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ალექსანდრე შვანგირაძე,  
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული ტურიზმის 
მიმართულების მაგისტრი

მალხაზ ღვინჯილია, 
პროფესორი,  კულტურული ტურიზმის მიმართულების 

ხელმძღვანელი

ტურიზმის განვითარების პრობლემები მცხეთა-
მთიანეთის მაღალმთიან რეგიონში 

სა ქარ თ ვე ლოს მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბი ტუ რის ტულ - რეკ რე ა-
ცი უ ლი რე სურ სე ბის სი უხ ვი თა და კონ ტ რას ტუ ლი მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბით ყო ველ თ ვის იზი დავ და და დღე საც იზი დავს მრა ვალ უცხო-
ელ თუ ად გი ლობ რივ ტუ რისტს. აღ ნიშ ნულ თა გან აღ სა ნიშ ნა ვია 
მცხე თა- მ თი ა ნე თის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი 3 ის ტო რი ულ ეთ ნოგ რა-
ფი უ ლი მხა რე: ფშა ვი, ხევ სუ რე თი და ხე ვი. აქ ვხვდე ბით უნი კა ლურ 
ბუ ნებ რივ ფე ნო მე ნებს, სა ო ცარ კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას, უძ-
ვე ლეს ნა სახ ლა რებს, არ ტე ფაქ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი ამ რე გი ონს სა ინ-
ტე რე სოს ხდის ტუ რის ტ თათ ვის და სწო რედ ამი ტომ, ჩვე ნი ქვეყ ნის 
კულ ტუ რულ ნა წილ ში ფშავ - ხევ სუ რეთ სა და ყაზ ბეგს მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ად გი ლი უკა ვი ა. 

უნ და ით ქ ვას, რომ მი უ ხე და ვად ბევ რი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტი სა, მა ინც რჩე ბა მთე ლი რი გი პრობ ლე მე ბი რე გი ონ ში, 
რომ ლის აღ მოფხ ვ რი სა და მომ ხ მა რე ბელ თან პრო დუქ ტის სწო-
რად მი წო დე ბის შემ დეგ, ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის კი დევ უფ რო გაზ-
რ და გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა.1 

ჩვე ნი კვლე ვის მი ზანს სწო რედ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მო-
ძი ე ბა და გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბა წარ მო ად გენს, რად გან რო გორც 

1 იხ.:  „რა პრობლემები დახვდა ფშავ-ხევსურეთში სახალხო დამცველს“, 
დამოუკიდებელი, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი „ლიბერალი“, 
31 ივლისი, 2014 - http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-
dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_
mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0; 
„გზა და უგზოობა - ხევსურეთის მთავარი პრობლემა“, Mtisambebi.ge, 07 
დეკემბერი 2016 - https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-
xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGi
UKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს გადამოწმდა 20/04/2022).  
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ზე მოთ ავ ღ ნიშ ნეთ, ამ ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვ რის გა რე შე, სა ვა რა-
უ დოდ ქვე ყა ნა ში ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბა არ გა იზ რ დე ბა. რად გან 
ჩვე ნი კვლე ვის ძი რი თა დი არე ა ლი ფშავ - ხევ სუ რეთ სა და ხე ვის 
რე გი ონს მო ი ცავს, პრობ ლე მე ბის ძი ე ბას სწო რედ ამ  რე გი ონ ში 
შე ვეც დე ბით. 

ფშავ - ხევ სუ რე თის მო სახ ლე ო ბის ძი რი თად პრობ ლე მას საგ-
ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და კო მუ-
ნი კა ცი ე ბის გა უ მარ თა ვო ბა წარ მო ად გენს. მაგ., ტუ რის ტულ დეს ტი-
ნა ცია შა ტილ ში ვერ ტ მ ფ რე ნი ძა ლი ან იშ ვი ა თად დაფ რი ნავს, ამის 
გა მო ზამ თ რის პე რი ოდ ში ხევ სუ რე თი მთლი ა ნად მოწყ ვე ტი ლია 
და ნარ ჩენ სა ქარ თ ვე ლოს. ფშავ ში კი არ არის აფ თი ა ქი, მხო ლოდ 
ამ ბუ ლა ტო რი ა ა. ჩარ გალ ში არ სე ბუ ლი მუ ზე უ მიც სა რე მონ ტო ა. 
საკ მა ოდ ბევრ სო ფელს არ აქვს ელექ ტ რო ე ნერ გი ა. პრობ ლე მუ-
რია კო მუ ნი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი, ასე ვე ხში რად 
არ მი ე წო დე ბათ სას მე ლი წყა ლიც. კვი რე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ვერ 
ხერ ხ დე ბა  ნაგ ვის გა ტა ნა. არ არის ინ ტერ ნე ტი, ამ დრომ დე არ არის 
გა ზი ფი ცი რე ბუ ლი სოფ ლე ბი.1

კვლავ პრობლემად რჩება დასაქმება, რის გამოც 
თანდათან სოფლები იცლება, განსაკუთრებით მწვავედ 
ეს პრობლემა საზღვრისპირა სოფლებში დგას.  
უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით 
ყაზბეგში, რომლებიც ტურისტული ბიზნესის განვითარებას ხელს 
უშლის. 

საინტერესო ტურისტულ არეალებამდე მისასვლელი გზები აქაც 
საშინელ მდგომარეობაშია, არადა ნებისმიერი ტურისტისთვის 
მნიშვნელოვანია, რომ კომფორტულად მივიდეს დანიშნულების 
ადგილზე, იგი ხომ დასვენებისა და განტვირთვისათვისაა 
ჩამოსული კონკრეტულ კურორტზე.  

მართალია, წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა წყლის შეწყვეტა 
ზაფხულში, თანაც კურორტზე, სადაც უამრავი სტუმარია 
ჩამოსული, თანამედროვე ტენდენციების აშკარა ჩამორჩენაა. მაგ., 
ხშირია არსებული საკითხი კურორტ გუდაურში. ინტერნეტიც არ 
არის ხარისხიანი, იგივე უნდა ითქვას მაღაზიებსა და კომერციულ 

1 იხ.:  ტურიზმის სექტორის სიტუაციური ანალიზი პროექტისთვის „არაგვის 
დაცული ლანდშაფტის და ადგილობრივი თემების მდგრადი განვითარება“
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf 
(ბოლოს გადამომწდა 02/04/2022)
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ბანკებზე. მოკლედ, ძალიან ბევრი დეტალია, რაც უნდა 
გამოსწორდეს, რადგან ეს დეტალები განსაკუთრებით უცხოელ 
ტურისტებს ხვდებათ თვალში. მართალია არსებული საკითხი 
ნაწილობრივ მოგვარებულია, მაგრამ პრობლემები ჯერ კიდევ 
არის.1

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა და ამ ტ კი ცა კა ნო ნი მა ღალ მ თი ა-
ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. სა ინ ტე რე სო ა, რომ მსგავ სი 
მო ტი ვით - მთა ში მაცხოვ რებ ლე ბის სა კე თილ დღე ოდ ჯერ კი დევ 
შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბამ 1999 წლის ივ ნის ში მი ი ღო კა ნო ნი 
„მაღალმთიანი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ». მი სი ძი რი თა დი მიზ ნე ბი იყო: 
მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; მო სახ ლე ო ბის მთი დან მიგ რა ცი ის შე ჩე რე ბა 
და პი რი ქით, ხალ ხის დაბ რუ ნე ბა რე გი ო ნებ ში; ასე ვე ად გი ლობ რი-
ვი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა, მრეწ ვე ლო ბის გან ვი-
თა რე ბა და მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის დო ნის ზრდა და ა.შ. ასე ვე, 
ამ კა ნონ ში დად გე ნი ლი ა, რომ მა ღალ მ თი ან ად გი ლად მიჩ ნე უ ლია 
ზღვის დო ნი დან 1500 მეტრ სი მაღ ლე ზე არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რი ა. 
თუმ ცა, კა ნონს თან ახ ლავს იმ და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტე ბის ჩა მო ნათ-
ვა ლი, რო მე ლიც უფ რო და ბალ სი მაღ ლე ზე ა, მაგ რამ მა შინ დელ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ „იზრუნა“.2

2015 წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის3 პირ ვე ლი ვე მუხ ლ ში მი თი თე-
ბუ ლი ა, რომ მთა ში მაცხოვ რებ ლად ის ჩა ით ვ ლე ბა, ვინც ელექ ტ-
რო ე ნერ გი ის მიმ ღებ აბო ნენ ტად არის და რე გის ტ რი რე ბუ ლი; ასე-
ვე, გან მარ ტე ბუ ლი ა: მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ-
რე ბი პი რი – მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და 
ფაქ ტობ რი ვად მცხოვ რე ბი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ საც 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით მი ნი ჭე ბუ-
ლი აქვს მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი პი რის 

1 იხ.:  ტუ რიზ მის სექ ტო რის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი პრო ექ ტის თ ვის „არაგვის და ცუ-
ლი ლან დ შაფ ტის და ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა“ 
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf 
2 იხ.:  სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე. მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19210?publication=16
3 იხ.:  სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე. მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი-
თა რე ბის შე სა ხებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=5 



126

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (88), 2022

სტა ტუ სი.1

მთა ში მუდ მი ვად მაცხოვ რებ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, შეწყ-
ვე ტის და შე ჩე რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი თუ მე რი. ამ პრო ცეს ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
ევა ლე ბა რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი-
ნის ტ როს.

ფი ზი კურ პირს მა ღალ მ თი ან რე გი ონ ში მუდ მი ვად მაცხოვ-
რებ ლის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭე ბა, თუ არის სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, 
რე გის ტ რი რე ბუ ლია მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში და ცხოვ რობს 
არა ნაკ ლებ 9 თვის მან ძილ ზე ამ მი სა მარ თ ზე. შე ღა ვა თია გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის თ ვის, ვინც მა ღალ მ თი ან 
და სახ ლე ბა ში მდე ბა რე, სა ხელ მ წი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე-
ო ბით და ფუძ ნე ბულ და მის მარ თ ვა ში არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო და-
წე სე ბუ ლე ბა ში მუ შა ობს. ექი მი და მა ტე ბით მი ი ღებს სა ხელ მ წი ფო 
პენ სი ის ორ მაგ ოდე ნო ბას, ხო ლო ექ თა ნი – სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის 
მო ცუ ლო ბას;

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ზამ თ რის პე რი ოდ ში (15 ოქ ტომ ბ რი დან 
მომ დევ ნო წლის 15 აპ რი ლის ჩათ ვ ლით) მა ღალ მ თი ან და სახ ლე-
ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რებ ლე ბის თ ვის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ფა-
სუ რის გა დახ და ბი უ ჯე ტი დან. აბო ნენტს (საყოფაცხოვრებო მომ ხ-
მა რე ბელს) 100 კი ლო ვა ტამ დე მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის ნა ხე ვარს 
სა ხელ მ წი ფო აუნაზღა უ რებს. ანუ, თვე ში მაქ სი მუმ 50 კი ლო ვა ტის 
სა ფა სურს ბი უ ჯე ტი გა და უხ დის.

მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მდე ბა რე სა ჯა რო სკო ლის და პრო-
ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლის მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლია ხელ ფას ზე და მა ტე ბით სა ბა ზო თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გოს 
არა ნაკ ლებ 35 პრო ცენ ტის მი ცე მა.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს 
ან მის სის ტე მა ში შე მა ვა ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ 
გან საზღ ვ რუ ლი შე სა ბა მი სი პროგ რა მის მო ნა წი ლე მას წავ ლებ-
ლი სათ ვის, რო მე ლიც პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მა ღალ მ თი ან და-
სახ ლე ბა ში მდე ბა რე ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში 

1  იხ.: თემურ იობაშვილი, „მთის კანონი“ - შეღავათი მთაში, შესაძლო პრობლემა 
ბიუჯეტში. ინტ. გამოცემა - „Europe for Georgia“. 2015 წლის 29 დეკემბერი - 
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-
problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSy
ng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს გადამომწდა 20/04/22) 
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მუ შა ობს, მი ი ღებს და ნა მატს – შრო მის ანაზღა უ რე ბის არა ნაკ ლებ 
50 პრო ცენტს.

რაც შე ე ხე ბა, იმ მე წარ მეს, ვინც მა ღალ მ თი ან რე გი ონ ში საქ მი-
ა ნობს, მა ღალ მ თი ა ნი და სახ ლე ბის სა წარ მოს სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის 
შემ დეგ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან 10 წლით თა ვი სუფ ლ დე ბა 
და ამ სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბულ შე მო სა ვალს სა ხელ მ წი-
ფო არ და უ ბეგ რავს. ეს ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტი მუ ლი ა.

ამ რე გი ონ ში ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს ქვე შე თი- კო ბის გვი რა ბის 
მშე ნებ ლო ბა. ქვე შე თი- კო ბის გზა ზე, მიმ დი ნა რე ობს 2 ზო ლი ა ნი 
ას ფალ ტ - ბე ტო ნის - 22.7 კმ. გზის, 6 ხი დი სა და 5 გვი რა ბის  მშე-
ნებ ლო ბა, მათ შო რის ერ თი 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბის მშე ნებ ლო ბა. ქვე-
შე თი- კო ბის მო ნაკ ვე თი, სატ რან ზი ტო მნიშ ვ ნე ლო ბის  ჩრდი ლო- 
სამ ხ რე თის დე რე ფა ნის  ნა წი ლი ა.  გზა გა დის რთულ გე ოგ რა ფი ულ 
მარ შ რუტ ზე და ზამ თ რის პე რი ოდ ში ხა სი ათ დე ბა დიდ თოვ ლო ბით. 
ზამ თარ ში ზვავ სა შიშ რო ე ბი სა და რთუ ლი მე ტე ო რო ლო გი უ რი პი-
რო ე ბე ბის გა მო სა ავ ტო მო ბი ლო მოძ რა ო ბა ხში რად იკე ტე ბა, ფერ-
ხ დე ბა სატ რან ზი ტო მი მოს ვ ლა. ახა ლი გზა და 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბი 
მო აგ ვა რებს არ სე ბულ პრობ ლე მებს.  სატ რან ზი ტო მი მოს ვ ლა, წე-
ლი წა დის ნე ბის მი ერ დროს შე უ ფერ ხებ ლად იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

ქვე შე თი- კო ბის 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბი 15 მეტ რის სი გა ნის იქ ნე ბა, 
რაც საკ მა ოდ იშ ვი ა თი ა, არა მარ ტო ამი ერ კავ კა სი ა ში არა მედ მსოფ-
ლიო მას შ ტა ბით. ქვე შე თი- კო ბის გზა ზე აშენ დე ბა 500 მ-ი ა ნი თა ღო-
ვა ნი ხი დი, რომ ლის თა ღი უპ რე ცენ დენ ტო 300 მ-ის სიგ რ ძის იქ ნე ბა. 
პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, არ სე ბუ ლი 35 კმ-ი ა ნი გზის ნაც-
ვ ლად ქვე შე თი დან კო ბამ დე გა და ად გი ლე ბის მან ძი ლი 12 კმ-ით 
შემ ცირ დე ბა და 1 სა ა თი ა ნი მგზავ რო ბის ნაც ვ ლად აღ ნიშ ნუ ლი გზის 
გავ ლა 20 წუთ ში იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. ქ ვე შე თი- კო ბის გზა მიყ ვე-
ბა თეთ რი არაგ ვის კა ლა პოტს 7  კმ. სიგ რ ძის მო ნაკ ვეთ ზე. გა დის 
სოფ. არაკ ვეთს, შემ დეგ ქვე მო მლე თას თან იწყე ბა სერ პან ტი ნი. 
გზა კვეთს გუ და ურს, გა და დის ჯვრის უღელ ტე ხილს და მთავ რ დე ბა 
სოფ . კობ თან. პრო ექ ტის ზე მოქ მე დე ბის ზო ნა ში ხვდე ბა სულ 9 სო-
ფე ლი.1

1 იხ.: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ქვეშეთი-კობის პროექტი, 2018-
2024 http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1536737215 
(ბოლოს გადამომწდა 20/04.2022).
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გვი რა ბი უზ რუნ ველ ყოფს უფ რო უსაფ რ თხო და სა ი მე დო პი-
რო ბებს ზამ თ რის პე რი ოდ ში გზით მო სარ გებ ლე მგზავ რე ბის თ ვის,  
გარ და ამი სა ახა ლი გზა აარი დებს სატ რან ს პორ ტო ნა კადს ყაზ ბე-
გის ეროვ ნულ პარკს და გუ და უ რის ზამ თ რის კუ რორტს. გზა ასე ვე 
გა უ უმ ჯო ბე სებს ხე ო ბა ში დარ ჩე ნილ მო სახ ლე ო ბას სა არ სე ბო პი-
რო ბებს, რო მე ლიც ამ დრო ის თ ვის ზამ თარ ში მოწყ ვე ტი ლია და-
ნარ ჩენ სამ ყა როს,  ხა დას ხე ო ბის სოფ ლე ბი თით ქ მის დაც ლი ლი ა. 
პრო ექ ტი სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს შე ვი ნარ ჩუ ნოთ მოძ რა ო ბის უწყ-
ვე ტო ბა ზამ თ რის პე რი ოდ ში, გა ვა უმ ჯო ბე სოთ გზის უსაფ რ თხო ე ბა 
და გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა, შე ვამ ცი როთ ავ ტო საგ ზაო შემ თხ ვე ვე ბის 
რის კი და გა და ად გი ლე ბის დრო. გზა გა უ ად ვი ლებს ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბას კავ შირს გა რე სამ ყა როს თან. გზის არ სე ბო ბამ შე-
საძ ლე ბე ლია ხე ლი შე უწყოს მო სახ ლე ო ბის დაბ რუ ნე ბას ხე ო ბა ში, 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას და ხე ო ბის გა ცოცხ ლე ბას.

ანა ლო გი უ რად აუცი ლე ბე ლია გვი რა ბის გა კე თე ბა ხევ სუ რე თის 
მი მარ თუ ლე ბი თაც, ვი ნა ი დან დათ ვის ჯ ვ რის უღელ ტე ხი ლი ზამ-
თ რის პე რი ოდ ში იკე ტე ბა და შა ტი ლამ დე მი სას ვ ლელ სა შუ ა ლე-
ბად მხო ლოდ ვერ ტ მ ფ რე ნი რჩე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ შეკ ვე თით 
დაფ რინვს. არ სე ბუ ლი გვი რა ბი კი, რო გორც ზამ თ რის, ასე ვე სხვა 
და ნარ ჩენ პე რი ოდ შიც უსაფ რ თხოს გახ დის ხევ სუ რეთ ში გა და ად-
გი ლე ბას, რაც შე სა ბა მი სად გაზ რ დის ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ოდე-
ნო ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს მთას შე უძ ლია შეს თა ვა ზოს სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
ტუ რიზ მის ფარ თო სპექ ტ რი: დაწყე ბუ ლი არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ-
რე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი ფრინ ვე ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბამ დე. სა ქარ-
თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდი და რი არ ქე ო ლო გი უ რი თუ ის ტო რი ულ -
არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფლო რა და  ფა უ ნა, 
 უნი კა ლუ რი ეთ ნო კულ ტუ რა იძ ლე ვა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის მრა ვალ მ ხ რივ  სა შუ ა ლე ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს მთა ში სა თავ გა დას ვ ლო ტუ რიზ მი ასე ვე ძალ ზე 
პო პუ ლა რუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მრა ვალ ფე რო ვა ნი ბუ ნებ რი ვი რე-
სუ რე სე ბი ქმნი ან ალ პი ნიზ მის, სამ თო ლაშ ქ რო ბე ბის / ტ რა ვერ სე ბის, 
მთის მდი ნა რე ებ ზე ჯო მარ დო ბის (რაფტინგი), მი წის ქ ვე შა სივ რ ცე-
ე ბის კვლე ვის  (სპელეო-ტურიზმი), სპორ ტუ ლი ნა დი რო ბის, თევ-
ზ ჭე რის, პა რაპ ლა ნე რიზ მის, სნო უ ბორ დის და სხვა მრა ვა ლი ფორ-
მის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 

მთის მო სახ ლე ო ბას შო რის სა ქარ თ ვე ლო ში ასე ვე პო პუ ლა-



129

Art Science Studies #1 (88), 2022

რუ ლია სოფ ლის ტუ რიზ მი. ამ შემ თხ ვე ვა ში ტუ რის ტ თა გან თავ სე ბა 
ხდე ბა გლე ხის კარ მი და მო ში. აგ რო ტუ რიზ მის (სოფლის ტუ რიზ მის) 
ძი რი თა დი არ სი ა, რომ „ქალაქელები“, გარ კ ვე ულ საზღა უ რად, გა-
ეც ნონ სოფ ლის ყო ფას, შე ით ვი სონ ხალ ხუ რი ტრა დი ცი ე ბი, იცხოვ-
რონ ეკო ლო გი უ რად სუფ თა გა რე მო ში, მი ი ღონ ბუ ნებ რი ვი 
პრო დუქ ტი და სხვა. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთი ან რე გი ო ნებ ში 
ეკო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა. ის პო პუ ლა რუ ლია იმ ტუ რის ტებს შო-
რის, რო მელ თაც აწუ ხებთ გა რე მომ ც ვე ლი სამ ყა როს დაც ვი სა და 
შე ნარ ჩუ ნე ბის პრობ ლე მე ბი და, რო მელ თაც სურთ უფ რო მე ტი გა-
ი გონ ამა თუ იმ მხა რის ად გი ლობ რი ვი ეკო სის ტე მის ეკო ლო გი უ რი 
მდგო მა რე ო ბი სა და ეკო კულ ტუ რის შე სა ხებ. 

მთის შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვლე ვი სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, თუ რამ დე ნად პო პუ ლა Rუ ლია მთის დეს ტი ნა ცი ე ბი ქარ-
თ ვე ლი და უცხო ე ლი ტუ რის ტე ბი სათ ვის. სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს შარ შან დე ლი კვლე ვე ბით უცხო ელ ტუ რის-
ტებს შო რის პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს შემ დე გი ად გი ლე ბი:

სურ. 1. პოპულარული ტურისტული ცენტრები საქართველოში1

ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო რე გუ ლა რუ ლად იკ ვ ლევს ზამ-
თ რის კუ რორ ტებს გუ და ურ სა და ბა კუ რი ანს. 2017 წლის მო ნა ცე მე-
ბის თა ნახ მად გუ და ურ ში დამ ს ვე ნე ბელ თა 67% სა ქარ თ ვე ლოს მო-
ქა ლა ქე ე ბი იყ ვ ნენ. შე სა ბა მი სად უცხო ე ლე ბი 33%-ს შე ად გენ დ ნენ. 
ბა კუ რი ა ნი პო პუ ლა რო ბით ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში უფ რო 

1 იხ.: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია - www.gnta.ge 
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სარ გებ ლობს, სა დაც ისი ნი 98%-ს შე ად გენ დ ნენ, ხო ლო უცხო ე ლე-
ბი მხო ლოდ 2 %-ს. სა შუ ა ლო და ნა ხარ ჯ მა ბა კუ რი ან ში ერთ ტუ რის-
ტ ზე 169.50 ლა რი შე ად გი ნა. გუ და ურ ში ეს მო ნა ცე მე ბი შემ დეგ ნა ი-
რი ა:   

სურ. 2. ტურისტული დანახარჯების სტრუქტურა საქართველოს მთიანეთში1

დას კ ვ ნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ რე გი ონ ში სატ რან ს-
პორ ტო და სო ცი ა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, რო-
გორც სამ ხედ რო გზა ზე, ასე ვე ცალ კე ულ ტუ რის ტულ დეს ტი ნა ცი ე-
ბამ დე, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დის ტუ რის ტ თა ნა კა დებს რე გი ონ ში 
და ხელს შე უწყობს მცხე თა- მ თი ა ნე თის მა ღალ მ თი ა ნი და სახ ლე-
ბუ ლი არე ა ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. 

რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა და ახა ლი ტუ-
რის ტუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხარ და-
ჭე რით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი 
პი რე ბის მო ტი ვა ცი ას.

მსხვი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლებ ში სივ რ ცი თი მოწყო ბის 
პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხელს შე უწყობს მა ღალ მ თი ა ნი 
რე გი ო ნის მდგრა დი ეკო ლო გი უ რი სუ რა თის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა ღე ბას.

რე გი ონ ში არ სე ბულ სამ თო თუ ბალ ნე ო ლო გი ურ კუ რორ ტებ-
საც ნამ დ ვი ლად აქვს ის რე სურ სი, რომ და ა ინ ტე რე სოს და მო ი ზი-
დოს ბევ რი ტუ რის ტი, ხო ლო და ცუ ლი ტე რი ტო რი უ ლი სის ტე მე ბი 

1 იხ.: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია - www.gnta.ge 
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და მა ღალ მ თი ა ნი არე ა ლე ბი ეკო ტუ რიზ მი სა და ალ პი ნიზ მის გან ვი-
თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი გახ დე ბა. 

ხევ სუ რე თი სა და ხე ვის უნი კა ლუ რი ის ტო რი ულ - კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბა, რო გორც კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის რე სურ სი, უნი კა-
ლურ ად გი ლობ რივ გას ტ რო ნო მი ა სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ ელე მენ-
ტებ თან ერ თად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა გახ დე ბა სა ერ თა შო-
რი სო ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ზრდი სათ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად გა მო ყე ნე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში მო ნა ცე მე ბი გა ცი ლე ბით გა იზ რ დე ბა და მთა ღირ-
სე ულ ად გილს და ი კა ვებს ქარ თულ დეს ტი ნა ცი ებს შო რის.
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PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN MTSKHETA-
MTIANETI MOUNTAINOUS REGION

Summary

Mtskheta-Mtianeti highland region includes 3 historical-
ethnographic provinces interesting from the tourist point of view: 
Pshavi, Khevsureti and Khevs. Here we meet unique natural 
phenomena, amazing cultural heritage, ancient settlements, 
artefacts. This makes this region interesting for tourists and that is 
why Pshav-Khevsureti and Kazbegi have an important place in the 
cultural part of our country. However, it must be said that despite 
the many projects implemented, there are still a number of problems 
in the region, which after elimination and proper delivery of the 
product to consumers, I think further increase in tourist flows will be 
inevitable.

The main problems of the main population of Pshav-Khevsureti 
are road infrastructure, access to healthcare and communication 
failures. The condition of the access roads to the tourist areas is 
interesting, because it is important for any tourist to reach the 
destination comfortably.

The development of transport and social infrastructure in the 
region, both on the military road and to individual tourist destinations, 
will significantly increase the flow of tourists in the region and will 
contribute to the popularization of Mtskheta-Mtianeti highland 
settlements.

Solving the existing problems in the region and implementing 
new tourism projects with the support of the state will significantly 
increase the motivation of those involved in the tourism business.
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 The mountain or balneological resorts in the region also really 
have the resources to interest and attract many tourists, while the 
protected territorial systems and mountainous areas will become 
an important component of the development of ecotourism and 
mountaineering.

The unique historical and cultural heritage of Khevsureti and 
Khevi as a resource of cultural tourism, together with unique local 
gastronomy and ethnographic elements, will become an important 
precondition for the growth of international tourist flows.


