ტურისტების

ძირითადი ნაკადი

მოემართება ახლო

საზღვარგარეთიდან

 

საერთაშორისო ინვესტორები

წარმოადგენენ ძირითად

საერთაშორისო ბრენდებს

მსხვილ კონკურენტებს ასე-

ვე, ახლო საზღვარგარეთის 

წარმომადგენლებს
 

სამუშაო ძალა საერთაშორი-

სო ძირითადად ტოპმენეჯერე-

ბისა და საშუალო რგოლის

მენეჯერებისგან შედგება. ხში-

რად მშენებლობის პროცესში

ჩართულია, ასევე, საერთაშო-

რისო სამუშაო ძალაც
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ნახაზი 2.2. აღწერს ტურისტების წარმომშობ ქვეყანას, რომელიც საქართველოსთან, 

როგორც საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ერთ-ერთ მონაწილესთან, დაკავშირებუ-

ლია მოგზაურთა, ინვესტორთა და სამუშაო ძალის ნაკადებით. ამ ნაკადების სპეციფიკა 

შეიძლება შემდეგი ელემენტების მეშვეობით ავსახოთ: 

– ტურისტების ძირითადი ნაკადი მოემართება ახლო საზღვარგარეთიდან. საერთა-

შორისო მოგზაურების რაოდენობა 2014 წელს 4.3%-ით გაიზარდა და 1133 მილიონს მია-

ღწია. ამ უკანასკნელი მაჩვენებლის 2015 წლის მოსალოდნელი ზრდის ტემპი 3-დან 4%-

მდე მერყეობს და UNWTO პროგნოზირებს, რომ საერთაშორისო მოგზაურების 

სტაბილური, საშუალოდ, 3.3%-იანი ზრდის ტემპი 2030 წლამდე შენარჩუნდება 

[UNWTO 2015:4].  

ცხრილში 2.1. მოცემულია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებუ-

ლი მონაცემები საერთაშორისო ტურისტების მიერ მსოფლიოს ათი ყველაზე მონახულე-

ბადი ქვეყნის შესახებ. როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2014 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ 

საფრანგეთში ტურისტების ჩასვლის ზრდის ტემპები უმნიშვნელოდ შეიცვალა, ის 

კვლავ მოწინავე პოზიციას ინარჩუნებს. ათეულში შემავალი ქვეყნების უმრავლესობა 

ევროპული სახელმწიფოებია. 

ცხრილი 2.1 

საერთაშორისო ტურისტული ჩასვლები 

№ ქვეყანა/UNWTO-ს რეგიონული 

დაყოფა 

საერთაშორისო ვიზიტიორების რაოდენობა, 

მლნ 

ცვლილება (%) 

2012 2013 2014* 2013/2012 2014*/2013 

1 საფრანგეთი 83.0 83.6 83.7 2.0 0.1 

2 აშშ 66.7 70.0 74.8 5.0 6.8 

3 ესპანეთი 57.5 60.7 65.0 5.6 7.1 

4 ჩინეთი 57.7 55.7 55.6 -3.5 -0.1 

5 იტალია 46.4 47.7 48.6 2.9 1.8 

6 თურქეთი 35.7 37.8 39.8 5.9 5.3 

7 გერმანია 30.4 31.5 33.0 3.7 4.6 

8 გაერთიანებული სამეფო 29.3 31.1 32.6 6.1 5.0 

9 რუსეთის ფედერაცია 25.7 28.4 29.8 10.2 5.3 

10 მექსიკა 23.4 24.2 29.1 3.2 20.5 

 

წყარო: UNTWO Tourism Highlights 2014-2015 Edition. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
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2000-იანი წლების ბოლოს მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა ტურიზმზე საგრძნობ-

ლად (უარყოფითად) იმოქმედა. დაცემა დაიწყო 2008 წლის ივნისში და ამავე წელს საერ-

თაშორისო ტურისტული ჩასვლების რიცხვმა 2%-ით იკლო. ნეგატიური ტენდენცია კი-

დევ უფრო ინტენსიური გახდა 2009 წელს, რადგან ბევრ ქვეყანაში იფეთქა H1N1 ვირუს-

მა, რასაც საერთაშორისო ვიზიტიორთა რაოდენობის 4%-იანი კლება მოჰყვა და 880 

მილიონი შეადგინა, შესაბამისად, მიღებული შემოსავლები 6%-ით შემცირდა [UNWTO 

2011:8-9].  

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის ზრდის საერთო ტენდენციას ვერ 

ცვლის მასშტაბური უარყოფითი მოვლენები, რომლებსაც, თითქოსდა, ხელი უნდა შეე-

შალა ტურისტების აქტიურობისთვის. მაგალითად, მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული 

პრობლემების, საშინელი ბუნებრივი კატაკლიზმებისა (მიწისძვრები, ცუნამი, ფრინ-

ველის გრიპი) და ტერორიზმის ახალი ძლიერი ტალღისა (11 სექტემბრის, თურქეთის, 

ეგვიპტის და სხვ.), საერთაშორისო ტურიზმი კრიზისში არ ჩავარდნილა და გააგრძელა 

ზრდა [ხომერიკი 2008:34].  

ცხრილი 2.2. 

 დანახარჯები საერთაშორისო ტურიზმში 
     

№ ქვეყანა/UNWTO-ს რეგიონული 

დაყოფა 

დანახარჯები საერთაშორისო 

ტურიზმში (მლრდ  დოლარი) 
ცვლილება (%) 

2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 

1 ჩინეთი 102.0 128.6  164.9  23.8  27.1  

2 აშშ 83.5 104.1 110.8 3.8 6.4 

3 გერმანია 81.3 91.4 92.2 5.7 0.9 

4 გაერთიანებული სამეფო 51.3 52.7 57.6 3.5 3.8 

5 რუსეთი 42.8 53.5 50.4 28.9 13.7 

6 საფრანგეთი 39.1 42.9 47.8 3.9 11.3 

7 კანადა 35.0 35.2 33.8 3.2 3.3 

8 იტალია 26.4 27.0 28.8 - 1.0 6.9 

9 ავსტრალია 28.0 28.6 26.3 9.4 -1.7 

10 ბრაზილია 22.2 25.0 25.6 24.1 11.7 

 

წყარო: UNTWO Tourism Highlights 2014-2015 Edition. 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90
http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf
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დღეს ტურიზმი მსოფლიოში წამყვან საექსპორტო დარგად გვევლინება. 2014 წელს, 

მსოფლიო მასშტაბით, 1133 მილიონი საერთაშორისო ტურისტული მოგზაურობა გან-

ხორციელდა, რაც 4.3%-ით მეტია 2013 წელთან შედარებით, ხოლო 2013 წელს 1087 მი-

ლიონი, რაც 5%-ით მეტია 2012 წელთან შედარებით (ცხრილი 2.2.) [UNWTO 2014:2] 

[UNWTO 2015:2]. 

ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკურმა შესაძლებლობებმა საერ-

თაშორისო მასშტაბით შექმნა კარგი პირობები ცალკეულ ქვეყანაში ტურიზმის დარგის 

განვითარებისათვის. მათი უმრავლესობისთვის საერთაშორისო ტურიზმი წარმოად-

გენს: ვალუტის შემოდინების უმნიშვნელოვანეს წყაროს და ფაქტორს, რომელიც უზ-

რუნველყოფს საგადამხდელო ბალანსის ზრდას; სხვადასხვა დარგის დივერსიფიკაციი-

სა და განვითარების მძლავრ სტიმულს (ჩნდებიან ტურიზმის სფეროს მომსახურე დაწე-

სებულებები და ცალკეული დარგები).  

საქართველოს, თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობითა და არსებული ბუნებრივი, 

ისტორიული თუ კულტურული რესურსებით, ტურიზმის განვითარების უზარმაზარი 

შესაძლებლობები აქვს [თოდუა 20013:412]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

წყარო: შსს. Ⴑაინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი - საინფორმაციო ცენტრი. 

http://www.economy.ge/uploads/meniu_publikaciebi/ouer/Georgian_Tourism_in_Figures_2014_GEO.pdf 

ნახაზი 2.3 საქართველოს სახელმწიფო საზღვარებზე საერთაშორისო შემოსვლები წლების 
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ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოში საერთაშორისო შემოსვლების რაოდე-

ნობა მკვეთრად გაიზარდა. 2014 წელს ამ რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს - 5 515 559-ს 

მიაღწია (+2%). ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპი კი 2012 წელს აღინიშნა (+57%) (ნახაზი 

2.3.) [საქართველოს... 2014:5].  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ტურიზმის ზრდა გაცილებით სწრაფი ტემპით 

მიმდინარეობს, ვიდრე მსოფლიო ტურიზმისა. ეს ტენდენცია აისახა მსოფლიო ვიზი-

ტიორების რაოდენობაში საქართველოს უცხოელი მოგზაურების წილში, რომელიც 2007 

წლიდან 2011 წლამდე 0.12%-დან 0.29%-მდე გაიზარდა (ნახაზი 2.4) [საქართველოს... 

2012:5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  წყარო:  შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები. 

ნახაზი 2.4. საქართველოს წილი საერთაშორისო ვიზიტიორების რაოდენობაში 

 

ტურიზმის სფეროში მსოფლიოსა და საქართველოს ზრდის ტემპების შედარება 

აჩვენებს, რომ უკანასკნელ ხუთ წელიწადში მოგზაურების რაოდენობა საქართველოში 

გაცილებით უფრო სწრაფი ტემპით იზრდებოდა, ვიდრე მსოფლიოში. 2008 წელს, 

მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს, როცა საერთაშორისო ვიზიტიორების რაო-

დენობა მსოფლიოში 4%-ით დაეცა, საქართველოში ეს მაჩვენებელი 16%-ით გაიზარდა. 

გარდა ამისა, 2011 წელს საქართველოში ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (39%) 
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დაფიქსირდა მზარდ ტურისტული დანიშნულების ადგილებს შორის. უკანასკნელი 

ოთხი წლის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საერთაშორისო ვიზიტიორების უდიდესი წილი 

ივლისსა და აგვისტოზე მოდის (ნახაზი 2.5.) [საქართველოს... 2012:6-7]. 

როგორც ვხედავთ, საკმაოდ მზარდია საქართველოში შემოსულ ტურისტთა 

რაოდენობა. ცხადია, მათი ვიზიტი ნიშნავს ქვეყანაში მეტი უცხოური ვალუტის შემ-

ოდინებას, ქვეყნის სხვადასხვა ბაზარზე არსებული მოთხოვნების გაზრდას, მეტი 

პროდუქტის და მომსახურების რეალიზებას. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტურის-

ტების რაოდენობის მომატებას უნდა მოჰყვეს ეროვნული პროდუქტების და მომსახ-

ურების წარმოების გაზრდაც, რათა შესაძლო დეფიციტის აღმოფხვრა არ მოხდეს იმ-

პორტირებული პროდუქტებით, რადგანაც ეს დიდ ვერაფერ სარგებელს მოუტანს 

ქვეყნის ეკონომიკას [შანიძე 2012:110].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. 

ნახაზი 2.5. საქართველო: საერთაშორისო ვიზიტიორების რაოდენობა თვეების მიხედვით 

 

- საერთაშორისო ინვესტორები წარმოადგენენ ძირითად საერთაშორისო ბრენდებს, 

მსხვილ კონკურენტებს, ასევე, ახლო საზღვარგარეთის წარმომადგენლებს. მიმდინარე და 

მომავალი ათწლეულის განმავლობაში, საქართველოს ტურიზმის განვითარების პო-

ლიტიკა მიმართული უნდა იყოს სექტორში არსებული ლიბერალიზაციის შენარჩუნე-

ბისა და ინვესტიციების მხარდაჭერაზე. Tacis-ის ექსპერტთა რეკომენდაციით, ნაკლებად 

იან. თებ. მარ. აპრ. მაი. ივნ. ივლ. აგვ. სექ. ოქტ. ნოე. დეკ.

2012 226 964 185 113 265 127 301235 324 379 391 844 527 006 600 922 440 613 420 613 370 773 373 294

2013 280 023 291 659 363 676 364 841 406 598 490 796 613 604 776 115 512 384 481 841 418 138 392 628

2014 320 005 295 434 394 884 393 209 396 264 454 347 673 552 774 982 504 902 470 160 402 374 435 446

2015 309 467 290 929 385 970 394 634 454 545 496 758 737 696 852 377 568 663 504 450 436 234
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სავარაუდოა, რომ საქართველოს ადგილობრივი კაპიტალი დააკმაყოფილებს დარგის 

გრძელვადიანი ზრდის მოთხოვნებს, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია უცხოური ინვეს-

ტიციების მოძიება და მოზიდვა. მათი აზრით, ხელშემწყობი საგადასახადო და 

საკრედიტო პოლიტიკა უნდა გახდეს უცხოელი ინვესტორების დაინტერესების 

საფუძველი [შენგელია 2011:151]. 

როგორც წესი, საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიის სფეროში 

საერთაშორისო საინვესტიციო ნაკადები ძირითადად ახლო საზღვარგარეთიდან მოე-

მართება. თურქეთი, რუსეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი წარმოდგენენ იმ ქვეყნებს, საი-

დანაც საქართველოში საინვესტიციო რესურსები მოემართება. საერთაშორისო ინვესტი-

ციების ამგვარი გეოგრაფია ბუნებრივიცაა –  იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო 

ტურისტების ძირითადი ნაკადები სწორედ ამ ქვეყნებიდან მოედინება, გასაგები ხდება, 

რომ ფინანსური კაპიტალის მფლობელები, ხედავენ რა, რომ მათი მოქალაქეები 

მიემგზავრებიან ტურისტული მოგზაურობით საქართველოში, ასევე, ხედავენ რა საქარ-

თველოში ამ ნაკადის მომსახურების სფეროში მოგების მიღების შესაძლებლობას, 

შესაბამისად, ახორციელებენ საინვესტიციო მოქმედებებს ამ დარგებში.  

გარდა ამისა, ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო საინვესტიციო აქტივობის მეორე 

მახასიათებელს ბრენდული ტიპის ინვესტიციები წარმოადგენს. განთავსების, ტრან-

სპორტირებისა და კვების ინდუსტრიაში, განსაკუთრებით, ეს ეხება სასტუმრო ინდუს-

ტრიას, საქართველოში მოქმედებს თითქმის ყველა ცნობილი საერთაშორისო ბრენდი.  

– სამუშაო ძალა ძირითადად ტოპმენეჯერებისა და საშუალო რგოლის მენეჯერები-

სგან შედგება. ხშირად, მშენებლობის პროცესში ჩართულია საერთაშორისო სამუშაო 

ძალაც. ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა მონაწილეობს საერთაშორისო ტურიზმის ურ-

თიერთობებში არა მარტო კაპიტალური, არამედ სამუშაო ძალის ნაკადებითაც. ძალიან 

ხშირად შრომითი რესურსების ნაკადები მოჰყვება კაპიტალურ ნაკადებს. თუ ტურის-

ტული დანიშნულების მოცემულ ადგილას ინვესტირებას ახორციელებს უცხოური 

კომპანია, სავსებით შესაძლებელია, მშენებლობის პროცესში ჩართული იყოს კომპანია 

იმავე ქვეყნიდან, გარდა ამისა, პერსონალი, რომელიც ექსპლუატაციაში შესული ობიექ-

ტის მენეჯმენტს განახორციელებს, ასევე, ამ ქვეყნის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს.  
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გათვალისწინებული უნდა იყოს ისიც, რომ საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება 

სულაც არ ნიშნავს, რომ უცხოურ კაპიტალს აუცილებლად უცხოურივე შრომითი 

რესურსები მოჰყვება. სავსებით შესაძლოა, როგორც სამშენებლო, ისე ექსპლუატაციის 

ეტაპებზე ჩართული იყოს არა რომელიმე ქვეყნის შრომითი რესურსები, არამედ 

აბსოლუტურად ინტერნაციონალური ნაკრები, გამომდინარე მათი კომპეტენტურობისა 

და გამოცდილების დონიდან, მათ შორის, ადგილობრივი მოსახლეობაც. საერთაშორისო 

ტურიზმი ხსნის შრომისა და კაპიტალის ბაზრებს, ამწვავებს კონკურენციას, რის გამოც 

დასაქმების შესაძლებლობა ყველაზე ეფექტურად მოქმედ წარმოების ფაქტორებს 

ეძლევათ, მიუხედავად იმისა, ადგილობრივია ეს ფაქტორები, თუ უცხოური. თუ 

მოკლევადიან პერიოდში ამას მოჰყვება უსიამოვნება ადგილობრივთა მხრიდან, 

გრძელვადიან პერიოდში, მწვავე კონკურენტულ გარემოში გადარჩენისთვის ბრძოლაში, 

ადგილობრივი რესურსების ეფექტურობა ასევე გაიზრდება, რაც დადებითად იმოქმე-

დებს ადგილობრივ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ზოგადად. 

საქართველო, როგორც ტურისტების მასპინძელი ქვეყანა, საერთაშორისო ტურიზმის 

ურთიერთობებში ასევე მონაწილეობს მოგზაურთა, ინვესტორთა და სამუშაო ძალის 

ნაკადების მეშვეობით, რომელთაც გარკვეული სპეციფიკური მახასიათებლები აქვთ: 

– საქართველოს მოქალაქეები მოგზაურობენ საზღვარგარეთ, რომლის გეოგრაფიაც, 

ძირითადად, თურქეთს და ევროპას მოიცავს. თავისთავად ცხადია, ტურისტების წარ-

მომშობი ქვეყანა, მეტწილად, ტურისტების მიმღებ ქვეყანასაც წარმოადგენს. ასე რომ, 

ტურისტული ნაკადების საერთაშორისო გადინებასთან ერთად, ეს ქვეყნები ტურის-

ტულ ნაკადებს მასპინძლობენ კიდეც. დღევანდელ საერთაშორისო ტურისტულ 

ბაზარზე, ტურისტული დანიშნულების ადგილების მკვეთრ მომატებასთან ერთად, 

იზრდება მწვავე კონკურენცია მათ შორის. ასე რომ, საქართველოს ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილებს უწევს მწვავე კონკურენტულ ბრძოლაში ჩართვა მომხმარებლის-

თვის არა მარტო სხვა ქვეყნებიდან, არამედ საკუთარი მოქალაქეებისთვისაც.  

– საქართველოს მოქალაქეები, ქართული კომპანიები საერთაშორისო ტურიზმის 

სფეროში ახორციელებენ სხვადასხვა მიმართულებისა და მოცულობის ინვესტიციებს, 

თუმცა, ძირითადად, საშუალო და წვრილ ბიზნესსექტორში. ტურიზმის განვითარების 

ღონისძიებების რეალიზაციისათვის საჭიროა კადრების მომზადების თანამედროვე სის-
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ტემის შექმნა. მომავალში ტურიზმისათვის კადრების მომზადება და განათლება დაიკა-

ვებს მნიშვნელოვან ადგილს, რადგან ტურიზმი არის და ხდება უფრო მეტად ტექნოლო-

გიური, ძალზე კონტაქტური სფერო, რომელშიც კადრები უნდა იყოს განათლებული, 

კომუნიკაბელური, პროფესიულად მომზადებული [გოგელია 2010:412].  

კადრების მომზადება ყოველთვის საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობებით სავსე 

პროცესია, მით უფრო, რომ ეს არის ახალი სფერო, რომელსაც არ ჰყოფნის სამეცნიერო 

საფუძვლები და პრაქტიკული ჩვევები. ამასთან, აუცილებელია სწავლების დროს 

(მომავალ პერსონალს) შევუქმნათ წარმოდგენა იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ტურიზმის 

მოცემული სახეობა, როგორ უნდა მოხდეს მისი სწორად ორგანიზება, რომელი მიმარ-

თულებებია პერსპექტიული, როგორ იმოქმედებს ეკოტურიზმი რეგიონის ეკონომიკურ 

და კულტურულ განვითარებაზე, ტერიტორიის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და სხვა 

[Бизюкова 2010:212]. 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ტურისტების წარმომშობ ქვეყანასა და საქარ-

თველოს, როგორც ტურიზმის მასპინძელ ქვეყანას შორის დამყარებული ურთიერთო-

ბები საერთაშორისო ტურიზმის სხვადასხვა ტიპის რისკებს ექვემდებარება:  

– ბიზნესის წარმატებას მმართველ პარტიასთან დაახლოება განაპირობებს, რის გა-

მოც ყოველი პოლიტიკური ცვლილება ცვლის დარგში მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ახლად მოსული მთავრობა ხმამაღლა აფიქსირებს, რომ 

ბიზნესს ხელს არ შეუშლის, და ყოველი მომდევნო ხელისუფლების პირობებში ბიზნესი 

სულ უფრო მეტად თავისუფალი ხდება, აშკარაა, რომ ხელისუფლების ცვლას მოსდევს 

ბაზარზე მოთამაშეთა სტრუქტურის ცვლილება. ეს იმდენად ხდება არა იმდენად 

სახელმწიფო დაწესებულებებში მომუშავე პირთა მიზეზით, რამდენადაც თავად სამე-

წარმეო სექტორის წარმომადგენელთა გამო, რომლებიც, საქართველოში ჯერჯერობით 

არსებული სტერეოტიპით, უფრო აქტიურად ბედავენ საინვესტიციო-სამეწარმეო 

აქტივობის განხორციელებას, თუ მოქმედ მთავრობასთან უფრო მეტი სიახლოვე 

გააჩნიათ.  

– კონკურენციის გამწვავება სხვა ტურისტული დანიშნულების ადგილების მხრიდან. 

როგორც უკვე აღინიშნა, თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობა-

ლიზაციის ასპექტში დგას კონკურენციის გამწვავების ფაქტის წინაშე, როდესაც მომხმა-
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რებლისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს როგორც ბაზარზე უკვე არსებული, ისე მასზე ახ-

ლად შესული ტურისტული დანიშნულების ადგილების მხრიდან. საქართველოს, ამ ბა-

ზარზე ადგილის დამკვიდრებისა და შენარჩუნებისთვის, უწევს ქვეყნის ტერიტორიაზე 

განთავსებული ტურისტული დანიშნულების ადგილების მიერ შეთავაზებული სერვი-

სების ხარისხის გამუდმებული ამაღლება და შინაარსის გამრავალფეროვნებაზე ზრუნვა, 

ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილების შეთავაზება ბაზრისთვის, რომელზეც 

ყოველდღე ჩნდება ახალი სერვისი. ამასთან, საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე ახა-

ლი მოთამაშეები ჩნდებიან საქართველოს ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში, რაც განსა-

კუთრებით ამწვავებს კონკურენციას მომხმარებლისთვის ამ რეგიონში.  

– საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების გადიდების გამო ეკოლოგიური ბალანსის 

დარღვევა. ტურისტული ნაკადების გააქტიურება საქართველოში დაახლოებით 10–12 

წელია ფიქსირდება, მიუხედავად ამისა, გარემოსდაცვითი პრობლემები უკვე იჩენს 

თავს განსაკუთრებულად მაღალი ტურისტული აქტიურობის ზონებში. ასეთია, მაგა-

ლითად, აჭარის ზღვისპირა საკურორტო ზონა. ზღვის დაბინძურება და დაავადების 

საშიშროება, წყლის რესურსების გადაჭარბებული მოხმარება და წყალ-საკანალიზაციო 

ინფრასტრუქტურის გადატვირთვა, საცობები, ხმაური, მტვერი, სანდასუფთავებასთან 

და პლაჟის სისუფთავესთან დაკავშირებული პრობლემები და ა. შ. _ ყოველივე ეს უარ-

ყოფითად ზემოქმედებს ტურისტული დანიშნულების ადგილების მიმზიდველობაზე.  

– სპეციალური მოთხოვნებისა და მიზნების მქონე მოგზაურისთვის შეიძლება არ 

არსებობდეს შესაბამისი სერვისების ინფრასტრუქტურა. როგორც უკვე აღინიშნა, თანა-

მედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი საკმაოდ მრავალფეროვანი ტიპის მოთ-

ხოვნებით გამოირჩევა, რაც ნიშნავს, რომ ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე, 

მით უმეტეს, როდესაც ისინი ცდილობენ მწვავე კონკურენტულ ბაზარზე გადარ-

ჩენისთვის ბრძოლის პროცესში მოგზაურებს მრავალფეროვანი სერვისები შესთავაზონ, 

უნდა შეიქმნას შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ელემენტები. თავისთავად ცხადია, ამ 

ელემენტების დიდი ნაწილი მთავრობის მიერ უნდა შეიქმნას. ეს კი ნიშნავს, რომ 

შეზღუდული საბიუჯეტო რესურსების პირობებში, მთავრობის მიერ ინფრა-

სტრუქტურის შექმნასა და განვითარებაზე მიმართული რესურსები შეიძლება არ იყოს 

საკმარისი მოგზაურთა მრავალფეროვანი მოთხოვნების შესაბამისი ობიექტების 
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შექმნისათვის. ამდენად, ტურისტული დანიშნულების მოცემული ადგილი შეიძლება 

აღმოჩნდეს მდგომარეობაში, როდესაც, მაგალითისთვის, ტერიტორიის სარეკლამო 

კამპანია აქცენტს აკეთებს საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებაზე, მთავრობის 

მხრიდან განხორციელებული ღონისძიებები კი, ინვესტირების და მიწათსარგებლობის 

პირობების შექმნის, ქალაქმშენებლობის წესების ჩამოყალიბების, სატრანსპორტო 

ქსელის განვითარების თვალსაზრისით, არ შეესაბამებოდეს მზარდ მოთხოვნას 

საკონფერენციო ტურიზმზე. ამდენად, საჭირო ხდება დაბალანსებული პოლიტიკის 

განხორციელება სახელმწიფო მოქმედების სხვადასხვა სფეროში, რათა სამოგზაურო 

სექტორის მდგრად განვითარებას შეეწყოს ხელი.  

თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონოპოლიზაციის 

ხარისხი სპეციფიკურ რეალობას ქმნის საქართველოსთვის, როგორც ტურიზმის მასპინ-

ძელი ქვეყნისთვის: 

– ბაზარზე ადგილობრივ ეკონომიკურ აგენტებთან ერთად მოქმედებენ სხვა აგენ-

ტებიც, ძირითადად, ახლო საზღვარგარეთიდან. თუ შევაფასებთ ბაზრის მონოპოლიზა-

ციის ხარისხს საქართველოსთვის კონკრეტული ტურისტული დანიშნულების ადგი-

ლების დონეზე ბაზარზე მოქმედი სამეწარმეო ერთეულების რაოდენობის მიხედვით, 

აღმოვაჩენთ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე დამკვიდრებასთან ერთად, მონოპოლიზა-

ციის ხარისხი კლებულობს. ტურისტულ დანიშნულების მსხვილ ადგილებში მოქმე-

დებს მრავალი ადგილობრივი თუ უცხოელი ეკონომიკური აგენტი, რომლებიც უზ-

რუნველყოფენ მწვავე ბრძოლას მომხმარებლისთვის. რაც შეეხება შედარებით მომცრო 

ტერიტორიებს, სადაც არც მოთხოვნაა დიდი, თანაც მას სპეციფიკური ხასიათი გააჩნია, 

შეიძლება ნაკლებკონკურენტულ ლოკალურ ბაზრებს წავაწყდეთ. გარდა ამისა, თუ გან-

ვიხილავთ უფრო გლობალურ კონტექსტს, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ კონკურენციის 

ხარისხი ყოველი კონკრეტული ტურისტული დანიშნულების ადგილისთვის დამოკი-

დებულია იმ ინფორმაციის სიხშირეზე, რომელიც ამ კონკრეტული ტურისტული და-

ნიშნულების ადგილის და მსგავსი ადგილების შესახებ გააჩნია მომხმარებელს. რაც უფ-

რო ფართოდ იცნობს მომხმარებელი ტურისტული დანიშნულების ადგილებს, რომლე-

ბიც ერთი და იგივე ტიპის სერვისებს აწვდიან ბაზარს, მით უფრო კონკურენტულ 

მდგომარეობაში დგანან მოცემული ტერიტორიები.  
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– ბაზარზე ერთდროულად არსებობენ მსხვილი, საშუალო და წვრილი მეწარმეები, 

რომლებიც სხვადასხვა შემოსავლის და სამგზავრო ინტერესის ჯგუფებს აწვდიან სერვისს. 

გამომდინარე სტრუქტურირებული მოთხოვნიდან, რომელიც გულისხმობს არა მარტო 

სხვადასხვა ტიპის მოგზაურობის სურვილს, არამედ სხვადასხვა სიდიდის ბიუჯეტის 

მქონე საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტებს, შესაბამისად, საქართველოში ტურიზმის 

ინდუსტრიაში მოქმედებენ განსხვავებული ზომის საწარმოები, რომლებიც აწოდებენ 

სხვადასხვა ტიპის, რაოდენობისა და ხარისხის მომსახურებას.  

– საერთაშორისო ტურიზმის ძირითადი მასა ორგანიზებულ ტურებს წარმოადგენს, 

რომელსაც კონკურენტი ფირმები ახორციელებენ, ინტერნეტის და აქედან გამომდინარე 

ინდივიდუალური ტურიზმის როლი მცირეა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 

საერთაშორისო მოგზაურთა გარკვეული ნაკადი არაორგანიზებული ტიპის მოგზაურს 

წარმოადგენს, რომელიც თავისით გეგმავს მოგზაურობის ყველა დეტალს, მოგზაურთა 

ძირითად ნაკადს ორგანიზებული ტურიზმი წარმოადგენს, რომელიც ტურისტული საა-

გენტოებისა და ტუროპერატორების მეშვეობით ხორციელდება.  

– კონკურენცია თავისთავად უწყობს ხელს ხარისხის მაღალი სტანდარტების გავრცე-

ლებას. საერთაშორისო მოგზაურთა ნაკადების ზრდა ადიდებს მოთხოვნას მაღალი 

სტანდარტების მომსახურებაზე, ბრენდული კომპანიების შემოსვლა ბაზარზე კი ხელს 

უწყობს კონკურენციის ამაღლებას და აიძულებს ბაზარზე მომუშავე სხვა ფირმებს, გა-

დაიღონ ან შექმნან მომსახურების ხარისხის საკუთარი სტანდარტები.  

ურთიერთობები საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ტურისტების წარმომშობ 

ქვეყანასა და საქართველოს, როგორც ტურიზმის მიმღებ ქვეყანას შორის, დამახასიათე-

ბელი რისკებისა და კონკურენციის ხარისხის გათვალისწინებით, ერთიანი ეკონომიკუ-

რი მექანიზმის ფარგლებში ქმნის შემდეგ ეკონომიკურ შედეგებს: 

 საქართველოს მუშაობა უწევს ძალზე სტრუქტურირებულ, სეგმენტირებულ ბა-

ზარზე. თანამედროვე საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარი მოგზაურობაზე მრავალი 

სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნას აერთიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავდება 

ერთმანეთისგან როგორც მოგზაურობის მიზნის, გამოყენებული ტრანსპორტის და 

სამოგზაურო ბიუჯეტის, ისე მოგზაურთა ნაკადის სიდიდის მიხედვით. 
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 საქართველო ჩაბმულია კონკურენტულ ბრძოლაში მონოპოლისტური კონკურენ-

ციის ტიპის ბაზარზე. საერთაშორისო მოგზაურთათვის შეთავაზებული მომსახურების 

დიდი მრავალფეროვნება, ხარისხი, მწარმოებელი კომპანიების და მათ მიერ გამოყენე-

ბული ტექნოლოგიების სხვადასხვაობა, განსხვავებული ფასები და გაყიდვის სტრატე-

გიები საშუალებას იძლევა შეფასდეს დღევანდელი საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზა-

რი, როგორც მონოპოლისტური კონკურენცია.  

 საქართველო ბაზარს სთავაზობს უფრო „კლასიკური“ ტიპის ტურისტულ სერვი-

სებს, ვიდრე ნიშურ მომსახურებას. დღევანდელ საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე 

საქართველო ძირითადად გამოდის უფრო ტრადიციული, „კლასიკური“ ტიპის სამოგ-

ზაურო მომსახურებით, როგორიცაა, მაგალითად, ისტორიული ან პლაჟის ტურები. რაც 

შეეხება თანამედროვე, სპეციფიკურ, ნიშურ ტურებს, საქართველო ნაკლებად აქტიუ-

რობს ამ მიმართულებით.  

ამრიგად:  

საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ძირითადი ნაკადები ახლო საზღვარგა-

რეთიდან მოემართება. საერთაშორისო ინვესტორები, რომლებიც საქართველოს ტურიზ-

მის ინდუსტრიაში კაპიტალის დაბანდებით არიან დაინტერესებულნი, წარმოადგენენ 

საერთაშორისო ბრენდებს, რომლებიც აფართოებენ თავიანთი საქმიანობის გეოგრაფიულ 

არეალს. გარდა ამისა, საინვესტიციო აქტივობას საქართველოს ტერიტორიაზე ეწევიან 

ახლო საზღვარგარეთის საინვესტიციო სფეროს წარმომადგენელები. საერთაშორისო 

სამუშაო ძალა, რომელიც ჩართულია საქართველოს ტერიტორიაზე ტურიზმის 

ინდუსტრიაში ინვესტირების განხორციელებისა და სერვისის წარმოების პროცესში, ძი-

რითადად, ტოპმენეჯერებისა და საშუალო რგოლის მენეჯერებისგან შედგება.  

საქართველოს მოქალაქეები, გარდა შიდა ტურიზმისა, ასევე, მოგზაურობენ საზ-

ღვარგარეთ, რომლის გეოგრაფიაც, ძირითადად, თურქეთს და ევროპას მოიცავს. 

საქართველოს საინვესტიციო კაპიტალის წარმომადგენლები ახორციელებენ ინვეს-

ტირებას საერთაშორისო მოგზაურთა მომსახურების სფეროებში, ძირითადად, საშუალო 

და წვრილ ბიზნესსექტორში. საქართველოს, როგორც საერთაშორისო ტურიზმის მას-

პინძელი ქვეყნის, ადგილობრივი სამუშაო ძალა მასობრივად მონაწილეობს საერთაშო-

რისო ტურიზმის მომსახურების სფეროში ნებისმიერი დონის მენეჯმენტში. 
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საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს მონაწილეობა სხვადასხვა სახის 

რისკებთან არის დაკავშირებული - პოლიტიკურ ცვლილებათა კავშირი ეკონომიკურ 

ურთიერთობებთან, კონკურენციის გამწვავება, საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების 

გადიდების გამო ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა, სპეციალური მოთხოვნებისა და 

მიზნების მქონე მოგზაურისთვის შესაბამისი სერვისების ინფრასტრუქტურის არარსე-

ბობა.  

საქართველოში, საერთაშორისო მოგზაურთა მომსახურების სფეროში, ერთდროუ-

ლად ფუნქციონირებენ მსხვილი, საშუალო და წვრილი მეწარმეები, რომლებიც განსხვა-

ვებული შემოსავლის და სამგზავრო ინტერესის ჯგუფებს აწვდიან სერვისს. მოგზაურთა 

ძირითადი მასა ორგანიზებულ ტურებს წარმოადგენს, რომელსაც კონკურენტი ფირმები 

ახორციელებენ. არაორგანიზებული, ინდივიდუალურ საფუძველზე დაგეგმილ მოგზაუ-

რობათა მასშტაბი შედარებით მცირეა.  

საერთაშორისო კონკურენტული გარემო, განსაკუთრებით, საერთაშორისო ბრენდუ-

ლი კომპანიების გააქტიურება საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა მომსახურების 

სფეროში ხელს უწყობს მომსახურების ხარისხის მაღალი სტანდარტების გავრცელებას 

ტურიზმის ინდუსტრიაში. 

საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო სამოგზაურო ბაზარზე არსებულ ეკო-

ნომიკურ ურთიერთობებში შეიძლება შემდეგი სპეციფიკური მახასიათებლებით ავსა-

ხოთ: საქართველო მოქმედებს უკიდურესად სეგმენტირებულ და სტრუქტურირებულ 

ბაზარზე, რომელზეც გამოდიან მრავალი, სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნის მქონე მოგზაუ-

რები, ხოლო ბაზარზე მოქმედი ინდუსტრიის წარმომადგენლები, ასევე, აწოდებენ სხვა-

დასხვა ტიპის, შინაარსის, ხარისხისა და ფასის მომსახურებას, რომელთაც ახლავს გა-

ყიდვების სტიმულირების სხვადასხვა სახის მეთოდები, რაც ნიშნავს, რომ მოცემული 

ბაზარი უფრო მონოპოლისტურ-კონკურენტულს წარმოადგენს, ვიდრე ოლიგოპოლიურს. 

ამავე დროს, საქართველო ბაზარზე გამოდის უფრო მეტად „კლასიკური“, ტრადიციული 

ტიპის ტურისტული სერვისებით და არა ნიშური მომსახურებით. 
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2.3. სოციალურ ურთიერთობათა სისტემა საქართველოში და 

საერთაშორისო ტურიზმის გავლენა 

 

ტურიზმი მჭიდროდ არის დაკავშირებული მიმდებარე გარემოსთან. ამ კუთხით ის, 

როგორც სოციალური ფენომენი, შეიძლება განხორციელდეს სამეცნიერო ცოდნის სხვა-

დასხვა სფეროში (ანთროპოლოგია, გეოგრაფია, ეკონომიკა, ისტორია, ფსიქოლოგია, კუ-

ლტუროლოგია და ა. შ.). ამიტომ მისი სოციალური ასპექტი საჭიროებს საკმაოდ ღრმა 

მიდგომას, რომლის რეალიზებაც ხდება სოციალური არსის, მდგომარეობის და,  აგრეთ-

ვე, ტურიზმის სოციალური ფუნქციების დადგენით. ტურიზმის სოციალური არსი შეიძ-

ლება ახსნილი იქნას მისი ფუნქციების განსაზღვრით, რომელიც არცთუ ისე მცირეა: შე-

მეცნებითი, გამაჯანსაღებელი, ესთეტიკური, შემოქმედებითი, სოციოკულტურული, 

კულტურულ-აღმზრდელობითი, სოციოკომუნიკაციური, სტაბილური განვითარების 

და სხვა. 

ტურიზმის სოციალური ფუნქცია ვლინდება კულტურათა შორის გაცვლითი ურ-

თიერთობების სტიმულირებაში, საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში, საკუთარი 

ქვეყნის შიგნით განათლებისა და რეკრეაციული შესაძლებლობების უზრუნველყოფაში 

[ლეჟავა 2013:412]. 

ტურიზმი, ბიზნესის სხვა დარგების მსგავსად, ორიენტირებული უნდა იყოს სოცია-

ლურ, ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ და სხვა მახასიათებლების ოპტიმალურად ზრდად 

შედეგებზე. სწორედ ამ თვალთახედვით უნდა წარიმართოს დარგის განვითარების 

სახელმწიფო ხელშემწყობი და მარეგულირებელი ღონისძიებები [მანველიძე 2013:177]. 

ადგილობრივი საზოგადოებისთვის ტურიზმს მოაქვს ეკონომიკური და არაეკონო-

მიკური სარგებელი. არსებობს სფეროები, რომლებიც, ჯერჯერობით, კარგად არ არის 

შესწავლილი. ეს სფეროები უკავშირდება ტურიზმის სარგებელს მოგზაურისთვის, 

ისეთს, როგორიცაა მოგზაურობა სიამოვნებისათვის, დასვენებისათვის, განათლებისათ-

ვის, სხვა ადამიანებისა და კულტურების გაცნობა, მოგზაურის ფიზიკური და 

გონებრივი კეთილდღეობა.  

ტურიზმს ბრალს სდებენ, რომ იგი აბინძურებს გარემოს, ზრდის საქონლის, მიწის 

და ა. შ. ფასებს, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს სოფლის გარემოზე, ცვლის ადგილობ-
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რივი ხალხის ფასეულობებს, იწვევს ზედმეტ ხალხმრავლობას, ხმაურს, საცობებს, 

დანაგვიანებას, კრიმინალის ზრდას, პირადულობის განცდის დაკარგვას, სოციალურ 

დაძაბულობას, ტურისტული დანიშნულების ადგილის მომავალზე კონტროლის 

დაკარგვას, დაბალი ანაზღაურების სეზონურ სამუშაოს. ეს პრობლემები ხაზს უსვამს 

კოორდინირებული, ერთიანი ეკონომიკური გეგმის შემუშავების აუცილებლობას, რომ-

ლის ნაწილიც ტურიზმი იქნება.  

გაცნობიერებული უნდა იქნას, რომ ტურიზმი არც სრულყოფილებაა და არც არას-

რულყოფილება, არც სენია და არც პანაცეა. მას შეუძლია უაღრესად დიდი სარგებლობის 

მოტანა, მაგრამ ასევე შეიძლება მოიტანოს სოციალური პრობლემებიც. მსოფლიოში 

არსებობს გამოცდილება, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ტურიზმით მიღებული შემო-

სავლები და როგორ შეიძლება შემცირდეს სოციალური პრობლემები. მთავარი ისაა, რომ 

დაბალანსებული იყოს სარგებელი და ხარჯები და ამ მხრივ საუკეთესო შედეგები 

დადგეს. 

ტურიზმი აფართოებს განათლებისა და კულტურის თვალსაწიერს და აუმჯობესებს 

საკუთარი ღირებულების შეგრძნებას; აუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს, რაც 

უკავშირდება მაღალ შემოსავლებს და ცხოვრების გაუმჯობესებულ სტანდარტებს; აძ-

ლიერებს კულტურული მემკვიდრეობისა და ტრადიციების დაცვას; ქმნის დასაქმების 

ადგილებს მხატვრებისთვის, მუსიკოსებისთვის, სხვა შემოქმედებითი სფეროს მოღვა-

წეებისთვის, და იწვევს ტურისტის დაინტერესებას ადგილობრივი კულტურით, მაშასა-

დამე, ხელს უწყობს კულტურული მემკვიდრეობის განმტკიცებას; ამსხვრევს ენობრივ, 

სოციოკულტურულ, კლასობრივ, რასობრივ, პოლიტიკურ და რელიგიურ ბარიერებს; 

ქმნის ხელსაყრელ მსოფლიო იმიჯს ტურისტული დანიშნულების ადგილისათვის; 

ხელს უწყობს საზოგადოების გლობალიზებას; ავითარებს მშვიდობის გაგებას საერ-

თაშორისო მასშტაბით. 

თუმცა ტურიზმმა, განსაკუთრებით, მისმა ზედმეტად განვითარებამ, შეიძლება 

რამდენიმე პრობლემა წარმოქმნას,  ძირითადად, სოციალური ხასიათის: ზიანი მია-

ყენოს კულტურულ გარემოს; საშიშროება შეუქმნას ოჯახურ სტრუქტურას; მოახდინოს 

კულტურის, რელიგიისა და ხელოვნების კომერციალიზება და ა. შ. 
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ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების ტენდენციებსა და მის საერთო ეკონომი-

კურ, ტექნიკურ და სოციალურ მიღწევებს შორის პირდაპირი კავშირი არსებობს. ცხოვ-

რების დონის ზრდა განვითარებულ ქვეყნებში საუკეთესო პირობებს ქმნის მშრომელთა 

შვებულებების ხანგრძლივობის, ასევე, პენსიათა ზრდისა, რაც დადებითად მოქმედებს 

ტურიზმზე. მისი კარგი მაგალითია ევროპის ქვეყნები, სადაც თითოეული პენსიონერი 

უკვე პოტენციური ტურისტია. ყველაფერთან ერთად, მოთხოვნა მოგზაურობაზე და 

ტურიზმზე, გარკვეულწილად, განისაზღვრება საბაზრო მექანიზმითა და ისეთი 

ფაქტორებით, რომელნიც უშუალოდ არ არიან დაკავშირებულნი ტურიზმსა და 

მოგზაურობაზე, მაგრამ ახდენენ მნიშვნელოვან გავლენას ტურისტული საქმიანობის 

ხარისხსა და მოთხოვნის ფორმაზე. ამ ფაქტორებში გაერთიანებულია: - 

დემოგრაფიული და სოციალური ცვლილებები, ვაჭრობის განვითარება, სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკური მიღწევები, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მოგ-

ზაურობის უსაფრთხოება. დემოგრაფიულ და სოციალურ ცვლილებებს მიეკუთვნება: 

მოსახლეობის დაბერება, ნაადრევად პენსიაზე გასვლა საკმარისი უზრუნველყოფით, 

დასაქმებულებს შორის ქალთა სიჭარბე, ოჯახიდან ორი დასაქმებული, დაგვიანებული 

დაოჯახების ტენდენცია, უშვილო ოჯახთა რაოდენობის ზრდა, ანაზღაურებადი შვებუ-

ლებების გაგრძელება; ამ ყველაფერს კი საზოგადოება მიყავს იქით, რომ მსოფლიოში 

სულ უფრო დიდი რაოდენობით ადამიანს უჩნდება დრო, სურვილი და ფინანსური 

საშუალება მოგზაურობისა. გერმანელმა სტატისტიკოსმა ე. ენგელმა აღმოაჩინა, რომ 

ოჯახებმა შემოსავლების ზრდასთან ერთად შეამცირეს დანახარჯები საკვებზე და მნიშ-

ვნელოვნად გაზარდეს დანახარჯები კულტურულ და სხვა არამატერიალურ საჭიროე-

ბებზე. 

პარაგრაფში - 1.3. განხილული საერთაშორისო ტურიზმის ფუნქციონირების 

სოციალური მექანიზმის საქართველოს რეალობაზე მორგებით, შესაძლებელი ხდება 

იმის დადგენა, თუ როგორ მოქმედებს საერთაშორისო ტურიზმი საქართველოს 

სოციალურ ურთიერთობათა სისტემაზე.  

ნახაზი 2.6. აღწერს იმ მოვლენებს, რომლებიც თან ახლავს ტურისტების წარმომშობი 

ქვეყნიდან საქართველოში მოგზაურთა ჩართვას სოციალურ ურთიერთობებში, გარდა 

ამისა, აღწერს ამ ურთიერთობათა გავლენას საქართველოს მოქალაქეებზე. ნახაზი, ასევე, 
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განიხილავს იმ სოციალური ტიპის რისკებს, რომლებსაც ხვდება საქართველო საერთა-

შორისო ტურისტულ ბაზარზე მოქმედების დროს. გარდა ამისა, სოციალურ ურთიერ-

თობათა მექანიზმი მოიცავს საქართველოს მთავრობის მიერ საერთაშორისო ტურიზმის 

სოციალურ ასპექტში ჩართულობის პროცესის აღწერას. 

ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა საქართველოსთან სოციალურ ურთიერთობებში 

შეიძლება მონაწილეობდეს სხვადასხვა, სოციალური ტიპის მოგზაურობასთან დაკავში-

რებული ტურისტული ნაკადებით. 

განათლების მიზნით მოგზაური ტურისტები საქართველოში მზარდ სამოგზაურო 

ნაკადს ქმნის. მიზნობრივი ჯგუფები შეიძლება ეწვიონ საქართველოს მოკლევადიან 

ან/და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის, საერთაშორისო გაცვლი-

თი პროგრამების ფარგლებში სასწავლო კომპონენტების ათვისების მიზნით. საერ-

თაშორისო მოგზაურობა განათლების მიღების მიზნით შეიძლება განხორციელდეს 

უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორან-

ტურა) ფარგლებში. გარდა ამისა, განათლების სფეროსთან არის დაკავშირებული 

პროფესორ-მასწავლებელთა საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო–კვლევითი ტიპის მოგ-

ზაურობა. 

სოციალური აქტივობის ამგვარი სახე აჩენს შესაბამის მიწოდებასაც. მაგალითად, 

საქართველოში საერთაშორისო საინვესტიციო აქტივობის მიზანი შეიძლება გახდეს არა 

სასტუმროს ან რესტორნის, არამედ სასწავლო დაწესებულების ჩამოყალიბება, რომელიც 

საერთაშორისო მოგზაურთა ნაკადის მომსახურებაზე იქნება გათვლილი.  

კულტურული ღირებულების გაცნობის მიზნით მოგზაური ტურისტები. ცხადია, 

საერთაშორისო მოგზაურთა ძირითადი ნაკადი საქართველოს სწორედ კულტურულ 

ფასეულობებთან ზიარების მიზნით სტუმრობს. გასაგებია, რომ კულტურული ღირებუ-

ლებების გაცნობა ტურისტული მომსახურების პაკეტში შედის და პრაქტიკულად, ამაში 

ტურისტები ფულს იხდიან. თუმცა, ხშირად, სოციალურ-კულტურული ურთიერთობე-

ბი, რომლებიც ყალიბდება საერთაშორისო მოგზაურსა და ადგილობრივ მოქალაქეებს 

შორის, ბევრად სცილდება და აღემატება იმ ღირებულებათა მონეტარულ შეფასებას, 

რომლებიც ტუროპერატორის მიერ ტურისტული პაკეტის ღირებულებაშია შეტანილი.  
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მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 2.6. საქართველოს სოციალური ურთიერთობები საქართველოსთვის ტურისტების წარმომშობ ქვეყნებთან

 ქართული საზოგადოება სულ უფრო მეტად აცნობიე-

რებს მასპინძლობის პრინციპებს ინსტიტუციონალურ 

დონეზე 

 საქართველოს კულტურული ღირებულებები სულ 

უფრო მეტად საერთაშორისოდ აღიარებული ხდება 

 ქართული საზოგადოება მეტად აცნობიერებს საკუთა-

რი სოციალურ-კულტურულ თავისებურებების 

მნიშვნელობას 

 

მთავრობა 

ებრძვის ტურიზმთან დაკავშირებულ 

ისეთ სოციალურ გამოვლენებს, 

როგორიცაა, მაგ., ტრეფიკინგი 

 
 

ცდილობს რა, შექმნას საინტერესო კულტუ-

რული პროგრამები ტურისტებისთვის, ხელს 

უწყობს კულტურის შენარჩუნებას და 

განვითარებას 
 

ცდილობს სხვადასხვა პროგრამის მეშვეობით 

ხელი შეუწყოს დასაქმებას ტურიზმში და აამაღ-

ლოს დასაქმებულთა კომპეტენციები, რითაც 

ზემოქმედებს მათი ცხოვრების ხარისხზე  

 
 

მუშაობს საერთაშორისო ბაზარზე, ეროვ-

ნული კულტურული ღირებულებების პრო-

მოუშენზე, რითაც ავრცელებს ქართულ კულ-

ტურას, ტურიზმის განვითარებასთან ერთად 

 

 

საქართველო 

ქართული კულტურის 

სფეროში მუშაობა 

ფინანსურად მოგებიანი 

ხდება 

 

სოფლის კრიზისული რეგიო-

ნების მცხოვრებლებს მათი 

ცხოვრების წესი კომერციუ-

ლად მოგებიანი უხდებათ, 

რაც სოფელს ინარჩუნებს 

 

ტურიზმში დასაქმება 

კარგავს ,,დაბალი“ სამუშაოს 

იმიჯს და თანდათან 

პრესტიჟული ხდება 

საერთაშორისო 

ტურიზმის 

სოციალური 

რისკები 

საქართველო 

ხშირად მოსახლეობა უკმაყოფილოა 

კაზინოებით და ღამის ცხოვრების 

მასშტაბებით ტურისტული 

დანიშნულების ადგილებში 

 
 

ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ხანდახან 

არსებობს არატოლერანტული, ხანდახან კი ზედ-

მეტად ტოლერანტული დამოკიდებულება 

საერთაშორისო მოგზაურების მიმართ 

 

 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას ზოგჯერ ეწირება 

სხვადასხვა კულტურული ძეგლები 

 

 

კულტურული დამსგავსება არასაინტერე-

სოს ხდის მოცემულ დანიშნულების ად-

გილს უცხოელებისთვის 

 

 

ტურისტების 

წარმომშობი 

ქვეყანა 

განათლების მიზნით 

მოგზაური ტურისტები 

 

კულტურული ღირებუ-

ლების გაცნობის 

მიზნით მოგზაური 

ტურისტები 

 

ახალგაზრდულ აქტივობებ-

თან, სპორტთან 

დაკავშირებით მოგზაური 

ტურისტები 
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ახალგაზრდულ აქტივობებთან, სპორტთან დაკავშირებით მოგზაური ტურისტები. 

საერთაშორისო ტურისტების ამგვარი ტიპის აქტივობა ასევე ახალია საქართველოს-

თვის. ახალგაზრდული პროექტების და ღონისძიებების ფარგლებში მოგზაურობა, საერ-

თაშორისო სპორტული ღონისძიებების, ფესტივალების, ოლიმპიადების მასპინძლობა 

საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურების კიდევ ერთ, პერსპექტიულ 

სეგმენტს აჩენს. 

საქართველო, მონაწილეობს რა საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ სოცია-

ლურ ურთიერთობებში, არა მარტო ღებულობს სოციალურ დიალოგთან დაკავშირე-

ბულ სხვადასხვა ტიპის სარგებლებს, არამედ ხვდება ტურიზმთან დაკავშირებული მენ-

ტალიტეტის ცვლილებასაც: 

ქართული კულტურის სფეროში მუშაობა ფინანსურად მოგებიანი ხდება. ტურიზმი 

საშუალებას იძლევა ფინანსურად მდგრადი გახადოს ქვეყნის კულტურული ღირებუ-

ლებების წარმოებისა და კვლავწარმოების პროცესი – ხალხური თვითშემოქმედება, 

მხატვრობა, მუსიკა, ცეკვა, ხელით ნაკეთობა და ა. შ. საერთაშორისო ტურიზმის განვი-

თარებასთან ერთად, კომერციულად მოგებიანი საქმიანობა ხდება.  

სოფლის კრიზისული რეგიონების მცხოვრებლებს მათი ცხოვრების წესი კომერციუ-

ლად მოგებიანი უხდებათ, რაც სოფელს ინარჩუნებს. საერთაშორისო ტურიზმის კიდევ 

ერთი, საკვანძო სოციალური ეფექტი საქართველოსთვის იმაში მდგომარეობს, რომ მისი 

განვითარება ქმნის სოფლის შენარჩუნების ფინანსურ საფუძველს. საკმარისი მოთხოვნა 

სოფლის ცხოვრების გაცნობაზე საერთაშორისო მოგზაურების მხრიდან, ჯერ ერთი, ინ-

არჩუნებს სოფლად ოჯახებს, მათ შორის, ახალგაზრდებს, გარდა ამისა, იზიდავს ინვეს-

ტიციებს სოფლად და ქმნის საკმარის ფინანსურ ნაკადებს ადგილობრივი ინფრასტრუქ-

ტურული პოლიტიკის განხორციელებისთვის. 

ტურიზმში დასაქმება კარგავს ,,დაბალი კატეგორიის“ სამუშაოს იმიჯს და თანდათან 

პრესტიჟული ხდება. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სოციალური ურთი-

ერთობების მექანიზმის ფარგლებში ფიქსირდება კიდევ ერთი სოციალური ეფექტი. 

კერძოდ, იცვლება ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება ტურიზმის, რო-

გორც დასაქმების სფეროს, მიმართ. ნელ-ნელა ხდება იმის აღიარება, რომ ტურიზმის ინ-

დუსტრიაში დასაქმება ისეთივე პრესტიჟული და მისაღები მოვლენაა, როგორც დასაქ-
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მება ნებისმიერ სხვა სფეროში და საერთაშორისო ტურიზმისთვის სერვისის მიმწოდე-

ბელ კომპანიაში კარიერული ზრდის ზუსტად ისეთივე პერსპექტივები არსებობს, რო-

გორიც ნებისმიერ სხვაში.  

თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო ტურიზმის სოციალური რისკები ზემოქმედე-

ბას ახდენს ამ სფეროში წარმოშობილ ურთიერთობებზე ტურისტების წარმომშობ ქვე-

ყანასა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის. ამ რისკებს შორის შეიძლება რამდენიმე 

საკვანძო გამოეყოს.  

ხშირად მოსახლეობა უკმაყოფილოა კაზინოებით და ღამის ცხოვრების მასშტაბებით 

ტურისტული დანიშნულების ადგილებში. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 

სამეწარმეო სექტორისთვის, შესაძლოა, კომერციულად ხელსაყრელი იყოს სათამაშო 

ბიზნესის განვითარება, მაგრამ თუ ტერიტორიული განვითარების სტრატეგიაში არ 

არის გათვალისწინებული დარგობრივი წინსვლის სოციალური ასპექტები, გრძელვა-

დიან პერიოდში შესაძლებელია ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილზე 

სოციალური დაძაბულობა შეიქმნას.  

ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ხანდახან არსებობს არატოლერანტული, ხან-

დახან კი ზედმეტად ტოლერანტული დამოკიდებულება საერთაშორისო მოგზაურების 

მიმართ. ერთი მხრივ, ადგილობრივი მოსახლეობა შეიძლება ამჟღავნებდეს ვიზიტიორ-

თა მიმართ აგრესიულობას, თუმცა შეიძლება მეორე უკიდურესობაშიც ვარდებოდეს და 

შემოსავლის მიღების მიზნით, ეროვნულ თვითმყოფადობასა და ავთენტურობაზე ამ-

ბობდეს უარს.  

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ზოგჯერ ეწირება სხვადასხვა 

კულტურული ძეგლები. ინვესტირების პროცესი გარკვეულწილად გავლენას ახდენს 

კულტურულ ღირებულებებზე. განსაკუთრებით, ეს ეხება ტურისტული დანიშნულების 

იმ ადგილებს, რომლებიც მრავალფეროვანი ისტორიული მემკვიდრეობით ხასიათდება. 

არის შემთხვევები, როდესაც ტურისტული ობიექტების მშენებლობა შეხებაში მოდის 

არქეოლოგიური ინტერესის ობიექტებთან. ამ შემთხვევაში, მხოლოდ კულტურის 

დაცვისა და ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის შეთანაწყობა იძლევა საშუალებას - 

შენარჩუნებულ იქნას კულტურული ღირებულებები.  
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კულტურული დამსგავსება არასაინტერესოს ხდის მოცემულ დანიშნულების ადგილს 

უცხოელებისთვის. აღნიშნული საფრთხე ძალზე მნიშვნელოვანია ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილისთვის გრძელვადიან კონტექსტში, რადგან ასუსტებს მის, როგორც 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის, მიმზიდველობას და ამცირებს კონკუ-

რენტუნარიანობას.  

მთავრობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავში-

რებულ სოციალურ ურთიერთობათა სისტემის ჩამოყალიბებასა და მოდიფიცირებაში, 

რაც გამოიხატება ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ 

სოციალურ ურთიერთობათა სხვადასხვა სფეროში განხორციელებული მუშაობით. 

მთავრობა ებრძვის საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ ისეთ სოციალურ 

დანაშაულს, როგორიცაა ტრეფიკინგი. ცდილობს რა, დაიცვას მოგზაურები მსგავსი 

ტიპის დანაშაულებრივი პროცესებისგან, მთავრობა ახორციელებს სამართალდამცავი 

და სასაზღვრო ორგანოების მუშაობის კოორდინაციას პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის 

სტრუქტურებთან ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე. ცდილობს შექმნას საინტე-

რესო კულტურული პროგრამები ტურისტებისთვის, რითაც ხელს უწყობს კულტურის 

შენარჩუნებასა და განვითარებას. მთავრობა, განსაკუთრებით, ადგილობრივ დონეზე, 

ახორციელებს სხვადასხვა სახის კულტურულ პროგრამებს, რომელთა დანიშნულებაა 

გაამრავალფეროვნოს მოგზაურობის პროცესი. ამგვარ პროგრამებს შეიძლება ჰქონდეს 

დამხმარე ფუნქცია და წარმოადგენდეს ერთგვარ დამატებით სერვისს, რომელსაც უწევს 

ტურისტული დანიშნულების მოცემული ადგილი რაიმე, მთავარი მიზნით 

მოგზაურებს; ამავე დროს, მთავრობის აქტივობა შეიძლება მიმართული იყოს 

გარკვეული ტიპის ტურისტული დანიშნულების ადგილის ჩამოყალიბებაზე, მაგალი-

თად, საფესტივალო ტიპის კურორტის შექმნაზე. 

მთავრობის მიერ განხორციელებული კიდევ ერთი სოციალური ტიპის აქტივობა 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისკე-

ნაა მიმართული. მთავრობა ცდილობს სხვადასხვა პროგრამის მეშვეობით ხელი შეუწყოს 

დასაქმებას ტურიზმში და აამაღლოს დასაქმებულთა კომპეტენციები, რითაც მათი 

ცხოვრების დონეზე ზემოქმედებს. დასაქმების ცენტრები, გადამზადების და კვალიფი-

კაციის ამაღლების კურსები, საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვა 
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საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსება ადგილობრივი მოსახლეობის საერთაშო-

რისო ტურიზმის მომსახურე ინდუსტრიაში ჩართულობას, მოცემულ ტერიტორიაზე 

დასაქმების ხარისხის ამაღლებასა და ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ემსახურება.  

მთავრობა მუშაობს საერთაშორისო ბაზარზე, ეროვნული კულტურული ღირებუ-

ლებების პრომოუშენზე, რითაც ავრცელებს ქართულ კულტურას, ტურიზმის განვითა-

რებასთან ერთად. მთავრობის საერთაშორისო კულტურული პოლიტიკა, რომელიც 

მიზნად ისახავს საქართველოს კულტურის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას საერთა-

შორისო ასპარეზზე, კულტურათაშორისი დიალოგის გახსნასა და სოციალურ-კულტუ-

რული ურთიერთობების გაღრმავებას, ირიბად ზემოქმედებს საქართველოს ჩართვაზე 

საერთაშორისო ტურიზმის ურთიერთობებში.  

საქართველოსთვის, როგორც საერთაშორისო ტურიზმის მასპინძელი ქვეყნისთვის, 

მონაწილეობა საერთაშორისო ტურიზმის სოციალურ ურთიერთობათა სისტემაში, 

ტურისტების წარმომშობ ქვეყნებთან პარტნიორობის ფარგლებში, სხვადასხვა სახის 

სოციალური რისკებისა და მთავრობის სოციალურ სფეროზე მიმართული აქტივობის 

გათვალისწინებით, შემდეგ ეფექტებს იწვევს:  

 ქართული საზოგადოება სულ უფრო მეტად აცნობიერებს მასპინძლობის პრინ-

ციპებს ინსტიტუციონალურ დონეზე. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ 

ურთიერთობებში უმნიშვნელოვანეს მოვლენას წარმოადგენს ის, რომ მასპინძლობა, რო-

გორც კონცეფცია, ვრცელდება არა მარტო ტურიზმთან დაკავშირებულ სახელმწიფო და-

წესებულებებსა და სამეწარმეო სექტორში, არამედ ადგილობრივ მოსახლეობაშიც, რომე-

ლიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული საერთაშორისო ტურიზმთან და, ზოგადად, 

ტურიზმის სფეროსთან.  

 საქართველოს კულტურული ღირებულებები სულ უფრო მეტად საერთაშორისოდ 

აღიარებული ხდება. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სოციალური 

ურთიერთობები საქართველოს, როგორც კულტურული კერის, საერთაშორისო მასშტა-

ბით აღიარებას უწყობს ხელს.  

 ქართული საზოგადოება მეტად აცნობიერებს საკუთარი სოციალურ-კულტურულ 

თავისებურებების მნიშვნელობას. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს 

მონაწილეობის უმნიშვნელოვანეს სოციალურ ფუნქციას ქართულ საზოგადოებაში 
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საკუთარი სოციალურ-კულტურული ღირებულების გაცნობიერება წარმოადგენს. საუ-

ბარია არა უბრალო სიამაყეზე საკუთარი კულტურით, არამედ იმის გაცნობიერებაზე, 

რომ ქართული კულტურა საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესის საგანს შეიძლება 

წარმოადგენდეს, იგი შეიძლება შემოსავლის წყაროდ იქცეს და ამდენად, მას შენარჩუნე-

ბა და მოვლა ესაჭიროება.  

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ: 

ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ ურ-

თიერთობებში ერთვება სხვადასხვა მიზნით, მოგზაური ტურისტების მეშვეობით, რო-

მელთაგან მოგზაურთა ზოგიერთი ტიპი საქართველოსთვის ჯერჯერობით სიახლეს წარ-

მოადგენს, მაგალითად, განათლების მიზნით მოგზაური ტურისტები, კულტურული 

ღირებულების გაცნობის მიზნით მოგზაური ტურისტები, ახალგაზრდულ აქტივობებ-

თან, სპორტთან დაკავშირებით მოგზაური ტურისტები. 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება საქართველოსთვის, როგორც ტურიზმის 

მასპინძელი ქვეყნისთვის, სხვადასხვა სახის სოციალურ ცვლილებებს იწვევს. ქართული 

კულტურის სფეროში მუშაობა ფინანსურად მოგებიანი ხდება; სოფლის კრიზისული 

რეგიონების მცხოვრებლებს საკუთარი ცხოვრების წესი კომერციულად მოგებიანი უხდე-

ბათ, რაც სოფელს ინარჩუნებს; ტურიზმში დასაქმება კარგავს ,,დაბალი“ სამუშაოს იმიჯს 

და თანდათან პრესტიჟული ხდება. 

საერთაშორისო ტურიზმის საქართველოში გავრცელებასთან დაკავშირებით, ჩნდება 

სოციალური რისკები, რომლებმაც შეიძლება გაართულოს სამოგზაურო პროცესი. ხშირად 

მოსახლეობა უკმაყოფილოა კაზინოებისა და ღამის ცხოვრების მასშტაბებით ტუ-

რისტული დანიშნულების ადგილებში; ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ხანდახან 

არსებობს არატოლერანტული, ხანდახან კი ზედმეტად ტოლერანტული დამოკი-

დებულება საერთაშორისო მოგზაურების მიმართ; ტურისტული ინფრასტრუქტურის გან-

ვითარებას ზოგჯერ ეწირება ესა თუ ის კულტურული ძეგლი; კულტურული დამსგავსება 

არასაინტერესოს ხდის მოცემულ დანიშნულების ადგილს უცხოელებისთვის. 

მთავრობა, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეებზე, ებრძვის ტურიზმთან 

დაკავშირებულ ისეთ სოციალურ დანაშაულს, როგორიცაა, მაგალითად, ტრეფიკინგი; 

ცდილობს რა, შექმნას საინტერესო კულტურული პროგრამები ტურისტებისთვის, ხელს 
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უწყობს კულტურის შენარჩუნებას და განვითარებას; ცდილობს სხვადასხვა პროგრამის 

მეშვეობით ხელი შეუწყოს დასაქმებას ტურიზმში და აამაღლოს დასაქმებულთა 

კომპეტენციები, რითაც მათი ცხოვრების ხარისხზე ზემოქმედებს; მუშაობს 

საერთაშორისო ბაზარზე, ეროვნული კულტურული ღირებულებების პრომოუშენზე, და 

ამ გზით, ტურიზმის განვითარებასთან ერთად, ავრცელებს ქართულ კულტურას. 

საბოლოო ჯამში, საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს ჩართულობის 

ამაღლებას სხვადასხვა სოციალური ეფექტები მოაქვს ქვეყნისთვის: ქართული საზო-

გადოება სულ უფრო მეტად აცნობიერებს მასპინძლობის პრინციპებს ინსტიტუციონა-

ლურ დონეზე; საქართველოს კულტურული ღირებულებები სულ უფრო მეტად საერთა-

შორისოდ აღიარებული ხდება; ქართული საზოგადოება უკეთ აცნობიერებს საკუთარი 

სოციალურ-კულტურული თავისებურებების მნიშვნელობას. 
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თავი III. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი და საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება  

 

3.1. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სოციალურ-ეკონომიკურ 

სისტემაზე გავლენის ოპტიმალური მექანიზმი 

 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ერთ-

ერთ საკვანძო კომპონენტს წარმოადგენს. მისი გავლენა ქვეყნის ცხოვრებაზე მხოლოდ 

ეკონომიკური სისტემით არ შემოიფარგლება. ქვეყნის სოციალური ურთიერთობები ასე-

ვე განიცდის საერთაშორისო ტურიზმის ზემოქმედებას. ცვლილებათა სპექტრი იმდე-

ნად ფართოა, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია მათში რომელიმე ერთის გამოყოფა, 

გავლენის მნიშვნელოვანი მიმართულების გამოცალკევება და ზემოქმედების რომელიმე 

სფეროს დაფიქსირება.  

აქედან გამომდინარე, საჭიროა ყოვლისმომცველი მექანიზმის სქემის შექმნა, რომე-

ლიც ნათლად გვიჩვენებს საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ სისტემაზე საერ-

თაშორისო ტურიზმის ზემოქმედების ფაქტორებს, პროცესებს და შედეგებს.  

მსგავსი სქემა საშუალებას მოგვცემს ერთიანი მექანიზმის ფარგლებში დანახულ 

იქნას ყველა ფაქტორი, რომლებიც არსებობს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, ყვე-

ლა პროცესი, რომელთა მეშვეობითაც საერთაშორისო ტურიზმი საქართველოზე მოქმე-

დებს და ყველა სფერო, ეკონომიკური თუ სოციალური, რომლებიც ამ ზემოქმედების 

ქვეშ ექცევა. 

ნახაზების 1.2.; 1.3.; 2.2. და 2.6. მეშვეობით, ცალ-ცალკე იქნა აღწერილი საერთაშო-

რისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების სოციალური და ეკონომიკური მექანიზ-

მები, თუმცა აუცილებელია მათი ინტეგრირება ერთიან მოდელში.  

მოდელის ჩამოყალიბება მოგვცემს შესაძლებლობას, გამოიკვეთოს ყველა ტიპის 

პოზიტიური თუ ნეგატიური გავლენა, რომელთაც ადგილი აქვს საერთაშორისო ტუ-

რიზმის ზემოქმედების ფარგლებში. მოდელში მთავრობის კომპონენტის შემოტანა, ასე-

ვე, ინდუსტრიული კომპონენტის ცალკე გამოტანა საშუალებას მოგვცემს, დანახულ 
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იქნას პროცესები და გავლენები კერძო და საჯარო სფეროებში; ჩამოყალიბებულ იქნას 

ნეგატიური ეფექტების შემცირების და პოზიტიური ეფექტების გაძლიერების მოქმედე-

ბათა ოპტიმალური კომპლექსი კომპანიის და მთავრობის დონეზე. გარდა ამისა, მოდე-

ლი უნდა შეიცავდეს უკუკავშირსაც, რაშიც იგულისხმება უკვე აღნიშნულ მოქმედებათა 

კომპლექსის ზემოქმედება საერთაშორისო ტურიზმის ფუნქციონირებაზე ზოგადად. 

შემოთავაზებული მოდელი წარმოდგენილია დანართში 1. იგი მოიცავს 4 საკვანძო 

ელემენტს: 1. მიზეზები. 2. პროცესები. 3. შედეგები. 4. უკუკავშირი. 

მიზეზების ბლოკში აღწერილია ის სტიმულები, მოვლენები, რომლებიც აიძულებს 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონაწილეებს _ განახორციელონ მოქმედებები 

პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ სისტე-

მასთან. 

ხსენებული სტიმულები აღწერს საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სამ მონაწი-

ლეს: 1. მომხმარებელი. 2. მწარმოებელი. 3. დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტის ორ-

განიზაცია (დამო). ეს უკანასკნელი გულისხმობს სახელმწიფო, კერძო ან შერეულ 

მფლობელობაში არსებულ სტრუქტურას, რომელსაც ტურისტული დანიშნულების 

ადგილის (ტდა) მენეჯმენტის ფუნქციები აქვს მინიჭებული. ახალი შთაბეჭდილების მი-

ღების სურვილი, სწრაფვა ახალი ბაზრების ათვისებისკენ, ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე სიღარიბის დაძლევა წარმოადგენს სტიმულის მაგალითებს, რომლებიც უბიძ-

გებს საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონაწილეებს იმგვარი მოქმედებებისკენ, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე. 

პროცესების ბლოკი აღწერს მოვლენებს, რომლებსაც ადგილი აქვს საერთაშორისო 

ტურისტულ ბაზარზე საქართველოსთან მიმართებაში. ეს მოვლენები დამახასიათებე-

ლია მოცემული ბაზრისთვის ზოგადად და ასახავს ცვლილებებს როგორც მოთხოვნის, 

ისე მიწოდების მხარეს. 

როგორც წინა ბლოკში, აქაც აღიწერება საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სამი 

მონაწილისთვის დამახასიათებელი მოქმედებები. საერთაშორისო მოგზაურის მიერ სა-

ქართველოში განხორციელებული ვიზიტი, საერთაშორისო სასტუმრო ქსელის მიერ 

ქვეყანაში გახსნილი ახალი ობიექტი, კონკურენტი ტურისტული დანიშნულების ადგი-
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ლის მენეჯმენტის ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული სარეკლამო კამპანია _ იმ 

პროცესების მაგალითებია, რომლებიც ამ ბლოკში აღიწერება. 

შედეგების ბლოკი წარმოადგენს მოდელის საკვანძო ბლოკს. აქ ფიქსირდება, თუ რა 

გავლენა მოახდინა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებმა სო-

ციალურ და ეკონომიკურ სფეროებზე საქართველოში. ეს ბლოკი გვაჩვენებს ქვეყნის და 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ურთიერთმიმართებას.  

შედეგების ბლოკი აღწერს გავლენის სამ ობიექტს: 1. ადგილობრივი მოქალაქე. 2. 

ადგილობრივი ინდუსტრია. 3. ადგილობრივი დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტის 

ორგანიზაცია. დასაქმების შესაძლებლობის გაჩენა ადგილობრივი მცხოვრებისთვის, 

კონკურენციის გადიდება ინდუსტრიაში, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების 

ზრდა _ საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე გავლენის მაგალითებს წარმოადგენს. 

უკუკავშირის ბლოკში იგულისხმება ეფექტები, რომელსაც საქართველოს სოცია-

ლურ-ეკონომიკური რეალობა წარმოშობს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. საქარ-

თველოს ტურისტული დანიშნულების ადგილებში შექმნილი სიტუაცია, ასევე, ზოგა-

დად სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა ქვეყანაში, ეკონომიკურ აგენტთა მიერ 

განხორციელებული მოქმედებები გარკვეული ფორმით ისახება საერთაშორისო 

ტურისტულ ბაზარზე.  

ცხრილი 3.1. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონაწილეთა მოტივაცია 

 მოგზაური ინდუსტრია მთავრობა 

სოციალური 

მოთხოვნა მოგზაურობაზე, რეკ-

რეაციაზე, ახლის შეცნობაზე, 

ცნობისმოყვარეობა; კულტურა-

თაშორისი დიალოგის სურვილი 

(a1) 

სოციალური პასუხისმგებ-

ლობა თანამშრომელთა და 

საზოგადოების მიმართ (a4)  

სიღარიბის დაძლევა 

(a7) 

ეკონომიკური 
საერთაშორისო მოგზაურობისთ-

ვის საკმარისი შემოსავლების 

დონე (a2) 

მეტი მოგების მიღების სურ-

ვილი. (a5) 

საბიუჯეტო შემო-

სავლების გადიდება 

(a8) 

გარემო 
ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში 

მოგზაურობის სურვილი (a3) 

ეკოტურისტული პროდუქ-

ტების შექმნის სურვილი (a6)   

ეკოლოგიური ბა-

ლანსის შენარჩუ-

ნება (a9) 
 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 
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ამ ბლოკში კვლავ განიხილება გავლენა საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის სამ 

ძირითად მოქმედ პირზე. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის აღიარება, ტურის-

ტული პროდუქტების მრავალფეროვნების ზრდა ქართული პროდუქტების ხარჯზე, 

ძირითადი კონკურენტების ბაზრის წილის შემცირება _ უკუკავშირის მაგალითებს წარ-

მოადგენს. 

მიზეზები, რომლებიც ბიძგს აძლევს საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის 

მონაწილეთა მოქმედებებს, ჩამოთვლილია ცხრილში 3.1.  

მოგზაურის მოტივაცია შეიძლება განხილულ იქნას სამ ასპექტში. ესენია: 

სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური ასპექტები.  

1. მოთხოვნა მოგზაურობაზე, რეკრეაციაზე, ახლის შეცნობაზე, ცნობისმოყვარეობა, 

კულტურათაშორისი დიალოგის სურვილი (a1). მოგზაურობის სურვილი ადამიანების 

უმეტესობისთვის ბუნებრივი ცხოვრების წესის შემადგენელი ელემენტია. ადამიანები 

მოგზაურობენ მრავალი მიზეზით, რომელთა შორის ყველაზე ძლიერ მოტივატორს ახ-

ლის შეცნობა წარმოადგენს. მოგზაურები მუდამ ისწრაფვიან ესტუმრონ დანიშნულების 

ახალ ადგილებს, გაიცნონ მათი ისტორია, კულტურა, ყოფა-ცხოვრება, ტრადიცია, დაამ-

ყარონ კულტურათაშორისი დიალოგი და ა. შ. ასეთი ტიპის ადამიანებისათვის არ არსე-

ბობს სახელმწიფო საზღვრები, ცნობისმოყვარეობა მათ უბიძგებს, თანაბარ პირობებში 

იმოგზაურონ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. სწორედ ამ ტიპის ვიზი-

ტიორები წარმოადგენენ საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოთხოვნის მხარეს. სა-

ქართველოს როლი ამ ბაზარზე განისაზღვრება ხსენებული მოგზაურების სურვილით _ 

ეწვიონ ჩვენს ქვეყანას. 

ახლის შეცნობის სურვილი არა მხოლოდ დადებით მოვლენას უკავშირდება. 

ძეგლის დაზიანება, ინფრასტრუქტურის გადატვირთვა, ისტორიული ღირებულების 

სუვენირად წაღების სურვილი, ადგილობრივი კულტურის კომერციალიზაცია და 

კულტურული დაბინძურება, ტურისტული დანიშნულების ადგილის მაცხოვრებელთა 

ტრადიციების უპატივცემულობა, მომსახურე პერსონალის დაბალი კატეგორიის პირე-

ბად განხილვა _ საერთაშორისო მოგზაურობის თანამდევ მოვლენებს წარმოადგენს. 

2. საერთაშორისო მოგზაურობისთვის საკმარისი შემოსავლების დონე (a2). მოგზაუ-

რობის სურვილი არ არის საკმარისი მოგზაურობის განხორციელებისთვის, აუცილებე-
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ლია შესაბამისი ფინანსური რესურსების არსებობა. რაც უფრო მაღალია საერთაშორისო 

მოგზაურების შემოსავლები, მით უფრო მაღალი ხარისხის და მეტი რაოდენობის სამოგ-

ზაურო პროდუქტი იქნება შეძენილი მათ მიერ. მოგზაურობის წარმომშობ ქვეყნებში 

ეკონომიკური ზრდის ტემპი და ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის სი-

დიდე განაპირობებს ქვეყნის მოსახლეობის შესაძლებლობებს _ იმოგზაურონ როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყანაში შემოსავლების 

დონე განსხვავებულია და ამ ქვეყნებიდან მოგზაურები განსხვავებული ხარისხის და 

ფასის სერვისებით სარგებლობენ. მაგრამ, უნდა ითქვას, რომ ეკონომიკური კრიზისი ამ-

ცირებს მოგზაურობის მასშტაბებს ნებისმიერი ქვეყნიდან, განვითარებული იქნება ის 

თუ განვითარებადი. შესაბამისად, საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების გეოგ-

რაფია იცვლება იმის მიხედვით, თუ რა ეკონომიკური მდგომარეობა იქმნება მოგზაუ-

რობის წარმომშობ ქვეყნებში. 

3. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მოგზაურობის სურვილი (a3). როგორც წესი, ნე-

ბისმიერი მოგზაურისთვის შთაბეჭდილების მნიშვნელოვან ელემენტს გარემო წარმოა-

დგენს. ეს ნიშნავს, რომ საერთაშორისო მოგზაური ფულს იხდის ისეთ გარემოში ვიზი-

ტისთვის, რომელიც სასიამოვნოა შთაბეჭდილების მიღების თავლსაზრისით და უვნებე-

ლია ჯანმრთელობის ასპექტში. საერთაშორისო მოგზაურების დამოკიდებულება გარე-

მოს მიმართ საშუალებას აძლევს ტუროპერატორებსა და ტურსააგენტოებს _ შექმნან და 

გაყიდონ ეკოლოგიური ტურისტული პაკეტები. ასევე, აიძულებს მათ სხვადასხვა ტიპის 

ტურისტული პროდუქტის დაგეგმვისას გაითვალისწინონ გარემოსდაცვითი ასპექტები. 

მაგრამ, ეს ყველაფერი იმ შემთხვევაშია ჭეშმარიტება, თუ საერთაშორისო მოგზაური 

პასუხისმგებლობის გრძნობით აღსავსე პირია, რომელიც არა მარტო ითხოვს ეკოლო-

გიურად სუფთა გარემოს, არამედ იცავს კიდეც მას. ხშირად მოგზაურები ნაკლებად ფიქ-

რობენ მოცემულ გარემოში საკუთარი ვიზიტის შედეგებზე. ტყეების, პლაჟების, ზღვის 

და მდინარეების დაბინძურება, კოცონი და ხანძარი ტყეებში, გადაჭარბებული საავტო-

მობილო ნაკადების გამო წარმოქმნილი საცობები, ხმაური და დაბინძურებული ჰაერი _ 

საერთაშორისო მოგზაურების მიერ ტურისტული დანიშნულების ადგილის გარემო 

პირობებზე უარყოფითი გავლენის მაგალითებს წარმოადგენს. 
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ასევე, სამ ასპექტში შეიძლება ტურიზმთან დაკავშირებული ინდუსტრიის წარმო-

მადგენლის მოტივაციის განხილვა: 

4. სოციალური პასუხისმგებლობა თანამშრომელთა და საზოგადოების მიმართ (a4). 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მოქმედი ტუროპერატორის ან ტურსააგენტოს 

საქმიანობის ერთ-ერთ სტიმულს წარმოადგენს ამ კომპანიის სურვილი _ დაიჭიროს 

განსაზღვრული ადგილი საზოგადოებაში და შეასრულოს გარკვეული სოციალური 

ფუნქცია. ეს გამოიხატება ამ საწარმოს დამოკიდებულებაში თანამშრომლების მიმართ, 

ასევე, მის რეაქციაში მოცემულ საზოგადოებაში არსებულ სოციალურ სტიმულებზე.  

ტუროპერატორი ან ტურსააგენტო, მნიშვნელობა არ აქვს, ადგილობრივია ის თუ 

უცხოური, შეიძლება გარკვეულ სოციალურ ფუნქციებს ასრულებდეს საკუთარი 

თანამშრომლებისთვის. ურთიერთდახმარება, კვალიფიკაციის ამაღლებაში ხელშეწყობა, 

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წარმომადგენელი თანამშრომლის მხარდაჭერა 

შეიძლება შედიოდეს ან არ შედიოდეს ამგვარი კომპანიის კორპორაციულ კულტურაში, 

მაგრამ ამ კომპანიამ, გამომდინარე საქართველოს სოციალური ცხოვრების რეალო-

ბიდან, უნდა შექმნას ან შეცვალოს კორპორაციული კულტურა ამ მიმართულებით. 

5. მეტი მოგების მიღების სურვილი (a5). საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში მოქმე-

დი კომპანიის საქმიანობის ყველაზე მთავარ მოტივს მოგების მიღების სურვილი წარ-

მოადგენს. ტუროპერატორები ცდილობენ გამოიყენონ დანიშნულების მოცემული ადგი-

ლის სოციალურ-კულტურული და კლიმატურ-გეოგრაფიული თავისებურებები, არსე-

ბული ინფრასტრუქტურა, შრომითი მატერიალური და ფინანსური რესურსები, რათა 

შექმნან სხვადასხვა სახის ტურპაკეტები, რომლებზეც იქნება მოთხოვნა საერთაშორისო 

მოგზაურების მხრიდან.  

მოგების მიღების სურვილი ბიძგს აძლევს ინვესტიციებს. თუ სამეწარმეო უნარით 

დაჯილდოებული პირი ან პირთა ჯგუფი ხედავს, რომ საქართველოში ტურისტული 

დანიშნულების მოცემულ ადგილზე არსებობს ფაქტორები, რომლებზე დაყრდნობითაც 

შეიძლება შეიქმნას საერთაშორისო ბაზარზე კარგად გაყიდვადი ტურისტული პაკეტი, 

მაშინ ისინი ღებულობენ გადაწყვეტილებას მოცემულ ტერიტორიაზე ინვესტიციების 

განხორციელების შესახებ; ეს შეიძლება იყოს როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო 

ინვესტიცია. მოგების მიღების სურვილი იმდენად ძლიერი მოტივია, რომ მან შეიძლება 



88 

 

გადაფაროს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მოქმედი კომპანიის სხვა პოზიტიური 

მახასიათებლები. სწრაფი მოგების მიღებისთვის ტუროპერატორმა შეიძლება დაივი-

წყოს საკუთარი სოციალური და გარემოსდაცვითი ფუნქცია და შექმნას და გაყიდოს 

ისეთი ტურისტული პაკეტები, რომლებიც არ ითვალისწინებს ადგილობრივი მოსახლე-

ობის სოციალურ ინტერესებს, იწვევს კულტურული ღირებულებების დაზიანებას, ად-

გილობრივი ბუნებრივი რესურსების გადაჭარბებით გამოყენებას და ნაცლად ტერიტო-

რიის განვითარების კატალიზატორისა, მისი დეგრადაციის ფუნქცია შეასრულოს.  

6. ეკოტურისტული პროდუქტების შექმნის სურვილი (a6). საერთაშორისო ტურის-

ტულ ბაზარზე მოქმედი კომპანიების მისწრაფება ეკოლოგიურად ჯანსაღი ტურისტუ-

ლი პროდუქტების შექმნისადმი დამოკიდებულია მოთხოვნის ტიპზე _ თუ საერთაშო-

რისო მოგზაური მოითხოვს ეკოლოგიურად დაბალანსებულ პაკეტს, ტუროპერატორი 

იძულებულია მას ამგვარი პაკეტი მიაწოდოს. ამგვარად, გარკვეული დოზით საერთაშო-

რისო ტურისტული ბაზარი ყოველგვარი ჩარევის გარეშე, თავადვე ჭრის ტურიზმის 

ეკოლოგიაზე მავნე ზემოქმედების პრობლემას. ტუროპერატორმა თუ არ მიაწოდა მოგ-

ზაურს ეკოლოგიურად უვნებელი ტურისტული პროდუქტი, მაშინ საერთაშორისო მოგ-

ზაური მის მოხმარებაზე უარს იტყვის და კომპანია გამოვარდება ბაზრიდან. 

მეორე მხრივ, საერთაშორისო მოგზაური შეიძლება არც იყოს ორიენტირებული მოგ-

ზაურობის ეკოლოგიურ ასპექტებზე, ამ შემთხვევაში ტუროპერატორული კომპანია 

შეიძლება ორი მიმართულებით მოქმედებდეს:  

ა) თუ კომპანიის ხელმძღვანელობა წარმოადგენს სოციალური და ეკოლოგიური 

პასუხისმგებლობის მქონე პირს, მაშინ იგი თავად ქმნის მდგრად ტურისტულ პროდუქ-

ტებს, მიუხედავად იმისა, რომ მათზე მოთხოვნა არ არის. ამ შემთხვევაში, საერთაშორი-

სო ტურისტული ბაზარი ყოველგვარი ჩარევის გარეშე გადაჭრის ტურიზმთან და-

კავშირებულ ეკოლოგიურ პრობლემას.  

ბ) პრობლემა მთელი სიმწვავით დგება, როდესაც საერთაშორისო ტურიზმის 

სფეროში გარიგების არცერთ მონაწილეს არ აღელვებს გარემოსდაცვითი ასპექტები. ამ 

შემთხვევაში, ტურიზმის განვითარება გარემოს დაზიანებას იწვევს და ეს პრობლემა არ 

აღმოიფხვრება ბაზრის თვითრეგულირების ძალით, არც მოკლე და არც გრძელვადიან 

პერიოდში. ამგვარ სიტუაციებში გარემოს მდგომარეობა გაუარესდება მანამ, სანამ მოგ-
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ზაური ამ ტერიტორიაზე მოგზაურობას არ დაანებებს თავს, ხოლო ტუროპერატორი 

თავის საქმიანობას არ გააჩერებს. 

სახელმწიფო პოლიტიკის ორგანოების მოქმედების მოტივაცია შეიძლება ასევე გან-

ვიხილოთ სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებში. 

7. სიღარიბის დაძლევა (a7). საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მთავრობის ჩარე-

ვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიზანს წამოადგენს სიღარიბის დაძლევა. ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის თვითმმართველობის ორგანო, გამომდინარე ეკონომიკური 

განვითარების საერთო სახელმწიფოებრივი სტრატეგიიდან, თვლის რა ტურიზმს განვი-

თარების საკვანძო ფაქტორად, მონაწილეობს სხვადასხვა ინსტრუმენტის მეშვეობით 

ტურიზმის სფეროს ფუნქციონირებაში და ცდილობს ამ გზით გაზარდოს ადგილობ-

რივი მოსახლეობის კეთილდღეობა. ხსენებული ინსტრუმენტები გამოირჩევა დიდი 

მრავალფეროვნებით, დაწყებული შრომითი რესურსების კვალიფიკაციის ამაღლების 

ტრენინგებიდან, დამთავრებული ტურიზმში ინვესტიციების მოზიდვის პოლიტიკით.  

ამ ასპექტში მთავრობის საკვანძო ამოცანას წარმოადგენს ადგილობრივი მოქალაქეე-

ბის ტურიზმის სფეროში მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაშიც იგუ-

ლისხმება ტურიზმთან და მასპინძლობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში ადგი-

ლობრივი სამუშაო ძალის დასაქმების ხელშეწყობა, ასევე, ტურიზმის მომსახურების 

სფეროში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებული კერძო ინი-

ციატივების მხარდაჭერა. ამავე დროს, არასწორმა პოლიტიკამ შეიძლება საპირისპირო 

შედეგები მოგვცეს, და ნაცვლად სიღარიბის დაძლევისა, უფრო გაამძაფროს იგი. 

8. საბიუჯეტო შემოსავლების გადიდება (a8). ტურისტული დანიშნულების ადგილის 

მართვის ერთ-ერთ მიზანს ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლების ზრდა წარმოადგენს. 

ადგილობრივი ხელისუფლება მოქმედებს საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე იმ 

მიზნით, რომ გაზრდილმა ტურისტულმა ნაკადებმა მეტი შემოსავლები მოიტანონ, 

გაზარდონ დასაბეგრი ბაზა და მოუმატონ ფინანსური ნაკადები ყველა დონის, მათ 

შორის, ადგილობრივ ბიუჯეტს. ამავე დროს, გასათავლისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ 

საბიუჯეტო შემოსავლების პარალელურად, იზრდება საბიუჯეტო დანახარჯებიც. მთავ-

რობას უწევს სხვადასხვა სახის ხარჯების გაწევა ტურისტული დანიშნულების ადგი-

ლის საერთაშორისო ბაზარზე პრომოუშენისთვის, ტურიზმთან დაკავშირებული ინფრა-
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სტრუქტურის შექმნისა და განვითარებისთვის, სხვადასხვა მოვლენის, დღესასწაულე-

ბის დაფინანსებისთვის და ა. შ. 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მთავრობის მოქმედების ეფექტი დამოკიდე-

ბულია იმაზე, თუ რამდენს ხარჯავს იგი, რაზე ხარჯავს და რა შედეგი მოაქვს დანა-

ხარჯს. თუ მთავრობა რეკლამაზე და ინფრასტრუქტურაზე შედარებით მცირე მოცუ-

ლობის ფინანსური რესურსების დახარჯვით მოახერხებს შედარებით დიდი მასშტაბის 

საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების მოზიდვას, ამგვარი პოლიტიკა შეიძლება 

გამართლებულად ჩაითვალოს. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მთავრობამ შესაძლოა შეცვალოს საბიუჯეტო პოლიტიკა 

საერთაშორისო ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით, მაგალითად, საერთაშორისო ინვეს-

ტორებისთვის შექმნას საგადასახადო შეღავათები. ამ მოქმედების მოტივი მდგომა-

რეობს გრძელვადიან პერიოდში მეტი სარგებლის მიღებაში. 

9. ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნება (a9). კიდევ ერთი მოტივი, რომელიც განაპი-

რობებს მთავრობის მოქმედებას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, გარემოს დაც-

ვითი მოტივია. ერთი მხრივ, მთავრობის ვალდებულებაა უზრუნველყოს მოქალაქეები-

სთვის მოცემულ ტერიტორიაზე ჯანსაღი გარემო. მეორე მხრივ, მთავრობა აცნობიერებს, 

რომ ტურისტული დანიშნულების ადგილის ეკოლოგიური გარემოს შენარჩუნება და-

ნიშნულების ადგილის მიმზიდველობის დიდი ხნით შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს. 

სწორედ ამ მოტივებიდან გამომდინარე, მთავრობა ცდილობს ტურისტული დანიშნუ-

ლების ადგილის ბუნებრივი გარემოს ნორმალურ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. 

თუმცა, შესაძლებელია, ტურისტული დანიშნულების ადგილის თვითმმართველო-

ბა სულაც არ აღმოჩნდეს ასეთი შორსმჭვრეტელი. როგორც ცნობილია, პოლიტიკური 

საქმიანობა პოლიტიკური სარგებლების მიღებას საჭიროებს, ამდენად, საერთაშორისო 

ტურიზმის მხარდაჭერის პროცესში ადგილობრივი მთავრობის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები შეიძლება მოტივირებული იყოს არა მდგრადობის პრინციპებით, 

არამედ სოციალურ-ეკონომიკური და, აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური სარგებლე-

ბის რაც შეიძლება სწრაფად მიღების სურვილით, რაც შეიძლება წინააღმდეგობაში 

მოდიოდეს გარემოსდაცვით პირობებთან. ტურისტების დიდი რაოდენობით მოზიდვა, 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გარეშე, რაც იწვევს გადაჭარბებულ დატვირთვას 



91 

 

მოცემულ ტერიტორიაზე, შესაძლოა, დიდი შემოსავლებს იძლეოდეს მოკლევადიან 

პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში გაუარესებული ბუნებრივი პირობების და 

დარღვეული ეკოლოგიური ბალანსის გამო მოცემული ტერიტორია დადგება ტურის-

ტული ნაკადების მკვეთრი შემცირების და ადგილობრივ მოქალაქეთა ცხოვრების პირო-

ბების გაუარესების საფრთხის წინაშე. 

მოტივაციური სქემის შემდეგ აუცილებელია საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე 

მიმდინარე პროცესების აღწერა, რათა გარკვეულ იქნას, თუ როგორ მოქმედებს ეს 

პროცესები საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობაზე (ცხრილი 3.2.). 

ცხრილი 3.2. 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიმდინარე პროცესები 

 

 მოგზაური ინდუსტრია მთავრობა 

სოციალური 

დასვენების და რეკ-

რეაციის პროცესი, კუ-

ლტურათაშორისი დია-

ლოგის წარმართვა. (b1) 

კორპორაციული კულტუ-

რის პროცესების შესაბამი-

სად მოქმედება და საზოგა-

დოებრივი ურთიერთობის 

პოლიტიკის წარმოება. (b4) 

ადგილობრივ მოქალაქეთა 

საერთაშორისო ტურიზმთან 

დაკავშირებულ ინდუსტრიაში 

ჩართვისთვის აუცილებელი 

ღონისძიებების გატარება. (b7)  

ეკონომიკური 

მოგზაურობა შესაბა-

მისი თანხის საფასუ-

რად და ტურისტულ 

პაკეტში შესული სერ-

ვისების მოხმარება. (b2) 

მოთხოვნის შესაბამისი 

ტურისტული პაკეტების გა-

მოშვება და კონკურენტულ 

ბაზარზე მიწოდება. (b5) 

ინფრასტრუქტურის მოწეს-

რიგება, ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილის პრომოუშე-

ნი, დაბეგვრა და გადასახადე-

ბის მოკრება. (b8) 

გარემო 

ურთიერთობა ბუნებ-

რივ გარემოსთან, შთა-

ბეჭდილების მიღება და 

გარემოზე ზემოქმედე-

ბის პროცესი. (b3) 

გარემოს გამოყენება და გა-

რემოზე ზემოქმედება ტუ-

რისტული პაკეტების წარ-

მოების და რეალიზაციის 

პროცესში. (b6) 

გარემოსდაცვითი პოლიტი-

კის პროცესი. (b9) 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

მოგზაურის მიერ საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე განხორციელებული მოქმე-

დებები, ასევე, სამ ასპექტში შეიძლება იქნას განხილული: 



92 

 

1. დასვენების და რეკრეაციის პროცესი, კულტურათაშორისი დიალოგის წარმართვა 

(b1). საერთაშორისო ტურისტი ტურისტული დანიშნულების სხვადასხვა ადგილას 

მოგზაურობის დროს მოიხმარს ტრანსპორტირების სერვისს, კვების და განთავსების 

მომსახურებას, მოინახულებს კულტურულ ძეგლებს, სარგებლობს ისეთი სერვისებით, 

როგორიცაა: სამედიცინო, სადაზღვევო, ვალუტის გადაცვლის, ექსკურსიამძღოლის 

მომსახურება, შეიძენს სუვენირებს და ა. შ. ჯამში, ეს ყველაფერი ქმნის ერთიან შთაბეჭ-

დილებას მოგზაურობისგან. შეიძლება ითქვას, რომ ტურისტული პროდუქტის მოხმა-

რებაც შთაბეჭდილებების მიღების პროცესია. გარდა ამისა, მოგზაურობის განუყოფელ 

ელემენტს წარმოადგენს ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან და კულტურა-

თაშორისი დიალოგი. ამ პროცესებს გააჩნია როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხა-

რეები. 

მოგზაურობის დადებით მხარეს უდავოდ წარმოადგენს ტურისტის მიერ სხვა ქვეყ-

ნის კულტურის გაცნობა, მისი მნიშვნელობის და როლის გაცნობიერება, რაც თავისთა-

ვად ქმნის პატივისცემას ტურისტული დანიშნულების ადგილის კულტურის მიმართ. 

ამ ადგილის მკვიდრთა ყოველდღიურ ყოფა-ცხოვრებაში ჩართულობა ტურისტს 

აძლევს შესაძლებლობას _ დაინახოს ახალი ღირებულებები, გაეცნოს ცხოვრების 

ახლებურ წესს, შეიცნოს რაიმე ახალი და საინტერესო, გაიფართოვოს მსოფლმხედვე-

ლობა და ა. შ. 

უარყოფით მხარედ შეიძლება ჩაითვალოს ადგილობრივთა და მოგზაურთა შორის 

კულტურული დიალოგის არარსებობა. უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება მოგზაუ-

რის ერთგვარი „ჩაკეტილობა“. საერთაშორისო ტურისტი შეიძლება არ ეცნობოდეს 

ადგილობრივ კულტურას, სარგებლობდეს მხოლოდ ტურისტულ პაკეტის სერვისებით, 

ერთგვარად ზემოდან უყურებდეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, განსაკუთრებით 

მაშინ, თუ იგი უფრო განვითარებული ქვეყნის წარმომადგენელია, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ კულტურული დიალოგი არ ხორციელდება.  

გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს მოგზაურის მოთხოვნები სერვისის მიმართ. 

შესაძლოა, არსებობდეს განსხვავებული მიდგომები მასპინძლობის პროცედურებისად-

მი მოგზაურისა და მასპინძლის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ბაზრის მუშაობის პრინციპი 

აიძულებს მეწარმეს მოერგოს მომხმარებლის მოთხოვნებს, ამ პროცესში კი ძნელია 
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საზღვრის გავლება სტუმრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და მასპინძლობის 

საკუთარი ტრადიციების დაკარგვას შორის. 

2. მოგზაურობა შესაბამისი თანხის საფასურად და ტურისტულ პაკეტში შესული 

სერვისების მოხმარება (b2). საერთაშორისო მოგზაურები განსხვავდებიან მათ ხელთ 

არსებული ფინანსური რესურსების რაოდენობისა და მოგზაურობის ტიპის მიხედვით. 

მაღალი შემოსავლის მქონე მოგზაურებს შესაძლებლობა აქვთ უფრო მრავალფეროვანი 

ტურისტული მომსახურება შეიძინონ. შესაბამისად, ასეთი მოგზაურები ტურიზმის ინ-

დუსტრიის უფრო მეტ პროდუქტს მოიხმარენ და უფრო მეტ შემოსავლებს უტოვებენ 

ტურისტული დანიშნულების ადგილს.  

მეორე მხრივ, დაბალშემოსავლიანი მოგზაურების მხრიდან ტურისტული პროდუქ-

ტების მიმართ მოხმარების მასშტაბებიც და სტრუქტურაც სხვანაირია. ისინი უფრო და-

ბალი ხარისხის სერვისებს შეიძენენ, უფრო იაფად და უფრო ნაკლებს, შესაბამისად, 

ყოველი ამგვარი მოგზაური შედარებით ნაკლებს ხარჯავს ტურისტული დანიშნულების 

ადგილას. თუმცა, ეს სრულებით არ ნიშნავს, რომ ამგვარ მოგზაურობას ნაკლები 

ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს ტურისტული დანიშნულების ადგილისთვის. 

მოგზაურობის ტიპი, ასევე, გავლენას ახდენს შეძენილი ტურისტული მომსახურე-

ბის სტრუქტურაზე. რეკრეაციული ტიპის მოგზაურობაში ტურისტი უფრო მეტ სამედი-

ცინო მომსახურებას მოიხმარს, ვიდრე ზღვაზე დასვენების დროს. მეორე მხრივ, მოგზა-

ურობის უკანასკნელი ტიპი გულისხმობს ზღვასთან დაკავშირებული ისეთი სერვისე-

ბის მიღებას, როგორიცაა კატამარანის მომსახურება, პლაჟის საშხაპეები, საცეკვაო კლუ-

ბები და მისთ. 

შესაბამისად, ყოველი ტიპის მოგზაურობის უკან დგას ეკონომიკური სისტემის გან-

სხვავებული სფეროები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ძირითად საშუალებებს _ საბრუ-

ნავ კაპიტალს და სამუშაო ძალას იყენებენ საბოლოო პროდუქტის შექმნისა და მოგზაუ-

რისთვის მიწოდების პროცესში. 

3. ურთიერთობა ბუნებრივ გარემოსთან, შთაბეჭდილების მიღება და გარემოზე 

ზემოქმედების პროცესი (b3). მოგზაურობის პროცესი ყველა შემთხვევაში გულისხმობს 

გარკვეულ ბუნებრივ პირობებში შთაბეჭდილებების მიღებას, გარემოს ელემენტებით 

სარგებლობას და მასზე ზემოქმედებას. როგორც უკვე აღინიშნა, მოგზაური ორგვარად 
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ზემოქმედებს გარემოზე. ერთი მხრივ, ბუნებრივი გარემო შთაბეჭდილებების ელემენტს 

წარმოადგენს, მაგალითად: გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვება. ამავე დროს, მოგზა-

ური იყენებს გარემოს ელემენტებს, მაგალითად: აჩაღებს კოცონს, თევზაობს, ნადირობს 

და ა. შ. რა თქმა უნდა, გარემოს ელემენტების ასეთი გამოყენება ასევე შეადგენს მოგზაუ-

რობის შთაბეჭდილების შემადგენელ ნაწილს. თუმცა, მეორე მხრივ, გარემოს გამოყენე-

ბის ეს პროცესი, ამავდროულად, გარემოზე ზიანის მიყენებასაც ნიშნავს. ხანძრები, 

გადაშენების პირას მდგარი ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენლები, გარკვეულწილად, 

სწორედ არაადეკვატურად დაგეგმილი და განხორციელებული მოგზაურობის და არა-

სწორი რეგულირების შედეგია. ადამიანი ზემოქმედებს ბუნებრივ გარემოზე როგორც 

მასში მოგზაურობის პროცესში, ისე კომუნალური და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტუ-

რით სარგებლობის დროს. ამის შედეგია ტურისტული დანიშნულების ადგილებში 

გადაჭარბებული რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გამონაბოლქვით 

ჰაერის დაბინძურება, ხმაური, კომუნალური ინფრასტრუქტურის გადაჭარბებული მოხ-

მარება. ზედნაშენი ინფრასტრუქტურის შექმნის პროცესში ზიანდება ფლორა, ფაუნა, 

კულტურული ფენები; თანმდევი მტვერი და ხმაური უარყოფითად მოქმედებს 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის გარემოსა და იმიჯზე. 

ტურიზმთან დაკავშირებულ ინდუსტრიაში მიმდინარე პროცესები შეიძლება იქნას 

განხილული ისევ სამ ასპექტში: 

4. კორპორაციული კულტურის პროცესების შესაბამისად მოქმედება და საზოგა-

დოებრივი ურთიერთობის პოლიტიკის წარმოება (b4). შიდა კორპორაციული კულტურა 

მნიშვნელოვანია ტურისტულ სფეროში მოქმედი ორგანიზაციისთვის. განსაკუთრებით 

მათთვის, ვისაც მოგზაურთან უშუალო შეხება აქვს. ამ შემთხვევაში, კორპორაციული 

კულტურა მოგზაურისთვის გაწეული სერვისის შემადგენელი ნაწილი ხდება და საერ-

თაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას 

უწყობს ხელს. გარდა ამისა, საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზა-

ცია, როგორც წესი, სხვადასხვა ქვეყნის ეთნიკური ჯგუფებისა და კულტურის წარმო-

მადგენლებისგან შედგება, რაც განსაკუთრებულ მოთხოვნებს უყენებს სოციალური 

პროცესების მენეჯმენტს კომპანიებში და აუცილებელს ხდის სტაბილური სოციალური 

გარემოს ჩამოყალიბებას ამგვარ ორგანიზაციებში.  



95 

 

ამასთან, კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ადეკვატური საზოგადოებრივი პოლიტი-

კის წარმოება. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაცია როგორც ში-

და, ისე გარე სოციალურ ურთიერთობებში ერთმნიშვნელოვნად უნდა ატარებდეს ურ-

თიერთპატივისცემის, განსხვავებული კულტურის აღიარებისა და თანადგომის პრინცი-

პებს. მნიშვნელოვანია, ორგანიზაციამ შეასრულოს სოციალური ფუნქცია ტურისტული 

დანიშნულების მოცემულ ადგილზე, რაც განაპირობებს განსხვავებული ინტერესების 

მქონე ჯგუფების კეთილგანწყობას მოცემული კომპანიის და ზოგადად, საერთაშორისო 

ტურიზმისადმი. 

5. მოთხოვნის შესაბამისი ტურისტული პაკეტების გამოშვება და კონკურენტულ 

ბაზარზე მიწოდება (b5). საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაცია, 

ითვალისწინებს რა მომხმარებლის მოთხოვნებს, გეგმავს, აწარმოებს და ყიდის ტურის-

ტულ პაკეტებს. წარმოების პროცესში იგი ეყრდნობა ადგილობრივ, შრომით, კაპიტა-

ლურ და მიწის რესურსებს; უწევს კონკურენტულ ბრძოლას მომხმარებლისთვის კომპა-

ნიებს როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილზე, ისე საერთაშორისო ტურის-

ტულ ბაზარზე. ცდილობს გააუმჯობესოს სერვისი მომხმარებლის მეტი რაოდენობის 

მოზიდვის მიზნით.  

თუმცა ტურისტული პროდუქტის წარმოების და გაყიდვის პროცესი დაკავშირებუ-

ლია გარკვეულ შეუსაბამობებთან. კერძოდ, მომხმარებლის მოთხოვნები შეიძლება არ 

ემთხვეოდეს მწარმოებლის გეგმებს. ჯერ ერთი, მომხმარებლის გემოვნება ყოველთვის 

იცვლება. მეორეც, მწარმოებლის მიერ ჩატარებული კვლევა შეიძლება არასრული იყოს, 

ამის გამო, ხშირად, სერვისის გაწევის პროცესში, მეწარმეს ოპერატიულ რეჟიმში 

მიღებული გამოცდილების საფუძველზე უხდება კორექტივების შეტანა. 

ამასთან, შეიძლება მხოლოდ ადგილობრივი რესურსების ბაზაზე ვერ ხერხდებოდეს 

მოთხოვნის ადეკვატური ტურისტული პროდუქტის წარმოების განხორციელება. ამ შემ-

თხვევაში, საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ ორგანიზაციას უწევს იმპორ-

ტულ შრომით და კაპიტალურ რესურსებზე დაყრდნობა, რაც ნიშნავს, რომ მიუხედავად 

ტურისტული კომპანიის ეფექტიანობისა, ადგილობრივი რესურსი არ არის ჩართული 

წარმოების პროცესში და შესაბამისად, სარგებელსაც ვერ ღებულობს. 
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საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი შეიძლება სულაც არ იყოს კონკურენტული. ამ 

ბაზარზე შეიძლება მოქმედებდეს რამდენიმე მსხვილი ტუროპერატორი, რომელთაც 

აქვთ საკმარისი ფინანსური რესურსები და გამოცდილება იმისთვის, რომ მართვის 

საკუთარ სფეროში მოაქციონ სულ უფრო მეტი ტურისტული დანიშნულების ადგილი, 

არ შეუშვან ბაზარზე ახალშექმნილი კომპანიები ან გააგდონ ბაზრიდან შედარებით სუს-

ტი ტუროპერატორები. ამ შემთხვევაში ზარალობს საერთაშორისო ბაზარი მთლიანად, 

რადგან კონკურენციის სიმცირე უარყოფით გავლენას ახდენს მომხმარებლის მიერ ამ 

ბაზრიდან მიღებულ სარგებელზე.  

თუ საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაცია თავად წარმოად-

გენს ამგვარ მონოპოლისტს, მაშინ მისი რენტაბელობის დონე მაღალია, თუმცა ეს მიღ-

წეულია ბაზარზე ბატონობის ხარჯზე. მეორე მხრივ, თუ ეს ორგანიზაცია ახლადწარ-

მოქმნილ, ან სუსტ კომპანიას წარმოადგენს, მონოპოლიურ ბაზარზე მისი გადარჩენის ან 

მაღალი მოგების მიღების შანსები დაბალია. 

6. გარემოს გამოყენება და გარემოზე ზემოქმედება ტურისტული პაკეტების წარ-

მოების და რეალიზაციის პროცესში (b6). ტურისტული პროდუქტის წარმოების პროცეს-

ში ძნელია საზღვრის გავლება გარემოს დაცვის და მოგების მიღების პროცესებს შორის. 

მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაცია 

შეიძლება ორიენტირებული იყოს გარემოს დაცვაზე ან აწარმოებდეს მოთხოვნის შესა-

ბამის ეკოლოგიურ ტურისტულ პროდუქტებს, ძნელია გაუძლო მაღალი მოგების მიღე-

ბის ცდუნებას, როდესაც ტურისტული პაკეტი კარგად იყიდება. მით უმეტეს, როდესაც 

კონკრეტული ორგანიზაცია მთლიანად ან ნაწილობრივ ნასესხები კაპიტალის ხარჯზეა 

შექმნილი და კრედიტორის წინაშე სარგებლის გადახდის ვალდებულება აქვს აღებული. 

მთავრობის მოქმედებები ტურიზმთან დაკავშირებულ სფეროში სოციალურ, ეკონო-

მიკურ და გარემოსდაცვით ელემენტებს შეიცავს: 

7. ადგილობრივ მოქალაქეთა საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ ინდუს-

ტრიაში ჩართვისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება (b7). კავშირ-ურთიერთობე-

ბის ჩამოყალიბების სქემაში მოცემული პროცესი ერთ-ერთ ყველაზე რთულად განხორ-

ციელებად პროცესს წარმოადგენს, განსაკუთრებით, თუ საუბარია ისეთ პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ სისტემებზე, რომლებშიც თანასწორობა საკვანძო პრინციპად არის აღე-
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ბული, თუმცა იგივე მართებულია ნებისმიერი სხვა სისტემისთვისაც. თუ მთავრობამ 

მაინც გადაწყვიტა და დისკრიმინაციული გარიგება მოახვია თავს ტურიზმის სფეროში 

მოქმედ ორგანიზაციებს, მაგალითად: დაუდო მათ პირობა დასაქმებულებში ადგილობ-

რივების რაღაც სავალდებულო წილის შესახებ, ამგვარი გარიგება ჩაშლის დიდი რისკის 

ქვეშ დგას, რადგან ინვესტორთა დიდი ნაწილი, რომელიც მოგებაზე ზრუნავს და ეძებს 

არა ადგილობრივთა დასაქმების შესაძლებლობებს, არამედ ყველაზე კვალიფიციურ 

ძალას, მიუხედავად იმისა, იქნება ის ადგილობრივი თუ არა, შეიძლება არ დათანხმდ-

ნენ ამ ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტის განხორციელებას იმის გამო, რომ 

ნაკლებკვალიფიციური ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მიზეზით, მათი რენ-

ტაბელობა შესაძლოა დაგეგმილზე ნაკლები აღმოჩნდეს. 

მთავრობის ამგვარი ჩარევა მით უმეტეს წარმოუდგენელია თანასწორობაზე დაფუძ-

ნებულ ეკონომიკურ სისტემაში. ასეთ სისტემაში ზემოთ აღნიშნული გარიგების მსგავსი 

შეთანხმება საერთოდ შეუძლებელია; მეწარმე თვითონ გადაწყვეტს, ვინ დაიქირაოს და 

ვინ _ არა. თუმცა ამ სისტემაში მთავრობას რჩება სოციალური ფუნქცია, მან უნდა უზ-

რუნველყოს საკუთარი მოქალაქეების დასაქმება და შემოსავლები. სახელმწიფო ორგა-

ნოებს, მიუხედავად ეკონომიკური სისტემისა, რჩება მოსახლეობის საერთაშორისო ტუ-

რიზმის სფეროში ჩართვის მხოლოდ არაპირდაპირი მეთოდები, კერძოდ, ადგილობ-

რივთა შრომის ნაყოფიერებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისკენ მიმართული ზომები, 

მათ შორის: განათლების სფეროს მხარდაჭერა; სასწავლო გრანტების სისტემა; მთელი 

ცხოვრების მანძილზე განათლების მიღების სისტემის დანერგვა; პროფესიული და 

უმაღლესი განათლების სტანდარტების დანერგვა და კონტროლი; შრომის კოდექსის მი-

ღება და ცხოვრებაში გატარება; პროფესიული კავშირების საქმიანობის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა; შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემის შემოღება. 

8. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ტურისტული დანიშნულების ადგილის პრო-

მოუშენი, დაბეგვრა და გადასახადების მოკრება (b8). როგორც წესი, საერთაშორისო ტუ-

რიზმთან დაკავშირებული მოქმედებები მთავრობის მხრიდან ტურიზმის ერთიანი 

სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია. ამგვარი სტრატეგია ერთიან ჩარჩოში აქცევს საერ-

თაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოს მოქმედე-

ბებს, ახდენს ამ მოქმედებათა გაწერას დროში და ანაწილებს რესურსებს. 
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თავისთავად ცხადია, რომ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება საერთაშორისო ტუ-

რიზმზე ორიენტირების გარეშეც წარმოადგენს მთავრობის ფუნქციას. საერთაშორისო 

ტურიზმზე ორიენტირება ცვლის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებას. 

ინფრასტრუქტურის განვითარების განხორციელება მიმდინარეობს სამომავლო ტუ-

რისტული ნაკადების მიღებისა და გატარების, ტურისტული ღირსშესანიშნაობების 

ხელმისაწვდომობის გადიდების, ტურისტული ზონების გამოყოფის და კომუნალური 

ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფის მიმართულებით. 

ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი ორგანო ირჩევს მიზ-

ნობრივ ბაზრებს, აძლევს უფლებამოსილებას შესაბამის ორგანოს, რომელიც განახორ-

ციელებს ტურისტული დანიშნულების ადგილის საბაზრო წინსვლას ისეთი განსხვავე-

ბული მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა: სარეკლამო რგოლები საერთაშორისო მე-

დიაში; ტურისტული დანიშნულების ადგილის ინტერნეტსივრცის შექმნა და უზრუნ-

ველყოფა; საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა ტურისტული ინდუ-

სტრიის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან ერთად; მოლაპარაკების წარმართვა საერ-

თაშორისო ტურისტულ სააგენტოებთან და ტუროპერატორებთან პარტნიორობის 

თაობაზე. 

დაბეგვრის თვალსაზრისით, ტურიზმის ინდუსტრიისადმი მიდგომა იცვლება სხვა-

დასხვა ეკონომიკურ სისტემაში სხვადასხვა პოლიტიკურ-ეკონომიკური ხედვის მქონე 

მთავრობის შემთხვევებში. ერთი მხრივ, მთავრობა შეიძლება ცდილობდეს აღმავლობის 

გზაზე მდგარი ტურისტული ინდუსტრიისგან რაც შეიძლება მეტი გადასახადი მიიღოს 

და ამ მიზნით დაბეგროს ინდუსტრია სხვადასხვა გადასახადით და მოსაკრებლით 

ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე; მეორე მხრივ, მთავრობა ტურიზმს შეიძლება 

თვლიდეს სტრატეგიულ დარგად და მასთან დაკავშირებული პირებისთვის სხვადასხვა 

სახის საგადასახადო შეღავათების და სუბსიდირების პოლიტიკას ახორციელებდეს. ერ-

თიც და მეორეც, პრინციპში, არღვევს თანასწორობის პოსტულატს და ნიშნავს, რომ მთა-

ვრობა სხვადასხვაგვარად უდგება საკუთარ ქვეყანაში მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებს. 

9. გარემოსდაცვითი პოლიტიკის პროცესი (b9). მთავრობის მოქმედება გარემოსდაც-

ვით სფეროში სხვადასხვა სახის ღონისძიებათა განხორციელებას ითვალისწინებს: „პი-

გუს გადასახადის“ პრინციპით ეკოლოგიური გადასახადის დაწესება საშუალებას აძ-
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ლევს მთავრობას მოცემულ ტურისტულ ტერიტორიაზე განთავსებულ ორგანიზაციებს 

შეამცირებინოს წარმოების მოცულობა და ამით შეკვეცოს გარემოზე მავნე ზემოქმედე-

ბის მასშტაბები. იგივე მიზანს ემსახურება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების პო-

ლიტიკა, რომლის საფუძველზეც მთავრობა აღწევს ბიზნესსექტორის ეკოლოგიაზე ნეგა-

ტიური გავლენის მისაღებ, მისთვის სასურველ დონეს. 

მთავრობა ფლობს გარემოსდაცვითი მიზნების სხვა ინსტრუმენტებსაც, კერძოდ: სა-

კუთრებითი უფლებების მკაფიოდ განსაზღვრა ახდენს საერთაშორისო ტურიზმის თა-

ვისუფალ ბაზარზე მეწარმეებსა და რესურსების მფლობელებს შორის იმ ურთიერთობე-

ბის ჩამოყალიბებას, რომლებსაც ქოუზის თეორემა აღწერს. მთავრობა, ასევე, ქმნის ეკო-

ლოგიის სფეროში დანაშაულის გამოვლენისა და რეაგირების ორგანიზაციებს, როგორი-

ცაა, მაგალითად, გარემოს დაცვის ინსპექცია. 

ცხრილი 3.3. 

შედეგები 

 ადგილობრივი ინდუსტრია მთავრობა 

სოციალური 

იცვლება დასაქმების და 

სიღარიბის დონეები (c1) 

იცვლება სოციალურ ურ-

თიერთობათა სისტემა და-

საქმებულსა და დასაქმე-

ბულს, დამსაქმებელსა და 

საზოგადოებას შორის (c4) 

იცვლება სოციალური და 

პოლიტიკური ვითარება 

ტურისტული დანიშნულე-

ბის ადგილზე (c7) 

ეკონომიკური 

იცვლება შემოსავლის 

დონე (c2) 

იცვლება ტურიზმის ინ-

დუსტრიაში წარმოდგენი-

ლი ორგანიზაციების რენ-

ტაბელობა (c5) 

იცვლება საბიუჯეტო შემო-

სავლებისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების მასშტაბები და 

სტრუქტურა (c8) 

გარემო 

იცვლება ადგილობრი-

ვი მოქალაქის საცხოვ-

რებელი გარემოს მდგო-

მარეობა (c3) 

იცვლება ტურიზმის ინ-

დუსტრიაში წარმოდგენი-

ლი ორგანიზაციების გარე-

მოზე ზემოქმედების მასშ-

ტაბები და ფორმა (c6) 

იცვლება გარემოს მდგომა-

რეობა ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილზე (c9) 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

მთავრობა, ასევე, იყენებს გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ირიბ მეთოდებს, 

რომლის ერთ-ერთი მაგალითია ეკოლოგიური განათლება. იგი ახორციელებს 
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სხვადასხვა პრევენციულ ღონისძიებას, მათ შორის: ეროვნულ პარკებში მნახველთა 

დაშვების შეზღუდვა; ნადირობის წესების დადგენა და სამონადირეო მეურნეობებზე 

ლიცენზიების გაცემა; ხე-ტყით სარგებლობის კანონებისა და ნორმების შექმნა; 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გამონაბოლქვის კონტროლი. 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მიმდინარე პროცესებს მივყავართ გარკვეულ 

შედეგებამდე ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი ტურისტული ინდუსტრიის 

და ტურიზმთან დაკავშირებულ სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის (ცხრილი 3.3): 

1. იცვლება დასაქმების და სიღარიბის დონეები (c1). ადგილობრივი მოსახლეობის 

საერთაშორისო ტურიზმში ჩართულობის გადიდება ცვლის სოციალურ ურთიერთო-

ბებს ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილას. პირველ რიგში, ამგვარი ჩართუ-

ლობა აიძულებს ადგილობრივებს, გადააფასონ თავიანთი დამოკიდებულება მოგზაუ-

რის, სხვა კულტურისა და ცხოვრების, განსხვავებული წესის მიმართ. გარდა ამისა გაჩნ-

და მიდრეკილება ბიზნესის წარმოების მიმართ. თავისთავად ცხადია, საერთაშორისო 

ტურიზმის განვითარების პროცესში განსხვავებული კულტურების შეხვედრა ადგილო-

ბრივთა ცხოვრების წესზეც იმოქმედებს. დასაქმების ზრდა გავლენას ახდენს სიღარიბის 

შემცირებაზე და ამავე დროს, ცვლის ადგილობრივთა დამოკიდებულებას სიღარიბის 

მიმართ. 

სოციალურ ურთიერთობათა შინაარსი შეიძლება შეიცვალოს ნეგატიური მიმართუ-

ლებითაც, მაგალითად: თუ არ იქნა მიღწეული ადგილობრივ მოქალაქეთა საკმარისი 

ჩართულობა საერთაშორისო ტურიზმის ურთიერთობებში, მაშინ დამოკიდებულება 

საერთაშორისო მოგზაურობის მიმართ შეიძლება იყოს უარყოფითი და იწვევდეს სოცია-

ლურ დაძაბულობას მოცემულ ტერიტორიაზე. მეორე მხრივ, ადგილობრივი 

მოქალაქეების გადაჭარბებული აქცენტი ტურიზმზე შეიძლება იწვევდეს ადგილობრივი 

ფასეულობების ზედმეტ კომერციალიზაციას და იმ საბაზისო ღირებულებების 

დაკარგვას, რომელზეც დგას და რომლითაც გამოირჩევა მოცემული საზოგადოება. 

2. იცვლება შემოსავლის დონე (c2). საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას ტუ-

რისტული დანიშნულების ადგილზე, უპირველეს ყოვლისა, ეკონომიკური სარგებელი 

მოაქვს. ამ სარგებლის საკვანძო ელემენტი კი ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მიღე-
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ბული შემოსავლებია. ეს სარგებლები შეიძლება იყოს გამოხატული როგორც პირდა-

პირი, ისე ირიბი, ინდუცირებული და მულტიპლიკატორული გავლენების ფორმით. 

პირდაპირი გავლენა გულისხმობს ტურისტების მიერ წვლილის შეტანას იმ დარგე-

ბის განვითარებაში, რომლებიც უშუალო კონტაქტშია მოგზაურებთან. მაგ.: საქართვე-

ლოს რკინიგზა, სასტუმრო „შერატონ ბათუმი“ და რესტორანი „აჭარული სახლი“ უშუა-

ლო კავშირშია ტურისტებთან და უწევენ მათ ტრანსპორტირების, განთავსებისა და 

კვებით მომსახურებას. სწორედ ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ პირდაპირი გავლენის 

ობიექტებს. თანხა, რომელსაც მოგზაურები ამ ობიექტებში ხარჯავენ, ეკონომიკაზე 

ტურიზმის პირდაპირ გავლენას წარმოადგენს. 

ირიბი გავლენა გულისხმობს იმ სფეროების განვითარებას, რომლებიც წარმოადგენს 

მიმწოდებლებს იმ ობიექტებისათვის, რომლებიც უშუალო კავშირშია ტურისტებთან. 

მაგ.: სასტუმრო ინდუსტრია ღებულობს კვების პროდუქტებს ფერმერული მეურნეობე-

ბიდან, ხოლო თეთრეულს ნომრებისთვის _ ადგილობრივი საფეიქრო მრეწველობიდან. 

ხსენებული ობიექტები არაპირდაპირი გავლენის დაწესებულებებია. გარდა ამისა, 

ტურისტული პროდუქტის წარმოებისა და მიწოდების ორგანიზებისთვის აუცილებელი 

საინვესტიციო დანახარჯები, ასევე, მთავრობის მიერ ტურიზმის ხელშეწყობისთვის 

გაწეული ხარჯები მიეკუთვნება ირიბი გავლენის კატეგორიას. 

ინდუცირებულ გავლენაში იგულისხმება ტურიზმის სფეროში პირდაპირ და არა-

პირდაპირ დასაქმებულთა მიერ გაწეული დანახარჯების შედეგად შექმნილი მთლიანი 

შიდა პროდუქტის ოდენობა. 

წინამდებარე კვლევის მიზნებისთვის მულტიპლიკატორულ გავლენაში მოიაზრება 

ტურიზმის პირველად და მეორეულ სექტორებში დასაქმებულთა მიერ გაწეული და-

ნახარჯების (თანხა, რომელსაც ზევით ინდუცირებული გავლენა ვუწოდეთ) შემდგომი 

მულტიპლიკაცია ტურისტული დანიშნულების ადგილზე. რაც შეეხება პირველ და მეო-

რე სექტორებს, პირველ სექტორში იგულისხმება ტურისტებთან უშუალო კონტაქტში 

მყოფი სფეროები, ხოლო მეორე სექტორში _ ნახსენები სფეროების მიმწოდებელი 

დარგები. 

3. იცვლება ადგილობრივი მოქალაქის საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობა (c3). 

ყველაზე მკაფიო შედეგი ტურისტული დანიშნულების ადგილის საერთაშორისო ტუ-
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რისტულ ბაზარზე შესვლის შემდეგ, რაც, პირველ რიგში, მოქმედებს გარემოზე და ჩანს 

შეუიარაღებელი თვალით, არის ხმაური, მტვერი და საცობები. პირველი წარმოიშობა 

ტურისტული პროდუქტის მომხმარებელთა ჭარბი ნაკადების მოდინებით, განსაკუთრე-

ბით, ტურისტული დანიშნულების ისეთ ადგილებში, სადაც დღესასწაულები და მუსი-

კასთან დაკავშირებული გართობის სხვა სახეობები დასვენების მნიშვნელოვან ელე-

მენტს შეადგენენ. ტურისტულ სუპერსტრუქტურებში ინვესტირების პროცესი _ პლუს 

სახელმწიფო კაპიტალდაბანდებები ინფრასტრუქტურაში, განსაკუთრებით, ტურისტუ-

ლი დანიშნულების ადგილის სასიცოცხლო ციკლის აღმავლობის და პიკის ფარგლებში, 

ნიშნავს, რომ მოცემულ ტერიტორიაზე სამშენებლო ბუმია, ამ პროცესისთვის კი 

დამახასიათებელი ნეგატიური ეკოლოგიური თანმდევი ეფექტები: სამშენებლო ხმაური 

და მტვერი. 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა შეიძ-

ლება მზად არ იყოს საკუთარი ავტომობილებით ინდივიდუალურ მოგზაურთა გაზრ-

დილი ნაკადების უტილიზაციისთვის, რაც ართულებს ადგილობრივ მცხოვრებთა 

გადაადგილებას, რომ არაფერი ვთქვათ საკუთრივ ტურისტების უკმაყოფილებაზე და 

გამონაბოლქვით გარემოს დაჭუჭყიანებაზე. 

საერთაშორისო ტურიზმმა კიდევ ერთი ნეგატიური გავლენა შეიძლება მოახდინოს 

ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ გარემოზე; კერძოდ, კომუნალური ინფრას-

ტრუქტურა შეიძლება ვერ პასუხობდეს გაზრდილ მოთხოვნებს წყლის მიწოდებაზე, კა-

ნალიზაციის სერვისზე და სტანდარტების შესაბამის ელექტროენერგიაზე. ამ შემთხვევა-

შიც ზარალობს გარემო და ბუნებრივი რესურსები, უარესდება მოქალაქეთა ცხოვრების 

პირობები, უკმაყოფილო რჩებიან მოგზაურები. 

4. იცვლება სოციალურ ურთიერთობათა სისტემა დასაქმებულსა და დამსაქმებლებს, 

დამსაქმებელსა და საზოგადოებას შორის (c4). საერთაშორისო ტურიზმის განვი-

თარებასთან ერთად, ხდება ურთიერთობათა ახალი სისტემის ჩამოყალიბება როგორც 

კომპანიის შიგნით, ისე გარე გარემოში. 

აღნიშნული ცვლილებები, უპირველესად, დაკავშირებულია დამსაქმებლის 

მოთხოვნების ცვლასთან პერსონალის მიმართ, რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს საერთა-

შორისო ტურისტული ნაკადების მომსახურების პროცესში მიღებული გამოცდილების 
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გამოძახილს. ეს დაკავშირებულია არა მარტო დამსაქმებლის მოთხოვნასთან, რომ და-

საქმებულმა უცხო ენა იცოდეს, არამედ იმ შიდა კორპორაციულ კულტურასთან, რომ-

ლის ჩამოყალიბებასაც ცდილობს მეწარმე ტურიზმთან დაკავშირებულ კომპანიაში, 

რადგან ხედავს, რომ ამგვარი კულტურის არსებობა აუცილებელია მოგზაურის ეფექ-

ტიანი მომსახურებისთვის. 

ერთი მხრივ, შიდა კორპორაციული ურთიერთობების კულტურა შეიძლება  

წარმოიშვას ბაზარზე არსებული კომპანიების წიაღში. მეორე მხრივ, ამ ბაზარზე 

ქსელური ტიპის საერთაშორისო კომპანიები შემოდიან რომელთაც უკვე გააჩნიათ 

აპრობირებული და ჩამოყალიბებული შიდა კორპორაციულ-სოციალური 

ურთიერთობები. 

იცვლება დასაქმებულის პოზიციაც დამსაქმებლის და შესასრულებელი სამუშაოს 

მიმართ. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მონაწილეობა შესაძლოა პოზიტიურად 

ან ნეგატიურად აისახოს სოციალურ ურთიერთობათა სისტემაზე. ერთი მხრივ, კორპო-

რაციული კულტურა შეიძლება სტიმულს აძლევდეს დასაქმებულის განვითარებას, 

ამაღლებდეს შრომის უსაფრთხოების ხარისხს, აუმჯობესებდეს გუნდური მუშაობის 

უნარებს, დადებითად მოქმედებდეს შიდა კორპორაციულ არაფორმალურ ურთიერთო-

ბებზე. მეორე მხრივ, თუ საერთაშორისო მოგზაურის მომსახურების ტექნოლოგია ამას 

მოითხოვს, კორპორაციული ქცევის წესები შეიძლება სულაც არ გულისხმობდეს ყოვე-

ლივე ზემოთ აღნიშნულს, მიმართული იყოს მოკლევადიანი ეფექტის მიღებაზე დასაქ-

მებულისგან, თანამშრომლობის ნაცვლად ახალისებდეს ეგოიზმს, ქმნიდეს სიმკაცრის 

გარემოს, რომელშიც დასაქმებულს უჩნდება ექსპლუატირებულის განცდა. 

 მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს იმას, თუ რა მიმართულებით შეიცვლება საბო-

ლოო ჯამში ტურიზმთან და მასპინძლობასთან დაკავშირებული კომპანიის პოზიცია 

მოცემულ საზოგადოებაში მას შემდეგ, რაც ტურისტული დანიშნულების მოცემული 

ადგილი საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე გარკვეული როლის შესრულებას დაიწ-

ყებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ ადგილობრივ მოქალაქეს დაასაქმებს ეს 

კომპანია, რამდენად გამართლებულია მის მიერ გაწეული მომსახურება ადგილობრივი 

მორალისა და ეთიკის გათვალისწინებით, რა როლს თამაშობს იგი ადგილობრივი საზო-
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გადოების სოციალურ ცხოვრებაში, როგორ წარმოაჩენს ეს კომპანია თავისი საქმიანობის 

პროცესსა და შედეგებს ტურისტული დანიშნულების ადგილის საზოგადოების წინაშე. 

5. იცვლება ტურიზმის ინდუსტრიის წარმოდგენილი ორგანიზაციების რენტაბელობა 

(c5). საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრება აუცილებლად იწვევს 

ამ სფეროსთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მოგებიანობის გადიდებას იმ 

ელემენტარული მიზეზის გამო, რომ ყოველი კომპანიის ბაზარი ფართოვდება და შიდა 

მოგზაურთა გარკვეულ რაოდენობას გარე მოგზაურებიც ემატებიან. 

თუმცა მეტი მოგებიანობა მეტ რისკსაც ნიშნავს. გამომდინარე კონკურენციის ხა-

რისხიდან საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, ასევე, ტურისტული სერვისის ზო-

გიერთი სახეობის სეზონურობიდან, შესაძლოა შეიქმნას სიტუაცია, როცა ტურისტული 

დანიშნულების მოცემული ადგილი მკვეთრად დაკარგავს მოგზაურთა ნაკადებს, რაც 

ერთ დროს მოგებიან საწარმოებს ზარალის მომტან ორგანიზაციებად აქცევს, ამის 

შედეგი კი დადგება არა მარტო ამ ორგანიზაციებისთვის, არამედ დანიშნულების 

ადგილისთვის მთლიანად, განსაკუთრებით, თუ საერთაშორისო ტურიზმი ამ ადგი-

ლისთვის საკვანძო ინდუსტრიას წარმოადგენს. 

6. იცვლება ტურიზმის ინდუსტრიის წარმოდგენილი ორგანიზაციების გარემოზე 

ზემოქმედების მასშტაბები და ფორმა (c6). ტურისტული ნაკადების ზრდა მოცემული 

დანიშნულების ადგილზე პრინციპულად მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცვლის გარე-

მოს მდგომარეობას _ ცხადია, ნეგატიური მიმართულებით, თუნდაც ეს იყოს ყველაზე 

პასუხისმგებლიანი ტურისტებისგან შედგენილი ნაკადი, რომელიც ეკოლოგიური ტუ-

რით მოგზაურობს. ყველა შემთხვევაში, ამგვარი ტურის განხორციელებას გარემოზე 

მავნე ზემოქმედება მოჰყვება როგორც ტურისტების მხრიდან, ისე მათთვის მომსახურე-

ბის მიმწოდებელი კომპანიების და ამ კომპანიებისთვის ინფრასტრუქტურის უზრუნ-

ველმყოფი მმართველობის ორგანოების მხრიდან. 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, ტურისტული ნაკადის გადიდება გულისხმობს 

იმ შემოსავლების ზრდასაც, რომლებიც შეიძლება მოხმარდეს შემდგომში გარემოს დაც-

ვით ღონისძიებებს, რითაც განეიტრალდება ამ ნაკადის მიერ გამოწვეული მავნე ზემოქ-

მედება. 
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7. იცვლება სოციალური და პოლიტიკური ვითარება ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე (c7). საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება არ ნიშნავს იმას, რომ ტურისტუ-

ლი დანიშნულების მოცემულ ადგილზე სოციალური პროცესები მხოლოდ პოზიტიური 

მიმართულებით იცვლება და ადგილობრივთა დამოკიდებულება ლოიალური ხდება 

როგორც სახელმწიფო მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების, ისე 

ზოგადად, სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ. 

რიგი ეკონომიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური ფაქტორებისა განაპირობებს 

იმას, რომ საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება შეიძლება აღქმულ იქნას ნეგატიურ 

მოვლენად. ამ ფონზე მთავარი დამნაშავე, რა თქმა უნდა, მთავრობა აღმოჩნდება, რაც 

სოციალურ დაძაბულობას პოლიტიკურ ელფერსაც შესძენს. 

თუმცა პროცესი შეიძლება სხვანაირადაც განვითარდეს. იგივე ფაქტორების ზემოქ-

მედებით, შეიძლება ჩამოყალიბდეს შეხედულება საერთაშორისო ტურიზმზე, როგორც 

განვითარებისთვის აუცილებელ მოვლენაზე, ამდენად, სოციალური პროცესები ტურის-

ტული დანიშნულების მოცემულ ადგილას და შესაბამისად, დამოკიდებულებაც პოლი-

ტიკის გამტარებელი ორგანოებისადმი უფრო პოზიტიური იქნება. 

8. იცვლება საბიუჯეტო შემოსავლების და სახელმწიფო შესყიდვების მასშტაბები და 

სტრუქტურა (c8). დანიშნულების ადგილის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე წილის 

დაჭერა ცვლის სახელმწიფო ფინანსების რეალობას მოცემული ადგილისთვის. თავის-

თავად ცხადია, მოგზაურების მიერ მეტი ფულის დახარჯვა ნიშნავს საგადასახადო 

შემოსულობათა მოცულობის გადიდებას ყველა დონის ბიუჯეტში. 

 საყურადღებოა ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო და სახარჯო ნაწილში მიმ-

დინარე ცვლილებები. განვითარებასთან ერთად, იზრდება ადგილობრივი გადასახადე-

ბით დასაბეგრი ბაზის მასშტაბები, კერძოდ, ქონება და მიწა. გარდა ამისა, თუ ადგილო-

ბრივ ხელისუფლებას დაწესებული აქვს სპეციალური მოსაკრებელი ტურიზმის სფე-

როსთვის, შემოსავლები ამ სახის მოსაკრებლისგან ასევე იზრდება. მეორე მხრივ, 

მცირდება გამოთანაბრებითი ტრანსფერის სიდიდე, რომელსაც მოცემული ბიუჯეტი 

ღებულობს ზედა დონის ბიუჯეტისგან. შესაბამისად, იცვლება ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურაც. მასში მეტ წილს იჭერს შემოსავლები 
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ადგილობრივი გადასახადებიდან, ხოლო ზედა დონის ბიუჯეტიდან მიღებული 

ტრანსფერების ხვედრითი წილი მცირდება. 

ცვლილებას განიცდის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახარჯო ნაწილიც. კერძოდ, იზრ-

დება დანახარჯები ინფრასტრუქტურის შექმნასა და შენახვაზე, კომუნალური სერვისე-

ბის მიწოდების უზრუნველყოფაზე, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება-

ზე, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებაზე. ბუნებრივია, ეს გამოწვეულია საერთაშო-

რისო ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებული ქმედებების დაფინანსებით. 

ცხადია, გადიდებულ სატრანსპორტო ნაკადებს უფრო მეტი გზა სჭირდება, გზას კი _ 

მოვლა-პატრონობა. გარდა ამისა, საჭირო ხდება კომუნალური ტრანსპორტის შემდგომი 

განვითარება. 

ტურიზმსა და მასპინძლობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მიერ წარმოე-

ბის მოცულობის გადიდებას სჭირდება წყლისა და ენერგომომარაგების ახალი ობიექტე-

ბის მშენებლობა. კომუნალურ-სანიტარული დასუფთავების სამსახურს მეტი თანამშრო-

მელი და სპეცმანქანა ესაჭიროება. 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას მოსდევს დასაქმების ზრდა ტურისტული 

დანიშნულების მოცემულ ადგილზე. აქედან გამომდინარე, იცვლება ბიუჯეტის ხარჯ-

ვითი ნაწილის სტრუქტურა, რომელშიც იკლებს სოციალური პროგრამების ხვედრითი 

წილი, რადგან მთავრობას უკვე აღარ სჭირდება უმუშევართა დახმარების სხვადასხვა 

პროგრამების განხორციელება. 

9. იცვლება გარემოს მდგომარეობა ტურისტული დანიშნულების ადგილზე (c9). იცვ-

ლება ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება გარემოსადმი, რაც, საკუთრივ 

გარემოს მდგომარეობის ცვლილებასთან ერთად, უმნიშვნელოვანესი შედეგია, რადგან 

მთავრობა აცნობიერებს, რომ ტურიზმი შემოსავლის წყაროა, მაგრამ შემოსავლის წყაროა 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოგზაურს ხვდება ადეკვატური გარემო, რაც ნიშნავს, 

რომ მთავრობამ უნდა განახორციელოს ეკოლოგიური ბალანსის შენარჩუნების 

ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოს ტურისტებისგან შემოსავლები გრძელვადიან 

პერიოდში, შეინარჩუნოს გაზრდილი საშემოსავლო ნაწილი ბიუჯეტში და განაპირობოს 

პოლიტიკური ლოიალობა ადგილობრივთა მხრიდან. 
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თავისთავად ცხადია, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე გავლენით არ 

სრულდება საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ქვეყანაზე ეფექტის მოხდენის პრო-

ცესი. თავის მხრივ, მოცემული ქვეყანა თავისი მონაწილეობით ახდენს გავლენას საერ-

თაშორისო ბაზრის დინამიკაზე. ეს უკუგავლენა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად 

დიდ როლს თამაშობს ესა თუ ის ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე.  

ქვემოთ მოყვანილია უკუგავლენის სტრუქტურა, რომელიც განიხილავს მოგზაურ-

ზე, ინდუსტრიასა და მთავრობაზე უკუგავლენას მდგრადობის სამ _ სოციალურ, 

ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით _ ასპექტში (ცხრილი 3.4). 

ცხრილი 3.4 

უკუგავლენა 

 მოგზაური ინდუსტრია მთავრობა 

სოციალური 

იცვლება სოციალურ-კულ-

ტურული თვალსაწიერი (d1) 

იცვლება მიდგომები მე-

ნეჯმენტის მიმართ და 

ჩნდება კოოპერაციის ტე-

ნდენციები (d4) 

იცვლება ადგილობრივ 

თვითმმართველობებს 

შორის ურთიერთობების 

ხარისხი (d7) 

ეკონომიკური 

იცვლება ხელმისაწვდომი 

ტურისტული დანიშნულების 

ადგილების და მოგზაურობის 

სახეობების რაოდენობა (d2) 

იცვლება კონკურენციის 

ხარისხი (d5) 

მიდრეკილება კოოპეტი-

ციის მიმართ (d8) 

გარემო 

იცვლება მოგზაურობის ეკო-

ლოგიური ასპექტები (d3) 

იცვლება ეკოლოგიური 

პრობლემების გაცნობიე-

რების ხარისხი (d6) 

გარემოსდაცვითი პრო-

ბლემები იძენს გლობა-

ლურ ხასიათს (d9) 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

1. იცვლება სოციალურ-კულტურული თვალსაწიერი (d1). მოგზაური დანიშნულების 

ადგილზე ვიზიტის შემდეგ თან წაიღებს შთაბეჭდილებებს. გარდა იმისა, რომ ეს არის 

შთაბეჭდილებები გარემოს, ღირსშესანიშნაობების, საკვების, გართობის, მოგზაურობის 

დეტალების შესახებ, ეს ასევე არის შთაბეჭდილებები ადგილობრივი კულტურის, მსოფ-

ლმხედველობის, ტრადიციების, ცხოვრების წესის შესახებ, რაც, წმინდა  ეკონომიკური 

თვალსაზრისით, სასარგებლოა ტურისტული დანიშნულების მოცემული ადგილის-

თვის, რადგან ხელს უწყობს ახალი ტურისტული ნაკადების შემოდინებას და მუდმივი 

მომხმარებლების გაჩენას; სასარგებლოა, ასევე, სოციალურ-კულტურული თვალსაზრი-
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სითაც, რადგან ახდენს ტურისტული დანიშნულების მოცემული ადგილის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებას და პოპულარიზაციას საერთაშორისო მასშტაბით. 

2. იცვლება ხელმისაწვდომი ტურისტული დანიშნულების ადგილების და მოგზაუ-

რობის სახეობების რაოდენობა (d2). ყოველი ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგი-

ლი ზრდის მოგზაურის არჩევანს. მოგზაურს უჩნდება შესაძლებლობა _ იმოგზაუროს 

დანიშნულების ახალ ადგილებში, მიიღოს ახალი შთაბეჭდილებები, მოიხმაროს განსხ-

ვავებული ტურისტული პროდუქტები. თავისთავად ცხადია, ტურისტული დანიშნუ-

ლების ყოველი ახალი ადგილი ზრდის კონკურენციის ხარისხს საერთაშორისო ტურის-

ტულ ბაზარზე, რასაც, კონკურენციის ეკონომიკური ლოგიკის მიხედვით, უნდა მოს-

დევდეს ფასების შემცირება ტურისტულ პროდუქტებზე და ამგვარი პროდუქტების 

მოხმარების ზრდა.  

ტურისტული დანიშნულების ადგილის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე უკუ-

გავლენის კიდევ ერთ ასპექტს ტურისტული პროდუქტის მრავალფეროვნების ზრდა 

წარმოადგენს. ტურისტული დანიშნულების ყოველი კონკრეტული ადგილი საერთაშო-

რისო ტურისტულ ბაზარზე საკუთარი უნიკალური, ორიგინალური პროდუქტით შემო-

დის, რაც ნიშნავს, რომ მოგზაურისთვის გაიზარდა ტურისტული პროდუქტების მრავა-

ლფეროვნება, რითაც შეიქმნა შესაძლებლობა, დაკმაყოფილდეს მოგზაურთა მოთხოვნა 

სხვადასხვა სახის, ხშირად ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ შთაბეჭდილებებზე. 

ზემოთ გაკეთებული დასკვნები ეყრდნობოდა თავისთავად დაშვებას, რომ საერთა-

შორისო ტურისტული ბაზარი ერთი დიდი მთლიანი წარმონაქმნია, რომელზეც ინფორ-

მაციის სრული გამჭვირვალობის პირობებში მოქმედებენ მყიდველები და გამყიდვე-

ლები, რომლებიც რაციონალურ ეკონომიკურ აგენტებს წარმოადგენენ და შესაბამისად, 

მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ასევე რაციონალური და ეფექტურია. რა თქმა 

უნდა, ამგვარი დაშვება არ გამოდგება ამ შემთხვევაში ანალიზის განხორციელებისთვის.  

უპირველესად, საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ საერთაშორისო ტურისტული 

ბაზარი საკმაოდ სტრუქტურირებული წარმონაქმნია. ყველაზე გლობალური მოთა-

მაშეებიც კი ვერ ახერხებენ ბაზრის იმგვარად ათვისებას, რომ მომხმარებლისთვის 

ყოვლისმომცველი ინფორმაციის და ფართო არჩევანის გარემო შექმნან. ეს ნიშნავს, რომ 

ყოველი ტუროპერატორი შემოზღუდულია დანიშნულების ადგილთა იმ რაოდენობით, 
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რომლის ათვისებასაც იგი ტექნიკურად ახერხებს დროის გარკვეულ პერიოდში. შესაბა-

მისად, იგივე ჩარჩოებში ექცევიან ორგანიზებული მოგზაურები, გარკვეულწილად _ 

ტურისტული დანიშნულების ადგილზე მოქმედი კომპანიები და ტურიზმის პოლიტი-

კის გამტარებელი სახელმწიფო ორგანოები. 

გარდა ამისა, გამოთქმა „რაციონალური გადაწყვეტილება“ ტურიზმში შეიძლება 

სხვადასხვა რაიმეს ნიშნავდეს,  იქიდან გამომდინარე, თუ როგორია მოგზაურობის მო-

დელი. მაგალითად: ზოგიერთი მოგზაური უპირატესობას შეიძლება ანიჭებდეს ერთი 

და იგივე დანიშნულების ადგილას მრავალჯერად მოგზაურობას, ხოლო მეორე მოგ-

ზაური ყოველი ახალი მოგზაურობისთვის დანიშნულების ახალ ადგილს ეძებდეს. ასე 

რომ, ერთისთვის რაციონალური არჩევანი ერთი და იგივე დანიშნულების ადგილზე 

მოგზაურობაა, მეორესთვის კი _ არა. 

ტურისტული სერვისის წარმოება ასევე გულისხმობს ერთი და იგივე პროდუქტის 

გამოშვების სხვადასხვა ტექნოლოგიის არსებობას, თანაც იმ პირობებში, რომ ყველა ამ 

ტექნოლოგიას დანიშნულების სხვადასხვა ადგილას ეფექტურად თვლიან ისინი, ვინც 

ამ ტექნოლოგიებს იყენებს. ორივე შემთხვევაში საქმე გვაქვს ინფორმაციის უკმარისო-

ბასთან, რომელიც ზღუდავს რაციონალურ არჩევანს. 

ამავე დროს, საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი იცვლება თანამედროვე ტექნო-

ლოგიების, კერძოდ, ინტერნეტის ზეგავლენით, რომელიც წარმოშობს არა ინფორმაციის 

ნაკლებობის, არამედ ინფორმაციის სიჭარბის პრობლემებს. ამ შემთხვევაში, მომხმარებ-

ლის არჩევანი რთულდება არა იმის გამო, რომ მან რაღაც არ იცის, არამედ იმის გამო, 

რომ მის წინაშე ძალიან დიდი საინფორმაციო ნაკადია, რაც ართულებს სწორი გადაწყვე-

ტილების მიღებას. 

3. იცვლება მოგზაურობის ეკოლოგიური ასპექტები (d3). იცვლება საერთაშორისო 

მოგზაურის დამოკიდებულება გარემოსადმი ზოგადად. ტურისტი სულ უფრო მეტად 

დაინტერესებული ხდება იმ გარემოს მდგომარეობით, რომელშიც მოგზაურობს. სულ 

უფრო იზრდება მოგზაურთა რაოდენობა, რომლებიც პასუხისმგებლობით ეკიდებიან 

ბუნებას და ცდილობენ დაიცვან გარემოსთან დაკავშირებული ნორმები და წესები. ეს 

ცვლის საერთაშორისო მოგზაურობის ბაზარს მთლიანად. მასზე არსებულ მოთხოვნის 
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სტრუქტურაში ხდება ეკოლოგიური შინაარსის ცვლილება, ტურისტული პროდუქტე-

ბის სასარგებლოდ. 

ცხადია, გლობალური მასშტაბით მოგზაურობის ტიპის ცვლილება გავლენას ახ-

დენს როგორც ინდუსტრიაზე, რომელიც შესაბამისი პროდუქტების შექმნას და მიწოდე-

ბას ცდილობს, ისე ტურიზმის პოლიტიკის გამტარებელ ორგანოებზე, რომლებიც 

ადეკვატური ინფრასტრუქტურის შექმნას ცდილობს. 

4. იცვლება მიდგომები მენეჯმენტის მიმართ და ჩნდება კოოპერაციის ტენდენციები 

(d4). ივსება აპრობირებული მენეჯერული გადაწყვეტილებების არსენალი. სხვადასხვა 

ქვეყანაში არსებული მენეჯმენტის ეროვნული თავისებურებები საერთაშორისო კომ-

პანიების ქსელების მეშვეობით ვრცელდება მთლიანად საერთაშორისო ბაზარზე და ამ-

დიდრებს მენეჯმენტის ინსტრუმენტთა ნაკრებს გლობალურ დონეზე, რითაც ზოგადად 

აუმჯობესებს მენეჯმენტის ეფექტიანობას.  

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე კომპანიების და დანიშნულების პუნქტების 

მომრავლებასთან ერთად, ბუნებრივად ჩნდება კოოპერაციის ტენდენციები. კომპანიები 

ცდილობენ იმოქმედონ ბაზარზე ერთობლივი ძალებით, თუკი ცალ-ცალკე მოქმედებით 

ვერ უზრუნველყოფენ თავიანთი მიზნების მიღწევას.  

კოოპერაცია შეიძლება გამოიხატოს სხვადასხვა ფორმით, მაგალითად: საერთაშორი-

სო მოგზაურის მომსახურების ინდუსტრიაში მოქმედი კომპანიების მიერ ერთობლივი 

ღონისძიებების ჩატარება ტურისტული დანიშნულების ადგილის პრომოუშენის სხვა-

დასხვა კულტურული თუ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების პერსონალის ტრენინგების 

სფეროებში. ასევე, საერთაშორისო მოგზაურის მომსახურების მთლიანი საწარმოო ციკ-

ლის მოქცევა ერთიანი მენეჯმენტის ქვეშ.  

5. იცვლება კონკურენციის ხარისხი (d5). მიუხედავად კოოპერირების აღნიშნული 

ტენდენციისა, საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრის განვითარებასთან ერთად, იმ 

პირობებში, როცა მასზე დანიშნულების ახალი ადგილები ჩნდება, კონკურენციის 

ხარისხი გამუდმებით მატულობს. ამის მიზეზებია: ა) რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს, 

სწორედ ზემოთ აღნიშნული კოოპერაცია ამწვავებს კონკურენციას. კოოპერაციის 

დაწყებამდე საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი მრავალი წვრილი ეკონომიკური 

აგენტისგან შემდგარი წარმონაქმნია, რომელიც, კლასიკური განმარტებით, სწორედ 
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წმინდა კონკურენციასთან, ანუ იდეალურ ბაზართან ახლოს მყოფ სტრუქტურას 

წარმოადგენს. მაგრამ ამ ბაზარს აკლია ის, რაც წმინდა კონკურენტულ ბაზარს 

ახასიათებს და მის იდეალურობას განაპირობებს _ ეს არის ინფორმაციის აბსოლუტური 

გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა ბაზრის უკლებლივ ყველა მონაწილისთვის. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი ამ მახასიათებელს მოკლებულია. ჯერ ერთი, 

მასზე იყიდება აბსოლუტურად არაერთგვაროვანი მომსახურება, მეორე, ბაზარი და-

ყოფილია სეგმენტებად და ინფორმაცია ყველა ამ სეგმენტის შესახებ იმდენად მრავალ-

ფეროვანია და იმდენად დაფანტული, რომ ვერაფრით უზრუნველყოფს საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობას. ბაზარზე მოქმედი მცირე კომპანიები კი ძალიან პატარები არიან 

იმისთვის, რომ საერთოდ მოახერხონ ბაზრის წილისთვის ბრძოლა.  

კოოპერაცია ამ პირობებში ასრულებს კონკურენციის ორგანიზატორის როლს. 

სტრუქტურირებული ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტში იგი აჩენს მსხვილ ეკონომიკურ 

აგენტებს, რომელთაც შეუძლიათ მოახდინონ პრომოუშენისთვის საჭირო ფინანსური 

რესურსების აკუმულირება, მართონ ირგვლივ არსებული დაფანტული და დაქსაქსული 

ინფორმაცია ბაზარზე წილის დამკვიდრებისთვის და ამგვარად გააღწიონ საკუთარ სეგ-

მენტს გარეთ სხვა სეგმენტებზე შესვლის მიზნით და გახდნენ გლობალური მოთამაშეე-

ბი. ყოველივე ზემოთ თქმული ნიშნავს, რომ იცვლება კონკურენციის მასშტაბები და 

ფორმა. 

ბ) ტურისტული დანიშნულების ადგილების რაოდენობის გადიდება საერთაშორი-

სო მოგზაურობის ბაზარზე. ახალი მოთამაშეების გამოჩენა ბუნებრივად ამწვავებს 

ბრძოლას მომხმარებლის ყურადღებისა და ფინანსებისთვის. 

6. იცვლება ეკოლოგიური პრობლემების გაცნობიერების ხარისხი (d6). გარემოს 

პრობლემების მიმართ დამოკიდებულება იცვლება როგორც მოგზაურებში, ისე მოგ-

ზაურთა მომსახურების ინდუსტრიაში. მეწარმეები აცნობიერებენ, რომ სუფთა გარემო 

და მდგრადი ბიზნესი მათი მოგების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა რო-

გორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდებში. მოგზაურთა მხრიდან კი ეკოლო-

გიური ტურიზმით ინტერესის გაზრდა აძლევს ნიშანს მეწარმეებს, რომ სწორედ ეკო-

ლოგიაზე დაფუძნებული მომსახურება წარმოადგენს მათი ბიზნესის წარმატების სა-

ფუძველს. 
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ამგვარი გაცნობიერება წარმოშობს პასუხისმგებლობით აღსავსე მეწარმის ტიპს, 

რომელიც თავის მოქმედებებში ითვალისწინებს, თუ რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს გარე-

მოს და ცდილობს მოიქცეს ისე, რომ ეს ზიანი თავიდან აიცილოს ან მინიმუმამდე დაიყ-

ვანოს. ამგვარად, ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე ინდუსტრიაში მომხდარი 

ცვლილებები გავლენას ახდენს გარემოს მდგომარეობაზე ზოგადად, გლობალურ დონე-

ზე მისი გაუმჯობესების მიმართულებით. 

7. იცვლება ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის ურთიერთობების ხარისხი 

(d7). რაც უფრო იზრდება მეტოქეობის ხარისხი საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, 

მით უფრო მეტად ექცევა ყურადღება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

მხრიდან საკუთარი მოსახლეობის ცხოვრების დონეს და ხარისხს, კულტურულ ღირე-

ბულებებსა და გარემოს მდგომარეობას, რადგან ეს ყველაფერი ტურისტული დანიშნუ-

ლების ადგილის კონკურენტუნარიანობის ფაქტორია. ამავე დროს, იზრდება ტურისტუ-

ლი დანიშნულების სხვა ადგილებით დაინტერესების დონე, რაც აისახება სხვადასხვა 

სახის ერთობლივი სოციალური, კულტურული და ეკოლოგიური ღონისძიებების 

განხორციელებაში. ტურისტული დანიშნულების ადგილებს შორის გაზრდილი მეტო-

ქეობა სტიმულს აძლევს თვითმმართველობებს უკეთ გაიცნონ ერთმანეთი და ქმნის ბა-

ზას სოციალურ-კულტურული ურთიერთთანამშრომლობისთვის. 

8. მიდრეკილება კოოპეტიციის მიმართ (d8). კონკურენტუნარიანობის გაზრდილი 

დონე თავისთავად ქმნის ტენდენციებს კოოპეტიციის მიმართ [Edgell 1995:2]. ტურის-

ტული დანიშნულების მეტოქე ადგილები, რჩებიან რა მეტოქეებად, ცდილობენ ერთად 

იმოქმედონ გარკვეული ღონისძიებების განხორციელებისას. 

კოოპეტიცია საშუალებას აძლევს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მმართ-

ველ სტრუქტურას, გავიდეს საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებს გარეთ 

და მიაღწიოს ტურისტული დანიშნულების ადგილის კონკურენტულობის ზრდისთვის 

აუცილებელ მიზანს ისე, რომ არ მოუხდეს მასზე საკუთარი შეზღუდული რესურსების 

გადახარჯვა. 

9. გარემოსდაცვითი პრობლემები იძენს გლობალურ ხასიათს (d9). ტურისტული და-

ნიშნულების ადგილების მთავრობები აცნობიერებენ, ასევე, ეკოლოგიური პრობლემის 

მნიშვნელობას დანიშნულების ადგილის განვითარებაში. მოგზაურებისგან, ადგილობ-
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რივი მოსახლეობისა და მეწარმეებისგან განსხვავებით, თვითმმართველობის ორგა-

ნოებს აქვს ლეგიტიმაცია, ვალდებულება და ფინანსური რესურსები, რათა პრობლემის 

გაცნობიერებიდან პრობლემის გადაჭრამდე მივიდეს. გლობალურ დონეზე ამგვარი 

გაცნობიერება იწვევს ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანოების თა-

ნამშრომლობას საერთო პრობლემის მოგვარების მიმართულებით.  

გარდა ამისა, ტურისტული დანიშნულების მართვის ორგანოს შეუძლია ამგვარ ერ-

თობლივ მოქმედებებში ჩართოს როგორც მეწარმეები, ისე ადგილობრივი მოსახლეობა 

და მოგზაურები. მთავრობა სხვადასხვა მექანიზმის მეშვეობით ზემოქმედებს მათზე და 

ცვლის გარემოს მიმართ მათი დამოკიდებულებისა და ქცევის შინაარსს. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შემდეგი დასკვნების გაკეთება შეიძ-

ლება: 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეროვნულ ეკონომიკაზე გავლენის სოციალური 

და ეკონომიკური ინსტრუმენტების დანახვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი მექანიზ-

მის მეშვეობით, რომელიც თანმიმდევრულად აღწერს საერთაშორისო ტურისტულ ბა-

ზარზე მოქმედ ეკონომიკურ აგენტთა საქმიანობის სტიმულებს, აჩვენებს პროცესებს, 

რომლებიც მიმდინარეობს ამ ბაზარზე; განიხილავს შედეგებს, რომლებიც დგება ტუ-

რისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილებში საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე 

მათი საქმიანობის შედეგად; ასევე, განიხილავს უკუკავშირს - შედეგებს, რომლებიც ტუ-

რისტული დანიშნულების ადგილებზე მიმდინარე მოვლენების გამო დგება გლობალურ 

დონეზე, საერთაშორისო ტურისტული ბაზრისთვის. საბოლოო ჯამში, ეს ქმნის პრო-

ცესების, გავლენებისა და შედეგების ერთიან სისტემას, რომელშიც შეიძლება აღიწეროს 

მოგზაური, ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელი, დანიშნულების ადგილის მე-

ნეჯმენტის ორგანო და ადგილობრივი მოქალაქე. სქემის ყოველი ელემენტი განიხილება 

სოციალურ, გარემოსდაცვით და ეკონომიკურ ასპექტებში. 

მიზეზების ბლოკი აღწერს მოგზაურის, ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენ-

ლისა და ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტის ორგანიზაციის მოტივებს, 

რომლებიც უბიძგებენ მათ იმოქმედონ საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. ეს ფაქ-

ტორებია: მოთხოვნა მოგზაურობაზე, რეკრეაციაზე, ახლის შეცნობაზე; ცნობისმოყვა-

რეობა; კულტურათაშორისი დიალოგის სურვილი; საერთაშორისო მოგზაურობისთვის 
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საკმარისი შემოსავლების დონე; ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მოგზაურობის სურ-

ვილი; სოციალური პასუხისმგებლობა თანამშრომელთა და საზოგადოების მიმართ; მეტი 

მოგების მიღების სურვილი; ეკოტურისტული პროდუქტების შექმნის სურვილი; სი-

ღარიბის დაძლევა; საბიუჯეტო შემოსავლების გადიდება; ეკოლოგიური ბალანსის შე-

ნარჩუნება. 

პროცესების ბლოკი აღწერს საერთაშორისო მოგზაურის მიერ ტურისტული პრო-

დუქტის მოხმარებას, ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელის მიერ ბაზარზე საკუ-

თარი მომსახურების მიწოდებას, ასევე, ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯ-

მენტის ორგანიზაციის მიერ სხვადასხვა სახის ღონისძიებათა განხორციელებას, რომ-

ლებიც ამ ადგილზე საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. პროცესების 

ბლოკი ისეთი ელემენტებისგან შედგება როგორიცაა: დასვენების და რეკრეაციის 

პროცესი, კულტურათაშორისი დიალოგის წარმართვა; მოგზაურობა შესაბამისი თანხის 

საფასურად და ტურისტულ პაკეტში შესული სერვისების მოხმარება; ურთიერთობა 

ბუნებრივ გარემოსთან, შთაბეჭდილების მიღება და გარემოზე ზემოქმედების პროცესი; 

კორპორაციული კულტურის პროცესების შესაბამისად მოქმედება და საზოგადოებრივი 

ურთიერთობის პოლიტიკის წარმოება; მოთხოვნის შესაბამისი ტურისტული პაკეტების 

გამოშვება და კონკურენტულ ბაზარზე მიწოდება; გარემოს გამოყენება და გარემოზე 

ზემოქმედება ტურისტული პაკეტების წარმოების და რეალიზაციის პროცესში; 

ადგილობრივ მოქალაქეთა საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ ინდუსტრიაში 

ჩართვისთვის აუცილებელი ღონისძიებების გატარება; ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის პრომოუშენი, დაბეგვრა და გადასახადების 

მოკრება; გარემოს დაცვითი პოლიტიკის პროცესი. 

შედეგების ბლოკი აღწერს იმ ცვლილებებს ტურისტული დანიშნულების ადგილის 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლებისთვის 

და ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტის ორგანიზაციისთვის, რომლებიც 

მოიცავს შედეგობრივ მოვლენებს: იცვლება დასაქმებისა და სიღარიბის დონეები; 

იცვლება შემოსავლის დონე; იცვლება ადგილობრივი მოქალაქის საცხოვრებელი გარემოს 

მდგომარეობა; იცვლება სოციალურ ურთიერთობათა სისტემა დამსაქმებელსა და 

დასაქმებულს, დამსაქმებელსა და საზოგადოებას შორის; იცვლება ტურიზმის ინდუს-
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ტრიაში წარმოდგენილი ორგანიზაციების რენტაბელობა; იცვლება ტურიზმის ინდუს-

ტრიაში წარმოდგენილი ორგანიზაციების გარემოზე ზემოქმედების მასშტაბები და ფორ-

მა; იცვლება სოციალური და პოლიტიკური ვითარება ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე; იცვლება საბიუჯეტო შემოსავლების და სახელმწიფო შესყიდვების მასშტაბები 

და სტრუქტურა; იცვლება გარემოს მდგომარეობა ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე. 

უკუკავშირის ბლოკი აღწერს იმ გავლენებს, რომლებსაც ადგილი აქვს საერთაშორისო 

ტურისტულ ბაზარზე მას შემდეგ, რაც ამ ბაზარზე მიმდინარე მოვლენები ცვლის სი-

ტუაციას ტურისტული დანიშნულების ადგილზე; ამ ადგილებზე მიმდინარე ეს 

მოვლენები, საბოლოო ჯამში, გროვდება მასშტაბურ უკუგავლენაში, რომელიც ასევე 

ცვლის სიტუაციას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. ამის შედეგად: იცვლება 

სოციალურ-კულტურული თვალსაწიერი; იცვლება ხელმისაწვდომი ტურისტული 

დანიშნულების ადგილებისა და მოგზაურობის სახეობების რაოდენობა; იცვლება 

მოგზაურობის ეკოლოგიური ასპექტები; იცვლება მიდგომები მენეჯმენტის მიმართ და 

ჩნდება კოოპერაციის ტენდენციები; იცვლება კონკურენციის ხარისხი; იცვლება ეკოლო-

გიური პრობლემების გაცნობიერების ხარისხი; იცვლება ადგილობრივ თვითმმართვე-

ლობებს შორის ურთიერთობების ხარისხი; მიდრეკილება კოოპეტიციის მიმართ; გარე-

მოსდაცვითი პრობლემები იძენს გლობალურ ხასიათს. 
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3.2. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე გავლენის ძალა და ფაქტორები 

 

საერთაშორისო ტურიზმი თანამედროვე ეტაპზე, ქვეყნების უმრავლესობისათვის, 

სპეციალიზაციის მიუხედავად, განიხილება, როგორც: ეროვნული ეკონომიკის მამოძრა-

ვებელი ძალა, დივერსიფიკაციის ფაქტორი, დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის გენე-

რატორი, კრიზისების დაძლევის ძირითადი ინსტრუმენტი. წარმოადგენს რა ეროვნული 

მეურნეობის ცალკეული დარგების ერთობლიობას, მისი განვითარება ეკონომიკის 

მყისიერ სტიმულირებას ახდენს. იმავე პრინციპით, გარკვეული ჩავარდნები დარგში 

პირდაპირ აისახება ამ უკანასკნელის სასიცოცხლო ციკლზე, რის გამოც, ხშირად, მისი 

როლი ეკონომიკაში ნეგატიურად ფასდება. 

საკითხის შესწავლას ართულებს საერთაშორისო ტურიზმისთვის იმანენტური 

გლობალურობა. სავალუტო კურსების ცვლილებები, ტურიზმის წარმომშობი ქვეყნების 

ეკონომიკური მდგომარეობა, სახელმწიფოებს შორის ტურიზმის პოლიტიკაში სხვაობა 

და არაერთი სხვა დეტერმინანტი ყოველდღიურად ცვლის არსებულ რეალობას საერ-

თაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. ყოველივე ზემოთთქმულის გათვალისწინებით, ქვეყ-

ნის ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის საკითხის კვლევა დარგის სპეციალისტებისთ-

ვის დღეს აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს. 

ეროვნულ ეკონომიკაზე საერთაშორისო ტურიზმის გავლენის შესწავლის უმნიშვნე-

ლოვანეს კომპონენტებს, შიდა ფაქტორებთან ერთად, რომლებიც ეროვნული ეკონომი-

კის განვითარების დონეს აჩვენებს,  წარმოადგენს გარე ფაქტორები, რომლებიც საერ-

თაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ეროვნული ტურიზმის პოზიციებს ასახავს. 

ანალიზის პირველ ეტაპზე განხილულ უნდა იქნას ჩაკეტილი ეკონომიკა, რომელ-

შიც მხოლოდ შიდა ტურიზმი არსებობს და რომელიც თეორიის საკვანძო პოსტულატე-

ბის ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა, შემდეგ კი იდენტიფიცირებული იქნება შემუ-

შავებული პრინციპების მოქმედება ღია ეკონომიკაში. 

ჩაკეტილ ეკონომიკაში ქვეყნის შიგნით მოგზაურები ხარჯავენ ფულს ტურისტული 

პროდუქტის შეძენაზე, რითაც შეაქვთ წვლილი ქვეყნის მშპ-ში. ამის შემდეგ მოცემული 
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თანხები გადადის ტურიზმთან დაკავშირებულ დარგებში, ქმნის მეორად გავლენას და 

ჩაკეტილი ეკონომიკის პირობებში მთლიანად აისახება ქვეყნის მშპ-ში. 

აუცილებელია იმის იდენტიფიცირება, თუ რაზეა დამოკიდებული პირველადი და 

მეორადი გავლენის მასშტაბები ჩაკეტილ ეკონომიკაში, ანუ რა განსაზღვრავს ტურიზმის 

ეკონომიკაზე გავლენის სიდიდეს. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე ფაქტორი, რომლებიც ჩაკეტილ ეკონომიკაში ტუ-

რიზმის როლს განსაზღვრავს: 

1. საზოგადოების მიდრეკილება ტურიზმისა და მოგზაურობისკენ. ყოველ საზოგა-

დოებაში ჩამოყალიბებულია ცხოვრების სპეციფიკური წესი, რომელშიც ტურიზმსა და 

მოგზაურობას თავის გამორჩეული ადგილი უჭირავს. მაგალითად, A-საზოგადოებაში 

მოსახლეობა უფრო მეტს მოგზაურობს, ვიდრე B-ში, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე სა-

ზოგადოებაში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ ოდენობა შეიძლება ერთი და იგივე იყოს. მე-

ტიც, შესაძლოა საზოგადოება A ჩამორჩებოდეს საზოგადოებას B-ს ერთ სულ მოსახლე-

ზე მშპ ოდენობით, მაგრამ მოგზაურობაზე ამ საზოგადოებაში უფრო მეტი იხარჯებო-

დეს. ეს ნიშნავს, რომ ორ თანაბრად განვითარებულ საზოგადოებაში ტურიზმის წილი 

მშპ უფრო მაღალია იქ, რომლის წევრებიც უფრო მიდრეკილნი არიან მოგზაურობისკენ; 

2. საზოგადოების მიდრეკილება გარკვეული ტიპის ტურისტული პროდუქტის მოხ-

მარებისადმი. ყოველი საზოგადოება ისწრაფვის გარკვეული სახის მოგზაურობისა და 

დასვენებისკენ, რაც განსაზღვრავს, ეროვნული მეურნეობის რომელი დარგებია ჩართუ-

ლი როგორც უშუალოდ მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქტის წარმოებაში, ისე ამ 

პროდუქტების მწარმოებელთათვის წარმოების სხვადასხვა კომპონენტის მიწოდებაში. 

მაგალითად, საზოგადოება A ძირითადად მიდრეკილია სოფელში დასვენებისკენ, 

განსხვავებით საზოგადოებისგან B, რომელიც ზღვისპირა პლაჟებზე არჩევს გარუჯვას, 

სადაც საბოლოო ტურისტული პროდუქტი ბევრად უფრო მეტი ელემენტებისგან 

შედგება. ამ შემთხვევაში, ტურიზმს მეორე საზოგადოებაში მშპ-ის უფრო მეტი წილი 

უჭირავს, ვიდრე პირველში. რაც შეეხება მეორად გავლენას, აქაც მეორე საზოგადოებაში 

უფრო დიდია ტურიზმის ძალა, ვიდრე პირველში,  იქიდან გამომდინარე, რომ 

საზოგადოება B მოიხმარს მრავალი ელემენტისგან შემდგარ ტურისტულ პროდუქტებს 

და მოიცავს ეროვნული მეურნეობის მრავალ დარგს. 
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3. საზოგადოების კეთილდღეობის დონე. საზოგადოების კეთილდღეობა დამოკი-

დებულია შრომის მწარმოებლურობაზე. რაც უფრო მწარმოებლურია შრომა, მით უფრო 

მეტი პროდუქტი იქმნება ერთ სულზე მოცემულ საზოგადოებაში და მით უფრო მეტი 

პროდუქტი იქმნება დროის ერთეულში, რაც ნიშნავს, რომ მოცემული საზოგადოება უფ-

რო მდიდრდება. თუმცა, საკამათოა საკითხი, რამდენად ზემოქმედებს გამდიდრება ტუ-

რიზმის წილზე ეროვნულ მეურნეობაში. თუ საზოგადოება A შედგება ბეჯითებისგან, 

მაშინ შრომის მწარმოებლურობის ზრდასთან ერთად ადამიანები ამ საზოგადოებაში 

უფრო მეტს იმუშავებენ, რათა სიმდიდრე უფრო გაამრავლონ და ნაკლებს დაისვენებენ, 

შესაბამისად, პროცენტულად ტურიზმის წილი შესაძლოა შემცირდეს კიდეც. 

ამავე დროს, საზოგადოება B, რომელიც „ზარმაცებისგან“ შედგება, საწყისი კეთილ-

დღეობის იგივე დონის პირობებში შრომის მწარმოებლურობის გადიდებას შესაძლოა 

პასუხობდეს დასვენებაზე მიმართული რესურსებისა და დროის გადიდებით, რადგან 

მას უკვე გააჩნია ცხოვრების ნორმალური დონის უზრუნველყოფისთვის საკმარისი 

კეთილდღეობა და შრომის მწარმოებლურობის ზრდით გამოთავისუფლებულ დროს და 

ჭარბ რესურსებს მიმართავს დასვენებაზე.  

თუმცა, არსებობს არგუმენტი, რომელიც კეთილდღეობასა და ტურიზმს შორის კავ-

შირის ორგვარობას ანაცვლებს პირდაპირი კავშირის მიმართულებით: რაც უფრო 

მდიდრდება საზოგადოება, მით უფრო მეტი ადამიანი გადადის ღარიბების კატეგორიი-

დან ზედა კატეგორიაში. შესაბამისად, ოჯახების გარკვეული ნაწილი, რომლებიც ადრე 

ვერ აძლევდნენ თავს მოგზაურობის საშუალებას, ამჯერად ახერხებენ ტურისტული 

პროდუქტების შეძენას.  

საბოლოო ჯამში, შეიძლება დავასკვნათ, რომ საზოგადოების კეთილდღეობის დო-

ნის ზრდა, იმის მიუხედავად, ძირითადად ბეჯითებისგან შედგება ის თუ ზარმაცების-

გან, ცვლის ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურას და ზრდის ტურიზმზე გამოყოფილ 

წილს.  

4. ადგილობრივების დამოკიდებულება მოგზაურების მიმართ. თუ ადგილობრივი 

საზოგადოება პოზიტიურად არის განწყობილი მოგზაურების მიმართ, ეს ნიშნავს, რომ 

ტურისტული დანიშნულების მოცემული ადგილი უფრო ღიაა ტურისტებისთვის, მე-

ტია მოგზაურთა ოდენობა და შესაბამისად, მეტია ტურიზმის გავლენა ეკონომიკაზე. სა-



119 

 

წინააღმდეგო სურათს იძლევა ადგილობრივთა ნეგატიური განწყობა: ამ შემთხვევაში, 

ტურისტისთვის იხურება დანიშნულების ადგილის კარები, რაც ამ ტერიტორიაზე მოგ-

ზაურობის სტიმულს ამცირებს ან საერთოდ აქრობს. შესაბამისად, ტურიზმი ამგვარი 

საზოგადოების ეკონომიკურ ურთიერთობებში უმნიშვნელო როლს თამაშობს.  

5. მოცემულ საზოგადოებაში არსებული ტურისტული რესურსები და მათი ათვისე-

ბის დონე. შესაძლოა, საზოგადოებაში არსებობდეს მდიდარი ტურისტული რესურსები, 

რაშიც იგულისხმება მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობები, ფლორა და ფაუნა, შესა-

ნიშნავი ლანდშაფტები, საინტერესო ტრადიციები და ცხოვრების წესი, დღესასწაულები, 

თანამედროვე ხელოვნება, საინტერესო სპორტული სანახაობები, არქიტექტურა, ისტო-

რია და ა.შ., მაგრამ ეს სიმდიდრე არ იყოს რეალიზებული შესაბამის ტურისტულ პრო-

დუქტებში. ტურისტული რესურსების შესახებ ინფორმაციის გაუმჭვირვალობის, ადგი-

ლობრივი საზოგადოების ტურიზმისადმი დამოკიდებულების, ან სულაც შესაბამისი 

სფეროთი სამეწარმეო უნარის მქონე ადამიანების დაუინტერესებლობის გამო, ტურის-

ტული რესურსები არ არის გადაქცეული ტურისტული მარშრუტების შემადგენელ ელე-

მენტებად; ისინი არ წარმოადგენენ ფულის კეთების, შემოსავლის მიღების და დასაქმე-

ბის წყაროებს და შესაბამისად, მათი გავლენა ჩაკეტილ ეკონომიკაზე დაბალია.  

ამავე დროს, სხვა საზოგადოება შეიძლება არ იყოს ისე მდიდარი ტურისტული რე-

სურსებითა და ტურისტული დანიშნულების ადგილისთვის დამახასიათებელი მიმ-

ზიდველობით, თუმცა, მოცემული ტურისტული რესურსები შეიძლება მაქსიმალურად 

იყოს გამოყენებული ტურისტულ პროდუქტებში. ამ რესურსებზე შეიძლება მიმართულ 

იქნას ადგილობრივი სამეწარმეო უნარის მქონე ადამიანების ძალისხმევა, ინფორმაცია 

ამ რესურსების შესახებ შეიძლება უფრო გამჭვირვალე იყოს, ხოლო ადგილობრივი 

საზოგადოება _ უფრო კეთილგანწყობილი ტურიზმისადმი. 

6. მეწარმეობის ტრადიციები მოცემულ საზოგადოებაში. მეწარმეობის ტრადიციებს 

გარკვეული გავლენა აქვს ტურიზმზე. შესაძლოა, მოცემულ საზოგადოებაში სამეწარმეო 

აქტივობა მიმართული იყოს ეკონომიკის სხვა დარგებზე, რომლებიც მიიჩნევა მოგებია-

ნად და თავისთავად ცხადია, სამეწარმეო აქტივობა სწორედ ამ დარგებს უკავშირდებო-

დეს. ტურიზმი შეიძლება ისტორიულად არ აღმოჩნდეს საქმიანობის იმ სახეობებს შო-

რის, რომლითაც მოცემულ საზოგადოებაში ბიზნესმენები არიან დაკავებულნი. არ არსე-
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ბობს ტურისტული რესურსების ათვისების, ტურისტებთან ურთიერთობის, ახალი ტუ-

რისტული პაკეტების შემუშავებისა და შეთავაზების წლების განმავლობაში ჩამოყალი-

ბებული ბიზნესკულტურა; ამ სფეროში ნაკლებად ერთვებიან ინიციატივიანი ადამიანე-

ბი, რადგან მათი უმეტესობა თვლის, რომ სხვა სფეროში დასაქმება უფრო პერსპექტიუ-

ლია. შესაბამისად, ბაზარს მიეწოდება ნაკლები ოდენობით ტურპროდუქტები და 

ტურიზმი, როგორ დარგი, მცირე როლს თამაშობს ეროვნულ ეკონომიკაში.  

ამავე დროს, მეორე საზოგადოება შესაძლოა ტურიზმში ბიზნესის კეთების მრა-

ვალწლიან და მდიდარ გამოცდილებას ფლობდეს. ტუროპერატორების, ტურსააგენტოე-

ბის, სასტუმროების, ტრანსპორტის და კვების ობიექტების მიერ მოგზაურთა მომსახუ-

რების ხანგრძლივი ტრადიციების ფონზე, ტურიზმი სამეწარმეო უნარის მქონე, 

ინიციატივიანი ადამიანების დიდ რაოდენობას იზიდავს, რაც ნიშნავს, რომ ტურისტულ 

ბაზარზე დიდი ოდენობით და მრავალფეროვანი ტურისტული პაკეტები მიეწოდება. ამ 

საზოგადოებაში მეწარმეები თვლიან, რომ ტურიზმი სარფიანი, პერსპექტიული დარგია 

და აქეთ მიმართავენ ძალისხმევასა და ფინანსურ რესურსებს; თავის მხრივ, სამუშაო ძა-

ლა თვლის, რომ ამ სფეროში დასაქმება მაღალი შემოსავლების მომტანი იქნება და ამ 

იმედით შესაბამის კვალიფიკაციას იძენს. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ ტურიზმი ამ 

საზოგადოებაში და ეკონომიკაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.  

7. მთავრობის მიერ შექმნილი ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე. მთავრობის 

ფაქტორი ტურიზმის ეკონომიკაზე გავლენის მასშტაბების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან 

დეტერმინანტს წარმოადგენს. თუ მთავრობა ხელს უწყობს ტურიზმთან დაკავშირებუ-

ლი ინფრასტრუქტურის შექმნასა და განვითარებას, ისტორიული ძეგლების რესტავრა-

ციას, კონსერვაციას და დაცვას, ტრანსპორტის მოწესრიგებული და ეფექტური მოძრაო-

ბის უზრუნველყოფას, მოგზაურის უსაფრთხოების დაცვას, სასტუმროს და კვებით მომ-

სახურების ობიექტების სტანდარტების დადგენასა და კონტროლს, ტყეებში ბილიკების 

გაკვალვას, მონიშვნას, ქვეყნის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის იმი-

ჯის ჩამოყალიბებას საერთაშორისო საზოგადოებაში, ინვესტირების გარანტიების სის-

ტემის უზრუნველყოფას და ა.შ., შესაბამისად, ტურისტული კომპანიები უფრო მრავალ-

ფეროვან ტურისტულ პაკეტებს ქმნიან, ხოლო მოგზაურებს ეძლევათ საშუალება მეტი 

იმოგზაურონ, _ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ტურიზმის მასშტაბები და მრავალფეროვნება 
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იზრდება და ეროვნულ ეკონომიკაზე მისი გავლენის დონე მატულობს. 

თავისთავად ცხადია, იმ საზოგადოებებში, სადაც მთავრობა ნაკლებ ყურადღებას აქ-

ცევს ტურიზმს და ეკონომიკის სრულიად სხვა დარგები მიაჩნია სტრატეგიულად, ტუ-

რიზმის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც ნაკლებად განვითარებული იქნება (რა თქმა 

უნდა, აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება 

მეტწილად მხოლოდ ერთ დარგზე არ არის მიმართული, ის ერთდროულად ეკონომიკის 

მრავალ სექტორს ეხმარება, იქნება ეს ტურიზმი თუ სხვა. თუმცა, როგორც ზევით უკვე 

აღინიშნა, საუბარია ტურიზმთან, მოგზაურობასთან უშუალოდ დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების შექმნაზე, განვითარებასა და შენახვაზე). ნაკლებად 

განვითარებული ინფრასტრუქტურა კი ნაკლებად უწყობს ხელს მოგზაურობას და 

ახალი კომპანიების გაჩენას ტურისტული მომსახურების ბაზარზე. ამ შემთხვევაში, 

ტურიზმის სფერო მცირე მასშტაბისაა და ეკონომიკურ სისტემაშიც ნაკლებად 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.  

8. მიწის ბაზრის განვითარების დონე. თავისუფალი და მკაფიო წესებით მომუშავე 

მიწის ბაზარი კიდევ ერთ ელემენტს წარმოადგენს ტურიზმის სფეროს მიწოდების მხა-

რის განვითარებისთვის. ინვესტირების პროცესში (სასტუმროს ან რესტორნის მშენებ-

ლობა, ატრაქციონის აგება, სამონადირეო მეურნეობის შექმნა და ა. შ.) მიწის შეძენის ან 

იჯარით აღების მკაფიო პროცედურები, სახელმწიფო ან კერძო მფლობელობაში არსებუ-

ლი მიწის რესურსების მესაკუთრის ცვლილების ან ამ რესურსებით სარგებლობის 

კანონმდებლობით გაწერილი წესები საშუალებას იძლევა სამეწარმეო სექტორის წარმო-

მადგენელთათვის, ჩამოაყალიბონ და განახორციელონ მყარი საინვესტიციო პროექტები. 

ტურიზმის სფერო ამ შემთხვევაში უფრო მძლავრი და დიდი ოდენობის კომპანიებით 

არის წარმოდგენილი და უფრო მსხვილ როლს თამაშობს მოცემული ქვეყნის ეკონომი-

კურ სისტემაში. ჩამოუყალიბებელი მიწის ბაზარი კი, პირიქით, აფერხებს ტურიზმის 

განვითარებას და ქვეყნის ეკონომიკაში მის ინტეგრირებას.  

9. განათლების სისტემა და შრომის მწარმოებლურობა. ტურიზმის სფეროში სპეცია-

ლისტების მომზადების განვითარებული სისტემის არსებობა, რომელიც გულისხმობს 

როგორც უშუალოდ მოგზაურთან შეხებაში მყოფი სპეციალისტების მომზადებას (ტურ-

სააგენტოს თანამშრომლები, რესტორნის და სასტუმროს თანამშრომლები, ექსკურსიამ-
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ძღოლები და ა. შ.), ისე სხვა მრავალი სპეციალისტის განსწავლას ტრანსფერული უნარ-

ჩვევებით, რომლებიც შეიძლება მოგზაურთა მომსახურებისთვის იქნას გამოყენებული 

(ლოჯისტიკის სპეციალისტები, ბიზნესადმინისტრირების სპეციალისტები, IT-სპეცია-

ლისტები და ა. შ.), ასევე, ადგილზე სწავლებისა და კარიერული ზრდის სისტემა, რომე-

ლიც, პრინციპში, დიდად არის დამოკიდებული მეწარმეობის ზემოთ უკვე განხილულ 

ტრადიციებზე მოცემულ საზოგადოებაში, _ საბოლოო ჯამში, განსაზღვრავს ტურიზმის 

სფეროში შრომის მწარმოებლურობის დონეს, შესაბამისად, განაპირობებს როგორც 

ტურისტული პროდუქტის რაოდენობას და ღირებულებას, ისე ტურიზმში დასაქმე-

ბულთა ოდენობას და შრომის ანაზღაურების სიდიდეს; ეს კი, მთლიანობაში, განსაზღვ-

რავს იმ როლს, რომელსაც ტურიზმი თამაშობს ეროვნულ მეურნეობაში.  

10. ფინანსური და რეალური კაპიტალის ბაზრების განვითარების დონე. ფინანსური 

ბაზრების განვითარების დონე გულისხმობს ტურიზმის სფეროში ინვესტირების 

განხორციელებისთვის აუცილებელი ფულადი კაპიტალის ხელმისაწვდომობას. აქ იგუ-

ლისხმება არა მარტო ფულადი კაპიტალის ბაზრის განვითარების დონე (საბანკო სექტო-

რი, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი), არამედ ამ ბაზრის დამოკიდებულება ტურიზმის სექ-

ტორისადმი. აქ კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენოთ მეწარმეობის ტრადიციები: თუ საბანკო 

სექტორის წარმომადგენლები ტურიზმს პრინციპში მოგებიან დარგად თვლიან, მაშინ ამ 

სფეროსთვის სესხების გაცემა ნაკლებ დაბრკოლებებს წააწყდება, რაც ტურიზმის 

სფეროში ინვესტირების უფრო მარტივად განხორციელებას ნიშნავს, ვიდრე ისეთ 

საზოგადოებებში, სადაც ტურიზმი არ ითვლება პერსპექტიულად. ეს განაპირობებს 

ტურიზმის მასშტაბებსა და შესაბამისად, როლს ეკონომიკურ სისტემაში.  

კაპიტალური აქტივების ბაზარი ასევე თამაშობს გარკვეულ როლს ტურისტული ინ-

დუსტრიის პოტენციალის ჩამოყალიბებაში. საუბარია, ერთი მხრივ, კაპიტალური აქტი-

ვების გაქირავების ბაზარზე (მაგალითად, საკმარისი სიმძლავრეების არსებობაზე ტუ-

რისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილზე კონგრეს-ტურიზმის განვითარების 

თვალსაზრისით, საკმარისი საოფისე ფართების არსებობაზე გასაქირავებლად ტურის-

ტული სააგენტოებისთვის და ა.შ.), მეორე მხრივ კი _ კაპიტალური აქტივების შეძენის 

ბაზარზე (მაგალითად, საკმარისად განვითარებული სამშენებლო სფერო, ელექტრო-

მოწყობილობათა ინდუსტრია და ა. შ.), რაც ერთობლიობაში უზრუნველყოფს 
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ტურისტული პროდუქტის შინაარსსა და ხარისხს, შესაბამისად, განაპირობებს იმ ძალას, 

რითაც ტურიზმი ზემოქმედებს ეროვნული ეკონომიკის სხვა დარგებზე. თუ ეროვნული 

ეკონომიკა ვერ უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროს საჭირო ფულადი რესურსებით და 

რეალური კაპიტალური აქტივებით, მოგზაურობის მომსახურების სფერო სუსტი და 

ჩამორჩენილია, ხოლო მის მიერ გაწეული მომსახურება _ დაბალი ხარისხის; შესაბამი-

სად, სუსტია ტურიზმის როლიც ეკონომიკაში. 

11. ტექნოლოგიები. საზოგადოებაში, სადაც ტურიზმთან დაკავშირებული ტექნო-

ლოგიური სიახლეები წარმოიშობა (ეს ეხება როგორც მოგზაურის კმაყოფილების 

ზრდას, ისე წარმოების პროცესის სრულყოფის მხარეებს), ტურიზმი ეკონომიკურ 

სისტემაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ახალი ტექნოლოგიების გაჩენა მრავალ 

ფაქტორზეა დამოკიდებული, მაგალითად, იმაზე, თუ რამდენად არის განვითარებული 

სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოები, როგორც სახელმწი-

ფო მხარდაჭერით, ისე კერძო კომპანიებში; რამდენად ღიაა საზოგადოება სიახლეების 

მიმართ და რამდენად უწყობს ხელს არსებული განათლების სისტემა კრეატიულობას. 

ტექნოლოგიური განვითარება ეხმარება ტურიზმს - მოიზიდოს მის ირგვლივ 

ეროვნული ეკონომიკის სულ უფრო მეტი დარგი, ხელი შეუწყოს ახალი დარგების 

ჩამოყალიბებას, შექმნას ახალი პროფესიები, ახალი დასაქმება, სტიმული მისცეს 

მოგზაურობის და დასვენების ახალ ფორმებს, აამაღლოს არსებული ტურისტული 

პროდუქტების ხარისხი.  

12. ტურისტული პროდუქტის შემადგენლობაში ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების 

ჩართულობის დონე. ეს ფაქტორი გარკვეულწილად სხვა ფაქტორების ზემოქმედების 

შედეგს წარმოადგენს. ტურისტული პროდუქტის შემადგენლობაში ეკონომიკის სხვადა-

სხვა სფეროს ჩართულობის დონე გულისხმობს ეროვნული მეურნეობის დარგებს, რომ-

ლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან ჩართულები საბოლოო ტურისტული პროდუქტების 

წარმოებაში. რა თქმა უნდა, ამ დონეს განსაზღვრავს ჩვენ მიერ უკვე ნახსენები 

ფაქტორები: მიდრეკილება სხვადასხვა ტურისტული პროდუქტის მოხმარებისკენ, 

ტურისტული რესურსების ოდენობა და მათი ათვისების ხარისხი, მოსახლეობის 

კეთილდღეობის დონე და ა.შ. მაგალითად, თუ საზოგადოებაში A მოსახლეობა კვირად-

ღეობით ტყეში პიკნიკზე დასვენების ფორმას არჩევს, ამგვარი მოგზაურობის მომსახუ-
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რებას ეკონომიკის სულ სხვა ტიპის და რაოდენობის დარგები ახორციელებენ და სხვა 

მასშტაბებით, ვიდრე საზოგადოებაში B, სადაც მოსახლეობა დასვენების ძირითად ფორ-

მად ირჩევს ერთთვიანი შვებულების განმავლობაში ზღვაზე დასვენებას. კიდევ უფრო 

განსხვავებული ტიპის, რაოდენობის და მასშტაბების დარგები იქნებოდა ჩართული 

მოგზაურობის მომსახურებაში საზოგადოებისთვის C, სადაც მოსახლეობა საუკეთესო 
დასვენებად მინერალურ ან სპორტულ-გამაჯანსაღებელ კურორტებზე დროსტარებას 

მიიჩნევს. 

მოსახლეობის კეთილდღეობა ასევე მოქმედებს საბოლოო ტურისტული პროდუქტე-

ბის წარმოებაში ჩართული დარგების ოდენობაზე, ტიპსა და მასშტაბზე. რაც უფრო მეტს 

ხარჯავს მომხმარებელი, მით მეტი პროდუქტისგან შედგება მისთვის მიწოდებული ტუ-

რისტული პაკეტი და მით მეტია ტურიზმში სხვადასხვა დარგის ჩართულობის დონე.  

თავისთავად ცხადია, რომ ტურიზმში სხვადასხვა დარგის ჩართულობის მაღალი 

დონე ნიშნავს ტურიზმის მაღალ გავლენას ეკონომიკაზე და პირიქით.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 3.1. ტურიზმის გავლენა ეკონომიკაზე ჩაკეტილ სისტემაში 

ტურისტული 

რესურსები და მათი 

გამოყენების დონე 

მეწარმეობის 

ტრადიციები 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების დონე 

მიწის ბაზრის 

განვითარების დონე 

განათლების 

სისტემა და შრომის 

მწარმოებლურობა 

კაპიტალის ბაზრის 

განვითარების დონე 

ტექნოლოგიები 

მიდრეკილება 

მოგზაურობისადმი 

მიდრეკილება 

გარკვეული ტურ-

პროდუქტებისადმი 

საზოგადოების 

კეთილდღეობა 

ადგილობრივთა 

დამოკიდებულება 

მოგზაურებისადმი 

მოთხოვნის 

ფაქტორები 

მიწოდების 

ფაქტორები 

ეკონომიკის დარგების 

ტურისტულ პროდუქტში 

ჩართულობის დონე 

ტურიზმი 

პირდაპირი 

გავლენა 

ირიბი 

გავლენა 

 

ინდუცირებული 

გავლენა 

 

ეკონომიკური 

სისტემა 
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ნახაზზე 3.1. წარმოდგენილია ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების ზემოქმედების 

შედეგად ტურიზმის გავლენა ჩაკეტილ ეკონომიკაზე. (იხ. ნახაზი 3.1.) 

მოცემული ფაქტორების საფუძველზე, შეიძლება განხორციელდეს ტურიზმის ერო-

ვნულ ეკონომიკაზე გავლენის ანალიზი ქვემოთ მოყვანილი ჰიპოთეტური მაგალითის 

მეშვეობით. 

ნახაზზე 3.1. წარმოდგენილია ჰიპოთეტური ჩაკეტილი ეკონომიკა A, რომელშიც 

ტურიზმი გარკვეულ როლს თამაშობს. ეს როლი, როგორც უკვე აღინიშნა, პირდაპირი, 

ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამს წარმოადგენს. 

ანალიზის მიზნებისთვის პირდაპირი გავლენა გამოცალკევებული იქნება ირიბი და 

ინდუცირებული გავლენებისგან, ბოლო ორი კი ერთად იქნება განხილული. განსახილ-

ველი პრინციპის ძირითადი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ზევით აღნიშნული ფაქტო-

რები აყალიბებს ტურიზმის გავლენის ძალას ეკონომიკაზე და ამ ფაქტორების ზემოქ-

მედებით, პირდაპირი გავლენა, შესაძლოა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ ტუ-

რიზმის ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგრირების დაბალი დონის გამო, სუსტი იყოს 

ირიბი და ინდუცირებული გავლენა; და პირიქით, პირდაპირი გავლენა შეიძლება იყოს 

მცირე, მაგრამ ეროვნულ ეკონომიკაში ტურიზმის მაღალი ინტეგრირების გამო ირიბი 

და ინდუცირებული გავლენის მასშტაბები შეიძლება შედარებით დიდი აღმოჩნდეს. 

აქედან გამომდინარე, ტურიზმის გავლენის სტრუქტურა წარმოდგენას გვაძლევს იმაზე, 

თუ რამდენად ღრმად არის დაკავშირებული ტურიზმი ეროვნული ეკონომიკის სხვა 

დარგებთან. 

ნახაზი 3.2. აჩვენებს ეკონომიკურ სისტემას A, რომელშიც საერთო გავლენის სტრუქ-

ტურა შეადგენს პროპორციას 30/70-ზე (პირობითად). 

30% 

პირდაპირი გავლენა 

70% 

ირიბი გავლენა + ინდუცირებული გავლენა 

  

ნახაზი 3.2. ტურიზმის გავლენის სტრუქტურა ეკონომიკაზე A 

 

ტერმინით _ ტურიზმის გავლენის ძალა _ აღიწერება ფარდობა ირიბი და ინდუცი-

რებული გავლენების ჯამსა და პირდაპირ გავლენას შორის.  

                                 T= F2/F1         (1)  [კორძაია 2016 ბ: გადაცემულია დასაბეჭდად] 

სადაც, T ტურიზმის გავლენის ძალაა; 
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F1 პირდაპირი გავლენაა, ასახული პროცენტებში; 

F2 ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამია პროცენტებში.  

 

განხილული ეკონომიკური სისტემისთვის ტურიზმის გავლენის ძალა შეადგენს 

2.33-ს, რაც ნიშნავს, რომ 1%-ით პირდაპირი გავლენის ცვლილება 2.33-ჯერ მრავლდება 

ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამის სახით.  

შედარებისთვის წარმოდგენილია ეკონომიკური სისტემა B (იხ. ნახაზი 3.3.), რო-

მელშიც (პირობითად) პირდაპირი გავლენა შეადგენს 45%-ს გავლენის საერთო სტრუქ-

ტურაში, ხოლო ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამი შეადგენს 55%-ს. ამ შემ-

თხვევაში ტურიზმის გავლენის ძალა შეადგენს 1.22-ს. რაც ნიშნავს, რომ 1%-ით პირდა-

პირი გავლენის ცვლილება 1.22-ჯერ მრავლდება ირიბი და ინდუცირებული გავლენე-

ბის ჯამის სახით.  

45% 

პირდაპირი გავლენა 

55% 

ირიბი გავლენა + ინდუცირებული გავლენა 

 

ნახაზი 3.3 ტურიზმის გავლენის სტრუქტურა ეკონომიკაზე B 

 

ორი ეკონომიკის შედარების შედეგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეკონომიკურ 

სისტემაში A ტურიზმზე ზემოქმედებს ზევით აღნიშნული ფაქტორები იმგვარად, რომ 

დარგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეროვნულ ეკონომიკაში. მაგალითად, შიდა 

მოგზაურები მოიხმარენ ისეთ ტურისტულ პროდუქტებს, რომელთა წარმოებისთვის 

ეროვნული მრეწველობის მრავალი დარგის ჩართულობა არის საჭირო, ადგილობრივი 

განათლების სისტემა კი უზრუნველყოფს ტურიზმის სფეროში მაღალკვალიფიციური 

კადრების მოდინებას, რაც განაპირობებს ტურისტული პროდუქტის მაღალ ხარისხს, 

მაღალ ღირებულებას და შესაბამისად, მაღალ რესურსულ შემოსავლებს, ე.ი. 

ტურიზმიდან მიღებული ფულის უფრო მასშტაბურ გადანაწილებას ეროვნულ 

ეკონომიკაში.  

მეორე მხრივ, ეკონომიკაში B ტურიზმზე მოქმედი ფაქტორები იწვევენ იმას, რომ 

დარგი არც ისე დიდ როლს თამაშობს ეკონომიკაში. ადგილობრივი მოსახლეობის ნეგა-

ტიური განწყობა ტურიზმის სფეროს მიმართ განაპირობებს მათ ნაკლებად ჩართულო-

ბას მოგზაურების მომსახურების სფეროში, ხოლო ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა 
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აფერხებს ახალი პროდუქტების, ახალი დარგების გაჩენას და არ უწყობს ხელს ტურიზმ-

ში გამომუშავებული ფულის საკმარისად გადანაცვლებას სხვა დარგებში.  

ღია ეკონომიკის პირობებში, ზემოთ უკვე განხილულ ფაქტორებთან ერთად, მოქმე-

დებას იწყებს სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც განაპირობებს ტურიზმის გავლენის ძალას 

ეროვნულ ეკონომიკაზე. ღია ეკონომიკა ტურიზმისთვის ნიშნავს დამატებით მოგ-

ზაურთა ნაკადის შემოდინებას და ადგილობრივთა ნაკადის გადინებას, ტურისტულ 

პროდუქტში იმპორტული ელემენტების გაჩენას, უცხოური ინვესტიციებისა და 

სამუშაო ძალის შემოსვლას, კონკურენციის ზრდას და ა. შ. 

1. ვალუტის კურსი. ვალუტის კურსის ზემოქმედება ტურიზმზე და ეროვნულ ეკო-

ნომიკაზე მრავალგვარია. პირველ რიგში, იგი ზემოქმედებს მოგზაურობის შესახებ გა-

დაწყვეტილების მიღებაზე. თუ ეროვნული ვალუტა გაუფასურდა, ეროვნული ტურის-

ტული პროდუქტებიც გაიაფდება უცხოელებისთვის, რომელთაც მიეცემათ ბიძგი მეტი 

იმოგზაურონ მოცემულ ქვეყანაში, ამავე დროს, ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის გაძ-

ვირდება საზღვარგარეთ მოგზაურობა და ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ქვეყნის 

შიგნით დაისვენონ. შედეგად შეიძლება დასკვნა, რომ ტურიზმის აბსოლუტური 

მასშტაბები ამ ქვეყანაში გაიზრდება და შესაბამისად გაიზრდება მისი როლიც 

ეკონომიკაში. 

2. იმპორტის წილი საბოლოო ტურისტულ პროდუქტში. ღია ეკონომიკაში საბოლოო 

ტურისტულ პროდუქტში ჩნდება იმპორტული შუალედური საქონელმომსახურება. რაც 

უფრო დიდია ამგვარი საქონელმომსახურების სიდიდე, მით უფრო სუსტია ტურიზმის 

გავლენის ძალა. ეკონომიკურ სისტემაში, სადაც საბოლოო ტურისტული პროდუქტის 

შემადგენლობაში დიდი ნაწილი უჭირავს იმპორტულ შუალედურ საქონელ-

მომსახურებას, ტურიზმის გავლენის ძალა ნაკლებია, რადგან ეროვნული ეკონომიკის 

დარგები ნაკლებად მონაწილეობენ საბოლოო ტურისტული პროდუქტის წარმოებაში. 

ხოლო ეკონომიკაში, სადაც ტურისტული პროდუქტის შემადგენლობაში დიდი რაო-

დენობით ეროვნული შუალედური საქონელმომსახურება შედის, ტურიზმის გავლენის 

ძალა დიდია, რადგან საბოლოო ტურისტული პროდუქტის წარმოებაში მრავა-

ლფეროვანი ადგილობრივი ინდუსტრია მონაწილეობს.  

3. მოგზაურობის სიმარტივე. მოცემული ფაქტორი ტურიზმში სახელმწიფოს ჩარე- 
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ვის კიდევ ერთ ფაქტორს წარმოადგენს. რაც უფრო მარტივია მოგზაურთათვის საზღვ-

რების გადაკვეთა, მით უფრო მეტია სამოგზაურო ნაკადი, ე. ი. ეროვნულ ტურისტულ 

პროდუქტს მეტი მომხმარებელი გააჩნია. თანაც, ეს იწვევს არა მარტო ტურიზმის აბსო-

ლუტური მასშტაბების გადიდებას _ მოგზაურთა ნაკადის მატებასთან ერთად, იზრდება 

მოთხოვნა სხვადასხვა სახის ტურისტულ პროდუქტებზე, ანუ სხვა თანაბარ პირობებში, 

ეროვნული ეკონომიკის უფრო მეტი დარგი ჩაერთვება საბოლოო ტურისტული 

პროდუქტის წარმოებაში და ტურიზმი გაიზრდება არა მარტო აბსოლუტური მნიშვ-

ნელობით, არამედ გაფართოვდება მისი გავლენის ძალაც.  

გარდა ამისა, მოგზაურობის სიმარტივე ტექნოლოგიური განვითარების ფუნქციას 

წარმოადგენს. ახალი და ეფექტური სატრანსპორტო საშუალებები, ტურისტული პრო-

დუქტის შეძენის და მოგზაურობის დაგეგმვის გამარტივება კომპიუტერული და 

ინტერნეტტექნოლოგიების საშუალებით ხელს უწყობს მოგზაურთა ნაკადების 

გადიდებას და მოცემულ ეკონომიკურ სისტემაში ტურიზმის მასშტაბების და როლის 

ზრდას.  

4. ტურისტების წარმომშობ ქვეყნებში ეკონომიკური კეთილდღეობის დონე. უცხოურ 

პარტნიორ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები განაპირობებს იმას, რომ 

უცხოელი მოგზაურები უფრო მეტად ეწვევიან მოცემული ქვეყნის ტურისტულ 

ღირსშესანიშნაობებს, მეტ ფულს დახარჯავენ და ამით ხელს შეუწყობენ საბოლოო ტუ-

რისტული პროდუქტის მასშტაბის, შემადგენლობის და ღირებულების გადიდებას, აქე-

დან გამომდინარე ტურიზმი მეტ შემოსავლებს მიიღებს, მეტ პირს დაასაქმებს და ეროვ-

ნული ეკონომიკის მეტ დარგთან დაამყარებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ე.ი. გაიზრ-

დება ტურიზმის გავლენის ძალაც. პირიქით, ეკონომიკური დაცემა პარტნიორ ქვეყანაში 

შეამცირებს მოგზაურთა ნაკადებს, მათ მიერ დახარჯული თანხების სიდიდეს, შეამცი-

რებს ტურიზმის მიერ წარმოებული საბოლოო პროდუქტის მოცულობასა და მრავალფე-

როვნებას და ტურიზმის გავლენის ძალას.  

5. წილი საერთაშორისო ბაზარზე. მნიშვნელოვნად გაზრდილი წილი საერთაშორი-

სო ბაზარზე ტურისტული დანიშნულების ადგილისთვის ნიშნავს მოგზაურთა დიდ ნა-

კადებს, ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნის მრავალფეროვნებას და, მსგავსად ზევით 

უკვე განხილული შემთხვევებისა, იწვევს ტურიზმის უფრო დიდ მასშტაბებს და გავლე-
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ნის უფრო დიდ ძალას. ამავე დროს, დაბალი წილი საერთაშორისო ბაზარზე ტურის-

ტული დანიშნულების ადგილისთვის ნიშნავს მოგზაურთა მცირე ნაკადს, ნაკლებ მოთ-

ხოვნას ტურისტულ პროდუქტზე და იწვევს ტურიზმის გავლენის მცირე მასშტაბებს და 

ზემოქმედების მცირე ძალას. 

დასახელებული ფაქტორების გათვალისწინებით, შეიძლება ზემოთ წარმოდგენილი 

ნახაზი 3.1.-ის მოდერნიზება და ტურიზმის გავლენის ძალის ჩამომყალიბებელი ფაქტო-

რების ერთიანი სურათის შექმნა უკვე ღია ეკონომიკის პირობებში (იხ. ნახაზი 3.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ნახაზი 3.4 ტურიზმის გავლენა ეკონომიკაზე ღია სისტემაში 

 

ზემოთ განხილული თეორიული მოდელის მეშვეობით რეალობის ახსნას 

შევეცდებით შემთხვევით შერჩეული ათი ქვეყნის მაგალითზე. კერძოდ, განხილული 

იქნება აშშ-ის, საფრანგეთის, სინგაპურის, ახალი ზელანდიის, დანიის, მალტის, 

ტურისტული 

რესურსები და მათი 

გამოყენების დონე 

მეწარმეობის 

ტრადიციები 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარების დონე 

მიწის ბაზრის 

განვითარების დონე 

განათლების 

სისტემა და შრომის 

მწარმოებლურობა 

კაპიტალის ბაზრის 

განვითარების დონე 

ტექნოლოგიები 

მიდრეკილება 

მოგზაურობისადმი 

მიდრეკილება 

გარკვეული ტურ-

პროდუქტებისადმი 

საზოგადოების 

კეთილდღეობა 

ადგილობრივთა 

დამოკიდებულება 

მოგზაურებისადმი 

მოთხოვნის 

ფაქტორები 

მიწოდების 

ფაქტორები 

ეკონომიკის დარგების 

ტურისტულ პროდუქტში 

ჩართულობის დონე 

ტურიზმი 

პირდაპირი 

გავლენა 

ირიბი 

გავლენა 

 

ინდუცირებული 

გავლენა 

 

ეკონომიკური 

სისტემა 

ვალუტის 

კურსი 

იმპორტის წილი 

ტურისტულ 

პროდუქტში 

 

მოგზაურობის 

სიმარტივე 

კეთილდღეობა 

პარტნიორ 

ქვეყანაში 

წილი საერთაშორისო 

ბაზარზე 

საერთაშორისო 

ფაქტორები 
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ბარბადოსის, კვიპროსის, უნგრეთის, მონტენეგროს ტურიზმის პირდაპირი, ირიბი და 

ინდუცირებული გავლენის სტრუქტურა (იხ. ცხრილი 3.5.). 

ცხრილი 3.5. 

ტურიზმის პირდაპირი, ირიბი და ინდუცირებული გავლენის  

სტრუქტურა სხვადასხვა ქვეყანაში 

  

გავლენა  

 

                 ქვეყანა 
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№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
პირდაპირი 

გავლენა, % 
30.8 40.5 45.5 23.5 28.8 52.2 30.4 32.5 38.0 47.7 

2 

ირიბი გავლენა + 

ინდუცირებული 

გავლენა, % 

69.2 59.5 54.5 76.5 71.2 47.8 69.6 67.5 62.0 52.3 

3 
ტურიზმის 

გავლენის ძალა, T 
2.24 1.47 1.20 3.25 2.47 0.91 2.29 2.07 1.63 1.09 

 

წყარო: WTTC Travel and Tourism Economic Impact Series; 2014. 

 

ანალიზის მიზნებისთვის აღებულ იქნა ამ ქვეყნების 2008-2013 წლების ტურიზმის 

სფეროს მონაცემები და გამოყვანილ იქნა თითოეული ქვეყნისთვის საშუალო წლიური 

მაჩვენებელი პირდაპირი, ირიბი და ინდუცირებული გავლენისთვის ცალ-ცალკე. 

შემდეგ კი, თითოეული ქვეყნისთვის, ამ მაჩვენებელთა საფუძველზე გაანგარიშებულ 

იქნა ტურიზმის გავლენის ძალა (1) ფორმულის საფუძველზე. 

შეიძლება გამოიყოს ქვეყნების ორი ჯგუფი, რომელთა ეკონომიკური მდგომარეობა 

და ტურიზმის როლი ეკონომიკაში ზევით აღწერილ ორ მოდელს შეესაბამება. პირველ 

ჯგუფს წარმოადგენს აშშ, დანია, ბარბადოსი, კვიპროსი. ტურიზმის გავლენის ძალა ამ 

ქვეყნებში 2,07-დან 2,47-მდე ფარგლებში მერყეობს, ანუ ტურიზმის პირდაპირი გავლე-

ნის ყოველი 1% იქცევა 2,07-2,47% ირიბ და ინდუცირებულ გავლენად ეკონომიკისთვის. 

მაგალითად, აშშ-სთვის, ტურიზმის მთლიანი გავლენის სტრუქტურა აისახება 69,2/30,8, 
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რაც ნიშნავს, რომ შედარებით მცირე წილის მქონე პირდაპირი გავლენა შედარებით 

დიდ ირიბ და ინდუცირებულ გავლენას წარმოშობს. 

ამავე დროს, საქმე ეხება აბსოლუტურად განსხვავებული ტიპის ეკონომიკურ სისტე-

მებს. აშშ-ის ეკონომიკური სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალურია, მთავრობის 

მინიმალური ჩართულობის ხარისხით ეკონომიკაში, თანაც აშშ-ში სახელმწიფოს 

მხრიდან ფედერალურ დონეზე ტურიზმს ნაკლები ყურადღება ექცევა და ძირითადი 

ვალდებულებები ამ სფეროში შტატებზეა დაკისრებული. რაც შეეხება მოგზაურობის სი-

მარტივის ფაქტორს, 2001 წლის 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, აშშ-ში შესვლა საკ-

მაოდ რთულ პროცედურას წარმოადგენს. 

დანია „სოციალური“ ტიპის ეკონომიკურ სისტემას წარმოადგენს, სადაც მთავრობა, 

საგადასახადო პოლიტიკის მეშვეობით, მნიშვნელოვანწილად ზემოქმედებს ეკონომი-

კურ სისტემაზე,  თანაც დანია ევროკავშირის წევრ ქვეყანას წარმოადგენს და ერთიან ევ-

როპულ ეკონომიკურ სივრცეში იმყოფება. 

რაც შეეხება კვიპროსსა და ბარბადოსს, ორივე კუნძულოვან სახელმწიფოს წარმოად-

გენს, რომელთა ეკონომიკური სისტემაც გამორჩეულად არის ორიენტირებული ტუ-

რიზმზე. 

აღნიშნულ ოთხ ეკონომიკურ სისტემაში ტურიზმის როლს განაპირობებს ზევით 

აღნიშნული ფაქტორები, რომლებიც, ჯამში, ტურიზმის ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგ-

რირების ხარისხს განსაზღვრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ფაქტორების ზემოქმედება 

ოთხივე ეკონომიკურ სისტემაში სხვადასხვაგვარია, მათი ერთიანობა ქმნის სიტუაციას 

ტურიზმის სფეროში, რითაც ოთხივე ქვეყანა ერთმანეთს წააგავს. 

 ბარბადოსისა და კვიპროსის შემთხვევაში მსგავსი ფაქტორები ზემოქმედებს. ორივე 

შემთხვევაში, ტურისტული რესურსები წარმოადგენს საკვანძო ფაქტორს, რომელიც 

ტურიზმის გავლენის ძალას განსაზღვრავს, და მათი გამოყენების დონე, აგრეთვე, მე-

წარმეობის ტრადიციები და ადგილობრივთა დამოკიდებულება მოგზაურების მიმართ, 

რაც გულისხმობს მოგზაურების მომსახურებაზე ორიენტირებულ პირებს და მოგზაურ-

თა მომსახურების ტრადიციებს, თავისთავად განსაზღვრავს ამ დარგის მნიშვნელოვან 

წილს მოცემულ სახელმწიფოთა ეკონომიკაში. რაც შეეხება საერთაშორისო ფაქტორებს, 

ზემოთ აღნიშნული ხუთი ფაქტორიდან, სამი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ 
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ეკონომიკური სისტემებისთვის: მოგზაურობის სიმარტივე, რაშიც მოიაზრება სატ-

რანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სავიზო რეჟიმი, წილი საერთაშორისო ბაზარზე, რაც 

მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს, რადგან ორივე კუნძული საკმაოდ პოპულარულ 

ტურისტულ დანიშნულების ადგილს წარმოადგენს, და კეთილდღეობა პარტნიორ ქვეყ-

ნებში, რაშიც იგულისხმება, რომ მიუხედავად ზოგიერთ პარტნიორ ქვეყანაში 

მოსალოდნელი ან არსებული ეკონომიკური კრიზისისა, იმდენად დიდია 

მოგზაურობის წარმომშობ პარტნიორ ქვეყანათა ოდენობა, რომ ზოგიერთ მათგანში, 

პირიქით, აღმავლობის გზაზე დგას ეკონომიკა და ეს პროცესი ანეიტრალებს კრიზისში 

მყოფი პარტნიორისგან მოსალოდნელ ზარალს, თუ, რა თქმა უნდა, კრიზისს გლობალუ-

რი ხასიათი არ გააჩნია.  

რაც შეეხება აშშ-ის ეკონომიკაში ტურიზმის გავლენის ძალას, ამ შემთხვევაში, ამ 

ძალის ფორმირება სხვა ფაქტორების ზეგავლენით ხდება. უპირველეს ყოველისა, უნდა 

აღინიშნოს მოთხოვნის ყველა დასახელებული ფაქტორის ზემოქმედება: მიდრეკილება 

მოგზაურობისადმი აშშ-ში საკმაოდ მძლავრ ეკონომიკურ სტიმულს წარმოადგენს, რად-

გან აქ, როგორც ცნობილია, შიდა ტურიზმი ბევრად უფრო მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს ეკონომიკაში, ვიდრე გარე ტურიზმი. მეორე მხრივ, მოსახლეობის მიდრეკი-

ლება ტურისტული პროდუქტების დიდი მრავალფეროვნებით მოხმარებისადმი ასევე 

მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ეკონომიკის მრავალი სექტორის ჩართულობას ტუ-

რიზმის დარგში. მესამე, საზოგადოების კეთილდღეობა _ ასევე მნიშვნელოვანი ელემენ-

ტია, რადგან შემოსავლების სიდიდე საშუალებას აძლევს ამერიკის მოქალაქეებს მეტი 

იმოგზაურონ და მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტები მოიხმარონ. მეოთხე, 

ადგილობრივთა კეთილგანწყობილი და სერვისზე ორიენტირებული დამოკიდებულება 

მოგზაურებისადმი, მასპინძლობის ინდუსტრიის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს და განაპირობებს ადგილობრივთა მაღალ ჩართულობას მოგზაურთა 

მომსახურების სფეროში. 

თავისთავად მნიშვნელოვანია მიწოდების ფაქტორების ზემოქმედებაც: ინფრასტ-

რუქტურის განვითარების დონე, ტექნოლოგიური პროგრესი, ეკონომიკური რესურსე-

ბის მაღალგანვითარებული ბაზრები და მეწარმეობის ტრადიციები, მოთხოვნის ფაქტო-

რების ზემოქმედებასთან ერთად, გადაფარავენ იმ ნეგატიურ მოვლენებს, რომლებიც 
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აშშ-ის საერთაშორისო ტურისტულ ურთიერთობებში შეიმჩნევა ტერორისტული 

საფრთხის გაჩენის შემდეგ.  

განხილულ ჯგუფში ტურიზმის გავლენის ყველაზე დიდი ძალა დანიას გააჩნია. 

მიუხედავად იმისა, რომ დანია ტურიზმზე ნაკლებად ორიენტირებული, უფრო სამრეწ-

ველო ტიპის სახელმწიფოა, ტურიზმის გავლენის ძალა აქ უფრო დიდია. ამის ახსნა 

შეიძლება როგორც საერთაშორისო, ისე მიწოდების ფაქტორების ზემოქმედებით. კერ-

ძოდ, ამ ეკონომიკურ სისტემაში შექმნილი ტურისტული პროდუქტების სტრუქტურაში 

ნაკლები წილი მოდის იმპორტულ პროდუქტებზე, ე. ი. ამ პროდუქტების წარმოებაში 

ეროვნული მრეწველობის ბევრი დარგია ჩართული პირდაპირ თუ ირიბად. ამავე დროს, 

ევროზონის წევრობა საშუალებას აძლევს ევროპელ მოგზაურებს - დაუბრკოლებლად 

ესტუმრონ ქვეყანას და ისარგებლონ მისი ტურისტული პროდუქტებით. ინფრას-

ტრუქტურის განვითარების მაღალი ხარისხი და ტექნოლოგიური უპირატესობა ამ 

ეკონომიკური სისტემის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა, რომელიც განაპირო-

ბებს ტურიზმის ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგრირების მაღალ ხარისხს და განსაზღვ-

რავს ტურიზმის გავლენის სიდიდეს ამ ქვეყანაში. 

რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, მასში შედის სინგაპური, მონტენეგრო და მალტა. ამ 

ჯგუფის წევრი ქვეყნებისთვის ტურიზმის გავლენის ძალა 0,91-დან 1,20-მდე მერყეობს, 

ანუ პირდაპირი გავლენის 1%-ით ცვლილება ამ ქვეყნებში იწვევს ირიბი და ინდუცირე-

ბული გავლენის ცვლილებას 0,91%-დან 1,20%-მდე. მაგალითად, საფრანგეთისთვის 

ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამის ფარდობა პირდაპირ გავლენასთან 

შეადგენს 54,5/45,5, რაც ნიშნავს, რომ ტურიზმს საკმაოდ სუსტი გავლენის ძალა გააჩნია 

და შედარებით დიდი წილის მქონე პირდაპირი გავლენა შედარებით მცირე ირიბ და 

ინდუცირებულ გავლენას წარმოშობს. 

სინგაპური ერთ-ერთი ყველაზე მაღალგანვითარებული და თავისუფალი ეკონომი-

კური სისტემაა მსოფლიოში. მიუხედავად ამისა, ტურიზმის გავლენის ძალა არ არის 

დიდი, პირდაპირი გავლენა არ იქცევა მნიშვნელოვან ირიბ და ინდუცირებულ გავლე-

ნად. ამის მიზეზი, ერთი მხრივ, მდგომარეობს ტურისტული რესურსების არსებობასა 

და მათი გამოყენების დონეში _ სინგაპური არ გამოირჩევა ტურისტული ატრაქციონე-

ბის ისეთი სიმრავლით, რომ მათმა არსებობამ ერთდროულად ბევრი სამრეწველო დარ-
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გი ჩართოს ტურისტების მომსახურების სფეროში. მეორე მიზეზს წარმოადგენს აღნიშ-

ნული ეკონომიკური სისტემის მაღალი დივერსიფიცირებულობა, რაც განაპირობებს 

ადგილობრივ ეკონომიკაში ტურიზმის ინტეგრირების დაბალ ხარისხს და გავლენის და-

ბალ ძალას. 

მონტენეგროს ეკონომიკური სისტემა, რომელიც საკმაოდ დაზარალდა ამ რეგიონში 

მიმდინარე კონფლიქტების შედეგად, წარმოაჩენს, თუ როგორ შეიძლება იმოქმედოს ზე-

ვით აღნიშნულმა ფაქტორებმა ნეგატიური მიმართულებით და ჩამოაყალიბოს ტურიზ-

მის გავლენის დაბალი ძალა ქვეყანაში. ომის დროს მოშლილი ტურისტული მომსახუ-

რების სისტემა, განუვითარებელი ინფრასტრუქტურა, ჩამოუყალიბებელი საბაზრო ეკო-

ნომიკა და მისი ინსტიტუტები, შრომის, მიწის და კაპიტალის ბაზრების ჩათვლით, სამე-

წარმეო და ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა, ეკონომიკის ძირითადად სერვისზე 

ორიენტირება და ძალზე სუსტი დივერსიფიცირება, იმპორტის მაღალი წილი საბოლოო 

ტურისტულ პროდუქტებში განაპირობებს იმას, რომ ტურიზმის ეროვნულ ეკონო-

მიკაზე გავლენის ძალა მცირეა. 

მალტის შემთხვევაში, ტურიზმის ეკონომიკაზე გავლენის სუსტ ძალას, ძირითადად, 

მხოლოდ ერთი ფაქტორი განაპირობებს _ იმპორტის მაღალი წილი საბოლოო ტურის-

ტულ პროდუქტში. მოცემული ეკონომიკური სისტემა ცხოვრობს ტურიზმიდან მიღებუ-

ლი შემოსავლებით, მაგრამ საბოლოო ტურისტული პროდუქტის შექმნაში მონაწი-

ლეობს ელემენტები, რომლებიც მალტაზე არ იწარმოება. 

გარდა აღნიშნული ორი ჯგუფისა, ცალკე უნდა გამოიყოს საფრანგეთი და უნგრეთი, 

რომლებშიც, პრინციპში, ტურიზმის გავლენის ძალა არცთუ ისე მაღალია (შესაბამისად, 

1,47 და 1,63), მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთი საკმაოდ მძლავრ ტურისტულ ინ-

დუსტრიას ფლობს და მსოფლიო ლიდერთა ჯგუფს მიეკუთვნება როგორც ტურისტების 

მასპინძლობის, ისე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების თვალსაზრისით. უნგრეთს 

კი შედარებით სუსტი პოზიციები გააჩნია ტურიზმთან მიმართებით. ამავე დროს, 

ორივე ქვეყანა ევროპის კავშირის წევრია და ევროპელი მოგზაურების ფაქტორი, 

რომელიც დანიის ტურიზმის ანალიზის დროს იქნა განხილული, ამ შემთხვევაშიც მოქ-

მედებს. თუმცა, დანიისგან განსხვავებით, ამ ორივე ქვეყნაში ტურიზმის გავლენის ძალა 

შედარებით ნაკლებია.  
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ამ შემთხვევაში, საფრანგეთისა და უნგრეთისთვის მოქმედებს ფაქტორი, რომელიც 

ზევით არ იყო განხილული, და რომელიც განაპირობებს შედარებით სუსტ გავლენის 

ძალას ტურიზმისთვის: ესაა მსხვილი ტურისტული ცენტრის ფაქტორი, რომელიც იზი-

დავს ტურისტების განსაკუთრებით დიდ ნაკადებს, ამ შემთხვევაში, პარიზი და ბუდა-

პეშტი. განსაკუთრებით მსხვილი და პოპულარული ტურისტული ცენტრების არსებობა 

ამ ქვეყნებში წარმოშობს გარკვეულ ტერიტორიულ დისბალანსს, რაც გამოიხატება იმა-

ში, რომ მოგზაურთა ძირითადი მასა ამ ცენტრებისკენ მიემართება და შესაბამისად, ამ 

ქვეყნებში მდებარე ტურისტული დანიშნულების ადგილების მიმართ, რომელთა პოპუ-

ლარობა ბევრად უფრო ნაკლებია, ტურისტთა ინტერესი შედარებით მცირეა. შესაბამი-

სად, ტურისტულ ცენტრებში, ამ შემთხვევაში _ დედაქალაქებში, ტურიზმის ინტეგრი-

რება ქალაქის ეკონომიკურ სისტემაში ძალიან მაღალია. თავისთავად ცხადია, შრომა და 

კაპიტალი ასევე ცდილობს ამ ადგილებს მიაშუროს მეტი სარგებლის მისაღებად. 

ქვეყნის სხვა ტურისტული დანიშნულების ადგილებში, ტურისტული ნაკადების სიმცი-

რის და ნაკლებად პოპულარობის გამო, ტურიზმის როლი სუსტდება და საბოლოო 

ჯამში, მთლიანად ეკონომიკურ სისტემაში ამცირებს ტურიზმის გავლენის ძალას.  

დაბოლოს, ანალიზს საჭიროებს განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელიც სხვა ეკო-

ნომიკური სისტემებისგან შედარებით განცალკევებულად დგას: ტურიზმის გავლენის 

ძალა ახალ ზელანდიაში 3,25 შეადგენს, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია განხილუ-

ლი ეკონომიკური სისტემებიდან. გავლენის საერთო სტრუქტურაში ტურიზმის პირდა-

პირი გავლენა  23,5 შეადგენს, ხოლო ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამი 76,5.  

ახალი ზელანდიის ეკონომიკურ სისტემაში ტურიზმის გავლენის დიდ ძალას განა-

პირობებს მიწოდების ფაქტორებიდან ტურისტული რესურსები და მათ ათვისების დო-

ნე, რაც გულისხმობს, რომ ამ ქვეყანას სპეციფიკური ტურისტული პროდუქტები 

გააჩნია, ძირითადად, დაკავშირებული ეკო და აგროტურიზმთან, რომელთა წარმოება-

შიც ჩართულია ეკონომიკური სისტემის მრავალი დარგი. ამგვარი ტიპის პროდუქტები 

არ წარმოადგენს კომპლექსურ, რთულ ტურისტულ პროდუქტებს, რომელთა 

წარმოებასაც მრავალგვარი, მათ შორის, იმპორტული საქონელი და მომსახურება 

ესაჭიროება, ამდენად, გასაგები ხდება, რატომ აქვს ახალ ზელანდიაში ტურიზმს 

გავლენის დიდი ძალა _ ტურიზმის ეროვნულ მეურნეობაში ინტეგრირების ხარისხი 
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შედარებით მაღალია თავად ტურიზმის სპეციფიკურობის გამო.  

საქართველოში ტურიზმი განსაკუთრებით განვითარდა ბოლო ათწლეულის განმავ-

ლობაში, რასაც დიდად შეუწყო ხელი მთავრობის მიერ ტურიზმის პრიორიტეტად გა-

მოცხადებამ, აქტიურმა ინფრასტრუქტურულმა, საპრივატიზაციო და საერთაშორისო 

პრომოუშენის პოლიტიკამ, რამაც საგრძნობლად გაზარდა საერთაშორისო ტურისტული 

ნაკადები, ბიძგი მისცა კერძო საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიურებას განთავსების, 

კვების, ტრანსპორტისა და ატრაქციონების სფეროში და ტურიზმის სფერო ეროვნული 

ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ელემენტი გახადა.  

სწორედ ამ და სხვა ფაქტორების, რომლებიც ქვევით იქნება განხილული, ზემოქმე-

დებით, ტურიზმის გავლენის ძალა საქართველოს ეკონომიკაზე საკმაოდ მაღალი მაჩვე-

ნებლით ხასიათდება. კერძოდ, ტურიზმის გავლენის ძალა შეადგენს 2,54-ს, გამომდინა-

რე ფარდობიდან 71,8/28,2 რომელიც აჩვენებს, რომ პირდაპირი გავლენის ერთი პროცენ-

ტით ცვლილება იწვევს ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამის 2,54%-ით 

შეცვლას.  

ამ მაჩვენებლის მიხედვით, საქართველო შეიძლება განხილულ იქნას ზემოთ აღნიშ-

ნული ქვეყნების პირველ ჯგუფში, სადაც ტურიზმის პირდაპირი ზეგავლენის შედარე-

ბით მცირე წილი გავლენის საერთო სტრუქტურაში შეესაბამება ირიბი და ინდუცირე-

ბული ზემოქმედების საკმაოდ მაღალ მოცულობას.  

ტურიზმის გავლენის ძალის ფაქტორების დეტალური ანალიზი აჩვენებს, რა ელე-

მენტებისგან შედგება საქართველოში ტურიზმის როლი ეკონომიკურ სისტემაში. რო-

გორც მონაცემები მეტყველებს, საერთაშორისო ფაქტორები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს ტურიზმის გავლენის ძალის ჩამოყალიბებაში. მოგზაურობის სიმარტივე და 

მეტ-ნაკლებად სტაბილური სავალუტო კურსი ბოლო პერიოდამდე ხელს უწყობდა ტუ-

რისტთა საერთაშორისო ნაკადების სტაბილურ გადიდებას წლიდან წლამდე. ეს თავის-

თავად ზრდის ტურიზმის გავლენის ძალას. ამასთან, ტურისტული პროდუქტის 

მოხმარების მთელი მოცულობის ნახევარზე მეტი იმპორტულ საქონელმომსახურებაზე 

მოდის, რაც ტურიზმის გავლენის ძალაზე ნეგატიურად მოქმედებს. 

ამავე დროს, ტურიზმის გავლენის ძალაზე ზემოქმედებს მოთხოვნის ფაქტორებიც, 

კერძოდ, მოსახლეობის მიდრეკილება მოგზაურობისადმი და გარკვეული ტიპის პრო-
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დუქტების მოხმარებისადმი. საქართველოს მოსახლეობა ტრადიციულად მიდრეკილია 

მოგზაურობისადმი და ამ მიდრეკილების დიდი ნაწილი შიდა მოგზაურობას ეხება, 

გარდა ამისა, ქართველი მოგზაურები ირჩევენ დასვენების და გართობის სხვადასხვა 

ფორმას, რაც განაპირობებს საქართველოში ტურიზმის პროდუქტების მრავალფეროვ-

ნებას და ხელს უწყობს მრავალი დარგის ჩართვას ტურისტის მომსახურების პროცესში. 

მოგზაურობის პოპულარობა განსაზღვრავს ქვეყნის მოქალაქეების კეთილგანწყობას 

ტურისტებისა და ტურიზმის მიმართ, ასე რომ, მათი ჩართულობა ტურისტული 

მომსახურების გაწევის პროცესში საკმაოდ მაღალია. 

თავისთავად ცხადია, საქართველოში ტურიზმის გავლენის ძალაზე ზემოქმედებს 

მიწოდების ფაქტორებიც, რომელთა შორის აღსანიშნავია ტურისტული რესურსები და 

მათი ათვისების დონე, ასევე, ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარისხი. 

საქართველოს ტურისტული რესურსები ბოლომდე ათვისებული არ არის და არსე-

ბობს მრავალი შესაძლებლობა სხვადასხვა სახის ტურისტული პროდუქტის 

შესაქმნელად ქვეყნის პრაქტიკულად ყველა რეგიონში. ამდენად, დღევანდელი 

მდგომარეობით, ტურიზმი ისეთ როლს არ თამაშობს ეკონომიკაში, როგორიც შეიძლება 

ითამაშოს მისი უფრო ფართოდ ათვისების შემდეგ.  

ინფრასტრუქტურა ისეთივე პოზიციაში დგას ტურიზმის მიმართ, როგორშიც წინა 

ფაქტორი. ბოლო წლებში საერთო-სახელმწიფოებრივ, ტერიტორიული ერთეულებისა 

და ადგილობრივ დონეებზე განხორციელებულმა მრავალმა ინფრასტრუქტურულმა 

ღონისძიებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების 

განვითარებას ტურისტულ პროდუქტებზე. თუმცა, არსებობს მრავალი მხარე, სადაც არ-

სებული ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებას და განვითარებას საჭიროებს. ამდენად, ინ-

ფრასტრუქტურას, მიუხედავად იმ დადებითი როლისა, რომელსაც იგი უკვე თამაშობს 

ტურიზმის გავლენის ძალის ჩამოყალიბებაში, შეუძლია უფრო დიდი როლი შეასრუ-

ლოს და ხელი შეუწყოს ამ სფეროს მნიშვნელობის ამაღლებას.  

ინვესტიციები _ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ბოლო წლებში შექმნილი 

ხელსაყრელი შიდა და გარე გარემო, მათ შორის, საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც 

საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობას და გარანტირებას, ასევე, ტურიზმის სფეროში 

ინვესტირებისადმი გარკვეული შეღავათების მინიჭებას ისახავდა მიზნად, აქტიური 
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საპრივატიზაციო პოლიტიკა, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებუ-

ლი საშუალო და მსხვილი ობიექტების (მათ შორის, ტურისტული დანიშნულების) გან-

კერძოება განხორციელდა, შეჯიბრობითობის და გამჭვირვალობის პრინციპების დაც-

ვით, განკერძოების სხვადასხვა ფორმების გამოყენებით, მიუხედავად ამ პროცესის საკა-

მათო ხასიათისა, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს ქართულ ეკონომიკურ და პოლიტი-

კურ სივრცეში, _  ხელს უწყობს კაპიტალური ნაკადების მოდინებას ტურიზმისა და მას-

თან დაკავშირებულ სხვა სფეროებში. 

საბოლოო ჯამში, განხილული ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს ტურიზმის 

ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგრირების ისეთ ხარისხს, რომელიც შედარებით მცირე მას-

შტაბის პირდაპირ გავლენას ტურიზმის სფეროში აქცევს შედარებით დიდი მასშტაბის 

ირიბ და ინდუცირებულ გავლენად. 

მიღებული შედეგები გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები სა-

ქართველოში ტურიზმის სამომავლო როლის შესახებ. 

უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება საქართველოს ხელმისაწვდომობას საერთაშორისო 

მოგზაურთათვის. ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში სხვა ქვეყნის მოქა-

ლაქეთა შემოსვლის პირობების გამკაცრებამ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონიოს 

სამომავლოდ საქართველოს პოზიციებზე საერთაშორისო ბაზარზე და ნეგატიურად 

იმოქმედოს ტურიზმის გავლენის ძალაზე ქვეყნის ეკონომიკისთვის. რა თქმა უნდა, მი-

მოსვლის პირობების გამკაცრებას თავისი მიზეზები გააჩნია (საერთაშორისო 

ტერორიზმი, უკონტროლო მიგრაცია და ა. შ.), მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამ მიზეზთა 

აღმოფხვრის მცდელობისას მნიშვნელოვნად უნდა დაზარალდეს ეკონომიკის 

რომელიმე სფერო. საჭიროა გარკვეულწილად დაბალანსებული ღონისძიებების 

განხორციელება, რათა მიგრაციული და ტურიზმის პოლიტიკა ერთმანეთთან 

წინააღმდეგობაში არ მოვიდეს. 

ქართული ეროვნული ვალუტის კურსის მიმდინარე ვარდნის ტენდენცია, იმასთან 

ერთად, რომ წარმოშობს საზოგადოების შეშფოთებას, ტურიზმთან მიმართებით, შესაძ-

ლოა, დადებით ფაქტორადაც გამოჩნდეს, რადგან ეროვნული ვალუტის გაიაფება ნიშ-

ნავს ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტების გაიაფებას უცხოელებისთვის. თუმცა, 

აქვე უნდა აღინიშნოს ეროვნულ ტურისტულ პროდუქტში იმპორტის წილი, რომელზეც 
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ეროვნული ვალუტის ვარდნა, პირიქით, ნეგატიურად იმოქმედებს და ტურისტული 

პაკეტების გაძვირებას გამოიწვევს. ტურისტული პაკეტები გაძვირდება არა მარტო გარე, 

არამედ შიდა მომხმარებლისთვისაც. ასე რომ, უარყოფითი გავლენა დადებითზე მეტი 

იქნება. ეს იძლევა ორიენტირს ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისთვის - 

იმპორტის შემცვლელი წარმოების სტიმულირების მიმართულებით, რომელიც ჩაა-

ნაცვლებს ტურიზმის პროდუქტში შემავალ იმპორტულ საქონელმომსახურებას. 

დაბოლოს, ზევით უკვე აღინიშნა, რომ საქართველოს ტურისტული რესურსები არ 

არის ბოლომდე ათვისებული, ხოლო ინფრასტრუქტურა შემდგომ განვითარებას საჭი-

როებს. გარდა ტურიზმის განვითარების საერთო-სახელმწიფოებრივი სტრატეგიისა, 

ტურისტული რესურსების იდენტიფიცირებისა და ათვისების სქემების ამოცანები, რაც 

უფრო მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი თვითმმართველობის პრეროგატივა და პრიო-

რიტეტი უნდა გახდეს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, აქ საჭიროა შეთანაწყობილი 

ღონისძიებების გატარება სამივე დონეზე _ სახელმწიფოებრივ, ტერიტორიულ და ად-

გილობრივ დონეებზე. ამ მოქმედებათა ერთიანობა მისცემს საშუალებას ტურიზმს მეტი 

როლი ითამაშოს ეროვნულ ეკონომიკურ სისტემაში.  

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას: 

ტურიზმის გავლენის ძალას ეკონომიკაში განსაზღვრავს ის, თუ რამდენად გარ-

დაიქმნება ტურიზმის პირდაპირი გავლენა ირიბ და ინდუცირებულ გავლენად. ძირი-

თადად, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ინტეგრირებულია ტურიზმი ეროვ-

ნულ ეკონომიკაში. ინტეგრირების ამ ხარისხს ჩაკეტილ ეკონომიკურ სისტემაში გან-

საზღვრავს მოთხოვნის ფაქტორები (მიდრეკილება მოგზაურობისკენ, მიდრეკილება 

გარკვეული ტურისტული პროდუქტების მოხმარებისკენ, საზოგადოების კეთილდღეობა, 

ადგილობრივთა დამოკიდებულება მოგზაურებისადმი) და მიწოდების ფაქტორები 

(ტურისტული რესურსები და მათი გამოყენების დონე, მეწარმეობის ტრადიციები, 

ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე, მიწის ბაზრის განვითარების დონე, განათლე-

ბის სისტემა და შრომის მწარმოებლურობა, კაპიტალის ბაზრის განვითარების დონე, 

ტექნოლოგიები). ღია ეკონომიკურ სისტემაში ამას ემატება საერთაშორისო ფაქტორები 

(ვალუტის კურსი, იმპორტის წილი ტურისტულ პროდუქტში, მოგზაურობის სიმარტივე, 

კეთილდღეობა პარტნიორ ქვეყანაში, წილი საერთაშორისო ბაზარზე). 
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ეკონომიკურ სისტემაზე ტურიზმის გავლენის ძალის მიხედვით, შეიძლება გამოვყოთ 

ქვეყნების ორი ძირითადი ჯგუფი. პირველი ჯგუფის ქვეყნებისთვის გავლენის საერთო 

სტრუქტურაში ტურიზმის შედარებით მცირე წილის მქონე პირდაპირი გავლენა 

შედარებით დიდ ირიბ და ინდუცირებულ გავლენას წარმოშობს. მეორე ჯგუფში ტუ-

რიზმს საკმაოდ სუსტი გავლენის ძალა გააჩნია და შედარებით დიდი წილის მქონე პირ-

დაპირი გავლენა შედარებით მცირე ირიბ და ინდუცირებულ გავლენას წარმოშობს. თუმ-

ცა, არსებობს სპეციფიკური ეკონომიკური სისტემის და ტურისტული საქმიანობის მქონე 

ქვეყნები, რომლებშიც ტურიზმის გავლენის ძალა არ ხვდება არც ერთ ზემოთ ნახსენებ 

კატეგორიაში. 

საქართველო მიეკუთვნება ქვეყნების იმ ჯგუფს, რომელსაც ახასიათებს ტურიზმის 

ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგრირების ისეთი ხარისხი, რომელიც შედარებით მცირე 

მასშტაბის პირდაპირ გავლენას ტურიზმის სფეროში აქცევს შედარებით დიდი მასშტაბის 

ირიბ და ინდუცირებულ გავლენად. ამგვარი მდგომარეობა წარმოადგენს ისეთი 

ფაქტორების გავლენის შედეგს, როგორიცაა: მოგზაურობის სიმარტივე, სავალუტო კურსი 

ცვლილება, ტურისტულ პროდუქტში იმპორტის წილი, მიდრეკილება მოგზაურო-

ბისადმი და მოგზაურებისადმი კეთილგანწყობის ხარისხი, არსებული ტურისტული 

რესურსები, ინფრასტრუქტურა და ინვესტიციები.  

რაც შეეხება ტურიზმის გავლენის ძალას საქართველოს ეკონომიკაზე მომავალში, 

შეიძლება ითქვას, რომ ხელმისაწვდომობა, ვალუტის კურსის სტაბილურობა, ტურის-

ტული პოტენციალის ათვისების ხარისხი და ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე _ 

ის საკვანძო ფაქტორებია, რომლებიც უნდა მოექცეს ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის გამტარებელი ორგანოების ყურადღების ქვეშ, რათა კიდევ უფრო გაიზარდოს 

ტურიზმის ეკონომიკური გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ სისტემაზე.  

ტერმინით - ტურიზმის გავლენის ძალა - აღიწერება ფარდობა ირიბი და ინდუცირე-

ბული გავლენების ჯამსა და პირდაპირ გავლენას შორის. T= F2/F1 (ფორმულა 1) სადაც, T - 

ტურიზმის გავლენის ძალაა, F1 - პირდაპირი გავლენაა, ასახული პროცენტებში. ხოლო F2 

- ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამია პროცენტებში. 

თეორიული მოდელის მეშვეობით რეალობის ახსნის მცდელობა განხორციელდა 

შემთხვევით შერჩეული ათი ქვეყნის მაგალითზე. კერძოდ, განხილულ იქნება  აშშ-ის, 
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საფრანგეთის, სინგაპურის, ახალი ზელანდიის, დანიის, მალტის, ბარბადოსის, კვიპრო-

სის, უნგრეთის, მონტენეგროს ტურიზმის პირდაპირი, ირიბი და ინდუცირებული გავ-

ლენის სტრუქტურა. ანალიზის მიზნებისთვის აღებულ იქნა ამ ქვეყნების 2008-2013 

წლების ტურიზმის სფეროს მონაცემები და გამოყვანილი იქნა თითოეული ქვეყნისთვის 

საშუალო წლიური მაჩვენებელი პირდაპირი, ირიბი და ინდუცირებული გავლენისთვის 

ცალ-ცალკე. შემდეგ კი, თითოეული ქვეყნისთვის, ამ მაჩვენებელთა საფუძველზე 

გაანგარიშებულ იქნა ტურიზმის გავლენის ძალა ზემოთ მოყვანილი ფორმულის 

საფუძველზე. 

საქართველოში ტურიზმი განსაკუთრებით განვითარდა ბოლო ათწლეულის განმავ-

ლობაში, რასაც ბევრად შეუწყო ხელი მთავრობის მიერ ტურიზმის პრიორიტეტად 

გამოცხადებამ, აქტიურმა ინფრასტრუქტურულმა, საპრივატიზაციო და საერთაშორისო 

პრომოუშენის პოლიტიკამ, რამაც საგრძნობლად გაზარდა საერთაშორისო ტურისტული 

ნაკადები, ბიძგი მისცა კერძო საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიურებას განთავსების, 

კვების, ტრანსპორტის და ატრაქციონების სფეროში და გახადა ტურიზმის სფერო ეროვ-

ნული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ელემენტი.  

ჩამოყალიბებული და განხილული სხვადასხვა ფაქტორის ზემოქმედებით, ტურიზმის 

გავლენის ძალა საქართველოს ეკონომიკაზე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. 

კერძოდ, ტურიზმის გავლენის ძალა შეადგენს 2,54-ს, გამომდინარე ფარდობიდან 

71,8/28,2 რომელიც აჩვენებს, რომ პირდაპირი გავლენის ერთი პროცენტით ცვლილება 

იწვევს ირიბი და ინდუცირებული გავლენების 2,54%-ით შეცვლას.  

საქართველოს ტურისტული რესურსები არ არის ბოლომდე ათვისებული, ხოლო 

ინფრასტრუქტურა შემდგომ განვითარებას საჭიროებს. გარდა ტურიზმის განვითარების 

საერთო-სახელმწიფოებრივი სტრატეგიისა, ტურისტული რესურსების იდენტიფიცირე-

ბისა და ათვისების სქემების ამოცანები, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პრეროგატივა და პრიორიტეტი უნდა გახდეს. რაც შეეხება 

ინფრასტრუქტურას, აქ საჭიროა შეთანაწყობილი ღონისძიებების გატარება სამივე დო-

ნეზე - სახელმწიფოებრივ, ტერიტორიულ და ადგილობრივ დონეებზე. ამ მოქმედებათა 

ერთიანობა მისცემს საშუალებას ტურიზმს მეტი როლი ითამაშოს ეროვნულ ეკონომიკურ 

სისტემაში. 
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3.3. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის საქართველოს სოციალურ-

ეკონომიკურ სისტემაზე დადებითი გავლენის გაძლიერების და უარყოფითი 

გავლენის შემცირების მიმართულებები 

 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მოქმედ პირთა მოტივაცია განაპირობებს 

მასზე მიმდინარე პროცესების შინაარსს და ეფექტებს ტურისტული დანიშნულების ად-

გილისთვის. როგორც აღიწერა 3.2 პარაგრაფში, საერთაშორისო ტურიზმი პირდაპირი, 

ირიბი და ინდუცირებული ეფექტის ფორმით ზემოქმედებს მოცემული ეკონომიკური 

სისტემის სოციალურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ხსენებული ეფექტების მოქმედება 

ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე (ტდა) უკუკავშირის ეფექტსაც იწვევს და 

ცვლის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის რეალიებს ზოგადად. თუ ტურიზმი 

წარმოადგენს სახელმწიფო და ადგილობრივი პოლიტიკის სტრატეგიულ მიმარ-

თულებას, მაშინ მთავრობას შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს საერთაშორისო ბაზრის 

მონაწილე ეკონომიკურ აგენტებზე და ამ ბაზარზე მიმდინარე პროცესებზე, რათა 

გაზარდოს ტურისტული დანიშნულების ადგილის ეკონომიკასა და სოციალურ 

ურთიერთობებზე ტურიზმის გავლენის ძალა.  

მთავრობის მოქმედებათა სქემა (იხ. დანართი 2) ოთხ ძირითად ურთიერთ-

დაკავშირებულ ელემენტად შეიძლება ჩამოყალიბდეს: 1. მიზნების განსაზღვრა; 2. კომ-

პეტენციების განაწილება და რესურსების მობილიზება; 3. მოქმედებების განხორციე-

ლება; 4. შედეგის მიღება და შეფასება. 

ტურიზმის სფეროში პოლიტიკის გამტარებელი ორგანო, ისახავს რა მიზნად 

საერთაშორისო ტურიზმის თანმხლები ეფექტების გამოყენებას დანიშნულების 

პუნქტის სოციალურ-ეკონომიკური სფეროების სასარგებლოდ, თავისი საქმიანობის 

განხორციელებისთვის შეიძლება ისახავდეს სხვადასხვა მიზანს. უპრიანია მათი 

ჩამოყალიბება იმ სუბიექტთა ჩამონათვალის მიხედვით, რომლებზეც არის მიმართული 

სახელმწიფოს მოქმედებები: ა) მოქალაქე; ბ) მეწარმე; გ) მოგზაური; დ) საჯარო სექ-

ტორი. 

ყოველი ეკონომიკური სუბიექტისთვის მიზნები ორ ჯგუფად არის ჩამოყალიბებუ-

ლი: საერთაშორისო ტურიზმის დადებითი გავლენის გადიდებისა და უარყოფითი გავ- 
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ლენის შემცირების მიზნები. 

ცხრილი 3.6. 

მიზნები  

 მოქალაქე  

(e1/e2) 

მეწარმე  

(e3/e4) 

მოგზაური 

(e5/e6) 

საჯარო სექტორი 

(e7/e8) 

დადებითი 

გავლენის 

ზრდა 

ადგილობრივთა საე-

რთაშორისო ტურიზ-

მში ჩართულობის და 

შემოსავლების 

ზრდის ხელშეწყობა  

შრომითი ურთიერ-

თობების მკაფიო ნო-

რმატიული ბაზის 

შექმნა; ინვესტირე-

ბისა და მეწარმეო-

ბის თავისუფალი 

გარემოს უზრუნ-

ველყოფა  

მოგზაურობის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა 

და მათი უფლე-

ბების დაცვა; კონ-

ტრაქტების შეს-

რულების გარან-

ტირება; მოგზაუ-

რობის პროცესის 

გამარტივება  

გადიდებული სა-

ბიუჯეტო შემოსავ-

ლების ხარჯვის პრი-

ორიტეტულობის 

დადგენა  

უარყოფითი 

გავლენის 

შემცირება 

ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილზე 

შრომის ბაზრის შე-

საძლო არასრულყო-

ფილების შემცირება; 

შემოსავლების უთა-

ნასწორობის შერბი-

ლება; ადგილობრივ-

თა ნორმალური გა-

რემოს შენარჩუნება  

შრომითი დავების 

მოგვარების ეფექ-

ტიანი მექანიზმის 

შექმნა და ამოქმედე-

ბა; საწარმოს გარე-

მოზე მავნე ზემოქმე-

დების მინიმუმამდე 

დაყვანის უზრუნ-

ველყოფა  

გარემოზე და კუ-

ლტურაზე ზე-

მოქმედების შემ-

ცირება ან თავი-

დან არიდება; სო-

ციალური დაძა-

ბულობის მართვა  

გაზრდილი ტურის-

ტული ნაკადების გა-

მო სახელმწიფო სამ-

სახურების მუშაო-

ბის არაეფექტიანო-

ბის შემცირება  

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

მოქალაქესთან დაკავშირებული მიზნები: 

e1. ადგილობრივთა საერთაშორისო ტურიზმში ჩართულობის და შემოსავლების 

ზრდის ხელშეწყობა.  

მოცემული მიზანი ერთ-ერთი საკვანძოა მთავრობისთვის, რადგან მათზეა 

დამოკიდებული მოცემულ ტერიტორიაზე ეკონომიკური კეთილდღეობა, სოციალური 

სტაბილურობა და პოლიტიკური ლოიალობა.  

e2. ტურისტული დანიშნულების ადგილზე შრომის ბაზრის შესაძლო არასრულყო-

ფილების შემცირება; შემოსავლების უთანასწორობის შერბილება; ადგილობრივთა ნორ-

მალური საცხოვრებელი გარემოს შენარჩუნება.  

ამ მიზნების მიღწევით მთავრობა ცდილობს მოაგვაროს ის საკვანძო პრობლემები, 

რომლებიც მოცემულ ტერიტორიაზე სოციალურ ურთიერთობათა შინაარსს განაპირო-

ბებს. 
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 მეწარმესთან დაკავშირებული მიზნები: 

e3. შრომითი ურთიერთობების მკაფიო ნორმატიული ბაზის შექმნა; ინვესტირებისა 

და მეწარმეობის თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფა. 

ამ მიზნის მიღწევა უმნიშვნელოვანესია, თუ მთავრობას სურს მაღალპროდუქტიუ-

ლი, ეფექტური წარმოება და მდგრადი საინვესტიციო პროცესები წარმოშვას მოცემულ 

ტერიტორიაზე.  

e4. შრომითი დავების მოგვარების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა და ამოქმედება; სა-

წარმოს გარემოზე მავნე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანის უზრუნველყოფა. 

სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნები მნიშვნელოვანია, რადგან ეკონომიკურ 

მიზნებთან ერთად, ტურისტული დანიშნულების ადგილის მდგრადი განვითარების 

საერთო სურათს ქმნიან. 

მოგზაურთან დაკავშირებული მიზნები: 

e5. მოგზაურობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათი უფლებების დაცვა; კონ-

ტრაქტების შესრულების გარანტირება; მოგზაურობის პროცესის გამარტივება. 

მთავრობა მიზნად ისახავს როგორც მოთხოვნის, ისე მიწოდების მხარეზე ზემოქ-

მედებას, რათა, ერთი მხრივ, ტურისტებმა თავი დაცულად იგრძნონ და რაც შეიძლება 

დიდი ოდენობის და სახის ტურისტული პროდუქტი მოიხმარონ. მეორე მხრივ, 

მწარმოებლებმა შეასრულონ საკუთარი ვალდებულებები ტურისტების წინაშე, რითაც, 

საერთო ჯამში, საკუთარ კეთილდღეობას უწყობენ ხელს.  

e6. გარემოზე და კულტურაზე ზემოქმედების შემცირება ან თავიდან არიდება; სო-

ციალური დაძაბულობის მართვა. 

ტურიზმს თავისთავად ახლავს ისეთი უარყოფითი მხარეები, როგორიცაა გარემოზე 

მავნე ზემოქმედება და კულტურაზე ნეგატიური გავლენა. ამ პროცესების გავლენის 

მასშტაბების შემცირება, საბოლოო ჯამში, რეგიონის კონკურენტუნარიანობის შენარჩუ-

ნების საფუძველია.  

საჯარო სექტორთან დაკავშირებული მიზნები: 

e7. გადიდებული საბიუჯეტო შემოსავლების ხარჯვის პრიორიტეტულობის დად-

გენა. 

მთავრობას შესწევს უნარი გადაწყვიტოს, საითკენ მიმართოს საკუთარი ფინანსური 
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ძალისხმევა, ტურიზმთან დაკავშირებული რომელი სფერო საჭიროებს მისი მხრიდან 
ფინანსურ ჩართვას. გარდა ამისა, მთავრობას იმის დადგენაც უწევს, არის თუ არა 

საერთაშორისო ტურიზმი სწორედ ის სფერო, რომელსაც ამ დროისთვის ფინანსური 

მხარდაჭერა სჭირდება.  

e8.  გაზრდილი ტურისტული ნაკადების გამო სახელმწიფო სამსახურების მუშაობის 

არაეფექტიანობის შემცირება. 

მთავრობას ასევე მოუწევს საკუთარ დასაქმებულთა შრომის ორგანიზაციის ოპტიმა-

ლური მეთოდების შემოღება და მათი შრომის ნაყოფიერების ამაღლებაზე ზრუნვა.  

ცხრილი 3.7. 

კომპეტენციები და რესურსები  

 მოქალაქე  

(f1/f2) 

მეწარმე  

(f3/f4) 

მოგზაური  

(f5/f6) 

საჯარო სექტორი 

(f7/f8) 

დადებითი 

გავლენის 

ზრდა 

1. განათლების სისტე-

მა, კვალიფიციური აკა-

დემიური პერსონალი, 

ეფექტიანი საგანმანათ-

ლებლო პროგრამები.  

2. დასაქმების სამსახუ-

რები, ტრენინგპროგრა-

მები, ვაკანსიების შე-

სახებ მონაცემთა ბაზა 

1. ანტიმონოპოლი-

ური სამსახური, ან-

ტიმონოპოლიური 

კანონმდებლობა, სა-

სამართლო.  

2. შრომის ინსპექ-

ცია, შრომის კოდექ-

სი, პროფკავშირები, 

სასამართლო.  
 

 

 

 

 

1. შსს, საერთაშორისო თანამშრომლობა 

ტრეფიკინგის სფეროში, ტდა-ს მონიტო-

რინგის სისტემა. 

2. ჯანდაცვის სამინისტრო, სანიტარულ-

ეპიდემიოლოგიური სამსახურები. 

3.  საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სავიზო 

და საპასპორტო რეჟიმებთან დაკავშირე-

ბული კანონმდებლობა, საელჩოების და 

საკონსულოების სისტემა. 

4. სასამართლო, სამოქალაქო და სამოქა-

ლაქო საპროცესო კანონმდებლობა, არ-

ბიტრაჟის სისტემა. 

5. სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის 

სამსახური, მომსახურების სტანდარტების 

და სხვადასხვა ნორმების შექმნა და დამ-

ტკიცება. 

6. საბაჟო სამსახურები, მოგზაურების, 

ფლორის და ფაუნის ნიმუშების, კულტუ-

რული ღირებულებების, ტრანსპორტის 

საზღვრის კვეთის კანონმდებლობა და წე-

სების სისტემა. 

7. ტრანსპორტის ადმინისტრაცია, 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ტა-

რიფების მარეგულირებელი კანონმდებ-

ლობა, ინფრასტრუქტურის შექმნის, მოვ-

ლის და შენახვის სამსახურები 

1. სახელმწიფო საბი-

უჯეტო სისტემა, სა-

ხელმწიფო ბიუჯეტი, 

ფინანსთა სამინისტ-

რო, ადგილობრივი 

საფინანსო სამსახუ-

რები 
 

 

 

უარყოფითი 

გავლენის 

შემცირება 

1. შრომის ინსპექცია, შრო-

მის კოდექსი, პროფკავში-

რები, სასამართლო.  

2. გარემოს დაცვის ინსპექ-

ცია, ჯარიმების სისტემა, 

გარემოს დაცვითი კანონ-

მდებლობა, ადგილობრი-

ვი კომუნალური სამსახუ-

რები. 

3. სოციალური სამსახურე-

ბი, სოციალური დახმარე-

ბის პროგრამები  

1. შრომის ინსპექცია, 

შრომის კოდექსი, პროფ-

კავშირები, სასამართლო. 

2. გარემოს დაცვის ინ-

სპექცია, ჯარიმების სის-

ტემა, გარემოს დაცვითი 

კანონმდებლობა, ადგი-

ლობრივი კომუნალური 

სამსახურები. 

1.  გარემოს დაცვის ინსპექცია, ჯარიმების 

სისტემა, გარემოს დაცვითი 

კანონმდებლობა, ადგილობრივი 

კომუნალური სამსახურები. 

2. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამი-

ნისტრო, ძეგლთა დაცვის სააგენტოები, 

ძეგლთა დაცვის კანონმდებლობა და ნორ-

მატივები. 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოები, სოციალური სიტუაციის 

მონიტორინგის სისტემა. 

4. შსს, საერთაშორისო თანამშრომლობა 

ტრეფიკინგის სფეროში, ტდა-ს მონიტო-

რინგის სისტემა. 

1.სახელმწიფო მმართვე-

ლობის სფეროში სხვა-

დასხვა დაწესებულებებს 

შორის უფლებამოსილე-

ბათა გადანაწილების 

სისტემა, მენეჯმენტის 

სტრატეგია და ტაქტიკა, 

დასაქმებული 

პერსონალი. 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

ჩამოთვლილი მიზნების მიღწევისთვის საჭიროა ყოველი მიზნის შესაბამისი 

რესურსების მობილიზაცია, ასევე უფლებამოსილებათა განაწილება სახელმწიფო 

პოლიტიკის გამტარებელ სხვადასხვა ორგანოებს შორის (იხ. ცხრილი 3.7). ისევე როგორც 

მიზნების განსაზღვრის პროცესში, კომპეტენციების და რესურსების ბლოკი მოითხოვს 
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განაწილებას საერთაშორისო ტურიზმის ურთიერთობებში მონაწილე ოთხი 

ეკონომიკური სუბიექტის მიხედვით: მოქალაქე, მეწარმე, მოგზაური, საჯარო სექტორი. 

ამ შემთხვევაშიც, ყოველი ეკონომიკური სუბიექტის მიხედვით, რესურსების 

მობილიზება და კომპეტენციების განაწილება უნდა მოხდეს დადებითი გავლენის 

გადიდებისა და უარყოფითი გავლენის შემცირების მიზნების შესაბამისად.  

მოქალაქესთან დაკავშირებით საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანმდევი 

დადებითი გავლენის გაზრდის და უარყოფითი გავლენის შემცირების პროცესებში 

კომპეტენციები და რესურსები ნაწილდება შემდეგ სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის: 

f1. განათლების სისტემა, კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი, ეფექტიანი სა-

განმანათლებლო პროგრამები. 

მთავრობა უზრუნველყოფს სახელმწიფო, კერძო თუ შერეული ტიპის განათლების 

სისტემის არსებობას, რომელსაც უზრუნველყოფს კვალიფიციური აკადემიური პერსო-

ნალით; შეიმუშავებს მოთხოვნებს და სტანდარტებს ტურიზმის საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიმართ, რათა საბოლოო ჯამში უზრუნველყოს საერთაშორისო ტურიზ-

მის დარგისთვის მაღალპროდუქტიული ადგილობრივი პერსონალის მიწოდება. 

დასაქმების სამსახურები, ტრენინგპროგრამები, ვაკანსიების შესახებ მონაცემთა 

ბაზა. 

მთავრობა ზრდის შრომის ბაზრის გამჭვირვალობის ხარისხს და საკუთარი 

დაწესებულებების და პროგრამების მეშვეობით უზრუნველყოფს ვაკანსიების შესახებ 

ინფორმაციის სწრაფ გადაცემას მეწარმიდან დასაქმების მსურველზე, ხოლო ეს 

უკანასკნელი უფრო მეტადა შეესაბამებოდეს დამსაქმებლის მოთხოვნებს.  

f2. რაც შეეხება საერთაშორისო ტურიზმის უარყოფითი შედეგების შემცირებას ამ 

პროცესისთვის აუცილებელი რესურსები და უფლებამოსილებანი შემდეგ საჯარო 

სამსახურებს გააჩნიათ: შრომის ინსპექცია, შრომის კოდექსი, პროფკავშირები, 

სასამართლო; გარემოს დაცვის ინსპექცია, ჯარიმების სისტემა, გარემოს დაცვითი კანონ-

მდებლობა, ადგილობრივი კომუნალური სამსახურები; სოციალური სამსახურები, 

სოციალური დახმარების პროგრამები. 

 მეწარმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანმდევი 

დადებითი გავლენის გაზრდის და უარყოფითი გავლენის შემცირების პროცესებში კომ- 
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პეტენციები და რესურსები ნაწილდება შემდეგ სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის: 

f3. ანტიმონოპოლიური სამსახური, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, სასა-

მართლო. შრომის ინსპექცია, შრომის კოდექსი, პროფკავშირები, სასამართლო.  

f4. შრომის ინსპექცია, შრომის კოდექსი, პროფკავშირები, სასამართლო. გარემოს 

დაცვის ინსპექცია, ჯარიმების სისტემა, გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა, ადგილობ-

რივი კომუნალური სამსახურები. 

ამ დაწესებულებების და პროგრამების შემოღებით, მთავრობა ცდილობს დაამყაროს 

სამართლიანი და კონკურენტული გარემო როგორც ტურისტული პროდუქტის, ისე 

შრომის ბაზარზე; ასევე, შექმნას მინიმალური გარანტიების სისტემა ტურისტული და-

ნიშნულების ადგილზე. 

მოგზაურთან დაკავშირებით საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანმდევი 

დადებითი გავლენის გაზრდის და უარყოფითი გავლენის შემცირების პროცესებში 

კომპეტენციები და რესურსები ნაწილდება შემდეგ სახელმწიფო ორგანიზაციებს შორის: 

f5. შსს, საერთაშორისო თანამშრომლობა ტრეფიკინგის სფეროში, ტურისტული და-  

ნიშნულების ადგილის მონიტორინგის სისტემა, ჯანდაცვის სამინისტრო, სანიტარულ-

ეპიდემიოლოგიური სამსახურები, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სავიზო და საპასპორ-

ტო რეჟიმებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, საელჩოების და საკონსულოების 

სისტემა, სასამართლო, სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა, არ-

ბიტრაჟის სისტემა, სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სამსახური, მომსახურების 

სტანდარტების და სხვადასხვა ნორმების შექმნა და დამტკიცება; საბაჟო სამსახურები; 

მოგზაურების, ფლორის და ფაუნის ნიმუშების,  კულტურული ღირებულებების, ტრან-

სპორტის საზღვრის კვეთის კანონმდებლობა და წესების სისტემა, ტრანსპორტის ადმი-

ნისტრაცია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ტარიფების მარეგულირებელი კანონ-

მდებლობა, ინფრასტრუქტურის შექმნის, მოვლისა და შენახვის სამსახურები. 

f6. გარემოს დაცვის ინსპექცია, ჯარიმების სისტემა, გარემოსდაცვითი კანონმდებ-

ლობა, ადგილობრივი კომუნალური სამსახურები, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო, ძეგლთა დაცვის სააგენტოები, ძეგლთა დაცვის კანონმდებლობა და ნორმა-

ტივები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სოციალური სიტუაციის 
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მონიტორინგის სისტემა, შსს, საერთაშორისო თანამშრომლობა ტრეფიკინგის სფეროში, 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის მონიტორინგის სისტემა. 

სახელმწიფო ორგანოთა, კანონმდებლობის და პროგრამების სისტემა უზრუნველ-

ყოფს იმას, რომ მოგზაურის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და ქონებას ზიანი არ მიადგეს, 

ხოლო მოგზაურობის პროცესი უსაფრთხო და მარტივი გახდეს. 

 საჯარო სექტორთან დაკავშირებით საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების 

თანმდევი დადებითი გავლენის გაზრდის და უარყოფითი გავლენის შემცირების პროცე-

სებში კომპეტენციები და რესურსები ნაწილდება შემდეგ სახელმწიფო ორგანიზაციებს 

შორის: 

f7. სახელმწიფო საბიუჯეტო სისტემა, სახელმწიფო ბიუჯეტი, ფინანსთა სამინისტ-

რო, ადგილობრივი საფინანსო სამსახურები. 

ჩამოყალიბებული საბიუჯეტო პროცესი, შესაბამისი სტრუქტურები უზრუნველ-

ყოფს საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ღონისძიებების ეფექტურ, დროულ 

დაფინანსებას, კონტროლსა და შეფასებას. 

f8. სახელმწიფო მმართველობის სფეროში სხვადასხვა დაწესებულებებს შორის უფ-

ლებამოსილებათა გადანაწილების სისტემა, მენეჯმენტის სტრატეგია და ტაქტიკა, და-

საქმებული პერსონალი. 

მთავრობა ანაწილებს საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში განსახორციელებელ 

ამოცანებს საკუთარ დაწესებულებებს შორის კომპეტენციების მიხედვით და 

უზრუნველყოფს მათ ერთიან ორგანიზებულ მენეჯმენტს. 

მიზნების განსაზღვრის, კომპეტენციების განაწილებისა და რესურსების გამოყოფის 

შემდეგ, მთავრობამ უნდა განახორციელოს ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც, მი- 

მართულია საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ საკვანძო ეკონომიკურ 

აგენტებზე: მოქალაქე, მეწარმე, მოგზაური, საჯარო სექტორი. 

 საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების მიზნები, ასევე ამ მიზნების 

მისაღწევად აუცილებელი რესურსები და სახელმწიფო ორგანოებს შორის 

კომპეტენციების განაწილება მოცემულ იქნა ორ საკვანძო კონტექსტში: დადებითი 

გავლენის გადიდება და უარყოფითი გავლენის შემცირება. იგივე კონტექსტით უნდა 

იქნას აწყობილი სახელმწიფო ღონისძიებათა სისტემა (იხ. ცხრილი 3.8) 
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ცხრილი 3.8. 

მოქმედებები  

 მოქალაქე (g1/g2) მეწარმე (g3/g4) მოგზაური (g5/g6) საჯარო სექტორი (g7/g8) 

დადებითი 

გავლენის 

ზრდა 

1. საერთაშორისო ტურიზმ-

ზე ორიენტირებული პრო-

ფესიული, საბაკალავრო, 

სამაგისტრო, სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგ-

რამების შექმნა, დაფინანსე-

ბა, დანერგვა და სწავლის 

ხარისხის კონტროლი. 

2. საერთაშორისო ტურიზმ-

ზე ორიენტირებული მოკ-

ლევადიანი კვალიფიკაცი-

ის ასამაღლებელი პროგრა-

მებისა და ადგილობრივი 

სამუშაო ძალის საერთაშო-

რისო ტურიზმის მომსახუ-

რე სფეროში ადაპტირების-

თვის საჭირო ტრენინგ-

კურსების  შექმნისა და გან-

ხორციელების ხელშეწყობა. 

3. საერთაშორისო ტურიზმ-

ში დასაქმებული ორგანი-

ზაციების ვაკანსიების შესა-

ხებ მუდმივად განახლება-

დი მონაცემთა ბაზის შექმ-

ნა და ამ გზით მეწარმისა 

და სამუშაოს მაძიებლის 

დაკავშირება.  

1. ბაზრის მონოპოლიზი-

რების პრაქტიკის გამოვ-

ლენა და აღკვეთა. 

2. ბაზრის განაწილების 

შეთანხმებებთან ბრძო-

ლა. 

3. ბაზარზე ახლად შემო-

სული კომპანიისთვის 

დადგენილი ბარიერების 

აღმოჩენა და გაქრობა. 

4. სახელმწიფო შესყიდ-

ვების პროცესში ჩინოვ-

ნიკთან დადებულ კო-

რუფციულ გარიგებებ-

თან ბრძოლა. 

5. დასაქმებულს და დამ-

საქმებელს შორის ხელ-

შეკრულებების სამართ-

ლებრივი ბაზით უზ-

რუნველყოფა. 

6. შრომითი დავების სა-

სამართლო გზით მოგვა-

რების პრაქტიკის და-

ნერგვა. 

1. ტრეფიკინგის, მოგზაურებზე თავ-

დასხმის, მოგზაურების ძარცვის და 

ქურდობის პრევენციული მოქმედე-

ბების განხორციელება, ამ სფეროში 

საერთაშორისო თანამშრომლობა პა-

რტნიორი ქვეყნების შესაბამის სტრ-

უქტურებთან და შესაბამისი სამარ-

თლებრივი ქმედებების განხორ-

ციელება. 

2. ტდა-ში ეპიდემიური სიტუაციის 

მონიტორინგის განხორციელება და 

სათანადო რეაგირება. საბაჟო გამშ-

ვებ პუნქტებზე მოგზაურებზე დაკ-

ვირვება, ეპიდემიის საფრთხის ქვეშ 

მყოფი ქვეყნებიდან მიგრაციის 

რეგულირება და ამ ქვეყნებში მოგ-

ზაურობის შეზღუდვა. 

3. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი 

და მრავალმხრივი შეთანხმების სა-

ფუძველზე სამოგზაურო ბარიერე-

ბის შემცირება. 

4. ტურისტული მომსახურების 

სტანდარტების შესრულებაზე კონ-

ტროლის განხორციელება და შესა-

ბამისი რეაგირება. 

5. ტდა-ის ხელმისაწვდომობის გა-

დიდება სატრანსპორტო ინფრას-

ტრუქტურის შექმნის და მოვლა-

შენახვის, სატრანსპორტო კვანძების 

ეფექტური დაგეგმვის, საზოგადოებ-

რივი ტრანსპორტის ნორმალური 

მუშაობის უზრუნველყოფის მეშ-

ვეობით. 

1. საბიუჯეტო რესურსების 

გადანაწილება საერთაშორი-

სო ტურიზმთან დაკავშირე-

ბულ ინფრასტრუქტურაზე; 

საერთაშორისო მოგზაურების 

უსაფრთხოების, ჯანმრთე-

ლობის დაცვის უზრუნველ-

ყოფაზე. 

2. სახელმწიფო ფინანსური 

რესურსების საერთაშორისო 

ტურიზმთან დაკავშირებულ 

მიმართულებებზე ხარჯვის 

ეფექტიანობის მკაფიო კრი-

ტერიუმების შემუშავება, მა-

თი მკაცრი კონტროლი და ამ 

საფუძველზე საერთაშორისო 

ტურიზმის მხარდასაჭერი 

სამთავრობო პროგრამების 

სიცოცხლისუნარიანობის არ-

გუმენტირება და შეფასება. 

3. სახელმწიფოს საბიუჯეტო 

რესურსების მიმართვა კულ-

ტურულ და გარემოსდაცვით 

პროგრამებზე, რომლებიც პი-

რდაპირ ან ირიბად არის და-

კავშირებული საერთაშორისო 

მოგზაურობის სფეროსთან. 

უარყოფითი 

გავლენის 

შემცირება 

1. დასაქმებულის მიმართ 

დისკრიმინაციულ მიდგო-

მასთან ბრძოლა. 

2. შრომითი უფლებების 

დაცვის მონიტორინგი. 

3. კოლექტიური ხელშეკ-

რულებების შესრულების 

გარანტირება. 

4. სანდასუფთავების და 

წყალმომარაგების სამსახუ-

რების ნორმალური მუშაო-

ბის უზრუნველყოფა. 

5. მოქალაქეების მიერ გა-

რემოს დაბინძურებაზე მო-

ნიტორინგი და შესაბამისი 

რეაგირება. 

6. მოქალაქეთა ეკოლოგიუ-

რი განათლება. 

1. ეკოლოგიური გადასა-

ხადის შემოღება. 

2. გარემოს დაბინძურე-

ბის ნებართვის გაყიდვის 

პრაქტიკის დანერგვა. 

3. კომპანიებში გარემოს-

დაცვითი მოქმედებების 

საწარმოო პროცესებთან 

ინტეგრირების სტიმუ-

ლირება. 

4. საკუთრებითი ურთიე-

რთობების მკაფიო განსა-

ზღვრა ტურისტული და-

ნიშნულების ადგილას. 

1. ტდა-ზე ტურისტების ეკოგანათ-

ლების შესაბამისი სისტემის შექმნა. 

2. გარემოზე და კულტურაზე ზე-

მოქმედების შემცირება ან თავიდან 

არიდება; სოციალური დაძაბულო-

ბის მართვა. 

1. სახელმწიფო შესყიდვის 

პროცედურების გამჭვირვა-

ლობის ხარისხის ამაღლება 

კორუფციის გამორიცხვის 

თვალსაზრისით. 

2. საერთაშორისო მოგზაურე-

ბის მომსახურების სფეროს-

თან დაკავშირებული სახელ-

მწიფო ორგანიზაციების სტრ-

უქტურის ოპტიმიზება უფლ-

ება-მოვალეობათა დუბლი-

რების გამორიცხვის მიზნით.  

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

მოქალაქესთან დაკავშირებით: 

g1. საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული პროფესიული, საბაკალავრო, სამა-

გისტრო, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა, დაფინანსება, დანერგვა 

და სწავლის ხარისხის კონტროლი; საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული მოკ-

ლევადიანი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამებისა და ადგილობრივი სამუშაო 
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ძალის საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე სფეროში ადაპტირებისთვის საჭირო 

ტრენინგ-კურსების შექმნისა და განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ტუ-

რიზმში დასაქმებული ორგანიზაციების ვაკანსიების შესახებ მუდმივად განახლებადი 

მონაცემთა ბაზის შექმნა და ამ გზით მეწარმისა და სამუშაოს მაძიებლის დაკავშირება;  

g2. დასაქმებულის მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომასთან ბრძოლა; შრომითი უფ-

ლებების დაცვის მონიტორინგი; კოლექტიური ხელშეკრულებების შესრულების გარან-

ტირება; სანდასუფთავების და წყალმომარაგების სამსახურების ნორმალური მუშაობის  

უზრუნველყოფა; მოქალაქეების მიერ გარემოს დაბინძურებაზე მონიტორინგი და 

შესაბამისი რეაგირება; მოქალაქეთა ეკოლოგიური განათლება. 

მეწარმესთან დაკავშირებით: 

g3. ბაზრის მონოპოლიზების პრაქტიკის გამოვლენა და აღკვეთა; ბაზრის განაწი-

ლების შეთანხმებებთან ბრძოლა; ბაზარზე ახლად შემოსული კომპანიისთვის დადგენი-

ლი ბარიერების აღმოჩენა და გაქრობა; სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში ჩინოვნიკ-

თან დადებულ კორუფციულ გარიგებებთან ბრძოლა; დასაქმებულს და დამსაქმებელს 

შორის ხელშეკრულებების სამართლებრივი ბაზით უზრუნველყოფა; შრომითი დავების 

სასამართლო გზით მოგვარების პრაქტიკის დანერგვა;  

g4. ეკოლოგიური გადასახადის შემოღება; გარემოს დაბინძურების ნებართვის გა-

ყიდვის პრაქტიკის დანერგვა; კომპანიებში გარემოსდაცვითი მოქმედებების საწარმოო 

პროცესებთან ინტეგრირების სტიმულირება; საკუთრებითი ურთიერთობების მკაფიო 

განსაზღვრა ტურისტული დანიშნულების ადგილას. 

მოგზაურთან დაკავშირებით: 

g5. ტრეფიკინგის, მოგზაურებზე თავდასხმის, მოგზაურების ძარცვის და ქურდობის 

პრევენციული მოქმედებების განხორციელება, ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომ-

ლობა პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის სტრუქტურებთან და შესაბამისი სამართლებრი-

ვი ქმედებების განხორციელება; ტურისტული დანიშნულების ადგილში ეპიდემიური 

სიტუაციის მონიტორინგის განხორციელება და სათანადო რეაგირება. საბაჟო გამშვებ 

პუნქტებზე მოგზაურებზე დაკვირვება, ეპიდემიის საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნებიდან 

მიგრაციის რეგულირება და ამ ქვეყნებში მოგზაურობის შეზღუდვა; პარტნიორ 

ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმების საფუძველზე სამოგზაურო 



151 

 

ბარიერების შემცირება; ტურისტული მომსახურების სტანდარტების შესრულებაზე 

კონტროლის განხორციელება და შესაბამისი რეაგირება; ტურისტული დანიშნულების 

ადგილის ხელმისაწვდომობის გადიდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნის 

და მოვლა-შენახვის, სატრანსპორტო კვანძების ეფექტური დაგეგმვის, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფის მეშვეობით;  

g6. ტურისტული დანიშნულების ადგილზე ტურისტების ეკოგანათლების შესაბა-

მისი სისტემის შექმნა; გარემოსა და კულტურაზე ზემოქმედების შემცირება ან თავიდან 

არიდება; სოციალური დაძაბულობის მართვა. 

 საჯარო სექტორთან დაკავშირებით: 

g7. საბიუჯეტო რესურსების გადანაწილება საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირე-

ბულ ინფრასტრუქტურაზე, საერთაშორისო მოგზაურების უსაფრთხოების, ჯანმრთე-

ლობის დაცვის უზრუნველყოფაზე; სახელმწიფო ფინანსური რესურსების საერთაშორი-

სო ტურიზმთან დაკავშირებულ მიმართულებებზე ხარჯვის ეფექტიანობის მკაფიო კრი-

ტერიუმების შემუშავება, მათი მკაცრი კონტროლი და ამ საფუძველზე საერთაშორისო 

ტურიზმის მხარდასაჭერი სამთავრობო პროგრამების სიცოცხლისუნარიანობის არგუ-

მენტირება და შეფასება;  

g8. სახელმწიფოს საბიუჯეტო რესურსების მიმართვა კულტურულ და გარემოსდაც-

ვით პროგრამებზე, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არს დაკავშირებული საერთაშორი-

სო მოგზაურობის სფეროსთან; სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურების გამჭვირვალო-

ბის ხარისხის ამაღლება კორუფციის გამორიცხვის თვალსაზრისით; საერთაშორისო მო-

გზაურების მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებული სახელმწიფო ორგანიზაციების 

სტრუქტურის ოპტიმიზება უფლება-მოვალეობათა დუბლირების გამორიცხვის მიზნით. 

საერთაშორისო ტურიზმის სოციალური და ეკონომიკური გავლენის ხელშეწყობის 

სახელმწიფო ღონისძიებათა სისტემის მეოთხე ბლოკს ეფექტების ბლოკი წარმოადგენს 

(ნახაზი 3.9). პირველ ბლოკში განსაზღვრულ იქნა საერთაშორისო ტურიზმის 

განვითარების მიზნები ოთხი მთავარი ეკონომიკური სუბიექტის ასპექტში: მოქალაქე, 

მეწარმე, მოგზაური და საჯარო სექტორი; მეორე ბლოკში ამ მიზნების მიღწევისთვის 

აუცილებელი რესურსები და შემსრულებელი ორგანიზაციები აღიწერა; მესამე ბლოკში 

ჩამოთვლილ იქნა ღონისძიებათა სისტემა, რომელთა შესრულებამაც მიზნების მიღწევა 
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უნდა უზრუნველყოს; მეოთხე ბლოკში კი ის შედეგები უნდა დაფიქსირდეს, რომელიც 

მოჰყვება სახელმწიფოს მიერ ღონისძიებათა სისტემის განხორციელებას. იქედან 

გამომდინარე, რომ მიზნები ორ ასპექტში იქნა დადგენილი, ეფექტების ბლოკიც 

შესაბამისად უნდა იყოს გაწერილი და მოიცავდეს საერთაშორისო ტურიზმის 

განვითარების დადებითი გავლენის გადიდებას და უარყოფითი გავლენის შემცირებას. 

ცხრილი 3.9. 

ეფექტები  

 მოქალაქე (h1/h2) მეწარმე (h3/h4) მოგზაური (h5/h6) საჯარო სექტორი (h7/h8) 

დადებითი 

გავლენის ზრდა 

1. უფრო კვალიფიცი-

რებული პერსონალი, 

გაზრდილი შრომის 

ნაყოფიერება, სერვი-

სის გაზრდილი ხა-

რისხი, უმუშევრობის 

დონის შემცირება. 

1.  მეწარმეებს შორის 

კონკურენტული ბრ-

ძოლის გაძლიერება, 

ასახული უკეთეს ფას-

ში, ხარისხში და გა-

მოყენებულ ტექნო-

ლოგიებში. 

2. დამსაქმებელსა და 

დასაქმებულს შორის 

მოწესრიგებული სამა-

რთლებრივი ურთიე-

რთობის ჩამოყალიბე-

ბა. 

1. საერთაშორისო მოგ-

ზაურობის გაადვილე-

ბული პროცესი; მოგ-

ზაურობის უსაფრთხო-

ების გადიდებული ხა-

რისხი; მოგზაურობის-

გან მიღებული შთა-

ბეჭდილებების გაუმჯ-

ობესება. 

1. საერთაშორისო ტურიზ-

მის სფეროს გადიდებული 

დაფინანსება. 

2. სახელმწიფო ფინანსების 

ხარჯვის გაზრდილი ეფექ-

ტიანობა. 

უარყოფითი 

გავლენის 

შემცირება 

1. ტურიზმის სფეროში 

ადგილობრივთა ჩართუ-

ლობის გადიდება; ადგი-

ლობრივ მოქალაქეთა 

საცხოვრებელი პირო-

ბების შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება; შრომის 

ბაზრის სამართლია-

ნობის ხარისხის ამაღ-

ლება. 

1. საერთაშორისო ტური-

ზმთან დაკავშირებული 

ორგანიზაციების მხრი-

დან გარემოზე მავნე ზე-

მოქმედების შემცირება. 

2. მესამე პირებისთვის 

მიყენებული ზარალის 

შემცირება საკუთრებითი 

ურთიერთობების მოწეს-

რიგების გზით.  

1. სოციალური, კულ-

ტურული და გარემოს-

დაცვითი თვალსაზრი-

სით უფრო პასუხის-

მგებლიანი  საერთაშო-

რისო მოგზაური. 

1. საერთაშორისო ტურიზმ-

თან დაკავშირებული სა-

ხელმწიფო სამსახურების 

მაღალეფექტიანი და ოპ-

ტიმალური სტრუქტურა. 

 

მომზადებულია ავტორის მიერ. 

 

მოქალაქესთან დაკავშირებით: 

h1. უფრო კვალიფიცირებული პერსონალი; გაზრდილი შრომის ნაყოფიერება; 

სერვისის გაზრდილი ხარისხი; უმუშევრობის დონის შემცირება.  

h2. ტურიზმის სფეროში ადგილობრივთა ჩართულობის გადიდება; ადგილობრივ 

მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება და გაუმჯობესება; შრომის ბაზრის 

სამართლიანობის ხარისხის ამაღლება. 

მეწარმესთან დაკავშირებით: 

h3. მეწარმეებს შორის კონკურენტული ბრძოლის გაძლიერება, ასახული უკეთეს 

ფასში, ხარისხში და გამოყენებულ ტექნოლოგიებში; დამსაქმებელსა და დასაქმებულს 

შორის მოწესრიგებული სამართლებრივი ურთიერთობის ჩამოყალიბება. 
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h4. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მხრიდან გარემო-

ზე მავნე ზემოქმედების შემცირება; მესამე პირებისთვის მიყენებული ზარალის 

შემცირება საკუთრებითი ურთიერთობების მოწესრიგების გზით.  

მოგზაურთან დაკავშირებით: 

h5. საერთაშორისო მოგზაურობის გაადვილებული პროცესი; მოგზაურობის უსაფრ-

თხოების გადიდებული ხარისხი; მოგზაურობისგან მიღებული შთაბეჭდილებების 

გაუმჯობესება.  

h6. სოციალური, კულტურული და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უფრო პასუ-

ხისმგებლიანი საერთაშორისო მოგზაური. 

საჯარო სექტორთან დაკავშირებით: 

h7. საერთაშორისო ტურიზმის სფეროს გადიდებული დაფინანსება; სახელმწიფო 

ფინანსების ხარჯვის გაზრდილი ეფექტიანობა. 

h8. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სახელმწიფო სამსახურების 

მაღალეფექტიანი და ოპტიმალური სტრუქტურა. 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას:  

ტურისტული დანიშნულების ადგილის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ეფექ-

ტური გასვლისა და მოქმედებისთვის, ასევე, დანიშნულების ადგილისთვის შესაბამისი 

სოციალური და ეკონომიკური ეფექტების მიღებისთვის აუცილებელი მთავრობის მოქ-

მედებათა სქემა ოთხ ძირითად ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტად შეიძლება ჩამო-

ყალიბდეს: 1. მიზნების განსაზღვრა; 2. კომპეტენციების განაწილება და რესურსების მო-

ბილიზება; 3. მოქმედებების განხორციელება; 4. შედეგის მიღება და შეფასება. 

მთავრობის მოქმედებათა ერთობლიობა შეიძლება განვიხილოთ, როგორც საერთა-

შორისო ტურისტული ბაზრის ტურისტული დანიშნულების ადგილზე დადებითი გავ-

ლენის გაძლიერებისა და უარყოფითი გავლენის შემცირებათა ერთობლიობა. 

მთავრობის ყოველი მოქმედება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მოქალაქისთვის, 

ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენლისთვის, მოგზაურისა და საჯარო სექტორის 

წარმომადგენელისთვის გარკვეული შედეგების ერთობლიობა.  

მიზნების განსაზღვრა გულისხმობს იმ მიზნების ერთობლიობას, რომელსაც ისახავს 

მთავრობა, როდესაც საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში ტურისტული დანიშნულების 
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ადგილის მხარდაჭერისთვის გარკვეული პოლიტიკის განხორციელებას გეგმავს. ეს მიზ-

ნებია: ადგილობრივთა საერთაშორისო ტურიზმში ჩართულობის და შემოსავლების 

გადიდების ხელშეწყობა; ტურისტული დანიშნულების ადგილზე შრომის ბაზრის შე-

საძლო არასრულყოფილების შემცირება; შემოსავლების უთანასწორობის შერბილება; ად-

გილობრივთა ნორმალური გარემოს შენარჩუნება; შრომითი ურთიერთობების მკაფიო 

ნორმატიული ბაზის შექმნა; ინვესტირებისა და მეწარმეობის თავისუფალი გარემოს 

უზრუნველყოფა; შრომითი დავების მოგვარების ეფექტიანი მექანიზმის შექმნა და ამოქ-

მედება; საწარმოს გარემოზე მავნე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანის უზრუნველ-

ყოფა; მოგზაურობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათი უფლებების დაცვა; კონ-

ტრაქტების შესრულების გარანტირება; მოგზაურობის პროცესის გამარტივება; გარემოზე 

და კულტურაზე ზემოქმედების შემცირება ან თავიდან არიდება; სოციალური დაძა-

ბულობის მართვა; გადიდებული საბიუჯეტო შემოსავლების ხარჯვის პრიორიტეტულო-

ბის დადგენა; გაზრდილი ტურისტული ნაკადების გამო სახელმწიფო სამსახურების მუ-

შაობის არაეფექტიანობის შემცირება. 

საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში ტურისტული დანიშნულების ადგილის 

მხარდაჭერისთვის, სახელმწიფოს ხელთ აქვს შემდეგი სახის რესურსები: განათლების 

სისტემა, კვალიფიციური აკადემიური პერსონალი, ეფექტიანი საგანმანათლებლო პრო-

გრამები; დასაქმების სამსახურები, ტრენინგპროგრამები, ვაკანსიების შესახებ მონაცემთა 

ბაზა; სოციალური სამსახურები, სოციალური დახმარების პროგრამები; 

ანტიმონოპოლიური სამსახური, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, სასამართლო; 

შრომის ინსპექცია, შრომის კოდექსი, პროფკავშირები, სასამართლო; შრომის ინსპექცია, 

შრომის კოდექსი, პროფკავშირები, სასამართლო; გარემოს დაცვის ინსპექცია, ჯარიმების 

სისტემა, გარემოს დაცვითი კანონმდებლობა, ადგილობრივი კომუნალური სამსახურები; 

შსს, საერთაშორისო თანამშრომლობა ტრეფიკინგის სფეროში, ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის მონიტორინგის სისტემა; ჯანდაცვის სამინისტრო, სანიტარულ-

ეპიდემიოლოგიური სამსახურები; საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სავიზო და საპასპორტო 

რეჟიმებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, საელჩოების და საკონსულოების სისტემა; 

სასამართლო, სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა, არბიტრაჟის 

სისტემა; სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის სამსახური, მომსახურების 
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სტანდარტების და სხვადასხვა ნორმების შექმნა და დამტკიცება; საბაჟო სამსახურები, 

მოგზაურების, ფლორის და ფაუნის ნიმუშების, კულტურული ღირებულებების, ტრან-

სპორტის, საზღვრის კვეთის კანონმდებლობა და წესების სისტემა; ტრანსპორტის 

ადმინისტრაცია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ტარიფების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა, ინფრასტრუქტურის შექმნის, მოვლის და შენახვის სამსახურები. 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ძეგლთა დაცვის სააგენტოები, ძეგლთა 

დაცვის კანონმდებლობა და ნორმატივები; ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოები, სოციალური სიტუაციის მონიტორინგის სისტემა; სახელმწიფო საბიუჯეტო 

სისტემა, სახელმწიფო ბიუჯეტი, ფინანსთა სამინისტრო, ადგილობრივი საფინანსო 

სამსახურები; სახელმწიფო მმართველობის სფეროში სხვადასხვა დაწესებულებებს შორის 

უფლებამოსილებათა გადანაწილების სისტემა, მენეჯმენტის სტრატეგია და ტაქტიკა, 

დასაქმებული პერსონალი.  

მთავრობას შეუძლია საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში ტურისტული დანიშნუ-

ლების ადგილის მხარდაჭერისთვის შემდეგი სახის მოქმედებების განხორციელება: საერ-

თაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო, 

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა, დაფინანსება, დანერგვა და სწავ-

ლის ხარისხის კონტროლი; საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული მოკლევადიანი 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამებისა და ადგილობრივი სამუშაო ძალის საერ-

თაშორისო ტურიზმის მომსახურე სფეროში ადაპტირებისთვის საჭირო ტრენინგკუ-

რსების შექმნისა და განხორციელების ხელშეწყობა; საერთაშორისო ტურიზმში დასაქ-

მებული ორგანიზაციების ვაკანსიების შესახებ მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზის 

შექმნა და ამ გზით მეწარმისა და სამუშაოს მაძიებლის დაკავშირება; დასაქმებულის 

მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომასთან ბრძოლა; შრომითი უფლებების დაცვის მო-

ნიტორინგი; კოლექტიური ხელშეკრულებების შესრულების გარანტირება; სანდასუფ-

თავების და წყალმომარაგების სამსახურების ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფა; 

მონიტორინგი მოქალაქეების მიერ გარემოს დაბინძურებაზე და შესაბამისი რეაგირება; 

მოქალაქეთა ეკოლოგიური განათლება; ბაზრის მონოპოლიზების პრაქტიკის გამოვლენა 

და აღკვეთა; ბაზრის განაწილების შეთანხმებებთან ბრძოლა; ბაზარზე ახლად შემოსული 

კომპანიისთვის დადგენილი ბარიერების აღმოჩენა და გაქრობა; სახელმწიფო შესყიდ-
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ვების პროცესში ჩინოვნიკთან დადებულ კორუფციულ გარიგებებთან ბრძოლა; და-

საქმებულსა და დამსაქმებელს შორის ხელშეკრულებების სამართლებრივი ბაზით უზ-

რუნველყოფა; შრომითი დავების სასამართლო გზით მოგვარების პრაქტიკის დანერგვა; 

ეკოლოგიური გადასახადის შემოღება; გარემოს დაბინძურების ნებართვის გაყიდვის 

პრაქტიკის დანერგვა; კომპანიებში გარემოსდაცვითი მოქმედებების საწარმოო პროცე-

სებთან ინტეგრირების სტიმულირება; საკუთრებითი ურთიერთობების მკაფიო გან-

საზღვრა ტურისტული დანიშნულების ადგილას; ტრეფიკინგის, მოგზაურებზე თავდას-

ხმის, მოგზაურების ძარცვის და ქურდობის პრევენციული მოქმედებების განხორციე-

ლება, ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის 

სტრუქტურებთან და შესაბამისი სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება; 

ტურისტული დანიშნულების ადგილში ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინგის 

განხორციელება და სათანადო რეაგირება. საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მოგზაურებზე 

დაკვირვება, ეპიდემიის საფრთხის ქვეშ მოყოფი ქვეყნებიდან მიგრაციის რეგულირება და 

ამ ქვეყნებში მოგზაურობის შეზღუდვა; პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი და 

მრავალმხრივი შეთანხმების საფუძველზე სამოგზაურო ბარიერების შემცირება; 

ტურისტული მომსახურების სტანდარტების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება 

და შესაბამისი რეაგირება; ტურისტული დანიშნულების ადგილის ხელმისაწვდომობის 

გადიდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნის და მოვლა-შენახვის, სატრან-

სპორტო კვანძების ეფექტური დაგეგმვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნორმალური 

მუშაობის უზრუნველყოფის მეშვეობით; ტურისტული დანიშნულების ადგილზე 

ტურისტების ეკოგანათლების შესაბამისი სისტემის შექმნა; გარემოზე და კულტურაზე 

ზემოქმედების შემცირება ან თავიდან არიდება; სოციალური დაძაბულობის მართვა; 

საბიუჯეტო რესურსების გადანაწილება საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებულ 

ინფრასტრუქტურაზე, საერთაშორისო მოგზაურების უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის 

დაცვის უზრუნველყოფაზე; სახელმწიფო ფინანსური რესურსების საერთაშორისო ტუ-

რიზმთან დაკავშირებულ მიმართულებებზე ხარჯვის ეფექტიანობის მკაფიო კრიტერიუ-

მების შემუშავება, მათი მკაცრი კონტროლი და ამ საფუძველზე საერთაშორისო ტუ-

რიზმის მხარდასაჭერი სამთავრობო პროგრამების სიცოცხლისუნარიანობის არგუმენტი-

რება და შეფასება; სახელმწიფოს საბიუჯეტო რესურსების მიმართვა კულტურულ და 
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გარემოს დაცვით პროგრამებზე, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არის დაკავშირებული 

საერთაშორისო მოგზაურობის სფეროსთან; სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურების გამ-

ჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება კორუფციის გამორიცხვის თვალსაზრისით; საერთა-

შორისო მოგზაურების მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებული სახელმწიფო ორგა-

ნიზაციების სტრუქტურის ოპტიმიზება უფლება-მოვალეობათა დუბლირების გამო-

რიცხვის მიზნით. 

მთავრობის მოქმედებები საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში ტურისტული დანიშ-

ნულების ადგილის მხარდაჭერისთვის შემდეგ შედეგს გამოიღებს: უფრო კვალიფიცი-

რებული პერსონალი, გაზრდილი შრომის ნაყოფიერება, სერვისის გაზრდილი ხარისხი, 

უმუშევრობის დონის შემცირება; ტურიზმის სფეროში ადგილობრივთა ჩართულობის 

გადიდება; ადგილობრივ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება და გაუმ-

ჯობესება; შრომის ბაზრის სამართლიანობის ხარისხის ამაღლება; მეწარმეებს შორის 

კონკურენტული ბრძოლის გაძლიერება, ასახული უკეთეს ფასში, ხარისხში და გამო-

ყენებულ ტექნოლოგიებში; დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის მოწესრიგებული სა-

მართლებრივი ურთიერთობის ჩამოყალიბება; საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირე-

ბული ორგანიზაციების მხრიდან გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება; მესამე პირე-

ბისთვის მიყენებული ზარალის შემცირება საკუთრებითი ურთიერთობების 

მოწესრიგების გზით; საერთაშორისო მოგზაურობის გაადვილებული პროცესი; 

მოგზაურობის უსაფრთხოების გადიდებული ხარისხი; მოგზაურობისგან მიღებული 

შთაბეჭდილებების გაუმჯობესება; სოციალური, კულტურული და გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით უფრო პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო მოგზაური; საერთაშორისო 

ტურიზმის სფეროს გადიდებული დაფინანსება; სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის 

გაზრდილი ეფექტიანობა; საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული სახელმწიფო 

სამსახურების მაღალეფექტიანი და ოპტიმალური სტრუქტურა. 

 

 



158 

 

დასკვნები და წინადადებები 

 

თანამედროვე საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფორმირება დიდი ხნის განმავ-

ლობაში მიმდინარეობდა და მასზე ოთხი საკვანძო ფაქტორი ახდენდა გავლენას: 

1. მოთხოვნა მოგზაურობაზე. დღევანდელ პერიოდში საერთაშორისო სამოგზაურო 

ბაზარი საკმაოდ სტრუქტურირებულია და გამოირჩევა მოთხოვნილებათა მრა-

ვალფეროვანი სპექტრით; 

2. მოგზაურებისთვის სხვადასხვა სახის სერვისების მიწოდება. დღეს შესაძლებელი 

გახადა ნებისმიერი სახის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება კომფორტის ნების-

მიერი ხარისხით. 

3. ტრანსპორტის განვითარება. სატრანსპორტო სფერო ხასიათდება მოგზაურობის 

საშუალებათა დიდი მრავალფეროვნებით და განვითარებული ინფრასტრუქტუ-

რით. 

4. მთავრობის ზემოქმედება. იგი მოიცავს რეგულირების მრავალნაირ ინსტრუ-

მენტს, რომლებიც საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების სხვა-

დასხვა ასპექტს ეხება. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმი ოთხი ელემენტის ურ-

თიერთქმედებას გულისხმობს:  

1. ტურისტების წარმომშობი ქვეყნიდან ბაზარზე მიმდინარე მოგზაურთა, სამუშაო 

ძალის და ინვესტიციების ნაკადები; 

2. ტურისტების მიმღები ქვეყნიდან ბაზარზე მიმდინარე მოგზაურთა, სამუშაო ძა-

ლის და კაპიტალის ნაკადები;  

3. ეკოლოგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური, ასევე, ტერორიზმის საფრთხეები, 

რომლებიც საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში წარმოქმნილ ურთიერთობებს 

ახლავს თან;  

4. საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხი, რაც გულის-

ხმობს რეგიონალიზაციას, ინტეგრაციისკენ სწრაფვას და მსხვილი ტურისტული 

კომპანიების გაჩენას. ეს, ერთი შეხედვით, ამცირებს კონკურენციის ხარისხს ბა-

ზარზე, მაგრამ სინამდვილეში ამწვავებს კონკურენტულ ბრძოლას, რადგან ბა-
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ზარზე მრავალი მსხვილი მოქმედი ეკონომიკური აგენტი ყალიბდება, რომელთაც 

კონკურენტული ბრძოლისთვის სტიმულიც გააჩნიათ და რესურსებიც. 

საერთაშორისო ტურიზმის ეკონომიკური მექანიზმის ზემოქმედება შემდეგი შედეგე-

ბის დადგომას უზრუნველყოფს: 

1. ტურისტული პროდუქტის მოხმარების მასშტაბები და მრავალფეროვნება იზ-

რდება; 

2. ტურისტული ობიექტების რაოდენობა იზრდება და უმჯობესდება სერვისის ხა-

რისხი; 

3. ტურისტული დანიშნულების ადგილებში იზრდება დასაქმებისა და მაღალი შე-

მოსავლების მიღების შესაძლებლობა;  

4. იზრდება ტურიზმთან დაკავშირებული დარგების განვითარების შესაძლებლო-

ბები.  

საერთაშორისო ტურიზმის სოციალური მექანიზმი ოთხი ელემენტის ურთიერთქმე-

დებას ნიშნავს: 

1.  ტურისტების წარმომშობი ქვეყანა. თანამედროვე ტურისტული ნაკადი მოგზაუ-

რობის დანიშნულების და მოგზაურთა სოციალური შემადგენლობის მრავალფე-

როვნებით გამოირჩევა. 

2. ტურისტების მიმღები ქვეყანა. ადგილობრივი მოსახლეობა, იმისდა მიუხედავად, 

ჩართულია საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურების სფეროში თუ არა, სოცია-

ლურ კონტაქტში შედის საერთაშორისო მოგზაურებთან, ახდენს მათზე გავლენას 

და ექცევა მათი გავლენის ქვეშ. 

3. ტურისტული დანიშნულების ადგილის მთავრობა. იგი უზრუნველყოფს საკუთა-

რი მოქალაქეებისთვის ანაზღაურებადი შვებულების არსებობას, ადეკვატური გა-

ნათლების სისტემის შექმნას, მასპინძლობის კონცეფციის დანერგვას, სტიმულს 

აძლევს სოციალურ ტურიზმს, ქმნის ინფრასტრუქტურას განსაკუთრებული სო-

ციალური ჯგუფის მოგზაურებისთვის. 

4. საფრთხეები, რომლებიც თან ახლავს საერთაშორისო ტურიზმის სოციალურ 

ურთიერთობებში მონაწილეობას. კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობასა და 

მოგზაურებს შორის, კრიმინალი, ადგილობრივთა უკმაყოფილება ტურიზმის 



160 

 

ზოგიერთი სახეობით, ასევე, არაეთიკური ტურიზმის განვითარება ტურისტული 

დანიშნულების ზოგიერთ ადგილებში. 

საერთაშორისო ტურიზმის ფუნქციონირების სოციალური მექანიზმის ფარგლებში, 

დგება შემდეგი შედეგები: 

1. მყარდება კულტურათშორისო დიალოგი;  

2. იცვლება ცხოვრების წესი და ხარისხი როგორც მოგზაურთათვის, ისე ადგილობ-

რივი მოსახლეობისთვის. 

გლობალიზაციის პროცესში საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი შემდეგი მახასია-

თებლებით გამოირჩევა: 

1. ინფორმირებული და გათვითცნობიერებული მომხმარებელი მოგზაურობის 

დროს იყენებს სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებს, მოგზაურობს 

სხვადასხვა ტიპის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, აცნობიერებს გარე-

მოსდაცვით ღირებულებებს და პატივს სცემს ადგილობრივ კულტურას. ამავე 

დროს, სამოგზაურო ბაზარი გადატვირთულია დიდი რაოდენობის ინფორმაცი-

ით, რაც ართულებს მომხმარებლის მიერ ოპტიმალური არჩევანის გაკეთების 

შესაძლებლობას; 

2. ბაზარზე გამოდიან მდგრადობის პრინციპებით მომუშავე მეწარმეები, რომლებიც 

თავიანთ საწარმოო ოპერაციებში ცდილობენ შემოიტანონ გარემოსდაცვითი 

პრაქტიკა და წარმოების პროცესში ჩართონ ადგილობრივი მოსახლეობა. ისინი 

სთავაზობენ მომხმარებელს ახალი ტიპის ტურებს, ჩნდება ბაზრის სპეციფიკურ 

სეგმენტებზე მომუშავე კომპანიები; 

3. თანამედროვე სატრანსპორტო საშუალებების ტვირთ- და მგზავრტევადობის 

ზრდა, მოძრაობის სიჩქარის გადიდება, მსხვილი სატრანსპორტო კვანძები, თანა-

მედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები და მსხვილი გადამზიდავები ზრდის 

მოგზაურთა ნაკადებს და ტურისტული დანიშნული ადგილების ხელმისაწვდო-

მობას; 

4. მთავრობა თავის თავზე იღებს ტურისტული მომსახურების სტანდარტების 

დადგენისა და ტურისტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის ფუნქციებს. 

იცავს მომხმარებელთა უფლებებს, უზრუნველყოფს სამოგზაურო კონტრაქტების 
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შესრულებას. ახდენს ინტერესთა ჯგუფების თავმოყრასა და კოორდინირებას 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა და 

განხორციელების პროცესში. ცდილობს ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას 

საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე სფეროებში და უზრუნველყოფს მათი 

შესაბამისი კვალიფიკაციით აღჭურვას. 

საქართველოსთვის საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეკონომიკური მექანიზმის 

მოქმედება შემდეგში აისახება: 

1. საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ძირითადი ნაკადები ახლო საზღვარ-

გარეთიდან მოემართება. საერთაშორისო ინვესტორები, რომლებიც საქართველოს 

ტურიზმის ინდუსტრიაში კაპიტალის დაბანდებით არიან დაინტერესებულნი, 

წარმოადგენენ საერთაშორისო ბრენდებს, ასევე, ახლო საზღვარგარეთის საინვეს-

ტიციო სფეროს წარმომადგენელებს. ქვეყანაში ტურიზმის სფეროში დასაქმებუ-

ლი საერთაშორისო სამუშაო ძალა, ძირითადად, ტოპმენეჯერებისა და საშუალო 

რგოლის მენეჯერებისგან შედგება; 

2. საქართველოს მოქალაქეები მოგზაურობენ საზღვარგარეთ, რომლის გეოგრა-

ფია, ძირითადად, თურქეთს და ევროპას მოიცავს. საქართველოს საინვესტი-

ციო კაპიტალის წარმომადგენლები ახორციელებენ ინვესტირებას საერთაშორისო 

მოგზაურთა მომსახურების სფეროებში, ძირითადად, საშუალო და წვრილ 

ბიზნესსექტორში. ადგილობრივი სამუშაო ძალა მასობრივად მონაწილეობს 

საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურების სფეროში, ნებისმიერი დონის 

მენეჯმენტში; 

3. საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს მონაწილეობა სხვადასხვა 

სახის რისკებთან არის დაკავშირებული _ პოლიტიკურ ცვლილებათა კავშირი 

ეკონომიკურ ურთიერთობებთან, კონკურენციის გამწვავება, საერთაშორისო ტუ-

რისტული ნაკადების გადიდების გამო ეკოლოგიური ბალანსის დარღვევა, სპე-

ციალური მოთხოვნების და მიზნების მქონე მოგზაურისთვის შესაბამისი სერვი-

სების ინფრასტრუქტურის არარსებობა; 

4. საერთაშორისო ტურისტების მომსახურების სფეროში ფუნქციონირებენ მსხვი-

ლი, საშუალო და წვრილი მეწარმეები, რომლებიც სხვადასხვა შემოსავლის და 
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სამგზავრო ინტერესის ჯგუფებს აწვდიან სერვისს. მოგზაურთა ძირითადი მასა 

ორგანიზებულ ტურებს წარმოადგენს.  

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება საქართველოსთვის, როგორც ტურიზმის 

მასპინძელი ქვეყნისთვის, სხვადასხვა სახის სოციალურ ცვლილებებს იწვევს: 

1. ქართული კულტურის სფეროში მუშაობა ფინანსურად მოგებიანი ხდება. ტუ-

რიზმში დასაქმება კარგავს ,,დაბალი“ სამუშაოს იმიჯს და თანდათან პრესტიჟუ-

ლი ხდება; 

2. მოსახლეობა უკმაყოფილოა კაზინოებისა და ღამის ცხოვრების მასშტაბებით ტუ-

რისტული დანიშნულების ადგილებში. ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან 

არსებობს არატოლერანტული ან ზედმეტად ტოლერანტული დამოკიდებულება 

საერთაშორისო მოგზაურების მიმართ. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვი-

თარებას ზოგჯერ ეწირება კულტურული ძეგლები. კულტურული დამსგავსება 

არასაინტერესოს ხდის მოცემულ დანიშნულების ადგილს უცხოელებისთვის; 

3. მთავრობა ქმნის საინტერესო კულტურულ პროგრამებს, ხელს უწყობს კულტუ-

რის შენარჩუნებას, ტურიზმში დასაქმების ზრდას და დასაქმებულთა კომპეტენ-

ციების ამაღლებას. მუშაობს ეროვნული კულტურული ღირებულებების პრო-

მოუშენზე. 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე საქართველოს ჩართულობის ამაღლებას სხვა-

დასხვა სოციალური ეფექტი მოაქვს ქვეყნისთვის:  

1. ქართული საზოგადოება სულ უფრო მეტად აცნობიერებს მასპინძლობის პრინცი-

პებს ინსტიტუციონალურ დონეზე;  

2. სულ უფრო მეტად ხდება საქართველოს კულტურული ღირებულებების საერთა-

შორისოდ აღიარება;  

3. ქართული საზოგადოება უკეთ აცნობიერებს საკუთარი სოციალურ-კულტურულ 

თავისებურებების მნიშვნელობას. 

საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის ეროვნულ ეკონომიკაზე გავლენის სოციალური 

და ეკონომიკური ინსტრუმენტების დანახვა შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი მექანიზ-

მის მეშვეობით, რომელიც ოთხი ელემენტისგან შედგება: 
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1.  საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მოქმედ ეკონომიკურ აგენტთა საქმიანო-

ბის სტიმულები; 

2.  პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობს ამ ბაზარზე;  

3. შედეგები, რომლებიც დგება ტურისტული დანიშნულების მოცემულ ადგილებზე 

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე მათი საქმიანობის შედეგად;  

4. უკუკავშირი - შედეგები, რომლებიც ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე 

მიმდინარე მოვლენების გამო დგება გლობალურ დონეზე, საერთაშორისო ტუ-

რისტული ბაზრისთვის. 

ყოველი პუნქტისთვის აღიწერება სამი ეკონომიკური აგენტი: 1. მოგზაური, 2. ტუ-

რიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელი, 3. დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტის 

ორგანო. ყოველი მათგანი განიხილება: 1. სოციალურ, 2. გარემოსდაცვით, 3. ეკონომი-

კურ ასპექტებში. 

ერთიანი მექანიზმის ფარგლებში შეიძლება დადგინდეს, რა სოციალურ-ეკონომიკურ 

შედეგებს იძლევა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქვეყნის მონაწილეობა: 

1. იცვლება დასაქმების და სიღარიბის დონეები, შემოსავლის დონე, ადგილობრივი 

მოქალაქის საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობა, სოციალურ ურთიერთობათა 

სისტემა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს, დამსაქმებელსა და საზოგადოებას შო-

რის; 

2.  იცვლება ტურიზმის ინდუსტრიაში წარმოდგენილი ორგანიზაციების რენტაბე-

ლობა, გარემოზე ზემოქმედების მასშტაბები და ფორმა;  

3. იცვლება სოციალური და პოლიტიკური ვითარება ტურისტული დანიშნულების 

ადგილზე, საბიუჯეტო შემოსავლების და სახელმწიფო შესყიდვების მასშტაბები 

და სტრუქტურა, გარემოს მდგომარეობა ტურისტული დანიშნულების ადგილზე. 

ამავე მექანიზმის ფარგლებში ჩანს, რომ ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე 

მიმდინარე პროცესები იძლევა შემდეგ შედეგებს გლობალურ დონეზე: 

1. იცვლება სოციალურ-კულტურული თვალსაწიერი, ხელმისაწვდომი ტურისტუ-

ლი დანიშნულების ადგილების და მოგზაურობის სახეობების რაოდენობა, მოგ-

ზაურობის ეკოლოგიური ასპექტები;  
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2. იცვლება მიდგომები მენეჯმენტის მიმართ და ჩნდება კოოპერაციის ტენდენციე-

ბი; 

3. იცვლება კონკურენციის და ეკოლოგიური პრობლემების გაცნობიერების ხარის-

ხი;  

4. იცვლება ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის ურთიერთობების ხარისხი; 

5. ჩნდება მიდრეკილება კოოპეტიციის მიმართ; 

6. გარემოს დაცვითი პრობლემები იძენს გლობალურ ხასიათს. 

ტურიზმის გავლენის ძალას სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაში განსაზღვრავს ის, 

თუ რამდენად გარდაიქმნება ტურიზმის პირდაპირი გავლენა ირიბ და ინდუცირებულ 

გავლენად. ძირითადად, ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ინტეგრირებულია 

ტურიზმი ეროვნულ ეკონომიკაში. ინტეგრირების ამ ხარისხს ჩაკეტილ სოციალურ-

ეკონომიკურ სისტემაში განსაზღვრავს ფაქტორთა სამი ჯგუფი: 

1. მოთხოვნის ფაქტორები (მიდრეკილება მოგზაურობისკენ, მიდრეკილება გარ-

კვეული ტურისტული პროდუქტების მოხმარებისკენ, საზოგადოების კეთილდღეობა, 

ადგილობრივთან დამოკიდებულება მოგზაურებისადმი);  

2. მიწოდების ფაქტორები (ტურისტული რესურსები და მათი გამოყენების დონე, 

მეწარმეობის ტრადიციები, ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე, მიწის ბაზრის გან-

ვითარების დონე, განათლების სისტემა და შრომის მწარმოებლურობა, კაპიტალის ბაზ-

რის განვითარების დონე, ტექნოლოგიები); 

3. საერთაშორისო ფაქტორები (ვალუტის კურსი, იმპორტის წილი ტურისტულ 

პროდუქტში, მოგზაურობის სიმარტივე, კეთილდღეობა პარტნიორ ქვეყანაში, წილი 

საერთაშორისო ბაზარზე). 

სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემაზე ტურიზმის გავლენის ძალის მიხედვით შეიძლე-

ბა გამოვყოთ ქვეყნების ორი ძირითადი ჯგუფი:  

1. პირველი ჯგუფის ქვეყნებისთვის გავლენის საერთო სტრუქტურაში ტურიზმის 

შედარებით მცირე წილის მქონე პირდაპირი გავლენა შედარებით დიდ ირიბ და ინდუ-

ცირებულ გავლენას წარმოშობს.  

2. მეორე ჯგუფში ტურიზმს საკმაოდ სუსტი გავლენის ძალა გააჩნია და შედარებით 

დიდი წილის მქონე პირდაპირი გავლენა შედარებით მცირე ირიბ და ინდუცირებულ 
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გავლენას წარმოშობს.  

საქართველო მიეკუთვნება ქვეყნების იმ ჯგუფს, რომელსაც ახასიათებს ტურიზმის 

ეროვნულ ეკონომიკაში ინტეგრირების ისეთი ხარისხი, რომელიც შედარებით მცირე 

მასშტაბის პირდაპირ გავლენას ტურიზმის სფეროში აქცევს შედარებით დიდი მასშ-

ტაბის ირიბ და ინდუცირებულ გავლენად. ამგვარი მდგომარეობა წარმოადგენს ისეთი 

ფაქტორების გავლენის შედეგს, როგორიცაა მოგზაურობის სიმარტივე, სავალუტო კურ-

სის ცვლილება, ტურისტულ პროდუქტში იმპორტის წილი, მიდრეკილება 

მოგზაურობისადმი და მოგზაურებისადმი კეთილგანწყობის ხარისხი, არსებული 

ტურისტული რესურსები, ინფრასტრუქტურა და ინვესტიციები.  

ტერმინით „ტურიზმის გავლენის ძალა“ აღიწერება ფარდობა ირიბი და ინდუცირე-

ბული გავლენების ჯამსა და პირდაპირ გავლენას შორის. იგი აისახება ფორმულით: 

T= F2/F1 

სადაც, 

T _ ტურიზმის გავლენის ძალაა, 

F1 _ პირდაპირი გავლენაა, ასახული პროცენტებში, 

F2 _ ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამია პროცენტებში. 

ტურიზმის გავლენის ძალა საქართველოს ეკონომიკაზე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებ-

ლით ხასიათდება. კერძოდ, ტურიზმის გავლენის ძალა შეადგენს 2,54-ს, გამომდინარე 

ფარდობიდან 71,8/28,2 რომელიც აჩვენებს, რომ პირდაპირი გავლენის ერთი პროცენ-

ტით ცვლილება იწვევს ირიბი და ინდუცირებული გავლენების ჯამის 2,54%-ით 

შეცვლას.  

ტურისტული დანიშნულების ადგილის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ეფექ-

ტური გასვლისა და მოქმედებისთვის, ასევე, დანიშნულების ადგილისთვის შესაბამისი 

სოციალური და ეკონომიკური ეფექტების მიღებისთვის, მთავრობის აუცილებელ მოქ-

მედებათა სქემა ოთხ ძირითად ურთიერთდაკავშირებულ ელემენტად შეიძლება ჩამო-

ყალიბდეს:  

1. მიზნების განსაზღვრა. 

2. კომპეტენციების განაწილება და რესურსების მობილიზება;  

3. მოქმედებების განხორციელება;  
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4. შედეგის მიღება და შეფასება. 

მთავრობის მოქმედებები ყოველი ელემენტისთვის ორ ნაწილად იყოფა: 1. დადები-

თი გავლენის გაძლიერება; 2. უარყოფითი გავლენის შემცირება. მთავრობის ყოველი 

მოქმედება ოთხ ეკონომიკურ აგენტზე არის მიმართული: 1. მოქალაქე; 2. ტურისტული 

ინდუსტრიის წარმომადგენელი; 3. მოგზაური; 4. საჯარო სექტორი.  

მთავრობას შეუძლია საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში ტურისტული დანიშნუ-

ლების ადგილის მხარდაჭერისთვის შემდეგი სახის მოქმედებების განხორციელება:  

1. საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული პროფესიული, საბაკალავრო, სამა-

გისტრო, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა, დაფინანსება, დანერგვა 

და სწავლის ხარისხის კონტროლი; საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული მოკ-

ლევადიანი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამებისა და ადგილობრივი სამუშაო 

ძალის საერთაშორისო ტურიზმის მომსახურე სფეროში ადაპტირებისთვის საჭირო 

ტრენინგკურსების შექმნისა და განხორციელების ხელშეწყობა; 

2. საერთაშორისო ტურიზმში დასაქმებული ორგანიზაციების ვაკანსიების შესახებ 

მუდმივად განახლებადი მონაცემთა ბაზის შექმნა და ამ გზით მეწარმისა და სამუშაოს 

მაძიებლის დაკავშირება; დასაქმებულის მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომასთან 

ბრძოლა; შრომითი უფლებების დაცვის მონიტორინგი; კოლექტიური ხელშეკრულებე-

ბის შესრულების გარანტირება;  

3. სანდასუფთავებისა და წყალმომარაგების სამსახურების ნორმალური მუშაობის  

უზრუნველყოფა; მოქალაქეების მიერ გარემოს დაბინძურებაზე მონიტორინგი და შესა-

ბამისი რეაგირება; მოქალაქეთა ეკოლოგიური განათლება;  

4. ტურისტული ბაზრის მონოპოლიზების პრაქტიკის გამოვლენა და აღკვეთა; 

ბაზრის განაწილების შეთანხმებებთან ბრძოლა; ბაზარზე ახლად შემოსული კომპანიის-

თვის დადგენილი ბარიერების აღმოჩენა და გაქრობა; სახელმწიფო შესყიდვების პრო-

ცესში ჩინოვნიკთან დადებულ კორუფციულ გარიგებებთან ბრძოლა; დასაქმებულსა და 

დამსაქმებელს შორის ხელშეკრულებების სამართლებრივი ბაზით უზრუნველყოფა; 

შრომითი დავების სასამართლო გზით მოგვარების პრაქტიკის დანერგვა;  
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5. ეკოლოგიური გადასახადის შემოღება; გარემოს დაბინძურების ნებართვის გაყიდ-

ვის პრაქტიკის დანერგვა; კომპანიებში გარემოს დაცვითი მოქმედებების საწარმოო პრო-

ცესებთან ინტეგრირების სტიმულირება;  

6. საკუთრებითი ურთიერთობების მკაფიო განსაზღვრა ტურისტული დანიშნულე-

ბის ადგილას; ტრეფიკინგის, მოგზაურებზე თავდასხმის, მოგზაურების ძარცვის და 

ქურდობის პრევენციული მოქმედებების განხორციელება, ამ სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობა პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის სტრუქტურებთან და შესაბამისი 

სამართლებრივი ქმედებების განხორციელება;  

7. ტურისტული დანიშნულების ადგილებში ეპიდემიური სიტუაციის მონიტორინ-

გის განხორციელება და სათანადო რეაგირება. საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მოგზაურებზე 

დაკვირვება, ეპიდემიის საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნებიდან მიგრაციის რეგულირება და 

ამ ქვეყნებში მოგზაურობის შეზღუდვა;  

8. პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი შეთანხმების საფუძველზე 

სამოგზაურო ბარიერების შემცირება; ტურისტული მომსახურების სტანდარტების 

შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება და შესაბამისი რეაგირება; ტურისტული 

დანიშნულების ადგილების ხელმისაწვდომობის გადიდება სატრანსპორტო ინფრას-

ტრუქტურის შექმნისა და მოვლა-შენახვის, სატრანსპორტო კვანძების ეფექტური დაგეგ-

მვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნორმალური მუშაობის უზრუნველყოფის მეშ-

ვეობით;  

9. ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე ტურისტების ეკოგანათლების შესაბა-

მისი სისტემის შექმნა; გარემოსა და კულტურაზე ზემოქმედების შემცირება ან თავიდან 

არიდება; სოციალური დაძაბულობის მართვა; 

10. საბიუჯეტო რესურსების გადანაწილება საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავში-

რებულ ინფრასტრუქტურაზე, საერთაშორისო მოგზაურების უსაფრთხოების, ჯანმრთე-

ლობის დაცვის უზრუნველყოფაზე; სახელმწიფო ფინანსური რესურსების საერთაშო-

რისო ტურიზმთან დაკავშირებულ მიმართულებებზე ხარჯვის ეფექტიანობის მკაფიო 

კრიტერიუმების შემუშავება, მათი მკაცრი კონტროლი და ამ საფუძველზე საერთაშო-

რისო ტურიზმის მხარდასაჭერი სამთავრობო პროგრამების სიცოცხლისუნარიანობის 

არგუმენტირება და შეფასება; სახელმწიფოს საბიუჯეტო რესურსების მიმართვა კულ-
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ტურულ და გარემოსდაცვით პროგრამაზე, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან 

დაკავშირებული საერთაშორისო მოგზაურობის სფეროსთან; სახელმწიფო შესყიდვის 

პროცედურების გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება კორუფციის გამორიცხვის თვალ-

საზრისით; საერთაშორისო მოგზაურების მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებული 

სახელმწიფო ორგანიზაციების სტრუქტურის ოპტიმიზირება უფლება-მოვალეობათა 

დუბლირების გამორიცხვის მიზნით. 

მთავრობის მოქმედებები, განხორციელებული საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის მხარდაჭერისთვის, შემდეგ შედეგს გამოიღებს: 

1. უფრო კვალიფიცირებული პერსონალი, გაზრდილი შრომის ნაყოფიერება, სერვი-

სის გაზრდილი ხარისხი, უმუშევრობის დონის შემცირება; ტურიზმის დარგში ადგი-

ლობრივთა ჩართულობის გადიდება; ადგილობრივ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირო-

ბების შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  

2. შრომის ბაზრის სამართლიანობის ხარისხის ამაღლება; მეწარმეებს შორის კონკუ-

რენტული ბრძოლის გაძლიერება, ასახული უკეთეს ფასში, ხარისხში და გამოყენებულ 

ტექნოლოგიებში; დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის მოწესრიგებული სამართლე-

ბრივი ურთიერთობის ჩამოყალიბება;  

3. საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირებული ორგანიზაციების გარემოზე მავნე 

ზემოქმედების შემცირება; მესამე პირებისთვის მიყენებული ზარალის შემცირება 

საკუთრებითი ურთიერთობების მოწესრიგების გზით; საერთაშორისო მოგზაურობის 

გაადვილებული პროცესი; მოგზაურობის უსაფრთხოების გაზრდილი ხარისხი; მოგ-

ზაურობისგან მიღებული შთაბეჭდილებების გაუმჯობესება;  

4. სოციალური, კულტურული და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უფრო პასუ-

ხისმგებლიანი საერთაშორისო მოგზაური;  

5. საერთაშორისო ტურიზმის სფეროს გადიდებული დაფინანსება; სახელმწიფო 

ფინანსების ხარჯვის გაზრდილი ეფექტიანობა; საერთაშორისო ტურიზმთან დაკავშირე-

ბული სახელმწიფო სამსახურების მაღალეფექტიანი და ოპტიმალური სტრუქტურა. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 

  

1.  ბარკალაია....2014: ბ. ბარკალაია, ზ. ვაშაკიძე, ქ. ქაჯაია, ,,ტურიზმის გავ-

ლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარება-

ზე“, V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონ-

ფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ar ტურიზმისა 

და კურორტების დეპარტამენტი, 5-6 ივლისი, ბათუმი-

ხინოს ხეობა;  

2.  ბერიშვილი 2012: ხ. ბერიშვილი, ,,საერთაშორისო ტურიზმის ბიზნესი“, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი; 

3.  ბერიძე... 2001: რ. ბერიძე, ზ. ბერიძე, ,,ტურიზმის რეგიონული განვი-

თარების სტრატეგია“, საქართველოს რეგიონების ეკო-

ნომიკური და სოციალური განვითარების მიმართუ-

ლებები გარდამავალ პერიოდში. ბათუმი-თბილისი;  

4.  ბერიძე 2013: რ. ბერიძე, ,,ინოვაციების და სტრატეგიების რეალიზა-

ცია - მასპინძლობის ინდუსტრიაში კონკურენტული 

უპირატესობის მიღწევის მთავარი ამოცანა’’, IV საერ-

თაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (8-9 

ივნისი) მასალები. ბათუმი-ტრაპიზონი; 

5.  ბირჟაკოვი 2008: მ. ბირჟაკოვი, ,,ტურიზმის თეორია’’ (თარგმნა მ. 

მეტრეველმა), გამომცემლობა „შპს ფორმა“, თბილისი;  

6.  გელდნერი ... 2013:  ჩარლზ რ. გელდნერი; ჯ. რ. ბრენტ რითჩი, ,,ტურიზმი: 

საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია“, გამომცემლობა 

,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი“, საქართველო; ISBN 994143416-6 (რა საჭიროა?) 

7.  გველესიანი 2010: ე. გველესიანი, ,,ტურიზმის განვითარების პრობლემე-
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ბი და პერსპექტივები“, I საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ar ტურიზმისა 

და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნი-

კური უნივერსიტეტი, 5-6 ივნისი, ბათუმი; 

8.  გოგელია 2010: მ. გოგელია, ,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში“, I საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის  ar ტურიზ-

მისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, 5-6 ივნისი, ბათუმი;  

9.  გოგელია 2014: მ. გოგელია, ,,ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების 

სტრატეგიების ფორმები“, მონოგრაფია, გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“, თბილისი;  

10.  დევაძე ...2009: ა. დევაძე, ,,ტურიზმი: თეორია და პრაქტიკა“, დამ-

ხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის, ,,საზო-

გადოება ცოდნა“, თბილისი; ISBN 978-9941-0-1997-5 

11.  დევაძე ...2012: ა. დევაძე, ნ. გრძელიშვილი, ,,ტურიზმი საქართვე-

ლოში - არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და 

პერსპექტივები“, მონოგრაფია, თბილისი; 

12.  დევაძე 2014: ა. დევაძე, სალექციო კურსი ,,საერთაშორისო ტურიზ-

მი“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი; 

13.  დოლიკაშვილი....2009: ლ. დოლიკაშვილი, მ. ღვინჯილია, ნ. ჩეკურიშვილი, 

,,ტურიზმის ეკონომიკა’’, სახელმძღვანელო, თბილისი; 

14.  ვანიშვილი...2010: მ. ვანიშვილი, ზ. შანაძე, ,,ტურიზმის განვითარების 

თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური 
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ინტერესების რეალიზაციაში“, I საერთაშორისო სამეც-

ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონო-

მიკა და ბიზნესი“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ar 

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი 

ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 5-6 ივნისი, ბათუ-

მი-ტრაპიზონი;  

15.  თოდუა... 2013: ნ. თოდუა, ე. უროტაძე, ,,საქართველოს ტურისტულ 

ბაზარზე მომხმარებელთა მოტივაციის ცვლილებების 

მარკეტინგული კვლევა”, IV საერთაშორისო სამეცნიე-

რო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ტურიზმ-

ში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმის შოთა რუსთავე-

ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულ-

ტეტი, აჭარის ar ტურიზმისა და კურორტების დეპარ-

ტამენტი, 8-9 ივნისი, ბათუმი; 

16.  კვარაცხელია 2010: ნ. კვარაცხელია, ,,მსოფლიო ტურიზმის განვითარების 

ტენდენციები და საქართველო“, საერთაშორისო სამეც-

ნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები ,,ტუ-

რიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, გამომცემლობა ,,უნი-

ვერსალი”, თბილისი; 

17.  კობალაძე 2010: ლ. კობალაძე, საქართველოს ტურიზმისა და შესაბა-

მისი ინფრასტრუქტურის მოკლევადიანი და გრძელვა-

დიანი განვითარება. 

 http://www.gvg.ge/attachments_p2/38.pdf 

18.  კორძაია 2016 ა: ი. კორძაია, ,,საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი 

გლობალური ცვლილებების პირობებში“, საერთაშო-

რისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები 

და პერსპექტივები’’, საქართველოს ეროვნული უნივე-

http://www.gvg.ge/attachments_p2/38.pdf
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რსიტეტი, თბილისი (გადაცემულია დასაბეჭდად); 

19.  კორძაია 2016 ბ: ი. კორძაია, ,,ეროვნულ ეკონომიკებში ტურიზმის 

წვლილის სტრუქტურა და მისი თავისებურებები 

საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი-

კული კონფერენცია ,,ტურიზმის განვითარების სტრა-

ტეგიები XXI საუკუნეში მდგრადი განვითარების 

კონტექსტში“, ლვოვის ეკონომიკისა და ტურიზმის 

ინსტიტუტი, უკრაინა (გადაცემულია დასაბეჭდად); 

Kordzaia I., ,,Contribution of Tourism to the Economies of 

the Structure and its Peculiarities in Georgia’’, International 

scientific practical conference “Strategy of tourism 

development in XXI century in the context of sustainable 

development”, Lviv Institute of Economy and Tourism, 

Ukraine; 

20.  კოჭლამაზაშვილი 2004: ლ. კოჭლამაზაშვილი, ,,ტურიზმის ბიზნესის საფუძ-

ვლები“, თბილისი, ,,ახალი საქართველო“; 

21.  კოჭლამაზაშვილი 2009: ლ. კოჭლამაზაშვილი, ,,ტურიზმის ეკონომიკა’’, თბი-

ლისი, შპს ,,პოლიგრაფისტი“. ISBN 978-9941-0-1806-0  

22.  ლეჟავა 2013: მ. ლეჟავა, ,,დანიშნულების ადგილის მარკეტინგის ძი-

რითადი ასპექტები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

ტურიზმის განვითარების მაგალითზე“. IV საერთაშო-

რისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვა-

ციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ar ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტი, 8-9 ივნისი, ბათუმი-

ტრაპიზონი;  

23.  მაისურაძე... 2009: დ. მაისურაძე, თ. ხუციშვილი, ი. ვერბეცკი, ,,ტურიზმი 

ძველი დროიდან დღემდე’’, თბილისი; ISBN 978-9941-0-1274-7  
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24.  მაისურაძე... 2010: გ. მაისურაძე, ლ. ლაჭყეპიანი, ,,საერთაშორისო 

ტურიზმი - ტურისტული ბაზრის მნიშვნელოვანი 

სეგმენტი“, ბიზნესი და კანონმდებლობა, №21 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---

off-0period--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ka-
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