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საქართველოს მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია

ჩამოსაყალიბებელია
მიმდინარე და მოსალოდნელი გლობალური პროცესების ადექვატური და ამ 

პროცესებთან ჰარმონიზირებული

საქართველოს მართვის ახალი სისტემა
რაც გულისხომბს განვითარების ისეთი პარადიგმების შექმნას, სადაც წამყვან
პოზიციებს დაიკავებს

მწარმოებლური ეკონომიკა, 
ენერგეტიკა,
სარესურსო პრობლემატიკა,
ინოვაციური გეოპოლიტიკა.

აღნიშნულ სფეროებში წარმატებული საქმიანობა და მიღებული ეკონომიკური და
ფინანსური შედეგები მიმართული უნდა იყოს განათლებისა და სამეცნიერო
ტექნოლოგიური საქმიანობის განვითარების, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა
და მოსახლეობის კეთილდღეობის ასამაღლებლად.



2020-2021 წლების თავისებურებები

ოფიციალური:
- პანდემია K-19 და მისი მიმდინარე შედეგები
- კლიმატის ცვლილების კრიტიკული დონე
- ეკონომიკური განვითარების შენელება
- გლობალური აქცენტების კორექტირება (კომენტარი)

რეალური:     
- ფასების  და ტარიფების მკვეთრი ზრდა
- პროდუქციის ხარისხის გაუარესება
- „გაუგებარი“ პანდემია
- უმუშევრობა
- გაურკვეველი პერსპექტივები 



ძირითადი პრიორიტეტები

უსაფრთხოება და განვითარება

უსაფრთხოება: სახელმწიფო საზღვრების დადგენა და დაცვა
თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცება
ენერგეტიკული უსაფრთხოება
ეკოლოგიური უსაფრთხოება
სამედიცინო მომსახურების გარდაქმნა
პრაგმატული გეოპოლიტიკის გატარება

განვითარება: მწარმოებლური ეკონომიკის განვითარება
ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
განათლება ეფექტიანობის ამაღლება
მეცნიერება და ტექნოლოგიების განვითარება

.



საყურადღებო  

საქართველო: ერთ-ერთი 252-დან 
252 = 193 გაეროს წევრი + 2 დამკვირვებელი + 6 ნაწილ. აღიარებული +6 არ  

აღიარებული+45 სხვადასხვა სტატუსის მქონე.

- სახელმწიფო მოხელე - 104,000 (ძალოვანი სტრუქტურების გარეშე)
1 სახელმწიფო მოხელეზე მოდის 36 მოქალაქე
შედარებისთვის: რუსეთი-60;     ესტონეთი-62;     აშშ-157;     გერმანია-165;

უკრაინა-170; ყაზახეთი-188; ჩინეთი-205; ბელარუსი-260

- სახელმწიფო მოხელეთა შორის 70-75% - სხვადასხვა რანგის ხელმძღვანელია, 
15% - დამხმარე და ტექნიკური პერსონალი.

- მთავრობის ხარჯები - 4,200,000,000 ლ/წელ. 
შემცირების რესურსი - 1,7-2,000,000,000 ლ/წელ. 

- საქართველოში წარმოებული პროდუქციისა და გაწეული მომსახურების   
თვითღირებულებაში ხელფასის წილი შეადგენს 22-29 %-ს.
შედარებისთვის: ევროკავშირში ეს მაჩვენებელი შეადგენს   60-75 %-ს;

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში 35-48 %-ს;
აშშ, კანადასა და ავსტრალიაში 48-70 %-ს.



მსოფლიო  ბანკის მშპ-ის ზრდის რეიტინგი (1990-2019)

ძირითად საერთაშორისო რეიტინგში - 1990-2018 წლებში მშპ-ის ზრდის რეიტინგში
საქართველოს 197  ქვეყანას შორის  ბოლოდან მეორე ადგილი უკავია 71 %-იანი 
მაჩვენებლით
( 2018 წ მშპ შეადგენს  1990 წ   მშპ-ის  71 %).
( 2019 წ. მშპ შეადგენს 1990 წ   მშპ-ის  97 %).

ამავე პერიოდში:

მსოფლიო მშპ-ის ზრდის საშუალო ტემპია ----- 369%,   ევროკავშირის ----- 200%,
თურქეთის ------------------------------------------ 593%,  
აზერბაიჯანის -------------------------------------- 339%,
სომხეთის -------------------------------------------- 255%,
რუსეთის --------------------------------------------- 231%,
ჩინეთის --------------------------------------------- 2162%,
ირანის ----------------------------------------------- 415%,
ისრაელის -------------------------------------------- 401%.

მსოფლიო  ბანკის რეიტინგი



საყურადღებო

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობია რაოდენობა 
2017 წ. -------------------- 1,641,400
2018 წ. -------------------- 1,605,200
2019 წ. -------------------- 1,572,800
2020 წ. -------------------- 1,523,300  

საქართველოს წამყვანი ბანკების (TBC, BOG ) ზოგიერთი მაჩვენებელი
2019 წ. წმინდა მოგება:  TBC – 399,000,000 ლ; BOG –393,000,000 ლ

იპოთ.სესხის      ღირებულება:  TBC –12,1%;  BOG – 12,5%  (ევროპა - 1.4-3,25%)
სამომხმ. სესხის ღირებულება: TBC –16,1%;  BOG – 16,5%  (ევროპა - 1.2-3%)
რენტაბელობის ხარისხით ევროპული ბანკების წამყვან ათეულში შედიან.

სათამაშო ბიზნესი
ბრუნვა: 2011 წ. ------ 330,000,000 ლ;   ბიუჯეტში  შენატანი --- 27,000,000

2019 წ. -- 15,200,000,000 ლ;   ბიუჯეტში  შენატანი --128,000,000
2020 წ. - 34,000,000,000 ლ:   ბიუჯეტში შენატანი - არ არის მონაცემი

ზრდა   2011 -2020 ---------103-ჯერ



საყურადღებო

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
1953 წლის 25 თებერვალი



საქართველოს რესურსები (ყველა გამოცემა)

1. Меллер В. И. Полезные ископаемые и минеральные воды  Кавказского края.  
Тифлис, 1889. 420 с.; 1 л. карты.

2. Меллер В. И. Справочник по полезным ископаемым Кавказского края.
Санкт- Петербург, 1900 г.

3. Лутугин Л. И. Tехническая оценка углей как топлива и химического сырья; 
Тквибульское месторождение на Кавказе. 
Санкт- Петербург, 1907, 1914 г.г.

4. Минеральные ресурсы ССР Грузии.
Гостехиздат Грузии  “Teхника да Шрома”, Тифлис, 1933г.

5. Природные ресурсы Грузинской ССР (I-VI т.т.)
Москва, Издательство  АН СССР, 1958-1965 г.г. 

6. Природные ресурсы Грузии и проблемы их рационального использования.
Тбилиси, “Мецниереба”, 1991 г.

7. საქართველოს მხარეების ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.
თბილისი,  „მეცნიერება“, 2005-2012 წ.წ. 

8. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები  (I-II ტ.).
თბილისი, „მეცნიერება“, 2015 წ.



რესურსებით მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნები

1. რუსეთი:      (1) საერთო ღირებულება ---------------75,7
(2) ნავთობის რეზერვები ----------------7,1
(3) ბუნებრივი აიის რეზერვები ---- ---19,2
(4) ხე-ტყის მარაგი ---------------------- 28,4

2. აშშ:              (1) ------------------------------------------ 45
(2) არ შედის TOP 10- ში
(3) -------------------------------------------3,1
(4) ------------------------------------------10,9

3. საუდის (1) ----------------------------------------- 34,4
არაბეთი (2) ----------------------------------------- 31,5

(3) -------------------------------------------2,9
(4) არ შედის TOP 10- ში

4. კანადა :        (1) -------------------------------------------33,2  
(2) ------------------------------------------- 21
(3) არ შედის TOP 10- ში
(4) ------------------------------------------- 11.8

5. ირანი:          (1) ------------------------------------------- 27.3  
(2) ------------------------------------------- 16,1
(3) ------------------------------------------- 11,2   
(4) არ შედის TOP 10

6. ჩინეთი:           (1) -------------------------------------------- 23 
(2)  არ შედის TOP-10- ში
(3) არ შედის TOP-10- ში 
(4) --------------------------------------------- 6.5 

7. ბრაზილია:      (1) --------------------------------------------21,8
(2) არ შედის TOP 10- ში
(3) არ შედის TOP 10- ში
(4)  -------------------------------------------17,5

8. ავსტრალია:     (1) --------------------------------------------19.9
(2) არ შედის TOP-10- ში,
(3) არ შედის TOP-10- ში 
(4) ---------------------------------------------5,3

9. ერაყი:               (1) -------------------------------------------15.9 
(2) ------------------------------------------- 13,6
(3) --------------------------------------------1.3 
(4)  არ შედის TOP 10- ში

10. ვენესუელა:     (1) -------------------------------------------14.3 
(2)  ------------------------------------------11,7 
(3) --------------------------------------------1,9 
(4) არ შედის TOP 10- ში



„ჩვენი“ გალაქტიკა („ირმის ნახტომი“)
მახასიათებლები: ვარსკვლავი- 200 – 400  მილიარდი 

დიამეტრი -100,000 სინათლის წ. 
მასა -3 ტრილ. მზის მასის ტოლი
სიკაშკაშე --20 მილიარ მზის სიკ.

შესწავლის ხარისხი --------0% -თან ახლოს 
შესწავლის პერსპექტივა--- 4-5 %  უახლოესი  50 
წლის განმავლობაში

სამყარო (მეგაგალაქტიკა)
მახასიათებლები ----------– 200  მილიარდი გალაქტიკა
შესწავლის ხარისხი -------- 0% -თან ახლოს 
შესწავლის პერსპექტივა --1 - 5 %  უახლოესი  50 წლის 
განმავლობაში

კოსმოსური რესურსები



მზის სისტემა
შესწავლის ხარისხი ------------ 3-4 % (?)
შესწავლის პერსპექტივა ---10-20 %  უახლოესი  
50 წლის განმ.

დედამიწა
შესწავლის ხარისხი ------------ 30-35 % 
შესწავლის პერსპექტივა -------70-75 %  
უახლოესი  50 წლის განმავლობაში
ძირითადი გამოწვევები: 
კლიმატი, რესურსები, ადამიანი, ოკეანე, 
სტრუქტურა, 

კოსმოსური რესურსები



რესურსების კლასიფიკაცია - ტრადიციული

რესურსები

ბუნებრივი

სამყარო გალაქტიკა მზის სისტ. დედამიწა რეგიონი ქვეყანა მუნიციპალ სოფელი შინამეურნ.

გამოყენების კრიტერიუმით

სამეურნეო დანიშნულებით

შენაცვლებადობით

წარმომავლობით

ეკონომიკური

ამოწურვადი არა ამოწურვადი

მზის ენერგია

ქარის ენერგია

გეოთერმული

მიქც-მოქც ენ.

ჰიდროენერგ

ატმ. ჰაერი

ადამიანური

შრომითი

ინტელექტ.

ორგანიზაც.

საგანმანათ.

სამეცნიერო 
ტექნოლოგ.

მატერიალური

სელიტიბური

მიწა

ფინანსები

მწარმოებლურ.

ადმინისტრაც.

აღდგენადი

ფლორა

ფაუნა

ნიადაგის ნაყ

რეკრეაციული

ჰაერი

არააღდგ

წიაღისეული:

მინერალური

ლითონები

არალითონ.

ქიმიური

ნაწ.აღდგ.

სასმ. წყალი

სარწყ. წყალი

ტყე

ჟანგბადი

ადმინისტრაც.



ბუნებრივი რესურსები

ამოწურვადი არა ამოწურვადი
მზის ენერგია

ქარის ენერგია

გეოთერმული

ოკეანური და საზღ.

ჰიდროენერგ

ატმ. ჰაერი

აღდგენადი

ფლორა

ფაუნა

ნიადაგის ნაყ

რეკრეაციული

ჰაერი

არააღდგენადი

ნავთობი

მინერალური

ლითონები

არალითონები

ქიმიური

ნაწ.აღდგენადი

სასმ. წყალი

სარწყ. წყალი

ტყე

ჟანგბადი

ატომური

ბირთვულინახშირი
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ეკონომიკური რესურსები

ადამიანური

შრომითი

ინტელექტუალური

დემოგრაფიული

საგანმანათლებლო

სამეცნიერო

მატერიალური

სელიტიბური

მიწის

საფინანსო

მწარმოებლური

ადმინისტრაციული

ტურისტულიტექნოლოგიური



რესურსების კლასიფიკაცია-ტრადიციული + პარციალური

ინტეგრალური 
რესურსები

ბუნებრივი

სამყარო გალაქტიკა მზის სისტ. დედამიწა რეგიონი ქვეყანა მუნიციპალ სოფელი შინამეურნ.

გამოყენების კრიტერიუმით

სამეურნეო დანიშნულებით

შენაცვლებადობით

წარმომავლობით

ეკონომიკური პარციალური

ამოწურვადი არა ამოწურვადი I II III IV V VI VII

VIII IX XIIX XIმზის ენერგია

ქარის ენერგია

გეოთერმული

მიქც-მოქც ენ.

ჰიდროენერგ

ატმ. ჰაერი

ადამიანური

შრომითი

ინტელექტ.

ორგანიზაც.

საგანმანათ.

სამეცნიერო 
ტექნოლოგ.

მატერიალური

სელიტიბური

მიწა

ფინანსები

მწარმოებლურ.

ადმინისტრაც.

აღდგენადი

ფლორა

ფაუნა

ნიადაგის ნაყ

რეკრეაციული

ჰაერი

არააღდგ

წიაღისეული:

მინერალური

ლითონები

არალითონ.

ქიმიური

ნაწ.აღდგ.

სასმ. წყალი

სარწყ. წყალი

ტყე

ჟანგბადი

I. საინფორმაციო-ანალიტიკური
II. კომუნიკაციური
III. საინვესტიციო
IV. გეოსტრატეგიული
V. მართვის ოპტიმიზაციის
VI. პროგნოსტიკული
VII. ისტორიულ-კულტურული
VIII. რელიგიური
IX. გენეტიკური
X. მსოფლმხედველობრივი
XI. საცხოვრისის
XII. სპეციფიკური

ადმინისტრაც.



რესურსების კლასიფიკაცია - უნივერსალური

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.მიმზიდველობა

სიმძლავრე

მოთხოვნებადობა

კონკურენთუნარიან.
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საქართველოს ძირითადი ინტეგრალური  რესურსები

სასმელი წყალი
მოძიებული რესურსი-573 მ3/წამი; საექსპლუატაციო რესური-301 მ3/წამი; 
საექსპორტო რესურსი - 6-7 მ3/წამი (187 მილიარდი ლიტრი/წელიწადში)

მინერალური წყალი
მოძიებული რესურსი- 2 მ3/წამი; საექსპლუატაციო რესური 1,2 მ3/წამი; 
საექსპორტო რესურსი - 0.15 მ3/წამი (4,7 მილიარდი ლიტრი/წელიწადში)

ფართო პროფილის სარეკრეაციო-საკურორტე რესურსები
სულ - 102 კურორტი;  160 საკურორტო ლოკაცია.
კურორტების ტიპები: ბალნეოლოგიური, კლიმატური, სარეაბილიტაციო-

გამაჯანსაღებელი, პროფილაქტიკური.

ჰიდროენერგეტიკა და არატრადიციული ენერგეტიკა  
მთლიანი პოტენციალი  - 160 მილიარდი კვტ. სთ/წელ (ჰიდროენერგეტიკა); 

12 მილიარდი კვტ. სთ/წელ (არატრად.ენერგეტიკა).

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები
ნახშირი - 485 მილიონი ტ; თერმული წყლები-130 000 მ3/დღე-ღამეში; ტორფი - 100 
მილიონი მ3 და ა.შ.



შავი, ფერადი და იშვიათი მეტალები 
მარგანეცი-61 მილიონი ტ; რკინა - 100 მილიონი ტ; სპილენძი - 200 მილიონი ტ; თუთია - 100 
მილიონი ტ; დარიშხანი - 75 000 ტ.; სტიბიუმი - 48000 ტ; ვერცხლისწყალი 8000 ტ; ოქრო 10,6 ტ. 
(პროგნოზი-1900 ტ);  

ქიმიური, აგროქიმიური, კერამიკული რესურსები  
ბარიტი-8 მილიონი ტ; ბენტონიტური თიხა - 132 მილიონი ტ; ცეოლიტი - 21 მილიონი ტ; 
დიატომიტი - 8 მილიონი ტ; ანდეზიტი-22 მილიონი ტ; ტალკი 2.5-მილიონი ტ; კერამიკული  
თიხა - 63 მილიონი ტ.

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვები
სულ- 1.5 მილიარდი მ3:
მარმარილო - 150 მილიონი მ3 ; კირქვა-300 მილიონი მ3; ტუფი-145 მილიონი მ3; გაბრო-120 
მილიონი მ3 ; გრანიტი-42 მილიონი მ3; ანდეზიტი - 220 მილიონი მ3;

მეტალურგიული, ინერტული და საამშენებლო რესურსები
სულ- 363 საბადო;  3 მილიარდი მ3.
ქვიშა-ხრეში - 760 მილიონი მ3; ვულკანური შლაკი - 360 მ3; ცეცხლგამძლე თიხა - 113 მილიონი 
მ3.
მერქანი
460 მილიონი მ3

საქართველოს ძირითადი ინტეგრალური  რესურსები



შავი, ფერადი და იშვიათი მეტალები 
მარგანეცი-61 მილიონი ტ; რკინა - 100 მილიონი ტ; სპილენძი - 200 მილიონი ტ; თუთია - 100 
მილიონი ტ; დარიშხანი - 75 000 ტ.; სტიბიუმი - 48000 ტ; ვერცხლისწყალი 8000 ტ; ოქრო 10,6 ტ. 
(პროგნოზი-1900 ტ);  

ქიმიური, აგროქიმიური, კერამიკული რესურსები  
ბარიტი-8 მილიონი ტ; ბენტონიტური თიხა - 132 მილიონი ტ; ცეოლიტი - 21 მილიონი ტ; 
დიატომიტი - 8 მილიონი ტ; ანდეზიტი-22 მილიონი ტ; ტალკი 2.5-მილიონი ტ; კერამიკული  
თიხა - 63 მილიონი ტ.

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვები
სულ- 1.5 მილიარდი მ3:
მარმარილო - 150 მილიონი მ3 ; კირქვა-300 მილიონი მ3; ტუფი-145 მილიონი მ3; გაბრო-120 
მილიონი მ3 ; გრანიტი-42 მილიონი მ3; ანდეზიტი - 220 მილიონი მ3;

მეტალურგიული, ინერტული და საამშენებლო რესურსები
სულ- 363 საბადო;  3 მილიარდი მ3.
ქვიშა-ხრეში - 760 მილიონი მ3; ვულკანური შლაკი - 360 მ3; ცეცხლგამძლე თიხა - 113 მილიონი 
მ3.
მერქანი
450 მილიონი მ3

საქართველოს ძირითადი ინტეგრალური  რესურსები



სამთავრობო პროგრამები (არასრული ნუსხა)

24 დეკემბერი 2020
სამთავრობო პროგრამა -------------------- სამთავრობო პროგრამა 2021-2024
13 ივლისი 2020
სამთავრობო ნებაყოფლობითი ანგარიში- გაერო-ში წარდგენილი (არსებობს მხოლოდ ინგლისურენოვანი ვერსია)
23 სექტემბერი 2019
სამთავრობო პროგრამა ---------------------------სამთავრობო პროგრამა 2019-2020
14 ივლისი 2018
სამთავრობო პროგრამა 2018-2020 ------------ თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა
22 დეკემბერი 2017
სამთავრობო პროგრამა 2018-2020 -----------"თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა"
25 ნოემბერი 2016
სამთავრობო პროგრამა 2016-2020 ----------„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა “
27 დეკემბერი 2015
სამთავრობო პროგრამა ----------------------- „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის„
07 მაისი 2015
სამთავრობო პროგრამა ----------------------- -„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"
20 ნოემბერი 2013
სამთავრობო პროგრამა ----------------------- -„ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"
19 ნოემბერი 2012
სამთავრობო პროგრამა ------------------- „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის"
24 მარტი 2011
საქართველოს მთავრობა ----------------- კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი სტრატეგია
24 მარტი 2011
საქართველოს მთავრობა---------------------საკანონმდებლო რეფორმის და ტექნიკური რეგლამენტების მიღება
24 მარტი 2011
საქართველოს მთავრობა --------------------ყოვლისმომცველი სტრატეგია და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა
18 ნოემბერი 2008
მთავრობის პროგრამა -----------------------------ერთიანი საქართველო სიღარიბის გარეშე



საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
ოპტიმიზაცია

პრიორიტეტი I  ----------- სახელმწიფო პროექტები
პრიორიტეტი II --------- მუნიციპალური პროექტები
პრიორიტეტი III --------- დარგობრივი პროექტები

მართვის საპროექტო სისტემა



საქართველოს ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკა 
1990-2019 წლებსა და პერსპექტივაში  2030 წლამდე

1990 წ.
2019 წ.

სამიზნე 2025-2030 წწ.ოფიციალური რეალური
ინსტიტუციური და 
მაკროეკონომიკური  
ინდიკატორები

ტერიტორია, ათასი კვ. კმ 69.7 69.7 57.1 69.7
მოსახლეობა, ათასი კაცი 5460 3724 3500 3600-3800
სოფელი 4506 3633 3410 …
სკოლები (საჯარო და კერძო) 3700 2309 2309 …
უმაღლესი სასწავლებლები 
(სახელმწიფო და კერძო)

19 64 64 …

პროფტექნიკური სასწავლებ. 87 92 92 …
სამეცნიერო-კვლევითი და 
საპროექტო-საკონსტრუქტურო 
ინსტიტუტები
თანამშრომელი                                        

153

27,603

48 104
…

მთლიანი შიდა პროდუქტი, 
მლნ. აშშ დოლარი (PPP) 70.0< 47.910 47.910 61.3-78.6



მთლიანი შიდა პროდუქტი 
მოსახლეობის ერთ სულზე, 
აშშ დოლარი (PPP) 12800< 12900 13700

17000-20700

უმუშევრობის დონე, % - 17.6 32.0- 52.0 10-12
ექსპორტით იმპორტის 
გადაფარვა, % 94.1 40.0 40.0 70-90

ექსპორტის თანაფარდობა 
მშპ-სთან, % 57.6 21.7 21.7 43-70

ცხოვრების ხარისხობრივი 
ინდიკატორები 
(საარს.მინიმ.)
შრომისუნარიანი მამაკაცის 
საცხოვრებელი მინიმუმი

195 187.6 710 1000-1150

პენსია 240  240 680

საშუალო ხელფასი 205 1130 950 1700-2500

მინიმალური ხელფასი 70 140 250 1200 - 1400

საქართველოს ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკა 
1990-2019 წლებსა და პერსპექტივაში, 2030 წლამდე



მოსხლეობის შემოსავლებში 
ხარჯების წილი, %:  

- კომუნალური ხარჯებზე 4.2 10.0 13-15 6-8

- კვებაზე 38.0 34.7 40-45 25-30

- განათლებაზე 0.6 2.5 2.5 2.0-2.5
- სამედიცინო 

მომსახურებაზე
<1.0 10.8 10.8 6.0-8.0

შემოსავლებში სესხების 
დაფარვის ხარჯების წილი, %

1.0 11.0 13.0 8.0-5.0

სასურსათო  კალათი 
მოსახლეობის ერთ სულზე: 

- ღირებულება 105 131.3 487 785-835
- წილი საცხოვრებელ 

მინიმუმში, %
48.7 70.0 70.0 40.0-50.0

წარმოების ინდიკატორები
მარცვლეული, ათასი ტონა 165.4 308 308 495-630

საქართველოს ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკა 
1990-2019 წლებსა და პერსპექტივაში, 2030 წლამდე



თვითუზრუნველყოფის 
დონე, %

19 32 32 50-60

ხორცი,  ათასი ტონა 170 69.5 69.5 90-120
თვითუზრუნველყოფის 

დონე, %
65 47 47 60-70

რძე, ათასი ტონა 660 562 562 700-800
თვითუზრუნველყოფის 
დონე, %

39 81 81 100-100

კვერცხი, ათასი ცალი 769 661 661 710-750
თვითუზრუნველყოფის 
დონე, %

87 96 96 100-100

ჩაი, ათასი ტონა 516.1 2.0 2.5-3.0 20.0-25.0
ციტრუსები, ათასი ტონა 283 64.0 70.0 90-120
წილი ეკონომიკაში, %:

სოფლის მეურნეობა 30.0 8.4 8.4 5-6
მრეწველობა
ხორბალი                                                  
ელექტროენერგია

39.4 15.8 15.8 20-25

საქართველოს ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკა 
1990-2019 წლებსა და პერსპექტივაში, 2030 წლამდე



საქართველოს  პრიორიტეტული პროექტები

1.სასმელი წყლის ჩამოსასხმელი ქარხნები (15-20 )
სარესურსო სიმძლავრე --------------------------- 5-6 მ3/წმ;
საექსპორტო პოტენციალი ----------------------- 60-80 მილიარდი ლიტრი/წელ.
ახალი სამუშაო ადგილი ------------------------- 600-800. 

2.სამშენებლო და მოსაპირკეთ. ქვების კლასტერები (20 კარიერი, 8 ქარხანა)
კარიერების ჯამური სარეს. სიმძლავრე -----400-450 მ3 ბლოკი/დღეში

80,0000-90,000 მ2 ფილა და სლები/დღეში
16,000,000-18,000,000 მ2 ფილა და სლები/წელ.

საექსპორტო პოტენციალი -----------------------15,000,000-17,000,000 მ2 ფილა და სლები/წელ.
ახალი სამუშაო ადგილი --------------------------2400-2600. 

3. მერქნის დამამუშავებელი მრავალპროფილური კომბინატები (20)
სარესურსო სიმძლავრე -------------------------- 600,000  მ3/წელ.
საექსპორტო პოტენციალი ---------------------- 580,000 მ3 პროდუქცია/წელ.
ახალი სამუშაო ადგილი --------------------------1400-1800. 



4. მრავალფუნქციური კურორტების აღდგენა და განვითარება (20)
სარესურსო სიმძლავრე ----------------- 105 კურორტი, 160 ლოკაცია.
პოტენციალი ------------------------------- I ეტაპზე 8,000 საწოლი (2,400 000 საწ/დღე/წელ.)
ახალი სამუშაო ადგილი ---------------- 3500-4000. 

5. კეთილშობილი და იშვიათი მეტალების შესწავლა-მოპოვება (4)
სარესურსო სიმძლავრე ----------------- ოქრო ------------- 5,3 ტ (მარაგი);            2,200ტ (პროგნ.)

სტიბიუმი ------12,500 ტ (მარაგი);   120,000ტ (პროგნ.)
დარიშხანი -----10,000 ტ (მარაგი);       7,000ტ (პროგნ.)
სხვა (ვოლფრამი,მოლიბდენი, ლითიუმი და ა.შ.)

ახალი სამუშაო ადგილი ----------- 1500-2000. 

პერსპექტიული პროექტები

1.  ორგანო-მინერალური სასუქების წარმოება.
2.  ეთერზეთების წარმოებს აღდგენა.
3.  გეოთერმული ენერგეტიკის განვითარება.
4.  პლასტიფიცირებული მერქნის წარმოება.
5.  ფართო ასორტიმენტის ინოვაციური სამშენებლო მასალების წარმოება.
7.  ეკოლოგიური სურსათის წარმოება.
9.  არატრადიციული ენერგეტიკის განვითარება (კომენტარი)
10.ინოვაციური ინდუსტრიულ-ტექნოლოგიური კლასტერების შექმნა.

საქართველოს  პრიორიტეტული პროექტები



ახალი ინიციატივები

- ინდუსტრიულ-ტექნოლოგიური კლასტერები

- სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრები

- გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის ცენტრი

- უნივერსალური საგანმანათლებლო კურსი
- „ რესურსმცოდნეობა“

- რეგიონების ინოვაციური განვითარების კონცეფციები

- ქვეყნის მეურნეობის საპროექტო მართვის სისტემა



ინდუსტრიულ-ტექნოლოგიური კლასტერები

ნედლეული - ტექნოლოგია - საწარმო - რეალიზაცია

• სასმელი და მინერალური წყალი;
• სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები;
• მერქანი - ნ/ფაბრიკატები და B კლასის  ავეჯი;
• ორგანო - მინერალური სასუქები
• აგრარული ბიოპროდუქტები.



სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრები

1990 წ.  – 155  სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო-საკონსტრუქტორო  ორგანიზაცია. 
27,500 თანამშრომელი 

2021 წ.  – 104, აქედან: 48 სახელმწიფო დაფინანსებით

საგულისხმო მაგალითი:   (გეოლოგია)
თსუ   -------- გეოლოგიის ინსტიტუტი;

კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
გეოფიზიკის ინსტიტუტი
გეოლოგიის დეპარტამენტი

სტუ  -------- ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
გეოლოგიის ფაკულტეტი        

ილიაუნი ---- დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი 



უნივერსალური საგანმანათლებლო კურსი
„რესურსმცოდნეობა“

უნივერსალური საგანმანათლებლო კურსი
„რესურსმცოდნეობა“

- უმაღლესი სკოლის  ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა

- საშუალო და პროფტექნიკური  მოსწავლეებისთვის (ადაპტირებული)

- საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის მსმნელებისთვის



„გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის  ცენტრი“
- ანალიტიკური ცენტრების ისტორია თითქმის 120 წლიან პერიოდს მოიცავს. გასული საუკუნის

70-ნი წლებისთვის მათი რაოდენობა 150-ს არ აღემეტებოდა. 2021 წელს პენსილვანიის
უნივერსიტეტის ანგარიშში, რომელიც ადგენს მსოფლიოს ანალიტიკური ცენტრების რეიტინგს,
ფიგურირებს 6500-მდე ანალიტიკური ცენტრი.
- დღეს მკაფიოდ გამოიკვეთა მოთხოვნილება მიმდინარე პროცესების ახლებური გაანალიზების,
პრაქტიკულად ღირებული შეფასებების და

საპროექტო სქემების ჩამოყალიბებისა.
ასეთი მოხოვნილებებს დააკმაყოფილებს „გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის

ცენტრი“, რომლის პროდუქცია არა მხოლოდ ანალიტიკური კვლევების, არამედ
ანალიტიკური პროექტების

ფორმით იქნება წარმოდგენილი.

გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის  ცენტრი“



პროექტი „ერთი სატყელი - ერთი გზა“  
საწყისი და საბოლოო ვერსიები



სამხრეთი კავკასიის სავარაუდო სატრანსპორტო პროექტები 

rtgrsgs



საყურადღებო

მონღოლეთი.
მოსახლეობა: 3 მილიონი მშპ: $12 მილიარდი. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე: $4.100
2005-2014 წლებში მონღოლეთის ეკონომიკა საშუალოდ 9.9%-ით იზრდებოდა. 2004 წელს მონღოლეთში სულ მოსახლეზე
შემოსავალი $920 იყო და ქვეყანა დაბალშემოსავლიან (ღარიბ) სახელმწიფოებს მიეკუთვნებოდა. 2014 წლისთვის ამ
მაჩვენებელმა 4,100 დოლარს მიაღწია და მონღოლეთი საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებს მიუახლოვდა.

პანამა.
მოსახლეობა: 3.9 მილიონი. მშპ: $49 მილიარდი. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე: $11.150
პანამის ეკონომიკა ბოლო 10 წელიწადში საშუალოდ 8.5%-ით იზრდებოდა. შედეგად, სულ მოსახლეზე შემოსავალი $11,150-მდე 
გაიზარდა. 2004 წელს ეს მაჩვენებელი $4,300 იყო. პანამაში მოსახლეობის რიცხვიც სწრაფად იზრდება: 2004 წლის შემ დეგ 18%-
ით გაიზარდა და 3.9 მი ლიონი შეადგინა.

მიანმარი.
მოსახლეობა: 51.5 მილიონი. მშპ: $65 მილიარდი. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე: $1.300
მიანმარი (ყოფილი ბირმა) მსოფლიოს ღარიბ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა ბოლო 10 წელია, ეკონომიკა საშუალოდ
8.2%-ით იზრდება. 2004 წელს სულ მოსახლეზე შემოსავალი $255 იყო, 2014 წელს კი $1,300-ს მი აღწია.
მიანმარის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდი მოცულობის მოზიდვითაა განპირობებული. 

უზბეკეთი.
მოსახლეობა: 31 მილიონი. მშპ: $62 მილიარდი. მშპ ერთ სულ მოსახლეზე: $2.000
უკიდურესად ღარიბმა უზბეკეთმა განვითარება დაიწყო: 2005-2014 წლებში უზბეკეთის ეკონომიკა საშუალოდ 8.2%-ით
გაიზარდა. 2004 წელს სულ მო სახლეზე შემოსავალი $460 იყო, 2014 წელს კი $2,000-ს მიაღწია. შემოსავლების ზრდას თან
ერთვის მოსახლეობის სწრაფი ზრდაც. ბოლო 10 წელიწადში მოსახლეობა 5 მილიონი კაცით გაიზარდა. უზბეკეთი მსოფლიოში
მეოთხე ადგილზეა ოქროს რეზერვებით. ოქროს მოპოვების მაჩვენებლით (80 ტონა წელიწადში) ქვეყანა მსოფლიოში მერვეა. 
უზბეკეთი ათეულშია სპილენძისა და ურანის წარმოებითაც, მსოფლიოში მეხუთეა ბამბის ექსპორტით, ასევე მდიდარია გაზის
საბადოებით – წელიწადში საშუალოდ 65 მილიარდ კუბმეტრს მოიპოვებს. 



მადლობა ყურადღებისათვის!


