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      ინტეგრალური რესურსები წარმოადგენს კაცობრიობის არსებობისა და განვითარებისათვის 
აუცილებელ და ხელშემწყობ ყველა  არსებულ მატერიალურ და არამატერიალურ საშუალებათა და 
შესაძლებლობათა სიმრავლეს, ხოლო მათი მართვა (გამოყენების ოპტიმიზაცია, მდგრადობა, დაცვა) 
არის ქვეყნის სტაბილური წინსვლის მთავარი პირობა. 
      რესურსების ეკონომიკის დარგში პირველად ხდება ინტეგრალური რესურსების ახალი, 
უნივერსალური ცნების  შემოტანა და მისი განსაზღვრა;  პრიორიტეტული რესურსების რაციონალური 
და ეფექტიანი მართვის  ოპტიმალური რეჟიმების შემუშავება. ინტეგრალური რესურსების 
შემადგენლობაში ტრადიციულად მოაზრებული ბუნებრივი, მატერიალური და ადამიანური 
რესურსების გარდა, ახალი სახის რესურსების - პარციალური და მონაცემთა რესურსების შემოტანის  
მიზანშეწონილობის დასაბუთება და ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაციის 
ჩამოყალიბება; საქართველოს ინტეგრალური რესურსების   სტრუქტურის იდენტიფიცირება.  
      განხილულია ინტეგრალური რესურსებისა  და ქვეყნის განვითარების ძირითად პრიორიტეტებს 
შორის მჭიდრო  კავშირი.  საქართველოს განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათი 
რეალიზაციისთვის საკუთარი ინტეგრალური რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაცია.  
      საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული მსგავსი თემატიკისაგან წინამდებარე პროექტის 
განმასხვავებელი თავისებურება არის ის, რომ პირველად მოხდება ერთიან კომპლექსურ პროექტში 
ყველა კატეგორიის რესურსის სრული დახასიათება და ურთიერთდამოკიდებულებების ანალიზი. 
      კვლევის ძირითად მეთოდად მიჩნეულია გამოყენებითი ანალიტიკის მეთოდი, რომლის არსი 
მდგომარეობს ინტეგრალური რესურსების მიმდინარე ეტაპისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა და 
ანალიტიკური მასალების მოძიებაში და პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად მათ გამოყენებაში. 
 
Abstract 

      The importance and impact of complete and objective evaluation of integrated resources, their rational use and 
management systems on the overall development process are discussed. 
      Integral resources are the set of all available material and intangible assets and capabilities necessary for the 
existence and development of mankind, and their management (optimization of use, sustainability, protection) is 
the main condition for the steady progress of the country. 
      For the first time in the field of resource economics, a new, universal concept of integrated resources is being 
introduced and defined; Develop optimal regimes for rational and efficient management of priority resources. In 
addition to the traditionally considered natural, material and human resources in integral resources, substantiate 
the expediency of introducing new types of resources - partial and data resources and establish a universal 
classification of integrated resources; Identify the structure of Georgia 's integrated resources. 
      The close link between integrated resources and the country's key development priorities is discussed. Defining 
Georgia's development priorities and optimizing the use of its own integrated resources for their realization. 
      The distinguishing feature of this project from similar topics in international practice is that for the first time in 
a single complex project will be a complete description of all categories of resources and analysis of 
interrelationships. 
      The main method of research is the method of applied analysis, the essence of which is to find information and 
analytical materials available for the current stage of integrated resources and use them to solve practical tasks. 
 
 
ძირითადი ტექსტი 

კაცობრიობის განვითარების თითქმის  ათი ათასწლიანი ისტორია რესურსებისთვის ბრძოლის 

ისტორიაა. ამ ხნის განმავლობაში რესურსების ცნებას, მათ როლსა და ადგილს განვითარების პროცესში 

სისტემაშემქმნელი ხასიათი  არ გააჩნდა.  მხოლოდ  XXI საუკუნეში, რიგი მძაფრი გლობალური 

მოვლენების გავლენით, ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებასთან ერთად, იწყება იმის 
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გაცნობიერება, რომ კაცობრიობის აწმყო და მომავალი ინტეგრალური რესურსების, ანუ ამა თუ იმ 

ქვეყანაში არსებულ ყველა კატეგორიის რესურსთა  ერთობლიობის ფლობაზე, მათ ობიექტურ 

შეფასებაზე, რაციონალურ გამოყენებასა და მართვის  ეფექტიანობაზეა დამოკიდებული. 

          ინტეგრალური რესურსები წარმოადგენს კაცობრიობის (ამა თუ იმ ქვეყნის) არსებობისა და 

განვითარებისათვის აუცილებელ და ხელშემწყობ ყველა არსებულ მატერიალურ და არამატერიალურ 

საშუალებათა და შესაძლებლობათა სიმრავლეს, ხოლო მათი მართვა (გამოყენების ოპტიმიზაცია, 

მდგრადობა, დაცვა) არის ქვეყნის სტაბილური წინსვლის მთავარი პირობა. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი ანალიტიკისა და პროგნოსტიკის 

ცენტრი მუშაობს პროექტზე, რომლის მიზანია საქართველოს მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ძირითადი მდგენელის - ინტეგრალური რესურსების დადგენა (აღწერა, ანალიზი, 

შემადგენელი ელემენტების ურთიერთ ზეგავლენათა შესწავლა, პრიორიტეტული კატეგორიების 

გამოვლენა, საექსპორტო პოტენციალის კვლევა, ეკონომიკურ ბრუნვაში მათი აქტიურად ჩართვისთვის 

ბიზნეს-სქემებისა და ბიზნეს-წინადადებებისა და მართვის ოპტიმალური რეჟიმების შემუშავება), 

სამუშაო პროგრამების თანმიმდევრული განხორციელების   შემუშავების ხელშეწყობა.   

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან განვლილ პერიოდში, წინამდებარე 

პროექტის ფარგლებში პირველად მოხდება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური 

განვითარების ძირითადი ინდიკატორების სისტემური შესწავლა-ანალიზი, მათი ობიექტურობისა და 

რეალურ ვითარებასთან ადეკვატურობის შეფასება, ინტეგრალური რესურსების მართვის 

ოპტიმიზაციისა და რაციონალურად გამოყენების ხელშეწყობის მექანიზმების შემუშავება. 

პროექტის მეცნიერული სიახლეა:  

1.ინტეგრალური რესურსების ახალი, უნივერსალური ცნების  შემოტანა და განსაზღვრა;   

2.ინტეგრალური რესურსების შემადგენლობაში ტრადიციულად მოაზრებული ბუნებრივი, 

მატერიალური და ადამიანური რესურსების გარდა, ახალი სახის რესურსების - პარციალური და 

მონაცემთა რესურსების (რაც უნდა აკმაყოფილებდეს ობიექტურობისა  და ადეკვატურობის 

კრიტერიუმებს) შემოტანის მიზანშეწონილობის დასაბუთება და ინტეგრალური რესურსების 

უნივერსალური კლასიფიკაციის ჩამოყალიბება; 

3. საქართველოს ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურის იდენტიფიცირება და მათი 

პრიორიტეტული მდგენელების რაციონალური და ეფექტიანი მართვის ოპტიმალური რეჟიმების 

შემუშავება. 

რესურსების ტრადიციულ კლასიფიკაციებში შემავალი კატეგორიებისგან განსხვავებით, 

პარციალური რესურსების (ინოვაციური, საინვესტიციო, ეკოლოგიური, გავლენის, ქცევითი, 

ადაპტაციის, გეოსტრატეგიული, კლიმატური, სარეაბილიტაციო-სამკურნალო და სხვ.) სიმრავლე 
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დინამიურ, მუდმივად შევსებად ხასიათს ატარებს და განვითარების ყოველ ახალ ეტაპზე,  

მოსალოდნელია რესურსების ამ ჯგუფის შემდგომი გაფართოება (ნახ.1,2).                                                                                                                   

       

 
                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

ნახ.1 პარციალური რესურსები 

 
მსოფლიოს 252 ქვეყნისთვის (გაეროს წევრი - 193, დამკვირვებელი - 2, ნაწილობრივ 

აღიარებული - 6, არაღიარებული - 6, სხვადასხვა სტატუსის მქონე - 45),  რომლებიც ინტეგრალური 

რესურსების ფლობის მხრივ განსხვავებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, ძირითად პრიორიტეტებს  

ქვეყნისა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და განვითარების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

წარმატებას ის ქვეყნები აღწევენ, რომლებიც ახდენენ  საკუთარი მიზნებისა და შესაძლებლობების 

დაბალანსებას, ანუ მდგრადი განვითარებისათვის პირობების ჩამოყალიბებას, რაც ბევრად არის 

დამოკიდებული მათი ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურასა და საბაზო  მახასიათებლებზე. 

მიმდინარე ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათი რეალიზაციისთვის საკუთარი რესურსების გამოყენების 

ოპტიმიზაცია.  

პროექტის აქტუალურობას განაპირობებს ინტეგრალური რესურსების ინოვაციური ცნების 

შემუშავება, მისი შინაარსისა და სტრუქტურის დადგენა, ქვეყნის განვითარების ძირითად 

პრიორიტეტებთან მათი უშუალო კავშირის დასაბუთება.   

I. საინფორმაციო-ანალიტიკური 
II. კომუნიკაციური 

III. საინვესტიციო 
IV. გეოსტრატეგიული 
V. მართვის ოპტიმიზაციის 

VI. ფსიქო-ფიზიოლოგიური 
VII. ისტორიულ-კულტურული 

VIII.    რელიგიური 
IX.       გენეტიკური 
X.        მსოფლხედვითი 
XI.       საცხოვრისის 
XII.      ინოვაციური 
XIII.     ადაპტაციის 
XIV.     გავლენის 
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ნახ.2 ინგეტრალური რესუსრები 

 
პროექტში დეტალურად იქნება შესწავლილი საქართველოს ინტეგრალური რესურსები, მათ 

შორის უმნიშველოვანესი: 

        უნიკალური საცხოვრისი (მიწა, ნიადაგი, ტყე, წყალი, ბიომრავალფეროვნება, კლიმატი, ჰავა, 

კულტურა, ტრადიციები, მოსახლეობის მენტალობა და ზოგადი განვითარების მაღალი დონე),  

რომლის მიმართაც ყურადღება და ე.წ. „რბილ“ ათვისებასთან დაკავშირებული გეგმები წლებია, რაც 

ინტენსიურად მუშავდება არა ერთ და არა მხოლოდ მეზობელ  ქვეყნებში; 

         ბიოაგრარული პროდუქცია, რომელსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

შედარებითი სიმცირის მიუხედავად,  გააჩნია უდიდესი პოტენციალი იმისთვის,  რომ გახდეს 

კონკურენტუნარიანი და ზე-მოთხოვნადი   მსოფლიო ბაზრების  აგრარულ  სექტორებში; 

         მაღალტექნოლოგიური საერთაშორისო ინდუსტრიული კლასტერების სისტემის 

ფორმირების შესაძლებლობა, სადაც მრავალფეროვანი ადგილობრივი რესურსების  გამოყენების, 

ეკონომიკურად გამართლებული, ხელშემწყობი საგადასახადო რეჟიმებისა და წარმოებული 
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პროდუქციის  თვითღირებულებაში დაბალი ენერგეტიკული, სადაზღვევო და შრომის ანაზღაურების 

კომპონენტების არსებობის გამო, მიიღწევა რენტაბელობის სტაბილურად მაღალი მაჩვენებლები; 

       მაღალი ენერგეტიკული პოტენციალი; (განსაკუთრებით განახლებადი და ალტერნატიული 

წყაროების); 

        საკურორტო-სარეაბილიტაციო კომპლექსების ქსელი, სადაც ბუნებრივი კლიმატური  

და ბალნეოლოგიური რესურსების შერწყმა დასვენებისა  და მომსახურების თანამედროვე 

რეჟიმებთან  - მოიზიდავს მსხვილ პირდაპირ ინვესტიციებსა და მრავალი ქვეყნის 

მომხმარებელთათვის მაღალმოთხოვნადი გახდება. 

      პროექტი ინტერდისციპლინარული შინაარსის მატარებელია. მისი ინტერდისციპლინარულობა 

გამომდინარეობს  უნივერსალური შინაარსიდან, რომელიც ფორმირდება ეკონომიკური, სოციალური, 

გარემოსდაცვითი, ისტორიულ-კულტურული პროფილის დარგებში ინოვაციური სამეცნიერო-

კვლევითი და გამოყენებითი ხასიათის მიღწეული და  მოსალოდნელი შედეგების გათვალისწინებით.   

უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის ზოგადი ფორმულირება გულისხმობს  მიმდინარე ეტაპზე 

განვითარების მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური 

ფორმაციების ძირითადი მახასიათებლებისა და სოციალურ-ეკონომიკურ-პოლიტიკურ-ეკოლოგიურ-

მენტალური მოდელების დინამიურ ადაპტაციას ზოგადი განვითარების ერთიან პროცესთან. ასეთი 

ადაპტაციის ინსტრუმენტად შეიძლება განვიხილოთ ინტეგრალური რესურსების მართვის 

ოპტიმიზაციის მექანიზმი. 

        საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებულ მსგავსი თემატიკისაგან წინამდებარე პროექტის 

განმასხვავებელი თავისებურება არის ის, რომ პირველად მოხდება ერთიან კომპლექსურ პროექტში 

ყველა კატეგორიის (და არა მხოლოდ მისი რომელიმე ცალკეული სახის) რესურსის სრული 

დახასიათება, მათი ურთიერთდამოკიდებულებისა და ურთიერთგანპირობებულობის დონის 

ანალიზი,  შემუშავდება რეკომენდაციები რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და მართვის 

ოპტიმალური მოდელების შესაქმნელად.  

        პრინციპულ სიახლედ უნდა მივიჩნიოთ აგრეთვე თითოეული პრიორიტეტული სარესურსო 

ერთეულის ათვისებისა და გამოყენების სანიმუშო ბიზნეს-სქემისა და ბიზნეს-წინადადების 

შემუშავება, რაც  განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს საინვესტიციო უზრუნველყოფის 

მიზანშეწონილობისა და ინვესტიციის რენტაბელობის დონის პროგნოზირებაში, ასევე კვლევის 

შედეგების გავრცელების შესაძლებლობა სხვა ანალოგიურ რესურსებზე. 

            წიმდებარე პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, შესაძლებელი გახდება რიგი 

თანამედროვე გამოწვევების ეფექტიანი გადაწყვეტის ალგორითმებისა და მოდელების შემუშავება, 
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ხოლო კვლევის შედეგები საფუძვლად დაედოს ქვეყნის რესურსული პოლიტიკისა და მდგრადი 

განვითარების ინოვაციური მოდელის შემუშავებას. 

რესურსების მდგრადი მართვის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების ოპტიმიზაციის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პირობა, რომელიც მოითხოვს კომპლექსურ ზომებს მეცნიერებასა და პრაქტიკას 

შორის სტაბილური კავშირის უზრუნველსაყოფად, არის სანდო, სრულყოფილი და დროული 

ინფორმაცია, არსებული აქტივების ძირითადი მახასიათებლების  და დროში მათი ცვლილების 

მექანიზმების მკაფიო გააზრება.    

 ასეთი მიდგომა გამორიცხავს ნებისმიერი რთული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

დაუსაბუთებელი ოპონირების შესაძლებლობასა და საზოგადოებრივი აზრის მრავალფეროვნებით 

გამოწვეულ  გაურკვევლობებს, რასაც არაერთხელ ჰქონდა ადგილი მაგალითად, ენერგეტიკულ 

სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციისას. 

 
1.2. კვლევის მეთოდოლოგია და მისი შესაბამისობა კვლევის მიზნებსა და ამოცანებთან 

 

კვლევის მიზანია ინტეგრალური რესურსების არსისა და სტრუქტურის გააზრება, მათი 

მოქმედებისა და ოპტიმალური გამოყენების  მექანიზმების შესწავლა, შენარჩუნების, ურთიერთ-

ჩანაცვლებისა  და ერთმანეთთან სინერგეტიკული კავშირების დადგენა, ახალი ტიპის რესურსების 

იდენტიფიკაცია, ინტეგრალური რესურსების უნივერსალური კლასიფიკაციის შემუშავება. 

კვლევის საკვანძო ამოცანებია: 

- საქართველოს რესურსული პოტენციალის შესახებ ძირითადი მონაცემებისა და ინდიკატორების 

პროექტის მოცემულობის ფორმატში ჩამოყალიბება; 

- ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებათა ანალიზი  და     

  დასაბუთება; 

- განვითარების პრიორიტეტულ დარგებში ინტეგრალური რესურსების როლის დეტალიზაცია; 

- ქვეყნის  რესურსული პოტენციალის შეფასება კატეგორიებისა და ჯგუფების  მიხედვით; 

- ეკონომიკის განვითარების სამიზნე პარამეტრების და მათი რეალიზაციის  სამუშაო პროგრამის   

   შემუშავება; 

- რენტაბელური საინვესტიციო პროექტების კადასტრის შედგენა; 

- ინოვაციური დარგების კადასტრის შემუშავება; 

- სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების არსებული პროგრამებისა და გეგმების ანალიზი და     

   მიმოხილვა; 

-პროექტის შედეგების მდგრადობის, გაეროსა და ევროკავშირის განვითარების ძირითად   

  პროგრამებთან  თანხვედრისა და ჰარმონიზაციის უზრუნველმყოფი პირობების  ჩამოყალიბება; 
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- თითოეული პრიორიტეტული სარესურსო ერთეულისათვის ათვისებისა და ეფექტიანი გამოყენების   

   სანიმუშო ტიპიური ბიზნეს-სქემის ან/და ბიზნეს-წინადადების შემუშავება. 

პროექტით განსახორციელებელი კვლევის ძირითად მეთოდად მიჩნეულია გამოყენებითი 

ანალიტიკის მეთოდი, რომლის არსი მდგომარეობს ინტეგრალური რესურსების მიმდინარე 

ეტაპისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციისა და ანალიტიკური მასალების მოძიებაში ანალიზსა და 

პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად მათ გამოყენებაში. 

            ასევე გათვალისწინებულია მდგრადი განვითარების საკითხებთან დაკავშირებული ძირითადი 

საერთაშორისო სტრუქტურებისა  და ადგილობრივი მმართველობის მიერ შემუშავებული 

პროგრამებისა  და კონცეპტუალური დოკუმენტების  გაანალიზება და მიზნობრივი გამოყენება. 

პროექტის თემატიკის კომპლექსური ხასიათიდან გამომდინარე, მასში გამოყენებული იქნება 

კვლევის ეკონომიკური, ანალიტიკური და სტატისტიკური მეთოდები, რაც შესაბამისობაშია პროექტის 

მიზნებსა და ამოცანებთან და  განაპირობებულია კვლევის ობიექტის -  ინტეგრალური რესურსების 

მრავალფეროვნებით, მათი გამოყენების სფეროთა მრავალდარგობრივი ხასიათით, კვლევის 

მეთოდლიგიაში გამოყენებული კომპლექსური მიდგომათ, რაც მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ და 

ეკოლოგიურ ასპექტებს.  

წინამდებარე პროექტის შესრულება განიხილება ანალიტიკური კვლევის ფორმატში. 

        დაგეგმილია აგრეთვე პროექტის  შემუშავებისა და განხორციელების სტადიებზე 

ფორმირებული ცოდნის ტრანსფერი  უმაღლეს დაწესებულებებში შესაბამისი სალექციო კურსებისა და 

საჯარო მოხელეთა პროფესიული სრულყოფის ტრენინგ-პროგრამების ინიცირება-შემუშავებისა და 

წარმართვის გზით, ასევე ამა თუ იმ სახის ინტეგრალური რესურსული პოტენციალის გამოყენების 

ბაზაზე ბიზნეს-სქემის შემუშავება-განხორციელებითა და სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობით. 

          კვლევების შედეგები  ეტაპობრივად წარდგენილ იქნება საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტსა და მის ფარგლებს გარეთ ორგანიზებულ სემინარებსა და პრეზენტაციებზე. 

პრეზენტაცია განხორციელდება საზოგადოებისა და  საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა წარმომადგენლებისა და საზოგადოებრიობის   წარმომადგენლების, სამოქალაქო 

აქტივის წინაშე.  პრეზენტაციაზე დაფიქსირებული საქმიანი შენიშვნები და დამატებები 

გათვალისწინება მოხდება პროექტის შედეგების საბოლოო ფორმირებისა და განხორციელებისას.  

          კვლევის შედეგები ასახვას ჰპოვებს პროექტის რეალიზაციის მიმდინარეობისას გამოქვეყნებულ 

სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და წაკითხულ სასწავლი კურსებში, ხელმისაწვდომი იქნება საქართველოს 

ინტეგრალური რესურსების თემატიკით დაინტერესებული სტრუქტურებისა და 

ორგანიზაციებისთვის, სხვა  იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის. 
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წინამდებარე პროექტის ეფექტიანობის შესასწავლად და მის შესაფასებლად  გამოყენებულია 

პროექტის რესურსული მხარდაჭერის ანალიზი, როდესაც კვლევის ეფექტურობის შეფასების 

ინდიკატორების სისტემა მოიცავს პროექტის სამეცნიერო ეფექტიანობის, ინოვაციური ეფექტიანობის, 

სოციალურ-დემოგრაფიული ეფექტიანობის, ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლებს და ზოგად 

მახასიათებლებს.  

ზოგადი მახასიათებლები მოიცავს: სამეცნიერო მიმართულებას, რომლის ჩარჩოებშიც 

განხორციელდება პროექტი, პროექტის საგნის შესაბამისობას ფუნდამენტური და გამოყენებითი 

სამეცნიერო კვლევის პრიორიტეტულ სფეროებთან, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობის 

პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. 

წინამდებარე პროექტის „საქართველოს ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაცია - 

ქვეყნის მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური  განვითარების ძირითადი ფაქტორი“ რესურსულ 

მხარდაჭერას წარმოადგენს ქვეყნის  სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველ მონაცემთა ბაზის 

ობიექტურობა, მის ტერიტორიაზე არსებული ინტეგრალური რესურსების სრული კადასტრის შედგენა,   

საგარეო კავშირების და საქმიანი ურთიერთობების დონის შეფასება, ქვეყნის მთავრობისა და უწყებების 

მხრიდან პროექტის მხარდაჭერა, პროექტის მიერ შეთავაზებული წინადადებებისა და აქტივობების 

საზოგადოებრივი  მოწონება და აღიარება. 

           პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს საქართველოში გამოყენებითი ეკონომიკის პროექტებისადმი 

დაინტერესებას,  ქვეყნის ინტეგრალური პოტენციალის  შესწავლა-ანალიზსა და მის რაციონალურად 

გამოყენებას.  

            პროექტში გამოყენებული კვლევების მეთოდები ეფუძნება კვლევის ობიექტების შესახებ 

სრულყოფილი და ობიექტური მონაცემების მოპოვებასა და შესაბამის დარგებში პროდუქციასა და 

მომსახურებაზე არსებული მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.  

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წარმოებული პროდუქციის  და გასაწევი 

მომსახურების თვითღირებულების შემცირების, შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების 

მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა და კონკურენტუნარიანობის ხარისხის ამაღლების საკითხების 

შესწავლას. შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება განხორციელდება დიფერენცირებულად, 

თითოეული სარესურსო კატეგორიის თავისებურებათა გათვალისწინებით. 

 გათვალისწინებულია ასვე საზოგადოებრიობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის აქტიური 

ჩართულობა, განათლების სისტემის პედაგოგთა და საჯარო მოხელეთა  პროფესიული განვითარებისა 

და კვალიფიკაციის ამაღლება. პროექტის რეალიზაციამ ხელი ასევე უნდა შეუწყოს ქვეყნის 

ბიომრავალფეროვნების დაცვის, გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მომართულებით მიმდინარე კვლევების ეფექტიანობის ამაღლებას. 
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  პროექტი, მისი რეალიზაციის ფორმებისა და მიზნების ძირითადი შინაარსით ასახვას ჰპოვებს 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მთის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტის სასწავლო 

პროგრამებში ახალი სასწავლო დისციპლინის - „რესურსმცოდნეობის“ (ბაკალავრიატი და 

მაგისტრატურა) მსმენელთა მიერ  წარმატებულ ათვისებაში. 

  პროექტის ეფექტურობას გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური, 

საზოგადოებრივი, კულტურული და ტექნიკური პროგრესისათვის განაპირობებს მისი აქტუალურობა, 

რადგან ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელია პრიორიტეტების 

განსაზღვრა და მათი რეალიზაციისთვის საკუთარი რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაცია, 

ინტეგრალური რესურსების ინოვაციური ცნების შემუშავება, მისი შინაარსისა და სტრუქტურის 

დადგენა, ქვეყნის განვითარების ძირითად პრიორიტეტებთან მათი უშუალო კავშირის დასაბუთება.   

თითოეული პრიორიტეტული სარესურსო ერთეულის ათვისებისა და გამოყენების სანიმუშო 

ბიზნეს-სქემისა და ბიზნეს-წინადადების შემუშავება განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს 

საინვესტიციო უზრუნველყოფის მიზანშეწონილობისა და ინვესტიციის რენტაბელობის დონის 

პროგნოზირებაში, ასევე კვლევის შედეგების გავრცელებაში ანალოგიურ რესურსებზე. 

            წინამდებარე პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, შესაძლებელი გახდება 

რიგი თანამედროვე გამოწვევების ეფექტიანი გადაწყვეტის ალგორითმებისა და მოდელების 

შემუშავება, ხოლო კვლევის შედეგები შეიძლება საფუძვლად დაედოს ქვეყნის რესურსული 

პოლიტიკისა და მდგრადი განვითარების ინოვაციური მოდელის შემუშავებას. 
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