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ანო ტა ცია
კო რო ნა ვი რუს მა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა-

მო იწ ვია არა მარ ტო უშუ ა ლოდ ტუ რიზ მის სექ-
ტო ში, არა მედ მას თან პირ და პირ და ირი ბად 
და კავ ში რე ბულ დარ გებ შიც. კა პი ტა ლის ბრუნ-
ვა წი ნა 2019 წელ თან შე და რე ბით 2089.1 მლნ–
დან  690,1 მლნ–მდე შემ ცირ და. მხო ლოდ 2020 
წლის თე ბერ ვლის თვე ში სა ერ თა შო რი სო ტუ-
რის ტთა რა ო დე ნო ბა წი ნა წლის იგი ვე მო ნა ცემ-
თან შე და რე ბით 0,7%–ით შემ ცირ და.  ტუ რის-
ტე ბის შემ ცი რე ბა  აი სა ხა სა რეს ტორ ნო ბიზ ნეს-
ზე, სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის ბრუნ ვა ზე და ა.შ. 

2019 წელ თან შე და რე ბით მხო ლოდ სას ტუმ რო-
ებ სა და რეს ტორ ნებ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 
18 ათას ზე მე ტი კა ცით შემ ცირ და.  მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი კლე ბა აღი ნიშ ნა იმე რე თის რე გი ონ შიც.

          
შე სა ვა ლი
კო რო ნა ვი რუ სი - COVID-19 მნიშ ვნე ლო-

ვან საფ რთხეს წარ მო ად გენს რო გორც გლო ბა-
ლუ რი, ისე რე გი ო ნა ლუ რი ეკო ნო მი კი სათ ვის. 
დღეს პან დე მი ის ნე გა ტი ურ მა ზე გავ ლე ნამ 
მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კა ზე შე უქ ცე ვა დი ხა სი ა თი 
მი ი ღო. ზუს ტი პროგ ნო ზის გა კე თე ბა დღე ვან-
დელ სწრა ფად ცვლად გა რე მო ში შე უძ ლე ბე-
ლი ა. 

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის გავ რცე ლე ბულ 

COVID-19-ის  გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის სექ ტორ ზე

ცი ცი ნო და ვი თუ ლი ა ნი
გე ოგ რა ფი ის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 

ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი, აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო

tsitsino.davituliani@unik.edu.ge 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კო რო ნა ვი რუ სი, ტუ რიზ მი,  ვი ზი ტო რე ბი,  კრი ზი სი.  

J.E.L. classification: H12, E61, Q38

ან გა რიშ ში გან ხი ლუ ლია პან დე მი ის მო სა-
ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი, რაც და კავ ში რე ბუ ლია იმ 
დრო ზე, რო მე ლიც ვი რუ სის სა ბო ლოო და მარ-
ცხე ბას დას ჭირ დე ბა. იმა ვე ან გა რი შის მი ხედ-
ვით, პან დე მია 77 $ (0,08% მშპ) მი ლი არ დი დან 
347$ მი ლირ დამ დე (0.4% მშპ) ზი ანს მი ა ყე ნებს 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას  (EPRC, 2020:9 ).

      სა ქარ თვე ლო ში კო ვიდ ვი რუ სის პირ ვე-
ლი შემ თხვე ვა 2020 წლის 26 თე ბერ ვალს და-
ფიქ სირ და და უკ ვე მარ ტში და ი წყო გა მოვ ლე ნა 
პან დე მი ის ხი ლულ მა ეფექ ტებ მა:

 გაზ რდი ლი  მო თხოვ ნე ბი პრო დუქ ტებ-
ზე;

 უმუ შევ რო ბის გარ და უ ვა ლი ზრდა;
 სა ერ თა შო რი სო გზავ ნი ლე ბის შემ ცი რე-

ბა;
 უცხო ე ლი ტუ რის ტე ბის ნა კა დის მკვეთ-

რი შემ ცი რე ბა და ა.შ.
        
ძი რით დი ტექ სტი
ბო ლო პე რი ოდ ში ტუ რიზ მი ჩვე ნი ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კის ერ თ–ერ თი წამ ყვან სექ ტო რად იქ-
ცა, მას ზე მო დის სა ქარ თვე ლოს მშპ–ის 11%. 
2019 წელს შე მო სუ ლი ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე-
ნო ბამ 9,3 მლნ–ს გა და ა ჭარ ბა, რაც წი ნა 2018 
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წელს 7,8 %–ით აღე მა ტე ბო და, ზრდა დო ბა ყო-
ველ წლი უ რად თვალ სა ჩი ნო იყო. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით 2020 წლის პროგ ნო ზით ვი-
ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბის 10 მლნ–მდე გაზ რდას 
ელო დე ბოდ ნენ.

კო რო ნა ვი რუს მა ერ თ–ერ თი ყვე ლა ზე დი დი 
დარ ტყმა მსოფ ლი ოს ტუ რიზმს მი ა ყე ნა და ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა მო იწ ვი ა. გა მო ნაკ ლისს 
არც სა ქარ თვე ლო წარ მო ად გენს. ჩვე ნი ნაშ რო-
მის მი ზა ნია საქ სტა ტის, და ცუ ლი ტე რი ტო-
რი ე ბის სა ა გენ ტო სა და ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი სტა ტის-
ტი კუ რი მა სა ლე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე  და ვად გი ნოთ რამ დე ნად შეც ვა-
ლა კო ვიდ ვი რუს მა მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი 
ტუ რიზ მის სექ ტორ ში მთლი ა ნად ქვე ყა ნა ში და 
იმე რე თის რე გი ონ ში.

COVID-19– მა ყვე ლა ზე ნე გა ტი უ რი ზე გავ ლე ნა  
სწო რედ ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ა ზე მო ახ დი ნა 
ჩა კე ტი ლი საზ ღვრე ბი სა და მოგ ზა უ რო ბის ში-
შის გა მო. მსოფ ლიო ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცი-
ის (UNWTO)  ანა ლი ზის მი ხედ ვით, რო მე ლიც 

პო ტენ ცი ურ მო დე ლად 2003 წელს გავ რცე ლე-
ბულ პან დე მი ის SARS-ის სცე ნარს გა ნი ხი ლავს, 
მსოფ ლიო ტუ რიზ მი ვი ზი ტო რე ბის 1–3%–ი ან 
შემ ცი რე ბას უნ და ელო დოს, მა შინ რო ცა 2019 
წელს  გა კე თე ბუ ლი პროგ ნო ზის მი ხედ ვით  
ვი ზი ტორთ არა ო დე ნო ბა 2020 წელს 3-4%–ით 
უნ და გაზ რდი ლი ყო, რაც მსოფ ლიო ტუ რიზმს 
ჯამ ში 30–50 $ მი ლი არ დამ დე ზა რალს მი ა ყე-
ნებს (UNCTAD, 2020).

მსოფ ლიო ტუ რიზ მის კრი ზის მა დი დი გავ-
ლე ნა მო ახ დი ნა სა ქარ თვე ლო ზეც, უკ ვე  2020 
წლის თე ბერ ვლის თვე ში სა ერ თა შო რი სო ტუ-
რის ტთა რა ო დე ნო ბა წი ნა წლის იგი ვე მო ნა ცემ-
თან შე და რე ბით 0,7 %–ით შემ ცირ და. თუმ ცა 
ამა ვე პე რი ოდ ში აღი ნიშ ნა გარ კვე უ ლი ზრდა-
დო ბა ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ზე, კერ ძოდ 161.5%-ი ა ნი 

ზრდა შე ი ნიშ ნე ბო და თე ბერ ვლის თვე ში ეს-
ტო ნე თი დან ჩა მო სულ ტუ რის ტებ ზე. ტუ რის-
ტუ ლი ნა კა დის საგ რძნო ბი ზრდა შე იმ ჩნე ო და 

ევ რო კავ ში რის სხვა ქვეყ ნე ბი და ნაც: პო ლო ნე-
თი – 84.8%. იტა ლია – 81.2%, საფ რან გე თი –52.4% და 

გერ მა ნია –38%   (იხ .ნახ. 1).

 ნა ხა ზი 1
ტუ რის ტთა ნა კა დე ბის ზრდა ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში 2020 წლის თე ბერ ვალ ში (%)

 წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცია (https://gnta.
ge/ge/)
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ხუ თი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქვე ყა ნა ახ ლა 

პან დე მი ის გავ რცე ლე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით 

ხა სი ათ დე ბა, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მათ გან თან 

საზ ღვა რი ჩა კე ტი ლი აქვს. 
რაც შე ე ხე ბა უკა ნას კნე ლი წლის სტა ტის ტი-

კას: ევ რო კავ ში რი დან და ირა ნი დან შე მო სუ ლი 

ვი ზი ტო რე ბი მნიშ ვნე ლო ვან სეგ მენტს შე ად გე-
ნენ ქარ თულ ტუ რიზ მში. 2019 წელს შე მო სულ 

ვი ზი ტორ თა სრუ ლი რა ო დე ნო ბის 6.28%-ს შე-
ად გენ დნენ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან შე მო-
სუ ლი ვი ზი ტო რე ბი. ევ რო კავ ში რი დან შე მო-
სულ ვი ზი ტორ თა ნა კა დი 2018 წელ თან შე და-
რე ბით და ახ ლო ე ბით 26%-ით მე ტი იყო. ირა-
ნე ლი ვი ზი ტო რე ბის წი ლი შე და რე ბით მცი რე 

იყო, თუმ ცა სა ერ თო ვი ზიტ რე ბის 1.52%-ს შე-
ად გენ და. 2019 წელს ირა ნე ლი ვი ზი ტო რე ბის 

რიცხ ვმა მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა გა ნი ცა და 2018 
წელ თან შე და რე ბით და 51.2%-ით შემ ცირ და, 

რაც სა საზ ღვრო კონ ტრო ლის გამ კაც რე ბი თა და 

ირა ნის ეკო ნო მი კუ რი სტაგ ნა ცი ით იყო გან პი-
რო ბე ბუ ლი. 

მას შემ დეგ, რაც სა მოგ ზა უ რო შეზ ღუდ ვე ბი 

უკ ვე პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ქვე ყა ნა ზეა გავ რცე-
ლე ბუ ლი, მათ შო რის მე ზო ბელ აზერ ბა ი ჯან სა 

და სომ ხეთ ზეც, ცხა დია გავ ლე ნა ტუ რიზ მის 

სფე რო ზე კი დევ უფ რო გა ი ზარ და. ჩა კე ტი ლი 
საზ ღვრე ბი და სა მოგ ზა უ რო შეზ ღუდ ვე ბი სა-
ქარ თვე ლოს ტუ რის ტულ სექ ტორს და ა ზა რა-
ლებს და, სა ვა რა უ დოდ, შე ა ნე ლებს ბაზ რის დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცესს. 

კრი ზი სი აღი ნიშ ნე ბა არა მარ ტო უშუ ა ლოდ 
ტუ რიზ მის სექ ტორ ში, არა მედ მას თან პირ და-
პირ და ირი ბად და კავ ში რე ბულ დარ გებ ზეც. 
ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბა  აი სა ხე ბა სა რეს ტორ-
ნო ბიზ ნეს ზე, სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის ბრუნ ვა-
ზე და ა.შ. ამ ბიზ ნე სებ ზე ზე გავ ლე ნას ახ-
დენს  არა მხო ლოდ ტუ რის ტე ბის შემ ცი რე ბა, 

არა მედ სხვა დას ხვა შეზ ღუდ ვე ბი, რომ ლე ბიც 

დის ტან ცი ე ბის დაც ვას ისა ხავს მიზ ნად (ნახ.2).

ნა ხა ზი 2                                                                                                      

             წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცია (https://gnta.ge/ge/)
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ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნის მას შტა ბის შე სა-
ფა სებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2018 წლის 

ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, მხო ლოდ სას ტუმ-
რო ებ სა და რეს ტორ ნებ ში 44 663 კა ცი იყო  და-
საქ მე ბუ ლი;  2019 წელს 48 634 კა ცი. იგი ვე მო ნა-
ცე მე ბი 2020 წლის I კვარ ტალ ში 38 661 კაცს შე-
ად გენ და, რო მე ლიც მე ო რე კვარ ტალ ში 30 215 
კა ცამ დე შემ ცირ და. ანუ  2019 წელ თან შე და-
რე ბით მხო ლოდ სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ-
ნებ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 18 ათას ზე მე ტი 
კა ცით შემ ცირ და.  ხო ლო კა პი ტა ლის ბრუნ ვა 

წი ნა 2019 წელ თან შე და რე ბით 2089.1 მლნ.–დან  
690,1 მლნ–მდე შემ ცირ და (2020 წლის 2 კვარ ტ-
ლის მო ნა ცე მე ბი). იგი ვე მო ნა ცე მე ბი იმე რე თის 
რე გი ონ ში 2019 წელს 2536 კაცს  შე ად გენ და.

სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტორ თა  მი ერ მო ნა ხუ-
ლე ბა დი რე გი ო ნე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე-
მე ბის მი ხედ ვით ბო ლო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში 
იმე რეთს თბი ლი სის შემ დეგ მე ო რე ად გი ლი 
უჭი რავს, ხო ლო სა ერ თო პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი 17–21% ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. გა მო-
ნაკ ლისს არც 2020 წე ლი წარ მო ად გენს (ნახ. 3). 

ნა ხა ზი 3

         წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცია (https://gnta.ge/ge/)

2020 წლის 2 კვარ ტ ლის მო ნა ცე მე ბის ანა ლი-
ზი სა ფუძ ველს გვაძ ლევს და ვად გი ნოთ, რომ 
კლე ბა დო ბა თვალ სა ჩი ნოა ხუ თი ვე რე გი ონ ში, 
2019 წელ თან შე და რე ბით ვი ზი ტორ თა რა ო დე-
ნო ბა 6 თვის გან მავ ლო ბა ში წი ნა წლის 25 %–ზე 
მე ტი არ არის არ ცერთ რე გი ონ ში. 

თუ გან ვი ხი ლავთ 15 წლის და უფ რო სი ასა-
კის სა ქარ თვე ლოს რე ზი დენ ტი ვი ზი ტო რე ბის 

მი ერ საზ ღვარ გა რეთ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ვი-
ზი ტე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბას, 2019 წლის 
სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა 197,8 ათასს შე ად გენ და, 
იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი 2020 წლის პირ ველ კვარ-
ტალ ში შე ად გენ და – 150,8 ათასს, ხო ლო მე ო რე 
კვარ ტალ ში 12,2 ათასს, ანუ 2 კვარ ტლის მო ნა-
ცე მე ბით სა შუ ა ლო თვი უ რი რა ო დე ნო ბა შე ად-
გენ და მხო ლოდ 27,1 ათასს, რაც 170 ათა სით 
ნაკ ლე ბია წი ნა წელ თან შე და რე ბით. 
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ხო ლო მო ნა ხუ ლე ბა დი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით 
პირ ველ ად გილ ზე დგას სა ქარ თვე ლოს მე ზო-
ბე ლი ქვეყ ნე ბი – თურ ქე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი და 
სომ ხე თი.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა აღი ნიშ ნე ბა და ცუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბა შიც  
(იხ .ნახ.4).

ნა ხა ზი 4

და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სა ა გენ ტოს სტა-
ტის ტი კუ რი მა სა ლე ბის ანა ლი ზით ვად გენთ, 
რომ 2020 წლის 7 თვის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ-
თვე ლოს და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი მო ი ნა ხუ ლა 
112612 ვი ზი ტორ მა (ა ქე დან 21176 უცხო ე ლი), 
იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი 2019 წლი სათ ვის 1 199 011 
შედ გენ და, ანუ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ვი ზი-
ტორ თა რა ო დე ნო ბა, წი ნა წლის ვი ზი ტორ თა 
სა ერ თო რა ო დე ნო ბის მხო ლოდ 11,6% შე ად-
გენს. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ფაქ ტორს, რომ 
წი ნა  წლებ ში ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბის მი ხედ-
ვით პირ ველ ხუ თე ულ ში იმე რე თი დან 3 და ცუ-
ლი ტე რი ტო რია შე დი ო და – პრო მე თეს მღვი მე, 
სა თაფ ლია და ოკა ცეს კა ნი ო ნი წელს აღ ნიშ ნუ-
ლი სა მე უ ლი დან მხო ლოდ პრო მე თეს მღვი მე 
შე ვი და ხუ თე ულ ში და ისიც მე სა მე ად გილ ზე 

– 10 581 ვი ზი ტო რით.  გა სულ 2019 წელს მას 
184 264 ვი ზი ტო რი ეს ტუმ რა. იგი ვე მდგო მა-
რე ბაა ოკა ცეს კა ნი ონ ზეც შარ შან მას 92 ათასზწ 
მეტ ვი ზი ტორს უმან სპინ ძლა, წელს მხო ლოდ 
52 96–ს (ნაც ვლად პროგ ნო ზი რე ბა დი 100 000 
ვი ზი ტო რი სა), სა თაფ ლი ას წელს 6002 ვი ზი-
ტო რი ეს ტუმ რა 7 თვის გან მავ ლო ბა ში, იგი ვე 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 2019 წელს 74198 ვი ზი ტორს შე-
ად გენ და. მარ ტო ზე მო აღ ნიშ ნულ ობი ექ ტე ბის 
მო ნა ხუ ლე ბის რიცხ ვი გვიჩ ვე ნებს, რამ დე ნად 
დი დი სხვა ო ბა გა სულ და წლე ვან დელ წლე-
ბის ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბა ში. ამას ემა ტე ბა 
ტუ რიზ მის ირი ბად და კავ ში რე ბულ დარ გე ბიც, 
რაც თვალ ნათ ლივ წარ მო ა ჩენს ეკო ნო მი კურ 
კრი ზისს იმე რე თის ტუ რის ტულ სექ ტორ ში.

წყა რო: და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სა ა გენ ტო (http://apa.gov.ge/)
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იმე დია კო რო ნა ვი რუ სი COVID-19  მა ლე და-
იძ ლე ვა მსოფ ლი ო ში და მათ შო რის სა ქარ თვე-
ლო შიც და და ი წყე ბა ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლა და 
მათ შო რის ტუ რიზ მის სექ ტორ ში. იმე დის მომ-
ცე მია ის ფაქ ტიც, რომ მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თმა 
ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ან მა სა მოგ ზა უ რო გა მო ცე მამ 
National Geographic-მა სა ქარ თვე ლო, სვა ნე თის 
რე გი ო ნი 2021 წელს მსოფ ლი ოს 25 სა უ კე თე სო 
მი მარ თუ ლე ბებს შო რის და ა სა ხე ლა, რო მელ საც 
ტუ რის ტი პოს ტპან დე მი ურ პე რი ოდ ში უნ და 
ეწ ვი ოს.

ამე რი კუ ლი სა მოგ ზა უ რო გა მო ცე მა „Thrillist“ 
13 სა უ კე თე სო ქვე ყა ნას აღ წერს, სა დაც ცხოვ-
რე ბას ურ ჩევს ამე რი კის მო ქა ლა ქე ებს. იგი პო-
პუ ლა რუ ლი ტუ რის ტუ ლი ქვეყ ნე ბის გვე რით 
სა ქარ თვე ლო საც ასა ხე ლებს. გა მო ცე მის ჟურ ნა-
ლის ტი სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო სას ვლე ლად პრო-
ექტ ,,ი მუ შა ვე სა ქარ თვე ლო დან“ გა მო ყე ნე ბას 
ურ ჩევს. აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტში მო ნა წი ლე ებს 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ სა ვი ზო მო თხოვ ნე-
ბი შე ამ სუ ბუ ქა და ახა ლი პროგ რა მით „ი მუ შა-
ვე სა ქარ თვე ლო დან“ უცხო ე ლებს სა შუ ა ლე ბა 
აქვთ სა ქარ თვე ლო დან დის ტან ცი უ რად იმუ შა-
ონ და 1 წე ლი ამ ქვე ყა ნა ში სრუ ლად გა ა ტა რონ, 
ამი სათ ვის მა თი შე მო სა ვა ლი თვე ში მი ნი მუმ 2 
ათა სი დო ლა რი უნ და იყოს. – წერს სტა ტი ის ავ-
ტო რი და აღ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლო მოგ ზა-
უ რებს კავ კა სი ო ნის მთე ბით, ქარ თუ ლი კუ ლი-
ნა რი ით, ღვი ნით და ხელ მი საწ ვდო მი ფა სე ბით 
იზი დავს (National Geographic, 2020).

ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის მო-
ნა ცე მე ბით პრო ექ ტის “ი მუ შა ვე სა ქარ თვე ლო-
დან” ფარ გლებ ში 27 აგ ვის ტო დან 25 ოქ ტომ-
ბრის ჩათ ვლით სხვა დას ხვა ქვეყ ნის 1,100-მდე 
მო ქა ლა ქე და რე გის ტრირ და. იმე დია აღ ნიშ ნუ-
ლი პრო ექ ტით მე ტი მოგ ზა უ რი და ინ ტე რეს დე-
ბა, ჩა მოვ ლენ სა ქარ თვე ლო ში, მათ შო რის იმე-

რე თის რე გი ონ შიც, რაც ნა წი ლობ რივ მა ინც გა-
ა უმ ჯო ბე სებს ეკო ნო მი კურ სი ტუ ა ცი ას ქვეყ ნის 
ტუ რიზ მის სექ ტორ ში. 
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