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Summary 

The paper ,,Cluster Policy of Business Management in the Development of 

the Coal Industry of Georgia“ discusses and analyzes the main technical and 

economic indicators of the Georgian coal industry and the types, resources and 

supplies of this important mineral raw material; The impact of globalization processes 

on modern trends in the development of the fuel and energy market is shown; 

Regional and sectoral aspects of research development are analyzed on the basis of 

one of the main types of innovative infrastructure - the formation of a cluster, the 

prospects for rational development of the Tkibuli-Shaori coal deposit using a new 

technological scheme of development; Effective directions for the improvement of the 

industrial-economic policy supporting the state of the coal industry of Georgia are 

presented. 

In the 21st century, the world industry continues to grow, which in turn has led 

to an increase in demand for energy resources. Among the mineral resources of any 

country are important fuel and energy resources: oil, coal (coal, brown coal), natural 

gas, peat and thermal waters, each of which is more or less presented in Georgia. 

Access to and efficient use of energy resources is the strategic basis of any 

country's national security, and at the same time, the internationally recognized norm 

is to produce our own fuel with a minimum amount of raw materials, such as basic 

energy and other vital facilities, independent of any imported fuel supply. It is a 

necessary precondition, therefore, the rehabilitation of the coal industry in Georgia 

and the promotion of its effective use are of political as well as economic importance. 

Coal industry is one of the traditional and important sectors of Georgian industry, 

which is of particular importance for the development of the country's economy. Coal is 

known to supply ferrous metallurgy with technological fuels, power generation - with 

energy concentrates, and the population with fuels; However, its area of application 

includes other important sectors of the industrial sector. 

Although the volume of coal mining in the country is characterized by some 

changes during the existence of the sector, but since the 90s of the XX century the 

process of collapse of the country's economy, the breakdown of traditional ties has 

had a negative impact on coal industry output, perfection and development. While in 

modern conditions country needs to establish a stable independent energy system, and 

the area is quite rich in industrial reserves of this mineral. 

It should be noted that the potential capacity of rivers across the country is 

quite high (about 135.8 billion kWh/year) and the main source of electricity in 

Georgia is the hydro resources, for example, if in the early 1990s the average annual 

production of hydropower plants was 9.2 billion kWh in 2012-2018 Total output 

increased from 9.7 billion kWh to 12.2 billion kWh, an increase of 25.3%. According 

to the data of 2018, the share of HPPs in the total output is on average 81.9%, the 

average of 2 thermal power plants is 17.4%, and the volume of wind energy is 

negligible at this stage (0.7%). At present, electricity generation will certainly increase 

in connection with the construction of a number of new hydropower plants, although it 

is important to consider time, environmental and safety factors. Meeting the country’s 

needs with its own oil and gas is meager and it is unlikely that significant growth is 

expected in the near future. In such a situation, the local fuel and energy resources and 

the coal industry in Georgia, as one of the resources provided by the sector, play a 

special role, because the balanced (proven) coal reserves in Georgia are sufficient.  

Rational socio-economic development of Georgia is significantly conditioned by 

the rational and efficient utilization of local fuel and energy resources, which leads to 

the improvement of the country's fuel and energy balance, growth of employment, 
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infrastructure and overall development of the sector, region and economy. However, the 

effective development of the sector is one of the promising ways to create an 

independent energy base. Clearly, in such conditions, setting the direction of rational 

use of Georgia's fuel and energy resources, including the industrial potential of coal, is a 

very urgent problem, the solution of which is of great socio-economic importance for a 

region and the country. 

In recent years, Georgia has been given an important starting position to 

establish a competitive national industrial complex in the light of international 

integration processes, for which it is important to implement thoughtful and consistent 

structural changes in the field of research, as Georgia's fuel and energy resources 

In such conditions, study of the classification and supply of fuel and energy 

resources of Georgia, the modern economic situation of their effective use, 

determination of rational directions of effective business management in the sector in 

the cluster format area, scientific and practical measures to ensure technical-

technological and organizational-economic growth. For the revival and development of 

the industrial sector, but also for the prosperity of the country's economy as a whole. 
 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა: XXI საუკუნეში გრძელდება მსოფლიო მრეწვ-

ელობის დარგობრივი წარმოებების ზრდა, რამაც თავის მხრივ, გამოიწვია 

მოთხოვნილებების მატება ენერგორესურსებზე. უმრავლესი ქვეყნის წიაღი-

სეული სიმდიდრეებიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათბობ-

ენერგეტიკული რესურსები, – ნახშირი, ნავთობი, ბუნებრივი გაზი, ტორფი 

და თერმული წყლები, რომელთაგან საქართველოში წარმოდგენილია მეტ-

ნაკლები რაოდენობით თითოეული მათგანი. 

ენერგორესურსებზე წვდომა და მათი ეფექტიანი გამოყენება არის 

ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიული საფუძველი 

და ამასთანვე, საერთაშორისო პრაქტიკაში აღიარებული ნორმა, რომ 

საკუთარი სათბობი ნედლეულის მინიმალური ოდენობით წარმოება, მაგა-

ლითად, საბაზო ენერგეტიკის და სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობი-

ექტების ნაწილობრივი უზრუნველყოფისათვის მაინც, იმპორტირებული 

საწვავის მიწოდებისაგან დამოუკიდებლად, ნებისმიერი ქვეყნის ენერგო 

უსაფრთხოების აუცილებელი წინაპირობაა. ამიტომ საქართველოში ქვანახ-

შირის მრეწველობის რეაბილიტაციას და მისი ეფექტური გამოყენებისა-

თვის ხელშეწყობას ეკონომიკურის გარდა პოლიტიკური მნიშვნელობაც 

ენიჭება. 
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 მსოფლიო ნახშირის მრეწველობაში არსებული მიმდინარე ტენდენ-

ციების და განვითარების სტრატეგიების მიმართულებების გათვალის-

წინება თანამედროვე პირობებში, ჩვენი ქვეყნისათვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანა ჩართულია საერთაშორისო ინტეგრაციულ 

პროცესებში და სრულიად რეალურია ქვანახშირის ათვისება საქართველოს-

თვის კვლავ სათბობ-ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვან რგოლად 

იქცეს ისტორიული კანონზომიერებების გათვალისწინებითაც. 

 მართალია ქვეყანაში ქვანახშირის მოპოვების მოცულობა დარგის არ-

სებობის განმავლობაში გარკვეული ცვლილებებით ხასიათდება, თუმცა XX 

საუკუნის 90-იანი წლებიდან ქვეყნის ეკონომიკის ნგრევის პროცესმა, ტრა-

დიციული კავშირების მოშლამ ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა ქვანახ-

შირის მრეწველობის პროდუქციის გამოშვებაზე, მისი მატერიალური ბაზის 

სრულყოფასა და განვითარებაზე. მაშინ, როდესაც თანამედროვე პირობებში 

ქვეყანას ესაჭიროება სტაბილური ენერგეტიკული დამოუკიდებელი სისტე-

მის ჩამოყალიბება, ხოლო ტერიტორია საკმაოდ მდიდარია ამ წიაღისეულის 

სამრეწველო მარაგით. 

 აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის მასშტაბით საკმაოდ მაღალია მდინარე-

ების სიმძლავრის პოტენციალი (დაახლოებით 135.8 მლრდ კვტ სთ/წელი-

წადში) და ელექტროენერგიის გამომუშავების ძირითად წყაროს საქართვე-

ლოში სწორედ ჰიდრორესურსი წარმოადგენს, ასე მაგალითად, თუ 1990 

წლის დასაწყისში ჰესების საშუალო წლიურმა გამომუშავებამ შეადგინა 9.2 

მლრდ კვტ სთ, 2012-2018 წლებში მთლიანი გამომუშავება 9.7 მლრდ კვტ 

სთ-დან 12.2 მლრდ კვტ სთ-მდე გაიზარდა, რაც 25.3 %-იან ზრდას შეადგენს. 

ხოლო, 2018 წლის მონაცემებით, ჰესების წილი მთლიან გამომუშავებაში 

საშუალოდ 81,9 %-ია, თბოელექტროსადგურების – საშუალოდ 17,4 %-ი, 

ხოლო ქარის ენერგიის მოცულობა კი ამ ეტაპზე უმნიშვნელოა (0,7 %). დღე-

ისათვის რიგი ახალი ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით ელექტრო-

ენერგიის გამომუშავება რა თქმა უნდა გაიზრდება, თუმცა მნიშვნელოვანია 

დროის, გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების ფაქტორების გათვალის-

წინება. ქვეყნის მოთხოვნილებების უზრუნველყოფა საკუთარი ნავთობით 
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და გაზით მიზერულია და, სავარაუდოდ, უახლოეს მომავალში მნიშვნელო-

ვანი ზრდა მოსალოდნელი არ არის. ასეთ ვითარებაში საქართველოს ქვანახ-

შირის მრეწველობას, როგორც ერთ-ერთ რესურსებით უზრუნველყოფილ 

დარგს დიდი როლი ენიჭება და განსაკუთრებულად აქტუალურია 

სექტორში ბიზნესის ეფექტიანი მართვის რაციონალური მიმართულებების 

განსაზღვრა კლასტერის ფორმატის არეალში, ტექნიკური, ტექნოლოგიური, 

ეკონომიკური, ორგანიზაციული და მმართველობითი ძირითადი 

მიმართულებების სრულყოფის თვალსაზრისით.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადოქტორო ნაშრომის მთავარი 

მიზანია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საქართველოს ქვანახშირის 

სამრეწველო პოტენციალის რაციონალური ათვისების შესაძლებლობების 

გამოვლენა, დარგის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და განვითარების სტრა-

ტეგიების განსაზღვრა სამრეწველო და რეგიონული კლასტერის ჩამოყალი-

ბების საფუძველზე, შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობის მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება. ამ 

მიზნის შესაბამისად დაისახა შემდეგი ამოცანები:  

 საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების სამრეწველო 

პოტენციალის შეფასება და მათი ეფექტიანი გამოყენების შესაძლებ-

ლობათა მეცნიერულად დასაბუთებული მიმართულებების 

შემუშავება;  

 საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბაზაზე მოქმედი კომ-

პანიის ,,საქნახშირი“-ს ტექნიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 

შესწავლა; 

 ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადოს დამუშავების ტექნოლოგი-

ური სქემის კვლევა; 

 კომპანიის ,,საქნახშირი“ ბაზაზე საქართველოს ქვანახშირის მრეწ-

ველობის განვითარების ეკონომიკური პირობების შეფასება სამ-

რეწველო და ტერიტორიული კლასტერიზაციის განსაზღვრით; 

 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დარგის ეფექტიანი მართვისა და 

ფუნქციონირებისათვის წინადადებებისა და რეკომენდაციების 
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ჩამოყალიბება. 

 პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. საქართველოში ქვანახშირის 

მრეწველობის ისტორიისა და ეკონომიკის საკითხები, კერძოდ დარგის გან-

ვითარებისა და მისი ეფექტიანობის ამაღლების ცალკეული პრობლემები 

მეტ-ნაკლებად გაშუქებული და სხვადსხვა კუთხით შესწავლილია შემდეგ 

ქართველ ავტორთა: ა. გუნიას, ი. მიქელაძეს, ვ. მელქაძეს, კ. ჩარკვიანის, დ. 

ჩომახიძის, ა. ძიძიგურის, ე. მინდელის, ა. ყუშიტაშვილის, ვლ. ჭანიშვილის, 

ლ. შერვაშიძის, ი. რეხვიაშვილის, ა. მიქელაძის, გ. მაჩაიძის, ვ. კურცხალიას, 

გ. ტაბატაძის, თ. გოჩიტაშვილის, ზ. გორდეზიანის, ლ. ბიბილაშვილის, გ. 

შაქარაშვილის და სხვათა ნაშრომებში. თუმცა, უკანასკნელ წლებში 

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის და მსოფლიო ტენდენციების გათვალი-

სწინებით კომპლექსური ტექნიკურ-ეკონომიკური გამოკვლევა ინოვაციური 

ინფრასტრუქტურული სახეების ჩართულობით, საკვლევ დარგზე სრულყო-

ფილად არ შესრულებულა. ამ მიმართულებით წინამდებარე ნაშრომის შეს-

რულება ერთ-ერთი პირველია საკითხების დასმის და განხილვის 

თვალსაზრისით. 

დარგობრივ და რეგიონულ ეკონომიკასა და კლასტერულ პერსპექ-

ტივებზე ნაშრომზე მუშაობისას ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა შემდეგ 

უცხოელ და ქართველ მეცნიერთა: მ. პორტერის, მ. ენრაიტი, რ. აბესაძის, ა. 

აბრალავას, რ. ქუთათელაძის, ლ. ჩიქავას, ნ. ჭითანავას, გ. ყუფუნიას, მ. 

ჩეჩელაშვილის, რ. ასათიანის, ე. ბარათაშვილის, ი. ბარათაშვილის, თ. 

ღამბაშიძის, ზ. ღუდუშაურის, კ. ბეთანელის, ა. თვალჭრელიძის, პ. ლემონ-

ჯავას, ვ. ლობჟანიძის, ი. მესხიას, ე. მექვაბიშვილის, ა. სილაგაძის, გ. პაპავას, 

ლ. პაპავას, რ. ოთინაშვილის, ს. სანაძის, გ. მაჩაიძის, გ. ტაბატაძის, გ. 

ლობჯანიძის და სხვათა ნაშრომები.  

 მიუხედავად ზემოაღნიშნულ მეცნიერ-მკვლევართა არა ერთი ნაშ-

რომისა, საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობა, როგორც ქვეყნის ეროვნუ-

ლი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი დარგი, ჯერ კიდევ 

საჭიროებს კომპლექსურ გამოკვლევას ახალი რეალიების და გამოწვევების 

გათვალისწინებით. როგორც ცნობილია, თანამედროვე შრომებში, საკვლევი 
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დარგის საწარმოების ბიზნესის ეფექტიანობის შეფასების მეთოდოლო-

გიური პრობლემები ბიზნეს საქმიანობასთან მხოლოდ ზოგად კონტექსტში 

განიხილება და მისი ეფექტიანობა ხშირად ფასდება არასათანადოდ. სწო-

რედ საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობაში ბიზნესის მართვის პრობ-

ლემატური საკითხების გააზრება და მისი ინოვაციური მმართველობითი 

განვითარების სტრატეგიის ოპტიმალური ვარიანტების შემუშავებისადმი 

მისწრაფება გახდა, ჩვენს მიერ განსაზღვრული ნაშრომის საფუძველი. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. სადოქტორო ნაშრომის კვლევის 

ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები, 

ქვანახშირის მრეწველობა, მისი სანედლეულო ბაზა და შპს ,,საქნახშირი“, 

რომელთა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების პროცესში მონაწილეობის 

მაღალი ხარისხი და ეფექტიანობა, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად უზრუნვ-

ელყოფს საქართველოში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 

და ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბიუჯეტო შემოსავლების და 

დასაქმების ზრდას.  

სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობაში ინოვაციური ბიზნე-

სის ეფექტიანი მმართველობითი მექანიზმისა და მოდელის ფორმირება-

განვითარების თეორიულ-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული საკითხები.  

 კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის 

თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს და ინფორმაციულ წყაროს 

წარმოადგენს საკვლევ დარგში სხვადასხვა ქართველი და უცხოელი 

მეცნიერ-ავტორთა სამეცნიერო გამოკვლევები და გამოყენებითი ხასიათის 

ნაშრომები, პუბლიკაციები, მეცნიერ-ეკონომისტთა კონფერენციებისა და 

სამეცნიერო სესიების მიერ მიღებული პრაქტიკული რეკომენდაციები, 

სამთავრობო პროგრამული დოკუმენტები და საკანონმდებლო აქტები, სა-

ქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, რეგიონული განვი-

თარებისა და ინფრასტრუქტურის, ფინანსთა, სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის სტატისტიკური კრებულები, პუბლიკაციები, კომპანიის 

,,საქნახშირი ჯი აი ჯი ჯგუფი“-ს მიერ მომზადებული ანგარიშები, ბიზნესის 
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სფეროში მომუშავე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების სამეცნიერო 

შრომები, ბიზნეს სუბიექტების ანგარიშები, ინტერნეტ მასალები, რომლებიც 

შეეხება ქვანახშირის მრეწველობის ეკონომიკის, ბიზნესის და საბაზრო 

ეკონომიკის მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს.  

კვლევის დროს გამოვიყენეთ ეკონომიკურ კვლევათა სხვადასხვა მე-

თოდები: აბსტრაქტული, ლოგიკური, ანალოგიის, ფუნქციონალური, შედა-

რებითი ანალიზი, მეცნიერული კლასიფიკაციის, რაოდენობრივი, სტატის-

ტიკური, ინდუქციის, დედუქციის, სისტემური მიდგომის, ექსპერტული, 

გრაფიკული, მათემატიკური, დაჯგუფების, ანალიზის და სხვა მეთოდები.  

ნაშრომის ძირითადი შედეგები და კვლევის მეცნიერული სიახლე. 

სადოქტორო ნაშრომის – ,,ბიზნესის მართვის კლასტერული პოლიტიკა 

საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის განვითარებაში“, ძირითად 

შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მასში დასახული და გადაწყვე-

ტილი იქნა ქვეყნის ეკონომიკის და ინდუსტრიული კომპლექსის მნიშვნე-

ლოვან დარგში – ქვანახშირის მრეწველობა, ეკონომიკური ეფექტიანობის 

ამაღლების და ბიზნესის მართვის სრულყოფის პრობლემები და ამ მიზნით, 

პრაქტიკული რეალიზაციის ღონისძიებათა გზები.  

 ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე მნიშვნელოვანია შემდეგი 

ჩამოთვლილი სიახლეების აღნიშვნა: 

 დაზუსტებული და დახასიათებულია უკანასკნელ წლებში საქარ-

თველოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების კლასიფიკაცია, მა-

რაგები და ქვანახშირის მრეწველობის განვითარების ტენდენ-

ციები; 

 შესწავლილი და გაანალიზებულია ქვეყნის ქვანახშირის მრეწვე-

ლობის ადგილი და როლი; 

 შემუშავებული და დასაბუთებულია ტყიბულ-შაორის ქვანახში-

რის საბადოს დამუშავების ტექნოლოგიური სქემა; 

 დახასიათებულია ინოვაციური ინფრასტრუქტურის, კლასტერის 

სახეები და მათი მნიშვნელობა ქვეყნის სტაბილურ სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარებაში; 
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 წარმოდგენილია სახელმწიფოს ეროვნული ინოვაციური სისტემის 

მოდელის მნიშვნელოვანი ასპექტები და გაანალიზებულია მისი 

შემადგენელი კომპონენტები, წარმოჩენილია კლასტერში განათ-

ლებისა და მეცნიერების როლი და მნიშვნელობა; 

 განხილული და შეფასებულია საქართველოში სათბობ-ენერგეტიკუ-

ლი რესურსების სამრეწველო პოტენციალის რაციონალური ათვისე-

ბის და ქვანახშირის მრეწველობის ეფექტიანი განვითარების მიმარ-

თულებები ბიზნესის მართვის კლასტერული მიმართულებებით; 

 ჩამოყალიბებულია წინადადებები და რეკომენდაციები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში დარგში ბიზნეს ეფექტიანობის ამაღლების 

მიმართულები. 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო ნაშრომში 

ასახული დებულებები, ავტორისეული შეხედულებები და მიდგომები, გაკე-

თებული დასკვნები და შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინება 

ხელს შეუწყობს, საკვლევი სექტორის რაციონალური მართვის სრულყოფასა 

და ბიზნესის ეფექტიან განვითარებას დარგობრივი ჭრილის თვალსაზ-

რისით.  

კვლევის შედეგად სადისერტაციო ნაშრომში ჩამოყალიბებული წინა-

დადებები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას საქართველოს ეკონომიკის და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს რეგიონული განვი-

თარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, აგრეთვე ენერგეტიკული 

პროფილისა და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებში, საქართველოს 

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი ათვისების და ქვანახშირის 

მრეწველობის პერსპექტიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების 

შემუშავებისას სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების მიერ ასევე, 

მნიშვნელოვანი ცალკეული საინჟინრო-ეკონომიკური და მმართველობითი 

ამოცანის გადასაწყვეტად საკვლევ დარგში ბიზნესის ინოვაციური ინფრას-

ტრუქტურული სახეების, სახელდობრ, სამრეწველო და რეგიონული კლას-

ტერების ჩამოყალიბებისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების თვალსაზრისით.  

 ასევე, გამოკვლევის მასალების და მეთოდოლოგიური მიდგომების 
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გამოყენება შესაძლებელია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზ-

ნეს-ტექნოლოგიების და სამთო-გეოლოგიურ ფაკულტეტებზე შესაბამის სა-

ბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპო-

ნენტში.  

ნაშრომის აპრობაცია. დისერტაციის ცალკეული დებულებები მოხსენ-

და და გამოკვლევის შედეგები განხილული და მოწონებული იქნა საქართვე-

ლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების და სამთო-გეო-

ლოგიის ფაკულტეტის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს, ასევე წარ-

დგენილი იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე (2015–2020 წწ.). 

პუბლიკაციები. სადისერტაციო კვლევის ძირითადი დებულებები, 

წინადადებები და რეკომენდაციები გამოქვეყნებული იქნა რეფერირებად 

ჟურნალებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა, შინაარსი და მოცულობა. 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს ნაბეჭდ 170 გვერდს, შედგება სამი თავის, 

ცხრა ქვეთავისა და დასკვნითი ნაწილისაგან; ნაშრომს თან ერთვის 

გამოყენებული ლიტერატურის სია. მისი შინაარსია: 

შ ე ს ა ვ ა ლ ი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და მათი განსჯა 

თავი 1. კლასტერული პოლიტიკის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძ-

ვლები, სისტემა 

1.1. კლასტერების როლი და მნიშვნელობა ინდუსტრიული ბიზნესის 

განვითარებაში 

1.2. კლასტერული პოლიტიკის სისტემების მსოფლიო გამოცდილება 

1.3. სამრეწველო კლასტერიზაცია რეგიონის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაში 

თავი 2. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობა სათბობ-ენერგეტიკულ 

კომპლექსში და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის 

2.1. სათბობ–ენერგეტიკული რესურსების კლასიფიკაცია და მარაგები 

2.2. ქვანახშირის მრეწველობის არსებული მდგომარეობა და განვითარების 
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ტენდენციები მსოფლიოში 

2.3. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის როლი და მნიშვნელობა 

ქვეყნის ბიზნეს საქმიანობის განვითარებში 

თავი 3. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბიზნეს ეფექტიანობის 

ამაღლების მიმართულებები კლასტერის ფორმირების საფუძველზე 

3.1. ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს სამთო-გეოლოგიური  

და დამუშავების ტექნოლოგიურ-ეკონომიკური დახასიათება 

3.2. ბიზნესის მართვის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობაში 

3.3. კლასტერების ფორმირების შესაძლებლობები საქართველოს ქვანახ-

შირის მრეწველობაში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1. კლასტერული პოლიტიკის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები, სისტემა 

1.1. კლასტერების როლი და მნიშვნელობა ინდუსტრიული ბიზნესის 

განვითარებაში 

მსოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თანამედროვე დროსა და 

პირობებში სწორედ კლასტერული მიდგომა არის ეროვნული ეკონომიკის 

რაციონალური სტრუქტურული ცვლილებების, დარგობრივ ეკონომიკურ 

სისტემაში წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების, კონკურენტუნარიანობის 

და დასაქმების, შრომის ანაზღაურების, სხვადასხვა დონეზე საბიუჯეტო 

ვალდებულებების ზრდის და მოსახლეობის მნიშვნელოვანი კეთილდღე-

ობის მყარი საფუძველი, რაც თავის მხრივ, აძლიერებს მათ ინოვაციურ 

მიმზიდველობას და მიმართულებებს, წარმოადგენს ძლიერ ინსტრუმენტს 

ბიზნესისა და მეწარმეობის განვითარების სტიმულირებისათვის, ინდუს-

ტრიული სექტორის ეფექტიანობის ამაღლების და მდგრადობის თვალ-

საზრისით. ეკონომიკის კლასტერიზაციის ძირითადი დარგობრივი მიმა-
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რთულებები მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში მოცემულია ცხრილში 1. 

ცხრილი 1. ეკონომიკის კლასტერიზაციის ძირითადი დარგობრივი 

მიმართულებები მსოფლიოს ზოგიერთი ქვეყანაში 
 

საბაზისო დარგები საწარმოო 

კლასტერების შექმნისათვის 

ძირითადი ქვეყნები, სადაც შექმნილია 

დარგობრივი კლასტერები 

ნახშირის მრეწველობა ჩინეთი, გერმანია, რუსეთი, უკრაინა 

სამთომოპოვებითი  
ფინეთი, შვედეთი, კანადა, ავსტრალია, 

რუსეთი 

ბიოტექნოლოგია და ბიორესურსები  
გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, 

საფრანგეთი, ნორვეგია 

ელექტრონიკა 
ნიდერლანდები, იტალია, გერმანია, ნორვეგია, 

ირლანდია, შვეიცარია 

ფარმაცევტიკა და კოსმეტიკა 
დანია, შვედეთი, საფრანგეთი, იტალია, 

გერმანია 

სოფლის მეურნეობა და საკვების 

წარმოება  

ფინეთი, ბელგია, საფრანგეთი, იტალია, 

ნიდერლანდები 

ნავთობგაზის კომლექსი და ქიმია  
შვეიცარია, გერმანია, ბელგია, სინგაპური 

(ნავთობქიმია) 

ელექტრონული ტექნოლოგიები და 

კავშირი, საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
შვეიცარია, გერმანია, ფინეთი 

მანქანათმშენებლობა და რემონტი, 

ელექტროტექნიკა 

ნიდერლანდები, იტალია, გერმანია, ნორვეგია, 

ირლანდია, შვეიცარია 

ჯანმრთელობის დაცვა შვედეთი, დანია, შვეიცარია, ნიდერლანდები 

ხეტყის-ქაღალდის კომლექსი ფინეთი 

კომუნიკაციები და ტრანსპორტი  
ნიდერლანდები, ნორვეგია, ირლანდია, დანია, 

ფინეთი, ბელგია 

სამშენებლო სფერო  ფინეთი, ბელგია, ნიდერლანდები 

განათლება, ტექნოპარკები  გერმანია, საფრანგეთი, ფინეთი, ავსტრია 

მსუბუქი მრეწველობა  
შვეიცარია, ავსტრია, იტალია, შვედეთი, დანია, 

ფინეთი 

ენერგეტიკა  ნორვეგია, ფინეთი 
 

 

 

კლასტერი გარკვეული საქმიანობის პროფილის მქონე საწარმოების 

ძლიერი და კონკურენტული გაერთიანებაა სხვადასხვა ინსტიტუციების 

(სამეცნიერო, მომსახურების, ადმინისტრაციული) სახით, რომელიც ხასი-

ათდება ვერტიკალური (მომხმარებელი/მიმწოდებელი) ან ჰორიზონტალუ-

რი (საერთო ბაზარი, მსგავსი ან მონათესავე ტექნოლოგია, შუამავლები და 

ა.შ) ურთიერთობით და, რომლებსაც შეუძლიათ საწარმოების განვითა-

რების ხელშეწყობა. 

ადგილობრივი წიაღისეული რესურსების ბაზაზე სამთო წარმოებე-

ბის შექმნა ინდუსტრიული განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და 

აქტუალურ გზას წარმოადგენს, რომლის საფუძველზე შესაძლებელია მოხ-

დეს კლასტერული სტრატეგიული და პრიორიტეტული მიმართულებების 

განსაზღვრა, უკვე მოქმედ კომპანიებზე ან სამრეწველო ათვისებისათვის 

პოტენციურად პერსპექტიულ მინერალურ რესურსებზე, ჩვენს შემთხვევაში 
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ქვანახშირის რესურსზე, დარგობრივ (სამრეწველო) და რეგიონულ (მუნი-

ციპალურ) კლასტერებად.  

1.2. კლასტერული პოლიტიკის სისტემების მსოფლიო გამოცდილება 

კლასტერული პოლიტიკა, ჩვეულებრივ, ლიბერალური და დირიჟის-

ტული მოდელების ჩარჩოში ხორციელდება. ამ ორი მოდელის პრინციპული 

თავისებურებები და ძირითადი მიმდევრები დახასიათებულია ნახ. 1-ში. 

 დირიჟისტული მოდელი ლიბერალური მოდელი 

ქვეყნები 

იაპონია, კორეის რესპუბლიკა, სინგაპური, 

შვედეთი, საფრანგეთი, ფინეთი, 

სლოვაკეთი 

აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, კანადა 

თავისებურებანი 

კლასტერების განვითარებაში დიდ როლს 

ასრულებს აქტიური სახელმწიფო 

(ფედერალური) პოლიტიკა 

კლასტერი განიხილება როგორც საბაზრო ორ-

განიზმი. სახელმწიფო (ფედერალური) ხელის-

უფლების როლი განიხილება ბარიერების 

მოხსნაში მისი ბუნებრივი განვითარებისათვის 

პრიორიტეტები 

სახელმწიფოს დონეზე დარგობრივი და 

რეგიონული პრიორიტეტების არჩევა  

ბაზრის ზემოქმედებით ფორმირებული 

კლასტერების შექმნა-განვითარება  

ინფრასტრუქტურა 

სახელმწიფო დიდ ყურადღებას უთმობს 

პრიორიტეტული კლასტერების 

ინფრასტრუქტურის შექმნას 

სახელმწიფოს იშვიათად მონაწილეობა 

რეგიონის როლი 

სახელმწიფოს მხრიდან განისაზღვრება 

კლასტერისთვის რეგიონის დაფინანსების 

მოცულობა  

სახელმწიფოს მხრიდან შესაქმნელი 

კლასტერის რეგიონული 

ხელმძღვანელობისათვის სხვა-დასხვა სახის 

სტიმულების გათვალისწინება  
 

ნახ. 1. კლასტერული პოლიტიკის მოდელები 
 

ჩვენი აზრით, საქართველოში მიზანშეწონილია როგორც დირიჟის-

ტული, ასევე ლიბერალური კლასტერული პოლიტიკის გამოყენება, ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში დარგის სპეციფიკური დამახასიათებელი თავისე-

ბურებების გათვალისწინებით, რაც შესაძლებელს ხდის დამატებითი ღირე-

ბულება შესძინოს ადგილობრივ ინდუსტრიულ სექტორს, ხელი შეუწყოს 

სიღარიბის აღმოფხვრას, შექმნას დამატებითი სამუშაო ადგილები, მოიზი-

დოს მეტი ინვესტიცია და ა.შ. კლასტერული პოლიტიკის ფორმირებისა და 

რეალიზაციის მექანიზმის ეტაპები ინსტიტუტების, პრინციპების, მეთო-

დების და ინსტრუმენტების გათვალისწინებით ამოსავალი პრინციპი უნდა 

იყოს საექსპორტო ბაზრებზე ფოკუსირება, სწორად გათვლილი მარკეტინ-

გული სტრატეგიის შემუშავება, შიგა და გარე რესურსების მობილიზება, 
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ინვესტიციების, პროფესიონალიზმის ზრდა, საერთაშორისო გამოცდილე-

ბის დანერგვა, საქართველოში კლასტერული პოტენციალის კვლევა, 

დარგების, რეგიონების სწორი ფორმირება.  

1.3. სამრეწველო კლასტერიზაცია რეგიონის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაში 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას მნიშვნელოვ-

ნად განაპირობებს ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 

ეფექტიანი ათვისება. მეურნეობის დარგების ანალიზის მიხედვით მნიშვნე-

ლოვანია ქვეყნის მოთხოვნილების ადგილობრივი წარმოების რესურსების 

დაკმაყოფილების დონის ამაღლება და ამ მიზნით, მისი გაუმჯობესების 

გზების დასახვა.  

 დარგში არსებული საწარმოო, ტექნიკური, მაღალი კვალიფიკაციის 

სპეციალისტთა მომზადების პრობლემების გადაწყვეტის ერთ-ერთ პირო-

ბად მიგვაჩნია დარგობრივი (სამრეწველო) კლასტერული პოლიტიკის 

შესაბამისი მიმართულებების განხორციელება ყოველი კონკრეტული ვითა-

რების შესაბამისად, არსებული რესურსების ბაზაზე, კვლევის კომერცი-

ალიზაციის სფეროში (ტექნოპარკები, სპინ-ოფ კომპანიები, ტექნოლოგიის 

გადაცემის ცენტრები და სხვა) ამერიკული, ევროპული და სხვა ქვეყნების 

უნივერსიტეტების გამოცდილების შესწავლის გათვალისწინებით.  

 კლასტერის წარმატებული რეალიზაციისთვის საერთო ფაქტორი 

სახელმწიფო და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობისა და ნდობის 

ატმოსფეროს არსებობაა, სადაც კერძო სექტორი წარმოდგენილია საწარმოთა 

მაღალი კონცენტრაციით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კლასტერის 

შექმნისათვის, ხოლო სახელმწიფო სექტორის ფაქტორებს კი, შესაბამისად 

წარმოადგენს ფინანსური რესურსები და ხელშეწყობის პროცესი, რომელიც 

აღნიშნული ფაქტორების საფუძველზე ვითარდება. 

თავი 2. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობა სათბობ-ენერგეტი-

კულ კომპლექსში და მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის 

2.1. სათბობ–ენერგეტიკული რესურსების კლასიფიკაცია და მარაგები 

 საქართველო ენერგორესურსებით მდიდარი ქვეყანაა. ბუნებრივი 
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რესურსები ორ ძირითად ჯგუფად – განახლებად და არაგანახლებად იყოფა. 

 ენერგიის განახლებად წყაროებს მიეკუთვნება: მზის, ზღვის მიქცევა-

მოქცევის, ქარის, წყლის (ჰიდროენერგეტიკული) და სხვა. არაგანახლე-

ბადია: წიაღისეული რესურსები – მ. შ. სათბობ-ენერგეტიკული. 

 საქართველოში თერმული წყლების მარაგი დაახლოებით 220-250 

მლნ მ3-ია წელიწადში. ცნობილია კოდორის, ალაზნის, ქართლის, 

თბილისის, კოლხეთის, მენჯის, წყალტუბოს და სხვა წყლის აუზები. იმ 

პირობით, თუ მოხერხდება საქართველოს თერმული წყლების ეფექტური 

გამოყენება, შეიძლება დაიზოგოს დაახლოებით 1,5 მლნ ტონა პირობითი 

საწვავი. დღეისათვის ცნობილია 250-ზე მეტი ბუნებრივი და ხელოვნურად 

გაბურღული გამოსავლები, რომლებშიც გეოთერმული წყლის ტემპერატუ-

რა მერყეობს 30-110°С-ის ფარგლებში, ხოლო მთლიანი დებეტი აღწევს 160 

ათას მ3-ს დღე-ღამეში. ეს გამოსავლები დაჯგუფებულია 44 საბადოდ. 

აქედან 3 500 მ2-ზე განთავსებულია ისეთი ჭაბურღილები, რომელთა წყლის 

ტემპერატურა არის 85°С და მეტი. გეოთერმული საბა-დოების 80 %-ზე მეტი 

განლაგებულია დასავლეთ საქართველოში.  

 აღსანიშნავია, რომ დედამიწის ზედაპირის ყოველი მ2 მზისაგან 

დაახლოებით 1,5 კვტ საშუალო სიმძლავრის ენერგიას იღებს წელიწადში. ეს 

დაახლოებით 50 მლრდ ჯოულია. მართალია ამ ენერგიას რამდენიმე ასეუ-

ლი კგ ქვანახშირი იძლევა. საქართველოში მზის ენერგიის გამოყენებისათ-

ვის საკმაოდ კარგი პირობებია. 

 დედამიწის ზედაპირის არათანაბარი გათბობის გამო წარმოიქმნება 

ქარი, რომლის ენერგიის გამოყენებას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. საქართვე-

ლოს გააჩნია ქარის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომლის საშუა-

ლო წლიური რაოდენობა 4 მლრდ კვტ სთ-მდე არის შეფასებული. 

 ნავთობის დაზვერილი მარაგი საქართველოში მხოლოდ 13 მლნ 

ტონას შე-ადგენს, თუმცა მაღალია მისი ხარისხი. სავარაუდო რეზერვი 580 

მლნ ტონაა, აქედან 200 მლნ ტონას ვარაუდობენ დასავლეთ საქართველოში 

შავი ზღვის სანაპიროზე და მის შელფზე, 380 მლნ ტონას კი – ხმელეთზე. 

ძალზე პერსპექტიულად ითვლება ტარიბანის ნავთობის საბადოც, სადაც 
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წინასწარი გათვლებით, 1 მლრდ ბარელი ნავთობის მარაგია. ნავთობის 

თანმხლები ბუნებრივი გაზის მოპოვება წარმოებს სამგორ-პატარძეულისა 

და თელეთის საბადოებზე. აღსანიშნავია, რომ შავი ზღვის საქართველოს 

შელფურ ზონაში ბუნებრივი გაზის მარაგი 1.8 მლრდ მ3-ია. 

 პერსპექტიული ტორფის საბადოები, ძირითადად, კოლხეთის 

დაბლობზეა წარმოდგენილი. აქ ტორფიან ფენებს დაკავებული აქვს 20 

ათასი ჰა, ხოლო მისი მარაგი 60 მლნ ტონას აღემატება. ტორფი შეიძლება 

გამოყენებული იქნას ქიმიურ მრეწველობაში და საწვავად, საქართველოში 

კი სოფლის მეურნეობაში სასუქად იყენებენ. 

 საქართველოში აღიარებულია ნახშირის ორი ტიპი, შავი და მურა 

ნახშირი, რომელიც გამოიყენება როგორც საწვავი და ენერგორესურსი. 

საქართველოში არსებული საწვავისა და მინერალური რესურსების 42 

აუზიდან, 9 ნახშირისაა, მათგან კომერციული თვალსაზრისით მნიშვნე-

ლოვნად აღიარებულია მხოლოდ ტყიბული-შაორი და ტყვარჩელი. ქვანახ-

შირის სამრეწველო მარაგით ყველაზე მდიდარი და პერსპექტიულია 

ტყიბულ-შაორის საბადო, სადაც ამ კატეგორიის მარაგი შეადგენს დაახლო-

ებით 378 მლნ ტონას, რაც საქართველოს ნახშირების დაძიებული მარაგების 

80 %-ზე მეტია, ხოლო მთლიანად ქვეყანაში დაძიებული ნახშირის დადას-

ტურებული (სამრეწველო) მარაგი დაახლოებით 400 მლნ ტონას და პროგ-

ნოზული 745 მლნ ტონას შეადგენს. გეოლოგიურ-სადაზვერვო სამუშაოების 

წარმოების გაფართოების შემთხვევაში შესაძლებელია აღნიშნული დადას-

ტურებული სამრეწველო მარაგის მატების მიღება.  

ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური 

ათვისება საშუალებას მოგვცემს ცალკეულ რეგიონში გავზარდოთ შრომითი 

რესურსების დასაქმება, განვავითაროთ ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა, 

ბიზნეს აქტივობა და სრულვყოთ ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსი. 

2.2. ქვანახშირის მრეწველობის არსებული მდგომარეობა და განვი-

თარების ტენდენციები მსოფლიოში 

მიუხედავად მსოფლიოში არსებული გარკვეული პრობლემებისა, 

ნახშირის მრეწველობა თანამედროვე მსოფლიოში ინარჩუნებს ეკონომიკის 
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ბაზისური დარგის მნიშვნელოვან როლს და ნახშირი კვლავაც წარმოადგენს 

დედამიწაზე ენერგიის მნიშვნელოვანი და უმეტესად პერსპექტიული 

ენერგიის წყაროს. 

2018 წლის დასასრულის მონაცემების თანახმად, ენერგეტიკული 

ნახშირის მსოფლიო მარაგები, წარმოება, უმსხვილესი მწარმოებლები და 

მოპოვების პროგნოზი მოცემულია ცხრილში 2, 3, 4. 

ცხრილი 2. ნახშირის მარაგები მსოფლიო ქვეყნების მიხედვით, 

 მლნ ტ., 2017 წელი 

ქვეყნები მარაგები კუთრი წონა, % R/Pratio, წელი 

აშშ 250 916 24,2 357 

რუსეთი 160 364 15,5 391 

ავსტრალია 144 818 14,0 301 

ჩინეთი 138 819 13,4 39 

ინდოეთი 97 728 9,4 136 

გერმანია 36 108 3,5 206 

უკრაინა 34 375 3,3 500 და მეტი < ... 

ყაზახეთი 26 605 2,5 230 

ინდონეზია 22 598 2,2 49 

თურქეთი 11 353 1,1 115 

სულ მსოფლიოში 1 035 012 100,0 132 
 

წყარო: https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i-
perspektivy 
 

ცხრლი 3. ნახშირის მსოფლიო წარმოება,  

მლნ ტ., 2015-2018 წელი 

ნახშირის სახეობა 2015 2016 2017 

ენერგეტიკული 5819,7 5463,4 5677,9 

საკოქსე 1087,6 1040,1 1039,9 

მურა 823,7 820,7 831,0 

სულ 7731,0 7324,2 7548,8 

წყარო: https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i- 
perspektivy 

https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i-perspektivy
https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i-perspektivy
https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i-%20%20%20perspektivy
https://mining-media.ru/ru/article/ekonomic/14678-globalnyj-rynok-uglya-sostoyanie-i-%20%20%20perspektivy
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ცხრილი  4. მსოფლიოში ნახშირის მოპოვების პროგნოზი, x1015 ბრიტანული თბური 

ერთეული 

 

ქვეყნები 
წლები 

2015 2020 2025 2030 

OECD Qქვეყნები 46.4 47.7 51.9 56.2 

ჩრდილოეთ ამერიკა 28.3 29.4 33.3 37 

აშშ 25.8 26.7 30.4 33.9 

კანადა 2.1 2.2 2.4 2.5 

მექსიკა 0.4 0.4 0.5 0.5 

ევროპა 7.7 7.1 6.6 6.6 

აზია 10.4 11.2 11.9 12.7 

იაპონია 0 0 0 0 

სამხრეთ კორეა 0.1 0.1 0.1 0.1 

ავსტრალია და ახალი ზელანდია 9.6 11.1 11.9 12.6 

სხვა ქვეყნები (OPEC-ის ქვეყნების 

გამოკლებით) 
105.7 120.1 131.9 143.7 

სულ 152.1 167.8 183.8 199.9 

ევროპა და ევრაზია 12.5 13.3 13.6 13.7 

რუსეთი 7.5 7.9 8.2 8.5 

სხვა დანარჩენი 5 5.3 5.4 5.3 

აზია (OPEC-ისქვეყნების გამოკლებით) 82.4 94.7 105.4 116.7 

ჩინეთი 64.6 74.3 83.4 93.4 

ინდოეთი 9.5 10.8 12 13 

სხვა დანარჩენი 8.3 9.6 10 10.3 

აფრიკა 7.7 8 8.6 8.9 

ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა 3.1 4 4.3 4.3 

ბრაზილია 0.2 0.2 0.2 0.2 

წყარო: http://www.metalbulletin.ru/publications/2992/ 

 

ნახშირის მრეწველობა თანამედროვე მსოფლიოში ინარჩუნებს ეკო-

ნომიკის ბაზისური დარგის ერთ-ერთ ძირითად როლს და ნახშირი კვლავაც 

წარმოადგენს დედამიწაზე ენერგიის მნიშვნელოვანი და უმეტესად პერსპე-

ქტიული ენერგიის წყაროს საფუძველს, სადაც მსოფლიო ენერგიის 36 %-ზე 

მეტი სწორედ მასზე მოდის. ამასთან, როგორც ცნობილია ნავთობის მარა-

გების საკმარისობა განსაზღვრულია – 40 წლით, გაზის – 60 წლით, ხოლო 

ქვანახშირის კი, – 270 წლით. მსოფლიოში დღესდღეისობით ქვანახშირის 

ენერგეტიკაზე მოდის 40 %, ჩინეთსა და ინდოეთში – 70-80 %, აშშ – 40 %, 

გერმანიაში დაახლოებით 50 %.  

2.3. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის როლი და მნიშვნელობა 

ქვეყნის ბიზნეს საქმიანობის განვითარებში 

http://www.metalbulletin.ru/publications/2992/
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საქართველოში ქვანახშირის მრეწველობამ, დღიდან მისი აღმოჩენისა 

თითქმის საუკუნე ნახევრის მანძილზე, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 

ქვეყნის ეკონომიკაში, ხოლო სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ბალანსში 

ეჭირა მნიშვნელოვანი წილი, რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის ენერგო-

უსაფრთხოებას. ამ დარგის ფუნქციონირებასთან არის დაკავშირებული 

თავად ქალაქების ტყიბულის, ტყვარჩელის, ვალეს დაარსება, ინფრასტრუქ-

ტურის ჩამოყალიბება, სამთო დარგის სასწავლო-სამეცნიერო კადრების 

აღზრდა, შესაბამისი პროფილის უმაღლესი სასწავლებლების, საპროექტო 

და კვლევითი ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და სხვ.  

2006 წელს დაარსდა კომპანია ,,საქნახშირი ჯი-აი-ჯი ჯგუფი“, რომე-

ლიც წარმოადგენდა ერთადერთ კომპანიას საქართველოში და, რომელიც 

ახორციელებდა ქვანახშირის მოპოვებას და, რომლის მფლობელობის 

პერიოდში, 2010-2017 წელებში ქვანახშირის ის ეკონომიკური მაჩვენებლები 

(მოპოვება, მთლიანი შემოსავალი, დასაქმებულთა რაოდენობა, შრომის 

მწარმოებლურობა და სხვ.) მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც ძირითადად 

წარმოების პროცესების სწორი მენეჯმენტით და ნედლეულზე მოთხოვნის 

გაზრდის პერსპექტივით იქნა განპირობებული. 
  

თავი 3. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბიზნეს ეფექტი-

ანობის ამაღლების მიმართულებები კლასტერის ფორმირების საფუძველზე 

3.1. ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადოს სამთო-გეოლოგიური და 

დამუშავების ტექნოლოგიურ-ეკონომიკური დახასიათება 

ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადო თავისი სამთო-გეოლოგიური 

პირობებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ურთულესია. ამიტომ, საბადოზე 

მაღალი მწარმოებლური ტექნიკის და ტექნოლოგიის დანერგვა, შრომის 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა განუწყვეტლივ ზრდასთან ერთად, საჭიროებს 

ღრმა სამეცნიერო კვლევებს ზუსტი საინჟინრო გადაწყვეტილების მისაღე-

ბად. ამასთან, ტყიბულ-შაორის საბადოზე ფენების ჩაწოლის რთული გეო-

მეტრია და პარამეტრები, გელოგიური აშლილობები – არა მარტო ზოგადად 

საბადოზე არამედ, კონკრეტულ შახტის ველებში და მისაღებ უბნებშიც კი 

მოითხოვს საბადოს სამთო-გეოლოგიური პირობების დეტალურ ანალიზს 



21 

და დღემდე გამოყენებული დამუშავების სისტემების კრიტიკულ ანალიზს, 

რათა საბადოს ცალკეული ამოსაღები ველებისთვის სწორად იქნეს შერ-

ჩეული დამუშავების ოპტიმალური მაღალწარმოებლური ტექნიკა და 

პროგრესული ტექნოლოგია. 

ტყიბულ-შაორის ე. მინდელის სახელობის შახტის ურთულესი 

სამთო-გეოლოგიური აგებულების გამო, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 

შახტაზე არსებული გეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე დეტალურად 

შეგვესწავლა ე. მინდელის სახელობის შახტის ველის გეოლოგიური აგებუ-

ლება, რისთვისაც შახტის მთავარ გეოლოგთან ერთად გაანალიზებულ იქნა 

86 ჭაბურღილი, მიღებული მონაცემების საფუძველზე, ფენთა პარალელი-

ზაციის პრინციპით მოხდა ფენთა განფენა, რის შედეგად განხორციელდა 

შახტის ველის შედარებით თანაბარი სამთო-გეოლოგიური პირობების 

მქონე ამოსაღებ ბლოკად დაყოფა, რომელთა სამთო-გეოლოგიური პირო-

ბები აბსოლუტურად განსხვავდებიან ერმანეთისაგან (იხ. ნახ. 2). 
 

 

ნახ. 2. ე. მინდელის შახტის ველის დაყოფა ამოსაღებ ველებად 
 

ჩვენს მიერ შეთავაზებული ე. მინდელის სახელობის შახტის ველის 

დამუშავების ტექნოლოგია გარდა იმისა, რომ მთლიანობაში გააუმჯობესებს 

ყველა მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესის პირობებსა და უსაფრთხო-

ებას, ამავე დროს საგრძნობლად შეამცირებს 1 ტ ნახშირის საუბნე თვითღი-

რებულებას, რაც ნათლად ჩანს ჩვენს მიერ ჩატარებული ანგარიშის 
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საფუძველზე (იხ. ცხრილი 5). 

ცხრილი 5. მოპოვების (საუბნე) თვითღირებულების ანგარიში მოპოვების არსებული 

და ახალი КПВ-2 პროგრესული ტექნოლოგიით ნახშირმომპოვებელი უბნის მიერ 

გამოშვებული პროდუქციის თვითღირებულების გაანგარიშება (ლ.თ.).  
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ქვანახშირის 

მოპოვება 
ტონა 6380  4887  12 217,5  

სულ ხელფასის 

დარიცხვა 

(სამედიცინოდაზღ

ვევისჩათვლით) 

ლარი 100293 15,72 94866 19,41 86 355 7,07 

მ. შ. ა) მუშები ლარი 77877  69537  62 086,6  

ბ) ი.ტ.პ ლარი 14370  13658  13 658  

გ) შვებულების 

თანხა 
ლარი 6825  6825  6204,5  

დ) ბიულეტენი ლარი 0  3922  3565,5  

ე) სამედიცინო 

დაზღვევა 
ლარი 1221  924  840  

მატერიალური 

დანახარჯები სულ 
ლარი 48675,4 7,63 27036,73 5,53 7 774,1 0,64 

მ.შ.: ა) ხე-ტყე ევრო 20873,3  14158,2  4247,46  

 ბ) ამონიტი ევრო 13915,54  5591,3  0  

გ) ელ. 

დეტონატორი 
ევრო 7537,6  3760,61  0  

დ) მეტალის სპეც. 

სამაგრი (მ.პ.ხ.) 
$ 0  0  0  

ე) სხვა მასალები:  6348,97  3526,62  3526,62  

ელექტროენერგია ლარი 11522,3  8825,9  13238,9 1,08 

ამორტიზაცია ლარი 10294 1,61 10294 2,11 10294 0,84 

სულ ლარი 170785 26,77 141023 28,86 117 662 9,63 

1 ტონის 

თვითღირებულება 
ლარი 26,77 28,86 9,63 

დასაქმებულთა 

რაოდენობა სულ 
ერთ. 74  66  60 74 

მ.შ. ა) მუშა ერთ. 64  56  50 64 

ბ) ი.ტ.პ. ერთ. 10  10  10 10 

შრომის 

ნაყოფიერება 

ტ/თვეში (მუშის) 

ტ/კაც./

თვეზე 
99,7  87,3  244,35 99,7 

 

წყარო: ცხრილი შედგენილია კომპანია ,,საქნახშირი ჯი აი ჯი“-ის მასალების საფუძველზე. 
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3.2. ბიზნესის მართვის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობაში 

 საერთაშორისო მონაცემებით აშშ-ის და გერმანიის ქვანახშირზე მო-

მუშავე თბოელექტროსადგურების წილზე მოდის მთლიანი გამომუ-

შავებული ელექტროენერგიის 50 %-ზე მეტი, ხოლო ავსტრალიაში, ინდო-

ეთში და ჩინეთში ეს მაჩვენებელი აჭარბებს 80 %-ს. გარკვეული ტექნოლო-

გიების გამოყენება საშუალებას იძლევა კარდინალურად შეიცვალოს ქვანახ-

შირის ხარისხი და არსებითად ამაღლდეს მისი ენერგეტიკული ღირებულე-

ბები, გაიზარდოს წვის თბოუნარიანობა, შემცირდეს ნაცრიანობა, მათ შორის 

არის მემბრანული და ნანოტექნოლოგია, პლაზმური ტექნოლოგია, მიწის-

ქვეშა გაზიფიკაცია.  

თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევიან რომ ქვანახ-

შირისგან ვაწარმოოთ 130-ზე მეტი სახეობის ქიმიური ნახევარპროდუქტი, 

რომლებიც შემ-დგომში გამოიყენება დაახლოებით 5 ათასი სახეობის მზა 

პროდუქციის საწარ-მოებლად. იმისათვის, რომ შემცირდეს დამოკიდებუ-

ლება ნავთობსა და გაზზე და ამ უკანასკელთა გამოყენება გახანგრძლივდეს 

დროში, მრავალი ქვეყნები აქტიურად ავითარებენ ნახშირის ქიმიას.  

დადგენილია, რომ საქართველოს ქვანახშირის საბადოების ნახშირი 

სუფთა ენერგეტიკული გამოყენების გარდა, შეიძლება გამოყენებული იქნას 

კოქსის, ნახევარკოქსის, ქვანახშირის ბრიკეტების, გენერატორული გაზის, 

სინთეთიკური თხევადი საწვავის, ქვანახშირის ფისის (რომლიდანაც მი-

იღება მრავალი სახეობის ქიმიური ნივთიერებები), მიღება, მისი გამოყენება 

(დაწვა), აგრეთვე სხვადასხვა სახეობის ღუმელებში კომუნალურ და 

საყოფაცხოვრებო მეურნეობაში, სამშენებლო მასალების წარმოებაში და 

სხვა. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, აგრეთვე, ქვანახშირის საბადოებიდან 

მაღალკალორიული მეთანის გაზის მოპოვებას, როგორც შახტური, ასევე 

არაშახტური მეთოდებით. 

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, ნახშირის მიწისქვეშა გაზიფიკაციის 

(ნმგ) ტექნოლოგია, ამ ეტაპზე, გამოიცადოს ტყიბულ-შაორის საბადოზე. 

ექსპერტთა ვარაუდით, ტყიბულში არსებული დაახლოებით 700 მლნ 
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ტონა ქვანახშირის მიწისქვეშა გაზიფიკაციის ტექნოლოგიის განხორცი-

ელება 30 წლის განმავლობაში 750 მგვტ სიმძლავრის ენერგობლოკის ფუნ-

ქციონირებას უზრუნველყოფს და ამასთანავე, გაცილებით უფრო ნაკლებ 

ზიანს მოუტანს საქართველოს ეკოსისტემას, ვიდრე ნახშირის ტრადიცი-

ული გზით დამუშავების შემთხვევაში. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია 

დარგში გამოყენებული ტექნიკა-ტექნოლოგიური საშუალებების სრულყო-

ფა, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს საბადოებზე რთული სამთო-გეოლოგი-

ური პირობების მავნე ზეგავლენა და დანაკარგები, მოხდეს საბადოს ეფექ-

ტიანად და რაციონალურად ათვისება. 

3.3. კლასტერების ფორმირების შესაძლებლობები საქართველოს 

ქვანახშირის მრეწველობაში  

ქვანახშირის მრეწველობაში კლასტერების ჩამოყალიბება ითვალის-

წინებს და მოიცავს მომპოვებელ კომპანიებს, მსხვილი შახტების ოპერა-

ტორებს, მომსახურების და მოწყობილობების მიმწოდებლებს, შრომით რე-

სურსებს, საფინანსო დაწესებულებებს, იურიდიულ, საბუღალტრო, სასწავ-

ლო, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს, სავაჭრო 

კავშირებს და ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიმწოდებლების მომსახუ-

რეობას, რომელთა მიზანია ინოვაციების, ტექნოლოგიების და გამოცდილე-

ბის ახალი, დინამიური და მაღალმწარმოებლური შერწყმა. საქართველომ 

უნდა გაითავისოს, რომ მისი მომავალი საერთაშორისო კონკურენტუნარი-

ანობაზეა დამოკიდებული, სადაც ზემოაღნიშნულ უპირატესობათა გამო, 

ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის თავისებურებების გა-

თვალისწინებით მნიშვნელოვანია დარგობრივ-რეგიონული კლასტერების 

ფორმირების მიმართულებების განსაზღვრა საკვლევი მიმართულებებით.  

კლასტერის, როგორც სამრეწველო კონკურენტული უპირატესობების 

ფაქტორების რეალიზაციისათვის აუცილებელია, პირველ რიგში, ჩატარდეს 

მისი თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი განვითარების სტრატეგიის შემუ-

შავების მიზნით, სადაც გათვალისწინებული იქნება ქვანახშირის მრეწ-

ველობის ფუნქციონირების ძირითადი ინოვაციური მიმართულებები. 

ამასთან, შემუშავებული იქნა ქვანახშირის ენერგეტიკული კლასტე-
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რის SWOT ანალიზი და დარგობრივი კლასტერის ფორმირების ეფექტია-

ნობის სისტემა, საექსპერტო შეფასების მეთოდის მეშვეობით შესაბამისი 

კრიტერიუმების საფუძველზე და შემოთავაზებულია სათბობ-ენერგეტი-

კული კლასტერის პერსპექტიული მოდელი ქვანახშირის მრეწველობის 

ბაზაზე (იხ. ნახ. 3). 

 

ნახ. 3. სათბობ-ენერგეტიკული კლასტერის მოდელი 

 

საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბიზნესის განვითარების 

პერსპექტივები ინოვაციური კლასტერული მიმართულებების თვალსა-

ზრისით, უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგი ძირითადი საკითხების გადა-

წყვეტას: ქვეყნის სტრატეგიული და პრიორიტეტული სამიზნე სექტორების 
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უზრუნველყოფა საკუთარი წარმოებული ქვანახშირით, დარგის რესტრუქ-

ტურიზაცია, მოქმედი სიმძლავრეების რეკონსტრუქციის მოცულობების 

გაფართოება, არსებული შახტების შემდგომი მოდერნი-ზაცია, ტექნიკურ-

ტექნოლოგიური გადაიარაღება და ნახშირმომპოვებელი წარმოების სრულ-

ყოფა, ფინანსური მხარდაჭერა დარგის საწარმოო-სამეურნეო და კომერცი-

ული საქმიანობისათვის სახელმწიფოს მხრიდან საგადასახადო პოლიტიკის 

შემსუბუქებით და ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც წაახალისებს ინვეს-

ტიციების მოზიდვას, შრომის უსაფრთხო პირობების უზრუნველყოფას, 

მეშახტეთა პროფესიის პრესტიჟულობის ამაღლებას და მათი სოციალური 

დაცვის პირობების გაუმჯობესებას. 

 

დასკვნა 

ჩატარებული კვლევა იძლევა საშუალებას ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 

დასაკვნები: 

  გლობალური პროცესების ანალიზი აჩვენებს, რომ ინოვაციები 

სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ინდუსტრილი კონკურენტუნარიანი 

პროდუქტების წარმოების პროცესში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თუ 

დღემდე კონკურენტუნარიანობის ძირითად ფაქტორად მხოლოდ მდიდარი 

ბუნებრივი რესურსები ითვლებოდა, ამჟამად მნიშვნელოვან განმსაზღვრელ 

ფაქტორებად მასთან ერთად მიჩნეულია: სამეცნიერო-კვლევითი ინფრა-

სტრუქტურა, მაღალი კვალიფიკაციის სამუშაო ძალა, თანამედროვე ტექნო-

ლოგიები, კომუნიკაციის საშუალებები, ინოვაციური კულტურის განვითა-

რება და სხვა. 

  კლასტერული პოლიტიკა როგორც გამართული ინოვაციური 

სისტემა, უზრუნველყოფს ინოვაციური იდეების გენერირებას და მათ 

კომერციალიზაციას, რისთვისაც მნიშვნელოვანია შესაბამისი მაღალკვალი-

ფიციური კადრების არსებობა. აქ, პირველ რიგში, აუცილებელია განათ-

ლების სისტემის, მაღალტექნოლოგიური და სამეწარმეო დარგების გაძლი-

ერება და დახვეწა, წამყვანი უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო-კვლევითი 

ლაბორატორიების ჩართვა და სხვა ინფრასტრუქტურული ელემენტებით, 
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მაღალტექნოლოგიური დარგებით უზრუნველყოფა, რომელთა სწრაფი გან-

ვითარების პერსპექტივაც ქვეყანას გააჩნია და, რომელიც ხელს უწყობს, 

როგორც საკვლევი სექტორის, ასევე ცალკეული რეგიონის და მთლი-

ანობაში, ქვეყნის სტაბილურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. 

  საქართველოში ნახშირის საბადოები, ძირითადად სამ რეგიონშია 

განთავსებული (ტყიბულ-შაორი, ტყვარჩელი, ახალციხე), აგრეთვე, სხვადა-

სხვა რეგიონშია ნახშირის პროგნოზული მარაგები. ცნობილია ნახშირის ორი 

ტიპის საბადო ქვანახშირის და მურა ნახშირის (ლიგნიტი). სახელმწიფო ბა-

ლანსზე აყვანილია 402 მლნ ტონა ქვანახშირი და 82 მლნ ტონა მურა ნახშირი. 

 საქართველოს ნახშირის მრეწველობის, ქვანახშირის სამომხმარებ-

ლო ბაზრის დაჩქარებული განვითარებისა და ენერგეტიკულ ბალანსში მისი 

ეფექტიანი ჩანაცვლების მიზნით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია მის ბაზაზე, 

ქვანახშირის თბოელექტროსადგურის მშენებლობის განსაზღვრა როგორც 

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთი სტარტეგიული და 

პრიორიტეტული მიმართულების თვალსაზრისით, რის საფუძველზე 

მნიშვნელოვნად გაიზრდება ელექტროენერგიის წარმოება და გარკვეულ-

წილად შერბილდება დაძაბული ელექტრობალანსი.  

 ჩვენს მიერ რეკომენდებული ე. მინდელის სახელობის შახტის 

ველის გახსნის, მომზადების, დამუშავების სისტემების და მოპოვების 

ტექნოლოგია განპირობებულია შახტის ველის რთული სამთო-გეოლოგი-

ური პირობებით, რომლის დროსაც ტექტონიკური რღვევები არ გვაძლევს 

იმის საშუალებას, რომ შახტის ველი დამუშავდეს ერთი რომელიმე დამუშა-

ვების ტექნოლოგიის კონკრეტულ სქემით და მოპოვების უნივერსალური 

ტექნოლოგიით. აქ დამუშავების ტექნოლოგიური სქემები გათვლილია 

იმდაგვარად, რომ ძირითადი გამხსნელი და მოსამზადებელი საველე 

გვირაბები განლაგდნენ შედარებით მშვიდ გეოლოგიურ გარემოში, რაც 

საშუალებას მოგვცემს დავიცვათ სამთო დარტყმებისა და ენდოგენური 

ხანძრების მხრივ საშიში შახტების დამუშავების ის უმთავრესი უსაფრთ-

ხოების პირობა, როდესაც საველე გვირაბები გაყვანილი უნდა იქნეს ფენთა 

წყებიდან დაშორებით 20-30 მეტრზე. გარდა ამისა, რეკომენდებულია 
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დამუშავების ტექნოლოგიური სქემები, რომლებიც მთლიანად შეესაბამება 

თითოეული ბლოკის სამთო-გეოლოგიურ პირობებს, რაც მაქსიმალურად 

შეამცირებს თითოელი ბლოკის გამომუშავების დანაკარგებს, გააუმჯობე-

სებს სამთო დარტყმების პრევენციისა და ენდოგენური ხანძრებთან ბრძო-

ლის ღონისძიებების ეფექტიანობას, უზრუნველყოფს მტვერ-გაზის რეჟიმის 

დაცვის უკეთეს პირობებს, თითოეული ბლოკის განიავების უმარტივესი 

სქემა საშუალებას მოგვცემს უზრუნველყოთ განიავების მაღალი ხარისხი 

და რაიმე გართულების შემთხვევაში მოვახდინოთ უბნის ისეთი იზოლაცია, 

რომ არ შევაფერხოთ სხვა უბნებზე მუშაობა, რაც მთლიანობაში გაზრდის 

შახტის ველის დამუშავების უსაფრთხოებას, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა 

ენიჭება საბადოს ექსპლოატაციისას. 

  მსოფლიოს მოწინავე ნახშირმომპოვებელი ქვეყნების და ჩვენი 

ქვეყნის ნახშირის მრეწველობის შესწავლილი მდგომარეობიდან გამომდი-

ნარე, მნიშვნელოვანია ამ დარგის აღდგენა და განვითარება ეროვნული 

ეკონომიკის თავისებურებების, მეურნეობრიობის თანამედროვე მოთხოვ-

ნათა შესაბამისად, ხოლო სტრატეგიის განსაზღვრა ქვეყნის ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების ჭრილში, სადაც მნიშვნელოვანია დარგში არსებული სამომ-

ხმარებლო ბაზრის მოთხოვნები, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური 

და სხვა ფაქტორების გათვალისწინება. მომავალში, ამ დარგის სანედლე-

ულო ბაზის ანალიზს საფუძვლად სწორედ კომპლექსური მიდგომა უნდა 

დაედოს, სადაც მნიშვნელოვანია შეფასდეს არა მხოლოდ ქვანახშირის 

მარაგი, არამედ ყველა მისი თანამდევი კომპო-ნენტიც, რადგან როგორც 

ცნობილია ხშირად ქვანახშირის საბადოების დამუშავებისას გვხვდება ისე-

თი ქანებიც, რომლებიც ვარგისია მშენებლო-ბისათვის, მეტალურგიული, 

ქიმიური და მრეწველობის სხვა დარგისათვის.  

  ქვანახშირის მრეწველობაში კლასტერების ჩამოყალიბება ითვა-

ლისწინებს და მოიცავს მომპოვებელ კომპანიებს, მსხვილი შახტების ოპერა-

ტორებს, მომსახურების და მოწყობილობების მიმწოდებლებს, შრომით 

რესურსებს, საფინანსო დაწესებულებებს, იურიდიულ, საბუღალტრო, სას-

წავლო, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს, სავაჭ-
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რო კავშირებს და ლოგისტიკური და სატრანსპორტო მიმწოდებლების მომ-

სახურეობას, რომელთა მიზანია ინოვაციების, ტექნოლოგიების და გამოც-

დილების ახალი, დინამიური და მაღალმწარმო-ებლური შერწყმა. საქარ-

თველომ უნდა გაითავისოს, რომ მისი მომავალი საერთაშორისო კონკურენ-

ტუნარიანობაზეა დამოკიდებული, სადაც ზემოაღნიშნულ უპირატესობათა 

გამო, ჩვენი ქვეყნის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის თავისებურე-

ბების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია დარგობრივ-რეგიონული კლას-

ტერების ფორმირება სამიზნე მიმართულებებით, რომლებიც საკმაოდ 

უზრუნველყოფენ როგორც ეკონომიკის და მისი მნიშვნელოვანი დარგების, 

ასევე მთლიანად სახელმწიფოს, მისი რეგიონების განვითარებისა და 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიღწევას.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

 სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

 სამეცნიერო სტატიები: 

1. ლორია დ. საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ეკონომიკური გან-

ვითარების პერსპექტივები. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, #6-9, 2020, გვ. 94-109. 

2. ლორია დ. კლასტერული პოლიტიკის აქტუალური ასპექტები 

საქართველოში. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო 

ჟურნალი. #2(56), 2020, გვ. 27-38/ http://gesj.internet-

academy.org.ge/ge/list_artic_ge.php?b_sec=edu. 

3. ლობჯანიძე გ., ლაბაძე დ., ლორია დ., ნანიტაშვილი გ. საქართველოს 

სამთო-მომპოვებელი ბიზნესის განვითარების ტენდენციები 

თანამედროვე ეტაპზე: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები. 

ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, 2019, № 1(42), გვ. 48-62.  

4. მაჩაიძე გ., ლობჯანიძე გ., ლორია დ., ტაველიშვილი ა., რობაქიძე დ. 

ტყიბული-შაორის საბადოს ე. მინდელის სახელობის შახტის ველის 

დამუშა-ვების ტექნოლოგიის სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ. 

ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, №2(41), 2018. გვ. 14-23. 

5. ლობჯანიძე გ., კახაძე ბ., ლომსაძე გ., ტაბატაძე გ., ბუტულაშვილი თ., 

ხეცურიანი გ., ლაბაძე დ., ლორია დ., ნანიტაშვილი გ. ინოვაციური 

ინფრასტრუქტურის ფორმირების შესაძლებლობები საქართველოს 

სამთო მრეწველობის საწარმოთა ეფექტიანობის ამაღლებაში. ჟურნალი 

,,სამთო ჟურნალი“, № 1(40), 2018, გვ. 54-61. 

6. ლორია დ., მაჩაიძე გ., ლობჯანიძე გ., ტაველიშვილი ა. ტყიბულ-შაორის 

ქვანახშირის საბადოს დამუშავების პრობლემები და მისი განვითარების 

პერსპექტივები. ,,სამთო ჟურნალი“, # 2, თბილისი, 2017. გვ. 16-20. 

ლობჯანიძე გ., მაჩაიძე გ., ხეცურიანი გ., ლაბაძე დ., ლორია დ. საქართვე-

ლოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი ათვისების სისტემის 

აქტუალური ასპექტები კლასტერების ჩამოყალიბების საფუძველზე. 

ჟურნალი ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“, №32, 2017, გვ. 14-23. 

http://gesj.internet-academy.org.ge/
http://gesj.internet-academy.org.ge/
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კონფერენციები: 

1. Lobjanidze G., Machaidze G., Labadze D., Loria D. Current state and 
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