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ანოტაცია - სტატიაში განხილულია,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება
ტურიზმში. ამ ტექნოლოგიების საშუალებით ხდება
ინფორმაციის დამუშავების დაჩქარება და
ტურისტულ ბაზარზე მომსახურეობის ხარისხის
გაზრდა, ამასთან ონლაინ ტექნოლოგიების შექმნა
და დანერგვა იწვევს ტურისტული ნაკადების ზრდას.
საკვანძო სიტყვები-ტურისტული მომსახურეობის
ბაზარი, მომსახურეობის ავტომატიზება, საბანკო
ანგარიშების მართვა, ონლაინ ტექნოლოგიები.

I.შესავალი

თანამედროვე ინფორმაციული
ტექნოლოგიები უკვე მყარად დამკვიდრდა
ტურისტული მომსახურეობის ბაზარზე. ასეთი
მომსახურეობა, ტრადიციული მეთოდებისგან
განსხვავებით, უფრო აადვილებს ტურისტების
მომსახურეობასა და ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ახალი
მიმართულებების წარმოქმნის საშუალებას იძლევა.
კერძოდ:
 ახდენს მონაცემთა რეგისტრაციას

ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნებიდან
გამომდინარე და მმართველ პერსონალს
უზრუნველყოფს ინფორმაციით;

 აჯგუფებს მონაცემებს ანალიტიკური მიზნით;
 ეკონომიკური ანალიზის მიზნით ამუშავებს

მიმდინარე მონაცემებს;
 აკონტროლებს ინფორმაციას, რათა

უზრუნველყოს ყველა ბუღალტრული
სტატისტიკის და ანალიტიკური ანგარიშების
სიზუსტე;

 უზრუნველყოფს მონაცემთა
ხელმისაწვდომობას;

 იძლევა პროგნოზირებისა და დაგეგმვის
საშუალებებს;
არსებობს მომსახურების კლასიფიკაციის

სხვადასხვაგვარი მიდგომა, რომელთა შორის
შეიძლება გამოვყოთ ტრადიციული უშუალოდ
ოპერატორის ავტომატიზებული მომსახურეობა.
ავტომატიზებული მომსახურეობა ადამიანურისგან
განსხვავებით კარგავს პრინციპულობის ხარისხს,
გვევლინება უფრო მეტად სტანდარტული ფორმით
და არ ითვალისწინებს მყიდველის

სამომხმარებლო ხარისხს. აღსანიშნავია ისიც, რომ
ავტომატიზებული მომსახურეობა მოიცავს
სუბიექტებთან ეკონომიკურ ურთიერთობებს და
ფიზიკურ პირებთან ელექტრონული სისტემის
გამოყენებას სხვადასხვა ფორმით, მომხმარებლის
ინტერესებიდან გამომდინარე. ბანკის პლასტიკური
ბარათების გაჩენამ შეცვალა ნაღდი
ანგარიშსწორება უნაღდო ანგარისწორებით.
პლასტიკური ბარათების მიღებამ განაპირობა:
 ახალი კლიენტების მოზიდვა და შემოსავლის

გაზრდა;
 სტაბილური და სოლიდური ფირმების მიერ

პლასტიკური ბარათების გამოყენებამ
გააუმჯობესა ბანკის იმიჯი;

 გამორიცხავსისეთშეცდომებსრაცდამახასიათებ
ელიიყოხელზეანგარისწორებისას;

 შემცირდა ბანკნოტების ფალსიფიკაციისა და
თაღლითობის ფაქტები; [1]

დიდი წარმატებით სარგებლობს გადახდის
ბარათების ორი საერთაშორისო სისტემა: VISA და
სისტემა Master Card.

მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ფირმა,
რომელიც უშვებს გადახდის ბარათებს ითვლება
Europay International, რომელშიც შედის 9000-ზე
მეტი არა მარტო ევროპული ბანკი, რომელიც
აკონტროლებს მსოფლიო ბაზრის გადახდის 65%-ს.
1998 წელს გადახდის ბარათების რაოდენობა
გაიზარდა 200 მილიონამდე.

ბარათების უმეტესი წილი (73 მილიონზე მეტი)
შეადგენს დებეტურ ბარათებს, მათ რიცხვშია
ბარათი „ევრო ჩეკი“, Cirrus და Maesrto, რომელსაც
განასხვავებენ ტერმინით „გადაიხადე ახლავე“. რაც
შეეხება Master Card საკრედიტო ბარათებს,
რომელიც მოიხსენიება როგორც „გადაიხადე
მოგვიანებით“ მისი წილი ბევრად ნაკლებია ( 8.3
მილიონზე მეტი).

მიუხედავად ამისა, გადახდის ბარათების
ისეთი ცნობილი მარკებიც კი როგორიცაა: Visa,
Amerikan-Express და Diners Club, არ გამორიცხავენ
უსაფრთხო მომსახურეობას არასანქცირებული
პირის მიერ. ციფრობრივი ტექნოლოგიების
გამოყენებით ბარათის უსაფრთხოების დაცვა ხდება
სპეციალური პინ-კოდის საშუალებით. [2]

II.საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ტურიზმი



ინტერნეტის გამოყენებამ მნიშვნელოვნად
შეცვალა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება.
ყოველ წელს, ინტერნეტით მომხმარებელთა
რიცხვი სწრაფად იზრდება და მათმა რიცხვმა
მილიონს გადააჭარბა. ინტერნეტის გამოყენებამ
ხელი შეუწყო ელექტრონულ ვაჭრობას.

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიებს
ინტერნეტის მეშვეობით საშუალება ეძლევათ
შეაღწიონ საზღვარგარეთის ბაზრებზე,
ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც
არეგულირებს ექსპორტსა და იმპორტს, გარკვეულ
ზეგავლენას მაინც ახდენს ელექტრონულ ბიზნესზე.
ელექტრონულ ვაჭრობას გააჩნია დიდი
პოტენციალი როგორც აშშ-ში, ასევე მთელ
მსოფლიოში, რადგან ინტერნეტით
მომხმარებელთა რიცხვი ყოველწლიურად
მატულობს. ინტერნეტით გაყიდვათა რიცხვმა
ჩრდ.ამერიკაში 2003 წლისათვის შეადგინა 47,5
მილიარდი დოლარი და 2012 წლისათვის თითქმის
ორჯერ გაიზარდა.[3]

ტურისტული პროდუქციის გაყიდვა, კომპანიების
შერწყმა და შესყიდვები გლობალური
გამანაწილებელი სისტემების წარმოქმნის შედეგია.
მათგან ცნობილია 4 ძირითადი სისტემა:

1. Sabre Holding Corporation (აშშ);
2. Worldspan (აშშ);
3. Amadeus Global Travel Distribution (ევროპა);
4. Galileo Internacional (ევროპა);

ამ სისტემების წყალობით გაფართოვდა
მომსახურების მოცულობა და სპექტრი. Sabre
Holding Corporation პირველი გამანაწილებელი
სისტემაა, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გადავიდა,
შექმნა ვირტუალური ტურისტული სააგენტო და
გახდა ლიდერი ტურისტულ ელექტრონულ
ვაჭრობაში. დღეისათვის მის დაქვემდებარებაში
700-ზე მეტი ვებსაიტია.[4]

საქართველოში ცნობილია შემდეგი
ტურისტული კომპანიები:
1. ინტერკონტინენტალი;
2. ომნეს ტური;
3. კავკასუს თრეველი;
4. გლობალ თრეველი;
5. ენ ტური;

ტურიზმის ინდუსტრიაში ლიდერის
პოზიციას ფლობენ გერმანული და ბრიტანული
კომპანიები. გერმანიაში ხუთი კომპანია
აკონტროლებს მთელი ბაზრის 76%-ს, დიდ
ბრიტანეთში კი ოთხ უმსხვილესს კომპანიაზე მოდის

ტურისტული პაკეტების გაყიდვების 86% (L’Edo
touristique).

ტურიზმის ინდუსტრია
სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ერთ-ერთ
უმსხვილეს მომხმარებელს წარმოადგენს და
კომპიუტერული აღჭურვილობის ერთ-ერთი
ყველაზე მაღალი დონე აქვს საქმიან სამყაროში.
ნაწილობრივ ეს გარემოება განპირობებულია იმ
ინფორმაციის ბუნებით, რომელიც მოგზაურობათა
ინდუსტრიაში გამოიყენება.  ინფორმაცია
ტურისტული პროდუქტების შესახებ დროულად
უნდა იყოს მისაწვდომი დედამიწის სხვადასხვა
წერტილებიდან, მესამე, ტურპროდუქტი შედგება
შემდგენთა (ტრანსპორტი, ბინადრობა,
გასართობები) დიდი რაოდენობისაგან, რომლებიც
ასევე მოითხოვენ ინფორმაციასა და კომუნიკაციებს
მათი დამაკმაყოფილებელ დონეზე მიწოდებისა და
მოხმარების კოორდინირებისათვის.

ტურისტული კომპანიები, გარდა ამისა,
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სხვა ასპექტებს
იყენებენ მათი ბიზნესის ოპერატიულ
მუშაობისათვის და ამით აფართოებენ
მომსახურების სფეროს რეზერვებს.

საქართველოში, 2012 წელს ჩატარებული
მარკეტინგული კვლევის საფუძველზე, რომლის
დროსაც გამოიკითხა 1000 უცხოელი ტურისტი, სხვა
მრავალ საკითხთან ერთად შესწავლილი იქნა მათ
მიერ მოგზაურობის დროს გაწეული დანახარჯები
მომსახურების ცალკეული სახეების მიხედვით
(სასტუმროში ცხოვრება, კვება, გართობა, ქვეყნის
შიგნით მგზავრობა, ინტერნეტით მომსახურეობა),
იხილეთ ცხრილი №1

ცხრილი №1
საშუალო

დანახარჯი
საშუალო

დანახარჯი
დღეში

არაფერი
დაუხარჯავთ

სასტუმროში
ცხოვრება

554,6 აშშ დოლარი;
მთლაინი
დანახარჯის 41,7%

54,6 აშშ
დოლარი;

19%

კვება 231,8აშშ დოლარი;
მთლიანი
დანახარჯის 17,4%

21,9 აშშ
დოლარი;

19,2%

გართობა 159,9 აშშ დოლარი;
მთლიანი
დანახარჯის 12%

10,3 აშშ
დოლარი;

25,8%

ქვეყნის
შიგნით

მგზავრობა

193,6აშშ დოლარი;
მთლიანი
დანახარჯის 14,5%

10,1 აშშ
დოლარი;

22,1%

ინტერნეტით
მომსახურეობა

191,2 აშშ დოლარი;
მთლიანი
დანახარჯის 14,4%

15,5 აშშ
დოლარი

20,6%

თუ შევადარებთ 2010-2012 წლებში
ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრების დანახარჯებს ერთ
ტურისტზე გაანგარიშებით, დავინახავთ, რომ ამ
წლებში თითოეული ტურისტი ქვეყანაში ტოვებდა
საშუალოდ 208-239 ლარს, ხოლო ზემოდ
ნახსენებმა მარკეტინგულმა გამოკვლევამ გვიჩვენა,



რომ აღნიშნულმა საშუალო დანახარჯებმა
ქვეყანაში ყოფნის პერიოდში შეადგინა 1164 აშშ
დოლარი (1862ლარი), ხოლო სულ მთელი წლის
განმავლობაში-1051მლნ. დოლარი. აღნიშნული
კვლევის მიხედვით, ქვეყანაში შემოტანილი იქნა 1,2
მლრდ. აშშ დოლარი (1,9მლრდ ლარი) მთელი
წლის განმავლობაში.  [6]

სურ.1 საქართველოში მოგზაურობის დანახარჯები

ა. ტურიზმისგანვითარების ტენდენციები

დღეისათვის      მნიშვნელოვნადაა
გაზრდილი საერთაშორისო სტრატეგიული
ალიანსები ეკონომიკის ყველა სფეროში,
რომელთა უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა გაამყაროს
და გააფართოვოს  კომპანიის მდგომარეობა
ბაზარზე. სტრატეგიული ალიანსები
წარმოიქმნებოდა მომსახურეობის სფეროში და
ნაკლებად წარმოების სფეროში. სტრატეგიულ
ალიანსებს 3 თვისება მაინც ახასიათებთ:
 კომპანიები გაერთიანების შემდეგ არ კარგავენ

დამოუკიდებლობას საერთო ორგანიზაციის
ჩამოყალიბების შემდეგაც;

 პარტნიორი კომპანიები გაერთიანების შემდეგ
იყოფენ უპირატესობას და კონტროლს
წამოჭრილი საკითხების რეალიზაციისათვის;

 პარტნიორულ კომპანიებს მუდმივად შეაქვთ
თავიანთი შენატანები ერთ ან რამოდენიმე
სტრატეგიულ სფეროში (ტექნოლოგიები,
პროდუქტები და სხვა).
ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებმა

(ხელმისაწვდომი ბაზრები და საინფორმაციო
ტექნოლოგიების განვითარება და სხვა)
მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ტურიზმზე
მოთხოვნის გაზრდას. მსოფლიო ტურისტული
ორგანიზაციის ინფორმაციით საერთაშორისო
მოგზაურთა რიცხვმა 2012 წლისათვის 664 მლნ-დან
1მლრდ-მდე მიაღწიეს და ეს რიცხვი 50%-ზე მეტით
გაიზრდება 2020 წლისათვის. [7]

ბ.სასტუმრო ინდუსტრია

უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში
ტურისტული ბაზრის გლობალიზაციამ გამოიწვია
სასტუმრო ინდუსტრიის ზრდა. მსოფლიო
ტურისტული ორგანიზაციის მონაცემებით
მსოფლიოში სასტუმრო ნომრების რიცხვმა
18,2მლნ-ს მიაღწია, რომელთა უმეტესობა
განთავსებულია ევროპაში 39,5%, მეორე ადგილი
ამერიკას ეკუთვნის, რომელზედაც 36,5% მოდის.

საერთაშორისო ბაზარზე დომინირებს
ამერიკული კომპანიები. საინტერესოა ის, რომ
მხოლოდ 9 ქვეყანა იმყოფება 50 უმსხვილესი
სასტუმრო კომპანიების სიაში: პირველ ადგილზეა
აშშ, მას მოყვება დიდი ბრიტანეთი, რომელიც
წარმოდგენილია 7 მსხვილი კომპანიის სახით,
შემდეგ ადგილებზეა ესპანეთი და იაპონია,
რომლებიც წარმოდგენილია ოთხ-ოთხი
კომპანიით. ევროპული კომპანიები Bass, Accor and
Sol Media კონკურენციას უწევენ ამერიკულ
კომპანიებს. 1998-2005 წლებში 12 წამყვანმა
კომპანიამ გაამყარა თავისი პოზიციები, გაზარდა
სასტუმრო ნომრების რიცხვი 5,7%-ით და
გააფართოვა თავისი არსებობა საერთაშორისო
ბაზარზე.[8]

ტურიზმის ინდუსტრია მუდმივად-
ცვალებადი ბიზნესის სამყაროში ვითარდება. მასზე
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ისეთი
ფაქტორები, როგორიცაა: ბაზრის გლობალიზაცია,
ეკონომიკური ძალების კონცენტრაცია,
ტექნოლოგიების განვითარება და საბაზრო
კონკურენციის მაღალი დონე.

ტურისტების მოლოდინი    განსაზღვრავს
ტურისტული საწარმოების საქმიანობას.
ტურისტულმა მიმართულებებმა უნდა შეიმუშაონ
ახალი სტრატეგია, თუ მათ სურთ კონკურეტულ
ბრძოლაში მონაწილეობა და ტურისტული
ნაკადების უზრუნველყოფა.

დღეს კარგად არის გაცნობიერებული, რომ
საქართველო მნიშვნელოვანი არეალია ტურიზმის
განვითარების კუთხით, რაზეც მეტყველებს ბოლო
წლების კვლევის შედეგები, რომლებიც
ისტორიული თვალსაზრისით დიდ წონას მატებენ
საქართველოს მნიშვნელობას და მის
დანიშნულებას მსოფლიო ცივილიზაციის
განვითარების საქმეში. საქართველოს 2012 წლის
სტატისტიკით წარმოდგენილი მონაცემები 2007
წლის მონაცემებთან შედარებით ამ მოსაზრებების
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მაჩვენებელია, თუ ქვემოთ მოყვანილ ცხრილს
გავაანალიზებთ. ცხრილი №2

ცხრილი№2
სასტუმროების საქმიანობის მაჩვენებლები

2007წელი 2012წელი

სასტუმროს რიცხვი 245 305

საერთო ფართობი,ათასი მ.კვ. 451,8 670,6

ნომრების საერთო რიცხვი 9607 15237

სტუმართა რიცხვი, ათასი კაცი 82,6 201,7

საქართველოში შემოსული სტუმართა
გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით ასევე
საინტერესოა. ცხრილის №3 მიხედვით 2008-2012
წლების მიხედვით მათი მოძრაობა შემდეგ სურათს
ატარებს:

ცხრილი №3

სტუმართა გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით
(ათასი კაცი)

ქ
ქვეყანა

2
2008

2
2009

2
2010

2
2011

2
2012

ა
ამერიკა

5
1368

7
1641

1
11060

1
14158

1
16789

ა
აშშ

4
1943

6
1917

9
1975

1
12984

1
18456

ა
აზიის ქვეყნები

2
1253

3
1847

9
1907

1
12755

1
18600

სურ.2 საქართველოში შემოსული ტურისტების რაოდენობა

ქვეყნების მიხედვით საქართველოში
შემოსულ სტუმართა შორის პირველ ადგილზეა
აზიის ქვეყნები მათ შორის  სომხეთი და
აზერბაიჯანი, შემდეგ აშშ, და მესამე ადგილზეა
ამერიკა. (სურ.2).

დღეისათვის საქართველოში ტურიზმი
ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად არის მიჩნეული.
რასაც განაპირობებს ქვეყნის ბუნებრივი პირობები
და მისი ისტორიული წარსული. აქ არსებობს 12 000-

მდე ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლი, 2400
მინერალური სამკურნალო წყარო, 150 მუზეუმი, 102
კურორტი, 19 ნაკრძალი, 7 ეროვნული პარკი და ა.შ.
ტურიზმის განვითარებისა და კურორტების
დეპარტამენტის მონაცემებით, საქართველოში
შემოსულ ტურისტთა თუ ვიზიტორთა რაოდენობა
ყოველწლიურად იზრდება. ასე, მაგალითად, 2010
წელს საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა
რიცხვი 2009 წელს შემოსულთა რიცხვს 38 %-ით
აღემატებოდა, კვლევის შედეგად, 2010 წელს ჩვენმა
ქვეყანამ 2 მილიონამდე ადამიანს უმასპინძლა, 2011
წელს საქართველო 2 მილიონ 820 ათასზე მეტმა
ადამიანმა მოინახულა, ხოლო 2012 წელს მათმა
რიცხვა 3,5 მილიონს მიაღწია. თუ კვლევას
დავეყრდნობით, 2015 წელს ტურისტების
რაოდენობამ 5 მილიონს უნდა გადააჭარბოს. [9]

III.ტურისტული ბიზნესი და მისი მენეჯმენტის
თავისებურებანი

XX საუკუნის ბოლოს და XXI საუკუნის
დასაწყისში საქმე გვაქვს ტურიზმის  უპრეცედენტო
ზრდასთან რომლის შედეგადაც მნიშვნელოვნად
გაიზარდა მისი როლი მსოფლიო ეკონომიკაში.
დღეს მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც „XX
საუკუნის სოციალურ და ეკონომიკურ ფენომენს“.
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების არნახულმა განვითარებამ, შიდა
და საერთაშორისო კონკურენციამ, ახალი
ტურისტული პროდუქტისა და გასაღების ახალი
ბაზრების გაჩენამ შეცვალა ტურისტული
საწარმოების სტრატეგიები და წარმოაჩინა ახალი
მიდგომა კადრებისა და პერსონალის მართვის
თვალსაზრისით. ტურიზმის ინდუსტრიაში
განსაკუთრებული როლი ეკისრება ნაციონალურ
და ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს, რაც თავის
მხრივ ზრდის მოთხოვნას პროფესიონალ
მენეჯერებზე ტურისტების მომსახურების მაღალ
დონეზე უზრუნველყოფის მიზნით.

უდიდესი მოგება, გამოკვლევის თანახმად,
ტურიზმის ინდუსტრიაში მოიტანა ავიაბილეთების
ონლაინ გაყიდვამ, მეორე ადგილზეა
სასტუმროების დაჯავშნა. გაყიდვების მოცულობა
ტურ ოპერატორების ვებ საიტებზე, 2012 წელს
გაიზარდა 65%-ით.

ახალი ონლაინ ტექნოლოგიების
შემუშავება და დანერგვა  შემდეგში მოიტანს
ინტერნეტით  ტურმომსახურეობის დაჯავშნის
რაოდენობების ზრდას, რომლის მოცულობა 2012
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წელს გაიზარდა 90 მლრ დოლარამდე. ონლაინ
ბაზრის საერთომოცულობა აშშ-ში გადაცდა 70
მლრ დოლარის ზღვარს. საქართველოში კი 1,2
მლრდ აშშ დოლარი.

აუცილებელია, აღინიშნოს, რომ დაჯავშნის
გლობალურმა სისტემამ Galileo-მ შეაჯამა მუშაობის
შედეგები სნგ-ს ქვეყნებში. დაჯავშნის მთლიანი
მოცულობა იზრდება ყოველწლიურად. მთავარ
ფსონს ამ წელიწადში კომპანია Galileo-სი აკეთებს
შემდეგი წინსვლისათვის  რუსეთის, საქართველოს,
სომხეთის და აზერბაიჯანის ბაზრებზე. ახალი
ტექნოლოგიების დანერგვით, ისეთ პროდუქტებზე,
როგორიც არის TAT Tiketing , ასევე მუშაობის
ხარისხის ამაღლება კლიენტებთან და
თანამშრომლობის განვითარება ადგილობრივ ავია
გადამზიდავებთან. [10]

IV. დასკვნა

ტურიზმი მნიშვნელოვანი ბერკეტია ქვეყნის
ეკონომიკური ზრდისათვის. საქართველოში ამ
სექტორის განვითარებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი
სტიმული მისცეს ეკონომიკის სხვა დარგის
განვითარებას.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება ტურიზმში ბიზნესის ეფექტური
წარმართვის საშუალებას იძლევა. ახალი ონლაინ
ტექნოლოგიების შემუშავება და დანერგვა
ტურიზმში იწვევს ტურისტული ნაკადების მკვეთრ
ზრდას.
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