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მალხაზ ღვინჯილია,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
მაია ღვინჯილია,

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი 

თაიმშერი, როგორც დასვენების ფლობის 
სისტემა და მისი როლი ტურისტულ  

ინდუსტრიაში

სო ცი ა ლუ რი ტუ რიზ მის სა წი ნა აღ მ დე გო პო ლუს ზე ორი ათ წ
ლე უ ლი ა, რაც შე იმ ჩ ნე ვა ტუ რიზ მის ერ თ ერ თი დი ნა მი კუ რად გან
ვი თა რე ბა დი სექ ტო რის – საკ ლუ ბო დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მის 
არ სე ბი თი გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც ცნო ბი ლია თა იმ შე რის სა ხელ
წო დე ბით. დას ვე ნე ბის ფლო ბის ინ დუს ტ რი ის ზრდა ტუ რიზ მის ინ
დუს ტ რი ის ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ად გილს იკა ვებს.

დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მა წარ მო ად გენს მსოფ ლიო ტუ რის
ტუ ლი ბიზ ნე სის სწრა ფად მ ზარდ სექ ტორს. მან თა ვი სი გან ვი თა რე
ბა ჰპო ვა 90მდე ქვე ყა ნა ში. მსოფ ლი ო ში არ სე ბობს 4500ზე მეტ რი 
ტუ რის ტუ ლი კომ პ ლექ სი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ მუ შა ობს არ სე ბულ 
სის ტე მა ში. მსოფ ლი ო ში 4 მლნზე მე ტი ადა მი ა ნი ფლობს დას ვე
ნე ბის სის ტე მას. ბო ლო წლებ ში არ სე ბულ სის ტე მა ში გა ყიდ ვე ბის 
მო ცუ ლო ბამ 6 მლრდ აშშ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა. 

მტოს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ო ში ჩა მომ ს ვ
ლელ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში 30%ით გა
ი ზარ და, ხო ლო უშუ ა ლოდ დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მა ში 88%
ით. ევ რო პულ ბა ზარ ზე ეს ციფ რი 160%ს აღე მა ტე ბა. შე სა ბა მი სად, 
ტუ რიზ მის ამ სექ ტო რის ზრდის ტემ პებ მა გა და ა ჭარ ბეს მთლი ა ნად 
ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ის ზრდის ტემ პებს, რაც 1012% ყო ველ წ ლი ურ 
მა ტე ბას შე ად გენს. 

დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მა ში მყიდ ვე ლე ბი არი ან შე სა ბა მი
სად საკ მა ოდ მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე პი რე ბი, რო მელ თაც 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი აქვთ გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბა თა 
ად გილ მ დე ბა რე ო ბი სა და ხა რის ხის მი მართ.  დას ვე ნე ბის ფლო
ბის სის ტე მა და მი სი სა ხეს ხ ვა ო ბე ბი – თა იმ შე რი და საკ ლუ ბო დას



117

Art Science Studies #2 (87), 2021

ვე ნე ბა სას ტუმ რო ებ ში, წარ მო ად გენს ერ თ ერთ პი რო ბას დრო ის 
გან საზღ ვ რულ პე რი ოდ ში გან თავ სე ბის მა ღალ ხა რის ხი ა ნი სა შუ
ა ლე ბე ბის ქი რა ო ბი სათ ვის. ეს სა შუ ა ლე ბე ბი სურ ვი ლის შე სა ბა მი
სად შე იძ ლე ბა გა და იც ვა ლოს სხვა ად გილ ზე არ სე ბულ დას ვე ნე ბის 
ობი ექ ტებ ზე (მთელ მსოფ ლი ო ში ამ ჟა მად 4500ზე მეტ კუ რორ ტ ზე, 
მათ გან 1300ზე მე ტი ევ რო პა ში). დას ვე ნე ბის ფლო ბის ეს ტუ რის
ტუ ლი პრო დუქ ტი მაქ სი მა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლია მყიდ ვე ლის 
მოთხოვ ნი ლე ბებ ზე.

კომ პა ნია Ragatz Accociateს მი ერ ევ რო პა ში, აზი ა სა და ავ
ს ტ რა ლი ა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ 
დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მის მყიდ ვე ლე ბი მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი 
ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან. არ სე ბუ ლი სის ტე მით მო სარ გებ
ლე თა ასა კი ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში მერ ყე ობს 35დან 55 წლამ
დე. მფლო ბელ თა უმე ტე სო ბა (85%) – ოჯა ხე ბი ა, მათ გან მხო ლოდ 
33%ს ჰყავს ბავ შ ვე ბი. ამ სის ტე მით მო სარ გებ ლე თა სა შუ ა ლო 
წლი უ რი შე მო სა ვა ლი შე ად გენს 60 ათას აშშ დო ლარს. მათ აბ სო
ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას მი ღე ბუ ლი აქვს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ან 
კო ლე ჯი მა ინც აქვს დამ თავ რე ბუ ლი.

თა იმ შე რის ტი პუ რი მფლო ბე ლი ინ გ ლის ში ცო ლი ა ნი ა, 35 წელს 
ზე ვი თა ა, არ ჰყავს პა ტა რა ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მივ ყუ რადღე
ბა სა და მფარ ვე ლო ბას სა ჭი რო ე ბენ. თა იმ შე რის ყიდ ვის მო ტი ვე
ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. Ragatz Accociates კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბით, 
თა იმ შე რის მფლო ბელ თა და ახ ლო ე ბით 72%მა საკ ლუ ბო დას ვე
ნე ბის შე ძე ნის ერ თ ერთ მთა ვარ მო ტი ვად დას ვე ნე ბის ად გი ლის 
ცვლი ლე ბის თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი და ა სა ხე ლა.  თა იმ შე რის ყიდ
ვის სხვა მი ზე ზებს წარ მო ად გენს: აპარ ტა მენ ტე ბის კომ ფორ ტუ ლო
ბის მი მართ ნდო ბის მა ღა ლი ვო ტუ მი (62%); მო ცე მულ კუ რორ ტ ზე 
დას ვე ნე ბის ტრა დი ცია (58%);  ფუ ლის ეკო ნო მია დას ვე ნე ბა ზე და
მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი სათ ვის (56%).1

დას ვე ნე ბის ფლო ბის კონ ცეფ ცია მფლო ბელს სთა ვა ზობს უფ
ლე ბას, დრო ის გან საზღ ვ რუ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ
წ ლი უ რად ისარ გებ ლოს ნომ რით, აპარ ტა მენ ტით ან საცხოვ რებ
ლის სხვა ტი პით. ისი ნი თა ვის მხრივ, წარ მო ად გენს ტუ რის ტუ ლი 

1 RAGATZ ASSOCIATES is an international consulting and market research firm in 
the resort real estate industry. It was founded in 1974 by Dr. Richard Ragatz. https://
www.ragatzassociates.com/

https://www.ragatzassociates.com/
https://www.ragatzassociates.com/
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კომ პ ლექ სის (კლუბის) ნა წილს, მოწყო ბილს სხვა დას ხ ვა მომ სა ხუ
რე ბის წარ დ გე ნი სათ ვის. მყიდ ვე ლი სა წევ როს უფ ლე ბის მი სა ღე
ბად, გან საზღ ვ რულ თან ხას იხ დის დას ვე ნე ბის კლუბ ში. შე სა ბა მი
სად, მას ყო ველ წ ლი უ რად შე აქვს სა წევ რო ე ბი: კუთ ვ ნი ლი საკ ლუ
ბო სა კუთ რე ბის მომ სა ხუ რე ბა ზე (ადგილობრივი გა და სახ დე ლი), 
სხვა კლუბ ში დას ვე ნე ბის გაც ვ ლი სათ ვის. 

გა სა ყი დი დრო ის პე რი ო დი ჩვე უ ლებ რივ კვი რე ბის მი ხედ ვით, 
ინ ტერ ვა ლე ბით იან გა რი შე ბა და რო გორც წე სი, შე უძ ლე ბე ლია წე
ლი წად ში 51 კვი რა ზე მე ტი აღ მოჩ ნ დეს.

აპარ ტა მენ ტებ ში ჩას ვ ლის დრო, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, იყო ფა სე
ზო ნე ბად  წი თე ლი, თეთ რი და ლურ ჯი (სეზონი, სე ზონ თა შო რი სი 
პე რი ო დი და არა სე ზო ნი). ამ გ ვა რად იყი დე ბა ინ ტერ ვა ლი, მო დუ
ლი და სე ზო ნი. ბო ლო დროს კლუბ ში, წევ რ თა მაჩ ვე ნებ ლე ბის  ქუ
ლე ბით შე ფა სე ბამ ფარ თო გავ რ ცე ლე ბა ჰპო ვა.

გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბა თა კე თილ მოწყო ბა და მო დულ თა ზო
მე ბი გან ს ხ ვავ დე ბი ან:
	სტუ დი ო, ოთა ხი ლუქ სი (ორ ად გილ ზე) – T0;
	ნო მე რი ერ თი სა ძი ნებ ლი თა და სას ტუმ რო ოთა ხით (ოთხ ად

გილ ზე) – T1;
	ნო მე რი ორი სა ძი ნებ ლი თა და სას ტუმ რო ოთა ხით (ექვს ად

გილ ზე) – T2;
	ნო მე რი სა მი სა ძი ნებ ლი თა და სას ტუმ რო ოთა ხით (რვა ად

გილ ზე) – T3 და ა.შ.
გან თავ სე ბის სპე ცი ა ლუ რად ფორ მი რე ბუ ლი მო დუ ლე ბი ხში

რად მო ი ცა ვენ ისეთ ელე მენ ტებს, რო გო რე ბი ცაა ტე რა სა, აივა
ნი, აუზი, ჯა კუ ზი, ვი დე ო სის ტე მე ბი და ა.შ; ასე ვე სამ ზა რე უ ლო ე ბი. 
ეს უკა ნას კ ნე ლი, რო გორც წე სი, და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია ჭურ ჭ ლის 
ნაკ რე ბით, მა ცივ რე ბით, კომ ბა ი ნე ბით, ელექ ტ რო ღუ მე ლე ბით, სა
რეცხი და ჭურ ჭ ლის სა რეცხი მან ქა ნე ბით და ა.შ.1

სა კუ რორ ტო კომ პ ლექ სის ზო მა თა იმ შე რულ კომ პა ნი ებ ში შე
ად გენს 50 ნო მერს. კუ რორ ტე ბი, გან ლა გე ბუ ლი ისეთ ად გი ლებ
ში, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ კლი ენ ტი სათ ვის უდი დეს ინ ტე
რესს, იყო ფი ან: ზღვის პი რა (ესპანეთი, პორ ტუ გა ლი ა), სა ქა ლა ქო 
(ლონდონი, პა რი ზი, ვე ნა), სამ თო (ავსტრია), დას ვე ნე ბის თე მა

1 RCI, COVID-19 Country Specific Information
https://www.rci.com/pre-rci-en_GB/discover-rci/rci-points.page

https://www.rci.com/pre-rci-en_GB/discover-rci/rci-points.page
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ტუ რი პარ კე ბი (აშშ – ორ ლან დი, ფლო რი დი სა და კა ლი ფორ ნი ის 
შტა ტე ბი, ეს პა ნე თი ჩრდი ლო აღ მო სავ ლე თი). მო დუ ლის სა შუ ა ლო 
ფა სი მერ ყე ობს 6500დან 9500 აშშ დო ლა რამ დე. ასე, მაგ., ეს პა
ნეთ ში ორ სა ძი ნებ ლი ა ნი ნომ რის სა შუ ა ლო ფა სი 7500 აშშ დო ლა
რი ა, თუმ ცა სე ზონ ზე სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 8000 აშშ 
დო ლარს, სე ზონ თა შო რის პე რი ოდ ში 5200 აშშ დო ლარს, ხო ლო 
არა სე ზონ ზე 3800 აშშ დო ლარს.1

კუ რორ ტ თა უმე ტე სო ბა ყი დის 50 ან 51 ინ ტერ ვალს (კვირას) 
წე ლი წად ში. ევ რო პა წარ მო ად გენს დას ვე ნე ბის ყვე ლა ზე ხში რად 
მო ნა ხუ ლე ბად რე გი ონს. აქ ჩა მო დის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი
ლი არ დი ტუ რის ტი. ჩა მომ ს ვ ლელ თა ნა ხე ვა რი მო დის და სავ ლეთ 
ევ რო პა ზე, მხო ლოდ 4% მო დის აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ზე.

დას ვე ნე ბის ფლო ბის ინ დუს ტ რია ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი ა. მას ში 
დიდ მო თა მა შე ებს წარ მო ად გე ნენ: პრო მო უ ტე რე ბი (პროექტთა 
შემ მუ შა ვებ ლე ბი); გა ყიდ ვის სპე ცი ა ლის ტე ბი; კუ რორ ტე ბის მარ
თ ვის კომ პა ნი ე ბი; კომ პა ნი ე ბი მო მუ შა ვე დას ვე ნე ბის ად გი ლე ბის 
გაც ვ ლა ზე; ინ ტერ ვა ლე ბის გა დამ ყიდ ვე ლი კომ პა ნი ე ბი; ინ დუს ტ
რი ა ში მო მუ შა ვე აუცი ლე ბე ლი სა ჭი რო ე ბის პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, ად
ვო კა ტე ბის, აუდი ტო რე ბი სა და კონ სულ ტან ტე ბის ჩათ ვ ლით.

პრო მო უ ტერ თა ამო ცა ნებს წარ მო ად გენს: კუ რორ ტე ბის ად
გილ მ დე ბა რე ო ბის არ ჩე ვა, და ფი ნან სე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა, მფლო
ბელ თა ასო ცი ა ცი ე ბის შექ მ ნა, გაც ვ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად კომ
პა ნი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზე ბა. 

კუ რორ ტ ზე გან თავ სე ბის სამ სა ხუ რი პირ ვე ლი ად გი ლი ა, რო
მელ საც ეწ ვე ვა კლი ენ ტი. აქ უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მფლო ბელ თა და 
სტუ მარ თა შეხ ვედ რის ად გი ლი, ძი რი თა დი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი
ლი იმ პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც სტუმ რო ბენ 
კუ რორტს თა იმ შე რის შე ძე ნის პი რო ბებ ში. კუ რორ ტი შე იძ ლე ბა 
გა ტა ნილ იქ ნას ში და გა ყიდ ვა ზე, გა რე ვაჭ რო ბა ზე და ორი ვე სა შუ
ა ლე ბით.2

თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში RCI – მსოფ ლი ო ში წამ ყ ვა ნი კომ
პა ნიაა დას ვე ნე ბის ფლო ბის გაც ვ ლა გა მოც ვ ლის ორ გა ნი ზა ცი ი
სათ ვის. მას 64 ოფი სი აქვს მსოფ ლი ოს 32 ქვე ყა ნა ში და აქ ვეყ ნებს 

1 Timeshares in Europe 
https://www.sellmytimesharenow.com/destinations/europe-timeshare/
2 В.С.Сенин. Организация Международного Туризма. М. 1999.

https://www.sellmytimesharenow.com/destinations/europe-timeshare/
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მა სა ლებს კლუ ბე ბის წევ რე ბი სათ ვის 20 ენა ზე. კომ პა ნი ის კლუ ბის 
წევ რ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.5 მლნ ოჯახს აღე მა ტე ბა. 

RCIის სა კუ რორ ტო ქსე ლი შედ გე ბა 3000 სა კუ რორ ტო დეს ტი
ნა ცი ი სა გან, მსოფ ლი ოს 80 ქვე ყა ნა ში. კომ პა ნი ის ზრდის წი ნა პი
რო ბებს წარ მო ად გენს: თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო და კომ პი
უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის და ნერ გ ვა, წარ
მო მად გენ ლო ბი თი ქსე ლის გე ოგ რა ფი ის გა ფარ თო ე ბა, კვა ლი ფი
ცი უ რი პერ სო ნა ლი.

კუ რორ ტის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მა და მო კი დე ბუ ლია 
კლი ენ ტებ ზე. თუ კი ხა რის ხი RCIის მი ერ დამ ტ კი ცე ბულ სტან დარ
ტებ ზე დაბ ლა ა, მა შინ ან შე ა ჩე რე ბენ კუ რორ ტის RCIში წევ რო ბას, 
ან იგი ჩა იხ ს ნე ბა გაც ვ ლი თი ქსე ლი დან. კუ რორ ტის დო ნის გან
საზღ ვ რის სის ტე მა ჯერ კი დევ 1991 წელს იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი, რომ
ლის მი ზა ნი ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის სტი მუ ლი რე ბა იყო. პროგ რა
მა მო ი ცავს ხა რის ხის 2 ტიპ ს : „ოქ როს გვირ გ ვი ნის კუ რორ ტი“ და 
„მაღალი დო ნის მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო კლა სის კუ რორ
ტი“.

RCIში მოგ ზა უ რო ბამ დე, კლი ენ ტებს ურ ჩე ვენ შე ა მოწ მონ 
ნე ბის მი ე რი რჩე ვა ტეს ტი რე ბის მოთხოვ ნე ბის, მოგ ზა უ რო ბის 
შეზღუდ ვე ბის ან Covid19თან და კავ ში რე ბულ ად გი ლობ რივ რე
გუ ლა ცი ებ თან და კავ ში რე ბით, მა თი და დას ტუ რე ბუ ლი და ნიშ ნუ
ლე ბის ად გი ლი დან სა ერ თა შო რი სო და ში და მოგ ზა უ რო ბის თ ვის.1 

სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი დას ვე ნე ბის ფლო ბის სის ტე მის გან
საზღ ვ რა არ არ სე ბობს. მეც ნი ერ თა გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი გა ნი ხი
ლავს მას, რო გორც დას ვე ნე ბის წი ნას წარ გა დახ დის სა შუ ა ლე ბას, 
სხვე ბის მო საზ რე ბით კი ეს ფაქ ტობ რი ვად,  უძ რა ვი ქო ნე ბის შე ძე
ნა ა.

თა იმ შე რი არის ქო ნე ბის თა ნამ ფ ლო ბე ლო ბის მო დე ლი, რომ
ლის დრო საც მრა ვა ლი მყიდ ვე ლი ფლობს მი წის ნაკ ვე თებს, ჩვე უ
ლებ რივ ყო ველ კ ვი რე უ ლად, ერთ და იმა ვე სა კუთ რე ბა ში. დრო ის 
გა ნა წი ლე ბის მო დე ლი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას მრა ვა ლი 
სა ხის უძ რა ვი ქო ნე ბი სათ ვის, რო გო რი ცაა კუ რორ ტე ბი, კონ დო მი
ნი უ მე ბი, ბი ნე ბი და ბა ნა კე ბი.2

1 RCI, COVID-19 Country Specific Information https://www.rci.com/pre-rci-en_US/
footer/travel-cancel-information.page?track1=Prelogin_Homepage&track2=C85_
Tall_1Up&track3=cta:More_Information#travel
2 Timeshare https://www.investopedia.com/terms/t/timeshare.asp

https://www.investopedia.com/terms/t/timeshare.asp
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ყვე ლა ზე ზუს ტი გან მარ ტე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტის დარ გობ რი ვი 
საბ ჭოს დო კუ მენ ტის თა ვად სა ხელ წო დე ბა ში  (94/47/EC. 26.12.1994)“ 
– „დირექტივა უძ რა ვი ქო ნე ბის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ძე ნის რე
ჟიმ ში მყიდ ველ თა დაც ვი სათ ვის, კონ ტ რაქ ტის ცალ კე ულ ას პექ
ტებ თან მი მარ თე ბა ში“.1

დი  რექ   ტი  ვას შე  მო  აქვს ისე  თი ცნე  ბე  ბი, რო  გო  რი  ცა  ა:  კონ   ტ   რაქ  
ტე  ბი, რო  მე  ლიც ეხე  ბა ერ   თი ან რა  მო  დე  ნი  მე ობი  ექ   ტის გა  მო  ყე  ნე 
ბის უფ   ლე  ბის შე  ძე  ნას დრო  ის და  ნა  ყო  ფის რე  ჟიმ   ში, და  დე  ბუ  ლი 
მი  ნი  მუმ 3 წლით; მი  ნი  მა  ლუ  რი მო  ვა  ლე  ო  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც გამ   ყიდ  
ვე  ლებ   მა უნ   და შე  ას   რუ  ლონ მყიდ   ვე  ლებ   თან მი  მარ   თე  ბა  ში; მყიდ   ვე 
ლის უფ   ლე  ბა, მი  ზეზ   თა ახ   ს   ნის გა  რე  შე შეც   ვა  ლოს კონ   ტ   რაქ   ტი, ორი 
ვე მხა  რის ხელ   მო  წე  რი  ლი, 10 კა  ლენ   და  რუ  ლი დღის გან   მავ   ლო  ბა 
ში; ინ   ფორ   მა  ცია კონ   ტ   რაქ   ტის შე  მად   გე  ნელ   ზე და ამ ინ   ფორ   მა  ცი  ის 
გა  და  ცე  მის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა. ასე  ვე არა  ნაკ   ლებ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია 
მთა  ვა  რი ცნე  ბე  ბი, რო  გო  რე  ბი  ცაა – „გამყიდველი“, „მყიდველი“, 
„უძრავი სა  კუთ   რე  ბა“. 

თუ  კი თა  იმ   შე  რის ქვეშ ვი  გუ  ლის   ხ   მებთ არა სა  კუთ   რე  ბის ყიდ  
ვა   გა  ყიდ   ვას (უძრავი ქო  ნე  ბის), არა  მედ დას   ვე  ნე  ბის კლუ  ბის წევ  
რო  ბის ყიდ   ვა   გა  ყიდ   ვას, მა  შინ თა  იმ   შე  რის კონ   ტ   რაქ   ტი ხვდე  ბა 
გან   საზღ   ვ   რე  ბე  ბის ქვეშ „გაწეული მომ   სა  ხუ  რე  ბის მი  სა  გე  ბე  ლი“ 
(სამაგიერო), ხო  ლო მი  ნი  მა  ლუ  რი მო  ვა  ლე  ო  ბე  ბი წარ   მო  ად   გენს 
ტუ  რის   ტუ  ლი პრო  დუქ   ტის ყიდ   ვა   გა  ყიდ   ვის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის გან  
სა  კუთ   რე  ბულ პი  რო  ბას.

მსოფ   ლი  ოს რიგ ქვეყ   ნებ   ში არ   სე  ბობს სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო და სა 
მარ   თ   ლებ   რი  ვი ნორ   მე  ბი, და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი დას   ვე  ნე  ბის ფლო  ბის 
სის   ტე  მას   თან. ასე მაგ., დიდ ბრი  ტა  ნეთ   ში დე  დო  ფალ ელი  ზა  ბეტ მე 
ო  რის მი  ერ გა  მო  ცე  მუ  ლი აქ   ტი   თა  იმ   შერ   ზე (1992). „აქტიკუნძულ 
მე  ნის თა  იმ   შერ   ში გა  მო  ყე  ნე  ბა დრო  ის და  ნა  წევ   რე  ბუ  ლი რე  ჟი  მის 
შე  სა  ბა  მი  სად“; გერ   მა  ნი  ის კა  ნო  ნე  ბი (1996), პორ   ტუ  გა  ლი  ის (1993) და 
სხვ. აშ   შ      ში არ   სე  ბობს აქ   ტი უძ   რა  ვი ქო  ნე  ბი  სა და დას   ვე  ნე  ბის ფლო 
ბის შე  სა  ხებ 1983 წლი  დან, 1993 და 1995 წწ. შეს   წო  რე  ბე  ბით. სპე  ცი 
ფი  კუ  რი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბა არ   სე  ბობს საფ   რან   გეთ   ში, სა  ბერ   ძ   ნეთ   ში, 

1 DIRECTIVE 94/47/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of 26 
October 1994, Official Journal of the European Communities, No L 280/83
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0b65b16-d91b-45ad-947b-
8747617a73d9/language-en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0b65b16-d91b-45ad-947b-8747617a73d9/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0b65b16-d91b-45ad-947b-8747617a73d9/language-en
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პორ   ტუ  გა  ლი  ა  ში, ევ   რო  პის წამ   ყ   ვან სა  ხელ   მ   წი  ფო  ე  ბის დას   ვე  ნე  ბის 
ფლო  ბის სფე  რო  ებ   ში უკ   ვე დი  დი ხა  ნია გან   ხორ   ცი  ელ   და სა  კუ  თა  რი 
კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბე  ბის ადაპ   ტი  რე  ბა.

ჩვენს ქვე  ყა  ნა  ში უკ   ვე დი  დი ხა  ნი  ა, რაც სა  კუ  რორ   ტო და  წე  სე 
ბუ  ლე  ბებ   ში შენ   დე  ბა სპე  ცი  ა  ლუ  რი გან   თავ   სე  ბის სის   ტე  მე  ბი, რომ  
ლე  ბიც მფლო  ბე  ლებს სთა  ვა  ზობს შე  ძე  ნის შემ   თხ   ვე  ვა  ში კლი  ენ   ტის 
სურ   ვი  ლი  სა  მებრ იმ პე  რი  ოდ   ში, რო  ცა არ სარ   გებ   ლობს ბი  ნით,  გა 
ა  ქი  რა  ონ სხვა კლი  ენ   ტებ   ზე. ეს მო  მა  ვალ   ში თა  იმ   შე  რის გან   ვი  თა  რე 
ბის ერ   თ   გ   ვა  რი სა  ფუძ   ვე  ლი  ა. ჩვე  ნი სა  ხელ   მ   წი  ფო ჯერ არ არის და 
კავ   ში  რე  ბუ  ლი თა  იმ   შე  რის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ქსელ   თან, თუმ   ცა ამის 
საკ   მა  ოდ მა  ღა  ლი ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რუ  ლი, ბუ  ნებ   რი  ვი და ადა  მი  ა  ნუ 
რი რე  სურ   სე  ბი გაგ   ვაჩ   ნი  ა.

დას   ვე  ნე  ბის ფლო  ბის სის   ტე  მის თა  იმ   შე  რის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა და 
გან   ვი  თა  რე  ბა ხელს შე  უწყობს ჩვენს ქვე  ყა  ნა  ში მა  ღა  ლა  ნაზღა  უ  რე 
ბა  დი ობი  ექ   ტე  ბით მო  სარ   გებ   ლე ტუ  რის   ტ   თა მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბის ზრდას 
და ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კის გა  ჯან   სა  ღე  ბის ერ   თ   ერთ პრი  ო  რი  ტე  ტულ 
მი  მარ   თუ  ლე  ბად გა  და  იქ   ცე  ვა. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 Directive 94/47/Ec Of The European Parliament And The Council of 26 
October 1994, Official Journal of the European Communities, No L 280/83 
https://op.europa.eu/en/publicationdetail//publication/f0b65b16d91b
45ad947b8747617a73d9/languageen

•	 Timeshare https://www.investopedia.com/terms/t/timeshare.asp
•	 RCI, COVID19 Country Specific Information https://www.rci.com/pre

rcien_GB/discoverrci/rcipoints.page
•	 RCI, COVID19 Country Specific Information https://www.rci.com/pre

rcien_US/footer/travelcancelinformation.page?track1=Prelogin_
H o m e p a g e & t r a c k 2 = C 8 5 _ T a l l _ 1 U p & t r a c k 3 = c t a : M o r e _
Information#travel

•	 Timeshares in Europe https://www.sellmytimesharenow.com/
destinations/europetimeshare/

•	 RAGATZ ASSOCIATES is an international consulting and market 
research firm in the resort real estate industry. It was founded in 1974 
by Dr. Richard Ragatz. https://www.ragatzassociates.com/

•	 В.С.Сенин. Организация Международного Туризма. М. 1999

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0b65b16-d91b-45ad-947b-8747617a73d9/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0b65b16-d91b-45ad-947b-8747617a73d9/language-en
https://www.investopedia.com/terms/t/timeshare.asp
https://www.rci.com/pre-rci-en_GB/discover-rci/rci-points.page
https://www.rci.com/pre-rci-en_GB/discover-rci/rci-points.page
https://www.sellmytimesharenow.com/destinations/europe-timeshare/
https://www.sellmytimesharenow.com/destinations/europe-timeshare/
https://www.ragatzassociates.com/
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TIMESHER AS A SYSTEM OF POSSESSION 
OF LEISURE AND ITS ROLE IN THE 

TOURISM INDUSTRY

Summary

Vacation ownership is the fastest growing sector in the global 
travel business. The vacation ownership system and its varieties  
timer and club vacation in hotels  is one of the means of renting 
highquality housing for a certain period of time.

The concept of vacation ownership offers homeowners the right 
to use a room, apartment, or other type of housing each year for a 
specified period of time. They, in turn, are part of a tourist complex 
(club) designed to provide various services. The buyer pays a certain 
amount to the leisure club in order to receive the membership fee. 
Accordingly, he subscribes annually to: club property services (local 
fees); For leisure time exchange at another club.

The vacation ownership industry is fragmented. Major players 
in it: promoters (project developers); Sales specialists; Resort 
Management Companies; Companies working on the exchange of 
places of rest; Intermediate Resellers; Industryspecific professionals 
including lawyers, auditors and consultants.

Tasks of the promoters: choosing the location of the resorts, 
organizing financing, creating associations of owners, organizing 
cooperation with companies to ensure exchange.

The creation and development of a vacation ownership timer 
system will increase the number of tourists using highpaying 
facilities in our country, and will become one of the priority areas for 
the country’s economic recovery.
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