
196

სოფლის ტურისტული ბიზნესისადმი ადგილობრივი საზოგადოების 
დამოკიდებულების გამოკვლევა (რაჭის რეგიონის მაგალითზე)

ინეზა ვაწაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი

ina.vatsadze@tsu.ge 

სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას გან სა კუთ რე ბუ
ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს რა ჭის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე
ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. სოფ ლის სა ზო გა დო ე ბას თა ვი სი მო ნა
წი ლე ო ბი თა და მხარ და ჭე რით დი დი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია 
სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ზე. სტა ტი ა ში, რა ჭის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მცხოვ რებ თა გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ
მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, ნაჩ ვე ნე ბია სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან
ვით რე ბი სად მი ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა და 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ძი რი თა დი ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი. კერ ძოდ, 
ბიზ ნე სის წარ მო ე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ცოდ ნი სა და უნარ ჩვე ვე ბის 
უკ მა რი სო ბა, ტუ რის ტთა გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ფუნ ქცი ო ნა ლუ
რი გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის მწარ
მო ე ბელ თა და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა, ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
სირ თუ ლე, ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ
ცი ის წი ლის სიმ ცი რე ტუ რის ტთა კვე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის მთლი ან მო
ცუ ლო ბა ში და სხვ.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სი, ტუ რის ტუ
ლი მომ სა ხუ რე ბა, ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტი.

შე სა ვა ლი

სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში 
წარ მო ად გენს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი-
კის აუ ცი ლე ბელ შე მად გე ნელ ნა წილს [Costa, Chalip 2005, 257-279; Dimitrovski, 
Todorovic and Valjarevic 2012, 288-297; Briedenhann and Wiekens 2004, 71-79]. სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბა და მი სი სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ო რე ბი სოფ ლის ტუ რიზმს 
გა ნი ხი ლა ვენ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო რა ი ო ნე ბი სა და მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი-
თა რე ბი სა და და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ სა შუ ა ლე ბად [Khartishvili, Muhar, Dax, 
and Khelashvili 2019, 1-20].
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სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვით რე ბის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აღი ა რე ბუ ლი იყო 
ტუ რიზ მის მსოფ ლიო ფო რუმ ზე (25 მარ ტი, 2019 წ, სე გო ვი ა, ეს პა ნე თი), რო-
მელ მაც 2020 წე ლი გა მო აცხ ა და სოფ ლის ტუ რიზ მის ხელ შეწყ ო ბის წლად.

სპე ცი ა ლის ტთა დაკ ვირ ვე ბით, სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვით რე ბის ერ თ-
ერთ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის სწრაფ ვა არა აგ რა რულ 
სა მე ურ ნეო სფე რო ში და საქ მე ბი სა კენ. მა გა ლითდ, ს. ზო ტო, ე. ქი რი ჩი და ე. 
პო პე ნა (S. Zoto, E, Qirici, E, Popena) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ დღე ი სათ ვის (2013წ) მრა ვა-
ლი ქვეყ ნის ძი რი თად პრობ ლე მას წარ მო ად გენს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ბა ლი 
პრო დუქ ტი უ ლო ბა, რაც უბიძ გებს სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას სოფ ლის ტუ რის ტუ-
ლი ბიზ ნე სის სფე რო ში და საქ მე ბი სა კენ [Zoto, Qirici, Polena 2013, 209-223].

მი უ ხე და ვად ზე მო თ აღ ნიშ ნუ ლი სა, რო გორც ირ კვე ვა, დღე ი სათ ვის ტუ-
რიზ მის, მათ შო რის, სოფ ლის ტუ რიზ მის ერ თ-ერ თი გა მოწ ვე ვა მო სახ ლე ო-
ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბაა საქ მი ა ნო ბის ამ 
სფე რო სად მი. ასე თი დას კვნა გა მო იკ ვე თა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველოს“ დაკვეთით ,,კავკასიის რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ 2016 
წელს ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე, კერ ძოდ, 2032 რეს პონ დენ-
ტის გა მო კითხ ვით დად გინ და, რომ მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 9%-ს მი აჩ ნია ტუ-
რიზ მის გან ვით რე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის წინ სვლის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო-
რად. ეს იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზა ცია საქ მი ა ნო ბის ამ სფე რო სად მი 
პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის დამ კვიდ რე ბი სათ ვის, რად გა ნაც რო გორც პ. 
ლატ კო ვა და ს. იოგ ტი (P. Latkova და C. A. Yogt) ასა ბუ თე ბენ, სოფ ლის ტუ რიზ მის 
გან ვით რე ბის სხვა დას ხვა სტა დი ა ზე დი დი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია სოფ-
ლის სა ზო გა დო ე ბას, თა ვი სი მო ნა წი ლე ო ბით და მხარ და ჭე რით [].[ Latkova, and 
Vogt 2012, 50-67].

სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლია მრა ვა ლი მხა რე 
– ტუ რის ტე ბი, ტუ რო პე რა ტო რე ბი, სა წარ მო ე ბი, ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა, 
სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ა, სა ა გენ ტო და თვით სა ხელ მწი ფო. ამ ჯგუ ფე ბის ინ-
ტე რე სე ბი, რო გორც აღ ნიშ ნა ვენ მ. ქელ ვეი და დ. გილ მო რი (M. Calwey და D. 
Gillmor) ხში რად არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან [Calwey and Gillmor 
2008, 316-337]. ამას თან, ნ. არ ჯენ ტი (N. Argent) შე ნიშ ნავს, რომ სოფ ლის ტუ-
რიზ მით და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა სხვა დას ხვაგ ვა რი ინ ტე რე სი ხში რად კონ-
ფლიქ ტის მი ზე ზი ხდე ბა [Argent 2011, 183-205]. 

ს. ვილ სო ნი (S.Wilson) და მი სი თნამ შრომ ლე ბი თვლი ან, რომ სა ზო გა დო ე-
ბა ში ტუ რიზ მი სად მი პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის დამ კვიდ რე ბით შიძ ლე ბა 
დაძ ლე უ ლი იქ ნეს ის პრობ ლე მე ბი, რაც წარ მო ი შო ბა საქ მი ა ნო ბის ამ სფე რო ში 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა შო რის [Argent 2011, 183-205].

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ სოფ-
ლის ტუ რიზ მი სად მი სა ზო გა დო ე ბის პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა ტუ რიზ მის ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ხელ შემ წყო ბი პი რო ბა ა. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მო ითხ ოვს 
ადეკ ვა ტუ რი მარ კე ტო ლო გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას, რის თვი საც აუ-
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ცი ლე ბე ლია რე ა ლუ რი ვი თა რე ბის – სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვით-
რე ბი სად მი ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მოკ ვლე ვა, 
რაც წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის ძი რი თა დი მი ზა ნი ა.

გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მის გა მოკ ვლე ვი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ სო ცი ო ლო გი-
უ რი გა მო კითხ ვის მე თო დი (პი რის პირ ინ ტერ ვი უ ი რე ბა და სა ტე ლე ფო ნო გა მო-
კითხ ვა), ჩვენ მი ერ შედ გე ნი ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის სა შუ ა ლე ბით. 
გა მო ი კითხა 174 რეს პონ დენ ტი რა ჭის სხვა დას ხვა სოფ ლი დან. 

კვლევა და მისი ძირითადი შედეგები

სოფ ლის ტუ რის რტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის სურ ვი ლი გა მო ავ ლი ნა 131 ადა-
მი ან მა (75,2%), რო მელ თა გან სა მე წარ მეო გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და მხო ლოდ 56 
სუ ბი ექტს, ანუ 42,7 %-ს. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს 
სოფ ლის ტუ რის რტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა რა ო დე ნო ბას, მათ ასა-
კობ რივ ჯგუ ფებ სა და სა მე წარ მეო გა მოც დი ლე ბას.

სოფლის ტურისტულ ბიზნესში ჩაბმის მსურველები, მათი ასაკობრივი ჯგუფები 
და სამეწარმეო გამოცდილება *

ცხრილი 1

ასაკობრივი 
ჯგუფები

მსურველები
საერთო სამეწარმეო გამოცდილების სტაჟი

არა აქვს ერთ წლამდე 1 წელზე მეტი
რაოდ. % რაოდ. % რაოდ. % რაოდ. %

18-დან 29 წლ 15 11,4 11 73,3 4 26,6 - -
30-დან 39 წლ. 36 27,5 15 41,6 13 36,1 8 22,2
40-დან 49 წლ. 38 29,0 15 39,5 8 27,0 15 39,5
50-დან 69 წლ. 30 23,0 10 33,3 4 13,3 16 53,3
70 წ. ზევით 12 9,1 5 41,6 2 16,6 5 41,6

სულ 131 100 56 31 44

*აქ და შემდგომში ცხრილები დამუშავებულია ავტორის მიერ

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, სოფ ლის ტუ რის რტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის 
მსურ ველ თა მე ტი რა ო დე ნო ბა კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია მე-2, მე-3 და მე-4 ჯგუ ფებ-
ში. ესე ნია 30-დან 69 წლის ასა კამ დე ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თა სა ერ თო რა ო დე ნო-
ბა შე ად გენს 104 კაცს (79,4%). ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გა მო კითხ ულ თა შო რის 
ძალ ზე და ბა ლია ახალ გაზ რდო ბის (18-დან 29 წლამ დე ასა კის) წი ლი (11,4%). 
მაგ რამ, ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით ვერ ვიმ სჯე ლებთ სოფ ლის ტუ რიზ მი სად მი 
ახალ გაზ რდო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, რად გა ნაც ახალ გაზ რდო ბის წი ლი მცი-
რეა და სულ უფ რო მცირ დე ბა რა ჭის მო სახ ლე ო ბის მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში.

ამა ვე ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბი აგ რეთ ვე მოწ მობს, რომ სოფ ლის ტუ რის-
ტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა შო რის არა ვი თა რი სა მე წარ მეო გა მოც დი-
ლე ბა არ აქვს 56 კაცს, ანუ 42,7%-ს. 31 კაცს, ანუ 23, 6%-ს აქვს სა მე წარ მეო 
საქ მე ში მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. ეს მო ნა ცე მე ბი იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ 
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ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა საკ მა ოდ დიდ ნა წილს არ აქვს ბიზ ნე სის წარ მო-
ე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ცოდ ნა და უნარ -ჩვე ვე ბი. ამ კონ ტი გენტს გა უ ჭირ დე-
ბა ბიზ ნე სის წარ მო ე ბა, ამი ტომ, სა ჭი რო იქ ნე ბა მა თი დატ რე ნინ გე ბა. ასე თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის სა ჭი რო ე ბა უფ რო ად რე და დას ტუ რე ბუ ლი იყო ლ. 
ხარ ტიშ ვი ლის, ა. მუ ჰა რის, ტ. დაკ სის და ი. ხე ლაშ ვი ლის მი ერ, რომ ლებ მაც სა-
ქარ თვე ლო ში სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ში ერ თ-ერთ ღო ნის ძი ე ბად მი-
იჩ ნი ეს ამ სფე რო ში და საქ მე ბულ თა სის ტე მა ტუ რი სწავ ლე ბა, სა სარ გებ ლო და 
გა ნახ ლე ბუ ლი მა სა ლე ბის მი წო დე ბა ტუ რიზ მი სა და სტუ მარ თმას პინ ძლო ბის 
ბიზ ნე სის და გეგ მვი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის სფე რო ში მა თი ინ ფორ მი რე ბი სათ-
ვის [Khartishvili, Muhar, Dax, and Khelashvili 2019, 1-20].

ბიზ ნე სის თე ო რი ა ში ცნო ბი ლი ა, რომ ამ სფე რო ში წარ მა ტე ბი სათ ვის გა-
დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მე წარ მის ფსი ქო -ე მო ცი ურ სიმ ტკი ცეს, რად-
გა ნაც აქ მო სა ლოდ ნე ლია კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის წარ მოქ მნა, რა მაც შე-
იძ ლე ბა დამ თრგუნ ვე ლად იმოქ მე დოს წა რუ მა ტებ ლის ფსი ქი კა ზე და სა ერ-
თოდ ბიზ ნე სის ბედ ზე. ამი ტომ პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც ღე ბუ ლობს ბიზ ნეს ში 
ჩაბ მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, პირ ველ რიგ ში უნ და ცდი ლობ დეს მო სა ლოდ ნე ლი 
საფ რთხე ე ბის გაც ნო ბი ე რე ბას. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, რო გორც ქარ თულ 
რე ა ლო ბა ზე თუნ დაც ზე და პი რუ ლი დაკ ვირ ვე ბა გვიჩ ვე ნებს, დი დია იმის მო-
სა ლოდ ნე ლო ბა, რომ იგი შე უ ერ თდეს იმ ხელ მო ცა რულ თა მრა ვალ რიცხ ო ვან 
არ მი ას, რომ ლე ბიც დი დი მონ დო მე ბით, ენ თუ ზი აზ მი თა და გა ბე დუ ლე ბით გა-
და ეშ ვნენ ამ მე ტად სა ინ ტე რე სო და იმა ვე დროს ძნე ლად პროგ ნო ზი რე ბად საქ-
მი ა ნო ბა ში, მაგ რამ მა ლე და ტო ვეს ას პა რე ზი.

მე-2 ცხრილ ში ილუს ტრი რე ბუ ლია სოფ ლის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის 
მსურ ველ თა ფსი ქო ლო გი უ რი მზა ო ბის თვით შე ფა სე ბის შე დე გე ბი. 

მსურველთა ფსიქოლოგიური მზაობა სოფლის ტურისრტულ ბიზნესში 
ჩაბმისათვის

ცხრილი 2

კრიტერიუმები

თვითშეფასება
დიახ არა

რაოდე-
ნობა % რაოდე-

ნობა %

გაქვთ თუ არა გაცნობიერებული ის, რომ 
ტურისტულ ბიზნესში ჩაბმა თქვენგან მოითხოვს 
ოჯახში დამკვიდრებული ცხოვრების რეჟიმის 
ნაწილობრივ შეცვლას? 109 83,2 22 16,8

შეძლებთ თუ არა მასპინძლობასთან დაკავშირებული 
დამატებითი სამუშაოსათვის დამოუკიდებლად 
თავის გართმევას? 98 74,8 33 25,2

გაქვთ თუ არა საკმარისი ემოციური სიმტკიცე 
იმისათვის, რომ გაუძლოთ სისტემატური სტუმარ-
მასპინძლობით გამოწვეულ დაძაბულობას? 125 95,4 4 4,6

გაქვთ თუ არა იმის იმედი, რომ გვერდით 
დაგიდგებათ მთელი ოჯახი? 101 77,1 30 22,9
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როგორც ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს 
(83,2%), რო მელ საც სურს სოფ ლის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მა, გაც ნო ბი ე-
რე ბუ ლი აქვს მო სა ლოდ ნე ლი სიძ ნე ლე ე ბი, ხო ლო 16,8% სრულ ყო ფი ლად ვერ 
აც ნო ბი ე რებს, რომ ბიზ ნეს ში ყოფ ნის დროს მას მო უ წევს ოჯახ ში ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლი ცხოვ რე ბის რე ჟი მის ნა წი ლობ რი ვი შეც ვლა. 

გა მო კითხ ულ თა საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბა (74,2%) დარ წმუ ნე ბუ ლი ა, 
რომ და მო უ კი დებ ლად გა არ თმევს თავს იმ სა მუ შა ოს, რაც აუ ცი ლებ ლად უნ და 
შეს რულ დეს მას პინ ძლის მი ერ სტუმ რის მომ სა ხუ რე ბის დროს. ასე თი ოპ ტი-
მიზ მი შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ორი გა რე მო ე ბით: ერ თია ის, რომ რეს პონ-
დენ ტი, რო მე ლიც ასეთ ოპ ტი მიზმს ამ ჟღავ ნებს, აპი რებს ძალ ზე მცი რე მას-
შტა ბის ბიზ ნე სის წა მოწყ ე ბას. მე ო რე მხრივ, შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, რომ მას 
კარ გად არ აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მის ტექ ნო ლო გია 
და ამი ტომ მე ტის მეტ გა ბე დუ ლე ბას იჩენს. 25, 2% არ არის დარ წმუ ნე ბუ ლი, 
რომ და მო უ კი დებ ლად გა არ თმევს თავს სიძ ნე ლე ებს..

რეს პონ დენ ტთა დი დი რა ო დე ნო ბა (95,4%) ფიქ რობს, რომ აქვთ ემო ცი უ-
რი სიმ ტკი ცე გა უძ ლონ სის ტე მა ტუ რი სტუ მარ -მას პინ ძლო ბით გა მოწ ვე ულ და-
ძა ბუ ლო ბას. ეს და მა ფიქ რე ბე ლი და ნაკ ლე ბად სან დო შე დე გია და მო ითხ ოვს 
შემ დგომ სიღ რმი სე ულ გა მოკ ვლე ვას, რად გა ნაც სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, 
რომ საქ მი ა ნო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო მას პინ ძლის შრო მა ძალ ზე სპე ცი ფი-
კუ რია და და კავ ში რე ბუ ლია ფსი ქო ლო გი ურ და ძა ბუ ლო ბას თან. სტრე სე ბი სად-
მი გამ ძლე ო ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პი რო ბაა ის, რომ შემ სრუ ლე ბე ლი კარ გად 
უნ და იყოს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მას ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის ტექ ნო ლო გი ა ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ფსი ქო ლო გი ურ სიმ ტკი ცეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი გა მო კითხ ვის შე დე გის სა ეჭ ვო ჭეშ მა რი ტე ბა სა გან გა შო არ 
არის, რად გა ნაც შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია ხარ-
ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა.

რე ა ლუ რო ბის თვალ საზ რი სით, მე ტად სა ი მე დოა მე-4 კრი ტე რი უმ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი, სა ი და ნაც ჩანს, რომ 101 (71,1%) რეს-
პონ დენტს აქვს ოჯა ხის გვერ დით დგო მის იმე დი, ხო ლო 30 რეს პონ დენტს 
(22,9%) - არა. ეს ფაქ ტი შე იძ ლე ბა იმი თაც ავ ხსნათ, რომ შე საძ ლე ბე ლია რეს-
პონ დენტს სა ერ თოდ შექ მნი ლი არ ჰქონ დეს სა კუ თა რი ოჯა ხი. 

სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სი სად მი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ზე შე იძ ლე ბა ვიმ სჯე ლოთ მათ მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი ტუ რის-
ტუ ლი პრო დუქ ტის სტრუქ ტუ რით, რაც ასა ხავს ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს. ამ სა კითხ ის გარ-
კვე ვი სათ ვის გა მო კითხ უ ლი იყო 131 რეს პო დენ ტი. შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია მე-3 
ცხრილ ში. 
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მომსახურების სავარაუდო სახეები, რომლებიც შეიძლება 
შესთავაზონ ტურისტს რაჭის სოფლებში

ცხრილი 3

მომსახურების სახეები შემსრულებელი

კაცი %
განთავსება (ღამისთევა) 131 100

კვებითი უზრუნველყოფა 125 95,4
მეგზურობა ღირსშესანიშნაობების გაცნობისას 112 85,5
მეგზურობა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 
გაცნობის მიზნით 95 72,5

მეგზურობა კვების პროდუქტების ადგილობრივი 
წარმოების გაცნობისთვის 72 55.0

დახმარება ადგილობრივი სამზარეულოს 
გაცნობისათვის 85 64.9

მეგზურობა სოკოსა და გარეული ხილის 
შეგროვების დროს 102 77.8

მეგზურობა თევზაობისას 53 40,5
მეგზურობა ნადირობისას 32 24.4
კონსულტაცია ღვინის დეგუსტაციისას 72 55.0
მეგზურობა საფეხმავლო ტურების დროს 68 52.0

მეგზურობა საცხენოსნო ტურების დროს 42 32.0

დახმარება საოჯახო წვეულებების მოწყობაში 
(დაბადების დღეები და სხვ.) 98 74.8

რო გორც მე-3 ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, ყვე ლა რეს პონ დენ ტი ფიქ-
რობს, რომ შე უძ ლია ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ძი რი თა დი ფორ მის – გან-
თავ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ამას თან ერ თად ირ კვე ვა, რომ მომ სა ხუ რე ბის მე-
ო რე ძი რით დი ფორ მის – კვე ბი თი უზ რუნ ველ ყო ფის გან ხორ ცი ე ლე ბა ყვე ლას 
არ შე უძ ლია (ა სე თია 6 რეს პო დენ ტი). ცნო ბი ლია ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
პრო ცეს ში დამ ხმა რე ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის და ნიშ ნუ ლე ბა, რაც გა მო ი ხა-
ტე ბა ძი რი თა დი პრო დუქ ტის მოხ მა რე ბის ეფექ ტის გაძ ლი ე რე ბა ში. დამ ხმა რე 
პრო დუქ ტი მო ი ცავს ისეთ კომ პო ნენ ტებს, რო გო რი ცაა სოფ ლის ღირ სშე სა ნიშ-
ნა ო ბე ბის მო ნა ხუ ლე ბა, „ტურისტულ ბილიკებზე“ გა სე ირ ნე ბა და სხვა [Knowd 
2001, 46]. ტუ რის ტულ აქ ტი ვო ბა ში მა ღა ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი შე დე გე-
ბის მიღ წე ვი სათ ვის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ტუ რის ტუ ლი პა კე ტის სტრუქ-
ტუ რის გამ დიდ რე ბას ასე თი დამ ხმა რე პრო დუქ ტე ბით, რად გა ნაც, რაც უფ რო 
მდი და რია პა კე ტის შე მად გენ ლო ბა, ანუ ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის კომ პო ნენ-
ტუ რი შე მად გენ ლო ბა, მით უფ რო მე ტი ტუ რის ტუ ლი რე სურ სია გა მო ყე ნე ბუ-
ლი მი სი შექ მნი სათ ვის, მით უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ტუ რის ტუ ლი მოთხ ოვ ნი-
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ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შე იძ ლე ბა ამ პრო დუქ ტით, მით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბა.

ცხრილის მო ნა ცე მე ბით დას ტურ დე ბა ისიც, რომ რა ჭა ში სოფ ლის ტუ-
რიზ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს მომ სა ხუ რე ბის ძი რი თად ფორ მებთნ (გან თავ-
სე ბა, კვე ბა) ერ თად ტუ რისტს შეს თა ვა ზე ბენ მომ სა ხუ რე ბის სხვა ფორ მებ საც, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოთ დამ ხმა რე ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის კა-
ტე გო რი ას. აქე დან გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მეგ ზუ რო ბა სხვა დას ხვა ტუ-
რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს.

ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბუ ლად ჩაბ მი სა და იქ დარ ჩე ნი სათ ვის დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქვს მე წარ მის თვი თა ნა ლი ზის უნარს. იგი ობი ექ ტუ რი უნ და იყოს სა კუ-
თა რი სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის და დას კვნე ბის გა მო ტა ნის დროს, 
რად გა ნაც ამა ზეა და მო კი დე ბუ ლი მი სი მო მა ვა ლი [13]. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
მიზ ნად და ვი სა ხეთ გაგ ვერ კვია სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის პო ტენ ცი-
უ რი მწარ მო ებ ლე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი ორი კრი ტე რი უ მის მი ხედ ვით: რო გორ 
აფა სე ბენ თვი ან თი ოჯა ხე ბის მზად ყოფ ნას ტუ რის ტთა გა მას პინ ძლე ბის ხა-
რის ხის მი ხედ ვით და რა ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას თვლი ან სა ჭი როდ გან თავ-
სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია 
მე-4 ცხრილ ში. 

ტურისტთა განთავსების შესაძლებლობები და მათი გაუმჯობესების 
ღონისძიებები

ცხრილი 4

№ კრიტერიუმები

შეფასებათა 
რაოდენობა

კაცი 0%

1. 

გაითვალისწინეთ სტუმარმასპინძლობის 
ჩამოყალიბებული პრაქტიკა და შეაფასეთ რა 
დონეზე შეუძლია თქვენს ოჯახს გამასპინძლება

1. საშუალო დონეზე 74 56,5

 2. საშუალოზე დაბალ დონეზე 48 36.6

 3. მაღალ დონეზე 9 6,9

2.

რა არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენთან 
სტუმარმა თავი კომფორტულად იგრძნოს

1. სახლის საფუძვლიანად შეკეთება 52 39,7

2. სახლის კოსმეტიკური შეკეთება 70 53,4

3. ყველაფერი მზად არის 9 6,9
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ცხრი ლის მო ნა ცე მე ბით, რეს პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (56,5%) მი იჩ-
ნევს, რომ მათ ოჯახს შე უძ ლია ტუ რის ტთა მომ სა ხუ რე ბა სა შუ ა ლო დო ნე ზე, 
რეს პო დენ ტთა საკ მა ოდ დი დი ნა წილს (36,6%) გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს, რომ 
მათ ოჯახ ში გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა ამ ჟა მად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს „საშუალოზე 
დაბალი“ დონით. მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი (6,9%) ფიქ რობს, რომ შე უძ ლი ათ სა-
შუ ა ლო ზე მა ღა ლი დო ნის მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა. ამას თან, გა მო კითხ ულ-
თა 39%-ზე მე ტი ფიქ რობს, რომ გან თავ სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის 
სა ჭი როა მა თი საცხ ოვ რებ ლის სა ფუძ ვლი ა ნი შკე თე ბა, ხო ლო ნა ხე ვარ ზე მეტს 
(53,4%) მი აჩ ნი ა, რომ საკ მა რი სია კოს მე ტი კუ რი შე კე თე ბა. მხო ლოდ 9%-ია 
დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ მზა დაა კომ ფორ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სათ ვის.

ამ რი გად, იკ ვე თე ბა რა ჭის სოფ ლებ ში სა ბი ნაო ფონ დის – ტუ რის ტთა გან-
თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია 
ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნი სა გან დაზღ ვე ვა. ამი სათ ვის სა ჭი როა ამ 
ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა. ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის 
დროს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს ბიზ ნეს -ო პე რა ტო რე ბის შე ხე დუ-
ლე ბე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მიზ ნად და ვი სა ხეთ ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რებ ში 
ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის პო ტენ ცი ურ მწარ მო ე ბელ თა გაც ნო ბი ე რე ბის გა-
მოკ ვლე ვა. გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია მე-5 ცხრილ ში. 

სოფლის ტურისტული ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელი ფაქტორები
ცხრილი 5

ფაქტორები

შემფასებელთა 
რაოდენობა

კაცი %

ფინანსების დეფიციტი 121 92,4

ბიზნესში გამოუცდელობა 85 64,9

ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა 119 90,8

სოფლის ტურიზმის ცნობადობის დაბალი დონე 62 47,3

ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლების მხარდაჭერის უკმარისობა 97 74,0

უცხო ენის მცოდნეთა უკმარისობა 89 67,9

გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ ცხრილ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი ხელ-
შემ შლე ლი ყვე ლა ფაქ ტო რი წარ მო ად გენს სოფ ლის ტუ რიზ მის გა მოწ ვე ვას. 
ამათ გან გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
სირ თუ ლე. სიმ წვა ვის მი ხედ ვით მე-2 ად გი ლი უჭი რავს ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ 
მო უ წეს რი გებ ლო ბას.
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ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პა კე ტის ერ თ-ერ თი ფუ ძემ დებ ლუ რი კომ-
პო ნენ ტია კვე ბი თი მომ სა ხუ რე ბა, რაც და მო კი დე ბუ ლია სა სურ სა თო ნედ ლე-
უ ლი სა და პრო დუქ ტე ბის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ტუ-
რის ტუ ლი პრო დუქ ტის კომ პლექ სში ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის სო ცი ალ -
ე კო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის 
ნედ ლე უ ლი თა და მი სი გა და მუ შა ვე ბის პრო დუქ ტე ბით ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მოკ ვლე ვა. ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო-
კითხ ვის შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია მე-6 ცხრილ ში. 

ტურისტთა კვებითი მომსახურების უზრუნველყოფის შესაძლებლობები
ცხრილი 6

სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულისა და მისი 
გადამუშავების პროდუქტების წყარო

პოტენციურ მწარმოებელთა 
რაოდენობა

კაცი O%

საკუთარ კარ-მიდამოში წარმოება 7 5,3

საკუთარ კარ-მიდამოში წარმოება და 
მეზობლისგან შესყიდვა 32 24,4

საკუთარ კარ-მიდამოში წარმოება და 
ბაზარზე შეძენა 92 70,2

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 5,3%-ს აქვს იმის 
იმე დი, რომ შეძ ლებს ტუ რის ტთა გა მას პინ ძლე ბას სა კუ თარ კარ -მი და მო ში შექ-
მნი ლი პრო დუქ ტე ბით. მე-2 ად გილს იკა ვებს რეს პონ დენ ტთა ჯგუ ფი, სა დაც 
შე დი ან პო ტენ ცი უ რი მწარ მო ებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ კვე ბი თი 
მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას შეძ ლე ბენ სა კუ თარ კარ მი და მო ში შექ მნი ლი და მე ზობ-
ლის გან შე ძე ნი ლი პრო დუქ ტის გა მო ყე ნე ბით (24,4%). ყვე ლა ზე დიდ ჯგუფს 
ქმნი ან პო ტენ ცი უ რი მწარ მო ებ ლე ბი (70,2%). მათ მი ერ გა წე უ ლი კვე ბი თი მომ-
სა ხუ რე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა კუ თარ კარ -მი და მო ში შექ მნილ და ბა ზარ ზე 
შე ძე ნი ლი პრო დუქ ტის გა მო ყე ნე ბა ზე.

დასკვნები და წინადადებები
სტა ტი ა ში ლი ტე რა ტუ რუ ლი წყა რო ე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე დად გე-

ნი ლი ა, რომ სოფ ლის ტუ რიზ მი სად მი სა ზო გა დო ე ბის პო ზი ტი უ რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ტუ რიზ მის ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხელ შემ წყო ბი პი რო ბა ა. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა მო ითხ ოვს ადეკ ვა ტუ რი მარ კე ტო ლო გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე-
ბას, რის თვი საც აუ ცი ლე ბე ლია რე ა ლუ რი ვი თა რე ბის – სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი 
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ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სად მი კონ კრე ტუ ლი რე გი ო ნის (რა ჭა) ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის კვლე ვა.

ამ მიზ ნით სა ჭი რო იყო სოფ ლის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა 
გა მოვ ლე ნა რა ჭის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში. დად გე ნი ლი ა, რომ ამ კა ტე-
გო რი ის რეს პონ დენ ტთა წი ლი გა მო კითხ ულ თა მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში შე ად გენს 
75,2%-ს. ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ვე ლებს შო რის ჭარ ბობს 30-დან 69 წლის ასა კამ-
დე ადა მი ა ნე ბი (79,4%), და ბა ლია ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა შო რის ახალ გაზ-
რდო ბის (18-დან 29 წლამ დე) წი ლი. ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველთ შო რის არა ვით-
რი სა მე წარ მეო გა მოც დი ლე ბა არა აქვს 42,7%-ს. ტუ რის ტულ საქ მი ა ნო ბა ში ჩაბ-
მი სათ ვის სა ჭი რო იქ ნე ბა მა თი სწავ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა.

სოფ ლის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩაბ მის მსურ ველ თა თვით შე ფა სე ბის შე-
დე გე ბის მი ხედ ვით გა მო ირ კვა, რომ მათ დიდ ნა წილს (83,2%) გაც ნო ბი ე რე ბუ-
ლი აქვს მო სა ლოდ ნე ლი სიძ ნე ლე ე ბი. 16.8% სრულ ყო ფი ლად ვერ აც ნო ბი ე რებს, 
რომ ბიზ ნეს ში ყოფ ნის დროს მო უ წევს ოჯახ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ცხოვ რე ბის 
რე ჟი მის ნა წი ლობ რივ შეც ვლა. გა მო კითხ ულ თა დი დი რა ო დე ნო ბა (74,2%) დარ-
წმუ ნე ბუ ლი ა, რომ და მო უ კი დებ ლად გა არ თმევს თავს ბიზ ნე სის სიძ ნე ლე ებს.

რეს პონ დენ ტთა დი დი რა ო დე ნო ბა (95,4%) ფიქ რობს, რომ აქვს ემო ცი უ რი 
სიმ ტკი ცე იმი სათ ვის, რომ გა უძ ლოს სტუ მარ -მას პინ ძლო ბით გა მოწ ვე ულ და ძა-
ბუ ლო ბას. ასე თი შე დე გი ვერ ჩით ვლე ბა ჭეშ მა რი ტე ბად, რად გა ნაც სა ყო ველ თა-
ოდ არის ცნო ბი ლი მას პინ ძლის საქ მი ა ნო ბის სპე ცი ფი კუ რო ბა და ფსი ქო ლო გი-
ურ და ძა ბუ ლო ბას თან მი სი მჭიდ რო კავ ში რი. ამი ტომ, ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე-
ვის ეს ას პექ ტი მო ითხ ოვს და მა ტე ბით სიღ რმი სე ულ კვლე ვას.

რეს პონ დენ ტთა საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბა (74,2%) დარ წმუ ნე ბუ ლი ა, რომ 
და მო უ კი დებ ლად გა არ თმევს თავს ბიზ ნე სის წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სიძ ნე ლე ებს, რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ გა მო კითხ უ ლებს სა ფუძ ვლი ა ნად არ 
აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი სტუ მარ მას პინ ძლო ბის ტექ ნო ლო გია და მე ტის მეტ ოპ-
ტი მიზმს ამ ჟღავ ნე ბენ. ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვის ეს ას პექ ტი მო ითხ ოვს და მა-
ტე ბით სიღ რმი სე ულ გა მოკ ვლე ვას.

ყვე ლა გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტი ფიქ რობს, რომ შე უძ ლია ტუ რის ტუ-
ლი მომ სა ხუ რე ბის ძი რი თა დი ფორ მის – გან თავ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. მომ სა-
ხუ რე ბის მე ო რე ძი რი თა დი ფორ მის - კვე ბი თი უზ რუნ ველ ყო ფის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა შე უძ ლია 95,4%-ს. რეს პონ დენ ტთა 56,5% მი იჩ ნევს, რომ მათ ოჯახს შე უძ ლია 
ტუ რის ტთა მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა შუ ა ლო დო ნე ზე, 36,6% ფიქ რობს, 
რომ მათ ოჯახს მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში შე უძ ლია ტუ რის თთა მომ სა ხუ რე ბა სა-
შუ ა ლო ზე და ბალ დო ნე ზე. მცი რე ნა წი ლი (6,9%) მი იჩ ნევს, რომ მათ ოჯახს შე-
უძ ლია სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი დო ნის მომ სა ხუ რე ბის შეთ ვა ზე ბა. რეს პონ დენ ტთა 
39%-ზე მე ტი ფიქ რობს, რომ გან თვსე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის სა ჭი-
როა მა თი საცხ ოვ რებ ლის სა უძ ვლი ა ნი შე კეთ ბა, ხო ლო ნა ხე ვარ ზე მე ტი (53,4%) 
მი იჩ ნევს, რომ საკ მა რი სია კოს მე ტი კუ რი შე კე თე ბა. მხო ლოდ 9%-ია დარ წმუ ნე-
ბუ ლი, რომ მზად არის კომ ფორ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სათ ვის. კვლე ვით 
დას ტურ დე ბა რა ჭის სოფ ლებ ში სა ბი ნაო ფონ დის ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი გა უმ ჯო ბე-
სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.
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რეს პონ დენ ტთა ძი რით დი ნა წი ლი (70,2%) ფიქ რობს, რომ მათ მი ერ გა წე-
უ ლი კვე ბი თო მომ სა ხუ რე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ბა ზარ ზე შე ძე ნი ლი პრო-
დუქ ცი ის გა მო ყე ნე ბა ზე.

ამ რი გად, რა ჭის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მცხოვ რებ თა გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ნათ ლად გა მო იკ ვე თა სოფ ლის ტუ რის ტუ ლი 
ბიზ ნე სის გან ვით რე ბი სად მი ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის პო ზი ტი უ რი და მო-
კი დე ბუ ლე ბა და ჩა მო ყა ლიბ და ძი რი თა დი ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, კერ ძოდ:

•	 ბიზ ნე სის წარ მო ე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ცოდ ნი სა და უნარ -ჩვე ვე ბის 
უკ მა რი სო ბა;

•	 ტუ რის ტთა გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი გა უმ ჯო ბე-
სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა;

•	 ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის სირ თუ ლე;
•	 ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წი ლის 

სიმ ცი რე ტუ რის ტთა კვე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის მთლი ან მო ცუ ლო ბა ში.
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შდე გე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს სოფ ლის 

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი და რე გი ო ნუ ლი პროგ რა მე ბის შე მუ-
შა ვე ბის დროს.
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The attitude of the local population towards rural tourism business is one of the 
most important factors in the development of this direction of tourism. The study of 
this attitude, the main purpose of the this article, was carried out according to willing-
ness to do rural tourism business, relevant skills and psychological readiness, as well as 
the ability to assess the quality of tourism services and identify harmful factor in the 
development of rural tourism.

We used the method of sociological research (Face-to-face interview and phone 
interview). 174 respondents from different villages of Racha were interviewed. 75.2% 
of respondents have a positive attitude to the development of rural tourism business, 
express a desire to go into this field of activity. 42.7% of respondents have no any en-
trepreneurial experience, so in case of practical implementation of their will, they will 
need to be trained. 83.2% of applicants are aware of the potential difficulties associ-
ated with a partial change in lifestyle while doing business. 74.2% of respondents are 
confident that they will be able to independently cope with the functions of the host. 
This optimism may be due to the fact that the respondent may want to have a small 
business, or he is not aware of the technology of doing business. 

Those willing to go into the tourism business express their readiness to offer 
tourists other forms of service (auxiliary tourism product)along with the main forms of 
tourism services (accommodation, food), including a guide during the various tourism 
activities; 56.5% of respondents believe that their family can serve tourists at average 
level, 36.6% realize that the services provided in their family can now get “below aver-
age” score, only 6,9% believe that they can offer a higher level of service. More than 
39% think that the major home repairs are required to improve the quality of accom-
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modation. The vast majority of respondents, 92.4%, believe that the main problem of 
rural tourism is the difficulty of access to finance. In terms of severity, unregulated infra-
structure is in second place. Most of the respondents hope to use non-local agricultural 
products to provide food services.

The results of the study conducted can be used in the development of municipal 
and regional programs for the development of rural tourism.

Keywords: Racha, rural tourism, development, attitude, business
JEL Codes: L83, R11, R58
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