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1. შესავალი  

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა „საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაციის“ მიერ 

პროექტისთვის „არაგვის დაცული ლანდშაფტის და მიმდებარე თემების მდგრადი 

განვითარება“, რომელიც თავის მხრივ 5 წლიანი პროგრამის „მთის რეგიონების მდგრადი 

განვითარების“ ფარგლებში ხორციელდება ჩეხეთის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოების 

ფინანსური მხარდაჭერით. აღნიშნული კომპონენტის მიზანია პროექტის სამიზნე არეალებში 

ბაზრის შესაძლებლობების კვლევა ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასებისა და მისი 

სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო რეკომენდაციების განსაზღვრის გზით. 

დოკუმენტი შედგება რამდენიმე ძირითადი თავისა და ქვეთავისგან, კერძოდ წარმოდგენილია  

მეთოდოლოგიის ნაწილი, სადაც განხილულია ჩატარებული კვლევებისთვის გამოყენებული 

მეთოდოლოგიები, ხოლო სამიზნე არეალი შეფასებულია ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის 

მიხედვით. დოკუმენტში ასევე გაანალიზებულია ტურიზმსა და მომიჯნავე დარგებში მომუშავე 

სამთავრობო და არასამთავრობო  ორგანიზაციების, პროფესიული ასოციაციების მიერ 

განხორციელებული პროექტები, პროგრამები და გამოთქმულია რეკომენდაციები. 

განხორციელებულია ტურისტული რესურსების აღწერა, ტურიზმის მომსახურების 

მომწოდებელთა შეფასება, ტუროპერატორების კვლევის ანალიზი და SWOT ანალიზი, 

რომელიც საფუძვლად უდევს სამიზნე არეალის ტურიზმის სექტორის განვითარებისთვის 

ხელშემწყობი რეკომენდაციების და სამოქმედო გეგმის განსაზღვრას.  

 

2. დოკუმენტის მიზნები და ამოცანები 

დოკუმენტის მიზანია ჟინვალის, მაღაროსკარის, უკანაფშავის, გუდამაყრის და ბარისახოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ტურისტული სექტორის სიტუაციური ანალიზი. აღნიშნულ 

დოკუმენტში შესწავლილი და დამუშავებულია სამიზნე არეალში მომუშავე 

ტუროპერატორების და დაინტერესებული მხარეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ასევე   

ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების შეფასება და საველე კვლევის შედეგები. მთავარი 

ფოკუსი კი ადგილობრივი ტურისტული პოტენციალის სწორად წარმართვის და მდგრადი 

განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო  აქტივობების გამოვლენაა მიზნობრივი 

რეკომენდაციების განსასაზღვრად.   

შესაბამისად პროექტის ფარგლებში განხორცელებული კვლევები ემსახურება შემდეგ 

ამოცანებს:  

- ადგილობრივი ტურისტული სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის მდგომარეობის აღწერა 

და ანალიზი; 
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- ტურისტულ სექტორში მოღვაწე ადგილობრივი მეწარმეების საჭიროებების ანალიზი 

ტურისტული პროდუქტის განვითარებისა და დივერსიფიცირების კუთხით;  

- რეკომენდაციების შემუშავება ადგილობრივ დონეზე ტურისტულ სექტორში მოღვაწე 

მეწარმეების პოტენციალის გაძლიერებისათვის. 

3. გამოყენებული მეთოდოლოგია  

დოკუმენტის აღნიშნული ნაწილი ასახავს ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების 

მეთოდოლოგიას ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასებისათვის. კერძოდ, 

ყოვლისმომცველი და სისტემური ინფორმაციის მოპოვების მიზნით განისაზღვრა კვლევისა და 

შეფასების შემდეგი მეთოდოლოგია:  

- მეორეული კვლევა, ტურიზმის კუთხით, არეალში მიმდინარე და განხორციელებული 

პროექტებისა და პროგრამების, სამთავრობო თუ დონორი ორგანიზაციების 

მხარდაჭერით შექმნილი დოკუმენტების (სტრატეგიების) შესწავლის გზით; 

- სამიზნე არეალში არსებული ტურისტული რესურსების  და ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებლების საველე კვლევა და სატელეფონო გამოკითხვა 

(სეზონურად მომუშავე ობიექტების, რომლებიც ადგილზე არ იმყოფებოდნენ); 

- სამიზნე არეალში მომუშავე ტუროპერატორების კვლევა; 

- შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან. 

3.1. მეორეული კვლევის მეთოდოლოგია 
მეორეული კვლევის ეტაპზე ანკეტების მეშვეობით აღიწერა შედარებით დიდი მოცულობის 

დოკუმენტები, რომლებიც დამუშავდა კატეგორიების მიხედვით. აღნიშნული ფორმატი 

საშუალებას იძლევა გამოავლინოს მოცულობითი დოკუმენტაციიდან პროექტისთვის 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 

ინფორმაცია შეგროვებული და დამუშავებულია შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: 

კატეგორია ა: სტრატეგიები ტურიზმის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის კუთხით (იხ. 

დანართი 1); 

კატეგორია ბ: სამიზნე არეალში განხორციელებული პროექტები, პროგრამები და აქტივობები 

ტურიზმის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის კუთხით (იხ. დანართი 2).  

3.2. ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების კვლევის მეთოდოლოგია 

საკვლევ რესპონდენტებად განისაზღვრნენ სამიზნე არეალში არსებული ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებლები, რომლებიც გამოვლიდნენ სხვადასხვა წყაროების მეშვეობით. 

კერძოდ, პროექტის „აწარმოე საქართველოში“ რეგისტრირებული ბენეფიციარები, ტურიზმის 

ეროვნულ ადმინისტრაციის ბაზაში და ტრადიციული რეწვის ასოციაციის ბაზაში 

რეგისტრირებული მეწარმეები, დაინტერესებულ მხარეთა შეხვედრებზე გამოვლენილი და 

საველე კვლევისას იდენტიფიცირებული ტურისტული მომსახურების მომწოდებელები, 

რომელთა შეფასება განხორციელდა:  
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- ადგილზე ჩაღრმავებული ინტერვიუს გზით, საწარმოს ტიპისთვის სპეციალურად 

შემუშავებული კითხვარის მეშვეობით (იხ. დანართი 3); 

- სატელეფონო ინტერვიუს გზით რესპონდენტთან, რომელიც ადგილზე არ იმყოფებოდა 

ობიექტის მუშაობის სეზონურობიდან გამომდინარე; 

- კვლევის პერიოდში მომუშავე ობიექტის შეფასება ობიექტის ტიპიდან გამომდინარე 

შექმნილი შეფასების ცხრილის მეშვეობით. 

ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების იდენტიფიცირების შემდგომ თითოეული 

კატეგორიის ობიექტისთვის მომზადდა კითხვარი მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, ნახევრად დახურული და ღია კითხვებით, რათა რესპონდენტებს საშუალება 

ჰქონოდათ, დაეფიქსირებინათ განსხვავებული აზრი, რომელიც არ (ან ვერ) იქნა 

გათვალისწინებული გამოკითხვის ორგანიზატორების მიერ.  

 

კითხვარი მიზნად ისახავდა შემდეგი ძირითადი ასპექტების გამოვლენას: 

- ტურიზმის სფეროში პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; 

- ობიექტის მართვის უნარ-ჩვევები;  

- განათლება და გავლილი ტრენინგები; 

- ობიექტის დატვირთვა/სეზონურობა; 

- კვების ორგანიზება; 

- მარკეტინგი: გაყიდვები და ახალი პროდუქტის განვითარება; თანამედროვე 

ტექნოლოგიებთან ადაპტაცია, ელექტრონული მარკეტინგის, დაჯავშნის ფორმებისა და 

გადახდის სისტემების გზით (განსაკუთრებით ინტერნეტის მოხმარება, უნაღდო 

ანგარიშსწორება);  

- ვიზიტორებთან ურთიერთობის ფორმები და სირთულეები; 

- მოტივაცია და განვითარების სასურველი მიმართულებები.  

 

კვლევის შეზღუდვად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი ფაქტორები:  

 

- რესპონდენტთა მხრიდან საველე ჯგუფის წევრების აღქმა, როგორც დონორი 

ორგანიზაციის წარმომადგენლების და შესაბამისად მათი მხრიდან გადაჭარბებული 

ინფორმირება, გამოწვეული შემდგომი დაფინანსების იმედით;  

- ტურისტული მომსახურების ქვე-კატეგორიაში გამოკითხულთა სიმცირე ან არარსებობა; 

- დაკავშირება რიგ ობიექტებთან მათი მხრიდან სატელეფონო ხელმისაწვდომობის 

შეზღუდულობიდან გამომდინარე. 

კვლევის ფარგლებში ჯამში ჩატარდა 35 ინტერვიუ. სამიზნე ჯგუფში შედიოდნენ  ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებლები. კერძოდ, განთავსებისა და კვების ობიექტები, 

აგრომეურნეობები, ტრადიციული რეწვის ოსტატები და გაქირავების მომსახურებები. 

ინტერვიუს ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენდა 30-45 წუთს. კვლევის დასრულების შემდგომ 

მოხდა მონაცემთა შეყვანა (იხ. ცხრილი 7)  

3.2.1. ტურისტული მომსახურებოს მომწოდებელი მეწარმეების შეფასების მეთოდოლოგია 

ადგილობრივი ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების შეფასება განხორციელდა 

სპეციალური ანკეტის მიხედვით, რომელიც მორგებული იყო მეწარმეთა საქმიანობის ტიპზე. 
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შეფასება ყველა ტიპის ობიექტისთვის მოხდა ქულების მეთოდის გამოყენებით, სადაც 

შესაფასებელი პარამეტრისთვის ხდებოდა ქულის მინიჭება შემდეგი პრინციპით: 
 

    ცხრილი 2: ქულების მინიჭების პრინციპი 
 

სრულად აკმაყოფილებს 5 

მეტ-ნაკლებად აკმაყოფილებს  4 

ნაწილობრივ აკმაყოფილებს 3 

ვერ აკმაყოფილებს  2 

სრულად ვერ აკმაყოფილებს 1 

 

თითოეული პარამეტრის შეფასების მინიმალური ქულა არის 1, ხოლო მაქსიმალური 5. ყველა 

ტიპის ობიექტების შესაფასებლად გამოვლენილი იქნა მინიმალური კრიტერიუმები და 

პარამეტრები. შეფასება მოხდა ქულების დაჯამებით.  

შეფასება საველე ექსპერტის მიერ მოხდა მხოლოდ ადგილზე მყოფი მეწარმეების, მათთან 

ინდივიდუალური ვიზიტისა და გასაუბრების შედეგად. 

საჭიროებების ანალიზის დროს გამოყენებული იქნა რანჟირების მეთოდი შემდეგი ასპექტების 

გათვალისწინებით: 

- ინფრასტრუქტურული საჭიროებები; 

- საჭიროებები ტურისტული სექტორის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაძლიერების 

კუთხით. 

3.3. ტუროპერატორების კვლევის მეთოდოლოგია 
ტუროპერატორების კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სამიზნე არეალის ტურისტული სექტორის 

შეფასება შემომყვანი, შემომყვან-გამყვანი და შიდა ტუროპერატორების მიერ არსებული 

პრობლემების იდენტიფიცრებისა და არაგვის ხეობის თემებში მდგრადი ტურიზმის 

განვითარების ხელშემწყობი ქმედებების განსაზღვრის მიზნით, ხოლო კვლევის ამოცანას - 

შემდეგი საკითხების შესწავლა:   

- პროექტის სამიზნე არეალებში მოთხოვნადი თემატური ტურების გამოვლენა; 

- ტუროპერატორთა მიზნობრივი ბაზრების კვლევა; 

- ტურების ხანგრძლივობის განსაზღვრა; 

- ტურისტთა  ასაკობრივი ჯგუფების გამოვლენა;  

- რა სახის ტურისტული მომსახურებებით სარგებლობენ ტუროპერატორები მოცემულ 

არეალში; 

- როგორია ტურისტული მომსახურებების ხარისხი და დივერსიფიცირება; 

- როგორია ტურისტების შთაბეჭდილება სამიზნე არეალზე;   

- ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორების გამოვლენა; 

- რა მომსახურებები არ არის და საჭიროებს განვითარებას პროექტის სამიზნე არეალში. 

ტუროპერატორების კვლევისას გამოყენებული იქნა თვისობრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ: 

პირველ ეტაპზე განისაზღვრა ტუროპერატორების გამოვლენის სქემა, რომლის ფარგლებშიც 

მოხდა მეორეული მონაცემების მოძიება სხვადასხვა არხების მეშვეობით. კერძოდ,   
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დაინტერესებულ მხარეებთან შეხედრებზე, ადგილობრივი ტურისტული მომსახურების 

მომწოდებლებისგან კვლევის ეტაპზე, ინტერნეტ სივრცეში არსებული ტურისტული 

შეთავაზებების საფუძველზე და საქართველოს ეკოტურზმის ასოციაციის წევრი ტურისტული 

კომპანიების მეშვეობით. 

მეორე ეტაპზე მომზადდა გამოკითხვის ანკეტა (დანართი 4) და განხორციელდა სატელეფონო 

ინტერვიუ, რომელიც მოიცავდა როგორც დახურულ ასევე თვისებრივი მახასიათებლების 

გამოვლენისთვის საჭირო ღია კითხვებსაც. კვლევის ფარგლებში სრულყოფილად ჩატარდა 14 

ინტერვიუ. სამიზნე ჯგუფში შედიოდნენ ტურისტული კომპანიების ხელმძღვანელები და შიდა 

ტურებზე მომუშავე ოპერატორები. ინტერვიუს ხანგრძლივობა საშუალოდ შეადგენდა 15-20 

წუთს.    

მესამე ეტაპზე  დამუშავდა გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემები, რომლის ასახვაც 

აღნიშნულ ანგარიშში მოხდა. 

3.4. დაინტერესებულ მხარეთა კვლევის მეთოდოლოგია 

დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინაცია მიმდინარე პროექტის ფარგლებში მიზნად 

ისახავდა გუდამაყრის, პირაქეთა ხევსურეთისა და ფშავის თემების ტურიზმის სექტორში 

არსებული რეალური მდგომარეობის, განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების და 

გამოწვევი მიზეზების დადგენას.  

საწყის ეტაპზე იდენტიფიცირდა ძირითადი დაინტერესებული მხარეები, დაჯგუფდა და 

განისაზღვრა მათთან საკომუნიკაციო არხები. კერძოდ, გამოყენებული იქნა სატელეფონო 

ინტერვიუები და პირისპირი შეხვედრებზე ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდი, მიზნობრივი 

აუდიტორიის ხელმისაწდომობიდან გამომდინარე. 

საჯარო სექტორის დაინტერესებული მხარეები გამოვლენილი იქნა როგორც ეროვნულ, ასევე 

რეგიონალურ დ სუბრეგიონალურ დონეებზე, მათი კომპეტენციის მიხედვით ტურიზმის 

საკითხებში ან მომიჯნავე სეტორებში. ასევე არეალში მომუშავე არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, პროფესიული გაერთიანებები. დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციისას 

განხილული იქნა შემდეგი საკითხები:  

1. პროექტის მიზნების მოკლე მიმოხილვა 

2. პროექტის სამიზნე არეალებში ტურისტული სექტორის მიმოხილვა 

- ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის არსებული მდგომარეობა 

- ძირითადი სირთულეების იდენტიფიცირება  

- ძირითადი გამოწვევები 

- რეკომენდაციები 

3. გამოცდილების გაზიარება 

ტურიზმის სექტორში მთავრობის და/ან დონორების მიერ მხარდაჭერილი პროექტები:  

- გასული 5 წლის განმავლობაში  
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- მიმდინარე 

- დაგეგმილი 

-  

ქვემოთ მოცემულია თითოეული დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელთა შესახებ 

ინფორმაცია (ცხრილი 3).  ყველა წყაროდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა 

ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, რომლის ასახვაც მცემულ ანგარიშში მოხდა. 

ცხრილი 3. 

ა) რეგიონალური და ადგილობრივი მთავრობისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

N სახელი, გვარი ორგანიზაცია პოზიცია 

1 თამარ მაისურაძე 
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია 

ტურისტული ინფრასტრუქტურისა 

და მცირე ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამმართველოს 

უფროსი 

2 
თორნიკე 

ზირაქიშვილი 
პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორის მოადგილე 

3 

ნატა 

სულთანიშვილი/ 

ნათია 

ანდღულაძე 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო 

დაცული ტერიტორიების დაგეგმვის 

და განვითარების სამსახურის 

უფროსი/ეკოტურიზმის 

სპეციალისტი 

4 
დავით 

ლომიტაშვილი 
საქართველოს ძეგლთა დაცვის სააგენტო 

გენერალური დირექტორის 

მოადგილე 

5 
შალვა 

გივიშვილი 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური 

განვითრების სააგენტო 
დირექტორი 

6 
ბაბუა 

ალუდაური 

ააიპ დუშეთის კულტურისა და ტურიზმის 

ცენტრი 
დირექტორი 

7 ვაჟა ჭინჭარაული 
ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიის 

ადმინისტრაცია 
დირექტორი 

8 
თემის 

რწმუნებულები 

გუდამაყრის, ბარისახოს, მაღაროსკარის,  

ადმინისტრაციული ერთეულები 
რწმუნებულები 

 

ბ) ცენტრალური და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები 

N სახელი, გვარი ორგანიზაცია პოზიცია 
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1 ეკატერინე კაკაბაძე 

 

GFA საკონსულტაციო ჯგუფი 

 

 SPPA -ს ეროვნული 

კოორდინატორი 

2 თამაზ დუნდუა 
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია 

„ელკანა“ 
პროგრამის მენეჯერი 

3 ნინო არაბული ააიპ „ხევსურეთი და თემი“ დამფუძნებელი, დირექტორი 

4 მამუკა ბურდული გუდაურის ტურიზმის ასოციაცია თავმჯდომარე 

 

გ) ადგილობრივი პროფესიული ასოციაციები 

N სახელი, გვარი ორგანიზაცია პოზიცია 

1 არჩილ ცინცაძე 
სათაგადასავლო ტურიზმის სკოლა 

გუდაურში 
დირექტორის მოადგილე 

 

4. ტურიზმის მართვის საკანონმდებლო ჩარჩო 
არაგვის დაცული ლანდშაფტის და მიმდებარე თემების განვითარების ხედვას საფუძვლად 

უდევს  ეროვნული  და საერთაშორისო საკანონმდებლო ჩარჩოთი განსაზღვრული პოლიტიკა 

და საქმიანობები, ასევე  შემუშავებული და დამტკიცებული სტრატეგიები და მართვის გეგმები1.  

საქართველოს საკანონმდებლო აქტების იერარქიის სრული დაცვით ტურიზმის 

სამართლებრივი რეგულირება შემდეგნაირად გამოიყურება. 

ცხრილი 4: ტურიზმის საკანონმდებლო ჩარჩო  

საერთაშორისო  

კონვენციები 

და 

შეთანხმებები 

- 1985 წელს სოფიაში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (World Tourism 

Organisation WTO) ეგიდით მიღებული ტურიზმის გენერალური ქარტია, 

რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 1994 წლის 25 იანვრის 

დადგენილებით.  
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საქართველოს 

სახელმწიფო 

კანონები და 

რეგულაციები  

- კანონი   ტურიზმისა და კურორტების შესახებ - 1997 წ,  ბოლო რედაქცია 

2013; 

- საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ -

1996წ, ბოლო რედაქცია 2018; 

- საქართველოს კანონი ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების 

შექმნისა და მართვის შესახებ -2014 

- კანონი საქართველოში შემოსული და საქართველოდან გასული 

ტურისტების აღრიცხვის მოწესრიგების შესახებ - 1998 ბოლო რედაქცია 

2012;   

- საგადასახადოს კოდექსი: მუხლი 235 ტუროპერატორული 

მომსახურების გაწევის დაბეგვრა 2017; 

- საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება N93/04  

მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის 

ან/და მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას 

ფასის გამოხატვასთან დაკავშირებით განსხვავებული წესის დადგენის 

თაობაზე.  

სტრატეგიები 

და სამოქმედო 

გეგმები  

- საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2015-2025; 

- მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2015-2021; 

- ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია ფშავ-ხევსურეთის დაცული 

ტერიტორიებისათვის. 

 

ტურიზმის განვითარების ხედვა ეროვნულ კონტექსტში: საქართველოს ტურიზმის 

განვითარების სტრატეგიული ხედვის მიხედვით 2025 წლისთვის საქართველო ცნობილი 

იქნება როგორც მოწინავე, ყველა სეზონის, მაღალი ხარისხის ტურიზმის ქვეყანა, გამორჩეული 

თავისი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობით, მსოფლიო დონის მომსახურების 

ხარისხით და სტუმართმოყვარეობის ტრადიციებით.  

ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული სტრატეგიული ინვესტიციების, განათლების, 

მარკეტინგის და მსოფლიოს მასშტაბით ტურისტებისათვის უნიკალური ქართული 

შთაბეჭდილებების შეთავაზების გზით, საქართველო ტურიზმის დარგში კონკურენციის 

მოწინავე რიგებში იქნება წარმოდგენილი. ვიზიტორების მიერ დახარჯული თანხების ზრდის 

შედეგად ტურიზმის წვლილი საქართველოს ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაში 

მნიშვნელოვნად იმატებს. მეტი ყურადღება დაეთმობა ჩამოსული ვიზიტორების ხარისხსა და 

მრავალფეროვნებას და არა ვიზიტორთა მთლიან რაოდენობას.    

ცხრილი 5: სტრატეგიული გეგმის ინდიკატორები (მომზადებულია 2014 წლის საქართველოს 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტატისტიკის მიხედვით) 

ტურისტული (საერთაშორისო) შემოსავალი 1.8000 

მილიონ.$  

5.500 მილონ $ 

ტურიზმის პირდაპირი წვლილი მშპ 6% 6.7% 

ტურიზმის სექტ. დასაქმებულთა რაოდენობა 180.000 335.000 
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ვიზიტორის პირდაპირი საშუალო დანახარჯი 320 $ 500 $ 

ერთეული ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობა 4.3 დღე 5.3 დღე 

პირდაპირი საერთაშორისო ინვესტიციები 

ტურიზმში 

559 მილ. $ 910 მილ. $ 

მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული ვიზიტორები 88% 80% 

WEF tourism competitiveness index 66 35 

 

სტრატეგიის მიღებიდან 36 თვის შემდეგ ცალსახად იკვეთება ტურისტული ნაკადების 

პროგნოზირებული ზრდა.  ვიზიტორთა სტატისტიკა და ეკონომიკური ინდიკატორები 2017 

წლისა და 2018 წლის შედეგების მიხედვით ასე გამოიყურება (წყარო: ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის ანგარიში 2018 წელი, WTTC, Georgia  travel and trade report 2018.) 

ცხრილი 6: 2018 წლის მონაცემები (GNTA statistic report 2018 / WTTC, Georgia travel and trade report 2018)2 

ვიზიტორთა სტატისტიკა და  

ეკონომიკური ინდიკატორები 

2017 2018  

საერთაშორისო ვიზიტორები 7,554,936 

 წინა წელთან შედარებით  

+18% 

8,679,544 

წინა წელთან შედარებით 

+9.8% 

მათ შორის ტურისტული ვიზიტები 

(ქვეყანაში 24 საათზე მეტი ყოფნის 

ხანგრძლივობით) 

4,069,354 

წინა წელთან შედარებით 

+ 23.4% 

4,756,820 

წინა წელთან შედარებით 

+ 16.9% 

საერთაშორისო ტურიზმის შემოსავლები 

აშშ დოლ. 

2,7 მილიარდი 3,2 მილიარდი 

ტურიზმის პირდაპირი წვლილი მშპ 6.8% 7.6% 

უვიზო შემოსვლა ქვეყნები  98 (მნიშვ. ზრდა) 98 

პირდაპირი ფრენები საქართველოდან 90 (მნიშვ. ზრდა) 90 

სასტუმრო და რეგისტრირებული 

სასტურმო სახლები 

1,955 2,390 

სასტუმრო ოთახები (რეგისტრირებული) 65,943 86,772 

WEF tourism competitiveness index 3.7  3.9 (2019 წლის მონაცემი) 

 

ეროვნულ, რეგიონალურ და სუბრეგიონალურ დონეებზე მოქმედი სტრატეგიები ტურიზმისა და 

მომიჯნავე სექტორებისთვის 

ქვემოთ მოცემულია საქართველოში მოქმედი სტრატეგიული დოკუმენტების ნუსხა, რომლებიც 

არაგვის დაცული ლანდშაფტისა და მიმდებარე თემებში ტურიზმის სექტორის 

განვითარებისთვის არის რელევანტური: 

დოკუმენტის დასახელება 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (საქართველო 2020) 

დოკუმენტში ასახულია 2020 წლამდე საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი 

პრიორიტეტები. აღნიშნული დოკუმენტის ხედვას წარმოადგენს სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური 
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ზრდა, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება კონკურენტუნარიან კერძო სექტორს, ინკლუზიურ ზრდაზე 

ორიენტირებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასა და ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებაზე3.  

სტრატეგიის პრიორიტეტული მიმართულებებია:  კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა; 

ადამიანური კაპიტალის განვითარება; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. 

საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025 

„საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025“-ის მიზანია ისეთი გზამკვლევის შექმნა, რომელიც ხელს 

შეუწყობს მდგრად განვითარებას, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდასა და დარგის 

მნიშვნელობის ამაღლებას. მთავარი ამოცანაა შემუშავებულ იქნას და განხორციელდეს გეგმა, 

რომელიც მდიდარი ბუნებრივი და კულტურული რესურესების მსოფლიო დონის ტურისტულ 

პროდუქტად და უნიკალური შთაბეჭდილებების მიღების შესაძლებლობად აქცევს. ხსენებული 

მოიზიდავს უფრო მაღალგადახდისუნარიან ტურისტებს ევროკავშირის ქვეყნებიდან, ჩრდილოეთ 

ამერიკიდან, ახლო აღმოსავლეთიდან. 

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია  (2016-2020 ) 

დოკუმენტის ძირითადი პრინციპია მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნა, მათი კონკურენტუნარიანობის და ინოვაციების შესაძლებლობების ამაღლება, რის შედეგადაც 

მოხდება შემოსავლების და სამუშაო ადგილების ზრდა და შესაბამისად, ინკლუზიური და მდგრადი 

ეკონომიკური ზრდის მიღწევა. 

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სტრატეგიული 

მიმართულებების და შესაბამისი  პრიორიტეტული ღონისძიებების  განსაზღვრა მოხდა არსებული 

მდგომარეობის და ინსტიტუციური ჩარჩოს ანალიზის, მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების იდენტიფიცირების საფუძველზე.  

2019-2023 საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგია  

კანონის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული მაღალმთიანი რეგიონების 

სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისათვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც 

უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის 

ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას, სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

კანონის თანახმად, მაღალმთიან დასახლებად ითვლება დასახლება, რომელიც ზღვის დონიდან 1500 

მეტრის სიმაღლეზე ან მის ზევით მდებარეობს. საქართველოს მთავრობა 

უფლებამოსილია,სხვადასხვა კრიტერიუმის (მთის ფერდობის დახრილობა, ინფრასტრუქტურის 

მდგომარეობა, კლიმატური პირობები და ბუნებრივი გარემო,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის სიმცირე და სიმწირე, დემოგრაფიული მდგომარეობა, მათ შორის, გამწვავებული მიგრაციული 

პროცესები) გათვალისწინებით, მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს დასახლებას, 

რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრისსიმაღლეზე მდებარეობს. გამონაკლის 

შემთხვევაში, ამ პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, მაღალმთიანი 

დასახლების სტატუსი შეიძლება ზღვის დონიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე ქვევით მდებარე 

დასახლებასაც მიენიჭოს. 

2017-2020 საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია  
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სტრატეგია შემუშავდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კოორდინაციით, ყველა 

შესაბამისი სახელმწიფო უწყების ჩართულობით, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაციასთან (FAO) და გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) აქტიური 

თანამშრომლობითა და მხარდაჭერით. 

სოფლის განვითარების სტრატეგიაში გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის 

პრიორიტეტები და ყველა იმ სექტორული თუ მულტისექტორული განვითარების მიმართულებები, 

რომლებიც კავშირშია სოფლის განვითარებასთან. სტრატეგია შემუშავებულია საქართველოში 

სოფლად არსებული მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე და მასში ასახულია არსებული 

შეფასებები, ადგილზე განხორციელებული და მიმდინარე პროგრამები. სტრატეგიაში ასევე 

გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმის განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები. სტრატეგია მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხისა და 

სოციალური მდგომარეობის მუდმივ ზრდას, რაც მიიღწევა ეკონომიკური შესაძლებლობების 

მრავალფეროვნებით, სოციალური სიკეთეების ხელმისაწვდომობით, მდიდარი კულტურული 

ცხოვრებით, გარემოს დაცვითა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენებით, კულტურის 

რესურსების ეფექტიანი მართვით. 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2015-2021 

დოკუმენტი არეგულირებს რეგიონში არსებული ბუნებრივი, მატერიალური, შრომითი და 

ფინანსური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას; ინვესტიციების წახალისებას; სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების სტიმულირებას; სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას; 

გარემოსა და ეკოლოგიური ბალანსის დაცვას, აღდგენასა და შენარჩუნებას. დოკუმენტში 

პრიორიტეტულ მიმართულებად გამოყოფილია ტურიზმის კომპონენტი, სადაც განხილულია 

როგორც  ტურიზმის განვითარებული მიმართულებები, ასევე პოტენციური პროდუქტები, ისეთი 

როგორიცაა ეკოტურიზმი და აგროტურიზმი. 

სტრატეგია მნიშვნელოვანია მიმდინარე პროექტებისთვის, ვინაიდან გამოყოფილია რეგიონის 

მნიშვნელოვანი ასპექტები, სუსტი მხარეები, არსებული და პოტენციური მომსახურეობები, 

პრიორიტეტული მიმართულებები. 

 ეკოტურიზმის განვითარების სტრატეგია ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიებისათვის (2017). 

დოკუმენტის მიზნია ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა ფშავ-ხევსურეთის დაცულ 

ტერიტორიაზე და მიმდებარე თემებში შესაბამისი ტურისტული მომსახურებების შექმნის გზით, რაც 

თავის მხრივ ხელს შეუწყობს თემის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და 

დაცული ტერიტორიის ფინანსური მდგრადობას, რათა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორია 

გახდეს როგორც შიდა და ასევე საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის უნიკალური გამოცდილების, 

ბიომრავაფეროვნებასთან ზიარებისა და მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღების გარანტი. 

 

პროექტები და პროგრამები 

ამ კატეგორიაში წარმოდგენილია სამიზნე არეალებში მიმდინარე და განხორციელებული 

პროგრამები, პროექტები და აქტივობები ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის და გარემოს 

დაცვის მიმართულებით, რომლებიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ან თანხვედრაშია 

მიმდინარე პროექტთან. 

პროექტის 

დასახელება 

მხარდამჭერი/განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 
პროექტის გავლენა 
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გოდერძი 

ჩოხელის ახალი 

მუზეუმი  

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტრო, დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი 

გუდამაყრის ხეობის სოფელ ჩოხში 

ქართველი კინორეჟისორისა და მწერლის 

გოდერძი ჩოხელის სახლ-მუზეუმი აშენდა, 

სადაც განთავდა მისი პირადი ნივთები, 

მოეწყო საგამოფენო სივრცეები, 

ბიბლიოთეკა და სანიტარული კვანძები. 

მუზეუმის მთავარი სეგმენტი ქართველი 

დამთვალიერებელია. 

მთის 

ინტერნეტიზაცია  

ახორციელებს ფშავ-ხევსურეთის 

სათემო ორგანიზაცია „მთის 

სათემო ქსელი, მცირე და საშუალო 

სატელეკომუნიკაციო 

ოპერატორების ასოციაციასთან 

ერთად. პროექტის მხარდამჭერები 

არიან საერთაშორისო ორგანიზაცია 

ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC), 

ჩეხეთის საელჩო და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი; პროექტს 

საფუძვლად დაედო სამოქალაქო 

აქტივობის ცენტრის“ მიერ 

განხორციელებული კვლევა 2017-

2018 წწ, რომლის ფინანსური 

მხარდამჭერიც იყო EWMI ACCESS 

პროექტი 2019 წლის გაზაფხულზე დაიწყო, 

რომლის მიზანია ხევსურეთის, ფშავისა და 

გუდამაყრის სოფლების ინტერნეტიზაცია 

და სატელეფონო კავშირგაბმულობის 

მოწესრიგება. კერძოდ, უკანაფშავში - ხომში, 

შუაფხოში, თხილიანაში, მუქოში, ხოშარაში, 

ახადში, ვაკისოფელში; პირაქეთა 

ხევსურეთში - ბარისახოსა და კორშაში. 

პროექტის მიმდინარეობა აქტიურ ფაზაშია.  

 

 

 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა  

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

პროგრამის მიზანია ადგილბრივი თემების 

მიერ ინიცირებული პროექტების შერჩევა და 

განხორციელება სოფლებში.  პროგრამის 

ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებია -  

სასმელი წყლის და სარწყავი სისტემების, 

სანიაღვრე არხების მოწესრიგება; 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზების და 

ხიდების მოწესრიგება; გარე განათების, 

სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის, 

კულტურის ობიექტების, სპორტულ 

ინფრასტრუქტურის, მოედნებსა და 

სკვერების მოწყობა და სხვა. 

ჟინვალი-

ბარისახო-

შატილის 

საავტომობილო 

გზის სრული 

რეაბილიტაცია 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 10 

კმ-იანი გზისა და 1 ხიდის სრული 

რეაბილიტაცია. გზის მოწესრიგება 

ხელმისაწვდომს გახდის სამიზნე არეალს და 

ხელს შეუწყობს სამომავლოდ, როგორც 

ტურიზმის დანიშნულების ადგილს, 

განვითარებაში.  

დაცული 

ტერიტორიების 

მხარდაჭერის 

პროგრამა 

კავკასიაში - 

საქართველო 

(2014-2019) 

განხორციელდა საკონსულტაციო 

ჯგუფი „GFA“  

მიერ გერმანიის განვითარებისა და 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო 

ბანკის (KFW) დაფინანსებით და 

ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული 

პარკის მეგობართა ასოციაციის 

მხარდაჭერით  

პროგრამის მიზანია შერჩეული დაცული 

ტერიტორიების მართვის ეფექტურობის 

ზრდა, მათ შორის ფშავ-ხევსურეთის დაცულ 

ტერიტორიაზე და მიმდებარედ მცხოვრები 

თემების სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2018 წელს 

პროგრამის ფარგლებში, ფშავ-ხევსურეთის 

ეროვნული პარკის მიმდებარე უკანაფშავის 
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თემის სოფლებისთვის, ჩატარდა კონკურსი - 

“ტურიზმის განვითარება უკანაფშავის 

თემში“. კონკურსის ფარგლებში პოტენციურ 

ბენეფიციარებს (სულ 12 ადამიანს) 

ჩაუტარდათ ტრენინგი, რომლის შემდგომ 

ტესტირების საფუძველზე შეირჩა 7 

კანდიდატი და გაიცა მცირე გრანტები (5000 

ლარი ერთ ბენეფიციარზე) ტურისტული 

მომსახურების განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით.  

მსოფლიო ბანკის 

პროექტი (RDP 

III) 2015-2020 

საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი, MDF 

RDP III-ის ძირითადი მიზანია 

ინფრასტრუქტურისა და ინსტიტუციური 

შესაძლებლობის გაუმჯობესება  მცხეთა–

მთიანეთისა და სამცხე–ჯავახეთის 

რეგიონებში ტურისტული ეკონომიკის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 

პროექტის განხორციელება გაზრდის 

საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის 

ხელმისაწვდომობას, ხარისხსა და 

სანდოობას; კერძო სექტორის ინვესტიციებს 

მოიზიდავს რეგიონებში; და გაზრდის 

კლიენტთა მომსახურების პუნქტების 

(ტურიზმის სფეროში მომუშავე 

კომპანიების) რაოდენობას განახლებულ 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან 

და ქალაქებში. კერძოდ, RDP III-ი ხელს 

უწყობს მცხეთა–მთიანეთის რეგიონის 

განვითარების სტრატეგისა (RDS-ის) და 

ტურიზმის რეგიონული განვითარების 

სტრატეგიის (RTDS-ის) ხორცშესხმას.  

5. ტურისტული სექტორის მოკლე აღწერა 

5.1. არაგვის დაცული ლანდშაფტის  ზოგადგეოგრაფიული მიმოხილვა 
არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია სრულად მცხეთა-მთიანეთის მხარეში, დუშეთის 

მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. იგი კავკასიონის ქედის და მისი განშტოებების ფერდობებს,   

მდინარეების  შავი არაგვის, ფშავის არაგვის და ხევსურეთის არაგვის აუზებს მოიცავს. არეალი 

რამდენიმე ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ კუთხეს - ფშავს, ხევსურეთს და  გუდამაყარს 

აერთიანებს.  ადმინისტრაციული თვალსაზრისით არეალი  ჟინვალის, მაღაროსკარის, 

ბარისახოს და გუდამაყარის ადმინისტრაციულ ერთეულს მოიცავს, რომელშიც 95 

დასახლებული პუნქტი შედის. 

დაცული ლანდაშაფტი და მისი მიმდებარე ტერიტორია ჩრდილოეთით პირიქითა 

ხევსურეთისა და ჩრდილო დასავლეთით ხევისგან გამოყოფილია კავკასიონის მთავარი 

წყალგამყოფი ქედით და მისი განშტოებებით. აღმოსავლეთ საზღვარი ქართლის ქედზე გადის 

და მას თიანეთის მუნიციპალიტეტისაგან გამოჰყოფს. ზემოთ ჩამოთვლილი მდინარეთა 
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ხეობები კი საბოლოოდ ჟინვალის წყალსაცავთან სრულდება, რომელიც დაცულ ლანდშაფტს 

სამხრეთიდან ესაზღვება. 

დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია მთიანი რელიეფით ხასიათდება, აქ გვხვდება რელიეფის 

მაღალკლდოვანი, მყინვარული და ვულკანური ფორმები. მკვეთრად არის გამოხატული 

ვერტიკალური ზონალობა, დაწყებული ვაკე-დაბლობებიდან, დამთავრებული ნივალურ-

გლაციალური ზონით. 

მთავარ ოროგრაფიულ ერთეულს კავკასიონის ქედი წარმოადგენს, რომელიც მისი, სამხრეთ 

ფერდობებით შემოდის. მნიშვნელოვან ტერიტორიას მოიცავს მისი შტოქედები მთავარი 

შტოქედებიდან აღსანიშნავია: მთიულეთის, გუდამაყრის, ქართლის ქედები და სხვ.  

მთიულეთის ქედი კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთი განშტოებაა. მასზე 

მდებარეობს მწვერვალები: საბადლო (2802 მ.),  მთაწმინდა (2759 მ.), ჭალისთავი (2750 მ.). 

მთიულეთის ქედი მდინარეების - თეთრი და შავი არაგვის - წყალგამყოფს წარმოადგენს. 

გუდამაყრის ქედი კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის სამხრეთი შტოქედი, მდინარეების 

მთიულეთ-გუდამაყრის არაგვისა და ფშავ-ხევსურეთის არაგვის წყალგამყოფი. გუდამაყრის 

ქედზეა მწვერვალები: აღმოსავლეთი ჭაუხი (3644 მ), საჩალისმთა (2910 მ), ლაღისმთა (2601), 

ლუთხუბი (2787 მ) და სხვ. 

ქართლის ქედი კავკასიონის მთავარი ქედის ერთ-ერთი სამხრეთი განშტოებაა. იგი 

მდინარეების, არაგვისა და ივრის წყალგამყოფია. ქედის თანამედროვე იერსახის 

ჩამოყალიბებაში უმნიშვნელოვანესი როლი სწორედ მდინარეულ-ეროზიულ პროცესებს 

ეკუთვნის. 

საპროექტო არეალის გეოლოგიურ აგებულებაში განსხვავებული შედგენილობისა და ასაკის 

ქანები მონაწილეობს. მათი უძველესი გამოვლინებები კავკასიონის ქედის არეალში გვხვდება 

გრანიტების, გრანიტოიდებისა და გაბრო-დიაბაზების სახით. თანამედროვე გეოლოგიური 

ეპოქის ქანები საკმაოდ ფართო გავრცელებით ხასიათდება და მნიშვნელოვანწილად 

მდინარეული და მყინვარული ნალექებითაა წარმოდგენილი.  

ტექტონიკური თვალსაზრისით არეალი კავკასიონის  სამხრეთ ფერდობის ნაოჭა-შარიაჟული 

სისტემის, ყაზბეგ-ლაგოდეხის ზონაშია განლაგებული, მცირედით შემოდის საქართველოს 

ბელტის ქართლის დაძირვის ზონა.  

სასარგებლო წიაღისეულიდან, ძირითადად, სამშენებლო მასალების მარაგები გვხვდება, მათ 

შორის აღსანიშნავია: ტუფი, კირქვა, ინერტული მასალები, გრანიტები, დიაბაზები, ფიქლები, 

და სხვ.  

იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ არეალის რელიეფის მნიშვნელოვანი ნაწილი მთებს 

უკავია და ის მთლიანობაში საკმაოდ რთული გეოლოგიური აგებულებით ხასიათდება, აქ 

სხვადასხვა ინტენსივობით მიმდინარეობს სტიქიური მოვლენები: მეწყრები, ღვარცოფები, 

ეროზია, კლდეზვავები, თოვლის ზვავები, ფერდობების გადარეცხვა და სხვ. მათგან 

დასახლებული პუნქტებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისთვის განსაკუთრებული 

საფრთხის შემცველია მეწყრული და ღვარცოფული პროცესები.       

კლიმატი მკაფიო ვერტიკალური ზონალობით ხასიათდება. ბარში ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავაა, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 100C ზღვის დონიდან 1000 მ. სიმაღლეზე ფიქსირდება ზომიერად ნოტიო ჰავა 
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ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი გრილი ზაფხულით.  ზღვის დონიდან 2000 მ-ზე მაღლა 

ნამდვილი ზაფხული, ფაქტობრივად, არ მოდის. უფრო ზემოთ კი, ნივალურ ზონაში, საშუალო 

წლიური ტემპერატურა -60C-ს შეადგენს. სიმაღლის მიმართ ტემპერატურის ცვლილების 

მსგავსად განსხვავებულია ატმოსფერული ნალექების რაოდენობაც. მთლიანობაში  ეს 

მაჩვენებელი წელიწადში, საშუალოდ, 900-1000 მმ-ს შეადგენს. 

წყლის რესურსებით ტერიტორია საკმაოდ მდიდარია.  მდინარეულ ქსელს, ძირითადად, 

მდინარეები - ფშავის არაგვი, ხევსურეთის არაგვი, გუდამაყრის არაგვი  და მათი შენაკადები 

ქმნიან, რომელთაგან აღსანიშნავია: გუდამაყრის ტერიტორიაზე - ბაკურხევი, რეკა, ბოსელი, 

ოსავისხევი; ფშავის ტერიტორიაზე - კაწალხევი, კიშხევი, ჩარგლულა, კოფჩურა; პირაქეთა 

ხევსურეთის ფარგლებში - ლიქოკი, ბუჩუკურთა, ოხერხევი, გუდანისჭალა. მდინარეთა 

უმრავლესობის სათავე ქედების მაღალ ფერდობებზე აქვთ, ხასიათდებიან ვიწრო ხეობებით და 

კალაპოტში ნაშალის დიდი მოცულბით, რაც ხშირ შემთხვევაში ღვარცოფის 

მაპროვოცილებელი ხდება.  

ტბების სიუხვითა და მასშტაბურობით არეალი არ გამოირჩევა. ახლოს მდებარე გამორჩეული 

ტბებიდან შეიძლება აღინიშნოს ჭაუხების ძირში, ზღვის დონიდან  2800 მ. სიმაღლეზე მდებარე 

აბუდელაურის ულამაზესი ტბები, რომლებიც, მცირე ფართობის მიუხედავად, მნახველზე 

დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას ტოვებს.  ასევე ფხიტურის მთის მიდამოებში არსებული 

ფხიტურის ალპური ტბა.   

გარდა ბუნებრივი წყალსატევებისა,  არაგვის დააცული ლანდშაფტის სიახლოვეს 

უმნიშვნელოვანესი წყალსაცავია ჟინვალის წყალსაცავი. ფართობი 11,5 კმ². წყლის მოცულობა 

520 მლნ. მ³, სასარგებლო მოცულობა 370 მლნ. მ³. მაქსიმალური სიღრმე 75 მ. მდინარე არაგვზე 

შექმნილი წყალსაცავი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედაქალაქის წყალმომარაგებაში.   

ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით ხასიათდება, არაგვის დაცული ლანდშაფტის და 

მისი მიმდებარე ტერიტორიები.  ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ტყით არის დაფარული. 

ტყეში, ძირითადად, წარმოდგენილია წიფლნარი, მუხლნარ-რცხილნარი და ფიჭვნარი. 

მნიშვნელოვანი ფართობი სუბალპურ და ალპურ მდელოებს უკავია. არაგვის ნაპირებზე ჭალის 

ტყეებია, სადაც ხარობს მუხა, ვერხვი, თელა და სხვ. რეგიონში კარგად არის განვითარებული 

მდელოს ბუჩქნარები, სტეპური და კლდის ქსეროფიტული მცენარეულობა. 

ფაუნის წარმომადგენელთაგან გვხვდება  დათვი, მგელი, შველი, მელა, ტურა, კურდღელი, 

კვერნა. მაღალ მთაში ჯიხვი და არჩვი. ფრინველებიდან - შაშვი, ძერა, კაკაბი, მწყერი, მთის 

არწივი, შურთხი და სხვ. წყლებში ბინადრობს კალმახი, ხრამული, ქაშაპი, ტობი.  

 აქ გვხვდება გადაშენების პირას მყოფი და წითელ ნუსხაში შეტანილი  სახეობებიც: 

ძუძუმწოვრებიდან -კავკასიური ფოცხვერი, ფრინველებიდან - ბატკანძერი, მთის არწივი, 

გნოლი, კავკასიური როჭო, დიდი კოჭობა, წითელმუცელა ბოლოცეცხლა. მცენარეებიდან - 

უთხოვარი, შავი არყი, კოლხური ბზა, ხარისშუბლა, ქაცვი, მაღალმთის მუხა და სხვ. 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 

კურორტის სტატუსი აქვს ვაჟას წყაროს დაბა ჩარგალთან. სიმაღლე ზღვის დონიდან – 820-840 მ. 

კლიმატი – დაბალი მთის. ზამთარი ცივი, საკმაოდ თოვლიანი. ნალექების წლიური რაოდენობა 

– 1000 მმ. კურორტზე ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორებია: დაბალი მთის ჰავა, ნახშირმჟავა, 

კაჟიანი, ბორიანი, ქლორიდულ-ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმიან-რკინიანი მინერალური 
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წყლები, საერთო მინერალიზაციით 1,2-27,2 გ/დმ3 და ნახშირმჟავა – ჰიდროკარბონატული, 

ნატრიუმიან-კალციუმიანი (და კალციუმიან-ნატრიუმიანი), რკინიანი მინერალური წყლები.  

მკურნალობის სახეობები მინერალური წყლის აბაზანები და მიღება (დალევა), პასიური 

კლიმატოთერაპია. 

საკურორტე ადგილებიდან აღსანიშნავია:  

 თვალივი - კლიმატური, პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური; 

 კორშა - კლიმატური, პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური; 

 ჟინვალი -  კლიმატური, პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური. 

დაცული ლანდშაფტის მიმდებარედ მნიშვნელოვანი ბუნებრივი ობიექტია როშკის ლოდები, 

რომელსაც დაცული ტერიტორიის სტატუსი აქვს.  როშკის ლოდები მიეკუთვნება მსოფლიოში 

უდუიდესი „ერატიული“ („მოხეტიალე“) ლოდების რიცხვს. მათი განზომილებებია 19X5X7 

(სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე), 22X13X10, 22X20X8, 25X10X11 („გახლეჩილი ლოდი“). შედარებით 

ნაკლები სიდიდის, მაგრამ შთამბეჭდავი ერატიული ლოდები დიდი რაოდენობითაა 

მიმოფანტული აბუდელაურის ხეობის უფრო მაღალ ნაწილებში და აგრეთვე როშკის ქვემოთაც 

- მდ. ხევსურეთის არაგვის ხეობაში. ყველა ეს ლოდი ჭაუხის მასივიდან ჩამოიტანა 

პლეისტოცენურმა მყინვარმა. ამ მყინვარის ბოლო სოფელ ღელისვაკესთან მდებარეობდა ზღვის 

დონიდან 1450 მ სიმაღლეზე. 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ფარგლებში კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები 

უმთავრესად მდინარეთა ხეობებშია გაფანტული და წარმოდგენილია: ტაძრების, ციხე-

კოშკების, სამლოცველოების, სახლ-მუზეუმების და არქეოლოგიური ობიექტების სახით. 

ძეგლთა ნაწილი მნიშვნელოვნად დაზიანებულია და საჭიროებს რესტავრაციას.  

გუდამაყრის ხეობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან გამორჩეულია ბაკურხევში 

მდებარე მახვილოს ციხე და პირიმზის ფუძის ტაძარი სოფელ ჩოხში და ასევე გოდერძი 

ჩოხელის სახლ-მუზეუმი. მახვილოს ციხე ნაგებია ნატეხი ქვითა და დუღაბით. ციხე სხვადასხვა 

დონეზე განლაგებული და ერთმანეთზე მიდგმული ოთხი ნაგებობისგან შედგება. ნაგებობები 

საკმაოდ დაზიანებულია, ჩამონგრეულია კედლების ნაწილი. რაც შეეხება სოფელ ჩოხში 

მდებარე გუდამაყრელთა სალოცავ პირიმზე ფუძის ანგელოზს, იგი პატარა ქვითკირის 

ეკლესიაა, რომელიც სიპი ქვით იყო გადახურული და ქვის ჯვარი ედგა თავზე. ეკლესიას გარს 

ერტყა ხატის ტყე. ჩოხის წმ. გიორგის ეკლესიაში ინახებოდა პირიმზის ხატი, რომელიც 

წარმოადგენდა ვერცხლით მოჭედილ და მხედრულწარწერიან ჯვარს წმინდა გიორგის 

გამოსახულებით.  

ფშავის არაგვის ხეობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ხეობაში მდებარე მცირე 

ტაძრებით, კოშკებით, სამლოცველოებითა და ნამოსხლარებით არის წარმოდგენილი, ასევე 

გამორჩეული კულტურული ობიექტია ვაშა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი სოფელ ჩარგალში. 

ფშაველებისთვის უმთავრეს სალოცავს ლაშარის ჯვარი და ღელე (თამარის სალოცავი) 

წარმოადგენს.  ყველა ხატს თავისი საბრძანისი ადგილი აქვს (ადგილი, სადაც ღამით ხატის 

ანგელოზი ნათელ სვეტად ეშვება). ხატის ადგილი ჩვეულებრივ ღობე–ყორით არის 

შემოსაზღვრული. მისავალში ფიქალი ქვებისაგან აშენებულია პატარა სასანთლე. შორიახლოს 

აშენებულია ასევე საზარე, რომელშიც ერთი ან რამდენიმე სხვადასხვა ზომის ზარია 

დაკიდებული.  ხატის შუა მოედანზე ხატის "ნიშ–საბრძანისია" განთავსებული. იქვეა ხატის 
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"მკვრივი" ანუ ხატის საგანძურის სამალავი. ხატის ნაგებობების კომპლექსში შედის ასევე ხატის 

ბეღელი და სალუდე.  

რაც შეეხება ხევსურეთის არაგვის ხეობას, აქ გარდა ძველი კოშკების, მცირე ტაძრების და ხატის 

სალოცავებისა კულტურული მემკვიდროების ძეგლის სტატუსი, ჯერ კიდევ შემორჩენილ 

საცხოვრებელ და  ციხესახლებსაც აქვს მინიჭებული. თუმცა, როგორც საპროექტო არეალში 

მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ძეგელბი, ისინიც საკმაოდ დაზიანებულია და 

საჭიროებს გადაუდებელ სარესტავრაციო სამუშაოებს. არქეოლოგიური თვალსაზრისით 

ხევსურეთის არაგვის ხეობაში რამდენიმე ნამოსალხარია, მათ შორის აღსანიშნავია: როშკის 

ნასოფლარი, ფაშაურთ ახოს გორის ნასოფლარი, მაღრანის ნასოფლარი და სხვ. ბარისახოს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კორშაში, მდებარეობს ეთნოგრაფიული მუზეუმი, 

სადაც წარმოდგენილია მე-18-19 საუკუნეების ეთნოგრაფიული მასალა: ქალისა და მამაკაცის 

ხევსურული სამოსი, სამეურნეო და საბრძოლო იარაღი, ავეჯი, ჭურჭელი და სხვ. 

 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ფარგლებში მდებარე თემები გარდა კულტურის მატერიალური 

ძეგლებისა ხასიათდება არამატერიალური კულტურის მნიშვნელოვანი საგანძურით. 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული 

უძველესი ფშაური საკვები პროდუქტის - ,,დამბალხაჭო” (დამბალი ხაჭო) დამზადების 

ტექნოლოგიასა და კულტურას. გარდა აღნიშნულისა ადგილობრივი მოსახლეობის 

ტრადიციული სამოსი და ფოლკლორი ქართული არამატერიალური  კულტურის 

უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს.  

5.2. არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ამჟამად არსებული ტურისტული 

მარშრუტები 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული მარშრუტების შესახებ 

ინფორმაცია მოძიებულ იქნა კამერალური სამუშაოების შდეგად. კვლევა მოიცავდა 

სახელმწიფო, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციების მიერ საპროექტო არეალში 

სხვადასხვა დროს შექმნილი ტურისტული მარშრუტების იდენტიფიცირებას და მათ ერთიან 

სივრცეში თავმოყრას. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ აღნიშნულ არეალში უკვე არსებობს 

რამდენიმე საფეხმავლო და საცხენოსნო მარშრუტი, რომელთა ნაწილი ტრანზიტულია და 

აკაშირებს როგორც არაგვის ხეობის სხვადასხვა თემებს, ისე მეზობელ მუნიციპალიტეტებს 

(ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი). 
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მარშრუტების მნიშნელოვანი ნაწილი გამოკვლეულია ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის მიერ მცხეთა-მთიანეთის სამთო-საფეხმავლო მარშრუტების მოკვლევის 

პროექტის ფარგლებში.  

რუკა 1.  

 

 

 

 

 

 

 

მარშრუტი 1: ჭართალი - საქერე - გომეწარი - მაღაროსკარი 

მანძილი: 24,5 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა:  მარშრუტი იწყება სოფ. ჭართალთან. მიუყვება მდინარის ნაპირს 

და რამდენჯერმე კვეთს მის ნაკადს, და მივდივართ სოფელ საქერემდე. სოფლის გავლის 

შემდეგ, ბილიკით გავაგრძელებთ გზას უღელტეხილის მიმართულებით. უღელტეხილიდან, 

ქედის გასწვრივ ეშვება 

ციცაბო ბილიკი, აქვეა 

მწყემსების საზაფხულო 

სადგომი, საიდანაც 

გავუყვებით სამანქანო 

გრუნტის გზას, რომელიც 

გზიდან გადახვევის გარეშე 

გაივლის სოფლებს - 

გომეწარსა და ხილიანას. 

მარშრუტი სრულდება 

სოფელ მაღაროსკარში. 

 

მარშრუტი 2: ქალილო - 

ბახანი 

მანძილი: 22,8 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა:  მარშრუტი იწყება სოფელ ქალილოსთან, სოფ. მაღაროსკარის 

ბოლოს,  ტყეში შედის კარგად გამოკვეთილი საფეხმავლო ბილიკი, გაივლის სოფელ არბაჩხანს 

და ერთხანს ისევ ტყეში გრძელდება. ტყიდან გამოსვლის მერე ცოტა ხანში გადის ქედის თხემზე 
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და თხემ-თხემ მიუყვება უღელტეხილამდე (ზღვის დონიდან 2350 მ). სოფ. დიხჩოში ჩასვლის 

მერე გავდივართ სამანქანო გრუნტის გზაზე, რომელიც გაგვიყვანს სოფ. ბახანთან. 

მარშრუტი 3: ბარისახო - გუდანი 

მანძილი: 10.2 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა:  მარშრუტი იწყება სოფ. ბარისახოს გადავკვეთს მდ. არაგვს და  მდ. 

ლიქოკის ხეობის აყოლებით გრძელდება სოფ. კეოს მიმართულებით. შემდგომ აუყვება ტყიან 

ფერდობს, უღელტეხილის მიმართულებით (2400 მ.), უღელტეხილიდან შესაძლებელია 

მწვერვალ ნახალზე (2500 მ.) გადასვლა. უღელტეხილიდან საცალფეხო ბილიკი ეშვება სოფ. ჭიეს 

მიმართულებით.  სოფლიდან შესაძლებელია ბარისახო-შატილის გზაზე მოხვედრა, სადაც 

მარშრუტი დასრულდება. 

მარშრუტი 4: როშკა - კორშა 

მანძილი: 36 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა: მარშრუტი იწყება სოფ. როშკაში სოფლიდან მალევე კვეთს მდ. 

ქმოსტს. აქ უხვევთ მარჯვნივ, სოფ. ქმოსტისკენ. საიდანაც ბილიკი ჩაუვლის ნასოფლარს, ორ 

ხატს და გადის ქედზე შემდეგ ბილიკი ერთხანს მიუყვება ქედის თხემს, შემდეგ კვლავ ფერდზე 

ინაცვლებს და თანდათანობით სიმაღლეს კრეფს. შედის ტყეში და ფაქტობრივად სიმაღლის 

უცვლელად გადადის სოფ. უკანახომდე. აქედან მალევე შეიძლება დადგომა სამანქანო გრუნტის 

გზაზე, რომელიც გაივლის სოფლებს ბუჩუკურთას, ჩირდილს და ჩადის სოფ. კორშაში, სადაც 

მარშრუტი დასრულდება. 

მარშრუტი 5: შუაფხო -ზემო არტანი 

მანძილი: 37.7 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა: მარშრუტი იწყება სოფ. შუაფხოში, მარშრუტი გადაკვეთს მდ. არაგვს 

და შეუყვება ტყიან ფერდს სოფ. ჭიჩოსკენ. კარგად გამოკვეთილი ბილიკი გრძელდება ტყეში, 

გვერდს უქცევს სოფ. ჭიჩოს და, ტყიდან გასული, ადის მწყემსების სადგომთან. ჭიჩოს 

უღელტეხილის გავლით ეშვება მდ. ხაშრულას ხეობაში. აქედან სამანქანო გრუნტის გზა მიდის 

მდინარე იორის შესართავამდე, შემდეგ მიუყვება ივრის ხეობას და ჩადის სოფ. არტანში. 

მარშრუტი 6: გველეთი - მაქართა 

მანძილი: 30.9 კმ 

მარშრუტის მოკლე აღწერა:  მარშრუტი იწყება სოფ. გველეთის ასახვევთან თავდაპირველად 

კარგად გამოკვეთილი ბილიკი შემდეგ იწყებს დაკარგვას, ზოგჯერ გაუჩინარებულია 

მდინარისპირა ნაშალების ქვეშ. საბოლოოდ იგი ადის უღელტეხილზე, საიდანაც მკვეთრად 

ეშვება დაღმა, მდინარის ხეობაში, და წყლის გადაკვეთის მერე ასევე მკვეთრად კრეფს 

სიმაღლეს. სუსტად გამოკვეთლი ბილიკი გაგიყვანთ ქედის ქიმზე, რომლიდანაც შესაძლებელია 

პირდაპირ დაშვება მდ. ბაკურხევის ხეობაში, გრუნტის სამანქანო გზაზე და შემდეგ სოფ. 

კიტოხამდე.  
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საპროექტო არეალში მნიშვნელოვანია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური განვითარების 

სააგენტოს მარშრუტები, რომელიც ასევე მოიცავს სატრანზიტო და შიდა ტერიტორიაზე 

არსებულ მარშრუტებს. აღნიშნულ შემთხვევაში მარშრუტები უმთავრესად მოიცავს ფშავისა და 

პირაქეთა ხესვურეთის ტერიტორიებს და არა გუდამაყრის ხეობას. 

ფშავის მიმართულება: 

მარშრუტი 1: ბარისახო - ორწყალი - თხილიანა - შუაფხო - მუქო- უკანაფშავი 

მანძილი: 25 კმ ხანგრძლივობა: ფეხით 7 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 1630 მ მინიმალური 

სიმაღლე: 1330 მ 

მარშრუტი 2: მუქო - მათურა  -  ბოროლას ქედის მიდამოები 

მანძილი: 14 კმ. საშუალოზე რთული ხანგრძლივობა: ფეხით 6 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 2900 

მ მინიმალური სიმაღლე: 1330 მ 

 

რუკა 2. 
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მარშრუტი 3: უკანაფშავი -  საორბისგორის ქედი 

მანძილი: 7 კმ. საშუალო სირთულის ხანგრძლივობა: ფეხით 4 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 3000 

მ მინიმალური სიმაღლე: 1620 მ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რუკა 3. 

 

 

ხევსურეთის 

მიმართულება: 

მარშრუტი 1: ბარისახო — როშკა — აბუდელაური — ჭაუხი — ჯუთა — სტეფანწმინდა 

მარშრუტის გავლა შესაძლებელია ფეხით, ცხენით და ნაწილობრივ მანქანით (ბარისახოდან 

როშკამდე და ჯუთიდან სტეფანწმინდამდე). 

მანძილი: 14 კმ (როშკა — ჭაუხის მანძილი), ხოლო მთლიანი გზა (ბარისახო — სტეფანწმინდა) 

— 50 კმ საშუალოზე რთული ხანგრძლივობა: ფეხით 6-7 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 3338 მ 

მინიმალური სიმაღლე: 2000 მ 

მარშრუტი 2: როშკა — საძელეს უღელტეხილი — ჯუთა — სტეფანწმინდა 

ბილიკამდე მისვლა შესაძლოა საფეხმავლო გზითაც, რომელიც იწყება ბარისახო-გუდანის 

გზაზე, დაახლ. 8 კმ-ში ხიდზე გადასვლის შემდეგ ბილიკი 7 კმ მანძილზე უერთდება როშკას. 

მარშრუტის გავლა შესაძლებელია ფეხით, ცხენით. 

მანძილი: 7 კმ. საშუალო სირთულის ხანგრძლივობა: ფეხით 6-7 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 3056 

მ მინიმალური სიმაღლე: 2000  
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მარშრუტი 3: ჩირდილის ჭალა — ჩირდილი — უკანახო — ლიფოდა — უბანი — ჩირდილის 

ჭალა (წრიული მარშრუტი) 

მანძილი: 15 კმ. საშუალოზე რთული ხანგრძლივობა: ფეხით 6-7 სთ მაქსიმალური სიმაღლე: 

2000 მ. 

რუკა 4. 

 

საპროექტი არეალში და მასთან სიახლოვეს მდებარე არსებული მარშრუტებიდან, რომელიც 

ფშავ-ხევსურეთი ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გადის ვიზიტორებს შორის 

განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხევის, ხევსურეთის და თუშეთის 

დამაკავშირებელი ჯუთა - როშკა - შატილი - ომალოს მარშრუტი. 

ამჟამად არსებულ მარშრუტებთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ არცერთი მათგანი არ არის 

მარკირებული საქართველოს საფეხმავლო მარშუტების მარკირების ტექნიკური რეგლამენტის 

შესაბამისად. მარკირებულია მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი, ისიც მხოლოდ საღებავით ან/ა 

რეგლამენტის დარღვევით. აღსანიშნავია, რომ ორ და რამდენიმე დღიან მარშრუტებზე არ არის 

მინიმალური ტურისტული ინფრასტუქტურა (თავშესაფარი ქოხები, საპიკნიკეები, 

საკემპინგეები და სხვ.). ხშირ შემთხვევაში დარღვეულია უსაფრთხოების სტანდარტები: 

მარშრუტები გადის ძალზედ ციცაბო ფერდობებზე, არ არის დაცული საფეხმავლო ბილიკიების 

დახრილობის სტანდარტი. მარშრუტების ნაწილზე საჭიროა მდინარეების ისეთი მონაკვეთების 

გადალახვა, სადაც არ არსებობს ხიდები. ზოგერთ მონაკვეთზე დიდია ქვათაცვენის საფრთხე. 

6. ტურისტული ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი 
ტურისტული ღირებულებათა ჯაჭვის შეფასების დროს გამოყენებული იქნა საერთაშორისო 

პრაქტიკა, აგრეთვე ადგილობრივი თავისებურებები და შერჩეული იქნა ინდუსტრიის 

ღირებულებათა ჯაჭვის შემდეგი კომპონენტები: 
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ღირებულებათა ჯაჭვის ძირითადი კომპნენტები:  

- მარკეტინგი, მომხმარებელთან ურთიერთობა და გაყიდვები,  

- ტრანსპორტი დანიშნულების ადგილამდე 

- განთავსება, კვება 

- გართობა და დამატებითი მომსახურება 

ღირებულებათა ჯაჭვის დამხმარე კომპონენტები:  

- პროფესიული და უმაღლესი განათლება 

- ინფრასტრუქტურა 

დიაგრამა 1. ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის კომპონენტები 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. მარკეტინგი, მომხმარებელთან ურთიერთობები და გაყიდვები  

სამიზნე არეალის ტურიზმის მარკეტინგს რეგიონალურ დონეზე ახორციელებს მცხეთა-

მთიანეთს რეგიონალური განვითარების სააგენტო, ხოლო სუბრეგიონალურ დონეზე - ააიპ 

„დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“.  

აღსანიშნავია, რეგიონალური სააგენტოს ინიციატივით შეიქმნა ვებ გვერდი 

https://experiencecaucasus.com, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია ფშავ-ხევსურეთის 

ტურისტული რესურსების შესახებ, თუმცა საძიებო სისტემაში აღნიშნული მისამართი 

მარტივად არ იძებნება. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, აღნიშნული გვერდის მართვა არ 

ხორციელდება დუშეთის ტურიზმისა და კულტურის სამსახურის მიერ, რომელიც 

პასუხისმგებელი უნდა იყოს ინფორმაციის განახლებასა და გვერდის შინაარსის მუდმივ 

სრულყოფაზე. ამ უკანასკნელის მარკეტინგული აქტივობები შემოიფარგლება მხოლოდ  

სიახლეების განთავსებით სამსახურის გვერდზე სოციალურ ქსელში და ყოველწლიური 

მონაწილეობით (მუნიციპალიტეტის დამოუკიდებელი სტენდის წარდგენით) საერთაშორისო 

ტურისტულ გამოფენაში „ექსპო ჯორჯია“ (თბილისი).   

მარკეტინგი , 

მომხმარებელთან 

ურთიერთობადა 

და გაყიდვები 

ტრანსპორტი 

დანიშნულების 

ადგილამდე 

განთავსება, 

კვება 

გართობა და 

დამატებითი 

მომსახურება 

 

პროფესიული და უმაღლესი განათლება 

ინფრასტრუქტურა 

პირველადი კომპონენტები 
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ასევე ცალკეულ მომსახურებას ეწევა ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები, თუმცა აქაც 

უნდა ითქვას რომ არ აქვთ ვიზიტორთა ცენტრი, სადაც ინფორმაცია ეროვნული პარკისა და 

მარშრუტების შესახებ იქნება ხელმისწვდომი. „დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის 

პროგრამა კავკასიაში-საქართველო“ ფარგლებში დაწყებულია  შატილში ვიზიტორთა ცენტრის 

მშენებლობა. რეგიონის მასშტაბით მოქმედი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრებია 

ქ.მცხეთაში და დაბა ყაზბეგში, თუმცა არც ერთ ობიექტზე არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია 

2015 წელს გამოშვებულ გზამკვლევში ფშავ-ხევსურეთის შესახებ. არ ხდება მისი განახლება და 

არ არის ხელმისაწვდომი ბეჭვდური ფორმით. ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებას 

ვიზიტორთა ცენტრებში წარმოადგენს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული 

ბროშურები რუკებით. 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული პროდუქტების შესახებ ცნობადობისა და მარკეტინგის 

კუთხით მუშაობენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ტუროპერატორები, თუმცა 

მთავარ ინტერესის ობიექტს წარმოადგენს შატილის თემი, მსოფლიო მემკვიდრეობის 

უბნებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პროექტის სამიზნე არეალს, ნაკლებია ინტერესი 

ტუროპერატორების მხრიდან მწირი ტურისტული შეთავაზებებისა და მომსახურების დაბალი 

ხარისხის გამო.  

რაც შეეხება მარკეტინგულ კომუნიკაციებს სამეწარმეო დონეზე, ერთეული ობიექტების 

სახითაა წარმოდგენილი ისეთ კომერციულ ელექტრონულ საიტებზე როგორიცაა მაგალითად 

Booking.com, ან გვერდები სოციალური ქსელიში - Facebook.com. რაც განპირობებული იყო 

ინტერნეტის არქონით განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, თუმცა კვლევის ეტაპზე 

მიმდინარეობდა ინტერნეტიზაცია სამიზნე არეალებში.   

6.2. ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობა 

სამიზნე არეალში დაწყებულია საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რაც გაამარტივებს 

ტურიზმის დანიშნულების ადგილის მიღწევადობას. თუმცა პრობლემად მაინც ზამთრის 

პერიოდი რჩება, როცა მაღალმთიანი დასახლებები საერთოდ მოწყვეტილია მუნიციპალურ 

ცენტრებს, რაც რეგიონის განვითარების მნიშვნელოვან ხელისშემშლელ ფაქტორს 

წარმოადგენს.   

მუნიციპალურ ცენტრებში არსებული მეორადი გზები და სოფლების დამაკავშირებელი 

ადგილობრივი გზები არ არის გამართული. ტროტუარებს რეგულარულად აზიანებს მეწყრები 

და წყალმოვარდნები. მეორადი გზების დიდი ნაწილი გრუნტის გზებითაა წარმოდგენილი. 

ამიტომ, ზამთარში, დიდთოვლობისას მათზე გავლა შეუძლებელია. სოფლის გზების დიდი 

ნაწილი მწყობრიდანაა გამოსული. ამ მხრივ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაშია პირაქეთა 

ხევსურეთის, გუდამაყრისა და უკანაფშავის სოფლები, სადაც გადაადგილება ზაფხულშიც კი 

რთულია, ხოლო ზამთარში სრულიად იკეტება.  

რეგიონის ავტოპარკი წარმოდგენილია კერძო და მუნიციპალური ავტობუსებითა და მიკრო-

ავტობუსებით, რომელთა ინტენსივობა სეზონურ ხასიათს ატარებს და ზამთარში შესამჩნევად 

მცირდება, ხოლო რიგ თემებში სრულად იზღუდება.  მუნიციპალიტეტების ავტობუსებისა და 
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მიკროავტობუსების სადგურები რეგიონის მასშტაბით ძირითადად არადამაკმაყოფილებელ 

მდომარეობაშია. 

სატრანსპორტო საშუალების წინასწარ ან ონლაინ დაჯავშნა შეუძლებელია, თუმცა სააგენტოს 

ინიცირებით შემუშავებულ ვებ გვერდზე (https://experiencecaucasus.com) მოცემულია მოკლე 

ინფორმაცია სატრანსპორტო საშუალებების განრიგის შესახებ. 

დამოუკიდებლად (შუამავლის გარეშე) მოგზაურობის დროს ტურისტები ტრანსპორტის 

შესახებ ძირითადად ტურიზმისა და ვიზიტორთა საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით 

იგებენ, ბილეთის ყიდვას კი მხოლოდ ავტოსადგურში მისვლის შემდეგ ახერხებენ, ეს გარემოება 

გარკვეულწილად მოქმედებს რეგიონის ვიზიტორთა რიცხვზე, ვინაიდან ისინი დაჯავშნის 

შესაძლებლობის არ არსებობის გამო სხვა რეგიონსა, თუ ქვეყანას არჩევენ შვებულების 

გასატარებლად.  

ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართაობაც შეიძლება იყოს რეგიონში 

მოგზაურობაზე უარის თქმის მიზეზი. ვინაიდან სამარშრუტო ტრანსპორტი არ არის 

მუნიციპალურ საკუთრებაში და ასევე კერძო სექტორისთვის არ არის განსაზღვრული 

აუცილებელი პირობები უსაფრთხოებისა და ტექნიკური კრიტერიუმების 

დასაკმაყოფილებლად, შესაბამისად მომსახურების ხარისხი ხშირ შემთხვევაში საშუალოზე 

დაბალია. 

6.3. განთავსება. კვება 

სამიზნე არეალში ტურისტული მომსახურებები ძირითადად კონცენტრირებულები არიან 

ცენტრალურ გზაზე. კერძოდ, სათავგადასავლო ცენტრები ჟინვალის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში (სოფელი თვალივი),  კვების ობიექტები უმეტესწილად - მაღაროსკარში, ხოლო 

საოჯახო სასტუმროები - სოფელ ჩარგალში, კორშაში, ბარისახოში. ტურისტული 

მომსახურებების კუთხით სრულიად აუთვისებელია უკანაფშავისა და გუდამაყრის 

ადმინისტრაციული ერთეულები. გუდამაყარის ხეობის ვიზიტორებს ძირითადად 

წარმოადგენენ სკოლის მოსწავლეები და სააგარაკო დამსვენებლები (ადგილობრივი სეგმენტი). 

არეალის განთავსების საშუალებები ძირითადად საოჯახო სასტუმროების და საკემპინგე 

ადგილების შეთავაზებით შემოიფარგლება, თუმცა მცირეა მათი რიცხვი და ასევე თითქმის არ 

არის გათვალისწინებული ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიცირება.   

საკვები ობიექტები ძირითადად წარმოდგენილია სასადილოებით, კაფეებით (გამონაკლისია 

რესტორანი “ხომი“ ფშავში). ზოგადად, ინდუსტრიის ეს კომპონენტი მნიშვნელოვან 

ყურადღებას მოითხოვს, რადგან გათვლილია მხოლოდ ადგილობრივ მომხმარებლებზე. ასევე 

ნაკლებად არის წარმოდგენილი ადგილობრივი სამზარეულო. იშვიათად შეხვდებით ადგილს 

სადაც, ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე 

დამბალი ხაჭოს დაგემოვნებას შეძლებს ვიზიტორი. ამ ღირსშესანიშნაობის გასაცნობად, 

როგორც ტურ-ოპერატორების გამოკითხვისას გამოჩნდა, ძირითადად საოჯახო სასტუმროების 

მომსახურებას იყენებენ.  

https://experiencecaucasus.com/
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6.4. გართობა და დამატებითი მომსახურება 

ამჟამად მოქმედია ორი სახელოსნო „არაბული არტჰაუსი“ სოფელ კორშაში და „ფშაური სახლი“ 

სოფელ მაღაროსკარში, რომლებიც ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას სთავაზობენ 

მომხმარებელს ფშაურ და ხევსურულ მოტივებზე. ასევე ცალკეული ადგილებია სოფლებში 

მაგალითად ბარისახო, სოფლის ცენტრში სადაც, ადგილობრივების მიერ შექმნილ ნამუშევრებს 

ყიდიან. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ კონკურენციის გაწევის მიზნით მასალა და ნაქარგობა არ 

არის ხარისხზე ორიენტირებული, ასევე არ აქვთ გამოყოფილი, მოწესრიგებული სივრცე, სადაც 

ადგილობრივების მიერ წარმოებული პროდუქციის წარდგენა მიმზიდველი იქნება 

ვიზიტორებისთვის. 

მიუხედავად მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობისა და ტრადიციებისა არ არის 

სტრუქტურირებული კულტურული ტურიზმის შესაძლებლობები. გუდამაყარში, ფშავში, 

ხევსურეთში დღემდეა შემორჩენილი დღეობები თუ სხვადასხვა რელიგიური და სახალხო 

დღესასწაულები, რომელთაც უფრო მასშტაბური ტურისტული დატვირთვა შეიძლება მიეცეს 

ადგილობრივი თემის აქტიურ ჩართულობით.  

ეკოტურისტული მიმართულება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსია ადგილობრივი 

ტურიზმის განვითარებისათვის. ფშავ-ხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებზე 

განსავითარებელია ეკო და სათავგადასავლო ტურისტული მიმართულებები, ჯერ კიდევ არ 

არის დამარკული ერთიანი ეროვნული სტანდარტის მიხედვით საფეხმავლო მარშრუტები. 

ერთადერთ შეთავაზებას საჯომარდო და სათავგადასავლო ბაზები წარმოადგენს.  

6.5. პროფესიული და უმაღლესი განათლება 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კომპონენტი მეორადია, გრძელვადიან ჭრილში 

საფუძველია უმეტესი პირველადი კომპონენტის წარუმატებლობის, კერძოდ განთავსების 

ობიექტების არასწორი კლასიფიკაცია, მართვა და მარკეტინგი რეგიონში არასაკმარისი 

პროფესიული განათლებისა და ცოდნის შედეგია. მართალია საოჯახო სასტუმროთა 

მფლობელების ნაწილს გავლილი აქვს მოკლევადიანი ტრენინგები სტუმარმასპინძლობისა და 

სასტუმრო საქმის წარმოების კუთხით, თუმცა არსებული მდგომარეობა მეტყველებს ცოდნის 

გაღრმავების საჭიროებაზე რიგ ასპექტებში. აღნიშნულ გარემოებას ართულებს ის საკითხიც, 

რომ რეგიონში არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში, ტურიზმისთვის საჭირო საგნების სწავლება 

საერთოდ არ ხდება. 

დაინტერესებულ მხარეთა ყველა ჯგუფის წარმომადგენელმა წინ წამოწია კადრების 

არაპროფესიონალიზმისა და ადგილობრივების დაბალი ცნობიერების საკითხი მომსახურებისა 

და პროდუქტის განვითარების მიმართულებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ 

ქვეყანაში ერთადერთი კვალიფიციური პროფესიული სასწავლებელი, სათავგადასავლო 

ტურიზმის სკოლა, რომელიც ორიენტირებულია სამთო და საფეხმავლო, სათხილამურო 

გიდების მომზადებაზე ამ რეგიონში მდებარეობს. სკოლა სადიპლომო პროგრამებზე 2 

წელიწადში ერთხელ ღებულობს 30 სტუდენტს როგორც თბილისიდან, ასევე საქართველოს 

სხვა რეგიონებიდან (მათ შორის პროექტის სამიზნე არეალიდან), ხოლო მოკლევადიან 



 
 

30 
 

სასერტიფიკატო კურსებზე წელიწადში ორჯერ. სასწავლებლის კურსები აგებულია 

საერთაშორისო სტანდარტებზე და კურსდამთავრებულების ცოდნა უტოლდება 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სხვადასხვა დონეებს.   

6.6. ინფრასტრუქტურა 

გამართული ინფრასტრუქტურა ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია. სამიზნე არეალში გვხვდება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პრობლემები, 

ესენია: 

- საგზაო ინფრასტრუქტურის, განსაკუთრებით მეორე და მესამე კატეგორიის გზების 

ცუდი მდგომარეობა (მთავარ გზაზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები); 

- გარემოს დაბინძურება და ნარჩენების მართვის გაუმართავობა;  

- წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის პრობლემა. რეგიონის უმეტეს დასახლებულ 

პუნქტში. არ არის მოწესრიგებული სასმელი წყლის საკითხი და გაუმართავია ან 

საერთოდ არ არსებობს კანალიზაციის სისტემა; 

- გაზიფიცირება, რაც მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელი ფაქტორია ტურისტული 

ობიექტების მუშაობის. ვინაიდან აღნიშნული გარემოება ერთ-ერთი განმსაზღვრელია 

ობიექტების სეზონური მუშაობას.  

6.7. SWOT ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

მმართველობა 

 ააიპ  „დუშეთის კულტურული 

მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების 

ცენტრი“-ს არსებობა შესაბამისი კადრების 

რაოდენობით 

მდებარეობა და მიღწევადობა 

 სიახლოვე მსოფლიო მემკვიდრეობის 

უბნებთან, შატილის და მუცოს ციხე-სოფლები - 

ყაზბეგის დაცულ ტერიტორიასთან; 

 გამართული ცენტრალური საგზაო 

ინფრასტრუქტურა 

 კულტურული და ბუნებრივი ფენომენები 

 ბიომრავალფეროვნება და უნიკალური 

ეკოსისტემები; 

 ხელუხლებელი ბუნება 

 ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიები 

მმართველობა 

 კადრების პროფესიული 

კვალიფიკაციის და უნარების 

ნაკლებობა ტურისტული 

პროდუქტის განვითარების, მართვისა 

და ბრენდინგის კუთხით; 

 ფინანსური რესურსების და 

ინვესტიციების ნაკლებობა; 

 ინვენტარის ნაკლებობა (მაგ. GPS); 

 სატრანსპორტო საშუალების არქონა, 

რაც არელის რესურსების, 

მომსახურებების აღწერას და თემთან 

კომუნიკაციას გაამარტივებს; 

მდებარეობა და მიღწევადობა 

 მაღალმთიანი სოფლების 

ხელმისაწვდომობა ზამთრის 

პერიოდში; 
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 მდიდარი არამატერიალური კულტურა 

(ტრადიციული სამოსი, ფოლკლორი, 

სამზარეულო, დღესასწაულები) 

 სალოცავები 

 ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი, გოდერძი 

ჩოხელის სახლ-მუზეუმი 

 ეთნოგრაფიული მუზეუმი 

 წყლის რესურსების სიმდიდრე (ტბები, 

მდინარეები)  

ადგილობრივი თემი 

 ხელსაქმის, კულინარიის, თაფლის და 

მესაქონლეობის ტრადიცია; 

 მდიდარი ფშაური და ხევსურული ფოლკლორი 

პროდუქტი და ინფრასტრუქტურა, ტურისტული 

მოთხოვნა 

 სათავგადასავლო სპორტის შესაძლებლობები 

(ორი ბაზა თვალივში) 

 პოპულარულლ ტურისტული მარშრუტი 

(ჯუთა-როშკა-შატილი-მუცო-აწუნთა-ომალო) 

 რეწვის სახელოსნოები (ფშავში, პირაქეთა 

ხესურეთში) 

 ეთნოგრაფიული მუზეუმი, სახლ-მუზეუმები 

მარკეტინგი 

 ააიპ „დუშეთის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვისა და ტურიზმის 

განვითარების ცენტრი“-ს გვერდი 

სოციალურ ქსელში 

 სოციალური მედია მარკეტინგის  

ფუნქციონირება „მთის ამბები“ 

 ფშავე-ხევსურეთის გვერდი 

https://experiencecaucasus.com 

 შიდა გზების გაუმართავობა; 

კულტურული და ბუნებრივი ფენომენები 

 ადგილობრივ თემში არსებული 

არამატერიალური ტრადიციის 

ხელსაქმის მივიწყება; 

 ბუნებრივი რესურსების ხელყოფა და 

დანაგვიანება; 

ადგილობრივი თემი 

 ადგილობრივი თემის დაბალი 

ცნობიერება რესურსებისა და ბიზნესისი 

მართვის საკითხების კუთხით; 

 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

მიმართ ინტერესის შემცირება 

(მაგალითად არავის მოჰყავს ქერი, 

შემცირებულია დამბალი ხაჭოს 

წარმოება); 

 ადგილობრივი თემის დაბალი 

ჩართულობა ტურიზმის 

განვითარებასა და მის მართვაში; 

 ტურიზმის მომსახურების კუთხით 

დაბალი კვალიფიკაცია; 

 უცხო ენების არ ცოდნა 

 ტურისტულ მომსახურებებზე 

ფასების მოუქნელი პოლიტიკა 

აქტიური და პასიური თვეების 

გათვალისწინებით 

პროდუქტი და ინფრასტრუქტურა, 

ტურისტული მოთხოვნა 

 სამიზნე არეალის სეზონურობა  

 შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, მათ 

შორის, შიდა სატრანსპორტო გზების, 

საკომუნიკაციო, გაზი, 

ელექტროენერგია, საკანალიზაციო 

სისტემების გაუმართავობა ან 

არარსებობა რიგ არეალებში 

 სახეცვლილი ტრადიციული 

არქიტექტურა 

https://experiencecaucasus.com/
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 დაბალი კვალიფიკაცია ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებლების; 

 კვების ობიექტების სუსტად 

განვითარებული ქსელი (არსებული 

მხოლოდ ადგილობრივ სეგენტზეა 

გათვლილი); 

 გასართობი სივრცეებისა და 

აქტივობების მცირე რაოდენობა; 

 აგროტურისტული პროდუქტების 

ნაკლებობა 

 ადგილობრივი გამყოლების 

ნაკლებობა და უცხო ენების არ ცოდნა 

საკომინაკაციო დონეზე; 

 უსაფრთხოების კომპონენტების 

გაუთვალისწინებლობა და 

მოუწესრიგებლობა გაქირავების 

ობიექტებზე (გარდა ველო ცენტრის 

სოფ. თვალივში); 

 არ არის მარშრუტები მარკირებული 

(მათ შორის ეროვნული პარკის); 

 არ არის მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა ტურისტულ 

ღირსშესანიშნაობებთან; 

 გამოყოფილი სივრცეების არ 

არსებობა (დახლები), სადაც მოხდება 

ადგილობრივი პროდუქტისა და 

სუვენირების რეალიზება; 

 არადივერსიფიცირებული 

ტურისტული პროდუქტები. 

მარკეტინგი 

 ნაკლები ინფორმაციული 

ხელმისაწვდომობა ტურისტული 

მომსახურებების შესახებ; 

 ტურისტული მომსახურებების 

ელექტრონულად დაჯავშნის 

შეუძლებლობა; 

 არასეგმენტირებული ტურისტული 

ბაზარი და შესაბამისი 
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პოზიციონირების არ არსებობა 

მიზნობრივ სეგმენტებზე. 

შესაძლებლობები საფრთხეები 

მმართველობა 

 სხვადასხვა პროფესიული უნარების 

განვითარება ტურისტული პროდუქტების 

განვითარების კუთხით; 

 მოხალისეთა სისტემის განვითარება 

მდებარეობა და მიღწევადობა 

 გზების რეაბილიტაცია ტურსტული 

მარშრუტების განვითარება; 

 სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება; 

ადგილობრივი თემი 

 ადგილობრივი თემის ცნობადობის გაზრდა 

ტურისტული პროდუქტის განვითარების 

კუთხით 

 ტურისტული მომსახურებების ხარისხის 

ამაღლება და შეთავაზებების 

დივერსიფიცირება 

პროდუქტი და ინფრასტრუქტურა, ტურისტული 

მოთხოვნა 

 ბუნებასთან ინტეგრირებული 

ეთნოგრაფიული ტურების შემუშავება  

 საფეხმავლო მარშრუტების განვითარება და 

მარკირება 

 ტურისტული პროდუქტებისა და 

მომსახურებების დივერსიფიცირება სამთო, 

სათავგადასავლო, ეკო ტურიზმის 

განვითარების ხელშეწყობის კუთხით 

 სოფლის ტურისტული პაკეტების შექმნა 

(რაც გულისხმობს სოფლის  ტურიზმის 

ელემენტების განვითარებას, ერთი პაკეტი 

რომელიც მოიცავს შინაურ ცხოველებთან 

ინტერაქციას, რძის პროდუქციის 

დამზადებაში მონაწილეობას, სოფლის 

მეურნეობაში ჩართვას და სხვა.); 

მმართველობა 

 კომუნიკაციის ნაკლებობა 

ადგილობრივ თემთან 

 მომსახურების ხარისხის დაქვეითება 

და ტურიზმის დანიშნულების 

ადგილის მიმზიდველობის დაკარგვა 

(ვინაიდან არ ხდება ვიზიტორთა 

კმაყოფილების კვლევა,არ ხდება 

პრობლემების იდენტიფიცირება და 

გადაჭრაზე ზრუნვა) 

მდებარეობა და მიღწევადობა 

 ზვავსაშიშროებები 

ადგილობრივი თემი 

 აუთენტურობისა და კულტურული 

იდენტობის დაკარგვის საფრთხე; 

 კონფლიქტი ადგლობრივ თემთან (ხე-

ტყის უკანონო ჭრა, ნადირობა); 

 მაღალმთიანი სოფლების დაცლა 

მოსახლეობისგან 

პროდუქტი და ინფრასტრუქტურა, 

ტურისტული მოთხოვნა 

 ტურიზმის დანიშნულების ადგილის 

მიღწევადობის გამარტივებასთან 

ერთად მასობრივი ტურიზმის და 

რესურსების არამდგრადი 

გამოყენების, აუთენტურობის 

დაკარგვისა და მომსახურების 

ხარისხის კლების საშიშროება 

მარკეტინგი 

 არასწორი პოზიციონირება; 
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 ბუნებასთან ინტეგრირებული ტურების 

შეთავაზება (პანტის, კენკროვნების,  

მოგროვება); 

 ტურისტული პაკეტების გაყიდვა 

ადგილობრივი სატრანპორტო 

საშუალებების უზრუნველყოფით 

 მარკეტინგი 

 ბეჭვდითი პროდუქციის (გზამკვლევის) 

განახლება და ხელმისაწვდმობა ტურიზმის 

საინფორმაციო ცნტრებში; 

 https://experiencecaucasus.com ვებ გვერდის 

მართვა მუნიციპალიტეტის ტურიზმისა და 

კულტურის სამსახურის მიერ; 

 წლიური ღონისძიებების კალენდარის 

შემუშავება; 

 საინფორმაციო ტურების 

დაგეგმვა/ორგანიზება; 

 აპლიკაციის შემუშავება შემუშავებულ 

ტურიტულ მრშრუტებზე ან ჩართვა უკვე 

არსებულ „ბილიკი“-ს სისტემაში. 

https://experiencecaucasus.com/
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7. ადგილობრივი ტურისტული პროდუქტის მომწოდებელთა 

შეფასების შედეგები 
 

პირისპირი და სატელეფონო ინტერვიუების გზით სამიზნე არეალში შეფასდა სულ 35 

არსებული და პოტენციური ტურისტული მომსახურების მომწოდებელი. კერძოდ 20 

განთავსების ობიექტი, 5 კვების ობიექტი, 5 გაქირავების მომსახურების მომწოდებელი, 2 აგრო 

მეურნეობა და 3 რეწვის ობიექტი, ამათგან 2 სახელოსნოა, ხოლო ერთი რეწვის ოსტატი (იხ. 

ცხრილი 7 სამიზნე არეალების მიხედვით).  

ობიექტი 
სამიზნე ადმინისტრაციული ერთეულები 

ბარისახო 4უკანაფშავი მაღაროსკარი გუდამაყარი ჟინვალი 

რეწვის ოსტატი 1  1 1  

კვების ობიექტი 1  4   

განთავსების ობიექტი 11  9   

გაქირავება 4    1 

აგრომეურნეობა 2     

სულ 19 0 14 1 1 

საერთო ჯამი 35 

ცხრილი 7: ობიექტებთა კატეგორიები სამიზნე არეალების მიხედვით 

ქვემოთ მოცემულია საველე ექსპერტის მიერ პროექტის სამიზნე არეალში ტურისტული 

პროდუქტის მიმწოდებელის გამოკითხვისა და შეფასების შედეგები. ტურისტული ობიექტთა 

კატეგორიები განხილულია ცალკე ქვეთავებად.  

7.1. განთავსების ობიექტი 
კვლევის შედეგების თანახმად, მთლიანი ღირებულების ჯაჭვიდან ამ კატეგორიაშია 

წარმოდგენილია ყველაზე მეტი ტურისტული მომსახურების მომწოდებელი (სულ 20 ობიექტი). 

კერძოდ, 2 საკემპინგე სივრცე, 1 სასტუმრო და 17 საოჯახო სასტუმრო. 

ობიექტების გამოკითხვისა და შეფასების შედეგების შეჯამებისას გამოვლინდა შემდეგი სახის 

პრობლემები.  

7.1.1. შეფასების ნაწილი 

უსაფრთხოება. სტუმრის უსაფრთხოების ნორმებს ვერც ერთი განთავსების ობიექტი ვერ 

აკმაყოფილებს. ობიექტებს არ გააჩნიათ კვამლის დეტექტორები, თუ ცეცხლმაქრი საშუალებები. 

                                                           
4 უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში არც ერთი ტურისტული მომსახურების მომწოდებელი არ 

გამოვლინდა არც მეორეული და არც პირველადი კვლევის ეტაპზე. 
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უსაფრთხოების ნორმების უგულებელყოფა როგორც მეწარმეთა, ასევე მომხმარებელთა 

მხრიდან ზემოთაღნიშნული საჭიროებების უგულვებელყოფასა და სახელმწიფოს მხრიდან 

უსაფრთხოების სტანდარტებზე კონტროლის არარსებობაზე მეტყველებს.  

ინფრასტრუქტურა და ინვენტარი. საოჯახო სასტუმროს ექსტერიერი და ინტერიერი ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვანი კომპონენტია მიმზიდველობის კუთხით როგორც ადგილობრივი, ისე 

უცხოელი ტურისტისთვის. ქართული, რეგიონისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული 

არქიტექტურა განთავსების ობიექტების ძირითად ნაწილში უგულვებელყოფილია. 

არატრადიციული მასალის გამოყენება და ძველი იერსახის დაზიანება საბოლოო ჯამში 

მიმზიდველობას  და ავთენტურობას აკარგვინებს როგორც ობიექტს, ასევე ტურისტულად 

მიმზიდველ ადგილს.   

სტუმრის ოთახის მოწყობასთან დაკავშირებული პრობლემები გარდა სახეცვლილი 

ინტერიერისა, ვლინდება არასაკმარის ინვენტარში მაგალითად კარადა ან საკიდები, 

გამართული საკეტები, სკამების რაოდენობა საწოლი ადგილების მიხედვით. ზოგადად 

კონკრეტული სტანდარტების არცოდნის გამო სტუმრის ოთახში ინვესტირებული თანხები 

არამიზნობრივია და ხშირად აკლია საჭირო აქსესუარები, რომელიც ფუნქციურად 

მნიშვნელოვანია ტურისტისთვის. თითქმის ყველა განთავსების ობიექტზე პრობლემატურია 

ხარისხიანი თეთრეულისა და მატრასების არსებობა, რაც სტუმრის კომფორტის 

უმნიშვნელოვანესი პირობაა.  

სველ წერტილებთან მიმართებაში მთავარ პრობლემას სტუმრის და ოჯახის საზიარო 

სანიტარული კვანძი წარმოადგენს, რაც ხშირად ვიზიტორებისთვის უკმაყოფლების მიზეზი 

ხდება და რასაც ხშირ შეთხვევაში სანიტარულ კვანძებზე თან ახლავს, სისუფთავის, 

ვენტილაციისა და საჭირო აქსესუარების არ არსებობის/ნაკლებობის პრობლემა. 

განთავსების ობიექტების ეზოს მოწყობისას ხშირ შემთხვევებში არ არის გათვალისწინებული 

გარე ინტერიერის ავეჯი, ბავშვებისთვის განკუთვნილი გასართობი სივრცე, 

მოკირწყლული/მოპირკეთებული ბილიკი ჭიშკრიდან შენობამდე. ასევე, საოჯახო 

სასტუმროების უმრავლესობას არ აქვს სახელობითი და მანიშნებელი აბრები.  

მომსახურების მრავალფეროვნება და ხარისხი. განთავსების ობიექტები ძირითადად 

განთავსებასა და კვებით მომსახურებას სთავაზობენ მომხმარებლებს. დამატებით 

შეთავაზებებად რიგ ობიექტებზე წარმოდგენილია გამყოლობის, ცხენების გაქირავების 

მომსახურებები ან კულინარიული მასტერკლასები. აგროტურისტული აქტივობები შეიძლება 

ითქვას უგულებელყოფილია ტურისტული შეთავაზებებისას.  

ქცევის წესები, გარდა მოწევის ამკრძალველი მანიშნებლებისა, არც ერთ ობიექტს არ აქვს 

ფორმირებული და ხილვად ადგილზე განთავსებული ვიზიტორთა ინფორმირებისთვის, ხოლო 

რაც შეეხება კმაყოფილების გამოკითხვის შეფასებას მხოლოდ ერთეული ობიექტები 

ახორციელებენ ელექტრონული კომერციული საიტების მეშვეობით ან/და ხშირ შემთხვევაში 

სიტყვიერი შეფასებით კმაყოფილდებიან.  
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მარკეტინგი და გაყიდვები. საოჯახო სასტუმროების უმრავლესობა არ არიან რეგისტირებული 

ელექტრონულ კომერციულ საიტებზე, ხოლო ერთეული რეგისტრირებული ობიექტების 

შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია ობიექტისა და მომსახურებების შესახებ არ არის 

მიმზიდველი და ამასთან არ იძლევა სრულყოფილ სურათს. აღნიშნული გარემოება ართულებს 

რომ თავისი ხასიათით „არახელშესახები“ ტურისტული პროდუქტი, „ხელშესახები“ გახდეს 

პოტენციული მომხმარებლებისთვის.  

ანგარიშსწორება საოჯახო სასტუმროებს მხოლოდ ნაღდი ფულისა და ინვოისის გამოწერის 

გზით შეუძლიათ აწარმოონ, ვინაიდან ობიექტის ზომიდან გამომდინრე არ აწყობთ დამატებითი 

ხარჯების გაღება.  
 

7.1.2. გამოკითხვის შედეგები 

გამოცდილება სტუმარმასპინძლობის სფეროში. სამიზნე არეალში მოქმედი განთავსების 

ობიექტების გამოცდილება განსხვავებულია (იხ. დიაგრამა 1), თუმცა იკვეთება 1 დან-3 წლამდე 

გამოცდილების მქონე ობიექტების რიცხვი, რომელთა უმრავლესობა სახელმწიფო პროგრამის 

„აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით არის განვითარებული.   

 

დიაგრამა 1: ტურისტული ობიექტების მუშაობის გამოცდილება წლების მიხედვით 
 

განათლება. რესპონდენტთა უმრავლესობას აქვს უმაღლესი განათლება (იხ. დიაგრამა 2 ) და 

ამასთან ძირითად ნაწილს (70%) გავლილი აქვს ტრენინგები ტურიზმის და მეწარმეობის 

კუთხით „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამის ფარგლებში, რაც მეტყველებს საბაზო ცოდნის 

არსებობაზე ამ მიმართულებით. 
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დიაგრამა 3. მეწარმეთა განათლების ხარისხი 

 

დიაგრამა 4.რესპონდენტთა მიერ ტურიზმის სფეროში გავლილი ტრენინგების პროცენტული 

თანაფარდობა 

ვიზიტორთა სეგმენტაცია. კვლევის თანახმად, ადგილობრივი ტურისტული მომსახურების 

მომწოდებლების 35 % ძირითადად უცხოელ ტურისტებს ემსახურება (იხ. დიაგრამა 5). თუმცა 

ასევე დასახელდა ქართველი დამსვენებლების მნიშვნელოვანი წილი ვიზიტორთა საერთო 

რაოდენობაში, რომლებიც ძირითადად ფშავის განთავსების ობიექტებზე კონცენტრირდებიან. 

 

დიაგრამა 5. უცხოელ ვიზიტორთა წილი ობიექტების საერთო დატვირთვაში 

რაც შეეხება ქვეყნებს, რომლებზეც არებული ობიექტები მუშაოებენ შემდეგაირად გამოიყურება 

(იხ. დიაგრამა 6). მთავარი გენერატორი ქვეყანაა გერმანია (14 %), შემდეგ მოდის ჩეხეთი და  

პოლონეთი (11-11%), მეოთხე ადგილზეა ისრაელი, ხოლო მეხუთეზე - საფრანგეთი. 

საქართველოს მარკეტინგული სტრატეგიის თანახმად ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

სეგმენტი სწორედ ევროპა და ისრაელია. მიუხედავად იმისა, რომ სტატისტიკა გვიჩვენებს 

ინტერესს საქართველოს მიმართ რეკომენდებულია აღნიშნულ სეგმენტზე აქცენტის გაკეთება 

უფრო მეტი ევროპული ქვეყნის მოსაზიდად არსებული პროდუქტების შეთავაზებით, ვინაიდან 

ქვეყნის ცნობადობა ჯერ კიდევ დაბალია აღნიშნულ სეგმენტზე. 
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დიაგრამა 6. მიზნობრივი ბაზრები 

 

სეზონურობა და დატვირთვა. რესპონდენტთა აღნიშვნით განთავსების ობიექტების 80% 

სეზონურად მუშაობს. კერძოდ, ძირითადი დატვირთვა ივლისის და აგვისტოს თვეებზეა. 

გარდამავალი თვეებია: აპრილი, მაისი, ივნისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ხოლო პასიური - 

ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი და მარტი. სეზონურობის მნიშვნელოვან 

განმაპირობებელ ფაქტორს გაზიფიცირების პრობლემა წარმოადგენს სამიზნე არეალში, რაც 

აისახება ტურისტთა საერთო რაოდენობაზე ობიექტებში (იხ. დიაგრამა 8).  

რაც შეეხება სტუმართა განთავსების ხანგრძლივობას ობიექტებზე, 60%-ის აღნიშვნით, 1 დან - 3 

დღემდე გრძელდება. აღნიშნულს სეგმენტს ძირითადად უცხოელი ტურისტები წარმოადგენენ. 

ხოლო ადგილობრივი დამსვენებლების (შიდა ტურისტების) ხანგრძლივობა ერთ-ორ კვირამდე 

გრძელდება (40%). ამ შემთხვევაში ძირითადი სეგმენტს წარმოადგენენ ოჯახები ბავშვებით და 

უმთავრესად ფშავის ხეობას ანიჭებენ უპირატესობას.  

 

დიაგრამა 7 ვიზიტორთა ხანგრძლივობა განთავსების ობიექტებზე 
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დიაგრამა 8 ტურისტთა საშუალო რაოდენობა ობიექტებზე თვეში 

ობიექტის მართვა. განთავსების ობიექტებზე როგორც მართვის, ისე მომსახურების კუთხით, ხშირ 

შემთხვევაში, მხოლოდ ოჯახის წევრები არიან ჩართულნი, რომლებიც ინაწილებენ საქმეს 

საჭიროებიდან გამომდინარე და საკუთარი რესურსით უმკლავდებიან ობიექტის მართვას 

სეზონის განურჩევლად. გამოკითხულთა მხოლოდ 45%-ი ქირაობს დამატებით დამხმარეს 

სეზონურად ისეთ პოზიციებზე, როგორიცაა დამლაგებელი და მზარეული. რესპონდენტთა 

აღნიშვნით, დაქირავებული სეზონური მუშახელის რაოდენობა წინასწარ არასდროს არ არის 

განსაზღვრული, რადგან მოთხოვნის შესაბამისად მოქმედებენ.   

განთავსების ობიექტების უმრავლესობა (95%) ვიზიტორებს  სთავაზობს სრულ კვებით 

მომსახურებას მოთხოვნის შესაბამისად და წინასწარ მენიუს შეთანხმების შესაძლებლობით. 

ამასთან რიგი ობიექტები უზრუნველყოფენ ლანჩ ბოქსების მომზადებას საფეხმავლო 

მარშრუტებისთვის.   

ფასები ობიექტებზე განსხვავებულია. განთავსება საუზმით ხევსურეთში 20 ლარიდან იწყება და 

მაქსიმუმია 40 ლარი, ხოლო ფშავში 10 ლარიდან -25 ლარამდე მერყეობს. ძირითადი მოთხოვნა 

ორჯერად კვებაზეა. აღნიშნულ მომსახურებაზე ფასები ხევსურეთში 60 -70 ლარის, ხოლო 

ფშავში 30-40 ლარის ფარგლებშია წარმოდგენილი. 

რაც შეეხება ფასგათვლას, ხევსურეთში უმეტესად ხარჯების და მოგების მარჟის 

გათვალისწინებით განისაზღვრება, ხოლო ფშავში მხოლოდ ადგილზე არსებული 

სარეკომენდაციო ფასის და ვიზიტორებთან პირადი შეთანხმების საფუძველზე.  

დამატებით მომსახურებებში  კი, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, ძირითადად ტრანსპორტირების, 

გამყოლობისა და კულინარიული მასტერკლასების შეთავაზებით შემოიფარგლებიან 

განთავსების ობიექტები. აგროტურისტული აქტივობებს ერთეული ობიექტები სთავაზობენ 

ტურისტებს, მაგალითად ლუდის ხარშვა, თუმცა ამ შემთხვევაში ნედლეულს შემოტანილი 

პროდუქცია წარმოადგენს, რაც თავისთავად შეთავაზებული აქტივობას უნიკალურობასა და 

მიმზიდველობას აკარგვინებს.  
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დიაგრამა 9 დამატებითი მომსახურებები ობიექტებზე 

 

მარკეტინგი და გაყიდვები. რესპონდენტთა მხოლოდ 29 % იყენებს ელექტრონულ კომერციულ 

საიტებს ცნობადობის გაზრდისა და ჯავშნების მიღების კუთხით. 41 %  - სოციალურ ქსელს 

(facebook.com), ხოლო 30 % სამომავლოდ განიხილავს აღნიშნული არხებით სარგებლობას 

ცნობადობის გაზრდასა და პოტენციური მომხმარებლის მოზიდვის მიზნით.  

 

დიაგრამა 10. ობიექტების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საკომუნიკაციო არხები 

რესპონდენტთა 30 % პროდუქტის, მომსახურების ძირითად სარეალიზაციო არხებად 

ასახელებენ ტურისტულ კომპანიებს (იხ. დიაგრამა 11) რომელთა უმეტესობა წარმოდგენილია 

ხევსურეთის თემში. ობიექტთა 22 % აღნიშნავს, რომ მასთან სტუმრები ადგილობრივი 

ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების მიერ ვიზიტორთა გადანაწილებით ხვდებიან 

(უმეტესწილად ფშავში); 4 % ასახელებს თუშეთისა და ყაზბეგის ტურისტული მომსახურების 

მომწოდებლებს, რომლებიც უწევენ რეკომენდაციას აღნიშნულ არეალში განთავსების კუთხით, 

ხოლო 13 % ლოიალური სტუმრებისა და მათ მიერ გაწეული რეკომენდაციებით ღებულობს. 

0 5 10 15 20

კარვების გაქირავება

ცხენების გაქირავება

გამყოლობა

მანქანით მომსახურება

ლუდის ხარშვა

რეწვის აქტივობებში ჩართვა

კულინარიული მასტეკლასები

საფეხმავლო ტურები

არ სთავაზობს

3

14

17

20

6

6

20

8

6

დამატებითი მომსახურებები

41%

29%

30%

მ ა რ კ ე ტ ი ნ გ უ ლ ი  ა რ ხ ე ბ ი

სოც.ქსელი ელ.კომერციული საიტები არ არის რეგისტრირებული



 
 

42 
 

ასევე აღსანიშნავია ელექტრონულ საიტებიდან მიღებული ჯავშნები, რომელიც ჯამში 9 % 

შეადგენს.  

 

დიაგრამა 11. მიღებული ჯავშნის არხები 

რაც შეეხება ტურიზმის განვითარების მთავარ ხელისშემშლელ ფაქტორებს მეწარმეების 

მხრიდან დასახელდა:  

- გაუმართავი საგზაო ინფრასტრუქტურა; 

- ელექტროენერგიის არამუდმივი მოწოდება (უზრუნველყოფა ხდება მცირე ჰესიდან, 

რომელიც ხშირად ზიანდება); 

- გაზიფიცირების არ არსებობა, რაც ხელს უშლით ობიექტებს იმუშაონ ოთხივე სეზონზე; 

- მარკირებული ბილიკების არქონა და გაუმართავი მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა (საინფორმაციო დაფები, მანიშნებლები, ნაგვის ურნები); 

- სამუშაო ადგილების სიმცირე, რაც ხელს უწყობს მიგრაციის დონის ზრდას; 

- აგრომეურნეობების განვითარების პრობლემა, ნატურალური პროდუქტების 

არახელმისაწვდომობა; 

- რეგიონის ნაკლები ცნობადობა. 

7.2. კვების ობიექტი 

წინამდებარე კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი კვებითი მომსახურების 

მომწოდებელმა ხუთმა ობიექტმა, რომელთაც სურთ განვითარება და აქტიურად ჩართვა 

ტურიზმის ინდუსტრიაში. მეთოდოლოგიური ნაწილის თანახმად, კვების ობიექტთა შორის 

შეფასდა მისი ის ქვეკატეგორიები, რომელთა იდენტიფიცირებაც მოხდა ადგილზე საველე 

ექსპერტის მიერ, კერძოდ, ერთი რესტორანი და 4 კაფე-სასადილო (ასე განიხილავენ მეწარმეები 

ობიექტების კატეგორიას). 
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7.2.1. შეფასება 

კვების ობიექტების შეფასებისას გამოვლენილი ძირითადი პრობლემებია:  

უსაფრთხოება. აღნიშნული კომპონენტი ყველაზე პრობლემურია ზოგადად მომსახურების 

სფეროს ყველა კატეგორიის შეფასებისას. ძირითად პრობლემას წარმოადგენს საფრთხის 

პრევენციის თაობაზე არადამაკმაყოფილებელი ცოდნა და ინფორმირებულობა, როგორც 

მომხმარებლის, ასევე მომსახურების მომწოდებლის მხრიდან, რაც საბოლოო ჯამში აისახება 

უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. ობიექტების უმრავლესობას არ აქვს ევაკუაციის გეგმა, 

კვამლის დეტექტორები/ცეცხლმაქრი საშუალებები და ავარიული განათება. კრიტიკულია ასევე 

პირველადი სამედიცინო დახმარების ინვენტარის არქონა ობიექტებზე. 

ინფრასტრუქტურა და ინვენტარი. სამიზნე არეალში კვების ობიექტები ძალიან სუსტად არიან 

განვითარებულები და ძირითადად კაფეებისა და სასადილოების კატეგორიაში არიან 

წარმოდგენილნი, გარდა რესტორან „ხომი“-სა ფშავში. ობიექტებზე განსხვავებული სიტუაციაა 

ინფრასტრუქტურისა და ინვენტარის კუთხით, თუმცა საერთო ხარვეზს წარმოადგენს ერთიანი 

კონცეფციის არქონა. არ არის შესაბამისობაში კვების ობიექტების ინფრასტრუქტურა, 

ექსტერიერი/ინტერიერი და მენიუ, როგორც ობიექტის კატეგორიასთან მიმართბაში ასევე 

კონცეფციის კუთხით. 

განსაკუთრებით კრიტიკულია სამზარეულოებისა და სანიტარული კვანძების მდგომარეობა. 

სამზარულოები არ არის დაყოფილი საამქროებად, სადაც პროდუქტების მომზადებისას 

მოხდება დაყოფა, რათა არ გაჩნდეს  ჯვარედინი დაბინძურების კერა. ამასთან რიგ ობიექტებზე 

უგულებელყოფილია პროდუქციის შენახვის პირობების დაცვა, საყინულეების განცალკევება 

შესანახი პროდუქტის მიხედვით და ტემპერატურის კონტროლი. ასევე აკლიათ ისეთი 

ტექნიკური აღჭურვილობა,  როგორც არის ჭურჭლის სარეცხი მანაქანა და სხვა.  

სანიტარული კვანძების მდგომარეობა ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა კვების ობიექტებზე. 

ძირითადად წარმოდგენილია ე.წ. „თურქული უნიტაზების“ სახით, რომელთაც არ აქვთ 

ინდივიდუალური საკანალიზაციო სისტემა და ძირითად შემთხვევაში უერთდება მდინარეს. 

ჰიგიენის მწვავე პრობლემასთან ერთად საჭირო აქსესუარების ნაკლებობაა, ასევე არ არის 

გამართული ვენტილაცია. 

მენიუ. კვების ობიექტთა უმრავლესობას მენიუ ფორმირებული ბეჭვდური სახით არ აქვს ანდა 

არსებობის შემთხვევაში წარმოადგენს ერთ ფურცელს, სადაც არანაირი აქცენტი არ არის 

გაკეთებული მენიუს როგორც ვიზუალურ, ასევე შინაარსობრივ მხარეზე. კერძების და 

სასმელების შეთავაზებისას არ არის გათვალისწინებული სტრუქტურა. ობიექტები საჭიროებენ 

ტურისტული მენიუს შემუშავებას შესაბამისი ფორმულირებითა და აქცენტით რეგიონალურ 

კერძებზე, ვინაიდან სწორად შედგენილი მენიუ კვების ობიექტების მთავარი მარკეტინგული 

იარაღია. 

მომსახურებები. ობიექტებს არ აქვთ საბანკო ტერმინალები, რაც ვიზიტორებითვის გარკვეულ 

შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს ტურისტული მომსახურებების მიღებისას. რაც შეეხება 
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შეკვეთის მიღების სისტემას ძირითადად სატელეფონო კომუნიკაციის გზით არის 

შესაძლებელი. ელექტრონულ მარკეტინგულ საკომუნიკაციო არხებზე (მაგ. Booking.com) 

მხოლოდ რესტორანი „ხომი“-ა წარმოდგენილი.  

7.2.2. გამოკითხვის შედეგები 

გამოცდილება სტუმარმასპინძლობის სფეროში. კვლევის ფარგლებში გამოკითხული ხუთივე 

ობიექტის მუშაობის გამოცდილება განსხვავებულია (დიაგრამა 12), რაც გულისხმობს რომ 

ისინი განვითარების კუთხით სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას საჭიროებენ. 

 

დიაგრამა 12. პროცენტულად გამოხატული რესპონდენტთა გამოცდილება წლების მიხედვით 

ვიზიტორთა სეგმენტაცია და სეზონურობა. გამოკითხული კვების ობიექტების სეგმენტს 

წარმოადგენენ როგორ ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ასევე შიდა და საერთაშორისო 

ტურისტები, თუმცა რესპონდენტები აღნიშნავენ უცხოელი ტურისტების  ნაკლებ ინტერესს 

ობიექტების მიმართ (იხ. დიაგრამა 13), კერძოდ ტურისტთა საშუალო რიცხვი აქტიურ სეზონზე 

თვეში შემდეგნაირად გამოიყურება (იხ. დიაგრამა 14).  

 

 

დიაგრამა 13. უცხოელ ტურისტთა წილი სტუმართა საერთო რაოდენობაში 

20%

20%

20%

20%

20%

მუშაობის გამოცდილება

>1 1 დან-3 მდე 4 დან-6 მდე 7 დან 10 მდე 10 <
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დიაგრამა 14. ტურისტთა საშუალო რიცხვი აქტიურ სეზონზე თვეში 

რაც შეეხება სეზონურობას, კვლევამ აჩვენა, რომ ფშავში მდებარე კვების ობიექტები მთელი 

წლის განმავლობაში მუშაობენ ადგილმდებარეობიდან და ძირითადი სეგმენტიდან 

(ადგილობრივები) გამომდინარე (იხ. დიაგრამა 15), ხოლო ბარისახოში მდებარე კვების 

ობიექტის მუშაობა სეზონურია; იწყება გაზაფხულიდან და გრძელდება გვიან შემოდგომამდე. 

რაც შეეხება აქტიურ თვეებს ძირითადად დასახელდა მაისი-ოქტომბერი.  

 

დიაგრამა 15. კვების ობიექტების დატვირთულობის მაჩვენებელი 

განსხვავებულია ობიექტებზე სტუმართა მხარჯველუნარიანობაც, რაც აისახება ერთ ადამიანზე 

დახარჯული თანხის ოდენობაში. კერძოდ, ობიექტების 60 %-ზე  ერთი ადამიანის კვების 

დანახარჯი 20-30 ლარის ფარგებლშია, ხოლო 40 % ზე - ვიზიტორები 10 დან-20 ლარადე 

ხარჯავენ.  

კვების ობიექტის მართვა. კვების ობიექტთა ურავლესობა ქირაობს ადგილობრივ კადრს. ყავთ 

როგორც მუდმივ შტატში მყოფი თანამშრომლები, ასევე საჭიროებისამებრ იმატებენ 

სეზონურად. საშუალოდ ერთ ობიექტზე 2-დან 4 ადამიანამდე რეგულარულად არის 

დასაქმებული, ხოლო სეზონის და  საჭიროების მიხედვით ახდენენ დამატებას. აღნიშნული 

კადრები ძირთადად წარმოდგენილნი არიან მზარეულის, მიმტანის და ადმინისტრატორის 

პოზიციებზე. გამოკითხულთა უმრავლესობა არ ზრუნავს დასაქმებულების ცოდნის დონის 

ამაღლებაზე და მხოლოდ პირადი გამოცდილების გაზიარებით შემოიფარგლებიან.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ რესპონდენტთა 60% არ შემოწმებულა სურსათის ხარისხისა და 

უვნებლობის სამსახურის მიერ, რაც შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ერთის მხრივ 
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40%

20%

ტურისტთა საშუალო მაჩვენებელი
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მთელი წელი მუშაობს სეზონურად მუშაობს
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შეთავაზებული პროდუქციის ხარისხზე, ხოლო მეორეს მხრივ გარკვეული რისკი შეუქმნას 

ბიზნესის განვითარებას. 

მარკეტინგი, გაყიდვები და პროდუქტის განვითარება. კვების ობიექტები მომხმარებელს სთავაზობენ 

მხოლოდ ქართულ სამზარეულოს. მიუხედავად ტურისტების რაოდენობის ზრდისა, არც ერთ 

ობიექტს არ აქვს ტურისტული მენიუ შედგნილი აქცენტით ადგილობრივ კერძებზე შესაბამისი 

ვიზუალით.  

რესპონდენტები ნაკლებად იყენებენ მარკეტინგულ არხებს ობიექტის შესახებ ცნობადობის 

გაზრდისა და პოპულარიზაციის მიზნით. მხოლოდ 40 %-ი არის სოციალურ ქსელში 

(Facebook.com) დარეგისტრირებული, ხოლო არც ერთი არ არის წარმოდგენილი ისეთ შუამავალ 

ელექტრონულ საიტებზე, როგორიცაა Tripadvisor.com, foursquare.com და სხვა. რესპონდენტთა 

აღნიშვნით (40%), ტურისტები ძირითადად ადგილმდებარეობის ხილვადობიდან გამომდინარე 

სტუმრობენ ან პირადი კონტაქტებით მიდიან (მათ შორის ტურისტული კომპანიების 

მეშვეობით). 

კვლევაში მონაწილე კვების ობიექტების 50 % დამატებითი მომსახურების შეთავაზებად 

განიხილავენ კულინარიულ მასტერკლასებს (იხ. დიაგრამა 16), ხოლო 33% ადგილობრივი 

მოსახლეობისგან ღებულს შეკვეთებს. რესტრანი „ხომი“ კი დამატებით მომსახურებად იმავე 

სივრცეში განთავსებას, კერძოდ სასტუმრო მომსახურებას სთავაზობს ვიზიტორებს.  

 

დიაგრამა 16. 

დამატებითი 

მომსახურებები კვების 

ობიექტებზე 

 

 

 

კვების ობიექტებზე რესპოდენტთა მიერ დაფიქსირებული სურვილი ცოდნისა და 

პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიმართულებით შემდეგნაირად გამოიყურება 

(იხ. დიაგრამა 17), ხოლო ტურისტული ნაკადის ზრდის შემთხვევაში ყველა რესპოდენტი 

გამოხატავს სურვილს პროდუქტის განვითარებისა და დივერსიფიცირების კუთხით. 

 

 
დიაგრამა 17. რესპონდენტთა მიერ დასახელებული სასურველი ტრენინიგ თემები 

20%

40%

20%

20%

სასურველი ტრეინინგ თემები

მარკეტინგი ბუღალტერია კულინარია არ იცის

17%

50%

33%

დამატებითი შეთავაზებები

განთავსება კულინარიული მასტერკლასები კეიტერინგი



 
 

47 
 

7.3. ტრადიციული რეწვის ობიექტი 

ტრადიციული რეწვის კუთხით განსხვავებული სიტუაციაა სამიზნე არეალში. წინასწარი 

მოკვლევის ეტაპზე იდენტიფიცირდა 2 რეწვის სახელონო ბარისახოსა და მაღაროსკარის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში და ამასთან საველე კვლევისას იდენტიფიცირდა რეწვის 

ოსტატი გუდამაყარში, რომელიც ტრადიციული ხელსაქმით, ქსოვით არის დაკავებული. 

ტრადიციული რეწვის ობიექტების კვლევის შედეგების შეფასებისას გამოვლინდა შემდეგი 

სახის ძირითადი პრობლემები. კერძოდ, გუდამაყრის ოსტატის შემხვევაში, არასაკმარისი 

ცოდნა ტურისტული პროდუქტის განვითარებასთან მიმართებაში, ხოლო ელექტრონული 

მარკეტინგული არხების გამოყენებასთან დაკავშირებით ინფორმაციისა და გამოცდილების 

არქონა- სამივე ობიექტის შემთხვევაში. რესპონდენტებმა ერთხმად გამოხატეს სურვილი 

ტურიზმის ინდუსტრიაში აქტიური ჩართვის, ძირითადად სახელოსნოებისა და 

მასტერკლასების განვითარებას მიმართულებით.  

პროდუქტის განვითარება და მარკეტინგი. პროდუქცია ორივე შემთხვევაში 

დივერსიფიცირებულია, თუმცა, რესპონდენტებს ესაჭიროებათ პროდუქციის დახვეწა 

რეგიონულობის, ფუნქციურობის და დიზაინის თვალსაზრისით. ასევე, არ აქვთ შეფუთვა და 

საინფორმაციო ბარათები, სადაც მითითებული იქნება, თუ ვინ და რა პირობებში დაამზადა 

ნივთი ან რა დამატებით კულტურული თუ სოციალური ღირებულების მატარებელია ესა თუ 

ის ნივთი. 

განსხვავებულია რეწვის ოსტატთა მიერ წარმოებული პროდუქციის ოდენობა, რაც 

დამოკიდებულია ნაკეთობის სირთულეზე და წარმოებისთვის საჭირო დროზე. რაც შეეხება 

გაყიდვებს, პრობლემა ძირითადად ბარისახოს სახელოსნოს აქვს, ხოლო მაღაროსკარის ობიექტი 

ტრადიციული რეწვის ასოციაციის დახმარებით გაყიდვებს კარგად ართმევს თავს. პროდუქციას 

მათსავე მაღაზიათა ქსელში „ეთნოდიზაინი“ აბარებს და ამასთან აქტიურად მონაწილეობს 

სხვადასხვა ბაზრობებსა და გამოფენებში.  

აღსანიშნავია, რომ სამივე ობიექტს არსებული მდგომარეობდან გამომდინარე სხვადასხვა 

საჭირობები აქვს განვითარებისათვის, შესაბამისად ფინანსური და ტექნიკური მხადაჭერაც 

განსხვავებული მიდგომით უნდა იყოს შეთავაზებული.  

7.4. აგრომეურნეობა 

კვლევის ეტაპზე გამოიკითხა 2 აგრომეურნეობა ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, 

დაინტერესებულ მხარეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. ესენია მცენარეული 

ჩაის წარმოება და მესაქონლეობა (ხორცისა და რძის პროდუქტების წარმოება). ამჟამად არც 

ერთი ობიექტი არ არის ჩართული ტურიზმის ინდუსტრიაში, თუმცა სამომავლოდ განიხილავენ 

დივერსიფიცირებას ტურისტული მომსახურებების დამატების კუთხით. ჩაის წარმოების 

შეთხვევაში ინტერესი უფრო მის საცალო, პაკეტურ შეფუთვასა და ტურისტულ ობიექტებზე 

რეალიზების გაზრდაში ვლინდება; ასევე პროდუქციის დივერსიფიცირებაში, კერძოდ ტყის 

ხილის ჩირების წარმოების დამატების კუთხით, ხოლო მეორე ობიექტის შემთხვევაში - 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, ტურიტებისთვის სამეურნეო და სადეგუსტაციო 

სივრცეების მოწყობის კუთხით. ხოლო რაც შეეხება ტექნიკურ მხარდაჭერას - ახალი 
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ტექნოლოგიების გაცნობისა და ტურიზმის ბიზნესის მიმართულებით ცოდნის გაღრმავების 

კუთხით. 

კონცეფციის სწორი განვითარების, ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის, სისუფთავისა და 

უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინების შემთხვევაში ორივე ობიექტს აქვს მნიშვნელოვანი 

პოტენციალი ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართვის.  

7.5. გაქირავება 

გაქირავების მომსახურებებიდან შეფასდა ბარისახოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სამანქანო 

ტრანსპორტის (დელიკის) და ცხენების გაქირავების სამი მომწოდებელი, ხოლო ჟინვალის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში - სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრი. 

უსაფრთხოება. აღნიშნული ტურისტული მომსახურების მომწოდებლები, გარდა 

სათავგადასავლო ტურიზმის ცენტრისა, ვერ უზრუნველყოფენ უსაფრთხოების მინიმალურ 

ნორმებს. პირველ რიგში ცხენების გაქირავების მომწოდებლებს არ აქვთ სივრცე, სადაც 

ვიზიტორი ადგილზე შეძლებს მისვლას, ცხენისა და აღჭურვილობის შერჩევას. შესაბამისად არ 

აქვთ გათვალისწინებული პირველადი სამედიცინო დახმარების ინვენტარი და დაზღვევის 

კომპონენტი. აღნიშნულიდან გამომდინარე კრიტიკულ პრობლემას წარმოადგენს იურიდიული 

პასუხისმგებლობის საკითხიც, როგორც ინვენტარის დაზიანების, ასევე მომხმარებლის 

დაზარალების შემთხვევაში. 

ობიექტის მართვა. აღნიშნული ობიექტების მუშაობის გამოცდილება დაახლობით 5 წელზე 

მეტია, რაც განაპირობებს ტურიზმის ინდუსტრიაში ორიენტირის ქონას სამომავლო 

განვითარების კუთხით. სატრანსპორტო საშუალებების გაქირავების შემთხვევაში ობიექტები 

ცალკე გამოყოფილი არ არის, მხოლოდ სათავგადასავლო ცენტრს აქვს ბაზა, სადაც ვიზიტორებს 

აქვთ შესაძლებლობა მომსახურების მიღების. სხვა შემთხვევაში დაკავშირება პირადი 

კონტაქტებისა და წინასწარი მობილიზების გზით ხდება. რესპონდენტები აღნიშვავენ რომ  

ემსახურებიან როგორც უცხოელ, ასევე ადგილობრივ ტურისტებს. სეზონურობა როგორც სხვა 

ტურისტული მომსახურების მომწოდებლების შემთხვევაში აქაც იკვეთება. კერძოდ, 

დატვირთულია ივლისის და აგვისტოს თვეები; გარდამავალია -  მაისი, ივნისი, სექტემბერი, 

ოქტომბერი, ხოლო პასიური -  ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი და აპრილი.  

რესპონდენტებს მნიშვნელოვანი პრობლემა აქვთ ობიექტის მართვის კუთხით, ვინაიდან არ 

ახდენენ  ბიუჯეტის დაგეგმვას, არ აქვთ დათვლილი თვითღირებულება და არ იციან რამდენ 

ადამიანს ემსახურებიან სეზონის განმავლობაში. აღნიშნული გარემოებები მათ მუშაობაზე და 

გაყიდვების პროცენტულ მაჩვენებელზეც აისახება. 

მარკეტინგი და პროდუქტის განვითარება. გაქირავების ობიექტები, ზოგადი მოთხოვნებიდან, 

ძირითადად ვერ აკმაყოფილებენ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კომპონენტს. ინფორმაცია 

მათ შესახებ ინტერნეტ სივრცეში არ არის განთავსებული. ასევე სასურველია თუ ადგილზე 

მისულ მომხმარებელს ძირითადი მომსახურების გარდა სხვა დამატებითი პროდუქტსაც 
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შესთავაზებენ მოგების მაქსიმიზაციის მიზნით (მაგ. ორგანიზებული ტურები, რუკების 

გაყიდვა, კვებითი მომსახურება და სხვ).  

ადგილობრივი ტურისტული ღირებულებათა ჯაჭვის გაუმჯობესების მიზნით ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებელ მეწარმეთა კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემები და 

საჭიროებებია: 

 

ა) განთავსების ობიექტები 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 არადამაკმაყოფილებელი ჰიგიენური 

მდგომარეობა  

 სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

თანამედროვე სტანდარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება და ცნობიერების 

დონის ამაღლება. 

 სტუმრის უსაფრთხოების ნორმების 

უგულებელყოფა 

 უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ 

ცოდნის მიწოდება; 

 ფინანსური მხარდაჭერა ობიექტზე 

უსაფრთხოების მინიმალური 

მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად 

(ცეცხლმაქრები, კვამლის დეტექტორები). 

 შენობის, ეზოს და მიმდებარე 

ტერიტორიის შეუსაბამო მდგომარეობა 

 ეზოს მოწყობის, ინტერიერისა და 

ექსტერიერის თანამედროვე 

სტანდარტების შესახებ ცნობიერების 

დონის ამაღლება; 

 ფინანსური მხარდაჭერა ადგილობრივი 

არქიტექტურის სტილის დაცვით შენობის, 

ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის 

მოსაწყობად. 

 სტუმარმასპინძლობის სტანდარტებისა 

და სასტუმროს მართვის საკითხების 

შესახებ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების 

ნაკლებობა 

 სასტუმროს მართვისა და 

სტუმარმასპინძლობის თანამედროვე 

სტანდარტების შესახებ ცოდნის ამაღლება 

 კვების ორგანიზება განთავსების 

ობიექტებში 

 სასტუმროს სასმელების და კვების 

მომსახურების უზრუნველყოფის შესახებ 

ცოდნის შეძენა  
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 დივერსიფიცირებული შეთავაზებების 

ნაკლებობა 

 პროდუქტის, მომსახურების 

დივერსიფიცირების შესახებ ცოდნის 

მიწოდება და ფინანსური მხარდაჭერა 

განვითარების ხელშესაწყობად 

 სანიტარული კვანძების არასათანადო 

მდგომარეობა 

 სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების 

თანამედროვე სტანდარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება და ცნობიერების 

დონის ამაღლება.  

 სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების 

უზრუნველყოფის შესახებ ცოდნის შეძენა 

 ფინანსური მხარდაჭერა სანიტარული 

კვანძების მოსაწყობად.  

 ღამისთევის ღირებულებისა და 

მომსახურების შეუსაბამობა  

 ფასწარმოქმნის შესახებ ცოდნის 

განვითარება 

 ბიუჯეტის დაგეგმვა და მართვა  

 

 

 

 

ბ) კვების ობიექტი 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 კვების ობიექტების სეზონურობა  ცოდნის ამაღლება პროდუქტის 

განვითარებისა და მარკეტინგის  კუთხით. 

 მენიუს შეუსაბამობა კვების ობიექტის 

კატეგორიასთან 

 მენიუს იერსახე და შინაარსი 

 პროდუქტის დაგეგმვა/განვითარებისა და 

მარკეტინგის მიმართულებით 

ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის 

ადგილობრივი სამზარეულოს 

ტრადიციული კერძების წინ წამოწევა. 
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 არადამაკმაყოფილებელი ჰიგიენური 

მდგომარეობა 

 სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების 

თანამედროვე სტანდარტების, სურსათის 

უვნებლობის საკითხების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება, ცნობიერების 

დონის ამაღლება; 

  ფინანსური მხარდაჭერა სამზარეულოს 

და სანიტარული კვანძების მოსაწყობად. 

 უსაფრთხოების ნორმების 

გაუთვალისწინებლობა. 

 სტუმრის უსაფრთხოების  სტანდარტის 

მინიმალური ნორმების შესახებ ცოდნის 

უზრუნველყოფა; 

 ფინანსური მხარდაჭერა ობიექტზე 

უსაფრთხოების მინიმალური 

მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად 

(ცეცხლმაქრები, კვამლის დეტექტორები). 

 

გ) რეწვის ობიექტი 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 რეგიონალური სუვენირების ნაკლებობა  პროდუქციის დახვეწა რეგიონალურობის, 

ფუნქციონალურობის და დიზაინის 

თვალსაზრისით. 

 დახმარება პროდუქციის შეფუთვისა და 

ბრენდირების კუთხით. 

 პროდუქციის გაყიდვის არხებისა და 

გამოფენების/ექსპონირების უნარ-

ჩვევების დაბალი დონე. 

 მარკეტინგის მიმართულებით 

ცნობიერების ამაღლება, მათ შორის 

ექსპონირების მეთოდებისა და 

პრინციპების გაცნობა; გაყიდვების 

არხების (პირდაპირი/ირიბი) 

თანამედროვე მეთოდების შესახებ 

ცოდნის ამაღლება.   

 სახელოსნოების და მასტერკლასების 

სიმცირე 

 რეწვის ოსტატების ფინანსური და 

ტექნიკური მხარდაჭერა სახელოსნოების 

განვითარებისა და მასტერკლასების 

ფორმირების კუთხით. 
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დ) აგრომეურნეობა 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 აგროტურისტული მეურნეობების არ 

არსებობა 

 

 დაბალი ცნობადობა და ადგილობრივი 

აგროპროდუქტების ხელმისაწვდომობის 

პრობლემა ტურისტულ ობიექტებზე 

 არსებული აგრომეურნეობების 

ფინანსური და ტექნიკური დახმარება 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

მოწყობისა და შესაბამისი შეთავაზებების 

ფორმირების შესახებ. 

 დახმარება მარკეტინგის, ბრენდინგის და 

გაყიდვების კუთხით 

 

ე) გაქირავების ობიექტი 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 არასაკმარისი აღჭურვირვილობა და მისი 

მდგომარეობა  

 შესაბამისი აღჭურვილობისთვის 

ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა   

 გაქირავების ობიექტების შესახებ 

ინფორმაცის არ არსებობა ინტერნეტ 

სივრცეში.  

 ზოგადად მარკეტინგისა და 

განსაკუთრებით ელექტრნული 

მარკეტინგის კუთხით ცოდნის გაღმავება. 

 მომხმარებლის უსაფრთხოების 

სტანდარტების უგულებელყოფა  

 პირველადი სამედიცინო დახმარების 

გაწევის შესახებ ცოდნის უზრუნველყოფა. 

 დაზღვევის არქონა    იურიდიული კონსულტირება 

მომხმარებლისა და გამქირავებლის 

პასუხისმგებლობის და ინვენტარის 

დაზღვევის შესახებ. 
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8. დაინტერესებულ მხარეთა  
 

დაინტერესებულ მხარეთა მიერ დასახელებული იქნა შემდეგი პრობლემები და გამოვლენილი 

იქნა საჭიროებები: 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 ადგილობრივი გამყოლების დეფიციტი 

 

 ადგილობრივ დონეზე გამყოლების, 

გიდების მომზადება; 

 ტურისტულ ობიექტების არასათანადო 

ჰიგიენური მდგომარეობა 

 სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 

თანამედროვე სტანდარტების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება და ცნობიერების 

დონის ამაღლება. 

 შეუსაბამო მომსახურების ხარისხი;  

 

 სტუმართმასპინძლობისა და 

მომსახურების სტანდარტების შესახებ 

ცოდნის დონის ამაღლება 

 ტრადიციული არქიტექტურული 

იერსახის დაკარგვა, რაც გრძელვადინ 

ჭრილში შეამცირებს ინტერესს 

ტურიზმის დანიშნულების არეალის 

მიმართ 

 ცოდნის გადაცემა აუთენტური გარემოს 

შენარჩუნების და მისი აუცილებლობა 

ტურისტული მომსახურებების დაგეგმვა-

შეთავაზებისას; 

 ინფრასტრუქტურული კომპონენტის 

მხარდაჭერისას ტრადიციული მასალის 

გამოყენების საჭიროება 

 განთავსების ობიექტების და მისი 

კატეგორიების სიმცირე 

 სხვადასხვა კატეგორიის განთავსების 

ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა  

 აგროტურისტული მეურნეობების არ 

არსებობა 

 არსებული აგრომეურნეობების 

ხელშეწყობა ტურისტული 

ინფრასტრუტურისა და მომსახურებების 

დაგეგმვა შეთავაზებისას, აქცენტით 

ადგილობრივი ტრადიციების 

აღდგენა/შენარჩუნებასა და წინ 

წამოწევაზე  

 ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების 

სიმცირე 

 რეწვის სახელოსნოების განვითარება და 

ტრადიციული ხელსაქმის 

პოპულარიზაცია, მასტერკლასების 

შემუშავება და ტურისტული 

ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებების 

დადგეგმვა-შეთავაზება (მხოლოდ 

ქართული შალის, მცენარეული 

საღებავებით შეღებვისა და ტრადიციული 

ორნამენტებისა და ფერების გამოყენების 

გათვალისწინებით). 
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 საფეხმავლო, ველო, საცხენოსნო 

მარშრუტების სიმცირე, მარკირების 

არქონა 

 საფეხმავლო, ველო, საცხენოსნო 

მარშრუტების დაგეგმვა, განვითარება 

მარკირების ეროვნული სტანდარტის 

გათვალისწინებით, ასევე მცირე 

ტურისტული ინფასტრუქტურის მოწყობა 

 ხარისხის მუდმივობის შენარჩეუნება და 

ხარისხის სტანდარტების არ ცოდნა 

 ხარისხის მართვის საკითხების გაცნობა 

 პროდუქტის განვითარებისა და 

მარკეტინგის მიმართულებით ცოდნისა 

და უნარების არქონა  

 პროდუქტის დაგეგმვა/განვითარებისა და 

მარკეტინგის მიმართულებით 

ცნობიერების ამაღლება და ტრენინგები  

 მომზადებული კადრების დეფიციტი  პროფესიული ტრენინგების 

უზრუნველყოფა 

 საკვები ობიექტების მომსახურების 

ხარისხი 

 სურსათის უვნებლობისა და 

სტუმარმასპინძობის თანამედროვე 

სტანდარტების შესახებ ცნობიერების 

დონის ამაღლება 

 საგრანტო თანხების არამიზნობრივი, 

არარაციონალური და არამდგრადი 

გამოყენება 

 საგრანტო დაფინანსების გაცემა 

წინაპირობების გათვალისწინებით, 

მაგალითად დაყრდნობა საერთაშორისო 

(http://www.eceat.org/) ან ადგილობრივი 

(საქართველოს ეკოტურიზმის 

ასოციაციის) შეფასების კრიტერიუმების  

საფუძველზე,  საგრანტო თანხის 

მოცულობის გაზრდა რაოდენობის 

შემცირების ხარჯზე, რათა შეიქმნას 

ხარისხიანი და მდგრადი ტურისტული 

პროდუქტები (პროგრამის „აწარმოე 

საქართველოში“ ცუდი მაგალითის 

გათვალისწინება); ამასთან 

გათვალისწინებული იყოს მონიტორინგის 

კომპონენტი. 

 

 

9. ტურ-ოპერატორების კვლევის შედეგები 
 

კვლევამ აჩვენა, რომ სამიზნე არეალში ტუროპერატორების უმრავლესობა ფშავ-ხევსურეთის 

მიმართულებით მუშაობს, ხოლო გუდამაყრის ხეობა შეიძლება ითქვას უგულებელყოფილია 

შეთავაზებებისას ტურისტული პროდუქტების, მომსახურებების არარსებობის გამო. ძირითადი 

ინტერესი ტუროპერატორების მხრიდან ფშავში იკვეთება სათავგადასავლო, საჯომარდო 

ბაზებზე (მათ შორის ყაზბეგის ტურიდან მომავალი ვიზიტორებისთვის) და არ სცდება სოფელ 

ჩარგალს ვინაიდან უკანა ფშავში არ არის ტურისტული მომსახურებები განვითარებული. 

http://www.eceat.org/
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პირაქეთა ხევსურეთიდან ძირითადი მოთხოვნაა აბუდელაურის მიმართულებაზე (ზოგჯერ 

ჯუთის ან აწუნთის უღელტეხილის მიმართულებით გზის გაგრძელების პერსპექტივით) და 

გზად შეჩერების პუნქტებს წარმოადგენს საოჯახო სასტუმროები, ან საოჯახო კვებითი 

მომსახურებები. ტურისტული კომპანია „თრეველ შოპი“ აქტიურად მუშაობს საფეხმავლო და 

საცხენოსნო ტურებზე ჩირდილის, ლიქოკის და ოხერხევის ხეობებში. თუმცა პირაქეთა 

ხევსურეთის ვიზიტორების მნიშვნელოვანი სეგმენტის მთავარ ინტერესს მაინც შატილი-მუცოს 

მიმართულება წარმოადგენს. რაც შეეხება გუდამაყრის ხეობას, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

ინტერესი მცირეა; საფეხმავლო ტურები ძირითადად შიდა ტურისტებზეა მორგებული, ხოლო 

გოდერძი ჩოხელის სახლ-მუზეუმი ასევე მხოლოდ შიდა ტურისტების ინტერესის ობიექტს 

წარმოადგენს. 

რაც შეეხება ტურების თემატიკას ძირითადად მუშაობენ კულტრული და სათავგადასავლო 

ტურების კომბინაციაზე, საფეხმავლო და საცხენოსნო ელემენტების გათვალისწინებით. 

ძირითად სეგმენტს ამ მიმართულებით წარმოადგენს დასავლეთი ევროპა, კერძოდ, გერმანია, 

საფრანგეთი, ავსტრია, შვეიცარია, ნიდერლანდები ბელგია და ინგლისი. შემდეგ მოდის 

ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპა: პოლონეთი, ჩეხეთი, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი. 

სამხრეთი ევროპიდან - იტალია; შორეული ქვეყნებიდან - ამერიკა და ავსტრალია. მცირეა 

ინტერესი პოსტ საბჭოთა ქვეყნებიდან, კერძოდ წარმოდგენილია მცირე ინტენსივობით უკრაინა 

და რუსეთი. 

რაც შეეხება ასაკობრივ სეგმენტს კვლევამ აჩვენა, რომ 36-55 წლის ასაკობრივი კატეგორია 

ტურისტების ყველაზე დიდ ნაწილს შეადგენს (43%) (იხ დიაგრამა 18). აღნიშნული სეგმენტი 

ეკონომიკურად ყველაზე აქტიურია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი შემოსავალიდან გამომდინარე 

კომფორტისა და დივერსიფიცირებული ტურისტული პროდუქტის მიმართ მაღალი 

მოთხოვნით გამოირჩევიან. 

 

დიაგრამა 18. ტუროპერატორთა მიერ დასახელებული ძირითადი ასაკობრივი ჯგუფები 

ტურების ხანგრძლივობა განსხვავებულია ვიზიტორთა მოთხოვნის მიხედვით, თუმცა 

საშუალო ხანგრძლივობად ტუროპერატორების მიერ დასახელდა 2-3 დღე (36%). (იხ. დიაგრამა 

19). 
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დიაგრამა 19. ტურების საშუალო ხანგრძლივობა  

განთავსების ობიექტებიდან ტუროპერატორები ძირითადად იყენებენ საოჯახო სასტუმროებს 

და არაგვის სათავგადასავლო ცენტრის კოტეჯებს. ვინაიდან არეალში არ არის წარმოდგენილი 

განთავსების ობიექტების სხვა კატეგორიები, ხოლო სხვა დამატებითი მომსახურებებიდან - 

ცხენების და დელიკების დაქირავებას, მასტერკლასებს საოჯახო სასტუმროებში, ადგილობრივ 

გამყოლებს და სათავგადასავლო ცენტრში შეთავაზებულ სხვადასხვა აქტივობებს.  

ტურიზმის განვითარების ხელისშეშლელი ფაქტორები მრავლად გამოვლინდა სამიზნე 

არეალში. კერძოდ, ადგილობრივ დონეზე მთავარ პრობლემებად ტუროპერატორების მიერ 

დასახელდა:  

- ტურიზმის არამდგრადი განვითარება და სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის 

მექანიზმების არარსებობა;  

- საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემა; 

- საპირფარეშოების არარსებობა; 

- ინფორმაციული ხელმიუწვდომლობა, როგორც ბეჭვდური პროდუქციის სახით, ასევე 

ინტერნეტ სივრცეში;  

- ტურისტული ინფრასტრუქტურის ნაკლებობა კულტურისა და ბუნების ობიექტებთან 

(მანიშნებლები, საინფორმაციო დაფები, მოსასვენებელი სივრცეები); 

- გარემოს დაბინძურება მყარი ნარჩენებით; 

- მაღაზიების, აფთიაქების და სხვა დამხმარე მომსახურებების სიმცირე ან არარსებობა. 

სამეწარმეო დონეზე გამოკვეთილი პრობლემებია: 

- მომსახურების ობიექტების სიმცირე, როგორც კვების ასევე განთავსების კუთხით და 

არჩვანის არქონა კატეგორიების მიხედვით (ძირითადად საოჯახო სასტუმროები და 

სასადილოებია წარმოდგენილი)  

- კვების ობიექტებზე ჰიგიენისა და სურსათის უვნებლობის საკითხების 

უგულებელყოფა;  
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- დივერსიფიცირებული ტურისტული შეთავაზებების ნაკლებობა, მაგალითად 

ფოლკლორის, ტრადიციული ხელსაქმის, აგროტურისტული მომსახურებების, 

სათავგადასავლო აქტივობების  კუთხით; 

- მომსახურების დაბალი ხარისხი/არაკვალიფიციური პერსონალი როგორც 

განთავსების, ასევე კვების ობიექტებში; ადგილობრივი კვალიფიციური 

გიდების/გამყოლების დეფიციტი; გაქირავების მომსახურებებზე აღჭურვილობების 

ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების დაცვის უგულებელყოფა; 

- უნაღდო ანგარიშსწორების არ არსებობა. 

მწვავე სიტუაციაა ხევსურეთში, არსებული ტურისტული მომსახურებების ხარისხის კუთხით  

(იხ. დიაგრამა 20), ხოლო გუდამაყარი ვერ შეფასდა აღნიშნული არეალის ტურისტულ 

შეთავაზებებში გაუთვალისწინებლობის გამო. თუ გავითვალისწინებთ სამიზნე არეალის 

ტურისტულ პოტენციალს, ტურისტული მომსახურებების დაბალი ხარისხი მნიშვნელოვნად 

აფერხებს ტურიზმის დანიშნულების ადგილის განვითარებას, რაც გადაუდებელი წესით 

საჭიროებს კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებას ბიზნესის მართვისა და მომსახურების გაწევის 

კუთხით. რაც შეეხება პროდუქტის დივერსიფიკაციას, ამ მხრივ ყველგან რთული სიტუაციაა 

(იხ. დიაგრამა 21). საჭიროა ახალი ტურისტული პროდუქტების განვითარება როგორც 

ადგილობრივ ასევე სამეწარმეო დონეებზე. ასევე ხელშეწყობა მათი სწორი შეფუთვისა და 

პოზიციონირების მხრივ. 

 

დიაგრამა 20. ტუროპერატორთა მიერ შეფასებული მომსახურებების ხარისხი სამიზნე არეალების მიხედვით 

 

დიაგრამა 21. ტუროპერატორების მიერ გამოვლენილი ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირება არეალების 
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თუმცა, მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, ტურისტების შთაბეჭდილება საკმაოდ 

დადებითია (იხ. დიაგრამა 22), რაც ცალსახად ტურიზმის მართვის მდგრადი განვითარების 

გადაუდებელ აუცილებლობას უსვამს ხაზს.  

 

დიაგრამა 22. ტუროპერატორთა მიერ დასახელებული ტურისტთა შთაბეჭდილება  

ტუროპერატორების კვლევის ეტაპზე გამოვლენილი პრობლემები და განვითარების საჭირო 

რეკომენდაციები: 

გამოვლენილი პრობლემა საჭიროება 

 ადგილობრივი 

გამყოლების/გიდების დეფიციტი; 

 არსებული გამყოლებისა და 

გიდების დაბალი კვალიფიკაცია; 

 ორგანიზებული ტურების და 

საფეხმავლო მარშრუტების სიმცირე. 

 ადგილობრივი გამყოლებისა და 

გიდების მომზადება/გადამზადება 

უცხო ენების, გიდის კომპეტენციების 

და უსაფრთხოების საკითხებში; 

 გამყოლების სერვისის მიმწოდებელი 

ადგილობრივი კომპანიების 

განვითარება; 

 აუთვისებელი ტურისტული 

მარშრუტებისა და არეალების წინ 

წამოწევა, ახალი ტურისტული 

პროდუქტების (ტურების) 

განვითარება ინფრასტრუქტურისა და 

ინტერპრეტაციის უზრუნველყოფით. 

ახალი ტურისტული პროდუქტების 

შექმნის გზით ტურისტთა ნაკადების 

გადანაწილება სხვა ტურისტულად 

მიმზიდველ ადგილებზე (უკანაფშავი, 

გუდამაყარი). 
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 სამომხმარებლო სექტორში რუსული 

და ინგლისური ენების 

საკომუნიკაციო დონეზე არ ცოდნა. 

 ადგილობრივ ტურისტული 

პროდუქტის მომწოდებლების მიერ 

რუსული და ინგლისური ენების 

ინტენსიური, პრაქტიკული სწავლება. 

 განთავსების ობიექტებში 

კომფორტის  ნაკლებობა და 

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები 

უგულებელყოფა (მაგ. სანიტარული 

კვანძები, ხარისხიანი მატრასები და 

თეთრეული); 

 

 დივერსიფიცირებული 

ტურისტული პროდუქტის სიმწირე.  

 საოჯახო სასტუმროს მოწყობის 

სტანდარტებისა და მართვის 

საკითხების შესახებ ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების განვითარება, 

ფინანსური მხარდაჭერა; 

 ტურისტული პროდუქტის 

დივერსიფიცირებისთვის საჭირო 

კომპეტენციების განვითარება და 

ფინანსური მხარდაჭერა. კერძოდ, 

პროდუქტის/მომსახურების 

გამრავალფეროვნება გაზრდიდა 

ტურისტულ ლოკაციაზე, ობიექტზე 

ვიზიტის ხანგრძლვობას და ხელს 

შეუწყობდა სხვადასხვა მიზნობრივი 

ჯგუფების მოზიდვას. 

 სასტუმროების განვითარების 

ხელშეწყობა 

 ტუროპერატორებთან მოქნილი 

თანამშრომლობის ფორმების 

ნაკლებობა; 

 შუამავლებთან მომსახურებისა და 

გრძელვადიანი თანამშრომლობის 

შესახებ ცოდნის განვითარება (მათ 

შორის ფასდაკლებების, 

ექსკლუზიური მომსახურების 

შეთავაზება, ა.შ) 

 კვების ობიექტების სიმცირე და 

არჩევანის არქონა კატეგორიების 

მიხედვით; 

 მომსახურების დაბალი ხარისხი; 

 მენიუს შეუსაბამობა კვების 

ობიექტის კატეგორიასთან; 

ტურისტული მენიუს არარსებობა; 

 დივერსიფიცირებული 

შეთავაზებების სიმწირე (მაგ. 

კულინარიული მასტერკლასები, 

ფოლკლორული საღამოები). 

 დივერსიფიცირებული კვების 

ობიექტების კატეგორიების 

განვითარების ხელშეწყობა 

 ცოდნის უზრუნველყოფა კვების 

ობიექტების კადრებისთვის შემდეგი 

მიმართულებებით: 

- სურსათის უვნებლობა და ჰიგიენა; 

ადგილობრივი სამზარეულოს 

განვითარება და წარმოჩენა; 

- პროდუქციის (კერძების) 

დივერსიფიცირება და მათი სწორად 

წარმოჩენა მენიუში,  (აქცენტით 

ადგილობრივ კერძებზე); 
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  - კვების ობიექტის ტიპოლოგია და 

მისი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა 

და ატრიბუტიკა.  

 კულტურული ცნობიერება და 

სტუმარმასპინძლობის 

სტანდარტების ცოდნის დაბალი 

დონე. 

 ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება 

კლიენტებთან ურთიერთობის 

სტანდარტების კუთხით; 

  ინტერკულტურული კომპეტენციის 

განვითარება. 

 

 ადგილზე დივერსიფიცირებული 

ტურისტული პროდუქტების 

ნაკლებობა    

 ადგილობრივი რეწვის ოსტატების 

მხარდაჭერა პროდუქციისა და 

მასტერკლასების განვითარებისა და 

სახელოსნოების მოწყობის კუთხით, 

სადაც ვიზიტორებს წარმოების 

პროცესის გაცნობის, მონაწილეობისა 

და ხელნაკეთი ნივთების შეძენის 

საშუალება ექნებათ, 

 აგროტურისტული მეურნეობების 

განვითარება შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურისა და სურსათის 

უვნებლობის საკითხების 

გათვალისწინებთ, სადაც ვიზიტორებს 

აგროტურისტულ აქტივობებში 

მონაწილეობის ან დაკვირვების, 

პროდუქტის დაგემოვნების და 

შეფუთული პროდუქციის შეძენის 

საშუალება ექნებათ; 

 გაქირავების მომსახურებების 

განვითარება საჭირო აღჭურვილობისა 

და უსაფრთოების ნორმების დაცვის 

გათვალისწინებით.  

 ბიზნესის თანამედროვე უნარ-

ჩვევებისა და ცოდნის დაბალი დონე; 

 ბიზნესის თანამედროვე უნარ-ჩვების 

განვითარება და ცოდნის დონის 

ამაღლება.  
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10. დასკვნები 
 

განხორციელებულმა კვლევებმა და ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზმა გამოკვეთა 

ტურიზმის სექტორის გაძლიერების აუცილებლობა სამიზნე არეალში. 

დღევანდელი მდგომარეობით, ტურიზმის განვითარება არეალში არათანაბარია და 

ძირითადად კონცენტრირდება ცენტრალურ გზაზე და მიმდებარე სოფლებში, ხოლო 

გუდამაყრის და უკანაფშავის რესურსი ტურისტულად შეიძლება ითქვას სრულიად 

აუთვისებელია. აღნიშნული გარემოება განპირობა შატილის და აბუდელაურის ტბების 

მიმართულებაზე არსებულმა მოთხოვნამ, რასაც ხელი შეუწყო სამიზნე არეალში 

განხორციელებულმა სამთავრობო თუ არასამთავრობო პროექტებმა. ტურიზმის ლოკალიზების 

გაშლა კონცენტრირებადი ადგილებიდან ერთის მხრივ ტურისტული გადახურებისგან 

განტვირთავს არეალს, ხოლო მეორეს მხრივ მოსახლეობის ჩართვა ტურიზმის მდგრად 

განვითარებაში ხელს შეუწყობს მათ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და მიგრაციული 

პროცესების უკუსვლას.  

განთავსების ობიექტებიდან ძირითადად ფუნქციონირებენ საოჯახო სასტუმროები და 

საკემპინგე ადგილები, რომელთა მუშაობა არეალში სეზონურია ზამთარში გათბობის 

საშუალებების არარსებობის გამო. კერძოდ, არეალში არ არის გაზიფიცირება, რაც აფერხებს 

ობიექტების მუშაობას წლის ყველა სეზონზე. 

კვების ობიექტებიდან ძირითადად ფუნქციონირებენ სასადილოები, რომელთა მიზნობრივ 

სეგმენტს უმეტესწილად ადგილობრივი მოსახლეობა წარმოადგენს. ენობრივი ბარიერი, 

მოსახურების დაბალი ხარისხი, შეთავაზებებში ადგლობრივი სამზარეულოს წარმოჩენის 

უგულებელყოფა აისახება როგორც შუამავალი რგოლის, ტუროპერატორების, ასევე 

ინდივიუალური მოგზაურების მხრიდან ნაკლებ ინტერესზე არეალში არსებული კვების 

ობიექტების მიმართ.  

რეწვის ოსტატები არეალში გარკვეულწიად ჩართულები არიან ტურიზმის ინდუსტრიაში, 

თუმცა საჭიროებენ ხელშეწყობას მასტერკლასებისა და პროდუქტის შეფუთვის კუთხით, ხოლო 

რაც შეეხება აგრომეურნეობები - ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურებების 

დამატებას, რათა ვიზიტორებს შეეძლოთ წარმოების პროცესის გაცნობა და სურვილისამებრ 

მონაწილეობა. ასევე ნაკლებია მათი ჩართულობა ადგილობრივი ტურისტული ობიექტების 

მომაგარებაში, რაც შესაბამისად აისახება ადგილობრივი ეკონომიკური ჯაჭვის 

განვითარებაზეც.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტურიზმის ბიზნესით დაინტერესებული მოსახლეობა 

საჭიროებს დამატებით ტრენინგებს ტურისტული ბიზნესის მართვის და სერვისის მიწოდების 
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კუთხით. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია დონორებთან და რეგიონალურ პროფესიულ 

სასწავლებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. 

რაც შეეხება ტურისტულ ინფრასტრუქტურას, დამატებით საჭიროებს განვითარებას 

სახელმწიფო ან დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით. მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად პირველ ეტაპზე უნდა მომზადდეს მეთოდოლოგიურ 

ნაწილში აღნიშნული მეთოდიკით საფეხმავლო ბილიკების მოწყობის და აგრეთვე 

საქართველოს საფეხმავლო ბილიკების ტექნიკური რეგლამენტის საფუძველზე მარკირების 

პროექტები და შემდეგ მოხდეს მათი კეთილმოწყობა. ასევე მნიშვნელოვანია საკვანძო 

ადგილებზე და ტურისტულ ობიექტებთან მოეწყოს დახლები ადგილობრივი ხელნაკეთი 

ნივთებისა და კვების პროდუქტების სარეალიზაციოდ. 

 

10.1 რეკომენდაციები  
ინტერვენციი

ს ობიექტი 

ინტერვენცია პასუხისმგებელი 

უწყება 

ინტერვენციის 

შედეგი 
ტურიზმის 

სამსახურის 

თანამშრომლებ

ის შესაბამისი 

ცოდნის 

განვითარება 

და მათი 

კომპეტენციის 

გაფართოება 

პოზიციების მიხედვით სამუშაო გრაფიკის 

გაწერა; მოკლევადიანი ტრენინგები 

კონკრეტული მიმართულებებით, როგორიც 

არის ტურიზმის მომსახურების ხარისხის 

შეფასება, ტურისტული პროდუქტის 

განვითარება, ციფრული მარკეტინგი, 

ღონისძიებების მენეჯმენტი, გაცნობითი 

ტურებიადგილობრივი ტურიზმის მართვის 

ორგანიზაციებში (DMO) და სხვ. 

ააიპ „დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, დონორი 

ორგანიზაციები 

პროფესიონალი 

ჯგუფი 

სატრანსპორტო 

სისტემის 

გამართვა 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; 

გამართული და უსაფრთხო მუნიციპალური  

ტრანსპორტის უზრნველყოფა; ინფორმაციული 

ხელმისაწვდომობა სატრანსპორტო განრიგის 

შესახებ ელექტრონულ სივრცეში როგორ 

ადგილობრივი, ასევე უცხოელი 

ტურისტებისთვის; მძღოლებისთვის მარტივ 

საკომუნიკაციო დონეზე უცხო ენებს ცოდნა 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, დუშეთის 

მერია, დონორი 

ორგანიზაციები 

გამარტივებული 

მიღწევადობა და 

გამართული 

სატრანსპორტო 

სერვისი 

ტურისტული 

ბილიკები 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის არსებულ 

მარშრუტებზე ინფრასტრუქტურის განვითარება 

და ინტერპრეტაცია; პოტენციური ტურისტული 

მარშრუტების განვითარების ხელშეწყობა თემის 

ჩართულობით (იხ. თავი ქვეთავი 10.1) 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დუშეთის 

მერია, დონორი 

ორგანიზაციები 

მარკირებული 

და 

ინტერპრეტირებ

ული 

ტურისტული 

ბილიკები და 

მათ მიმდებარე 

განვითარებული 

სხვადასხვა 

ტიპის 

ტურისტული 

პროდუქტები 
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განთავსების 

ობიექტები 

სხვადასხვა კატეგორიის განთავსების 

ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა და 

დახმარება ინდივიდუალური საჭიროებების, 

უსაფრთხოების და მოწყობის აუცილებელი 

სტანდარტების გათვალისწინებით 

https://www.countryliving.com/life/travel/g1961193

4/glamping/; მაგ. საოჯახო სასტუმროების 

შემთხვევაში მთავარი პრობლემების 

აღმოფხვრის მიზნით: სველი წერტილების 

დამატება (ძირითადად ოჯახის მოხმარებაშია 

ამჟამად), ხარისხიანი მატრასების და 

თეთრეულის უზრუნველყოფა, გათბობის 

სისტემის გამართვა რათა შემცირდეს 

ობიექტების სეზონური მუშაობა; სხვა 

დამატებითი საჭიროებების შემთხვევაში 

გათვალისწინებული იყოს უსაფრთხოების 

ზომები, ადგილბრივი არქიტექტურული 

იერსახის წინ წამოწევა და შეთავაზებისას 

ტრადიციული საქმიანობის გაცნობა 

პოპულარიზაცია.  

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დუშეთის 

მერია, დონორი 

ორგანიზაციები 

განვითარებული 

განთავსების 

ობიექტები 

უსაფრთხოების 

ზომების 

გათვალისწინები

თ, აუთენტური 

გარემოს 

უზრუნველყოფი

თ, და 

ტრადიციული 

საქმიანობის, 

ხელსაქმის, 

კულინარიის და 

სხვათა წინ 

წამოწევით, 

შეთავაზებით 

აგროტურისტუ

ლი 

მეურნეობების 

განვითარება 

საგრანტო პროექტები აგროტურისტული 

მეურნეობების განსავითარებლად. კერძოდ, 

არსებული აგრომეურნეობებისთვის (მცირე, 

საშუალო) ტურისტული ინფრასტრუქტურისა 

და მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა 

ადგილობრივი ტრადიციული იერსახის 

გათვალისწინებით ინფრასტრუქტურის 

მოწყობისას, ხოლო შეთავაზებისას 

ტრადიციული კვების პროდუქტების 

განვითარებისა და პროპულარიზაციის 

ხელშეწყობა. სასურველია განვითარების 

ხელშემწყობ წინაპირობად განიხილებოდეს 

ევროპული სტანდარტი აგროტურისტული 

ობიექტების მოწყობისა და მართვის 

(http://www.eceat.org/), ან ადგილობრივ 

დონეზე საქართველოს ეკოტურიზმის 

ასოციაციის შემუშავებული შეფასების 

კრიტერიუმებით მოხდეს ხელმძღვანელობა.  

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დუშეთის 

მერია, საერთაშორისო 

და ადგილობრივი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

განვითარებული 

აგროტურისტულ

ი მეურნეობები, 

აღდგენილი 

ტრადიციები   

კვების 

ობიექტების 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

კვების ობექტების ხელშეწყობა ტურიზმის 

ინდუსტრიაში ჩართვის კუთხით. კერძოდ, 

მხარდაჭერა ინფრასტრუქტურის, ინვენტარისა 

და ტექნიკური დახმარების კუთხით, რათა 

ობიექტის კატეგორია შესაბამისობაში მოვიდეს 

მის კონცეფციასთან. 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივი 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

განვითარებული 

და სხვადასხვა 

მინობრივ 

სეგმენტზე 

პოზიციონირებუ

ლი კვების 

ობიექტები. 

https://www.countryliving.com/life/travel/g19611934/glamping/
https://www.countryliving.com/life/travel/g19611934/glamping/
http://www.eceat.org/
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რეწვის 

სახელოსნოები

ს განვითარება 

საგრანტო პროექტები რეწვის ოსტატების 

ხელშესაწყობად. კერძოდ დახმარება 

ტრადიციული ხელსაქმის აღდგენის კუთხით, 

რაშიც იგულისხმება ქართული შალის და 

ბუნებრივი საღებავების გამოყენება 

პროდუქციის შექმნისას, ასევე სახელოსნოების 

მოწყობა ტრადიციული არქიტექტურის და 

ეთნოგრაფიული ელემენტების 

გათვალისწინებით, რანჟირებული 

მასტერკლასების განვითარების ხელშეწყობა და 

პროდუქციის ბრენდინგი. 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო,ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დონორი 

ორგანიზაციები; 

პროფესიული 

გაერთიანებები/ასოცია

ციები (მაგალითად 

ტრადიციული რეწვის 

ასოციაცია) 

განვითარებული 

რეწვის 

ოსტატები, 

აღდგენილი 

ხელსაქმის 

ტრადიცია, 

ახალგარდა 

თაობის 

მონაწილეობა 

ტრადიციის 

გასაგრძელებლა

დ. 

გაქირავების 

ობიექტები 

ცხენების, სამთო ველოსიპედების გაქირავების 

ხელშეწყობა აღჭურვილობების 

უზრუნველსაყოფად უსაფრთხოების ზომების 

გათვალისწინებით,  

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დონორი 

ორგანიზაციები; 

პროფესიული 

გაერთიანებები/ასოცია

ციები 

განვითარებული 

გაქირავების 

ობიექტები 

უსაფრთოებისა 

და 

მომსახურების 

ხარისხის 

უზრუნველყოფი

თ; 

ინფორმაციული 

უზრუნველყოფი

თ როგორც 

ქართველი, ისე 

უცხოელი 

მომხმარებლისთ

ვის. 

ტრენინგები 

კერძო 

სექტორისთვის 

 

 

 იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი # 8 რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დუშეთის 

მერია, დონორი 

ორგანიზაციები;  

გაუმოჯობესებუ

ლი 

მომსახურების 

ხარისხი 

მარკეტინგი ტურიზმის სამსახურის მიერ მართული ვებ 

გვერდი, სადაც სისტემატიური ხასიათი ექნება 

ინფორმაციის განახლებას, 

https://experiencecaucasus.com, ტურისტული 

მომსახურების მომწოდებლების დამატება, 

რომლებიც შეესაბამებიან წინასწარ 

შეთანხმებულ მომსახურების სტანდარტებს; 

ბეჭვდითი პროდუქციის ხელმისაწვდომობა 

საინფორმაციო ცენტრებში; საინფორმაციო 

ტურების ორგანიზება განვითარებული 

ტურისტული პროდუქტების წარდგენის 

მიზნით; 

კალენდარული ღონისძიებების ორგანიზება 

თემის ჩართულობით მთელი წლის 

რეგიონალური 

განვითარების 

სააგენტო, ააიპ 

„დუშეთის 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

დაცვის და ტურიზმის 

განვითარების 

ცენტრი“, დუშეთის 

მერია,   

დონორი 

ორგანიზაციები; 

გაუმჯობესებულ

ი მარკეტინგული 

საკომუნიკაციო 

არხები; 

ტურიზმის 

სამსახურის, 

როგორც 

მედიატორის 

გაძლიერება 

https://experiencecaucasus.com/
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განმავლობაში ცნობადობისა და მოთხოვნის 

გაზრდის მიზნით (განსაკუთრებით პასიურ და 

გარდამავალ სეზონებზე); 

 

 

ცხრილი 8. რეკომენდებული ტრენინგ პროგრამა 

ტრენინგ მოდული მიზნობრივი ჯგუფი თემები 

განთავსების მენეჯმენტი განთავსების 

ობიექტები 

 საოჯახო 

სასტუმროს/სასტუმროს/საკემპინგე 

ადგილის მოწყობის სტანდარტი; 

 უსაფრთხოების ნორმები; 

 განთავსების ობიექტის აუცილებელი 

ინფრასტრუქტურა;  

 გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაცია 

ტექნიკური და ინფრასტრუქტურული 

განვითარების ხარჯზე; 

 დაცული ტერიტორიები, მისი 

ვიზიტორები და მათი ქცევა; 

 ძირითადი და დამატებითი 

მომსახურებების დაგეგმვა და 

განვითარება; 

 სტუმრის მომსახურების ეტაპები: ჯავშნის 

მიღება, სტუმრის დახვედრა და 

მასპინძლობა, კვებითი მომსახურება და 

კვების თავისებურებები, სურსათის 

უვნებლობის საკითხები, დასუფთავების 

სტანდარტი, ანგარიშსწორება; 

 ფასწარმოქმნის პოლიტიკა საოჯახო 

სასტუმროში; 

 მარკეტინგი და გაყიდვები; 

 ბიზნეს გეგმის შედგენა. 

სარესტორნე და კვებითი 

მომსახურების 

მენეჯმენტი 

კვების ობიექტები  კვების ობიექტთა კლასიფიკაცია, 

მომსახურებები და შეფასების 

კრიტერიუმები კატეგორიის მიხედვით; 

 მენიუ, როგორ ობიექტის მთავარი 

მარკეტინგული ინსტრუმენტი; 

ტურისტული მენიუს შემუშავება კვების 

ობიექტის კატეგორიიდან გამომდინარე; 
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 საოპერაციო საკითხები: შესყიდვები, 

სასწყობო განაწილება, პროდუქციის 

წარმოება და მომსახურება; 

 სურსათის უვნებლობის მოთხოვნები; 

 მომსახურების ხარისხის მართვა; 

 მარკეტინგული მიქსი და მარკეტინგული 

კომუნიკაციები საზოგადოებრივი კვების 

სექტორში. 

აგროტურისტული 

მეურნეობების მართვა 

აგროტურისტული 

მეურნეობები 

 აგროტურიზმის განვითარების ძირითადი 

პრინციპები; 

 აგროტურისტული მეურნეობების საერთო 

სტანდარტები და უსაფრთხოების 

ნორმები; 

 ძირითადი და დამატებითი 

მომსახურებების დაგეგმვა-განვითარება; 

 აგროტურისტული პროდუქტის 

შეფუთვისა და ბრენდირების საკითხები; 

 მარკეტინგი და გაყიდვები. 

რეწვის პროდუქციის 

განვითარება და 

ბრენდინგი 

რეწვის ოსტატები  პროდუქციის განვითარება; 

 ბრენდირება და პოზიციონირება; 

შეფუთვა, საინფორმაციო ბარათების 

შექმნა; 

 სახელოსნოს მოწყობა; 

 ვორქშოფების შემუშავება; 

 მარკეტინგი და გაყიდვები. 

გაქირავების ობიექტების 

მართვა 

ცხენების, მანქანების, 

ველოსიპედების 

გაქირავება 

 ობიექტების მართვა; 

 მომხმარებლის უსაფრთხოება 

 დაზღვევა და პასუხისმგებლობა 

 დივერსიფიცირებული შეთავაზებების 

განვითარება 

 ელექტრონული მარკეტინგი 
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10.1. არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე არსებული პოტენციური 

ტურისტული მარშრუტები და რეკომენდაციები 

საპროექტო არეალის ტერიტორიაზე პოტენციური ტურისტული მარშრუტები მოიცავს 

მდინარე ხევსურეთის არაგვის და ფშავის არაგვის ხეობების მარჯვენა და მარცხენა ფერდობებს. 

ასევე, შავი არაგვის და მისი შენაკადების მცირე ხეობებს. არაგვის დაცული ლანდშაფტის 

ფარგლებში ფშავისა და ხევსურეთის ტერიტორიაზე პოტენციურ ტურისტულ მარშრუტებად 

შეგვიძლია განვიხილოთ მდინარე არაგვის  მარჯვენა ფერდობებზე მდებარე სოფლების 

დამაკავშირებელი ერთიანი ტურისტული ბილიკები და მდინარის მარცხენა ფერდობზე 

მდებარე სოფლების დამაკვშირებელი ბილიკები. 

   რუკა 5 

ასევე, შესაძლებელია გაკეთდეს ფშავი-გუდამაყრის, პირაქეთა ხევსურეთი - ფშავი, პირაქეთა 

ხევსურეთი - გუდამაყარი, პირიქითა ხევსურეთი - უკანაფშავის, გუდამაყარი - ხევის 

დამაკავშირებელი მარშრუტები.  
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რუკა 6. 

გუდამაყრის ხეობა იძლევა საშუალებას შეიქმნას მცირე შიდა წრიული საფხემავლო და 

საცხენოსნო მარშრუტები, რომელიც დააკავშირებს მდინარეების ბაკურხევისა და რეკას 

ხეობებს. 

რუკა 7. 

საპროექტო არეალში პოტენციური მარშრუტების განვითარება უნდა ემყარებოდეს 

მარშრუტების მოწყობის საერთაშორისო სტანდარტებს და უნდა მოცავდეს მისი განვითარების 

სამ ეტაპს: დაგეგმვა, დაპროექტება, მშენებლობა. აუცილებელია პოტენციური მარშრუტები 

დეტალურად იქნეს შესწავლილი უშუალოდ ველზე და დაპროექტებული ყველა მისი ნიუანსის 

გათვალისწინებით (რელიეფის თავისებურებანი, კლიმატი, ჰიდროლოგია, მცენარეული 
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საფარი). საჭიროა მარშრუტების მარკირება განხორციელდეს დამტკიცებული რეგლამენტით. 

მარშრუტის ინტერესის წერტილებზე სასურველია საინტერპრეტაციო დაფების მონტაჟი. 

გრძელ და რთულ მარშრუტებზე სასურველია მოეწყოს ტურისტული თავშესაფრები, 

საკემპინგე და საპიკნიკე ადგილები.  
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