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1.1 აბსტრაქტი 

ეს ნაშრომი განიხილავს რამდენიმე დანიშნულების ადგილს ევროპაში, სადაც ყველაზე 

მწვავედ დგას ვიზიტორების ჭარბი რაოდენობის პრობლემა და საქართველოს , როგორც 

საფრთხის წინაშე მყოფ ერთ-ერთ ქვეყანას.  

განხილულია სიტუაციის გამომწვევი მიზეზები, როგორიცაა მსოფლიო მოსახლეობის 

ზრდა, ტექნოლოგიური განვითარება, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების გამოჩენა. 

ჩამოყალიბებულია ამ პრობლემით გამოწვეული უარყოფითი შედეგები, როგორიცაა 

ბუნებისა და კულტურული ძეგლების დაზიანება,  საცხოვრებლის ფასების ზრდა და 

დისკომფორტი, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ექმნება.  

მოცემულია განსხვავებული გადაწყვეტილებები და რეკომენდაციები არსებული 

მდგომარეობის შესაცვლელად, როგორიცაა ვიზიტორთა ჩამოსვლის შეზღუდვა, 

ტურისტების გაბნევა ძირითადი ტურისტული ადგილებიდან სხვა მიმართულებებზე, 

მოთხოვნის შემცირება ფასების ცვლილებითა და სხვა მიდგომებით.  

Abstract 

The thesis which is shown below, covers several topics. Such as different tourist destination 

places in Europe, where overtourism is a huge challenge. Another topic is expressing the 

situation in Georgia, about the country which is facing the thread of overtourism. Also 

discussions about the causes of the current situation, for instance: growth of the world 

population, tech development, low budget airlines opening the market. Besides the thesis 

describes the negative consequences and effects on nature and cultural heritage, the discomfort 

that the locals face. 

In addition, different solutions and recommendations to change the current situation, such as 

restricting the arrival of visitors, scattering tourists from major tourist destinations to other not 

popular places. Reducing demand by changing prices and other approaches. 

 


