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ინტეგრალური რესურსების  უნივერსალური კლასიფიკაცია 
ახალი ხედვები და მიდგომები 

 
                                                                       ძალიან მალე  ომები ტერიტორიებისთვის  შეიცვლება  
                                                                              ომებით  რესურსებისა  და ენერგიისათვის . ამისათვის   
                                                                              მზად უნდა ვიყოთ. ახალი ტიპის  ენერგიის  
                                                                              დაუფლება პრიორიტეტი   უნდა   იყოს  ჩვენი    
                                                                      მეცნიერებისთვის.  მათი   წარმატება   არის   ჩვენი     
                                                                      დამოუკიდებლობის  გასაღები  მომავალში. 
                                                                                                                                                                    ი.სტალინი 
 

 მე-20 და 21-ე საუკუნეების მიჯნაზე იწყება იმის აღიარება, რომ კაცობრიობის აწმყო და 
მომავალი ინტეგრალური რესურსების არა მარტო  ფლობაზე, არამედ და უმთავრესად  მათი 
რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური მართვის სისტემების ეფექტიანობაზეა 
დამოკიდებული. 

დღეს მსოფლიოს ყურადღება კონცენტრირებულია პანდემია კოვიდ-19-ის თემაზე, 
რომელიც, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მორიგი (და ჯერ კიდევ არა ყველაზე მწვავე) ეპიდემიაა 
კაცობრიობის დაკვირვებად ისტორიაში. მიუხედავად  გლობალურ რეალიებზე,  მსოფლიოს 
უკლებლივ ყველა ქვეყანასა და თითქმის 8 მილიარდს მიღწეული მოსახლეობის აბსოლუტურ 
უმრავლესობაზე მისი მართლაც რომ უპრეცედენტო ნეგატიური ზემოქმედებისა, რჩება 
შთაბეჭდილება და ეჭვი, რომ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ხდება ამ თემის ჰიპერბოლიზაცია 
გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გლობალური პროცესების და მოვლენების შენიღბვის 
მიზნით. 
   რა პროცესებზეა საუბარი? 
-  წარმოების კაპიტალისტური სისტემის უპრეცენდენტო კრიზისი და სავარაუდოდ, მისი   
   არსებობის საბოლოო ფაზაში შესვლა.  
- დერივატივების და სახელმწიფოთა ურთიერთვალდებულებების მოცულობის გლობალურ   
  მთლიან შიდა პროდუქტთან  შედარებით თითქმის 3-ჯერადი ზრდა. 
-  შეუქცევადი ეკოლოგიური და კლიმატური პროცესების განვითარება. 
- მთავარი საერთაშორისო სტრუქტურების უუნარობა ძირითად გლობალურ პროცესებზე  
   გავლენის მოხდენისა. 
- ახალი, მძლავრი ტრანსნაციონალური კონგლომერატების ფორმირება და გაძლიერება  
   (FAGMA, IC&V  და სხვ.). 
- დაუფარავი პრაგმატიზმის და მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული მსოფლხედვის  
   უალტერნატივო დამკვიდრება. 
- „განვითარების პარადოქსის“ გამოვლენა ცხოვრების უმეტეს სფეროებში (ხელოვნური    
   ინტელექტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ნანო-ტექნოლოგიები და სხვ.). 
- „მართვადი ადამიანის“ თეორიების დამკვიდრება - ადამიანის უფლებათა და  
   თავისუფლებათა კლასიკური სისტემების საწინააღმდეგო შინაარსით და ა.შ. 

კაცობრიობის განვითარებამ მკაფიოდ გამოხატული ანიზოტროპიული ხასიათი 
მიიღო, რაც ახალი კონფლიქტების, რასიზმის, სეგრეგაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტების 
მნიშვნელოვანი შესუსტების  მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. 

ამ პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევაა საჭირო ყოველი 
ქვეყნისათვის მხოლოდ მისთვის გამოსადეგი განვითარების მაქსიმალურად 
კონკრეტიზირებულ მოქმედებათა პროგრამის ჩამოყალიბებისა და რეალიზაციისათვის. 
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ასეთი პროგრამების საკვანძო საკითხია ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების 
განსაზღვრა  და მათი რეალიზაციის უზრუნველმყოფი ინტეგრალური რესურსების მართვისა 
და  გამოყენების ოპტიმალური სქემებისა და რეჟიმების შემუშავება. 

დღეს მსოფლიოში 252 ქვეყანაა, მათ შორის გაეროს წევრი - 193, დამკვირვებელი - 2, 
ნაწილობრივ აღიარებული - 6, არაღიარებული - 6, სხვადასხვა სტატუსის მქონე - 45. ყოველი 
მათგანისათვის, განურჩევლად მოსახლეობის რაოდენობის, ტერიტორიის, ეკონომიკური და 
სოციალური განვითარების დონისა და პოლიტიკური წყობის - ძირითად პრიორიტეტებს 
სწორედ ქვეყნისა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და განვითარების უზრუნველყოფა 
წარმოადგენს. 

 წარმატებას ის ქვეყნები მიაღწევენ, რომლებიც შეძლებენ თავისი მიზნებისა და 
სურვილების და საკუთარ შესაძლებლობათა და უნარების დაბალანსებას, ანუ მდგრადი 
განვითარებისათვის პირობების ჩამოყალიბებას, რაც  ბევრად არის დამოკიდებულია მათი 
ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურასა და მახასიათებლებზე. 

რესურსების ტრადიციული კლასიფიკაციები წლების განმავლობაში უცვლელია. 
ხდება მხოლოდ ზოგიერთი რესურსის დასახელების კორექტირება და შინაარსის დაზუსტება 

მაგრამ დრომ, კაცობრიობის განვითარების ხასიათმა, სამეცნიერო-ტექნოლოგიურმა 
პროგრესმა, უძლიერესმა პოლიტიკურმა და სოციალურმა ძვრებმა და განსაკუთრებით 
რესურსების განვითარების საბაზო ფაქტორად ჩამოყალიბებამ,  დღის წესრიგში დააყენა ასეთი 
კლასიფიკაციების დაზუსტების, გაფართოების, შინაარსობრივი კონკრეტიზაციისა და რაც 
მთავარია - რესურსების მრავალსახა თვისებებისა და პარამეტრების მიხედვით ადექვატური 
ასახვისა და რანჟირების აუცილებლობა. 

ნახ. 1 -ზე მოცემულია ინტეგრალური რესურსების ასეთი ასახვის  მცდელობის სქემა. 

ინტეგრალური რესურსები

დრო სივრცე ენერგია

აქტივი

გამართლება

ხელშეწყობა

რწმენა

ნება

მონიტორინგი

სისრულე

რისკ.მინ.

უნარი ობიექტურობა

კორეგირება

გარემო

სახელმწიფო

კერძო

გრანტი

სესხი

ეკოლოგია

რისკები

ბუნებრივი

ტექნოგენ.

ჯანმრთელობა

პოპულაციური

საზოგადოებრივი

ინდივიდუალური

რეს.პოტენც. ცოდნა

ადამიანური

ბუნებრივი

სელიტიბური

პარციალური

ინვესტიცია

განათლება

მეცნიერება

ტექნოლოგია

ანალიტიკა

მონაცემები

საინვ.მიმზ.

სიმძლავრე

მითხოვნებ.

კონკურენთ.
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            დრო და სივრცე ცნებებია, რომლებსაც ადამიანი აკვირდება და რომელთა შესახებ 
მსჯელობს მთელი თავისი გენეზისის განმავლობაში. ამ ორი ცნების ერთ ცნებად, ერთ 
ფენომენად წარმოდგენამ ფორმალური ხასიათი XIX საუკუნის ბოლოდან მიიღო, რაც 
უპირველესად ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ძირითად დებულებებთან და  
მინკოვსკის, პუანკარეს, ლორენცის და განსაკუთრებით, აინშტაინის სახელებთან არის 
დაკავშირებული   და ზოგადად - თეორიული ფიზიკის, ასტრონომიის, კოსმოლოგიისა და 
ფილოსოფიის ფარგლებში ჩატარებული კვლევებით არის დასაბუთებული. მე-20 საუკუნის 

დასაწყისამდე, სივრცის სამი განზომილება დამოუკიდებელად მიიჩნეოდა დროის ერთი 

განზომილებისგან. თუმცა, 1905 წელს ალბერტ აინშტაინმა ფარდობითობის სპეციალურ 

თეორიის ფარგლებში შემოიტანა „სივრცე-დროის“ ცნება როგორც — ოთხგანზომილებიანი 

კონტინუუმისა, რომელიც აერთიანებს სივრცის სამ  და დროის ერთ განზომილებას.  

           მაგრამ ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაციის განხილვის 
შემთხვევაში, უფრო კორექტულია და მოსახერხებელიც  მათი  ერთმანეთისგან გარკვეული 
დამოუკიდებლობის ფორმატში განხილვა, თუნდაც იმ ფაქტიდან გამომდინარე,  რომ 
მატერიალური ობიექტის (მათ შორის ადამიანის) სივრცეში გადაადგილება პრაქტიკულად 
შეუზღუდავია, ხოლო დროში „გადაადგილება“ შესაძლებელია მხოლოდ (ყოველ შემთხვევაში 
სადღეისოდ) წინსვლით რეჟიმში. ამავე დროს, რესურსების აბსოლუტური უმრავლესობა 
ხასიათდება დისლოკაციით, ანუ სივრცითი კოორდინატებით და გამოყენების დროითი 
მახასიათებლებით. 

          ინტეგრალური რესურსების განსახილველი უნივერსალური კლასიფიკაციის შემდეგი 
კომპონენტია „ენერგია“, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში სტრუქტურულად მოიცავს ე.წ. 
„აქტივის“, „ჯანმრთელობისა“ და „ხელშეწყობის“ რესურსებს და თავს უყრის რესურსების 
ტრადიციული კლასიფიკაციების პრაქტიკულად ყველა ელემენტს, ისეთი საკვანძო 
რესურსების ჩათვლით როგორიცაა ბუნებრივი, ადამიანური, მატერიალური და ნაშრომში (4) 
შემოთავაზებული  ახალი სარესურსო კატეგორია „პარციალური“ რესურსები (ნახ. 2) 

 ამ უკანასკნელზე უფრო დაწვრილებით: ყოველი ეპოქა ცნობილი რესურსების ახლებურ 
ინტერპრეტაციას  გვთავაზობს ან სულაც პრინციპულად ახალი ტიპის რესურსებზე ახდენს 
ყურადღების გამახვილებას. კონსერვატორები ყოველთვის ცდილობენ ახალი ტიპის 
რესურსები უკვე არსებული კლასიფიკაციების ჩარჩოებში მოათავსონ, რაც არა მხოლოდ 
საკმაოდ რთულია, არამედ კონტრპროდუქტიულიც. რესურსების კლასიფიცირების სისტემის 
სრულყოფისა და მისი გამოყენებითი ფუნქციის გაძლიერების მიზნით, მიზანშეწონილად 
ჩავთვალეთ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მათთვის დამატებითი კატეგორიის შემოღება, 
რომელსაც „პარციალური რესურსები“ დავარქვით. 
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ნახ. 2 

მიმდინარე ეტაპზე ამ კატეგორიაში შევიყვანეთ შემდეგი სახის რესურსები: პოლიტიკური, 
სტრატეგიული, ისტორიული, სოციო-კულტურული, ფსიქო-ფიზიოლოგიური, 
მსოფლხედვითი და ადამიანისა და საზოგადოებისათვის მისაწვდომი და გამოყენებადი სხვა 
შესაძლებლობების სიმრავლის ელემენტები, რომელთა რაოდენობა და თვისებები იზრდება 
და სახეცვლილებებს განიცდის ადამიანისა და საზოგადოების განვითარებასთან ერთად. 

            დროისა და სივრცის უნივერსალურ რესურსებთან ერთად, წინამდებარე ნაშრომში 
ფიგურირებული „ენერგია“ სასურველია განვიხილოთ ინტეგრალური რესურსების 
უნივერსალური კლასიფიკაციის ფუნდამენტურ ცნებად, რომლის განმარტება, სტრუქტურა 
და გამოვლენის ფორმები ცნობილია და საკმაოდ შესწავლილიც, თუმცა არა საბოლოოდ და 
სრულად.  როგორც მოცემული სქემიდან ჩანს, „ენერგიის: კატეგორიაში შეყვანილია 
რესურსების ტრადიციული კლასიფიკაციების („ვიტალური“ რესურსების კომპონენტების 
ჩათვლით), პრაქტიკულად თითქმის ყველა ელემენტი (ნახ.3, ნახ.4).   
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ნახ.4 

          „ხელშეწყობის“ რესურსის შესახებ უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება  სადისკუსიო 
მასალები და მოსაზრებები. აქ კი მხოლოდ იმას აღვნიშნავთ, რომ ამ რესურსების  
ინტეგრალური რესურსების უნივერსალურ კლასიფიკაციაში შეყვანაც, ისევე როგორც მასში 
შემავალი ელემენტების რაოდენობაც, შინაარსიც და სახელწოდებები, ალბათ დამატებით 
მსჯელობასა და კონსტრუქციულ კრიტიკულ განხილვას დაექვემდებარება. 

           ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაციის კიდევ ერთი  და ალბათ, 
პრინციპულად ახალი კომპონენტია ე.წ. „მონაცემთა რესურსი“ , რომელიც ბოლო წლებში “Big 
Data”-ს სახელით არის ცნობილი და რომელთა  განსაკუთრებულ ადგილი და როლი  
თანამედროვე ცხოვრებაში დამატებით განმარტებებს არ საჭიროებს. უმთავრესი და 
აუცილებელი თვისება, რომელსაც ეს რესურსი უნდა აკმაყოფილებდეს - ეს არის მონაცემთა 
ობიექტურობა  და დასახასიათებელი ფენომენის ადექვატური აღწერა. 

         მონაცემები შეიძლება კლასიფიცირდეს, როგორც არასტრუქტურიზებული  ან  

სტრუქტურიზებული . სტრუქტურიზებული მონაცემები მოიცავს  უკვე  

დამუშავებულ ინფორმაციას  მონაცემთა ბაზებისა და ცხრილების სახით.  

არასტრუქტურიზებული მონაცემები არის არაორგანიზებული ინფორმაცია, 
რომელიც არ მიეკუთვნება წინასწარ განსაზღვრულ  მოდელს  ან ფორმატს და  
მოიცავს სხვადასხვა წყაროებიდან შეგროვებულ მონაცემებს , რომლებიც ეხმარება 

ინსტიტუტებს შეაგროვონ  ინფორმაცია  მომხმარებელთა საჭიროებების  

შესაბამისად. 

         მონაცემების მოპოვება შესაძლებელია როგორც ნაცადი გზებით - სახელმწიფო 
სტრუქტურების, ანალიტიკური, სამეცნიერო-კვლევითი და არასამთავრობო ორგანზაციების 
ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების საშუალებით, ლიტერატურული და სამეცნიერო 
წყაროებიდან, სპეციალიზირებული პერიოდიკიდან, პრეზენტაციებიდან, ასევე სოციალურ 

ქსელებში და ვებსაიტებზე საჯაროდ გაზიარებული კომენტარებიდან, ნებაყოფლობით 

შეგროვებული პირადი ელექტრონული წყაროებიდან, კითხვარების, სხვადასხვა სახის 
პროდუქციის მოპოვებისა  და ელექტრონული შემოწმების გზით, რაც საშუალებას იძლევა 

მოხდეს მონაცემების შეგროვება, შენახვა, დამუშავება და გამოყენება სიტუაციებისა და 

გარემოებების ფართო სპექტრის ფარგლებში. 
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          თანამედროვე კომპანიები და კორპორაციები მონაცემთა ეფექტიანი გამოყენებით  
წარმატებით აღწევენ უამრავი ინოვაციების დანერგვასა  და შრომის ნაყოფიერების ზრდას; 
მწარმოებლებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ წარმოების ძირითადი მაჩვენებლები, როგორიცაა 
რაოდენობრივი (მაგალითად მოსავლიანობა), ხარისხობრივი (მაგალითად ბეტონის მარკა)  
მახასიათებლები და ეფექტიანობა (მაგალითად ნანო ტექნოლოგიები); 
ვაჭრობას შეუძლია უკეთესად შეათანხმოს მარკეტინგი, რეკლამა და ბიზნეს-ინვესტიციები 
ბაზრის სიგნალების საფუძველზე; 
დისტრიბუტორებს შეუძლიათ დააპროგნოზირონ მომარაგების ჯაჭვის პოტენციური 
პრობლემები, წინასწარი გეგმების შემუშავების მიზნით; 
მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების ორგანიზაციებს შეუძლიათ სწრაფად დაადგინონ 
ახალი ამბების ღირებული მოვლენები ინტერნეტში არსებული საზოგადოებრივი სიგნალების 
ანალიზის გზით; 
კიბერუსაფრთხოების ექსპერტებს შეუძლიათ გამოიყენონ ინტერნეტში არსებული სიგნალები 
კიბერშეტევების პრევენციისათვის  და ა.შ. 
        მიუხედავად იმისა, რომ  მონაცემების ფორმირების სივრცე და მათი 
გამოყენების ფორმები და რეჟიმები, როგორც წესი, უხილავი რჩება 
საზოგადოებისთვის, მთ მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ყოველდღიურ გლობალურ 
ცხოვრებაზე. 
        მსოფლიოში დასასრულს უახლოვდება ახალი რეალობის ფორმირების პირველი ეტაპი. 
მის დასაწყისად უნდა მივიჩნიოთ გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა 
კავშირის, იუგოსლავიისა  და სოციალისტური ბანაკის  ქვეყნების უმეტესი ნაწილის 
არსებობის დასრულება და შემდგომი უპრეცედენტო მოვლენები -  ნიუ-იორკში მსოფლიო 
სავაჭრო ცენტრის „მოულოდნელი“ განადგურება,  ევროპისთვის მომაკვდინებელი 
მიგრაციული პოლიტიკისა და „მულტიკულტურალიზმის“ პროცესების დაგეგმილზე 
გაცილებით მძლავრი და დაჩქარებული განვითარება, ნეოლიბერალური  და 
პოსტინდუსტრიული ვაქხანალია, კოვიდ-19 პანდემიის გლობალური გავრცელება, 
საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, 
განვითარებული ექსტრაორდინარული მოვლენები. 
        რა არის ახალი გლობალური რეალობის მთავარი მახასიათებელი? კაცობრიობის 
განვითარების ეკონომიკური, პოლიტიკური, ეკოლოგიური და ფსიქო-ფიზიოლოგიური 
პროცესების განვითარების ერთიან გლობალურ პროცესად ფორმირება. 
         ამ პროცესის დაპროექტება, მისი რეალიზაციისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა და 
თავად მისი  განხორციელება, მთელი რიგი მკაფიოდ გამოხატული ფაქტორების გამო, ვერ 
ჩაითვლება ბუნებრივ, განვითარების შინაგანი ლოგიკისა და კანონზომიერებათა ბაზაზე 
ევოლუციურად განვითარებად ფენომენად.  
         ბოლო 30-35 წლის საერთაშორისო მასშტაბის ისტორიული ძვრები და მათი პირველადი 
ანალიზიც კი - ამის მკაფიო დასტურია. 
         ამავე დროს, მკაფიოდ გამოიკვეთა გლობალური განვითარების მიმდინარე ეტაპის 
ძირითადი ტრენდი - ინტეგრალური რესურსების ფაქტორის მკვეთრი ამაღლება და მისი 
გადამწყვეტი ზემოქმედება უკლებლივ ყველა სახის გლობალურ პროცესებზე.           
         ინტეგრალური რესურსების ტრადიციული კომპონენეტები: საწარმოო ძალები, 
ბუნებრივი  და მატერიალური რესურსები - თავისთავად  ვეღარ განიხილებიან პოლიტიკური 
გავლენების, ეკონომიკური ზრდისა და მაღალი სოციალური სტანდარტების მიღწევის 
ერთადერთ უმთავრეს ფაქტორებად. პირიქით - მათი მფლობელი სახელმწიფოები, 
სახელმწიფოთა გაერთიანებები, სამხედრო კავშირები ასეთი რესურსების მძევლები ხდებიან, 
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რადგან ძირითადი ძალისხმევა უნდა მიმართონ მათ მფლობელობაში არსებული 
რესურსებისადმი აგრესიული ინტერესების ფორმირების  და მათი განხორციელების მიმართ 
წინააღმდეგობის გაწევაზე და არა რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური 
მართვის  უზრუნველყოფაზე.  
        წინამდებარე მოსაზრებები განკუთვნილია რესურსული პოლიტიკის და ინტეგრალური 
რესურსების პრობლემებისადმი ღრმა და სისტემური მიდგომებსა და  ახალ, არატრივიალურ    
ხედვებზე დაფუძნებული მსჯელობის დაწყებისთვის, რის გარეშე შეუძლებელი იქნება 
თანამედროვე  მოვლენებისა და პროცესების გაანალიზება და ეფექტიანი მართვა, ისევე, 
როგორც  მომავლის   მოვლენებისა და პროცესების პროგნოზირება  მშვიდობიანი 
თანაარსებობისა  და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად.  
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