
1

ტურიზმის საფუძვლები

 
 

ლარისა დოლიკაშვილი 

კობა არაბული 

 

 

 

ტურიზმის საფუძვლები 
სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის 

(პირველი წიგნი - თეორიული სახელმძღვანელო) 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

2021 წელი 



2
 

 

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი და პროფესიული 
სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, ტურიზმითა და ტურისტული ინდუსტრიის ევოლუციით 
დაინტერესებული სპეციალისტებისა და მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

წიგნში გამოყენებულია ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მასალები, მიმდინარე 
პერიოდისათვის საქართველოში და საზღვარგარეთ გამოცემული შესაბამისი ლიტერატურა, 
რომლებიც გადამუშავდა უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სასწავლო გეგმისა და პროგრამის 
შესაბამისად. 

უკამათო ჭეშმარიტებაა, რომ ტურიზმის ფუნდამენტური პრინციპები უცვლელია, თუმცა 
მათი გამოყენების მექანიზმები მუდმივად ცვალებადია, მუდმივადაა გადასახედი და 
გასაახლებელი, დარგის დინამიური განვითარებისა და თანადროული ეკონომიკური გამოწვევების 
შესაბამისად. სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე  ჩათვალეს წიგნის ავტორებმა, კიდევ ერთხელ 
გადაეხედათ არა მარტო საკუთარი, არამედ ქვეყნის შიგნით და, შესაძლებლობის ფარგლებში, 
საზღვარგარეთის ქვეყნებში გამოშვებული, ანალოგიური ნამუშევრებისათვის; გაეანალიზებინათ 
XXI საუკუნის დასაწყისში, დარგში და ჩვენი ქვეყნის რეალობაში, მიმდინარე ობიექტური 
ცვლილებები, ახალი ტენდენციები და ყოველივე ამის საფუძველზე მოეწოდებინათ თქვენთვის 
სერიოზულად გადამუშავებული სახელმძღვანელო. მისი ელექტრონულ ვარიანტად მომზადება-
გამოცემის გადაწყვეტილებამ, პრაქტიკულად პირველად,  მოგვცა გვერდის ფორმატისა და 
რაოდენობის, ფერადოვნების, დამატებითი და დამხმარე მასალების შეუზღუდველად გამოყენების 
შესაძლებლობა. აღნიშნულმა, „ტურიზმის საფუძვლები“, როგორც უაღრესად საინტერესო და 
მრავალმხრივი დარგის პირველი გაცნობისთვის, მის ძირითად პოლიტიკურ, სოციალ-ეკონომიკურ, 
კულტურულ-რეკრეოლოგიურ მოტივებსა და შედეგებში გარკვევისთვის გამიზნული 
სახელმძღვანელო, უდავოდ კიდევ უფრო საინტერესო და მაქსიმალურად 
პრაგმატული/გამოყენებადი გახადა. 

სახელმძღვანელო ორი წიგნისაგან (თეორიული სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 
სავარჯიშოები) შედგება;  თეორიული სახელმძღვანელო რამოდენიმე ნაწილისაგან შედგება. 
თითოეული მათგანი ლოგიკურად, ისტორიული განვითარების ეტაპების შესაბამისად, 

გვაპოვნინებს პასუხებს იმ კითხვებზე, რომლებიც ყოველთვის ჩნდება საზოგადოებრივი 
განვითარების პროცესის კომპლექსური ანალიზის პერიოდში. მისი შინაარსობრივი 
სტრუქტურის ჩამოყალიბებისათვის, როგორც უკვე იყო აღნიშნული, უნივერსიტეტის სასწავლო 
პროგრამასთან ერთად, გამოყენებული იქნა ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მასალა. თეორიული 
სახელმძღვანელოს იდენტურად არის შედგენილი პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებულიც, 
რომელშიც თეორიული ნაწილის სტრუქტურის ადექვატურად, ნახავთ კითხვებისა და პასუხების 
ვარიანტებს, რომელთა მსგავსს არაერთხელ დაგისვამენ სწავლის, შუალედური თუ საბოლოო 
გამოცდისას; სიტუაციურ ამოცანებსა და სავარჯიშოებს, რომლებიც ტურისტული საქმიანობის 
რეალური პრაქტიკიდან და ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობებიდან გამომდინარეობს. 
 

სახელმძღვანელო მომზადებულია 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ მხარდაჭერით 

ავტორები: კობა არაბული - სეუ-ს აფილირებული სრული პროფესორი, 
ეკონომიკის  აკადემიური დოქტორი; 

ლარისა დოლიკაშვილი - სეუ-ს აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, 
ეკონომიკის  აკადემიური დოქტორი; 

© ყველა უფლება დაცულია. ამ წიგნის არც ერთი ნაწილი  არცერთი ფორმით და 
საშუალებით, არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს საავტორო უფლების მქონე სუბიექტის 
ნებართვის გარეშე.  
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ავტორებისაგან 

ჩვენო ახალგაზრდა 
მეგობარო, თუკი თქვენ, 
თქვენი პირველი დამოუ-
კიდებელი არჩევანის წინ, 
ფიქრობთ, რომ ტურიზმი 
- საკმაოდ „ლამაზი და 
ფერადოვანი“ სათამაშოა - 
გაწკრიალებული ოფი-
სები, ულტრათანამედ-
როვე მანქანები, სახეგა-
ბრწყინებული პერსონა-
ლი, რომელიც მხოლოდ 

თქვენს გამოჩენას ელოდება - სერიოზულად ცდებით! 

დიახ, თანამედროვე ტურიზმი ასეთია - ეპოქის თანადროული ტექნიკა-ტექნო-
ლოგიური სიახლეებით გაჯერებული, უაღრესად მრავალფეროვანი, ტურისტებისა 
და ადექვატური ფინანსების ფანტასტიკური ოდენობის მამოძრავებელი, მთელი 
რიგი ქვეყნებისათვის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი პრიორიტეტი და 
ა.შ., მაგრამ აქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ ტურიზმი არის 24 საათიანი, 
მაღალკვალიფიციური, დაუღალავი შრომა მთელი წლის, წელიწადის ყოველი 
დროის განმავლობაში; ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, როდესაც ტურისტულ 
ბაზარს უნდა შესთავაზოთ თითოეული დამსვენებლის სურვილსა და გემოვნებაზე, 
ფინანსურ შესაძლებლობებზე გათვლილი, მუდმივად განახლებადი, ტურისტული 
პროდუქტი, რომელიც მათ განუმეორებელ სიამოვნებას, ხოლო თქვენ - შესაბამის 
შემოსავლებს მოგიტანთ. 

ფიქრობთ - ადვილია? დაგვერწმუნეთ - არა! თუმცა მოდით ნუ ვიჩქარებთ, თქვენ 
თვითონ დარწმუნდით იმაში, თუ რა არის მითი და რა - სინამდვილე.  

დაიწყეთ ამ წიგნით, რომელიც, გარკვეული ლოგიკური თანმიმდევრობით, 
შეგიძღვებათ იმ ფანტასტიკურ სამყაროში, მსოფლიო ტურიზმი რომ ჰქვია. 

გისურვებთ წარმატებებს! 

 

 

ლ. დოლიკაშვილი  

კ. არაბული
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სარჩევი 

ნაწილი პირველი - შესავალი გლობალურ ტურიზმში 

- შესავალი - კეთილი მგზავრობა! 
- რატომ მოგზაურობს ხალხი? 
- მოგზაურობის მოტივაცია 
- რატომ ისვენებს ადამიანი - როგორ გაჩნდა მოთხოვნილება ტურიზმზე? 
- რაზეა დამოკიდებული საზოგადოების ცივილიზებულობის ხარისხი? 

თავი 1. ტურიზმი თანამედროვე სამყაროში - მისი მრავალსახეობა 

- შესავალი 
- ტურიზმი - როგორც ეკონომიკური საქმიანობა 
- ტურიზმი - როგორც კულტურათაშორისი ურთიერთობა;  
- ტურიზმი - როგორც ერთიანი მსოფლიო ბაზარი; 
- ტურიზმი - როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა; 
- დასკვნა  

თავი 2. ტურიზმის განვითარების ისტორია 

- შესავალი  
- პირველყოფილი ტურიზმი / პირველი მოგზაურები 
- შუა საუკუნეები / დიდი აღმოჩენების ეპოქა 
- მსოფლიო ტურიზმის განვითარება XVIII-XIX საუკუნეებში 
- ტურიზმის ისტორიული ეტაპები XX საუკუნეში  
- თანამედროვე ტურიზმი (XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის 

დასაწყისი)   
- დასკვნა 

თავი 3. ტურიზმის არსი და მისი ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური 
კატეგორიები  

- შესავალი   
- ტურიზმის არსის ახსნა 
- ტურიზმის სტატისტიკური განსაზღვრება 
- ტურიზმი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა 
- ტურიზმის ფუნქცია 
- ტურიზმის კლასიფიკაცია 
- დასკვნა 

თავი 4. მოგზაურობა და ტურიზმი  

- შესავალი 
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ტურიზმში გამოყენებული ცნებით-ტერმინოლოგიური აპარატი  

- ძირითადი ცნებების განმარტებები 
- მოგზაურობა და ტურიზმი 
- ტურისტი - როგორც ტურიზმის სუბიექტი  
- დასკვნა 

თავი 5. ტურისტული პოტენციალი და  ტურიზმის მრავალსახეობა 

- შესავალი - 
 საერთაშორისო ტურიზმი  
 შიდა ტურიზმი -  

5.2 კულტურა - ხელოვნება 
- კულტურული ტურიზმი  
- მემკვიდრეობით ტურიზმი 
- კულტურულ-შემეცნებითი (საექსკურსიო) ტურიზმი 
- ლიტერატურული ტურიზმი 
- მუსიკალური ტურიზმი 
- პოპ-კულტურის ტურიზმი 
- სამუზეუმო ტურიზმი  
- ეთნიკური ტურიზმი 
- მოვლენებთან/ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტურიზმი 

5.3 ბუნება და სოფელი 
- ეკოლოგიური ტურიზმი 
- სასოფლო ტურიზმი 
- აგრო ტურიზმი 
- გეო ტურიზმი  
- ველური ბუნების ტურიზმი 
- „ბერდ ვოჩინგი“ 

5.4 რომანტიკა - ადრენალინი 
- სათავგადასავლო ტურიზმი 
- ექსტრემალური ტურიზმი 
 ტურიზმი ჯუნგლებში 

- კოსმოსური ტურიზმი 
- ხმელეთზე მოგზაურობა 
- დაივინგი 
- „ტოლკინის“ ტურიზმი 

5.5 ჯანმრთელობის დაცვა 
- სამედიცინო/სამკურნალო ტურიზმი 
- სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი 
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- სტომატოლოგიური ტურიზმი 
- სპორტული ტურიზმი 
 ფეხით მოსიარულეთა ტურიზმი 
 საცხენოსნო ტურიზმი 
 სამთო ტურიზმი 
 სამთო-სათხილამურო ტურიზმი 
 საწყალოსნო ტურიზმი 

- ტურიზმი შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებისთვის 

5.6 ისტორია-რელიგია 
- ისტორიული ტურიზმი 
- არქეოლოგიური ტურიზმი 
- მომლოცველობითი ტურიზმი 
- „შავი“ (მწუხარების/კატასტროფების) ტურიზმი 

5.7 განათლება-ბიზნესი 
- სასწავლო/საგანმანათლებლო ტურიზმი 
- სამეცნიერო (სპეციალიზებული) ტურიზმი 
- საქმიანი ტურიზმი 
- გასტრონომიული/კულინარიული ტურიზმი 
- ღვინის ტურიზმი 

5.8 ტურიზმის სხვა სახეები 
- ურბანული/საქალაქო ტურიზმი 
- მოხალისეების (ნებაყოფლობითი) ტურიზმი 
- შემოქმედებითი (კრეატიული) ტურიზმი 
- ექსპერიმენტული ტურიზმი 
- სამონადირეო-სათევზაო ტურიზმი 
- საბავშვო ტურიზმი 
- VIP ტურიზმი 
- „ეზოტერიკული“ ტურიზმი 
- ე.წ. „კანონგარეშე“ ტურიზმი 
 ლგბტ ტურიზმი 
 სექს ტურიზმი 
 „თვითმკვლელთა“ ტურიზმი 

- დასკვნა 

თავი 6. ტურიზმის მართვა/რეგულირება  

6.1 საერთაშორისო ტურიზმი 

შესავალი 
- თანამედროვე ტურიზმის ძირითადი ტენდენციები 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

- საერთაშორისო ტურიზმის რეგიონალიზაცია, განვითარების მდგომა-
რეობა და პროგნოზები; 

- ტურიზმის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციები; 
- საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები და ბაზრობები; 
 ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღების ხერხები 
 ტურისტული გამოფენებისა და ბაზრობების მნახველთა ძირითადი 

ტიპები 
- დასკვნა 

6.2 ეროვნულ / ნაციონალური ტურიზმი 

- შესავალი 
- ტურიზმის ეროვნული ორგანიზაციები 
- სახელმწიფო და ტურიზმის პოლიტიკა  
- ტურიზმის მართვის სახელმწიფო სისტემა 
- ლიცენზირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია ტურიზმში 
 ლიცენზირება 
 სტანდარტიზაციის საფუძვლები ტურიზმში 
 სერტიფიკაცია ტურიზმში - ზოგადი დებულებები 

- ტურიზმი ადგილობრივ (რეგიონულ/მუნიციპალურ) დონეზე   
- დასკვნა 

ნაწილი მეორე - ტურიზმის ინდუსტრია 

- შესავალი  
თავი 1. ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 

- შესავალი 
- ტურიზმის ინდუსტრია  
- ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 
- ტურიზმის ინდუსტრიის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე  
- დასკვნა 

თავი 2. ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი სექტორები 

- შესავალი 
- განთავსების სისტემა 
 განთავსების საშუალებების თანამედროვე ტიპოლოგია და 

კლასიფიკაცია 
 სასტუმროებისა და განთავსების სხვა საშუალებების კლასიფიკაცია 
 განთავსების საწარმოების ძირითადი სამსახურები 
 სასტუმრო საწარმოს შენობა-ნაგებობა, აღჭურვილობა, სათავსები 

და სასტუმროების საცხოვრებელი ნაწილი   
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- კვების სისტემა 
 კვების საწარმოთა ტიპები და კლასები 
 მენიუს სახეები 
 გამასპინძლების სახეები 

- ტრანსპორტის სისტემა 
 სატრანსპორტო მომსახურების როლი და ადგილი ტურისტულ 

ბაზარზე 
 საჰაერო ტრანსპორტი ტურისტულ გადაყვანებში 
 ავტოტრანსპორტი ტურიზმში 
 სარკინიგზო მოგზაურობები 
 გემით მოგზაურობის ორგანიზაცია 

- დასკვნა 

ნაწილი მესამე - ტურისტული ორგანიზაციები 

- შესავალი  

თავი 1. ტურისტული საქმიანობა - შინაარსი და ფორმები 

- შესავალი 
- ტურისტული საქმიანობა; 
- ტურისტული მოგზაურობის ფორმები; 
- ტურისტული რესურსები. 
- რეკრეაცია 
- დასკვნა 

თავი 2. ტურისტული ორგანიზაციის სახეები  

- შესავალი 
- ტურ-ოპერატორი  
- ტურ-აგენტი  
- ტურისტული პროდუქტი 
 ტურისტული მომსახურება 
 ტური 
 ტურისტული მარშრუტი 
 მომსახურების კლასები 

- დასკვნა 

თავი 3. ტურისტული გადაადგილებების განმსაზღვრელი მოტივები  

-  შესავალი  
- მოტივაციური ასპექტები, კლასიფიკაცია, ძირითადი ფაქტორები  
 მოტივაციური ასპექტები ტურიზმში 
 მოტივაციური ასპექტების კლასიფიკაცია  
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

 ტურისტული მოტივაციის ძირითადი ფაქტორები  
- კულტურა - როგორც უძველესი და უპირველესი მოტივაციური 

პოზიცია  
 კულტურის ელემენტების როლი ტურისტული ინტერესების 

ფორმირებაში 
 კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა 

და გამოყენება  
- დასკვნა 

თავი 4. ტურიზმი - თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერი  

- შესავალი  
- ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები (პოზიტივი/ნეგატივი) 
- ტურიზმის გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაზე 
- ეკოლოგია და გარემოს დაცვა - თანამედროვე სამყაროს „მოტივაციური 

განაწესი“  
- თანამედროვე ტურისტები - გადაადგილების უმთავრესი 

მოტივატორები, ტიპოლოგია 
- XXI საუკუნის ტურისტი - აქტივობისა და ინტერესების 

განმსაზღვრელი ფაქტორები 
- დასკვნა 
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ნაწილი პირველი: შესავალი გლობალურ ტურიზმში 

 

თავი 1. ტურიზმი თანამედროვე სამყაროში - მისი მრავალსახეობა;  

თავი 2. ტურიზმის განვითარების ისტორია; 

თავი 3. ტურიზმის არსი და მისი ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური 
კატეგორიები;  

თავი 4. მოგზაურობა და ტურიზმი - ტურისტული ბიზნესი; 

თავი 5. ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის მრავალსახეობა; 

თავი 6. ტურიზმის მართვა/რეგულირება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუკი დროს სწორად დავითვლით, მაშინ, ადამიანის ხელით შექმნილი, ეს საოცარი 
საინჟინრო კომპლექსები თითქმის 40 საუკუნეა ჩვენს თვალწინ არიან, მთელი ეს პერიოდი 
მათ ვსწავლობთ, ვიქექებით უშორეს წარსულში, და მაინც ათასგვარი მითისა და 
ლეგენდის ტყვეობაში ვართ, მაინც ბოლომდე ვერ ავხსენით ბევრი მათი საიდუმლო. 
თქვენს წინაშეა ლეგენდარული გიზას ანსამბლი - ხეოფსის, ხეფრენისა და მიკერინის 
გრანდიოზული პირამიდებით. 
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ტურიზმის საფუძვლები

შესავალი - კეთილი მგზავრობა! 

ჩვენო ახალგაზრდა მეგობარო, თქვენ დღეს პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგათ იმ 
ზღაპრულ სამყაროში, რომელსაც ტურიზმი ჰქვია. ერთი რამ წინასწარ უნდა დაიჯეროთ 
- ტურიზმის ინდუსტრია დღეს ყველაზე სწრაფად განვითარებადი გლობალური სფეროა. 
ეს არის დიდი ბიზნესი, რომლის ზრდა-განვითარება არა ერთი ათეული წელია 
ნაწინასწარმეტყველები; ყველამ კარგად იცის საქართველოშიც და ტურიზმის მსოფლიო 
ლიდერ სახელმწიფოებშიც, რომ ტურიზმის დინამიურად მზარდ განვითარებას 
გონივრული დაგეგმვა, ვიზიტორთა მიღების სისტემების მუდმივი დახვეწა და ჯანსაღი 
გარემოს შენარჩუნება ესაჭიროება. წინამდებარე თავის და ზოგადად ამ სახელმძღვა-
ნელოს მიზანია მკითხველს დაანახოს თუ რას წარმოადგენს თანამედროვე ტურიზმი, ვინ 
არის დღევანდელი ტურისტი, რა ამოძრავებს მას, რას ნიშნავს „დასვენება“ და როგორ 
ვისვენებთ გაუთავებელი მოგზაურობისას. ჩვენ შევეცდებით თქვენთან ერთად ვიპოვოთ 
პასუხები ამ და არა მხოლოდ ამ კითხვებზე; ერთად გავერკვიოთ რეალობაში, რადგან არც 
ჩვენ და, შესაბამისად, არც ამ წიგნს არა აქვს იმის პრეტენზია, რომ ყველაფრის ახსნა 
შეგვიძლი, ან რომ ყველაფერი ისეა, როგორც მას ჩვენ ვხედავთ. მოდით დავიწყოთ და 
ნაბიჯ-ნაბიჯ შევეცადოთ პრობლემების დაძლევა! 

რატომ მოგზაურობს ხალხი? 

არსებობს ბევრი მიზეზი იმისა, რის გამოც მოგზაურობს ხალხი, თუმცა ყველა ეს 
მიზეზი ორ ძირითად ჯგუფში ერთიანდება: მოგზაურობა სიამოვნებისათვის და 
მოგზაურობა ბიზნესისათვის. კვლევებმა აჩვენა, რომ როდესაც მომხმარებელს 
ეკითხებიან თუ რას უკავშირებენ ისინი ძირითად წარმატებებსა და კმაყოფილებას, 
ყველაზე ხშირი პასუხია – მოგზაურობას სიამოვნებისათვის. 

მიზეზები, რომელთა გამოც ხალხი მოგზაურობს სიამოვნების მისაღებად 
შესაძლოა იყოს შემდეგი: 

• მეგობრებისა და ნათესავების მონახულება; 
• ჯანმრთელობა; 
• განათლება, სწავლა; 
• სილამაზე, ბუნება და ეროვნული პარკები; 
• რელიგია; 
• სპორტი; 
• ფესტივალები; 
• შოპინგი; 
• გართობა მოგზაურობისას; 
• თამაში; 
• თავგადასავალი; 
• კულტურული მემკვიდრეობა; 
• სანახაობები და სხვ. 
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მოგზაურობა სიამოვნების მისაღებად 

ქვეყნის შიგნით მოგზაურობათა 75%-ის მიზანია სიამოვნების მიღება (დასვენება, 
რეკრეაცია, არდადეგები, მეგობრების მონახულება და ა.შ.). აშშ-ს მოგზაურობის 
მონაცემთა ცენტრის (USTDC) 21-ე საუკუნის დასაწყისის მონაცემებით ყოველწლიურად 
დაახლოებით 670 მილიონი ადამიან/მოგზაურობა ხორციელდება სიამოვნების 
მისაღებად. ამ მოგზაურობათა ნახევარზე მეტი მოდის მეგობრებისა და ნათესავების 
მონახულებაზე. 

სიამოვნებისათვის მოგზაურობა 
შესაძლოა შევადაროთ ა. მასლოუს 
(Maslow) ადამიანისეული მოთხოვნილე-
ბების იერარქიას. მასლოუ მიიჩნევს, რომ 
ადამიანს გააჩნია ძირითად მოთხოვნი-
ლებათა ხუთი კომპლექტი: 

1. ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები 
_ სასმელი, საჭმელი, ჟანგბადი, 
სექსი და სხვ.;  

2. უსაფრთხოების მოთხოვნილებები 
– დაცულობა, სტაბილურობა, 
წესრიგი; 

3. სიყვარულის მოთხოვნილება  _ მიდრეკილება, იდენტიფიკაცია, 
დამოკიდებულება (ოჯახი და მეგობრები); 

4. პატივისცემის მოთხოვნილება – პატივისცემა, პრესტიჟი, წარმატება, მიღწევები; 

5. თვითრეალიზაციის მოთხოვნილება – სრული აღსრულება. 

მაკინტოში (McIntosh) და გოლდნერი (Goeldner) მიიჩნევდნენ, რომ მოგზაურო-
ბის ძირითადი მოტივაციები შესაძლოა ჩამოყალიბდეს ოთხ კატეგორიად: 

1. ფიზიკური მოტივატორი – ფიზიკური დასვენება, სპორტული აქტივობა, 
გამაჯანსაღებელი და მომადუნებელი გართობა; 

2. კულტურული მოტივატორი – უცხო ქვეყნების (მუსიკა, ხელოვნება, ფოლკ-
ლორი, ცეკვები, მხატვრობა) და რელიგიის გაცნობის სურვილი; 

3. პიროვნებათშორისი მოტივატორი – ახალი ადამიანების გაცნობის, მეგობრე-
ბისა და ახლობლების მონახულების სურვილი, ყოველდღიური რუტინისაგან, 
ოჯახისაგან, მეზობლებისაგან თავის დაღწევის ან ახალი მეგობრების შეძენის 
სურვილი; 

4. სტატუსისა და პრესტიჟის მოტივატორი – აღიარების, ყურადღების მიბყრობის, 
გაგებისა და კარგი რეპუტაციის შექმნის სუვილი. 

აბრაჰამ მასლოუ — ამერიკელი ფსიქოლოგი, 
ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის დამფუძნებელი. 
ფართოდ არის ცნობილი ე.წ. „მასლოუს 
პირამიდა“, რომელიც ხშირად მასლოუს 
მიეწერება - დიაგრამა, რომელიც იერარქიუ-
ლად წარმოადგენს ადამიანის მოთხოვნილე-
ბებს, თუმცა კი არცერთ მის პუბლიკაციაში 
ასეთი სქემა არ გვხვდება; პირიქით, ის 
თვლიდა, რომ მოთხოვნილებათა იერარქია არ 
არის ფიქსირებული და უმეტესწილად 
დამოკიდებულია ყოველი ადამიანის 
ინდივიდუალურ თავისებურებებზე 
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ტურიზმის საფუძვლები

გამოკითხვებისას ჩვეულებრივი ხალხი (ტურისტები) ასახელებს მოგზაურობის 
შემდეგ მიზეზებს: 

−  რომ შეიგრძნონ ახალი და განსხვავებული გარემოცვა; 
−  რომ შეიცნონ ახალი კულტურები; 
−  რომ დაისვენონ და მოდუნდნენ; 
−  რომ მოინახულონ მეგობრები და ოჯახი; 
−  რომ ნახონ ან მონაწილეობა მიიღონ სპორტულ/რეკრეაციულ აქტივობაში. 

მოსალოდნელია, რომ მოგზაურობების რიცხვი და ზოგადად ადამიანთა აქტივობა 
გაიზრდება მომავალ წლებშიც, რაც იქონიებს მნიშვნელოვან ზეგავლენას ტურიზმზე. 
ამგვარი ზრდის ზოგიერთ მიზეზს წარმოადგენს: 

−  სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა (მაგ.: სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობამ 
აშშ-ში 75 წელი შეადგინა) - შესაბამისად იზრდება ტურიზმში ე.წ. „სინიორთა“ 
(პენსიონერები) საერთო ოდენობა, რომლებიც, ამავე დროს, ყველაზე აქტიური 
მოგზაურები არიან; 

−  ელასტიური სამუშაო დრო - დღეისათვის უამრავი ადამიანი მუშაობს 10-
საათიანი სამუშაო დღით, კვირაში ოთხი დღის განმავლობაში და აქვთ უფრო 
გრძელი დასვენების დღეები (Weekends). თუმცა, ზოგიერთ, განსაკუთრებით 
ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში, მომუშავეთ – პირიქით, მუშაობა 
უწევთ დასვენების დღეებში, ხოლო დასვენება – კვირის სამუშაო დღეებში; 

−  პენსიაზე ადრე გასვლა - ადამიენებს მიეცათ საშულება პენსიაზე ადრე გასვლისა 
– 50-55 წლის ასაკში, მართალია ეს ეხებათ ძირითადად კომპანიებისა და 
სახელმწიფო სტრუქტურების მოსამსახურეებს, 30 წლიანი სტაჟის შემთხვევაში, 
მაგრამ ეს კონტიგენტიც, რომელთაც ძირითადად უზრუნველყოფილი აქვთ 
საკუთარი სიბერე, აქტიურად მოგზაურობს; 

−  მოგზაურობის მნიშვნელოვნად გაადვილება - დღეისათვის გაცილებით ადვილია, 
რომ იმოგზაურო არდადეგებისა და დასვენების დღეებში როგორც ბიზნესის, ისე 
დასვენების მიზნით - ჩვენს განკარგულებაშია ინდივიდუალური თუ 
კოლექტიური გადაადგილების თითქმის ყველა საშუალება მიწაზე, წყალში და 
ჰაერში. ამასთან, მოგზაურობის ყოველი ახალი ფორმა საშუალებას იძლევა 
ისარგებლო დამატებითი დასვენების დროით; 

−  ტენდენცია ხანმოკლე, უფრო ხშირი მოგზაურობისა - ადამიანებში გაჩნდა 
ხანმოკლე, მაგრამ უფრო ხშირი ე.წ. „მინი-შვებულებებით“ სარგებლობის 
ტენდენცია ნაცვლად მთლიანი შვებულების ერთდროულად გატარებისა. 
საერთოდ, ევროპელები სარგებლობენ უფრო გრძელი შვებულებებით, ვიდრე 
ჩრდილო ამერიკელები. ევროპაში სამსახურში ახლადმიღებული 
თანამშრომლებისათვის მიღებულია 4 კვირიანი შვებულება, ხოლო რამოდენიმე 
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წლიანი სტაჟის მქონეთათვის – 6 კვირიანი. აღსანიშნავია ისიც, რომ 
მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებში მომუშავე პერსონალი ძირითადად 
სარგებლობს მოკლევადიანი (10-14 დღე) რამოდენიმე შვებულებით წლის 
განმავლობაში - ეს დამქირავებლის ინტერესშიც შედის. 

−  ცხოვრების დონის გაუმჯობესება - განვითარებად ქვეყნებში მცხოვრებმა ბევრმა 
ადამიანმა გაიუმჯობესა ცხოვრების დონე, მიაღწია პირადი შემოსავლების 
ზრდას და გაუჩნდა მოგზაურობის შესაძლებლობა. ასე მაგალითად, ჩინეთი, 
თავისი ახლადშექმნილი საწარმოო ზონებით, ქმნის ასობით და ათასობით ახალ 
დასაქმებულს, რომლებიც საჭიროებენ რეგულარულ დასვენებას, მათ  შორის 
მოგზაურობას საზღვარგარეთის ქვეყნებში. აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მილიონობით რეზიდენტს ახლა აქვთ 
მოგზაურობის შესაძლებლობა და უფლება. და ბოლოს, სულ მალე, დამატებით 
300 მილიონი ადამიანი მსოფლიოში მიაღწევს სრულასაკოვნებას, მოიპოვებს 
პასპორტს და დაიწყებს მოგზაურობას. 

ცნობილი სოციოლოგი სტენლი პლოგი (Stenley Plog) მიიჩნევს, რომ 
მოგზაურები იყოფიან ორ უკიდურესად განსხვავებულ ჯგუფად: (1) 

ფსიქოცენტრიკები – რომლებიც მოგზაურობისას უპირატესობას ანიჭებენ ნაცნობ 
ადგილებს და (2) ალოცენტრიკები – რომელთაც ურჩევნიათ იმოგზაურონ ახალ და 
განსხვავებულ ადგილებში. საზოგადოდ, ფსიქოცენტრიკები არჩევენ მოგზაურობას 
ცნობილ ადგილებში, რომლებიც მილიონობით ადამიანს აქვს მონახულებული. ასეთი 
ადგილები გამოირჩევიან უცვლელობით და არ სთავაზობენ მომნახულებლებს რაიმე 
მოულოდნელობებს (მაიამი, ლას ვეგასი, ჰავაი, დასავლეთ ევროპა, იაპონია, მექსიკა). 
ალოცენტრიკი პირები კი არიან უფრო თავგადასავლების, კურიოზების მოყვარულნი, 
მიილტვიან ახალი ადგილებისაკენ წყნარი ოკეანის სამხრეთში, აზიასა და აფრიკაში. 
საერთოდ, ორჯერ მეტი ადამიანია მიდრეკილი ალოცენტრიკობისადმი. ეს 
ზემოქმედებას ახდენს მცირე მასშტაბის მქონე ტურისტულ ადგილებზე (იქნება 
სოფელი, ქალაქი, თუ კურორტი), რადგან ალოცენტრიკების ვიზიტის შემდეგ ეს 
ადგილები ხდება უფრო პოპულარული და შესაბამისად _ მეტად 

კომერციალიზებული.  

 

მოგზაურობის მოტივაცია 

მთელი ისტორიის განმავლობაში მოგზაურების უმეტეს ნაწილს გააჩნია 
საკუთარი ნათელი მოტივაცია: რელიგია, ყრილობები, ეკონომიკური მიზანი, ომი, 
გაქცევა, მიგრაცია. ეს უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ სიამოვნებისათვის მოგზაურობის 
მოტივები უნდა იყოს მარტივად გასაგები. თუმცა ეს ასე სულაც არ არის. 



15

ტურიზმის საფუძვლები

სამწუხაროდ ძალიან ცოტა კვლევაა ჩატარებული იმის შესასწავლად თუ 

რატომ მოგზაურობს ხალხი. იმის გამო, რომ ჩატარებული კვლევები და არსებული 
მოტივაციის თეორია არაა სრულყოფილი – წიგნში მოტანილი კომენტარები და 
შეფასებები უმეტეს წილად სუბიექტურია (კონკრეტული ექსპერტის სუბიექტური 
პოზიცია) და გაკეთებულია მეტწილად საკითხის შესწავლის სტიმულირებისათვის. 

მომხმარებელთა შესწავლით გარკვეულად გასაკვირი შედეგები იქნა მიღებული. 
კვლევის 22 სხვადასხვა კითხვაზე, რომელთა მიზანი იყო გარკვეულიყო თუ რა 
ასოცირდება წარმატებასა და კმაყოფილბასთან, უფრო ხშირი პასუხი იყო - 

`მოგზაურობა სიამოვნების მისაღებად~. როგორც ფსიქოლოგის აბრაჰამ მასლოუს 
(Abraham Maslow) თეორია ამტკიცებს _ ადამიანის მოთხოვნილებების ზედა 
საფეხურზე დგას მისი ̀ თვითრეალიზაციის~ მოთხოვნილება. ეს სურვილი აირეკლება 
ფუნდამენტურ მოთხოვნილებაში - განავითაროს საკუთარი პოტენციალი, მოიპოვოს 
ესთეტური სტიმულირება, რათა ჩამოაყალიბოს ან დახვეწოს ადამიანის 
პიროვნულობა და ხასიათი. რასაკვირველია, არსებობს უამრავი ვარიანტი იმისა, თუ 

რაში სურთ ადამიანებს თვითაქტუალიზაციის დონის მიღწევა. მილიონობით 

ადამიანს ურჩევნია საერთოდ არ იმოგზაუროს, იმოტომ, რომ მისთვის ჩვეულ 

პირობებში უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს. მათ შესაძლოა ეშინიათ ჩვეული 
გარემოს დატოვება, ან ეშინიათ დაშავებისა ან მსხვერპლად ქცევისა მოგზაურობისას 
(რაც არც თუ ისე იშვიათია როგორც ხმელეთზე, ასევე წყალში) ან უცხო ადგილებში 
ვიზიტისას; სხვებს წარმოუდგენიათ, რომ გაიხარებენ მოგზაურობის მიერ მოტანილი 
ცვლილებებით; ზოგს სურს, რომ მოდუნდეს წყნარი შვებულებით; სხვებს - ისევე 
აქტიურად გაატარონ დრო, როგორ აქტიურადაც მუშაობენ. 

თუ ცვლილებების, მრავალფეროვნების, ახალი სცენარის, ახალი განცდების 
მოთხოვნილებების ჰიპოთეზირებას მოვახდენთ, მაშინ მოგზაურობა დაიკავებს ად-
გილს სადღაც ამ მოთხოვნილებების სიის სათავესთან ახლოს. ფაქტიურად, ზოგი-
ერთი ფსიქოთერაპევტი ძირითად მოთხოვნილებებში აღნიშნავს – თავისუფლებისა 
და გართობის მოთხოვნილებებს. სიამოვნებისათვის მოგზაურობა რასაკვირველია 
წარმოადგენს მდიდარ წყაროს ამ მოთხოვნილების დასაკმაყოფილბლად. 

 

განსხვავებული ადგილები განსხვავებული ხალხისათვის 

ნათელია, რომ მოგზაურები ირჩევენ დანიშნულების ადგილებს სხვადასხვა 
მიზეზით – კლიმატი, ისტორია ან კულტურა, გართობა, შოპინგის შესაძლებლობა 
და ა.შ. მაგალითად, ინგლისის უმთავრეს მიზიდულობას ამერიკელებისათვის 
წარმოადგენს მისი ისტორია და კულტურა. ძირითადად ანალოგიური 
მიმზიდველობით გამოირჩევიან დასავლეთ ევროპული მსოფლიო ტურიზმის 
ლიდერი სახელმწიფოები - საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, სადაც ძალზე მდიდარ 
ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობასთან ერთად, მთავარ ღირებულებებს ქმნის 
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კლიმატი, ხმელთაშუა ზღვა, ეთნომრავალფეროვნება, სამზარეულო, ფესტივალები და 
ა.შ. კომპანია `ამერიკან ექსპრეს~-მა (American Express) შეისწავლა სხვადასხვა 
მიმართულებით (ფლორიდა, კალიფორნია, მექსიკა, ჰავაი, ბაჰამის კუნძულები, 
იამაიკა, პუერტო რიკო, ვირჯინიის კუნძულები და ბარბადოსი) მიმავალი აშშ-ს 
მოქალაქე-მოგზაურები. თითქმის ნახევარზე მეტი მოგზაური წარმოადგენდა 
საშუალო ასაკის, კარგი განათლების მქონე პროფესიონალს. ბევრი მათგანი 
შეძლებული მოგზაური იყო, რომლებიც ატარებენ შვებულებას აშშ-ს საზღვრებს 
გარეთ. ამ რესპოდენტებმა დაახარისხეს მოგზაურობის მიმზიდველობის მნიშვნელობა 
შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 ატრაქციული სილამაზე (მომხიბლავი ხედები, ბუნების მრავალფეროვნება); 
 ადგილობრივი მოსახლეობის სასიამოვნო დამოკიდებულება; 
 შესაფერისი განთავსების ობიექტები; 
 დასვენება და განტვირთვის შესაძლებლობა; 
 ავია-გადაზიდვის ღირებულება; 
 ისტორიული და კულტურული ინტერესები; 
 სამზარეულო; 
 წყლის სპორტი; 
 გართობა (ე.წ. `ღამის დროსტარება~); 
 შოპინგის შესაძლებლობა; 
 სპორტი (გოლფი, ჩოგბურთი და სხვა); 

თითქმის ყველა ტიპის გამოკითხვების შედეგად გამოვლინდა ოთხი ძირითადი 
მოსაზრება, როგორც მოგზაურობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი 
ფაქტორი: გართობა, რაიმეს ყიდვის შესაძლებლობა, კლიმატი და კომფორტი, და 
ფასი. ჯგუფურ მოგზაურობაში, რასაკვირველია, სხვა ფაქტორებიც მოქმედებენ. ერთ 

ადამიანს შეუძლია ამოირჩიოს ადგილი გოლფისა და ჩიგბურთის თამაშის სურვილის 
გამო, მეორემ – ადგილობრივი მოსახლეობის მეგობრული დამოკიდებულების გამო, 
მესამემ – იმიტომ, რომ ადგილი სთავაზობს დასვენებასა და განტვირთვას. ჯგუფების 
უმეტესობის არჩევანზე გავლენას ახდენს ავია-გადაზიდვების ფასები. 

თუ კითხვაზე - „რატომ მოგზაურობს ხალხი?“ ჩამოგვიყალიბდა მეტ-ნაკლებად 
გარკვეული შეხედულება, მოდით ახლა ჩამოვყალიბდეთ შემდეგ პოზიციასთან 
დაკავშირებით: 

რატომ ისვენებს ადამიანი - როგორ გაჩნდა მოთხოვნილება ტურიზმზე? 

კაცობრიობის ისტორიამ, მრავალ სხვა სიკეთესთან ერთად, იცის უაღრესად 

საინტერესო სიტყვები (კითხვები) – `რა?~, `სად?~, `რატომ?~, რომლებზე პასუხის 
ძებნის პროცესში, მილიონი წლების წინ, როგორც ჩვენი ცივილიზაციის ოფიციალური 
ისტორია გვასწავლის, `რაღაც არსება~ (პირველყოფილი ადამიანი) ადამიანად 

გადაიქცა: იმისათვის, რომ დაეკმაყოფილებინა ამ არსებას ბუნებრივი 
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ცნობისმოყვარეობა, მოუწია ხიდან ჩამოსვლა, უკანა კიდურებზე დადგომა და, მისი 
ცხოვრების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პასუხების მისაღებად - 
გამგზავრება. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მანამ ის გახდებოდა 
`მოაზროვნე ადამიანი~ („Homo sapiens“), მოუწია გამხდარიყო `მოგზაური ადამიანი~  
(„Homo peregrinus“). რამდენადაც ცოდნა იმ დროისათვის არ მიიღებოდა წიგნით, 

გაზეთით, ტელევიზიით, ინტერნეტით და ა.შ., ამ ადამიანს თვითონ უწევდა 
წასულიყო შეცნობის ობიექტისაკენ. სწორედ ამგვარად, უდიდესი შინაარსის შემცველ 

სიტყვებთან ერთად, დაიბადა უდიდესი სკოლა - (შემეცნების – შეცნობის 
შესაძლებლობა და საშუალება) მოგზაურობა. 

დღეისათვის, იმავე კითხვებზე პასუხის მიღების მიზნით, ხორციელდება ერთი 
მილიარდზე მეტი ადამიან/მოგზაურობა, როდესაც ვიზიტორი გადის საკუთარი 
ქვეყნის გარეთ. და ეს ხდება მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება `იძირება~ 
ინფორმაციის (პასუხების) ზღვაში, რომელიც თვითონ `მოდის~ სახლში, სამუშაო 
ადგილზე; გვეწევა ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ და რითაც არ უნდა ვიყოთ 

დაკავებული. 

მოდით დავსვათ კითხვა – რა აიძულებს დღეს ადამიანს დატოვოს თავისი 
სახლი და წავიდეს ზღვებისა და მთების იქით, ამასთან დახარჯოს ამისათვის თავისი 
ხელფასის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი?  

მანამ სანამ ვუპასუხებთ ამ, არც თუ უბრალო, კითხვას, მოვიყვანოთ რიგი 
საერთო მახასიათებლები, რომლებიც ახასიათებს დარგს, რომელიც შეიქმნა სპეცია-
ლურად მოგზაურთათვის – ტურიზმი, მითუმეტეს მისი განვითარების თანამედროვე 
ეტაპზე.  

პირველ რიგში იმ ერთ მილიარდს, რომელიც კვეთს თავისი ქვეყნის საზღვარს, 
უნდა დავუმატოთ მინიმუმ კიდევ ერთი მილიარდი, რომლებიც გადაადგილდებიან 
საკუთარი ქვეყნის შიგნით. რა თქმა უნდა, ეს მილიარდები არ არის `მოგზაური 
ადამიანების~ ფიზიკური რაოდენობა. ეს არის `ადამიანი-მოგზაურობა~, რამდენადაც 
`ფიზიკური ადამიანი~ შეიძლება წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ 
მოგზაურობდეს.  

მაგალითად ამერიკელები, მიაბამენ თავიანთ მანქანას ე.წ. ̀ სახლს ბორბლებზე~, 
ან უაღრესად პოპულარულ `ჰარლი დევიდსონზე~ დაამაგრებენ კარკასს, საძილე 
ტომარას და მოძრაობენ ნებისმიერი მიმართულებით თითქმის ყველა დასვენების 
დღეებში (`უიკენდი~). ამგვარად, ცალკეული მოგზაურები (ყარიბები), რომლებიც 
მოდებული არიან დედამიწის ყველა კონტინენტს, ქმნიან (აყალიბებენ) გიგანტურ 
ინდუსტრიას, რომელმაც ფინანსური წყაროებით გადააჭრაბა ნავთობის წარმოებას – 
მისი ბრუნვა შეადგენს 4 ტრილიონ აშშ დოლარს და რაც ყველაზე მთავარია, 
ამისათვის იყენებს მსოფლიოს ძირითადი კაპიტალის მხოლოდ 7%-ს. მეტი ამ 
ინდუსტრიას არ სჭირდება, რადგან იგი მოიხმარს ისეთ საგნებს, მოვლენებსა და 
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გარემოებებს, რომელთაც ადამიანთა საქმიანობის ვერცერთი სხვა მიმართულება ვერ 
იყენებს – ულამაზესი ლანდშაფტები, მთების თოვლიანი კალთები, ტყის პირები, 
ხმელეთის ვიწრო ზოლები ზღვის, ტბების და მდინარეების თბილი წყლების 
გასწვრივ, ჩრდილოეთის ციალი, ჩანჩქერები, მცენარეული სამყაროს რელიქტები, და 
სხვა ბუნებრივი, კულტურული და სამრეწველო ღირსშესანიშნაობები. 

ის `სხვა დარგების~ ფონდებს `საკუთრად~ აქცევს – ტრანსპორტი, ქალაქის 
ქუჩები და მთელი ქალაქები (ისტორიული ქალაქები და დასახლებული პუნქტები), 
მუზეუმები, ნაკრძალები, ინდუსტრიული ობიექტები, მაღაზიები, კინო-თეატრები, 
სტადიონები, კულტურული, სპორტული და ეკონომიკური ცხოვრების მოვლენები – 
ფესტივალები, კონკურსები, გამოფენები, ბაზრობები, მატჩები; როგორც ძალზე 
მოკლედ და ძალზე ზუსტად შენიშნა ერთმა მეცნიერმა `ყველაფერი არსებული 
ხდება, მისი ობიექტი~. იყენებს რა ყოველივე ამას, ერთი „საშუალო“ ტურისტი 
საშუალოდ ერთ მოგზაურობაში ხარჯავს 800-1500 აშშ დოლარს. აქედან გამომდინარე 
პლანეტის ქვეყნების ერთ მესამედზე მეტისათვის ტურიზმი – შემოსავლის ძირითადი 
წყაროა, ქვეყნების 80%-ში ტურიზმი ბიუჯეტის მაფორმირებელი წყაროების 
ხუთეულში შედის.  

ის, რომ სახელწიფოები არიან ტურიზმით დაინტერესებული, გასაგებია - 
უზარმაზარი და მუდმივად მზარდი შემოსავალი. საკითხავია, რა აიძულებთ 

ადამიანებს მიატოვონ საკუთარი სახლი და გარკვეული დროით ეძებონ დროებითი 
თავშესაფარი, ხშირად არა ერთი ათასი კილომეტრის  იქით და, ამასთან ერთად, 
დახარჯონ სოლიდური თანხები. ცნობისმოყვარეობა? ნუთუ არ შეიძლება მისი 
დაკმაყოფილება შედარებით იაფი და ნაკლებად სარისკო საშუალებებით? 

მაგალითისათვის: ხომ შეიძლება ინფორმაცია მიიღო პოპულარული ჟურნალებიდან, 
სატელევიზიო გადაცემებიდან, ინტერნეტიდან?  

ჩვენი საუკუნის პარადოქსია, მაგრამ სწორედ მის გარემომცველ ინფორმაციის 
წყაროებს გაურბის ეს უცნაური ორფეხა არსება იმისათვის, რომ  მიიღოს არც მეტი, 
არც ნაკლები _ `ახალი~ ინფორმაცია! აღნიშნულ პროცესში იგი `მოაზროვნე 
ადამიანიდან~ გარდაიქმნება `მოხეტიალე ადამიანად~ (მოგზაურად) იმ უბრალო 
მიზეზის გამო, რომ მას აღარ შეუძლია ერთ ადგილზე ჯდომა, რასაც თავისი 
მიზეზები აქვს. 

ამ მოვლენას ახსნა, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს, მოუძებნეს 
მეცნიერებმა სამეცნიერო ცენტრ „სხოდნიაში“  რამოდენიმე ათეული წლის წინათ. 

მაშინ მათ მიიღეს სახელმწიფო დავალება – მოემზადებინათ მეცნიერული 
საფუძველი დასვენების დაწესებულებების ქსელის კარდინალური 
გაფართოებისათვის, რადგან მოთხოვნა მათზე განუზომლად მატულობდა და იყო 
მუდმივი დეფიციტი.  
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ტურიზმის საფუძვლები

აღმოჩნდა, რომ `გადადებული~, ან არასრულყოფილი დასვენება იწვევს 
დაღლის `დაგროვებას~, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ადამიანის იმუნური და 
ადაპტიური შესაძლებლობების დასუსტებას. გამოვლენილი იქნა, რომ მშრომელ 

ადამიანს, როგორც ცოცხალი ძალის მატარებელს, თვით სრულფასოვანი 3-4 კვირიანი 
დასვენების შემდეგაც კი, პროდუქტიული შრომისუნარიანობის მარაგი ყოფნიდა 
მხოლოდ 16-24 კვირას და ეს მაშინ, როცა წელიწადში 52 კვირაა! (და შემდეგ 
ყველაფერი კვლავ `საწყის მდგომარეობას~ უბრუნდება). დადგენილი იქნა ასევე, რომ 
შრომისუნარიანობის პოტენციალის აღდგენა ხდება დასვენების პირველ ორ კვირაში. 
აქედან გამომდინარე შემუშავდა რეკომენდაცია შვებულების ორად გაყოფის 
მიზანშეწონილობის შესახებ. თუმცა ესეც არ ღმოჩნდა საკმარისი. შესაძლებელი რომ 
ყოფილიყო ქრონიკული გადაღლილობის სახიფათო სინდრომის თავიდან მოშორება 
(მოცილება), აუცილებელი იყო ე.წ. `რეკერეაციული~ რეჟიმის მკაცრი დაცვა. იგი 
შედგება 4 ბლოკისაგან – დასვენება მუშაობის პროცესში (ერთ საათიანი `შესვენება~), 
დასვენება სამუშაო დღის შემდეგ (8 საათიანი სამუშაო დღე), დასვენება სამუშაო 
კვირის ბოლოს (ე.წ. ̀ უიქ ენდი~ - პარასკევის დღის ბოლოდან - კვირის დღის ბოლომდე) 
და დასვენება წლის ბოლოს (`შვებულება~ - თუმცა უკვე დიდი ხანია, შვებულების 
აღება, წლის განმავლობაში, უკვე 2-3-ჯერ ხდება - 8-12 დღე ერთჯერზე). 

ცხოვრების თანამედროვე რიტმისა და ფსიქო-ფიზიკური დატვირთვებისას 
დასვენების და მუშაობის მონაცვლეობა უნდა იყოს ისეთივე ზუსტი და გარკვეული 
(განსაზღვრული), როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესები. დასვენება, 
რომელიც სამუშაო დღის შემადგენელი ნაწილია, უნდა იყოს იმდენად საკმარისი, 
რომ სამსახურიდან მოსულ ადამიანს `ფეხები არ ეკეცებოდეს~. მას უნდა შეეძლოს 
და ეყოს ძალა საოჯახო საქმეებისათვის, ბავშვებთან ურთიერთობისათვის, საღამოს 
გასეირნებისათვის და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი მეორე დღეს იმუშავებს 
ნაყოფიერად, შეცდომებისა და წუნის გარეშე. ძალზე ცუდი და არასწორია დასვენების 
დღეების იმავე საქმიანობით (იგივე რიტმი, რეჟიმი, შინაარსი) დატვირთვა, შაბათ-

კვირების ̀ გადატანა~ უფრო ხელსაყრელი დროისათვის, და ა.შ. შვებულების იმედით. 

ამგვარი `რეჟიმისას~ პრაქტიკულად ინგრევა ადამიანის ფიზიკურ-ფსიქოლოგიური 
წონასწორობა, იმუნური სისტემა და ა.შ.  

იმ შემთხვევაში, თუ გამოსასვლელ დღეებში რეგულარულად დაისვენებთ 

ქალაქგარეთ და წლის განმავლობაში არანაკლებ 100 საათს გაატარებთ ტყეში, მაღალი 
შრომის უნარიანობის `მარაგი~ ნამდვილად გეყოფათ `მორიგ შვებულებამდე~.  

საყურადღებოა, რომ (ესეც მკვლევარების დასკვნის საფუძველზე) ე.წ. ̀ აქტიური 
მწეველების~ სამუშაოზე არ მიღება (ან სხვა სახის `რეპრესიები~) იმ მოტივით, რომ 
ისინი ხშირად `აცდენენ~ სამუშაო დროს სიგარეტის მიზეზით, უარყოფითად 

უბრუნდებათ თვით დამსაქმებლებს (დამქირავებლებს). სპეციალისტების დასკვნების 
საფუძველზე ადამიანი ინსტიქტურად აკეთებს ამ შესვენებებს (სიგარეტის მოწევა), 
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რათა თავი დაიცვას `გადაღლის დაგროვებისაგან~, განსაკუთრებით იქ, სადაც 
საჭიროა ზუსტი _ ნერვულად და ინტელექტუალურად დაძაბული მუშაობა. ამ 
ყველაფერში ადამიანისათვის ცუდი მხოლოდ ნიკოტინია. იაპონიის ოფისებში, 
გარკვეული დროის შემდეგ, ფირმის ხარჯზე, თანამშრომლებს სამუშაო ადგილზე 
აწოდებენ ყავას ან ჩაის (იმისათვის რომ დაზოგონ შესაბამისი დროის დანაკარგები); 
ხოლო ჰოლანდიელმა ბანკირებმა მოხსნეს აკრძალვა კომპიუტერულ თამაშებზე 
სამუშაო საათებში, რადგან ამ აკრძალვის შემოღების შემდეგ მკვეთრად იმატა 
შეცდომების რაოდენობამ. 

აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას შემდეგი ძალზე სერიოზული 
გარემოება. ძალების ხარჯვის ბუნება (სახიათი) უკანასკნელი 130 – 150 წლის 
განმავლობაში პრინციპულად შეიცვალა - ფიზიკურიდან ის ფსიქიკურ დაძაბულობად 

შეიცვალა. კუნთების კომპონენტებმა, ადამიანის ცოცხალ ძალასთან კავშირში, 
ლიდერის პოზიცია დაუთმო ნერვულ ენერგიას. ნერვული ძალების აღდგენის 
საშუალებები და შესაძლებლობები კი კარდინალურად განსხვავებულია ფიზიკური 
ძალის აღდგენისაგან. თუ ფიზიკური ძალების აღსადგენად საკმარისია დასვენება და 
კარგი კვება, ნერვული სისტემისათვის პირიქით – აუცილებელია საქმიანობის 
ხასიათის შეცვლა, ერთი ემოციური მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა. ეს 
შეიძლება იყოს როგორც სპორტის ესა თუ ის სახეობა, ასევე მუსიკის მოსმენა, 
მუზეუმის მონახულება, ლანდშაფტით ტკბობა (აღტაცება), მაღაზიაში წასვლა 
სასურველი ნივთის შეძენის პერსპექტივით, საინტერესო ადამიანთან საუბარი და 
მრავალი სხვა, რაც დაგავიწყებთ ყოველდღიურ რუტინას და ყურადღებას გადაიტანს 
აბსოლუტურად სხვა მოვლენებზე. და აი სწორედ ამიტომ, ეს ორფეხა არსება, 
დაღლილ-დაქანცული ყოველდღიური რუტინისაგან, გარბის თავისი `მუდმივი 
ყოველდღიურობიდან~ ნებისმიერი მიმართულებით, საითაც მოისურვებს.  

მოგზაურობის ფენომენი, როგორც მისი ერთ-ერთი სერიოზული მკვლევარი 
(პროფ. ი. ზორინი) წერს, მდგომარეობს იმაში, რომ სხვადასხვა პერიოდში 
მოგზაურობას შეეძლო მოეხდინა გადამწყვეტი ზემოქმედება ცივილიზაციის 
განვითარების მკაცრად განსაზღვრულ პროცესზე. მოგზაურობას გააჩინა 10-ზე მეტი 
იპოსტასი (სახე, არსი). იყო დრო, როდესაც მოგზაურობას მივყავდით ეთნოგენეზთან, 
ცივილიზაციის ფორმირებასა და მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის განვითარებასთან. 
დღეისათვის წინა პლანზე გადმოდის მოგზაურობის რეკრეაციული ეფექტი – 

ადამიანის ცოცხალი ძალის აღდგენის ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული 
საშუალება. 

მოდით დავსვათ კიდევ ერთი კითხვა – ყველაზე მეტად რაზეა დამოკიდებული 
ნებისმიერი საზოგადოების ცივილიზებულობის ხარისხი (დონე)? ეკონომიკის 
მდგომარეობაზე? ადამიანების განათლების დონეზე (ხარისხი)? სამოქალაქო 
ინსტიტუტების განვითარებაზე? მრავალი საზოგადოებათმცოდნე თვლის რომ, 
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ტურიზმის საფუძვლები

აღნიშნული პოზიციები სულაც არ არის გადამწყვეტი და თანხმდებიან იმაზე, რომ 
მთავარი კრიტერიუმები არის დასვენების ოდენობა და ხარისხი - დასვენების 
კულტურა! თუ ეს ასეა, მაშინ ჩვენც მოგვიწევს კარგად დავფიქრდეთ, რადგან 
დღემდე მუდმივად ვახდენდით აქცენტირებას უდიდეს და უძველეს კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე (თუმცა ეს მემკვიდრეობაც საკმაოდ ცალსახად გვქონდა 
წარმოდგენილი), ღვთის მიერ ნაბოძები მიწის სილამაზეზე და ა. შ.  

თუ კალენდრის მიხედვით დავითვლით, შეიძლება ითქვას რომ დასვენებას 
ჩვენი ცხოვრების არც თუ მცირე დროს ვუთმობთ. მხედველობაში გვაქვს არა 
მხოლოდ შვებულება, არამედ მასზე დამატებული 104 შაბათ-კვირა, საახალწლო 
`არდადეგები~, რელიგიური და საერო დღესასწაულები. თუ ამას დავამატებთ 4-6 

საათს ყოველდღიურ თავისუფალ დროს (სამუშაო დღეებში), გამოვა, რომ სიტუაცია 
თითქმის იდეალურია – დაისვენე რამდენიც გინდა! თუმცა აქ იბადება სულ სხვა 
კითხვა – დასვენების პერიოდი კი არსებობს, მაგრამ რამდენად ვიცით _ როგორ 
დავისვენოთ? 

დასვენება, რა თქმა უნდა კერძო საქმეა. ნებისმიერი ადამიანი ისვენებს ისე, 
როგორც მას სურს. თუმცა პრობლემა სულ სხვა რამეში მდგომარეობს – 

არასრულყოფილი დასვენების შედეგები, ძალზე ხშირ შემთხვევებში, ატარებენ 
საზოგადოებრივ ხასიათს. თვითმფრინავის მგზავრებისათვის, მაგალითად, სულაც არ 
არის სულ ერთი, ვინ ზის შტურვალთან – აბსოლუტურად ჯანმრთელი და ენერგიით 

სავსე პილოტი, თუ ადამიანი რომელმაც ვერ მოასწრო დასვენება და ძალების 
აღდგენა. იგივე შეიძლება ვთქვათ ქირურგზე, რომელიც ოპერაციაზე გადაღლილი 
მიდის (ვერ მოასწრო დასვენება და ძალების აღდგენა), ავტობუსის მძღოლზე, 
რომელმაც ღამე ათია სულ სხვა საქმის გამო და ახლა ტურისტული ჯგუფი უნდა 
წაიყვანოს და ა. შ. 

განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკაში დასაქმებული არიან 10000 პროფესიისა 
და სპეციალობის ადამიანები. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა, თუ მუშაობენ 
გადაღლილები, პირდაპირ ან ირიბად წარმოადგენენ ხიფათს საზოგადოებისათვის. 
მითუმეტეს ახლა, როდესაც ადამიანებს საქმე აქვთ ურთულეს ტექნიკასთან, მაღალ 

სიჩქარიან ტექნოლოგიურ პროცესებთან, უზუსტეს ოპერაციებთან. 

ადამიანი, თავისი ბიოლოგიური შემადგენლით, საკმაოდ კონსერვატულია – ის 
ძნელად ეგუება, ვერ მისდევს უსწრაფეს ცვლილებებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ბიოლოგიური ̀ ფუნდამენტი~, რომლის ფორმირებაც  140-160 ათასი წლის წინ მოხდა, 
მიმდინარე ეტაპზე ვეღარ უძლებს კოლოსალურ დატვირთვებს. 

ამერიკელი სოციოლოგი პოლვინ ტოკლერი, თავის შრომაში `ფუტუროშოკი~, 
რომელმაც ერთხელ უკვე შეაშინა მთელი მსოფლიო -  იწინასწარმეტყველა მოსალო-
დნელი კატაკლიზმების გარდაუვალობა. `ჩვენ შეგვიძლია განვსაზღვროთ მომავლის 
შოკი – წერდა ის – როგორც სტრესული სიტუაცია, ერთდროულად ფიზიკური და 
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ფსიქოლოგიური, რომელიც წარმოიშობა ადამიანის ორგანიზმის, მისი ფიზიკური 
ადაპტირების სისტემის და იმ მექანიზმების გადაღლით, რომლებიც პასუხს აგებენ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე~.  

სწორედ ამიტომ, რომ მოხდეს ძალების აღდგენა, დღეისათვის ადამიანმა უნდა 
დაისვენოს არა ისე, როგორც ამას აკეთებდა მთელი თავისი ევოლუციის მანძილზე: 
მას სჭირდება არა მოსვენება, არამედ სხვა ტიპის საქმიანობა; არა ̀ ინტელექტუალური 
ძილი~, არამედ შთაბეჭდილებების ცვლილება. უფრო უკეთ, ვიდრე მოგზაურობისას, 
ყოველდღიურობიდან `მოწყვეტის~ პირობებში, შეუძლებელია ამის მიღწევა. 

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ თუ რამდენად ცივილური (ცივილიზაციური) მასის 
(წონის) მქონეა უბრალო სიტყვები – `რა~, `სად~, `რატომ~. მოხეტიალე, მოგზაური 
ადამიანის დაბადებასთან ერთად დაიბადა შემეცნების უდიდესი სკოლა – 

მოგზაურობა. მოგზაურობას (როგორც ტერმინს) კაცობრიობა იცნობს უკვე 
რამოდენიმე ათეული ათასწლეულია, ხოლო რაც შეეხება ტურიზმს – ის მხოლოდ 

200-ზე ცოტა მეტი ხნისაა. იგი წარმოიშვა XVIII საუკუნეში, როდესაც 
მოგზაურობისათვის საჭირო გახდა განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურის შექმნა. 
ხოლო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იგი ჩამოყალიბდა როგორც ჭეშმარიტი 
ინდუსტრია.  

დღეისათვის მსოფლიოში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც 
გადაადგილდებიან როგორც საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ასევე სხვა ქვეყნებსა და 
კონტინენტებზე, მისი მოსახლეობის რაოდენობას უტოლდება – ისინი ახდენენ 
თითქმის 5 მილიარდ მოგზაურობას წელიწადში (როგორც საერთაშორისო, ასევე შიდა 
გადაადგილებები). არ უშინდებიან არც უცნობ გარემოს, არც ხიფათს და ეს 
ადამიანები მოგზაურობენ ნებისმიერი მიმართულებით, ოღონდ თავი დააღწიონ 
ყოველდღიურ რუტინას, რაც იწვევს ყველა ტიპის სტრესებს. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თუ ოდესღაც მოგზაურობას ცივილიზაციის 
ფორმირებასა და პოლიტიკური რუკის განვითარებასთან მივყავდით, დღეისათვის 
პირველ ადგილზე მისი რეკრეაციული ეფექტია: აღმოჩნდა, რომ მოგზაურობისას 
ყველაზე კარგად ხდება ადამიანის სასიცოცხლო ძალების აღდგენა. 

სამწუხაროდ, ჩვენი საზოგადოება ძალზედ ცუდად იცნობს ამ მნიშვნელობას – 
რეკრეაციულ მხარეს (მხედველობაში გვაქვს დღევანდელი საქართველო, თორემ გასულ 
საუკუნეში ვფიქრობთ ყველაფერი თავის ადგილზე იყო ამ კუთხით) ტურისტული 
დასვენების პროგრამაში, რადგან პირველხარისხოვან მნიშვნელობას მოგზაურობის 
შემეცნებით და გასართობ მხარეს ანიჭებენ. ამ საქმეში სერიოზულად სცოდავენ ჩვენი 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიც (როგორც ბეჭდვითი, ასევე ელექტრონული 
და ტელევიზია), სადაც პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა კვალიფიციური და 
პრობლემური მსჯელობა. ის კი არა, თითქმის ყველა, რეკლამირებული ნაციონალური 
თუ რეგიონული მასშტაბის საერო თუ რიტუალური ღონისძიებების შესახებ, 
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ინფორმაციის გავრცელებისას, აქცენტები კეთდება ტრადიციულ `ღირებულებებზე~ 
– სუფრის მრავალფეროვნება და ქართული ღვინის მაჩვენებლები. ამ დროს, ერთ 

სიტყვასაც ვერ მოისმენთ იმის შესახებ, რომ ეს დღეები უპირველესად ადამიანების 
დასვენებას, მათი სასიცოცხლო ენერგიის აღდგენას ემსახურება. 

უნდა ითქვას ისიც, რომ თვით ტურისტული კომპანიებიც არ არიან მზად, 

ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ამ ზღაპრული საჩუქრისათვის (ამდენი 
`უქმე~ დღე წელიწადში!). მათი საიტებისა და ნაბეჭდი სარეკლამო მასალების 
გაცნობისას ხვდები თუ რამდენად მძლავრია ათეული წლების განმავლობაში 
ჩამოყალიბებული მენტალიტეტი. მიზერულია კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც 
მისაღებ ფასად გთავაზობენ უბრალოდ გაატაროთ დრო სუფთა ჰაერზე (პირველ 

ადგილზე რეკრეაციული კომპონენტით), ან რამე ამგვარს. ვიქონიოთ იმედი, რომ ამ 
დარგში პროფესიონალების გამოჩენის შესაბამისად შეიცვლება ეს სიტუაციაც.  

და მაინც, რა ძალაა ის, რაც აიძულებს ადამიანს დატოვოს საკუთარი ადგილი 
(მუდმივი საცხოვრებელი გარემო) და დაიწყოს გაუთავებელი მოგზაურობა 
შეუცნობლის შესაცნობლად (ახალ-ახალი შთაბეჭდილებების მისაღებად თითოეულ 

ადამიანს საკუთარი მოტივი აქვს):  

ზოგისთვის ეს აღმოჩენებთან არის დაკავშირებული: საიდუმლო კუნძული, 15 
წლის კაპიტანი, კაპიტან გრანტის შვილები – საოცარი, დაბნეული ენციკლოპედისტი 
ჟაკ ელიასონ ფრანსუა მარი პაგანელი, ანუ წინ – ჟიულ ვერნის გმირების კვა-
ლდაკვალ (აქ ყველას შეუძლია საკუთარი ლიტერატურული გმირი ან რომანტიული 
ავტორი გამოიყენოს - ყველა თაობას ყავს თავისი გმირი და ეს პოზიცია შეუძლია 
თავისებურად ჩამოაყალიბოს);  

მეორენი მოგზაურობისას, ცნობილი ლიტერატურული გმირებისა და გასული 
საუკუნეების მოგზაურების მსგავსად, ამ ფენომენში ხედავენ რაიმე უცნობთან, 
გამოუცნობთან შეხვედრის რომანტიკას (მარტო ქართველი ფენომენის - ჯუმბერ 
ლეჟავას მაგალითი რად ღირს);  

მესამენი, ჩარლზ დარვინის, მიკლუხო მაკლაის, ნიკოლოზ ვავილოვის, სულ-
ხან-საბას მსგავსად მზად არიან ახალი საბუნებისმეტყველო აღმოჩენების გასაკე-
თებლად; 

მეოთხენი, ავანტიურიზმის სულით არიან შეპყრობილნი; ყველას ახსოვს 
საიდუმლო კუნძული, კაპიტანი სილვერი, თითქოს ბოროტი პირატი, ამ დროს 
მოგზაური. აშშ-ში, გრანდ კანიონის ზონაში, ტურისტები დღემდე ჩადიან მაიას 
ტომის უკანასკნელი დიდი ბელადის მონტესუმას განძის საძებნელად – აქ საოცარი 
ის არის, რომ ეს ტერიტორია უზომოდ შორს არის მაიას ტომის ისტორიული 
სამფლობელოებიდან! მაგრამ მაინც! როგორც ჩანს ლეგენდას დიდი ძალა აქვს! 
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მეხუთენი, რომელთაც ერთ ადგილზე დიდხანს გაჩერება უჭირთ, ხშირად 

იცვლიან ადგილს, მათ შორის დასვენების ადგილსაც, მათ მუდმივად ახალი 
შთაბეჭდილება ესაჭიროებათ და ისინიც მოძრაობენ;  

მეექვსენი, როგორც ლიტერატურული გმირები, სწორი გადაადგილებებით 

ცდილობენ შეცვალონ რუტინული ყოველდღიურობა, `ყოველდღიური ცხოვრების 
იდიოტიზმი~ და მისი სტერეოტიპები. ისინი რეგულარულად მოძრაობენ 
(გადაადგილდებიან), რათა გაეცნონ და მონახონ ე.წ. `სხვა ცხოვრება~;  

მეშვიდენი, ძველი ალქიმიკოსების მსგავსად, დადიან განძის საძებნელად, 

მითუმეტეს, რომ მსოფლიო ისტორიასა და გეოგრაფიას მსგავსი საბაბები ჯერ კიდევ 
არ გამოლევია, ჯერ კიდევ საკმარისად არის ინტრიგა იმისა, რომ მიაგნო 
პოპულარულ საიდუმლოებებს (`ტიტანიკის~ ისტორია ამის კარგი მაგალითია);  

მერვენი, საკუთარი შესაძლებლობების, საკუთარი ძალის, უნარების მუდმივ 
გამოცდაში არიან, ისინი, ადრენალინის მოჭარბებული ოდენობით, მუდმივად 

შემართულნი არიან, იმისთვის, რომ შეეჭიდონ ახალ-ახალ სირთულეებს, იქნება ეს 
მთები თუ კანიონები, მძლავრი მთის მდინარეების თუ ოკეანეების სიღრმეები. 
ექსტრემალები დღეს უკვე ყველა კონტინენტზე არიან და მათი რიცხვი მატულობს.  

და საერთოდ, ასე აუცილებელია მიზეზების ძებნა? მთავარია, რომ მოერიოთ 
ყოველდღიურ პრობლემებს, პიროვნულ მწუხარებას, მოერიოთ სიზარმაცეს, იპოვოთ 
თქვენში ძალა, რათა ფართოდ გააღოთ კარი და ... გააბიჯოთ სამყაროში! 

კეთილი მგზავრობა! 
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სახელმძღვანელოს ავტორების მიზანია, წინამდებარე წიგნის ყოველი თავი გაძლევდეთ 
ვიზუალურ წარმოდგენას როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაჩინო 
ძეგლებზე, ასევე ჩვენი სამშობლოს ისტორიისა და კულტურის მარგალიტებზე.  

რა თქმა უნდა ყველამ იცანით - ვარძია, თამარის ეპოქის ქართული კულტურის, 
ქალაქმშენებლობის (კლდეში ნაკვეთი საოცრება) უბრწყინვალესი ნიმუში - გაითავისეთ, ამ 
დროს ევროპაში გოთურ-რომანული სტილია და ინკვიზიცია ბატონობს, ჩვენთან კი 
რენესანსის (აღორძინება) ზენიტია - აი, როდის და რამდენით ვასწრებდით თანადროულ 
სამყაროს!  
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თავი 1.  

ტურიზმი თანამედროვე სამყაროში - მისი მრავალსახეობა  

წინამდებარე თავის მიზანი: 
  ტურიზმის, როგორც თანამედროვე ეკონომიკური ბიზნეს აქტივობის არსში,  მის 
მრავალასპექტიანობასა და მრავალფეროვნებაში  გარკვევა; 

 ტურიზმის კულტუროლოგიური და კულტურათაშორისი მისიის ამოცანებში გარკვევა; 
 ტურიზმის, როგორც გიგანტური მსოფლიო ბაზრის, ადამიანების უზარმაზარი მასების 
სურვილებისა და მოთხოვნილებების ანალიზისა და შესრულების შეჯიბრებითობის 
საფუძველზე დამყარებული პროცესის დანახვა და შეფასება; 

 თანამედროვე ტურიზმის ზოგადსაკაცობრიო პრობლემატიკაში ჩართულობის, 
აღნიშნულ პროცესებში რეგიონული და ნაციონალური აქტივობის ხარისხის ანალიზი  
და შეფასება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტაჯ-მაჰალი - მარმარილოთი შექმნილი თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი საოცრება, 
მოგოლთა იმპერატორის, შაჰ-ჯაჰანის დავალებით, საყვარელი მეუღლისადმი (არჯუმან 
ბანო ბეგუმი) სიყვარულისა და პატივისცემის ნიშნად (1631-1653 წ.წ.). ტაძარი,  რომლითაც 
ერთნაირად ამაყობს როგორც ინდოეთი, ასევე მთელი სამყარო! 

ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 
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- ტურიზმი - როგორც ეკონომიკური საქმიანობა; 
- ტურიზმი - როგორც კულტურათაშორისი ურთიერთობა; 
- ტურიზმი - როგორც ერთიანი მსოფლიო ბაზარი; 
- ტურიზმი - როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა. 

შესავალი 

თანამედროვე სამყაროში, როგორც მინიმუმი, ოთხი შეხედულება მაინც არსებობს 
ტურიზმის, მისი არსის შესახებ. ძალზე ხშირად, ამ შეხედულებებს, ჩვენ დიდი ხნის წინ 
ცნობილი და ჩამოყალიბებული შტამპების სახით ვღებულობთ და თითქმის შეუძლებე-
ლია მათ შორის სხვაობის დანახვა. თუმცა, ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის, რადგან თუ 
თავიდანვე სწორად არ ჩამოვაყალიბეთ (არ მივეჩვიეთ სწორად ჩამოყალიბებას) ჩვენი 
მიზანი და ამოცანები, შემდეგ გაგვიჭირდება გარკვევა იმისა, თუ რა უნდა (ან შეიძლება 
იყოს) ჩვენი მომავალი ცხოვრების უმთავრესი „ბიზნეს პარტნიორი“.   

ტურიზმი მეურნეობრივი (ბიზნეს) აქტივობის ერთ-ერთი დარგია - ეს არის 
ტურიზმის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული განსაზღვრება, რომლითაც 
ძირითადად სახელმწიფო მმართველობის იერარქიული წარმომადგენლები (ყველა 
რანგის ჩინოვნიკები) და სპეციალისტი-ეკონომისტები სარგებლობენ. 

იმ მცირე ნაწილში, რომლებიც არ იზიარებენ ზემოთ მოცემულ განმარტებას 
ტურიზმთან დაკავშირებით, ყველაზე გავრცელებულია აზრი იმასთან დაკავშირებით, 
რომ ტურიზმი - ეს არის დარგთაშორისი კომპლექსი, ან ბაზარი, სადაც ძირითადი 
„მოთამაშე“ არის ტუროპერატორი, რომელიც სხვადასხვა დარგების მიერ მომზადებული 
სერვისებისაგან ამზადებს ტურისტულ პროდუქტს, ზრუნავს მისი რეკლამისა და 
ბაზარზე გატანისათვის (პრომოუშენი) და ბოლოს ორგანიზებას უკეთებს მის გაყიდვას. 

საქართველოს კანონში „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ (1997 წელი), 
ტურიზმი განმარტებულია როგორც „ადამიანის თავისუფალი, ნებაყოფლობითი, დრო-
ებითი გადაადგილება თავისი საცხოვრებელი ადგილიდან დასვენების, გაჯანსაღების, 
ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დათვალიერების და/ან სხვა მიზნით“; ხოლო 
ტურისტული საქმიანობა - როგორც „ტურისტული საქმიანობის სუბიექტის მიერ 
ტურისტთა განთავსების, კვების, ტუროპერატორული, ტრანსპორტირების, საექსკურ-
სიო, გასაჯანსაღებელი, რეაბილიტაციის, სარეკლამო-საინფორმაციო, კულტურული, 
სპორტული, საყოფაცხოვრებო, გასართობი და ა.შ. მიზნით გაწეული მომსახურება, 
რომელიც მიმართულია ტურისტის მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად“.  ანუ 
ეკონომიკური აქტივობის დამოუკიდებელი მიმართულება, რომლის ძრითადი ამოცანა 
ტურისტის მომსახურებაა. ამ დროს თვით ტურისტები ღრმად არიან დარწმუნებულები, 
რომ ტურიზმი, ეს არის მათი (ტურისტების) საქმიანობა დასვენების დროს (პერიოდში). 
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ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია 
- რომ ტურიზმი, ეს არის რთული სოციალური მოვლენა, რომელსაც ბევრი მიმართუ-
ლებები გააჩნია, რამდენადაც არცერთ არსებულ  მეცნიერულ მიმართულებას (მეცნი-
ერებას) არ ძალუძს სრულად და ამომწურავად დაახასიათოს ის როგორც მხოლოდ მათი 
დარგობრივი კუთვნილება/სფერო, ისევე, როგორც არცერთ სოციალურ-ეკონომიკურ 
ინსტიტუტს არ შეუძლია დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს მისი (ტურიზმის) პრობლე-
მების კომპლექსი. 

იგივე ცნებასთან („ტურიზმი“) დაკავშირებით უკეთ გარკვევის მიზნით შეგვიძლია 
ასევე გამოვიყენოთ თანამედროვე ადგილობრივ, და განსაკუთრებით საზღვარგარეთულ, 
ლიტერატურაში შემუშავებული მიდგომები, რომლებიც, როგორც ზემოთ უკვე იყო 
აღნიშნული, ეფუძნება სხვადასხვა ნიშან-თვისებებს და, ანალოგიურად, შესაძლებელია 
გავაერთიანოთ რამოდენიმე ჯგუფად: 

 ტურიზმი, როგორც ადამიანების დროებითი გადაადგილება, მათი ყოფნა 
„მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის“ გარეთ და დროებითი ყუფნა ობიექტზე 
(ობიექტებთან), რომელიც იწვევს ტურისტების ინტერესს; 

 ტურიზმი, როგორც რთული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, რომლის 
საფუძველსაც შეადგენს მრავალდარგოვანი საწარმოო კომპლექსი (კლასტერი), 
რომელსაც ტურისტული ინდუსტრია ჰქვია; 

 ტურიზმი, როგორც საბაზრო ეკონომიკის სეგმენტი, სადაც ურთიერთ-
ქმედებენ სამეურნეო კომპლექსის სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომელთა 
მიზანია ისეთი პროდუქტის შეთავაზება ბაზრისათვის, რომელიც მაქსიმა-
ლურად დააკმაყოფილებს ტურისტების მოთხოვნილებას; 

 ტურიზმი, როგორც ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქეების, ან მოქალაქეობის 
არმქონე პირების დრობითი გადაადგილება მუდმივი საცხოვრებელი ადგი-
ლიდან, თავისუფალ დროს, გამაჯანსაღებელი, შემეცნებითი, პროფესიული, 
სპორტული, რელიგიური, საქმიანი, საგანმანათლებლო და სხვა მიზნით, 24 
საათზე მეტი და 12 თვეზე ნაკლები (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბა-
მისად) დროით და ჩასვლის ადგილზე ანაზღაურებადი საქმიანობის გარეშე. 

„ტურიზმის“ ეს ბოლო განმარტება, ჩვენის აზრით, ყველაზე სრულყოფილია, 
რამდენადაც ითვალისწინებს თითქმის ყველა ნიშანს, რაც  „ტურიზმს“ განასხვავებს 
„მოგზაურობიდნ“ და სხვა ტიპის გადაადგილებიდან.  

ტურისტული გადაადგილების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიშანი – ადამიანის 
თავისუფალი დროა. ტურიზმში „თავისუფალი დროის“ ქვეშ მიაზრება/შეგვიძლია 
გავიგოთ შვებულების, არდადეგების პერიოდი, გამოსასვლელი და საზეიმო (საერო, 
რელიგიური) დღეები, დრო – პენსიაზე გასვლის შემდეგ.  
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ტურიზმის საფუძვლები

მეორე მთავარი ნიშანი ტურიზმისა,  ეს არის გადაადგილების მიზანი. განმარტე-
ბაში საკმაოდ ზუსტად არის განსაზღვრული ეს მიზნები: გაჯანსაღება, შემეცნება, 
პროფესიული, რელიგიური, სპორტული, საქმიანი, საგანმანათლებლო ინტერესების 
დაკმაყოფილება და დღეისათვის კიდევ ბევრი სხვა.  

მესამე მთავარი ნიშანი – განსაზღვრავს ტურისტული გადაადგილების დროის 
ჩარჩოს (საზღვრებს, ვადებს, ხანგრძლივობას) – 24 საათზე მეტი და 12 თვეზე ნაკლები, 
რაც ძალზე მნიშვნელოვანია ტურიზმის სტატისტიკისა და ტურისტული ინდუსტრიის 
ეკონომიკისათვის.  

მეოთხე ნიშანი,  რომელიც ახასიათებს ტურისტულ გადაადგილებას, ითვალის-
წინებს ტურისტების ჩასვლის ადგილზე მათ მიერ ანაზღაურებადი საქმიანობის გაწევის 
შეუძლებლობას. ეს ნიშნავს, რომ ტურისტს, თავისუფალ დროსთან ერთად, უნდა ჰქონ-
დეს „თავისუფალი“ ფულადი სახსრები, რომლის დახარჯვასაც ფიქრობს გარკვეული 
მიზნით, რაც აუცილებელია დასვენებისა და სასიცოცხლო ძალების აღდგენისათვის. 

მეხუთე ნიშანი, რომელიც ზუსტად არის ჩამოყალიბებული ჰააგის დეკლარაციაში 
(1989 წ.) მოცემულ „უცხოელი ტურისტის“ განმარტებაში - ქვეყანაში მოგზაურობის ან 
ყოფნის დასრულების შემდეგ, აუცილებლად დატოვებს მას თავის მუდმივ საცხოვრებელ 
ქვეყანაში დაბრუნების, ან სხვა ქვეყანაში მოგზაურობის გაგრძელების მიზნით.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
არსებობს ლეგენდა იმის შესახებ, თუ როგორ და რატომ არგუნა უფალმა დღევანდელი ჩვენი 
ქვეყნის ტერიტორია (რომელიც იმ დროს ალბათ ცოტა უფრო მეტი იყო!) ქართველებს; არც მთლად 
ლეგენდა იმის შესახებ, რომ ჩვენი სამშობლო ღვთისმშობლის წილხვედრია და ამის დასტურად 
ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში, ღვთისმშობლის კვართი განისვენებს; ისევ ლეგენდა იმაზე, 
თუ რატომ ვართ წმინდა გიორგის მფარველობის ქვეშ და როგორ „გამოჩნდა წმინდა გიორგი“ 
დავით აღმაშენებლის გვერდით დიდგორის ომში და ა.შ. დაუსრულებლად. თუ მაინც არ გჯერა, 
მაშინ კარგად დახედე ამ სურათს და უბრალოდ დარწმუნდი - ნამდვილ სამოთხეში ცხოვრობ! 

ტურიზმი - როგორც ეკონომიკური საქმიანობა 
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ტურიზმის, როგორც თანამედროვე სამყაროს ეკონომიკური მოვლენის, განხილვა 
იძლევა საშუალებას გავაკეთოთ დასკვნა ტურიზმის ანტინომიურობის - მისი შინაგანი 
სირთულისა და არაერთგვაროვნების შესახებ. ანტინომია, როგორც ორი ერთმანეთის 
საწინააღმდეგო, მაგრამ ერთნაირად დასაბუთებადი დასკვნის ერთობა, პოულობს თავის 
ასახვას შეხედულებაზე ტურიზმთან, როგორც ეკონომიკურ კატეგორიასთან, 
დაკავშირებით. კერძოდ, არ შეიძლება უპირატესობის მინიჭება დარგობრივი ან 
საქმიანობის ფორმიდან გამომდინარე შეხედულებაზე ტურიზმთან დაკავშირებით. 
ტურიზმი ჩვენს წინაშე ავლენს თავს ხან - როგორც დარგი, ხან - როგორც საქმიანობა. ამ 
ორი ფორმიდან (იპოსტასიდან) რომელიმეს უგულვებელყოფა იწვევს სერიოზულ 
შეცდომებს კანონმდებლობაში (აქ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა ამის კალსიკური 
ნიმუშია), მართვასა და პრაქტიკულ საქმიანობაში. ტურიზმი არსებობს როგორც 
პროცესი, რომელსაც შენარჩუნებული აქვს ტრადიციებისადმი, ჩამოყალიბებული 
ჩვევებისადმი, ნორმებისადმი, წარმოდგენებისადმი ერთგულება, ამასთან მუდმივად 
არღვევს ამ ნორმებსა და ტრადიციებს, რათა შეინარჩუნოს თავისი მაცოცხლებელი ძალა 
მის წიაღში დაუსრულებლად „დაბადებული“ ნოვაციების ხარჯზე. 

ტურიზმის ანტინომია - ეს არის ტურიზმის ერთგვაროვან, ვიწროსაგნობრივ და 
არაწინააღმდეგობრივ განმარტებაზე უარის თქმა.   

ტურიზმის ანტონომიურობა გვიჩვენებს მის სირთულეს, მრავალასპექტიანობას, 
მისი განვითარების ტენდენციების ერთიანობასა და ურთიერთსაწინააღმდეგო 
პოზიციების ბრძოლას, ტურისტიკის კონცეფციის დინამიკაში. 

ახლა, უფრო კონკრეტულად, ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური საქმიანობის 
შესახებ - შევეცადოთ გავერკვეთ ტერმინოლოგიის არსსა და მის სამართლებრივ 
საფუძვლებში. 

ტერმინი „ტურისტული საქმიანობა“ საქართველოს კანონში „ტურიზმისა და 
კურორტების შესახებ“ განმარტებულია როგორც „ტურისტული საქმიანობის სუბიექტის 
მიერ ტურისტთა განთავსების, კვების, ტურ-ოპერატორული, ტრანსპორტირების, საექ-
სკურსიო-გამაჯანსაღებელი, რეაბილიტაციის, სარეკლამო-საინფორმაციო, კულტურუ-
ლი, სპორტული, საყოფაცხოვრებო, გასართობი და ა.შ. მიზნით გაწეული მომსახურება, 
რომელიც მიმართულია ტურისტის  მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად“;  აქვეა 
მოცემული განმარტება „საკურორტო საქმიანობის შესახებ“ - „ბუნებრივი სამკურნალო 
რესურსების, მათით სარგებლობისათვის აუცილებელი ნაგებობებისა და 
მოწყობილობების (ჭაბურღილი, ბიუვეტი, გალერეა, სააბაზანო, ტალახით სამკურნალო, 
პლაჟები, კლიმატური პავილიონი, აეროსოლარიუმი და სხვა) და ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების (სანატორიუმი, სასტუმრო, დასასვენებელი სახლი, პანსიონატი, სპორტული 
და კულტურის ობიექტები და სხვა) გამოყენების ორგანიზება პროფილაქტიკის, 
მკურნალობის, რეაბილიტაციისა და გაჯანსაღების მიზნით“. 
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აღნიშნულის ფონზე, თუ ავიღებთ ტურისტული საქმიანობის გაცილებით 
ლაკონურ განმარტებას - რომ ეს არის ტუროპერატორული, ტურსააგენტო საქმიანობა და 
ასევე მოგზაურობის ორგანიზაციის მიზნით გაწეული სხვა საქმიანობა, შეგვეძლება 
დავასკვნათ, რომ საქართველოს კანონმდებლობა თითქოს უფრო ვრცელია, უფრო 
კონკრეტულად გვიჩვენებს იმ მიმართულებებს, რაც აუცილებელია მოგზაურობის 
ორგანიზაციისათვის, მაგრამ, ამავე დროს, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ჩამონათვალი, 
არ არის სრულყოფილი (და ალბათ ძნელია რომ ასეთი იყოს), მაგალითისათვის 
ჩამონათვალს აკლია თუნდაც ტურსააგენტო საქმიანობა, რაც უდავოდ ერთ-ერთი 
უმთავრესია. 

კანონი საერთოდ არ განსაზღვრავს ცალკე თუ რას წარმოადგენს ტუროპერატო-
რული და ტურსააგენტო საქმიანობა, მასში მოცემულია მხოლოდ  ტუროპერატორისა და 
ტურაგენტის განმარტება: 

- „ტუროპერატორი - იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც 
ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის ფორმირებასა და რეალიზაციას“; 

- „ტურაგენტი - იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც 
ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის რეალიზაციას“; 

რაც შეეხება თვით განმარტებას - „ტურისტული პროდუქტი“ - ის ასე იკითხება: 
„ტურისტული პროდუქტი, ტურისტული მომსახურების პაკეტი (შემდგომში - პაკეტი) 
ტურისტული მომსახურების ძირითად ფორმათა (კვება, ღამისთევა განთავსების 
სხვადასხვა საშუალებებში, სატრანსპორტო მომსახურება, ექსკურსიები, ტურისტული 
ლაშქრობები და ა.შ.) არანაკლებ ორი (უფრო სწორი იქნებოდა რომ იყოს 2+1) 
კომპონენტისაგან შემდგარი კომპლექსი, რომელიც აუცილებელია ტურისტის მოთხოვ-
ნილებათა დასაკმაყოფილებლად და რომლის ღირებულება შედის ტურისტული 
საგზურის ფასში“. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონში მოცემული განმარტებები 
მოითხოვენ დაზუსტებასა და უკეთეს კონკრეტიზაციას (უმჯობესი იქნებოდა საერთოდ 
ახალი საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავება, რამდენადაც ეს ერთი კანონი დიდი ხანია 
ვერ ასახავს თანამედროვე ტურიზმის ყველა ნიუანსს), მიუხედავად იმისა, რომ მასში 
საერთოდ არაფერია ნათქვამი ამ საქმიანობის ლიცენზირებისა და სერტიფიცირების 
შესახებ (კიდევ ერთი სერიოზული მოტივი კანონის აუცილებელი შეცვლისათვის!), 
ზემოთმოყვანილი ოფიციალური (კანონმდებლობის შესაბამისი) განმარტებების 
ანალიზი საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ სავსებით განსაზღვრული (ცალსახა) 
დასკვნები: 

- ტურისტული საქმიანობა - ეს არის მეწარმეობრივი საქმიანობა;  
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- მოგზაურობის ორგანიზაცია არ წარმოადგენს (განმარტებების შესაბამისად) 
ტურაგენტებისა და ტუროპერატორების საქმიანობის პროდუქტს, რამდენა-
დაც ამ უკანასკნელის (ტუროპერატორი) საქმიანობის ობიექტი არის ტურის-
ტული პროდუქტი; აქედან გამომდინარე, მივდივართ უცნაურ დასკვნამდე - 
მოგზაურობის ორგანიზაცია, ეს არის სხვა საქმიანობა და არა ის, რასაც 
აკეთებენ ტურაგენტები და ტუროპერატორები (ვფიქრობთ, აქაც დასაზუს-
ტებელია დეტალები, რადგან ტუროპერატორების თეორიული (პაკეტის 
მომზადება, მითუმეტეს დღეს უკვე თვით ტურისტის აქტიური თანა-
ჩართულობით) და ტურაგენტების პრაქტიკული საქმიანობა, თუ შესაბამისი 
იურიდიული განმარტება მოქმედების ადექვატური იქნება, ნამდვილად 
შეიცავს მოგზაურობის ორგანიზაციის უმთავრეს კომპონენტებს.  

კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ პრობლემათა უმრავლესობა არა 
იმდენად კონკრეტულ კანონში არსებული ხარვეზებია, რამდენადაც თვით ტურიზმის 
ბუნებიდან (მრავალფეროვნება და არა ერთგვაროვანი გაგება!) გამომდინარეობს. 

უკანასკნელი გარემოება იძულებულს გვხდის მივმართოთ თვით ტერმინის 
„საქმიანობა“ („მოღვაწეობა“) ფუნდამენტურ განმარტებას.   

ტურისტულ ლიტერატურაში ტერმინი „საქმიანობა“ სხვადასხვა ასპექტშია 
განმარტებული. 

პირველ რიგში, როგორც ფილოსოფიური კატეგორია - გარემოსადმი ადამიანური 
დამოკიდებულების სფეციფიკური ფორმა, რომლის შინაარსიც მდგომარეობს მისი 
(გარემოს) ადამიანის ინტერესებიდან გამომდინარე მიზანმიმართულ ცვლილებაში; 
საზოგადოების არსებობის პირობა. ამ განმარტების თანახმად „საქმიანობა“ თავის თავში 
მოიცავს მიზანს, საშუალებას, შედეგს და თვითონ პროცესს. თუ ამ განმარტებას დავუ-
პირისპირებთ კანონმდებლობით განსაზღვრულ „ტურისტულ საქმიანობას“, შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ ეს უკანასკნელი არ გვიხსნის მის მიზანს, საშუალებებიდან მიუთითებს 
მხოლოდ ტუროპერატორებსა და ტურაგენტებზე, შედეგის სახით ხედავს მხოლოდ 
მოგზაურობას, ხოლო პროცესი, საერთოდ განმარტების მიღმაა (გარეთაა) დარჩენილი. 
ზოგადმეთოდოლოგიური კონცეფციების ამგვარი უგულვებელყოფა ხდება შემდეგ 
„კანონმდებლობით მოცემული განმარტების“ ან განუმარტაობის სერიოზული კრიტიკის 
მიზეზი.   

მეორე - როგორც სისტემური კატეგორია - სტრუქტურა, რომელიც აკავშირებს 
სუბიექტს გარემოსთან. ანუ „საქმიანობა“ მოიცავს როგორც სუბიექტის, ასევე გარემოს 
ნიშნებს და, აქედან (ერთიანობიდან) გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს საკმაოდ 
რთული და მრავლისმომცველი განმარტებები, რომლებსაც კაცობრიობის ისტორიის 
მანძილზე აყალიბებდნენ (ეს პროცესი დღესაც გრძელდება) უაღრესად სერიოზული 
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ავტორიტეტები (აბსოლუტური სულიდან - ბიხევიორისტიკამდე) და რომლის თანამედ-
როვე სახე (შემოთავაზებული ე.გ. იუდინის მიერ) სწორედ სისტემური არსის გახსნაში 
მდგომარეობს; ხაზგასასმელია ისიც, რომ ამგვარი მიდგომა სწორედ ტურიზმში გახდა 
შესაძლებელი, როგორც განმარტებითი პრინციპი.  

როდესაც ეცნობი სერიოზული ავტორების აღნიშნულ მასალებს, მათ ფონზე, ძნე-
ლი არ არის გააკეთო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი კანონი „ტურიზმისა და 
კურორტების შესახებ“ არა მხოლოდ ცალკეულ კონკრეტულ პოზიციებში ვეღარ 
აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნილებებს, არამედ არ იკითხება მასში ტურის-
ტული საქმიანობის სისტემურ-სტრუქტურული სურათი.  

შესაძლებელი იყო აღნიშნული დილემის („ტურისტული საქმიანობა“) გარკვევაში 
დაგვხმარებოდა ისეთი ცნების განმარტება, როგორიცაა „მოგზაურობა“ და რომელიც 
თავისი ბუნებით ძალზე ახლოს დგას ტურიზმთან, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ 
საქართველოს კანონი ასეთ ტერმინს ცალკე არ იცნობს, ხოლო კანონში მოცემული ცნება 
„ტურისტული მოგზაურობა - ტურიზმის ფორმა, რომლის აუცილებელი კომპონენტებია 
კვება, ღამის თევა და ექსკურსია“, ძალზე „ავიწროებს“ (სპეციფიკურს ხდის) მის შინაარსს 
- განიხილავს როგორც ტურიზმის ფორმას (ფართო გაგებით ტურიზმი თვითონ არის 
მოგზაურობის განსაზღვრული ფორმა).  

მივმართოთ ცნების „ტურისტული საქმიანობა“ განმარტებისათვის გამოყენებულ 
უკანასკნელ კატეგორიას - „ტურისტული პროდუქტი“, რომლის განმარტება ზემოთ უკვე 
გვქონდა მოტანილი - ტურისტული პროდუქტი, როგორც კონკრეტული მოთხოვნის 
შესაბამისი ტურისტული პაკეტი, მისი განსაზღვრებიდან გამომდინარე, მას აქვს საკმაოდ 
ზუსტად განსაზღვრული („არანაკლებ ორი კომპონენტისაგან შემდგარი კომპლექსი“) 
პოზიცია, რაც მხოლოდ შესათავაზებელი სერვისების კონკრეტულ სახეებს შეეხება 
(კანონში ალბათ იგულისხმება განთავსება და ტრანსპორტირება). 

საერთაშორისო ტურიზმში ფართოდ გამოყენებული დეფინიცია ტურისტულ 
პროდუქტს წარმოადგენს როგორც მოხმარებით კომპლექსს, რომელიც მოიცავს: ტურს, 
ტურისტულ-საექსკურსიო მომსახურებასა და სპეციალურ ტურისტულ საქონელს, ანუ 
როგორც ტურისტის მიერ გამოყენებულ საგნობრივ და არასაგნობრივ სამომხმარებლო 
ღირებულებებს. 

რიგ უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და კლასიფიკატორებში 
ტერმინის „საქმიანობა“ მიმართ სწორედ ასეთ - ეკონომიკურ მიდგომებს ვხვდებით. ასე 
მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკური კომისია „ეკო-
ნომიკურ საქმიანობას“ აძლევს შემდეგ უნიფიცირებულ განსაზღვრებას - ქმედებათა 
ერთობა, რომელიც შედეგად იძლევა პროდუქციის გარკვეულ ჩამონათვალს, რაც 
მიიღწევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება რესურსებისა და საწარმოო პროცესების 
გაერთიანება კონკრეტული საქონლისა და მომსახურების შესაქმნელად. 
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ეკონომიკური საქმიანობის მოცემული განმარტება გვაძლევს იმის საშუალებასაც, 
რომ მოვახდინოთ დარგის - როგორც საწარმოო ერთეულების ერთიანობის, რომლებიც 
ახორციელებენ ერთგვაროვან საწარმოო საქმიანობას - განმარტებაც.  

მოდით გავაკეთოთ საერთო დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს 
კანონში „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ საუბარია ტურისტულ საწარმოო 
საქმიანობაზე, ან უფრო ზუსტად - ტურისტულ ეკონომიკურ საქმიანობაზე, თუმცა ამი-
სათვის გამოყენებული განმარტებები ყოველთვის არ არის შესაბამისობაში უნიფიცი-
რებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც გარკვეულ დაბნეულობას (არ ჩანს 
ბოლომდე ზუსტად) იწვევს ისეთი პრინციპული, თუმცა არც თუ რთული, საკითხის 
გარკვევაში, როგორიცაა ტურისტული საქმიანობა - როგორც ეკონომიკური აქტივობა. 

იმისათვის, რომ საბოლოოდ მეტ-ნაკლებად გადაწყვეტილი პოზიცია დავიკავოთ, 
მივმართოთ აღნიშნული მიმართულებით დღეისათვის ალბათ ყველაზე სარწმუნო 
სახელმწიფო დოკუმენტს - ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნულ 
კლასიფიკატორს, რომელიც  2016 წელს არის მიღებული და დამუშავებულია ევროპული 
ანალოგიების მაგალითზე. 

აღნიშნულ დოკუმენტში (სექცია N, განყოფილება 79) მოცემულია ადმინისტრა-
ციული და დამხმარე მომსახურებების საქმიანობა, სადაც ვკითხულობთ -  „ტურისტული 
სააგენტოები, ტურ-ოპრატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მათთან 
დაკავშირებული საქმიანობები“. ეს განყოფილება შეიცავს სააგენტოების საქმიანობებს, 
რომლებიც უპირატესად დაკავებულნი არიან საზოგადოების და კომერციული კლიენ-
ტებისათვის მოგზაურობების, ტურების, ტრანსპორტირების და დროებითი საცხოვ-
რებელი ადგილების უზრუნველყოფით; ტურისტული სააგენტოების ან უშუალოდ 
აგენტების მიერ, როგორიცაა ტურ-ოპერატორები, გასაყიდი ტურების ორგანიზების და 
ჩატარების საქმიანობას; და მოგზაურობასთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებებს, 
ადგილების დაჯავშვნის ჩათვლით. ტურისტული გიდების და ტურიზმის ხელშემწყობი 
საქმიანობები აგრეთვე შედის ამ განყოფილებაში - ძალზე მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის 
საქმიანობა, რომლის ძირითადი ამოცანა არის „საზოგადოებისა და კომერციული 
კლიენტების“ მომსახურება, ანუ სერვისული საქმიანობა. 

იმავე დოკუმენტში, ქვეთავი 79.1 „ტურისტული სააგენტოების და ტურ-
ოპერატორების საქმიანობები“, აღნიშნულია, რომ  

„ეს ჯგუფი შეიცავს სააგენტოების საქმიანობებს, რომლებიც უპირატესად დაკავე-
ბულნი არიან საზოგადოების და კომერციული კლიენტებისათვის მოგზაურობების, 
ტურების, ტრანსპორტირების და დროებითი საცხოვრებელი ადგილების უზრუნ-
ველყოფით; ტურისტული სააგენტოების ან უშუალოდ აგენტების მიერ, როგორიცაა 
ტურ-ოპერატორები, გასაყიდი ტურების ორგანიზების და ჩატარების საქმიანობას.“ 
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კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკისთვის, ქვეთავი 79.11.0 „ტურისტული სააგენ-
ტოების საქმიანობები“ აღნიშნულია, რომ ეს ქვეკლასი შეიცავს:  

− „სააგენტოების საქმიანობებს, რომლებიც უპირატესად დაკავებულნი არიან 
მოგზაურობების, ტურების, ტრანსპორტირების და დროებითი საცხოვრებელი ადგი-
ლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურების საბითუმო და საცალო 
გაყიდვით“. განმარტებაში ჩანს შეუსაბამობა - ტექსტის შინაარსიდან გამომდინარე, 
რთულია გაარკვიო რომელ „ტურისტულ სააგენტოებზეა“ საუბარი, იმ უბრალო მიზეზის 
გამო, რომ იმავე დოკუმენტში, კიდევ უფრო ქვევით, ცალკეა გამოტანილი პუნქტი 79.12 
„ტურ-ოპერატორების საქმიანობები“, სადაც გამოკვეთილია, რომ ეს ქვეკლასი შეიცავს:  

− „ტურისტული სააგენტოების ან უშუალოდ ტურ-ოპერატორების მიერ გასაყიდი 
ტურების ორგანიზებას. ტურები შეიძლება შეიცავდნენ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან 
ყველა ან ცალკეულ საქმიანობებს, როგორიცაა:  

•  ტრანსპორტირება;  

•  საცხოვრებელი ადგილებით უზრუნველყოფა;  

•  კვება;  

•  მუზეუმების, ისტორიული და კულტურული ადგილების დათვალიერება, 
თეატრალურ, მუსიკალურ ან სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრება“. 

აქ კარგად ჩანს, რომ ჩამონათვალი (ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა ჩამონათვალი) 
არ არის სრულყოფილი და არ მოიცავს ტუროპერატორის საქმიანობის ყველა 
მიმართულებას, ამასთან არც აქ არის ბოლომდე გახსნილი ტუროპერატორების სხვადა-
სხვაობები მათი საქმიანობის მიმართულებებიდან და სეგმენტურობიდან გამომდინარე. 

განხილულ დოკუმენტში ტურიზმთან და ტურისტულ საქმიანობასთან უშუალო 
კავშირშია კიდევ ერთი ქვეპუნქტი 79.90.0 „დაჯავშნის სხვა მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული საქმიანობები“, რომლის განმარტებაშიც ვკითხულობთ, რომ ეს 
ქვეკლასი შეიცავს: 

•  მოგზაურობებთან დაკავშირებულ დაჯავშვნის სხვა მომსახურებას: 

−  ტრანსპორტირების, სასტუმროების, რესტორნების, მანქანის გაქირავების, 
გასართობი და სპორტული ღონისძიებების და მისთ. დაჯავშნას; 

•  დროის გაყოფით დასვენების სისტემის (timeshare exchange) მომსახურებას; 

•  ბილეთების გაყიდვის საქმიანობებს თეატრალურ, სპორტულ და სხვა გასართობ 
ღონისძიებებზე დასასწრებად; 

•  ვიზიტორებისათვის დახმარების გაწევას: 

−  ინფორმაციის მიწოდებას ტურისტული მოგზაურობების შესახებ; 

−  ტურისტული გიდების საქმიანობებს. 
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•  ტურიზმის ხელშემწყობ საქმიანობებს 

საინტერესოა, რომ იქვეა გაკეთებული განმარტება, რომ ეს ქვეკლასი არ შეიცავს: 

•  ტურისტული სააგენტოების და ტურ-ოპერატორების საქმიანობებს, იხ. 79.11.0, 
79.12.0 (რომლებზეც ზემოთ იყო საუბარი და აღვნიშნეთ, რომ არასრულყოფილი) 

•  ღონისძიებების ორგანიზებას და მართვას. (აქ უკვე ის არის საინტერესო, რომელ 
ღონისძიებებზეა საუბარი). 

იმისათვის, რომ მოცემულ ეტაპზე დარგის გაცნობითი დიალოგი გავაგრძელოთ 
და კიდევ რამოდენიმე კონკრეტულ პოზიციასთან დაკავშირებით ჩამოვიყალიბოთ ე.წ. 
„სასტარტო პოზიცია“ (რაც შესაძლებელია ბოლომდე გარკვეული არ იყოს, მაგრამ 
გვაძლევდეს ფიქრისა და განსჯის მასალას), უნდა შევთანხმდეთ შემდეგზე: 

 რიგი გაურკვევლობები და უზუსტობები, რომლებიც გვხვდება, ჩვენს მიერ 
შესასწავლად განსაზღვრული დარგის, საფუძვლების შესწავლისას, ყოველთვის არ 
არიან განპირობებულნი საკითხის ცუდად ცოდნით, ან მეთოდოლოგიების 
ნაკლოვანებებით; 

 ძირითადი მიზეზი ამ „გაურკვევლობისა“ მდგომარეობს თვითონ ტურიზმში, 
რომელიც, როგორც მას შემდგომ ხშირად ვუწოდებთ, „დარგთაშორისი დარგია“, 
შესაბამისად, მისი ერთმნიშვნელოვანი გაგება ან განსაზღვრა - უბრალოდ 
შეუძლებელია. 

 აღსანიშნავია ისიც, რომ რომ ტურიზმი უაღრესად დინამიურად განვითარებადი 
დარგია და ის, რაც იყო დღეს, მიმდინარე წელიწადში, უახლოეს მომავალში უკვე 
სერიოზულად სახეცვლილი და კიდევ უფრო განვითარებული, მრავლისმომცველი 
ხდება. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმი - როგორც კულტურათაშორისი ურთიერთობა 

გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ კულტურა წარმოადგენს ხალხის დამოუ-
კიდებლობის, სუვერენიტეტისა და თვითმყოფადობის განვითარების, დაცვისა და 
განმტკიცების ფუნდამენტურ საფუძველს. კულტურა და ტურიზმი განვითარების 
იდენტურ გზას გადიან. მთელ რიგ ქვეყნებში მიმდინარეობს კულტურისა და 
ტურიზმის დემოკრატიზაციის პროცესი, რაც საზოგადოების ცხოვრების განუყოფელ 

ნაწილს წარმოადგენს. თვითშემეცნება და გარე სამყაროს შეცნობა, პიროვნების 
განვითარება და დასახული მიზნის მიღწევა შეუძლებელია კულტურაში შესაბამისი 
ცოდნის მიღების გარეშე. 

მეხიკოს კონფერენციაზე (1981 წ.) მიღებული იქნა კულტურის ორი განმარტება. 
პირველის თანახმად კულტურაა ყველაფერი ის რაც შექმნა ადამიანმა: 
საზოგადოებრივი აზრი, სამეურნეო საქმიანობა, წარმოება, მოხმარება, ლიტერატურა 
და ხელოვნება, ცხოვრების წესი და ადამიანური ღირსება. მეორის თანახმად 

`კულტურა კულტურისთვისაა~, ე.ი. ადამიანის ცხოვრების მორალური, სულიერი, 
ინტელექტუალური და მხატვრული ასპექტები. 

თანამედროვე სამყარო წინააღმდეგობაშია ერთ პარადოქსთან: ერთის მხრივ, 
კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც მატერიალური, ასევე არამატერიალური 
იმყოფება გარკვეული საფრთხეების ქვეშ; მეორეს მხრივ, არასოდეს ადრე ისინი არ 
იწვევდნენ ისეთ ცხოველ ინტერესს (მუნიციპალური, ნაციონალური, საერთაშორისო 
დონები), როგორც ამჟამად. 

უნდა აღინიშნოს, რომ იუნესკოს წევრი ქვეყნები ცალსახად არიან შეთანხმე-
ბული შემდეგზე – კულტურული მრავალფეროვნება კაცობრიობისათვის უდიდესი 
მნიშვნელობის საკითხია და აღიარეს, რომ კულტურული მრავალფეროვნება – ეს 
არის კვინტესენცია, კაცობრიობის პროგრესის ისტორია, ერისა და ცალკეული 
ადამიანების იდენტურობა. აღნიშნულის საფუძველზე მოხდა დარგისათვის ისეთი 
ფუნდამენტური დოკუმენტების მიღება, როგორებიცაა: 

1. კონვენცია „მსოფლიოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის 
შესახებ“ - (1972 წელი); 

2. საერთაშორისო კონვენცია „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის შესახებ“ - (2003 წელი); 

3. კონვენცია „კულტურული თვითმყოფადობის ფორმების მრავალფეროვნების 
წახალისებისა და დაცვის შესახებ“ - (2005 წელი) 

იმისათვის, რომ ვარსებობდეთ როგორც ცივილიზაცია, ხალხმა უნდა გამოამ-
ჟღავნოს თავისი შესაძლებლობები და შემოუნახოს საუკუნეებს საკუთარი ისტორიის 
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კვალი. მემკვიდრეობა – ეს ის ინსტრუმენტია, რომელიც იძლევა ამ მიზნის მიღწევის 
საშუალებას, რაც აკავშირებს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს. კულტურა, ტურიზმის 
ჩათვლით, წარმოადგენს განვითარების საფუძველს, მაგრამ იგი, ამავე დროს, არის 
საშუალება იმისა, რომ მიღწეული იქნას უფრო ღია ინტელექტუალური, ემოციური, 
მორალური და სულიერი არსებობა. კულტურული მემკვიდრეობა – სხვა ხალხების 
გაგების ერთ-ერთი გასაღებია, რამდენადაც მას შეაქვს თავისი წვლილი 
ცივილიზაციებსა და კულტურებს შორის გამართულ უწყვეტ დიალოგში.  

`მე არ მინდა, რომ ჩემი სახლი გარშემორტყმული იყოს კედლებით და არ 
მინდა დავხურო სარკმელი. მე მინდა, რომ ჩემს სახლს გარს ერტყას მსოფლიოს 
კულტურები, მაგრამ არცერთმა არ მოინდომოს ჩემი ჩაყლაპვა~ - ინდოელი ხალხის 
სულიერი წინამძღოლის, მაჰათმა განდის ეს სიტყვები, ვფიქრობთ, კარგად ეხმიანება 
არა მარტო სართაშორისო, არამედ ჩვენი კონკრეტული ქვეყნის რეალობას – 

ისტორიულ წარსულს თუ მომავალს. 

რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებით? როგორ გამოიყურება ამ 
ფონზე ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, როგორ გამოვიყურებით ჩვენ – ვინც ამ 
მემკვიდრეობას ჩვენს ეროვნულ სიმდიდრედ მივიჩნევთ?  

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-გადარჩენის პრობლემასა და ტურიზმის 
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების საკითხებზე მსჯელობისას, პირველ 

რიგში უნდა დავაფიქსირო ერთი შეხედვით `მკრეხელური~ პოზიცია - შეიძლება 
ვცდებით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მატერიალური კულტურის ძეგლები _ ციხე-
კოშკები, სასახლეები, ტაძრები (ჩვენთვის უდავოდ ძალზე ძვირფასი), უმრავლეს 
შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ეპოქის საინჟინრო-სამშენებლო 
კულტურის აღმნიშვნელი ნაგებობებია (შეიძლება არც ეს არის ცოტა, მაგრამ გააჩნია 
რისთვის!). თითოეული მათგანის უდიდეს ისტორიულ-კულტურულ ღირებულებაზე 
არავინ კამათობს (უხერხულიცაა), თუმცა იმისათვის, რომ საკუთარი ისტორიული 
ღირებულების ადექვატური ტურისტული ღირებულებაც ჰქონდეთ, მათ `სიცოცხლე~ 
აკლიათ; ის ეპოქა, ის პერიოდი, ის დრო აკლიათ, რომლის ძეგლსაც წარმოადგენენ 
(აქ საუბარი არ არის მოქმედ ეკლესია-მონასტრებზე). აქედან გამომდინარე მათი 
ბრწყინვალე არქიტექტურა (როცა შიდა სივრცე სხვა არაფრით არ არის შევსებული), 
მიუხედავად ზოგადად ცნობილი (თეორიული) ფუნქციური მნიშვნელობისა, 
გარკვეული გაგებით, ერთჯერადი (ერთხელ სანახავი) ობიექტი ხდება. ანალოგიური 
`დიდებული სტატიკურობით~ გამოირჩევიან ჩვენი მუზეუმებიც, განსაკუთრებით, 
საერთო სოციალური და ეკონომიკური ფონის გამო, უყურადღებოდ დარჩენილი 
სახლ-მუზეუმები, სადაც ე.წ. `კომუნისტური ყოფის~ პერიოდიდან შემორჩენილი 
მენტალიტეტის საფუძველზე, არაფრისათვის `ხელის ხლება~ არ შეიძლება, არაფრის 
დაძვრა არ შეიძლება, მუსიკალური ინსტრუმენტით დაკვრაც კი არ შეიძლება და ეს 
მაშინ, როდესაც XXI საუკუნის ტურისტის უპირველესი ინტერესი მისი 
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(ძეგლის/ობიექტის) შინაარსი, ისტორია, მისი ფუნქციაა, მისი ჟღერადობაა და იგი 
მზად არის ამაში შესაბამისი თანხა გადაიხადოს. 

უკანასკნელ პერიოდში მთელ რიგ ქვეყნებში ცალკე გამოიყო და დამოუკი-
დებლად ყალიბდება კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი. მის საფუძველს წარმო-
ადგენს ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული პოტენციალი, რომელიც მოიცავს მთელ 

სოციო-კულტურულ გარემოს ტრადიციებითა და ჩვევებით, საყოფაცხოვრებო და 
სამეურნეო საქმიანობის განსაკუთრებულობით. შემეცნებითი ტურიზმისათვის გარ-
კვეულ მინიმუმს ნებისმიერი ადგილი წარმოადგენს, მაგრამ მასობრივი ტურიზმის 
განვითარებისათვის აუცილებელია კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების 
გარკვეული კონცენტრაცია, რომელთა შორის შესაძლებელია გამოვყოთ:  

 არქეოლოგიური ძეგლები; 
 საკულტო და სამოქალაქო არქიტექტურა; 
 ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლები; 
 დიდი და მცირე ისტორიული ქალაქები; 
 ისტორიული დაბები და სოფლები; 
 მუზეუმები, თეატრები, საგამოფენო დარბაზები; 
 ეთნოგრაფიის, ხალხური რეწვის ობიექტები და გამოყენებითი ხელოვნების 

ცენტრები; 
 სოციოკულტურული ინფრასტრუქტურა; 
 ტექნიკური კომპლექსები და ნაგებობები. 

დედამიწის სხვადასხვა რეგიონების კულტურის თავისებურებები სულ უფრო 
ხშირად განაწყობს ადამიანებს თავიანთი შვებულება მოგზაურობაში გაატარონ. 
ობიექტები, რომლებსაც ნახულობენ ტურისტები, ხელს უწყობენ მათ სულიერ გამ-
დიდრებას, თვალსაწიერის გაფართოებას. ამდენად კულტურა წარმოადგენს ტურის-
ტული ინტერესის ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდი-
ნარე ტურიზმი წარმოადგენს კულტურული კავშირებისა და საერთაშორისო 
თანამშრომლობის უმნიშვნელოვანეს საშუალებას. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გარდა ტურიზმს აქვს ძალზე მნიშ-
ვნელოვანი ე.წ. `პარალელური~ მიზნები: ადგილობრივი და ნაციონალური/ეროვ-
ნული თვითშეგნების განვითარება, კულტურთაშორისი დიალოგის გამართვა განს-
ხვავებული იდენტურობის (განსხვავებულობის) ნათელი გაგების საშუალებით; 

`ადამიანებისათვის ერთად ცხოვრების ხელოვნების სწავლება~; კულტურათა განსხ-
ვავებულობის, როგორც იმ სიმდიდრის გაგება, რომელიც შეიძლება გაუზიარო სხვა 
ხალხებს. 
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როგორც ქ. მოსკოვში გამართული საერთაშორისო კონფერენციისადმი (2005 
წელი) გაგზავნილ წერილში, იუნესკოს გენერალურმა დირექტორმა კოიტირო მაცუ-
ურამ აღნიშნა: ტურიზმი წარმოადგენს კულტურული მრავალფეროვნების მხარდა-
ჭერის, მდგრადი განვითარებისა და სიღარიბესთან ბრძოლის ეფექტურ ინსტრუმენტს. 
დღეს საყოველთაოდ მიღებულია, რომ განვითარების პროცესი შეუძლებელია 
გაგებული იქნას მხოლოდ ეკონომიკური ტერმინებით; აუცილებელია გათვა-
ლისწინებული იქნას ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და კულტურული 
სფეროების უწყვეტი კავშირი. აღნიშნული კომპლექსური მიდგომის გამოყენება 
მოითხოვს მემკვიდრეობის ყველა სახეობის – ბუნებრივის და კულტურულის, 
მატერიალურის და არამატერიალურის გამოვლენასა და დაცვას. 

საზოგადოების კულტურული განვითარების დონე შესაძლებელია გამოყენე-
ბული იქნას კონკრეტული რეგიონის, საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, კეთი-
ლისმყოფელი იმიჯის შესაქმნელად; რამდენადაც ტურიზმის განვითარების წარმა-
ტება დამოკიდებულია არა მარტო მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე, საყოველთაოდ 

მიღებულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებზე, არამედ ეროვნული კულტურული 
მემკვიდრეობის ორიგინალობაზე, მის უნიკალობაზე. 

ტურისტების მიერ გარკვეული რეგიონის გაცნობის პროცესში ერთობლივ 
კონტაქტში შედის 4 სხვადასხვა კულტურა. ესაა იმ რეგიონის კულტურა, საიდანაც 
მოდიან ტურისტები; ტურისტების დასვენების კულტურა (ცხოვრების სტილი და 
დასვენების დროს ტურისტთა ქცევის ნორმები); ადგილობრივი მაცხოვრებლების 
კულტურა და მათი მომსახურების კულტურა. ყველა კულტურა მოქმედებს 
ერთმანეთზე. ასე მაგალითად, ჩამომსვლელთა კულტურა განსაზღვრავს მათ ქცევას, 
ხოლო მასთან ერთად დასვენების კულტურასაც. დასვენების კულტურა, თავის 
მხრივ, დამოკიდებულია მომსახურების კულტურაზე. ამასთანვე, ადგილობრივი 
მცხოვრებლების მიერ ჩამომსვლელთა მიღება აისახება სტუმართა ქცევაზე. 

ადგილობრივი მცხოვრებლების კულტურაზე ტურიზმის საზოგადოებრივი 
ზემოქმედების ხარისხი დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე. მათ შორის მთავარს 
წარმოადგენს ადგილობრივი მცხოვრებლების თვითგამორკვევის შესაძლებლობა და 
მათი გახსნილობა ახალ ზემოქმედებებთან მიმართებაში. უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ 
რეგიონში, სადაც მოსახლეობას გააჩნია აზროვნების გახსნილი მეთოდი, ხოლო 
ტურიზმი, ამასთანავე, დომინირებს და ამტკიცებს უცხო კულტურას, ადგილობრივი 
კულტურა თანდათან გაქრება, ხოლო პირველები, რომლებიც დაიწყებენ უცხო 
კულტურით საზრდოობას, ადგილობრივი ახალგაზრდები იქნებიან. ასე 
წარმოიქმნებიან იდენტიფიკაციისა და იმიტაციის ეფექტები. იდენტიფიკაცია 
აღნიშნავს უცხო კულტურით შედგენილი ნაწილების შინაგან გადაცემას, ხოლო 
იმიტაცია ვლინდება ქცევის ცალკეული სახეების და შემოტანილი კულტურის 
ელემენტებისადმი გარეგნულ მიბაძვაში. 
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აზროვნების გახსნილი მეთოდისას, მაგრამ უცხო კულტურის განმტკიცების 
(დამკვიდრების) ზომიერი ხარისხის დროს, ხდება ადგილობრივი მაცხოვრებლების 
კულტურის ნელი ცვლილება, ამ უცხო კულტურის ელემენტის მასში ნელი შეტანის 
გზით. რეგიონში, სადაც ცხოვრობს მოსახლეობა აზროვნების დახურული მეთოდით, 

მაგრამ სადაც არსებობს უცხო კულტურის დამკვიდრების მაღალი ალბათობა (იმის 
გამო, რომ მაგალითად, ბევრი მიწა გადავიდა ჩამომსვლელების მფლობელობაში), 
უნდა ველოდოთ ადგილობრივი მოსახლეობის შეგნებულ (შემეცნებულ) და ღია 
გაუცხოვებას. ასეთმა ნეგატიურმა დამოკიდებულებამ და ურთიერთობამ შეიძლება 
იქამდე მიგვიყვანოს, რომ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გაართულონ ახალი 
ტურისტული პროექტების განხორციელება. 

ხშირად ტურისტული რეგიონის განვითარების პროცესში ადგილობრივი 
მოსახლეობა განიცდის უცხო კულტურის მიღების სხვადასხვა ფაზებს. საწყის 
ეტაპზე, როდესაც უცხო კულტურა ჯერ კიდევ უმნიშვნელოა, ადგილი აქვს უფასო 
კულტურის დანერგვას ან მის იმიტაციასაც კი. უცხო კულტურის გაზრდილი 
განმტკიცებისა და დამკვიდრებისას და საკუთარი იდენტურობის დაკარგვისას ხდება 
საკუთარი კულტურის უარყოფა ან მისი მაღალი სტილიზაცია. სამწუხაროდ მხოლოდ 

ტურისტული რეგიონის განვითარების მოწიფულ ეტაპზე გვეძლევა საშუალება 
ახლებურად (უცხო კულტურის ფონზე) განვსაზღვროთ საკუთარი იდენტურობა და 
მივაღწიოთ ეროვნული, ნაციონალური კულტურის თვითშემეცნებას. 

ტურიზმის სოციალურ-კულტურული ეფექტების შეფასებისას მხედველობაშია 
მისაღები ე.წ. „რეგიონის“ მოსახლეობაც. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს გარკვეული 
ტერიტორიული ერთეულის განაპირა რაიონებზე, რომლებიც, ტერიტორიული 
დისტანცირების გამო, გადაურჩნენ მიზანსწრაფულ გარდაქმნებს. იმ ადამიანებმა 
რომლებიც ისწრაფვიან მეწარმეობისაკენ და თავისი ცხოვრების შეცვლისაკენ, 
დატოვეს ეს რეგიონები და გადავიდნენ ცენტრში, ხოლო იმ მოსახლეობას, რომელიც 
დარჩა ადგილზე, ნაკლებად სურთ მათ ცხოვრებაში ცვლილებები. ამგვარად 

ადგილობრივი მაცხოვრებლები აღმოჩნდებიან მოუმზადებელნი საზოგადოებრივი 
გარდაქმნებისათვის, რომლებიც წარმოიქმნებიან ტურიზმის განვითარების პროცესში. 
ამას გარდა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს გარდაქმნები და ცვლილებები არც ისე 
მკაფიოდაა გამოხატული რეგიონში, როგორც ქვეყნის ცენტრში, სხვა დარგების მიერ 
გამოწვეულ გარდაქმნებთან ერთად. 

იმ ქვეყნებში, სადაც ბევრ უცხოელ დამსვენებელს იღებენ, სოციალური 
სტრუქტურა აღნიშნული პროცესის ზეგავლენის ქვეშაა, რამდენადაც იცვლება 
პროფესიათა იერარქია - ტურისტული დარგის მომსახურება, სხვა სფეროში 
სამუშაოსაგან შედარებით, უფროა მაღალანაზღაურებადია. ამიტომ ტურიზმის 
სფეროში დასაქმებას დიდი მოთხოვნა აქვს. 
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ტურიზმი ზეგავლენას ახდენს ოჯახის სტრუქტურაზეც. უპირველეს ყოვლისა, 
იცვლება ურთიერთობა მშობლებსა და შვილებს შორის, აგრეთვე ოჯახში ქალის 
მდგომარეობა. (მაგ. რვა წლის ბიჭუნამ რომელმაც ტურისტებს ტაძრისკენ გზა 
მიასწავლა, რისთვისაც აიღო ფული, რომელიც აღემატება მამის ერთი კვირის 
ანაზღაურებას; ქალები, რომლებიც ტურიზმის სფეროში არიან დაკავებულნი, იღებენ 
საკუთარ შემოსავალს და ხდებიან უფრო დამოუკიდებელნი). 

ამგვარად, სოციალურ სფეროსა და ტურიზმის სისტემას შორის არსებობს   
მჭიდრო კავშირი. ერთის მხრივ, ტურიზმის განვითარებისათვის ქვეყანაში დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება მასში საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ წესრიგს. მეორეს მხრივ, 
თვით მოვლენა ტურიზმი განაპირობებს გარდაქმნებს საზოგადოებრივ 
ურთიერთობებში ტურისტების მიერ აქტიურად მონახულებად ქვეყნებში (ათვისებულ 

ქვეყნებში). ორი განსხვავებული კულტურის ურთიერთქმედებას ეწოდება 
კულტურიზაცია. სოციალურ-კულტურულ სფეროში ტურიზმის გავლენას შეიძლება 
ჰქონდეს როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი ეფექტიც. ხშირად ადგილი აქვს 
საზოგადოებაში საერთო ლიბერალიზაციას, მაგრამ მეტი განსხვავება არსებობს 
კულტურებს შორის და რაც უფრო ნაკლებადაა ქვეყანა მზად დიდი ტურისტული 
ნაკადების მისაღებად, მით უფრო მეტია იმის საშიშროება, რომ უცხო კულტურის 
დანერგვის პროცესი უარყოფითად აისახება ტურისტების მიერ აქტიურად 
მონახულებად ქვეყნებზე. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმი - როგორც ერთიანი მსოფლიო ბაზარი 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-40-ანი წლებიდან დაწყებული, იმ სახელმწიფო-
პოლიტიკურ სისტემაში (საბჭოთა კავშირი), რომელშიც იმყოფებოდა საქართველო, 
როგორც ერთ-ერთი წევრი, მას ყველაზე ხშირად მოიხსენიებდნენ ხოლმე როგორც 
„ჯანმრთელობის აკვანი“, „ჯანმრთელობის წყარო“ (Всесоюзная «здравница») და ალბათ 
არა უმიზეზოდ - ფართე მასშტაბით ცნობილი ბუნებრივი სიკეთეები, რომლებითაც 
უხვად იყო (და არის!) დაჯილდოებული ჩვენი სამშობლო, რომლებიც ბევრად განაპი-
რობებდნენ მოსახლეობის ჯანმრთელობას (და აქ კიდევ ერთი გავრცელებული ლეგენდა 
- ქართველების სიცოცხლის ხანგრძლივობის შესახებ!), ნამდვილად იძლეოდნენ ამგვარი 
შეფასებების მიზეზებს. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის სიმდიდრესთან 
ერთად, სწორედ ამ ბუნებრივ-რეკრეოლოგიური პოტენციალის მრავალფეროვნების 
შედეგი იყო ის, რომ უკვე XX საუკუნის 80-90-ან წლებში ქვეყნის გარედან შემოსული 
„დამსვენებელი-ტურისტების“ რიცხვი 2-2,5 მილიონს აღწევდა.  

როგორ განვითარდებოდა მოვლენები იმ სახითა და ფორმით, დღეს უკვე ძნელი 
სათქმელია. მთავარია ის, რომ  მეოცე საუკუნის დასასრული გლობალური ტრანსფორ-
მაციებით აღინიშნა. მათ შორის იყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, საქართველოს დამოუკი-
დებელ სახელმწიფოდ აღიარება, რასაც მალევე მოჰყვა შიდა დაპირისპირებები, 
სამოქალაქო ომი, ეკონომიკური კოლაფსი და ა.შ. ძალზე მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ მაშინ 
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება გარკვეულად „შევაჩერეთ“, ქვეყანაში 
არსებული საწარმოო ინფრასტრუქტურა (მათ შორის, სხვადასხვა მიზეზების გამო, 
ტურისტულ-რეკრეაციულიც) გავანადგურეთ, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით 
და შემდგომ, წლების განმავლობაში, ახლიდან დავიწყეთ მისი, მათ შორის ტურიზმისა 
და ტურისტული ინდუსტრიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობა. 

XXI საუკუნის პირველი ოცწლეულის შედეგებს თუ გადავხედავთ მიზნობრივ 
(ტურიზმი) ჭრილში, შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ საერთო სიტუაცია უკეთესობისაკენ 
იცვლება, ტურისტების საერთო რაოდენობა იზრდება, შენდება მათი განთავსებისა და 
სხვა მომსახურების თანამედროვე (მათ შორის საერთაშორისო ბრენდი) ობიექტები და 
ა.შ.; თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მიმართულებით არა მარტო გასაკეთბელი, 
არამედ გამოსასწორებელიც უკვე ბევრია. გასაფართოებელია ტურიზმის სოციალური 
ბაზა, პრაქტიკულად ახლიდან შესაქმნელია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის 
ინფრასტრუქტურა, რაც ტურისტებისათვის მისანიჭებელ სიკეთეებთან ერთად, ქვეყა-
ნაში დასაქმებისა და პროფესიული ცოდნის ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს, რაც, სხვა 
მრავალ თანამედროვე გამოწვევასთან ერთად, შეგვიძლია ტურიზმის განვითარების 
ახალ ეტაპად წარმოვიდგინოთ.   
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რა შესაძლებლობები არსებობს აღნიშნული მიმართულებით? ამ კითხვაზე რომ 
ვუპასუხოთ, აუცილებელია მოკლედ აღვნიშნოთ ტურიზმის რამოდენიმე ფუნდამენ-
ტალური სოციალურ-ეკონომიკური საფუძველი, რომლის ცოდნის გარეშე ის (ტურიზმი) 
ბოლომდე გასაგები შეიძლება არ იყოს. 

პირველი. საბოლოო ჯამში ტურისტი მოიხმარს მომსახურებას, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ სწორედ ის (ტურისტი!) და არა მომსახურების მომწოდებელი/მწარმოებელი უნდა 
გადაადგილდეს ამ მომსახურების წარმოების ადგილას. უფრო მეტი სინათლისათვის, 
მაგალითი: შეუძლებელია ტურისტთან „მიიტანო“ შავი ან ხმელთაშუა ზღვა, ვერსალი ან 
ვატიკანი, მცხეთა ან ვარძია.  მსოფლიოს მრავალფეროვნება და ადამიანების მისდამი 
მუდმივი ინტერესი - ტურიზმის არსებობის ძირითადი მიზეზია. ეს საფუძველი აიძუ-
ლებს ტურიზმის თეორეტიკოსებს აბსოლუტურად კონკრეტულად განსაზღვრონ 
ტურიზმი, როგორც ტურისტული მომსახურების უხილავი ექსპორტი ერთი ქვეყნიდან 
მეორეში. ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორებიცაა საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, ჩინეთი, 
ჩვენი მეზობლები - თურქეთი და რუსეთი, აშშ, დიდი ბრიტანეთი გერმანია და მრავალი 
სხვა განვითარებული ქვეყანა, ტურიზმი გადაიქცა მნიშვნელოვან საექსპორტო დარგად. 
ყველა ეს ქვეყანა, ათეული წლების მანძილზე, იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ და 
გაზარდონ ტურისტული საქმიანობის რენტაბელობა, იყენებენ სხვადასხვა ეკონომიკურ 
სტიმულებს თავის ქვეყანაში ტურისტული პროდუქტის შემქმნელების დაცვისათვის - 
აუქმებენ ან შემოაქვთ მინიმალური ნორმები დამატებითი ღირებულების გადასახადზე 
ტურისტულ მომსახურებაში, ამცირებენ გადაზიდვების ხარჯების წილს ტურისტული 
პროდუქტის მოხმარების საერთო ღირებულებაში, ამარტივებენ სავიზო და სასაზღვრო 
ფორმალობებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი ჩავიდეს მათ ქვეყანაში. 
ამდენად გასაგებია, რომ სწორედ ეს ქვეყნები არიან მსოფლიო ტურისტული ბაზრის 
ლიდერები როგორც საერთაშორისო ტურისტული შესვლების, ასევე, რაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების (აქ განსაკუთრებით აშშ, 
ჩინეთი, ტაილანდი, ესპანეთი) თვალსაზრისით.  

ჩვენთან, როგორც აღვნიშნეთ, მიუხედავად საგრძნობი პოზიტივისა, ჯერ კიდევ 
მოსაწესრიგებელია საკანონმდებლო სივრცე, კადრების მომზადების, მათი რეგულარუ-
ლი გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემა და კიდევ ბევრი სხვა პოზი-
ცია, რათა შევძლოთ ქვეყნის რესურსული პოტენციალის ადექვატური შემოსავლების 
გენერირება სახელმწიფო და მუნიციპალურ ბიუჯეტებში, კერძო სექტორში. 

მეოცე საუკუნის დასასრულს, 90-ანი წლები, ჩვენს ქვეყანაში (ის საბჭოთა კავშირის 
შემადგენლობაში იყო და ერთიანი მონაცემები და ნორმატივები არსებობდა) ერთ 
საზღვარგარეთ (ეს ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის სოციალისტური ქვეყნები იყო) 
წამსვლელ ტურისტზე 15 შიდა ტურისტი მოდიოდა, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, 
რომ ეს ე.წ. „შიდა ტურისტი“ 15 სხვადასხვა მოკავშირე რესპუბლიკაში (დღეს 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოები), მათ შორის საქართველოშიც მოგზაურობდნენ. 
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მიუხედავად ყველაფრისა, დისბალანსი (1:15) სახეზე იყო, რამდენადაც მსოფლიო 
ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემების თანახმად ტურისტული ბაზრის დაბალან-
სებისათვის ტიპიური პროპორცია იყო 1:4-თან. ეს პროპორცია დღეისათვისაც 
ოპტიმალურად ითვლება, შესაბამისად ქვეყანაში ტურიზმის სწორი განვითარებისათვის 
დაახლოებით ასეთ პროპორციებში უნდა ვმოქმედებდეთ.  

დღეს საქართველოში აღნიშნული კუთხით შექმნილ სიტუაციას თუ 
გავაანალიზებთ (რეალური სტატისტიკური მონაცემების ბაზაზე!), ვნახავთ, რომ 
დისბალანსი ჩვენთანაც სახეზეა, თუმცა გამომწვევი მიზეზები შეიძლება განსხვავებული 
გვქონდეს. ფაქტია, რომ ჩვენთან ჯერ კიდევ არ ხდება „შიდა“ ტურისტების 
კვალიფიციური აღრიცხვა (აქაც ბევრი სხვადასხვა მიზეზია!), რაც არ მოგვცემს 
საშუალებას, საერთაშორისო ტურიზმის სერიოზული და საინტერესო ზრდის (საერთო 
რაოდენობა 3 მილიონს უახლოვდება) ფონზე, „შიდა“ ტურიზმის დინამიკაც 
ადექვატურად განვიხილოთ. არა და საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ საერთაშორისო 
ტურიზმის ზრდის პარამეტრებიც გარკვეულ დონემდეა „პოზიტიური“, მისმა 
გადაჭარბებამ ე.წ. „გამტარობის ზღვრებთან“ მიმართებაში, შესაძლებელია სერიოზული 
ნეგატიური პროცესების დაწყებას შეუწყოს ხელი ქვეყნის შიგნით.  

მეორე. ტურისტულ ბაზარზე ცენტრალურ ფიგურას წარმოადგენს 
ტუროპერატორი. სწორედ ის ახდენს ტურის ფორმირებას, გააქვს ბაზარზე გასაყიდად, 
რითაც ტვირთავს ტურისტული ინდუსტრიის ობიექტებს - სასტუმროები, რესტორნები, 
მუზეუმები, ეროვნული პარკები, სატრანსპორტო ორგანიზაციები და ა.შ. სწორედ 
ტუროპერატორი ახვედრებს ერთმანეთს ტურისტული სერვისის მწარმოებელსა და 
მომხმარებელს (ტურისტს) ერთმანეთთან: მუზეუმების ჩართვა ტურის პროგრამაში, 
ხელშეკრულებები სასტუმროებთან, რესტორნებთან - ყველაფერ ამას აკეთებს 
ტუროპერატორი. შესაბამისად ტურისტულ ბაზარზე მიდის „ბრძოლა“ სწორედ 
ტუროპერატორისათვის. 

თუ თვალს გადავავლებთ ქართული ტურიზმის განვითარებას უკანასკნელი 3 
ათწლეული განმავლობაში (დამოუკიდებელი საქართველო), დავინახავთ რამოდენიმე, 
ერთმანეთისაგან განსხვავებულ ეტაპს. დამოუკიდებლობის პირველ წლებში, ადგი-
ლობრივი ტუროპერატორების აბსოლუტური უმრავლესობა დაკავებული იყო იმით, 
რომ ქვეყნის მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისაც ამის შესაძლებლობა და სურვილი ჰქონდა, 
გაეყვანა ქვეყნის გარეთ (სხვათაშორის იმ 2 მილიონამდე საქართველოს მოქალაქეთა 
დიდი ნაწილი, რომლებიც დღეს ქვეყნის გარეთ ცხოვრობენ, სწორედ ასეთი „ტურის-
ტები“ იყვნენ). სიტუაცია სადღეისოდ მკვეთრად შეიცვალა, და  როგორც ზემოთ 
აღვნიშნეთ, ყველა სერიოზული ტუროპერატორი „შემომყვანი“ ტურიზმით (გაყვანის 
პარალელურად) არის დაკავებული, თუმცა რამდენად სწორად ვარჩევთ ტურისტულ 
ბაზარს/ბაზრებს, რამდენად გვიწყობს/გვიშლის ხელს ამაში ჩვენს გარშემო არსებული 
გეო-პოლიტიკური ვითარება, რამდენად ადექვატურია საქართველოს მთავრობისა და 



46

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საქმიანობა, რამდენად ხელშეწყობილია 
კანონმდებლობით ადგილობრივი და შემომყვანი ოპერატორების საქმიანობა, ძნელი 
სათქმელია. სერიოზულ დაფიქრებას საჭიროებს ტურისტული პროდუქტის საფასო 
პოლიტიკაც, განსაკუთრებით ფასი-ხარისხის კომპონენტში, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც 
არა მხოლოდ ჩვენი უშუალო მეზობელ-კონკურენტი, არამედ მსოფლიო ტურიზმის 
ლიდერი ქვეყნების (საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი) ტურისტული მომსახურებები არა 
მხოლოდ დაცულნი არიან კანონმდებლობით, არამედ აქვთ მთელი რიგი შეღავათები 
(აქედან გამომდინარე პროდუქტი იაფია და პოპულარული). 

მესამე. ტურიზმი რესურსული დარგის კლასს განეკუთვნება. ეს ნიშნავს, რომ 
ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნილება, ბევრად არის დამოკიდებული რეკრეაციული 
რესურსების ხარისხზე. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ, 
რომ რესურსის ხარისხის გადასახადი, ჩვენს შემთხვევაში - ტურისტული გადასახადი, 
რომელსაც იღებს სერვისის მწარმოებელი, განპირობებულია არა იმით, რომ ის ბევრს და 
კარგად მუშაობს, არამედ იმით, რომ მას/მათ გაუმართლათ ადგილმდებარეობისა და 
რესურსების მხრივ - ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანას  უხვად აქვს მომადლებული 
ყველაფერი ის, რაც ტურიზმის განვითარებას სჭირდება - ბუნებრივი ლანდშაფტების 
ნაირგვარობა და უნიკალობა, უძველესი კულტურული და სულიერი მემკვიდრეობა, 
გენეტიკური სტუმართმოყვარეობა და ტოლერანტობა. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ 
ისიც, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა სულაც არ 
გამოიყურება ისე, როგორც მის რეალურ ღირსებას ეკადრება - შეუსაბამოა 
ინფრასტრუქტურა, არაადექვატურია მოთხოვნილება, ადგილობრივი მოსახლეობის 
საკმაო ნაწილს ხელი არ მიუწვდება მასზე და ა.შ. 

აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის აუცილებელია კარგად გავაანალი-
ზოთ ერთი შეხედვით მარტივი საკითხი - რის/ვის ბაზაზე იქმნება შემოსავლებიდან და 
გადასახადებიდან მიღებული სერიოზული საბიუჯეტო შემოსავლები და ამ შემოსავ-
ლებიდან (რომ არაფერი ვთქვათ დამატებითზე) რა რესურსი ხმარდება შემოსავლების 
„შემოქმედთ“. აი აქ, ძალზე ბევრი საკამათო და დასალაგებელი საკითხი გვაქვს 
საბიუჯეტო-საფინანსო და სხვა მიმართულებით, რომელთა მოწესრიგება მისცემთ 
საშუალებას ეროვნულ ტურისტულ ბაზარზე თუნდაც ყველაზე პოპულარულ 
„დესტინაციებს“(ღირსშესანიშნაობებს) დამოუკიდებლად, მაღალი გემოვნებითა და 
კვალიფიკაციით, საერთაშორისო გამოცდილების აქტიური დანერგვით, თვითონვე 
გაიუმჯობესონ როგორც წმინდა „ვიზუალური“, ასევე „შინაარსობრივი“ ხიბლი, კიდევ 
უფრო დიფერენცირებული და მაღალრენტაბელური გახადონ შეთავაზებული 
სერვისები. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმი - როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა 

მთელ მსოფლიოში ტურიზმი პრაქტიკულად წარმოადგენს მეწარმეობის (კერძო 
ბიზნესის) და არასაბიუჯეტო გადანაწილების ზონას, ამდენად ის სახელმწიფოსაგან 
გარკვეულად დისტანცირებულია; სახელმწიფო განსაზღვრავს მხოლოდ ტურიზმის 
პოლიტიკას და ხელს უწყობს მის განვითრებას - იღებს შესაბამის კანონებს, ნორმატიულ 
აქტებს, არეგულირებს მაკროეკონომიკურ მექანიზმებსა და ნორმატივებს შემომყვანი და 
ნაციონალური ტურიზმის სასარგებლოდ. აქედან გამომდინარე ტურისტული 
ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან იმოქმედონ სახელმწიფოს მიერ რეგულირებულ 
ბაზარზე.  

რას აკეთებს ამ დროს მომხმარებელი? ისინი ანტინომიის (ორი წინაღმდეგობ-
რივი მსჯელობა, სადაც უპირატესობა არც ერთ არ მიეწერება, არამედ ისინი თანაბარდასაბუთებადი 

მსჯელობებია. ერთის უარყოფით მეორე საბუთდება და პირიქით) წესების საფუძველზე 
ერთიანდებიან სხვადასხვა ასოციაციებსა და საზოგადოებებში. როგორც საკმაოდ 
მსხვილ - დარგობრივი პროფესიული კავშირები, სხავადასხვა საერთაშორისო ტურის-
ტული კავშირები, ასევე მცირე ზომის კლუბებად ინტერესების, ტერიტორიული 
ერთეულების, სასწავლო დაწესებულებებისა და სხვა სახით. აღნიშნული ასოციაციები, 
უკეთეს შემთხვევაში, აყალიბებენ გარკვეულ მოთხოვნებს სოციალური ტურისტული 
პროდუქტის მიმართ, შედიან დიალოგში სახელმწიფო ორგანოებთან თავიანთი 
მოძრაობების საკანონმდებლო დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. 

ტურიზმი, თითქმის ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, წარმოადგენს საზოგადოებრივ 
მოძრაობას, რომლის მიზანი მომხმარებელთა ინტერესების დაცვაა.  შესაბამისად ის 
ახლაც ვითარდება როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა (სოციალური ტურიზმი), 
რომლის მთავარი მიზანია ეროვნული და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობისადმი 
წვდომის უზრუნველყოფა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის. 

ამგვარად, სოციალური ტურიზმი, რომელიც მიმართულია ადამიანური 
რესურსების რეკრეაციისაკენ (მისი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ინტელექტუალური 
შესაძლებლობების აღდგენა), იმ შემთხვევაში, თუ ხელმისაწვდომია მოსახლეობის 
უფართოესი ფენებისათვის, წყვეტს ტურიზმის საზოგადოებრივი ანტინომიის ამოცანას. 
სწორედ ხელმისაწვდომობის პარამეტრები და, კონკრეტულ პირობებში, მათი 
მაქსიმიზაციის რეალური შესაძლებლობები განსაზღვრავენ სოციალური ტურიზმის 
მომსახურების აუცილებელ მინიმუმს, რომელიც ერთიანობაში წარმოადგენს სოციალურ 
ტურისტულ პროდუქტს. 

დღევანდელი პირობებისათვის სოციალური ტურისტული პროდუქტის 
მომსახურებათა ნაკრებში ჩართულია ისეთი პოზიციები, როგორიცაა: ეკონომ-კლასის (1-
2 ვარსკვლავიანი სასტუმროები) და კატეგორიის არმქონე (დასასვენებელი ბაზები, 
ახალგაზრდული ბანაკები და ა.შ.) განთავსების საშუალებები; კვების ორგანიზაცია 
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საუზმით, ან ნახევრად პანსიონით, რომელთა რაციონის გათვლა შესაბამისი 
დროისათვის მინიმალური ხელფასის ზომის შესაძლებლობათა საფუძველზე 
გაიანგარიშება; ანალოგიურ საფუძველზე გაანგარიშებული თანამდევი სერვისები - 
ექსკურსია, ლაშქრობა, ტრანსფერი. სოციალური ტურისტული პაკეტის ფორმირებისას 
არ ხდება დამატებითი მომსახურებების დაგეგმვა და გაანგარიშება. 

ქვეყნის მიერ სოციალური ტურისტული პოლიტიკის გატარებისათვის 
ადექვატური შეზღუდვების და რენტაბელობის ნორმები ყალიბდება ტუროპე-
რატორებისა და იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც შესაბამის მომსახურებას სთავაზობენ. 
სისტემის შემდგომი სრულყოფა სახელმწიფოს ნებასა და შესაძლებლობებზეა 
დამოკიდებული. 

სოციალური ტურიზმის საწარმოს სტატუსი იძლევა სერიოზულ უპირატესობებს 
ტურისტულ ბაზარზე. საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე, ასეთი ორგანი-
ზაციები თავისუფლდებიან დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან (შესაბამისი 
თანხები მიზნობრივად მიიმართება სოციალურ ფონდში) და შემდეგ მიზნობრივად 
მიეწოდებათ სოციალური ტურისტული პროდუქტის მწარმოებელ კომპანიებს. 
გარკვეული თანხები (მიზნობრივი მოსაკრებლების სახით) აკუმულირდება ქვეყანაში 
ტურისტული  მიზნით შემომსვლელთა მხრიდანაც და ეს თანხებიც მიიმართება 
სოციალური ტურისტული პროდუქტის წარმოების სტიმულირებისათვის. ერთი 
სიტყვით, საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა, ამ მხრივ, საკმაოდ მდიდარია. 
მთავარია იყოს სურვილი (მოთხოვნილება, რეალურად, მუდმივად არის) და სწორი, 
თანმიმდევრული პოლიტიკა. 
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დასკვნა 

რაზე შეიძლება და უნდა შევთანხმდეთ პირველი ნაწილის პირველი თავის 
საფუძვლიანი გაცნობის (ზედაპირული თვალის გადავლება, გვერწმუნეთ, კარგ 
სამსახურს არ გაგიწევთ!) შემდეგ: 

1. ტურიზმი ფანტასტიკურად მიმზიდველი და მრავალფეროვანი ბიზნესია; 
2. ტურიზმი „დაიბადა“ მაშინ, როდესაც გონიერმა არსებამ (პირველმა ადამიანმა) 

დაიწყო გადაადგილება და გარემომცველი სამყაროს შეცნობა; 
3. ტურიზმი „იქცა“ თანამედროვე ბიზნეს აქტივობად მას შემდეგ, რაც ადამიანმა 

შრომა და დასვენება განასხვავა, როცა დასვენება სიცოცხლის აუცილებელი 
ნაწილი გახდა; 

4. ტორიზმის, როგორც მომსახურების სერვისის, მრავალფეროვნება 
განპირობებულია ადამიანების, მათი სურვილებისა და მოთხოვნების 
განსხვავებული მრავალფეროვნებით; 

5. თანამედროვე ტურიზმი ერთნაირად შეგვიძლია გავიაზროთ როგორც 
ეკონომიკური საქმიანობა, ასევე - კულტურათაშორისი ურთიერთობა, ერთიანი 
მსოფლიო ბაზარი და როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობა.  

 

 

 

 

 

 

 

პარიზი, ნიუ-იორკი, მადრიდი - მსოფლიო ტურიზმის ლიდერი დედაქალაქები! 
 

 

 

 

 

 
თბილისი - ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქი! 
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თავი 2. 
ტურიზმის განვითარების ისტორია 
 

წინამდებარე თავის მიზანი: 

  ადამიანის დაბადებიდან დღევანდელ დღემდე მოგზაურობის, როგორც თვითონ 
ადამიანის სრულყოფის, მისი განვითარების ფორმებისა და სახეების 
ჩამოყალიბება;   

 ხმელეთსა და წყლის უკიდეგანო სივრცეში მამაცი ადამიანების, კონკრეტული 
ხალხების უძველეს მოგზაურობათა გეოგრაფიისა და მიზნების გაცნობა; 

 იმის გათვითცნობიერება, თუ როგორ დაიბადა თანამედროვე ტურიზმი 
მილიონობით ადამიანის ფათერაკებით აღსავსე მოგზაურობების საფუძველზე; 

 იმ ადამიანებისა და ხალხების გაცნობა, რომლებმაც განსაკუთრებული კვალი 
დატოვეს ისტორიაში და საფუძველი ჩაუყარეს ჩვენი სამყაროს შესწავლის მრავალ 
მეცნიერებას; 

 ცალკეული ისტორიული ეტაპების შესაბამისად, მოგზაურობის წიაღში, როგორ 
დაიბადა და განვითარდა ტურიზმი, რა მსგავსება და განსხვავებაა ცალკეული 
პერიოდების მიზნებს, მოტივაციასა და რეალიზაციის შესაძლებლობებს შორის. 

 

ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 

- პირველყოფილი ტურიზმი / პირველი „მოგზაურები“; 

- შუა საუკუნეები / დიდი აღმოჩენების ეპოქა; 

- მსოფლიო ტურიზმის განვითარება XVIII-XIX საუკუნეებში; 

- ტურიზმის ისტორიული ეტაპები XX საუკუნეში; 

- თანამედროვე ტურიზმი (XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის 
დასაწყისი); 
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ტურიზმის საფუძვლები

 

 

ამ ფერწერული  მშვენების ნახვა შეგიძლიათ გენიალური ტალანტების სამშობლოში 
- ფლორენციაში. სანტა-მარია-დელ-ფიორე ალბათ ერთადეთი ტაძარია, რომლის 
ფუნდამენტში პირველი ქვა ჩაიდო 1296 წელს (არნოლფო დი კამბიო), ხოლო 
მშენებლობა მთლიანად დასრულდა 1887 წელს (ემილიო დე ფაბრისი). მის 
მშენებლობაზე იმუშავა თითქმის ყველა თანადროულმა დიდოსტატმა. 42 მეტრის 
დიამეტრის გუმბათი, რომლის ინტერიერის მოხატულობასაც (ავტორი ჯორჯო 
ვაზარი) ხედავთ, დაასრულა ლეგენდარულმა ბრუნელესკიმ 1436 წელს. მიუხედავად 
ასეთი „მძიმე“ (590 წლიანი) ისტორიისა, ის დღესაც იტალიური კულტურის ერთ-
ერთი უდიდესი ქმნილებაა. 
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ესავალი 

ადამიანები უძველესი დროიდან მოგზაურობენ, თუმცა მათი ინდივიდუ-
ალური თუ ჯგუფური გადაადგილების პირვანდელი მოტივაცია შიმშილისა და 
საფრთხისაგან თავის დაღწევა უფრო იყო, ვიდრე რაიმე სხვა, მითუმეტეს, 
„გააზრებული“ მოქმედება. პირველი ადამიანების (Homo erectus) ნამარხები, 
რომლებიც ნაპოვნია აფრიკაში, დასავლეთ ევროპაში, ჩინეთში, მიგვანიშნებენ 
იმაზე, თუ როგორ და რა მიმართულებით (დღემდე აღმოჩენილი ნამარხების 
„ასაკის“ მიხედვით აფრიკიდან, ამიერკავკასიის გავლით, ევრ-აზიისაკენ) 
ხორციელდებოდა დედამიწის „განსახლება“ ჩვენი ცივილიზაციის უძველეს 
პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი უძველესი (2 მილიონი წელი ჩვენს 
ერამდე) ნამარხი სწორედ საქართველოშია (დმანისი - „ზეზვა და მზია“) 
აღმოჩენილი. ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს იმას, რომ უძველესი ადამიანები, 
მგზავრობის ე.წ. „ტექნიკური“ საშუალებების არ არსებობის პირობებში, საკმაოდ 
დიდ მანძილზე ახერხებდნენ გადაადგილებას. 

პრეისტორიული ცივილიზაციის პირველყოფილი ადამიანებისათვის 
მოგზაურობის ძირითად ლოგიკურ მოტივაციას, როგორც გვასწავლის ისტორია, 
საკვების შეგროვება, საფრთხისაგან თავის აცილება და სასურველ კლიმატურ 
ზონაში გადაადგილება წარმოადგენდა. დროთა განმავლობაში, რაც უფრო 
იზრდებოდა კაცობრიობის განვითარების დონე, ოსტატობა და ტექნოლოგიური 
უზრუნველყოფა, მით უფრო მცირდებოდა მოთხოვნა მომთაბარე ცხოვრებაზე. 
თუმცა, ამის შემდეგ მოგზაურობისათვის გაჩნდა ახალი მოტივაცია - ვაჭრობა, 
საქონლის ბარტერული გაცვლები და სხვა.  

აფრიკაში, აზიასა და ახლო (ცენტრალურ) აღმოსავლეთში ყალიბდებოდა და 
თანდათანობით ფართოვდებოდა ძველი მსოფლიოს იმპერიები. ამიტომ უფრო 
დაიხვეწა სამგზავრო ინფრასტრუქტურა, შეიქმნა სახმელეთო და საზღვაო გზები, 
განვითარდა სატრანსპორტო საშუალებები. იმის გამო, რომ სახელმწიფოს 
მმართველები აგზავნიდნენ თავის ემისრებს, რათა დაკვირვებოდნენ ომებსა და 
დაცემულ იმპერიებს, აეკრიფათ ბეგარა და გადასახადები, ნელ-ნელა დაიწყო 
ჩამოყალიბება გადაადგილების საშუალებებმა, შესაბამისმა ინფრასტრუქტურამ, 
რეგულარული სახე მიიღო ოფიციალურმა „სამთავრობო“ მოგზაურობებმა.  

ადამიანებს უძველესი დროიდან ჰქონდათ მისწრაფება დასვენებისაკენ. 
შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნილება დასვენებაზე მას შემდეგ გაჩნდა, რაც 
ადამიანმა შრომა დაიწყო. ძველი სამყაროს ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებში - 
ეგვიპტეში, ბაბილონში, საბერძნეთში, რომში, სპარსეთში და ა.შ. ძალზე 
პოპულარული იყო აქტიური დასვენების სხვადასხვა სახეები: ნადირობა, დოღი, 
ჭიდაობა, კრივი, მშვილდოსნობა, დისკოს სროლა, მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე 
დაკვრა და ა.შ. დროთა განმავლობაში მსგავსი აქტიური დასვენება სულ უფრო 
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ტურიზმის საფუძვლები

პოპულარული და ორგანიზებული 
ხდებოდა; ამ საქმიანობისათვის შენდე-
ბოდა შესაბამისი შენობა-ნაგებობები 
(შემდგომი სპორტული არენების, 
ცირკის, სასტუმროების ე.წ. „პირველი 
ვარიანტები“), იმართებოდა მასობრივი 
ღონისძიებები (ოლიმპიური თამაშები, 
მუსიკალური და თეატრალური 
ფესტივალები, ბაზრობები, 
გლადიატორების შეჯიბრებები და 
სხვა). დასვენების (დედოფლის 
მოწყენის გასაქარვებლად) მიზნით 
შეიქმნა მსოფლიოს ერთ-ერთი 
საოცრებაც - სემირამიდას დაკიდული 
ბაღები. 

ეგვიპტური დინასტიების პერი-
ოდში „ტურიზმმა“ აყვავება დაიწყო. 
მოგზაურობა ამ დროისათვის 
წარმოადგენდა როგორც გარკვეულ 
საქმიან-აუცილებლობას, ასევე პირად 
სიამოვნებასაც.  ქალაქების, საგზაო 
ინფრასტრუქტურის გაჩენასთან 
ერთად, ცენტრალური გზების 
გასწვრივ, შენდებოდა მინი-
სასტუმრო-ცენტრები, რათა დაე-
ბინავებინათ ადამიანები, რომლებიც 
ცენტრალურ სახელისუფლებო 
„უწყებებსა“ და გარე ტერიტორიებს 
(მეზობელ, ვასალ, დაბყრობილ 
სახელმწიფოებსა და პოპულარულ 
სამკურნალო ადგილებს) შორის 
მოგზაურობდნენ.  

ფინიკიელების (სხვა ვერსიით 
ხეთების) მიერ ფულის გამოგონებისა 
და ვაჭრობის განვითარების პერიოდი, 
რომელიც დაიწყო მეოთხე ათასწლე-

 

თალეს მილეტელი (ძვ. ბერძნ.Θαλῆς ὁ Μιλήσιος; დ. 
≈ ძვ. წ. 624 - გ. ≈ 546), ასევე თალეს 
მილესელი - სოკრატემდელი ბერძენი ფილოსოფოსი 
და „შვიდ ბერძენ ბრძენთაგან“ ერთ-ერთი. მრავალი 
მეცნიერი მას ბერძნული ტრადიციის პირველ 
ფილოსოფოსად და ასევე მეცნიერების მამად 

თვალსაწიერის გაფართოება 

ანაქსიმანდრე მილეტელი (ძვ. ბერძნ. Ἀναξίμανδρος, 
დ. ძვ. წ. 610 - გ. ძვ. წ.547/540) - ძველბერძენი ფილო-
სოფოსი, ნატურფილოსოფიის მილეტის სკოლის 
წარმომადგენელი, თალესის მოწაფე. იგი ითვლება 
პირველი ბერძნული პროზად დაწერილი ნაწარმოე-
ბის ავტორად ("ბუნებაზე", ძვ. წ. 547). ანაქსიმანდრე 
ასევე ითვლება მატერიის შენახვის კანონის პირველ 
შემქმნელად. საბერძნეთში მან პირველმა დაამონტაჟა 
გნომონი - უმარტივესი მზის საათი. ასევე ითვლება, 
რომ ანაქსიმანდრემ შექმნა პირველი დედამიწის 
გლობუსი. 

პითაგორა (ძვ. ბერძნ.Πυθαγόρας ὁ Σάμιος; დ. ძვ. წ. 
580 - ძვ.წ.500) - ძველი ბერძენი, იონიელი მათემატი-
კოსიდა ფილოსოფოსი, მისტიური რელიგიური და 
სამეცნიერო საზოგადოების სახ. “პითაგორელები” 
დამფუძნებელი, ყველაზე უკეთ ცნობილია 
„პითაგორას თეორემით“, რომელიც მის სახელს 
ატარებს. ცნობილია ასევე როგორც „რიცხვთა მამა“. 

არისტოტელე (ბერძნ.Αριστοτέλης), დაბადების 
ადგილის, სტაგირის მიხედვით ასევე მოიხსენიე-
ბენ სტაგირიტის (დ. ძვ. წ. 384, სტაგირა, მაკედონია - 
გ. ძვ. წ. 322, ქალკიდა) - ძველი საბერძნეთის ფილო-
სოფოსი და მეცნიერი, მეცნიერ-ენციკლოპედისტი. 
პლატონის მოსწავლე, ალექსანდრე მაკედონელის 
აღმზრდელი ძვ. წ. 343-დან, ძვ. წ. 335 ათენში დააარსა 
ლიცეუმი (ლიკეიონი), რომელიც ცნობილია პერიპა-
ტეტიკური სკოლის სახელით. მისი ნაშრომები 
მოიცავს მრავალ თემას, მათ შორისაა: ფიზიკა, 
მეტაფიზიკა, პოეზია, თეატრი, მუსიკა, ლოგიკა, 
რიტორიკა, ლინგვისტიკა, პოლიტიკა, მმართველობა, 
ეთიკა, ბიოლოგია და ზოოლოგია. პლატონთან და 
სოკრატესთან (პლატონის მასწავლებელთან) ერთად 
წარმოადგენს თანამედროვე ფილოსოფიის 
დასავლური სკოლის ერთ-ერთ ყველაზე 
მნიშვნელოვან დამფუძნებელს. 

არისტარქოს სომოსელი - (ძვ.ბერძნ. Ἀρίσταρχος ὁ 
Σάμιος; დაბ. ჩვ.ერამდე 310 წ., გარდ. დაახლ. 230 ჩვ. 
ერამდე) - ძველბერძენი (III ს.ჩვ.ერამდე) ასტრონომი, 
მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი, პირველმა 
დაადგინა, რომ მზე კი არ მოძრაობდა დედამიწის 
გარშემო, არამედ დედამიწა და სხვა პლანეტები მზის 
გარშემო (კოპერნიკამდე 1700 წლით ადრე!).  

ერატოსთენე კირენელი - (ძვ.ბერძნ. Ἀρίσταρχος ὁ 
Σάμιος; დაბ. ჩვ.ერამდე 310 წ., გარდ. დაახლ. 230 ჩვ. 
ერამდე) - ძველბერძენი (III ს.ჩვ.ერამდე) ასტრონომი, 
მათემატიკოსი და ფილოსოფოსი, პირველმა შექმნა 
სამყაროს ჰელიოცენტრული სისტემა და შეიმუშავა 
მზემდე და მთვარემდე მანძილის გაზომვისა და მათი 
ზომების დადგენის მეცნიერული მეთოდი.  

ჰიპარქე - (ძვ. ბერძნ. Ἳππαρχος; დაახლ. დ. ძვ. წ. 180, 
ნიკეა - გ. ძვ. წ. 125, როდოსი) - ძველი ბერძენი მეცნიე-
რი - ასტრონომი, მათემატიკოსი და გეოგრაფი. ასტრ-
ონომიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საკუთარი თეო-
რიის საფუძველზე შეადგინა მზისა და მთვარის მოძ-
რაობის, აგრეთვე მზის დაბნელების ცხრილები, დაა-
დგინა მანძილი მთვარემდ. ძვ.წ. 129-127 წლებში შეა-
დგინა 850 ვარსკვლავის კატალოგი და შემოიღო ვარ-
სკვლავთა ბრწყინვალების დაყოფა 6 კლასად. ძვ. წ. II 
ს. დასასრულს ჰიპარქემ გამოიგონა ასტრონომიული 
ხელსაწყო ასტროლაბი. განსაზღვრა ტროპიკული წე-
ლიწადის ხანგრძლივობა (ცდომილება დაახლოებით 
6 წთ) და მისი სხვაობა ვარსკვალვიერ წელიწადთან 
(15 წთ). განსაზღვრა ეკლიპტიკის დახრა ეკვატორთან  
(ცდომილება 5 გრადუსი).

თვალსაწიერის გაფართოება 

პტოლემე  -(ბერძნ. Κλαύδιος Πτολεμαίος; 87 - 165) - ალე-
ქსანდრიელი ასტრონომი, მათემატიკოსი და გეოგრაფი;
შექმნა მზის სისტემის გეოცენტრული მოდელი, რომ-
ლის თანახმადაც დედამიწა სამყაროს ცენტრი იყო) 
დატოვა პირველი სახელმძღვანელო გეოგრაფიაში, 
დაამუშავა სამი კარტოგრაფიული პროექცია; 

გერჰარდ მერკატორი - (ლათ. Gerhardus Mercator; დ. 5 
მარტი, 1512, რუპელმონდე - გ. 2 დეკემბერი, 1594, 
დუისბურგი) - ფლამანდიელი კარტოგრაფი. ლევენის 
უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ იგი ამზა-
დებდა ზუსტ ოპტიკურ ხელსაწყოებს და სცემდა რუ-
კებს, გარდა ამისა, ასწავლიდა გეოგრაფიასა და ასტ-
რონომიას. იყო გეოგრაფისა და გრავიორის რენიერ 
ფრიზიუს გემას მოწაფე. 1537 წელს გამოუშვა 6 ფურ-
ცელზე არსებული პალესტინის რუკა, ხოლო 1538 
წელს - მსოფლიოს რუკა. 1544 წელს მერკატორმა 15 
ფურცელზე გამოაქვეყნა ევროპის რუკა. მასზე პირვე-
ლად და ზუსტად იყო ნაჩვენები ხმელთაშუა ზღვის 
მოხაზულობა. 1563 წელს შეადგინა ლოთარინგიის 
რუკა, ხოლო 1564 წელს — ბრიტანეთის კუნძულების 
რუკა 8 ფურცელზე. 1569 მერკატორმა გამოაქვეყნა 
„ქრონოლოგია“ (Chronologia) — ასტრონომიული და 
კარტოგრაფიული ნამუშევრების მიმოხილვა. 3 წლის 
შემდეგ 15 ფურცელზე გამოუშვა ევროპის ახალი 
რუკა, ხოლო 1578 წელს პტოლემეს გეოგრაფიის ახალი 
გამოცემისთვის გრავირებული რუკები, შემდეგ 
ატლასზე შეუდგა მუშაობას. ატლასის პირველი 
ნაწილი გამოიცა 1585 წელს, მეორე 1590 წელს, ხოლო 
მესამე გამოიცა მერკატორის გარდაცვალების შემდეგ, 
1595 წელს.  
ტერმინი „ატლასი“ პირველად შემოგვთავაზა 
მერკატორმა რუკების კრებულების აღსანიშნავად.
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ულში ჩვენს ერამდე,  შეიძლება მიჩნეული იქნას როგორც მოგზაურობის 
დასაწყისად. ფინიკიელებმა ასევე გამოიგონეს დამწერლობა და ბორბალი, ისე, რომ 
თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ მათ „ტურისტული ბიზნესის ფუძემდებლები“. 

არსებობს ძველი ეგვიპტური გადმოცემა, რომლის თანახმადაც მამაცმა 
ფინიკიელმა ზღვაოსნებმა ჯერ კიდევ უძველეს დროში გადასერეს ხმელთაშუა 
ზღვა და სამხრეთიდან გარს შემოუარეს აფრიკის კონტინენტს. ანტიკური 
პერიოდის ზღვაოსნებმა საფუძველი ჩაუყარეს დასავლეთ ევროპისა და 
ბრიტანეთის კუნძულების, შავი ზღვის აუზის, კავკასიისა და კონტინენტური 
აზიის კვლევას. ყოველი მსგავსი მოგზაურობის შემდეგ იქმნებოდა ლეგენდებისა 
და ბალადების უამრავი ვარიანტი, რომელთაგან ზოგიერთი (მაგ.: ლეგენდა 
არგონავტებზე) დღემდე ინარჩუნებს პირვანდელ ხიბლსა და მიმზიდველობას 
მოგზაურობის მოყვარულთათვის. 

ასირიული იმპერიის აღმავლობის პერიოდში «ტურიზმი» კიდევ უფრო 
განვითარდა, განსაკუთრებით სამხედრო-გამოყენებითი თვალსაზრისით: 
გაუმჯობესდა გზები და დაიწყეს მანძილის აღმნიშვნელი საგზაო მაჩვენებლების 
გამოყენება. სპარსელებმა კი, რომლებმაც ასირიელები დაამარცხეს, კიდევ უფრო 
გააუმჯობესეს სატრანსპორტო გზები და განავითარეს ოთხბორბლიანი ეტლები. 

ყველა ამ „მოგზაურს“ ესაჭიროებოდა გარკვეული მომსახურება ადგილობ-
რივი მოსახლეობისაგან მათი განთავსებისათვის, კვებისათვის და ა. შ. აღნიშნუ-
ლიდან გამომდინარე ისტორიულად ტურიზმის ინდუსტრიის პირველი საწარ-
მოები გახდნენ ტავერნები (იტალ. ტავერნა ლათინურ. ტაბერნა - დან - სასაუზმე) 
და საეჭვო რეპუტაციის მქონე ე.წ. „შემწყნარებლობის (მოთმინების) სახლები“. 

უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ტურიზმის დაბადება-განვითარების ისტორიას 
ქმნიდნენ ის ხალხები და ადამიანები, რომლებიც იძლეოდნენ პირველ ცოდნას 
დედამიწის შესახებ: ჩინელები, ბაბილონელები, ებრაელები, ძველი ბერძნები 
(ელინები), ეგვიპტელები და ინდოელები; თალესს  მიაჩნდა, რომ დედამიწა 
ნახევარსფერო იყო, ანაქსიმანდრეს  ცილინდრი, პითაგორა და არისტოტელე 
ამტკიცებდნენ, რომ ის იყო მრგვალი. 

არისტარხე სომოსელმა კოპერნიკამდე 1700 წლით ადრე განაცხადა, რომ 
დედამიწა მზის გარშემო ბრუნავს, ხოლო ერატოსთენე კირენელმა  პირველად 
გამოთვალა დედამიწის დიამეტრი.  

ტურიზმის სამსახურში მდგომად უნდა ჩავთვალოთ ის ადამიანებიც, რომ-
ლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს კარტოგრაფიას, პირველად გამოსახეს დედამიწა 
ქაღალდზე. ერასტოსთენემ პირველად ეს ჩვენს ერამდე III-II საუკუნეებში 
მოახერხა; ჰიპარქემ შემოიღო გეოგრაფიული   — განედი და გრძედი); კლავდიუს 
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ტურიზმის საფუძვლები

პტოლემემ დატოვა პირველი სახელმძღვანელო გეოგრაფიაში, დაამუშავა სამი 
კარტოგრაფიული პროექცია;  

X-XII საუკუნეებში რუკებს ქმნიან არაბები; 1492 წელს ქალაქის საბჭოს 
(ნიურნბერგი) შეკვეთით მარტინ ბერხაიმმა შექმნა პირველი გლობუსი (იხ.: 
დანართი 1), ხოლო XVII საუკუნეში შეიქმნა - მერკატორის ატლასი. აქ ცალკე უნდა 
გამოვყოთ ერთი სახელი აჰმედ მუჰიდინ ფირი (1465/70-1553), ცნობილი როგორს 
ფირი რეისი - ოსმალო ადმირალი, გეოგრაფი და კარტოგრაფი, რომლის მიერ 
შედგენილი მსოფლიო რუკა დღესაც საგონებელში აგდებს მსოფლიოს მეცნიერებს. 
რაც შეეხება მიზეზებს, ის სცილდება ჩვენს საგანს, თუმცა დაინტერესებულებს 
შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი მასალა ინტერნეტში, ხოლო რუკის დაწილი - დანართში 
# 1. 

ანტიკურ პერიოდში მოგზაურობის ძირითადი მოტივი იყო ვაჭრობა, 
განათლება (შემეცნება), მომლოცველობა (წმინდა ადგილების მონახულება), 
მკურნალობა. ძველ საბერძნეთში ჩაისახა სპორტიული და კულტურული ჩასვლები 
(ოლიმპიური თამაშები, მუსიკალურ-თეატრალური ფესტივალები). ვაჭრობის 
განვითარებამ სტიმული მისცა გზების, „მოსასვენებელი“ სახლების (სასტუმროს 
პირველადი ვარიანტი), ტავერნების (კვების ორგანიზაციები) მასიურ  
მშენებლობას. ზოგიერთი ”მოსასვენებელი” სახლები თავისი სიმდიდრითა და 
ფუფუნებით არაფრით ჩამოუვარდებოდნენ მდიდარი მოქალაქეების სახლებს. 
რომის არისტოკრატია აქტიურად მონაწილეობდა რეკრეაციულ მოგზაურობაში - 
საკუთარ ვილებში, ზღვაზე ან მთებში; აქტიურად იყენებდნენ თერმულ და 
სამკურნალო წყაროებს (აბანოები). 

უძველეს დროში აღმოსავლეთის ქვეყნებში ძირითადად მოგზაურობდნენ  
აქლემების ქარავნებით. ღამეებს ათევდნენ შატრებში (სპეციალური კარვები) და 
ქარავან-სარაებში (სასტუმროები, სადაც გათვალისწინებული იყო აქლემების 
გაჩერება და მოვლაც). მოსახლეობის ცხოვრების დონე იყო გაცილებით მაღალი 
ვიდრე ევროპაში, იმის გამო, რომ უკეთ იყო განვითარებული ვაჭრობა (ვაჭრობის 
ინდუსტრია)  

შუა საუკუნეებში მოგზაურთა შორის გაძლიერდა რელიგიური ფაქტორი - 
ადამიანების უზარმაზარი მასები მიისწრაფოდნენ ქრისტიანული თუ მუსლიმა-
ნური წმინდა ადგილების მოსანახულებლად; მხოლოდ რენესანსის პერიოდში 
შესუსტდა (შედარებით) რელიგიური ფაქტორი, რამდენადაც გაიზარდა 
მოგზაურობის ინდივიდუალური ხასიათი და შემეცნებითი ორიენტაცია.  

უფრო გვიან, ევროპაში მძლავრი სახელმწიფოებისა და ახალი იმპერიების 
ჩამოყალიბების კვალდაკვალ, არისტოკრატიული ოჯახების ახალგაზრდა წევრები, 
მანამ, სანამ დაეუფლებოდნენ რაიმე პროფესიას, ძალზე ხშირად მოგზაურობდნენ 
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მთელი ევროპის მაშტაბით. ევროპული საზოგადოება (მაღალი კლასი) ისვენებდნენ 
შვეიცარიის, გერმანიის, ავსტრიის, საბერძნეთისა და იტალიის კურორტებზე. 

ტურიზმის განვითარების ისტორია შესაძლებელია დაიყოს ხუთ ეტაპად 
(არის სხვა ვარიანტებიც): 

- უძველესი ხანიდან (ჩვენს შემთხვევაში შეიძლება გამოდგეს - „ზეზვასა და 
მზიას“ - დმანისი, დაბადება) XIX საუკუნის დასაწყისამდე (1840 წელი, ანუ 
მანამ, სანამ თომას კუკმა არ „შეცვალა სამყარო“.) 

- XIX საუკუნის დასაწყისიდან XX საუკუნის დასაწყისამდე (პირველ 
მსოფლიო ომამდე) – ე.წ. ელიტარული ტურიზმი; ტურისტული 
პროდუქტის შემქმნელი სპეციალიზირებული ორგანიზაციების 
დაბადება; 

- XX საუკუნის დასაწყისიდან მეორე მსოფლიო ომამდე (მსოფლიო ომებს 
შორის პერიოდი) – მასობრივი სპეციალიზირებული ტურიზმის 
დასაწყისი (ჩასახვის პერიოდი); 

- მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდი – მასობრივი „სოციალური“ 
ტურიზმი; ტურისტული ინდუსტრიის, როგორც დარგთაშორისი კლას-
ტერის (კომპლექსის) ჩამოყალიბება, რომელიც ქმნის საქონელს და 
მომსახურებას ტურისტებისათვის. 

- XX საუკუნის დასასრული XXI საუკუნის დასაწყისი - თანამედროვე ეტაპი 
- ტურიზმის „საუკუნის ეკონომიკურ ფენომენად“ ჩამოყალიბება;  

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ აღნიშნულ გრადაციას (რომელსაც 
სრულყოფილების პრეტენზია არ გააჩნია), საფუძვლად უდევს შემდეგი 
კრიტერიუმები: ტექნიკურ-ეკონომიკური წანამძღვრები, სოციალური 
წანამძღვრები, განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე ტურიზმის მიზნობრივი 
ფუნქციები.  

ტურიზმის განვითარების პირველ ეტაპზე მოგზაურობის ძირითად მოტივს 
წარმოადგენდა ვაჭრობა, საგანმანათლებლო მიზნები, მომლოცველობა და 
მკურნალობა. შუა საუკუნეებში გაძლიერდა მოგზაურობის რელიგიური მოტი-
ვაცია, ქრისტიანული თუ მუსულმანური სიწმინდეების მონახულება. რენესანსის 
პერიოდში რელიგიური მოტივაცია ერთგვარად უკანა პლანზე გადადის, რადგან 
წამყვანი ხდება მოგზაურობის შემეცნებითი და საგანმანათლებლო მოტივები. XIX 
საუკუნემდელი მოგზაურობის განმასხვავებელი ნიშანი იყო გადაადგილების 
საშუალებების სიმარტივე და პრიმიტივიზმი; მოგზაურობა იყო არა თვითმიზანი 
(მთავარი მიზანი), არამედ მიზნის მიღწევის აუცილებელი პირობა: ვაჭრობა, 
საგანმანათლებლო ჰორიზონტის გაფართოება, მკურნალობა, მომლოცველობა. 
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ყველა მოგზაურს აერთიანებდა ერთი თვისება – ისინი წარმოადგენდნენ 
საზოგადოების უმცირესობას – ელიტურ ნაწილს. 

ტურიზმის განვითარების საქმეში უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა 
რევოლუციურმა ცვლილებებმა ტრანსპორტის განვითარებაში: ორთქლის ძალით 
მავალი გემების გამოგონება (რობერტ ფულტონი, აშშ, 1807 წ.), მატარებლის შექმნამ 
(ჯორჯ სტეფენსონი, ინგლისი, 1814 წ.), საფოსტო კავშირის სრულყოფამ, რასაც თან 
ახლდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაფართოება მთელ ევროპაში. ყოველივე ამან 
უზრუნველყო გადაადგილების საიმედოობა და სისწრაფე, ამასთან მკვეთრად 
შემცირდა გადაადგილების ხარჯები. XIX საუკუნის შუახანებში გამოჩნდნენ 
პირველი კომპანიები, რომლებიც ორთქლის ძალით მავალი გემებით პირველ 
საზღვაო და საოკეანო კრუიზებს სთავაზობენ კლიენტებს.  

ტურიზმის განვითარების მეორე ეტაპის განმავლობაში საზოგადოებაში 
მიმდინარეობს ისეთი პროცესი, როგორიცაა სამუშაო და დასვენების დროების 
თანაფარდობის ცვლილება. გერმანიაში 1873 წლიდან შემოიღეს ანაზღაურებადი 
შვებულებები. მოხდა სამუშაო დროის შემცირება დასვენების პერიოდის გაზრდის 
ხარჯზე. სატრანსპორტო გადაყვანების (გადაზიდვების) ხარისხისა და სანდოობის 
ამაღლებამ, მათი ფასის შემცირებასთან ერთად, სამუშაო დროის თანდათანობითმა 
შემცირებამ განსაზღვრა მოგზაურთა ნაკადების სერიოზული ზრდა. ამ პერიოდში 
იქმნება მოგზაურთა მიღებისა და განთავსების სპეციალიზებული საშუალებები. 
ბადენ ბადენში (გერმანია, 1801 წ.) გაიხსნა პირველი კლასის სასტუმრო „ბადიშერ 
ჰოლი“, შვეიცარიაში 1812 წელს აშენდა სასტუმრო „რიგი-კლესტერლი“, 1859 წელს 
გაიხსნა სასტუმრო „გრანდ ოტელ შვეიცარჰოფი“. ამ პერიოდში სხავა ქვეყნებშიც 
შენდება ფეშენებელური სასტუმროები, რომლებიც ემსახურებოდნენ 
არისტოკრატიისა და უმაღლესი ოფიცრობის წარმომადგენლებს. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ტურიზმის ინდუსტრიამ გააფართოვა 
თავისი წარმოების სფერო: განთავსების საშუალებებს დაემატა ტურისტული 
ფირმები, რომელთა ამოცანას შეადგენდა ტურისტული მოგზაურობების 
ორგანიზება კლიენტების მოთხოვნათა შესაბამისად. 

1822 წელს ბრისტოლელმა (დიდი ბრიტანეთი) რობერტ სმარტმა 
განაცხადა, რომ ის იყო პირველი საზღვაო აგენტი. მან დაიწყო იმ მგზავრების 
რეგისტრაცია, რომლებიც დაცურავდნენ ბრისტოლის არხით და ასევე 
დუბლინში (ისლანდია). 

აღნიშნული პერიოდის ქრესტომათიული მაგალითია თომას კუკის 
ტურისტული ბიუროს ჩამოყალიბება XIX საუკუნის II ნახევარში დიდ ბრიტანეთში. 
პირველმა გერმანულმა ტურისტულმა კომპანიამ „რაიზენბიურო შტანგენ“ (1863 წ., 
ბრესლაუ) მჭიდრო კავშირი დაამყარა საზღვაო ტრანსპორტის კომპანიებთან და 
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დაიწყო საზღვაო ტურისტული კრუიზული ტურების გაყიდვა. 1862 წლიდან 
ჩნდება პირველი ტურისტული კატალოგებიც, რამაც გაზარდა ტურისტული 
მოთხოვნილებები. 

ინდივიდუალური ექსკლუზიური მოგზაურობების პირველი 
ორგანიზატორი იყო თომას ბენეტი _ ინგლისელი, რომელიც მსახურობდა 
ოსლოში (ნორვეგია) ბრიტანეთის კონსულის მდივნად. იმყოფებოდა რა ამ 
თანამდებობაზე, იგი აკეთებდა ინდივიდუალური თეატრალური ტურების 
ორგანიზაციას ნორვეგიაში. 1850 წლიდან იგი თავის თავს `მოგზაურობების 
ორგანიზატორს~ უწოდებს და სთავაზობს ინდივიდუალურ მოგზაურებს 
მარშრუტებს, ტრანსპორტს, კვებას და ტურისტულ აღჭურვილობას, წინასწარ 
უკვეთავს ცხენებს და სასტუმროს ნომრებს კლიენტებისათვის. 

პირველმა მსოფლიო ომმა, 1930 წლების ეკონომიკურმა დეპრესიამ, მეორე 
მსოფლიო ომმა ნეგატიურად იმოქმედეს ტურიზმის განვითარებაზე. თუმცა 
სწორედ ორი მსოფლიო ომის პერიოდში გაჩნდა მასობრივი ტურიზმის პირველი 
ნიშნები, რომელიც ფართოდ განვითარდა 50-ან – 60-ან წლებში. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტურიზმმა შეიძინა ჭეშმარიტად მასობრივი 
სოციალური ხასიათი. დაიწყო დასვენების ინდუსტრიის ჩამოყალიბება თავისი 
ინსტიტუტებით, პროდუქციითა და საწარმოო ციკლით, წარმოების მართვისა და 
ორგანიზაციის მეთოდებით. ეს არის სხვადასხვა ტიპის სასტუმროების, მოტე-
ლების, გასართობი დაწესებულებების მასიური მშენებლობის პერიოდი. ფართოვ-
დება სასტუმროთა ქსელები, იქმნება სასტუმროთა ოჯახები (კორპორაციები), 
ინტენსიურად იზრდება როგორც შემომსვლელი, ასევე გამსვლელი ტურიზმის 
მასშტაბები. 

მასობრივი ტურიზმის ჩასახვამ ხელი შეუწყო მრეწველობის განვითარებას, 
და როგორც შედეგი - თავისუფალი დროის განსაზღვრასა და ანაზღაურებადი 
შემეცნების გაჩენას.  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კარდინალური ცვლილებები მოხდა 
მოთხოვნა-მიწოდების ბაზარზე. ამ ცვლილებების საფუძველზე შესაძლებელი 
გახდა აღნიშნულიყო, რომ მასობრივმა ე.წ. `კონვეირულმა~ ტურიზმმა ნელ-

ნელა დაიწყო მასობრივი `დიფერენცირებული~ ტურიზმისათვის ადგილის 
დათმობა. `კონვეირული~ ტურიზმი გულისხმობს ტურისტების მოტივაციისა 
და მოთხოვნილებების ერთგვაროვნებას და შედარებით პრიმიტივიზმს, 
წარმოებული მომსახურების (ტურისტული პროდუქტის) კონვეირულობას 
(სტანდარტულობას, უსახურობას). დიფერენცირებული ტურიზმი განსხვავდება 
ტურისტების მოტივაციისა და მოთხოვნილების პარადიგმის, ტურისტული 
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მომსახურების ვიწროსპეციალიზებული სეგმენტის, შეთავაზებული მომსახუ-
რების მრავალფეროვნებით, შეთავაზებული მომსახურებისა და ტურისტული 
წინადადებების აშკარად გამოკვე|თილი სპეციალიზაციით. `კონვეირული~ 
ტურიზმიდან `დიფერენცირებულზე~ გადასვლა განხორციელდა `მწარმოე-
ბელთა~ ბაზრიდან `მომხმარებელთა~ ბაზარზე გადასვლის თანადროულად 

(პარალელურად). სწორედ ამ პერიოდში ჩნდება ტურიზმის ახალი სახეობები, 
რომლებიც გამომდინარეობენ ტურისტების ინდივიდუალური არაორდინალური 
მოთხოვნილებებიდან. 

XX საუკუნის 50-60-იან წლებში დაიწყო ტურისტული კომპანიების აქტიური 
განვითარება, სასტუმროებისა და სხვადასხვა გასართობი დაწესებულებების 
მასიური მშენებლობა. ევროპული ტურიზმი ორიენტირებული იქნა ამერიკელი 
ტურისტების მიღებაზე, ხოლო 1970-იან წლებიდან დაიწყო გასვლითი ტურიზმის 
ინტენსიური განვითარება.  

კიდევ უფრო შეიცვალა მსოფლიო ტურიზმის ძირითადი მიმარრთულებები 
და თვით განვითარების ტემპები მეოცე საუკუნის დასასრულსა და 21-ე საუკუნის 
პირველ წლებში (2019 წლამდე) - ეს არის დრო, როდესაც ტურიზმი ეკონომიკურ 
სასწაულებს ახდენს და მას ეკონომისტები „საუკუნის ფენომენად“ აღიარებენ. 

- ტურიზმი - XX საუკუნის ფენომენი 

ტურიზმი _ თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი და 
დინამიური დარგი, განვითარების სწრაფი ტემპებისა და ფართო მასშტაბების 
გამო XX საუკუნის ფენომენად აღიარეს. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში 
მას ერთ-ერთი ლიდერის მდგომარეობა მყარად უკავია და კონკურენციას უწევს 
თვით ნავთობის მოპოვებასაც კი.  

ტურიზმს განსაკუთრებული ადგილი უკავია ზოგადსაკაცობრიო ფასეუ-
ლობების სისტემაში: იგი ხელს უწყობს არა მარტო ეკონომიკის განვითარებას, 
არამედ გვევლინება საზოგადოების სოციალურ-კულტურული აქტივობისა და 
ურთიერთობების ყველაზე მასობრივ და ცივილიზებულ ფორმად. ამასთან, იგი 
წარმოადგენს ინტეგრირებულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც 
მზარდ ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების მატერიალურ და სულიერ 
ცხოვრებაზე. შესაბამისად, მსოფლიოს ყველა განვითარებული თუ განვითა-
რებადი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ადგილობრივი შესაძლებლო-
ბებით მისი განვითარების მეტ-ნაკლები შანსი, დაინტერესებულია მასპინძ-
ლობის ინდუსტრიის მრავალფეროვანი კლასტერის სტაბილური განვითარებით.  

ტურიზმი უდიდეს როლს ასრულებს სხვადასხვა აღმსარებლობისა და 
კულტურების ადამიანების ურთიერთობათა გაღრმავებაში. მისი საქმიანობა 
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მიმართულია მსოფლიოს ხალხთა ურთიერთგაგებისა და საყოველთაო 
მშვიდობის დამყარებისაკენ.  

თანამედროვე მსოფლიოში ელექტრონულ-გამოთვლითი, კომპიუტერული 
ტექნიკის განვითარებამ და ტურიზმში ავტომატიზაციის დანერგვამ, იგი 
გადააქცია საერთაშორისო ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და პროცესების 
ინტენსიური დანერგვის პოლიგონად. შესაბამისად გაიზარდა მომსახურების 
კულტურა, იზოგება დრო, ფართოვდება მომსახურების გეოგრაფია – სახლიდან 
გაუსვლელად შეგიძლია მოიწყო როგორც ვირტუალური, ასევე რეალური 
მოგზაურობა მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში, მიიღო სავსებით პრაქტიკული 
სერვისები – შეუკვეთო შენთვის სასურველი მომსახურება ინტერნეტის 
საშუალებით. 

XX საუკუნის დასასრულს ძალზე გაიზარდა ტურიზმის საერთაშორისო, 
რეგიონული და ნაციონალური ორგანიზაციების როლი, რომლებსაც შეაქვთ 

გარკვეული წვლილი მსოფლიო ტურიზმის განვითარებაში და ამასთან 
ატარებენ პროტექციონისტულ პოლიტიკას ცალკეული ქვეყნებისა და 
რეგიონების მასშტაბით. აღნიშნულის ნათელი დადასტურებაა UNWTO-ს 
საქმიანობა, საერთაშორისო პროგრამები – მაგ.: `დიდი აბრეშუმის გზა~, 
რომელმაც საქართველო ერთიანი ევრო-აზიური ტურისტული სივრცის 
ლოგიკური ნაწილი გახადა.  

დიდია ტურიზმის გავლენა თითოეული რეგიონის საერთო სოციალურ 
მდგომარეობაზე _ ტურიზმის განვითარების კვალდაკვალ იქმნება ასეული 
ათასი ახალი სამუშაო ადგილი, ვითარდება საკომუნიკაციო სისტემები, 
მაღლდება ადგილობრივი მაცხოვრებლების კულტურა, განვითარების საერთო 
დონე და ა.შ. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ცალკეულ რეგიონებში, 
რომლებიც მოცილებულნი არიან სამრეწველო და კულტურულ ცენტრებს, 
მხოლოდ ტურიზმი ასრულებს ყველა ზემოთაღნიშნულ ფუნქციას. 

XXI საუკუნის დასაწყისი კიდევ უფრო სერიოზული ცვლილებებით 
აღინიშნა მსოფლიო ტურიზმში. სამუშაო პროცესების ავტომატიზაციამ, 
კომპიუტერიზაციამ და მართვის სისტემების სხვა თანამედროვე ნოვაციებმა, კიდევ 
უფრო აქტუალური და თვალშისაცემი გახადა ერთდროული შვებულებების 
ვადების შემცირება (ოპტიმალური ვადა 1 კვირა) და წლის განმავლობაში 
რამოდენიმე შვებულების მიღება, რამაც მკვეთრად გაზარდა ტურისტული 
ნაკადების მოძრაობის ინტენსივობა, ქვეყნებში ტურისტული შესვლების რიცხვი 
და, რაც მთავარია, რენტაბელობის კიდევ უფრო ზრდის საფუძველზე მიღებული 
შემოსავლების ფანტასტიკური მატება. თუ 2000 წლის მიჯნაზე ტურისტული 
შემოსვლების რიცხვი 700 მილიონს უახლოვდებოდა, ხოლო მიღებული 
შემოსავლები - 476 მილიარდ დოლარს, უკვე 2018 წლისათვის ამ მაჩვენებლებმა 
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არნახული ზრდა განიცადეს - საერთაშორისო ტურისტების შემოსვლების რიცხვმა 
1.2 მილიარდს გადააჭარბა, ხოლო შემოსავლებმა 1.4 ტრილიონ დოლარს.  

მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება გვარწმუნებს, რომ საერთაშორისო 
ტურიზმის განვითარებას თან სდევს შიდა, ნაციონალური ტურიზმის 
განვითარებისათვის ხელშეწყობა და პირიქით. შიდა ტურიზმის განვითარება 
ხელს უწყობს ეროვნული ეკონომიკის სტაბილურობას, ეკონომიკის იმ დარგების 
განვითარებასა და ინტერესების ერთიანობას, რომლებიც ტრადიციულია 
ქვეყნისათვის, გააჩნია სათანადო რესურსი და რომლებიც, თავის მხრივ, ხელს 
უწყობენ ქვეყნის ეკონომიკის საერთო სტაბილურობას. ამასთან ერთად, უნდა 
აღინიშნოს, რომ ნაციონალური (ეროვნული) და საერთაშორისო ტურისტული 
საქმიანობა განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია იმ აუცილებელი 
გარდაქმნებისა, რომლებსაც საფუძვლად უდევს: 

_ პიროვნების სრული და ჰარმონიული განვითარება; 
_ ადამიანის უფლებების (დაფუძნებული მისი ღირსებისა და ინდივი-

დუალობის, ხალხის მორალური ღირებულებებისადმი პატივისცემაზე) 
დაცვა. 

რამდენადაც ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე შრომატევადი 
საქმიანობა, და ამავე დროს, წარმოადგენს მოსახლეობის დასაქმების 
რეგულიატორს (უშუალოდ ტურისტულ ბიზნესში შექმნილი 1 სამუშაო ადგილი 
მოითხოვს 4-5 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას მასპინძლობის ინდუსტრიაში), 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ტურიზმში დასაქმებული ადამიანების პროფესიულ 

მომზადებას.  

ვითვალისწინებთ რა ტურისტული ბაზრის ისეთ მახასიათებელს, 
როგორიცაა დინამიური ცვალებადობა, ახალი ტენდენციებისა და მეწარმეობის 
ჩვევების ადექვატური ათვისების აუცილებლობა, ნათელი ხდება მთავარი 
ამოცანა - ტურიზმში მომუშავე ადამიანებს (სპეციალისტებს) ვასწავლოთ 

ტურისტული ბაზრის დინამიკასა და კონიუნქტურაში გარკვევა. საკამათო არ 
არის, რომ მხოლოდ განათლებულ, კვალიფიციურად მომზადებულ სპეცია-
ლისტს შეუძლია შექმნას კონკურენტუნარიანი პროდუქტი და მოახდინოს მისი 
რეალიზაცია ტურისტული მომსახურების ბაზარზე. აქედან გამომდინარე 
ნათელია მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების სერიოზული დაინტერესება კადრების 
მომზადების საკითხით – შექმნილია და კვლავაც იქმნება არა ერთი სასწავლო 
ცენტრი. 
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ამ ტაძარზე შეგვიძლია ბევრიც ვისაუბროთ და ძალზე მოკლედაც აღვნიშნოთ - 21-ე 
საუკუნის დასაწყისი, წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი, ქართული თანამედროვე 
და ტრადიციული არქიტექტურის სიმბიოზი, საუკუნის ეტალონი!  
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ტურიზმის საფუძვლები

- პირველყოფილი „ტურიზმი“ / პირველი მოგზაურები 

ტურიზმი ტერიტორიული გადაადგილების გარეშე არ არსებობს. ტური-
ზმის საწყისი სტადია მომთაბარე პირველყოფილი ადამიანების დროიდან 
მომდინარეობს, როდესაც მათ უხდებოდათ გადაელახათ დიდი ტერიტორიები 
ცხოვრებისთვის შესაფერისი პირობების ძიებისას. ტერიტორიების დიფერენ-
ციაცია ხდებოდა ცხოვრების ხელსაყრელი პირობების ნიშნების მიხედვით. 

საკვების მუდმივი ძიების აუცილებლობა პირველყოფილ ადამიანებს აიძუ-
ლებდა დაემახსოვრებინათ თავიანთი მარშრუტები, კარგად გარკვეულიყვნენ 
ადგილზე ორიენტირებაში. ამასთან, ისინი იყენებდნენ არა მარტო ცხოველთა 
ბილიკებს, არამედ სხვა ტომების მიერ გაკვალულ გზებს. თანდათანობით, 

თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ცოდნა კარგი ბუნებრივი პირობების ადგი-
ლებისა და საქონლისათვის საძოვრების არსებობის შესახებ. ხალხთა განსაზ-
ღვრული ჯგუფისათვის ცხოვრების მომთაბარე ტიპი მრავალი საუკუნის 
მანძილზე გრძელდებოდა, ასეთ ხალხს მიაკუთვნებენ ცენტრალური და შუა 
აზიის, აფრიკის მომთაბარე ხალხებს. დიდი ხნის მანძილზე გადაადგილება 
ფეხით ხდებოდა, შემდგომში გადაადგილების საშუალებად იყენებდნენ 
ცხოველებს, ბუნებრივი პირობების შესაბამისად ზოგან ცხენს, ზოგან აქლემს ან 
ვირს. წყალზე გადაადგილებისთვის ამზადებდნენ ტივისა და ნავის მსგავს 
პრიმიტიულ მოწყობილობებს. ზოგიერთმა ხალხმა ისწავლა ტოპოგრაფიული 
რუკების გაკეთებაც კი. ასეთ რუკებს ისინი ხის ქერქზე ან ცხოველების 
დამუშავებულ ტყავზე ამზადებდნენ (მა გ .: ცხოველის ტყავზე რუკების შექმნა 
ესკიმოსებისთვის იყო დამახასიათებელი). ზოგიერთი ტომის ხალხს შეეძლო 
ვარსკვლავებით ორიენტირება. 

ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ტერიტორიული გადაადგი-
ლებები განპირობებული იყო მკაცრ ბუნებრივ პირობებში ხალხთა გადარჩენის 
აუცილებლობით, მათ მაინც ჩამოიყალიბეს მოგზაურობის ჩვევები, შექმნეს 
წინაპირობები გეოგრაფიული აღმოჩენებისა და შემეცნებითი მიზნებით 

მოგზაურობისთვის. 

მოგზაურობა სხვა ქვეყნების კულუტრისა და ბუნების გაცნობის მიზნით 

ჯერ კიდევ ძველ მსოფლიოში არსებობდა. მაგალითად გამოდგება ძველი 
ეგვიპტე, სადაც ჩვენს ერამდე 2 ათასი წლის წინ, XI დინასტიის ფარაონების 
პერიოდში, არაერთხელ შედგა მოგზაურობა სხვა  ქვეყნებში. 

ძველი ჩინელების სივრცითი წარმოდგენები არ შემოიფარგლებოდა თა-
ვიანთი ქვეყნის საზღვრებით. მათი გეოგრაფიული კულტურა იმ დროისათვის 
საკმაოდ მაღალ დონეზე იმყოფებოდა. ჩინელებმა შეადგინეს მდინარეების, 
ზღვების, მთების გეოგრაფიული აღწერილობა, რაც ძველი ჩინეთის გეოგრაფიის 
წიგნ „იუკინგში“ შევიდა. ჩინელები აწყობდნენ შორეულ მოგზაურობებს. მათ მიერ 
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პირველი მიზანმიმართული მოგზაურობა 
დედამიწაზე შემეცნებითი მიზნებით 
დაიწყო  5-6 ათასი წლის წინ. საიმედო 
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალების - 
ცხენის გამოყენებამ  მოახდინა მიზან-
მიმართული მოგზაურობის ორგანიზების 
სტიმულირება ჩვ. წ. აღ-მდე II ათასწლე-
ულში. ცნობილია ჩვ. წ. აღ-მდე 125 წელს სიმ 
ციანის სამი მოგზაურობა ჩინეთის დიდ 
ტერიტორიაზე. სიმ ციანმა გადმოგვცა იმ 
ადგილების დაწვრილებითი აღწერა, სადაც 
მან იმოგზაურა. ჩინელი ელჩის რაჟან ციანის 
(ჩვ. წ. აღ-მდე 138-126 წ.წ.) მოგზაურობას 
ძალზე მნიშვნელოვანი პრაქტიკული 
გამოყენება ჰქონდა. ჩვ. წ. აღ-მდე II და I ს-ის 
მიჯნაზე სწორედ მის მარშრუტზე გადიოდა 
„დიდი აბრეშუმის გზა“. ჩვ. წ. აღ-მდე მე-3 
საუკუნეში „აბრეშუმის გზა“ ჩამოყალიბდა, 
როგორც ერთ-ერთი მთავარი 
საერთაშორისო სავაჭრო მაგისტრალი. 

მკვლევარებიდან გლობალურ სავაჭრო-სატრანსპორტო კომუნიკაციას „დი-
დი აბრეშუმის გზა“ უწოდა ფერდინანდ ფონ რიხტჰოფენმა (1833-1905, გერმანელი 
გეოგრაფი და გეოლოგი) 1877 წელს. ხოლო დიდი აბრეშუმის გზის ჩვენს დრომდე 
მოღწეული აღწერა შეადგინა კლავდიუს პტოლემემ ჩვ. წ. II საუკუნეში. 

ხმელთაშუა ზღვის ხალხები. დასავლური ცივილიზაციის უძველეს აკვანში 
მოგზაურობა ვაჭრობის, კომერციის, რელიგიის, მკურნალობის ან სწავლის მიზნით 
უძველესი დროიდან იმართებოდა. 

ამ საქმის ფუძემდებლები ალბათ ფინიკიელები იყვნენ. უნდა მივიღოთ 
ცნობად ის ფაქტი, რომ სწორედ ფინიკიელებმა დაიწყეს ხმელთაშუა ზღვის 
შესწავლა-ათვისება. მამაცი ზღვაოსნები გიბრალტარის სრუტეს გადიოდნენ და არც 
ატლანტიის ოკეანეს უშინდებოდნენ. როგორც უკვე იყო აღნიშნული, ეგვიპტის 
ფარაონის (ნეხოს II) დავალებით მათ გაიარეს წითელი ზღვა, გარს შემოუარეს 
აფრიკას, გიბრალტარის სრუტით და ხმელთაშუა ზღვით დაბრუნდნენ უკან. 
გადმოცემის თანახმად ამ მოგზაურობას სამი წელი დასჭირდა (აქ საინტერესოა 
სწორედ ის, რომ სასმელი წყლის მომარაგებისა და განსაკუთრებით საჭმლის 
პრობლემის გადაწყვეტის ელემენტია ახსნილი _ ისინი ჩერდებოდნენ ნაპირთან, 
თესავდნენ, იღებდნენ მოსავალს და მერე აგრძელებდნენ გზას). 

სიმა ციანი - (ძვ. წ. 145 - ძვ. წ. 90) ხანის დინასტი-
ის დიდი ნაწერების პრეფექტი, ჩინური ისტორიო-
გრაფიის მამა. ცნობილი ისტორიული ნაშრომის 
შიჯის (ისტორიული ჩანაწერები) ავტორი, რომე-
ლიც შეიცავს ჩინეთის ისტორიის მიმოხილვას 
ლეგენდარული ყვითელი იმპერატორიდან იმპე-
რატორ ჰან  ვუდის ეპოქამდე. ძვ. წ. 104 წელს სხვა 
მეცნიერებთან  ერთად სიმამ შექმნა კალენდარი 
ტაიჯული (პირველი კალენდარი). ტაიჯული იყო 
ერთ-ერთი ყველაზე დახვეწილი კალენდარი. მის 
მიხედვით წელიწადში 365,25 დღე იყო, ხოლო 
თვეში 29,53. ტაიჯულმა ჩინურ კალენდარულ 
ტრადიციაში რევოლუცია გამოიწვია. 

ჯან ციანი - გამოჩენილი ჩინელი მოგზაური, მძიმე 
თავგადასავლებით რამდენჯერმე გაიარა აზიის 
კონტინენტი კასპიის ზღვამდე (ჰუნები, ბაქტრია, 
პართია, ხორეზმი, დავანა),უდაბნო თაკლა-მაკანი, 
ტიანშანის მთები. მან ჩინეთში მიიტანა ახალი 
კულტურის - ყურძნის და შუააზიური ბალახის  
თესლები. მის მიერ ჩინეთიდან დასავლეთისაკენ 
გავლილი ბილიკები მომავალში იქცა „დიდი 
აბრეშუმის გზად“. გარდაიცვალა დაახლოებით 
112 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. 

თვალსაწიერის გაფართოება 
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თუ პირველყოფილ საზოგადოებაში ადამიანს მხოლოდ ზოგადი 
წარმოდგენა ჰქონდა ტერიტორიების შესახებ, მონათმფლობელობის პერიოდში 
უკვე არსებობდა გეოგრაფიული აღმოჩენების განსაზღვრული სისტემატიზაცია. 
ყველაზე უფრო სარისკო და ტექნიკურად აღჭურვილი მოგზაურობა ანტიკურ 
ხანაში განხორციელდა ფინიკიელების მიერ. დიდი გამძლე  სავაჭრო გემებით 

მათ გაკვალეს გზა უცნობი მიწებისკენ. მოგზაურობის მარშრუტი გადიოდა 
ხმელთაშუა ზღვის აუზში ევროპისა და აფრიკის გასწვრივ. ძველი ფინიკი-
ელების შთამომავლებმა, კართაგენელებმა ასევე გაბედულად აითვისეს უცნობი 
ტერიტორიები. კართაგენელი მოგზაურებიდან ერთ-ერთი იყო ვინმე განონი, 
რომელიც ჩვ. წ. აღ-მდე 505 წ. გაგზავნილ იქნა აფრიკის დასავლეთ ნაპირებისკენ 
ახალი ტერიტორიების ათვისებისა და კოლონიზაციისათვის. ეჭვს გარეშეა, რომ 
ძველი ცივილიზაციების მოგზაურობები პირველად ატარებდა არა შემეცნებით, 

არამედ განსაკუთრებით უტილიტარულ ხასიათს.  

ოკეანეთის მაცხოვრებლები - მალაელები. მამაცი აზიელი ზღვაოსნები, 
რომლებმაც I-VII საუკუნეებში საკმაოდ დიდ სიძლიერეს მიაღწიეს _ შექმნეს 
სახელმწიფო შრივიჯაი, დედაქალაქი _ პორტი მალაკა („აზიის ზღვების 
ვენეცია“). საკუთარი კონსტრუქციის მსუბუქი ნავებით (`ჯონკა~), ერთ-ერთი 
პირველნი, მოგზაურთა შორის, გადიოდნენ `დიდი აზიის საზღვაო გზას~. 
პატარა კანოებს, რომელთა სიგრძე 40 ფუტს (12.2 მეტრი) არ აღემატებოდა, 
ისინი იყენებდნენ სამოგზაუროდ სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიიდან, 
მიკრონეზიისა და წყნარი ოკეანის გავლით, მარკიზის კუნძულებისაკენ, 
ტუამოტუს არქიპელაგამდე და გაერთიანებულ კუნძულებამდე. 500 წელს ჩვენს 
ერამდე პოლინეზიელები გაერთიანებული კუნძულებიდან მოგზაურობდნენ 
ჰავაიმდე, 2000 მილზე (3218 კმ.) შორს. ნავიგაცია ხდებოდა მზესა და 
ვარსკვლავების მდებარეობაზე, ოკეანის დინებებზე, ღრუბლებსა და 
ფრინველების ფრენაზე დაკვირვებით. ერთადერთი, რაც დღემდე აუხსნელია, 
არის ის, თუ როგორ ახერხებდნენ სასმელი წყლისა და საჭმლის მარაგების 
შევსებას. 

ძველმა ბერძნებმა ტურიზმი და მოგზაურობა ორი ძირითადი კუთხით 

განავითარეს. პირველი ეს იყო ვაჭრობა - მონეტების გაჩენისა და მიმოქცევის 
განვითარების პერიოდში საჭირო იყო საქონლის გადატანა, რათა მოეხდინათ 

გაცვლა. მეორე კი ის იყო, რომ ბერძნული ენა ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიაზე 
ფართოდ გავრცელდა, ამიტომ მოგზაურებს უფრო უადვილდებოდათ 

ერთმანეთთან კომუნიკაცია. მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის ქალაქების 
უმრავლესობა ზღვისპირეთში გაშენდა, მოგზაურობა ძირითადად 

ხორციელდებოდა ზღვის საშუალებით. შეძლებული ბერძნები სიამოვნებით 

მოგზაურობდნენ სხვადასხვა ქალაქში, ძირითადად კი ათენში. ბერძნები 
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მოგზაურობდნენ რელიგიურ დღესასწაულებზე, ფესტივალებზე და ოლიმპიურ 
თამაშებზე დასასწრებად, რომლებიც ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ 

იმართებოდა. 

ახალი ტერიტორიების შესწავლის მიზნით აწყობდნენ თავის პირველ 

მოგზაურობებს ძველი ბერძენი მკვლევარები (პითიასი _ IV ს. ჩვ. ერამდე და 
ჰეროდოტე _ VI ს. ჩვ. ერამდე). 

ბერძნული ქალაქ-სახელმწიფო-
ების გაფურჩქვნის პერიოდში ჩამოყა-
ლიბდა ცენტრები, რომლებსაც რეგუ-
ლარულად ეწვეოდნენ ხოლმე მოგზა-
ურები. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 776 
წლიდან ქ. ოლიმპიაში ყოველწლი-
ურად ოლიმპიურ თამაშებზე ჩადი-
ოდნენ როგორც სპორტსმენები, ასევე 
ხელოვნებისა და კულტურის წარმო-
მადგენლები, როგორც ელადიდან, 
ასევე სხვა ქვეყნებიდან. ამ პერიოდს 
განეკუთვნება სპეციალური დიდი 
სახლების მშენებლობა, რომლებშიც 
შეეძლოთ განთავსებულიყვნენ და 
დაესვენათ ათლეტებსა და მაყურებ-
ლებს _ პირველი „სასტუმროები“. 

ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწ-
ყისში სხვადასხვა ქვეყნებში არსებუ-
ლი ცოდნა და გეოგრაფიული მონა-
ცემები ყველაზე სრულად შეკრიბეს 
და შემოგვინახეს უძველესმა გეოგრაფებმა _ სტრაბონმა (63 წ. ჩვ. ერამდე-20 წ. 
ჩვ. ერით) და კლავდიუს პტოლემემ (90-168 წ.წ.). 

რომის იმპერიის აღმავლობის პერიოდში, მაშინ როდესაც მთელ იტალიაში 
მშვიდობა იყო, მმართველი მოხელეები თავს ათასგვარად ირთობოდნენ. ისინი, 
ბერძნების მსგავსად მოგზაურობდნენ სხვადასხვა ქალაქში, ესწრებოდნენ 
ათლეტურ და რელიგიურ მოვლენებს. მდიდარ რომაელებს შორის ღირსშე-
სანიშნავი ადგილების დათვალიერებაც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, 
ამიტომ ბევრი მათგანი სტუმრობდა საბერძნეთს.  

ჩვ.წ. აღ-ით 170 წელს ბერძენმა პაუსინიასმა გამოსცა 10 ტომიანი 
გზამკვლევი მოგზაურებისათვის. ამ წიგნს ეწოდებოდა `საბერძნეთის 

თვალსაწიერის გაფართოება 

პითეასი - 380-310 წლები ჩვენს ერამდე. ძველი ბერ-
ძენი ვაჭარი, მოგზაური და გეოგრაფი. 325 წელს 
პირველმა იმოგზაურა ხმელთაშუა ზღვიდან ბრიტა-
ნეთის ნაპირებამდე, მოგვცა ბრიტანეთის აღწერა, 
ნახა პოლარული დღე, პოლარული ნათება და 
აისბერგები. 

ჰეროდოტე  ჰალიკარნასელი (დ. დაახლ. ძვ. წ. 484 - 
გ. დაახლ. ძვ. წ. 425) - ძველი ბერძენი ისტორიკოსი, 
დასავლეთის კულტურაში საყოველთაოდ მოიაზ-
რება, როგორც „ისტორიის მამა“. მან მოიარა ბაბი-
ლონი  ასირია, ეგვიპტე, მცირე აზია, ჰელესპონტი, 
ბალკანეთის ნახევარკუნძული, პელოპონესიიდან 
მაკედონიამდე და თრაკია. იგი ძირითადად ცნობი-
ლია ნაშრომით „ისტორიები“, სადაც ის აღწერს მისი 
მოგზაურობების პერიოდში ნანახი ადგილებისა და 
ხალხების შესახებ ხმელთაშუა და შავი ზღვების 
ირგვლივ მიწებზე.   

სტრაბონი - (დ. ძვ. წ. 64/63 - გ. ახ.  წ. 23/24) - ბერძე-
ნი ისტოიკოსი ბევრი უმოგზაურია, ფიქრობენ, რომ 
კოლხეთშიც ყოფილა. ცნობილია, მისი ორი ნაწარ-
მოები: „საისტორიო ნარკვევები“ და „გეოგრაფია“. 
პირველი ნაშრომი 47 წიგნისაგან შედგებოდა, მეორე 
ნაშრომი - „გეოგრაფია“, რომელიც 17 წიგნისაგან 
შედგება, თითქმის მთლიანადაა დაცული. 
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ტურიზმის საფუძვლები

გზამკვლევი~, განკუთვნილი იყო რომაელი მოგზაურებისათვის და აღწერდა 
ბერძნულ ქანდაკებებს, მათ შესახებ არსებულ მითებსა  თუ ისტორიებს. 

რომაელები მოგზაურობდნენ ეგვიპტეში სფინქსისა და პირამიდების 
სანახავად. რომაელი არისტოკრატებისათვის ალექსანდრია წარმოადგენდა 
კოსმოპოლიტურ ოაზისს, რადგანაც მასში ბევრი ეროვნების ხალხი იყო 
თავმოყრილი: ეგვიპტელები, ბერძნები, ებრაელები, ეთიოპელები, ინდოელები 
და სირიელები. ეგვიპტის მშრალი და მზიანი ჰავაც ხელსაყრელი პირობა იყო 
რომაელი ტურისტებისათვის. რომის იმპერიის მოქალაქეებს, ისევე როგორც 
დღევანდელ ტურისტებს, ძალიან უყვარდათ საყიდლებზე სიარული, ამიტომ 
ნავაჭრის 25% წარმოადგენდა იმპორტს. 

მრავალფეროვნება და უზარმაზარი ტერიტორიები წარმოადგენდნენ 
სხვადასხვა ტიპის (მიზნობრივი დანიშნულების სხვადასხვაობა – ქვეყნის 
მმართველი ელიტა, სახელმწიფო მოხელეები, მდიდართა კლასის წარმომად-
გენლები, საბრძოლო ლეგიონები და ა.შ.) მოგზაურობების განვითარებისათვის 
პირველხარისხოვან მოტივაციურ პარამეტრებს. რომაელებმა ააგეს გზების 
ძალზე კარგი ქსელი, რომელზეც შეეძლოთ ცხენების დახმარებით დღეში 100 
მილის (160.9 კმ.) მანძილზე გადაადგილებულიყვნენ, რათა შემოევლოთ 

(ემართათ) უზარმაზარი იმპერია, მოენახულებინათ ხმელთაშუა ზღვის 
ქვეყნების ცნობილი ტაძრები, სახელგანთქმული დასასვენებელი ადგილები 
(სამკურნალო და მინერალური წყლები), ეგვიპტის ლეგენდარული პირამიდები 
და სხვა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ძეგლები. გზების გასწვრივ, ღამისთევისა და 
დასვენების (ცხენების გამოცვლის) მიზნით იქმნება სახელმწიფო სასტუმრო 
სახლები, ისინი შენდებოდა დიდ ქალაქებში და ძირითად გზებზე, რომლებზეც 
მოძრაობდნენ სახელმწიფო მოხელეები და კურიერები რომიდან მცირე აზიამდე 
და გალიამდე. რომაული სასტუმროები წარმოადგენდნენ კომპლექსს, რომელიც 
შედგებოდა ქვის საცხოვრებელი შენობისგან, თავლებისაგან, ჭებისგან და 
სურსათის ფარდულებისგან. მოგზაურებს იქვე  სთავაზობდნენ ფოსტის ცხენებს. 
პირველი კატეგორიის სახელმწიფო გზების სიგრძე დაახლოებით 90 ათას კმ 
შედგენდა, მე-2 კატეგორიის გზების (რაზეც პასუხისმგებლები იყვნენ 
მაგისტრატები) უდრიდა 200 ათას კმ. მოგზაურებს ჰქონდათ შესაძლებლობა 
ესარგებლათ სპეციალური რუკა-გზამკვლევებით. ცნობილი იყო ძველი რომის 
პოპულარული კურორტი, მათგან გამორჩეული კი ბაიი იყო, სადაც 
მდებარეობდა იულიუს ცეზარისა და ნერონის ვილები. 

რომის იმპერიის აყვავების პერიოდში მდიდარი რომაელებისათვის 
აუცილებელი ხდება (ითვლება პრესტიჟულად) საბერძნეთში გამგზავრება 
სწავლის გაგრძელების მიზნით. მოგვიანებით მოგზაურობამ გართობის ხასიათი 
მიიღო: ქვეყანაში ჩამსვლელებს იზიდავდა ფესტივალები, ათლეტთა 
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შეჯიბრებები და გართობა-დასვენების სხვა სახეობები. მდიდარი მოგზაურების 
გადაადგილება მოითხოვდა მათი დასვენების შესაბამის ორგანიზაციას. 
განსაკუთრებით ხშირი სტუმრები ჰყავდა თბილ მინერალურ და სამკურნალო 
წყლებს, სახელგანთქმულ აბანოებს (თერმებს). კარაკალის დიდი აბანოები რომში 
აშენდა III საუკუნის დასაწყისში.  გავრცელებული იყო რომაელების 
მოგზაურობა საბერძნეთში უფრო ღრმა განათლების მიღებისათვის, რადგანაც 
იქ წამყვანი ფილოსოფიური და რიტორიკული სკოლები არსებობდა. 

ამრიგად, ანტიკურ პერიოდში მოგზაურობის ძირითადი მოტივები იყო 
ვაჭრობა, სამყაროს შეცნობა, გამოჯანმრთელება, განათლება. უკვე ჩვ. წ. აღ-მდე 
I საუკუნეში მოგზაურთა ორგანიზებული მომსახურების ელემენტები წარმო-
ჩინდნენ (დროებითი საცხოვრებელი, ტრანსპორტი, გამცილებლები, 
თარჯიმნები), რომლებიც შემდგომში თანამედროვე ტურისტული მომსახურების 
საფუძველი გახდა. 

ალექსანდრე დიდის (მაკედონელი) მეფობის პერიოდში (334 წლიდან 
ჩვენს ერამდე) თურქეთის ქალაქი ეფესი ხდება უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო 
ცენტრი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი ანტიკურ სამყაროში, სადაც თავს 
იყრიდნენ მოგზაურები, რომლებიც თავს იქცევდნენ აკრობატების, 
ჟონგლიორებისა და სხვა `ჯადოქრების~ ცქერით, რომლებითაც სავსე იყო 
ქალაქის ქუჩები. 

თუმცა რომის იმპერიის დაცემასთან (I ს. ჩვენი ერით) ერთად დაეცა 
თვით იმდროინდელი `ტურიზმიც~ (შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის კონტი-
ნენტზე გარკვეული პერიოდით ყველაფერი დამუხრუჭდა). მდიდარი მოგზა-
ურების ნაკადები შემცირდა, გზები გამოვიდა მწყობრიდან, ქვეყნები გაივსო 
ყაჩაღებით, ქურდებით რომლებიც დამატებით პრობლემებს უქმნიდნენ 
მოგზაურებს. ამ და შემდგომი პერიოდის (XV საუკუნის შუა პერიოდამდე) 
მოგზაურთა ერთადერთი წარმომადგენლები იყვნენ მისიონერი ევროპელები, 
ჯვაროსანი რაინდები თანმხლები პირებით და მლოცველები, რომლებიც 
დადიოდნენ კონტინენტის წმინდა ადგილების მოსანახულებლად და 
გამოსახსნელად. 

აზიურ ცივილიზაციებსაც გააჩნდა კურორტებზე ტურისტული მოგზაუ-
რობების ისტორია. როგორც ცნობილია, დიდგვაროვან აზიელებს, როგორც 
ჩინელებს, ასევე იაპონელებს გააჩნდათ მეორე სახლი ან სეზონური აგარაკები 
სხვა ქვეყნებში. ჩინეთის ტიტულოვანი არისტოკრატია და მათი სტუმრები 
ხშირად სტუმრობდნენ საზაფხულო აგარაკებსა და ვილებს სუძოუში, ჰანძოუში 
და სხვა დასასვენებელ ადგილებში. 
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მსოფლიოს შვიდი საოცრება 
დღეს უკვე მსოფლიოს ძველი შვიდი საოცრების თავისებური რეიტინგი ჯერ 
კიდევ ჩვენს წელთაღრისხვამდე მეოთხე საუკუნეში შეადგინა ფილონ 
ალექსანდრიელმა. თუ რატომ 7 ობიექტი და არა მეტი, ან ნაკლები, დღემდე 
არავინ იცის. ერთი კია, რომ ამ ციფრს რაღაც მაგიურ ძალას ანიჭებენ; ძველმა 
ეგვიპტელებმა ეს ახსნეს ცისარტყელას 7 ფერით, მზის სისტემის 7 სხეულით, 
რომლებიც შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს. ვფიქრობთ, გახსოვთ რომელი 
ძეგლები შეიტანა ფილონმა თავის სიაში: 

 

1. ეგვიპტის  პირამიდები - გიზას გიგანტური პირამიდების ანსამბლი „მეფეთა 
ველზე“; 

2. სემირამიდას (ბაბილონი) დაკიდული ბაღები -  მეფე ნაბუქოდონოსორმა 
თავისი მეუღლის პატივსაცემად  რომ გააშენებინა; 

3. ზევსის ქანდაკება  (საბერძნეთში) - ფიდიასის  ზღაპრული  ქმნილება, 
რომელიც, როგორც ლეგენდა  გვეუბნება, თვით ზევსს მოეწონა;  

4. გიმოსის (როდოსი) კოლოსი -  მზის ღმერთის ჰელიოსის 36 მეტრიანი 
ბრინჯაოს ქანდაკაება კუნძულ როდოსზე; 

5. ჰალიკარნასის მავზოლეუმი -  რომელიღაც ტირანის მავსოლის  (აქედან 
წამოვიდა ტერმინი - მავზოლეუმი) აკლდამა-სამარხი ჰალიკარნასში; 

6. არტემიდას ტაძარი (ეფესი) -  ელინისტური ხანის  ბერძნული არქიტექტურის 
უბრწყინვალესი ნიმუში, რომელიც ჰეროსტრატემ დაწვა; 

7. ალექსანდრიის შუქურა - ხმელთაშუა  ზღვაში კუნძულ ფაროსზე აგებული 
უნიკალური შუქურა, რომელიც გემებს პორტ ალექსანდრიას მიანიშნებდა 
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შუა საუკუნეების განმავლობაში დაახლოებით V-XIV საუკუნეების 
ჩათვლით, მოგზაურებისა და ვაჭრების რიცხვმა შედარებით იკლო, რადგანაც 
გზების უმეტესობა შესაკეთებელი იყო და არც მგზავრობა გახლდათ მაინცდამაინც 
უსაფრთხო. ამ პერიოდში ფართოდ ვრცელდებოდა ქრისტიანობა და იგებოდა 
ეკლესია-მონასტრები, ამიტომაც ქრისტიანული ეკლესია მოგზაურობისათვის 
მამოძრავებელი ძალა გახდა. ბერ-მონაზვნები ამხნევებდნენ ხალხს, რომ 
წასულიყვნენ წმინდა ადგილების მოსანახულებლად და უკვე XVI საუკუნისათვის 
პილიგრიმები წარმოადგენდნენ კარგად ორგანიზებულ მლოცველებს, რომლებსაც 
სოციალური კლასისა  თუ ფენის მიუხედავად ემსახურებოდნენ საქველმოქმედო 
თავშესაფრები. 

არაბეთის ნახევარკუნძულზე 
მცხოვრები არაბები VI საუკუნიდან 
თავიანთ ძალაუფლებასა და რელიგიას 
(ისლამს) ავრცელებენ თანამედროვე 
ირანის, თურქმენეთის, სირიის, პალეს-
ტინის, ჩრდილო აფრიკის ტერიტორი-
ებზე. არაბი ვაჭრები ცურავდნენ ძველი 
სამყაროს ყველა ზღვებში (ჩრდილოე-
თის გარდა), აითვისეს სამხრეთი და 
ცენტრალური აზია, აღმოსავლეთ 
ევროპა. ცნობილი არაბი მოგზაური 
იყო ვაჭარი სულეიმანი ბასრიდან. 851 
წლით დათარიღებულია ჩანაწერები 
მისი მარშრუტებისა და მონა-
ხულებული ადგილების შესახებ. IV-V 
სს. მიჯნაზე მოგზაურობა აღმოსავლეთ 
ევროპასა და წინა აზიაში განა-
ხორციელა არაბმა მწერალმა იბნ-დას-
ტამ. X-XIV სს. განხორციელდა არაბე-
ბის  მოგზაურობა ეგვიპტეში, შუა აზი-
აში, ახლო და შუა აღმოსავლეთში, კავ-
კასიაში, აფრიკაში (მადაგასკარის ჩათ-
ვლით). არაბმა მოგზაურებმა მნიშვნე-
ლოვანი წვლილი შეიტანეს ახალი 
მიწების ათვისების ისტორიაში, განვ-
ლეს და აღწერეს მნიშვნელოვანი 

იბნ-დასტა - იბნ რუსთა აბუ ალი აჰმად იბნ უმარ  (დ. 
IX ს. II ნახ. - გ. X ს. I ნახ.) - არაბულენოვანი სწავ-
ლული, ენციკლოპედისტი. მისი „ძვირფასი ყელსა-
ბამების წიგნის“ მე-7 ტომში საყურადღებო ცნობებია 
შუა საუკუნეების ახლო და შუა აღმოსავ-
ლეთის, აღმოსავლეთ ევროპის, ამიერკავკასიისა და, 
კერძოდ, საქართველოს შესახებ. 

ალ-იდრისი - (სრული სახელი და გვარი: აბუ აბდ 
ალ-ლაჰ მუჰამად ალ-იდრისი; დ. 1100, სეუტა, მა-
როკო - გ. 1165, იქვე) - არაბი გეოგრაფი და მოგზა-
ური. შექმნა მსოფლიოს იმ დროისათვის ცნობილი 
ნაწილის რუკა (ქაღალდზე და ვერცხლის ბრტყელ 
მრგვალ ფირფიტაზე).  წიგნი შეიცავს საინტერესო 
მასალებს ამიერკავკასიისა და კერძოდ საქართვე-
ლოს ისტორიული გეოგრაფიის შესახებ (თბილი-
სიდან ენდრო - გაჰქონდათ გურგან-ინდოეთში). 

იბნ-ბატუტა - (დ. 24 თებერვალი 1304, ტანჟერი - 
გ. 1377, ფესი) - არაბი მოგზაური და ვაჭარი). 
იმოგზაურა ეგვიპტეში, არაბეთში, ირანში, მესოპო
ტამიაში, სირიაში, მცირე აზიაში, ყირიმსა და რუ-
სეთის სამხრეთ ნაწილში (მიაღწია ვოლგამდე), შუა  
აზიაში, ავღანეთში, ინდოეთში, ინდონეზიასა და  
ჩინეთში. 

მარკო პოლო  - დ. 15 სექტემბერი, 1254, ვენეცია  - 
გ. 8 იანვარი, 1324, ვენეცია) - ვენეციელი ვაჭარი, 
მოგზაური და მწერალი, ერთ-ერთი პირველი ევრო-
პელთაგანი, რომელმაც აბრეშუმის გზის გავლით 
ჩინეთსმიაღწია. პოლო დაახლოებით 1271-1275 
წლებში ზღვით მივიდა მცირე აზიის სამხრეთ-აღ-
მოსავლეთ სანაპიროზე, გაიარა სომხეთის მთიანე-
თი, მესოპოტამია, ირანის მთიანეთი, პამირი,  კაშგა-
რი და ჩავიდა ჩრდილოეთ ჩინეთში. მისი ნაამბობი 
მოგზაურობაზე ჩაიწერა ტუსაღმა რუსტიჩანომ, 
შემდგომში ამ ჩანაწერებით შედგა „მარკო პოლოს 
წიგნი“. მის წიგნში ნახსენებია საქართველოც. 
ყველაზე დიდი ნაწილი ეთმობა ჩინეთს.  

თვალსაწიერის გაფართოება 
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სავაჭრო გზები, რომლებსაც შეეძლოთ დაეახლოვებინათ აზიური და ევროპული 
ცივილიზაციები. ცნობილი არაბი მოგზაური ელ-იდრისი XII ს. მიწვეული იყო 
სიცილიის მეფის მიერ პალერმოში გეოგრაფიული რუკების შედგენისთვის. არაბ 
მოგზაურთაგან XIV საუკუნეში ერთ-ერთი გამოჩენილი ვაჭარი იყო იბნ-ბატუტა 
(1304-1377 წწ.). მან მოინახულა ეგვიპტე, სირია, მცირე აზიის მოსაზღვრე ოლქები, 
ერაყი, დასავლეთ არაბეთი, ჩინეთი, ესპანეთი, ინდოეთი, ცეილონი. მისი წიგნი 
„იბნ-ბატუტას მოგზაურობა“ გადათარგმნილ იქნა ევროპულ ენებზე. 

აზიის მიწებზე მოგზაურებს სთავაზობდნენ ღამის გასათევს, საკვებს და 
გამცილებლებს. ინდოეთში და ჩინეთში არსებობდა გზების ქსელი ღამის სათევისა 
და საკვების მიღების ადგილებით. დოკუმენტების ფუნქციას ხშირად ასრულებ-
დნენ ზეპირი ან წერილობითი რეკომენდაციები იმ პირებისგან, რომლებიც ამ 
ადგილებში ადრე იმყოფებოდნენ, ან იმათგან, ვინც მოგზაური ადამიანის სამშობ-
ლოში იყო ნამყოფი. 

XIII საუკუნის მეორე ნახევარში მარკო პოლომ აზიიდან ევროპამდე 
უმოკლესი (შეიძლება კავკასიაზე გავლითაც) სახმელეთო გზებით იმოგზაურა. 
ჩინეთში მან ნახა კარგად განვითარებული საგზაო სისტემა, რომელიც პირველად 
ჩოუს დინასტიის (ჩვ.წ.აღ-მდე 1122-1221) პერიოდში აშენდა. მარკო პოლოს წიგნი 
ევროპელებს აცნობდა თუ როგორ ცხოვრობდნენ აღმოსავლეთში ამ პერიოდის 
განმავლობაში. სხვა მოგზაურების წიგნები მოგვიანებით გამოჩნდნენ. მაშინ, როცა 
უკვე დაიწყო წიგნების ტირაჟული გამოცემები. 1357 წელს რამდენიმე ენაზე 
გამოიცა სერ ჯონ მანდევილის (1300-1372, პირველი დიდი ინგლისელი მოგზაური) 
„თავგადასავლები“ სადაც აღწერილი იყო მოგზაურობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
აზიაში. 

ჩრდილოეთის მიწების ათვისებასა და შესწავლაში პირველობა ეკუთვნით 
ნორმანებს. დაწყებული IX საუკუნიდან ისინი ითვისებდნენ ბალტიის ზღვის 
სანაპიროებს, შედიოდნენ რიგის და ფინეთის ყურეებში, ძველ სავაჭრო გზებზე 
მოგზაურობდნენ და აღწევდნენ შავ ზღვამდე, შემდგომ კი ბიზანტიაში. აღმოსავ-
ლეთ სლავების მიერ ათვისებულ იქნა ცნობილი სავაჭრო გზა „ვარიაგებიდან 
ბერძნებში“, რომელიც აკავშირებდა შავ და ბალტიის ზღვებს. მისიონერებთან და 
ვაჭრებთან  ერთად VIII ს. მეორე ნახევარში იმოგზაურეს პილიგრიმებმა (მოხეტი-
ალე ბერებმა); 

შუა საუკუნეების ევროპაში ხალხთა ყველაზე მასობრივი გადაადგილება 
მოხდა ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს (1096-1270 წწ.). რაინდ-დამპყრობლებს 
კვალდაკვალ მიყვებოდნენ ვაჭრები, მღვდლები, მათხოვრები, მომლოცველები. 
მიუხედავად ლაშქრობის დაპყრობითი ხასიათისა, მათ მაინც ჰქონდათ დადებითი 
ეფექტი დასავლეთის და აღმოსავლეთის სახელმწიფოებს შორის შემდგომი 
ურთიერთმოგზაურობის წანამძღვრების შექმნაში. (ამ კონტექსტით, ჩვენთვის 
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ალბათ  საინტერესო უნდა იყოს ის მასალები, რომელთა თანახმადაც ჯვაროსნულ 
ლაშქრობებთან, ტამპლიერების ორდენის ჩამოყალიბებასთან და სხვა 
პოზიციებთან პირდაპირი კავშირი ჰქონდა საქართველოს ძლევამოსილ მეფეს 
დავით IV - აღმაშენებელს; საინტერესოა ისიც, რომ ზოგი მასალის თანახმად, 
დიდგორის ლეგენდარულ ომში მეფე დავითს ჯვაროსანი რაინდები ედგნენ 
გვერდში; კიდევ უფრო საინტერესოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს დიდებულ 
მეფეს - თამარს გარკვეული დიპლომატიური ურთიერთობა ჰქონდა ეგვიპტისა და 
სირიის სულთანთან სალადინთან - ფაქტია, რომ სალადინის მიერ იერუსალიმის 
აღების შემდეგ, ერთადერთი ქრისტიანები, რომლებიც გარკვეული პრივილეგი-
ებით სარგებლობდნენ და წმინდა ქალაქში გაშლილი დროშებით შეეძლოთ შესვლა 
- ქართველები იყვნენ!) შუასაუკუნეების მოგზაურობების დიდი ნაწილი 
დაკავშირებული იყო წმინდა ადგილებისკენ მომლოცველთა გადაადგილებასთან.  

XV საუკუნეში რომში უკვე თითქმის აღარავის ახსოვდა ანტიკური დროის 
შემონახული სკულპტურული და არქიტექტურული ძეგლები. შუასაუკუნეების 
კულტურა გამსჭვალული იყო რელიგიური სულით, ამიტომ ფასეულს წარმოად-
გენდა მხოლოდ ის მოგზაურობა, რომელიც განხორციელებული იყო სულიერი 
მიზნებით. მომლოცველობის ძირითად ცენტრებად რომი (წმინდა პეტრეს საფ-
ლავი) და პალესტინა გახდნენ. IX-X სს. ქრისტიანი წმინდანების საფლავების მონა-
ხულება სხვა ტერიტორიებზეც გავრცელდა: ესპანეთში, სიცილიაზე, იტალიის 
სამხრეთში. მუსულმანების მიერ პალესტინის დაპყრობით ქრისტიანების მომლო-
ცველობა იქ მკვეთრად შემცირდა. მაგრამ თანდათანობით დიპლომატიური 
ურთიერთობების განვითარებამ მუსულმანურ მთავრობებთან შესაძლებლობა 
შექმნა დადებულიყო ხელშეკრულებები, რომლებიც უფლებას მისცემდნენ 
ქრისტანებს დაუბრკოლებლად გადაადგილებულიყვნენ წმინდა ადგილებისკენ.  
ასეთი ადგილების მონახულება მთავრობებისთვის ხელსაყრელი გახდა, რადგანაც 
მომლოცველებისგან იღებდნენ გასამრჯელოს ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგი-
ლებისთვის და ყველაზე წმინდა ადგილების მონახულებისთვის. თანაც მომლო-
ცველებს ამარაგებდნენ თანმხლები წერილით რომელსაც ჰქონდათ გზამკვლევისა  
და სარეკომენდაციო წერილის მნიშვნელობა. 

შუასაუკუნეების პერიოდში ხშირი ომების, ცხოვრების მოუწესრიგებლობის, 
სიღარიბის, ფეოდალური დამოკიდებულების შედეგად ფართო გავრცელება მიიღო 
არა მარტო მომლოცველობამ, არამედ მაწანწალობამ. გზებზე მუდმივად 
გადაადგილდებოდნენ როგორც მსხვილი ფეოდალები შეიარაღებული ამალით, 
სახელმწიფო და პირადი საქმიანი მიზნების მქონე უმაღლესი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებთან  ერთად, ასევე მოხეტიალეების ჯგუფები, რომლებიც 
შედგებოდნენ პოეტების, მსახიობებისა და მომღერლებისგან. განსაკუთრებულ 
ჯგუფებს შეადგენდნენ ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობდნენ სამუშაოს 
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საძიებლად და მეცნიერებისა და ხელოსნობის შესწავლის მიზნით. მოგზაურები 
გადაადგილდებოდნენ ჯგუფებად, რადგანაც მათზე ყაჩაღების თავდასხმის 
ალბათობა საკმაოდ მაღალი იყო. 

 ევროპაში მსხვილი უნივერსიტეტების გამოჩენამ გამოიწვია სხვადასხვა 
ქვეყნებიდან მომავალი  სტუდენტების მიზიდვა. XV ს-ის ბოლოს ევროპაში უკვე 75 
უნივერსიტეტს ითვლიდნენ. ევროპაში პირველ უნივერსიტეტად ითვლება 
ბოლონიის, ხოლო  ოქსფორდის და კემბრიჯის უნივერსიტეტები დაფუძნდა XIII 
საუკუნეში. უნივერსიტეტების რიცხვის ზრდამ კი სწავლის მსურველთა მოგზა-
ურობის ფართო გავრცელება ჰპოვა. ამ დროისათვის ჩამოყალიბდა ფუნდუკების 
ქსელი, რომელთაც ჰქონდათ არა მარტო მკვეთრი  ფირნიშები, ასევე გერბები, 
რომელთა გამოსახულებები მაღალ ბოძებზე მაგრდებოდა. სასტუმროების ინტე-
რიერები უბრალო იყო: მაგიდები, სკამები, თაროები ჭურჭლისთვის. გათბობის-
თვის იყენებდნენ ბუხრებს. 

ამრიგად, შუასაუკუნეებში როგორც ევროპული, ისე აზიური ქვეყნების 
მცხოვრებლები მოგზაურობების უმეტესობას ახორციელებდნენ უცნობი მიწების 
მონახულების მიზნთი. შედეგად ათვისებულ იქნა მრავალი ტერიტორია, გაკვა-
ლული იქნა ახალი გზები. მოგზაურობის ხასიათი შეიცვალა, თუმცა ზოგიერთი 
მოტივი დარჩა ადრინდელი (სწავლა, საქმიანი მოგზაურობა). განსაკუთრებული 
აქტუალობა ევროპის ქვეყნებში შეიძინა მომლოცველობამ ქრისტიანული წმინდა-
ნებისადმი და მოგზაურობამ განათლების მიზნით. შუა საუკუნეებში ეყრება საფუ-
ძველი ტურიზმის ინფრასტრუქტურის იმ ძირითად ელემენტებს, როგორებიცაა: 
გზები, ფუნდუკები, დუქნები, გამცილებლები, თარჯიმნები, მკურნალები.   

XV საუკუნეში უკვე გაჩნდა პირველი „ტურისტული პაკეტი“, რომელიც 
განკუთვნილი იყო ვენეციიდან წმინდა მიწამდე სამოგზაუროდ. ამ პაკეტის 
შეძენისას ფასში შედიოდა; მგზავრობის, კვების, დაბინავების, სახედრის 
დაქირავებისა და საჭიროების შემთხვევაში ხიფათის თავიდან ასაცილებლად 
მოსაქრთამი ფული. ამ დროისათვის წარმოიშვა სწრაფი კვების ობიექტების 
ადრეული ვერსია. გადატვირთულ, პილიგრიმების სამოგზაურო გზებსა და 
გზატკეცილებზე ქუჩის მოვაჭრეებს შეეძლოთ გზისპირა კარვებიდან გაეყიდათ 
ღვინო, ხილი, ხორცი, პური და ნამცხვარი. 

გადაადგილების მიზნების სხვადასხვაობის მიუხედავად, ისინი კიდევ 
უფრო აფართოებდნენ ადამიანის გეოგრაფიული ცოდნის ფარგლებს. მათ მიერ 
ნანახი მდინარეების, ზღვების, მატერიკებისა და ქვეყნების აღწერა დატოვეს: 
ათანასე ნიკიტინმა, მარკო პოლომ, ვასკო და გამამ, ქრისტეფორე კოლუმბმა და 
მრავალმა სხვამ. 
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სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ მათზე ადრე, თვით ქრისტე-
ფორე კოლუმბზე გაცილებით ადრე (IX-XI საუკუნეები) ატლანტიის ოკეანის 
ჩრდილოეთ განედებს (ისლანდია, გრენლანდია, ლაბრადორი, დღევანდელ 
ვაშინგტონამდე) იკვლევდნენ (იბყრობდნენ) მამაცი ზღვაოსნები - ვიკინგები 
(განსაკუთრებით ბევრს მოგზაურობდა მათი ბელადი ერიკ რიჟი/მწითური და მისი 
ვაჟი ლეიფი). 

XIV-XVII საუკუნეების მოგზაურობის ძირითად მოტივაციას საზღვარგარეთ 
განათლებისა და გამოცდილების მიღება წარმოადგენდა. ინგლისის დედოფალმა 
ელისაბედ I-მა მომავალი დიპლომატებისათვის მოგზაურობის აუცილებლობა 
დააწესა, ხოლო ოქსფორდისა და კემბრიჯის უნივერსიტეტებში დაიწყეს 
მოგზაურობის, როგორც დისციპლინის შესწავლა. ასევე ესპანეთში – სალამანკას 
უნივერსიტეტში. ინგლისმა ასევე დააწესა მოგზაურობის ლიცენზია, რომელიც 
ვარგისი იყო 2-3 წლის განმავლობაში და გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებდა მათ (რა 
რაოდენობის თანხა უნდა ჰქონოდათ, რამდენი ცხენი და რამდენი მსახური 
შეიძლება ჰყოლოდათ). მოგზაურებს ასევე უნდა ჰქონოდათ პასპორტი გასასვლელ 
პოსტებში წარსადგენად, ამასთან ყველა ქვეყნისათვის საჭირო იყო სხვადასხვა 
პასპორტის აღება, არსებობდა სამოგზაურო ჩეკები. 

შემდგომში „ელისაბედის ტურის“ სტრუქტურა კიდევ უფრო დაიხვეწა და 
ცნობილი გახდა „გრანდ ტურის“ სახელით. გრანდ ტური წარმოიქმნა XVII 
საუკუნის შუა პერიოდში და დიდი პოპულარობით სარგებლობდა XVIII საუკუნის 
შუა წლებამდე. „გრანდ ტურის“ მოგზაურებისათვის კვლავ ძირითად მოტივაციას 
ცოდნისა და გამოცდილების მიღება წარმოადგენდა. ის მაღალი ფენის წარმომად-
გენლებისათვის საგანმანათლებლო და კულტურული მონაპოვრების გაცნობი-
სათვის ძალზედ მნიშვნელოვანი იყო, ამიტომ არისტოკრატიული და მდიდარი 
ოჯახის შვილები (ძირითადად ვაჟები) მიდიოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, რომ 
მოენახულებინათ ისტორიული ადგილები, შეესწავლათ ხელოვნება, არქიტექტურა 
და ისტორია. ამ დროისათვის არსებობდა „გრანდ ტურის გზამკვლევი“, რომელიც 
დაიწერა 1778 წელს თომას ნუგენტის მიერ და დიდი ხნის განმავლობაში 
ბესტსელერად ითვლებოდა. 

ევროპის სახელმწიფოების გაძლიერებამ და მათ შორის კონკურენციის 
გაზრდამ განაპირობა ახალი ტერიტორიების, გზების აღმოჩენისაკენ გამალებული 
სწრაფვა. ამ პერიოდს სამართლიანად ეწოდა დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების 
ხანა, რამდენადაც სწორედ ამ პერიოდს განეკუთვნება პირველი ყველაზე ცნობილი 
მოგზაურობები:  

- მარკო პოლო (1254-1324) - იტალიელი მოგზაური და მწერალი, რომელმაც 
მამასთან და ბიძებთან ერთად გაიარა გზა ევროპიდან ჩინეთამდე და უკან 
(ჩინეთში ცხოვრობდა 17 წელი); შესაძლებელია გავლილია კავკასიაშიც. 
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ტურიზმის საფუძვლები

- ბართოლომეო დიაში (1450-1500) - პორტუგალიელი ზღვაოსანი, რომელმაც 
ევროპელთაგან პირველმა შემოუარა აფრიკას სამხრეთიდან (კეთილი 
იმედის კონცხი); 

- ვასკო და გამა (1469-1524) - პორტუგალიელი ზღვაოსანი, რომელმაც გახსნა 
„ახალი გზა“ აფრიკის გარსშემოვლით ინდოეთისაკენ; 

- ქრისტეფორე კოლუმბი (1451-1506) - წარმოშობით იტალიელი ზღვაოსანი, 
რომელმაც ესპანეთის სამეფოს სახელით ინდოეთისაკენ კიდევ ერთი „ახა-
ლი“ გზის ძებნაში, აღმოაჩინა ცენტრალური ამერიკა (მისთვის „ვესტ ინდო-
ეთი“) და ისე მოკვდა, სჯეროდა, რომ ინდოეთისაკენ მიმავალი გზა ნახა; 

- ამერიგო ვესპუჩი (1454-1512) - ვენეციელი ზღვაოსანი, რომელმაც აღმოაჩინა 
სამხრეთი ამერიკა და უწოდა მას „ახალი სამყარო“ (შემდეგ ლოთარინგიელმა 
კარტოგრაფმა მ. ვალდზემიულერმა 1507 წელს ვესპუჩის პატივსაცემად 
უწოდა „ამერიკა“); 

- ფერნანდო მაგელანი (1480-1521) - პორტუგალიელი ზღვაოსანი, პირველი 
გარსაქვეყნო მოგზაურობის იდეის ავტორი და განმახორციელებელი – 1519-
21 წლები (თუმცა პირადად ვერ დაბრუნდა უკან - დაიღუპა ფილიპინების 
კუნძულებზე ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ბრძოლისას; მოგზაურობა 
დასრულდა ხ. ელკანოს ხელმძღვანელობით); 

-  „მცირე აღმოჩენების პერიოდი“ - კონკისტადორები - ესპანელი ავან-
ტიურისტი დამბყრობლები, რომელთა მიერ განვლილი გზა ცეცხლითა და 
სისხლით არის მონიშნული; მათ პრაქტიკულად გაანადგურეს 
ადგილობრივი უნიკალური კულტურა (მაიას, აცტეკების, ინკების) - ვასკო 
ნუნიეს ბალბოა (პირველმა ნახა წყნარი ოკეანის სანაპირო – „დიდი ოკეანე“), 
ერნანდო კორტესი, ფრანცისკო პისარო, პედრო ვალდივია. 

კონტინენტური ამერიკის კვლევა.  XVI საუკუნეში ჩრდილოეთ ამერიკის 
უზარმაზარი კონტინენტი შეისწავლეს ესპანელებმა, რომლებიც გადაადგილებისას 
ცხენებს იყენებდნენ. შემდგომში აქტიურად იყენებდნენ ასევე პატარა ნავებს და 
კანოეებს. გზების ქსელის გაჩენასთან ერთად დაიწყო გადაადგილებები საფოსტო 
კარეტებით. რკინიგზის აშენებამ კიდევ უფრო პოპულარული გახადა 
მოგზაურობები. 1850 დაფუძნდა კომპანია „ამერიკენ ექსპრესი“, რომელიც საგზაო 
ჩეკების გამოყენებისა (1891 წ.) და ტურისტული მომსახურების სხვა საქმეების 
პიონერად ითვლება. 
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მსოფლიო ტურიზმის განვითარება XVIII-XIX საუკუნეებში 

XVII საუკუნის დასასრულსა და XVIII საუკუნეებში მიმდინარეობს კონტი-
ნენტური აზიის ინტენსიური კვლევა, რომელშიც, სხვა ქვეყნების წარმომადგენ-
ლებთან ერთად, განსაკუთრებით აქტიურად არიან ჩართული რუსი მკვლევარები 
(არც არის გასაკვირი - მათი ყველა ექსპედიცია აფართოებდა იმპერიის საზღვრებს). 
ი. მოსკვიტინი, ვ. პოიარკოვი, ს. დეჟნევი ამ პერიოდში ციმბირის გავლით 
პირველები გადიან ოხოტის ზღვასა და წყნარი ოკეანის სანაპიროებზე, იკვლევენ 
კამჩატკას, აზიისა და ამერიკის წყალგამყოფს. ამას მოსდევს ვ. ატლასოვის, ი. 
ფიოდოროვის, ვ. ბერინგის მოგზაურობები, რომლებიც პრაქტიკულად ასრულებენ 
აღნიშნული რეგიონის კვლევას. 

XIX საუკუნეში ძირითადად დასრულდა დასახლებული კონტინენტების 
შესწავლის პროცესი. მთლიანად, ან ნაწილობრივ გავლილი იქნა ყველა 
მნიშვნელოვანი მდინარე, რუკებზე დატანილი იქნა ყველა დიდი ტბა, განისაზღვრა 
დასახლებული ტერიტორიის რელიეფის ხასიათი. 

თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ ნაწილია იმ ღვაწლისა, რაც არა ერთი ქვეყნის 
წარმომადგენელს - მოგზაურსა და მკვლევარს მიუძღვის იმაში, რომ დედამიწაზე 
პრაქტიკულად აღარ დარჩა ე.წ. „თეთრი ლაქები“ - შეუსწავლელი ადგილები. ბევრი 
მათგანი მსხვერპლადაც შეეწირა თავის იდეას და მათი სახელები ცალკეულ 
კუნძულებს, რიფებს, დასახლებულ პუნქტებს და სხვა გეოგრაფიულ თუ 
ისტორიულ ობიექტებს ჰქვიათ. 

მოკლე ინფორმაცია კონტინენტური მკვლევარების შესახებ: 
ჩრდილოეთი ამერიკა - ჯონ კაბოტი, მარტინ ფრობიშერი, ჯონ დევისი, ჰენრი 

ჰუძონი, თომას ბატონი, რობერტ ბოლოტი, უილიამ ბაფინი, ლიუკ ფოქსი; 
„სამხრეთის მატერიკი“ - ავსტრალიის კვლევა - ფრენსის დრეიკი, ალვარო საავედრა, 

ანდრეს ურდანეტი, ალვარო მენდენა, აბელ ტასმანი (კუკამდე 200 წლით ადრე აღმოაჩინა 
ავსტრალია, თუმცა ეს აღმოჩენა ჰოლანდიელებმა „დაუმალეს“ მსოფლიოს, 
განსაკუთრებით დიდ ბრიტანეთს), ჯეიმს კუკი. 

აფრიკა - მუნგო პარკი, ალექსანდრე ლენგი, ბარტი, კლაპერტონ-დენხემ-ოუდნი, 
სპიკი, დავით ლივინგსტონი, სტენლი, კოვალევსკი, იუნკერი, ელისეევი. 

მსოფლიო ოკეანის კვლევა - გარსაქვეყნო მოგზაურობები: ბუგენვილი, ჯეიმს კუკი, 
ფრანსუა ლაპერუზი, ოტო კოცებუ, უილიამ ედვარდ პირი, ფრედრიკ ბიჩი, ჟიულ დიუმონ 
დიურვილი, რობერტ ფიც-როე, ჟივილ ტომსონი, სტეფანე მაკაროვი და სხვები. გემები: 
„პერსეი“, „ვიტიაზი“, „მიხეილ ლომონოსოვი“, „აკადემიკოსი კოროლიოვი“, „აკადემიკოსო 
კურჩატოვი“, „პლანეტ“, „მიხეილ სარსი“, „ანდრეი პერვოზვანნი“, „ერმაკი“, და ა.შ. 

XIX და XX საუკუნეებში ძირითადად იკვლევდნენ არქტიკას, პოლარულ სივრცეს, 
აზიის კონტინენტის შიდა რაიონებს და ოკეანეების სიღრმეებს. 

არქტიკის მკვლევარები - ფრიტიოფ ნანსენი, რობერტ პირი, „ჩრდილოეთის დიდი 
ექსპედიცია“, ვრანგელი და მატიუშკინი, გემსკერკი და ბარენცი, მაკაროვი, ნობილე, 
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შმიდტი, „ჩელუსკინელები“, „სედოვი“, „ბელგიკა“, „იოა“, „ტაიმირი“ და „ვაიგაჩი“, „მოდი“, 
„არქტიკა“. 

ანტარქტიდის მკვლევარები - ბელინსჰაუზენი და ლაზარევი, როსი, რობერტ სკოტი, 
შეკლტონი, როალ ამუნდსენი, ბერდი, სომოვი, „დისკავერი“, „სკოტია“, „დოიჩლანდი“, 
„პერკუა პა“. 

შენიშვნა: უფრო ვრცლად ცალკეული კონტინენტის, მკვლევარისა თუ ექსპედიციის შესახებ 
შეგიძლიათ იხილოთ დანართში 3 - „მათ პლანეტა დედამიწა ცნობადი გახადეს“. 

XVIII საუკუნისთვის დამახასიათებელი იყო მოგზაურობის სრულიად 
ახალი მიზნების წარმოჩენა, ესაა გართობა და ბუნებაში დასვენება. ევროპაში 
თვალწარმტაც ადგილებში მოგზაურობის პოპულარობა განპირობებული იყო ჟ. ჟ. 
რუსოს რომანების („ემილი, ანუ აღზრდის შესახებ“, „იულია, ანუ ახალი ელოიზა“) 
გამოქვეყნებით. 

XVIII ს-ის მეორე ნახევრიდან საფრანგეთი განათლების ცენტრი ხდება. 
პარიზში მუდმივად ჩადიოდნენ უცხოელები და პროვინციელი ფრანგები განათ-
ლების მისაღებად. მე-18-მე-19 ს.ს. დასაწყისში ევროპული ქვეყნების ახალგაზრ-
დებს შორის გავრცელება ჰპოვა „გრანდ-ტურებმა“ ევროპის მსხვილ ქალაქებში 
შემეცნებითი მიზნით და განსაზღვრული პრესტიჟის შეძენისათვის. კერძო აღმ-
ზრდელობითი პანსიონების მფლობელები ხშირად სწავლების პროგრამაში რთავ-
დნენ ევროპაში მოგზაურობას ენების სრულად დაუფლებისთვის და ცხოვრები-
სეული გამოცდილების შესაძენად. მე-18-ე ს-ში ყველაზე მეტი მოგზაურობა 
განახორციელეს ინგლისის მაცხოვრებლებმა, გაჩნდნენ პირველი ფირმები, რომ-
ლებიც დაკავებული იყვნენ მასობრივი მოგზაურობის ორგანიზაციით.  

დასავლეთ ევროპული შუასაუკუნეობრივი ცივილიზაციის განვითარებაში 
უდიდესი როლი ითამაშეს სკანდინავიისა და იუტლანდიის ნახევარკუნძულების 
მცხოვრებლებმა. ვიკინგების (ძველნორვეგიული სიტყვა „ვიკინგი“ ითარგმნება 
როგორც  უბე, ყურე) ლაშქრობების წყალობით პირველი ათასწლეულის ბოლოს 
შექმნილ იქნა ერთიანი ევროპული ეკონომიკური სივრცე.  ტურისტული ნაკადების 
ძირითადი მიმართულება დაკავშირებული იყო იტალიასა და შვეიცარიასთან. 
მოგზაურობისთვის მიმზიდველი ამ ქვეყნების ტურისტული რესურსები 
სხვადასხვაგვარი იყო. ასე, მაგალითად, იტალიაში ტურისტებს იზიდავდა 
ანტიკური და შუასაუკუნეების ძეგლები, შვეიცარიაში კი - ზღაპრული ბუნება. ამ 
რესურსებმა ჩამოაყალიბეს ტურისტული ნაკადების განსაზღვრული მიზნობრივი 
სპეციალიზაცია XVIII ს-ის ბოლოსა და XIX ს-ის პირველ ნახევარში. აღნიშნული 
ორივე ქვეყანა იმ დროიდან მოყოლებული ტურისტებს უმაღლესი დონის 
მომსახურებას სთავაზობს. ხელსაყრელი შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა ასევე 
ხელს უწყობდა ამ ქვეყნებით უცხოელების დაინტერესებას. 

შემდგომ პერიოდში სულ უფრო ფართო გავრცელებას პოულობდა მოგზა-
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ურობა შემეცნებითი მიზნით ხელოვნების ნაწარმოებების დათვალიერებისთვის. 
XIX ს-ის შუახანებში ტურისტების კონტინგენტი გაფართოვდა ინტელიგენციისა და 
სტუდენტების ხარჯზე. 

მინერალური და თერმული წყლების ტრადიციულ ევროპულ კურორტებთან 
(რომლებიც ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროიდანაა ცნობილი: ბადენ-ბადენი, 
მარიენბადი, კარლსბადი, ვიში) ერთად სულ უფრო ფართო პოპულარობა მოიპოვეს 
საზღვაო კურორტებმა. როგორც წესი, გარკვეულ კურორტებზე დასვენების მოდა 
დაკავშირებული იყო იქ განსაკუთრებული და მაღალი წრის ინდივიდების 
ჩასვლასთან. კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმისგან განსხვავებით იტალიაში 
და სხვა ევროპულ ქვეყნებში გამაჯანსაღებელი მოგზაურობა „წყლებზე“ მე-19 ს-ის 
ბოლომდე ტურიზმის არისტოკრატიულ სახედ მიიჩნეოდა. 

მე-19 ს-ის მეორე ნახევარი ხასიათ-
დება მასობრივი ტურიზმის განვითარების 
დასაწყისად. 1807 წ. რ. ფულტონის მიერ 
გემის და 1814 წ. ჯ. სტეფენსონის მიერ 
ორთქლმავლის გამოგონებებმა, საფოსტო 
კავშირისა და საგზაო-სატრანსპორტო 
კომუნიკაციების სრულყოფამ შესაძლებე-
ლი გახადა მოგზაურობა უფრო იაფი, 
სწრაფი, კომფორტული და უსაფრთხო 
გამხდარიყო. მანამდე კი შუასაუკუნეებში 
საზღვაო ექსპედიციების ერთ-ერთი დამ-
ფუძნებლები იყვნენ ირლანდიელი 
ბერები. 

ევროპელების ამერიკაში გადასახ-
ლებამ განავითარა მასობრივი საერთაშო-
რისო ტურიზმი. გაიზარდა ასევე საშუალო 
კლასის ადამიანების ტურიზმში 
ჩართულობის დონე გამოსასვლელი 
დღეების, შვებულებების ხარჯზე. 

პირველი მოგზაურობა, რომელიც გახდა მომავალი პაკეტ-ტურის პროტო-
ტიპი, ორგანიზებულ იქნა 1841 წ. თომას კუკის მიერ სიფხიზლის საზოგადოების 
წევრებისათვის. მომსახურების კომპლექსში ჩართული იყო 20-მილიანი მგზავრობა 
რკინიგზით, ჩაი, ფუნთუშები და სასულე ორკესტრი. მოგზაურობა ღირდა ერთი 
შილინგი, მასში მონაწილეობდა 570 კაცი. 1851 წ. თომას კუკი ორგანიზებას უკეთებს 
165 ათას კაციან ჯგუფს ლონდონში პირველ სამრეწველო გამოფენაზე, შემდეგ 
საფრანგეთში 1855 წ. მსოფლიო გამოფენაზე. შემდგომ წლებში ორგანიზებას 

რობერტ ფულტონი - (დ. 14 ნოემბერი, 1765, ლიტლ 
-ბრიტენი, ახლანდელი ქ. ფულტონი, პენსილვანიის 
შტატი - გ. 24 თებერვალი, 1815, ნიუ-იორკი) - იყო 
ამერიკელი ინჟინერი და გამომგონებელი. 1800 
წელს ნაპოლეონის რეკომენდაციით მან ააგო გემი 
„ნაუტილუსი“, რომელიც პირველი წყალქვეშა ნავი 
იყო მსოფლიო ისტორიაში. 1807 წელს მან პირველმა 
ააგო  ბორბლებიანი გემი, რომელზედაც ორთქლის 
მანქანა დააყენა. 

ჯორჯ სტეფენსონი - (დ. 9 ივნისი, 1781, უილემი - გ.  
12 აგვისტო, 1848, ჩესტერფილდი, ინგლისი) - 
გამომგონებელი, ინჟინერ-მექანიკოსი. მან შექმნა 
პირველი ორთქმავალი, ითვლება სარკინიგზო 
გზების „მამად“,  მის მიერ  შემუშავებული რელსე-
ბის სიგანე დღემდე ძალაშია ევროპის ბევრ 
ქვეყანაში.  

თომას კუკი - (ინგლ.Thomas Cook; დ. 22 ნოემბე-
რი 1808, მელბურნი, სამხრეთ დერბიშირი, ინგლისი 
გ. 18 ივლისი 1892) - ინგლისელი მეწარმე. 1841 
წელს დააარსა ისტორიაში პირველი ტურისტული 
სააგენტო, რომელიც 2007 წელს Thomas Cook 
Group-ი გახდა.

თვალსაწიერის გაფართოება 
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უკეთებს მოგზაურობებს ევროპის სხვადასხვა ქალაქებში, ხოლო 1866 წ. 
ინგლისელი ტურისტების პირველი ჯგუფები ეწვივნენ აშშ-ს.  

მე-19 ს. მეორე ნახევარში უკვე გამოჩნდა სამოგზაურო ბიურო. ასეთად 
შეიძლება დასახელდეს 1863 წელს გერმანიაში, ბრესლაუში დაარსებული ბიურო - 
„რაიზებიურო შტანგენი“. ამ ფირმას კარგი კონტაქტები ჰქონდა სანაოსნო 
კომპანიებთან და პირველ მსოფლიო ომამდე დაკავებული იყო გასართობი 
მოგზაურობების ორგანიზებით. 

შიდა და საერთაშორისო მასობრივი ტურიზმის განვითარებამ განაპირობა 
მაღალი კლასის სასტუმროების მშენებლობა, სარესტორნო ბიზნესის განვითარება.  

საფრანგეთში XVIII ს-ის ბოლოს - XIX ს-ის დასაწყისში იქნა განსაზღვრული 
პირველად ცნება „ტურიზმი“; ტურიზმის ისტორიაში სიტყვა „ტურისტის“ გამომ-
გონებლად ითვლება ფ. სტენდალი. XVIII ს-ის ევროპის ტურისტული ნაკადების 
ძირითადი მიმართულებები დაკავშირებული იყო ისეთ ქვეყნებთან, როგორებიცაა: 
იტალია და შვეიცარია.  

XIX ასწლეულის დასაწყისიდან საზღვაო ტურიზმის განვითარების ეპოქა 
იწყება. XIX საუკუნეში ტურიზმის განვითარების მასტიმულირებელია გემისა და 
თბომავლის გამოგონება;  ხოლო ელიტარული ტურიზმი და ინტელიგენციის 
ტურიზმი ითვლება, ევროპის ქვეყნებში XIX საუკუნის დასაწყისისთვის, 
ტურისტული ბიზნესის განვითარების დასაწყისად,. 

ამრიგად, მე-18 საუკუნიდან დაწყებული მოგზაურობებზე მუდმივი 
მოთხოვნა იწყება. ტურისტული მიზნებით მოგზაურობები ხორციელდებოდა 
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის საზღვრებს გარეთ. ამასთან მოგზაურობის მთავარ 
მიზნებს წარმოადგენდა: განათლება, კულტურის ღირსშესანიშნაობებებისადმი 
ინტერესი, გაჯანსაღება, მოდა. ფორმირდება საერთაშორისო ტურისტული 
ცენტრები: საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია, საზღვაო კურორტები. 
საკომუნიკაციო-საგზაო სისტემების განვითარებამ, ტურისტული მიზნებისთვის 
ტრანსპორტის ახალი სახეების გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა ტურისტების 
კომპლექსური მომსახურების ელემენტების გაჩენა (პაკეტ-ტურის პროტოტიპი), 
ასევე სრულყოფილი ხდება საცხოვრებლისა და კვების მომსახურება. 
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მე-20 საუკუნის დასაწყისი ტრანსპორტის სხვადასხვა სახის აღმოცენებასა და 
განვითარებასთანაა დაკავშირებული. 1769 წ. გერმანელი გამომგონებლების გ. 
დაიმლერის და კ. ბენცის მიერ შიგა წვის ძრავის მქონე ავტომობილის შექმნამ 
კაცობრიობას გადაადგილების სწრაფი და კომფორტული საშუალება მისცა. უკვე 
მე-20 ს-ის პირველ ნახევარში ევროპის ქვეყნებში და აშშ-ში ავტომობილები და 
ავტობუსები ტრანსპორტის გავრცელებული სახეები ხდებიან.  

1903 წ. ამერიკაში ძმებმა რაიტებმა 
გამოიგონეს თვითმფრინავი, ამავე დროს 
ჩნდება პირველი თვითმფრინავები ევრო-
პაში. სრულყოფილი ხდება საზღვაო 
ტრანსპორტი, აგებენ იმ დროისთვის 
გიგანტურ ლაინერებს: „სირიუსი“, „ლუ-
ზიტანია“, „მავრიტანია“, „იმპერატორი“, 
„ფატერლანდი“ და სხვ. საზღვაო გემებზე 
მოგზაურობის სიძვირის გამო გემთმფლო-
ბელი კომპანიები მძაფრი კონკურენტული 
ბრძოლის პირობებში მუშაობდნენ. თუმცა 
საზღვაო მოგზაურობა, როგორც კომპლექ-
სური ტურისტული პროდუქტი და 
რომელმაც შემდგომში მიიღო „კრუიზის“ 
სახელწოდება, ჯერ კიდევ არ იყო ფორმი-
რებული. 

საზღვაო და საავიაციო ტრანსპორ-
ტის განვითარებამ საერთაშორისო მოგზა-
ურობების რიცხვი გაზარდა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით პირველი 
მსოფლიო ომის წინ თავიანთი ქვეყნის ფარგლებიდან გასული ამერიკელების 
მაქსიმალური რიცხვი 287 ათას კაცს შეადგენდა. 

პირველმა მსოფლიო ომმა, 30-იანი წლების ეკონომიკურმა დეპრესიამ, 
ფაშიზმის წარმოშობამ და გავრცელებამ ტურიზმის განვითარებაზე უარყოფითად 
იმოქმედა. 30-იანი წლების ბოლოსთვის ფაშისტური რეჟიმი განმტკიცდა 
იტალიაში, გერმანიაში, პორტუგალიაში, ესპანეთში და აღმოსავლეთ ევროპის 
მთელ რიგ ქვეყნებში. მიუხედავად ამისა ხელსაყრელი პოლიტიკური ვითარების 
მქონე ქვეყნებში მასობრივი ტურიზმი განაგრძობდა განვითარებას. აღნიშნულის 
მაგალითად გამოდგება ამერიკელების და ინგლისელების მოგზაურობა საზღვარ-
გარეთ. 1924 წ. ინგლისში ოთხი ავიაკომპანიის ბაზაზე შეიქმნა ერთი, შესაბამისად 

გოტლიბ დაიმლერი და კარლ ბენცი - „მერსედეს 
ბენცი“ - სახელი - „მერსედეს-ბენცი” წარმოიშვა 1926 
წელს ორი ბრენდის – მერსედესისა (დაიმლერ-ძრა-
ვების საზოგადოება DMG) და ბენცის (ბენცი და 
კომპანია Benz & Co.) შეერთებით. მერსედესის რო-
გორც ბრენდის სახელის წარმოშობა ბიზნესმენ ემილ 
ელინეკთანაა დაკავშირებული (შვილის მეტსახელი). 
ძრავების გერმანელი დიზაინერი კ.ბენცი ითვლე-
ბა ბენზინისძრავიანი პირველი ავტომობილის შემქ-
მნელად. მისი თანამედროვეები, გოტლიბ დაიმლე-
რი და ვილჰელმ მაიბახი, ასევე მუშაობდნენ მსგავს 
გამოგონებებზე და არაფერი იცოდნენ სხვის 
გამოგონებაზე, თუმცა ბენცმა საკუთარი ნაშრომი 
პირველმა დააპატენტა, ისევე, როგორც ყველა 
პროცესი, რომელმაც შიდაწვის ძრავა ავტომობილი-
სათვის მისაღებ დეტალად აქცია. 

ძმები ორვილ და უილბურ რაიტები (აშშ) - 
გამომგონებლები, ავიაციის პიონერები რომელებიც 
ცნობილნი არიან, მსოფლიოში პირველი წარმატე-
ბული აეროპლანის შექმნითა და მსოფლიოში პირ-
ველად ადამიანის მიერ მართული, ძრავიანი და 
სტაბილური ჰაერზე მძიმე აპარატით ფრენის 
განხორციელებით 1903 წლის 17 დეკემბერს. 

თვალსაწიერის გაფართოება 
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გაიზარდა გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობაც.  

სწორედ ამ პერიოდიდან ევროპის ქვეყნების მთავრობები სერიოზულ 
ყურადღებას უთმობენ საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებას, რაზეც 
მეტყველებს ის ფაქტი, რომ  

 1895წ. სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომად-
გენელმა კარლ რანერმა ავსტრიის  დედაქალაქში დაარსა იმ დროისთვის 
ყველაზე მასობრივი ტურიზმის კავშირი „ბუნების მეგობრები“; 

 1898 წ. შეიქმნა პირველი საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაცია; 

 1919 წ. პარიზში ხმელთაშუაზღვისპირეთის აუზის ქვეყნების ტურის-
ტული მეწარმეების ჯგუფის მიერ შეიქმნა ტურისტული სააგენტოების 
საერთაშორისო ფედერაცია; 

 1925 წ. ჰააგაში შედგა ტურიზმის პროპაგანდის ოფიციალური ასოციაციის 
პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რომელშიც 14 ევროპული ქვეყნის 
წარმომადგენლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს. 

 1928 წ. ოფიციალური ტურისტული ორგანიზაციების საერთაშორისო 
კონგრესი შედგა;  

 1930 წ. ტურიზმის ორგანიზაციისა და პროპაგანდის საერთაშორისო 
კავშირი იქნა დამტკიცებული.  

 1944 წ. ჩიკაგოში შედგა საერთაშორისო მარშრუტების დამტკიცებისა და 
მომსახურების საერთაშორისო კონფერენცია; 

 1947 წ. პარიზში შეიქმნა ოფიციალური ტურისტული ორგანიზაციების 
საერთაშორისო კავშირი,  რომლის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად ითვლება 
საერთაშორისო ტურიზმის სხვადასხვა ასპექტების შესწავლა და 
რეკომენდაციების შემუშავება; 

 1949 წ. ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭოს შექმნამ განამტკიცა 
აღმოსავლეთ-ევროპული რეგიონის გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, 
რამაც ასევე ასახვა ჰპოვა საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში. 

 1954 წ. შეიქმნა ჟურნალისტებისა და მწერლების ტურიზმის საერთაშო-
რისო ფედერაცია ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის. 

 1963 წელს რომში ჩატარდა გაეროს საერთაშორისო კონფერენცია ტურიზ-
მის შესახებ, რომელმაც შეიმუშავა “ტურისტის” თანამედროვე დეფინიცია; 
ასევე განსაზღვრული იქნა ცნებები: ვიზიტორი,  ექსკურსანტი; 

 1960 წელს შეიქმნა სტუდენტთა საერთაშორისო კავშირის მოგზაურობის 
ბიურო; 
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 ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში შედგა ევროპული კონფერენცია ახალგაზრ-
დული და სტუდენტური ტურიზმის შესახებ; 

 ბუდაპეშტი, შეიქმნა ახალგაზრდობის მოგზაურობისა და ტურიზმის 
საერთაშორისო ბიუროს შტაბ-ბინა;  

 აშშ-ში კორნელის უნივერსიტეტთან გაიხსნა სტუმარმასპინძლობის პირ-
ველი საუნივერსიტეტო პროგრამა; 

 გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო საერთაშორისო პაქტი სამოქალა-
ქო და პოლიტიკურ უფლებებზე, სადაც ხაზგასმულია ყოველი ადამიანის 
უფლება თავისუფლად დატოვოს ნებისმიერი ქვეყანა, თავისი საკუთარი 
ქვეყნის ჩათვლით; 

 ტურისტული სააგენტოების მსოფლიო ორგანიზაცია (WFTF) ჩამოყა-
ლიბდა 60-იანი წლების დასაწყისში. 

 პირველი საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაცია შეიქმნა ლუქსემ-
ბურგში  და იწოდებოდა ტურისტული ორგანიზაციების საერთაშორისო 
ლიგა. 

 საერთაშორისო კონფერენცია „დიდი აბრეშუმის გზა-2000“ ჩატარდა 
თურქეთში - 1997 წ. 

XX ს. 50-60-იანი წლები მსოფლიო მასშტაბით ტურიზმის ინფრასტრუქ-
ტურის შექმნასა და ტურიზმის შესახებ მონაცემების სისტემატური შეგროვების 
დასაწყისს შეიძლება  მიეკუთვნოს. 

მეორე მსოფლიო ომის წინ გაიზარდა საზღვაო გადაყვანების რაოდენობა. 
შვეიცარიაში ტურისტული ფირმის „ოტელპლანის“ (1935 წ.) დამფუძნებლის გ. 
დუტვაილერის ინიციატივით შემუშავებულ იქნა მთელი რიგი სამოგზაურო 
ვარიანტები, რომლებიც გათვლილი იყო მოკრძალებული შემოსავლის მქონე ადა-
მიანებზე. საინტერესოა, რომ ჰიტლერის ნაცისტური პოლიტიკაც კი ხელს უწყობდა 
გერმანიაში მასობრივი ტურიზმის განვითარებას, ზრუნავდა რა გერმანული ნაციის 
ელიტურობაზე, ჰიტლერს სურდა თავისი ერი, როგორც ფიზიკურად, ისე 
ფსიქოლოგიურად ჯანმრთელი ენახა. გერმანული მთავრობა რკინიგზისა და 
საზღვაო ტრანსპორტის გამოყენებით ჯგუფური ტურების ორგანიზაციას ხელს 
უწყობდა.  

მეორე მსოფლიო ომამდე ტურიზმის განვითარება ხასიათდებოდა შეთავა-
ზებული მომსახურებების სიმარტივით. ტურისტების მომსახურების პროგრამები 
მრავალფეროვნებით არ გამოირჩეოდა. ასეთი სიტუაცია ტუროპერატორებს შესაძ-
ლებლობას აძლევდა ტურისტული ბაზრისათვის მომსახურების უნიფიცირებული 
პაკეტები ჩამოეყალიბებინათ. ამ შემთხვევაში შეიძლება საუბარი მასობრივ 
კონვეიერულ ტურიზმზე. 
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მოგზაურობების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა 
იყო გადაადგილებები, რომლებიც განხორციელდა მეორე მსოფლიო ომის 
პერიოდში: 12 მილიონზე მეტი ამერიკელი მსახურობდა 1941-1945 წლებში შეია-
რაღებულ ძალებში, რომლებიც გადაისროლეს ევროპისა და ჩრდილოეთ აფრიკის 
კონტინენტზე (უნდა აღვნიშნოთ, რომ ომები ამ კუთხით შემდგომშიც იგივე 
ფუნქციას ასრულებდნენ - ვიეტნამი, ავღანეთი, კუვეიტი, ირანი, ერაყი და ა.შ.). 

მეორე მსოფლიო ომმა და ქვეყნების მიერ ომის შემდგომი შედეგების ლიკ-
ვიდაციისათვის გასაწევმა საქმიანობამ ტურიზმის განვითარება თითქმის ათი 
წლით შეაჩერა. მაგრამ შემდგომში ტურიზმის განვითარება უფრო მასობრივ 
ხასიათს იძენს. ომამდელი დონე მიღწეულ იქნა 40-იანი წლების ბოლოს. ამ 
პერიოდში ტურისტულმა გაცვლებმა და მოგზაურობებმა ფართო განვითარება 
ჰპოვა აშშ-სა და კანადაში, მექსიკაში, პანამაში, კუბაზე.  

1947 წ. ტურიზმის პროპაგანდის ოფიციალური ასოციაცია, ოფიციალური 
ტურისტული ორგანიზაცია და ტურიზმის ორგანიზაციისა და პროპაგანდის 
საერთაშორისო კავშირი გაერთიანდნენ და ოფიციალური ტურისტული 
ორგანიზაციის საერთაშორისო კავშირის სახელით ჩამოყალიბდნენ. ამ კავშირის 
ნამდვილი წევრები გახდნენ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო 116 ქვეყნის 
ოფიციალური ნაციონალური ტურისტული ორგანიზაციები. 

1948 წლიდან უკვე დაუშვეს იაპონიაში გამგზავრება. ამ პერიოდამდე 
იაპონიაში ტურისტების გამგზავრების აკრძალვა განპირობებული იყო 1937-1945 
წლებში ჩინეთთან მიმართებაში იაპონიის მილიტარისტული პოლიტიკითა და მის 
შემდგომ, აშშ-ს მიერ განხორციელებული პირველი ატომური ბომბარდირებით 
(ხიროსიმა, ნაგასაკი) გამოწვეული შედეგებით. 

ინდუსტრიულ ქვეყნებში ფსიქოლოგიური დატვირთვის გაძლიერების, 
ადამიანების ცხოვრების ინტენსიფიკაციის პირობებში ტურიზმი, როგორც რეკრე-
აციის ეფექტური საშუალება, ისე ზემოქმედებს ადამიანებზე. ფუფუნების საგნიდან 
ტურიზმი მაღალინდუსტრიული ქვეყნების მოსახლეობის მოთხოვნილებად 
გადაიქცა. ფორმირდება დასვენების ინდუსტრია თავისი ინსტიტუტებით, 
პროდუქტებით (მომსახურებით), საწარმოო ციკლით, წარმოების ორგანიზაციისა 
და მართვის მეთოდებით. 

ტურისტული გაცვლების განვითარებისა და კოორდინაციის მიზნით 
მუდმივი საერთაშორისო კონტაქტების აუცილებლობა, საქმიანობის პოლიტი-
კური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ასპექტების შეთანხმებულობა 
ოფიციალური ტურისტული ორგანიზაციის საერთაშორისო კავშირის 
რეორგანიზაციის მიზეზი გახდა. 1969 წ. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზო-
ლუციის თანახმად არასამთავრობო ოფიციალური ტურისტული ორგანიზაციის 
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საერთაშორისო კავშირი გარდაიქმნა სამთავრობათაშორისო მსოფლიო ტურის-
ტულ ორგანიზაციად (მტო), 1975 წელს მტო მადრიდში დაარსდა. 

50-60-იან წლები ტურიზმის ინფრასტრუქტურის (სასტუმროები, კემპინგები, 
რესტორნები, ტურისტული ფირმები და სხვ.) ინტენსიური შექმნისა და მსოფლიო 
მასშტაბით ტურიზმის სფეროს მიხედვით მონაცემების სისტემატური შეგროვების 
დასაწყისად ითვლება. ევროპული გასვლითი ტურიზმი 50-იან წლებში 
ორიენტირებული იყო უპირატესად ამერიკელ ტურისტებზე და ითვლებოდა 
მიმღები ქვეყნებისთვის სავალუტო შემოსავლების წყაროდ. ამ ათწლეულში 
განვითარებულ ქვეყნებში ინტენსიური შრომის მიუხედავად მოსახლეობის 
უმრავლესობაში კეთილდღეობა კვლავ დაბალი დონეზე რჩებოდა, ამიტომ 
ტურიზმში პრევალირებდა (ჭარბობდა) დასვენებასთან დაკავშირებული იაფ 
მოგზაურობებზე მოთხოვნა. 50-იან წლებში და 70-იანი წლების შუახანებში 
შეინიშნებოდა როგორც გამსვლელი, ისე შემომსვლელი ტურიზმის ექსტენსიური 
ზრდა. მოხმარების სეგმენტების ზრდასთან დაკავშირებით ტურისტული ბაზარი 
სულ უფრო დიფერენცირებული ხდებოდა. 80-იან წლებში ზრდის ტემპი შენელდა 
(1991 წ. 450 მლნ. შემომსვლელი ტურისტი), მაგრამ წარმოების მოცულობის მაღალი 
დონის პირობებში მდგრადი დარჩა. 60-90-იან წლებში საერთაშორისო ტურიზმის 
განვითარებაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინეს შემდეგმა ფაქტორებმა: ორი 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემის - სოციალისტური ბლოკისა და 
კაპიტალისტური ქვეყნების დაპირისპირებამ; 1974-1975 წწ. და 1980-1982 წწ. 
ეკონომიკურმა კრიზისებმა, რადგანაც მათ თითქმის ერთდროულად მოიცვეს 
ყველა განვითარებული ქვეყანა, მათ შორის აშშ, იაპონია და დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნები. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე კიდევ უფრო ძლიერ 
იმოქმედა საერთაშორისო ურთიერთობების გაუარესებამ, რომელიც გამოწვეული 
იყო გამალებულ შეიარაღებასთან დაკავშირებული სამხედრო ხარჯებით. 
საერთაშორისო ურთიერთობების გაუარესების მაგალითებია: კოლონიალური 
ომები ვიეტნამში საფრანგეთის მიერ 1945-1954 წწ., აშშ-ის მიერ 1964-1973 წწ., 1952 
წლის ინგლის-არგენტინის კონფლიქტი; სამოცდღიანი ომი ახლო აღმოსავლეთში 
1967 წელს, როდესაც ისრაელის ჯარები შეიჭრნენ ეგვიპტის, სირიის და იორდანიის 
ტერიტორიებზე; 1979-1989 წწ. ავღანეთის ომი (სსრკ-ის შეჭრა); კუვეიტის 
წინააღმდეგ ერაყის ომი ნავთობის საბადოების გაყოფისთვის; 1998 წ. ტრაგიკული 
მოვლენები იუგოსლავიაში, 2001 წლის 11 სექტემბერი - მასშტაბური ტერაქტი 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში (ვაშინგტონი, ნიუ-იორკი) და სხვ.  
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მსოფლიოს ახალი შვიდი საოცრება 
ვერაფრით წარმოიდგენდა ფილონ ალექსანდრიელი,  რომ მრავალი საუკუნის შემდეგ მის 
შედგენილ რეიტინგში შემავალი, თუმცა ლეგენდად ქცეული ობიექტები, შთამომავალთ 
ეცოტავებოდათ და კანადელი კონორეჟისორის, ხელოვნებათმცოდნისა და მფრინავის 
ბერნარდ ვებერის ინიციატივით ამჟამად არსებული არქიტექტურული ობიექტების 
მიხედვით ახალი რეიტინგის შექმნას მოინდომებდნენ. ვებერმა 77 ობიექტი შეარჩია (კვლავ 
შვიდიანები!) და ყველა მსურველს შესთავაზა 7 განსაკუთრებით ორიგინალურის გამორჩევა 
ინტერნეტის ან ტელეფონის საშუალებით. ამ თავისებური კონკურსის თარიღად ასევე 
მაგიური შვიდიანი გამოცხადდა - ოცდამეერთე საუკუნის მეშვიდე წლის, მეშვიდე თვის 
მეშვიდე დღე - 07.07.2007. ამ თავისებურ მსოფლიო კენჭისყრაში მონაწილეობდა 150 
მილიონი ადამიანი. აი შედეგები: 

8. რომის კოლიზეუმი - იტალია; 

9. ჩინეთის დიდი კედელი -  ჩინეთი; 

10. ქრისტეს ქანდაკება რიო დე ჟანეიროში - ბრაზილია;  

11. ძველი ინკების ქალაქი მაჩუ პიქჩუ -  პერუ; 

12. მაიას ტომის პირამიდა ჩიჩენ იტცა -  მექსიკა, იუკატანის ნახევარკუნძული; 

13. ტაჯ მაჰალის ტაძარი -  აგრა, ინდოეთი; 

14. პეტრას ტაძრების კომპლექსი - იორდანია 
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თანამედროვე ტურიზმი (XX საუკუნის დასასრული და XXI საუკუნის დასაწყისი) 

თანამედროვე ტურიზმი, ვითარდება რა საკმაოდ მძლავრ და მრავალფე-
როვან ისტორიულ საფუძველზე, სახესა და ფორმებს იცვლის საზოგადოების 
განვითარების საერთო ტენდენციების შესაბამისად. გამომდინარე აღნიშნულიდან, 
სურვილების სწრაფი ცვალებადობა ობიექტურად მოითხოვს მოთხოვნისა და 
მიწოდების ახალ-ახალ კომბინაციებს.  

XX საუკუნეში შემოვიდა ახალი ტექნოლოგიები, როგორიცაა ავიაცია, 
კომპიუტერული ტექნიკა, რობოტები და სატელიტური კომუნიკაციები, 
რომლებმაც ძირფესვიანად შეცვალეს ადამიანის ცხოვრებისა და მუშაობის სტილი. 
მასიური ტურიზმი სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობაა. ამისთვის 
რამდენიმე მიზეზი არსებობს: თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით 
გაიზარდა გასართობი დრო, დამატებითი შემოსავალი, ტელეკომუნიკაციები და 
შეიქმნა უფრო ეფექტური სატრანსპორტო საშუალებები. 

მეოცე საუკუნის 50-ანი წლების შემდგ მნიშვნელოვნად გაფართოვდა 
ტურისტული ქვეყნების დიაპაზონი (ტურიზმის გეოგრაფია). 50-იან წლებამდე 
ტურიზმი კონცენტრირებული იყო დასავლეთ ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკის 
ქვეყნებში, ტურისტები მოგზაურობდნენ ძირითადად ზაფხულში და ხანგრძლივი 
დროით ჩერდებოდნენ ერთ ადგილზე. 

როგორც თანდართული ცხრილის მონაცემები გვიჩვენებენ, 1950 წელს 
მხოლოდ 15 ქვეყანამ მიიღო მილიონი საერთაშორისო ტურისტი; 2000 წელს იმ 
ქვეყნების რიცხვი, რომლებმაც მილიონზე მეტი ტურისტი მიიღეს 70-ზე მეტია, 
ხოლო 15 წამყვანი ქვეყნის ხვედრითი წილი მსოფლიო ტურისტულ ბაზრის 2/3-ზე 
ნაკლებია, რაც გამოწვეულია იმით, რომ მკვეთრად გაიზრდა ე.წ. დანარჩენი 
ქვეყნების ხვედრითი წილი (50-ანი წლები – 3%, 2000 წლისთვის – 40%), გამოჩნდნენ 
ახალი ლიდერები სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნებიდან. 

თანამედროვე ტურიზმი ბევრად უფრო განსხვავებულია. ტურისტული 
მოგზაურობები განაწილებულია მთელი წლის მანძილზე და მეტად მრავალფე-
როვანია მოგზაურობის მიზნის, ხანგრძლივობისა და დაბინავების საშუალებების 
მიხედვით. გარდა ზაფხულის მოკლე (შედარებით) ძირითადი შვებულებისა, წლის 
განმავლობაში მრავალი ადამიანი მიემგზავრება დასასვენებლად ხანმოკლე 
დროით. 

დასვენების სექტორი ძლიერ განვითარდა კულტურული ტურიზმის, სპორ-
ტის, სათავგადასავლო, სასოფლო ტურიზმის, კრუიზებისა და სხვადასხვა სახის 
კომბინაციების მიმართულებით, გაფართოვდა კონგრეს-სემინარების სეგმენტი. 
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ძალზე მოკლედ, მხოლოდ სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოყენებით, 
რომ შევაჯამოთ XX საუკუნე, შესაძლებელია გავაანალიზოთ ქვემოთმოყვანილი 
ცხრილი. რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება მოცემული ინფორმაციის 
საფუძველზე?  

1. საუკუნის ბოლოსათვის პრაქტიკულად განახევრდა მსოფლიოს ლიდერი 
ხუთეულის წილი მსოფლიო ბაზარზე; ამასთან „ხუთეული“ საერთოდ 
დატოვეს ისეთმა ქვეყნებმა, როგორიცაა კანადა და შვეიცარია; 

2. საგრძნობლად შეიცვალა „მეორე“ ხუთეული - პოზიციები დათმეს ავსტრიამ, 
ირლანდიამ, გერმანიამ; პირველი თხუტმეტი ქვეყნის სიაში აღარ არის 
საერთოდ ისეთი განვითარებული ქვეყანა, როგორიცაა შვეიცარია; არა 
მარტო ტურისტული, არამედ პოლიტიკური რუკიდან „გაქრა“ ისეთი 
სახელმწიფო, როგორიც იყო იუგოსლავია (დაიშალა); 

3. მსოფლიო ტურიზმს „ჩამოუყალიბდნენ“ მეტ-ნაკლებად მყარი ლიდერები - 
საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია (ევროპა), აშშ (ამერიკა) და ჩინეთი (აზია); 

4. ალბათ ყველაზე საყურადღებო ის არის, რომ ათჯერ და მეტად (3%-38%) 
გაიზარდა მსოფლიო ტურიზმში ე.წ. სხვა ქვეყნების ხვედრითი წილი, რაც 
იმის მაჩვენებელია, რომ სულ უფრო მეტი და მეტი ქვეყნები უთმობენ 
სერიოზულ ყურადღებას აღნიშნული ბიზნესის განვითარებას 

# 1950 
წილი 

ბაზარზე 
1970 

წილი 
ბაზარზე

1990 
წილი 

ბაზარზე
2000 

წილი 
ბაზარზე

1 აშშ 

71% 

იტალია 

43% 

საფრანგეთი 

38% 

საფრანგეთი 

35% 

2 კანადა კანადა აშშ ესპანეთი 
3 იტალია საფრანგეთი ესპანეთი აშშ 
4 საფრანგეთ

ი 
ესპანეთი იტალია იტალია 

5 შვეიცარია აშშ უნგრეთი CineTi 

         

6 ირლანდია 

17% 

ავსტრია 

22% 

ავსტრია 

19% 

დიდი 
ბრიტანეთი 

15% 
7 ავსტრია გერმანია ჩინეთი მექსიკა 
8 ესპანეთი შვეიცარია მექსიკა კანადა 
9 გერმანია იუგოსლავია გერმანია რუსეთი 
10 დიდი 

ბრიტანეთი 
დიდი 
ბრიტანეთი 

კანადა პოლონეთი 

         

11 ნორვეგია 

9% 

უნგრეთი 

10% 

შვეიცარია 

10% 

ავსტრია 

11% 

12 არგენტინა ჩეხოსლოვაკია დიდი 
ბრიტანეთი 

გერმანია 

13 მექსიკა ბელგია საბერძნეთი ჩეხეთი 
14 ჰოლანდია ბულგარეთი პორტუგალია უნგრეთი 
15 დანია რუმინეთი მალაიზია პორტუგალია 
         

16 სხვა ქვეყნები 3% სხვა ქვეყნები 25% სხვა ქვეყნები 33% სხვა ქვეყნები 38% 
სულ 25,3 მილიონი 165.8 მილიონი 458.2 მილიონი 662.9 მილიონი 
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5. ჩვენთვის ალბათ საინტერესო უნდა იყოს ის გარემოებაც, რომ ჩვენი 
უახლოესი „სამეზობლოდან“ (საზღვრის პერიმეტრი) მსოფლიო ათეულის 
წევრი ხდება რუსეთი. 

XXI საუკუნის დასაწყისისთვის ტურიზმში ახალი ერა დგება, რომელზეც 
მოქმედებენ რიგი გარეშე ფაქტორებისა, როგორებიცაა: ეკონომიკური და 
ფინანსური განვითარება, ტექნოლოგიური განვითარება და ინოვაციები, 
გარემოსდაცვითი საკითხები, მარკეტინგული ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებენ 
მოგზაურობისა და ტურიზმის სექტორის სტრუქტურასა და პროდუქტის 
განვითარებაზე. 

XXI საუკუნეში ტურიზმი კვლავ დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე დინამიურად 
მზარდ სექტორად გლობალურ ეკონომიკაში. მიუხედავად პერიოდული 
შეფერხებებისა, პოლიტიკური თუ ბუნებრივი კატაკლიზმებისა, ომებისა, საწვავის 
გაძვირებისა და სხვა, საერთაშორისო ტურიზმი ამჟამად წარმოადგენს მსოფლიო 
საგარეო ვაჭრობის მნიშვნელოვან ნაწილს. მისი მოცულობა სამჯერ მეტია ვიდრე 
ხარჯები თავდაცვაზე.  ტურიზმი და მოგზაურობა ახლა უკვე არა მხოლოდ 
მდიდარი, პრივილიგირებული ადამიანებისთვისაა, არამედ ამ მომსახურებით 
მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი სარგებლობს, რომლებიც ათვალიერებენ ახალ 
ადგილებს და იძენენ შთამბეჭდავ გამოცდილებას. 

აღნიშნული მოსაზრებების უკეთ გასაგებად კვლავ სტატისტიკას 
მივმართოთ; ვნახოთ როგორი სახე მიიღო ე.წ. „ტოპ“ ათეულმა როგორც 
ტურისტული შემოსვლების, ასევე საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული 
შემოსავლების შესაბამისად.  

მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნების პირველი ათეულების დინამიკა  
XXI საუკუნის დასაწყისში 

ტურისტული შემოსვლების შესაბამისად - მილიონებში 

 ქვეყანა 2005 ქვეყანა 2010 ქვეყანა 2015 ქვეყანა 2018 

1 საფრანგეთი 75.1 საფრანგეთი 76.8 საფრანგეთი 84.5 საფრანგეთი 86.9 
2 ესპანეთი 53.6 აშშ 59.7 აშშ 77.5 ესპანეთი 81.8 
3 აშშ 46.1 ჩინეთი 55.7 ესპანეთი 68.2 აშშ 76.9 
4 ჩინეთი 41.8 ესპანეთი 52.7 ჩინეთი 56.9 ჩინეთი 60.7 
5 იტალია 37.1 იტალია 43.6 იტალია 50.7 იტალია 58.3 
6 დიდი 

ბრიტანეთი 
27.8 დიდი 

ბრიტანეთი 
28.1 თურქეთი 39.5 მექსიკა 39.3 

7 ჰონგ-კონგი 21.8 თურქეთი 27.0 გერმანია 35.0 დიდი 
ბრიტანეთი 

37.7 

8 მექსიკა 20.6 გერმანია 26.9 დიდი 
ბრიტანეთი 

34.4 თურქეთი 37.6 

9 გერმანია 20.1 მალაიზია 24.6 მექსიკა 32.1 გერმანია 37.5 
10 ავსტრია 19.4 მექსიკა 22.4 რუსეთი 31.3 ტაილანდი 35.4 
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ტურისტული შემოსავლების შესაბამისად - მილიარდებში 

 ქვეყანა 2005 ქვეყანა 2010 ქვეყანა 2015 ქვეყანა 2018 

1 აშშ 74.5 აშშ 103.5 აშშ 204.5 აშშ 210.7 
2 ესპანეთი 45.2 ესპანეთი 52.5 ჩინეთი 114.1 ესპანეთი 68.0 
3 საფრანგეთი 40.8 საფრანგეთი 46.3 ესპანეთი 56.5 საფრანგეთი 60.7 
4 იტალია 35.7 ჩინეთი 45.8 საფრანგეთი 45.9 ტაილანდი 57.5 
5 გერმანია 27.7 იტალია 38.8 დიდი 

ბრიტანეთი  
45.5 დიდი 

ბრიტანეთი 
51.2 

6 დიდი 
ბრიტანეთი 

27.3 გერმანია 34.7 ტაილანდი 44.6 იტალია 44.2 

7 ჩინეთი 25.7 დიდი 
ბრიტანეთი 

30.4 იტალია 39.4 ავსტრალია 41.7 

8 თურქეთი 15.9 ავსტრალია 30.1 გერმანია 36.9 გერმანია 39.8 
9 ავსტრია 15.4 ჰონგ-კონგი(ჩ) 23.0 ჰონგ-კონგი(ჩ) 36.2 მაკაო (ჩ) 35.6 
10 ავსტრალია 13.0 თურქეთი 20.8 მაკაო (ჩ) 31.3 იაპონია 34.1 

რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება აღნიშნული ორი ცხრილის ანალიზით: 

1. ტურისტული შემოსვლების თვალსაზრისით აშკარად გამოკვეთილია 
პირველი ხუთეული, რომლებიც ტრადიციების, გამოცდილებისა თუ 
რესურსული პოტენციალის ისტორიული პოპულარობიდან გამომდინარე, 
ჯერჯერობით არ თმობენ პოზიციებს და მხოლოდ ერთმანეთს უცვლიან 
ადგილებს; 

2. რაც შეეხება მეორე ხუთეულს, აქ ამგვარი სიმყარე არ იკვეთება - ქვეყნები 
ტოვებენ ათეულს და ჩნდებიან ახალი წარმომადგენლები; 

3. ჩვენთვის, როგორც ტურიზმის განვითარებით სერიოზულად დაინტერე-
სებული ქვეყნისათვის, ალბათ განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რომ 
ათეულში მყარად იკავებს ადგილს თურქეთი (კიდევ ერთი ჩვენი უშუალო 
მეზობელი და, გარკვეული გაგებით, კონკურენტი); 

4. ახალი საუკუნის დასაწყისში ფანტასტიკურ შედეგებს აღწევს ტურიზმიდან 
მიღებული შემოსავლები და აქ უდავოდ ყველაზე გამოკვეთილი ლიდერი 
აშშ-ა, რომელიც ტურიზმიდან იღებს იმაზე მეტ შემოსავალს, ვიდრე 
ცხრილში მის შემდეგ მდგომი სამივე სახელმწიფო ერთად აღებული; 

5. უაღრესად საყურადღებოა სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნების 
შესაანიშნავი შედეგები და მათი ზრდის ტემპი. ჩინეთის შესანიშნაავ 
შედეგებს ბრწყინვალედ აუბეს მხარი ტაილანდმა, მაკაომ, ჰონგ-კონგმა, 
იაპონიამ; 

6. ძალზე საყურადღებოა 2018 წლის შედეგების შესაბამისად შემოსავლების 
ზრდის  (რენტაბელობის) ტემპი ცალკეულ სახელმწიფოებში: მაკაო - 17.6%, 
იაპონია - 14.4%, ტაილანდი - 13.1% (ჩვენ ზემოთ უკვე ვსაუბრობდით 
სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნების განსაკუთრებულ აქტივობაზე); 
„ტრადიციული ევროპიდან“ მათ კონკურენცია აღნიშნული მიმართულებით 
მხოლოდ დიდი ბრიტანეთი - 12.1% და ესპანეთი - 10.1% თუ უწევენ.  
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დასკვნა 

ჩვენი სახელმძღვანელოს მეორე თავის მოკლე შეჯამებისას განსაკუთრებუ-
ლი ყურადღება უნდა მივაქციოთ შემდეგ გარემოებებს: 

1. მოგზაურობა და ტურიზმი, თავიანთი პირვანდელი სახით, 
ჩამოყალიბდნენ და განვითარდნენ გონიერი ადამიანის განვითარების 
პარალელურად; 

2. დედამიწაზე არსებულმა ყველა ძველმა ცივილიზაციამ და ხალხებმა, 
მათმა თვალსაჩინო პიროვნებებმა უდიდესი ზეგავლენა იქონიეს როგორც 
კაცობრიობის, ასევე პირველყოფილი ტურიზმის განვითარებაზე; 

3. ჩვენი პლანეტის ჩვენთვის ცნობილი (ასე ვწერთ, რადგან დარწმუნებული 
ვართ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით!) ისტორიის საფუძველზე 
შეგვიძლია მოვახდინოთ დარგის განვითარების გარკვეული გრადაცია 
და გამოვკვეთოთ ცალკეული ისტორიული პერიოდების მთავარი 
მიღწევები, მოგზაურებისა და ტურისტების ინტერესებისა და მიზნების 
ცვალებადობა; 

4. XIX საუკუნეს - როგორც თანამედროვე ტურიზმის დაბადების პერიოდს, 
იმ მნიშვნელოვან სოციალ-ეკონომიკურ ცვლილებებთან ერთად, რამაც 
განაპირობა როგორც „ახალი დარგის“ დაბადება, ასევე მისი შემდგომი 
უსწრაფესი განვითარება; 

5. XX საუკუნესა და XXI საუკუნის დასაწყისს, როგორც თანამედროვე 
ტურიზმის ჩამოყალიბების (როგორც შინაარსობრივად, ასევე ფორმების, 
მართვის სისტემისა და საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის მიხედ-
ვით), ფენომენალური ზრდისა („ტურიზმი - მეოცე საუკუნის საოცრება“) 
და განვითარების პროცესს, რამდენადაც მიმდინარე საუკუნის 
დასაწყისის ტურიზმმა საერთო განვითარების შეუდარებლად მაღალი 
ტემპი აჩვენა. 
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ვატიკანი - წმინდა პეტრეს ტაძარი - რომის პაპის რეზიდენცია, კათოლიკური 
სამყაროს ცენტრი. 

მცხეთა - სვეტიცხოველი - საკათედრო ტაძარი - აქ ქრისტეს ხელთუქმნელი კვართი 
განისვენებს - მსოფლიო ქრისტიანობის ცენტრი?! რატომაც არა! 
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თავი 3.  

ტურიზმის არსი და მისი ძირითადი სოციალურ-
ეკონომიკური კატეგორიები  

 
წინამდებარე თავის მიზანია: 

 ტურიზმის ძირითად სოციალ-ეკონომიკურ კატეგორიებში გარკვევა, მისი, 
როგორც ერთიანი სისტემის წარმოდგენა და ახსნა; 

 ტურიზმის არსში, მის უმთავრეს დანიშნულებასა და ფუნქციაში გარკვევა; 
 ტურისტული მოგზაურობის სტრუქტურირება და მისი ზუსტი სტატისტიკური 
განმარტება-დახასიათება; 

  ადამიანის (ტურისტის) ცხოვრებაში ტურიზმის ადგილისა და როლის, მისი 
ფუნქციის (მთავარი/მეორეხარისხოვანი/დამატებითი) განსაზღვრა; 

 ტურიზმისა და ტურისტების კლასიფიცირება, ტერმინოლოგიურ და ფუნქციურ 
შინაარსში გარკვევა. 

ტურისტული პროდუქტი - ადამიანის თავდადებული შრომის შედეგად შექმნილი 
პატარა სასწაულია, რომელიც სიამოვნებას განიჭებს. თუმცა შრომა, რომელიც მის 
შექმნას სჭირდება, არაფრით ჩამოუვარდება ჩინელი ბრინჯის მომყვანების იმ 
თავდაუზოგავ შრომას, რის შედეგადაც არა მარტო საარსებო პროდუქტი, არამედ 
ბუნების ეს საოცრებაც იქმნება. 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 

- ტურიზმის არსის ახსნა; 

- ტურიზმის სტატისტიკური განსაზღვრება; 

- ტურიზმი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა; 

- ტურიზმის ფუნქცია; 

- ტურიზმის კლასიფიკაცია. 

 

შესავალი 

ლეგენდები და ისტორიები (თუნდაც ულამაზესი და დაუჯერებელი) 
ლეგენდებად  და ისტორიებად დარჩებიან და მათ სხვა საგანი - ისტორია შეისწავ-
ლის. ჩვენი ამოცანაა ტურიზმის, როგორც ბიზნეს აქტივობის, საფუძვლების  
კვლევა გავაგრძელოთ. წინამდებარე თავის გაცნობა საშუალებას მოგცემთ 
მაქსიმალურად ზუსტად გაერკვეთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორიცაა 
ტურიზმის არსი - მისი უმთავრესი ფუნქციის ჩამოყალიბება და ევოლუცია, 
ძირითადი ტერმინებისა და განსაზღვრებების ფორმირების ისტორია და ლოგიკა. 
გაერკვეთ უაღრესად მრავალასპექტიანი ბიზნესის სოციალ-ეკონომიკურ 
დანიშნულებასა და სტრუქტურაში. და ბოლოს დეტალურად გაეცნოთ ტურიზმის 
კლასიფიკაციას - ბიზნესში გამოყენებულ ძირითად ტერმინებსა და მათ ფუნქციურ 
შინაარსს; ზოგადადი კლასიფიკატორების დანიშნულებასა და მრავალფუნქციური 
კლასიფიცირების ბაზაზე ტურიზმის ცალკეული მიმართულების, სპეციალობისა 
და სპეციალიზაციის წარმოშობა-განვითარების მიზეზებსა და შედეგებში. 

ხაზი გვინდა გავუსვათ ერთ მნიშვნელოვან გარემოებას - აქ ლეგენდები 
ზოგადად მთავრდება! იწყება საკმაოდ კვალიფიციური და პროფესიული 
მსჯელობა ეკონომიკის იმ დარგის წარმოშობასა და განვითარების ლოგიკურ 
ისტორიაზე, რომელიც თქვენ მომავალ სპეციალობად აირჩიეთ. აქედან 
გამომდინარე, გაითავისეთ, რომ წინამდებარე თავში (ისევე როგორც ყოველ 
შემდგომში!) მოცემული ცნებები და განმარტებები, მათი ფუნქციური შინაარსი, 
განვითარების ლოგიკა და ა.შ. - ეს ის საკითხებია, რასაც შემდგომი 2-3 წლის 
მანძილზე არაერთხელ უნდა დაუბრუნდე და არაერთ კონტექსტში განიხილო. 
ამიტომ, ჩაუყარე კარგი საფუძველი შენს მომავალს - ისწავლე პროფესიულად 
(მოტივირებულად) სწავლა!  
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დიდმა გალაკტიონმა ბრძანა „ნიჭი, ძამიკო, ნიჭიო“ და, როგორც ყოველთვის, 
მართალი იყო - მხოლოდ შრომისმოყვარეობა (რაოდენ დიდიც არ უნდა 
ყოფილიყო) ვერ შექმნიდა ქართული აღორძინების პერიოდში საეკლესიო 
არქიტექტურის ისეთ შედევრს, როგორიცაა ნიკორწმინდა; აქ უდიდესი ნიჭი იყო 
კიდევ საჭირო, ნიჭი, რომელიც ქართული არქიტექტურის უბრწყინვალეს ძეგლებს 
ქმნიდა ყველა პერიოდში! 
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- ტურიზმის არსის ახსნა 

კაცობრიობას, მთელი მისი მრავალსაუკუნოვანი  ისტორიის მანძილზე, 
ახასიათებდა მოგზაურობისადმი სწრაფვა ვაჭრობის განვითარების, ახალი მიწების 
ათვისებისა და დაბყრობის, რესურსების ძიებისა და  სხვა მიზნით. 

მოგზაურობა - ეს არის ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ადამიანების გადაად-
გილებას დროსა და სივრცეში, ასეთი გადაადგილების მიზნის მიუხედავად. 
ტურიზმი - მოგზაურობის ნაირსახეობაა. 

ტურიზმი - ერთის მხრივ, შედარებით ახალი მოვლენაა, რომელიც მასობრი-
ვი მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ (XX საუკუნის 50-ანი წლები) გახდა, 
მეორეს მხრივ - აქვს საკმაოდ ღრმა ისტორიული ფესვები, რამდენადაც მოგზაუ-
რობა, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ, კაცობრიობის დაბადებასთან ერთად 
დაიბადა. დღეისათვის ტურიზმის ისტორიაში ოთხ ძირითად ეტაპს გამოყოფენ: 

1. XIX საუკუნის დასაწყისამდე - ე.წ. „პირველყოფილი ტურიზმი“, 
(ტურიზმის ჩასახვა-განვითარების წინაპერიოდი);  

2.  XIX საუკუნის დასაწყისი - პირველი მსოფლიო ომი - „ელიტარული 
ტურიზმი“, რევოლუციური გარდაქმნები ტრანსპორტის ინდუსტრიაში, 
პირველი ტურისტული სამოგზაურო ბიუროების შექმნა; 

3. მსოფლიო ომებს შორის პერიოდი - ე.წ. „სოციალური ტურიზმის“ 
ჩამოყალიბების დასაწყისი; 

4. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგომი პერიოდი - თანამედროვე ეტაპი - 
მასობრივი ტურიზმი, ტურისტული ინდუსტრიის ფორმირება დარგთა-
შორის კომპლექსად (კლასტერი) ტურიზმისათვის შესაბამისი საქონლისა 
და მომსახურების წარმოებისათვის. 

პირველი ეტაპი განისაზღვრება როგორც ტურიზმის პრედისტორია. ასე 
მაგალითად, ანტიკურ პერიოდში მოგზაურობის ძირითად მოტივს წარმოადგენდა 
ვაჭრობა, განათლების მიღების სურვილი, პილიგრიმობა (მომლოცველობა), 
მკურნალობა. ძველ საბერძნეთში ჩამოყალიბდა მოგზაურობები სპორტული 
მიზნით (ოლიმპიური თამაშები, სადაც თავს იყრიდნენ ადამიანები მთელი 
ქვეყნიდან და მეზობელი სახელმწიფოებიდან). ძველი ფინიკიელები ხმელთაშუა 
ზღვის აკვატორიას ითვისებდნენ და ატლანტიის ოკეანემდე საკუთარ კოლონიებს 
ქმნიდნენ. 

შუასაუკუნეებში ძლიერდება მოგზაურობის რელიგიური ხასიათი. რელი-
გიური რწმენა მილიონობით მორწმუნეს წმინდა ადგილებისაკენ სამოგზაუროდ 
იზიდავდა: მუსულმანები - მექაში, ქრისტიანები - იერუსალიმსა და რომში. 
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შუასაუკუნეების ეკლესია-მონასტრები გახდნენ გაბატონებული და სახელმწი-
ფოების მიერ მიღებული ერთადერთი ინსტანციები.  მონასტრები იღებდნენ 
მოგზაურებს; მოგზაურთა მისაღები სახლები, როგორც სასტუმროების „წინაპ-
რები“, ეკუთვნოდათ რელიგიურ ორდენებს. 

რენესანსის ეპოქაში განათლებისადმი ლტოლვა ასუსტებს რელიგიურ 
მოტივებს და მოგზაურობებს აძლევს ინდივიდუალურ ხასიათსა და საგანმანათ-
ლებლო მიმართულებას. ახალგაზრდა დიდგვაროვნები ხშირად მოგზაურობენ ე.წ. 
„გრანდ-ტურებში“ ევროპის ქვეყნებში, პროფესიული ან პოლიტიკური კარიერის 
დაწყებამდე. მაგალითად ინგლისელები ასეთ მარშრუტს იწყებდნენ ლონდონში, 
საიდანაც მიემგზავრებოდნენ საფრანგეთში (პარიზში ხანგრძლივი პერიოდით 
ყოფნის მიზნით), ხოლო შემდეგ იტალიაში. უკან დაბრუნებისას ისინი 
გაივლიდნენ შვეიცარიას, გერმანიასა და ნიდერლანდებს. 

XIX საუკუნის შუა პერიოდამდე მოგზაურობა არ იყო თვითმიზანი, იგი 
ემსახურებოდა კონკრეტულ მიზანს (ვაჭრობა, მომლოცველობა, თვალსაწიერის 
გაფართოება), ამასთან ხასიათდებოდა გადაადგილების პრიმიტიული 
საშუალებებით. 

ტურიზმის ისტორიის მეორე ეტაპი ხასიათდება რევოლუციური გარდაქმ-
ნებით ტრანსპორტის განვითარებაში. თბომავლებისა (გემი) და ორთქმავლების 
(მატარებელი) გამოგონებამ და მასთან დაკავშირებულმა გზების ქსელის 
განვითარებამ შესაძლებელი გახადა გადაადგილების საიმედოობა და სისწრაფე, 
ამასთან შემცირდა მოგზაურობის ხარჯები. სატრანსპორტო გადაყვანების 
ხარისხისა და საიმედოობის გაზრდამ, შესაბამისი გაიაფების ხარჯზე, რასაც თან 
დაერთო სამუშაო დროის თანდათანობითი შემცირება, მკვეთრად გაზარდა მოგ-
ზაურთა რაოდენობა. ყოველივე ამის შედეგად გაჩნდნენ პირველი დაწესებუ-
ლებები, რომლებიც სპეციალდებიან დროებითი სტუმრების მომსახურებაზე. 
მონასტრებსა და რელიგიურ მისიებში არსებულ მოკრძალებულ „სასტუმრო 
ოთახებს“ ანაცვლებენ პირველი  სასტუმროები. XIX საუკუნის შუა პერიოდში 
დასვენების ინდუსტრია აფართოვებს თავის შესაძლებლობებს. ჩნდებიან პირველი 
სამოგზაურო ბიუროები, რომელთა ამოცანაა ტურისტული მოგზაურობების 
ორგანიზაცია და მომხმარებელთა მომსახურება. ამის კლასიკური მაგალითია 1841 
წელს თომას კუკის მიერ მოწყობილი მოგზაურობა. თომას კუკმა ჯერ ლესტერში, 
შემდეგ კი ლონდონში შექმნა პირველი სამოგზაურო ბიუროები. 1854 წელს 
ანალოგიურ ბიუროს ხსნის კ. რიზელი ბერლინში. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში 
ტურისტული ბიუროები იწყებენ ფუნქციონირებას მსოფლიოს მრავალ ქალაქში. 
1862 წლიდან ჩნდება ტურისტული მოგზაურობის პირველი კატალოგები, რაც 
გვიჩვენებს ტურისტული მოთხოვნილებების ზრდის პროცესს. 
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მიუხედავად ორი მსოფლიო ომისა და 30-ანი წლების „დიდი დეპრესიისა“, 
რომლებმაც უაღრესად ნეგატიური როლი ითამაშეს ტურიზმის განვითარებაში, 
სწორედ ამ დროს იბადება „სოციალური ტურიზმი“ (მესამე ეტაპი), რომლის 
განვითარება პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდს ემთხვევა. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში ტურიზმი იღებს ჭეშმარიტად 
მასობრივ ხასიათს (მეოთხე ეტაპი). ფუფუნების საგნიდან ის ხდება 
მაღალგანვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის უმრავლესობისათვის 
მოთხოვნილების ნორმად. ყალიბდება ტურიზმის ინდუსტრია შესაბამისი 
ინსტიტუტებით, პროდუქტით, საწარმოო ციკლით, ორგანიზაციისა და მართვის 
მეთოდებით. აღნიშნული ეტაპი ხასიათდება მოგზაურთა რიცხვის სწრაფი 
მატებით, ტურისტული საწარმოების რაოდენობისა და მათი წარმოების 
მოცულობის ზრდით, განთავსების საშუალებებისა და ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მასობრივი მშენებლობით;  

თანადროული ტურიზმის მახასიათებელი ხდება ფართე საერთაშორისო 
გაცვლები. ამასთან ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის ხდება საგრძნობი 
ცვლილებები. აღნიშნული ფაქტი გვაძლევს იმის მტკიცების საშუალებას, რომ 
მოხდა მასობრივი „კონვეირული“ ტურიზმის ტრანსფორმირება მასობრივ 
„დიფერენცირებულად“. როგორც უკვე გვქონდა აღნიშნული, თუ პირველი 
გულისხმობს მომსახურების ერთგვაროვნებას ტურისტების მოთხოვნილებებისა 
და მოტივაციის ერთგვაროვნების გათვალისწინებით, მეორე ხასიათდება 
შეთავაზებული მომსახურების მრავალფეროვნებითა და ტურისტული 
წინადადებების საკმაოდ მკვეთრად გამოსახული სპეციალიზაციით. კონვეირული 
ტურიზმის ტრანსფორმაცია დიფერენცირებულად, განხორციელდა, გამყიდველის 
ბაზრიდან მყიდველის ბაზრად გარდაქმნის პარალელურად. 

მიუხედავად დიდი ისტორიისა, ტურიზმმა, თანამედროვე ეტაპამდე, ვერ 
შეიძინა ცალსახა განმარტება. როგორც აღნიშნავენ სპეციალისტები, დღემდე არ 
არსებობს ცალსახა აზრი ტურიზმის არსის განმარტებისა და მისი აღქმის აპარატის 
პრობლემასთან დაკავშირებით. ამასთან ერთად დეფინიციის საკითხი, ანუ 
შეთანხმებული და საფუძვლად მიღებული განსაზღვრება, ცნება, ტურიზმის 
ტერმინოლოგია, წარმოადგენს ტურიზმის მახასიათებელი მოვლენებისა და 
პროცესების გაგების აუცილებელ პირობას. 

ტურიზმის არსებული განმარტებები შეიძლება გავაერთიანოთ სამ ჯგუფად. 

პირველში შედიან განსაზღვრებები, რომლებიც ახასიათებენ ტურიზმს როგორც 
რეკრეაციის (ადამიანის ფიზიკური, ინტელექტუალური და ემოციური ძალების 
ფართე აღწარმოება/აღდგენა) ნაირსახეობას, თავისუფალი დროის გატარების 
სისტემა და ფორმა მომსახურების სფეროს გამოყენებით ლაშქრობებისა და 
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მოგზაურობისას, რომლებიც აერთიანებენ აქტიურ დასვენებასა და ადამიანის 
ჯანმრთელობის განმტკიცებას/გაუმჯობესებას, მის ზოგად განათლებასთან და 
კულტურასთან ერთად. კერძოდ, მსოფლიო ტურიზმის შესახებ მანილის 
დეკლარაციაში ტურიზმი განიხილება როგორც აქტიური დასვენების ერთ-ერთი 
სახე, რომელიც წარმოადგენს მოგზაურობას, რომელიც ხორციელდება ამა თუ იმ 
რაიონის, ახალი ქვეყნების გაცნობის მიზნით და რიგ ქვეყნებში სპორტის 
ელემენტების ჩართვით. ამგვარი განსაზღვრება ატარებს ვიწროსპეციალიზებულ 
ხასიათს და ეხებიან ტურიზმის ან მისი სახეობრივი განსაკუთრებულობის 
ცალკეულ ასპექტებს. 

განსაზღვრებათა მეორე ჯგუფი მას განიხილავს როგორც მოსახლეობის 
მიგრაციის ერთ-ერთ ფორმას, აკავშირებს მას მოძრაობის აქტთან, 
მოგზაურობასთან, გარკვეული სივრცის გადალახვასთან და გვევლინება 
ტურიზმის სტატისტიკის ინსტრუმენტარად. 

განსაზღვრებების მესამე ჯგუფი ტურიზმს ახასიათებს როგორც რთულ 
სოციალურ-ეკონომიკურ მოვლენად, ხსნის მის შინაგან ბუნებას, რაც გამოიხატება 
თვისებებისა და დამოკიდებულებების მრავალფეროვნების ერთიანობაში. 

როგორც ხედავთ, არსებობს ტურიზმის მრავალგვარი განმარტება, რომლე-
ბიც გვიხსნიან მას სხვადასხვა კუთხიდან. აღნიშნული საკითხისადმი ერთიანი 
მიდგომის უქონლობა კი ართულებს არა მარტო  ტურიზმის ორგანიზაციის, 
როგორც სასწავლო დისციპლინის შესწავლას, არამედ შესაძლებელია ძალზე 
არასასიამოვნო შედეგებთან გვქონდეს საქმე ტურისტული სუბიექტების 
პრაქტიკული საქმიანობის დროსაც.  
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ტურიზმის საფუძვლები

- ტურიზმის სტატისტიკური განსაზღვრება 

სტატისტიკაში ტურიზმი განიხილება როგორც მოსახლეობის მიგრაციის 
ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაო ან საცხოვრებელი 
ადგილის ცვლილებასთან. ტურიზმის დეფინიციის აუცილებლობა წარმოიშვა XX 
საუკუნის პირველ ნახევარში, რაც განპირობებული იყო ტურისტული ნაკადების 
მნიშვნელოვანი ზრდით,  ტურიზმის ეკონომიკური მნიშვნელობის სერიოზული 
მატებით და, როგორც შედეგი, მოგზაურების სტატისტიკური აღრიცხვის აუცი-
ლებლობით, ტურიზმის მაჩვენებლებისა და ხასიათის ანალიზით. 

თავდაპირველად ტურიზმი აღიქმებოდა როგორც ადამიანების გადაადგი-
ლება და დროებითი ყოფნა მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის გარეთ. თუმცა 
ისტორიული განვითარების პროცესში აღნიშნული განმარტების შინაარსიც და 
აზრიც მუდმივად განიცდიდა ცვლილებებსა და მოითხოვდა დამატებებს. ასე 
მაგალითად: გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის (გაერო) მიერ 1954 წელს 
მიღებული განმარტებით, ტურიზმი იყო - აქტიური დასვენება, რომელიც 
მოქმედებდა ჯანმრთელობის გაკაჟებაზე, ადამიანის ფიზიკური განვითარება/ 
სრულყოფაზე, რაც დაკავშირებული იყო მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან 
გადაადგილებასთან. უფრო სრულყოფილი განმარტება წარმოადგინა ტურიზმის 
აკადემიამ მონტე კარლოში: ტურიზმი არის საერთო ცნება მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილიდან დროებითი გასვლის ნებისმიერი ფორმისათვის გაჯანსაღების 
მიზნით, თავისუფალ დროს შემეცნებითი ინტერესების დაკმაყოფილების, ან 
პროფესიულ-საქმიანი მიზნით, დროებითი ყოფნის ადგილზე ანაზღაურებადი 
საქმიანობის გარეშე. ამ შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი კეთდება დროებითი 
ყოფნის ადგილზე მოგზაურის საქმიანობის ხასიათზე.  

შემდგომში აღნიშნულ პრობლემას ყურადღება ეთმობოდა საერთაშორისო 
ტურიზმისა და მოგზაურობის საკითხის განხილვისას გაეროს კონფერენციაზე 
(რომი-1963 წელი), მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის კონგრესზე (მანილა-
1986 წელი), ტურიზმის საკითხებზე გამართულ პარლამენტთაშორისო 
კონფერენციაზე (ჰააგა-1989 წელი), მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის 
კონფერენციაზე ტურიზმისა და მოგზაურობის სტატისტიკის საკითხებზე (ოტავა-
1991 წელი), რაც ხაზს უსვამს ტურიზმის განმარტების თეორიულ და პრაქტიკულ 
ღირებულებასა და სურვილს - ყოფილიყო ის მაქსიმალურად სრულყოფილი და 
ზუსტი, ახალ-ახალი ტენდენციებისა და მოვლენების გათვალისწინებით. 

1993 წელს გაეროს სტატისტიკურმა კომისიამ მიიღო, მსოფლიო 
ტურისტული ორგანიზაციის (მტო) მიერ მოწონებული და საერთაშორისო 
პრაქტიკაში ფართოდ დანერგილი,  განმარტება. ამ განმარტების შესაბამისად 
ტურიზმი მოიცავს ადამიანთა საქმიანობას, რომლებიც მოგზაურობენ და ღამეს 
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ათევენ მათი ჩვეულებრივი გარემოს გარეთ, დროით, რომელიც, ერთდროულად, არ 
აღემატება ერთ წელს, დასვენების, საქმიანი და სხვა მიზნით. 

აღნიშნული განმარტების შესაბამისად ტურიზმის ძირითად მახასიათებ-
ლებს განეკუთვნება: 

 გასვლა ყოველდღიური (ჩვეული) გარემოს ფარგლებს გარეთ; 

 გადაადგილების დროებითი ხასიათი; 

 მოგზაურობის მიზანი. 

ჩვეული გარემოს ფარგლებს გარეთ გასვლა - ტურიზმის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ჩვეული (ყოველდღიური) გარემო კონკრეტული 
პიროვნებისათვის წარმოადგენს გარკვეულ რაიონს (კვარტალს) მისი მუდმივი 
საცხოვრებელი გარემოს ირგვლივ და ყველა ის ადგილი, რომლებსაც ეს პირი 
რეგულარულად ნახულობს. აღნიშნული ტერმინი მიღებულია მტო-ს პოზიციის 
საწინააღმდეგოდ, იმისათვის, რომ ტურისტების რიცხვიდან გამოეთიშათ ის 
ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად მოგზაურობენ მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილიდან სამუშაოდ (სასწავლებლად) და უკან. 

მტო-ს რეკომენდაციების თანახმად ჩვეული (ყოველდღიური) გარემოს 
პარამეტრები ხასიათდება ორი მაჩვენებლით: ობიექტის ნახვის სიხშირე და მისი 
დაცილება მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან. ადგილი, რომელსაც პირი 
ნახულობს ხშირად (რეგულარულ საფუძველზე), წარმოადგენს მისი ყოველდღი-
ური გარემოს ელემენტს, თუნდაც ის მდებარეობდეს საკმაო მანძილზე მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილიდან. აღნიშნულ საფუძველზე, მაგალითად, საზღვრისპირა 
რეგიონების მაცხოვრებლები, რომლებიც მუშაობენ (საქმიანობენ) მეზობელი 
სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და ამ მიზეზით ახორციელებენ მრავალჯერად 
გასვლას ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, არ შეიძლება მივაკუთვნოთ ტურისტების 
კატეგორიას. 

მეორე მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ჩვეულ (ყოველდღიურ) გარემოს, 
არის მანძილი (დაშორება). ადგილი, რომელიც მდებარეობს კონკრეტული პირის 
მუდმივ საცხოვრებელ გარემოსთან ახლოს, იმის მიუხედავად, რამდენედ ხშირად 
ხდება მისი მონახულება, წარმოადგენს ჩვეული გარემოს ელემენტს. ასე 
მაგალითად, თეატრში წასვლა, რომელიც მდებარეობს პიროვნების საცხოვრებელი 
სახლის უშუალო სიახლოვეს, არ შეიძლება განიხილებოდეს ტურიზმის 
ელემენტად. 

ჩვეული გარემოს კონცეფცია, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია 
ტურიზმისათვის, იწვევს ფართე დისკუსიებს სპეციალისტთა შორის. საკმაოდ 
საკამათოა მტო-ს მიერ რეკომენდირებული თვით ცნების „ჩვეული გარემო“ 
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განსაზღვრება და, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია სტატისტიკისათვის, მანძილისა და 
სიხშირის ზღვრული მაჩვენებლები. საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერი ზღვარი 
(ზღურბლი - რომლის იქით „სხვა“ გარემოა) თავისი არსით, თავისებურია; ხოლო 
ჩვეული გარემო თითოეული ადამიანისათვის ინდივიდუალურია. შესაბამისად, 
მანძილისა და სიხშირის ზღვრული მაჩვენებლები, რომლებიც საზღვრავენ „ჩვეულ 
გარემოს“ შესაძლებელია საკმაოდ განსხვავებული იყოს ცალკეული ქვეყნების 
მიხედვით და მოითხოვენ შესაბამის საკანონმდებლო დამატებებს. 

გადაადგილების დროითი მაჩვენებელი, როგორც ტურიზმის მაჩვენებელი, 
რომელიც გვაძლევს საშუალებას განვასხვავოთ ის მოგზაურობის სხვა სახეებიდან, 
შემოტანილია „ჩვეული გარემოს“ კონცეფციის განვითარებისათვის. ადამიანთა 
გადაადგილება, დროის საკმაოდ მცირე მონაკვეთებში, საშუალებას გვაძლევს 
განვასხვავოთ ტურისტები და ექსკურსანტები ამა თუ იმ ქვეყნის (ადგილის) 
მუდმივი მოსახლეობისაგან (რეზიდენტებისგან). სხვა ქვეყანაში ყოფნის 
ხანგრძლივობა შემოსაზღვრულია ერთი წლით, რომლის გასვლის შემდეგ 
ვიზიტორი განიხილება როგორც მუდმივი მაცხოვრებელი და არ აღირიცხება 
ტურისტების სტატისტიკაში. ძველ საცხოვრებელ ადგილზე მოკლევადიანი 
დაბრუნების შემთხვევაში (ნაცნობების ან ნათესავების მონახულება), ასეთი პირი 
ითვლება ამ ადგილის მომნახულებლად (ვიზიტორად). აღნიშნული წესიდან 
გამონაკლისს, საერთაშორისო მიგრაციის შესახებ გაეროს რეკომენდაციების 
თანახმად, წარმოადგენენ დიპლომატები, საკონსულოს თანამშრომლები, 
სამხედრო მოსამსახურეები, ასევე მათ კმაყოფაზე მყოფი ადამიანები და 
მოსამსახურე, რომლებიც მუშაობენ საზღვარგარეთ და ცხოვრობენ იქ 
უცხოელებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე.   

მოგზაურობის მიზნები - მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, რომელიც 
გვაძლევს საშუალებას ზუსტად განვსაზღვროთ საქმიანობის სახეები, რომლებიც 
ტურიზმს ეხება. ტურიზმის გამოსაყოფი კრიტერიუმი მოგზაურობის სხვა 
სახეებიდან არის ის, რომ ტურისტული მოგზაურობის მიზანი არ შეიძლება იყოს 
მონახულების ქვეყანაში ამ ქვეყნის მიერ ანაზღაურებადი საქმიანობა. ამის გამო, 
ნებისმიერი პირი, რომელიც მოგზაურობს სხვა ადგილზე საკუთარი ქვეყნის 
ფარგლებში ან ქვეყნის გარეთ და რომლის მოგზაურობის მთავარი მიზანია 
(მოგზაურობის მოტივია) ისეთი საქმიანობა, რომელშიც ანაზრაურებას მიიღებს 
ქვეყნის (ადგილობრივი) წყაროებიდან, არ ითვლება ვიზიტორად აღნიშნულ 
ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ანაზღაურებად სამუშაოდ განიხილება შრომის 
ანაზღაურება (ხელფასი) და არა საგზაო ხარჯები ან მცირე ჰონორარები რაიმე 
ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის.  

მოგზაურობის მიზანი განეკუთვნება მის მოტივაციას, რამდენადაც ნორმა-
ლური ადამიანის მოქმედება ყოველთვის მოტივირებულია.  
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ლობათა კომპლექსი, რომელიც მიმართულია რეკრეაციული და სხვა მოთხოვნი-
ლებების დასაკმაყოფილებლად ტურიზმის სფეროში ადამიანის ინდივიდუალური 
ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური თავისებურებების, მისი შეხედულებების, 
გატაცებების, მიდრეკილებების, პროფესიის, განათლების და ა.შ. სისტემის 
შესაბამისად. 

მოტივაციის შესწავლისას პასუხი უნდა გავცეთ შემდეგ კითხვებს: რატომ 
მიდიან ადამიანები სამოგზაუროდ? რა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება სურთ? 
აქტიურად თუ პასიურად უნდათ გაატარონ დრო? და სხვა. ამიტომ ტურისტული 
მოტივები უნდა დაედოთ საფუძვლად ტურისტული პროდუქტისა და მისი 
რეალიზაციის (ტურისტების მოთხოვნილებების გათვალისწინებით: 
მოგზაურობის დრო/პერიოდი და ხანგრძლივობა, დამატებითი მოთხოვნები/ 
სერვისები, დასვენების პროგრამა და სახეობა და ა.შ.) პროცესს. აქედან 
გამომდინარე, კარგად უნდა დავიმახსოვროთ, რომ მომხმარებლის მოტივაციის 
გაგება თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ტურიზმის ორგანიზაციის პროცედურაში. 

ტურისტული მოგზაურობისა და მისი მოტივაციის განხილვისას, შეგვიძლია 
გამოვყოთ მრავალი მიზანი, რომლებიც შესაძლებელია მოქმედებდნენ 
ერთდროულად, თუმცა მოგზაურისათვის სხვადასხვა პრიორიტეტი გააჩნდეს. 
ამასთან ერთად, ყოველი მოგზაურობის აუცილებელი პირობაა მონახულების 
მთავარი მიზნის არსებობა, რომლის გარეშე კონკრეტული მოგზაურობა ვერ 
შედგებოდა, ან შესაბამისი ობიექტი არ იქნებოდა ნანახი.  

ოფიციალურ დოკუმენტებში, სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურაში 
ტურისტული მოტივაცია ფართედ განიხილება. ვიზიტორების სტატისტიკური 
აღრიცხვის ოპტიმიზაციის მიზნით მტო-მ შეიმუშავა მოგზაურობის მიზნის 
სტანდარტული კლასიფიკაცია, რომელთაგან უმთავრესი არიან:  

 თავისუფალი დრო, რეკრეაცია და დასვენება (კულტურული და 
სპორტული ღონისძიებების მონახულება, საქმიანობის რეკრეაციული და 
კულტურული სახეობები, სამოყვარულო სპორტულ შეჯიბრებებში 
მონაწილეობა, ლაშქრობა, პლიაჟზე დასვენება, კრუიზი და ა.შ.); 

 ნათესავებისა და ნაცნობების მონახულება (ნათესავებთან და ნაცნობებთან 
სტუმრობა, მათზე ზრუნვა შესაძლო ავადმყოფობის პერიოდში ან 
დახმარება საშინაო საქმეებში, შვებულებების გატარება ყოფილ 
საცხოვრებელ ადგილებში და ა.შ.); 

 საქმიანი და პროფესიული მიზნები (თათბირებში, კონფერენციებში ან 
კონგრესებში, გამოფენებსა და ბაზრობებში მონაწილეობა; ინსენტივ 



103

ტურიზმის საფუძვლები

ტურების ორგანიზება თანამშრომლების წახალისების მიზნით; ლექცი-
ებით ან საკონცერტო პროგრამებით გამოსვლა; ტურისტული მოგზაურო-
ბების ორგანიზება, ხელშეკრულებების გაფორმება განთავსებასა და 
ტრანსპორტირებაზე; გიდებად და ტურიზმის სხვა სპეციალისტებად 
მუშაობა; მონაწილეობა პროფესიულ სპორტულ ღონისძიებებში; სახელმ-
წიფო მივლინებები; ანაზღაურებადი სასწავლო კურსები, განათლება და 
კვლევითი საქმიანობა; მოწყობილობების მონტაჟი და ა.შ.); 

 მკურნალობა (კურორტების, ჯანმრთელობის ცენტრების, სანატორიუ-
მების მონახულება; სამკურნალო წყლებით, ტალახით და სხვა 
საშუალებებით გაჯანსაღება და მკურნალობა); 

 რელიგია და მომლოცველობა (მოგზაურობა რელიგიურ ღონისძიებებში 
მონაწილეობის მიზნით, პილიგრიმობა); 

 სხვა მიზნები (მაგალითად: ტრანზიტი და ა.შ.). 

მოგზაურობები თავისუფალ დროს, რეკრეაციული და დასვენების მიზნით 
შეადგენენ ყველაზე დიდ ნაწილს საერთო რაოდენობიდან - ტურისტული მოგზა-
ურობების 50%. საქმიანი და პროფესიული მიზნით მოგზაურობს დაახლოებით 
30%, ნათესავებისა და ახლობლების მონახულების მიზნით - 10%. 

მოგზაურობის მიზნის ჩარჩოებში აუცილებელია განვასხვავოთ მოტივაცია 
და საქმიანობის (დასვენების) სახეები. ეს უკანასკნელი ეხება მოქმედების ფაქტიურ 
მოდელებს (მაგალითად: ექსკურსია, საუზმე ან ვახშამი რესტორანში, ცურვა და 
ა.შ.). მოგზაურობის სხვადასხვა მიზნის მქონე ადამიანები შეიძლება დაკავებული 
იყვნენ საქმიანობის (დასვენების) ერთი და იმავე ფორმით. მეორეს მხრივ, 
საქმიანობის (დასვენების) კონკრეტული სახეები შეიძლება დაკავშირებული იყოს 
ასევე კონკრეტულ მიზნებთან. იმის გამო, რომ მოგზაურობის მიზანი წარმოადგენს 
ტურისტული მოთხოვნილების ფორმირების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს, 
აუცილებელია დიდი ყურადღებით შევისწავლოთ სავარაუდო ვიზიტორთა 
ინტერესები და საქმიანობის (დასვენების) სახეები, რათა ეფექტურად 
დავაკავშიროთ ტურისტულ მომსახურებაზე მოთხოვნილებები ადექვატური 
ტურისტული პროდუქტის შექმნის პროცესთან. 
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- ტურიზმი როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა 

თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერება ტურიზმს განიხილავს როგორც  
შესწავლის სისტემურ ობიექტს, რაც გვაძლევს საშუალებას, ერთის მხრივ, 
გამოვავლინოთ მისი სტრუქტურა შიდა კავშირების მრავალფეროვნებით, და 
მეორეს მხრივ, განვსაზღვროთ გარე სამყაროსთან ურთიერთქმედების ხასიათი. 

ტურიზმის სფეროში სამეცნიერო ექსპერტების საერთაშორისო ასოციაციის 
მიერ მიღებული განსაზღვრების თანახმად, ტურიზმი, როგორც სოციალურ-
ეკონომიკური სისტემა, არის ურთიერთობის, კავშირებისა და მოვლენების ერთობა, 
რომელიც წარმოიშვება ადამიანების გადაადგილებისა და იმ ადგილებში ყოფნის 
პროცესში, რომლებიც განსხვავდებიან მათი ყოველდღიური საცხოვრებელი 
გარემოდან და არ არიან დაკავშირებული მათ შრომით საქმიანობასთან. 

ტურიზმის სისტემის საფუძველში, შვეიცარიელი მეცნიერის კ. კასპარის 
აზრის თანახმად, დევს ორი ქვესისტემა: 

 ტურიზმის სუბიექტი, ანუ ტურისტი - ტურისტული მომსახურების 
მომხმარებელი მისი მოთხოვნილებებისა და მოქმედების მოტივების 
მთელი მრავალფეროვნებით; 

 ტურიზმის ობიექტი, რომელიც შედგება სამი ელემენტისაგან: ტურისტუ-
ლი რეგიონი, ტურისტული საწარმოები და ტურისტული ორგანიზაციები. 

აქედან გამომდინარე, ტურიზმის სუბიექტად მოიაზრება ტურისტი, 
რომელიც ეძებს შესაძლებლობებს დაიკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნილებები 
სპეციფიკური ტურისტული მომსახურების მიღების გზით. ეს უკანასკნელი მას 
მიეწოდება გარკვეულ ადგილზე ან რეგიონში, რომელიც წარმოადგენს მისი 
(ტურისტის) მოგზაურობის მიზანს. ცნების „ტურისტული რეგიონი“ მიმართ 
არსებობს ორი მიდგომა. პირველ შემთხვევაში ის ხასიათდება როგორც გეოგრა-
ფიული ტერიტორია, რომელსაც აქვს გარკვეული საზღვრები; მეორე შემთხვევაში - 
გეოგრაფიული ტერიტორია, რომელსაც აქვს გარკვეული უნიკალური მიმზიდ-
ველობა ტურისტებისათვის (ამასთან უპირველესი მნიშვნელობა ენიჭება მიმზიდ-
ველობას, რომელიც ყოველი კონკრეტული შემთხვევისათვის განსხვავებულია 
ტურისტების კონკრეტული ჯგუფებისათვის). ასე მაგალითად, ერთი და იგივე 
განსაზღვრულ ტერიტორიაზე (მაგ.: სასტუმროში) შიძლება ცხოვრობდნენ 
ტურისტები, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ აბსოლუტურად განსხვავებული 
მოგზაურობის მიზანი. ზოგს შეიძლება ყველაზე მეტად აინტერესებდეთ ზღვა და 
პლიაჟი, მეორეებს - ისტორიული ადგილები და მუზეუმები, მესამეებს - აქტიური 
დასვენება და გართობა. 
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ტურიზმის საფუძვლები

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ყველა ადგილს არ შეიძლება მივანიჭოთ 
„ტურისტული რეგიონის“ სტატუსი. იმისათვის, რომ ამ კატეგორიას განეკუთვ-
ნებოდეს, აუცილებელია აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად მოთხოვნილებებს: 

 ჰქონდეს ტურისტული ინტერესის ობიექტები (ისტორიისა და კულტურის 
ძეგლები, მუზეუმები, უნიკალური ფლორა, ფაუნა და ა.შ.); 

 შეეძლოს მიაწოდოს ტურისტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა-
თვის აუცილებელი მომსახურება (ამასთან, აუცილებლად ისეთი ხარისხის, 
როგორსაც ითხოვს ტურისტი). 

ამ მომსახურებებს, პირველ რიგში, მიეკუთვნება ტურისტულ რეგიონამდე 
და უკან მიყვანა/გადაყვანა (ტრანსპორტი), საცხოვრისის/განთავსების, კვების, 
დასვენების ორგანიზაცია მომსახურების გარკვეულ (ტურისტის კონკრეტული 
მოთხოვნილების ადექვატურ) დონემდე. 

აქედან გამომდინარე, ტურისტული რეგიონი - ეს არის ტერიტორია, რომე-
ლიც ფლობს ტურისტული ინტერესის ობიექტებს და სთავაზობს მომსახურების 
გარკვეულ ნაკრებს, რომლებიც აუცილებელია ტურისტების მოთხოვნილებების 
დასაკმაყოფილებლად. 

ცნების „ტურისტული რეგიონი“ ქვეშ შეიძლება განვიხილოთ როგორც 
კონკრეტული სასტუმრო, ასევე ქალაქი, ადგილი, კურორტი, რაიონი, ქვეყნის 
რეგიონი (ოლქი), ქვეყანა და შეიძლება ქვეყანათა ჯგუფიც, რომელსაც ტურისტი 
ირჩევს თავისი მოგზაურობის მიზნად.  

კონკრეტული ტურისტისათვის ტურისტული რეგიონისადმი დამოკიდებუ-
ლება განისაზღვრება ამ უკანასკნელის (ტურისტი) მოთხოვნილებებისა და მის 
მიერ ამ რეგიონის აღქმით/წარმოდგენით. ასე მაგალითად, გოლფის (შეგვიძლია 
ავიღოთ ნებისმიერი სხვა თამაში) მოყვარული ტურისტისათვის ტურისტული 
რეგიონი შეიძლება იყოს სპორტული ცენტრი, რომელსაც ექნება გოლფის მოედ-
ნები, სასტუმრო და რესტორანი. იაპონელი ტურისტისათვის, რომელსაც მაქსიმა-
ლურად მოკლე დროში სურს მთელი ევროპის ნახვა, ტურისტული რეგიონი, 
როგორც მინიმუმი, მთელი ევროპის კონტინენტია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 
გასათვალისწინებელია ორი არსებითი გარემოება. პირველი - რაც უფრო დიდ მან-
ძილზე იმყოფება, მოგზაურობის მიზნიდან გამომდინარე, ტურისტი თავისი 
მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან, იმდენად ფართოდ წარმოიდგენს აღნიშნუ-
ლი ტურისტი ტურისტულ რეგიონს (მაგ.: საქართველოდან გერმანიაში წასული 
ტურისტისათვის მთელი გერმანია ტურისტული რეგიონია). მეორე შემთხვევაში - 
რამდენადაც კონკრეტული და სპეციალიზებულია მოგზაურობის მიზანი, ტურის-
ტის აღქმისათვის შესაბამისად მცირე მასშტაბის შეიძლება იყოს ტურისტული 
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რეგიონი (მაგ.: მეცნიერი, რომლის მიზანია კონკრეტულ კონფერენციაში მონაწი-
ლეობა, რეგიონი შეიძლება იყოს სასტუმრო, ან კონგრეს-ცენტრი, სადაც ტარდება 
ღონისძიება; იმ შემთხვევაში, თუ ქალაქის ისტორიისა და კულტურის გაცნობაც 
აინტერესებს - რეგიოპნის ცნება ქალაქის მასშტაბს არ სცილდება). 

ნებისმიერ რეგიონში ტურისტებს მომსახურებას სთავაზობენ საწარმოები, 
რომლებიც წარმოადგენენ ქვესისტემის - „ტურიზმის ობიექტი“ მნიშვნელოვან 
ელემენტს. ამ საწარმოების ნაწილი ტურისტებს სთავაზობს მხოლოდ ტურისტულ 
მომსახურებას,  მაშინ როცა მეორე ნაწილისათვის ტურიზმი მათი ბიზნეს აქტივო-
ბის მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულებაა. ერთი მიზნობრივი დანიშნულების 
ტურისტული მომსახურების კომპლექსის (ტურისტული პაკეტის) ფორმირება, 
რეკლამირება და რეალიზაცია ხდება ტურისტული ორგანიზაციების (ტუროპე-
რატორი, ტურაგენტი) მიერ, რომელთა საქმიანობა ემსახურება მხოლოდ ტურიზმს 
და წარმოადგენს მისი არსებობის საფუძველს.  

ტურისტული ორგანიზაციები, ფუნქციონირების პროცესში, 
თანამშრომლობენ ტურისტული მომსახურების შემქმნელ/შემომთავაზებელ 
ორგანიზაციებთან (სასტუმრო, სატრანსპორტო ორგანიზაცია, კვების, დასვენება-
გართობის ობიექტები და ა.შ.), რომელთათვისაც ტურისტების მომსახურება მათი 
ბიზნეს აქტივობის მხოლოდ ერთ-ერთი მიმართულებაა. ტურისტებისათვის 
მომსახურების გაწევის სამსახურში ჩართული არიან ისეთი ორგანიზაციებიც, 
რომლებიც მომსახურებას უწევენ ტურისტული რეგიონის ადგილობრივ/მკვიდრ 
მოსახლეობას (ვაჭრობის, კავშირგაბმულობის, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო 
ორგანიზაციები, კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ა.შ.). 

მატერიალური წარმოებისა და არამატერიალური სფეროს საწარმოების 
ერთობამ, რომელიც უზრუნველყოფს ტურისტული მომსახურების წარმოებას, 
გაცვლა-განაწილებასა და გამოყენებას, ტურისტული რესურსების ათვისებასა და 
ექსპლუატაციას, ასევე ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნას, მიიღო 
სახელი - ტურისტული ინდუსტრია. 

ტურისტული მომსახურების მიწოდების პროცესში ჩართულნი არიან სხვა-
დასხვა ორგანიზაციებიც. მათ განეკუთვნებიან სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი სტრუქტურები, რომლებიც ახდენენ ტურის-
ტულ რეგიონში ტურიზმის განვითარების რეგულირებასა და კოორდინირებას, 
უზრუნველყოფენ ტურიზმის სისტემის (ინფრასტრუქტურა, ინფორმაცია, უსაფრ-
თხოება, გადაადგილების თავისუფლება, ტურისტული ობიექტების დაცულობა და 
მიღწევადობა, რეგიონის ტურისტული იმიჯის ფორმირება და ა.შ.) ეფექტურ 
ფუნქციონირებას. აღნიშნული ორგანიზაციები ახდენენ ტურისტული პოლიტიკის 
ფორმირებას და ახორციელებენ თავის საქმიანობას ნაციონალურ/ქვეყნის, რეგიო-
ნულ და ადგილობრივ დონეზე, რომელიც მიმართულია სხვადასხვა ადამიანების 
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(ტურისტები), დასვენებისა და მოგზაურობის სხვადასხვა სახეობებისას წარმოშო-
ბილი სხვადასხვა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე და ამასთან, არსებული 
ტურისტული რესურსების რაციონალურ გამოყენებას და ტურისტების მომსახუ-
რების მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფისათვის. 

ამდენად, ტურიზმის სუბიექტი და ობიექტი წარმოადგენენ მისი სოციალურ-
ეკონომიკური სისტემის საფუძველს. 

ტურიზმი არის ღია სისტემა, რომელიც თანამშრომლობს და ფუნქციონირებს 
განსაზღვრულ გარემოში, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, სოციალური, ტექნოლოგიური და ბუნებრივი (ეკოლოგიური) 
ფაქტორებით. ეს უკანასკნელი, განსახილველი ობიექტისაგან გამომდინარე, იძენს 
თავის საკუთარ შემავსებელს და ასევე სისტემის ამა თუ იმ ელემენტის 
ფუნქციონირებაზე ზემოქმედების ხარისხს. 
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მანილის დეკლარაცია მსოფლიო ტურიზმის შესახებ ამბობს: „ტურიზმი 
გაგებული უნდა იქნას როგორც მოღვაწეობა, რომელსაც აქვს სერიოზული 
მნიშვნელობა ადამიანების ცხოვრებაში, რამდენადაც უშუალოდ ზემოქმედებს 
სახელმწიფოების სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო და  ეკონომი-
კური საქმიანობასა და მათ საერთაშორისო ურთიერთობებზე“. ამით ხაზგასმულია 
ტურიზმის მუდმივად მზარდი ზემოქმედება საზოგადოების ცხოვრების 
სხვადასხვა სფეროებზე. 

ტურიზმს ახასიათებს ეკონომიკური, სოციალური და ჰუმანიტარული 
ხასიათის რიგი ფუნქციები. 

ტურიზმის ეკონომიკური ფუნქცია ვლინდება ტურისტების მოთხოვნილე-
ბებისა და მიწიდების კონტექსტში. ტურისტების მოთხოვნილებები, რომლებიც არ 
იმყოფებიან თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე, იყოფა სამ ჯგუფად: 

 ძირითადი; 

 სპეციფიკური; და 

 დამატებითი. 

ტურისტების ძირითადი მოთხოვნილებები - ეს არის განთავსების, გადაად-
გილებისა და კვების მოთხოვნილება. შესაბამისად, განთავსების, კვებისა და 
სატრანსპორტო ორგანიზაციების მომსახურება ითვლება სავალდებულოდ 
ტურისტული საქმიანობის განხორციელებისათვის. განთავსების საშუალებები 
(სასტუმროები, მოტელები, ბინა სასტუმროები და სხვა) და კვების ობიექტები 
(რესტორანი, კაფე, ბარი და ა.შ.) უზრუნველყოფენ ტურისტების ნორმალურ 
საყოფაცხოვრებო პირობებს. სატრანსპორტო საშუალებები ახორციელებენ მათ 
ტრანსფერს, მიყვანას დასვენების ადგილამდე და ახორციელებენ, დასვენების 
პროგრამიდან გამომდინარე, შიდა სამარშრუტო გადაადგილებებს. 

ძირითადი მომსახურებების გამოყენება არის ტურისტების სპეციფიკური 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების წინაპირობა. სპეციფიკური მოთხოვნილე-
ბები - შთაბეჭდილება, გართობა, საქმიანი შეხვედრები, საკურორტო-სამკურნალო 
მომსახურება, არის მოგზაურობის მთავარი მიზანი. 

ტურისტების დამატებითი მოთხოვნილებები კმაყოფილდება სერვისული, 
სავაჭრო, კულტურული და გასართობი ორგანიზაციების მომსახურებით. 

ტურისტული მოთხოვნილების სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ 
მომხმარებელთან საქონელი (ნახვის ობიექტი) კი არ მიაქვთ, არამედ პირიქით - 
მომხმარებელი მიყავთ. სწორედ ამგვარი მოთხოვნილების სისტემით ახდენს 
ტურიზმი ცალკეული რეგიონებისა და მთლიანად ქვეყნების სამეურნეო 
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საქმიანობის სტიმულირებას. იზრდება სასტუმროების, კვების ობიექტების, 
სატრანსპორტო ორგანიზაციების, სპორტული ობიექტების, კულტურის 
დაწესებულებებისა და ა.შ. შემოსავლები, სტიმულირდება საყოფაცხოვრებო 
მომსახურების, კავშირგაბმულობის, ავტოსერვისის ობიექტებისა და სხვათა განვი-
თარება. იზრდება მოთხოვნილება სუვენირებზე და ადგილობრივი წარმოების 
(ოსტატების) ნივთებზე, რაც კარგ რეკლამას უწევს კონკრეტულ რეგიონს. იზრდება 
სავაჭრო ორგანიზაციების საქონელბრუნვა როგორც სპეციალური, ასევე 
საყოველთაო დანიშნულების საქონელზე მოთხოვნილების ზრდის საფუძველზე. 

ამგვარად ტურიზმი ავითარებს ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას, ქმნის 
ახალ სამუშაო ადგილებს, ახდენს ქვეყანაში სავალუტო ნაკადების შემოდინების 
ინიცირებას, შემოსავლებით უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგი-
ლობრივ ბიუჯეტებს, მასტიმულირებელ ზემოქმედებას ახდენს მომსახურების 
სფეროზე, რომლებიც ახორციელებენ დამხმარე და ტურიზმის თანამდევ 
საქმიანობას (იხ. სქემა #3.1). შესაბამისად შეგვიძლია ვისაუბროთ ქვეყნის 
ეკონომიკაზე ტურიზმის პირდაპირ და ირიბ ზემოქმედებაზე. 

სქემა #3.1 

ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების მიერ ტურიზმიდან მიღებული 
შემოსავლების წილი 

ტურისტული საქმინობის 
ძირითადი სახეები (100-
50%) 

ტურისტული სააგენტო; ტუროპერატორი; განთავსების საშუალე-
ბები; კვების ობიექტები; სატრანსპორტო კომპანიები; თავისუფალი 
დროის გატარების ორგანიზაციები, კურორტები და 
სანატორიუმები;  თემატური პარკები; კულტურისა და დასვენების 
ობიექტები; სპორტული კლუბები და ნაგებობები; ტურისტული 
ასოციაციები; სუვენირების წარმოება; საქონელი და 
მოწყობილობები თვითორგანიზებული ტურიზმისათვის; 
კონფერენციები, კონგრესები, გამოფენები; აეროპორტები; 
მოგზაურობის დაზღვევა; ბრონირების გლობალური სისტემები; 
ტურისტული ლიტერატურის, გზამკვლე ვებისა და რუკების 
გამომცემლები; ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები. 

ტურისტული 
საქმიანობის დამხმარე და 
თანამდევი სახეები (50-
25%) 

რკინიგზის სადგურები; სპორტული ღონისძიებები და საქონელი; 
ელექტრო საქონელი; ფოტოაპარატებისა და ფოტოსაქონლის წარმო-
ება; სატრანსპორტო საშუალებების (თვითმფრინავები, ავტომანქა-
ნები, გემები და ა.შ.) წარმოება; სამედიცინო მომსახურება; ჟურნა-
ლისტები, მწერლები, მსახიობები, მუსიკოსები; საბითუმო და 
საცალო ვაჭრობა; იურიდიული კომპანიები; სარეკლამო 
სააგენტოები; საგამომცემლო საქმიანობა; საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები. 

ტურისტული 
საქმიანობის დამხმარე და 

საზღვაო და სამდინარო პორტები; ფარმაკოლოგია და კოსმეტო-
ლოგია; მსუბუქი მრეწველობა; მანქანათმშენებლობა; სასწავლო 
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არა თანამდევი სახეები 
(25%-ზე ნაკლები) 

დაწესებულებები; არქიტექტურა და მშენებლობა; ელექტრონული 
ინჟინერია; შოუ-ბიზნესი 

ტურიზმის პირდაპირი გავლენა - ტურისტული მომსახურებისა და 
საქონლის შეძენაზე ტურისტის ხარჯების შედეგი. ამასთან, ტურისტული ხარჯები 
განისაზღვრება როგორც სამომხმარებლო ხარჯების მთლიანი თანხა, რომელიც 
ყალიბდება ვიზიტორის, ან მისი სახელით მოქმედებისას, მოგზაურობისა და 
დანიშნულების ადგილზე ყოფნის დროს. ტურისტული ხარჯების მუხლებს, მტო-ს 
რეკომენდაციების თანახმად, განეკუთვნება: 

 კომპლექსური მოგზაურობა, დასვენებასა და კომპლექსურ ტურებზე 
მომსახურების პაკეტი; 

 განთავსება; 

 კვება და სასმელები; 

 ტრანსპორტი; 

 მოღვაწეობის რეკრეაციული, კულტურული და სპორტული სახეები; 

 მაღაზიების მონახულება; 

 სხვა (მოგზაურობის დაზღვევა, ვალუტის გადაცვლასა და საგზაო ჩეკების 
საკომისიო მოსაკრებელი, სატელეფონო ხარჯები და სხვა). 

ტურიზმის პირადპირი გავლენა გაგებული უნდა იქნას როგორც ტურისტის 
მიერ ტურისტული ორგანიზაციებისთვის, ტურისტული ორგანიზაციების 
თანამშრომლების მატერიალური უზრუნველყოფისათვის,  ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნისათვის გაწეული ფინანსური მხარდაჭერა. ტურისტების 
ხარჯები ზრდიან სახელმწიფოს (რეგიონის) შემოსავლებს, უზრუნველყოფს 
ბიუჯეტის შევსებას გადასახადების, მოსაკრებლების და ტურისტული 
ინდუსტრიის საწარმოების სხვა გადასახადების  ხარჯზე. 

ეკონომიკაზე ტურიზმის ირიბი ზეგავლენა ცნობილია როგორც 
„მულტიპლიკაციის ეფექტი“, რომელიც ძალაში შედის ქვეყანაში (რეგიონში) 
ტურისტული ხარჯების ცირკულაციის საფუძველზე. ტურისტების ხარჯები 
ზრდის ტურისტული რეგიონის შემოსავლებს, რაც, თავის მხრივ, იწვევს ჯაჭვურ 
რეაქციას: ხარჯი - შემოსავალი - ხარჯი და ა.შ. ორგანიზაციები, რომლებშიც 
პირდაპირ ხვდება ტურისტული ხარჯები, ყიდულობენ საქონელსა და 
მომსახურებას ადგილობრივი ეკონომიკის სხვა სექტორებიდან. მაგალითად, 
სასტუმროები სარგებლობენ სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების 
ორგანიზაციების, ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, კვების პროდუქტების 
მწარმოებელი ორგანიზაციების  და ა.შ. მომსახურებით. რაც მეტია ტურისტების 
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მომსახურებით მიღებული შემოსავლების ხარჯვის წილი ქვეყანაში (რეგიონში), 
მით მაღალია მულტიპლიკატორის ეფექტი. 

ტურისტების ხარჯების პირდაპირი და ირიბი ზეგავლენის კომბინაცია 
განსაზღვრავს ქვეყნის (რეგიონის) ეკონომიკაზე ტურიზმის ერთობლივ 
(კუმულატიურ) ზემოქმედებას. ის ვლინდება ტურიზმის ზემოქედებით 
საგადასახადო ბალანსზე, მოსახლეობის დასაქმებასა და რეგიონალურ 
განვითარებაზე. 

საგასახადო ბალანსზე ტურიზმის ზემოქმედება აისახება ქვეყანაში 
უცხოელი ტურისტების მიერ გაწეულ და ამავე ქვეყნის მოქალაქეების 
(რეზიდენტების) საზღვარგარეთ გაწეულ ხარჯებს შორის სხვაობაში.  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების თანახმად 
საგადასახადო ბალანსის აქტივში მუხლის „ტურიზმი“ ქვეშ ჩართულია 
(გაწერილია): 

 საქონლითა და ტურისტული მომსახურების გაყიდვით მიღებული 
შემოსავლები საზღვარგარეთელი და შიდა ტურისტების მიერ; 

 შემოსავლები ტურისტული მოთხოვნილების საქონლისა და 
მოწყობილობების ექსპორტიდან ტურისტულ ორგანიზაციებზე; 

 შემოსავლები სხვა მომსახურების გაყიდვით (კადრების მომზადება, 
უცხოელი პარტნიორების მომსახურება ქვეყნის სპეციალისტების მიერ); 

  საზღვარგარეთელი ტურისტების სატრანსპორტო ხარჯები ქვეყნის 
შიგნით შიდა და საერთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებებზე; 

 საზღვარგარეთული კაპიტალის ინვესტიცია ტურისტულ ინდუსტრიაში; 

 ტურიზმის განვითარებისათვის სხვა ქვეყნისათვის მიცემული 
კრედიტებიდან (პროცენტები და კაპიტალის ანაზღაურება) მიღებული 
შემოსავლები; 

 საგადასახადო ბალანსის პასივში მუხლის „ტურიზმი“ ქვეშ ჩართულია 
(გაწერილია): 

 ტურისტული მომსახურებისა და საქონლის შეძენის ხარჯები, რომლებიც 
ნაწარმოებია ამ ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ნასპინძელ ქვეყანაში; 

 ტურისტების მომსახურებისათვის საჭირო საქონლის იმპორტზე 
გაწეული ხარჯები; 

 სხვა მომსახურებაზე (კადრების მომზადება საზღვარგარეთ, ტურიზმის 
სფეროში დასაქმებული უცხოელი სპეციალისტების შრომის 
ანაზღაურება) გაწეული ხარჯები; 
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 შემოსული ტურისტების შიდა გადაყვანისათვის საზღვარგარეთული 
სატრანსპორტო კომპანიების მიერ გაწეული სატრანსპორტო ხარჯები; 

 სხვა სახელმწიფოებში ტურიზმის განვითარებისათვის გაკეთებული 
ინვესტიცია; 

 ტურიზმის განვითარებაში ჩადებული ხანგრძლივვადიანი უცხოური 
კრედიტის ხარჯები (პროცენტი და კაპიტალის ანაზღაურება). 

საგადასახადო ბალანსი მუხლით „ტურიზმი“ შეიძლება იყოს დადებითი 
(პროფიციტური) და უარყოფითი (დეფიციტური). 

ტურიზმში საგასახადო ბალანსის დადებითი სალდო უზრუნველყოფილია 
ტურიზმიდან ქვეყნის შემოსავლების ზრდით, რითაც იხსნება დიდი შესაძლებ-
ლობები ისეთი ამოცანების გადაწყვეტისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია 
ინვესტიციებთან ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში. დეფიციტის 
შემთხვევაში ხდება ფულადი სახსრების გადინება ქვეყნიდან. 

საგადასახადო ბალანსის დადებითი სალდოს, შემოსავლების უპირატესო-
ბით ხარჯებზე, ფორმირება უმთავრესად ხდება უპირველესად ბუნებრივი 
წინაპირობებით, განვითარებული ინფრასტრუქტურით, პოლიტიკური სტაბილუ-
რობით. დადებითი ბალანსი აქვთ ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა: ესპანეთი, იტალია, 
აშშ, თურქეთი (თუ მხედველობაში არ მივიღებთ უკანასკნელი 2-3 წლის ჩავარდნას 
სწორედ პოლიტიკური არასტაბილურობის შედეგად), საფრანგეთი, ტურნისი, 
ტაილანდი, მექსიკა, კარიბის აუზის ქვეყნები. საბიუჯეტო სტატიაში „ტურიზმი“ 
უარყოფითი ბალანსი ახასიათებთ მაღალინდუსტრიულ ქვეყნებს ცხობრების 
მარალი დონით, ისეთებს, როგორებიცაა: გერმანია, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, 
ნიდერლანდები, შვეცია, კანადა, ნორვეგია, დანია და ა.შ. 

ტურიზმი ახდენს სერიოზულ ზეგავლენას მოსახლეობის დასაქმებაზე. მტო-
ს მონაცემების თანახმად, 2000 წლისათვის ტურისტულ ინდუსტრიაში სამუშაო 
ადგილების რაოდენობამ შეადგინა 192 მილიონი ადამიანი, რაც მსოფლიოში 
დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 8%-ია. ევროკავშირის ქვეყნებში ტურისტულ 
ინდუსტრიაში დასაქმებულია მთლიანი მომუშავე მოსახლეობის 65%. 2010 
წლისათვის დარგის განვითარების ტემპმა დამატებით 2,2-2,3 მილიონი ადამიანი 
მოითხოვა, ხოლო ტურისტულ ინდუსტრიაში სამუშაო ადგილების 
ყოველწლიურმა მატებამ 1-1,5% შეადგინა. 

ტურიზმში შრომითი რესურსების ძირითადი „მომხმარებლები“ სასტუმ-
როები და რესტორნები, სატრანსპორტო ორგანიზაციები, ტუროპერატორი და 
ტურაგენტი კომპანიებია. ამასთან ერთად, მომხმარებელთა მომსახურების 
პროცესი, უშუალოდ ტურისტული საქმიანობის გარდა, მოითხოვს ტურიზმთან 
კავშირში მყოფი, ეკონომიკის ისეთი დარგების ჩართულობას, როგორებიცაა: 
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ვაჭრობა, მშენებლობა, კავშირგაბმულობა და სხვა. აქედან გამომდინარე, ტურიზმ-
ში დასაქმებულთა რაოდენობის რეალური შეფასება, საკმაოდ გართულებულია, 
სწორედ ტურიზმისა და ეკონომიკის სხვა დარგების მრავალმხრივი კავშირებისა და 
თვით ტურიზმში საქმიანობის სფეციფიკური ხასიათით. 

შრომის ხასიათისა და დასაქმების სტრუქტურის ძირითადი თავისებურება 
ტურიზმში მდგომარეობს შემდეგში: 

 არასრული დასაქმება; 

 დასაქმების მოცულობისა და შრომითი დატვირთვების სეზონური 
მერყეობა; 

 არაკვალიფიციური თანამშრომლების სერიოზული ხვედრითი წილი 
(80%-მდე). 

აღნიშნულ თავისებურებებს აქვთ როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური 
შედეგები. ერთის მხრივ, ისინი არიან ტურიზმში (განსაკუთრებით სასტუმროებსა 
და რესტორნებში) სამუშაო ადგილების ნაკლები პოპულარობის მიზეზი 
განსაკუთრებით მაღალგანვითარებული ქვეყნების მოსახლეობაში, რაც ხდება 
უცხო ქვეყნების შრომითი რესურსების მოზიდვის პირობა, რაც, კიდევ თავის 
მხრივ, საკმაოდ ხშირად ამწვავებს სოციალურ და დემოგრაფიულ 
წინააღმდეგობებს. მეორეს მხრივ, სეზონურობა და არასრული დატვირთვა ზოგ 
შემთხვევებში ხდება დადებითი ფაქტორი, რაც იძლევა საშუალებას შრომით 
სფეროში ჩაერთოს და მიიღოს დამატებითი შემოსავლები ადგილობრივი 
მოსახლეობის გარკვეულმა კატეგორიამ (მაგალითად სტუდენტები). 

ტურიზმი სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს რეგიონალურ 
განვითარებაში. ტურისტული საწარმოების შექმნა დაშორებულ, მცირე 
დასახლების მქონე და ინდუსტრიულად ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებში 
ქმნის ქვეყნის ცალკეული რეგიონების ეკონომიკური გამოთანაბრების, 
ადგილობრივი მოსახლეობის მიგრაციის (როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ) 
შეჩერების, დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის, ადგილობრივი 
კულტურული ღირებულებების აღორძინების, ისტორიისა და კულტურის 
ძეგლების დაცვისა და აღდგენის, ადგილობრივი წარმოების პროდუქციაზე 
მოთხოვნილების ზრდის პირობებს. 

ტურიზმის განვითარებით გამოწვეულ პოზიტიურ შედეგებთან ერთად, რიგ, 
სტრუქტურულად სუსტად განვითარებულ, რეგიონებში აუცილებელია მისი 
ნეგატიური ასპექტების გათვალისწინებაც: 

 მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფების ინტერესების პოლარიზაცია და 
კომერციალიზაცია; 
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 არაკვალიფიციური შრომის როლის (ხვედრითი წილის) ზრდა; 

 საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევების (ხულიგნობა, ალკოჰოლოზმი, 
პროსტიტუცია) რიცხვის ზრდა; 

 კულტურის კომერციალიზაცია; 

 ამა თუ იმ რეგიონის თვითმყოფადობის დაკარგვა; 

 შესაძლო კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს 
შორის. 

ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის ურთიერთობის ხასიათი 
მნიშვნელოვან წილად განისაზღვრება იმით, რომ ერთნიც და მეორენიც, როგორც 
წესი, წარმოადგენენ განსხვავებულ კულტურებს, ხოლო მათ შორის კონტაქტი 
ხდება მაშინ, როდესაც ტურისტები ისვენებენ, ხოლო ადგილობრივი მოსახლეობა - 
შრომობს. ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი შეიძლება 
აღმოჩნდეს განსხვავება მატერიალურ შესაძლებლობაში, სოციალური 
უთანაბრობის განცდა და ე.წ. სოციალური დისკრიმინაცია. 

არსებობს ასევე რეგიონებში „ტურისტული მონოკულტურის“ განვითარების 
საფრთხე, რაც ვლინდება შემდეგში - ტურისტული ორგანიზაციები კონკურენტულ 
ბრძოლაში ნელ-ნელა ავიწროებენ სოფლის მეურნეობასა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის შემოსავლების სხვა წყაროებს. ამასთან ერთად, მასობრივი 
ტურიზმის ცენტრებში ირღვევა ან მთლიანად ნადგურდება ცხოვრების ტრადი-
ციული წესი და ბუნებრივი ლანდშაფტი. ტურიზმის მონოკულტურა, როგორც 
ხაზგასმით აღნიშნავენ უცხოელი სპეციალისტები, თვითონვე ანგრევს თავისი 
არსებობის საფუძველს. 

ცალკეულ, ეკონომიკურად სუსტად განვითარებულ, რეგიონებში ტურიზმის 
განვითარების აუცილებლობასა (როგორც უმთავრესი სტიმულატორი) და  
ტურიზმის მონოკულტურის დანერგვას შორის არსებული პრობლემა შეიძლება 
გადაიჭრას ტურიზმის რეგიონული განვითარების კომპლექსური დაგეგმვისა და ამ 
პროცესის მართვის შესაბამისი მეთოდების (ტერიტორიისა და რესურსების 
გამოყენების კონტროლის გაძლიერება, ადგილობრივი მოსახლეობის განათლების 
ზრდის პოლიტიკის განხორციელება და ა.შ.) დანერგვის გზით. 

ტურიზმი გამოირჩევა საკმაოდ ღრმა სოციალური ფუნქციით. საქმე იმაშია, 
რომ სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროგრესმა ძირფესვიანად შეცვალა თანამედროვე 
საზოგადოების ცხოვრება. მისი ძირითადი მახასიათებლების შრომის ინტენსი-
ფიკაციის ზრდა, წარმოების ავტომატიზაცია და კომპიუტერიზაცია, სამუშაო 
ადგილზე და ყოფა-ცხობრებაში სტრესული სიტუაციების ზრდა, ქალაქური 
ცხოვრების ანონიმურობა და ბუნებიდან იზოლიაცია. ყოველივე ეს იწვევს 
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ადამიანში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ხასიათის დაღლილობას, რაც იწვევს 
შრომითი და სასიცოცხლო აქტივობის კლებას. 

„ტურიზმის სოციალური მნიშვნელობა განპირობებულია ადამიანის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების შესაძლებლობით - 
მისი ფიზიკური, სულიერი და ემოციური ძალების აღდგენა და შევსება“ - 
აღნიშნულია მანილის დეკლარაციაში მსოფლიო ტურიზმის შესახებ. 

ტურიზმი, როგორც დასვენების მრავალმხრივი და აქტიური ფორმა 
უზრუნველყოფს ადამიანის ძალებისა და შინაგანი რესურსების სრულ და 
ყოველმხრივ განახლებას, რომელიც იხარჯება შრომით პროცესსა და ყოველდღიურ 
ყოფა-ცხოვრებაში. ის ქმნის მუდმივი საცხოვრებელი გარემოს დროებითი 
დატოვების, საქმიანობის ხასიათის, ჩვეული გარემოსა და ცხოვრების წესის 
შეცვლის შესაძლებლობას. 

როგორც ცნობილია, ადამიანის ცხოვრება დაყოფილია სამ ფაზად: სამუშაო, 
სახლი და თავისუფალი დრო. ამ უკანასკნელის ღირებულება მუდმივად იზრდება. 
შემთხვევითი არ არის, რომ ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციაში (დანართი 2) 
ადამიანის უფლება „დასვენებაზე, თავისუფალ დროსა და პერიოდულ 
ანაზღაურებად შვებულებაზე, ამასთან ამ დროის გამოყენების უფლება 
დასვენებისათვის, შემეცნებისა და გართობის მიზნით თავისუფალი 
მოგზაურობისათვის და იმ სიკეთის მიღება, რასაც იძლევა შიდა და საერთაშორისო 
ტურიზმი“ აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი. ტურიზმი 
ხელს უწყობს თავისუფალი დროის რაციონალურ გამოყენებას, რამდენადაც 
სთავაზობს პოტენციურ მომხმარებელს  ტურისტული მოგზაურობების 
მრავალფეროვან და მიმზიდველ ასორტიმენტს. 

ტურიზმის ჰუმანიტარული ფუნქცია მდგომარეობს მისი შესაძლებლობების 
გამოყენებაში ყოველმხრივ განვითარებული ადამიანის ფორმირების საქმეში. 
ტურიზმი აფართოებს ადამიანის გონებრივ ჰორიზონტს, ზრდის მის ინტელექტს 
და აძლევს დასვენება და გარემომცველი სამყაროს ურთიერთ შერწყმის 
საშუალებას. 

მოგზაურობა ადამიანს აძლევს საშუალებას დაიკმაყოფილოს თავისი 
მოთხოვნილებები სულიერ და მორალურ ღირებულებებში ჩართულობის, ცოდნის 
შეგროვებისა და გაღრმავების, მათ შორის პროფესიული ცოდნის თვალსაზრისით. 
ტურებისა და ექსკურსიების თემატიკის მრავალფეროვნება - საქმიანი, 
შემეცნებითი, სასწავლო (ენობრივი), ეკოლოგიური, სათავგადასავლო და სხვა - 
ადამიანს აძლევს ტურიზმის სფეროში საკუთარი მოთხოვნილებების 
რეალიზაციის საშუალებას.  
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ტურიზმი ხელს უწყობს ადამიანის კომუნიკატიური მოთხოვნილებების 
(ურთიერთობისა და ინფორმაციის გაცვლის მოთხოვნილება) დაკმაყოფილებას. 
იზრდება ტურისტული მოგზაურობების რიცხვი მეგობრებისა და ნათესავების 
მონახულების, ჰუმანიტარული და საქმიანი კონტაქტების დამყარების მიზნით. 
ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ხალხთა შორის მშვიდობიანი და 
მეგობრული ურთიერთობის დამყარების, ეროვნებათაშორისი კონტაქტების 
დამყარების საქმეში. „ტურიზმი უნდა განვიხილოთ უპირველესად ქვეყნებსა და 
კონტინენტებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის კონტექსტში. რაც უფრო 
რეგულარულია საერთაშორისო ტურისტული კავშირები,  იმდენად მეტად პროგ-
ნოზირებადი ხდება მსოფლიო ეკონომიკა, ხოლო მსოფლიო კონიუნქტურა - სტა-
ბილური“ - ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ტურიზმის თანამედროვე მდგომარეობის 
ანალიზისას კანადელი მეცნიერები. 

მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ტურიზმი მოზარდი თაობის აღზრდის 
საქმეში: მათი ცოდნისა და ინტერესების გაფართოებაში, ესთეტიკური გემოვნების 
ჩამოყალიბებაში, საზოგადოებასთან და გარე სამყაროსთან დამოკიდებულებაში. 

ტურიზმის სოციალურ-ჰუმანიტარული ხასიათი განსაკუთრებით 
ხაზგასმულია ტურიზმის გლობალურ ეთიკურ კოდექსში (დანართი 3). ეს 
დოკუმენტი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და ადრესირებულია არა მარტო 
ტურიზმის სპეციალისტებზე, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურებზე, მასობრივი 
ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებზე და ასევე უშუალოდ 
ტურისტებზე. 
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- ტურიზმის კლასიფიკაცია 

მარტივი სიტყვა მოგზაურობა ლექსიკონების უმეტესობაში განმარტებულია 
როგორც „გადაადგილების აქტი“, თუმცა ტურიზმის ინდუსტრიის კონტექსტში მას 
აქვს განსხვავებული განმარტება. ხშირად, იგი განიმარტება როგორც „ადამიანის 
მუდმივი ადგილსამყოფელიდან გადაადგილების აქტი საქმიანი ან გართობის 
მიზნით, მაგრამ არა სამსახურსა თუ სასწავლებელში“. მოგზაურობის,  როგორც 
ინდუსტრიის კუთხით განხილვისას უნდა შეიქმნას, აგრეთვე იმ მოქმედებების 
ეკონომიკური შეფასებებიც, რაც შედეგად მოჰყვება სამოგზაურო აქტივობას. 

სტანდარტული განმარტებები საჭიროა იმისათვის, რომ ტურიზმის ინდუს-
ტრიაში ჩართულ ყველა მხარეს ერთნაირად ესმოდეს ტერმინები და კონცეფციები. 
ეს მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ქვეყნებისა და რეგიონების ტურიზმის დამგეგმა-
ვებისა და აღმასრულებლებისათვის, როდესაც ისინი იხილავენ მოგზაურობისა და 
ტურიზმის საკითხებს. ასევე, სტანდარტული განმარტებები საშუალებას აძლევს 
მგეგმავებს, რომ ისარგებლონ შედარებადი მონაცემებით სწორი ბიზნეს-გადაწყვე-
ტილებების მისაღებად. XX საუკუნის პირველ ნახევარში ბევრ ქვეყანაში ტურის-
ტთა მიმოსვლა ან საერთოდ არ აღირიცხებოდა, ან თუ აღირიცხებოდა, მეთოდები 
იყო იმდენად განსხვავებული, რომ შეუძლებელს ხდიდა ერთი ქვეყნიდან მეორეში 
გადასულ ვიზიტორთა მთელი რაოდენობის ეფექტურ დათვლას; და ბოლოს, 
სტანდარტული განმარტებები საშუალებას აძლევს ტურიზმის მკვლევარებს გააკე-
თონ მეცნიერულად დასაბუთებული დასკვნები ტურიზმის ინდუსტრიის განვი-
თარების ტენდენციების შესახებ. 

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ (UNWTO) ტურიზმის უმთავრესმა 
სახელმწიფოთაშორისმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, 1991 წელს ოტავაში (კანა-
და), მოგზაურობისა და ტურიზმის სტატისტიკის შესახებ საერთაშორისო კონფე-
რენციაზე მიიღო ტურიზმის კონცეფციებთან, განმარტებებთან და კლასიფიკაცი-
ასთან დაკავშირებული რეზოლუცია, რომლის შესაბამისადაც: 

ტურიზმი – არის პიროვნებების მიერ მათი ჩვეული საცხოვრებელი გარემოს 
გარეთ მოგზაურობასთან დაკავშირებული აქტივობა, დასვენების, საქმიანი ან სხვა 
მიზნით, არა უმეტეს ერთი წლის ხანგრძლივობით. 

მნახველი (ვიზიტორი) – არის ნებისმიერი პირი, რომელიც მოგზაურობს მისი 
ჩვეული საცხოვრებელი გარემოს გარეთ 12 თვეზე ნაკლები დროით, და რომლის 
მოგზაურობის მთავარი მიზანი არ არის მონახულების ადგილზე მუშაობა 
ხელფასის მისაღებად. 

ტურისტი – არის მნახველი (ვიზიტორი), რომელიც რჩება მონახულების 
ადგილას კოლექტიურ ან კერძო განთავსების ობიექტში ერთი ღამის განმავლობაში 
მაინც. 
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ერთდღიანი მნახველი (Visitor) – (ექსკურსანტი) არის მნახველი, რომელიც არ 
ატარებს ღამეს მონახულების ადგილის კოლექტიურ ან კერძო განთავსების 
ობიექტში. 

მოგზაური – არის ნებისმიერი პირი, რომელიც მგზავრობს ორ ან მეტ 
ადგილსამყოფელს შორის. 

თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული შეუთანხმებ-
ლობა ამ ძირითად განმარტებებთან დაკავშირებით. ასე მაგალითად, აშშ-ში, მიუ-
ხედავად იმისა, რომ ერთი სახელმწიფოა, სხვადასხვა შტატი დღემდე სარგებლობს 
განსხვავებული განმარტებებით სტატისტიკური მიზნებისათვის მონაცემთა 
შეგროვებისას. 

ტურიზმი, როგორც მეცნიერული მიმართულება და როგორც სოციალურ-
ეკონომიკური მოვლენა, სისტემატიზირდება ერთგვაროვანი ნიშნების ან მათი 
ასპექტების შესაბამისად. მაგ.: ტურისტის პრაქტიკული მიზნების მიხედვით და ა.შ. 
კლასიფიკაცია აუცილებელია პირველ რიგში იმისათვის, რომ შემუშავდეს 
ტურიზმის სახეობების განვითარების მიზნობრივი და რეგიონული პროგრამები 
ტერიტორიის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

ამერიკელი მეცნიერის ვ. სმიტის მიერ შემუშავებული კლასიფიკაციის შესა-
ბამისად, რომელიც ეყრდნობა მოგზაურობის მიზნებსა და ძირითად მოტივებს, 
განასხვავებენ შემდეგი სახის ტურიზმს: ეთნიკური, კულტურული, ისტორიული, 
ეკოლოგიური, რეკრეაციული და საქმიანი. თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ 
ტურიზმის ევოლუციას, ტურისტული საქმიანობის კლასიფიკაცია შესაძლებელია 
იყოს მრავალსაფეხურიანი (მრავალდონიანი) და შეიცავდეს შემდეგ ძირითად 
კრიტერიუმებს: 

1. მოგზაურობის მიზანი; 

2. ორგანიზების ფორმა; 

3. ასაკობრივი კატეგორია; 

4. მოგზაურთა რაოდენობა (ჯგუფის სიდიდე); 

5. მოგზაურობის ხანგრძლივობა; 

6. ტურისტული ნაკადების ინტენსივობა; 

7. გამოყენებული ტრანსპორტის სახეები; 

8. ფინანსირების წყაროები. 

ზუსტად რომ განვსაზღვროთ, ცნება „ტურიზმი“ მოიცავს ადამიანის 
ნებისმიერ გადაადგილებას, რომელიც არ არის დაკავშირებული ახალ ადგილზე 
საცხოვრებლად ან სამუშაოდ გადასვლასთან. გამომდინარე აღნიშნულიდან, 
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საბოლოოდ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ და შემდგომ შედარებით ვრცლად 
განვიხილოთ შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმები: 

1. ტერიტორიასთან მიმართებაში; 

2. მოგზაურობის მიზნის მიხედვით; 

3. მოგზაურობის ორგანიზების ფორმის მიხედვით; 

4. ასაკობრივ-სოციალური ნიშნების მიხედვით; 

5. ვიზიტორთა რაოდენობის მიხედვით; 

6. მოგზაურობის ხანგრძლივობის მიხედვით 

7. მოგზაურობის ინტენსივობის მიხედვით;  

8. გამოყენებული სატრანსპორტო სახეობების მიხედვით; 

9. დაფინანსების წყაროების მიხედვით; 

10. ტურპროდუქტის ტიპის მიხედვით; 

11. მოვლენის (ღონისძიების) თემატიკის მიხედვით. 

ახლა მოდით კიდევ უფრო ღრმად ჩავიხედოთ თითოეულ მათგანში, კიდევ 
უფრო მეტი პროფესიონალიზმი გამოვიჩინოთ თითოეულის აღწერისა და 
დახასიათებისას. 

ტერიტორიასთან მიმართებაში 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის კლასიფიკაციის შესაბამისად, 
კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულთან მიმართებაში სტატისტიკისათვის 
განსაზღვრეს ტურიზმის შემდეგი ძირითადი ფორმები: 

 შიდა (Domestic tourism) - ადამიანების მოგზაურობა საკუთარი ქვეყნის 
ფარგლებში; 

 შემომყვანი (Inbound tourism) - არარეზიდენტების მოგზაურობა 
რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიაზე; 

 გამყვანი  (Outbound tourism) - ადამიანების მოგზაურობა თავისი ქვეყნის 
გარეთ. 

ამ სამი ძირითადი ფორმის კომბინირებით შეგვიძლია მივიღოთ შემდეგი 
სახეები ან კატეგორიები: 

 ლოკალური/ადგილობრივი (Internal tourism) - აერთიანებს შიდა და 
შემომყვან ტურიზმს; 

 ნაციონალური (National tourism) - მოიცავს შიდა და გამყვან ტურიზმს; 
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 საერთაშორისო (International tourism) - გულისხმობს შემომყვან და გამყვან 
ტურიზმს. 

მოცემული განმარტებები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც 
კონკრეტული ქვეყნის, ასევე ტურისტული რეგიონის მიმართ, სადაც ცნების 
„რეგიონი“ ქვეშ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც რომელიმე რაიონი 
კონკრეტული ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყანათა ჯგუფი (გლობალური რეგიონი - 
მაგ.: აღმოსავლეთი ევროპა, ამიერკავკასია და ა.შ.).  

რეგიონები წარმოადგენენ ფართო ტერიტორიების (ისტორიული თემიდან 
და მუნიციპალიტეტიდან, ვიდრე კონტინენტამდე) გეოგრაფიულად გაერთიანე-
ბულ სივრცეებს, რომლებიც ხასიათდებიან განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 
ტურიზმის კვლევებში სამი ტიპის რეგიონები გამოირჩევიან: 

პირველი ტიპი - განისაზღვრება გეოგრაფიული მდებარეობით, როგორები-
ცაა მაგალითად „ჩრდილოეთი“ ან „დასავლეთი“ (მაგ.: აღმოსავლეთ ან 
ცენტრალური ევროპის ქვეყნები; სამხრეთ ამერიკა და ა.შ.); 

მეორე ტიპი - განისაზღვრება ადმინისტრაციული საზღვრებით, მაგალითად 
„პროვინცია N“ ან „მხარე“ (ბავარიის მხარე, იმერეთი).  

მესამე ტიპი – წარმოადგენს ადგილმდებარეობისა და ფიზიკური ბუნების 
კომბინაციას: მაგალითად „ტბის რაიონი“ ან „წყნარი ოკეანის აუზი“, „კარიბის 
ზღვის აუზი“; რგიონები შესაძლოა შედგეს ასევე ფუნქციონალური ტიპის 
მიხედვით, მაგალითად „საქალაქო“ ან „სანაპირო ტერიტორიები“. 

ტერმინი „რეგიონთაშორისი მოგზაურობა“ დაკავშირებულია მოგზაურო-
ბასთან განსხვავებულ რეგიონებს შორის, თუმცა ეს რეგიონები შესაძლოა მოქცეულ 
იყოს ერთი და იგივე მხარის, ქვეყნის ფარგლებში ან მდებარეობდეს მსოფლიოს 
სხვადასხვა კუთხეში. ამის საწინააღმდეგოდ, ტერმინი შიდა-რეგიონული 
მოგზაურობა დაკავშირებულია ერთი და იგივე რეგიონების ფარგლებში 
მოგზაურობასთან, თუმცა ის შესაძლოა სცილდებოდეს ერთი ქვეყნის ფარგლებს. 

ორგანიზების ფორმის მიხედვით 

ორგანიზების ფორმის მიხედვით არსებობს ტურიზმის შემდეგი სახეები: 

 ორგანიზებული (პროფესიული ორგანიზაციის - ტუროპერატორი, 
ტურისტული ფირმა და ა.შ. მიერ წინასწარ დამუშავებული პროგრამა); 

ორგანიზებული ტურიზმი წარმოადგენს ერთი ტურისტის (ან ტურისტული 
ჯგუფის) მოგზაურობას ტურისტული ორგანიზაციის მიერ წინასწარ შემუშავე-
ბული პროგრამის შესაბამისად. ორგანიზებული ტურისტები ყიდულობენ ტურებს 
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წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტების, ტურის ვადების, პერიოდის, შესათავაზე-
ბელი მომსახურებების მოცულობის შესაბამისად. ასეთი ტურები, როგორც წესი, 
ხორციელდება წინასწარი გადახდის წესით. 

 არაორგანიზებული (უშუალოდ მოგზაურების მიერ წინასწარ 
მომზადებული პროგრამა); 

ტურისტების მიერ ორგანიზებული მოგზაურობა, რომელშიც არ მონაწილე-
ობს ტურისტული კომპანია. ტურისტები დამოუკიდებლად ამუშავებენ მოგზაუ-
რობის მარშრუტს, განსაზღვრავენ მონახულების ობიექტებს, ღამისთევების 
ოდენობასა და ადგილს და იხდიან მხოლოდ ტურისტული მომსსახურების 
(ღამისთევა, კვება და ა.შ.) ხარჯებს მათი შეძენის (გამოყენების) მომენტში.  

არაორგანიზებული ტურიზმის თანამედროვე ნაირსახეობაა მოგზაურობა 
ე.წ. „ავტოსტოპის“ გამოყენებით, როდესაც გადაადგილების საშუალებად 
გამოიყენება ადგილობრივი, ტურისტის ინტერესის მიმართულებით მოძრავი, 
სატრანსპორტო საშუალება. 

არაორგანიზებული ტურიზმი მთელს მსოფლიოში ძალზე პოპულარულია. 
მაგალითად: ევროპის ქვეყნებში (ევროკავშირის სივრცეში) მისი წილი საეერთო 
ტურისტულ მოძრაობაში არც მეტი, არც ნაკლები - 80%-ს შეადგენს და ეს რიცხვი 
მუდმივად იზრდება. მიზეზები შეიძლება ცალკე კვლევის საგანია, მაგრამ ფაქტი 
ფაქტად რჩება. 

 დამოუკიდებელი ტურიზმი (ნებაყოფლობით სამოყვარულო 
საფუძველზე, ტურისტული კლუბების, კავშირების, ტურისტულ-
სპორტული ორგანიზაციების მიერ მომზადებული). ძირითადი 
ფორმებია: 

•  ლაშქრობა; 

•  ექსპედიცია; 

•  ტურისტული შეკრება; 

•  ტურისტულ-სპორტული შეჯიბრება (ორიენტირება და ა.შ.) 

არსებობს ტურიზმის სხვაგვარი კლასიფიკაციაც, რომელიც სხვა ნიშნებთან 
არის დაკავშირებული. ერთნი, განეკუთვნებიან რა ტურისტულ მოგზაურობას, 
გვაძლევენ საშუალებას აღვწეროთ ის ორგანიზების ფორმის, ხანგრძლივობის, 
გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალების, ტურისტული ნაკადების 
ინტენსივობის შესაბამისად; სხვები ახასიათებენ ტურიზმს გამომდინარე 
დემოგრაფიული ან სოციალურ-ეკონომიკური პოზიციებიდა.  

მოგზაურთა ასაკობრივ-სოციალური ნიშნით 
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მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის (UNWTO) მონაცემების შესაბამისად 
ამდაგვარ დაყოფას განეკუთვნებიან: 

 საბავშვო ტურიზმი (როდესაც ბავშვები, 15 წლამდე, მშობლებთან ერთად 
მოგზაურობენ); 

 მოზარდთა/მოზრდილთა ტურიზმი (ახალგაზრდები 15-24 წლის ასაკში, 
თინეიჯერები და ზემოთ); 

 ახალგაზრდული ტურიზმი (ეკონომიურად აქტიური ახალგაზრდა 
ტურისტები 25-44 წლის ასაკში, ხშირად შვილებთან, მათ შორის 
მცირეწლოვან, ერთად); 

 ზრდასრულთა ტურიზმი (ეკონომიურად აქტიური, საშუალო ასაკის - 45-
64 ტურისტები, როგორც წესი - შვილების გარეშე); 

 „სინიორთა“ ტურიზმი (65 წლის ასაკზე მეტი ხნის, პენსიონერი 
ტურისტები). 

ყველა აღნიშნული კატეგორია ხასიათდება ორგანიზებისა და მომსახურების 
საკუთარი სპეციფიკით, რაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ტურისტულმა 
კომპანიებმა. ასე მაგალითად: ახალგაზრდობა ორიენტირებულია შედარებით 
იაფფასიან მოგზაურობაზე, ნაკლებკომფორტული განთავსებისა და სატრანს-
პორტო საშუალებებზე, სამაგიეროდ აინტერესებთ მხიარული საღამოები (ბარი, 
დისკო, სადისკუსიო კლუბები, შეხვედრები ინტერესების შესაბამისად და ა.შ.). ე.წ. 
„მესამე“ ასაკის ტურისტები (პენსიონერები), პირიქით, მოითხოვენ არა მხოლოდ 
კომფორტს, არამედ პერსონალურ ყურადღებას მომსახურე პერსონალის მხრიდან, 
კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიღების შესაძლებლობას, რესტორ-
ნებში დიეტური კვების კუთხეების (შესაძლებლობის) არსებობას, განთავსებას სას-
ტუმროებში, რომლებიც მყუდრო გარემოში არის აშენებული. ამ ასაკობრივი 
კატეგორიისათვის დამახასიათებელია ოჯახური დასვენების ფორმით მოგზაუ-
რობა, შესაბამისად გასათვალისწინებელია სათამაშო მოედნების, საბავშვო აუზების 
და სხვა გასართობების გამოყენების შესაძლებლობა. 

მოგზაურთა რაოდენობის მიხედვით 

მოგზაურთა რაოდენობიდან გამომდინარე, განსაზღვრულია ტურიზმის 
შემდეგი სახეები: 

 ინდივიდუალური 

 ოჯახური 

 ჯგუფური 
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ტურიზმის კლასიფიკაცია სახეების მიხედვით საშუალებას გვაძლევს 
გადავწყვიტოთ ტურიზმის განვითარებისა და ტერიტორიული ორგანიზაციის 
საკითხები, განვსაზღვროთ მოთხოვნილება სასტუმრო მომსხურებაზე და ამ 
საფუძველზე წარვმართოთ აქტიური ტურისტული პოლიტიკა. 

ტურიზმის ფორმა - ეს არის ადამიანთა ჯგუფის ან კონკრეტული ინდივიდის 
ტურისტული საქმიანობის ორგანიზაციის ტიპი. ტურიზმის პრაქტიკაში გვხვდება 
ტურიზმის შემდეგი ფორმები: 

 ინდივიდუალური - 5 (10) კაცამდე; 

 ჯგუფური - 10-15 კაცი და მეტი. 

ინდივიდუალური ტურიზმი არის ერთი ან რამოდენიმე ადამიანის 
მოგზაურობას და დაკავშირებულია მომსახურებასთან (როგორც წესი, შედარებით 
მაღალ ფასებში), რომელსაც პერსონალური ხასიათი აქვს. 

ჯგუფური (კოლექტიური) ტურიზმი წარმოადგენს რამოდენიმე ადამიანის 
მოგზაურობას ერთი და იმავე მარშრუტითა და აბსოლუტურად ერთნაირი 
პირობებით. ჯგუფებში ტურისტების გაერთიანება ხდება ინტერესებისა და 
მოგზაურობის მიზნის ერთიანობით, ასევე ტურებზე შედარებით დაბალი ფასებით 
ინდივიდუალურ მოგზაურობასთან შედარებით, რაც განპირობებულია  ჯგუფური 
მოგზაურობისას არსებული ფასდაკლებების სისტემით (მაგ.: გიდს - კონკრეტულ 
თანხას უხდის ინდივიდიც და ჯგუფიც,თუმცა ჯგუფის შემთხვევაში, ამ თანხის 
რაოდენობა იყოფა ჯგუფის წევრების რაოდენობაზე, ასევეა ტრანსპორტის 
მომსახურება, არსებობს ფასდაკლებების პირობები განთავსებისა და კვების 
ობიექტებშიც). 

როგორც გარკვეულად დამოუკიდებელი ფორმა, უკანასკნელ პერიოდში 
აქტიურად ვითარდება ოჯახური ტურიზმი. ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ რიგ 
ქვეყნებში არსებობს სპეციალური ფასდაკლებები ამგვარი კატეგორიის ე.წ. „მცირე“ 
ტურისტულ ჯგუფებზე, ასევე, თითქმის ყველა ქვეყანაშია დანერგილი 
განსხვავებული (მკვეთრად შემცირებული) ფასები სხვადასხვა ასაკის ბავშვებზე, 
ბევრგან, განსაკუთრებით განთავსების სისტემებში, მუშაობენ სპეციალურად 
მათთან მომუშავე ანიმატორები და სხვა. 

მოგზაურობის ხანგრძლივობის მიხედვით 

მოგზაურობის ხანგრძლივობის მიხედვით ტურიზმს ყოფენ შემდეგნაირად:  

 მოკლევადიანი (5-7 დღე) 

 საშუალო ვადიანი (ერთ თვემდე) 

 ხანგრძლივ ვადიანი (ერთ თვეზე მეტი) 
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შესაბამისად, პრაქტიკულ რეალობაში გვაქვს კიდევ უფრო მოკლევადიანი 
ტურიზმი (ისეთებიც, როგორიცაა ე.წ. „უიკ-ენდი“  სამუშაო კვირის ბოლოს, 
დასვენების დღეებში), დღეისათვის საკმაოდ პოპულარული (სხვადასხვა, მათ 
შორის დამსაქმებლის ინტერესებიდან გამომდინარე მიზეზები) საშუალო ვადიანი 
5-7 დღიანი ტურები და ტურები ერთ თვემდე, სადაც დროის განსაზღვრის 
ძირითადი მოტივი სამკურნალო-რეკრეაციული პოზიციის აუცილებელი 
ხანგრძლივობაა. 

მოგზაურობის ინტენსივობის მიხედვით 

ტურისტული ნაკადების ინტენსივობიდან გამომდინარე გამოყოფენ 
შემდეგი ხასიათის ტურიზმს: 

 მუდმივი (მთელი წლის განმავლობაში სტაბილური მაჩვენებლებით) 

 სეზონური (ერთსეზონიანი, ორსეზონიანი, ოთხსეზონიანი, 
სეზონთაშორისი) 

მუდმივი ტურიზმის ქვეშ მოიაზრება ტურისტული რეგიონების შედარებით 
თანაბარი დატვირთვა მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო სეზონურის - 
წელიწადის გარკვეულ დროს (მხოლოდ ზაფხული ან ზამთარი). მუდმივი 
ტურიზმი განვითარებულია განსაკუთრებით ცნობილ ტურისტულ ცენტრებში: 
მსოფლიოს პოპულარულ ქალაქებში, კურორტებზე, რომლებიც გამოირჩევიან 
უნიკალური სამკურნალო რესურსებით (მაგ.: მინერალური წყლები, სამკურნალო 
ტალახები და ა.შ.). რაც შეეხება სეზონურ ტურიზმს, ის ძირითადად ერთ ან ორ 
სეზონიანია (პოპულარული ზამთრის ან ზაფხულის კურორტები, ასევე 
კურორტები, რომელთათვისაც ორივე სეზონი მისაღებია). 

სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების მიხედვით 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ტურიზმის 
სტანდარტული კლასიფიკაციის შესაბამისად მოგზაურებს ტრანსპორტის სახეების 
შესაბამისად განასხვავებენ შემდეგნაირად: 

 საავიაციო (ინგლ. Air) - პრიორიტეტულად შორეული ტერიტორიები-
სათვის 

•  რეგულარული რეისები (ინგლ.Scheduled flight) 

•  ჩარტერული რეისები (ინგლ.Unscheduled flight) 

•  კერძო ავიაცია (ინგლ.Private aircraft) 

•  საავიაციო და საჰაერო ტრანსპორტის სხვა სახეები (ინგლ.Other modes 
of air transport ) - დირიჟაბლი, საჰაერო ბურთები, დელტაპლანი და ა.შ. 
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 საწყალოსნო (ინგლ.Water) ან სათბომავლო (იმ ქვეყნებისათვის 
რომლებსაც აქვთ გასასვლელი წყლის სივრცეებზე), რომელიც იყოფა 
სამდინარო და საზღვაო სახეებად, რომელთაგან თითოეული კიდევ 
შეიძლება დავყოთ საწყალოსნო ტრანსპორტის კონკრეტულ სახეებად: 

•  სამგზავრო ხაზები და ბორნები (ინგლ.Passenger line and ferry) 

•  საკრუიზე გემები (ინგლ.Cruise ship) 

•  იახტები (Yacht) 

•  საწყალოსნო ტრანსპორტის სხვა სახეები (ინგლ.Other modes of water 
transport) 

 სახმელეთო 

•  სარკინიგზო (ინგლ.Railway) 

•  საავტომობილო (ინგლ.Road) 

 ავტობუსები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (ინგლ.Motor coach 
or bus and other public road transportation); 

 საკუთარი ავტომობილი (ინგლ.Owned private vehicle (with capacity 
for up to 8 persons); 

 არენდირებული ავტომობილი მძღოლით (ინგლ.Vehicle rental with 
driver) - ტაქსი, ლიმუზინი, ჯიპი და ა.შ. (ინგლ.Taxis, limousines and 
rental of private motor vehicles with driver), ან ტრანსპორტი, 
რომლითაც შეიძლება ადამიანებთან ერთად ცხოველების გადაყვანა 
(ინგლ.Rental of man or animal drawn vehicles ); 

 არენდირებული ავტომობილი მძღოლის გარეშე (ინგლ.Rented 
vehicle without operator (with capacity for up to 8 persons); 

 ველოსიპედი, მოტოციკლი, ცხენი და ტრანსპორტის სხვა სახეები 
(ინგლ.Other modes of land transport: horseback, bicycle, motorcycle, etc) 

 საფეხმავლო (ინგლ.On foot) - ძირითადად შიდა ტურიზმისას. 

გამოყენებული ტრანსპორტის სახეობის შესაბამისად ტურიზმს ყოფენ შემდეგ 
სახეებად: 

 სარკინიგზო (ძირითადი მახასიათებლები - შედარებითი კომფორტი, 
საფასო ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის შედარებით 
დაბალშემოსავლიანი კატეგორიისათვის), გამოიყენება ძირითადად 
„საშუალო“ მანძილებზე სამოგზაუროდ. მისი პერსპექტივა მოიაზრება 
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ჩქაროსნული მაგისტრალების განვითარების საფუძველზე (დრო, 
მანძილი); 

 საავიაციო (ძირითადი უპირატესობა - მოკლე დროში დიდი მანძილების 
დაფარვა), რომელიც პრიორიტეტულია ძირითადი ტურისტული 
ცენტრებიდან დაშორებული ქვეყნებისათვის; 

 სათბომავლო (საზღვაო), რომელმაც მიიღო განვითარება წყლის დიდ 
სივრცეებზე პირდაპირი გასასვლელის მქონე ქვეყნებში. მოიცავს ორ 
ნაირსახეობას: სამდინარო და საზღვაო. ყოველწლიურად იზრდება 
როგორც სამდინარო, ასევე საზღვაო, წინასწარ შემუშავებული 
პროგრამებით ორგანიზებული, საკრუიზე მოგზაურობების 
პოპულარობა.კრუიზების დროს ტურისტებისათვის სატრანსპორტო 
მომსახურება შეთავსებულია განთავსების, კვების, გართობისა და სხვა 
სერვისებთან (ასეთ გემებზე პრაქტიკულად ყველა სერვისის მიღებაა 
შესაძლებელი).  

 საავტომობილო (ძირითადი მახასიათებელი - ტურისტების მოძრაობის 
მაღალი ხარისხი, ადგილების დიდი რაოდენობის მონახულების 
შესაძლებლობა, ოპტიმალური მარშრუტის შეჩევისა და დიდი 
მანძილების გადალახვის შესაძლებლობა). აქტიურად ვითარდება XX 
საუკუნის მეორე ნახევრიდან და დღეისათვის იკავებს ლიდერის 
მდგომარეობას საერთო ტურისტულ ნაკადში. ევროპაში მასზე მოდის 
საერთაშორისო ტურისტული გადაზიდვების/გადაყვანების თითქმის 
75%. საავტომობილო ტურიზმს განასხვავებენ ავტომობილის 
კუთვნილების შესაბამისად - საკუთარი (როცა ის ეკუთვნის ტურისტს) და 
არენდირებული/ნაქირავები. 

 საავტობუსო - რომელიც მოიაზრებს ტურისტების ორგანიზებული 
ჯგუფების მოგზაურობას წინასწარ შემუშავებული მარშრუტების 
შესაბამისად, როდესაც ავტობუსი გამოყენებულია გადაადგილების 
საშუალებად; 

 საველოსიპედო/სამოტოციკლო (ველო/მოტო ტურიზმი) - რომელიც 
ყველაზე კარგად განვითარებულია ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც 
მეტნაკლებად „რბილი“ რელიეფი აქვთ (თუმცა დღეისათვის, 
თანამედროვე მოტოციკლებისათვის უკვე აღარ არსებობს რელიეფის 
სირთულის პრობლემა); აქტიურად გამოიყენება არა დიდი 
მარშრუტებისათვის (ამჟამად აღარც ეს არის პრობლემა და ჩვენი 
ქვეყნის ტერიტორიაზე ხშირად ნახავთ რუსეთის, უკრაინისა და 
აღმოსავლეთ ევრიპის სხვადასხვა ქვეყნების „ბაიკერების“ ჯგუფებს) 
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ძირითადად გამოსასვლელ დღეებში (აშშ-ში ძალზე პოპულარულია 
სახელგანთქმული „ჰარლი-დევიდსონებით“ ჯგუფური მოგზაურო-
ბები - მოთხოვნა იმდენად საინტერესო იყო კომერციის თვალსაზრი-
სით, რომ კომპანიამ სხვადასხვა პერიოდებში გამოშვებული მოტოციკ-
ლების გაქირავება სერიოზულ ბიზნეს სიახლედ აქცია). 

 ტურიზმი გადაადგილების სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით 
(დირიჟაბლი, საჰაერო ბურთები, დელტაპლანი, ძაღლებ შებმული 
მარხილი და ა.შ.). მოგზაურობის ამავე მიმართულებას შეგვიძლია 
მივაკუთვნოთ ფეხით მოსიარულეთა („მოლაშქრეთა“ - ლაშქრობა) 
ტურიზმი, რომელსაც დიდი ადგილი უკავია ე.წ. შიდა ტურიზმში და 
რომლის პოლულარობა (ცხოვრების ჯანსაღი წესი!) განუხრელად 
მაღლდება. 

დაფინანსების წყაროების მიხედვით 

ფინანსირების წყაროების შესაბამისად შესაძლებელია ტურიზმი ორ სახედ 
გავყოთ: 

 კომერციული (საკუთარი ან დამსაქმებლის ფინანსების საფუძველზე); 

 სოციალური (სახელმწიფოს ან ქველმოქმედების საფუძველზე). 

კომერციული ტურიზმი ორიენტირებულია ტურისტული კომპანიების მიერ 
მოგების მიღებაზე, რაზეც არის დაფუძნებული შემდგომში მათი გაფართოება და 
განვითარება. მოგების მაქსიმიზირების პროცესში კომპანიები ცდილობენ მონახონ 
ოპტიმალური თანაფარდობა ხარჯებსა და ტურისტული პროდუქტის ფასებს 
შორის. მათ მიერ შეთავაზებული ტურისტული სერვისები ძირითადად 
ორიენტირებულია მათღალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ადამიანებზე, 
რომლებსაც შეუძლიათ სრულად დაფარონ თავიანთი სამოგზაურო ხარჯები. 

სოციალური ტურიზმის სუბსიდირება ხდება იმ შესაძლებლობებიდან, 
რომლებიც გამოყოფილია იმ სოციალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფი-
ლებლად, რაც საჭიროა მოსწავლეების, ახალგაზრდების, პენსიონერებისა და 
ვეტერანებისათვის  (შრომის, ომის) მოგზაურობის შესაძლებლობების 
შესაქმნელად. ადამიანების აღნიშნულ კატეგორიას, როგორც მოსახლეობის 
ყველაზე ნაკლები შეძლების მქონე ნაწილს, სახელმწიფო და არასახელმწიფო 
ორგანიზაციები, საქველმოქმედო ფონდები უქმნიან შესაბამის შესაძლებლობებს. 
აღნიშნული პოზიცია გამაგრებულია მანილის დეკლარაციით მსოფლიო 
ტურიზმის შესახებ (დანართი 1), სადაც წერია, რომ „სოციალური ტურიზმი - ეს 
არის მიზანი, რომლისკენაც უნდა მიისწრაფოდეს საზოგადოება, შედარებით 
ნაკლებ უზრუნველყოფილი მოქალაქეების ინტერესებისა  და დასვენებაზე მათი 
უფლებების დასაცავად“. 
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სოციალური ტურიზმის კონცეფცია დაფუძნებულია სამ ფუძემდებლურ 
პრინციპზე: 

 საზოგადოების ყოველი წევრის დასვენების უზრუნველყოფა ტურიზმის 
სფეროში დაბალშემოსავლიანი ადამიანების ჩართვით; 

 მცირეშემოსავლიანთა ტურიზმის სუბსიდირება; 

 ტურიზმის განვითარებაში სახელმწიფო, მუნიციპალური, საზოგადო-
ებრივი და კომერციული სტრუქტურების აქტიური მონაწილეობა. 

აღნიშნული კონცეფცია პრაქტიკაში რეალიზებულია შვეიცარიასა და 
საფრანგეთში „საშვებულებო ჩეკების“ - საგადასახადო-საანგარიშსწორებო 
საშუალების სისტემის მეშვეობით, რომელიც ჩაშვებულია ბრუნვაში ტურისტების 
კონკრეტულ-მისამართობრივი დახმარებისა და მოსახლეობის ყველა ფენისათვის 
დასვენების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. „საშვებულებო ჩეკები“ 
შესაძლებელია გამოყენებული იყოს  მხოლოდ დასვენებასთან, მოგზაურობასთან, 
კულტურული და სანახაობრივი ღონისძიებების ნახვის სერვისთან 
დაკავშირებული ხარჯების გადასახდელად.  

ტურპროდუქტის ტიპის მიხედვით 

მოგზაურისათვის გადასაცემი მომსახურების სერვისის (ტურპროდუქტის) 
კლასიფიკაცია, მტო-ს განმარტებების თანახმად, მჭიდრო კავშირშია ისეთ 
ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან, როგორიცაა: 

 განთავსება (ინგლ.Accommodation for visitors); 

 კვება (ინგლ.Food and beverage serving activities/Food and drink); 

 თავისუფალი დრო და გართობა (ინგლ.Recreation, culture and sporting 
activities); 

 სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო (ინგლ.Local and International 
transport/Passenger transport (Railway; Road; Water; Air) and Transport 
equipment rental); 

 სპეციალიზირებული (ბრონირების სისტემა; შოპინგი - რომელიც 
პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ტურიზმთან: სუვენირებით ვაჭრობა, 
დაზღვევა და ა.შ.) 

 

მოვლენის (ღონისძიების) თემატიკის მიხედვით 
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შესაძლებელია მოვახდინოთ მოვლენებთან დაკავშირებული ტურიზმის 
კლასიფიცირება მისი მასშტაბის (ადგილობრივი - რეგიონული - ნაციონალური - 
საერთაშორისო - მსოფლიო/გლობალური) და თემატიკის შესაბამისად: 

 ეროვნული ფესტივალები და ზეიმები; 

 თეატრალიზებული შოუები; 

 კინოსა და თეატრის ფესტივალები; 

 გასტრონომიული ფესტივალები; 

 ყვავილების ფესტივალი და გამოფენები; 

 მოდების თეატრალიზებული ჩვენება; 

 აუქციონები; 

 მუსიკის ფესტივალები და მუსიკალური კონკურსები; 

 სპორტული ღონისძიებები/მოვლენები; 

 „ოლიმპიური“ ტურიზმი; 

 საერთაშორისო ტექნიკური გამოფენები/სალონები. 

 

მიზნის მიხედვით 

ჩვენს მიერ შერჩეული კლასიფიკატორის, ჩვენი აზრით, ყველაზე 
საინტერესო პოზიციის (რამდენადაც სწორედ ეს პოზიცია გვაძლევს საშუალებას 
დავინახოთ თანამედროვე ტურიზმი მთელი მისი მრავალფეროვნებით) ვრცლად 
განხილვამდე არ იქნებოდა ურიგო თუ სახელმძღვანელოს დამატებებში (დამატება  
N) გაეცნობოდით ე.წ. „მიზნობრივი ტურიზმის“ ყველაზე ადრეული ფორმის - 
პოპულარული „დიდი მოგზაურობის“ (Grand Tour) მოკლე ისტორიას, სადაც 
ძალზე კარგად ჩანს როგორც ტურიზმის მიზნობრიობის, ასევე ამ პროცესის 
ევოლუციის შინაარსი. 

ტურიზმის სახეების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ისაზღვრება 
მოგზაურობის მიზნიდან გამომდინარე. ამ ნიშნიდან გამომდინარე გამოყოფენ 
ტურიზმის შემდეგ სახეებს: 

 რეკრეაციული; 

 სამკურნალო; 

 შემეცნებითი; 

 საქმიანი; 

 რელიგიური; 
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 ეთნიკური; 

 ტრანზიტული 

ტურისტული მომსახურების სახის განმსაზღვრელი ძირითადი 
კრიტერიუმები შეგვიძლია დავალაგოთ შემდეგი თანმიმდევრობით (აქვე 
აღვნიშნავთ, რომ ინგლისური ტერმინები მოყვანილია მტო-ს კლასიფიკაციის 
შესაბამისად): 

 შემეცნებითი ან კულტურულ-გასართობი ტურიზმი (Cultural Tourism), 
რომელიც ხშირად არის შეთავსებული დასვენებასთან; 

 სამუზეუმე ტურიზმი - (ქვეკატეგორია) მაგ.: ერთიანი სამუზეუმე 
ბილეთი; 

 საქმიანი - (Business Tourism) დაკავშირებული საქმიანი ღონისძიებებისა 
და შეხვედრების ინდუსტრიასთან, დიპლომატიური კორპუსის 
წარმომადგენლების გარდა; 

 ეთნიკური - მათ შორის ნათესავების, წინაპართა სამშობლოს მონახულება; 

 რელიგიური - (Religious Tourism) ან მომლოცველობითი, მოგზაურობის 
ერთ-ერთი უძველესი სახე; 

 სპორტული - (Sports Tourism) 

 რეკრეაციული - (Health Tourism) დასვენების მიზნით შვებულების 
დროსაც; 

 სასწავლო და საგანმანათლებლო - (Education Tourism) 15 დღიდან 3 
თვემდე პერიოდის სასწავლო და საკვალიფიკაციო კურსები; 

 ეგზოტიკური - გაცნობა განსხვავებულ კლიმატთან, არქიტექტურასთან, 
ნაციონალურ ტრადიციებთან, სამზარეულოსთან და ა.შ.; 

 ეკოლოგიური - (Ecotourism) რომელიც მოიცავს მოგზაურობას როგორც 
განსაკუთრების დაცულ ბუნებრივ ტერიტორიებში, ასევე მათ ფარგლებს 
გარეთ;  

 ტრანზიტული - (Transit passengers not entering the economic and legal 
territory) ავიამგზავრებისა და ე.წ. მესამე ქვეყნით (გადაჯდომით) 
მგზავრებისათვის; 

 სასოფლო - (Rural Tourism) ან აგროტურიზმი - დასვენება ურბანული 
სივრცის გარეთ; 
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 ინდუსტრიული/ურბანული/საქალაქო - (Urban/City Tourism) 
კონკრეტული ობიექტის ხასიათიდან, ისტორიიდან, საინტერესობიდან 
გამომდინარე; 

 სათავგადასავლო - (Adventure Tourism) 

 სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი - (Medical Tourism/ Wellness Tourism) 
როგორც მოკლე, ასევე ხანგრძლივვადიანი; 

•  წყლის (Coastal, Maritime and Inland Water Tourism) 

 საკრუიზე ტურიზმი 

•  სამთო (Mountain Tourism) 

•  სათხილამურო 

 კოსმოსური 

 მოვლენებთან დაკავშირებული 

 სამეცნიერო 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტურიზმის სახეების ზემოთ განხილული 
კლასიფიკაცია არ არის საბოლოო და ყოვლისმომცველი. უფრო მეტიც, ტურისტულ 
პრაქტიკაში, როგორც წესი, ადგილი აქვს კომბინაციებს, როდესაც ერთ 
მოგზაურობაში ვხვდებით ტურიზმის რამოდენიმე სახეობას. მაგალითად 
რეკრეაციული და საქმიანი ტურიზმი ხშირად შეხამებულია შემეცნებითთან. 
თუმცა, მოცემული კლასიფიკაცია სასარგებლოა ტურისტული საქმიანობის 
ორგანიზაციისა და ანალიზისათვის. 

კლასიფიკაციაში მოყვანილი ტურიზმის სახეები ვერ ამოწურავენ მთელ მათ 
მრავალფეროვნებას. შესაძლებელია კლასიფიკაციის სხვა ფორმების ჩამოყალიბება 
და შესაბამისად მათი შინაარსობრივი გაშლა.  

შესაძლებელია ზემოთმოყვანილი მიმართულებების როგორც მიზნობრივი 
დაჯგუფება, ასევე კიდევ უფრო გაშლა კონკრეტული, ვიწროსპეციფიკური 
ნიშნების შესაბამისად. 

თვითმოქმედი ტურიზმი გადაადგილების აქტიური საშუალებებით 
ხორციელდება ნებაყოფლობით (სამოყვარულო) საფუძველზე. ამასთან, 
ტურისტული ჯგუფის შემადგენლობა, მარშრუტი, აღჭურვილობა, კვების 
პროდუქტებით უზრუნველყოფა, გადაადგილების საშუალება განისაზღვრება 
ტურისტების მიერ დამოუკიდებლად. ასეთი მარშრუტები შეიძლება იყოს 
დაგეგმილი, ანუ მომზადებული იყოს ნებაყოფლობითი ტურისტული 
გაერთიანებების (ტურისტული კლუბი, კავშირი, ტურისტულ-სპორტული 
ორგანიზაცია) მიერ. 
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გადაადგილების აქტიური ფორმებით ორგანიზებული ტურისტული 
ღონისძიებების ძირითადი ფორმები შეიძლება იყოს ლაშქრობა, ექსპედიცია, 
ტურისტული შეკრება, ტურისტულ-სპორტული შეჯიბრება. 

ტურისტული ლაშქრობა - ეს არის მოგზაურობა შემეცნების ან დასვენების 
მიზნით გადაადგილების აქტიური ფორმების გამოყენებით. ლაშქრობები იყოფა 
შემდეგ კატეგორიებად: გამაჯანსაღებელი, სპორტული (თანრიგების მინიჭებით), 
სასწავლო-საწვრთნელი, სამეცნიერო-შემეცნებითი, სატავგადასავლო 
(ეგზოტიკური), ასევე - საფეხმავლო, ველო, სათხილამურო, სამთო, საწყალოსნო და 
ა.შ. 

ექსპედიცია - ეს არის მოგზაურობა ნაკლებად შესწავლილ ადგილში 
კონკრეტული მიზნით: რაიონის გამოკვლევა, აღჭურვილობის გამოცდა, 
სამეცნიერო ან მეთოდური სამუსაოს შესრულება. 

ტურისტული შეკრება - ეს არის მასობრივი ტურისტული ღონისძიება, 
რომელიც, როგორც წესი, ტარდება თვითმოქმედი ტურიზმის სახეობების 
შესაბამისად (საწყალოსნო ტურისტების, ველოსიპედისტების, სპელეო-
ტურისტების, სამთო ტურისტების  - შეკრება).  

ტურისტულ-სპორტული შეჯიბრება - ეს არის კომპლექსური ღონისძიება 
თვითმოქმედი ტურიზმის გარკვეული სახეობის ტექნიკის დახვეწასთან კავშირში 
(სათხილამურო, სამთო, საწყალოსნო, სპორტული ორიენტირების და ა.შ.). 

საკითხისათვის კიდევ უფრო მეტი კონკრეტულობისა და 
თვალსაჩინოებისათვის, შესაძლებელია საკმაოდ მარტივი სტრუქტურული 
კლასიფიკატორის ჩამოყალიბებაც. 

საკლასიფიკაციო ნიშანი ტურიზმის სახეობა 

გეოგრაფიული ნიშანი შიდა (ადგილობრივი), საერთაშორისო 

ტურნაკადების მიმართულება ქვეყანაში შემომყვანი, ქვეყნიდან გამყვანი 

მიზანი 

შემეცნება-დასვენება, სამეცნიერო საქმიანობა, თავგადასავ-
ლების ძიება, რეკრეაციული დასვენება _ გაჯანსაღება, 
პროფესიულ-საქმიანი (ბიზნეს ინტერესი), აქტიური 
(სპორტული) დასვენება, ეკო გარემოს შესწავლა-ანალიზი, 
მომლოცველობა, ე.წ. `შოპ-ტურები~ და სხვა 

გადაადგილების საშუალება 
ფეხით მოგზაურობა, საჰაერო ტრანსპორტი, საზღვაო, 
სამდინარო ტრანსპორტი, სარკინიგზო ტრანსპორტი, 
საავტომობილო ტრანსპორტი, შერეული 

ორგანიზების ფორმა 
ორგანიზებული (გეგმიური) 
არაორგანიზებული (თვითშემოქმედებითი) 
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მოგზაურთა რაოდენობა ინდივიდუალური, ჯგუფური (10-15 კაცი), საოჯახო 

განთავსების საშუალებები 
სასტუმროები, მოტელები, პანსიონატები, კემპინგები, 
კარვები და სხვა 

დაფინანსების წყაროები სახელმწიფო, კერძო (ბიზნეს სექტორი) 

 

საუბრის გაგრძელება აღნიშნულ საკითხზე, გამომდინარე მისი უაღრესად 
ფართე მრავალასპექტიანობიდან, დაუსრულებლად შეიძლება, თუმცა ვფიქრობთ, 
ის რაც უკვე წარმოვადგინეთ, საკმარისია. მითუმეტეს, რომ სახელმძღვანელოს 
შემდეგი თავი სწორედ თანამედროვე ტურიზმის ყველაზე პოპულარული, 
ეგზოტიკური და კრეატიული მიმართულებების მიზნობრივ-თემატური 
დაჯგუფებისა და შესაბამისი შინაარსის გადმოცემას დაეთმობა. 

 

 

  



134

- დასკვნა 

მესამე თავის შინაარსი ტურიზმის შესახებ უკვე მეტ-ნაკლებად პროფესიულ 
ენაზე, პროფესიული კატეგორიებით საუბარს გვაჩვევს. აღნიშნულ თავში 
უმთავრესია იმის ნათლად გაგება, რომ: 

1. ტურიზმი, როგორც ცნება, მისი შინაარსი, ორიენტაცია, გაგების 
თავისებურებები ცალკეულ პერიოდებსა და ქვეყნებში, დღეისათვის მეტ-
ნაკლებად გარკვეულია და ის ყველასათვის ერთ ენაზე იკითხება;  

2. ტურიზმმა, როგორც დღეს მსოფლიო ეკონომიკის წარმატებულმა დარგმა, 
ფორმირებისა და განვითარების გარკვეული გზა გაიარა და საკუთარი 
ისტორია შექმნა; 

3. დღეისათვის მიღებული განმარტების შესაბამისად ტურიზმის ძირითად 
მახასიათებლებს განეკუთვნება: გასვლა ყოველდღიური გარემოს ფარგლებს 
გარეთ, გადაადგილების დროებითი ხასიათი და მოგზაურობის მიზანი. 

4. ტურიზმს, როგორც სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, მკაფიოდა აქვს 
განსაზღვრული მოქმედების როგორც სუბიექტი, ასევე ობიექტი; 

5. ტურიზმს ახასიათებს ეკონომიკური, სოციალური და ჰუმანიტარული 
ხასიათის რიგი ფუნქციები. 

6. ეკონომიკაზე ტურიზმის პირდაპირი და ირიბი ზეგავლენა ცნობილია 
როგორც „მულტიპლიკაციის ეფექტი“, რომელიც ძალაში შედის ქვეყანაში 
(რეგიონში) ტურისტული ხარჯების ცირკულაციის საფუძველზე. 

7. ტურისტების ხარჯების პირდაპირი და ირიბი ზეგავლენის კომბინაცია 
განსაზღვრავს ქვეყნის (რეგიონის) ეკონომიკაზე ტურიზმის ერთობლივ 
(კუმულატიურ) ზემოქმედებას. ის ვლინდება ტურიზმის ზემოქედებით 
საგადასახადო ბალანსზე, მოსახლეობის დასაქმებასა და რეგიონალურ 
განვითარებაზე. 

8. თანამედროვე ტურიზმი უაღრესად მრავალფუნქციური, მრავალსახიანი და 
მრავალასპექტიანი ბიზნესია, რომლის კლასიფიცირება საკმაოდ 
საინტერესო და შრომატევადი საქმეა. 
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არც ძველ და არც ახალ „შვიდეულებში“ არ მოხვდა, მაგრამ ვერავინ იტყვის, რომ 
ათენის აკროპოლისი რაიმეთია ნაკლები მსოფლიო ცივილიზაციის ნებისმიერ 
ძეგლზე (V საუკუნე ჩვენს ერამდე) 

უფლისციხე - ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VIII-VII საუკუნეების ქართული კლდეში 
ნაკვეთი ქალაქთმშენებლობის უპირველესი ნიმუში, იბერიულ-კავკასიური 
ცივილიზაციის ერთ-ერთი მშვენება (გორის რაიონი).  
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თავი 4.  

მოგზაურობა და ტურიზმი  
 
წინამდებარე თავის მიზანი: 
 

 საფუძვლიანად გავერკვეთ ტურიზმის არსში და ამისათვის ახლოს გავეცნოთ მასში 
გამოყენებულ ცნებით-ტერმინოლოგიურ აპარატს. სხვაგვარად შეუძლებელია ნათელი 
წარმოდგენა გვქონდეს იმაზე, თუ რას წარმოადგენს „მოგზაურობა“ და რით 
განსხვავდება მისგან „ტურიზმი“; ვინ არის „მოგზაური“ და ვინ - „ტურისტი“, როგორც 
ტურიზმის სუბიექტი; როგორ ხდება ტურისტების დიფერენცირება და რა წარმოადგენს 
ამ დიფერენცირების საფუძველს; 

 ჩამოვიყალიბოთ სწორი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის „ვიზიტორი“ 
და ვინ „ტურისტი“; ვის და რატომ უწოდებენ „საერთაშორისო ტურისტს“, „შიდა 
ტურისტს“, ექსკურსანტს“ და ა.შ. 

მსოფლიო ტურიზმის ევროპული (და არა მხოლოდ) ლიდერი ქვეყნები მდიდარი 
ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით ამაყობენ და ალბათ არც თუ უსაფუძვლოდ. 
ნოიშვანშტაინის (ბავარია, გერმანია) ზღაპრული სასახლე, რომელიც ბავარიის „შეშლილი“ 
მეფის ლუდვიგ II ფანტაზიის ნაყოფია, ამის დადასტურებაა. ის დღევანდელ გერმანიაში 
ერთ-ერთი ყველაზე მონახულებადი ტურისტული ობიექტია. 

 

 



137

ტურიზმის საფუძვლები

ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 

- ტურიზმში გამოყენებული ცნებით-ტერმინოლოგიური აპარატი 

 ძირითადი ცნებები და განმარტებები, 

 მოგზაურობა და ტურიზმი 

 ტურიზმის ძირითადი თავისებურებები 

- ტურისტი - როგორც ტურიზმის სუბიექტი 

 

შესავალი 

საქმიანობის ნებისმიერი ფორმისათვის, განსაკუთრებით თუ ის დაკავშირებულია 
საერთაშორისო გარიგებებთან, ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს დეფინიციებს ანუ 
შეთანხმების საფუძველზე მიღებულ განსაზღვრებებს, ცნებებს, ტერმინებს, რომლებიც 
საშუალებას გვაძლევენ ადექვატურად გავიგოთ (აღვიქვათ) გარიგების (ხელშეკრუ-
ლების) საგანი, ობიექტი და პირობები, ნორმატიული აქტების პრინციპები და 
დებულებები. ტერმინების გამოყენებისადმი არაერთგვაროვან მიდგომას ტურიზმში 
მომუშავე სუბიექტებისათვის შესაძლებელია ჰქონდეს ძალზე არასასურველი შედეგები. 
ტურისტული ტექნოლოგია განიცდის სერიოზულ ცვლილებას, რაც დაკავშირებულია 
როგორც საზოგადოებრივი ურთიერთობების, ასევე ტურიზმის, მისი დარგებისა და 
სახეების ჩამოყალიბებასა და განვითარების მაღალ ტემპებთან. 

როდესაც ვსაუბრობთ ტურიზმზე, ჩვენ მხედველობაში გვყავს ადამიანები, 
რომლებიც მოინახულებენ მეგობრებსა და ნათესავებს, ისვენებენ არდადეგების 
პერიოდში ან უბრალოდ კარგად ატარებენ დროს. თავისუფალი დრო მათ შეუძლიათ 
დაუთმონ სპორტის სხვადასხვა სახეობას, მიიღონ მზის აბაზანები, ისეირნონ ცხენით, 
შეუძლიათ მოაწყონ ლაშქრობები, იკითხონ, ისაუბრნონ ან უბრალოდ დატკბნენ ბუნების 
სილამაზით. 

ტურიზმის ჩვენეული გაგებით შესაძლებელია მოვიაზროთ ადამიანები, რომ-
ლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა ყრილობებში, კონფერენციებში ან საქმიანი და 
პროფესიული აქტივობის სხვა სახეობებში, მონაწილეობენ შემეცნებით ტურებში ან 
დაკავებულნი არიან კვლევითი საქმიანობით. 

ეს ხალხი (დავარქვათ მათ ტურისტები) მოგზაურობისას იყენებს ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეობას: ველოსიპედიდან დაწყებული და რეაქტიული თვითმფრინავით 
დამთავრებული. ბევრნი მოგზაურობენ ავტომობილით, ავტობუსით, მატარებლით და 
მოტოციკლითაც კი. 
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იმისათვის რომ განვსაზღვროთ ტურიზმის მნიშვნელობა და სრულად აღვწეროთ 
მისი საქმიანობის სფეროები, აუცილებელია პირველ რიგში გამოვყოთ სუბიექტების 
ჯგუფები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ტურისტული საქმიანობისას. მათი 
ჩამონათვალი შემდეგი სახისაა: 

1. ტურისტები – ხალხი, რომლებიც განიცდის სხვადასხვა ფსიქიკურ და ფიზიკურ 
მოთხოვნილებებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ტურისტულ საქმიანობაში ამ 
ადამიანების მონაწილეობის მოტივაციას, მიმართულებებსა და სახეს; 

2. ორგანიზაციები – რომლებიც ტურისტებს სთავაზობენ საქონელსა და 
მომსახურებას. ესენი არიან მეწარმეები, რომლებიც ტურიზმში ხედავენ იმის 
საშუალებას, რომ შესაბამისი საქონლის მიწოდებით დააკმაყოფილონ 
ტურისტული ბაზრის მოთხოვნები და მიიღონ მოგება. 

3. ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოები – ტურიზმს განიხილავენ როგორც 
შემოსავლების ზრდასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ აქტივობას. ისინი 
დაინტერესებულნი არიან იმ ფისკალური ეფექტით, რაც დაკავშირებულია 
ადგილობრივ ბიუჯეტში გადასახადებიდან და მოსაკრებლებიდან შემოსულ 
შემონატანებთან.   

4. მიმღები მხარე – ადგილობრივი მაცხოვრებლები: ტურიზმს პირველ რიგში 
აღიქვამენ, როგორც მოსახლეობის დასაქმების სფეროს, ფაქტორს. ადამიანთა ამ 
ჯგუფისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია ტურისტებთან, განსაკუთრებით 
საზღვარგარეთელ ტურისტებთან ურთიერთობის ეკონომიკური და 
კულტურული შედეგები. 

ამგვარად ტურიზმი შეიძლება განვსაზღვროთ როგორც მოვლენებისა და 
ურთიერთობების ერთობლიობა, რომლებიც წარმოიშვება ტურისტების, 
მიმწოდებლების, მმართველობის ადგილობრივი ორგანოებისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის ურთიერთობისას ტურისტული საქმიანობის პროცესში. 
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ქართველი თავადების „მოკრძალებული“ (ვიდრე ნოიშვაინშტაინი!) სასახლეები 
ტრადიციული ქართული არქიტექტურის ნიმუშებია, რომლებიც ბრწყინვალედ არიან 
„ჩადგმული“ ადგილობრივ ლანდშაფტში. ალ. ჭავჭავაძის სასახლე წინანდალში XIX 
საუკუნეში საქართველოში ჩამოსული ყველა ცნობილი სტუმრის მასპინძელი იყო, დღეს 
არცერთი ტურისტული ჯგუფი არ ტოვებს საქართველოს მის უნახავად. 
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- ტურიზმში გამოყენებული ცნებით-ტერმინოლოგიური აპარატი 

 ძირითადი ცნებების განმარტებები  

ყოველი განვლილი თავი გვაძლევს საშუალებას ჩვენს მიერ ძირითად 
სპეციალობად არჩეულ ბიზნესში ეტაპობრივად მისი შეცნობის ახალ საფეხურზე 
ავიდეთ.  

მიმდინარე ეტაპზე სერიოზული ამოცანის წინაშე ვდგევართ - ჩვენ ტურიზმი უნდა 
გავიაზროთ გლობალურად - როგორც ბიზნესი, თავისი არსითა და შინაარსით. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენად გვაქვს 
ათვისებული ის ენა, რომელზეც იწერება და იკითხება ჩვენი უპირველესი ინტერესის 
რეალობა. სახელმძღვანელოს მოცემული პარაგრაფის უმთავრესი ამოცანა სწორედ ამაში 
მდგომარეობს - მოგვცეს გარკვეული შინაარსობრივი წარმოდგენა (რამდენადაც ამ 
საკითხებს ჩვენ რეგულარულად გავიხსენებთ და გავიფართოებთ ცოდნას) იმ უმთავრესი 
ცნებების დღეისათვის მიღებულ (რამდენადაც მათი შინაარსი შეიძლება კიდევ 
შეიცვალოს) სახეზე, რასთანაც გვექნება შეხება ტურიზმის საფუძვლების დაუფლების 
პროცესში. 

ქვემოთმოყვანილი ცნებების ჩამონათვალთან დაკავშირებით ერთ განმარტებას 
გავაკეთებთ: განსხვავებული ფერით მოცემული ცნებები და მათი შინაარსი აღებულია 
საქართველოს კანონიდან „ტურიზმისა და კურორტის შესახებ“ და რამდენადაც 
მიმდინარეობს ახალ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა, შესაძლებელია ტერმინთა 
განმარტებითი შინაარსი კიდევ უფრო დაზუსტდეს. 

•  ბარი - საზოგადოებრივი კვების სპეციალიზებული სამსახური, რომელიც 
სთავაზობს კლიენტებს ალკოჰოლურ და არაალკოჰოლურ სასმელებს (მარტივი 
და რთული მომზადებით), დესერტს და ცივ საჭმელებს;  

•  ბოტელი - განთავსების საშუალება, სასტუმრო, რომელიც მოთავსებულია 
ღუზაზე მდგარ გემზე; 

•  დამატებითი ტურისტული მომსახურება - ტურისტული მომსახურება, 
რომელიც მოიცავს საექსკურსიო, კულტურულ, სპორტულ, გართობის, 
სამკურნალო, საინფორმაციო და ტურისტული მომსახურების სხვა ფორმებს 

•  დესტინაცია - ტურისტული პროდუქტისა და ადგილის ერთობლიობა; 

•  ერთდღიანი ვიზიტორი (ექსკურსანტი) - ვიზიტორი, რომელიც მხოლოდ ერთი 
დღის განმავლობაში მიემგზავრება მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის 
ფარგლებს გარეთ 

•  ვიზიტორი - პირი, რომელიც ნებაყოფლობით მოგზაურობს მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილის ფარგლებს გარეთ, დასვენების, გაჯანსაღების, 
საქმიანი ან სხვა მიზნით სულ მცირე ერთი დღის განმავლობაში და არა უმეტეს 
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ერთი წლის ვადით, რომლის მოგზაურობაც არ ანაზღაურდება დროებითი 
ყოფნის ადგილის საფინანსო წყაროებიდან. 

•  კაიტერინგი - კვების მომსახურება; საზოგადოებრივი კვების ორგანიზაციის 
სახე, საზაფხულო კაფე; 

•  კაფე - სთავაზობს სტუმრებს მარტივად მოსამზადებელი კერძების შეზღუდულ 
ასორტიმენტს, უფრო სტანდარტულ მენიუს, მაგრამ საკვების მიღება ხდება 
მიმტანის მომსახურების თანხლებით; 

•  კლუბ-სასტუმრო - მომსახურების მაღალი კლასის სასტუმრო, რომელიც თავის 
მუდმივ წევრებს სთავაზობს ყველა შესაძლო მომსახურებას მესამე მხარის 
ტერიტორიაზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობით/შესვლით, რისთვისაც 
შეიძლება საჭირო იყოს სპეციალური საწევრო ბარათი; 

•  მოგზაური - ფიზიკური პირი, რომელიც მოგზაურობს მიზნის, გადაადგილების 
საშუალების და დროის მიუხედავად 

•  მოგზაურობა - მიზნისგან დამოუკიდებლად ადამიანის გადაადგილება 
სივრცესა და დროში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მოგზაურობა - ტრაველ, 
ტრიპ, ვოყაგე - არის ტერმინი, რომელსაც იყენებენ ადამიანთა დროსა და 
სივრცეში  გადაადგილების აღსანიშნავად და რომელშიც სამოგზაურო მიზნები 
დაზუსტებული არ არის. 

•  მოტელი - განთავსების საშუალება, რომლებიც განთავსებული არიან ავტო-
მაგისტრალების გასწვრივ და ორიენტირებულნი არიან ავტო-
მოგზაურებისთვის ღამისთევის უზრუნველყოფით; 

•  რეკრეაციული რესურსი - ეს არის ბუნებრივი და ანთროპოგენური გეოსისტემა, 
ბუნების ორგანო და მოვლენა, რომლებიც ხასიათდებიან სპეციფიური 
თვისებებით და შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ადამიანების გარკვეული 
კონტიგენტის დროის გარკვეულ პერიოდში ან სეზონზე დასვენებისა და 
გაჯანსაღებისათვის არსებული ტექნოლოგიებისა და მატერიალური შესაძლებ-
ლობების დახმარებით;  

•  რესტორანი - საზოგადოებრივი კვების ობიექტი,რომელიც სთავაზობს 
სტუმრებს რთული და საფირმო მომზადების საჭმელების ფართო 
ასორტიმენტს, სერვისის მაღალ დონეს, მეტრდოტელისა და მიმტანის 
მომსახურებას; კლიენ¬ტე¬ბის კულტურულ და გასართობ მომსახურებას, 
კორპორატიულ და საბანკეტე მომსახურებას; 

•  სასტუმრო - საწარმო, რომელიც ადამიანებს, რომლებიც თავის სახლში არ 
იმყოფებიან, სთავაზობს მომსახურების კომპლექსს, რომელთა შორის 
უმთავრესია განთავსება და კვება; 
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•  ტურაგენტი - იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც 
ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის რეალიზაციას 

•  ტურიზმი - ადამიანის თავისუფალი, ნებაყოფლობითი, დროებითი 
გადაადგილება თავისი საცხოვრებელი ადგილიდან დასვენების, გაჯანსაღების 
ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დათვალიერების და/ან სხვა მიზნით. 

•  ტურისტი - ფიზიკური პირი/ვიზიტორი, რომელიც ნებაყოფლობით 
მოგზაურობს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ფარგლებს გარეთ, 
დასვენების, გაჯანსაღების, საქმიანი ან სხვა მიზნით, არანაკლებ 24 საათის და 
არა უმეტეს ერთი წლის ვადით, და რომლის მოგზაურობაც არ ანაზღაურდება 
დროებითი ყოფნის ადგილის საფინანსო წყაროებიდან.  

•  ტურისტული ინდუსტრია - ტურისტული რესურსების, ტურისტული 
მომსახურების სუბიექტების და ობიექტების ერთობლიობა 

•  ტურისტული ინფრასტრუქტურა - ტურისტული რესურსების, ტურისტული 
მომსახურების სუბიექტების და ობიექტების ერთობლიობა 

•  ტურისტული მოგზაურობა - ტურისტების მოგზაურობა 24 საათზე მეტ ხანს 
განსაზღვრული მარშრუტით და დროით 

•  ტურისტული მომსახურება - საქმიანობა, რომელიც უზრუნველყოფს 
ტურისტული მოგზაურობის ორგანიზებას, ტრანსპორტირებას, განთავსებას, 
კვებას, საინფორმაციო ან სხვა საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ტურისტის 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

•  ტურისტული პროდუქტი, ტურისტული მომსახურების პაკეტი - ტურისტული 
მომსახურების ძირითად ფორმათა (განთავსება, კვება, ტრანსპორტირება, 
ექსკურსია და სხვა) არანაკლებ ორი კომპონენტისაგან შემდგარი პაკეტი, 
რომელიც აუცილებელია ტურისტის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 

•  ტურისტული რესურსები - ბუნებრივი, კულტურული, ისტორიული, 
სოციალური, რეკრეაციული და სხვა სახის ობიექტები, რომლებიც 
ემსახურებიან ტურისტების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას 

•  ტურისტული საქმიანობის სუბიექტი - იურიდიული პირი,  ინდივიდუალური 
მეწარმე ან ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ტურისტულ მომსახურებას 

•  ტურისტული ღირსშესანიშნაობები - სხვადასხვა ტიპის ადგილი და ობიექტი 
(ისტორიული ძეგლი, ეროვნული პარკი, ნაკრძალი, პლაჟი, მდინარე, ტყე, ტბა, 
მუზეუმი, კარსტული მღვიმე, სათხილამურო ტრასა, მინერალური წყალი და 
ა.შ), რომელიც ტურისტული თვალსაზრისით მიმზიდველი და გამოსადეგია 

•  ტურლიდერი - ფიზიკური პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს ტურს და 
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ტურიზმის საფუძვლები

ადგილზე ახორციელებს მის ორგანიზებას 

•  ტუროპერატორი - იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე, რომელიც 
ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის ფორმირებასა და რეალიზაციას 

•  ტუროპერატორი - ტურისტული ბაზრის აქტიური სუბიექტი, რომელიც 
უშუალოდ მონაწილეობს ტურისტული პროდუქტის დაგეგმვის, შემუშავების, 
პრომოუშენისა და გაყიდვის პროცესში კომერციული მიზნით; 

•  ტურ-პაკეტი - ტურისტული მომსახურების კომპლექტი, რომელშიც მოწესრიგე-
ბულია/გარკვეულია მიღების ადგილი, ჩასვლის დრო და ვადა, შეთანხმებულია 
ჯგუფის შემადგენლობა, მომსახურების ხარისხი და ფასი; 

•  ძირითადი ტურისტული მომსახურება - ტურისტული მომსახურება, რომელიც 
მოიცავს განთავსებით, ტრანსპორტით და კვებით (შესაძლებელია მხოლოდ 
ერთჯერადიც) მომსახურებას 

•  ჰოსტელი - კორიდორული ტიპის (საერთო საცხოვრებელი) სასტუმრო, 
რომელიც კლიენტებს სთავაზობს მინიმალურ კომფორტს და 
ორიენტირებულია ახალგაზრდების მომსახურებაზე; 

•  სამკურნალო ტურიზმი - კურორტების გამოყენება მკურნალობის,სამედიცინო 
გამოკვლევისა და სხვა სამედიცინო მომსახურების მისაღებად. 

•  ბუნებრივი სამკურნალო (საკურორტო) რესურსები - მინერალური წყლები, 
სამკურნალო ტალახები, სამკურნალოდ ვარგისი კარსტული მღვიმეები. ზღვა, 
ტყე, სამკურნალო კლიმატი და სხვა ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც 
გამოიყენება მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და რეაბილიტაციის მიზნით. 

•  საკურორტო ადგილი - ტერიტორია, რომელიც შეიცავს ბუნებრივ სამკურნალო 
რესურსებს, ვარგისია მიზნობრივი ექსპლუატაციისათვის და არ აქვს შესაბამისი 
შენობა-ნაგებობანი. 

•  კურორტი - საკურორტო ადგილი, რომელზეც განლაგებულია სამკურნალო და 
გამაჯანსაღებელი დაწესებულება, ნაგებობა და ინფრასტრუქტურის სხვა 
ობიექტები. 

•  კურორტზე არსებული სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ობიექტი - ობიექტი, 
სადაც დამსვენებელთა სამედიცინო მომსახურება, მკურნალობა და 
რეაბილიტაცია ხორციელდება უპირატესად ბუნებრივი სამკურნალო 
ფაქტორების (კლიმატი, მინერალური წყლები, სამკურნალო ტალახი და სხვა) 
საშუალებით;  

•  სანიტარიული დაცვის ზონა - საქართველოს კანონმდებლობით განსაკუთ-
რებით დაცული ტერიტორია, რომელიც საჭიროებს დაცვას ბუნებრივი 
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სამკურნალო რესურსების ნაადრევი გამოლევის, გაფუჭებისა და 
დაბინძურებისაგან. 

•  ტურისტული და საკურორტო საქმიანობის სუბიექტი (დარგის სუბიექტი) -
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ეწევა ტურისტულ და საკურორტო 
საქმიანობას. 

•  ტურისტული საქმიანობა - ტურისტული საქმიანობის სუბიექტის მიერ 
ტურისტთა განთავსების, კვების, ტურ-ოპერატორული,ტრანსპორტირების, 
საექსკურსიო, გასაჯანსაღებელი, რეაბილიტაციის, სარეკლამო-საინფორმაციო, 
კულტურული, სპორტული, საყოფაცხოვრებო, გასართობი და ა.შ. მიზნით 
გაწეული მომსახურება, რომელიც მიმართულია ტურისტის მოთხოვნილებათა 
დასაკმაყოფილებლად. 

•  საკურორტო საქმიანობა - ბუნებრივი სამკურნალო რესურსების, მათი სარგებ-
ლობისათვის აუცილებელი ნაგებობებისა და მოწყობილობების ჭაბურღილი, 
ბიუვეტი (ბიუვეტი - მინერალურ წყაროზე მოწყობილი ნაგებობა, საიდანაც 
უშუალოდ იღებენ სასმელ მინერალურ წყალს) გალერეა, სააბაზანო, ტალახით 
სამკურნალო, პლაჟები, კლიმატური პავილიონი, აეროსოლარიუმი და სხვა და 
ინფრასტრუქტურის ობიექტების (სანატორიუმი, სასტუმრო, დასასვენებელი 
სახლი, პანსიონატი, სპორტული და კულტურის ობიექტები და სხვა) 
გამოყენების ორგანიზება პროფილაქტიკის, მკურნალობის, რეაბილიტაციისა 
და გაჯანსაღების მიზნით. 

•  ტურისტული და საკურორტო ინდუსტრია - ტურისტული და საკურორტო 
საქმიანობის სუბიექტებისა და ობიექტების ერთობლიობა. 

•  ტურისტული პროდუქტი - ტურისტული მომსახურების ძირითად ფორმათა 
(კვება, ღამის თევა განთავსების სხვადასხვა საშუალებებში, სატრანსპორტო 
მომსახურება, ექსკურსიები, ტურისტული ლაშქრობები  და ა.შ.) არანაკლებ ორი 
კომპონენტისაგან შემდგარი კომპლექსი, რომელიც აუცილებელია ტურისტის 
მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად და რომლის ღირებულება შედის 
ტურისტული საგზურის ფასში;  

•  ტურისტული საგზური (ვაუჩერი) - დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს 
ტურისტის სტატუსს, მისთვის გასაწევი მომსახურების კატეგორიას და ამ 
კატეგორიით მომსახურების გარანტიას.  

•  ტური - კონკრეტული ვადით, განსაზღვრული მიზნითა და მარშრუტით 
მოგზაურობა, რომელიც უზრუნველყოფილია ტურისტული პროდუქტით. 

•  არაორგანიზებული ტურისტი - ტურისტი, რომელიც მოგზაურობს 
ინდივიდუალურად ხელშეკრულების, საგზურის, სამარშრუტო წიგნაკის 
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გარეშე. 

•  შესაბამისობის სერტიფიკატი - დოკუმენტი, რომელიც ასაბუთებს ტურისტული 
და საკურორტო მომსახურების ხარისხს და მის შესაბამისობას კონკრეტულ 
სტანდარტთან ან სხვა ნორმატიულ დოკუმენტთან. 

•  შიდა ტურიზმი - საქართველოში მცხოვრები ფიზიკური პირებისათვის 
გაწეული ტურისტული მომსახურება მათი მუდმივი საცხოვრებელი  ადგილის 
ფარგლებს გარეთ, ქვეყნის საზღვრებში. 

•  ექსკურსია - ღირსშესანიშნავი ადგილის დათვალიერება, გასეირნება ან  
გამგზავრება შემეცნებითი, სპორტული ან დასვენების მიზნით. 

•  ექსკურსანტი - ექსკურსიაში მონაწილე ფიზიკური პირი. 

•  ექსკურსიამძღოლი - ექსკურსიის ხელმძღვანელი, რომელიც  უზრუნველყოფს 
ექსკურსანტებისათვის განსაზღვრულ მარშრუტზე არსებული  
ღირსშესანიშნავი ობიექტების ჩვენებას და მათ შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას  შესაბამისი ტურისტული სუბიექტის მიერ დამტკიცებული 
მეთოდური  დოკუმენტაციის მიხედვით. 

•  ტურისტული ლაშქრობა - დასვენების, მოგზაურობისა და გაჯანსაღების  
პროცესი, რომლის აუცილებელი კომპონენტებია კვება, ღამის თევა, ექსკურსია 
და  აქტიური საშუალებებით (ფეხით, ცხენით, ველოსიპედით, თხილამურებით 
და ა.შ.)  გადაადგილება. 

•  ტურისტული მოგზაურობა - ტურიზმის ფორმა, რომლის აუცილებელი 
კომპონენტებია კვება, ღამის თევა და ექსკურსია. 
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- მოგზაურობა და ტურიზმი 

მოგზაურობა და ტურიზმი – ეს არის ბიზნესის (საქმიანი აქტივობის) მონათესავე 
სფეროების კომპლექსი (კლასტერი). ტურიზმთან ყველაზე ახლო მდგომი პროფესიაა 
ტურების გავრცელება ანუ ტურისტული სააგენტოების საქმიანობა – ტურიზმში უშუა-
ლოდ ჩართულია ავიაკომპანიები, მანქანების გამქირავებელი კომპანიები, რკინიგზა, 
ავტობუსები, სასტუმროები და რესტორნები. მონათესავე ბიზნესად შეგვიძლია 
წარმოვიდგინოთ საფინანსო სტრუქტურები, რომლებიც დაკავებულნი არიან მომსახუ-
რების სფეროს განვითარების დაფინანსებითა და სხვა. 

იმისათვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ „ტურიზმის“, როგორც ცნების სრული განმარ-
ტება, განსაზღვრება, აუცილებელია განხილული იქნეს ტურიზმის მრავალასპექტიანობა 
და მისი ურთიერთქმედება საქმიანი აქტივობის სხვა სახეებთან. ერთიანი განსაზღვრების 
არარსებობა ართულებს ტურიზმის, როგორც სასწავლო დისციპლინის შესწავლასაც. 

ტურიზმის შესწავლა მეცნიერული თვალთახედვით უკანასკნელ პერიოდში 
მეცნიერების სხვადასხვა დარგების წარმომადგენელთა ინტერესის საგანი გახდა. ამასთან 
დაკავშირებით წარმოიშვა ტერმინებისა და ზუსტი განმარტებების დამუშავების 
აუცილებლობა. ეს პრობლემა არ აღმოჩნდა ისეთი მარტივი, როგორც ეს ერთი შეხედვით 
ჩანს. მისით დაკავებულია მრავალი ორგანიზაცია, მათ შორის ერთა ლიგა, გაერო, 
მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია და სხვა. 

საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად უბრუნდებიან ხოლმე ტერმინების 
განმარტების თემას საერთაშორისო სტატისტიკის პრინციპების შეთანხმების მიზნით. ასე 
მაგალითად, განმარტება „საერთაშორისო ტურისტი“ დამტკიცდა 1937 წელს ერთა ლიგის 
სტატისტიკის ექსპერტთა კონფერენციაზე. 1950 წელს ოფიციალური ტურისტული 
ორგანიზაციების საერთაშორისო კავშირმა (დღევანდელი მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაცია) დააზუსტა „ტურისტის“ ცნება, შემოიღო რა ახალი განმარტებები: 
„ექსკურსანტი“ და „ტრანზიტული მოგზაური“. ამასთან ზუსტად გამიჯნა ეს კატე-
გორიები ცნებისაგან „ტურისტი“. 

დიდი ინტერესი გამოიწვია გაერთიანებელი ერების ორგანიზაციის ტურიზმისა 
და საერთაშორისო მოგზაურობების კონფერენციამ (რომი, 1963 წელი), რომელმაც 
შეიმუშავა „ტურისტის“ ცნების თანამედროვე დეფინიცია. რომის კონფერენციამ თავისი 
რეკომენდაციებით მხარი დაუჭირა ახალ ცნებას - „ვიზიტორი“ (ადამიანი, რომელიც 
გადაადგილდება ტერიტორიაზე, რომელიც არ წარმოადგენს მის მუდმივ საცხოვრებელ 
ადგილს, ნებისმიერი მიზნით, მხოლოდ არა სამუშაოდ და რომელიც არ მიიღებს არანაირ 
ანაზღაურებას დროებითი ყოფნის ადგილის საფინანსო წყაროებიდან). ვიზიტის 
ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, კონფერენციამ დაადგინა ვიზიტორთა ორი 
კატეგორია: 1. როდესაც ვიზიტი ტოლი ან მეტია 24 საათისა, და 2. როდესაც ვიზიტი 24 
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საათზე ნაკლებია. შესაბამისად შემუშავდა ორი ახალი ტერმინი: „ტურისტი“ და 
„ექსკურსანტი“. 

1989 წელს, ტურიზმის საპარლამენტთაშორისო კონფერენციაზე, ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, მიღებულია „ჰააგის დეკლარაცია“ ტურიზმის 
შესახებ. ჰააგის დეკლარაციაში ტურიზმი გამოცხადებულია საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის, ხალხთა დაახლოების, ინდივიდუალური და კოლექტიური განვითარების 
ინსტრუმენტად და მოუწოდებს პარლამენტებს, მთავრობებს, ტურისტულ საქმიანობაზე 
პასუხისმგებელ სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებს, ასოციაციებსა და 
დაწესებულებებს გაიზიარონ ამ დეკლარაციაში ჩამოყალიბებული პრინციპები. 
დეკლარაციაშივე მოცემულია გარკვეული ტურისტული ცნებების (მაგ.: „უცხოელი 
ტურისტი“ და ა.შ.) გაგების განახლებული რედაქცია. დეკლარაციაში მოცემულია 
ტურიზმის 10 ძირითადი პრინციპი, რომელთაც უნდა დაეფუძნოს დარგის განვითარება 
უახლოეს მომავალში.  

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ცალკეული ქვეყნები ამ ცნებებისა და 
კატეგორიების შესაბამისი ქვეყნების კანონმდებლობით მიღებისას ხშირად სარგებლობენ 
საკუთარი, ჯგუფური და ასევე გარკვეული ეკონომიკური ინტერესებით. 

 

1. მოგზაურობა 

მოგზაურობა და ტურიზმი – ორი განუყოფლად დაკავშირებული ცნებებია, 
რომლებიც გარკვეულად ახასიათებს ადამიანის ყოფაცხოვრებას. ეს არის დასვენება, 
აქტიური გართობა, გარე სამყაროს შემეცნება, ვაჭრობა, მკურნალობა და ადამიანის 
საქმიანობის სხვა სახეობა. ამასთან ყოველთვის სახეზე გვაქვს გარკვეული მოქმედება, 
რომელიც განსაზღვრავს და გამოარჩევს მოგზაურობას კონკრეტული მოქმედების 
სხვადასხვა სფეროდან – ადამიანის გადაადგილება მისი ჩვეულებრივი საცხოვრებელი 
ადგილიდან სხვა ადგილზე, ქვეყანაში, კონტინენტზე.  

მოგზაურობის ეგიდით შეიძლება გადაადგილდნენ: ცალკეული ინდივიდები, 
ადამიანთა ჯგუფები, რომლებსაც აერთიანებთ საერთო მიზნები და ამოცანები; 
ექსპედიციები, მათ შორის სამხედრო ექსპედიციები, რომელთა შემადგენლობაში 
შესაძლებელია იყოს რამოდენიმე ასეული ან ათასი სპეციალისტი, ასევე დიპლომატები, 
მიგრანტები და გადასახლებულები (ადგილნაცვალი).  

ცალკეული ხალხებისათვის მოგზაურობა – ცხოვრების წესია, რომელიც ჩამოყა-
ლიბებულია საუკუნეების მანძილზე და რაც განპირობებულია საცხოვრებელი ადგილის 
კლიმატური პირობებით. მათ ძირითადად მიეკუთვნებიან მომთაბარე ტომები: 
ბელუჯები, ბედუინები, ბოშები და სხვა. (საქართველოს სინამდვილეში – ბუნებრივი 
რესურსებისა და კლიმატური პირობებისაგან განპირობებული კავკასიის მთიანი 
რეგიონების მკვიდრი მოსახლეობის - თუშები „მომთაბარეობა“). მომთაბარეები თავიანთ 
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საქონელთან ერთად მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდებიან საძოვრების 
ათვისების პარალელურად. მუდმივად მიგრირებენ პაკისტანიდან ავღანეთში; სეზონუ-
რი სასოფლო-სამეურნეო მუშები მუდმივად მოძრაობენ ამერიკის სამხრეთიდან ჩრდი-
ლოეთისაკენ (საქართველოს მაგალითზე ეს მოვლენები ნათლად არის გამოკვეთილი 
სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე, უკანასკნელ წლებში კი უკვე არა მხოლოდ ამ 
რეგიონზე, მუდმივი მაცხოვრებლების სეზონური გადაადგილებით როგორც რუსეთში 
(უფრო ადრეულ პერიოდში) ასევე თურქეთში და საბერძნეთში, ევროპის ცალკეულ 
ქვეყნებში – ჰოლანდია, გერმანია და ა. შ.). 

მოგზაურობა – ეს არის ტერმინი, რომელსაც გააჩნია მნიშვნელოვანი შემეცნებითი 
აზრი და რომელიც აღნიშნავს ადამიანის გადაადგილებას დროსა და სივრცეში. ამრიგად 
მოგზაურობა – ეს არის ადამიანების გადაადგილება დროსა და სივრცეში; ხოლო 
ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს, მიუხედავდ მისი მიზნის, მიმართულების, 
გადაადგილების საშუალებების და დროის შუალედისა, იწოდება როგორც მოგზაური. 

მოგზაურობის განსაკუთრებული სახეობებიდან გამომდინარე მოგზაურს შეგვიძ-
ლია ვუწოდოთ ზღვაოსანი, კოსმონავტი, ბიზნესმენი, ნატურალისტი და ა.შ. გამომ-
დინარე მიზნებიდან, მიმართულებიდან, გადაადგილების საშუალებებიდან და სხვა 
მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებმნიშვნელოვანი მახასიათებლებიდან. შეგვიძლია კიდევ 
უფრო დავაზუსტოთ მოგზაურობის ორიენტაცია. მოგზაურობის გარკვეული ხასიათის, 
მისი ორგანიზაციისა და განხორციელების პირობებიდან, მოგზაურობა შეგვიძლია 
განვიხილოთ როგორც ტურისტული მომსახურების შემადგენელი ნაწილი. სტატის-
ტიკური მიზნებისათვის მოგზაურ ადამიანს უწოდებენ „მნახველს“ („ვიზიტორი“). 

ამასთან ტერმინი „მოგზაურობა“ იხმარება ტურიზმის აღწერისთვის იმ ადგილი-
დან (ქალაქი, ქვეყანა), საიდანაც ის ჩამოვიდა, და მოიცავს მოგზაურობისათვის 
განკუთვნილ მთელ დროს. მონახულების აღწერისათვის, მიმღებ მხარესთან (ქალაქი, 
ქვეყანა) მიმართებაში, გამოიყენება ტერმინი „ჩასვლა“. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
„მოგზაურობა“ მოიცავს მთელ პერიოდს, რომელშიც ნებისმიერი პირი დაკავებულია 
ტურიზმით, მაშინ, როცა „ჩასვლა“ - ამ პერიოდის მხოლოდ ნაწილია. სწორედ ამიტომ ის 
გამოიყენება მხოლოდ ხანგრძლივობასთან მიმართებაში. ეს უკანასკნელი ერთდღიანი 
მოგზაურებისათვის (ექსკურსანტი) იზომება საათებში, ხოლო „ჩამსვლელი“ 
მოგზაურებისათვის ჩასვლის ადგილზე გატარებული ღამისთევებით, რაშიც  მოიაზრება 
ჩასვლის ადგილზე გატარებული დღე-ღამე.  

„ღამისთევის“ პრაქტიკული განმარტება ერთი შეხედვით ჩანს მარტივ საქმედ. ზოგ 
შემთხვევებში მისი განსაზღვრა არც თუ ისე იოლია. მაგალითად - ახორციელებს თუ არა 
„ღამისთევას“ ავტომობილით (საკუთარი/ნაქირავები) მოგზაური, რომელიც 
დასვენებისათვის რამოდენიმე საათით ჩერდება მოტელში და იმავე ღამეს აგრძელებს 
მოძრაობას? ან როგორ შევაფასოთ ადამიანი, რომელიც ახლობლების მოსანახულებლად 
მიდის (რომლებიც ცხოვრობენ მისი მუდმივი საცხოვრებლის მიღმა) და უკან ბრუნდება 
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ტურიზმის საფუძვლები

შუაღამის შემდეგ? ამ და სხვა მსგავსი შემთხვევებისათვის მსოფლიო ტურისტულ 
ორგანიზაციას აქვს ორი სარეკომენდაციო კრიტერიუმი: 1. დანიშნულების ადგილზე 
ჩასვლისა და წამოსვლის რიცხვები უნდა იყოს განსხვავებული; 2. მოგზაურმა ადამიანმა 
ფაქტიურად ღამე უნდა გაათიოს ჩასვლის ადგილზე არსებულ კოლექტიურ ანდა კერძო 
განთავსების საშუალებაში.   

გარკვეული ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობა იძლევა საშუალებას ზუსტად 
განვსაზღვროთ მოგზაურობის რიცხობრივი პარამეტრები. ასე მაგალითად, აშშ-ს 
აღწერის ბიურომ, რომელიც აწარმოებს ეროვნული შიდა მოგზაურობის კვლევას, 
მოგზაურობას მისცა შემდეგი განმარტება: „გადაადგილება საცხოვრებელი ადგილიდან 
100 მილზე მეტ მანძილზე“. 

თუმცა „ეროვნული მოგზაურობების მიმოხილვაში“ (1963 და 1967 წლები) 
გამოიყენება განმარტება, რომელსაც ემატება შემდეგი სიტყვები „ან ქალაქგარეთ, ერთი ან 
რამოდენიმე ღამით“. აშშ-ის ტურიზმის მონაცემთა ცენტრი, რომელიც ვაშინგტონში 
მდებარეობს, იყენებს განმარტებას, რომელიც განსაზღვრულია აშშ-ის აღწერის ბიუროს 
მიერ. 

ისევე, რიგორც აღწერის ბიურომ, ტურიზმის მონაცემთა ცენტრმაც განმარტებიდან 
_ „მოგზაურობა“, გამორიცხა მგზავრობის შემდეგი სახეები: 

- საზღვაო გემების, მატარებლების, თვითმფრინავების და ა.შ. ეკიპაჟების 
მოგზაურობა; 

- სამუშაოს საძებნელად გასულ პირთა მოგზაურობა რეგიონებსა და ქვეყნებს 
შორის; 

- სწავლის მიზნით წასულ პირთა მოგზაურობა. 

 

2. ტურიზმი 

ტურიზმი, როგორც მოგზაურობის კერძო შემთხვევა, ხასიათდება გარკვეული 
შეზღუდვებით, ზუსტი დახასიათებითა და წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული 
ცნებით-ტერმინოლოგიური აპარატით. მოგზაურობისაგან განსხვავებით ტურიზმი 
განიცდის ეკონომიკის ცალკეული დარგების ძლიერ გავლენას და ხასიათდება შინაგანი 
ბუნების ორმაგი ხასიათით (დუალიზმით): - ერთის მხრივ, მოგზაურობის 
განსაკუთრებული, მასობრივი სახე და მეორეს მხრივ - საქმიანობა (ბიზნესი), რომელიც 
უზრუნველყოფს მოგზაურობის ორგანიზაციასა და განხორციელებას. 

კლასიკური განმარტების თანახმად: 

ტურიზმი - ეს არის ადამიანების დროებითი გადაადგილება მუდმივი საცხოვ-
რებელი ადგილიდან სხვა ქვეყანაში, ან სხვა ადგილზე თავისი ქვეყნის შიგნით, თავისუ-
ფალ დროს, სიამოვნების მიღების და დასვენების, ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, 



150

სტუმრობის, შემეცნებითი, პროფესიულ-საქმიანი მიზნით; ჩასვლის ადგილზე 
ანაზღაურებადი საქმიანობის გარეშე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ: 

ა) განმარტებაში არსებული შეზღუდვების გარკვეული ნაწილი ატარებს ეკონო-
მიკურ ხასიათს, რაც განპირობებულია ტურიზმის ადგილით თანამედროვე 
განვითარებულ საზოგადოებაში; 

ბ) განმარტების შინაარსი გამომდინარეობს საერთაშორისო ტურისტული სტა-
ტისტიკის მიზნებისა და პრინციპებიდან, რომლებიც, თავის მხრივ, ითვალის-
წინებენ ეკონომიკის, დაგეგმვის, აღრიცხვისა და სხვა აუცილებელ პრინციპებს; 

გ) მის შინაარსში გათვალისწინებულია ის მოთხოვნები, რომლებიც ჩამოყალიბე-
ბულია ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური (ბიზნეს) კატეგორიის არსის საერ-
თაშორისო გაგებით, რომელიც ითვალისწინებს სტატისტიკური შეფასებისა და 
შედარებითობის აუცილებლობას. 

 

ტურიზმის ძირითადი თავისებურებები 

1. მოგზაურობისაგან განსხვავებით ტურიზმი - ეს არის ადამიანთა გადაადგილება 
დროის საკმაოდ მოკლე მონაკვეთში. 

ხანგრძლივვადიანი მოგზაურობები ხორციელდება ერთეული (საკმარისად 
შეძლებული) ადამიანების მიერ, ტურიზმი კი არის XX საუკუნის მასობრივი მოვლენა, 
რომელმაც თავისი განვითარება დაუკავშირა თანამედროვე საზოგადოებაში არსებულ 
სოციალურ-ეკონომიკურ სიტუაციას (ასეთი მიდგომაც შეიძლება საკამათო გახადოს 
უკანასკნელი წლების კოსმოსურმა პროექტებმა): მხედველობაშია ის გარემოება, რომ 

- ადამიანებმა (განსაკუთრებით დაქირავებულმა მუშაკებმა) საყოველთაოდ 
მიიღეს მოკლევადიანი (2-3 კვირა) ყოველწლიური დასვენების უფლება; 

- მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანების 
ცხოვრების საერთო დონე ამაღლდა;  

- გარკვეულ ნაწილს (ე.წ. „საშუალო ფენა“) გაუჩნდა შესაძლებლობა საკუთარი 
შემოსავლებიდან გამოეყოთ გარკვეული სახსრები დასვენების ან 
მიზნობრივი მოკლევადიანი მოგზაურობისათვის.  

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სატრანსპორტო საშუალებების განვითარებამ, 
განსაკუთრებით კი საჰაერო ტრანსპორტის განვითარებამ, შესაძლებელი გახადა 
დედამიწის თითქმის ყველა კუთხეში მოხვედრა. 

საერთაშორისო სტატისტიკის თანახმდ ტურიზმის საერთო მოცულობაში 
ყველაზე დიდი წილი მოდის:  
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- ე.წ. „გამოსასვლელი დღის ტურიზმზე“ (2-3 დღე),  
- მას მოსდევს მოკლევადიანი (6-7 დღე) ტურისტული მოგზაურობები,  
- შედარებით მცირე ადგილი უკავია 8-12 დღიან ტურებს.  

ყველა დანარჩენი, უფრო ხანგრძლივპერიოდიანი ტურისტული მოგზაურობები, 
იმდენად მცირეა, რომ საერთაშორისო სტატისტიკაში არც კი განიხილავენ. 

2. ტურიზმის, როგორც ტერმინის შინაარსში ძალზე მნიშვნელოვანია ზუსტად 
განისაზღვროს თუ რას ნიშნავს „მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი“. ტურიზმი 
გულისხმობს ადამიანების გამგზავრებას თავისი მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილიდან მოგზაურობის მიზნით. გადაადგილებები მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილის ფარგლებში (მაგ. სამსახურში სიარული, რა მანძილზეც არ უნდა 
ხორციელდებოდეს), არ განეკუთვნება ტურიზმს.  

იმ ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს ჩაწერის სამართლებრივი ინსტიტუტი, „მუდმივი 
საცხოვრებელი ადგილი“ არის ჩაწერის ადგილი, რომელიც რეგისტრირებულია 
შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურის მიერ. იქ სადაც ასეთი ინსტიტუტები მოხსნილია, 
პრაქტიკაში გვხვდება განსხვავებული ცნებითი კატეგორია - მუდმივად ცხოვრების 
ჩვეულებრივი ადგილი. იგი ისაზღვრება დროით, რომლის განმავლობაშიც ადამიანი 
მუდმივად ცხოვრობს ერთი და იმავე ადგილზე (სოფელი, რაიონი, ქალაქი). ამასთან 
ერთად აუცილებელია, ყოველი განსაზღვრული ადგილის, რაიონისა და ქვეყნის, ასევე 
მოსახლეობის კატეგორიის შესაბამისად განისაზღვროს ის ხალხი (ის კატეგორია) 
რომლებიც განეკუთვნებიან მუდმივ მაცხოვრებლებს ან სტუმრებს. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით შიდა ტურიზმის 
სტატისტიკისათვის, ძალზე მნიშვნელოვანია განისაზღვროს მოსახლეობის კატეგორია, 
რომლებიც ასრულებენ ყოველდღიურ გადაადგილებებს განსაზღვრულ დროში და 
მანძილზე სამუშაოზე მისვლის მიზნით (რამდენადაც ეს საკითხი როგორც 
კილომეტრაჟის, ასევე დროის მიხედვით ძალზე დიფერენცირებულია):  

- პატარა ქალაქებისათვის ეს შეიძლება იყოს 20-30 წუთი რამოდენიმე 
კილომეტრის მანძილზე;  

- მაშინ, როდესაც დიდი ქალაქებისათვის შეიძლება იყოს დრო 2-3 საათამდე 
და მანძილი 50-100 კილომეტრზე მეტი.  

- ასევე აუცილებელია განისაზღვროს ის მინიმალური დრო, რომელიც 
შეიძლება არ იმყოფებოდეს ადამიანი ამ ადგილზე;  

- გასათვალისწინებელია ასევე ადმინისტრაციული ტერიტორიის 
ადგილმდებარეობა, განსხვავება და თავისებურება (პატარა სოფლის 
მაცხოვრებლისთვის მოგზაურობა 70 კილომეტრზე შეიძლება იყოს 
შორეული მოგზაურობა; მაშინ, როდესაც თანამედროვე ქალაქ-გიგანტებში ეს 
მანძილი ქალაქის საზღვრებში მდებარეობს).  
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განმარტების შინაარსიდან გამომდინარე საინტერესოა კიდევ ერთი საკითხი - 
მიეკუთვნებიან თუ არა ტურისტის კატეგორიას „მოაგარაკეები“, რომლებიც 
გამოსასვლელ დღეებში მიემგზავრებიან თავის აგარაკებზე მუდმივი საცხოვრებელი 
(ჩაწერის) ადგილიდან ზოგჯერ 100-120 კილომეტრის დაცილებით? მითუმეტეს, რომ 
თავისი ხასიათით ასეთი გადაადგილება, ჩვენს სინამდვილეში, დასვენებასთან კი არა, 
მძიმე ფიზიკურ შრომასთან უფროა დაკავშირებული. 

3. განმარტებაში არსებული ცნება „თავისუფალი დრო“ გამომდინარეობს 
ტურიზმის, როგორც დასვენების საშუალების განმარტებიდან. თუმცა ასეთი 
განსაზღვრება არც თუ მთლად სამართლიანია ტურიზმის ცალკეული 
სახეობებისათვის (მაგ. პროფესიულ-საქმიანი), რომელთა მონაწილენი 
უმთავრესად ახორციელებენ მოგზაურობას როგორც მივლინებაში გაგზავნილი 
სპეციალისტები. 

4. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კატეგორიას განეკუთვნება ტურიზმის მიზანი. იგი 
საშუალებას იძლევა ზუსტად განისაზღვროს საქმიანობის სახეები, რომლებიც 
განეკუთვნება ტურიზმს, და რომლებიც ხვდებიან შეღავათიანი საბაჟო, 
საგადასახადო და სხვა რეჟიმის ქვეშ ცალკეულ ქვეყნებში ტურიზმისათვის 
ჩამოყალიბებული კანონმდებლობის შესაბამისად. დღეისათვის მიღებული 
განმარტების თანახმად ტურიზმის ძირითადი მიზანია: გართობითი 
(ატრაქციული), რეკრეაციული და შემეცნებითი. მნიშვნელობით მეორე პლანზეა 
მიზნები, რომლებიც ემსახურება ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და 
მკურნალობას, შემდეგ მოდის პროფესიულ-სამსახურებრივი, სტუმრობა და ა.შ. 

 

 

  



153

ტურიზმის საფუძვლები

- ტურისტი - როგორც ტურიზმის სუბიექტი 

ტურიზმის სისტემის სუბიექტს წარმოადგენს ადამიანი-ტურისტი, რომელიც 
აღნიშნულ სფეროში იკმაყოფილებს თავის მოთხოვნილებებსა და სურვილებს. 
ტურიზმის ეკონომიკური ასპექტების გაგებისათვის აუცილებელია გავაანალიზოთ 
ცნების „ტურისტი“ ევოლუცია. აღნიშნული ცნების პირველი საერთაშორისო განმარტება 
მიღებული იქნა 1937 წელს ერთა ლიგის (გაერთიანებული ერების წინამორბედი) 
ექსპერტთა კომიტეტის მიერ სტატისტიკის საკითხებში. რეკომენდირებული იყო 
ტურისტი ეწოდებინათ პირისათვის, რომელიც ხასიათდებოდა შემდეგი ნიშნებით: 
გადაადგილება, დროებითი ყოფნა გარკვეულ ადგილზე, შრომასა და გამომუშავებასთან 
კავშირის გარეშე. ამის საფუძველზე ყალიბდებოდა შემდგომშიც ცნებით-
ტერმინოლოგიური აპარატი ტურიზმში 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონფერენციაზე ტურიზმისა და 
მოგზაურობის საკითხებთან დაკავშირებით (რომი, 1963 წელი) გაკეთდა რეკომენდაცია 
სტატისტიკური მიზნისათვის გამოყენებულიყო ცნება „სტუმარი/მნახველი“. ამ ცნების 
ქვეშ მოიაზრებოდა ნებისმიერი პირი, რომელიც მოგზაურობდა ნებისმიერ ადგილზე, 
რომელიც მისი მუდმივი საცხოვრებლის მიღმა მდებარეობდა, დროით, რომელიც 
ერთდროულად არ აჭარბებდა 12 თვეს, რომლის მოგზაურობის მთავარ მიზანს არ 
წარმოადგენდა მონახულების ადგილის წყაროებით ანაზღაურებადი საქმიანობით 
დაკავება. ამასთან ტერმინი „მოგზაურობა“ იხმარება ტურიზმის აღწერისთვის იმ 
ადგილიდან (ქალაქი, ქვეყანა), საიდანაც ის ჩამოვიდა, და მოიცავს მოგზაურობისათვის 
განკუთვნილ მთელ დროს. მონახულების აღწერისათვის, მიმღებ მხარესთან (ქალაქი, 
ქვეყანა) მიმართებაში, გამოიყენება ტერმინი „ჩასვლა“. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
„მოგზაურობა“ მოიცავს მთელ პერიოდს, რომელშიც ნებისმიერი პირი დაკავებულია 
ტურიზმით, მაშინ, როცა „ჩასვლა“ - ამ პერიოდის მხოლოდ ნაწილია. სწორედ ამიტომ ის 
გამოიყენება მხოლოდ ხანგრძლივობასთან მიმართებაში. ეს უკანასკნელი ერთდღიანი 
მოგზაურებისათვის (ექსკურსანტი) იზომება საათებში, ხოლო „ჩამსვლელი“ 
მოგზაურებისათვის ჩასვლის ადგილზე გატარებული ღამისთევებით, რაშიც  მოიაზრება 
ჩასვლის ადგილზე გატარებული დღე-ღამე.  

1993 წელს გერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტატისტიკის კომისიამ მიიღო 
მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მიერ მომზადებული რეკომენდაციების პაკეტი 
ტურიზმის სტატისტიკასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც მოგზაურთა ყველა 
ტიპი, რომლებიც ტურიზმით არიან დაკავებულნი, განიმარტებიან როგორც 
„მომნახულებელი/ვიზიტორი“. იმ დროს, როდესაც მოგზაური აღნიშნავს ნებისმიერ 
ადამიანს, რომელიც ახდენს გადაადგილებას ორ ან მეტ ადგილს შორის, განსაზღვრება 
„ვიზიტორი“ - ატარებს შედარებით შემოზღუდულ ხასიათს. აქედან გამომმდინარე, ის 
წარმოადგენს ტურიზმის სტატისტიკის მთელი სისტემის კონცეფციის საფუძველს, 
რომელიც იძლევა საშუალებას შედარებით ზუსტად განვსაზღვროთ (განვასხვავოთ) 
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მოგზაური ადამიანების ის ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს სტატისტიკური კვლევების 
ობიექტს ტურიზმში.  

 

 

                                                                       გადის „ჩვეული გარემოს“ მიღმა 

მოგზაურთა კლასიფიკაცია                                                                  კი      არა 

                                                            12 თვეზე ნაკლები დროით 

                                                                                                                 კი      არა 

                   არ ასრულებს ანაზრაურებად სამუშაოს 

კი      არა 

 

 

                           ღამისთევით 

                              კი          არა 

 

 

 

ტერმინი „ვიზიტორი“ მოიცავს ადამიანების 2 კატეგორიას:  

ტურისტებს (ღამისმთეველ ვიზიტორებს) და ექსკურსანტებს (ერთდღიან ვიზიტორებს). 

ტურისტი - ვიზიტორი, რომელიც ჩასვლის ადგილზე, განთავსების კოლექტიურ 
ან კერძო საშუალებებში ახორციელებს ერთ ღამისთევას მაინც. მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაციის რეკომენდაციების თანახმათ იგივე კატეგორიას მიეკუთვნებიან უცხო 
ქვეყნის საჰაერო და საზღვაო ხომალდების ეკიპაჟის წევრები, რომლებიც ახდენენ 
მიმღები ქვეყნის განთავსების საშუალებებში ღამისთევას, ხომალდებში სარემონტო 
სამუშაოების, ან ეკიპაჟების შეცვლის დროს. 

ტურისტი (კიდევ უფრო კონკრეტულად) – ტურის, ტურისტული პროდუქტის ან 
ტურისტული მომსახურების მომხმარებელი;  

- გარკვეული ადგილის, დასახლებული პუნქტის, ტერიტორიის ან ქვეყნის 
მომნახულებელი, მიუხედავად მისი მოქალაქეობის, ეროვნების, სქესის, ენის და 
რელიგიური მრწამსისა; რომელიც იმყოფება ახალ ადგილზე 24 საათზე მეტ 
(მაგრამ 12 თვეზე ნაკლებ) დროს კალენდარული წლის განმავლობაში;  

მოგზაური

ერთდღიანი 
ვიზიტორები - 
ექსკურსაანტები 

ვიზიტორები 
ღამისთევით - 
ტურისტები 

სხვა მოგზაურები
ვიზიტორები
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- ან რომელიც იმყოფება თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის გარეთ 
თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე და ახალ ადგილზე გაათევს ერთ ღამეს მაინც; 
ამასთან, რომელიც მოგზაურობს სიამოვნების მიღების, ან შემეცნებითი, 
სამკურნალო, საქმიანი მიზნით.  

- აუცილებელი პირობაა, რომ დროებით ადგილსამყოფელში ის არ იყოს 
დაკავებული ისეთი საქმიანობით, რომელიც ანაზღაურდება ადგილობრივი 
ფინანსებით. 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე, მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის 
სტატისტიკის კომისიის რეკომენდაციების თანახმად, ცნება „ტურისტი“ გამოიყენება 
შემდეგ პირებთან მიმართებაში: 

- რომლებიც ახორციელებენ მოგზაურობას მათთვის ჩვეული საცხოვრებელი 
გარემოს მიღმა; 

- იმყოფებიან ჩასვლის ადგილზე დროებით; 

- მოგზაურობენ ტურისტული მიზნით (დასვენება, რეკრეაცია, ნაცნობებისა და 
ნათესავების მონახულება, საქმიანი და პროფესიული მიზნით, სამკურნალოდ, 
რელიგიური მოტივებით და სხვა) და გამორიცხავენ ჩასვლის ადგილზე 
ანაზღაურებად საქმიანობას ფინანსირების ადგილობრივი წყაროებიდან. 

მხოლოდ ყველა ამ პირობის შესრულების შემთხვევაში შეიძლება მოგზაურ პირს 
მივანიჭოთ „ტურისტის“ სტატუსი. 

გაერთიანებული ერების სტატისტიკის კომისიის მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციების აღიარების მიუხედავად, რიგი ქვეყნები გარკვეულად გვერდს უვლიან 
მათ და იყენებენ საკუთარ განმარტებებს. მაგალითად, რიგი ქვეყნები საერთაშორისო 
ტურისტებად თვლიან მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც იმყოფებიან მათ ქვეყანაში 
მინიმუმ 3 დღით, სხვენი - არანაკლებ 2 კვირით; ხშირ შემთხვევაში ტურიზმის 
სტატისტიკაში რთავენ ტრანზიტულ მოგზაურებს; საექსკურსიო მოგზაურობებს სულ 
უფრო ხშირად განიხილავენ როგორც ტურიზმის კერძო შემთხვევას და მათაც ასახავენ 
სტატისტიკურ ცნობარებში. 

ტურისტების კატეგორიას არ განეკუთვნებიან და ტურისტულ სტატისტიკაში არ 
აღირიცხებიან მოგზაურთა შემდეგი კატეგორიები: 

- პირები, რომლებიც ახორციელებენ გადაადგილებებს თავიანთ ჩვეულ 
გარემოში (რეგულარული მოძრაობა სახლიდან სამსახურამდე, 
სასწავლებლამდე; სზღვრისპირა მუშაკები, რომელთაც რეგულარულად 
უხდებათ თუნდაც საზღვრის გადაკვეთა); 

- ადამიანები, რომლებიც იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს (ხანგრძლივვადიანი 
მიგრანტები, რომელთა გეგმიური ყოფნა ჩასვლის ადგილზე აჭარბებს 12 თვეს; 
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ადამიანები, რომლებიც იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს ქვეყნის შიგნით); 
ადამიანები, რომელთაც არ გააჩნიათ განსაზღვრული „საცხოვრებელი ადგილი“ 
(მომთაბარეები, მოხეტიალეები, დევნილები/ლტოლვილები); 

- ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ ადგილებში, სადაც ასრულებენ 
ანაზღაურება სამუშაოს (დროებითი მიგრანტები - რომელთა გეგმიური ყოფნა 
ჩასვლის ადგილზე შეადგენს 12 თვეს ან ნაკლებს; სეზონური მუშები; 
მსახიობები, ლექტორები და ა.შ.; 

- სხვა პირები, რომლებიც ტრადიციულად არ აღირიცხებიან ტურიზმის 
სტატისტიკაში (ტრანზიტული მგზავრები - მიმღებ ქვეყანაში არაკანონიერი 
გზით შესვლის შემთხვევაში; სამხედრო მოსამსახურეები - სამსახურის 
ადგილზე და უკან გადაადგილებისა და მანევრების დროს; საკონსულოს 
თანამშრომლები, დიპლომატები და მათი ტანმხლები პირები). 

ზემოთაღნიშნული განმარტების შესაბამისად (ადექვატურად) შესაძლებელია 
გამოვყოთ ტურისტების კატეგორიები: საერთაშორისო ტურისტი, შიდა ტურისტი, 
ექსკურსანტი და მნახველი. 

საერთაშორისო (უცხოელი) ტურისტი. 1937 წელს ერთა ლიგის სტატისტიკურ 
ექსპერტთა კომიტეტში საერთაშორისო ტურისტს მიეცა შემდეგი განმარტება: პირი, 
რომელიც მოგზაურობს ტურიზმის მიზნით სხვა ქვეყანაში, რომელიც არ წარმოადგენს 
მის საცხოვრებელ ადგილს და იმყოფება მისთვის ჩვეული გარემოს საზღვრებს გარეთ 
არანაკლებ 24 საათს, ანაზღაურებადი საქმიანობის გარეშე. ეს განმარტება უმნიშვნელოდ 
შეიცვალა ოფიციალური ტურისტული ორგანიზაციების საერთაშორისო კავშირის მიერ 
1950 წელს (დუბლინი, ირლანდია). 1989 წელს, ტურიზმის საპარლამენტთაშორისო 
კონფერენციაზე, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, მიღებულ იქნა ე.წ. „ჰააგის დეკლარაცია“ ტურიზმის შესახებ, რომელშიც 
მოცემულია „უცხოელი ტურისტის“ კიდევ უფრო დაზუსტებული განმარტება - 
„უცხოელი ტურისტი“ არის ადამიანი: 

- რომელიც აპირებს მოგზაურობას ან მოგზაურობს ნებისმიერ ქვეყანაში, გარდა 
იმ ქვეყნისა, რომელიც მის საცხოვრებელ ადგილს წარმოადგენს; 

- რომლის ვიზიტის მთავარი მიზანია ქვეყანაში მოგზაურობა ან ყოფნა არა 
უმეტეს 3 თვის განმავლობაში, იმ გამონაკლისების გარდა, როდესაც 
ნებადართულია ქვეყანაშიყოფნა 3 თვეზე მეტი ვადით, ან 3 თვიან ნებართვას 
ვადა გაუგრძელდა; 

- რომელიც დანიშნულების ქვეყანაში არ ახორციელებს ანაზღაურებად 
საქმიანობას, იმის და მიუხედავად, შესთავაზეს ეს მას თუ არა; 
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- ქვეყანაში მოგზაურობის ან ყოფნის დასრულების შემდეგ აუცილებლად 
დატოვებს მას თავის მუდმივ ქვეყანაში დასაბრუნებლად, ან სხვა ქვეყანაში 
სამოგზაუროდ. 

შესაბამისი განმარტების საფუძველზე, საერთაშორისო ტურისტების კატეგორიას 
განეკუთვნებიან პირები, რომლებიც მოგზაურობენ:  

- დასვენების, მკურნალობის, ნათესავების მონახულების და ა.შ. მიზნით; 

- სემინარების, კონგრესების, (სამეცნიერო, დიპლომატიური, რელიგიური, 
ადმინისტრაციული, ათლეტური და ა.შ.) მუშაობაში მონაწილეობის მიზნით; 

- საქმიანი მიზნით; 

- საზღვაო კრუიზებში, თუნდაც ისინი იმყოფებოდნენ გემზე 24 საათზე ნაკლები 
დროით; 

საერთაშორისო ტურისტების კატეგორიას არ განეკუთვნებიან და სტატისტიკაში 
შესაბამისად არ აღირიცხებიან: 

- საზღვარგარეთელი მუშები; 

- მიგრანტები, მათ კმაყოფაზე მყოფებისა და თანმხლების ჩათვლით; 

- ექვს თვეზე მეტი ხნით სასწავლებლად წასულები; 

- სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები (იმ შემთხვევაში როდესაც 
ისინი არ მოგზაურობენ ტურიზმის მიზნით); 

- დიპლომატიური მუშაკები, მათი ოჯახის წევრები, მომსახურე პერსონალი; 

- მომთაბარეები, ლტოლვილები და იძულებით ადგილნაცვალი პირები; 

- საზღვრისპირა რაიონების რეგულარულად მიგრირებული ადამიანები, 
რომლებიც სამუშაოს ეძებენ; 

- ტრანზიტული მოგზაურები; 

- ტურისტული მატარებლებით ჯგუფური მოგზაურები, რომლებიც ღამეს 
ათევენ მატარებელში;  

- ტურისტული ავტობუსებით ჯგუფური მოგზაურები, რომლებიც ღამეს ათევენ 
ავტობუსებში;  

- საზღვაო გემებისა და მატარებლების ეკიპაჟების წევრები, რომლებიც ღამეს 
ათევენ გემზე ან მატარებელში; 

- მოგზაურები, რომლებიც გადიან ქვეყნის ტერიტორიას გაჩერების გარეშე, 
თუნდაც მათი მგზავრობა გრძელდებოდეს 24 საათზე მეტს. 

შიდა ტურისტი - ახალ ადგილზე ღამის გამთევი დროებითი მნახველი, ანუ ის ვინც 
ჩასვლის ადგილზე ახდენს, როგორც მინიმუმი, ერთ ღამისთევას; ცხოვრობს მუდმივად 
გარკვეულ ადგილზე და მოგზაურობს ტურიზმის მიზნით სხვა ადგილებში თავისი 
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ქვეყნის შიგნით; მისი ჩვეულებრივი ყოფის ადგილებიდან გარეთ; დროით, რომელიც არ 
აღემატება 12 თვეს და რომელიც დროებით ადგილსამყოფელში არ არის დაკავებული 
ანაზღაურებადი საქმიანობით. 

„ტურისტული რესურსების ანალიზის ნაციონალური კომიტეტის“ (აშშ) 
პუბლიკაციებში (1973 წ.) შიდა ტურისტს მიეცა შემდეგი განმარტება: პირი, რომელიც 
მოგზაურობს თავისი საცხოვრებელი ადგილის გარეთ იმ პირობით, რომ გადაადგილდეს 
50 მილზე მეტ მანძილზე (ერთი მიმართულებით) საქმიანი, შემეცნებითი, პირადი და 
სხვა მიზნით, ანაზღაურებადი საქმიანობის გარეშე, რომელიც ახორციელებს ერთ 
ღამისთევას, ან ბრუნდება უკან იმავე დღეს. 

შიდა ტურისტის კატეგორიას არ განეკუთვნება და არ აღირიცხება შესაბამის 
სტატისტიკურ მაჩვენებლებში: 

- მუდმივი მაცხოვრებელი, რომელიც ქვეყნის შიგნით გადაადგილდება სხვა 
ადგილზე საცხოვრებელი ადგილის მოწყობის მიზნით (გადასახლება _ 
გადაადგილება ნებისმიერი მოზეზით); 

- ადამიანები, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიის შიგნით გადაადგილდებიან 
ისეთი საქმიანობის მიზნით, რომელიც ანაზღაურდება ადგილობრივი 
სახსრებით (დროებითი, სეზონური, ვახტური მუშები); 

- პირები, რომლებიც გადაადგილდებიან ქვეყნის შიგნით რომელიმე 
ორგანიზაციაში დროებითი საქმიანობისათვის; 

- პირები, რომლებიც რეგულარულად გადაადგილდებიან გარკვეულ ადგილებს 
შორის ანაზღაურებადი საქმიანობის ან სწავლის მიზნით; 

- სამხედრო მოსამსახურეები (სამასახურებრვი მოვალეობის შესრულების 
პროცესში ან მანევრებისას), ასევე მათჱ კმაყოფაზე მყოფი ოჯახის წევრები და 
თანმხლები პირები; 

- მომთაბარეები, ლტოლვილები და იძულებით ადგილნაცვალი პირები; 

- ტრანზიტული მგზავრები; 

- ტურისტული მატარებლებით ჯგუფური მოგზაურები, თუ ისინი ღამეს 
მატარებელში ათევენ; 

- ტურისტული ავტობუსით ჯგუფური მოგზაურები, თუ ისინი ღამეს ავტობუსში 
ათევენ; 

- საზღვაო გემებისა და მატარებლების ეკიპაჟის წევრები, თუ ისინი ღამეს გემზე 
და მატარებელში ათევენ; 

- თვითმფრინავის ეკიპაჟის წევრები, რომლებიც არ ათვენ ღამეს ჩასვლის 
ადგილზე; 
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ექსკურსანტი - ვიზიტორი, რომელიც იმყოფება მონახულების ადგილზე 24 საათზე 
ნაკლები დროით (ღამისთევის გარეშე). ამ კატეგორიას მიაკუთვნებენ ასევე საკრუიზე 
მოგზაურობისას ხომალდის ბორტზე მაცხოვრებელ მგზავრებს, უცხო ქვეყნის საჰაერო 
და საზღვაო ხომალდების ეკიპაჟის წევრებს (რომლებიც არ არიან ჩასვლის ქვეყნის 
მოქალაქეები და ატარებენ იქ ერთ დღეს), ერთდღიან ტრანზიტულ მგზავრებს. 
ექსკურსანტები არ აღირიცხებიან ტურისტულ სტატისტიკაში. 

ტურისტების კატეგორიას არ განეკუთვნებიან და ტურისტულ სტატისტიკაში არ 
აღირიცხებიან მოგზაურთა შემდეგი კატეგორიები: 

- პირები, რომლებიც ახორციელებენ გადაადგილებებს თავიანთ ჩვეულ 
გარემოში (რეგულარული მოძრაობა სახლიდან სამსახურამდე, 
სასწავლებლამდე; სზღვრისპირა მუშაკები, რომელთაც რეგულარულად 
უხდებათ თუნდაც საზღვრის გადაკვეთა); 

- ადამიანები, რომლებიც იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს (ხანგრძლივვადიანი 
მიგრანტები, რომელთა გეგმიური ყოფნა ჩასვლის ადგილზე აჭარბებს 12 თვეს; 
ადამიანები, რომლებიც იცვლიან საცხოვრებელ ადგილს ქვეყნის შიგნით); 
ადამიანები, რომელთაც არ გააჩნიათ განსაზღვრული „საცხოვრებელი ადგილი“ 
(მომთაბარეები, მოხეტიალეები, დევნილები/ლტოლვილები); 

- ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ ადგილებში, სადაც ასრულებენ 
ანაზღაურება სამუშაოს (დროებითი მიგრანტები - რომელთა გეგმიური ყოფნა 
ჩასვლის ადგილზე შეადგენს 12 თვეს ან ნაკლებს; სეზონური მუშები; 
მსახიობები, ლექტორები და ა.შ.; 

- სხვა პირები, რომლებიც ტრადიციულად არ აღირიცხებიან ტურიზმის 
სტატისტიკაში (ტრანზიტული მგზავრები - მიმღებ ქვეყანაში არაკანონიერი 
გზით შესვლის შემთხვევაში; სამხედრო მოსამსახურეები - სამსახურის 
ადგილზე და უკან გადაადგილებისა და მანევრების დროს; საკონსულოს 
თანამშრომლები, დიპლომატები და მათი ტანმხლები პირები). 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის  მეექვსე სესიაზე 
მოწონებული იქნა „ტურიზმის ქარტია“, რომელიც მოიცავს „ტურისტის კოდექსსაც“ - 
ტურისტის ქცევის ნორმები და წესები ტურისტული მოგზაურობის დროს. 

ტურისტის კოდექსმა განამტკიცა ტურისტის უფლებები და მოვალეობები 
მონახულების ქვეყანაში, რამაც ნახა ლოგიკური ასახვა ეროვნულ საკანონმდებლო 
აქტებსა და რეგულაციებში, რომლებიც გამოიყენება ცალკეული ქვეყნების მიერ 
ტურისტული საქმიანობის რეგულაციის მიზნით.   
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დასკვნა 

წინამდებარე და ყოველი შემდგომი თავი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საშუალებას 
გვაძლევს, პროფესიულ ენაზე, მაქსიმალურად პროფესიულად განვიხილოთ საკითხები, 
რომლებიც ჩვენს მიერ არჩეული ბიზნესის ეტაპობრივი და საფუძვლიანი გაცნობის 
საშუალებას გვაძლევს. აღნიშნული თავის დახმარებით, ვფიქრობთ: 

1. მივიღეთ ოპტიმალური შინაარსობრივი წარმოდგენა იმ უმთავრესი ცნებების 
დღეისათვის მიღებულ შინაარსობრივ სახეზე, რასთანაც გვექნება შეხება 
ტურიზმის საფუძვლების დაუფლების პროცესში; აქ იგულისხმება ჩვენი ქვეყნის 
შესაბამისი საკანონმდებლო-ნორმატიული დოკუმენტებიც; 

2. გასაგებია თქვენთვის თუ ვინ არის ტურისტი და ვინ - მოგზაური, რა აქვთ მათ საერთო 
და რა - განსხვავებული და რაში მდგომარეობს ტურისტის ძირითადი თავისებურებანი; 

3. გასაგები უნდა იყოს შინაარსი იმისაც, თუ ვინ არის ტურისტი - როგორც 
ტურიზმის სუბიექტი; ვინ და რატომ არის „მოგზაური“ და ვინ - „ვიზიტორი“, 
როგორ იყოფიან „ვიზიტორები“;  

4. გასაგებია ისიც, თუ ვინ არის საერთაშორისო და ვინ - შიდა ტურისტი; მოგზაურთა 
რომელი კატეგორიები არ განეკუთვნებია ტურისტის კატეგორიას; 

5. აღნიშნულთან ერთად ჩვენ უკვე ვიცით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ტურიზმის 
საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და კავშირებს, რამდენად მონდომებულები არიან 
ისინი იმისათვის, რომ ტურისტული ბიზნესი დახვეწილი მეურნეობრივი 
აქტივობა იყოს როგორც სტრუქტურულად, ასევე შინაარსობრივად; რა 
მნიშვნელობა და ღირებულება გააჩნიათ ტურიზმის საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ მიღებულ და შემდგომ ნაციონალური ორგანიზაციების 
მიერ გაზიარებულ საერთაშპორისო დოკუმენტებს. 
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ევერესტი - მსოფლიოს „ჭერი“, ჰიმალაის მთათა სისტემა, რომელიც 8 ათასი მეტრის 
ზემოდან დაჰყურებს დედამიწას. დღემდე არ ელევა „დაბყრობის“ მსურველი. 

 

ეს ჩვენი კავკასიონია, სვანეთის მშვენება - უშბა; 3 ათასი მეტრით დაბალია, მაგრამ 3 
ათასჯერ ლამაზი და ძვირფასი! თითქმის ყველა, ვინც დღეს საქართველოში ჩამოდის 
(ზამთარში თუ ზაფხულში), სვანეთის უნახავდ იშვიათად ბრუნდება უკან; ხოლო სადაც 
სვანეთია, იქაც - უშბაა! 
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თავი 5. 

ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის მრავალსახეობა 
 
წინამდებარე თავის მიზანი: 
 

 განვმარტოთ და ერთმანეთისაგან განვასხვაოთ ტურიზმის 2 ძირითადი მიმართულება 
- საერთაშორისო და შიდა ტურიზმი; 

 მაქსიმალურად სრული წარმოდგენა შეგიქმნათ ტურისტული ბიზნესის 
მრავალსახეობასა და მრავალფეროვნებაზე; ამასთან ერთად, გარკვეული ლოგიკური 
დაჯგუფებების სახით, მოგცეთ ოპტიმალური ინფორმაცია თანამედროვე ტურიზმის 
ძირითად მიმართულებებთან დაკავშირებით; 

 და, რაც მთავარია, მოგცეთ მაქსიმალურად ვრცელი (თუმცა არა იმდენი რომ 
შეგაშინოთ!) ინფორმაცია როგორც ტურიზმის ძირითად, ასევე მათთან ლოგიკურ 
კავშირში მყოფ ქვემიმართულებებთან და ცალკეულ მიმდინარეობებთან დაკავში-
რებით, რათა, შესაძლებლობის ფარგლებში, ფართე წარმოდგენა შეგექმნათ თქვენს მიერ 
არჩეულ სპეციალობასა და მის შესაძლო მომავალზე. 

დედამიწაზე მრავალი ბუნების ძეგლია, ამ შემთხვევაში ჩანჩქერი. არგენტინისა და 
ბრაზილიის საზღვარზე არსებულ ეროვნულ პარკში, მდინარე იგუასოზე არსებული ეს 
საოცრება არც ყველაზე მაღალია და არც ყველაზე წყალუხვი, მაგრამ კრეატიულმა 
ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური 
ყოფილიყო ტურისტული აღქმისათვის. ის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 
ნუსხაშია (UNESCO) შეტანილი. 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 

- საერთაშორისო ტურიზმი 
- შიდა ტურიზმი 
- ტურიზმი - კულტურა და ხელოვნება 
- ტურიზმი - ბუნება და სოფელი 
- ტურიზმი - რომანტიკა-ადრენალინი 
- ტურიზმი - ჯანმრთელობის დაცვა 
- ტურიზმი - ისტორია და რელიგია 
- ტურიზმი - განათლება და ბიზნესი 
- ტურიზმი - ტურიზმის სხვა სახეობები 
- ტურიზმი - ე.წ. „კანონგარეშე“ ტურიზმი 

 

შესავალი 

იმდენად, რამდენადაც არსებობს განსხვავებული ტიპის მნახველები – არსებობს 
მოგზაურობის განსხვავებული ფორმები და კატეგორიები, რომლებიც განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან მოგზაურის, დანიშნულების ადგილის და მოგზაურობის მოტივის 
შესაბამისად. ასეთებია – საერთაშორისო და ქვეყნისშიდა მოგზაურობა, რეგიონს გარეთ 
და რეგიონს შიგნით მოგზაურობა, საზღვარგარეთიდან და საზღვარგარეთ მოგზაურობა. 

მტო-ს (UNWTO) მიერ მიღებული განმარტებების მიხედვით საერთაშორისო 
ტურიზმი განსხვავდება შიდა ტურიზმისაგან. პირველ შემთხვევაში მოგზაური კვეთს 
ქვეყნის საზღვარს, თუმცა, ყველა საერთაშორისო მოგზაური (ვინც კვეთს ქვეყნის 
საზღვარს) არ წარმოადგენს ვიზიტორს. მაგალითად, მუშები, ტრანსსასაზღვრო 
რეგიონებში, რომლებიც კვეთენ საზღვარს სამუშაო ადგილზე მისასვლელად – არ წარმო-
ადგენენ ვიზიტორებს. 

ინტერესი საერთაშორისო ტურიზმისადმი ყოველთვის დიდი იყო, ძირითადად 
ეკონომიკური მიზეზების გამო, რადგან ტურიზმის ეს ფორმა თამაშობს მნიშვნელოვან 
როლს ქვეყნებს შორის ვაჭრობისა და ვალუტის მიმოცვლის განვითარებაში. 

საერთაშორისო ტურიზმისადმი დიდი ინტერესების გამო, შიდა ტურიზმი ყოველ-

თვის ექცეოდა ჩრდილში, რადგან ის ახდენდა ძალიან მცირე, ან საერთოდ არ ახდენდა 
არავითარ ზემოქმედებას საერთაშორისო ტურიზმზე და მისი სტატისტიკაც კი 
ითვლებოდა თვითეული ქვეყნის შიდა საქმედ. ტურიზმის ინდუსტრიის განვითა-

რებასთან ერთად, ნათელი გახდა, რომ ისინი დაკავშირებულნი არიან ერთმანეთთან. 
ქვეყნები, რომლებიც დღეისათვის საერთაშორისო ტურიზმის მსოფლიო ლიდერები 
არიან, სწორედ შიდა ტურიზმით, მისი მრავალფეროვნებით, მისთვის აუცილებელი 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით იწყებდნენ. ამასთან ერთად, დღევანდელმა 
მსოფლიო გამოცდილებამ იცის არაერთი მაგალითი, როდესაც მხოლოდ საერთაშორისო 
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ტურისტებზე ორიენტაცია როგორი ნეგატიური შედეგებით შეიძლება დასრულდეს 
ცალკეულ შემთხვევებში. გასული ათწლეულების განმავლობაში, დასავლეთის ბევრ 
ქვეყანაში შიდა დასვენება ფართოდ ჩაანაცვლა ქვეყნის გარეთ დასვენებამ, რაც 
გამოწვეულია ცხოვრების სტანდარტებისა და შემოსავლების ზრდით. ამავდროულად, 
განვითარებად ქვეყნებში პირიქით – მკვეთრად იზრდება შიდა ტურიზმი. 
საყურადღებოა ისიც, რომ იგივე მტო-ს მონაცემების თანახმად, შიდა ტურიზმს (ითვლის 
თუ არა ეს ორგანიზაცია მის მონაცემებს საერთაშორისოს ანალოგიურად) მსოფლიო 
ტურისტულ ინდუსტრიაში 65-70 % უკავია. 

რაც შეეხება ტურიზმის მიმართულებათა მრავალფეროვნებას, შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ ადამიანის ფანტაზიისა და პლანეტის რესურსული პოტენციალის უსაზღვრობის 
გამო, ეს რიცხვიც მუდმივად იზრდება. დღეისათვის სპეციალისტები ამბობენ, რომ 
ტურისტული მოგზაურობისა და დასვენების 300-მდე ნაირსახეობა არსებობსო. ჩვენ არ 
ვდავობთ რაოდენობაზე, უბრალოდ შევეცადეთ  და წინამდებარე თავში 
წარმოვადგინეთ, ჩვენი აზრით, ტურიზმის ის მიმართულებები, რომლებიც ყველაზე 
პოპულარული, ან ორიგინალური, შეიძლება უცხო და საინტერესოა. 

ყველა მიმართულება (თუნდაც აქ მოყვანილი), არც ჩვენ გვიზიდავს და ვიცით, არც 
თქვენ დაგაინტერესებთ, მაგრამ ეს არაფერია, აირჩიეთ ის მიმართულებები, რომლებიც 
თქვენთვის იქნება საინტერესო და შეეცადეთ კარგად გაერკვეთ მის რაობაში.  

 

კრეატიულმა ადამიანებმა უკვე ჩვენთანაც „დაინახეს“ ბუნების არა ერთი ძეგლის 
სილამაზე და ტურისტული „ღირებულება“. ასე გაჩნდა 21-ე საუკუნის ქართულ 
ტურისტულ რუკაზე მარტვილის კანიონი, პრომეთეს მღვიმე, ოკაცეს კანიონი და სხვები; 
თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის „აღმოჩენილი“, ბევრი 
ბულებრივი საოცრება გველოდება, რათა ყველაზე ეფექტური ადგილიდან, ყველაზე 
ეფექტური კუთხით დავინახოთ და მერე სხვებსაც დავანახოთ ისინი. ეს კი პრომეთეს 
მღვიმეა; პრომეთე რა შუაშია, ვერ გეტყვით, მაგრამ ბუნების სასწაული რომ არის, 
უკამათოა! 
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მეოცე საუკუნის ოციანი წლებიდან დაწყებული საერთაშორისო ტურიზმი და 
ტურისტული მომსახურება საერთაშორისო რეგულირების ობიექტი ხდება. ჯერ კიდევ 
ერთა ლიგამ (გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წინამორბედი) და ტურისტული 
ორგანიზაციების პირველმა საერთაშორისო ყრილობამ (1925 წელი) მიაქციეს თავისი 
ყურადღება ტურიზმის, ტურისტისა და სხვა, მათთან დაკავშირებული ცნებების, 
განსაზღვრის საკითხებს. 1937 წლიდან 1990 წლამდე პერიოდი ხასიათდება 
საერთაშორისო ტურიზმისა და მისი კვალიფიკაციის განმარტებისათვის სერიოზული 
მუშაობით.  

1937 წელს ერთა ლიგამ გააკეთა თავისი პირველი განმარტება ცნებასთან 
„საერთაშორისო ტურიზმი“ დაკავშირებით. ეს განმარტება უმნიშვნელოდ იქნა 
კორექტირებული 1950 წელს ქ. მოსკოვში გამართულ, ოფიციალური ტურისტული 
ორგანიზაციების საერთაშორისო კავშირის, სხდომაზე და ფაქტიურად 
განსაკუთრებული ცვლილებების გარეშე გახდა ახალი საერთაშორისო სამართლებრივ-
ნორმატიული დოკუმენტი. 

საერთაშორისო ტურიზმის თანამედროვე გაგება 

მოდით გადავხედოთ ტურიზმის თანამედროვე განმარტებებს საერთაშორისო 
აქტებსა და იურიდიულ ლიტერატურაში. მანილის დეკლარაციაში (1980 წელი), 
მსოფლიო ტურიზმის შესახებ, ტურიზმი განმარტებულია როგორც საქმიანობა, 
რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხების ცხოვრებაში, რამდენადაც უშუალოდ 
ზემოქმედებს სახელმწიფოებისა და მათი საერთაშორისო ურთიერთობების  სოციალურ, 
კულტურულ, საგანმანათლებლო და ეკონომიკურ მხარეებზე. 

1989 წლის ჰააგის დეკლარაციის პირველ პრინციპში (სულ ჩამოყალიბებული იყო 
10 ძირითადი პრინციპი) აღნიშნულია, რომ „ტურიზმი იქცა მოვლენად, რომელიც 
შემოვიდა მილიონობით ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და: 

1. მოიცავს ადამიანების თავისუფალ გადაადგილებას მათი საცხოვრებელი და 
სამუშაო ადგილებიდან, აგრეთვე მომსახურების სფეროს, რომელიც შექმნილია 
ამ გადაადგილების შედეგად წარმოშობილი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფი-
ლებლად; 

2. წარმოადგენს ადამიანთა ცხოვრებისა და თანამედროვე საზოგადოებისათვის 
უმნიშვნელოვანესი საქმიანობის სახეს, რომელიც ერების ცხოვრების ყველა 
სექტორის ინტერნაციონალიზაციის შედეგად გადაიქცა ცალკეული პირების 
მიერ თავისუფალი დროის გამოყენების, პიროვნებათაშორისი კავშირებისა და 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული კონტაქტების ძირითად 
საშუალებად; 
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3. უნდა იყოს ყოველი ადამიანის ზრუნვის საგანი. იგი ერთდროულად არის 
თანამედროვე საზოგადოებაში ცხოვრების ხარისხის შედეგი და გადამწყვეტი 
ფაქტორი. ამიტომ პარლამენტებმა და მთავრობებმა მეტინ ყურადღება უნდა 
მიაქციონ ტურიზმს საზოგადოების სხვა ძირითადი მოთხოვნილებებისა და 
საქმიანობის სახეების ჰარმონიულ შესაბამისობაში მისი განვითარების 
მიზნით“. 

იურიდიულ ლიტერატურაში საერთაშორისო ტურიზმი განიმარტება შემდეგი 
სახით - ეს არის გადაადგილება ტურისტული მიზნით მუდმივად საცხოვრებელი ქვეყნის 
საზღვრებს გარეთ. ეს არის მოგზაურობის სისტემა, რომელიც ხორციელდება 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე, მოქმედი საერთაშორისო წესების 
გათვალისწინებით. 

ამჟამად მრავალი ქვეყნის სამართლებრივ სისტემებში საერთაშორისო ტურიზმის 
ცნება ჩამოყალიბებულია გაეროს სტატისტიკის კომისიისა და ტურიზმის მსოფლიო 
ორგანიზაციის ტურიზმის სტატისტიკის დოკუმენტების საფუძველზე. სტატისტიკაში 
საერთაშორისო ტურიზმის ცნება გულისხმობს პირთა საქმიანობას, რომლებიც 
მოგზაურობენ და არიან მათი ჩვეული გარემოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ადგილებში, 
ერთდროულად ერთ წელზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში დასვენების, საქმიანი და 
სხვა მიზნით. შესაბამისად საერთაშორისო ვიზიტორები არიან პირები, რომლებიც 
მოგზაურობენ არაუმეტეს 12 თვის ხანგრძლივობით ქვეყანაში, რომელიც არ 
წარმოადგენს მათ საცხოვრებელ ქვეყანას (არ არიან მისი რეზიდენტები) და რომელთა 
მიზანი არაა ვიზიტის ადგილზე ანაზღაურებადი საქმიანობის წარმოება. 

გვინდა თქვენი ყურადღება მივაბყროთ თვით ცნების „საერთაშორისო ტურიზმი“ 
სხვადასხვაგვარ გამოყენებას - „უცხოური ტურიზმი“, „საზღვარგარეთული ტურიზმი“ 
და ა.შ. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ამ ცნებიდან ერთადერთი ლეგალური 
ცნება არის „საერთაშორისო ტურიზმი“. ზემოთ აღნიშნული განსხვავებული 
განმარტებები უფრო ეკონომიკური კატეგორიებია და დამახასიათებელია საბჭოური 
(საბჭოთა კავშირი) პერიოდისათვის. 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში მნიშვნელოვანია: დასვენებასა და 
გართობაზე ყოველი ადამიანის უფლების რეალიზაცია; ადამიანებისა და სახელმ-
წიფოების ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის ხასიათის ჰუმანურობა; ადამიანის 
უფლებების დაცვა განურჩევლად რასისა, სქესისა, ენისა და რელიგიისა; სამართ-
ლიანობისა და სუვერენული თანასწორობის დაცვა, სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში 
ჩაურევლობა მათი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემების მიუხე-
დავად; გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის გაფრთხილება და დაცვა; სოცია-
ლური წონასწორობისა და განვითარების უზრუნველყოფა, პირადი და საზოგადოებრივი 
კეთილდღეობის ამაღლება; ტურიზმის მდგრადი განვითარება და სხვა. 
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განვითარებად დარგი და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების აქტიური 
მიმართულებაა. 2018 წელს საერთაშორისო ტურისტული ჩამოსვლების რიცხვმა 1.2 
მილიარდს გადააჭარბა, ხოლო შესაბამისმა შემოსავლებმა - 1,4 ტრილიონ დოლარს. 2030 
წლისათვის, მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის ექსპერტების პროგნოზების 
თანახმად, საერთაშორისო ტურისტების შემოსვლები 1,8 მილიარდამდე უნდა 
გაიზარდოს. უკანასკნელი წლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეს მაჩვენებელი 
გადაჭარბებით იქნება შესრულებული.  

1989 წელს ტურიზმის საპარლამენტთაშორისო კონფერენციაზე, ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად, მიღებულია ჰააგის დეკლარაცია ტურიზმის 
შესახებ, რომელშიც მოცემულია „უცხოელი ტურისტის“ (ჩვენს შემთხვევაში 
„საერთაშორისო ტურისტი“) საინტერესო განმარტება. დეკლარაციის თანახმად, 
უცხოელი (საერთაშორისო) ტურისტი არის ადამიანი, 

ა. რომელიც აპირებს მოგზაურობას ან მოგზაურობს ნებისმიერ ქვეყანაში, გარდა 
იმ ქვეყნისა, რომელიც მის საცხოვრებელ ადგილს წარმოადგენს; 

ბ. რომლის ვიზიტის მთავარი მიზანია ქვეყანაში მოგზაურობა ან ყოფნა არა 
უმეტეს 3 თვის განმავლობაში. იმ გამონაკლისების გარდა, როდესაც ნებადარ-
თულია ქვეყანაში ყოფნა 3 თვეზე მეტი ვადით ან 3 თვიან ნებართვას ვადა 
გაუგრძელდა; 

გ. რომელიც დანიშნულების ქვეყანაში არ ახორციელებს ანაზღაურებად 
საქმიანობას იმისდა მიუხედავად, შესთავაზეს მას ეს თუ არა; 

დ. ქვეყანაში მოგზაურობის ან ყოფნის დასრულების შემდეგ აუცილებლად 
დატოვებს მას თავის მუდმივ საცხოვრებელ ქვეყანაში დასაბრუნებლად ან სხვა 
ქვეყანაში მოგზაურობისათვის. 

მოდით, კარგად დავაკვირდეთ ჩვენს ქვეყანაში „ტურისტად“ ჩამოსულ 
უცხოელებს. დავაკვირდეთ და გავაკეთოთ დასკვნა - ვინ არიან ტურისტები და ვინ არა! 

 

 
 



169

ტურიზმის საფუძვლები

შიდა ტურიზმი 

საერთაშორისო ტურიზმისაგან განსხვავებით, შიდა ტურიზმი, ეს ტურიზმის 
ისეთი მიმართულებაა, როდესაც ტურისტის (ვიზიტორი, დამსვენებელი) გადაადგილება 
ხდება ერთი ქვეყნის საზღვრებში, ამ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში, ქალაქებში, 
დასახლებულ პუნქტებში, ქვეყნის სიდიდის/სიმცირის მიუხედავად. შესაბამისად შიდა 
ტურისტი არის ის ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს თავისი მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილის გარეთ, მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის ფარგლებში. საქართველოს 
კანონმდებლობის თანახმად (კანონი „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“) აღნიშნული 
ცნება შემდეგნაირად განიმარტება: „შიდა ტურიზმი - საქართველოში მცხოვრები 
ფიზიკური პირებისათვის გაწეული ტურისტული მომსახურება მათი მუდმივი 
საცხოვრებელი  ადგილის ფარგლებს გარეთ, ქვეყნის საზღვრებში“. აქვე შეიძლება 
აღვნიშნოთ, რომ იმავე კანონმდებლობაში ისეთი ცნებები, როგორიცაა „საერთაშორისო 
ტურიზმი“, „საერთაშორისო ტურისტი“, „შიდა ტურისტი“ - რატომღაც არ არის 
განმარტებული. 

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია დღემდე არ/ვერ 
ახერხებს შიდა ტურიზმის კოორდინაციასა და შესაბამისი ტურისტების აღრიცხვას, 
მთელი რიგი ე.წ. „ტურისტული ქვეყნების“ საქმიანობის ანალიზი აღნიშნული 
მიმართულებით, იძლევა საშუალებას ვთქვათ, რომ:  

1. შიდა ტურიზმი, ნებისმიერ სახელმწიფოში, ზოგადად ტურიზმის დანერგვა-
განვითარების საფუძველია; 

2. შიდა ტურიზმის სწორი ორგანიზების შემთხვევაში, თვით ყველაზე კარგად 
განვითარებულ „ტურისტულ ქვეყნებში“, შიდა ტურისტების რაოდენობა 
(სტატისტიკურად) გაცილებით მეტია, ვიდრე საერთაშორისო ტურისტებისა; 

3. ხანგრძლივვადიანი განვითარების პერსპექტივების შემუშავებისას, შესაბამისი 
სტრატეგიული პროგრამების შემმუშავებელი სპეციალისტები ძირითად 
საფუძვლად სწორედ შიდა ტურიზმსა და მისი განვითარების შესაძლებლობებს 
განიხილავენ. 

აშშ-ს, საფრანგეთის, ესპანეთის, დიდი ბრიტანეთის, რუსეთის, ჩინეთის და სხვა 
ქვეყნების ისტორიული გამოცდილება ნათლად გვიჩვენებს, თუ სად და როგორ 
(კონკრეტულ საკურორტო ადგილებში, შესაბამის ნაციონალურ დღესასწაულებზე, 
ცალკეულ ისტორიულ-კულტურულ თუ ბუნებრივ ძეგლებთან მიმართებაში არსებული 
მითოლოგიებისა და პოპულარული ლეგენდების საფუძველზე და ა.შ.) დაიწყეს 
დაინტერესებულმა ადამიანებმა ქვეყნების შიგნით გადაადგილება; ამას თან ერთვოდა 
(დღემდე ეს პრობლემა ძალაშია) შორი გადაადგილებების შემთხვევებში შესაბამისი 
ხარჯების სიდიდე, რაც ყველასათვის შესაძლებელი არასოდეს ყოფილა და ვიღებთ 
შედეგს, როდესაც ნებისმიერი ქვეყნის, მათ შორის ჩვენი სამშობლოს, ტერიტორიაზე 
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ჩნდებიან და ვითარდებიან ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტები, დასასვენებელი 
ადგილები, შესაბამისად მრავლდებიან შიდა ტურისტები. 

შიდა ტურიზმის, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის, ფუნქციონირები-
სათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია ტურისტული რესურსი. სწორედ ეს 
რესურსები ახდენენ ტურისტის ინტერესის ფორმირებას და განსაზღვრავენ მათი 
დასვენება-გაჯანსაღების გეგმების ფორმირებას. იმისათვის, რომ კარგად გავერკვეთ თუ 
რას წარმოადგენს „ტურისტული რესურსი“, მოდით კვლავ საქართველოს შესაბამისი 
კანონმდებლობით ვისარგებლოთ. კანონმდებლობის შესაბამისად, რამოდენიმე 
ფუნდამენტური განმარტება გვაქვს, რომელთა დახმარებითაც უკეთ გასაგები ხდება თუ 
რა არის ჩვენი ყურადღების ობიექტი. კანონმდებლობის თანახმად: 

•  ტურისტული რესურსები - ბუნებრივი, კულტურული, ისტორიული, 
სოციალური, რეკრეაციული და სხვა სახის ობიექტები, რომლებიც 
ემსახურებიან ტურისტების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას; 

•  ტურისტული ღირსშესანიშნაობები - სხვადასხვა ტიპის ადგილი და ობიექტი 
(ისტორიული ძეგლი, ეროვნული პარკი, ნაკრძალი, პლაჟი, მდინარე, ტყე, ტბა, 
მუზეუმი, კარსტული მღვიმე, სათხილამურო ტრასა, მინერალური წყალი და 
ა.შ), რომელიც ტურისტული თვალსაზრისით მიმზიდველი და გამოსადეგია; 

მოცემულ განმარტებებს აუცილებლად უნდა დავუმატოთ კანონმდებლობით 
განსაზღვრული ისეთი პოზიციები, როგორებიცაა:  

•  ბუნებრივი სამკურნალო (საკურორტო) რესურსები - მინერალური წყლები, 
სამკურნალო ტალახები, სამკურნალოდ ვარგისი კარსტული მღვიმეები. ზღვა, 
ტყე, სამკურნალო კლიმატი და სხვა ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც 
გამოიყენება მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და რეაბილიტაციის მიზნით. 

•  რეკრეაციული რესურსი - ეს არის ბუნებრივი და ანთროპოგენური გეოსისტემა, 
ბუნების ორგანო და მოვლენა, რომლებიც ხასიათდებიან სპეციფიური 
თვისებებით და შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ადამიანების გარკვეული 
კონტიგენტის დროის გარკვეულ პერიოდში ან სეზონზე დასვენებისა და 
გაჯანსაღებისათვის არსებული ტექნოლოგიებისა და მატერიალური შესაძლებ-
ლობების დახმარებით;  

ახლა მოდით და წარმოვიდგინოთ (დავიხმაროთ შესაბამისი კარტოგრაფიული და 
სხვა მასალები), მოცემული განმარტებების ქვეშ რა „ტურისტული რესურსი“ გააჩნია 
ჩვენს ღვთითკურთხეულ სამშობლოს და შემდეგ არ გაგვიჭირდება არც იმის 
წარმოდგენა, თუ სად და როგორ უნდა განვავითაროთ (ხელახლა, რადგან ის, რაც 
გვქონდა ათეული წლების წინ, აღარა გვაქვს) იგი. 

ტურისტული რესურსები შეგვიძლია ორ ძირითად ჯგუფად დავყოთ - უშუალო 
ტურისტული რესურსები და დამატებითი ტურისტული რესურსები. 
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ტურიზმის საფუძვლები

უშუალო (პირველადი/ძირითადი) ტურისტული რესურსებია - ის ობიექტები, 
რომლებიც აყალიბებენ პოტენციური მომხმარებლების ინტერესს კონკრეტული 
ტერიტორიების მიმართ. იმის გამო, რომ ტურისტული ტერმინოლოგიის დახვეწა-
დაზუსტება დღემდე გრძელდება (მითუმეტეს ჩვენთან), აუცილებელია აღვნიშნოთ 
რამოდენიმე ტერმინი, რომლებიც ხშირადს იხმარება (მათ შორის ჩვენს 
კანონმდებლობაში - იხ. ზემოთ) როგორც სინონიმები. ასეთებია: „ტურისტული 
ღირსშესანიშნაობები“, „ტურისტული ინტერესის ობიექტები“, თანამედროვე 
სპეციალიზებულ ლიტერატურაში ხშირად იხმარება „ტურისტული ატრაქცია“. 

რაც შეეხება დამატებით ტურისტულ რესურსებს, მათ განეკუთვნება ობიექტებისა 
და დაწესებულებების ერთიანობა, რაც წარმოადგენს ტურიზმის მატერიალურ-
ტექნიკურ ბაზას და რაც უზრუნველყოფს ტურიზმის, როგორც დარგის 
ფუნქციონირებას. აქაც რომ გამოვრიცხოთ გარკვეული გაუგებრობები სხვადასხვა სახის 
სინონიმების გამოყენების გამო, აღვნიშნავთ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი სინონიმი არის 
„ტურისტული ინფრასტრუქტურა“, რამდენადა დამატებითი ტურისტული რესურსები 
თავის თავში აუცილებლად მოიაზრებს განტავსების, კვების, ტრანსპორტირების მთელ 
სისტემებს და ა.შ. 

საერთაშორისო ტურიზმისაგან განსხვავებით, შიდა ტურიზმის ქვეშ შეგვიძლია 
მოვიაზროთ კოლექტიური დასვენების ისეთი პოპულარული ფორმები, როგორიცაა 
ერთდღიანი დასვენებები (შინაარსობრივი მრავალფეროვნებით) და პიკნიკები, რაც 
კიდევ უფრო ზრდის „შიდა ტურისტების“ სტატისტიკურ რაოდენობას და სერიოზული 
შემოქმედებითი ფიქრის მოთხოვნებს უყენებს შესაბამის (მათ, ვინც შიდა ტურიზმზე 
მუშაობენ) ტურისტულ კომპანიებს. 
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კულტურა - ხელოვნება 

კულტურული ტურიზმი 

კულტურული ტურიზმი - ეს არის 
მოგზაურობა კონკრეტულ ადგილზე, ამ ადგილის 
კულტურის გაცნობის მიზნით, რაც მოიცავს ამ 
ადგილის (დასახლებული პუნქტი/ტერიტორიული 
ერთეული) ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის 
ცხოვრების წესს, ამ ხალხის ისტორიას, მათ ხელოვ-
ნებას, არქიტექტურას, რელიგიას და სხვა ფაქტო-
რებს, რომლებიც აყალიბებენ ცხოვრების წესს. 

კულტურული ტურიზმი - ეს არის ტურიზმის ნაირსახეობა, რომელიც 
დაკავშირებულია მოგზაურის/ტურისტის ჩართულობასთან ქვეყნის/რეგიონის 
კულტურაში, კერძოდ, მოცემული გეოგრაფიული ტერიტორიის მოსახლეობის 
ცხოვრების სტილში/წესში, მათი ტრადიციების, მხატვრული კულტურისა და 
ხელოვნების, თავისუფალი დროის გატარების ფორმებისა და სახეების გაცნობა.   

კულტურული ტურიზმი მოიცავს ტურიზმს ქალაქის რაიონებში, განსაკუთრებით 
ისტორიულ და მსხვილ/დიდ ქალაქებში და მათ კულტურულ ობიექტებში, მუზეუმებში, 
თეატრებში და ა.შ. 

ცნობილია, რომ „კულტურული“ ტურისტები ხარჯავენ უფრო მეტს, ვიდრე 
სხვები/ჩვეულებრივი ტურისტები. ტურტიზმის ეს ფორმა სულ უფრო და უფრო 
პოპულარული ხდება მთელ მსოფლიოში და სპეციალისტები ხაზს უსვამენ მის როლს 
მსოფლიოს ცალკეული რეგიონების რეგიონული განვითარების საქმეში. 

კულტურული ტურიზმი განიმარტებოდა როგორც „ადამიანის გადაადგილება 
კულტურულ ღირსშესანიშნაობებთან, მისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მიღმა, 
საკუთარი კულტურული მოთხოვნილებებისათვის აუცილებელი ინფორმაციისა და 
გამოცდილების მისაღებად“. ეს კულტურული მოთხოვნილებები შეიძლება მოიცავდნენ 
საკუთარი კულტურული თვითმყოფადობის განმტკიცებას, სხვა „ეგზოტიკურზე“ 
დაკვირვების/ნახვის გზით. 

კულტურული ტურიზმის ერთ-ერთი სახეა კულტურულ ზონებში ცხოვრება. 
ნებისმიერი სხვა კულტურის გაცნობა/მონახულება, გარდა საკუთარისა, მაგალითად, 
წასვლა სხვა ქვეყანაში. სხვა მიმართულება მოიცავენ ისტორიულ ადგილებს, 
თანამედროვე საქალაქო რაიონებს, ქალაქის „ეთნიკურ ზონებს/განსახლებებს“, 
ბაზრობებს/ფესტივალებს, თემატურ პარკებსა და ბუნებრივ ეკოსისტემებს. კვლევები 
აჩვენებს, რომ კულტურული ღირსშესანიშნაობები და მოვლენები წარმოადგენენ 
განსაკუთრებით ძლიერ „მაგნიტებს“ ტურიზმისათვის. 
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ტერმინი - კულტურული ტურიზმი - გამოიყენება მოგზაურობებისათვის, 
რომლებიც მოიცავენ კულტურული რესურსების მონახულებას, იმის მიუხედავად, 
წარმოადგენენ ისინი მატერიალურ თუ არამატერიალურ კულტურულ რესურსებს, და 
ძირითადი მოტივაციის მიუხედავად. სწორად რომ გავიგოთ კულტურული ტურიზმის 
კონცეფცია, აუცილებელია რიგი ტერმინების ცოდნა, ისეთების, როგორიცაა: კულტურა, 
ტურიზმი, კულტურული ეკონომიკა, კულტურული და ტურისტული პოტენციალი, 
კულტურული და ტურისტული წინადადებები და სხვა. 

კულტურული ტურიზმის მიმართულებებია: 

- სხვადასხვა ისტორიული, არქიტექტურული და კულტურული ეპოქების 
გაცნობა შესაბამისი არქიტექტურული ძეგლების, მუზეუმებისა და 
ისტორიული მარშრუტების მონახულებით; 

- კულტურული წარმოდგენების მონახულება/დასწრება: ფესტივალები 
(მუსიკალური, თეატრალური, ფოლკლორის, კინო), რელიგიური 
დღესასწაულები, გამოფენები და ა.შ.; 

- სამეცნიერო ლექციებზე, სემინარებსა და კურსებზე დასწრება; 

- მონაწილეობა ფოლკლორულ დღესასწაულებში. 

ქარტია კულტურული ტურიზმის შესახებ, გარდა ზოგადი განმარტებებისა, 
გვაძლევს კულტურული ღირსშესანიშნაობების გარკვეულ კლასიფიკატორს, რომელიც 
ასე გამოიყურება: 

ღირსშესანიშნაობის ტიპის მიხედვით - 

 ისტორიული 

 არქიტექტურული; 

 კულტურის პარკები; 

 ქალაქის სივრცე; 

 მუსიკალური და ქორეოგრაფიული  ფესტივალები; 

 ხელოვნება და ლიტერატურა. 

კულტურული კომპონენტის მნიშვნელობის მიხედვით - 

 პროფესიული (დაფუძნებული კულტურის მუშაკების საქმიან კონტაქტეზე); 

 სპეციალიზირებული (კვლევის ობიექტის მიზანმიმართული გაცნობა); 

 არასპეციალიზებული (კულტურული სიკეთეების გამოყენება 
შემეცნებისათვის); 

 თანმხლები (როგორც დამატებითი ტურისტის სხვა მიზნებზე). 
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კულტურული რესურსების გამოყენების მიხედვით -  

  მემკვიდრეობითი ტურიზმი (კულტურულ-ისტორიული); 

 გაცნობითი (კულტურულ-შემეცნებითი ან საექსკურსიო); 

 არტ-ტურიზმი (ინტერესი მხატვრული შემოქმედებითი პროცესებისადმი); 

 კულტურული მოვლენები/მასშტაბური ღონისძიებები; 

 კრეატიული (საკუთარი შემოქმედებითი და სულიერი განვითარებისადმი 
ინტერესი); 

 ეკოკულტურული (ახალი კულტურული გამოცდილების შეძენა, მაგ.: 
სტუმრობა ადგილობრივ მაცხოვრებელთან ოჯახში და ა.შ.); 

 შთაბეჭდილების ტურიზმი (ადგილისა და დროის გარკვეულ კულტურულ 
სიღრმეებში „ჩაძირვა/ჩაღრმავება“); 

 თემატური (ერთი თემის ირგვლივ ფორმირებული). 
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მემკვიდრეობითი ტურიზმი 

მემკვიდრეობითი ტურიზმი მრავალმხრივ 
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა: მას შეუძლია 
დადებითი ეკონომიკური და სოციალური 
ზემოქმედების მოხდენა, ის ქმნის და ამტკიცებს 
თვითმყოფადობას, გვეხმარება შევინარჩუნოთ 
კულტურული მემკვიდრეობა; ხოლო კულტურა - ეს 
ის ინსტრუმენტია, რომელსაც ძალუძს ადამიანთა შორის ჰარმონიისა და 
ურთიერთგაგების ატმოსფეროს ჩამოყალიბება, ტურიზმის აღორძინება. თუმცა, როგორც 
უცხოელი ექსპერეტები (ბენჯამინ პორტერი და ნოელ ბ. სალაზარი - 2005 წ.) აღნიშნავენ, 
კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმს შეუძლია გარკვეული დაძაბულობებისა და 
კონფლიქტების გამოწვევაც სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის (შორს რომ არ 
წავიდეთ, დავით გარეჯის მაგალითი გვეყოფა). 

კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმს აქვს რიგი მიზნები, რომლებიც 
მიღწეული უნდა იყოს მდგრადი განვითარების კონტექსტში, ისეთები როგორიცაა: 
კულტურული რესურსების შენახვა, რესურსების ზუსტი ინტერპრეტაცია, მნახველების 
მიღების რეალური სურათი და კულტურული რესურსებიდან შემოსავლების მიღების 
სტიმულირება. ამდენად, ჩვენ ვხედავთ, რომ კულტურულ მემკვიდრეობასთან 
დაკავშირებული ტურიზმი, დაკავებულია არა მხოლოდ მემკვიდრეობის ღირებულების 
გამოვლენაით, მართვითა და დაცვით, არამედ ტურიზმის ზემოქმედების გაგებით 
თემისა და რეგიონის ზოგადი განვითარების პროცესში, სოციალური და ეკონომიკური 
სარგებლის მიღწევის შესაძლებლობებით, ფინანსური რესურსების გამონახვით 
ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგული მხარდაჭერისა და სტიმულირებისათვის.  
მისი მიზანი ყოველთვის არ არის ზუსტი ისტორიული ფაქტების აღდგენა, როგორსაც 
მოითხოვს, მაგალითად, შესაბამისი ტერიტორიის ეკონომიკური განვითარების 
პროგრამა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მემკვიდრეობითი ტურიზმი, ეს არის განათლების, 
გართობის, დაცვისა და შემოსავლების/მოგების მიღების კომპლექსი, რომლის 
ეფექტურობა, მისი „რეჟისურის“ ეფექტურობაზეა დამოკიდებული. აქ გასათვალისწინე-
ბელია კიდევ ერთი არსებითი გარემოება - ადგილობრივი/მკვიდრი მოსახლეობა - თუ 
მემკვიდრეობითი ტურიზმის (ისევე როგორც ტურიზმის ნებისმიერი მიმართულების) 
განვითარების „რეჟისურა“ მაქსიმალურად არ გაითვალისწინებს ადგილობრივი 
მოსახლეობის ინტერესებს (მათ შორის დასაქმება, შემოსავლები/მოგება), ასეთ 
შემთხვევაში ის ვერ შეასრულებს უმთავრეს მისიას და შეიძლება სოციალური 
პრობლემებიც გააჩინოს.  

როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ეროვნული კულტურული 
მემკვიდრეობის ობიექტები, როგორც ტურისტული ბაზრისათვის მომზადებული 
პროგრამის ნაწილი, წარმოდგენილი უნდა იყვნენ ჭკვიანურად და შემოქმედებითად. 



176

სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროგრესმა გააკეთა თავისი საქმე _ ერთი ქვეყნის 
პროდუქცია არაფრით განსხვავდება სხვა ქვეყნის ანალოგიური პროდუქტისაგან 
(კლასიკური მაგალითია საერთაშორისო ბრენდი სასტუმროები). კულტურაში 
ერთგვაროვნება დაუშვებელია. რეგიონი, რომელსაც აქვს პრეტენზია ტურიზმის 
განვითარებაზე, უნდა ფლობდეს უნიკალურ კულტურულ კომპლექსებს და შეეძლოს 
მათი შეთავაზება ტურისტულ ბაზარზე. 

კულტურული კომპლექსების შეფასება ტურისტული ბაზრისათვის ხდება ორი 
ძირითადი მეთოდით: 

1. კულტურული კომპლექსების რანჟირება მსოფლიო და ეროვნულ კულტურაში 
მათი ადგილის მიხედვით; 

2. მისი დათვალიერებისათვის აუცილებელი და საჭირო დრო, რაც იძლევა 
საშუალებას ტურიზმისათვის ისტორიულ-კულტურული პოტენციალის 
პერსპექტიულობით სხვადასხვა ტერიტორიების შედარებისათვის. 

კულტურული კომპლექსის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ღირებულებითი 
კრიტერიუმებისადმი სტაბილურობა (მდგრადობა). ეს ფაქტორი დამოკიდებულია 
ტურისტების ხანგრძლივ ინტერესზე. ამდენად აუცილებელია არა მხოლოდ 

ტურპროდუქტის (კულტურული კომპლექსის) შექმნა, არამედ მისი შენარჩუნება 
ხანგრძლივ პერიოდში. 

ისტორიისა  და კულტურის ძეგლები წარმოადგენენ ქვეყნის ეროვნულ 

საკუთრებას. ამდენად მათი გამოყენება მოითხოვს ძალზე სათუთ მობყრობას 
დევიზით _ `დაიცავი _ აღადგინე _ ნუ დააზიანებ~. აღნიშნულის ქვეშ მოიაზრება 
ისეთი უნიკალური ტერიტორიები, როგორიცაა _ ძველი ქალაქები, საკარმიდამო და 
სასახლე-პარკის კომპლექსები, საკულტო არქიტექტურა, ისტორიული ნაგებობები, 
ისტორიულ-კულტურული ძეგლები და ა.შ. აქ მთავარია მოხდეს ისტორიული 
ტრადიციისა და ინოვაციის _ ტურიზმის ორგანული შერწყმა, რასაც ხელს უწყობს 
და ახალისებს იუნესკო და მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია. 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისას აუცილებელია არ დაირღ-
ვეს ტერიტორიის ისტორიული სახე. ყოველი ახალი ტურისტული ცენტრი (ობიექტი) 
უნდა შეესატყვისებოდეს ადგილობრივ ბუნებას, ეროვნულ ხასიათსა და, ამასთან 
ერთად, იყოს რაღაცით განუმეორებელი. კულტურულ-ისტორიული კომპლექსების 
აღდგენისას შესაძლებელია გამოყენებული იყოს როგორც ანსამბლური პრინციპი, 
ასევე ობიექტების ინდივიდუალური პროექტირების შესაძლებლობები. 

აღმოსავლეთ მიჩიგანის ტურიზმისა და მოგზაურობის უნივერსიტეტში 
დამუშავდა ადექვატური ტურიზმის კონცეფცია, რომელიც დაფუძნებულია 
ეროვნული მემკვიდრეობისა და ადგილობრივი ტრადიციების დაცვასა და 
გამოყენებაზე. ამ კონცეფციის თანახმად, ადექვატური ქვია ტურიზმს, რომელიც 
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ეფუძნება ადგი¬ლმ¬დებარეობის უნიკალურ რესურსებს, რომელიც აქტიურად 

უწყობს ხელს იმ ტერი¬ტორიის კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი 
მემკვიდრეობის დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას. ადექვატური ტურიზმის 
განვი¬თარებისათვის საჭირო ბაზის განსაზღვრისათვის აუცილებელია პასუხი გაეცეს 
მინიმუმ 2 კითხვას: 

სხვა ტერიტორიებთან შედარებით რა რესურსებით (მემკვიდრეობით) არის 
უნიკალური კონკრეტული ტერიტორია? 

კონკრეტული ტერიტორიის რესურსები (მემკვიდრეობა) როგორ შეიძლება 
გამოყენებული იქნას ტურიზმის მიზნებისათვის? 

გამოყოფენ ადექვატური ტურიზმის ოთხ პრინციპს: 

1. ტერიტორიის მემკვიდრეობის (კულტურული, ისტორიული, ბუნებრივი) 
დაცვაში აქტიური მონაწილეობა; 

2. სხვა რეგიონებთან შედარებით ტერიტორიის მემკვიდრეობის უნიკალობის 
ხაზგასმა და წარმოჩენა; 

3. ადგილობრივ მოსახლეობაში უნიკალური მემკვიდრეობისადმი სიამაყისა და 
პასუხისმგებლობის გრძნობის აღზრდა; 

4. ტურიზმის განვითარების პროგრამის შემუშავება ტერიტორიის უნიკალური 
მემკვიდრეობის გამოყენების საფუძველზე. 

აღნიშნული კონცეფციის საფუძველზე ტურიზმს ტერიტორიული ერთეულის 
ადგილობრივი მაცხოვრებლები¬სა¬თვის არა მარტო შემოსავალი მოაქვს, არამედ 

აყალიბებს გარკვეული სიამაყის გრძნობასაც იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს 
რაღაც უნიკალური, რომელიც შენია და რომელიც შეგიძლია გააცნო (აჩვენო) სხვას. 
თუ საზოგადოება ამ პოზიციას ღრმად ჩასწვდება, მაშინ შეძლებს ჩამოაყალიბოს 
ტურიზმისათვის უნიკალური რესურსების რაციონალური გამოყენების სისტემა. 

დღევანდელ ტურიზმში მიმდინარე მოვლენები, რომლებიც საკმაოდ განსხვა-
ვდებიან როგორც მსოფლიო ტურისტული რეგიონების დონეზე, ასევე მათ შიგნითაც 
– ქვეყნები და ქვეყნის რეგიონები, იძლევიან კულტურული მემკვიდრეობისადმი 
სულ უფრო მრავალფეროვანი დამოკიდებულების საშუალებას, რაც ერთნაირად 

საინტერესო და მომგებიანია როგორც ტურიზმის, ასევე – კულტურისათვის. 
თანამედროვე მიდგომის თვალთახედვით, მასპინძლობის ინდუსტრიის მრავლფე-
როვნების უკეთ წარმოჩენისა და წმინდა კომერციული ინტერესების მკვეთრი ზრდის 
თვალთახედვით, დღევანდელი ტურიზმი საკმაოდ ბევრ სიახლეს გვთავაზობს, 
რომელთა შესწავლა და პროფესიული ანალიზი ურიგო არ იქნებოდა. მაგალითად 

ამერიკელი ტუროპერატორები დღეისათვის ცალ-ცალკე იხილავენ კულტურულ 

(შესაბამისი ობიექტების, შენობა-ნაგებობების მონახულება), მემკვიდრეობით 
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(ადგილობრივი ტრადიციები და ჩვევები) და კულტურულ-მემკვიდრეობით (`ადაპ-
ტირებული/გაცოცხლებული~, ისტორია) ტურიზმს. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს 
ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა, განსაკუთრებით ეთნოკულტურული 
მრავალფეროვნება, ამ მიმართულებით ფიქრისა და შესაბამისი რეკომენდაციების 
ჩამოყალიბებისათვის საკმარის შესაძლებლობას იძლევა.  
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კულტურულ-შემეცნებითი (საექსკურსიო) ტურიზმი 

ტურიზმის აღნიშნული  მიმართულება 
აერთიანებს მოგზაურობას ბუნებრივი და ისტორიულ-
კულტურული  ღირსშესანიშნაობების, მუზეუმების, 
თეატრების, მონახულების ქვეყნის საზოგადოებრივი 
ცხოვრების სისტემის, მკვიდრი მოსახლეობის  ცხოვ-
რებისა და ტრადიციების გაცნობის მიზნით. ტურიზმის 
ამ მიმართულებას საფუძვლად უდევს ძალზე მდიდარი 
საექსკურსიო პროგრამები. ამასთან, შემეცნებითი  
მიზანი დაკავშირებულია დასვენებასთანაც. 

კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმის განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა 
აქვს  დაგეგმვის „ჯგუფურ/ბუჩქურ“ პრინციპს, როდესაც ტურისტული ინტერესის 
ძირითადი ობიექტის სიახლოვეს (გარკვეულ დიამეტრში მის გარშემო) თავმოყრილია 
(დაჯგუფებულია) მონახულების დამატებითი ობიექტები - სამუზეუმე ექსპოზიციები, 
ბუნებრივი რეწვის, ადგილობრივი ოსტატების სახელოსნოები, ასევე კულტურული 
აქციების ორგანიზატორი ორგანიზაციები. ყოველივე ეს საშუალებას გვაძლევს მოვიზი-
დოთ მეტი ტურისტი, გავზარდოთ მათი ყოფნის ხანგრძლივობა კონკრეტულ ტერიტო-
რიაზე, შედეგად - გავზარდოთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამოყენებისა და 
რენტაბელობის ეფექტურობა. 

მონახულების დამატებითი ობიექტები ფუნქციონალურად (თემატურ-შინაარ-
სობრივად) უნდა იყვნენ ტურისტული ინტერესის ძირითადი ობიექტის შესაბამისი, 
ინფრასტრუქტურულად - მიღწევადი და არ უნდა არღვევდნენ ისტორიული გარემოს 
ხასიათს. 

ისტორიულ ქალაქებში - ტურისტულ ცენტრებში გათვალისწინებულია კულტუ-
რულ-ტურისტული ზონების ფორმირება, რომლებიც აერთიანებენ ტურისტული ინტე-
რესის მქონე ობიექტებს, მომსახურების ორგანიზაციებს, რომლებიც სთავაზობენ 
მომსახურების სრულ პაკეტს არა მხოლოდ საერთაშორისო ტურისტებს (განთავსება, 
კვება, გართობა, საცნობარო-საინფორმაციო მომსახურება და ა.შ.), არამედ ადგილობრივ 
მოსახლეობასაც (როგორც „შიდა“ ტურისტები). 

ასეთი ზონების ფორმირება კომპლექსური ამოცანაა, რომელიც მოიცავს შემდეგი 
სახის ამოცანების გადაწყვეტას: 

 არქიტექტურის, ისტორიის, კულტურის ძეგლების რესტავრაცია და 
ტურისტულ-საექსკურსიო ჩვენებისათვის მომზადება, ისტორიული უბნების 
რეაბილიტაცია, ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტებისა და პარკების 
აღდგენა; 
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  სატრანსპორტო ქსელის რეკონსტრუქცია დიდგაბარიტიანი ტურისტული  
ტრანსპორტის გავლადობის გათვალისწინებით, ავტოსადგომების ქსელის 
განვითარება, ტურისტების კონცენტრაციის ადგილების შემოვლითი გზების 
ორგანიზაცია; 

 მასობრივი მონახულების ადგილებში ფეხით მოსიარულეთა ზონების შექმნა, 
მომსახურების ობიექტების სიმჭიდროვის გაზრდა, ტერიტორიის კეთილმოწ-
ყობა, გამწვანება, ყვავილნარების გაშენება, საინფორმაციო-სარეკლამო ბანერე-
ბით ოპტიმალური დატვირთვა; 

 საყოფაცხოვრებო მომსახურების, მათ შორის სამედიცინო მომსახურების 
სისტემის განვითარება; 

 ტურისტების მოთხოვნილებების შესაბამისად ქალაქის კომუნალური მეურნე-
ობის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყო-
ფის სისტემის, ტელეკომუნიკაციის  განვითარება; 

 მასობრივი მონახულების ადგილების ინფრასტუქტურის მორგება მოხუცებუ-
ლებისა და უნარშეზღუდული ადამიანების შესაძლებლობებზე; 

 ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების განვითარება. 

კულტურულ-შემეცნებით ტურიზმს საექსკურსიოსაც უწოდებენ. საქართველოს 
კანონმდებლობის (კანონი „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“) შესაბამისად, 
ექსკურსანტია – „ექსკურსიაში მონაწილე ფიზიკური პირი“.  ხოლო ექსკურსია  არის – 
„ღირსშესანიშნავი ადგილის დათვალიერება, გასეირნება ან გამგზავრება  შემეცნებითი, 
სპორტული ან დასვენების მიზნით“. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არაფერს გვეუბნება 
ორგანიზებული ღონისძიების დროზე, უნდა ვიცოდეთ, რომ ექსკურსიისათვის 
გამოყოფილი დრო 24 საათზე ნაკლები უნდა იყოს (მოგზაურობა ღამისთევის გარეშე!).  
თუ ასეთი მოგზაურობა გრძელდება 24 საათზე მეტი დრო, აი სწორედ ეს არის 
კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი, ანუ ტურიზმის სახეობა, რომლის მთავარი 
მიზანია ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, ხოლო მთავარი თავისებურება - 
მოგზაურობის დატვირთვა საექსკურსიო პროგრამებით. ამასთან ერთად, რამდენადაც 
ექსკურსია შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი სახის მოგზაურობის შემადგენელი ნაწილი, 
კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი ძალზე მჭიდრო კავშირშია ტურიზმის სხვა 
მიმართულებებთან. მაგალითისათვის: თუ საუბარია კულტურულ-შემეცნებით 
მოგზაურობაზე წმინდა ადგილებში, ასეთი ტური, ერთდროულად, არის შემეცნებითის 
და რელიგიურიც; თუ ტურის მიზანი მკვიდრი მოსახლეობის ყოფითი კულტურისა და 
ადათ-წესების შესწავლაა - ასეთი ტურიზმი, ერთდროულად, არის შემეცნებითიც და 
ეთნიკურიც და ა.შ.. 

რაც შეეხება საექსკურსიო ტურების გეოგრაფიას, მისი დიაპაზონი მოიცავს 
ტერიტორიას თქვენი საცხოვრებელი უბნიდან, ქალაქიდან და ყველაზე ეგზოტიკურ 
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ქვეყნამდე. თუ ტრადიციულად საექსკურსიო ნაკადებს იზიდავდა ევროპა, უკანასკნელ 
წლებში ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთო სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიისა და ოკეანეთის 
რეგიონი, რაც დადებითად აისახა საერთაშორისო ტურიზმში მათ მაჩვენებლებზე - 
როგორც ტურისტების მიღების, ასევე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 
მიხედვით, მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემებში,  ისინი მყარად 
დამკვიდრდნენ მეორე ადგილზე. 

არსებობს შემეცნებითი ტურების ორი სახესხვაობა: 

1) სტაციონარული ტურები - ტურისტების ერთ ქალაქში, ტურისტულ ცენტრში 
ჩასვლა; 

2) სამარშრუტო ტურები - ღირსშესანიშნაობების მქონე რამდენიმე ქალაქისა და 
ცენტრის მონახულება. 

სამარშრუტო ტურების ორგანიზაციისას დაგეგმილი პუნქტების ნახვის სპეცია-
ლური გრაფიკის შემუშავება ხდება. ქალაქზე ან ტურისტულ ცენტრზე ტურისტული 
ცენტრის სიდიდისა და ღირსშესანიშნაობათა მოცულობის მიხედვით 1-დან 3 დღემდე 
დრო გამოიყოფა. დღეების დიდი რაოდენობა გამოიყოფა მხოლოდ მსხვილ ტურისტულ 
ცენტრებზე (პარიზი, ლონდონი, რომი და სხვ.). 

შემეცნებითი ტურები მთელი რიგი თემატური სახესხვაობებით გამოირჩევა. ასე 
მაგალითად: ისტორიული ექსკურსიები, ლიტერატურული, თეატრალური, ეთნოგრა-
ფიული,  ფოლკლორული ტურები, ფერწერის გაცნობა (ცნობილ სურათების გალერე-
ებში), ბალეტის ნახვა და ოპერის მოსმენა (მილანის, პარიზის, ვენის ცნობილ საოპერო 
თეატრებში), ცნობილი ლიტერატურული ნაწარმოებების გმირების მოქმედების 
ადგილებისა და დიდი მწერლების ცხოვრების ადგილების მონახულება და სხვ. ლუციუს 
ანეუს სენეკა (ახალი წელთაღრიცხვის I საუკუნე) აღნიშნავდა: „ტურიზმისთვის 
აუცილებელია შეირჩეს ადგილი არა მარტო სხეულის, არამედ ზნე-ჩვეულებების 
გაჯანსაღებისთვისაც“. 

ასეთ პროგრამებში ძირითად როლს საექსკურსიო-შემეცნებითი და კულტურული 
(თეატრი, კონცერტები) ღონისძიებები თამაშობს. ტურის პროგრამა აიგება ტურის 
თემატიკიდან გამომდინარე. 

ასეთ ტურებზე თავისუფალი დრო კულტურულ-შემეცნებითი ხასიათისაა: შემოქ-
მედებითი საღამოები, დასვენების ადგილის შესახებ ვიდეოპროგრამები, რაიმე ნაციონა-
ლური დღესასწაულები. არ გამოირიცხება რესტორანში წასვლა, სადაც ვარიეტეს პროგ-
რამაა, ასევე ნაციონალური სამზარეულოს დეგუსტაცია. სპორტული და საკურორტო 
პროგრამები როგორც წესი, არ იგეგმება. 

სტაციონარული ტურებისას ტურისტების განთავსება შეიძლება ძალზე სხვადას-
ხვაგვარი იყოს - 1-დან 5 ვარსკვლავამდე სასტუმროებში. ძირითადი მოთხოვნაა - 
სასტუმროს ადგილმდებარეობა ქალაქის ფარგლებში. სამარშრუტო ტურებისას 
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დან 4 ვარსკვლავამდე) სასტუმროებში განათავსებენ. 

სამარშრუტო ტურებისას კვება სრული პანსიონისაა, რადგან ძირითადი დრო 
ეთმობა ექსკურსიებს, მუზეუმებს, თეატრებს და ტურისტებს დრო აღარ რჩებათ კვების 
ორგანიზება დამოუკიდებლად მოახდინონ. კვების პუნქტებს უკვეთავენ დაგეგმილი 
საექსკურსიო ობიექტების სიახლოვეს. სტაციონარული ტურებისას ნახევრად პანსიონის 
ან მხოლოდ საუზმის (იშვიათად) კვების სტილია მიღებული. ამასთან 
გასათვალისწინებელია, რომ მთელი რიგი საექსკურსიო ღონისძიებები შეიცავენ სადილს 
ან ვახშამს. 

შემეცნებითი ტურებისას ტურისტებთან მუშაობენ გამოცდილი გიდი - ექსკურსი-
ამძღოლები. ცალკეულ თემატურ ექსკურსიებზე - ექსკურსიამძღოლი - ხელოვნებათ-
მცოდნეები. მნიშვნელოვანია, რომ უცხოელი ტურისტებისთვის ექსკურსიები იყოს 
თავიანთ მშობლიურ ენაზე. ეს ამჟამად კარგ მომსახურებად ითვლება. 

ტურების პროგრმაში აუცილებელია გამოიყოს თავისუფალი დრო დამოუკიდებ-
ლად ქალაქის დათვალიერებისთვის და მაღაზიებში შესვლისთვის. სტაციონარული 
ტურებისას როგორც წესი, ყოველდღიურად დღის ნახევარი ტურისტებს თავისუფალი 
აქვთ, რადგან დღეში ერთი ექსკურსიაა დაგეგმილი, ამდენად თავისუფალი დრო მათ 
შეუძლიათ გამოიყენონ ქალაქის გაცნობისთვის. სამარშრუტო ტურებზეც ასევე 
აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნას თავისუფალი „ფანჯარა“ მომსახურებაში. 
ჩვეულებრივ თავისუფალი დრო 0,5-დან 1 დღემდე გათვალისწინებულია მსხვილ 
ტურისტულ ცენტრებში, სადაც ტურისტები ჩერდებიან 2 ან 3 დღეს. 
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ლიტერატურული ტურიზმი 

ლიტერატურული ტურიზმი კულტურული 
ტურიზმის სახეობაა, რომელიც დაკავშირებულია 
ლიტერატურულ ნაწარმოებებში აღწერილ 
ადგილებთან და  მოვლენებთან ან მათ ავტორებთან; 
ეს შეიძლება იყოს მოგზაურობა გამოგონილი გმირის 
მიერ არჩეულ მარშრუტზე, რომელიც გაგვაცნობს 
ნაწარმოებში აღწერილ ან ავტორის სახლს, მისი 
დაკრძალვის ადგილს და ა.შ. რიგი მეცნიერები 
ლიტერატურულ ტურიზმს თანამედროვე 
არისტოკრატიულ მომლოცველობად მიიჩნევენ. 
შემუშავებულია საკმაოდ გრძელი ფეხით გასავლელი 
მარშრუტები ცნობილი ავტორების ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესაბამისად.   

ლიტერატურულ ტურისტებს განსაკუთრებით აინტერესებთ თუ რა გავლენა 
იქონია კონკრეტულმა ადგილმა ნაწარმოების შექმნაზე და პირიქით, რა სარგებლობა 
მოუტანა კონკრეტულ ადგილს კონკრეტულმა ნაწარმოებმა (მაგ.: დამატებითი 
პოპულარობა). ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან მრავალი საინტერესო 
მაგალითების ამოკრებაა შესაძლებელი და ვფიქრობთ, ამ მიმართულებით ძალზე ბევრი 
რამის გაკეთებაა საჭირო (მაგალითისათვის: ავტორისგანვეა ცნობილი, რომ ქართული 
ლიტერატურის კლასიკოსმა კონსტანტინე გამსახურდიამ თავისი რომანი „დიდოსტატის 
მარჯვენა“ შექმნა სვეტიცხოვლის ჩრდილოეთ კედელზე ამოტვიფრული ლექსის 
„ხეკორძულას წყალი მისვამს, მცხეთა ისე ამიგია, დამიჭირეს, მკლავი მომჭრეს, რატომ 
კარგი აგიგია“-ს საფუძველზე). 

იმისათვის რომ ლიტერატურული ტურისტი გახდე, როგორც ამბობენ, ბევრი არ 
არის საჭირო - უნდა გიყვარდეს წიგნი და შგეძლოს ცნობისმოყვარე აზროვნება. თუმცა, 
მიუხედავად ამისა, არსებობს ლიტერატურული გზამკვლევები, ლიტერატურული 
რუკები და ლიტერატურული ტურები, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენთვის საჭირო 
სამსახურის გაწევა. არის ასევე ბევრი მუზეუმი, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 
მწერლებთან, მათ შემოქმედებასთან, ესენი ძირითადად მათი სახლ-მუზეუმებია, 
რომლებიც ელიან თავის მნახველებს. 

მაშინ, როდესაც ლიტერატურული ტურიზმის დიდი ნაწილი ორიენტირებულია 
სერიოზულ ნაწარმოებებზე, მათ პარალელურად იქმნება თანამედროვე ნაწარმოებები, 
სპეციალურად ტურიზმის პრომოუშენისათვის, რომლებსაც ტურისტულ ფიქციასაც 
უწოდებენ. თანამედროვე ტექნოლოგიები პუბლიკაციების დარგში ლიტერატურულ 
ტურისტებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ კითხვისას გადავიდნენ პირდაპირ 
ტურისტულ ვებ-გვერდებზე, სადაც შეგეძლებათ ნახოთ როგორ ვითარდება მოვლენები. 
ამის გაკეთება შეიძლება ისეთი პროგრამებით, როგორებიცაა: Kindle, iPad, iPhone, 



184

სმარტფონები, პლანშეტები, ჩვეულებრივი სტაციონარული ან პორტატული 
კომპიუტერებით.  

პირველი კლასიკური რომანი, რომელშიც გამოყენებული იქნა მხატვრული 
ლიტერატურის ტექნოლოგია ტურისტებისათვის, იყო სკოტ ფიცჯერალდის ნაწარმოები 
„სამოთხის ეს მხარე - ინტერაქტიური ტურიზმი“, რომელიც გამოიცა 2012 წელს. 
ტურისტულ გამოცემაში ჩართული იყო ვებ-მისამართები ექსკურსიაზე პრინსტონის 
უნივერსიტეტში სადაც რეალურ ცხოვრებაში იმყოფებოდა სკოტ ფიცჯერალდი და 
წიგნის გამოგონილი გმირი - ამორი ბლეინი; ჩართული იყო ასევე ფიცჯერალდის ყოფნა 
ალაბამას შტატში (მონტგომერი), სადაც პირველად შეხვდა თავის მომავალ მეუღლეს - 
ზელდა სეირს და ა.შ. 

ლიტერატურული ტურიზმი იმითაც არის საინტერესო, რომ ის აღძრავს ინტერესს 
დამოუკიდებელი წიგნის მაღაზიების, როგორც კოლექტიური მონახულების ობიექტი-
სადმი.  სწორედ ეს „ჭეშმარიტად წიგნის“ მაღაზიები, რომლებიც მუდმივად იბრძვიან 
გადარჩენისათვის - მსხვილ მაღაზიათა ქსელებთან, ინტერნეტ მაღაზიებთან, არიან 
ძირითადად თანამედროვე კრეატიული ნოვაციების ინიციატორები. ისინი, ვინც 
პროპაგანდას უწევენ ლიტერატურულ ტურიზმს ახალისებენ სკოლებს, ბიბლიოთეკებს, 
აქტიურ მკითხველთა ჯგუფებს და სხვა ორგანიზაციებს, რათა მოაწყონ ერთდღიანი 
გასვლები ლიტერატურით იმ ქალაქებსა და რაიონებში სადაც არის ასეთი დამოუკი-
დებელი წიგნის მაღაზიები; ისინი ასევე ცდილობენ გამოიყენონ ლიტერატურული 
ტურიზმი ეკონომიკური განვითარების ინსტრუმენტად. 
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ტურიზმის საფუძვლები

მუსიკალური ტურიზმი 

მუსიკალური ტურიზმიც კულტურული 
ტურიზმის ნაირსახეობაა, რომელიც ითვალისწინებს 
ქალაქებისა და სოფლების, მუსიკალური ფესტივალებისა 
და სხვა მუსიკალური ღუნისძიებების მონახულებას. ამ 
ტიპის ღონისძიებები ერთნაირად საინტერესოა როგორც 
დიდი ქალაქებისათვის, ასევე, და ალბათ უფრო მეტად, 
პატარა სოფლებისავის. ეგრეთ წოდებული „ჯემ-
ბენდების“ არც თუ დიდი ხნის ისტორია, თანამედროვე 
მაგალითია, რომლებიც ახალისებენ მუსიკალურ 
ტურიზმს. შორს რომ არ წავიდეთ, თუნდაც ჩვენს 
ქვეყანაში, უკანასკნლ ათწლეულებში დამკვიდრებული 
მუსიკალური ფესტივალები (კლასიკა, ფოლკი, 
ელექტრონული) ნათელი დადასტურებაა მათი 
პოპულარობისა და იმისა, თუ რამდენ ტურისტს იზიდავენ ისინი როგორც ქვეყნის 
შიგნიდან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. 

Artful Music Tourist Board - ეს არის მოძრაობა, რომელმაც რეგულარული ზეიმების 
გამართვა დაიწყო 2003 წელს მუსიკოსებთან და მათ მეგობრებთან ერთად The Paradise Bar 
(ახლა ლუდის ბარი Royal Albert) ლონდონში. 

მუსიკალური მოვლენები და მიმართულებები 

მსოფლიოში, როგორც წესი ყოველწლიურად ტარდება დიდი ოდენობის მუსი-
კალური ფესტივალები, რომლებიც იზიდავენ საერთაშორისო მნახველებს/ტურისტებს. 
მსოფლიოში აღიარებულ ყველაზე დიდ მუსიკალურ ფესტივალად ითვლება Summerfest, 
11 დღიანი ღონისძიება მილუოკში (ვისკონსინის შტატი, აშშ), რომელზეც 
ყოველწლიურად 1 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. 

არის ასევე მთელი რიგი ყოველწლიური კარნავალები, რომლებშიც ჩართულია 
მუსიკა, ცეკვა, ქუჩის წვეულებები და ა.შ. მათგან განსაკუთრებით პოპულარულებია 
კარნავალი რიო დე ჟანეიროში (ბრაზილია), რომელზეც 500 000 საზღვარგარეთელი 
სტუმარი ჩამოდის და კარნავალი სალვადორე დე ბაიაში, რომელიც წარმოადგენს 
ყველაზე დიდ ზეიმს ქუჩაზე და რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში 2 მილიონზე 
მეტ მნახველს უყრის თავს. 

ნოტტინგ ჰილის (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) კარნავალი ევროპაში ერთ-ერთი 
უდიდესი ქუჩის ზეიმია, რომელზეც ყოველწლიურად ერთ მილიონამდე მნახველი 
ჩამოჰყავს. 
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„სიყვარულის პარადი“ - ელექტრონული საცეკვაო მუსიკის ფესტივალი 
გერმანიაში (ტარდებოდა 1989-2010 წლებში და თავის პიკზე მასში მონაწილეობდა 1.6 
მილიონი ადამიანი).  

მთელ მსოფლიოში ტარდება ასობით ყოველწლიური ჯაზის ფესტივალები. მათ 
შორის ყველაზე სერიოზულია მონრეალის ჯაზის საერთაშორისო ფესტივალი, 
რომელშიც ყოველწლიურად მონაწილეობს 2.5 მილიონი ადამიანი, რომელთა მესამედი 
ტურისტები არიან. 

მლიანად, ექსპერტული შეფასების საფუძველზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ 
დედამიწაზე ყოველწლიურად 10 მილიონი ადამიანი მოგზაურობს, რომელთა მთავარი 
მიზანი მუსიკალურ ფესტივალებზე დასწრება ან ამ ფესტივალებში მონაწილეობაა. 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არის ისეთი ქალაქები და რაიონები, რომლებიც მთელი 
წლის განმავლობაში გამოიყენებიან მუსიკალური მიზნით. ისეთები, როგორიცაა ახალი 
ორლეანი (აშშ) დიქსილენდისთვის და სხვა მუსიკისათვის, ქალაქები ევროპაში - 
ბაიროიტი - გერმანიაში, ვენა - ავსტრიაში, ეკს-ან-ენგელ-პროვანსი საფრანგეთში, ლა 
სკალა - მილანში (იტალია) ოპერისა და კლასიკური მუსიკისათვის, ხოლო როკ-
მუსიკისათვის ბრიტანეთში.  
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ტურიზმის საფუძვლები

პოპ-კულტურის ტურიზმი 

პოპ-კულტურის ტურიზმი ერთგვარი სიმბიოზია, 
სადაც გაერთიანებულია ლიტერატურა, მუსიკა, 
კინოფილმები, კომიკსები. არსი იგივეა, ადამიანები 
(ასაკობრივი კატეგორიების შესაბამისად) დიდი 
ინტერესით მოგზაურობენ ადგილებში, რომლებიც 
დაკავშირებულია ცნობილ ფილმებთან და 
ტელესერიალებთან (გადაღების ადგილები), 
ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან და მათი ავტორების 
ცხოვრებასთან, პოპულარული ანსამბლების, მუსიკალური 
მიმდინარეობებისა და მეგა ვარსკვლავების დაბადებისა და 
მოღვაწეობის ადგილებთან. 

კომიკსი 

მეტროპოლისი (ილინოისის შტატი, აშშ) გამოცხადებულია როგორც DC Comics - 
სუპერმენის სახლი; 

ფილმები 

აქ ალბათ ძნელია კონკურენცია გაუწიონ ჰოლივუდს (ლოს-ანჯელესი, 
კალიფორნია, აშშ), ამერიკული კინოინდუსტრიის ცენტს; თუმცა ასევე პოპულარულია 
ნიუ-იორკის ცენტრი, რომლის ცათამბჯენები ასეულობით ფილმებშია ასახული. 
მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ემპაიერ სტეიტ ბილდინგი, რომელზეც 
მხოლოდ „მეფე-კონგის“ რამოდენიმე სხვადასხვა ვერსიაა გადაღებული და არა მხოლოდ 
ეს ფილმი. მისი ზედა სამზერი ბაქანი ახლაც ძალზე პოპულარულია შეხვედრებისათვის. 

ასევე პოპულარულია მიზნობრივ მოგზაურთა შორის ადგილები, რომლებიც 
დაკავშირებულნი არიან ფილმებთან: „მუსიკის ჰანგები“ - ზალცბურგი (ავსტრია), 
„ვარსკვლავური ომები“ - ტუნისი, „ინდიანა ჯონსის“ სერიალები - ქ. პეტრა (იორდანია); 
როგორც სტატისტიკა მეტყველებს ფილმის „მამაცი გული“ ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ 
160 000 მეტი ტურისტი ესტუმრა უილიამ უოლესის ძეგლს სტერლინგში (შოტლანდია). 
იმავე შოტლანდიაში ლეგენდარული ურჩხულის „ნესი“-ს ნახვის „განცდით“ 5,5 
მილიონი საერთაშორისო ტურისტი ჩადის ნესის ტბის ზონაში ყოველწლიურად. 

ქვემოთ ცალკე განვიხილავთ ისეთ თემას, როგორიც არის ე.წ. „ტოლკინის 
ტურიზმი“, ანუ ის, თუ რა მოხდა ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით მას შემდეგ, 
რაც ეკრანებზე გამოვიდა ლეგენდარული სერიალები „ბეჭდების მბრძანებელი“. იგივე 
შეგვიძლია ვთქვათ ალნვიკის ციხე-სიმაგრეზე სერიალებიდან ჰარი პოტერზე; 
როსლინის სამრეკლოსა (შოტლანდია) და ლინკოლნის ტაძარზე (ინგლისი) - ფილმიდან 
„და ვინჩის კოდი“; ნორვეგიაში ტურიზმის ზრდაზე დადებითი როლი ითამაშა ფილმის 
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„დისნეი ფროზენის“ ეკრანებზე გამოჩენამ და განსაკუთრებით ბავშვებში მთავარი 
გმირების, მათი სიმღერების პოპულარობამ. 

ადგილობრივი ფოლკლორისადმი კრეატიულმა დამოკიდებულებამ, მაგალითად 
შოტლანდიაში, არა მარტო ურჩხული „ნესი“ გახადა ტურისტული ბიზნესიდან 
დამატებითი შემოსავლების მიღების წყარო, არამედ შერვუდის ტყე (ნოტინგემშირი) - 
რობინ ჰუდის ლეგენდით და არაერთი ფილმით, მათ შორის მულტ-ფილმების 
სერიალებით; ტინტაგელის ციხე-სიმაგრე ინგლისის სამხრეთ-დასავლეთში - ფილმების 
სერიალებით მეფე არტურზე და მრავალი სხვა 

ლიტერატურა 

აქ ვფიქრობთ ერთი ასეთი მაგალითიც ბევრის მთქმელია - ეივენის სტრატფორდში 
(უორკშირი, ინგლისი) ყოველწლიურად 4,9 მილიონი ვიზიტორი ჩადის მხოლოდ 
იმიტომ, რომ აქ უილიამ შექსპირი დაიბადა. 

მუსიკა 

ქ. ლივერპულის (ინგლისი) ტურისტული სამსახურები მზად არიან გიჩვენონ 
ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია ლეგენდარული ანსამბლის „ბითლზი“-ს 
ისტორიასთან და მუსიკალურ შემოქმედებასთან. 

ანალოგიურ სერვისებს თავაზობენ გრეისლენდში (ტენესი, აშშ), სადაც 1982 
წლიდან ფუნქციონირებს ელვის პრესლის ბიოგრაფიული მუზეუმი. იგივეა ახალ 
ორლეანში (აშშ), ზოგადად ჯაზის და ლეგენდარული ლუი არმსტრონგის სამშობლოში. 
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ტურიზმის საფუძვლები

სამუზეუმო ტურიზმი 

ჩვენთან ტურისტული ორიენტა-
ციით გამოცემულ ლიტერატურაში ძნე-
ლია (თუ საერთოდ შესაძლებელია) მონა-
ხოთ ისეთი მასალა, რომელიც კონკრე-
ტულად „სამუზეუმე ტურიზმს“, როგორც 
ერთ-ერთ საინტერესო და რენტაბელურ 
მიმართულებას, დაგიხასიათებთ. სხვა-
დასხვა ავტორების წიგნებში, მათ შორის 
პროფილურ სახელმძღვანელოებშიც მუ-
ზეუმებისა და ტურიზმის „ურთიერთო-
ბა“ ზოგადად კულტურული ტურიზმის კონტექსტში მოიაზრება, რამდენადაც 
ტურისტები იყენებენ სამუზეუმე და საგამოფენო სივრცეებს; რიგ შემთხვევებში იყენებენ 
ისეთ ტერმინებს, როგორიცაა „კრეატიული ტურიზმი“, „არტ-ტურიზმი“, რომლებიც 
ასევე არ იძლევიან სწორ განმარტებებს „სამუზეუმე ტურიზმთან“ მიმართებაში. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თვითონ მუზეუმების წარმომადგენლები (შეიძ-
ლება ჩვენთან სუსტად/ნაკლებად, მაგრამ იქ, სადაც ტურიზმისადმი დამოკიდებულება 
სერიოზულია) უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში არ იშურებდნენ ცოდნას, 
რესურსებსა და ენერგიას საერთო სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის; იმისათვის, რომ 
(განსაკუთრებით ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში) სამუზეუმე საქმე და საერთოდ 
დამოკიდებულება მუზეუმებისადმი ე.წ. „სოციალური მომსახურების“ მოდელიდან 
გარდაქმნილიყო „საბაზრო-სერვისულ“ მოდელად. მიგვაჩნია, რომ მსოფლიოში არსებუ-
ლი ისეთი გიგანტები, როგორებიცაა ლუვრი, ერმიტაჟი, ესკორიალი, აშშ-ს, გერმანიის, 
საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთის, ჩინეთისა და არა ერთი სხვა სახელმწიფოების 
ნაციონალური და მიზნობრივ-დარგობრივი მუზეუმების საქმიანობა ამის ნათელი 
დადასტურებაა. 

ჩვენს ქვეყანაში და ალბათ ყველა, მსგავსი ისტორიის ქვეყანაში, მუზეუმებმა 
ტურისტული ბიზნესის ანბანის ათვისება დაიწყეს სოციო-კულტურული პროექ-
ტირებისა და ფანდრაიზინგის, სამუზეუმე მულტიმედიის პრინციპების ჩამოყალიბების, 
ვირტუალური ფილიალებისა და საიტების, სუვენირების წარმოებისა და კაფე-ბარების 
ორგანიზების პროცესების შესწავლასთან ერთად. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ მსხვილ, 
ე.წ. ტრადიციულ მუზეუმებს მეტ-ნაკლებად გაუმართლათ ტურისტულ ბიზნესში 
ჩართვის პირველივე ეტაპზე (ტრადიციულად არსებული შენობა-ნაგებობები, პრესტი-
ჟული მდებარეობა, არტეფაქტების მარაგები და ა.შ.), სულაც არ იყო იოლი ყველა 
დანარჩენის „ტურისტულ ფირმებად“ გადაწყობის პროცესი. 
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იმისათვის, რომ კარგად გავითავისოთ, რას წარმოადგენს „სამუზეუმე ტურიზმი“ 
და რა პოტენციალის მფლობელები ვართ ამ მიმართულებით, აუცილებელია ყურად-
ღებით ვადევნოთ თვალი და, შესაძლებლობის ფარგლებში, მაქსიმალურად აქტიურად 
ჩავერთოთ აღნიშნული კუთხით მიმდინარე თანამედროვე პროცესებში. სამუზეუმე 
მარკეტინგში უდიდესი საერთაშორისო კონფერენციის „Communicating the Museum“ 
(CTM), რომელიც ყოველწლიურად ტარდება მსოფლიოს „კულტურულ დედაქალაქებში“ 
(თუ გვაქვს მსგავსი პრეტენზია, უნდა შევძლოთ ამ კონფერენციის ჩვენთან ჩატარებაც), 
დიუსელდორფში ჩატარებული სხდომის (2011 წელი) მთავარი თემა იყო „მუზეუმი და 
შენ“  («The Museum and You: Creating Multiple Experiences for Each Visitor»).  ამ თემატიკის 
დასაბუთებისას, კონფერენციის საპატიო პრეზიდენტმა დემენ ბიტმორმა განაცხადა -  
„ისეთი ცნება, როგორიცაა „მუზეუმის აუდიტორია“ - აღარ არსებობს. არის მუზეუმი და 
თითოეული კონკრეტული მნახველი. ჩვენი ამოცანაა - შევძლოთ ამ მილიონი დიალოგის 
დამყარება“.  

ტურიზმის ინდუსტრიამ, რომელიც ძალზე მოქნილად/ოპერატიულად რეაგირებს 
თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებზე, იგრძნო კულტურის ერთიანი მოძრაობა 
„პიროვნების ტოტალური ავტონომიზაციისაკენ“, და როგორც შედეგი, მოთხოვნილების 
ინდივიდუალიზაცია, გაცილებით ადრე. რეაქცია მოხდა სტრატეგიების შეცვლის 
დონეზე. მასობრივი, „კონვეირული“ ტურიზმი, რომელიც მხარს უჭერდა მარტივი და 
იაფი „ტურპაკეტების“ თეორიას, ადგილს უთმობს დიფერენცირებულს, რომელსაც 
ახასიათებს ტურისტების მოტივაციის განსხვავებულობა, სეგმენტების მრავალფეროვ-
ნება, შეთავაზებული სერვისების ვარიანტულობა.  

მასობრივი ტურიზმი, რომლის მახასიათებელიც იყო მოგზაური პირების ერთგვა-
როვნება, ორიენტირებული იყო დასვენებაზე. ХХ საუკუნის დასასრულს, შემოსავლების 
ზრდასთან, ტექნოლოგიებისა და სხვა ცხოვრებისეული სიტუაციების გაუმჯობესე-
ბასთან ერთად (განვითარებულ, დალაგებულ ქვეყნებში), ტურიზმის ინდუსტრიაში 
გამოჩნდა ტურისტის ახალი ტიპი: კარგად ინფორმირებული, დახვეწილი, დამოუკი-
დებელი, კრიტიკული დამოკიდებულებით შეთავაზებული ტურისტული სერვისების 
მიმართ. ის გახდა ძალიან დაკვირვებული და მომთხოვნი და რაც მთავარია, ორიენტი-
რებული ტურისტული პროგრამის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებაზე ყოველგვარი 
სტანდარტების გვერდის ავლით, ინდივიდუალურ საფუძველზე. ერთი სიტყვით 
ტურიზმში კარგად ცნობილ ფორმულას „სამი S“ - Sea-Sun-Sand (ზღვა-მზე-პლიაჟი), 
გამოუჩნდა სერიოზული კონკურენტი „სამი L“ - Lore-Landscape-Leisure (ტრადიცია-
პეიზაჟი-დასვენება). ანუ, ჩვეული ყოველდღიურობიდან გასვლის მცდელობისას 
თანამედროვე ტურისტი აქტიურად ინტერესდება ისეთი საკითხებით, როგორიცაა: 
ადგილობრივი კოლორიტი, ყოფა-ცხოვრების თავისებურებები, სხვა კულტურის 
თვისებები და ხასიათი და ა.შ. რეალური სამყარო რა თქმა უნდა აინტერესებს 
დღევანდელ ტურისტს, მაგრამ ხატოვნად რომ ვთქვათ, ის უკვე ხდება არა 
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ქალაქის/სოფლის მკვიდრი, არამედ მსოფლიო მოქალაქე. დღევანდელ ტურისტში სულ 
უფრო და უფრო მცირდება ძველი, ტრადიციული დამოკიდებულება ამ ტერმინისადმი - 
როგორც კოლექტიური/მასობრივი მოგზაურობის მონაწილე. მისთვის ახლა 
მოგზაურობისას უმთავრესია „თავისი თავის პოვნა“ და ამ პროცესში ის ცდის ახალ და 
ახალ სოციალურ, კულტურულ, პირად როლებს, ამსხვრევს სტერეოტიპებს, იცვლის 
ჩვევებსა და ქცევის ნორმებს.  

ტურიზმის ევოლუცია შესაძლებელია გავიგოთ როგორც „გზა - მოგზაურიდან 
ტურისტამდე და კვლავ მოგზაურამდე - ოღონდ განსხვავებულ მოგზაურამდე“. აქედან 
გამომდინარეობს კულტურული ტურიზმის აქტუალიზაციის ამოცანა თანამედროვე 
ცხოვრებაში და ტურისტულ ინდუსტრიაში მისი ხვერდრითი წილის  ზრდა. 
„კულტურული მოგზაურობა“ (cultural travel) პრინციპულად განსხვავდება 
„კულტურულ-შემეცნებითი“ ტურიზმის ჩვეული ფორმატისაგან, რომელიც 
დაფუძნებულია ღირსშესანიშნაობის ნახვაზე ახალი ცოდნის მიღების მიზნით (დღეს 
უკვე, როგორც იტყვიან, ყველამ ყველაფერი იცის!).  

დღევანდელი „კულტურული მოგზაურობა“ უნდა განვიხილოთ როგორც სიამოვ-
ნების მიღება ახალ გარემოებაში, განსხვავებულ კულტურულ კონტექსტში, საკუთარი 
თავის შეცნობის პროცესიდან. აქედან გამომდინარე, დღევანდელ ტურისტებს იზიდავს 
ჩაღრმავება ამა თუ იმ კულტურაში, არა მისი ინტელექტუალური შესწავლა, არამედ მისი 
ხმის, რიტმის, სუნის, გემოს შინაგანი ემოციური გაცნობიერება. აშშ-ს ტურისტული 
ინდუსტრიის ასოციაციის კვლევის თანახმად ტურისტების 25% შვებულების გატარების 
ადგილის შერჩევისას გადამწყვეტ როლს თამაშობს გასტრონომია, თითქმის 60% 
უპირატესობას ანიჭებს კულინარიულ და ღვინის ტურებს. მოთხოვნილებათა პაკეტშია 
ასევე ადგილობრივი კულტურის ისეთი ელემენტები, როგორიცაა: ღამის ცხოვრება, 
ეთნიკური კვარტლები, დასვენების ეგზოტიკური ფორმები და სხვა. დღევანდელი 
ტურისტი არ ავლებს განსაკუთრებულ ზღვარს კულტურას, დასვენებას, მოგზაურობასა 
და ცხოვრების წესს შორის. კულტურული ღირსშესანიშნაობების მონახულებისას ის 
ელის შთაბეჭდილებასა და გართობას, რაც, არც თუ იშვიათად, მისთვის უფრო მთავარია, 
ვიდრე ძეგლის ან სამუზეუმე ექსპონატის აუტენტურობა, რამდენადაც ის უპირატესობას 
ანიჭებს სურათების ინჟინერირებულ სამყაროს. 

ფართე განვითარებას იღებენ „ფსევდოკულტურული“ ღირსშესანიშნაობები, 
სპეციალურად შექმნილი იმიტაციები, რამდენადაც აუტენტური ნიმუშები ნაკლებ 
ეფექტური (სიძველის გამო) ან ტერიტორიულად მოუხერხებელ ადგილზე არიან. რჩება 
შთაბეჭდილება, რომ მუზეუმებიც კარგავენ თავიანთ განსაკუთრებულობას კულტუ-
რული მოგზაურობების პროცესში, კმაყოფილდებიან ერთი, თუნდაც განსაკუთრებული 
და უცვლელი ექსპოზიციით, რომლითაც ცდილობენ ტურისტების მიზიდვას როგორც 
„საგანმანათლებლო“ დაწესებულება (ჩვენთან ეს ძალზე საგრძნობია).  ამ დროს, უკვე არა 
ერთი ათწლეულია, რაც მუზეუმები მიდიან „დისნეი ლენდის მიმართულებით“. 
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რესტორნები, მაღაზიები, სათამაშო ცენტრები, მულტიმედია და ინტერაქტივი, „ღამე 
მუზეუმში“, ბალი, კონცერტი, კინოსეანსი (მათ შორის დოკუმენტური), მოდური 
დეფილეები - დღევანდელი მუზეუმების ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. თუ 
სიტუაციას ამგვარ რაკურსში გავხედავთ, შეიძლება ითქვას, რომ სამუზეუმო ტურიზმის 
პრობლემა, როგორც ასეთი, არ არსებობს. თუმცა მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ 
ყველაფერი ასე მაინც არ არის. პირიქით, მუზეუმები და სამუძეუმე ტურიზმი 
განსაკუთრებულ მოლოდინებს იწვევს. სამუზეუმე ტურიზმში ხედავენ იმის რესურსს, 
რომ დააკმაყოფილოს თანამედროვე ტურისტის მოთხოვნილებების მაქსიმალური 
სპექტრი, რომელიც გადართულია „ინდივიდუალიზირებულ მოთხოვნაზე“. 

განვიხილოთ ვარიანტები, რომლებითაც რეალიზდება დღევანდელი „სამუზეუმე 
ტურიზმი“. 

1. ფაქტია, რომ თანამედროვე ტურინდუსტრიისთვის ჯერ არ დაუკარგავს ხიბლი 
კლასიკურ მუზეუმებს, რომლებიც არ ღალატობენ თავის თავს, ჩამოყალიბებულ 
ისტორიულ ტრადიციებს, გვთავაზობენ თავის კოლექციებსა და ტრადიციულ 
სამუზეუმე ალგორითმებს: მნახველის დისტანცირება, მოძრაობის მკაცრი 
რეგლამენტირება და დაბალი ტემპი, მუზეუმის დარბაზების სიმშვიდე/სიჩუმე, 
ექსკურსიის მენტორული საგანმანათლებლო სტილი, ბრწყინვალე ორიგინალების 
წარმოდგენა/გაცნობა. სახეებითა და ხმაურით გადაჯერებულ თანამედროვე 
კულტურაში, სადაც ადამიანი ყოველ წუთში განიცდის უდიდეს ემოციურ და 
ინფორმაციულ პრესინგს, ზუსტად ასეთი, კონსერვატიული სამუზეუმე გარემო 
ხშირად ხდება ტურისტისთვის ჭეშმარიტად ექსკლუზიური შეხვედრა, 
განსაკუთრებული შთაბეჭდილება. სწორედ ამიტომ არიან მსოფლიოს უდიდესი 
ხელოვნების მუზეუმები ძალზე მოთხოვნადი. არის კლასიკური მუზეუმებისადმი 
სხვაგვარი - სპეციალური (პროფესიულად ორიენტირებული) მოგზაურები - 
მუზეუმების თანამშრომლები, ხელოვნებათმცოდნეები, დიზაინერები, მხატვრე-
ბი. მათთვის ერთნაირად საინტერესოა როგორც მუზეუმის „ფასადი“ - საგამოფენო 
სივრცე, ასევე ყველაფერი ის, რაც ე.წ. „კულისების მიღმა“ ხდება - საცავები, 
რეზერვები, სარესტავრაციო სახელოსნოები, სტუმრობა დავიწყებულ, ნაკლებად 
ცნ ობილ, დახურულ მუზეუმებში, საკარმიდამო ნაკვეთებსა და სამხატვრო 
სახელოსნოებში. 

2. დღეისათვის საკმაოდ განვითარებულია სამუზეუმე ტურიზმის ფორმატი, 
რომელიც მკვეთრად განსხვავებულია კლასიკური მუზეუმების პრაქტიკიდან. 
მუზეუმების განვითარების ახალი ფაზა ქმნის სიტუაციათა მრავალფეროვნებას, 
რომელიც ექსპლუატაციას უწევს „სასაზღვრო სივრცეს მუზეუმსა და რეალურ 
ცხოვრებას შორის, თანხმობასა და ურთიერთგაგებას აღწევს ვიზუალურ აღქმასა 
და მოქმედებას შორის, ქმნის ერთიან ცხოვრების მუზეუმს“. მუზეუმის 
პროფილიდან და თემატიკიდან, მისი ადგილმდებარეობიდან, არქიტექტურული 
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თავისებურებებიდან და სხვა პოზიციებიდან გამომდინარე, ხდება ტურისტული 
წინადადებების გენერირება, რომელიც აერთიანებს მუზეუმის სპეციფიკასა და 
ტურისტულ ინტერესს. ამგვარი ვარიანტები მსოფლიოში დღეს ძალზე ბევრია. 
ეთნოგრაფიული თემატიკა, როდესაც მუზეუმი „რეალობაში ახდენს“ შესაბამისი 
რეგიონის კულტურულ ტრადიციების ექსპონირებას, სოფლების, თემის 
ცხოვრების წესის ინსცენირებას (ჩვენს მაგალითზე: ერთია „ეთნოგრაფიული 
მუზეუმი ღია ცის ქვეშ“ - სხვადასხვა კუთხის სახლები, სადაც სანახავიც ზოგჯერ 
ბევრი არაფერია, და სულ სხვაა „გაცოცხლებული“ სახლ-კარი ტრადიციული 
მეურნეობითა და კულტურით). მსგავსი „ცოცხალი მუზეუმებისათვის“ მუშავდება 
სპეციალური პროგრამები იმისათვის თუ როგორ ჩაერთონ ტურისტები 
დამუშავებულ ინსტალიაციებში/სცენარებში (ყოფა-ცხოვრება, სამეურნეო და 
სახელოსნო სამუშაოები, ზეიმები, ტრადიციები და ა.შ.). ისტორიული 
ფენომენების გაცოცხლება/რეკონსტრუქცია, რომელიც იძლევა საშუალებას 
ტურისტი დროებით „გადაასახლო“ შესაბამის ეპოქაში არის არა მარტო მაღალი 
ინტერესის (ტურისტისათვის), არამედ მაღალი რენტაბელობის (მიმღების 
ინტერესი) კარგი საფუძველი, მთავარია კრეატიული აზროვნება. როგორც 
სპეციალისტები ხუმრობენ, მუზეუმები, რომლებიც ცდილობენ დააკმაყოფილონ 
თანამედროვე ტურისტული ინდუსტრიის მოთხოვნები, ხელახლა ხდებიან ე.წ. 
„კუნსტკამერებად“ („იშვიათობების კაბინეტი“), სადაც ერთიან სივრცეში 
თანაარსებობენ შემეცნებითი, საკვირველი, უნიკალური, იშვიათი, შემაშინებელი, 
სადაც პრევალირებს ემპირიზმი, ხოლო წარმოდგენა სამყაროზე ეძლევათ 
უცნაური, ხშირად მის შესახებ არსებულ ლოგიკას მოკლებული ფორმით. 

3. უკანასკნელი ათწლეულების კულტურაში სამუზეუმე ფორმები მრავლდება, 
ხდება მათი კლონირება. როგორც წესი, ესენი ე.წ. „კვაზიმუზეუმები“ არიან - 
მუზეუმები ისტორიის, ფონდების, მუდმივი ადგილის, დამცველის გარეშე - 
საპროექტო ინიციატივა, ოპერატიული მენეჯმენტის მუზეუმი, როგორც 
ტურისტულ მოთხოვნილებაზე ადექვატური პასუხი. ასეთი მუზეუმები ძალზე 
ადვილად ერწყმიან ტურისტულ ინდუსტრიას, რამდენადაც „ექსპლუატაციას 
უწევენ“ მუზეუმის იდეას და ყიდიან შესაბამის შთაბეჭდილებას. სამუზეუმე 
პროდუქტის რეციპიენტი დღეისათვის გამოკვეთილად ხდება ინდივიდუალური 
მომხმარებელი, სულ უფრო მზარდი მობილურობითა და არაპროგნოზირებადი 
მოთხოვნებით. პასუხად ეს მუზეუმები ამჟღავნებენ არნახულ აქტივობას 
მაღალხარისხიანი ტურისტული პროდუქტის შექმნის პროცესში, რომელიც ასევე 
მაქსიმალურად ვარიანტული და მობილურად ტრანსფორმირებადია. 
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მოკლე დასკვნის სახით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ დღევანდელ საერთაშორისო 
სამუზეუმე სივრცეში სნობიზმისა და გაუცხოების პერიოდი ისტორიას ჩაბარდა. 
დაბნეულობასა და თამაშის წესების არცოდნას ცვლის განათლებული/პროფესიული 
მენეჯმენტი. სამუზეუმე ტურიზმის ახალი ფორმატი - ეს არის მუზეუმის 
გაცნობიერებული, კომპეტენტური და მოქნილი/ელასტიური ჩართვა ტურინდუსტრიის 
მიერ შემოთავაზებულ გარემოებებში,  „მილიონი დიალოგის“ დამყარება განსხვავებულ, 
მრავალსახიან, გართობის მსურველ მნახველებთან. 

როგორც კლასიკურ მაგალითს, შეგვიძლია გავეცნოთ ვაშინგტონის სმიტსონის მუზეუმს 
(ალბათ უფრო საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კულტურულ ცენტრს) - ვაშინგტონის სმითსონის 
ინსტიტუტი (ინგლ. Smithsonian Institution) — სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო 
ინსტიტუტი აშშ-ში, რომელიც აერთიანებს მუზეუმების კომპლექსს და კვლევით ცენტრებს, რომელსაც 
განაგებს აშშ-ის მთავრობა. დაარსებულია აშშ-ის კონგრესის 1846 წლის 10 აგვისტოს აქტით. 
ოფიციალურად ითვლება სახელმწიფო დაწესებულებად. ფინანსდება აშშს მთავრობის მიერ, ასევე, 
კერძო შემოწირულობების, აგრეთვე საგამომცემლო და კომერციული მოღვაწეობის ანგარიშებით. 
(ძირითადად, განმავითარებელი სასწავლო თამაშობების, პროგრამების, ვიდეომასალების, 
სუვენირების და ა.შ. გამოშვება-გაყიდვით) .ინსტიტუტის დაწესებულებათა უმრავლესობა, 19 
მუზეუმი და 9 კვლევითი ცენტრი მდებარეობს ვაშინგტონში. 

სახელწოდება ინსტიტუტმა მიიღო ინგლისელი მეცნიერის ჯეიმზ სმითსონის 
პატივსაცემად, რომელიც გარდაიცვალა უშვილოდ და მთელ თავის მემკვიდრეობას ანდერძის 
თანახმად, გადასცემდა აშშ-ს სასაწავლო დაწესებულების დასაარსებლად, რომელიც იზრუნებდა 
ცოდნის განვითარებასა და გავრცელებაზე. 

სმითსონის ინსტიტუტი — საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, მასთან 
დაკავშირებული მრავალი მუზეუმით წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ექსპონატთა, 
სამუზეუმო ღირებულებათა და არტეფაქტთა საცავს. ინსტიტუტის შემადგენლობაში შედის 19 
მუზეუმი, ზოოპარკი, 9 სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და აგრეთვე, 156 მუზეუმი, რომლებიც 
წარმოადგენენ ინსტიტუტის ფილიალებს. აქედან, 10 მუზეუმი მდებარეობს ეროვნულ პარკში. 

თავის დაარსებას სმითსონის ინსტიტუტი უნდა უმადლოდეს ჯეიმზ სმითსონს, რომელიც 
გარდაიცვალა 1829 წელს. ეს იყო ინგლისელი ქიმიკოსი და მინერალოგი. მან თავისი ქონება დაუტოვა 
მემკვიდრეობით ძმისშვილს იმ პირობით, რომ თუ ძმისშვილი უმემკვიდრეოდ გარდაიცვლებოდა, 
მთელი ქონება უნდა გადასცემოდა აშშ მთავრობას განსაკარგავად ცოდნის გაზრდისა და გავრცელებს 
მიზნით. მიზეზი, თუ რატომ გამოაცხადა სმითსონმა ამერიკელი ხალხი საკუთარი ქონების 
მემკვიდრედ, უცნობია. აშშს-ს მთავრობას მოუხდა ბრძოლა ამ ქონების მოსაპოვებლად 1835 წლიან 
სმითსონის ძმისშვილის გარდაცვალების შემდეგ, ქონებაზე მოდავე ნათესავებთან. აშშს მოუხდა 
ძალების მაქსიმუმის გაღება, იმისთვის რომ ეს ქონება მოეგო და ჩაეტანა ამერიკაში. ეს იყო ზუსტად 
104960 ოქროს მანეთი, 8 შილინგი და 7 პენსი, რომელიც თანამედროვე კურსით გადაანგარიშებისას 
შეადგენს 10 მილიარდ დოლარზე მეტ ქონებას. 

მეცნიერმა არ მიუთითა ანდერძში კონკრეტულად რაზე უნდა დახარჯულიყო თანხა, რამაც 
მრავალწლიანი დავა გამოიწვია სპეციალისტთა შორის. საბოლოოდ, 1846 წლის 10 აგვისტოს აქტით 
გადაწყდა, რომ ახლადდაარსებულ სმითსონის ინსტიტუტში უნდა შესულიყო მუზეუმი, ბიბლი-
ოთეკა, ისტორიის, მეცნიერებისა და ხელოვნების საგნები, აგრეთვე, სამეცნიერო-კვლევითი პროგრა-
მების წარმოება. 1901 წელს, შენობაში, რომელიც დღეისათვის წარმოადგენს დამთვალიერებლისათვის 
უმნიშვნელოვანეს საინორმაციო ცენტრს, დაკრძალული იქნა თავად ინგლისიდან გადმოსვენებული 
ჯეიმზ სმითსონის ნეშტი. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ეთნიკური ტურიზმი 

ეთნიკური ტურიზმი - კულტურული 
ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულებაა, რო-
მელსაც მკვეთრად გამოკვეთილი ეთნიკური, 
ენობრივი და კულტურული შემადგენლები 
ახასიათებს. ის შეიძლება იყოს წარმოდ-
გენილი როგორც შიდა ტურიზმის  - როდესაც 
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონების მაცხოვრებ-
ლები (განსხვავებული ეთნოკულტურის 
წარმომადგენლები - მაგ.: სვანები, ხევსურები, 
თუშები, მთიულები და ა.შ.) ინტერესდებიან და ეცნობიან საკუთარი ქვეყნის ისტორიის 
განუყოფელ ნაწილს - რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის ყოფა-ცხოვრებას; ასევე 
საერთაშორისო - როდესაც:  

1. ქვეყნის გარედან, მიზნობრივი პროგრამების ბაზაზე, ჩამოგვყავს ვიზიტორთა 
ჯგუფები, ამა თუ იმ ისტორიული თემის გასაცნობად (ავტოქტონური 
მოსახლეობის არქაული ლექსიკა, ცხოვრების წესი, ფოლკლორი, და ა.შ.); და 

2. როდესაც ქვეყანაში მიზნობრივად შემოგცყავს ქართული დიასპორის 
წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნიდან როგორც ქვეყნის ეთნო 
მრავალფეროვნების, ასევე საკუთარი წინაპრების ისტორიული კვალის 
გასახსენებლად.  

ტურიზმის აღნიშნული მიმართულების მიზანია ტურისტების მიერ მათი 
დაბადების (იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი აქვთ მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი), 
ნათესავებისა და ახლობლების განსახლების, წინაპრების დაბადებისა და ცხოვრების  
ადგილების მონახულება. ტურიზმის ეს მიმართულება მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს 
თანამედროვე ტურისტულ გაცვლებში. სხვაგვარად მას „ნოსტალგიური ტურიზმის“ 
სახელითაც მოიხსენიებენ, რამდენადაც საკუთარი გვარის, ოჯახის, წინაპრების 
ცხოვრების ქგახსენებასთან“ არის დაკავშირებული.  

ეთნიკურ ტურიზმს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ქვეყნებისათვის,  
რომლის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ცხოვრობს საკუთარი სამშობლოს გარეთ 
(მათ შორისაა საქართველოც). პოპულარული მაგალითისათვის შეგვიძლია განვიხილოთ 
გერმანია (მისი მოსახლეობის ნაწილი დღემდე ცხოვრობს ვოლგისპირეთში; ასევე 
ჩვენთვის საინტერესო უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ გერმანელები დიდი ხნის მანძილზე 
კომპაქტურად ცხოვრობდნენ საქართველოშიც - ქვემო ქართლში), ისრაელი - ებრაელები 
მთელ მსოფლიოში არიან გაფანტული, მაგრამ მათი სამშობლო ისრაელია. ანალოგიურად 
შეგვიძლია გავეცნოთ (შევისწავლოთ) ფინელების გამოცდილებაც (ლადოგის ტბის 
ირგვლივ). 
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იმის გამო, რომ ყოველწლიურად ბუნებრივად კლებულობს სხვა ქვეყანაში 
დაბადებულთა პირველი თაობის წარმომადგენელთა რიცხვი, ეთნიკურ ტურიზმში სულ 
უფრო იზრდება მესამე და მეოთხე თაობების ხვედრითი წილი. რომელთა მოგზაურობის 
მიზანი წინაპრების სამშობლოს (დაბადებისა და ცხოვრების ადგილების) მონახულებაა. 
აქედან გამომდინარე გარკვეულად იცვლება ამ ტურისტების მოთხოვნილებების 
ხასიათი. კერძოდ, ისინი უკვე ჩერდებიან სასტუმროებში და არა ნათესავებთან, ხოლო 
მოგზაურობის პროგრამა მოიცავს მონახულების ადგილის გაცნობის ფართო სპექტრს.  

ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ 2 გარემოება, რომლებსაც საერთაშორისო ტურიზმის 
სპეციალისტები იხილავენ, ტურიზმის მოცემული მიმართულების ანალიზისას. 

1. ძალზე საყურადღებოა, უნიკალურ ავტოქტონურ ეთნო ჯგუფებთან პირდა-
პირი კავშირის დროს, ადგილობრივი მაცხოვრებლების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის დაცვა, რამდენადაც მათ შესაძლებელია არ ჰქონდეთ განვი-
თარებული იმუნური სისტემები ვიზიტორებისაგან სავარაუდოდ „შემოტა-
ნილი“ დაავადებების მიმართ; და 

2. ადგილობრივი უნიკალური თემების ისტორიული საცხოვრებელი გარემოს 
ტურისტული ნაკადებით „ზედმეტი/გადამეტებული დატვირთვა“ - რამაც 
შეიძლება გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს სწორედ ადგილობრივ 
კულტურასა და მის უნიკალობას. 
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ტურიზმის საფუძვლები

მოვლენებთან/ღონისძიებებთან დაკავშირებული ტურიზმი 

მოვლენებთან დაკავშირებული ტურიზმის საფუძველი 
მასშტაბური და განუმეორებელი კულტურული, სპორტული და 
საქმიანი ღონისძიებებია, რომლებიც იმართება რომელიმე 
რეგიონის ან მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენს პლანეტაზე უამრავი 
მიზეზია იმისათვის, რომ მოეწყოს მოვლენებთან 
დაკავშირებული ტურისტული მოგზაურობები, ისეთები, 
როგორიცაა ოლიმპიური თამაშები (ზაფხულის, ზამთრის, 
ახალგაზრდული, პარაოლიმპიური და სხვა), მსოფლიოსა და 
რეგიონული (ევროპა, აზია, ამერიკა და ა.შ.) ჩემპიონატები 
სპორტის პოპულარულ (განსაკუთრებით გუნდურ), ფორმულა-
1, ჩოგბურთისა და სხვა სახეობებში.  

კულტურის სამყაროში პოპულარულია სხვადასხვა ფესტივალები, რომლებიც 
რეგულარულად ტარდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში - არტ-ფესტივალები, 
კლასიკური მუსიკის, ჯაზ-როკ-ფოლკ მუსიკის, კინო ფესტივალები, ყვავილებისა და 
სხვადასხვა სახის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და ნედლეულის (პამიდორი, 
მანდარინი და ა.შ.).  

მუსიკის სამყაროში ძალზე მნიშვნელოვანია  პოპულარული შემსრულებლების 
კონცერტები; მსოფლიო მნიშვნელობის ყველაზე მონახულებად მოვლენათა რიცხვშია 
კარნავალები,  რომლებიც ისტორიულად კათოლიკურ მარხვასა და სხვა რელიგიურ 
დღესასწაულებს ეძღვნება. ამასთან ერთად, ასეთ ფესტივალებთან ერთად არსებობს 
ცალკეული ქვეყნების საფესტივალო პრაქტიკა, სახალხო ზეიმები, ბაზრობები.  

საქმიან ცხოვრებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს პროფილური ბიზნეს გამოფენებისა 
და ეკონომიკური ფორუმების (მაგ.: დავოსი - შვეიცარია) ორგანიზებას. ტუროპერატო-
რები, რომლებიც ამგვარი ტურიზმით არიან დაკავებულნი, ყოველ მიმართულებას 
აკავშირებენ კონკრეტულ ღონისძიებასთან.  

მაგალითად, თუ არის სურვილი მოინახულო ყველაზე დახვეწილი და მაღალი 
კლასის ღონისძიება კინოსა და შოუ-ბიზნესის მეგავარსკვლავებთან ერთად, უნდა 
აირჩიოთ საფრანგეთი (ის შემთხვევით არ არის მსოფლიო ტურიზმის ლიდერი), სადაც: 
პარიზში დაესწრებით მაღალი მოდის სალონს, ნიცაში - კარნავალს, კანში - 
კინოფესტივალს, ჯაზის ფესტივალს - ჟუან დე პუნში, ღვინის ფესტივალს - ბორდოში, 
საერთაშორისო ავიასალონს - ლე ბურჟეს აეროდრომზე.  

ავსტრიაში ტარდება მუსიკალური ფესტივალები და ბალები, საერთაშორისო 
ტურნირები ზამთრის სპორტის სახეებში;  
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შვეიცარია პოპულარულია ისეთი ყოველწლიური საერთაშორისო 
ღონისძიებებით, როგორიცაა დავოსის ეკონომიკური ფორუმი, ჟენევის ავტოსალონი, 
ბაზელის საათებისა და სამშვენისების გამოფენა.  

ჩვენი წარმოდგენა კარნავალზე, როგორც წესი, დაკავშირებულია რიო-დე-
ჟანეიროსთან (სამბას ფესტივალი), თუმცა საკარნავალო კვირეულები ტარდება გოაში, 
ტენერიფეში, ბარსელონაში, ვენეციასა და ბევრ სხვა ადგილზე. 

თუ თქვენი მოგზაურობა დაკავშირებულია ახალი საქმიანი კონტაქტებისა და 
პარტნიორების ძებნასთან, მაშინ უნდა მიმართოთ გერმანიას, რომელიც ევროპული 
სივრცის ლიდერია საკონგრესო-საგამოფენო ღონისძიებებით. გერმანიის უმსხვილეს 
ქალაქებში: ბერლინი, დრეზდენი, კიოლნი, დიუსელდორფი, მიუნხენი, ფრანკფურტი, 
ესენი, ჰანოვერი, ნიურნბერგი - იმართება თანამედროვე ბიზნესის თითქმის ყველა 
მიმართულების შესაბამისი გამოფენები. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ქალაქები 
პოზიციონირებენ არა მხოლოდ როგორც საგამოფენო კონგლომერატები, არამედ 
როგორც უდიდესი კულტურული ღირებულების ქალაქები უმდიდრესი ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობით. სწორედ ამიტომ აქ, საერთაშორისო ბიზნეს გამოფენების 
პარალელურად, უაღრესად პოპულარულია ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა: კიოლნის 
კარნავალი, ლუდის ფესტივალი მიუნხენში (ოქტომბერფესტი), ვალპურგიის ღამე - როცა 
„ეშმაკები“ მთელი ევროპიდა ჩამოდიან აქ, რეინის ფეირვერკი, ბერლინის „სიყვარულის“ 
პარადი, ესტრადისა და კლასიკური მუსიკის მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტები ღია 
მოედნებსა და დარბაზებში. 

იტალია ცნობილია არა მხოლოდ სამრეწველო გამოფენებით, არამედ საკუთარი 
ეროვნული კარნავალებითა და ფესტივალებით, რომლებიც რეგულარულად იმართება 
უკვე რამოდენიმე საუკუნის (!) მანძილზე - ვენეციის კარნავალი, წმინდა მარიამის 
დაბადება, ბედნიერ პარასკებს მასობრივი სეირნობა კოლიზეუმის გარშემო, 
ფლორენციის ჯაზის ფესტივალი, რომელიც ორ თვეს (!) გრძელდება და კარნავალი „ვია-
რეჯიო“. 

უკანასკნელ პერიოდში მკვეთრად გაიზარდა ტურისტების ინტერესი სამხრეთ-
აღმოსავლეთი აზიის ქვეყნების მიმართ - ჩინეთი, მალაიზია, ტაიპეი, სინგაპური, ჰონგ-
კონგი და ა.შ., სადაც ტარდება უმსხვილესი საერთაშორისო სამრეწველო და სხვა სახის 
(სასოფლო-სამეურნეო, კვების მრეწველობა, თანამედროვე ტექნოლოგიები და სხვა) 
გამოფენა-ბაზრობები. ამ ქვეყნების თანამედროვე გამოწვევაზე დამატებული 
უმდიდრესი და უძველესი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა ისეთ სიმბიოზს 
ქმნის, რომ საფესტივალო-საგამოფენო პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ 
სასტუმროებში ადგილების ფასი 30-70%-ით ძვირდება, ადგილების შოვნა 
შეუძლებელია. ხშირად ადგილებს ნახევარი წლით ადრე ჯავშნიან. 

ტურისტებმა, რომლებიც მსგავსი მოგზაურობებისათვის ემზადებიან, უნდა 
გაითვალისწინონ, რომ ეს ღონისძიებები საკმაოდ ძვირია, გაცილებით ადრეა შესაბამისი 
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თადარიგი დასაჭერი სასტუმროში ადგილების დაჯავშნისა და სხვა (სასურველი) 
სერვისების მისაღებად, რომლებიც, ამ პერიოდში, შესაბამისად ძვირდება. თუმცა უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მოვლენებთან და ღონისძიებებთან 
დაკავშირებული ტურიზმით დაინტერესებულთა რიცხვი რეგულარულად იზრდება, 
რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ზოგადად ცხოვრების დონეც მაღლდება. 

სხვადასხვა სპეციალისტები და შესაბამისი წიგნების ავტორები მოვლენებთან 
დაკავშირებულ ტურიზმში გამოყოფენ შემდეგ თემატურ სახეებს: 

- ეროვნული ფესტივალები და ზეიმები; 

- თეატრალიზებული შოუები; 

- კინოსა და თეატრის ფესტივალები; 

- გასტრონომიული ფესტივალები; 

- ყვავილების ფესტივალები და გამოფენები; 

- მოდების ჩვენება; 

- აუქციონები; 

- მუსიკის ფესტივალები და მუსიკალური კონკურსები; 

- სპორტული ღონისძიებები;  

- ოლიმპიური ტურიზმი; 

- საერთაშორისო ტექნიკური სალონები. 

ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ღონისძიებების ჩატარების გარკვეული გამოცდილება 
უკვე გვაქვს - ტარდება თეატრალური, კლასიკური მუსიკის, ოპერის სახელგანთქმული 
მომღერლების, ღვინის, ყველის და სხვა საერთაშორისო თუ ნაციონალური მასშტაბის 
ფესტივალები, სპორტული ღონისძიებები და სხვა. უახლოესი მომავალი ამგვარი 
ღონისძიებების კიდევ უფრო დატვირთულ კალენდარს გვპირდება, რაც შემომყვანი 
ტუროპერატორების წინაშე საკმაოდ საინტერესო და სერიოზულ პერსპექტივებს სახავს. 
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ბუნება და სოფელი 

ეკოლოგიური ტურიზმი 

ეკოტურიზმის გაგება 

ეკოლოგიური ტურიზმი 
(ეკოტურიზმი, მწვანე ტურიზმი) 
- მდგრადი ტურიზმის ფორმაა, 
რომელიც ფოკუსირებულია 
ანთროპოგენური ზემოქმედე-
ბისაგან დაცული (ხელუხლე-
ბელი) ბუნებრივი 
ტერიტორიების მონახულებაზე.  

ტერმინი „ეკოტურიზმი“ 
დასავლეთში პირველად ოფიციალურად გამოყენებული იყო ერთ-ერთ 

კონფერენციაზე  მექსიკელი ეკოლოგის ექტორ სებალ-ლასკურაინის მიერ XX ს-ის 80-
იანი წლების პირველ ნახევარში. 

ის ასახავდა რეკრეაციასა და ეკოლოგიას შორის ჰარმონიის იდეას და მალე 
მოიხვეჭა პოპულარობა. ამ განმარტების ერთ-ერთი ვარიანტი ასე გამოიყურება - 
ეკოტურიზმი, როგორც რეკრეაციის აქტიური ფორმა, რომელიც დაფუძნებულია 
ბუნებრივი სიკეთეების რაციონალურ გამოყენებაზე. ის ვარაუდობს უარის თქმას 
კომფორტის, მასობრივი კომუნიკაციის კულტისაგან, სულ უფრო მრავალრიცხოვანი 
ტურისტული სიკეთეების ხელმისაწვდომობასა და გამოყენებაზე. სამაგიეროდ 
ავითარებს ღირებულებათა განსხვავებულ/სხვა სისტემას - რომელსაც წარმოადგენს 
ფიქრი/დაფიქრება ბუნებაზე (ბუნების მდგომარეობაზე), მასთან კონტაქტში სულიერი 
გამდიდრება, ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვაში თანამონაწილეობა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის ტრადიციული კულტურის შენარჩუნება-განვითარების მხარდაჭერა. 

პროფესიულ (ასევე აკადემიურ) გარემოში არსებობს ეკოტურიზმის რამდენიმე 
იდეალური, აზრობრივად მსგავსი,  განსაზღვრება:  

„ეკოლოგიური ტურიზმი ან ეკოტურიზმი“ – გარე სამყაროსა და ხელუხლებელი 
ბუნებრივი ტერიტორიებისადმი პასუხისმგებლობით განმსჭვალული მოგზაურობა, 
ბუნებისა და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით სიამოვნების მიღებისა და მათი 
შესწავლის მიზნით, რაც ხელს უწყობს ბუნების დაცვას, გარემოზე ახდენს 
„რბილ/მსუბუქ“ ზემოქმედებას, უზრუნველყოფს ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურ 
სოციალურ-ეკონომიკურ თანამონაწილეობას და ამ თანამონაწილეობიდან 
უპირატესობის მიღებას (ბუნების დაცვის საერთშორისო კავშირი); 

„ეკოტურიზმი“ - ეს არის პასუხისმგებლობით განმსჭვალული მოგზაურობაა 
ბუნებრივ ტერიტორიებზე, რომელიც ხელს უწყობს ბუნების დაცვას და აუმჯობესებს 
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ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობას (ეკოტურიზმის საერთაშორისო 
საზოგადოება); 

„ეკოტურიზმი“ - ეს არის ტურიზმი, რომელიც მოიცავს მოგზაურობას შედა-
რებით ხელუხლებელ ბუნებრივ გარემოში, იმ მიზნით რომ შეგვექმნას წარმოდგენა 
მოცემული ადგილის ბუნებრივი  და კულტურულ-ეთნოგარფიული თავისებურებების 
შესახებ, რომელიც, ამასთან ერთად, არ არღვევს ეკოსისტემის მთლიანობას და ქმნის 
ეკონომიკურ პირობებს, რომელთა დროსაც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვა  ხდება მომგებიანი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის (ველური ბუნების 
მსოფლიო ფონდი)  

ამ განმარტებების საფუძველზე ყალიბდება ეკოტურიზმის განსხვავებული 
თავისებურებები, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს პრინციპის სახით: „ეკოტურიზმის 
განსაკუთრებული თავისებურება მდგომარეობშ იმაში, რომ მას შეუძლია თავიდან 
აიცილოს ბუნებაზე  ნეგატიური ზემოქმედება და აიძულოს ტუროპერატორები და 
ტურისტები ხელი შეუწყონ ბუნების დაცვას და სოციალურ-ეკონომიკურ 
განვითარებას“. 

ნახევარი საუკუნის განმავლობაში სპეციალისტები ვერ ჩამოყალიბდნენ ერთ 
აზრზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს ეკოლოგიური ტურიზმი და ერთი 
და იმავე მოვლენას/მოქმედებას უწოდებდნენ ხან ეკოტურიზმს, ხან ბუნებრივ, მწვანე, 
„მსუბუქ“ და ა.შ. ტურიზმს; ხან კი სათავგადასავლო მოგზაურობის ერთ-ერთ 
გამოვლინებად მიიჩნევდნენ, თუმცა ნათელია, რომ ამ ტიპის მოგზაურობას 
„ეკოლოგიურად“ აქცევს არა ტუროპერატორების, ან თუნდაც ტურისტების „ჩანაფიქრი“ 
ან სურვილი, არამედ ის, რომ მიზნის მიღწევისათვის, იყენებენ რა ბუნებას, ისინი ნებსით 
თუ უნებლიედ ზემოქმედებენ მასზე, იმ ადგილების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე, 
სადაც ხდება შესაბამისი ტურისტული პროდუქტის რეალიზაცია.  

ეკოტურიზმი - ეს არის ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთადერთი მიმართულება, 
რომელიც სისხლხორცეულად არის დაინტერესებული დაიცვას მისი მთავარი რესურსი 
- ხელუხლებელი ბუნებრივი გარემო ან მისი ცალკეული კომპონენტები (ბუნების 
ძეგლები, ფლორა-ფაუნის გარკვეული (განსაკუთრებით ენდემური) სახეები და ა.შ.). 
მაშინ, როდესაც ეკოტურიზმის პროცესში ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობა, 
ისინიც ასევე ხდებიან დაინტერესებულნი ამ რესურსების მეურნეობრივი გამოყენებით 
და არა მათი ამოწურვით/განადგურებით. 

ეკოტურიზმის მთავარი პრინციპი 

•  მოგზაურობა ბუნებაში, რომლის მთავარი მიზანია გაეცნო ცოცხალ ბუნებას, 
ადგილობრივ ჩვეულებებსა და კულტურას;  

•  ეკოლოგიური და სოციალურ-კულტურული ხასიათის ნეგატიური შედეგების 
მინიმუმამდე დაყვანა, გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება; 
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•  გარემოს დაცვისა და ადგილობრივი სოციო-კულტურული გარემოს მხარდაჭერა; 

•  ეკოლოგიური განათლება და განსწავლულობა; 

•  ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა და ადექვატური შემოსავლების მიღება 
ტურისტული საქმიანობიდან, რაც ქმნის, მათი მხრივ, გარემოს დაცვის 
ეკონომიკურ სტიმულებს; 

•  წვლილის შეტანა მონახულებადი რეგიონების ეკონომიკურ ეფექტურობასა და 
მდგრად განვითარებაში. 

ეკოლოგიური ტურიზმი მიმართულია ბუნებრივი ღირებულებების გაცნობაზე,  
ეკოლოგიურ აღზრდასა და განათლებაზე. ტურიზმის აღნიშნული სახეობის 
ორგანიზაციის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს ბუნებრივ გარემოზე მინიმალური 
ზემოქმედების უზრუნველყოფაზე, ეკოლოგიური სასტუმროების ქსელების შექმნასა და 
ტურისტების ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით უზრუნველყოფა.  

 ეკოლოგიური ტურიზმი მოიცავს ეკოლოგიურად სუფთა ბუნებრივი 
ტერიტორიების (აღკვეთილები, ნაკრძალები, ნაციონალური პარკები) 
მონახულებას, რომლებშიც ადამიანის საქმიანობის ზეგავლენით მიყენებული 
ზიანი მინიმიზებულია. ეკოტურიზმის განვითარების საფუძველს წარმოადგენს 
განსაკუთრებით დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების ქსელი. მის ფარგლებში 
შესაძლებელია გამოვყოთ: 

•  ეკოგანათლების მისაღები ტურები მოსწავლეებისა და სტუდენტებისათვის 
მათი სასწავლო პროგრამების შესაბამისად; 

•  ფოტონადირობა იშვიათ ცხოველებსა და ფრინველებზე, რომლებიც ცხოვრობენ 
ბუნებრივ გარემოში; 

•  ტურები ჭაობებში, ტბებისა და მდინარეების წყლების ეკოსისტემაში ფლორა-
ფაუნის ენდემური ჯიშების „ცხოვრების წესის“ გაცნობის მიზნით; 

ეკოტურიზმის განვითარებას სერიოზული აღმზრდელობითი მნიშვნელობა აქვს 
მოსწავლეებისა და ახალგაზრდებისათვის, რამდენადაც ავითარებს ეკოლოგიურ კულ-
ტურას, აყალიბებს ბუნებისა და მისი ფასეულობებისადმი ფაქიზ დამოკიდებულებას. 

ეკოტურიზმი - ჩვენი თანამედროვე ბაზრისათვის არც თუ მთლად კარგად 
გასაგები ცნებაა და ეს მაშინ, როდესაც საზღვარგარეთის ქვეყნებში ის ტურიზმის ერთ-
ერთი ყველაზე პოპულარული და სწრაფადმზარდი მიმართულებაა. ეკოლოგიური 
ტურები დასვენების შეუცვლელი ფორმაა თანამედროვე ურბანული გარემოს ხმაურითა 
და ხშირად აუტანელი რიტმით გადაღლილი ადამიანისათვის, რომლის ოცნებაც 
გარემოსთან ჰარმონიული დამოკიდებულებაა. შემთხვევითი არ იყო, რომ 2002 წელი, 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიე, გამოცხადებული იყო მთის და 
ეკოტურიზმის წლად.  
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ეკოტურიზმი კარგად ათავსებს ერთმანეთთან კარგად მოწყობილ 
საყოფაცხოვრებო პირობებსა და თვალწარმტაც გასეირნებებს დასვენების აქტიური 
ფორმრბის გამოყენებით: რაფტინგი, კანიონინგი, ცხენებით გასეირნება, სამთო გასვლები 
და ა.შ. იმისათვის, რომ მოაწყოთ ეკოლოგიური გასეირნება, სულ არ არის აუცილებელი 
კენიის ჯუნგლების, ან ცენტრალური ამერიკის წყალუხვი მდინარეების „დალაშქვრა“; 
ბუნებასთან „დიალოგისათვის“ საკმარისია „უიკ-ენდი“ უახლოეს დაცულ 
ტერიტორიაში, მდინარეზე, ნაკრძალში და ა.შ. 

ეკოტურიზმის გეოგრაფია 

მიმღებ ქვეყნებს შორის ლიდერობენ: ლაოსი, კენია, ტანზანია, ეკვადორი, 
კოსტა-რიკა, ნეპალი, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სამხრეთი აფრიკა. ევროპის 
განვითარებულ ქვეყნებსა და აშშ-ში ეკოტურისტები ხშირად მოგზაურობენ თავიანთ 

ქვეყანაში (ნაციონალური პარკები). 

ტურიზმის ეს სახეობა არ მოითხოვს განსაკუთრებით დიდ კაპიტალდაბანდე-
ბებს, თუმცა აუცილებელია კვალიფიციური კადრების (მიმღები, 
გამცილებელი/თანმხლები კატეგორია) ყოლა, რადგან იმ ადგილებში, სადაც 
ტურისტები იმოძრავებენ, საჭირო იქნება ბუნების დაცვითი ხასიათის შეზღუდვების 
განხორციელება და ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება ეკოსისტემის საერთო 
მდგომარეობაზე (განსაკუთრებით ფლორისა და ფაუნის, დაცვა-აღკვეთის სისტემების, 
`წითელი წიგნის~ და ა.შ.). 

მაგალითად ჩინეთი - აქ ეკოტურიზმის მრავალი ობიექტია. მსოფლიოში ერთ-
ერთი უდიდესი ტყის დაცული ტერიტორიები და ტყე-პარკები: 1658 ტყეპარკი და 1757 
დაცული ტერიტორია. 6 ტყეპარკი და დაცული ტერიტორია შესულია იუნესკოს 
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში! ხეილუნცზიანის პროვინციაში 
მდებარეობს მსოფლიო მნიშვნელობის გეოლოგიური პარკი, სადაც გამოყოფილია 
ბუნებრივი ზონა „პირველყოფილი კრატერული ტყე“. ცინხაის პროვინციის სამხრეთში 
მდებარეობს დაცული ტერიტორია სანცზიანიუიანი - აქ იღებს სათავეს სამი მდინარე - 
ხუანხე, ლანგ კანგი და ჩანგი; ნაკრძალის ტერიტორიაზე 1 000 ჯიშის მცენარეა, 74 ჯიშის 
ცხოველი, 174 სახის ფრინველი, 48 სახის რეპტილია, ამფიბია და თევზი. ეს არის ძალზე 
მცირე ჩამონათვალი იმისა, რითაც კანონიერად ამაყობს  და ფანტასტიკურ შემოსავლებს 
აკეთებს ჩინეთის ტურიზმი. 
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სასოფლო (აგრო) ტურიზმი - ტურისტული 
ინდუსტრიის სექტორია (თანამედროვე ტურიზ-
მის ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება), 
რომელიც ორიენტირებულია ბუნებრივი, ისტო-
რიულ-კულტურული და სხვა რესურსების 
გამოყენებაზე და მისი ძირითადი მახასიათებ-
ელია კომპლექსური ტურისტული პროდუქტის 
შექმნა. ტურიზმის აღნიშნული ფორმით დამსვე-
ნებელი ტურისტები გარკვეული დროით მთლია-
ნად ერთვებიან ე.წ. „სასოფლო ცხოვრებაში“, 
ეცნობიან ადგილობრივ კულტურასა და ყოფას, აქტიურად მონაწილეობენ ტრადიციულ 
სასოფლო შრომით საქმიანობაში. 

ტურიზმის აღნიშნული მიმართულება კარგად არის განვითარებული ესპანეთში, 
იტალიაში აშშ-ში, საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში. 

დასავლეთის ქვეყნებში ტურიზმის აღნიშნული მიმართულების განვითარება და 
ტურისტების აქტიური დაინტერესება გამოწვეულია ხარჯების სიმცირით და ცოცხალ 
ბუნებასტან უშუალო სიახლოვით. იგი ბრწყინვალე საშუალებაა ოჯახური 
დასვენებისათვის - ამ პერიოდში ხდება გლეხური/სასოფლო ყოფა-ცხოვრების გაცნობა, 
კვება ეკოლოგიურად სუფთა (ბიო) პროდუქტებით; ამასთან ერთად, აღნიშნული 
მიმართულების დასვენების პროცესი ითვალისწინებს ადამიანის დასვენების როგორც 
აქტიურ, ასევე პასიურ ფორმებს. 

როგორც აღვნიშნეთ, ტურიზმის ეს მიმართულება კარგად არის განვითარებული 
იტალიასა და საფრანგეთში, სადაც შიდა დამსვენებელთა (შიდა ტურისტების) ¼ (25%), 
ასევე რამოდენიმე მილიონი საერთაშორისო ტურისტი სწორედ სასოფლო ტურიზმის 
მიმართულებით ჩამოდიან და გადაადგილდებიან. აღსანიშნავია, რომ თუ თავისი 
განვითარების საწყის პერიოდში (XX საუკუნის 70-ანი წლები) ის გამოირჩეოდა 
ერთგვარი „სპარტანული“ (მკაცრი/სადა) პირობებით, დღეისათვის ტურიზმის ამ 
მიმართულებით დამსვენებლების განკარგულებაშია თანამედროვე მინი-სასტუმროები, 
რომლებიც ხშირ შემთხვევაში განთავსებულია რეკონსტრუირებულ ძველ სასახლეებში, 
ფერმებში, ეკლესია-მონასტრებში. დღევანდელი ბრიტანეთისა და გერმანიის ათეულ 
ათასობით აგრარული მეურნეობა აქტიურად არის ჩართული ტურისტულ ბიზნესში. 

განსაკუთრებული მახასიათებელი 

სასოფლო ტურიზმის ნაირსახეობას წარმოადგენს მუშაობისა და დასვენების 
შეთავსება ფერმაში, სადაც დამსვენებელი, გარკვეული მოცულობის ნებაყოფლობითი 
შრომით უხდის მიმღებ მხარეს, შესაბამისი ფორმის ტურისტული დასვენებისათვის 
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გადასახდელი თანხის ნაწილს. თანამშრომლობის ასეთი ფორმა კარგად არის 
განვითარებული არა ერთ ქვეყანაში. მის პოპულარიზაციას აქტიურად ეხმარება ისეთი 
საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორიცაა „ორგანული ფერმების მსოფლიო 
შესაძლებლობები“ (WWOOF). აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობაში აქტიურად 
მონაწილეობენ ცალკეული ქვეყნების ნაციონალური (ეროვნული) გაერთიანებები და ბიო 
მეურნეობები. ყველაზე მეტი ამგვარი ორგანული ფერმებია ავსტრალიაში (2600), ახალ 
ზელანდიაში (2340) და აშშ-ში (2052), დიდ ბრიტანეთში - 688 ასეთი მეურნეობაა. 
უკანასკნელი მონაცემების თანახმად ბიომეურნეობები მეტ-ნაკლებად მსოფლიოს 210 
ქვეყანაშია (მათ შორის საქართველოშიც, რომელთა საქმიანობას უკვე დიდი ხანია 
კოორდინაციასა და დახმარებას უწევს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ელკანა“) 
განვიტარებული და რამდენადაც დღეისათვის არ არის შექმნილი ერთიანი 
მაკოორდინებელი ორგანიზაცია და არც ზემოთაღნიშნულ საერთაშორისო 
ორგანიზაციაში წევრობის პრინციპებია განსაზღვრული, ბიომეურნეობები 
ერთმანეთთად პირდაპირი კავშირის ფორმით თანამშრომლობენ და ცდილობენ 
თავიანთი მეურნეობები WWOOF-ის სტანდარტებს დაუქვემდებარონ. 

თავის მხრივ, აღნიშნული ორგანიზაცია ცდილობე ხელი შეუწყოს „მოხალისეების“ 
(სასოფლო ტურისტების) დასაქმებას საკუთარი თუ სხვა ქვეყნების ორგანულ, 
ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეურნეობებში მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაში. ამგვარი მოხალისეობა რამდენიმე დღიდან 1 წლამდე შეიძლება 
გაგრძელდეს. მოხალისე „მუშა-ტურისტების“ ამგვარი მიღების ფორმატში მიმღები მხარე 
თავის თავზე იღებს განთავსებისა და კვების საკითხებს, ამასტან ერთად ასწავლიან მათ 
სამეურნეო საქმიანობის  მათთვის საინტერესო უნარ-ჩვევებს. 

ხაზი უნდა გავუსვათ აღნიშნული მიმართულების კიდევ ერთი მახასიათებელი - 
სასოფლო ტურიზმის უაღრესად დადებითი სოციალური შემადგენელი, რომელიც 
მდგომარეობს სოფლის მოსახლეობის აქტიურ დასაქმებაში სოფლად განვითარებული 
მომსახურების სფეროში. შესაბამისად, ტურიზმის აღნიშნული მიმართულება შეგვიძლია 
განვიხილოთ როგორც დეპრესიული სასოფლო რაიონების სოციალური განვითრების 
გზა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას წინ აღვუდგეთ სასოფლო რეგიონების (ჩვენი 
ქვეყნის მაგალითზე, განსაკუთრებით მისი მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების, რაც 
საქართველოს მთელი ტერიტორიის 2/3-ს შეადგენს), შემდგომი დეგრადაციის, 
მიგრაციის ზრდის პროცესებს, რაც ადგილებზე ძირითადად სამუშაოს შოვნის 
შეუძლებლობითაა გამოწვეული. 

სასოფლო ტურიზმის პროგრამის ჩარჩოებში შეთავაზებული სერვისები მოიცავენ: 

- მყუდრო, ტრადიციულ სასოფლო სახლებში ცხოვრებას, 

- ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით კვებას (მოთხოვნის შემთხვევაში); 

- მხარის, რაიონის, თემის, სოფლის ისტორიის გაცნობას; 
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- ტყეში კენკროვანი და სხვა საკვები კულტურების შეგროვება-შესწავლას; 

- სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობას; 

- ნავებით, ველოსიპედებით, ცხენებით სეირნობასა და ა.შ. 

სხვადასხვა სპეციალისტები და ტურისტული პროდუქტის შემქმნელები 
(ტუროპერატორები) სასოფლო ტურიზმის შიგნით გამოყოფენ ტურიზმის კიდევ ისეთ 
მიმარტულებას, როგორიცაა ფოლკლორული ტურიზმი. 

ეს არის ტურისტული მოგზაურობა, რომლის მთავარი მიზანია  ადგილობრივი 
მოსახლეობის ზეპირსიტყვიერებისა და ეთნო-კულტურის გაცნობა.პროგრამა 
ითვალისწინებს ეთნოგრაფიული მუზეუმების, ფოლკლორული კოლექტივების 
კონცერტების, ფოლკლორული ფესტივალების, მოსახლეობის სხვა მასობრივი 
ღონისძიებების მონახულებას, რომლებიც გვიჩვენებენ დღემდე შემონახულ ავთენტურ 
ადათებსა და წესებს. 

ფოლკლორული ანიმაციური პროგრამების განმასხვავებელი თავისებურება არის 
ის, რომ ყველაფერი ხდება რეალურ ბუნებრივ პირობებში. 

სასოფლო ტურიზმის კლასიფიკაციაა: 

- აგროტურიზმი (მოსავლის აღება და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა);  

- დასვენების ტურიზმი (სოფლად ყოფნა-დასვენება); 

- პრაქტიკული გამოცდილების ტურიზმი (ცხოვრებისეული გამოცდილების 
მიღება); 

- გასტრონომიული ტური (ადგილობრივი სამზარეულოს გაცნობა); 

- სპორტული ტურიზმი (სასოფლო სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობა, 
ფეხით, ცხენით, ველოსიპედით გასეირნება); 

- სათემო ეკოტურიზმი (ტურისტების კავშირი ადგილობრივ ეკო 
საზოგადოებებთან); 

- ეთნოგრაფიული ტურიზმი (ადგილობრივი ტრადიციების გაცნობა). 

სასოფლო ტურიზმის განვითარების წინაპირობად შეგვიძლია მივიჩნიოთ: 

- ურბანიზაციის კატასტროფული ზრდა და ქალაქის მაცხოვრებლების 
მოთხოვნილება - დასვენების დროს გარემოებისა და ცხოვრების წესის შეცვლა; 

- სასოფლო ტერიტორიაზე დასვენების შედარებითი სიიაფე; 

- ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით კვების, ტყის საკვები და სამკურნალო 
მცენარეების შეგროვებისა და გაცნობის შესაძლებლობა; 
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-  ბუნებრივი სამყარისადმი, თვითმყოფადი სასოფლო კულტურისადმი, 
ხელოსნობისა და წეს-ჩვეულებებისადმი ზიარება, ადგილობრივ ზეიმებსა და 
გასართობ ღონისძიებებში, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში 
თანამონაწილეობა; 

სასოფლო ტურიზმის ორგანიზაციისათვის აუცილებელია შემდეგი ამოცანების 
გადაჭრა: 

- ტურისტული სოფლების შექმნა არსებული სოფლების ბაზაზე, რომლებსაც 
ტრადიციული არქიტექტურა, ადათ-წესები და შთამბეჭდავი განლაგება 
აძლევთ  ამის საშუალებას; 

- „სასოფლო ტურების“ ორგანიზაცია, სადაც გათვალისწინებული იქნება 
სოფლის სახლებში ცხოვრება და კვება; 

- ეკოლოგიურად სუფთა რეგიონებში სოფლის სახლებისა და ოთახების 
გაქირავების ორგანიზაცია. 
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აგროტურიზმი 

აგრო (ფერმერული) ტურიზმი ძალზე 
პოპულარულია ევროპის რიგ ქვეყნებში. მისი 
არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ტურისტთა 
განთავსება ხდება ფერმებში, რანჩოებში ან 
პლანტაციებში, ან სტუმრებისათვის გან-
ცალკევებულ სახლებში, კვებით. ტურისტებს 
ეძლევათ საშუალება ერთდროულად 

დააკვირდნენ სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოებს ან უშუალო მონაწილეობა 
მიიღონ მასში. ამ მიზნით ფერმერები 
თავიანთ ტერიტორიაზე აწყობენ კემპინგებს, 
აგრეთვე რთავენ ტურისტებს, საკუთარი 
ტერიტორიის საზღვრებში, ნადირობისა და 
თევზჭერის ნებას.  

აგროტურიზმი – დასვენება სოფლის 
მიდამოებში (სოფლებში, გლეხების 
საცხოვრებლებში). გარკვეული დროის განმავლობაში ტურისტები ეცნობიან და 
ითვისებენ (სურვილის/ინტერესის შემთხვევაში) სოფლური ცხოვრების წესს (რაც 
შეიძლება სხვადასხვა სოფელში განსხვავებული იყოს), ეცნობიან ადგილობრივ 
კულტურას, ტრადიციებს, მონაწილეობას იღებენ სოფლის ყოველღიურ საქმიანობაში. 

აგროტურიზმი განსაკუთრებულადაა განვითარებული ესპანეთში, საფრანგეთსა 
და იტალიაში. 

აგროტურიზმის სახეობას წარმოადგენს შრომის შეთავსება დასვენებასთან, ასეთ 

შემთხვევაში ტურისტი მონაწილეობს სასოფლო საქმეებში, არ იხდის ნახევარი დღის 
საკვების და საცხოვრებლის გადასახადს. ასეთი ურთიერთქმედების ტიპი ორგანიზე-
ბულია მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში WWOOF პროგრამის მიხედვით. 

საქართველოში აგროტურიზმის განვითარების რეალური საფუძველია ჩვენში 
სტუმარ-მასპინძლობის საუკუნეებით ჩამოყალიბებული ტრადიცია და ქართველი 
კაცის ტრადიციული კავშირები სოფელთან. ამასთან, ევროპის ტურისტული ბაზრის 
შესწავლა გვიჩვენებს, რომ ინტერესი აგროტურიზმის მიმართ ყოველწლიურად 

იზრდება; სულ უფრო ფართოვდება მისი საერთაშორისო ხასიათი, რაც იმის იმედს 
სახავს, რომ ქართული სოფელი, თავისი უნიკალური თვისებებით, არქიტექტურით, 

სტუმარ-მასპინძლობითა და წეს-ჩვეულებებით, შესაბამის ადგილს დაიკავებს 
მსოფლიო აგროტურისტულ ბაზარზე. ხაზგასასმელია ისიც, რომ მისი სპეციფიკიდან 
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გამომდინარე, ტურიზმის ამ სახეობის განვითარება შედარებით იოლია და 
სახელმწიფოს მხრივ ნაკლებ ფინანსურ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული. 

ადამიანები სულ უფრო ხშირად ინტერესდებიან იმით, თუ სად და როგორ 
მზადდება მათი საკვები. მათ აქვთ სურვილი შეხვდნენ ფერმერებსა და გადამამუ-
შავებელი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და ესაუბრონ იმის შესახებ, თუ რა ხდება 
კვების პროდუქტების წარმოების სფეროში. მრავალი ადამიანისათვის, რომლებიც 
ნახულობენ ფერმებს, განსაკუთრებით კი ბავშვებისათვის, ასეთი ვიზიტი მნიშვნელო-
ვანია იმითაც, რომ ისინი პრაქტიკულად პირველად ხედავენ ყველაფერ იმას, რისგანაც 
და როგორც მზადდება მათთვის სასურველი საჭმელი. ფერმერები კარგად სარგებლობენ 
ამგვარი ინტერესის არსებობით და ცდილობენ მაქსიმალურად ეფექტურად წარმოად-
გინონ პროდუქციაც და საწარმოო პროცესიც, რამდენადაც პოტენციურ მომხმარებ-
ლებთან აქვთ საქმე. 

აგროტურიზმი მოიცავს ნებისმიერ სასოფლოსამეურნეო ოპერაციას, რასაც 
შეუძლია დაინტერესებული მნახველების მოზიდვა. თუ იტალიაში პოპულარულია 
ფერმებში მუშაობა, სხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა სპეციფიკაა - ეკოლოგიურად სუფთა, 
ბიოპროდუქტის გაყიდვა პირდაპირ ფერმებში, ხილის კრეფა,  საქონლის მოვლა და ა.შ. 

ლატვიაში, სადაც ძალზე პოპულარულია აგროტურიზმი, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ საკმაოდ ბევრი ტურებით, რომლებიც გაცნობენ არა მარტო სასოფლო 
სამეურნეო საქმიანობასა და ადგილობრივ პროდუქტებს, არამედ თვით სოფლის 
საინტერესო ტრადიციული ცხოვრების წესებს. 

ინდოეთში, აგროტურიზმის პიონერი, პანდურანგ ტავარეს მიერ შექმნილი 
სპეციალიზებული ტურისტული ცენტრია (Baramati Agri), რომელმაც ინდოეთის 
პრეზიდენტისაგან ეროვნული პრემია დაიმსახურა, როგორც ყველაზე ინოვაციურმა 
პროდუქტმა ინდოეთის ტურიზმში და რომელშიც დღეისათვის 218 აფელირებული 
ფერმერია გაერთიანებული. 

თურქეთში აგროტურიზმის ბაზას წარმოადგენს სხვადასხვა ეთნიკური 
ჯგუფებით დასახლებული ისტორიული სოფლები. სასტუმრო სახლებში დაბინავებულ 
ტურისტებს შეუძლიათ შეიძინონ როგორც ორგანული პროდუქტი, ასევე გაეცნონ 
სოფლის ცხოვრებას. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში უაღრესად ფართე დიაპაზონით არის 
წარმოდგენილი აგროტურიზმის ყველა შესაძლებლობა - შეგიძლიათ მონაწილეობა 
მიიღოთ ხილისა და ბოსტნეულის აღებაში, ისეირნოთ ცხენებით, გასინჯოთ 
ადგილობრივი თაფლი, ღვინოები; სპეციალურ მაღაზიებში შეგიძლიათ შეიძინოთ 
ადგილობრივი ოსტატების მიერ დამზადებული სუვენირები და სპეციალური 
საჩუქრები, ასევე სპეციალურ სტენდებზე გაეცნოთ (შეარჩიოთ სტუმრობისთვის) 
ადგილობრივი ფერმერების საქმიანობას. კალიფორნიაში შეგიძლიათ დაესწროთ 
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სპეციალიზებულ ბაზრობებსა და ფესტივალებს. აღნიშნული მიმართულების რეკლამასა 
და პოპულარიზაციაში ჩართულია როგორც სახელმწიფო (შესაბამისი სამინისტროები), 
ასევე არასამთავრობო (სხვადასხვა ასოციაციები და ცენტრები) და კერძო სექტორი. 

ძალზე ბევრ ქვეყანაში უაღრესად პოპულარულია სასოფლო-სამეურნეო 
გამოფენები და ფესტივალები. ეს არის ძალზე ეფექტური და მრავალფეროვანი სახალხო 
ღონისძიება, სადაც წარმოდგენილია როგორც სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა (სიახლეები 
და შესაძლებლობები), ასევე მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ყველა 
გავრცელებული დარგი (საუკეთესო ჯიშები და წარმომადგენლები), სოფლის 
მეურნეობის პროდუქცია და ა.შ. ეს არის ფერადოვანი შოუ, სადაც ყველა ასაკისა და 
გემოვნების ადამიანს შეუძლია თავისი ინტერესის ნახვა. რაც მთავარია, ამ 
ფესტივალებისათვის მზადებას აქვს ნაციონალური ხასიათი - ის იწყება ფერმებსა და 
სოფლებში და საბოლოოდ დამაგვირგვინებელ სახეს იღებს შტატების, რეგიონების 
დედაქალაქებში.  
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ტურიზმის საფუძვლები

გეოტურიზმი 

გეოტურიზმი აერთიანებს 
ბუნებრივ და ხელოვნურ გარე-
მოს. მისი პირველი განმარტება 
ინგლისში გაკეთდა. გეოლოგიუ-
რი თვალთახედვით მისი თანა-
მედროვე განმარტება (აბიო-
ტური - არაორგანული ბუნების 
ფაქტორების ერთობლიობა, რაც 
განსაზღვრულ როლს ასრულებს 
ცოცხალი ორგანიზმების არსებობაში 
ბუნებრივი ტურიზმი) შემდეგ-
ნაირად გამოიყურება:  

„...ტურისტული 
საქმიანობის ნაწილი, რომელშიც გეოლოგიური კომპონენტი წარმოადგენს მთავარ 
ღირსშესანიშნაობას. მისი მიზანია დაცული გეოლოგიური სიმდიდრის/უნიკალობის 
ძებნა ამ რესურსების დაცვისა და ტურისტების გათვითცნობიერების საშუალებით; ამავე 
მიზნით აღნიშნული უნიკალური სიმდიდრის პოპულარიზაცია და ფართე 
საზოგადოებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, რაც ასევე ხელს უწყობს 
დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების განვითარებას“. 

„გეოტურიზმი - ეს არის ტურიზმის სახეობა, რომელიც დაფუძნებულია 
ტურიზმის ინდუსტრიის დისციპლინათშორის ინტეგრაციასა და ბუნების აბიოტური 
ატრიბუტების დაცვისა და ინტერპრეტაციის ცოდნაზე. აღნიშნული მიიღწევა 
გეოლოგიური ობიექტების დამოუკიდებელი მონახულებით“. 

გეოტურიზმი, როგორც აბიოტური ტურიზმი, ბუნებრივი გარემოს საფუძველზე 
ავსებს ეკოტურიზმის ძირითად აქცენტს, როგორც ფლორაზე, ასევე ფაუნაზე, 
რამდენადაც ამატებს აბიოტური გარემოს მესამე განზომილებას. აქედან გამომდინარე, ის 
სულ უფრო და უფრო საინტერესო ხდება მთელ მსოფლიოში გეოპარკებისა და 
ცალკეული რეგიონების გეოლოგიურად საინტერესო გარემოს საფუძველზე. 

აქ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს, თავისი საინტერესო რელიეფისა და ამ 
რელიეფის ჩამოყალიბების ისტორიის (არაერთხელ წყალქვეშ მოხვედრა და შემდგომ 
ამოწევა) გამო ჩამოუყალიბდა არა მარტო ფლორა ფაუნის მრავალფეროვნება, არამედ 
თვითონ რელიეფიც, თავისი გეოლოგიური აგებულებითა და ინტერესებით. არ ვიცით 
რამდენმა იცით, რომ საქართველოშია (აფხაზეთში, ბერჭილის ქედზე) მსოფლიოში 
ყველაზე ღრმა 2 კარსტული მღვიმე (ვერიოვკინის - სიღრმე 2 212 მეტრი და კრუბერის - 
სიღრმე 2 197 მეტრი), არაერთი ულამაზესი კანიონი, საქართველოს დაცული ტერი-
ტორიების ბუნებრივი ძეგლების სიაშია გოდერძის ნამარხი ტყე (ტროპიკულ ტყეზე 
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ვულკანური ზემოქმედების შედეგი) და სხვა მრავალი საინტერესო ობიექტი. ამით იმის 
თქმა გვსურს, რომ კვალიფიციური შესწავლის საფუძველზე, აღნიშნული მიმართულე-
ბით ტურიზმის განვითარებაც შესაძლებელია იყოს ქართული ტურიზმის პერსპექტივა. 

მსოფლიოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი გეოტურიზმს განსაზღვრავს/განმარტავს 
როგორც წმინდად გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური განსაკუთრებულობის 
შესწავლას. „თუ სამყაროს მარტივად შევხედავთ, დავინახავთ, რომ ის შედგება 
აბიოტური, ბიოტური და კულტურული (ABC) ატრიბუტებისაგან. დავიწყოთ პირველად 
„C“, ანუ კულტურული კომპონენტისგან; ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღნიშნული 3 
კომპონენტისაგან, როგორც წესი, სწორედ მესამე კომპონენტია ყველაზე ცნობილი და 
ინტერპრეტირებული, ანუ ინფორმაციის ნებისმიერი წყაროს დახმარებით ცნობილია 
როგორც წარსული, ასევე დღევანდელობა; „B“ კომპონენტი, ანუ ფლორა ფაუნის 
ბიოტური თავისებურებები საინტერესოდ არის გამოყენებული ეკოტურიზმის 
პროგრამების შემუშავებისას; რაც შეეხება „A“ კომპონენტს, ანუ აბიოტურ 
განსაკუთრებულობა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა რელიეფებს, კლდეებს, მღვიმეებს, 
ზოგადად მიწისქვეშა სამყაროს, თანამედროვე ტურიზმის მრავალფეროვნების 
მიუხედავად, ის მაინც ნაკლებად არის შესწავლილი და, შესაბამისად, პოპულარული. 
სწორედ ამაში უნდა ვეძებოთ გეო-ტურიზმის რეალური ძალა, რომელიც სწორედ 
გეოლოგიაზე ორიენტირებულ ტურიზმზე აკეთებს აქცენტირებას, და სწევს მას წინა 
პლანზე სწორედ ტურიზმის დახმარებით“. 

და კიდევ ერთი. მოდით კარგად დავიმახსოვროთ ტერმინი „გეოზიტი“ - რომელიც 
აღნიშნავს განსაკუთრებული გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური მნიშვნელობის 
ადგილს. გეო-ტრურიზმის კონტექსტში ამ ცნებას აქვს როგორც გეოლოგიური, ასევე 
კულტურულ-შემეცნებითი მნიშვნელობა; შესაბამისად თანამედროვე ტურიზმში ის 
ჩვეულებრივ მაღალმოთხოვნადი პროდუქტია როგორც კულტურულ-შემეცნებითი, 
ასევე რეკრეოლოგიური, სათავგადასავლო, ექსტრემალური და სხვა მნიშვნელობით.  
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ველური ბუნების ტურიზმი 

ველური  ბუნების ტურიზმი ან 
ტურიზმი ველურ/პირველყოფილ ბუნებაში 
წარმოადგენს მრავალი ქვეყნის ტურისტული 
ინდუსტრიის მნიშვნელოვან ელემენტს, რო-
მელიც ფოკუსირებულია ადგილობრივ ცხო-
ველთა და მცენარეულ სამყაროზე დაკვირ-
ვებითა და ურთიერთობით ამ უკანასკნელთა 
ბუნებრივ ჰაბიტატში (სამყოფელი, საარსებო 
გარემო). ტურიზმის ეს სახეობა ითვალის-
წინებს როგორც ეკოლოგიური და ცხოველთა სამყაროსადმი მეგობრული დამოკიდე-
ბულების (დაკვირვება დისტანციიდან, ფოტოგრაფირება და ა.შ.) მიმართულებას, ასევე 
თევზაობას, ნადირობასა და სხვა, მათ ბუნებრივ ყოფაში აქტიური ჩარევის, ფორმებს. 
ტურიზმის ეს ფორმა ტურისტული ინდუსტრიის მნიშვნელოვანი შემადგენელია მთელი 
რიგი ქვეყნებისათვის აფრიკაში, სამხრეთ ამერიკაში, ავსტრალიაში, ინდოეთში, კანადა-
ში, ინდონეზიაში, ბანგლადეშში, მალაიზიაში, შრი-ლანკასა და მალდივიის კუნძულებ-
ზე. უკანასკნელ წლებში ტურისტების ინტერესი აღნიშნული მიმართულებით მკვეთრად 
იზრდება და რაც მთავარია, ეს ხდება ძირითადად ეკოლოგიური და მდგრადი ტური-
ზმის განვითარების მიმართულებით. როგორც მაღალფასიანი/მაღალშემოსავლიანი 
საერთაშორისო ტურიზმის მიმართულება, ის ძალზე ხშირად არის ინდივიდუალური 
ტურპაკეტებისა და საფარი-ტურების სახით წარმოდგენილი, რითაც მიიღწევა 
ადამიანის/ტურისტის კიდევ უფრო უშუალო კონტაქტი ცოცხალ ბუნებასთან. 

ტურიზმი ველურ ბუნებაში ძირითადად ორიენტირებულია ბუნებისადმი არა-
მომხმარებლურ გამოყენებაზე, ისეთზე, როგორიცაა რეალურ ბუნებრივ გარემოში ცხო-
ველთა და მცენარეულ სამყაროს წარმომადგენლებზე დაკვირვება, მათი ფოტოგრაფირე-
ბა. მასში შედის აგრეთვე ანალოგიური მოქმედება ზოოლოგიურ პარკებსა და ვოლიე-
რებში; შესაძლებელია გასეირნება ცხოველთა გარკვეული სახეობებით (სპილო, აქლემი); 
შესაძლებელია სპორტული თევზაობა (ბუნებაზე, იხტიოფაუნაზე ზიანის მიყენების გა-
რეშე) და რეგლამენტირებული ნადირობა.  ტურიზმის აღნიშნული სახე შეიცავს სათავ-
გადასავლო მოგზაურობის რეკრეაციულ ელემენტებს  და, როგორც წესი, იზიარებს და 
მხარს უჭერს ეკოტურიზმისა და გარემოს დაცვის პროგრამების უმთავრეს ღირებუ-
ლებებს. 

ნეგატიური ასპექტები/ზემოქმედება 

არასწორი განვითარების შემთხვევაში ტურიზმის აღნიშნული სახე შეიძლება 
მოგვევლინოს როგორც ბუნებრივი გარემოს გამაღიზიანებელი ფაქტორი. ნეგატიური 
ზემოქმედების მაგალითები სრულიად განსხვავებული სახის შეიძლება იყოს. 
მაგალითად, ჩვეულებრივი, თითქოს უწყინარი, ტურისტული ნაკადების ზრდა, 
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განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, ობიექტურად იწვევს ტურისტული 
ინდუსტრიის ადექვატურ განვითარებას. ამ დროს, განთავსების ობიექტები და 
კურორტები, მაღალი ეფექტის მიღწევის მიზნით, შენდება ტროპიკული და სხვა 
ბუნებრივი ტყის მასივების უშუალო სიახლოვეს, ან სულაც შიგნით, რაც ანგრევს 
ბუნებრივ ჰაბიტატს. 

ტურისტული ჯგუფების ზედმეტმა ინტენსივობამ შეიძლება ნეგატიურად 
იმოქმედოს ცხოველთა სამყაროს წარმომადგენლებზე - არაბუნებრივი აქტივობა და 
ხმაური აფრთხობს მათ, განსაკუთრებით იმ ადგილებიდან, სადაც იკვებებიან, იკლავენ 
წყურვილს, იკეთებენ ბუდეებს (მეორე მხრივ - ყველაზე კარგი ადგილებია უშუალო 
დაკვირვებისათვის!). 

კიდევ უფრო სახიფათო და მაღალი რისკის შემცველია ველურ ბუნებაში 
ტურიზმის ისეთი მიმართულება, როგორიცაა ნადირობა, განსაკუთრებით ცხოველთა 
სამყაროს სერიოზულ წარმომადგენლებზე. აქ ძალზე ბევრი კომპონენტია გასათვალის-
წინებელი. საკმაოდ ხშირად ამ საქმით დაკავებულნი არიან გაურკვეველი წარმომავ-
ლობის ასოციაციები და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც „ტურისტული მოგზაურობის“ 
საფარის ქვეშ დაკავებულნი არიან ბრაკონიერობით (მიზეზები აქ ძალზე მრავალგვარია 
- ძვირფასი ტყავი, იშვიათი ეგზემპლიარები, ძვირადღირებული ფიტულები და სხვა). 
სამწუხაროდ, არც თუ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ამგვარი „მოგზაურები“ ან 
„მოგზაურობის ორგანიზატორები“ არაფრად დაგიდევენ კანონმდებლობასაც კი (მათი 
არსებობის შემთხვევაშიც) და იოლად (თუმცა სერიოზული რისკის ქვეშ) გამდიდრების 
მიზნით სერიოზულ ზიანს აყენებენ როგორც ფლორას, ასევე ფაუნას 
(მაგალითებისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ სპილოებისა და მარტორქების, 
გეპარდების, ვეფხვების და ა.შ. ისტორიები მათი ტყავის, ეშვების, რქის ძალზე მაღალი 
კონტრაბანდისტული ფასების გამო და სხვა მრავალი). 

ნეგატიურ ფაქტორთა შორის შეგვიძლია განვიხილოთ ისეთი საკითხებიც, 
როდესაც ტურისტების გადაჭარბებული ოდენობითა და აქტივობით (მათ შორის 
თითქოს ისეთი უწყინარი ქმედება, როგორიცაა ცხოველთა სამყაროს გარკვეული 
წარმომადგენლების, რომლებიც იოლად „შედიან კონტაქტში“ ადამიანებთან ხელით 
გამოკვების სურვილი) ირღვევა ცხოველთა და ფრინველთა სამყაროს 
წარმომადგენლების ჩვეულებრივი ბუნებრივი რეჟიმი. ასეთ შემთხვევაში ხშირია მათი 
დაავადებების და დაღუპვის ფაქტები; მსგავსი ქმედებები, რომლებიც არღვევენ 
ბუნებრივ რეჟიმს, ნეგატიურად მოქმედებს ცხოველთა და ფრინველთა სამყაროს 
წარმომადგენელთა ბუნებრივი გამრავლების პროცესზე და მრავალი სხვა. 

პოზიტიური ასპექტები/ზემოქმედება 

ველური ბუნების ორგანული ნორმების მკაცრად დაცვით განვითარების 
შემთხვევაში ტურიზმის შესაბამისი მიმართულება გვევლინება ბუნების აქტიურ 
დამცველად.  
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ტურისტული ნაკადების გეგმაზომიერი მიღების შემთხვევაში, ტურიზმიდან 
მნიღებული შემოსავლები მიზნობრივად ხმარდება ბუნებრივი ლანდშაფტებისა და 
დაცული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობას, ფლორა-ფაუნის წარმომადგენელთა 
დცვასა და პოპულაციის გამრავლებას. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებით 
დაინტერესებული და ეკონომიურად მომძლავრებული ადგილობრივი მოსახლეობა, 
ისევე როგორც ჭეშმარიტი ტურისტები (მათი დასაშვები სიმრავლე) ხელს უშლიან 
ბრაკონიერობას, როგორც მოვლენას. 

ველური ბუნების პარკები, ზოოპარკები, დაცული ტერიტორიები წარმოადგენენ 
ფლორა-ფაუნისა და იხტიო-ფაუნის იშვიათი და გადაშენების პირას მისული სახეების 
დაცვისა და მოვლა-პატრონობის, მათი პოპულაციის ხელოვნური რეგულირებისა და 
გამრავლების ზონებს. შესაბამისად, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების 
მიზნობრივი ხარჯვის შემთხვევაში, ტურიზმის გეგმიური ინტენსივობა პოზიტიური 
პროცესია. 

პოზიტიურ ფორმათა შორის შეგვიძლია განვიხილოთ ფინანსური 
შემოწირულობები, რომელთა შეკრების პროცესს, არც თუ იშვიათად, აქვთ სერიოზული 
ხარნგრძლივვადიანი კამპანიების სახე. ასეთ შემთხვევაში, შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ 
ორმხრივ დადებით ეფექტს ვიღებთ - ფინანსები ხმარდება იშვიათი ჯიშების მოვლა-
გამრავლების პროცესს, ხოლო თვით სახსრების შეკრების პროცესი სულ უფრო მეტ 
ადამიანს აქცევს ცოცხალი ბუნების მეგობრად. ჩვენ ყველა ვიწყებთ ისეთი, ერთი 
შეხედვით უმარტივესი პოზიციების, ნათლად გაგებას, პრობლემის წარმოშობისა და 
მისი სიღრმის შეგრძნებას, როგორიცაა მაგალითად პოლიეთილენის პარკის გადაგდება - 
ერთი შეხედვით თითქოს რა, მაგრამ როცა მესმის, რომ ის შეიძლება მოხვდეს როგორც 
გარეული, ასევე შინაური ცხოველების ორგანიზმში, რაც მათი სიკვდილის მიზეზი 
ხდება, ალბათ ამას არასოდეს გავაკეთებ. 

ამდენად, ეს მსჯელობა, შეგვიძლია ასე შევაჯამოთ - ცოცხალ ბუნებასთან 
აქტიური, ოღონდ ბუნების ცოდნით განმსჭვალული კონტაქტი არა მხოლოდ ესთეტიურ 
სიამოვნებას გვანიჭებს ჩვენ, როგორც ტურისტებს, არამედ ხელს უწყობს ჩვენს 
პიროვნულ ზრდა-განვითარებასაც.  
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„ბერდვოჩინგი“ 

ფრინველებზე  დაკვირვების  ტურიზმი “ბერდვოჩინგი” (Birdwatching  ინგლ.  
ფრიველებზე დაკვირვება ან თვალთვალი), სახელწოდება   თავდაპირველად წიგნის 
დასახელება იყო რომელიც გამოსცა 1901 წელს - Edmund Selous-მა. დღეისათვის 
მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული, სწრაფად მზარდი ტურიზმის სახეობაა. 
მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში 10 მილიონი „ბერდვოჩერია“ რეგისტრირებული. ეს 
ადამიანები ქმნიან ასოციაციებს, ტურისტულ სააგენტოებს, გამოსცემენ და ავრცელებენ 
ჟურნალებსა და სხვადასხვა გამოცემებს, უზომო სიამოვნებასაც ღებულობენ და 
ფრინველების კონსერვაციასა და დაცვასაც უწყობენ ხელს. ეს ბიზნესის (ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობის) ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც მხარეებს (ბიზნესსაც და 
ბუნებასაც) თანაბრად მომგებიანი პოზიციები აქვთ – ეკოტურიზმს მოაქვს ეკონომიკური 
მოგება, რომელიც ისევ გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას 
ხმარდება და ამრიგად, ბუნებაც მოგებულია. „ბერდვოჩერს“ ის ქვეყანა იზიდავს, სადაც 
ფრინველთა დიდი მრავალფეროვნებაა და მათ შორის ენდემური და იშვიათი 
ფრინველებიც მრავლადაა.  

ჩვენს პლანეტაზე სულ სამი ადგილია, სადაც ფრინველთა მიგრაციის დროს, 
შემოდგომასა და გაზაფხულზე, მილიონზე მეტ მტაცებელს ითვლიან. აღმოსავლეთ შავი 
ზღვის სამიგრაციო დერეფანი სწორედ ამ სამეულის წევრია. უკვე მეთერთმეტე წელია 
Batumi Raptor Count-ი (BRC) აჭარაში სოფელ სახალვაშოსა და შუამთის სადგურებიდან 
და ჭოროხის დაჭაობებული ტერიტორიიდან მიგრაციის პროცესს აკვირდება. 
შემოდგომაზე, შემდეგ კი უკუმიგრაციისას, საგაზაფხულო სეზონზე, ორნითოლოგები 
ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ და გადამფრენ მტაცებლებს ითვლიან. სახალვაშოსა და 
შუამთის სადგურებზე “ბერდვოჩერები” ცაში ნებისმიერი ფრინველის გამოჩენისთანავე 
ერთმანეთს რაციით უკავშირდებიან. სეზონზე რამდენიმე დღე სოფლის თავზე მართლაც 
შესანიშნავი სანახაობა იშლება. ყოფილა დღეები, როდესაც ორნითოლოგებს აქ 100 000-
ზე მეტი კრაზანაჭამია აღურიცხავთ. მათ გარდა შავი ზღვის სამიგრაციო დერეფანს 35-
მდე სახეობის სხვა ფრინველებიც იყენებენ. „ბათუმის ძაბრს“ გადაიფრენენ შავი და 
თეთრი ყარყატები და ვარხვებიც; ზოგავენ ენერგიას, რომ დანიშნულების წერტილამდე 
უსაფრთხოდ გადაფრინდნენ. 

ყოველ წელს თბილ ქვეყნებში გამოსაზამთრებლად ჩვენი პლანეტის 12 ათასამდე 
სახეობის ფრინველთა თითქმის 20% ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრაციას.  

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფლები - სახალვაშო და ჩაისუბანი, 
საუკეთესო ადგილია მათთვის, ვინც ერთმანეთს ინფორმაციას უზიარებს მტაცებელი 
ფრინველების ეკოლოგიისა და მიგრაციის შესახებ. აქ ფრინველებზე დაკვირვებისათვის 
პლატფორმებია მოწყობილი და მათთან მისასვლელი ბილიკებიც მარკირებულია. გარდა 
ამ სოფლებისა რეგიონში ფრინველებზე დაკვირვება ასევე შესაძლებელია მტირალას 
ეროვნულ პარკში (აქ მოწყობილია სადამკვირვებლო პლატფორმა), ასპანის ჭაობზე 
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(ქობულეთის დაცული ტერიტორიები) და ჭოროხის დელტაზე (ხელვაჩაურის 
მუნიციპალიტეტი). 

აჭარაში 2012 წლიდან ყოველწლიურად სექტემბრის თვეში ტარდება "Batumi Bird 
Festival", რომელიც ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარულთათვის მნიშვნელოვანი 
მოვლენაა და ბევრი უცხოელი „ბერდვოჩერი“ სტუმრობს ამ დროს რეგიონს. ფესტივალი 
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით ტარდება და მისი ჩატარების იდეა 
ეკუთვნის საერთაშორისო გარემოს დაცვით ორგანიზაციას BRC (Batumi Raptor Count). 

აქვე შეგვიძლია იმის აღნიშვნაც, რომ ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არ არის - 
საქართველოს ტერიტორია, კუმისის ტბიდან პალიასტომის ტბამდე, ანუ შავ ზღვამდე, 
წარმოადგენს ერთ დიდ „კორიდორს“ სეზონურად გადამფრენი ფრინველებისათვის და 
ამ სეგმენტში 12 საერთაშორისო  „მაგისტრალი“ გადის. ამასთან, გასათვალისწინებელია 
ის გარემოება, რომ კავკასიონის ქედის არსებობა განაპირობებს, ჩვენი ქვეყნის ზემოთ 
აღნიშნულ ტერიტორიაზე, ფრინველთა „აუცილებელ დასვენებას“ მინიმუმ წელიწადში 
ორჯერ - როგორც გადაფრენის, ასევე გადმოფრენის პერიოდში. 
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რომანტიკა - ადრენალინი 

- სათავგადასავლო ტურიზმი 

 სათავგადასავლო ტურიზმი არის 
დასვენების საკმაოდ თავისებური სახე, 
რომელიც დაკავშირებულია ეგზოტიკური 
ადგილების (ვულკანი, კუნძული, ჩანჩქერი, 
კატასტროფის ადგილი და სხვა) 
მონახულებასთან, ეგზოტიკურ საქმიანო-
ბასთან (საფარი, ცხოველებზე და 
ფრინველებზე დაკვირვება, რაფტინგი, 
განძის მაძიებლობა და ა.შ.), 
გადაადგილებისათვის ტრანსპორტირების 
უჩვეულო საშუალებების (ძაღლებშებმული 
მარხილი, სპილო, აქლემი, საჰაერო ბურთი 
და ა.შ.) შერჩევასთან. ძირითადად ასეთი ტურიზმი დაკავშირებულია რისკთან, 
სერიოზულ ფიზიკურ დატვირთვებთან, რაც ტურისტებისაგან მოითხოვს როგორც 
გამბედაობას, ასევე გარკვეულ უნარებს. 

სათავგადასავლო ტურიზმის გეოგრაფია და თემატიკა საკმაოდ ფართო და 
მრავალფეროვანია. რიგი უცხოური კომპანიები ტურისტებს წინასწარ აღარ აცნობენ 
მოგზაურობის პროგრამას და ამით კიდევ უფრო ზრდიან ემოციურ ინტრიგას. 

სათავგადასავლო ტურიზმი თანამედროვე ტურიზმის შედარებით იაფი სახეობაა, 
სადაც მაღალი დონის ძვირადღირებულ კომფორტს ეგზოტიკა და აზარტი ცვლის. აშშ-ს 
შესაბამისი ასოციაციების განმარტებით, სათავგადასავლო მოგზაურობა შესაძლებელია 
იყოს ნებისმიერი ტურისტული საქმიანობა, რომელიც თავის თავში შეიცავს ფიზიკურ 
აქტივობას, კულტურულ გაცვლებსა და ბუნებასთან კავშირს. 

ტურისტებს, რომლებსაც სათავგადასავლო ტურიზმი იტაცებთ, სხვადასხვა ტიპის 
მოტივაცია შეიძლება ამოძრავებდეთ, თუმცა ყველასათვის საერთო შეიძლება იყოს 
„კომფორტული ყოველდღიურობიდან“ გამოსვლა. ეს შეიძლება იყოს ყველაფერი, 
კულტურული შოკიდან, გარკვეულ რისკთან დაკავშირებული მოქმედებისაგან 
დაწყებული, რეალური ფიზიკური საფრთხით დამთავრებული. ამგვარი მოგზაურობა 
შეიძლება დაკავშირებული იყოს ადამიანის მოქმედების ისეთ სახესთან, როგორიცაა 
ალპინიზმი, ტრეკინგი, სამთო ველოსიპედები, კანოეთი დაშვება, წყალქვეშ აკვალანგით 
ცურვა, რაფტინგი, პარაპლანერიზმი, სნოუბორდი, მღვიმეებში ჩასვლა, კლდეზე ცოცვა 
და მრავალი სხვა. 

სათავგადასვლო ტურიზმის (ისევე, როგორც ექსტრემალურის) საყოველთაოდ 
მიღებული განმარტება („თავგადასავლის“ გაგების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე) 
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დღეისათვის არ არსებობს. ისევე როგორც არ არსებობს რაიმე „ფორმულა“ იმისათვის თუ 
როგორ უნდა შეადგინოთ შესაბამისი ტური. 

სათავგადასავლო ტურიზმად შესაძლებელია მივიჩნიოთ ისეთი კომპონენტების 
კომბინირებული ვარიანტები, როგორიცაა მაგ.: ბაიდარკები ან რაფტები (გასაბერი ტივი), 
საფარი თოვლმავლებზე, კვადროციკლებზე, ჯიპ-ტურები, მრავალდღიანი ტრეკინგი და 
სხვა. ამასთან ერთად, გადაადგილების საშუალებები შესაძლებელია იყოს როგორც 
ცხენები, ასევე აქლემები, შესაძლებელია ძაღლები (მარხილში), ჩრდილოეთის ირმები და 
სხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ, როგორც აღვნიშნეთ ზემოთ, სათავგადასავლო ტური, ეს 
არის „ჩვეული ყოველდღიურობიდან გამოსვლა“, ზოგისათვის თავგადასავლის 
ელემენტებს შეიძლება შეიცავდეს ჩვეულებრივ მდინარეზე გასაბერი ნავებით დაშვება, 
ხოლო ზოგის შესაბამის ინტერესებს შეიძლება მხოლოდ აფრიკის ჯუნგლები, 
ავსტრალიის უდაბნოები, ან სულაც ანტარქტიდა წარმოადგენდეს. 

ამგვარი ტური-პროდუქტის შემქმნელებმა, კლიენტების სურვილების შესაბა-
მისად, უნდა მოუგვარონ მათ, ნებისმიერ პირობებში, საყოფაცხოვრებო საკითხები, 
მაღალხარისხიანი და მრავალფეროვანი კვება, საექსკურსიო და გასართობი პროგრამა. 
ამასთან ერთად ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორგანიზატორების უპირველესი 
საზრუნავი არის და იქნება კლიენტების მაქსიმალურ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ასეთი 
ტურიების ორგანიზების ბუნება იმგვარია, რომ მათში ხშირად მონაწილეობენ 
ადამიანები, რომელთაც არა აქვთ არანაირი წინასწარი სპეციალური მომზადება, თუმცა 
არიან ისეთი გამოცდილი ჯგუფებიც, რომლებიც მიზნობრივად მოგზაურობენ ქვეყნებსა 
და კონტინენტებზე. 

ვფიქრობთ გასაგებია, რომ სათავგადასავლო ტურიზმი დაკავშირებულია 
არასტანდარტული ტურების ორგანიზებასთან - იქნება ეს ვულკანურ მწვერვალებზე 
ასვლა, უკაცრიელი, პირველყოფილი გარემოს მქონე კუნძულები, ჩანჩქერები და ტბები, 
გამოქვაბულები, ღრმულები და კატასტროფების (ბუნებრივი/ხელოვნური) ადგილები; 
აქედან გამომდინარე, ის თავის თავში მოიცავს რამდენიმე ნაირსახეობას: 

 კატასტროფების ტურიზმი (Disaster tourism) - ტურები სტიქიური 
უბედურებისა და ტექნოგენური კატასტროფების ზონაში; 

 ეთნიკური და ნოსტალგიური ტურიზმი (Ethno tourism) - არა სამეცნიერო 
მიზნების შესაბამისად; 

 „გეტო-ტურიზმი“ (Ghetto tourism) - მოგზაურობა კონკრეტული ქალაქების, 
მეგაპოლისების არაკეთილსაიმედო რაიონებსა და კვარტლებში, დიდი 
ქალაქების მიწისქვეშა სამყაროში და ა.შ. 

 „ჯუნგლი-ტურიზმი“ (Jungle tourism) - მოგზაურობა ტროპიკულ ტყეებში; 
შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც მწვანე, ეკოტურიზმის კომპონენტი. ქვემოთ 
ამის შესახებ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. 

 ფეხით მოგზაურობა (Overlanding ) - სადღაც ისევე, როგორც მარკო პოლო და 
ჩვენი პლანეტის სხვა პირველმკვლევარები; 
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 მწუხარების ან შავი ტურიზმი (Dark tourism) - სასაფლაოების მონახულება, 
ადამიანების კოლექტიური/მასობრივი განადგურებისა და დამარხვის 
ადგილები (მაგ.: ოსვენციმი, დახაუ და სხვა). 

 ექსტრემალური ტურიზმი (Extreme tourism ) - მოგზაურობა პირობებში, 
როდესაც ნებაყოფლობით უარს ამბობ ტექნიკურ შესაძლებლობებზე, 
რომლებიც შეიძლება დაგეხმარონ მოგზაურობისას. მოგზაურობა სახიფათო 
ადგილებში: მთები, ჯუნგლები, უდაბნო, გამოქვაბულები, კანიონები; ან 
მონაწილეობა სახიფათო (ხიფათის შემცველ) ღონისძიებებში, სახიფათო 
ქვეყნების, ან იმ ქვეყნების მონახულება, სადაც საბრძოლო მოქმედებები 
მიმდინარეობს.  ქვემოთ ამის შესახებ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. 

 ტურიზმი ზვიგენებთან (Shark tourism) - როგორც ეკოლოგიური ტურიზმის 
ფორმა, რომელიც ემსახურება იმ პრობლემებისადმი ყურადღების 
გამახვილებას, რაც ემსახურება ზვიგენების პოპულაციის დაცვას 
(დაკვირვებები ხდება წყალში ჩაშვებული მეტალის გალიებიდან ან ღია 
ზღვაში). 

 ბეისჯემპინგი (BASE jumping) - ფრთები ტიპის პარაშუტით ფიქსირებული 
ობიექტებიდან (შენობა, ანტენა, გადახურვა, ხიდი, კლდე და ა.შ.) გადმოხტომა; 

 ბანჯი-ჯამპინგი (Bungee jumping) ანუ ტარზანკა - ატრაქციონი, რომლის 
დროსაც მონაწილე გარეზინებულ თოკს იბამს და ხტება გარკვეული 
სიმაღლიდან (ძირითადად ხიდებიდან კანიონში ან მდინარეზე) ძირს. 
როდესაც თოკი მაქსიმალურად იჭიმება, მხტომელს ის აბრუნებს უკან 
გარკვეულ სიმაღლეზე, შედეგ კვლავ ძირს და 3-4 კომბინაციის შემდეგ 
ჩერდება. 

 ტოლკინის ტურიზმი (Tolkien tourism) - ახალ ზელანდიაში უკანასკნელ 
პერიოდში მოგზაურობის ძალზე პოპულარული  ფორმა რომელიც 
დაკავშირებულია არანაკლებ პოპულარული ფილმის „ბეჭდების 
მბრძანებელი“ გადაღების ადგილების მონახულებასთან. 

 ჩამონათვალში ასევე შეგვიძლია შევიტანოთ: კაიაკინგი, კაიტინგი (წყალზე 
სრიალი პარაშუტის დახმარებით), ჯეტბოატინგი (სწრაფი ნავით ვიწრო 
მდინარეებსა და კანიონებში დაშვება), ზორბინგი (მთიდან სწრაფი დაშვება 
დიდ გარეზუნებულ ბურთში) და სხვა. 

როგორც თავში გითხარით, ფათერაკის მოყვარულების რიცხვი არ ილევა, 
კრეატიული ადამიანის ფანტაზიას არა აქვს საზღვარი და აი, თქვენც ახალი სახეობები. 
მოდით უფრო ახლოს გავეცნოთ ზოგიერთ მათგანს. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ექსტრემალური ტურიზმი 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბოლო პერიოდში აქტიურად 
ვითარდება სათავგადასვალო ტურიზმი. ვისაუბრეთ იმაზეც, 
რომ ესაა ტურიზმის სახე, რომელიც აერთიანებს ყველა 
მოგზაურობას, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებაში 
გადაადგილებისა და დასვენების აქტიურ ფორმასთან, აქვს 
ახალი შეგრძნებების, შთაბეჭდილებების მინიჭების, 
ტურისტების ფიზიკური ფორმის გაუმჯობესების და 
სპორტული შედეგების მიღწევის მიზანი.  

ექსტრემალური ტურიზმი მიეკუთვნება სათავგადასავ-
ლო ტურიზმის სპეციალურ სახეს, რომელიც მთელს მსოფლი-
ოში სულ უფრო მეტად იკრებს ძალას. მიზეზი, ერთი შეხედ-

ვით, მარტივია - სულ უფრო მეტ ადამიანს სურს დაინახოს წყალქვეშა სამყაროს 
სილამაზე, მთის ფერდობებიდან დაეშვას თხილამურებით, გადმოხტეს პარაშუტით და 
სხვ. ევროპაში ტურიზმის ამ სახემ სწრაფი ტემპებით დაიწყო განვითარება და გახდა 
უფრო მასობრივი 1980-იანი წლების ბოლოდან - 1990-იანი წლების დასაწყისამდე.  

ძნელია ექსტრემალური ტურიზმის ქვეკატეგორიების კლასიფიცირება იმის და 
მიხედვით თუ ვინ რას თვლის ყველაზე სახიფათოდ, თუმცა ვფიქრობთ არავინ 
მოგვედავება, თუ ერთ-ერთ, ყველაზე ექსტრემალურ დასვენებად, დავასახელებთ 
ალპინიზმს, სადაც მაქსიმალურად მოწმდება ადამიანის როგორც ფიზიკური, ისე 
ფსიქოლოგიური ამტანობა. დღეისათვის ლეგენდებს ყვებიან ცალკეული მწვერვალების 
პირველ დამბყრობებზე, ყველაზე - ვინც დალაშქრა დედამიწის ყველაზე მაღალი 
მწვერვალი ჯომოლუნგმა/ევერესტი („საგარმათხა“ - ნეპალში, 8848 მ.); ცოცხალ 
ლეგენდად იქცა ადამიანი, ვინც თქვა და ჟანგბადის ბალონების გამოყენების გარეშე 
დაიბყრო დედამიწის თოთხმეტივე 8 ათასიანი მწვერვალი, მათგან უმეტესობა მარტომ - 
რაინხოლდ მესნერი დღეს ევროპარლამენტის დეპუტატია. ალპინიზმის ალტერნატივად 
შეიძლება გახდეს მღვიმეებში მოგზაურობა, რომლისგან მიღებული შთაბეჭდილება 
ძალზე დიდხანს მიჰყვება ადამიანს. 

ექსტრემალური ტურიზმის წყლის სახეები.  

მთელს მსოფლიოში ძალზე პოპულარულია 
დაივინგი (წყალქვეშა ყვინთვა). ეს ექსტრემალური 
ტურიზმის საკმაოდ ძვირი სახეობაა. საერთაშორისო 
პრაქტიკაში მიღებულია: საერთო მომზადება და 
აღჭურვილობა ახალბედას 1000 დოლარი უჯდება, 
დამატებით მოუწევს ტურპაკეტის ღირებულების 
გადახდაც. თუ ტურისტი აღჭურვილობას არ შეიძენს, 
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მაშინ პირველი ტურისთვის მომზადების ღირებულება 250 დოლარამდე დაიწევს. 30-40 
დოლარი საჭიროა კოსტიუმის, აკვალანგის და სხვა აღჭურვილობის არენდისთვის. კარგი 
აღჭურვილობის სრული კომპლექტი 1500 დოლარის ღირებულებისაა. დაივინგი 
ფართოდაა წარმოდგენილი წითელ ზღვაზე (შარმ ელ შეიხი და სამხრეთ აღმოსავლეთ 
აზია).  

ვეიკბორდინგი წარმოადგენს წყლის თხილამურების, სნოუბორდის, სკეიტისა და 
სერფინგის კომბინაციას. კატერს „ბუქსირით“  ყავს გამობმული რეიდერი, რომელიც დგას 
მოკლე, ფართო დაფაზე. კატერი 30-40 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობს, ქმნის მოძრაობისას 
ტალღებს, რასაც რეიდერი, როგორც ტრამპლინს ისე იყენებს. ნახტომში შესაძლებელია 
სხვადასხვაგვარი ტრიუკების შესრულება. განსაკუთრებით დინამიურად განვითარდა 
ვეიკბორდინგი 1990-იანი წლების დასაწყისში. მან მოახდინა რევოლუცია საწყლოსნო 
სპორტში იმდაგვარადვე, როგორც სნოუბორდმა სამთო თხილამურებში. 

წყლის თხილამურები - აქტიური დასვენების ერთ-ერთი ცნობილი სახეა. წყლის 
თხილამურები პირველად 1922 წ. გამოჩნდა, როცა მინესოტას შტატის მცხოვრებმა 
ამერიკელმა რალფ სამუელსონმა სცადა ჩვეულებრივი ზამთრის თხილამურები წყალზე 
გამოეცადა. ამის შემდეგ ტბა ლეიკ-სიტიზე გამომგონებელმა წარმატებით  გამოსცადა 
წყლის თხილამურები. სპორტის ეს სახე თანდათანობით პროგრესს განიცდიდა და 
ამჟამად ძალზე პოპულარული სახე გახდა. 

ვინდსერფინგი - საიალქნო სპორტის სახესხვაობაა. ეს სახე აშშ-ში დაიბადა 1968 
წელს. ესაა რბოლა სპეციალური ოვალური დაფით და მასზე დამაგრებული იალქნით. 

სერფინგი - იგივეა რაც ვინდსერფინგი, მხოლოდ იალქნის გარეშე. ვინდსერფინგი 
სერფინგისგან წარმოიშვა. კარგი ქარის დროს შესაძლოა 10-12 მ/წმ სიჩქარის განვითარება. 
რეკორდი დღესდღეობით არის 70 კმ/სთ. 

კაიაკინგი - ძალზე პოპულარულია საზღვარგარეთ. ეს არის მარტოხელების 
სპორტი, თუმცა გუნდურ სულს მოკლებული არ არის. ეს სახეობა სტიქიასთან ერთის 
ერთზე დარჩენის შესაძლებლობას იძლევა. 

თანამედროვე კაიაკინგში სამი ძირითადი მიმართულება ვითარდება: სანიჩბოსნო 
სლალომი, როდეო და წყალზე დაცურება. 

სლალომის კაიაკინგი - ესაა კაიაკით მანევრირების უნარი ნავისა და წყლის 
შეგრძნებით. 

როდეო სლალომისგან განსხვავებით - ესაა არა მარტო ვირტუოზული ტექნიკა, 
არამედ თამაშის ელემენტიც. ფრისტაილი კაიაკზე - ესაა ნავზე სხვადასხვა  ტრიუკების 
შესრულება მდინარის რელიეფის თავისებურების ხარჯზე. 

კაიაკით შესაძლებელია მდინარეზე დაცურება, თუმცა ამისთვის უნდა ფლობდეს 
ტურისტი სლალომისა და როდეოს საბაზო ტექნიკას. 
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რაფტინგი - ესაა მთის მდინარეზე კანოეთი ან სპეციალური ტივით დაცურება. 
რაფტინგი ყველაზე მეტად მონახულებადი ტურია, თანაც სრულიად უსაფრთხოა 
ყველაზე ნორჩი ტურისტებისთვისაც კი. რაფტინგ-ტურები ამჟამად მსოფლიოს 
ნებისმიერ წერტილში ეწყობა. 

რაფტინგ ტურები ძირითადად არსებობს ერთდღიანი, ნახევარდღიანი და 
მრავალდღიანი. 

ექსტრემალური ტურიზმის ხმელეთის სახეები:  

მთის ბაიკინგი სიძვირის მიუხედავად სულ უფრო პოპულარული ხდება. საჭიროა 
მთის ველოსიპედები, რომელთაც უკან ამორტიზატორები აქვთ და რომლებიც 10 ათასი 
დოლარი ღირს. პროფესიონალი ბაიკერები ძალზე ბევრ ფულს ხარჯავენ 
აღჭურვილობისთვის. 

სპელეოლოგია. ჰიდროგეოლოგიის ნაწილს წარმოადგენს სპელეოლოგია - 
მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მღვიმეებს. სპელეოლოგები კი ამ მეცნიერების 
შემსწავლელი ხალხია. სპელეოლოგების მიერ აღმოჩენილ და კეთილმოწყობილ 
მღვიმეებში ეწყობა ტურები. თუმცა გაუკვალავ მღვიმეებშიც შედიან ტურისტები, 
რომლებიც ექსტრემის მოყვარულები არიან. მღვიმეებისადმი ტურისტების 
დაინტერესება განპირობებულია ჯერ ერთი იმით, რომ ისინი კაცობრიობის ისტორიის 
შემნახველი ადგილებია, მღვიმულ ნაფენებში დაცულია მატერიალური კულტურის 
ნაშთები, კედლებზე შემონახულია უძველესი მხატვრობის ნიმუშები. მეორე, ბუნების 
მიერ შექმნილი სამყაროს საოცარი სილამაზე, რომელსაც ქმნიან სტალაქტიდები და 
სტალაგმიტები, კირქვის ფირფიტები და ქვის ყვავილები. 

საქართველო მღვიმეების ქვეყანაა, კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის გასწვრივ, 
ერწოს ტბიდან დაწყებული, მდინარე ფსოუმდე, 300 კმ-ზე უწყვეტადაა გადაჭიმული 
კარსტული რელიეფი. ცარცული ნალექებით აგებული რელიეფის ეს ნაწილი 5 ათ. კმ-ს 
უდრის. აქაა თავმოყრილი ასობით მღვიმე. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში 
სპელეო-ტურიზმის განვითარებას საფუძველი ჯერ კიდევ 1961 წლიდან ჩაეყარა, როცა 
აღმოაჩინეს ახალი ათონის მღვიმე (სიგრძე 3285მ.). „თბილგვირაბმშენის“ მიერ იქ 
ჩატარებულმა კეთილმოწყობის სამუშაოებმა საფუძველი ჩაუყარა ტურისტების 
მოზიდვას მღვიმის სანახავად. ტურისტული მარშრუტი იწყებოდა დარბაზ „აფხაზეთში“ 
და მთავრდებოდა დარბაზ „თბილისში“. ახალი ათონის მღვიმეს 90-იან წლებამდე 
ყოველწლიურად 800 ათასი ტურისტი ათვალიერებდა. ამჟამად ტურისტებისათვის 
ხელმისაწვდომია სათაფლიის, პრომეთეს მღვიმეები, აღმოჩენილია სხვა მრავალი 
მღვიმე, რომლთა კეთილმოწყობის შემდეგ ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება 
მათი მონახულება.   

სპელესტოლოგია - ესაა ტურიზმისა და მეცნიერების გატაცების ნარევი, რომელიც 
სწავლობს ხელოვნური წარმოშობის ღრუებს. ფართო გაგებით, სიტყვა სპელესტოლოგია 
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- ესაა მეცნიერება ხელოვნური მიწისქვეშა ნაგებობების შესახებ. სპელესტოლოგია 
მჭიდროდ უკავშირდება სპელეოლოგიას, მხოლოდ სპელესტოლოგებს მღვიმეები არ 
აინტერესებთ. მათთვის საინტერესოა შეღწევა ქალაქის მიწისქვეშა სტრუქტურებში, 
რომლებიც სხვებისთვის მიუწვდომელია ან არ არის საინტერესო. 

ექსტრემალური რბოლები - როდესაც ექსტრემალი ტურისტები იმდენად კარგად 
და უნივერსალურად არიან მომზადებულნი, რომ შეუძლიათ აცოცდნენ კლდეებზე, 
იჯირითონ ცხენით, დაეშვნენ ჭორომებიან მდინარეზე  კაიაკით ან ტივით, იარონ მთებში 
ველოსიპედით ან ჩანჩქერზე თოკით დაეშვნენ და სხვ. ეს ადამიანები ერთიანდებიან 
გუნდში და მონაწილეობას იღებენ შეჯიბრებებში, მათი მიზანია დისტანციის (3-4 
ათეული კმ-ისაც კი) რაც შეიძლება სწრაფად გავლა. ამას უწოდებენ მულტისპორტს, ანუ 
ექსტრემალურ (ხშირად  სათავგადასავლოსაც) რბოლებს. დასავლეთში ყოველწლიურად 
ტარდება 200 ექსტრემალური რბოლა. ცნობილია დიდი რბოლები დიდ ბრიტანეთში, 
რომლებიც ორგანიზებულია ქვეყნის ექსტრემალური რბოლების ასოციაციის მიერ. 

ექსტრემალური ტურიზმის მთის სახეები.  

ალპინიზმი ყველაზე ექსტრემალური დასვენების სახეა. დღეს ალპინიზმი მთელ 
ინდუსტრიას წარმოადგენს. როგორც წესი, მთებზე ასვლისთვის ძირითადად ზაფხულს 
ირჩევენ, თუმცა მძაფრი შეგრძნებების მქონე ადამიანები ზამთარშიც არიან ალპინიზმით 
დაკავებული. 

ალპინიზმი – ტურიზმის სახეობაა, რომლის ძირითად მიზანს მთის 
მწვერვალებზე გადაჭიმული მარშრუტების გავლა წარმოადგენს. 

როგორც წესი, მარშრუტის ტექნიკური ნაწილი რამდენიმე ასეული მეტრიდან 
რამდენიმე კილომეტრამდეა გაბმული. ხშირ შემთხვევაში, მარშრუტის მთელი სიგრძე 
არ შეიცავს სტაციონარულ სადაზღვეო წერტილებს. მთაზე ასვლა, მარშრუტის 
სიძნელის და ხანგრძლივობის მიხედვით, შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე 
საათიდან რამოდენიმე დღემდე ან თვემდეც კი. 

გამოიყოფა ალპური და ჰიმალაური სტილის ასვლები.  

ალპური სტილი – არის თანმიმდევრული ასვლა მწვერვალზე სრული 
აღჭურვილობით.  

ჰიმალაური სტილი – განსხვავდება იმით, რომ, წინასწარ ხდება ასასვლელი 
მარშრუტის მომზადება, სადაზღვევო თოკების (მოაჯირების) 
გაჭიმვა, შუალედური ბანაკების მოწყობა, მათი მომარაგება  
აღჭურვილობით და ჟანგბადით. ასეთი მომზადება ითველისწინებს 
იმას, რომ მარშრუტის გავლის განმავლობაში ჯგუფი რამდენჯერმე 
გამოიცვლის ბანაკს. ჰიმალაური სტილი – არის მთის გარკვეული 
„ალყა“, რამაც შესაძლებელია 2–3 თვე დაიკავოს, სწორედ ასეთი 
მიდგომით მოხდა ევერესტის და სხვა მწვერვალების დაპყრობა. 

დასავლეთში ალპინისტები გამოყოფენ მთამსვლელობის რამდენიმე კლასს, მათ 

შორის: 
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ბიგ ვოლლ - დიდი, რამდენიმე კილომეტრის სიგრძის კედლების გავლა. 

სოლო - მთაზე ასვლა დამოუკიდებლად, ჯგუფის გარეშე. დასავლეთში 
მთამსვლელობის ეს სახეობა ძალიან გავრცელებულია. 

მალტიპიჩი - მოკლე მარშრუტი, ხანგრძლივობა რამოდენიმე საათი. 

ალპინისტური აღჭურვილობა საკმაოდ ძვირი ღირს - სრული პაკეტი ექსტრემალ 
ტურისტს 1500-2000 დოლარი დაუჯდება. 

საქართველოში ალპინიზმი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. 
ალპინიზმის განვითარებას 1923 წ. დაედო საფუძველი, როცა მყინვარწვერზე 2 მასობ-
რივი ექსპედიცია მოეწყო გ. ნიკოლაძის ხელმძღვანელობით. ქართველების გარდა 
უცხოელ ალპინისტებსაც იზიდავს საქართველოს კავკასიონის მთების ურთულესი 
მარშრუტების დალაშქვრა. 

მთის თხილამურები და სნოუბორდი. აქტიური დასვენების ერთ-ერთი ძველი 
სახეა მთის თხილამურები. ამჟამად სამთო-სათხილამურო სერვისი ძალზე ხარისხიანი 
და მრავალფეროვანია, ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ. 

სნოუბორდინგი - ესაა მთის თოვლიან კალთებზე სპეციალური დაფით დაშვება. 
ეს უფრო აგრესიული, აქტიური და ექსტრემალური სახეა, ვიდრე მთის თხილამურები. 
სნოუბორდინგი, როგორც სპორტის ცალკე სახე, მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გაჩნდა 
ამერიკაში. 

დღეისათვის სამთო ექსტრემალებში ძალზე განვითარებულია მოგზაურობა 
სახელწოდებით „ვია ფერატა“, ანუ „მოგზაურობა რკინიგზაზე“ (თუ პირდაპირ 
ვთარგმნით), თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ რკინიგზასთან (სიტყვის პირდაპირი 
მნიშვნელობით) არაფერი აქვს საერთო. ეს არის წინასწარ მოწყობილი გზა კლდეებზე, 
კანიონებში, სადაც აქტიურად არის გამოყენებული ალპინისტების რკინის (და არა 
მხოლოდ) დამხმარე საშუალებები. ტურისტები მოძრაობენ წინასწარ მომზადებულ 
გზაზე, რომელსაც აქვს (სადაც საჭიროა) დამცავი ჯებირები, საფეხურები, კიბეები, 
ხიდები და ეს ყველაფერი არის ძალზე კვალიფიციურად გაკეთებული. სხვაგვარად 
კლდეზე მოძრაობა, დიდ სიმაღლეებზე უფსკრულებისა და ხეობების გადაკვეთა 
წარმოუდგენელია. შესაბამისი მომზადებისა და მოწყობის შემთხვევაში - 
წარმოუდგენელია შთაბეჭდილებები. ვია ფერატას მოყვარულები დღეისათვის 
კლდეებზე „სასტუმროებსაც“ კი კიდებენ, იმდენად განვითარდა და მოთხოვნადი გახდა 
ეს ქვეკატეგორია. 

ექსტრემალური ტურიზმის საჰაერო სახეები.  

საპარაშუტო სპორტი, რომელიც მოითხოვს დიდ ოსტატობას, კლასიკური 
პარაშუტიზმი ორ ვარჯიშს მოიცავს: პირველი - ხტომა მიწაზე დაცემის სიზუსტეზე 
(სამიზნესგან დაცილება მხოლოდ 3 სმ-ს შეადგენს); მეორე ვარჯიში - ფიგურების 
კომპლექსი თავისუფალი ვარდნისას.  
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ჯგუფური აკრობატიკა. ეს დისციპლინა რამდენიმე პარაშუტისგან შემდგარი 
გუნდის მიერ სხვადასხვა ფიგურების მოწყობაა ვარდნისას. გუნდში 4 ან 8 
პარაშუტისტია, თუმცა 16 კაციანი გუნდიც არსებობს. 4 კაციან გუნდს თავისუფალი 
ვარდნისას შეუძლია დაახლოებით 30 ფიგურის გაკეთება. 

ფრისტაილი - პარაშუტიზმის შედარებით ახალგაზრდა სახეა, წარმოიშვა 10 წლის 
წინ. მისი არსი მდგომარეობს სპორტსმენის მიერ თავისუფალი ვარდნისას სხვადასხვა 
ფიგურების ჩვენებაში. აქ ფასდება ელემენტების სილამაზე და სირთულე.  

„ბანჯი ჯუმპინგ“  - ბეიზ ჯამპინგი, არ სჭირდება თვითმფრინავი ან სხვა მფრინავი 
ტექნიკა. მას სჭირდება სიმაღლე (რაიმე მთა, ტელეანძა და სხვ.) და ალპინისტური 
აღჭურვილობა.  

საჰაერო ბურთებით ფრენის სიშორე დიდწილად დამოკიდებულია ქარის ძალზე, 
ხოლო მიწაზე დაშვება მეტეოპირობებზე. 

დელტაპლანი მსოფლიოში სპორტის ცნობილ სახეებს შორის ყველაზე სწრაფად 
განვითარებადი სახეა. ამჟამად მთელს მსოფლიოში დაახლოებით 90 ათას 
დელტაპლანერისტს ითვლიან. თანამედროვე დელტაპლანის აპარატები საკმაოდ გამძლე 
და სანდოა. 

კაიტსერფინგის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი, რომელიც დგას დაფაზე, 
გაქანებას  საჰაერო გველის დახმარებით იღებს, რომლის თოკიც ხელში აქვს. 
კაიტსერფინგით ვარჯიში შესაძლებელია როგორც მთებში, ისე დაბლობზე, მხოლოდ 
აუცილებელი პირობაა ქარის არსებობა. 

ტურიზმი ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებზე.  

შედარებით ახალი დაწყებულია კრუიზების განხორციელება არქტიკაში და 
ანტარქტიკაში. სულ უფრო მეტი მსურველია  მოხვდეს ექსტრემალურ კლიმატურ 
პირობებში და ნახოს ეგზოტიკური ცხოველები, მაგალითად პინგვინები. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ჯუნგლი ტურიზმი = ტურიზმი ჯუნგლებში  

ტურისტული მოგზაურობის ორგანიზა-
ცია ჯუნგლებში (აზიის, აფრიკისა და ლათინუ-
რი ამერიკის ტროპიკული ტყეები) სათავგადა-
სავლო ტურიზმის მზარდი ქვეკატეგორიაა, რაც 
განპირობებულია გაუვალ ტყეებში ფიზიკური 
გადაადგილების ფორმებისა და შესაძლებლო-
ბების მრავალფეროვნებით. მართალია ტურიზ-
მი ჯუნგლებში სათავგადასავლო ტურიზმის 
კატეგორიას განეკუთვნება, მაგრამ ის ასევე 
მოიცავს მონახულების ადგილების რეგიონალური თავისებურებების, კულტურისა და 
სამეურნეო საქმიანობის გაცნობა-შესწავლას. ტურისტული ტერმინების ლექსიკონების 
განმარტებების თანახმად, ჯუნგლების ტურები გახდა „მწვანე ტურიზმის“ ერთ-ერთი 
ძირითადი კომპონენტი ტროპიკული მიმართულებით და წარმოადგენს თანამედროვე 
საერთაშორისო ტურიზმის შედარებით ახალ მოვლენას. 

რეგიონები, რომლებიც გვთავაზობენ მოგზაურობის აღნიშნულ მიმართულებებს, 
წარმოადგენენ მექსიკას, ეკვატორიულ ამერიკას და სამხრეთი ამერიკის ჩრდილოეთ 
ნაწილს; მათვე მიეკუთვნება აფრიკის ეკვატორიული ზონა, სამხრეთ-აღმოსავლეთი 
აზია, ავსტრალია, წყნარი ოკეანის ეკვატორიული ზონის კუნძულები. ამერიკის 
ტერიტორიაზე განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს მოგზაურობები „მაიას 
ტომის ჯუნგლებში“. ტურ-ოპერატორები კონცენტრირებულები არიან სწორედ მაიას 
ტომის კულტურაზე, რომელიც დღეისათვის 5 სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიას 
მოიცავს: მექსიკა, გვატემალა, ბელიზი, ჰონდურასი და სალვადორი. ტურების უდიდესი 
უმრავლესობა გათვლილია ისეთი ისტორიული და არქეოლოგიური ობიექტების 
მონახულებაზე, როგორებიცაა: ტიკალი, გვატემალა, ჩეჩენ-იცა და კოპანი. ამ ადგილებში, 
ტურისტების დიდი ჯგუფებისათვის (50 და მეტი ადამიანი ჯგუფში), ტურისტული 
პროგრამის ფარგლებში, ეწყობა ერთდღიანი ექსკურსიები. ტიკალი და ჩეჩენ-იცა, ამ 
მხრივ, განსაკუთრებით პოპულარულები არიან და ალბათ არც არის გასაკვირი - ჩეჩენ-
იცა, ისევე როგორც ინკების ცნობილი ისტორიული ქალაქი მაჩუ-პიკჩუ, მსოფლიოს 
თანამედროვე 7 საოცრებათა შორის არიან დასახელებულნი. 

აღნიშნულ ერთდღიან ტურისტულ ექსკურსიებს ემსახურებიან სახელმწიფოს, ან 
კერძო კომპანიების მიერ დანიშნული გიდები, რომლებიც არიან მაღალი კლასის სერტი-
ფიცირებული სპეციალისტები, რომლებმაც იციან თუ როგორ გაატარონ ტურისტების 
დიდი ჯგუფები ისტორიული და არქეოლოგიური ძეგლებით ძალზე მდიდარ ტროპი-
კულ ტყეებში. მსგავსი ტიპის სათავგადასავლო მოგზაურობები ხორციელდება ნიკარა-
გუასა და კოსტა-რიკაშიც. 
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ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარდა უკვე აღნიშნული ერთდღიანი ტურე-
ბისა, „მაიას სამყაროში“ მაღალკვალიფიციური გიდები ორგანიზებას უკეთებენ მრავალ-
დღიან ტურებსაც ნაკლებად ცნობილ და რთულად მისასვლელ ისეთ ადგილებში, 
როგორებიცაა ნაკუმი, იაკშა, ელ მირადორი და სხვა. ასეთი ტურიები მოითხოვენ არა 
მარტო მეტ დროს, არამედ თვით ტურისტების უკეთეს მომზადებასაც, რამდენადაც საკ-
მაოდ რთული მარშრუტებია. გამომდინარე მარშრუტების სიგრძიდან და სირთულიდან, 
მათ ცალკეულ მონაკვეთებზე შესაძლებელია გადაადგილების ალტერნატიული საშუა-
ლებების (ველოსიპედი, კანოე, ცხენები და ა.შ.) გამოყენება. გზის გაკვლევისათვის ამგვარ 
მარშრუტებზე, გაუვალ ტროპიკულ ტყეებში, სპეციალურად მომზადებულ გამყოლებს 
ხშირად უხდებათ „მაჩეტეების“ (სიმინდისა და შაქრის ლერწმის საკაფი ტრადიციული 
დიდი დანა) გამოყენებაც. 

ამ ტუპის მარშრუტების ერთ-ერთი სერიოზული მახასიათებელია ისიც, რომ მკვე-
თრად არის შეზღუდული ტურისტების რაოდენობა ჯგუფში (10-15 კაცი). ამის მიზეზია 
როგორც ტურისტების უსაფრთხოებაზე, ასევე გარემოზე (ფლორა, ფაუნა) ადამიანების 
ზემოქმედების მინიმიზირებაზე ზრუნვა. მთელ რიგ რეგიონებში აღნიშნული მოთხოვნა 
იმდენად კატეგორიულია, რომ ტურისტების რაოდენობას და მათ გადაადგილების 
პროცესს რადარებითაც აკვირდებიან. 

მას შემდეგ, რაც ელ-მირადორში გაიხსნა ბიოსფერული ნაკრძალი (ბუნების დაც-
ვის უმაღლესი კატეგორია), ფეხით ჯუნგლებში გასეირნების მსურველთა რიცხვი გაი-
ზარდა გვატემალაშიც - ძირითადი ინტერესი, რა თქმა უნდა, აქაც მაიას ცივილიზაციაა. 
ასევე ძალზე მკაცრია ჯგუფების რაოდენობასა და ჯუნგლებში მათ გადაადგილებაზე 
კონტროლი.  

პრინციპულად განსხვავებულია ტურისტების ინტერესი აფრიკის ჯუნგლებისად-
მი. აქ, კილიმანჯაროს (5895 მ.) ირგვლივ (კენიის დაცული ტერიტორია) გაშლილ 
პრერიაში, თავს იყრის ცოცხალი ბუნების წარმომადგენელთა 60%-ზე მეტი და მათთვის 
თვალის დევნება, ბუნების მოყვარულებს, შეუძლიათ უშუალოდ ბუნებრივ გარემოში. 
როგორც  წესი, აქ გალიაში სვამენ ადამიანებს/ტურისტებს და პროფესიონალი მცველე-
ბისა და გამყოლი-გიდების დახმარებით აცნობენ ჩვენი პლანეტის ალბათ ყველაზე 
საინტერესო წარმომადგენლებს. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში, ტურიზმი ჯუნგლებში, გარკვეულად ლათინური 
ამერიკის ტურების მსგავსია - ბუნებრივ მრავალფეროვნებასთან ერთად, უაღრესად 
ეფექტურად არის ჩართული მსოფლიო და ადგილობრივი მნიშვნელობის ისტორიულ-
კულტურული მემკვიდრეობა. 
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კოსმოსური ტურიზმი 

კოსმოსური ტურიზმი - კერძო 
ფინანსებით დაფარული ფრენებია, კოს-
მოსში და დედამიწის გარშემო ორბიტა-
ზე, გასართობი ან სამეცნიერო-კვლევითი 
მიზნებით. 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკით-
ხვის და შეფასების საფუძველზე დად-
გინდა, რომ ადამიანების უმრავლესობას, 
დიდი სურვილი აქვს იმოგზაუროს 
კოსმოსში. სპეციალისტების გამოთვლებით ეს სურვილი სამომავლო პერსპექტივაში 
უმნიშვნელოვანეს ადგილს დაიკავებს კოსმონავტიკის განვითარებაში. 

პირველი კომერციული კოსმონავტები არიან იაპონისა და დიდი ბრიტანეთის 
მოქალაქეები, შესაბამისად ტოიოხირო იაკიამა და ხელენ შარმანი. ფრენები 
განხორციელდა სოიუზ ტმ-11/სოიუზ ტმ-10 და სოიუზ ტმ-12/სოიუზ ტმ-11 ტიპის 
კოსმოსური ხომალდებით საბჭოთა ორბიტალური საგდურის „მირი“ (Мир) 
მიმართულებით 1989 და 1990 წლებში. ფრენა დაფინანსდა არასამთავრობო 
ტელეკომპანიების თბშ და „ჯუნო“-ს (ბრიტანული კომპანიების კონსორციუმი) 
პროექტების მიხედვით. 

ფრენები მსოფლიო კოსმოსურ სადგურზე(მკს) 

დღესდღეობით, კოსმოსური ტურიზმის მიზნებისთვის გამოიყენება 
საერთაშორისო კოსმოსური სადგური. ფრენების ორგანიზებით დაკავებულია 
„როსკოსმოსი“ (Роскосмос) და „სფეის ედვენჩერზ“ (Shpace Adventures). კომპანიები 
თანამშრომლობენ  2001 წლიდან. მათი საერთო მუშაობის შედეგად 2008 წლის 
ბოლომდე, კოსმოსში ექვსი ტურისტის გაფრენა მოხდა. 

კოსმოსში გამგზავრებისათვის მომზადება ხდება „ზვიოზდნი გოროდოკში“, 
მოსკოვის მახლობლად. ასევე თვითმფრინავებში, რომლებიც უწონობის სიმულირებას 
ახდენენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტურების ფასი კოსმოსში 20-23 მილიონ დოლარამე 
შეადგენდა, მსურველების რაოდენობა იზრდებოდა. 2007 წლიდან ტურის ფასი კიდევ 
გაიზარდა და ამჟამად 30-40 მილიონს შეადგენს. თუმცა მსურველები კვლავ არიან, 
ფასის მიუხედავად უნგრული წარმოშობის ამერიკელი ბიზნესმენი ჩარლზ სიმონი 2-ჯერ 
(2007, 2009 წლები) გახდა კოსმონავტი ტურისტი. გარდა ამისა ცნობილი გახდა 
დამატებითი მომსახურების ღირებულებაც - კოსმოსური ტურისტის გასვლა ღია 
კოსმოსში დამატებით 15 მილიონს აღწევს. 
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კოსმოსური ტურიზმის სხვა სახობები ჯერჯერობით მხოლოდ 

პერსპექტივებშია განხილული. 

 2005 წელს ორგანიზაციებმა „როსკოსმოსმა“ და „სფეის ედვენჩერზმა“ ხელი 
მოაწერეს  მემორამდუმს, კოსმონავტების შერჩევასა და ინვესტიციების 
მოზიდვისათვის კომერციული პროქტის განხორციელების მიზნით, რომელიც 
ითვალისწინებს მთვარის გარშემო შემოფრენას. 

დეტალები კოსმონავტ ტურისტებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ დანართში #5 
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ხმელეთზე მოგზაურობა 

ხმელეთზე მოგზაურობა ადამიანმა 
დაიწყო ალბათ მას შემდეგ, რაც აუცილე-
ბელი გახდა მისთვის გარემომცველი 
სამყაროს გაცნობა, შემდეგ მისი შესწავლა 
და ა.შ. 

ასე ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ 
და ყურადღებით გადავხედოთ ჩვენი 
პლანეტის შესწავლის ისტორიას, ძნელი 
აღმოსაჩენი არ იქნება ის ფაქტი, რომ ერთ-
ერთი პირველი სერიოზული (მანძილისა 
და სირთულის შესაბამისად) სახმელეთო 
მოგზაურობა, რომლის ისტორია ჩვენამდე 
უშუალოდ შემსრულებლის ჩანაწერების 
სახით არის მოსული, ლეგენდარული 
მარკო პოლოს (1254-1324) მოგზაურობა იტალიიდან ჩინეთში და უკან (დაუმტკიცებელი 
ვერსიით მას შეეძლო კავკასიაზეც გაევლო). 

მეცამეტე საუკუნიდან საერიოზული დრო გავიდა მანამ, სანამ სახმელეთო 
ტურიზმი თავის დღევანდელ სახესა და მასშტაბს მიაღწევდა. დღევანდელი სახმელეთო 
მოგზაურობა (Overlanding) - ეს არის გაფართოებული სათავგადასავლო შვებულების 
ფორმა, როდესაც მიემგზავრებით ხანგრძლივ მოგზაურობაში, ძირითადად ჯგუფურად. 
სახმელეთო ტურისტული (და არა მხოლოდ, მაგ.: სატრანსპორტო, სარეკლამო და ა.შ.) 
კომპანიები გთავაზობენ გადაიარაღებულ სატვირთო მანქანებს ან ავტობუსებს, 
ტურლიდერს და ჯგუფი მოგზაურობს კონკრეტული მარშრუტის შესაბამისად, 
რამოდენიმე კვირის, ან თვის განმავლობაში. 

მეოცე საუკუნის 60-ან წლებში დაიწყო ძალზე პოპულარული საკონტინენტთა-
შორისო გადაფრენები; ე.წ. „ჰიპების ბილიკით“ მეოცე საუკუნის 60-70-ან წლებში 
მოგზაურობდნენ დასავლეთის ქვეყნებიდან ახლო აღმოსავლეთში, ინდოეთსა და 
ნეპალში. დღეისათვის ბევრი ძველი მარშრუტი ჯერ კიდევ პოპულარულია, თუმცა 
ძირითადად ისინი იცვლებიან ახალი შესაძლებლობებითა და ინტერესებით. 

ოვერლენდინგი - ეს არის დამოუკიდებელი მოგზაურობა სახმელეთო გზით 
ძალზე დაშორებული ადგილისაკენ, სადაც მთავარი მიზანი თვითონ მოგზაურობაა. 
როგორც წესი გამორიცხული არ არის მექანიზირებული სატრანსპორტო საშუალებების 
(ველოსიპედიდან სატვირთო მანქანამდე) გამოტენება, ცხოვრება კემპინგებში, რომელიც 
შეიძლება გაგრძელდეს რამოდენიმე კვირას ან თვეს და გადაკვეთოს ცალკეული 
ქვეყნების საზღვრები. 
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ოვერლენდინგი - ეს ავსტრალიური ტერმინია, რომელიც საქონლის ძალიან დიდ 
მანძილზე გადარეკვას აღნიშნავს. სადღაც აქ, მეოცე საუკუნის 40-50-ან წლებში „დაიბადა“ 
თანამედროვე ტურიზმის ეს ფორმაც, ავსტრალიელი ლენ ბიდელის ინიციატივით, 
რომელმაც იქ არაერთი გზა გააკეთა, რომელთა საშუალებითაც ცნობილი გახდა ამ 
კუნძულოვანი კონტინენტის ცენტრალური ნაწილი.  

ამის შემდეგ მოგზაურობის ეს ფორმა საკმაოდ პოპულარული გახდა, 
განსაკუთრებით აფრიკაში. ევროპელი და ამერიკელი მოგზაურების არაერთმა ჯგუფმა 
(ოჯახურმა ჯგუფებმა) გადალახეს, სახმელეთო ტრანსპორტის სხვადასხვა 
საშუალებების გამოყენებით, როგორც ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ (საჰარის 
უდაბნოს გავლით), ასევე დასავლეთიდან - აღმოსავლეთისაკენ.  ამ ისტორიული 
მოგზაურობების დღევანდელი გამოძახილია უაღრესად პოპულარული და კომერციული 
ავტო-რალი „პარიზი-დაკარი“. აფრიკის კონტინენტზე მოგზაურობები იმდენად 
პოპულარული იყო, რომ 1949 წელს სამხრეთ აფრიკის საავტომობილო ასოციაციამ 
გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო „ტრანსაფრიკული საავტომობილო გზები“ და „აფრიკის 
მთავარი მაგისტრალური გზების სამარშრუტო წიგნი“.  წიგნში საგზაო ინფორმაციასთან 
ერთად მოცემული იყო სრული ინფორმაცია სატრანსპორტო ორგანიზაციების, საგზაო 
მოძრაობის წესების, ბენზინგასამართი სადგურებისა და სასმელი წყლით მომარაგების 
პუნქტების შესახებ; აქვე იყო ინფორმაცია სახელმწიფო ჩინოვნიკების, დასასვენებელი 
სახლებისა და ყველა იმ აუცილებელი ობიექტის შესახებ, რაც კი შეიძლება 
დასჭირვებოდა დამოუკიდებელ მოგზაურს აფრიკის მთელ კონტინენტზე. 

2015 წელს შეიქმნა ოვერლენდინგის ასოციაცია, რომლის მთავარი მიზანია მსგავსი 
მარშრუტებითა და მიზნით მოგზაურთა მხარდაჭერა და დახმარება. აღნიშნულ 
საქმიანობაში ფართოდ გამოიყენება ინტერნეტის შესაძლებლობები, რომლის 
დახმარებითაც ყალიბდება ჯგუფები, ინიშნება ცალკეული ღონისძიებები, ტარდება 
ფორუმები და ა.შ. 

თუკი გადავხედავთ დღევანდელ სამყაროს, დავინახავთ, რომ შორეული 
სახმელეთო მოგზაურობები შესაძლებელია მოეწყოს სხვადასხვა სატრანსპორტო 
საშუალებების გამოყენებით: 

რკინიგზა - მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მარშრუტი მოსკოვი-ვლადივოსტოკი, 
რომელსაც 7 დღე სჭირდება; ინდოეთ-წყნარი ოკეანის რკინიგზა სიდნეი-პერტი 
ავსტრალიაში; მაღალსიჩქარიანი სარკინიგზო მაგისტრალები იაპონიასა (სიჩქარე 300 
კმ/სთ) და ევროპაში (სიჩქარე 500 კმ/სთ), რომლებიც შიდა საავიაციო გადაფრენებსაც კი 
უწევენ კონკურენციას. 

გზები - ტრადიციული მაგისტრალი „ტრანს აფრიკა“ როგორც ქაიროდან 
კეიპტაუნში, ასევე უფრო თანამედროვე - ლონდონიდან კეიპტაუნში. საკმაოდ 
დატვირთული იყო და არის მარშრუტი სტამბოლიდან ქაიროში სირიისა და იორდანიის 
გავლით, განსაკუთრებით რელიგიური დღესასწაულის „ხაჯის“ დროს. მარშრუტები 
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დღეისათვის საკმაოდ ბევრია - კონტინენტალური თუ ტრანსკონტინენტური, თემატური 
და სხვა. ჩვენთვის ალბათ ყველაზე საინტერესოა „დიდი აბრეშუმის გზა“ - სამოგზაურო 
მარშრუტი პეკინიდან (ჩინეთი) - ლისაბონამდე (პორტუგალია), რომელის ევრ-აზიის 
კონტინენტს მთლიანად კვეთს და რაც უფრო მთავარია, როგორც საავტომობილო, ასევე 
სარკინიგზო მაგისტრალებით გადის ჩვენს სამშობლოზეც. ვფიქრობთ, ეს უკანასკნელი 
სერიოზულ დაფიქრებასა და შემდგომ მიზანმიმართულ შრომას მოითხოვს იმისათვის, 
რომ ევრ-აზიური მსშტაბის სამოგზაურო მარშრუტი ქართული ტურიზმის შემდგომი 
განვითარებისათვის გამოვიყენოთ.  

 

 

 

 

 

 

 

  



234

დაივინგი  

ტერმინი ინგლისური ენიდან არის 
აღებული და დღეს საყოველთაოდ 
მოიხმარება, როდესაც საუბარია წყალქვეშ 
სპეციალური აღჭურვილობით ცურვასა და 
გარკვეულ სიღრმეებზე ყვინთვაზე.  

დაივინგი - ეს არის წყალქვეშ ცურვა 
სპეციალური აპარატით/აღჭურვილობით, 
რომელიც უზრუნველყოფს ჰაერის (ან გაზის 
სხვა სპეციფიკურ ნარევის) ავტონომიურ მარაგს წყალქვეშ სუნთქვისათვის რამდენიმე 
წუთიდან 12 საათზე მეტი დროით, რაც განპირობებულია ჩაყვინთვის სიღრმით, 
სასუნთქი აპარატის ტიპით და მყვინთავის მიერ გაზის/ჰაერის ნარების გამოყენების 
ინტენსივობით. 

დაივინგი შეგვიძლია 4 სახეობად დავყოთ: 

რეკრეაციული დაივინგი - წყალქვეშ ცურვა დასვენების, სიამობნების მიღების 
მიზნით. ჩაყვინთვის ეს ფორმა შეზღუდულია 40 მეტრამდე სირღმით. დღეისათვის 
არსებობს კომერციული სისტემების (კომპანიების) დიდი რაოდენობა, რომლებიც 
ასწავლიან რეკრეაციული ყვინთვის წესებსა და მეთოდებს. ყველაზე ძველი, მათ შორის, 
არის CMAS (International Diver Training Standards and Procedures Manual), მსოფლიოში 
დღეისათვის ყველაზე პოპულარულები - PADI, SSI, NAUI. 

სპორტული დაივინგი - სპორტული დისციპლინების ჯგუფი, რომელიც 
ჩამოყალიბებულია რეკრეაციული დაივინგის საბაზო ელემენტების საფუძველზე. 
მყვინთავთა ტრენინგის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პროცედურების 
საერთაშორისო ასოციაციამ (CMAS), რომელიც ნებაყოფლობით წევრობაზეა 
დაფუძნებული, 2008 წლიდან დაიწყო შეჯიბრებების ორგანიზება ყვინთვაში. პირველი 
საერთაშორისო შეჯიბრება ჩატარდა 24 მაისს ხურგადში (ეგვიპტე, ტურისტული ცენტრი 
წითელ ზღვაზე). დღეისათვის ოფიციალურად ცნობილია 4 საშეჯიბრო დისციპლინა: 
კომბინირებული ცურვა 300 მეტრზე, წინააღმდეგობების გადალახვა, 6 კილოგრამიანი 
ტვირთის აწევა/ამოტანა და ღამის დაივინგი.  

ტექნიკური დაივინგი - ტექნიკურ დაივინგად ითვლება ყვინთვა წყალში იმ 
შემთხვევაში, თუ შესრულებული იქნება ერთი პირობა მაინც აღნიშნულიდან: ჩაყვინთვა 
40 მეტრზე ღრმად; დეკომპრესიული ჩაყვინთვები; ჩაყვინთვები ისეთ შემთხვევაში, 
როდესაც შეუძლებელია „პირდაპირი ამოსვლა“ (როდესაც ფიზიკური წინაღობა გიშლის 
ხელს); ჩაყვინთვისას, წყალქვეშ სუნთქვისას, გამოყენებულია ერთზე მეტი გაზი (ფაერი, 
ნეიტროქსი, ტრიმიქსი ან ჰელიოქსი); ჩაკეტილი ან ნახევრად ჩაკეტილი ციკლის 
იზოლირებადი სასუნთქი აპარატის გამოყენება. ტექნიკური დაივინგის ნაირსახეობაებს 
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განეკუთვნება: კეივ-დაივინგი, რაც ითვალისწინებს ჩაყვინთვას ყინულის ქვეშ; რეკ-
დაივინგი - ყვინთვა ჩაძირულ ობიექტში (გემი და სხვა) შეღწევით და სხვა. 

მეოთხე ფორმა არის კომბინირებული დაივინგი. 

ხიფათის ძირითადი ფორმები: 

წყალი - ადამიანისადმი „მტრულად“ განწყობილი გარემოა, რამდენადაც ადამიანს არ 
შეუძლია წყალში სუნთქვა. აქედან გამომდინარე, წყალქვეშ ცურვა და ყვინთვა ყოველთვის არის 
დაკავშირებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის საფრთხეებთან: 

- დახრჩობა; 
- დეკომპრესიული ავადმყოფობა; 
- ბაროტრამვები; 
- გაზით (წყალქვეშ სუნთქვისას) მოწამვლა ნახშირორჟანგის მონოკსიდით, 

ნახშირორჟანგის დიოქსიდით, ჟანგბადით, აზოტით; 
- სიტუაცია „გაზი გათავდა“ - OOG (Out-of-gas), სუნთქვისთვის გამოყენებული 

ნარევის გათავება, ან სასუნთქი მოწყობილობის დაზიანება - ასფიქსია. 

აუცილებელი უნარები 

იმისათვის რომ წყალქვეშ უხიფათო ცურვა შეძლოთ, აუცილებელია გარკვეული 
უნარებისა და ჩვევების გამომუშავება/ცოდნა, რომლებსაც შეუძლიათ წყალქვეშ ცურვა-
ყვინთვისას შესაძლო პრობლემების (ნიღაბის დაორთქვლა, რეგულატორის დაკარგვა, 
ცურვის რეგულირების დარღვევა და ა.შ.) უმეტესობისაგან თქვენი დაცვა. ამ ცოდნისა და 
უნარების შეძენა ხდება სწავლის პროცესში და მტკიცდება წყალქვეშ ცურვის ერთ-ერთი 
ასოციაციის სერტიფიკატით. ადამიანებს, რომლებიც დაკავებული არიან ყვინთვით, 
დაივერებს/მყვინთავებს ან აკვალანგისტებს ეძახიან. 

საზღვაო კურორტებზე არსებობს ეგრეთ წოდებული „დამწყები-დაივერების“ 
პრაქტიკა, როდესაც წყალქვეშა სამყაროს ნახვის მსურველი, პირველი ინსტრუქტაჟის 
შემდეგ, აკვალანგით ჩადის წყალქვეშ ინსტრუქტორის დახმარებითა და კონტროლით. 
სერტიფიკატის ქონა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ შეგიძლია დამოუკიდებლად 
ყვინთვა, ამასთან, მისი არ ქონა - სხვა პრობლემაა - ვერ მიიღებ ყვინთვისათვის 
აუცილებელ აღჭურვილობას, ვერ მიიღებ მონაწილეობას ორგანიზებულ ჯგუფურ 
ჩაყვინთვებში და ა.შ. კარგად უნდა გვახსოვდეს - დამოუკიდებელი ყვინთვა, შესაბამისი 
ცოდნის გარეშე, სიცოცხლისათვის სარისკოა!   
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„ტოლკინის“ ტურიზმი 

ტოლკინის ტურიზმი - ეს არის მოგზაურობა 
პოპულარული წიგნისა და შემდეგ ფილმის „ბეჭდების 
მბრძანებელი“ მიერ შემოთავაზებულ გამოგონილ 
სამყაროში, იმ ადგილებში, სადაც ფილმის სცენებია 
გადაღებული. ტურიზმის ამ სახემ განსაკუთრებული 
გავლენა იქონია ტურიზმის პოპულარობაზე (ფილმის 
გამოსვლის შემდეგ მითუმეტეს) ახალ ზელანდიაში და 
რამდენჯერმე გაზარდა როგორც შიდა, ასევე 
საერთაშორისო ტურისტების შემოსვლების 
(შესაბამისად შემოსავლების) რაოდენობა.  

სამივე ფილმისათვის ტოლკინმა, ახალი ზელან-
დიიდ მთელ ტერიტორიაზე, არაერთი ადგილი 
შეარჩია, სადაც მიმდინარეობდა გადაღებები. 
დასრულების შემდეგ, სწორედ ტურიზმის 
სტიმულირებისათვის, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის 
საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, მთელი 
რიგი ადგილები ხელუხლებლად დატოვეს, ზოგიც 
ცოტა შეცვალეს. დღეს, აღნიშნულ ტერიტორიაზე 
ორგანიზებული ტურებისას, საშუალება გაქვთ 
სრულად განიცადოთ ის, რაც ფილმში ან წიგნში ნახეთ, 
შეგიძლიათ გამოეწყოთ ნებისმიერი გმირის ფორმაში 
და ა.შ. 

ახალ ზელანდიას აქვს უნიკალური შესაძლებ-
ლობები იმისათვის, რომ მაღალეფექტურად 
გამოიყენოს თავისი პეიზაჟები. ტოლკინის ტურების 
ტურისტული ყურადღება ნაკლებად არის 
ორიენტირებული ახალი ზელანდიის ეროვნული 
პარკების მონახულებაზე, მთავარი აქცენტი 
გაკეთებულია პეიზაჟებზე, რომლებიც ფილმების 
გადაღების დროს ე.წ. „უკანა პლანისათვის“ 
გამოიყენებოდა. მაგალითად, მთა ოლიმპო, უაღრესად 
შთამბეჭდავი ქვის სვეტები, რომლებიც ერთნაირად 
„გამოკვეთა“ ბუნებამ და დრომ. მას შემდეგ რაც მთა ოლიმპოს პეიზაჟები გამოყენებული 
იქნა პირველ ფილმში, ის იქცა ტოლკინის ტურისტების საყვარელ ადგილად. 

ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინი, 
(ინგლ. John Ronald Reuel 
Tolkien,  დ. 3 იანვარი, 1892 - გ. 2 
სექტემბერი, 1973) - სამხრეთ აფ-
რიკაში დაბადებული ინგლისელი 
ფილოლოგი, მწერალი და პროფე-
სორი, რომელიც უფრო მეტად 
ცნობილია, როგორც წიგნების 
„ჰობიტი“, „ბეჭდების მბრძანე-
ბელი“ ავტორი. ბრიტანული 
იმპერიის ორდენის კავალერი. 
იგი იყო ანგლო-საქსონური ენის 
(1925-1945 წლებში) მკვლევარი 
და პროფესორი ოქსფორდის უნი-
ვერსიტეტში და ინგლისური ენი-
სა და ლიტერატურის პროფესორი 
(1945-1959). ტოლკინი იყო კლაივ 
ლუისის მეგობარი - ორივე იყო 
ლიტერატორთა მცირე ჯგუფ 
„ინკლინგების“ წევრი. 

„ჰობიტისა“ და „ბეჭდების მბრძა-
ნებლის“ გარდა, მან დაწერა 
მითოლოგიური ჟანრის „სილმა-
რილიონი“ და სხვა წიგნები, 
რომელთა ნაწილი მისი გარდა-
ცვალების შემდეგ გამოქვეყნდა. 
ყველაფერი ერთად მეტწილად 
დაფუძნებულია გამოგონილ და 
რეალურ ამბებზე, გამოგონილ 
ენებზე და ლიტერატურულ 
ესეებზე, რომლებიც მოგვითხ-
რობენ არდის სამყაროზე და 
შუახმელეთზე. ტოლკინის გარ-
დაცვალების შემდეგ, ამ წიგნების 
გამოცემაზე მუშაობდა მისი 
შვილი კრისტოფერ ტოლკინი. 

ტოლკინის ნაწარმოებმა გავლენა 
იქონიეს მსოფლიო ლიტერა-
ტურაზე, უპირველეს ყოვლისა, ე. 
წ. „ფანტაზის“ ჟანრზე, ასევე 
ხელოვნების სხვა დარგებზე 
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მიუხედავად იმისა, რომ „ედორასის“ კვალი აქ საერთოდ არ არის, კრაისტჩერჩის სერვის 
ცენტრში ოპრობლემოდ მოგართმევენ ტურისტული მოგზაურობების მთელ პაკეტს. 

 ამჟამად ახალი ზელანდიიდ ხელისუფლება მოლაპარაკებას აწარმოებს პიტერ 
ჯეკსონთან (რეჟისორი) და კინოსტუდიასტან „ნიუ ლაინ სინემა“ იმასთან დაკავშირებით, 
რომ აშენდეს „ბეჭდების მბრძანებლის“ მუდმივმოქმედი მუზეუმი, რომელშიც 
განთავსდება ის 40 000-ზე მეტი ნივთი დეკორაციებიდან და კოსტიუმებიდან, 
რომლებიც, გადაღების შემდეგ, დარჩენილია ახალ ზელანდიაში. 

ფანტასტიკური ჟანრის მწერალმა იან ჰოვარდ ფინდერმა, ორგანიზება გაუკეთა 
სპეციალურ ტურს ახალი ზელანდიის საერთო საცხოვრებლებში, რათა ტურისტებს 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოინახულონ ფილმში გამოყენებული ადგილები. 

ეკონომიური ეფექტი 

ტურისტების ყოველწლიური შემოდინება გაიზარდა 40%-ით, 2000 წლის 1,7 
მილიონიდან 2006 წელს 2,4 მილიონამდე, რასაც სპეციალისტები სწორედ ფილმს 
„ბეჭდების მბრძანებელი“ მიაწერენ. ბრიუს ლექსუდსმა (აშშ-სა და კანადის 
რეგიონალური მენეჯერი ტურიზმში ახალ ზელანდიაში) თქვა - „შეგვიძლია ვამტკიცოთ, 
რომ „ბეჭდების მბრძანებელი“ იყო საუკეთესო გადაუხდელი (უფასო) რეკლამა, 
რომელიც როდესმე ჰქონია ახალ ზელანდიას“. თუმცა გაზეთი „ნიუ იორკ ტაიმსი“ წერდა 
ამასთან დაკავშირებით, რომ ახალმა ზელანდიამ ამ საქმეში 150 მილიონი დოლარი ჩადო. 

როგორც სპეციალისტები, ასევე ახალზელანდიელები ელოდნენ კიდევ ახალ 
სასწაულს „ჰობიტებზე“ გადაღებული სერიალების შემდეგაც. თუმცა აქაც გამოჩნდნენ 
ადამიანები, როლებიც ახალი ზელანდიის მთავრობას თანხების არამიზნობრივ 
ხარჯვაში სდებდნენ ბრალს. ხმაურმა ისეთ დონეს მიაღწია, რომ კინაღამ ფილმების 
გადაღება სხვა ქვეყნებში გადაიტანეს, თუმცა იგივე ხელისუფლების მცდელობით 
სიტუაცია დაწყნარდა, მაგრამ მაინც გაიჯონა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 25 მილიონი 
დოლარი დაიხარჯა იმისათვის, რომ ფილმების გადაღება დასრულებულიყო. 

სამხრეთ აფრიკა და დიდი ბრიტანეთი 

როგორც ჩანს, ეგრეთწოდებული „ტოლკინის ტურიზმი“, ფილმის გარეშეც 
მოქმედებს. ყველაზე საინტერესო შემდეგი მიმართულებებია: 

ოქსფორდი, გაერთიანებული სამეფო: იმ კოლეჯების გარდა, რომლებშიც 
ასწავლიდა ტოლკინი, ის ლუდის ბარები (პაბები), რომლებშიც ხშირად დადიოდნენ 
ტოლკინი და ინკლინგსი, საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლებს იღებენ ამგვარი 
პოპულარობით (უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევეა სერ შერლოკ ჰოლმსის საყვარელი ლუდის 
ბარიც); ასევეა მისი ყოფილი სახლები; ერთ-ერთი კოლეჯი ყოველი წლის სექტემბერში 
აღნიშნავს მის დღეს; 1992 წელს ასი წლისთავი აღინიშნა ოქსფორდში. 
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ბირმინგემში, ასტონის უნივერსიტეტში, სადაც დიდი ხნის მანძილზე ცხოვრობდა 
და პედაგოგობდა ტოლკინი ორგანიზებული იქნა დღეები „ბეჭდების მბრძანებლის“ 50 
წლისთავთან დაკავშირებით. 

ბლუმფონტეინი, დამოუკიდებელი სახელმწიფო, სამხრეთ აფრიკა: ტოლკინი 
დაიბადა ბლუმფონტეინში 1892 წლის 3 იანვარს. მემორიალური დაფა გაკეთებულია 
აფრიკის ბანკის შენობაზე; აღმოჩენილი იქნა ტოლკინის მამის საფლავი და გაკეთდა 
ახალი საფლავის ქვა. ამასთან ერთად, ანგლიკანურ ეკლაესიაში, სადაც მოინათლა 
ტოლკინი, ინახება ნათლობის დოკუმენტი; ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში დაცულია 
ტოლკინის მამის ანდერძი (ჰოლანდიურ ენაზე); აფრიკანული ლიტერატურის 
ნაციონალურ მუზეუმში დაცულია ტოლკინის წიგნი „Die Smid van Groot-Wootton“, 
რომელიც არის აფრიკანულ ენაზე ნათარგმნი ერთადერთი წიგნი. 
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ჯანმრთელობის დაცვა 
- სამედიცინო ტურიზმი 

მსოფლიო ბანკის მონაცემე-
ბით 2007 წელს სამკურნალო ტური-
ზმის ინდუსტრია შეფასდა 60 მილი-
არდ დოლარად და აჩვენა 30%-იანი 
ზრდა, მაშინ, როდესაც მსოფლიო 
ტურიზმის ინდუსტრია მთლიანობა-
ში იზრდება საშუალოდ 4-5 %-ით 
წლიურად. სამკურნალო ტურიზმის 
სარგებლიანობა ქვეყნისათვის გამო-
იხატება ეკონომიკური, სოციო-კულტურული და გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. 
სამკურნალო ტურიზმი, ისევე როგორც, ზოგადად ტურიზმის განვითარება, ხელს 
უწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას. თუმცა, ტურიზმის სხვა სახეებისგან განსხვავებით, 
სამკურნალო ტურიზმის განვითარება მოითხოვს გაცილებით მეტი და მაღალკვალიფი-
ციური პერსონალის არსებობას. სამკურნალო ტურიზმის მნიშვნელოვანი მახასიათე-
ბელია ის, რომ გაცილებით დიდი შემოსავლის მოტანა შეუძლია ქვეყნისთვის, ვიდრე 
ტურიზმის სხვა სახეებს. სამკურნალოდ ჩამოსული ტურისტები უფრო მეტ დროს 
ატარებენ ქვეყანაში, ვიდრე უბრალოდ დასასვენებლად ან გასართობად ჩამოსულები. 
უამრავი ადამიანი ამჯობინებს სამკურნალო კურორტებზე დასვენებას და ბუნებრივი 
საშუალებებით მკურნალობას, ვიდრე მედიკამენტოზურ მკურნალობას. სამკურნალო 
კურორტებზე ისინი ერთის მხრივ, იტარებენ სამკურნალო თერაპიას, ხოლო მეორეს 
მხრივ, ისვენებენ როგორც ფიზიკურად, ისე სულიერად, ეცნობიან სხვდასხვა ქვეყნის 
ბუნებას, კულტურას, ტრადიციებს და სასარგებლოს უთავსებენ სასიამოვნოს. 

სამედიცინო ტურიზმი შეიძლება იწოდებოდეს (ქვეყნების მიხედვით) როგორც: 
გამაჯანსაღებელი, ქირურგიული ტურიზმი, სამედიცინო მოგზაურობა ან 
საერთაშორისო ტურიზმის სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით. დღეისათვის 
მრავალი პაციენტი სარგებლობს სამედიცინო ტურიზმის დახმარებით, რამდენადაც 
მთელ რიგ სამედიცინო პროცედურებზე, რომლებზეც, შესაძლებელია, მის ქვეყანაში 
რიგებია და მოცდა სჭირდება, სხვა ქვეყანაში ეს პრობლემა არ არსებობდეს. ამასთან 
ერთად, რიგი ტურისტებისა მიემგზავრება მიზნობრივად იმ დახმარებებთან 
დაკავშირებით, რომელთა მიღება, მათ სამშობლოში, შეუძლებელია. 

სამედიცინო ტურიზმის ისტორია და განვითარება 

კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ადამიანები ყოველთვის მოგზაურობდნენ 
უზარმაზარ მანძილებზე სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით. ძველ საბერძნეთში, 
სადაც თაყვანს სცემდნენ ასკლეპიას (მედიცინის ბერძნულ-რომაულ ღმერთს) ახდენდნენ 
კანკურნებებს „ინკუბაციის რიტუალის“ დახმარებით, რომელიც ეფუძნებოდა ლოცვებს, 
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მარხვას და რიტუალებს. ამასთან ერთად, მათთვის ვინც ეძებდა წამალს, სპა-სალონები 
და საზოგადოებრივი აბანოები (თერმები), დიდი ხნის წინ გახდნენ პოპულარული 
ადგილები. მეჩვიდმეტე საუკუნეში საკურორტო ქალაქების გაჩენამ ისეთ მიმზიდველ 
ადგილებში, როგორიც იყო პირენეები, მდიდარი ადამიანები მიიზიდა მთელი 
ევროპიდან. უფრო გვიან საუკუნეებში, ტურიზმისა და მოგზაურობის განვითარების 
შესაბამისად, ასეთი კურორტები და საკურორტო ადგილები მნახველებს იზიდავდნენ 
საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან.  

თუმცა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერთაშორისო მოგზაურობების პრაქტიკა 
ქირურგიული დახმარების მიღების მიზნით, შედარებით ახალი მოვლენაა. მაგალითად 
კოსტა რიკაში მეოცე საუკუნის 80-ან წლებში მკვეთრად გაიზარდა საზღვარგარეთელი 
ტურისტების რიცხვი, რომლებსაც აინტერესებდათ კოსმეტოლოგიური და 
სტომატოლოგიური ქირურგია. 90-ან წლებში იყო მაღალი მოთხოვნილება იაფფასიან 
პლასტიკურ ოპერაციებზე. 21-ე საუკუნის პირველ ათწლეულში კოსტა რიკაში ჩავიდა 20 
000-25 000 სამედიცინო ტურისტი, რაც იყო მკვეთრი ზრდა წინა წლებთან შედარებით. 
აღნიშნული ზრდა ალბათ იმ საერთო ბუმის შედეგიც იყო, რასაც ადგილი ჰქონდა 21-ე 
საუკუნის დასაწყისში. მაგალითად: 2010 წელს 1.5 მილიონი (2-ჯერ მეტი ვიდრე 2007 
წელს) ამერიკელი წავიდა სამედიცინო ტურიზმის ფორმით აშშ-ს გარეთ.  

მიმართულება და შემოთავაზებული სერვისები 

სამედიცინო ტურისტები შესაძლებელია იყვნენ როგორც განვითარებული ან 
განვითარებადი ქვეყნების წარმომადგენლები, ასევე შშს, კანადისა და დიდი ბრიტანეთის 
შეძლებული ადამიანები. სამედიცინო ტურიზმის პოპულარული მიმართულებები 
განვითარებულია ბრაზილიაში, კოსტა რიკაში, ინდოეთში, მექსიკაში, პანამაში, 
სინგაპურში,სამხრეთ აფრიკაში და ტაილანდში. სამედიცინო დაწესებულებები 
აღჭურვილია ტექნიკის თანამედროვე მოთხოვნათა ბაზაზე და იქ მუშაობენ მაღალი 
კვალიფიკაციის უმაღლესი განათლების მქონე ექიმები. სამედიცინო ტურიზმის ვებ-
გვერდები და შესაბამისი ორიენტაციის ტურისტული კომპანიები, როგორც წესი, 
გვთავაზობენ სამედიცინო მომსახურების სრულ კომპლექსს, ოპერაციის შემდგომი 
რეაბილიტაციის ჩათვლით, რასაც ტურისტული დასვენება ჰქვია. შემოთავაზებული 
სერვისები მრავალფეროვანია, კოსმეტიკური, გულის, თვალის, სტომატოლოგიური და 
ოპთოპედიული ქირურგიიდან დაწყებული და ფსიქიატრიული მომსახურებითა და 
პროცედურებით დამთავრებული, მაგალითად ისეთი როგორიცაა სქესის შეცვლის 
ოპერაცია, რომელიც ყველა ქვეყანაში ნებადართული არ არის.  

სამედიცინო ტურიზმის სოციალური და ეთიკური პრობლემები 

სამედიცინო დახმარების არათანმიმდევრულობა წარმოადგენს სამედიცინო 
ტურიზმის ინდუსტრიის კრიტიკის საგანს. ერთ-ერთი ძირითადი მექანიზმი, რომელიც 
გამოიყენება ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ინტერნაციონალიზაციისათვის, არის 
აკრედიტაცია. აკრედიტაციის გავლა არის გარკვეული გარანტია იმისა, რომ შესაბამისი 
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ტურიზმის საფუძვლები

სერვისის შემომთავაზებელი სამედიცინო დაწესებულება აღჭურვილია სათანადო 
ტექნიკით, ჰყავს მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი, რომელთაც შეუძლიათ 
შეთავაზებული სერვისების განხორციელება. საავადმყოფოების აკრედიტაციის 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს განეკუთვნებიან: გაერთიანებული საერთაშორისო 
კომისია (JCI), აშშ-ს რესურსების გაერთიანებული კომისია, „Canada International“-ი და 
ჯანდაცვის საერთაშორისო სტანდარტების ავსტრალიის საბჭო. ეს ორგანიზაციები, 
შესაბამისი წარდგინებებისა და გადასახადების საფუძველზე, ახდენენ როგორც 
ობიექტების აკრედიტაციას, ასევე უწევენ შესაბამის რეკომენდაციებს მათ, ვისაც 
სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ. 

კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია სამედიცინო 
ტურიზმთან, არის ორგანოების უკანონო გადანერგვა. ქვეყნების, სადაც მაღალია ღარიბი 
და ღატაკი მოსახლეობის ხვედრთი წილი, მაცხოვრებლებში საკმაოდ მაღალია იმის 
ცდუნების ხარისხი, რომ ფინანსური კომპენცასიის (რომელიც მათთვის საკმაოდ დიდია) 
სანაცვლოდ უარი თქვან რომელიმე ჯანმრთელ ორგანოზე სხვისთვის გადანერგვის 
მიზნით. ცოცხალი ორგანოების მოვლა-შენახვისათვის საჭირო ადეკვატური რესურსების 
სიმცირის გამო, ეს გახდა სამედიცინო ტურიზმის თემა, რასაც სჭირდება რეგულირებისა 
და ზედამხედველობის გაძლიერება. ანალოგიურად, იმ პროცედურების გამოყენება, 
რომელთა ეფექტურობა დაუმტკიცებელია, ანდა რომელთა უსაფრთხოება უცნობია, 
წარმოადგენს სტანდარტიზაციისა და რეგულირების განხილვის საგანს. 
გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ამგვარმა ტურიზმმა შესაძლებელია 
ქვეყანაში გამოიწვიოს გარკვეული პოლარიცაცია ადგილობრივ და შემოსულ პაციენტებს 
შორის - რამდენადაც შემოსულები გარკვეულად მეტს იხდიან, მეტი ყურადღებითაც 
სარგებლობენ, ადგილობრივების დისკრიმინაციის ხარჯზე.  

განვითარებული სამედიცინო ტურიზმის ქვეყნები 

სამედიცინო ტურიზმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს აშშ-ს, კანადის და 
დასავლეთი ევროპის მოსახლეობას შორის. აშშ-ში იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელთა 
სადაზღვევო თანხები ვერ ფარავს მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობების ხარჯებს, 110 
მილიონს მიაღწია. აქედან გამომდინარე, მრავალი ამერიკელი არჩევს გაიაროს 
მკურნალობა საზღვარგარეთ, რამდენადაც კარდიოლოგიური, ორთოპედიული და ბევრი 
სხვა დაავადების ხარჯები, მაგალითად ინდოეთსა და ტაილანდში მეოთხედ ფასად, 
ხოლო ზოგ შემთხვევაში მეათედ ფასად შეიძლება იმკურნალო, ვიდრე აშშ-ში. 
უკანასკნელ წლებში გააქტიურდნენ აზიის ქვეყნები. მაგალითად, სამხრეთ კორეის 
კლინიკებმა, რომლებიც საქმიანობენ ადგილობრივი ხელისუფლების სერიოზული 
მხარდაჭერით, სერიოზული ნდობა მოიპოვეს მსოფლიოს მასშტაბით. 

საერთაშორისო ბაზარზე გააქტიურდა იაპონია. აქ მკვეთრად გამარტივდა 
სამედიცინო ვიზის მიღების პროცედურა; ამასთან იაპონიის ეკონომიკის, ვაჭრობისა 
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მრეწველობის სამინისტროს ეგიდით შეიქმნა კონსორციუმი „Medical Excellence JAPAN“, 
რომელიც ზრუნავს პაციენტებზე იაპოპნიაში ყოფნის პერიოდში. 

კანადისა და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს აქვთ სახელმწიფო დაზღვევა, 
მაგრამ იმისათვის, რომ საჭირო ექიმთან მოხვდეთ, შეიძლება რამოდენიმე თვეს, ხოლო 
ოპერატიული ჩარევის პერიოდი, 2 წლამდე გაგრძელდეს. სწორედ ამიტომ, ამ ქვეყნის 
მოქალაქეებიც მიდიან იმ ქვეყნებში, სადაც არ უწევთ ლოდინი და იღებენ ხარისხიან 
სერვისს. 

2010 წლის დასაწყისის მონაცემებით, ტურისტების რაოდენობით, რომლებიც 
მიღებული იქნენ სამედიცინო სერვისის მისაღებად, ლიდერობენ შემდეგი ქვეყნები: 
ინდოეთი, უნგრეთი, მექსიკა, სინგაპური, ტაილანდი, ბარბადოსი, ბრაზილია, ისრაელი, 
სამხრეთ კორეა და თურქეთი. 

დასასრულს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამედიცინო ტურიზმი 21-ე საუკუნეში 
განაგრძობს სწრაფი ტემპით მატებას. ამას ხელს უწყობს უკვე არსებული საერთაშორისო 
გამოცდილება, მიზნობრივი ასოციაციები, მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებული 
სამართლებრივი ბაზა და თვით სახელმწიფოების დაინტერესება.  

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის სტატისტიკის თანახმად 2004 წლიდან 
2010 წლამდე სამედიცინო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 40 მილიარდიდან 0,5 
ტრილიონ დოლარამდე გაიზარდა, რაც საერთაშორისო ტურიზმის საერთო 
შემოსავლების 14%-ს შეადგენს. 2012 წლის მონაცემებით ტურიზმის აღნიშნულმა 
მიმართულებამ მსოფლიო მშპ-ს 1,8% შეადგინა. 

გადახედეთ ტურიზმისა და ტურისტების სტრუქტურას ჩვენს ქვეყანაში. კარგად 
შეისწავლეთ ქართული სამედიცინო ტურიზმის დღევანდელი რეალური მდგომარეობა 
(რომელიც საკმაოდ საინტერესოა) და წარმოვიდგინოთ შსაძლო განვითარების 
პერსპექტივები. იქნებ ამ მიმართულებამ არ დაუდოს ტოლი უკვე პოპულარულ 
ფორმებს? მოდით ვიფიქროთ! 
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სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი 

ჯანმრთელობისათვის მოგზაურობაზე 
მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება. და ეს 
გასაგებია. ერთის მხრივ გამოჩნდა არჩევანის 
შესაძლებლობა - სად, რომელ კლინიკაში, რომელ 
ქვეყანაში ვუმკურნალოთ ამა თუ იმ დაავადებას; 
და მეორეს მხრივ, იზრდება მოთხოვნილება 
ბუნებრივ სამკურნალო საშუალებებზე, SPA 
პროცედურებზე და სანატორიულ-საკურორტო 
მკურნალობაზე. თვით ცხოვრება გვკარნახობს და 
მოითხოვს ჩვენგან, რომ მუდმივად კარგ ფორმაში ვიყოთ, ხოლო თავისუფალი დროის 
დეფიციტი ადამიანს უბიძგებს იქითკენ, რომ დააკავშიროს ერთმანეთს დასვენება და 
მკურნალობა და ცალკეული დაავადებების პროფილაქტიკა. 

სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის გეოგრაფია ძალზე ფართოა. ევროპაში 
ეს არის: საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, ავსტრია, შვეიცარია, უნგრეთი, ჩეხეთი, 
სლოვაკეთი, სლოვენია, ხორვატია, ბულგარეთი, პოლონეთი. დიდი პოპულარობით 
სარგებლობენ ისეთი ქვეყნების კურორტები, როგორებიცაა: ისრაელი, იორდანია, 
ტუნისი, SPA ცენტრები ესპანეთში, ეგვიპტესა და თურქეთში. სამხრეთ აღმოსავლეთი 
აზია გვთავაზობს ტაილანდურ (ტაი) მასაჟს, ინდურ აიურვედას (ინდური სახალხო 
მედიცინის ტრადიციული ფორმა - „სიცოცხლის მეცნიერება“, „ცხოვრების ცოდნა“ და 
სხვა სახელებით, რომლის სანდოობას/ეფექტურობას ბევრი თანამედროვე სპეციალისტი 
ეჭვქვეშ აყენებს), ტიბეტურ და ჩინურ მედიცინას. 

საკურორტო თერაპიის მეთოდები 

საბაზრო ეკონომიკისა და საქმიანი კონკურენციის პირობებში, რაც ჩვენი დროის 
ძირითადი მახასიათებელია, ყალიბდება ჯანმრთელობის შესახებ მყარი შეხედულება, 
როგორც სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის საფუძველი. საუბარი 
საკუთარი დაავადებების შესახებ უკვე მიღებული აღარ არის, საქმიანი ადამიანები 
არაფორმალური საუბრების დროს, ხშირად საუბრობენ იმაზე თუ ვინ სად დაისვენა, ან 
ვინ რომელ ფიტნეს კლუბში დადის. ასეთ პირობებში ქალაქის კლინიკაში მკურნალობა - 
საკუთარი ავადმყოფობის აღიარებაა, ხოლო მკურნალობა კურურტზე - სასიამოვნო 
დასვენება. 

საკურორტო მკურნალობა ემყარება უპირატესად ბუნებრივი სამკურნალო 
ფაქტორების (კლიმატი, მინერალური წყლები, სამკურნალო ტალახები, ზღვაზე ცურვა, 
სამკურნალო ფიზკულტურა) გამოყენებას. ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები ახდენენ 
მსუბუქ ფიზიოლოგიურ ზემოქმედებას, რამდენადაც ევოლუციის პროცესში ადამიანის 
ორგანიზმი მუდმივად განიცდის მათ ზემოქმედებას. სანატორიულ-საკურორტო 
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მკურნალობის მთავარი პრინციპი მისი კომპლექსურობაა - სხვადასხვა ბუნებრივი 
სამკურნალო ფაქტორების გამოყენება ფიზიოთერაპიულ პროცედურებთან, 
დიეტოთერაპიასთან, წამლებთან და სხვადასხვა სამკურნალო შესაძლებლობებთან და 
მეთოდებთან ერთად. სანატორიულ-საკურორტო მკურნალობის კომპლექსი მოიცავს 
ასევე ადგილის, გარემო პირობების შეცვლას და ავადმყოფის/ტურისტის გამოთიშვას 
მისთვის ჩვეული (ყოველდღიური) შრომისა და ყოფის პირობებიდან, რაშიც დიდ როლს 
თამაშობს კურორტის ბუნებრივი პირობები და ლანდშაფტი.  

მრავალი საკურორტო კლინიკა თავის პაციენტებს სთავაზობს ისეთ სერვისებს, 
რომლებიც ითვლებოდა საქალაქო მედიცინის პრეროგატივად; ამასთან ერთად 
კომპლექსში რეაბილიტაციის, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და შენარჩუნების 
ტრადიციულ საკურორტო მეთოდებს. საკურორტო კლინიკების ახალი შეთავაზებები, 
ისეთები, როგორიცაა ენდოსკოპიური და ესთეტიკური ქირურგია, მკურნალობის 
ექსტრაკორპორალური მეთოდები, კურორტის პირობებში არის არა მარტო 
მაღალეფექტური, არამედ თავისუფალია „ავადმყოფობის მდგომარეობის“ 
ფსიქოტრამვირებადი ფაქტორებისაგან. ქირურგიულ მკურნალობას, რომელსაც არ 
სჭირდება ხანგრძლივი ჰოსპიტალიზაცია, კურორტის პირობებში ჩატარების 
შემთხვევაში აქვს რიგი უპირატესობები: მკვეთრად მცირდება ფსიქოტრამვული 
ფაქტორი, ხოლო ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებების გამოყენება და 
განსაკუთრებული ფსიქოლოგიური გარემო კურორტზე, მკვეთრად ამცირებს 
სარეაბილიტაციო პერიოდს. ადამიანი, რომელსაც მიღებული აქვს გადაწყვეტილება 
ამგვარი მკურნალობის შესახებ, გარშემომყოფთათვის არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი, 
რომელიც მიდის კურორტზე დასასვენებლად. 

უძველეს ჩინურ მედიცინაში ითვლებოდა, რომ წარმატებული მკურნალო-
ბისათვის აუცილებელი იყო დაგვეცვა ძირითადი წესები, რომლებსაც თანამედროვე 
მიმდევრებმა დაარქვეს სამი „М“-ის (Место, Момент, Метод) - ადგილი, მომენტი, მეთოდი 
- პრინციპი. ეს პრინციპი გამოყენებადია საკურორტო თერაპიის დროსაც: ადგილი - 
კურორტი, მომენტი - გამოჯანმრთელების ან რემისიის დრო, მეთოდი - მკურნალობის 
ბუნებრივი მეთოდების მთელი არსენალი და მედიცინის თანამედროვე მიღწევები. 

XX საუკუნეში მსოფლიოში ჩამოყალიბდა მთელი საკურორტო ინდუსტრია, 
რომელმაც გადაფარა ყველა ქვეყანა და კონტინენტი. ტრადიციულ კლიმატურ, 
ბალნეოლოგიურ და ტალახის კურორტების ბაზაზე გამოჩნდნენ გაჯანსაღების ახალი 
ფორმები - SPA (სამკურნალო წყლის პროცედურები), wellness (გაჯანსაღება, 
ალტერნატიული მედიცინა), fitness (გაჯანსაღება, ვარჯიშების მეთოდი, აღნაგობა). 
თანამედროვე სანატორიულ-საკურორტო დაწესებულებების მომსახურების არსენალი 
ძალზე მრავალფეროვანია. ახლა უკვე ხშირად გვხვდება ე.წ. „check-up“ პროგრამები 
(პაციენტის კომპლექსური გამოკვლევა ყველა სავარაუდო ავადმყოფობაზე). 
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მრავალ კურორტზე მოქმედებს wellness-პროგრამები (გამაჯანსაღებელი, 
ანტისტრესული, კოსმეტოლოგიური), რომლებიც აბსოლუტურად ჯანმრთელი 
ადამიანებისთვისაც სასარგებლოა. საზღვაო კურორტებზე განსაკუტრებული 
მოთხოვნით სარგებლობს სასტუმროები, სადაც შესაძლებელია თალასოთერაპია -  ზღვის 
კლიმატი + ზღვაში ცურვა, მზის აბაზანები. 

მსოფლიოში კარგად არის ცნობილი სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის 
ევროპული ცენტრები. ერთ-ერთი ლიდერი ამ კუთხით ჩეხეთია, სადაც ყოველწლიურად 
ჩამოდის 50 000 ადამიანი 70-ზე მეტი ქვეყნიდან. სახელგანთქმული კურორტი კარლოვი 
ვარი სამედიცინო ტურისტებს იღებს ხუთივე კონტინენტიდან. 

გერმანიის ტერიტორიაზეა 300 კურორტზე მეტი, რომლებიც ყოველწლიურად 
იღებე 1 მილიონზე მეტ ადამიანს ევროპის ქვეყნებიდან, აშშ-დან და კანადიდან. 

ავსტრიისა და შვეიცარიის სამთო და ბალნეოლოგიური კურორტებიც 
გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მთავარი ევროპული მიმართულებაა.  

ბევრი მსოფლიოში განთქმული კურორტი (ვიში, ევიანი), რომლებიც 
სპეციალიზებულნი არიან საყრდენ-მამოძრავებელი და საჭმლისმომნელებელი 
სისტემის დაავადებებზე და ასევე თალასოთერაპიის ცენტრებია (ლია ბოლი, სენ მალო) 
საფრანგეთში. აღნიშნულ კურორტებს აქვთ ბევრი  SPA-ცენტრი, სადაც შესაძლებელია 
მასაჟის, ფიზიოთერაპიის, ტალახის აპლიკაციებისა და წყლის პროცედურების მიღება. 
ისტორიულად, საფრანგეთის ძირითადი კურორტები განლაგებულნი არიან ატლანტიის 
ოკეანისა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროებზე, სადაც პაციენტების კარგ ფორმასა და 
მაგალიტად რესპირატორული დაავადებებისაგან განკურნვაზე სპეციალისტებთან 
ერტად „ზრუნავს“ ოკეანის კლიმატი და ზღვის ჰაერი. ამასთან ერთად, საფრანგეთი 
განთქმულია რეაბილიტაციისა და გაჯანსაღების უნიკალური ცენტრებით  
(ფსიქიატრიული დაავადებების მკურნალობითაც კი), რომლებიც განთავსებულნი არიან 
შუასაუკუნის სიხე-სიმაგრეებში, სადაც ცხოვრობენ და მკურნალობის კურსს გადიან 
კლიენტები. საფრანგეთის რიგი კურორტები (კოდალი, ბორდო) გვთავაზობენ ღვინო-
თერაპიას კანის დაავადებისა და სისხლის მიმოქცევის სისტემის სამკურნალოდ და ასევე 
SPA-პროცედურებისათვის. 

საკმაოდ ბევრ საუკეთესო ბალნეოლოგიური კურორტია იტალიაში. სწრაფი 
ტემპით ვითარდება აღნიშნული მიმართულება პოლონეთში, უნგრეთში, სლოვაკეთში, 
ბულგარეთში, რუმინეთსა და ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში. საზღვაო კურორტებით 
ხიბლავენ მსურველებს საბერძნეთი, ესპანეთი და პორტუგალია. 

ამერიკის კონტინენტზე გამაჯანსაღებელი ტურიზმის ლიდერია აშშ-ბი. 
ჩრდილოამერიკული კურორტების უმრავლესობა ბალნეოლოგიურია, მაგრამ აქ 
ძირითადად მოდიან თვითონ ამერიკელები. არის კლიმატური კურორტებიც, თუმცა აშშ-
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ს მოსახლეობის უმრავლესობას დასვენება და მკურნალობა ურჩევნია კუბაში, ბაჰამის 
კუნძულებზე და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებში. 

 ავსტრალიას აქვს ყველა ბუნებრივი რესურსი გამაჯანსაღებელი ტურიზმის 
განვითარებისათვის, მაგრამ ამ „მწვანე კონტინენტის“ დაშორების გამო, ამ კურორტების 
პაციენტების ძირითადად ავსტრალიელები, „შიდა“ ტურისტები წარმოადგენენ. 

აფრიკაში სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი ვითარდება არა მარტო 
ცნობილ ტურისტულ ცენტრებში (მაგ.: ეგვიპტე), არამედ ტუნისში, მაროკოში კენიაში და 
სამხრეთ აფრიკაში.  

საკურორტო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმის ბაზარი ძალიან ფართოა და 
რეკრეაციულ რესურსებთანაა დაკავშირებული. გამაჯანსაღებელი დასვენება ყველას 
სჭირდება. 

მსოფლიო პრაქტიკაში კურორტის ცნებაში იგულისხმება როგორც დასვენება, ისე 
სანატორიუმები, ე.ი. სანატორიულ-საკურორტო მომსახურება ასევე საკურორტო-
გამაჯანსაღებელი ტურიზმის ნაწილად ითვლება. 

საკურორტო ადგილმდებარეობა - ესაა ტერიტორია კარგი ეკოლოგიური და 
ხელსაყრელი კლიმატური პირობებით, განლაგებული თვალწარმტაც ადგილზე, 
სამკურნალო ბუნებრივი ფაქტორების არსებობით: განსაკუთრებული სამკურნალო 
კლიმატი, მინერალური წყაროები და ტალახი. 

გამაჯანსაღებელი ტურების პროგრამები უნდა შედგეს იმის გათვალისწინებით, 
რომ დროის დაახლოებით ნახევარი აუცილებლად დათმობილი ჰქონდეს სამკურნალო-
გამაჯანსაღებელ პროცედურებს. 

საექსკურსიო პროგრამა არ უნდა იყოს ძალზე დატვირთული. თავისუფალი 
დროის პროგრამების ორგანიზაციისას აუცილებელია უპირატესობა მიენიჭოს 
კონკურსების, ცეკვის საღამოების, ვიქტორინების ტიპის ჯანსაღ ღონისძიებებს, ასევე 
ინტერესების მიხედვით გართობას. დაიშვება სპორტული პროგრამები შემოგარენში 
გასეირნება-ლაშქრობების, აერობიკის, ცურვის და სხვათა სახით. რეკომენდებულია 
საკურორტო ადგილებში ოჯახური დასვენებისათვის საკურორტო-ტურისტული 
კომპლექსების შექმნა. 

გამაჯანსაღებელ ტურებში კვება დიეტური მაგიდების ვარიანტის შესაბამისი 
უნდა იყოს. გამაჯანსაღებელი ტურების ორგანიზაციისთვის გამოიყენება მოხერხებული, 
კომფორტაბელური სასტუმროები, რომლებიც გამწვანებულ, წყნარ რაიონებში 
(სასურველია ბუნებრივ ან ხელოვნურ წყალსაცავებთან ახლოს) არიან განლაგებულნი. 

გამაჯანსაღებელი და საქმიანი ტურების ერთობლივი ჩატარება არ დაიშვება, 
რადგანაც ისინი რიტმის მიხედვით ეწინააღმდეგებიან ერთმანეთს და უარყოფითად 
მოქმედებენ ერთმანეთის ხარისხზე. 
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სტომატოლოგიური ტურიზმი 

სტომატოლოგიური ტურიზმი 
სამედიცინო ტურიზმის ერთ-ერთი ქვე-
მიმართულებაა. ეს ეხებათ ადამიანებს, 
რომლებიც სტომატოლოგიური 
პრობლემების გამო მიმართავენ 
სამედიცინო დაწესებულებებს საკუთარი 
ქვეყნის გარეთ. სტომატოლოგიური 
ტურიზმის გეოგრაფია და მასშტავევი სულ 
უფრო და უფრო იზრდება. იმის გამო, რომ 
მსოფლიო სულ უფრო და უფრო 
ურთიერთდამოკიდებული და კონკურენტული ხდება, ტექნოლოგიები, მასალები და 
ტექნიკური მიღწევები სწრაფად ვრცელდება, რაც საშუალებას აძლევს მომწოდებლებს 
განვითარებად ქვეყნებში აღმოუჩინოს სტომატოლოგიური დახმარება ხარჯების 
სერიოზული ეკონომიით, ვიდრე იმავე ადამიანებს განვითარებულ ქვეყნებში. 

მოგზაურობის მიზეზები 

სტომატოლოგიურ ტურისტებს მოგზაურობის სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება 
ჰქონდეთ, თუმცა მათი არჩევანი მაინც საფასო ინტერესების შესაბამისად წყდება. 
საერთო საზღვრის მქონე ქვეყნების ეკონომიკების განსხვავების ფართე სპექტრი 
ყოველთვის იყო აღნიშნული სექტორის განვითარების ისტორიული საფუძველი. 
მაგალითებისათვის შეგვიძლია ვისაუბროთ ავსტრიიდან ალვბანეთში, უკრაინაში, 
უნგრეთში, სლოვაკეთში, სლოვენიაში, ბოსნიაში, ბულგარეთსა და რუმინეთში 
გამგზავრება; აშშ-სა და კანადიდან - მექსიკაში, კოსტა-რიკაში, ეკვადორსა და პერუში; 
ირლანდიიდ რესპუბლიკიდან - ჩრდილოეთ ირლანდიაში, უნგრეთში; ავსტრალიიდან - 
ტაილანდში, ინდოეთში და სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის სხვა ქვეყნებში. მართალია 
ამგვარი გადაადგილებების მიზეზად შედარებით დაბალ ფასებს ასახელებენ, თუმცა 
შესაძლებელია იყოს სხვა მიზეზებიც (მაგ.: სახელმწიფოს მიერ საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების მასშტაბი, ჯანდაცვის სექტორის საერთო 
მისაწვდომობა და ა.შ.). 

შრომითი საქმიანობის მობილობა. 

ევროკავშირის სისტემაში სტომატოლოგიური კვალიფიკაციები უნდა 
შეესაბამებოდნენ გარკვეულ მინიმუმს, რაც დამტკიცებულია თითოეული ქვეყნის მიერ. 
ასე, რომ რომელიმე ქვეყნის სტომატოლოგს, შესაბამისი კვალიფიკაციის შემთხვევაში, 
შეუძლია იმუშაოს ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, რაც არის შრომითი 
კადრების დიდი მობილობის საფუძველი.  

სტომატოლოგიური განათლების ევროპული ასოციაცია (ADEE) ყველა ღონეს 
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ხმარობს, ევროპული სტანდარტების ჰარმონიზაციის სტანდარტიზაციისათვის 
(ევროპული სტომატოლოგიური უნივერსიტეტების აკრედიტაცია, პროგრამები, 
რომელთა საშუალებითაც სტუდენტებს აქვთ საშუალება სწავლების ნაწილი გაიარონ 
რომელიმე სხვა ქვეყანაში და ა.შ.). 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სტომატოლოგიური ტურისტები მოგზაურობენ 
ძირითადად დაბალი ფასებისა დავ სავსებით მისაღები სერვისების გამო (ყველაზე კარგი 
მაგალითი ჩვენთვის, ალბათ ჩვენივე ქვეყანაა, სადაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში 
მკვეთრად გაიზარდა სტომატოლოგიური ტურისტების რიცხვი, თბილისში 
ფუნქციონირება დაიწყო არა ერთმა თანამედროვე სტომატოლოგიურმა კლინიკამ, 
რომლებმაც, მოკლე დროში, არა მარტო იმიჯი დაიმკვიდრეს, არამედ იმდენად 
გადავიდნენ ტურისტი-პაციენტების მომსახურებაზე, რომ საკუთარი მიზნობრივი 
სასტუმროები და ტურისტული სერვის-ცენტრებიც აამოქმედეს). 

რაც შეეხება თავად დაბალ ფასებს, აქ შეიძლება სხვადასხვა მიზეზი იყოს: 
სტომატოლოგები „განვითარებული სამყაროს“ მიღმა შეიძლება სარგებლობდნენ 
საგრძნობლად მცირე მუდმივი ხარჯებით, ნაკლები ხარჯებით სამუშაო რესურსებზე 
(სპეციალისტების ანაზღაურება), სახელმწიფოს ნაკლებ ჩარევაზე კერძო სექტორის 
ინტერესებში, შედარებით მცირე ხარჯებით განათლებასა და დაზღვევაზე და ა.შ. 
ბიუროკრატიული სირთულეები, რითაც მოცულია კეძო ბიზნესი განვითარებულ 
ქვეყნებში, ხშირად მოცილებულია დანარჩენ ქვეყნებში და სტომატოლოგებს აქვთ 
საშუალება თავისუფლად და სწრაფად განვითარდნენ. მართალია ამ პროცესს აქვს მეორე 
მხარეც - შედარებით ნაკლებ ლეგალური დამოკიდებულება თუ რაიმე 
ფუჭდება/ზიანდება, მაგრამ შედეგში, ისეთი პროცედურები, როგორებიცაა კბილის 
იმპლანტები, ფაიფურის კბილები და მთლიანად სტომატოლოგიური ქირურგია, ძალიან 
ბევრი ადამიანისათვის ხელმისაწვდომი არ არის განვითარებულ ქვეყნებში სწორედ 
ფანტასტიკური ფასების გამო და ისინი მიმართავენ სხვა ქვეყნებს. 

სერიოზული დებატები სტომატოლოგიური და საერთოდ სამედიცინო ტურიზმის 
გარშემო მიმდინარეობს ისეთ საკითხზე, როგორიცაა -  გულისხმობს თუ არა ფასში 
განსხვავება ხარისში განსხვავებას. მეორე საკითხია ის, თუ რამდენად შესაძლებელია 
სერიოზული სტომატოლოგიური პროცედურები დასრულდეს მოკლე (ერთი 
ტურისტული მოგზაურობა - სავარაუდოდ ერთი კვირა!) დროში. აქვე, 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საერთაშორისო სამედიცინო კომისიისაგან 
განსხვავებით, სტომატოლოგიაში ასეთი, ინსპექციის უფლებებით აღჭურვილი, 
საერთაშორისო უწყება არ არსებობს. 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით უაღრესად საინტერესოა ირლანდიის 
ანტიმონოპოლიური სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევა ირლანდიისა და დიდი 
ბრიტანეთის სტომატოლოგიური სამსახურების საქმიანობის შესახებ, სადაც ძალზე 
ბევრი სერიოზული პრობლემები გამოვლინდა - ფასების გამჭვირვალეობიდან და პრაის 
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ტურიზმის საფუძვლები

ლისტებში მოცემული სარეკლამო შეთავაზებების რეალობიდან დაწყებული, შესაბამისი 
კადრების მომზადების სისტემის ადექვატურობით დამთავრებული (ამ მასალის ღრმა და 
საფუძვლიანი ანალიზი ჩვენი ინტერესის საგანი, ამჯერად, ნაკლებად არის, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამგვარი 
მასალები ძალზე საყურადღებო და გამოსადეგი შეიძლება და უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის შესაბამისი 
სამსახურებისათვის, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ყველანაირად ვცდილობთ გავხდეთ ერთიანი ევროპული 

ოჯახის წევრი). 

ზემოთ აღნიშნული საკითხების გარდა, შესაძლებელია ერთმანეთს შევუდაროთ 
მკურნალობის ფასები სხვადასხვა ქვეყნებში. გარკვეული პროდუქციის, განსაკუთრებით 
ბრენდების, საერთაშორისო ხასიათიდან გამომდინარე, შეგვიძლია გავაკეთოთ საკმაოდ 
ზუსტი შედარება. მაგალითად, ერთი და იგივე ფაიფურის ვინირი (კბილის წინა ფასადი), 
რომელიც დამზადებულია შვეციის ლაბორატორიაში, ავსტრალიაში შეიძლება ღირდეს 
2500 დოლარი, ხოლო ინდოეთში - 1200 დოლარი. აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში 
ფასი არაფერ შუაში არ არის მასალის ღირებულებასთან (ისე, უნდა ვიცოდეთ, რომ 
დღევანდელ საქართველოში იგივე პროცედურა სულ 300-400 ლარი ჯდება!). 

ნათელია, რომ სერიოზული სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, 
მგზავრობის ხარჯების გათვალისწინებითაც, უფრო იაფი ჯდება ე.წ. განვითარებად 
ქვეყნებში. რაც შეეხება სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციას, ამის გაგება დღეს უკვე 
ინტერნეტითაც შეიძლება. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოსაზრება - ეს არის ადგილმდებარეობა: თუ ვინმე 
სტომატოლოგიური პროცედურებისათვის საკმაოდ შორს მიემგზავრება, მაშინ, იმ 
შემთხვევაში, თუ პროცესი გართულდა, განმეორებითი წასვლა გახდა საჭირო, შეიძლება 
წასვლის საკითხი გახდეს საკამათო. ამიტომ, მაგალითად აშშ-ს მოქალაქეები მექსიკისა 
და ცენტრალური ამერიკის ახლომდებარე ქვეყნებსა და ქალაქებს ირჩევენ. 

დღეისათვის სტომატოლოგიური ტურიზმით დაკავებულ კომპანიებს (როგორც 
სამედიცინოს, ასევე ტურისტულს) შემუშავებული აქვთ ქირურგიული თუ თერაპიული 
პროცესების სრული პაკეტების ადექვატური „ტურები“, სადაც გათვალისწინებული აქვთ 
როგორც ერთჯერადი ჩასვლები (გარკვეულ პროცედურებზე), ასევე ორ და 
მრავალჯერადი ჩასვლების შესაძლებლობები რთული სტომატოლოგიური 
პროცედურების დროს. 

ობიექტურად შეიძლება დაისვას კითხვა - მკურნალობა, სტომატოლოგია 
გასაგებია, მაგრამ სად არის ტურიზმი? პასუხი ამ კითხვაზე მარტივია - ტურიზმიც იქვეა, 
გამომდინარე სამკურნალო პროცესის ინტენსივობიდან და დატვირთვის სირთულე-
სიმარტივისაგან, ტუროპერატორი კომპანიები, ექიმებთან ერთად, ყოველი დღის 
შესაბამისად, ამუშავებენ რამოდენიმე საათიანი მსუბუქი მიზნობრივ-თემატური 
გასეირნებიდან დაწყებული, ერთ-ორ დღიან ტურისტულ პროგრამებს და სთავაზობენ 
პაციენტ-ტურისტებს. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, სწორედ ფასებში 
არსებული ძალიან სერიოზული განსხვავებების გამო, აღნიშნული მიმართულების 
ტურიზმი, უახლოეს პერსპექტივაში, ჯერ კიდევ სერიოზულად განვითარდება. 
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-  

სპორტული ტურიზმი 

სპორტული ტურიზმი, მოგზაურობის 
მიზნიდან გამომდინარე, შეიძლება ორი სახის 
იყოს: აქტიური და პასიური. პირველ შემთხვე-
ვაში ტურისტის ძირითადი მოტივაცია მისთვის 
საყვარელი სპორტის სახეობით დაკავებაა (რაც 
მოითხოვს შესაბამისად მომზადებულ ბაზას); 
მეორე შემთხვევაში მოგზაურობის მიზანია 
სპორტულ ღონისძიებაზე დასწრება. უცხოელი 
სპეციალისტები გამოყოფენ კიდევ ისეთ სახე-
სხვაობას, როგორიცაა ფან-ტურიზმი (როდესაც ამა თუ იმ პოპულარული სპორტის 
სახეობას, გუნდს, პიროვნებას, შეჯიბრებებზე თან ახლავს საკუთარი გულშემატკივრების 
მეტ-ნაკლებად მყარი გუნდი). 

სერიოზული სპორტული შეჯიბრებების ჩატარების გამოცდილება გვიჩვენებს, 
რომ შესაძლებელია მაღალი კომერციული წარმატებების მოპოვება როგორც ტურის-
ტების მოწვევით, მათი თანაჩართულობით (შესაძლებლობის შემთხვევებში) სპორტულ 
და გასართობ ღონისძიებებში, ასევე ტურისტული პროდუქციითა და ღონისძიებისადმი 
მიძღვნილი სუვენირების ნაირსახეობით ვაჭრობით. 

სპორტული ტურიზმის ძირითად მომხმარებლებად ითვლება ჯგუფი, რომელიც 
შედგება ჩვეულებრივი ადამიანებისგან (არაპროფესიონალი  სპორტსმენებისგან), 
რომელთაც სურვილი აქვთ მოგზაურობის დროს დაკავდნენ შერჩეული სპორტის 
სახეობით. 

სპორტსმენი-მოლაშქრეები ხშირად არ აკითხავენ მოგზაურობის პროფესიო-
ნალური  ორგანიზატორების მომსახურებას, რადგან დამოუკიდებლად ახდენენ ამის 
რეალიზებას. ამრიგად, სპორტული ტურიზმი - სპორტის მოყვარულთათვისაა. 

სპორტული ტურიზმის ბაზარიც საკმაოდ მრავალფეროვანია, ტურიზმის ასეთ 
სახეებს მიეკუთვნება: სამთოსათხილამურო, ველოტურიზმი, დრაივინგი (ავტოტუ-
რიზმი), რაფტინგი (ნავებითა და ტივებით ცურვა მთის მდინარეებზე), დაივინგი 
(წყალქვეშა ცურვა) და ზოგიერთი სხვა სახეობა. ტურების ამ ჯგუფს მიაკუთვნებენ 
სპეციალიზირებულ ტურებს, რომლებიც ცნობილია ექსტრემალური ტურიზმის 
სახელწოდებითაც. ასეთი ტურების მომსახურებების პაკეტი ორიენტირებულია 
სპორტის განსაზღვრულ სახეობაზე. თუმცა არსებობს საერთო მოთხოვნები ყველა 
სპორტული ტურების ორგანიზებისთვის. 
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მატერიალური ბაზა (სასტუმროები, ტრანსპორტი, სპორტული აღჭურვილობა) 
ასევე უნდა იყოს ორიენტირებული სპორტულ დასვენებაზე და სპორტის განსაზღვრულ 
სახეობაზე. სპორტულ ტურებზე ტურისტების მიმღებმა ორგანიზატორებმა უნდა 
უზრუნველყონ ისინი სპეციალურად აღჭურვილი ტრასებით, ბუგელის საწეველებით, 
(ბუგელი - საკონტაქტო დენიდან დენის მიმღები მორკალული მოწყობილობაა, საწეველა 
კი ამწევი). ასევე ტურისტული აღჭურვილობით სასტუმროები უნდა შეესაბამებოდნენ 
სპორტული ტიპის სასტუმროებს. ამასთან, ზედმეტი არ იქნება დასვენების ისეთი 
მომსახურებები, რომლებიც სპორტული ვარჯიშის შემდეგ დაძაბულობას ხსნიან. 
ასეთებია: აბანოები, საუნები, აუზები, მასაჟისტების მომსახურება და ა.შ. 

სპორტულ ტურებზე აუცილებელია სპორტის შესაბამისი სახეობის სპეციალური 
აღჭურვილობისა და სპორტული ინვენტარის გაყიდვა ან გაქირავება. 

საექსკურსიო პროგრამა - მცირე მოცულობის ძირითადი ღირსშესანიშნაობის 
დასათვალიერებლად. შესაძლებელია საექსკურსიო-შემეცნებითი და სპორტული 
პროგრამების შეხამება. მაგალითად, ველოტური გაჩერებებით ღირსშესანიშნაობების 
დასათვალიერებლად. 

სპორტულ ტურებზე აუცილებელია ბევრი თავისუფალი დროის დაგეგმვა 
ტურისტებისთვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ახორციელებენ სპორტულ ვარჯიშებს, 
შოპინგს, სეირნობას და უბრალოდ დასვენებას. დროის ამ ამ პერიოდმა, როგორც წესი, 
სპორტის სახეობების სხვადასხვა ვარიაციებით, უნდა შეადგინოს ნახევარი დღე. 

კვება - მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, მომხიბვლელი ხასიათის (ვიდეო-ბარები, 
საცეკვაო-კაფე, ნაციონალური კერძების დეგუსტაცია, წვეულებები რესტორანში, ამ 
შემთხვევებში რა თქმა უნდა საქმე ეხება საღამოს კვებას). როგორც წესი, ეს არის სრული 
პანსიონი ან ნახევრად პანსიონი. 

სპორტული ტურების ორგანიზაციისას პირველ და ამასთან ძირითად პირობად 
სპორტის შესაბამისი სახეობის მიხედვით კვალიფიციური და გამოცდილი ინსტრუქტო-
რების არსებობა ითვლება. ინსტრუქტორებმა უნდა იცოდნენ უსაფრთხოების ზომები და 
შეეძლოთ პირველადი სამედიცინო (ექიმამდელი!) დახმარების აღმოჩენა. 

მომსახურებისას ტურისტებს ყოფენ გამოცდილი, ნაკლებად გამოცდილი და 
დამწყები სპორტსმენების ჯგუფებად. ყოველ ჯგუფს თითო ინსტრუქტორი ჰყავს. 

მარშრუტზე ბავშვებიანი ოჯახის მიღებისას, სპეციალური ბავშვთა ჯგუფები 
ყალიბდება, რომლებთანაც სპეციალურად მომზადებული ინსტრუქტორი მუშაობს. 

სპორტული ტურიზმი - ტურიზმის სახეობა, რომელიც დაფუძნებულია ისეთ 
მარშრუტებზე, რომელიც ითვალისწინებს ბუნებრივ გარემოში, კატეგორიების 
მიხედვით, დაბრკოლებების გადალახვას (უღელტეხილები, მწვერვალები (მთის 
ტურიზმი), ჭორომები (წყლის ტურიზმი), კანიონები, გამოქვაბულები და ა.შ.).  
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სპორტული ტურიზმი რუსეთში ნაციონალური სპორტის სახეობაა, რომელსაც 
მრავალწლოვანი ტრადიცია აქვს. იგი შეიცავს არა მხოლოდ სპორტულ ნაწილს, არამედ 
სულიერ სფეროს და ცხოვრების წესს სპორტის მოყვარულთათვის. სპორტის 
განვითარების ცენტრად რჩება არაკომერციული ტურისტული კლუბი („ტურკლუბი“), 
იმის მიუხედავად, რომ ბევრი ტურისტი დამოუკიდებლად ვარჯიშობს. 

სპორტული ტურიზმის სახეობები: 

• ავტომოტოტურიზმი 
• ველოტურიზმი 
• წყლის ტურიზმი (მდინარეში ცურვა კატეგორიების მიხედვით, მდინარე 

შეიძლება იყოს მთის) 
• საიალქნო ტურიზმი 
• სათხილამურო ტურიზმი(გადაადგილება ძირითადად ხდება თხილამუ-

რებით.) 
• საცხენოსნო ტურიზმი 
• მოტო ტურიზმი 
• საფეხმავლო ტურიზმი (გადაადგილება ხდება ფეხით) 
• მთის ტურიზმი 
• სპელეოტურიზმი 
• კომბინირებული ტურიზმი და სხვა. 
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ფეხით მოსიარულეთა ტურიზმი 

ფეხით მოსიარულეთა ტურიზმი - სპორ-
ტული ტურიზმის ქვესახეობაა, რომლის მთავარი 
მიზანია ტურისტების მიერ, მსუბუქად დანაწევ-
რებულ ტერიტორიაზე დამუშავებული მარშრუ-
ტის ჯგუფური გავლა. 

ინგლისურენოვან ქვეყნებში ფეხით 
მოსიარულეთა ტურიზმის კლასიფიკაციაა: 

ტრეკინგი (trekking) - ფეხით მოსიარუ-
ლეთა ტურიზმის ნაირსახეობაა, რომელიც აღნიშნავს გადასვლას მთის დანაწევრებულ 
ტერიტორიაზე. როგორც წესი, ეს რეკრეაციული და არა სპორტული ტურიზმია, თუ იგი 
არ წარმოადგენს მწვერვალზე ასვლის ალპინისტური ღონისძიების გარკვეულ ნაწილს. ამ 
უკანასკნელ შემთხვევაში, ტრეკინგია მონაკვეთი ალპინისტების საბაზო ბანაკამდე. 

ჰაიკინგი (hiking) - ხანგრძლივი გასეირნება - ისეთივე ნაირსახეობა, როგორც 
ტრეკინგი - მოგზაურობის თანამედროვე სახე, რომელიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია 
პოპულარული. ხშირად ჰაიკინგი - ეს არის გასეირნება ბუნებაში ჯანმრთელობის 
გაკაჟების, გაჯანსაღებისა და შემეცნებითი მიზნით, რომელიც მიმდინარეობს კარგად 
მარკირებულ და შესაბამისად მოწყობილ მარშრუტებზე, რაც იძლევა იმის საშუალებას, 
რომ თქვენ თვითონ აარჩიოთ მარშრუტი, მისი ხანგრძლივობა, სირთულე და შინაარსი 
და, ამასტან, არ მოითხოვს სპეციალურ მომზადებას და სპეციალური გამყოლის 
თანხლებას. 

ფეხით მოსიარულეთა მარშრუტებისა და თანრიგების კლასიფიკაცია. 

მარშრუტის სირთულის კატეგორია განისაზღვრება ლოკალური წინააღმდეგო-
ბების არსებობით, გასავლელი რაიონის გეოგრაფიული მახასიათებლებით, მარშრუტის 
ავტონომიურობით, დაძაბულობით და ა.შ. აქედან გამომდინარე ლაშქრობები შეიძლება 
იყოს: 

•  გამოსასვლელი დღის ლაშქრობა (სასეირნო მარშრუტი); 
•  1-3 კატეგორიის სირთულის მარშრუტები - საბავშვო და ახალგაზრდულ 

ტურიზმში; 
•  კატეგორიებზე გასასვლელი მოგზაურობა 1-6 კატერგორიების სირთულით, 

სადაც, პირველი კატეგორია - ყველაზე მარტივია, რომელიც მოითხოვს ცოდნის 
მინიმალურ ნაკრებს; ხოლო მეექვსე კატეგორია - ყველაზე რთულია; 
შესაბამისად მოითხოვს სპეციალურ ფიზიკურ მომზადებასა და შესაბამის 
აღჭურვილობას. 
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•  მსოფლიოში არსებობს ფეხით სასიარულო ბილიკები, რომელთა სიგრძე 
ათასობით კილომეტრია. მაგ.: აპალაჩის მთების ბილიკი (აშშ) 3 500 კილომეტრს 
აღწევს; 

•  ევროპის ფეხით მოსიარულეთა ასოციაციამ დაამუშავა 12 ევროპული 
მარშრუტი, რომელთა საერთო სიგრძე 55 000 კილომეტრია. 

•  ფრანგმა მოგზაურებმა, სონია და ალექსანდრე პუსენებმა აფრიკაში, 
ტრანსპორტის გამოყენების გარეშე სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ გაიარეს 14 
000 კილომეტრი, რასაც მოანდომეს 3 წელი და 3 თვე და გაიარეს: სამხრეთი 
აფრიკის რესპუბლიკა, ზიმბაბვე, მოზამბიკი, მალავი, ტანზანია, კენია, ეთიოპია, 
სუდანი, ეგვიპტე და ისრაელი. 

მოწყობილობა 

დღეისათვის ფეხით მოსიარულე ტურისტებისათვის ბევრი დამხმარე 
აღჭურვილობის სახეებია დამუშავებული: ტურისტული კარვები, საძილე ტომრები, 
პარალონი, ტრეკინგის ჯოხები, ტრეკინგის ფეხსაცმელი, გაზის გამათბობლები 
(მობილური გაზ-ქურები), კომპასი, GPS-ნავიგატორი და მრავალი სხვა.  

ბეკპეკინგი (backpacking) - უკანასკნელ ათწლეულში გავრცელებული ტერმინი, 
რომელიც აღნიშნავს მოგზაურობას, რომელსაც ახორციელებს ბეკპეკერი (ტურისტი), 
მინიმალური ფინანსური დანახარჯებით, რომელიც პრინციპულად საერთოდ უარს 
ამბობს ტუროპერატორის მომსახურებაზე (ყველაფერი თვითონ!). 

ბეკპეკერი თავის მოგზაურობას გეგმავს და ახორციელებს დამოუკიდებლად: 
გადაადგილდება საზოგადოებრივი (მუნიციპალური) ტრანსპორტის ნებისმიერი 
სახეობით; სარგებლობს ავიაგადამზიდავების მიერ გამოყენებულ ნებისმიერ შეღავათიან 
ფორმას, ბონუსებს, სპეციალურ აქციებს; ბეკპეკერებს შორის ფართედ არის 
გავრცელებული გადაადგილება „ავტოსტოპის“ მეთოდით. 

გზაში ბეკპეკერი ღამეს ათევს არა მხოლოდ სასტუმროებში, არამედ (უმეტესად) 
ხოსტელებში, კემპინგებში, ბინა-სასტუმროებში, სასტუმრო სახლებში, ასევე 
ადგილობრივი მაცხოვრებლების ბინებში (სტუმრობა!). როგორც წესი, იკვებება იქვე, 
სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა, უბრალო სასადილოებსა და ნაკლებად ძვირ 
რესტორნებში. 

ბეკპეკერის აღჭურვილობის უმთავრესი შემადგენელი, რა თქმა უნდა არის 
ზურგჩანთა (backpack), საიდანაც წარმოსდგება თვით მოგზაურის სახელიც. 

დღეისათვის ფართოდ არის გავრცელებული ბეკპეკერებისა და დამოუკიდებელი 
მოგზაურების სოციალური ქსელი, ისეთი მაგალითად როგორიცაა Hospitality 
Club, CouchSurfing, რომელთა წევრები მოგზაურობის დროს ეხმარებიან ერთმანეთს და 
უწყვეტენ გართულებულ პრობლემებს. 
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 საცხენოსნო ტურიზმი 

საცხენოსნო ტურიზმი - სპორტისა და 
აქტიური დასვენების საერთაშორისო სახეო-
ბაა. საერთაშორისო შესების შესაბამისად 
არსებობს საცხენოსნო ტურიზმის ხუთი 
დისციპლინა: 

საცხენოსნო-საველე გასვლები - მცირე 
საველე გასეირნება ტყეში ან მინდორში, 
საჯინიბოს გარეთ, რომელიც შეიძლება 
გრძელდებოდეს 1 საათიდან 3 დღემდე, ღამისთევით სპეციალურად მოწყობილ 
ღამისსათევებში ან კარვებში; 

საცხენოსნო მარშრუტები (ლაშქრობა, მოგზაურობა) - ხანგრძლივვადიანი (4 
დღეზე მეტი) მოგზაურობა, საჯინიბოს მიღმა, რომელიც, როგორც წესი, ხორციელდება 
ჯგუფურად (ტურისტული ჯგუფი). ასეთი  მოგზაურობები, თუ ისინი დარეგისტრირე-
ბულნი არიან ისე, როგორც ამას მოითხოვს სპორტული ტურიზმის სპორტის სახეობის 
წესები, ჩაითვლება სპორტულად და შესაძლებელია შეჯიბრებებში მონაწილეობა; 

საცხენოსნო მოგზაურობა - გრძელი საცხენოსნო მარშრუტები, რომელთა სიგრძე 
აღემატება 1000 მილს (1600 კილომეტრს); 

შჯიბრება საცხენოსნო ტურიზმის ტექნიკაში (Techniques de Randonnée Equestre de 
Compétition - T.R.E.C.) - შეჯიბრება იმართება სამ დისტანციაზე: გრძელი დისტანცია 
ორიენტირებითა და სისწრაფის კონტროლით (P.O.R.), სიარულის კონტროლი (M.A.) და 
მოკლე დისტანცია ლოკალური წინაღობების გავლით (P.T.V.); 

შჯიბრება საცხენოსნო ტურიზმის ტექნიკაში მისაბმელთან ერთად (T.R.E.C. 
მისაბმელთან ერთად) - ტარდება ისევე, როგორც „სპორტული ტურიზმის“ სპორტის 
სახეობა და აქვს ორი დისტანცია: გრძელი დისტანცია ორიენტირებითა და სისწრაფის 
კონტროლით (P.O.R.) და მოკლე დისტანცია; 

შეჯიბრება სამუშაო გავლაში (Working equitation) - შეჯიბრება, რომელიც 
დაკავშირებულია ცხენოსნობის, საქონლის ფარის გადარეკვისა და გადარჩევის 
უნარებთან. შეჯიბრების უმთავრესი მიზანია მესაქონლეობისა და ცხენის მხედრობის 
ადგილობრივი ტრადიციების აღდგენა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. ის 
გავრცელებულია როგორც ევროპის ქვეყნებში, ასევე აზიაში, ჩრდილოეთ და სამხრეთ 
ამერიკაში. 

საცხენოსნო მარშრუტების შერჩევისა და დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანია 
ტურისტული ჯგუფისათვის საჭირო და აუცილებელი საკვებისა და სხვა 
მოწყობილობების გადატანის პროცესი, რომელიც ხორციელდება თვით ტურისტების 
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მიერ (უნაგირზე დამაგრებული ტვირთებით), მოკლევადიან, მოკლე დისტანციებზე და 
დამატებითი საშუალებებით (მათ შორის სპეციალური ტრანსპორტიც) 
ხანგრძლივვადიანი მოგზაურობის დროს. გადაადგილებისათვის, ისევე როგორც ცხენი, 
შეიძლება გამოყენებული იყოს აქლემი, სპილო, იაკი, ირემი და სხვა. 
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სამთო ტურიზმი 

სამთო ტურიზმი - სპორტული ტუ-
რიზმის სახეობაა, ითვალისწინებს ადამი-
ანების ჯგუფის გადაადგილებას საკუთა-
რი ძალებით (იგულისხმება ფიზიკური 
ძალა) გარკვეული მარშრუტის მიხედვით, 

რომელიც გადის მთიან და მაღალმთიან 
ადგილებში. 

განსხვავება მსგავსი სპორტის სახე-
ობებისაგან: 

სამთო ტურიზმში არსებული მთამ-
სვლელობის ელემენტების მიუხედავად, არასწორია მისი გაიგივება ალპინიზმთან. 
უმთავრესი განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ალპინიზმის მიზანია მწვერვალზე 
ასვლა, სამთო ტურიზმის კი გარკვეული სიძნელის მარშრუტის მიხედვით გადაად-
გილება მთიან ზონაში. თუმცა, სიძნელის უმაღლეს კატეგორიებში განსხვავება აღნიშ-
ნულ სპორტის ორ სახეობას შორის შესაძლებელია არც არსებობდეს. 

ძირითადი ფაქტორი, რომელიც განასხვავებს სამთო ტურიზმს სპორტის დანარ-
ჩენ სახეობებისაგან (და აერთიანებს ალპინიზმთან) – არის ის, რომ ლაშქრობები 
მიმდინარეობს მნიშვნელოვან 2000–3000 მეტრ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

1989 წლამდე სამთო ტურიზმში აკრძალული იყო მწვერვალებზე ასვლა. დღეს-
დღეობით სიმაღლეებზე ასვლა დაშვებულია, რამაც შეამცირა სამთო ტურისტების 
გადასვლა ალპინისტებში. 

სამთო ლაშქრობების განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჯგუფების 
უმრავლესობა არა მხოლოდ ადის მწვერვალებზე, არამედ გადის ტრავერსებს – მთაზე 
ადის ერთი მხრიდან და ჩამოდის მეორედან. ალპინიზმშიც იგივე პრაქტიკაა, თუმცა 
იშვიათად. 

სამთო ლაშქრობების კლასიფიკაცია სიძნელის მიხედვით: 

მარშრუტების სიძნელე სამთო ტურიზმში  ძირითადად  განისაზღვრება 
გადასასვლელების, უღელტეხილების სირთულის მიხედვით, რომლებიც შედის მასში. 
დამატებით პარამეტრად განიხილება მარშრუტის სიგრძე (კილომეტრებში) და 
ხანგრძლივობა(დღეებში). 

სპორტული ტურიზმის სხვა სახეობების მსგავსად, ფორმალურად სამთო 
ტურიზმშიც გამოიყოფა სირთულის 6 კატეგორიის ლაშქრობები. აღსანიშნავია ისიც, 
რომ ერთიდაიგივე კატეგორიის ფარგლებში ლაშქრობები შეიძლება განსხვავდებოდეს 
ფაქტიური სიძნელის მიხედვით. 
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სამთო-სათხილამურო ტურიზმი  

სამთო-სათხილამურო ტურიზმი 
ტურიზმის სპეციალურ სახეებს მიეკუთ-
ვნება, რადგანაც ის ტურიზმის კომბინი-
რებულ სახედ ითვლება და მოიცავს სამ-
კურნალო-გამაჯანსაღებელ, სპორტულ, 
სამოყვარულო, ეკოლოგიური ტურიზმის 
ელემენტებს. სამთო-სათხილამურო ტუ-
რიზმი - ტურიზმის აშკარად გამოხატუ-
ლი სეზონური სახეა. ტურპროდუქტის 
შექმნის მიხედვით სამთოსათხილამურო ტურიზმი კაპიტალტევად და შრომატევად 
ტურიზმის სახეებს მიეკუთვნება. ტურიზმის მოცემულ სახეს სხვა სახეებისგან 
განსხვავებით მთელი რიგი თავისებურებები აქვს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს 
განთავსების საშუალებების თავისებურებები. განთავსება გათვალისწინებულია მთის 
შალეს (შალე შვეიცარიის ალპებისთვის დამახასიათებელი პატარა სახლებია) ტიპის 
სპეციალიზებულ სასტუმროებში, რომლებიც არქიტექტურულად ერწყმიან პეიზაჟს. 
სასტუმროებთან ახლოს აუცილებელია საწეველების (ამწეების) არსებობა. 

საწევლები რამდენიმე ტიპად იყოფიან: ბუგელის, სკამებიანი, კაბინის, 
გონდოლის. სასტუმროები განლაგებულია სამთო-სათხილამურო ტრასების ახლოს. 
სირთულის მიხედვით ტრასები მწვანე, ლურჯ, წითელ და შავ ტრასებად იყოფა. სამთო-
სათხილამურო ტურიზმში დიდ როლს თამაშობს დამატებითი მომსახურების 
ასორტიმენტი: ინსტრუქტორების მომსახურება, აღჭურვილობის გაქირავება, „სკი პასს“. 
სამთო-სათხილამურო სპორტისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო 
დაზღვევას. როგორც წესი, სადაზღვევო პრემია 2,5-ჯერ მეტია, ვიდრე ტურიზმის 
ჩვეულებრივი სახეებისას. მიუხედავად იმისა, რომ სამთო-სათხილამურო ტურიზმი 
საკმაოდ ძვირ სახედ ითვლება, ყოველ წელს იზრდება იმ ტურისტების რაოდენობა, 
რომლებიც ამ სახით არიან გატაცებული. 

მსოფლიოში სათხილამურო დასვენების პოპულარულ ადგილებად ითვლება 
ავსტრია, ანდორა, საფრანგეთი, შვეიცარია, ბულგარეთი, იტალია, სლოვაკეთი, 
თურქეთი, ფინეთი, შვედეთი, ნორვეგია. შედარებით ნაკლებ პოპულარული 
კურორტებია გერმანიაში და აშშ-ში. ბოლო დროს პოპულარობას იძენს რუმინეთი, 
ჩეხეთი, სლოვენია, ესპანეთი, კანადა, საქართველო. საუკეთესო სათხილამურო 
კურორტებია ისრაელში, ინდოეთში და იაპონიაში. 

აქტიური დასვენების სხვადასხვა სახეებს შორის სამთოსათხილამურო სრიალი 
ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული ბუნებრივ პირობებზე. პირველხარისხოვანი 
მნიშვნელობა ენიჭება წელიწადში 4-5 თვის მანძილზე მყარი თოვლის საფარის 
არსებობას. სამთო-სათხილამურო დასვენების ხელსაყრელობისა და მიმზიდველობის 
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განმსაზღვრელ სხვა ფაქტორებად ითვლება: ადგილის სიმაღლე, რელიეფის 
თავისებურება, სამთო-სათხილამურო სეზონის ამინდის პირობები, მცენარეულობის 
ხასიათი, ზვავისა საშიშროების არარსებობა და რაღა თქმა უნდა ლანდშაფტების 
მრავალფეროვნება და უნიკალურობა. 

თოვლის სიუხვით გამოირჩევა კავკასიონის მთავარი ქედის მთები. კავკასიაში 
სამთო-სათხილამურო სრიალისთვის საუკეთესო პირობები 2000-2500 მეტრ 
სიმაღლეზეა.  

სიმაღლეზეა დამოკიდებული აკლიმატიზაციის ხარისხიც - ორგანიზმის 
შესაძლებლობა გადალახოს ჟანგბადის სიმცირისგან გამოწვეული უსიამოვნებანი. ზღვის 
დონიდან 2000 მეტრ სიმაღლემდე ადამიანი, თუკი ის ჯანმრთელია, პრაქტიკულად არ 
განიცდის სირთულეებს, ანუ ესაა „ინდიფერენტულობის“ ზონა. აღნიშნული სიმაღლის 
ზემოთ ორგანიზმი ჟანგბადის უკმარისობას განიცდის. აღნიშნულიდან გამომდინარე 
ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ყველაზე პოპულარული 
სამთოსათხილამურო რაიონები განლაგებულია ზღვის დონიდან 1500-1800 მეტრზე, 
ამასთან ხასიათდება ზომიერად დაბალი ტემპერატურებით (იანვრის საშუალო 
ტემპერატურა მინუს 5-60C).  
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საწყალოსნო ტურიზმი - სპორტუ-
ლი ტურიზმის ერთერთი ქვესახეობაა, 
რომლის ამოცანაც მდგომარეობს მარშ-
რუტის გადალახვაში წყლის ზედაპირზე. 
განასხვავებენ საწყალოსნო ტურიზმის 
სხვადასხვა სახეს: მდინარეებზე დაცუ-
რება, რაფტინგი, საიალქნე ტურიზმი ანუ 
იახტინგი, საზღვაო კაიაკინგი და სხვა. 

გემები/ნავები საწყალოსნო ტურიზმისათვის 

საწყალოსნო ტურიზმისათვის გამოიყენება სპორტული გემები კარკასული, 
კარკასულ-გასაბერი და გასაბერი კონსტრუქციით. კომერციული გაცურვებისათვის 
ყბელაზე პოპულარული გემი არის რაფტი (მცირე ზომის - 24 მეტრამდე სიგრძის, 
გასაბერი ნავი ეკიპაჟით; ამ სახელიდანვეა მიღებული ერთ-ერთი ნაირსახეობა - 
რაფტინგი). 

კატამარანი - ორკორპუსიანი (ზემოდან ერთიანი ჩარჩოთი გადაბმული) გემი. 
პირობითად შესაძლებელია განვიხილოთ 2 სახის კატამარანი: 

•  მცურავი კატამარანი, რომელიც გამოიყენება მდინარეებზე ცურვისათვის 
(მიღებულია ძირითადად რუსეთში და დსთ-ს ქვეყნებში), დასავლეთის 
ქვეყნებში პრაქტიკულად არ გამოიყენება; 

•  იალქნიანი კატამარანი - გამოიყენება აფრებით ცურვისათვის 
(შესაძლებელია საზღვაო და საოკეანო მასშტაბის/სიდიდის); 

ბაიდარკა და კაიაკი - მცირე ზომის მსუბუქი ღია (უგემბანო) ნავი, რომელიც 
მოძრაობაში მოდის ორმხრივი (ორმხრივფრთიანი) ნიჩბებით. კაიაკი შეიძლება იყოს 
სხვადასხვაგვარი - საცურაო, სლალომისთვის, ფრისტაილისთვის და ა.შ. 

ტივი - მდინარის დინების გასწვრივ მცირე სიჩქარით ცურვისათვის 
განკუთვნილი, სხვადასხვა კონსტრუქციის მცურავი საშუალება, რომელიც შეიძლება 
იყოს: 

•  ხის (მაგრად შეკრული ხის ძელები); 
•  ჩარჩო-კონსტრუქციის გასაბერი ელემენტებით; 
•  გასაბერი (რაფტი); 
•  „ბუბლიკი“ - აბსოლუტურად მყარად შეკრული მცურავი საშუალება, 
რომელიც გამოიყენება უმაღლესი კატეგორიის სირთულის მდინარეებზე 
დასაშვებად; 
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კრუიზი - საზღვაო მოგზაურობა. დღეისათვის სიტყვის მნიშვნელობა 
გაფართოვდა და ტურისტული კომპანიები გვთავაზობენ როგორც საზღვაო, ასევე 
სამდინარო და სარკინიგზო კრუიზებსაც. 

კრუიზისათვის გარკვეულ შემთხვევებში გამოიყენება რეგულარული მარშრუტით 
მოძრავი ბარჟებიც. მგზავრებთან ერთად გადააქვთ სხვადასხვა ტვირთები და 
ავტომობილები. მაგალითისათვის - ბალტიის ზღვაში მოძრავი ბარჟა „სილი ლაინი“ 12 
იარუსიანია, აქვს კაზინო და ღამის კლუბი, რომელიც ემსახურება 3 000-მდე მგზავრს. 

სხვა შემთხვევაში საკრუიზე მოგზაურობაში შეიძლება წასვლა მცირე ზომის 
გემითაც - ასე მაგალითად, უკანასკნელ ათწლეულებში სულ უფრო და უფრო 
პოპულარული ხდება მოგზაურობა საკრუიზე იალქნიანი ნავებითა და კატამარანებით, 
რომლებზეც შესაძლებელია მოთავსდეს 4-12 ადამიანი. საკრუიზე იახტები 
აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია (საძინებელი ადგილები, მაცივარი, გაზ-ქურა, 
ტუალეტი, საშხაპე და ა.შ.). ასეთი მოგზაურობა შეიძლება დაიგეგმოს ერთი კვირით და 
მეტი დროით. პროფესიული ეკიპაჟი, როგორც წესი, 2 ადამიანია, თუმცა, იმ შემთხვევაში, 
თუ სათანადოდ მომზადებულები არიან, იახტა შეიძლება მართონ თვითონ 
მოგზაურებმაც/ტურისტებმაც. დღეისათვის „აფრიანი კრუიზისათვის“ ყველაზე 
პოპულარულია ხმელთაშუა, კარიბისა და ბალტიის ზღვები. 

 დღეისათვის ასევე პოპულარულია კრუიზები დიდი ლაინერებით, რომლებიც 
წყალზე მცურავ გიგანტურ ქალაქებს წარმოადგენენ; საშუალო სტატისტიკურ ლაინერზე 
თქვენ გელოდებათ: ბიბლიოთეკა, კინოთეატრი, უზარმაზარი საბანკეტო დარბაზები, 
რესტორნები ნებისმიერი გემოვნებისათვის, ტრენაჟორული დარბაზები, კლდეზე 
ცოცვის კედლები და ნამდვილი ხე-მცენარეებით გაწყობილი ბაღები. 
ულტრათანამერდობე საკრუიზე ლაინერები 12-17 სამგზავრო იარუსიანია, ყველას აქვს 
წყალზე რყევის მასტაბილიზებელი მოწყობილობები. 

წლის თბილ პერიოდში (აპრილი-ოქტომბერი) განსაკუთრებით პოპულარულია 
ხმელთაშუა ზღვა. შემოდგომით, როგორც წესი, ლაინერები მიემგზავრებიან 
ტრანსატლანტიკურ კრუიზებში, რომლებიც გრძელდება 10 და მეტი დღე, და მოიცავს 
კარიბის ზღვის კუნძულებს, ბრაზილიას და ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის 
ქვეყნებს. ზამთარში პოპულარულია კრუიზები აზიის ქვეყნებში. გაზაფხულზე 
ლაინერების დიდი უმრავლესობა ბრუნდება ევროპაში. 

აღნიშნულ მიმართულებას საფუძველი მეცხრამეტე საუკუნეში ჩაეყარა. 1846-1940 
წლებში ევროპის კონტრინენტიდან ამერიკაში ემიგრირება მოახდინა დაახლოებით 60 
მილიონმა ადამიანმა. აქედან გამომდინარე, მზარდმა კონკურენციამ, გემთმეპატრონეები 
აიძულა მუდმივად ეზრუნათ გემების კეთილმოწყობაზე, რამაც საბოლოო ჯამში 
მიგვიყვანა იქამდე, რომ საკრუიზე (ზოგადად სატრანსპორტო) გემები, კომფორტის 
თვალსაზრისით, ტოლს არ უდებენ თანამედროვე 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებს და 
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გადაიქცნენ მოცურავე სასტუმროებად, ქალაქებად (გამომდინარე ზომებიდან, რაც ასევე 
ფანტასტიკურად გაიზარდა). 

1835 წელს გაჩნდა პირველი შეტყობინება სპეციალურად დასვენებისათვის 
ორგანიზებული ფასიანი მოგზაურობების შესახებ დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთი 
ნაპირებიდან ისლანდიის მიმართულებით. რამოდენიმე წლის შემდეგ, აღნიშნული 
იდეის ავტორებმა დააფუძნეს სპეციალური გემთმფლობელი კომპანია (Р&O). 1900 წელს 
აშენდა პირველი სპეციალური გემი, რომელსაც შეეძლო განეხორციელებინა საკრუიზე 
მოგზაურობები მთელი წლის განმავლობაში. სერიოზული მოგზაურობებით 
დაინტერესებული წამყვანი ქვეყნები იყვნენ ინგლისი, აშშ და გერმანია. 

მეორე მსოფლიო ომმა მთელი 10 წლით შეაჩერა საკრუიზე ბიზნესის განვითარება, 
თუმცა 50-ანი წლების დასაწყისიდან სერიოზული თანხები ჩაიდო დიდი წყალწყვის 
(ტონაჟის) გემების შესაქმნელად. 50-ანი წლების დასასრულიდან, როდესაც გაჩნდა 
იაფფასიანი საჰაერო, მათ შორის ტრანსატლანტიკური ხაზები, მკვეთრად შემცირდა 
მოთხოვნილება სახაზო სამგზავრო გემებზე. ამ პერიოდში ბევრი გემი გაიყიდა ან 
გადაკეთდა საკრუიზედ. ამავე პერიოდში, განვითარებულ ქვეყნებთან ჩამოყალიბდა 
რამოდენიმე საკრუიზე რეგიონი - ხმელთაშუა და ბალტიის ზღვები, ჩრდილოეთ ევროპა, 
წყნარი ოკეანის სამხრეთის კუნძულები (ავსტრალია და ახალი ზელანდია), ალიასკა, 
მექსიკა, ჰავაი და კარიბის ზღვის ზღვის აუზი. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმი შეზღუდული შესაძლებლობიე მქონე ადამიანებისათვის 

ერთი შეხედვით ცოტა რთულია გავი-
თავისოთ სათავგადასავლო მოგზაურობები და 
შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები, 
რამდენადაც აღნიშნული მიმართულების ტუ-
რიზმი სოციალური ორიენტაციისაა, მაგრამ 
სწორედ ასეთ საწყისზე ჩამოყალიბდა ეს მიმარ-
თულება ჩრდილოეთ ამერიკაში, რომელმაც არც 
მეტი, არც ნაკლები, მაგრამ 13 მილიარდ 
დოლარიანი ინდუსტრია ჩამოაყალიბა. ამასთან 
ერთად გამოჩნდა იმის შესაძლებლობებიც, რომ სათავგადასავლო ტურიზმის 
ინდუსტრიის გარკვეულ მონაკვეთებზე, გარკვეულ სამსახურებში დასაქმებულიყვნენ 
შშმ პირები. 

ხელმისაწვდომი ტურიზმი (უფრო ზუსტი თარგმანი ამჯერად ვერ მოვნახეთ) - 
როგორც იხმარება დასავლურ სპეციალურ ლიტერატურაში, - ეს არის მუდმივი 
სურვილი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ტურისტული დანიშნულების ადგილები, 
პროდუქტები და მომსახურება ყველა ადამიანისთვის, მიუხედავად მათი ფიზიკური 
შეზღუდვების, ინვალიდობის ხარისხისა და ასაკისა. იგი უნდა მოიცავდეს საჯარო და 
კერძო ტურისტულ ადგილებს. ტერმინი განსაზღვრეს დარსიმ და დიქსონმა (2009 წელს) 
შემდეგნაირად: ხელმისაწვდომი ტურიზმი საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომლებსაც 
აქვთ წვდომის მოთხოვნები, მათ შორის მობილობის, მხედველობის, სმენის და დაშვების 
კოგნიტური ასპექტები, იმოქმედონ დამოუკიდებლად, სამართლიანად და ღირსეულად, 
საყოველთაოდ შემუშავებული სამგზავრო პროდუქტების, მომსახურებისა და პირობების 
გათვალისწინებით. ეს განმარტება ეხება ყველა ადამიანს, მათ შორის იმათ, ვინც 
ბავშვებთან ერთად ინვალიდის ეტლებით მოგზაურობს, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირებსა და ხანდაზმულ მოგზაურებს. 

თანამედროვე საზოგადოება სულ უფრო მეტად შეიცნობს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციის კონცეფციის ამოცანებს. ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა წვდომა, დიზაინი ყველასათვის  და უნივერსალური დიზაინის შესახებ, 
წარმოდგენილია ისეთი ორგანოების საერთაშორისო სიმპოზიუმებზე, როგორიცაა 
ევროკომისია. გადაიდგა ნაბიჯები სახელმძღვანელო პრინციპებისა და საუკეთესო 
პრაქტიკის შესამუშავებლად და ძირითადი რესურსები ამჟამად გამოყოფილია სწორედ 
ამ სფეროში. 

ხელმისაწვდომი ტურიზმის ბაზრის უფრო ღრმა გაგებას ხელი შეუწყო 
ევროკომისიის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, სადაც დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზმა 
შესაძლებელი გახადა ხელმისაწვდომი ტურიზმის გამოწვევების გააზრება. 
ანალოგიურად, ავსტრალიის მდგრადი ტურიზმის კვლევის ცენტრმა დააფინანსა 
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ხელმისაწვდომი ტურიზმის კვლევის პროგრამა, რომელშიც ასახულია კვლევის ბაზა, 
რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია შემუშავდეს ინფორმაცია მოთხოვნაზე, 
მიწოდებასა და კოორდინაციაზე/რეგულირებაზე, რაც აუცილებელია ბაზრის სეგმენტის 
განვითარებაზე. ამჟამად კვლევის პროგრამა ითვალისწინებს, რომ კიდევ სამი 
დაფინანსებული პროექტი ხელს შეუწყობს კვლევითი ბაზის შექმნას, რომელზედაც 
ტურიზმის ინდუსტრია და სამთავრობო მარკეტინგული ორგანოები შეძლებენ მიიღონ 
უფრო საფუძვლიანი გადაწყვეტილებები. 

2008 წლის მდგომარეობით, ევროპაში 50 მილიონზე მეტი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ცხოვრობდა, ხოლო მთელ მსოფლიოში 600 მილიონზე 
მეტი (ხაზი უნდა გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ ამ ადამიანთა რიცხვი, სამწუხაროს, არ 
კლებულობს). ხელმისაწვდომი ტურიზმის ყველა ბენეფიციარის შესაძლებლობის 
გაფართოების შემდეგ, როგორც ეს ზემოთ იყო განსაზღვრული, ეს მაჩვენებელი იზრდება 
ევროპაში დაახლოებით 130 მილიონზე მეტ ადამიანამდე. ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციისა და მსოფლიო ბანკის მიერ 2011 წელს მომზადებული „მსოფლიო 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების შესახებ“ ანგარიშის თანახმად, 
მსოფლიოში 1 მილიარდზე მეტ ადამიანს აქვს გარკვეული ხასიათის ინვალიდობა, 
რომელთაგან თითქმის 200 მილიონს აქვს ფუნქციონირების  სერიოზული სირთულეები. 

გარდა სოციალური შეღავათებისა, ბაზარი საშუალებას აძლევს ახალი 
ინვესტიციებისა და ახალი სერვისული მოთხოვნების მიღებას, რაც იშვიათად არის 
გათვალისწინებული ტურიზმის სექტორის მთავარი მოთამაშეების მიერ. 

ხელმისაწვდომი ტურიზმის ევროპული ქსელის (ENAT) თანახმად, 
ხელმისაწვდომი ტურიზმი მოიცავს: 

 ბარიერის გარეშე მიმართულებებს: ინფრასტრუქტურა და ობიექტები; 
 ტრანსპორტი: საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო, შესაფერისი ყველა 

მომხმარებლისთვის; 
 მაღალი ხარისხის მომსახურება: მოწოდებული კარგად გაწვრთნილი 

პერსონალის მიერ; 
 ღონისძიებები, ექსპონატები, ღირსშესანიშნაობები: ტურიზმში მონაწილეობის 

შესაძლებლობა; 
 მარკეტინგი, სარეზერვო სისტემები, ვებსაიტები და მომსახურება: 

ყველასათვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია 

კონკრეტული საჭიროებები და მოთხოვნები 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოგზაურობის ან ტურისტების მიერ 
აღმოჩენილ სპეციფიკურ საკითხებში შედის: 

 მიუწვდომელი ან მხოლოდ ნაწილობრივ ხელმისაწვდომი ვებსაიტები; 
 აეროპორტიდან ხელმისაწვდომი ტრანსფერის ნაკლებობა; 
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ტურიზმის საფუძვლები

 ინვალიდის ეტლებისთვის ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის ნაკლებობა; 
 კარგად ადაპტირებული სასტუმრო ოთახების ნაკლებობა; 
 ხელმისაწვდომობის საკითხების გადასაჭრელად პროფესიონალი კადრების 

ნაკლებობა; 
 საიმედო ინფორმაციის ნაკლებობა კონკრეტულ ღირსშესანიშნაობაზე 

დაშვების დონის შესახებ; 
 ხელმისაწვდომი რესტო  რნების, ბარებისა და სხვა ობიექტების ნაკლებობა; 
 ადეკვატური ტუალეტების ნაკლებობა რესტორნებსა და საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებში; 
 შშმ პირების გადაადგილებისათვის მოუწყობელი ქუჩები და ტროტუარები; 
 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ტექნიკური 

აღჭურვილობისა და მოწყობილობების ნაკლებობა, როგორიცაა ინვალიდის 
ეტლები, აბანოების და ტუალეტების სკამები და ა.შ. 
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ისტორია-რელიგია 

ისტორიული ტურიზმი 

კულტურული ტურიზმის ერთ-
ერთი ტრადიციული მიმართულება - 
ისტორიული ტურიზმი, ან ტურიზმი, 
რომელიც კონკრეტულ ისტორიასთან 
არის (შეიძლება იყოს) დაკავშირებული, 
მრავალი სახითა და ფორმით შეგვიძლია 
წარმოვიდგინოთ. სახეს და ფორმას 
იმიტომ აღვნიშნავთ, რომ მაგალითად 
ლეგენდარული გიზას ანსამბლი 
(ხეოფსის, ხეფრენისა და მიკერინის პირამიდები), ისევე როგორც ვარძია და უფლისციხე, 
გელათი და ნიკორწმინდა, ჯვარი და სვეტიცხოველი, თუნდაც სულ ახალი - წმინდა 
სამების ტაძარი თბილისში, შეგვიძლია წარმოვადგინოთ როგორც „კულტურული“, 
„კულტურულ-შემეცნებითი“, „მემკვიდრეობითი“ ტურიზმის ძეგლებად - მათი სტილის, 
არქიტექტურის, ინტერიერ-ექსტერიერის, ფრესკებისა და ა.შ. შესაბამისად; ასევე 
შეგვიძლია გარკვეული ძეგლების, განსაკუთრებით ისტორიული ადგილების, 
ისტორიული მოვლენების, პერიოდების, პიროვნებების „ტურისტულ პროდუქტად“ 
ქცევისას, თემატური ორიენტაციის საგანი გავხადოთ უშაუალოდ ისტორია და, ამგვარი 
კონტექსტით, კიდევ უფრო ცნობადი გავხადოთ იგი (ცნობადი გავხადოთ 
აბსოლუტურად სხვა კუთხით, ტურისტული ინტერესის საგნად ვაქციოთ ობიექტები, 
ტერიტორიები, რომელთაც დღემდე მაინც და მაინც არ აღვიქვამდით ამგვარი კუთხით). 

ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან ამგვარი მომენტების მოძიებისათვის დიდი 
ძალისხმევა არ დაგვჭირდება - რამოდენიმე მაგალითი: 

1. ეჭვსგარეშეა, რომ ქ. თბილისში (როგორც დედაქალაქში, უძველეს ქალაქში, 
ისტორიულ-კულტურულ ცენტრში და ა.შ.) ექსკურსიის ორგანიზებისას, 
ნებისმიერი ნორმალურად მომზადებული გიდი შესაბამისი პათოსით 
საუბრობს ლეგენდარული მეფის დავით აღმაშენებლის მიერ თბილისის 
გათავისუფლებაზე, საქართველოს ისტორიაზე საუბრისას არ გამორჩება 
დიდგორის ომი, თუმცა ძალიან ეჭვი გვეპარება, რომ ეს ლეგენდარული 
ადგილი „დიდგორი“ ჩვენთან ჩამოსული ტურისტების თუნდაც 20%-ს ენახოს. 
არა და საუბარი ნებისმიერ კონტექსტში სწორედ მასზეა! 

2. ასევე არ გვეპარება, სამწუხაროდ, ეჭვი იმაშიც, რომ ლეგენდარული სარდალი, 
დიდი მოურავი - გიორგი სააკაძე, ხაზს ვუსვამთ, მომზადებულ 
ექსკურსიამძღოლებს თბილისში ან კასპში მისი ძეგლის დანახვისას 
ახსენდებათ (თუ არ გაახსენდებათ, შეიძლება ძალიან ჩვეულებრივი კითხვა 
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გჩნდეს - ეს ვისი ძეგლია?), ამავე დროს არც არასოდეს ყოლიათ ტურისტები 
მარტყოფსა თუ ტაშისკარში (გნებავთ სხვა ისტორიული ბრძოლების ადგილზე) 
და შეიძლება ვერც ვერაფერი თქვან მათ შესახებ; 

3. 300 არაგველის საარაკო გმირობას ძალზე ხშირად ადარებენ ხოლმე 
ლეგენდარული 300 სპარტელის ისტორიას; თუმცა აქაც, სამწუხაროდ, 
ისტორიის, ადგილმდებარეობის და ა.შ. ცოდნის სერიოზული დეფიციტი 
გვაქვს. არა და შადარეთ, როგორ რეკლამას უკეთებენ ბერძნები საკუთარ 
ქვეყანას, მათ შორის 300 სპარტელს, არგონავტებს და რას ვაკეთებთ ჩვენ 
ანალოგიური მიმართულებით. 

ასეთი ჩამონათვალის გაგრძელება დაუსრულებლად შეიძლება. ეს იმის 
მაჩვენებელია, რომ ე.წ. „ტურისტული პროდუქტი“ არსებობს, საჭიროა მისი 
ადექვატურად დანახვა, წაკითხვა, შეფუთვა და ტურისტული ბაზრისათვის შეთავაზება. 

აქვე, არ იქნება ცუდი, თუ ცოტა უფრო კვალიფიციურად გავეცნობით გარკვეულ 
განმარტებებსაც, მაგალითად ისტორიული ძეგლი - ტერმინი, რომელიც შემუშავებული 
და ჩამოყალიბებულია იკომოსის მიერ. 

„იუნესკოსთან“ არსებულმა ძეგლთა დაცვის ორგანიზაციამ (იკომოსი) ვენე-
ციაში 1964 წელს მოწვეულ მე-2 საერთაშორისო კონგრესზე შემუშავებულ დოკუმენტში - 
„ვენეციური ქარტია“ სცადა ჩამოეყალიბებინა „ძეგლის“ ცნების ზოგადი პრინციპები. 
ქარტიის ზოგადი დებულებებია: 

ა) „ძეგლის ცნების განსაზღვრა გულისხმობს, ყოველგვარ ობიექტს, რომელიც 
ინტერესს წარმოადგენს არქეოლოგიური, ესთეტიკური და ეთნოგრაფიული 
თვალსაზრისით. ეს განსაზღვრა ითვალისწინებს აგრეთვე ძეგლის 
ტერიტორიაზე ნაპოვნ საგნებს“. 

ბ) „ღირსშესანიშნავი ადგილის განსაზღვრა გულისხმობს ბუნების, ადამიანის ან 
ბუნებისა და ადამიანის მიერ ერთად შექმნილ ობიექტების ერთობლიობას, 
რომელთა დაცვას საზოგადოებრივი მნიშვნელობა აქვს“. 

ისტორიული ძეგლის ცნება მოიცავს არა მარტო არქიტექტურულ ნაგებობას 
არამედ მის გარემო ლანდშაფტსაც. 

გ) „ისტორიული ძეგლის ცნება გულისხმობს ცალკეულ არქიტექტურულ 
ნაგებობას და აგრეთვე ქალაქისა და სოფლის მთელ კომპლექსებს, 
დაკავშირებულთ განსაზღვრულ კულტურასთან, ფაქტთან ან ისტორიულ 
მოვლენასთან. ეს ცნება მოიცავს არა მარტო ღირსშესანიშნავ, გამოჩენილ ძეგლს, 
არამედ გაცილებით შეუმჩნეველს, მოკრძალებულს, რომელიც მომავალში 
მნიშვნელოვან კულტურულ ღირებულებას შეიძენს“. 

„ვენეციურ ქარტიაში“ ძეგლის ასეთი განსაზღვრაც არის: 

დ) „ობიექტები და ადგილები, სადაც ნაპოვნია ან იგულისხმება (მოსალოდნელია) 
გამქრალი კულტურის კვალის პოვნა“. 
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სხვადასხვა ქვეყნებს ისტორიული ძეგლების მეტ-ნაკლებად განსხვავებული 
კლასიფიკაცია აქვთ. მაგალითად: 

ბელორუსია - ისტორიულ-კულტურული ღირებულება; 

პოლონეთი - ისტორიის ძეგლი (დაცვის სტატუსით); 

აშშ - ეროვნული ისტორიული ძეგლი; 

საფრანგეთი - ისტორიული ძეგლი (შეიძლება მიენიჭოს განსაკუთრებული 
სტატუსი როგორც მოძრავ, ასევე უძრავ ძეგლებს, საეკლესიო და 
საერო ნივთებს და თვით საარქივო დოკუმენტებსაც კი). 

ისტორიული ტურიზმის კიდევ ერთ სახესხვაობად შეგვიძლია განვიხილოთ 
გენიალოგიური ტურიზმი, მითუმეტეს, რომ ჩვენს ქვეყანას ამ მიმართულებით მუშაობის 
რეალური რესირსიც გააჩნია. 

გენეალოგიური ტურიზმი, რომელსაც ზოგჯერ ძირძველ ტურიზმსაც უწოდებენ, 
ტურიზმის ბაზრის სეგმენტია, რომელიც მოიცავს ტურისტებს, რომლებსაც აქვთ 
ოჯახური კავშირი დასასვენებელ ან წინასწარ შერჩეულ ღირსშესანიშნავ  ადგილთან. ეს 
გენეალოგიური ტურისტები მიემგზავრებიან თავიანთი წინაპრების მიწაზე, რათა 
მიეცეთ თავიანთ (ოჯახის, გვარის და ა.შ.) წარსულთან გაერთიანებისა და „წინაპრების 
ნაკვალევზე გავლის” შესაძლებლობა. 

გენეალოგიური ტურიზმი გლობალური ინდუსტრიაა, თუმცა ის უფრო 
თვალსაჩინოა ქვეყნებში, რომლებმაც განიცადეს მასობრივი ემიგრაცია ისტორიის 
გარკვეულ მომენტში და, შესაბამისად, აქვთ დიასპორების დიდი გლობალური ქსელი. 

ევროპა 

გენეალოგიური ტურიზმი ჩაისახა ირლანდიაში; ოფიციალურად 
რეგისტრირებულმა გენეალოგიურმა ტურიზმმა პიკს მიაღწია 2000 წელს, როდესაც 
კუნძულზე 116,000 გენეალოგიური ვიზიტორი იმყოფებოდა. ირლანდიის ტურიზმის 
სამმართველომ 2004 წელს შეაჩერა  გენეალოგიის მიხედვით ვიზიტორთა რაოდენობის 
რეგისტრაცია და მისი ამჟამინდელი დონე უცნობია. შოტლანდიამ 2009 წელს მოაწყო 
ფესტივალის „სამშობლოში დაბრუნება“ (Homecoming Festival), გენეალოგიური 
ტურისტების მოსაზიდად. 

გენეალოგიური ტურიზმი ძალზე გავრცელებულია ცენტრალური ევროპის 
ქვეყნებში, სადაც მეორე მსოფლიო ომმა გამოიწვია მოსახლეობის მასიური მიგრაცია. 
კერძოდ, ძალიან პოპულარული და მზარდია ებრაული გენეალოგიური ტურიზმი. 

აფრიკა 

ბევრი აფრო-ამერიკელი და სხვა აფრიკული დიასპორის წარმომადგენელი,  
მოტივირებული იყო გამგზავრებულიყო ისტორიუულ სამშობლოში, ალექს ჰეილის 
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ყველაზე გაყიდვადი წიგნი-ბესტსელერის და 1977 წლის სატელევიზიო მინი სერიალის 
„ფესვების“ წყალობით. ყველაზე ხშირად მოინახულებადი ტერიტორიებია: კეიპ-კოსტი 
და ელმინა განაში, სენეგალში გორის კუნძული, ჯუფური გამბიაში და ბაია ბრაზილიაში. 
აფრიკის მთავრობებმა აღიარეს ეს შესაძლებლობა ტურიზმის განვითარებისთვის. 
მაგალითად, განაში მთავრობებმა, რომლებიც ცვლიდნენ ერთმანეთს, ტურიზმის 
სამინისტროს მეშვეობით განახორციელეს ღონისძიებები აფრიკის დიასპორების 
მოზიდვისათვის განაში, მათ შორის: 1999 წელს აფრიკულ-აფრო-ამერიკული სამიტი, 
ბიენალური პან-აფრიკული ისტორიული თეატრალური ფესტივალი, ემანსიპაციის 
დღის დღესასწაული. 

გენეალოგიური ტურისტები ხშირად მონაწილეობენ თავიანთი წინაპრების 
ისტორიის კვლევის პროცესში; აციფრულ ისტორიულ ჩანაწერებზე (ელექტრონული 
ბაზები) დაშვება, ისევე როგორც ბოლო წლების დნმ-ის კვლევა, საშუალებას მისცემს 
ხალხის სულ უფრო მზარდ რაოდენობას მოახდინოს მათი წინაპრების სამშობლოს 
იდენტიფიცირება. 

ამ გასახედიდან, მოდით, საკუთარ სამშობლოს, მის ადექვატურ პოტენციალს 
შევხედოთ. ერთის მხრივ, საინტერესოა ყველა ის ქვეყანა და ადგილი, სადაც შეიძლება 
ჩვენი ისტორიული წინაპრების კვალს მივაკვლიოთ - თურქეთი, ისრაელი, საბერძნეთი, 
საფრანგეთი, ესპანეთი, ირანი, აშშ, იტალია, გერმანია, ჰოლანდია, ავღანეთი, სირია, 
რუსეთი, ბულგარეთი, და მრავალი სხვა ქვეყანაა, რომელიც უნიკალურ საიდუმლეობას 
თუ ნაცნობ ისტორიას ინახავს საქართველოსა და ქართველების შესახებ (როგორც ჩვენი 
დიასპორის განთავსების ადგილები); და მეორეს მხრივ, ჩვენი ქვეყანა, როგორც სხვა 
ქვეყნების დიასპორების წარმომადგენელთა განთავსების ადგილი. შემთხვევითი ხომ არ 
არის, რომ საქართველოში „მშვიდად გრძნობენ თავს“ არაერთი რელიგიური 
მიმდინარეობის („კაცი იყავ კაცური და სადაც გინდა იქ ილოცე“) და ერის 
წარმომადგენლები: საქართველო მეორე ისტორიული სამშობლოა ქართველი 
ებრაელებისათვის, საქართველომ „უსამშობლოვა“ გერმანიიდან გადმოსახლებულ 
შვაბებს, საქართველოში გაატარეს თავიანთი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი არა ერთი 
ქვეყნის ცნობილმა ადამიანებმა და ა.შ. ისე, რომ აღნიშნული მიმართულებით ტურიზმის 
განვითარება არა მარტო საინტერესო, არამედ მეტად რენტაბელურიც შეიძლება იყოს, თუ 
მას ჭკვიანურ კონცეფციაზე დავაფუძნებთ. 
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არქეო-ტურიზმი ან არქეოლოგიური 
ტურიზმი კულტურული ტურიზმის ფორმაა, 
რომლის დანიშნულებაა საზოგადოებრივი 
ინტერესის პოპულარიზაცია არქეოლოგიაში 
და ისტორიული ადგილების დაცვა. 

არქეოლოგიურ ტურიზმს შეუძლია 
მოიცავდეს საზოგადოებრივ არქეოლოგიურ 
პროპაგანდასთან დაკავშირებულ ყველა პრო-
დუქტს, მათ შორისაა არქეოლოგიური ძეგლე-
ბის, მუზეუმების, ინტერპრეტაციის ცენტრების მონახულება, ისტორიული მოვლენების 
რეკონსტრუქცია და ადგილობრივი პროდუქტების, ფესტივალების, ან თეატრების 
„აღმოჩენა“. 

როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიისა და კულტურის ცნობადობისათვის 
აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტი, არქეოლოგია და აქედან მომდინარე 
„არქეოლოგიური ტურიზმი“ შეგვიძლია განვიხილოთ არა მხოლოდ როგორც 
კულტურული, არამედ როგორც „ისტორიული“, როგორც „სპეციალიზებული 
ტურიზმის“ უაღრესად პოპულარული ფორმა. საერთაშორისო პრაქტიკიდან ყველაზე 
პოპულარული მაგალითების (ტუტანჰამონის სამარხი - ეგვიპტეში, ტერაკოტას არმია - 
ჩინეთში იხ. სურათი, ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები, 
სტოუნჰენჯი და ეივბერი - ინგლისში, ალტამირის მღვიმის კედლის მხატვრობა - 
ესპანეთი და სხვა მრავალი) გახსენება ვფიქრობთ საკმარისია იმისათვის, რომ 
წარმოვიდგინოთ აღნიშნული მიმართულების როგორც წმინდა ტურისტული, ასევე მისი 
სოციალურ-ეკონომიკური ღირებულება. 

არქეოლოგიური ტურიზმისათვის საქართველოში არსებული ადექვატური 
პოტენციალის აღნიშვნისათვის მხოლოდ რამოდენიმე (თუმცა მსოფლიოში აღიარებულ) 
მაგალითს მოვიყვანთ: 

1. დმანისი - პრეისტორიული ადამიანების სამარხები („ზეზვა“ და „მზია“), 
რომელთა ასაკი 1.8-2.0 მილიონი წლით არის განსაზღვრული. კარგად უნდა 
გვახსოვდეს, რომ აღნიშნული არქეოლოგიური აღმოჩენა მეოცე საუკუნის  
უდიდეს შესაბამის აღმოჩენათა კლასიფიკატორში მესამე ადგილზეა - 
ვფიქრობთ ამით ყველაფერია ნათქვამი მის ისტორიულ-კულტურულ და 
„ტურისტულ“ ღირებულებაზე; 

2. უკვე ისტორიად ქცეული ქ. ვანის გათხრები (არგონავტიკისა და კოლხეთის 
სამეფოს ისტორია და კულტურა), არმაზისა და ძალისის არქეოლოგიური 
გათხრები (მცხეთის რაიონი), „ყაჩაღიანისა“ და „გრაკლიანის გორის“ 
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გათხრები, სადაც მოძიებულმა და ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუხსნელმა 
არტეფაქტება ჩვენი ქვეყნის მიწაზე არსებული მაღალი ცივილიზაციის კვალი 
(მათ შორის დღემდე უცნობი ახალი დამწერლობა) ჩვენს წელთააღრიცხვამდე 
მე-10-15-ე და მე-20-ე საუკუნეების მიღმაც გადაიტანეს.  

მსგავსი მაგალითების (როგორც შესწავლილის, ასევე შეუსწავლელის) ჩამოთვლა 
ნამდვილად შეიძლება და ეს კიდევ ერთი მაგალითი/მიმართულება თანამედროვე 
ტურიზმის ნაირგვარობიდან/ნაირფერობიდან იმის სადემონსტრაციოდაც, თუ რა 
პოტენციალის მფლობელნი ვართ და რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული 
სიმდიდრეებისადმი კვალიფიციური დამოკიდებულება. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსოფლიო გამოცდილებით არქეოლოგიური ტურიზმი 
ძალზე სახიფათო ზღვარზეა არქეოლოგიური ძეგლების პოპულარიზაციასა და 
რეგიონის კულტურულ მემკვიდრეობას შორის;  გაუფრთხილებლობისა და 
გადამეტებული დატვირთვის გამო (თუნდაც ჩვენი მაგალითი - უფლისციხე, სადაც 
მხოლოდ უკანასკნელი 4-5 ათწლეულის პერიოდში, ძეგლია გადამეტებული 
დატვირთვისა და არასათანადო ყურადღების გამო ტურისტების ფეხქვეშ „გაცვდა/გაქრა“ 
კლდეში ნაკვეთი კიბეები, რომელიც ისტორიულ ქალაქს მთელ სიმაღლეზე ასდევდა) 
აყენებს რა ამ უკანასკნელს ძალზე სერიოზულ ზიანს, ამით ის იქცევა ინვაზიურ 
(ადამიანის საქმიანობის შედეგად გავრცელებული ბიოლოგიური სახეობა, რომლის 
გავრცელებაც ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას საფრთხეს უქმნის) ტურიზმად. 
არქეოლოგებმა გამოთქვეს შეშფოთება, იმასთან დაკავშირებით, რომ ტურიზმი ხელს 
უწყობს წარსულის დანახვისა და გაცნობის სპეციალურ გზებს. როდესაც არქეოლოგიურ 
ადგილებს ტურისტული სააგენტო მართავს, ბილეთების საფასური და სუვენირების 
შემოსავლები შეიძლება პრიორიტეტად იქცეს და რჩება კითხვა, ღირს თუ არა შესაბამისი 
საიტის, თვითონ ღირსშესანიშნაობის, ობიექტის  გახსნა ფართო საზოგადოებისთვის, თუ 
დარჩეს დახურული და ამით გადარჩეს უეჭველი დააზიანებისაგან? შეუცვლელი (ძალზე 
დიდი ისტორიული ღირებულების მქონე) არქეოლოგიური მასალების დაზიანება ხდება 
არა მხოლოდ პირდაპირ, მაგალითად, როდესაც ისტორიული ნაშთების (არტეფაქტების) 
მოწესრიგებული განლაგება ირევა, იცვლება, ნადგურდება ან იძარცვება, არამედ, 
ხშირად, ის ტურისტული ობიექტების არასათანადოდ დაგეგმილი განვითარების 
არაპირდაპირი შედეგია, ისეთების, როგორიცაა სასტუმროები, რესტორნები, გზები და 
მაღაზიები. მათ, არასწორი განლაგების/გაშენების შემთხვევაში (რაც ჩვენთან საკმაოდ 
ხშირად ხდება, კლასიკური მაგალითი იყო მდ. ვერეს წყალდიდობა ქ. თბილისში) 
შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ გარემო ისე, რომ გამოიწვიონ წყალდიდობა, 
მეწყერი ან ძირძველი ისტორიული ობიექტების ნგრევა. 
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მომლოცველობითი ტურიზმი 

ტურიზმის აღნიშნული მიმართულების საფუძ-
ველია სხვადასხვა კონფესიების ადამიანების რელიგიური 
მოთხოვნილებები. რელიგიური მიზნით მოგზაურობა 
(მომლოცველობა) - ტურიზმის უძველესი მიმართულე-
ბაა, რომელსაც ძალზე ღრმა ისტორიული ფესვები გააჩნია 
(ერთ-ერთი უძველესი „ტურისტები“ ალბათ იყვნენ 
შუასაუკუნის მომლოცველები, რომლებიც მასიურად 
მიდიოდნენ წმინდა მიწაზე. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, 
რომ რელიგიურ ნიადაგზე გაჩაღებული ომი ევროპელ 
ჯვაროსნებსა და მუსულმანური რელიგიის დაცველებს 
შორის იერუსალიმისათვის, არა ერთი წელი გაგრძელდა).  

ჩვეულებრივ ასეთი სახის მოგზაურობის მიზანია 
ის, რომ მორწმუნეებს შეექმნათ შესაძლებლობა თაყვანი 
სცენ იმ ადგილებს და წმინდანებს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მათ 
რელიგიურ მრწამსთან (ქრისტე, ბუდა, მუჰამედი), მოციქულებთან, ილოცონ 
სასწაულმოქმედი ხატების წინ, გაიბანონ იორდანეში (ქრისტიანები) და სხვა წმინდა 
წყლებში, აღასრულონ რელიგიური წეს-ჩვეულებანი. რელიგიური წეს-ჩვეულებების 
შესაბამისად მომლოცველობითი მოგზაურობა უნდა გრძელდებოდეს არანაკლებ 10 
დღისა. თვით სიტყვა მომლოცველობა (pilgrimage/паломничество) წარმოიშვა სიტყვა 
„პალმიდან“ - პალმის რტოდან, რომლითაც იერუსალიმის მცხოვრებნი მიეგებნენ 
იესო ქრისტეს. ხოლო ხალხს, რომლებიც ასე მოგზაურობენ - მომლოცველები 
(პილიგრიმები) ქვიათ. 

სხვა რელიგიებშიც არის ამდაგვარი ჩვეულებები:  

1. ხაჯი - მუსულმანების მოგზაურობა მექაში, კერბელსა და ნედჯეფში. აქ ისინი 
მონაწილეობას იღებენ სხადასხა სახის რიტუალებში. 

2. კორა - რიტუალური ლაშქრობა ინდურ, ბუდისტურ და ტიბეტურ რელიგიაში. 
3. ბუდისტებისათვის - მოგზაურობა ლხასში (ჩინეთი) 
4. ინდუსებისათვის - მოგზაურობ ილახაბადაში და ბარანასში (ბენარესი, 

ინდოეთი) 
5. ბუდისტებისათვის და სინტოისტებისათვის - მოგზაურობა ნარაში (იაპონია) 

მომლოცველობითი (რელიგიური) ტურიზმის ზემოქმედება მსოფლიოს 
ცალკეული ქვეყნებისა და რეგიონების, პირველ რიგში თვით რელიგიურ ცენტრებზე, 
უაღრესად სერიოზულია. აღნიშნული განპირობებულია იმითაც, რომ პილიგრიმები 
წმინდა ადგილებში ტოვებენ საკმაოდ სერიოზულ თანხას, რომელსაც ისინი 
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ტურიზმის საფუძვლები

მოგზაურობის პერიოდში შესაწირების სახით აგროვებენ და რომლითაც სერიოზულ 
დახმარებას უწევენ წმინდა ადგილებში მუდმივად მაცხოვრებელ ადამიანებს. 

მომლოცველობითი (რელიგიური) ტურიზმის ძირითადი ცენტრებია 
იერუსალიმი, მექა, მედინა, რომი. ჩვენი ქვეყნის სინამდვილეში ასეთივე მნიშვნელობის 
საერთაშორისო ცენტრები უნდა გახდნენ მცხეთა, ზუგდიდი, ბათუმი, რომლებსაც 
ამისათვის ძალზე სერიოზული შესაძლებლობები გააჩნიათ. 

მომლოცველობასთან მიახლოებული ტურისტული ნაკადების ორგანიზებას 
აკეთებს რელიგიური ხასიათის კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი. ასეთი 
მოგზაურობები შესაძლებელია იყოს უფრო ხანმოკლე პერიოდიანი, ვიდრე 
პილიგრიმების მოგზაურობა; მათი ორგანიზება შესაძლებელია წლის ნებისმიერ 
პერიოდში, რამდენადაც არ არის აუცილებელი მათი საკულტო დღესასწაულებთან 
დაკავშირება. განვითარება ჰპოვა ასევე სამეცნიერო მოგზაურობებმა რელიგიის 
შესწავლის მიზნით. 

მომლოცველობითი ტურიზმის განვითარებაში განსაკუთრებული ადგილი 
უკავია  წმინდანების ნაწილებს, სამარხებს, ტაძრებს,  მეჩეთებს, პაგოდებს, სინაგოებს და 
სხვ. დღეს  მსოფლიოს უდიდესი რელიგიების მიმდევრები წმინდა მიწად მიიჩნევენ 
პალესტინის ტერიტორიას, ხოლო სიწმინდეების ცენტრად იერუსალიმს,  ვენეციელი 
ისტორიკოსის, სანუდოს ცნობით იერუსალიმში მხოლოდ მოსალოცად ჩასულ ქართვე-
ლებს ქონდათ  უფლება „გაშლილი დროშებით“  ცხენებზე ამხედრებულნი შესულიყვნენ.  
ქართველებს იერუსილიმში ოცდაათამდე ტაძარი და მონასტერი ეკუთვნოდათ, 
რომლებიც დღეისათვის სომხებს და ბერძნებს  ეკუთვნით. თავისი მნიშვნელობით 
გამოირჩეოდა ჯვრის მონასტერი, რომელიც მე-18 ს-მდე მართლმადიდებლურ ეკლესიას 
ეკუთვნოდა. ჯვრის მონასტრის ერთ-ერთი  სვეტის ფრესკაზე გამოხატულია შოთა 
რუსთაველი. ქრისტიანული სამყაროს უმთავრესი სიწმინდეებია ის ადგილები, სადაც 
მაცხოვარი იშვა, ცხოვრობდა, ეწამა და მკვდრეთით აღდგა. წმინდა მიწიდან აღებულ 
სიწმინდეებს - სანთელს,მიწას, ნაკურთხ წყალსა და ზეთს - უდიდესი სასწაულებრივი 
ძალა აქვს. იმისათვის რომ საკუთარი თვალით იხილოს ქრისტეს სასწაული და წმინდა 
ადგილების მადლი შეიგრძნოს, რელიგიურ დღესასწაულებზე მსოფლიოს სხვადასხვა 
კუთხიდან იქ  უამრავი მორწმუნე  ჩადის.  

მთელ მსოფლიოში  ტურისტული ინტერესების ობიექტთა 90%-ზე მეტი 
დაკავშირებულია რელიგიასთან. მაგალითად, იტალიაში, კერძოდ რომში, მომლოცვე-
ლობის რელიგიური და კულტურულ–ისტორიული მიზნებით დაახლოებით 30 მლნ. 
ტურისტი მოგზაურობს. პარიზში ტურისტების ინტერესების ობიექტთა 45% 
ქრისტიანობას უკავშირდება. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარშია ერთ-ერთი უდიდესი 
ქრისტიანული  რელიქვია - იესო ქრისტეს ეკლის გვირგვინი. 1063 წლამდე იგი 
იერუსალიმში იყო დაცული, საიდანაც  იგი ბიზანტიელი იმპერატორების სასახლეში, 
კონსტანტინეპოლში გადაიტანეს.  იმპერიის უკანასკნელი იმპერატორი კი იძულებული 



274

გახდა რელიქვია ვენეციაში გადაეტანა. 1238 წელს საფრანგეთის მეფემ ლუდოვიკო IX 
გვირგვინი ბიზანტიელი იმპერატორისგან მოიპოვა და 1239 წლის 18 აგვისტოს  პარიზის 
ღვთისმშობლის ტაძარში დაასვენა. 

ქრისტიანულ სამყაროს იესოს სამი ხელთუქმნელი გამოსახულება აქვს: ერთი - 
პირსახოცზე, სახეზე დაფარებისას აღბეჭდილი გამოსახულება, მეორე - ტურინის 
სუდარისეული და მესამე - ზუგდიდის კვართზე გამოჩენილი ხატი. 

ტურინის გარდამოხსნა უძველესი სისხლის წვეთებიანი ტილოს ქსოვილია,  იგი 
წმინდა ნივთად არის მიჩნეული. გადმოცემის მიხედვით სწორედ ამ ქსოვილში შეახვიეს 
ქრისტე ჯვარცმის შემდეგ. მას დიდი რუდუნებით ტურინის იონე ნათლისმცემლის 
სახელობის ტაძარში ინახავენ. XX ს-ში ტურინის გარდამოხსნა ოთხჯერ გამოფინეს 1998 
წლის პირველ დღეს იგი 9 ათასმა ადამიანმა მოილოცა, 2000 წლის 12-22 ოქტომბერს 2,5 
მილიონმა ადამიანმა იხილა. 2025 წელს ისევ გამოფენენ, ვარაუდობენ რომ მას 7 
მილიონზე მეტი ადამიანი მოინახულებს. 

იტალია ყოველწლიურად, მომლოცველების გარდა 39 მლნ. ტურისტს მასპინძ-
ლობს. ისრაელის ეროვნულმა ავიაკომპანიამ EL AL  გააფორმა შეთანხმება ვატიკანთან 7 
მლნ. მომლოცველის გადაყვანასთან დაკავშირებით საიუბილეო დღესასწაულების 
წლებში. ისრაელი – ეს არის ქვეყანა სადაც ჰაერიც კი გკვებავს. მსოფლიოს ყველა 
ქვეყნიდან ისრაელში ტურისტული სააგენტოები სთავაზობენ მოგზაურობას 
დასვენებით,  ექსკურსიებს და სამლოცველო ტურებს. ტურისტებს სურვილი აქვთ 
თავიანთი თვალით იხილონ ბიბლიური და სახარებისეული ისტორიული ცენტრები, 
ებრაელების წმინდა სალოცავი - „გოდების ანუ დასავლეთის კედელი“, მეფე დავითის 
აკლდამა - ქვის დიდი სარკოფაგი, ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი წმინდა სალოცავი 
- საიდუმლო სერობის ოთახი, კლდეში გამოკვეთილი სამარხი - „უფლის საფლავი“, 
სადაც ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად, ჯვარცმიდან ჩამოხსნილი იესოს სხეული 
სამი დღე ესვენა. 

საქართველო გამორჩეულია არა მარტო  ბუნებრივი ტურისტულ-რეკრიაციული 
რესურსებით არამედ, მსოფლიო მნიშვნელობის ქრისტიანული სიწმიდეებით.  

საქართველოშია იესო ქრისტეს ხელთუქმნელი კვართი. უფლის კვართი 
საქართველოში ჩამოიტანა მცხეთელმა ებრაელმა ელიოზმა, რომელიც საგანგებოდ იყო 
გამოძახებული იერუსალიმში ქრისტეს სამჯავროზე, მაგრამ ელიოზს მონაწილეობა არ 
მიუღია ამ უსამართლო მსჯავრში, პირიქით, იწამა ქრისტე, როგორც მესია, მხსნელი 
კაცობრიობისა და ქრისტეს ჯვარსმცმელი ჯარისკაცებისაგან უფლის კვართიც 
გამოისყიდა. მან ეს უდიდესი სიწმინდე მოწიწებით წამოაბრძანა საქართველოში, 
მცხეთასთან მას მისი და - სიდონია მიეგება, რომელმაც ჩაიკრა თუ არა გულში კვართი, 
დიდი მწუხარებისა გამო, სული განუტევა. იმხანად ქართლში მეფობდა წარმართი მეფე 
ადერკი. მას ძალიან მოეწონა უფლის კვართი და მისი მისაკუთრება განიზრახა, მაგრამ 
უფლის განგებით, სიდონიას ხელიდან ვერაფრით გააშვებინეს კვართი და სამეფო ბაღში 
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მასთან ერთად დაკრძალეს. დიდხანს კაცთათვის დაფარული იყო კვართის 
ადგილსამყოფელი, მაგრამ წმინდა ნინოს ლოცვითა და ღვაწლით იგი კვალვ 
გამობრწყინდა და თავისი სასწაულებით მრავალი მოაქცია ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე. იმ 
ადგილას სვეტიცხოვლის ტაძარი აშენდა, ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს დგას სვეტი, 
რომლის ძირშიც დაფლულია ეს უდიდესი სიწმინდე. 

ღვთისმშობლის  კვართი მისსავე წილხვდომილ ქვეყანაში, კერძოდ ზუგდიდის 
ისტორიულ მუზეუმში ინახება. (15 ივლისია მასზე მთხვევის დღე) ამავე მუზეუმში 
დაცულია წმინდა მარინეს მკლავი, წმინდა კვირიკეს ხელი, წმინდა გიორგისა და წმინდა 
იოანე ნათლისმცემლის ძვლების ნაწილები. წმინდა ნაწილები მოთავსებულია 
ვერცხლით მოჭედილ პატარა ზომის ყუთში, რომელიც შემკულია ძვირფასი თვლებითა 
და ღვთისმშობლის გამოსახულებით. მას ამშვენებს წარწერა, საიდანაც ვგებულობთ, რომ 
ის შეუმკია ლევან II დადიანს.  კვართის პირველი სასწაული 632 წელს არის 
დაფიქსირებული. ღვთისმშობლის  კვართმა ორჯერ გადაარჩინა ბიზანტიის 
დედაქალაქი კონსტანტინეპოლი სარაცინელთა და ეგვიპტელთა შემოსევების დროს. 
ერთი სასწაული საქართველოში 1891 წელს დაფიქსირდა. ყაჩაღებმა ხობის მონასტრიდან 
კვართი გაიტაცეს. 3 დღის შემდეგ უეცრად კვართი ცისკრის ვარსკვლავით განათებულ 
ადგილზე იპოვეს. 

წმიდა მამათა გადმოცემით საქართველო არის დედა ღვთისმშობლის წილხვედრი 
ქვეყანა. წმიდა მარიამმა გამოარჩია კეთილმორწმუნე კაპადოკიელი ასული ნინო, 
რომელსაც ოცნებად ჰქონდა გადაქცეული იმ ქვეყნის ნახვა, სადაც მაცხოვრის წმიდა 
კვართი ინახებოდა და დღემუდამ ევედრებოდა ღვთისმშობელს, დახმარებოდა ამ წმიდა 
მიზნის განხორციელებაში. წმიდა ნინოს სასწაულმოქმედი ჯვარი სიონის საკათედრო 
ტაძარში ინახება და მას წმიდა ნინოს ხსენების დღეს გამოაბრძანებენ (27 იანვარს)  
მლოცველთა თაყვანსაცემად და ამბორსაყოფად. წმიდა ნინოს საფლავი კი ბოდბეშია 
(სიღნაღის რაიონი), რომელიც დღეს, სხვა ღირსშესანიშნაობებთან ერთად, უამრავ 
ტურისტს იზიდავს. ქართლის მეფე მირიანმა რომის იმპერატორს კონსტანტინე დიდს 
სთხოვა მღვდლების გამოგზავნა. კონსტანტინემ გამოუგზავნა ანტიოქიის ეპისკოპოსი 
იოანე, ორი მღვდელი და სამი დიაკონი, ჯვარი და მაცხოვრის ხატი, დედამისის, ელენეს 
მიერ იერუსალიმში ნაპოვნი ჯვრის ნაწილი და მაცხოვრის ჯვრის სამჭვალისი. ეს 
სიწმინდეები შუა საუკუნეებში სამცხეში ინახებოდა, მაგრამ თურქთა შემოსევები რომ 
გახშირდა სიწმინდეები სიონის ტაძარში გადმოიტანეს. ქრისტეს მეთორმეტე მოციქული, 
სიმონ კანანელი, ქადაგებდა სამეგრელოში, სვანეთსა და აფხაზეთში, იქვე გარდაიცვალა, 
დაკრძალულია ახალ ათონში. აფხაზეთშივე, სოფელ კამანში, აღმოაჩინეს რამდენიმეჯერ 
გაუჩინარებული იოანე ნათლისმცემელის თავის ქალა. ეს სიწმიდე შემდგომ სირიაში, 
ქალაქ დამასკოში აღმოჩნდა - ასვენია მეჩეთში, რადგან მუსულმანები იოანეს დიდ 
წინასწარმეტყველად თვლიან. ქრისტეს  მოციქული  მადათას საფლავი კი გონიოშია. 
წამოვიდა ანდრია მოციქული, გადმოვლო მთა, რომელსაც რკინის ჯვარი ეწოდება. ეს მთა 
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ბორჯომ-ხარაგაულის პარკის ტერიტორიაზეა. წმიდა ნინოსებრ საგანგებო მისიით 
ცამეტი ასურელი მამა გადმოლახავს საქართველოს საზღვრებს.  საქართველოს მძიმე 
პოლიტიკური ვითარებისა და ქრისტეს მოძულე დამპყრობთაგან იდეოლოგიური 
დათრგუნვის პირობებში, ეს მამები, წმ. იოანე ზედაზნელის მეთაურობით, თავისი 
წილხვედრი ქვეყნის გადასარჩენად წარმოგზავნა თვით დედა ღვთისმშობელმა. დღეს 
მათი  საფლავები უდიდესი ქრისტიანული საწმიდებია.  

მადლის ქვა.  ერთხელ წმინდა მამა დავით გარეჯელი იერუსალიმის მოსალოცად 
გაეშურა, მაგრამ როცა ქალაქს მიუახლოვდა, თავი წმიდა ქალაქში შესვლის ღირსად არ 
ჩათვალა, მხოლოდ შორიდან ხილვით დაკმაყოფილდა, კარიბჭესთან დადგა და 
მხურვალე ლოცვას შეუდგა. წამოსვლისას სამი ქვა აიღო და საქართველოსკენ გამოეშურა. 
იმ ღამეს იერუსალიმის პატრიარქს ანგელოზი გამოეცხადა და აუწყა: იერუსალიმის 
მოსალოცად ღვთის მონა დავითი მოვიდა და სარწმუნოებით მთელი იერუსალიმის 
მადლი მიაქვს. დააწიე მდევარნი და სამი ქვიდან ორი დაიტოვე, ერთი კი გაატანე, თუ არ 
გინდა, რომ ქალაქი სრულიად განიძარცვოს მადლისგანო. იერუსალიმის პატრიარქს 
მაშინვე გამოეღვიძა და ანგელოზის ბრძანებული აღასრულა. მამა დავითმა ორი ქვა 
პატრიარქს დაუტოვა, ერთი კი გარეჯის უდაბნოში ჩამოიტანა. ეს ქვა დღეს თბილისის 
სიონის საკათედრო ტაძარშია და კურნების სასწაულებრივი მადლითაა აღვსილი. 
საქართველოს  მსოფლიო მნიშვნელობის ქრისტიანული სიწმიდეებიის მოკლე 
დახასიათებაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ მას შეუძლია გაუწიოს ღირსეული 
კონკურენცია ცნობილ ტურისტულ ქვეყნებს. 

ვრცელი მასალა საერთო ინფორმაციისა და ზოგადი განათლებისთვის იხილე 
დანართში #6 
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 „შავი“ (მწუხარების)/კატასტროფების ტურიზმი 

 კატასტროფების ტურიზ-
მი - ეს არის ცნობისმოყვარეობის 
მიზნით კატასტროფის ზონაში 
გამგზავრების აქტი. ასეთი ტუ-
რის დროს შეიძლება უასიამოვ-
ნებებს შევხვდეთ, თუ ჩვენი 
მოქმედება ხელს შეუშლის უბე-
დურების ზონაში გადარჩენის, 
დახმარებისა და აღდგენით ოპე-
რაციებს. თუ ეს არ გაკეთებულა 
აშკარად ცნობისმოყვარეობის 
გამო, შესაძლებელია მისი შე-
ტანა  სტიქიური უბედურების 
გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების შესწავლის მიზნით მოწყობილ მოგზაურობათა 
ნუსხაში. 

კატასტროფების (სტიქიური უბედურების) ტურიზმი განისაზღვრება, როგორც იმ 
ადგილების მონახულების პრაქტიკა, სადაც მოხდა შესაბამისი სტიქიური უბედურება, 
როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანის ქმედებით გამოწვეული (ანთროპოგენური). 
იმისდა მიუხედავად, რომ სხვადასხვა სტიქიური უბედურება შემდგომში სტიქიური 
ტურიზმის საგანია (იზრდება ნახვის ინტერესი და ტურისტების ოდენობა), ყველაზე 
გავრცელებული ტურისტული ადგილები ვულკანური ამოფრქვევების ზონებია. 

მოსაზრებები სტიქიური ტურიზმის მორალურობასა და გავლენაზე 
სხვადასხვაგვარია. ბუნებრივი კატასტროფების ზონებში ტურიზმის მომხრეები ხშირად 
ამტკიცებენ, რომ ასეთი პრაქტიკა ზრდის ცნობიერებას როგორც მნოვლენის ასევე 
გასატარებელი ღონისძიების მიმართ, ასტიმულირებს ადგილობრივ ეკონომიკას და 
აცნობებს საზოგადოებას ადგილობრივ კულტურას, ხოლო კრიტიკოსები ამტკიცებენ, 
რომ ასეთი პრაქტიკა ატარებს ექსპლოატაციურ ხასიათს, მოაქვს მოგება ზარალის 
შემთხვევაში, და ხშირად ამახინჯებს განსახილველ/მომხდარ მოვლენებს. 

ტურისტული მოტივაცია კატასტროფებისას 

მრავალი მიზეზი არსებობს იმისათვის, რომ ხალხი სტიქიური უბედურების 
ადგილებთან მივიდეს.  

ზოგიერთ ტურისტს შეიძლება ტრაგედიასთან პირადი კავშირები ჰქონდეს, 
როგორც გადარჩენილებს, დაზარალებულთა ნათესავებს ან მოწმეებს, ხოლო სხვა 
ვიზიტორებს აქვთ ინტელექტუალური ან კულტურული ინტერესი, სურთ 
გააცნობიერონ, რაც მოხდა ან ტრაგედია დააკავშირონ სხვა კულტურულ მოვლენებთან. 
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ეს ბოლო ჯგუფი, როგორც წესი, მოიცავს მასწავლებლებს, ისტორიკოსებს, მეცნიერებსა 
და სტუდენტებს. 

ვიზიტორთა კიდევ ერთი ჯგუფი იმედოვნებს, რომ დაეხმარება დაზარალებულ 
რაიონებს - ზოგი პირდაპირ მოხალისეების მუშაობით, ხოლო ზოგი არაპირდაპირი 
გზით, შემოწირულობებით. 

სხვა ვიზიტორებს საერთო არაფერი აქვთ ადგილთან ან მოვლენასთან, მაგრამ იქ 
აღმოჩნდნენ როგორც ტურისტები და ეწვივნენ ამ ადგილებსროგორც თავიანთი 
ღირსშესანიშნაობების ნაწილს. ამის ტიპიური მაგალითია ტურისტები, რომლებიც 
იტალიაში ჩამოდიან რომში სანახაობების სანახავად და საბოლოო ჯამში ნახულობენ 
პომპეის და მეზობელ ქალაქებს ისე, რომ ეს წინასწარ არც ჰქონდათ დაგეგმილი. თუმცა 
შეგვიძლია მოვიყვანოთ მეორე მაგალითი - აშშ, 2001 წლის 11 სექტემბერი, ყველაზე 
მასშტაბური ტერორისტული აქტი (თუმცა მოსაზრებები ძალზე სხვადასხვაგვარია) - 
დღესაც კი ყველა, ვინც ჩადის ნიუ იორკში მანჰეტენის სანახავად, აუცილებლად მიდის 
ტრაგედიის ადგილზე, სადაც მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ცნობილი „ტყუპები“ იდგა, 
რათა პატივი მიაგონ დაღუპულთა ხსოვნას და კიდევ ერთხელ გაიაზრონ თუ რა ტიპის 
საფრთხეების წინაშე დგას ჩვენი საზოგადოება. 

ტურიზმის გაგება სტიქიური ინტერესის შემთხვევაში 

ტურიზმმა სტიქიური უბედურების შემთხვევაში მიიღო არაერთგვაროვანი 
რეაქცია: კრიტიკოსებმა უწოდეს მას ვუაიერიზმი და მიიღეს გარკვეული სარგებელი 
ზარალიდან, ხოლო დამცველები ამტკიცებენ, რომ ტურიზმი ასტიმულირებს ეკონო-
მიკის აღდგენას და ზრდის ადგილობრივი კულტურის ცნობადობას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ტურიზმის საზოგადოებრივი აღქმა დამოკიდებულია ფაქტორების ფართო 
სპექტრზე, ისეთის როგორიცაა ანთროპოგენური მოვლენა ან სტიქიური უბედურება და 
რამდენი დრო გავიდა ინციდენტის შემდეგ, ტურიზმის გაგებაში არსებობს გარკვეული 
ზოგადი ტენდენციაა. 

გამომდინარე ადგილიდან ან ტურიდან, ტურიზმი საგანგებო სიტუაციებში 
შეიძლება ჩაითვალოს როგორც საგანმანათლებლო გამოცდილება ან ექსპლუატაცია. ის, 
თუ რამდენად პატივისცემითა და ტაქტიანად მუშავდება ტურისტული საიტი, ხშირად 
განსაზღვრავს როგორც ღონისძიების ორგანიზატორების, ისე თავად ტურისტების 
დამოკიდებულებას. უფრო მეტიც, სტიქიური უბედურების ტურიზმის მომხრეები 
აღნიშნავენ, რომ ატრაქციონებს შეუძლიათ სტიქიური უბედურების წარმოდგენა საგან-
მანათლებლო მანერით/ფორმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერატორები მოგებით არიან 
მოტივირებული. ამ მომხრეების უმეტესობა ამტკიცებს, რომ როდესაც უსიამოვნო ტუ-
რიზმი ვითარდება სტიქიური უბედურების შემთხვევაში, ბრალი, უპირატესად, ტურის-
ტებზე გადადის მძიმე მოთხოვნილების მიღებისთვის, და არა ოპერატორებზე, რომ-
ლებიც აკმაყოფილებენ ასეთ მოთხოვნილებებს. ამასთან, როგორც ტურისტებისთვის, ისე 
ოპერატორებისთვის, განსხვავება საგანმანათლებლო და ექსპლუატატორულ მხარეებს 
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ტურიზმის საფუძვლები

შორის მოითხოვს იმის გარკვევას, თუ რომელ მხარეებს აქვთ გადამწყვეტი მნიშვნელობა 
სტიქიური უბედურების გასააზრებლად და იმის დასადგენად, თუ ქცევა, რომელიც 
მისაღებია განადგურებულ მხარეში, რამდენად განსხვავდება  იმ ქცევისგან, რომელიც 
შესაფერისია ახლად აშენებულ სახლებში ან დროებით ბანაკებში. 

ტურიზმის გავლენა ადგილობრივ ეკონომიკაზე ხშირად არის ნიუანსირებული 
ტურიზმის გავლენით ადგილობრივ შემოსავალზე. ზოგადად მიღებულია, რომ თუ 
ტურები მოიცავს მოხალისეების მიერ ორგანიზებულ საჯარო ღონისძიებებს, მაშინ 
საქველმოქმედო შემოწირულობები მუდმივად, მაგრამ მცირედით იზრდება. ამასთან, 
თუ ტურები ტარდება კერძო კომპანიების მიერ, ყოველთვის არ არის ნათელი, თუ 
მოგების ნაწილი როგორ ბრუნდება დახმარების გაწევისათვის გათვალისწინებულ 
ღონისძიებებში. 

გარდა ამისა, მაშინ, როდესაც მთავრობის რეგულაცია, როგორც წესი, არ აძლევს 
უფლებას კერძო ტურებს შეანელონ ან შეცვალონ აღდგენის პროცესი ისეთ ადგილებში, 
სადაც რეკონსტრუქცია უკვე დაწყებულია, კრიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ კერძო 
ტურებმა შესაძლოა ხელი არ შეუწყონ ადგილებისა და უბნების რეკონსტრუქციას იქ, 
სადაც რეკონსტრუქცია ჯერ არ არის დაწყებული. კიდევ ერთი შესაძლო ვითარება არის 
ის, რომ ტურები ტარდება არა ოფიციალური პირების, არამედ მოქალაქეების ნაკლებად 
შეკრული ჯგუფების მიერ. ეს შემთხვევები შედარებით შუსწავლელია მათი იშვიათობის 
გამო. 

ანალოგიურად, სტიქიური უბედურების ადგილების მონახულება, როგორც 
ითვლება, გავლენას ახდენს ემპათიაზე (ადამიანის უნარი თანაუგრძნოს სხვებს და გაიგოს 
მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა), მაგრამ ამ ეფექტის ბუნება დამოკიდებულია ვიზიტის 
ხასიათზე. მაგალითად, არაორგანიზებულმა ვიზიტებმა შეიძლება ხშირად გამოიწვიოს 
თანაგრძნობა, აიძულოს ვიზიტორი დაინახოს ტანჯვა, რაც აიძულებს მათ იფიქრონ 
იმაზე, თუ როგორ უნდა ურთიერთობა კონკრეტული სიტუაციის მსხვერპლთან. მეორეს 
მხრივ, უფრო ორგანიზებულ ვიზიტებს ბრალი ედებოდა ემპათიის შემცირებაში, რადგან 
ისინი საფრთხეს უქმნიდნენ ტურისტებს. 
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განათლება-ბიზნესი 
 
სასწავლო/საგანმანათლებლო ტურიზმი 

საგანმანათლებლო ტურიზმის პო-
პულარობა სწრაფად იზრდება. მსოფლი-
ოში ახალგაზრდების უმრავლესობა მიდ-
რეკილია „ჯანსაღი დასვენებისკენ“ და 
ყველა ქვეყნის (მათ შორის ჩვენი) 
ახალგაზრდები არ ჩამორჩებიან გლობა-
ლურ ტენდენციებს. საგანმანათლებლო 
ტურიზმის ყველაზე გავრცელებული სახე-
ობაა ენობრივი პროგრამები. ძირითადი 
უცხო ენების კურსების გავლა შეგიძლიათ 
საზაფხულო სპეციალურ ბანაკებში, ხოლო საზღვარგარეთ შეგიძლიათ თითქმის 
ნებისმიერი ევროპული ენის სწავლა არჩეული ენის სამშობლოში. 

ასეთი პროგრამები გვთავაზობს საზაფხულო სკოლებს ზღვაზე, საუნივერსიტეტო 
კურსებზე ან ენების მცოდნე კერძო ოჯახებში - ბრიტანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, 
მალტაში, თურქეთსა და ევროპის ბევრ სხვა ქვეყანაში.  

„ჯანმრთელი არდადეგები“ - ახალგაზრდა მოგზაურების პრეროგატივაა. მოსწავ-
ლეები და სტუდენტები ქმნიან იმ კომპანიების კლიენტების დიდ ნაწილს, რომლებიც 
სპეციალიზდებიან საგანმანათლებლო ტურიზმში. მრავალი ენობრივი ტური აერთია-
ნებს ტრენინგებს კულტურულ და საექსკურსიო პროგრამასთან, პლაჟებთან, წყლის (აკვა) 
პარკებთან და სხვა გასართობ კომპონენტებთან. 

პოპულარულია კომბინირებული შეთავაზებები, რაც საშუალებას გაძლევთ 
შეიძინოთ ენობრივი ცოდნა არდადეგების პერიოდში და მიიღოთ ცხენოსნობის 
გაკვეთილები, დაეუფლოთ სხვადასხვა ქვეყნის ცეკვებს, გოლფს, ჩოგბურთს და ა.შ. 
მოკლევადიანი პროგრამები, რომლებიც გრძელდება რამდენიმე თვიდან ერთ წლამდე, 
გთავაზობთ ენის შესწავლის კურსის გაგრძელების საშუალებას. 

მსურველთათვის არსებობს გრძელვადიანი განათლების შესაძლებლობა დიდ 
ბრიტანეთში, აშშ-ში, მალტასა და რამდენიმე სხვა სკოლაში. საზღვარგარეთულ სკოლა-
პანსიონაციებს შორის, არსებობს საგანმანათლებლო ორგანიზაციები, რომლებიც 
შექმნილია აღმოსავლეთ ევროპისა და ე.წ. დსთ-ს ქვეყნების (ესე იგი ჩვენთვისაც) 
სტუდენტებისთვის, რომელიც აერთიანებს ჩვენი საშუალო სკოლისა და დასავლეთ 
ევროპის სისტემების საუკეთესო გამოცდილებას. 

გრძელვადიანი სასწავლო პროგრამები გთავაზობთ საუნივერსიტეტო განათლებას 
დიდ ბრიტანეთში, აშშ-ში, კანადაში, ავსტრალიაში, შვეიცარიასა და რამდენიმე სხვა 



281

ტურიზმის საფუძვლები

ქვეყანაში. აკადემიური კურსები, რომლებიც მიმართულია სხვადასხვა სპეციალობების 
სწავლებაზე, ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან, სამართლამდე და დიზაინამდე, ხელს 
უწყობს ისეთი ხარისხისა და იმიჯის დიპლომების მოპოვებას, რომლებიც კვოტირებენ 
მსოფლიოს პრესტიჟულ კომპანიებსა და დაწესებულებებში. 

ყველას, ვინც დაინტერესდებით აღნიშნული მიმართულებით, შეგიძლიათ 
გაეცნოთ PCT- ს წევრ კომპანიებს, რომლებიც სპეციალიზირდებიან საგანმანათლებლო 
ტურიზმის სფეროში შესაბამის ინტერნეტ საიტებზე. 
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სამეცნიერო (სპეციალიზებული) ტურიზმი 

არქეოლოგიურ გათხრებში 
მონაწილეობა, ცხოველთა პოპულაციებში 
მიგრაციასა და ცვლილებებზე დაკვირვება 
და სხვა ტიპის სამეცნიერო კვლევები 
განსაზღვრავს სამეცნიერო ტურიზმს, 
რომელიც მოიცავს ექსპედიციურ 
სამეცნიერო ტურებს და დამოუკიდებელ 
სამეცნიერო მოგზაურობას. ამ 
მონაწილეობის ხარისხიდან გამომდინარე, 
იგი იყოფა: 

 გაცნობითი ხასიათის ტურებად; 

 დამხმარე მონაწილეთა  (სამეცნიერო მუშაობაში ჩართვა) ტურებად; 

 ტურისტების დამოუკიდებელი კვლევის ტურებად; 

 სამეცნიერო-ტექნიკურ (მაგალითად, სასკოლაო და საუნივერსიტეტო 
პროგრამების დამატებით, წარმოების პროცესში პირადი მონაწილეობა, 
სპეციალური აღჭურვილობის უზრუნველყოფის შესაძლებლობა) ტურებად; 

 სამეცნიერო-ექსპედიციური (მოგზაურობა კვლევის ობიექტებზე, საზღვაო 
სამეცნიერო (მაგალითად, თითქმის 6000 ჩაძირული ხომალდი, გემები და 
თვითმფრინავები გამოიკვეთა ფინეთისა და ლადოგის ყურეში, 
დაუსრულებელი სტატისტიკა აქვს ე.წ. „ბერმუდის სამკუთხედის“ ზონასა და 
სხვა მსგავს ანომალიებს,  და ა.შ.) 
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საქმიანი ტურიზმი 

ტურისტული მოგზაურობები 
საქმიანი მიზნებით (ბიზნეს-მოგზაუ-
რობა) ამა თუ იმ სახით უკვე ათეული 
წელია არსებობს. თუმცა უფრო დიდი 
გაქანება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლე-
ბიდან შეიძინა და ტურიზმის ყველაზე 
შემოსავლიან დარგად გადაიქცა. მტო-
ის ექსპერტების შეფასებით მსოფლიო-
ში საქმიანი ტურიზმის წილმა დაახ-
ლოებით 20% შეადგინა. საქმიანი მოგ-
ზაურობის უმრავლესობას აშშ-ს 
მცხოვრებლები ასრულებენ. 

საქმიანი ტურიზმი საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს მოგზაურობების 
ფართო სპექტრს, მათგან აღსანიშნავია: 

– ინდივიდუალური საქმიანი მოგზაურობები (მივლინებები) - რომლებსაც 
კორპორაციებისა და კომპანიების თანამშრომლები ახორციელებენ მოლაპარა-
კებებში, საწარმოო თათბირებში, პრეზენტაციებში, გასაღებით საქმიანობებში 
და სხვ. მონაწილეობის მაიზნით; 

– საკონგრესო მომსახურება - კონგრესებზე, კონფერენციებზე და სემინარებზე 
გამგზავრება; 

– საგამოფენო მომსახურება - გამოფენები, ბაზრობები, ბირჟები; 

– ინსენტივ-ტურიზმი (წამახალისებელი) - კომპანიების მიერ თავისი 
თანამშრომლების წახალისების ფორმა მათთვის უფასო ტურისტული 
მოგზაურობის შეთავაზებით; 

– დელეგაციების მომსახურება - სპორტულ შეჯიბრებებზე გუნდების 
მოგზაურობები, გასტროლები, ოფიციალური დელეგაციის მოგზაურობები. 

საქმიანი ტურიზმი მოგზაურობის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალშემოსავლიან და პერ-
სპექტიულ სახედ ითვლება, რომელიც მაღალი და სტაბილური ზრდითა და ეკონო-
მიკური, პოლიტიკური, კლიმატური, ამინდისა და სხვა ფაქტორებისადმი შედარებით 
მდგრადობით გამოირჩევა.  

ახალი პროდუქტის შემუშავება, მათ შორის კონგრესის, საქმიანი შეხვედრის ორგა-
ნიზაცია აუცილებელია მარკეტინგული კვლევებით დაიწყოს.  

საწყის ეტაპზე გაანალიზდება მიღების ორგანიზაციის შესაძლებლობა მატერია-
ლური ბაზის (სასტუმროს, მისი თავსებადობის, მომსახურების დონის, განათების, 



284

სხდომებისა და მოლაპარაკებებისთვის სპეციალური დარბაზების, ტრანსპორტის და 
სხვ.) ინფრასტრუქტურის და სხვა მომსახურებების შეთავაზების თვალსაზრისით. 

მიღებისა და მატერიალური ბაზის შესაძლებლობების ანალიზის საფუძველზე 
განისაზღვრება, თუ რომელი ბაზარი შეესაბამება ამა თუ იმ კონკრეტულ პირობებს. ეს 
შეიძლება იყოს დიდი კონგრესებისა და სიმპოზიუმების ბაზარი, ან შეიძლება იყოს ერთი 
კომპანიის ან ფირმის მოსამსახურეთა საქმიანი შეხვედრების ბაზარი და ა.შ. 

საქმიანი კლიენტურა სასტუმროებს განსაზღვრულ მოთხოვნებს უყენებს.  

ძირითადი მოთხოვნებიდან აღსანიშნავია: 

– სასტუმროს მდებარეობა ქალაქის ცენტრში; 

– სახლისა (სიმყუდროვის გათვალისწინებით) და საოფისე (კავშირგამბულობის 
მომსახურების სრული ნაკრები, ორგტექნიკა, კომპიუტერული ტექნიკა და სხვ.) 
ყველა ნიშნის შეთავსება; 

– სასტუმროებში რეზერვირების ხელსაყრელ და საიმედო სისტემის ფლობა; 

– ჩამოსვლისა და გამგზავრების სწრაფი გაფორმება; 

– მისაღები ფასი; 

– კლიენტისთვის გადახდის მოხერხებული ფორმა ანგარიშის ასლის შეთავაზე-
ბით თავისი კომპანიის წინაშე ანგარიშგებისთვის; 

– ნომრებში დღეღამური მომსახურება და სხვ. 

საკონგრესო მომსახურება ტურისტული მომსახურების ერთ-ერთი სპეციფიური 
სახეა. საკონგრესე ტურიზმი მსოფლიოში ყველაზე ხელსაყრელ სახედ ითვლება, 
რადგანაც მიმღები ქვეყნისთვის მნიშვნელოვნად დიდი შემოსავალი მოაქვს, ვიდრე 
ტურიზმის სხვა სახეებს.  

გარდა ამისა, საკონგრესო ტურიზმს მოგზაურობების  სხვა სახეებისგან განსხვავე-
ბით კიდევ ორი დიდი უპირატესობა გააჩნია: 

1) საკონგრესო ტურიზმი მატერიალური ბაზის გამოყენების საშუალებას იძლევა 
სეზონებს შორის ან არასეზონურ პერიოდებში; 

2) კონგრესის მონაწილეებისთვის ადგილების დაჯავშნა ღონისძიების 
გამართვამდე დიდი ხნით ადრე ხორციელდება. 

კონგრესები და ასეთი სახის სხვა ღონისძიებები ტარდება ისეთ ადგილებში, სადაც 
შესაბამის მატერიალურ ბაზასთან (მაღალი კლასის სასტუმროები, მომსახურებათა 
დიდი ნაკრების შეთავაზება, კონგრეს-ცენტრების არსებობა) ერთად დასვენებისთვის, 
გართობისთვის, სპორტული ვარჯიშებისთვის შესაძლებლობები არსებობს. 
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ინსენტივ-ტურიზმის ტერმინი თანამედროვე პირობებში დინამიურად 
განვითარებად წამახალისებელ ტურიზმს აღნიშნავს. 

წამახალისებელი ტურიზმი ფირმების თანამშრომლებისთვის წახალისების 
თანამედროვე ფორმაა შრომითი მიღწევებისთვის წახალისების ისეთ ტრადიციულ 
ფორმებთან ერთად, როგორებიცაა ფულადი პრემია, საქონლის შესყიდვისთვის 
დოტაცია და სხვ. 

ინსენტივ-ტურს ჩვეულებრივი მოგზაურობებისგან განსხვავებით ზოგიერთი 
განმასხვავებელი თავისებურება ახასიათებს: 

– ესაა ტური, რომელიც ტურისტულ ფირმასთან თანხმდება გამგზავრებამდე 1-2 
წლით ადრე, რადგან კომპანიის წახალისების რეალიზაციის პროგრამა 
ხანგრძლივ პერიოდზეა გათვლილი; 

– ეს ტური ორგანიზდება ისე, რომ გამგზავრების მონაწილე ტურის მომზადებას-
თან და ჩატარებასთან დაკავშირებული ყველანაირი პრობლემისგან დაცულია; 

– მოგზაურობა, როგორც წესი არასეზონზე - ოქტომბრიდან-აპრილამდე (საშობაო 
და საახალწლო დღესასწაულებების გამოკლებით) ტარდება; 

– ტურისტული მოგზაურობით დაჯილდოებული თანამშრომლების 90% 
მიემგზავრება მეუღლესთან ერთად; 

– ასეთი მოგზაურობის პროგრამაში ხშირად ჩართულია საქმიანი ღონისძიებები, 
პრეზენტაციები, გამოცდილების გაზიარება, სწავლება. 

ინსენტივ-მოგზაურობა ფირმის ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული 
მენეჯმენტის ერთ-ერთი თანამედროვე მეთოდია, რომლის მიზანია თანამშრომლების 
შრომის ნაყოფიერების ამაღლება. 

მოგზაურობის მიმართულების შერჩევაზე შემდეგი ფაქტორები მოქმედებენ: 

– ფასების დონე უნდა იყოს მისაღები; მგზავრობის ფასი უნდა შეესაბამებოდეს 
შეთავაზებული მომსახურების ხარისხს; 

– ტურ-ცენტრი მომსვლელთათვის მოდური და მიმზიდველი უნდა იყოს; 

– მაღალი კლასის სასტუმროების (4,5 ვარსკვლავი), რესტორნების,სპორტული და 
სამედიცინო მოწყობილობების, გართობის, საყიდლების შესაძლებლობის 
არსებობა; 

– მთელი მარშრუტის მიხედვით მოხერხებული სატრანსპორტო კავშირების 
არსებობა; 

– ვალუტის ხელსაყრელი საცვლელი კურსი განთავსების ადგილზე; 
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– კარგი რეკომენდაციის ტურ-ფირმის არსებობა, რომელსაც ხარისხიანი მომსა-
ხურების ორგანიზება და შეთავაზება შეუძლია.  

ინსენტივ-ტურიზმის ბაზარზე უფრო ჭარბობს ჯგუფური ტურიზმი (70%), 
ინდივიდუალურ საფუძველზე კი ხორციელდება ინსენტივ-მოგზაურობათა 30%. 
ინსენტივ-ტურების ხანგრძლივობა საშუალოდ 5-6 დღეს მოიცავს. 

საქმიანი ტურიზმი - ტურიზმის სახეობა, რომელიც ხორციელდება კომპანიის 
წარმომადგენლის, ორგანიზაციებისა და დამფუძნებლების და სხვათა მიერ 
კომერციული მიზნებისათვის. მაგ: 

– კონფერეციაზე ან სხდომაზე დასწრება 

– მოლაპარაკების წარმართვა 

– საქმიანი კონტაქტების დამყარება 

– კონფერენციებში და პრეზენტაციებში მონაწილეობის მიღება 

– ადმინისტრაციული მივლინება( ძირითადად ხანმოკლე ) 

ისევე როგორც ჩვეულებრივი, საქმიანი ტურიზმიც არსებობს საერთაშორისო და 
ადგილობრივი.  

შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, საქმიანი ტურიზმი უფრო 
მომგებიანია, ვიდრე ჩვეულებრივი ტურიზმი, რადგანაც ბიზნეს-ტურისტებს აქვთ 
ორმაგი სახსრები, თავიანთი საკუთარი და კოპანიის, რომელიც მათ მივლინებით 
აგზავნიან. ამიტომ მათ შეუძლიათ  მგზავრობის დროს უფრო მეტი დახარჯონ ვიდრე 
ჩვეულებრივმა ტურისტებმა.  მეორე  მხრივ კი, ბიზნეს-ტურისტები მიემგზავრებიან 
საზღვარგარეთ სუფთა პრაქტიკული მიზნებით და არ გვანან ჩვეულებრივ ტურისტებს: 
ისინი არ უკვეთავენ ექსკურსიებს, არ დადიან მუზეუმებში, კმაყოფილდებიან უფრო 
იაფიანი სასტუმროებით და ა.შ. ამ მხრივ კი ისინი ნაკლებად მომგებიანები არიან. 

შერატონის სასტუმროების (Sheraton Hotels) სტუმრების 60-70% მოგზაურობს 
ბიზნესის მიზნით. ბიზნეს-მოგზაურობათა უდიდესი ნაწილი მძიმე სამუშაოს 
წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა ესაა მოგზაურობა საკუთარი ავტომობილით, თუ 
თვითმფრინავის პირველი კლასის ადგილით. თუმცა დიდი ნაწილი ბიზნეს-
მოგზაურობისა შერეულია სიამოვნების მიღებასთან. 

ძნელი სათქმელია ბიზნეს-მოგზაურობისას ნახევარზე მეტი დრო იხარჯება 
გართობასა და დასვენებაზე თუ ნაკლები. მოგზაურობა ევროპაში შესაძლოა მოიცავდეს 
კონტაქტებს პოტენციურ მომხმარებლებთან, მაგრამ ამავდროულად იძლევა საშუალებას 
ღირშესანიშნაობების დათვალიერებისა ან საღამოს გატარებისა პარიზის Folis Bergere -ში. 

ბიზნეს-მოგზაურობა აშშ-ში მოიცავს მთელი მოგზაურობის 20%-ს და 
წარმოადგენს 170 მლრდ დოლარიან ინდუსტრიას. ბიზნეს-მოგზაურები არიან ისინი, 
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ტურიზმის საფუძვლები

ვინც მოგზაურობს ბიზნესის ღონისძიებების წარმართვის მიზნით, როგორებიცაა: 
საქმიანი შეხვედრები, ყველა სახის ვაჭრობა (კორპორაციული, რეგიონული თუ 
სასაქონლო), ყრილობები, გამოფენები და სავაჭრო ჩვენებები, ან მათი კომბინაცია. აშშ-ში 
მხოლოდ საქმიანი შეხვედრები და ყრილობები იზიდავს მილიონობით ადამიანს 
ყოველწლიურად. ზოგჯერ განსხვავება ბიზნეს-მოგზაურობასა და სიამოვნების 
მისაღებად მოგზაურობას შორის იშლება – ხდება გაურკვეველი. ასე მაგალითად, თუ 
ყრილობის დელეგატები ატლანტაში, გადაწყვეტენ დარჩნენ იქ რამოდენიმე დღით, 
ყრილობის დამთავრების შემდეგ, როგორ ჩაითვლებიან ისინი - „ბიზნეს-მოგზაურებად“ 
თუ „სიამოვნებისათვის მოგზაურებად“? საერთოდ, ბიზნეს მოგზაურები სიამოვნების 
მისაღებად მოგზაურებთან შედარებით უფრო ახალგაზრდები არიან, ხარჯავენ მეტ 
ფულს. მოგზაურობენ პატარა ჯგუფებად, მაგრამ არ ჩერდებიან ადგილზე დიდხანს. 

ბოლო წლებში ბიზნეს-მოგზაურობათა მოცულობა გაიზარდა რიგ ქალაქებში 
საკონვენციო ცენტრების მშენებლობის პარალელურად. შესაბამისად, ბიზნეს-მოგზაუ-
რებმა გადატვირთეს სასტუმროები, რესტორნები, მანქანების არენდის კომპანიები. 
ძირითადი საკონვენციო ცენტრების ახლო მდებარე სასტუმროები ხშირად უფრო 
დატვირთულია და აქვთ უფრო მაღალი საშუალო დღიური ტარიფი (ADR), ვიდრე 
სხვებს. 

ბიზნეს-ვიზიტები საქმიანი შეხვედრებისათვის გრძელდება არაუმეტეს 1-3 დღისა, 
ხოლო ბიზნეს-ვიზიტები ყრილობებზე დასასწრებად და საჭირო ჩვენებებში 
მონაწილეობის მისაღებად არაუმეტეს – 5-8 დღისა. საერთოდ, კომპანიათა უმეტესობის 
ბიუჯეტებში ბიზნეს-მოგზაურობები და სტუმართა მიღება-გამასპინძლება წარმოადგენს 
რიგით მესამე მნიშვნელოვან ხარჯებს. 

ტიპიური ბიზნეს-მოგზაური დღემდე ასოცირდება ძველი დროის მოგზაურ 
კომივოიაჟერთან (salesperson) – 39 წლის, ცოლშვლიან ადამიანთან, 40-50 ათასი 
დოლარის ოდენობის საშუალო წლიური შემოსავლით, პროფესიონალის ან მენეჯერის 
თანამდებობით. დღეისათვის აშშ-ში ყოველი 5 დასაქმებულიდან ყოველწლიურად ერთი 
მიემგზავრება ბიზნეს-მოგზაურობაში ერთი ღამით მაინც. ქალი ბიზნეს-მოგზაურთა 
რაოდენობამ უკვე 16 მილიონს მიაღწია და მთელი აშშ-ს ბიზნეს-მოგზაურობის 29% 
შეადგინა. ეს აიძულებს სტუმართა ოპერატორებს გაითვალისწინონ ქალ ბიზნეს-
მოგზაურთა მოთხოვნილებები და იზრუნონ მათ დასაკმაყოფილებლად. 

ბიზნეს-მოგზაურობათა შეფარდებითი მოცულობა მთელს მოგზაურობებს შორის 
როგორც ჩანს შემცირდება ახლო მომავალში, რადგან ეს უკანასკნელი სწრაფად იზრდება 
სასიკეთო ეკონომიკური კლიმატის გამო, რაც იწვევს შემოსავლების ზრდას და შედეგად 
მოგზაურობის შესაძლებლობას. 

ბევრ ადამიანს აქვს ახლა მეტი დასვენების დრო და უფრო მაღალი დონის 
განათლება, ხოლო მოგზაურობის ღირებულება თითქმის უცვლელი დარჩა, ან შემცირდა 
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კიდეც ინფლაციასთან და სხვა ფაქტორებთან შედარებით. ეს მომენტი მოასწავებს 
მოგზაურობის ინდუსტრიის ნათელ მომავალს. 

ბიზნეს-მოგზაურობის ტენდენციები 

ბიზნესმენები ყურადღებით აკვირდებიან თავიანთ თანამშრომლებს, რის გამოც 
უფრო და უფრო მეტი ბიზნეს-მოგზაური ატარებს გზაში კვირის ბოლოს და 
კმაყოფილდება ეკონომიური კლასისი სასტუმროებით, იუწყება American Express -ის 
კვლევის შედეგები. კვლევამ გამოავლინა შემდეგი: 

– სულ უფრო მეტი კომპანია მოითხოვს თანამშრომლებისაგან, რომ მათ შეიძინონ 
შეძლებისდაგვარად იაფიანი ავია-ბილეთები. ეს ნიშნავს, რომ სულ უფრო მეტი 
ადამიანი ისარგებლებს შედარებით იაფი აეროპორტებით და ტრანზიტული 
ფრენებით ე.წ. nonstop -ის ნაცვლად; 

– თანამშრომელთა 37% რჩება ადგილზე შაბათის ღამის ჩათვლით, რადგან 
კვირადღის ბილეთების ფასი ნაკლებია; 

– ავტომანქანების არენდისას მისი გაბარიტების ლიმიტის დარღვევის გამო 70%-
დან 77%-მდე გაიზარდა ჯარიმების რაოდენობა; 

– კომპანიების 14% რეგულარულად ახერხებს თავისი თანამშრომლების 
განთავსებას ეკონომიურ სასტუმროებში, როგორებიცაა მაგალითად: Hompton 
Inn და Courtyard Mariott. 

სამომავლოდ გაიზრდება ე.წ. „უბილეთო მგზავრობისა“ (ონ-ლინე) და მანქანების 
არენდის ნავიგაციური სისტემები. ხშირად მოგზაურებს American Airlines -ი სთავაზობს 
მთელ რიგ შეღავათებს. ქალი ბიზნეს-მოგზაურების რაოდენობა კვლავ გაიზრდება და 
თვითმფრინავებს, სასტუმროებს, მანქანის არენდის სააგენტოებს და სხვა დაკავშირებულ 
ბიზნესებს დასჭირდებათ მზარდი ყურადღების გამოჩენა მათი მოლოდინის 
გასამართლებლად. 
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გასტრონომიული/კულინარიული ტურიზმი 

ტერმინი „კულინარული ტურიზ-
მი“ შემოღებულ იქნა 15 წლის წინ ოჰაიოს 
უნივერსიტეტის პროფესორის ლუსი 
ლონგის მიერ. დღეს ეს ტერმინი ყველგან 
გამოიყენება მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყ-
ნებში ტურისტული პროდუქტის ფორმი-
რებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ კულინა-
რული ტურიზმის შემადგენელ ნაწილად 
ითვლება ლუდის და ღვინის ტურიზმი, 
რომლის დროსაც ტურისტები ეცნობიან 
სხვადასხვა ქვეყნების ლუდის ხარშვისა 
და მეღვინეობის ტრადიციებს. ამ სახეო-
ბის ტურიზმს ხშირად  ენო-გასტრონომიულსაც უწოდებენ, რომელიც ძალიან მიმზიდვე-
ლია ტურისტებისთვის. ამიტომაცაა, რომ ყოველწლიურად იზრდება ღვინის ტურიზმში 
მონაწილე ქვეყნების სია, სადაც ახლახანს საქართველოც გაჩნდა. ღვინის ტურიზმი ხომ 
საუკეთესო საშუალებაა ქვეყნის გასაცნობადაც. ის, როგორც ახალი და გამორჩეული 
ტურისტული სექტორი, ევროპაში განსაკუთრებით პოპულარული 2005 წლიდან გახდა. 
მის ცენტრად მართალია ბორდო ითვლება, თუმცა საფრანგეთის გარდა, პოპულარულია 
იტალია, ესპანეთი (რიოხა), პორტუგალია, ავსტრია (ვენა) და სხვ.  

საქართველოში ღვინოს დიდი ტრადიცია აქვს, რასაც არქეოლოგიური გათხრებიც 
მოწმობს: ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია დაახლოებით 7000 წლის 
წინანდელი ყურძნის ჯიშები. გარდა ამისა, საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნია 
ენეოლითის დროინდელი ძველისძველი მარანი, სადაც ღვინის შესანახად 
გამოიყენებოდა უზარმაზარი, მიწით დაფარული თიხის ქვევრები (დღეს უკვე 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველი და ტორონტოს უნივერსიტეტის არქეოლოგების 
მიერ 2017 წელს აღმოჩენილი ღვინის ჭურჭელში დაფიქსირებული ღვინო, მსოფლიოში 
ყველაზე ძველია - 8000 წლისაა). თერმოსის ტიპის ქვევრებით ქართული ღვინო 
საბერძნეთში, სპარსეთში, იერუსალიმში გაჰქონდათ ექსპორტზე.  ღვინის ტურში 
მონაწილე ადამიანებს ყველაზე მეტად ადგილობრივი ღვინო, მისი ისტორია და 
კულტურა ხიბლავთ. ეს საქართველოს არ აკლია. უბრალოდ, ამის სწორად გამოყენება 
უნდა ვისწავლოთ. 

უცხოეთში ტურისტული ბაზრის ეს ნიშა ერთ-ერთი პერსპექტიულია, რადგანაც 
ნაციონალური სამზარეულოს გაცნობა (და ამ პროცესში სასმელის განსაკუთრებული 
როლი) ხშირად მთავარი განმსაზღვრელი ელემენტია ტურისტებისათვის. 

კულინარული ტურიზმი შესაძლებლობას იძლევა ტურისტებს შესთავაზონ 
ხალხური ტრადიციების მთელი სიმდიდრე. ეცნობიან რა ადგილობრივ სამზარეულოს, 
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ტურისტები ასე იგებენ ინფორმაციას ხალხის მატერიალური კულტურის, მათი 
ფოლკლორისა და საკვები პროდუქტების წარმოების ტრადიციული მეთოდების შესახებ. 
ამასთან საჭიროა აღინიშნოს, რომ არსებობს კულინარულ ტურიზმსა და ეკოლოგიურად 
სუფთა კვების პროდუქტების წარმოებას შორის კავშირი. 

კულინარული ტურიზმი არ შემოიფარგლება მარტო ნაციონალური სამზარეუ-
ლოთი. ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება შეხვდეთ პრესტიჟულ რესტორნებს, სადაც 
მსოფლიოს სხვა ქვეყნების სამზარეულოებია წარმოდგენილი. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტია ის, რომ კულინარული ტურიზმი შესაძლებ-
ლობას იძლევა ტურისტები  ჩართონ კულინარიის პროცესში. ამისათვის ტურისტებს 
სთავაზობენ ადგილობრივი ნაციონალური სამზარეულოს შესწავლის კურსს, საუკეთესო 
მზარეულების მონაწილეობით მასტერ-კლასებს და ა.შ. 

საკმაოდ ხშირად ტურისტული ფირმები აყალიბებენ სპეციალურ ტურებს ორი 
ფაქტორის - კულტურულის და კულინარულის - გათვალისწინებით. 

იმ შემთხვევაში თუ ტურისტები განთავსებული არიან ოტელში, რომელსაც არ აქვს 
ნაციონალური სამზარეულო, მაშინ ოტელის ხელმძღვანელმა უნდა მოაწყოს 
კლიენტებისთვის თავისებური მასტერ-კლასი ადგილობრივი სამზარეულოს დემონ-
სტრირებით. 

კულინარული ტურები ძალზე მჭიდროდაა დაკავშრებული სხვადასხვა 
სასმელების (არაყი, ღვინო, ლუდი) ადგილობრივ მწარმოებლებთან, რადგანაც ხშირად 
ტურისტები ადგილობრივი სამზარეულოს კერძებთან ერთად აგემოვნებენ ადგილობ 
რივ სასმელებსაც. 

კულინარიული ტურიზმი არის უნიკალური და დასამახსოვრებელი კერძების 
ძიება, როგორც ახლო, ისე შორეულ ადგილებში. კულინარიული ტურიზმი აგროტუ-
რიზმისგან განსხვავდება იმით, რომ კულინარიული ტურიზმი კულტურული 
ტურიზმის ქვესახეობად ითვლება (სამზარეულო - კულტურის დემონსტრირებაა), 
ხოლო აგროტურიზმი სოფლის ტურიზმის ქვესახეობად ითვლება, მაგრამ კულინარი-
ული ტურიზმი და აგროტურიზმი, თავისი შინაარსითა და შემადგენელ კომპონენტთა 
წარმოშობით, მაინც განუყოფლად არიან დაკავშირებული. კულინარიული/კვების 
ტურიზმი არ შემოიფარგლება მხოლოდ გურმანების კვებით. კვების ტურიზმი 
მოგზაურობის ქვეკატორად შეიძლება ჩაითვალოს გამოცდილების საფუძველზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ქალაქი, რეგიონი ან ქვეყანა ცნობილია მათი 
საკვებით, კულინარიული ტურიზმი არ შემოიფარგლება მხოლოდ საკვებ კულტუ-
რასთან ურთიერთობით. თითოეული ტურისტი დღეში სამჯერ ჭამს, რაც საკვებს 
ტურიზმის ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ ფაქტორად აქცევს. ისეთი ქვეყნები, 
როგორებიცაა ირლანდია, პერუ და კანადა ინვესტიციას უტარებენ კულინარიული 
ტურიზმის განვითარებას და შედეგად იღებენ ვიზიტორთა რაოდენობასთან ერთად   
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ღამისთევების ოდენობის მატებას, საკვების პოპულარიზაციისა და პროდუქტის 
განვითარების შედეგად. 

სამზარეულოს (კულინარიული) კურსები 

კულინარიული ტურიზმის მზარდი სფეროა სამზარეულოს (კულინარიული) 
მასტერ-კლასები. მათი სტანდარტული ფორმატი, მოკლე გაკვეთილის ხანგრძლივობით, 
გრძელდება რამდენიმე საათამდე, ან შეიძლება გაგრძელდეს ერთ ან რამოდენიმე დღეს. 
როგორც წესი, უცხოელი ტურისტების ყურადღება ექცევა იმ ქვეყნის სამზარეულოს, 
რომელსაც ისინი სტუმრობენ, ხოლო ადგილობრივი ტურისტები შეიძლება შეეცადონ 
მათთვის ახალი სამზარეულოს შესწავლას. სამზარეულოს მრავალი მასტერ-კლასი ასევე 
მოიცავს საბაზრო ტურებს თქვენი კულტურული გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. 
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ენოტურიზმი ან ღვინის ტურიზმი 
ეხება ტურიზმს, რომლის დანიშნულება ან 
მიზანი მოიცავს ღვინის დაგემოვნებას, 
მოხმარებას ან ყიდვას, ხშირად უშუალოდ 
მისი წარმოების ადგილზე ან მის მახლობლად. 
იქ, სადაც ტურიზმის სხვა ფორმები, თავისი 
ბუნებიდან გამომდინარე, ხშირად პასიური 
ხასიათისაა, ენოტურიზმი შეიძლება მოიცავ-
დეს მეღვინეების მონახულებას, ღვინის 
დეგუსტაციას, ვენახებში გასეირნებას ან მოსავლის აღებაში აქტიურ მონაწილეობას. 

ენოტურიზმი ტურიზმის შედარებით ახალი ფორმაა. მისი ისტორია 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეგიონიდან რეგიონში, მაგრამ ისეთ ადგილებში, 
როგორებიცაა AVA Napa Valley და „ღვინის ქვეყანა“ (კალიფორნია, აშშ), მან 
მნიშვნელოვანი ზრდა დაინახა, როგორც კი 1975 წელს განხორციელდა შეთანხმებული 
მარკეტინგული პროგრამა, რომელიც შემდგომ, 1976 წელს, კიდევ უფრო განვითარდა. 

სხვა რეგიონებმა, მაგალითად კატალონიამ (ესპანეთი), დაიწყეს ენოტურიზმის 
მარკეტინგი 2000-იანი წლების შუა პერიოდიდან და ძირითადად ყურადღება 
გაამახვილეს იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა ტურიზმის ეს მიმართულება გამხდარიყო 
ალტერნატიული ფორმა ე.წ. „სანაპირო ტურიზმისა“ (ზღვისა და ოკეანის სანაპირო - 
საპლიაჟე ტურიზმი), რითაც საერთოდ ცნობილია ესპანეთი. 

ასევე აღინიშნა ენოტურიზმის პოპულარობის ზრდა ინგლისურენოვან 
ვიზიტორებს შორის 2004 წელს, როდესაც ეკრანებზე გამოვიდა ალექსანდრე პაინის 
ფილმი „გვერდით“ (Sideways), რომლის ორი მთავარი პერსონაჟი ეწვია მეღვინეობის 
საწარმოს და გასინჯეს ღვინო სანტა ბარბარას (სამხრეთ კალიფორნია) რეგიონში. 

ენოტურიზმის გარშემო მრეწველობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა XXI საუკუნის 
პირველი ათწლეულის განმავლობაში. შეერთებულ შტატებში 27 მილიონი მოგზაური, 
ანუ ამერიკელი ტურისტების 17% დაინტერესებული და დაკავებულია კულინარიითა და 
მეღვინეობით. იტალიაში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით ხუთი მილიონი მოგზაურია, რაც 
2,5 მილიარდი ევროს შემოსავალი მოაქვს. 

„ენოტურიზმის დღე“ აღინიშნება ყოველი წლის ნოემბრის მეორე კვირას, გერ-
მანიაში, ავსტრიაში, სლოვენიაში, ესპანეთში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, უნგრეთში, 
იტალიასა და პორტუგალიაში. ჩრდილოეთ ამერიკაში, ღვინის ტურიზმის პირველი დღე 
იყო დაგეგმილი 2013 წლის 11 მაისს, ხოლო ღონისძიებები დაგეგმილი იყო მთელს 
კონტინენტზე. 
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ბოლო წლების განმავლობაში, ჩილეში ენოტურიზმის ინდუსტრია გაიზარდა: 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა რამდენიმე ტურისტული მარშრუტი, რომელთაგან 
ზოგი გთავაზობთ ღამისთევას. 

ველოსიპედით გასეირნება მენდოზას (არგენტინა) ვენახებში 

ყველაზე მეტი ვიზიტი მეღვინეობაში ხდება იმ ადგილთან ახლოს, სადაც ღვინო 
მზადდება. სტუმრები, როგორც წესი, სწავლობენ მეღვინეობის ისტორიას, ხედავენ, თუ 
როგორ მზადდება ღვინო, შემდეგ კი სიამოვნებით აგემოვნებენ მას. ზოგიერთი ღვინის 
ქარხანა ასევე გთავაზობთ გაჩერებას მეღვინის პატარა სასტუმრო სახლში. ბევრი 
ვიზიტორი ყიდულობს მეღვინის მიერ წარმოებულ ღვინოს მარანში, რაც მათი წლიური 
გაყიდვების 33% -ს შეადგენს. 

ძალიან მცირე ზომის, ნაკლებ პროდუქტიული რეგიონები, როგორებიცაა 
პრიორატი, კატალონია, აქცენტს აკეთებენ მასპინძელთან მცირე ზომის ჯგუფების ე.წ. 
„ინტიმურ ვიზიტებზე“ მევენახესთან და მოიცავს ვენახებში სეირნობას, რათა 
ვიზიტორებს დაეხმარონ გაიგონ რეგიონის უნიკალური თვისებები. 

უფრო დახვეწილი დეგუსტაცია შეიძლება მოიცავდეს ჰორიზონტალურ და 
ვერტიკალურ დეგუსტაციას, ისევე როგორც სრულფასოვან კერძებს, რომლებიც მიზნად 
ისახავენ ღვინის დემონსტრირებას. 

ენოტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების კვალობაზე, მონახულებების 
პროგრამაში გაჩნდა დამატებით ღონისძიებები, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა 
ელექტრო ველოსიპედით (სახელწოდებით „ბურკულეტა“, ცხენებით და ა.შ. სეირნობა. 

ტურისტული სააგენტოების უმეტესობა მას განიხილავს როგორც დარგის 
სეგმენტს, რომელსაც ზრდის დიდი პოტენციალი გააჩნია და ამტკიცებენ, რომ ზოგიერთ 
რეგიონში იგი მხოლოდ სრული პოტენციალის 20% –ზე მუშაობს. 

ენოტურიზმის ისეთ რეგიონებში ზრდა, როგორიცაა ნაპას დაბლობი 
(კალიფორნია, აშშ - მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მევენახეობა-მეღვინეობის ზონა), 
საქმე გვაქვს მუდმივ წარმატებებთან და ისეთ შედეგებთანაც, როგორიცაა ვიზიტორთა 
უმარტავი ნაკადები და გაზრდილი დეგუსტაციო საფასური. ყოველივე ამას, თავის 
მხრივ, შეიძლება ჰქონდეს საპირისპირო ეფექტი, როდესაც პოტენციურ ვიზიტორებს არ 
უშვებენ (უკან აბრუნებენ მიღების შეუძლებლობის გამო) და ისინი ითიშებიან 
ენოტურიზმისგან. 
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ურბანული/საქალაქო ტურიზმი 

ურბანული ტურიზმი, ანდა ე.წ. საქა-
ლაქო ტურიზმი, ტურიზმის სახეობაა, რომე-
ლიც ვითარდება დიდ ქალაქებში, როგორც 
წესი, თითოეული ქვეყნის მთავარ ქალაქებში. 

განსაზღვრება 

მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 
(UNWTO) მასალების თანახმად, ურბანული 
ტურიზმი განსაზღვრულია, როგორც 
„ტურისტული საქმიანობის სახე, რომელიც მიმდინარეობს ურბანულ (საქალაქო) 
სივრცეში მისი განუყოფელი ატრიბუტით, რომელიც ხასიათდება არა სასოფლო-
სამეურნეო ეკონომიკით, არამედ ისეთით, როგორიცაა ადმინისტრაცია (მმართველობა), 
წარმოება, ვაჭრობა და მომსახურება, ასევე უნდა წარმოადგენდეს საკვანძო 
სატრანსპორტო ადგილს. ტურიზმის ურბანული/ქალაქური  მიმართულებები 
გთავაზობენ ფართე და მრავალფეროვან კულტურულ, არქიტექტურულ, ტექნოლოგიურ, 
სოციალურ და ბუნებრივ გამოცდილებას და პროდუქტებს დასვენებისა და 
ბიზნესისათვის“. 

ღონისძიებები 

2001 წლის 11 სექტემბრის მუზეუმის მონახულება მანჰეტენზე (ნიუ იორკი). 

ქალაქის (ქალაქებში გამჩერებელი) ტურისტები სხვადასხვა ღონისძიებებს 
ატარებენ, მათ შორის ისეთებს, როგორიცაა ქალაქში არსებული შენობების, მუზეუმების 
და ხელოვნების გალერეების, რელიგიური ტაძრების, ცათამბჯენებისა და გარკვეული 
ისტორიული ინტერესის მქონე შენობების, ძეგლებისა და მემორიალების, სასაფლაოების 
და ა.შ. მონახულება.   ასევე არსებობს კიდევ ერთი პირობა ურბანული ტურიზმისთვის. 
ასევე ასოცირდება ისეთ ღონისძიებებში, როგორიცაა ფესტივალები, კონცერტები, 
აღლუმები, კონფერენციები, დემონსტრაციები და საპროტესტო აქციებიც კი და ა.შ. 
ტურისტული ღონისძიებები რომლებიც დაკავშირებულია ქალაქის ღამის ცხოვრებასთან 
და კულტურულ ტურიზმთან ასევე ტიპიურია საქალაქო/ურბანული ტურიზმისთვის იმ 
შემოთავაზებების საფუძველზე, რომლებიც არსებობს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ 
რაიონებში. ანალოგიურად, არსებობს მჭიდრო კავშირი ურბანულ ტურიზმსა და სავაჭრო 
ტურიზმს შორის, განსაკუთრებით მცირე ქალაქების თუ სოფლის მოსახლეობისათვის, 
რომლებიც ყიდვასთნ ერთად სარგებლობენ ღირსშესანიშნაობების მონახულების 
შესაძლებლობით. 
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საქალაქო ტური 

ტუროპერატორები გთავაზობთ მრავალფეროვან სამოგზაურო/ტურისტულ 
პაკეტს, რომელიც მოიცავს ამა თუ იმ ქალაქის, ასევე ქვეყნის ან კონტინენტის 
რამოდენიმე ქალაქის მონახულებას. გარდა ამისა, გამოცდილი სამოგზაურო გიდები 
ხელმისაწვდომია ქალაქებში, სადაც ტურისტების დიდი შემოდინებაა. 

 

მოხალისეების (ნებაყოფლობითი) ტურიზმი 

ნებაყოფლობითი (მოხალისეების) ტურიზმი (VSO)  წარმოიშვა როგორც 
ძირითადად დასავლური ფენომენი, როდესაც მოხალისეები ძირითადად მოგზაურობენ 
რომ დაეხმარონ მათ, ვისაც ცხოვრებაში შედარებით ნაკლებად გაუმართლა, ვიდრე 
თვითონ მოგზაურებს, რათა თავიანთი ქმედებით წინ აღუდგნენ გლობალურ 
უთანასწორობას. 2001 წელს მოხალისეობრივი ტურიზმი განსაზღვრეს როგორც 
გამოყენება „იმ ტურისტებისა, რომლებიც, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მოხალისეობის 
ფორმით ატარებენ თავის არდადეგების ისე, რომ ის შეიცავდეს საზოგადოების 
გარკვეული ჯგუფებისათვის მატერიალური დახმარების ან სიღარიბის შემცირების 
ელემენტებს“. VSO დაფუძნდა დიდ ბრიტანეთში 1958 წელს, ხოლო აშშ-ს მშვიდობის 
კორპუსი შედარებით მოგვიანებით, 1960 წელს დაარსდა. ეს იყო პირველი 
მსხვილმასშტაბიანი ნებაყოფლობითი ორგანიზაციები, რომლებიც თავიდანვე შეიქმნენ 
ეკონომიკურად ნაკლებად  განვითარებული ქვეყნების მოდერნიზაციისთვის, რაც, 
როგორც იმედოვნებდნენ დასავლელი ლიდერები, შეამცირებდა კომუნიზმის (საბჭოთა 
კავშირის) გავლენას. 

ტურიზმის ამ ფორმას, მიუხედავად მისი ნაწილობრივი პოლიტიკური 
შეფერილობისა, დიდწილად აფასებდენ მოგზაურობისადმი უფრო მდგრადი მიდგომის 
გამო, როდესაც ტურისტები ცდილობენ ასიმილირება მოახდინონ ადგილობრივ კულტ  
ურებში და თავიდან იცილებნ მასობრივი და მოხმარებლური ტურიზმის კრიტიკას. 
თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ნებაყოფლობით ტურიზმს სულ უფრო და უფრო მეტად 
აკრიტიკებდნენ ის მეცნიერები, რომლებიც ვარაუდობდნენ, რომ მას შეიძლება ჰქონოდა 
უარყოფითი შედეგები, რადგანაც იგი იწყებს ადგილობრივი სამუშაო ძალის შემცირებას 
და აიძულებს იმ მასპინძელ თემებს, რომლებსაც არ უნდათ ეს, მაინც მიიღონ 
შემოთავაზებული დასავლური ინიციატივები, და ეს მაშინ, როდესაც მასპინძელი 
თემები,  ძლიერი მემკვიდრეობის გარეშე, ვერ შეინარჩუნებენ მოხალისეებს, რომლებიც 
უკმაყოფილონი ხდებიან გამოცდილების დანერგვის შედეგებით და, შესაბამისად, 
მოხალისეთა დეფიციტი კვლავ შენარჩუნებულია. უფრო ხშირად, ისეთი  
ორგანიზაციები, როგორიცაა VSO, დაკავებულნი არიან სათემო ორიენტაციის 
მოხალისეობრივი პროგრამებით, სადაც საზოგადოების მომავლის გაკონტროლების 
ძალაუფლება ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშია. 
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 ტურიზმი ღარიბების ინტერესებისათვის - ფორმა,  რომელიც ცდილობს 
დაეხმაროს განვითარებადი ქვეყნების ყველაზე ღარიბ მოსახლეობას, სულ უფრო მეტ 
ყურადღებას იპყრობს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ჩართულნი არიან 
საყოველთაო განვითარების პროცესში; ეს პრობლემა მოგვარდა ადგილობრივ თემებში 
მცირე პროექტების დახმარებით და ტურიზმის სამინისტროების მცდელობით, 
მოეზიდათ ტურისტების დიდი რაოდენობა. საზღვარგარეთული განვითარების 
ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ არცერთი მათგანი არ არის 
საუკეთესო გზა ტურისტების ფულის წახალისებისათვის, რათა ისინი მიდიოდნენ 
ყველაზე ღარიბებამდე, რადგან რეალურად მხოლოდ 25% ან უფრო ნაკლები (ზოგიერთ 
შემთხვევაში ბევრად ნაკლები) აღწევს ოდესმე ღარიბებამდე; ფულის მიზნობრივი 
მიღწევის წარმატებული მაგალითებია კლდეზე ასვლა ტანზანიაში და კულტურული 
ტურიზმი ლანანგ პრაბანგში, ლაოსი. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, ტურიზმის 
პრინციპების გამოყენებისა ღარიბების ინტერესებისათვის განვითარებული ქვეყნების 
აღორძინების ე.წ. ცენტრალურ უბნებზე. 

რეცესიული ტურიზმი არის ტურიზმის ტენდენცია, რომელიც წარმოიშვა 
გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შედეგად. რეცესიული ტურიზმი განისაზღვრება 
იაფი და ძვირადღირებული მოვლენებით, რომლებიც მემკვიდრეობით ოდესღაც 
ხდებოდა. ეკონომიკური ვარდნის დროს, ტურისტული ბუმის სხვადასხვა „ცხელ 
წერტილებში“ საქმიანი ბუმი დაფიქსირდა, რაც განპირობებული იყო ცხოვრების 
შედარებით დაბალი ღირებულების და ნელი გლობალური შრომის ბაზრის გამო, რაც 
იმაზე მეტყველებს, რომ მოგზაურები ახორციელებენ ხანგრძლივვადიან მოგზაურობებს 
მაშინ, როდესაც მათი ფული უფრო შორს მიდის. ეს კონცეფცია ფართოდ არ გამოიყენება 
ტურიზმის კვლევაში, რამდენადაც განპირობებულია ხანმოკლე ფენომენით, რასაც 
ტურისტის ყოფნის დრო წარმოადგენს. 
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შემოქმედებითი (კრეატიული) ტურიზმი 

კრეატიული ტურიზმი, როგორც 
კულტურული ტურიზმის ფორმა არსე-
ბობს, თვით ტურიზმის დაბადებიდან. 
მისი ევროპული ფესვები თარიღდება 
„გრანდ ტურის“ დროიდან, რომელშიც 
არისტოკრატული ოჯახების შვილები 
მოგზაურობდნენ, ძირითადად, ინტერ-
აქტიული, საგანმანათლებლო და ცხოვ-
რებისეული გამოცდილების მისაღწე-
ვად. არც თუ ძალიან დიდი ხნის წინ, 
შემოქმედებით ტურიზმს თავისი 
სახელი მიანიჭეს კრისპინ რეიმონდმა და 
გრეგ რიჩარდსმა (Crispin Raymond and Greg Richards), რომლებმაც, როგორც ტურიზმისა 
და დასასვენებელი სწავლების ასოციაციის (ATLAS) წევრებმა, ევროკომისიაში არაერთი 
პროექტი გაგზავნეს, მათ შორის კულტურული და სახელობო ტურიზმის შესახებ, 
რომელიც ცნობილია როგორც მდგრადი ტურიზმი. მათ „შემოქმედებითი ტურიზმი“ 
განსაზღვრეს, როგორც ტურიზმი, რომელიც დაკავშირებულია მოგზაურების აქტიურ 
მონაწილეობაში მასპინძელი საზოგადოების კულტურაში ინტერაქტიული სემინარებისა 
და არაფორმალური სწავლის გზით/ფორმით. 

იმავდროულად, შემოქმედებითი ტურიზმის კონცეფცია შეიმუშავა ისეთმა 
ცნობილმა ორგანიზაციამ, როგორიცაა UNESCO, რომელმაც „კრეატიული ქალაქების 
ქსელის“ საშუალებით მოიწონეს შემოქმედებითი ტურიზმი, როგორც მომხიბლავი, 
ავთენტური გამოცდილება, რომელიც ხელს უწყობს კონკრეტული ადგილის 
სპეციფიკური კულტურული მახასიათებლების აქტიურ გაგებას. იუნესკომ ერთ-ერთ 
თავის დოკუმენტში დაწერა:   ამის თქმის შემდეგ, ტურისტს შესაძლებლობა ექნება 
მონაწილეობა მიიღოს სემინარებში, მეცადინეობებსა და ადგილობრივ კულტურასთან 
დაკავშირებული ღონისძიებებში. 

ბოლო დროს, შემოქმედებითმა ტურიზმმა პოპულარობა მოიპოვა, როგორც 
კულტურული ტურიზმის ფორმამ, რომელიც ეყრდნობა მოგზაურთა აქტიურ 
მონაწილეობას მასპინძელი თემების კულტურაში, რომლებსაც ისინი სტუმრობენ. 
მრავალი ქვეყანა გთავაზობთ ასეთი ტურიზმის განვითარების მაგალითები, მათ შორის 
გაერთიანებული სამეფო, ავსტრია, საფრანგეთი, ბაჰამის კუნძულები, იამაიკა, ესპანეთი, 
იტალია, ახალი ზელანდია და სამხრეთ კორეა. 

ტურისტების მზარდი ინტერესი კულტურის აღმოჩენის ამ ახალი გზით 
განსაკუთრებით ეხება ოპერატორებს და ბრენდინგის მენეჯერებს, რომლებიც 
ყურადღებით აკვირდებიან ხარისხიანი ტურიზმის მოზიდვის შესაძლებლობას, ხაზს 
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უსვამენ არამატერიალურ მემკვიდრეობას (ხელნაკეთობების სემინარები, კულინარიის 
მასტერკლასები და ა.შ.) და არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენების ოპტიმიზაციას 
(მაგალითად, დარბაზებისა და აუდიტორიების გაქირავება). 

UNESCO- ს კრეატიული ქალაქების ქსელი (UCCN) არის იუნესკოს პროექტი, 
რომელიც 2004 წელს დაიწყო, რომლის მიზანია ქალაქებს შორის თანამშრომლობის 
განვითარება, რომლებმაც შემოქმედება აღიარეს ურბანული განვითარების მთავარ 
ფაქტორად. 2017 წლის მდგომარეობით, ქსელში გაერთიანებულია 72 ქვეყნის 180 ქალაქი. 

ქსელი მიზნად ისახავს წევრ ქალაქებსა შორის ურთიერთთანამშრომლობის 
საერთაშორისო განვითარებას, რომლებიც ცდილობენ შექმნან კრეატიულობის ინვეს-
ტიცია, როგორც მდგრადი ურბანული განვითარების, სოციალური ინტეგრაციისა და 
კულტურული საქმიანობის მამოძრავებელი ძალა.  

ქსელის საერთო მდგომარეობა და საქმიანობა მოცემულია UCCN წევრობის 
მონიტორინგის ანგარიშებში, თითოეული 4 წლის განმავლობაში კონკრეტული 
ქალაქისთვის. 

ქსელი ცნობს შემოქმედებითი ტურიზმის კონცეფციას, რომელიც განსაზღვრუ-
ლია, როგორც მოგზაურობა, რომელიც დაკავშირებულია შემოქმედებით გამოცდი-
ლებასთან და მონაწილეობასთან. 
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ექსპერიმენტული ტურიზმი 

ექსპერიმენტული მოგზაურობა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც immersive 
diving, ტურიზმის ის ფორმაა, რომელშიც ადამიანი ფოკუსირდება ქვეყნის, ქალაქის ან 
კონკრეტული ადგილის გამოცდილებაზე, აქტიურად და აზრიან ურთიერთქმედებს მის 
ისტორიასთან, ხალხთან, კულტურასთან, საკვებთან და გარემოსთან. ეს შეიძლება 
ხშირად გარდამქმნელი ფაქტორი იყოს.  ამასთან კონცეფცია ემყარება ძალიან მსგავს 
მექანიზმებს, როგორიცაა, მაგალითად, ემპირიული განათლება, ემპირიული ცოდნა, 
ემპირიული ინტერიერის დიზაინი და ემპირიული მარკეტინგი. 

ექსპერიმენტულმა მოგზაურობამ შეიძლება ხაზი გაუსვას ადგილობრივი 
ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს - კულინარიას, კულტურას, ისტორიას, ვაჭრობას, 
ბუნებას ან სოციალურ ცხოვრებას. ასევე გახდეს ერთიანი მოგზაურობის საფუძველი. 
მისი მიზანია უფრო ღრმად გააცნობიეროს მოგზაურობის ადგილის კულტურა, ხალხი 
და ისტორია, დაუკავშირდეს მას უფრო მეტად, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ 
მონახულება. მაშასადამე, მოგზაური, როგორც წესი, უკავშირდება ადგილობრივ 
მოსახლეობას, რომლებმაც კარგად იციან, თუ როგორ უნდა გაეცნონ მათ ადგილს, 
რამდენადაც ადგილობრივი მაცხოვრებელი ტურისტისათვის შეიძლება იყოს მეგობარი, 
განთავსების ადგილის მასპინძელი ან სხვა პირი. 

ექსპერიმენტული მოგზაურობა ყურადღებას ამახვილებს მოგზაურობაზე, 
რომელიც არის ინსპირაციული, პერსონალიზირებული და/ან ქმნის თვითგამოვლენის 
გზას/პირობებს. 

ტერმინი „გამოცდილებაზე დაფუძნებული მოგზაურობა“, როგორც მიმართულე-
ბა/ქვემიმართულება ნახსენებია ჯერ კიდევ 1985 წელს ტურიზმთან დაკავშირებით 
გამოცემულ წიგნებსა და პუბლიკაციებში, მაგრამ ბოლო წლებში იგი ბაზარზე უფრო 
პოპულარულ ტენდენციად იქცა. 2017 წელს, მოგზაურთა 65% -მა ამჯობინა „განეცადა 
რაღაც ახალი“, ვიდრე ”თავი ეგრძნო დასვენებულად და დამუხტულად“. 

თანამედროვე ტურიზმის მეტ-ნაკლებად ანალოგიური სახე, რომელიც ასევე 
ცნობილია როგორც „ბედის ტურიზმი“ ან „ბოლო შანსის ტურიზმი“, არის ახალი 
ტენდენცია, რომელიც მოიცავს მოგზაურობას გარემოსთვის საფრთხის ქვეშ მყოფი 
ადგილებზე, ან სხვაგვარად (მაგალითად, კილიმანჯაროს მთის ყინულის ქუდები, 
პატაგონიის მყინვარები, რომლებიც ინტენსიურად დნებიან, ან დიდი ბარიერული 
რიფის კორალები - რომლებიც გაქრობის/გადაშენების პირას არიან) იქ, სადაც მორიგი 
ჩასვლა შეიძლება ძალიან გვიან იყოს.  

2007 წელს იგი იდენტიფიცირებულ იქნა  Travel Age West– ის მთავარი 
რედაქტორის კენეტ შაპიროს მიერ, შემდეგ კი გამოიკვლიეს ნიუ – იორკ თაიმზში. 

ითვლება, რომ ამ ტიპის ტურიზმი აღმასვლის პერიოდშია. ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს 
ტენდენცია უკავშირდება მდგრად ტურიზმს ან ეკოტურიზმს, რადგან ზოგიერთ 
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ტურისტულ მიმართულებას საფრთხე ემუქრება ისეთი გარემო ფაქტორებისგან, 
როგორიცაა გლობალური დათბობა, ჭარბი პოპულაცია ან კლიმატის ცვლილება. სხვები 
შეშფოთებულნი არიან იმით, რომ ამ საფრთხის ქვეშ მყოფი ბევრ რეგიონში 
მოგზაურობები ზრდის ადამიანის ნახშირბადის ნაკვალევს და მხოლოდ აჩქარებს იმ 
პრობლემებს, რომელთა საშიშროება უკვე არსებობს. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან, რა თქმა უნდა, აქტუალური ხდება ჩასვლების 
ორგანიზება ისეთ და იმ ადგილებში, რომლებიც, უკვე ხვალ, სერიოზულად 
სახეშეცვლილი, ან სულაც გამქრალი დაგხვდეთ. 
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სამონადირეო (Safari) - სათევზაო ტურიზმი 

Safari (სუაჰილის ენაზე safari - 
მოგზაურობა) - თავდაპირველად აღიქ-
მებოდა როგორც სანადირო ვიზიტები 
აღმოსავლეთ აფრიკაში. მოგვიანებით, 
Safari- ს კონცეფცია დაიწყო აფრიკის და 
მსოფლიოს სხვა ნაწილებში და მისი 
მნიშვნელობა სერიოზულად შეიცვალა. 
დღეს სიტყვა „საფარი“ უფრო ხშირად 
ნიშნავს საკმაოდ მშვიდობიან და შედა-
რებით იაფ ექსკურსიებს ველურ ბუნე-
ბაში, სადაც ხდება ფოტოების გადაღება. ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიმუშავა Safari- ს მთელი 
ინდუსტრია გამოცდილი გამყოლების თანხლებით. 

მაგრამ სიტყვა Safari-ს პირვანდელ მნიშვნელობას ჯერ არ დაუკარგავს უწინდელი 
ხიბლი. ახლა ნადირობა არის ტურისტული ბიზნესის აყვავებული და თუნდაც 
განვითარებადი მიმართულება, რომელსაც უამრავი თანხა მოაქვს არა მხოლოდ აფრიკის 
მრავალი ქვეყნის ბიუჯეტისათვის. აფრიკაში ნადირობის მოყვარულთა შორის ყველაზე 
პოპულარულია სამხრეთ აფრიკა, ნამიბია, ბოტსვანა, ტანზანია, მოზამბიკი, ზამბია, 
ზიმბაბვე, კამერუნი და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა. სხვა ქვეყნებში, სადაც 
ნადირობის ბიზნესი ნებადართულია, იგი ბევრად ნაკლებად არის განვითარებული 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის ზოგადი განუვითარებლობის, ტურისტებისთვის 
არასახარბიელო პირობების და ხშირად ველური ბუნების დაბალი კონსერვაციის გამო. 
ასეთ ქვეყნებში ნადირობა არ წარმოადგენს ცალკეულ ინდუსტრიას და სპორადულია. 

მაღალი ხარისხის აფრიკული ნადირობა დღეს, ადრინდელთან (XIX, XX ს-ის 
პირველი ნახევარი) შედარებით, ძალზე მცირდება. ტროფეის (ნანადირევი) ფასი, თუმც 
ძალიან განსხვავებულია, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია (იგი იწყება 150-200 
დოლარიდან ისეთი მტაცებლებისთვის, როგორიცაა ბაბუა ან პატარა ანტილოპა და 
ათეულ ათასობით დოლარს აღწევს ისეთ ცხოველებზე, როგორებიცაა: სპილო, მარტორქა 
ან ლომი). სანადირო ბანაკში მომსახურებისა და განსახლების ღირებულება 
გატანაბრებულია 4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს საცხოვრებელ პირობებთან (დღეში 
საშუალოდ 250-300 დოლარია, თუმცა ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული). 
შესაბამისად, Safari პაკეტის ჯამური ღირებულება იშვიათად არის ნაკლები 6-7 ათას 
დოლარზე, ავიაკომპანიის ბილეთების ჩათვლით. როგორც წესი, კლიენტი წინასწარ  
იგებს ორგანიზატორი კომპანიისაგან შეღავათებთან დაკავშირებულ პირობებს. 

როგორც წესი, კლიენტს მხოლოდ ნადირობის უფლება არ ეძლევა - მას თან ახლავს 
პროფესიონალი მონადირე, რომლის მოვალეობაა სტუმრის ნადირობის ადგილზე 
მიყვანა,  ინფორმაციის მიწოდება იმასთან დაკავშირებით თუ: როგორი ბუნებისაა 
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სანადიროდ შერჩეული ცხოველი/ფრინველი, აქედან გამომდინარე რას უნდა 
ეფუძნებოდეს სწორი პროფესიული მიდგომა და მითითება იმაზეც, თუ რომელი 
ცხოველი/ფრინველი უნდა იყოს მოკლული (რომლის მიმართ უნდა განხორციელდეს 
გასროლა). ეს უკანასკნელი მნიშვნელოვანია, რადგანაც ყველა სტუმარ მონადირეს არ 
შეუძლია, მაგალითად, ცხოველის სქესის განსაზღვრა დიდი მანძილიდან. თუ მონადირე 
გამოცდილია და არ სჭირდება ასეთი მითითებები, პროფესიონალი მას მაინც გაჰყვება - 
ოფიციალურად მან უნდა აკონტროლოს კლიენტის ყველა მოქმედება. ზოგიერთ 
შემთხვევაში ეს ხელს უწყობს ბრაკონიერობის თავიდან აცილებას. 

სახიფათო მტაცებელზე ნადირობისას, პროფესიონალი მონადირე ვალდებულია 
დააზღვიოს კლიენტი, დაჭრილი მხეცის თავდასხმის შემთხვევაში, საკუთარი იარაღის 
ცეცხლით. ასეთი დახმარება ხშირად საჭიროა - სტატისტიკის თანახმად, სპილოზე 
დაახლოებით ყოველი მეოთხე სროლა იწვევს ამ უკანასკნელის შეტევას. სპილოს 
თავდასხმის შენთხვევაში კი თითქმის შეუძლებელია გაქცევა. 

გარდა პროფესიონალი მონადირისა, ჯგუფში ჩვეულებრივ შედის 2-3 დამხმარე 
პერსონალი - ჩვეულებრივ, ადგილობრივი მოსახლეობისგან - გიდები, პორტიერები და 
ა.შ.  

სპილო, ლომი, ლეოპარდი და მარტორქა - ეს ის ცხოველებია, რომლებზე 
ნადირობა დიდი საფრთხის წინაშეა (პოპულაციები ძალზე შემცირებულია და თითქმის 
ყველგან „წითელ წიგნში“ არიან შეტანილი). პარადოქსულია, მაგრამ ფაქტია, რომ 
პირველ „ხუთეულში“ ყველაზე საშიში არაა ლომი ან სპილო, არამედ კამეჩი და 
ლეოპარდი. სწორედ ეს ორი ცხოველია ავარიების უმეტესი ნაწილის მიზეზი. მონადირის 
შესახებ, რომელმაც მოიპოვა ხუთეულის ყველა სახის მინიმუმ ერთი წარმომადგენელი, 
ამბობენ, რომ მან შეაგროვა „დიდი ჩაფხუტი“. 

სპორტულ-ტურისტული თევზაობა 
არის თევზჭერის სახეობა კვების მიზნით 
ან უბრალოდ გასართობად.  თევზაობა 
იყოფა სამოყვარულო და სპორტულ 
სახეობებად. სამრეწველო თევზჭერისაგან 
განსხვავებით, თევზაობა არის გართობა, 
დასვენების ფორმა, ტურიზმი და 
სპორტი. 

განასხვავებენ თევზაობას: 

სეზონის მიხედვით: ზაფხული, 
ზამთარი; 

ადგილის მიხედვით: ზღვა, მტკნარი წყალი (მდინარე, ტბა); 
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ნავიდან, ყინულიდან (ყინულის ქვეშ), წყალქვეშა ნადირობა, ნაპირებიდან, 
წყალში შესვლით (მთის მდინარეებზე); 

გამოყენებული ხელსაწყოს მიხედვით: მოტივტივე სატყუარათი (sbirulino 
ჩათვლით), სპინინგი, harpoon (კანონით აკრძალული), მშვილდი (ისრის სროლა თევზზე) 
და მრავალი სხვა; 

თევზის ბუნებრივი გარემოდან გამოყვანით ან წყალსაცავში დაბრუნებით 
„დაიჭირე-გაათავისუფლეს" პრინციპის მიხედვით; 

თევზის სახეობის მიხედვით: კალმახი, სქელშუბლა, მურწა, ხრამული, ლოქო, 
ჩვეულებრივი კობრი, ორაგული, მტაცებელი, ნახევრად მტაცებელი, ბალახოვანი (არა 
მტაცებლური) სახეობები და ა.შ. 

მათგან ბოლო განსხვავებაა მთავარი: მშვიდობიან (თეთრ) თევზზე თევზაობა ან 
მტაცებელ თევზზე თევზაობა. 

დაჭერილი თევზის შესანახად და გადასატანად გამოიყენება კუკანი (ლარზე, 
შნურზე ასხმა), გალიები. წყლიდან თევზის მოსახერხებელი ამოყვანისათვის 
გამოიყენება ბადეები. 

დაჭერილი თევზის განთავისუფლების უპირატესობას შეიძლება 
მიეკუთვნებოდეს ის ფაქტი, რომ გათავისუფლებული თევზის ნაწილი გადარჩება, 
რითაც მცირდება დეპოპულაცია. ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იცავენ 
დაჭერის ნორმებს, მაშინ როდესაც თევზაობის შეუზღუდავი ნორმების შემთხვევაში, 
დაჭერილი თევზის შემდგომში განთავისუფლებით, შეიძლება უფრო მეტი ზიანი 
მივაყენოთ პოპულაციას, ვიდრე წყალსაცავიდან იხტიოლოგების მიერ 
გამოანგარიშებული დასაშვები დაჭერის მაჩვენებლის შესრულება.  „დაიჭირე-გაუშვის“ 
პრინციპის საფუძველზე შეუზღუდავი თევზჭერის უარყოფითი მხარეები მოიცავს 
სხვადასხვა სახის ტრავმებს რომლებსაც ვაყენებთ თევზებს უცოდინარობით ან 
უყურადღებობის გამო და ასევე ტრამვები, რომლებიც შეიძლება მიიღოთ თქვენც. 
ზოგიერთ ქვეყანაში და რეგიონებში (გერმანია, შვეიცარია, რუსეთის ფედერაცია, და ა.შ.), 
იხტიოლოგიური და მორალურ-ეთიკური მიზეზების გამო, დაჭერა-გაშვების პრინციპის 
გამოყენება, კანონით აკრძალულია. 
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ბავშვთა ტურიზმი ტურიზმის 
ინდუსტრიის ბაზრის ყველაზე 
კეთილშობილური სექტორია. დასვენების 
პროგრამები, რომლებიც შექმნილია 
ბავშვთა გონებრივი ჰორიზონტის 
გასაფართოებლად, ჯანმრთელობის გასა-
უმჯობესებლად ან ნიჭიერების 
გამოსავლენად, საბოლოოდ მიზნად 
ისახავს ახალგაზრდა თაობის - უახლოეს 
მომავალში, პოტენციურად საზოგადოების 
ყველაზე აქტიური ნაწილის კომპლექსურ 
განვითარებას. 

ბავშვთა საზაფხულო ბანაკები, რომლებიც გავრცელებულია მრავალ ქვეყანაში, 
დღეს გთავაზობთ მდიდარ ანიმაციურ პროგრამებს. მათ შორის გამოირჩევა ერთი თემის 
დაქვემდებარებაში არსებული თემატური ბანაკები: კარვებში ტურიზმის (ლაშქრობის) 
ელემენტების შესწავლით, არქეოლოგიურ ბანაკებში, სადაც ახალგაზრდები 
მონაწილეობენ პირველყოფილი ადამიანების სადგომების გათხრებში, სპორტულ, 
საცხენოსნო ბანაკებში, შესაბამისი აღჭურვითა და პროგრამებით, არის ბანაკები 
რელიგიური ორიენტაციით და ა.შ. უდავო უპირატესობებით სარგებლობს ბავშვთა 
დასასვენებელი ცენტრები საზღვარგარეთ, რომლებიც გვთავაზობენ ენობრივ პრაქტიკას 
და ახალი კულტურის გათავისებას. ხშირად თბილ ქვეყნებში, ზღვაზე (საბერძნეთში, 
თურქეთში, ბულგარეთში, ხორვატიაში, მალტაში და ა.შ.) განთავსებული ასეთი საბავშვო 
ცენტრები, გამოირჩევა მდიდარი საექსკურსიო და თემატური პროგრამებით და აქტიური 
კომუნიკაციის საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ქვეყნის თანატოლებს. 

ძალზე პოპულარულია საექსკურსიო (ავტობუსი ან კომბინირებული: სარკინიგზო 
+ ავტობუსი) კულტურული და საგანმანათლებლო ტურები ევროპაში. ევროპულ გზებზე 
გრძელ და დამღლელ მოგზაურობას, ჩვეულებრივ, ბავშვები ნამდვილ თავგადასავლად 
მოიაზრებენ. „მეორე დაბადებას“ განიცდის ბავშვების საექსკურსიო მოგზაურობები 
რუსეთის გარშემო (ისტორიულ-კულტურულ ადგილებში და ა.შ.). ტურ-ოპერატორები 
მუდმივად ქმნიან ახალ-ახალ საექსკურსიო პროგრამებს ბავშვებისთვის მიმზიდველი  
ტურისტული ბრენდების („თოვლის პაპისა და თოვლის ქალწულის სამშობლოში", 
„სანტა კლაუსის სამშობლოში“ და ა.შ.), გასართობი ("ბასკინ რობინსის“ ნაყინის ქარხანა, 
გემრიელი პროდუქტების დაგემოვნებით"), პატრიოტული (მხარეთმცოდნეობისა და 
საბრძოლო დიდების მუზეუმების მონახულებით), შემეცნებითი (მწერლების, პოეტების, 
მხატვრების, მოქანდაკეების, მუსიკოსების, სპორტსმენებისა და ცნობილი საზოგადო 
მოღვაწეების სახლ-მუზეუმებში) და ა.შ. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ სპეციალიზებული 
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სკოლების ან კოლეჯების პროგრამებში ინტეგრირებული ვარიანტები, მაგალითად, 
ექსკურსია ახალგაზრდა ბიოლოგებისთვის სახელმწიფოს მიერ დაცულ ტერიტორიებზე 
- სახელმწიფო ნაკრძალებში, აღკვეთილებში, ბუნების ძეგლებზე და ა.შ. 

თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც ტურიზმი მეტ-ნაკლებად განვითარებულია, 
ფართოდ არის წარმოდგენილი ბავშვთა სპორტული ტურიზმი და აქტიური დასვენება. 
ყველგან პოპულარულია კომბინირებული პროგრამები, მათ შორის, თხილამურები და 
ლაშქრობა, კეიაკებსა და კატამარანებზე რაფტინგი, ველოსიპედებით მოგზაურობა 
როგორც ბარში, ასევე მთიან რელიეფებზე და ა.შ. ღირს ყურადღების გამახვილება 
მაგალითად ზამთრის ბანაკებზე, სადაც ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით ბავშვები 
სწავლობენ თხილამურებით სრიალს და სნოუბორდს. 

ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ბავშვთა ბანაკები გთავაზობთ გამაძლიერებელ 
პროგრამებს, ხოლო ჯანმრთელობის გაუმჯობესება შესაძლებელია ბავშვთა სპეციალი-
ზირებულ სანატორიუმებში, ასევე სანატორიუმებში და კლინიკებში, რომლებიც 
განკუთვნილია მშობლებისა და ბავშვებისთვის. და, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის 
დასვენება შეიძლება გაერთიანდეს დამატებით განათლებასთან, პირველ რიგში, 
საზაფხულო ენების სკოლებში უცხო ენების შესწავლასთან, რაც გავრცელებულია 
ევროპის ბევრ ქვეყანაში. 
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VIP ტურიზმი არ არის მხოლოდ 
ინდივიდუალური, ექსკლუზიური 
ტურები; ეს არის მომსახურების 
გარკვეული პაკეტი, რომელიც 
ტურისტებს მაქსიმალურ კომფორტს 
უწევს მოგზაურობის დროს. ეს 
სერვისები მოიცავს პირველი და 
ბიზნეს კლასით ფრენების მოწყობას, 
წარმომადგენლობითი (პრესტიჟული) 
მანქანებისა და ლიმუზინების 
გამოყენებით გადაადგილებას, 
უმაღლესი კატეგორიის ნომრების დაჯავშნას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ 
სასტუმროებში, საოკეანე იახტების, კერძო თვითმფრინავების, ფეშენებელური ვილებისა 
და თუნდაც შუასაუკუნეების ციხესიმაგრეების დაქირავებას. ტუროპერატორი 
უზრუნველყოფს VIP-ტურისტს პერსონალური მენეჯერით ტურის მომზადების ეტაპზე 
და პერსონალური გიდით მოგზაურობის მთელ მარშრუტზე. საჭიროების შემთხვევაში, 
კლიენტის საზღვარგარეთ ყოფნისას შესაძლებელია უსაფრთხოების (დაცვის) 
უზრუნველყოფა, ყველა ტრანსფერი შეიძლება განხორციელდეს ბრონირებული 
ტექნიკით (მანქანებით). ყოველივე ეს გვაძლევს საშუალებას VIP ტურიზმს ვუწოდოთ 
არა მხოლოდ სამოგზაურო მომსახურების ხარისხის დონე, არამედ ტურიზმის 
განსაკუთრებული ტიპი, რომლის ორგანიზებისთვისაც საჭიროა ტურ-ოპერატორს 
გააჩნდეს განსაკუთრებული/სპეციალური რესურსები. 

გავრცელებული აზრის საწინააღმდეგოდ, VIP ტურები ტარდება არა მხოლოდ 
პლანეტის ეგზოტიკურ ქვეყნებში და კუთხეებში, სადაც ადამიანს ფეხით არ დაუდგია. 
VIP – ტურიზმის ობიექტები ხშირად საკმაოდ პოპულარული და მასობრივი 
მიმართულებებიც შეიძლება იყოს, თუკუ მათ აქვთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ასეთი 
მიმართულების მშვენიერი მაგალითია არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, სადაც 
ბოლო 15 წლის განმავლობაში შეიქმნა ნაყარი კუნძულები და აშენდა ე.წ. 
„შვიდვარსკვლავიანი“ (ხუთვარსკვლავიანი 2 პლიუსით) სასტუმროები („ბურჯ ელ 
არაბი“), რომლებიც ყველაზე მომთხოვნი მომხმარებლების გემოვნებას და კაპრიზებს 
აკმაყოფილებს. ფეშენებელური სასტუმროები, რომლებიც VIP ტურიზმის 
კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, თურქეთში - ანტალიის სანაპიროზეც კი გამოჩნდნენ. 

VIP ტურიზმი ხშირად ასოცირდება მოვლენებთან/ღონისძიებებთან 
დაკავშირებულ ტურიზმთან. ზეიმებზე, ფესტივალებზე, კარნავალებზე, მსოფლიო 
ვარსკვლავების კონცერტებსა და სპორტულ ღონისძიებებზე დასწრება. უფრო მეტიც, ეს 
მოვლენები ყოველთვის არ ხდება უცხოეთში. 2009 წლის ივლისში ერთმა სამგზავრო 
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კომპანიამ სანკტ – პეტერბურგში მადონას კონცერტზე VIP ტურები შესთავაზა 
დაინტერესებულ კლიენტებს, რომელშიც შედიოდა VIP სექტორის ბილეთი, ფრენის 
მიმართულებით ბიზნეს კლასის ტაქსი და განსახლება (ერთ ღამეს) ხუთვარსკვლავიანი 
სასტუმროს საპრეზიდენტო ოთახში. შეიძლება VIP კატეგორიის ყველა მოთხოვნა 100%-
ით არ სრულდება, მაგრამ უკვე ჩვენთან (ბათუმში, შეკვეთილში) უკანასკნელ წლებში 
აშენებულ ობიექტებში (არენა, სასტუმრო „პარაგრაფი“) არა ერთი საერთაშორისო დონის 
ვარსკვლავის კონცერტი ვიხილეთ, შესაბამისი ერთდღიანი პროგრამებით. 

სხვადასხვა ტიპის კრიზისის დაწყებისთანავე, საგრძნობლად მცირდა 
თავგადასავლების, სანაპიროების, ღირსშესანიშნაობების VIP ტურებზე მოთხოვნა, 
თუმცა, ბიზნესისა და ღონისძიების ასპექტებში, ტურიზმის ამ ტიპის მოთხოვნა 
ძირითადად ძალაში რჩება. ასევე მუდმივად მოთხოვნადია მსოფლიოს საუკეთესო SPA 
კურორტებზე ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული VIP ტურები. 
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ეზოთერიკული ტურიზმი  (ეზოთერიკული - ითქმის რელიგიური წესების, მის-
ტიკურ მოძღვრებათა, მაგიურ ფორმულათა შესახებ) ესაა ახალი და თავისებურად 
უნიკალური ტურიზმის სახე. ამ ტურიზმს შეუძლია ადამიანის ცხოვრებაში შეიტანოს 
იმის შესაძლებლობა, რომ დაისვენოს ყოველდღიურობისგან და დატკბეს პლანეტის 
უმშვენიერესი ადგილებით, ასევე შეხედოს  თავის თავს და თავის ცხოვრებას შორიდან. 

ეზოთერიკული ტურებისას ადამიანს შესაძლებლობა აქვს გაიფართოოს თავისი 
თვალთხედვა და გაეცნოს უძველესი კულტურის საგანძურებს. ასეთი ტურების განუყო-
ფელ ნაწილს წარმოადგენს უძველესი ცოდნისა და სულიერი პრაქტიკის დახმარებით 
ადამიანმა მიიღოს თავისი შინაგანი სამყაროს შეცნობის უნიკალური შესაძლებლობა. 
ეზოთერიკული ტურიზმის მთავარი ამოცანაა ადამიანის არსებობის ჭეშმარიტი მიზნისა 
და ფასეულობების აღმოჩენა.  

ფილოსოფიურად განწყობილ ტურისტებში ამჟამად განსაკუთრებული სიყვა-
რულით სარგებლობს ნეპალი. ინდუსური ქვეყანა იზიდავს მათ, ვისაც აინტერესებს 
გაიგოს ცხოვრების აზრი აღმოსავლური მოძღვრებების დახმარებით ან მოწყდეს 
სამყაროს ჰალუცინაციების, ნარკოტიკისა და ალკოჰოლის მეშვეობით. 

მძაფრი ეზოთერიკული შეგრძნებების მისაღებად ტურისტები მოგზაურობენ 
ცნობილი შამანების, ჯადოქრების და ეზოთერული თეორიების შემქმნელების მოსანა-
ხულებლად. მრავალრიცხოვანი სკოლები, მაგალითად ტანტრა - იოგა, ოშო რაჯნიშას, 
კარლოს კასტანედის მიმდევრები რეგულარულად აწყობენ გასვლით კონფერენციებს, 
შეხვედრებს მაგებთან. სურვილის შემთხვევაში ტურისტს შეუძლია მიიღოს მონაწი-
ლეობა ასეთ შეხვედრებში, თუკი წინასწარ ეცოდინება ამ ღონისძიებების ჩატარების დრო, 
რათა დაჯავშნოს სასტუმროში ადგილი. 

ამრიგად, ეზოთერიკული ტურიზმი - ესაა იმ ადამიანების არჩევანი, რომლთაც 
სწყურიათ დატკბნენ პლანეტის არაჩვეულებრივი მხარეების არა მარტო კულტურული 
და რელიგიური სიდიადით, არამედ შეეხონ აგრეთვე სამყაროს მარადიულ საიდუმლო-
ებებს, და უძველესი ცოდნისა და საუკუნეების ბრძნული გამოცდილების დახმარებით 
დადგნენ ჯანმრთელობის, ბედნიერებისა და ჰარმონიის გზაზე. დარწმუნებით შეიძლება 
ითქვას, რომ ეზოთერიკული ტურიზმი - ეს არაა მარტო სულისა და სხეულის დასვენება, 
არამედ ცხოვრებაში ჰარმონიის მიღწევის ეფექტიური საშუალებაცაა. 
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ე.წ. „კანონმგარეშე“ ტურიზმი 

 

ლგბტ ტურიზმი 

გეი ტურიზმი, ასევე ლგბტ ტურიზმი - არის ტურიზმის ინდუსტრია, რომელიც 
სპეციალიზირებულია მოგზაურობასა და დასასვენებლად გეების, ლესბოსელების, 
ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის (ლგბტ). იგი გულისხმობს 
მოგზაურობას ისეთ ქვეყნებში და რეგიონებში, რომლებიც ტოლერანტულნი არიან 
სექსუალური უმცირესობების მიმართ. გეი-ტურების ორგანიზება შესაძლებელია 
როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სამოგზაურო კომპანიების მიერ (როგორც 
სპეციალიზირებული, ისე უნივერსალური). 

მომსახურება 

ტუროპერატორები და ტურისტული სააგენტოები, რომლებიც გთავაზობთ გეი 
ტურიზმის მომსახურებას, აცნობებენ თავიანთ კლიენტებს ლგბტ კომპაქტური 
სამეზობლოების შესახებ (გეი კვარტალი), გეი მეგობრული სასტუმროების, 
სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების შესახებ, ინფორმაციას ადგილობრივ გეი 
ბარებზე, გეი კლუბებსა და სხვა დაწესებულებებზე, ორიენტირებულია ლგბტ 
კლიენტებზე, ასევე ლგბტ თემების მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძიებების 
შესახებ, განზრახული დასვენების ადგილებში: გეი აღლუმები, სპორტული 
ღონისძიებები (მაგალითად, გეი თამაშები, გეი როდეოები და ა.შ.), ლგბტ 
შემსრულებლებისა კონცერტები.  

ბოლო წლებში, მრავალ ქვეყანაში გეი ქორწინების ან ერთსქესიანი კავშირების სხვა 
ფორმების შემოღებით, გეი ტურიზმში ასევე შედის საქორწილო ტურები 
ქორწინებისთვის, თაფლობის თვეში (თაფლობის თვე) და ოჯახური ტურები 
ბავშვებისთვის კლიენტებისთვის. 

აშშ-ში ჩატარებული მსოფლიო ტურიზმის ბაზრის კვლევების თანახმად, გეი 
ტურიზმის როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეკონომიკური კრიზისის დროს. 
ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში ლგბტ სეგმენტის მნიშვნელოვანი 
მაჩვენებლები შემდეგი მონაცემებით არის მითითებული (აშშ-ს მონაცემებით): 

 ერთსქესიან წყვილების 37% ცხოვრებაში ერთხელ მაინც წავიდა ხანგრძლივ 
მოგზაურობაში; 

 ლგბტ ტურისტების 57% ირჩევს ძვირადღირებულ ტურებს; 

 ლგბტ ტურისტების 53% შვებულების ბიუჯეტს ერთ ადამიანზე 5000 დოლარზე 
მეტს გეგმავს. (აი, საიდან მოდის ინტერესი მომსახურებაზე!) 
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სექსუალური ტურიზმი - ტურისტული ვიზიტები, ვიზიტის ქვეყნის 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომერციული სექსუალური ურთიერთობის დამყარების 
მიზნით. 

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია, გაეროს სააგენტო, განსაზღვრავს სექსუალურ 
ტურიზმს, როგორც „მოგზაურობას, რომელიც ორგანიზებულია ტურიზმის სექტორში ან 
მის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ მისი სტრუქტურებისა და ქსელების გამოყენებით, რომლის 
მთავარი მიზანია ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის კომერციულ 
სექსუალურ ურთიერთობებში ჩართვა“.   

სექსუალური ტურიზმის ფენომენი სხვადასხვა სოციალურ პრობლემებს ქმნის. 
მაგალითად, ცალკეული ქვეყნები ან ქალაქები იძენენ რეპუტაციას, როგორც 
სექსუალური ტურიზმის პოპულარულ ადგილს. სექსუალური ტურიზმის მიზეზებს 
მიეკუთვნება: დანიშნულების ქვეყანაში დაბალი ფასები, პროსტიტუციის სერვისების 
უფრო ადვილი დაშვება (მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში პროსტიტუცია 
ლეგალიზებულია), რასებს შორის სექსის, სექსუალური საქმიანობის ეგზოტიკური 
ფორმების დაშვება და ბავშვთა პროსტიტუციის დაშვებაც კი.  

 

„თვითმკვლელთა“ ტურიზმი 

სუიციდური ტურიზმი, ასევე ევთანაზიის ტურიზმი (გერმ. Sterbetourismus, 
ინგლისური თვითმკვლელობის ტურიზმი, ინგლისური ევთანაზიის ტურიზმი) -  
ტურიზმის სახესხვაობაა, რომელიც ასოცირდება ევთანაზიის მხარდასაჭერ 
მოძრაობასთან, რომლის დროსაც პოტენციური კანდიდატებისათვის ეწყობა 
მოგზაურობები იმ ქვეყნებში, სადაც ევთანაზია ნებადართულია. ევთანაზია კანონით არ 
არის აკრძალული ნიდერლანდების, ლუქსემბურგის, ბელგიის და აშშ-ის ზოგიერთ 
შტატში. და შვეიცარიაში, სადაც ნებაყოფლობითი სიკვდილის პირობები განიხილება 
ყველაზე ლიბერალურად. 

 

სტატუსი სხვადასხვა ქვეყნებში 

მექსიკა 

პენტობარბიტალი, რომელიც შინაური ცხოველების ევთანაზიისთვის 
გამოიყენება, მექსიკის ცხოველთა მაღაზიებში იყიდება. როდესაც პენტობარბიტალს 
იყენებენ ადამიანები, პრეპარატი სიკვდილს იწვევს ერთ საათში. თანახმად, მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ასაკოვანი ტურისტებისა, რომლებიც ცდილობენ 
საკუთარი სიცოცხლის დასრულებას, წამლის მისაღებად დაფრინავენ მექსიკაში. 
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ამასთან, არსებობს მოსაზრება, რომ სირთულეები შეიძლება წარმოიშვას ევთანაზიასთან, 
რადგან მექსიკაში პენტობარბიტალის ხარისხი არ არის კონტროლირებადი. 

ჰოლანდია 

2001 წელს ჰოლანდიამ ევთანაზიის ლეგალიზება მოახდინა. ამ გადაწყვეტილების 
კრიტიკოსები შიშობდნენ, რომ ეს გამოიწვევს „ევთანაზიის ტურიზმის“ ტალღას, რაც 
თავიდან უნდა იქნას აცილებული დათქმით ექიმსა და პაციენტს შორის დამყარებული 
ურთიერთობის აუცილებლობის შესახებ. 

შვეიცარია 

ევთანაზია ნებადართულია ციურიხის შვეიცარიის კანტონში 1941 წლიდან და 
ყოველწლიურად დაახლოებით 200 ადამიანი იქ ნებაყოფლობით კვდება. 

ადამიანების უმრავლესობა, რომლებიც შვეიცარიაში ევთანაზიისთვის მიდიან, 
არიან გერმანიიდან და დიდი ბრიტანეთიდან. 2008 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, 
ბრიტანეთის დაახლოებით 100-მა მოქალაქემ გამოიყენა შვეიცარიული ორგანიზაცია 
"Dignitas" - ის სერვისები საკუთარი სიცოცხლის დასრულების მიზნით, ხოლო 690 
დარეგისტრირდა, როგორც მომავალი კლიენტები. 

მედია ხშირად უწოდებს ციურიხს „თვითმკვლელთა ტურიზმის“ ადგილს. 
ევთანაზიის მოწინააღმდეგეები თვლიან, რომ ციურიხს ასეთი დიდება არ სჭირდება. 
2010 წლის აპრილში, ციურიხის ტბაში აღმოაჩინეს 60 კონტეინერი, რომელიც, 
სავარაუდოდ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების იყო, რამაც გამოიწვია შოკი ადგილობრივ 
მოსახლეობაში. 

2011 წლის მაისში, ფედერალური დემოკრატიული კავშირის (UDF) და 
ევანგელური პარტიის (PEV) ინიციატივით, ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის თანახმად, 
ციურიხის კანტონის მოსახლეობამ თანხმობა განაცხადა ევთანაზიის ლეგალიზაციაზე, 
უიმედო ავადმყოფებისათვის, ამასთან, არა მხოლოდ შვეიცარიის მოქალაქეებისათვის, 
არამედ ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტებისათვისაც. ეროვნულ დონეზე „თვითმკვლელი 
ტურიზმის“ სრული აკრძალვის მოთხოვნა უარყო ციურიხის 234,956 მაცხოვრებელმა 
(84,5%). 
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დასკვნა 

ვფიქრობთ ინფორმაცია იმაზე მეტი მიიღეთ, ვიდრე მოელოდით. ეს ეხება 
როგორც მასალის მოცულობას, ასევე ტურისტული მიმართულებების ნაირგვარობას.  

იმისათვის, რომ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ამოცანები 
შევასრულოთ, პირველ რიგში აუცილებელია მიღებული ინფორმაციის მიზნობრივი 
გათავისება - ჩვენ ნათლად უნდა წარმოვიდგინოთ, თუ რა ტიპის რესურსები სჭირდება 
ტურიზმის ცალკეული მიმართულებებისა და ქვე-მიმართულებების, მათი მიზნობრივი 
კომბინაციების, განვითარებას ზოგადად. ამის შემდეგ, კარგად გავიხსენოთ ყველაფერი 
ის, რაც ჩვენს სამშობლოსთან მიმართებაში გვისწავლია, გვინახავს, მოგვისმენია - 
ყველაფერი შეგვიძლია მივუსადაგოთ ტურიზმის კონკრეტულ მიმართულებებს და 
თქვენი აზრით საუკეთესო კომბინაციები გამოვაცალკევოთ. მომავალში ისინი ჩვენს 
ქვეყანაში ტურისტული ბიზნესის განვითარების საუკეთესო ვარიანტები შეიძლება 
გახდნენ. 

მანამ, სანამ თქვენ, დამოუკიდებლად, ამგვარი ამოცანების სრული მასშტაბით 
შესრულებას შეძლებთ (სურვილთან ერთად გარკვეული საგნების სწავლაც 
აუცილებელია და ამას შემდგომ სემესტრებში მოახერხებთ), მოდით, სურვილისა და იმ 
ინფორმაციის დონეზე, რაც დღეისათვის გაგაჩნიათ, შასრულეთ კონკრეტული დავალება: 

1. წარმოდგენილი ვარიანტებიდან, თქვენი აზრით, ჩვენი ქვეყნისათვის ყველაზე 
საუკეთესო 10 ვარიანტი „გამოარჩიეთ“; 

2. შეეცადეთ გააკეთოთ მცირე განმარტება თითოელ მათგანთან მიმართებაში - 
რატომ იფიქრეთ ასე? 

რაც შეეხება მასალის სწავლას, ნუ შეეცდებით ზეპირად დაიმახსოვროთ რაიმე 
(ჩამონათვალი, განმარტებები და ა.შ.), მთავარია შინაარსში გავერკვეთ - რა პოტენციალის 
ბაზაზე - რა მიმართულება ყალიბდება! ამის შემდეგ, როდესაც არჩევანის გაკეთების 
მიზნით საკითხები დაისმება, თქვენ საქართველოსათვის (მისი ტურისტული 
პოტენციალისათვის) „თვალის გადავლება“ დაგჭირდებათ და ყველა საჭირო 
მიმართულება „თავის ადგილზე დადგება“. თქვენ სწორედ გაგვიგეთ! მთავარი, ნუსხის 
დამახსოვრება კი არა, საკუთარი ქვეყნის, მისი რეგიონების, ცალკეული ქალაქებისა და 
ისტორიული თემების, თითოეული სოფლის ტურისტული შესაძლებლობების, 
სერიოზული ცოდნაა!  
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ჩეხეთის დედაქალაქი პრაღა ყოველთვის იყო და ალბათ იქნება მსოფლიო ტურისტების 
ყურადღების ცენტრში - მისი ისტორიული ცენტრი, რომელიც მდინარე ვლტავაზე 
გადებული, მეფე კარლოსის ულამაზესი ხიდითაც უკავშირდება დანარჩენ ქალაქს, 
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურია. 

 

 
 

ეს არ არის პრაღა და არც ევროპაა, ეს დღევანდელი ბათუმის სანაპიროა, რომელიც 
ფანტასტიკური ტემპით იცვლის სახეს სასიკეთოდ და საქართველოში ჩამოსული 
ნებისმიერი ტურისტის უსაყვარლესი ადგილია.  
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თავი 2. 

ტურიზმის მართვა/რეგულირება  
 

წინამდებარე თავის მიზანი: 
 საფუძვლიანი გარკვევა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა 

−  თანამედროვე ტურიზმის ძირითადი ტენდენციები, განვითარების მიმდინარე 
მდგომარეობა და უახლოესი მომავლის  პროგნოზები; 

−  ტურიზმის საერთაშორისო, რეგიონული და ნაციონალური ორგანიზაციები, 
თანამედროვე ტურიზმის მართვის მიზნები და ამოცანები; 

−  ტურიზმის ეროვნული ორგანიზაციების ფუნდამენტური მიზნები და ამოცანები, 
დარგობრივი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, რეალიზაციისა და 
მონიტორინგის თანამედროვე ფორმები და მეთოდები, ნორმატიულ-
სამართლებრივი ბაზა. 

 აღნიშნულის ფონზე კვალიფიციური გარკვევა ისეთ საკითხში, რასაც „ადგილობრივი 
ტურიზმი“ ჰქვია 

 

ჩვენს უნიკალურ პლანეტაზე, საუკუნეების მანძილზე, არა ერთი ხელთუქმნელი ძეგლია, 
რომლებიც უსიტყვო აღფრთოვანებას და სიამაყეს იწვევენ ნებისმიერ მნახველში. აი ამ, 
ადამიანის ხელით, სულ რაღაც 40-50 წელიწადში შექმნილი ნამდვილი სასწაულის 
მნახველსაც იგივე გემართება. ეს - დუბაია! 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 

- თანამედროვე ტურიზმის ძირითადი ტენდენციები  
- საერთაშორისო ტურიზმის რეგიონალიზაცია, განვითარების მდგომარეობა და 

პროგნოზები 
- ტურიზმის საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციები 
- საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები და ბაზრობები 
 ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღების ხერხები; 
 ტურისტული გამოფენებისა და ბაზრობების მნახველთა ძირითადი 

ტიპები.  
- ტურიზმის ეროვნული ორგანიზაციები 
- სახელმწიფო და ტურიზმის პოლიტიკა 
- ტურიზმის მართვის სახელმწიფო სისტემა 
- ლიცენზირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია ტურიზმში 

 
 
შესავალი 

მეოცე საუკუნის მიწურულსა და ოცდამეერთეს დასაწყისში ტურიზმი გახდა 
მსოფლიოში ერთ-ერთი უმთავრესი სოციალურ-ეკონომიკური სექტორი და ერთ-ერთი 
წამყვანი კომპონენტი საერთაშორისო ვაჭრობაში. 1997 წელს საერთაშორისო 
ტურისტების რიცხვმა 612 მილიონი შეადგინა, ხოლო მათგან მიღებულმა სავალუტო 
შემოსავლებმა – 443 მილიარდი დოლარი. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის (მტო) 
გაანგარიშებით, 2020 წლისათვის საერთაშორისო ტურისტების რიცხვი მიაღწევს 1.6 
მილიარდს, ხოლო შემოსავლები – 2 ტრილიონ დოლარს.  

საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებების თანახმად, შიდა ტურიზმი, თავისი 
მაჩვენებლებით, რვა-ათჯერ სჭარბობს საერთაშორისო ტურიზმს (ტურისტთა 
რაოდენობები). განვითარებული ქვეყნები ერთნაირი ინტერესით ანვითარებენ როგორც 
საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ ტურიზმს და ამით კიდევ უფრო მდიდრდებიან. 
ტურიზმი მოიცავს როგორც შვებულებით დამსვენებლებს, ასევე საქმიანი ვიზიტებით 
გადაადგილებულ ადამიანებს, ამდენად ტურისტული პროდუქტის დამუშავებისას, 
გათვალისწინებულია ნებისმიერი მათი ინტერესი, რაშიც შეიძლება ფული დახარჯონ. 

ტურიზმი დღეისათვის ერთ-ერთ მთავარ სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორს 
წარმოადგენს, რომელიც ინარჩუნებს სტაბილურობას და XX საუკუნის მეორე ნახევარში 
ყოველწლიურად 4-5%-ით ზრდის თავის მაჩვენებლებს. საერთაშორისო და შიდა 
ტურიზმის კომბინაცია დღეისათვის აღიარებულია როგორც `უდიდესი მრეწველობა~ 
(ჩვენთან უკვე საუბრობენ ტურიზმის მიერ სიკეთის მოტანის შესაძლებლობებზე, იმედია 
მალე ეს საუბარი საგნობრივი და კომპლექსური გახდება). 

ძალზე ბევრ ადგილებში, სადაც ტურიზმი ჯერ კიდევ ნაკლებმნიშვნელოვანი 
სექტორია, მისი ზრდის ტემპი გვიჩვენებს, რომ სიტუაცია მალე შეიცვლება. 
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ხაზგასასმელია ისიც, რომ მთელი რიგი ქვეყნები ჯერ კიდევ სრულად ვერ იყენებენ 
საკუთარ რესურსულ პოტენციალს. 

1996 წლის მონაცემების თანახმად საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების 56% 
მიიღეს განვითარებულმა ქვეყნებმა და მათ შორის ევროპამ, რომლის ხვედრითი წილი იმ 
პერიოდში შედარებით მცირდებოდა. 2000 წლისათვის ევროპის წილი საერთაშორისო 
ტურიზმის მსოფლიო ბაზარზე 57.7% გახდა (ზრდის ტემპი – 14.7%) რეგიონს შიგნით 
საერთაშორისო მოგზაურობისა და აღმოსავლეთ ევროპის (როგორც ახალი ბაზრის) 
ჩართვის ხარჯზე.  

რაც შეეხება მტო-ის საპროგნოზო მაჩვენებლებს  2020 წლამდე, უნდა აღინიშნოს, 
რომ მკვეთრად იზრდება განვითარებადი ქვეყნების (განსაკუთრებით სამხრეთ-
აღმოსავლეთი აზია) ხვედრითი წილი. ისინი ყოველწლიურად აუმჯობესებენ 
სატრანსპორტო-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურას, სერვისის ხარისხს და, 
შესაბამისად, კიდევ უფრო საინტერესო და მიმზიდველი ხდებიან მნახველებისათვის. 
ამავე ქვეყნებში იზრდება შიდა ტურიზმის ხვედრითი წილიც, როგორც ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი ძირითადი მოტივაციური კომპონენტისა.  

იზრდება ადამიანების ცხოვრების დონის მაჩვენებლები (შემოსავლების ზრდის 
ადექვატურად) და შესაბამისად იზრდება მათი შესაძლებლობები, მიიღონ ტურისტული 
შეთავაზებები და სერვისი. მტო-ს ანალიზის თანახმად ტურიზმი, მიუხედავად 
სერიოზული კატაკლიზმებისა, შეინარჩუნებს წელიწადში 4-4.5%-ან ზრდას, რაც იმის 
მაჩვენებელია, რომ საერთაშორისო ტურისტთა რიცხვი 2010 წლისათვის მიაღწევს 1 
მილიარდს და 2020 წელს – შესაბამისად 1.6 მილიარდს (საინტერსოა, რომ 2000 წლის 
საპროგნოზო მაჩვენებელი – 659 მილიონი, გარკვეული `გადაჭარბებით~ შესრულდა – 
698.8 მილიონი). ამ პერიოდისათვის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 2 
ტრილიონს გადააჭარბებს. მაგისტრალური ტურისტების რიცხვი, საერთო ნაკადში, 1/4 
იქნება, თითქმის ყველა რეგიონში სწრაფი ტემპით განვითარდება შიდა ტურიზმი. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ განსაკუთრებით უნდა გამახვილდეს 
ყურადღება და ჩამოყალიბდეს ტენდენცია იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იქნას 
ბუნებრივი გარემო, ისტორიული ადგილები და კულტურული ტრადიციები. ეკო-
ტურიზმი და კულტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი მთელ რიგ რეგიონებში იგეგმება 
სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს ე.წ. `გამოთანაბრება~ და ბუნებრივი გარემოს 
შნარჩუნება. ასეთი მიდგომა განსაკუთრებით აქტუალურია იმ რეგიონებისათვის, 
რომელთაც, მზარდი გლობალიზაციის ფონზე, გადარჩენისათვის საკუთარი 
რესურსები გარკვეულად შეზღუდული აქვთ. 

ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტურიზმის კომერციული 
საშუალებებისა და მომსახურების განვითარება, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება კერძო 
სექტორის მიერ, კვლავ დამოკიდებული იქნება სახელმწიფო ხელისუფლებაზე (ყველა 
დონეზე) ისე, რომ გათვალისწინებული იყოს ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი 
(სათემო დონემდე) ეკოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანები. ამასთან ერთად, 

რიგ ახლად განვითარებულ რეგიონებში, სადაც ძნელია საერთაშორისო ინვესტიციების 
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მოზიდვა, პიონერის როლი, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, კვლავ 
სახელმწიფომ უნდა იკისროს. 

მოდით ყოველივე აღნიშნულის ფონზე განვიხილოთ თანამედროვე ტურიზმი, ან 
თუ გნებავთ მიმდინარე ეტაპზე საერთაშორისო და შიდა ტურიზმში მიმდინარე 
ძირითადი  ტენდენციები (პოზიტიური/ნეგატიური), პროცესების მართვის ფორმები და 
მეთოდები, სამართლებრივი და ნორმატიული ბაზა და როგორც უკვე დავამკვიდრეთ, 
ზოგადთეორიული მსჯელობების პარალელურად, გავაანალიზოთ ჩვენს ქვეყანაში 
ტურიზმის განვიტარების შესაბამისი პოზიციები. 

 

ეს ჯერ არ არის „დუბაი“, ის ანაკლიაა - ნახევრად ქალაქი, ნახევრად იდეა-პროექტი, ანუ 
მომავალი/იმედი. არავინ არ იცის რა და როგორი იქნება აქ 40-50 წლის შემდეგ, განვითარებისა 
და მსოფლიო ეკონომიკაში თანაჩართულობის რა დონეს მივაღწევთ. რატომ 40-50? უბრალო 
მიზეზის გამო - 40-50 წლის წინ დღეს ფანტასტიკური დუბაია ასეთიც არ იყო! იქნებ ჩვენს ცოტა 
უკეთესები გავხდეთ და ჩვენც მოვახერხოთ!? 

 

 

 

 

6.1 საერთაშორისო ტურიზმი 
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−  თანამედროვე ტურიზმის ძირითადი ტენდენციები 

საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე გამოვლენილია გამოკ-
ვეთილი კავშირები გეოგრაფიული რეგიონების, ცალკეული ქვეყნების საერთო ეკო-
ნომიკურ მდგომარეობასა და ტურიზმის განვითარების ტენდენციებს შორის. 

ექსპერტული პროგნოზის თანახმად, მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრია 
მოგზაურობებისა და ექსკურსიების მუდმივად მზარდი მოცულობების ფაზაში შედის, 
რაც ზრდის კონკურენციას მიმღებ ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის. ამასთან ერთად:  

1. სერიოზულად გაიზარდა მომსახურების ხარისხზე კარგად ინფორმირებული 
საზოგადოების ხვედრითი წილი, რომელთა ძირითადი მოთხოვნა მაღალი 
ხარისხი და უსაფრთხოებაა;  

2. მსოფლიო ტურისტული ბაზრის პერსპექტივა უახლეს საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიებზე გახდა დამოკიდებული. 

3. შეიცვალა ტურისტების დამოკიდებულება და მიდგომა მოტივაციური ას-
პექტებისადმი, მოთხოვნა ტურისტული პროდუქტისადმი, რამდენადაც 
შეიცვალა მიდგომა ე.წ. „თავისუფალი დროის“ გამოყენებისადმი.  

აღნიშნულის მიზეზი „ცხოვრების დონის“ მაჩვენებლების მკვეთრი და დინამიური 
ზრდაა, რაც განაპირობებს არა უბრალოდ მოგზაურობის, შთაბეჭდილებისა და 
სიამოვნების მიღების, არამედ გამოკვეთილი (დაუვიწყარი) შთაბეჭდილებისა და 
დახვეწილი (მაღალი კლასის) სიამოვნების მიღების სურვილს. 

აღნიშნულზე თავისებური ზემოქმედება მოახდინა თვით ცხოვრების სტილის, 
განსაკუთრებით მუშაობის სპეციფიკის დინამიურმა ცვლილებებმა. ტექნიკურ-
ტექნოლოგიური განახლების მზარდი ტემპის პირობებში, როდესაც მუშაკის შრომით 
კვალიფიკაციას და კლასს განუზომლად მაღალი მნიშვნელობა მიენიჭა, აქტუალური 
გახდა დასვენების (შვებულება) პერიოდის ვადების შემცირება (წლის განმავლობაში 3-4-
ჯერ 5-8 დღით), რამაც თავისებურად იმოქმედა ტურისტული პროდუქციის ხასიათზე – 
გახდა მოკლევადიანი, უფრო დინამიური, მიზნობრივი, კონკრეტული; ამასთან ერთად 
გაიზარდა შიდა ტურიზმისა და, ზოგადად, მოკლე მანძილზე გადაადგილების 
ხვედრითი წილი. 

მსგავსი მოტივაციური ცვლილებები ადექვატურად აისახა ტურისტული მოთ-
ხოვნილების ფორმირებაზე. შედარებით დაბალი ტემპით გააგრძელა განვითარება 
მასობრივი ხასიათის მოთხოვნებმა. ტურისტული კატეგორიების სეგმენტში XX 
საუკუნის 80-ანი წლებიდან აქტიურად ფორმირდება ახალი – შედარებით დაბალი და 
გამოკვეთილად მაღალი შემოსავლების მქონე კატეგორიები.  

ამგვარი სწრაფვა განპირობებულია იმითაც, რომ შეუდარებლად გაიზარდა 
თანამედროვე ადამიანის სტრესული დატვირთვები და ბუნებისაგან (ბუნებრივი 
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გარმოსაგან) დისტანცირების ტენდენციები. ასეთ შემთხვევაში საჭირო გახდა რაღაც 
ახალი, უფრო ძლიერი მოტივი, ვიდრე სტრესების მოხსნის პოპულარული მეთოდები. 
შესაბამისად იბადება გამოკვეთილი მისწრაფება ექსტრემალური მოგზაურობებისადმი. 

აღსანიშნვია ისიც, რომ ე.წ. „თავისუფალი დროის“ შემცირების გამო, მისი 
მაქსიმალური ეფექტურობით გამოყენების მისწრაფებიდან გამომდინარე, აქტიურდ 
ვითარდება მიზნობრივი ტურიზმი – დასვენება შეთავსებული მკურნალობასთან, 
საგანმანათლებლო, ბიზნეს ინტერესებთან. ერთი სიტყვით, თანამედროვე ტურიზმი 
გლობალიზაციის ტენდენციების პარალელურად ვითარდება. 

ბაზარზე ცვლილებებს განსაზღვრავს არა მოთხოვნის დონე, არამედ ტურისტული 
მოთხოვნილებების ხასიათი. მასობრივი ტურიზმი, თავისი სტანდარტული ფორმებით, 
სადაც მანამდე დომინანტს ე.წ. „საშუალო კლასი“ წარმოადგენდა, იცვლება 
დიფერენცირებული ტურიზმით: - ამოსავალი ხდება კონკრეტული ტურისტის 
(ინდივიდის) მოთხოვნილება. 

ხაზგასმით აღსანიშნვია გარკვეულ ფაქტორთა კომპლექსი, რომელიც თანა-
მედროვე ტურიზმის საერთო მახასიათებელი გახდა: 

გლობალიზაციის ფაქტორი – საზღვრების გახსნილობისა და საერთაშორისო 
ვაჭრობის მასშტაბების ტემპის ზრდის, მათი სფეროების გაფართოების ურთიერთ-
დაკავშირებული და ერთმანეთზე დამოკიდებული პროცესი, რომელიც მოიცავს არა 
მხოლოდ საქონლის, არამედ მომსახურებისა და კაპიტალის გაცვლას. გლობალიზაცია 
უზრუნველყოფს საქმიანი პროცესების, ინფორმაციის გადაცემის ფორმებისა და 
საშულებების, ახალი ციფრული გარემოს, წარმოების მრავალფეროვანი საშუალებების 
სტანდარტიზაციას. გლობალიზაცია ხელს უწყობს თანამედროვე ადამიანის მსხვრევას 
და, ამასთან ერთად, მოსახლეობის სასიცოცხლო პერსპექტივების გაფართოებას. ამ 
სიტუაციაში ტურიზმი გვევლინება როგორც საე რთაშორისო კონტაქტების გაღრმავების, 
ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის სრულმასშტაბიანი გაცვლის 
ინსტრუმენტი (საშუალება). 

საზოგადოების ინფორმატიზაციის ფაქტორი – რომელიც განსაზღვრავს არა მარტო 
ტურისტული კომპანიების საქმიანობის საფუძველს, არამედ იძლევა ოპერატიული, 
ღრმა, თვალსაჩინო ტურისტული ინფორმაციის მიღების საშუალებას. ნებისმიერი სახის 
ტურისტული მომსახურების დაჯავშნა ინტერნეტის საშუალებით, მილიონობით 
ადამიანის ჩვეულებრივი სოციალური პრაქტიკაა. კომპიუტერული ტექნოლოგიების 
განსაკუთრებით სწრაფი დანერგვის საფუძველზე დღეისათვის შესაძლებელია საუბარი 
ე.წ. „დიგიტალური რევოლუციის“ ეტაპზე, როდესაც განვითრებას იწყებს ტურიზმის 
ახალი სახე – ვირტუალური. 

ტექნოლოგიზაციის ფაქტორი – ტექნიკისა და ტექნოლოგიების საფუძველზე, 
ტურიზმის ინდუსტრიაში მათმა დანერგვამ და განვითარებამ, გამოიწვია ტურისტული 
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ნაკადების მაქსიმალური მობილურობა; ჩნდება ტურიზმის სულ aხალი და ახალი (მათ 
შორის კოსმოსური ტურიზმის) ფორმები. 

თუ დავუკვირდებით დღევანდელი მსოფლიოს რუკას, ტურისტული ინდუს-
ტრიის განვითარების მაჩვენებლებთან მიმართებაში, შეიძლება ერთი ზოგადი დასკვნის 
გაკეთება, რაც თანამედროვე ტურიზმის საერთო მახასიათებელია – დღეს დედამიწაზე 
პრაქტიკულად არ  დარჩა ქვეყანა, რომელიც აღნიშნული ბიზნესით თავისთვის 
სასარგებლო შედეგების მიღებისათვის არ იღწვოდეს. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ: 

1. ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია ე.წ. „ტრადიციული ტენდენცია“ – მსოფლიო 
ტურიზმის ლიდერია ევროპა და ასევე ლიდერობას ინარჩუნებენ ისტო-
რიულად „ტურისტული ქვეყნები“; 

2. რესურსული პოტენციალის (ბუნებრივი, ისტორიულ-კულტურული, ეთნო-
გრაფიული და ა.შ.) არსებობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს აუცილებელ წარმატებას 
აღნიშნულ ბიზნესში – აფრიკა, სმხრეთი აზია, ლათინური ამერიკის ქვეყნები, 
მიუხედავად განვითარების ტემპების ზრდისა, მაინც ჩამორჩებიან წამყვან 
რეგიონებს; 

3. დომინანტი პარამეტრებია მომსახურების ხარისხი, ინფრასტრუქტურისა და 
საკომუნიკაციო სისტემების მდგომარეობა, სტაბილურობა და დაცულობა. 
თუმცა უნდა აღინიშნოს გამოკვეთილი ეგზოტიკურობისადმი (ცი-
ვილიზაციის ისტორიის მრავალფეროვნება, ველური ბუნება და ა.შ.) 
ინტერესის მკვეთრი ზრდა, რისთვისაც დიდ მანძილზე გადაადგილებაც აღარ 
არის პრობლემა (მაგ.: სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, სამხრეთ-აღმოსავლეთი 
აზიისა და ოკეანეთის რიგი ქვეყნები). 
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−  საერთაშორისო ტურიზმის რეგიონალიზაცია, განვითარების მდგომარეობა და 
პროგნოზები 

დღევანდელი მსოფლიო ხუთ უმსხვილეს ტურისტულ რეგიონად არის წარმოდ-
გენილი, რომელთაგან თითოეული კიდევ იყოფა რეგიონებად და ქვერეგიონებად, თუმცა 
ეს უკვე ცალკეული სახელმწიფოების დონეზე და მათი ტერიტორიულ-
ადმინისტრაციული დაყოფის ადექვატურად ხორციელდება. 

ძალზე მოკლედ ძირითადი რეგიონების დღევანდელი „ტურისტული სურათი“ 
საერთაშორისო ტურისტული შემოსვლების თვალსაზრისით ასე გამოიყურება (დეტა-
ლური ინფორმაციის ნახვა შეიძლება მტო-ს ყოველწლიურ ცნობარებსა და ანგარიშებში): 

# 
რეგიონი 

2000 
მლნ. 

2005 
მლნ. 

2010 
მლნ. 

2016 
მლნ. 

2019 
მლნ. 

ზრდა 2019-
2000 

1 ევროპა 392.9 452,7 487,7 619,5 710 80.71 
2 აზია და წყარი ოკეანეთი 110.4 154,1 208,2 306,0 348 215.22 

3 ამერიკა 128.2 133,3 150,4 201,3 216 68.49 
4 აფრიკა 26.2 34,8 50,4 57,7 67 155.73 

5 ახლო აღმოსავლეთი 22.4 33,7 55,4 55,6 60 167.86 

რაც შეეხება მსოფლიო ლიდერებს („ტოპ ათეული“), მათი მონაცემები 2019 
წლისათვის ასე გამოიყურება: 

საერთაშორისო შემოსვლები 

# ქვეყანა UNWTOრეგიონი  
საერთაშორისო 
ტურიზმის 
შემოსვლები 

 
ზრდის 
ტემპი % 

1  საფრანგეთი ევროპა 89 მილიონი 3 

2  ესპანეთი ევროპა 83  მილიონი 1 

3  ა.შ.შ ჩრდილოეთ ამერიკა 80 მილიონი 4 

4  ჩინეთი აზია-ოკეანეთი 63 მილიონი 4 

5  იტალია ევროპა 62 მილიონი 7 

6  თურქეთი აზია & ევროპა  46 მილიონი 22 

7  მექსიკა ჩრდილოეთ ამერიკა 41 მილიონი 5 

8  გერმანია ევროპა 39 მილიონი 4 

9  ტაილანდი აზია-ოკეანეთი 38 მილიონი 8 

10  დიდი ბრიტანეთი ევროპა 36 მილიონი -4 

 

საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 
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# ქვეყანა 
UNWTO 
რეგიონი  

საერთაშორისო ტურიზმის 
შემოსავლები 

ზრდის  
ტემპი % 

1  ა.შ.შ ამერიკა 214 მილიარდი 2 

2 ესპანეთი ევროპა 74 მილიარდი 4 

3  საფრანგეთი ევროპა 67 მილიარდი 6 

4  ტაილანდი აზია-ოკეანეთი 63 მილიარდი 5 

5  დიდი ბრიტანეთი  ევროპა 52 მილიარდი 2 

6  იტალია ევროპა 49 მილიარდი 7 

7  ავსტრალია აზია-ოკეანეთი 45 მილიარდი 11 

8  გერმანია ევროპა 43 მილიარდი 3 

9  იაპონია აზია-ოკეანეთი 41 მილიარდი 19 

10  ჩინეთი აზია-ოკეანეთი 40 მილიარდი 21 

რა შეიძლება ითქბას აღნიშნულ მონაცემებთან მიმართებაში: 

1. პირველ რიგში აღსანიშნავია აზიისა და ოკეანეთის (როგორც ერთიანი 
რეგიონი) სერიოზული წინსვლა, მან მეორე ადგილზე გადაინაცვლა და 
სერიოზულად გაასწრო „ტრადიციულ“ მეორეადგილოსანს - ამერიკას; 

2.  ცალკეულ სახელმწიფოთა ტოპ-ათეულში შესაბამისად აისახა ეს ცვლილება 
და გამოჩნდნენ აზიის ქვეყნები (განსაკუთრებით შემოსავლების 
თვალსაზრისით), რაც შესაბამისაი ობიექტური რეალობაა; 

3. შემოსავლების ცხრილში შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს ჩინეთის მეათე 
ადგილმა, რადგან აქ მონაცემებში არ შედის მალაუს, ტაივანისა და ჰონგ-კონგის 
მონაცემები - ისინი დამოუკიდებლად მონაწილეობენ ტურისტულ 
სტატისტიკაში.  

მცირე დასკვნის სახით შეგვიძლ;ია ვთქვათ, რომ ტურისტული შემოსვლების რაოდენობა 
სულაც არ ნიშნავს ყველაფერს, ალბათ ყველაზე მთავარი მიღებული შემოსავლებია, რაც 
ქვეყანაში ტურისტული საქმიანობის რენტაბელობაზე მიუთითებს. აქ ყველაზე 
საყურადღებო, რა თქმა უნდა უპირობო ლიდერის აშშ-ს შემდეგ, კვლავ აზია-ოკეანეთის 
ქვეყნებია - ტაილანდი, ავსტრალია, იაპონია, რომლებიც ასეთ პოზიციებზე არასოდეს 
ყოფილან.  

ევროპა - დღევანდელი მსოფლიო ტურიზმის ლიდერი. 

1989-96 წლებში, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ტურიზმში მისი ხვედრითი 
წილი ეცემოდა (ტურისტთა რაოდენობა – 63%-დან 58%-მდე, ხოლო შემოსავლები 51%-
დან 50%-მდე), შემოსულ ტურისტთა რიცხვი 274 მილიონიდან 347 მილიონამდე, ხოლო 
საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები ორჯერ გაიზარდა. 

აქ აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მკვეთრად იმატა რეგიონის შიგნით ევროპელი 
ტურისტების საერთაშორისო მოგზაურობამ. აქ შიდა ტურიზმის სტაბილურობა შიდა 
რეგიონალური ტურიზმის დიდი კონცენტრაციის შედეგია. ფაქტია, რომ შედარებით 



323

ტურიზმის საფუძვლები

მცირე ტერიტორიაზე მრავალი სახელმწიფოს (შესაბამისად კულტურების) საზღვარი 
იყრის თავს და საუკეთესო სახმელეთო (ავტომობილი, რკინიგზა), საჰაერო, სამდინარო, 
საზღვაო – საკომუნიკაციო სახელმწიფოთაშორისო ქსელებია. 

მიუხედავად საერთო ხვედრითი წილის გარკვეული შემცირებისა, იგი კვლავ 
რჩება მსოფლიო ტურიზმის ლიდერად; რეგიონში ტურისტების შემოსვლა და აქედან 
მიღებული შემოსავლები კვლავ იზრდება. სტატისტიკურმა მაჩვენებლებმა ზრდის 
კიდევ უფრო მაღალი ტემპები უჩვენა 21-ე საუკუნის დასაწყისში (2001-2019 წლები). 2019 
წელს შემოსვლების ჯამურმა მაჩვენებელმა, როგორც უკვე გვქონდა აღნიშნული, 710 
მილიონი შეადგინა, ხოლო შემოსავლებმა -570 მილიარდი დოლარი. ექსპერტების 
მონაცემების თანახმად ნელ-ნელა იზრდება ინტერესი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 
მიმართაც (გარკვეული გაგებით ახალი ბაზარია). 

ზოგადი სურათი ქვეყნების მიხედვით, 2000-2019 წლების მონაცემებით, ასეთია:  

ტურისტული შემოსვლები 

ქვეყნები 
მილიონი ზრდა (%) წილი ბაზარზე (%) 

2000 2019 2000-2019 2019 
საფრანგეთი 75.5 89 17.88 13.0 

ესპანეთი 48.2 83 72.20 12.0 

იტალია 41.2 62 50.49 8.7 

თურქეთი 9.6 46 379.17 6.4 

გერმანია 18.9 39 106.35 5.5 

დიდი ბრიტანეთი 25.2 36 42.86 5.1 

ავსტრია 17.9 30,8 73.18 4.4 

საბერძნეთი 12.5 30,1 140.00 4.2 

რუსეთის ფედერაცია 21.2 24.5 15.57 3.5 

პორტუგალია 12.0 22,8 91.67 3.2 

მიღებული შემოსავლები 

ქვეყნები 
მილიარდი $ ზრდა (%) წილი ბაზარზე (%) 

2000 2019 2000-2019 2019 
საფრანგეთი 29,9 67 138.71 11.8 
ესპანეთი 31.0 74 162.56 12,9 
დიდი ბრიტანეთი 19.5 51.2 78.83 9.1 
იტალია 27.4 49 141.57 8.5 
გერმანია 17.8 43 231.58 7.5 
თურქეთი 7.6 25,2 100.88 4.4 
ავსტრია 11.4 22,9 276.92 4 
პორტუგალია 5.2 19,6 169.57 3.4 
ნიდერლანდები 6.9 18,6 132.88 3.3 
შვეიცარია 7.3 17.0 138.71 3 

 

ამერიკა (ჩრდილოეთი, სამხრეთი, ცენტრალური და კარიბის აუზის კუნძულები) 
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1996 წელს ამ რეგიონს 115.5 მილიონი მნახველი ჰყავდა (მსოფლიო მაჩვენებლის 
19.5%) და შემოსავლებმა შესაბამისად შეადგინა – 25%. რეგიონში განსაკუთრებული 
პოპულარობით სარგებლობენ აშშ, კანადა და მექსიკა, სადაც საერთაშორისო 
ტურიზმისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურასთან ერთად კარგად არის 
განვითარებული შიდა ტურიზმიც. კარიბის კუნძულები ყოველწლიურად 12 მილიონ 
ტურისტს ღებულობს. 2000წლისათვის 128 მილიონზე მეტი ტურისტული შესვლა 
განხორციელდა რეგიონში და ამ პერიოდისათვის ის მყარად ინარჩუნებდა მეორე 
პოზიციას, ევროპის შემდეგ.  

სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა 21-ე საუკუნის დასაწყისში. მართალია რეგიონმაც 
და ცალკეულმა ქვეყნებმაც გაზარდეს თავიანთი მაჩვენებლები, თუმცა ეს არ აღმოჩნდა 
საკმარისი ტრადიციული ადგილის შესანარჩუნებლად. 2019 წლის მონაცემებით, 
ტურისტული შემოსვლები - 216 მილიონი და შესაბამისი შემოსავლები - 334 მილიარდი 
დოლარი, რეგიონმა მესამე ადგილი დაიკავა და წინ გაუშვა აზია-ოკეანეთის რეგიონი. 

ერთიანი სურათი 2019წლისათვის ასე გამოიყურება: 

ტურისტული შემოსვლები 

ქვეყნები 
მილიონი ზრდა (%) წილი ბაზარზე (%) 

2000 2019 2000-2019 2000 2019 
აშშ 52.7 79,6 51.04 7.5 36.9 
მექსიკა 20.0 41,4 107.00 2.9 19,2 
კანადა 20.4 21,1 3.92 2.9 9,8 
ბრაზილია 5.1 6.6 29.41 4.0 3.1 
პუერტო რიკო - 3.0 - - 1.4 
არგენტინა 2.9 6.9 137.93 2.3 3.2 
დომინიკის რესპუბლიკა 2.9 6.6 127.59 2.3 3.0 

ურუგვაი 1.9 3.5 84.21 1.5 1.6 
ჩილე - 5,7 - - 2,7 
კუბა - 4,7 - - 2,2 

მიღებული შემოსავლები 

ქვეყნები 
Mმილიარდი $ ბაზრის წილი (%) 

2000 2019 2019 (%) 
აშშ 83.8 214,5 64,3 
მექსიკა 8.0 22,5 6,7 
კანადა 10.8 20.3 6,6 
ბრაზილია - 5.8 1,8 
პუერტო რიკო - 4.0 1,0 
არგენტინა - 5.0 1,7 
დომინიკის რესპუბლიკა - 7.1 2,3 
ურუგვაი - 2.5 0,7 
ჩილე - 3.6 0,9 
კუბა - - 0,9 

 აზია და წყნარი ოკეანის რეგიონი 
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აღნიშნული რეგიონი პრაქტიკულად 21-ე საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა 
ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გატარებული ცვლილებების საფუძველზე 
(მანამდე იყო 6 რეგიონი, აზია 2 რეგიონად იყოფოდა და გაერთიანდა). რაც შეეხება 
ზოგადად ამ ცვლილებებს, ეს შეიძლება ცალკე საუბრის თემა იყოს, რადგან ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩამოყალიბებული რეგიონები, ევრ-აზიის კონტექსტში, 
საერთოდ არ ემთხვევა კლასიკური გეოგრაფიის იმ საზღვრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ 
სკოლაში გაქვთ ნასწავლი. 

აღნიშნული რეგიონის სამხრეთი - მსოფლიოში ერთ-ერთი მჭიდროდ 
დასახლებული და მრავალრიცხოვანი ტერიტორია, ეკონომიკურად შედარებით სუსტად 
არის განვითარებული, რაც ასახვას ტურიზმზეც პოულობს – საკმაოდ ნელი ტემპით 
ვითარდება. შედარებით სუსტად არის განვითარებული შიდა ტურიზმიც (მთელი 
შემოსავლების 28%). ხელისშემშლელი მიზეზი რეგიონის არასტაბილურობა და ხშირი 
კრიზისებია (როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური). ინდოეთისა და პაკისტანის 
მაგალითზე (მათზე მოდის ამ ზონაში ჩამოსული ტურისტების 2/3) ძირითადი 
საერთაშორისო შემომსვლელები დიდი ბრიტანეთიდან არიან, რასაც ძველი 
ისტორიული ფესვები აქვს. ამ ქვეყნებში ძირითადად შემეცნებითი ტურიზმია 
განვითარებული. ერთი ტურისტის საშუალო დანახარჯი 760 აშშ დოლარამდე გაიზარდა, 
რაც ძირითადად ინდოეთის დამსახურებაა, სადაც უკანასკნელ პერიოდში სერიოზული 
ინვესტიციებიც გაჩნდა. 

აღნიშნული რეგიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქვეყნების გარკვეული 
რაოდენობა („ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები“) მხოლოდ უკანასკნელი ათწლეულების 
განმავლობაში გამოჩნდნენ მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე. თუმცა, იმის გამო, რომ 
მათი განვითარება (ტელეკომუნიკაციები, საერთაშორისო ტრანსპორტი და საბანკო 
მომსახურება) ძალზე სწრაფი ტემპით მოხდა, ტურიზმშიც სერიოზული წარმატებები 
იქნა მოპოვებული, რაც აისახა კიდეც ერთიან მსოფლიო ტურიზმზე, სადაც, როგორც 
უკვე აღვნიშნეთ, აზია-ოკეანეთის რეგიონმა, ევროპის შემდეგ, მეორე პოზიცია დაიკავა: 
2019 წლის შედეგების მიხედვით ტურისტულმა შემოსვლებმა შეადგინა 348 მილიონი, 
ხოლო მიღებულმა შემოსავლებმა - 435 მილიარდი. 

 

 

 

 

 

 

ერთიანი სურათი, 2019 წლისათვის, ასეთია: 
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ტურისტების შემოსვლები   

# რეგიონები 2010 2014 2015 2016 2019 ზრდა (%) –  
2010-2019 

1. ჩინეთი 55.7 55,622 56,856 59,270 62.9 12.93 
2. მალაიზია 24.6 27,770 26,886 26,757 25.8 4.88 
3. ჰონგ-კონგი 20.1 27,770 26,686 26,553 29.3 45.77 
4. ტაილანდი 15.9 24,810 29,923 32,988 38.3 140.88 
5. სინგაპური 9.2 11,864 12,052 12,914 14.7 59.78 
6. სამხრეთ კორეა 8.8 14,202 13,232 17,242 15.3 73.86 
7. იაპონია 8.6 13,413 19,737 24,039 31.2 262.79 
8. ინდონეზია 7.0 9435 9963 11,072 13.2 88.57 
9. ავსტრალია 5.8 6884 7444 8265 9.2 58.62 
10.  ტაივანი 5.6 9910 10,440 10,690 11.1 98.21 
 მაკაო     18.2 5,3 
 ახალი 

ზელანდია 
    3.7 1,1 

 ინდოეთი     17.4 5,0 
 ირანი     7.3 2,1 

 

მიღებული შემოსავლები 

ქვეყნები 
მილიარდი $ ზრდა (%) 

2000 2019 2000-2017 
ჩინეთი 16.2 40,1 9,3 
ჰონგ კონგი 8.0 36,7 8,4 
მალაიზია 4.5 19,1 4,4 
ტაილანდი 7.5 63,1 14,5 
მაკაუ (ჩინ.) 3.0 40,2 9,2 
სამხრეთ კორეა - 15,3 3,5 
ინდონეზია - 14,1 3,2 
ავსტრალია -  45 10,3 
იაპონია - 41,1 9,4 
სინგაპური  20,5 4,7 
ტაივანი  13,7 3,1 
ახალი ზელანდია  11 2,5 
ინდოეთო  28,6 6,6 
ირანი  -  

 

 ახლო (შუა) აღმოსავლეთი  

(ბაჰრეინი, ეგვიპტე??, ლიბია??, ერაყი, იორდანია, ისრაელი (სტატისტიკურ მასალაში 
გადატანილია ევროპაში??), კუვეიტი, ლიბანი, ომანი, კატარი, საუდის არაბეთი, სირია, 
არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და იემენი) 

აღნიშნულ რეგიონში „ტურიზმის რეგიონული გეოგრაფიით“ ისრაელის, 
სტატისტიკურად, ევროპისთვის, ხოლო ეგვიპტისა და ლიბიის ამ რეგიონისათვის 
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ტურიზმის საფუძვლები

მიკუთვნებაც იმ „გეოგრაფიიდანაა“, რაზეც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ და ტურიზმის 
მსოფლიო ორგანიზაციას ეკუთვნის  

მიუხედავად აღნიშნული რეგიონის მუდმივი კონფლიქტურობისა (ლიბანი, 
ისრაელი, პალესტინა და ა.შ.), რაც ათეული წლებია გრძელდება, ჯერ კიდევ 1970-80 
წლებში ტურისტების შემოსვლის მაჩვენებლები 3-ჯერ გაიზარდა; შესაბამისად, 

მიღებულმა შემოსავლებმა 3.5 მილიარდ დოლარს მიაღწია. თუმცა რეგიონის 
პოლიტიკური არასტაბილურობა სერიოზულ დაღს ასვამს თითოეულ ქვეყანას, რაც 
საგრძნობლად აისახა ისეთ ისტორიულ ლიდერებზე, როგორიცაა ეგვიპტე და 
იორდანია. მიმდინარე პერიოდში რეგიონის ტურისტული ზრდა-განვითარების ტემპი 
ისევე იზრდება, როგორც მსოფლიოში ზოგადად, თუმცა ის მაინც, აფრიკასთან ერთად, 
მუდმივი აუტსაიდერია. 

ერთიანი სურათი 2019 წლისათვის შემდეგნაირია: 

ტურისტების შემოსვლები 

# ქვეყნები 2010 2014 2015 2019 ზრდა 2018% 
1. ბაჰრეინი 995 838 1200 - - 
2. ეგვიპტე 14,051 9628 9139 11,3 18,8 
3. ერაყი 1518 - - - - 
4. იორდანია 4207 3990 3761 4,1 6,9 
5. კუვეიტი 257 198 182 - - 
6. ლიბანი 2168 1355 1588 2,0 5,8 
7. ომანი 1441 1611 1897 - - 
8. კატარი 1700 2826 2930 1,8 - 
9. საუდის არაბეთი 10,850 18,260 17,334 15,3 25,3 
10. სირია 8546 - - - - 
11. არაბეთის გაერთიანებული საემიროები 7432 13,200 14,200 15,9 26,3 
12. იემენი 1025 1018 367 - - 

მიღებული შემოსავლები 

qveynebi 
მილიარდი $ ბაზრის წილი % 

2000 2019 2019 
ბაჰრეინი - - - 
ეგვიპტე 4.2 11,6 15,9 
ერაყი - 2,0 2,7 
იორდანია - 5,3 7,2 
კუვეიტი - 313 - 
ლიბანი - 8,4 11,5 
ომანი - - - 
კატარი - 5.6 7,6 
საუდის არაბეთი - 12.0 16,5 
სირია - - - 
არაბეთის გაერთიანებული საემიროები - 21.4 29,3 
იემენი - - - 
 აფრიკა  
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მისი ხვედრითი წილი მსოფლიო ტურისტულ ბიზნესში დაბალია, მიუხედავად 

იმისა, რომ უზარმაზარ კონტინენტზე შიდა ტურიზმიც არის განვითარებული 
(რეგიონის ტურიზმის 56%). გასული საუკუნის 90-ანი წლებისათვის გარკვეული 
ზრდა დაფიქსირდა – 1996 წლის მონაცემებით შემოსულთა საერთო რიცხვმა 19.5 
მილიონი (გაიზარდა 8-ჯერ), ხოლო შემოსავლებმა 7.6 მილიარდი აშშ დოლარი 
(გაიზარდა 19-ჯერ) შეადგინა. 

რეგიონში ტურიზმის განვითარების სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორები 
აფრიკული ტურისტული პროდუქტის შედარებით მაღალი ფასები, 
ინფრასტრუქტურის, მომსახურების სერვისის შედარებით დაბალი დონე, რიგი 
რეგიონების არასტაბილურობა და სხვა პრობლემებია. ამით არის ნაკარნახები, 
უკანასკნელ პერიოდში, რეგიონის ჩრდილოეთში (ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო) 
იაფფასიან ტურიზმზე ორიენტირება. 

21-ე საუკუნის დასაწყისში რეგიონის საერთო სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა 
პოზიტივისაკენ: ტურისტული შემოსვლები 2019 წელს 67 მილიონი, ხოლო მიღებული 
შემოსავლები - 38 მილიარდი დოლარი, თუმცა ის მაინც მუდმივი აუტსაიდერია.  

2019 წლისათვის საერთო მდგომარეობა ასეთია: 

ტურისტების შემოსვლები 

ქვეყნები მილიონი ზრდა (%) წილი ბაზარზე (%) 

2000 2019 2000-2019 2000 2019 
სამხრეთ აფრიკა - 10.5 - - 15,6 
ტუნისი - 8,3 - 18.8 11.2 

მაროკო 4.1 12,3 27.5 15.3 18.3 
ზიმბაბვე - 2.6 - - 3.8 
ალჟირი 859 2.4 27.9 3.2 3.9 

ნიგერია - - - - - 

მავრიტანია - 1,4 - - 2,1 
ზამბია - 1,1 - - - 

მიღებული შემოსავლები 

qveynebi Mმiliარდი $ zrdis tempi (%) 

2000 2019 2000-2017 2019 
სამხრეთ აფრიკა - 8.9 - 23,3 
ტუნისი - 1,7 - 4,5 
მაროკო - 7.8 - 20,2 
ზიმბაბვე 2.0 - - - 

ალჟირი - 0,1 - - 

ნიგერია - 2.0 - 5,1 
მავრიტანია - 1,9 - 4,9 
ზამბია - 0,7 - - 

საერთაშორისო ტურისტული საქმიანობის თანამედროვე მდგომარეობა 
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ტურიზმის საფუძვლები

საერთაშორისო ტურისტული საქმიანობა, თანამედროვე ეტაპზე, გახდა სოცია-
ლურ-ეკონომიკური ურთიერთობების ინტერნაციონალიზაციის საფუძველი.  

ტურიზმის ინდუსტრია მრავალმხრივია. ტურიზმს ემსახურება მრავალი და 
მრავალგვარი ორგანიზაცია, ფირმა და საწარმო. მათ შორის გამოიყოფიან ტურო-
პერატორები - რომლებიც დაკავებულნი არიან ტურისტული პროდუქტის შექმნითა და 
შემდეგ მათი რეალიზაციით.  

ტუროპერატორული ბიზნესის წარმოშობას საფუძვლად უდევს შემდეგი 
გარემოებები:  

−  ტურისტული ინდუსტრიის შესაძლებლობათა გაფართოების ფონზე, 
ტურისტი, რომელმაც შეიძინა ტური, რომელიც მოიცავდა დაბინავებასა და 
კვებას, ვერ ახერხებს სრულფასოვან დასვენებას (ვერ იყენებს შესაძლებლობებს, 
არ ფლობს ინფორმაციას, არ ჰყოფნის დრო და ა.შ.);  

−  ტურისტების მიერ უფრო სერიოზული თანხები იხარჯება დასვენება-
გართობის ღონისძიებებზე; ისინი აღარ არიან წინააღმდეგნი მონაწილეობა 
მიიღონ სპორტულ ან სხვა სახის ღონისძიებებში; მიიღონ დამატებითი 
საყოფაცხოვრებო, საკურორტო და სხვა მომსახურება (სერვისი). 

აქედან გამომდინარე თანამედროვე ტურისტული ბიზნესის ერთ-ერთი ძირითადი 
ამოცანაა სხვადასხვაგვარი თემატური ტურების კომპლექტაცია და ამ საქმეში ყველა იმ 
კომპანიის ჩართვა, ვინც ამ ბიზნესს სთავაზობს შესაბამის მომსახურებას. 

მიმდინარე ეტაპზე ხდება რიგი კომპანიების (მათ შორის ქვეყნების) ფინანსური 
ინტერვენცია გარკვეული სახელმწიფოების ტურისტულ ბაზარზე. ჩამოყალიბდნენ 
ქვეყნები, რომლებიც ხელშემწყობ პირობებს უქმნიან ასეთ შემოსვლებს (ჰოლანდია, 
ბელგია, ავსტრია, ესპანეთი), თუმცა, არიან ქვეყნები, რომლებიც საკუთარ ბაზარზე „არ 
უშვებენ“ ე.წ. უცხო კაპიტალს (საფრანგეთი, იტალია, ინგლისი). განსაკუთრებით 
მასშტაბურად მუშაობენ გერმანული ტუროპერატორები. შესაბამისად იზრდება 
კონკურენციაც. ამჟამად ტურსააგენტოებისა და მოსახლეობის საშუალო თანაფარდობა, 
განვითარებულ ტურისტულ ქვეყნებში, შეადგენს 1/10000. ეს მაჩვენებელი ითვლება 
ოპტიმალურად (ფართო ბაზარი მომხმარებლის ინტერესებს იცავს და მეორეს მხრივ 
კონკურენციაც ასატანია, არ იღებს ძალზე რთულ ფორმებს). 

დღევანდელი ტურისტული ბაზრის კიდევ ერთი მახასიათებელი წარმოების 
კონცენტრაცია და მონოპოლიური გაერთიანების წარმოშობაა. ამისი ერთ-ერთი 
მაგალითია სასტუმროთა ქსელის წარმოქმნა. ამ ტენდენციას დადებითი მომენტები 
ახასიათებს - ბაზარს ეთავაზება მაღალი კლასის (სტანდარტების) სასტუმრო სერვისი და 
ამასთან ერთად ხელი ეწყობა ტურისტების სასტუმრო მომსახურებას. 
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აღნიშნულ ბაზარზე გამოირჩევა აშშ, სასტუმროები კლასით „ლუქსი“ – „ჰაიატი“, 
„ჰილტონი“, „ვესტ ინი“ და ა.შ. საშუალო კლასი - „მერიოტი“, „შერატონი“, „რამალა“ და 
ა.შ. 

თანამედროვე ტურისტული სერვისის კიდევ ერთი მახასიათებელია მისი 
ავტომატიზაცია ელექტრონულ-გამოთვლითი ტექნიკის ფართო დანერგვით. დღეს 
ავტომატიზირებულია - სასტუმროების დაბრონვა, ბილეთების შეკვეთა, მანქანების 
ქირაობა და ა.შ. ავტომატიზაციის ფართო დანერგვის ერთ-ერთი პოზიტიური შედეგია 
პროცედურის გამარტივება, მომსახურების გაიაფება და სისწრაფე. 

საერთაშორისო ტურიზმს ორი ტენდენცია ახასიათებს:  

ა) მისი დამოკიდებულება საგარეო ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფაქტორებზე; და 

ბ) კრიზისული მოვლენებისას საქმიანობის მასშტაბების სწრაფად აღდგენის უნარი. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია შემდეგი დასკვნების გაკეთება: 

- პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, ტურიზმის სექტორში 
აღინიშნება ტურისტული საქმიანობის მაჩვენებლების ზრდა; 

- აღინიშნება ტურისტების მოზიდვის საქმეში რეგიონებს შორის მზარდი კონკურენცია; 

- აღინიშნება ცალკეული ტურისტული კომპანიების კაპიტალის საზღვარგარეთულ 
ბაზარზე აქტიური დაბანდება; 

- მიმდინარეობს ტურიზმში საქონლისა და მომსახურების წარმოების კონცენტრაცია; 

- ტურიზმში აქტიურად გამოიყენება კომპიუტერული ტექნიკის შესაძლებლობები. 

ამასთან ერთად შესაძლებელია გაკეთდეს გარკვეული დასკვნები XXI საუკუნის 
პირველი ათწლეულებისათვის: 

- საერთაშორისო ტურისტული საქმიანობის მაჩვენებლების შემდგომი ზრდა; 

- მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციების მუდმივი ზეგავლენა 
ტურიზმზე; 

- ტურიზმის განმსაზღვრელი ფაქტორები გახდება სოციო-დემოგრაფიული 
ცვლილებები, ელექტრონული ინფორმაცია და საკომუნიკაციო სისტემები; 

- ტუროპერატორების საქმიანობის პოლარიზაცია, რომლებიც დაკავებულნი არიან 
როგორც გლობალური, ასევე საშუალო და მცირე ბიზნესით; 

- ტურისტული ჩასვლებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული რეგიონი ალბათ 
გახდება სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია. 

- აღნიშნულთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, საქართველოს, როგორც 
ტრანზიტული ქვეყნის (ევროპა-აზია) როლის მკვეთრი ზრდა; აქვე დაფიქრებასა და 
ადექვატურ მოქმედებას მოითხოვს აღნიშნული რეგიონის როლის ზრდის მიზეზების 
კვლევა. 
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- ტურიზმის საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციები 

ტურისტულ-საექსკურსიო კომპლექსი დღეისათვის წარმოადგენს ქვეყანათაშო-
რისი ურთიერთობების აუცილებელ შემადგენელ ნაწილს და, შესაბამისად, მისი 
განვითარება ან შეფერხება ბევრად არის განპირობებული თვით სახელმწიფოთაშორისი 
ურთიერთოებით. 

ტურისტული ორგანიზაციების კლასიფიცირება შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი 
ნიშნებით: 

ა) ეროვნულ-ტერიტორიული: საერთაშორისო, რეგიონალური, ნაციონალური; 

ბ) საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი: სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, 
კერძო; 

ც) საქმიანობის სახეობის მიხედვით: მარეგულირებელი, მომწოდებელი, საბაზრო 
აგენტი, შემმუშავებელი (შექმნა), კონსულტანტი, საპროექტო ორგანიზაცია, 
სასწავლო ორგანიზაცია, გამომცემლობა, პროფესიული ასოციაცია, სავაჭრო 
ორგანიზაცია, სამომხმარებლო ორგანიზაცია; 

დ) საქმიანობის სფეროს შესაბამისად: სატრანსპორტო (ავიაცია, ავტობუსი, 
რკინიგზა, ავტომობილი, საზღვაო), ტურისტული აგენტი, ტუროპერატორი, 
ლოკალური პროფკავშირები. 

არსებობს მეორე სახის სისტემატიზაციაც: 

1. ზოგადი ხასიათის მსოფლიო ორგანიზაციები: ტურიზმის მსოფლიო 
ორგანიზაცია; ტურიზმისა და მოგზაურობის მსოფლიო საბჭო; მსოფლიო  
ტურიზმის საერთაშორისო ასოციაცია; ტურისტული სააგენტოების 
მსოფლიო  ფედერაცია; ტურისტული სააგენტოების ასოციაციების 
მსოფლიო ფედერაცია. 

2. დარგობრივი ხასიათის მსოფლიო ორგანიზაციები: საჰაერო ტრანსპორტის 
საერთაშორისო ასოციაცია; საზღვაო-სამგზავრო  გადაზიდვების 
საერთაშორისო ასოციაცია;  სასტუმროების  საერთაშორისო ასოციაცია; 
სასტუმროების, რესტორნებისა და  კაფეების ეროვნული ასოციაციების 
საერთაშორისო კავშირი - კონფედერაცია; საკონგრესო ცენტრების 
საერთაშორისო ასოციაცია. 

3. საერთაშორისო მასშტაბის რეგიონული ორგანიზაციები: აზიისა და წყნარი 
ოკეანის აუზის ქვეყნების ტურისტული ასოციაცია; ამერიკის ტურისტული  
ინდუსტრიის ასოციაცია; კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების ტურისტული  
ასოციაცია; არაბეთის ტურისტული კავშირი; პანაფრიკული ტურისტული  
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ორგანიზაცია; ევროპის ტურისტული გაცვლების კოორდინაციისა და  
განვითარების ასოციაცია. 

4. დარგობრივი ხასიათის რეგიონული ორგანიზაციები: აზია-ავსტრალიის 
სასტუმროებისა და რესტორნების ასოციაცია; აზიის ავიაკომპანიების  
ასოციაცია; ამერიკის სასტუმროების ასოციაცია; არაბეთის სასტუმროების 
კავშირი; აფრიკის ავიაკომპანიების ასოციაცია; ევროპის ავიაკომპანიების 
ასოციაცია; მოტელების ევროპის ფედერაცია. 

5. სპეციალიზირებული საერთაშორისო ტურისტული ორგანიზაციები: 
სოციალური ტურიზმის საერთაშორისო ბიურო; სოციალური ტურიზმის 
საერთაშორისო  ფედერაცია; ახალგაზრდული ტურიზმისა და გაცვლების 
საერთაშორისო  ბიურო; საერთაშორისო ახალგაზრდული ტურისტული 
ორგანიზაციების ფედერაცია; საქმიანი ტურიზმის საერთაშორისო 
ორგანიზაცია; საკონგრესო და  სასტუმრო ბიუროების საერთაშორისო 
ასოციაცია; სპეციალიზირებული კონფერენციების ორგანიზაციის 
ასოციაცია. 

6. სხვადასხვა პროფილის ტურიზმის სფეროს განსაკუთრებული ორგანიზაციები: 
ტურიზმის სფეროში მოღვაწე მწერალთა და ჟურნალისტთა საერთაშორისო 
ფედერაცია; ტურიზმისა და კულტურის სფეროში დოკუმენტაციისა და 
ინფორმაციის საერთაშორისო ასოციაცია; ტურიზმის სფეროში 
პროფესიული განათლების მსოფლიო ასოციაცია; ტურიზმისა და 
მოგზაურობის სფეროს  კვლევების ასოციაცია; გიდების საერთაშორისო 
კლუბი; ბუნების დაცვისა და რესურსების საერთაშორისო კავშირი. 

7. საერთაშორისო ტურისტული ღონისძიებები: ტურისტული ბირჟები; 
ტურისტული  ბაზრობები და ტურისტული სავაჭრო გამოფენები -  

ბერლინის საერთაშორისო  ტურისტული ბირჟა; ლონდონის მსოფლიო 
ტურისტული ბაზრობა; მადრიდის  საერთაშორისო ტურისტული ბაზრობა; 
ლაიფციგის მოგზაურობის ბაზრობა. 
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UNWTO (World Tourism Organization) - მსოფლიო ტურისტული 
ორგანიზაცია (მტო) 

UNWTO დღესდღეობით ყველაზე დიდი და აღიარებული საერთაშორისო 
ტურისტული ორგანიზაციაა. 

UNWTO დაარსდა 1975 წლის 2 იანვარს ოფიციალური ტურისტული 
ორგანიზაციების საერთაშორისო კავშირის ბაზაზე, რომელიც ფუნქციონირებდა გაეროს 
პატრონაჟის ქვეშ. 

ამჟამად UNWTO-ში შედის 105-ზე მეტი წევრი ქვეყანა, 30-ზე მეტი ასოცირებული 
წევრი და 300-ზე მეტი მიერთებული წევრი (ტურისტული და სატრანსპორტო 
ორგანიზაცია). 

UNWTO-ს წესდება მიიღეს 1975 წლის 27 სექტემბერს და 1980 წლის შემდეგ ეს დღე 
აღინიშნება, როგორც ტურიზმის საერთაშორისო დღე. ყოველ 6 თვეში ერთხელ UNWTO 
იწვევს გენერალური ანსამბლეის სესიებს, რომელთა შორის მუშაობს გენერალური 
ასამბლეის აღმასრულებელი კომიტეტი. UNWTO-ს შტაბბინა მდებარეობს მადრიდში. 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა: ტურიზმის მსოფლიო კონფერენციას 
(1980 - მანილა, მანილის დეკლარაცია მიიღო 100-მა სახელმწიფომ; 1982 - აკაპულკო); 
პარლამენტთაშორისი კონფერენცია (1989 - ჰააგა, ჰააგის დეკლარაცია). 

ბოლო პერიოდის დიდი პროექტები: „აბრეშუმის დიდი გზა“ - 1994 წელი 
(პროექტის ტექნიკური ნაწილი - გაერთიანებული სარკინიგზო ხაზი „ევროპა-აზია“ 
დასრულდა ჩვენს ქვეყანაში - თურქეთი-საქართველო-აზერბაიჯანის სარკინიგზო 
მონაკვეთისა და შესაბამისი „გამაერთიანებელი“ ფუნქციის მატარებელი ახალქალაქის 
სარკინიგზო სადგურის აშენებით)  და „მონების მარშრუტი“ (აფრიკა-ამერიკა) - 1995 
წელი. 

UNWTO შეიქმნა შემდეგი მიზნების შესასრულებლად: 

1. ააჩქაროს და გააძლიეროს ტურიზმის მხარდაჭერა მშვიდობისათვის, 
ურთიერთგაგებისათვის, ჯანმრთელობისათვის და ადამიანთა 
აყვავებისათვის მთელს მსოფლიოში; 

2. დაეხმაროს ადამიანებს, რათა მოგზაურობის დროს ჰქონდეთ საშუალება 
(ხელი მიუწვდეთ) კულტურასა და განათლებაზე; 

3. გააძლიეროს განთავსებისა და მიმოსვლის სტანდარტები ნაკლებად 
განვითარებულ რაიონებში; 

4. გააფართოვოს იმ ქვეყნების შესაძლებლობები, რომლებიც იღებენ ტურისტებს 
და ამით წვლილი შეიტანოს ქვეყნის ეკონომიკაში; 
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5. გამოვიდეს საერთაშორისო აგენტის როლში ქვეყანათაშორისი 
ურთიერთობების და კორდინაციის ფარგლებში; 

6. გაუწიოს სამსახური მეტნაკლებად მნიშვნელოვან ეროვნულ ორგანიზაციებს 
ტურიზმის სფეროში; 

7. განსაზღვროს პლენუმებისა და სხდომების თემები და კოორდინაცია გაუწიოს 
მონაწილე ქვეყნების ტურისტულ ინტერესებს; 

8. დაამყაროს ურთიერთკავშირი სხვადასხვა ტუროპერატორულ გაერთიანებებს 
შორის; 

9. რეალიზაცია გაუწიოს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მიზნებს მეტნაკლებად 
მოქმედი გზებით;    

 

IATA (International Air Transport Association) საჰაერო ტრანსპორტის 

საერთაშორისო ასოციაცია 

IATA დაარსდა 1919 წელს და რეორგანიზაცია განიცადა 1945 წელს ჳჳ მსოფლიო 
ომის დამთავრების შემდეგ. IATA წარმოადგენს საერთაშორისო რეისების მქონე 
კომპანიების პროფესიონალურ ასოციაციას. მისი ძირითადი ფუნქციაა საერთაშორისო 
კომერციული საავიაციო საზოგადოების ყველა წევრისათვის ერთნაირი კანონებისა და 
პროცედურების შემოღება საერთაშორისო გადაყვანებისას. 

IATA _ უმაღლესი ორგანოა ყოველწლიური ასამბლეა, რომელზეც ირცევა 
პრეზიდენტი და აღმასრულებელი კომიტეტი. მისი ძირითადი მიზანია სამოქალაქო 
ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ICAO) პოლიტიკოს რეალიზება. 

IATA-ს ჰყავს 259 წევრი საერთაშორისო ავიაკომპანია. 

ტურისტული სააგენტოების მოქმედებას არეგულირებს IATA-ს ერთ-ერთი 
ქვედანაყოფი _ IATAN (Intternational Air Travel Agents Netvork) ავიაკომპანიების 
საერთაშორისო აგენტების ორგანიზაცია. 

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO International Civil 
Aviation Organization) ჩამოყალიბდა გაეროს ეგიდის ქვეშ 1944 წლის ჩიკაგოს კონვენციით. 

ორგანიზაციის მიზნებია: 

•  უზრუნველყოს საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოება და 
აკონტროლოს მისი ზრდა და განვითარება მთელს მსოფლიოში; 

•  ხელი შეუწყოს და გააფართოვოს საჰაერო კორიდორების, აეროპორტების და 
სხვა საავიაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა; 
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•  რაც შეიძლება უკეთესად შეასრულოს ადამიანთა მოთხოვნები 
ავიატრანსპორტის მიმართ _ უსაფრთხოება, მომსახურების ხარისხი, ფრენების 
რეგულირება, ეკონომიურობა; 

•  დაარწმუნოს ყველა იმაში, რომ ICAO_ს წევრ ქვეყანის უფლებები მთლიანად 
არის დაცული, ჰქონდეს რეალური საშუალება შექმნას, განავითაროს და 
მართოს საერთაშორისო ავიაკომპანია; 

•  პროპაგანდა გაუწიოს ფრენის უსაფრთხოებას და სხვა. 
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- საერთაშორისო ტურისტული გამოფენები და ბაზრობები 

საგამოფენო ღონისძიებები  ტურისტულ საწარმოებს დიდ შესაძლებლობებს 
აძლევენ ეკონომიკური, ორგანიზაციული, ტექნიკური და კომერციული ინფორმაციების 
ერთდროულად გასავრცელებლად ხელმისაწვდომ ფასად. თავისი არსით საგამოფენო 
ღონისძიებები წარმოადგენს დარგის განვითარების სარკეს, ინფორმაციის ბირჟას, 
კონიუნქტურული ცვლილებების პროგნოზირების საშუალებას, ასევე ეკონომიკური, 
პოლიტიკური და სოციალური ქვეტექსტების გამოვლენას.  

დღევანდელ პერიოდში ტერმინებმა „გამოფენა“ და „ბაზარი“ შეიძინეს იმდენად 
მჭიდრო აზრობრივი კავშირი, რომ ისინი გამოიყენება, როგორც სინონიმური სიტყვები.  

გამოფენათა საერთაშორისო ბიურო განმარტავს „გამოფენას“, როგორც „ჩვენებას, 
რომლის ძირითადი მიზანი საზოგადოების განათლებაა დემონსტრაციული 
საშუალებებით, რათა დააკმაყოფილოს საზოგადოების მოთხოვნილებები მისი 
საქმიანობის ერთ ან რამდენიმე სფეროში ან მომავალ პერსპექტივაში“.  

ბაზარი, ბაზრების საერთაშორისო კავშირის განმარტებით, „წარმოადგენს 
ნიმუშების გამოფენას, რომელიც შეესაბამება იმ ქვეყნის ადათ-წესებს, რომლის 
ტერიტორიაზეც იმართება იგი და წარმოადგენს საქონლის მსხვილ ბაზარს, მოქმედს 
განსაზღვრულ პერიოდში ერთსა და იმავე ადგილას, და რომელზედაც ექსპონატებს 
საშუალება ეძლევათ წარადგინონ თავიანთი პროდუქციის ნიმუშები სავაჭრო 
ხელშეკრულებების დასადებად ეროვნულ ან საერთაშორისო მასშტაბში“. ყოველი 
გამოფენა, თუნდაც იგი მიეკუთვნებოდეს ამა თუ იმ სახეს, საბოლოო ჯამში გამოირჩევა 
თავისი ინდივიდუალური და დამახასიათებელი ნიშნებით, რომლებმაც დროთა 
განმავლობაში შეიძლება სახე იცვალონ.  

მსოფლიოში ტარდება საკმაოდ ბევრი ტურისტული ღონისძიება, რომლებიც ასე 
თუ ისე დაკავშირებულია ტურიზმთან. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია გამოფენები 
ბრიუსელში (1,2 მლნ დამთვალიერებელი), მილანსა და ვენაში (დაახლოებით 0,5 მლნ), 
შარლერუაში (400 ათასი), „ტურიზმისა და მოგზაურობის მსოფლიო კვირეული 
პარიზში“ (დაახლოებით 200 ათასი),  „ფიტური“ მადრიდში (დაახლოებით 250 ათასი). 
ამას შეიძლება დაემატოს სპეციალიზებული სალონები, მაგალითად, „ბოუტ-შოუ“ 
ლონდონში,  წყლის სპორტის სახეები პარიზსა და დიუსელდორფში, ასევე 
უნივერსალური ბაზრობები, რომლებსაც აქვს ტურიზმის განყოფილებები, მაგალითად, 
ბაზელის (650 ათასი დამთვალიერებელი).  

პირველი ამოცანა, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული დარგის წინაშე 
დგას, საქართველოს იმიჯის შექმნა და მისი პოპულარიზაციაა. ამისთვის საქართველომ 
აუცილებლად უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო 
ტურისტულ გამოფენებში და საკუთარი ტურისტული პროდუქტი ტურისტულ 
ბირჟებზე წარადგინოს. 2004 წლის ნოემბერში, პირველად, დამოუკიდებლობის 
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მოპოვების შემდეგ, საქართველომ თავისი ტურისტული პროდუქცია ლონდონში 
გამართულ უდიდეს საერთაშორისო ბირჟაზე წარადგინა. საქართველოს სტენდზე 
წარმოდგენილი იყო როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორი. მნიშვნელოვანი 
სამუშაოები ჩატარდა საქართველოს ბრენდინგთან (სავაჭრო ნიშნის მინიჭება) 
დაკავშირებითაც. ყველა ტურისტული ქვეყანა ახორციელებს ბრენდინგს, რომელიც 
საერთაშორისო ბაზარზე მისი სავიზიტო ბარათი ხდება. 

გასულ წელს საქართველოს ტურისტულმა კომპანიებმა მონაწილეობა მიიღო 
სხვადასხვა საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში, როგორებიცაა: 
ესტონეთის „TOUREST“ (2011, 18-20 თებერვალი); „BALTTOUR“ ლატვიაში, რიგა, (11-13 
თებერვალი); IMTM ისრაელში, თელ-ავივი (8-9 თებერვალი); „MATKA“ ფინეთში, 
ჰელსინკში (23.01.2011); FITOUR - გამოფენა ესპანეთში, მადრიდი (19.01.2011-23.01.2011);  
WTM ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი (08.-11 ნოემბრი); MAD პრაღა, ჩეხეთი;  ITTFF კიევი, 
უკრაინა;  TTW ვარშავა, პოლონეთი; JATA ტოკიო, იაპონია; KITF ალმა-ატა, ყაზახეთი; 
AITF ბაქო, აზერბაიჯანი და სხვ. 

ყოველწლიურად იკრებს ძალებს და იძენს პოპულარობას  ტურისტული გამოფენა-
ბაზრობა თბილისში. საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა, რომელიც ტარდება 
ყოველწლიურად საქართველოში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტურიზმის 
განვითარებაში არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს ამიერკავკასიაში. 2011 წლის 
3-5 აპრილს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს, გერმანიის განვითარების 
სააგენტოს, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის, საქართველოს დაცული 
ტერიტორიების სააგენტოს და სხვათა ორგანიზებით ჩატარდა საერთაშორისო 
ტურისტული გამოფენა თბილისში. 

სამდღიანი გამოფენა დაახლოებით 2,500-მდე ადამიანმა მოინახულა. მათ 
საშუალება ჰქონდათ, გაცნობოდნენ კავკასიაში ტურიზმის არსებულ პოტენციალს, 
გასაუბრებოდნენ კომპანიის წარმომადგენლებს და დაეგეგმათ ზაფხულისა და ზამთრის 
სეზონების დასვენება ქვყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. გამოფენამ ტურიზმი 
კავკასიაში - 2011, თავი მოუყარა ტურიზმის სფეროში არსებულ პროფესიონალებს 
სომხეთიდან, უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, ბულგარეთიდან, 
ესტონეთიდან, საბერძნეთიდან და საქართველოდან. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ 
დაეთვალიერებინათ ტურისტული კომპანიების, ასოციაციების, საჰაერო კომპანიების, 
ეროვნული პარკების, საინვესტიციო პროექტების, მედიისა და სუვენირების 45 
საგამოფენო სტენდი. გამოფენაზე ტურიზმი კავკასიაში - 2011 წარმოდგენილი იყო 
საქართველოს რეგიონები, მდიდარი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობით და 
ტურისტული ინფრასტრუქტურით. აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ მცირე 
და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტის საშუალებით, ხელი შეუწყო სამი 
რეგიონული ორგანიზაციის მონაწილეობას ამ გამოფენაში: აბასთუმანის ტურისტული 
ასოციაცია, სვანეთის ტურიზმის ცენტრი და ტურისტული სააგენტო აღმოაჩინე სიღნაღი. 
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აღსანიშნავია, რომ ორი მათგანი - აბასთუმანის ტურისტული ასოციაცია და აღმოაჩინე 
სიღნაღი მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტის - ტურიზმის 
განვითარების ინიციატივის ფარგლებში ჩამოყალიბდა. გამოფენამ საშუალება მისცა 
ასოციაციას დაკავშირებოდა სადისტრიბუციო არხებს და ამჟამად ბევრი უცხოური და 
ქართული ტურისტული სააგენტოები, როგორებიცაა Armenia ShirakTours, Georgian 
GeoGlobe, Megzuri, FortunaTravel, Caucasus Travel, Horizonti Area and Classic Travel 
აწარმოებენ მოლაპარაკებებს, რომელთა მიზნი თანამშრომლობაზე ხელშეკრულებების 
გაფორმებაა (უნდა აღვნიშნოთ, რომ გამოფენა რეგულარულად).  

განსაკუთრებით აღსანიშნავია საერთაშორისო ტურისტული ბირჟები - ეს არის 
საგამოფენო ღონისძიებები, რომელზედაც ტურიზმის რეკლამებთან ერთად ტარდება 
აქტიური მუშაობა კონტაქტების დასამყარებლად და ხელშეკრულებების დასადებად 
ტურისტული მომსახურების მწარმოებლებს (სასტუმროები, სატრანსპორტო 
საშუალებები) და მათ გამყიდველებს (ტურფირმებს) შორის.   

გამოფენის მუშაობაში ტურისტული ფირმის მონაწილეობის პროცესი შეიძლება 
პირობითად დაიყოს ურთიერთდაკავშირებულ და ურთიერთგანპირობებულ ეტაპებად: 

•  საგამოფენო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების პრინციპული 
გადაწყვეტილება; 

•  საგამოფენო ღონისძიებებში ფირმის მონაწილეობის მიზნების განსაზღვრა; 
•  კონკრეტული გამოფენის შერჩევა, რომლის მუშაობაშიც მიიღებს ფირმა 

მონაწილეობას; 
•  საორგანიზაციო-მოსამზადებელი პერიოდი; 
•  მუშაობა გამოფენის ფუნქციონირების მსვლელობისას; 
•  გამოფენის მუშაობაში ფირმის მონაწილეობის შედეგების ანალიზი. 

საგამოფენო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების გადაწყვეტილება უკვე 
თავისთავად მოწმობს ტურისტული ფირმის საქმიანობაში გარკვეული დონის მიღწევას. 
უპირველესად ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ გამოფენა წარმოადგენს მოწინავე 
გამოცდილების დემონსტრაციის ადგილს. ამასთანავე, გამოფენის მუშაობაში 
მონაწილეობის მიღება მოითხოვს მნიშვნელოვანი თანხის ჩადებას, რაც ყველა 
ტურისტულ საწარმოს არ შეუძლია.  

       

ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობის მიღების ხერხები 

ტურისტული ფირმებისათვის შესაძლებელია გამოფენებში მონაწილეობის 
მიღების მრავალნაირი ხერხი.  საწარმოებს შეუძლიათ  მონაწილეობის მიღება როგორც 
ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ, როგორც დამოუკიდებელ ექსპონანტს ან 
ჯგუფური მონაწილეობის ჩარჩოებში.  მონაწილეთა მომზადების ორგანიზაციის 
უნარზეა  დამოკიდებული დანახარჯების ბიუჯეტი და ხშირად საბოლოო შედეგი.              
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ტურიზმის საფუძვლები

გამოცდილება  მოწმობს, რომ  საზღვარგარეთის გამოფენებსა და ბაზრებზე 
შედარებით ეფქტიანია მუშაობა კოლექტიურ ეროვნულ სტენდებზე, რომლებიც 
მაქსიმალურად იზიდავენ პოტენციურ პარტნიორებსა და კლიენტებს.  

გამოფენებზე კოლექტიური მონაწილეობის სერიოზული  უპირატესობის 
მიუხედავად, კონკრეტული ფირმისათვის მას აქვს მთელი რიგი უარყოფითი ასპექტები, 
რომელთა შორის ძირითადია: 

•  ექსპონენტის ინდივიდუალობის არასაკმარისი გამოვლენა; 
•  პასუხისმგებლობის გრძნობის შესუსტება (არასაკმარისი მომზადება); 
•  ორგანიზაციული მუშაობის არასაკმარისი გამოცდილების დაგროვება 

საგამოფენო ღონისძიებებში. 

მას შემდეგ, რაც შეირჩევა კონკრეტული გამოფენა, იწყება მოსამზადებელი 
საორგანიზაციო  პერიოდი. პირველ რიგში,  ტურისტული ფირმა შესაბამისი 
განცხადებით აცნობებს გამოფენის ორგანიზაციულ კომიტეტს მასში თავისი 
მონაწილეობის შესახებ. ამის შემდეგ  შესაძლებელი ხდება გამოფენაში ფირმის 
მონაწილეობის საბოლოო გეგმის დამუშავება. ასევე, მოსამზადებელ ეტაპზე ძალიან 
მნიშვნელოვანია მონაწილეობის შესახებ რეკლამის განთავსება. 

კარგ რეზონანსს იძლევა ინდივიდუალური მოსაწვევების დაგზავნა დაინტერე-
სებული კლიენტებისათვის. აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს 
მოსაწვევი პირების სახელების, ტიტულებისა და მისამართების სიზუსტეს. თუ მოწვეულ 
სტუმართა შორის არიან ოფიციალური პირები, მიზანშეწონილია მოსაწვევები ცალკე 
გაეგზავნოთ. ძალიან ფასობს გამოფენის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული საშვები. ეს 
არა მარტო იმით არის კარგი, რომ საშვის მქონე პირი თავისუფლდება გადასახადისაგან, 
არამედ მიიღება, როგორც მათდამი გამოვლენილი განსაკუთრებული ყურადღება. 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია, წინასწარ დაიგეგმოს საკუთარი პრეზენტაციები, პრეს-
კონფერენციები, „მრგვალი მაგიდები“, რომლებიც ჩაირთვება საგამოფენო 
ღონისძიებებში.  

გამოფენის ოფიციალური გახსნის შემდეგ დგება ყველაზე დაძაბული და 
საპასუხისმგებლო ეტაპი - მუშაობა მისი ფუნქციონირების პერიოდში. საგამოფენო 
საქმიანობის წარმატებაში განსაკუთრებული როლი აკისრიათ სტენდისტებს. 
სასურველია, გამოფენის დროს სტენდს ესწრებოდეს ტურისტული ფირმის მენეჯერი.  
თუ მისი დასწრება შეუძლებელია მთელი დღის განმავლობაში, აუცილებელია სტენდზე 
იყოს განრიგი, თუ რომელ დღეებში და რომელ საათებში მენეჯერთაგან რომელი იქნება 
სტენდზე.  

ჩვეულებრივად, წინასწარ (1-2 დღით ადრე) ცნობილი ხდება, რომ გამოფენას 
დაესწრებიან მაღალი თანამდებობის სტუმრები, საზღვარგარეთის დელეგაციები, პრესის 
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ან ტელევიზიის წარმომადგენლები. ასეთ დღეებში,  სტენდზე დასწრებას შესაძლოა 
მოყვეს სასარგებლო კონტრაქტების დადება. 

გასათვალისწინებელია ზოგიერთი სახის რჩევები. მაგალითად, მენეჯერმა 
სტენდისტებს არ უნდა მისცეს მითითებები დამთვალიერებელთა თანდასწრებით. ასევე 
დაუშვებელია უცხო ხალხის თანდასწრებით თათბირების ჩატარება მუშაობის გაუმჯო-
ბესების მიზნით. ყველაზე საუკეთესო, რის გაკეთებაც მენეჯერს შეუძლია, ესაა 
დაკვირვება და სწორი დასკვნების გამოტანა: რამხელა მოცულობის ფართობია ამა თუ იმ 
ტიპის გამოფენისათვის, რომელ მომსახურებაზეა ყველაზე მეტი მოთხოვნა, მომავალში 
რა სახის მუშაობა იქნება საჭირო გამოფენისათვის. 

ტურისტული ფირმის მენეჯერს ასევე შეუძლია დაესწროს სხვა საგამოფენო 
სტენდებს. ეს საშუალებას მისცემს, შეაფასოს კონკურენტთა საქმიანობა, გაარკვიოს 
პირადი და ფირმის პოზიცია.   

გამოფენის  დასრულებისა და ექსპოზიციის დემონტაჟის შემდეგ უნდა გაკეთდეს 
ფირმის გამოფენაში მონაწილეობის შედეგების ანალიზი. გამოფენის შედეგები შეიძლება 
პირობითად დაიყოს ორ ქვეჯგუფად: ორგანიზაციული და კომერციული.  

ორგანიზაციული შედეგების გამოვლენაში დიდი დახმარება შეიძლება გასწიოს 
გამოფენის მომზადებისა და მუშაობის პერიოდში წარმოებულმა ჟურნალმა.  

კომერციული შედეგები ეხება ობიექტურ მაჩვენებლებს - დამთვალიერებელთა 
რაოდენობა, კონტაქტების ანალიზი, დადებული კონრაქტების მოცულობა, გაცემული 
სარეკლამო და საინფორმაციო მასალების რაოდენობა და ა.შ.  

კონტაქტების ანალიზში შედის კლასიფიკაცია და შეფასება შეთანხმებისა, 
რომელიც იქნა ხელმოწერილი;  დამთვალიერებელთა  ფინანსური მდგომარეობის 
სტატუსის შემოწმება;  დადგენილ ვადებში საწარმოთა მიერ მიღებულ შეკვეთებზე 
აქტიური მუშაობა; კატალოგებისა და სხვა სარეკლამო-საინფორმაციო მასალების 
მომზადება და დარიგება; დაუყოვნებელი წარმოდგენა დამატებითი ინფორმაციებისა 
საწარმოსა და მის პროდუქციაზე.  

ტურისტული საწარმოსათვის საგამოფენო-საბაზრო ღონისძიებებში მონაწილეობა 
წარმოადგენს თავისებურ ინვესტიციას,  ამიტომ ჩნდება მოთხოვნილება ასეთი სახის 
ღონისძიებებში მონაწილეობის დანახარჯების შედარება მიღებულ შედეგებთან.   

ორგანიზაციული და კომერციული  შედეგების განხილვა შესაძლებლობას 
გვაძლევს გაკეთდეს განაზღვრული დასკვნები იმ ინვესტიციების ეფექტიანობის შესახებ, 
რომლებიც მონაწილეობენ გამოფენაში.  სამწუხაროდ, არ არსებობს შედეგების საზომი 
მეთოდები, რომლებიც  გავრცელდებოდა მონაწილეობის ყველა შემთხვევაზე და ამავე 
დროს ისარგებლებდა საყოველთაო აღიარებით.  ყველა ამ კითხვაზე  პასუხის გაცემა 
შეუძლია მხოლოდ თითოეული მონაწილის გარკვეული ხარისხის მიღწევებს. 
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ტურიზმის საფუძვლები

გამოფენაში მონაწილეთა შედეგების შეჯამების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ 
შეცდომად ითვლება ის, რომ დასკვნები კეთდება ექსპოზიციის დასრულებამდე, თუმცა 
გამოფენა „ცოცხლობს დახურვიდან კიდევ მრავალი თვის შემდეგაც“.     

 

ტურისტული გამოფენებისა და ბაზრობების მნახველთა ძირითადი ტიპები 

მონაწილეობის მიღება გამოფენებსა და ბაზრობებში, თავისი არსით, მნახველებს 
აყენებს კუთხის თავში,  თხოულობს მნახველთა  სავარაუდო კატეგორიებსა და მათ 
ტიპოლოგიას. ეს საგრძნობლად აადვილებს სტენდის პერსონალთა ამოცანას: 
თითოეული ტიპის სპეციფიკის დადგენას და მის მიმართ თავისი ქცევის ადაპტაციას. 
გამოფენებსა და ბაზრობებზე მოქცევის თვალსაზრისით გამოყოფენ მნახველთა შემდეგ 
ძირითად ტიპებს: 

•  „რაციონალისტები“, რომლებიც წინასწარ გეგმავენ განსაზღვრულ სტენდზე 
წასვლას და გამოფენის ტერიტორიაზე გადაადგილდებიან თავისი დღის 
განრიგით ხელში.  მათი მოუქნელობის დაყოლიება შეიძლება,  მხოლოდ 
გაწაფული  ზეწოლით და ბუნებრივია იმ პირობით, თუ ექსპონატები დასახულ 
მიზანს არ ეწინააღმდეგება. ასეთი ტიპის მნახველები პროფესიონალები და 
ჩვეულებრივ ურთიერთობაში ცივები არიან,  რის გამოც მათთან მიდგომა 
მოითხოვს დახვეწილ პროფესიონალიზმს;  

•  „მოხეტიალეები“  სტენდების თაყვანისმცემლები არიან. მათ უყვართ იყვნენ იქ,  
სადაც ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიება და მოდიან აღტაცებაში, 
როდესაც მათ გულთბილად ხვდებიან სტენდთან.  ჩვეულებრივ, ისინი 
მოლაპარაკენი არიან, მაგრამ არა გულუბრყვილონი და ყოველთვის იციან რა 
უნდათ.  რამდენადაც დამთვალიერებელთა შორის ისინი გვხვდებიან დიდი 
რაოდენობით,  სტენდებთან ყოველთვის უნდა სუფევდეს მხიარული 
ატმოსფერო; 

•  „მერყევები“,  რომლებიც განიცდიან საკუთარ თავში რწმენის უკმარისობას და 
გროვდებიან სტენდებთან,  სადაც ბევრი მნახველია თავმოყრილი.  ისინი არიან 
მომთხოვნები, ასევე მომთმენნი, როცა ლოდინია საჭირო.  მათ სჭირდებათ 
დრო, რათა გამოხატონ თავიანთი სურვილი.  მათ ქცევაში, ხშირად,  
უნდობლობა გამოსჭვივის.  მათ სუსტ მხარეს პატივისცემით უნდა მოვეპყროთ 
და ისეთი შთაბეჭდილება უნდა შევქმნათ, რომ ჩვენთვის ნამდვილი წარმატებაა 
ის რომ,  მათ ჩვენი სტენდი აირჩიეს;  

•  „თავნებები“.  მათი სურვილია საკუთარი პირობების კარნახი. არიან 
ამპარტავნები, ხშირად გადაჭარბებული ეგოიზმით გამოირჩევიან. მაგრამ 
სწორი მიდგომისას,  საკმარისია მათ იგრძნონ თავიანთი  უპირატესობა,  
სწრაფად ხდებიან მისაწვდომები. ასეთ მნახველთა მიმართებაში ხშირად 
გამოიყენება გამოთქმათა ტიპები: "თქვენს მოთხოვნებთან შეთანხმებით ჩვენ"...  
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და ა.შ.  ყოველი ფრაზა უნდა იყოს გამსჭვალული მათი პრინციპებისადმი  
პატივისცემით; 

•  „ნერვიულები“ _ სტენდის პერსონალისათვის წარმოადგენენ რთულ 
შემთხვევებს.  „თვინიერდებიან“,  როგორც კი იგრძნობენ მათი პირადი აზრის 
პატივისცემას. განსაკუთრებით აფასებენ მოკრძალებას და კონსერვატიზმს; 

•  „ნოვატორები“ - ისინი ეძებენ სიახლეებს და საჭიროებენ მტკიცებულებებს.  
უფრო მეტიც,  მზად არიან გარისკონ და თხოულობენ ექსპონენტის მხრიდან 
უსაზღვრო მხარდაჭერას. ხშირად მათ აქვთ სიახლეებისადმი თავიანთი 
შეხედულებები, რითაც ამაყობენ. მათთვის ისეთი წარმოდგენის შექმნაა 
სასურველი, მიღებული გადაწყვეტილების წყალობით,  ჩვენს კონკურსზე რომ 
მოვიდნენ.  ისინი კონკურენციის სფეროში აღმოაჩენენ ახალ  ჰორიზონტებს; 

•  „კონსერვატორები“ – „ავანგარდისტების საწინააღმდეგო მხარე - ანიჭებენ 
უპირატესობას კლასიკურ არსენალს“ ნოვატორებისაგან განსხვავებით 
დაჟინებით თხოულობენ თანმიმდევრობას,  დახვეწილები არიან ფასებში და რა 
სიახლეც არ უნდა იყოს, ფარულად ეშინიათ.  რთული და ზეწოლას 
შეუგუებელი კონტიგენტია,  ამიტომაც ყველანაირი არგუმენტაცია უნდა იყოს; 

•  „შემთხვევითები“ - დაინტერესებული ადამიანები,  ნაკლებად თანამონაწი-
ლეები საექსპონატო პროდუქციებთან. ისინი მოქმედებენ შემთხვევითი 
სურვილების შესაბამისად და არც თუ იშვიათად, მესამე პირის ინტერესებიდან 
გამომდინარე.  იფარგლებიან ზედაპირული ინფორმაციებით.  სწორ მიდგომას 
შეუძლია ასეთ „შემთხვევით“ მნახველში, რომელიმე შეთავაზებული 
პროდუქციით დაინტერესება აღძრას;  

•  „ტურისტები“ - ლაპარაკია პირებზე, რომლებიც ტოვებენ სერიოზულ 
შთაბეჭდილებებს,  მაგრამ მათ სპეციალური ინტერესი არ გააჩნიათ,  მხოლოდ 
აქვთ უამრავი თავისუფალი დრო.  თავს იყრიან სტენდებთან, სადაც იმართება 
სხვადასხვა ღონისძიებები (შოუები), რომ მიიღონ თუნდაც რაიმე სუვენირი, ან 
თუნდაც ისარგებლონ შეთავაზებული ნუგბარით.  გამოცდილი პერსონალი მათ 
ადვილად განასხვავებს და შესაფერისად მოეპყრობა; 

•  „წარმოსახვითები“ - ისინი არიან ქედმაღლები, სწრაფი მოძრაობებით, ღირსების 
შელახვად მიაჩნიათ სტენდისტებთან ლაპარაკი,  ყოველთვის თხოულობენ 
უფროსებთან შეხვედრას.  მას შემდეგ,  როგორც წარმოთქვამენ აღნიშნული 
ფირმის მნიშვნელობას და საშემსრულებლო როლის საჭიროებას,  აღმოჩნდება 
რომ ისინი ამ საკითხში არიან როგორც „ურემში მეხუთე ბორბალი“,  ე.ი. რაიმე 
მოვალეობის თავისთავზე აღება არ შეუძლიათ.  გამოცდილ  სტენდისტებსაც კი 
უჭირთ ერთის ნახვით მათი შეცნობა. მაგრამ ერთი-ორი, ოსტატურად 
დასმული კითხვის შემდეგ  „მორჯულდებიან“ და ამჯობინებენ შეუმჩნევლად 
წასვლას,  ყოველ შემთხვევაში არა ისე გულზვიადად, როგორც გამოჩნდნენ; 
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•  „პროსპექტოიდები“,  რომელთაც არ გააჩნიათ ნებისყოფა მოუსმინონ ნების-
მიერს. სიხარბით მივარდებიან სარეკლამო მასალებს და მათი დიდი რაოდე-
ნობით შეკრების შემდეგ ქრებიან ადგილიდან,  სადაც ტოვებენ მოჩვენებით 
ღიმილს; 

•  „მორიდებულები“ - ხშირად, ასეთი  დამთვალიერებლის ნახვა შეიძლება სადმე 
სტენდის კუთხეში განმარტოვებულად. ის ყოველთვის დაბნეული და 
მოუხერხებელია,  მაგრამ  საკმარისია მიმართო,  ყურადღება მიაქციო, სახე 
გაუბრწყინდება.  ხშირად ასეთი ტიპის მნახველები,  შემდგომში აღმოჩნდებიან 
კარგი თანამოსაუბრენი და დადებითი პარტნიორები; 

•  „ფრანტები“ - ადამიანები, გაბრწყინებული ღიმილით, დარწმუნებულნი 
საკუთარ თვალწარმტაც მომხიბვლელობაში. ხშირად დადიან სტენდებზე,  
„მდიდრები“ არიან ქალთა პერსონალით და ცდილობენ თავის „წარმოჩენას“.  
ხშირად, ასეთ ტიპებს განეკუთვნებიან მნახველები,  რომელთაც დაამთავრეს 
საქმიანი კონტაქტების ციკლი და დარჩენილი დროის მოკვლით დაეხეტებიან; 

•  „უხეშები“ - სწრაფად ჩნდებიან, ხელს მიჰყოფენ ექსპონატების უსაფუძვლო 
კრიტიკას,  აღფრთოვანებულნი არიან სტენდის კონკურენტებით, მაგრამ, თუ 
გულთბილ შეხვედრას წააწყდნენ,  ტოვებენ სტენდს.  ესენი არიან ადმიანები, 
რომლებიც დადიან სხვადასხვა სტენდებზე,  მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი 
ჩართონ თავიანთ პროგრამაში. თანაც,  ხშირ შემთხვევაში, ლაპარაკია ისეთ 
მნახველებზე,  რომელთაც მცდარი არჩევანის შედეგად ვერ შეძლეს ჩვენების 
ნახვა მოცემულ ექსპოზიციაზე მოსვლით.  ხშირად, სწორედ ეს წარმოშობს 
უხეშობას, რაც მათ ქცევაში გამოიხატება; 

•  „ჯაშუშები“ - ლაპარაკია მეტოქეთა ბანაკის ხალხზე, რომელთა ინტერესებიც 
ფასებზე,  პირობებზე და ა.შ. ინფორმაციის შეგროვებით ამოიწურება.  
გამოცდილი პერსონალი ასეთ მნახველს ადვილად გამოიცნობს და შესაფერის 
პოზიციას მიიღებს. 

სტენდისტისათვის განსაზღვრულ ქცევას (რეაგირების უნარი) განპირობებული 
ტიპით, რომელსაც ისინი მიეკუთვნებიან, კონკრეტული შედეგი აქვს.  ამ მიზეზის  გამო, 
აუცილებელია, მან თავისი მიდგომები მოზომოს და შეეგუოს თითოეული მნახველის 
ხასიათს.  

გამოფენის დაწყებამდე,  თითოეულმა სტენდისტმა უნდა მიიღოს სტენდზე მისი 
მუშაობისათვის საჭირო დოკუმენტები და ინფორმაცია. მათ ერთ ან ორ საქაღალდეში 
ათავსებენ. შეიძლება ეს ინფორმაცია სტენდისტისთვის იყოს საჭირო და არ არის 
გათვალისწინებული მნახველისათვის საჩვენებლად (მისამართი, ფირმის ანგარიშსწო-
რება, მენეჯერთა ტელეფონები, მოლაპარაკებათა ბლანკები, კომერციული ფრაის-
ქაღალდები და ა.შ.). ეს ყოველივე განთავსდება ერთ საქაღალდეში. მეორეში შეიძლება 
იყოს თემის მიმართულებით შეგროვილი ყველა სარეკლამო მასალა, რომელზეც 
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აღნიშული სტენდისტია პასუხისმგებელი, ან პირიქით, რომელშიც ნაკლებად ერკვევა. ეს 
დამოკიდებულია სტენდზე მუშაობის ორგანიზებაზე და სტენდისტის პირად 
თვისებებზე. 

ტურისტული  ფირმის სტენდისტებს გამოფენის მუშაობის დასაწყისში ექმნებათ 
აუცილებლობა სხვა სტენდის თანამშრომლებთან კონტაქტის დასამყარებლად. ეს 
კონტაქტები იძლევა სამუშაო გამოცდილებების გაცვლის საშუალებას, ზოგიერთ 
შემთხვევაში ურთიერთდახმარების გაწევას, სხვადასხვა კონტაქტების დამყარებას  
მომავალში. 
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ეროვნულ/ნაციონალური ტურიზმი 

- ტურიზმის ეროვნული ორგანიზაციები 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს და აჭარის ტურიზმისა და 
კურორტების დეპარტმენტს, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი 
ორგანოების მისიაა გაზარდოს საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის 
ცნობადობა საერთაშორისო ბაზარზე, უზრუნველყოს ქვეყანაში როგორც შემოყვანის, 
ისე შიდა ტურიზმის განვითარების სტიმულირება, ხელი შეუწყოს ტურიზმის 
ბიზნესისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას, გაზარდოს ქვეყნის 
კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, უზრუნველყოს 
უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯის პოპულარიზაცია და ძლიერი ბრენდის ჩამოყალიბება. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ტურიზმის სააგენტოს პრიორიტეტული 
მიმართულებებია: 

•  საქართველოს, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის 
პოპულარიზაცია სხვადასხვა მარკეტინგული აქტივობების საშუალებით 

(გამოფენები, პრესტურები, სარეკლამო კამპანიები და სხვა); 
•  მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება ტურიზმის სფეროში 

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; 

•  ტურისტული ღირსშესანიშნაობების (ბუნებრივი და კულტურული) 
სათანადო კონკურენტუნარიანი ფასის მქონე ტურისტულ პროდუქტად 

შეფუთვა; 
•  ქვეყნის მასშტაბით ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება; 
•  სამომხარებელო ფასეულობების სტანდარტების შექმნა და მათი 

კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა-პროდუქტით, ფასით, ხარისხით. 

საქართველოს საზოგადოებრივი ტურისტული ორგანიზაციები და გაერთიანებები 

საქართველოში ტურისტული  კომპანიები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ 
აუცილებელია პროფესიული ასოციაციების შექმნა, რომლებიც დაიცავენ მათ 

ინტერესებს სახელმწიფო და სამთავრობო დაწესებულებებში, ლობირებდნენ მათ 

პროფესიულ მოთხოვნებს, მოაწესრიგებდნენ საკანონმდებლო აქტებს, გამოიმუშავებ-
დნენ ახალ სტანდარტებს და გააერთიანებდნენ მათ ძალებს პროფესიულად 

პრობლემების გადაჭრაში. სწორედ ამ მიზნით თბილისში 2006 წელს  დაარსდა 
საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია, რომელიც არის კერძო ტურისტული 
კომპანიების ორგანიზაცია, რათა ხელი შეუწყოს საქართველოს ტურისტულ 

კომპანიებს, კერძო და საზოგადოებრივ სექტორებს შორის თანამშრომლობას, 
ტურისტულ სერვისში მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესებას, ტურიზმის სფეროში 
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ინფორმაციის მოპოვებას და სხვ. 2008 წლის 3 ივლისს, საქართველოს ტურიზმის 
ასოციაციამ, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერით ხელი შეუწყო საქართველოს 
სასტუმროების რეგისტრაციას, „ინტერნეტით სასტუმროების დაჯავშნას 
საერთაშორისო სისტემაში“. თბილისის, ბათუმის, ბაკურიანის და თელავის 12 

სასტუმრო რეგისტრირებულია hrs.com-ში (tobook.com, booking.com, hotels.com), ხოლო 
25 საშუალო და მცირე ზომის სასტუმრო _ WHL.travel, www.travel-tbilisi.com-ში.   

აჭარის ტურიზმის ასოციაცია დაარსდა 2007 წელის ნოემბერში. ასოციაცია 
წარმოადგენს დამაკავშირებელ რგოლს კერძო, სახელმწიფო და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს შორის. მისი ძირითადი მიზნებია: კერძო და  სახელმწიფო სექტორს 
შორის დიალოგის ხელშეწყობა; ტურისტულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა; 
ტურისტული სერვისის ხარისხის მართვა და კომპენტენციის გაძლიერება; აჭარაში 
მდგრადი ტურიზმის განვითარება და სხვ. მისი პარტნიორები აარიან:  

CTZ - გერმანიის ტექნიკური დახმარების საზოგადოება; 

CIM -  გერმანიის ექსპერტთა ორგანიზაცია; 

GTA -   საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია; 

TCC -    ტურიზმის კომპეტენს  ცენტრი.  

ბაკურიანის სასტუმროების ასოციაცია _ 2008 წელს ბაკურიანში შეიქმნა 
სასტუმროების ასოციაცია. ასოციაციაში გაერთიანებულია 10-მდე სასტუმრო. ასოცი-
აციის ძირითადი ამოცანებია: ბაკურიანის განვითარების გეგმის შემუშავებაში და 
კონკრეტული პროექტების განხორციელებაში მონაწილეობა; სასტუმროებს შორის 
საქმიანობისა და სერვისების გადანაწილება; სასტუმროების შეფასების ერთიანი 
სისტემის შექმნა; თემატური შეხვედრების, ტრენინგების და სამუშაო შეხვედრების 
მოწყობა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ბაკურიანში ტურისტული სერვისის 
გაუმჯობესებას. 

აბასთუმნის ტურისტული ასოციაცია. 2008 წლის 7 ნოემბერს აშშ-ის საერთა-
შორისო განვითარების სააგენტოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერით 

დაარსდა აბასთუმნის ტურიტული ასოციაცია. Dდაიწყო მუშაობა აბასთუმნის 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამაზე და ილია ჭავჭავაძის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში – 

ასტრონომიული ტურიზმის  განვითარების პროექტზე. დაფინანსდა და განხორ-
ციელდა შემდეგი პროექტები:  აშენდა სასტუმრო „კაპა“, დახურული კაფე „ოჯახური“, 
ღია კაფე „როშჩა“. აღდგა და განახლდა ასტრონომიული მუზეუმი, დამზადდა 
სუვენირები ტურისტებისათვის და კეთილმოეწყო საექსკურსიო ინფრასტრუქტურა. 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო. 1996 წელს საქართველოს 
პარლამენტმა გაითვალისწინა რა ჩვენი ქვეყნის თვითმყოფადი და უნიკალური 
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ბუნებრივ-კულტურული გარემოს მნიშვნელობა, მიიღო კანონი ”დაცული ტერიტო-
რიების სისტემის შესახებ”. ეს კანონი ქმნის იურიდიულ საფუძველს დაცული 
ტერიტორიების დასაარსებლად, რომელთა დანიშნულებაა, დაიცვას ქვეყნის ღირს-
შესანიშნავი ბუნებრივი გარემო და ძვირფასი კულტურული მემკვიდრეობა. შედეგად, 

საქართველოში დაკანონდა საერთაშორისო კრიტერიუმებისა და ნორმების 
შესატყვისი დაცული ტერიტორიების კატეგორიები და მათი ჩამოყალიბების პროცე-
დურა, რომელიც კონსერვაციის მსოფლიო კავშირის რეკომენდაციებს ემყარება. 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 
დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს დაცული ტერიტორიების 
ქსელის სისტემურ დაგეგმვას, დაცული ტერიტორიების დაარსებასა და მართვას. 
დეპარტამენტი ახორციელებს ზედამხედველობას დაცული ტერიტორიების მთელს 
სისტემაზე, რათა დაიცვას ცოცხალი ორგანიზმების თანაარსებობისთვის საჭირო 
ეკოსისტემები, ბიომრავალფეროვნება და ბუნებრივი რესურსები და ხელი შეუწყოს 
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კვლევებსა და ტურიზმის განვითარებას. 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სფეროს წარმოადგენს სახელმწიფო 
ნაკრძალების, ეროვნული პარკების, ბუნების ძეგლების, აღკვეთილების, დაცული 
ლანდშაფტების, ბიოსფეროს რეზერვატების, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნების და 
საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი ტერიტორიების სისტემის მართვა. 
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ამოცანებია: მრავალმხრივი გამოყენების 
ტერიტორიების მოვლა-პატრონობის, მეთვალყურეობის,შენარჩუნების, აღდგენისა და 
დაცვის ღონისძიებების გატარება. საქართველოში პირველი დაცული ტერიტორიაა 
ლაგოდეხის ნაკრძალი, რომელიც შეიქმნა 1912 წელს. ამჟამად დაცული 
ტერიტორიების საერთო ფართობი 467221,5 ჰექტარს შეადგენს, რაც ქვეყნის ტერი-
ტორიის 6,6 %-ია. დაცული ტერიტორიების დაახლოებით 75% ტყით არის დაფა-
რული. საქართველოში არის 18 სახელმწიფო ნაკრძალი, 5 ეროვნული პარკი, 9 

აღკვეთილი, 3 ბუნების ძეგლი და 1 დაცული ლანდშაფტი. ცნობილია, რომ 2007 
წელს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი ოფიციალურად გამოცხადდა ევროპის 
დაცული ტერიტორიების საერთაშორისო ქსელის პან-პარკების სრულუფლებიან 
წევრად, რაც დაცული ტერიტორიის უმაღლეს დონეზე დაცვისა და მდგრადი 
ტურიზმის განვითარების გარანტიაა. 

მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო. მდგრადი 
განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო არის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი, რომელიც 2006 წლის 8 მაისს შეიქმნა. სააგენტოს შექმნის მიზანი 
იყო საქართველოსა და განვითარების საერთაშორისო ასოციაციას, ასევე 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის დადებული 
საგრანტო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული „სანაპირო ზონის ინტეგრირე-
ბული მართვის პროექტის“ (რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება „იაპონური 
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გრანტის პროექტი სოციალური განვითარების ფონდისათვის“), „ტყის განვითარების 
პროექტის“, და „საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტის“ 
განხორციელების უზრუნველყოფა. 

სააგენტოს ამოცანებია: ხელი შეუწყოს საქართველოში სატყეო მეურნეობის და 
დაცული ტერიტორიების მდგრადი განვითარების სისტემის ჩამოყალიბებას, მათი 
ეკონომიკური სარგებლიანობის გაზრდას, ტყის გაშენებისა და აღდგენის 
პროგრამების განხორციელებას, ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემოტანას და 
მათზე მომუშავე სპეციალისტების გადამზადებას, ეკოლოგიურად ეფექტიანი 
დაცული ტერიტორიების შექმნას, საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე 
ინტეგრირებული მართვის დანერგვას და განვითარებას.     

ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია. 2007 წლის ივნისში ჩამოყალიბდა საქართველოს 
შემომყვან ტურ-ოპერატორთა ასოციაცია, რომლის წევრებიც არიან საქართველოს 
წამყვანი ტურ-ოპერატორები: Caucasus Travel,Concord Travel, Exotour, Explore Georgia, 
GeorgiCa Travel, Georgian Discovery Tours, Intertour,  Travel Tour, Visit Georgia.. მათი 
მიზანია:  

•  საქართველოში ტურისტთა შემოყვანის  სფეროში დასაქმებულ ორგანიზა-
ციათა კონსოლოდაცია და კოორდინაცია, ტურიზმის რაოდენობრივი, 
ხარისხობრივი ზრდის და სრულყოფის მიზნით. 

•  ტურიზმის ერთიანი ეროვნული პოლიტიკის განხორციელება საქართვე-
ლოში. 

•  მონაწილეობა ტურიზმის განვითარებისთვის საჭირო საკანონმდებლო 
ნორმატიული ბაზის სრულყოფაში.  

•  საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში ინვესტიციებისათვის ჯანსაღი 
საკანონმდებლო და საქმიანი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა. 

•  შიგა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში ტურიზმის 
განვითარების მიზნით. 

•  მსოფლიოს თანამედროვე ტურისტული ინდუსტრიისა და მომხმარებელთა 
მოთხოვნილებების შესწავლა და ანალიზი. 

•  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტურისტული მომსახურების 
ფორმების დანერგვის, კონკურენტუნარიანი ეროვნული ტურისტული 
პროდუქტის შექმნის და მისი რეალიზაციის ხელშეწყობა. 

•  საქართველოში ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენისთვის სარეკლამო-
საინფორმაციო და სხვა ხელშეწყობის საქმიანობა (მათ შორის საგამომცემლო, 
მასმედია: პრესა, რადიო, ტელევიზია). 

•  საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებსა და ბაზრობებში მონაწილეობა 
საბჭოს წევრთა და საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის წარდგენის 
მიზნით. 
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•  საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიისთვის ადგილობრივი 
პროფესიონალი კადრების მომზადებაში აქტიური მონაწილეობა. 

•  საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიაში მომუშავე ადგილობრივი 
კადრების პროფესიული ინტერესების დაცვა და შესაბამისი თავისუფალი 
პროფესიული კავშირების შექმნის ხელშეწყობა. 

სვანეთის სამთო-ტურიზმის ცენტრი. FES (ფრიდრიხ ებერტის ფონდის 
საქართველოს წარმომადგენლობა), SDC (შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის ოფისი _ სამხრეთ კავკასიაში) და GUMA-ს (საქართველოს მთის 
მოყვარულთა კავშირი) ხელშეწყობით დაბა მესტიაში ადგილობრივი მოსახლეობის 
მონაწილეობით 2006 წელს დაფუძნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია (კავშირი) - 

სვანეთის სამთო-ტურიზმის ცენტრი (SMTC). ცენტრის მიზანია: გააფართოვოს 
ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობის სფერო, ტრენინგების მეშვეობით 

მოამზადოს ისინი მაღალხარისხოვანი ტურისტული მომსახურებისათვის, გაკვალოს 
ახალი ტურისტული მარშრუტები, რეგულარულად მოაწყოს ხალხური რეწვის 
ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა და გადაჭრას ტურისტული საქმიანობის ხელშეწყო-
ბასთან დაკავშირებული სხვა ადგილობრივი საკითხები. ცენტრის ფუნქციებში შედის 
აგრეთვე, ტურისტულ სამყაროსთან დაკავშირება, ტურისტების განთავსება ოჯახებში, 
მათი სატრანსპორტო საშუალებებითა და გამყოლებით მომსახურება, სვანეთის 
ფარგლებში ტრანსპორტირებისა და მარშრუტებზე მოძრაობის დროს გამყოლებით 

უზრუნველყოფა, ტურისტებისათვის კულტურულ-სანახაობითი პროგრამების 
შემუშავება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში შMთჩ-ს მჭიდრო პატრნიორული 
ურთიერთობები აქვს FES(www.fes.ge), SDC-Tan (www swisscoop.ge), ხოლო GUMA( 
guma@access.senet.ge) მისი მუდმივი კონსულტანტია. გაითვალისწინა რა სვანეთში 
საოჯახო ტურისტული ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები, ფრიდრიხ ებერტის 
ფონდის (FES) საქართველოს წარმომადგენლობამ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან 
- "საქართველოს მთის მოყვარულთა კავშირი" (GUMA) ერთად შეიმუშავა ზემო 
სვანეთში (მესტიის რაიონი) საოჯახო ტურისტული ბიზნესის განვითარების 
ხელშემწყობი მრავალწლიანი პროგრამა, რომლის  მიზნებია:  

−  ტურისტული ბიზნესით დაინტერესებული ოჯახების გაერთიანება და მათი 
მომზადება ამგვარი საქმიანობის ორგანიზაციისა და მართვისათვის;  

−  არსებული საოჯახო-ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესწავლა და მისი 
განვითარების ხელშეწყობა; 

−  ქვეითი და საცხენოსნო ტურისტული მარშრუტების დაკვალვა-მარკირება; 

−  ტრენინგ-სემინარების ჩატარება ტურისტული საოჯახო ბიზნესით 

დაინტერესებულ ოჯახებისა და გამყოლებისათვის;  

−  სვანეთის ტურისტული რესურსების პოპულარიზაცია;  
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−  ტურისტულ სამყაროსთან დაკავშირება და ტურისტული მომსახურეობის 
სერვისის შეთავაზება;  

−  ტურისტული რუკების, ბუკლეტების გამოცემა, სამახსოვრო ალმებისა და 
მედალიონების გამოშვება და ტურისტების მომსახურებასთან 
დაკავშირებული სხვა საქმიანობა. 

საინფორმაციო ტურისტული ცენტრები.  ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში 
არსებობს ახალი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები:  თბილისში 2, აჭარაში  10, 
დანარჩენი - გორში, რუსთავში, ახალციხეში, ფოთში, ურეკში, ამბროლაურში, 
მესტიაში, ქუთაისში, გუდაურში, ბაკურიანსა და სიღნაღშია განთავსებული.   

უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს საინფორმაციო ცენტრებში 
კულტურული და ისტორიული ძეგლების, ღირსშესანიშნაობების, სასტუმროების, 
კვების ობიექტების, ტრანსპორტისა და სხვა მომსახურების შესახებ სრული და 
ამომწურავი ინფორმაცია უფასოდ მიეწოდება. ამავე დროს ასეთი ცენტრები ხელს 
შეუწყობენ რეგიონში ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას და არსებული 
ტურისტული ბიზნესის განვითარებას, რადგან ხშირად მცირე მეწარმეებისთვის 
რეკლამაზე თანხის გამოყოფა პრობლემას წარმოადგენს. საინფორმაციო ცენტრებში 
მათ საკუთარი მომსახურების შესახებ ინფორმაციის განთავსება უფასოდ შეეძლებათ 
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ტურიზმის საფუძვლები

სახელმწიფო და ტურიზმის პოლიტიკა 

ტურიზმის  პოლიტიკა 

ტურიზმის სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირება შეუძლებელია დაგეგმვის, 
რეგულირების, კოორდინაციის და კონტროლის გარეშე იმ სტრუქტურების მხრიდან, 
რომლებიც პასუხს აგებენ მის განვითარებაზე.  

  ტურიზმის პოლიტიკა ეს არის სოციალ-ეკონომიკური, სამართლებრივი, საგარეო-
პოლიტიკური, კულტურული და სხვა ხასიათის მეთოდებისა და ღონისძიებების 
სისტემა, რომელიც ხორციელდება ქვეყნის პარლამენტის, სახელმწიფო და კერძო 
ორგანიზაციების, ასოციაციების და დაწესებულებების მიერ პირობების შექმნის მიზნით 
ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების, ტურისტული რესურსების რაციონალური 
გამოყენების, ტურიზმის სისტემის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის. 

ტურიზმის პოლიტიკა ფორმირდება და რეალიზდება სხვადასხვა დონეებზე: 
სახელმწიფო, რეგიონულ, ცალკეულ საწარმოს დონეზე. 

სახელმწიფოს მდგრადი ტურიზმის პოლიტიკა ატარებს მისი ზოგადი 
განვითარების პოლიტიკის ყველა დამახასიათებელ თვისებებს. მაგრამ არიან 
განსაზღვრული სპეციფიკური ფაქტორებიც, რომელთა გავლენით ფორმირდება 
ტურიზმის პოლიტიკა, მათ განეკუთვნება: 

•  ქვეყნის ბუნებრივი რესურსები (კლიმატი, გეოგრაფიული მდებარეობა, 
რელიეფი, ფლორა, ფაუნა), რომლებიც ზემოქმედებენ ტურისტულ 
პოლიტიკაზე მათი არსებობის ან არ არსებობის, რაციონალური და 
არარაციონალური გამოყენების მიხედვით, ტურიზმის მიზნებისთვის. 

•  სატრანსპორტო პირობები, რომლებიც განსაზღვრავენ ტურისტული ინტერესის 
ობიექტების ხელმისაწვდომობას; 

•  ტურიზმის განვითარების სოციალური, ეკონომიკური და სამართლებრივი 
პირობები. 

 ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ტურიზმის პოლიტიკა არ 
შეიძლება აიგოს მხოლოდ მისი საშინაო პირობებიდან გამომდინარე. ნებისმიერი ქვეყანა, 
რომელიც გამოდის საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, შედის სხვა ქვეყნის, აგრეთვე 
მთელი მსოფლიო რეგიონების კონკურენტულ ურთიერთობათა რთულ სისტემაში. 
რამდენად სწორად და ეფექტიანადაა აგებული და რეალიზებული ტურიზმის 
პოლიტიკა, ამაზეა დამოკიდებული კონკურენტული სახელმწიფოს როლი და ადგილი 
მსოფლიო ტურიზმის ბაზარზე. 

ტურიზმის პოლიტიკის მიზნები დაკავშირებულია ქვეყნის განვითარების 
კონკრეტულ ეკონომიკურ და ისტორიულ პირობებთან და თვით ტურისტული 
ინდუსტრიის სიმწიფის ხარისხთან. იგულისხმება, რომ რომელიმე ქვეყანაში ტურიზმის 
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ჩამოყალიბებისა და მისი საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე დამაგრების პერიოდში 
შეიძლება დაისახოს ერთი მიზანი, ხოლო ტურიზმის სფეროს განვითარების მაღალი 
დონის მიღწევის პერიოდში სხვა მიზნები. ქვეყნის უმრვლესობაში, რომლებიც 
მიისწრაფვიან ტურისტული ბაზრის განვითარებისკენ, მიზნები ყალიბდება 
შემდეგნაირად: 

•  არსებული ტურისტული პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენება; 

•  ტურიზმის ინდუსტრიის ობიექტების აღჭურვის გაუმჯობესება; 

•  ტურიზმის განვითარების ჰარმონიზაცია ბუნებრივი რესურსების 
თავისებურებათა გათვალისწინებით; 

•  ტურისტული ქსელის საიმედოობისა და რენტაბელობის ამაღლება; 

•  სატრანსპორტო პარკების დაკავებული ადგილების პროცენტის გაზრდა; 

•  ტურიზმის ინდუსტრიის საწარმოთა ფუნქციონირების რენტაბელობის გაზრდა 
„მკვდარ“ სეზონებში; 

•  ოპტიმალური თანაფარდობის უზრუნველყოფა ფასებსა და შედეგებს შორის; 

•  სტუმრების მოზიდვა მრავალფეროვანი საქონლისა და მომსახურების 
შეთავაზების გზით; 

•  მიწოდების მუდმივი ადაპტაცია მომხმარებელთა გემოვნების ცვლილებებთან; 

•  ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის წახალისება, რომლებიც ეწევიან 
ტურისტულ საქმიანობას; 

•  რეკლამის სფეროს ინტენსიური და ქმედითი განვითარება. 

პრაქტიკულ საქმიანობაში ქვეყანა შეიძლება იყოს ორიენტირებული როგორც 
ცლკეულ მიზნებზე, ასევე მათ ერთობლიობაზე. ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს 
ტურისტების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება არსებული ტურისტული 
პოტენციალის რაციონალური გამოყენებით და ტურიზმის მდგრადი განვითარების 
უზრუნველყოფა. 

ტურიზმის პოლიტიკის საფუძველზე სახელმწიფო ხელისუფლების 
ადგილობრივი ორგანოების მიერ ფორმირდება ლოკალური მიზნები, რომლებიც 
რეალიზდება განსაზღვრული ტურისტული რეგიონების დონეზე: რეგიონის 
ტურისტული მიმზიდველობის გადიდება; გარე გარემოს შენარჩუნება; რეგიონში 
ტურისტების ყოფნის ხანგრძლივობის ზრდა; ტურიზმისგან ფულადი შემოსულობების 
გადიდება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ტურისტული ინფრასტრუქტურის 
გამოყენების გაუმჯობესება. 
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ტურისტული საწარმოს დონეზე ტურიზმის პოლიტიკის მიზნები ორიენტირე-
ბულია ტურისტების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების უზრუნველყოფაზე, შემოსავ-
ლების და მოგების გადიდებაზე ტურისტულ მომსახურებათა შეთავაზებიდან, ტურის-
ტული მომსახურების ხარისხის ოპტიმიზაციაზე, ახალი ბაზრების ათვისებაზე და ა.შ. 

ტურიზმის პოლიტიკის მიზნების რეალიზაცია მოითხოვს სხვადასხვა ინსტი-
ტუციური ერთეულების საქმიანობის კოორდინაციას (ვერტიკალურ და ჰორიზონ-
ტალურ), რომლებიც ინტეგრირებულია ტურიზმის სისტემაში. ამგვარად, ტურიზმის 
პოლიტიკა უნდა განიხილებოდეს როგორც ტურიზმის სფეროში სახელმწიფოს ზოგადი 
პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ეკონო-
მიკასთან, სოციალურ სფეროსთან, კულტურასთან, ეკოლოგიასთან და სხვა 
საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან სისტემებთან.  

ტურიზმის პოლიტიკის ფორმირებისა და რეალიზაციის ჩარჩოებში სახელმწიფო 
ასრულებს რიგ ფუნქციებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მთლიანად ტურიზმის სის-
ტემის საზოგადოებრივ ინტერესებსა და ტურიზმის სისტემის ცხოველქმედებას. ასეთ 
ფართოდ გაგებულ ფუნქციებს განეკუთვნებიან: 

•  კოორდინაცია; 

•  დაგეგმვა; 

•  რეგულირება; 

•  ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგი; 

•  სოციალური ტურიზმი;  

•  ინტერესების დაცვა. 

კოორდინაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას, 
რომელსაც ახორცირციელებს სახელმწიფო ტურისტულ პოლიტიკაში. მნიშვნელოვან 
წილად ამას ხელს უწყობს ის ფაქტი, რომ სხვა ფუნქციების შესრულება, სახელმწიფოს 
მიერ, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შეუძლია მას ტურიზმის სისტემის ყველა 
სუბიექტის ინტერესების კოორდინირება და დაბალანსება. ტურიზმის სპეციფიკა, მისი 
გამოვლენების მრავალფეროვნება, მის ორგანიზაციაში საქმიანობის მრავალფეროვანი 
სახეების გამოყენების მაღალი დონე, ბიზნეს   სტრუქტურებისა და სახელმწიფოს 
საქმიანობის შეხამების აუცილებლობა, ბიზნესთან პარტნიორობის უზრუნველყოფა   -    
აი მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი მიზეზებისა, რომლებმაც კოორდინაციის ფუნქცია 
გაიყვანა პირველ პლანზე. 

ტურიზმის ფენომენი მდგომარეობს იმაში, რომ მას გააჩნია არამარტო კომპ-
ლექსური, არამედ უწყებათაშორისი ხასიათი. ამიტომ, კოორდინაციის თავისებურება 
მდგომარეობს აგრეთვე იმაშიც, რომ თვით ტურიზმის სისტემის გარდა, სახელმწიფომ 
უნდა უზრუნველყოს, საკუთრივ სახელმწიფო სტრუქტურების (სამინისტროებისა და 
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უწყების) ურთიერთმოქმედება, ტურიზმის განვითარების ამოცანების გადაწყვეტი-
სათვის. გარდა ამისა, ტურისტული რეგიონებისა და ცენტრების ჩამოყალიბებასთან 
დაკავშირებით ძლიერდება ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების როლი, რაც 
იწვევს ადგილობრივი და საერთოეროვნული ინტერესების კოორდინაციის გაძლიე-
რების აუცილებლობას. ითვლება, რომ ტურიზმის სისტემის  თვითრეგულირების 
შესაძლებლობები, რომლებიც დამახასიათებელი იყო მისი განვითარების ადრინდელი 
ეტაპისთვის, პრაქტიკულად ამოწურულია. ამის ძირითადი მიზნებია:  

•   ტურისტულ მოგზაურობათა მასობრიობა მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 
მიღწევათა შედეგად, მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ხალხის ცხოვრების დონის 
ამაღლება და სხვა ხელსაყრელი ფაქტორების მოქმედება; 

•  ბევრი ქვეყნისა და რეგიონის ჩართვა ტურისტულ ბიზნესში და კონკურენ-
ტული ბრძოლის გამწვავება მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე; 

•  დარგების, ორგანიზაციებისა და საწარმოების რიცხვის გაზრდა, რომლებიც 
დასაქმებულნი არიან ტურიზმში; 

•  ტურიზმის ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური 
როლის გაძლიერება ეროვნული და საერთაშორისო მასშტაბით. 

 წარმოიშვა რა ბიზნესის წიაღში, ტურიზმს შეუძლია მყარად განვითარდეს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამისთვის აუცილებელ 
სამართლებრივ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა პირობებს. ტურიზმის შესახებ ჰააგის 
დეკლარაციაში აღნიშნულია,  რომ მასში „არსებობენ განსაზღვრული საზღვრები, 
რომელთა მიღმა დეცენტრიალიზაციისა და დეკონცენტრაციის პროცესი არ შეიძლება 
მიმდინარეობდეს; როგორც არ უნდა იყოს, ეროვნული მექანიზმის გარეშე, რომელიც 
უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ტურიზმის პოლიტიკის კოორდინაციას ეროვნულ და 
რეგიონულ დონეებზე, შეუძლებელია ტურიზმის პოლიტიკის კოორდინაცია“. „სწორედ 
ამიტომ სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს ზომები, რომლებიც შეაჩერებენ 
ტურიზმის სტიქიურ განვითარებას და წარმართავენ მას ცივილიზებულ კალაპოტში 
საზოგადოების საქმიანობის სხვა ძირითადი მოთხოვნილებებისა და სახეების 
უზრუნველყოფასთან მისი ჰარმონიულ შესაბამისობაში განვითარების  მიზნით“. 

დაგეგმვა,  როგორც ტურიზმის პოლიტიკის ფუნქცია ვლინდება ფორმების 
(განვითარება, ინფრასტრუქტურა, მარკეტინგი და აშ), სტრუქტურების დიდ 
მრავალფეროვნებაში, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროცესში (ეკონომიკის, 
ფინანსების, სტატისტიკის, ტრანსპორტის, ვაჭრობის, განათლების სამინისტროები, 
ტურიზმის მართვის სახელმქიფო და ადგილობრივი ორგანოები და სხვა.),  აგრეთვე 
მასშტაბის (საერთაშორისო, საერთოეროვნული, რეგიონული და  ადგილობრივი) დიდ 
მრავალფეროვნებაში. ტურიზმში დაგეგმვა მიმართულია ეკონომიკური, სოციალური და 
სხვა მიზნების ასახვაზე, რომელთა მიღწევა სახელმწიფოს მიერ აღიარებულია ამ 
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პროცესის  საფუძვლად, რომლის შედეგადაც აისახება განსაზღვრული ინტერესებისა და 
ფასეულობების პრევალირება სხვა ინტერესებსა და ფასეულობებზე. ტურიზმის 
საერთაშორისო კონფერენციის დოკუმენტები უჩვენებენ, რომ მისი  გეგმა ზომიერი 
განვითარება და დაცვა, ყოველ ცალკე აღებულ ქვეყანაში, დამოკიდებულია, უპირველეს 
ყოვლისა, ძალისხმევებზე სახელმწიფოს მხრიდან. „ტურიზმი უნდა დაიგეგმოს 
სახელმწიფო ხელისუფლების, აგრეთვე ადგილობრივი ადმინისტრაციისა და 
ტურისტული ორგანიზაციების მიერ კომპლექსურ და თანმიმდევრულ საფუძველზე“, -
აღნიშნულია ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციაში. 

დაგეგმვის ფუნქცია თავის კონკრეტულ გამოხატულებას პოულობს უწინარეს 
ყოვლისა ტურიზმის განვითარების (ეროვნულ, რეგიონულ, ადგილობრივ) 
პროგრამებში. მათი მიზანია ქვეყანაში საბაზრო ტიპის თანამედროვე მაღალეფექტიანი 
და კონკურენტუნარიანი ტურისტული კომპლექსის ფორმირება და განვითარება, 
რომელიც უზრუნველყოფს სამამულო და საზღვარგარეთელი მოქალაქეების 
ტურისტულ მომსახურებაზე მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას და ტურიზმის 
არსებით წვლილს ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაში სამუშაო ადგილების, 
საგადასახადო შემოსულობების, უცხოური ვალუტის მოდენის, ისტორიულ-
კულტურული და ბუნებრივი მემკვდირეობის შენარჩუნებისა და რაციონალური 
გამოყენების ხარჯზე.  

რეგულირება გამოდის როგორც სახელმწიფოს ყველაზე ნათელი გამოვლენა 
ტურიზმის პოლიტიკაში. 

ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიზნებია: 

•  დასვენებაზე მოქალაქეთა უფლებების დაცვის, გადაადგილების 
თავისუფლების და მოგზაურთა სხვა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა; 

•  გარემოს დაცვა; 

•  პირობების შექმნა საქმიანობისთვის, რომელიც მიმართულია ტურისტების 
აღზრდაზე, განათლებასა და გაჯანსაღებაზე; 

•  ტურისტული ინდუსტრიის განვითარება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, 
სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების შემოსავლების გაზრდა, საერთაშორისო 
კონტაქტების განვითარება, ტურისტული ინტერესის ობიექტების შენარჩუნება, 
ტურისტული რესურსების რაციონალური გამოყენება. 

ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება ხორციელდება, როგორც წესი, შესაბამისი 
საკანონმდებლო და ნორმატიულ სამართლებრივი ბაზის შექმნის გზით, რომელიც 
უზრუნველყოფს ტურისტული ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას, რესურსებთან 
ხელმისაწვდომობას და მათ გამოყენებას ტურიზმის მიზნებისთვის, ტურიზმის 
სისტემის სუბიექტების, ტურისტების უფლებების, ინტერესების შენახვასა და დაცვას, 
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ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის, გასვლისა და ყოფნის წესების დადგენა ტურიზმის 
განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით. 

ურთიერთობები ტურიზმის სისტემაში რეგულირდება როგორც ზოგადი, ასევე 
სპეციფიკური საკანონმდებლო ნორმებით. ტურიზმის სფეროში გამოიყენება სამართ-
ლებრივი და ნორმატიული დოკუმენტების დიდი რაოდენობა. ასე მაგალითად, 
ადმინისტრაციული კანონმდებლობით რეგლამენტირდება გასვლის ვიზების მიღების 
წესი, სავალუტო კანონმდებლობით-ანგარიშსწორების ფორმა, საბაჟო კანონმდებლო-
ბით-დეკლარირებული საქონლის საზღვრის მეშვეობით გადაადგილების წესი. 
საკანონმდებლო და სხვა ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც უშუალოდ არეგულირებენ 
ტურისტულ საქმიანობას, განეკუთნებიან უწინარესყოვლისა შესაბამისი კანონები 
(მაგალითად, კანონი „ტურიზმის შესახებ“). დებულებები ტურისტული საქმიანობის, 
ლიცენზირების განხორციელების შესახებ, სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის 
ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტები, სასტუმრო მომსახურებათა შეთავაზების წესები 
და სხვა. ტურიზმის რეგულირების უმნიშვნელოვანესი საშუალებებია 
ლიცენზირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია.   
 ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგიც აგრეთვე წარმოადგენს 
სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას. იგი მიმართულია 
ქვეყნის ტურისტული იმიჯის (წამყვანი ტურისტული სახის) ფორმირებაზე, წინ 
წაწევაზე და პოზიტიურ განვითარებაზე, რაც წარმოადგენს საზღვარგარეთელი 
ტურისტების მიზიდვის განუყოფელ პირობას.    
 ეროვნული ტურისტული პროდუქტი ესაა ერთობლიობა, ჯერ-ერთი, არსებული 
ბუნებრივი, კულტურული და ისტორიულ-არქიტექტურული რესურსების, რომელბიც 
ჩართულია და გამოყენებულია ტურისტულ საქმიანობაში; მეორე, ტურისტული და 
თანმხლები ინფრასტრუქტურის; მესამე, ტურისტულ საწარმოთა საქმიანობის 
(კონკრეტული ტურისტული პროდუქტის შექმნა, წინ წაწევა და რეალიზაცია), 
რომლებიც მიმართულია სხვა ქვეყნებიდან და მსოფლიოს რეგიონებიდან ტურისტების 
მიზიდვაზე.        

სხვა სიტყვებით, ეროვნულ ტურისტულ პროდუქტში გაიგება სახელმწიფოს 
საქმიანობის შედეგი ტურისტების მიზიდვისა და მომსახურებაში და საკუთარი იმიჯის 
ფორმირებაში. დადებითი იმიჯი მნიშვნელოვანია არა მარტო ტურისტული 
საწარმოსთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვისაც, ვინაიდან იგი წარმოადგენს 
უცხოელი ტურისტების მიზიდვის  უმნიშვნელოვანეს პირობას. ეროვნული 
ტურისტული პროდუქტის ცნება დაკავშირებულია ტურისტულ მომახურებათა 
ერთობლივ მიწოდებასთან, ღირშესანიშნაობებთან, ტურისტების ყოფნის პირობებთან 
და წარმოადგენს, ამგვარად, ამა თუ იმ სახელმწიფოში ტურიზმის განვითარების 
მდგომარეობისა და დონის, საკმაოდ პირობით, ამსახველს. მაგრამ მიუხედავად 
პირობითობისა, ამ ცნებას გააჩნია ფრიად კონკრეტული განსახიერება და არა ნაკლებ 
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ტურიზმის საფუძვლები

კონკრეტული აღქმა პოტენციური ტურისტების მხრიდან. ქვეყნის იმიჯი, მსოფლიო 
ტურისტული ორგანიზაციის (მტო) განსაზღვრის მიხედვით ესაა ემოციური და 
რაციონალური  წარმოდგენების ერთობლიობა, რომლებიც გამომდინარეობენ ქვეყნის 
ყველა ნიშნის, საკუთარი გამოცდილებისა და ხმების შეპირისპირებიდან, რომლებიც 
გავლენას ახდენენ განსაზღვრული სახის შექმნაზე.  

ქვეყნის იმიჯი არსებობს რამდენიმე დონეზე -   საყოფაცხოვრებო, სოციალურ-
ეკონომიკურ,  საქმიან დონეებზე. 

რამდენადაც ტურიზმი წარმოადგენს არა მარტო ეკონომიკურ, არამედ სოციალურ, 
კულტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოვლენას, ქვეყნის იმიჯის ყველა 
ზემოთჩამოთვლილი გამოვლინებები აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული 
მის ფორმირებისას, პოზიტიური განვითარებისა და წინ წაწევის დროს მსოფლიო 
ტურისტულ ბაზარზე. მოცემული საქმიანობა მოიცავს რიგ ურთიერთდაკავშირებულ 
ეტაპს: 

•  ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის შეფასება; 

•   მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების განსაზღვრა; 

•  ქვეყნის შესაძლო ტურისტული იმიჯის დასაბუთება ტურისტების მიზნობრივი 
ჯგუფის პოზიციიდან; 

•   ქვეყნის იმიჯის ეფექტიანი განვითარებისა და წინ წაწევის მიმართულებების 
დამუშავება. 

უმნიშვნელოვანეს როლს, ქვეყნის ტურისტული იმიჯის წინ წაწევისა და 
პოზიტიური განვითარების ფორმირებაში, თამშობენ შემდეგი მარკეტინგული 
კომუნიკაციური ღონისძიებები: 

•  საინფორმაციო-სარეკლამო მასალების, მათ შორის ქვეყანაში ტურისტული 
მოვლენების ერთიანი კალენდრის საბაზო პაკეტის მომზადება და გამოცემა; 

•  მონაწილეობა ერთიანი ეროვნული სტენდით საერთაშორისო ტურისტული 
გამოფენების მუშაობაში; 

•  საზღვარგარეთ ეროვნული სარეკლამო-საინფორმაციო ტურისტული ცენტ-
რების ქსელისა და წარმომადგენლობების ფორმირება; 

•   სარეკლამო-პროპაგანდისტული კომპანიების ჩატარება მასობრივი ინფორმა-
ციის საზღვარგარეთულ საშუალებებში; 

•  მასობრივი ინფორმაციის საზღვარგარეთული საშუალებების წარმომადგე-
ნელთა გაცნობითი მოგზაურობების ორგანიზაცია ქვეყანაში ტურისტულ 
საწარმოებებსა და ორგანიზაციებში; 
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•  ქვეყანაში განთავსების ტურისტული ადგილების, ტურისტული ინდუსტრიის 
საწარმოების, ტურებისა და მარშუტების მონაცემთა საინფორმაციო ბანკების 
შექმნა; 

•  ინტერნეტის გამოყენება სახელმწიფოს ტურისტული შესაძლებლობის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელებისთვის; 

•  ერთიანი ტურისტულ-საინფორმაციო ქსელის ფორმირება ქვეყნის ტერიტო-
რიაზე ანალოგიურ საერთაშორისო ქსელებთან მისი ინტეგრაციის 
გათვალისწინებით. 

ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგში უმნიშვნელოვანეს როლს 
ასრულებს ქვეყნის სარეკლამო-საინფორმაციო საქმიანობა და ტურისტულ შესაძლებ-
ლობათა პროპაგანდა. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა 
კვლევებმა (რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე) შექმნა შესაძლებლობა გამოვლენილიყო 
კანონზომიერება, ხუთი წლის განმავლობაში ეროვნული ტურისტული პროდუქტის 
რეკლამაზე ხარჯებსა და ტურიზმიდან შემდგომი შემოსულობებს შორის (ცხრილი 6.2.1). 

ცხრილი 6.2.1 

რეკლამის გავლენა ტურიზმიდან შემოსულობებზე 

                  ქვეყანა     ხარჯები რეკლამაზე შემოსავლები ტურიზმიდან

კანადა 23 38 
საფრანგეთი 156 164 
გერმანია 24 106 
სინგაპური 28 213 
ესპანეთი 83 126 
შრი-ლანკა 177 245 

 

მოტანილი სტატისტიკა, მაშინაც კი, როდესაც შეზღუდულია მხოლოდ 
სარეკლამო-საინფორმაციო ხარჯების მაჩვენებლებით, ადასტურებს, რომ სხვა 
მარკეტინგულ ღონისძიებებსაც (მაგალითად, მონაწილეობა გამოფენებზე, 
წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ) შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ტურისტული 
ნაკადების ფორმირებაზე. 

სტიმულირების ფუნქცია მოწოდებულია  სახელმწიფო ტურიზმის სისტემაზე 
ზემოქმედების ბერკეტებით, რაც მიიღწევა ერთ-ერთი წესით სამიდან (ან მათი 
შეხამებით); 

•  ფინანსური სტიმულების მეშვეობით; 

•  გამოკვლევებისა და ონოვაციების მხარდაჭერით; 
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•  მარკეტინგის გამოყენება ტურისტების მიზიდვის მიზნით. 

სტიმულირების სისტემა მიმართულია ტურისტული ინდუსტრიის რეგიონების, 
პროდუქტების ან ცალკეულ მომსახურებათა ამა თუ იმ შემადგენლების განვითარებაზე. 
პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში სახელმწიფო ღებულობს აქტიურ მონაწილე-
ობას  ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნაში. შეიძლება გამოიყოს ტურისტულ 
ინდუსტრიისთვის დახმარების შემდეგ მიმართულებანი: 

•  სახელმწიფო სუბსიდიების გამოყოფა ცალკეული ტურისტული პროექტების 
რეალიზაციისთვის. სუბსიდირების სისტემა ფართოდ გამოიყენება ისეთ 
ქვეყნებში, როგორიცაა ავსტრია, საფრანგეთი, იტალია, ინგლისი. ამ მხრივ 
განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს საბერძნეთი, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო 
ყოველწლიურად განსაზღვრავს ინვესტორებზე დახმარების საერთო თანხას. 
ამასთან განისაზღვრება ტურიზმში ინვესტირების პრიორიტეტები, უწინარეს 
ყოვლისა მშენებლობა, განთვსების მაღალი კლასის და ტურისტული 
კომპლექსების მოდერნიზაცია; 

•  ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოებისთვის კრედიტების გაცემა შეღავა-
თიანი პროცენტებით. ასე მაგალითად, ფართოდ გამოიყენება ავსტრიაში სეს-
ხების სისტემა, სადაც ისინი შეადგენენ ტურიზმში ყველა ინვესტიციის ნახე-
ვარს და გაიცემა 5% განაკვეთით 20 წლით. ამასთან პროექტზე კონტროლი, 
რომელზეც გაიცემა სესხი, ხორციელდება მისი რეალიზაციის მთელი ვადის 
განმავლობაში; 

•   სახელმწიფო თავდებობა სესხებისა და სუბსიდირების მიმართ, რომლებიც 
გამოყოფილია კომერციულ ბანკების მიერ ტურიზმის განვითარებაზე; 

•  საგადასახადო შეღავათების შეთავაზება. მაგალიათად, ესპანეთში არსებითი 
საგადასახადო შეღავათები გამოიყენება სახელმწიფოს მიერ ინვესტიციების 
მიმართ ობიექტებში, რომლებიც განლაგებულნი არიან „ეროვნული ტურის-
ტული ინტერესების“  ზონებში. თურქეთში ტუროპერატორების შემოსავლები 
იბეგრება კორპორაციული გადასახადით მხოლოდ მეხუთე ნაწილზე, ტურიზ-
მიდან შემოსავლების 20%, რომელიც მიღებულია უცხოურ ვალუტაში და 
კონვერტირებულია თურქულ ლირაში, თავისუფლდებიან საგადასახადო 
ბეგარისაგან 10 წლის განმავლობაში საწარმოს შექმნის მომენტიდან. 

სოციალური ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა, მისი ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის, წარმოადგენს 
სახელმწიფოს შემდეგ მნიშვნელოვან ფუნქციას ტურიზმის პოლიტიკის რეალიზაციაში. 
ამასთან გამოიყენება ინვალიდების, ბავშვების, ახალგაზრდების და მოსახლეობის სხვა 
კატეგორიების მოგზაურობათა შესაძლებლობის უზრუნველყოფის ფართო პროგრამები. 
ყველაზე ნათელ მაგალითად შეიძლება გამოდგეს ტურისტული დანაზოგების 
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შვეიცარიული ფონდის (Swiss Travel savig found) საქმიანობა, რომელმაც ტურიზმი 
გამოაცხადა როგორც ჯანსაღი საზოგადოების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 
ატრიბუტი. 

სოციალური ტურიზმის კონცეფცია შვეიცარიაში რეალიზებული გასაყიდი 
ჩეკების სისტემის მეშვეობით, რომელსაც უშვებს სპეციალურად უფლებამოსილი 
ორგანო და შეიძინება საბითუმო მყიდველების მიერ (უმთავრესად ბიზნესმენების მიერ, 
ხოლო შემდეგ რეალიზდება მოსახლეობაზე მნიშვნელოვანი დათმობით, 5 დან 25 % 
მდე). 

მოსახლეობის ყველაზე ნაკლებად სოციალურად დაუცვლ ფენებზე ჩეკები 
ვრცელდება უფასოდ. ჩეკებით შეიძლება ისარგებლოს შვეიცარიის ნებისმიერმა მცხოვ-
რებმა. მაგრამ დათმობის სიდიდე დიფერენცირებულია. ჩეკები შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას მხოლოდ მომსახურებათა ანაზღაურებაზე, რომლებიც დაკავშირებულია 
ტურიზმთან და კულტურულ-სანახაობით ღონისძიებებთან, სოციალური ტურიზმის 
საწარმოებში (შვეიცარიაში ისინი 7 ათასზე მეტია). მათ რიცხვშია განთავსების 
საშუალებები (მათი მომსახურების ანაზღაურებაზე წარიმართება მთელი გასაყიდი 
ჩეკების 40%-მდე), სატრანსპორტო ორგანიზაციები (25%), კვების საწარმოები (15%), 
ტურისტული სააგენტოები (11%), კულტურულ-სანახაობითი და სპორტულ-გამაჯან-
საღებელი დაწესებულებები (10%). 

გასაყიდი ჩეკების სისტემა ხელსაყრელია ყველა მისი მონაწილისთვის. 
მოსახლეობა, იძენს მათ შეღავათიან პირობებში, არსებითად ამცირებს ხარჯებს 
დასვენებაზე. საბითუმო მყიდველი  (საწარმოს ადმინისტრაცია) ჩეკების მეშვეობით 
ღებულობს სოციალური პოლიტიკის მოქნილ და ძალიან მოხერხებულ ინსტრუმენტს. 
ისინი გარკვეულ ნაწილად იძლევიან შესაძლებლობას მოხდეს შრომის ხელფასში 
განსხვავების კომპენსირება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობისა და 
მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, შექმნას პარტნიორობის ატმოსფერო და განამტკიცოს 
შრომითი კოლექტივის სტაბილურობა. ამასთან მებითუმე ღებულობს წმინდა 
მატერიალურ სარგებლობას (სახსრები, რომლებიც გამოიყოფიან ჩეკების შესყიდვაზე, არ 
იბეგრებიან გადასახადებით). ბოლოს, ტურისტული   ინდუსტრიის საწარმოებს გააჩნიათ 
მომხმარებელთა დამატებითი და სტაბილური ნაკადი და შეთავაზებულ მომსახურებათა 
ანაზღაურების გარანტიები. 

შვეიცარიაში ჩეკების სისტემის საყოველთაო დაინტერესების პირობებში 
სოციალური ტურიზმი გადაიქცა მასობრიც მოვლენად, რომელიც შესადარებელია 
კომერციულ ტურიზმთან. გამოკვლევები ადასტურებენ, რომ ამ ქვეყნის ყოველი მეოთხე 
მცხოვრები მიმართავს სოციალური ტურიზმის მომსახურებებს, ხოლო გასაყიდი ჩეკების 
საბითუმო შესყიდვების მოცულობები არ მცირდება ეკონომიკური დაცემის პერიოდშიც 
კი. 
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 იმის გამო, რომ ტურიზმი წარმოადგენს მრავალფეროვან მოვლენას, ინტერესების 
დაცვის ფუნაქციას შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა გამოვლენა. ახდენს რა მის რეალიზებას, 
სახელმწიფო გამოდის სხვადასხვა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ინტერესების 
დამცველის როლში. მომხმარებლების, ტურიზმის ცალკეული სექტორების 
მწარმოებლების, რეგიონების, ტურისტული ცენტრების და ა.შ. მოცემული ფუნქციის 
ჩარჩოებში განსაკუთრებული ადგილი აქვს უსაფრთხოების უფლებების დაცვას. 

რიგ ქვეყნებს, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, აქვს უფლება: 

•   აუცილებელ და სარწმუნო ინფორმაციაზე ქვეყანაში (ადგილზე) შესვლის, 
დროებით ყოფნისა და იქ ყოფნის წესების შესახებ, ადგილობრივი მოსახ-
ლეობის ადათ-წესების შესახებ, რელიგიური წეს-ჩვეულების, სალოცავების, 
ბუნების, ისტორიის, კულტურისა და სხვა ობიექტების შესახებ, რომლებიც 
იმყოფებიან განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ, გარემოს მდგომარეობის შესახებ; 

•  გადაადგილების თავისუფლება, თავისუფალი ხელმისაწვდომობა ტურისტულ 
რესურსებთან  ქვეყანაში (ადგილზე)  მიღებულ დროებით ყოფნის შეზღუდვით 
ღონისძიებების გათვალისწინებით; 

•  პირადი უსაფრთხოების,  სამომხმარებლო უფლებებისა და  ქონების დაცუ-
ლობის უზრუნველყოფა, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შეუფერ-
ხებელი მიღება; 

•  ზარალის ანაზღაურება, რომელიც გამოწვეულია ტურისტული პროდუქტის 
საცალო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან 
ჯეროვნად შეუსრულებლობის შედეგად ტუროპერატორის ან ტურისტული 
სააგენტოს მიერ; 

•  დროებითი ყოფნის ქვეყნის (ადგილის) ხელისუფლების ორგანოების (ადგი-
ლობრივი თვითმართველობის ორგანოების) ხელშეწყობა სამართლებრივი და 
სხვა გადაუდებელი დახმარების მიღებაში; 

•  შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა კავშირგაბმულობის მომსახურებათა 
გამოყენების. 

ერთდროეულად, კანონმდებლობით განსაზღვრულია ტურისტის მოვალეობებიც, 
რომლებიც მან უნდა დაიცვას მოგზაურობის შესრულების დროს, ტრანსპორტის 
ჩათვლით. ტურისტი ვალდებულია: 

•  დაიცვას ქვეყნის (ადგილის) დროებითი ყოფნის კანონმდებლობა, პატივი სცეს 
მის სოციალურ წყობილებას, ადათ-წესებს, ტრადიციებს, რელიგიურ რწმენებს; 

•  დაიცვას გარემომცველი ბუნებრივი გარემო, გაუფრთხილდეს ბუნების, 
ისტორიისა და კულტურის ძეგლებს დრობით ყოფნის ქვეყანაში (ადგილზე); 
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•  დაიცვას დროებითი და იქ ყოფნის ქვეყანაში (ადგილზე) შესვლის (გასვლის) 
წესები, აგრეთვე სატრანზიტო მგზავრობის ქვეყნებში ; 

•  დაიცვას მგავრობის დროს პირადი უსაფრთხოების წესები. სახელმწიფოს მიერ 
ინტერესების დაცვის ფუნქციის რეალიზაციას იძენს განსაკუტრებულ 
მნიშვნელობას მზარდი საერთაშორისო კონკურენციისა და ტურისტული 
ბაზრის საერთო გლობალიზაციის პირობებში. 

ტურისტულ პოლიტიკას განიხილავენ ორ ასპექტში: როგორც ეროვნული და 
საერთაშორისო. პირველის შინაარსი ხასიათდება ღონისძიებებით, რომლებიც ატარებენ 
ლოკალურ ხასიათს და სახელმწიფოს მიერ განისაზღვრება დამოუკიდებლად. საერთა-
შორისო ტურიზმის პოლიტიკა მოიცავს ეგრეთწოდებულ კონვენციურ ზემოქმედებებსა 
და ღონისძიებებს, რომლებსაც ქვეყანა ახორციელებს შეთანხმებულად ერთ ან რამდენიმე 
სახელმწიფოსთან. იგი ემყარება ხელშეკრულებებს და შეთანხმების სხვა სახეებს, 
ურთიერთობების რეგლამენტაციას ახდენს საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში 
და არ ლახავენ ხელშეკრულების დადების მხარეების სუვენერულ უფლებებს. 
საერთაშორისო ტურიზმის პოლიტიკა სულ უფრო წარმატებით  ხორციელდება საერ-
თაშორისო ტურისტული ორგანიზაციების  ჩარჩოებში, აგრეთვე სახელმწიფოთა პოლი-
ტიკურ და ეკონომიკურ კავშირში. ასე მაგალითად, ევროპული კავშირის ქვეყნების 
ტურიზმის პოლიტიკა გამიზნულია მონაწილე ქვეყნების ტურიზმის კოორდინაციაზე, 
მათ რიხვში: 

•  ტურისტების და მათი თავისუფალი გადაადგილების დაცვა (საზღვრებზე 
საპოლიციო და საბაჟო კონტროლის გამარტივება; ტურისტების უსაფრთხოების 
ამაღლება და მათი დაცვა არაკეთილსინდისიერი რეკლამისაგან; ტურისტებისა 
და მათი ავტოტრანსპორტის დაზღვევის ჰარმონიზაცია; ტურისტების 
ინფორმირება მათი სოციალური უფლებების შესახებ); 

•  ტურიზმის ინდუსტრიაში საქმიანობის წესების ჰამრონიზაცია (საგადასახადო 
პოლიტიკის ჰარმონიზაცია; კვალიფიკაციის დონისა და პროფესიულ 
მომზადების დიპლომების ურთიერთ ცნობა (აღიარება); შვებულების 
პერიოდების დანაწილება ტურისტული ინდუსტრიაზე დატვირთვის 
მოხსნისთვის „პიკის“ სეზონში); 

•  ტურიზმის რეგიონული განვითარება (ტურიზმის წინ წაწევა რეგიონებში, 
რომლებიც ფლობენ ტურისტულ პოტენციალს, მაგრამ რომლებშიც რიგი 
მიზნების გამო ტურიზმი იმყოფება განვითარების დაბალ დონეზე). 

ამგვარად, სახელმწიფო ასრულებს მნიშვნელოვან როლს ტურიზმის სისტემაში, 
უზრუნველყოფს რა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან ინტერესებს როგორც ეროვნული 
ტერიტორიის ჩარჩოებში, ასევე საერთაშორისო დონეზეც ტურიზმის პოლიტიკის 
განვითარების მეშვეობით. მისი განხორციელება  მიიღწევა რიგი ფუნქციების 



363

ტურიზმის საფუძვლები

შესრულებით, რომლებიც მიმართულია ტურიზმის სიტემის ყველა ელემენტზე. ამ 
ფუნქციების რეალიზაცია ეკისრება ტურიზმის პოლიტიკის გამტარებლებს. 

პოლიტიკასა და ტურიზმს შორის კავშირი იმაში გამოიხატება რომ სახელმწიფო 
მართავს ტურიზმს. ხოლო ტურისტის აქტივობა მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან 
ჩარევას. სახელმწიფო მართვის სხვადასხვა ფორმებისას ეს ფაქტორი სხვადასხვაგვარად 
ვლინდება. 

ტოტალური სახელმწიფო - ეს უკიდურესობაა; ასეთი საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების სისტემისას, ტურიზმი ასრულებს სახელმწიფო პოლიტიკურ 
ფუნქციას; ანუ დაქვემდებარებულია პოლიტიკურ მიზნებს, იგეგმება და იმართება 
სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ. უფრო ხშირად ასეთი ქვეყნები დახურულია 
დანარჩენი მსოფლიოსათვის. 

სულ სხვაგვარადაა სიტუაცია საბაზრო ეკონომიკის სისტემის ქვეყნებში. 
სახელმწიფო თვითჩამოცილებულია ტურიზმის მართვისაგან და თითოეულ მოქალაქეს 
აძლევს მოქმედების თავისუფლებას. ეს ნიშნავს, რომ ტურიზმს შეუძლია დაბრკოლების 
გარეშე განვითარება თავისი ნაკლოვანებებითა და უპირატესობებით. 

ამ ორი უპირატესობას შორისაა სახელმწიფო სოციალურ-საბაზრო ეკონომიკით. 
სოციალურ-საბაზრო ეკონომიკისას თითოეული ინდივიდუმის მოქმედების თავი-
სებურება იზღუდება საზოგადოების ყველა წევრის კეთილდღეობის სასარგებლოდ. 
სახელმწიფო ერევა მხოლოდ იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მოსახლეობის ფართო 
ფენების მატერიალური კეთილდღეობა - ეს ე.წ. სოციალური პოლიტიკა. 

აქ ტურიზმი ექვემდებარება სახელმწიფო რეგულირებას და მართვას, სახელმწიფო 
აყალიბებს ტურიზმის პოლიტიკას. ტურიზმის პოლიტიკა ესაა ტურიზმის განვითარების 
და მისი ფორმირებისათვის მიზანმიმართული ხელშეწყობა ამ დარგის მნიშვნელოვან 
თავისებურებებზე ზეგავლენით. სახელმწიფო არაერთგვაროვანია მოცემული მიზნის 
დაყენებაში: ტურიზმის პოლიტიკას ქმნიან აგრეთვე არასახელმწიფო დაწესებულებანი 
ტურისტული კავშირებისა და გაერთიანებების სახით. 

ტურიზმის პოლიტიკა იქმნება ყველა დონეზე: ქვეყნის, ოლქის, რაიონის, 
დასახლების. გერმანიამ და შვეიცარიამ ტურიზმის კონცეფციაში დოკუმენტურად 
გააფორმეს ტურიზმის პოლიტიკის პრინციპები. მაგ. გერმანიის ტურიზმის 
განვითარების 1975 წლის პოლიტიკური პროგრამა შეიცავს შემდეგ განყოფილებებს: 

•  ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პირობების გამოყოფას, 
რომლებიც აუცილებელია ტურიზმის მიზანმიმართული განვითარებისათვის. 

•  გერმანული ტურისტული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობისა და 
სიმძლავრის ამაღლება. 

•  წინამძღვრების შექმნა, რათა რაც შეიძლება მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 
შესძლოს ტურიზმში მონაწილეობა. 
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•  საერთაშორისო ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაფართოება. 

მაგრამ არა მხოლოდ ოფიციალური პოლიტიკა, ანუ სახელმწიფოში შემუშა-
ვებული ღონისძიებები და გადაწყვეტილებები, არამედ პოლიტიკოსებით პირდაპირ თუ 
ირიბად ზემოქმედებენ ტურიზმზე. ითვლება, რომ რაც უფრო ძლიერად ერევა 
სახელმწიფო ტურისტულ საქმიანობაში. მით უფრო ძლიერია მისი ცენტრალი-
ზაციისადმი ტენდენცია. 

არსებობს პოლიტიკის რამოდენიმე შემადგენელი ელემენტი: მგზავრთა გადა-
ზიდვის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკა, ტერიტორიალური პოლიტიკა კულტურის 
და კეთილდღეობის პოლიტიკა. 

ეკონომიკური პოლიტიკა. პოლიტიკურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებები ხშირად 
საყოველთაო ხასიათს ატარებენ და ეხებიან მთლიანად ეკონომიკის განვითარებას. ისინი 
ზემოქმედებენ სახალხო მეურნეობის ტურისტულ დარგებზეც. ხშირად კანონები და 
დადგენილებები, რომლებიც მათი შემოღების პირველ ეტაპზე არ ეხებოდნენ ტურიზმის 
დარგებს, იწყებენ უფრო მეტი ზემოქმედების მოხდენას, ვიდრე სპეციალურად 
ტურიზმისთვის შექმნილი კანონები. 

სამგზავრო გადაზიდვის პოლიტიკა. იგი მეორე ელემენტია რომელიც მიდმივად 
ზემოქმედებს ტურიზმზე. მოცემული ფაქტი დამტკიცებულია თვით ტურიზმის 
განმართებითაც: მგზავრობა (მოგზაურობა) + ყოფნა. მოგზაურობაში გამგზავრება 
ნიშნავს რაღაცნაირად გახდე სამგზავრო გადაზიდვების მონაწილე. მოცემულ სფეროში 
არსებობს ორმხრივი კავშირი. გადაზიდვები მოქმედებს ტურიზმზე და ტურიზმი 
გადაზიდვებზე. 

სამგზავრო გადაზიდვების პოლიტიკაში შეიძლება გამოვყოთ 3 შემადგენელი. 

1. საგზაო შეტყობინების პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს სარკინიგზო 
ხაზების, ავტომაგისტრალების და საჰაერო შეტყობინებების ქსელების 
გაფართოებასა და მშენებლობას. 

2. სატრანსპორტო საშუალების პოლიტიკა, რომელსაც შეუძლია იმოქმედოს 
აგრეთვე საბაზრო მოწოდების მიზანმიმართული ხელშეწყობის და ფორმი-
რების გზით (მაგ.: მარშრუტი „გლასირ-ექსპრესი“ გადის ძალიან მიმზიდველ 
ადგილებზე - სადგურებს მორიცესა და ცერმატომს შორის შვეიცარიაში. 
სახეზეა ექსპრესით მოგზაურობა ძალიან საინტერესო ფასდ, როცა ჩვეულებ-
რივი მატარებლის ვაგონების ნაცვლად გამოიყენება მაღალკომფორტული 
ავტობუსები. 

3. ტარიფების პოლიტიკა, რომელიც განსაზღვრავს მგზავრებზე ფასების 
პოლიტიკას და შეუძლია ხელი შეუწყოს ტურიზმის განვითარებას 
დიფერენცირებულ ფასების შემოღებით. (მაგ. ახალგაზრდებს და სტუდენტებს 
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შეუძლიათ იყიდონ მატარებლის და თვითმფრინავის ბილეთები შეღავათიან 
ტარიფებში). 

სოციალური პოლიტიკა ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ტურიზმის 
განვითარებაზე. სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათის ღონისძიებებს შეუძლიათ მართონ 
მოთხოვნა ტურისტულ მომსახურებაზე. განასხვავებენ ამ პოლიტიკის სამ მიმართუ-
ლებას: სამუშაო დროისა და შვებულების საკანონმდებლო რეგულირება სამუშაოს კვლავ 
გადანაწილება და სოციალური ტურიზმის განვითარების სტიმულირება. დასვენების 
უფლების საკანონმდებლო რეგულირება ყველა მოსამსახურეს და მომუშავეს სამუშაოს 
დროებით რეგულარული განთავისუფლების გარანტიას. ის რომ სახელმწიფო აწესებს 
შვებულებების და არდადეგების ვადებს სხვადასხვა დროს. ხელს უწყობს თანაბრად 
წელიწადის განმავლობაში ტურისტული მოთხოვნის გადანაწილებას. 

შემოსავლების განაწილების წესი საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია 
ტურიზმისთვისაც. როცა XIX-XX სს-ში გაუმჯობესდა ეკონომიკური სიტუაცია და 
ფართო ფენებმა მიიღეს უფრო მეტი სახსრები, ცხოვრებისათვის მხოლოდს მაშინ გახდა 
ტურიზმი მასობრივი მოვლენა. 

სოციალური მოთხოვნის ფარგლებში სახელმწიფო მართვის ტურისტულ 
მოთხოვნას სოციალური ტურიზმის განვითარების სტიმულირებით. სოციალური 
ტურიზმის ქვეშ იგულისხმება, რომ სახელმწიფო იძლევა სუბსიდიების სხვადასხვა 
დასვენების სახლების და მსგავსი საშუალებების ასაშენებლად და ამით ქმნის პირობებს 
განსაზღვრულ სოციალურ ჯგუფების ახალგაზრდების, ბავშვიანი ქალების და ასაკოვანი 
ხალხისათვის შვებულების კარგად გატარების პირობებს. მოსახლეობის ზოგ ფენას არ 
შეეძლება დასასვენებლად გამგზავრებისათვის სახელმწიფო ზოგიერთი კატეგორიის 
მოქალაქის ტურისტული მომსახურების მოთხოვნას. ამასთანავე მნიშვნელოვანია 
სახელმწიფოს მიერ შემოსავლების გადანაწილება, რისთვისაც გამოიყენება სხვადასხვა 
სტიმულები და ბერკეტები. 

ტერიტორიული პოლიტიკა. ტურიზმთან მიმართებაში ტერიტორიული 
პოლიტიკის ამოცანას შეადგენს, ერთის მხრივ ტურიზმის განვითარებისათვის 
საუკეთესო პირობების შექმნა, ხოლო მეორეს მხრივ – ბუნებისათვის მისი მავნე 
შედეგების მოცილება. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა არ დავუშვათ 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შემცირება დასვენებისთვის ვარგისი ტერიტორიების. 
სუსტათ განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ტერიტორიული პოლიტიკის ქვეშ 
გამოყენება მიწების და ბუნებრივი რესურსების კონტროლი და აგრეტვე მიწებისა და 
ინფრასტრუქტურის გაყიდვებზე კონტროლი. 

კულტურის პოლიტიკა. როგორც უკვე აღინიშნა ტურიზმი ქმნის 
ტურიზმგანვითარებული ქვეყნების ოკულტურიზაციის საშიშროებას, 
ოკულტურიზაციის პროცესის საწინააღმდეგო შეიძლება აღმოჩნდეს კულტურული 
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იდენტურობის ხალხთა ტრადიციების და წესების შენარჩუნებისათვის ხელშემწყობი 
პოლიტიკა. ასეთი პოლიტიკის ერთ-ერთი ამოცანაა ისტორიული ძეგლების შენარჩუნება. 

კეთილდღეობის პოლიტიკა – პოლიტიკური სფეროს უკანასკნელი ელემენტია, 
კეთილდღეობის პოლიტიკა შედგება იმ ღონისძიებებისათვის, რომლებმაც იმუშავებენ 
სამმართველოები და დაწესებულებები მოსახლეობის ან ცალკეული ჯგუფების 
თავისუფალი დროის ორგანიზაციის გასაუმჯობესებლად. მას აწევს რაოდენობრივი ან 
ხარისხობრივი, თუ რამდენს ხანს შეუძლია მოქალაქეს სრულად თავისუფალი 
სამუშაოსაგან. სახელმწიფო განსაზღვრავს თავისი მოქალაქეების თავისუფალი დროის 
მოცულობას. ასეთი რეგულირება ტურიზმისათვის ძალიან მნიძშვნელოვანია, 
რამდენადაც ხალხს კანონის ძალით გააჩნიათ დრო სამოგზაუროთ. 

კეთილდღეობის პოლიტიკა არა მხოლოდ რაოდენობრივად არამედ ხარისხითაც 
განსაზღვრავს თავისუფალი დროის არსებობას. კეთილდღეობის ხარისხი 
დამოკიდებულია იმაზე თუ რა საშუალებები გააჩნია. ადამიანს თავისუფალი დროის 
გამოსაყენებლად. თუ კომუნალური პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული 
ყურადღება ეთმობ. ბიბლიოთეკების მეგზურების თუ კრების სპორტული ნაგებობების, 
სასეირნო ბილიკებისა და გამწვანებას. მაშინ თავისუფალი დროის გამოყენების ხარისხი 
იზრდება და უმჯობესდება. 

ამგვარად, ტურისტული პოლიტიკა ესაა სახელმწიფოს მიერ შემეცნებული 
(შეგნებული) მხარდამჭერ ტურისტული დარგისათვის და მისი ძირითადი 
მიმართულებების ფორმირება უმნიშვნელოვანეს შემადგენლობაზე ზემოქმედების 
გზით. 
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- ტურიზმის მართვის სახელმწიფო სისტემა 

ტურიზმის მართვის ორგანოები 

ეროვნული ტურიზმის პოლიტიკის რეალიზაციისა და საზოგადოებრივად 
მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევის ძალისხმევათა კოორდინაციისთვის სახელმწიფო 
ქმნის ტურიზმის მართვის ორგანოებს - ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციებს (ტეა). 
ტურიზმის პოლიტიკის დამუშავებისა და რეალიზაციის სფეროში ტეა ურთიერთ-
მოქმედებს ხელისუფლების საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებთან 
ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეებზე, სამეცნიერო კვლევით ორგანიზაციებთან, 
ტურისტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 
და გაერთიანებებთან. მაგრამ ტურიზმის პოლიტიკის ფორმირებისა და რეალიზაციის 
ძირითად რგოლს წარმოადგენს სწორედ ტეა, რომლის ძალისხმევებისაგან ინიციატივები 
კანონმდებლობაში, საგადასახადო, საფინანსო, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში 
დამოკიდებულია სახელმწიფოს ტურიზმის პოლიტიკის წარმატება და წარუმატებლობა.
      

რიგი პოლიტიკური და ეკონომიკური ხარისხის ფაქტორების ძალით მსოფლიო 
პრაქტიკაში არსებობენ ტურიზმის ორგანიზაციის, მართვისა და რეგულირების 
სხვადასხვა ეროვნული სისტემები. პირობითობითად  შეიძლება საუბარი ტურიზმის 
სახელმწიფო მართვის სამი მოდელის შესახებ.  

პირველი მოდელი გულისხმობს ტეას არარსებობას: ყველა საკითხი წყდება 
ადგილზე საბაზო „თვითორგანიზაციის“ პრინციპების საფუძველზე. ამის ძირითად 
მაგალითად შეიძლება მოტანილი იქნეს აშშ. 1997 წელს სახელმწიფო სტრუქტურის 
ლიკვიდაცია, რომელიც განაგებდა ტურიზმს, გამოწვეული იყო რიგი მიზეზებით, 
რომელთა შორისაა ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯების შემცირება, აშშ-ს  პოციზიები 
საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, მტკიცე რწმენა ქვეყნის მიმზიდველობაში 
საზღვარგარეთელი ტურისტებისთვის, აგრეთვე ძლიერი კერძო კომპანიების არსებობა 
ტურიზმის სფეროში, რომლებსაც შეუძლიათ მძლავრი დამოუკიდებელი სარეკლამო 
აქციები მთელი ეროვნული ბაზრის ინტერესებისთვის. სახელმწიფო ტურადმინისტ-
რაციის ლიკვიდაცია ძალიან სერიოზული ნაბიჯია და მისთვის ნამდვილად 
აუცილებელია განსაკუთრებული პირობები: ან გადაწყვეტილება, რომ ტურიზმი არ არის 
საჭირო ქვეყნისთვის საერთოდ, ან მტკიცე რწმენა, რომ ტურიზმის ბაზრის სუბიექტები 
ძლიერია და „შეგნებულები“ და შეუძლიათ გადაწყვიტონ თავიანთი პრობლემები 
სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე. 

ტურიზმის სახელმწიფო მართვის მეორე მოდელი ითვალისწინებს ძლიერ და 
ავტორიტეტულ სამინისტროს, რომელიც თავის ხელში ახდენს ამ სფეროს 
მნიშვნელოვანი კონტროლის კონცენტრაციას. მოცემული მოდელი გავრცელებულია რიგ 
ქვეყნებში, რომლებიც წარმატებით ავითარებენ უცხოელი ტურისტების მიღებას 
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(თურქეთი, საბერძნეთი, ეგვიპტე, ტუნისი, მექსიკა და სხვა.) შედეგების მიხედვით ეს 
მოდელი ძალიან ეფექტიანია, მაგრამ მისი რეალიზაციისთვის საჭიროა განსაზღვრული 
პირობები. პირველ რიგში, ჩამოთვლილი ქვეყნების მთავრობები ყოველწლიურად 
გამოყოფენ თავიანთი ბიუჯეტიდან მილიონებს და ათ მილიონობით დოლარსაც 
რეკლამასა და მარკეტინგზე, ახორციელებენ სახელმწიფო ინვესტიციებს ტურისტულ 
ინფრასტრუქტურაში (ასე მაგალითად, ეგვიპტის სახელმწიფო ტურისტულმა 
ადმინისტრაციამ, მხოლოდ იტალიაში, 1999 წ. რეკლამაზე დახარჯა დაახლოებით 3 მლნ. 
დოლარი). იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ქვეყნები ყოვლად შეუძლებელია დაასახელო 
ძალიან მდიდრებად, მსგავსი ფინანსური დაბანდებები არის შედეგი ტურიზმისადმი 
სახელმწიფოს ნამდვილი სერიოზული ყურადღებისა, რომელიც სავალუტო 
შემოსავლების ძირითადი წყაროა. 

ტურიზმის სახელმწიფო მართვის მესამე მოდელი გულისხმობს, რომ ტეა შედის 
ერთ-ერთ მრავალდარგიან სამინისტროს შედგენილობაში, ყველაზე ხშირად 
„ეკონომიკური განხრით“. ასე მაგალითად,  ესპანეთში ტურიზმის პოლიტიკის საკითხებს 
ეკონომიკის სამინისტრო (ვაჭრობის, ტურიზმისა და მცირე ბიზნესის სახელმწიფო 
სამდივნოს მეშვეობით). საფრანგეთში ტურიზმი აღმასრულებელი ხელისუფლების 
დონეზე განეკუთვნება ტრანსპორტისა და საზოგადოებრივ სამუშაოთა სამინისტროს 
კომპეტენციას, რომლის სტრუქტურაში შედიან ტურიზმის საკითხების სამდივნო და 
ტურიზმის სამმართველო. იტალიაში ტურიზმის დეპარტამენტი, პირველად 
დაქვემდებარებული იყო უშუალოდ მინისტრთა საბჭოს პრეზიდენტს და  იმყოფება 
საწარმოო საქმიანობის სამინისტროს შედგენილობაში. 

  ზოგიერთ ქვეყანაში სახელმწიფო მართვის ორგანოს ტურიზმის სფეროში 
წარმოადგენს სპორტისა და ტურიზმის სამინისტრო, ზოგან კი ეკონომიკური 
განვითარებისა და ვაჭრობის სამინისტრო. 

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სამინისტროს არსებობა, რომელიც პირველ რიგში 
დაკავებულია სპორტითა და ფიზიკური კულტურით, ხოლო შემდეგ ტურიზმის 
საკითხებით, აშკარად არასაკმარისია ტურიზმის სისტემის კომპლექსური განვითარების 
პრობლემის გადაწყვეტისთვის, რომელიც წარმოადგენს დარგთაშორის სოციალურ-
ეკონომიკურ კომპლექს რთული სტრუქტურით და კომპლექტების სიმრავლით, ამიტომ 
საჭიროებს კოორდინაციასა და რეგულირებას როგორც ეკონომიკის არც ერთი სხვა 
სექტორი. 

ტურიზმის შესახებ ჰაგიის დეკლარაციაში  აღნიშნულია, რომ აუცილებელია 
„გაფართოვდეს ყველა ქვეყანაში ეროვნული ტურისტული ადმინისტრაციების 
უფლებები და მოვალეობები, გაუთანაბრდეს ისინი იმ დონეს, როგორიც გააჩნიათ 
ადმინისტრაციებს, რომლებიც პასუხს აგებენ სხვა უმსხვილესი ეკონომიკური 
სექტორებისთვის“. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის რეკომენდაციებში 
აღნიშნულია, რომ ტურიზმის მართვის სახლმწიფო ორგანო „უნდა  დაკავდეს მხოლოდ 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმით. ეს აამაღლებს ამოცანების პრიორიტეტულობას და სახელმწიფო 
სტრუქტურაში მოცემული სექტორის მნიშვნელობას“. 

ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო მართვის ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს შემდეგი 
ამოცანები:  

•  ეფექტიანი ურთიერთქმედების ორგანიზება სამინისტროებთან და 
უწყებებთან, რომლებსაც პირდაპირ ან ირიბად აქვთ შეხება ტურისტულ 
ინდუსტრიასა და ტურისტების მომსახურებასთან; 

•   სხვა სახელმწიფო სტუქტურების იძულება გაითვალისწინონ ტურიზმის 
განვითარების ინტერესები პოლიტიკის ფორმირებისას ბიუჯეტის, 
გადასახადების, ინვესტიციების, კრედიტების, სოციალური სფეროს დარგში, 
მსხვილი პროგრამების დამუშავებისა და მიღებისას ეკონომიკის, ეკოლოგიის, 
შრომითი ურთიერთობებისა და დასაქმების, პროფესიული მომზადების და 
ა.შ. სფეროში;  

•  ეფექტიანი ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა სახელმწიფო 
ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთან და ტურისტულ ბიზნესთან. 

საკმაოდ რთულია ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო მართვის ორგანოს ფუნქციის 
განსაზღვრა. ამ დარგში საზღვარგარეთული გამოცდილების ანალიზი აჩვენებს, რომ 
უფლებამოსილებისა და საკითხების წრის გარკვევისას, რომლებიც ეხება მხოლოდ 
მოცემული ორგანოს კომპენტენციას, აუცილებელია გადაწყდეს სამი ძირითადი 
პრობლემა: უწყებათაშორისი ურთიერთმოქმედების, ტურიტულ ბიზნესთან და 
საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან პარტნიორობის აგრეთვე დეცენტრალიზაციის 
აუცილებელი დონის. 

ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო მართვის ორგანოს ძირითად ფუნქციებს 
განეკუთვნებიან: 

•   ტურიზმის განვითარების მიზნობრივი პროგრამების და სახელმწიფო 
პოლიტიკის ფორმირება და რეალიზაციის უზრუნველყოფა; 

•    ტურიზმის სისტემის ფუნქციონირების დარგთაშორისი კოორდინაცია;  

•   ტურიზმის განვითარების ნორმატიული სამართლებლივი აქტების და 
საფინანსო-ეკონომიკური პარამეტრების დამუშავება;  

•  ლიცენზირება, სერტიფიკაცია და სტანდარტიზაცია ტურისტულ 
ინდუსტრიაში;  

•   ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგი;  

•   ტურიზმის სახელმწიფო მართვის ორგანოს წარმომადგენლობების ეფექტიანი 
ფუნქციონირების შექმნა და უზრუნველყოფა საზღვარგარეთ;  
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•  ტურიზმის დარგში საერთაშორისო თანამშროომლების ორგანიზაცია;  

•  საერთაშორისო ტურისტულ პროგრამებში ტურისტების, ტუროპერატორების 
და ტურისტული სააგენტოების მონაწილეობის ხელშეწყობა;  

•   ტურისტულ  ინდუსტრიაში სამამულოდ და უცხოური ინვესტიციების 
მოზიდვის პრაქტიკულ ღონისძიებათა დამუშავება;  

•   ინვესტიციების მექანიზმის დამუშავება, რომლებსაც გამოყოფს სახელმწიფო 
ტურიზმის ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტულ მიმართულებათა 
განვითარებაში; 

•  ურთიერთმოქმედებისა და საქმიანი პარტნიორობის ორგანიზაცია ტურისტულ 
ბიზნესთან, ტუროპერატორების, ტურისტული სააგენტოებისა და ტურისტების 
გაერთიანებებთან;  

•   ტურისტული პროდუქტის სამამულო მწარმოებლების მხარდაჭერის 
პრაქტიკული ღონისძიებების დამუშავება;  

•  ტურისტული მომსახურების პროგრესული ტექნოლოგიების დანერგვის 
ხელშეწყობა;  

•  მეურნეობის (ბიზნესის) გაძღოლის სუბიექტების კონსულტაციებით 
დახმარების აღმოჩენა, რომლებიც ახორციელებენ ტურისტულ საქმიანობას; 

•   ტურისტული რესურსების უზრუნველყოფის და მთლიანობის დაცვის, 
მხარდაჭერის ღონისძიებათა დამუშავება; 

•   ტურიზმის ტრადიციულ ცენტრების აღორძინებისა და განვითარების, ფართო 
ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული პოტენციალით ახალი ტურისტული 
რაიონების ათვისების ხელშეწყობა;  

•  ტურიზმის ინდუსტრიის ინფორმაციული უზრუნველყოფის სისტემის 
ფორმირება; 

•    ტურიზმის კადრების მოზმადების, გადამზადების და კვალიფიკაციის 
ამაღლების ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების შექმნა და უზრუნველყოფა; 

•   პროფესიული საქმიანობის რეგლამენტაცია  ტურიზმში;  

•   საკითხების გადაწყვეტა, რომლებიც დაკავშირებულია ტურიზმის 
განვითარების მეცნიერულ უზრუნველყოფასთან. 

ჩამოთვლილი ფუქნციები ძირითადი დარგებია, რომლებშიც ტურიზმის სფეროში 
სახელმწიფო  მართვის დამოუკიდებელმა ორგანომ უნდა გამოავლინოს თავისი 
კომპეტენცია და შეასრულოს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობა ტურიზმის 
მდგომარეობისა და განვითარებისათვის. მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს 
ეროვნული ტურისტული ადმინისტრაციის (ეტა) ორგანოების დანაწილების 
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აუცილებლობასა და მიზანშეწონილობას ორ შტოდ. ერთი მათგანი, რომელსაც 
გარკვეულ წილად შეიძლება ეწოდოს „ბიუროკრატიული“, დასაქმებულია სახელმწიფო 
მართვის გლობალური საკითხებით: ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზით, 
სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებითა და დამუშავებით, ტურისტულ 
საწარმოებისა და რეგიონების საქმიანობის კოორდინაციით, საერთაშორისო 
თანამშრომლობით საერთაშორისო დონეზე.     

მეორე შტო „მარკეტინგულია“. ეს, როგორც წესი,  უწყებაა,  რომელიც 
ექვემდებარება ან შედის  ტეა-ს  შემადგენლობაში, მაგრამ თავისთავად მართვის ორგანო 
არ არის. მის კომპეტენციაში შედის ყველა საკითხი, რომლებიც დაკავშირებულია 
ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგთან, რომელიც თავის მხრივ 
მიმართულია ქვეყნის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირებაზე და მის წინ წაწევაზე საგარეო 
ბაზრებზე. თანაც სწორედ ეს ინსტიტუტები ღებულობენ სახელმწიფო დაფინანსების 
ძირითად წილს:  საქმე ეხება წელიწადში ათობით მილიონ დოლარს და  ასობით 
სპეციალისტს, რაც გაცილებით მეტია, ვიდრე „ბიუროკრატიული“ შტო. შეხვდებით 
მცდელობებს - ასეთი „მარკეტინგული“ უწყებები ნაწილობრივ გახდეს ხარჯებ 
დაფარვადი, ძირითადად სარეკლამო-საინფორმაციო მომსახურებათა კომერციალიზა-
ციის ხარჯზე, მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, საქმე ეხება მხოლოდ საშუალებების 
მოზიდვას, რომლებიც ემატებიან სახელმწიფო ასიგნებებს.   

ეროვნული ტურისტული ადმინისტრაციები მჭიდროდ ურთიერთქმედებენ 
ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებთად და ბიზნესთან. ამას იწვევს ცენტრალური 
აღმასრულებელი ხელისუფლების როლის შემცირების საერთო მსოფლიო ტენდენცია 
ეკონომიკურ პროცესებში და სახელმწიფო ხარჯების შემცირება. ამის შედეგად 
წარმოიშვებიან შერეული სახელმწიფო-კერძო ინსტიტუტები ტურიზმის რეგულირების 
დარგში. მათი მიზანია სახელმწიფო ამოცანების შესასრულებლად საშუალებების 
მიზიდვა კერძო სექტორიდან, თანამშრომლების ურთიერთხელსაყრელი ფომების 
მოძიება სხვადასხვა დონის მართვის ორგანოებს შორის. ტურიზმისათვის სახელმწიფოს 
მიმზიდველი იმიჯის შექმნას და ეროვნული პროდუქტის წინ წაწევას, რომელიც თავის 
თავში შეისრუტავს მისი ტურისტული შესაძლებლობის მთელ მრავალფეროვნებასა და 
განსაკუთრებულობას, ენიჭება დიდი მნიშვნელობა როგორც ქვეყნებში, რომლებმაც უკვე 
მოიპოვეს თავიანთი ადგილი საერთაშორისო ბაზარზე, ასევე იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც 
გამოჩნდნენ შედრებით ახლახანს. ამასთან არსებობს გარკვეული განსხვავებები 
მოცემული საქმიმიანობის ორგანიზაციის მიდგომებში. ასე მაგალითად: 

აშშ-ში ფუნქციონირებს ტურისტული მარკეტინგის ბიურო, რომელზეც 
დაკისრებულია შემდეგი ფუქციები:  

•   ინფორმაცის მიწოდება და სახელმწიფო და კერძო ტურისტული 
ორგანიზაციებისა და საწარმოების საზღვარგარეთულ ბაზრებზე გასვლის 
წახალისება; 
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•  ამ ორგანიზაციებისა და საწარმოებისთვის დახმარების აღმოჩენა მათ 
სარეკლამო საქმიანობაში საზღვარგარეთ;  

•  პროექტებისა და პროგრამების კოორდინაცია მარკეტინგის დარგში;  

•  სამომხმარებლო მოთხოვნის სტიმულირება აშშ-ში ტურისტული 
მოგზაურობების განხორციელებაზე;  

•  ინფორმაციის მიწოდება აშშ-ში ტურისტული მარშრუტების შესახებ 
პოტენციურ ტურისტებზე და საზღვარგარეთულ ტურისტულ ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებზე; 

•  საზღვარგარეთული ტუროპერატორების და ტურისტული სააგენტოების 
ხელშეწყობის აღმოჩენა აშშ რეკლამირების საქმეში როგორც ქვეყნისა, რომელიც 
ხელსაყრელია დათვალიერებისთვის;  

•  საერთაშორისო წარმომადგენლების მონაწილეობისთვის ხელშეწყობა აშშ-ში 
ჩასატარებელ კონგრესებსში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებში,თათბირებში, 
სემინარებში. 

საგარეო მარკეტინგი გერმანიისათვის, როგორც ქვეყნისთვის, რომელიც 
კეთილსასურველია ტურიზმზისთვის, ხორციელდება ტურიზმის გერმანული ცენტრის 
მიერ.  ეს ორგანიზაცია შექმნილია ფედერალური მთავრობის მიერ. მას გააჩნია 14 
წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ და ოპერირებს 4000 პარტნიორთან ქვეყნის შიგნით და 
მის საზღვრებს მიღმა. ორგანიზაციის მარკეტინგის მიზნებია:  

•  გერმანიის იმიჯის შექმნა და შენარჩუნება როგორც ქვეყნისა, რომელიც 
ხელსაყრელია ტურიზმისთვის;  

•   მოგზაურობების რიცხვის გაზრდა გერმანიაშია;  

•  სავალუტო შემოსულობათა გადიდება უცხოელი ტურისტებისაგან;  

•  გერმანიის საბაზო წილის გადიდება საერთაშორისო ტურიზმში და ცალკეული 
ბაზრები. 

იმიჯის შექმნისას საქმე ეხება გერმანიის პოზიციონირებას როგორც მიზნობრივი 
ადგილისა ტურიზმისთვის, რომელიც გახსნილია მსოფლიოსთვის, კულტურული 
ქვეყანაა, რომელიც გააჩნია საუკეთესო ინფრასტრუქტურა და ჯანსაღი ბუნება. 

მარკეტინგული საქმიანობა საფრანგეთში. ტურისტების მოზიზდვის 
მარკეტინგულ საქმიანობას  ეწევა ეროვნული ტურისტული ცენტრი „მეზონ დე ლა 
ფრანს“, რომლის ბიუჯეტი ფორმირდება სახელმწიფო საშუალებების შემოსულობათა 
ხარჯზე, აგრეთვე ბევრი ფრანგული და უცხოური ტურისტული კომპანიების და 
არატურისტული კომპანიების მიერ, რომლებიც მუშაობენ საზღვარგარეთ საფრანგეთის 
წინ წაწევისთვის და ზრუნავენ ქვეყნის დადებითი იმიჯის შესახებ. მათ რიცხვს, კერძოდ, 
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მიეკუთვნებიან ავიაკომოანია „ერ ფრანს“ და „ერ ინტერ“, პარიზის მერია, „შამპან დე  
ვენოჟ“, მეღვინეობის მრეწველობის პროფკავშირი, კომპანიები „რენო“ და „სიტროენი“ და 
სხვა. სულ ცენტრის საქმიანობის დაფინანსებაში მონაწილეობს სხვადასხვა დონის 800 
პარტნიორზე მეტი. უნდა აღინიშნოს, რომ მათი როლი „მეზონ დე ლა ფრანს“ მუდმივად 
იზრდება. ერთ-ერთი უკანასკნელი მაგალითი, რომელიც ადასტურებს მოცემულ 
ტენდენციას, არის ტურიზმის ეროვნული წარმომადგენლობის გახსნა ტაივანში, 
რომელიც მთლიანად ფინანსდება კერძო კომპანიების მიერ. სულ ცენტრს აქვს თავისი 
წარმომადგენლობების 26 ქვეყანაში. თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ  „მეზონ დე 
ლა ფრანს“ უპირატესობას ანიჭებს არა წარმომადგენლობათა ქსელის გაფართოებას, 
არამედ მათი მარკეტინგული საქმიანობის გამრავალფეროვნებას. ასეთი მიდგომისას 
არარსებობს რისკი, ხარჯები მინიმალურია, ხოლო მოგება მაქსიმალური. 

ტურისტული ცენტრის ყოველწლიური ბიუჯეტს შეადგენს 60 მლნ დოლარზე 
მეტს, რომლიდანაც 60% შემოდის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ხოლო 40% 
პარტნიორებისგან. 

ესპანეთის ეროვნული ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგით დაკავებულია 
ტურიზმის ინსტიტუტი, რომელიც შეიქმნა 1996 წ. მას გააჩნია ესპანეთში საინფორმაციო 
ოფისების ფართო ქსელი და 29 წარმომადგენლობა 21 ქვეყანაში. ინსტიტუტი მთლიანად 
ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან (დაახლოებით 70 მლნ დოლარი  წელიწადში), 
მის ოფისებში მუშაობს დაახლოებით 600 კაცი. 

იტალიის წინ წაწევაში საზღვარგარეთულ ბაზრებზე ცენტრალური როლი 
ეკუთვნის იტალიის ტურიზმის სამმართველოს (ENIT), რომელიც შეიქმნა ჯერ კიდევ 
1919 წ.  ENIT - ის ძირითადი ფუნქციებია მარკეტინგული კვლევები, ადგილობრივი 
ტურისტული ადმინისტრაციების საერთაშორისო საქმიანობის კოორდინაცია.  ENIT 
ექვემდებარება ცენტრალურ აღმასრულებელ ხელისუფლებას (ფორმალურად  მას 
აკონტროლებს ტურიზმის დეპარტამნეტი საწარმოო საქმიანობის სამინისტროსთან) და 
მთლიანად ფინანსდება ბიუჯეტიდან (დაახლოებით 30 მლნ დოლარი წელიწადში). 
მმართველობის შტატი შეადგენს დახლოებით 200 კაცს, მათ რიცხვში 20 
წარმომადგენლობის თანამშრომლები 16 ქვეყანაში. 

საინტერსო და ყურადსაღები გამოცდილება დაგროვილია უნგრეთში, სადაც 
ტურიზმის საერთაშორისო და საშინაო ბაზარზე ქვეყნის წინ წაწევის საქმიანობით 
დაკავებულია მარკეტინგის კორპორაცია „უნგრეთი-ტურიზმი“, რომელიც არის 
ეკონიმიკის სამინისტროს სტრუქტურაში. დასახული ამოცანების გადაწყვეტისთვის 
კორპორაციას გააჩნია რეალური და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბიუჯეტი-დაახლოებით 5 
მლრდ ფორინტი წელიწადში (18 მლნ აშშ დოლარი), რომელიც ყალიბდება ორი 
წყაროდან: სახელმწიფო დაფინანსება და ტურისტული ორგანიზაციებიდან 
საგადასახადო შემოსულობები. ბიუჯეტის პროპორცია ასეთია, რომ 2 ფორინტზე, 
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რომელიც მიიღება სახელმწიფოსგან, 1 ფორინტი მოდის საგადასახადო 
შემოსულობებისგან. 

კორპორაცია „უნგრეთი-ტურიზმის“ საქმიანობის ეფექტიანობის შესახებ 
ადასტურებს ის ფაქტი, რომ ტურიზმის განვითარებით უნგრეთი მნიშვნელოვნად 
უსწრებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას. 

დადებითი გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა რიგ ქვეყნებში ეროვნული 
ტურისტული პროდუქტის მარკეტინგის მხრივ, მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნეს 
სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის უზრუნველყოფისათვის, ტურისტული 
და სხვა წარმოების საშუალებების (სახსრების) მისაზიდად სახელმწიფოს ტურისტული 
იმიჯის ფორმირებისა და წინ წაწევისთვის.  

ტურიზმის მართვის სტრუქტურაში, ეროვნული ტურისტული ადმინისტრაციის 
გარდა, მნიშვნელოვანი როლი განეკუთვნება აგრეთვე ხელისუფლების რეგიონულ და 
ადგილობრივ ორგანოებს (ტურიზმის განყოფილებები, ტურიზმის კომიტეტები და სხვა), 
კავშირებს, გაერთიანებებს, ასოციაციებს და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. 
ტურიზმის პოლიტიკის სუბიექტების მრავალფეროვნება თეორიისა და პრაქტიკის 
წინაშე აყენებს მათი ინტერესების შეთანხმების და  ურთიერთმოქმედების 
უზრუნველყოფის პრობლემას ტურიზმის მდგრადი და ყოველმხრივი განვითარების 
მიზნებისთვის. 
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ტურიზმის საფუძვლები

- ლიცენზირება, სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაცია ტურიზმში 

ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების ერთ-ერთი ფორმაა ლიცენზირება, 
რომელიც ითვალისწინებს ნებართვის (ლიცენზიის) გაცემას ტურისტული საქმიანობის 
განხორციელებისათვის. ლიცენზირების მიზანი მდგომარეობს ტურისტულ 
მომსახურებათა მომხმარებლების უფლებებისა და  კანონიერი  ინტერესების დაცვაში, 
ტურისტული მომსახურების დონის ამაღლებასა და მის  შესაბამისობას საერთაშორისო 
მოთხოვნებთან.  

ლიცენზირება - ღონისძიებათა  სისტემაა, რომლებიც დაკავშირებულია 
ლიცენზიის  წარდგენასთან, დოკუმენტების გადაფორმებასთან,  ლიცენზიების 
მოქმედების ვადის  შეჩერებასა და განახლებასთან, ლიცენზიების გაუქმებასთან და  
ლიცენზიატების მიერ ტურისტული საქმიანობის განხორციელებისას შესაბამისი 
სალიცენზიო მოთხოვნებისა და პირობების შესრულებაზე  კონტროლთან.  

მოცემული განსაზღვრა შეიცავს რიგ ცნებებს (ლიცენზია, ლიცენზიის მაძიებელი, 
ლიცენზიატი, ლიცენზიის ორგანოები, სალიცენზიო მოთხოვნები და პირობები), 
რომლებიც საჭიროებენ დამატებით განხილვას.  

ლიცენზია - სპეციალური ნებართვა საქმიანობის კონკრეტული სახის 
განხორციელებაზე სალიცენზიო მოთხოვნებისა და პირობების სავალდებულო 
დაცვისას, რომელიც გაცემულია ლიცენზიის ორგანოს მიერ ლიცენზიის მაძიებელზე. 

ლიცენზიის მაძიებელი -  იურიდიული პირი  ან ინდივიდუალური პირი 
(ბიზნესმენი), რომელმაც მიმართა ლიცენზიის ორგანოს განცხადებით საქმიანობის 
კონკრეტული სახის განხორციელებაზე ლიცენზიის გაცემის შესახებ.  

ლიცენზიანტი - იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური ბიზნესმენი, რომლებსაც 
აქვთ ლიცენზია საქმიანობის კონკრეტული სახის განხორციელებაზე.  

ლიცენზიის (გამცემი) ორგანოები - აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები, 
რომლებიც ახორციელებენ ლიცენზირებას. ლიცენზიის ორგანოებს გააჩნიათ შემდეგი 
უფლებამოსილებანი: 

•   ლიცენზიის გაცემა; 

•   დოკუმენტების გადაფორმება, რომლებიც ადასტურებენ ლიცენზიების 
არსებობას; 

•   ლიცენზიების მოქმედების ვადის შეჩერება, განახლება, გაუქმება; 

•   ლიცენზიების რეესტრის წარმოება - მონაცემთა ერთობლიობა ლიცენზიების 
გაცემის, დოკუმენტების გადაფორმების შესახებ, რომლებიც ადასტურებენ 
ლიცენზიების არსებობას, მოქმედების  ვადის შეჩერებას,  განახლებას და 
ლიცენზიების გაუქმებას; 
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•  ლიცენზიატების მიერ შესაბამისი სალიცენზიო მოთხოვნებისა და პირობების 
დაცვის კონტროლი  ლიცენზირებული  საქმიანობის სახეების 
განხორციელებისას. 

  სალიცენზიო მოთხოვნები და პირობები -  ნორმატიული აქტებით დადგენილი 
მოთხოვნებისა და პირობების ერთობლიობა, რომელთა შესრულება ლიცენზიატის მიერ 
სავალდებულოა  ლიცენზირებული საქმიანობის სახის განხორციელებისას. 

  ძალიან ბევრ ქეყანაში ლიცენზირების წესი და პირობები ტურიზმში 
რეგულირდება მთავრობის შესაბამისი დადგენილებებით და სალიცენზიო ორგანოების 
დებულებებით.  

სალიცენზიო საქმიანობის სახეები განსხვავდებიან ცალკეულ ქვეყნებში. მაგა-
ლითად ზოგიერთ ქვეყანაში  ლიცენზირებას ექვემდებარება საკუთრივ ტურისტული 
საქმიანობა მთლიანად,  ზოგან კი ცალ-ცალკე  მაგალითად, ტუროპერატორისა  და 
ტურაგენტის  საქმიანობა.  სალიცენზიო ორგანოს, როგორც წესი, წარმოადგენს ტურიზ-
მის სახელმწიფო მართვის ორგანო (ეს შეიძლება იყოს: ტურიზმის სამინისტრო,  
სპორტისა და ტურიზმის სამინისტრო, ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის 
სამინისტრო,  შესაბამისად რომელ ქვეყანაში რომელი უწყებაა ტურისტული საქმიანობის 
მაორგანიზებელი და მაკოორდინირებელი). 

•  თითოეულ ტურისტამდე დადგენილი წესით ამომწურავი ინფორმაციის დაყ-
ვანა უცხოურ სახელმწიფოში გამგზავრების, ყოფნისა და უკან გამომგზავრების 
თავისებურებების შესახებ, ტურისტული მოგზაურობის დროს ქცევის სპეცი-
ფიკის, მათ რიცხვში ადგილობრივი ტრადიციებისა და ადათ-წესების პატივის-
ცემის აუცილებლობის, თითოეულ კონკრეტულ ქვეყანაში კულტურულ 
მემკვიდრეობასა და გარე გარემოსთან ფრთხილი დამოკიდებულების და 
ადგილსამყოფელის სხვა წესების შესახებ. 

•  ტურისტულ მომსახურებათა გაწევა მხოლოდ ტურისტთან  ხელშეკრულების 
დადების შემდეგ, რომელიც შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს; 

•  სტუმრებისათვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდება ტუროპერატორის და 
ტურაგენტის მუშაობის რეჟიმის, მათი ყოფნის ადგილის, მომსახურებაზე 
ლიცენზიის, სერთიფიკატების არსებობის, თანამდებობის პირების გვარის, 
სახელისა და მამის სახელის შესახებ, რომლებიც არიან პასუხისმგებელნი 
ტურისტული საქმიანობის შესაბამის მიმართულებათა წარმოებაზე; 

•  მუშაკთა განსაზღვრული რაოდენობის არსებობა, რომლებსაც გააჩნიათ 
უმაღლესი, საშუალო სპეციალური ან დამატებითი განათლება ტურიზმის 
დარგში ან მუშაობის სტაჟი ტურიზმში; 

•  კვალიფიკაციის ამაღლება განსაზღვრული პერიოდულობით (არანაკლებ 
ყოველ 5 წელიწადში,  ზოგიერთ ქვეყანაში არანკლებ ერთჯერ 3 წელიწადში) 
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იურიდიული პირის (ტუროპერატორის და ტურაგენტის), ასევე 
ინდივიდუალური ბიზნესმენის (ტუროპერატორის, ტურაგენტის). 

  ზოგიერთ ქვეყანაში ტუროპერატორს წაეყენება დამატებითი სალიცენზიო 
მოთხოვნები: 

•  იურიდიული პირის ტუროპერატორს უნდა ჰყავდეს   არანკლებ 7 მუშაკი, 
რომლებიც ახორციელებენ ტუროპერატორის საქმიანობას; 

•  ტურისტულ მომსახურებათა უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
სერთიფიკაციის არსებობა. 

  ლიცენზიის მიღებისთვის მისი მაძიებელი წარადგენს სალიცენზიო ორგანოში 
შემდეგ დოკუმენტებს:  

•  დადგენილი ნიმუშით  განცხადება; 

•  ლიცენზიის მაძიებლის დამფუძნებელი დოკუმენტების ასლები და მოწმობები 
სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ, როგორც იურიდიული პირის- 
იურიდიული პირისთვის; მოქალაქის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის 
ასლი, როგორც ინდივიდუალური ბიზნესმენის - ინდივიდუალური 
ბიზნესმენისთვის; 

•  მოწმობის ასლი ლიცენზიის მაძიებლის გადახდის შესახებ სალიცენზიო 
ორგანოს მიერ ლიცენზიის გაცემის შესახებ განცხადების განხილვისთვის; 

•  დოკუმენტის ასლები, რომლებიც ადასტურებენ შესაბამის სალიცენზიო 
მოთხოვნებს და ლიცენზიის მაძიებლის კვალიფიკაციის პირობებს- 
ინდივიდუალური ბიზნესმენის ან ლიცენზიის მაძიებლის მუშაკების- 
იურიდიული პირისა; 

•  ინფორმაცია მაძიებლის შენობების, ნაგებობების საკუთრების უფლებაზე ან 
სხვა კანონიერ საფუძველზე არსებობის შესახებ, რომლებსაც იყენებს ის 
ტურისტული საქმიანობის განხორციელებისათვის, დოკუმენტების 
დასახელების და სხვა რეკვიზიტების ჩვენებით, რომელთა საფუძველზე 
ლიცენზიის მაძიებელი მათ გამოიყენებს. 

  სალიცენზიო ორგანო დადგენილ ვადაში (არა უმეტეს 30, ზოგიერთ ქვეყანაში კი 
- არა უმეტეს 60 დღისა) ღებულობს გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაცემის ან მის 
გაცემაზე უარის თქმის შეახებ.  დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მაძიებელზე 
გაიცემა ლიცენზია ტურისტული საქმიანობის განხორციელებაზე, რომლის მოქმედების 
ვადა შეადგენს 5 წელს. ლიცენზიატის განცხადებით ეს ვადა მისი დამთავრებისას 
შეიძლება გაგრძელდეს დოკუმენტის გადაფორმების გზით, რომელიც ადასტურებს 
ლიცენზიის არსებობას. 
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ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია: 

•  დოკუმენტებში, რომლებიც ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარმოდგენილია, 
არასარწმუნო ან დამახინჯებული ინფორმაციის არსებობა; 

•  ლიცენზიის მაძიებლის შეუსაბამობა, მისი კუთვნილი ან მის მიერ 
გამოყენებული ობიექტების სალიცენზიო მოთხოვნებთან და პირობებთან. 

  დაუშვებელია ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმა მაძიებლის მიერ ტურისტული 
საქმიანობის განხორციელების მიზანშეუწონლობის მოტივებით. 

ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებაში და მის არსებობის 
დამადასტურებელ დოკუმენტში ნაჩვენებია: 

•  საერთაშორისო ორგანოს დასახელება, რომელმაც გასცა ლიცენზია; 

•  იურიდიული პირის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფირმის დასახელება, 
მისი ადგილსამყოფელი; 

•  გვარი, სახელი, მამის სახელი, საცხოვრებელი ადგილი, დოკუმენტის 
მონაცემები, რომლებიც ადასტურებენ პიროვნებას- ინდივიდუალური 
ბიზნესმენისთვის; 

•  სალიცენზიო საქმიანობის სახე, ლიცენზიის მოქმედების ვადა; გადასახადის 
გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი; ლიცენზიის ნომერი; 
გადაწყვეტილების მიღების თარიღი ლიცენზიის გაცემის შესახებ.  

სალიცენზიო ორგანოების მიერ ხორციელდება კონტროლი ლიცენზიატის მიერ 
სალიცენზიო მოთხოვნებისა და პირობების დაცვაზე. ამასთან სალიცენზიო ორგანოებს 
აქვთ უფლება: 

•  ჩაატაროს ლიცენზიატის საქმიანობის შემოწმებები სალიცენზიო 
მოთხოვნებთან და პირობებთან შესაბამისობის საგანზე; 

•  გამოითხოვოს ლიცენზიატისგან აუცილებელი ახსნა-განმარტებები და 
დოკუმენტები შემოწმებების ჩატარებისას; 

•  შემოწმებების ჩატარების საფუძველზე შეადგინოს აქტები (ოქმები) 
საკონტროლო დარღვევათა ჩვენებით (ლიცენზიატი უნდა გაეცნოს შემოწმების 
შედეგებს, რის შესახებაც კეთდება შესაბამისი ჩაწერა აქტში); 

•  გამოიტანოს გადაწყვეტილებები, რომელიც ავალდებულებს ლიცენზიატს 
აღმოფხვრას გამოვლენილი დარღვევები, დაადგინოს მათი აღმოფხვრის 
ვადები, გააფრთხილოს ლიცენზიატი.  

სალიცენზიო ორგანოებს აქვთ უფლება შეაჩერონ ლიცენზიის მოქმედება არაერთი 
დარღვევების გამოვლენის ან ლიცენზიატის მიერ სალიცენზიო მოთხოვნებისა და 
პირობების უხეში დარღვევის შემთხვევაში. ამასთან დგინდება ვადა, რომლის დროსაც 
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ლიცენზიატი ვალდებულია აღმოფხვრას გამოვლენილი დარღვევები. იმ შემთხვევაში, 
თუ ამ ვადაში ლიცენზიატი არ აღმოფხვრის აქტში (ოქმში) შემოწმების დარღვევებს, 
სალიცენზიო ორგანო ვალდებულია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით ლიცენზიის 
გაუქმების შესახებ. უკანასკნელი იურიდიულ ძალას კარგავს აგრეთვე იურიდიული 
პირის ლიკვიდაციის ან მისი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში რეორგანიზაციის 
შედეგად (გარდაქმნის გამოკლებით) ან მოქალაქის როგორც ინდივიდუალური 
ბიზნესმენის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ მოწმობის მოქმედების შეწყვეტის 
შემთხვევაში. 

ტურისტული საქმიანობის ლიცენზირება, სალიცენზიო მოთხოვნებისა და 
პირობების დაცვა ხელს უწყობენ მომსახურების მაღალი დონის უზრუნველყოფასა და 
შენარჩუნებას, აგრეთვე ტურისტულ მომსახურებათა მომხმარებლების უფლებების 
დაცვას.  
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ტურისტული საქმიანობის და ტურისტულ მომსახურებათა მომხმარებლების 
უფლებების დაცვის სახელმწიფო რეგულირების უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია 
სტანდარტიზაცია. 

სტანდარტიზაცია - ესაა საქმიანობა, რომელიც მიმართულია  სავალდებულო ან   
სარეკომენდაციო მოთხოვნების, ნორმების, წესების  შესასრულებაზე,  მათი 
მახასიათებლების დამუშავებასა და დადგენაზე, რომელიც უზრუნველყოფს 
მომხმარებლის უფლებას ჯეროვანი ხარისხის მომსახურებათა შეძენაზე მისაღებ ფასად, 
აგერთვე უფლებას უსაფრთხოებასა და შრომის კომფორტულობაზე. 

სტანდარტიზაციის მიზანია  ოპტიმალური ხარისხის მიღწევა ამა თუ იმ დარგში 
დადგენილი დებულებების, მოთხოვნების, ნორმების ფართო და მრავალჯერადი 
გამოყენების მეშვეობით რეალურად არსებული, დაგეგმილი ან პოტენციური ამოცანების 
გადასაწყვეტად. სტანდარტიზაციის მიზნები შეიძლება დაიყოს ზოგად და ვიწრო 
მიზნებად. 

ზოგადი მიზნების კონკრეტიზაცია დაკავშირებულია სტანდარტების იმ 
მოთხოვნების შესრულებასთან, რომლებიც აუცილებელია. მათ მიეკუთვნება ნორმების, 
მოთხოვნების, წესების დამუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანთა 
ცხოვრებისა და ჯანმრთელობისთვის მომსახურებათა, გარე გარემოსა და ქონების, 
მომსახურებათა ხარისხის უსაფრთხოებას მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 
განვითარების დონის შესაბამისად, რესურსების ყველა სახის ეკონომიას, სამეურნეო 
სუბიექტების უსაფრთხოებას, რომელიც დაკავაშირებულია სხვადასხვა 
კატასტროფებისა (ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის) და საგანგებო სიტუაციების 
წარმოშობის თავიდან აცილებასთან და ა.შ. 

სტანდარტიზაციის ვიწრო (კონკრეტული) მიზნები განეკუთვნებიან საქმიანობის 
(ტურიზმის) განსაზღვრულ დარგს, მომსახურების სფეროს მთლიანად, ამა თუ იმ 
ტურისტულ საწარმოს ცალ-ცალკე, კონკრეტულ ტურისტულ მომსახურებას და ა.შ. 

ტურიზმის სფეროში სტანდარტიზაციის ძირითადი ამოცანებია:  

•  ტურისტების მომსახურებათა და მომსახურების ხარისხის მაჩვენებელთა 
ნომენკლატურის და მათი შესრულების კონტროლის მეთოდების დადგენა; 

•  მოთხოვნათა დადგენა, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომსახურებათა 
უსაფრთხოებას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, გარე გარემოს დაცვას, 
მომსახურებათა შესრულების სუზუსტესა და დროულობას, მომსახურებათა 
ერგონომიკურობას, ესთეთიკურობას და მომსახურების პირობებს; 

•  მოთხოვნათა დადგენა ტურისტულ მომსახურებათა სერტიფიკაციის მიმართ; 



381

ტურიზმის საფუძვლები

•  ტურისტულ საწარმოთა საქმიანობის სხვა დარგების საწარმოებთან 
კოორდინაციის უზრუნველყოფა, რომლებიც მონაწილეობენ ტურისტულ-
ექსკუსიული მომსახურების პროცესებში; 

•  ძირითადი ცნებების ტერმინებისა და განსაზღვრებების დადგენა 
სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის დარგში ტურისტულ-საექსკურსიო  
მომსახურების სფეროში.  

    სტანდარტიზაცია დაკავშირებულია ისეთ ცნებებთან, როგორიცაა 
სტანდარტიზაციის ობიექტი  ( საგანი) და სტანდარტიზაციის  დარგი. 

  სტანდარტიზაციის ობიექტი - მომსახურება, მომსახურების პროცესი, რომლე-
ბისთვისაც შეიმუშავებენ ამა თუ იმ მოთხოვნებს, მახასიათებლებს, პარამეტრებს, წესებს 
და ა.შ. სტანდარტიზაცია შეიძლება ეხებოდეს ან ობიექტს მთლიანად, ან მის ცალკეულ 
შემდგენლებს   (მახასიათებლებს). 

   სტანდარტიზაციის არე  - სტანდარტიზაციის ურთიერთდაკავშირებული 
ობიექტების ერთობლიობა. მაგალითად, ტურისტული ინდუსტრია (დარგი) 
წარმოადგენს სტანდარტიზაციის არეს, ხოლო სტანდარტიზაციის ობიექტები შეიძლება 
იყვნენ კონკრეტული ტურისტული მომსახურებანი (სასტუმროებისა და სხვა 
საშუალებების - განთავსების, კვების, ტურაგენტების, ტრანსპორტის და სხვ.), აგრეთვე 
ტურისტული და საექსკურსიო  მომსახურების პროცესები. 

  სტანდარტიზაცია ხორციელდება სხვადასხვა დონეზე. სტანდარტიზაციის დონე 
განსხვავდება იმის მიხედვით, მსოფლიოს როგორი გეოგრაფიული, ეკონომიკური, 
პოლიტექნიკური რეგიონის მონაწილეები ღებულობენ სტანდარტს.  დონის მიხედვით, 
რომელზეც ხორციელდება სტანდარტიზაცია, განასხვავებენ შემდეგ სახეებს: 

•  საერთაშორისო სტანდარტიზაცია - საქმიანობა, რომელიც ღიაა ნებისმიერი 
ქვეყნის შესაბამისი ორგანოებისთვის; 

•  რეგიონული სტანდარტიზაცია - საქმიანობა, რომელიც ღიაა მხოლოდ 
მსოფლიოს ერთი გეოგრაფიული, პოლიტიკური ან ეკონომიკური რეგიონის 
სახელმწიფოთა შესაბამისი ორგანოებისთვის; 

•  ეროვნული სტანდარტიზაცია - სტანდარტიზაცია ერთ კონკრეტულ 
სახელმწიფოში. თავის მხრივ, ეროვნული სტანდარტიზაცია შეიძლება 
განხორციელდეს სხვადასხვა დონეზე: სახელმწიფო, დარგის დონეზე, 
ეკონომიკის ამა თუ იმ სექტორში, ასოციაციების, გაერთიანებების, საწარმოების 
დონეზე.  

ამასთან დაკავშირებით არსებობენ სხვადასხვა ურთიერთკავშირში მყოფი 
ნორმატიული დოკუმენტების სტანდარტების კატეგორიები: 

•  სახელმწიფო სტანდარტები; 
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•  დარგის სტანდარტები; 

•  საზოგადოებრივ გაერთიანებათა სტანდარტები; 

•  საწარმოების და საწარმოო გაერთიანებათა  (ასოციაციების)  სტანდარტები. 

   სტანდარტი - კონსენსუსის საფუძველზე დამუშავებული ნორმატიული დოკუ-
მენტი, რომელიც დამტკიცებულია აღიარებული ორგანოს მიერ და მიმართულია 
განსაზღვრულ დარგში წესრიგის ოპტიმალური ხარისხის მიღწევაზე. 

  ტურისტულ - საქსკურსიო მომსახურების სფეროში იყენებენ სტანდარტების 
შემდეგ კატეგორიებს: 

•  სახელმწიფოთაშორისო;  

•  ეროვნული; 

•  საწარმოების; 

  სახელმწიფო სტანდარტები ადგენენ სავალდებულო ზოგად მოთხოვნებს 
ტურისტული მომსახურების მიმართ, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას, 
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების დაცვას, გარე გარემოს დაცვას, 
მომსახურებათა შესრულების კომპლექსურობას, სიზუსტესა და დროულობას, აგრეთვე 
სარეკომენდაციო მოთხოვნებს (დანიშნულებები, კომფორტულობა, ერგონომიკური, 
ესთეთიკური და სხვ.) მომსახურებათა სახეების მიმართ, მომსახურების პირობების 
ჩათვლით. 

  საწარმოების სტანდარტები ადგენენ მოთხოვნებს კონკრეტულ ტუსრისტულ 
მომსახურებებზე, მომსახურების პირობების, წარმოების მართვის ორგანიზაციის, 
ტექნიკური აღჭურვის, ტექნოლოგიური პროცესებისა და მეთოდების ჩათვლით, 
რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ მოცემულ საწარმოში. 

    საწარმოების სტანდარტებთან ერთად დასაშვებია ტექნოლოგიური 
ინსტრუქციების, რეგლამენტების, კარტების, კონკრეტულ მომსახურებათა ტექნიკურ 
აღწერილობათა დამუშავება. 

   მაჩვენებლებმა, რომლებიც დგინდება სახელმწიფო სტანდარტებით უნდა 
უზრუნველყონ მომსახურებათა მაღალი ხარისხი და გაითვალისწინოს მოწინავე 
სამამულო და საზღვარგარეთული გამოცდილება. 

  მომსახურებათა სფეროში სტანდარტების ძირითადი სახეებია: 

•  ფუძემდებლური სტანდარტები; 

•  სტანდარტები მომსახურებაზე; 

•  სტანდარტები პროცესებზე (ტექნოლოგიური, უზრუნველყოფის, 
ორგანიზაციის, მართვის); 
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•  სტანდარტები კონტროლის მეთოდებზე; 

   სტანდარტიზაციის დოკუმენტებს განეკუთვნებიან აგრეთვე კლასიფიკატორები, 
რომელთა დამუშავებისა და გამოყენების წესი დგინდება სახელმწიფოს მიერ. უცხოეთის 
ქვეყნებში  არსებობს   „ტურისტების და ექსკურსანტების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის მოთხოვნები“.  ამ სტანდარტის შესაბამისად ტურისტულ 
მომსახურებათა გაწევისას უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ტურისტების ცხოვრების, 
ჯანმრთელობის რისკის მისაღები დონე, როგორც ჩვეულებრივ პირობებში, ასევე 
საგანგებო სიტუაციებშიც (სტიქიური უბედურების დროს და ა.შ). ადამიანის ცხოვრებისა 
და ჯანმრთელობისთვის რისკი ტურისტულ მომსახურებაში წარმოიშობა რისკის წყაროს 
არსებობის, მოცემული რისკის ადამიანისთვის საშიშ დონეზე გამოვლენის, ადამიანის 
საფრთხის წყაროების ზემოქმედების მიდრეკილების შემთხვევაში. 

   მავნე ფაქტორები (რისკის ფაქტორები) ტურიზმში კლასიფიცირდება 
შემდეგნაირად: 

•  ტრავმასაშიშროება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მექანიზმების, საგნების, 
სხეულის გადაადგილებისას, ადგილმდებარეობის რთული რელიეფის, მთის 
ქანების, გამოსაყენებელი ტურისტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის 
არახელსაყრელი ერგონომიკური მახასიათებლების გამო, რომლებიც იწვევენ 
ტრამვებს, საშიშ ატმოსფერულ მოვლენებს; 

•  გარე გარემოს ზემოქმედება, რომელიც განპირობებულია გარე გარემოს ტემპე-
რატურის ამაღლებით ან დაწევით, ჰაერის ტენიანობითა და მოძრაობის უნარით 
ტურისტების მომსახურების ზონაში, ბარომეტრიული წნევის მკვეთრი 
სხვაობით; 

•  ხანძარსაშიშროება, რომელიც წარმოიშობა მოთხოვნათა დაუცველობით, 
რომლებიც დადგენილია სახანძრო უსაფრთხოების წესებით; 

•  ბიოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც განპირობებულია მათი ცხოველქმედე-
ბის პათოგენური მიკროორგანიზმებისა და პროდუქტების, აგრეთვე შხამიანი 
მცენარეების, ქვეწარმავლების, მწერებისა და ცხოველების, რომლებიც არიან 
ინფექციურ დაავადებათა გადამტანი, დამწვრობის, ალერგიული და სხვა 
ტოქსიკური რეაქციის გამომწვევი; 

•  ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებიც მოიცავენ ფიზიკურ და ნერვულ- 
ფსიქიკურ გადატვირთვებს; 

•  საშიში გამოსხივებები, რომლებიც გამოწვეულია ულტრაიისფერი და რადიო-
ლოგიური გამოსხივებით; 

•  ქიმიური ფაქტორები, რომლებიც განპირობებულია ტოქსიკური, გამაღიზია-
ნებელი და სენსიბილიზებული ნივთიერებებით; 
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•  საშიშროებები, რომლებიც დაკავშირებულია აუცილებელი ინფორმაციის 
უქონლობით მომსახურებისა და მისი ნომინალური (დაპროექტებული) 
მახასიათებლების შესახებ; 

•  სპეციფიკური ფაქტორები, რომლებიც განპირობებულია ტურისტული 
საწარმოს განთავსების ან მარშრუტის ზონაში ბუნებრივი და ტექნოლოგიური 
კატასტროფის, აგრეთვე სხვა საგანგებო სიტუაციების  (მათ რიცხვში რომლებიც 
დაკავშირებულია ტურისტების მომსახურების რეგიონში საზოგადოებრივი 
წესრიგის მდგომარეობასთან) წარმოშობის შესაძლებლობით, რომლებიც 
გამოიყენება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის  (ტურისტული სასტუმროების, 
ბაზების, კემპინგების, საბაგირო გზების, ტურისტული ტრასების და სხვ.) 
გამოსაყენებელი ობიექტების ტექნიკური მდგომარეობით, ადგილმდებარეობის 
რთული რელიეფით (ტრასების ყინულოვანი ნაწილებით, მთის ქანებით და 
ა.შ.), მომსახურე პერსონალის (ექსკურსიამძღოლების, ინსტრუქტორების და 
სხვ.) პროფესიული მომზადების დონით, განსაზღვრული სახის მარშრუტისა და 
სირთულის კატეგორიის მიხედვით გადაადგილებისთვის ტურისტების 
წინასწარი მომზადებით (ინსტრუქტაჟი, ეკიპირება და ა.შ.), ინფორმაციული 
უზრუნველყოფით (ჰიდრომეტეოროლოგების პროგნოზები, ტურისტული 
მარშრუტების მარკირება).  

თავის პრაქტიკულ საქმიანობაში ტურისტულმა საწარმომ უნდა იხელმძღვანელოს 
ტურისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნორმატიული დოკოუმენტების 
კომპლექსით. ტურისტული საწარმოები ვალდებულია ტურისტებს გააცნოს თითოეული 
კონკრეტული მომსახურების (განთავსება, კვება, ტრანსპორტი და ა.შ.) რისკის 
ელემენტები და მისი თავიდან აცილების ზომები. ინფორმაცია ტურისტებისთვის, 
რომელიც აუცილებელია ტურისტებისთვის მათი ცხოვრებისა და ჯანმრთელობისთვის, 
უნდა გაიცეს როგორც წინასწარ, დასვენების დაწყებამდე, ასევე მომსახურების პრო-
ცესშიც. სარეკლამო-საინფორმაციო მასალებში და ტურისტული საგზურის საინფორ-
მაციო ფურცლის ტექსტი, აგრეთვე უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც ახასიათებს 
ტურისტული მარშრუტის ბუნებრივ სირთულეებს, ტურისტის პირადი ფიზიკური 
მომზადების აუცილებელ დონეს, ინდივიდუალური ეკიპირების თავისებურებებს. 

სტანდარტიზაციის პროცესი ტურიზმში მჭიდრო კავშირშია მომსახურებათა 
ხარისხის საკითხებთან. სახელმწიფო სტანდარტების დამუშავებისას უნდა იქნეს 
გათვალისწინებული საზღვარგარეთული ქვეყნებისა და ორგანიზაციების გამოცდი-
ლება, კერძოდ, სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის, გაეროს ევროპული 
საკანონმდებლო კომისიის, ევრო-პარლამენტის და სხვ. 

სერთიფიკაცია ტურიზმში - ზოგადი დებულებები 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების სისტემის, მომსახურებათა 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და მათ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას, 
მსოფლიოში ყველაზე აღიარებულ დამოუკიდებლად დადასტურების (შეფასების) წესს 
წარმოადგენს სერთიფიკაცია. 

მისი გამოყენება ქმნის წანამძღვრებს რიგი უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-
ეკონომიკური პრობლემების და ამოცანების წარმატებით გადაწყვეტისათვის, რომელიც 
შეესაბამება ცალკეული სახელმწიფოების ინტეგრაციას მსოფლიო ეკონომიკასთან.  

სიტყვა „სერთიფიკაცია“ ლათინურ ენიდან თარგმანში ნიშნავს „გაკეთებულია 
სწორად“. იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ მომსახურება „გაწეულია სწორად“, 
აუცილებელია ვიცოდეთ, როგორ მოთხოვნებს უნდა შეესაბამებოდეს და როგორ 
შეიძლება მივიღოთ სარწმუნო მტკიცება ამ შესაბამისობის. ასეთი მტკიცების საერთოდ 
აღიარებულ წესს წარმოადგენს შესაბამისობის სერთიფიკაცია. 

პროდუქციის სერტიფიკაცია - შესაბამისობის მტკიცების პროცედურა, რომლის 
საშუალებით დამამზადებლისა (გამყიდველის, შემსრულებლის) და 
მომხმარებლებისაგან (მყიდველებისგან) დამოუკიდებელი ორგანიზაცია ადასტურებს 
წერილობითი ფორმით, რომ პროდუქცია შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. 
სერთიფიკაცია ხორციელდება   შემდეგი მიზნებისთვის: 

•  ერთიან სასაქონლო ბაზარზე, საწარმოების, ორგანიზაციების, 
დაწესებულებებისა და ბიზნესმენებისთვის პირობების შექმნა. აგრეთვე  
საერთაშორისო ეკონომიკური, მეცნიერულ-ტექნიკურ თანამშრომლობასა და 
საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილეობისთვის; 

•  მომხმარებლებისთვის  პროდუქციის კომპეტენტურ შერჩევაში ხელშეწყობა ; 

•  მომხმარებლის დაცვა არაკეთილსინდისიერი მომსახურების მიმწოდებლისაგან 
(გამყიდველისაგან, შემსრულებლისაგან); 

•  პროდუქციის უსაფრთხოების კონტროლი გარე გარემოს, ცხოვრების, 
ჯანმრთელობისა და ქონებისთვის; 

•  მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გაცხადებული პროდუქციის ხარისხის 
მაჩვენებელთა დადასტურება. 

  სერთიფიკაცია შეიძლება იყოს როგორც სავალდებულო, ასევე  ნებაყოფლობითი. 

 სავალდებულო სერთიფიკაცია ხორციელდება კანონებისა და საკანონმდებლო 
დებულებების საფუძველზე და უზრუნველყოფს სტუმარმასპინძლობის მომსახურებათა 
შესაბამისობის დადასტურებას ტექნიკური რეგლამენტაციის მოთხოვნებთან. სავალ-
დებულო მოთხოვნებს განეკუთვნება ადამიანთა ჯანმრთელობისა და გარე გარემოს 
დაცვა, უსაფრთხოება. 
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   სავალდებულო სერთიფიკაციის ობიექტებია ტურისტული მომსახურებები და 
განთავსების საშუალებების მომსახურებები, რომლებსაც ეწევიან ორგანიზაციები 
მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და საკუთრების ფორმისა.  

   სავალდებულო სერთიფიკაციისას უნდა შემოწმდეს მომსახურებათა 
მახასიათებლები (მაჩვენებლები), მომსახურების პირობები და გამოყენებულ უნდა იქნეს 
შემოწმების (შეფასებების) მეთოდები, რომლებიც იძლევიან შესაძლებლობას მოხდეს 
მომსახურების იდენტიფიკაცია, მათ რიცხვში  შემოწმდეს მისი კუთვნილება 
კლასიფიკაციურ დაჯგუფების მიმართ, ტექნიკური დოკუმენტების შესაბამისობა 
(მარშრუტის პასპორტის, საინფორმაციო-სარეკლამო პასპორტის, ტურისტული 
საგზურის და სხვ.) აგრეთვე უსაფრთხოების მოთხოვნებთან, რომლებიც დადგენილია 
ნორმატიულ დოკუმენტებში. 

ნებაყოფლობითი სერტიფიკაცია ტარდება იურიდიული ან ფიზიკური პირების 
ინიციატივით სახელშეკრულებო პირობებით  განმცხადებელსა და სერტიფიკაციის 
ორგანოს შორის და სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ ნებაყოფლობითი სერტიფიკაციის 
სისტემებში. გადაწყვეტილების მიღება ჩვეულებრივად დაკავშირებულია 
მომსახურებათა კონკურენტუნარიანობის პრობლემებთან, ბაზარზე მომსახურებათა 
წინწაწევასთან (განსაკუთრებით საზღვარგარეთ), მომხმარებელთა სურვილებთან, 
რომლებიც სულ უფრო ორიენტირებულია თავის არჩევანში სერთიფიცირებულ 
მომსახურებაზე. ნებაყოფლობით სერტიფიკაციის ყველაზე გავრცელებულ მაგალითს 
სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიაში წარმოადგენს საწარმოთა სერტიფიკაცია 
შესაბამისობაზე განსაზღვრული კატეგორიის მოთხოვნებთან მოქმედი კლასიფიკაციის 
მიხედვით. 

   მომსახურებათა ნებაყოფლობით სერტიფიკაციას არ შეუძლია შეცვალოს მათი 
სავალდებულო სერტიფიკაცია. 

   სამუშაოთა და მომსახურებათა სერტიფიკაციის წესების საფუძველზე 
მომსახურებათა სერტიფიკაციის ორგანო ამუშავებს ტურისტულ მომსახურებათა და 
განთავსების საშუალებების მომსახურებათა ჩატარების წესს, რომელსაც ამტკიცებს 
ორგანოს ხელმძღვანელი. სერტიფიკაციის წესი მოიცავს: 

•  განაცხადის შეტანა; 

•  განაცხადის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება; 

•  დადგენილ მოთხოვნებთან მომსახურებათა შესაბამისობის შეფასება; 

•  გადაწყვეტილების მიღება სერტიფიკაციის (დოკუმენტის, რომელიც 
გაცემულია სერტიფიკაციის სისტემის წესების მიხედვით სერტიფიცირებული 
პროდუქციის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურებისთვის) 
გაცემის (გაცემაზე უარის) შესახებ; 
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•  სერტიფიკატის და ლიცენზიის გაცემა შესაბამისობის ნიშნის გამოყენებაზე 
(დარეგისტრირებულია ნიშნის დადგენილი წესით, რომელიც წესების 
მიხედვით დადგენილია სერტიფიკაციის მოცემულ სისტემაში, ადასტურებს 
მარკირებული პროდუქციის შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან);  

•  სერტიფიცირებულ მომსახურებათა საინსპექციო კონტროლი; 

სახელმწიფოს შესაბამისი სტრუქტურები ვალდებულია აიძულოს მეწარმე , რომ 
მომხმარებელს მიაწოდოს ის მომსახურება რა ფასსაც ახდევინებს. ამისათვის  საჭიროა 
ევროკავშირის სტანდარტი დაინერგოს. უცხოეთის მაგალითს თუ მოვიშველიებთ  
სასტუმროების შეფასება ხდება  : 

•  კერძო ორგანიზაციების მიერ. მაგალითად Forbes Travel Guide, American 
Automobile Association; 

•  ქვეყანაში ან რეგიონში მოქმედ სამართლებრივ  ნორმებით; 

•  სავალდებულო საერთაშორისო სტანდარტით. 

როცა ქვეყანაში აქ ჩამოთვლილთაგან  არცერთი არ არსებობს,  იწყება  
თვითშეფასება, როცა  სასტუმროს  მფლობელი საკუთარი შეხედულებების მიხედვით 
სწყვეტს საინფორმაციო დაფაზე დატანილი ვარსკვლავების რაოდენობას და მისთვის 
მისაღები „სტანდარტის“ შემუშავებას. რასაც ცხადია ზურგს არ უმაგრებს არც 
შემფასებელი ორგანიზაციის რეპუტაცია და არც კანონმდებლობით დაცული 
სავალდებულო სტანდარტი. შედეგად კი მიიღება ის რაც ამ სფეროში გვაქვს, 
თვითდინებაზე მიშვებული  საქმიანობა.  სტუმარმა არ იცის  სად იჩივლოს, ვის 
უჩივლოს, როცა კერძო საკუთრებაა და სახელმწიფო ამ მიმართულებით  არანაირ 
ბერკეტს არ ფლობს ამიტომ  გვაქვს ასეთი დიდი სხვაობა მომსახურების ხარისხსსა და 
ფასს შორის.  რეგულაციების არარსებობის მიუხედავად, სურვილის შემთხვევაში, 
სასტუმროებს შეუძლიათ მიუკერძოებელი რეპუტაციის მქონე გზამკვლევის ან ცნობილი 
ორგანიზაციის შეფასებითაც ისარგებლონ. როგორებიცაა Lonely Planet-ი და Brandt-ი, სამ 
წელიწადში ერთხელ ანახლებენ ინფორმაციას ქვეყნების შესახებ. გზამკვლევში 
მოხვედრა ნებისმიერ მოქმედ  განთავსების საშუალებას შეუძლია. ამ კომპანიის 
წარმომადგენლები თვითონ აფასებენ სერვისის დონეს, რასაც გზამკვლევის მომდევნო 
გამოცემაში აფიქსირებენ.  

ქვეყანაში უნდა არსებობდეს  სასტუმრო მომსახურების სავალდებულო და 
სასურველობითი ხასიათის სტანდარტი; ასევე    სასტუმროს  ანონიმური ინსპექციები  
„იდუმალი სტუმრის“  სტატუსით სავალდებულო მაჩვენებლების გათვალისწინებით, 
რომელიც დროდადრო მოახდენს შესაფასებელი სასტუმროს სტანდარტების 
გადამოწმებას. რომლის  მიხედვითაც   მიღებული შედეგი  უნდა გავრცელდეს მხოლოდ   
კონკრეტული დროით .    
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 დღეისათვის სასტუმროების  შეფასების თანამედროვე კრიტერიუმად ითვლება 
სტუმრის მიერ საჯაროდ  დატოვებული შეფასება (review), რეომელიც მომხმარებლის 
მიერ სასტუმროს დასაჯავშნ  სისტემაზე (მაგალითად, booking.com) ან ცნობილ 
ონლაინგზამკვლევზე (მაგალითად, TripAdvisor ან Destination of World) სასტუმროში 
ყოფნისას მიღებული პირადი გამოცდილებით  მიღებულ შთაბეჭდილებას ასახავს. 
სტუმარს აქვს საშუალება  დააფიქსიროს  თავისი  აზრი და საკუთარი გამოცდილება 
გაუზიაროს მომავალ სტუმრებს. ტექსტურ კომენტერებთან ერთად სტუმარს აქვს 
საშუალება, შეაფასოს სასტუმრო  შემდეგი კრიტერიუმებით: Hotel 
Ratings(Service,  Location, Rooms) სოცილაური ჯგუფების მიხედვით (What sort of trip was 
this?   Business,Couples, Family, Friends, Solo).კითხვები ეხება სასტუმროს სტილს და 
კეთილმოწყობას, კლასიკური სასტუმროსათვის დამახასიათებელ სერვისს, ძიძების 
მომსახურებას, ბავშვების უფასოდ ცხოვრებას, ოთახების ზომას, ხედს, ფასთან 
შესაბამისობას. სისუფთავეს და სხვ.მინიმალური შეფასებაა  1 (terrible),  მაქსიმალური კი 
5 (excellent). რაც მკითხველს, სასურველი სასტუმროს შერჩევისას, დასკვნის გამოტანას 
უმარტივებს. სტუმარი მუდმივად იღებს სერვისის ხარისხთან დაკავშირებულ, 
კონკრეტული დროისთვის აქტუალურ ინფორმაციას.  

 საქართველოს ზოგიერთი სასტუმროს სტუმართა შეფასების მიხედვით: Tbilisi 
Marriott Hotel Excellent  54%, Very good 38%, Average6%, Poor  1%, Terrible 1%, Radisson Blu 
Iveria Hotel, Tbilisi-Excellent  70%, Very good23% Average  5% Poor 1 %, Terrible1%.  
Ambassadori Tbilisi Hotel-  Excellent31%, Very good38%, Average23%,Poor 4%, Terrible 4%. 
Best Western Tbilisi Art Hotel - Excellent22%, Very good 41% Average 26%,Poor  8%,Terrible  
3%.  

      „მარიოტის“ სისტემის ოტელები მსოფლიოში განთქმულნი არიან 
მომსახურების სტანდარტებით. ამას ხელს უწყობს შემსწავლელი პროგრამები, 
რომლებიც გამოიყენება სისტემის ყველა სასტუმროში (კერძოდ, პროგრამა „სერვისის 
ჩინებულება“, რომელიც ხაზს უსვამს კორპორატიული სტანდარტების მნიშვნელობას და 
მათ პირდაპირ კავშირს  სტუმრების დაკმაყოფილებულობის ზრდასთან). „ მარიოტის“ 
სტანდარტებით ოტელის მუშაკები უნდა იყვნენ კომუნიკაბელურები, 
კეთილგანწყობილები, ფლობდნენ სასიამოვნო გარეგნობას, შეუძლიათ კოლექტივში 
მუშაობა და გუნდურ სულისკვეთებას ახალისებდნენ. მუშაკებს, რომლებიც უშუალოდ 
კონტაქტში არიან სტუმრებთან, უნდა მიეცეთ ისეთი უფლებამოსილებანიც კი, 
რომლებიც მათ ვალდებულებებს აღემატება. 

თანამედროვე მომხმარებელი კარგადაა გაცნობიერებული შეთავაზებული 
მომსახურების ალტერნატიული სტანდარტების შესახებ. იზრდება ასევე მისი 
მოლოდინი, ამიტომ ის ხდება უფრო კრიტიკული მომსახურების ხარისხისადმი. 
ორგანიზაციას, რომელიც წარმატებით სთავაზობს მომხმარებელს მაღალხარისხოვან 
მომსახურებას, ახასიათებს: 
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•  მომხმარებლების საჭიროებებისა და მოთხოვნების გაგება; 

•  მომსახურების საფუძვლიანად შემუშავებული სტრატეგია; 

•  მომხმარებლებსა და მუშაკებზე ორიენტირებული მიწოდების სისტემა; 

- კარგად მომზადებული, მოტივირებული და მართვადი მუშაკები. 
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ტურიზმი ადგილობრივ (რეგიონულ/მუნიციპალურ) დონეზე 

 

ტურიზმი ადგილობრივ დონეზე უნდა განვითარდეს რეგიონული, ნაციონალური 
და საერთაშორისო ტურიზმის მდგომარეობისა და ტენდეციების გათვალისწინებით. 
რეგიონულ და ნაციონალურ დონეზე ისაზღვრება პოლიტიკა, განვითარების გეგმები და 
პრობლემები, კანონები და წესები, აგრეთვე მარკეტინგის სტრატეგია, რადგან ყველა ეს 
ფაქტორი მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს ტურიზმის განვითარებაზე.  

ადგილობრივ დონეზე ტურიზმის განვითარების დაგეგმვის თვალთახედვით 
პოტენციური შესაძლებლობების შეფასების დროს აუცილებელია პასუხი გაეცეს შემდეგ 
კითხვას:  

- რა საჭირო კომპონენტები უნდა არსებობდეს ტურიზმის განვითარებისათვის?  

ეს კომპონენტებია:  

1. ღირშესანიშნაობები და თავისუფალი დროის გატარების ფორმები - სანახავი 
ადგილები და ის, რითაც შეიძლება ტურისტი გაერთოს ადგილზე ყოფნის 
დროს; 

2. მიღებისა და მომსახურების ინფრასტრუქტურა - დაბინავებისა და კვების 
ადგილები; 

3. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და მომსახურება - საბაზო ადგილამ-დე 
ჩასვლისა და შიდა ტერიტორიაზე გადაადგილების საშუალება;  

4. ადგილობრივი საინჟინრო-ტექნიკური ინფრასტრუქტურა - წყალმომარა-გება, 
ელექტროგაყვანილობა, კომუნიკაცია, კანალიზაცია და მყარი 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა; 

5. მოგზაურობების ორგანიზება - ტუროპერატორები, ტურაგენტები და გიდები; 

6. ტურისტული პროდუქციის წინ წამოწევა და ტურისტული ინფორმაციის 
სამსახურის არსებობა - ინფორმაცია ტურისტებისათვის იმაზე, თუ რა 
შეუძლიათ ნახონ და აკეთონ მათ ადგილზე ყოფნის დროს. 

ადგილობრივ დონეზე ტურიზმის მდგრადი განვითარების კომპლექსური 
სურათი შემდეგნაირად შეიძლება წარმოვიდგინოთ (იხილე სქემა):  
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წყარო: UNWTO - `ტურიზმის მდგრადი განვითარება~  

ტურიზმის, როგორც სახელმწიფოს (რეგიონალური/ადგილობრივი) განვითა-
რების პრიორიტეტის, განსაზღვრისათვის პირველ რიგში საჭიროა განხილული იქნას 
შემდეგი საკითხები: 

- არსებობს თუ არა ამ რეგიონში/რაიონში ტურიზმის განვითარებისათვის 
საჭირო რესურსები; 

  სახელმწიფოს ფუნქციები   

    

  

 პოლიტიკის, 
სტანდარტების, 
კანონებისა და 
შეღავათების 
შემუშავება 

 
ბუნების დაცვისა და კულტურული 
მემკვიდრეობის შენარჩუნებისაკენ 

მიმართული ძალისხმევის წახალისება 
და მხარდაჭერა 

განსაზღვრული ზონებისა და 
ღირსშესანიშნაობების 

სახელმწიფო დაცვის ქვეშ 
გამოცხადება 

 

 

მნახველები 
   

შთაბეჭდილებები  
  

  
მდგრადი ტურიზმი 

  

უცხოური ვალუტა 
   

ტურისტული პროდუქტი 
 

  

 

 

კულტურული 
კონტაქტები 

 ტურიზმს შეუძლია სასიკეთოდ იმოქმედოს 
საზოგადოებაზე შემდეგი მიმართულებით 

 ეკოლოგიური 
აღზრდა   

  

       

მოწინავე 
ტექნოლოგიები

ს გადაცემა 

ადგილობრივი 
წარმოების 
განვითარება 

პროგრესული 
მიდგომები 

მიწათსარგებლობ
აში 

სამუშაო 
ადგილების 

შექმნა 

ინფრასტრუქტურის 
მოდერნიზაცია 

 

 

კულტურული 
კონტაქტები 

 
ადგილობრივი თემის ფუნქციები 

 სტუმრების (ტურისტების) 
მომსახურება   

    

  ადგილობრივი საქონლის წარმოება   
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- არსებობს თუ არა შესაბამისი ტურისტული ბაზარი, რომელზეც შეიძლება 
გასვლა; 

- ეკონომიკური განვითარების მიზნების მისაღწევად ესაჭიროება თუ არა 
რეგიონს/რაიონს ტურიზმის განვითარება; 

- არის თუ არა საჭირო შრომითი რესურსები ტურიზმის განვითარებისათვის, 
დამატებითი შრომითი რესურსების შემოყვანის გარეშე; 

- გამართლებულია თუ არა დანახარჯები სატრანსპორტო ინფარასტრუქ-ტუ¬რის 
განვითარებისათვის;  

- შესაძლებელია თუ არა კონკურენტების გამოჩენა არსებული ან შესაძლო 
ტურისტული პროექტებიდან მეზობელ რეგიონებში/რაიონებში. 

ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვან კომპონენტს, ტუ-
რისტებთან ერთად, წარმოადგენს არსებული ტურისტული ინდუსტრია. ამასთან, 
არსებობს რიგი სხვა ასპექტებისა, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია და რომელთა 
განხილვა ეტაპობრივად განხორციელდება. ზოგადი განმარტებით - იმისათვის, რომ 
ტურიზმმა რეალური ეკონომიკური მოგება მოუტანოს ადგილობრივ საზოგადოებას, მან 
უნდა უზრუნველყოს ადგილზე მცხოვრები და მომუშავე ხალხის ცხოვრების დონისა და 
გარემომცველი სამყაროს ხარისხის ამაღლება  

ადგილობრივი რესურსებისა და ბუნებრივი პირობების გამოყენების დაგეგმვისას 
აუცილებელია მხედველობაში იყოს მიღებული ბუნების სილამაზე, მისი ესთეტიკური 
მხარე. ამ თითქოს მეორეხარისხოვან, მატერიალურად განუზომელ ფაქტორს, თუკი ის 
სათანადოდ იქნება გამოყენებული, თანამედროვე პირობებში უდიდესი მეურნეობრივი 
მნიშვნელობა შეუძლია მოიპოვოს. აღნიშნული პარამეტრის საფუძველზე ტურიზმისა და 
საკუ¬რორტო მეურნეობის განვითარებისათვის, შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიას 
სერიოზული რესურსები გააჩნია, რის გამოც იგი დღევანდელი მსოფლიოსათვის ერთ-
ერთი საინტერესო ტურისტულ-რეკრეაციული რეგიონია. 

ქვეყნის მთიანი რეგიონების, როგორც ტურიზმისა და საკურორტო მეურნეობის 
განვითარების უმნიშვნელოვანესი ზონის, აქტუალობას ზრდის ამ მხარის ჯანმრთელი 
ჰავა და დიდი რაოდენობის სამკურნალო და მინერალური წყაროები, რომელთა 
თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე მოწყობის შემთხვევაში 
შესაძლებელია შეიქმნას სხვადასხვა პროფილის კლიმატურ-ბალნეოლოგიური 
კურორტები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ რეგიონების განსახლების 
სისტემას, დასახლებათა ტრადიციულ არქიტექტურას და ისტორიულ-კულტურულ 
მემკვიდრეობას. აღნიშნული მონაცემების რაციონალური გამოყენების შედეგად სწორედ 
ეს, არამწარმოებული მიმართულებები განსაზღვრავენ საქართველოსა და 
კონკრეტულად მისი მთიანი რეგიონების (ქვეყნის ტერიტორიის 65%-ზე მეტი!) 
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ტერიტორიული სპეციალიზაციისა და მომავალი განვითარების მთავარ მიმართულებას, 
განსახლების სისტემის მდგრადობას. 

საქართველოში ტურიზმის განვითარებამ ადგილობრივ მოსახლეობას შეიძლება 
შემდეგი სარგებლობა მოუტანოს:  

- ახალი სამუშაო ადგილები და საწარმოები; 

- დამატებითი შემოსავლები და შენატანი სახელმწიფო და ადგილობრივ 
ბიუჯეტებში; 

- ახალი სამომხმარებლო ბაზარი ადგილობრივი საქონლისათვის; 

- ინფრასტრუქტურის, კომუნალური ობიექტებისა და სამსახურების     მოდერ-
ნიზაცია; 

- ახალი პროფესიები და ტექნოლოგიები; 

- საზოგადოების მიერ გარემომცველი სამყაროსა და კულტურული მემკვიდ-
რეობის პრობლემების უფრო ღრმა გაგება და მათი დაცვის აუცილებლობის 
შეგნება; 

- ახლებური მიდგომა მიწათსარგებლობისადმი; 

- დეპოპულაციის და კატასტროფული მიგრაციის შეჩერება; 

- განსახლების სისტემის მდგრადობის მიღწევა და სხვა. 
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დასკვნა 

რა დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია ამ საკმაოდ საკითხებმრავალი თავის გაცნობის 
შემდეგ? 

-  უპირველესად ალბათ იმის, რომ ტურიზმი, იქნება ის „საერთაშორისო“ თუ 
„შიდა“, ერთნაირად საინტერესო და ერთნაირად სასარგებლოა როგორც 
სახელმწიფოების, ასევე ცალკეული მოქალაქეებისათვის, იქნებიან ისინი 
ტურისტები თუ ტურიზმის ინდუსტრიაში ჩართულები; 

- საერთაშორისო ტურიზმი ვითარდება 21-ე საუკუნის დასწყისიდან დღემდე 
გაცილებით მაღალი ტემპებითა და მასშტაბით, რამდენადაც მოხდა პრინციპული 
ცვლილებები როგორც ზოგადად ინდუსტრიის, ასევე საზოგადოების 
განვითარებაში; შეიცვალა საქმიანობის, დასაქმების ინტენსივობა, ფორმები და 
მეთოდები, შეიცვალა თვით დასვენების ორგანიზაციის ფორმები და მეთოდები, 
ვადები და ინტენსივობა; 

- უკანასკნელი 3-4 ათწლეულის განმავლობაში ფორმირებული ტურიზმის 
მსოფლიო ლიდერები ზოგადად ინარჩუნებენ თავიანთ პოზიციებს, თუმცა ისეთი 
სერიოზული პოზიცია, როგორიცაა „საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული 
შემოსავლები“, სერიოზულად შეიცვალა (მსოფლიო ლიდეტმა აშშ-მა ფანტასტიკურად 
გაზარდა შემოსავლები და ამ ფონზე ტოპ-ათეულს ინტენსიურად უტევენ აზიის 
ქვეყნები); 

- ტურიზმის, როგორც თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერის, საქმიანობის ფორმათა 
გამრავალფეროვნების ფონზე მიმდინარეობს მისი მართვის საერთაშორისო, 
რეგიონული და ნაციონალური დონეების დახვეწა; 

- მიუხედავად დარგის, უკვე თანამედროვე ფორმით განვითარების, 2 საუკუნეზე მეტი 
ისტორიისა, ჯერ კიდევ დასახვეწია ტურიზმის მართვის როგორც ნაციონალური, ასევე 
სახელმწიფოს შიდა რეგიონული და მუნიციპალური მართვის საკითხები; 

- დასახვეწია დამოკიდებულება (ჩვენთანაც!) ისეთ მნიშვნელოვან ნორმატიულ-
სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა ტურისტული კომპანიების 
რეგისტრაციის, ლიცენზირების, სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის საკითხები; 

- ძირეულ გაუმჯობესებას მოითხოვს ტურისტული ბიზნესის საფინანსო-ეკონომიკური 
საქმიანობის პრინციპები სახელმწიფოს შიდა რეგიონულ და მუნიციპალურ 
(ადგილობრივ) დონეზე, რამდენადაც სწორედ ამ მიზეზების გამო, არც თუ იშვიათად, 
სახეზე გვაქვს სიტუაციები, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება და თვით 
მოსახლეობაც არ ავლენენ სათანადო დაინტერესებას (ამ საკითხს აქვს სხვა სუბიექტური 
მიზეზებიც, მაგრამ მაინც...) არც ტურიზმის განვითარების  და არც ამ პროცესებში 
ჩართულობის კუთხით. 

 

 



395

ტურიზმის საფუძვლები

პამუ კალე - ფამუქ ქალე - „ბამბის ციხე“ 
(თურქეთი) – 1988 წლიდან ანტიკური 
ქალაქის იერაპოლისის ნანგრევებთან 
ერთად იუნესკოს მსოფლიო კულტურული 
მემკვიდრეობის საგანძურშია შეტანილი. 
ალბათ ძნელი ასახსნელია, რატომ „ციხე“? 
თორემ ბამბასავით ქათქათა, სამკურნალო 
მინერალური წყლების კასკადებით 
დამშვენებული ღირსშესანიშნაობა ერთ-
ერთი ინტენსიურად დატვირთული 
ობიექტია თურქეთში. 

 

 

ტურისტებისმ ან თუნდაც 
დაინტერესებული მნახველების დიდი 
რაოდენობით ვერ დაიკვეხნის ბუნების ეს 
ჭეშმარიტი სასწაულები, მაგრამ ის ფაქტი, 
რომ მსფლიოში ყველაზე ღრმა ღრმულები 
- ვერიოვკინის, კრუბერის, საქართველოში 
(აფხაზეთში, გაგრის მახლობლად 
კავკასიონზე) მდებარეობენ, სპელეო 
ტურიზმის განვითარების მსოფლიო 
მასშტაბზე უკვე თვითონ საუბრობენ. ამ 
დროს კიდევ რამდენი, შეიძლება არა ასეთი 
ღრმა (თუმცა ვინ იცის...), მაგრამ საოცარი 
სილამაზის მიწისქვეშა სამყაროა 
შესწავლილი თუ შეუსწავლელი - ესეც 
ექსტრემალების სამყარო!  
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ნაწილი მეორე: ტურიზმის ინდუსტრია 

 
 

თავი 1. ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 

თავი 2. ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი სექტორი 

 

რომის უდიდესი (ტრევის) შადრევანის, ბაროკოს სტილის ერთ-ერთი ბრწყინვალე 
ნიმუშის ავტორი ნიკოლო სალვია. ის ალბათ ძნელად წარმოიდგენდა, რომ მე-18-ე 
საუკუნეში შექმნილი მისი ნამუშევარი, კულტურული მემკვიდრეობის შედევრებით 
დახუნძლულ იტალიის დედაქალაქში, ტურისტებისათვის ყველაზე პოპულარული 
ადგილი გახდებოდა, მაგრამ... ლეგენდები, რომლებიც ძალზე ხშირად, მსგავსი 
ობიექტების დაბადებასთან ერთად იქმნებიან, სასწაულს ახდენენ: არსებობს ლეგენდა, რომ 
თუ შადრევანში ჩააგდებ ერთ მონეტას აუცილებლად დაბრუნდები რომში, ორი მონეტა — სასიყვარულო 
შეხვედრაა, სამი — ქორწილი, ოთხი — სიმდიდრე, ხუთი კი — განშორება. შადრევნის მარცხენა ნაწილში 
მდებარეობს „მიჯნურთა მილები“. ლეგენდის მიხედვით, წყვილები, რომლებიც ამ მილებიდან დალევენ 
წყალს, სამუდამოდ ერთად იქნებიან. 

ლეგენდა ლეგენდად და ქალაქის მუნიციპალიტეტი, ყოველი წლის ბოლოს, 
შადრევნიდან, დაახლოებით, 700 000 ევროს იღებს! 
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შესავალი 

ტურიზმის ინდუსტრია - მრავალდარგოვანი საწარმოო კომპლექსია, რომელიც 
აუცილებელია მოგზაურობისა და დასვენების პირობების კვლავწარმოებისათვის, ანუ 
ტურისტული პროდუქტის წარმოებისათვის (შექმნისათვის). ამასთან, ტურიზმის 
ინდუსტრიის დეფინირება (დეფინიცია), როგორც საწარმოო და არასაწარმოო სფეროს 
საწარმოთა კონპლექსი, რომელიც სთავაზობს მომხმარებელს ტურისტულ მომსახურებას 
და აწარმოებს ტურისტული მოთხოვნილების საქონელს, წარმოადგენს დარგობრივ 
მიდგომის შედეგს. ამიტომ დღეიდანვე უნდა გვქონდეს გათვალისწინებული, რომ 
ტურიზმის ინდუსტრია წარმოადგენს არა მხოლოდ გარკვეული პრინციპით 
დალაგებული საწარმოების ერთობლიობას, არამედ  წარმოადგენს კონკრეტული 
ტერიტორიის ათვისების ერთ-ერთ წარნმატებულ ფორმას. 

ტურისტული ინდუსტრიის (ტურ-ინდუსტრია ვიწრო გაგებით) ტიპიური 
სუბიექტებია: განთავსების ობიექტები (სასტუმრო, პანსიონი და ა.შ.), ტრანსპორტი, ტურ-
ოპერატორი (კომპანია), ტურისტული სააგენტო, კურორტი, საექსკურსიო ბიურო და 
გიდების სამსახური (ბიურო), ტურიზმის განვითარების მარეგულირებელი ასოციაციები 
და სახელმწიფო ორგანოები, კონგრესების, გამოფენებისა და ბაზრობების 
ორგანიზატორები (ორგანიზაცია) და ა.შ.  

ტურისტული ინდუსტრიის (ტურ-ინდუსტირია ფართო გაგებით) არატიპიური 
სუბიექტებია: წარმოების სფეროში - სუვენირების, სპორტული საქონლის, 
დასვენებისათვის განკუთვნილი საქონლის, დასვენებისა და ტურიზმისათვის საჭირო 
ტანსაცმლის მწარმოებელი ორგანიზაციები, ტურიზმზე სპეციალური ლიტერატურის 
გამოცემით დაკავებული ორგანიზაციები, ფოტო საქონლის, მანქანათმშენებლობის 
პროდუქციიის მწარმოებლები; მომსახურების სფეროში გართობის ორგანიზაციით, 
საზოგადოებრივი კვებით დაკავებული ორგანიზაციები, აბანოები და საუნები, 
კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობით, სამწრთვნელო მომსახურებით, 
სამედიცინო მომსახურებით, საკრედიტო, სადაზღვევო მომსახურებით და ვიზების 
გაცემით დაკავებული ორგანიზაციები. 

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტურისტული ინდუსტრიის ყველა სუბიექტი 
ამა თუ იმ დოზით მონაწილეობს ტურისტული პროდუქტის შექმნის პროცესში. 
ტურისტული პროდუქტი კი, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, - ეს არის მომსახურებისა 
და საქონლის რესურსების კომპლექსი, რომლის გამოყენების (მოხმარების) უფლებასაც 
ტურისტი იძენს თავისი მოგზაურობის ორგანიზებისათვის. 
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ის არ შეუქმნია ერთ ავტორს, არც ერთი ისტორიული პერიოდის ნიმუშია, თუმცა დღეს მას 
არ აკლია არც ლეგენდები, არც მომხიბვლელობა, არც დიდებულება, არც ისტორიული 
არტეფაქტების სიძველე და უნიკალურობა. 21-ე საუკუნეში ხელახლა დაბადებული 
„რაბათი“, არა მარტო ახალციხის, არამედ საქართველოს სამხრეთი ჭიშკრის ტურისტული 
სავიზიტო ბარათია, რომელსაც გვერდს გულგრილად ვერავინ ჩაუვლის.  
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თავი 1. 

ტურიზმის ინდუსტიის სტრუქტურა 
 
წინამდებარე თავის მიზანია: 

 ჩამოვიყალიბოთ ნათელი და არგუმენტირებული წარმოდგენა იმასთან დაკავ-
შირებით, თუ რა ეკონომიკურ თუ სტრუქტურულ საფუძველზე შენდება თანა-
მედროვე ტურიზმი - ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ბიზნესი; რა 
არის ის ის „მთლიანობა“, რასაც ტურიზმის ინდუსტრია ჰქვია; 

 რა გავლენას ახდენს ტურიზმის ინდუსტრია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების პროცესზე. 

 

სანტორინი - ვულკანური კუნძულების ჯგუფი ეგეოსის ზღვაში. ლეგენდა, რომლის 
თანახმადაც, სადღაც აქ, შესაძლებელია ყვავოდა სხვა, „ჩვენამდელი“ ცივილიზაცია. 
ამის მტკიცება დღეს რთულია. სამაგიეროდ, ძალზე ადვილია დღევანდელი 
სანტორინის, მისი მთავარი ქალაქის - ფირას (ტირას) საოცარი სილამაზით ტკბობა - 
რუხ კლდეზე შეფენილი მარმარილოს ქათქათა ქალაქი, ქალაქი - სასტუმრო, ქალაქი 
- ოჯახი (ძველი თბილისური ტრადიცია), ქალაქი - ღირსშესანიშნაობა! არ შეიძლება 
შენგან ასე ახლოს იყოს მსოფლიო ტურიზმის ეს საოცრება და არ გქონდეს ნანახი.  

 

ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 
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_ ტურიზმის ინდუსტრია; 
_ ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა; 
_ ტურიზმის ინდუსტრიის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე 

 

შესავალი 

ტურისტული ინდუსტრია როგორც ერთობლიობა შედგება  სასტუმროების და 
განთავსების სხვადასხვა საშუალებების, სატრანსპორტო საწარმოების, საზოგადოებრივი 
კვების ობიექტების, შემეცნებითი, საქმიანი, გამაჯანსაღებელი, სპორტული და სხვა 
დანიშნულების ორგანიზაციების, რომლებიც ახორციელებენ ტურისტულ საქმიანობას  
ტუროპერატორებისა და ტურსააგენტოს სახით, საექსკურსიოდა    გიდი-მთარგმნელების    
მომსახურებას.  

საკანონმდებლო აქტები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ტურისტული 
ინდუსტრიის ყველა ელემენტის კომპლექსური მიდგომის აუცილებლობას, მისი 
განვითარების სახელმწიფო დაგეგმვის განხორციელების, საწარმოების, ორგანიზაციებს 
და დაწესებულებებს შორის ურთიერთობების უზრუნველყოფისას. 

ტურისტული ინდუსტრიისათვის დამახასიათებელია წარმოების სპეციალიზა-
ციის, კოოპერირებისა და კონცენტრაციის პროცესები. 

სპეციალიზაცია გამოხატულებას პოულობს განთავსების საშუალებების 
(სასტუმროების, მოტელების, ჰოტელების, ფლოტელების), მომსახურების სხვადასხვა 
ფორმების, კვებისა და გართობის საწარმოთა საქმიანობის ხასიათის ცვლილების, ახალი 
ტურისტული მომსახურებების რიცხვის ზრდის, ტურების სახეების მრავალფეროვნების 
განვითარებაში და ა.შ. ტურისტულ მომსახურებებს ახორციელებს დარგების, ფირმების 
და ორგანიზაციების სულ უფრო მეტი რაოდენობა, რომელთა თითოეული მათგანის 
პეციალდება ტურისტული მომსახურების ცალკეული ფუნქციების შესრულებაზე. 
სპეციალიზაციის პროცესები განაპირობებენ ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოებს 
შორის სამეურნეო კავშირების გართულებას. ეს იწვევს ამ პროცესების კოოპერირების 
აუცილებლობას ტურისტების მოთხოვნილებათა მაქსიმალურად სრულად 
დაკმაყოფილებისა და მათი მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით.  

კოოპერირება წარმოადგენს მუდმივი ეკონომიკური კავშირების ორგანიზაციის 
ფორმას სპეციალიზებულ, მაგრამ დამოუკიდებელ საწარმოებს შორის ტურისტული 
მომსახურებების, საქონლის წარმოებისა და ორგანიზაციისთვის. ტურისტულ პრაქტი-
კაში იგი ვლინდება გრძელვადიანი სახელშეკრულებო თანამშრომლობის ფორმით 
საგნობრივ, ფუნქციურ, დარგთაშორის, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო 
საფუძველზე.  
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კოოპერირების პროცესი ინიცირდება ტურისტული საწარმოების (ტუროპერა-
ტორების) მიერ, რომლებიც დასაქმებულნი არიან ტურისტული პროდუქტის ფორმი-
რებით, წინწაწევით და რეალიზაციით. ამასთან, კოოპერირება გამოდის არა როგორც 
თვითმიზანი, არამედ როგორც ტურისტული მომსახურების ხარისხის ამაღლების დროს, 
ძალებისა და მასალების ეკონომიის საშუალება. კოოპერირება ტურიზმში შეიძლება იყოს 
საწარმოო-ტურისტული პროდუქტის შესაქმნელად (მაგალითად: ტუროპერატორებსა და 
ტურაგენტებს შორის). ტურიზმის მასობრივმა განვითარებამ გან პირობა წარმოების 
კონცენტრაციის პროცესების განვითარება. მათი საფუძველია იგივე მიზეზები, რაც 
ეკონომიკის სხვა დარგებშია (უწინარეს ყოვლისა წარმოების მასშტაბის ეფექტი). 

წარმოების კონცენტრაცია ტურისტულ ინდუსტრიაში მიმდინარეობს, როგორც 
ცალკეული საწარმოო ერთეულების განმტკიცების (მაგალითად: საფრანგეთში ხუთი 
წამყვანი ტუროპერატორი აკონტროლებს დაახლოებით “Package tour”-ის 50%), ასევე 
საწარმოთა ფართო წრის გაერთიანების ფარგლებში თავმოყრის გზით (,,სასტუმრო 
ქსელები’’). ტურიზმისთვის დამახასიათებელია ასევე ტურისტული კორპორაციების 
ტურისტული ბიზნესის მსხვილ საწარმოთა შექმნა, რომლებიც წარმოიშობიან რამდენიმე 
ტუროპერატორების შეერთების, შთანთქმის ან გაერთიანების შედეგად. მაგალითად, 
რიგი ფირმების შთანთქმის გზით შეიქმნა ტურისტული გიგანტი (TUI- Touristic Union 
International), რომელიც წარმოადგენს გერმანიაში უმსხვილეს ტუროპერატორს. 
საფრანგეთში უმსხვილესი სასტუმრო კომპანია ,,ჟაკბორელ ინტერნაციონალი“ მეორე, 
აგრეთვე მსხვილ კომპანია ,,ნოვოტელ“-თან შეერთების შედეგად შეიქმნა ტურისტული 
კოორპორაცია ,,აკორი“, რომელმაც შემდგომში თანდათან კიდევ 15 ტურისტული ფირმა 
მიიერთა. ჰოლანდიაში 8 ტურისტული ფირმის შეერთების შედეგად წარმოიშვა უმსხვი-
ლესი ტურისტული კოორპორაცია ,,ჰოლანდ ინტერნეშნლ თრეველი’’, რომელმაც თავი 
მოუყარა ქვეყნის ტურისტული ბაზრის მნიშვნელოვან ნაწილს. ტურისტულ კოორპო-
რაციებს ჩვეულებრივად გააჩნიათ ფართო საზღვარგარეთული ტურაგენტური ქსელი, 
რომლის მეშვეობით ახორციელებენ ტურების რეალიზაციას და ტურისტული 
მომსახურებათა ცალკეულ სახეებს. ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თანა-
მედროვე ეტაპის დამახასიათებელი თავისებურებაა შეღწევა ტურისტულ ბიზნესში 
როგორც კომპანიების, რომლებსაც აქვთ მასთან უაშუალო საწარმოო კავშირები 
(გაძლიერებულ აქტივობას ავლენენ ავიაკომპანიები), ასევე ეკონომიკის სხვა დარგების 
საწარმოებშიც (ბანკები, სამრეწველო, სავაჭრო, სადაზღვევოკომპანიები).  
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ესეც შეიძლება ტურისტული ინდუსტრიის ნაწილი გახდეს - საქართველოს მიწისქვეშა 
სამყარო, შესაბამისი ათვისების შემთხვევაში - ფანტასტიკური შთაბეჭდილება - სულ 
ერთია სათაფლიაა, პრომეთე, ნავენახევი თუ ნებისმიერი სხვა. თუმცა, ამ შემთხვევაში, 
ეს არ არის „ნებისმიერი სხცა“ - ეს პრომეთს მღვიმის ერთ-ერთი მშვენაბაა. 

−  
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− ტურიზმის ინდუსტრია 

ტურიზმის ინდუსტრია არის მატერიალური წარმოებისა და მომსახურების 
სფეროს საწარმოთა, დაწესებულებათა და ორგანიზაციათა ერთობლიობა, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ტურისტული პროდუქტის წარმოებას,  განაწილებას, გაცვლას და 
მოხმარებას, ტურისტული რესურსების გამოყენება-ათვისებასა და ტურიზმის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნას.  

ტურიზმის ინდუსტრია მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

• ტურიზმის ორგანიზატორები - ტურისტული პროდუქტის დამუშავების, 
წინწაწევის და რეალიზაციის საწარმოები (ტუროპერატორები და 
ტურაგენტები); 

• საწარმოები, რომლებიც ახორციელებენ განთავსების მომსახურებას 
(სასტუმროები, მოტელები, კემპინგები, პანსიონატები, დასასვენებელი სახლები 
და ა.შ); 

• კვების საწარმოები (რესტორნები, კაფე, ბარები და სხვა); 

• სატრანსპორტო საწარმოები (საავტომობილო და საავიაციო საწარმოები, 
რკინიგზის უწყებები, საზღვაო და სამდინარე ტრანსპორტი და სხვ.; 

• საექსკურსო ბიურო; 

• ტურისტული საწარმოები (ტურისტული სუვენირები, სასტუმრო ავეჯის და 
ტურისტული აღჭურვილობის წარმოება); 

• სავაჭრო საწარმოები (ტურისტული აღჭურვილობის, სუვენირების 
რეალიზაციის მაღაზია); 

• თავისუფალი  დროისა  და გართობის სფეროების წარმოება (თემატური 
პარკები, კინო-საკონცერტო დარბაზები, ინტერესთა კლუბები, სათამაშო 
ავტომატების დარბაზები და სხვა); 

• თვითშემოქმედებითი ტურიზმის დაწესებულებები (ტურისტული, 
ალპინისტური, ველოსიპედის კლუბები); 

• ტურიზმის მართვის ორგანოები (სახელმწიფო დაწესებულებები, 
საზოგადოებრივი ტურისტული ორგანიზაციები)  სასწავლო, სამეცნიერო და 
საპროექტო  დაწესებულებები. 

მოტანილი ჩამონათვალი არ არის სრული. ტურიზმის ორგანიზაციის პროცესების 
გაფართოებისას ეროვნული ეკონომიკის ყველა ახალი დარგი - საწარმოები ჩაერთვება 
ტურისტულ წარმოებაში. არსებობენ, მაგალითად ფირმები, რომლებიც სპეცია-
ლიზდებიან კონგრესების ინფორმაციულ, სარეკლამო, მარკეტინგული საქმიანობის 
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ორგანიზაციაზე, თეატრებში ბილეთების დაჯავშნაზე და სხვ. ტურისტების მომსახუ-
რებას ეწევიან სავაჭრო საწარმოები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები. ირიბად აყალი-
ბებენ ტურისტულ ინდუსტრიას, საწარმოები რომლებიც ემსახურებიან არამარტო 
ტურისტებს, არამედ მოსახლეობის სხვა ჯგუფებსაც: კულტურის, სამკურნალო და სამე-
დიცინო დაწესებულებები, კავშირგაბმულობის ორგანიზაციები, მასობრივი მოხმარების 
საქონლის წარმოების საწარმოები, საზოგადოებრივი სამგზავრო ტრანსპორტი და ა.შ. 

უფრო ფართოდ თუ წარმოვიდგენთ, ტურისტული ინდუსტრია  შეიძლება წარ-
მოვიდგინოთ როგორც დარგთშორისი კომპლექსი (კლასტერი), რომელიც თავის თავში 
აერთიანებს:  

ა) სამოქალაქო ტრანსპორტს (საჰაერო, წყლის, საავტომობილო, სარკინიგზო) 
მისი მომსახურების სისტემის განვითარების ქსელით;  

ბ) სხვადასხვა სპეციალიზებულ ტურისტულ საწარმოებს და ორგანიზაციებს, 
რომელთაც არ გააჩნიათ მკვეთრად გამოხატული ტურისტული ორიენტაცია 
(სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის, ავტომშენებლობა-შეკეთება, სათბობი 
მრეწველობა, კაპიტალური და საგზაო მშენებლობა, ადგილმრეწველობა _ 
სუვენირების წარმოება, კვების მრეწველობა, სოფლის მეუნეობის მრავალი 
დარგი).  

გ) მომსახურების, რომლითაც სარგებლობს ტურისტი, ფართო ქსელი. 

ტურისტულ ბიზნესში სხვა დარგებიდან კაპიტალის აქტიურ დანერგვას ხელს 
უწყობს შემდეგი გარემოებანი: 

• ბაზარზე გასვლის დაბალი ბარიერები; 

• ჭარბი ფინანსური რესურსების არსებობა; 

• ტურიზმის განვითარების მაღალი ტემპები; 

• ტურიზმის შესახებ, როგორც საქმიანობის სასიამოვნოდ იოლი სახის 
შესახებ, წარმოდგენა (ხშირად მცდარი).  

ტრანსპორტის საწარმოები, როგორც მომსახურებათა ცალკეული სახეები, წარმო-
ადგენენ ასევე დამოუკიდებელად დამუშავებულ ტურებს საკუთარი სასტუმრო ბაზის 
საფუძელზე. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოიყოფიან საავიაციო კომპანიები. მაგალითად 
ამერიკელმა ავიაკომპანიამ (TBA) შეიძინა ,,ჰილტონის” კორპორაციის საზღვარ-
გარეთული სასტუმროები და ჩამოაყალიბა ახალი კომპანია ,,ჰილტონ ინტერნეშნელ“, 
ფრანგულმა ავიაკომპანია ,,ერფრანსმა“ ორი თავისი ფილიალის შეერთების გზით შექმნა 
ახალი სასტუმრო ქსელი - ,,მერიდიანი“ რომელსაც გააჩნია 50 სასტუმროზე მეტი 
სხვადასხვა ქყვეყანაში.  

სულ უფრო მეტ გავრცელებას პოულობს ავიაკომპანიების მიერ შვილობილი 
ავიაჩარტერული და ტუროპერატორული ფირმების შექმნა, რომლებიც სპეციალდებიან 
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ტურიზმის საფუძვლები

ტურების ჩამოყალიბებასა და გაყიდვაზე, რომელთა შემადგენელი ელემენტია გადაყვანა 
თავისი საავიაციო კომპანიის თვითმფრინავებზე. ასეთი ფირმები უკვე არ 
კმაყოფილდებიან თავისი ავიაკომპანიის სასტუმრო ბაზით, არამედ აწყობენ 
ტურისტების მომსახურებას სასტუმრო და სხვა საწარმოებთან საქმიან ურთიერთობათა 
საფუძველზე, ტუროპერატორის ჩვეულებრივ პირობებში. მაგალითად „ერფრანსმა“ 
დააფუძნა ტურისტული ფირმა „სოტერი“ რომელსაც უკავია მეორე ადგილი ფრანგულ 
ტუროპერატორებს შორის. ავიაკომპანია „უტა“ და „ერ ფრანსი“ ერთობლივად 
მონაწილეობენ ტურისტული ფირმა „სფტას“ კაპიტალში, რომელიც შედის საფრანგეთის 
5 უმსხვილეს ტუროპერატორების რიცხვში.  

დამახასიათებელია აგრეთვე უკუპროცესი - ავიაკომპანიების შეძენა ტურისტული 
ფირმების მიერ. მაგალითად, ინგლისში უმსხვილეს ტუროპერტორ ფირმა „ტომსონ 
ჰოლიდეიზს“ აქვს ავიაკომპანია „ბრიტიშ ეირუეიზი“ ხოლო ტუროპერატორი „კოსმოს 
ტური“ ფლობს ავიაკომპანია „მონარეკ ეირუეიზს“. 

აქტიურად ინერგება ტურისტულ ბიზნესში სხვა სატრანსპორტო საწარმოებიც:  

− სანაოსნო საწარმოები აწყობენ კრუიზებს;  

− რკინიგზა  სთავაზობს  ტურებს  შეღავათიანი ტარიფით ამ მარშრუტის 
მიხედვით ქალაქებში ექსკურსიების ღირებულების ჩართვით;  

− ავტობუსებით ეწყობა დამოუკიდებელი ტურები. 

სავაჭრო კომპანიები (უმსხვილესი უნივერმაღებისა და საამანათო ვაჭრობის 
ქსელი) აგრეთვე აქტიურად ახორციელებენ ტურისტულ მომსახურებათა რეალიზაციას. 
პირველად სავაჭრო საწარმოები, მიისწრაფვოდნენ რა გაემჯობესებინათ მყიდველთა 
მომსახურება, არენდით გასცემდნენ თავიანთ სათავსოებს ტურაგენტების 
საქმიანობისთვის. შემდგომ, ტურისტულ მომსახურეობებზე მოთხოვნის ზრდის 
კვალობაზე, სავაჭრო საწარმოები გადავიდნენ, თავიანთ შემადგენლობაში, 
ფორმალურად დამოუკიდებელი, ტურისტული კომპანიების ორგანიზების პრაქტიკაზე,  
რომლებიც შემდეგ გახდნენ მათი შვილობილი ფირმები, რომლებიც ასრულებდნენ 
ტუროპერატორების და ტურისტული აგენტების ფუნქციებს. 

სავაჭრო ფირმები აწყობენ ტურისტულ მოგზაურობებს ძირითადად ჩარტერული 
თვითმფრინავებით გადაყვანისას. სავაჭრო ფირმების საქმიანობის წარმატებას ხელს 
უწყობდა ის, რომ მათ მიერ შეთავაზებული ტურების ღირებულება, ჩვეულებრივ, 5-10%-
ით დაბალია, ვიდრე ტურსააგენტოებთან, ძირითადად საკომისიოს ეკონომიის ხარჯზე, 
რომელიც გადაეხდებათ ჩვეულებრივად ტურაგენტებს. ათავსებენ რა თავიანთ 
კატალოგებში ტურისტული მოგზაურობების პირობებს, რომლებიც მილიონობით 
ტირაჟით გაიგზავნება მთელს ქვეყანაში, მათ აქვთ შესაძლებლობა ეკონომიურად 
ხარჯონ მნიშვნელოვანი საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია ტურების რეკლა-
მისთვის. ამასთან ერთად, სავაჭრო ფირმები ფლობენ სარეკლამო ბიუროებისა და 
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თანამშრომელთა მრავალრიცხოვან შტატს, რომლებიც ამყარებენ უშუალო კავშირს 
მოსახლებასთან. 

სამრეწველო კომპანიები, რომლებიც პირველ რიგში ეკუთვნიან ტურისტული 
ბიზნესის მომსახურე დარგებს, მონაწილეობის სისტემის საფუძველზე, ასევე იძენენ და 
თავიანთ სტრუქტურებში რთავენ ტურისტულ ფირმებს. მაგალითად, ტურიზმში 
შეაღწიეს ნავთობის კომპანიების კაპიტალმა („ეკსონი“ - აშშ „ადჟიპ“ - იტალია). კვების 
მრეწველობის გიგანტმა ფირმამ „ნესტლემ“ თავის შემადგენლობაში შექმნა კომპანია 
„ნკმ“, სასტუმროების მშენებლობისთვის ცენტრალური ამერიკისა და ახლო აღმოსავ-
ლეთის ქვეყნებში. უმსხვილესმა შვეიცარულმა კონგლომერატმა „მიგრა“, რომელიც 
მოიცავს კვების მრეწველობის საწარმოებს, სანაოსნო კომპანიებს, ბანკებს, საცალო 
მაღაზიებს, გამომცემლობებს, რკინიგზის კომპანიას, თავის შემადგენლობაში შექმნა 
ტურისტული კომპლექსი-ფირმა „ოტელპლანი“. 

საავტომობილო კომპანიები ტურიზმის სფეროში აღწევენ უმთავრესად ტურის-
ტულ მომსახურებათა შეთავაზების გზით ავტოგაქირავების შვილობილი საწარმოების 
მიერ. 

ტურიზმის კონცენტრაციის პროცესის განმასხვავებელი ნიშანია მასში საბანკო და 
სადაზღვევო სტრუქტურების ფართო მონაწილეობა. ისინი იძენენ აქციების საკონტრო-
ლო პაკეტების მთელ ოდენობას, გარდაქმნიან რა მათ შვილობილ საწარმოებად. ტურის-
ტული მომსახურებები ვრცელდება ბანკებისა და სადაზღვევო კომპანიების მიერ, საკუ-
თარი აპარატის მეშვეობით, თავის კლიენტებს შორის. ფლობენ რა განყოფილებებისა და 
ფილიალების განშტოებულ ქსელს, აგენტების ფართო შტატს, ბანკებმა და სადაზღვევო 
კომპანიებმა წარმატებით დაიწყეს ამ ოპერაციების განხორციელება, ღებულობენ რა და-
მატებითი მოგებას  საკომისიოს ეკონომიის ხარჯზე, რომელიც, ჩვეულებრივად, გაიცემა 
ტურაგენტზე. გარდა ამისა, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები, ფლობენ აღრიცხვისა და 
მართვის საკუთარ ავტომატიზებელ სისტემებს, რომელთა მეხსიერებაში ჩადებულია 
ყველა ძირითადი მონაცემი მეანაბრეებსა და დაზღვეული პირების შესახებ. ეს იძლევა 
შესაძლებლობას განხორციელდეს რეკლამისა და ინფორმაციის მიზანმიმართული დაგ-
ზავნა, მომხმარებლისათვის ტურების შესთავაზება, რომლებიც შეიძლება შეესაბამებო-
დეს მის ინტერესებსა და საშუალებებს. რამდენადაც პოტენციური ტურისტების უმრავ-
ლესობას გააჩნია ანგარიშები ამა თუ იმ ბანკში, მათთვის უფრო მოხერხებულია და 
ხელმისაწვდომია საქმე ჰქონდეს უშუალოდ თავის ბანკთან. 

ტურების ორგანიზაციისა და მათი რეალიზაციის გარდა ბანკები და სადაზღვევო 
კომპანიები ღებულობენ ფინანსურ მონაწილეობას სასტუმროებში დაჯავშნის ავტომა-
ტიზებული სისტემის შექმნაში, ტრანსპორტზე, ავტომობილების გაქირავების ქსელის 
ფორმირებასა და სხვა მომსახურების გაწევაზე.  

ტურისტულ ინდუსტრიაში წარმოების კონცეტრაციის პროცესის დამახასიათე-
ბელი თავისებურებაა მისი გასვლა არა მარტო ცალკეული დარგების საზღვრებს გარეთ, 
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არამედ ეროვნული საზღვრებს გარეთაც საერთაშორისო (მათ რიცხვში ტრანსეროვ-
ნულიც) კომპანიების შექმნის გზით. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით მკაფიოდ ვლინდება 
სასტუმრო ბიზნესში, სადაც ტრანსეროვნული კომპანიები ღებულობენ სასტუმრო  
ქსელების სახეს. 
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- ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურა 

ჩვენს დღეებში წარმოუდგენილია ნებისმიერი მსხვილი ქალაქი უცხოელი ტუ-
რისტის გარეშე. ტურიზმმა დღეისათვის მოიცვა არა მხოლოდ ევროპა, რომელიც ტრა-
დიციული ტურიზმის ცენტრია, არამედ ამერიკა, აფრიკა, აზია და ავსტრალია. 

ტურიზმის ინდუსტრია - ეს არის განთავსების, სატრანსპორტო საშუალების, კვე-
ბის, გართობის, შემეცნებითი, საქმიანი, გაჯანსაღების, სპორტისა და სხვა სახის ობი-
ექტების, ტუროპერატორული და ტურსააგენტო საქმიანობით, ასევე საექსკურსიო და 
გიდ-თარჯიმანთა მომსახურეობით დაკავებული ორგანიზაციების ერთობლიობა. ტუ-
რისტული ინდუსტრია განკარგავს სოლიდურ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, უზრუნ-
ველყოფს ადამიანთა დიდი რაოდენობის საქმიან დაკავებას და ურთიერთობა აქვს ეკო-
ნომიკური კომპლექსის თითქმის ყველა დარგთან. 

სხვადასხვა სპეციალისტები (ნ. ბარჩუკოვა, მ. ნემოლიაევა, ლ. ხოდორკოვი და 
სხვები) მუდმივად აზუსტებენ როგორც ცნების `ტურისტული ინდუსტრია~  
განმარტებას, ასევე მის შინაარსს. სხვადასხვა განმარტებებით ტურისტული 
ინდუსტრია მოიცავს როგორც ძირითად (`პირველადი~), ასევე `მეორად~ და 
`დამხმარე~ სახეებს (მაგალითები იხ.: ცხრილი #1-2): 

ცხრილი 1 

1. სასტუმროები და განთავსების სხვა ობიექტები; 

2. კვების სისტემა; 

3. ტრანსპორტი; 

4. რეკლამა; 

5. ტურისტული სააგენტოების მიერ ტურპროდუქტის გასაღება-გაყიდვა; 

6. კულტურული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებელი მომსახურების 
ღონისძიებები – ექსკურსიები; სამეცნიერო და საქმიანი ინტერესების 
შესაბამისი ტურები; 

7. სავაჭრო საწარმოები; 

8. ადმინისტრაციული ორგანოები; 

9. ბუნების, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
სამსახურები; 

10. საინფორმაციო სამსახურები; 

11. მასმედია; 

12. სახელმწიფო ტურისტული ორგანიზაციები; 

13. უცხოური იურიდიული და საზოგადოებრივი ტურისტული ორგანიზაციები. 
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ცხრილი 2 

ტურინდუსტრიის ძირითადი 
სექტორები 

ტურინდუსტრიის 
„დამატებითი“ სექტორები 

ტურინდუსტრიის 
`დამხმარე~ სექტორები 

 ტურისტების განთავსების 
საშუალებათა საწარმოები; 

 ტრანსპორტი; 
 ტუროპერატორები; 
 ტურისტული 

სააგენტოები; 
 კურორტები; 
 კავშირები; 
 ასოციაციები; 
 ტურიზმის 

განვითარებისა და 
რეგულირების 
სახელმწიფო 
დაწესებულებები; 

 ფირმები, რომლებიც 
ატარე- ბენ კონგრესებს, 
გამოფენებსა და 
ბაზრობებს. 

წარმოება 

• სუვენირები; 
• დასვენებისათვის საჭირო 

საქონელი; 
• ტექნიკური პროდუქცია; 
• კატალოგები,  

პროსპექტები. 
მომსახურების სფერო 

• საექსკურსიო 
მომსახურება; 

• მასმედია; 
• ტვირთების 

გადაზიდვები; 
• საკრედიტო 

დაწესებულებები; 
• სადაზღვევო კომპანიები; 
• გაქირავება; 
• მომზადება; 
• ტურიზმის სფეროს 

მარკეტინ-გული 
კვლევები; 

• დიპლომატიური 
წარმომადგენლობები 
(ვიზების გაცემა) 

წარმოება 

• სპორტული საქონელი; 
• ტანსაცმელი; 
• ფოტო საქონელი; 
• კოსმეტიკა; 
• მედიკამენტები. 
მომსახურების სფერო 

• საზ.კვების საწარმოები; 
• საპარიკმახეროები; 
• სამწვრთნელო 

მომსახურება; 
• სამთო-სათხილამურო 

მომსახურება; 
• ფუნიკულიორები; 
• კულტურულ-

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები 
(თეატრი, კინო, მუზეუმი);

• სამედიცინო მომსახურება.

 

ეს ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი. აქ არაფერია ნათქვამი ფინანსური მომ-
სახურების და საერთოდ საგარეო ეკონომიკურ საქმიანობაზე, რომელშიც რიგი სპეცი-
ალისტები კიდევ 14-15 სახის კავშირებს განიხილავენ. საერთაშორისო ტურიზმის ლი-
დერები - ევროპის ქვეყნები, აშშ, კანადა კიდევ უფრო დეტალურ ნუსხას იყენებენ (მაგ.: 
აშშ კლასიფიკაციაში 39 სახის მომსახურებაა, კანადაში - 41, თუმცა ასევე არასრული). 

იმისათვის, რომ შევძლოთ თანამედროვე ტურისტულ ბაზართან ცივილური 
თანამშრომლობა, აუცილებელია იმ სტანდარტებისა და ნორმების გათვალისწინება და 
დანერგვა, რასაც ეს ბაზარი აღიარებს. საერთაშორისო სტანდარტებისა და ნორმების 
დამდგენი კომისიის მიერ განსაზღვრულია ტურისტული მომსახურების სხვადასხვა 
სფეროებისათვის შემდეგი ფორმულირებები: 
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1. ტურისტული ორგანიზაციების - ტუროპერატორებისა და ტურაგენტების 
საქმიანობა; 

2. სამგზავრო ტრანსპორტის მომსახურება, ავტომანქანების იჯარა და 
ექსკურსიებისათვის ტრანსპორტის გამოყენება; 

3. მიღების (განთავსების) და კვების საშუალებები; 

4. რეკრეაციული, კულტურული, სპორტული და სხვა გასართობი მომსახურება; 

5. დამატებითი და დამხმარე მომსახურება: გიდების მომსახურება, კონგრესების 
ორგანიზება, დაზღვევა, ტურიზმთან დაკავშირებული საფინანსო 
მომსახურება, საკრედიტო ბარათები, ტურისტული ჩეკები და დამხმარე 
სამსახურები, სამედიცინოი მომსახურება, ტურისტული დანიშნულების 
საქონლით ვაჭრობა (უბაჟო ვაჭრობა, მაღაზიები ტურისტულ ცენტრებში) 

ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი პროდუქტი ტურისტული მომსახურებაა, 
რომელთაგანაც უმნიშვნელოვანესია - ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება და მიზნობ-
რივი მომსახურება. ბაზარს ისინი შეიძლება შეეთავაზოს როგორც ერთად (კომპლექსში), 
ასევე ცალ-ცალკე. 

ტურისტული ინდუსტრიის შემადგენელი ნაწილებია: 

− ტურისტული ობიექტები და დასვენების საშუალებები; 

− განთავსების საშუალებები და მომსახურება - სასტუმროები, სასტუმრო სახ-
ლები ღამისთევითა და ერთჯერადი კვებით (B&B), პანსიონატები, კემპინგები, 
მოტელები და ა.შ.; 

− სხვა ობიექტები და მომსახურება - ტურისტული ინფორმაციის სამსახური, 
რესტორნები (ბარები, კაფეები), სამხატვრო და ხალხური რეწვის ოსტატთა 
სალონები, საბანკო და ვალუტის გადამცვლელი დაწესებულებები, ჯანდა-
ცვის, კავშირგაბმულობის, სამართალდამცავი ორგანოები და ა.შ.; 

− სატრანსპორტო მომსახურება (მათ შორის შიდა ტრანსპორტი და ტურისტულ 
ობიექტის შიგნით გადაადგილების საშუალებები); 

− ინფრასტრუქტურის სხვა ელემენტები - წყალ-, ელექტრო-, გაზ-მომარაგება, 
კანალიზაცია, მყარი ნარჩენების გადამუშავება, საკომუნიკაციო საშუალებები; 

− ინსტიტუციონალური სისტემა - მარკეტინგული და სარეკლამო, სახელმწიფო 
და კერძო ტურისტული კომპანიები, ადმინისტრაციული სტრუქტურები და 
ა.შ. 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილებია: 
ა. ტრანსპორტი; 

- აეროპორტები; 
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- ნავსადგურები; 
- რკინიგზის სადგურები; 
- ავტოსადგურები; 
- საგზაო ქსელი და ა.შ. 

ბ. ენერგეტიკული ობიექტები; 

გ. წყალმომარაგების ობიექტები; 

დ. მყარი ნარჩენების გადამუშავების სისტემა; 

ე. კავშირგაბმულობა და კომუნიკაციები; 

ვ. საბანკო-საფინანსო ობიექტები; 

ზ. სამედიცინო დაწესებულებები და ა.შ. 

მომსახურების ობიექტებს განეკუთვნება: 

ა. განთავსება; 

− კურორტები, 
− სასტუმროები; 
− კემპინგები, 
− მოტელები; 
− სასტუმრო სახლები და ა.შ. 

ბ. კვების ობიექტები; 

გ. სატრანსპორტო ორგანიზაციები; 

დ. ტურსააგენტოები და ტუროპერატორული კომპანიები; 

ე. სხვადასხვა ტიპის მაღაზიები; 

ვ. დასასვენებელი და გასართობი ობიექტების მთელი ინფრასტრუქტურა; 

ზ. სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსები და ა.შ, 

იგივე სისტემა შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ტურიზმის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა - მტბ (რამდენადაც არსებობს ასეთი მიდგომაც - რუსეთი; იხ. სქემა #1 
ქვემოთ), რომელიც წარმოადგენს ორგანიზებული ტურიზმის განვითარების საფუძველს. 

ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას განეკუთნება: ტურისტული ფირმები 
(ტუროპერატორები და ტურაგენტები), სასტუმროები, ტურისტული ბაზები, კვების და 
ვაჭრობის ობიექტები, ავტოსატრანსპორტო საწარმოები, ტურისტული მოწყობილო-
ბებისა და აღჭურვილობების გამქირავებელი ორგანიზაციები, ტურისტული საგზუ-
რების სარეალიზაციო ბიუროები, საკონტროლო სამშენებლო სამსახურები (პუნქტები), 
ტურისტული კლუბები, სადგურები და ა.შ. 

მტბ-ს ობიექტების კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს სამი ძირითადი ნიშანი: 
მოწოდებული მომსახურების სახე, ეკონომიკური ელემენტები და სამეურნეო 
სუბიექტების საკუთრების სახე. 
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მთლიანად ტურისტული ინდუსტრია ეყრდნობა ბუნებრივი რესურსების ბაზას. 
ასეთი ბაზა უნდა იყოს ატრაქციული დამსვენებლებისთვის, უნდა ფლობდეს 
ხელუხლებელ ბუნებრივ სახეს.  ბუნებრივი ტერიტორიები უნდა იყოს:  

ა) შესაბამისი ზომის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ტურისტებით გადავსება, 
და  

ბ) დაცული სხვადასხვა რისკებისაგან, როგორებიცაა მაგ: დანაგვიანება,  
მოწამვლა მცენარეებით, საშიში მხეცებისა და მწერების არსებობა. ტურიზმის 
განვითარება უნდა სწარმოებდეს იმ რეგიონებში, რომლებიც დაცულია 
სტიქიური უბედურებისაგან (წყალდიდობა, გვალვა, მიწისძვრა და მეწყერი). 

სქემა #1 

 

- ტურიზმის ინდუსტრიის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე 

ტურიზმი _ ეს არის ინდუსტრია, რომელიც თავის თავში მოიცავს საქმია-
ნობის მრავალ სახეობას. ტურიზმის ინდუსტრიის ყველა სეგმენტი ურთიერთ¬კავ-
შირშია და დამოკიდებული არიან ერთმანეთზე. მაგ: სამთო-სათხილამურო კურორ-
ტის წარმატება დამოკიდებულია მოთხილამურეთა აყვანაზე დაშვების ადგილზე 
(ფერდობზე), განთავსების, კვებისა და მომსახურების სხვა სახეობათა დონეზე, რაც 

ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

მოწოდებული მომსახურების 
სახის მიხედვით 

ეკონომიკური 
ელემენტები 

კუთვნილების ფორმის 
მიხედვით 

ტურისტული ფირმა, 
რომელიც სთავაზობს 
მომსახურების სრულ 

კომპლექსს 

ძირითადი 
ფონდები

ორგანიზაციები, რომლებიც 
ანხორციელებენ: 

_ მგზავრობის ორგანიზაციას; 
_ განთავსების ორგანიზაციას; 
_ კვების ორგანიზაციას; 
_სატრანსპორტო 
მომსახურებას; 

სხვა ორგანიზაციები  
(სასწავლო დაწესებულებები, 

კლუბები და სხვა) 

საბრუნავი 
ფონდები

საკუთარი ტურისტული 
ფირმები 

სამეურნეო 
სუბიექტიდან 

არენდირებული 
კომპანია

მოქალაქეებისაგან  

არენდირებული 
კომპანია 
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ტურიზმის საფუძვლები

არსებითია ტურისტების დასვენების მთელი პერიოდის განმავლობაში. მცირე 
საწარმოები, რომლებიც დაკავშირებული არიან სამთო-სათხილამურო კურორტებთან, 
მოქმედებენ როგორც დამოუკიდებელი საწარმოები, თუმცა სინამდვილეში ისინი 
ერთმანეთზე არიან დამოკიდებული. ეს ურთიერთდამოკიდებულება მოითხოვს 
ერთობლივ ძალისხმევას, თუმცა მათი ბიზნესი კონკურენციას უწევს ერთმანეთს და 
იბრძვის მომხმარებელთაა ბაზრისათვის, რაც გარკვეულად აძნელებს 
თანამშრომლობას.  

ტურიზმი, საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის, დიდი ხანია რაც წარმო-
ადგენს ერთერთ ყველაზე შემოსავლიან და ინტენსიურად განვითარებად დარგს, 
რომელზეც მოდის საერთაშორისო შემოსავლის 10%. ტურიზმის შემოსავლიანობის 
ზრდის ტემპის მაჩვენებლად გამოდგება შემდეგი პარამეტრები: თუ 1950 წელს მსო-
ფლიო ტურიზმის შემოსავალი შეადგენდა 2.1 მილიარდ დოლარს, უკვე 1998 წელს 
მან შეადგინა 444.7 მილიარდი დოლარი, ხოლო უკვე 2018 წელს - 1 300 მილიარდი 
დოლარი.. 

მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში ცხოვრების დონის ამაღლება განაპირო-
ბებს დასაქმებულთა საშვებულებო დროის ზრდას (თუმცა უკანასკნელ პერიოდში 
აქაც არის საინტერსო ტენდენცია – დამსაქმებლებს ურჩევნიათ შვებულება მოგცენ 
არა ერთად, მთელი პერიოდით, არამედ 7-10 დღიან მონაკვეთებად და წლის 
სხვადასხვა დროს) და საპენსიო უზრუნველყოფის მაღალ დონეს. ამავე ქვეყნებში 
საპენსიო ასაკი იწყება შედარებით ადრე (სულ ახლახან ჩინეთმა ეს ასაკი „ჩამოიყვანა“ 
50-55-ზე), იზრდება ფინანსურად დამოუკიდებელი ადამიანების, ადექვატურად – 

მარტოხელების რიცხვი, იზრდება `საქმიანი~ (მომუშავე) ქალების რაოდენობა 
(როგორც შედეგი – გვიანი ქორწინება, უშვილო ან ერთშვილიანი ოჯახები) და ა.შ. 
ყოველივე ეს ზრდის მოგზაურობის მსურველთა რიცხვს. 

მსოფლიო ტურიზმის სადღეისო პროცესებიდან შეიძლება გამოიკვეთოს ასეთი 
ტენდენციები: 

1. ტურისტულ პროდუქტზე, საერთაშორისო მასშტაბით, მკვეთრად იზრდება 
მოთხოვნა და მისი განვითარების პერსპექტივები; 

2. ტურისტული ინდუსტრიის ცალკეული დარგები წინმსწრები ტემპით 

ვითარდება; 

3. ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაში მკვეთრად იზრდება საერთაშორისო 
ტურიზმის როლი; 

4. ცვალებადი ბუნება ახასიათებს შემომყვანი და გამყვანი ტურიზმის 
გეოგრაფიულ სტრუქტურას. 

სერიოზული გარდატეხა მოხდა მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე XX საუკუნის 
70-ან წლებში – შეიცვალა მოთხოვნა ტურისტული პროდუქტისადმი, რამდენადაც 
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შეიცვალა მიდგომა ე.წ. ̀ თავისუფალი დროის~ გამოყენებისადმი. მიზეზი ̀ ცხოვრების 
დონის~ მაჩვენებლების მკვეთრი და დინამიური ზრდაა, რაც განაპირობებს არა 
უბრალოდ მოგზაურობის, შთაბეჭდილებისა და სიამოვნების მიღების სურვილს, 
არამედ გამოკვეთილი (დაუვიწყარი) შთაბეჭდილებისა და დახვეწილი (მაღალი 
კლასის) სიამოვნების მიღების სურვილს.  

მსგავსი მოტივაციური ცვლილებები ადექვატურად აისახება ტურისტული 
მოთხოვნილების ფორმირებაზე. შედარებით დაბალი ტემპით გააგრძელა განვითარება 
მასობრივი ხასიათის მოთხოვნებმა. ტურისტული კატეგორიების სეგმენტს 80-ანი 
წლებიდან აქტიურად დაემატა ახალი – შედარებით დაბალი შემოსავლების მქონე 
კატეგორია (მანამდე მხოლოდ ელიტარული საზოგადოება და ე.წ. `საშუალო კლასი~ 
დომინირებდა). ბაზარზე ცვლილებებს განსაზღვრავდა არა მოთხოვნის დონე, არამედ 

ტურისტული მოთხოვნილებების ხასიათი. მასობრივი ტურიზმი, თავისი 
სტანდარტული ფორმებით, იცვლება დიფერენცირებული ტურიზმით; ამოსავალი 
ხდება კონკრეტული ტურისტის (ინდივიდის) მოთხოვნილება. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ არსებობს 
გამოკვეთილი კავშირი ქვეყნის საერთო ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ტურიზმის 
განვითარების ტენდენციებს შორის. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის ექსპერტების პროგნოზის თანახმად, 

მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრია მოგზაურობებისა და ექსკურსიების მუდმივად 

მზარდი მოცულობების ფაზაში შედის, რაც ზრდის კონკურენციას მიმღებ ქვეყნებსა 
და რეგიონებს შორის. ამასთან ერთად სერიოზულად იზრდება მომსახურების 
ხარისხზე კარგად ინფორმირებული საზოგადოების ხვედრითი წილი, რომელთა 
ძირითადი მოთხოვნა მაღალი ხარისხი და უსაფრთხოებაა. მსოფლიო ტურისტული 
ბაზრის პერსპექტივა ასევე უახლოეს საინფორმაციო ტექნოლოგიებზეა 
დამოკიდებული. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის ექსპერტების პროგნოზით, 

ტურისტული მოგზაურობების რიცხვი მსოფლიოში 2010 წლისათვის გაორმაგდა და 
ტურისტული ჩამოსვლების რიცხვმა მილიარდს მიაღწეია, რომელთაგან ნახევარზე 
მეტი (546 მილიონი) ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაზე მოვიდა, სადაც 
შეიმჩნევა ტურიზმის განვითარების დინამიური ზრდა. 

ბევრ ქვეყანაში ტურიზმი წამყვანი დარგია, ვითარდება ძალზე მაღალი ტემპით 

და აქვს ძალზე დიდი სოციალური და ეკონომიკური მნიშვნელობა, რადგანაც: 

_ ზრდის ადგილობრივ შემოსავლებს; 

_ ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს; 

_ ავითარებს ყველა დარგს, რომელიც დაკავშირებულია ტურისტულ მომსა-
ხურებასთან; 
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_ ტურისტულ ცენტრებში ავითარებს სოციალურ და საწარმოო ინფრას-
ტრუქტურას; 

_ ააქტიურებს ხალხური კულტურის ცენტრების საქმიანობს და ეროვნული 
კულტურის განვითარებებას; 

_ უზრუნველყოფს ადგილობივი მაცხოვრებელის ცხოვრების დონის ამაღ-
ლებას; 

_ ზრდის სავალუტო შემოსავალს; 

სახელმწიფო ეკონომიკაზე ტურიზმს დადებითი ზეგავლენის მოხდენა შეუძ-
ლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ქვეყანაში ვითარდება ყოველმხრივ; ანუ არ 
გარდაქმნის ქვეყნის ეკონომიკას მომსახურების ეკონომიკად. სხვა სიტყვებით 

ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობა გულისხმობს, რომ ტურიზმი ქვეყანაში 
სოციალურ – ეკონომიკური კომპლექსის სხვა დარგებთან ერთად და მათ პარალე-
ლურად უნდა განვითარდეს.   

საერთაშორისო ტურიზმის ინტენსიური და სტაბილური ზრდა ნათლად მეტ-
ყველებს, რომ მას შემდეგ რაც ის განვითარდა, მან მოიცვა უფართოესი მასები. 

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის (ტმო) მონაცემების თანახმად ოცდამე-
ერთე საუკუნის დასაწყისში (2000-2019)  საერთაშორისო ტურიზმის ძირითადი 
სტატისტიკური მონაცემები რეგიონებისა და წამყვანი ქვეყნების მიხედვით შემდეგი 
სახით გამოიყურებოდა: 

 ცხრილი 1 

რეგიონები  

2000 2015 2019 

შემოსვლა 
(მლნ) 

შემოსავალი 
(მილიარდი) 

შემოსვლა 
(მლნ) 

შემოსავალი 
(მილიარდი) 

შემოსვლა 
(მლნ) 

შემოსავალი 
(მილიარდი)

სულ 698,8 475,8 1 186 1 260 1400 1700 

აფრიკა 27,6 (4%) 10,5 (2,2%) 53 (5%) 33 (3%) 67 (5%) 38 (3%) 

ამერიკა 129 (18,5%) 136,4 (28,7%) 193 (16%) 304 (24%) 216 (15%) 334 (23%) 

აზია, ოკეანეთი 111,9 (16%) 82,5 (17,3%) 279 (24%) 418 (33%) 348 (25%) 435 (30%) 

ევროპა 
(+თურქეთი, 
რუსეთი,  ) 

403,3 
(57,7%) 

231,5 (48,6%) 608 (51%) 451 (36%) 710 (51%) 570 (39%) 

ახლო 
აღმოსავლეთი 

20,6 (2,9%) 9,7 (2,0%) 53 (4%) 54 (4%) 60 (4%) 73 (5%) 
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ცხრილი 2 

ტურისტული ქვეყნების წარმატება იზომება არამხოლოდ ჩასული ტურისტების 
რაოდენობით, არამედ მათგან მიღებული მოგებით და შემოსავლებით. 

ქვემოთმოყვანილ ცხრილში მოცემულია ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 
მსოფლიოს მოწინავე ტურისტულ ქვეყნებში: 

ცხრილი 3 

 ქვეყანა
   

მილიონი 
(2007) 

მილიონი 
(2006) 

მილიონი     
(2014)  

მილიონი   
(2015)  

მილიონი     
(2018) 

1 საფრანგეთი 81.9 78.9 83,7 84,5 89.0 
2 ესპანეთი 59.2 58.2 64,9 68,2 83.0 
3 აშშ 56.0 51.0 75,0 77,5 80.0 
4 ჩინეთი 54.7 49.9 55,6 56,9 63.0 
5 იტალია 43.7 41.1 48,6 50,7 62.0 
6 დიდი 

ბრიტანეთი 
30.7 30.7 32,6 34,4 

36,0 

7 გერმანია 24.4 23.5 33,0 35,0 39,0 
8 უკრაინა 23.1 18.9    
9 თურქეთი 22.2 18.9 39,8 39,5 46.0 
10 მექსიკა 21.4 21.4 29,3 32,1 41.0 
10 რუსეთი   29,8 31,3  
 ტაილანდი     38,0 

 ქვეყანა მილიარდი     
(2006) 

მილიარდი     
(2007) 

მილიარდი     
(2014) 

მილიარდი     
(2015) 

მილიარდი     
 (2018) 

1 აშშ 85.7 96.7 191,3  204,5  214,0 
2 ესპანეთი 51,1  57.8 65,1  56,5  74,0 
3 საფრანგეთი 46,3  54.2 58,1  45,9  67,0 
4 იტალია 42.7 $38.1  45,5  39,4  49,0 
5 ჩინეთი 41.9  $33.9  105,4  114,1  40,4/131,0 
6 დიდი ბრიტანეთი 37.6  $33.7 46,5  45,6  52,0 
7 გერმანია 36.0  $32.8  43,3  36,9  43,0 
8 ავსტრალია 22.2  $17.8  45,0 
9 ავსტრია 18.9  $16.6     
10 თურქეთი 18.5  $16.9     
 ტაილანდი 38,4  44,6  63,0 
 ჰონგ-კონგი 

(ჩინეთი) 38,4  36,2  36,7 

 მაკაო (ჩინეთი)  42,6  31,3  40,2 
 იაპონია     41,1 
 ტაივანი (ჩინეთი)     13,7 
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კარგად დავუკვირდეთ ბოლო ორ ცხრილს. ჩვეულებრივი სტატისტიკური 
მონაცემები კარგად გვიჩვენებენ, თუ რა ხდება ტურიზმის მსოფლიო ბაზარზე, რამდენად 
დინამიურია იგი და როგორ სტრატეგიას ირჩევენ მოწინავე ტურისტული ქვეყნები, 
როგორ იცვლება საერთო სურათი. რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება უკანასკნელი 4 
წლის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე? 

- ტურისტების რაოდენობა ძირითადი ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით 
გარკვეულ მზარდ სტაბილობას ინარჩუნებენ (ცხრილი 1). ჩინეთში ზრდის ტემპის 
შემცირებამ (2006-2010 წლებში) შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს და უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ცალკე იანგარიშება 
მაკაო და ჰონგ კონგი. ერთადერთი სერიოზული ცვლილება აქ თურქეთის 
სტაბილური დაწინაურება და დიდი ბრიტანეთის შედარებითი ჩამორჩენაა, ასევე 
უკრაინის გამოთიშვა ათეულიდან, რაც ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური 
მდგომარეობით არის გამოწვეული; 

- ყველა ქვეყანა სერიოზულ ყურადღებას უთმობს ტურიზმის რენტაბელობის და, 
აქედან გამომდინარე, შემოსავლების ზრდას. ამ პარამეტრების მიხედვით, 
როგორც მეორე ცხრილიდან ჩანს, მხოლოდ პირველმა სამეულმა შეინარჩუნა 
თავისი პოზიციები. აქ უაღრესად საინტერესოა ჩინეთისა და მისი 
დამოუკიდებელი ერთეულების (მაკაო, ჰონგ კონგი) მაჩვენებლები; 

- ჩვენთვის, როგორც ტურიზმის განვითარებაზე ორიენტირებული ქვეყნისათვის, 
უაღრესად საინტერესო და აუცილებლად გასათვალისწინებელია ორი დიდი 
მეზობელი ქვეყნის (თურქეთი, რუსეთის ფედერაცია) ზრდის ტემპები, 
რამდენადაც ეს ფაქტორები გარკვეულად აისახება ჩვენთან ტურისტული 
ნაკადების შემოსვლის ტენდენციებზე, თუ დიდი დაკვირვებით არ შევარჩიეთ ის 
პროდუქცია, რაც შეგვიძლია შევთავაზოთ საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარს. 
ასევე საჭიროა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ძალზე სწრაფი დაწინაურების 
მიზეზების კვალიფიციური ანალიზი. 
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დასკვნა 

მოდით, ტრადიციულად შევაჯამოთ ყველაფერი ის, რაზეც აღნიშნულ თავში იყო 
საუბარი: 

− ვფიქრობთ აღარ არის სადაო ის საკითხი, რომ ტურიზმი, ტურისტული 
ინდუსტრია მთლიანად, უაღრესად მრავალმხრივი, მრავალასპექტიანი, 
მრავალკომპონენტიანი ბიზნესია, რომელსაც ახორციელებენ ერთმანეთთან 
იურიდიულ-სამართლებრივი ფორმებით დაკავშირებული კომპანიები და 
კერძო პირები, რომელთა ერთობლივი საქმიანობის უმთავრესი მიზანი - ეს არის 
მათი ერთობლივი განკარგვის სივრცეში მოხვედრილი ვიზიტორის/ტურისტის 
მაქსიმალური კმაყოფილება; 

− აღნიშნულთან ერთად, ისიც ფაქტია, რომ ამ უზარმაზარ ტურისტულ 
„ორკესტრს“ ყავს თავისი ვირტუოზი კომპოზიტორი, რომელიც ქმნის იმ 
საოცრებას, რასაც ტურისტული მომსახურების მიზნობრივ-თემატური 
პროგრამა, ან უბრალოდ ტურისტული პროდუქტი ჰქვია; 

− ტურისტული პროგრამა, რეალიზაციის პროცესში მონაწილე სუბიექტების 
რაოდენობისა და მათი, ქვეყნის ტერიტორიაზე, განფენა-განლაგების 
მიუხედავად, უნდა ერთ გარკვეულ სტანდარტს შეესაბამებოდეს, რომელიც 
კონკრეტული ტურისტული ჯგუფის ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს; 

− ტურიზმის განვითარება, როგორც კომპლექსური პროცესი, რომელიც თავის 
თავში, როგორც ეკონომიკურ-მმართველობით „კლასტერში“, აერთიანებს 
ქვეყნის ეკონომიკის არა ერთი დარგის პარალელური და ზოგჯერ აუცილებლად 
წინმსწრები განვითარების პარალელურ პროცესებს, ძალზე მაღალი დონის 
შემოსავლებს აძლევს თითქმის ყველა ქვეყანას და დადებითად წყვეტს ისეთი 
ტიპის სოციალურ პრობლემას, როგორიც არის დასაქმება; 

− აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადი ერთიანობის მიუხედავად, 
ტურისტული ინდუსტრიის კონკრეტული წარმომადგენლები (როგორც 
იურიდიული, ასევე კერძო პირები) გარკვეული სისტემური სტუქტურის ქვეშ 
არიან დალაგებულები, სადაც ნათლად არის გამოკვეთილი ტურისტული 
ინდუსტრიის „ძირითადი“, „დამატებითი“ და „დამხმარე“ სეგმენტები, 
რომელთა შორის ტურისტის მუდმივი „ტრიალი“ ქმნის შემოსავლების 
„მულტიპლიკაციის ეფექტს“, რომელიც მინიმუმ ერთი-სამად ზრდის ძირითად 
(გეგმიურ) შემოსავლებს.  
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შექმნის დღიდან 
ქრისტიანულ, შემდგომ 
მუსულმანური რელიგიის ეს 
უდიდესი და ულამაზესი 
ტაძარი თურქეთშია (აია-
სოფია); მისი ინტერიერი, 
როგორს არქიტექტურულად, 
ასევე მოზაიკური 
მოპირკეთების 
თვალსაზრისით ერთ-ერთი 
საუკეთესოა მსოფლიოში. 

 

 

 

გელათის სამონასტრო 
კომპლექსი საქართველოს 
უდიდესი მეფის, დავით 
აღმაშენებლის პერიოდშია 
აგებული, როგორც 
ორიგინალური ქართული 
არქიტექტურის აღორძინების 
ერთ-ერთი შესანიშნავი 
ნიმუში. უფლის ძალით 
გადარჩენილი და შემდგომ 
კინარამ პირვანდელი ფორმით 
აღდგენილი ფრესკული 
მოხატულობე სრულ 
წარმოდგენას გვიქმნის იმისა, 
თუ როგორ იყო მოხატული 
ქართული ტაძრები. 
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თავი 2. 

ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი სექტორი 
 

წინამდებარე თავის მიზანი: 

 ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი კომპონენტების (ტურისტების განთავსება, 
ტრანსპორტირება, კვება) გამოკვეთა, მათი სისტემატიზაცია და ფუნქციური 
პოზიციების დალაგება; 

 განთავსების სისტემის ტიპოლოგიაში, ხარისხობრივ სტრუქტურასა და 
არქიტექტურულ-სივრცითი გადაწყვეტის  სპეციფიკაში გარკვევა; 

 კვების სისტემის ტიპებსა და კლასებში, მასპინძლობისა და კონკრეტული მენიუების 
ნაირსახეობაში გარკვევა; 

 სატრანსპორტო სისტემის სხვადასხვაობის, სპეციფიკურობისა და თითოეული 
სახეობის განსაკუთრებულობაში გარკვევა. 

 

მაჩუ-პიქჩუ - დღემდე ბოლომდე ამოუხსნელი, ინკების უდიდესი ცივილიზაციის, ერთ-ერთი 
საოცრება, ზღვის დონიდან 2400 მეტრის სიმაღლეზე გაშენებული ფანტასტიკური ქალაქი, რომლის 
საერთო გეგმარება, ტერიტორიული ზონირება, თითოეული ობიექტის განსაკუთრებული 
არქიტექტურა და ასევე დღემდე აუხსნელი სამშენებლო (ქვების პოლიგონალური/მრავალკუთხა 
წყობა) ტექნიკა უფრო მეტ კითხვას ბადებს, ვიდრე იძლევა პასუხებს - კი მაგრამ ვინ, როგორ, რით, 
როდის? 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 

- განთავსების სისტემა 
 განთავსების საშუალებების თანამედროვე ტიპოლოგია და კლასიფიკაცია; 
 სასტუმროებისა და განთავსების სხვა საშუალებების კლასიფიკაცია; 
 განტავსების საწარმოების ძირითადი სამსახურები; 
 სასტუმრო საწარმოს შენობა-ნაგებობა, აღჭურვილობა, სატავსები და 

სასტუმროების საცხოვრებელი ნაწილი. 
- კვების სისტემა 
 კვების საწარმოთა ტიპები და კლასები; 
 მენიუს სახეები; 
 გამასპინძლების სახეები 

- ტრანსპორტის სისტემა 
 სატრანსპორტო მომსახურების როლი და ადგილი ტურისტულ ბაზარზე; 
 საჰაერო ტრანსპორტი ტურისტულ გადაყვანებში; 
 ავტოტრანსპორტი ტურიზმში; 
 სარკინიგზო მოგზაურობები; 
 გემით მოგზაურობის ორგანიზაცია 

 

შესავალი 

ტურისტულ ინდუსტრიაზე, მის სტრუქტურასა და კლასიფიკაციაზე ზოგადი 
წარმოდგენა უკვე შევიქმენით. ჩვენთვის ისიც ნათელია, რომ ტურისტული მომსახუ-
რების პაკეტის შემუშავებისას, მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის რეკომენდა-
ციების თანახმად, ძირითად მომსახურებაში, რაც გულისხმობს წინასწარ უკვე გადახ-
დილ/გარანტირებულ მომსახურებას, აუცილებლად უნდა შედიოდეს განთავსება, ტრან-
სპორტირება და კიდევ 1 სერვისი, რაც 95%-ანი ალბათობით, ყოველთვის არის კვება, 
თუმცა მისი სპეციფიკების გათვალისწინებით - სრული, არასრული პანსიონი და ა.შ. 

წინამდებარე თავის საფუძვლიანი გაცნობის შემდეგ, ჩვენი აზრით, უნდა ჩამოგი-
ყალიბდეს საკმაოდ ორგანიზებული და სისტემური წარმოდგენა იმასტან დაკავშირებით, 
თუ რა როლის შესრულება შეუძლია „ერთიანი ტურისტული კმაყოფილების შექმნის 
პროცესში“ ტურისტული ინდუსტრიის ცალკეულ, ყველაზე მნიშვნელოვან მონაწილე-
ებს. თქვენ გაეცნობით მათი ფორმირების ისტორიას, პირველი ცალკეული ობიექტე-
ბიდან, დღევანდელ - ტრანსკონტინენტალურ ჰაბებად და ბრენდებად; გაეცნობით 
თითოეული მათგანის შიდა სტრუქტურას, მომსახურების სისტემასა და სფეციფიკას. 

1750 წლიდან 1850 წლამდ, ანუ სამრეწველო რევოლუციის პერიოდში მოხდა ფარ-
თო ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებები და წარმოიქმნა მასობრივი ტურიზმის 



422
3 

 

საფუძვლები. სოფლის მეურნეობის მუშაკები მანუფაქტურული წარმოებისა და ცხოვ-
რების სტილზე გადადიოდნენ, წარმოიქმნა საზოგადოების საშუალო ფენა და მათი მოთ-
ხოვნები მოგზაურობაზე ისევე, როგორც თავისუფალი დროის გატარებასა და 
დასვენებაზე. 

სამრეწველო რევოლუციის პერიოდში შეიქმნა ორთქლის ძრავა, რითაც მოძრაობ-
დნენ მატარებლები და გემები. პროფესიულმა ცვლილებებმა თან მოიტანა სოციალური 
ცვლილებები, რაც ძირითადად განპირობებული იყო საშუალო კლასის წარმოქნითა და 
გაფართოებით. მათ გართობისა და დასვენებისათვის უფრო მეტი დრო მიეცათ და 
მოთხოვნილება გაუჩნდათ ემოგზაურათ. 

დასასვენებელი ტურისტული მოგზაურობები ძირითადად ერთდღიანი იყო. 
რადგან შეზღუდული შემოსავლები და კვირაში ხუთდღიანი მუშაობა მეტის საშუალებას 
არ იძლეოდა. XIX საუკუნის ბოლოსათვის დასაქმებულმა ადამიანებმა შემოიღეს 
ყოველწლიური შვებულებები. ამ დროში ისინი გაურბოდნენ ქალაქის სიმჭიდროვეს, 
სიბინძურეს და მიდიოდნენ მინერალური წყლების კურორტებსა და ზღვის 
სანაპიროებზე. დასასვენებელი ადგილების რაოდებობა, რომლებსაც ადრე მხოლოდ 
მდიდარი ადამიანები სტუმრობდნენ, გაიზარდა. ამის მიზეზი სწორედ საშუალო ფენის 
აღზევება გახდა. კურორტებისათვის საშუალო კლასი გაცილებით დიდ ბაზარს 
წარმოადგენდა, ვიდრე მცირერიცხოვანი მდიდარი არისტოკრატები, ამიტომაც კურორ-
ტებზე თანდათანობით დაიწყეს ჩამოსვლა საშუალო ფენის წარმომადგენლებმა. 

სასტუმრო ინდუსტრიის პირველი ორგანიზაციების წარმოქმნა უკავშირდება 
ძველ რომს (დაახლოებით 50 წელი ჩვენს ერამდე). უზარმაზარ იმპერიაში მრავლად 
იყვნენ ჩინოვნიკები (სახელმწიფო მოხელეები) და ვაჭრები, რომლებიც ხშირად 
მოგზაურობდნენ. მათი მიღებისა და განთავსებისათვის ძირითად მაგისტრალებზე, 
ქალაქებსა და სოფლებში დაიწყეს ფუნდუკების აშენება. 

აღორძინების პერიოდში ევროპის ეკონომიკის მძლავრმა განვითარებამ, ახალი 
ხელობების გაჩენამ და სახელმწიფოთაშორისი პოლიტიკური და სავაჭრო 
ურთიერთობების განვითარებამ ხელი შეუწყო ფუნდუკების ქსელის გაფართოებას. 

ინგლისელებს, რომლებიც მოგზაურობდნენ ევროპაში, ან გადასახლდნენ 
ამერიკაში, თან მიჰქონდათ ტავერნებისა და ფუნდუკების მშენებლობის ტრადიციები, 
რითაც საფუძველი ჩაუყარეს თანამედროვე სასტუმროების მშენებლობას. 

სატრანსპორტო კომპანიები და ორგანიზაციები - ეს არის საერთაშორისო 
ტურისტული ბაზრის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. დღეისათვის 
ტურიზმში ტარანსპორტის ძირითად სახეებს წარმოადგენს: ავიაცია (შეიძლება ითქვას, 
რომ ამ პროცესში ერთვება კოსმონავტიკაც), ავტომობილები და ავტობუსები, საზღვაო და 
სამდინარო თბომავლები, რკინიგზა. ისტორია კი ყველაზე ძველი სახეობებით -
შეკაზმული ცხენები, ნავები და ბორბლებიანი საზიდრები, იწყებოდა. 
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ანალოგიური ისტორიული გზა გაიარა კვების ინდუსტრიამ პირველი მარტივი 
სასადილოებიდან ულტრათანამედროვე რესტორნებით, რომლებსაც გააჩნიათ 
მომსახურების პრაქტიკულად შეუზღუდველი არჩევანი - მთავარია გადამხდელის 
ინტერესი. 

თუმცა მაინც ჯობია კვალიფიციურ ენაზე და დალაგებული შინაარსით გავეცნოთ 
ყოველივეს და შემდგომ გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები. 

ისტორიული ციხე-სოფელი მუცო ჯერ არ არის შეტანილი მსოფლიო კულტურული 
მემკვიდრეობის საგანძურში, მაგრამ ეს მას ხელს არ უშლის იყოს ჩვენი სამშობლოს საამაყო და 
გმირული ისტორიის ერთ-ერთი უკვდავი ძეგლი, რომელიც დღემდე ამაყად დგას (2013-16 
წლებში მისი 80%-ანი აღდგენა-რეაბილიტაცია მოხდა) ჩვენი ქვეყნის ისტორიული საზღვრის 
სიახლოვეს და მტერსაც და მოყვარესაც (აქვე, მის ძირში გადის ერთ-ერთი ინტენსიური ეკო 
მარშრუტი) „თავის ენაზე ესაუბრება“! 
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−  განთავსების სისტემა 

პირველი სასტუმროები მოგზაურთათვის, შორეულ წარსულში, ჩვენს ერამდე 2000 
წლის წინ წარმოიშვა, ძველ აღმოსავლურ ცივილიზაციებში, რომლებიც ძველი 
საბერძნეთის და განსაკუთრებით ძველი რომის დროს განვითარდნენ. ისინი სხვადასხვა 
დროს სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებოდა : ხანი, იამი,  ინი, ქარვასლა,  საფოსტო 
სადგურები. ეს იყო სასტუმროების „წინაპარი“ მოგზაურებისათვის, ვაჭრებისათვის, 
მომლოცველებისათვის, მსახიობებისათვის, ოლიმპიურ თამაშებში და სხვა სპორტულ-
სანახაობრივ ღონისძიებებში მონაწილეებისა და დამსწრეთათვის  და სხვ. 

  სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ისტორიული ეტაპები (სტუმრის  მიღება, 
ბიზნესი) ასახავს მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარებას, იმპერიალისტური ომები, 
მეოცე საუკუნის დიდი დეპრესიები აქვეითებდა მის განვითარებას (იხ დანართი  8). 

საერთაშორისო ურთიერთობების, ვაჭრობის, ხელოსნობის განვითარება, ტექნიკური 
რევოლუცია და აღმოჩენები, იყო კატალიზატორი სასტუმრო ინდუსტრიის ზრდისა. 

სამრეწველო რევოლუციის შემდეგ, მე-18 ს-ში და განსაკუთრებით მე-19 ს-ში, 
როდესაც გაჩნდა თბომავალი, ორთქმავალი და რკინიგზა, ამან ხელი შეუწყო მასობრივი 
ტურიზმის განვითარებას. გაიზარდა ურბანიზაციული პროცესები, გადასახლება 
ევროპიდან ამერიკაში,  რამაც გამოიწვია ტურიზმის განვითარება. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, საავტომობილო და სავიაციო ტრანსპორტის 
განვითარებამ, გამოიწვია ტურიზმის ბუმი მთელ მსოფლიოში. სასტუმრო ბაზა გადაიქცა 
მომსახურების ინდუსტრიად, რომელიც ტურისტს სთავაზობდა მთლიან ნაკრებს 
მომსახურებისას, რომელშიც შედიოდა კვება, დასვენება, გართობა და  სხვ. სასტუმროებს 
ჰქონდა ნომრები, რომელიც გათვალისწინებული იყო დროებითი ცხოვრებისათვის, 
ისინი  დროდადრო იქცეოდნენ ტურისტულ კომპლექსად. მთლიან სერვისიანი 
სასტუმრო, რომელშიც არის  მრავალფეროვანი მომსახურება, სასტუმროები 
ავტოტრასებზე, აეროპორტებთან, რკინიგზის სადგურთან, ასევე სასტუმროები საქმიანი 
ადამიანებისათვის, სავაჭრო  და ადმინისტრაციულ ცენტრებში,  საკურორტო სასტუმ-
როები, პანსიონატები, კონგრეს-ოტელები, კონგრეს-ცენტრები, სასტუმრო „ლუქსის“ 
აპარტამენტები,  სასტუმრო სამორინეები, კემპინგები, ახალგაზრდული სასტუმროები, 
საერთო საცხოვრებლები,  სახლები მონადირეებისათვის, მეთევზეებისათვის - ეს არის 
სასტუმროების მიზნობრივი  საქმიანობის  არასრული ჩამონათვალი.  

   შენარჩუნებულია  სპეციალიზებული სასტუმროების, (ბაზრის სეგმენტაცია, 
სასტუმროების მომსახურება), მცირე და ფეშენებელური სასტუმრო გიგანტების, ასევე 
სასტუმროების, რომლებიც განლაგებულია განუმეორებელ და უჩვეულო ადგილას, 
ზრდის ტენდენციები. 
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    სასტუმროები ხდებიან პიონერები ტექნიკის  უკანასკნელი მიღწევების 
დანერგვაში. ისინი აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით. თანამედროვე სასტუმრო 
ხდება 21 ს-ის ტურიზმის ინდუსტრიის ბაზა. 

 

 განთავსების საშუალებების თანამედროვე ტიპოლოგია და კლასიფიკაცია 

მტო-ის განმარტებით, განთავსების საშუალება არის ნებისმიერი ობიექტი, 
რომელიც გამოიყენება ტურისტების რეგულარული ან ეპიზოდური ღამის გასათევად. 
ამასთან, სასტუმროები განიხილება როგორც განთავსების მთავარი  კლასიკური  ტიპი, 
რომელსაც აქვს სპეციფიკური ნიშნები: 

•  სანომრო ფონდი, რომელიც აღემატება განსაზღვრულ მინიმუმს; 

•  აუცილებელი მომსახურების ნაკრები (ნომრის დალაგება, ყოველდრიურად 
საწოლების მოწესრიგება, მომსახურება ნომერში); 

•  დამატებითი მომსახურების განსაზღვრული ასორტიმენტი.                                                  

მტო-ის  რეკომენდაციით, აუცილებელია ყველა სასტუმრო დაყოფილი იყოს 
კლასებად და კატეგორიებად, რომლებიც დამოკიდებულია კონკრეტულ აღჭურვი-
ლობასა და მომსახურების თავისებურებებზე.  

განთავსების საშუალებები კლასიფიცირდება  მთელი რიგი ნიშნებით. ერთ-ერთი 
ნიშანი ყოფს ყველა სხვა განთავსების საშუალებებს ორ ძირითად ტიპად: 

•  სასტუმრო ტიპის განთავსების საშუალებები; 

•  განთავსების  სხვა დამატებითი საშუალებები. 

სასტუმროები განსხვავდებიან ტევადობით. სასტუმროების ტევადობას 
განსაზღვრავს ადგილებისა და ნომრების რაოდენობა. მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებულია  
შემდეგი დაყოფა: 

•  მცირე სასტუმროები – 100 ადგილზე ნაკლები; 

•  საშუალო სასტუმროები – 100-დან 500 ადგილამდე; 

•  მსხვილი სასტუმროები 500 ადგილზე მეტი. 

ზოგიერთ ქვეყანაში კი, ნომრების მიხედვით, სასტუმროები ოთხ კატეგორიად 
იყოფა: 

•  მცირე (100-დან 150-მდე ნომერი);                                                                                                  

•  საშუალო (100-დან 300-400 ნომერი ); 

•  დიდი ( 300- დან  600-1000ნომერი); 

•  გიგანტური (1000-ნომერზე მეტი). 
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სასტუმროები კლასიფიცირდება ასევე ადგილმდებარეობის მიხედვით, 
მომსახურების დონით და ექსპლუატაციის რეჟიმით. 

განლაგების მიხედვით   გამოიყოფა შემდეგი სასტუმროები: 

•  სასტუმროები ქალაქის ცენტრში, წარმოდგენილია მაღალი ნაგებობებით, 
დახურული მანქანების სადგომით თვით სასტუმროში ან მის ახლოს; 

•  გზისპირა სასტუმროები, როგორც წესი დაბალ სართულიანია, ღია 
ავტოსადგომით, რესტორნით, სასადილოთი, სადაც არის მინიმალური 
საშუალებები  შეხვედრებისათვის, ზოგიერთ შემთხვევაში ღია საცურაო 
აუზით; 

•  სასტუმროები ქალაქის შემოგარენში  და აეროპორტებთან – დაბალ და საშუალო 
სართულიანია.  ავტომობილების ღია ავტოსადგომით,  დასვენების 
საშუალებებით,  საბანკეტო და საკონფერენციო დარბაზებით; 

•  მცურავი სასტუმროები, განლაგებულია ტურისტებისათვის, რომლებიც 
ისვენებენ ზღვის, მდინარის ან ტბის ნაპირას. მცურავი სასტუმროები 
ჩვეულებრივ თავსდება ნავმისადგომებთან თვალწარმტაც ადგილას. 
განლაგებულია ღირსშესანიშნავ ადგილებთან ახლოს. აუცილებლობის 
შემთხვევაში, შეიძლება გადატანილ იქნეს, ტურისტებთან ერთად, სხვა 
ნავმისადგომებთან. 

•  საკურორტო სასტუმროები განლაგებულია ქალაქგარეთ, ტერიტორიაზე 
რომელიც იყენებს ადამიანის ან ხელოვნურ  ღირსშესანიშნაობებს ტურისტების 
მოსაზიდად; ასეთი სასტუმროები ძირითად ემსახურებიან ტურისტებს, 
რომლებიც მოსული არიან დასვენებისა და გართობისათვის, ამიტომ 
საკურორტო სასტუმროებისათვის ტიპურია რეკრეაციული საშუალებების  
ფართო ნაკრები. მომსახურების საშუალებები, საკვებისა და სასმელის 
მიწოდება. საბანკეტო დარბაზები და  შეხვედრის ადგილები. საკურორტო 
სასტუმროები უწევენ თავის თავს რეკლამას, როგორც სპეციფიკური 
დასვენების საშუალებები. 

ასორტიმენტისა და ფასების  დონით, სასტუმროები, მატერიალურ ბაზაზე და 
პერსონალის ეფექტიან მომსახურებაზე დამოკიდებულებით, იყოფა რამდენიმე   ტიპად: 

•  იაფი სასტუმროები, შეზღუდული სერვისით, რომელსაც აქვს მომსახურების 
მინიმუმი, თუმცა ზოგიერთ სასტუმროს აქვს საკმაოდ ფართო მომსახურების 
ნაკრები, მაგრამ მომსახურების საშუალო დონე. 

•  მაღალი კლასის, ავეჯით კარგად აღჭურვილი სალონებით და საზოგადოებრივი 
თავშეყრის ადგილებით. ასეთი სასტუმროებისათვის დამახასიათებელია 
პერსონალის მაღალი პროცენტი ნომრებთან მიმართებაში. (ხანდახან ის აღწევს 
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შეფარდებას 1:1. თუმცა აქაც არიან ულტრათანამეროვე გიგანტები - მაგ.: ბურჯ-
ალ-არაბი დუბაიში, სადაც ეს თანაფარდობა 1:8 შეადგენს!). 

საექსპლუატაციო რეჟიმის მიხედვით განასხვავებენ სადღეღამისო და სეზონური 
ფუნქციონირების სასტუმროებს. 

სასტუმრო ბიზნესისათვის დამახასიათებელია განსაზრვრული ბაზრის სეგმენ-
ტზე აქცენტის გაკეთება. მიზანშეწონილია გამოვყოთ რამოდენიმე ტიპის სასტუმროები, 
რომელიც დამახასიათებელია თანამედროვე სასტუმრო ბაზისათვის. 

ლუქსის ტიპის სასტუმროს აქვს 100-დან 400-მდე ნომერი, როგორც წესი 
განლაგებულია ქალაქის ცენტრში. ყავს მაღალი დონის განსწავლული მომსახურე 
პერსონალი, ელიტარული პირობებია სასტუმროში ცხოვრებისათვის ძირითადად 
მსხვილი საწარმოს ხელმძღვანელთათვის, მაღალი დონის პროფესიონალებისათვის, 
კონფერენციის მონაწილეთათვის. 

მაღალი კლასის სასტუმროს აქვს 400-დან 2000 ნომრამდე, არის ქალაქში, 
სთავაზობს ფართო მომსახურების ნაკრებს. წარმოდგენილია განსწავლული 
პერსონსლით, საშუალოზე მაღალი ფასებით და ორიენტირებულია ბიზნესმენებზე, 
ინდივიდუალურ ტურისტებზე, კონფერენციის მონაწილეებზე და სხვ. 

საშუალო დონის სასტუმროები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ზომის, რომელიც 
დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე და მაქსიმალურად ცდილობს გამოიყენოს 
თანამედროვე ტექნოლოგიები, ფასები და საექსპლუატაციო ხარჯები დაბალია.  

სასტუმრო აპარტამენტებს აქვს სანომრო ფონდი 100-დან 400-მდე, ავეჯით 
აღჭურვილი ოთახებით და ფასებით, რომელიც დამოკიდებულია თვითმომსახურებაზე 
და ორიენტირებულია ძირითადად ბიზნესმენებზე და საოჯახო ტურიზმზე, რომლებიც 
სასტუმროში დიდი ხნით ჩერდებიან. 

ეკონომიური ტიპის სასტუმროები შეიძლება იყოს 10-დან 150-მდე სანომრო 
ფონდით, განლაგებულია ქალაქის ახლოს. ჰყავს  მცირე პერსონალი. იაფია, კარგად 
მოწყობილი ნომრები, კვების მომსახურების გარეშე, მომხმარებლები არიან საქმიანი 
ადამიანები, ინდივიდუალური ტურისტები, რომლებსაც არ ჭირდებათ მთლიანი 
პანსიონი. 

მოტელები, ტურისტებისათვის რომლებიც მოგზაურობენ ავტომობილით,  მათი 
სანომრო ფონდია 150-400 ნომრამდე, განლაგებულია ქალაქგარეთ, საავტომობილო 
გზებზე და ქალაქის შესასვლელებში. აქვს საშუალო დონის მომსახურება, პერსონალი 
მცირერიცხოვანია, საშუალო ფასებია, კვების მომსახურება  შესაძლებელია კაფეში ან 
სასადილოში. 

საკურორტო სასტუმრო,  რომელსაც აქვს 100-დან 500 ნომრამდე, განლაგებულია 
ზღვის, ოკიანის, მთის, ტბის ნაპირას, ქალაქიდან დაშორებით. აქვს მთლიანი ნაკრები 
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მომსახურებისა. მეტი, ვიდრე ქალაქის სასტუმროებშია. საშუალოზე მაღალი ფასებით. 
აქვს ბევრი სპორტული იახტები, ძვირი რესტორნები, საბანკეტო დარბაზები, შესახვედრი 
ადგილები. ორიენტირებულია სხვადასხვა კატეგორიის ტურისტებზე. 

კონდომინიუმები, სასტუმრო კომპლექსები,  სათავსოები, სანომრო ფონდი, 
რომელიც გაყიდულია ინდივიდულურ მფლობელებზე ან არენდითაა გაცემული  
დამსვენებლებისათვის.  

ტაიმშერული სასტუმროები, სადაც ხანგრძლივი პერიოდისათვის სანომრო 
ფონდის დაქირავებაა შესაძლებელი. ისინი იყოფიან: მუნიციპალურ, საუწყებო, 
შერეული საკუთრების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და სასტუმროები უცხოური 
კაპიტალის მონაწილეობით. ასეთი სასტუმროები შეიძლება იყოს 50-დან 250- ნომრამდე, 
შეიძლება იყოს ცალკე ნაგებობა 4-5 ნომერზე, ასეთ სასტუმროებს აქვს, ბინის ტიპის 
ნომრები, სპორტული მოედნები, საკურორტო სასტუმროების მსგავსი, განკუთვნილია იმ 
კლიენტთა მომსახურებისათვის, რომლებიც არიან შვებულებაში ან არდადეგებზე, 
განლაგებულია კურორტების ახლოს; 

სამორინე-ოტელები - აზარტული მოთამაშეებისათვისაა განკუთვნილი, სადაც 
არის კარგი კვება და მაღალი მომსახურება, სამორინე 24  საათი მუშაობს, ზოგიერთი  
სამორინეში 400 ნომერია.  

საკონფერენციო ცენტრები,  სადაც კონფერენციები იმართება და მისი 
განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ არის დამხმარე აუდიო და ვიდეო მოწყობილობები, 
ბიზნეს-ცენტრი, კონფერენც-ცენტრი, გოლფის მოედნები, დახურული აუზები, 
სატრენაჟოროები, სპორტული მოედნები, 

კონგრეს ოტელები, ახალი აღმოცენებულია, მათ  აქვთ 2000 ნომერი და მეტი, მასში  
ჩერდებიან  მოლაპარაკებებზე ჩამოსული საქმიანი ადამიანები. ბოლო 20 წელია 
გაიზარდა მოთხოვნა, მას აქვს საქმიანი მომსახურების მთლიანი ნაკრები  

მოგზაურობის მიზანი არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს 
სასტუმროს ტიპს, მის ფუნქციონალურ დანიშნულებას.   

სასტუმროები მიზნობრივი ბაზრის მომსახურების თვალსაზრისით იყოფა: 

1. სასტუმროები ტურისტებისათვის. მთავარი მიზანია მოგზაურობა, რომელშიც  
შედის: ბიზნესი, კონფერენცია, კონგრესი, გამოცდილების გაცვლა და სხვ. 
საქმიანი ურთიერთობების სასტუმროების კატეგორიას მიეკუთვნება კონგრე-
ოტელი, კონგრეს-ცენტრი, პროფესიონალური კლუბ ოტელები და საუწყებო 
სასტუმროები; 

2. სასტუმროები ტურისტებისათვის რომელთა მიზანია დასვენება: პასიური, 
აქტიური, კომბინირებული და მკურნალობა: პროფილაქტიკური და 
გამაჯანსაღებელი. 
•  საკურორტო სასტუმროები;  
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•  პანსიონატები და დასასვენებელი სახლები; 

•  ტურისტულ-საექსკურსიო სასტუმროები; 

•  ტურისტულ-სპორტული სასტუმროები; 

•  სამორინე-ოტელები; 

•  სპეციალიზებული; 

3. სატრანზიტო სასტუმროები 
•  ავიატრასებზე; 

•  ავტოტრასებზე; 

•  რკინიგზის სადგურებთან; 

•  სანაპიროებთან (პორტებთან) 

უკანასკნელ წლებში ტურიზმისა და სატრანსპორტო საშუალებების განვითარების 
გამო ტრადიციული ტიპის სასტუმრო ვერ აკმაყოფილებს გაზრდილ მოთხოვნებს 
სხვადასხვა სახის მომსახურებაზე, რის გამოც გავრცელება ჰპოვა ახალი ტიპის 
სასტუმროებმა, როგორიცაა: 

მოტელი - ეს ტერმინი შესდგება ორი სიტყვისაგან - ძრავა და ოტელი, რომელიც 
გათვალისწიებულია ავტოტურისტებისათვის და უზრუნველყოფი-
ლია აუცილებელი კომფორტით; მოტელი - კომფორტის მაღალი დო-
ნით გამოირჩევა, ყავს მომსახურე პერსონალი დიდი რაოდენობით, 
გამოირჩევა დამატებითი მომსახურების შეთავაზებით; 

ოტელი-გარნი - შეზღუდული მომსახურების სასტუმროები; 

როტელი - მოძრავი სასტუმრო, რომელიც არის  რონოდი (ვაგონი), 1-2 ადგილიანი 
განყოფილებით, რომელშიც მოთავსებულია: საძილე სავარძლები, 
ტანსაცმლის შესანახი, ტუალეტი, სამზარეულო და მაცივარი; 

ბოტელი -  ახალი ტიპის სასტუმროა წყალზე, რომლებიც გათვალისწინებულია 
ნავებითა და იახტებით მოგზაურთათვის; 

ფლოტელი - რომელსაც უწოდებენ „კურორტი წყალზე“, სადაც დამსვენებლებს 
ეძლევათ ნავები, წყლის თხილამურები, სათევზაო მოწყობილობები; 

აკვატელი - გემი, რომელიც არ არის სატრანსპორტო საშუალება და გამოიყენება 
სასტუმროდ; 

ფლაიტელი - „მფრინავთა სასტუმრო“, აღჭურვილნი არიან ასაფრენი ბილიკებით 
და სატელეფონო კავშირებით მეტეოროლოგიურ სადგურთან, ისინი 
არც ისე ბევრნი არიან, რადგან მათში მომსახურება ძალიან ძვირია. 
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კემპინგი - ინგლისურად „კემპ“ - ბანაკს ნიშნავს. ეს ტურისტული ბანაკი 
განლაგებულია თვალწარმტაც ადგილებში, სადაც ტურისტებს 
სთავაზობენ სხვადასხვა სახის მომსახურებას. 

პანსიონატი - იაფი სასტუმროს ტიპია, აქვს მცირე რაოდენობის ნომრები, მუდმივ 
კლიენტებს სთავაზობენ სრულ პანსიონს. ის შეიძლება იყოს ერთი 
ოჯახის საკუთრება, რომელთა წევრებიც სასტუმროს მომსახურე 
პერსონალია. 

პოუზადი – გავრცელებულია პორტუგალიაში „ისტორიული ოტელები“, 
რომლებიც განლაგებულია რესტავრირებულ ციხე-დარბაზებში, 
სასახლეებში, მონასატრებში, სადაც შეიძლება ცხოვრება პირვანდელ 
(იმდროინდელ) ატმოსფეროში. 

პოუზადები მთელი პორტუგალიის მასშტაბით დაახლოებით 50 ძველ სასტუმროს 
ითვლის. ისინი გამოხატავენ პორტუგალიის იმ რაიონების არქიტექტურას, 
დეკორატიულ მახასიათებლებს, სადაც ისინი მდებარეობენ. პოუზადები 
განლაგებულია სხვადასხვა შენობებში: შუა საუკუნეების ფუნდუკებში, ციხე-
დარბაზებში, ადგილ-მამულებში, XX საუკუნის დასაწყისის შენობებში, ისინი 
განათებულია თანამედროვე მოწყობილობებით და სტუმრებს ნამდვილ ოჯახურ 
ატმოსფეროს სთავაზობენ. ამ სასტუმროების მახასიათებელ ნიშნებს წარმოადგენს 
წარმტაც ადგილებში მდებარეობა, ისინი, როგორც წესი, არაუმეტეს 30 ნომრით 
არიან წარმოდგენილნი, აქვთ საუკეთესო ადგილობრივი სამზარეულო, 
ინდივიდუალური მიდგომა და მთლიანობაში, ჭეშმარიტი პორტუგალური 
სტუმარმასპინძლობა.განთავსების დონის მიხედვით პოუზადები მიეკუთვნებიან 
4-5 ვარსკვლავიანი კატეგორიის ოტელებს. ყველა პოუზადი მოცილებულია 
ქალაქებსა და ჩქაროსნულ მაგისტრალებს.პოუზადები იყოფიან:  

ისტორიული პოუზადები – შუასაუკუნეების ციხე-დარბაზები, რომლებიც 5 
ვარსკვლავიან ოტელებადაა გადაქცეული, მაგრამ ამასთან 
შენარჩუნებულია პირვანდელი კოლორიტი, მსუბუქად 
შერბილებული თანამედროვე კეთილმოწყობით.  

რეგიონული პოუზადები – შენობები, რომლებიც დამახასიათებელია 
განსაზღვრული ადგილმდებარეობის არქიტექტურისთვის და 
რომლებიც სწორედ ამ რეგიონის სამზარეულოს სთავაზობენ 
ტურისტებს. 

„Natur“  კატეგორიის პოუზადები – ნაციონალური პარკების ტერიტორიაზე 
შესანიშნავი პეიზაჟების ფონზე არიან განლაგებულნი. 

„Charme“ პოუზადები – პატარა მომხიბვლელი კარმიდამო შედარებით 
არახანგრძლივი ისტორიით.  ასეთი სასტუმროების 
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განსაკუთრებულობის მიუხედავად, მათში ცხოვრება შედარებით 
იაფია და უთანაბრდება ჩვეულებრივ 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში 
ცხოვრების ფასს. ამას გარდა, იმ მოგზაურთათვის, რომლებიც 
პოუზადებში ჩერდებიან რამდენიმე ღამით, ასევე ცალკეული 
კატეგორიის ტურისტებისთვის, მოქმედებს სპეციალური ფასები. 

 

 სასტუმროების და განთავსების სხვა საშუალებების კლასიფიკაცია  

განთავსების საშუალებების დაჯგუფებას კლასების მიხედვით, რომლებიც 
ერთმანეთისაგან განსხვავდება ნომრების რიცხვით, ფართით, სათავსების სიდიდით, 
მომსახურების და კომფორტის დონით, სასტუმროების კლასიფიკაციას უწოდებენ. 

კლასიფიკაციის ყველაზე გავრცელებული ტიპებია: 

•  ვარსკვლავების სისტემა, მიღებულია საფრანგეთში, ავსტრიაში, უნგრეთში, 
ჩინეთში, საქართველოში და სხვ.  

•  ანბანური სისტემა, გამოიყენება საბერძნეთში; 

•  „გვირგვინისა“ და „გასაღების“ სისტემა, დამახასიათებელია დიდი 
ბრიტანეთისათვის.; 

•  თანრიგების სისტემა;  

•  საბალო სისტემა - ინდოეთშია და სხვ. 

სასტუმროების კლასიფიკაციის მსოფლიოში გავრცელებული ტიპები  (იხ დანართი  9). 

მსოფლიოში დღეისათვის მოქმედებს სასტუმროების კლასიფიკაციის დაახლო-
ებით ოცდაათი სხვადასხვა ნაციონალური სისტემა, რომლებიც შეიძლება გავაერთიანოთ 
ორ ძირითად ჯგუფში: „ევროპული“ - რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ფრანგულმა 
ეროვნულმა სისტემამ და „საბალო“ - რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა ინდურმა 
ნაციონალურმა სისტემამ (გამოყენებულია აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში). 

 საქართველოში სასტუმროების სავალდებულო ვარსკვლავების მინიჭება კანონით არ 
რეგულირდება და მას სახელმწიფო უწყებები არ გასცემენ.  მსხვილი საერთაშორისო 
ქსელები საქართველოში არსებულ თავიანთ სასტუმროებზე სერტიფიკატს დასავლური 
სამყაროსთვის ცნობილი სტანდარტების მიხედვით ანხორციელებენ.  

კომპანია „Global Star“-მა 2010 წლიდან,  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის  მხარდაჭერით, სასტუმროებისა და რესტორნების კლასიფიკაციასთან 
ერთად, სასტუმრო სახლების (Guest House) კლასიფიკაციის განხორცილებაც  დაიწყო. 
სასტუმროების შემთხვევაში ვარსკვლავი ენიჭება ევროკავშირის ქვეყნებში მიღებული 
კრიტერიუმებით, რესტორნებისა და კაფეების შემთხვევაში კი „ფორბსის“ მიერ 
შემუშავებული სტანდარტებით. ეს არის 300-მდე კრიტერიუმის ერთობლიობა, 
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რომელთა შესწავლის შედეგადაც ენიჭება სასტუმროს, რესტორანსა თუ კაფეს, შესაბამისი 
ვარსკვლავი. „Global Star“-ის მიერ შემოთავაზებული სასტუმრო სახლების კლასიფიკაცია 
დაფუძვნებულია ევროპულ გამოცდილებაზე.  კლასიფიკაციაში ჩამოყალიბებულია 159 
მოთხოვნა, რომელიც ეხება როგორც შენობა-ნაგებობებს და ინფრასტრუქტურას, ასევე 
სასტუმრო სახლების (გესტ ჰაუსი) შიდა მოწყობას და სერვისს. კლასიფიკაცია 
ითვალისწინებს 1-4-მდე (ვარსკვლავი) კატეგორიას და თითოეული კატეგორიისთვის 
განსაზღვრულია როგორც სავალდებულო მოთხოვნები, ასევე კრიტერიუმები 
დამატებითი ქულების მოსაპოვებლად. ქვემოთ მოყვანილია მოკლე ჩამონათვალი იმ 
პუნქტებისა, რის მიხედვითაც განხორციელდება სასტუმრო სახლების აუდიტი: 
მისასვლელი და მანქანის  პარკინგი; შენობის  ექსტერიერი; ეზო/ბაღი; სტუმრის მისაღები 
სივრცე; რეცეპციის მუშაობა, ბარგის გადატანა; რეზერვაციები; დერეფნები, კიბეები; 
ოთახები; ოთახების ატრიბუტები; სააბაზანოები; ოთახებში მომსახურება; სასადილო და 
თანხმლები ინფრასტრუქტურა; საუზმე; ლანჩი; სადილი; მაგიდის მომსახურება; 
სასმელებით მომსახურება; საზოგადო საპირფარეშო; პერსონალთან დაკავშირებული 
საკითხები. აღნიშნული  პროექტით ერთიანი კლასიფიკაცია  საქართველოში ვერ 
განხორციელდა მისი სავალდებული ხასიათის არარსებობის გამო. 

2019 წლიდან  დაიგეგმა HotelstarsUnion-ის ვარსკვლავების სისტემით 
საქართველოს სასტუმროების შეფასება. HotelstarsUnion-ის  ერთიანი სტანდარტების 
სისტემა  მსოფლიოს 29 ქვეყანაშია დანერგილი. საქართველო ამ ორგანიზაციის წევრია 
2016  წლიდან. 

 

 განთავსების საწარმოების ძირითადი სამსახურები 

სასტუმრო საწარმო წარმოადგენს დამოუკიდებელ ეკონომიკურ სუბიექტს, 
სამართლებრივი პირის უფლებით, რომელიც შრომითი კოლექტივების გამოყენების 
საფუძველზე, ასრულებს სამუშაოს და მომსახურებას. სასტუმროსათვის დამახასიათე-
ბელია ორგანიზაციული ერთობა, საკუთრება და მეურნეობა, რომელიც 
პასუხისმგებელია თავის ქონებრივ ვალებზეც.  

განთავსების საწარმოების ძირითადი სამსახურებია: 

1.  ადმინისტრაციის სამსახური  (გენერალური მენეჯერი, გენერალური მენეჯერის 
ასისტენტი,მდივანი) 

ადმინისტრაციის სამსახური ანხორციელებს სასტუმროს ქვეგანყოფილებების 
ხელმძღანელობას და პასუხისმგებელია სტუმართა უსაფრთხოებაზე. ზოგიერთ 
სასტუმროში  სასტუმროს მართავს დირექცია . 

სასტუმროს დირექცია  არის უმაღლესი მმართველობითი ორგანო, რომელიც 
განსაზღვრავს სტრატეგიულ, ოპერატიულ და ტაქტიკურ ამოცანებს (ასორტიმენტის 
დაგეგმვა, მომსახურების ხარისხის განსაზღვრა, მმართველობითი სისტემის შექმნა). 
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ზოგიერთ სასტუმროში პირველი პირი სასტუმროში არის გენერალური დირექტორი, მის 
წინაშეა სამი მთავარ ამოცანა: დააკმაყოფილოს ყველა სურვილი სტუმრებისა, რათა მათ 
გაუჩნდეთ სურვილი მეორეთაც იცხოვრონ სასტუმროში. განსაზღვროს სასტუმროს 
მოგება და შეუქმნას ნორმალური შრომისა და დასვენების პირობები სასტუმროს 
თანამშრომლებს. 

2. ოთახების მართვის დეპარტამენტი 
•  მიღებისა და განთავსების სამსახური  

მის ფუნქციებში შედის: სასტუმროში სტუმრის ოფიციალურად მიღება, რეგისტრაცია, 
გასაღების ჩაბარება, სტუმრების შეთანხმება საცხოვრებელ ნომერზე, (ნომრის 
კატეგორიაზე და მის ადგილმდებარეობაზე) მომსახურებაზე, ცხოვრების ვადებზე, 
ფასებზე, დამატებით მომსახურებაზე, ვადის გაგრძელებაზე, ერთი ნომრიდან მეორეში 
გადაყვანაზე. გამგზავრებისას მთლიანი ანგარიშის წარდგენა და ნომრის ჩაბარება. 

განთავსების სამსახურში შედის: რეგისტრაციის ბიურო, პორტიე, ადმინისტრატორი, 
სატელეფონო მომსახურების ბიურო, შვეიცარი,  მეგარდერობე, შემნახველი საკნისა და 
დაჯავშნის სამსახური.(აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ამდაგვარი დაყოფა პირობითია და 
ყველა სასტუმრო ამ საკითხს წყვეტს თავისი შეხედულების მიხედვით) 

•  დიასახლისის სამსახური 

 მის ფუნქციებში შედის: ნომრების, ჰოლის და სხვა შიგა სათავსოების სისუფთავის 
მიღწევა და კონტროლი. 

 მასში შედის: სართულის მორიგე, სუპერვაიზერი, დიასახლისი, მოახლე და სხვ. 

3. გაყიდვებისა და მარკეტინგის  დეპარტამენტი  

მარკეტინგის სამსახური - ამუშავებს ინფორმაციას სასტუმროს რეალურ მდგომარეობზე, 
ახდენს ბაზრის კონიუნქტურის და  კონკურენტთა საქმიანობის ანალიზს. მუშაობს 
გაყიდვების გაუმჯობესებისა და რეკლამის განხორციელებაზე. 

მასში შედის: გაყიდვებისა და მარკეტინგის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი, შემოსავლების მენეჯერი,  დაჯავშნის მენეჯერი -  დიდ სასტუმროებში   
დაჯავშნა არის ცალკე განყოფილება. 

4. კვებისა და სასმელების დეპარტამენტი 

 სასტუმროს რესტორნებში ტურისტებს ემსახურებიან სპეციალურად მომზადებული 
მეტრდოტელები, ოფიციანტები, ბარმენები, მაღალკვალიფიციური მზარეულები (უფრო 
ვრცლად ამ საკითხს მომდევნო თავში განვიხილავთ) 

5. საფინანსო განყოფილება 
6. ადამიანური რესურსების განყოფილება 
7. საინჟინრო სამსახური 



434
15 

 

8. დაცვის სამსახური 

ყველა სასტუმროს აქვს ზუსტი იერარქიული მენეჯმენტი, რომლის საფუძველზე მთელ 
პერსონალს უჭირავს განსაზღვრული ადგილი და აქვს შესაფერისი სტატუსი.  

სასტუმროების სხვადასხვა განყოფილების მენეჯერების, (კადრების მენეჯერი, 
ფინანსების მენეჯერი, კვებისა და სასმელების მენეჯერი და სხვ.)  საქმიანობა იყოფა სამ 
დონედ: 

•  ერთნი ხელმძღვანელობენ ცალკეულ თანამშრომლებს - ისინი არ აკონტროლე-
ბენ სხვა მენეჯერებს; 

•  სხვანი მართავენ სხვა მენეჯერების მუშაობას - ნახულობენ მნიშვნელოვანი 
საკითხების გადაწყვეტის მეთოდებს, მონაწილეობენ უმნიშვნელოვანესი 
ამოცანების გადაწყვეტაში და გეგმების შედგენაში; 

•  მესამენი არიან უმაღლესი რგოლის მენეჯერები - ხელმძღვანელობენ გლობა-
ლურ ამოცანებს, ახდენენ სასტუმროების შიდა ფასეულობების სტრადეგიის 
ფორმირებას, ისინი პასუხისმგებელი არიან სასტუმროს ხელმძღვანელების  
წინაშე. 

 

 

 სასტუმრო საწარმოს შენობა-ნაგებობა, აღჭურვილობა, სათავსები და სასტუმროების 
საცხოვრებელი ნაწილი  

 სასტუმრომ უნდა შეუქმნას კომფორტი ტურისტებს და შესთავაზოს მომსახურე-
ბის კომპლექსი, მათ შორის მთავარია განთავსება და კვება. სასტუმრო წარმოადგენს 
მრავალფუნქციურ შენობას. 

ძირითადი პრინციპები, რომელსაც ითვალისწინებენ სასტუმროს შენობის აგებისას:  

•  სასტუმრო ორგანულად უნდა იყოს შერწყმული ქალაქის ან სოფლის ლანდ-
შაფტთან; 

•  სასტუმრო უნდა იყოს განლაგებული ქალაქის ცენტრში და უნდა ქონდეს 
ავტოსადგომი; 

•  გათვალისწინებულ უნდა იყოს ბუნებრივ-კლიმატური ფაქტორები, ტემპერა-
ტურა, სინოტივე, ნალექების რაოდენობა, ინსოლაცია  (ჰაერის ცირკულირება), 
ქარის სისწრაფე და მიმართულება; 

•  სასტუმრო ისე უნდა იყოს დაგეგმარებული, რომ ქმნიდეს მაქსიმალურ კომ-
ფორტს მცხოვრებლებისათვის; 

•  შენობა უნდა შეესაბამებოდეს ესთეტიკურ-ტექნიკურ, სანიტარულ-ჰიგიენურ, 
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ეკოლოგიურ ნორმებსა და რეკომენდაციებს; 

•  სასტუმრო შენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმნეთისაგან კონსტრუქ-
ციით, ტევადობით, სართულების რაოდენობით, და საექსპლუატაციო რეჟიმით. 

კონსტრუქციის ტიპით და გამოყენებული მასალების მიხედვით სასტუმროები 
შეიძლება იყოს კარკასული, მონოლითური (ერთი მთლიანი) ადგილობრივი 
საამშენებლო მასალებით აგებული. 

სასტუმროს შენობა  იყოფა: ძირითად და დამატებით ნაწილებად.  

ძირითადია: საცხოვრებელი კორპუსები, კვების პუნქტები, სპორტული 
კომპლექსები და სხვ.  

დამატებითია: საწყობები და  ავტოფარეხი.  

შენობაში არის ასევე კანალიზაციის კოლექტორები და სხვა კომუნალური 
ნაწილები. 

ფუნქციონალური დანიშნულებით სასტუმროი იყოფა : 

•  ვესტიბიულის ფართი; 

•  საცხოვრებელი ნაწილი; 

•  კვების ბლოკი; 

•  სავაჭრო- საყოფაცხოვრებო მომსახურება; 

•  სპორტული და გასართობი დარბაზი; 

•  სამსახურებრივი და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ადგილები; 

•  ტექნიკური სათავსოები. 

ვესტიბიული უნდა იყოს ვრცელი - ის არის სასტუმროს ძირითადი ნაწილი, სადაც 
ხდება სტუმრების მიღება და გაცილება. 

საცხოვრებელ ნაწილში შედის ნომრები კლიენტებისათვის, ფუნქციონალური 
ჰოლი, დასასვენებელი კუთხე და დერეფნები. 

რესტორნებში, ბარებში და კაფეებში კვებასთან ერთად უნდა გაერთონ და ქონდეთ 
კომუნიკაციის საშუალება. 

შენობის გასართობ ნაწილში შედის: კინო-საკონცერტო, საბანკეტო, საცეკვაო 
დარბაზები, სპორტული ნაგებობები  აუცილებლად აუზით, სპორტული დარბაზებით 
და კეგლის სათამაშო მოედნით. 

სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო მომსახურებაში შედის  სავაჭრო  საწარმოები, 
ქიმწმენდა, საპარიკმახეროები,  ფოტოგრაფია, ატელიე და სხვა. 
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დამხმარე და საყოფაცხოვრებო ნაწილი განსაზღვრავს პერსონალის მუშაობის 
პირობებს, ყოფაცხოვრებას და კვებას, ასევე ინვენტარის შეკეთებას და დალაგებას. 
თვალყურს ადევნებს კონდიციონირებას, დასუფთავებას, სიგნალიზაციას, ტელეფონს და 
სხვა სასიცოცხლო სისტემებს. 

ნომრების დაგეგმარება დამოკიდებულია სასტუმროს კატეგორიაზე და მოიცავს 
ჰოლს, საცხოვრებელ ოთახს. სააბაზანოს, სანიტარულ კვანძს, შიგა კარადებს, მინი ბარებს 
და სამზარეულოს ზოგიერთ ნომერში.  

სხვადასხვა კლასის სასტუმროებში ნომრებთან დაკავშირებით შემდეგი სახის 
მოთხოვნებია: 

სანომრო ფონდი - ეს არის ერთი ან რამოდენიმე ოთახისაგან შემდგარი განცალ-
კევებული ადგილი ერთი, ორი, სამი და მეტი ადამიანის დროებით საცხოვრებლად. 
საზღვარგარეთ, ფართობის, კომუნალური კეთილმოწყობის და აღჭურვილობის დონის 
შესაბამისად ნომრებს აკუთვნებენ შემდეგ კატეგორიებს:  

•  ბიზნეს-კლასის ნომრები (საქმიანი ადამიანებისთვის, აქვს საწერი მაგიდა, 
ტელეფონი, კომპიუტერი, ფაქსი და სხვ. ორგტექნიკა); 

•  ეკონომ-კლასის ნომრები (კლიენტთა ფართო წრისათვის, დაბალ ფასიანია. 
მინიმალური აღჭურვილობით); 

•  აპარტამენტ-ნომრები (რამდენიმე ოთახიანი ნომერი, აქვს სამზარეულო 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკით); 

•  ლუქს-აპარტამენტები (ძვირად ღირებული  სამ ან ოთხადგილიანი ნომრები, 
რომელთა ფართი 45კვ.მ-ს აღემატება) 

•  სუიტ ნომრები შეიძლება იყოს 3 ოთახისაგან შემდგარი, არასტანდარტული 
ოთახით, კაბინეტით, სასადილოთი. 

ავეჯი სასტუმროში შეიძლება იყოს: საყოფაცხოვრებო, საოფისე, სარესტორნო და 
სპეციალური. ყველა მათგანს თავისი დანიშნულება აქვს. მაგალითად, საყოფაცხოვრებო 
გამოიყენება სასტუმროს ნომრებში, საოფისე - ადმინისტრაციის კაბინეტებში, სარეს-
ტორნო - კვების ბლოკში, სპეციალური - სალონებში, საპარიკმახეროებში, სამედიცინო 
კაბინეტებში და სხვ. 

სასტუმროები აღჭურვილია ასევე  სპეციალური  დარბაზებით საქმიანი 
ადამიანებისთვის, კონგრეს და ბიზნეს-ტურისტებისთვის. ასევე არის სპეციალური 
ნომრები ოჯახებისათვის და ტურისტებისათვის რომელსაც თან ახლავთ ცხოველები. 

სასტუმროს ახასიათებენ შემდეგი ნიშნებითაც: 

•  ნომრების რაოდენობა (ადგილების რაოდენობა); 

•  კლასი (კატეგორია); 
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•  დატვირთვის კოეფიციენტი; 

•  მომსახურების ნაკრები და მისი ღირებულება. 

საქმიანი დანიშნულების სასტუმროს ფუნქციონალური მოთხოვნებია:  

•  ადგილმდებარეობა, ადმინისტრაციულ, საზოგადოებრივ და სხვა ცენტრებთან 
სიახლოვე; 

•  სანომრო ფონდში ერთნომრიანი ნომრების უმრავლესობა; 

•  ისეთი ნომრების არსებობა, რომლებიც ნომერ-კაბინეტებს წარმოადგენენ; 

•  ნომერში „სამუშაო ზონის“ აუცილებელი ორგანიზაცია;  

•  ნომრის მაქსიმალური იზოლაცია გარემოსთან სამუშაო პირობების შესაქმნე-
ლად. 

საქმიანი ადამიანებისათვის განკუთვნილ სასტუმროებში აუცილებელია შემდეგი 
სახის  მოთხოვნების გათვალისწინება: 

•  ადგილი, სადაც შეიძლება  თათბირებისა და გამოფენების მოწყობა; 

•  მრავალმიზნობრივი დარბაზი (სათათბირო, საბანკეტო და სხვ.) დამატებითი 
შესასვლელით ქუჩიდან; 

•  ტელეგრაფი, ტელეტაიპი; ტელეფაქსი და   სხვ. 

•  საფინანსო სამსახური, საბანკო განყოფილება და სხვ. 

•  ადგილი მდივნისათვის. 
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კვების სისტემა 

 კვების საწარმოთა ტიპები და კლასები 

სარესტორნო ბიზნესი უდაოდ მნიშვნელოვან სოციალურ ფუნქციას ასრულებს 
ტურიზმში, რადგან ადამიანებს დასვენებასთან, მკურნალობასთან, გართობასთან ერთად 
ესაჭიროებათ კვება. კვებასთან ერთად კი ადამიანებთან ურთიერთობაც. ეს კი ძნელად 
მიიღწევა სარესტორნო ბიზნესის წარმატებით ფუნქციონირების გარეშე. 

რესტორნის საქმიანობის წარმატება  მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. წარ-
მატების მისაღწევად რესტორნებმა უნდა მიიქციონ ბაზრის ფართო წარმომადგენელთა 
ყურადღება. ეს კი შესაძლებელია მაშინ, თუ იგი განლაგებულია საჭირო ადგილას, 
სტუმრებს სთავაზობს საჭირო საჭმელს და აქვს შესაფერისი ატმოსფერო. ამასთან 
რესტორნის საქმიანობა უნდა შეესაბამებოდეს იმ ბაზარს, რომლის წარმომადგენლების 
მოზიდვასაც აპირებს.  რესტორნის სიცოცხლისუნარიანობა განისაზღვრება მოცემულ 
რეგიონში მოსახლეობის სავარაუდო რიცხოვნობის რაოდენობის გაყოფით ამ რეგიონში 
არსებულ რესტორნების რაოდენობაზე. იმისათვის, რომ სარესტორნო ბიზნესი 
წარმატებული იყოს, რესტორნის მეპატრონემ უნდა გაითვალისწინოს  ყველა ის 
ფაქტორი, რაც მას  ბაზარზე კონკურენტუნარიანს ხდის: 

•  რესტორნის ადგილმდებარეობა; 

•  მოსახლეობის  გადახდისუნარიანობა; 

•  რაიონის   განვითარების პერსპექტივა; 

•  რესტორნამდე მისასვლელი ინფრასტრუქტურა; 

•  ავტომანქანების სადგომის შესაძლებლობა; 

•  მოსახლეობის სტრუქტურა (ასაკი,სქესი,განათლება, რელიგია და სხვ.) .       

მასობრივი კვება მოიცავს საკუთრების სხვადასხვა ფორმის კომერციულ 
საწარმოებს, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობას. 
ტურისტული ინდუსტრიის მასობრივი კვების საწარმოები ჯგუფდება ასეთი 
კრიტერიუმებით:  

•  სავაჭრო საქმიანობის ხასიათი;  

•  ადგილმდებარეობა;  

•  კლიენტის რაოდენობა,  

•  სასტუმროების რაოდენობა;  

•  პროდუქციის ასორტიმენტი;  

•  ტევადობა;  
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•  მომსახურების ფორმა;  

•  ფუნქციონირების დრო;  

•  მომსახურების დონე. 

სავაჭრო-საწარმოო საქმიანობის ხასიათის მიხედვით კვების ყველა საწარმო იყოფა: 
რესტორანი;  ბარი;  კაფე;  სასადილო;  სასაუზმე.  

•  რესტორნები განსხვავდება რეალიზებული პროდუქციის ასორტიმენტით: 
თევზის, ლუდის, ეროვნული სამზარეულო ან საზღვარგარეთის ქვეყნების 
სამზარეულო;  

•  ბარებს განასხვავებენ რეალიზებული პროდუქციისა და მომზადების წესით, 
არსებობს: რძის, ლუდის, ღვინის, ყავის, კოქტეილ-ბარი, გრილ-ბარი და 
მომხმარებელთა მომსახურების  სპეციფიკის მიხედვით - ვიდეობარი, ვარიეტე-
ბარი და სხვა; 

•  კაფეებს ანსხვავებენ რეალიზებული პროდუქციის ასორტიმენტის მიხედვით - 
კაფე-სანაყინე, კაფე-საკონდიტრო, კაფე-რძის. მომხმარებელთა კონტინგენტის 
მიხედვით - ახალგაზრდული, საბავშვო და სხვა. 

სასადილოები განსხვავდებიან :   

•  რეალიზებული პროდუქციის ასორტიმენტით: საერთო ტიპის და დიეტური; 

•  მომხმარებელთა კონტინგენტის მიხედვით - სასკოლო, სტუდენტური;  

•  ადგილმდებარეობის მიხედვით - საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი, სასწავლე-
ბელში, სამუშაოზე; 

სასაუზმეები იყოფა რეალიზებული პროდუქციის ასორტიმენტის მიხედვით: 
საერთო ტიპისა და სპეციალიზებული: სასოსისე, საპელმენე, საღვეზელე, საფუნთუშე, 
სამწვადე, საჩაიე, პიცერია, ჰამბურგერი, სენდვიჩი, და სხვ. 

დღეისათვის არ არსებობს რესტორნების კლასიფიკაციის ერთიანი სისტემა, მაგრამ 
სპეციალისტები თვლიან, რომ რესტორნები შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: 

შემოთავაზებული პროდუქციის ასორტიმენტის მიხედვით: 

•  სრულსერვისიანი - რესტორნები და კაფეები ფართო  ასორტიმენტის კერძებითა 
და საუზმეებით; 

•  სპეციალიზებული - კვების საწარმოები, რომლებიც სთავაზობენ გარკვეული 
სამზარეულოს კერძებს ან მცირე დასახელების ასორტიმენტის კერძებს. 

რესტორნები სრულსერვისიანი მომსახურებით ხასიათდებიან საჭმელების დიდი 
არჩევანით, სადაც ყველაფერი, რაც სტუმართან მიდის, არის ადგილზე მომზადებული, 
რომლის დასამზადებლად გამოყენებულია ახალი ნედლეული და ინგრედიენტები. 
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ბოლო წლებში, ამ ტიპის რესტორნებში, საუკეთესო კერძებთან ერთად, საჭირო გახდა 
მომსახურების კიდევ უფრო გაუმჯობესება: დაემატა გართობის მეტი საშუალებები, 
მოსაწევი ოთახები, სტუმარს მოსვლისას მეტრდოტელი ხვდება კარებში, მიაცილებს 
მაგიდამდე, იქ ხვდება უფროსი ოფიციანტი, გააცნობს მენიუს, შესთავაზებს საუკეთესო 
ღვინოებს. 

სპეციალიზებულ რესტორნებს  მიეკუთვნება:  

•  სწრაფი კვების ქსელური რესტორნები, რომლებიც განლაგებულია სავაჭრო 
ცენტრებსა და სხვა არატრადიციულ ადგილებში; 

•  საოჯახო რესტორნები – ასეთი რესტორნები წარმოადგენენ ძველმოდური 
ყავახანების თანამედროვე ვარიანტს. ისინი ძირითადად იმყოფებიან 
ინდივიდუალურ, ან ოჯახურ მფლობელობაში. მას, როგორც წესი, ემსახურება 
მთელი ოჯახი. 

•  რესტორნები ეროვნული სამზარეულოთი: ეს რესტორნები ძირითადად 
გამიზნულია უცხოელებისათვის: ფრანგული, იტალიური, ჩინური, ქართული 
და სხვ. 

•  ყოველდღიური დანიშნულების რესტორნები – ეს არის ლუქსის ტიპის 
დაწესებულება, ადგილი, სადაც შეიძლება დაისვენო. ისინი გამოირჩევიან 
თავისი გაფორმებით, სიმყუდროვით, ძირითადად იყენებენ ზღვის 
პროდუქტებს, ამ ტიპის რესტორნები ჰგავს თემატურ რესტორნებს. 

•  თემატური რესტორნები – ეს არის სხვადსხვა სპეციალიზაციის კომბინირება, 
გარემო, ჩაცმულობა და საკვები შეესაბამება 50-იან წლებს. ან აქ არის სასადილო 
სახლები, ამ ტიპის რესტორნები სტუმრებს მოსწონთ სიმშვიდის გამო. 

•  სწრაფი კვების რესტორნები, სადაც ძირითადი კერძებია: ჰამბურგერები, პიცა, 
ზღვის პროდუქტები და სხვ. 

ადგილმდებარეობის მიხედვით  განასხვავებენ  რესტორნებს: 

•  ქალაქის რესტორნები, რომლებიც განლაგებულია ქალაქის ფარგლებში და 
სთავაზობენ კერძების, საუზმის, სასმელების სხვადასხვაგვარ ასორტიმენტს; 

•  ვაგზლის რესტორნები, რომლებიც განლაგებულია სარკინიგზო, ავტო ან 
სამდინარო, საზღვაო და აერო ვაგზლებში, როგორც წესი, მუშაობენ დღე-ღამის 
განმავლობაში. მათ აქვთ კერძების, საუზმის, სასმელების შეუზღუდავი 
ნაკრები; 

•  ვაგონ-რესტორნები, რომლებიც ძირითადად არის შორეული გზების 
მატარებლებში და ემსახურებიან გზაში მყოფ მგზავრებს; 

•  რესტორნები თბომავლებზე, რომლებიც ემსახურებიან მგზავრებს და 
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ტურისტებს; 

•  რესტორნები ავტოტურისტებისათვის, რომლებიც განლაგებულია 
გზატკეცილების ან მსხვილი ავტოსადგურების ახლოს და ემსახურებიან 
კლიენტებს პირდაპირ, უშუალოდ ავტომანქანაში, ავტობუსებში. 

მომსახურე კლიენტების, ტურისტების კონტინგენტის მიხედვით გამოყოფენ: 

•  კვების საყოველთაოდ მისაწვდომ საწარმოებს;  

•  კვების საწარმოებს, რომლებიც ემსახურებიან გარკვეული კონტინგენტის 
კლიენტებს. 

მომსახურების ფორმების მიხედვით კვების საწარმოები იყოფა: 

•  თვითმომსახურების საწარმოებად; 

•  მიმტანების მიერ კერძო მომსახურებად; 

•  მიმტანების  მიერ სრულ მომსახურებად; 

•  მებუფეტეების მომსახურებად. 

ფუნქციონირების დროის მიხედვით განასხვავებენ:  

•  კვების მუდმივმოქმედ საწარმოებს; 

•  სეზონურ საწარმოებს ;  

•  საწარმოებს, რომლებიც მუშაობენ დღისით, საღამოთი და ღამით. 

საზღვარგარეთ, მომსახურების დონის მიხედვით რესტორნები და ბარები იყოფა 
სამ კლასად - „ლუქსი“, „უმაღლესი“ და „პირველი“; კაფეები, სასადილოები და 
სასაუზმეები არ იყოფა კლასებად. 

 

 მენიუს სახეები 

უცხოელი ტურისტების კვების მომსახურების ორგანიზაცია მოითხოვს 
რამდენიმე სახეობის მენიუს, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს როგორც მიმღები 
ქვეყნის ეროვნული სამზარეულოს კერძებსა და სასმელებს, ასევე სტუმრების 
ეროვნული სამზარეულოს თავისებურებებს.  

მენიუს ნაირსახეობათა რიცხვი დამოკიდებულია ქვეყნის ან რეგიონის 
ტრადიციებზე. მაგალითად, განასხვავებენ საუზმის რამდენიმე სახეობას: ევროპის 
კონტინენტზე უკვე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში მიღებულია ე.წ. 
კონტინენტური; გაფართოებული; ინგლისური; ამერიკული (ინგლისური საუზმის 
გაფართოებული მენიუ); გვიანი საუზმე – საუზმისა და სადილის ალტერნატივა, 
საუზმე შამპანურით (ოფიციალურ შემთხვევაში) და ა.შ.  
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მენიუ ფრანგული სიტყვაა,  იგი კერძებისა და სასმელების  ჩამონათვალს 
ნიშნავს. მისი მეორე განსაზღვრაა – ბლანკი, ბარათი, ქაღალდის ფურცელი, რომელზეც 
მოცემული დღისათვის სარეალიზაციო კერძებისა და სასმელების საასორტიმენტო 
მინიმუმი და მათი ფასებია ჩამოთვლილი. 

მენიუს სახეებია:  

•  სტატიკური – უცვლელი (მეორდება ერთი და იგივე კერძები);   

•  ციკლური - მეორდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. მომსახურების ამ 
მეთოდს მთელი რიგი უპირატესობები გააჩნია. იგი აჩქარებს მომსახურების 
პროცესს, ზრდის რესტორნის გამტარუნარიანობას, მოითხოვს 
კვალიფიციური პერსონალის მცირე რაოდენობას. ამგვარი მომსახურება 
თითქმის ყველა კატეგორიის სტუმრის დიდი მოწონებით სარგებლობს, 
ვინაიდან იძლევა კერძების სწრაფი არჩევის საშუალებას გამოვნებისა და 
რაოდენობის მიხედვით;  

•  ტურისტული - შედგენილია ისე, რომ მიიბყროს ტურისტების ყურადღება. 
აქცენტი გაკეთებულია კერძების დაბალ ფასებსა და ნოყიერ თვისებებზე. 
მენიუ გულისხმობს ორ, სამ და ოთხჯერად კვებას დღეში;  

•  კალიფორნიული – კალიფორნიის ზოგიერთ რესტორანში შესაძლებელია 
ნებისმიერი კერძის შეკვეთა დღე-ღამის ნებისმიერ პერიოდში, რამაც 
განაპირობა მენიუს სახელწოდება. 

•  შვედური მაგიდის – კერძების ფართო არჩევანი, თითოეული მათგანი 
თავისუფლად მისადგომია: შესაძლებელია ყველაფრის აღება, რაც კი 
შემოთავაზებული და გამოტანილია. სასტუმროს კატეგორიის შესაბამისად 
შვედური მაგიდა შესაძლოა იყოს როგორც საკმაოდ მწირი, ასევე უხვი 
სუფრა მრავალნაირი კერძებით. 

•  დიუ ჟური – მომხმარებელს თავაზობს მორიგ კერძებს (პოპულარულს, 
იაფფასიანს), რომელთა მომზადება შესაძლებელია სწრაფად. მენიუ 
განკუთვნილია სწრაფი მომსახურებისათვის, იგი მოიცავს აგრეთვე 
გასაცემად უკვე გამზადებულ კერძებს; 

•  თაბლ დე ოტი – გულისხმობს ერთი ან რამდენიმე კერძიდან შემდგარი 
ვარიანტის არჩევას ფიქსირებული ფასით. მისი უპირატესობა იმაშია, რომ 
სტუმრები მიიჩნევენ მას უფრო ეკონომიურად. მენიუს ეს ტიპი გამოიყენება 
ძირითადად ევროპის სასტუმროების რესტორნებში, ხშირად - პანსიონებში, 
სადაც სტუმრებს ემსახურებიან ერთსა და იმავე დროს, ერთი და იგივე 
მენიუთი. მომსახურება იწყება მას შემდეგ, როდესაც ყველა სტუმარი 
შეიკრიბება მაგიდასთან;  
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•  ა ლა ქარდი – საულუფე კერძები, თითოეული მათგანის ინდივიდუალური 
ფასით. ეს მენიუ სტუმარს სთავაზობს კერძების თავისუფალ არჩევანს; 

•  საფირმო კერძების მენიუ (ან შეფ-მზარეულის კატალოგი) – 
დამახასიათებელია ფეშენებელური სასტუმროების ძვირფასი 
ექსკლუზიური რესტორნებისათვის. მაღალი კატეგორიის სასტუმროების 
რესტორნებსა და აგრეთვე ფეშენებელურ დამოუკიდებელ რესტორნებში 
სტუმარს მიართმევენ ორ მენიუს: ერთია კერძების, ხოლო მეორე – 
ღვინოებისა და სასმელების.   

არსებითად, მენიუ რესტორნის სავიზიტო ბარათია. მისი შედგენა საკმაოდ 
რთულია, ვინაიდან იგი უნდა ითვალისწინებდეს: რესტორნის კონცეფციას, 
მომხმარებელთა მოთხოვნასა და სურვილს, მზარეულების კვალიფიკაციას, 
სამზარეულოს მოწყობილობასა და სიმძლავრეებს, ფასებსა და ფასისმიერ 
სტრატეგიას, ინგრედიენტებს, ფორმულირებების სიზუსტეს, აგრეთვე სამედიცინო 
(დიეტური, ვეგეტარიანული, საბავშვო კერძების მენიუ), ეკოლოგიურ ასპექტებს, 
რელიგიურ შეზღუდვებს.  

ამ შემთხვევაში, ისევე როგორც სასტუმრო ბიზნესში, დიდი მნიშვნელობა აქვს 
გაყიდვების პროგნოზს, რაც გულისხმობს ე.წ. კუვერტების (ფრანგ. მაგიდის 
მოწყობილობა) სავარაუდო რაოდენობას, ანუ იმის განსაზღვრას, თუ რამდენი 
კლიენტი ისაუზმებს, ისადილებს და ივახშმებს. კუვერტების რაოდენობის 
შესაბამისად საჭიროა კვების პროდუქტებისა და სასმელების მომარაგება. 

 

 გამასპინძლების სახეები 

„შვედური მაგიდა“ - ანუ ბუფეტი. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ „შვედური მაგიდის“ 
ორგანიზებისათვის ყველაზე მოსახერხებელი ინტერვალებია: საუზმე - 8 სთ-დან 10 
საათამდე; სადილი - 12 სთ-დან 15 სთ-მდე; ვახშამი - 17.30 სთ-დან 19.30 სთ-მდე. 
რესტორანში მომსახურებისთვის მოსახერხებელ განცალკევებულ დარბაზს ან მის ერთ 
ნაწილს გამოყოფენ. „შვედური მაგიდის“ მომსახურებისთვის ოფიციანტების ჯგუფი 
იქმნება, რომელთაც ჯგუფის უფროსი ხელმძღვანელობს. ჯგუფში შემავალი ყოველი 
მუშაკი სამუშაოს კონკრეტულ სახეს ასრულებს. ოფიციანტები განალაგებენ პროდუქციას 
„შვედურ მაგიდაზე“, მთელი დღის განმავლობაში ასორტიმენტს ადევნებენ თვალს, 
ავსებენ მაგიდას პროდუქციით. ოფიციანტები მაგიდებს სუფრის ჭურჭლით 
უზრუნველყოფენ, აალაგებენ გამოყენებულ ჭურჭელს. მომხმარებელთა თხოვნით 
ოფიციანტები შეიძლება სტუმრებს მაგიდასთან მოემსახურონ ასაკის ან სხვა მიზეზის 
გათვალისწინებით. „შვედური მაგიდის“ კერძების ასორტიმენტის შედგენისას, საჭმლის 
მიღების დროს, რაციონალური კვების პრინციპებს, მომხმარებელთა მოთხოვნას, 
აგრეთვე წლის სეზონს ითვალისწინებენ; მნიშვნელოვანია, რომ საუზმეზე და სადილზე 
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კერძებისა და სასმელების ასორტიმენტი იყოს მრავალფეროვანი. მომხმარებელს ცოტ-
ცოტა რამდენიმე კერძის გასინჯვის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს _ ეს კი არის 
„შვედური მაგიდის“ ერთ-ერთი უპირატესობა. „შვედურ მაგიდაზე“ პროდუქციის 
ასორტიმენტი აუცილებლად უნდა იცვლებოდეს კვირის დღეების მიხედვით, 
ტურისტების ნაციონალური გემოვნების მიხედვით. 

„საუზმე“ - საუზმე 12-დან 15 საათებს შორის ტარდება და 1-1,5 საათი  გრძელდება, 
აქედან ერთი საათი მაგიდასთან და 30 წუთი ჩაითა და ყავით გამასპინძლებას ეთმობა. 
მენიუში შედის ერთი-ორი სახის ცივი საუზმე, თევზის ან ხორცის ერთი კერძი და 
დესერტი. მიღების დასაწყისში სტუმრებს მიართმევენ აპერიტივს (სუსტი სპირტიანი 
სასმელი მადის მოსაყვანად), საუზმის დამთავრებისას - ჩაის, ყავას, კონიაკსა და 
ლიქიორს. ტანსაცმლის ფორმა ყოველდღიურია. ტურისტული საგზურის ბლანკზე, 
ჩვეულებრივ, უთითებენ ტურისტის კვების სახეს. მაგალითად, საერთაშორისო 
პრაქტიკაში ტურისტისთვის სასტუმრო მომსახურებისას მხოლოდ საუზმის 
ანაზღაურებას და შეთავაზებას გულისხმობს  აღნიშვნა: BB 

„კოქტეილი“ – „კოქტეილი“ 17 საათიდან იწყება და ორი საათი გრძელდება. იგი 
ფეხზე დგომით სრულდება. მოსაწვევებზე მიუთითებენ მიღების დასაწყისსა და 
დამთავრების დროს. ოფიციანტებს დააქვთ სასმელები და ცივი საუზმე (უმეტესად 
პატარა ბუტერბროდები). შეიძლება ცხელი კერძებითაც გამასპინძლება. ხშირად ეწყობა 
ბუფეტი, სადაც მსურველებს სასმელებს სთავაზობენ.  

„ალაფურშეტი“ – „ალაფურშეტი“ ფრანგულად ნიშნავს „ჩანგლით“, ე.ი. მაგიდაზე 
მხოლოდ ისეთი საუზმეულია, რომელიც მხოლოდ ჩანგლით მიირთმევა. იგი 
„კოქტეილის“ ანალოგიურ საათებში ტარდება და მისგან იმით განსხვავდება, რომ 
მაგიდებზე საუზმეული და ცხელი კერძები ეწყობა. მიღება ფეხზე დგომით მიმდინარებს. 
საზეიმო ელფერის გასაძლიერებლად, მიღების ბოლოს, სტუმრებს შამპანურით, აგრეთვე 
ნაყინითა და ყავით უმასპინძლდებიან. ტანსაცმლის ფორმა ყოველდღიურია.  

„სადილი“ – „სადილი“ ჩვეულებრივ, 19-21 საათებს შორის ტარდება და 2-2,5 საათი 
გრძელდება. მენიუ შეიცავს ცივ საუზმეს, რომელიც ორი-სამი კერძისაგან შედგება. 
სტუმრებს სთავაზობენ პირველ კერძებს, მოხარშულ ან შემწვარ თევზს, შემწვარ ხორცსა 
და დესერტს. ღვინო იგივეა, რაც საუზმის დროს.  

„სადილი-ბუფეტი“ – „სადილი-ბუფეტი“  სადილის ნაირსახეობაა. ფაქტობრივად, 
შვედური სუფრაა, რომლის დროსაც სტუმრები 4-6-ადგილიან მაგიდებთან სხდებიან. 
ცალკე მაგიდაზე გაწყობილია საუზმე, ხოლო სასმელებისათვის არის ბუფეტი. სტუმრები 
თვითონ იღებენ საუზმეს, სასმელს და მაგიდებთან თავიანთი სურვილისამებრ 
სხდებიან. მენიუ შეიცავს ცივ საუზმეს, პურს, სალათებს,  ხილს, ორცხობილას, 
საკონდიტრო ნაწარმს, გამაგრილებელ და მინერალურ წყლებს, წვენებს. საერთო მაგიდის 
კუთხეში დაწყობილია სირჩები, ბოკალები, დანა-ჩანგალი, ხელსახოცები და ა.შ. . 
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„ვახშამი“ – „ვახშამი“ 21 სა¬ათ¬ზე ან უფრო გვიან იწყება და სადილისგან მხოლოდ 
მიღების დაწყების დროით განსხვავდება. 

„ჟურ¬ფიქსი“ – „ჟურ¬ფიქსი“ (ფრანგ, ჯოურ ფიხე - განსაზღვრული დღე) ისეთი 
მიღებაა, როცა მისი ჩატარების დღე მთელი სეზონის განმავლობაში წინასწარ იგეგმება. 
მოსაწვევი მხოლოდ ერთხელ, სეზონის დასაწყისში (უმეტესად, იანვრის ან სექტემბრის 
პირველ ნახევარში) იგზავნება. მასში სტუმრების მისაღებად კვირის კონკრეტული დღე 
და საათია მინიშნებული. „ჟურ¬ფიქსს“ ხშირად მიმართავენ სიმპოზიუმისა და 
კონფერენციების მონაწილენი შესვენების დროს. სტუმრებს საუზმე, წვენები და ცხელი 
სასმელები მიეწოდებათ. 

„ჩაი“, „ყავა“, „ბრანჩი“ - სტუმრებს უმასპინძლდებიან ნამცხვრებით, შოკოლადით, 
ხილით, სადესერტო ღვინითა და, რა თქმა უნდა, ჩაით ან ყავით. იგი 16-18 საათებს შორის 
ტარდება და 1-1,5 საათი გრძელდება. 

„ჩაი“ - ჩინელებისა და იაპონელებისათვის ჩაი მხოლოდ სასმელი არ არის. იგი 
ტრადიციაა და თანაც მშვენიერ ჩაის ჭურჭელს უკავშირდება. ჩაის სმის ყველაზე 
სრულყოფილი რიტუალი იაპონელებს აქვთ. მასზე მიწვევა დიდი ყურადღების 
გამოხატულებაა. 

ჩინეთი და ინგლისი ერთმანეთს ჩაის სიყვარულით გვანან. ორივე ქვეყნის 
მცხოვრებნი ამ სასმელს ნატიფი ჭურჭლით სვამენ. ჩინელები ულამაზესი მუქი 
ცისფრით, შავით და ყავისფრით მოჭიქულ ფინჯნებს ამზადებენ, რაც ჩაის ფერთან 
კონტრასტს ქმნის. წესრიგის მოყვარულმა ინგლისელებმა ჩაის სმა რიტუალად აქციეს. 
დილით მთელი ინგლისი ჩაის სვამს. სასტუმროში ლოგინში მიართმევენ სტუმრებს. 
ბრიტანული „ფა¬ივ ოქ¬ლოქ თიც“ (ჩაი ხუთ საათზე) ყველასათვის ცნობილია. მათ 
შესვენებასაც კი ჩაის შესვენება ჰქვია. 

როდესაც ჰონკონგში ჩაის სვამენ, სამი თითით მაგიდაზე აკაკუნებენ. ეს 
მადლიერების გამოხატულებაა იმ ადამიანებისადმი, ვინც ფინჯანი შეავსო. თავის 
დროზე ასე გამოუხატავს კმაყოფილება ჩაის სახლში ჩინელ იმპერატორს, რომელიც 
ქვეყანაში ინკოგნიტოდ მოგზაურობდა. ჰონკონგში, ისევე როგორც ინგლისში, რძიანი ჩაი 
უყვართ. ამ ქვეყანაში ჩაის რძეს ასხამენ. ამ სასმელს რომს, ჯინს და არაყსაც უმატებენ და 
სრულიად ახალი სასმელი - გროგი მიიღება. 

„ყავა“ - ევროპელთა უმრავლესობას ყავის გარეშე ცხოვრება წარმოუდგენლად 
ეჩვენება, არადა ეს სასმელი ევროპაში არც ისე დიდი ხნის წინ, მეთექვსმეტე საუკუნეში, 
თურქებმა შეიტანეს. მსოფლიოს მოსახლეობის მესამედი ყავას სვამს. 

სხვადასხვა ქვეყანაში ამ სასმელს სხვადასხვანაირად ამზადებენ. მიირთმევენ ცივს 
და ცხელს, რძით, ლიმონით, დიდი რაოდენობით წყალთან და სხვადასხვა სასმელთან 
ერთად. მარტო ესპანეთში ფინჯანი ყავის მომზადების 72 წესი არსებობს. კატალონიაში 
ყავას ყურძნის არაყს უმატებენ, იგი საკვირაო სადილს უხდება. ირლანდიელები - ვისკის,  
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ათქვეფილ ნაღებსა და დარიჩინს, კარიბის ზღვის ქვეყნებში - რომს, საფრანგეთში - 
კონიაკს, იაპონიაში - საკეს, ბრაზილიაში - ლერწმის არაყს  უმატებენ, ყინულსა და ნაყინს. 
ჰოლანდიელებს მაგარი ყავა უყვართ, ნაღებითა და წყლით, იტალიელებმა ესპრესო - 
ძალზე მაგარი ყავა - შექმნეს. ინდოეთში ამ სასმელს რძითა და შაქრით მიირთმევენ. 
სუდანელები შავ ყავას ვარდკაჭაჭასა და სხვა სუნელებს უმატებენ. თურქეთში ძალიან 
წვრილად დაფქვილი მარცვლებისაგან მომზადებული ყავა უყვართ, ამერიკელებს 
ნაღებიანი. 

ყავას დღის ბოლოს, 18 საათისათვის და სადილის შემდეგაც  მიირთმევენ. მასთან 
ერთად სუფრაზე ბუტერბროდები, ნამცხვრები, შოკოლადი, მინერალური წყალი, ცხელი 
რძე და ნაღები მიაქვთ. არ ადუღებენ, ამბობენ, რომ ამ დროს იგი საწამლავი ხდება. ნელ 
ცეცეხლზე ადუღებამდე მიჰყავთ, როგორც კი ქაფი წამოიწევს, ცეცხლიდან გადმოდგამენ. 
ამ პროცედურას 2-3-ჯერ იმეორებენ. თურქები სპილენძისა და ვერცხლის ჯეზვეში 
ამზადებენ. პატარა უყურო ფაიფურის ფინჯნებით სვამენ. რძიანს - დიდი ფინჯნებით. 

„კაკაო“ - კაკაოს დილით და დღის განმავლობაში გასამხნევებლად სვამენ, 
საღამოობით კი - განწყობის გასაუმჯობესებლად. კაკაოს გემო და არომატი კარგად 
შეიგრძნობა დიდი, სქელკედლიანი ფინჯნით დალევისას. მას ბისკვიტს და არც ისე 
ტკბილ ნამცხვარს ატანენ. 

„ბრანჩი“ (ბრუნცჰ) - ზოგჯერ პრაქტიკაში მიღების არაოფიციალური სახეა.  იგი 
საუზმესა და ლანჩს (მეორე საუზმეს) შორის ტარდება. აქედანვეა  წარმოშობილი მისი 
სახელებიც: პირველი ორი ასო აღებულია სიტყვა საუზმიდან („Bრეასფასტ“), ხოლო 
დანარჩენი - გაერთიანებულია სიტყვა ლანჩიდან („ლუნცჰ“), ბრანჩი, ჩვეულებრივ, 
გამოსასვლელ (დასვენების) დღეებში ტარდება და მასზე ხშირად უახლოეს მეგობრებს 
ოჯახებით იწვევენ. მიღების ეს სახე პარტნიორების თავისუფალ, მეგობრულ 
ატმოსფეროში გაცნობის კარგი საშუალებაა. კერძებისა და სასმელების რაოდენობა და 
ნაირსახეობა, ძირითადად, საუზმისა და ლანჩის მსგავსია. შესაძლებელია კვერცხის, 
სოსისის, ბეკონის, თევზის, ბლინურას, მოშუშული ხორცის, ჩაის, ყავის, წვენების, 
გამაგრილებელი სასმელებისა და ღვინის მიწოდება. აშშ-ში ოფიციალუად ბრანჩი 
გრძელდება 12-დან 16 საათამდე. 

„კეიტერინგი“ – მომსახურების პროგრესული ფორმაა, როდესაც გამასპინძლება 
ხდება მასობრივი კვების ორგანიზაციის გარეთ, გასვლით ღონისძიებებზე, პიკნიკებზე, 
ბანკეტებზე, ფურშეტებზე, ქორწილებზე. ამისათვის იწვევენ სპეციალისტებს, 
მაგალითად, აშშ-ში ამ ბიზნესით დაკავებულია 30 ათასი სპეციალისტი.           

„ბარბექიუ“ – „ბარბექიუ“ ზაფხულის პერიოდში ღია ცის ქვეშ ტარდება 
(ჩვეულებრივ, კვირა დღეს). სტუმრებს შემწვარი ხორცი, ღვინო და გამაგრილებელი 
სასმელები მიეწოდებათ.  

მომსახურება სასტუმროს ნომერში. სასტუმროში მცხოვრები ტურისტების 
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სურვილის მიხედვით რესტორნის ადმინისტრაცია ვალდებულია სასტუმროს ნომრებში 
კვების ორგანიზება მოახდინოს. ამისთვის კი შემკვეთი იხდის დამატებით საფასურს, 
რომელმაც არ უნდა გადააჭარბოს ანგარიშის მთლიანი თანხის 10%-ს. ნომრებში 
მომსახურების შეკვეთის მიღებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სართულის 
ბუფეტები, სადაც ნომერში გამოძახებისთვის მორიგე ოფიციანტისთვის ტელეფონს ან 
სიგნალიზაციას აყენებენ. ცალკეულ შემთხვევებში შეკვეთა შესაძლოა უშუალოდ 
რესტორანში იქნეს მიღებული მორიგე ადმინისტრატორის ან მეტრდოტელის 
მეშვეობით, ასევე სპეციალურ სადისპეჩერო პუნქტში. 
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- ტრანსპორტის სისტემა 

 სატრანსპორტო მომსახურების როლი და ადგილი ტურისტულ ბაზარზე 

ტრანსპორტი ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის მატერიალური ბაზის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. უძველესი დროიდან ტრანსპორტი პროგრესის 
მამოძრავებლად ითვლებოდა. ადამიანი ხალხისა და ტვირთის გადასაზიდად ნებისმიერ 
დამხმარე საშუალებას იყენებდა. ბორბლის, მოგვიანებით კი სხვადასხვა ტიპის ძრავების, 
გამოგონებასთან ერთად, ადამიანმა შესაბამისად გადაადგილების საშუალებების 
განვითარება დაიწყო, ასეთი საშუალებები იყო: ოთხთვალა, კარეტა, გემი, 
ორთქლმავალი, თვითმფრინავი და ა.შ. ამან კი დასაშვები გახადა დიდ მანძილზე  
გადაადგილება სხვადასხვა მიზნებით. 

ტრანსპორტი უზრუნველყოფს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 
განვითარებას, ხელს უწყობს რა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ურთიერთხელსაყრელი 
გაცვლის განხორციელებას. 

ისტორიულად სხვადასხვა ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემის ფორმირებაზე 
გავლენა იქონია მათმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ, ბუნებრივმა პოტენციალმა, ხოლო 
ხშირად კლიმატურმა და ლანდშაფტურმა მახასიათებლებმა. 

მაგალითისთვის, სარკინიგზო ტრანსპორტის სტრუქტურა ხელსაყრელია განვი-
თარდეს ისეთ რეგიონებში, სადაც უპირატესად დაბლობებია; სამდინარო ტრანსპორტი 
კი ტბებისა და მდინარეთა სისტემის არსებობის შემთხვევაში უნდა განვითარდეს. 
განვითარებული მდინარეთა სისტემა და ტბები აქვთ ავსტრიას, გერმანიას,  ფინეთს, 
კანადას და სხვ.  

ტურიზმის განვითარებასთან ერთად მუდმივად უნდა გაფართოვდეს სატრანს-
პორტო გზები, რადგანაც მოგზაურობებზე მოთხოვნის ზრდა სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დადებით გავლენას ახდენს. ტრანსპორტი, თავის 
მხრივ, საშუალებას იძლევა გაფართოვდეს მოგზაურობების გეოგრაფია. ამდენად, ორივე 
მხრისათვის სასარგებლო და ხელსაყრელი ურთიერთგავლენა ხდება. 

სატრანსპორტო მომსახურებები - ტურიზმის მომსახურების სახეებს შორის ერთ-
ერთი ძირითადია. სწორედ მათზე მოდის ტურის ფასის სტრუქტურაში ძირითადი 
ხვედრითი წილი. მოგზაურობის ხანგრძლივობისა და სიშორის შესაბამისად, ეს წილი 
მერყეობს 20-დან 60%-მდე. 

ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეები, ტურისტული ორგანიზაციების მიერ, 
გამოიყენება ტურისტების გადაყვანისთვის მოგზაურობის დროს. სატრანსპორტო 
მომსახურებების საერთო სტრუქტურაში ძირითადი ხვედრითი წილი საავიაციო 
ტრანსპორტს ეკუთვნის. ტურისტების ყველაზე მეტი რაოდენობა, განსაკუთრებით შორ 
მანძილზე მოგზაურობისას, ავიაციის მომსახურებით სარგებლობს. ამასთან, 
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თვითმფრინავს შეიძლება ეწოდოს ინდივიდუალების ტრანსპორტიც. ტურისტების 
ყველაზე მასობრივი ნაკადები, რომლებიც მოგზაურობენ საკურორტო, საქმიანი, 
გასართობი, შემეცნებითი მიზნებით, შეადგენენ ინდივიდუალურ ტურისტებს. სწორედ 
ისინი იყენებენ ყველაზე ხშირად საავიაციო ტრანსპორტს. 

საავტომობილო ტრანსპორტს შეიძლება ეწოდოს საყოველთაო გამოყენების 
ტრანსპორტი, რადგანაც ის გამოიყენება ყველგან. ავტობუსები და ავტომანქანები - 
ადგილობრივი და შიგარეგიონული მნიშვნელობის ტრანსპორტია. განსაკუთრებული 
პოპულარობით სარგებლობს საავტობუსო-საექსკურსიო - შემეცნებით ტურები 
რამდენიმე ქალაქისა და ღირსშესანიშნავი ადგილის მონახულებით. ტურისტებისათვის 
მოსახერხებელია, რომ მათ შეუძლიათ მარშრუტზე გადაადგილდნენ ქალაქის 
ფარგლებში თავიანთი ტრანსპორტით. 

ჯგუფური გადაადგილებისას ავტობუსების მთავარი კონკურენტი რკინიგზაა. ამ 
უკანასკნელის უპირატესობად შედარებით დაბალი ტარიფები და ბილეთებზე 
ფასდაკლებები ითვლება. მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ვერც საავტობუსო 
და ვერც სარკინიგზო გადაყვანები კონკურენციას ვერ უწევენ ავიაციას შორ მანძილზე 
გადაადგილებისას. 

წყლის ტრანსპორტი - სამდინარო და საზღვაო რესურსის არსებობა, თავისთავად, 
იწვევს ტურისტულ - საკრუიზო მომსახურების სახის განვითარებას და ტურიზმში 
საკმაოდ აქტიურად გამოიყენებას. საწყლოსნო მოგზაურობას აქვს მთელი რიგი 
უპირატესობები, თუმცა ნაკლოვანებებიც აქვს ტრანსპორტის სხვა სახეებთან 
შედარებით. ყველაზე მნიშვნელოვან უპირატესობად ითვლება კომფორტის მაღალი 
დონე,  ერთდროული დატვირთვის დიდი მოცულობა, ტურიზმის სხვადასხვა სახისა და 
მიზნების რეალიზაციის შესაძლებლობები, სრულფასოვანი დასვენება, საარსებო 
უზრუნველყოფის სრული კომპლექსი. ძირითად ნაკლოვანებებად შეიძლება 
დასახლდეს სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების დაბალი სიჩქარე, მაღალი 
ტარიფები, მობილურობის შეზღუდულობა, და არც თუ იშვიათად საზღვაო 
კრუიზებისას ადამიანების მიდრეკილება „ზღვის ავადმყოფობისადმი“. 

 

 საჰაერო ტრანსპორტი ტურისტულ გადაყვანებში 

სტატისტიკის თანახმად ავიატრანსპორტის პოპულარობის ზრდის ტემპი უფრო 
მაღალია, ვიდრე ავტოტრანსპორტის, რაც განპირობებულია მოგზაურობათა გეოგრა-
ფიის სულ უფრო გაფართოებით და შორ მანძილზე მოკლედროითი ტურების ზრდით. 
ყველაფერი ეს კი ტურისტული ბიზნესის სულ უფრო მეტ ყურადღებას იწვევს საავიაციო 
გადაყვანებისადმი. თვითმფრინავები - მსოფლიოში ტრანსპორტის ყველაზე 
პოპულარული სახეა. იგივე შეიძლება ითქვას ტურიზმში ავიაგადაყვანების შესახებაც. 
ამისათვის კი არსებობს მთელი რიგი მიზეზები: 
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•  პირველი, ავიაცია - ტრანსპორტის ყველაზე სწრაფი და მოხერხებული სახეა 
შორ მანძილზე გადაადგილებისას; 

•  მეორე, თანამედროვე  პირობებში ავიარეისებზე სერვისს ტურისტებისათვის 
მიმზიდველი სახე აქვს; 

•  მესამე, საავიაციო კომპანიები, დაჯავშნისა და რეზერვირების პირდაპირი და 
საერთაშორისო ქსელების მეშვეობით, უხდიან ტურისტულ სააგენტოებს 
საკომისიოებს, თვითმფრინავში ყოველ დაჯავშნულ ადგილზე და ამით მათ 
მოტივირებას ახდენენ, რათა აირჩიონ ავია გადაყვანა. 

საჰაერო ტრანსპორტი მსოფლიო მეურნეობის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფ და 
დინამიურად განვითარებად დარგად ითვლება და ყოველწლიურად სულ უფრო მტკიცე 
პოზიციებს იკავებს მსოფლიო სატრანსპორტო სისტემაში.  

საერთაშორისო გადაზიდვების ქსელი ამჟამად მოიცავს ყველა გეოგრაფიულ 
ობიექტს და 150-ზე მეტ ქვეყანას. 

საჰაერო ტრანსპორტი სამი მეთოდით რეგულირდება:  

1. ნაციონალური რეგულირება - იმ ავიაგადამყვანების ლიცენზირება, რომლებიც 
მუშაობენ როგორც შიგა, ისე საერთაშორისო მარშრუტებზე; 

2. სამთავრობოთაშორისო რეგულირება - როდესაც რეგულარული საჰაერო 
მარშრუტები შესაბამისი ქვეყნების მთავრობებს შორის დადებულ 
ხელშეკრულებებს ეფუძნება; 

3. საერთაშორისო რეგულირება - როდესაც რეგულარულ ავია რეისებზე 
ტარიფები დგინდება (ავიახაზების წევრებისთვის) მონაწილე ავიაკომპანიებს 
შორის ურთიერთხელშეკრულების საფუძველზე საჰაერო ტრანსპორტის 
საერთაშორისო ასოციაციის  შუამავლობით ან მესამე პირის მიერ.  

ავიაგადაყვანების საერთაშორისო რეგულირების ერთ-ერთ სახედ ითვლება 
განსაზღვრულ საერთაშორისო მარშრუტებზე მოქმედი ავიაკომპანიების 
გამაერთიანებელი პულის შექმნა. 

პულ-ხელშეკრულება ერთსა და იმავე საერთაშორისო მარშრუტებზე მოქმედ 
ავიაკომპანიებს აერთიანებს, თვითმფრინავების მოძრაობის განრიგის ოპტიმიზაციის, 
პიკის საათებსა და პერიოდებში მგზავრნაკადების მიმართულებისა და რეგულირების 
მიზნით, ასევე ამ მარშრუტებზე მოგების გაზრდისთვის. 

პულ-ხელშეკრულებას პრინციპში შეუძლია მარშრუტზე კონკურენციის მოსპობა 
გამოიწვიოს. ავიაგადაყვანების საერთაშორისო რეგულირება ქვეყნებს შორის მრავალი 
წლის ხანგრძლივობით ხელმოწერილი საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე 
ხორციელდება. 

1929 წლის ვარშავის კონვენცია ავიაკომპანიებს შორის პირველი საერთო 
ხელშეკრულება იყო, რომელიც ეხებოდა ავიაკომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხებს 
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მგზავრობისას მგზავრთა უსაფრთხოებაზე მათი სიკვდილის, დაჭრის ან ტვირთის 
დაკარგვის შემთხვევაში. დღეისათვის ავიაკომპანიის პასუხისმგებლობა მგზავრების 
წინაშე მაქსიმალურ 20 ათას აშშ დოლარს შეადგენს. ეს ხელშეკრულება საერთაშორისო 
ავიაგადაზიდვებისას მგზავრების, ფოსტის და ტვირთის დაზღვევისთვის საფუძველს 
წარმოადგენს. 

1944 წლის სამოქალაქო ავიაციის ჩიკაგოს კონვენციის მიღების დისკუსიაში 80-მა 
ქვეყანამ მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული კონვენცია ქვეყნებს შორს საჰაერო სერვისის 
მიგრაციული პროცედურის სტანდარტიზაციის შეთანხმებას მოიცავს. ეს პრინციპები 
მიღებულ იქნა ქვეყნებს შორის ორმხრივი შეთანხმების უზრუნველყოფისთვის. 
ხელშეკრულებაში ნათქვამი იყო, რომ არ დარეგულირებულიყო ჩარტერული გადაყვა-
ნები, შესაბამისად ქვეყნებს ნება მიეცათ ინდივიდუალურად დაერეგულირებინათ 
ჩარტერული რეისები. 

1946 წლის ბერმუდის ხელშეკრულება - ტრანსატლანტიკური რეისების ანგლო-
ამერიკული, რომელიც არეგულირებდა ამ მარშრუტებზე ორმხრივ ხელშეკრულებას. 
1977 წ. ბერმუდის ხელშეკრულება გადახედილ იქნა და რატიფიცირება მოხდა 1980 წ. 
ახალმა ხელშეკრულებამ ატლანტის ოკეანის მარშრუტებზე ფაქტიური დატვირთვა 
გააფართოვა, მხოლოდ შემოიფარგლა ორი ბრიტანული და ორი ამერიკული 
გადამყვანით. 

რამდენადაც მსოფლიო სატრანსპორტო სისტემაში საჰაერო ტრანსპორტი 
ყოველწლიურად უფრო მტკიცე პოზიციებს იკავებს, ამდენად მისი საერთო მსოფლიო 
კოორდინაციისა და რეგულირების აუცილებლობა ჯერ კიდევ ადრე წარმოიქმნა. ამ 
საკითხებითაა დაკავებული საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციები. ორი მსხვილი 
ორგანიზაცია, რომლებიც არეგულირებს საერთაშორისო ავიაგადაყვანებს  ესაა: 
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია და საჰაერო ტრანსპორტის 
მსოფლიო ასოციაცია. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO) ერთ-
ერთი პირველი  სოლიდური და ავტორიტეტული მსოფლიო სტრუქტურაა. ICAO-ს 
წევრი 183 სახელმწიფოა.              

საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო  ასოციაცია - IATA - შექმნილია მსოფლიოს 
ავიაკომპანიების მიერ დედამიწის ყველა რეგიონში საჰაერო გადაყვანების 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და ეფექტურობის ამაღლებაზე მიმართული 
ქმედებების კოორდინაციისთვის. IATA დაფუძნდა 1919 წ., ხოლო 1945 წ. გარდაქმნილ 
იქნა. ეს ორგანიზაცია საერთაშორისო რეისების განმახორციელებელი საავიაციო 
კომპანიების პროფესიონალურ ასოციაციას წარმოადგენს. ასოციაციის მიერ 
შესრულებული მთავარი ფუნქციაა საერთაშორისო კომერციული საავიაციო მიმოსვლის 
მოწესრიგება, ყველა წევრისათვის ერთნაირი წესებისა და პროცედურების შემოღება და 
საერთაშორისო მარშრუტებზე მგზავრთა გადაყვანაზე შეთანხმებული ტარიფების 
დადგენა 
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ტურისტული სააგენტო IATA-ს საქმიანობაში მონაწილეობს მისი სპეციალური 
განყოფილება - ავიაკომპანიების აგენტების საერთაშორისო ორგანიზაციის (IATAN) და 
სამოქალაქო აეროპორტების საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით. 

ტურისტული მოგზაურობის ორგანიზაციის ფარგლებში არსებობს ტურისტული 
ფირმისა და ავიაკომპანიის ურთიერთქმედების რამდენიმე ფორმა: 

 ავიაკომპანიის სააგენტოს მეშვეობით ადგილების დაჯავშნა და ავიაბილეთების 
შესყიდვა; 

 დაჯავშნის სისტემის მეშვეობით ადგილების დაჯავშნა და ავიაბილეთების 
შესყიდვა; 

 რეგულარულ ავიახაზებზე ავიაკომპანიასთან ხელშეკრულება ქვოტის შესახებ; 
 სააგენტო შეთანხმება  და თავისი ტურისტებისთვის ავიაბილეთების გაყიდვაზე 

სააგენტოს როლში მუშაობა. 
 ტურისტული გადაყვანების მიზნით ჩარტერული ავიარეისების ორგანიზაცია. 

სწორად რომ იყოს შერჩეული ტურისტული გადაყვანების ხელსაყრელი და 
მოსახერხებელი უბანი, ასევე საქმის ცოდნით დაიდოს კონტრაქტი ტურისტების 
გადაყვანაზე, აუცილებელია ავიაკომპანიასთან ამა თუ იმ სახის ურთიერთქმედებების 
ყველა თავისებურების, უპირატესობისა და ნაკლოვანების ცოდნა. 

ტურაგენტმა ასევე აუცილებლად უნდა იცოდეს ავიაბილეთების დაჯავშნის 
წესები, ავიაკომპანიების მიერ შეთავაზებული ტარიფები და ფასდაკლებები, მუშაობა 
ინტერნეტის მეშვეობით ვირტუალური ბილეთების შეთავაზებით. 

 

 ავტოტრანსპორტი ტურიზმში 

ტურისტულ მომსახურებაში გამოყენებული ავტომომსახურება, მოიცავს სამ ძირითად 
მიმართულებას: 

1. საავტობუსო მოგზაურობის ორგანიზაცია; 
2. ტურისტების პირადი ტრანსპორტით მოგზაურობის ორგანიზაცია; 
3. ავტომობილების გაქირავება. 

საავტობუსო მოგზაურობა 

საერთაშორისო საავტობუსო ტურიზმი ტურიზმის შედარებით ახალგაზრდა 
სახედ ითვლება. მისი განვითარების დასაწყისად შეიძლება მე-20 ს-ის 70-იანი წლები 
ჩაითვალოს. 

1986 წ. ევროპის ქვეყნებში სარკინიგზო და საავტომობილო კომპანიებს შორის 
კონკურენციის გამწვავებასთან დაკავშირებით შეიქმნა საავტობუსო გადამყვანების 
გაერთიანება - „ევროხაზის“ („Eurolines“ - „ევროგზები“) საბჭო, სადაც 33 ევროპელი 
პარტნიორი შევიდა. საავტობუსო კომპანიები ერთი სავაჭრო მარკით გამოდიოდნენ, მათ 
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შეიმუშავეს საავტობუსო მიმოსვლის ერთიანი სისტემა „გამჭოლი ბილეთების“ 
(ნებისმიერი სახის ტრანსპორტის ბილეთები, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია 
მგზავრობა ერთი ან ორი გადასაჯდომი პუნქტის მეშვეობით, მაგალითად ვარშავა-
პარიზის მარშრუტი ბერლინში და ბრიუსელში გადასხდომით) მიხედვით სერვისის 
საერთო სტანდარტებით, ფასდაკლების სისტემის წესებით. ამჟამად „Eurolines“ - ერთ-
ერთი წამყვანი კომპანიაა ბაზარზე. ის მთელი ევროპის მასშტაბით 250-ზე მეტ მარშრუტს 
ემსახურება და მასში შედის 35 ევროპული საავტობუსო კომპანია. 

შენგენის ხელშეკრულების დამტკიცებამ ახალი ბიძგი მისცა საავტობუსო 
გადაყვანების განვითარებას, რადგან ბევრი ფორმალობა ძალზე გამარტივდა.  

ტრანსპორტის მინისტრების ევროპული კონფერენცია საავტობუსო ტურიზმის სამ 
სახეს გამოყოფს: 

1. მოგზაურობა სარეისო ავტობუსებით; 
2. მოგზაურობა არასარეისო ავტობუსებით (როდესაც ტურსააგენტო პერიოდუ-

ლად აგზავნის თავის ტურისტებს); 
3. სპეციალური (ჩარტერული) რეისები. 

ცალკე ჯგუფად გამოიყოფა შიდა ტურიზმი და სხვადასხვა მიზნით დღის 
მანძილზე მოგზაურობა (დღის განმავლობაში ექსკურსია, აეროპორტების მაქოსებური 
(პერიოდული, როცა თავის ტურისტს აგზავნის ტურსააგენტო) მომსახურება და სხვ. 

საავტობუსო ტურიზმი, როგორც მოსახლეობის ფართო ფენებისთვის 
ხელმისაწვდომი სახე, მუდმივად ვითარდება. დღევანდლამდე მისი მოცულობის ზრდის 
ტენდენცია შეინიშნება. პრიორიტეტი ენიჭება გამოსასვლელი დღეების საავტობუსო 
ტურებს, საკმაოდ პოპულარულია 2-3 დღიანი მოგზაურობები ევროპის ქალაქებში 
საექსკურსიო-შემეცნებითი მიზნებით. 

საავტობუსო ტურების ორგანიზაციისას სეზონურობა, ისე როგორც სხვა ტიპის 
მოგზაურობისას, დიდ როლს არ თამაშობს. საავტობუსო ტურები ფაქტობრივად მთელი 
წლის განმავლობაში ხორციელდება. მოთხოვნის რამდენადმე დაცემა იანვარ-
თებერვალში შეინიშნება. ამ ორი თვის განმავლობაში ჩვეულებრივ ერთ მარშრუტზე 
„დაკავებულია“ ერთი ავტობუსი. 

სპეციალისტების აზრით, საავტობუსო ტურების ბაზარზე საფასო ასპექტის 
მიხედვით კონკურენცია შეინიშნება მარშრუტების სხვადასხვაობისა და მომსახურების 
ხარისხის სფეროში. 

რეგულარულ საერთაშორისო მარშრუტებზე ღია მოძრაობა ორმხრივი 
სამთავრობო ხელშეკრულებებით რეგლამენტირდება, ხოლო ტრანზიტი მესამე ქვეყნის 
გავლით ევროპული ეკონომიკური კომისიის ტრანსპორტის კომიტეტის ნებართვის 
მიცემას (ნებართვას) მოითხოვს. 
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საერთაშორისო გადაყვანების ხელშეკრულების გამარტივებისთვის, 1973 წ. 1 
მარტის ჟენევის კონვენციის ფარგლებში, მგზავრთა და ბარგის საერთაშორისო 
საავტომობილო გადაზიდვის ხელშეკრულების შესახებ, კონვენცია იქნა მიღებული, 
საერთაშორისო გადაყვანების შემდგომი გამარტივება დაფიქსირებულ იქნა ჰააგის (1989 
წ.) დეკლარაციით. 

ევროპაში საკანონმდებლო წესით დგინდება საავტობუსო ტურების 
ორგანიზაციისას ყველასათვის საერთო უსაფრთხოების მოთხოვნები.  

არსებობს ავტობუსების სიჩქარის შეზღუდვის პროექტი 100 კმ/სთ-მდე. ამან 
სასიკეთო ზემოქმედება უნდა მოახდინოს გარემოზე, მაგრამ შესაძლოა მკვეთრად 
შეამციროს ავტობუსების კონკურენტუნარიანობა ტრანსპორტის სხვა სახეებთან 
შედარებით. ასეთი შეზღუდვები უკვე მოქმედებს დასავლეთ ევროპის უმრავლეს 
ქვეყანაში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში (მაგალითად ხორვატიაში). 

ჯერჯერობით ტუროპერატორმა, რომელიც საავტობუსო ტურების ორგანიზებას 
ახდენენ, ევროპის ქვეყნებში მარშრუტების დაგეგმვისას აუცილებლად უნდა 
გაითვალისწინონ სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული სიჩქარისა და სხვა შეზღუდვები.  

ევროპის ქვეყნებში ტურისტული მოგზაურობის განხორციელებისთვის 
აუცილებელია აგრეთვე სპეციალური დაზღვევის (სამედიცინოს გარდა) - ეგრეთ 
წოდებული „მწვანე ბარათის“ გაფორმება. 

ევროპაში სერიოზული ყურადღება ეთმობა ტურისტული გადაყვანებისთვის 
განკუთვნილი ავტობუსების მდგომარეობას. ბევრ ქვეყანაში ტურისტულ მარშრუტებზე 
ეკრძალება მუშაობა ავტობუსებს, თუ მათი ექსპლუატაციის დრო აღემატება 8 წელს. 
ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისად ავტობუსებმა უნდა გაიარონ ყოველმხრივი 
ტექნიკური კონტროლი ყოველ ექვს თვეში. თუმცა კანონითვე, ვროკავშირის და 
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მებაჟეებს, არ შეუძლიათ საგზაო ტრანსპორტის 
მდგომარეობისა და მძღოლის რულთან ყოფნის ხანგრძლივობის შემოწმება. დიდი ეჭვის 
შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ მიმართონ დახმარებისთვის საბაჟო პუნქტზე მომუშავე 
პოლიციას და ჟანდარმერიას. 

სატრასნპორტო საშუალებების ეკიპაჟის შესახებ ევროპული კონვენციის 
გადაწყვეტილების შესაბამისად 1995 წ. 24 აპრილიდან 9-ზე მეტი ადგილის რაოდენობის 
მქონე ყველა ავტობუსი სავალდებულოა ტახოგრაფით იყოს აღჭურვილი. ამ 
ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ავტობუსის ექსპლუატაცია შეწყდება. 

ტახოგრაფი - ესაა საბორტე (ბორტის) მოწყობილობა ავტომობილისა და მძღოლის 
მუშაობის ობიექტური კონტროლის აღრიცხვისათვის. ის ავტომატურად აჩვენებს და 
იწერს მოძრაობის სიჩქარეს, მიმდინარე დროს, გარბენს, მძღოლის შრომისა და 
დასვენების სხვადასხვა პერიოდებს. ჩანაწერები სახელობით დიაგრამულ დისკებზე 
(ტახოგრამებზე) კეთდება და მძღოლის მთელი სამუშაო დღის სრულ სურათს იძლევა. 
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გადამყვანისა და ტურისტის უფლებები და მოვალეობები რეგლამენტირებულია 
გადაყვანისა და ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულებებით, ასევე ვაუჩერით. 

 

სარკინიგზო მოგზაურობები 

რკინიგზა ნებისმიერი კატეგორიის ტურისტებისთვის (ტურისტი-
ინდივიდუალების, სარეისო რეგულარული ხაზებისა და ჩარტერული მგზავრობის 
დიდი და პატარა ჯგუფების, ადგილობრივი და შორეული მიმოსვლის სპეციალური 
ტურისტულ-საექსკურსიო მატარებლების ტურისტების) მიმოსვლის ხელსაყრელ 
საშუალებად ითვლება. ინგლისში (მანჩესტერსა და ლივერპულს შორის) აშენდა 
პირველი ევროპული რკინიგზა. 1830 წელს დაიწყო პირველი რკინიგზის მშენებლობა 
აშშ-ში. ყველაზე სწრაფმა ელექტრომატარებელმა შეასრულა თავისი პირველი რეისი 
მარშრუტზე: პარიზი-ლიონი; 

რკინიგზა ისტორიულად აქტიურად მონაწილეობდა ტურისტული მოძრაობის 
განვითარებაში. თუმცა რკინიგზას მოკლე მანძილზე და საექსკურსიო მარშრუტებზე 
ტურისტების გადაყვანაში სერიოზული კონკურენცია გაუწია საავტომობილო 
ტრანსპორტმა. 

სწორედ ამიტომაა, რომ ტურისტების გადაყვანაში სარკინიგზო ტრანსპორტი 
ყველაზე ნაკლები ხვედრითი  წილით გამოირჩევა - 2%, მაშინ, როცა საავტომობილოს 
41% უკავია . 

თანამედროვე პირობებში რკინიგზის ხაზების მფლობელი ბევრი კომპანია 
(„ვაგონ-ლი“, „აკორი“ და სხვ.) ტურისტული მგზავრ-ნაკადების შენარჩუნებისა და 
გაზრდისათვის დიდ ძალისხმევას ხარჯავს. ამ თვალსაზრისით ძირითად 
მიმართულებებად შეიძლება ჩაითვალოს: 

−  მაღალ სიჩქარიანი მაგისტრალების გაყვანა (ტრანსპორტირების დაჩქა-
რებისთვის); 

−  ვაგონებში „ევრო-ნაიტის“ ფორმულით მომსახურება (კომფორტულობის 
გაუმჯობესება სასტუმროს დონემდე); 

−  სპეციალური ტურისტული მატარებლების, მათ შორის „რეტრო-ორთქლმავ-
ლების“ ორგანიზება  (სპეციალური თემატური მოგზაურობა რკინიგზის 
ტრანსპორტით). 

სარკინიგზო მიმოსვლები ნაციონალური და საერთაშორისო შეთანხმებების, 
კონვენციების და ხელშეკრულებების სრული პაკეტით რეგულირდება. 

მგზავრთა გადაყვანის სისტემაში მატარებლები იყოფიან სარეისო და 
არასარეისოდ. სარეისო მატარებლები დადგენილ მარშრუტს, დროის შუალედსა და 
მოძრაობის განრიგს მკაცრად იცავენ. თავის მხრივ, ისინი საგარეუბნო ადგილობრივ და 
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შორეულ სარეისო მატარებლებად იყოფიან. არასარეისო (ჩარტერული) მატარებლები 
გადაყვანის აუცილებლობის მიხედვით კომპლექტდება. ეს ტურისტულ მატარებლებსაც 
ეხება. 

სარეისო მატარებლები  

საგარეუბნო მატარებლები პროვინციის ან ოლქის ფარგლებში დაწესებულ 
განრიგს იცავენ. შემადგენლობა იტევს 1500 მგზავრამდე, მათ შორის დასაჯდომი 
ადგილები 1000-მდეა. მატარებლებს ხშირი გაჩერებები აქვთ ადგილობრივ სადგურებში. 
ვაგონებში ადგილები არ არის დანომრილი. 

ადგილობრივი მატარებლები მოძრაობენ სადგურებს შორის ერთი რკინიგზის 
ხაზით (ევროპაში შესაძლოა ეს იყოს ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში). ჩვეულებრივ 
ისინი მოძრაობენ 700 კმ-ს დაშორების ფარგლებში და მსხვილი რაიონის, რეგიონის ან 
შედარებით პატარა ქვეყნის დასახლებულ პუნქტებსა და პატარა ქალაქებს შორის 
გადაყვანებს ახორციელებენ. ხდება ისიც, რომ საგარეუბნო და ადგილობრივ 
მატარებლებს შორის განსხვავება საკმაოდ პირობითია და არსებითად დამოკიდებულია 
ადგილის ან მთლიანად ქვეყნის გეოგრაფიულ მახასიათებლებზე. ჩქაროსნული 
მარშრუტების გამოკლებით, ადგილობრივი მიმოსვლის მატარებლები პრაქტიკულად 
ყველა გაჩერებაზე ჩერდებიან. 

შორეული მატარებლები 700 კმ-ზე მეტი დაშორების მანძილზე მოძრაობენ. ისინი 
იყოფიან ჩქარ წლიურ, სეზონურ (ზაფხულის), წლიურ და სეზონურ სამგზავრო შორეულ 
მატარებლებად. 

მატარებლები და ვაგონები სხვადასხვა კატეგორიებად იყოფიან. მატარებლების 
კატეგორიები: საგარეუბნო, სამგზავრო, ჩქარი, ჩქაროსნული. 

ვაგონების კატეგორიები: პლაცკარტი, დასაჯდომი, კუპირებული საძინებელი, 
ვაგონ-რესტორანი, საფოსტო.  

მუდმივი მგზავრნაკადების არსებობისას სარეისო მარშრუტი ინიშნება 
განსაზღვრული მიმართულებით საშუალოდ 17 ვაგონის შემადგენლობით, დიდი 
ნაკადისას ვაგონების რაოდენობა შეიძლება 25-მდე გაიზარდოს. თუმცა ასეთი 
შემადგენლობის მომსახურებისთვის გრძელი პლატფორმების არსებობაა აუცილებელი. 
მგზავრების ნაკლებობისას შემადგენლობაში აყენებენ ერთ ან რამდენიმე ვაგონს, 
რომლებსაც საკვანძო სადგურში მოხსნიან ძირითადი შემადგენლობიდან და 
დანიშნულების ადგილამდე მიდის ადგილობრივი რეისით, რომელიც შესაძლოა 
რამდენიმე ვაგონისგან შედგებოდეს. 

სარკინიგზო გადაზიდვების დაგეგმვა ნიშნავს რეგულარული მარშრუტების 
დანიშვნას, დამატებითი ვაგონების ჩაბმას ან მათ შეცვლას, მისაბმელი ვაგონების 
ფორმირებას, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ რთული პროცესია. ეს უკანასკნელი კი 
განსაზღვრული მიმართულებებით მგზავრ-ნაკადების ფორმირების პროგნოზის 
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შედგენას მოითხოვს. მოსახლეობის მოგზაურობაზე მოთხოვნილება დამოკიდებულია: 
სეზონურობაზე, შვებულების პერიოდზე, გამოსასვლელ დღეებზე, საერთო ნაციონალურ 
დღესასწაულებზე, სასწავლო წლის დაწყებაზე, სკოლის და სტუდენტურ არდადეგებზე. 

არასარეისო (ჩარტერული) მატარებლები 

ჩარტერულია სპეციალურად დანიშნული არა რეგულარული განრიგის 
შეკვეთილი მატარებლები. სპეციალურ მატარებლებს ხშირად ტურისტულ-საექსკურსიო 
მატარებლებს მიაკუთვნებენ, არარეგულარული განრიგით, ტურისტებისათვის 
განკუთვნილი მარშრუტით და მოძრაობის გრაფიკით. არასარეისო მატარებლებს 
მიაკუთვნებენ ასევე ეგრეთწოდებულ გადასაყვან მატარებლებს, რომელთა გამოყენება 
ხდება გრაფიკის გარეშე მასობრივი დღესასწაულების, ნაციონალური და საერთაშორისო 
შეჯიბრებებისა და თამაშების პერიოდში, ასევე სასოფლო-სამეურნეო მოსავლის 
აღებისთვის და სხვა სამუშაოებისთვის ტექნიკისა და ხალხის გადაყვანისთვის. 

მგზავრებისა და ტვირთების გადაზიდვა, განხორციელებული არანაკლებ ორი 
ქვეყნის ტერიტორიაზე, ერთი და იმავე პირობებით და ერთი სამგზავრო ან გადასაზიდი 
დოკუმენტით, პირდაპირ საერთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლის გადაზიდვად იწოდება 
(არსებობს აგრეთვე ეგრეთწოდებული გადასაჯდომი და გადასატვირთი  მიმოსვლები, 
როდესაც მგზავრები გადასხდებიან სასაზღვრო სადგურებზე, ბარგს და ტვირთს კი 
გადატვირთავენ ერთი ქვეყნის რკინიგზის ვაგონებიდან, მეორე ქვეყნის ვაგონებში). 
ტურისტები, როგორც წესი პირდაპირი საერთაშორისო გადასაჯდომი მიმოსვლის 
ვაგონებით და მატარებლებით გადაყავთ. 

 

გემით მოგზაურობის ორგანიზაცია 

გემით მოგზაურობა (კრუიზი) წარმოადგენს ტურისტულ მოგზაურობას 
მდინარეზე ან ზღვაზე, როგორც წესი პორტებში შესვლით. თანამედროვე პირობებში 
ათეულობით საკრუიზო კომპანიას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ექსპლუატაციაში 
ჰყავს 70-დან 1000 მგზავრამდე ტევადობის ასეულობით სამგზავრო გემი და ტურისტებს 
სთავაზობენ მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში საინტერესო მოგზაურობებს. 

საქმის არსიდან გამომდინარე, კრუიზი, საზღვაო ტურია, რომლის საბაზო 
ღირებულებაში შეტანილია გემის ბორტზე კომპლექსური მომსახურება, კერძოდ: გემით 
მგზავრობა,  კაიუტაში ცხოვრება (არჩეული კლასის მიუხედავად), სამჯერადი კვება,  
გართობა და როგორც წესი, გემის ბორტზე ჩატარებული მთელი რიგი სპეციალური 
ღონისძიებები (დღესასწაულები, ფესტივალები, კონკურსები, კონცერტები და სხვ.). 

წყლის კრუიზები ხორციელდება როგორც ზღვაზე ან ოკეანეზე, ისე სხვადასხვა 
მდინარეებზე. საზღვაო და სამდინარო კრუიზების ორგანიზებას ბევრი საერთო აქვთ. 
თუმცა გემების ტევადობის, ორგანიზაციული თავისებურებების,  მომსახურების 
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პროგრამების, ასევე ტურების ჩატარების ადგილის მიხედვით საზღვაო და სამდინარო 
კრუიზებს  შორის მთელი რიგი განსხვავებებია. 

საზღვაო კრუიზები. ამჟამად  მსოფლიოში საზღვაო კრუიზები აღზევების 
პერიოდს  განიცდიან. იზრდება საკრუიზო ფლოტი, სრულყოფას განიცდის სამგზავრო 
გემების კონსტრუქციები, იზრდება მათი კომფორტაბელურობა, მუშავდება ახალი 
საზღვაო და საოკეანო მარშრუტები. წყლის მოგზაურობები ყველაზე მეტი 
პოპულარობით სარგებლობს აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში და გერმანიაში. საკრუიზო 
ცურვებზე მოთხოვნა შეინიშნება საფრანგეთში, იტალიაში, შვეიცარიაში და სხვა 
ქვეყნებში. 

მთელს მსოფლიოში რამდენიმე ათეულ სპეციალიზებულ საკრუიზო კომპანიას 
ითვლიან. აღნიშნულ კომპანიებს 1-2-დან დაწყებული 15-20-მდე სამგზავრო გემი ჰყავთ 
ექსპლუატაციაში. კრუიზების ოპერატორების დიდი ნაწილი გაერთიანებულია 
პროფესიონალურ საერთაშორისო ასოციაციაში - Cruse Line International Association 
(CLIA) ის საერთაშორისო მასშტაბით საკრუიზო ბიზნესის კოორდინაციას ახორციელებს. 

დასვენებაზე და კრუიზზე სპეციალიზირებული ბევრი ტურისტული სააგენტო ამ 
ასოციაციის წევრები არიან. CLIA კრუიზების გაყიდვაზე სპეციალიზებულ 33 
ტურფირმას და კრუიზის მოგზაურობის გაყიდვაზე დასაქმებულ 20 ათასზე მეტ 
ტურისტულ სააგენტოს აერთიანებს. CLIA მართალია ფუნქციებითა და გავლენის 
ხარისხით IATA-ს ჩამოუვარდება, მაგრამ იგი მაინც ითვლება მნიშვნელოვან 
საერთაშორისო ორგანოდ (რომლის საქმიანობაც მიმართულია საზღვაო კრუიზების 
ინდუსტრიის პროპაგანდისკენ) როგორც მომხმარებელ ტურისტებს, ისე 
ტურსააგენტოებს შორის. CLIA ტურსააგენტოებს დახმარებას უწევს სპეციალისტების 
მომზადებაში, საზოგადოებასთან კავშირებში და რეკლამირებაში. ტურაგენტების 
სპეციალური პროფესიული მომზადებისა და სარეკლამო კომპანიის კარგად წარმართვის 
წყალობით CLIA შეძლო საზღვაო კრუიზები დასვენების „კლასიკურ“ სახედ გადაექცია. 
ყველა კრუიზის 95% ასოციაციის ტურისტული სააგენტოების მეშვეობით იყიდება, 
თანაც ამ ტურისტული პროდუქტის რეალიზაცია ავიაბილეთების გაყიდვის შემდეგ 
მეორე ადგილზეა. 

ბოლო წლების განმავლობაში კრუიზის, როგორც ტურპროდუქტის იმიჯი 
შეიცვალა. გემი გადაიქცა მოცურავე ოტელად, სადაც გართობისა და დღესასწაულის 
ატმოსფერო სუფევს. ინტენსიური სარეკლამო კომპანიის ჩატარების წყალობით 
კრუიზების მომხიბვლელობა მოსახლეობის ყველა ფენას შორის გაიზარდა. 

ფართო გავრცელება ჰპოვა კომბინირებულმა და „პაკეტურმა“ ავიასაზღვაო 
კრუიზებმა, რომელთა მოგზაურობის ღირებულებაში შედის მომსახურების მთელი 
კომპლექსი. ამასთან საკრუიზო კომპანია ჩარტერულ ავიარეისებს, როგორც საერთო 
მოგზაურობის ნაწილს, ორგანიზებას უკეთებს და ტურისტს თავისი მომსახურებით 
აეროპორტიდანვე უზრუნველყოფს. 
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კრუიზების ხანგრძლივობა. სპეციალისტები თვლიან, რომ ერთი კვირის 
ხანგრძლივობის კრუიზი ძირითად ტურპროდუქტად ითვლება და მომავალშიც ასე 
იქნება (კრუიზების 40%-ზე მეტი ერთკვირიან მოგზაურობებზე მოდის). უფრო 
ხანმოკლე საკრუიზო ტურებს კლიენტურის 30% ანიჭებს უპირატესობას. 10-დან 14 
დღემდე ხანგრძლივობის კრუიზები მოსწონთ 30%-ზე ოდნავ ნაკლებს. 14 დღეზე მეტი 
ხანგრძლივობის კრუიზებში(ეგრეთ წოდებული დედამიწის გარშემო მოგზაურობა) 
კლიენტების მხოლოდ 2-3% იღებს მონაწილეობას. 

კრუიზების სახეები. ამჟამად საკრუიზო მოგზაურობის ორგანიზაციისათვის 
ყველაზე გავრცელებულად ითვლება კლასიკური ევროპული სისტემა, რომელიც 
გულისხმობს საზღვაო მოგზაურობას სხვადასხვა პორტებში შესვლით და საექსკურსიო 
პროგრამით. 

თუმცა მოთხოვნაში თავისი ადგილი უჭირავს ამერიკულ სისტემასაც, რომლის 
ძირითადი მიზანია კრუიზის მონაწილეებს შესთავაზოს დასვენება და გარუჯვა 
მარშრუტზე არსებული პუნქტების პლაჟებზე. 

ბოლო დროს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში პოპულარულია „კრუიზი არსაით“ - 
ერთ და ორ დღე-ღამიანი მოგზაურობა სხვა პორტებში შეუსვლელად. როგორც წესი, 
ასეთი გემი გადის  საბაზო პორტიდან საღამოს 6 საათზე პარასკევს და ბრუნდება უკან 
კვირას საღამოს. 

ძირითადი საკრუიზო რეგიონები: 

1. ხმელთაშუა ზღვა - მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით; 
2. კარიბის აუზი - ზამთრის თვეები; 
3. ევროპისა და სკანდინავიის გარშემო - მაისის შუა რიცხვებიდან აგვისტოს 

ბოლომდე. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები ბოლო დროს დიდ ძალისხმევას ხარჯავენ 
რათა მათი რეგიონი მეოთხე პოპულარული საკრუიზო რეგიონი გახდეს. ასე, 
მაგალითად, სინგაპურს სურვილი აქვს თავის რეგიონში მეორე მაიამი გახდეს. ამის 
მიზეზი ისიცაა, რომ აქ აშენებულია ძვირადღირებული საკრუიზო სადგომები, ეს კი 
დასავლეთის საკრუიზო კომპანიებს იზიდავს, რათა იქ თავიანთი ფლოტი დააფუძნონ 
და აქედან ორგანიზება გაუკეთონ საკრუიზო მარშრუტებს. 

საკრუიზო კომპანიების კატეგორიები. ფლოტის ტექნიკური აღჭურვილობისა და 
კომფორტაბელურობის, ბორტზე სერვისის დონის, საბაზო ტარიფების ოდენობისა და 
მთელი რიგი სხვა მაჩვენებლების მიხედვით საკრუიზო კომპანიები ოთხ ძირითად 
კატეგორიად იყოფიან: 

−  სტანდარტული (მათ ჩვეულებრივ აღნიშნავენ ***), მაგ. Dolphin cruse line; 
−  პირველი კლასის (****) _ Costa Cruises,  Norvegian cruse line; 
−  პრესტიჟული (*****) – Holland America line, Celebrity Cruises; 
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−  სუპერ-ლუქსი (******) – Seahourn და სხვ. 

მსოფლიო საკრუიზო ბაზარზე დაახლოებით 60 ოპერატორი საქმიანობს, 
რომელთაგან 47-ს ექსპლუატაციაში 1-3 გემი ჰყავს. თუმცა ბევრი მათგანი დიდი 
საკრუიზო ოპერატორების შვილობილი საწარმოები არიან. ისინი შექმნილი არიან 
კონკრეტულ რეგიონებში ცალკეული გემების დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. 

მსხვილ საკრუიზო ოპერატორებს წარმოადგენენ ამერიკული (Carnival cruse line 
corporation , Royal  Caribbean)  და ბრიტანული კომპანიები. 

გემებზე ანაზღაურება დამოკიდებულია: 

−  გემის კომფორტაბელურობაზე; 
−  კაიუტების კატეგორიებზე, რომლებიც კომფორტაბელურობის ძირითადი და 

დამატებითი პირობების შესაბამისად განისაზღვრება. 

სამდინარო კრუიზები. საზღვაო კრუიზებისგან განსხვავებით, სამდინარო 
კრუიზები ნაკლებად არიან დამოკიდებულნი ამინდზე, აქვთ შესანიშნავი 
შესაძლებლობა ისარგებლონ მწვანე გაჩერებებით. 

დასავლეთ ევროპას სამდინარო გზების საკმაოდ გრძელი გემთსამიმოსვლო ქსელი 
აქვს. ევროპის ტერიტორიაზე მიედინებიან: სენა, ელბა, დუნაი, რეინი და სხვ. ყველა 
ისინი არხების რთული სისტემით ერთმანეთთან არიან დაკავშირებულნი, რაც 
სამდინარო საკრუიზო პოპულარობის ზრდისთვის შესანიშნავი შესაძლებლობაა. 
სამდინარო კრუიზებში პირველი ადგილი გერმანიას უჭირავს, შემდეგ დიდი 
ბრიტანეთი, ჰოლანდია, შვეიცარია და ავსტრია მოდიან. ყველაზე პოპულარული 
მარშრუტები რეინზე და მის შენაკადებზეა (მოზელი, მაინი, ნეკარი, ვეზერი). ევროპაში 
დიდი მოთხოვნილებით სარგებლობს სამდინარო კრუიზები დუნაიზე შვიდი ქვეყნის 
გავლით.  

ნილოსზე კრუიზი უფრო ფართო ტურნეს ან დასვენების პროგრამის შემადგენელ 
ნაწილად ითვლება. იგივე შეიძლება ითქვას უფრო ეგზოტიკურ ამაზონზე, წმინდა 
ლავრენტზე და იანძიზე. იზრდება მოთხოვნილება ფრანგული მდინარეებისა და 
არხების კრუიზებზე. 

დასავლეთში სამდინარო კრუიზებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. 
განსაკუთრებული ინტერესით სარგებლობს მოკლე ვადიანი კრუიზები (5 დღემდე). ეს 
გაპირობებულია იმით, რომ ტურისტების უმრავლესობა მოგზაურობისთვის 
უპირატესობას ანიჭებს დასასვენებელ დღეებს, რათა არ გააცდინონ სამუშაო დღეები. ამ 
პერიოდში ტურისტები ასწრებენ ბევრი ადგილის მონახულებას ისე, რომ არც ერთხელ 
არ გამოიცვალონ სასტუმრო. სამდინარო კრუიზები განსაკუთრებით მომხიბვლელია 
საშუალო და ხანდაზმული ასაკის ადამიანებისთვის, რადგან საზღვაო მოგზაურობისგან 
განსხვავებით აქ მიწა ჩანს ყოველთვის, ამასთან ზღვის დაავადებაც არ არსებობს. 
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გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ჰოლანდიის მდინარეებზე 
საკრუიზო პროგრამების შემსრულებელი თბომავლები ერთგემბანიანი და ორგემბანიანი 
სპეციალური ნაგებობებია ან ზოგიერთ შემთხვევაში გადაიარაღებული თვითმავალი 
ბარჟებია (კარჭაპებია). მათი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა მათგანს აქვს 
დაბალი, წყალშიგი (გემის ჩაღრმავება წყალში, გაზომილი ჰორიზონტალური კილის ქვემო 
ნაწიბურიდან ზევით, წყალხაზამდე).და ზედნაშენი. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ 
მარშრუტების უმრავლესობა გადის ვიწრო არხების გავლით და თბომავლები 
იძულებულნი არიან გაიარონ ხიდების დაბალი საგდულების ქვეშ და იმოძრაონ 
წყალმარჩხ მდინარეებში. შესაბამისად ასეთი გემების ტევადობა ძალიან პატარაა. თუმცა 
გემების მფლობელები ცდილობენ რაც შეიძლება კომფორტულად და მყუდროდ 
გააფორმონ თავიანთი გემი, აღჭურვონ ის ყველაზე აუცილებელით. თბომავლებს შორის 
არსებობს როგორც ერთვარსკვლავიანი, ისე კომფორტაბელური ლუქსის კლასის გემები. 

ევროპის მდინარეებზე კრუიზების შემსრულებელი გემების მფლობელები 
ცდილობენ რესტორნების ფართობის გაზრდას, რადგანაც  ადგილების უკმარისობის 
გამო ტურისტებს 2 ცვლაში უწევთ სადილი და ვახშამი. ეს ხშირად იწვევს ტურისტების 
უკმაყოფილებას, რადგან პირველი ცვლა დროში შეზღუდვას გრძნობს, მეორე ცვლას კი 
დიდხანს უწევს ლოდინი. 

მოცემულ ტურისტულ პროდუქტს გარკვეული სირთულეები აქვს ფართო ბაზრის 
მოპოვების საქმეში. მთავარი სირთულე მაღალი ფასია. მიუხედავად ამისა ეს პროდუქტი 
ევროპულ ტურისტულ ბაზარზე კარგად მიიწევს წინ და მასზე მოთხოვნა წლიდან 
წლამდე იზრდება. სამდინარო კრუიზების ძირითად მომხმარებლებად ხანდაზმული 
ასაკის პირები ითვლებიან, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ მყუდროებას, კომფორტს, 
სრულ პანსიონს, ნაპირთან მუდმივ სიახლოვეს, ასევე საინტერესო ექსკურსიებს. 

სამდინარო კრუიზების კლიენტების ძირითად ნაწილს ამერიკელები, ფრანგები, 
გერმანელები, შვეიცარელები, ჰოლანდიელები შეადგენენ.  

სამდინარო კრუიზები მარშრუტების განფენილობით ხანგრძლივობით, 
თემატიკით სხვადასხვაგვარია. როგორც წესი, კრუიზები ძირითადად 7-დან 15 დღემდე 
ხანგრძლივობისაა. არსებობს შემეცნებითი, სპორტული, გასტრონომიული, მეღვინეობის 
ადგილების მონახულების და სხვ. კრუიზები . 

სამდინარო კრუიზის გაყიდვა მიმდინარეობს პირდაპირ, როდესაც 
გემთმფლობელი ფირმები ან არენდატორი ფირმები ტურპროდუქტის რეალიზაციას 
ახდენენ თავიანთი საკუთარი ოფისის  მეშვეობით ან ყიდიან მას სპეციალიზირებული 
სააგენტოების (მათ შორის ტურებისა და საავტობუსო მოგზაურობების მაორგანიზებელი 
ფირმები) ქსელის მეშვეობით. 

საექსკურსიო და გასასეირნებელი რეისები. საექსკურსიო რეისებს მიეკუთვნება 
ექსკურსანტების მგზავრობა, რომელიც სრულდება  სამდინარო გემებზე არა უმეტეს 24 
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საათისა, ღირსსახსოვარი, ისტორიული და სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების გაცნობის 
მიზნით. 

გასასეირნებელ რეისებს მიეკუთვნება ტურისტების ისეთი ჯგუფის გადაყვანა, 
რომლებიც დასვენების და ისტორიული და სხვა ღირსშესანიშნავი ადგილების 
მონახულების მიზნით მოგზაურობას უთმობს ხანმოკლე დროს (24 სთ-ზე მეტი ან 
ნაკლები).  ასეთი რეისები ხორციელდება ორ პორტს შორის, ამ პორტებში შესვლით და 
გაჩერებებით ან შეუსვლელად და გაჩერებების გარეშე. 

24 საათზე ნაკლები ხანგრძლივობის რეისები როგორც წესი, სრულდება საპორტო 
ფლოტის გემებით საგარეუბნო და ქალაქის შიდა ზონებში. 
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დასკვნა 

წინამდებარე თავის საშუალებით ჩვენ შევძელით მაქსიმალურად 
მივახლოვებოდით და გარკვეულ სიღრმეზე გავცნობოდით ტურისტული ინდუსტრიის 
ყველაზე ძირითად და მნიშვნელოვან მიმართულებებს - განთავსება, ტრანსპორტირება, 
კვება. 

მიგვაჩნია, რომ საკმარისი ინფორმაციულობით (სისრულით) წარმოვიდგინეთ 
ისეთი მრავალმხრივი და საინტერესოდ განვითარებადი ბიზნეს სივრცეები, როგორიცაა 
ზოგადად სასტუმრო (თავისი ფუნქციური და შინაარსობრივი მრავალფეროვნებით), 
ზოგადად კვების ობიექტი (რესტორანი) და მომსახურების ფორმები და მეთოდები, ასევე 
ტრანსპორტირების სხვადასხვა სახეების მიმართ ტურისტული კომპანიების საქმიანი 
ინტერესების სპეციფიკური ნიუანსებიც. 

რა დასკვნების გაკეთება შეიძლება ამ ფონზე? 

1. სასტუმრო ინდუსტრია სულ უფრო და უფრო მზარდი და მაღალრენტაბელური 
ბიზნესი ხდება. მართალია, განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, საერთაშორისო 
ბრენდმა სასტუმროებმა გარკვეულად გააერთფეროვნეს (ძალზე მაღალი კლასი - 
ოღონდ მაინც ერთნაირი) ტურისტების მიღება-მომსახურების პროცესი, მაგრამ 
კარგად ვხედავთ იმასაც, თუ რა დონისა და ტიპის მომსახურებათა პაკეტებს 
სთავაზობენ ეს ობიექტები დამსვენებლებს, რა დონის მატერიალურ-ტექნიკური 
აღჭურვა აქვთ თანამედროვე სასტუმრო კომპლექსებს, რა დონის არქიტექტურაა, 
როგორია ინტერიერი თუ ექსტერიერი - ეს ყველაფერი დღეს, შინაარსობრივ 
ნაირფეროვნებასტან ერთად, მძაფრი კონკურენციის საგანია, არიან გამოკვეთილი 
ლიდერები (მაგ.: დუბაი - ბურჯ ელ არაბი - ჯერჯერობით ერთადერთი ე.წ. 
„შვიდვარსკვლავიანი“ სასტუმრო), რომლებიც კარნახობენ საერთო 
მიმართულებასა და მომსახურების ფორმებსა და მეთოდებს დანარჩენ სამყაროს; 

2. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ მსოფლიო გრანდების გვერდით, ძალზე საინტერესოდ 
და კიდევ უფრო მრავალფეროვნად, ვითარდებიან ე.წ. ნაციონალური მასშტაბის 
სასტუმროები, რომლებსაც „ტრანსკონტინენტალურ ერთფეროვნებაში“ შემოაქვთ 
„ნაციონალური ფერადოვნება“ და სწორედ ამ უნიკალობით ხდებიან 
პოპულარულნი; 

3. კვების ორგანიზაციის სისტემა სულ უფრო და უფრო დახვეწილი და, ძალზე 
ხშირად, კონკრეტული ეროვნული კოლორიტით გაჯერებული ხდება, რაც 
ერთნაირად საინტერესოა როგორც თვითონ კვების, ასევე გარკვეული 
კულინარიული ოსტატობის, ნაციონალური კულინარიის ისტორიისა და 
მრავალფეროვნების შესწავლის თვალსაზრისით; 

4. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საერთაშორისო ტურიზმის ინდივიდუალიზა-
ციამ ამ მიმართულებასაც „დაატყო თავისი ხელი“ და კვების ობიექტები, თავისი 
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ფორმით, შინაარსით, მენიუების ნაირგვარობითა და მომსახურების პროცესის 
თეატრალიზებით უფრო მეტად ხდებიან ე.წ. „ტურისტული ობიექტები“, ვიდრე 
მხოლოდ კონკრეტული ფუნქციის მომსახურე დაწესებულებები; 

5. დღეს პრაქტიკულად აღარ არსებობს ადამიანის გადაადგილების საშუალება 
(ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერში), რომელიც არ იყოს გამოყენებული ტურისტულ 
ბიზნესში; 21-ე საუკუნის დასაწყისში პლანეტა დედამიწას „კოსმონავტი 
ტურისტებიც“ ყავს; თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ არ დაუკარგავთ 
ხიბლი გადაადგილების უძველეს და, ამასთან ერთად, ეგზოტიკურ საშუალებებს 
(ცხენი, აქლემი, სპილო; ძველი მანქანები, ორთქლმავლები და ა.შ.), რამდენადაც 
თავგადასავლების მოყვარულთა ფანტაზიას საზღვარი არა აქვს და ადამიანები 
საკმაოდ ხშირად ცდილობენ „გადასახლდნენ რომანტიკულ წარსულში“.   
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ტიკალი (გვატემალა) - როგორც ამბობენ აქ მაიას ცივილიზაციის სულების ხმები ისმის; ეს არის 
უნიკალური ისტორია და ასევე, დღემდე ბოლომდე ამოუხსნელი საიდუმლო, რომელიც დედამი-
წაზე ცივილიზაციების დაბადების ისტორიასთან არის დაკავშირებული. 

შატილი - აქაც ისმის „ხმები“, აქაც უძველესი გმირული ისტორიაა განაბული ჩვენი 
სამშობლოსი; ამ კედლებზეც ელეწებოდნენ ჩვენი მტრები და წინ ვერ მიდიოდნენ. 
საქართველოს ჩრდილოეთის საზღვრის მუდმივი გუშაგი დღესაც ამაყად დგას და მტერს თუ 
მოყვარეს იმ ისტორიაზე „ესაუბრება“, რამაც დღემდე მოგვიყვანა და შეგვანარჩუნებინა 
ეროვნული იდენტობა, ტრადიცია და კულტურა.  
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ნაწილი მესამე: ტურისტული ორგანიზაციები 

 

თავი 1. ტურისტული საქმიანობა - შინაარსი და ფორმები 

თავი 2. ტურისტული ორგანიზაციის სახეები  

თავი 3. ტურისტული გადაადგილებების განმსაზღვრელი მოტივები  

თავი 4. ტურიზმი - თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერი  

  

სიდნეის (ავსტრალია) ოპერის თეატრი -  XX საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე 
გამორჩეული შენობა და ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული საკონცერტო დარბაზი 
მსოფლიოში.  შენობის პროექტი ეკუთვნის დანიელ არქიტექტორ იორნ უტზონს, 
რომლემაც ამ შენობისთვის 2003 წელს პრიცკერის პრემია მიიღო. ბევრისთვის შენობის 
სფერული ნიჟაროვანი სახურავი ახლომდებარე ყურეში მცურავი აფროსან ფლოტილიას 
ჰგავს. ტურისტები, რომელთა უმრავლესობას ოპერა საერთოდ ან თითქმის არ 
აინტერესებს, შენობას აწყდება მხოლოდ მისი ახლოდან ნახვის შანსისთვის. არ იფიქროთ, 
რომ დაინტერესებულთ რიცხვი მცირეა - 6,5 მილიონი მხოლოდ საერთაშორისო ტურისტი 
მიდის სიდნეიში მეოცე საუკუნის ამ „საინჟინრო ეტალონის“ სანახავად! 
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შესავალი 

  სპეციფიკიდან გამომდინარე, მასპინძლობის ბიზნესი, შეუჩერებლად 
მოქმედებს 365 დღის განმავლობაში წელიწადში და 24 საათი დღე-ღამეში. არა, 
არავინ იფიქროს, რომ რამე შეცდომა ან რაიმე ფორმის დისკრიმინაციაა; 
ნამდვილად არავინ მუშაობს განუწყვეტლივ, მთელი ამ დროის განმავლობაში, 
მაგრამ ტურისტულ ბიზნესში დაკავებულ ადამიანებს უწევთ უფრო ხანგრძლივი 
დროით მუშაობა ვიდრე სხვებს. მათ, ვინც გეგმავთ საქმიანობას ხელმძღვანელ 
(სხვადასხვა იერარქიული დონის მენეჯერი) პოზიციებზე მასპინძლობის 
ინდუსტრიაში და ბევრ სხვასაც (თანამდებობრივი იერარქიის ქვედა 
საფეხურებზეც), უნდა ვიცოდეთ, რომ ვმუშაობთ ე.წ. „არანორმირებული 
გრაფიკით“, ხშირად 10-12 საათი დღეში. საკმაოდ ხშირად საღამოები და უქმე 
(არასამუშაო) დღეებიც „ეწირება“ კორპორატიულ ბიზნეს ინტერესებს. ისე, რომ 
წინასწარ უნდა შევეგუოთ ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას - ჩვენ მოგვიწევს მუშაობა 
მაშინ, როდესაც სხვები ისვენებენ, რამდენადაც ჩვენ ვქმნით მათი დასვენებისა და 
გართობის პირობებს. 

კარგი ორგანიზაციისა და შესაბამისი ფინანსური რესურსების არსებობის 
შემთხვევაში (კარგად „გამართულ“ ტურისტულ კომპანიებში), მასპინძლობის 
ინდუსტრია (განსაკუთრებით განთავსების, კვების, ტრანსპორტირების სისტემა) 
ორიენტირებულია ცვლებში მუშაობაზე. კარიერის დასაწყისში, დასაქმების 
პროფილიდან გამომდინარე, მოგიწევთ 4-დან ერთ რომელიმე ცვლაში მუშაობა. 
ზედამხედველები და მენეჯერები მუშაობენ დილის 8-იდან საგამოს 6-8 საათამდე. 
საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად არსებობს 4 ცვლა: დილის 
ცვლა, რომელშიც მომუშავეს უწევს დილის 6 სთ-ზე ადგომა, რათა 7 სთ-ზე 
შეუდგეს მუშაობას; მუშა ცვლა - ძირითადად დღის 10 საათიდან 15 სთ-მდე; 
საღამოს ცვლა - 15 სთ-დან 23 სთ-მდე. და ეგრეთწოდებული „სასაფლაოს“ (ღამის) 
ცვლა - 23 სთ-დან მეორე დილის 7 საათამდე. მხოლოდ ამ გრაფიკიდანაც კარგად 
ჩანს, რომ ტურისტულ ბიზნესში, ერთი შეხედვით „სუფთა და ლამაზი  წარმატება“ 
ადვილად არ მიიღწევა, ეს არის მხოლოდ ძალიან სერიოზული და 
მაღალკვალიფიცირებული შრომის შედეგი. 

ერთი ძირითადი განსხვავება მასპინძლობის ბიზნესსა და სხვა ბიზნეს 
სექტორებს შორის, მდგომარეობს იმაში, რომ მასპინძლობის ბიზნესში „იწარმოება“, 
არც მეტი, არც ნაკლები - სტუმრის (ვიზიტორის) კმაყოფილება! ტურისტულ 
ინდუსტრიაში შექმნილი პროდუქტი არის მხოლოდ სტუმრების 
მომსახურებისათვის და ის არ წარმოადგენს მათი საკუთრების საგანს. დიახ, ისინი 
გვიკვეთავენ, ისინი იხდიან თანხას, ანუ ყიდულობენ, მაგრამ ყიდულობენ - 
კმაყოფილების მიღების შესაძლებლობას! კიდევ უფრო უნიკალურია ის, რომ ამ 
პროდუქტის წარმოებისათვის ჩვენ (ტურისტულმა კომპანიამ) უნდა მივიღოთ 
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დაკვეთაზე.  

ტურისტული  ინდუსტრიის საქმიანობის ეფექტურობის კიდევ ერთი განსა-
კუთრებული საზომია მისი პროდუქციის  „მალფუჭებადობა“. მაგალითად ჩვენ (ამ 
შემთხვევაში - სასტუმროს) გვაქვს სულ 1,400 ოთახი, ანუ 1,400 ოთახი გასაყიდად, 
მაგრამ ჩვენ ვტვირთავთ მხოლოდ 1.200 ოთახს. რას ვუშვრებით დარჩენილ 200 
ოთახს? პრაქტიკულად არაფერს - „ვკარგავთ“ 200 ოთახს და მისგან სავარაუდოდ 
მისაღებ შემოსავალს. 

ტურისტულ ბაზარზე ძირითადად მოქმედებენ „ტურ-ოპერატორი“ და 
„ტურ-აგენტი“ კომპანიები. ბიზნესის წარმატება თუ წარუმატებლობა ძირითადად 
სწორედ მათ მაღალპროფესიულ საქმიანობაზეა დამოკიდებული. მათი საქმიანობა, 
რიგ შემთხვევაში, გავს ერთმანეთს, რიგ შემთხვევაში განსხვავებულია, მაგრამ 
ერთმანეთთან აუცილებლად დაკავშირებულია.  

მათი შრომის შედეგი - ბაზარზე გატანილი ტურისტული პროდუქტი, ეს 
არის კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულის შესაბამისი რესურსული 
პოტენციალისა და ასევე კონკრეტული ბაზრის ტურისტული მოთხოვნილებების 
ერთმანეთთან დაკავშირების შედეგად შექმნილი  „ტურისტული კმაყოფილების“ 
კომპლექსი (ერთობა), რომელსაც შეუძლია განსაზღვროს, ჩამოაყალიბოს 
სხვადასხვა ასაკის, სოციალური კატეგორიის, რელიგიური მრწამსისა თუ 
პროფესიული განათლების ადამიანების მოტივაციურ მოთხოვნათა პაკეტი, რაც 
შემდგომში ტურისტული ბიზნესის განვითარების სრულყოფის პროცესს ედება 
საფუძვლად. 

და ბოლოს. ტურისტული ბიზნესი, ეს არის თანამედროვე ბიზნეს-
კლასტერი. ის დამოუკიდებლად, ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების 
ერთიან პროცესში ჩართული სხვადასხვა მეურნეობრივი აქტივობების გარეშე, არ 
და ვერ განვითარდება. არის მიმართულებები (მაგ.: ინფრასტრუქტურა, 
განთავსების, კვების და ა.შ. ბიზნესები, კადრების მომზადება და სხვა, რომლებიც, 
განვითარების ტემპში, უნდა ასწრებდნენ კიდეც ტურიზმს, სოფლის მეურნეობა, 
გადამამუშავებელი და კვების ინდუსტრია, რომელიც მასთან ერთად, თუმცა 
წინმსწრებად, უნდა ვითარდებოდეს და ა.შ.). ერთი სიტყვით, ტურიზმი - გუნდური 
მოთამაშეა, ამასთან ერთად, შეუძლია ლიდერის ფუნქციების აღებაც. სწორედ 
ამიტომ ის თანამედროვე „ბიზნეს-კლასტერია“. 
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თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული 
სახელმწიფო თეატრი - ოპერის სახლი ქ. თბილისში, საქართველოს მთავარი მუსიკალური 
თეატრი, თბილისის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა და ქალაქის კულტურული ცხოვრების 
ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ცენტრი უკანასკნელი საუკუნენახევრის მანძილზე. 
დაარსდა 1851 წელს. მძიმე „ბედი“ დაჰყვა რუსთაველის გამზირის მშვენებას - ძველი 
შენობა 1874 წლის 11 ოქტომბრის ხანძარმა გაანადგურდა, ახალ შენობასაც 
(არქიტექტორი ვიქტორ შრეტერი, 1896 წელი) 1973 წელს ხანძარი გაუჩნდა, რომელმაც 
თითქმის მთლიანად დააზიანა ინტერიერი. თუმცა იგი კვლავ აღადგინეს და დღესაც 
ქართული კულტურის სამსახურშია. 

გასაგებია - არც ზომით, არც ფორმით ის არ ჰგავს (არც შეიძლება ჰგავდეს) სიდნეის ოპერის 
თეატრს, თუმცა „ტურისტული ღირებულების“ თვალსაზრისით - ვინ იცის? მხოლოდ 
ერთი ფაქტი გავიხსენოთ: ალექსანდრე დიუმა (მამა), რომელიც 1859 წელს ეწვია თბილისს, 
თავის წიგნში „მოგზაურობა კავკასიაში“ აღნიშნავდა: „ჩემი ცხოვრების მანძილზე მე 
თითქმის ყველა თეატრი მოვინახულე, მაგრამ ვერც ერთი მათთგანი ვერ შეედრება 
სილამაზით თბილისის თეატრს“. 
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თავი 1. 

ტურისტული საქმიანობა - შინაარსი და ფორმები 

წინამდებარე თავის მიზანი: 

 ტურისტული საქმიანობის არსსა და შინაარსში მეტ-ნაკლებად კვალიფიციური 
გარკვევა, მისი ისტორიისა და განვითარების დინამიკის განმსაზღვრელი 
მოტივების გამოკვეთა; 

 ტურისტული მოგზაურობის, როგორც თანამედროვე ადამიანის შეგნებული 
მიზნობრივი აქტივობის გაგება-გათავისება და, ამ საფუძველზე, მისი ფორმებისა 
და მეთოდების შესწავლა; 

 ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობათა ძირითადი „გენერატორის“ - 
რესურსული პოტენციალის შინაარსისა და ბუნების შესწავლა; რეკრეოლოგიის 
არსში, რეკრეაციული რესურსების ნაირფეროვნებაში გარკვევა. 

 

მსოფლიოს „ახალი შვიდი საოცრების“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძეგლი - ქრისტეს 
მონუმენტური ქანდაკება რიო-დე-ჟანეიროში (ბრაზილია). 710 მეტრის სიმაღლის 
კორდოვადო მთაზე, 8 მეტრიან კვარცხლბეკზე, აღმართულია 30 მეტრი სიმაღლის 
ქანდაკება (დიზაინერი ბრაზილიელი ეიტორ და სილვა კოშტა, მოქანდაკე პოლ 
ლანდოვსკი), რომლის გაშლილი ხელების სიგრძე 23 მეტრია. მაცხოვრის გიგანტური 
სიმბოლო გადაჰყურებს რიოს, ოკეანეს და ალბათ მთელ დედამიწას ლოცავს.  
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, 
როგორებიცაა: 

- ტურისტული საქმიანობა; 
- ტურისტული მოგზაურობის ფორმები; 
- ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები. 

 

შესავალი 

წინამდებარე თავი, ჩვენი აზრით, ერთი მხრივ - საინტერესოა და მეორე 
მხრივ - არც თუ იოლად გასააზრებელი. ტურისტული საქმიანობა, მოგზაურობის 
ფორმები, ტურისტული რესურსები - გარკვეული გაგებით ეს არის ის (თუ 
მთლიანად არა, საკმაოდ დიდი პროცენტით), რასაც წარმოადგენს ტურისტული 
ბიზნესი, რის შესახებაც ზემოთ უკვე სხვადასხვა მიმართულებით ვისაუბრეთ და 
გარკვეული რეკომენდაციებიც ჩამოვაყალიბეთ, თუმცა... 

დიახ, ჯერ კიდევ ყველაფერი არ გვითქვამს და ალბათ არასერიოზული 
იქნებოდა „ყველაფრის თქმაზე“ პრეტენზიის ქონა. სწორედ ამიტომ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტებში, ვფიქრობთ, გარკვეულად დავაკმაყოფილებთ თქვენს 
ცნობისმოყვარეობას, თუმცა თავის შესავალში მაინც გვინდა გარკვეული აქცენტები 
გავაკეთოთ ზოგადად ტურისტებთან ურთიერთობის გარკვეულ საკითხებზე, 
რომლებზეც სხვადასხვა სასწავლო სემესტრებში კიდევ არაერთხელ ვისაუბრებთ. 

თუ ტურისტული საქმიანობა ტურისტის მოთხოვნილებების ეფექტური და 
საინტერესოდ დაკმაყოფილებაა, მოდით კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ იმაზე, თუ 
რა სურთ/ესაჭიროებათ ტურისტებს, განსაკუთრებით მათთან წინასწარი 
ურთიერთობის  სხვადასხვა ეტაპზე. 

ტურისტებს ესაჭიროებათ ძალზე მრავალფეროვან ინფორმაცია. ტურისტულ 
რაიონებში, სადაც არის კულტურული განსხვავებები ტურისტებსა და 
ადგილობრივ მოსახლეობას შორის, მნიშვნელოვანია გავაცნოთ ტურისტებს 
ადგილობრივი წეს-ჩვეულებები, ჩაცმის სტილი, საზოგადოებრივ ადგილებსა და 
ტაძრებში ქცევის ნორმები, მცირე ფულადი გასამრჯელოს ნორმები; განვუცხადოთ 
მათ შეიძლება თუ არა შევაჭრება ადგილობრივ მაღაზიებში, როგორ შეიძლება 
მივიღოთ ფოტოგადაღებაზე ნებართვა, აგრეთვე ნებისმიერ სხვა წესებზე, 
რომლებიც დაკავშირებულია ადგილობრივ ღირებულებებსა და ტრადიციების 
პატივისცემის გამოხატვასთან. 

აქვე შეიძლება ჩავრთოთ ინფორმაცია ბუნების და ადგილობრივ 
პოლიტიკასა და წესებზე. ზოგიერთ ადგილში ზედმეტი არ იქნება ტურისტები 
გავაფრთხილოთ ისეთ სპეციფიკურ პრობლემებზე როგორიცაა: ადგილობრივი 



472

დამნაშავეობა, თაღლითობის ყველანაირი სახეები და მაღაზიებში ფასების 
შეგნებული აწევა. ტურისტებისათვის ასეთი ინფორმაცია შეიძლება შეიკრიბოს 
სპეციალურ ბროშურაში, რომელიც შეიძლება დავასათაუროთ ასე: „რა შეიძლება და 
რა არ უნდა გააკეთოს ტურისტმა“. 

მთლიანობაში ტურისტისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმაცია 
მათ მიერ მოსანახულებელ ადგილზე – ღირშესანიშნაობებზე, ობიექტებზე და 
შესაბამის სამსახურებზე. დაწვრილებითი ინფორმაცია ასრულებს საგანმანათ-
ლებლო ფუნქციას და ხელს უწყობს „მივყიდოთ“ ტურისტს ის, რაც თქვენს რაიონს 
შეუძლია მიაწოდოს და შესთავაზოს. თვითონ ტურისტები მოვალენი არიან ეძებონ 
ინფორმაცია და დამატებითი ცნობები ამა თუ იმ რაიონზე, თუმცა ტურიზმის 
ინდუსტრიამ უნდა უზრუნველყოს ამ ინფორმაციის დაუბრკოლებელი 
ხელმისაწვდომობა და მისი მიმზიდველობა. 

არსებობს ინფორმაციის გადაცემის მრავალი მეთოდი. მაქსიმალური 
ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად უკეთესია ერთდროულად გამოვიყენოთ 
რამდენიმე მეთოდი, რამდენადაც გასათვალისწინებელია კლიენტურის აღქმის 
შესაძლებლობებში, მოთხოვნილებებსა და მოლოდინში განსხვავებები. 

 

ქართლის დედის 20 მეტრის სიმაღლის 
სიმბოლური ქანდაკება (სკულპტორი ელ-
გუჯა ამაშუკელი) სოლოლაკის მთიდან 
დაჰყურებს დედაქალაქს. დიდმა თუ 
პატარამ, ყველამ იცის მისი სიმბოლური 
შინაარსი, რომელიც ამავე დროს ჩვენი 
სამშობლოსა და ხალხის, მისი ისტორიის 
სიმბოლური შინაარსია - „მოყვარეს - 
მოყვრულად (ღვინის ფიალით), მტერს - 
მტრულად (მახვილით). 

ასე იყო, ასეა ახლაც და ასე უნდა იყოს 
სამუდამოდ! 
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- ტურისტული საქმიანობა 

ტურისტული საქმიანობა - არის საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია 
ადამიანების გაყვანის ორგანიზაციასთან მათი მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილიდან გაჯანსაღების მიზნით, შემეცნებითი ინტერესების დაკმაყოფილების, 
ან პროფესიულ-საქმიანი მიზნით ანაზღაურებადი საქმიანობის გარეშე დროებითი 
ჩასვლის ადგილზე. ამგვარი საქმიანობის განხორციელებაში განსაკუთრებული 
როლი განეკუთვნებათ ტურისტულ ორგანიზაციებს (საზღვარგარეთის რიგ 
ქვეყნებში მათ ტურიზმის ორგანიზატორებს ეძახიან). თავისი არსით ისინი არიან 
შუამავლები ტურისტული სერვისების მომწოდებელ ორგანიზაციებსა 
(სასტუმროები, რესტორნები, სატრანსპორტო ორგანიზაციები და სხვა) და 
მომხმარებლებს (ტურისტებს) შორის. თავის მხრივ, მათი საქმიანობაც 
მომსახურების მიწოდებაა. 

ტურისტული ორგანიზაციები წარმოადგენენ ტურიზმის ძირითად მწარმოე-
ბელ/საწარმოო ერთეულებს. მათი შექმნისა და მათზე მოთხოვნილების 
აუცილებლობა ჩნდება იქ, სადაც ტურიზმის მონაწილეს (ტურისტი) სურს 
უზრუნველყოს თავისი თავი გარკვეული პირობებით, რომლებიც არ შეუძლია მას 
მთლიანად შეიძინოს დამოუკიდებლად, ან შეუძლია ამის გაკეთება დროისა და 
სხვა რესურსების დიდი დანახარჯის ფასად. საუბარია ძირითადად შემდეგ 
პირობებზე: 

- მუდმივი საცხოვრებელი გარემოდან დიდხანს გარეთ ყოფნა, რაც 
აიძულებს ტურისტს უზრუნველყოს თავისი თავი გარკვეული 
პირობებით; 

- მაღალი მოთხოვნილების ადგილებში გამგზავრების ორგანიზება (დამო-
უკიდებელი ორგანიზებისას ტურისტს არა აქვს გარანტია, რომ შესაბამის 
ადგილზე  მიიღებს აუცილებელ სერვისს, შესაბამისად გაცილებით კომ-
ფორტულია ამის უზრუნველყოფა ტურისტული კომპანიის შუამდგომ-
ლობით); 

- მოგზაურობის ორგანიზება ისეთ ადგილებში, სადაც საბოლოო მიზნის 
მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ტურისტული კომპანიის დახმარებით 
(განსაკუთრებით საერთაშორისო ტურიზმის დროს); 

-  მოგზაურობისას, რომელიც დაკავშირებულია სხვადასხვა ადგილების 
მონახულებასთან, ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობების გამოყენებასთან 
და ა.შ. 

ტურიზმის განვითარების თვალთახედვით ტურისტული ორგანიზაციების 
როლი ვლინდება უპირველესად შემდეგ შესაძლებლობებში: 
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-  განთავსების საშუალებებზე, კვების ორგანიზაციებზე, სატრანსპორტო 
საწარმოებზე და ტურისტული ინდუსტრიის სხვა შემადგენლებზე 
აქტიური ზემოქმედებისათვის მოსაწოდებელი მომსახურებისა  და მათი 
საქმიანობის შესაძლებლობების ხარისხის ამაღლებაში ტურიზმის 
ცალკეული სახეების შესაბამისად; 

- ცალკეულ რეგიონებსა და ტურისტულ ცენტრებში მომნახულებელთა 
ნაკადების ორგანიზება (ზემოქმედება ორგანიზების აუცილებლობაზე), 
მნახველებისა და ვიზიტორების შედარებით თანაბარი გადანაწილება 
ტურიზმისათვის გამოსაყენებელ მთელ ტერიტორიაზე, ასევე 
მომსვლელთა ნაკადების გადანაწილება დროში (როგორც სეზონურობის, 
ასევე საათობრივი დროის თვალსაზრისით) სავარაუდო გართულებების 
თავიდან აცილებისა და ინფრასტრუქტურის ოპტიმალური გამოყენების 
მიზნით; 

- ტურიზმის პროპაგანდის, მოგზაურობებში მოსახლეობის ფართე ფენების 
ჩართვის მიზნით. 

ფუნქციური ნიშნების შესაბამისად, ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული 
ორგანიზაციები იყოფიან ტურ-ოპერატორებად და ტურ-აგენტებად. 
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ტურისტული მოგზაურობის ფორმები 

ტურისტული მოგზაურობა ტარდება ტურისტული ჯგუფების ფორმირების 
გზით სხვადასხვაგვარი ორგანიზაციული ფორმებით: გასეირნებები, ექსკურსიები, 
ექსპედიციები, ლაშქრობები. 

გასეირნება - ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობით მუშაობის ყველაზე მარტივი 
ფორმაა. გასეირნებებს აწყობენ ტყეში, მდინარეზე, მთებში და ა.შ. ისინი არ 
საჭიროებენ განსაკუთრებულ ხარჯებსა და სპეციალურ ტურისტულ 
აღჭურვილობას.  

ექსკურსია - გამორჩეული ადგილის კოლექტიური მონახულებაა 
საგანმანათლებლო, სასწავლო-აღმზრდელობითი, სამეცნიერო ან გასართობი 
მიზნით. ექსკურსიების ხანგრძლივობა საშუალოდ ერთ დღე-ღამემდეა. 
ექსკურსიები სამ ტიპად იყოფა: ბუნებაში, სამეურნეო საქმიანობის სფეროში, 
კულტურული საქმიანობის სფეროში. 

სასწავლო (პროგრამული) ეკსკურსიები - ესაა პროგრამით დაგეგმილი 
მოსწავლეების მოკლე დროითი გასვლა გარემოში მეცადინეობებზე განხილული 
თეორიული ცოდნის დამამტკიცებელი კონკრეტული ობიექტის, ტიპიური 
მოვლენისა და  პროცესის გასაცნობად.  

არაპროგრამული  მხარეთმცოდნეობის ექსკურსია - მოსწავლეების ჯგუფის 
მიერ თავისი მხარის შესწავლის მიზნით ორგანიზებული გასვლა ან მოგზაურობაა. 

საერთო საგანმანათლებლო ექსკურსიები - ესაა მოსწავლეთა თვითმოქმედი 
ჯგუფების გასვლა ან მოგზაურობა კულტურის, ბუნების ან მეურნეობის 
ობიექტების მოსანახულებლად ექსკურსიამძღოლის ხელმძღვანელობით 
ექსკურსანტების თვალსაწიერის გაფართოებისა და საერთო კულტურული დონის 
ამაღლების მიზნით. 

ლაშქრობები - ესაა მოსწავლეთა და სტუდენტების ან მოზრდილი 
ტურისტების ორგანიზებული ჯგუფების მოგზაურობა განსაზღვრულ მარშრუტზე 
გადაადგილების აქტიური ფორმების გამოყენებით, რომლის მსვლელობის დროსაც 
შესაძლებელია ისეთი ბუნებრივი წინაღობების გადალახვა, როგორებიცაა: 
უღელტეხილები, ჭორომები, მღვიმეები და სხვა კატეგორიისა და ხარისხის 
სირთულეები. ტურისტულ ლაშქრობას, როგორც წესი, ახლავს რამდენიმე მიზანი, 
რომლებშიც დომინირებად მიზანს განაპირობებს ტურისტული მარშრუტი, 
მოგზაურობის ხანგრძლივობა, გადაადგილების მეთოდი, დროებითი საცხოვრებ-
ლის ტიპი და სხვა პირობები. თავის მხრივ მოგზაურობის მიზანი და პირობა 
განისაზღვრება მატერიალური შესაძლებლობებით, ჯანმრთელობის მდგომარე-
ობით, ასაკით და კულტურული დონით, ასევე ჯგუფის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზით. 
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ლაშქრობაში ვლინდება სირთულეების გადალახვის უნარი, ადამიანები 
ურთიერთდახმარებასა და კოლექტივიზმს სწავლობენ, მათში დისციპლინირებუ-
ლობა და შეუპოვრობა იზრდება. ლაშქრობა განსაკუთრებით ფასეულია, რამდე-
ნადაც ძალზე  ხშირად ლაშქრობაში ადამიანები წარმოჩინდებიან სრულიად სხვა 
კუთხით, ვიდრე ისინი სკოლაში ან სამსახურში არიან. ლაშქრობა ადამიანის 
ნატურის ღრმად შეცნობის, ურთიერთობების დალაგების საშუალებას იძლევა.  

ექსკურსიისგან ტურისტული ლაშქრობის ძირითადი განსხვავება იმაში 
მდგომარეობს, რომ ტურისტულ ლაშქრობაში ხდება იმ სხვადასხვა ობიექტებზე, 
მოვლენებსა და პროცესებზე დაკვირვება, რომლებიც წინასწარ შედგენილი გეგმის 
მიხედვით მარშრუტზე გვხვდება, მაშინ, როცა ექსკურსია სპეციალური პროგრამის 
მიხედვით ზუსტად შერჩეული ობიექტების შესწავლას ითვალისწინებს. 

ექსპედიცია - ესაა მოგზაურობა, რომელიც სტუდენტი ახალგაზრდების მიერ 
მშობლიური მხარის, გარემოს, სოციალური ცხოვრების მოვლენების, ცივი-
ლიზაციის, გეოგრაფიული, ეთნოგრაფიული, ისტორიული ობიექტების კვლევის 
მიზნით ტარდება გადაადგილების ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ან მათ 
გარეშე. სამუშაოს მიზნიდან და მიმართულებიდან გამომდინარე ექსპედიცია 
შეიძლება იყოს სამხარეთმცოდნეოებო, სამეცნიერო და სხვა. 

ექსპედიცია ლაშქრობისგან განსხვავებით უფრო კომპლექსური სასწავლო-
აღმზრდელობითი ამოცანებით, ასევე ხანგრძლივობით გამოირჩევა. ბავშვებისგან 
შედგენილ ექსპედიციებში მხოლოდ უფროსი მოზარდები იღებენ მონაწილეობას, 
რომელსაც საწარმოო-საექსკურსიო მეცადინეობებში  უკვე აქვთ გამოცდილება და 
კვლევისადმი მეტ ინტერესს ავლენენ. ექსპედიცია მოსწავლეებს შესაძლებლობას 
აძლევს საველე პირობებში კვლევითი მუშაობის ელემენტარულ ხერხებს 
ფლობდნენ, აგრეთვე განავითარონ ინიციატივა და თვითმოქმედება.  

ექსპედიციის ჩატარებისას შესაძლოა ბუნებრივი წინაღობების 
(უღელტეხილები, ჭორომები, მღვიმეები და სხვ.) გადალახვა. ექსპედიციის 
მარშრუტების მონაკვეთები, რომლებიც ტურისტულ-სპორტული ლაშქრობების 
მოთხოვნებს შეესაბამებიან, განიხილებიან როგორც გადაადგილების აქტიური 
ხერხების მქონე მარშრუტები. სირთულის კატეგორია (ს.კ.) ასეთი მარშრუტებისას 
დგინდება ისევე, როგორც ტურისტულ-სპორტული ლაშქრობებისას. 
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- ტურისტული რესურსი 

ტურისტული საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქციის შესრულება - 
ტურისტული პროდუქტის წარმოება, ემყარება ტურისტული რესურსების 
მიზნობრივ და რაციონალურ გამოყენებას. მიზნობრიობისა და რაციონალურობის 
საფუძველს კი, თავის მხრივ, წარმოადგენს ტურისტული ინტერესი და 
ტურისტული შთაბეჭდილება. 

ტურისტული ინტერესი - ეს არის ტურისტის მიერ ობიექტური 
ინფორმაციის, დადებითი ემოციების მიღების პერსპექტივა და კონკრეტულ 
ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების პოტენციური 
შესაძლებლობა, რომელიც დაფუძნებულია ტურისტული რესურსების 
განსაზღვრულ კომპლექსზე -ტურისტული ინტერესის ობიექტზე. 

ტურისტული ინტერესის ობიექტი - თავის მხრივ, არის ადგილი, რომელიც 
მიმზიდველია ტურისტებისთვის  და ბუნებრივად ან ხელოვნურადაა შექმნილი 
(ბუნება, კლიმატური პირობები, ღირსშესანიშნაობები და ა.შ.).  

ტურისტული ინტერესის ობიექტების ძირითადი მახასიათებლებია:  

•  ატრაქციულობა (მიმზიდველობა) ტურისტებისთვის; 

•  შემეცნებითი ფასეულობა (ობიექტის კავშირი კონკრეტულ ისტორიულ 
სუბიექტთან, ცხოვრებასა და ცნობილი ადამიანების შემოქმედებასთან, 
ესთეტიკური ღირსებები); 

•  რეკრეაციული ფასეულობა (ობიექტის გამოყენების შესაძლებლობა 
დასვენებისა და ტურისტების გაჯანსაღების ორგანიზებისათვის); 

•  სახელგანთქმულობა (პოპულარობა ტურისტებს შორის); 

•  არაჩვეულებრიობა (ეგზოტიკურობა); 

•  გამომსახველობა (ობიექტის პოზიტიური ურთიერთქმედება გარე 
გარემოსთან, ნაგებობებთან,  აღჭურვილობასთან, ბუნებასთან); 

•  დაცულობა (ობიექტის მდგომარეობა, მისი მზადყოფნა ტურისტების 
მისაღებად); 

•  ადგილმდებარეობა (მანძილი ობიექტამდე, მასთან მისვლის მოხერხე-
ბულობა, გზის ვარგისიანობა ავტოტრანსპორტის გადაადგილებისთვის, 
ბუნებრივი გარემო, რომელიც განსაზღვრავს ობიექტს). 

ტურისტული ინტერესების ობიექტები რომ იყვნენ გამოყენებული ტურიზ-
მის მიზნით, აუცილებელია ტურისტული ინდუსტრიის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომლებიც უზრუნველ-
ყოფენ ობიექტების მონაცემების შესახებ აუცილებელი და საკმარისი ინფორმაციის 
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დაყვანას პოტენციურ ტურისტამდე, ტურისტების კომფორტულ და უსაფრთხო 
მიყვანას დანიშნულების ადგილამდე, განთავსებას, კვებას, გართობას.  

ტურისტული ობიექტებისა (მათი განუსაზღვრელი მრავალფეროვნების 
გათვალისწინებით) და ტურისტული საქმიანობის (ძალიან ბევრი ადამიანის 
მაღალკვალიფიციური მუშაობა ტურისტული ინდუსტრიის ყოველ პოზიციაზე) 
ერთიანი, საბოლოო შედეგი უნდა იყოს ძალზე პოზიტიური ტურისტული 
შთაბეჭდილება, როგორც ობიექტის ხანგრძლივვადიანი წარმატებული არსებობის 
პირობა. 

ტურისტული შთაბეჭდილება - როგორც პერსპექტიული წარმატებების 
აუცილებელი პირობა, წარმოადგენს ტურისტის ემოციების, სულიერი და 
ფიზიკური მდგომარეობის კომპლექსს, რომელიც წარმოიშობა ან მიიღწევა მის მიერ 
ტურისტული პროდუქტის მოხმარების შედეგად. ტურისტული შთაბეჭდილება, 
ტურისტული რესურსებისა და ტურის შესახებ, მთლიანად დამოკიდებულია 
მოგზაურობის მიზნის მიღწევის ხარისხზე. 

ტურისტული რესურსები - ბუნებრივი და ადამიანის მიერ ხელოვნურად 
შექმნილი ობიექტების ერთობლიობაა, რომლებიც გამოსადეგია  ტურიზმში 
(როგორც პროცესში, ასევე მიზნებში) გამოყენებისთვის.  

გამოყოფენ პირდაპირ და ირიბ ტურისტულ რესურსებს. პირველს მიეკუთ-
ვნებიან ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურსები (ანუ ტურისტული 
ინტერესის ძირითადი საგანი), ხოლო მეორე - ინფრასტრუქტურული, რომელიც 
განკუთვნილია ტურისტული რესურსების ათვისებისა და გამოყენებისთვის. 

რეალურ ცხოვრებაში ტურისტული რესურსების ყველა სახე ურთიერთდა-
კავშირებული და რიგ შემთხვევაში ძნელად დასანაწილებელია. ამ აზრით მათი 
სახმარი ღირებულება (სარგებლიანობა) დაკავშირებულია ადამიანის ცხოველმოქ-
მედების ფიზიკურ, გონებრივ, სულიერ-ზნეობრივ და ფსიქოლოგიურ მხარეებზე 
ერთდროულ ზემოქმედებასთან.  

ტურისტული რესურსების ცალკეული სახეების გამოყენების სამართლებ-
რივი რეჟიმი რეგულირდება კანონმდებლობით (ბუნების დაცვის, სამუზეუმო 
დაწესებულებების, ისტორიული ძეგლების დაცვის შესახებ, სანიტარულ-
ეპიდემიოლოგიური და სხვა). 

ტურისტული რესურსები წარმოადგენს ეროვნულ ქონებას. მათი ნაწილი, 
რომელსაც აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, განეკუთვნება მსოფლიო 
მნიშვნელობის ობიექტებსა და ძეგლებს, რომელთა ჩამონათვალს ადგენს და 
ყოველწლიურად განაახლებს იუნესკო. 
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   ტურისტული პროდუქტის ფორმირების ერთ-ერთი ფუნდამენტური 
საფუძველი, უდავოა, არის ბუნებრივი რესურსები. შემთხვევით არ არის რომ 
ტურიზმმა, ადრინდელ მის სტადიაზე, მიიღო ფართე განვითარება ქვეყნებში 
კეთილსასურველი კლიმატითა და სამკურნალო წყაროებით. 

ბუნებრივი რესურსები - ბუნებრივი გარემოს კომპონენტებია (კლიმატი, 
რელიეფი, ფლორა-ფაუნა და იხტიო ფაუნა, მიწის ზედა და მიწის ქვეშა წყლები, 
სამკურნალო ტალახი და ა.შ.), რომლებიც გამოიყენება ადამიანთა დასვენებისა და 
გაჯანსაღებისთვის. ეს რესურსები არსებით გავლენას ახდენს ტურისტულ 
მოძრაობაზე, ანიჭებს რა მას განსაზღვრულ მიმართულებას და აყალიბებს რა მის 
სტრუქტურას. აღსანიშნავია, რომ ბუნებრივი რესურსების უმრავლესობა ამოწურ-
ვადია და აქედან გამომდინარე, მათი მოცულობა ტურიზმის მიზნებისთვის 
გამოყენების პროცესში რეგლამენტირებულია. თუმცა, თუ მათი ერთი ნაწილის 
აღდგენა არ ხდება, მეორე ნაწილი აღდგენას ექვემდებარება როგორც 
დამოუკიდებლად (შესაბამისი ბუნებრივი პროცესების საფუძველზე), ასევე 
ადამიანის მონაწილეობით/დახმარებით. 

არსებობს  ბუნებრივი ტურისტული რესურსების შეფასებისადმი რამდენიმე 
მიდგომა: 

•  ტექნოლოგიური - რესურსების ფუნქციური გამოსადეგობა ტურიზმის ამა 
თუ იმ სახის ორგანიზაციისთვის; 

•  ფიზიკური - რესურსების კომფორტულობის ხარისხი; 

•  ფსიქოლოგიური - რესურსების ესთეტიკური ხარისხისაგან დამოკიდე-
ბულება. 

   ბუნებრივი რესურსების შეფასების პროცესში გაითვალისწინება მათი 
სიმყარე ანთროპოგენური დატვირთვების მიმართ და ბუნებრივი კომპონენტების 
მრავალფეროვნება. 

ამა თუ იმ ტერიტორიის მიმზიდველობა ტურიზმის განვითარებისთვის, 
უპირველეს ყოვლისა შემეცნებითი ხასიათის, დამოკიდებულია კულტურულ-
ისტორიული რესურსების არსებობაზე (ისტორიისა და კულტურის, კულტურული 
აღჭურვილობის, მემორიალური ადგილების, ხალხური რეწვის და ა.შ.) 
არსებობაზე. კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა მოიცავს მთელ 
სოციოკულტურულ გარემოს ტრადიციებითა და ადათ-წესებით, საყოფაცხოვრებო 
და სამეურნეო ცხოვრების თავისებურებებით. 

კულტურულ-ისტორიული რესურსების ტურისტულ მომსახურებაში 
ჩართვის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია მუზეუმების ორგანიზაცია და 
ტურისტულ-საექსკურსიო მარშრუტების ფორმირება.  
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ტურისტული რესურსების ბაზაზე იქმნება და ვითარდება ტურისტული 
ცენტრები - ადგილები, რომლებიც იზიდავენ ტურისტებს  ბუნებრივი და კულ-
ტურულ-ისტორიული რესურსების არსებობით, სატრანსპორტო-გეოგრაფიული 
მდგომარეობის მოხერხებულობითა და  მათ შესახებ ხელსაყრელი ინფორმაციის 
მეოხებით. 

გამოყოფენ ტურისტული ცენტრების შემდეგ ტიპებს: კულტურულ-
ისტორიული, მომლოცველობითი, საკურორტო, ზღვისპირა, ალპური, 
გამაჯანსაღებელი, საქმიანი, საკონგრესო, ეკოლოგიური, წყლის, სასპორტო, 
ალპინისტური, სამონადირეო-თევზჭერის, ეთნოგრაფიული, გასართობი და სხვა. 
მოტანილი ტიპოლოგია მოწმობს იმასაც, რომ ტურისტული ცენტრები შეიძლება 
იყოს კომბინირებული (რამოდენიმე ტიპის ერთობლივი თანაარსებობა). 

ტურიზმს გააჩნია ნათლად გამოხატული ორიენტაცია ბუნებრივი და 
კულტურულ-ისტორიული რესურსების გამოყენებაზე. იგი ხშირად გამოდის 
პირველი ახალი ტერიტორიებისა და საბუნებისმეტყველო ბუნებრივი კომპლექ-
სების ათვისებაში. ზოგჯერ ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული პოტენცი-
ალის მეტისმეტი და არარაციონალური ექსპლოატაციის, ანთროპოგენური 
დატვირთვის ნორმების დაუცველობის გამო მიმდინარეობს მისი დაშლა. სწორედ 
ამიტომ, ტურიზმის შესახებ ჰააგის დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ  ხელუხლე-
ბელი ბუნებრივი, კულტურული და ადამიანური გარემო წარმოადგენს ტურიზმის 
განვითარების ძირითად პირობას. მოცემულ დოკუმენტში (პრინციპი III) არის 
შემდეგი რეკომენდაციები: „ტურისტების ინფორმირება და განათლება, რომლებიც 
მგზავრობენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ ბუნებრივი, 
კულტურული და ადამიანური გარე გარემოს შენარჩუნებისა და პატივისცემის 
მიმართულებით ადგილებში, რომლებსაც ისინი ათვალიერებენ; ადგილების 
გამტარუნარიანობის დონის განსაზღვრა, რომლებსაც ათვალიერებენ  ტურისტები 
და მისი დაცულობის უზრუნველყოფა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს ნიშნავს მსგავს 
ადგილებამდე მისვლის შეზღუდვას განსაზღვრულ პერიოდში ან სეზონზე.’’ 

გარე გარემოს სისუსტისა  და მისი ადამიანთა საზოგადოებასთან განუყრელი 
ერთიანობის აღქმა განაპირობებს მდგრადი ტურიზმის კონცეფციის ფორმირებას. 
მდგრადობა ტურიზმში არის: 

•  ბუნებრივი და კულტურული პოტენციალის რაციონალური გამოყენება 
ტურიზმის განვითარებისადმი პროგრამულ-მიზნობრივი მიდგომის 
საფუძველზე; 

•  ტურისტული საწარმოების გადასვლა რესურს დამზოგავ ტექნოლოგი-
ებზე; 
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•  საწარმოო ნარჩენების შემცირება, სატრანსპორტო საშუალებების გამოყე-
ნება, რომლებიც მინიმალურად აჭუჭყიანებენ გარემოს; 

•  ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილებათა პროცესში 
ტურიზმის განვითარების შესახებ; 

•  პარტნიორობა საზოგადოებრივი და კერძო სექტორების ურთიერთო-
ბებში; 

•  ტურიზმის ხელშეწყობა ცალკეული ტერიტორიებისა და მთელი ქვეყნე-
ბის სოციალურ-ეკონომიკური აღმავლობისთვის. 

„მოგზაურობებისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს“ მიერ 1984 წლიდან 
ხორციელდება „მწვანე პლანეტის“ მოქმედებათა გაშლილი პროგრამა. ამ პროგ-
რამის მთავარი მიზანი მდგომარეობს გარე გარემოს დაცვის უზრუნველყოფის იაფ 
და პრაქტიკულად შესასრულებელ ღონისძიებათა დამუშავებაში და ამის შესახებ 
ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის შესაბამის ინფორმირებაში. 

მდგრადი განვითარების პრინციპების გავრცელება ტურისტული საქმია-
ნობის პრაქტიკაში ვლინდება პირველ რიგში ეკოლოგიური ტურიზმის განვითა-
რებაში. მისი საფუძველია სამი მთავარი მიდგომა: შემოსავლების ნაწილი, 
რომელიც მიიღება ტურისტების მომსახურებიდან, რჩება ადგილზე და 
წარიმართება ბუნების დაცვაზე; ბუნების დაცვით მოთხოვნათა შესრულება 
აიყვანება სავალდებულოთა რინგში; ტურისტული მოგზაურობა ხორციელდება 
კვლევითი ან სასწავლო-დახმარებითი მიზნებით. ეკოლოგიური ტურიზმი- 
წარმოადგენს ტურისტული საქმიანობის ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ და 
დინამიურ ფორმას. მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციის კონფერენციაზე, რომელიც 
ჩატარდა 1991 წ. კანარის კუნძულებზე, აღინიშნა, რომ ტურიზმის ეს სახე უნდა 
გახდეს მისი განვითარების მთავარი ფაქტორი. მაგრამ უეჭველია, რომ მოცემული 
მოთხოვნა შეიძლება მიღწეულ იქნეს მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოების 
შესაბამისი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი მხარდაჭერის შემთხვევაში. 

ტურისტული რესურსების დაცულობის მიზნით პრაქტიკულად ყველა 
ქვეყანაში გამოყოფენ დასაცავ ტერიტორიებს, სადაც სამეურნეო საქმიანობა შეზ-
ღუდულია ან შეწყვეტილია საერთოდ, იმის გამოკლებით, რომელიც აუცილებელია 
მცენარეული და ცხოველთა სამყაროს განვითარებისა და კულტურულ-
ისტორიული ობიექტების შენარჩუნებისთვის. ტურიზმი ამ ტერიტორიებზე 
ხორციელდება გეგმიურად, მკაცრად კონტროლირებად მოცულობებსა და 
სახეობებში, ტერიტორიის ან ობიექტის გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით.  

ყველაზე გავრცელებული ფორმები დაცული ტერიტორიების ორგანიზა-
ციისა არიან კურორტები და ეროვნული პარკები. 
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კურორტი - ათვისებული და სასწავლო-პროფილაქტიკური მიზნებით გამო-
საყენებელი განსაკუთრებით დაცული ტერიტორია, რომლის განკარგულებაშია 
ბუნებრივი სამკურნალო რესურსები და მათი ექსპლოატაციისთვის აუცილებელი 
ნაგებობები და აღჭურვილობა, ინფრასტრუქტურის ობიექტების ჩათვლით.  

კურორტების ძირითად, ერთმანეთთან მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებულ 
ფუნქციებს წარმოადგენენ: გამაჯანსაღებელი, რეაბილიტაციური, პროფი-
ლაქტიკური, ანიმაციურ-დასვენებითი. 

განასხვავებენ კურორტების შემდეგ ტიპებს: ზღვისპირა-კლიმატური, 
სამთო-კლიმატური, ბალნეოლოგიური და სხვა. 

ეროვნული პარკი - განსაკუთრებით დაცული ტერიტორია, რომელიც იქმნება 
ეროვნული ან საერთაშორისო მნიშვნელობის ფასეული ბუნებრივი ტერიტორიების 
დაცვისთვის მეცნიერების, განათლების, დასვენების მიზნით. 

ტურიზმის განვითარება ეროვნულ პარკებში რეგულირდება შესაბამისი 
სტრუქტურების მიერ. რეგულირება ხორციელდება გეგმიური მეთოდების (ტერი-
ტორიის  ფუნქციური ზონირება) და ორგანიზაციულ ღონისძიებათა ჩატარების 
გზით (ტურისტული ბილიკების გაყვანა და მარკირება, ტურიზმის მატერიალური 
ბაზისა და ინფრასტრუქტურის ელემენტების რაციონალური განლაგება). 

რეკრეაციული მიზნებისთვის ფართოდ გამოიყენება აგრეთვე ბიოსფერული 
ნაკრძალები (რეზერვატები - დაცვის უმაღლესი საფეხური) - სპეციალურად 
დაცული ტერიტორიები, რომლებიც იქმნება ბიოსფეროს გენოფონდის შენარჩუ-
ნებისა და განვითარების მიზნით, რომელიც ტიპურია ამა თუ იმ ბუნებრივი 
ზონისთვის, სამეცნიერო-კვლევითი, ეკოლოგიური და ლანდშაფტური სამუშაოთა 
ჩატარების, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის. 

ტურისტული რესურსების ათვისება და გამოყენება მოითხოვს შესაბამის 
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, ტურიზმის ინფრასტრუქტურას. 

ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა - შრომის საშუალებების 
(შენობები, აღჭურვილობა, ტრანსპორტი, მოწყობილობა და ა.შ) ერთობლიობა, 
რომლებიც განკუთვნილია ტურისტების მომსახურებისთვის. იგი წარმოადგენს 
ორგანიზებული ტურიზმის განვითარების საფუძველს, რადგან ქმნის აუცილებელ 
პირობებს ტურისტების მომსახურებათა კომპლექსით უზრუნველყოფისთვის 
(განთავსება, კვება, გადაყვანა, მკურნალობა, ექსკურსიები, გართობები). 

ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შედგენილობაში შედიან: 
სასტუმროები, სატრანსპორტო ორგანიზაციები, კვების საწარმოები, ვაჭრობის, 
გართობის დაწესებულებები, ტურისტული აღჭურვილობისა და ინვენტარის 
გაქირავების პუნქტები და ა.შ. 
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მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას გააჩნია თავისი სპეციფიკა ტურიზმის 
თითოეულ სახეში. მაგალითად, სამთო-სათხილამურო ტურიზმში იგი სასტუმ-
როებთან, ტურბაზებთან, თავშესაფრებთან ერთად მოიცავს საბაგირო გზებს, 
სამთო-სათხილამურო ტრასებს, აღჭურვილობას სამთო-მოთხილამურეებისთვის 
და სხვა. 

ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაში განსაკუთრებული ადგილი 
უკავიათ თემატურ პარკებს (გართობის დაწესებულებები, დელფინარიუმები, აკვა-
და ზოოპარკები და ა.შ.). ისინი წარმოადგენენ სერიოზულ კონკურენტებს 
ტრადიციული ტურისტული რეგიონების მიმართ, რომლებსაც გააჩნიათ 
ისტორიულ-კულტურული ღირსშესანიშნაობათა დიდი რაოდენობა. გასართობი 
თემატიკური პარკების კლასიკური მაგალითებია „პორტ ავენტურა“ (ესპანეთი).  

2002 წ. ბავარიაში გაიხსნა თემატური პარკი „ლეგოლენდი,“ რომელშიც 
ასახვა ჰპოვა ყველაფერმა, რასაც აწარმოებს კომპანია „Lego” სათამაშოებისა და 
საქონლის დარგში. ყოველდღიურად „ლეგოლენდი“ ღებულობს 6000-მდე  
სტუმარს. 

თემატიკურ პარკების ერთ-ერთ ნაირსახეობას წარმოადგენს გასართობ-
შემეცნებითი კომპლექსი. მაგალითად, ვალენსიაში (ესპანეთი) გახსნილია 
ევროპაში ყველაზე მსხვილი აკვარიუმი, რომლის სათავსის ფართია 80 000 მ2 . 
უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმები ასახავენ პლანეტის ყველა ოკეანეს. გარდა 
ამისა, მასში მოწყობილია მიწისქვეშა 70 მეტრის გვირაბი და ვრცელი სათავსები, 
რომლებშიც ტარდება გამოფენები. დამთვალიერებლებს შეუძლიათ დააკვირდნენ 
ზღვის ბინადართა 500 სხვადასხვა სახეობის 10 000 წარმომადგენლის ცხოვრებას, 
რომლებიც განთავსებულია კომპლექსის შემადგენელ ექვს კოშკში. თითოეული 
კოშკი ზუსტად იმეორებს შემდეგ ეკოსისტემებს: კონტინენტურ წყლებს, 
ტროპიკული და ზომიერი სარტყელების ზღვებს, ატლანტის ოკეანეს, არქტიკულ 
წყლებს, ანტარქტიდასა და კუნძულებს. 

მოსალოდნელია, რომ გასართობ-თემატურ კომპლექსს დაათვალიერებს 
ყოველწლიურად დაახლოებით 1,8 მლნ ტურისტი. საგანმანათლებლო პროგრა-
მების გარდა მასში იგეგმება ზღვის სამყაროს მეცნიერული კვლევების ჩატარება. 

ტურისტული რესურსების ოპტიმალური გამოყენებისა და ტურიზმის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების დაგეგმვისთვის მიზანშეწონილია 
პოლონელი მეცნიერის ა. კოზმას მიერ შემოთავაზებული ტურისტული რეგიო-
ნების კლასიფიკაცია: 

•  უზარმაზარი ტურისტული რესურსების ფლობა, რომელშიც ტურიზმი 
უნდა იყოს რეგიონული ეკონომიკის დომინირებული სექტორი; 
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•  მდიდარი ტურისტული რესურსების ქონა, რომელშიც ტურიზმი უნდა 
განვითარდეს სხვა დარგების თანაბრად; 

•  ტურისტული რესურსების ფლობა, რომელშიც ტურიზმის განვითარება 
დამოკიდებული იქნება ეკონომიკის სხვა დარგების მდგომარეობაზე. 

   ტურისტული რესურსების გამოყენების დაგეგმვისას მნიშვნელოვანი 
მომენტია ტურიზმის ინფრასტრუქტურის ფორმირება, რომელშიც გაიგება 
ნაგებობათა, საინჟინრო და კომუნიკაციური ქსელების, საგზაო  კომპლექსები, 
მომიჯნავე ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოთა კომპლექსი, რომელშიც 
უზრუნველყოფენ ტურისტების მისაწვდომობას ტურისტულ რესურსებთან და 
მათი რაციონალური გამოყენება ტურიზმის მიზნებისთვის. 
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რეკრეაცია 

რეკრეაცია – ეს არის ადამიანის ძალის (ფიზიკური, ინტელექტუალური 
და ემოციური) გაფართოებული (სრულფასოვანი) აღდგენა. რიგი მკვლევარების 
მიერ რეკრეაცია განიხილება როგორც დროის პერიოდი, რომლის დროსაც 
ხდება ადამიანის საწარმოო ძალების აღდგენა, ან როგორც მოქმედება 
(საქმიანობა), რომელიც მიმართულია აღდგენისაკენ. ალტერნატიულ 

შეხედულებას წარმოადგენს მოდგომა, როდესაც რეკრეაცია განიხილება ყოველი 
მოქმედების, დროისა და ნებისმიერი ტერიტორიის ფუნქციად.  

აშშ-ს ეროვნული ტურიზმის პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ამ სამ 
ტერმინს `მოგზაურობა~, `ტურიზმი~ და `რეკრეაცია~ განმარტავს შემდეგი 
სახით: 

1. მოგზაურობა – მოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის 
გადაადგილებასთან თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან სხვა 
ქვეყანაში ან ტერიტორიაზე თავისი ქვეყნის ფარგლებში, მხოლოდ 

ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. 

2. ტურიზმი – ტერმინის `მოგზაურობის~ სინონიმი 

3. რეკრეაცია – ადმიანის საქმიანობა, რომელიც დაკავებულია 
თავისუფალი დროის ორგანიზაციითა და პერსონალური გამოყენებით. 

რეკრეაცია შეიძლება მოიცავდეს თავის თავში ინდივიდუალურ და 
ჯგუფურ სპორტულ ღონისძიებებს, ინტელექტუალურ სრულყოფას, 
გართობას და ა.შ. 

რეკრეაციული რესურსები 

იმის გამო რომ რეკრეაციული რესურსები პლანეტაზე ძალზე არათანაბრად 
არის განაწილებული, სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიემგზავრება 
სამოგზაუროდ რეკრეაციული მოტივების გამო. ეს რეკრეაციული მოგზაურობები 
(სამკურნალო, გამაჯანსაღებელი, შემეცნებითი, სპორტული) გახდა რეკრეაციული 
ტურიზმის განვითარების საფუძველი. რეკრეაციული ასპექტები ყოველთვის 
ახლავს თან საქმიან ტურიზმსაც (ბიზნეს -  ტურიზმი, კონგრეს - ტურიზმი, შოპინგ 
- ტურიზმი).  

ტურისტული ბიზნესის რეალიზაცია, თავისუფალი ბაზრის  პირობებში, 
შესაძლებელია განხორციელდეს ოთხი ძირითადი შემადგენლის არსებობის 
შემთხვევაში: კაპიტალი, ტექნოლოგია, კადრები, რეკრეაციული რესურსები. ეს 
ნიშნავს იმას, რომ არ იქნება საკმარისი, კაპიტალის არსებობის პირობებში, 
„შეიძინოთ“ კადრები, ტექნოლოგია და დაიწყო ტურიზმში მოღვაწეობა. ამისათვის 
აუცილებელია შეირჩეს ადგილი, სადაც არის საკმარისი რეკრეაციული რესურსები 
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და თუ ასეთი ადგილი არ არის, აუცილებელია შექმნა იგი. ეს არის ტურისტული 
ბიზნესის ერთ-ერთი სპეციფიკური თავისებურება თავისუფალი ბაზრის 
პირობებში.  

რამდენადაც მეოთხე შემადგენელი - რეკრეაციული რესურსები - არის 
საკმაოდ იაფი, სწორედ ამიტომ არის ტურისტული ბიზნესი ძალზე მაღალ 
რენტაბელური. იმ შემთხევაში, თუ ტურიზმის განვითარება, კონკრეტულ 
ტერიტორიაზე, ტურისტული რესურსის შექმნასთან იქნება დაკავშირებული, ასეთ 
შემთხვევაში მკვეთრად გაიზრდება ტურისტული პროდუქტის თვითღირებულება. 

რეკრეაციული რესურსების ქვეშ ესმით (გულისხმობენ) - ბუნებრივი და  
ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტების ერთობლიობა, რომელთა გამოყენებაც 
შესაძლებელია ტურისტული პროდუქტის შესაქმნელად. როგორც წესი, 
რეკრეაციული რესურსები განსაზღვრავენ ამა თუ იმ რეგიონში ტურისტული 
ბიზნესის ფორმირებას. ამ რესურსებს გააჩნია შემდეგი ძირითადი 
მახასიათებლები:  

−  ატრაქციულობა (მიმზიდველობა),  
−  კლიმატური პირობები,  
−  მიღწევადობა (მისაწვდომობა - ინფრასტრუქტურული),  
−  შესწავლის (ცნობადობის) ხარისხი,  
−  საექსკურსიო მნიშვნელობა,  
−  სოციალურ - დემოგრაფიული დახასიათება  
−  პოტენციური მარაგი,  
−  გამოყენების საშუალებები (ხერხები) და ა.შ.  

ეს რესურსები გამოიყენება გამაჯანსაღებელი, სპორტული და შემეცნებითი 
მიზნით. 

რეკრეაციული რესურსები პირობითად შესაძლებელია დავყოთ ბუნებრივ 
და სოციალურ -  ეკონომიკურად (სოციალურ - კულტურული). 

ტურიზმის ბუნებრივი რესურსები კლასიფიცირდება: 

−  ბუნებრივი გარემოს (კლიმატური, წყლის, ტყის და ა.შ.) განსაზღვრული 
კომპონენტისადმი მიკუთვნებით. 

−  ფუნქციონალური დანიშნულებით (გამაჯანსაღებელი, შემეცნებითი) 
−  ამოწურვადობის ხარისხით (ამოწურვადია: ნადირობის და თევზაობის 

„ობიექტები“; არა ამოუწურვადია: მზე, ოკეანე) 
−  აღდგენადობის ხარისხით (აღდგენადია: მცენარეული საფარი და 

ცხოველთა სამყარო; არააღდგენადია: სამკურნალო ტალახები, 
კულტურის ძეგლები - განადგურების/დაზიანების შემთხვევაში)  
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სოციალურ-ეკონომიკური რესურსები მოიცავს: 

−  კულტურულ-ისტორიულ ობიექტებს (ძეგლები და მნიშვნელოვანი/ის-
ტორიული ადგილები, მუზეუმი, არქიტექტურული ანსამბლები და ა.შ.); 

−  კულტურულ-ისტორიულ მოვლენებს (ეთნოგრაფიული, რელიგიური); 
−  ეკონომიკურ მაჩვენებლებს (ფინანსური, ინფრასტრუქტურული, 

შრომითი). 

თავისი სოციალურ-ჰუმანური როლისა და ორიენტაციის მიუხედავად 
ტურიზმი გარკვეულად ცვლის გარემოს (უშუალო კონტაქტში). ტურიზმის 
ინდუსტრიის მიერ გარემოზე მიყენებული ზიანის შემცირების პროცესი რეგუ-
ლირდება სახელწიფო და საერთაშორისო დონეზე ეკოლოგიური განათლებით 
(ეკოლოგიური ცოდნის გავრცელება), საგადასახადო რეგულირებით, ბუნებრივ 
რესურსებზე ტურისტულ რეკრეაციული დატვირთვების შეზღუდვით. ამგვარად, 
რეკრეაციული რესურსები განიხილება, როგორც ტურიზმის განვითარების ერთ-
ერთი ფაქტორი და ტურისტული პროდუქტის წარმოების დაგეგმვის საფუძველი.  
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დასკვნა 

კიდევ ერთი თავი დასრულდა და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით ჩვენი 
მომავალი ბიზნეს-საქმიანობის საფუძვლების შესწავლის საქმეში. 

რა უნდა იყოს ამ ეტაპზე გასაგები და რა მიმართულებით უნდა წავიყვანოთ 
ჩვენი შემდგომი „დასპეციალების“ საქმე; რაზე ვთანხმდებით დღეს. 

ვფიქრობთ  მეტნაკლებად გასაგებია, ტურიზმის განვითარების 
თვალთახედვით, ტურისტული ორგანიზაციების როლი და ძირითადი ამოცანები; 

ასევე გასაგები უნდა იყოს ისიც, თუ რას წარმოადგენს თვითონ ტურისტების 
თვალსაზრისით, მათი თვალითა და გონებით დანახული ტურისტული 
ორგანიზაციების საქმიანობის მნიშვნელობა; 

გავეცანით მასალებს და ჩამოვიყალიბეთ აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ  
ფუნქციური ნიშნების შესაბამისად, ტურისტულ საქმიანობაში ჩართული 
ორგანიზაციები იყოფიან ტურ-ოპერატორებად და ტურ-აგენტებად; 

ალბათ ყველაზე საინტერესო იყო ის ინფორმაციები, რომლებიც 
გვაძლევდნენ საბაზო ინფორმაციას (ცოდნას) ტურისტული მოგზაურობის 
ფორმებისა და მეთოდების შესახებ; ვფიქრობთ, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით 
იმაში თუ რამდენად მრავალმხრივი, მრავალფეროვანია ტურისტული ბიზნესი, 
რამდენად და როგორ ახერხებს ტურისტების კოლექტიური და ინდივიდუალური 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას; 

და ბოლოს, ალბათ კიდევ ერთი უმთავრესი საკითხი - ტურისტულ-
რეკრეაციული პოტენციალი, ის აუცილებელი რესურსი (როგორც ბუნებრივი, ასევე 
ადამიანის მიერ შექმნილი), რომლის არსებობისა და მიზნობრივი გამოყენების 
გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ტურიზმის განვითარება საერთოდ. 
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რეიმსის საკათედრო ტაძარი - რომანულ-
კათოლიკური სტილის ტაძრების 
ეტალონი, სადაც ერთ დროს 
საფრანგეთის მეფეები გვირგვინს 
იდგამდნენ. 

ტაძარი იმ ადგილზეა აღმართული , 
სადაც იდგა ბაზილიკა, რომელშიც 
რეიმსის ეპისკოპოსმა, წმინდა რემიმ 
ფრანკთა მეფე - ხლოდვიკ I მონათლა 
(496 წელს). 

ტაძარი, რომლის ზღაპრულ 
სილამაზეზე (განსაკუთრებით 
ვიტრაჟებით განათებული ინტერიერი) 
არავინ კამათობს მსოფლიო 
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 
(1991 წლიდან) და საფრანგეთის ერთ-
ერთი უპირველესი ტურისტული 
ობიექტია. 

 

 

 

 

 

ბუნების ამ საოცრების შემოქმედი 
თვით უფალია, სხვაგვარად 
შეუძლებელია ამგვარი ჰარმონიის 
„გამოძერწვა“ - აქ ყველაფერია - 
ადამიანი და მისი სამყარო, 
საუკუნეებგამოვლილი მთის 
სოფელი - სიმართლითა და 
სინათლით მავალი; ტაძარი 
მწვერვალზე - მისი სულიერების 
დარაჯი და თვით მყინვარწვერი - 
თეთრი, ქათქათა - ადამიანის 
სულიერ-ფიზიკური სრულყოფი-
ლების უტყვი დარაჯი. 
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თავი 2. 

ტურისტული ორგანიზაციის სახეები  

წინამდებარე თავის მიზანი: 

 კიდევ უფრო ახლოს მივიდეთ ტურიზმის, როგორც მრავალმხრივი, თუმცა სავსებით 
კონკრეტული ბიზნესის, ტექნოლოგიასთან, პროფესიულ ენაზე განვმარტოთ და 
გავიგოთ ძირითადი თვისობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლები; 

 ჩამოვიყალიბოთ სწორი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას წარმოადგენს 
ტურისტული საქმიანობა - ვინ, კონკრეტულად როგორი იურიდიული სუბიექტები 
მართავენ ძირითად პროცესს, როგორია მათი ფუნქციური მოვალეობები; 

 კარგად გავიგოთ თუ რას წარმოადგენს ტურისტული კომპანიების მიერ შექმნილი 
საბაზრო პროდუქცია - ტურ-პროდუქტი, მისი შექმნის მეთოდები, ტექნოლოგია, 
ძირითადი შინაარსობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრები და ა.შ. 

ტეოტიუაკანი - ძველი მესოამერიკული ნაქალაქარი მექსიკაში. დღეისათვის ძეგლი ცნობი-
ლია ამერიკის კოლუმბამდელ ეპოქაში აშენებული, არქიტექტურულად მნიშვნელოვანი მრავა-
ლი მესოამერიკული პირამიდით. თავის ზენიტში, დაახლოებით ახ. წ. I ათასწლეულის პირველ 
ნახევარში, ტეოტიუაკანი კოლუმბამდელი ამერიკის უდიდესი ქალაქი იყო, რომლის მოსახლე-
ობაც სავარაუდოდ 125 000-ს ან მეტს აღწევდა და შედეგად, იმ დროინდელი მსოფლიოს 
სიდიდით მინიმუმ მეექვსე ქალაქი უნდა ყოფილიყო. ეს ის ცივილიზაციაა, რომელიც თითქოს 
ხელუხლებლად არის ჩვენამდე მოსული, თუმცა მისი ჭეშმარიტი ისტორია დღემდე ამოუცნობია.  

1987 წელს ტეოტიუაკანი იუნესკომ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სია-
ში შეიტანა. ამ დროისათვის, ის მექსიკის ყველაზე მონახულებადი არქეოლოგიური ძეგლია. 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 

- ტურ-ოპერატორი; 
- ტურ-აგენტი; 
- ტურისტული პროდუქტი; 
 ტურისტული მომსახურება; 
 ტური; 
 ტურისტული მარშრუტი; 
 მომსახურების კლასი 

 

შესავალი 

კიდევ ცოტაც და ჩვენ უკვე შეგვეძლება სრული წარმოდგენა ჩამოვიყალიბოთ 
ბიზნესზე, რომელსაც შემდგომ, საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით, მთელი 
ცხოვრება შეიძლება ვემსახუროთ. დიახ, მთელი ცხოვრება, რამდენადაც ტურისტული 
ბიზნესი ის გამორჩეული და განსაკუთრებული საქმიანი აქტივობაა, რომელმაც, თუკი 
სწორად გაუგებ და საფუძვლიანად შეისწავლი, არ იცის არც ასაკი, არც სოციალური, 
რასობრივი თუ სარწმუნოებრივი განსხვავება, არაფერი მსგავსი, ყველას და ყოველ დროს 
შეეძლება „საკუთარი თავის პოვნა“, თუ ამგვარ სურვილს გამოვამჟღავნებთ. 

მოცემული თავის შესწავლის შემდეგ ჩვენთვის ნათელი გახდება თუ ვინ 
წარმართავს ძირითად პროცესებს ტურისტულ ინდუსტრიაში, ტურისტულ ბაზარზე; 
როგორი სახის იურიდიული თუ კერძო პირი შეიძლება ვიყოთ, და როგორ ვიპოვოთ 
ჩვენთვის საინტერესო საქმე/მიმართულება ამ „შესაძლებლობათა  ოკეანეში“. 

ტურ-ოპერატორი თუ ტურ-აგენტი - შემოქმედი თუ ორგანიზატორი, რესურსული 
პოტენციალის მკვლევარი თუ დასვენების ორგანიზაციის ფორმებისა და მეთოდების 
ანიმატორი. თან არც მარტო ეს; არის კიდევ უამრავი შესაძლებლობა; ტურისტული 
მომსახურების მრავალფეროვნება შესაბამისად მოითხოვს მაღალკვალიფიციურ 
სპეციალისტებს სწორედ ამ მრავალფეროვნების გათვალისწინებით და, აი აქ, ვფიქრობთ, 
ყველას შეუძლია საკუთარი უნარების გამოცდა. 

წინამდებარე თავმა, უნდა მოგვცეს საკმარისი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირე-
ბით, თუ რას წარმოადგენს ტური, როგორც ასეთი, რა არის და როგორი კლასიფიცირე-
ბით შეიძლება ჩამოყალიბდეს ტურისტული მარშრუტების ნაირგვარობა. აღნიშნულ 
საკითხებში გარკვევის შემდეგ უკვე გასაგები უნდა იყოს თუ რატომ უნდა ვიცოდეთ 
ძლიან კარგად კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულის რესურსული პოტენციალი, 
ინფრასტრუქტურის არსებობა და კიდევ მრავალი ნიუანსი. 

ვფიქრობთ გასაგები უნდა გახდეს ისიც, თუ რატომ (რა მიზნით) ხდება 
ტურისტული მომსახურების შინაარსის ხარისხობრივ კატეგორიებად დაყოფა; რა არის 
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ტურიზმში სოციალური კატეგორიების მოთხოვნილებათა დიფერენცირების 
საფუძველი და რა ტიპის შედეგებზე უნდა გავიდეთ აღნიშნული დიფერენცირების 
გათვალისწინებით (როგორი სავარაუდო მოთხოვნილებების ადექვატური უნდა იყოს 
ტურისტული ინდუსტრია და ინფრასტრუქტურა მთლიანად). 

თუმცა მოდით ნუ გავასწრებთ მოვლენებს, მოდით გავაგრძელოთ სწავლა! 

მთათუშეთი - თუშების მუდმივ-დროებით საცხოვრებელი მთაში. საოცრად ლამაზი ბუნება და 
კიდევ უფრო საოცარი სილამაზით, ისტორიულ-კულტურული და სოციალური 
მრავალფეროვნებით განთქმული ხალხი - ცხვარ-მეცხვარე, ქვეყნის საზღვრების ერთგული 
დამცველი, ბუნების პატრონი და ქომაგი. 

დღეს თუშეთი ხელახალი გამოცოცხლების საინტერესო ეტაპს გადის. თუშებმა მგონი ყველაზე 
კარგად გაუგეს ტურისტულ ბიზნესს და ეს უმოკლეს დროში დაეტყო სოფელსაც და იქ 
მაცხოვრებელ ადამიანებსაც. თუშეთის ეროვნული პარკი ერთ-ერთი კარგად ორგანიზებული და 
მნახველ მომრავლებული ობიექტია.  

ერთი ფიქრი და ტკივილი აქვთ თუშებს - ეხ, ნეტაი ამ გზასაც ეშველებოდეს რამე და... იმედი 
ვიქონიოთ, რომ მოკლე დროში ამასაც ეშველება და თუშეთი მთელი თავისი უნიკალურობითა და 
სილამაზით წარსდგება მისი მნახველების წინაშე! 
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- ტუროპერატორი 

ორგანიზაციებს, რომლებიც ამზადებენ ტურებს, ამზადებენ და ატარებენ 
ექსკურსიებს ტურისტულ-საექსკურსიო ორგანიზაციებს უწოდებენ. დღეისათვის 
ტურისტულ ბაზარზე მოქმედებს ორი ტიპის ორგანიზაცია - ტუროპერატორი და 
ტურაგენტი.  

ტუროპერატორს ტურიზმში წამყვანი როლი ეკისრება, რამდენადაც სწორედ ის 
აკავშირებს ერთმანეთთან მომსახურების სხვადასხვა ფორმებსა და სახეებს 
(ტრანსპორტი, განთავსება, კვება, გართობა და ა.შ.) და ამზადებს შესაბამის პაკეტებს – 
იხილე სტრუქტურული სქემა. 

   

 

 

 

 

 

 

 

სქემა: ტურის შემუშავების პროცესში ტუროპერატორის საქმიანობის ორგანიზაციის ეტაპები (1-13) 

როდესაც ტუროპერატორი ახდენს ტურისტული პაკეტის ფორმირებას, ის 
გამოდის როგორც ტურპროდუქტის მწარმოებელი, ტურისტული პაკეტი _ 
ინკლუზივტური განსხვავდება ერთმანეთისაგან შემადგენელი ელემენტების მიხედვით. 
მეორე შემთხვევაში, როდესაც ტუროპერატორი პაკეტს ყიდის ნაწილებად, იგი გამოდის 
როგორც საბითუმო დილერი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ტუროპერატორი 
წარმომადგენლისაგან ყიდულობს უფრო მეტ პროდუქტს, ვიდრე ეს საჭიროა 
პაკეტისათვის; ან იმ შემთხვევაში, როდესაც მყიდველს თვითონ სურს შეკრას თავისი 
ინდივიდუალური პაკეტი. 

შესაძლებლობების 
ანალიზი    

1 

მოთხოვნის 
შესწავლა 

2 

პერსპექტიული 
დაგეგმვა     

 3 

ხელშეკრულება 
მომსახურების 

მომწოდებლებთან      
4 

ხელშეკრულება 
გადამზიდავებთან  

5 

საგზურის ღირებულების გათვლა 
და მისი რეალიზაციაში გაშვება     

6 

ტურის სასაქონლო-მეთოდო-
ლოგიური უზრუნველყოფა   

7 

ტურისტების უზრუნველყოფა
სამგზავრო დოკუმენტებით

 8 

რეალიზაცია 
9 

რეკლამა და ინფორმაცია 
10 

კადრების დანიშვნა-განაწილება 
მარშრუტის შესაბამისად 

კადრების მომზადება 
11 

ტურის ჩატარება და მომსახურების ხარისხის 
კონტროლი 

13 
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ტურ-ოპერატორი - სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტია (იურიდიული პირი ან 
კერძო მეწარმე), რომელიც ლიცენზიის საფუძველზე ახორციელებს საქმიანობას 
ტურისტული პროდუქტის ფორმირების, რეკლამისა და რეალიზაციის მიზნით. 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის საფუძველზე, არც ტურ-
ოპერატორს და არც ტურ-აგენტს ლიცენზია არ სჭირდება (რამდენად სწორია, ეს სხვა 
საკითხია). 

ტურ-ოპერატორისა და ტურ-აგენტის საქმიანობა არსობრივად იმით განსხვავ-
დება, რომ ტურ-ოპერატორი დაკავებულია არა მხოლოდ ტურისტული პროდუქტის 
სტიმულირებითა (პრომოუშენი) და გაყიდვით, არამედ მისი ფორმირებითაც. სწორედ 
ამაში მდგომარეობს ტურ-ოპერატორის საქმიანობის სპეციფიკა, რომლის ფუნქციაც, 
ბაზარზე, პრაქტიკულად საბითუმო ვაჭრობის ორგანიზაციის წარმომადგენლების 
ფუნქციების იდენტურია. ის საკმარისი რაოდენობით ყიდულობს ტურისტული 
ინდუსტრიის წარმომადგენელთა (სასტუმრო, რესტორანი და ა.შ.) სერვისებს, 
აკომპლექტებს იქიდან ტურებს და ახდენს მათ რეალიზაციას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 4. ორგანიზებული ტურიზმის ბაზრის სტრუქტურა 

ტურ-ოპერატორის ბიზნესის წარმოშობა - ეს არის მასობრივი ტურიზმის 
ფორმირებისა და ტურისტული პროდუქტის გართულების შედეგი. 

ამ მიზეზით ვითარდებოდა ტურისტული ორგანიზაციების საქმიანობის 
სპეციალიზაცია. ორგანიზაციების ნაწილი თავიანთი ძალისხმევის კონცენტრაციას 
ახდენდნენ ტურისტული მომსახურებების/სერვისების კომპლექტაციაზე ტურისტულ 
პაკეტებად ერთიანი ფასით, ახალი ტურისტული რეგიონების ათვისებაზე, ტურიზმის 
ახალი მიმართულებების/სახეების შემუშავებაზე, მეორე ნაწილი ორგანიზაციებისა 

განთავსების 
სერვისი

კვების 
სერვისი

ტრანსპორტირების 
სერვისი

დამატებითი 
სერვისი 

ტუროპერატორი 
მომსახურების პაკეტის ფორმირება 

გაყიდვა 
ტურაგენტით 

პირდაპირი 
გაყიდვა 

მომხმარებელი 
ტურისტი 
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ტურიზმის საფუძვლები

კონცენტრირებას აკეთებდნენ ტურისტული პროდუქტის გაყიდვაზე და 
ვითარდებოდნენ როგორც ტურ-სააგენტოები. ამდენად, ტურისტული ორგანიზაციების 
დაყოფა ტურ-ოპერატორებად და ტურ-აგენტებად, ეფუძნება ფუნქციონალურ 
განსხვავებას: ტურ-ოპერატორული საქმიანობა - ეს არის საქმიანობა ტურისტული 
პროდუქტის შექმნის, პრომოუშენისა და მომხმარებელზე რეალიზაციაა როგორც 
პირდაპირ/უშუალოდ, ასევე ტურ-სააგენტოს შუამავლობით. ხოლო ტურ-სააგენტო 
საქმიანობა - ეს არის ტურისტული პროდუქტის პრომოუშენი და გაყიდვა უშუალოდ 
მომხმარებელზე/ტურისტზე. 

ტურ-ოპერატორები ტურიზმში წამყვან როლს თამაშობენ. ტურისტული 
პაკეტების ფორმირების პროცესში ისინი ამყარებენ კონტაქტებს განთავსების, კვების, 
სატრანსპორტო, ასევე, გამომდინარე ტურის ხასიათიდან/შინაარსიდან, კულტურულ-
საგანმანათლებლო, გასართობ დს სხვა ორგანიზაციებთან, საექსკურსიო ბიუროებთან. 
ტურ-ოპერატორს შეუძლია გაყიდოს მომსახურებები ნაწილ-ნაწილადაც (მაგალითად: 
რომ შეავსონ ადგილების აუცილებელი რაოდენობა ბლოკ-ჩარტერში - მგზავრების 
გადაყვანის კომერციული პირობა, რომლის თანახმადაც ავია გადამზიდავი 
მოგზაურობის ორგანიზატორს აძლევს ადგილების ფიქსირებულ რაოდენობას, 
ჩვეულებრივ ფასზე ნაკლებად იმ პირობით, რომ ორგანიზატორი უზრუნველყოფს 
სრულ გადახდას, ადგილების შევსების მიუხედავად. იგივე სიტუაციები შეგვიძლია 
განვიხილოთ სასტუმროების დატვირთვის შემთხვევებშიც). ძალზე ხშირად ტურ-
ოპერატორები, ხანგრძლივვადიანი ხელშეკრულებების საფუძველზე, ქირაობენ/ყი-
დულობენ სასტუმროებსა და განთავსების სხვა საშუალებებს, თვითმფრინავებს, გემებს, 
ავტობუსებს, რითაც უზრუნველყოფენ მათ მაქსიმალურ დატვირთვას/შევსებას და 
იღებენ ტურისტული სერვისების გამყიდველებისაგან სერიოზულ საფასო შეღავათებს. 
თავისი პროდუქტის სტანდარტიზაციისა და მასობრიობის ხარჯზე ტურ-ოპერატორი 
აღწევს  საურთიერთობო ხარჯების შემცირებას, რაც აძლევთ მათ საშუალებას ტურისტულ 
ბაზარზე პროდუქცია გაიტანონ კონკურენტულ ფასებში. 

ტურ-ოპერატორის ძირითადი ფუნქციებია: 

- პოტენციური ტურისტების მოთხოვნების შესწავლა; 

- ტურის ფორმირება და მისი აპრობაცია ბაზარზე, ტურისტების მოთხოვნილე-
ბებთან შესაბამისობის დასადგენად. 

- ურთიერთობა ტურისტული პროდუქტის მწარმოებლებთან; 

- ტურის ღირებულების/თვითღირებულების განსაზღვრა და ფასის ჩამოყალი-
ბება საბაზრო სიტუაციის გათვალისწინებით; 

- ტურის მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა; 
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- ტურისტების უზრუნველყოფა აუცილებელი ინვენტარით და სპეციალური 
საშუალებებით, ასევე სარეკლამო-სასუვენირო ხასიათის მასალებითა და 
პროდუქციით; 

- სამოგზაურო მარშრუტებზე იმ აუცილებელი პერსონალის მომზადება, შერჩევა 
და განაწილება (ექსკურსიამძღოლი, გიდ-თარჯიმანი, ინსტრუქტორი, ანიმა-
ტორი და ა.შ.), რომელთაც უშუალო კავშირი აქვთ ტურისტებთან, ახორციე-
ლებენ საკოორდინაციო, საკონტროლო და სხვა ფუნქციებს ტურის მაღალ-
ხარისხოვანი მომსახურებით უზრუნველყოფისათვის; 

- სარეკლამო-საინფორმაციო საქმიანობა და ტურისტული პროდუქტის 
პრომოუშენი; 

- ტურისტული პროდუქტის განვითარება; 

- ტურისტული მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების კონტროლი. 

ტურისტული ინდუსტრიის ინტენსიური განვითარება, ბაზარზე კონკურენციის 
გამძაფრება განაპირობებს ტურ-ოპერატორების სპეციალიზაციას. ამ ნიშნის შესაბამისად 
ტურ-ოპერატორები იყოფიან მასობრივი და სპეციალიზებული ბაზრის ტურ-
ოპერატორებად. 

მასობრივი ბაზრის ტურ-ოპერატორები, როგორც წესი, ახდენენ ტურების 
ფორმირებას მასობრივი ტურიზმის ადგილებში; 

სპეციალიზებული ტურ-ოპერატორები თავისი საქმიანობის კონცენტრირებას 
ახდენენ კონკრეტულ ტურისტულ პროდუქტზე ან ბაზრის სეგმენტზე. აქედან 
გამომდინარე, ისინი შეიძლება იყვნენ: 

- სპეციალიზებულები ადგილმდებარეობაზე (მაგ.: ტური ესპანეთში, იტალიაში 
და ა.შ.); 

- სპეციალიზებული განთავსების ადგილზე (მაგ.: სასტუმრო, მოტელი, დასას-
ვენებელი სახლი, ტურბაზა და ა.შ.); 

- სპეციალიზებული ტურისტების ინტერესებზე (მაგ.: საფარის, რელიგიური 
ტურების, კრუიზების და ა.შ. ორგანიზება); 

- სპეციალიზებული ბაზრის კონკრეტულ სეგმენტზე (მაგ.: ტურები ახალგაზრ-
დების, ოჯახური წყვილების, ახალდაქორწინებულების, ბიზნესმენებისათვის 
და ა.შ.); 

- სპეციალიზებული ტრანსპორტის გარკვეულ სახეობაზე (მაგ.: მატარებელი, 
ავტობუსი, ცხენი, თბომავალი/გემი და ა.შ.). 

საქმიანობის მიმართულების შესაბამისად ტურ-ოპერატორები შეიძლება იყვნენ 
ინიციატივიანი და რეცეპტიული. 
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ინიციატივიანი ტურ-ოპერატორი – ის ოპერატორია, რომელიც აგზავნის 
ტურისტებს საზღვარგარეთ, ან სხვა რეგიონებში მიმღებ (რეცეპტიულ) ტუროპე-
რატორებთან ან ტურკომპანიებთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე; მათი 
განსხვავე¬ბა ტურაგენტებისაგან, რომლებიც დაკავებული არიან სხვისი ტურების 
გაყიდვით, მდგომარეობს მხოლოდ იმაში, რომ ისინი დაკავებული არიან 
ტურის¬ტული პროდუქტის შექმნით (დაკომპლექტებით), რომელიც, ტურიზმის 
საერთაშო¬რისო ორგანიზაციის (UNWTO) ნორმების შესაბამისად, უნდა შედგებოდეს 
მინიმუმ სამი ტიპის მომსახურებისაგან (ტრანსპორტირება, განთავსება და ნებისმიერი 
სხვა მესამე მომსახურება). ინიციატივიანი ტუროპერატორი, კლასიკური გაგებით, 

ადგენს რთული სახის ტურის¬ტულ მარშრუტებს, რომლებსაც ადგენს 
ადგილობრივი/მიმღები ტუროპერატორების მიერ შემოთავაზებული სერვისებისაგან, 
ამასთან უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას დანიშნულების ადგილზე და უკან, ასევე 
შიდა (მარშრუტის შესაბამისად) ტრანსპორტირებას. 

რეცეპტიული ტურ-ოპერატორი – ეს არის მიღებაზე მომუშავე ტუროპერატორი, 
რომელიც აკომპლექტებს ტურებს და პროგრამებს ტურისტების მიღებასთან და 
მომსახურებასთან ერთად; ამისათვის იყენებს პირდაპირ ხელშეკრულებებს 
მომსახურების მომწოდებლებთან (სასტუმროები, კვების ორგანიზაციები, დასას-
ვენებელ-გასართობი ორგანიზაციები და ა.შ.). ეს არის სუფთა ტუროპერატორის 
საქმიანობა. 

რეალურ ტურისტულ პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გვხვდებიან შერეული 
ფუნქციების მატარებელი ორგანიზაციები, რაც დამახასიათებელია ტურისტული 
ბაზრისათვის. თავის მიერ შემუშავებული გარკვეული პროდუქციის მიმართ ფირმა 
შეიძლება მოგვევლინოს როგორც ინიციატივიანი, ასევე რეცეპტიული ტურ-ოპე-
რატორის როლში, ზოგჯერ კი _ ტურაგენტიც ხდება. 
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ტურ-აგენტი - მეწარმეობრივი საქმიანობის სუბიექტია (იურიდიული პირი ან 
ინდივიდუალური მეწარმე), რომელიც შესაბამისი ლიცენზიის საფუძველზე 
ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის სტიმულირებასა (პრომოუშენს) და გაყიდვას. 

ტურ-აგენტი, თავისი საქმიანობის არსით, გვევლინება შუამავლად ერთის მხრივ - 
ტურ-ოპერატორს და  მეორე მხრივ - ტურისტს შორის. თეორიულად ტურ-აგენტი ტურ-
ოპერატორისაგან იმით განსხვავდება, რომ ახორციელებს საშუამავლო  სერვისებს ტურ-
ოპერატორის მიერ შემუშავებული ტურის საცალო გაყიდვაზე, ანდა სთავაზობს 
ტურისტებს სხვადასხვა სერვისებს ტურისტული ინდუსტრიის სხვადასხვა 
ობიექტებთან დამყარებული კავშირების საფუძველზე. შესაბამისად, ტურისტებზე 
ტურების გაყიდვასთან ერთად, ტურ-აგენტი ახორციელებს ისეთ საქმიანობასაც, 
როგორიცაა: სატრანსპორტო ბილეთების დაჯავშნა/გაყიდვა, ადგილების დაჯავშნა 
ტურისტთა განთავსების ადგილებში, ექსკურსიების შეკვეთა, ქვეყანაში შემოსასვლელი 
და გასასვლელი დოკუმენტების გაფორმება, ტურისტების დაზღვევა და ა.შ. 

ერთი სიტყვით, ტურაგენტი არის შუამავალი ორგანიზაცია, რომელიც რეალი-
ზაციას უკეთებს ტუროპერატორის მიერ მომზადებულ ტურპროდუქტს და რომელიც 
მუშაობს უშუალოდ ტურისტულ ბაზარზე. ის თავისი საქმიანობისათვის, იღებს 
საკომისიოს 7-15%-ის ფარგლებში. ტუროპერატორისაგან განსხვავებით ტურაგენტი არ 
აგებს პასუხს ტურის ხარისხზე.  

ვფიქრობთ გასაგებია, რომ „კლასიკური“ ტურ-აგენტი არ ქმნის თავის საკუთარ 
ტურისტულ პროდუქტს, ის დაკავებულია მისი გადაყიდვით, რაშიც იღებს თავის 
საკომისიოს ტურ-ოპერატორის ან ტურისტული სერვისების მომწოდებლებისაგან. 

ტურისტული პროდუქტის გაყიდვასთან ერთად ტურ-აგენტის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ტურისტებისათვის საინფორმაციო მომსახურების გაწევა. 
როგორც საერთაშორისო გამოკითხვების/კვლევების ანალიზი გვიჩვენებს, სამოგზაუ-
როდ წამსვლელთა მხოლოდ 48%-მა იცის წინასწარ სად უნდა წასვლა, 35%-ს ძალზე 
ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ამაზე, ხოლო 17%-მა საერთოდ არ იცის ეს. ტურ-აგენტები 
აწვდიან ინფორმაციას პოტენციურ მყიდველებს ტურისტული რეგიონების, ტრანს-
პორტის მოძრაობის გრაფიკის, განთავსების შესაძლებლობების/ვარიანტულობის, 
მოქმედი ფასებისა და ტარიფების შესახებ, უწევენ კონსულტაციებს მოგზაურობის 
სავარაუდო მიზნების შესახებ, აძლევენ რჩევებს ტურის ორგანიზაციასთან 
დაკავშირებით და ა.შ. ტურ-აგენტები მაქსიმალურად აახლოებენ ტურისტულ 
პროდუქტს მომხმარებელთან, ხდიან მას ხელმისაწვდომს, ხოლო თვით ყიდვის პროცესს 
მაქსიმალურად მისაღებს მომავალი ტურისტისათვის. 

თავისი მდგომარეობით ტურ-სააგენტოები შეიძლება იყოს 2 ტიპის: 
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- დამოუკიდებელი - ანუ სხვა ორგანიზაციებისაგან თავისუფალი; და 

- ტუროპერატორი, სავაჭრო ორგანიზაციების, ბანკების, სადაზღვევო 
კომპანიებისა და სხვა ორგანიზაციების შვილობილი კომპანიის ან ფილიალის 
სახით. 

უკანასკნელ პერიოდში, მსხვილი ტურ-ოპერატორებისა და ტურ-ინდუსტრიის 
მხრიდან კონკურენციის გაძლიერების გამო, შესამჩნევია მცირე ტურისტული 
კომპანიების გაკოტრების, ან სულაც მსხვილი კომპანიების მიერ მათი 
„გადაყლაპვის“/მიერთების გზით. 

სხვადასხვა ექსპერტული შეფასებების თანახმად მსოფლიოში დაახლოებით 30-70 
ათასი ტურისტული სააგენტოა, რომლებიც კონცენტრირებულნი არიან ძირითადად 
ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის 
შეფასებების თანახმად სააგენტოების 70% განთავსებულია ევროპაში, 14% - ჩრდილოეთ 
ამერიკაში, 8% - აზიასა და წყნარი ოკეანის რეგიონში, 4% - ლათინურ ამერიკაში და 4% - 
აფრიკასა და ახლო/შუა აღმოსავლეთში. ტურისტული სააგენტოების ბრუნვის თითქმის 
ნახევარი საერთაშორისო ტურიზმის ოპერაციებზე მოდის. მათი ეკონომიკური აქტივობა 
დაკავშირებულია ტურებისა და განსაკუთრებით საავიაციო ბილეთების გაყიდვასთან. 
მაგალითად, აშშ-ში ტურ-აგენტები ახდენენ ყველა საავიაციო ბილეთის დაახლოებით 
90%-ის რეალიზაციას, ინგლისში - 80% - მდე. საერთაშორისო ტურისტების დაახლოებით 
ნახევარზე მეტი, ამა თუ იმ მიზეზით, წელიწადში ერთხელ მაინც სარგებლობენ 
ტურისტული კომპანიების მომსახურებით. 

ტურისტული ოპერაციების განხორციელება გულისხმობს ტურ-ოპერატორსა და 
ტურ-აგენტს შორის განსაზღვრული ურთიერთობის დამყარებასა და შენარჩუნებას. ამ 
პროცესს ზოგადად შემდეგი სახე აქვს: 

1) ტურ-ოპერატორის საჯარო შეთავაზება; 

2) ხელშეკრულების გაფორმება ტურ-ოპერატორსა და ტურ-აგენტს შორის; 

3) ტურ-ოპერატორის მიერ წინადადებების(პრაის-ლისტი) და სარეკლამო 
მასალების გაგზავნა; 

4) ტურ-აგენტის განაცხადი ტურისტული პროდუქტის დაჯავშნის შესახებ; 

5) ტურ-ოპერატორის მიერ განაცხადის დამოწმება და ანგარიშის წარდგენა; 

6) ტურ-აგენტის მიერ ანგარიშების განაღდება/გადახდა და ტურ-
ოპერატორისათვის ტურისტების დოკუმენტების გადაცემა. 

ტურ-ოპერატორსა და ტურ-აგენტს შორის თანამშრომლობა ორივე მხარისათვის 
მოგების მომტანია. ტურ-ოპერატორის ხელში მყოფი სააგენტოების ფართე ქსელი 
უზრუნველყოფს: 
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- ტურისტული პროდუქტის გაყიდვის მოცულობის ზრდას; 

- ახალ ტურისტულ ბაზარზე გასვლას; 

- საკუთარი პერსონალის შენახვისთვის, შენობებისა და მოწყობილობების 
არენდისთვის გათვალისწინებული ხარჯების ეკონომიას  და ა.შ. 

თავის მხრივ ტურ-აგენტი იღებს საკომისიოს ტურ-პროდუქტის საბოლოო 
მომხმარებლისათვის მიყიდვის პროცესში შუამავლობისათვის. გასამრჯელოს ოდენობა 
განისაზღვრება %-ებში გასაყიდი პროდუქტის ფასიდან და საშუალოდ მერყეობს 7-12%-
ში. ზოგ შემთხვევებში შესაძლებელია ამ პროცენტის გაზრდაც. საკომისიო გასამრჯელო 
არის ტურ-აგენტის ძირითადი შემოსავლის წყარო. 

საერთო წესების თანახმად რეგიონთაშორისი კონკურენციის პირობებში 
(როდესაც კონკურენტები არიან სხვა, არანაკლებ სტუმართმოყვარე ქვეყნები, ქალაქები, 
კურორტები) მკვეთრად იზრდება მოთხოვნილება ტურ-პროდუქტზე, მის ხარისხზე და 
მრავალფეროვნებაზე. კონკურენცია ითვალისწინებს: რესურსულ და მატერიალურ 
მხარეს, დამატებითი მომსახურების მრავალფეროვნებას, მათ კვალიფიციურ 
პაკეტირებას, ორიგინალობასა და მომხმარებლის ფსიქოანალიზს; ყველა იმ 
განუმეორებელ შესაძლებლობებსა და სპეციალურ პროგრამებს, სპეციალური ფასების, 
ფასდაკლებისა და შეღავათების ფართე სპექტრს. პაკეტური მომსახურების შემთხვევაში, 
მთელი ამ არსენალის გამოყენების გარეშე, კონკურენციაში (თანაც გამოცდილ 
პარტნიორებთან) წაგება გარანტირებულია. 

ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომელთაც აქვთ იმის საშუალება, რომ აირჩიონ თუ 
სად დაისვენონ, აქვთ მათი რეალიზაციის ისეთივე შესაძლებლობები (თუ არ ჩავთვლით 
კომუნიკაციურ-ინფორმაციულ და საკონსულო პრობლემებს), როგორც სხვა ქვეყნის 
წარმომადგენლებს. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ნაწილი წინააღმდეგი არის 
დაისვენოს ქვეყნის შიდა კურორტებზე, ნორმალურ სერვისთან ურთიერთობის, მას 
შემდეგ რაც ეცნობიან საერთაშორისო მომსახურების დონესა და კლასს (ქვეყნის გარეთ), 
შესაძლებლობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა დასვენებას სწორედ გარეთ ირჩევენ. 

საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ტურისტულ ბიზნესში სწრაფი 
გარღვევისათვის აუცილებელია შიდა ტურიზმის პროექტებისა და პროგრამების 
განვითარება (ეს კომპლექსში ქვეყნის ეკონომიკის გამოცოცხლებაა). ადგილობრივი 
ტურისტული ბაზრის განვითარების საქმეში უმთავრესი ამოცანაა მიმზიდველი და 
კონკურენტუნარიანი შიდა ტურისტული პროდუქტის შექმნა, რომელიც დატვირთული 
იქნება სხვადასხვაგვარი ძირითადი და დამატებითი მომსახურებით. აღნიშნული 
მიმართულების განვითარება, რაც ასევე მოითხოვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 
შექმნას, კარგი ბაზაა საერთაშორისო ბაზარზე გასვლისათვის. 

მიუხედავად არსებული ტრადიციებისა და მეტ-ნაკლებად განვითარებული 
ტურისტული საქმიანობისა, დღეისათვის ჩვენი ტურიზმი ჯერ კიდევ ჩამორჩება 
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ტურიზმის საფუძვლები

საერთაშორისო სტანდარტებს რამოდენიმე ძალზე სერიოზული პარამეტრის 
შესაბამისად: 

პირველი - მომსახურების პროგრამების არადიფერენცირებულობა (შემოთავა-
ზებული მომსახურებისა და ასაკობრივი დიფერენციაციის ნაირსახეობის 
არარსებობა); მომსახურების (შესაბამისად ფასების) სხვადასხვა დონეების 
შესაბამისი წინადადებების სუსტი განვითარება (რიგ შემთხვევაში არ 
არსებობა) და ასევე მომსახურების საერთაშორისო დონის 
სტანდარტებისაგან ჩამორჩენა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ჩვენში ჯერ კიდევ 
დაუმკვიდრებელი მომსახურების საიმედოობის გარანტია, რაც სხვადასხვა 
ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული. 

მეორე - ეს არის მოთხოვნილების ზრდა გარე ბაზარზე, რაც შიდა ტურიზმის 
საზიანოდ ხდება. შიდა ტურიზმის მძიმე მდგომარეობაზე საუბრისას 
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს მისი მიზერული დაფინანსება როგორც 
სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივ (არ არსებობს) დონეზე. ხელისშემშლელ 
მიზეზთა შორის შეიძლება აღვნიშნოთ არასრულყოფილი საკანონმდებლო 
ბაზა (პრაქტიკულად უპატრონო რესურსული ბაზა), რთულ მდგომა-
რეობაში მყოფი ბიზნესმენები (სხვადასხვა მიზეზი) - გადასახადები და ა.შ.; 
აღსანიშნავია ისიც, რომ არ არსებობს არანაირი სახელმწიფო მხარდაჭერა 
ტურიზმის პრიორიტეტულობის იდეის უზრუნველყოფისათვის (ქვეყნის 
ხელისუფლების პირველი პირების საუბარი, თუ მას არ მოჰყვა 
საკანონმდებლო, ფისკალური და ადმინისტრაციული ღონისძიებები – 
მხოლოდ დეკლარირება და პოპულიზმია). 

განვითარებული ტურიზმის ქვეყნების გამოცდილების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
ამ დარგის განვითარება პირდაპირ არის დაკავშირებული მისდამი სახელმწიფო 
მხარდაჭერისაგან. შემუშავებული და დამტკიცებული ეროვნული პროგრამები 
აწესრიგებენ და ხელს უწყობენ ამ ბიზნესის განვითარებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ 
ტურისტული მომსახურების, მათ შორის ტუროპერატორებისა და ტურაგენტების 
მომსახურების ლიცენზირება აუცილებელია ამ დარგის განვითარებისათვის 
(საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ეს პროცესი ნებაყოფლობით საწყისებზეა 
დაფუძნებული). – ასეთია საერთაშორისო პრაქტიკა. საქართველოში კი ხშირად ხდება, 
რომ ვითომ კეთილი მიზნის მიღწევის მიზნით (მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის 
ხელშეწყობა – ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში) დარგის განვითარებას ზიანს უფრო მეტს 
ვაყენებთ.  
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- ტურისტული პროდუქტი 

ტურისტული პროდუქტი საზოგადოებრივი შრომის შედეგია  ტურისტული 
მომსახურების სახით,  რომელსაც გააჩნია სახმარი ღირებულება (იყოს სასარგებლო 
ტურისტებისათვის და შეეძლოს დააკმაყოფილოს მისი განსაზღვრული 
მოთხოვნილებები).  

ტურისტული პროდუქტის ფორმირების პროცესი წარმოადგენს მოწესრიგებული, 
დროში და მიზნებში ურთიერთდაკავშირებული, ფასში და ხარისხში შეთანხმებული 
მომსახურებების ერთობლიობის შედგენას, რომელიც ქმნის ტურისტული მოგზაურობის 
(ტური) წინაპირობებს. ტურისტული პროდუქტის სტიმულირება (რეკლამის 
საშუალებით გაყიდვადობა) - არის ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც მიმართულია 
პოტენციური მყიდველისადმი შესაბამისი პროდუქტის შეძენის სტიმულირებისათვის 
(რეკლამა, სხვადასხვა სპეციალიზებულ გამოფენებში, ბაზრობებში მონაწილეობა, 
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ორგანიზაცია, კატალოგების, პროსპექტების 
ბუკლეტებისა და სხვა თვალსაჩინოებების ბეჭდვა და ა.შ.). ტურისტული პროდუქტის 
რეალიზაცია ტურ-ოპერატორის მიერ ხორციელდება როგორც პირდაპირ, ასევე 
შუამავლის (ტურ-აგენტი) დახმარებით. 

 

 ტურისტული მომსახურება  

მიზანმიმართული საწარმოო საქმიანობაა, რომელიც აკმაყოფილებს ტურისტების 
მოთხოვნებს და, როგორც წესი, არ ღებულობს მატერიალურ ფორმას. ამ განსაზღვრის 
შესაბამისად მოცემული მომსახურება შეიძლება დახასიათდეს, როგორც  განსაკუთრე-
ბული სახის უხილავი საქონელი. 

ტურისტულ მომსახურებას მიეკუთვნება: 

•  ტურისტების განთავსება; 

•  ტურისტების გადაადგილება მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ქვეყნიდან, 
დროებითი ყოფნის ქვეყანაში და უკან; 

•  ტურისტების კვებით უზრუნველყოფა; 

•  ტურისტების გადაყვანა მათი ადგილსამყოფლიდან  -  მათ განთავსების 
ადგილამდე და უკან (ტრანსფერი), აგრეთვე სხვა გადაყვანები დროებითი 
ადგილსამყოფელის ქვეყნის ფარგლებში, რომლებიც გათვალისწინებულია 
მოგზაურობის პირობებით; 

•  ტურისტების კულტურულ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება  (ექსკურსიების, 
თეატრების, საკონცერტო დარბაზების, მუზეუმების, სურათების გამოფენის, 
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ისტორიისა და კულტურის ძეგლების, პარკების, ნაკრძალების, ფესტივალების, 
სპორტული შეჯიბრებების და ა.შ.  დათვალიერება-დასწრება); 

•  საქმიანი და სამეცნიერო ინტერესების (კონგრესებზე, კონფერენციებზე, 
სიმპოზიუმებზე, თათბირებზე, სემინარებზე, ბაზრობებზე, გამოფენებზე და ა.შ. 
მონაწილეობა) დაკმაყოფილება; 

•  ინფორმაციული მომსახურება (ამა თუ იმ რეგიონის ტურისტული რესურსების, 
საბაჟო და სასაზღვრო ფორმალობების, სავალუტო კურსის, ტრანსპორტის 
სახეების,  ფასების შესახებ და ა.შ.); 

•  კავშირგაბმულობის საშულებები (ინტერნეტის, საქალაქთაშორისო და 
საერთაშორისო კავშირგაბმულობის,  ფაქსის გამოყენება); 

•  ორგანიზაციული მომსახურება (პასპორტის, ვიზების გაფორმება, დაზღვევა, 
გიდების, თარჯიმნების  მიჩენა და ა.შ.); 

•  სავაჭრო საწარმოთა, როგორც ზოგადი ასევე, სპეციალური დანიშნულების 
მომსახურება (სუვენირების, საჩუქრების, ღია ბარათების გაყიდვა და სხვ.); 

•  საშუამავლო მომსახურება (სასტუმროში ადგილების, ტრანსპორტის სხვა-
დასხვა სახეებზე ბილეთების დაჯავშნა, კორესპონდენციების გაგზავნა და 
მიტანა, საჩუქრების, სუვენირების შეძენა); 

•  საყოფაცხოვრებო მომსახურება (ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის შეკეთება, 
ქიმწმენდა, გაქირავება და სხვ.); 

•  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მომსახურება (აუზების, სპორტული ნაგებობების 
გამოყენება, ნადირობა და თევზჭერა ლიცენზიებით და ა.შ). 

ტურისტულ მომსახურებათა ხასიათი განსაზღვრავს ტურისტული საქმიანობის 
თავისებურებებს: 

ტურისტული მომსახურება განსხვავდება მოხმარების ხასიათით. საქონელი, 
მატერიალური ფორმით, მზადაა მოხმარებისათვის, მისი წარმოების ადგილიდან მოხმა-
რების ადგილამდე გადაადგილების დასრულების შემდეგ. ტურისტული მომსახურება, 
უმეტეს შემთხვევაში, მოიხმარება მაშინ, როდესაც ტურისტი მიყვანილია მათი 
წარმოების ადგილამდე. ტურიზმში შეთავაზებული მომსახურება, როგორც წესი, 
განსხვავდება  ტერიტორიულად. ერთ-ერთ მათგანს (ინფორმაციული) ტურისტები 
ღებულობენ მუდმივი ადგილსამყოფლის ქვეყანში,  სხვა მომსახურებას  - მოგზაურობის  
დროს (მაგალითად, ტრანსპორტი), მესამე  შემთხვევაში დროებითი ქვეყნის ადგილზე:  
სასტუმროში განთავსება, კვება, საექსკურსიო მომსახურება და ა.შ. გარდა ამისა, 
მომსახურება ხორციელდება ტურიზმის სფეროს სხვადასხვა საწარმოებისა და 
ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც  იმყოფებიან ტერიტორიულად ერთმანეთისაგან 
დაშორებით. 
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ყიდვა-გაყიდვის აქტისა და მომსახურების შეთავაზების დროისა და ადგილის 
შეუსაბამობა ქმნის ტურიზმის სფეროში დიდ ორგანიზაციულ სირთულეებს. 
განსახილველი პროცესი წარმოადგენს კომპლექსურს, რომელიც მოიცავს მომსახურების 
ყიდვა-გაყიდვის ფართო სპექტრს  მოგზაურობისა და დანიშნულების ქვეყანაში ყოფნის 
დროს. ამგვარად, ტურიზმი მოიცავს ერთდროულად საქმიანობას ტურისტულ 
მომსახურებათა წარმოებაში, მიწოდებასა და რეალიზაციაში. 

ტურისტს შეიძლება შესთავაზონ ან მომსახურების განსაზღვრული სახეები, მისი 
არჩევანის მიხედვით, ან მომსახურებათა კომპლექსი,  რომლებიც  მთლიანობაში ქმნიან 
ტურისტულ მოგზაურობას (ტურებს) ან  რომლებსაც აქვთ მასთან უშუალო კავშირი. 

ტურისტული მომსახურება იყოფა აგრეთვე  ძირითად  და დამატებით  
მომსახურებად.  

პირველს განეკუთვნება  მომსახურებათა  სახეები, რომლებიც ჩართულია 
კომპლექსურ მომსახურებაში (როგორც  წესი  ტრანსპორტი, განთავსება,  კვება)  და 
წინასწარ ანაზღაურდება ტურისტების  მიერ,  

მეორეა ტურისტის მიერ შესაძენი  მომსახურებათა სახეები მოგზაურობის დროს  
გარდა უფრო ადრე ანაზღაურებული  კომპლექსური მომსახურებისა.  

სახმარ თვისებათა თვალსაზრისით არ არის არავითარი პრინციპული განსხვავება 
ძირითად და დამატებით მომსახურებას შორის. მაგალითად,   ექსკურსიები თუ ისინი 
ჩართულია კომპლექსურ მომსახურებაში, ითვლებიან ძირითად მომსახურებად. თუ 
ტურისტი იძენს რომელიმე ექსკურსიას დამატებით  ანაზღაურებულ ტურთან ერთად, ეს 
მომსახურება ხდება  დამატებით. მაშასადამე, განსხვავება ძირითად და დამატებით 
მომსახურებას შორის მდგომარეობს მათ დამოკიდებულებაში ტურისტის მიერ 
პირველად  შეძენილ ტურისტულ  მომსახურებათა კომპლექსთან. 

ტურისტული მომსახურება არის ღონისძიებათა კომპლექსი, რომლებიც 
ტურისტებს მოგზაურობის დროს მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვისა და 
მოხმარებისათვის სხვადასხვა პირობებით უზრუნველყოფენ  მუდმივი საცხოვრებელი 
ადგილის დატოვების დროს. 

ტურისტული მომსახურება ერთდროულად კომპლექსურ და სპეციფიკურ 
ხასიათს ატარებს. პირველი გულისხმობს ტურისტის მოთხოვნილებათა 
დაკმაყოფილებას, რომელიც იმყოფება მოგზაურობში, მეორე განისაზღვრება იმით, რომ 
მისი ორგანიზაცია და სტრუქტურა პრინციპულად განსხვავდება მომსახურებისაგან 
ტურისტების მუდმივად ცხოვრების ადგილებში. კომპლექსურობისა და 
სპეციფიკურობის დონე ტურისტების მომსახურების ხარისხის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმია.  

მომსახურების პროგრამა - დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ამომწურავ 
ინფორმაციას ტურისტებისათვის მათ მიერ ანაზღაურებული მომსახურების 
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შეთავაზების თარიღისა და დროის ჩვენებით. პროგრამის დამუშავებისას 
მნიშვნელოვანია მომსახურების ოპტიმალურობის უზრუნველყოფა, რომელიც 
გულისხმობს: 

•  ტურის სამისამართო მიმართულებას; 

•  პროგრამის შესაბამისობას მოგზაურობის მიზნებთან; 

•  მომსახურების რაციონალურ შინაარსს შესათავაზებელ მომსახურებათა 
რაოდენობის მიხედვით; 

•  მომსახურების ყველა სახის შესაბამისობას მომსახურების ერთ დონესთან 
(კლასთან) 

 

 ტური 

სხვადასხვა ტიპის მომსახურებათა კომპლექსი, რომელიც გაერთიანებულია 
მოგზაურობის ძირითადი მიზნით და გარკვეული დროით წინასწარ დადგენილი 
პროგრამით, გარკვეული მარშრუტითაა გათვალისწინებული. ასეთ კომპლექსს აღიქვამს 
მომხმარებელი როგორც ერთ პროდუქტს და შეიძინება მისი ყველა კომპონენტის  
ერთობლიობაში.  

ტური, როგორც წესი, წარმოადგენს ტურისტული პროდუქტის პირველად გასაყიდ 
ერთეულს, რომელიც გამოდის მიმოქცევის სფეროში. გარდა საკუთრივ ტურებისა 
ბაზარს მიეწოდება და მოთხოვნით სარგებლობენ ცალკეული ტურისტული 
მომსახურებები. არამატერიალურ მომსახურებასთან ერთად ტურისტს შეიძლება 
შესთავაზონ მოხმარების სპეციფიკური ტურისტული მატერიალური საგნები, 
სასუვენირო  და სხვა  სასაქონლო პროდუქცია (ტურისტული აღჭურვილობანი, 
ადგილმდებარეობის აღწერილობა -  რუკები, მეგზურები, ცნობარები, პლიაჟის ნივთები, 
სპორტული და ფოტო საქონელი და ა.შ.). 

ტურისტული პროდუქტის ძირითადი სახეა კომპლექსური მომსახურება, ე.ი. 
მომსახურებათა სტანდარტული ნაკრები, რომელიც იყიდება ტურისტებზე ერთ 
„პაკეტში“.  საზღვარგარეთ ტურისტული მოგზაურობები, რომლებიც ხორციელდება 
სტანდარტული ნაკრებების ან მომსახურების  პაკეტების საფუძველზე,  მომსახურების 
წინასწარ დადგენილი პროგრამით და მომხმარებლისათვის ერთიანი ფასით, იწოდება -  
“Package tour”  (ინგლ.)  ან  ინკლუზიურ -  ტურებად   (inclusive tour). პრინციპული 
განსხვავება ამ ცნებებს შორის არ არის. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში  უფრო 
გავრცელებულია „ინკლუზიური ტური“, აშშ-ში - „Package tour“. „Package tour“ -   
წარმოადგენს ტურისტულ საწარმოთა საქმიანობის ძირითად საგანს და განისაზღვრება 
როგორც მომსახურებათა პაკეტი,  რომელიც მოიცავს  შემდეგ კომპონენტებს: განთავსებას 
და გადაყვანას, აგრეთვე სხვა მომსახურებებს, რომლებიც არ არიან  დაკავშირებული 
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პირველ ორთან. ასეთი ტურების სტრუქტურა მნიშვნელოვანწილად ვარირებს ქვეყნის 
ტურისტების თავისებურებების, მათი მყიდველობითი უნარის შესათავაზებელ 
მომსახურებათა ხასიათის, ასორტიმენტისა და ხარისხის მიხედვით. 

„Package tour“ - გააჩნია უპირატესობა  -  მათი ღირებულება ჩვეულებრივად 
დაბალია ცალკეულ მომსახურებებზე ერთობლივ-საცალო ფასებთან შედარებით, 
რომლებიც შედიან პაკეტში.   

ტურიზმის თანამედროვე ბაზრის დამახასიათებელი ტენდენციაა მომსახურებათა 
რაოდენობის შემცირება, რომლებიც შედიან ტურში,  ერთმხრივ ასეთ ნაბიჯზე  
ტურისტულ საწარმოებს უბიძგებს კონკურენტული ბრძოლა და სწრაფვა გავიდნენ 
ბაზარზე უფრო დაბალ ფასიანი მიწოდებით, ვიდრე  კონკურენტები. კომპლექსური 
მომსახურებიდან ზოგიერთი მომსახურების ამოღება ტურისტებს უქმნის იაფი მოგზა-
ურობების ილუზიას. მაგალითად, შეთავაზებულ ტურში შეიძლება  მიწოდებულ იქნეს 
მხოლოდ განთავსება სასტუმროში და გადაყვანა აეროპორტიდან სასტუმროში და უკან. 

მეორე მხრივ, ტურისტული საწარმოები იძულებულნი არიან გაითვალისწინონ 
ტურისტების ფსიქოლოგიაც, რომლებიც  ყოველთვის აღწევენ თავისუფლების მაქსიმუმს 
გამოსაყენებელ მომსახურებათა შერჩევისას. ცალკეულ მომსახურებათა ამოღება 
კომპლექსური მომსახურებიდან ქმნის საამისო პირობებს და ამით ხელს უწყობს 
მოთხოვნის  გაზრდას. 

ტურისტების კლასიფიკაციისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიშანია 
მომხმარებელთა რაოდენობა. 

ინდივიდუალური ტურები განკუთვნილია ერთი ან რამდენიმე პირისათვის (5 
კაცამდე) როგორც წესი, ასეთი ტურები ფორმირდება  ტურისტული საწარმოს მიერ 
ინდივიდუალურ საფუძველზე  მომხმარებლის პერსონალური მოთხოვნებისა და 
სურვილების გათვალისწინებით. 

ინდივიდუალური ტურები ანიჭებენ ტურისტს მეტ დამოუკიდებლობასა და 
თავისუფლებას. მაგრამ ისინი უფრო ძვირია, რადგან სატრანსპორტო მომსახურებას, 
გიდის მომსახურებას ტურისტი  ანაზღაურებს მთლიანად, განსხვავებით ჯგუფური 
ტურებისაგან, სადაც ეს ფასი ნაწილდება ჯგუფის ყველა წევრზე, სწორედ ამიტომ 
ინდივიდუალური ტურები ყოველთვის არ არის ხელმისაწვდომი მასობრივი 
ტურისტისათვის. 

ინდივიდუალური ტურების ორგანიზაცია შრომატევადი პროცესია, რომელიც 
მოითხოვს კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებას დაჯავშნის, გაანგარიშებების და სხვა 
ოპერაციების განხორციელებისათვის. სხვა მხრივ ინდივიდუალური ტურიზმი 
ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან ხელსაყრელია ტურისტული საწარმოებისათვის, 
რადგან იძლევა უფრო მაღალ შემოსავლებს ერთ ტურისტზე გაანგარიშებით ჯგუფურ 
ტურებთან შედარებით. 
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ტურიზმის საფუძვლები

ჯგუფური ტურები ორიენტირებულია მომსახურების სტანდარტიზებულ 
პროგრამებსა და მომსახურებათა კომპლექსზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ მასობრივი 
მომხმარებლის ინტერესებს. ასეთი ტურები შეიძლება ყალიბდებოდეს, როგორც 
შედარებით მცირე (6-დან 15-კაცამდე), ასევე ტურისტების მნიშვნელოვანი 
ჯგუფებისთვისაც (მაგალითად, საზღვაო კრუიზები) ტურისტული ჯგუფები 
ყალიბდება, როგორც წესი, ერთგვარობის პრინციპიდან გამომდინარე (ტურისტების 
საცხოვრებელი ადგილის, მომსახურების ხასიათის,  პროფესიული და  სამოყვარულო 
ინტერესების  ერთობის მიხედვით) რიგ მოთხოვნათა დაცულობის გათვალისწინებით: 
ტექნოლოგიური (სატრანსპორტო საშუალებებში ადგილების რაოდენობა, 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა), სოციალურ-ფსიქოლოგიური (ტურისტების მსგავსი 
მოტივაციები და ა.შ. ), ფორმალური ლიდერის - ტურისტული  ჯგუფის ხელმძღვანელის 
არსებობა. უკანასკნელი წარმადგენს ტურისტული საწარმოს წარმომადგენელს და 
გამოდის მისი სახელით. ხელმძღვანელი აცილებს ტურისტებს მარშრუტის 
განმავლობაში, გასცემს საგზაო ინფორმაციას, უზრუნველყოფს ხელშეკრულების 
შესრულებას ტურისტულ მომსახურებათა შეთავაზების შესახებ, ფლობს პროფესიულ 
ცოდნას ტურისტების ადგილსამყოფელის შესახებ და, როგორც წესი, საუბრობს  იმ 
ქვეყნის ენით, საიდანაც არიან ტურისტები (ან ყველასათვის  გასაგები ენით). 

ჯგუფური ტურები უფრო იაფია, რაც განპირობებულია უმთავრესად ჯგუფური 
დათმობების შეთავაზებით განთავსებასა და გადაყვანაზე. ეს, მათ ხდის  ხელმისაწვდომს 
მასობრივი ტურისტისათვის. ამავე დროს ჯგუფურ მოგზაურობებში  თითოეული 
მონაწილე უნდა დაემორჩილოს ჯგუფისათვის დადგენილ მოგზაურობის წესს. 

ტურისტების მოთხოვნილებათა მრავალფეროვნების მხედველობაში მიღებით, 
ტურები შეიძლება იყოს სხვადასხვა  მიზნობრივი მიმართულების. სახელდობრ, 
გამყოფენ ტურების შემდეგ სახეებს: 

•  შემეცნებითი, რომლებიც განკუთვნილია ტურისტების გასაცნობად 
ტურისტული რეგიონების მოსახლეობის ცხოვრების წესთან, მათ 
ისტორიასთან, ბუნებასთან, არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობებთან; 

•  რეკრეაციული,  რომელთა მიზანია ადამიანის დასვენება, ფიზიკური, 
ფსიქოლოგიური და ემოციური   ძალების აღდგენა და განვითარება; 

•  გამაჯანსაღებელი,  რომლებიც  განკუთვნილია   სხვადასხვა დავადებათა 
თავიდან აცილებასა ან პროფილაქტიკაზე; 

•  გასართობი, რომლებიც ორიენტირებულია  ტურისტების სურვილთა  
რეალიზაციაზე  „კარგად გაერთონ“,  რომელთა ორგანიზაციისათვის 
ტურისტული ინდუსტრია სთავაზობს აქტიური თამაშების კომპლექსებს 
(გოლფი, ბოულინგი, კრიკეტი), ატრაქციონების (თემატური პარკების, 
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დელფინარიუმების, ზოოპარკების),    რესტორნების, დისკო  კლუბების, 
სამორინეების  დათვალიერება და სხვ.; 

•  მოყვარულთა, რომლებსაც სთავაზობენ მომხმარებლებს  გამოიყენონ  
მოგზაურობა თავიანთი ინტერესების შესაბამისად (თევზაობა, ნადირობა, 
სამკურნალო ბალახების, კენკრის,   სოკოების მოგროვება და ა.შ.) 

•  სპეციალიზებული, რომლებიც მოწოდებულია რეალიზებულ იქნეს ადამიანთა 
სპეციფიკური მოთხოვნები მოგზაურობის დროს   (კერძო შემთხვევები  - 
საკონგრესო, სამეცნიერო, საქმიანი, პროფესიული, არქეოლოგიური, 
ხელოვნებათმცოდნეობითი,    ფოლკლორული,   გასტრონომიული,   
რელიგიური,  საექსკურსიო,  ახალგაზრდული,    სასკოლო, საოჯახო,     
სპორტული,   შოპ-ტური და სხვ; 

•  გაცნობითი,  რომლებიც ორგანიზებულია ტურ-ოპერატორის ან  სატრანსპორტო 
კომპანიის მიერ მოგზაურობის  პირობებთან გაცნობისათვის. გაცნობითი 
(სარეკლამო) ტურები წარმოადგენენ ტურ-აგენტების საქმიანობის 
სტიმულირების ინსტრუმენტს. როგორც წესი, ფირმები, რომლებიც აწყობენ 
გაცნობით ტურს, სთავაზობენ  მონაწილეებს მნიშვნელოვან დათმობებს. 

ტურების   სახეების  აღნიშნული   ჩამონათვალი   არ არის  ამომწურავი. ტურიზმის 
სახეობების კლასიფიკაცია ნათლად  უჩვენებს დიდ შესაძლებლობებს ტურების 
ტიპოლოგიის გაფართოებისათვის. ტურისტული პროდუქტის დამუშავებისა  და 
რეალიზაციის  საფუძველია ტურისტული მარშრუტი. 

დოკუმენტურად ტური ფორმდება ვაუჩერის სახით. 

ვაუჩერი ოფიციალური დოკუმენტია, რომელიც ადასტურებს პროგრამით 
გათვალისწინებულ მომსახურებათა ანაზღაურებას და წარმოადგენს ტურისტის ან 
ტურისტების  ჯგუფის მიერ მათი მიღების საფუძველს. 

ვაუჩერი სრულდება სტანდარტული ბლანკის ფორმით, რომელიც დამოწმებულია 
ბეჭდით,  ტურისტული საწარმოს ხელმძღვანელის ხელმოწერით და გაიცემა ტურისტ-
ინდივიდზე ან ტურისტული ჯგუფის ხელმძღვანელზე მგზავრობის დაწყების წინ. 

ვაუჩერი უნდა შეიცავდეს სრულ ინფორმაციას ტურის შესახებ:  

•   ქვეყანა  (ქალაქი, ტურისტული ცენტრი), სადაც მიემართება ტურისტი;  

•   განთავსების პირობები (სასტუმროს ადგილმდებარეობის, მისი კატეგორიის, 
კომფორტის დონის, სავალდებულო მომსახურებათა ჩამონათალის ჩათვლით, 
რომლებიც შედიან ტურის ღირებულებაში);  

•   კვების პირობები;  

•   ტურის დაწყებისა და დასრულების თარიღები; 
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•  მომსახურების პროგრამა დღეების  დანაწილების მიხედვით,  ჩართული 
ექსკურსიებისა და სხვა ღონისძიებების ჩვენებით; ,,საპასპორტო-სავიზო’’ 
ფორმალობები; 

•  სამედიცინო დაზღვევა; 

•  ტურის მონაწილეთა მინიმალურად დასაშვები რიცხვი;  

•  ტურის ანულირების (მგზავრობაზე უარის თქმა) ზღვრულად შესაძლო ვადები; 

•  ტურის კომპლექსური ფასი;  

•  კომპენსაცია ტურის ვადებისა და მომსახურების პროგრამების 
დაუცველობისთვის. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ვაუჩერი როგორც იურიდიული დოკუმენტი 
ადასტურებს ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ტურისტულ სტატუსს. კერძოდ, უცხოელ 
მოგზაუროთა  სემთხვევაში ვაუჩერი ადასტურებს იმას, რომ მისი მფლობელს აქვს 
უცხოელი ტურისტის სტატუსი, ამიტომ მას შეუძლია და უნდა ისარგებლოს ყველა 
უფლებით, რომლებიც საკანონმდებლო წესით დადგენილია უცხოელი 
ტურისტებისთვის დათვალიერების ან ტრანზიტის ქვეყანაში. მაგალითად, ბევრ 
სახელმწიფოში უცხოელი ტურისტებისთვის მოქმედებს სასაზღვრო და საბაჟო 
პროცედურები, ისინი გათავისუფლებულია ზოგიერთი მოსაკრებლებისაგან, 
წარედგინებათ ყველაზე ხელშემწყობი რეჟიმი და ა. შ. 

ვაუჩერის ნაირსახეობაა ტურისტული საგზური. 

ვაუჩერებს ფართოდ იყენებენ საერთაშორისო ტურიზმში. საერთაშორისო 
ტურისტული ვაუჩერი უნიკალური სისტემაა, რომელშიც პირველად გააერთიანა 
ვაუჩერი ოფიციალურ საგადასახადო დოკუმენტთან როგორც მისი განუყოფელი 
ნაწილი. ამ სისტემის შექმნაზე მუშაობდნენ წამყვანი ტურ-აგენტები, რომელთა მიზანი 
იყო უნივერსალური ვაუჩერის ფორმირება, შემდეგი უპირატესობის მიხედვით: 

•  საკომისიოს ,,გასწრებით’’ მიღების გარანტია;  

•  ვალუტის გაცვლისას ხარჯების შემცირება;  

•   ქაღალდის დოკუმენტებზე მუშაობის შემცირება და სტუმრებისათვის  
დაჯავშნის უზრუნველყოფა მათი დაგვიანებით ჩამოსვლის შემთხვევაშიც. 

საერთაშორისო ტურისტული ვაუჩერი დამტკიცებულია ტურისტული 
სააგენტოების მსოფლიო ფედერაციის, ეროვნული ასოციაციების, წამყვანი 
საერთაშორისო სასტუმროების, დამოუკიდებელი სასტუმროებისა და სამთავრობო 
უწყებების მიერ მთელ მსოფლიოში. ასეთი ვაუჩერის გაცემის უფლება აქვს ნებისმიერ 
ტურისტულ საწარმოს, რომელიც არის ტურ-სააგენტოების ეროვნული ასოციაციის 
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წევრი, აღნიშნული ფედერაციის წევრი, ან რამდენიმე ორგანიზაციის წევრი 
ერთდროულად. 

 საერთაშორისო ტურისტული ვაუჩერი განკუთვნილია რკინიგზის ბილეთების, 
სასტუმროებში ადგილების, ავტომობილების არენდის დაჯავშნისათვის, აგრეთვე 
მომსახურების სხვა სახეებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ წინასწარ ანაზღაურებას. იგი 
იძლევა დროისა და ფულადი საშუალებების ეკონომიის შესაძლებლობას. 

 მხარე, რომელიც წარმოადგენს მომსახურებას (სასტუმრო), უნაზღაურებს 
ტურისტულ საწარმოს თანხას თითოეული ვაუჩერის წარდგენისათვის. 

     საერთაშორისო ტურისტულ ვაუჩერს ღებულობენ მომსახურების საწარმოები 
მთელ მსოფლიოში და პრაქტიკულად გამოირიცხება თითოეულ ამ საწარმოებთან 
წინასწარ  შეთანხმების დადების აუცილებლობა. მოცემული ვაუჩერი მოიცავს 
იურიდიულად დაკანონებულ საგადასახადო დოკუმენტს, რომელიც მასში ნაჩვენები 
მომსახურების სახის განხორციელების შემდეგ შეიძლება დეპონირებული იქნეს 
საწარმოს საბანკო ანგარიშზე. 

 

 ტურისტული მარშრუტი  (ფრანგ. Marche - სვლა, მოძრაობა წინ და route – 
გზა) 

ტურისტების გადაყვანის წინასწარ დადგენილი გზა   დროის განსაზღვრული 
პერიოდში, მათთვის მომსახურების პროგრამით  გათვალისწინებულ  მომსახურებათა   
შეთავაზების მიზნით. 

მიზნის მიხედვით   მარშრუტები იყოფა შემდეგ  სახეებად: 

•  თემატური - საექსკურსიო მომსახურების სიჭარბით და შემეცნებითი 
მიმართულების; 

•  სამგზავრო - გადაყვანის აქტიური წესებით; 

•  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი - ზემოთ  ჩამოთვლილი ფაქტორების სიჭარბით; 

გადაყვანის ხასიათის მიხედვით - გეოგრაფიულ ადგილთან მიმართებაში   
მარშრუტები იყოფა შემდეგ სახეებად:   ხაზობრივი,   რადიალური,  წრიული და  
კროსინგ-ტურები.  

•  ტურისტული მარშრუტი ხაზობრივია  თუ ტურისტი გამგზავრების ადგილიდან 
მიემართება ტურისტულ ცენტრამდე (ეწყობა ტურისტულ ცენტრში, 
კურორტზე), ასეთი ტურისტები არ მოგზაურობენ ერთი სასტუმროდან 
მეორეში, მესამეში და ა. შ. თავისი ჩანთები, ჩემოდნები დატოვებული აქვთ ერთ 
სასტუმროში და მოგზაურობენ იმავე  ტერიტორიაზე. 
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•  რადიალური - მარშრუტით ტურისტები მუდმივად იმყოფებიან  ერთ პუნქტში, 
ახორციელებენ რა მოგზაურობისა და ექსკურსიების პროგრამას სხვა პუნქტებში 
და ბრუნდებიან უკან.  მაგალითად: ტურისტები ჩამოდიან თბილისში, 2-3 დღეს 
გაატარებენ ადგილობრივი ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად და 
შემდეგ  მიემგზავრებიან 2-დღიან ტურში ყაზბეგში. თბილისში  აღებული 
სასტუმრო მათ ენახებათ უკან დაბრუნებამდე. 

•  წრიული მარშრუტი გულისხმობს მოგზაურობის  დაწყებას და დამთავრდება 
იმავე პუნქტში;  

•  კროსინგ-ტურებისთვის დამახასიათებელია, ქვეყნის გადაკვეთა ჩამოსვლის 
ადგილიდან სხვა ადგილში და გამგზავრებისას კი სხვა ადგილში. მაგალითად, 
ტურისტი ჩამოვიდა  თბილისში, შემდეგ  იმოგზაურა  იმერეთში  და უკან 
დაბრუნდა ქუთაისის აეროპორტიდან.  

გადაყვანის წესის  მიხედვით - გამოყენებული ტრანსპორტის სახეობების 
მიხედვით   მარშრუტები შემდეგი სახისაა: 

•  ავტობუსით; 

•  ავტომობილით; 

•  საავიაციო საშუალებით; 

•  თბომავლით  (საზღვაო, სამდინარო); 

•  რკინიგზით; 

•  კომბინირებული. 

ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით მარშრუტები კლასიფიცირდება შემდეგ 
სახეებად: 

•  საერთაშორისო; 

•  შიდა (ქვეყნის ფარგლებში); 

•  რეგიონული; 

•  ადგილობრივი. 

ტურისტების  ეფექტიანი მომსახურების მნიშვნელოვანი პირობაა მარშრუტების 
გულმოდგინედ დამუშავება. 
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მომსახურების კლასი გამოიყენება შესათავაზებელ მომსახურებათა ხარისხის 
აღსანიშნავად. ტურების კლასების და მომსახურების პროგრამების დადგენის 
დოკუმენტები არ არსებობს.  პრობლემა ის არის , რომ ტურისტული პროდუქტი მეტ 
შემთხვევაში კომპლექსურია,  რომელიც შედგება მომსახურებათა ნაკრებისაგან 
(განთავსება, ტრანსპორტი, კვება და სხვ.) თავიანთი საკუთარი  შიდა გრადაციებით. 

პრაქტიკაში მომსახურების კლასებს ტურის მიმართ პირობითად აღნიშნავენ  
შემდეგი კატეგორიებით:  „ლუქსი“,“ პირველი,  ტურისტული, ეკონომიკური. 

ტურების გარკვეული გრადაცია, რომლებიც შესაძლებელია სისტემატიზებულ 
იქნან შემდეგი სახით: 

•  ლუქსი (მოცემული ტიპის მომსახურება შეეთავაზება VIP - მომსახურების 
თანრიგით; ტურისტული მომსახურების ორგანიზებისას ჩვეულებრივ 
მიმართავენ ყველაზე უფრო მაღალი კლასის მომსახურებას - სასტუმროები 5 
ვარსკვლავიანი კატეგორიის და საკლუბო სისტემის ფუფუნებითი უკატეგორიო 
ოტელები ლუქსის სისტემით; გადაფრენა პირველი კლასით ან ბიზნეს-ავიაციის 
თვითმფრინავებით; კვება რესტორნებში; ინდივიდუალური ტრანსფერი lux-ის 
კლასის მანქანაზე („ლიმუზინ-სერვის“); გიდის ინდივიდუალური მომსახურება 
და ა. შ.); 

•  პირველი კლასი (ითვალისწინებს მაღალი დონის მომსახურებას 4 და 5 
ვარსკვლავიან სასტუმროში განთავსებით; გადაფრენა ბიზნეს-კლასით; კვებაში 
კერძების ფართო არჩევანი; შესაძლებელია ინდივიდუალური ტრანსფერი და 
გიდის კურატორობა); 

•  ტურისტული კლასი (ეს არის მომსახურების ყველაზე უფრო მასიური 
ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს 2 ან 3 ვარსკვლავიან სასტუმროში 
განთავსებას, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ქვეყნიდან არიან 
ჩამოსულები); გადაფრენა ხორციელდება რეგულარული ავიარეისების 
ეკონომიკური კლასით, ან ჩარტერებით; კვება ხორციელდება ე. წ. „შვედური 
მაგიდის“ ტიპით; ხორციელდება ჯგუფური ტრანსფერი (ტურისტებს  ხვდება 
და სასტუმროებში მიჰყავს ავტობუსს); 

•  ეკონომიური კლასი (მომსახურების ყველაზე უფრო იაფი ვარიანტი; ამ 
ვარიანტის პროგრამით ითვალისწინებენ მომსახურების მინიმალურ დონეს;  
განთავსება ხდება 1-2 ვარსკვლავიან სასტუმროებში ან აპარტამენტებში, სადაც 
სერვისი ხორციელდება თვითმომსახურებით; კვების შეთავაზება 
შესაძლებელია მხოლოდ საუზმის სახით; გადაფრენა ხორციელდება 
ჩარტერული ავიარეისებით; დამახასიათებელია ჯგუფური ტრანსფერი; 
შესაძლებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენება). 
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აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მომსახურების კლასების გრადაცია საკმაოდ 
პირობითია და მას ხშირად გააჩნია ეროვნული ვარიანტები და თავისებურებები. 

ტურისტული პროდუქტის ხარისხი აყალიბებს მრავალფეროვან ფაქტორებს, რაც 
წარმოადგენს მისი არსის შედეგს, რამდენადაც ტურისტული პროდუქტი რთული 
ელემენტების ერთობლიობაა, რომელიც აკმაყოფილებს ტურისტების მოთხოვნილებებს 
მგზავრობის დროს და არის ტურისტული ინდუსტრიის ბევრი საწარმოს ძალისხმევის 
შედეგი. 
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დასკვნა 

გასრულდა წინამდებარე თავი და, როგორც ვვარაუდობდით, საგრძნობლად უკეთ 
ვიცით ის, თუ რას წარმოადგენს ტურისტული ინდუსტრია, ტურიზმის, როგორც 
ბიზნესის, ორგანიზებისა და მართვის სპეციფიკური მახასიათებლები. 

გვაქვს კიდევ უფრო სრულყოფილი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ 
არის ტურისტულ ბიზნესში ტურ-ოპერატორი. ასე ვთქვათ - „ჯადოქარი“, რომელიც 
ხედავს ყველაფერ იმას, რასაც ჩვენ ყველა, მაგრამ გაცილებით უკეთ, გაცილებით 
ფართედ - ბიზნესის თვალით. ადამიანი (ან კომპანია), რომელსაც შეუძლია ქვეყნის 
(ისევე როგორც რეგიონის, მუნიციპალიტეტის, თუნდაც კონკრეტული ძეგლის) 
ისტორიულ-კულტურული და ბუნებრივი თავისებურებები, განსხვავებულობა-
უნიკალურობა, უაღრესად მაღალ ხარისხოვან და, შესაბამისად, მაღალ რენტაბელურ, 
მაღალ ფასიან ტურისტულ პროდუქტად აქციოს; შექმნას პროდუქცია და ის იმგვარად 
„შეფუთოს“, რომ მის სანახავად ასეულ ათასი კილომეტრის იქიდან ჩამოიყვანოს 
ადამიანები, რომელთაც შეიძლება ამ ქვეყნის არსებობაზეც კი მანამდე საერთოდ 
წარმოდგენა არა ჰქონდეთ. 

გასაგები უნდა იყოს ისიც, თუ როგორ ახერხებს ე.წ. „მეორე ჯადოქარი“ - ტურ-
ოპერატორის მიერ შექმნილი პროდუქციის ანიმატორი - ტურ-აგენტი, საკუთარი 
ფუნქციისა და მოვალეობების შესრულებას; რა განსაკუთრებული პროფესიული და 
ადამიანური თვისებები უნდა გააჩნდეს მას. 

ვფიქრობთ საფუძვლიანი წარმოდგენა შევიქმენით ტურისტულ პროდუქტზე, 
როგორც ასეთზე, ტურისტული მომსახურების ფორმებსა და შინაარსზე; უკვე უნდა 
ვიცოდეთ რა არის ტური - მისი შინაარსი, ფორმათა მრავალგვარობა. კიდევ ერთხელ 
გვინდა ხაზი გავუსვათ იმას, რომ თანამედროვე ტურიზმში მიმდინარე სერიოზული 
შინაარსობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებები მას სულ უფრო მეტად გარდაქმნის ე.წ. 
„ინდივიდუალური“ მიმართულებების რეალიზაციის სფეროდ, თუმცა ჩანს ისიც, რომ 
ჯერ კიდევ მყარად დგას უძველესი და ტრადიციული ფორმა - ექსკლუზიური ტური. 

ჩვენთვის აბსოლუტურად საკმარისად იყო განმარტებული ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა ტურისტული მარშრუტები (მათი ფორმები და შინაარსი, მომსახურების 
თავისებურებები) და ის უმნიშვნელოვანესი პოზიცია, რასაც ჰქვია მომსახურების კლასი 
- ანუ განსაზღვრებები იმისა, თუ რა საფუძველზე და რა მიზნით ხდება ტურისტული 
მომსახურების დიფერენცირება. 
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ბაალბექი - უძველესი  ქალაქი ლიბანში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი 
უხსოვარი დროიდანაა დასახლებული, მის შესახებ ისტორიული წყაროები არ 
არსებობენ ალექსანდრე მაკედონელის ეპოქამდე. ვერავინ ამბობს, ვინ (რა ცივი-
ლიზაციამ), როდის, რა შესაძლებლობებითა და ცოდნით შექმნა დღევანდელ 
დედამიწაზე არსებული კიდევ ერთი სასწაული, სადაც თითოეული ნაგებობა, 
თითოეული ქვა მხოლოდ კითხვებს ბადებს - პასუხი დღემდე არ არის!  

 დმანისი - თითქოს ერთი ჩვეულებრივი მუნიციპალური ცენტრი და ამ 
დროს მსოფლიო არქეოლოგიის ერთ-ერთი უსერიოზულესი ცენტრი - 
სწორედ აქ იქნა აღმოჩენილი ევრ-აზიურ სივრცეში პირველი 
ჰომინიდის „საცხოვრებელი“ – 1,8 მილიონი წლის წინანდელი „ზეზვა 
და მზია“. 

ვინ იცის კიდევ რამდენ საიდუმლოს ინახავს ქვემო ქართლის მიწა. 
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თავი 3.  

ტურისტული გადაადგილებების განმსაზღვრელი მოტივები  

წინამდებარე თავის მიზანი: 

  შევეცადოთ გავერკვეთ „ტურიზმის სოციოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში“ - ჩამოვი-
ყალიბოთ პასუხები ისეთ მნიშვნელოვან კითხვაზე, როგორიცაა - რა განსაზღვრავს 
ადამიანის არჩევანის თავისებურებებს დასვენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისა 
და, რაც ჩვენთვის ყველაზე მთავარია - რა განაპირობებს კონკრეტული არჩევანის 
(ზუსტად „იქ“, ზუსტად „იმის“ სანახავად!) გაკეთების თავისებურებას. ჩვენი ამგვარი 
სურვილი აბსოლუტურად გასაგებია - გვინდა ვიცოდეთ, რატომ ჩამოდიან/ჩამოვლენ  
ჩვენს ქვეყანაში ტურისტები? როგორი შეიძლება იყოს ამ პროცესის დინამიკა თუნდაც 
უახლოეს პერსპექტივაში? 

 ჩამოვიყალიბოთ კონკრეტული ცოდნა იმასთან დაკაშირებით, თუ რა როლი შესრულა 
და შეასრულებს მომავალშიც მსოფლიო კულტურა, ისტორიულ-კულტურული 
მემკვიდრეობა და რამდენად მყარია ეს უმთავრესი საფუძველი. 

 

კოლიზეუმი (რომი, იტალია) - ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისის საინჟინრო-სამშენებლო 
აზროვნების ეტალონი; არენა, რომლის თითოეულ კვადრატულ სანტიმეტრზე იმაზე მეტი 
სისხლია ჩაღვრილი, ვიდრე ნებისმიერ ბრძოლაში; იუნესკოს მსოფლიო კულტურული 
მემკვიდრეობის უთვალსაჩინოესი ძეგლი, რომელსაც მნახველი არ მოაკლდება! 
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ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 

- მოტივაციური ასპექტები - კლასიფიკაცია, ძირითადი ფაქტორები; 
 მოტივაციური ასპექტები ტურიზმში; 
 მოტივაციური ასპექტების კლასიფიკაცია; 
 ტურისტული მოტივაციის ძირითადი ფაქტორები; 

- კულტურა - როგორც უძველესი და უპირველესი მოტივაციური პოზიცია; 
 კულტურის ელემენტების როლი ტურისტული ინტერესების ფორმირებაში; 
 კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა და გამოყენება. 

 შესავალი 

ჩვენი სახელმძღვანელო ნელ-ნელა სრულდება და, აქედან გამომდინარე, 
აუცილებლად მიგვაჩნია, გარკვეული დრო და ადგილი დავუთმოთ ისეთ საკითხებს, 
როგორიცაა მოტივაციური ასპექტები ტურისტულ ბიზნესში. უფრო გასაგებად რომ 
ვთქვათ, აუცილებლად ვთვლით ვისაუბროთ საკითხებზე, რომლებიც გვაძლევენ 
პასუხებს ისეთ კითხვებზე, როგორებიცაა: 

1. რა განაპირობებს ტურისტის არჩევანს დასვენების კონკრეტულ ადგილთან და 
კონკრეტულ ფორმასთან დაკავშირებით? 

2. ვინ (რომელი/როგორი კატეგორიის ტურისტები), სად და დასვენების როგორ 
ფორმას ირჩევს, რა მიზეზები განაპირობებს „ასეთ“ და არა „სხვაგვარ“ არჩევანს? 

3. კონკრეტული ტურისტის რომელი პარამეტრები (ასაკი, განათლება, სარწმუ-
ნოება, სოციალური სტატუსი და ა.შ.) რა როლს თამაშობენ ტურისტული 
მოგზაურობის პროგრამისა და დასვენების ფორმის შერჩევის პროცესში? 

4. როგორ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი პლანეტის საერთო დემოგრაფიული სურა-
თი (ან ნებისმიერი ბუნებრივი წონასწორობა) და როგორი ზეგავლენა შეიძლება 
ჰქონდეთ ამ მოვლენებს/პროცესებს ტურიზმის საერთო განვითარების ტენდენ-
ციებზე? და ა.შ. კითხვების დასმა დაუსრულებლად შეიძლება. 

შესაბამისად, საჭიროდ ვთვლით გავეცნოთ როგორც საკითხების დაყენების 
მეთოდოლოგიასა და არსებულ გამოცდილებას (რეალურ პრაქტიკას), ასევე მოცემული 
მეთოდოლოგიის საფუძველზე უკვე მიღებულ (ცნობილ) შედეგებს, ტენდენციებსა და 
ზოგადად „პერსპექტიულ სურათს“. მიგვაჩნია, რომ ახალგაზრდა ადამიანებმა, რომლე-
ბიც ახლა იწყებენ ტურისტული ბიზნესის შესწავლას, უნდა იცოდნენ, რა რეალური 
პერსპექტივები შეიძლება იყოს უახლოეს მომავალში, გაიზრდება თუ შემცირდება 
მოთხოვნილება პროფესიულ კადრებზე, მათი მომზადების ხარისხზე - ეს ხომ მათთვის 
უპირველესი მნიშვნელობის საკითხებია! 

ცალკე შეიძლება გამოვყოთ ისეთი საკითხი, როგორიცაა აღნიშნული მოტივა-
ციების გამომწვევი/განმაპირობებელი ფაქტორები. საწყის სტადიაზე შესაძლებელია 
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აღვნიშნოთ, რომ რამდენადაც მრავალფეროვანია ძირითადი ტურისტული მოტივა-
ტორები, იმდენად მრავალფეროვანია მათი განმაპირობებელი ფაქტორებიც. რაც შეეხება 
კონკრეტიკას, უმჯობესია ეს ყველაფერი შევისწავლოთ ქვემოთ მოცემული თეორიული 
მასალის საფუძველზე. 

უშუალოდ თეორიული მასალის შესწავლამდე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან 
საკითხზე გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება - ეს არის ზოგადად კულტურა; 
საჭირო იქნება აქ გავითვალისწინოთ თვითონ კულტურის მრავალფეროვანი „წაკითხ-
ვის“ შესაძლებლობა. ერთი რამ უკამათოდ ნათელი უნდა იყოს - დიახ, კულტურაა ის 
სერიოზული ფუნდამენტი, რაზეც შენდებოდა, შენდება და კვლავაც აშენდება ტურის-
ტული ბიზნესი; ასე იყო ყოველ ეპოქაში, ისტორიულ პერიოდსა თუ კონკრეტულ 
გეოგრაფიულ არეალში. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (ლეგენდა-
რული მსოფლიოს უძველესი 7 საოცრება და არა ერთი სხვა ძეგლი, ამ სიის მიღმა), 
ცალკეული ხალხების (ცივილიზაციების) ცხოვრებისა და სამეურნეო აქტივობის 
(შრომის) კულტურა, ეთნო კულტურა და ა.შ. არის მყარი საფუძველი, რომელთა მიმართ 
ადამიანების ინტერესი, საზოგადოების ზოგადი განვითარების დონის დინამიური 
ზრდის ადექვატურად, მუდმივად იზრდება.  

უშგული - „ლამარია“ (მესტია, სვანეთი) - იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდ-
რეობის საგანძურში საქართველოს (მისი ფანტასტიკური ბუნების), ქართული კულტურის 
(ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის) ღირსეული წარმომადგენელი.  
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ტურიზმის საფუძვლები

- მოტივაციური ასპექტები - კლასიფიკაცია, ძირითადი ფაქტორები; 

მოტივაციური ასპექტები ტურიზმში 

მოდით დავსვათ კითხვა: რითი ხელმძღვანელობს ადამიანი გამგზავრების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ტურისტული ადგილის, მოგზაურობის დროის, 
საქმიანობის სახის შერჩევისას? რა აიძულებს მას იაზროვნოს და იმოქმედოს „ასე“ და არა 
სხვაგვარად? 

ერთ-ერთი არსებითი მომენტი აღნიშნულ პროცესში არის მოგზაურობისა და 
ტურ-პროდუქტის შერჩევის მოტივაცია. მსოფლიოში დღეისათვის მოგზაურობის 300-ზე 
მეტი სახე და ფორმა არსებობს; იგი მუდმივად იცვლება და შესაბამისად აყალიბებს 
მოთხოვნილებების გარკვეულ ჯგუფებს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტურისტული 
მოგზაურობა საფუძველშივე შეიცავს მოტივაციის ელემენტებს (სეზონი, ხანგრძლივობა, 
მიმართულება, სახე, დანახარჯები, საქმიანობის სახე), რაც ტურისტის მიერ შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიღების საფუძველია; ამასთან, ეს პროცესი მკვეთრად 
ინდივიდუალურია! ტურისტული მოტივები არსებითი პოზიცია და სერიოზული 
ბიზნეს პოზიციაა, რამდენადაც არ არსებობს იმ პროდუქტის წარმატებული წარმოება, 
რაზეც არ არის მოთხოვნილება. 

აუცილებელია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პოზიციის წინასწარი აღნიშვნა - ტურ-
პროდუქტის ადრესირების (კონკრეტულ რეგიონზე, საზოგადოების ლოკალურ 
სოციალურ თუ ასაკობრივ სეგმენტზე და ა.შ. წინასწარი გათვლა) აუცილებლობა - 
როგორც მისი გაყიდვისუნარიანობის ამაღლების აუცილებელი მომენტი. პოტენციური 
ტურისტის მოთხოვნილების შესაბამისად ჩამოყალიბებული ტურ-პროდუქტი 
ადექვატურად შეესაბამება მოთხოვნილ მოლოდინს.  

ტურისტული მოტივაცია - ეს ის აუცილებელი ბაზაა, რაზეც უნდა აშენდეს 
ტურისტული პროდუქტის დაგეგმვის, შემუშავებისა და რეალიზაციის ეფექტური 
სისტემა. 

მოტივები, რომლითაც ხელმძღვანელობს ტურისტი, ბევრი და მრავალგვარია. 
თუმცა არსებობენ მათ შორის განსაკუთრებულები, რომლებსაც გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა აქვთ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას. თუმცა, დარგის 
სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, აღსანიშნავია, რომ ცალკეულ კონკრეტულ 
შემთხვევებში ნებისმიერ მოტივს შეუძლია ითამაშოს საკვანძო როლი.  

რიგ შემთხვევაში ტურისტული პროგრამა იცვლება არა ძირითადი, არამედ 
დამატებითი (გვერდითი) მოვლენების გამო (როდესაც ტურისტი ფიქრობს - როდის 
ჩამოვალ აქ კიდევ, მოდი ესეც ვნახოთ!). ხშირად ასეთი მოტივები განსაზღვრავენ 
ტურისტული პროგრამების სრულყოფის, განვითარების, ახლების დანერგვის 
აუცილებლობას. 
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ტურისტული მოტივების გაგება (ცოდნა) საშუალებას იძლევა უზრუნველყოფილი 
იყოს შესაბამისობა მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის, და როგორც შედეგი, მიღწეულ 
იქნას ტურისტული კომპანიების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რასაც საფუძვლად 
ტურისტების კონკრეტული ტურისტული პროდუქტით დაკმაყოფილება უდევს. 
ტურისტული მოტივი, როგორც მოთხოვნის განმაპირობებელი ძირითადი კომპონენტი, 
საფუძვლად უნდა დაედოს ტურისტული კომპანიების საქმიანობას. ამასთან, ძალზედ 
მნიშვნელოვანია ორი ერთგვაროვანი და აუცილებლად ერთად განსახილველი მიდგომა: 
ერთის მხრივ, მომხმარებლის მოთხოვნის (მოტივის) ზუსტი, ყოველმხრივი შესწავლა და 
გამოყენება, მასზე კომპანიის საქმიანობის, ტურპროდუქტის ფორმისა და შინაარსის 
ორიენტაცია; და მეორე - შესაძლო ტურისტების სავარაუდო მოტივებზე აქტიური 
ზემოქმედება, მათი ფორმირების პროცესის აქტივიზაცია. 

ტურისტული მოტივების სასტარტო განსხვავებულობა განაპირობებს არა მარტო 
გადაწყვეტილებებს დასვენების შესახებ (მთელი თავისი მრავალფეროვნებით), არამედ 
თვით ტურისტული დანიშნულების ადგილების შექმნის მრავალფეროვნებას და 
ტურიზმის ახალი ფორმებისა და მეთოდების წარმოშობას. ამდენად უმთავრესი ამოცანაა 
- ზუსტად განისაზღვროს თუ რა აიძულებს (უბიძგებს) ადამიანს ამა თუ იმ 
მოქმედებისაკენ (გადაწყვეტილების მიღებისაკენ). მოტივის ზუსტად განსაზღვრის 
შემთხვევაში ჩნდება იმის კარგი საშუალება, რომ შემუშავდეს ტურისტების მოზიდვისა 
და ამ პროცესის მუდმივობის (რეგულარული ჩამოსვლა) ეფექტური საშუალებები. 
აღნიშნული პირდაპირ ან ირიბად ზემოქმედებს მოთხოვნისა და მოწოდების ხასიათსა 
და მოცულობაზე.   

 

მოტივაციური ასპექტების კლასიფიკაცია 

მოტივები გარკვეულად განსაზღვრავენ ადამიანის მოქმედებას ტურპროდუქტის 
ყიდვის პროცესში, რამდენადაც მოქმედებენ პრაქტიკულად მის ყველა შემადგენელ 
ნაწილზე. შეუძლებელია ყველა მოტივაციური ელემენტის ზუსტი ფორმულირება და 
განსაზღვრა, მაგრამ შესაძლებელია მათი სისტემატიზაცია.  

მოგზაურობის მიზანი არის ის საფუძველი, რომელიც განასხვავებს ტურისტულ 
მოტივებს სხვა მოტივაციური ელემენტებისაგან. მოგზაურობის მიზნის შესაბამისად 
შესაძლებელია გამოვყოთ შემდეგი: 

−   დასვენება, გართობა; 
−   შემეცნება, შესწავლა; 
−   სპორტი მისი თანმხლები ელემენტებით; 
−   მკურნალობა; 
−   რელიგიური მოტივები; 
−   საქმიანი მიზნები; 
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−  სტუმრობა; 

დასვენების სახეები იძლევა საშუალებას შევადგინოთ ტურისტული მოტივების 
პირობითი კლასიფიკაცია: 

1. ჯანმრთელობაზე ზრუნვა (ამ მოტივის რეალიზაციისათვის განსაზღვრულია 
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი, სამკურნალო, სპორტის გამაჯანსაღებელ 
სახეობათა შემცველი, ასევე ეგზოტიკური ტურები); 

2. სპორტით დაკავება; 

3. სწავლა – შემეცნება (ნებისმიერი სახის სასწავლო, სავარჯიშო, სასემინარო და 
ა.შ.); 

4. თვითგამოსახვისა და თვითდამკვიდრების შესაძლებლობა (მაღალი კატეგორიის 
ტურები, საფარი, ნადირობა და ა.შ., სადაც ექსტრემალურ სიტუაციაში ხდება 
თავის გამოცდა); 

5. ჰობი – შესაძლებლობა დაკავებული იყო საყვარელი საქმით თანამოაზრეებს 
შორის; 

6. საქმიანი პრობლემების მოგვარება (მათ შორის კონგრეს-ტურები და ა.შ.); 

7. გართობა, ადამიანებთან ურთიერთობის მოთხოვნილება; 

8. ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილება და ზოგადკულტურული დონის ამაღლება; 

სხვადასხვა ტურისტული ჯგუფების სპეციფიკური ინტერესები საშუალებას 
გვაძლევს გამოვყოთ ტურისტული მოტივების ოთხი კატეგორია, რომელთა ელემენტები 
განსაზღვრავენ ტურისტის არჩევანს. 

1. ბუნებრივი და კლიმატური მოტივები (განსაკუთრებით ურბანიზებული 
ქალაქების მაცხოვრებლებისათვის, ვისთვისაც სუფთა ჰაერიც ეგზოტიკა გახდა) 

2. კულტურული მოტივები; 

3. ეკონომიკური მოტივები (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პაკეტ-ტურების 
ორგანიზებისას, რომელთაც საშუალო შესაძლებლობების ადამიანები ირჩევენ); 

4. ფსიქოლოგიური მოტივები („რატომღაც“ კიდევ გინდა მიხვიდე იქ, სადაც იყავი, 
მასთან „რაღაც“ გაკავშირებს) 

ტურპროდუქტის შერჩევისას ადამიანი იყენებს მოტივების უსასრულო 
რაოდენობას (ხელმძღვანელობს მოტივების ფართე პალიტრით), თუმცა, მათგან 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განსაზღვრულ ოდენობას. ეს მოტივები ხშირად 
ერთდებიან აღქმისა და სურვილის მრავალკომპონენტიან კომპლექსებად, რომლებიც 
შემდეგ მნიშვნელოვან (მთავარ) როლს თამაშობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 
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დასვენების მთავარი და მეორადი მიზნების ურთიერთკავშირის საფუძველზე 
შეგვიძლია მოტივაციური შედეგების შემდეგნაირი კლასიფიკაცია: 

1. ერთიანი, ზუსტად განსაზღვრული, მოტივაციური ელემენტი (როდესაც მეორე 
ხარისხოვან ელემენტებს მნიშვნელობა საერთოდ არ აქვთ - მაგ. სამთო-
სათხილამურო კურორტი - აქ მოტივთა ჯგუფი შემდეგი სახისაა: ა) სპორტული 
ინტერესი, ბ) გართობის ინტერესი, გ) ჯანმრთელობის გაკაჟების ინტერესი. 
ასეთი მოტივაციური კომპლექსი შესაძლებელია მრავალი წლის განმავლობაში 
არ კარგავდეს თავის მიზიდულობას. 

2. ერთი ძირითადი და რამდენიმე მეორეხარისხოვანი მოტივაციური შედეგი (რაც 
შესაძლებელია შესრულდეს კარგ შემთხვევაში). ასეთ შემთხვევაში მოტივთა 
ჯგყფში შედის - ა) შემეცნებითი, ბ) პრესტიჟულ-იმიჯური, გ) კულტურულ-
გასართობი. აქ ის არის აღსანიშნავი, რომ როგორც არ უნდა იყოს გამოკვეთილი 
და კარგად რეალიზებული მხოლოდ ერთი - შემეცნებითი მიზანი, ტურისტი 
მეორედ იქ ნაკლებად წავა.  

3. მთავარი მოტივაციური შედეგი და რამდენიმე კარგად გამოკვეთილი თანამდევი 
შედეგები (მაგ. დასვენება ზღვაზე). მოტივაციური ჯგუფის შემადგენლობა 
ასეთია:  

- პლიაჟი - ჯანმრთელობის გაკაჟება 

- პლიაჟი - აქტიური და სპორტული დასვენება (საშუალებათა კომპლექსი რაც 
კი გვხვდება) 

- ტრანჟირულ-მსყიდველობითი (ეგზოტიკური სუვენირები და ა.შ.) 

- გართობა 

მოტივაციური შედეგების შესწავლა ხდება „საშუალო სტატისტიკურ ტურისტზე“, 
რომელსაც განსაზღვრული აქვს კონკრეტული დრო თავისი ყოველწლიური ერთი 
სრული (ან არასრული) დასვენებისათვის.       

მოგზაურობის მიზანი გვაძლევს საშუალებას მოტივაციური შედეგები 
დავალაგოთ შემდეგი სახით: 

1. დასვენება 

- სტრესების მოხსნა (ისინი გროვდებიან დროის გარკვეულ პერიოდში); 

- გარემოსა და ბუნებრივ-კლიმატური პირობების შეცვლა; 

- სხვა კულტურის, სხვა ხალხის, ცხოვრების წესის გაცნობა; 

- საკუთარი და სხვისი ცხოვრების წესის შედარება (რომელი უფრო მართალია, 
შენი – ამით განიმტკიცებ აზრს, სხვისი – მოახდენ შესაბამის ცვლილებას); 
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- ახალ გარემოში მოხვედრა (როცა შენზე სხვები ზრუნავენ და შენ იღებ ამ 
სიკეთეს); 

- მღელვარე თავგადასავლების შეგრძნება (მერე სხვებს მოუყვები - იტრაბახებ) 
შესაძლებლობა; 

- არაჩვეულებრივი შეგრძნებებიდან სიამოვნების მიღების შესაძლებლობა; 

- აზარტულ თამაშებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა; 

- მსუბუქი ფლირტის, რომანტიკული თავგადასავლის გამოცდის 
შესაძლებლობა; 

- დასვენება სახლის გარეთ (არასტანდარტული გარემო); 

- გარკვეული თანხის დახარჯვა (რომელიც, შემოსავლების მიუხედავად, მაინც 
აქვს ყველას). 

2. შემეცნება (შესწავლა) 

- ნახო ღირსშესანიშნაობები და ბუნების მოვლენები, ლამაზი ხედები და 
პეიზაჟები, ეროვნული პარკები და ა.შ. 

- კულტურის, მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევების გაცნობა; 

- ეკოლოგიურად სუფთა (ან პირიქით) გარემოს ნახვა; 

- ეგზოტიკური ცხოველებისა და მცენარეული სამყაროს ნახვა; 

- ისტორიული ადგილებისა და ობიექტების ნახვა; 

- უნიკალური გადაღებები (ფოტო, ვიდეო). 

3. გართობა 

- თემატიური ატრაქციონებისა და აკვაპარკების სტუმრობა; 

- ცნობილი თეატრის, ცირკის, კაზინოს, კაბარეს, სტრიპტიზ-შოუს ნახვა; 

- კარნავალებზე, ფესტივალებზე, ეროვნულ დღესასწაულებზე დასწრება; 

- სპორტულ ღონისძიებებზე (მაყურებელი, გულშემატკივარი) დასწრება. 

4. მკურნალობა 

ნებისმიერი სახის დასვენება თავის თავში მოიცავს გაჯანსაღების ელემენტებს. 
შესაძლებელია გამოვყოთ 3 სახე მოტივაციური შედეგებისა: 

- გამაჯანსაღებელი - (თითქმის ყველა ტური); 

- მკურნალობა თანამდევი პროგრამის შესაბამისად (შეგიძლია თუ გინდა); 

- მკურნალობა ექიმის მიწერის საფუძველზე - როდესაც ეს ძირითადი 
მოტივია. 
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5. მონახულება 

- საკულტო წესების აღნიშვნა, რელიგიური დღესასწაულები; 

- თვითსრულყოფა და საკუთარი სულიერი მდგომარეობის განმტკიცება; 

- შიდა კონფესიური მიზნების მიღწევა (რელიგიის მსახურთათვის); 

- „ახალი სულიერების“ შეცნობა, სულიერი ენერგიის მუხტის მიღება 

 

ტურისტული მოტივაციის ძირითადი ფაქტორები 

ზოგადი თვალსაზრისით ტურიზმი - ეს არის სიამოვნება, აქტიური ან პასიური 
დასვენება, თავისუფალი დრო და გართობა. თუმცა თითოეული ადამიანი ტურიზმს 
იგებს საკმაოდ ინდივიდუალურად - რაც დაკავშირებულია მათ ასაკთან, განათლებას-
თან, ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან, ოჯახურ მდგომარეობასთან, შემოსავლებთან 
და სხვა ფაქტორებთან.  გამომდინარე მრავალწლიანი ანალიზიდან, დღეისათვის 
შესაძლებელია საკმაო სიზუსტით გამოიყოს მოსახლეობის ჯგუფები, რომელთაც მეტ-
ნაკლებად ერთნაირი სურვილები და პრინციპები ამოძრავებთ ტურპროდუქტის 
შერჩევისას.  

არსებობს ფაქტორთა რიგი, რომლებიც ზემოქმედებენ ტურისტულ მოტივაციაზე 
და რისი გათვალისწინებაც აუცილებელია პროდუქტზე მოთხოვნილების შესწავლისა და 
მომსახურების პროგრამის შედგენისას. მიღებულია ტურისტული მოტივაციის 
დომინანტი და გვერდითი ფაქტორების გამოყოფა, რომლებიც გარკვეულად 
ზემოქმედებენ გადაწყვეტილების მიღებისა და ტურპროდუქტის შერჩევის პროცესზე.           

1. ასაკი (მოგზაურობისას არჩევანის მოტივაცია მნიშვნელოვნად არის 
დამოკიდებული ასაკსა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების 
უნარზე) 

- ბავშვები 2 წლამდე (გადაწყვეტილებას არ იღებენ, მაგრამ ბევრად 
განსაზღვრავენ საბოლოო არჩევანს – გარკვეულად ზღუდავენ მშობლებს);  

- ბავშვები 7 წლამდე (მოგზაურობენ მშობლებთან ერთად, გადაწყვეტილებას  
არ იღებენ, მაგრამ შეუძლიათ ზემოქმედება);  

- სასკოლო ასაკი 18 წლამდე (ფინანსურად დამოკიდებულები არიან, 
ძირითადად მოძრაობენ ჯგუფებად; გამოირჩევიან ცნობისმოყვარეობის 
მაღალი ხარისხით; ორიენტირებულნი არიან შემეცნებით და აქტიურ 
ტურებზე);  

- ახალგაზრდები და სტუდენტები 25 წლამდე (საკმაოდ განათლებული, 
მაღალი მოთხოვნებით შემეცნებით შედეგებზე, აქტიურ დასვენებაზე; აქვთ 
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მიდრეკილება დამოუკიდებლობისაკენ, ინდივიდუალური ან თვითშემოქ-
მედებითი ტურიზმისაკენ. დასავლური კონცეფციის თანახმად, ამ ასაკში 
ბატონობს ასეთი სურვილი - ოჯახის შექმნამდე ნახონ მსოფლიო. სწორედ 
ამის გათვალისწინებით აყალიბებენ კამპანიები ტურპროდუქტს, სადაც 
მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული სხვადასხვა წინადადებები და 
შეღავათები); 

- ტურისტები 25-35 წლის ასაკში (ძირითადად დაოჯახებულნი, 
მცირეწლოვანი ბავშვებით; მათი ამოცანაა საკუთარი იმიჯის შექმნა. ამიტომ 
ძირითადად ზრუნავენ სამსახურზე. ცოტა დრო და სახსრები აქვთ 
გამოყოფილი დასვენებისათვის. გამონაკლისებია ე.წ. „ახალი“ ქართველები, 
რუსები და ა.შ.);  

- ტურისტები 35-50 წლის ასაკში (უპირატესობას ანიჭებენ აქტიურ, ნაკლებად 
შემეცნებით, შედარებით მშვიდ დასვენებას. ძირითადად ბავშვებისა და 
პარტნიორების გარეშე. მათ აქვთ შესაძლებლობა. იციან ფულის ყადრი. 
თვითონ ქმნიან საკუთარ ფინანსურ შესაძლებლობას და სურთ აქტიურად 
დაისვენონ);  

- ტურისტები 50 წელზე მეტი ასაკით (ძირითადად სუსტი ფიზიკური 
შესაძლებლობები. მათზე მოქმედებს კლიმატური პირობებიც (შეზღუდვები). 
უპირატესობას ანიჭებენ შემეცნებით დასვენებას, როგორც წესი არა სეზონის 
პიკების პერიოდში; ასევე ტურებს, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 
მკურნალობასთან. განსაკუთრებული მოტივაცია - „მოასწრონ რაც შეიძლება 
მეტი!“). 

2. განათლება - აღნიშნული ფაქტორი განაპირობებს მისწრაფებას ნახო უშუალოდ 
მოვლენა, ღირსშესანიშნაობა, კულტურულ-სანახაობითი მოვლენა. ამდენად 
ტურისტული ჯგუფების ფორმირებისას აუცილებელია გათვალისწინებული 
იყოს მისი ერთგვაროვნება აღნიშნულ კომპონენტშიც;  

3. სოციალური მდგომარეობა (კუთვნილება)  

გამოიყოფა შემდეგი სახის სოციალური ჯგუფები: 

- მუშა-მოსამსახურეები (რამდენადაც ისინი ჩვეულებრივ ერთგვაროვანი, 
მონოტონური საქმიანობით არიან დაკავებულნი, მიისწრაფიან აქტიური 
დასვენებისაკენ და შეადგენენ ტურისტთა სოლიდურ რაოდენობას). 
თანამედროვე, ნორმალურად განვითარებულ ქვეყნებში ზუსტად არის 
განსაზღვრული (ხელშეკრულებების საფუძველზე) დასვენების პერიოდები, 
ამდენად ტურისტული მოგზაურობების დაგეგმვა პრობლემას არ 
წარმოადგენს; მითუმეტეს, რომ მათ აქვთ გარკვეული საშუალებაც საკუთარ 
თავს შეუქმნან შესაბამისი დასვენების პირობები;  
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- მოსწავლეები და სტუდენტები (ასაკობრივი და სოციალური 
თავისებურებებიდან გამომდინარე, ძირითადად მიისწრაფიან შემეცნებითი 
ტურიზმისაკენ);  

- პენსიონერები (ბევრ ქვეყანაში მათთვის გათვალისწინებულია გარკვეული 
შეღავათები - „სოციალური ტურიზმი“. შესაბამისად ისინი მოგზაურობენ 
„საშუალო“ და „დაბალი“ სეზონის პერიოდში);  

- ფერმერები და სხვა მეურნეები (რამდენადაც მათთვის ე.წ. დასვენების 
სეზონი პრაქტიკულად არ არსებობს, ყველაზე ნაკლებად დაინტერესებული 
კატეგორიაა. დასავლეთის ქვეყნებში ისინიც არა პიკის პერიოდში ისვენებენ, 
განსაკუთრებით ზამთრობით. აქტიურობენ „საშობაო“ და „საახალწლო“ 
ტურების პერიოდში). 

4. მენტალიტეტი - ძირითადად დამოკიდებულია იმ საზოგადოების 
ზემოქმედებაზე, სადაც ატარებთ ძირითად დროს, ასევე განათლების დონესა 
და საზოგადოებაში დაკავებულ ადგილზე. მოტივაციის შესწავლისას 
არსებითია გვახსოვდეს ლოზუნგი „ყოფიერება განსაზღვრავს ცნობიერებას“. 

5. კონფესია - აქ არსებითია ის, რომ პროგრამა ზუსტად შეესაბამებოდეს ჯგუფის 
სარწმუნეობრივ, შემეცნებით და სულიერ მოთხოვნილებებს. 

6. შემოსავლები - არსებითი მაჩვენებელია. მაღალი შემოსავლების პატრონი 
შესაბამისად ირჩევს ტურისტულ პროდუქტს; დაბალშემოსავლიანები - 
ნაკლებად მოგზაურობენ. 

7. ოჯახური მდგომარეობა - ესეც არსებითი მოტივია. აქ შეიძლება შემდეგი 
დიფერენციაცია: 

- ბავშვები და მოსწავლეები - ხშირად ითხოვენ ნახონ ის, რაც ნახეს მათმა 
ამხანაგებმა;  

- ახალგაზრდობა - აქვთ ყველა პირობა და საშუალება აქტიური 
მოგზაურობისათვის;  

- ოჯახური წყვილი ბავშვებით, ან პირი, რომელიც ახლავს ბავშვებს - 
ძირითადი ამოცანაა დასვენების პირობები შეუქმნან ბავშვებს; 

- ოჯახური წყვილები - ნაკლებად ეტანებიან შემეცნებით ტურებს, უფრო 
დასვენება - ზღვა, მთა. 

8. სამუშაო - მისი ხასიათი და ინტენსივობა ბევრად განაპირობებს 
ტურპროდუქტის შინაარსს.  

9. შვებულება - მისი არსებობა, ხანგრძლივობა და შესაძლო დოტაციები ბევრად 
განაპირობებენ მოგზაურობის მოტივაციას. ბრიტანული კომპანიის „Horwath 
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UK“ გამოკვლევები გვიჩვენებს, რომ შვებულებების დრო შემცირებების 
ტენდენციას განიცდის. აქვე ჩანს ისიც, რომ უახლოეს მომავალში ძირითადად 
მოკლევადიან (5-7 დღე) შესვენებებთან გვექნება საქმე. აქედან გამომდინარე 
აქტუალური ხდება შესაბამისი ტურპროდუქტის შექმნა და ადგილობრივი 
რესურსების მაქსიმალური ამოქმედება. მათვე გამოავლინეს ტურისტული 
პროდუქტის ახალი მომხმარებელი - გაცილებით მაღალი ანაზღაურებით, მაგ-
რამ ძალზე ლიმიტირებული დროით – 3-4 დღე (მათ არა აქვთ ზედმეტი წუთი). 
ამდენად ახლებური მარკეტინგული სტრატეგია მიზნად ისახავს მომსახურების 
ხარისხის გაზრდას და შესაბამისი ტურპროდუქტის დამუშავებას. 

10. ჯანმრთელობა - ყველა ირჩევს ტურპროდუქტს თავისი შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით. ამ კომპონენტში არსებითია რეკრეაციული პოტენციალის 
მაქსიმალური გამოყენება.  

აქ ცალკეა გამოსაყოფი კონტიგენტი, რომლებსაც გარკვეული ფიზიკური პრობ-
ლემები აქვთ. თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც მათი სოციალური რეაბილიტაციის 
პროგრამები სულ უფრო ფართოვდება, შესაბამისად შესაქმნელია ტურპროდუქტი ამ 
კონტიგენტისათვის. 

ცალკეა გამოსაყოფი კონტიგენტი, რომლებსაც აწუხებთ დიაბეტი და ფობიები 
(შიშები). ამ კონტიგენტის პრობლემების გაუთვალისწინებლობა ხშირად იწვევს 
ექსტრემალურ მოვლენებს.  

11. ტურისტული ჯგუფის სიდიდე - არსებობს შემდეგი სახის ჯგუფები: 

- ინდივიდუალური ტური ან მცირე (10 კაცამდე) ჯგუფი - მაქსიმალურად 
მისაღები ოდენობა, როდესაც პრაქტიკულად შესაძლებელია გათვალის-
წინებული იქნას თითოეულის მოთხოვნილება.  

- ჯგუფი 30 კაცით და მეტი - ძნელად სამართავია, დიდი განსხვავებებია 
მოთხოვნილებებსა და დასვენების ადგილის შესაძლებლობათა სიაში. 
აუცილებელია არჩევანის დიდი მრავალფეროვნება (როგორც შინაარსში, 
ასევე ფასში). ასეთ ჯგუფთან საქმიანობაში გასათვალსწინებელია შემდეგი 
მოტივაციური შედეგები: 

ა) ინდივიდუალური მოთხოვნების ჩახშობა ჯგუფური ინტერესების 
სასარგებლოდ; 

ბ) უცნობი გარემოს ნეგატიური ფაქტორების (ენის, გეოგრაფიის, კულტუ-
რისა და ადგილობრივი ჩვევების უცოდინარობა, დაკარგვის, თავდასხ-
მის, უმწეობის შიში და სხვა) ჩახშობა; 

ც) ახალი ნაცნობებისა და მეგობრების შეძენის შესაძლებლობა; 

დ) მოგზაურობა „კომპანიონთან“ ერთად (გარკვეული შესაძლებლობა). 
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12. გეოგრაფიული მიმართულება - შეიძლება იყოს საკმაოდ გარკვეული და 
დამოკიდებული იყოს დაშორებასა და მიღწევადობაზე. ძალზე დიდი მნიშვნე-
ლობა აქვს აქ იმ ინფორმაციას, რაც ტურისტმა შესაძლებელია წინასწარ მიი-
ღოს. გადაწყვეტილების მიღებისას არსებითია თვით ტურისტული დანიშნუ-
ლების ადგილი - გართობის, ტურისტული მოთხოვნილების შესაძლებლობე-
ბის არსებობა. გეოგრაფიულმა ადგილმა შეიძლები მიგიზიდოს: ადგილმდე-
ბარეობით (ბუნებრივი და ხელოვნური ფაქტორები, კულტურის ელემენტები), 
მივლინებით (ფესტივალი, სპორტული ღონისძიებები, ბუნებრივი მოვლენე-
ბი), გარკვეული საქმიანობის შესაძლებლობებით (სპორტის სახეობებით), 
ასევე მატერიალური ბაზით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით და ა.შ.        

13. სეზონურობა - გეოგრაფიული მდგომარეობისა და კლიმატური თავისებუ-
რებების გამო ტურისტულ სერვისს ახასიათებს სეზონური მიმზიდველობა. 
ტურისტულ პრაქტიკაში წლიური ციკლი იყოფა სეზონებად - ხელისშემწყობი 
და ხელის შემშლელი პერიოდები. გამოიყოფა შემდეგი პერიოდები:   

- „მაღალი“ პერიოდი (სეზონის პიკი) - კონკრეტულ ადგილზე ყველაზე 
ხელსაყრელი პერიოდი;  

- „საშუალო“ პერიოდი - დრო, როდესაც დასვენება შესაძლებელია, თუმცა 
ცოტა ნაკლები კომფორტით;  

- „დაბალი“ პერიოდი - შედარებით არახელსაყრელი პერიოდი, კონკრეტულ 
ადგილზე დასვენებისათვის. 

14. აქტიურობა - ტურიზმი გულისხმობს როგორც აქტიურ, ასევე პასიურ დასვე-
ნებას. ეს დამოკიდებულია კონტიგენტზე: ვისაც ძირითადად აქტიური საქმი-
ანობა უხდება - ის პასიურად ისვენებს და პირიქით. აქ გასათვალისწინებელია 
ისეთი კომპონენტებიც, როგორიცაა ჯამრთელობის მდგომარეობა და 
სეზონურობა. მომხმარებელთა ბაზის სეგმენტის განსაზღვრისას აუცილებე-
ლია ზუსტად გავმიჯნოთ დასვენების სახეები, პერიოდები და ამის შესაბამი-
სად ვაწარმოოთ „საკუთარი“ კონტიგენტის მოზიდვა.     
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ტურიზმის საფუძვლები

- კულტურა - როგორც უძველესი და უპირველესი მოტივაციური პოზიცია; 

ტურისტების ბუნებრივი ცნობისმოყვარეობა დედამიწის სხვადასხვა კუთხეები-
სადმი და იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისადმი წარმოადგენს ერთ-ერთ უძლიერეს 
მასტიმულირებელ (წამქეზებელ) ტურისტულ მოტივს. 

ტურიზმი - სხვა კულტურის გაცნობის საუკეთესო საშუალებაა. ტურიზმის ჰუმა-
ნიტარული მნიშვნელობა მისი შესაძლებლობების, პიროვნების, მისი შემოქმედებითი 
პოტენციალის განვითარებაში, ცოდნის ჰორიზონტის გაფართოებაში მდგომარეობს. 
დასვენების შეთავსება სხვა ხალხის ცხოვრების ისტორიისა და კულტურის შეცნობასთან 
- არის ის ამოცანა, რომელსაც სრულყოფილად მხოლოდ ტურიზმი წყვეტს. 

კულტურა წარმოადგენს ხალხის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და 
თვითმყოფადობის განვითარების, დაცვისა და განმტკიცების ფუნდამენტურ საფუძ-
ველს. კულტურა და ტურიზმი განვითარების იდენტურ გზას გადიან. მთელ რიგ 
ქვეყნებში მიმდინარეობს კულტურისა და ტურიზმის დემოკრატიზაციის პროცესი, რაც 
საზოგადოების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. თვითშემეცნება და გარე 
სამყაროს შეცნობა, პიროვნების განვითარება და დასახული მიზნის მიღწევა 
შეუძლებელია კულტურაში შესაბამისი ცოდნის მიღების გარეშე. 

მეხიკოს კონფერენციაზე (1981 წ.) მიღებული იქნა კულტურის ორი განმარტება. 
პირველის თანახმად კულტურაა ყველაფერი ის რაც შექმნა ადამიანმა: საზოგადოებრივი 
აზრი, სამეურნეო საქმიანობა, წარმოება, მოხმარება, ლიტერატურა და ხელოვნება, 
ცხოვრების წესი და ადამიანური ღირსება. მეორის თანახმად „კულტურა კულტუ-
რისთვისაა“, ე.ი. ადამიანის ცხოვრების მორალური, სულიერი, ინტელექტუალური და 
მხატვრული ასპექტები. 

უკანასკნელ პერიოდში ცალკე გამოიყო და დამოუკიდებლად ყალიბდება კულ-
ტურულ-შემეცნებითი ტურიზმი. მის საფუძველს წარმოადგენს ქვეყნის ისტორიულ-
კულტურული პოტენციალი, რომელიც მოიცავს მთელ სოციო-კულტურულ გარემოს 
ტრადიციებითა და ჩვევებით, საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო საქმიანობის განსაკუთ-
რებულობით. შემეცნებითი ტურიზმისათვის გარკვეულ მინიმუმს ნებისმიერი ადგილი 
წარმოადგენს, მაგრამ მასობრივი ტურიზმის განვითარებისათვის აუცილებელია კულ-
ტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გარკვეული კონცენტრაცია, რომელთა შორის 
შესაძლებელია გამოვყოთ:  

- არქეოლოგიური ძეგლები; 
- საკულტო და სამოქალაქო არქიტექტურა; 
- ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლები; 
- დიდი და მცირე ისტორიული ქალაქები; 
- ისტორიული დაბები და სოფლები; 
- მუზეუმები, თეატრები, საგამოფენო დარბაზები; 
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- ეთნოგრაფიის, ხალხური რეწვის ობიექტები და გამოყენებითი ხელოვნების 
ცენტრები; 

- სოციოკულტურული ინფრასტრუქტურა; 
- ტექნიკური კომპლექსები და ნაგებობები. 

დედამიწის სხვადასხვა რეგიონების კულტურის თავისებურებები სულ უფრო 
ხშირად განაწყობს ადამიანებს თავიანთი შვებულება მოგზაურობაში გაატარონ. 
ობიექტები, რომლებსაც ნახულობენ ტურისტები, ხელს უწყობენ მათ სულიერ 
გამდიდრებას, თვალსაწიერის გაფართოებას. ამდენად კულტურა წარმოადგენს 
ტურისტული ინტერესის ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს. ზემოთაღნიშნულიდან 
გამომდინარე ტურიზმი წარმოადგენს კულტურული კავშირებისა და საერთაშორისო 
თანამშრომლობის უმნიშვნელოვანეს საშუალებას. 

კულტურული განვითარების დონე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც 
კონკრეტული რეგიონის ტურისტულ ბაზარზე კეთილისმყოფელი იმიჯის შესაქმნელად. 
ტურიზმის განვითარების წარმატება დამოკიდებულია არა მარტო მატერიალურ-
ტექნიკურ ბაზაზე, საყოველთაოდ მიღებულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებზე, არამედ 
ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ორიგინალობაზე, მის უნიკალობაზე. 

ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები წარმოდგენილი უნდა 
იყვნენ ჭკვიანურად და შემოქმედებითად. სამეცნიერო-ტექნიკურმა პროგრესმა გააკეთა 
თავისი საქმე - ერთი ქვეყნის პროდუქცია არაფრით განსხვავდება სხვა ქვეყნის ანალო-
გიური პროდუქტისაგან. კულტურაში ერთგვაროვნება დაუშვებელია. რეგიონი, რომელ-
საც აქვს პრეტენზია ტურიზმის განვითარებაზე, უნდა ფლობდეს უნიკალურ კულტუ-
რულ კომპლექსებს და შეეძლოს მათი შეთავაზება ტურისტულ ბაზარზე (არაპირდაპირი, 
მაგრამ საკმაოდ კარგი მაგალითია ანსამბლის „ერისიონი“ გახმაურებული სარეკლამო 
კლიპი). 

კულტურული კომპლექსების შეფასება ტურისტული ბაზრისათვის ხდება ორი 
ძირითადი მეთოდით: 

1. კულტურული კომპლექსების რანჟირება მსოფლიო და ეროვნულ კულტურაში 
მათი ადგილის მიხედვით; 

2. მისი დათვალიერებისათვის აუცილებელი და საჭირო დრო, რაც იძლევა 
საშუალებას ტურიზმისათვის ისტორიულ-კულტურული პოტენციალის 
პერსპექტიულობით სხვადასხვა ტერიტორიების შედარებისათვის. 

კულტურული კომპლექსის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ღირებულებითი 
კრიტერიუმებისადმი სტაბილურობა (მდგრადობა). ეს ფაქტორი დამოკიდებულია 
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ტურისტების ხანგრძლივ ინტერესზე. ამდენად აუცილებელია არა მხოლოდ ტურპრო-
დუქტის (კულტურული კომპლექსის) შექმნა, არამედ მისი შენარჩუნება ხანგრძლივ 
პერიოდში. 

მათქვამია „ერთხელ ნანახი სჯობია ასჯერ გაგონილსო“ - გამომდინარე აქედან ისე 
უნდა შემუშავდეს ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის (კულტურული 
კომპლექსების) ტურისტულ ინდუსტრიაში ჩართვის სტრატეგია, რომ მან ინტერესი 
კიდევ უფრო გააღვივოს. ასევე უნდა შემუშავდეს სპეციალური პროგრამები და 
ღონისძიებები. 

 

კულტურის ელემენტების როლი ტურისტული ინტერესების ფორმირებაში 

უმნიშვნელოვანეს ცვლადებს (ღირებულებით ელემენტებს), რომლებიც 
წარმოადგენენ ტურისტული რეგიონის მიმზიდველობის განმსაზღვრელ ფაქტორებს, 
განეკუთვნება: 

1. რეგიონის შეღწევადობა; 
2. ფასების დონე; 
3. სპორტულ-რეკრეაციული შესაძლებლობები, განათლების ცენტრები; 
4. დამოკიდებულება ტურისტებისადმი; 
5. რეგიონის ინფრასტრუქტურა; 
6. კომერციისა და „შოპინგის“ ცენტრები; 
7. ბუნებრივი სილამაზე და კლიმატი; 
8. კულტურული და სოციალური დახასიათება - რომელიც თავის მხრივ იყოფა: 

- სახვითი ხელოვნება; 
- მუსიკა და ცეკვა; 
- ხალხური რეწვა; 
- არქიტექტურა; 
- ისტორია; 
- ლიტერატურა; 
- რელიგია; 
- ტრადიციები; 
- ინდუსტრია და ბიზნესი; 
- აგროკულტურა; 
- განათლება; 
- მეცნიერება; 
- ეროვნული სამზარეულო. 

ა) სახვითი ხელოვნება - ფესტივალები, სპეციალური გამოფენები (მათ შორის 
სასტუმროებში); 
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ბ) მუსიკა და ცეკვა - ფესტივალები (როგორც მუსიკალური, ასევე ცეკვის და სხვა) 
განსაკუთრებით სეზონების პიკების დროს და ძირითად ტურისტულ ობიექ-
ტებზე; აუდიო ჩანაწერები და ა.შ. აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს 
ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს ერთი და იმავე დროს (შესაძლებელი უნდა 
იყოს ზუსტი კალენდრის გაკეთება), რათა ტურისტულ კომპანიებს შეეძლოთ 
მაქსიმალურად ფართე გეოგრაფიული და დროითი არეალის მოცვა; 

გ) ხალხური რეწვა - შეძენის მოტივები მოგზაურობისას საკმაოდ მაღალია, 
ამდენად აუცილებელია ტურისტებს შევთავაზოთ მაქსიმალურად ეფექტურად 
და ხელმისაწვდომად ადგილობრივი სუვენირები; განსაკუთრებით ეფექტურია 
ტურისტის თვალწინ პროდუქციის შექმნა - „კეთდება სპეციალურად მისთვის; 
ერთადერთი ეგზემპლარი“ ე.ი. უნიკალურია! 

დ) ისტორია - ისტორიისა და ისტორიული ობიექტების გაცნობა ერთ-ერთი 
უძლიერესი მოტივაციური ფაქტორია. ამდენად ისტორიული მემკვიდრეობა 
შესაბამისად უნდა შეეთავაზოს ტურისტულ ბიზნესს. დღეს ამ საქმეში ჩართუ-
ლია თანამედროვე ტექნიკა და ტექნოლოგიური სიახლეები - მუსიკა, ფერი, ხმა 
და ა.შ. ასევე საინტერესოა კულტურულ ღონისძიებათა კომპლექსები, რომლე-
ბიც დროსა და ადგილში ემთხვევიან ტურისტული ბაზრის ინტერესებს 
(შოტლანდია, აშშ, იაპონია, სინგაპური - ჩაინათაუნი და ა.შ.); 

ე) ლიტერატურა - მას შედარებით შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, თუმცა 
კულტურის უცილობელი ელემენტია. გასართობი საღამოების ორგანიზებისას 
დიდია ლიტერატურის შესაძლებლობები; შემეცნებითი ტურიზმის ეგიდით 
შესაძლებელია ცნობილი ავტორებისა და ლიტერატურული ნაწარმოებების 
შესაბამისი მარშრუტები დამუშავდეს; აღნიშნული მიმართულებით 
ქრესტომათიული და უაღრესად თანამედროვე გამოცდილება დაგროვდა ახალ 
ზელანდიაში, სადაც აიდგა ფეხი ე.წ. „ტოლკინის“ ტურიზმმა ლიტერატურული 
ნაწარმოების „ბეჭდების მბრძანებელი“ ბაზაზე; 

ვ) რელიგია - მომლოცველობა (სალოცავად სიარული) - ძეგლების 80% საკულტოა; 
ასევე რელიგიური მარშრუტები - მაგ.: წმინდა ნინოს (სხვა წმინდანების) გზა; 
ჩვენი ქვეყნის შესაბამისი რეალობისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 
მეგა-მასშტაბის ისეთი სიწმინდეების სწორედ ჩვენს ქვეყანაში არსებობას, 
როგორიცაა ქრისტეს ხელთუქმნელი კვართი (მცხეთა, სვეტიცხოველი), 
ღვთისმშობლის კვართი (ზუგდიდი, დადიანების სასახლე), სიბრძნის ქვა 
(საგარეჯო, დავით-გარეჯი) და სხვა უაღრესად მნიშვნელოვანი რელიგიური 
სიწმინდეები; 
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ზ) ტრადიციები - ცალკეული ქვეყნების (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების) 
უნიკალური ყოფითი თუ საკულტო ტრადიციები და ჩვევები (მაგ.: ქართული 
სტუმარ-მასპინძლობა, მისი ვარიანტული სახესხვაობები ცალკეული 
რეგიონების შესაბამისად; ქართული სუფრის ტრადიციები და ა.შ.) 

თ) ინდუსტრია და ბიზნესი - ე.წ. ბიზნეს და ინდუსტრიული ტურიზმი (ამას ხელს 
ქვეყნის ხელისუფლების შესაბამისი აღმასრულებელი სტრუქტურებიც 
უწყობენ, რამდენადაც მათ ინტერესებშიც შედის გაეცნონ ტურისტული 
ჯგუფები შენი ქვეყნის გამოცდილებას). თავისუფალი ეკონომიკური ზონები და 
ა.შ. ამ მიმართულების კლასიკური მაგალითია - ჰონკონგი; 

ი) აგროკულტურა - თუ დარგი განვითარებულია, ის ტურისტების მოზიდვის 
საშუალება ხდება. დანია - მსოფლიო ლიდერია მეღორეობაში - ყოველ წელს 
უამრავი ხალხი ჩადის ამის გამო (იმართება არა ერთი ფესტივალი, გამოფენა, 
კონკურსი, ბაზრობა და ა.შ. აქ დარგის განვითარებისა და ტურიზმის ინტე-
რესები ერთ კომპლექსში იხილება). განსაკუთრებით საინტერესოა ცნობილი 
პროდუქტების შექმნის პროცესში მონაწილეობა (მსოფლიო ანალოგიების შესა-
ბამისად მსოფლიო ტურიზმისათვის საინტერესო უნდა იყოს ქართული 
სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელი (საკვები პროდუქტის შექმნა) 
მრეწველობის ტრადიციები და პოტენციალი); 

კ) განათლება - სასწავლო ტურიზმის ორგანიზაცია; ცნობილი სასწავლო ცენტრები 
(ოქსფორდი) როგორც ტურისტული ობიექტები; სტუდენტური კონფერენციები 
(ურთიერთგაცვლა), ასევე კონფერენციების, სემინარების, საზაფხულო სკოლა-
ბანაკების, საქმიანი შეხვედრების ორგანიზება; 

ლ) მეცნიერება - სამეცნიერო ორგანიზაციები, როგორც ტურკომპანიების პარტ-
ნიორები; კონფერენციები, სიმპოზიუმები, გამოფენები; სპეციალიზებული 
მუზეუმები, ფონდები, ნაკრძალები, აკვარიუმები და ა.შ. 

მ) ეროვნული სამზარეულო - ეროვნული სამზარეულოს მრავალფეროვნების 
გაცნობა აუცილებლად შესაბამის (სპეციალიზებულ) გარემოში - ეფექტი ძალზე 
მაღალია; ამასთან აუცილებელია ვასწავლოთ (გავაგებინოთ) - რას მიირთმევენ, 
რისგან და როგორ მზადდება. 

კულტურულ-ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა და გამოყენება 

ისტორიის, კულტურისა და ბუნების ძეგლები წარმოადგენენ ქვეყნის ეროვნულ 
საკუთრებას. ამდენად მათი გამოყენება მოითხოვს ძალზე სათუთ მობყრობას - დევიზი 
„დაიცავი - აღადგინე - ნუ დააზიანებ“. აღნიშნულის ქვეშ მოიაზრება ისეთი უნიკალური 
ტერიტორიები, როგორიცაა - ძველი ქალაქები, საკარმიდამო და სასახლე-პარკის 
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კომპლექსები, საკულტო არქიტექტურა, ისტორიული ნაგებობები, ისტორიულ-კულტუ-
რული ძეგლები და ა.შ. აქ მთავარია მოხდეს ისტორიული ტრადიციისა და ინოვაციის - 
ტურიზმის ორგანული შერწყმა, რასაც ხელს უწყობს და ახალისებს იუნესკო და 
მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია (მტო). 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისას აუცილებელია არ დაირღვეს 
ტერიტორიის ისტორიული სახე. ყოველი ახალი ტურისტული ცენტრი (ობიექტი) უნდა 
შეესატყვისებოდეს ადგილობრივ ბუნებას, ეროვნულ ხასიათსა და, ამასთან ერთად, იყოს 
რაღაცით განუმეორებელი. ამასთან კულტურულ-ისტორიული კომპლექსების აღდგე-
ნისას შესაძლებელია გამოყენებული იყოს როგორც ანსამბლური პრინციპი, ასევე ობიექ-
ტების ინდივიდუალური პროექტირების შესაძლებლობები. 

კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა მიღებულია დაიყოს 
შემდეგ კატეგორიებად: 

- ქონება, რომელიც გამოიყენება ძირითადად ტურისტების მიერ (ფესტივალი, 
წარმოდგენა, ძეგლები და ა.შ.); 

- შერეული გამოყენების ქონება (ნაკლებმნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლები 
და მუზეუმები, თეატრები, ნაკრძალები და ა.შ.); 

- ქონება, რომელსაც ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობა იყენებს 
(სამოქალაქო ნაგებობები, საკულტო ობიექტები, კინო-თეატრები, 
ბიბლიოთეკები და ა.შ.); 

კულტურისა და ტურიზმის დარგში არსებული სხვადასხვა ორგანიზაციების 
ჭეშმარიტი თანამშრომლობის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია ურთიერთ 
ინფორმირება ერთობლივი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. 
ტურიზმის განვითარების პოლიტიკამ უნდა ასახოს შემდეგი ძირითადი ასპექტები: 

- ტურისტული რესურსების ჩამონათვალის მომზადება (განსაკუთრებით 
საყურადღებოა კულტურული, ისტორიული, ბუნებრივი მემკვიდრეობის 
კლასიფიკაცია და ტურიზმის განვითარებისათვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ობიექტების განსაზღვრა); 

- ძირითადი ტურისტული რეგიონებისა და ტურისტული დანიშნულების 
ობიექტების განსაზღვრა (ასევე შესაბამისი ზომების განსაზღვრა ადგილობრივი 
კულტურული, ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლების დაცვისათვის); 

- ტურიზმის მიზნით ეროვნული ქონების გამოყენების სქემა - იგულისხმება 
ბუნებრივი, ხელოვნური, მატერიალური, არამატერიალური ობიექტები და 
ადგილობრივი მოსახლეობის შემოქმედება (ხელოვნება, რეწვა, ფოლკლორი); 

- იმ ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობასა და 
ტურისტებს ასწავლის კულტურული ღირებულებების პატივისცემას; 
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კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ახალი (ახლებური) კონცეფციის 
ეტაპობრივი დანერგვის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს კულტურულ-შემეცნებითი 
ტურიზმის ახალი ფორმების შექმნა. ეს განპირობებულია ტურიზმის უკვე ცნობილი 
ფორმების ტრანსფორმირებით, იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ხდება 
იგი საზოგადოებისათვის. ტრანსფორმირება პირველ რიგში გულისხმობს ცვლილებებს 
მოთხოვნილებასა და მოწოდებას შორის. 

ახლებური მიდგომის ქვეშ იგულისხმება რეკომენდაციები ტურის კულტურული 
შინაარსის გაზრდასთან დაკავშირებით, რაშიც გამოყენებული უნდა იქნას ადგილობ-
რივი ღირსშესანიშნაობების მაქსიმუმი, თვით მოკლევადიანი ექსკურსიების დროსაც. 

აღმოსავლეთ მიჩიგანის ტურიზმისა და მოგზაურობის უნივერსიტეტში დამუშავ-
და ადექვატური ტურიზმის კონცეფცია, რომელიც დაფუძნებულია ეროვნული მემკვიდ-
რეობისა და ადგილობრივი ტრადიციების დაცვასა და გამოყენებაზე. ამ კონცეფციის 
თანახმად, ადექვატური ქვია ტურიზმს, რომელიც ეფუძნება ადგილმდებარეობის უნიკა-
ლურ რესურსებს, რომელიც აქტიურად უწყობს ხელს იმ ტერიტორიის კულტურული, 
ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვასა და რაციონალურ გამოყენებას. 

ყოველი რეგიონი თავისებურად უნიკალურია. ადექვატური ტურიზმის განვითა-
რებისათვის საჭირო ბაზის განსაზღვრისათვის აუცილებელია პასუხი გაეცეს მინიმუმ 2 
კითხვას: 

1. სხვა ტერიტორიებთან შედარებით რა რესურსებით (მემკვიდრეობით) არის 
უნიკალური კონკრეტული ტერიტორია? 

2. კონკრეტული ტერიტორიის რესურსები (მემკვიდრეობა) როგორ შეიძლება 
გამოყენებული იქნას ტურიზმის მიზნებისათვის? 

გამოყოფენ ადექვატური ტურიზმის ოთხ პრინციპს: 

1. ტერიტორიის მემკვიდრეობის (კულტურული, ისტორიული, ბუნებრივი) 
დაცვაში აქტიური მონაწილეობა; 

2. სხვა რეგიონებთან შედარებით ტერიტორიის მემკვიდრეობის უნიკალობის 
ხაზგასმა და წარმოჩენა; 

3. ადგილობრივ მოსახლეობაში უნიკალური მემკვიდრეობისადმი სიამაყისა და 
პასუხისმგებლობის გრძნობის აღზრდა; 

4. ტურიზმის განვითარების პროგრამის შემუშავება ტერიტორიის უნიკალური 
მემკვიდრეობის გამოყენების საფუძველზე. 

ტურიზმს ტერიტორიული ერთეულისათვის არა მარტო შემოსავალი მოაქვს, 
არამედ აყალიბებს გარკვეული სიამაყის გრძნობასაც იმასთან დაკავშირებით, რომ 
არსებობს რაღაც უნიკალური, რომელიც შენია და რომელიც შეგიძლია გააცნო (აჩვენო) 
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სხვას. თუ საზოგადოება ამ პოზიციას ღრმად ჩასწვდება, მაშინ შეძლებს ჩამოაყალიბოს 
ტურიზმისათვის უნიკალური რესურსების რაციონალური გამოყენების სისტემა. 

დღევანდელ ტურიზმში მიმდინარე მოვლენები, რომლებიც საკმაოდ განსხვავ-
დებიან როგორც მსოფლიო ტურისტული რეგიონების დონეზე, ასევე მათ შიგნითაც – 
ქვეყნები და ქვეყნის რეგიონები, იძლევიან კულტურული მემკვიდრეობისადმი სულ 
უფრო მრავალფეროვანი დამოკიდებულების საშუალებას, რაც ერთნაირად საინტერესო 
და მომგებიანია როგორც ტურიზმის, ასევე – კულტურისათვის. დღეისათვის ამერიკელი 
ტუროპერატორები ცალ-ცალკე იხილავენ კულტურულ (ობიექტები, შენობა-
ნაგებობები), მემკვიდრეობით (ტრადიციები და ჩვევები) და კულტურულ 
მემკვიდრეობაზე („ადაპტირებული“ ისტორია) დაფუძნებულ ტურიზმს.   

რესურსული პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენების სტრატეგიამ უნდა უზ-
რუნველყოს კიდევ ერთი ამოცანის გადაჭრა - გაახანგრძლივოს ე.წ. „ტურისტული სეზო-
ნი“ პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში, პიკურ პერიოდებს შორის შეთავაზე-
ბული სხვადასხვაგვარი საინტერესო ფორმებით. 
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დასკვნა 

ჩვენი სახელმძღვანელო ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. რამდენად 
შევასრულეთ ის ამოცანა, რაც სახელმძღვანელოს შესავალ ნაწილში გვქონდა აღნიშნული, 
გამოჩნდება იმის მიხედვით, თუ აღნიშნული კურსის გავლის შემდეგ, რამდენი 
შეიცვლის სპეციალობას და გადავა სხვაგან, ან გააგრძელებს სწავლას, იმიტომ, რომ კიდევ 
უფრო დარწმუნდება არჩევანის სიზუსტეში. მაგრამ იქამდე მინიმუმ კიდევ ერთი 
ნაბიჯია გადასადგმელი. ახლა კი... 

ახლა კი, ვფიქრობთ ყველასათვის გასაგებია, რომ ადამიანი შემთხვევით არ ირჩევს 
დასვენების დროსა და ადგილს. ის შემთხვევით და დაუფიქრებლად, ზოგადად, არაფერს 
არ აკეთებს (არაფერს არ უნდა აკეთებდეს!) და, დარწმუნებული ვართ, იმასაც კარგად 
მიხვდით, რომ თითოეული ნაბიჯი, ერთი შეხედვით ისეთი „მარტივი“ საკითხის 
გადაწყვეტაში, როგორიცაა დასვენების ორგანიზაცია (რამდენადაც ცხოვრება, კინაღამ 
მუდმივ რეჟიმში, ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, გაცილებით რთულ საკითხებს/ პრობლემებს 
გვთავაზობს), არც ისე „მარტივად“ გადასადგმელია - თურმე ძალიან კარგად უნდა 
ვიცოდე: 

- ვინა ვარ მე (ინდივიდი, ოჯახის, მეგობრების, სოციალური კატეგორიის წევრი); 

- რა მინდა მე (კი, დასვენება, მაგრამ როგორი, სად, როდის, ვისთან ერთად და ასე 
დაუსრულებლად); 

- რას წარმოადგენს ჩემთვის დასვენების პროცესი და, განსაკუთრებით, ადგილი; 
რა საერთო აქვს მას ჩემი სოციალური და კარიერული ზრდის პროცესთან? 

- როგორი ტურისტები/დამსვენებლები „უყვართ“ ტურისტულ კომპანიებს - რა 
ასაკი, რა ტიპის მოთხოვნილებები, ერთფეროვანი თუ მრავალფეროვანი, 
ტრადიციული თუ კრეატიული და ა.შ. 

ერთი სიტყვით, როგორც ჩვენთან იციან თქმა - საითაც არ გაიხედავ, ყველგან 
კითხვებია, რომლებიც ძალიან ზუსტ პასუხებს მოითხოვენ თითოეული ჩვენგანისაგან, 
მანამ სანამ დასასვენებლად გავემგზავრებით. 

ეს მედლის ერთი მხარე! 

ახლა მეორე - ის ვინც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს იმისათვის, რომ შენი 
დასვენებისათვის მაქსიმალურად შენთვის მისაღები ატმოსფერო შეგიქმნას. რამდენი 
კითხვები აქვთ მათ ყოველი ტურისტული სეზონის დახურვისა და დასაწყისის 
პერიოდში, რამდენი გაუთვალისწინებელი სიტუაციის გადაწყვეტა უწევთ 
იმპროვიზაციის რეჟიმში.  

დღეს შენ არ იცი, ხვალ-ზეგ რომელ ასპექტში (როლში) მოგიწევს ყოფნა, დღეს 
სწავლას იწყებ და შენი უმთავრესი ამოცანაა სწორი არჩევანი გააკეთო და პატიოსნად 
ისწავლო. ამიტომ თუ ტურიზმს შენი მომავალი საქმიანობის მთავარ მიმართულებად 
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ირჩევ, კიდევ ერთხელ დაუკვირდი, რამდენი, ერთი შეხედვით თითქოს უმნიშვნელო 
ნიუანსის, გათვალისწინება მოგიწევს.  

და კიდევ ერთი, რაზეც ჯერ არაფერი გვითქვამს. ვფიქრობ ყველამ გავიგეთ, რომ 
მსოფლიო ტურიზმის ისტორია იმავე მსოფლიოს ისტორიულ-კულტურულ 
მემკვიდრეობასთან ერთად, ამ მემკვიდრეობის საფუძველზე ვითარდება. ახლა თუ ამ 
გასახედიდან საკუთარ სამშობლოს კარგად (კვალიფიციურად) შევხედავთ, თუ 
გავითვალისწინებთ და, რიგ შემთხვევებში, გავიზიარებთ თანამედროვე მსოფლიოს, 
მსოფლიო ტურიზმის ლიდერი (განსაკუთრებით ახალი ლიდერების, ე.წ. 
ტერიტორიულად „მცირე ზომის“, ჩვენნაირი სახელმწიფოების) ქვეყნების წარმატებულ 
გამოცდილებებს, ვიქრობთ, რომ ქართული ტურიზმის წარმატებები, განსაკუთრებით 
საფინანსო, კიდევ უფრო თვალშისაცემი იქნება. 

როგორც თანამედროვე კულტურულმა მსოფლიომ, ასევე ჩვენც, თუ გავითავისეთ, 
რომ გვაქვს ძალზე მაღალი ღირებულების ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა, 
თუ ვისწავლეთ მათთან მიმართებაში, მათივე ღირსების ადექვატური, ზრუნვა-
სიყვარულის გამოხატვა, თუ შევძელით არა ერთი მათგანის უაღრესად საინტერესო და 
ეფექტური (ტურიზმისათვის ძალზე ღირებული) ისტორიის „გაცოცხლება“, ჩვენ 
პირნათელნი ვიქნებით როგორც ამ მემკვიდრეობის, ასევე მათი შემოქმედებისა და 
მომოვალი თაობების წინაშე. 

 

ვენეცია - ქალაქი რომანტიკა, 
ქალაქი კარნავალი, ქალაქი 
ფესტივალი; ქალაქი წყალზე, 1000 
ხიდის ქალაქი და ასე 
დაუსრულებლად. ძალზე მოკლედ 
ასე იქნება - ქალაქი სასწაული! 

 

მარტვილის კანიონი - ბუნების 
ჭეშმარიტი სასწაული. გუშინაც იქ 
და ასე იყო, გუშინწინაც, მაგრამ 
რატომღაც „ვერ ვხედავდით“. 
დავინახეთ და ახლა აღარ ვიცით, 
როგორ ვაჩვენოთ მთელ მსოფლიოს! 
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თავი 4. 

ტურიზმი - თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერი  

წინამდებარე თავის მიზანი: 

  საფუძვლიანად გავეცნოთ და, რაც მთავარია გავერკვეთ იმის შინაარსში, თუ რას 
წარმოადგენს ტურიზმი, როგორც ბიზნესი, რა საფუძველზე ვითარდება, რა 
ზემოქმედებას ახდენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, რა პოზიტიური და ნეგატიური 
ფაქტორები შეიძლება ახლდეს მის განვითარებას; 

 გავეცნოთ და გავითავისოთ თანამედროვე სამყაროს უმთავრესი მოტივატორი, 
უმთავრესი გამოწვევა - მდგრადი განვითარების აუცილებლობა, მისი გამომწვევი 
მიზეზები, ისტორია და შესაძლო სცენარები; 

 ჩამოვიყალიბოთ ზუსტი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას/ვის წარმოადგენენ 
თანამედროვე ტურისტები, როგორია მათი ტიპოლოგია, მოტივაციური ასპექტები, 
საით და როგორ შეიძლება განვითარდეს ტურიზმი XXI საუკუნეში. 

 ჩინეთის დიდი კედელი - ყველაზე გრანდიოზული საინჟინრო ნაგებობა დედამიწაზე! როგორც 
ასტრონავტები ამბობენ, ადამიანების ფანტასტიკური შრომის შედეგად შექმნილი ეს 
„თანამედროვე საოცრება“ კოსმოსიდანაც კი ჩანს. სხვადასხვა დარგის სპეციალიტები დღეს მის 
შესახებ საკმაოდ ბევრ, ურთიერთგამომრიცხავ, მოსაზრებებს აყალიბებენ, თუმცა ერთი უდავოა 
- ის ადამიანის ტიტანური შრომით შექმნილი საოცრებაა (თუნდაც სხვა ცივილიზაციის). 

ეს თავი დაგეხმარებათ დასაბუთებულად გაერკვეთ ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა: 
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- ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები (პოზიტივი/ნეგატივი); 
- ტურიზმის გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაზე;  
- ეკოლოგია და გარემოს დაცვა - თანამედროვე სამყაროს მოტივაციური განაწესი;  
- თანამედროვე ტურისტები - გადაადგილების უმთავრესი მოტივატორები -
ტიპოლოგია; 

- XXI საუკუნის ტურისტი - აქტივობისა და ინტერესების განმსაზღვრელი 
ფაქტორები. 

 

შესავალი 

თანამედროვე ეკონომიკური სამართალ სუბიექტების (ფირმების), და რა თქმა 

უნდა, მათ შორის ტურისტული ინდუსტრიის წარმომადგენელი კომპანიების, კონკუ-

რენციული უპირატესობა ამა თუ იმ ქვეყანაში ადგილობრივი თავისებურებების 

წყალობით იქმნება და ვითარდება. იმ ფაქტებისა და ელემენტების გამოვლენას, 

რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდას და გლობალურ 

ბაზრებზე მყარი პოციზიების დაკავებას და შემდგომში ხანგრძლივი დროით 

შენარჩუნებას, ბევრი მეცნიერ-ეკონომისტის ნაშრომები ეხება. ერთ-ერთი ყველაზე 

პოპულარული მიდგომა „კლასტერული განვითარების თეორიის“ სახელწოდებითაა 

ცნობილი, რომლის ფუძემდებელი ამერიკელი ეკონომისტი, ჰარვარდის ბიზნეს 

სკოლის პროფესორი, ეკონომიკური კონკურენციის აღიარებული სპეციალისტი მაიკლ 

პორტერია, რომელმაც აღნიშნული საკითხის კვლევასთან ერთად შეიმუშავა 

სახელმწიფოთა კონკურენტული უპირატესობის თეორია.  

მან ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ ერთი დარგის ფირმები, რომლებიც 

საერთაშორისო ბაზრებზე მყარ პოზიციებს ფლობენ, როგორც წესი, განლაგებულია არა 

ქაოტურად, არამედ კონცენტრირებულია ერთ ქვეყანაში, ხანდახან ერთი ქვეყნის 

ერთსა და იმავე რეგიონშიც კი. ეს შემთხვევითი მოვლენა არაა. მსოფლიო ბაზარზე 

კონკურენტუნარიანი ერთი ან რამდენიმე ფირმა თავის წარმატებას და ეფექტიანობას 

ახლომდებარე და მასთან დაკავშირებულ მომწოდებლებზე, მომხმარებლებსა და 

კონკურენტებზეც ავრცელებს. ამ მოვლენას - ურთიერთდაკავშირებული სხვადასხვა 

ეკონომიკური ჯგუფებისა და ეკონომიკური აგენტების ერთობლიობას - მ. პორტერი 

კლასტერს უწოდებს.  
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„კლასტერი“ ინგლისური სიტყვაა და „მტევანს“, „კონას“ ნიშნავს. მაიკლ 

პორტერის განმარტების თანახმად, კლასტერი არის გარკვეულ სფეროში ურთიერთ-

დაკავშირებული კომპანიებისა და ასოცირებული ინსტიტუტების გეორაფიულად 

კონცენტრირებული ჯგუფი, რომელიც ხასიათდება ვერტიკალური (მომხმარებე-

ლი/მიმწოდებელი) ან ჰორიზონტალური (საერთო ბაზარი, მსგავსი ან მონათესავე 

ტექნოლოგია, შუამავლები და ა.შ) ურთიერთობით.  

მოწინავე ქვეყნების ეკონომიკაში კონკურენცია ცოდნისა და უნარ-ჩვევების 

გამოყენების ეფექტიანობას ეფუძნება. ამ თვალსაზრისით, კლასტრების მნიშვნელობა 

განუზომელია, რადგან სწორედ ისინი ასრულებენ ფუნდამენტურ როლს ცოდნის 

დაგროვების, ინოვაციების დანერგვის, უნარ-ჩვევების დაგროვებისა და გაუმჯო-

ბესების კუთხით. მათი მნიშვნელობა გლობალიზაციის გაღრმავების თანხვდენილად 

იზრდება. განვითარებული კომუნიკაციებისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

წყალობით, ფირმები წარმოებისათვის უიაფეს და საქონლისა და მომსახურების 

გაყიდვისათვის ყველაზე უფრო მომგებიან ადგილს მთელი პლანეტის მასშტაბით 

ეძებენ. ასეთ პირობებში ფირმის მიერ კონკურენციული უპირატესობების შექმნისა-

თვის ბიზნესთან პირდაპირი კავშირის არმქონე ეროვნული ინსტიტუტები გადამწყვეტ 

მნიშვნელობას იძენს. ეს შეიძლება იყოს ტექნიკური სკოლები, სპეციალიზებული 

ინფრასტრუქტურა, უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილებები, 

მრეწველობის ან სხვა დარგის ასოციაციები. 

მაიკლ პორტერის მიერ შემუშავებული ძირითადი დასკვნები, რომლებიც, ჩვენი 

აზრით, მიმდინარე ეტაპზე თქვენთვისაც საინტერესო უნდა იყოს, ასე გამოიყურებიან: 

1. ეროვნული კეთილდღეობა შთამომავლობით არ გადადის, არამედ  იქმნება; 

2. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი 
პირობა ეროვნული კეთილდღეობისთვის; 

3. ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის საფუძველი,  რეგიონულ დონეზეა; 

4. ქვეყნებისა და რეგიონების კონკურენტუნარიანობა განისაზღვრება არა იმდენად 
არსებული ფაქტორების ნაკრებით, არამედ მათი გამოყენების ეფექტურობით; 



542
 

 

5. ცალკეული ტერიტორიების კეთილდღეობისა და ეკონომიკური ზრდის დონე 
დამოკიდებულია ეკონომიკური განვითარების ტერიტორიალური ცენტრების 
(კლასტერების) არსებობაზე. 

იმისათვის, რომ სწორად განვსაზღვროთ ჩვენი დამოკიდებულება თანამედ-

როვე ეკონომიკური თეორიებისადმი და ნათლად წარმოვიდგინოთ თუ რა სახისა და 

მიმართულების ქმედებები შეიძლება და უნდა განვახორციელოთ ჩვენს მიერ 

არჩეული დარგის მთლიანი ინდუსტრიის დღევანდელ მოთხოვნათა დონეზე 

განსავითარებლად, ვფიქრობთ უპირველესად უნდა განვსაზღვროთ ის, თუ რას 

ველით კლასტერიზაციისაგან. სპეციალისტების მოსაზრებების თანახმად, რასაც ჩვენც 

ვიზიარებთ, ეს მოლოდინები შეიძლება შემდეგი სახით ჩამოყალიბდეს: 

 რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საკვანძო პრობლემების 

განსაზღვრას და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოების, ბიზნესისა და 

ექსპერტთა ერთობლივი ძალისხმევით მათი გადაწყვეტის გზების მოძიებას; 

 საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, 

უმუშევრობის შემცირებასა და ცხოვრების დონის ამაღლებას; 

 იმ გაგების ჩამოყალიბებას, რომ კლასტერული მიდგომა _ ეს არ არის 

`ჯადოსნური ჯოხი~, არამედ რთული, მაგრამ ეფექტური იარაღია საწარმოს, 

დარგისა და რეგიონის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად; 

 საქართველოს რეგიონების კლასტერიზაციისთვის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემუშავებას. 
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არც ეს ქალაქი, და მითუმეტეს მისი გალავანი, კოსმოსიდან ალბათ ნამდვილად არ ჩანს, 
მაგრამ ფაქტია - ის ევროპული მასშტაბის უდიდესი საფორტიფიკაციო ნაგებობაა და 
ქართველი ადამიანის შრომისმოყვარეობისა და ნიჭის შედეგია! 
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- ტურიმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები (პოზიტივი/ნეგატივი) 

ტურიზმი, რამდენადაც წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ 
სისტემას, განიცდის მრავალრიცხოვანი ფაქტორების ზეგავლენას, რომელთა როლი 
და მნიშვნელობა ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს განსხვავებული 
როგორც ძალით, ასევე ტურიზმის განვითარების პროცესზე ზემოქმედების 
ხანგრძლივობით. აქედან გამომდინარე, მაღალეფექტური ტურისტული 
საქმიანობისათვის, ობიექტურად აუცილებელია მათი აღრიცხვა და ანალიზი. 

ტურიზმზე მოქმედი ფაქტორები ორ ჯგუფად იყოფა: 

 გარე (ეგზოგენური); და 

 შიდა (ენდოგენური). 

გარე ფაქტორები ტურიზმზე მოქმედებენ საზოგადოების ცხოვრებაში 
მიმდინარე ცვლილებების ზეგავლენით და მათ ტურიზმის სისტემის ცალკეულ 
ელემენტებზე არაერთგვაროვანი მნიშვნელობა აქვთ. 

ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედ უმნიშვნელოვანეს გარე ფაქტორებს 
განეკუთვნება: 

 ბუნებრივ-გეოგრაფიული; 

 კულტურულ-ისტორიული; 

 ეკონომიური; 

 სოციალური; 

 დემოგრაფიული; 

 პოლიტიკურ-სამართლებრივი; 

 ტექნოლოგიური; 

 ეკოლოგიური. 

ბუნებრივ-გეოგრაფიული (ზღვა, მთები, ტყეები, ფლორა, ფაუნა, კლიმატი და 
ა.შ.) და კულტურულ-ისტორიული (არქიტექტურის, ისტორიისა და კულტურის 
ძეგლები) ფაქტორები, როგორც ტურისტული რესურსების საფუძველი, წარმოადგენენ 
განმსაზღვრელებს ტურისტების მიერ მონახულებისათვის ამა თუ იმ რეგიონის 
არჩევის პროცესში. 

ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული რესურსების სიმდიდრე, მათი 
გამოყენების შესაძლებლობა და მოხერხებულობა/მისადგომობა ახდენენ 
უმნიშვნელოვანეს ზეგავლენას ტურიზმის განვითარების მასშტაბზე, ტემპზე და 
მიმართულებაზე. 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ ბუნებრივ მოვლენებს შეუძლიათ 
ტურისტული აქტივობის როგორც „აფეთქება“, ასევე მისი დაცემა. მაგალითისათვის, 
XX საუკუნეში უკანასკნელ მზის სრულ დაბნელებას (1999 წლის ზაფხული) ყველაზე 
კარგად შეიძლებოდა დავკვირვებოდით რუმინეთში. ამ მოვლენასთან 
დაკავშირებულმა ჭკვიანურად წარმოებულმა სარეკლამო კამპანიამ ის შედეგი მოგვცა, 
რომ 1998 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, რუმინეთში 200 000-ით მეტი 
ტურისტი ჩამოვიდა. მეორეს მხრივ, დიდმა წყალდიდობამ (1997 წლის ივნისი-ივლის) 
საკმაოდ შეზღუდა ტურისტული აქტივობა პოლონეთისა და ჩეხეთის დიდ 
ტერიტორიაზე. თურქეთის ჩრდილოეთში მომხდარმა დამანგრეველმა მიწისძვრამ 
(1999 წელი) 2 მილიონზე მეტით შეამცირა ტურისტების რაოდენობა 1998 წელთან 
შედარებით, რასაც საერთაშორისო ტურიზმიდან 3 მილიარდ დოლარზე მეტი ზარალი 
(სავარაუდო შემოსავლების კლება) მოჰყვა. 

მთლიანად ბუნებრივ-გეოგრაფიული და კულტურულ-ისტორიული 
ფაქტორები ქმნიან ტურიზმის განვითარების წინაპირობებს და აქვთ მტკიცე, 
შეუცვლელი ღირებულება. ადამიანს შეუძლია მხოლოდ მოახდინოს მათი საკუთრ 
მოთხოვნილებებთან ადაპტირება და გახადოს უფრო მიღწევადი ტურისტული 
მიზნებისათვის გამოსაყენებლად. 

ეკონომიკური ფაქტორების გავლენა ტურიზმზე ძირითადად განპირობებულია 
იმით, რომ ტურიზმისა და ზოგადად ეკონომიკის განვითარების ტენდენციებს შორის 
ჩანს ძალზე მჭიდრო კავშირი. არსებობს პირდაპირი დამოკიდებულება ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებას, ეროვნული შემოსავლის მოცულობასა და მისი 
მოქალაქეების მატერიალურ კეთილდღეობას შორის. აქედან გამომდინარე 
განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები, როგორც წესი, ლიდერობენ მსოფლიო 
ბაზარზე საკუთარი მოქალაქეების ტურისტული მოგზაურობების მაჩვენებლებით.  

სახელმწიფოს ეკონომიკური მდგომარეობაზეა დამოკიდებული არა მხოლოდ 
მოსახლეობის შემოსავლები, არამედ ტურიზმის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და 
ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე. 

ეკონომიკურ ფაქტორებს განეკუთვნება ასევე ინფლაცია, პროცენტული 
განაკვეთები, ვალუტის რეალური გაცვლითი კურსი. ასე მაგალითად, გაცვლითი 
კურსის ცვლილებები არსებით ზემოქმედებას ახდენენ მყარი და სუსტი ვალუტის 
მქონე ქვეყნებს შორის ტურისტული ნაკადების მოცულობაზე. შესწავლილია, რომ 
საზღვარგარეთ წასვლის შედარებითი თვითღირებულების 5%-ით გაზრდა, იწვევს 
გამყვან ტურიზმზე მოთხოვნილების 6-10%-ით შემცირებას. 

ტურიზმის განვითრება ძალზე მგრძნობიარეა იმაზეც, თუ ეკონომიკური 
ციკლის რომელ ფაზაშია - ზრდა თუ დაცემა - არა მარტო ეროვნული, არამედ 
მსოფლიო ეკონომიკა. ამის ნათელი მაგალითი იყო გასული საუკუნის 80-ანი წლების 
ეკონონომიკური კრიზისი, როდესაც სერიოზულად შემცირდა საერთაშორისო 
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ტურისტული მოგზაურობების რაოდენობა პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში (იგივე 
ხდება პრაქტიკულად ახლაც და ვირუსული პანდემიით გამოწვეულ შედეგებს 
ყველანი ნათლად ვხედავთ). 

ტურიზმის განვითარების სოციალურ ფაქტორთა შორის პირველ რიგში უნდა 
აღვნიშნოთ მოსახლეობის ე.წ. „თავისუფალი დროის“ ხანგრძლივობის ზრდა (სამუშაო 
დროის შემცირება, ყოველწლიური შვებულებების ხანგრძლივობის ზრდა), რაც 
მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდასთან ერთად ნიშნავს ტურისტების ახალი 
პოტენციური ნაკადების მატებას. 

თავისუფალი დროის ხანგრძლივობის ზრდა ობიექტურად დაკავშირებულია 
თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკურ რევოლუციასთან, რომლის პირობებშიც 
მკვეთრად იზრდება გონებრივი შრომის მნიშვნელობა, იზრდება საწარმოო და 
საყოფაცხოვრებო დაძაბულობა. ყველაფერ ამას მივყავართ ადამიანების ფიზიკურ და 
ფსიქოლოგიურ გადაღლასთან, რაც მოითხოვს ადამიანების შრომისუნარიანობის 
აღდგენისათვის დამატებითი ზომების მიღებას. აღნიშნული მიზნის მიღწევაში კი 
სოლიდური ადგილი უკავია ტურიზმს. 

მოსახლეობის თავისუფალი დროის ხანგრძლივობის ზრდასთან ერთად 
ტურიზმში შესამჩნევი გახდა ორი ტენდენცია - საშვებულებო პერიოდის დაყოფა 
ნაწილებად და არახანგრძლივვადიანი მოგზაურობების წილის ზრდა. ტურისტული 
მოგზაურობები გახდა შედარებით  მოკლევადიანი, თუმცა სამაგიეროდ უფრო ხშირი. 
საზღვარგარეთულ ლიტერატურაში ამ მოვლენამ „მოგზაურობა ინტერვალებით“ 
სახელი მიიღო. ერთი ხანგრძლივი ყოველწლიური შვებულების (შესაბამისად - 
მოგზაურობის) ნაცვლად სულ უფრო მეტი უპირატესობა ენიჭება რამოდენიმე, 
შედარებით მოკლევადიან დასვენებას (მაგალითად: 2 კვრა ზაფხულში ზღვაზე, ერთი 
კვირა ზამთარში მთაში და კიდევ რამოდენიმე მოგზაურობა გამოსასვლელ და სადღე-
სასწაულო დღეებში). ამგვარი მოგზაურობები ზრდიან ტურისტების აქტიურობასა და 
მობილურობას. „მოკლევადიანი“ მნახველები, როგორც წესი, მონახულების ადგილზე 
დღეში ხარჯავენ უფრო მეტს, ვიდრე ხანგრძლივვადიანი დამსვენებლები. ამასთან 
ერთად „ინტერვალებით მოგზაურობა“ ხორციელდება მთელი წლის განმავლობაში, 
რაც ხელს უწყობს ტურიზმის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემის გადაწყვეტას - 
მოთხოვნილებების სეზონური მერყეობის „შერბილებას“.   

„ინტერვალებით მოგზაურობა“ განსაზღვრავს ტურიზმის განვითარების 
ხასიათს მესამე ათასწლეულში. ასეთი დასკვნა გააკეთა ინგლისურმა 
კონსალტინგურმა ფირმამ „Khovat UK“, რომელმაც მტო-ს დაკვეთით ჩაატარა 
საშვებულებო დროის დინამიკის გამოკვლევა მსოფლიოს იმ 18 ტურისტულ ქვეყანაში, 
რომლებზეც მოდის ყველა ტურისტული ხარჯების 70%-ზე მეტი. შედეგად მიღებული 
იქნა პროგნოზი, რომ XXI საუკუნეში ტურისტული მოგზაურობების ხანგრძლივობა 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

შემცირდება 3-4 დღემდე, თუმცა დასვენებისათვის გამოყოფილი შესვენებების 
სიხშირე და სასიცოცხლო ძალების აღდგენის ინტენსივობა გაიზრდება. 

ტურიზმის განვითარების სოციალური ფაქტორების რიცხვს მიეკუთვნება ასევე 
მოსახლეობის განათლების, კულტურისა და ესთეტიკური მოთხოვნილებების დონის 
ზრდა. კვლევები ადასტურებს, რომ არსებობს პირდაპირი დამოკიდებულება მოსახ-
ლეობის განათლების დონესა და მოგზაურობებისადმი მიდრეკილებას შორის. ეს 
განპირობებულია იმით, რომ უფრო მაღალი განათლებისა და კულტურის მქონე 
ადამიანებს შეუძლიათ უფრო რაციონალურად გაანაწილონ თავისი თავისუფალი 
დრო, გამოიყენოს ის ტურიზმის დახმარებით გარე სამყაროს შემეცნების, სხვა 
ქვეყნებისა და ხალხების ისტორიის, ყოფა-ცხოვრების, ფოლკლორისა და ხელოვნების 
გაცნობისათვის. 

ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორების ზეგავლენით, XX საუკუნის 
უკანასკნელ ათწლეულში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში შეიცვალა საზოგადოებრივი 
ცნობიერება: სულიერი ღირებულებები გადმოდის მატერიალურზე წინ. დღეისათვის 
ადამიანი უფრო მეტად ორიენტირებულია რეალობის აღქმაზე, შთაბეჭდილების 
მიღებაზე, ცხოვრებით ტკბობაზე, ვიდრე მატერიალური სიკეთის გამოყენებაზე. 
აღნიშნულ კონტექსტში შეიცვალა ტურიზმის როლი და ადგილი საზოგადოებრივ 
მოთხოვნილებათა სტრუქტურაში. „რჩეულთა“ პრივილეგიიდან ის გარდაიქმნება 
„უმრავლესობის“ პრივილეგიად. იცვლება თვით ტურისტების მოთხოვნილებების 
ხასიათი: პრიმიტიულიდან - უფრო ამაღლებულისაკენ, შრომის უნარის აღდგენის 
საშუალებიდან - ადამიანის მიერ საკუთარი ინდივიდუალური შესაძლებლობების 
რეალიზაციისა და  ინტელექტუალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების შესაძ-
ლებლობად. პასიური დასვენების ნაცვლად, რომელიც ხორციელდებოდა „სამი S“-ის 
(Sea—San—Sand, ანუ ზღვა-მზე-პლიაჟი) პრინციპით, აქტიურად ინერგება „სამი L“-ის 
პრინციპი  (Lore—Landscape—Leisure, ანუ ეროვნული ტრადიციები/უნიკალობა - 
პეიზაჟი - თავისუფალი დრო). ახალი პრინციპი ყველაზე საუკეთესოდ შეესაბამება 
ახალ ღირებულებებს, რომლებიც გამოხატულნი არიან თანამედროვე ტურისტის 
ქცევებში. 

ტურიზმის განვითარებაზე მუდმივ ზემოქმედებას ახდენს დემოგრაფიული 
ფაქტორები, რომელიც ეხება მოსახლეობის რაოდენობას, მათ სხვადასხვა რეგიონებსა 
და სახელმწიფოებში განთავსებას, სქესისა და ასაკის სტრუქტურას (შრომისუნარიანი 
მოსახლეობის, მოსწავლეებისა და პენსიონერების გამოყოფით), ოჯახურ მდგომა-
რეობასა და ოჯახის შემადგენლობას. ასე მაგალითად, მსოფლიოში მოსახლეობის მა-
ტება მთლიანად და მის ცალკეულ რეგიონებში პირდაპირ პროპორციულად 
მოქმედებს ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე. სტატისტიკური მონაცემები 
ადასტურებენ, რომ ტურისტული ნაკადები იმ ქვეყნებიდან, რომელთაც ახასიათებთ 
მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვე, უფრო ინტენსიურია, ვიდრე იმ ქვეყნებიდან, 
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სადაც ეს მაჩვენებელი ნაკლებია. ამასთან ერთად, კარგად ჩანს ტურისტული 
მობილურობის ცვლილების ტენდენცია ასაკიდან, სქესიდან და ოჯახური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე. ასე მაგალითად, ტურიზმის აქტიური 
ფორმებისადმი ყველაზე მეტ ლტოლვას ავლენენ ადამიანები 18-30 წლის ასაკში. 
თუმცა ადამიანების საერთო ტურისტული მობილურობა თავის პიკს აღწევს 30-50 
წლის ასაკში. კვლევები გვიჩვენებს, რომ დაუქორწინებელი ადამიანები უფრო 
მობილურები არიან, ვიდრე დაოჯახებულები; ასევე, ქალები უფრო მეტ ინტერესს 
იჩენენ ტურიზმისადმი, ვიდრე - მამაკაცები. 

დემოგრაფიული ფაქტორების ჯგუფს განეკუთვნება ასევე ურბანიზაცია (ქალა-
ქების მოსახლეობის წილის ზრდა), რომლის ხარისხი ტურისტული მოგზაურობები 
ინტენსიურობის პირდაპირ პროპორციულია.  ურბანიზაციის ყველაზე მაღალი მაჩვე-
ნებლებით დღეისათვის გამოირჩევა ჩრდილოეთ ამერიკა (77%) და ევროპა (71%), 
რომლებიც არიან ტურისტების ძირითადი „მომწოდებლები“. უკანასკნელ პერიოდში 
ამ პროცესში აქტიურად ჩაერთო ჩინეთი და სახეზე გვაქვს შესაბამისი ეკონომიკური 
მაჩვენებლებიც. ერთი ქვეყნის ფარგლებში ტურისტული აქტივობის ხარისხი 
ქალაქებში უფრო მაღალია, ვიდრე სასოფლო რეგიონებში. ამასთან ერთად, რაც უფრო 
დიდია ქალაქი, იმდენად მეტი ადამიანი მიდის იქიდან ტურისტულ მოგზაურობაში. 
ეს პირველ რიგში აიხსნება დასვენების  (რომელიც დაკავშირებული იქნება 
გარემოების შეცვლით) მოთხოვნილებით, რაც გამოწვეულია გადატვირთვებითა და 
ნერვული დაძაბულობით. აღსანიშნავია ისიც, რომ „ქალაქელის“ გადაწყვეტილებაზე - 
იმოგზაუროს შემეცნებითი მიზნებით, ზემოქმედებს თვით ქალაქის მოსახლეობის 
შედარებით მაღალი საგანმანათლებლო და კულტურული დონე. 

განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის დემოგრაფიულ სტრუქტურაში 
ხდება შემდეგი სახის ცვლილებები: 

 მოსახლეობა ბერდება (შობადობის დონის შემცირება იწვევს უფროსი ასაკის 
მოსახლეობის ხვედრითი წილის ზრდას, რაც შეეხება ახალგაზრდების 
(კერძოდ 15-24 წელი) ხვედრით წილი კი განუხრელად მცირდება); 

 იზრდება მომუშავე (სამსახურით დაკავებული) ქალების რიცხვი, იზრდება 
მათი მისწრაფება კარიერულ ზრდასთან დაკავშირებით (ამას მივყავართ 
დაგვიანებულ ქორწინებასთან, შვილის ყოლის გადადებასთან, უშვილო 
ოჯახური წყვილების რიცხვის ზრდასთან და ა.შ.); 

 იზრდება მარტოხელა ადამიანების რიცხვი (დიდ ქალაქებში მათი 
რაოდენობა თითქმის მთელი მოსახლეობის ნახევარია). 

დემოგრაფიულ გარემოში მიმდინარე პროცესები განაპირობებენ ტურიზმის 
განვითარების ორ ტენდენციას: პირველი - ეს არის პოტენციური ტურისტების წრის 
გაფართოება, როდესაც სულ უფრო მეტ ადამიანს უჩნდება მოგზაურობის სურვილი 
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და შესაძლებლობა; მეორე - ასაკიანი ადამიანების (ძირითადად პენსიონერების) 
ხვედრითი წილის ზრდა ტურისტების საერთო რაოდენობაში (ამჟამად ეს მაჩვენებელი 
40%-მდეა). აღნიშნული გარემოებები გვაიძულებენ გავაკეთოთ დასკვნები 
ტურიზმისათვის განხილული ფენომენის სერიოზულ შედეგებთან დაკავშირებით. 

ტურიზმის განვითარებაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს პოლიტიკურ-
სამართლებრივი ფაქტორები: პოლიტიკური მდგომარეობა მსოფლიოსა და მის 
ცალკეულ ქვეყანაში; საზღვრების გახსნის („ღია საზღვრების“) პოლიტიკა; ტურიზმის 
სფეროზე ადმინისტრაციული კონტროლის შერბილება (მიზნობრივი შეღავათების 
სისტემის შემოტანა); საგადასახდო და საფინანსო პოლიტიკის უნიფიცირება. 

ტურისტული აქტივობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პოლიტიკურ 
გარემოებებზე. სტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობა ხელს უწყობს ტურიზმის 
განვითარებას და პირიქით, დაძაბული მდგომარეობები არა მარტო აფერხებს მის 
განვითარებას, არამედ შეიძლება შეწყვიტოს კიდეც. ცალკეული პოლიტიკური და 
შეიარაღებული კონფლიქტები (მაგ.: ახლო აღმოსავლეთი - 1967, 1973 წლები; 
თურქეთი - 2014-16 წლები) ემთხვევა ეკონომიკურ კრიზისებს და ამით (ერთმანეთზე 
დადებით) მკვეთრად იზრდება ტურიზმზე ნეგატიური ზეგავლენა. 

XX საუკუნის 90-ანი წლების დასაწყისში, აშშ-ს მიერ სპარსეთის ყურეში 
წარმოებულმა სამხედრო ოპერაციებმა, მთელს მსოფლიოში შეამცირეს ტურისტული 
ნაკადების ოდენობა, ხოლო იტალიაში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიასა და შვეიცარიაში 
აბსოლუტურად შემცირდა მათი რიცხვი. ისრაელ-პალესტინის პერმანენტული კონ-
ფლიქტები ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს ტურიზმის განვითარებაზე ახლო 
აღმოსავლთის ქვეყნების უმრავლესობაზე. 

ტურიზმის განვითარებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ტერორიზმი და 
ექსტრემიზმი. ასე მაგალითად, საერთაშორისო ტურიზმისათვის აშშ-ს ქალაქებში 
(ვაშინგტონი, ნიუ იორკი) 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელებული ტერორის-
ტული აქტის ნეგატიური შედეგები პრაქტიკულად შეუფასებელია. აბსოლუტურ 
მაჩვენებლებში საერთაშორისო მოგზაურობათა რიცხვმა 2001 წელს შეადგინა 689 
მილიონი, მაშინ, როდესაც 2000 წელს ეს რიცხვი შეადგენდა 697 მილიონს (1,3% 
კლება). უკანასკნელად მსგავსი კლების ფაქტი დაფიქსირდა 1982 წელს, როდესაც ამ 
მაჩვენებელმა 0,4% შეადგინა. შემდგომი წლების განმავლობაში საერთაშორისო 
ტურისტული შემოსვლების რიცხვი განუხრელად იზრდებოდა და 2016 წელს 1 
მილიარდს გადააჭარბა (1 300 მილიონი!). იმ ქვეყნებში, სადაც ტურიზმს ეროვნულ 
ეკონომიკაზე დიდი გავლენა აქვს, ექსტრემისტები თავდასხმის ობიექტებად 
ტურისტებსაც იყენებენ (როგორც ეს იყო ეგვიპტეში 1997 წელს). 

80-ანი წლების ბოლოსა და 90-ანი წლების დასაწყისში ევროპაში მომხდარმა 
მსოფლიო პოლიტიკური რუკის ცვლილებებმა - საზღვრების გახსნამ, ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობამ, მათი და აღმოსავლეთ 
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ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებზე გადასვლამ განსაზღვრა 
ტურისტების რიცხვის ზრდა აღნიშნული ქვეყნებიდან. ამასთან ერთად, აღმოსავლეთ 
ევროპის რიგმა ქვეყნებმა (ჩეხეთი, უნგრეთი, პოლონეთი) ტურისტების მიღების 
თვალსაზრისით მოწინავე პოზიციები დაიკავეს. 

ევროკავშირის მიერ გატარებულმა ზომებმა ევროპის შიდა საზღვრების გარეშე 
ერთიან ბაზრად ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, სადაც შესაძლებელია კაპიტალის, 
საქონლის, მომსახურების/სერვისების და ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება, 
სადაც უნიფიცირებულია საგადასახადო პოლიტიკა ერთიანი ვალუტის შემოღებით, 
ყველა პირობა შექმნა ამ რეგიონში ტურიზმის ინტენსიური განვითარებისათვის. 

ტექნიკისა და ტექნოლოგიების პროგრესთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური 
ფაქტორები, საგრძნობ ზემოქმედებას ახდენენ ტურიზმის განვითარებაზე. ისინი 
ხსნიან ახალ გზებს ახლებური ტურისტული პროდუქციისა და შესაბამისი 
სერვისების, მათი გავრცელებისა და კლიენტების მომსახურების სრულყოფის 
მიმართულებით. 

მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარება ხელს უწყობს ტურისტული მომსა-
ხურების (სასტუმრო მეურნეობა, ტრანსპორტი, სამოგზაურო ბიუროები და ა.შ.) 
მასობრივი წარმოების საშუალებების სრულყოფას. ასე მაგალიტად, ტრანსპორტის 
ფუნდამენტალურმა ტექნიკურმა რეკონსტრუქციამ შექმნა მოგზაურების დიდი 
ნაკადების კომფორტაბელური გადაადგილების საშუალება. ტურისტების დიდ 
მანძილებზე გადაყვანისათვის  შექმნილმა (უპირველესად ავიაციამ, შემდეგ 
ზესწრაფმა მატარებლებმა და სუპერ საკრუიზე საოკეანო ხომალდებმა) 
მოსახერხებელმა, სწრაფმა, შედარებით ხელმისაწვდომმა საშუალებებმა 
სერიოზულად შეუწყეს ხელი ტურიზმის განვითარებას. 

სპეციალისტების აზრით ტრანსპორტის შემდგომი განვითარება და მისი 
ზემოქმედება ტურიზმზე წავა ორი ძირითადი მიმართულებით: რაოდენობრივი 
ზრდა (ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეების რაოდენობის ზრდა) და ხარისხობრივი 
ზრდა (მოძრაობის სიჩქარის ზრდა, გადაყვანის უსაფრთხოება და მგზავრების 
კომფორტი). 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ტურიზმის ინდუსტრიაში კომპიუტერული 
ტექნიკის დანერგვა, რომლის გარეშე დღეისათვის მასობრივი ტურისტული 
მოგზაურობების ორგანიზაცია შეუძლებელია. ინფორმაციული ტექნილოგიები 
იძლევიან ტურისტული პროდუქციის წარმოებისა და მისი განაწილების 
(რეალიზაციის) ინტეგრირების საშუალებას. ინტერნეტი ტურიზმში არა მარტო 
ინფორმაციის გადატანა-გაცვლის ფუნქციას ასრულებს, არამედ ფორმირებას უკეთებს 
გაყიდვის ახალ სისტემას, რომელიც პირდაპირ აკავშირებს საბოლოო მომხმარებელსა 
და ტურისტული სერვისების მომწოდებლებს და უკვე დღეს რეალურ კონკურენციას 
უწევს ტურისტული პროდუქციის რეალიზაციის ტრადიციულ არხებს.  
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სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს ტურისტული ორგანიზაციებისათვის მოაქვს 
არა მხოლოდ ფართე შესაძლებლობები, არამედ სერიოზული საფრთხეებიც. 
ნებისმიერი სახის სიახლე გულისხმობს მოძველებულ ტექნოლოგიებსა და მუშაობის 
მეთოდებზე უარის თქმას, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძალზე სერიოზულ 
შედეგებთან, თუ არ მიექცევა სერიოზული ყურადღება ტექნოლოგიური ხასიათის 
ფაქტორების აღრიცხვას. ასე მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ სამამულო 
ტურისტულ ბიზნესში ინტერნეტის გამოყენება საწყის სტადიაშია, ტურისტული 
ინდუსტრიის განვითარების მსოფლიო ტენდენციების იგნორირებას, უახლოეს 
მომავალში, შესაძლებელია მოჰყვეს დიდი ფინანსური დანაკარგები, როდესაც 
ტურისტული საქმიანობა აზრს დაკარგავს შესაბამისი ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების გარეშე. 

ეკოლოგიური ფაქტორები ახდენენ ტურიზმზე უშუალო ზემოქმედებას, 
რამდენადაც გარემომცველი სამყარო არის ტურისტული საქმიანობის საფუძველი და 
პოტენციალი. 

ტურიზმის არაპროპორციულ (შეუსაბამო) განვითარებას შეუძლია ძირი 
გამოუთხაროს მისი არსებობის საფუძველს: ტურიზმი იყენებს ბუნებრივ რესურსებს; 
ამ დროს მასობრივი ტურიზმის ცენტრებში ეს პროცესი (ბუნების გამოყენება) იძენს 
დამანგრეველ ხასიათს (ბუნებრივი პირობების ცვლილება, ადამიანების, ცხოველებისა 
და მცენარეული სამყაროს სასიცოცხლო პირობების გაუარესება და ა.შ.). ბუნებრივი 
გარემოს განადგურებას თან სდევს ტურისტული მოთხოვნილებების შემცირება 
(ტურიზმის მონოკულტურის პრობლება). 

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორებია რადიოაქტიური, 
ქიმიური და დაბინძურების სხვა სახეებით დაზიანებული ზონები. ასე მაგალითად, 
ბელორუსიაში, ჩერნობილის ტრაგედიის (ატომური სადგურის დაზიანება 1986 წელს) 
შემდეგ შეიქმნა პრინციპულად ახალი ეკოლოგიური სიტუაცია, რომლის 
გათვალისწინებითაც, ქვეყნის ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების 
მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოყენება ტურიზმისა და მოსახლეობის დასვენებისათვის, 
შეუძლებელი იქნება უახლოეს მომავალშიც. ჯერ კიდევ ძნელია პროგნოზების 
გაკეთება ისეთი მოვლენების ნეგატიურ ასპექტებზე, როგორიცაა მასობრივი 
დაავადებები და ვირუსული პანდემიები. ფაქტია, კორონავირუსმა (კოვიდ 19) 
ნახევარი წლით (როგორც მინიმუმი) გააჩერა ნებისმიერი საერთაშორისო აქტივობა 
მთელს პლანეტაზე. როგორი იქნება ამ (და მსგავსი) სიტუაციიდან გამოსავალი, 
როგორ და რა პრინციპული სიახლეებით „ამოქმედდება“ ტურიზმი, ძნელი 
სათქმელია. 

ტურიზმისა და გარემომცველი ბუნებრივი გარემოს ურთიერთკავშირი ძირი-
თადად ემყარება შემდეგ პირობებს: 
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 ტურიზმის არსებობისა და განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს 
ბუნებრივი გარემო (პრობლემების პირობითი ჩამონათვალი: ადამიანის 
ჰაბიტატის (საარსებო ბუნებრივი გარემოს) ხარისხი, ტურისტული 
წარმოშობის ბუნებრივი ფაქტორები და მათი გავლენა ტურისტულ 
მოთხოვნილებაზე); 

 ტურიზმი ახდენს ნეგატიურ ზემოქმედებას გარე სამყაროზე (პრობლემების 
პირობითი ჩამონათვალი: ტურიზმის მიზნისათვის ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალური გამოყენება, ლანდშაფტების დაზიანების, წყლისა და ჰაერის 
დაბინძურების პრევენცია და ა.შ.); 

 ტურიზმი ინახავს/იცავს გარე სამყაროს (პრობლემების პირობითი 
ჩამონათვალი: ბუნებისა და კულტურის ძეგლების შენახვა და დაცვა; 
რაციონალური ბუნებათსარგებლობა; ტურისტული სერვისების 
მწარმოებლებსა და ტურისტებში ეკოლოგიური თვითშეგნების ფორმირება 
და ა.შ.).  

ტურიზმზე მოქმედი შიდა ფაქტორები - ეს არის საკვანძო მოვლენები და ტენ-
დენციები, გამოხატული უშუალოდ მის სფეროში. მათ პირველ რიგში განეკუთვნებიან 
მატერიალურ-ტექნიკური ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან განთავსე-
ბის, ტრანსპორტირების, კვების, საყოფაცხოვრებო მომსახურების, რეკრეაციის, 
საცალო ვაჭრობისა და სხვა სფეროების შესაძლებლობების განვითარებასთან. ამას 
გარდა, უნდა გამოვყთ ფაქტორები, რომლებიც პირდაპირ (უშუალოდ) არიან 
დაკავშირებულნი ტურისტული მომსახურების მოთხოვნასა და მიწოდებასთან: 

 მომხმარებელთა ინფორმირებულობის ზრდა და მათი არჩევანის ცვალება-
დობა, რაც ობიექტურად იწვევს სტანდარტიზირებული მასობრივი 
ტურიზმიდან დიფერენცირებულზე (მომსახურების უფრო მოქნილი და 
მრავალფეროვანი ფორმებით) გადასვლა; 

 კოორდინაციის როლის ზრდა ტურიზმის სფეროში მოღვაწეობისა და 
მონოპოლიზაციის პროცესში (მსხვილი ფირმების პარტნიორული 
დამოკიდებულება საშუალო და მცირე ბიზნესთან; ტურისტული კავშირების 
შექმნა ვერტიკალური ინტეგრაციის საფუძველზე; ტურისტული ბიზნესის 
კონცენტრაცია და გლობალიზაცია და ა.შ.); 

 ტურიზმის სფეროს კადრებით უზრუნველყოფა (თანამშრომელთა 
რაოდენობის ზრდა; მათი პროფესიული მომზადების მნიშვნელობის ზრდა; 
შრომის ორგანიზაციის გაუმჯობესება და სხვა); 

 კერძო ტურისტული ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (პირობების 
შექმნა, რომლის დროსაც უზრუნველყოფილია ტურისტული მომსახურების 
ეფექტური რეალიზაცია პროფესიული მარკეტინგის საფუძველზე, რაც, 
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თავის მხრივ, ითხოვს პერსონალის საქმიანი კვალიფიკაციის ამაღლების 
აუცილებლობას); 

 ტურისტული მომსახურების/სერვისების რეკლამასა და პრომოუშენში  
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მნიშვნელობის ზრდა. 

იმ ფაქტორთა შორის, რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას ტურიზმის 
განვითარებაზე, განსაკუთრებული ადგილი უკავია სეზონურობას, როგორც 
მნიშვნელოვან სპეციფიკურ პრობლემას. 

სეზონურობა - ეს არის ტურისტული ნაკადების თვისება გარკვეულ ადგილებში 
მოახდინონ კონცენტრაცია დროის მცირე მონაკვეთში. ეკონომიკური თვალსაზრისით 
ის წარმოადგენს მოთხოვნილების განმეორებად მერყეობას ცვალებად/ალტერნატიულ 
ზედა და ქვედა პიკებზე. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ქვეყნებისათვის ზომიერი 
კლიმატით ძირითად („მაღალ“) სეზონს წარმოადგენს ზაფხული (ივლისი-აგვისტო) 
და ზამთარი (იანვარი-მარტი). ამასთან ერთად, გამოიყოფა სეზონთაშორისი პერიოდი 
(აპრილი-ივნისი, სექტემბერი) და ე.წ. „მკვდარი სეზონი“ (ოქტომბერი-დეკემბერი), 
რომლის დროსაც ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნილება მცირდება მინიმუმამდე. 

მოთხოვნილების სეზონურობის განსაკუთრებულობა ტურიზმში მდგომარეობს 
შემდეგში: 

 ის მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტურიზმის სახეების მიხედვით. ასე მაგა-
ლითად, შემეცნებით ტურიზმს ახასიათებს შედარებით მცირე მნიშვნე-
ლობის (უმნიშვნელო) სეზონური მერყეობა, ვიდრე რეკრეაციულს. ასევე 
დაბალი სეზონური უთანაბრობით ხასიათდება სამკურნალო და საქმიანი 
ტურიზმი; 

 სხვადასხვა ტურისტულ რეგიონებს აქვთ მოთხოვნილებათა სეზონური 
უთანაბრობის სპეციფიკური ფორმები. შესაბამისად შესაძლებელია ვილაპა-
რაკოთ ტურისტული მოთხოვნილების სპეციფიკაზე გარკვეულ 
დასახლებულ პუნქტში, რაიონში, ქვეყანასა და მსოფლიო მასშტაბით. ასე 
მაგალითად, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ევროპაში ზაფხულის 
ორ თვეზე მოდის ყველა ტურისტული მოგზაურობების თითქმის ნახევარი. 
ქვეყნებში, სადაც ტემპერატურისა და სხვა კლიმატური ელემენტების 
მერყეობა უმნიშვნელოა, ტურიზმის სეზონურობა ვლინდება უმნიშვნელოდ 
(მაგალითად მაროკოში მთელი წელი ტურისტული სეზონია). 

 სეზონურობა ტურიზმში ძირითადად ისაზღვრება კლიმატური, სოციალური 
და ფსიქოლოგიური ხასიათის ფაქტორებით. 

კლიმატური ფაქტორები დაკავშირებულია იმასთან, რომ მსოფლიოს უმთავრეს 
რეგიონებში ამინდის პირობები მოგზაურობის, დასვენების, მკურნალობის, 
სპორტული აქტივობისა და სხვა განსხვავებულია წლის თვეების მიხედვით. 
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სოციალური ფაქტორები განპირობებულია იმით, რომ სასკოლო არდადეგების 
უდიდესი ნაწილი მოდის ზაფხულის თვეებზე. ამიტომ მშობლები ცდილობენ 
თავიანთი შვებულება დაამთხვიონ ამ პერიოდს და დაისვენონ შვილებთან ერთად. 
ტურისტულ მოგზაურობებზე მოთხოვნილებების ზრდა ზაფხულის პერიოდში 
განპირობებულია ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებულ საწარმოების გაჩერების 
პრაქტიკასთან პროფილაქტიკურ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით - ივლისი-
აგვისტო ეს არის შრომისნაყოფიერების თვალსაზრისით ყველაზე არახელსაყრელი 
თვეები. 

მოთხოვნილების სეზონურობაზე მოქმედებენ ფსიქოლოგიური ხასიათის 
ფაქტორები (ტრადიციები, მიბაძვა, მოდა). ტურისტული აქტივობის „მაღალი“ და 
„დაბალი“ პიკები შეიძლება ავხსნათ ტურისტების უმრავლესობის კონსერვატიზმით, 
ანუ დამკვიდრებული აზრით, რომ ზაფხული - შვებულებისათვის ყველაზე 
ხელსაყრელი პერიოდია. 

ტურისტული მოთხოვნილების სეზონური რყევა ნეგატიურად მოქმედებს 
ეროვნულ ეკონომიკაზე. ისინი იწვევენ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის იძულებით 
მოცდენას, ბადებენ სოციალური ხასიათის პრობლემებს. ის გარემოება, რომ 
ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოების დიდი ნაწილი და მისი პერსონალი 
გამოიყენება (იტვირთება) მხოლოდ რამოდენიმე თვით წლის განმავლობაში, ხდება 
მიზეზი პირობით-მუდმივი ხარჯების ხვედრითი წილის ზრდისა ტურისტული 
მომსახურების თვითღირებულებაში. ეს ამცირებს მოქნილი საფასო პოლიტიკის 
გატარების შესაძლებლობას, ართულებს ტურისტული ორგანიზაციების საქმიანობას 
ბაზარზე და ამცირებს მათ კონკურენტუნარიანობას. 

ტურისტული მოთხოვნილების სეზონური უთანაბრობის ნეგატიური შედეგები 
ითხოვენ აღნიშნული მოვლენის შესწავლასა და ორგანიზაციული, ეკონომიური და 
სოციალური ღონისძიებების გატარებას ტურიზმში სეზონური „დაბალი“ და „მაღალი“ 
პიკების შერბილების მიზნით. ამ მიზნთ ტურისტული ორგანიზაციები პრაქტიკაში 
იყენებენ ფასების სეზონურ დიფერენციაციას (ფასების მატება „მაღალი“ პოკების 
დროს, საშუალო ფასები სეზონტაშორის პერიოდში და შემცირებული ფასები ე.წ. 
„მკვდარი სეზონის“ პერიოდში; განსხვავება ტარიფების ზომაში სასტუმროებში, 
გამომდინარე სეზონურობიდან, შეიძლება მერყეობდეს 50%-ის ფარგლებში), 
ტურიზმის იმ სახეების განვითარების სტიმულირებას, რომლებიც ნაკლებად 
განიცდიან სეზონურ რყევებს (მაგ.: საქმიანი, სამკურნალო, კონგრეს ტურიზმი და ა.შ.). 

ტურიზმში სეზონურობის შერბილება დიდ ეკონომიურ ეფექტს იძლევა, ქმნის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ექსპლუატაციის ვადების ზრდას, წლის 
განმავლობაში პერსონალის შრომის გამოყენების ხარისხის ამაღლებას, ტურიზმიდან 
მიღებული შემოსავლების ზრდას. 
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- ტურიზმის გავლენა საზოგადოების ცხოვრებაზე;  

ტურიზმი მრავალგვარად ზემოქმედებს საზოგადოების ცხოვრებაზე, მათ 

მატერიალურ და რეალურ საქმიანობაზე, ღირებულებათა სისტემაზე, საზოგადო-
ებრივ ქცევასა და ინტერესზე. 

რეგიონში, სადაც ტურიზმი ატარებს ტრადიციულ ხასიათს, ამასთან გამო-
ირჩევა სოციალურ-კულტურული აქტივობით,  მაშინ, როდესაც ტურისტების რა-
ოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით მცირეა და ამ ტურისტების 
კულტურული დონე დაახლოებით ადგილობრივის იდენტურია _ არ შეიმჩნევა 
თვითონ ტურიზმის სერიოზული ზეგავლენა. თუმცა ცალკეული განვითარებული 
მრეწველობის რეგიონში ტურიზმის ზრდამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ადეკვა-
ტური ცვლილებები სოციალურ სტრუქტურაში, ბუნებრივ რესურსებში (გარესამ-
ყარო) და ადგილობრივ კულტურაში. ეს გახდა სოციალური ზემოქმედების 
პრობლემების კვლევის მიზეზი კულტურათაშორისი კომუნიკაციის (კულტურების, 
სხვადასხვა კულტურების წარმომადგენლების ურთიერთობის) პროცესში. 

ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ურთიერთობის ხასიათი 
მნიშვნელოვნად განპირობებულია იმით, რომ ერთნიც და მეორენიც წარმოადგენენ 
სხვადასხვა კულტურას (ისტორია, ყოფა-ცხოვრება, განათლება და ა.შ.), მათ შორის 
კონტაქტი ხდება მაშინ, როდესაც ტურისტი ისვენებს, ხოლო ადგილობრივი 
მკვიდრი მუშაობს და ამასთან, ეს კონტაქტი ატარებს დროებით ხასიათს. 

ტურიზმის ზეგავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრებაზე შესაძლე-
ბელია იყოს პოზიტიური და ასევე შეიძლება იყოს ნეგატიური.      

დადებით (პოზიტიურ) ასპექტებს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ: 

- ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა; 

- შემოსავლების (ცხოვრების დონის) ზრდა; 

- ურბანიზაციის პროცესის დაჩქარება, საქალაქო სამსახურების, ინფრა-
სტრუქტურის, კულტურული ორგანიზაციების განვითარება;    

- სოციალური და კულტურული პროცესების დაჩქარება; 

- ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების, ხალხური შემო¬ქმედების, 
რეწვის, ტრადიციების აღორძინება; 

- სასოფლო-სამეურნეო და სხვა ადგილობრივ პროდუქციაზე მოთხოვნი-
ლების ზრდა; 

- ადგილობრივი კულტურის ძეგლების დაცვა და აღდგენა; 

- ბუნებრივი კომპლექსების გაფართოება; 

- რეგიონის ატრაქციულობის ხარისხის ზრდა; 

- კულტურული ცხოვრების დონის ზრდა. 
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უარყოფით (ნეგატიურ) მომენტებს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ: 

- მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების პოლარიზაცია და 
კომერციალიზაცია; 

- არაკვალიფიციური შრომის ხვედრითი წილის ზრდა; 

- საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის (ალკოჰილიზმი, ხულიგნობა, 
პროსტიტუცია) რიცხვის ზრდა; 

- ოჯახური ცხოვრების წესის `ეროზია~ (განქორწინებები, ახლგაზრდობის 
იოლი დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი _ განსაკუთრებით უცხოელე-
ბისადმი); 

- კულტურის კომერციალიზაცია; 

- კონკრეტული ტურისტული მიმართულების თვითმყოფადობის დაკარგვა; 

- შესაძლო კონფლიქტები ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს 
შორის. 

უარყოფითი შედეგები შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ტურიზმის სპონ-
ტანული განვითარებით, წინასწარ მოსამზადებელი პროცესის უგულვებელყოფითა 
და უკონტროლობით. ამიტომ, პირველ რიგში ზრუნვის საგანი უნდა იყოს 
ადგილობრივი მოსახლეობის ადაპტაცია ახალი გარემოებისადმი. ტურის-
ტებისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების საფუძველი შესაძლებელია გახდეს 
ინტერესების კონფლიქტი: ადგილობრივებისათვის `აგრესიის~ საბაბი შეიძლება 
გახდეს ნებისმიერი უთანასწორობა, ის, რომ ტურისტს `შეუძლია~, და მას `არა~; 
რომ `ვიღაცას აქვს~, მას კი `არა~; შესაძლებელია მიზეზი იყოს განსხვავებული 
ღირებულებათა სისტემა (კლასიკური მაგალითი: ჩვენ და რუსები ან იგივე 
ამერიკელები) გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დარგი ქმნის გარკვეულ ილუზიას 
ფულის `იოლად~ შოვნის შესახებ.  

აქედან გამომდინარე, ტურისტული მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 
პროცესმა არავითარი ზიანი არ უნდა მიაყენოს ადგილობრივი მოსახლეობის 
სოციალურ-ეკონომიკურ ინტერესებს, გარე სამყაროს კულტურულ-ისტორიულ 

მემკვიდრეობას და ბუნებრივ რესურსებს. 

აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია ტურიზმის განვითარების 
კომპლექსური პროგრამების შემუშავება-რეალიზაციით და ამ პროცესების მართვის 
თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინებით. ამასთან ხაზგასასმელია ისიც, რომ 
აუცილებელია ტურიზმის ყველაზე ეფექტური განვითარების კრიტერიუმების 
შემუშავება და მათი თანმიმდევრული განხორციელება. 

როგორ უნდა გავიგოთ და გავითავისოთ დღეს ის, თუ რას წარმოადგენს 
მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური ინტერსები - 200-ზე მეტი სახელმწიფო, 
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ხალხები თავისი ორიგინალური, უნიკალური თვისებებით, განსხვავებული 
ხასიათებით, ისტორიითა და ტრადიციებით? შეიძლება თუ არა მოიძებნოს ის, რაც 
აერთიანებს ყველას, აწუხებს ყველას, აინტერესებს ყველას? თუ ამ პრობლემასა და 
მისგან გამომდინარე კითხვებს დავუმატებთ ჩვენი სამყაროს ისტორიულ-
კულტურულ მემკვიდრეობასა და განსაკუთრებით ბუნებრივ რესურსებს, მათ 
მდგომარეობას, მათი დაცვის, შენარჩუნებისა და რეაბილიტაციის ამოცანებს, 
პრობლემა კიდევ უფრო რთულ, ერთი შეხედვით შეიძლება ამოუხსნელ ამოცანებს 
გვისახავდეს. თუმცა კაცობრიობის (ყოველ შემთხვევაში მისი მოაზროვნე ნაწილის) 
ევოლუცია სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ უკიდეურესი გართულების 
პირობებში ხდება შესაბამისი ძალების კონცენტრაცია, აუცილებელი და საჭირო 
გზების გამონახვა. ვფიქრობთ ხაზგასასმელია უმთავრესი - ასე რომ არ მოხდეს, მაშინ 
ჩვენი ცივილიზაცია დაასრულებს თავის არსებობას! აქედან გამომდინარე, უნდა 
ვიფიქროთ და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად შეძლებს როგორც 
ინტელექტუალური, ასევე ეკონომიკური და ნებისმიერი სხვა სახის აუცილებელი 
პოტენციალის კონცენტრაციას. 
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- ეკოლოგია და გარემოს დაცვა - თანამედროვე სამყაროს 
მოტივაციური განაწესი  

მდგრადი განვითარების ახალი დღის წესრიგი მდგრადი განვითარების 
მიზნებზე (SDG) შეთანხმება იმ ხანგრძლივი პროცესის გაგრძელებაა, რომელიც 1972 
წელს სტოკჰოლმში გაეროს  გარემოს კონფერენციით დაიწყო. კონფერენცია მოუწო-
დებდა მსოფლიოს ქვეყნებს, მათ მთავრობებს, დაეცვათ და გაეუმჯობესებინათ 
ბუნებრივი გარემო, რაც არის უმთავრესი ფაქტორი ხალხის კარგად ყოფნისა 
(კეთილდღობის) და ეკონომიკური განვითარებისა. იმავე წელს „რომის კლუბის“ მიერ 
გამოქვეყნდა ბესთსელერი „ზრდის შეზღუდვები“ („Limits to Grouth”), რომელშიც 
პროგნოზირებული იყო 21-ე საუკუნის პრობლემები ბუნებრივი რესურსების 
ამოწურვისა და გარემოს დეგრადაციის შესახებ.  

დრომ დაამტკიცა ამ გათვლების სისწორე: ოცი წლის შემდეგ, 1992 წელს 
გაიმართა გაეროს კონფერენცია გარემოსა და განვითარებაზე, რომელიც ასევე 
ცნობილია „რიოს დედამიწის სამმიტის“ (Rio Earth Summit) სახელით. ამ სამიტზე 
მიიღეს ორი ცნობილი კონვენცია: კლიმატის ცვლილებაზე და ბიოლოგიურ 
მრავალფეროვნებაზე. კიდევ ოცი წლის შემდეგ, 2012 წლის ივნისს, ისევ რიოში 
გაიმართა გაეროს კონფერენცია მდგრად განვითარებაზე, რომელიც არაფორმალურად 
ცნობილია, როგორც რიო+20. დროში დადასტურდა, რომ წარმოჩენილი გლობალური 
სიმპტომები თანდათან ძლიერდებოდა, მაშინდელი დასკვნები საკმაოდ კორექტული 
აღმოჩნდა (მოსახლეობის ზრდა, ნახშირორჟანგის აირების ემისიის ზრდა, 
ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა და ა.შ.).  

გაეროს მდგრადი განვითარების გადაწყვეტის ქსელებმა (SDSN), ცნობილი 
ეკონომისტის და პან გი მუნის მრჩევლის ჯეფრი საქსის ხელმძღვანელო-
ბით  შეიმუშავა მდგრადი განვითარების  10 ძირითადი მიზანი, რომლის 
საფუძველზეც შემუშავდა 2015 წლის სექტემბერში მისაღები საბოლოო 
დოკუმენტი,  სახელწოდებით „გარდავქმნათ მსოფლიო: 2030 წლის დღის წესრიგი 
მდგრადი განვითარებისათვის“. როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, ეს დღის 
წესრიგი არის სამოქმედო გეგმა ხალხის კეთილდღეობისთვის, პლანეტისათვის, ასევე 
უნივერსალური მშვიდობისა და მეტი თავისულებისთვის.  

დოკუმენტში ვკითხულობთ: „მდგრადი განვითარების 17 მიზანი და 169 
ამოცანა, რომელიც დღეს ცხადდება ჩვენს მიერ,  არის ამ ახალი და უნივერსალური 
დღის წესრიგის  ამბიციისა და მასშტაბის დემომონსტრაცია. მიზნები არიან 
განუყოფელი და ინტეგრირებული და აბალანსებენ მდგრადი განვითარების 3 
განზომილებას – ეკონომიკურს, სოციალურს და ეკოლოგიურს“. ამ მიზნებმა და 
ამოცანებმა მომდევნო 15 წლის განმავლობაში უნდა ასტიმულირონ მსოფლიოს 
უმნიშვნელოვანესი მოქმედებები იმ სფეროებში, რომლებიც კრიტიკულია, როგორც 
კაცობრიობისათვის, ისე პლანეტისთვის.  
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მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ კოლონიური ქვეყნებიდან 
დამოუკიდებელი განვითარების გზაზე მხოლოდ ერთეულებმა მიაღწიეს წარმატებას 
და დაიმკვიდრეს ღირსეული ადგილი მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში. 
ნეოკოლონიური პოლიტიკის შედეგად ამ ქვეყნების უმრავლსობა დღესაც რჩება ე.წ. 
ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების რიგში. გაერო-სა და მისი ინსტიტუტების 
ძალისხმევის მიუხედავად, განვითარებადი ქვეყნების ჩამორჩენილობა კვლავ რჩება 
დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთ უპირველეს პრობლემად.  

როგორც გაერო-ს ეგიდით ჩატარებული გამოკვლევები გვიჩვენებს, 
განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ დონეებს შორის გარღვევა 
სულ უფრო იზრდება. ამასთან პროგნოზები ადასტურებს, რომ ამ ქვეყნების 
დახმარების დღემდე მოქმედი საერთაშორისო პროგრამები ნაკლებეფექტიანია და ვერ 
უზრუნველყოფს ჩამორჩენის პროცესის შეჩერებას. ბოლო წლების გლობალურმა 
პოლიტიკურმა პროცესებმა კიდევ უფრო გაამძაფრეს მსოფლიო განვითარების 
პრობლემები, ინდუსტრიული ჩრდილოეთისა და განვითარებადი სამხრეთის 
უთანაბრობისა და გარკვეული დაპირისპირებულობის პრობლემას ახალ ასპექტში 
დაემატა პოსტსოციალისტური აღმოსავლეთის შედარებითი ჩამორჩენის დაძლევის 
საკითხიც. 

გამოიკვეთა გარემოს დაბინძურებისა და ბუნებრივი რესურსების გამოლევის 
გლობალური ხასიათი, სიღატაკის პრობლემის უშუალო კავშირი ამ პრობლემასთან. 
მთელი სიმძაფრით დადგა გარემოს დაცვისა და განვითარების ურთიერთკავშირის 
ახლებურად გააზრების პრობლემა. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს აქტიური 
მუშაობა. მასში ჩართულია როგორც საერთაშორისო, ისე სამთავრობო და 
არასამთავრობო ორგანიზაცები, რელიგიური, ქალთა, ახალგაზრდული, 
პროფკავშირული, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და სხვა მოძრაობები. ყალიბდება 
გლობალური პრობლემების ღრმა ურთიერთკავშირის გაგება, რომელთა გადაჭრა 
შესაძლებელია მხოლოდ მსოფლიო საზოგადოებრიობის ერთიანი ძალისხმევით.  

მოხმარებაზე ორიენტირებული ცხოვრების წესის მიერ დამკვიდრებულმა 
პრინციპმა - „ბუნება უძირო სკივრია საგანძურისა, რომელიც უნდა მოიხმარო“, 
კაცობრიობა მომავალი ცხოვრების ბუნებრივი რესურსებით უზრუნველყოფის 
გლობალური პრობლემის წინაშე დააყენა. ამ პრობლემის გაცნობიერების გზაზე ბოლო 
ათწლეულებში გადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად პრაქტიკული შედეგები 
ჯერჯერობით არ ჩანს. რესურსების უთავბოლო გამოყენების შედეგია არა მარტო მათი 
ამოწურვის საშიშროება, არამედ ბუნების თვითაღდგენის უნარის ამოწურვაც. 
სიმდიდრე და სიღატაკე სხვადასხვაგვარ უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს ბუნებაზე. 
სიმდიდრეს (ჭარბწარმოებასა და ჭარბმოხმარებას) უკავშირდება გარემოს ისეთი 
პრობლემები, როგორიცაა ინდუსტრიული ნარჩენები და სამომხმარებლო ნაგავი, 
ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება. სიღატაკეა მთავარი მიზეზი გარემოს 
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ისეთი პრობლემებისა, როგორიცაა ტყეების გაჩეხვა, საძოვრებისა და ნიადაგის 
ეროზია ზედმეტი დატვირთვის გამო, მდინარეთა აუზების დატბორვა და სხვა. 
ენერგიის დამზოგავ ეფექტურ ტექნოლოგიებზე ხელმიუწვდომლობა აძლიერებს 
აღნიშნულ უარყოფით შედეგებს, მესამე მსოფლიოს ქვეყნები ინდუსტრიალიზაციის 
კვალობაზე გარემოს მზარდი დამბინძურებლები ხდებიან. ამას ხელს უწყობს 
უცხოური ინვესტიციები, რადგან ამ ქვეყნებში გარემოსდაცვითი მექანიზმები 
ნაკლებად მკაცრია ან საერთოდ არ არსებობს.  

მდგრადი განვითარების მიზნები და ამოცანები გლობალური ბუნების და 
უნივერსალური გამოყენებისანი არიან, რადგან ითვალისწინებენ განსხვავებულ 
ეროვნულ თვისებებს, შესაძლებლობებს და განვითარების დონეს და პატივს სცემენ 
ეროვნულ პოლიტიკას და პრიორიტეტებს.  ისინი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელნი 
არ არიან - მათი განხორციელება ინტეგრირებულად უნდა მოხდეს.  

მდგრადი განვითარების მიზნები არის შედეგი მრავალწლიანი გამჭვირვალე 
მონაწილეობრივი პროცესისა, სადაც ისმოდა ყველა დაინტერესებული მხარის და 
ადამიანის ხმა. ეს არის უპრეცენდენტო შეთანხმება მდგრადი განვითარების შესახებ 
193 წევრ ქვეყანას შორის. მიზნებმა მიიღეს მსოფლიოს სამოქალაქო საზოგადოების, 
ბიზნესის, პარლამენტარების და სხვა ადამიანების მხარდაჭერა.  

 

ტურიზმის მდგრადი განვითარება 

როდესაც საუბარია ტურიზმის მდგრად განვითარებაზე, უნდა გვესმოდეს მისი 
არსი; მხედველობაში გვაქვს მისი ძირითადი პრინციპები და მიზნები, აგრეთვე ის 
გარემოება, თუ რა სარგებლიანობის მოტანა შეუძლია მდგრადი ტურიზმის განვითა-
რებას კონკრეტული ობიექტის, სოფლის, ქალაქის, რაიონისა და მთელი ქვეყნისათვის. 

მდგრადი განვითარების საფუძველს წარმოადგენს ეკოლოგიური, სოციო-
კულტურული და ეკონომიკური მდგრადობა. ადამიანის უუნარობას, ჰარმონიულად 
შეუთავსოს თავისი საქმიანობა გარემომცველ სამყაროს, შეაქვს საფუძვლიანი 
ცვლილებები პლანეტარულ სისტემაში. მრავალი მათგანი უშუალოდ ემუქრება თვით 
სიცოცხლეს დედამიწაზე. აუცილებელია ამ ახალი რეალობის აღიარება, 
რომლისაგანაც ვერ გაიქცევი და საჭიროა მისი მართვის სწავლა („ჩვენი საერთო 
მომავალი“ - გაერო-1987). 

მდგრადი განვითარება ცვლილებების უწყვეტი პროცესია, რომლის ჩარჩოებშიც 
მიმდინარე რესურსების გამოყენება, ინვესტიციების განხორციელება, ტექნიკური 
პროგრესი, ინსტიტუციონალური სიახლეები შეესაბამება როგორც მიმდინარე, ასევე 
მომავლის მოთხოვნებს. 
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ბუნების დაცვის მსოფლიო კავშირის განსაზღვრებით „მდგრადი განვითარება“ 
არის პროცესი, რომლის ჩარჩოებშიც განვითარების პროცესი რესურსების ზიანის 
მიუყენებლად და მათი განადგურების გარეშე მიმდინარეობს. ეს, როგორც წესი, 
მიიღწევა რესურსების ისეთი მართვით, რომლის დროსაც შესაძლებელია მათი 
განახლება ისეთივე ტემპით, როგორითაც ისინი მოიხმარებიან ან რესურსების ნელა 
განახლებადი პროცესი იცვლება სწრაფად განახლებადით. ასეთი მიდგომის დროს 
რესურსების გამოყენებას შევძლებთ როგორც ჩვენ, ასევე მომავალი თაობები~. 

არსებობს მდგრადი განვითარების სამი ფუნდამენტური პრინციპი: 

1. ეკოლოგიური მდგრადობა - რაც უზრუნველყოფს განვითარების 
შეთავსებას საბაზო ეკოლოგიური პროცესების, ბიოლოგიური 
მრავალფეროვნებისა და ბიოლოგიური რესურსების დაცვა-აღდგენის 
პროცესისადმი; 

2. სოციალური და კულტურული მდგრადობა - რაც უზრუნველყოფს ისეთ 
მდგრადობას, რომლის დროსაც განვითარება ხელს უწყობს ადამიანების 
მხრიდან კონტროლის ზრდას მათი ცხოვრებისადმი/სიცოცხლისადმი, 
მათივე კულტურასთან და ღირებულებებთან ერთად, რომლებსაც ეხება ეს 
განვითარება, და ამასთან, ინარჩუნებს და ამტკიცებს ადგილობრივ 
თვითმყოფადობას; 

3. ეკონომიკური მდგრადობა - რაც უზრუნველყოფს განვითარების 
ეკონომიკურ ეფექტურობას და ისეთ მდგომარეობას, რომლის დროსაც 
რესურსების მართვის შერჩეული მეთოდი იძლევა საშუალებას, რომ იგი 
მომავალმა თაობებმაც გამოიყენონ. 

მდგრადი ტურიზმი ეკონომიკური განვითარების ისეთ მოდელს ეწოდება, 
რომლის მიზანია:  

-    ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება; 

-    ვიზიტორთა სასიამოვნო გარემოთი/შთაბეჭდილებებით უზრუნველყოფა; 

-  გარემომცველი სამყაროს  ხარისხის შენარჩუნება, რომელიც უშუალო გავლენას 
ახდენს როგორც ჩამომსვლელზე, ისე ადგილობრივ მოსახლეობაზე. 

მდგრადი ტურიზმი: 

- ხელს უწყობს ტურიზმის ზემოქმედების გზების გაგებას ბუნებრივ, 
კულტურულ და სოციალურ სფეროებზე; 

- ხელს უწყობს შემოსავლებისა და ხარჯების სამართლიან განაწილებას. 
ქმნის სამუშაო ადგილებს უშუალოდ ადგილობრივ ტურიზმსა და მის 
მონათესავე სფეროებში; 
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- ხელს უწყობს მომგებიანი ადგილობრივი დარგების განვითარებას - 
სასტუმროები და სხვა რეკრეაციული ობიექტები, რესტორნები და კვების 
ობიექტები, სატრანსპორტო სისტემები, ხალხური რეწვა და 
საექსკურსიო-საინფორმაციო საქმე; 

- ხელს უწყობს რეგიონში უცხოური ვალუტის შემოსვლას და 
ადგილობრივ ეკონომიკაში კაპიტალის დაბანდებას, ადგილობრივი 
ეკონომიკის დივერსიფიკაციას, განსაკუთრებით სასოფლო რაიონებში, 
სადაც  დასაქმებას შეიძლება ჰქონდეს სეზონური ან შემთხვევითი 
ხასიათი; 

- მოითხოვს სივრცით გეგმარებასა და ზონირებას, რომელიც შეესაბამება 
ადგილობრივი ეკოსისტემის გამტარუნარიანობას; გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში რთავს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელს; 

- ხელს უწყობს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებას; 

- ქმნის რეკრეაციულ ობიექტებს, რომლებით სარგებლობა შეუძლიათ 
როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებს, ასევე ტურისტებს; 

- ბუნებრივი ტურიზმი ხელს უწყობს იმ მიწების პროდუქტიულ 
გამოყენებას, რომელთაც არა აქვთ სასოფლო-სამეურნეო მნიშვნელობა; 

- კულტურული ტურიზმი ხელს უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის 
თვითშეგნების ამაღლებას; 

- ეკოლოგიურად მდგრადი ტურიზმი ნათლად გვიჩვენებს ბუნებრივი და 
კულტურული რესურსების დიდ მნიშვნელობას სოციალ-ეკონომიკური 
განვითარების საქმეში და ხელს უწყობს მის დაცვას. 

ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ განსაზღვრულია ტურიზმის 
მდგრადი განვითარების შემდეგი პრინციპები: 

ა. რესურსების მდგრადი მოხმარება - ბუნებრივი, სოციალური და 
კულტურული რესურსების დაცვა და მდგრადი მოხმარება ხანგრძლივი 
და წარმატებული საქმიანობის საწინდარია; 

ბ. ტურისტულ ტერიტორიებზე დატვირთვისა და ნარჩენების შემცირება - 
რესურსების მოხმარების რეგულირება და ნარჩენების შემცირება ხელს 
უწყობს ტურისტული პროდუქტის ხარისხის ზრდას და ამასთან ერთად 
ამცირებს ბუნების კონსერვაციის ხარჯებს; 

გ. ბუნებრივი და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნება - 
ბუნებრივი და კულტურული მრავალფეროვნება ტურისტული 
საქმიანობის წარმატებისა და მიმზიდველობის განმსაზღვრელი 
ფაქტორია; 
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დ. ტურიზმის ინტეგრირება დაგეგმვის პროცესში - ტურიზმის 
განვითარების ინტეგრირება გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 
საკითხების დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფს ტურისტული 
საქმიანობის წარმატებას; 

ე. ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდაჭერა - ტურიზმი ხელს უწყობს 
ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას, ითვალისწინებს გარემოზე 
(ზოგადად რესურსებზე) მიყენებული შესაძლო ზიანის კომპენსაციას, 
თავის მხრივ იცავს და ამცირებს ბუნებრივ გარემოზე უარყოფით 
ზემოქმედებას; 

ვ. ადგილობრივი მოსახლეობის თანამონაწილეობა - ადგილობრივი 
მოსახლეობის (თემის) თანამონაწილეობას არა მარტო ეკონომიკური 
სარგებელი მოაქვს, არამედ გაცილებით უფრო საინტერესოსა და 
მიმზიდველს ხდის ტურისტულ პროდუქტს; 

ზ. კონსულტაციები და თანამშრომლობა - კონსულტაციები და 
თანამშრომლობა ხელს უწყობენ დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტს; 
ადგილობრივი თემების, ადმინისტრაციისა და ტურისტული 
ინდუსტრიის წარმომადგენლების შესაძლო ინტერესების 
კონფლიქტების თავიდან აცილებას; 

თ. პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება - ტურიზმში დასაქმებული 
ადამიანების პროფესიული ტრენინგების მიზანია ვიზიტორთა 
მომსახურებისა და საერთოდ სერვისის დონის მუდმივი 
გაუმჯობესების, მომსახურების ოპერატიულობისა და მაღალი 
ხარისხის უზრუნველყოფა; 

ი. მარკეტინგი - სტუმართა (სავარაუდო ვიზიტორთა) რეგულარული 
უზრუნველყოფა სრული და ობიექტური ინფორმაციით ადგილობრივი 
ბუნებრივი და კულტურული (ისევე როგორც სოციალურ-
პოლიტიკური) გარემოს შესახებ, სტუმართა მხრივ ინტერესის, 
პატივისცემისა და კმაყოფილების განმსაზღვრელი ფაქტორია; 

კ. კვლევა და შეფასება - ტურისტული ინდუსტრიის ეფექტური 
მონიტორინგი და სრულფასოვანი საინფორმაციო ბაზა პრობლემათა 
დროული გადაჭრისა და ეფექტური ოპერირების აუცილებელი 
პირობაა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი და კულტურული 
გარემოსა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. 

-  თანამედროვე ტურისტები - გადაადგილების უმთავრესი მოტივატორები 
- ტიპოლოგია 



564
 

 

თანამედროვე მსოფლიოში დინამიურად იზრდება (მიუხედავად მიმდინარე 
კატაკლიზმებისა) როგორც ტურისტების, ასევე მიმღები ქვეყნების რიცხვი. 
ტურისტის ახალ გარემოში (ქვეყანა, საზოგადოება, ჯგუფი) ადაპტაციის პროცესში 
დიდი მნიშვნელობა აქვს მის პირად თვისებებს. ტურისტული ტიპოლოგიის 
შესაბამისად შესაძლებელი გამოვყოთ ოთხი (4) ტურისტული როლი:  

1. ორგანიზებული მასობრივი ტურისტი _ მარშრუტი მისთვის წინასწარ 
ყალიბდება. ძირათადად იძენს ̀ პაკეტ-ტურებს~ და მას აღიქვამს როგორც 
საქონელს, რომელიც იყიდება; მოგზაურობის დროს არ იღებს არავითარ 
გადაწყვეტილებას (პროგრამა მისთვის ნორმაა); ურჩევნია `ნაცნობი 
გარემოს~ მაქსიმუმი და `მოულოდნელი სიახლის~ შედარებით 

მინიმუმი;    

2. ინდივიდუალური ტურისტი _ მარშრუტი მისთვისაც წინასწარ არის 
დაგეგმილი, თუმცა არა მთლიანად და სწორედ ეს არის განსხვავება, იგი 
ნაწილობრივ მონაწილეობს ტურის ფორმირებაში, აკონტროლებს 
მგზავრობის დროს და მარშრუტს, არ არის შეზღუდული ე.წ. ̀ ჯგუფური~ 
ინტერესებით, ყველა მომსახურებას იღებს უშუალოდ ტურისტული 
ორგანიზაციისაგან. დომინანტი აქაც `ნაცნობი გარემოა~ თუმცა ნაკლები 
მნიშვნელობით;  

3. ტურისტი-მკვლევარი _ დამოუკიდებლად გეგმავს და თვითონვე 
უკეთებს ორგანიზებას მოგზაურობას, თავს არიდებს ტრადიციულ 

ტურისტულ მარშრუტებს, თუმცა საჭიროებს კომფორტს 
(მოგზაურობისას) როგორც ნებისმიერი ტურისტი; იგი აუცილებლად 

უახლოვდება ადგილობრივ მოსახლეობას; დომინირებს ̀ სიახლე~, თუმცა 
ინტერესით უბრუნდება `ნაცნობ გარემოსაც~. 

4. მოხეტიალე ტურისტი _ უარყოფს ყველაფერს `ნაცნობს~, მათ შორის 
ტურისტული კომპანიების მომსახურებას, რამდენადაც საყოველთაოდ 

მიღებულ ტურიზმს თვლის ნაკლებსაინტერესოდ; იგი ყველაფერს 
აკეთებს დამოუკიდებლად და მხოლოდ საკუთარ შესაძლებლობებზე 
აკეთებს აქცენტებს; მას არა აქვს ზუსტი მარშრუტი, ქრონომეტრაჟი, 
მოგზაურობის ზუსტი მიზანი. იგი მთლიანად არის ჩაფლული 
ადგილობრივ კულტურაში და ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური 
შედეგები. სრული დომინანტია `სიახლე~. 

პირველი ორი კატეგორიის ტურისტებისა და ორგანიზებული ტურიზმის 
ურ¬თიერთობა ინსტიტუციონირებულია. რაც შეეხება შემდეგ ორს _ არა. 
მასობრივი ტურიზმი ინსტიტუციონირებულია _ ტურკომპანიები თავის თავზე 
იღებენ მომ¬სა¬ხურების მთელ პაკეტს ტურის დასაწყისიდან _ დასასრულამდე. 
ორგანიზებული ტურიზმი `სიახლეს~ გთავაზობთ ისე, რომ არ იგრძნოთ რაიმე 
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დისკომფორტი _ ყველაფერი დაგეგმილია და კონტროლს ექვემდებარება. 
ტურისტისთვის იქმნება თავგადასავლის ილუზია, რომელშიც პრაქტიკულად 

გამორიცხულია ყოველგვარი რისკი და გაუთვალისწინებელი 
(არასტანდარტული\არასაშტატო) გარემოება. ეს მიიღწევა ორი გზით: 

ა) ატრაქციული ელემენტების ტრანსფორმაციით; 

ბ) ტურისტული მომსახურებისა და ობიექტების სტანდარტიზაციით. 

ყველა რეგიონს აქვს გარკვეული რესურსი ატრაქციული ელემენტებისა 
(ღირშესა¬ნიშ¬ნაობები), რაც იზიდავს ტურისტებს; ისინი შეიძლება იყონ 
ბუნებრივი, ისტორიულ-არქიტექტურული, ხელოვნური. მასობრივი ტურიზმის 
თავისებურებაა ამ ძეგლების აუცილებელი მონახულება. არსებობს ბუნებრივი 
ღირსშესანიშნაობების ტრანსფორმაციის ტენდენცია _ საინტერესო ობიექტები 
გარდაიქმნებიან ეროვნულ პარკებად, ადგილობრივი ზეიმები (სამოქალაქო, 
საკულტო) გარდაიქმნება უფრო კოლორიტულ (თეატრალიზებულ) 

წარმოდგენებად, რათა დააინტერესოს ტურის¬ტები (ჩაერთონ, გახდნენ 
ღონისძიების მონაწილე). 

როდესაც აღნიშნული ტრანსფორმაცია მასობრივ ტურიზმს ავსებს `ახლის~ 
ელემენტებით, ტურისტული მომსახურებისა და ობიექტების სტანდარტიზაცია 
რჩება `ძველ ნაცნობად~. ჩამორჩენილმა ქვეყანამაც კი, თუ ფიქრობს ტურიზმის 
განვითარებაზე, უნდა შექმნას მსოფლიო სტანდარტების დონის ინფრასტრუქტურა 
(გზები, კავშირგაბმულობა), თუმცა, ამასთან ერთად, არ უნდა დაკარგოს 
ადგილობრივი კოლორიტი _ ის რაც იზიდავს ტურისტებს. 

ტრანსფორმაციასა და სტანდარტიზაციას გააჩნია გარკვეული ნეგატიური 
მხარე: 

1. საერთოდ იკარგება ან სტანდარტის დონეზე ჩამოდის ღირსშესანიშნაო-ბის 
ინდივიდუალობა, რის შედეგადაც ბევრი მათგანი კარგავს მნიშვნელობას 
ადგილობრივ დონეზეც კი; 

2. ვრცელდება ისეთი მოვლენა, როგორიცაა `ტურისტის იზოლიაცია~, რაც 
განპირობებულია ისეთი ობიექტების მშენებლობით, რომელიც 
გათვალის¬წინებულია მხოლოდ ტურისტებისათვის. 

მასიური ტურიზმის დროს აღნიშნული გარემოება კიდევ უფრო მძიმდება 
იმით, რომ ტურისტმა არ იცის ადგილობრივი ენა, ვერ `ეხება~ ადგილობრივ 
კულტურას და სახლში ბრუნდება ილუზორული შთაბეჭდილებით. 

ტურისტი-მკვლევარი და მოხეტიალე ტურისტი ამ დშემთხვევაში მომგებიან 
როლში არიან. ისინი, საკუთარი რისკის ფასად, გაცილებით ღრმად და 
საფუძვლიანად ეცნობიან ქვეყანასა და ხალხს, რომელშიც ჩავიდნენ. მკვლევარი 
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ცდილობს გაეცნოს და შეისწავლოს ყველაფერი, იგი გზას უხსნის მასობრივ 
ტურიზმს. 

მკვლევარისაგან განსხვავებით მოხეტიალე ტურისტი გარკვეული ფენომენია, 
რომელიც ძველ მოხეტიალეებს ჰგავს: იგი ეძებს უცნობ გარემოს და პირდაპირ 
კონტაქტებს ადამიანებთან, მოგზაურობს ყოველგვარი წინასწარი მარშრუტისა და 
რეგლამენტის გარეშე. არ მოითხოვს კომფორტს და საკუთარი მწირი 
მატერიალური შესაძლებლობებით კმაყოფილდება; გადასაადგილებლად იყენებს 
ყველაფეს რაც მოძრაობს, განსაკუთრებით ბევრს დადის ფეხით. იგი შეიძლება 
განვიხილოთ, როგორც მასობრივი ორგანიზებული ტურიზმის ოპოზიცია. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ტიპოლოგიის 
საფუძველს ტურიზმში წარმოადგენს ურთიერთდამოკიდებულება `ძველსა~ და 
`ახალს~ შორის. 

ტურიზმი სერიოზულ ზემოქმედებას ახდენს რეგიონზე, სადაც ის 
ვითარდება. საყურადღებოა, რომ ზემოქმედების ხარისხი დამოკიდებულია 
ტურისტული როლის ფორმასა და ტიპზე. ტურისტული მოთხოვნილებისადმი 
შეგუების თვალსაზრისით ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს 
ინსტიტუციონირებული ტურისტული ფორმები. სწორედ მისთვის იქმნება 
ტურისტული ინფრასტრუქტურა, მატერიალური ბაზა, დამატებითი ატრაქციული 
ობიექტები და ა.შ. არაინსტიტუციონირებულ ფორმებს ამ შემთხვევაში ნაკლები 
მნიშვნელობა ენიჭებათ. 
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- XXI საუკუნის ტურისტი - აქტივობისა და ინტერესების განმსაზღვრელი 
ფაქტორები 

ტურისტული აქტივობის განმსაზღვრელი გარე ფაქტორები 

ტურისტული აქტივობა დამოკიდებულია გარკვეულ ფაქტორებზე, 
რომლებიც ზოგჯერ პირდაპირ არ არიან ტურიზმთან დაკავშირებული, მაგრამ 
ზემოქმედებენ ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნილების მოცულობასა და 
ფორმაზე. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის (მტო) ექსპერტები გამოყოფენ გარე 
(ეგზოგენურ) ფაქტორებს, რომლებიც იძლევიან ტურიზმის განვითარების 
მიმართულებას და ფორმირებას უკეთებენ ტურისტული ნაკადების 
მიმართულებას. კერძოდ:      

- დემოგრაფიული და სოციალური ცვლილებები; 

- ვაჭრობის განვითარება; 

- ცვლილებები პოლიტიკაში, საკანონმდებლო, მარეგულირებელ 

სფეროში; 

- ეკონომიკური და ფინანსური ცვლილებები; 

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და საინფორმაციო 
უზრუნველყოფის სფეროს მდგომარეობა; 

- მოგზაურობის უსაფრთხოება. 

დემოგრაფიული და სოციალური ცვლილებები _ ძირითადად მჟღავნდება 
იმაში, რომ იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც გამოყოფს ფულსაც და დროსაც 
მოგზაურობისათვის. ძირითად დემოგრაფიულ და სოციალურ ცვლილებებს 
განეკუთვნება: 

- მოსახლეობის დაბერება; 

- მომუშავე ქალების რიცხვის ზრდა; 

- გვიანდელ ასაკში დაქორწინების ტენდენცია; 

- მარტოხელა ადამიანების ხვედრითი წილის ზრდა; 

- უშვილო ოჯახური წყვილების რაოდენობის ზრდა მოსახლეობის 
საერთო რაოდენობაში; 

- ოჯახური შემოსავლების ზრდა; 

- ანაზღაურებული შვებულების ხანგრძლივობის ზრდა; 

- იმიგრაციული შეზღუდვების აშესუსტება; 

- პენსიაზე გასვლის ასაკობრივი ცენზის დაწევის ტენდენცია; 

- ტურტიზმის შესაძლებლობების გაგების (გააზრების) ზრდა. 
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დაბერება _ ჩვენი ფაქტორიც არის! აქ ორი ელემენტია: შობადობის 
შემცირება (მიზეზთა სხვადასხვაობით) და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა. 
აღსანიშნავია, რომ 50_60 წლის ასაკის ადამიანების ტურისტული აქტივობა 
მკვეთრად იზრდება ( მოტივი _ `კიდევ ერთხელ ნახონ ქვეყანა~). 

ყველა ზემოთაღნიშნული ფაქტორი გარკვეულად ზემოქმედებს 
ტურისტული პროდუქტის ხასიათსა და ფორმაზე _ ამდენად ტურკომპანიებმა 
უნდა შეძლონ ადეკვატური პროგრამების შემუშავება. 

რაც შეეხება იმიგრაციული ფაქტორების შემცირებას: მტო-ს მონაცემებით 2010 

წლისათვის მესამე სამყაროს ქვეყნებში მუშა ძალის ოდენობა გახდება 700 მილიონი 
კაცი, მაშინ, როდესაც ახალგაზრდების რაოდენობა ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებში 
ძველ დონეზე (1995-98) დარჩება და შემცირდება კიდეც. ამდენად ამ ქვეყნებში 
გაიზრდება მოთხოვნილება სამუშაო ძალაზე ეკონომიკის ტემპების ზრდის 
მაჩვენებლების შენარჩუნების მიზნით. ტურიზმის განვითარებაზე ეს შეიძ¬ლება 
შემდეგი სახით აისახოს:  

- გაიზრდება მუშა-მიგრანტების მოგზაურობის რიცხვი; 

- გაჩნდება ტურპროდუქტი, რომელიც გათვლილი იქნება სპეციფიურ 
ეთნიკურ ჯგუფებზე. 

ეკონომიკური და ფინანსური ცვლილებები _ ტურიზმი ძალზე მგძნობიარეა 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ფაზებისადმი (აღმავლობა, დაცემა), 
სავა¬ლუ¬ტო კურსის ცვალებადობასა და სხვა, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ 
სწორედ ტურიზმს, ვიდრე სხვას, აქვს სწრაფი ადაპტირების (სახეცვლილების, 
აღდგენის) უნარი. ხშირად იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ესა თუ ის მოვლენა 
ობიექტურად ტურიზმის შემაფერხებლად გვევლინება (მაგ.: ტერორიზმი), მეორე 
წუთში, თვით მისი ტარგიკული შედეგებიც კი ტურისტული ინტერესის ზრდის 
ფაქტორი ხდება (კლასიკური მაგალითია: 11 სექტემბრის აშშ-ს ტრაგედია – 

განსაკუთრებით ნიუ იორკი). 
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- ტურისტული ადგილი (ობიექტი) და მისი როლი ტურისტული 
მოგზაურობის მოტივაციაში 

ტურისტული დანიშნულების ადგილი არის ტურისტის მოგზაურობის 
მიზანი. მიღების შესაძლებლობების შესაბამისად ისინი იყოფიან ორ კატეგორიად: 

1. დიდი ქალაქი, რომელიც იღებს ტურისტების დიდ რაოდენობას და, 
ამას¬თან ერთად არ განიცდის მავნე ზემოქმედებას და არ კარგავს 
თავის ტურისტულ ხიბლს; 

2. ტერიტორია, რომელსაც აქვს ტურისტების მიღების შეზღუდული 
შესაძლებლობა. 

აქვეა გასათვალისწინებელი აღნიშნული ტერიტორიების მდგრადი 
განვითარების პრობლემები, რომლებიც ტურისტების მიღების რაოდენობასაც 
არეგულირებს. 

ტერიტორიის დაცვისათვის დაჯერების გარკვეული დონის უქონლობა 
იწვევს ტურისტების ჩამოსვლის პროცესის ინტენსივობის შემცირებას. 
ტურპროდუქ¬ტის პოტენციური მომხმარებლები, ამ დროს, მიდიან სხვა 
ადგილებში და იქ ქმნიან ტურისტული დანიშნულების ახალ ადგილებს.  

ტურისტების გადაადგილების პროცესის ზრდა და ინტენსივობა ხელს უწ-
ყობს ტურისტული დანიშნულების ახალი ადგილების შექმნას. მგზავრობა 
(მოგზაურობა) როგორც ნებაყოფლობითი აქტი, შეიცავს ორ საკონტროლო 
წერტილს 

- გამგზავრების პუნქტი, და 

- ჩასვლის ადგილი. 

გამგზავრების პუნქტი, როგორც სასტარტო წერტილი, ქმნის (უნდა ქმნიდეს) 
კლასიკურ ტურისტულ მოტივაციას _ ძალების აღდგენისა და ფსიქოლოგიური 
მოშვების, აქტიური დასვენების მოთხოვნილებას. 

ჩასვლის ადგილი, როგორც სასტარტო წერტილი, არ ითვალისწინებს 
არჩე¬ვანის ელემენტს, და ტურისტული დანიშნულების ადგილი იღებს 
სავალდებულო ხასიათს. ამ შემთხვევაში მოტივი ერთია და ის წარმოადგენს 
ტურისტების მიღების ადგილს.  

ცხოვრების წესის  დივერსიფიკაცია  აფრთოებს ტურისტული მოტივების 
სპექტრს. ტურისტული მოტივაციისა და ახალი ტურისტული ადგილის 
წარმოშობის ურთიერთკავშირი ვლინდება შემდეგი სახით: 
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 შვებულების გატარების სხვადასხვა კონცეფციური აქცენტი კულტურაზე, 
აქტიურ დასვენებაზე, ბუნებასთან კავშირზე, განსაზღვრავს ახალი 
ტურისტული ადგილების წარმოჩენას; 

 ეკონომიკური (პოლიტიკური, სამეცნიერო, პროფესიული) საქმიანობა 
იზიდავს სპეციალისტებისა და კერძო პირების დიდ რაოდენობას 
გარკვე¬ული ტურისტული დანიშნულების ადგილზე (მაგ.: დავოსი). ამ 
გადაადგი¬ლე¬ბებს შეიძლება ვუწოდოთ `იძულებით~ გადასვლა ახალ 

ტურისტულ ადგილზე, სადაც ტარდება კონფერენციები (კონგრესები, 
საქმიანი შეხ¬ვედრები და ა.შ.); 

 სპორტული მოვლენები და კულტურული ღონისძიებები თავს უყრის 
მონაწილეებსა და მაყურებლებს ტურისტული დანიშნულების გარკვეულ 

ადგილზე (სადაც ტარდება ღონისძიება), სადაც მოტივაციის არჩევანი 
შესაბამისად მრავალფეროვანია. 

ტურისტული დანიშნულების ახალი ადგილი უნდა ფლობდეს შესაბამის 
რესურსულ პოტენციალს, როგორც ბუნებრივს, ასევე ხელოვნურს, ისტორიულ-

არქიტექტურულს. ტურისტების მოზიდვის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი ახალი 
ადგილისათვის არის მისი ინდივიდუალური მხარე (განუმეორებლობა). 

ზოგი ახალი ადგილები წარმოიშობიან სტიქიურად, გარკვეული მოვლენების 
შედეგად (ჩვენს მაგალითზე – დმანისი, სიონი და ა.შ.). ბევრი, ტურისტისათვის 
უცნობი ადგილი საინტერესოა ისეთი მოვლენებითა და ღონისძიებებით, რაც 
მიიქცევს საზოგადოების ყურადღებას, თუ ისინი გახდება ცნობილი. ამასთან 
აუცილებელი იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის ადეკვატური მომზადება ამ 
ღონისძიებების ტურიზმის სამსახურში ჩაყენებისათვის (ჩვენი მთისა და ბარის 
დღეობები, რომლებიც სამწუხაროდ ძირითადად ̀ ღრეობაში~ იზრდება და სწორედ 

აქ მთავრდება პოზიტივი – შესაბამისად ტურიზმიც). 

ტურისტული დანიშნულებს ადგილის ძირითადი ელემენტებია: 

1. გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა – რიგ შემთხვევებში თვითონ ხდება 
მოგზაურობის მოტივი; 

2. კლიმატი, ფლორა, ფაუნა; 

3. დაშორება იმ ზონიდან, საიდანაც იღებს ტურისტებს – (სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურა) 

ტურისტული ადგილის ხასიათი ბევრად არის განპირობებული 
ადგილობრივი მაცხოვრებლების ცხოვრების დონით. მათი სოციალურ-
ეკონომიკური და ყოფითი მდგომარეობა ბევრად განაპირობებს ზოგადი 
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კულტურისა და სერვისის იმ დონეს, რაც შეეთავაზებათ ტურისტებს. 
გასათვალისწიინებელია ისიც, რომ ტურისტული დანიშნულების ადგილის გაჩენა 
შესაძლებელია გახდეს ჩამორჩენილი რეგიონის გამოცოცხლებისა და ეკონომიკური 
ზრდის ფაქტორი. 

დადებითი როლის თამაში რეგიონის მდგომარეობაზე შესაძლებელია 
შემდეგ ვარიანტებში: 

1. თუ რეგიონში არ იქმნება სხვა, მისთვის უფრო ხელსაყრელი საქმიანობის 
სფერო; 

2. თუ ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარება არ შეუქმნის 
პრობლემებს არსებულ ინფრასტრუქტურასა და ცხოვრების წესს; არ 
დააზიანებს გარემოს და სოციალურ-კულტურულ სფეროს; 

3. თუ საქმიანობის სხვა სფეროები არ შეუქმნინიან პრობლემებს ტურის-
ტული განვითარების ადგილს საერთო განვითარებაში. 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის შექმნისას აუცილებელია ტერიტო-
რიის პოტენციალის (კულტურული, ისტორიული, ბუნებრივი და ა.შ.) გონივრული 
გამოყენება. მიზანშეუწონელია ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილის 
შექმნა მხოლოდ შვებულებებისა და დასვენების დღეებზე ორიენტირებაში. იგი 
იქნება სეზონური და შესაბამისად არა (ნეკლებ) რენტაბელური. აუცილებელია 
ისეთი მოტივების (იძულებითი ხასიათის) მონახვაც (ჯანდაცვა, საქმიანი ვიზიტები 
და ა.შ.), რაც მოგვცემს საშუალებას ტურისტულმა ადგილმა ფუნქციონირება 
გასწიოს მთელი წლის განმავლობაში. 

ტურისტული დანიშნულების ახალი ადგილის წარმოშობამ დაგეგმილი 
როლი უნდა ითამაშოს რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პროცესზე. ამდენად 

ტურისტული ნაკადების გადანაწილების საერთო სტრატეგია უნდა 
ითვალის¬წინებ¬დეს შემეგ ორ ვარიანტს: 

1. რეკლამის აქტიური გამოყენება (როცა იქმნება სრულიად ახალი 
ადგილი); 

2. ახალი ადგილის გაჩენა ძირითადი ტურისტული მარშრუტის გასწვრივ. 

 ახალი ტურისტული ადგილის განვითარების სტრატეგიის ფორმები 
ეყრდნობა 2 მთავარ პრინციპს: 

 მოდელი, რომელიც წარმატებული იყო `გასულ წელს~ (სხვა ადგილზე) 
არ არის აუცილებელი წარმატების გარანტია; 

 ახალი ტურისტული დანიშნულების ადგილი უნდა განვითარდეს ისეთი 
სახით, რომ იგი ზუსტად და მოქნილად რეაგირებდეს ტურიზმში 
მიმდინარე მოტივაციურ ცვლილებებზე. 
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ამ პრინციპებს საფუძვლად უდევს ერთი ფაქტორი – მოთხოვნილების 
მუდმივი ცვალებადობა ტურისტულ პროდუქზე. ამდენად ახალი ტურისტული 
ადგილის სტრატეგიაში უნდა აისახოს იმ მოთხოვნათა აუცილებელი 
დაკმაყოფილების შესაძლებლობა, რასაც ვერ უზრუნველყოფს ტრადიციული 
(არსებული) ინფრასტრუქტურა. 

ახალი ტურისტული ადგილის გეგმარების დროს აუცილებელია 
ყოვლისმომცველი და ზუსტი მარკეტინგული ანალიზის გაკეთება – რა კეთდება, 
ვისთვის, რისთვის და ა.შ. 
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დასკვნა 
 

ჩვენო ახალგაზრდა მეგობრებო, დავასრულეთ საუბრები, რომელთა 
დახმარებითაც, ჩვენი აზრით (და გვერწმუნეთ - არა ერთი წელი მოვახმარეთ როგორც 
დარგის შესწავლას, ასევე პედაგოგიურ საქმიანობას), გარკვეული აზრი უნდა 
ჩამოგიყალიბდეთ თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ 
ბიზნესზე, მის პოზიტივსა და ნეგატივზე, სირთულესა და სიმარტივეზე, მის 
მნიშვნელობაზე როგორც ერთი, კონკრეტული ადამიანისათვის, ასევე 
მუნიციპალიტეტის, რეგიონის, სახელმწიფოებისა და ზოგადად ჩვენი 
პლანეტისათვის. თუმცა მანამ საბოლოოდ შევაჯამებდეთ ყველაფერს, შევაჯამოთ 
წინამდებარე თავი. 

თქვენთვის უკვე ნათელია, რომ ტურისტული მოგზაურობა თავის საფუძველში 
შეიცავს მოტივაციას, რომელიც განსაზღვრავს ადგილს, ტურიზმის სახეს, საქმიანობის 
ფორმას და ა.შ. მოტივაცია, როგორც ერთ-ერთი ფუნდამენტალური მახასიათებელი, 
აქტიურად მოქმედებს ტურისტის ქცევით ინიციატივებზე. 

მოტივების ცოდნა აუცილებელია ტურისტული პროდუქტის დაგეგმვა-
დამუშავების პროცესში ჩართული ტურისტული კომპანიებისა და კონკრეტული 
სპეციალისტებისათვის, რათა ტურისტულ ბაზარზე გავიტანოთ ის პროდუქტი, 
რომელსაც „იმ ადგილზე“ და „იმ დროს“ ელიან. 

როგორც დავინახეთ, მოტივაციაზე მოქმედებენ (როგორც პირდაპირ, ასევე 
ირიბად) სხვადასხვა ფაქტორები, რომელთა ცოდნა და გათვალისწინება 
აუცილებელია. არის გარკვეული მასა ადამიანებისა, რომლებიც არ მოგზაურობენ. იმ 
მიზეზების გარკვევა, რაც იწვევს აღნიშნულ გარემოებას, კვლევისა და ანალიზის 
საფუძველზე ადექვატური ტურისტული პროდუქტის შექმნა და სათანადო 
შეთავაზება - ეს, დღევანდელ გადაჯერებულ ტურისტულ ბაზარზე, საკუთარი 
სეგმენტის პოვნის ტოლფასი ქმედებაა. 

რესურსული პოტენციალი (კულტურული, ბუნებრივი, ისტორიული და ა.შ.) 
რომელიც გააჩნია ტერიტორიულ ერთეულს, მისი შემდგომი განვითარების 
(ეკონომიური, სოციალური და ა.შ.) საფუძველი შეიძლება გახდეს; სწორედ ამიტომ 
აუცილებელია როგორც საზოგადოების მომზადება, ასევე ამ პოტენციალის 
ტურისტულ პროდუქტად ქცევა და ბაზარზე გატანა. 

ყველაზე მთავარი, რაც წინამდებარე თავის შინაარსიდან გვინდა გაითავისოთ, 
არის იმის გაგება, რომ არსებობს ზოგადსაკაცობრიო პრობლემები, პრობლემები, 
რომლებიც შენი, ჩემი, ჩვენი, მთელი პლანეტის, ჩვენი ცივილიზაციის არსებობა-
არარსებობასთან არის დაკავშირებული, პრობლემები, რომელთა წარმოშობისას, 
რომელთა გადაწყვეტისა და მოგვარებისათვის საერთოდ გვერდზე უნდა გადავდოთ 
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შენი, ჩემი, ჩვენი პირადი, და თუ გნებავთ, ერთი კონკრეტული, თუნდაც სახელმწიფოს 
ინტერესები და ამბიციები, რამდენადაც საუბარია ჩვენი საერთო ცივილიზაციის, 
დედამიწის, როგორც ჯერჯერობით ერთადერთი ცოცხალი პლანეტის მომავალზე, 
ჩვენი შვილების, შვილიშვილებისა და მათი შვილიშვილების, ჩვენი შთამომავლობის 
მომავალზე. 

გვინდა გისურვოთ არჩევანის სისწორე, ჯანმრთელობა და წარმატებები! 

 

ესკორიალი - მას უწოდებენ „მსოფლიო 
საოცრებას“, „მონოტონურ სიმფონიას 
ქვაში“, „არქუტექტურულ კოშმარს“ - ის 
არის მონასტერი, სასახლე და ესპანეთის 
მეფის ფილიპე II-ის რეზიდენცია. 

უზარმაზარი მშენებლობის პირველი ქვა 1563 
წელს დაიდო, ხოლო ბოლო - 1584 წლის 13 
დეკემბერს. 

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობისა და 
ესპანური არქიტექტურის მშვენება! 

 

ხერთვისი -  საქართველოს სამხრეთი 
ჭიშკარის „დარაჯი და დამცველი“ 
საუკუნეების მანძილზე, ბევრ ჭირ-ვარამ 
გადახდილი ციხე-სიმაგრე, რომელსაც, 
როგორც ლეგენდები ამბობენ, ალექსანდრე 
მაკედონელის მებრძოლებმაც ვერ შებედეს 
დაცემა და დაპატრონება.  

ის დღესაც ამაყად დგას მტკვრისა და 
ფარავნის შესაყართან და „აკონტროლებს“ 

გარშემო არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, სამხრეთიდან მომავალ ნაკადებს. 
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ნაწილი მეოთხე - დანართები 

დანართი 1 

უძველესი კარტოგრაფიული მასალა 
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პირველი გლობუსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფირი რეისის რუკები. 
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დანართი 2 

მსოფლიოს 7 საოცრება - ფილონ ალექსანდრიელის ვერსია 
(სავარაუდოდ) 

საოცრება თარიღი მშენებელი დაინგრა მიზეზი 
ხეოფსის 
პირამიდა 

ძვ. წ. 2550 ეგვიპტელები 
დღემდე 
დგას 

დღემდე 
დგას 

ბაბილონის 
დაკიდული 
ბაღები 

ძვ. წ. 600 ბაბილონელები 
ძვ. წ. 1 
საუკუნე 

მიწისძვრა 

არტემიდეს 
ტაძარი ეფესოში 

ძვ. წ. 550 ლიდიელები, ბერძნები ძვ. წ. 356 ხანძარი 

ზევსის 
ქანდაკება 
ოლიმპიაში 

ძვ. წ. 435 ბერძნები 
მე-5-6 
საუკუნეები 

ხანძარი 

ჰალიკარნასის 
მავზოლეუმი 

ძვ. წ. 351 ქარიელები, ბერძნები 1494 მიწისძვრა 

როდოსის 
კოლოსი 

ძვ. წ. 292-
280 

ელენისტური 
საბერძნეთი 

ძვ. წ. 224 მიწისძვრა 

ალექსანდრიის 
შუქურა 

ძვ. წ. III 
საუკუნე 

ელენისტური ეგვიპტე 1303-1480 მიწისძვრა 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

დანართი 3 
 

მათ პლანეტა დედამიწა ცნობადი გახადეს 

გამოჩენილი მოგზაურები ერთი თვალის გადავლებით 

ივანე მოსკვიტინი 
პირველი რუსი ოფიცერ-მკვლევარი, რომელიც, კაზაკების რაზმთან ერთად, აღმოსავლეთ 
ციმბირში, მდ. ულიას ხეობას გაჰყვა და პირველი გავიდა წყნარი ოკეანის სანაპიროზე 
ოხოტის ზღვასთან.  

ვასილი პოიარკოვი 
1643-46 წლებში კაზაკების რაზმთან ერთად აღმა გაიარა მდ. ლენა,  შემდეგ ალდანი, გონაგი, 
ზეა და გავიდა ამურზე. სირთულეების მიუხედავად გაიარა ამური, ოხოტის ზღვა და 
იაკუტსკში დაასრულა მარშრუტი. 

სემიონ დეჟნევი 

1648 წელს კოლიმიდან მდ. ანადირზე გავიდა ზღვით, ჩრდილო ყინულოვანი ოკეანის 
სანაპიროს გასწვრივ აზიის უკიდურეს აღმოსავლეთ წერტილამდე მივიდა და  პირველმა 
აღმოაჩინა სრუტე აზიისა და ამერიკის კონტინენტებს შორის. იმის გამო, რომ მისი 
აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია 80 წელზე მეტს იდო იაკუტსკის არქივში, სრუტე შემდეგი 
„აღმომჩენის“ ვიტუს ბერინგის სახელს ატარებს. 

ვიტუს ბერინგი 

(დ. 12 აგვისტო 1681, ჰორსენსი, დანია - გ. 19 დეკემბერი1741, ბერინგის კუნძული, 
რუსეთი) - ზღვაოსანი. რუსული ფლოტის ოფიცერი. კაპიტან-კომანდორი. 
ხელმძღვანელობდა კამჩატკის პირველ ექსპედიციას (1725-1730), 1733 წელს ბერინგი 
დაინიშნა კამჩატკის მეორე ექსპედიციის ხელმძღვანელად - შეისწავლა აზიისა და ამერიკის 
ჩრდილოეთით გამყოფი სრუტე და ორივე სანაპირო. 

ჩრდილოეთ ამერიკის კვლევა 

ჯონ კაბოტი (დ. 1455, გენუა - გ. 1499) - იტალიელი მოგზაური.  1497 წელს მან გადაცურა ატლანტის 
ოკეანე, მიაღწია კუნძულ ნიუფაუნდლენდს და ერთი თვე გაატარა მის მიდამოებში.  

მარტინ ფრობიშერი 

(დ. 1535/39, იორკშირი - 15 ნოემბერი, 1594, პლიმუტი) - ინგლისელი ზღვაოსანი და 
მეკობრე, რომელმაც მოაწყო სამი ექსპედიცია ჩრდილოეთი  ამერიკის ნაპირებისაკენ - 
მიზანი იყო ატლანტიკიდან წყნარ ოკეანეში გადასვლა (1576-78 წლები), თუმცა უშედეგოდ. 
ის სიცოცხლის ბოლომდე ბრიტანეთის მეფის სამსახურში იყო, როგორც რაინდი-კაპიტანი 
და მეკობრე მედმივად თავს ესხმოდა ესპსნეთისა და სვა ქვეყნების გემებს, იცავდა 
ბრიტანეთის სანაპიროებს (ფრენსის დრეიკთან ერთად). 

ჯონ დეივისი 

ინგლისელი ზღვაოსანი (დ. 1550 - გ. 29 დეკემბერი 1605).  დასავლეთ არქტიკისა და სამხრე-
თი ატლანტიკის ცნობილი მკვლევარი. 1585-1587 წლებში ჩრდილო-დასავლეთ არქტიკულ 
გასასვლელებს ეძებდა. 1585 წლის ზღვაოსნობის დროს მიაღწია გრენლანდიის ფიორდს.  
1586 წლის ექსპედიციის დროს გაიარა ბაფინის მიწის სანაპიროები, 
აღმოაჩინა ჰამილტონის ყურე. მესამე, 1587 წელს განხორციელებული ზღვაოსნობის დროს 
დეივისმა გაიარა გრენლანდიის სანაპირო მისი სამხრეთი დაბოლოებიდან გოტჰობთან 
არსებულ ფიორდამდე. 1592 წელს შემთხვევით წააწყდა ფოლკლენდის კუნძულებს. 
დაიღუპა სინგაპურთან ახლოს იაპონელ მეკობრეებთან შეტაკების დროს 1605 წლის 29 
დეკემბერს 

ჰენრი ჰუძონი 
(ჰადსონი) 

(დ. 1570 - გ. 1611?) - ინგლისელი ზღვაოსანი და მკვლევარი. მისი დაბადების ზუსტი 
ადგილი და თარიღი უცნობია, მაგრამ ზოგიერთი მოსაზრებით ის ლონდონში უნდა 
დაბადებულიყო 12 სექტემბერს. ასევე ვარაუდობენ, რომ ის 1611 წელს დაიღუპა 
ამჟამინდელ ჰუძონის ყურეში კანადაში, ხომალდზე მომხდარი ამბოხის გამო. მისი 
მოგზაურობების მიზანი კანადის ჩრდილოეთით გასასვლელი გზის ძებნა იყო (1607-08 
წლები, მოსკოვის სავაჭრო კომპანიის - ბრიტანული კომპანია რუსეთთან ვაჭრობის 
მონოპოლიური უფლებით - დაკვეთა; 1609 წელს იმავე მიზნით - ნიდერლანდების 
აღმოსავლეთ ინდოეთის კომპანიის დაკვეთა; 1610 წელი - კვლავ ბრიტანეთის დროშის 
ქვეშ). 

თომას ბატონი 

(დ. 1575 - გ. აპრილი, 1634) - უელსელი მკვლევარი, დიდი ბრიტანეთის სამეფო ფლოტის 
ოფიცერი, რომელიც 1612-13 წლებში მეთაურობდა ექსპედიციას, რომელიც ეძებდა 
დაკარგულ  ჰენრი ჰადსონს და კანადის ჩრდილოეთიდან წყნარ ოკეანეში გამავალ გზას; 
შეისწავლა ჰუძონის ყურე. მონაწილეობდა „უძლეველი არმადის“ (ესპ.) განადგურებაში. 
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უილიამ ბაფინი 

(დ. 1584 - გ. 23 იანვარი, 1622, ორმუზი) - ინგლისელიპოლარელი მკვლევარი. 1612-1616 
წლებში მონაწილეობდა ჩრდილო-დასავლეთის გასასვლელის ძებნაში, 1615წელს გამოიკვ-
ლია ჰუდსონის ყურე, 1616 - გრენლანდიის დასავლეთით მდებარე ზღვა (დაერქვა მისი 
სახელი). აღმოაჩინა ჰეისის ნახევარკუნძული (გრენლანდია). ელზმირისა და დევონის 
კუნძულების დიდი ნაწილი (კანადის არქტიკული არქიპელაგი). ბაფინის სახელი 
ეწოდა კანადის არქტიკული არქიპელაგის ერთ-ერთ კუნძულს. 

ლიუკ ფოქსი 

(დ. 20 ოქტომბერი 1586 - გ. 15 ივლისი 1635) - ინგლისელი მკვლევარი რომელმაც აღმოაჩინა 
ჩრდილო-აღმოსავლეთის გასასვლელი ჩრდილოეთ ამერიკასთან. 1631 წელს მან დაიწყო 
თავისი მოგზაურობა ჰუძონის ყურიდან, გაიარა ბაფინის მიწის დასავლეთი სანაპიროები 
და კუნძულები კანადის არქტიკულ არქიპელაგთან. მისი სახელი დაერქვა 27 გეოგრაფიულ 
ობიექტს (8 ამჟამადაც ატარებს ამ სახელს). 

„სამხრეთის მატერიკი“ - ავსტრალიის  კვლევა 

ფრენსის დრეიკი 

დაახლ. 1540 - 28 იანვარი 1596) - ინგლისელიმეზღვაური და მეკობრე. პირველი 
ინგლისელი, რომელმაც შეასრულა მოგზაურობა დედამიწის გარშემო 1577-1580 წლებში. 
1587 წელს დრეიკი ესპანეთის ნავსადგურს, კადისს, დაესხა და ინგლისში შესაჭრელად 
გამზადებული ფლოტი დაწვა. მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ესპანეთის 
„უძლეველი არმადის“ დამარცხებაში 1588 წელს.  

ალვარო საავედრა 

წყნარი ოკეანის ერთ-ერთი ევროპელი მკვლევარი (გ. 1529). მისი დაბადების თარიღი და 
ადგილი უცნობია. რამდენადაც 1526 წელს ის თან ახლდა თავის ბიძაშვილს ერნან კორტესს 
„ახალ ესპანეთში“ (ვესტ ინდოეთში), დაბადებული უნდა იყოს XV საუკუნის დასასრულს, 
ან XVI საუკუნის დასაწყისში.   

1527 წელს კორტესმა გაგზავნა საავედრას მეთაურობით ექსპედიცია, რომელსაც უნდა 
ეპოვათ ახალი მიწები სამხრეთის ზღვებში. 31 ოქტომბერს ექსპედიციამ 3 გემით აიღო 
სტარტი, გაიარა ახალი გვინეის კუნძულების ჩრდილოეთ სანაპიროს გასწვრივ. 1528 წლის 
3 ოქტომბერს ერთადერთი გადარჩენილი გემით მიაღწიეს მოლუკის კუნძულებს. 
საავედრამ ორჯერ სცადა უკან დაბრუნება. მეორე ცდაზე გაიარა ახალი გვინეა (მოიმარაგა 
წყალი და პროდუქტი), შემდეგ გაიარა მარშალისა და საადმირალოს კუნძულები, მაგრამ 
ატოლ ენივეტოკთან ძლიერმა ქარმა კვლავ დააბრუნა მოლუკის კუნძულებზე. 

1529 წელს მან მესამედ სცადა უკან დაბრუნება, მაგრამ მოხვდა ცუდი ამინდის ზონაში და 
გემი ჩაიძირა. 

ანდრეს ურდანეტი 

ბასკი (ესპანეთი) ზღვაოსანი (1498-1568), რომელმაც აღმოაჩინა „ურდანეტას გზა“ - ყველაზე 
უსაფრთხო გზა წყნარ ოკეანეში ფილიპინებიდან მექსიკამდე.   

1565 წლის აპრილში ურდანეტამ მიაღწია ფილიპინების კუნძულ სებუს, დააარსა იქ მისია 
და ციხე-სიმაგრე, ხოლო 1 ივნისს გაცურა უკან. უკანა გზაზე ცურვამ მაღალ განედებში, 
მისი წინამორბედებისაგან განსხვავებით, საშუალება მისცა ურდანეტას თავი აერიდებინა 
ტაიფუნებისათვის და ზურგის ქარის დახმარებით 1565 წლის 8 ოქტომბერს დაბრუნდა 
პორტ აკაპულკოში, მას შემდეგ რაც 130 დღეში გაიარა 20 000 კილომეტრი. 

ალვარო მენდენა დე 
ნეირა 

ესპანელი ზღვაოსანი (1.10.1541-18.10.1595) ტიტულით „ადელანტადო“ (კონკისტადორი, 
რომელიც მეფის დავალებით, ახალი ტერიტორიების აღმოსაჩენად იგზავნებოდა 
ესპანეთის მიწების გარეთ). 1567 წელს პერუს ვიცე-მეფის (მისი ბიძის) დავალებით 2 გემით 
გავიდა პორტიდან კალიაო, მიაღწია და შეისწავლა სოლომონის კუნძულები, აღმოაჩინა 
ტუვალუს არქიპელაგი და ატოლი უეიკი.    

1594 წელს ესპანეთის მეფის დავალებით (მეფემ დანიშნა მენდენა სან-კრისტობალის 
გუბერნატორად), 4 გემით და 280 ჯარისკაცით გავიდა კალიაოდან, 21 ივლისს მიაღწია 
(აღმოაჩინა) მარკიზის კუნძულები და მოგვიანებით კუნძული სანტა-კრუსი.  

აბელ ტასმანი 

(დ. 1603 - გ. 10 ოქტომბერი, 1659) - ნიდერლანდელი მეზღვაური, მკვლევარი და ვაჭარი. 
ყველაზე უკეთ ცნობილია მისი მოგზაურობებით 1642-44 წლებში გაერთიანებული ოსტ-
ინდოეთის კომპანიის სამსახურში. ის ხელმძღვანელობდა პირველ ევროპულ ექსპედიციას, 
რომელმაც ვან-დიმენის მიწას (ამჟამად ტასმანია) და ახალ ზელანდიას მიაღწია, ასევე 
შენიშნა ფიჯის კუნძულები 1643 წელს. ტასმანმა, მისმა ნავიგატორმა ვისშერმა და მისმა 
ვაჭარმა გილსემანსმა ასევე რუკაზე დაიტანეს ავსტრალიის, ახალი 
ზელანდიისა და წყნარი ოკეანის კუნძულების მნიშვნელოვანი ნაწილი (თუმცა ამ 
აღმოჩენას - ავსტრალია - ნიდერლანდები მთელი 100 წელზე მეტი უმალავდა დანარჩენ 
სამყაროს). 

ჯეიმზ კუკი 
(27 ოქტომბერი, 1728 - 14 თებერვალი, 1779) - ინგლისელი მოგზაური და მკვლევარი. 1762-
1767 წლებში მან კუნძულ ნიუფაუნდლენდის სანაპიროები, წმინდა ლავრენტისა და 
ჰონდურასის ყურეები გამოიკვლია. ექსპედიციიდან დაბრუნებულ 
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კუკს 1768 წელს ლეიტენანტის წოდება მიანიჭეს.  1769 წლის 8 ოქტომბერს მიწა გამოჩნდა. 
ეს აბელ ტასმანის მიერ აღმოჩენილი ახალი ზელანდია იყო. სანაპიროს შესწავლას კუკმა 3 
თვე მოანდომა. 1770 წელს აღმოაჩინა უბე ბოტანი-ბეი, შემდეგ პორტ ჯექსონი და 
შეისწავლა ავსტრალიის აღმოსავლეთ სანაპიროს 4.000-კილომეტრიანი ზოლი და დიდი 
ბარიერული რიფის 2.300 კილომეტრი - ახალ მიწას მან „ახალი სამხრეთ უელსი“ უწოდა. 

„შავი კონტინენტი“ - აფრიკის კვლევა 

მუნგო პარკი 

ცენტრალური აფრიკის შოტლანდიელი მკვლევარი (11.09.1771-1806 მდ. ნიგერი), 
პროფესიით ექიმი, მოახდინა 2 მოგზაურობა დასავლეთ აფრიკაში. მისი მოგზაურობების 
მთავარი მიზანი იყო დასავლეთ აფრიკის შიდა რეგიონების, მდინარეების სენეგალი და 
გამბია სათავეების გამოკვლევა. ამასთან უნდოდა დაედგინა ლეგენდარული ქალაქის 
ტიმბუქტუს ზუსტი ადგიმდებარეობა. 

მეორე ექსპედიციის მიზანი იყო მდინარე ნიგერის დაბლობის შესწავლა მისი სათავიდან 
შესართავამდე. ექსპედიცია დაიკარგა სადღაც მდ. ნიგერზე და მხოლოდ რამოდენიმე წლის 
შემდეგ (1808) გახდა ცნობილი, რომ მუნგო პარკი და მისი მეგობრები ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან შეტაკების დროს დაიღუპნენ მდ. ნიგერზე. 

ალექსანდრე ლენგი 

შოტლანდიელი მოგზაური და დასავლეთ აფრიკის მკვლევარი (27.12.1793-26.09.1826), 
პირველი ევროპელი, რომელმაც მიაღწია ქ, ტიმბუქტუმდე. 1822 წელს, კაპიტნის ჩინით 
გადაყვანილი იქნა სამეფო აფრიკულ კორპუსში და დაინიშნა სიერა-ლეონეს 
გუბერნატორად. 1825 წელს კაპიტან ლენგს აგზავნიან ქ. ტიმბუქტუს მოსაძებნად. მან 
ოაზისების (გადამესი და ტუატი) გავლით და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ბრძოლით 
1826 წლის 18 აგვისტოს მაინც მიაღწია ტიმბუქტუს, სადაც დაჭრილმა 38 დღე დაჰყო. 
თუმცა, მას შემდეგ რაც დატოვა ქალაქი, მაინც გახდა ფანატიკოსი-მუსულმანის 
მსხვერპლი. 

რიჩარდ ფრენსის 
ბერტონი 

კაპიტანი სერ რიჩარდ ფრენსის ბერტონი (19.03.1821-20.10.1890) ბრიტანელი მოგზაური, 
მწერალი, პოეტი, მთარგმნელი, ეთნოგრაფი, ლინგვისტი, ჰიპნოზიორი, მოფარიკავე, დიპ-
ლომატი. სახელი გაითქვა აზიისა და აფრიკის კვლევით, ასევე სხვადასხვა ენებისა და 
კულტურის უნიკალური ცოდნით. გარკვეული ცნობით ის ფლობდა 29 სხვადასხვა ენას. 
სამეფო გეოგრაფიული საზოგადოების ინიციატივით ის ჩაუდგა სათავეში ექსპედიციას 

აღმოსავლეთ აფრიკაში, რომელმაც აღმოაჩინა ტბა ტანგანიკა.  

ჰიუ კლეპპერტონი -
დიკსონ დენხემი -
უოლტერ აუდნი 

ჰიუ კლეპპერტონი (1788-1827) აფრიკის შოტლანდიელი მკვლევარი, რომელიც „აფრიკული 
ასოციაციის“ ინიციატივით, დიქსონ დენხემთან და უოლტერ აუდნისთან ერთად, 1822 
წელს გაემგზავრნენ აფრიკაში. გადაკვეთეს საჰარა ჩრდილოეთიდან სამხრეთით, 1823 წელს 
სწავლობენ ჩადის ტბის ნაპირებს, ევროპელთაგან პირველებმა მოინახულეს ბორნუს 
იმპერიის დედაქალაქი კუკავა („სავაჭრო“ ქალაქი და „რეზიდენცია“). 

ამის შემდეგ ექსპედიცია გაიყო: დენხემმა განაგრძო ჩადის ტბისა და მდ. შარის კვლევა; 
ხოლო კლეპპერტონი და აუდნი ხაუსისა და კატაგუმის ტომების ტერიტორიებს იკვლევენ. 
1824 წლის 12 იანვარს იღუპება ექიმი აუდნი და კლაპპერტონი ბრუნდება ინგლისში.  

1825 წელს იგი კვლავ ბრუნდება აფრიკაში, სურს გაიაროს მდ. ნიგერი მთელ სიგრძეზე და 
დაამტკიცოს, რომ მას არაფერი აქვს საერთი მდ. ნილოსთან. მოგზაურობის დროს ის 
მძიმედ დაავადდა და 1827 წლის 13 აპრილს იქვე გარდაიცვალა. 

უილიამ დამპირი 
(1651-1715) ინგლისელი ზღვაოსანი და მეკობრე. იგი ითვლება ისტორიაში ერთ-ერთ 
ყველაზე ცნობილ მეკობრედ. დიდი წვლილი შეიტანა ქარებისა და წყალქვეშა დინებების 
შესწავლის საქმეში (გამოსცა რამოდენიმე წიგნი). ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების 
წევრი. პირველი ადამიანი, რომელმაც განახორციელა სამი გარსაქვეყნო მოგზაურობა.  

ჯონ ხენინგ სპიკი 

(4.05.1827-15.09.1864) ბრიტანეთის ინდოეთის არმიის ოფიცერი, აფრიკის მკვლევარი, 
რომელმაც 1858 წელს აღმოაჩინა ტბა ვიქტორია და მასთან ერთად თეთრი ნილოსის სათავე. 

1858 წელს ექსპედიციამ აღმოაჩინა ტბა ტანგანიკა (რომელსაც ბერტონი შეცდომით 
ნილოსის სათავედ მიიჩნევდა). 

1860 წელს ჯეიმს გრანტთან ერთად კვლავ ჩადის აფრიკაში. ის კუნძულ ზანზიბარიდან 
კვლავ მიიწევს ტბა ვიქტორიასაკენ. გზად ინგლისელებმა აღმოაჩინეს ვულკანური მთები 
მფუმბირო, მდინარე კაგერა - ტბა ვიქტორიას მთავარი შენაკადი. 

1862 წელს ისინი ორი სხვადასხვა მიმართულებით კვლავ სწავლობენ ნილოსის სათავეებს. 
სპიკი კვლავ გადის ტბა ვიქტორიაზე, ხელმეორედ აღმოაჩენს მდინარე კაგერას და 
პოულობს ტბოდან მდინარე ნილოსის გასასვლელს. სპიკი და გრანტი ნილოსით 
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ბრუნდებიან სამშობლოში და საბოლოოდ ასრულებენ ყველა კამათს როგორც მდინარეების 
სათავეებთან, ასევე ტბებთან დაკავშირებით. 

დეივიდ 
ლივინგსტონი 

(დ. 19.03.1813, ბლანტაირი, შოტლანდია - გ. 1.05.1873 ჩიტამბო, ზამბია) - შოტლანდიელი 
მოგზაური. აფრიკის გამოჩენილი მკვლევარი. განათლებით მედიკოსი. 1849 
წელს ევროპელთაგან პირველმა მიაღწია ნგამის ტბას, 1851 წელს მდინარე ლინიანტის. 

1853-1854 წწ. აუყვა მდინარე ზამბეზის შენაკად შეფუმაგემდე, აღმოაჩინა ზამბეზისა და 
კასაის (კონგოს სისტემა) წყალგამყოფი, გაემართა დასავლეთით და მიაღწია ქალაქ 
ლუანდას (ატლანტის ოკეანე). 1855წელს დაბრუნდა ზამბეზის ზემოთში, ჩაუყვა მდინარეს 
დელტამდე, აღმოაჩინა ჩანჩქერი ვიქტორია და 1856 წელს მიაღწია ქალაქ კელიმანეს 
(ინდოეთის ოკეანე). ლივინგსტონი დაბრუნდა დიდ ბრიტანეთში და 1857 წელს გამოსცა 
წიგნი „მისიონერის მოგზაურობანი და გამოკვლევები სამხრეთ აფრიკაში“. 1859 წელს 
აღმოაჩინა ტბა შირვა და მიაღწია ნიასის ტბას, 1860 წელს აუყვა მდინარე ზამბეზის 
მდინარე ლინიანტიმდე. 1865 წელს ლივინგსტონმა დიდ ბრიტანეთში გამოსცა თავის ძმასა 
და თანამგზავრ ჩარლზთან ერთად დაწერილი წიგნი „მოთხრობა ზამბეზისა და მის შენაკა-
დებზე მოგზაურობის შესახებ“. 

1866 წელს ისევ დაბრუნდა აღმოსავლეთ აფრიკაში, 1867-1871 წწ. გამოიკვლია ტანგანიკის 
ტბის სამხრეთი და დასავლეთი ნაპირები, აღმოაჩინა ბანგვეულუს ტბა და მდინარე ლუა-
ლაბა (ზემო კონგო), მძიმე ავადმყოფი დაბრუნდა უკან, დაბინავდა უჯიჯიში (ტანგანიკის 
ტბის აღმოსავლეთ სანაპირო), სადაც 1871 წლის ოქტომბერში მოძებნა ჰენრი სტენლიმ. 1872 
წელს ლივინგსტონმა სტენლის დიდ ბრიტანეთში გაატანა თავისი მასალები, თვითონ კი 
გაემართა მდინარე ლუალაბაზე კვლევის გასაგრძელებლად და გარდაიცვალა ჩიტამბოში, 
ბანგვეულუს ტბის სამხრეთით. 

აფრიკელი ხალხის ნამდვილი მეგობრის გული, მადლიერების ნიშნად, აფრიკის მიწას 
მიაბარეს, ხოლო ცხედარი, 9 თვის განმავლობაში ხელით მიჰქონდათ ზანზიბარის 
ნავსადგურამდე! 

ჰენრი მორტონ 
სტენლი 

(დ. 28 იანვარი, 1841 - გ. 10 მაისი, 1904) - ბრიტანელ-ამერიკელი ჟურნალისტი, აფრიკის 
მკვლევარი. 17 წლისა წავიდა ემიგრაციაში დიდი ბრიტანეთიდან აშშ-ში. 1871-1872 წლებში 
აფრიკაში გაემგზავრა დეივიდ ლივინგსტონის საძებნელად, იპოვა ის ტანგანიკის ტბასთან 
და მასთან ერთად გამოიკვლია ეს ტბა. 1874-1877 წლებში ხელმძღვანელობდა ინგლის-
ამერიკის ექსპედიციას, რომელმაც გადაკვეთა აფრიკა აღმოსავლეთიდან დასავლეთის 
მიმართულებით. სტენლიმ დაადგინა ვიქტორიას ტბის მოხაზულობა, 
აღმოაჩინა რუვენზორის მთის მასივი და ედუარდისა და ჯორჯის ტბები; გამოიკვლია 
მდინარე კაგერა, შემოუარა ტანგანიკის ტბას, გაუყვა მდინარე კონგოს ლუალაბიდან 
შესართავამდე და რუკაზე გამოსახა მისი შუაწელი. 1879-1884 წლებში მსახურობდა 
ბელგიის მეფე ლეოპოლდ II-სთან. მონაწილეობა მიიღო მდინარე კონგოს აუზის 
დაბყრობაში. გზადაგზა აღწერა კონგოს რამდენიმე შენაკადი, აღმოაჩინა ტბები ლეოპოლდ 
II (ახლანდელი მაი-ნდომბე) და ტუმბა. 1887–1889 წლებში ხელმძღვანელობდა ინგლისურ 
ექსპედიციას, ხელახლა გადაკვეთა აფრიკა, ამჯერად - დასავლეთიდან აღმოსავლეთის 
მიმართულებით. გამოიკვლია მდინარე არუვიმი, დაადგინა, რომ ედუარდის 
ტბა მიეკუთვნება ნილოსის სისტემას. სტენლის სახელი ეწოდება ჩანჩქერებს კონგოს 
ზემოწელში. 

ეგორ პეტრეს ძე 
კოვალევსკი 

(6/18.02.1809/11-20.09.1868) რუსი მოგზაური, მწერალი, დიპლომატი, აღმოსავლეთმცოდნე, 
პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრი, ლიტერატურული ფონდის 
პირველი (1859) თავმჯდომარე. 

ეგვიპტის ვიცე მეფის მუჰამედ ალის მოწვევით 1847-48 წლებში გეოლოგიურ კვლევებს 
ატარებს ჩრდილოეთ აფრიკაში. ერთ-ერთი პირველი სწორად უჩვენებს თეთრი ნილოსის 
სათავის გეოგრაფიულ მდებარეობას, რაც მოგვიანებით დამტკიცდა. წიგნში „მოგზაურობა 
აფრიკის შიგნით“ დეტალურად აღწერს აბისინიას. 

ვასილი ვასილის ძე 
იუნკერი 

(6.04.1840-13.02.1892) მედიცინის დოქტორი, რუსი გეოგრაფი და მოგზაური, აფრიკის ერთ-
ერთი პირველი მკვლევარი, რუსული გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ემინ-ფაშას 
ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მონაწილე, რუსეთის საიმპერატორო გეოგრაფიული 
საზოგადოების საპატიო წევრი. დაჯილდოვებულია ბრიტანეთის სამეფო გეოგრაფიული 
საზოგადოების ოქროს მედლით აფრიკის კონტინენტის კვლევაში შეტანილი 
წვლილისათვის. 

ის იკვლევს აღმოსავლეთ და ეკვატორულ აფრიკას. მისი ექსპედიციის საბაზო ბანაკები იყო 
ჯერ ხართუმში, შემდეგ ლადოში. 1875 წელს იკვლევს ლიბიის უდაბნოს. შემდეგ წელს 
ევროპელთაგან პირველი მოგზაურობს მდინარე ბარაკაზე და კადარეფის გავლით ჩადის 
სუდანის დედაქალაქ ხართუმში. 
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1877-78 წლებში იკვლევს მდინარე სობატის აუზს, შემდეგ ინაცვლებს ეკვატორულ 
აფრიკაში და იკვლევს მდინარეებს როლი, ტონჯი, ჯუტი, მიტტუსა და კალიკის ქვეყნებს. 
1879 ის იკვლევს მდინარე უელეს, რათა გასცეს ზუსტი პასუხი კითხვას, რომელი მდინარის 
აუზს განეკუთვნება უელე - კონგოს თუ შარის. 

ამის შემდეგ ის წლების მანძილზე მოგზაურობს კაციჭამია ტომების (ნიამ-ნიამ და 
მანგბატტუ) და აღწევს თავისი მოგზაურობების ყველაზე სამხრეთ წერტილს ტელის. 
შემდეგ კვლავ მდინარე უელეზე ის მიდის მაქსიმალურად დასავლეთით და ამტკიცებს, 
რომ მდინარე მიეკუთვნება კონგოს აუზს. თავის ბოლო მოგზაურობაში ის ემინ-ფაშასთან 
და იტალიელ მოგზაურთან გაეტანო კაზატისთან ერთად წყდებიან ევროპულ სივრცეს 
(მახდისტების აჯანყება) და მხოლოდ 1887 წელს ბრუნდებიან უკან უგანდის, ტაბორუსა და 
ზანზიბარის გავლით.  

მსოფლიო ოკეანის კვლევა 
ლუი ანტუან დე 
ბუგენვილი 

ფრანგთა გარსაქვეყნო მოგზაურობა წყნარ ოკეანეში გეოგრაფიული გამოკვლევების 
მიზნით. 1768 წელს ექსპედიციამ სამოას კუნძულებს შორის აღმოაჩინა მეზღვაურთა 
კუნძულები. 

ჟან ფრანსუა 
ლაპერუზი 

(დ. 22 აგვისტო 1741, ლე-გიუა, ქალაქ ალბის მახლობლად - გ. 1788?) - ფრანგი 
ზღვაოსანი. 1785-1788 წლებში წყნარი ოკეანის შემსწავლელ ექსპედიციას 
მეთაურობდა ფრეგატებზე „ბუსოლი“ და „ასტროლაბია“. ლაპერუზმა შემოუარა ჰორნის 
კონცხს, გაიარა აღდგომის კუნძული, ჰავაის კუნძულები, ალასკის ყურე, ჩრდილოეთ 
ამერიკის დასავლეთ სანაპირო და იაპონიის ზღვების გავლით შევიდა თათრის სრუტეში. 
დაბრუნდა სამხრეთით კუნძულ სახალინის ნაპირის გასწვრივ, აღმოაჩინა კუნძული მონე-
რონი, გაიარა სრუტე კუნძულ სახალინსა და კუნძულ ჰოკაიდოს შორის (ამჟამად 
ლაპერუზის სრუტე) და მივიდა კამჩატკაზე. აქედან ლაპერუზი ავსტრალიისაკენ გაემართა 
და სამოას კუნძულების ჯგუფში აღმოაჩინა კუნძული სავაი. სიდნეიდან ექსპედიციამ 
კვლავ ჩრდილოეთისაკენ აიღო გეზი და უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. ჩაძირული ფრეგატის 
ნარჩენები აღმოაჩინეს კუნძულ ვანიკოროსთან (სანტა-კრუზის კუნძულები). 

ჯეიმს კუკი 

1768-71 წლები - პირველი გარსაქვეყნო მოგზაურობა ლონდონის სამეფო სამეცნიერო 
საზოგადოების ორგანიზებით (ავსტრალიისა და  ახალი ზელანდიის აღმოჩენა); 1772-75 
წლები - მეორე გარსაქვეყნო მოგზაურობა; 1776-80 წლები - მესამე გარსაქვეყნო 
მოგზაურობა (აღმოაჩინა  ჰავაის კუნძულები, გამოიკვლია ბერინგის სრუტე, მიაღწია პრინც 
უელსის კონცხამდე, უკან დაბრუნებული 1779 წელს ჰავაის კუნძულებზე გარდაიცვალა. 

ოტო კოცებუ 

1815-18 წლებში გარსაქვეყნო მოგზაურობა ბრიგთ „რიურიკი“. მას უნდა აღმოეჩინა 
გასასვლელი წყნარი ოკეანიდან ატლანტიის ოკეანეში ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის 
გავლით, მაგრამ ორივე ცდა მარცხით დამთავრდა. 1823-26 წლებში მეორე გარსაქვეყნო 
მოგზაურობა სამხედრო კარჭაპით „პრედპრიატიე“ - ბელინსჰაუზენის და მარშალის 
კუნძულების აღმოჩენა. 

ჟიულ დიუმონ 
დიურვალი 

1826-29 წლებში ფრანგთა გარსაქვეყნო მოგზაურობა სამხრეთის ზღვაში ლაპერუზის 
დაღუპული ექსპედიციის ნაშთების აღმოსაჩენად. ნაპოვნი იქნა ექსპედიციის დაღუპვის 
ადგილი - 1828 წელს, გამოიკვლიეს ტორესის სრუტე, ახალი გვინეისა და ახალი 
ზელანდიის ნაპირები. 1837-40 წლებში საფრანგეთის მეორე გარსაქვეყნო მოგზაურობა 
სამხრეთ ნახევარსფეროს მაგნიტური პოლუსის ადგილმდებარეობის დადგენის მიზნით. 

რობერტ ფიც-როე 

(05.07.1805-30.04.1865) დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ოფიცერი, 
მეტეოროლოგი, გემის „ბიგლი“ ექსპედიციის (რომელშიც მონაწილეობდა ჩარლზ 
დარვინიც) მეთაური, ახალი ზელანდიის გენერალ-გუბერნატორი, მეტეოროლოგიური 
დეპარტამენტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი. მამის მხრიდან - ინგლისის მეფის კარლ 
II პირდაპირი (არაკანონიერი ქორწინებით) შთამომავალი. 

1828 წლის ოქტომბერში დაინიშნა გემის „ბიგლი“,  კაპიტნად. ეს 235 ტონიანი გემი ეკუთვ-
ნოდა ფილიპ კინგის ჰიდროგრაფიულ ექსპედიციას, რომელიც იკვლევდა სამხრეთ 
ამერიკის სამხრეთ სანაპიროებს. 

1831 წლის 4 ივლისს ის კვლავ „ბიგლის“ კაპიტანია, რომელიც, ბრიტანეთის საადმირალოს 
დავალებით, მზადდებოდა გარსაქვეყნო მოგზაურობისათვის. ექსპედიციისათვის 
გამოყოფილი იყო 2 წელი, თუმცა რეალურად ამ მოგზაურობას 5 წელი დასჭირდა - 1836 
წლის 2 ოქტომბერს „ბიგლი“ დაბრუნდა პორტ ფალმუტში. 

1865 წლის 30 აპრილს 59 წლის ადმირალმა ფიცროიმ თავი მოიკლა. 

სტეფანე მაკაროვი 1886-89 წლებში  კორვეტით „ვიტიაზი“ გარსაქვეყნო მოგზაურობა წყნარ ოკეანეში 
ჰიდროლოგიური გამოკვლევების მიზნით. 1899 წელს ყინულმჭრელით „ერმაკი“ 
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მოგზაურობა პოლარეთის ყინულებში შპიცბერგენის მიდამოებში; 1901 წელი - ექსპედიცია 
ახალ და ფრანც იოსების მიწაზე. 

არქტიკის მკვლევარები 

ფრიტიოფ ნანსენი 

(დ. 10 ოქტომბერი, 1861 - გ. 13 მაისი, 1930) - ნორვეგიელი პოლარული მკვლევარი, სწავ-
ლული-ზოოლოგი, დამაარსებელი ახალი მეცნიერების – ფიზიკური ოკეანოგრაფიისა, 
პოლიტიკური მოღვაწე, ჰუმანისტი, ფილანთროპი, ნობელის პრემიის 1922 წლის 
ლაურეატი მშვიდობის დარგში.  1893-96 წლებში ნორვეგიის ექსპედიცია ხომალდით 
„ფრამი“ ჩრდილოეთი პოლუსისაკენ; „ფრამი“ მოდრეიფე ყინულებმა გაიტაცეს და მიზანი 
ვერ იქნა მიღწეული. 

რობერტ ედვინ 
პირი 

 (6 მაისი 1856, კრესონი, პენსილვანია - 20 თებერვალი 1920) - ამერიკელი არქტიკის 
მკვლევარი. 1909 წელს იახტით „რუზველტი“ გრანტის მიწას მიაღწია, შემდეგ 4 
ესკიმოსთან და ერთ  ზანგთან (მეტიუ ხენსონი) ერთად ძაღლებშებმული მარხილით 
აპრილში ჩრდილოეთ პოლუსს მიაღწია. ოფიციალურად ითვლება პირველ ადამიანამად, 
რომელმაც მიაღწია ჩრდილოეთ პოლუსს პაკის გავლით. 

ფერდინანდ პეტრეს 
ძე ვრანგელი და 
ფიოდორ 
ფიოდორის ძე 
მატიუშკინი 

ბარონი ვრანგელი (29.12.1796-25.05.1870) - რუსეთის სამხედრო და საზოგადო მოღვაწე, 
ზღვაოსანი და პოლარული მკვლევარი, 1856 წლიდან ადმირალი, საზღვაო სამინისტროს 
მმართველი (მინისტრი). 

1817-19 წლებში, როგორც მიჩმანი, მონაწილეობს ვ. გოლოვინის გარსაქვეყნო 
ექსპედიციაში; 1820-24 წლებში, ლეიტენანტის ჩინით, ხელმძღვანელობს ექსპედიციას, 
რომელიც იკვლევს ციმბირის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს (ფ. მატიუშკინთან 
ერთად); 1825-27 წლებში, კაპიტნის ჩინით, სამხედრო გემით „კროტკი“, ხელმძღვანელობს 
გარსაქვეყნო მოგზაურობას; 1828-29 წლებში არის ფრეგატის „ელიზავეტა“ კაპიტანი; 1829 
წელს, პირველი რანგის კაპიტნის ჩინით, ინიშნება „რუსული ამერიკის“ მთავარ 
მმართველად (1830 წელს ჩადის ალიასკაზე). 

1836 წელს, მექსიკიდან რუსეთში დაბრუნებისას, ანხორციელებს თავის მესამე გარსაქვეყნო 
მოგზაურობას. 1837 წლიდან არის ლონდონის სამეფო გეოგრაფიული საზოგადოების წევრ-
კორესპონდენტი.   

ფ. მატიუშკინი (21.07.1799-28.09.1872) - ადმირალი, პოლარული მკვლევარი, სენატორი. 1817 
წლიდან ფლოტშია, სადაც, სხვადასხვა დაბალი ჩინით, მონაწილეობას იღებს ვ.მ. 
გოლოვინისა (1817-19) და ფ.პ. ვრანგელის (1820-24) სხვადასხვა გარსაქვეყნო და პოლარულ 

ექსპედიციებში.  

ვილემ ბარენცი 

ვილემ ბარენცი - (დ. 1550, ამსტერდამი - გ. 20 ივლისი, 1597, კუნძული ახალი მიწა) 
- ნიდერლანდელი ზღვაოსანი. 1594-1597 წლებში სამჯერ იმოგზაურა ჩრდილოეთ 
ყინულოვან ოკეანეში ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანეში ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
გასასვლელის მოსაძებნად. 1596-1597 წლებში ექსპედიციამ მეორედ 
აღმოაჩინა დათვისა და შპიცბერგენის კუნძულები. ტრაგიკულად დაიღუპა ექსპედიციაში 
ახალი მიწის რაიონში. მისი სახელი ჰქვია ბარენცის ზღვას, კუნძულსა და ქალაქს 
შპიცბერგენის არქიპელაგზე და კუნძულებს ახალი მიწის დასავლეთ სანაპიროზე. 

უმბერტო ნობილე 
1928 წელს მოეწყო იტალიის ექსპედიცია ჩრდილოეთ პოლუსისაკენ დირიჟაბლით 
„იტალია“. დირიჟაბლმა ავარია განიცადა. ექსპედიციის წევრების საერთაშორისო  ძებნის 
პროცესში დაიღუპა გამოჩენილი პოლარული მკვლევარი  რუალ ამუნდსენი. 

ოტო შმიდტი 
1932 წელს მოეწყო პირველი მოგზაურობა ყინულოვან ოკეანეში ყინულმჭრელ 
„სიბირიაკოვით“. ერთ სანავიგაციო პერიოდში ექსპედიციამ არხანგელსკიდან ბერინგის 
სრუტეში გაცურა და დაადგინა  საზღვაო კავშირო ჩრდილოეთ აზიის ირგვლივ. 

ანტარქტიდის მკვლევარები 

ფადეი 
ბელინსჰაუზენი და 
მიხეილ ლაზარეევი 

ფ. ბელინსჰაუზენი (დ. 20.09.1778-25.01.1852) - ზღვაოსანი, ადმირალი. 1803-1806 წლებში 
მონაწილეობდა გემ „ნადეჟდით“ დედამიწის გარშემო ჩატარებულ პირველ რუსულ 
მოგზაურობაში, რომლის ექსპედიციის მეთაური იყო ივანე კრუზენშტერნი. 1819-1821 
წლებში ხელმძღვანელობდა კარჭაპებით „ვოსტოკი“ (მეთაური ბელინსგაუზენი) და 
„მირნი“ (მეთაური მიხეილ ლაზარევი) დედამიწის გარშემო მოგზაურობას, რომლის 
მიზანი იყო უცნობი მიწების აღმოჩენა ანტარქტიკაში. 1819 წელს მათ 
აღმოაჩინეს ატლანტის ოკეანის ანტარქტიკული ნაწილის რამდენიმე კუნძული, 1820 
წლის 16 (28) იანვარს ანტარქტიდა. რამდენიმეჯერ მიუახლოვდნენ მის ყინულოვან 
ნაპირებს და დაასკვნეს, რომ ეს იყო „ყინულოვანი კონტინენტი“. 

მიხეილ ლაზარევი (3.11.1788-11.04.1851) - რუსეთის ფლოტის სარდალი, ზღვაოსა-
ნი, ადმირალი (1843). 1800 წელს შევიდა საზღვაო კადეტთა კორპუსში. 1803 წელს 
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მიავლინეს ინგლისის ფლოტში, სადაც 5 წელი განუწყვეტელ ნაოსნობაში გაატარა. 1808-
1813 წლებში მსახურობდა ბალტიის ფლოტში. რუსეთ-შვედეთის ომისა(1808-1809) და 
სამამულო ომის (1812) მონაწილე. 1813-1816 წლებში გემ „სუვოროვით“ იმოგზაურა 
დედამიწის გარშემო, კრონშტადტიდან ალასკის ნაპირებამდე და უკან, აღმოაჩინა სუვო-
როვის ატოლი. როგორც გემ „მირნის“ მეთაურმა და დედამიწის ირგვლივ ექსპედიციის 
უფროსის ფადეი ბელინსგაუზენის თანაშემწემ, 1819-1821 წლებში მონაწილეობა მიი-
ღო ანტარქტიდისა და მრავალრიცხოვანი კუნძულების აღმოჩენაში. 1822 წელს, როგორც 
ფრეგატ „კრეისერის“ მეთაურმა, მესამედ იმოგზაურა დედამიწის ირგვლივ (1822-1825) 

ჯეიმს როსი 
1839-43 წლებში მოეწყო ინგლისის სამხრეთპოლარული ექსპედიცია სამხრეთ ნახევარ-
სფეროს მაგნიტური პოლუსის ადგილმდებარეობის დადგენის მიზნით. 1841 წელს 
აღმოაჩინა ზღვა, რომელსაც  მისი სახელი ეწოდა. 

რობერტ ფოლკონ 
სკოტი 

(6 ივნისი 1868, პლიმუტი - დაახ. 1912 წლის 29 მარტი, ანტარქტიდა) - დიდი 
ბრიტანეთის სამეფო სამხედრო-საზღვაო ფლოტის კაპიტანი, 
პოლარეთის მკვლევარი, სამხრეთ პოლუსის ერთ-ერთი პირველი აღმომჩენი, რომელმაც 
უხელმძღვანელა ორ ექსპედიციას -ანტარქტიკაში: „დისკავერისა“ (1901-1904) და „ტერა-
ნოვას“ (1912-1913). მეორე ექსპედიციისას სკოტმა ლაშქრობის ოთხ წევრთან ერთად 1912 
წლის 17 იანვარს მიაღწია სამხრეთ პოლუსს, მაგრამ აღმოაჩინა, რომ მათ რამდენიმე 
კვირით აჯობა ნორვეგიის ექსპედიციამ, რომელსაც რუალ ამუნდსენი ხელმძღვანელობდა. 
რობერტ სკოტი და მისი ამხანაგები უკან დაბრუნებისას დაიღუპნენ. 

ერნესტ შეკლტონი 

დ. 15 თებერვალი, 1874, კილკეა - გ. 5 იანვარი, 1922, სამხრეთი გეორგია და სამხრეთ 
სენდვიჩის კუნძულები) - ირლანდიელი პოლარეთის მკვლევარი. 

ერნესტ შეკლტონი საოცარ რწმენას უნერგავდა თავის ხალხს. მათ სცადეს, ფეხით გადაე-
ლახათ ანტარქტიდა. 1915 წლის იანვრისათვის შეკლტონის გემი „ენდურანსი“ ყინულებში 
მოხვდა. იგი 10 თვე იყო ამ ადგილას გაჩერებული, მერე კი თანდათან ჩაიძირა. შველას 
არსაიდან არ მოელოდნენ. შეკლტონმა თავისი ხალხი 290 კილომეტრით დაშორებუ-
ლი ელეფანტის კლდოვანი კუნძულისაკენ წაიყვანა. აქედან შეკლტონი ხუთ კაცთან 
ერთად გაემართა სამხრეთ გეორგიის კუნძულისაკენ, რომელიც 
1300 კილომეტრის დაშორებით, მსოფლიოს ყველაზე ცივი და მღელვარე ოკეანის გადაღმა 
მდებარეობდა. კუნძულს 16 დღეში მიადგნენ. ერნესტ შეკლტონი მივიდა ჩრდილო 
სანაპიროზე მდებარე ვეშაპმჭერ სადგურზე და მაშველი წამოიყვანა. შეკლტონის ხალხს 
სამართლიანად სწამდა მეთაურისა: მან ეკიპაჟის 27-ვე წევრი გადაარჩინა. 

შეკლტონს უკვე მოხვეჭილი ჰქონდა სახელი „ნიმროდის“ ექსპედიციით (1907–1909), რომ-
ლის დროსაც მარხილებით მიმავალ რაზმს გაუძღვა და 156 კილომეტრზე მიუახლოვდა 
სამხრეთ პოლუსს. შეკლტონი ინგლისში დაბრუნდა და, როგორც გმირი, რაინდად 
აღიარეს. 

როალ ამუნდსენი 

(დ. 16 ივლისი, 1872 - გ. 18 ივნისი, 1928) - ნორვეგიელი მოგზაური, პოლარეთის 
მკვლევარი. პირველმა გაიარა (1903–1906) ხომალდით „იოა“ ამერიკის ჩრდილოეთ 
სანაპირო გრენლანდიიდან ალასკამდე (ჩრდილო-დასავლეთ გასასვლელით) და 
გამოიკვლია კანადის არქტიკული არქიპელაგის რამდენიმე კუნძული. ჩაატარა 
ანტარქტიკული ექსპედიცია (ხომალდით „ფრამი“), პირველმა მიაღწია სამხრეთ 
პოლუსს 1911 წლის 14 დეკემბერს (ერთი თვით დაასწრო ინგლისელ რობერტ 
სკოტს). 1918–1920 წლებში ხომალდ „მოდით“ გაიარა ევრაზიის ჩრდილოეთ სანაპირო 
დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ. 1926 წელს განახორციელა პირველი 
ტრანსარქტიკული გადაფრენა დირიჟაბლით „ნორგე“ - მარშრუტით: შპიცბერგენი - 
ჩრდილოეთ პოლუსი - ალასკა. 1928 წელს ჰიდროთვითმფრინავ „ლატამით“ 
გაემგზავრა უმბერტო ნობილეს იტალიური ექსპედიციის მოსაძებნად და დაიღუპა 
ეკიპაჟთან ერთად ბარენცის ზღვაში.  

რიჩარდ ბერდი 
1928-30 წლებში ამერიკელთა პირველი ანტარქტიკული ექსპედიცია - გადაუფრინა სამხრეთ 
პოლუსს, დაათვალიერა მერი ბერდის მიწა და მოაწყო დიდი გადასვლა მარხილებით 
დედოფალ მოდის ქედისაკენ; 1933-35 წლებში მეორე  ექსპედიცია - გამოიკვლიეს როსის 
ყინულოვანი ბარიერი და დაადასტურეს ქვანახშირის დიდი მარაგების არსებობა. 
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დანართი 4 

მსოფლიოს ახალი შვიდი საოცრება - ბერნარ ვებერის ინიციატივით 
მოწყობილი მსოფლიო ინტერნეტ გამოკითხვის შედეგები - 07.07.2007 

სახელწოდება რეგიონი ადგილმდებარეობა სურათი 

ჩინეთის დიდი 
კედელი 

აზია  ჩინეთი 

 

კოლოსეუმი ევროპა  იტალია, რომი 
 

მაჩუ-პიქჩუ სამხრეთ ამერიკა  პერუ 

 

პეტრა აზია  იორდანია 

 

თაჯ-მაჰალი აზია  ინდოეთი, აგრა 

 

ქრისტეს ქანდაკება სამხრეთ ამერიკა  ბრაზილია, რიო-
დე-ჟანეირო 

 

ჩიჩენ-იცა ჩრდილოეთ ამერიკა  მექსიკა, იუკატანი
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დანართი 5 

კოსმონავტი ტურისტები 

1. დენის ტიტო - აშშ, 2001 წელი, 20 მლნ. დოლარი; 
2. მარკ შატლვორტი - სამხრეთი აფრიკა, 2002 წელი, 20 მლნ. დოლარი; 
3. გრიგორი ოლსენი - აშშ, 2005 წელი, 20 მლნ. დოლარი; 
4. ანუშე ანსარი - აშშ, 2006 წელი, 20 მლნ. დოლარი, პირველი ქალი ტურისტი 

კოსმონავტი; 
5. ჩარლზ სიმონი - აშშ, 2007 და 2009 წლები, 35+35 მლნ. დოლარი, პირველი 

ტურისტი-კოსმონავტი, რომელიც ორჯერ გაფრინდა კოსმოსში; 
6. რიჩარდ გერიოტი - აშშ, 2008 წელი, 30 მლნ. დოლარი 
7. გი ლალიბერტი - კანადა, 2009 წელი, 35 მლნ. დოლარი 

 

 

დანართი 6 

რელიგიური ტურიზმი (სხვა რელიგიები) 

ისლამურ ქვეყნებში რელიგიური წესებიდან გამომდინარე განსაკუთრებული 
მოთხოვნები არსებობს უცხოელი ტურსტების მიმართ. აკრძალულია: მამაკაცი 
ქალს არ უწვდის ხელს და არც ქალი მამაკაცს.  ხელის ჩამორთმევის დროს არ უნდა 
გაუწოდოთ მარცხენა ხელი, ახლო ნაცნობსაც კი არ ეკითხებიან მეუღლის 
ჯანმრთელობის შესახებ და არც მოკითხვას აბარებენ. მუსულმანები არ იყენებენ 
ალკოჰოლს, რაც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მასპინძლის მიერ. ზოგჯერ 
აუცილებელია არა მარტო ალკოჰოლური სასმელების აღება მაგიდიდან, არამედ 
სასმისებისაც კი. რელიგიური შეზღუდვები ვრცელდება საკვებზეც - კვების 
რაციონიდან მთლიანად ამოღებული აქვთ ღორის ხორცი და ზოგიერთი სახეობის 
თევზი. 

ისლამურ კალენდარში, გარდა წინასწარმეტყველის დაბადების დღისა, მისი 
ამაღლებისა და მუსლიმანთა ახალი წლისა, არის „ედ ალ ფიტრი“ - პატარა ღვთის 
სასწაულიც, რომლითაც აღინიშნება წმინდა თვის რამადანის დასრულება. „ედ ალ 
ალსა ალ მუბარაკი“ - ანუ დიადი დღესასწაული 4 დღის განმავლობაში გრძელდება 
და პილიგრიმების მიერ მექაში ჰაჯის დროს მსხვერპლის შეწირვას უკავშირდება. 
მექაში და მედინაში სამომლოცველო ტურიზმის განვითარებისთვის საუდის 
არაბეთის ხელისუფლებამ 2002 წელს განსაზღვრა მომლოცველთა ყოველწლიური 
რაოდენობა და დაგეგმეს ახალი ოტელების მშენებლობა, გააფართოვეს მექაში 
ფეხით მოსიარულეთა ზონა; 

რამადანის დროს, ერთი თვის განმავლობაში, მუსლიმანები მზის 
ამოსვლიდან ჩასვლამდე იცავენ მარხვას. თვის 27-ე დღეს აღინიშნება 
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განსაკუთრებული დღესასწაული - აღქმის დღე. ისლამური კალენდარი დასაბამს 
წინასწარმეტყველის მექიდან მედინაში (ჰიჯრა) გადასვლიდან იღებს (ჩვენი 
წელთაღრიცხვის 622 წლის ივლისი). სწორედ ეს დღე იქცა ისლამის პირველ დღედ. 
ისლამური კალენდრის საფუძველში დევს მთვარის თვე 291   2 დღის 
ხანგრძლივობით, წელი 12 თვისგან შედგება (29 და 30 დღისაგან მონაცვლეობით), 
რაც ჯამში 354 დღის შეადგენს. აქედან გამომდინარე, ისლამური კალენდარი მზის 
კალენდართან შედარებით დაახლოებით 11 დღით არის მოკლე. გრიგორიანული 
კალენდრით რამადანი და სხვა დღესასწაულები იწყება ყოველ წელს 11 დღით 
ადრე. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღე იწყება მზის ჩასვლიდან. პარასკევი ითვლება 
ლოცვის დღედ. ამ დღეს ყველა დაწესებულება დახურულია. 

მუსლიმანური ტრადიცით, ყოველი წლის წმინდა თვის („ზუ’ლ-ჰიჯა“) 
დასაწყისში ქააბას ტაძარს ეგვიპტიდან ჩამოტანილი თეთრი საბურველით 
შემოსავენ - რიტუალურად წმინდა მდგომარეობაში მოაქცევენ, ხოლო ძველს ჭრიან 
და სუვენირებად ყიდიან. ამავე თვის 7-13 რიცხვებში ჰაჯის შესასრულებლად 
მექაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან მილიონობით მომლოცველი მიდის. 
ქააბა არც სასახლეა და არც აკლდამა. მასში მორთულობა არ არის, მისი შიდა სივრცე  
მოკრძალებულია - არავითარი ავეჯი. ტაძრის აღმოსვლეთ კუთხეში 
ჩამონტაჟებული ვერცხლისფერ არშიაშემოვლებული წმინდა შავი ქვაა, რომელიც 
ისლამში ღვთაებრივი დანიშნულებისაა. ტრადიციის თანახმად, წმინდა ქვის - 
თეთრი იაგუნდის - მეშვეობით შესაძლებელია სამოთხის დანახვა. იგი ალაჰმა 
მისცა ადამს, როცა სამოთხიდან გამოგდებული მექაში მივიდა. ადამიანთა 
ცოდვების გამო, თეთრი ქვა მოგვიანებით გაშავდა. მუსლიმანური რწმენით, 
ყოველი მორწმუნე, რომელიც ამ ქვის გამჭვირვალობით სამოთხეს დაინახავს, 
სიკვდილის შემდეგ იქ მოხვდება. 

ტაძრის შიგნით ხის სამი სვეტია და ყურანის მე-7 საუკუნის ხელნაწერი 
ინახება. ქააბის ცარიელ სივრცეს მუსლიმანთათვის განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა აქვს. მან მორწმუნეს უხილავის არსებობა უნდა გაახსენოს. 
ინტერიერის სიღარიბე კი მიგვანიშნებს იმას, რომ მთავარია სამყაროს არა ფორმა, 
ნივთები, არამედ უხილავი, სულიერი მხარე. 

მუჰამედმა მექა წმინდა ქალაქად გამოაცხადა და იქიდან თუნდაც ერთი 
პეშვი მიწის გატანა კატეგორიულად აკრძალა. მის ტერიტორიაზე არ შეიძლება 
ყოველივე ცოცხალისადმი ზიანის მიყენება (თუ ადამიანისათვის საშიში არ არის. 
მაგალითად, მწერები, ქვეწარმავლები და სხვა). მომლოცველი მექაში შესვლამდე 
განიბანება და ეკურთხება, რასაც „იჰრამი“ ეწოდება. იგი ტანზე იცვამს სპეციალურ 
თეთრ ტანსაცმელს, აუცილებლად უნაკეროს, რომელსაც ასევე იჰრამი ჰქვია. 
მამაკაცი პილიგრიმი (მორწმუნე) დადის თავშიშველი, ფეხზე სანდლებით, ქალები 
მთლიანად ჩადრში არიან გახვეული. იჰრამის წმინდა მდგომარეობის  დროს 
დასაშვებია კვება, სმა, ძილი, დაბანა, ვაჭრობა და სხვა. იკრძალება სქესობრივი 
ურთიერთობა, ჩხუბი, ბილწსიტყვაობა, სისხლისღვრა, ნადირობა. 
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ჰაჯის მისაღებად მომლოცველი მიმართავს ალაჰს, ასრულებს 
მსხვერპლშეწირვას, შვიდჯერ შემოუვლის ტაძარს, რასაც „ტავაფი“ ეწოდება, მის 
კედელთან ლოცულობს და სხვა რიტუალებს ახორციელებს. ამის შემდეგ არაფატის 
წმინდა მთაზე ადის, იქ ქვებს აგროვებს და ჰაჯის მეორე ფაზას (სიმბოლურად 
აღმართულ სვეტებზე, როგორც ეშმაკზე, ქვების სროლა) ასრულებს.  

რელიგია - იუდაიზმი. რელიგიურად განწყობილი ებრაელების საკვების 
შემადგენლობაზე დიდ გავლენას ახდენს მათი რელიგია - იუდაიზმი. იგი მკაცრად 
განსაზღვრავს გამოსაყენებელ საკვებ პროდუქტებს და მომზადების ტექნოლოგიას. 
კერძოდ აკრძალულია ხორცისა და რძის პროდუქტების შერევა. ასევე სისხლის 
გამოყენება საჭმელში, ებრაელები საქონლის ხორცის მხოლოდ ნაწილს იყენებენ. 
ეროვნული კერძია  რელიგიური წარმოშობის მაცა. ყოველივე აღნიშნული უნდა 
იქნეს გათვალისწინებული ტურისტების გარკვეული ჯგუფებისათვის 
ტურისტული პროდუქტის  ფორმირებისას, რამაც ტურის და კვების მომსახურების 
მნიშვნელოვანი გაძვირებაც შეიძლება გამოიწვიოს. 

ებრაული ტრადიციით, კვირეულის პირველი დღე კვირაა და მთავრდება 
შაბათით, რომელიც მათი უპირველესი დღესასწაულია. დღე იწყება მზის 
ამოსვლით და მთავრდება მზის ჩასვლით. დღე-ღამის ათვლა იწყება საღამოს, მზის 
ჩასვლის შემდეგ. შაბათი იწყება პარასკევს საღამოს მზის ჩასვლასთან ერთად და 
მთავრდება შაბათ საღამოს. შაბათს დიდი კულტურულ-ისტორიული დატვირთვა 
აქვს, რადგან ერს მონობიდან გათავისუფლების მადლს შეახსენებს. შრომის შემდეგ 
დასვენების უფლება კი მხოლოდ თავისუფალი ადამიანის ხვედრია. შაბათი 
ებრაულად დასვენებას ნიშნავს და უკავშირდება ქვეყნიერების გაჩენის მეშვიდე 
დღეს, როცა ღმერთმა დაისვენა. ამიტომ ადამიანმა ეს დღე მთლიანად გამჩენს უნდა 
მიუძღვნას, დაივიწყოს ცხოვრებისეული ჭირ-ვარამი და ძირითადი ყურადღება 
ოჯახის სულიერებას, თორას კითხვას დაუთმოს.  

გარდა შაბათისა, ებრაულ კალენდარში მრავალი რელიგიური 
დღესასწაულია. ამ დღეებში მუშაობა აკრძალულია. 

ებრაული წელთაღრიცხვა იწყება ძვ.წ. 3761 წლიდან, ხოლო კალენდარი 
ახალი წლით, რომელსაც როშ-ჰაშანა ჰქვია. მის მე-10 დღეს აღნიშნავენ მკაცრ 
რელიგიურ დღესასწაულს, იომ-ქიფურს - აკრძალვის, მონანიების, მარხვისა და 
ლოცვის დღეს ცოდვათა მისატევებლად. მას მოჰყვება ებრალეთათვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი 8 დღიანი რელიგიური დღესასწაული, პასექი ანუ ხანუქა 
(გაცისკროვნება). იგი მრავალ კონკრეტულ-ისტორიულ მომენტს, კერძოდ, ძვ.წ. II 
ს-ში ბერძენ-სირიელებთან ებრაელთა გამარჯვებას, ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
აღდგენასა და იერუსალიმში ტაძრის სასწაულებრივ განათებას ეძღვნება. ხანუქა 
ებრაელთათვის დარჩა როგორც სიმბოლო გამარჯვებისა სუსტისა ძლიერზე, 
მცირერიცხოვანისა - მრავალრიცხოვანზე, სიწმინდისა - ბიწიერზე. ამ დღეებში 
მხოლოდ სანთლები ინთება. ისრაელში ხანუქა ძალიან პოპულარულია. 
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ებრაელთა სასიხარულო და ერთიანობის დღესასწაულია ფურიმი (წილყრა), 
რომელიც ძვ.წ. 450 წელს სპარსეთის სამეფოში ებრაელთა სასწაულებრივ 
გადარჩენას უკავშირდება. ამ დღეს ყველა ებრაელი კითხულობს სპარსეთის 
დედოფლის, ესთერის გრაგნილს, რომელშიც აღწერილია მისი თავგანწირვა და 
ებრაელთა დაუძინებელი მტრის, სამეფო კარის ვეზირ ამანის დაღუპვა. ფურიმის 
დღესასწაულზე ყველა ებრაელი გულუხვად ნადიმობს, მხიარულობს, ეხმარება 
ღარიბებს, ობლებს, ქვრივებს. აწყობენ კარნავალებს, ლოცულობენ და სხვა. 

ებრაელთა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ფესახი. იგი 
ისტორიულად ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლის ხსოვნას ეძღვნება. ეს არის 
უდიდესი მოვლენა ებრაელთა ხალხის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში, რამაც 
წარმოშვა იუდაიზმი და თვით ებრაელი ერი, მათი ცხოვრების წესი და რელიგიური 
მრწამსი. 

ფესახის დღესასწაულიდან 50-ე დღისთავზე ებრაელები აღნიშნავენ სინას 
მთაზე თორას მიღების დღეს - შავუოთს. ამ დღეს კითხულობენ თორას, 
ლოცულობენ მშვიდობაზე, სიკეთესა და ერის გადარჩენაზე. ასევე დღესასწაულია 
„სიმხათ თორა“ რაც ქართულად „თორას სიხარულს“ ნიშნავს. 

ებრაული კულტურის ერთ-ერთი თავისებურებაა, საზეიმო თარიღებთან 
ერთად, ეროვნული უბედურების, საყოველთაო გლოვის დღეების ღირსეულად 
აღნიშვნა. ასეთია 9 აბის მარხვა, რომელიც ებრაული სულიერების სიმბოლოს - 
იერუსალიმის დიდი ტაძრის ორჯერ დანგრევასა და ბაბილონში ებრაელთა 
გადასახლებას ეძღვნება. 

ინდუისტების დღესასწაულები.  

ჩრდილოეთ ინდოეთის წმინდათაწმინდა ქალაქ ილაჰაბადში თორმეტ 
წელიწადში ერთხელ, 41 დღის განმავლობაში აღინიშნება უძველესი რელიგიური 
დღესასწაული. რიტუალური განბანა - კუმბჰ მელა (მისი სახესხვაობებია არდჰკუმჰ 
მელა - 6 წლიანი და მაგჰ-მელა - ყოველწლიური ციკლით). გინესის რეკორდების 
წიგნში, ამ დღესასწაულს მსოფლიოში ადამიანთა უდიდესი თავყრილობა უწოდეს. 

ლეგენდის თანახმად, ინდუისტების ღვთაება ვიშნუმ ბოროტი სულებისაგან 
დაიხსნა უკვდავების ელექსირი და იგი სხვა ღვთაებებს გადასცა. ამ შერკინების 
დროს, სასმისიდან გადმოღვრილმა ელექსირის ოთხმა წვეთმა ოთხი ქალაქი 
(ილაჰაბადი, ჰარდავარი, უჯაინი და ნასიკი) მარადიულ სიწმინდეებად აქცია და, 
მას შემდეგ, კუმბჰ მელას, ანუ სასმისების დიდ დღესასწაულს, ამ ადგილებში 
აღნიშნავენ. მათ შორის, ყველაზე წმინდა ქალაქად ილაჰაბადი ითვლება, რადგან 
სამი მდინარის - განგის, იამუნასა და სარასვატის - შერწყმის ადგილას არის 
აშენებული. 

კუმბჰ მელა ინდური კულტურისა და ტრადიციების გამომხატველია. მისი 
პოპულარობა ყოველწლიურად იზრდება. ბოლო წლებში რიტუალში მონაწილეთა 
რაოდენობამ 50-60 მილიონს მიაღწია. ეს რელიგიური დღესასწაული იანვარ-
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თებერვალში ტარდება. ამ პერიოდში ქვეყანაში მხოლოდ ვეგეტარიანულ ანუ 
მცენარეულ საჭმელებს მიირთმევენ. 

რიტუალური განბანა ერთ-ერთი ულამაზესი სანახაობაა, ინდოელთა 
მრავალსაუკუნივანი ტრადიციაა, რომელსაც, როგორც უნიკალურ მოვლენას, 
მსოფლიოში ანალოგი არ მოეძებნება. მას რეკლამას არ უწევენ, არც მოსაწვევებს 
არიგებენ. იგი ინდოელთა რწმენის მარადიულ სიმბოლოდ ითვლება. ამ პერიოდში 
ილაჰაბადი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ ქალაქად  იქცევა. ადგილობრივთა 
რწმენით, ამ დროს ხდება სიცოცხლეში ჩადენილი ცოდვებისაგან განწმენდა წმინდა 
მდინარე განგში. განბანის რიტუალი მდინარის პირას საზეიმო მსვლელობით 
იწყება, რომელსაც სათავეში უკვე განწმენდილი ადამიანები ანუ სადჰები უდგანან. 
ისინი  სახემოხატულები და სრულიად დედიშობილები არიან. მხოლოდ ყელზე 
უკეთიათ ყვითელი ყვავილების წნულები, რადგან თვლიან, რომ ამით ყოველივე 
ამქვეყნიურს თმობენ, თვით ტანსაცმლის ჩათვლით. 

მიუხედავად სიცივისა, ყველა მორწმუნე თამამად, ლოცვით შედის 
მდინარეში, საზეიმო მსვლელობაში მონაწილეობს სადღესასწაულოდ მორთულ 
სპილოებზე, ცხენებსა და აქლემებზე ამხედრებული სამღვდელოება. ამ დღეებში 
არა მარტო რიტუალური განბანა ხდება, არამედ რელიგიური შეკრებები, 
მსჯელობები, წმინდანებთან საუბრები და სხვა ღონისძიებებიც ტარდება. 
საყურადღებოა ისიც, რომ ეს უდიდესი ეროვნული დღესასწაული მთელ ინდოელ 
ხალხს ეკუთვნის. ამ დროს ყველა ერთიანდება, მიუხედავად მათი კასტური 
წარმომავლობისა, ქონებისა, პროფესიისა, სოციალური მდგომარეობისა თუ 
რელიგიური მრწამსისა. მიჩნეულია, რომ, კუმბჰ მელას პერიოდში, ილაჰაბადში 
ჩამომავალი მდინარეები დადებითი ენერგიით იმუხტება, რადგან, ამ დროს მზის, 
მთვარისა და იუპიტერის ელექტრომაგნიტური აქტივობა საგრძნობლად იზრდება. 
ინდუისტები თვლიან, რომ წმინდა მდინარე განგში რიტუალური განბანა მათ, 
ცოდვებისაგან გათავისუფლების გარდა, დაუჩქარებს რეინკარნაციას (სრული 
გარდასახვა), რაც მათი უმაღლესი რელიგიური მიზანია და ემსახურება 
სიცოცხლეში, ან სიცოცხლის შემდეგ, ნირვანის (უმაღლესი ნეტარება) მიღწევაში.  

ბუდისტების დღესასწაულები.  

გაზაფხულის ბუნიობის დროს, რომელიც იაპონიაში 18-19 მარტს იწყება და 
24-25 მარტამდე  გრძელდება, ყველა ტაძარში განსაკუთრებული ცერემონიები 
ტარდება. მათ ბუდისტური საფუძველი აქვს. ამ დღეებში ხალხი მიდის წინაპართა 
საფლავებზე პატივის მისაგებად. კვირის შუა დღეს, როცა დღისა და ღამის 
ხანგრძლივობა თანაბრდება, იმპერატორის სასახლეში ეწყობა ზეიმი. ოჯახებში 
სუფრაზე მიაქვთ ოჰაგი (მოხარშული ბრინჯის გუნდა, დაფარული სოიოს ტკბილი 
პასტით) და ჰომოკუძუსი (ძმრით შეზავებული საწებელი). 

8 აპრილს იაპონელები ბუდის დაბრუნების დღეს დღესასწაულობენ. ამ დღეს 
ტაძარში დგამენ ტაძრის მინიატურულ მოდელს, რომლის შიგნითაც 
მოთავსებულია გაუტამას მინიატურული ფიგურა. ყველაფერს ამას ყვავილებით 
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რთავენ. მომსვლელნი გაუტამას თავზე ასხამენ ტკბილ ჩაის, ცოტაოდენი ჩაი კი 
სახლებში მიაქვთ. 

ზაფხულში ზღვის პლაჟის თითოეული მეტრი ხალხით ივსება. ამ დროს 
იაპონელები ტანაბატას (მქსოველების დღეს) აღნიშნავენ. მთვარის კალენდრის 
მიხედვით, მეშვიდე თვის მეშვიდე დღეს მთელს იაპონიაში იმართება მორთულ-
მოკაზმული მსვლელობები. იაპონელები იცვამენ მსუბუქ კიმონოს და მოაქვთ 
მათრახები, რომლებშიც ქაღალდის ზოლებია ჩაწნული. ამ ქაღალდებზე 
სხვადასხვა სურვილი იწერება. სოფელში ამ დღეს ქაღალდის ზოლებს ჰკიდებენ 
სახლის კარებსა და ლავგარდანზე. მათ მეორე დილით ხსნიან და მდინარეში ან 
ზღვაში ყრიან. 

საერთაშორისო ნორმების მიხედვით ტურისტი უფლებამოსილია  
ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე განახორციელოს რელიგიური წესები და 
ლოცვები, თუ ეს უკანასკნელი ხელს არ შეუშლის სხვა ტურისტებს და არ 
დაარღვევს ადგილობრივ ან სასტუმროში დადგენილ წესებს მაგალითად, მსხვილ 
საერთაშორისო აეროპორტებში და სასტუმროში სპეციალური ადგილია 
გამოყოფილი რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად, რომელსაც როგორც წესი 
სამი კონფესიის წარმომადგენელი ემსახურება. 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

დანართი 7 

 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის სტსტისტიკური წელიწდეულები 

 

1. UNWTO – 2001 
2. WTO_highlights_2001 -2019 

ამ სათაურით ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიძიოთ და გადმოიწეროთ ნებისმიერი 
ერთი წლის სტატისტიკური მონაცემები მსოფლიო ტურიზმის მდგომარეობის 
შესახებ. თითოელ თქვენგანს ინდივიდუალური ინტერესი და პოზიცია 
გექნებათ სტატისტიკასთან და მის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ამიტომ 
წიგნში რიმელიმე წლის გადმოწერა უაზრობა იქნებოდა.   

 

 

დანართი 8 

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ისტორიული ეტაპები 

დრო ადგილი დახასიათება 

II-I ათასწლეული ჩვენს 
ერამდე 

ასირია ტავერნები, ქარავან-სარაიები. პირველი 
შენობები დროებითი ცხოვრებისა და 
დასვენებისათვის 

II-I ათასწლეული ჩვენს 
ერამდე 
 

აღმოსავლეთის სხვ. 
ქვეყნები, ძვ. საბერძ-
ნეთი, კრეტა 

ქარავან-სარაიების გავრცელება 
მსოფლიოს უძველეს  ქვეყნებში 

I ათასწლეული ჩვენს ერამდე ძველი საბერძნეთი გავრცელდა პირველი ტიპის 
სასტუმროები: ტავერნები 

VI ს. ჩვენს ერამდე - I ს. ჩვენს 
ერამდე 

ძველი რომი ჩაისახა მასიური სასტუმრო მშენებლობა, 
რომის იმპერიაში, მოგზაურობდნენ 
სახელმწიფო ჩინოსნები ამალით, 
ვაჭრები, მომ ლოცველები. ოქტავიანეს 
დროს, I ს-ში, აშენდა გზები, 
სასტუმროები ერთმანეთისაგან 70-100კმ 
იყო დაშორებით. 

I-V სს.რომის იმპერიის 
დაცემის პერიოდი 

ქვეყნები, რომელიც 
წარმოიშვა რომის 
იმპერიის დაშლის 
შედეგად 

განადგურდა სასტუმროებისა და 
ტავერნების ქსელი 

V-XII ს.ს.,  შუა საუკუნეები ევროპა, 
აღმოსავლეთი 

ვაჭრობისა და მოგზაურობის გაზრდით, 
იზრდება კვებისა და განთავსების 
საშუალებების რიცხვი 
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V-XIII ს.ს., შუა საუკუნეები ევროპა 
 

აღმოცენდა სასტუმროები 
მონასტრებთან, კარლოს დიდის 
ორგანიზაცებით. 

ინგლისი 

გავრცელებულია მონასტერთან 
არსებული სასტუმროები. ინი, ტიპიური 
საგზაო სასტუმროები, I სართულზე იყო 
ტავერნა და  საჯინიბო, მომსახურების და 
სამეურნეო სათავსოები, ზედა 
სართულებზე საძინებლები, რომელიც 
ეზოში გადიოდა დახურული გალერიით, 
იმართებოდა თეატრალური 
წარმოდგენები 

აღორძინების ეპოქა 
ევროპა 

ვაჭრობისა და ხელოსნობის 
განვითარებამ გამოიწვია სასტუმროების 
ქსელის განვითარება 

XVIII-XIX ს.ს. ევროპა 
ევროპის სახელმწიფოებს შორის ეკ. და 
პოლიტიკური კავშირების გაზრდით  
გაიზარდა სასტუმროების მეურნეობა 

XVII – XVIIIUს.ს. ამერიკა 

სასტუმროების ზრდა განაპირობა ევრო-
პიდან გადასახლებულთა მიღებამ. ერთი 
ტიპის შენობები, ტავერნა, საძინებლები, 
პირველი 70 ოთახიანი სასტუმრო, „სიტი-
ოტელი“ გაჩნდა ნიუ-ორკში 1794 წელს. 

XVIII ს-ის დასასრული და 
XIX ს-ის დასაწყისი 

ამერიკა 

დაიწყო მცირე და საშუალო 
სასტუმროების მშენებლობა, 170 
ნომრიანი - „ტრემონტი“  -(ბოსტონი 
1829წ.) პირველი ოტელი ლიფტით და 
ელ. განათებით - „ევერესტი“ (1859 წ. ნიუ-
იორკში) 

XIX ს. „სამრეწველო რევოლუ-
ციის“ ეპოქა 

ევროპა, ამერიკა 

სამრეწველო რევოლუციის შედეგად, 
ორთქმავლებისა და თბოვალების 
გამოგონებამ გაზარდა ტურისტთა 
რაოდენობა. გაიზარდა მასობრივი 
ტურიზმი,  შენდებოდა სასტუმროები 
თვალწარმტაც ადგილებზე 
დასვენებისათვის, შეიქმნა 
სასტუმროების კომპანია, კორპორაცია, 
სინდიკატები. 

XX ს-ის დასაწყისი 
1906 წ. 

ამერიკა 

ახალი კონცეფცია სასტუმროების მშენებ-
ლობაში ითვალისწინებდა კლიენტთა 
მაქსიმალურ კომფორტს. სასტუმრო 
„ბუფფალო სტატლერ“. 

ლონდონი  შეიქმნა სასტუმროების სინდიკატი 

პარიზი წარმოიქმნა სასტუმროს მეპატრონეთა 
გაერთიანება 

ევროპა, აზია, 
ამერიკა 

შეიქმნა საერთაშორისო კავშირი 1700 
სასტუმროს გაერთიანებით 

ევროპა 

დაიწყო სასტუმროების გამოყენება 
კრებებისათვის, კონფერენციებისათვის, 
მათ ქონდათ სამორინეები და 
გასართობები 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

პირველი მსოფლიო ომის 
პერიოდი 

ევროპა შეწყდა სასტუმროების, მშენებლობა 

XX-ს-ის 20-იანი წლები ამერიკა 

აშენდა დიდი სასტუმროები, 
განვითარდა კონრად ჰილტონის 
სასტომროთა ბიზნესი, მსოფლიოში 
უმსხვილესი სასტუმრო „კონრად 
ჰილტონი“. 

XX-ს-ის 30-იანი წლები 
ევროპა, ამერიკა 
 

შეჩერადა სასტუმროების მშენებლობა 
დიდი დეპრესიის პერიოდში 

XX-ს-ის 40-იანი წლები 

ევროპა შეჩერადა სასტუმროების მშენებლობა 

 
ამერიკა 

სასტუმრო ფონდს იყენებდნენ 100 %-ით 
საქმიანი ადამიანებისა და ლტოლვილე-
ბისათვის 

XX-ს-ის 50-60-იანი წლები. 
ავტო და ვეტმფრენების 
წარმოების გაზრდა, 
მასობრივი ტურიზმის 
განვითარება მთელი მსოფლიო 

აღორძინდა სასტუმრო მეურნეობა, 
აშენდა ახალი სასტუმროები „ჰოლიდეი 
ინნზ“ 1952 წელს.  აშენდა 
აეროპორტებთან სასტუმროები, 
აღმოცენდა სასტუმროები ოჯახური 
დასვენებისათვის, სასტუმროებში 
მოეწყო, სამორინეები, სათამაშო 
სახლები. აშენდა „ჰილტონი“ და „ინტერ-
კონტინენტალი“ 

XX-ს-ის 70-80-იანი წლები 

 
სასტუმრო ბაზრის სეგმენტაცია იყო 
მომსახურების ამაღლების შედეგი 

 17 მლიონი სასტუმრო ადგილი მსოფლი-
ოში, სასტუმროთა ქსელის ჯაჭვი: 
„მარიოტი“, „რამადა“, „შერატონი“, 
„რედისონი“ 

 განვითარდა სასტუმროთა კლასი, 
აპარტამენტის ტიპის სასტუმროები. 
კონდოტელები 

XX-ს-ის 90-იანი წლები.  მთელი მსოფლიო 
90-იანი წლებიდან ზოგიერთი 
მშენებლობა შეჩერდა ეკ. დაღმავლობის 
გამო. 

XXI ს-ის დასაწყისი 
 

 ბაზრის სეგმენტაცია, სპეციალიზებული 
ოტელები, აშენდა სუპერ ოტელები, 
ახალი სასტუმროები აშენდა და იქნა 
მოდერნიზებული ახალ რეგიონებსა და 
ქვეყნებში (აღმოსავლეთ აზია, წყნარი 
ოკეანის ქვეყნები) 
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დანართი 9 

სასტუმროების კლასიფიკაციის პრინციპები 

ქვეყანა Kკლასიფიკაციის პრინციპი 

ავსტრალია 5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 
ავსტრია 5 - ვარსკვლავიანი ევროპული კლასიფიკაცია 

ანდორა 5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 

აშშ 
კლასიფიკაციის ერთიანი სისტემა არაა. Gგამოიყენება თანრიგებიც, 
ვარსკვლავებიც 

არგენტინა 
Kკლასიფიკაციის ეროვნული სისტემა:”თ’ (ტოურისტ ცლასს)-**; “F” 
(ფირსტ ცლასს) -***; “Fს” (ფირსტ  სუპერიორ ცლასს) -***-დან *****-
მდე; “L”(ლუხე); “დლ” (დე ლუხე) -***** სუპერ კომფორტული 

ბაჰრეინი 
5-ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია, რამდენიმე ადგილობრივი 
თავისებურებებით 

ბენელუქსი -  
(ბელგია, 
ნიდერლანდები, 
ლუქსემბურგი) 

5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 

ბრაზილია 
5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების სისტემა, არაა დამოკიდებული 
ოტელის ზომაზე 

გერმანია 

სასტუმროების 5-ვარსკვლავიანი სახელმწიფო კლასიფიკაციის სისტემა. 
განთავსების საშუალებები იყოფა სასტუმროებად, საკურორტო 
სასტუმროებად, (კურჰოტელ), სასტუმრო ბანაკებად, (Gასტჰოფ), 
სასტუმრო-პანსიონატებად  და  ოტელი-გარნიებად 

ეგვიპტე 
5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების სისტემა დამოკიდებულია  ხარისხის 
დონეზე 

ესპანეთი 

Kკატეგორიის გრადაცია,  აღინიშნება ვარსკვლავებით: განთავსების 
საშუალებების H ყოველ ჯგუფს შეესაბამება:  სასტუმროებისათვის *-
დან*****-მდე; ბუნგალოებისათვის- *-დან ****-მდე, დასასვენებელ 

ბანაკებსა და პანსიონატებს *-დან ***-მდე 

ინგლისი 
„გვირგვინებისა“ და „გასაღებების“ სისტემა. გამოიყენება ასევე მტო-ს 
კლასიფიკაცია 

ისრაელი გააუქმა „ვარსკვლავების“ კლასიფიკაცია. არსებობს სამი კატეგორია 

იტალია 
სასტუმროები იყოფა სამ კატეგორიად, შეესატყვისება ევროპული 
გრადაცია შემდეგნაირად: კატეგორია 1 - ****, კატეგორია 2 - ***, 
კატეგორია 3 -** 

საბერძნეთი 

ოთხი კატეგორია. გამოიხატება ასოებით (AA,B,ჩ,D) უმაღლესი 
კატეგორია სასტუმროების არის “დე ლუქსე”. 5-ვარსკვლავიან სისტემას 
ხარისხით შეესაბამება შემდეგნაირად: “დე ლუქსე” _*****, A  - ****,  B -
***,  C-**,    D-*. Uუკატეგორიო განთავსების საშუალებებს 
მიეკუთვნება აპარტამენტები _ მცირე მოცულობის სახლების ბინები. 

მოლდოვა 
კომფორტული განთავების საშუალებები იყოფა კატეგორიებად: 

`სტანდარტ~, `დელუხე~, `ჯუნიორ სუიტე~, `პრესიდენტიალ სუიტე~ 

მალტა 
სასტუმროები იყოფა სამ კატეგორიად: ოქროს, ვერცხლისა და 
ბრინჯაოს 

მაროკო 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების სისტემა  
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

მექსიკა 
5-ვარსკვლავიანი  ეროვნული კლასიფიკაცია  ემთხვევა ევროპულს, 
არის კატეგორია 5-ვარსკვლავზე უფრო მეტი ესაა: “გრან ტურიზმო” 

ნორვეგია 5-ვარსკვლავიანი სისტემა კომფორტული სასტუმროსათვის 
პანამა 5-ვარსკვლავიანი სისტემა 

რუსეთი 
5-ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია, შეესაბამება `გოსტ პ 50645_94~ 
`ტურისტულ-საექსკურსიო მომსახურება. სასტუმროების კლასიფიკაცია” 

საფრანგეთი 5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 

საქართველო* 5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 

უნგრეთი 5 - ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია 

შვეიცარია 
5-ვარსკვლავიანი,  მდიდრული სასტუმრო; 
4-ვარსკვლავიანი,  პირველი კლასის; 
3-ვარსკვლავიანი, საშუალო კლასის, კარგი სასტუმრო. 

ჩინეთი 
5-ვარსკვლავიანი კლასიფიკაცია, კომფორტული ნომრისათვის, 
უკატეგორიო განთავსების საშუალება ასევე იყოფა ჯგუფებად: 

 

 

 

დანართი 10 

მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური 

მსოფლიო მემკვიდრეობა (ინგლ. World Heritage, ფრანგ. Patrimoine Mondial, ესპ. Patrimonio 
Mundial) — ბუნებრივი ან ადამიანის მიერ შექმნილი ობიექტები, რომელთა განსაკუთრებული 
ისტორიული ან ეკოლოგიური ფასეულობის გამო, უპირატეს ამოცანებად მათი შენახვა და 
პოპულარიზაცია ითვლება. 

კრიტერიუმები 

მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში ხვდებიან მხოლოდ ის ძეგლები, რომლებსაც კომისიის აზრით 
უნივერსალური მნიშვნელობა აქვთ ისტორიის, ხელოვნებისა და მეცნიერების თვალსაზრისით. 
არჩევის გადაწყვეტისას გათვალისწინებული იქნება ძეგლის ორიგინალურობა, აუთენტურობა 
(ისტორიული ნამდვილობა) და მისი ერთიანობა (მთლიანობა). გარდა ამისა ძეგლი უნდა 
აკმაყოფილებდეს იუნესკოს ერთ ან რამდენიმე კრიტერიუმს ათიდან. 2005 წლის დასაწყისამდე 
კულტურული და ბუნების ძეგლებისათვის კრიტერიუმები ცალ–ცალკე იყო, 2005 წლის შემდეგ კი 
ყოველი ძეგლისათვის საერთო კრიტერიუმები შემუშავდა. სწორედ ამის გამოა, რომ შერჩეულ 
ძეგლთა უმრავლესობა აკმაყოფილებს მხოლოდ ან პირველ ექვს კრიტერიუმს (i –vi) ან მხოლოდ 
ბოლო ოთხს (vii–x). თუმცა, 29 ძეგლი არის ისეთი (შერეული ტიპის), რომელიც აკმაყოფილებს 
კრიტერიუმებს ორივე ნაწილიდან. 

 
კულტურული კრიტერიუმები 
•  i - ობიექტი წარმოადგენს კაცობრიობის შემოქმედებითი გენიის შედევრს. 
•  ii - ძეგლი წარმოაჩენს დროთა განმავლობაში ან მსოფლიოს კულტურული არეალის შიგნით 

დაგროვილ მნიშვნელოვან ადამიანურ ფასეულობებს, არქიტექტურისა და ტექნოლოგიების 
განვითარებას, მონუმენტურ ხელოვნებას, ქალაქდაგეგმარებას ან ლანდშაფტის დაგეგმარებას. 

•  iii - ძეგლი წარმოადგენს არსებული ან გადაშენებული კულტურის ორიგინალურ ან მინიმუმ 
განსაკუთრებულ ნიმუშს. 
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•  iv - ძეგლი წარმოადგენს ნაგებობათა გარკვეული ტიპის, არქიტექტურული ან ტექნოლოგიური 
ანსამბლის ან ლანდშაფტის განუმეორებელ, საუკეთესო ნიმუშს, რომელიც კაცობრიობის 
ისტორიის ერთ ან რამდენიმე მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენას უკავშირდება 

•  v - ძეგლი წარმოადგენს ადამიანის დასახლების გარკვეული ტიპის, მიწის ან ზღვის 
გამოყენების განსაკუთრებულ, საუკეთესო ნიმუშს, რომელიც ერთი ან რამდენიმე ცნობილი 
კულტურისათვის ტიპურია. ან ადამიანისა და გარემოს ურთიერთქმედებას, განსაკუთრებით 
კი იმ შემთხვევაში თუ შეუჩერებელი ცვლილების გამო ძეგლს გაქრობა ემუქრება. 

•  vi - ძეგლი უშუალოდაა დაკავშირებული მოვლენებთან ან ტრადიციულ ცხოვრების წესთან, 
იდეებთან ან რელიგიურ რწმენებთან, ხელოვნებასა და ლიტერატურულ ნაწარმოებებთან, 
რომლებსაც განსაკუთრებული, უნივერსალური მნიშვნელობა აქვთ (კომიტეტი თანხმდება, 
რომ ეს კრიტერიუმი მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, თუ ძეგლი სხვა რომელიმე კრიტერიუმსაც 
აკმაყოფილებს). 

 
ბუნებრივი კრიტერიუმები 
•  vii - ობიექტი წარმოადგენს ბუნების საოცრებას, ან ტერიტორიას, რომელსაც აქვს გამორჩეული 

სილამაზე და ესთეტიური მნიშვნელობა. 
•  viii - ობიექტი წარმოადგენს დედამიწის ისტორიის მთავარი ეტაპის გამორჩეულ მაგალითს, მათ 

შორის წარსულის ძეგლები, რომლებიც წარმოადგენენ სიმბოლოს გეოლოგიური პროცესებისა 
და რელიეფის განვითარებისა ან გეომორფოლოგიურ და ფიზიოგეოგრაფიულ თავისებურებას. 

•  ix - ობიექტი წარმოადგენს ხმელეთის, მტკნარი წყლის, ყურეებისა და ზღვების ეკოსისტემის, 
ასევე ფლორისა და ფაუნის განვითარებისა და ევოლუციის გამორჩეულ და მნიშვნელოვან 
მაგალითს გარკვეულ ეკოლოგიურ და ბიოლოგიურ პროცესებში. 

•  x - ობიექტი წარმოადგენს დედამიწაზე არსებულ უმნიშვნელოვანეს ტიპურ საცხოვრებელ 
ტერიტორიას, მათ შორის ისეთებს, რომლებიც შეიცავენ გადაშენების პირას მყოფ სახეობებს, 
რომლებიც მეცნიერული საფუძვლების და მათი შენარჩუნების აუცილებლობის გამო 
ძვირფასნი არიან. 

სტატისტიკა 

2014 წლის მონაცემებით სულ 1007 მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია 161 ქვეყანაში. აქედან: 780 
კულტურულია, 197 ბუნებრივი, ხოლო 30 კი შერეული ტიპის. მსოფლიო მემკვიდრეობა 
დაყოფილია ხუთ გეოგრაფიულ ზონად: აფრიკა, არაბული ქვეყნები (წარმოდგენილი ჩრდილოეთ 
აფრიკა და შუა აღმოსავლეთი), აზია-
ოკეანია(წარმოდგენილი ავსტრალია და ოკეანია), ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა, და ლათინური 
ამერიკა & კარიბები. 

რუსეთი და კავკასია კლასიფიცირდება როგორც ევროპა, ხოლო მექსიკა შედის ლათინური 
ამერიკასა და კარიბის ზონაში. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი წარმოადგენს ზონებითა და 

კლასიფიკაციებით დაყოფილ სქემას: Stats 

ზონა ბუნებრივი კულტურული შერეული სულ 

აფრიკა 41 49 4 94

არაბული ქვეყნები 5 71 2 78

აზია-ოკეანია 59 168 11 238

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა 70 429 11 510

ლათინური ამერიკა & კარიბები 37 93 3 133

განმეორებულია 15 30 1 46

სულ 197 780 30 1007
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ტერიტორიული დაყოფა 
შენიშვნა: ამ სიაში შეტანილია ქვეყნები სადაც არის 10 და მეტი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი. 

•  ყავისფერი: ქვეყნები 40 და მეტი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლით 
•  ღია ყავისფერი: ქვეყნები 30-დან 39-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლით 
•  ნარინჯისფერი: ქვეყნები 20-დან 29-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლით 
•  ლურჯი: ქვეყნები 15-დან 19-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლით 
•  მწვანე: ქვეყნები 10-დან 14-მდე მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლით 

 

 

სტატიაში მოცემულია გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია  

 
 
 

ევროპაში. 
 

ავსტრია (9) 
•  ზალცბურგის ისტორიული ცენტრი — 1996 
•  შენბრუნის სასახლე — 1996 
•  ჰალშტატი–დახშტაინის მთები ზალცკამერგუტის კულტურული ლანდშაფტი — 1997 
•  ზემერინგის რკინიგზა — 1998 
•  გრაცის ისტორიული ცენტრი — 1999, 2010 
•  ვახაუს კულტურული ლანდშაფტი — 2000 
•  ვენის ისტორიული ცენტრი— 2001 
•  ნოიზიდლერის ტბა — უნგრეთთან ერთად – 2001 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები – გერმანიასთან, იტალიასთან, საფრანგეთთან, 

სლოვენიასთან და შვეიცარიასთან ერთად – 2011 
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აზერბაიჯანი (2) 

•  ძველი ქალაქი ბაქო : შირვანშაჰების სასახლე და ქალწულის კოშკი — 2000 
•  გობუსტანის სახელმწიფო ნაკრძალი — 2007 

ალბანეთი (2) 

•  ბუტრინტი — 1992 
•  ბერატისა და გიროკასტრის ისტორიული ცენტრები — 2005 

ანდორა (1) 

•  მადრიუ-პერაფიტა-კლარორი — 2004 

ბელარუსი (4) 

•  ბელოვეჟის ტევრი — პოლონეთთან ერთად — 1979, 1992 
•  მირის ციხესიმაგრე — 2000 
•  ნესვიჟის ციხესიმაგრე — 2005 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ესტონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ფინეთთან, 

მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად — 2005 

ბელგია (12)  

•  გრან-პლასი — 1998 
•  ბელგიის არხები — 1998 
•  ბელგიისა და საფრანგეთის სამრეკლოები — საფრანგეთთან ერთად — 1999, 2005 
•  ბრიუგეს ისტორიული ცენტრი — 2000 
•  ვიქტორ ორტას მიერ აშენებული შენობები (ბრიუსელი): ჰოტელ-ტასელი, ჰოტელ-

სოლვაი, ჰოტელ-ვან-ეეტველდე და ორტას მუზეუმი — 2000 
•  სპიენი — 2000 
•  ტურნეს კათედრალი — 2000 
•  პლანტენ-მორეტუსის მუზეუმი — 2005 
•  სტოკლეს სასახლე — 2009 
•  ვალონიის ძირითადი ნახშირის შახტები - 2012 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა — 2016 

ბოსნია და ჰერცეგოვინა (3) 

•  მოსტარის ხიდი — 2005 
•  მეჰმედ-ფაშას ხიდი — 2007 
•  სტეჩკები — 2016 

ბულგარეთი (9) 

•  ბოიანის ეკლესია — 1979 
•  მადარის ცხენოსანი — 1979 
•  ივანოვოს გამოქვაბულის ეკლესიები — 1979 
•  კაზანლიკის თრაკიული აკლდამა — 1979 
•  ძველი ქალაქი ნესებირი — 1983 
•  პირინის ეროვნული პარკი — 1983, 2010 
•  რილის მონასტერი — 1983 
•  სრებირნის ნაკრძალი — 1983 



601

ტურიზმის საფუძვლები

 
 

•  სვეშტარახის თრაკიული აკლდამა — 1985 

გერმანია (40) 

•  აახენის კათედრალი — 1978 
•  შპაიერის კათედრალი — 1981 
•  ვიურცბურგის რეზიდენცია — 1981 
•  ვისის ეკლესია — 1983 
•  აუგუსტუსბურგისა და ფალკენლუსტის სასახლეები — 1984 
•  ჰილდესჰაიმის წმინდა მარიამისა და წმინდა მიქაელის ტაძრები — 1985 
•  ტრირის რომაული მონუმენტები: ამფითეატრი, ბარბარას აბანო, კეისრის 

აბანო, კონსტანტინეს ბაზილიკა, იგელის სვეტი, პორტა ნიგრა და რომაული ხიდი , 
ასევე წმ. პეტრეს ტაძარი და ღვთისმშობლის ეკლესია — 1986 

•  ჰანზა — 1987 
•  პოტსდამისა და ბერლინის სასახლეები და პარკები — 1990, 1992, 1999 
•  ლორშის მონასტერი — 1991 
•  რამელსბერგის მაღაროები და ქალაქ გოსლარის ძველი ნაწილი.— 1992, 2010 
•  ქალაქი ბამბერგი — 1993 
•  მაულბრონის მონასტერი — 1993 
•  კვედლინბურგი — 1994 
•  ფელკლინგერის მეტალურგიული ქარხანა — 1994 
•  მესელის ორმოები — 1995 
•  ბაუჰაუზები დესაუსა და ვაიმარში — 1996 
•  კელნის საკათედრო ტაძარი — 1996 
•  მარტინ ლუთერის მემორიალური ადგილები აისლებენსა და ვიტენბერგში — 1996 
•  კლასიკური ვაიმარი— 1998 
•  სამუზეუმო კუნძული — 1999 
•  ვარტბურგის ციხესიმაგრე — 1999 
•  დესაუ-ვერლიცის სამეფო ბაღი — 2000 
•  სამონასტრო კუნძული რაიხენაუ — 2000 
•  ცოლფერაინის სამრეწველო კომპლექსი — 2001 
•  შტრალზუნდისა და ვისმარის ისტორიული ცენტრები — 2002 
•  რაინის ხეობა — 2002 
•  როლანდის ძეგლი და ბრემენის რატუშა — 2004 
•  მუსკაუს პარკი — პოლონეთთან ერთად — 2004 
•  ლიმესი: ზემო გერმანია-რეტიის ლიმესი — დიდ ბრიტანეთთან ერთად: ადრიანეს 

კედელი — 2005 
•  რეგენსბურგის ისტორიული ცენტრი — 2006 
•  ბერლინის მოდერნისტული შენობები — 2008 
•  ვატოვის ზღვა — 2009 
•  ფაგუსის ქარხანა – 2011 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები – ავსტრიასთან, იტალიასთან, საფრანგეთთან, 

სლოვენიასთან და შვეიცარიასთან ერთად – 2011 
•  კარპატების წიფლის პირველყოფილი ტყეები – 2011 
•  მარკგრაფის საოპერო თეატრი – 2012 
•  ვილჰელმსჰეეს სამთო პარკი - 2013 
•  კორვეის სააბატო - 2014 
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•  შპაიხერშტადტი - 2015 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა — 2016 

დანია (7)  

•  ელინგეს ქვები — 1994 
•  როსკილეს კათედრალი — 1995 
•  კრონბორგი — 2000 
•  ილულისატი, გრენლანდია — 2004, მდებარეობს გრელანდიაში 
•  სტევნს-კლინტი (2014) 
•  კრისტიანსფელდი (2015) 
•  ჩრდილოეთ ზელანდიის სამონადირეო ლანდშაფტი (2015) 

დიდი ბრიტანეთი (30)  

•  ბლაენავონის ინდუსტრიული ლანდშაფტი — 2000 
•  ბლენჰეიმის სასახლე — 1987 
•  კენტერბერის კათედრალი, წმინდა ავგუსტინის სააბატო და კენტერბერის წმინდა 

მარტინის ეკლესია — 1988 
•  ედუარდ I-ის ციხესიმაგრეები უელსში: ბომარისის ციხესიმაგრე, კერნარვონის 

ციხესიმაგრე, კონუის ციხესიმაგრე და ჰარლეკის ციხესიმაგრე — 1986 
•  ბათი — 1987 
•  კორნუოლის და დასავლეთ დევონის სამთო მოპოვებითი ლანდშაფტი — 2006 
•  დერუენტის ხეობის ფაბრიკები — 2001 
•  დარემის ციხესიმაგრე და დარემის კათედრალი — 1986 
•  ლიმესი: ლიმეს გერმანიკუსი ადრიანეს კედელი — 1987 
•  ორკნეის ნეოლითური დასახლება — 1999 
•  ისტორიული ქალაქი სენტ-ჯორჯესი — 2000 
•  აირონ-ბრიჯის ხეობა — 1986 
•  ლივერპული — 2004 
•  გრინვიჩი — 1997 
•  ნიუ-ლანარკი — 2001 
•  ედინბურგი — 1995 
•  პონტკისილტეს აკვედუკი — 2009 
•  კიუს სამეფო ბოტანიკური ბაღები — 2003 
•  სალტეირი — 2001 
•  სტოუნჰენჯი და ეივბერი — 1986 
•  სტადლის სამეფო პარკი და ფაუნტინის სააბატო — 1986 
•  ლონდონის ტაუერი — 1988 
•  უესტმინსტერის სააბატო, უესტმინსტერის სასახლე და უესტმინსტერის წმინდა 

მარგარეტის ეკლესია — 1987 
•  სენტ-კილდა — 1986 
•  გიგანტების გზა — 1986 
•  გოფი და ინაკსესიბლე — 1995 
•  ჰენდერსონი — 1988 
•  იურული სანაპირო — 2001 
•  ფორტ-ბრიჯი — 2015 
•  გორჰამის მღვიმე — 2016 



603

ტურიზმის საფუძვლები

 
 

ესპანეთი (45)  

•  ალჰამბრა, ხენერალიფე და ალბაისინი, გრანადა — 1984, 1994 
•  ბურგოსის კათედრალი — 1984 
•  ქალაქ კორდობის ისტორიული ცენტრი — 1984, 1994 
•  ესკორიალი — 1984 
•  ანტონიო გაუდის ნამუშევრები — 1984, 2005 
•  ალტამირის მღვიმის კედლის მხატვრობა — 1985, 2008 
•  ქალაქ ოვიედოს და ასტურიის სამეფოს ღირსშესანიშნაობები — 1985, 1998 
•  ძველი ქალაქი ავილა — 1985 
•  ძველი ქალაქი სეგოვია და სეგოვიის აკვედუკი — 1985 
•  ქალაქ სანტიაგო-დე-კომპოსტელას ძველი ნაწილი — 1985 
•  გარახონაის ეროვნული პარკი კ. გომერაზე — 1986 
•  ისტორიული ქალაქი ტოლედო — 1986 
•  მუდეხარის სტილი — 1986, 2001 
•  ქალაქ კასერესის ძველი ნაწილი — 1986 
•  სევილიის საკათედრო ტაძარი, სევილიის ალკასარი და ინდოეთის არქივი — 1987 
•  ქალაქ სალამანკას ძველი ნაწილი — 1988 
•  პობლეტის მონასტერი — 1991 
•  ქალაქ მერიდის არქეოლოგიური ანსამბლი — 1993 
•  წმინდა იაკობის გზა — 1993 
•  სანტა-მარია-დე-გვადალუპეს სამეფო მონასტერი — 1993 
•  დონიანას ეროვნული პარკი — 1994 
•  ისტორიული ქალაქი კუენკა — 1996 
•  ლონხა-დე-ლა-სედა — 1996 
•  რომის იმპერიის ოქროს საბადოები ლას-მედულასი — 1997 
•  კატალონიური მუსიკის სასახლე და სანტ-პაუს ჰოსპიტალი — 1997 
•  მონტე-პერდიდო— საფრანგეთთან ერთად — 1997, 1999 
•  იუსოს და სუსოს მონასტრები — 1997 
•  ესპანეთის ხმელთაშუაზღვის სანაპიროს კლდის ნახატები — 1998 
•  ალკალა-დე-ენარესი — მსოფლიოში პირველი საუნივერსიტეტო ქალაქი — 1998 
•  კუნძული და ქალაქი იბიცა — 1999 
•  ქალაქი სან-კრისტობალ-დე-ლა-ლაგუნა — 1999 
•  არქეოლოგიური კომპლექსი ტარაკო — 2000 
•  ატაპუერკის არქეოლოგიური ზონა — 2000 
•  ვალ-დე-ბოის რომანული ეკლესიები — 2000 
•  ელჩეს პალმების ტყე ქალაქ ელჩეში — 2000 
•  ლუგოს რომაული კედლები — 2000 
•  არანხუესის სამეფო სასახლე— 2001 
•  ქალაქების უბედასა და ბაესის რენესანსის ეპოქის ღირსშესანიშნაობები — 2003 
•  ბისკაიის ხიდი — 2006 
•  ტეიდეს ეროვნული პარკი — 2007 
•  ჰერკულესის კოშკი — 2009 
•  პალეოლითური კედლის მხატვრობა სიეგა-ვერდეში - 2010 
•  სერა-დე-ტრამუნტანის კულტურული ლანდშაფტი – 2011 
•  ვერცხლისწყლის საბადოები ალმადენში და იდრიიაში – 2012 (სლოვენიასთან ერთად) 
•  ანტეკერის დოლმენები: მენგა, ვიერა, ელ-რომერალი — 2016 
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ესტონეთი (2) 

•  ტალინის ისტორიული ცენტრი — 1997 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ბელარუსთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ფინეთთან, 

მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად — 2005 

ვატიკანი (2) 

•  რომის ისტორიული ცენტრი, სან-პაოლო-ფუორი-ლე-მურა - იტალიასთან ერთდ— 1980, 
1990 

•  ვატიკანი — 1984 

თურქეთი (9) 

•  გორემეს ეროვნული პარკი და კაპადოკიის კლდეები— 1985 
•  დივრიგის დიდი მეჩეთი და ჰოსპიტალი — 1985 
•  ქალაქ სტამბოლის ისტორიული ნაწილი — 1985 
•  ხათუსა: ხეთების დედაქალაქი — 1986 
•  ნემრუტ-დაღი — 1987 
•  ფამუქ-ქალე — ძველი იერაპოლისი — 1988 
•  ქსანფი-ლეტოონი — 1988 
•  ქალაქი საფრანბოლუ — 1994 
•  ტროა — 1998 

იერუსალიმი (1) 

•  ძველი ქალაქი იერუსალიმი – 1981 

ირლანდია (2)  

•  ბრუ-ნა-ბოინი — 1993 
•  სკელიგ-მაიკლი — 1996 

ისლანდია (2) 

•  ტინგველირის ეროვნული პარკი — 2004 
•  სურტსეი — 2008 

ისრაელი (6) 

•  მასადა – 2001 
•  ძველი ქალაქი აკო – 2001 
•  თეთრი ქალაქი – 2003 
•  ბიბლიური ადგილები – მეგიდო, ასორი, ბეერ-შევა – 2005 
•  ნეგევი – 2005 
•  ბაჰაიზმის მსოფლიო ცენტრი ჰაიფაში და დასავლეთ გალილეაში – 2008 
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იტალია (50) 

•  ვალკამონიკას ხეობის კლდის ნახატები — 1979 
•  სანტა-მარია-დელლა-გრაციეს ტაძარი ლეონარდო და ვინჩის ფრესკით საიდუმლო 

სერობა — 1980 
•  რომის ისტორიული ცენტრი და ვატიკანი, სან-პაოლო-ფუორი-ლე-მურას ეკლესიის 

ჩათვლით -- ვატიკანთან ერთად — 1980,1990 
•  ფლორენციის ისტორიული ცენტრი — 1982 
•  პიაცა-დეი-მირაკოლი — 1987, 2007 
•  ვენეცია და ვენეციის ლაგუნა — 1987 
•  სან-ჯიმინიანოს ისტორიული ცენტრი — 1990 
•  «ი-სასი-დი-მატერა» — კლდეში გამოკვეთილი ქალაქი მატერა — 1993 
•  ქალაქი ვიჩენცა და ანდრეა პალადიოს ვილები ვენეციაში — 1994, 1996 
•  კრესპი-დ’ადა — 1995 
•  რენესანსის ეპოქის ქალაქი ფერარა და მდინარე პოს დელტა — 1995, 1999 
•  ნეაპოლის ისტორიული ცენტრი — 1995 
•  სიენას ისტორიული ცენტრი — 1995 
•  კასტელ-დელ-მონტეს ციხესიმაგრე — 1996 
•  რავენის ღირსშესანიშნაობები — 1996 
•  პიენცას ისტორიული ცენტრი — 1996 
•  „ტრულოები“ — ქალაქ ალბერობელოს ტრადიციული საცხოვრებლები — 1996 
•  კაზერტის სამეფო სასახლე პარკით, ვანვიტელის აკვედუკი და ფაბრიის დასახლება სან-

ლეუჩიო — 1997 
•  ქალაქ აგრიჯენტოს არქეოლოგიური ძეგლები — 1997 
•  პომპეის არქეოლოგიური ზონა, ჰერკულანუმი და ტორე-ანუნციატა— 1997 
•  პადუის ბოტანიკური ბაღი — 1997 
•  მოდენის საკათედრო ტაძარი, ტორე-ჩივიკას კოშკი და პიაცა-გრანდეს მოედანი — 1997 
•  კოსტიერა-ამალფიტანა — ამალფის სანაპირო — 1997 
•  ქალაქი პორტოვენერე, ჩინკვე-ტერეს კულტურული ლანდშაფტი, 

კუნძული პალმარია, ტინო და ტინეტო — 1997 
•  სავოიის მონარქების რეზიდენციები — 1997 
•  სუ-ნურაკსი-დი-ბარუმინი - ისტორიამდელი სამოსახლო — 1997 
•  ვილა-დელ-კაზალე — 1997 
•  აკვილიას საპატრიარქო ბაზილიკა და არქეოლოგიური ნაკრძალი — 1998 
•  ჩილენტოსა და ვალო-დი-დიანოს ეროვნული 

პარკი, პესტუმისა და ელეიას არქეოლოგიური ძეგლები, ჩერტოზა-დი-
პადულას მონასტერი — 1998 

•  ქალაქ ურბინოს ისტორიული ცენტრი — 1998 
•  ვილა-ადრიანა ტივოლში — 1999 
•  სან-ფრანჩესკოს ბაზილიკა და სხვა ფრანცისკანული სიწმინდეები ასიზში — 2000 
•  ქალაქი ვერონა — 2000 
•  ლიპარის კუნძულები — 2000 
•  ვილა-დ’ესტე — 2001 
•  გვიანდელი ბაროკოს ქალაქები ვალ-დი-ნოტოში: კალტაჯირონე, მილიტელო-ინ-ვალ-დი-

კატანია, კატანია, მოდიკა, ნოტო, პალაცოლო-აკრეიდე, რაგუზა და შიკლი — 2002 
•  წმინდა მთა— 2003 
•  ეტრუსკების ნეკროპოლი და ტარკვინია — 2004 
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•  ვალ-დ’ორჩა — 2004 
•  ანტიკური სირაკუზა და კლდეში ნაკვეთი პანტალიკას ნეკროპოლისი — 2005 
•  სტრადე-ნუოვეს გზატკეცილები და სასახლებების კომპლექსი პალაცი-დეი-

როლი გენუაში — 2006 
•  რეტიის რკინიგზა -- შვეიცარიასთნ ერთდ — 2008 
•  მანტუა და საბიონეტა — 2008 
•  დოლომიტური ალპები — 2009 
•  მონტე-სან-ჯორჯიო — შვეიცარიასთან ერთად — 2010 
•  ლანგობარდების ნამოსახლარები — 2011 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები — ავსტრიასთან, გერმანიასთან, 

საფრანგეთთან, სლოვენიასთან და შვეიცარიასთან ერთად – 2011 
•  ეტნა - 2013 
•  მედიჩის ვილები - (2013) 
•  პიემონტის ვენახების ლანდშაფტები: როერო და მონფერატი - (2014) 
•  არაბულ-ნორმანული სტილის პალერმო და ჩეფალუსა და მონრეალის საკათედრო 

ტაძრები — 2015 

კვიპროსი (3)  

•  პაფოსი – 1980 
•  ტროოდოსის რეგიონის მოხატული ეკლესიები – 1985 
•  ხიროკიტია –1998 

ლატვია (2)  

•  რიგის ისტორიული ცენტრი — 1997 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ესტონეთთან, ბელარუსთან, ლიტვასთან, ფინეთთან, 

მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად — 2005 

ლიტვა (4)  

•  ვილნიუსის ისტორიული ცენტრი ძველი ვილნიუსი — 1994 
•  კურშის ცელა — 2000 
•  კერნავე — 2004 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — 2005 

ლუქსემბურგი (1)  

•  ლუქსემბურგი — 1994 

მაკედონია (1)  

•  ოჰრიდის ტბა და ქალაქი ოჰრიდი — 1979, 1980 

მალტა (3)  

•  ვალეტა — 1980 
•  ჰალ-საფლიენი — 1980 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

•  მალტის მეგალითური ტაძრები: ჯგანტია, ჰაჯარ-კიმი, მნაიდრა და ტარშიენი — 1980, 
1992 

მოლდოვა (1)  

•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი - ესტონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ფინეთთნ, 
მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად — 2005 

მონტენეგრო (3)  

•  კოტორის ისტორიულ-კულტურული და ბუნებრივი რეგიონი — 1979 
•  დურმიტორის ეროვნული პარკი — 1980, 2005 
•  სტეჩკები — 2016 

ნიდერლანდი (10)  

•  სხოკლანდი – 1995 
•  ამსტერდამის დამცავი ხაზი – 1996 
•  ვილემსტადი – 1997 
•  კინდერდეიკი – 1997 
•  ვაუდის სადგური – 1998 
•  ბიმსტერი – 1999 
•  შრიოდერის სახლი – 2000 
•  ვატოვის ზღვა – 2009 
•  ამსტერდამის არხები – 2010 
•  ვან ნელეს ფაბრიკა - 2014 

ნორვეგია (7)  

•  ბრიუგენი — 1979 
•  ურნესეს ეკლესია — 1979 
•  რიორუსი — 1980, 2010 
•  ალტას კლდის მხატვრობა — 1985 
•  ვეგაეინი — 2004 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი - ესტონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ფინეთთან, 

მოლდოვასთან, ბელარუსთან, შვეციასთან, რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად — 2005 
•  დასავლეთ ნორვეგიის ფიორდები - გეირანგერფიორდი და ნერიოიფიორდი — 2005 
•  რიუკან-ნუტოდენი — 2015 

პოლონეთი (14)  

•  კრაკოვის ისტორიული ცენტრი — 1978 
•  ველიჩკის მარილის შახტა — 1978 
•  ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკი — 1979 
•  ბელოვეჟის ტევრი —ბელარუსთან ერთად — 1979, 1992 
•  ძველი ვარშავა — 1980 
•  ზამოსცი — 1992 
•  ტევტონთა ორდენის მარიენბურგის ციხესიმაგრე — 1997 
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•  ტორუნი — 1997 
•  კალვარია-ზაბჟიდოვსკის პარკი — 1999 
•  მშვიდობის ეკლესიები — 2001 
•  მალოპოლსკის სოფლის ეკლესიები — 2003 
•  მუსკაუს პარკი — გერმანიასთან ერთდ — 2004 
•  ვროცლავის საუკუნის დარბაზი — 2006 
•  კარპატების ხის ეკლესიები პოლონეთსა და უკრაინაში უკრაინასთან ერთად — 2013 

პორტუგალია (15)  

•  ქალაქ ანგრა-დუ-ეროიჟმუს ცენტრალური ნაწილი — 1983 
•  ქრისტეს ორდენის მონასტერი — 1983 
•  ბატალიის მონასტერი — 1983 
•  ჟერონიმუშის მონასტერი და ბელენის ციხესიმაგრე — 1983 
•  ევორას ისტორიული ცენტრი — 1986 
•  ალკობასის მონასტერი — 1989 
•  სინტრას კულტურული ლანდშაფტი:სინტრის სასახლე, მავრების ციხესიმაგრე და პენის 

სასახლე — 1995 
•  პორტუს ისტორიული ცენტრი — 1996 
•  პრეისტორიული კედლის ნახატები კოას ხეობაში ესპანეთთან ერთად — 1998, 2010 
•  ლაურისილვა — 1999 
•  მეღვინეობის რეგიონი ალტუ-დორუ — 2001 
•  გიმარაინშის ისტორიული ცენტრი — 2001 
•  კუნძულ პიკუს ვენახის ლანდშაფტები — 2004 
•  ელვაში და მისი ციხესიმაგრე — 2012 
•  კოიმბრის უნივერსიტეტი — 2013 

რუმინეთი (7)  

•  დუნაის დელტა — 1991 
•  მოლდოვის ეკლესიები (7) — 1993, 2010 
•  ჰორეზუს მონასტერი — 1993 
•  ტრანსილვანიის გამაგრებული სოფლები (7) — 1993, 1999 
•  დაკიის ციხესიმაგრეები (6) — 1999 
•  სიგიშოარის ციტადელი — 1999 
•  მარამურეშის ხის ეკლესიები (8) — 1999 

რუსეთი (26)  

•  არქიტექტურული ასამბლი წმინდა სერგის სამების ლავრა — 1993 
•  კოლომენსკოეს ამაღლების ეკლესია — 1994 
•  დერბენტი — 2003, მდებარეობს აზიაში 
•  სოლოვეცკის კუნძულების კულტურული და ისტორიული ანსამბლი — 1992 
•  კურშის ცელა — ლიტვასთან ერთად — 2000 
•  ფერაპონტოვის მონასტერი — 2000 
•  ნოვოდევიჩის მონასტერი — 2004 
•  ყაზანის კრემლი — 2000 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

•  სანქტ-პეტერბურგი: ცარსკოე-
სელო, პეტერჰოფი, პავლოვსკი, სტრელნა, გატჩინა, ლომონოსოვი, როპშა, პულკოვოს 
ობსერვატორია, შლისელბურგი, კრონშტადტი — 1990 

•  იაროსლავლის ისტორიული ცენტრი — 2005 
•  ნოვგოროდის ისტორიული მონუმენტები — 1992 
•  კიჟი — 1990 
•  მოსკოვის კრემლი და წითელი მოედანი — 1990 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ბელარუსთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, ფინეთთან, 

მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, ესტონეთთან და უკრაინასთან ერთად — 
2005 

•  კომის უღრანი ტყეები — 1995 
•  დასავლეთი კავკასიონი — 1999, მდებარეობს აზიაში 
•  ვლადიმირისა და სუზდალის თეთრი მონუმენტები — 1992 
•  სიხოტე-ალინი — 2001, მდებარეობს აზიაში 
•  ალტაის ოქროს მთები — 1998, მდებარეობს აზიაში 
•  ბაიკალი — 1998, მდებარეობს აზიაში 
•  ვრანგელის კუნძული — 2004, მდებარეობს აზიაში 
•  უბსუ-ნური -- მონღოლეთთან ერთად — 2003, მდებარეობს აზიაში 
•  კამჩატკის ვულკანები — 1996, მდებარეობს აზიაში 
•  პუტორანის პლატო – 2010, მდებარეობს აზიაში 
•  ლენის სვეტები - 2012, მდებარეობს აზიაში 
•  ბულგარი - 2014 

საბერძნეთი (18)  

•  აპოლონის ტაძარი — 1986 
•  ათენის აკროპოლისი — 1987 
•  დელფო — 1987 
•  ეპიდავრი — 1988 
•  როდოსი — 1988 
•  მეტეორას მონასტრები — 1988 
•  ათონის მთა — 1988 
•  სალონიკის ადრექრისტიანული და ბიზანტიური მონუმენტები — 1988 
•  ოლიმპია — 1989 
•  ბიზანტიური ქალაქი მისტრა — 1989 
•  კუნძული დელოსი — 1990 
•  დაფნის, ოსიოს ლუკასი და ნეა მონის მონასტრები — 1990 
•  ქალაქ პითაგორეონისა და ჰერაიონის ნანგრევები — 1992 
•  ვერგინის არქეოლოგიური ზონა — 1996 
•  მიკენისა და ტირინფას არქეოლოგიური ზონები — 1999 
•  კუნძულ პატმოსის ისტორიული ცენტრი, იოანე ღვთისმეტყველის 

მონასტერი და აპოკალიფსის გამოქვაბული — 1999 
•  კერკირის ძველი ქალაქი — 2007 
•  ფილიპი — 2016 
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სან-მარინო (1)  

•  სან-მარინოს ისტორიული ცენტრი და მთა მონტე-ტიტანო — 2008 

საფრანგეთი (42)  

•  ვეზლეს სააბატო — 1979 
•  ვერსალის სასახლე — 1979 
•  ვეზერის ხეობის პალეოლითური ნახატები — 1979 
•  შარტრის საკათედრო ტაძარი — 1979 
•  მონ-სენ-მიშელი — 1979 
•  ფონტენბლოს სასახლე — 1981 
•  ფონტენის სააბატო — 1981 
•  ამიენის საკათედრო ტაძარი — 1981 
•  არლი — 1981 
•  ორანჟის რომაული თეატრი და ორანჟის ტრიუმფალური თაღი — 1981 
•  არკ-ე-სენანის სამეფო მარილის ქარხანა — 1982 
•  კალანკ-დე-პიანა და სკანდოლის ბუნებრვი ნაკრძალი, კორსიკა — 1983 
•  სენ-სავენ-სიურ-გარტამპის სააბატო — 1983 
•  ქალაქ ნანსის მოედნები:პლას-სტანისლასი, პლას-დე-ლა-კარერი და პლას-დ’ალიანსი — 

1983 
•  პონ-დიუ-გარი — 1985 
•  სტრასბურის ისტორიული ცენტრი — 1988 
•  რეიმსის საკათედრო ტაძარი, ყოფილი სენ-რემის სააბატო და ტოს სასახლე — 1991 
•  პარიზი, სენას სანაპიროს შემდეგი ძეგლები: შაიოს სასახლე, ეიფელის კოშკი, მარსის 

ველი, პარიზის სამხედრო სკოლა, გრან პალე და პეტი პალე, ინვალიდთა 
სახლი, ბურბონის სასახლე, თანხმობის მოედანი, სამეფო ქუჩა, მადლენის 
ეკლესია, ტიუილრის ბაღი, ლუვრის სასახლე, ორსეის მუზეუმი, ნატიფი ხელოვნების 
სკოლა, სენ-ჟერმენ-ლ'ოქსერუა, საფრანგეთის აკადემია, სიტე, შატლეს მოედანი, ოტელ-
დე-ვილის მოედანი და მერიის სასახლე, სენ-ლუი, არსენალის პავილიონი — 1991 

•  ბურჟის საკათედრო ტაძარი — 1992 
•  სამხრეთის არხი — 1996 
•  ავინიონის ისტორიული ცენტრი:პაპის სასახლე, საეპისკოპოსო ანსამბლი და სენ-ბენეზეს 

ხიდი — 1995 
•  კარკასონის ციხესიმაგრე — 1997 
•  მონტე-პერდიდოს მთების რეგიონი პირენეებში — ესპანეთთან ერთად — 1997, 1999 
•  ლიონის ისტორიული ცენტრი — 1998 
•  პილიგრიმების ბილიკი სანტიაგო-დე-კომპოსტელაში — ესპანეთთან ერთად — 1998 
•  სენტ-ემილიონი — 1999 
•  ბელგიისა და საფრანგეთის სამრეკლოები — ბელგიასთან ერთად — 1999, 2005 
•  ლუარის ციხე-სიმაგრეები — 2000 
•  პროვენი შუასაუკუნეების ბაზრობის ქალაქი — 2001 
•  ჰავრის ცენტრი — 2005 
•  მთვარის პორტი ბორდოში — 2007 
•  ვობანის თავდაცვითი ნაგებობები — 2008 
•  ახალი კალედონიის ლაგუნები — 2008, მდებარეობს ახალ კალედონიაში 
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ტურიზმის საფუძვლები

 
 

•  საეპისკოპოსო ქალაქი ალბი – 2010 
•  რეუნიონი - 2010 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები – ავსტრიასთან, გერმანიასთან, იტალიასთან, 

სლოვენიასთან და შვეიცარიასთან ერთად – 2011 
•  კოსები და სევენების მეცხვარეობის ფერმები – 2011 
•  ნორდ-პა-დე-კალეს სამთო-სამრეწველო აუზი – 2012 
•  შოვეს გამოქვაბული — 2014 
•  ბურგუნდიის ტერუარები — 2015 
•  შამპანის ბორცვები, სახლები და სარდაფები — 2015 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა — 2016 

საქართველო (3) 

•  ბაგრატის ტაძარი და გელათის მონასტერი – 1994 
•  მცხეთის ისტორიული მონუმენტები: სვეტიცხოველი, ჯვრის მონასტერი – 1994 
•  ზემო სვანეთი: უშგული – 1996 

სერბეთი (5) 

•  სტარი-რასის კულტურულ-ისტორიული რეგიონი და სოპოჩანის მონასტერი — 1979 
•  სტუდენიცის მონასტერი — 1986 
•  კოსოვოს მართლმადიდებლური მონასტრები — 2004, 2006, მათ შორის: 

ვისოკი-დეჩანის მონასტერი 
პეჩის საპატრიარქო მონასტერი 
გრაჩანიცის მონასტერი 
ლევიშკის ღვთისმშობლის ეკლესია 

•  გამზიგრადი — 2007 
•  სტეჩკები — 2016 
 
სლოვაკეთი (7)  

•  ბანსკა-შტიავნიცა — 1993 
•  ლევოჩა — 1993, 2009 
•  ვლკოლინეცი — 1993 
•  აგტელეკის ეროვნული პარკი — უნგრეთთან ერთად — 1995, 2000 
•  ბარდეიოვი — 2000 
•  კარპატების წიფლის პირველყოფილი ტყეები — უკრაინასთან ერთად— 2007 
•  კარპატების ხის ეკლესიები სლოვაკეთში — 2008 

სლოვენია (3)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  შკოციანის მღვიმეები — 1986 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები – ავსტრიასთან, გერმანიასთან, იტალიასთან, 

საფრანგეთთან და შვეიცარიასთან ერთად – 2011 
•  ვერცხლისწყლის საბადოები ალმადენში და იდრიიაში – ესპანეთთან ერთად – 2012 

სომხეთი (3)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  აღპატის მონასტერი და სანაინის მონასტერი — 1996 
•  საკათედრო ტაძარი ეჩმიაძინი და ზვართნოცი — 2000 
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•  გეღარდის მონასტერი და მდინარე აზატის ხეობა — 2000 

უკრაინა (8) 

•  კიევის წმინდა სოფიას საკათედრო ტაძარი — 1990 
•  კიევ-პეჩერის ლავრა — 1990 
•  ლვოვის ისტორიული ცენტრი — 1998 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — 1998 
•  კარპატების წიფლის პირველყოფილი ტყეები სლოვაკეთთან ერთად — 2007 
•  ბუკოვინისა და დალმაციის მიტროპოლიტის რეზიდენცია – 2011 
•  კარპატების ხის ეკლესიები პოლონეთსა და უკრაინაში პოლონეთთან ერთად — 

(2013) 
•  ტავრიის ქერსონესი — (2013) 

უნგრეთი (8)  

•  ბუდაპეშტი, მათ შორის დუნაი, ბუდას ციხესიმაგრე, ანდრაშის გამზირი და მეტროს 
ხაზი 1 — 1987, 2002 

•  ჰოლოკიო — 1987 
•  აგტელეკის ეროვნული პარკი - სლოვაკეთთან ერთად — 1995 
•  პანონჰალმის სააბატო — 1996 
•  ხორტობადის ეროვნული პარკი — 1999 
•  პეჩის ადრექრისტიანული ნეკროპოლისი — 2000 
•  ნოიზიდლერის ტბა — ავსტრიასთან ერთად — 2001 
•  ტოკაი-ჰედიალიას კულტურული ლანდშაფტი — 2002 

ფინეთი (7)  

•  სუომენლინა — 1991 
•  ძველი რაუმა — 1991 
•  პეტიაიავესის ეკლესია — 1994 
•  ვერლას ხისგადამამუშავებელი ფაბრიკა — 1996 
•  ბრინჯაოს ხანის სამარხი სამალახდენმიაკი — 1999 
•  მაღალი ნაპირი და არქიპელაგი კვარკენი — შვედეთთან ერთად — 2000, 2006 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ესტონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, 

ბელარუსთან, მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, შვეციასთან, რუსეთთან და 
უკრაინასთან ერთად — 2005 

შვედეთი (15)  

•  დროტნინგჰოლმი — 1991 
•  ბირკა და ჰოვგორდენი — 1993 
•  ენგელსბერგის რკინისგადამამუშავებელი ქარხანა — 1993 
•  ტანუმშედეს კლდის მხატვრობა — 1994 
•  სკუგსჩიურკოგორდენი — 1994 
•  ვისბიუ — 1995 
•  გამელსტადის ეკლესიის სოფელი — 1996 
•  ლაპონია — 1996 
•  კარლსკრუნა — 1998 
•  სტორა-ალვარეტი — 2000 
•  მაღალი ნაპირი და არქიპელაგი კვარკენი — ფინეთთან ერთად — 2000, 2006 



613

ტურიზმის საფუძვლები

 
 

•  ფალუნის საბადო — 2001 
•  გრიმეტონის რადიოსადგური — 2004 
•  სტრუვეს გეოდეზიური რკალი — ესტონეთთან, ლატვიასთან, ლიტვასთან, 

ბელარუსთან, მოლდოვასთან, ნორვეგიასთან, ფინეთთან, რუსეთთან და 
უკრაინასთან ერთად — 2005 

•  ჰელსინგლანდის ფერმერთა სახლები — 2012 
 
შვეიცარია (12)  

•  წმინდა იოანეს ბენედიქტელთა მონასტერი — 1983 
•  წმინდა გალის მონასტერი — 1983 
•  ქალაქი ბერნის ძველი ცენტრი — 1983 
•  ბელინცონის ციხესიმაგრეები (ტრე კასტელი) — 2000 
•  იუნგფრაუ-ალეჩის დაცული ტერიტორია — 2001 
•  მონტე-სან-ჯორჯიო — 2003, 2010 
•  ლავოს ვენახის ტერასები — 2007 
•  სარდონის ტექტონიკური ზონა — 2008 
•  რეტიის რკინიგზა -- იტალიასთნ ერთდ — 2008 
•  ლა-შო-დე-ფონი - 2009 
•  ალპების პრეისტორიული ნამოსახლარები – ავსტრიასთან, გერმანიასთან, 

იტალიასთან, საფრანგეთთან და სლოვენიასთან ერთად – 2011 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა — 2016 

ჩეხეთი (12)  

•  ჩესკი-კრუმლოვის ისტორიული ცენტრი — 1992 
•  პრაღის ისტორიული ცენტრი — 1992 
•  ტელჩის ისტორიული ცენტრი — 1992 
•  წმინდა იოანე ნეპომუკელის ეკლესია — 1994 
•  კუტნა-ჰორა: ქალაქის ისტორიული ცენტრი — 1995 
•  ლედნიცე-ვალტიცეს კულტურული ლანდშაფტი — 1996 
•  კრომერჟიჟის არქიეპისკოპოსის სასახლე — 1998 
•  ჰოლაშოვიცე — 1998 
•  ლიტომიშლი — 1999 
•  ოლომოუცის წმინდა სამების კოლონა — 2000 
•  ტუგენდჰატის ვილა — 2001 
•  ებრაელთა კვარტალი და ტრშებიჩის წმინდა პროკოფის ბაზილიკა — 2003 

ხორვატია (8)  

•  სპლიტის ისტორიული კომპლექსი დიოკლეტიანეს სასახლესთან ერთად — 1979 
•  ძველი ქალაქი დუბროვნიკი — 1979, 1998 
•  პლიტვიცეს ტბების ეროვნული პარკი — 1979 
•  საეპიკოპოსო კომპლექსი ევფრასის ბაზილიკა ქალაქ პორეჩის ისტორიულ ცენტრში — 

1997 
•  ისტორიული ქალაქი ტროგირი — 1997 
•  შიბენიკის წმინდა იაკობის საკათედრო ტაძარი— 2000 
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•  სტარი-გრადის ვაკე — 2008 
•  სტეჩკები — 2016 
 

აფრიკა 
ალჟირი 

•  ყალა-ბენი-ჰამადი (1980) 
•  ჯემილა (1982) 
•  კასბა (1992) 
•  მზაბი (1982) 
•  ტასილინ-აჯერი (1982) 
•  ტიმგადი (1982) 
•  ტიპასა (1982) 

ბენინი 

•  აბომეის სამეფო სასახლეები (1985) 

ბოტსვანა 

•  ცოდილო (2001) 
•  ოკავანგოს დელტა (2014) 

ბურკინა-ფასო 

•  ლოროპენის ნანგრევები (2009) 

გაბონი 

•  ლოპეს ეროვნული პარკი (2007) 

გამბია 

•  კუნძული ჯეიმსი (2003) 
•  სენეგამბიის მეგალითური წრეები (2006) (სენეგალთან ერთად) 

განა 

•  განის ციხესიმაგრეები (1979) 
•  აშანტის ტრადიციული შენობები (1980) 

გვინეა 

•  ნიმბას მთის ნაკრძალი (1981) (კოტ-დ'ივუართან ერთად) 
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ეგვიპტე 

•  აბუ-მენა (1979) 
•  ძველი თებე ნეკროპოლისთან ერთად. (1979) 
•  ისლამური კაირო (1979) 
•  მემფისი და გიზის ნეკროპოლისი (1979) 
•  აბუ–სიმბალის ტაძარი ნუბიის უდაბნოში (1979) 
•  წმინდა ეკატერინეს მონასტერი (2002) 
•  ვადი-ალ-ხიტანი (2005) 

ეთიოპია 

•  ლალიბელის კლდეში ნაკვეთი ეკლესია (1978) 
•  სიმენის ეროვნული პარკი (1978) 
•  ფასილ-გების ციხესიმაგრე (1979) 
•  აქსუმი (1980) 
•  მდინარე ავაშის ხეობა ქვემო დინებაში(1980) 
•  მდინარე ომოს ხეობა ქვემო დინებაში (1980) 
•  ტიია (1980) 
•  ჰარარ-ჯუგოლი (2006) 
•  კონსოს კულტურული ლანდშაფტი (2011) 

ზამბია 

•  მოზი-ოა-ტუნია/ვიქტორია (1989) (ზიმბაბვესთან ერთად) 

ზიმბაბვე 

•  მანა-პულსის ეროვნული პარკი (1984) 
•  დიდი ზიმბაბვე - ეროვნული მონუმენტი (1986) 
•  ხამი - ეროვნული მონუმენტი (1986) 
•  მოზი-ოა-ტუნია/ვიქტორია (1989) (ზამბიასთან ერთად) 
•  მატობოს ეროვნული პარკი (2003) 

კაბო ვერდე 

•  სიდადე-ველია (2009) 

კამერუნი 

•  ჯას ნაკრძალი (1987) 
•  სანგის ნაკრძალი (ცარ-თან და კონგოსთან ერთად) (2012) 

კანარის კუნძულები (ესპანეთი) 
•  გარახონაის ეროვნული პარკი (1986) 
•  სან-კრისტობალ-დე-ლა-ლაგუნა (1998) 
•  ტეიდეს ეროვნული პარკი (2007) 
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კენია 

•  ტურკანის ტბის ეროვნული პარკი (1997) 
•  კენიის მთის ეროვნული პარკი (1997) 
•  ლამუ (2001) 
•  მიჯიკენდა (2008) 
•  ფორტ-ჟესუსი (2011) 
•  რღვევის ხაზის ტბათა სისტემა (2011) 

კოტ-დ’ივუარი 

•  ნიმბას მთის ნაკრძალი (1991) (გვინეასთან ერთად) 
•  ტაის ეროვნული პარკი (1982) 
•  კომოეს ეროვნული პარკი (1983) 
•  გრანდ-ბასამი (2012) 

კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 
•  ვირუნგის ეროვნული პარკი (1979) 
•  გარამბის ეროვნული პარკი (1980) 
•  კაჰუზი-ბიეგის ეროვნული პარკი (1980) 
•  სალონგის ეროვნული პარკი (1984) 
•  ოკაპის ნაკრძალი (1996) 

კონგოს რესპუბლიკა 

•  სანგის ნაკრძალი (ცარ-თან და კამერუნთან ერთად) (2012) 

ლესოთო 

•  მალოტი-დრაკონის პარკი (სარ-თან ერთად) (2000) 

ლიბია 

•  კირენა (1982) 
•  ლეპტის-მაგნა (1982) 
•  საბრათა (1982) 
•  ძველი ქალაქი ღადამესი (1986) 
•  ტადრატ-აკაკუსი (1985) 

მადაგასკარი 

•  ცინჟი-დიუ-ბემარაჰის ნაკრძალი (1990) 
•  ამბოჰიმანგა (2001) 
•  აცინანანის ტროპიკული ტყე (2007) 

მადეირა (პორტუგალია) 

•  ლაურისილვა (1999) 
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მალავი 

•  მალავის ტბის ეროვნული პარკი (1984) 
•  ჩონგონის კლდის მხატვრობა (2006) 

მავრიტანია 

•  ქსარები (გამაგრებული სოფლის 
ტიპი) უადანში, შინგეტიში, ტიშიტსა და უალატაში (1996) 

•  ბანკ-დ'არგენის ეროვნული პარკი (1989) 

მავრიკი 

•  ააპრავასი-გჰატი (2006) 
•  ლემორნ-ბრაბანტი (2008) 

მალი 

•  ჯენე (1988) 
•  ტიმბუქტუ (1988) 
•  ბანდიაგარა (1989) 
•  ასკიას საფლავი (2004) 

მაროკო 

•  ვოლიუბილისი (1997) 
•  ისტორიული ქალაქი მექნესი (1996) 
•  აით-ბენ-ჰადუ (1987) 
•  ეს-სუვეირა (2001) 
•  ფესის ძველი ნაწილი ფეს-ელ-ბალი (1983) 
•  მარაქეშის მედინა (1984) 
•  ტეტუანის მედინა (1997) 
•  პორტუგალიური ქალაქი მასაგანი (ელ-ჯადიდა) (2004) 
•  რაბატი (2012) 

მოზამბიკი 

•  კ. მოზამბიკი (1991) 

ნამიბია 

•  ტვიფელფონტეინი (2007) 
•  ნამიბის ქვიშიანი ზღვა (2013) 

ნიგერი 

•  აირი და ტენერე (1991) 
•  W (1996) 
•  აგადესის ისტორიული ცენტრი (2013) 
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ნიგერია 

•  სუკურის კულტურული ლანდშაფტი (1999) 
•  ოსუნ-ოსოგბო (2005) 

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა 
•  კაცობრიობის აკვანი (1999) 
•  ისიმანგალისოს პარკი (1999) 
•  რობენი (1999) 
•  მალოტი-დრაკონის პარკი (2000) 
•  მაპუნგუბვეს სამეფოს კულტურული ლანდშაფტი (2003) 
•  კაპის ფლორისტული რეგიონი (2004) 
•  ვრედეფორტის კრატერი (2005) 
•  რიჩტერსველდის კულტურული და ბოტანიკური ლანდშაფტი (2007) 

სეიშელის კუნძულები 

•  ატოლი ალდაბრა (1982) 
•  ვალე-დე-მე (1983) 

სენეგალი 

•  გორე (1978) 
•  ჯუჯის ფრინველების ეროვნული პარკი (1981) 
•  ნიოკოლო-კობის ეროვნული პარკი (1981) 
•  კუნძული სენ-ლუი (2000) 
•  სენეგამბიის მეგალითური წრეები (2006) (გამბიასთან ერთად) 
•  სალუმის დელტის ეროვნული პარკი (2011) 
•  ბასარის კულტურული ლანდშაფტი (2012) 

სუდანი 

•  ჯებელ-ბარკალი (2003) 
•  მეროე (2011) 
•  სანგანების ზღვის ეროვნული პარკი და დუნგონაბის ყურე — კ. მეკოვარი (2016) 

ტანზანია 

•  ნგორონგორო (1979, 2010) 
•  კილვა-კისივანი და სონგო-მნარა (1981) 
•  სერენგეტის ეროვნული პარკი (1981) 
•  სელუსის ეროვნული პარკი (1982) 
•  კილიმანჯაროს ეროვნული პარკი (1987) 
•  სტოუნ-ტაუნი (2000) 
•  კონდოას კლდის მხატვრობა (2006) 
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ტოგო 

•  კუტამაკუ (2004) 

ტუნისი 

•  ელ-ჯემის ამფითეატრი (1979) 
•  დუგა (1997) 
•  იშკელის ეროვნული პარკი (1980) 
•  კაირუანი (1988) 
•  სუსის მედინა (1988) 
•  ტუნისი (1979) 
•  პუნიკური ქალაქი კერკუანე და მისი კერკუანეს ნეკროპოლისი (1985) 
•  კართაგენი (1979) 

უგანდა 

•  ბვინდის ეროვნული პარკი (1994) 
•  რუვენზორის მთების ეროვნული პარკი (1994) 
•  ბუგანდის მეფეთა საფლავი კასუბში (2001) 

ჩადი 

•  უნიანგის ტბები (2012) 
•  ენედის პლატო (2016) 

ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 
•  მანოვო-გუნდა-სენ-ფლორის ეროვნული პარკი (1988) 
•  სანგის ნაკრძალი (კამერუნთან და კონგოსთან ერთად) (2012) 

წმინდა ელენე 

•  კ. გოფი და ინაკსესიბლე (1995) 
 

ძეგლების სია არაბულ ქვეყნებში.   
ამათგან ზოგიერთი ქვეყანა მდებარეობს აფრიკაში, ზოგიერთი აზიაში. 

ალჟირი 

•  ყალა-ბენი-ჰამადი 
•  ჯემილა 
•  კასბა 
•  მზაბი 
•  ტასილინ-აჯერი 
•  ტიმგადი 
•  ტიპასა 
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ბაჰრეინი 

•  კალათ-ალ-ბაჰრეინის არქეოლოგიური ძეგლი 
•  ბაჰრეინის მარგალიტების ბილიკი 

ეგვიპტე 

•  აბუ-მენა 
•  ძველი თებე ნეკროპოლისთან ერთად. 
•  ისლამური კაირო 
•  მემფისი და გიზის ნეკროპოლისი[2] 
•  აბუ-სიმბალის ტაძარი ნუბიის უდაბნოში [3] 
•  წმინდა ეკატერინეს მონასტერი 
•  ვადი-ალ-ხიტანი 

ერაყი 

•  ჰათრა 
•  აშური 
•  არქეოლოგიური ქალაქი სამარა 
•  ერბილის ციტადელი 
•  The Ahwar of Southern Iraq (2016) 

იემენი 

•  ძველი ქალაქი შიბამი (1982) 
•  ძველი ქალაქი სანა (1986) 
•  ისტორიული ქალაქი ზაბიდი (1993) 
•  სოკოტრის არქიპელაგი (2008) 

იერუსალიმი 

•  ძველი ქალაქი იერუსალიმი 

იორდანია 

•  პეტრა 
•  ქასრ-ამრა 
•  უმ-არ-რასასი 
•  უადი-რუმი 
•  ალ-მაჰთასი (2015) 

ლიბანი 

•  ანჯარი 
•  ბაალბექი 
•  ბიბლოსი 
•  ტირი 
•  კადიშის ხეობა და სამეფო კედრების ტყე 
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ლიბია 

•  კირენა 
•  ლეპტის-მაგნა 
•  საბრათა 
•  ძველი ქალაქი ღადამესი 
•  ტადრატ-აკაკუსი 

მავრიტანია 

•  ქსარები (გამაგრებული სოფლის ტიპი) უადანში, შინგეტიში, ტიშიტში და უალატაში. 
•  ბანკ-დ'არგენის ეროვნული პარკი 

მაროკო 

•  ვოლიუბილისი 
•  ისტორიული ქალაქი მექნესი 
•  აით-ბენ-ჰადუ 
•  ეს-სუვეირა 
•  ფესის მედინა 
•  მარაქეშის მედინა 
•  ტეტუანის მედინა 
•  ელ-ჯადიდა ანუ პორტუგალიური ქალაქი პორტუგალიური ქალაქი მასაგანი 
•  რაბატი (2012) 

ომანი 

•  ბაჰლას ციხესიმაგრე (1987) 
•  არქეოლოგიური ძეგლები - ბატი, ალ-ხუთმი და ალაიუნი (1988) 
•  საკმევლის მიწა (2000) 
•  აფლაის ირიგაციული სისტემა (2006) 

პალესტინა 

•  მაცხოვრის შობის ტაძარი (2012) 
•  ბატირის ზეთისხილისა და ვაზის კულტურული ლანდშაფტი (2014) 
•  ჰებრონი (2017) 

საუდის არაბეთი 

•  მადაინ-სალიჰი 
•  ქალაქ დირაიის ატ-ტურაიფის რაიონი 
•  ქალაქი ჯიდა 

სუდანი 

•  ჯებელ-ბარკალი 
•  მეროე (2011) 
•  სანგანების ზღვის ეროვნული პარკი და დუნგონაბის ყურე — კ. მეკოვარი (2016) 



622
 

 

სირია 

•  ძველი ქალაქი დამასკო (1979) 
•  ძველი ქალაქი ბოსრა (1980) 
•  პალმირა (1980) 
•  ძველი ქალაქი ალეპო (1986) 
•  კრაკ-დე-შევალიე და სალადინის ციტადელი (2006)[4] 

ტუნისი 

•  ელ-ჯემის ამფითეატრი 
•  დუგა 
•  იშკელის ეროვნული პარკი 
•  კაირუანი 
•  სუსის მედინა 
•  ტუნისი 
•  პუნიკური ქალაქი კერკუანე და მისი კერკუანეს ნეკროპოლისი 
•  კართაგენი 
 

ამერიკა 

ანტიგუა და ბარბუდა (1)  

•  ანტიგუის გემთმშენებელი ქარხანა და მასთან დაკავშირებული არქეოლოგიური ძეგლები 
(2016) 

აშშ (21)  

•  კაჰოკია 
•  კარსლბადის მღვიმეების ეროვნული პარკი 
•  ჩაკოს ეროვნული ისტორიული პარკი 
•  ევერგლეიდის ეროვნული პარკი 
•  დიდი კანიონის ეროვნული პარკი 
•  დიდი კვამლიანი მთების ეროვნული პარკი 
•  ჰავაის ვულკანების ეროვნული პარკი 
•  დამოუკიდებლობის დარბაზი 
•  კლუანი/ვრანგელი-სანტ-ელიასი/გლასიერ-ბეი/ტაშენშინ-ოლსეკი (კანადასთან ერთად) 
•  ლა-ფორტალესა და სან-ხუანის ისტორიული რაიონი 
•  მამონტის მღვიმის ეროვნული პარკი 
•  მესა-ვერდეს ეროვნული პარკი 
•  მონტიჩელო და ვირჯინიის უნივერსიტეტი 
•  ოლიმპიკის ეროვნული პარკი 
•  რედვუდის ეროვნული პარკი 
•  ტაოს-პუებლო 
•  თავისუფლების ქანდაკება 
•  ვატერტონ-გლასიერის მშვიდობის საერთაშორისო პარკი (კანადასთან ერთად) 
•  იელოუსტონის ეროვნული პარკი 
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•  იოსემიტის ეროვნული პარკი 
•  პაპაჰანაუმოკუაკეის ზღვის ეროვნული მონუმენტი 
•  პოვერტი-პოინტის მიწაყრილები (2014) 
•  სან-ანტონიოს მისიების ეროვნული ისტორიული პარკი (2015) 

არგენტინა (10)  

•  კუევა-დე-ლას-მანოსი და მდინარე პინტურასი 
•  იგუასუს პარკი, იგუასუ 
•  ისჩიგუალასტო და ტალამპაიის ეროვნული პარკი 
•  იეზუიტების კვარტალი და კორდობის მისია 
•  ლოს-გლასიარესის ეროვნული პარკი 
•  ვალდესის ნახევარკუნძული 
•  კებრადა-დე-უმაუაკა (2003) 
•  იეზუიტების მისია გუარანში: სან-იგნასიო-მინი, სანტა-ანა, ნუესტრა-სენიორა-დე-

ლორეტო და სანტა-მარია-ლა-მაიორი (ამასთანერთად სან-მიგელ-დას-
მისიონი ბრაზილიასთან ერთად) 

•  ინკების საგზაო 
სისტემა (ბოლივიასთან, ჩილესთან, კოლუმბიასთან, ეკვადორთან და პერუსთან ერთად) 

•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა (2016) 

ბარბადოსი (1)  

•  ისტორიული ბრიჯტაუნი (2011) 

ბელიზი (1)  

•  ბელიზის ბარიერული რიფი 

ბერმუდა (1)  

•  ისტორიული ქალაქი სენტ-ჯორჯესი 

ბოლივია (6)  

•  ქალაქი პოტოსი 
•  ფუერტე-დე-სამაიპატა 
•  ისტორიული ქალაქი სუკრე 
•  ჩიკიტოსის იეზუიტთა მისია 
•  ნოელ-კემპფ-მერკადოს ეროვნული პარკი 
•  ტიუანაკო: ტიუანაკოს კულტურის სულიერი და პოლიტიკური ცენტრი. 
•  ინკების საგზაო 

სისტემა (არგენტინასთან, ჩილესთან, კოლუმბიასთან, ეკვადორთან და პერუსთან ერთად) 

ბრაზილია (20)  

•  სერა-დუ-მარი 
•  ქალაქი ბრაზილია 
•  ბრაზილიის ანტლანტიკური კუნძულები: ფერნანდუ-დი-ნორონია და როკასი (2001) 
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•  ჟაუს ეროვნული პარკი 
•  სერადოს დაცული ტერიტორიები: შაპადა-დუს-ვეადეირუსის ეროვნული 

პარკი და ემასის ეროვნული პარკი (2001) 
•  ბრაზილიის ატლანტიკური ტყე 
•  სალვადორის ისტორიული ცენტრი 
•  სან-ლუისის ისტორიული ცენტრი 
•  დიამანტინას ისტორიული ცენტრი 
•  გოიასის ისტორიული ცენტრი (2001) 
•  ოლინდას ისტორიული ცენტრი 
•  ისტორიული ქალაქი ორუ-პრეტუ 
•  იგუასუს ეროვნული პარკი 
•  პანტანალის ნაკრძალი 
•  კონგონიასი 
•  სერა-და-კაპივარის ეროვნული პარკი 
•  იეზუიტების მისია გუარანში: სან-მიგელ-დას-მისიონი (არგენტინასთან ერთად) 
•  სან-ფრანცისკოს კვარტალი ქალაქ სან-კრისტოვანში 
•  რიო-დე-ჟანეირო: ტიჟუკის ტყე, ბოტანიკური ბაღი, კორკოვადო, გუანაბარის 

უბე, კოპაკაბანა 
•  პამპულიის თანამედროვე ანსამბლი (2016) 

გვატემალა (3)  

•  ანტიგუა-გვატემალა 
•  არქეოლოგიური პარკი კირიგუა 
•  ტიკალის ეროვნული პარკი 

გრენლანდია (1)  

•  ილულისატი 

დომინიკა (1)  

•  მორნ-ტრუა-პიტონის ეროვნული პარკი 

დომინიკის რესპუბლიკა (1)  

•  სიუდად-კოლონიალი 

ეკვადორი (5)  

•  ქალაქი კიტო 
•  გალაპაგოსის კუნძულები 
•  კუენკას ისტორიული ცენტრი 
•  სანგაის ეროვნული პარკი 
•  ინკების საგზაო 

სისტემა (არგენტინასთან, ბოლივიასთან, ჩილესთან, კოლუმბიასთან და პერუსთან ერთა
დ) 
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ვენესუელა (3)  

•  კანაიმის ეროვნული პარკი 
•  კარაკასის საუნივერსიტეტო ქალაქი (2000) 
•  კორო და მისი პორტი 

იამაიკა (1)  

•  ლურჯი და ჯონ ქროუს მთების ეროვნული პარკი (2015) 

კანადა (18)  

•  კანადის კლდოვანი მთების პარკი 
•  დინოზავრების პროვინციული პარკი 
•  გროს-მორნის ეროვნული პარკი 
•  ჰედ-სმაშიდ-ინი 
•  ძველი კვებეკი 
•  ჯოგინსი 
•  კლუანი/ვრანგელი-სანტ-ელიასი/გლასიერ-ბეი/ტაშენშინ-ოლსეკი (აშშ-სთან ერთად) 
•  ლ’ანს-ო-მედოუზი 
•  მიგუაშის ეროვნული პარკი 
•  ნაჰანის ეროვნული პარკი 
•  ლუნენბურგი 
•  რიდოს არხი 
•  გუაი-ჰაანასის ეროვნული პარკის ნაკრძალი და ჰაიდას მემკვიდრეობის ძეგლი 
•  ვატერტონ-გლასიერის მშვიდობის საერთაშორისო პარკი (აშშ-სთან ერთად) 
•  ვუდ-ბუფალოს ეროვნული პარკი 
•  გრან-პრეს ეროვნული ისტორიული ძეგლი 
•  რედ-ბეი 
•  მისტეიკენ-პოინტის ეკოლოგიური ნაკრძალი (2016) 

კოლუმბია (8)  

•  სანტა-კრუს-დე-მომპოსის ისტორიული ცენტრი 
•  ლოს-კატიოსის ეროვნული პარკი 
•  მალპელოს ფლორა და ფაუნა 
•  ეროვნული არქეოლოგიური პარკი ტიერადენტრო 
•  კარტახენის პორტი, ციხე-სიმაგრე და მონუმენტების ჯგუფი 
•  სან-აგუსტინის არქეოლოგიური პარკი 
•  ყავის კულტურული ლანდშაფტი 
•  ინკების საგზაო 

სისტემა (არგენტინასთან, ბოლივიასთან, ჩილესთან, ეკვადორთან და პერუსთან ერთად) 

კოსტა-რიკა (4)  

•  გუანაკასტეს დაცული ტერიტორია 
•  კ. ქოქოსი 
•  ლა-ამისტადის საერთაშორისო პარკი (პანამასთან ერთად) 
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•  ქვის ბურთები 

კუბა (9)  

•  ძველი ჰავანა 
•  ტრინიდადი და ინდიელების ხეობა 
•  სან-პედრო-დე-ლა-როკის ციხესიმაგრე 
•  დესემბარკო-დელ-გრანმა 
•  ვინიალესის ხეობა 
•  ყავის პირველი პლანტაციების არქეოლოგიური ლანდშაფტი 
•  ალექსანდრე ჰუმბოლდტის ეროვნული პარკი (2001) 
•  სიენფუეგოსის ისტორიული ცენტრი 
•  კამაგუეის ისტორიული ცენტრი 

მექსიკა (34)  

•  აგავას ლანდშფტები ტეკილაში (2006) 
•  კალაკმული - მაიას ქალაქი 
•  შოჩიკალკო 
•  პაკიმე იგივე კასას-გრანდესი 
•  საუნივერსიტეტო ქალაქი 
•  პოპოკატეპეტლის მთის მონასტრები 
•  სიერა-გორდას ფრანცისკანული მისია (2003) 
•  მეხიკოს და შოჩიმილკოს ისტორიული ცენტრი 
•  მორელიის ისტორიული ცენტრი 
•  ოახაკა-დე-ხუარესის ისტორიული ცენტრი და მონტე-ალბანი 
•  პუებლის ისტორიული ცენტრი 
•  საკატეკასის ისტორიული ცენტრი 
•  ისტორიული ციხე-ქალაქი კამპეჩე 
•  სანტიაგო-დე-კერეტაროს ისტორიული მონუმენტების ზონა 
•  ტლაკოტალპანის ისტორიული მონუმენტების ზონა 
•  გუანახუატო 
•  კაბანიასის ჰოსპიტალი 
•  კალიფორნიის ყურე 
•  ლუის ბარაგანის სახლი და სტუდია 
•  პეპელა-მონარქის ბიოსფერული ნაკრძალი 
•  ტახინი 
•  პალენკე 
•  ჩიჩენ-იცა 
•  ტეოტიუაკანი 
•  უშმალი 
•  ისტორიული ქალაქი სან-მიგელ-დე-ალიენდე და ატოტონილკოს იესო ნაზარეველის 

ტაძარი 
•  სიერა-დე-სან-ფრანსისკოს კლდის მხატვრობა 
•  სიან-კაანი 
•  ელ-ვისკაინო 
•  კამინო-რეალ-დე-ტიერა-ადენტრო 
•  იაგულისა და მიტლას პრეისტორიული ნამოსახლარები 
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•  ელ-პინაკატე და ალტარის უდაბნოს ბიოსფერული ნაკრძალი 
•  პადრე-ტემბლეკეს აკვედუკი 
•  რევილიახიხედოს არქიპელაგი (2016) 

ნიდერლანდების ანტილია (1)  

•  ვილემსტადის ისტორიული ზონა 

ნიკარაგუა (1)  

•  ლეონ-ვიეხოს ნანგრევები 
•  ლეონის საკათედრო ტაძარი (2011) 

პანამა (5)  

•  პორტობელო - სან-ლორენსოს ციხესიმაგრე 
•  დარიენის ეროვნული პარკი 
•  კორდილიერა-დე-ტალამანკა / ლა-ამისტადის საერთაშორისო პარკი (კოსტა-

რიკასთან ერთად) 
•  არქეოლოგიური ძეგლი პანამა-ვიეხო და პანამის ისტორიული რაიონი 
•  კოიბის ეროვნული პარკი 

პარაგვაი (1)  

•  იეზუიტების მისია: ლა-სანტისიმა-ტრინიდად-დე-პარანა და ხესუს-დე-ტავარანგე 

პერუ (12)  

•  ჩან-ჩანის არქეოლოგიური ზონა 
•  ჩავინ-დე-უანტარის არქეოლოგიური ზონა 
•  ქალაქი კუსკო 
•  ლიმის ისტორიული ცენტრი 
•  მაჩუ-პიქჩუ 
•  არეკიპის ისტორიული ცენტრი 
•  უასკარანის ეროვნული პარკი 
•  ნასკას ხაზები და ხუმანის პამპასები 
•  მანუს ეროვნული პარკი 
•  რიო-აბისეოს ეროვნული პარკი 
•  კარალი 
•  ინკების საგზაო 

სისტემა  (არგენტინასთან, ბოლივიასთან, ჩილესთან, კოლუმბიასთან და ეკვადორთან ერ
თად) 

სალვადორი (1)  

•  ხოია-დე-სერენის არქეოლოგიური ზონა 
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სენტ კისტი და ნევისი (1)  

•  ბრიმსტოუნ-ჰილ-ფორტრესი 

სენტ ლუსია (1)  

•  პიტონის დაცული ტერიტორია (2004) 

სურინამი (2)  

•  ცენტრალური სურინამის ნაკრძალი (2000) 
•  ისტორიული ქალაქი პარამარიბო (2002) 

ურუგვაი (2)  

•  ისტორიული შენობები კოლონია-დელ-საკრამენტოში 
•  ფრაი-ბენტოსი (2015) 

ჩილე (5)  

•  ჩილოეს მონასტრები 
•  რაპა-ნუის ეროვნული პარკი 
•  ქალაქ ვალპარაისოს ისტორიული კვარტალი (2003) 
•  უმბერსტონისა და სანტა-ლაურას გვარჯილის ქარხანა 
•  სიუელი 
•  ინკების საგზაო 

სისტემა  (არგენტინასთან, ბოლივიასთან, კოლუმბიასთან, ეკვადორთან და პერუსთან ერ
თად) 

ჰაიტი (1)  

•  ეროვნული ისტორიული პარკი — ციტადელი, სან-სუსი, რამიერსი 

ჰონდურასი (2  

•  მაიას ქალაქი კოპანი 
•  რიო–პლატანოს ბიოსფერული ნაკრძალი 
 

მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სია აზიაში, ავსტრალიასა და ოკეანეთში. 
რამდენიმე არაბული და ევროპული ქვეყანა (თურქეთი, კვიპროსი,  აზერბაიჯანი, 
სომხეთი, საქართველო და ისრაელი) და ასევე რუსეთის აზიური ნაწილი მეორდება 

ქვემოთ მოცემულ სიაში. 

ავსტრალია (19)  

•  დიდი ბარიერული რიფი (1981) 
•  კაკადუს ეროვნული პარკი (1981) 
•  უილანდრას ტბის რეგიონი (1981) 
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•  ლორდ-ჰაუ და ბოლს-პირამიდა (1982) 
•  ტასმანიის ველური ბუნება (1982) 
•  გონდვანას ტენიანი ტყეები (1986) 
•  ულურუ-კატა ტიუტას ეროვნული პარკი (1987) 
•  კვინსლენდის ტენიანი ტროპიკები (1988) 
•  შარკის ყურე (1991) 
•  კ. ფრეიზერი (1992) 
•  ავსტრალიის ნამარხი ძუძუმწოვრების ადგილები (რივერსლეი/ნარაკურტი) (1992) 
•  ჰერდი და მაკდონალდის კუნძულები (1997) 
•  კ. მაკუორი (1997) 
•  დიდი ცისფერი მთების ტერიტორია (2000) 
•  პურნულულუს ეროვნული პარკი (2003) 
•  სამეფო საგამოფენო დარბაზი და კარლტონის ბაღები (2004) 
•  სიდნეის ოპერის თეატრი (2007) 
•  ავსტრალიის საპატიმროები (2010) 
•  ნინგალუს სანაპირო (2011) 

ავღანეთი (2)  

•  ჯამის მინარეთი (2002) 
•  ბამიანის ბუდას ქანდაკებები (2003) 

აზერბაიჯანი (2)  

•  ძველი ქალაქი ბაქო შირვანშაჰების სასახლე და ყიზყალასი (2000) 
•  გობუსტანის სახელმწიფო ნაკრძალი (2007) 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები (1)  
•  ალ-აინის კულტურული ძეგლები (2011) 

ახალი ზელანდია (3)  

•  ტე-ვაჰიპაუნამუ (1990) 
•  ტონგარიროს ეროვნული პარკი (1990) 
•  ახალი ზელანდიის სუბანტარქტიკული კუნძულები (1998) 

ბანგლადეში (3)  

•  ბაგერჰათის მეჩეთი (1985) 
•  პაჰარპურეს ბიჰარა (1985) 
•  სუნდარბანსი (1997) 

ბაჰრეინი (2)  

•  კალათ-ალ-ბაჰრეინი (2005) 
•  ბაჰრეინის მარგალიტების ბილიკი (2012) 
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ერაყი (5)  

•  ჰათრა (1985) 
•  აშური (2003) 
•  არქეოლოგიური ქალაქი სამარა (2007) 
•  ერბილის ციტადელი (2014) 
•  The Ahwar of Southern Iraq (2016) 

ვანუატუ (1)  

•  როი-მატა (2008) 

ვიეტნამი (8)  

•  ჰუეს მონუმენტების კომპლექსი (1993) 
•  ჰა-ლონგის უბე (1994) 
•  ძველი ქალაქი ჰოი-ანი (1999) 
•  მი-სონის ტაძარი (1999) 
•  ფონგ-ნჰა-კე-ბანგის ეროვნული პარკი (2003) 
•  თანგ-ლონგის სამეფო ქალაქი (2010) 
•  ჰოს დინასტიის ციტადელი (2011) 
•  ჩანგ-ანის ლანშაფტების კომპლექსი (2014) 

თურქეთი (15)  

•  გორემეს ეროვნული პარკი და კაპადოკიის კლდეები (1985) 
•  ქალაქ დივრიგის დიდი მეჩეთი და ჰოსპიტალი (1985) 
•  ქალაქ სტამბოლის ისტორიული ნაწილი (1985) 
•  ხათუსა: ხეთების დედაქალაქი (1986) 
•  ნემრუტ-დაღი (1987) 
•  ფამუქ-ქალე — ძველი იერაპოლისი (1988) 
•  ქსანფი-ლეტოონი — ძველი ლიკიის დედაქალაქი (1988) 
•  ქალაქი საფრანბოლუ (1994) 
•  ტროა (1998) 
•  სელიმიეს მეჩეთი (2011) 
•  ჩათალჰოიუქის ნეოლითური ძეგლები (2012) 
•  ბურსა და ჯუმალიქიზიქი (2014) 
•  პერგამონი და მისი მრავალფენიანი ლანდშაფტი (2014) 
•  ეფესო (2015) 
•  დიარბაქირის ციხესიმაგრე და ჰევსელის ბაღები (2015) 
•  ანისი (2016) 

თურქმენეთი (3)  

•  მერვი (1995) 
•  კიონეურგენჩი (2005) 
•  პართიული ციხე–სიმაგრე ნისაში (2007) 
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იაპონია (19)  

•  ჰორიუ-ძის ბუდისტური მონუმენტები (1993) 
•  ჰიმეძის ციხესიმაგრე (1993) 
•  სირაკამი-სანჩი (1993) 
•  იაკუშიმა (1993) 
•  ძველი კიოტოს ისტორიული ძეგლები (1994) 
•  სირაკავა-გო და გოკაიამას ისტორიული სოფლები (1995) 
•  ჰიროსიმის მშვიდობის მემორიალი (1996) 
•  იცუკუსიმას ტაძარი (1996) 
•  ნარას ისტორიული მუნუმენტები (1998) 
•  ნიკოს სალოცავები და ტაძრები (1999) 
•  გუსუკუ და რიუკიუს სამეფოს არქიტექტურული ძეგლები (2000) 
•  კუმანო-კოდო (2004) 
•  სირეტოკოს ეროვნული პარკი (2005) 
•  ვერცხლის შახტა იბამი-გინძანი (2007) 
•  ოგასავარის კუნძულები (2011) 
•  ჰირაიძუმის ისტორიული ძეგლები და მონუმენტები (2011) 
•  ფუძიამა (2013) 
•  ტომიოკის აბრეშუმის ფაბრიკა (2014) 
•  მეიძის ინდუსტრიული რევოლუციის ძეგლები (2015) 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა (2016) 

იემენი (4)[  

•  ძველი ქალაქი შიბამი (1982) 
•  ძველი ქალაქი სანა (1986) 
•  ისტორიული ქალაქი ზაბიდი (1993) 
•  სოკოტრის არქიპელაგი (2008) 

იერუსალიმი (1)  

•  ძველი ქალაქი იერუსალიმი (1981) 

ინდოეთი (35)  

•  აგრას ციხე (1983) 
•  აჯანტის გამოქვაბული (1983) 
•  ფატეჰპურ-სიკრი(1986) 
•  თაჯ-მაჰალი (1983) 
•  ძველი გოა (1986) 
•  ბუდისტური ძეგლი სანჩი (1989) 
•  ქაჯურაჰო (1986) 
•  ბჰიმბეტკა (2003) 
•  არქეოლოგიური პარკი ჩამპანერ-პავაგადჰი (2004) 
•  ჩჰატრაპატი შივაჯი (2004) 
•  ელეფანტის გამოქვაბულები(1987) 
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•  ელორის გამოქვაბული (1983) 
•  ჰუმაუნის აკლდამა (1993) 
•  ჩოლის მონასტრები (1987, 2004) 
•  ქალაქ მაჰაბალიპურამის ძეგლების ჯგუფი (1984) 
•  ჰამპი (1986) 
•  პატადაკალი (1987) 
•  კაზირანგის ეროვნული პარკი (1985) 
•  მანასის ეროვნული პარკი (1985) 
•  კეოლადეოს ეროვნული პარკი (1985) 
•  კონარაკეს მზის ტაძარი(1984) 
•  მაჰაბოდჰი (2002) 
•  ინდოეთის მთის რკინიგზა(1999) 
•  ნანდა-დევის ეროვნული პარკი და ყვავილების ხეობა (1988) 
•  წითელი ფორტი (2007) 
•  სუნდარბანსის ეროვნული პარკი (1987) 
•  კუტბ-მინარის მინარეთი (1993) 
•  ჯანტარ-მანტარი (2010) 
•  დასავლეთი გატები (2012) 
•  რაჯასტანის ციხესიმაგრეები (2013) 
•  რანი-კი-ვავი (2014) 
•  დიდი ჰიმალაის ეროვნული პარკი (2014) 
•  ნალანდა (2016) 
•  კანჩენჯანგის ეროვნული პარკი (2016) 
•  ლე კორბუზიეს არქიტექტურა (2016) 

ინდონეზია (8)  

•  ბორობუდურის ტაძრები: ბორობუდური, მენდუტი, პავონი (1991) 
•  კომოდოს ეროვნული პარკი (1991) 
•  პრამბანანი (1991) 
•  უჯუნგ-კულონის ეროვნული პარკი (1991) 
•  სანგირანი (1996) 
•  ლორენცის ეროვნული პარკი (1999) 
•  სუმატრის ტროპიკული ტყეები: გუნუნგ-ლიოსერის ეროვნული პარკი, კერინჩი-

სებლატის ეროვნული პარკი და ბუკიტ-ბარისან-სელატანის ეროვნული პარკი (2004) 
•  ბალის კულტურული ლანდშაფტი: სუბაკის საირიგაციო სისტემა (2012) 

იორდანია (4)  

•  პეტრა (1985) 
•  ქასრ-ამრა (1985) 
•  უმ-არ-რასასი (2004) 
•  უადი-რუმის დაცული ტერიტორიები (2011) 
•  ალ-მაჰთასი (2015) 
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ირანი (21)  

•  იმამის მოედანი (1979) 
•  პერსეპოლისი (1979) 
•  ჩოგხა-ზანბილი (1979) 
•  ტახტ-ი სულეიმანი (2003) 
•  ბამი (2004) 
•  ფასარგადი (2004) 
•  სოლთანიე (2005) 
•  ბეჰისთუნის წარწერა (2006) 
•  სომხური მონასტრები ირანში: წმინდა თადეოზის მონასტერი, წმინდა სტეფანეს 

მონასტერი, ღვთისმშობლის ეკლესია და ძორძორი (2008) 
•  ბანდ-ე-კეისარი (2009) 
•  არდაბილის ისტორიული მონუმენტები (2010) 
•  თავრიზის ისტორიული ბაზარი (2010) 
•  ერამის ბაღი (2011) 
•  გონბად-ე-გაბუსი (2012) 
•  ისპაანის დიდი მეჩეთი (2012) 
•  გოლესტანის სასახლე (2013) 
•  შაჰრი-სუჰტე (2014) 
•  სუზა (2015) 
•  მეიმანდის კულტურული ლანდშაფტი (2015) 
•  ირანის მიწისქვეშა წყალმომარაგების სისტემა (2016) 
•  დაშტე-ლუტი (2016) 

ისრაელი (9)  

•  მასადა (2001) 
•  ძველი ქალაქი აკო (2001) 
•  თეთრი ქალაქი (2003) 
•  ბიბლიური ადგილები – მეგიდო, ასორი, ბეერ-შევა (2005) 
•  საკმლის გზა ნეგევში (2005) 
•  ბაჰაიზმის მსოფლიო ცენტრი ჰაიფაში და დასავლეთ გალილეაში (2008) 
•  კარმელის მთა (2012) 
•  მარეშას და ბეით-გუვრინის მღვიმეები იუდეის დაბლობებზე (2014) 
•  ბეით-შეარიმის ეროვნული პარკი (2015) 

კამბოჯა (2)  

•  ანგკორი (1992) 
•  პრეაჰ-ვიჰეარის ტაძარი (2008) 

კატარი (1)  

•  ზუბარაჰი (2013) 
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კვიპროსი (3)  

•  პაფოსი (1980) 
•  ტროოდოსის რეგიონის მოხატული ეკლესიები (1985, 2001) 
•  ხიროკიტია (1998) 

კირიბატი (1)  

•  ფენიქსის კუნძულების დაცული ტერიტორია (2010) 

ლაოსი (2)  

•  ქალაქი ლუანგპრაბანგი (1995) 
•  ვატ-ფხუ (2001) 

ლიბანი (5)  

•  ანჯარი (1984) 
•  ბაალბექი (1984) 
•  ბიბლოსი (1984) 
•  ტვიროსი (1984) 
•  კადიშის ხეობა და სამეფო კედრების ტყე (1998) 

მალაიზია (4)  

•  გუნუნგ-მულუს ეროვნული პარკი (2000) 
•  კინაბალუს ეროვნული პარკი (2000) 
•  მალაკის ძველი ქალაქები მალაკა და ჯორჯტაუნი (2008) 
•  ლენგონგის ხეობა (2012) 

მარშალის კუნძულები[ 

•  ბიკინის ატოლი (2010) 

მიანმარი (1)  

•  პიუს სამეფოს ძველი ქალაქები (2014) 

მიკრონეზია (1)  

•  ნან-მადოლი (2016) 

მონღოლეთი (4)  

•  უბსუ-ნური (რუსეთთან ერთად) (2003) 
•  ორხონის ხეობა (2004) 
•  მონღოლეთის ალთაის პეტროგლიფები (2011) 
•  ბურხან-ხალდუნი (2015) 
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ნეპალი (4)  

•  კატმანდუს ხეობა (1979) 
•  საგარმატხის ეროვნული პარკი (1979) 
•  ჩიტვანის ეროვნული პარკი (1984) 
•  ლუმბინი - ბუდას დაბადების ადგილი (1997) 

ომანი (4)  

•  ბაჰლას ციხესიმაგრე (1987) 
•  არქეოლოგიური ძეგლები - ბატი, ალ-ხუთმი და ალაიუნი (1988) 
•  საკმევლის მიწა (2000) 
•  აფლაის ირიგაციული სისტემა (2006) 

პაკისტანი (6)  

•  მოჰენჯო-დარო (1980) 
•  ბუდისტური ციხესიმაგრე ტახტი-ი-ბაჰი (1980) 
•  ტაქსილა (1980) 
•  ციხესიმაგრე და შალიმარის ბაღები ლაჰორში (1981) 
•  თატას ისტორიული მონუმენტები (1981) 
•  როჰტასის ციხესიმაგრე (1997) 

პალაუ (1)  

•  კლდოვანი კუნძულები (2012) 

პალესტინა (2)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  მაცხოვრის შობის ტაძარი (2012) [1] 
•  ბატირის ზეთისხილისა და ვაზის კულტურული ლანდშაფტი - (2014) 

პაპუა - ახალი გვინეა (1)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  კუკის ჭაობი (2008) 

რუსეთი (9)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

მხოლოდ რუსეთის აზიური ნაწილის ძეგლები 

•  ალტაის ოქროს მთები (1991) 
•  ბაიკალი (1996) 
•  კამჩატკის ვულკანები (1996) 
•  დასავლეთი კავკასიონი (ასევე მდებარეობს ევროპაშიც) (1999) 
•  სიხოტე-ალინი (2001) 
•  დერბენტი (ასევე მდებარეობს ევროპაშიც) (2003) 
•  უბსუ-ნური (მონღოლეთთან ერთად) (2003) 
•  ვრანგელის კუნძული (2004) 
•  ლენის სვეტები (2012) 
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სამხრეთი კორეა (12)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ხეინსას ბუდისტური ტაძარი (1995) 
•  ჩონმიო (1995) 
•  სოკურამი და ბულგუსკა (1995) 
•  ჩხანდოკუნის სასახლეების კომპლექსი (1997) 
•  ჰვასონის ციხესიმაგრე (1997) 
•  კოჩანგის, ჰვასუნესა და კანჰვას დოლმენები (2000) 
•  კიონჯუს ისტორიული ზონა (2000) 
•  ჩეჯუდოს ვულკანური კუნძული (2007) 
•  ჩოსონის დინასტიის მეფეთა აკლდამები (2009) 
•  ისტორიული სოფლები: ჰაჰოე და იანგდონგი (2010) 
•  ნამჰანსანსეონი (2014) 
•  პექჩეს ისტორიული ადგილები (2015) 

საუდის არაბეთი (3)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  მადაინ-სალიჰი (2008) 
•  ქალაქ დირაიის ატ-ტურაიფის რაიონი (2010) 
•  ქალაქი ჯიდა (2014) 
•  ჰაილის რეგიონის კლდის მხატვრობა (2015) 

საქართველო (3)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  გელათის მონასტერი (1994) 
•  მცხეთის ისტორიული მონუმენტები: სვეტიცხოველი, ჯვრის მონასტერი (1994) 
•  ზემო სვანეთი: უშგული (1996) 

სინგაპური (1)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  სინგაპურის ბოტანიკური ბაღები (2015) 

სირია (6)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ძველი ქალაქი დამასკო (1979) 
•  ძველი ქალაქი ბოსრა (1980) 
•  პალმირა (1980) 
•  ძველი ქალაქი ალეპო (1986) 
•  კრაკ-დე-შევალიე და სალადინის ციტადელი (2006) 
•  ჩრდილოეთ სირიის ძველი სოფლები (2011) 

სოლომონის კუნძულები (1)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  კუნძულ რენელის აღმოსავლეთი ნაწილი (1998) 

სომხეთი (3)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

მთავარი სტატია : იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლები სომხეთში. 

•  აღპატის მონასტერი და სანაჰინი (1996, 2000) 
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•  ეჩმიაძინი და ზვართნოცი (2000) 
•  გეღარდის მონასტერი და მდინარე აზატის ხეობა (2000) 

ტაილანდი (5)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ისტორიული ქალაქი აიუტია (1991) 
•  სუხოტჰაის ისტორიული პარკი, სი-სატჩანალაი, კამპჰაენგ-პჰეტის ისტორიული 

პარკი (1991) 
•  ტჰუნგიაის ველური ბუნების ნაკრძალი (1991) 
•  ბან-ჩიანგი (1992) 
•  დონგფაიაიენი (2005) 

ტაჯიკეთი (2)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ქალაქი სარაზმი (2010) 
•  ტაჯიკეთის ეროვნული პარკი (2013) 

უზბეკეთი (5)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  იჩან-ყალა (1990) 
•  ბუხარის ისტორიული ცენტრი (1993) 
•  შაჰრისაბზის ისტორიული ცენტრი (2000) 
•  სამარყანდი - კულტურების გზაჯვარედინი (2001) 
•  დასავლეთი ტიან-შანი (2016) 

ფილიპინები(6)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ფილიპინების ბაროკოს სტილის ეკლესიები (1993) 
•  ტუბატაჰას რიფი (1993) 
•  ბანაუს ბრინჯის ტერასები (1995) 
•  ისტორიული ქალაქი ვიგანი (1999) 
•  მიწისქვეშა მდინარე პუერტო-პრინსესა (1999) 
•  ჰამიგუიტანის მთის ნაკრძალი (2014) 

ფიჯი (1)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ლევუკის ისტორიული პორტი (2013) 

ყაზახეთი (4)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ხოჯა აჰმედ იასავის მავზოლეუმი (2003) 
•  ტამგალის კლდის მხატვრობა (2004) 
•  სარიარკა — ჩრდილოეთ ყაზახეთის სტეპი და ტბა (2008) 
•  დასავლეთი ტიან-შანი (2016) 

ყირგიზეთი (2)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  სულაიმან-ტოო (2009) 
•  აბრეშუმის დიდი გზა: ჩანანი-ტიან-შანის კორიდორი (2014) 
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•  დასავლეთი ტიან-შანი (2016) 

შრი-ლანკა (8)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ძველი ქალაქი პოლონარუვა (1982) 
•  ძველი ქალაქი სიგირიია (1982) 
•  წმინდა ქალაქი ანურადჰაპურა (1982) 
•  ძველი ქალაქი გალე (1988) 
•  წმინდა ქალაქი კანდი (1988) 
•  სინჰარაჯის ნაკრძალი (1988) 
•  დამბულის მღვიმე (1991) 
•  შრი-ლანკის ცენტრალური ზეგანი (2010) 

ჩინეთი (50)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  ჩინეთის დიდი კედელი (1987) 
•  ტაიშანი (1987) 
•  მინისა და ცინის დინასტიების მეფეთა სასახლეები აკრძალულ ქალაქში(1987) 

და მუკდენის სასახლე (შენიანში) (2004) 
•  მოგაოს მღვიმეები (1987) 
•  ტერაკოტის არმია (1987) 
•  სინანთროპი (1987) 
•  ხუანშანი (1990) 
•  ძიუჯაიგოუს ხეობა (1992) 
•  ხუანლუნი (1992) 
•  ვულინგიუანი (1992) 
•  ჩენდეს კურორტული ზონა (1994) 
•  ციუიფუს ეკლესია და კონფუცის საფლავი (1994) 
•  უძველესი შენობების კომპლექსი უდანშანი (1994) 
•  ისტორიული ანსამბლი პოტალა ტიბეტში, მათ 

შორის: ჯოხანგი და ნორბულინგკა, ლჰასა (1994, 2000, 2001) 
•  ლუშანის ეროვნული პარკი (1996) 
•  ემეიშანი (1996) 
•  ძველი ქალაქი ლიძიანი (1997) 
•  ძველი ქალაქი პინიაო (1997) 
•  სუჯოუს ბაღები (1997, 2000) 
•  პეკინის ზაფხულის სასახლე (1998) 
•  ცის ტაძარი (1998) 
•  უიშანი (1999) 
•  დაძუს კლდის რელიეფები (1999) 
•  ცინშენშანი და დუძიანიანის საირიგაციო სისტემა (2000) 
•  უძველესი სოფლები - სიდი და ხუნცუნი (2000) 
•  ლუნმენი (2000) 
•  მინისა და ცინის დინასტიების სამეფო აკლდამები (2000, 2003, 2004) 
•  იუნგანი (2001) 
•  სამი პარალელური მდინარე (2003) 
•  კოგურიოს სამეფოს აკლდამები (2004) 
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•  მაკაოს ისტორიული ცენტრი (2005) 
•  გიგანტური პანდების ნაკრძალი (2006) 
•  ინსიუ (2006) 
•  დიაოლოუ (2007) 
•  სამხრეთ ჩინეთის კარსტი (2007) 
•  ტულოუ (2008) 
•  სანციანშანი (2008) 
•  უტაიშანი (2009) 
•  დენგფენგის ისტორიული მონუმენტი „დედამიწისა და ზეცის ცენტრი" (2010) 
•  დანსია (2010) 
•  ხანჯოუს დასავლეთის ტბის კულტურული ლანდშაფტი (2011) 
•  შანდუ (2012) 
•  ჩენგხიანგის ნამარხი ადგილები (2012) 
•  სინძიანის ტიან-შანი (2013) 
•  ხუნხე-ხანის ბრინჯის ტერასები (2013) 
•  ჩინეთის დიდი არხი (2014) 
•  ტუსის ძეგლები (2015) 
•  ჰუის მთის კლდის მხატვრობა (2016) 
•  შენუნცზია (2016) 

ჩრდილოეთი კორეა (2)[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება] 

•  კოგურიოს აკლდამების კომპლექსი (2004) 
•  კესონის ისტორიული მონუმენტები (2013) 
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დასაწყისის ტურიზმისა და ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მთავარი 
ტენდენციები და ძირითადი მიმართულებები როგორც საერთაშორისო, ასევე 
რეგიონალურ, ნაციონალურ და ლოკალურ (ადგილობრივ) დონეზე. 

სახელმძღვანელოს არსებითი სიახლეა ის, რომ იგი ორ ნაწილად არის 
დამუშავებული და გამოცემული: პირველი ნაწილი - ეს არის თეორიული სახელმ-
ძღვანელო ტურიზმის საფუძვლებში, ხოლო მეორე - პრაქტიკულ სავარჯიშოთა 
კრებული, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სახელმძღვანელოს შინაარსობრივ 
სტრუქტურას, ასევე სტუდენტების საბაზო განათლების იმ აუცილებელ მინიმუმს, 
რომლის გარეშეც, ჩვენი აზრით, შეუძლებელია ტურიზმზე საუბარი. 

სახელმძღვანელოში პირველად (ჩვენთან გამოცემულ ანალოგიებთან 
მიმართებაში) იხილება ისეთი კონცეპტუალური საკითხები, როგორებიცაა: 
ტურიზმი - როგორც ეკონომიკური საქმიანობა, ეკონომიკის დარგი, კულტურათა-
შორისი ურთიერთობა, კულტურა, ხელოვნება, ერთიანი მსოფლიო ბაზარი, და ა.შ. 
(ნაწილი 1, თავი 1); 

პრაქტიკულად სრულიად ახლებურად არის წარმოდგენილი მესამე და 
მეოთხე თავები - ტურიზმის არსი და მისი ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური 
კატეგორიები, და მოგზაურობა და ტურიზმი; ავტორები შეეცადნენ მიეღწიათ 
ლოგიკურ-სტრუქტურული გამართულობისათვის, რისთვისაც შესწავლილი იქნა 
არა ერთი საზღვარგარეთული გამოცემა და სამეცნიერო-პოპულარული მასალა; 

ახლებურად არის წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილის 
მეხუთე თავი - მასში განხილულია როგორც საერთაშორისო და ეროვნულ 
(ნაციონალურ) ტურიზმის ხასიათი და ბუნება, ასევე მოცემულია თანამედროვე 
ტურიზმის 50-ზე მეტი კონკრეტული მიმართულებისა და ქვე-მიმართულების 
აღწერა; თითქმის ყოველ მათგანში ჩართულია საქართველოს ტურისტული 
შესაძლებლობების ადექვატური გამოყენების შესაძლებლობები; 

სერიოზულად არის გადახალისებული მეექვსე თავი - ტურიზმის 
მართვა/რეგულირება, რომელშიც დამოუკიდებელი ქვეთავების სახით არის 
განხილული საერთაშორისო და ეროვნული/ნაციონალური ტურიზმი, ჩვენი 
აზრით, აუცილებელი და საჭირო დეტალობით (15 მიზნობრივი პარაგრაფი); 

ოპტიმალურად არის გაშლილი და გაწერილი სახელმძღვანელოს მეორე 
ნაწილი - ტურიზმის ინდუსტრია; პირველ თავში მოცემულია ტურიზმის 
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ინდუსტრიის სტრუქტურის ანალიზი; ხოლო მეორე თავში მოცემულია 
ტურისტული ინდუსტრიის ძირითადი სექტორების (განთავსება, კვება, 
ტრანსპორტირება) შინაარსობრივ-სტრუქტურული სურათი საერთაშორისო 
ტურიზმის თანამედროვე მოთხოვნების ადეკვატურად. 

ახსნილია როგორც გლობალური ტენდენციები - XXI  საუკუნის 
მახასიათებლები, ასევე ისეთი კონკრეტული საკითხებიც, როგორიცაა -ემ 
მომსახურების კულტურა, ხარისხი, კონტროლის სისტემა და ა.შ.; 

ანალოგიურ პრინციპზეა აგებული სახელმძღვანელოს მესამე ნაწილიც - 
ტურისტული ორგანიზაციები. ერთიანი სათაურის ქვეშ მოქცეულია 4 თავი - 
ტურისტული საქმიანობა - შინაარსი და ფორმები, ტურისტული ორგანიზაციის 
სახეები, ტურისტული გადაადგილების განმსაზღვრელი მოტივები და ტურიზმი - 
თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერი. მათში, მეტ-ნაკლებად ცნობილ საკითხებთან 
ერთად, პირველად არის განხილული (დათმობილი აქვს შესაბამისი პარაგრაფებით 
ჩამოყალიბებული ქვეთავი) ისეთი საკითხი, როგორიცაა - თანამედროვე ბიზნეს-
კლასტერი და განვითარების ასპექტები - თანამედროვე ტურიზმის განვითარების 
ძირითადი მიმართულებები და მდგრადი განვითარების, როგორც საუკუნის 
უმთავრესი გამოწვევის, უმთავრესი გარემოსდაცვითი პოზიციები; 

იმის გამო, რომ სახელმძღვანელო ორ ნაწილიანია და ძირითადი 
პრაქტიკული სავარჯიშოები თავმოყრილია მეორე ნაწილში, სახელმძღვანელოს 
ყოველი თავის ბოლოს, როგორც აქამდე იყო არა ერთ, ჩვენს თუ ჩვენი კოლეგების 
მიერ მომზადებულ ანალოგიურ სახელმძღვანელოებში, ამგვარი საკითხები აღარ 
არის და ადგილი ეთმობა შემაჯამებელ დასკვნებსა და მსოფლიო და ქართული 
კულტურის ძეგლების ჩვენებას. 

სტუდენტების განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს სახელმძღვანელოს 
კონკრეტულ გვერდებზე მოცემული ჩანართები, საერთო სათაურით „გაიფართოვე 
გონებრივი ჰორიზონტი“ და წიგნის ბოლოს დანართების ნაწილი, სადაც 
თავმოყრილია, ჩვენის აზრით, თქვენთვის საინტერესო ძალზე ბევრი მასალა, 
რომელთა შესახებ ასე ერთად და კომპაქტურად სხვა წიგნის ნახვა გაგიჭირდებათ; 
ამასთან ერთად მიიღებთ საკმარის ინფორმაციას საკითხებზე, რომლებზეც 
დღემდე შეიძლება არ გიფიქრიათ, ან უბრალოდ არ გინახავთ. 

ვიქრობთ, ყოველივე აღნიშნულის საფუძველზე,  ავტორებმა მიაღწიეს 
დასახულ მიზანს. თუმცა, კარგად გვესმის, რომ ძირითადი შემფასებელი მისი 
მომხმარებელი - სტუდენტია. ისე, რომ ველით თქვენს გამოხმაურებებს, მოსაზ-
რებებს, სურვილებს, რაც საჭირო და მნიშვნელოვანი იქნება სახელმძღვანელოს 
ახალი რედაქციის დამუშავებისას. 
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სტრუქტურა და შინაარსი 

როგორც უკვე იყო აღნიშნული, სახელმძღვანელო ორი წიგნისაგან შედგება: 
ტურიზმის საფუძვლები - თეორიული ნაწილი და პრაქტიკული სავარჯიშოები. 
თეორიული ნაწილის შინაარსობრივი სტრუქტურა ასეთია: 

პირველი ნაწილი.  

- შესავალი გლობალურ ტურიზმში - რომელშიც განხილულია ტურიზმის, 
როგორც ეკონომიკის დარგის, თანამედროვე რთული კლასტერის 
„დაბადებისა“ და შემდგომი განვითარების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები; 
ტურიზმის არსი, მიზნები და ამოცანები; ტურიზმის ფორმები, სახეები, 
მიმართულებები და მათი გენეზისი როგორც ისტორიულ დროსთან, ასევე 
ადამიანის-ტურისტის სახეცვლილებებთან ერთად; ტურიზმის, როგორც 
დარგის, მართვის, ორგანიზებისა და კოორდინაციის ფორმები და 
მეთოდები.  

მეორე ნაწილი. 

- ტურიზმის ინდუსტრია - რომელშიც ახსნილია სტუმარ-მასპინძლობის 
ინდუსტრიის მრავალ წახნაგიანი მექანიზმის ჩამოყალიბებისა და 
ეტაპობრივი განვითარების ფუნდამენტური მოტივები, მიზეზები და 
ლოგიკური შედეგები; საერთაშორისო და ეროვნული სისტემის მუშაობის 
პოზიტიური და ნეგატიური მომენტები, მათი შერბილებისა და აღმოფხვრის 
აუცილებლობის მოთხოვნები; ინდუსტრიის შემადგენელი ძირითადი 
კომპონენტების ადგილი და როლი, ფუნქციური თავისებურებები, მათი 
განვითარების გზა და პერსპექტივები. ტურიზმის ძირითადი ეკონომიკური 
პარამეტრების დინამიკა მსოფლიო ტურიზმის ლიდერი ქვეყნების 
მაგალითზე. 

მესამე ნაწილი. 

- ტურისტული ორგანიზაციები - რომელშიც დამუშავებულია ტურისტული 
კომპანიისა და ტურისტის, როგორც ტურისტული ინდუსტრიის უმთავრესი 
პერსონების საქმიანობისა და ურთიერთობის პრაქტიკულ-პრაგმატული 
მიმართულებები; ძირითადი მოტივაციური ასპექტები, ტურიზმის 
განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები, საზოგადოების ცხოვრებაზე მათი 
ზეგავლენის შედეგები, თანამედროვე სამყაროს უმთავრესი განაწესის - 
მდგრადი განვითარების მიზეზ-შედეგობრივი ამოცანები და ტურიზმის, 
როგორც თანამედროვე ბიზნეს-კლასტერის განვითარების 
შესაძლებლობები.  
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თეორიულ სახელმძღვანელოში ჩართული რუბრიკები 

სწავლის მიზნები - ყოველი თავის დასაწყისში მოცემულია იმ ძირითადი 
ამოცანების ლოგიკური ნუსხა, რისი მიღწევის ამოცანაც უნდა იდგეს 
როგორც პროფესორის, ასევე სტუდენტის წინაშე; 

შესავალი - სამივე ნაწილი და ძირითადი თავები იწყება ზოგადი შესავლით, 
რომელშიც მოცემულია ოპტიმალური მოცულობის სასტარტო მასალა, 
რომელმაც ზოგადი წარმოდგენა უნდა მოგცეთ თავის შინაარსზე და 
პრობლემური საკითხის გენეზისზე, რაც შემდგომ უფრო დეტალურად 
შესაბამის პარაგრაფებში იქნება განხილული; 

დასკვნა - ეს არის ერთგვარი შეჯამება ლოგიკური მსჯელობისა, რომლის 
საფუძველზეც მიმდინარეობდა ყოველ კონკრეტულ თავში მოცემული 
ძირითადი  საკითხის განხილვა; ძირითადად ეს არის  სახელმძღვანელოს 
ავტორების კონკრეტული ხედვა, დამოუკიდებელი (შესაბამისად - 
სუბიექტური) შეხედულება იმაზე, რაც სახელმძღვანელოს შესაბამის 
თავშია აღწერილი (როგორც ზოგად-თეორიული მასალა). ეს ნაწილი 
განსაკუთრებით უნდა იყოს თქვენთვის საინტერესო, ჩვენო ახალგაზრდა 
მეგობრებო, რამდენადაც თითოეული თქვენგანი, რომელიც ნამდვილად 
ირჩევს ტურიზმს თავისი მომავლის ბიზნესად, აუცილებლად დღესვე 
უნდა შეეჩვიოს საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბებასა და დაფიქსირებას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენს დიდ უმრავლესობას, სამწუხაროდ, არ 
უნახავს არა თუ მსოფლიო, არამედ ქართული კულტურული მემკვიდრეობისა და 
ბუნების შესანიშნავი ძეგლების დიდი ნაწილი, რომელთა „დამსახურებაც“ არის 
მსოფლიო ტურიზმის განვითარების დღევანდელი დონე, სახელმძღვანელოს 
ორივე ნაწილში, შესაძლებლობის ფარგლებში, პირველად, უხვად შევიტანეთ 
ვიზუალური მასალა, რაც, ჩვენი აზრით კარგ შემეცნებით სამსახურს გაგიწევთ. 

გისურვებთ წარმატებებს! 
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