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რეზიუმე 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

მხარდაჭერას ყაზბეგში ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფის (LAG) განვითარებისა და 

მხარდაჭერისთვის. ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი აერთიანებს ადგილობრივ მთავრობას, 

კერძო სექტორს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და ცალკეულ მოქალაქეებს და მისი მიზანია 

განვითარების პრიორიტეტების შესახებ დისკუსია და ადგილობრივი გარემოს 

გაუმჯობესებისთვის და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის გაძლიერებისთვის 

პროექტების წამოწყება. ჯეოველ რისერჩმა უკვე წარადგინა 2 დეტალური ანგარიში ყაზბეგში 

ტურიზმისა და ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ. ვინაიდან 

გუდაური საქართველოში ტურისტული დანიშნულების ერთ-ერთ მთავარ წერტილს 

წარმოადგენს, გადავწყვიტეთ, რომ გუდაურის კვლევა ჩატარებულიყო ყაზბეგის ტურიზმისა 

და ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ კვლევისაგან განცალკევებით 

და მომხდარიყო მასში ზამთრის კვლევის ჩართვა. ზამთრის კვლევა წარმოადგენს ზაფხულში 

ჩატარებული ყაზბეგის გესტ-ჰაუსების კვლევის გაგრძელებას.  

 

ამრიგად, აღნიშნული ანგარიში აერთიანებს კვლევის ორ ნაწილს, რომლებიც განხორციელდა 

2016 წლის თებერვალ-აპრილში: გუდაურის ზოგად და ტურისტულ მიმოხილვას და 

ყაზბეგის სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების ზამთრის კვლევას. ჩვენ 

ასევე შევაგროვეთ მონაცემები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების საჭიროებაზე ორგანიზაცია «ადამიანი გაჭირვებაში»-ის 

მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გამართული 

კონსულტაციის საფუძველზე. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, სამინისტრო გეგმავს 

ყაზბეგში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნას და, ამასთან დაკავშირებით, 

ჩვენ, ორგანიზაცია «ადამიანი გაჭირვებაში»-თან ერთად, დამატებით მოკლე ანგარიშს 

მოვამზადებთ. 

 

მოცემული ანგარიშის მეთოდოლოგია პირველ რიგში მოიცავს საერთაშორისო ანგარიშების, 

სათხილამურო და ტურიზმის სტატისტიკური მონაცემების და საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ მოწოდებული მონაცემების ანალიზს. კვლევის მეორე 

ეტაპზე ჩვენ ერთდროულად სამი გამოკითხვა ჩავატარეთ. ერთი გამოკითხვა ჩატარდა 

გუდაურის შედარებით დიდი ზომის სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებს 

შორის. ჩვენ გავესაუბრეთ 27 სასტუმროსა და გესტ-ჰაუსის წარმომადგენელს და შევაგროვეთ 

მონაცემები მათი პროფილის, საჭიროებებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ. მეორე 

გამოკითხვა ჩატარდა გუდაურში ტურისტებისგან მონაცემების შეგროვების მიზნით. ასევე, 
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ჩვენ სათხილამურო გზების შესასვლელებსა და საბაგიროებთან გამოვკითხეთ 103 ტურისტი, 

რომ გაგვეგო, თუ რა აზრის არიან ისინი გუდაურზე, რატომ და როგორ ჩამოვიდნენ აქ და რა 

არის გასაუმჯობესებელი მეტი ტურისტის მოსაზიდად. მესამე გამოკითხვა კი მოიცავდა 

ყაზბეგში წინა კვლევისთვის გამოკითხულ გესტ-ჰაუსების სატელეფონო გამოკითხვას იმის 

დასადგენად, თუ როგორ მუშაობენ ისინი ზამთარში. საერთო ჯამში, ჩვენ შევძელით, 

ტელეფონის საშუალებით დავკავშირებოდით 40-ს იმ 56 გესტ-ჰაუსიდან, რომლებსაც 

პირადად გავესაუბრეთ ზაფხულში. გარდა გამოკითხვებისა, ჩვენ დამატებით ჩავატარეთ 

სიღრმისეული ინტერვიუები ტურისტულ კომპანიებთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, მთის კურორტების განვითარების 

ფონდთან და გუდაურში რამდენიმე ბინის მესაკუთრესთან.  

 

ამრიგად, ანგარიში გვიჩვენებს, რომ გუდაური და ყაზბეგის დანარჩენი ნაწილი ერთმანეთს 

ავსებენ და, ზოგიერთი დაგეგმილი საინვესტიციო პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, 

მეტი თანამშრომლობის შესაძლებლობები ექნებოდათ. ყაზბეგი არის ის ადგილი, სადაც 

ზაფხულის განმავლობაში დიდი რაოდენობით ტურისტი ჩადის, თუმცა აქ ფაქტიურად არ 

არსებობს საშუალო დონის სასტუმროები. გუდაურის სასტუმროები სარგებლობენ ყაზბეგის 

ამ ხარვეზით და ტურისტების დიდ ჯგუფებს ზაფხულში შედარებით ხელმისაწვდომ და 

კარგი სტანდარტის სასტუმროებს სთავაზობენ. გუდაურში გამოკითხული 27 სასტუმროდან 

18-მა განაცხადა, რომ ისინი ზაფხულის განმავლობაშიც მუშაობენ და ზამთრის ტურისტების 

რაოდენობის 1/3-ს მასპინძლობენ. ზამთარში კი საპირისპირო სიტუაცია გვაქვს: გუდაურში 

ძალიან ბევრი სასტუმრო და გესტ-ჰაუსი გადატვირთულია და ამის გამო ტურისტები, 

განსაკუთრებით კი ლარსის სასაზღვრო-გამშვები პუნქტიდან შემოსული ტურისტები, 

ყაზბეგში ბინავდებიან. ერთი სირთულე, რაც ამ სიტუაციაში გვხდება, არის ის, რომ 

დიდთოვლობისა და ზვავსაშიშროების გამო კობის უღელტეხილის სიახლოვეს მდებარე გზა 

დროდადრო იკეტება. თუმცა, თუკი მოხდება კობის გუდაურის უკვე არსებულ 

სათხილამურო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშრება, ეს გამოიწვევს რუსეთიდან ტურისტების 

დიდი ნაკადის ყაზბეგში შემოდინებას. 

 

გუდაური მომხმარებელს ბევრი სხვადასხვა სახის სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებას სთავაზობს, მათ შორის დიდ სასტუმროებს, როგორიცაა „მარკო პოლო“, და 

კერძო ბინებს, რომელთა აღრიცხვაც სირთულეებთანაა დაკავშირებული. საერთო ჯამში, 

ჩვენი შეფასებით, გუდაურს ერთ ღამეში შეუძლია 3,000-ზე ტურისტს უმასპინძლოს. ჩვენი 

გათვლებით, გუდაურმა 2016 წლის თებერვალში 30,000-ზე მეტ ტურისტს უმასპინძლა, რაც 

მის სრული ტევადობის მაჩვენებელს უახლოვდება. გუდაურის ყველაზე იაფ გესტ-ჰაუსში 

თითო ღამის გათევის ფასი 20 ლარიდან იწყება, ხოლო ისეთ სასტუმროებში, როგორიცაა 

„მარკო პოლო“, მინიმალური ფასი სეზონზე 262 ლარიდან იწყება. თუკი შევადარებთ 
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ყაზბეგს, აქ გესტ-ჰაუსების ფასები ზამთარში 10-15 ლარიდან იწყება, ხოლო სასტუმრო 

„რუმსის“ ფასები კი - 120 აშშ დოლარიდან. 

 

იმ ტურისტებთან შედარებით, რომლებიც ზაფხულობით ყაზბეგს სტუმრობენ, გუდაურის 

ვიზიტორები, როგორც წესი, უფრო მაღალშემოსავლიან სექტორს წარმოადგენენ და მათ 

შორის ნაკლებია უმუშევრობის დონე. ტურისტების უმეტესობა გუდაურში ჩასასვლელად 

მანქანას ქირაობს. ისინი ძირითადად ჩამოდიან წყვილებად, ან 4-6 კაციან ჯგუფებად და 

კურორტზე 4-6 ღამეს ატარებენ.  

 

საინტერესოა ისიც, რომ საქართველოში ტურისტული მიზნით ზამთარში ჩამოსულ 

ვიზიტორთა უმეტესობა ძირითადად გუდაურში სათხილამუროდ ჩამოდის, რაც ხაზს უსვამს 

ამ კურორტის მნიშვნელობას არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ რეგიონის სხვა სამთო-

სათხილამურო კურორტებთან მიმართებაშიც.  

 

ყაზბეგში არსებული გესტ-ჰაუსების მხოლოდ მცირედი ნაწილი მუშაობს ზამთარში. ჩვენ 

დავუკავშირდით 40 მათგანს, თუმცა 15-მა განაცხადა, რომ ზამთრის პერიოდში ფაქტიურად 

არ ჰყოლიათ ტურისტები, ხოლო 5-მა გესტ-ჰაუსმა განაცხადა, რომ მთელი თვის 

განმავლობაში 20-ზე მეტ ტურისტს უმასპინძლეს. ამ ტურისტთა უმეტესობა რუსეთიდანაა, 

თუმცა ასევე მრავლად არიან სატვირთო ავტომობილების მძღოლები, რომლებიც თოვლში 

ყვებიან და ღამის გასათევ ადგილს საჭიროებენ.   

 

მეთოდოლოგია 

აღნიშნული ანგარიში არსებითად წარმოადგენს 2 ცალკეული კვლევის კომბინაციას: 

გუდაურის კვლევას და ყაზბეგში არსებული სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებების ზამთრის გამოკითხვას. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

«ადამიანი გაჭირვებაში»-ის მიმართ თხოვნის საფუძველზე, აღნიშნულ კვლევაში ჩვენ ასევე 

მიმოვიხილეთ გუდაურში პროფესიული განათლების საჭიროებები. რამდენადაც ჩვენთვის 

ცნობილია, სამინისტრო გეგმავს დუშეთში პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულების, ხოლო ყაზბეგში კი - მისი ფილიალის გახსნას და, შესაბამისად, 

დაინტერესებულია ადგილობრივი ბიზნესების საჭიროებებით. დასკვნები პროფესიული 

საგანმანათლებლო საჭიროებების შესახებ წარმოდგენილი იქნება დამატებითი ანგარიშის 

სახით. ზემოთაღნიშნული კვლევა ჩატარდა 2016 წლის თებერვალ-აპრილში. კვლევა 

მოიცავდა 5 სახის აქტივობას:  
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სამაგიდე კვლევა: პირველ რიგში, კვლევისთვის გამოვიყენეთ რამდენიმე სამთავრობო 

რესურსი, როგორიცაა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის (საქსტატი) მოქმედი და 

რეგისტრირებული საწარმოების მონაცემთა ბაზა, რამაც ჩვენ მოგვცა სასტუმროების 

პირველადი სია. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაციის მონაცემები. გარდა ამისა, ჩვენ შევისწავლეთ არაერთი საერთაშორისო 

ანგარიში, მონაცემთა ბაზა და სტატისტიკური მონაცემი სამთო-სათხილამურო ტურიზმზე, 

რათა სრული სურათი მიგვეღო გუდაურში ტურიზმის დინამიკის შესახებ.  

 

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკითხვა: ჩვენ ვეწვიეთ 

გუდაურის დიდი ზომის 27 სასტუმროსა და გესტ-ჰაუსს. ჩვენ გვსურდა, დაგვედგინა 

არამარტო მათი სტუმართა რაოდენობა და ფასთა დიაპაზონი, არამედ მათი ყაზბეგთან 

კავშირის ხასიათი, სამუშაო ძალისა და კვალიფიკაციის საჭიროებები და მათი ხედვები 

გუდაურისა და მისი ყაზბეგთან კავშირის განვითარების შესახებ.  

 

ტურისტების გამოკითხვა: ჩვენ გუდაურში გამოვკითხეთ 103 ტურისტი. ჩვენი მიზანი იყო 

შეგვეტყო არამარტო მათ მიერ გუდაურში მიღებული გამოცდილების შესახებ, არამედ ასევე 

მათი ყაზბეგის შესახებ ინფორმირებულობისა და მის მიმართ ინტერესის დონის დადგენა. 

ჩვენ გვსურდა, გაგვერკვია, თუ რა გზებით არის შესაძლებელი ყაზბეგის და გუდაურის 

განვითარების ერთმანეთთან დაკავშირება.  

 

ყაზბეგის გესტ-ჰაუსების ზამთრის გამოკითხვა: ეს იყო ჩვენ მიერ ზაფხულში ჩატარებული 

კვლევის შემდეგი ეტაპი. ზაფხულში ყაზბეგში გამოვკითხეთ 56 სასტუმრო და სასტუმროს 

ტიპის დაწესებულება. შემდგომ ეტაპზე კი მათთან ჩავატარეთ სატელეფონო გამოკითხვა. 

ჩვენ მოვახერხეთ 40 გესტ-ჰაუსთან დაკავშირება. ჩვენ გვსურდა, გაგვეგო, თუ როგორ 

მუშაობენ სასტუმროები და გესტ-ჰაუსები ზამთარში, რისთვის ჩამოდიან ტურისტები 

ყაზბეგში, რას აკეთებენ აქ და ა.შ.  

 

სიღრმისეული ინტერვიუები ძირითად სტეიკჰოლდერებთან: სრული სურათის 

შესაქმნელად, ჩვენ ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები ტურისტულ კომპანიებთან, 

ადგილობრივ მთავრობასთან, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, 

მთის კურორტების განვითარების ფონდთან და გუდაურში რამდენიმე ბინის 

მესაკუთრესთან.  
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გუდაური: ზოგადი მიმოხილვა 

გუდაური წარმოადგენს ყაზბეგის ექვსი ადმინისტრაციული ერთეულიდან ერთ-ერთს. 

გუდაურის 2 სოფელი (ერეთო და ფალაკავი) მოსახლეობისგან დაცლილია, კიდევ 2 სოფელი 

(განისი და საყურიანი) კი - დაცლის ზღვარზეა. მხოლოდ 2 სოფელში (გუდაური და 

ქუმლისციხე) გვხვდება მოსახლეობის მნიშვნელოვანი რაოდენობა. გუდაური და 

ქუმლისციხე მეზობელი სოფლებია და ორივე მათგანი მჭიდროდაა დაკავშირებული 

გუდაურის სათხილამურო ინფრასტრუქტურასთან. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 

ოფიციალური მონაცემების გამოქვეყნება 2016 წლის მაისში იგეგმება, თუმცა, ყაზბეგის 

თვითმმართველობის გუდაურის თემში რწმუნებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

გუდაურის საკრებულოში საერთო ჯამში დაახლოებით 340 ადამიანი ცხოვრობს, თუმცა 

მათგან მუდმივად მცხოვრები მხოლოდ 140 ადამიანია.1 ეს საკმაოდ დიდი მატებაა 2002 წლის 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან შედარებით, როდესაც მთელს თემში მხოლოდ 54 

პირი იყო ოფიციალურად რეგისტრირებული.   

 

გუდაური არის ყაზბეგის უკიდურეს სამხრეთში მდებარე თემი და, ყაზბეგის სხვა თემებთან 

შედარებით, თბილისთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს - დაახლოებით 120 კილომეტრში (1.5-

2 საათის სამანქანო გზა); იგი ვლადიკავკაზიდან, ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი ქალაქიდან, 80 კილომეტრში მდებარეობს (1.5 საათის სამანქანო გზა, საზღვრის 

გადაკვეთისთვის საჭირო დროის გამოკლებით); და ყაზბეგის მუნიციპალური ცენტრიდან 

დაახლოებით 30 კილომეტრში (40 წუთის სამანქანო გზა ზაფხულში, როდესაც გზები 

გახსნილია). ასეთი ადგილმდებარეობა გუდაურისთვის ძალზე ხელსაყრელია, ვინაიდან ის 

მასპინძლობს როგორც ჩრდილოეთიდან, ასევე სამხრეთიდან მომავალ ტურისტებს. როდესაც 

სეზონის პიკზე გუდაურის სასტუმროები და გესტ-ჰაუსები გადატვირთულია, რუსეთიდან 

ჩამოსული ტურისტები ყაზბეგში ჩერდებიან, იმ შემთხვევაში, თუკი გზები გახსნილია.  

 

რეგულარულად მოძრავი „მარშრუტკით“ მგზავრობა თბილისიდან 10 ლარი ღირს და 

ადგილობრივი მოსახლეობა, ისევე როგორც ტურისტები, ამ სერვისს ხშირად იყენებენ. 

ტაქსით მგზავრობის საფასური 100 ლარიდან იწყება. ბოლო წლებში ასევე ვხედავთ, რომ 

მთელი რიგი კომპანიები მომხმარებელს სთავაზობენ კომფორტულ მგზავრობას 

                                                           
1 ინტერვიუ ზვიად ქავთარაშვილთან (17 აპრილი 2016), ყაზბეგის მმართველი ერთეულის რწმუნებული 

გუდაურის თემში 



 
 

7 

 

(სათხილამურო აღჭურვილობისთვის საჭირო საბარგულით) ქუთაისის და თბილისის 

აეროპორტებიდან, ისევე როგორც ვლადიკავკაზიდან.2  

 

გუდაურის ინფრასტრუქტურა სწრაფი ტემპით ვითარდება. 30-მდე დიდი ზომის 

სასტუმროს, გესტ-ჰაუსისა და უამრავი გასაქირავებელი ფართის გარდა, აქ არის 

სუპერმარკეტი „სმარტი“, პოლიციის განყოფილება, ამბულატორია და სკოლა 38 

მოსწავლით.3  

  

გუდაურისა და ქუმლისციხის თითქმის მთელი მოსახლეობა ტურიზმის სექტორშია 

ჩართული. ამასთან, ბევრ დამსაქმებელს გუდაურში მეზობლად მდებარე ყაზბეგისა და 

დუშეთის მუნიციპალიტეტების დასახლებებიდან ჰყავს ხალხი დასაქმებული, ხოლო დიდი 

ზომის სასტუმროებს მენეჯმენტი და მომსახურე პერსონალი თბილისიდან ჰყავთ.  

 

გარდა სასტუმროებისა, ხალხის დასაქმების მნიშვნელოვან წყაროს ასევე წარმოადგენს მთის 

კურორტების განვითარების კომპანია. საერთო ჯამში მათ 94 თანამშრომელი ჰყავთ, აქედან 

30 მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს, დანარჩენებს კი ძირითადად 6-თვიანი ვადით 

ასაქმებენ. მომავალი წლისთვის აღნიშნული კომპანია გეგმავს დამატებით 6 თანამშრომლის 

აყვანას. თანამშრომლების ძირითად ნაწილს წარმოადგენენ მოლარეები, ტექნიკური 

მომსახურების პერსონალი და დაცვის თანამშრომლები.  

 

ყაზბეგის მოსახლეობისათვის ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ გუდაური-

ყაზბეგის გზის კობის მონაკვეთი თოვლის გამო ხშირად იხერგება, რაც გზის ჩაკეტვას იწვევს. 

შესაძლოა, ერთ სეზონზე ასეთი რამ 20-25 დღე გაგრძელდეს. როგორც წესი, გუდაური-

თბილისის გზა გახსნილია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ის დიდთოვლობის გამო 

იკეტება, რაც შესაძლოა, ზამთრის სეზონზე დაახლოებით 5-ჯერ მოხდეს.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ გუდაური ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, მისი 

ტურისტული და ინფრასტრუქტურული მართვა ცენტრიდან, საქართველოს მთის 

                                                           
2 Gudauri.info (2015), ტრანსპორტირება. http://www.gudauri.info/transfer/#PUBLIC (ნანახია March 2, 2016) 
3 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემები, ხელმისაწვდომია შემდეგ ელ-მისამართზე: 

http://catalog.edu.ge/index.php?module=school_info&page=detals&school_id=1063 

http://www.gudauri.info/transfer/#PUBLIC
http://catalog.edu.ge/index.php?module=school_info&page=detals&school_id=1063
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კურორტების განვითარების კომპანიის მიერ ხორციელდება.4 აღნიშნულმა კომპანიამ 

ხელშეკრულება გააფორმა წამყვან კანადურ დეველოპერულ კომპანიასთან Ecosign Mountain 

Resort Planners. ხელშეკრულება ითვალისწინებს გუდაურისა და ბაკურიანის სათხილამურო 

კურორტების განვითარებას, რათა ისინი სტუმრებისათვის მეტად მიმზიდველნი გახდნენ. 

Ecosign Mountain Resort Planners აპირებს, გუდაურისათვის შეიმუშაოს გეგმა, რომელიც 

განსაზღვრავს მის სამომავლო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას და რომელიც  

ორიენტირებულია გუდაურის პოტენციური შესაძლებლობების დადგენაზე, როგორიცაა 

კურორტის პერსონალის რაოდენობა, ტერიტორიული ფართი და მარკეტინგული 

პოტენციალი. 

 

ამჟამად, მთის კურორტების განვითარების კომპანია კანადურ კომპანიასთან ერთად მუშაობს 

„ახალი გუდაურის“ გენერალური განვითარების პროექტზე, რათა მოხდეს გუდაურის 

სამომავლო ინფრასტრუქტურული განვითარება. მათი ინფორმაციით, გუდაურის 

ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და კეთილმოწყობაში დაახლოებით 150 მილიონი აშშ 

დოლარის ინვესტირება მოხდება. განვითარების გეგმა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება 

და საწყისი ეტაპისთვის გამოყოფილია 40 მილიონი აშშ დოლარი.5  

 

განვითარების გეგმა მოიცავს ახალი საბაგირო ხაზის მშენებლობას, დამატებითი სასრიალო 

გზების განვითარებას, ავტოსადგომების ზონების დამატებას და ახალი სასტუმროების, 

კვების ობიექტებისა და გასართობი ადგილების განვითარებას. მთავრობის მოლოდინის 

მიხედვით, გუდაურის განვითარების გეგმის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება ტურისტთა ნაკადი, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და გაიზრდება 

ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალი.  

 

გარდა ზემოთნახსენები „ახალი გუდაურის“ პროექტისა, მთის კურორტების განვითარების 

კომპანია საქმიანობს ისეთი მიმართულებებით, რაც, როგორც წესი, ადგილობრივი 

მთავრობის უფლება-მოვალეობებში შედის: საგზაო ინფრასტრუქტურა, ნარჩენების მართვა, 

წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება. ვინაიდან აღნიშნული პრობლემები გავლენას 

                                                           
4 2013 წლის მაისიდან კომპანია ოპერირებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეგიდით და 

პასუხისმგებელია საქრთველოში სახელმწიფო მთის კურორტების განვითარებაზე, განსაკუთრებით გუდაურის, 

ბაკურიანის, თეთნულდისა და ბახმაროს კურორტების. ორგანიზაცია რამდენიმეჯერ გადაკეთდა; თავიდან მას 

ერქვა გუდაურის განვითარების ფონდი, მოგვიანებით პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა 

მისი რესტრუქტურიზაციის შესახებ და დაერქვა გუდაურის განვითარების სააგენტო. ცოტა მოგვიანებით ის 

გადაკეთდა მთის კურორტების განვითარების კომპანიად რათა შეეთავსებინა საქართველო არსებული ყველა 

სახელმწიფო სამთო კურორტის განვითარების სტრატეგია. 
5 ინტერვიუ მთის კურორტების განვითარების კომპანიის მარკეტინგის განყოფილების უფროს ქეთი 

ქასრაშვილთან (2016) 
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ახდენს ტურისტების რაოდენობაზე, მთავრობამ გადაწყვიტა, მეტი ყურადღება მიექცია 

ადგილზე მიმდინარე პროცესებისთვის.   

 

როგორც წესი, ზაფხულის პერიოდი გუდაურში აქტიურ ტურისტულ სეზონად არ ითვლება, 

თუმცა, ვინაიდან ზაფხულის სეზონის პიკზე რთულია ყაზბეგში ხელმისაწვდომი და კარგი 

ხარისხის დასარჩენი ადგილის მოძებნა, გუდაურის ზოგიერთ სასტუმროსა და გესტ-ჰაუსს 

ტურისტები მაინც სტუმრობენ. ასეთი სასტუმროები ძირითად აქცენტს აკეთებენ საშუალო 

და მაღალი შემოსავლის მქონე ასაკოვან ტურისტებზე, რომლებიც სარგებლობენ ტურ-

ოპერატორების მომსახურებით და ყაზბეგში ავტობუსით ჩადიან. ზაფხულობით მეტი 

აქტიური ტურისტის მოზიდვის მიზნით, მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ 

მოაწყო ველო-ბილიკები სამთო დაშვების ველომრბოლელებისთვის. გაგრძელდება ველო-

ინფრასტრუქტურის გაფართოება, ვინაიდან მოხდება ველოსიპედების გასაქირავებელი 

წერტილების და ტრანსპორტირების სხვადასხვა ვარიანტების დაემატება. ასევე, ვიზიტორთა 

მომსახურების მიზნით, მომავალი წლისთვის იგეგმება საბაგირო გონდოლას გაშვება, რაც 

განსაკუთრებით გამოსადეგი იქნება ველომრბოლელებისთვის.  

 

მთის კურორტების განვითარების კომპანია ასევე გეგმავს ზაფხულის სეზონზე სპეციალური 

ღონისძიებების გამართვას. ამ ღონისძიებებში შეიძლება შედიოდეს შეჯიბრებები გარბენში, 

ველორბოლაში და ჯომარდობაში. ისინი ასევე გეგმავდნენ სალაშქრო ინფრასტრუქტურის 

შექმნას, თუმცა აღმოჩნდა, რომ გუდაურში სათანადო ლანდშაფტის არარსებობის გამო ეს 

შეუძლებელი იყო და, შესაბამისად, ახალი საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა დიდ 

რესურსებთან იყო დაკავშირებული და ფინანსურად ეფექტიან გეგმას არ წარმოადგენდა. 

 

გუდაური: მზარდი სამთო-სათხილამურო დანიშნულების წერტილი 

გუდაური მნიშვნელოვან სამთო-სათხილამურო კურორტს წარმოადგენს არამარტო 

საქართველოში, არამედ ის ასევე კონკურენციას უწევს რეგიონის სხვა სათხილამურო 

კურორტებსაც. საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტების ინდუსტრია სწრაფი 

ტემპებით იზრდება და ამიტომ ღირს, თვალი გადავავლოთ მის აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნებთან შედარებას.  
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დიაგრამა 1: საქართველოს სათხილამურო კურორტების აღმოსავლეთ ევროპის კურორტებთან შედარება 

ქვეყანა საქართველო რუსეთი უკრაინა პოლონეთი 

სათხილამურო გზების უმაღლესი წერტილი 3279 მ 3840 მ 1703 მ 1987 მ 

სათხილამურო ზონების რაოდენობა 5 321 54 182 

სათხილამურო კურორტების რაოდენობა 5 321 54 229 

სათხილამურო საბაგიროების რაოდენობა 25 236 141 832 

სათხილამურო გზების ჯამური სიგრძე 87 კმ 341 კმ 155 კმ 454 კმ 

ეროვნულ მოთხილამურეთა წილი ქვეყნის 

მოსახლეობაში 
2% 2.5% 2.5% 13% 

მოთხილამურეთა წილი უცხოელ 

ვიზიტორებში 
10% 2% 5% 10% 

დღიური სათხილამურო საშვის ფასი 

მოზრდილთათვის 
6-11€ 8-30€ 10-31€ 5-30€ 

წყარო: ლორენ ვანატი, 2015 ანგარიში ზამთრის და სამთო ტურიზმის შესახებ - სათხილამურო 

კურორტების ძირითადი ინდუსტრიული მაჩვენებლების მიმოხილვა. http://www.vanat.ch/RM-world-

report-2015.pdf (ნანახია 11 მარტი 2016) 

 

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოს რამდენიმე 

უპირატესობა გააჩნია. ამის ერთ-ერთი მაჩვენებელი გახლავთ ის, რომ გუდაურში უცხოელი 

ტურისტების უმეტესობა რუსეთიდან, უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოდის. ეს სამთო-

სათხილამურო ტურიზმში საქართველოს კონკურენტი ქვეყნებია. მიუხედავად იმისა, რომ 

რუსეთს გააჩნია ზღვის დონიდან უფრო მაღალ დონეზე მდებარე სათხილამურო გზები, მისი 

მთავარი კურორტები - იალბუზი და ჩეგეტი ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკურად 

არასტაბილურ რეგიონში მდებარეობენ და ბევრ ტურისტს ვერ იზიდავენ, ხოლო ურალის 

კურორტები მოსკოვიდან მოშორებით მდებარეობს, რაც ორივე ადგილის ერთ ვიზიტის 

განმავლობაში მონახულებას ართულებს. ასევე, საქართველოში შედარებით დაბალია 

სათხილამურო საშვების ფასიც. რაც ყველაზე მთავარია, ქვეყანაში ზამთარში შემოსულ 

უცხოელ ვიზიტორთა მნიშვნელოვანი ნაწილი (10%) სათხილამუროდ ჩამოდის და მათი 

უმეტესობა კი გუდაურს სტუმრობს. 

 

http://www.vanat.ch/RM-world-report-2015.pdf
http://www.vanat.ch/RM-world-report-2015.pdf
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დიაგრამა 2: მოთხილამურეთა რაოდენობა გუდაურში, ათასი ერთეული  

 

წყრო: მონაცემები მთის კურორტების განვითარების კომპანიის პრეზენტაციიდან (2015), ეფექტური 

მმართველობისა და პოლიტიკის ინსტრუმენტების ინტეგრირება, დაგეგმარება და საინვესტიციო 

მასტიმულირებლები, ინფრასტრუქტურის განვითარება და საჯარო-კერძო პარტნიორობა 

მენეჯმენტში 

 

დიაგრამა გვიჩვენებს გუდაურის ვიზიტორთა მზარდ რიცხვს. 2013-2014 წლების ზამთრის 

სეზონზე დაფიქსირდა ვიზიტორთა რაოდენობის მკვეთრი კლება, რაც ძირითადად რუსეთ-

უკრაინას შორის მიმდინარე საომარი მოქმედებებით იყო გამოწვეული. თუმცა, აღნიშნული 

ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით კი - რუსეთიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობამ 2014-ში 

კვლავ მოიმატა. გუდაურში ჩვენ მიერ გამოკითხულ ტურისტთა უმეტესობა იყო რუსეთიდან, 

უკრაინიდან და პოლონეთიდან.  

 

ტურისტების პროფილი გუდაურში 

მონაცემები მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ზამთრის პერიოდში საქართველოში შემოსული 

ტურისტების უმრავლესობა გუდაურში ვიზიტს გეგმავს. ჩვენ მიერ გამოკითხული 

რესპონდენტების 64%-მა განაცხადა, რომ საქართველოში პირველად იმყოფებოდა, ხოლო 

74% კი პირველად იმყოფებოდა გუდაურში. ეს გვაძლევს საშუალებას, ვივარაუდოთ, რომ 

ზამთრის პერიოდში გუდაურში ჩასული უცხოელების უმეტესობა საქართველოში სწორედ ამ 

მიზნით ჩამოდის.  
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ჩვენ მიერ გუდაურში საბაგიროებთან გამოკითხული ტურისტების განცხადებით, მათი 

უმეტესობა საშუალო ან მაღალი შემოსავლის მქონე სეგმენტს მიეკუთვნება, რაც გასაკვირი 

არაა, ვინაიდან თხილამურებით სრიალი ნამდვილად არ მიეკუთვნება დასვენების იაფ 

საშუალებას, განსაკუთრებით კი ლაშქრობასთან შედარებით, რომელიც მეტად 

განვითარებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სხვა ადგილებში. გუდაურში გამოკითხული 

რესპონდენტების მხოლოდ 2%-მა განაცხადა, რომ არ იყო დასაქმებული. ეს მაჩვენებელი 

ყაზბეგში გამოკითხულ ტურისტებს შორის 8%-ს აღწევს. გუდაურში გამოკითხულ 

რესპონდენტთა 90%-ზე მეტი იყო დაქირავებული მუშაკი ან თვით-დასაქმებული.  

 

დიაგრამა 3: გამოკითხულ ტურისტთა ასაკობრივი ჯგუფების განაწილება 

 

 

 

ჩვენ მიერ გამოკითხულთა ასაკობრივ ჯგუფებად განაწილების შედეგად ვხედავთ, რომ მათი 

აბსოლუტური უმრავლესობა (83%) 21-დან 50 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს განეკუთვნება. 

ზაფხულის პერიოდში ასაკობრივ ჯგუფებად განაწილების შედეგები მნიშვნელოვნად იხრება 

დიდი ასაკის მქონე ტურისტული ჯგუფებისაკენ. ეს დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ 

ზამთრის პერიოდში გუდაური იზიდავს ფიზიკურად აქტიურ და ფინანსურად შეძლებულ 

ტურისტებს, მაშინ, როდესაც ზაფხულის პერიოდში ის ტურისტებს სთავაზობს 

სამვარსკვლავიან სასტუმროებს, რომლის ანალოგიც ყაზბეგის სხვა ადგილებში არ არსებობს. 

ყაზბეგში მდებარე სასტუმრო “რუმსი“ მაღალი კლასის სასტუმროთა რიგს მიეკუთვნება და 

გაცილებით ძვირია, ვიდრე მომცრო ზომის ხელმისაწვდომი სასტუმროები გუდაურში. 

ასეთი საშუალო დონის სასტუმროების ყაზბეგში არარსებობას ჩვენს წინა კვლევაში ტურ-

ოპერატორებმაც გაუსვეს ხაზი.  
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ჩვენს რესპონდენტთა შორის თითქმის თანაბარი რაოდენობით იყვნენ წარმოდგენილნი 

ქალები და მამაკაცები. ტურისტების 15% გუდაურში წყვილებად მოგზაურობს, თუმცა ასევე 

ხშირია 4-6 პირისაგან შემდგარი ჯგუფები. ჩვენი რესპონდენტების ნახევარზე მეტი სწორედ 

ასეთი ჯგუფების წევრები იყვნენ.  

 

მგზავრობისა და დაბინავების გამოცდილება ტურისტებში 

ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ სამუშაო დღეებში, რათა მინიმუმამდე დაგვეყვანა იმ 

ვიზიტორთა წილი, რომლებიც თითო დღით, შაბათობით ან კვირაობით სტუმრობენ 

გუდაურს თბილისიდან. ეს გაზრდიდა ისეთი ტურისტების გამოკითხვის ალბათობას, 

რომლებიც გუდაურში ათევენ ღამეს. შედეგად, ჩვენი რესპონდენტების მხოლოდ 9% 

იმყოფებოდა გუდაურში ერთდღიანი ვიზიტით. თითქმის არავინ ათევდა მხოლოდ 1 ღამეს 

გუდაურში. როგორც წესი, ვიზიტორები სულ მცირე 2 ღამეს მაინც ათევენ გუდაურში, ხოლო 

გამოკითხული ტურისტების 60%-მა განაცხადა, რომ 4-7 ღამით რჩებოდნენ აქ. 

რესპონდენტთა 60%-მა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში საშუალოდ 6-10 ღამით 

აპირებდნენ დარჩენას. როგორც წესი, ისინი გუდაურის გარდა რამდენიმე დღეს ატარებენ 

თბილისში და შესაძლოა, კახეთში ღვინის ტურშიც მიიღონ მონაწილეობა.  

 

როგორც წესი, ტურისტები გუდაურს გიდის ან ტურ-ოპერატორის გარეშე, ჯგუფებად 

სტუმრობენ. გუდაურში ჩასული ტურისტების 75% არ იყენებს ტურისტული სააგენტოების 

და გიდების სერვისს. უცხოელ ტურისტთა უმეტესობა გუდაურამდე ჩასასვლელად 

თბილისში ქირაობს ავტომობილს.  
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დიაგრამა 4: გუდაურამდე მგზავრობის საშუალებები 

 

 

საინტერესოა ისიც, რომ ზემოთმოყვანილი დიაგრამა გვიჩვენებს იმას, რომ ტურისტების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი საკუთარი ან მეგობრის ავტომობილით სარგებლობს. ეს უმეტესად 

ის ხალხია, რომლებიც პირდაპირ ჩრდილოეთ კავკასიიდან შემოდიან ყაზბეგის გავლით. 

ასევე, ეს ხალხი, როგორც წესი, სიიაფის გამო დასაბინავებლად ყაზბეგში რჩებიან.  
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დიაგრამა 5: დასარჩენი ადგილები გუდაურში 

 

 

ვიზიტორთა უმეტესობა გუდაურის სასტუმროებში იყო დაბინავებული, თუმცა, დიდია 

გაქირავებული ბინების წილიც. ყველაზე პოპულარულ სასტუმროთა შორის დასახელებული 

იყო „მარკო პოლო“, „აპარტ-ოტელი ახალი გუდაური“, „გუდ ინნ“, „გუდაური პალასი“ და 

„ედელვაისი“. მხოლოდ 3-მა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ ყაზბეგში იყვნენ 

დაბინავებულნი: 2 მათგანი სასტუმრო „რუმსში“, ხოლო 1-მა კი დასარჩენი ადგილი 

ქოუჩსერფინგის საშუალებით იპოვა. ტურისტების დიდ ნაწილს არც კი სმენოდათ ყაზბეგის 

შესახებ და მხოლოდ 7%-მა განაცხადა, რომ ფიქრობდნენ ყაზბეგში იაფი დასარჩენი ადგილის 

მოძებნაზე, თუმცა არასტაბილური ამინდისა და მასთან დაკავშირებით კობის 

უღელტეხილის შესაძლო დაკეტვის გამო გადაიფიქრეს. ეს შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ 

ყაზბეგი გუდაურთან ყველაზე ახლოს მდებარე დასახლებული პუნქტია, რომელსაც 

შეუძლია, ვიზიტორებს დასაბინავებელი ადგილები შესთავაზოს და რომელსაც გააჩნია 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის ზრდის პოტენციალი. თუმცა, ამისათვის საჭიროა მისი 

გუდაურის ინფრასტრუქტურასთან სანდო საშუალებებით დაკავშრება, რისი ერთ-ერთი 

გამოსავალიც შეიძლება კობში პოტენციური ინვესტიცია იყოს.  

 

გამოკითხულთა 85%-მა განაცხადა, რომ ადვილი ან ძალიან ადვილი იყო გუდაურში 

დასარჩენი ადგილის მოძებნა. ვიზიტორთა უმეტესობამ სასტუმროს დასაჯავშნად 

ინტერნეტ-საიტები, ძირითადად booking.com, გამოიყენა. თუმცა, ხშირია შემთხვევები, 

როდესაც შაბათ-კვირას სასტუმროები სრულიად გადატვირთულია და ტურისტებს უწევთ, 
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დასარჩენი ადგილები ყაზბეგში მოძებნონ. ეს ყაზბეგისთვის დამატებით შესაძლებლობას 

ქმნის, ვინაიდან ტურისტების 25%-მა განაცხადა, რომ გუდაურში დარჩენასთან ერთად ისინი 

დაფიქრდებოდნენ ყაზბეგის სხვა ადგილებში დარჩენაზე, თუკი ამ ადგილებამდე მგზავრობა 

ადვილი და უსაფრთხო იქნებოდა. 

 

გუდაურის სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკითხვა 

გუდაურში არის დაახლოებით 50 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება, რაშიც 

შედის გესტ-ჰაუსები, სპორტული სკოლები და 200-ზე მეტი გასაქირავებელი ბინა. ჩვენ 

გამოვკითხეთ 27 სასტუმრო და დიდი ზომის გესტ-ჰაუსი. ჩვენ მიერ გამოკითხული ყველაზე 

მცირე ზომის დაწესებულება იყო გესტ-ჰაუსი „ხრეკი“, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ 4 

ნომერი (17 ადგილი) აქვს, ხოლო ყველაზე დიდი ზომის დაწესებულება იყო „მარკო პოლო“ - 

123 ნომრით (320 ადგილი). 

 

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების თითქმის ნახევარი (13) არის 

თბილისელი მეპატრონეების საკუთრებაში, ხოლო ¼ (7) არის ადგილობრივი, ყაზბეგელი ან 

გუდაურელი მეპატრონეების საკუთრებაში. ჩვენ მიერ გამოკითხულ დაწესებულებებში 

საწოლების ჯამური რაოდენობა თითქმის 1,700 ერთეულს შეადგენდა. თუკი ამას 

დავუმატებთ სპორტულ სკოლებს, მცირე ზომის გესტ-ჰაუსებს და გასაქირავებელ ოთახებს, 

არსებული საწოლების რაოდენობამ შესაძლოა, 3,000-ს თავისუფლად გადააჭარბოს.  
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დიაგრამა 6: ფასები გუდაურში დაწესებულების ტიპის მიხედვით 

  

  
სასტუმრო 

საოჯახო ტიპის 

სახლი 
ჰოსტელი სულ 

ყველაზე დაბალი 

ფასი (1 პირი 1 

ღამით, ლარი) 

საშუალო 133 76 25 121 

მინიმალური 20 65 25 20 

მაქსიმალური 262 95 25 262 

ყველაზე მაღალი 

ფასი (1 პირი 1 

ღამით, ლარი) 

საშუალო 204 111 30 184 

მინიმალური 25 96 30 25 

მაქსიმალური 405 131 30 405 

 

ერთი ღამის გათევის ფასი ყველაზე იაფ გესტ-ჰაუსებში 20 ლარიდან იწყება, ხოლო ისეთ 

სასტუმროებში, როგორიცაა „მარკო პოლო“, მინიმალური ფასი სეზონზე 262 ლარზე მეტია. 

თუკი ამას ყაზბეგში არსებულ ფასებს შევადარებთ, იქ გესტ-ჰაუსის ფასები 10-15 ლარიდან 

იწყება, ხოლო სასტუმროს ოთახის ფასი კი - 120 აშშ დოლარიდან. 
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დიაგრამა 7: გამოკითხულ სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების განაწილება თანამშრომელთა 

რაოდენობის მიხედვით 

 

 

ზემოთ მოყვანილი დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ ჩვენმა გამოკითხვამ მოიცვა სასტუმროები და 

სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები დასაქმებულთა განსხვავებული რიცხოვნებით. 

საინტერესოა, რომ მაშინ, როდესაც ყაზბეგში არსებულ სასტუმროებს და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებებს მცირე რაოდენობით თანამშრომელი ჰყავთ, გუდაურში არსებული 

დაწესებულებების ნახევარზე მეტს (ოთახების გაქირავების გამოკლებით) 10-ზე მეტი 

თანამშრომელი ჰყავს. ეს გვიჩვენებს, რომ სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებების ბიზნეს-მოდელი დიდწილად არის პასუხისმგებელი გუდაურში 

დასაქმების მაჩვენებელზე, რაც არ გვხვდება ყაზბეგში. ჩვენ ასევე შეგვიძლია მოვახდინოთ 

სასტუმროს ზომის სხვა ცვლადებთან კროსტაბულაციაც.  

 

დიაგრამა 8: დასაქმებული ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავების რაოდენობა  
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სა

სტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების ნახევარზე მეტს მესაკუთრის ოჯახის 

წევრი ან ახლო ნათესავი ჰყავს დასაქმებული. ეს ეხება თითქმის ყველა მცირე ზომის 

სასტუმროს ტიპის დაწესებულებას. ასეთი რამ ბუნებრივია ამ ტიპის ბიზნესისათვის, სადაც 

ნდობა დაბალკვალიფიციურ სამუშაო პოზიციებზე თანამშრომელთა შერჩევის დროს მთავარ 

კრიტერიუმს წარმოადგენს. გაცილებით საინტერესო შესაძლოა იყოს იმის ნახვა, თუ საიდან 

არიან ეს თანამშრომლები გეოგრაფიულად. 

 
დიაგრამა 9: გუდაურის სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებში მომუშავე თანამშრომელთა 

წარმომავლობა 

 

 

 

თანამშრომელთა გეოგრაფიული წარმომავლობის თვალსაზრისით მოწინავე ადგილი 

თბილისს უკავია. ჩვენი კვლევის მიხედვით, ამ თანამშრომელთა უმეტესობა სერვისის 

სფეროშია დასაქმებული, როგორიცაა, მაგალთად, სასტუმროს მისაღებში მუშაობა ან 
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მიმტანობა. ადგილობრივი სოფლების მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხშირ შემთხვევაში 

ლოჯისტიკის ან დაცვის სექტორში არიან დასაქმებულნი.  

 

გუდაურიში ჩვენ მიერ გამოკითხული 27 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებიდან 18-მა განაცხადა, რომ ისინი ზაფხულის განმავლობაშიც მუშაობენ, თუმცა 

ზამთართან შედარებით გაცილებით მცირე (1/3) დატვირთვით. რესპონდენტების მიერ 

მოწოდეული ინფორმაციის მიხედვით, 2016 წლის თებერვალში ჯამში 16,000-ზე მეტი 

ტურისტმა გაათია ღამე გუდაურში. თუკი ჩვენ გავაკეთებთ ამ მაჩვენებლის განზოგადებას 

და მასში ჩავრთავთ გუდაურში არსებულ 50 სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის 

დაწესებულებას, მაშინ მივიღებთ ჯამურ რაოდენობას - დაახლოებით 30,000-ს. ეს ნიშნავს 

იმას, რომ გუდაურში თებერვლის განმავლობაში საშუალოდ 1,000-ზე ოდნავ მეტი ტურისტი 

ათევს ღამეს. ზაფხულში (ივლისში) ტურისტებმა დაახლოებით 11,000 ღამე გაათიეს 

გუდაურში, რაც ნიშნავს იმას, რომ გუდაურში ივლისის განმავლობაში საშუალოდ 400 

ადამიანი ათევს ღამეს.  

 

 

დიაგრამა 10: გუდაურის განვითარების საჭიროებები, რათა მეტად მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისათვის 

ზაფხულში 

 

 

ჩვენ ვთხოვეთ სასტუმროების წარმომადგენლებს, ჩამოეთვალათ ის აქტივობები, რომლებსაც 

შეეძლო, გუდაური ზაფხულში მეტად მიმზიდველი გაეხადა ტურისტებისთვის. ყველაზე 

ხშირად დასახელდა საცხენოსნო ტურები. სპეც-ტურებში რესპონდენტები უმეტესად 
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გულისხმობდნენ შეთავაზებათა ერთგვარ პაკეტს, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა 

ყაზბეგის სხვადასხვა ადგილების მონახულებას. ასეთი ტურები საკმაოდ გავრცელებულია, 

ვინაიდან ყაზბეგს შეუძლია, სტუმრებს შესთავაზოს ან მხოლოდ დაბალი დონის, ან მაღალი 

დონის ფეშენებელური სასტუმრო „რუმსი“, ხოლო შუალედურ დონეზე - არაფერი. ტურ-

ოპერატორებს შეთანხმება აქვთ გუდაურში ხელმისაწვდომი ფასების მქონე სასტუმროებთან 

და მათთან ჩაჰყავთ ტურისტების დიდი ჯგუფები, ძირითადად ასაკოვანი ხალხი, რომლებიც 

აფასებენ სასტუმროს კომფორტულობას. 

დიაგრამა 11: რა სჭირდება გუდაურს, რათა მეტად მიმზიდველი გახდეს ტურისტებისათვის ზამთარში 

 

 

ჩვენ გუდაურის სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების წარმომადგენლებს 

ასევე ვთხოვეთ, დაესახელებინათ, თუ რა გახდიდა გუდაურს ტურისტებისათვის მეტად 

მიმზიდველს ზამთარში. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ფუნქციონირებს რამდენიმე ღამის 

კლუბი და გასართობი ადგილი, როგორც წესი, ისინი სხვადასხვა კონკრეტულ 

სასტუმროსთან არიან მიბმულნი და სხვა სასტუმროებში დაბინავებული სტუმრები 

სირთულეებს აწყდებიან ამ დაწესებულებებში შესვლის მცდელობისას. ასე რომ, მათ სურთ, 

გუდაურში იხილონ მეტი კლუბი და გასართობი ადგილი, სადაც ტურისტების ფართო 

სპექტრს შეეძლება სიარული.  
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დიაგრამა 12: ტურისტების ძირითადი პრობლემები 
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სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც მათი სტუმრები აწყდებიან, არის წყლის მიწოდება. მას 

შემდეგ, რაც გუდაურში ხელოვნური გათოვლიანების მოწყობილობები დამონტაჟდა 2 წლის 

წინ, გუდაურის მზარდი ტურისტული ნაკადისათვის წყლის მიწოდება გაუარესდა. თუმცა, 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომდევნო წლისათვის დაგეგმილია ზემო გუდაურში წყლის 

რეზერვუარის აშენება, რაც შვებას მოუტანს გუდაურის სასტუმროებსაც და ტურისტებსაც.  

 

გუდაურში გამოკითხული სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების 22%-მა 

განაცხადა, რომ მათ გააჩნიათ გარკვეული კავშირები ყაზბეგთან. ეს ძირითადად 

შემოიფარგლება ზაფხულობით ერთობლივი სპეც-ტურების მოწყობით (ან ყაზბეგში 

სადილის გამართვით). ზამთრობით ასეთი თანამშრომლობის მაგალითები არ გვაქვს, თუ არ 

ჩავთვლით იმ ყაზბეგელებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან გიდებად ან სასტუმროში 

მუშაობენ. როგორც წესი, ზამთარში ტურ-ოპერატორები და ტურისტები არ გეგმავენ 

გუდაურიდან ყაზბეგში ვიზიტებს და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ გზის 

არასანდოობის გამო რთულია წინასწარ რაიმეს დაგეგმვა.  

 

საოჯახო ტიპის სასტუმროები (გესტ-ჰაუსები) ყაზბეგში 

2015 წლის ზაფხულში, როდესაც დაიწყო ორგანიზაცია «ადამიანი გაჭირვებაში»-ის 

საპილოტე პროექტი „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლად 

განვითარებისთვის“ (ENPARD), ჩვენ ყაზბეგში ჩავატარეთ სასტუმროებისა და სასტუმროს 

ტიპის დაწესებულებების აღწერა. ჩვენ გამოვკითხეთ ყაზბეგში არსებული თითქმის ყველა 

სასტუმრო და გესტ-ჰაუსი და google maps-ის მეშვეობით ისინი რუკაზე დავიტანეთ. ხოლო ამ 

კვლევისათვის ჩვენ ტელეფონის მეშვეობით დავუკავშირდით ამავე დაწესებულებებს, რათა 

გაგვერკვია, თუ როგორ მუშაობდნენ ისინი ზამთრის განმავლობაში.  

 

აღნიშნული კვლევა არ მოიცავს სასტუმრო „რუმსს“, ვინაიდან მისი ბიზნეს-მოდელი ძალიან 

განსხვავდება ყაზბეგში არსებული გესტ-ჰაუსებისგან. „რუმსი“ აქტიურადაა ჩართული 

გუდაურის ზამთრის სეზონურ აქტივობებში. იგი (გუდაურის სასტუმროებთან შედარებით) 

ტურისტებს არამარტო თავისი ფეშენებელურობით იზიდავს (იმ შემთხვევაში, თუკი გზები 

გახსნილია), არამედ „რუმსი“ მათ აგრეთვე სთავაზობს ჰელისკის სერვისს პირდაპირ 

სასტუმროს ტერიტორიიდან. ეს ასევე ის ადგილია, სადაც ის ტურისტები ჩერდებიან, 

რომელთა გეგმაშიც შედის ყაზბეგის რეგიონის დათვალიერება. არც ისე ხშირია, მაგრამ მაინც 

ხდება, რომ ტურისტები, რომლებიც გუდაურში შედარებით დიდი დროით რჩებიან, 

სასადილოდ ყაზბეგის „რუმს ჰოტელს“ სტუმრობენ და მყინვარწვერის ხედით ტკბებიან.  
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რაც შეეხება მცირე ზომის სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებებს, ჩვენ 

შევძელით, დავკავშირებოდით 40 სასტუმროსა და გესტ-ჰაუსს. მათგან 15 ზამთრის 

პერიოდში სრულიად იხურება, ხოლო დანარჩენებს კი ტურისტების ძალიან მცირე 

რაოდენობა სტუმრობს. მთელი სეზონის განმავლობაში მხოლოდ 5 მათგანს ჰყავდა 20-ზე 

მეტი ვიზიტორი. ტურისტების ძირითადი ნაკადი საახალწლო პერიოდში ჩამოდის. მათი 

უმეტესობა რუსეთიდანაა, თუმცა ყოფილან ტურისტები უკრაინიდან და პოლონეთიდანაც. 

ეს, კობის სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარების შემთხვევაში, ზრდის კარგ 

პოტენციალს იძლევა. გზების ჩახერგვისას ყაზბეგის გესტ-ჰაუსები ასევე მასპინძლობენ 

ხოლმე სატვირთოების მძღოლებს. ასევე, დარიალის ჰიდროელეტქროსადგურის 

თანამშრომლები და „რუმსის“ ის პერსონალი, რომელიც ყაზბეგში არ ცხოვრობს, ყაზბეგში 

სახლებს ქირაობენ. თუმცა, ადგილობრი გესტ-ჰაუსების მფლობელები სატვირთო 

ავტომობილების მძღოლებს და მუშაკებს ტურისტებად არ მოიაზრებენ. 

 

დიაგრამა 13: ყაზბეგში ტურისტების მიერ გატარებული ღამეების საშუალო რაოდენობა  

 

 

 

ზამთრობით ვიზიტორთა უმეტესობა 2-3 ღამეს ათევს ყაზბეგში. თუმცა, იმავე ვიზიტის 

ფარგლებში, როგორც წესი, ისინი მეტ დროს ატარებენ გუდაურში. ხშირია შემთხვევები, 

როდესაც შაბათ-კვირას გუდაურის სასტუმროების გადატვირთულობის გამო ვიზიტორები 

ყაზბეგში ჩერდებიან და, როგორც კი ადგილები გათავისუფლდება გუდაურში გადადიან. 
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იყო რამდენიმე შემთხვევა, როგორც გესტ-ჰაუსების მეპატრონეებმა გვითხრეს, რომ მათი 

სტუმრები 5 დღეზე მეტი ხნით გაჩერებულან მათთან. ამ სტუმრებში შედის მთასვლელთა 

ჯგუფი, რომელიც მყინვარწვერზე ასასვლელად ჩამოვიდა.  

 

დიაგრამა 14: ზამთარში ყაზბეგში ვიზიტის მიზეზები 

 

 

ჩვენ გესტ-ჰაუსების მფლობელებს ვთხოვეთ, დაესახელებინათ ზამთარში ტურისტების 

ყაზბეგში ჩამოსვლის 3 ძირითადი მიზეზი. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა 

რესპონდენტმა უარი განაცხადა პასუხის გაცემაზე, ჩვენ სულ 40 პასუხი შევაგროვეთ. ზემოთ 

მოცემული დიაგრამა აჩვენებს, რომ 2 ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ხალხი ყაზბეგს 

სტუმრობს (თუმცა, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს) არის გუდაურში თხილამურებით 

სრიალი და ყაზბეგში ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება. ყაზბეგის ღირსშესანიშნაობათა 

დათვალიერებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გერგეთის სამების ეკლესიის 

მონახულებას და შემდეგ დარჩენილი დროის გუდაურში სრიალში გატარებას. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ ტურისტული კომპანიების ნაწილმა შეიმუშავა ყაზბეგი-გუდაურის 

პაკეტი, რომლის ფარგლებშიც ტურისტებს შეუძლიათ არამარტო ისრიალონ გუდაურში, 

არამედ მოინახულონ ყაზბეგი, მიირთვან იქ სადილი და მოინახულონ გერგეთის სამების 

ტაძარი. მსოფლიო ბანკის მიერ დაგეგმილი გერგეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტის 

განხორციელების შემდეგ ასეთი კომბინაცია შესაძლოა, უფრო პოპულარული გახდეს 

ტურისტულ კომპანიებში, ვინაიდან გერგეთის ტაძრამდე ასვლა გაადვილდება.  
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ტურისტებს იმავე მიზეზით მოსწონთ ყაზბეგი ზამთარში, რა მიზეზითაც მოსწონთ ის 

ზაფხულში: ბუნება და ლამაზი ხედები. თითქმის ყველა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ 

ბუნება იყო მათი დასარჩენი ადგილის მთავარი უპირატესობა. ხოლო ძირითადი პრობლემა, 

რასაც ტურისტები უჩიოდნენ, არის გუდაურამდე მისასვლელი გზის არასაიმედოობა. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ზამთარში რესპონდენტთა უმეტესობას ან საერთოდ არ მიუღია 

ტურისტები, ან მიუღია, მაგრამ მცირე რაოდენობით, გესტ-ჰაუსების მფლობელები მაინც 

აცხადებენ, რომ ზამთარში მეტი ტურისტის მისაზიდად მათ სჭირდებათ დამატებითი 

შენობა-ნაგებობის აშენება ან მცირე კაფეების დამატება. თუმცა, ფართომასტაბიანი 

პრობლემები ყაზბეგში იგივე რჩება:  

 

o გუდაურსა და ყაზბეგს შორის საგზაო ინფრასტრუქტურა, ზამთარში 

დიდთოვლობის გამო გზების ჩახერგვისა და მოძრაობის შეჩერების თავიდან 

აცილების მიზნით 

o ქუჩებს არ აქვთ სახელები და არ არიან დანომრილი 

o პატარა სოფლის გზები ზამთრობით ცუდ მდგომარეობაშია  

o პრობლემატურია წყლის მიწოდება 

 

რესპონდენტებმა ასევე ხაზი გაუსვეს საჯარო ტრანსპორტის საჭიროებას გუდაური-ყაზბეგის 

მარშრუტზე, ვინაიდან ტაქსები ძალიან ძვირს აფასებენ მგზავრობას და ტურისტებს არ აქვთ 

ამხელა თანხის გადახდის სურვილი.  
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დანართი 1: კითხვარი გუდაურში დამსვენებელი ტურისტებისთვის 

 

თარიღი___/___/___                                                                                                                                    კითხვარის #                                                                             

 

1 სქესი მამაკაცი / ქალი 

2 ასაკი  

3 მოქალაქეობა  

4 ჯგუფში ადამიანების რაოდენობა  

5 დასაქმების სტატუსი 1. დასაქმებული 

2. თვითდასაქმებული / ბიზნესის მფლობელი 

3. დაუსაქმებელი 

4. სტუდენტი 

5. პენსიონერი 

6. სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 

6. პირველად იმყოფებით გუდაურში? 

1 დიახ, პირველად ვარ 

2 არა, უკვე ვყოფილვარ რამდენიმეჯერ 

3 
არა, ბევრჯერ (ანუ, 10-ზე მეტჯერ) 

ვყოფილვარ 
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7. როგორ ჩამოხვედით გუდაურში? 

1 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით (ავტობუსი, „მარშრუტკა“) 

2 საკუთარი ან მეგობრის კერძო მანქანით 

3 ნაქირავები მანქანით 

4 ტურისტული სააგენტოს მანქანით 

6 სასტუმროს Shuttle სერვისის გამოყენებით 

5 სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 

8. იყენებთ თუ არა გიდის/ინსტრუქტორის ან ტურისტული სააგენტოს მომსახურებას? 

ინტერვიუერს: შემოხაზეთ რესპონდენტის მიერ დასახელებული ყველა პასუხი. 

1 არა 

2 დიახ, ინდივიდუალური გიდი/ინსტრუქტორი გუდაურიდან 

3 დიახ, ინდივიდუალური გიდი/ინსტრუქტორი საქართველოდან, მაგრამ არა გუდაურიდან 

4 დიახ, ინდივიდუალური გიდი/ინსტრუქტორი სხვა ქვეყნიდან 

5 დიახ, ქართული ტურისტული სააგენტო 

6 დიახ, უცხოური ტურისტული სააგენტო 

 

9. რამდენი ღამის გათევას აპირებთ გუდაურში? 

ინტერვიუერს: თუ რესპოდენტი ერთი დღით არის ჩამოსული გუდაურში, ჩაწერეთ „0“ „გუდაურის“ 

გასწვრივ. 

 

 „0“ პასუხის შემთხვევაში გადადით მე-18 კითხვაზე 
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10. სად ათევთ ღამეს, სანამ გუდაურში სრიალებთ? (რამდენიმე პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ 

დღეები) 

10. 1 გუდაურში 10.2 ყაზბეგში 

1. სასტუმრო. (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

________________________________________ 

2. გესტჰაუსი/საოჯახო ტიპის სასტუმრო 

3. ჰოსტელი 

4. ნაქირავები ბინა 

5. სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

________________________________________ 

1. სასტუმრო. (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

________________________________________ 

2. გესტჰაუსი/საოჯახო ტიპის სასტუმრო 

3. ჰოსტელი 

4. ნაქირავები ბინა 

5. სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

________________________________________ 

 

11. როგორ დაჯავშნეთ თქვენი საცხოვრებელი? 

1 ქართული ტურისტული სააგენტოს მეშვეობით (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

2 უცხოური ტურისტული სააგენტოს მეშვეობით 

3 ონლაინ (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ ვებ-გვერდი): 

5 სხვა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 

12. გთხოვთ, 1-დან 5 ქულამდე სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავს „ძალიან რთული“ და „5“ ნიშნავს 

„ძალიან ადვილი“, შეაფასოთ, რამდენად ადვილი ან რთული იყო გუდაურში ან ყაზბეგში 

საცხოვრებლის პოვნა და დაჯავშნა? რატომ? 

 

 

13. გთხოვთ, 1-დან 5 ქულამდე სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავს „ძალიან უკმაყოფილო“, ხოლო „5“ 

ნიშნავს ძალიან კმაყოფილი, შეაფასოთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი საცხოვრებლის 

ქვემოთ ჩამოთვლილი თითოეული კომპონენტით. 

# კომპონენტი ქულა (1-5) 

1 სერვისი  

2 ფასი  

3 საკვების არჩევანი  

4 საკვების ხარისხი  

5 სისუფთავე  

6 ავეჯი და მოწყობილობები  
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7 ადგილმდებარეობა  

8 უსაფრთხოება (სახანძრო სიგნალიზაცია, სამედიცინო აფთიაქი, სხვ.)  

9 უშიშროება (დანაშაულისგან დაცულობა, სხვ.)  

 

14. თუ გუდაურში რჩებით, გიფიქრიათ თუ არა საცხოვრებლის გუდაურის მაგივრად ყაზბეგში 

დაჯავშნაზე? რატომ?  

 

 

15. როგორ ფიქრობთ, რა სჭირდება ყაზბეგს იმისთვის, რომ თქვენ გადაწყვიტოთ გუდაურის 

ნაცვლად ყაზბეგში დარჩენა, მანამ, სანამ გუდაურში სრიალებთ? 

 

 

16. თუკი ყაზბეგში რჩებით, რატომ არჩიეთ ყაზბეგი გუდაურს, როგორც დასარჩენი ადგილი? 

 

 

17.  თუკი ყაზბეგში რჩებით, რას ფიქრობთ ყაზბეგი-გუდაურის ტრანსპორტირების მდგომარეობაზე? 

 

 

18. გეგმავდით ან გეგმავთ თუ არა ზამთარში (გუდაურის გარდა) ყაზბეგის რეგიონის სხვა ადგილების 

მონახულებას? 

1 დიახ (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

2 არა 

 

19.  გუდაურში ყოფნისას რა მოგეწონათ ან არ მოგეწონათ განსაკუთრებით? 

19.1  პოზიტიური გამოცდილება 19.2 ნეგატიური გამოცდილება 
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20. როგორც ტურისტს, რა სახის დამატებით აქტივობებს ისურვებდით გუდაურში? გაქვთ თუ არა 

რაიმე სახის რეკომენდაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაიზარდოს გუდაურის და/ან ყაზბეგის, 

როგორ ტურისტული დანიშნულების ადგილ(ებ)ის მიმზიდველობა? 

20.1 დამატებითი აქტივობები გუდაურში 

 

20.2 ყაზბეგის/გუდაურის მიმზიდველობის 

გაზრდა 

  

 

 

 

 

დიდი მადლობა დახმარებისთვის! 

 

გუდაურსა და საქართველოში სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ! 
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დანართი 2: გუდაურის სასტუმროების გამოკითხვა 

 

თარიღი ___/___/____                                                                                          კითხვარის # ______ 

 

სასტუმროს ან სასტუმროს ტიპის დაწესებულების 

სახელი 

 

რესპოდენტის სახელი და გვარი  

პოზიცია  

სასტუმროს ან სასტუმროს ტიპის დაწესებულების 

მეპატრონის მოქალაქეობა 

 

ინვესტიციის წყარო (უცხოური, თბილისი, ყაზბეგი, 

საქართველოს სხვა რეგიონი) 

 

ტელეფონი  

 

 

1. ოთახების რაოდენობა  

2. საწოლების რაოდენობა  

3. ფასი (1 ადამიანი 1 ღამე) მინიმალური:                 მაქსიმალური: 

 

ტურისტები 

4. დაახლოებით რამდენი ღამისთევით გყავდათ ვიზიტორები გასულ თებერვალს? გასულ 

ივლისს? 

ივლისი 2015  |__|__| თებერვალი 2016 |__|__| 

 

5. საშუალოდ რამდენი ღამით რჩებოდნენ ვიზიტორები თქვენს სასტუმროში? 

ივლისი 2015 |__|__| თებერვალი  2016 |__|__| 

 

6. უმეტესად რა ადგილებს სტუმრობდნენ თქვენი ვიზიტორები ზაფხულში და ზამთარში? 

ზაფხული: ზამთარი:  
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7. გთხოვთ, დაასახელოთ 3 ქვეყანა, საიდანაც ყველაზე მეტი ვიზიტორი გყავდათ გასულ 

ზამთარს: 

1. 2. 3. 

 

8. თქვენი ინფორმაციით, რითი იყვნენ ვიზიტორები ყველაზე მეტად კმაყოფილი ან 

უკმაყოფილო? 

1. კმაყოფილი: 

 

 

 

2.  უკმაყოფილო:  

 

 

 

ბიზნესი და განვითარება 

9. რა სჭირდება თქვენს ბიზნესს იმისათვის, რათა მეტი ტურისტი მოიზიდოთ ზამთარში და 

ზაფხულში? 

1. ზამთარში: 

2. ზაფხულში: 

 

 

 

10. თქვენი აზრით, რა სჭირდება გუდაურს იმისათვის, რომ გახდეს ტურისტებისთვის მეტად 

მიმზიდველი ზამთარში და ზაფხულში?  

1. ზამთარში: 

 

 

2. ზაფხულში: 
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11. აქვს თუ არა თქვენს ბიზნესს რაიმე სახის კავშირი ყაზბეგთან? (მაგ.: თანამშრომლები, 

მომარაგება) 

1 დიახ (გთხოვთ, აღწეროთ, რა სახის): 

2 არა გადადით 
მე-13 

კითხვაზე 
3 არ ვიცი 

 

12. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ყაზბეგის რეგიონი მეტად 

დაუახლოვდეს გუდაურში მოქმედ ბიზნესებს?  

 

თანამშრომლები 

13. რამდენი თანამშრომელი გყავთ ამჟამად დასაქმებული თქვენს სასტუმროში, მესაკუთრის 

ოჯახის წევრების ჩათვლით?   

თანამშრომელთა საერთო რაოდენობა  

მესაკუთრის დასაქმებული ოჯახის წევრების რაოდენობა  

 

14. დასაქმებულთა შორის რამდენია ქალი და რამდენია მამაკაცია და, როგორც წესი, რა სახის 

თანამდებობებს იკავებენ ისინი? 

# სქესი დასაქმებულთა რაოდენობა დაკავებული თანამდებობა 

1 კაცი 

  

 

 

 

2 ქალი 

  

 

 

 

 

15. გთხოვთ, დაგვისახელოთ, თქვენი რამდენი თანამშრომელი არის ქვემოთ ჩამოთვლილი 

დასახლებებიდან ან რეგიონებიდან? 

# ადგილმდებარეობა თანამშრომელთა რაოდენობა 

1 გუდაური და მიმდებარე სოფლები  

2 ყაზბეგი  

3 დუშეთი  

4 თბილისი  

5 საქართველოს რეგიონები, მცხეთა-მთიანეთისა  
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და თბილისის გარდა 

6 სხვა (გთხოვთ, დაასახელოთ):  

7 არ ვიცი  
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16. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი უნარ-ჩვევებია თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ახალი თანამშრომლების შერჩევისას? (რანჟირება) 

# უნარ-ჩვევა რანჟირება 

1 
უცხო ენების ცოდნა (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 
 

2 
კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 
 

3 
პროფესიული უნარ-ჩვევები (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 
 

4 
პროფესიული გამოცდილება (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ): 

 
 

5 

განათლება (გთხოვთ, დააკონკრეტოთ საშუალო, უმაღლესი თუ 

პროფესიული): 

 

 

6 სხვა (გთხოვთ, დაასახელოთ):   

 

17. რომელი პროფესიებია თქვენი ბიზნესისთვის ყველაზე საჭირო? (გთხოვთ, დაალაგოთ 

საჭიროების დონის მიხედვით) 

# პროფესია რანჟირება 

1   

2   

3   

 

18. რომელი უნარ-ჩვევებია თქვენი ბიზნესისთვის ყველაზე საჭირო? (რანჟირება) 

# უნარ-ჩვევა რანჟირება 

1   

2   

3   

 

19. როგორ პოულობთ თქვენთვის საჭირო უნარ-ჩვევების მქონე თანამშრომლებს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ: მაქსიმუმ სამი პასუხი, რანჟირება] 

1 ვებ-გვერდებზე განცხადებების განთავსებით (jobs.ge)  

2 ნაცნობების საშუალებით და რეკომენდაციებით  

3 
პოტენციური თანამშრომლები თვითონ მოგვმართავენ და 

ჩვენ მათ გამოსაცდელ პერიოდს ვაძლევთ 

 

4 
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრების 

მეშვეობით 

 

5 სხვა (გთხოვთ, დაასახელოთ):  
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20. რომ არსებობდეს პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრი გუდაურში ან 

მასთან ახლოს, დაინტერესდებოდით თუ არა მათთან რაიმე სახის თანამშრომლობით?   

1 დიახ 

2 არა 
დაასრულეთ ინტერვიუ 

3 არ ვიცი 

 

21. გთხოვთ, 1-დან 5- ქულამდე სკალაზე, სადაც „1“ ნიშნავს „საერთოდ არ ვარ 

დაინტერესებული“ და „5“ – „ძალიან დაინტერესებული ვარ“,  შეაფასოთ, თუ რამდენად 

დაინტერესებული იქნებოდით პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრთან 

თანამშრომლობის ქვემოთ ჩამოთვლილი სახეებიდან თითოეულით: 

# თანამშრომლობის სახე ქულა 1-5 

1 
თქვენი ბიზნესისთვის საჭირო პროფესიების განვითარების შესახებ 

დისკუსიებში მონაწილეობა და რეკომენდაციების მიცემა 

 

2 
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრის სტუდენტების 

მოკლევადიან პრაქტიკაზე /სტაჟირებაზე მიღება 

 

3 

პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრის მრჩეველთა 

საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა (სამეთვალყურეო საქმიანობა, 

სილაბუსის შემუშავება, ბიუჯეტირება, ხარჯთაღრიცხვა და ა.შ.) 

 

4 
პროფესიული განათლებისა და გადამზადების ცენტრის მოკლევადიანი 

ან გრძელვადიანი მასწავლებლებით უზრუნველყოფა 

 

5 
სხვა (გთხოვთ, დაასახელოთ):  

 

 

დიდი მადლობა დახმარებისთვის! 
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დანართი 3: ყაზბეგის გესტჰაუსების ზამთრის კვლევის კითხვარი 

თარიღი ___/___/____                                                                                              კითხვარის #:_____ 

 

სასტუმროს ან სასტუმროს ტიპის დაწესებულების 

სახელი 

 

რესპონდენტის სახელი  

პოზიცია  

ტელეფონი  

 

1. ერთ ღამეში დაახლოებით რამდენი ვიზიტორი გყავდათ ზამთრის ამ სეზონზე 

(დეკებრიდან დღემდე)? 

 

 

2. როგორ წესი, რამდენკაციანი ჯგუფები გსტუმრობდნენ და რამდენ ღამეს ათევდნენ 

თქვენს სასტუმროში? 

ვიზიტორების საშუალო რაოდენობა 

ჯგუფში: 

გატარებული ღამეების საშუალო რაოდენობა: 

 

3. გთხოვთ, მიუთითოთ 3 ქვეყანა, საიდანაც ყველაზე მეტი ვიზიტორი გყავდათ ზამთრის 

ამ სეზონზე: 

1. 2. 3. 

 

4. თქვენი ინფორმაციით, რა იყო მათი ვიზიტის ძირითადი მიზანი / რა ადგილებს 

ესტუმრნენ ისინი? 

 

 

5. თქვენი ინფორმაციით, რითი იყვნენ ვიზიტორები ყველაზე მეტად კმაყოფილი და 

უკმაყოფილო? 

1. კმაყოფილი: 

2. უკმაყოფილო: 

 

6. რა სჭირდება თქვენს ბიზნესს განვითარებისთვის, რათა მეტი ტურისტი მოიზიდოს 

ზამთარში? 
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7. რა ტიპის პროფესიები არის საჭირო იმისათვის, რომ განვითარდეს: 

თქვენი ბიზნესი? ყაზბეგი? 

  

 

8. თქვენი აზრით, რა სჭირდება ყაზბეგს იმისთვის, რომ გახდეს ტურისტებისთვის მეტად 

მიმზიდველი ზამთარში? 

 

 

 

9.  როგორ წარმოგიდგენიათ კავშირი გუდაურსა და ყაზბეგს შორის, განსაკუთრებით კი 

ტურიზმის და მისი განვითარების კუთხით? 

 

 

დიდი მადლობა დახმარებისთვის! 

 

 


