
 

 

   

 

 

 

 

 

 

პრესრელიზი 

 

მაღალი გადახდისუნარიანობის მქონე ტურიზმის ბაზრები ქართულ 

ფირმებს და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას ახალ შესაძლებლობებს 

სთავაზობენ   
 

თბილისი, 3 დეკემბერი, 2019 – მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში: „ჩამოსვლის მიღმა - ახალი 
შესაძლებლობები ქართული ფირმებისთვის ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვებში“ მიუთითებს, რომ 

ტურიზმს, როგორც საქართველოს ყველაზე სწრაფად განვითარებადი მომსახურების ექსპორტს, 

წამყვანი როლის შესრულება შეუძლია გლობალურ ღირებულებათა ჯაჭვებში ქვეყნის წარმატებული 

ინტეგრაციისთვის, რაც სარგებელს მოუტანს როგორც ადგილობრივ ფირმებს, ისე, ზოგადად, 

ეკონომიკას. 

 

მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  მიერ 

ერთობლივად წარდგენილი ეს ანგარიში გრძელვადიანი თანამშრომლობის ნაწილია ტურიზმის 

პოტენციალის განვითარების მიმართულებით, რაც რეგიონული განვითარების პროგრამის 

საშუალებით ხორციელდება. 

 

ანგარიში პასუხს სცემს შემდეგ კითხვებს: როგორ ცვლიან ახალი ტენდენციები ტურიზმის გლობალურ 

ღირებულებათა ჯაჭვების სტრუქტურას და როგორ შეუძლიათ ქართულ ფირმებს ასეთი 

ცვლილებებიდან სარგებლის მიღება? რა სახის დარგობრივი პოლიტიკის რეფორმები,  ინვესტიციები 

კაპიტალში ან უნარების განვითარებაა საჭირო საქართველოს ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვებში 

კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად?   
 

“ტრადიციული საქმიანობა როგორიცაა მაგალითად კულინარული მომსახურება, საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფა, გიდების მომსახურება და სასტუმრო ბიზნესის ტრენინგის დაწესებულებების 
არსებობა ტურიზმისთვის უმნიშვნელოვანეს საყრდენ წერტილად დარჩება, მაგრამ, გლობალურ 
ღირებულებათა ჯაჭვების სტრუქტურის ცვლილებასთან ერთად, საქართველოს  შესაძლებლობა აქვს 
კონკურენტუნარიანი გახდეს მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე განვითარებად 
მიმართულებებში“ - განაცხადა სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა 

სებასტიან მოლინეუსმა. მისივე თქმით: „ქართული ფირმები მოახერხებენ ახალი შესაძლებლობების 
გამოყენებას, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისად  იქნებიან აღჭურვილნი და 
კონკურენციას გაუწევენ უცხოურ ფირმებს.“  
 

ამჟამად, საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია ორიენტირებულია  ხარჯვის დაბალი მაჩვენებლების 

მქონე მეზობელ ბაზრებზე, როგორებიცაა რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. ეს, 

ძირითადად, საბჭოთა პერიოდის მემკვიდრეობაა, როცა საქართველო დასასვენებლად პოპულარული   

მიმართულება იყო. ჩინეთიდან და ინდოეთიდან ტურისტების ნაკადის ძლიერი ზრდის მიუხედავად, 

საქართველოში 2018 წელს ტურიზმის წამყვანი გლობალური ბაზრებიდან შემოდინების მაჩვენებელმა, 

მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით, მხოლოდ 7.3 პროცენტი შეადგინა. 



 

 

   

 

2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო 10 წლიანი ხედვის და სტრატეგიული გეგმის 

განხორციელება სახელწოდებით „საქართველოს ტურიზმი 2025“, ტურიზმის ღირებულების და 

მნიშვნელობის ასამაღლებლად. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის დახმარებით შემუშავებული გეგმა 

ფოკუსირებულია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, მარკეტინგზე, მომსახურების ხარისხის 

ამაღლებასა და ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაციაზე. 

 

ამ სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში მთავრობამ განსაზღვრა ტურიზმის 26 ძირითადი ბაზარი 

წვდომის, ეკონომიკური ასპექტების, კულტურული ურთიერთობების და სხვა ფაქტორების 

საფუძველზე, როგორებიცაა დიასპორის სიდიდე, ისტორიული კავშირები და ენობრივი ბარიერები. 

მთავრობამ, ასევე, შეიმუშავა მარკეტინგის და სტიმულირების სტრატეგია საქართველოს ბრენდის და 

ვიზუალური და ვერბალური იდენტობის, მაღალი ზრდის და გადახდის უნარის მქონე ტურისტულ 

ბაზრებთან კომუნიკაციისთვის.  
 

 

პრესრელიზის ნომერი: 2020/ECA/43 
 
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის საქართველოში მსოფლიო ბანკის საქმიანობის შესახებ ეწვიეთ 

ვებგვერდს: http://www.worldbank.org/ge 

ესტუმრეთ ჩვენს Facebook გვერდს: https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia 

 

 

საკონტაქტო პირები:  

 

საქართველოში: ლეონიდ მუჯირი, (+ 995 32) 913 096, (+995 99) 009-398 ,  lmujiri@worldbank.org  

ვაშინგტონში: სონა ფანაჯიანი, + 1 (202) 473-9751, spanajyan@worldbank.org  
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