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ით გაიზარდა
უნდა აღინიშნოს რომ
წლის ზამთრის
სეზონზე ფასების შემცირება შესაძლოა
განპირობებული
იყოს
აღნიშნულ
პერიოდში
ორივე
რეგიონის
წყალმომარაგების პრობლემით

სამცხე ჯავახეთი
კურორტების გუდაური მცხეთა მთიანეთში და ბაკურიანი სამცხე
ჯავახეთში და სხვა ტურისტულ დანიშნულების ადგილების

მცხეთა მცხეთა მთიანეთში
ჩათვლით

და

ბორჯომი

სამცხე ჯავახეთში

სასტუმროს ფასების ინდექსი
საქართველოში
საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი
წლის
თებერვალში
წლის იანვართან შედარებით
ით
გაიზარდა მათ შორის
და ვარსკვლავიანი სასტუმროების
ფასების
ინდექსი
ით
ხოლო
საოჯახო
ტიპის
სასტუმროების ფასები
ით გაიზარდა
წლის თებერვალში
წლის თებერვალთან შედარებით
სასტუმროების ფასების ინდექსი
ით გაიზარდა მათ

რეგიონი

შორის
და
ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების
ინდექსი
ით ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების
ფასები
ით გაიზარდა წლიური სფი ყველაზე მაღალი
აჭარის
სასტუმროებისთვის აღმოჩნდა და
შეადგინა რაც შესაძლოა აიხსნას
წლის თებერვალში
დაწესებული შეზღუდვებით

სასტუმრო
2022 თებ/
2022 იან

2022 თებ/
2021 თებ

3*, 4*, 5*
2022 თებ/
2022 იან

საოჯახო

2022 თებ/
2021 თებ

2022 თებ/
2022 იან

2022 თებ/
2021 თებ

9.8%

17.0%

-3.4%

11.0%

21.9%

22.9%

14.2%

19.4%

16.1%

26.0%

12.4%

15.6%

გურია

7.0%

19.7%

7.0%

-8.7%

-

105.7%

ქვემო ქართლი

0.0%

0.0%

-

0.0%

0.0%

0.0%

აჭარა

6.9%

31.0%

7.7%

44.5%

1.4%

13.6%

რაჭა

4.1%

7.3%

-

-

4.1%

7.3%

შიდა ქართლი

-4.0%

23.4%

16.7%

26.9%

-12.9%

18.3%

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

1.2%

2.9%

-9.0%

-2.8%

8.0%

8.9%

სამცხე-ჯავახეთი

-0.3%

18.5%

-10.5%

27.2%

9.2%

8.8%

მცხეთა-მთიანეთი

4.5%

17.9%

5.8%

23.3%

2.5%

13.9%

თბილისი

2.5%

11.5%

1.4%

9.0%

11.3%

28.9%

სულ ფასების % ცვლილება

4.3%

17.5%

1.4%

19.5%

7.0%

22.8%

კახეთი
იმერეთი

სასტუმროების ფასების ინდექსის გაანგარიშება
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული

მოხდა

რეკომენდაციების მიხედვით უმცირესი ერთობლიობის ინდექსი
გამოთვლილია
ის ინდექსით

სასტუმროს საშუალო ფასები
თებერვალი
წლის თებერვალში საქართველოში
ვარსკვლავიანი
სასტუმროების საშუალო ფასმა
ლარი შეადგინა ხოლო
ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა
ლარი
საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასმა თებერვალში
ლარი შეადგინა

ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასმა თებერვალში
ლარი შეადგინა თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში
სტანდარტული
ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასმა
ლარი შეადგინა კახეთში
ლარი სამცხე ჯავახეთში
ლარი ხოლო გურიაში
ლარი

და საოჯახო ტიპის სასტუმროთა საშუალო ფასები
რეგიონების მიხედვით
თებერვალი ლარი

შედეგები მიღებულია საქართველოს
რეგიონში და თბილისში
და საოჯახო ტიპის სასტუმროების სტანდარტული ორ
ადგილიანი
ნომრების
ფასებზე
დაკვირვების
შედეგად
სასტუმროების შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით
ანალიზი
მოიცავს
ზე
დარეგისტრირებულ
საქართველოს

ტერიტორიაზე განთავსებულ
სასტუმროების
ს
ობიექტი და საოჯახო ტიპის სასტუმროების
ს
ობიექტი
და
სასტუმროების ფასებზე მონაცემების მიღება ხდება
სასტუმროებთან დაკავშირების საფუძველზე ხოლო საოჯახო
სასტუმროების ფასებზე ინფორმაციის წყარო
ია
საშუალო ფასები გამოითვლება

სასტუმროების სტანდარტული ორ ადგილიანი ნომრების დღიური
განაკვეთების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით
საოჯახო ტიპის სასტუმრო
სასტუმრო რომლისთვისაც
დამახასიათებელია ნომრების მცირე რაოდენობა და სადაც სტუმრებს
მომსახურებას უწევს ოჯახი

www.

.org

ძირითადი ეკონომიკური
ინდიკატორები

პირველადი მონაცემები

www.

.org

სამართლებრივი შეტყობინება
ვებგვერდზე წარმოდგენილი პუბლიკაციები მომზადებულია
კვლევითი ცენტრის მიერ მხოლოდ
საინფორმაციო და ან მარკეტინგული მიზნებისთვის პუბლიკაციებში ასახული ინფორმაცია
წარმოადგენს მხოლოდ რჩევას და შესაბამისად მკითხველი თავად არის პასუხისმგებელი შინაარსის
ნებისმიერ ინტერპრეტაციაზე
კვლევითი ცენტრი არ იღებს პასუხისმგებლობას მკითხველის
მიერ მასალების გამოყენების შედეგად წარმოშობილ პრეტენზიებზე პუბლიკაცია წარმოდგენილია
ისე როგორც არის ყოველგვარი გამოხატული ან ნაგულისხმევი რეპრეზენტაციისა და გარანტიის
გარეშე
ზემოთ მოყვანილი აბზაცის ზოგად გზავნილთან წინააღმდეგობის გარეშე
იძლევა გარანტიას რომ

კვლევითი ცენტრი არ

გიორგი ხიშტოვანი
კვლევითი დირექტორი
ნიკა კაპანაძე
უმცროსი მკვლევარი

პუბლიკაცია მუდმივად ხელმისაწვდომი იქნება
რომ პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არის სრული ჭეშმარიტი ზუსტი ან არ არის შეცდომაში
შემყვანი
კვლევითი ცენტრი იტოვებს უფლებას დროდადრო შეცვალოს პუბლიკაციების შინაარსი ისე
როგორც ამას მიზანშეწონილად ჩათვლის

ნანა ქაჯაია
კვლევითი ასისტენტი

კვლევითი ცენტრი თავიდან იხსნის სხვა მხარეების უფლებების დარღვევასა ან
კვლევითი
ცენტრის პუბლიკაციების გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე ყოველგვარ
პასუხისმგებლობას
კვლევით ცენტრს არ აქვს მკითხველის წინაშე პასუხისმგელობის
ვალდებულება კონტრაქტის კანონით დელიქტური კანონით თუ სხვაგვარად პუბლიკაციის
შინაარსთან გამოყენებასა ან პუბლიკაციასთან კავშირის ნებისმიერ სხვა ფორმასთან დაკავშირებით
მკითხველი აღიარებს რომ როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის სუბიექტი
კვლევითი
ცენტრი დაინტერესებულია შეზღუდოს თავისი ოფიცრებისა და თანამშრომლების პირადი
პასუხისმგებლობა მკითხველი თანხმდება რომ მისთვის პუბლიკაციით გამოწვეული ნებისმიერ
დანაკარგის შესახებ პრეტენზიებს არ წამოუყენებს პირადად
კვლევითი ცენტრის ოფიცრებს ან
თანამშრომლებს
მკითხველი თანხმდება რომ გარანტიებისა და ვალდებულებების შეზღუდვები რომლებიც
მითითებულია ამ სამართლებრივ შეტყობინებაში იცავს
კვლევითი ცენტრის მკვლევრებს
ოფიცრებს თანამშრომლებს აგენტებს შვილობილ კომპანიებს მემკვიდრეებს უფლებამოსილ პირებს
და ქვეკონტრაქტორებს ისევე როგორც თავად
კვლევით ცენტრს
თუ ამ სამართლებრივი შეტყობინების რომელიმე დებულება მოქმედი კანონმდებლობით არის ან
აღმოჩნდება არააღსრულებადი
ეს არ იმოქმედებს პუბლიკაციის სხვა დებულებების
აღსრულებადობაზე

მის
აღმაშენებლის გამზირი მე
თბილისი
საქართველო
ტელ
ელ ფოსტა
ვებსაიტი

სართული

