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ტურისტული დანიშნულების ადგილის სტრატეგიული დაგეგმვის  
სისტემური ასპექტები 

ხოხობაია მერაბ 
ეკონომიკის დოქტორი, 

თსუ-ის ასისტენტ პროფესორი 

ტურისტული დანიשნულების ადგილის განვითარება დაკავשირებულია საკმაოდ რთულ ოპერა-
ციულ ფაზებთან. რომელიც მოითხოვს, ერთი მხრივ, პოლიტიკის שემუשავებას და שესაბამისი 
დეტერმინანტების გაანალიზებას, ხოლო მეორე მხრივ, ლოგიკური კონცეპტუალური ჩარჩოს 
მომზადებას, რომელიც უზრუნველყოფს ტურისტული დანიשნულების ადგილის მდგრად გან-
ვითრებას. ცხადია, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის ფრაგმენტული ბუნებიდან გამომდინარე საჭი-
როა ტურისტული დანიשნულების ადგილის სისტემური ანალიზი. ტურიზმის ინდუსტრიაשი არ-
სებული თანამედროვე ტენდენციები აქტუალურს ხდის გაანალიზდეს ტურისტული დანიשნუ-
ლების ადგილის ადაპტაციის უნარი ცვალებად გარემოსთან. ცვლილებები, ფაქტობრივად, გახ-
და ბუნებრივი ფენომენი რომელიც მჭიდროდ არის დაკავשირებული უწყვეტობასთან. שესაბამი-
სად, ამ თვალსაზრისით ტურიზმის ინდუსტრიის და ტურისტული დანიשნულების ადგილის რო-
გორც სისტემის שეფასებას აქვს განსაკუთრებული მნიשვნელობა. სტატიაשი გაანალიზებულია 
ტურისტული დანიשნულების ადგილის განვითარების პოლიტიკის კონცეპტუალური და სისტე-
მური ასპექტები. ყურადღება გამახვილებულია დინამიკური სისტემის שესწავლის მნიשვნელო-
ბაზე, რომელიც საשუალებას გვაძლევს სიღრმისეულად გავაანალიზოთ ტურისტული დანიשნუ-
ლების ადგილის განვითარების დეტერმინანტები და მასზე მოქმედი ფაქტორები. 

საკვანძო სიტყვები: ტურისტული დანიשნულების ადგილი, სტრატეგიული დაგეგმვა, სისტე-
მის დინამიკურობა, ცვლილებების მართვა, კონკურენტუნარიანობა 

სამეცნიერო ლიტერატურაשი ტურისტული დანიשნულების ადგილის სხვადასხვა ტიპის გან-
მარტება არსებობს. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით ტურისტული დანიשნულების 
ადგილი ფიზიკური სივრცეა, რომელשიც ხდება ტურისტული სერვისების მიწოდება. მას გააჩნია 
ადმინისტრაციული საზღვრები და მოიცავს სხვადასხვა ტიპის ატრაქციებს. ამავე განმარტების 
მიხედვით ტურისტული დანიשნულების ადგილი წარმოადგენს სისტემას, რომელשიც ჩართულია 
სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფი. მაგალითად, ადგილობრივი რეზიდენტები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კერძო და საჯარო სექტორის ორგანიზაციები და ა.1ש რიჩი და კრაუჩი (Ritchie 
and Crouch) გამოყოფს ტურისტული დანიשნულების ადგილის სხვადასხვა ტიპებს: ქვეყანა, მაკრო 
რეგიონი, ადმინისტრაციული ერთეული (მუნიციპალიტეტი), ქალაქი, უნიკალური მახასიათებლე-
ბის ან სტატუსის მქონე ადგილი (ეროვნული პარკი, დაცული ტერიტორია) [17, გვ. 108]. როგორც 
განმარტებებიდან ჩანს, ტურისტული დანიשნულების ადგილი სივრცითი თვალსაზრისით, რთული 
სისტემაა, თუმცა, მხოლოდ გეოგრაფიული მახასიათებლების שესწავლა არ არის საკმარისი პოლი-
ტიკის დაგეგმვისა და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებისათვის. მას გააჩნია საკმაოდ 
რთული რელიეფი სოციალური და კულტურული გარემოს თვალსაზრისითაც. გარდა ამისა, მისი 
დინამიკური ხასიათიდან გამომდინარე დაგეგმვის პროცესשი უნდა გავითვალისწინოთ როგორც 
 .იდა, ასევე გარე ფაქტორებიש

ტურისტული დანიשნულების ადგილის ეფექტიანი მართვისათვის აუცილებელია გარკვეული 
გარემოებების არსებობა, რომელიც საשუალებას გვაძლევს მივიღოთ ეფექტიანი გადაწყვეტილე-
ბები. პირველი, მკაფიოდ უნდა იყოს გამოკვეთილი ტურისტული დანიשნულების ადგილის საზღ-
ვრები [2, გვ.370]. ეს საკითხი მნიשვნელოვანია, რადგან ნათელი უნდა იყოს რა სივრცეשი გვიწევს 
გადაწყვეტილებების მიღება. მეორე, მას უნდა ქონდეს გარკვეული უნიკალური მახასიათებლები, 
რომელიც იქნება ერთგვარი ვექტორი ტურისტებისათვის მოგზაურობის მოტივაციის თვალსაზ-
რისით. აღნიשნული საკითხი მნიשვნელოვანია ტურისტული დანიשნულების ადგილის ცნობადობის 
კუთხითაც. მესამე, საჭიროა ეფექტიანი კომუნიკაცია სხვადასხვა სტეიქჰოლდერებს שორის, რო-
მელიც წარმოადგენს წინაპირობას ტურისტული დანიשნულების ადგილის გრძელვადიან დინამიკა-
 .ი განვითარების თვალსაზრისით [11, გვ.1]ש

თეორიული და პრაქტიკული კუთხით, ტურისტული დანიשნულების ადგილის პოლიტიკის 
ფორმულირების პროცესი მოიცავს ეტაპებს, როდესაც ხდება პოლიტიკის სტრუქტურის ფორმი-
რება და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა [5, გვ.987]. ფორმულირების პროცესი დინამიკურია, 
ამიტომ მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად საჭიროა სხვადასხვა მიდგომების და მეთოდების გამო-
ყენება. ასევე, აუცილებელია პოლიტიკა განვიხილოთ როგორც ერთიანი სისტემის שემადგენელი 
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ნაწილი [3, გვ.11]. პოლიტიკის ფარგლებשი უნდა მოხდეს ფილოსოფიის, ტურიზმის განვითარების 
ხედვების ჩამოყალიბება, ვინაიდან თითოეულ დანიשნულების ადგილის გაანია უნიკალური გენე-
ტიკური კოდი, שესაბამისად მისი განვითარების დეტერმინანტები არის კონკრეტული და განსხვა-
ვებული. ფილოსოფია წარმოადგენს, ქცევის, שეხედულებების, რწმენის ან ტრადიციების ერთობ-
ლიობას, რომელიც გააჩნია ტურისტულ დანიשნულების ადგილს [4, გვ.335]. 

ფილოსოფიური მიდგომა საשუალებას გვაძლევს სიღრმისეულად שევხედოთ მიმდინარე პრო-
ცესებს, რაც მთავარია ის წარმოადგენს ერთგვარ იდეოლოგიურ და ფუნდამენტურ ბაზისს, რომ-
ლის საფუძველზე უნდა მოხდეს კონკრეტული ხედვების ჩამოყალიბება. სწორედ ამიტომ, მსოფ-
ლიოשი არსებული წარმატებული მოდელების განხილვისას ან პრაქტიკაשი იმპლემენტაციისას უნ-
და გავითვალისწინოთ ის გარემო პირობები, რომელიც არსებობს კონკრეტულ სოციუმשი [7, 
გვ.645]. ეს აისახება სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა ფაქტორებשი. თითოეული მო-
დელის წარმატებით დანერგვისათვის აუცილებელია აღნიשნულ ფაქტორებთან მათი ადაპტაცია, 
მხოლოდ ამ שემთხვევაשი שესაძლოა გახდეს მოდელი წარმატებული [15, გვ.153-156]. ფილოსოფი-
ებს აქვთ პრაქტიკული თვალსაზრისითაც გარკვეული უპირატესობები, რადგან ისინი გვთავაზო-
ბენ როგორც მოვლენების აღწერილობას, ასევე საკითხების გადაჭრის კონკრეტულ გზებს. 

გოლდნერი და ბრენტ რიტჩი, (Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie) ტურიზმის პოლიტიკის 
ფორმულირების პროცესשი გამოყოფენ שემდეგ ფაზებს: 1. დეფინიციის; 2. ანალიტიკური; 3. საო-
პერაციო; 4. დანერგვის ფაზა. დეფინიციის ფაზა საწყისი ეტაპია, რომლის ფარგლებשი ხდება ტუ-
რისტული დანიשნულების ადგილის სისტემის განსაზღვრა, ფილოსოფიის, ხედვების, მიზნების ჩა-
მოყალიბება და שემზღუდავი ფაქტორების გაანალიზება. ანალიტიკური ფაზის მიზანია ხედვები-
დან და მიზნებიდან გამომდინარე მიღებული გადაწყვეტილებების שესახებ ინფორმაციის שეგრო-
ვება და שეფასება. იგი שედგება მიწოდებაზე ორიენტირებული მუხლებისაგან: שიდა ანალიზი, 
რომლის ფარგლებשი მიმდინარეობს არსებული პოლიტიკის და პროგრამების მიმოხილვა, რესურ-
სების שეფასება და აუდიტი, სტრატეგიული გავლენის ანალიზი და მოთხოვნაზე ორიენტირებული 
მუხლებისგან, სადაც გამოიყოფა მიმდინარე და საბოლოო მოთხოვნის ანალიზი, როგორც მაკრო, 
ასევე მიკრო დონეზე [4, გვ.339]. 

ანალიტიკური სამუשაოების שემდეგ, ოპერაციულ ფაზაשი უნდა მოხდეს ანალიზის საფუძველ-
ზე უკვე მიღებული სტრატეგიული მიზნების იდენტიფიკაცია, მათი გამოყენება როგორც მოთხოვ-
ნის, ასევე მიწოდების კუთხით. ამავე ეტაპზე ხორციელდება პოლიტიკასთან, პროგრამებთან და-
კავשირებით რეკომენდაციების שემუשავება. ასევე, საპასუხისმგებლო და გადამწყვეტი ეტაპია იმ-
პლემენტაციის ფაზა, რომლის ფარგლებשი ხდება, ტურისტული დანიשნულების ადგილის განვითა-
რების და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებისათვის სტრატეგიების პრაქტიკაשი დანერგვა. 
წარმატების მისაღწევად საჭიროა უფლებების და პასუხისმგებლობების დელეგირება, რაც გაა-
მარტივებს მმართველობითი კუთხით პროცესებს [6, გვ.14]. იმავე ეტაპზე უნდა განხორციელდეს 
კონკრეტული პროგრამების მხარდასაჭერად ფინანსური რესურსების მოძიება. წარმატება, ასევე 
დამოკიდებულია ადაპტირებული კონტროლის მექანიზმების שემუשავებაზე, რაც გულისხმობს שე-
საბამისი ინსტრუმენტების და მეთოდების დანერგვის აუცილებლობას, რომელიც საשუალებას 
მოგვცემს დროის კონკრეტულ ეტაპზე მოვახდინოთ პროცესების მონიტორინგი და კონტროლი [4, 
გვ.340-342]. 

მთლიანობაשი, სტრატეგიული დაგეგმვის და განვითარების პროცესის ამოცანა კონკურენტუ-
ლი ტურისტული დანიשნულების ადგილის ფორმირებაა, რომელ სივრცეשიც თითოეულმა მონაწი-
ლემ უნდა მიიღოს გარკვეული სარგებელი. სტრატეგიული განვითარების პროცესი თვისებრივად 
ორიენტირებულია ცვლილებების განხორცილებაზე, ტრანსფორმაციაზე. რაც მოიცავს ტურის-
ტული დანიשნულების ადგილის არსებულიდან სასურველ მდგომარეობაשი გადაყვანის პროცესს 
[12, გვ.519]. სტრატეგიული დაგეგმვის თვისებრივი და ორგანიზაციული ხასიათიდან გამომდინარე 
აუცილებელია კომბინირებული მიდგომების გამოყენება. რასაც განაპირობებს სისტემის დინამი-
კური ხასიათი. თუ ჩვენ განვიხილავთ სტატიკურ ტურისტულ დანიשნულების ადგილს, მაשინ არ 
არსებობს ობიექტური აუცილებლობა გავაანალიზოთ გრძელვადიანი განვითრების שესაძლო სცე-
ნარები. რადგან სტატიკურ სისტემაשი ადვილად პროგნოზირებადი გამოა, שესაბამისად ამ სისტე-
მაשი ცვლილებების განხორციელება ნაკლებად აქტუალურია. აღნიשნული მაგალითისგან განსხვა-
ვებით, ჩვენი კვლევის ობიექტი დინამიკური სისტემაა, რომელשიც ინსტიტუციებს, სუბიექტებს, 
ირიბად ჩართულ აქტორებს მოქმედებებისკენ სხვადასხვა ფაქტორები უბიძგებს. როგორიცაა, ბა-
ზარზე ახალი საქონელი და მომსახურება, მოთხოვნის ცვლილება, ტექნოლოგიური ცვლილებები, 
საკანონმდებლო რეგულაციები და ა.ש. [16, გვ.151-152]. ტურისტული დანიשნულების ადგილის 
წარმატებული პოზიციების დაკავება დაკავשირებულია მათ უნარზე, რამდენად שეუძლიათ ოპერი-
რება სწრაფად ცვალებად გარემო პირობებשი. ამისათვის საჭიროა სტრატეგიების שემუשავება, 
რომელთა საფუძველზეც უნდა მოხდეს მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. 

 

სქემა. 1 ტურისტული დანიשნულების ადგილის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი 
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ტურისტული დანიשნულების ადგილის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი მოიცავს განსხვა-
ვებულ ოპერაციულ ფაზებს. თუმცა, საწყის ეტაპზე ტურისტული დანიשნულების ადგილის მახა-
სიათებლების და ელემენტების მიხედვით საჭიროა გარკვეული ლოგიკური ჩარჩოს მომზადება, 
რომელიც დაგვეხმარება განვითარების სქემების და ოპერაციული საკითხების დაზუსტებაשი (იხ. 
სქემა 1). საწყის ეტაპზე მნიשვნელოვანია ტურისტული დანიשნულების ადგილის სისტემური שეფა-
სება, რომელשიც იგულისხმება როგორც שიდა, ასევე, გარე ფაქტორები. ამ ნაწილשი უნდა გამოვ-
ლინდეს ყველა ის ელემენტი და დეტერმინანტი, რომელიც გავლენას ახდენს ტურისტულ დანიש-
ნულების ადგილზე. რაც שეეხება ხედვას, იგი წარმოადგენს კონკრეტულ ბაზისს, რომელსაც ეყ-
რდნობა სხვა ელემენტები. უნდა აღინიשნოს, რომ ხედვებთან დაკავשირებული ელემენტები ცალკე 
კომპონენტებია. ტურისტული დანიשნულების ადგილის სპეციფიკიდან გამომდინარე იგი שეიძლება 
იყოს სხვადასხვა. ხედვების საფუძველზე ხდება განვითარების მიზნების ჩამოყალიბება, რომელიც 
ფაქტობრივად წარმოადგენს საოპერაციო ფაზას. მიზნების ეფექტიანად მიღწევისათვის שეგვიძ-
ლია שევიმუשავოთ დროის გეგმა-გრაფიკები, ასევე ინსტრუმენტები და მეთოდები, რომელიც სა-
 ევაფასოთ ოპერაციული ფაზები [4, გვ.337]. უნდაש უალებას მოგვცემს გავაკონტროლოთ დაש
აღინიשნოს, რომ მთელი ციკლის ყველა ეტაპზე აუცილებელია საზოგადოებრივი უკუკავשირების 
მიღება და სხვადასხვა სტეიქჰოლდერებთან ეფექტიანი კომუნიკაცია. რომელიც საשუალებას 
გვაძლევს სიღრმისეულად שევისწავლოთ ყველა პრობლემა და აქტიური ჩართულობით მოვახდი-
ნოთ მათი გადაჭრის გზების ძიება. რაც שეეხება პროექტებს და პროგრამებს, წინა ეტაპების გათ-
ვალისწინებით უნდა მოხდეს დაკონკრეტება თუ რა მიმართულებების განვითრება არის პერსპექ-
ტიული ტურისტული დანიשნულების ადგილის პოტენციალის გათვალისწინებით. ცხადია, რომ ამ 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭიროა კვლევითი სამუשაოების ჩატარება, რომელשიც უნდა 
ჩაერთოს სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტები [9, გვ.22]. ზემოთ მოცემული ჩარჩოს მი-
ხედვით, ფინალურ ფაზაשი უნდა მომზადდეს კონკრეტული პროექტები, რომელשიც დეტალურად 
უნდა გაიწეროს როგორც ფინანსური მაჩვენებლები, ასევე სავარაუდო שედეგები. უნდა აღინიש-
ნოს, რომ მოცემული სტრატეგიული განვითარების ჩარჩო ვერ იქნება უნივერსალური ყველა ტი-
პის ტურისტული დანიשნულების ადგილისათვის. 

იმისათვის, რომ მივიღოთ უფრო ვრცელი სურათი სტრატეგიული განვითარების თვალსაზრი-
სით, მნიשვნელოვანია שემდეგი საკითხების გათვალისწინება: 1. ტურისტული დანიשნულების ად-
გილის ღირებულებების ჯაჭვის გაანალიზება (Value Chain for a Destination); 2. უשუალოდ ტურიზ-
მის ინდუსტრიის სიღრმისეული שესწავლა და იმ საკითხების იდენტიფიკაცია რომელიც გავლენას 
ახდენს მის განვითარებაზე. ტურისტულმა დანიשნულების ადგილმა მისი მახასიათებლების გათ-
ვალისწინებით უნდა שექმნას გარკვეული ღირებულებები. აღნიשნული ღირებულებები იქმნება ერ-
თი მხრივ, ტურისტული დანიשნულების ადგილის უნიკალური მახასიათებლების მიხედვით, ხოლო 
მეორე მხრივ, ტურისტების სამოგზაურო გამოცდილებით. ღირებულებათა ჯაჭვი მოიცავს: 1. 
მოგზაურობამდე აქტივობებს (ინფორმაცია, დაჯავשნა, გამგზავრება); 2. მოგზაურობის პრო-
ცესשი აქტივობებს (კვება, განთავსება, ტრანსპორტირება, გართობა, სუვენირების שეძენა). ამ 
პროცესის ფინალური ეტაპი გამგზავრებაა, რომელიც უკვე დაკავשირებულია გარკვეულ გამოც-



 502

დილებებთან [8, გვ.185]. აქედან გამომდინარე, მოგზაურობის שემდეგ არსებული მდგომარეობის 
-ი განსაკუთრებუשვნელოვანი. ღირებულებათა ჯაჭვის ჩამოყალიბებაשეფასება არის ძალიან მნიש
ლი როლი აკისრიათ როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის ორგანიზაციებს. ამიტომ, ანალი-
ზის პროცესשი უნდა გავითვალისწინოთ ტურისტულ დანიשნულების ადგილზე მოქმედი აქტორე-
ბის ქცევა და უნდა მოვახდინოთ არსებული სერვისების, ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის ობი-
ექტურად שეფასება. რაც მნიשვნელოვანი დეტერმინანტია ტურისტული დანიשნულების ადგილის 
კონკურენტუნარიანობის שეფასების თვალსაზრისით [11, გვ. 18]. 

სისტემური ანალიზისათვის აუცილებელია უשუალოდ ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების 
ტენდენციების გაგება. ბუნებრივია, ტურისტული დანიשნულების ადგილი ტურიზმის ინდუსტრიის 
გარეשე არ არსებობს. שესაბამისად, მნიשვნელოვანია მოვახდინოთ იმ ძალების იდენტიფიკაცია, 
რაც საბოლოო ანგარიשით, განაპირობებს ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობას. ტურიზმის ინ-
დუსტრიის კონკურენტუნარიანობა გავლენას ახდენს ტურისტული დანიשნულების ადგილის გან-
ვითარების ინდიკატორებზე (שემოსავლები, გადასახადები, სამუשაო ადგილოები და ა.ש) ამ თვალ-
საზრისით საინტერესოა მაიკლ პორტერის მიერ (Michael E. Porter) ჩამოყალიბებული שეხედულე-
ბები რომელიც დაკავשირებულია ინდუსტრიის სტრუქტურულ ანალიზთან, ინვესტიციების გან-
ხორციელების שესაძლებლობებთან და პროგნოზებთან კონკურენტული სტრატეგიების שემუשავე-
ბის თვალსაზრისით. שეიძლება ითქვას, რომ სამეცნიერო ლიტერატურაשი ტურიზმის ინდუსტრიის 
და ტურისტული დანიשნულების ადგილის განვითარების კონტექსტשი წარმატებით არის ადაპტი-
რებული პორტერისეული მოსაზრებები და მოდელები. პორტერი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ნე-
ბისმიერი ინდუსტრია ფუნქციონირებას იწყებს საწყისი სტრუქტურით (Initial Structure), იგი წარ-
მოადგენს ინდუსტრიის ტექნიკური და ეკონომიკური მახასიათებლების שედეგს. ევოლუციის პრო-
ცესის მიზანია გამოკვეთოს ინდუსტრიის პოტენციური სტრუქტურა (Potential Structure). თანა-
მედროვე ტექნოლოგიების, მომხმარებლების ქცევის, პროდუქტის მახასიათებლების, ინოვაციე-
ბის, მარკეტინგული ღონისძიებების გავლენით ინდუსტრიამ שესაძლებელია მიიღოს სხვადასხვა 
სტრუქტურული სახე. ტურიზმის ინდუსტრიის სტრუქტურაზე რამოდენიმე ფაქტორი ახდენს გავ-
ლენას, რომელიც საინტერესოა ტურისტული დანიשნულების ადგილის კონტექსტשი. ეს ფაქტორე-
ბია: გრძელვადიან დინამიკაשი ზრდა, მომხმარებელთა სეგმენტის ცვლილება, მომხმარებლების 
ცოდნა, გამოცდილების დაგროვება, მასשტაბის ზრდა, ცვლილება ხარჯებשი და ვალუტის კურსשი, 
ინოვაციები პროდუქტსა და მარკეტინგשი, ცვლილებები მომიჯნავე ინდუსტრიებשი [14, გვ.164]. 

გრძელვადიან დინამიკაשი ინდუსტრიის ზრდაზე გავლენას ახდენს დემოგრაფიული ფაქტო-
რები. აღნიשნულ ფაქტორებשი გამოიყოფა שემდეგი მახასიათებლები: ასაკი, სქესი, שემოსავლები, 
განათლება, ოჯახის სიდიდე, რელიგია და სხვა. ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია თითოე-
ული ფაქტორისადმი მაღალი სენსიტიურობით გამოირჩევა. ინდუსტრიული პროდუქტების მოთხ-
ოვნაზე, ასევე გავლენას ახდენს ცხოვრების שეცვლილი სტილი, გემოვნება, ფასეულობები. ინ-
ფორმაციული საზოგადოების პირობებשი აღნიשნული ტენდენცია ნამდვილად שეინიשნება, მათ שო-
რის ტურიზმის ინდუსტრიაשი. დღეს ტურისტს უფრო მეტად აინტერესებს ავთენტურის ძიება, ბუ-
ნებისადმი მეტი პასუხისმგებლობით მიდგომა, კულტურული ფასეულობები, რაც שექმნა კონკრე-
ტულმა საზოგადოებამ არსებობის მანძილზე [13, გვ.80-88]. ჯანსაღი ცხოვრების სტილი, ასევე 
წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიשვნელოვან ტენდენციას, რაც პირდაპირ ან ირიბად აისახება თავისუ-
ფალი დროის გატარების, არდადეგების სტილისტურ მახასიათებლებზე [17, გვ.58-69]. 

ასევე უნდა გამოიყოს მომხმარებელთა სეგმენტის ცვლილება. საზოგადოება ვითარდება, 
მომხმარებლებს ეცვლებათ მოთხოვნები, რაც שესაძლოა განპირობებული იყოს სხვადასხვა ფაქ-
ტორებით. ეს ცვლილება გრძლევადიან დინამიკაשი აუცილებლად მოახდენს გავლენას ტურისტუ-
ლი დანიשნულების ადგილის სტრუქტურაზე. ვინაიდან, ინდუსტრია ორიენტირებულია მომხმარე-
ბელთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. ცალკე უნდა გამოვყოთ, მომხმარებლების ცოდნის 
დონე კონკრეტულ პროდუქტებთან მიმართებით. მომხმარებელი, ინდუსტრიის განვითარებასთან 
ერთად, სწავლობს საქონლისა და მომსახურების მახასიათებლებს, რაც განაპირობებს გადაწყვე-
ტილების მიღების პროცესשი მათ მაღალ კვალიფიციურობას [10, გვ.221-230]. გამოცდილების 
დაგროვება – ინდუსტრიის წარმატებაზე, ასევე პოზიტიურად მოქმედებს გამოცდილების 
დაგროვება. ამ კუთხით უნდა გამოვყოთ, სადისტრიბუციო არხების გაფართოება, მარკეტინგული 
ღონისძიებები, საქონლისა და მომსახურების წარმოება, რომლის საשუალებითაც ხდება, როგორც 
ტრადიციული მოთამაשეების, ასევე ინდუსტრიის წარმოების მასשტაბების გაფართოება. რაც 
გარკვეულწილად უბიძგებს მწარმოებლებს, ერთი მხრივ, აწარმოონ უფრო მეტი, ხოლო, მეორე 
მხრივ, მომხმარებლებს მოიხმარონ უფრო მეტი საქონელი და მომსახურება. წარმოების მასשტა-
ბის ზრდა ან שემცირება – ზრდადი ინდუსტრიის პირობებשი, დინამიკაשი שესაძლებელია გაფარ-
თოვდეს მისი მთლიანი მასשტაბი. პორტერი აღნიשნავს, რომ აბსოლუტური ზრდა განპირობებუ-
ლია წამყვანი ეკონომიკური სუბიექტების აქტივობით და ბაზრის წილის გაფართოებით. ინდუს-
ტრიის და ფირმების მასשტაბის გაფართოება, ბუნებრივია, გავლენას ახდენს ინდუსტრიის მთლიან 
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სტრუქტურაზე. ინოვაციები პროდუქტსა და მარკეტინგשი – ინოვაციები პროდუქტשი ერთ-ერთი 
იმ ფაქტორთაგანია, რომელიც განაპირობებს ინდუსტრიის, ფირმის წარმატებას. განსაკუთრებით, 
უნდა გამოვყოთ, ტექნოლოგიური ინოვაციები, რომლებიც გავლენას ახდენენ, როგორც წარმოე-
ბის მასשტაბზე, ასევე პროდუქციის ხარისხზე და გაყიდვებზე. პორტერის აზრით ინოვაციები שე-
საძლოა მოდიოდეს როგორც ინდუსტრიის שიგნიდან, ასევე გარედანაც. 

რაც უფრო მჭიდროა ინდუსტრიებს שორის თანამשრომლობა, მით უფრო მეტად, მაღალი სენ-
სიტიურობით მოახდენს ნებისმიერი სტრუქტურული ცვლილება მათზე გავლენას. აღსანიשნავია, 
რომ ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია დაკავשირებულია მრავალ მომიჯნავე სექტორ-
თან, როგორიცაა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, კავשირგაბმულობა, განათლება და სხვა. ინ-
დუსტრიებשი სტრუქტურულმა ცვლილებებმა שესაძლოა სტიმული მისცეს სხვა ეკონომიკურ აქ-
ტივობებს და სექტორებს [14, გვ.180]. 

ზემოთ აღნიשნულიდან გამომდინარე שეიძლება ითქვას, რომ ტურისტული დანიשნულების ად-
გილის სისტემური ანალიზი საשუალებას გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ სტრატეგიული განვითარების 
ხედვები და მიდგომები. სისტემის დინამიკურობა განაპირობებს ცვლილებების განხორციელების 
აუცილებლობას. שესაბამისად, სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესשი სასიცოცხლოდ მნიשვნელო-
ვანია ყველა აქტორის ჩართულობა და უკუკავשირების მიღება. ეფექტიანი שედეგებისათვის საჭი-
როა პოლიტიკის שემუשავება, რომლის ფარგლებשი უნდა მოხდეს კონცეპტულაური ჩარჩოს ჩამო-
ყალიბება. რომელიც უნდა გახდეს ერთგვარი ვექტორი ცვლილებების განხორციელების თვალ-
საზრისით. ბუნებრივია, თანამდეროვე ტურისტული დანიשნულების ადგილები დინამიკური სის-
ტემებია, მათი ტრანსფორმაცია გარკვეულწილად დაკავשირებულია უწყვეტობასთან. ამიტომ, 
როგორც ტურიზმის ინდუსტრიის, ასევე ტურისტული დანიשნულების ადგილის სტრატეგიული 
განვითარებისათვის აუცილებელია სისტემური, ტრანსფორმაციაზე ორიენტირებული მიდგომე-
ბის გამოყენება. 
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SYSTEMATIC ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING OF TOURIST DESTINATION 
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Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Development of a tourist destination is directly linked to the exploration of theoretical and empirical findings. 
There is emerging literature on destination development which focus on the strategic planning, sustainable 
development, marketing, considering the wide range of spectrums which determines competitiveness of the 
tourist destinations. The complexity of the tourism system and conceptual understanding of policy planning 
and development processes will be discussed in this paper. Current trends in the tourism industry make it 
relevant to analyze in depth the ability of a tourist destination to adapt to changing conditions. In fact, changes 
have become a natural phenomenon, which is closely related to continuity. Correspondingly, in this respect 
assessment of the tourism industry and tourism destination as a system is particularly important. The article 
examines the conceptual aspects of tourism destination development and provides a systematic review of 
studding dynamic system, which allows us to analyze in depth the determinants responsible for the destination 
competitiveness. 
Key words: Tourism destination, strategic planning, system dynamics, change management, competitiveness 

 


