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„მარნეულის მუნიციპალიტეტის ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაცია ქვეყნის  საზღვრისპირა  ტერიტორიების  

მდგრადი  განვითარების  მნიშვნელოვანი ფაქტორი“ 

საპროექტო წინადადება 

 

        საქართველოში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან განვლილ პერიოდში წინამდებარე პროექტში პირველად 

მოხდება საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიალური   ერთეულის - რეგიონის (მუნიციალიტეტის) მაგალითზე  სოციალურ-

ეკონომიკური და  ეკოლოგიური განვითარების ძირითადი ინდიკატორების სისტემური შესწავლა-ანალიზი, მათი ობიექტურობისა და 

რეალურ ვითარებასთან ადექვატურობის დასაბუთება, ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაციისა და რაციონალურად 

გამოყენების ხელშეწყობის მექანიზმები. 



      მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა ძირითადად ემყარება ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

წარმოებას. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულია მოსახლეობის 80 %.  წამყვანი დარგებია:  მარცვლეულის მეურნეობა, მებოსტნეობა, 

მეთამბაქოეობა, მევენახეობა, სახორცე-სარძევე-სამატყლე მიმართულების მეცხოველეობა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე გადის თბილისი-ერევნის რკინიგზის ხაზი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას კვეთს ორი ავტომაგისტრალი S6 და S7 

- ორივე სომხეთის მიმართულებით. მუნიციპალიტეტს ასევე საავტომობილო კავშირი აქვს აზერბაიჯანთან. 

       საკმაოდ მრავალფეროვანია  მარნეულის  მუნიციპალიტეტის  ინტეგრალური რესურსები.  

       მუნიციპალიტეტს გააჩნია შავი მეტალურგიის, ქიმიური მრეწველობის, სამშენებლო ინდუსტრიის, მოსაპირკეთებელი ქვების, 

თაბაშირის, სანაკეთო და ძვირფასი ქვების, კვების მრეწველობის, ისტორიულ--კულტურული, რეკრეაციული, წყლის, ენერგეტიკული, 

სატყეო, აგრარული, მიწის, ტურისტული რესურსები - გამოხატული როგორც დადგენილი მარაგების, ასევე პროგნოზული 

შეფასებების ფარგლებში. 

      ბოლო ათწლეულების მთელმა რიგმა რადიკალურმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა  ცვლილებებმა გამოიწვია გლობალური  

განვითარების ახალი, სარესურსო პარადიგმის ჩამოყალიბება, რამაც  სარესურსო პოლიტიკის რადიკალური გადახედვისა და 

კორექტირების აუცილებლობა მოითხოვა.  

      ინტეგრალური რესურსების ტრადიციული დაყოფა მხოლოდ მატერიალურ, ადამიანურ და ბუნებრივ რესურსებად, იმის 

მიუხედავად, რომ ყოველი მათგანის აქტუალობა და როლი არ შეცვლილა,  სრულად ვეღარ ასახავს თანამედროვე პირობებში 

რესურსების მრავალფეროვნებასა და მათი მართვისა და რაციონალური გამოყენების ყველა ასპექტს. 

      21-ე საუკუნის დასაწყისიდან  განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, ინტეგრალური რესურსების არა მარტო  ფლობას, არამედ და 

უმთავრესად  მათი რაციონალური გამოყენებისა და ოპტიმალური მართვის სისტემების ეფექტიანობას. 

      იმის გათვალისწინებით, რომ კაცობრიობის განვითარებამ მკაფიოდ გამოხატული კრიზისული ხასიათი მიიღო, რაც,  ერთი მხრივ, 

ახალი კონფლიქტებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების კრახის, ხოლო, მეორე მხრივ, საზოგადოებრივი განვითარების 



დამუხრუჭების მიზეზი  შეიძლება აღმოჩნდეს,  განსაკუთრებული ყურადღება და ძალისხმევაა საჭირო ნებისმიერი  ქვეყნისა და მისი 

რეგიონებისთვის კომპლექსური განვითარების პროგრამის ჩამოყალიბებისა და რეალიზაციისათვის.  

      ასეთი პროგრამების სტრატეგიულ ამოცანად მიჩნეულია ტერიტორიის განვითარების პრიორიტეტების  განსაზღვრა  და მათი 

რეალიზაციის უზრუნველმყოფი ინტეგრალური რესურსების მართვისა და  გამოყენების ოპტიმალური სქემების შემუშავება და 

მოდელების განსაზღვრა. 

      წარმატებას  მიღწევა შესაძლებელი გახდება იმ რეგიონებში, რომლებიც შეძლებენ თავისი მიზნებისა და სურვილების და საკუთარ 

შესაძლებლობათა და უნარების დაბალანსებას, ანუ მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი პირობების ჩამოყალიბებას, რაც  ბევრად 

არის დამოკიდებულია მათი ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურასა და მახასიათებლებზე. 

      მიუხედავად იმისა, რომ რესურსების ტრადიციული კლასიფიკაციები წლების განმავლობაში უცვლელია და  ხდება მხოლოდ 

ზოგიერთი რესურსის დასახელების კორექტირება და შინაარსის დაზუსტება, დრომ, განვითარების წინააღმდეგობრივმა ხასიათმა, 

სამეცნიერო-ტექნოლოგიურმა პროგრესმა, დღის წესრიგში დააყენა ასეთი კლასიფიკაციების დაზუსტების, გაფართოების, 

შინაარსობრივი კონკრეტიზაციისა და რაც მთავარია - რესურსების მრავალსახა თვისებებისა და პარამეტრების მიხედვით რანჟირების 

აუცილებლობა (იხ. ნახ. 2) 

      პროექტის ფარგლებში კვლევები ჩატარდება ისეთ რესურსებზე, რომლებიც არსებობენ, ვითარდებიან, ამყარებენ სინერგიულ 

ურთიერთობებს  როგორც ერთმანეთთან,  ასევე სხვა სახის რესურსებთან, რის გაუთვალისწინებლობა  და  მცდელობა მათი 

ტრადიციულ სქემებსა და კლასიფიკაციებში „ქვერესურსებად“ წარმოდგენისა - კონტპროდუქტიულია. 

      გლობალური განვითარების ხასიათი და თავისებურებები მოითხოვს  ე.წ. პარციალური რესურსების  (ნახ. 1, ნახ.2) 

იდენტიფიცირებასა და ინტეგრალური რესურსების ზოგად სტრუქტურაში მათ ადექვატურ ასახვას. 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    ნახ.1 
 
      პარციალურ რესურსებს შორის სადღეისოდ წამყვან პოზიციებს იკავებს ინოვაციური, საინვესტიციო, გეოსტრატეგიული, 

პოლიტიკური, გავლენის, ადამიანის ქცევითი, ადაპტაციური,  სარეაბილიტაციო-სამკურნალო და სხვა, გამოყენებადობის მაღალი 

ხარისხისა და მზარდი აქტუალობის რესურსები. ახალ შინაარსსა და ფუნქციებს იძენს საინფორმაციო, ენერგეტიკული, 

კომუნიკაციური, წყლისა და სურსათის, კლიმატური, ვიტალური რესურსები. 

      საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში ბოლო 30 წლის მანძილზე განვითარებულმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა მოვლენებმა  

განაპირობა ის, რომ 1991 წლიდან დღემდე ქვეყანას არ გააჩნია ეკონომიკის განვითარების გრძელვადიანი პროგრამა, რომელიც 

დაეყრდნობა  ინტეგრალური რესურსების რაციონალურად გამოყენების პრინციპებს, საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ 

საქართველოს გლობალურ სისტემაში განსაკუთრებულ როლს, მისი უნიკალური კულტურისა და ისტორიის აღიარებას.  

პარციალური რესურსები 

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 
 



      მარნეულის მუნიციპალიტეტის ინტეგრალური რესურსების შესწავლისა და ანალიზის მაგალითზე ნაჩვენები იქნება, რომ 

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მართვის ოპტიმალური სისტემების  გამოყენებით შესაძლებელია ეკონომიკის მაღალი ტემპებით 

განვითარება, რაც, თავის მხრივ გამოიწვევს მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხისა და დონის ამაღლებას. 

       პროექტის მიხედვით, დაგეგმილი ღონისძიებების წარმატებული რეალიზაციის შემთხვევაში, მარნეულის  მუნიციპალიტეტი 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ ინოვოციურ პოლიგონად,  პირდაპირი მსხვილი ინვესტიციების და  პრინციპულად ახალი ეკონომიკური 

რეჟიმების  შემუშავებისა და  რეალიზაციის სივრცედ. 

 სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან განვლილი პერიოდი, განსაკუთრებით კი 1991-2012 წლები, შეიძლება 

შეფასდეს მაღალი ეროვნული პოტენციალის არასაკმარისი გამოყენების ხანად, რამაც ქვეყნის ეკონომიკის დეგრადაცია, საკუთარი 

ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილის დროებითი დაკარგვა, მოსახლეობის თითქმის მესამედით შემცირება  გამოიწვია. 

      აღნიშნულ პერიოდში საქართველოში, მათ შორის მარნეულის მუნიციპალიტეტში, განადგურდა მრავალი სამრეწველო, სასოფლო-

სამეურნეო, სამშენებლო ობიექტი, ფაქტობრივად შეწყდა ადგილობრივი სანედლეულო ბაზის შესწავლა და კომპლექსური ათვისება, 

არარაციონალურად გამოიყენებოდა საექსპორტო პოტენციალი, არასისტემური ხასიათი მიიღო უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვამ.  

      ბოლო პერიოდში მდგომარეობის ერთგვარი გაუმჯობესების მიუხედავად (შეწყდა მოსახლეობასა და ბიზნესზე უსამართლო და 

ძალადობრივი ზემოქმედება, აღმავალი ხასიათი მიიღო ევროკავშირთან და რიგ საკვანძო ქვეყნებთან ურთიერთობებმა), 

მუნიციპალიტეტს  ჯერ კიდევ არ გააჩნია საკუთარ რესურსულ პოტენციალზე დაფუძნებული კომპლექსური პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფდა ეკონომიკის მდგრად განვითარებას, უმთავრესი სოციალურ-ეკონომიკური პარამეტრების სასურველი სამიზნე 

მაჩვენებლების ჩამოყალიბებას, მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

      განვითარების ასეთი პროგრამის შემუშავებისა და წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია  მუნიციპალიტეტის 

ინტეგრალური რესურსული პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება, რასაც ემსახურება წინამდებარე პროექტი.  



       საქართველოში სადღეისოდ ჩამოყალიბებულმა მდგომარეობამ, 2020-2022 წლებში პანდემია კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა 

პრობლემებმა, ამჟამად მიმდინარე რუსეთ-უკრაინის სამხედრო დაპირისპირებამ, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში შექმნილმა 

სირთულეებმა  მკაფიოდ დასვა  ამოცანა - განხორციელდეს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება მუნიციპალიტეტის 

ინტეგრალური რესურსული პოტენციალის დაზუსტება და ანალიზი, რაც საფუძვლად დაედება მისი მაღალეფექტიანი გამოყენებისა 

და მართვის სრულყოფილი სისტემის შექმნას.  

      პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 

- მუნიციპალიტეტის ინტეგრალური რესურსების სტრუქტურული კლასიფიკაცია და მისი  სარესურსო კატეგორიების 

იდენტიფიცირება; 

-   თითოეული სარესურსო კატეგორიისათვის გამოყენების ტრადიციული და ახალი   არეალების ანალიზი; 

-   რესურსების არსებული პოტენციალის სრულყოფილი აღწერა; 

-   ინტეგრალური რესურსების განსაკუთრებული კატეგორიის - „პარციალური“  რესურსების არსისა და  მნიშვნელობის გაცნობიერება 

და ამ ტიპის რესურსების  ჩართვა   მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის სისტემაში; 

-  მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტული რესურსების რანჟირება საინვესტიციო მიმზიდველობის მიხედვით; 

- მაღალი საექსპორტო პოტენციალის რესურსების რაციონალური გამოყენებისა და მართვის სამუშაო სქემების შემუშავება; 

          პროექტის ფარგლებში  გათვალისწინებული იქნება ისეთი აქტუალური პრობლემების განხილვა, როგორიცაა:  

- ინოვაციური ინდუსტრიული  და აგრარული პროფილის კლასტერების ჩამოყალიბება; 

- ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროების ინტენსიური ათვისება; 

- მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლების გზები მოძიება; 

- სტრატეგიული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების უზრუნველმყოფი პირობების ჩამოყალიბება 

      



ინტეგრალური რესურსების  კლასიფიკაცია 
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       საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებული 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 რაციონალურად გამოყენების და მართვის ოპტიმალური მოდელების შესაქმნელად.  

       პრინციპულ სიახლედ უნდა მივიჩნიოთ თითოეული პრიორიტეტული სარესურსო ერთეულის ათვისებისა და გამოყენების 

ბიზნეს-სქემისა და ბიზნეს-წინადადების შემუშავება, რაც  განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს საინვესტიციო უზრუნველყოფის 

მიზანშეწონილობისა და ინვესტიციის რენტაბელობის დონის პროგნოზირებაში. 

      აღნიშნული პროექტის წარმატებული განხორციელების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება  რიგი თანამედროვე გამოწვევის 

ეფექტიანი გადაწყვეტის ალგორითმებისა და მოდელების შემუშავება, ხოლო კვლევის შედეგები საფუძვლად დაედება ქვეყნის 

რესურსული პოლიტიკისა და მდგრადი განვითარების ინოვაციური მოდელის შემუშავებას. 

     პროექტში ნაჩვენებია, რომ რესურსების მდგრადი მართვის სფეროში გადაწყვეტილების მიღების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობა, რომელიც მოითხოვს კომპლექსურ ზომებს მეცნიერებასა და პრაქტიკას შორის სტაბილური კავშირის 

უზრუნველსაყოფად, არის სანდო და დროული ინფორმაცია, ბუნებრივი აქტივების ძირითადი მახასიათებლების  და დროში მათი 

ცვლილების მექანიზმების მკაფიო გააზრება.    

     იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სამეცნიერო ინფორმაცია ეფექტიანია გადაწყვეტილების მიღებისთვის, კვლევაში ჩართული 

იქნებიან ტექნიკური ექსპერტები და გამოყენებითი ეკონომიკის ანალიტიკოსები.  

      პროექტში ასევე დასაბუთებულია, რომ მუნიციპალიტეტის მერიასა  და საკრებულოს მნიშვნელოვაინ როლის შესრულება 

აკისრიათ ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ინფორმაციის განვითარების და გამოყენების ხელშეწყობაში, რაც უზრუნველყოფს იმას, 

რომ ბუნებრივი რესურსების შესახებ ცოდნის სისტემის მონაწილეები იქნებიან ინფორმაციისა და მონაცემების მწარმოებლებიც და 

მომხმარებლებიც 



სამეცნიერო ეფექტიანობა 
 
 
        წინამდებარე პროექტის პროდუქტიულობის (ეფექტიანობის) შესასწავლად და მის შესაფასებლად  გამოყენებულია პროექტის 

რესურსული მხარდაჭერის ანალიზი.  

      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 „მარნეულის მუნიციპალიტეტის ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაცია ქვეყნის  

საზღვრისპირა ტერიტორიების მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი“  რესურსულ მხარდაჭერას წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის  სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველ მონაცემთა ბაზის ობიექტურობა, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული ინტეგრალური რესურსების სრული კადასტრის შედგენა,  მუნიციპალიტეტის საგარეო კავშირების და 

საქმიანი ურთიერთობების დონის შეფასება, მუნიციპალიტეტის მართვის ორგანოებისა და მხარის,  ქვეყნის მთავრობისა და უწყებების 

მხრიდან პროექტის მხარდაჭერა, ადგილობრივი მოსახლეობის პროექტის მიერ შეთავაზებული  წინადადებებისა და აქტივობების 

მოწონება. 

      პროექტის განვითარება ასევე მნიშვნელოვან ზეგავლენას  მოახდენს მარნეულის მუნიციპალიტეტის - როგორც ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიალური ერთეულის მდგრადი განვითარების ჩამოყალიბებასა და მის  ეტაპობრივ რეალიზაციაზე,  მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე. 



      პროექტი ასევ ხელს შეუწყობს საქართველოში გამოყენებითი ეკონომიკის პროექტებისადმი დაინტერესებას და ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიალური ერთეულების რეგიონების ინტეგრალური პოტენციალის  შესწავლა-ანალიზსა და მის რაციონალურად 

გამოყენებას.  

      პროექტში გამოყენებული 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 შემცირებას, შესაბამისი 

საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და კონკურენტუნარიანობის ხარისხის ამაღლებას. შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება განხორციელდება დიფერენცირებულად თითოეული სარესურსო კატეგორიის თავისებურებათა 

გათვალისწინებით. 

      პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელთა, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის 

აქტიური ჩართულობა, განათლების სისტემის პედაგოგთა პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამღლების,  

მუნიციპალიტეტის მრავალფეროვანი ისტორიულ-კულტურული  ძეგლებისა და ობიექტების  ფუნქციონირების ხელშეწყობას, 

ბიომრავალფეროვნების დაცვას, გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

      პროექტით გათვალისიწნებულია, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული დარგებისა და შესაბამისი რესურსების 

რაციონალურ გამოყენებასთან დაკავშირებული ბიზნეს-სქემები, ბიზნეს-წინადადებები და პრაქტიკული რეკომენდაციები 

გავრცელდება როგორც მარნეულის, ასევე ქვემო ქართლის მხარის და საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტებში საკვლევი თემატიკისა 

და კვლევის შედეგების დანერგვის  მსგავსი პროფილის საწარმოო და ტექნოლოგიური ორგანიზაციების საქმიანობის 

გასაუმჯობესებლად. მხედველობაშია სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვების ინდუსტრია, სატყეო, წყლის,  სატყეო, აგრარული და 

ენერგეტიკული, ტურიზმისა და რეკრეაციული, ისტორიულ-კულტურული, საინფორმაციო რესურსების მართვასთან 

დაკავშირებული  პროექტები. 



     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 განხორციელება 

 

      ინტეგრალური რესურსების მართვა გულისხმობს ყველა სახის რესურსების - ბუნებრივის, ადამიანურის, პარციალურის, 

მონაცემთა რესურსების მართვას განსაკუთრებული აქცენტით იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს თვით მართვა მთლიანობაში რეგიონის 

მდგრად განვითარებასა და  მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე. 

      ინტეგრალური რესურსების მართვა ეხება ადამიანებისა და ბუნებრივი გარემოს, სოციალურ-ეკონომიკური  პროცესებისა და 

შესაბამისი ინდიკატორებისა და  მონაცემთა ბაზების ურთიერთქმედების  მართვას.  

      იგი აერთიანებს მიწათსარგებლობის დაგეგმვას, წყლის მენეჯმენტს, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციას და ისეთი 

ინდუსტრიების სამომავლო მდგრადობას, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, წიაღისეული მოპოვება, ტურიზმი, მეთევზეობა, სატყეო 

მეურნეობა, ენერგეტიკა, სივრცითი გეგმარება, გეოსტრატეგია და ა.შ. 

      ინტეგრალური რესურსების მართვა ფოკუსირებულია რესურსების მეცნიერულ და ტექნოლოგიურ გაცნობიერებაზე, რესურსების 

ეკოლოგიურ პრობლემატიკაზე, მათი რაციონალური გამოყენების ალგორითმების  შემუშავებასა  და დანერგვაზე.  

        აკადემიურ კონტექსტში, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ინტეგრალური რესურსების მართვა და ზოგადად 

რესურსების სოციოლოგია ერთობლივად ქმნის  უნივერსალურ სისტემას, რომლის ეფექტიანი ფუნქციონირება მდგრადი 

განვითარების საბაზო პირობას წარმოადგენს. 



წინამდებარე პროექტთან დაკავშირებული ძირითადი რისკები  პოლიტიკურ ხასიათისაა და  შეიძლება გამომდინარეობდეს 

ეროვნული და რეგიონული პროცესების დღის წესრიგისა და ეკონომიკური პრიორიტეტების ცვლილებიდან;  

         გასათვალისწინებელია ასევე ქვეყანაში ზოგადად არსებული ადმინისტრაციული შესაძლებლობების სიმწირე — კადრების ხშირი 

ცვლა და ინსტიტუციური მეხსიერების ნაკლებობა;  გარეშე რისკები, მაგალითად, პანდემიის, სტიქიური უბედურების ან ეკონომიკური 

შოკის შედეგად წარმოქმნილი რისკები; დაგეგმილი დონორული დაფინანსების ხელმისაწვდომობის არ არსებობა ან დონორის 

პრიორიტეტების,  ცვლილება; სხვა სოციალური ან გარემოსდაცვითი ზიანის რისკები.  

ასეთი  რისკების მინიმიზაციის გზებია: რისკების მართვის სისტემის შემუშავება  და გაძლიერებული პარტნიორობა დაინტერესებულ 

მხარეებთან. 

  

პროექტის განხორციელება სამ ეტაპს მოიცავს: 

I ეტაპი 

-მარნეულის მუნიციპალიტეტის რესურსული პოტენციალის შესახებ ძირითადი მონაცემებისა და ინდიკატორების პროექტის 

მოცემულობის ფორმატში ჩამოყალიბება; 

-ავტორთა მიერ პროექტის პრეზენტაცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის და  საკრებულოს წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო 

აქტივისათვის; 

-პრეზენტაციაზე დაფიქსირებული საქმიანი შენიშვნებისა და დამატებების გათვალისწინება პროექტის სარეალიზაციო პროგრამის 

საბოლოო ვარიანტში. 

II  ეტაპი 

-ადგილობრივი რესურსების პოტენციალის შეფასება კატეგორიებისა და ჯგუფების  მიხედვით; 

-მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პოტენციალის ანალიზი; 



-მარნეულის მუნიციპალიტეტის განვითარების სამიზნე პარამეტრების და მათი რეალიზაციის გეგმა-გრაფიკის  შემუშავება; 

-რენტაბელური საინვესტიციო პროექტების კადასტრის შედგენა; 

-ინოვაციური დარგების კადასტრის შემუშავება; 

III ეტაპი  

-პროექტის მდგრადობის უზრუნველმყოფი პირობების  ჩამოყალიბება; 

-პროექტის რისკების ანალიზი და მათი მინიმიზაციის ღონისძიებების შემუშავება; 

-თითოეული პრიორიტეტული სარესურსო ერთეულის ათვისებისა და გამოყენების ბიზნეს-სქემისა და ბიზნეს-წინადადების 

შემუშავება. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. ნ.ჭითანავა,  
გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან მსოფლიოში. „ივერიონი“, თბილისი, 2021, 360 გვ. 

2. გ.თალაკვაძე,  
ინტეგრალური რესურსების მართვის ოპტიმიზაცია-მდგრადი განვითარების საფუძველი,  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი და ი.ჟორდანიას 90 
წლისთავისადმი მიძღვნილი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 
თბილისი, 2021. 

3. Г.Талаквадзе, З. Ломсадзе, И.Арчвадзе, Приоритеты и ресурсы Грузии: мифы, история,    
             перспективы ИЭПУР АН Украины, «Экономика природопользования и устойчивое   
             развитие», №8(27), с.с. 95-103, 2020, Киев. 

4. ნ.ჭითანავა. 
საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია. “ივერიონი“, თბილისი, 2018. 

5. გ.თალაკვაძე, 
ინტეგრალური რესურსების  კლასიფიკაციის საკითხისათვის“, „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #3-4, გვ. 
107-111, 2021. 

6. გ.თალაკვაძე, ქ.მახარაძე, რ. ფირცხალავა, 



საქართველოს სასმელი  წყლის რესურსები და სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების 
პრობლემები, „სამართალი და ეკონომიკა“. # 12,  გვ.87-105, 2021. 

7. გ.თალაკვაძე, 
საქართველო 2021- პრიორიტეტები  და ინტეგრალური რესურსები, პრეზენტაცია, 
საქართველოს ტექნიკურო უნივერსიტეტის   ნ.მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი 
მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს   გაფართოებული სხდომა, 08.11. 2021. 
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