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აბსტრაქტი 

ამ ნაშრომში განხილულია ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა 

საქართველოს ეროვნულ პარკებში. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში მოძიებულ იქნა 

ინფორმაცია ტურიზმის არსებულ პრაქტიკასა და სიტუაციაზე საქართველოს 

ეროვნულ პარკებში. 

ჩვენი მიზანი იყო, გაგვეგო არსებობს თუ არა ვიზიტორთა პროგრამები, 

შესაბამისი სერვისები, კვალიფიციური და საკმარისი კადრები. უტარდება თუ არა 

მათ საკვალიფიკაციო ტრენინგები და მისთ. მოვიძიეთ ინფორმაცია პარკში არსებულ 

პრობლემებზე; არსებობს თუ არა საკმარისი და შესაბამისი ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა, დანერგილია თუ არა ტურისტული პროდუქტები და რამდენად 

აქვთ კავშირი პარკებს ტურ-ოპერატორებთან.  

იგივე ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, განვიხილეთ იტალიის წარმატებული 

ეროვნული პარკების  მაიელას და აბრუცოს  მაგალითი. მათი ბუნებრივი 

მახასიათებლები ემთხვევა საქართველოს ეროვნული პარკების მონაცემებს. ამან 

შესაძლებლობა მოგვცა შეგვედარებინა ჩვენში არსებული ტურისტული პროგრამები 

საზღვარგარეთულ ანალოგებთან. 

აღმოჩნდა, რომ ჩვენში არსებული ტურისტული მომსახურებისა და 

ინფრასტრუქტურის ხარისხი საერთაშორისო ვიზიტორების მოლოდინზე და 

ევროპის სხვა ქვეყნების ეროვნულ პარკებში არსებულ მომსახურების დონეზე   უფრო 

დაბალია. თუმცა, არსებობს ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარების 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი. შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. 

 

 

 

 

 

 


