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 კვლე ვა ეძღ ვნე ბა სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის ინ დუს-
ტრი ის კვე ბი სა და სას მე ლე ბის დარ გზე ზე გავ ლე ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
დად გე ნას მი სი რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის გზე ბის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით. ჩვე ნი 
ვა რა უ დით, ამ მი მარ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს სრულ ყო ფის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რე ზერ ვე ბი.

 მო ცე მუ ლი კვლე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯებ ზე. 
მი ღე ბულ კლა სი ფი კა ცი ა ში ცალ კე გა მო ი ყო ფა და ნა ხარ ჯე ბი „საკვებ და 
სასმელ პროდუქტებზე“ და „განთავსების საშუალებებზე“. ამასთან, ყუ-
რადღ ე ბის მიღ მა რჩე ბა, გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბის გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბის გა და ნა წი ლე ბა იგი ვე სას მე ლი და 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნა ზე. ჩვენს მი ერ გა მო ყე ნე ბულ მა მო დი ფი-
ცი რე ბულ მა მიდ გო მამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ამ და ნა ხარ ჯე ბის და ზუს ტე ბა 
მრა ვა ლი ათე უ ლი მი ლი ო ნი დო ლა რით. შემ დგომ ეტაპ ზე ჩა ტარ და მი ღე ბუ-
ლი შე დე გე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის 
ად გილ ზე წარ მო ე ბის და მა თი სა გა რეო ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან.

ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლინ და ზე გავ ლე ნის მო სა ლოდ ნე ლი შე-
დე გის სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა: სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის მა ტა-
რე ბე ლი დარ გე ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა; ექ სპორ ტის 
პო ტენ ცი ალს მოკ ლე ბუ ლი, მაგ რამ ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე მოთხ ავ ნა დი 
პრო დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა; იმ პორ ტზე და მო კი დე ბუ-
ლე ბის სტი მუ ლი რე ბა პრო დუქ ტე ბის იმ კა ტე გო რი ებ თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში არ იწარ მო ე ბა. 
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ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ეკო ნო მი კა ზე არა ერ თგვა რო ვა ნი ზე გავ ლი-
ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ზო გად დას კვნას წარ მო ად გენს მი სი რა ცი ო ნა-
ლუ რი გან ვი თა რე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა პერ სპექ ტი უ ლი დარ გე ბის სტი-
მუ ლი რე ბი სათ ვის და არა ამ დარ გის გან ვით რე ბის შეზღ უდ ვა.

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, დანახარჯები, ზეგავლენა ეკონო-
მიკაზე, საკვები და სასმელი ინდუსტრია, დარგობრივი ეკონომიკა

JEL Codes: L66, L80, L83 

შესავალი

ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ზე გავ ლე ნა ეკო ნო მი კა ზე გა მო ირ ჩე ვა ფარ-
თო და არა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი თა ვი სე ბუ რე ბით. მათ შო რი საა ზე გავ ლე-
ნის ვრცე ლი დარ გობ რი ვი სპექ ტრი, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი ა, ტუ რის ტე ბის 
მოთხ ოვ ნე ბის მრა ვალ ფე როვ ნი ე ბით; ცნო ბი ლი მულ ტიპ ლი კა ცი უ რი ეფექ-
ტი, რაც გუ ლის ხმობს პირ და პირ, არა პირ და პირ და ინ დუ ცი რე ბულ (ე.წ. 
„ჩართულობით“) ზეგავ ლე ნას ტუ რიზ მის მომ მა რა გე ბელ და მომ სა ხუ რე 
დარ გებ ზე; ტუ რის ტთა მა ღა ლი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას თან შე და რე ბით და სხვა. ამას თან, ტუ რიზ მი სათ ვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლია კრი ზი სე ბის და გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბის მი მართ მა ღა ლი მგრძნო ბი-
ა რო ბა; ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის „დაბალ“ საფე ხუ რებ ზე ნაკ ლე ბად კვა ლი ფი-
ცი უ რი კად რე ბის ფარ თო ჩარ თუ ლო ბა; დეს ტი ნა ცი ებ ში ტუ რის ტუ ლი სეგ-
მენ ტე ბის ხარ ჯვის პე რი ო დის შეზღ უ დუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
ხან გრძლივ და სის ტე მურ ხარ ჯებ თან შე და რე ბით. ზე გავ ლე ნის აღ ნიშ ნუ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის არა ერ თმნიშ ვნე-
ლო ვა ნი შე დე გე ბის შეს წავ ლის აქ ტუ ა ლო ბას, რო გორც ეკო ნო მი კის ნორ მა-
ლუ რი გან ვი თა რე ბის, ისე რე ცე სი ე ბი სა და კრი ზი სე ბის ვი თა რე ბებ ში. 

ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ას სა ქარ თვე ლო ში გა აჩ ნია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბუ-
ნებ რი ვი, კულ ტუ რულ -ის ტო რი უ ლი, სო ცი ა ლუ რი და სხვა რე სურ სე ბი. ამან 
გა ნა პი რო ბა მი სი პრი ო რი ტე ტუ ლი გან ვი თა რე ბა მთელ რიგ სხვა დარ გებ-
თან შე და რე ბით, რომ ლებ საც ასე ვე გა აჩ ნი ათ გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლი, 
მაგ რამ სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო არ არის სა თა ნა დოდ ათ ვი სე ბუ ლი. კვლე-
ვის მიზ ნე ბი სათ ვის, გა მოვ ყოფთ ქვე ყა ნა ში ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის შემ-
დეგ მა ხა სი ა თებ ლებს და შე საძ ლებ ლო ბებს:

ა) სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი იძენს გან სა კუთ რე ბულ 
მნიშ ვნე ლო ბას და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას არ სე ბუ ლი ნაკ ლე ბად დი ვერ-
სი ფი ცი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში;

ბ) უცხ ო უ რი ტუ რიზ მის „ქვედარგი“ ქვეყანაში ქმნის ე.წ. „უხილავი 
ექსპორტის“ შე საძ ლებ ლო ბებს, რაც ტრა დი ცი ულ ექ სპორ ტზე უფ რო მომ-
გე ბი ა ნი ა, რად გან ტუ რის ტებ ზე პრო დუქ ცია იყი დე ბა უფ რო მა ღალ სა ცა ლო 
ფა სებ ში, ვიდ რე ტრა დი ცი უ ლი ექ სპორ ტის სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბა ში (რა საც 
ემა ტე ბა შო რე უ ლი სატ რან სპორ ტო და ნა ხარ ჯე ბიც). აქ ვე შევ ნიშ ნავთ, რომ 
„უხილავი ექსპორტის“ ბაზარს ახა სი ა თებს ნაკ ლო ვა ნე ბაც, რაც მდგო მა რე-
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ობს მის რა ო დე ნობ რივ შეზღ უდ ვა ში, ტრა დი ცი ულ სა ბი თუ მო ვაჭ რო ბი სა-
თან შე და რე ბით; 

გ) შექ მნილ ეკო ნო მი კურ პი რო ბებ ში ტუ რიზ მის ბიზ ნე სი წარ მო ად გენს 
შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა შუ ა ლე ბას რო გორც მო სახ-
ლე ო ბის თვის, ისე სა ხელ მწი ფოს თვის. შე საძ ლე ბე ლია ასე ვე ტუ რიზ მი დან 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა ქვეყ ნი სათ ვის სა სურ ვე ლი მი-
მარ თუ ლე ბე ბის სტი მუ ლი რე ბა ზე, შე სა ბა მი სი სა ინ ვეს ტი ციო ინ სტი ტუ ტე-
ბის ამოქ მე დე ბის და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის მეშ ვე-
ო ბით.

დ) ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ა, თა ვი სი ფარ თო ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბის 
გა მო, მყი სი ე რად რე ა გი რებს მას თან და კავ ში რე ბუ ლი დარ გე ბის და /ან ზო-
გა დად ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის ცვლი ლე ბებ ზე, რო გორც და დე ბი თი ისე 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით. 

ამ რი გად, აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ად მიგ ვაჩ ნია ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბის მი მარ-
თუ ლე ბით და არა ამ დარ გის გან ვით რე ბის შეზღ უდ ვა.

ჩვე ნი კვლე ვის კონ კრე ტულ მი ზანს წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლო ში სა-
ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის კვე ბი სა და სას მე ლე-
ბის დარ გზე ზე გავ ლე ნის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის გა მოვ ლე ნა. აღ ნიშ ნუ-
ლი მი ზა ნი მო ი აზ რე ბა ტუ რიზ მთან სხვა და კავ ში რე ბულ დარ გებ ზე ზე გავ-
ლე ნის შეს წავ ლის თე მა ტი კის შე მად გე ნელ კომ პო ნენ ტად.

შევ ნიშ ნავთ, რომ კვლე ვა, ამ ეტაპ ზე, ით ვა ლის წი ნებს ზე გავ ლე ნის 
მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნას და არა კონ კრე ტუ ლი ბიზ ნეს წი ნა-
და დე ბე ბის და გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბას. ამი ტომ, ფაქ ტი ურ სტა ტის ტი კურ მო-
ნა ცე მებ თან ერ თად გა მო ყე ნე ბუ ლია გა ნივ რუ ლი დაშ ვე ბე ბი და ექ სპერ ტთა 
მო საზ რე ბე ბი. ჩვე ნი აზ რით, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნას შემ დგო მი კონ კრე ტუ ლი კვლე ვე ბის სე რი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის.

ტურიზმის ეკონომიკაზე ზეგავლენის მეთოდიკა და სტანდარტების 
მიმოხილვა

ტუ რიზ მის ეკო ნო მი კა ზე ზე გავ ლე ნის პრო ცე სე ბი დი დი ხა ნია იპყ-
რობს მკვლე ვა რე ბის ყუ რადღ ე ბას (Archer 1973, Frechtling 1994, Stynes 1996, 
Schuber 2011), გარ კე ვუ ლი სტან დარ ტე ბი და ი ნერ გა სტა ტის ტი კურ აღ რიცხ-
ვი ა ნო ბა შიც რა მო დე ნი მე ქვე ყა ნა ში (Impact of travel on state economies 
1997). ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი სტან დარ ტია ე.წ. სა ტე ლი ტუ რი ან გა რი ში, 
რო მე ლიც მოქ მე დებს მთელ რიგ ქვე ყა ნებ ში გა ე როს მსოფ ლიო ტუ რის-
ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად გე ნი ლი მე თო დი კის თა ნახ მად (Tourism 
Satellite Account 2008). იგი აღ რიცხ ავს ტუ რიზ მი სა და მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი 10-ზე მე ტი დარ გის შე მო სა ვალს. ამით უფ რო ზუს ტად ფას დე ბა ტუ-



161

რიზ მის რო ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში. ეს მე თო დი და ნერ გვის პრო ცეს შია 
სა ქარ თვე ლო შიც.

უფ რო სიღ რმი სე უ ლი ანა ლი ზის თვის გა მო ი ყე ნე ბა ე.წ. ლე ონ ტი ე ვის 
„მიღება-გამოშვების მოდელი“, რომ ლის მეშ ვე ო ბით გა მო ით ვლე ბა ეკო-
ნო მი კა ში შე მო სუ ლი თან ხე ბის ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის და მა ტე ბით ღი რე ბუ-
ლე ბის შექ მნა ზე და სა იმ პორ ტო და ნა ხარ ჯებ ზე (Leontief 1970, Archer 1982, 
Brucker 1987, Regional multipliers 1992, Tadayuki Hara 2REgional08). ამ მე თო-
დის გა მო ყე ნე ბა მო ითხ ოვს დარ გთა შო რი სი კავ ში რე ბის მე ტად ვრცელ, 
ზუსტ და დე ტა ლურ ანა ლიზს, რაც ზღუ დავს მი სი ფარ თო გა მო ყე ნე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბებს. 

პო პუ ლა რო ბა მო ი პოვა „მსოფლიოს მოგზაურობისა და ტურიზმის 
საბჭოს“ პე რი ო დულ მა პუბ ლი კა ცი ებ მა, რო მე ლიც ეხე ბა ტუ რიზ მის ინ-
დუს ტრი ის ზე გავ ლე ნას ქვეყ ნის მაკ რო ე კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, კერ-
ძოდ მთლი ან სა მა მუ ლო პრო დუქ ტზე, სა გა რეო ვაჭ რობ ზე, და საქ მე ბა ზე და 
უცხ ო ურ პირ და პირ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე (WTTC 2020). ინფორმაცია ასახავს ამ 
ზეგავლენის ე.წ. „პირდაპირ“, „ირიბ“, და „ინდუცირებულ“ (ანუ ჩარ თუ ლო-
ბით) ეფექ ტე ბებს. მო ნა ცე მე ბი მო ი ცავს მსოფ ლი ოს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
ქვე ყა ნას, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო საც, ასე ვე გან ზო გა დე ბულ მო ნა ცე მებს 
სა ერ თა შო რი სო რე გი ო ნე ბის და გლო ბა ლურ დო ნე ზე. 

დღეს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა ეკო ნო მი კა ზე ეგ ზო-
გე ნუ რი, არა ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბის უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის პრობ-
ლე მებ მა და მი სი კრი ზი სამ დე მიყ ვა ნის პრო ცე სებ მა. ასე თი ზე გავ ლე-
ნა გა მოწ ვე უ ლია კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით - COVID-19. „აუცილებელია 
გავაცნობიეროთ, რომ საქ მე გვაქვს არ სე ბი თად ახა ლი ტი პის გლო ბა ლურ 
ეკო ნომ კურ კრი ზის თან და არა კლა სი კურ თან, იგი არა ენ დო გე ნუ რი, არა-
მედ ეგ ზო გე ნუ რი წარ მო შო ბი სა ა; ეს ნიშ ნავს, რომ იგი წარ მო იქ მნა ეკო-
ნო მი კის ფარ გლებს გა რეთ და ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა მას ზე თა ვი სი 
სწრა ფი გავრცელებით.“ (Papava 200*). ამ ზეგავლენამ გააჩინა სრულიად 
ახალი ტერმინები, როგორიცაა „ეკონომიკური პანდემია“, „კორონომიქსი“ 
(ტერმინი წარმოიქმნა „კორონასა“ და „ეკონომიკსის“ შე ჯე რე ბით) (Riley 
2020, Papava 2020) და სხვა. ამ პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა და მას ზე რე ა გი რე ბა 
ჯერ საწყ ის სტა დი ა ზე ა, მათ შო რის ტუ რიზ მთან მი მარ თე ბა ში და შე მუ შა-
ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ატა რე ბენ ზო გად და ექ სპე რი მენ ტულ ხა სი ათს 
(Supporting Jobs and Economies through Travel & Toursm 2020).

აღ სა ნიშ ნა ვია კვლე ვე ბის და, მი თუ მე ტეს, სტან დარ ტე ბის აშ კა რა დე-
ფი ცი ტი ტუ რიზ მის დარ გობ რივ ეკო ნო მი კა ზე ზე გავ ლე ნას თან და კავ ში რე-
ბით. ამ მი მარ თუ ლე ბით შრო მე ბი მეტ წი ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია მცი რე 
ში და ბაზ რის მქო ნე და მარ ტი ვი და გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კის მა გა ლი-
თებ ზე (Bull, 1995, Travel & Tourism as a Driver of Economic Development in 

*  თარგმანი - ი.ხელაშვილი
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Jamaica 2012, Zuruba 2015). კი დევ უფ რო იშ ვი ა თია ტუ რიზ მის ზე გავ ლე ნის 
კვლე ვე ბი კონ კრე ტუ ლად კვე ბი სა და სას მე ლე ბის წარ მო ე ბის ინ დუს ტრი-
ა ზე (Egan 2020), თუმ ცა, ხში რად აღი ნიშ ნე ბა, რომ სწო რედ ეს დარ გი გა მო-
ირ ჩე ვა ტუ რიზ მთან ყვე ლა ზე მჭიდ რო ურ თი ერ თკავ ში რე ბით.

სა ქარ თვე ლოს მი მართ, ცალ კე ტუ რიზ მის ეკო ნო მი კურ გა რე მო ზე 
ზე გავ ლე ნის მი მარ თუ ლე ბით და ცალ კე კვე ბი სა და სას მე ლე ბის სფე რო-
ში ბევ რი კვლე ვაა ჩა ტა რე ბუ ლი (Kharaishvili 2017, Khelashvili 2018, ბრე გა ძე 
2019). გა ნი ხი ლე ბა აგ რო ტუ რიზ მის ზე გავ ლე ნა აგ დი ლობ რივ ეკო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბა ზე (Khelashvili etc 2019, Kharishvili etc, 2019 და სხვა). ამას თან, 
ტუ რიზ მის ზე გავ ლე ნა კონ კრე ტუ ლად კვე ბი სა და სას მე ლე ბის ინ დუს ტრი-
ა ზე რჩე ბა ძი რირ თა დად ემ პი რი უ ლი აღ ქმი სა და გაც ნო ბი ე რე ბის დო ნე ზე. 

საერთაშორისო ტურიზმის დანახარჯები საკვებ და სასმელ 
პროდუქტებზე.

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე არ სე ბი-
თად გან პი რო ბე ბუ ლია ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბით. სა ქარ თვე ლოს სტა-
ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი და სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ატა რე ბენ ტუ რის ტე ბი სა და სა ერ-
თა შო რი სო ვი ზი ტორ თა და ნა ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვას, მათ შო რის გა მო კითხ-
ვე ბის მეშ ვე ო ბით საქ სტა ტი 2019, სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ა. 2019, 4-5). შე დე გე ბი, ხში რად წარ მოდ გე ნი ლია ხარ ჯე ბის 
6 მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლე ბიც ფორ მუ ლი რე ბუ ლია რო გორც: საკ ვე ბი და 
სას მე ლი; გან თავ სე ბა; სა ყიდ ლე ბი; გარ თო ბა; ად გი ლობ რი ვი ტრან სპორ ტი; 
სხვა.

მო ცე მუ ლი კვლე ვის ფარ გლებ ში, ყუ რადღ ე ბას ვა მახ ვი ლებთ იმ კომ-
პო ნენ ტზე, რო მელ ზეც მო დის აღ ნიშ ნუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ყვე ლა ზე დი დი 
წი ლი. ესაა „საკვები და სასმელი“ პრო დუქ ტე ბი. ამას თან, ჩვე ნი კვლე ვი-
სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლად ჩავ თვა ლეთ აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის გარ კვე უ-
ლი მო დი ფი ცი რე ბა. ეს ქმე დე ბა გა მოწ ვე უ ლია იმ გა რე მო ე ბით, რომ საკ ვებ 
და სას მელ პრო დუქ ტებ ზე და ნა ხარ ჯე ბი ხორ ცი ელ დე ბა რო გორც უშუ ა ლოდ 
ტუ რის ტე ბის მი ერ, ასე ვე მა თი გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის მხრი და ნაც. შე-
სა ბა მი სად, სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე და-
ნა ხარ ჯებს, აკ ლდე ბა ის წი ლი, რო მელ საც გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი ხარ-
ჯა ვენ ისევ საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის შე სა ძე ნად და ემა ტე ბა ამ 
კა ტე გო რი ის სა ერ თო და ნა ხარ ჯებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის შე სა ბა მი სი სტა ტის ტი კუ რი 
აღ რიცხ ვის სტან დარ ტი ბუ ნებ რი ვია არ არ სე ბობს. ამი ტომ, გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნა გარ კვე უ ლი დაშ ვე ბე ბი. კერ ძოდ, მო ვი ძი ეთ სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი-
კა ში მი ღე ბუ ლი და გან ზო გა დე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, სას ტუმ რო ე ბის სა ფი-
ნან სო ან გა რი შე ბი (Rushmore 2011, Mandelbaum 2017, William 2018) და გა ვი-
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ზი ა რეთ ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის მო საზ რე ბე ბი. შე დე გად, პი რო ბით 
ნიშ ნუ ლად მი ვი ღეთ სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტორ თა მი ერ გან თავ სე ბის სა-
შუ ა ლე ბებ ზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის 10%-ი ა ნი კვო ტა, რო მე ლიც გა და დის 
საკ ვებ და სას მელ პრო დუქ ტებ ზე. ამ რი გად, ამ კა ტე გო რი ის და ნა ხარ ჯე ბი 
წარ მოდ გე ნი ლია ვი ზი ტო რე ბი სა და გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ჯა მუ რი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბით.

ჩატარებულმა გამოთვლებმა გამოავლინეს შემდეგი თავისებურებები 
(იხ.ნახ.1):

 მეწარმეებისათვის საერთაშორისო ვიზიტორებისაგან პირდაპირ 
და განთავსების საშუალებების მეშვეობით („არაპირდაპირ“) მი ღე ბულ-
მა შე მო სავ ლებ მა საკ ვებ და სას მელ პრო დუქ ტებ ზე, 2019 წელს, 900 მი-
ლი ონ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა. (იხ. ნახ. 1), მათ შო რის, გა მო ყე ნე ბულ მა 
მო დი ფი ცი რე ბულ მა გა მოთ ვლებ მა გა მო ავ ლი ნა აღ ნიშ ნულ კა ტე გო რი ა ზე 
„არაპირდაპირი“ და ნა მა ტი, რო მე ლიც აღე მა ტე ბა 72 მი ლი ონ აშშ დო ლარს;

 საკ ვებ ზე და სას მელ პრო დუქ ტებ ზე პირ და პი რი და „არაპირდაპირი“  
და ნა ხარ ჯე ბი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის მთლი ან და-
ნა ხარ ჯებ ში ($3 019,1) ყვე ლა ზე მო ცუ ლო ბით კომ პო ნენტს, რომ ლის წი ლი 
30%- შე ად გენს;

 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში (2015-2019) ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა პრაქ ტი-
კუ ლად არ იც ვლე ბა. ეს იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ შემ დგო მი ანა ლი ზი გაგ-
რძელ დეს უახ ლე სი წლის ან წლე ბის მა გა ლი თებ ზე.

საერთაშორისო ვიზიტორთა მოთხოვნები*, მლნ აშშ დოლ.

წყარო: გამოყენებულია მონაცემები საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის - 
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საერთაშორისო ვიზიტორების განხორციელებული დანახარჯები 2019, სტატისტიკური მიმოხილვა 
2019,) და საქსტატის ანგარიშები - ხარჯების განაწილება 2019.

საერთაშორისო ტურიზმზე ორიენტირებული საკვები და სასმელი 
პროდუქტების წარმოების და საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები

საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი-
ლი უკა ვია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში. მი სი წი ლი ქვეყ ნის მრეწ ვე ლო ბა-
ში 17% აღე მა ტე ბა, აქე დან საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე მო დის 5,9%-, ხო ლო სას-
მე ლებ ზე -11,3% (საქ სტა ტი 2019 გვ.150).

მო ცე მუ ლი კვლე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის გან ვი ხი ლეთ 2007-2019 წლის მო-
ნა ცე მე ბი, რის შე დე გად გა მოვ ყა ვით რა მო დე ნი მე ტენ დენ ცია შემ დგო მი 
ანა ლი ზის თვის (საქ სტა ტი 2019) (იხ. ნახ. 2).

პირ ვე ლი ტენ დენ ცია - წარ მო ე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია საკ ვე ბი და სას მე ლი 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის ზო გა დად ზრდის ტენ დენ ცი ა. შევ ნიშ ნავთ, რომ 
ად გი ლი ჰქონ და წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბას 2015 წელს და მიმ დი ნა რე ეტა-
პი ხა სი ათ დე ბა ამ ვარ დნის აღ დგე ნის პე რი ო დად. (იხ.ნახ. 2 – „საკვები 
პროდუქტების წარმოება“ და „სასმელი პროდუქტების წარმოება“). 

მეორე ტენდენცია - შესყიდვები და წარმოება. აღნიშნული პროდუქტების 
ადგილობრივი შესყიდვები იცვლება ამავე პროდუქტების წარმოების 
პა რა ლელურად (საქსტატი 2019) ამასთან, ვლინდება წარმოების მო ცუ-
ლობის სტაბილური და მზარდი მეტობა შესყიდვებზე (იხ. ნახ.2: „კვების 
მრეწველობის შესყიდვები“, „სასმელი პროდუქტები შესყიდვები“). ასე  -
თი ტენდენციის ფონზე, საკვები და სასმელი პროდუქტების წარ მოე ბაში 
ზემოთაღნიშნული სხვაობა, მიანიშნებს მისი ქვედარგების გან ცალ-
კევებულად გაანალიზების საჭიროებაზე

საქართველოში საკვები და სასმელი პროდუქციის წარმოება და
მათი ადგილობრივი შესყიდვები

წყარო: საქსტატი: საგარეო ვაჭრობა 2019, სტატისტიკური მიმოხილვა 2019, ხარჯების განაწილება 
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2019, შინამეურნეობის ხარჯები 2019, მრეწველობა 2019, წარმოება, 2019, საგარეო ვაჭრობა 2019,
შინამეურნეობის ხარჯები 2019.

მე სა მე ტენ დენ ცია - კვე ბის და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის მთა ვა რი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი (იხ .ნახ. 3). საკ ვებ პრო დუქ ტებ თან მი მარ თე ბა ში შე იმ ჩნე ბა
ზრდის ტემ პე ბის ვარ დნა 2011 წლი დან და მი სი შემ დგო მი სტა ბი ლი ზი რე ბა
2016 წლი დან. შე დე გად, წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა თან და თან უახ ლოვ დე ბა
ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს. ამის სა პი რის პი როდ, მკვეთ-
რად იზ რდე ბა სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა და მის პა რა ლე ლუ რად
- ამა ვე პრო დუქ ტე ბის ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბიც. სწო რედ ამ სექ ტორ მა
გა ნა პი რო ბა ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის გან-
ზო გა დე ბუ ლი მე ტო ბა მათ წარ მო ე ბა ზე. ლო გი კუ რია იმის დაშ ვე ბა, რომ
აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში, მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს უცხ ო ელ ვი ზი-
ტორ თა სეგ მენ ტი.

მე ოთხე ტენ დენ ცია - წარ მო ე ბა და სა გა რეო ვაჭ რო ბა. 2011-დან ფიქ სირ-
დე ბა ად გილ ზე წარ მო ე ბუ ლი საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის ზრდა და
მი სი მე ტო ბა ამა ვე კა ტე გო რი ის პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტზე, რაც ბუ ნებ რი ვია
და დე ბით ცვლი ლე ბად უნ და შე ფას დეს. (იხ. ნახ. 4 –„საკვები და სასმელი
პროდუქტების წარმოება“). წარმოების მოცულობის ზრდამ, განაპირობა
საგარეო ვაჭრობაში საკვები და სასმელი პროდუქტების იმპორტის წილის
შემცირება - 78,1%-დან 2008 წელს, 56,6% პროცენტამდე 2019 წელს. თუმცა
დღეისათვის, ამ კატეგორიაში იმპორტი ჯერ კიდევ აღემატება ექსპორტის
მაჩვენებელს. (იხ. ნახ. 4 – „იმპორტის წი ლი საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ-
ტე ბის სა გა რეო ვაჭრობაში“).

საკვები და სასმელი პროდუქტები: წარმოება და საგარეო ვაჭრობა

წყარო: საქსტატი: საკვებისა და სასმელების ინდუსტრია საქართველოში 2017, საგარეო ვაჭრობა 
2019, წარმოება 2019, მრეწველობა 2019.
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საერთაშორისო ტურიზმის კავშირი საკვები და სასმელი 
პროდუქტების წარმოებასთან და საგარეო ვაჭრობასთან

საკ ვებ და სას მელ პრო დუქ ტებ ზე სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის და ნა-
ხარ ჯე ბის ზე გავ ლე ნის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად, გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თვე-
ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი. კერ ძოდ, სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის H6 ნიშ ნი ა ნი კლა სი ფი კა ცი ით 
წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტის ტი კა( საქ სტა ტი 2019). აღ ნიშ ნუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის 
დე ტა ლი ზა ცი ის დო ნე სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ-
ცი ის ვრცე ლი ნუს ხი დან შე ირ ჩეს ის პო ზი ცი ე ბი, რომ ლე ბიც მი ე სა და გე ბა 
ტუ რიზ მის სფე რო ში ხში რად მოხ მა რე ბად პრო დუქ ტებ თან. 

ჩა ტა რე ბულ მა შე და რე ბით მა ანა ლიზ მა გა მო ავ ლი ნა, შემ დე გი კავ ში-
რე ბი:

ტუ რიზ მის გან ხი ლულ სფე რო ში და ნა ხარ ჯე ბი საკ ვებ და სას მელ პრო დუქ-
ტებ ზე რა ო დე ნობ რი ვად უახ ლოვ დე ბა ამა ვე კა ტე გო რი ის პრო დუქ ტე ბის იმ-
პორტს და შე ად გენს მის 83% ($ 902.9 მლნ. -ის წი ლი $1 008.2 მლნ-ში) (იხ. 
ნახ.4 „იმპორტი“ და „დანახარჯები“). ეს ფარ დო ბა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად 
ასა ხავს ტუ რიზ მის და მო კი დე ბუ ლე ბას იმ პორ ტზე და ტუ რიზ მი დან მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის გა დი ნე ბას ქვეყ ნი დან, რაც გა მოწ ვე ვად უნ და შე-
ფას დეს. ამას თან, შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს ერ თი და დე ბი თი, მოკ ლე ვა დი ა ნი 
ეფექ ტის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. იმ პორ ტის რა ი მე მი ზე ზით შეზღ უდ ვის 
შემ თხვე ვა ში, უცხ ო ე ლი ტუ რის ტე ბის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის მო მა რა გე ბულ-
მა პრო დუქ ცი ამ, ხან მოკ ლე პე რი ოდ ში, შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს ად გი ლობ-
რივ ბა ზარ ზე შექ მნი ლი დე ფი ცი ტის კომ პენ სა ცი ა. ეს ეფექ ტი უკ ვე გა მოვ-
ლინ და ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე წლის მარ ტი -აპ რი ლის თვე ებ ში კო რო ნა ვი-
რუ სის პან დე მი ის შე დე გად იმ პორ ტის შეზღ უდ ვის პი რო ბებ ში. 

საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ პირდაპირ და განთავსების 
საშუალებების მეშვეობით შეძენილი საკვები და სასმელი პროდუქცია ($902,9) 
რაოდენობრივად უტოლდება ამავე კატეგორიის პროდუქტების ექსპორტის ($1 
025.7) 88%-ს. შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ტუ რიზ მის აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რი ამ 
სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვან და მა ტე ბით და დამ ზღვევ სა-
მომ ხმა რებ ლო სეგ მენტს წარ მო ად გენს. 

გან ხი ლულ სფე რო ში ტუ რიზ მის და ნა ხარ ჯე ბი საკ ვებ და სას მელ პრო-
დუქ ტებ ზე ($902,9 მლნ) ამა ვე კა ტე გო რი ის ად გილ ზე წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის ($1 282,5 მლნ) 70% აღე მა ტე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქვას რომ ასე თი 
ფარ დო ბა ასა ხავს წარ მო ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან და მო კი დე ბუ ლე ბას ტუ რიზ-
მზე და ერ თი მხა რის რის კე ბის გავ რცე ლე ბას მე ო რე ზე. 

და მა ტე ბი თი დას კვნე ბის გა მო ტა ნის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ბა საკ ვე ბი და 
სას მე ლი პრო დუქ ცი ის გან ცალ კე ვე ბუ ლად გან ხილ ვა (იხ. ნახ. 4)
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საკვები და სასმელი პროდუქცია: წარმოება, საგარეო ვაჭრობა და
საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმის დანახარჯები

(2019 წელი, მლნ აშშ. დოლ.)

წყარო: გამოყენებული მონაცემები საქსტატის და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული
ადმინისტრაციის ანგარიშებიდან და საქარ საგარეო ვაჭრობა 2019, წარმოება 2019, მრეწველობა 2019,
ხარჯების განაწილება 2019, საერთაშორისო ვიზიტორების განხორციელებული დანახარჯები 2019.

საერთაშორისო ტურიზმის მხრიდან ცალკე სასმელებზე გაწეული დანა-
ხარჯები ამ პროდუქციის ექსპორტის 26%-ის უტოლდება ($135,4 მლნ-ს წილი
$604,4 მლნ-ში). ეს წარმოაჩენს ტურიზმის სფეროს, როგორც რეალიზაციის
მნიშვნელოვან მასტიმულირებელ და ერთგვარ დამზღვევ ალტერნატიულ
სეგმენტს. მსგავსი ბალანსი შეიძლება დადებით მაგალითად შეფასდეს.

ცალ კე საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის მი მართ ვი თა რე ბა საპირისპიროა.
საერთაშორისო ტურიზმის მოთხოვნებზე ორიენტირებული საკვები პრო დუქ-
ციის წარმოება ქვეყანაში ($678.2) 33%-ით ჩამორჩება ტურიზმის ამ სფეროში
დაფიქსირებულ დანახარჯებს. ამრი გად, ტუ რიზ მი ზრდის ქვეყ ნის და მო კი დე-
ბუ ლე ბას იმ პორ ტზე და კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს ისე დაც იმ პორ ტზე და მო-
კი დე ბულ კვე ბის მრეწ ვე ლო ბას.

წარ მოდ გე ნი ლი ტენ დენ ცი ე ბი იძ ლე ვა გან ზო გა დე ბუ ლი შე ფა სე ბის სა შუ-
ა ლე ბას. კერ ძოდ, საკ ვე ბი და სას მე ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე ლოს
ეკო ნო მი კა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. ამის მი უ ხე და ვად, დარ გის სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის ბა ლან სი ჯერ კი დევ უარ ყო ფი თი ა. სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე-
ბის მოთხ ოვ ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ერ თად აღე ბუ ლი კვე ბი სა და სას მე ლე ბის
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ქვე ყა ნა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი ტუ-
რიზ მზე, მა შინ რო დე საც ტუ რიზ მი, თა ვის მხრივ, პრი ო რი ტე ტუ ლად მა რაგ დე ბა
იმ პორ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბით. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტუ რიზ მის ზე გავ ლე ნის გან ცალ-
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კე ვე ბუ ლი გან ხილ ვა სას მე ლი და საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის სექ ტო რე ბად. სას მე ლე-
ბის სექ ტო რი გა მო ი ჩე ვა ექ სპორ ტის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით, ხო ლო ტუ რიზ მი 
უქ მნის მას ე.წ. „უხილავი ექსპორტის“ სეგ მენტს, რი თაც სტი მუ ლი რე ბას უწევს 
ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას და გარ კვე ულ წი ლად წარ მო ად გენს მის დამ-
ზღვევ სა რე ა ლი ზა ციო ბა ზარს. ამის გან გან სხვა ვე ბით, კვე ბის პრო დუქ ტე ბის 
შეს ყიდ ვე ბი სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის სფე რო ში აღე მა ტე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე-
ბუ ლი წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს და ხელს უწყ ობს ეკო ნო მი კის და მო კი დე ბუ-
ლე ბას იმ პორ ტზე. 

„საერთაშირისო ტურიზმის განვითარების“ ზეგავლენის ძირითადი 
მიმართულებები

„საერთაშორისო ტურიზმის“ გან ვი თა რე ბის ზე გავ ლე ნა ქვეყ ნის სექ-
ტო რულ ეკო ნო მი კა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი თა ვად ამ 
დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნე ზე, სა ბაზ რო ორი ენ ტა ცი ა ზე, მის როლ ზე 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში და მრა ვალ სხვა ფაქ ტორ ზე. ამ გა რე მო ე ბე ბა თა შო-
რის ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ დარ გის ე.წ. “ბალანსზე“ (საქ სტა ტი2018. 
89-102). ამ ტერ მინ ში, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
დე პარ ტა მენ ტის მი ერ, იგუ ლის ხმე ბა წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბით ქვეყ ნის 
მოთხ ოვ ნე ბის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის დო ნე (იხ. ცხრი ლი 1). მი სი სა ზო-
მია ე.წ. „თვითუზრონველყოფის მაჩვენებელი“, რომელიც გამოითვლება 
შემდეგი ფორმულით: 

S%= P/(P+I-E), სადაც
S% - თვითუზრუნველყოფის კოეფიცინტია პროცენტულ მაჩვენებელში;
P - წარმოების მოცულობა;
I - იმპორტის მოცულობა;
E - ექსპორტის მოცულობა.
ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა ანა ლიზ მა შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და აღ ნიშ ნუ-

ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე და რე ბა ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის მოთხ ოვ ნებ თან. ამით, 
ვლინ დე ბა ტუ რიზ მის ზე გავ ლე ნის მო სა ლოდ ნე ლი და დე ბი თი თუ უარ ყო-
ფი თი შე დე გე ბი. შე ფა სე ბის კა ტე გო რი ე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ცხრილ ში (იხ. 
ცხრი ლი 1).

ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბუ ლი დარ გე ბი, რომ ლის მი მარ თაც „თვით-
უზრუნველყოფის დონის“ მაჩვენებლები არ არის გაანგარიშებული, გა-
ვაანალიზეთ მათი საგარეო ვაჭრობის მონაცემების გამოყენებით, რო-
გორც იმავე შეფასების მიღების ალტერნატიული საშუალება (საქსტატი 
2018 89-102) .(იხ. ცხრილი 2)

ბუნებრივია, რომ ტურიზმის განვითარება შექმნის ყველა მასთან 
დაკავშირებული დარგის „განვითარების სტიმულირების“ პი რო ბებს. მი სი 
გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ან ად გილ ზე წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბით 
ან იმ პორ ტის გაზ რდის მეშ ვე ო ბით.
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მო ცე მუ ლი კვლე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის, მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი გან-
ვა ზო გა დეთ 4 ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბა ში. ესე ნი ა, ტუ რიზ მთან და კავ ში რე-
ბუ ლი დარ გე ბის „განვითრების სტიმულირება“, „ალტერნატიული „უხილავი
ექსპორტის“ ბაზრის შექმნა/განვითრება“, „ტურიზმზე და იმპორტზე და-
მოკიდებულების გაზრდა“ და „იმპორტის ჩანაცვლება“.

სასურსათო ბალანსი

წყარო: გამოყენებულია საქსტატის მონაცემები - სასურსათო ბალანსები 2018
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ტურიზმის მომსახურებაზე ორიენტირებული პროდუქტების საგარეო ვაჭრობის 
ბალანსი

წყარო: გამოყენებული მონაცემები საქსტატის ანგარიშებიდან - საგარეო ვაჭრობა 2019

ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზის შე დე გად, გა მოვ ყოფთ ტუ რიზ მის გან ვი თა რე-
ბის შემ დეგ მო სა ლოდ ნელ სცე ნა რებს.

სა ექ სპორ ტო წარ მო ე ბე ბის „შემდგომი განვითარების სტიმულირება“ 
და მათთვის „ალტერნატიული „უხილავი საექსპორტო“ ბაზრის განვითარება 
მოსალოდნელია ალკოჰოლის სასმელების ნაწარმის, ასევე ცხვრის და 
თხის ხორ ცის პრო დუქ ტე ბის მი მართ (იხ. ცხრილ N 1). მას შე იძ ლე ბა და-
ე მა ტოს ისე თი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა, რო გო რი ცა ა: წყლე ბი, მი ნე რა-
ლუ რი და გა ზი ა ნი; კა კა ლი და თხი ლი; ახა ლი ან ხმე ლი ხი ლის წარ მო ე ბის 
რა მო დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა; სა ნე ლებ ლე ბი; წვე ნე ბი და სხვა უალ კო ჰო ლო 
სას მე ლე ბი (იხ. ცხრი ლი N 2). ამ დარ გებს აქვთ, ან გა აჩ ნი ათ სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლი და ტუ რიზ მმა შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლოს მხო ლოდ „დამხმარე“ 
ფუნქციების როლი.

იმპორტის მნიშვნელოვანი ან ნაწილობრივი ჩანაცვლება მოსალოდნელია 
ისე თი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ში, რო გო რი ცა ა: რძე და რძის პრო დუქ ტე-
ბი, ხორ ცის სა ხე ე ბი, სი მინ დი, ბოს ტნე უ ლი, შა ქა რი და მი სი ნა ირ სა ხე ო-
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ბე ბი; ტკბი ლე უ ლი და სა კონ დიტ რო ნა წარ მი; სა წებ ლე ბი, ჯე მე ბი და სხვა.
ამ დარ გე ბის ნა წარმს დღე ი სათ ვის არ გა აჩ ნი ათ გა მოკ ვე თი ლი სა ექ სპორ-
ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბი და მა თი გან ვით რე ბის პო ტენ ცი ა ლი იზღ უ დე ბა ად-
გი ლობ რი ვი ბაზ რით, ტუ რის ტთა მოთხ ოვ ნე ბის ჩათ ვლით. ამ დე ნად, ამ
სფე რო ში გა ფარ თო ვე ბის პერ სპექ ტი ვა მო ი აზ რე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო
ბიზ ნე სის ხარ ჯზე. ამას თან ბუ ნებ რი ვი ა, რომ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია
უნ და იყოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე. მა თი სა ექ პსორ-
ტო ფუქ ნცი ე ბის გან ვით რე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ მთე ლი რი გი
რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, რო გო რი ცაა ხა რის ხის ამაღ ლე ბა,
სტან დარ ტე ბის ფარ თე სპექ ტრის და ნერ გვა, წარ მო ე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა,
და სავ ლე თის ბა ზარ ზე დამ კვიდ რე ბა და სხვა, რაც უფ რო ხან გრძი ვი პე რი-
ო დის ამო ცა ნად მიგ ვაჩ ნი ა.

კვე ბის და სას მე ლე ბის სხვა კე ტე გო რი ებ თან და კავ ში რე ბით, ტუ რიზ-
მის განვითარება გამოიწვევს იმპორტის მოცულობის მატებას, თანაც მის
პრიორიტეტულ დამოკიდებულებას ქვეყნის ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე. ეს სცე ნა რი
არ უნ და შე ფას დეს აპ რი ო რუ ლად უარ ყო ფით მი მარ თუ ლე ბად და უნ და იქ-
ნას გან ხი ლუ ლი ტუ რიზ მის მეშ ვე ო ბით ქვე ყა ნა ში ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბის
და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის ერ თობ ლი ვი
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

დასკვნა

ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი, ჩვე ნი აზ რით, ადას ტუ რებს არ სე ბულ მო საზ-
რე ბას, რომ ტურ ზმის ინ დუტ რი ის გან ვი თა რე ბა არა ერ თმნიშ ვნე ლო ვან
ზე გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის ან რე გი ო ნის დარ გობ რივ ეკო ნო მი კა ზე. მო-
ცე მულ კვლე ვა ში ეს ვლინ დე ბა სა ქარ თვე ლოს კვე ბი სა და სას მე ლე ბის
ინ დუს ტრი ის მა გა ლით ზე. ამ გავ ლე ნის შე დე გე ბი მრა ვალ ფაქ ტორ ზეა და-
მო კი დე ბუ ლი, მათ შო რის რა ცი ო ნა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ის და-
გეგ მვა ზე და გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე.

ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში უნ-
და გა ნი ხი ლე ბო დეს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის რა ცი ო ნა ლუ რი დი ვერ სი ფი ცი-
რე ბის კონ ტექ სტში. ამი სათ ვის, ყუ რადღ ე ბას ვა მახ ვი ლებთ ქვე მოთ მოყ-
ვა ნილ რა მო დე ნი მე მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბა ზე, რო გო რი ცა ა:

 ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის „უხილავი ექსპორტის“ შემოსავლე ბის გა-
მო ყე ნე ბა ქვეყ ნის იმ დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის,
რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ ან შე უძ ლი ათ შე ი ძი ნონ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი.
შე სა ბა მი სად, სტი მუ ლი რე ბის ეფექ ტი არ უნ და გავ რცელ დეს ტუ რიზ მთან
და კავ ში რე ბულ ყვე ლა წარ მო ე ბა ზე;

 ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა იმ სა წარ მო ე-
ბის გა სან ვი თა რებ ლად, რომ ლე ბიც აწარ ნმო ე ბენ იმ პორ ტის შემ ცვლელ
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პრო დუქ ტებს და რომ ლებ ზეც არ სე ბობს მოთხ ოვ ნა, რო გორც ტუ რიზ მის 
სექ ტორ ში, ისე ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე. ეს სცე ნა რი ძი რი თა დად ვრცელ დე-
ბა შე სა ბა მის მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ზე.

ამას თან, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, არა რა ცი ო ნა-
ლუ რად მიგ ვაჩ ნია სა კუთ რივ ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის შეზღ-
უდ ვა, რად გან გა მოწ ვე ვა არა ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბა ში ა, 
არა მედ მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის არა რა ცი ო ნა ლურ გა მო ყე ნე ბა ში. ტუ რიზ-
მი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, წარ მო ად გენს და საქ მე ბის ერ თა დერთ ან ერ თ-ერთ 
იშ ვი ათ სექ ტორს, გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კუ რად დეპ რე სი რე ბულ რე გი-
ო ნებ ში. ასე ვე იგი არის შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის, სა გა რეო ვაჭ  რო ბის და ბა-
ლან სე ბის, უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის მო ზიდ ვის ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა.
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 The tourism industry in Georgia is one of the leading sectors of the coun-
try’s economy. This is due to its high tourism potential as well as the country’s 
still emerging economy. It outlines the needs to research the rationalization of 
the tourism impact on the sectoral economy. In this regard, the food and bev-
erage sector deserves special attention as the most important supplier of the 
tourism industry. 

 The specific goal of our research is to reveal the expected impacts of the 
development of international tourism in Georgia on its food and beverage indus-
try. For this we used the o cial statistics related to the expenditures of foreign 
tourists, including data on “food and beverage” (F&B) and “accommodations”. 
For the purpose of this research, we have modified the classification through the 
integration of the tourists’ expenditures on F&B with the share of expenditures 
spent by the accommodations on the same products. This adjustment exposed 
an additional over 70 million USD. The research was followed by the comparative 
analysis of the revealed F&B expenditures in relations to the domestic produc-
tion and international trade balance of these products.

 The study revealed three main areas of expected influence: further pro-
motion of export-oriented manufacturers; promotion of the import-substituting 
SME; and raising demand on imported items which are not and/or cannot be 
produced locally. 

 The proposed general conclusion is the use of the tourism industry’s ad-
vantages for further promotion of underlined export-oriented sectors, as well 
as for supporting the import-substituting SME production. In the meantime, we 
consider it irrational to limit tourism development in order to reduce the import 
reliance of the country’s economy, as the challenge is not in the development of 
the tourism industry, but in the irrational use of its advantages.

Keywords: Tourism; expenaditures; impact on economy; food and beverage 
industry; sectoral economy.
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