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გარემოსდაცვითი ეკონომიკა საქართველოს მდგრადი  

განვითარების და ევროკავשირთან ასოცირების დღის წესრიგשი 
 

ნესტან გაფრინდაשვილი 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ეკონომიკის დოქტორი 
 

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მნიשვნელობა განსაკუთრებით გაიზარდა მსოფლიოשი 
მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის პარალელურად. საქართველოשი გარემოსდაცვითი 
ეკონომიკის მნიשვნელობა იზრდება იმ საერთაשორისო დღის წესრიგის שესაბამისად, რის 
ფარგლებשიც ქვეყანას აქვს მიზნები დასახული და שესაბამისად, მიიღწვის მდგრადი განვი-
თარებისკენ. საერთაשორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ მნიשვნელოვანია მწვანე ეკო-
ნომიკის პრინციპების დანერგვა სამი ძირითადი მიმართულებით: გარემოსდაცვითი საკითხ-
ების ინტეგრირება პოლიტიკის დოკუმენტებსა და სახელმწიფო პრიორიტეტებשი; ეკონომი-
კური ინსტრუმენტების (დაფინანსების მექანიზმები, ბიზნეს-მოდელები) განვითარება მწვა-
ნე ეკონომიკის שესაბამისად; ცნობიერების ამაღლება (ტრენინგები, ინსტიტუციური გაძლიე-
რება). ნაשრომשი განხილულია გარემოსდაცვითი ეკონომიკის დღის წესრიგის საკითხები სა-
ერთაשორისო და ეროვნულ დონეზე საქართველოსთვის. დამატებით თავשი განხილულია 
მსოფლიოსა და საქართველოשი პანდემიის שედეგად დამდგარი ძირითადი გარემოსდაცვითი 
გავლენები, რომლებმაც მნიשვნელოვანი გამოწვევების წინაשე დააყენა მდგრადი განვითარე-
ბის საკითხები. საბოლოოდ მოცემულია რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებაც 
მნიשვნელოვანი იქნება გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მეცნიერული და პრაქტიკული განვი-
თარებისთვის საქართველოשი. 

საკვანძო სიტყვები: გარემოსდაცვითი ეკონომიკა, მწვანე ეკონომიკა, მდგრადი განვი-
თარება 

 

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის1 მნიשვნელობა განსაკუთრებით გაიზარდა მსოფლიოשი მდგრა-
დი განვითარების დღის წესრიგის პარალელურად. განვითარებული ქვეყნები სხვადასხვა ეკონო-
მიკური ინსტრუმენტების საשუალებით ცდილობენ, שეადარონ პოლიტიკის ალტერნატივების ხარ-
ჯები და სარგებელი არა მხოლოდ ეკონომიკური და სოციალური განზომილების მიხედვით, არა-
მედ გარემოსდაცვით ჭრილשიც. აქედან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მიზანია, და-
ეხმაროს ქვეყნებს, აირჩიონ ის მარეგულირებელი მიზნები და მიდგომები, რომლებიც მაქსიმალუ-
რად გაზრდის წმინდა სარგებელს საზოგადოებისთვის სამივე განზომილების გათვალისწინებით. 
სარგებელი განისაზღვრება „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) და „მიღებისთვის მზადყოფნის“ 
(WTA) თვალსაზრისით, ანუ ყველა იმ პირის უპირატესობების გათვალისწინებით, რომლებზეც 
გავლენას ახდენს კონკრეტული პოლიტიკის გადაწყვეტილებები გარემოსდაცვით სფეროשი. 

საქართველოשი გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მნიשვნელობა იზრდება იმ საერთაשორისო 
დღის წესრიგის שესაბამისად, რის ფარგლებשიც ქვეყანას აქვს მიზნები დასახული და שესაბამი-

                                                            
1 მოკლე განმარტებით, გარემოსდაცვითი ეკონომიკა არის ეკონომიკის პრინციპების გამოყენება იმის 

 .ესასწავლად, თუ როგორ ხდება გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების განვითარება და მართვაש
სხვადასხვა ეკონომიკური ინსტრუმენტები (მაგალითად, Cost-Benefit Analysis/CBA) იძლევა პოლიტიკის 
სხვადასხვა ალტერნატივის ხარჯებისა და სარგებლის שედარების საשუალებას. ბევრი ორგანიზაცია გან-
ვითარებულ ქვეყნებשი ახორციელებს კვლევებს გარემოსდაცვითი שედეგების ეკონომიკური שედეგების 
გაზომვის გაუმჯობესებული მეთოდების שესამუשავებლად. 
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სად, მიიღწვის მდგრადი განვითარებისკენ. ამ მიმართულებით აღსანიשნავია ევროკავשირთან ასო-
ცირების שეთანხმება და გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი, სადაც საერთო ჯამשი 
მნიשვნელოვანი ყურადღება არის გამახვილებული მწვანე ეკონომიკის1 განვითარებაზე – ეს კი 
გულისხმობს „ბუნების კაპიტალის“ აღქმას, როგორც მნიשვნელოვანი ეკონომიკური აქტივი და სა-
ზოგადოებისთვის სარგებლის მომტანი, განსაკუთრებით ღარიბი ადამიანებისთვის, რომელთა სა-
არსებო წყარო ხשირად ბუნებრივ რესურსებზე არის დამოკიდებული. 

საერთო ჯამשი, საერთაשორისო დღის წესრიგი გარემოსდაცვითი საკითხების სფეროשი ითვა-
ლისწინებს აქტივობების განხორცილებას שემდეგი ძირითადი მიმართულებების მიხედვით: 

1. გარემოსდაცვითი საკითხების ინტეგრირება პოლიტიკის დოკუმენტებსა და სახელმწი-
ფო პრიორიტეტებשი. 

2. ეკონომიკური ინსტრუმენტების (დაფინანსების მექანიზმები, ბიზნეს-მოდელები) განვი-
თარება მწვანე ეკონომიკის שესაბამისად. 

3. ცნობიერების ამაღლება (ტრენინგები, ინსტიტუციური გაძლიერება). 
მწვანე ეკონომიკის ცნება არ ანაცვლებს მდგრადი განვითარების ცნებას, არამედ ჰქმნის 

ახალ აქცენტებს ეკონომიკაზე, კაპიტალსა და ინფრასტრუქტურაზე და שესაბამისად, დადებით 
სოციალურ და ეკოლოგიურ שედეგებზე. იგი წარმოგვიდგენს მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ისეთ 
მაკროეკონომიკურ მიდგომას, სადაც ცენტრალური აქცენტი კეთდება שესაბამის ინვესტიციებზე, 
დასაქმებასა და უნარებზე. 

1.    გარემოსდაცვითი ეკონომიკის დღის წესრიგი საქართველოსთვის 

1.1. საერთაשორისო שეთანხმებები და ვალდებულებები 

2014 წელს ხელი მოეწერა და 2016 წლის 1-ელი ივლისიდან ძალაשი שევიდა ასოცირების שესა-
ხებ שეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავשირს და ევროპის ატომუ-
რი ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს שორის2. שეთანხმების ერთ-ერთი მთავა-
რი მიზანია ხელი שეეწყოს მხარეებს שორის ეკონომიკურ ინტეგრაციას და ეკონომიკური, სოცია-
ლური და გარემოსდაცვითი მიმართულებით დაბალანსებულ მდგრად განვითარებას. שეთანხმება-
 ი ცალკე თავი (თავი 3. გარემო დაცვა) არის დათმობილი გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართש
და აღნიשნულია, რომ „მხარეები განავითარებენ და განამტკიცებენ თანამשრომლობას გარემოს 
დაცვის საკითხებზე, რითიც წვლილს שეიტანენ მდგრადი განვითარებისა და  მწვანე ეკონომიკის 
გრძელვადიანი მიზნების განხორციელებაשი“. ამავე თავשი მითითებულია ის სპეციფიკური სა-
კითხები გარემო დაცვის სფეროשი, რომლებზეც שეთანხმება განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს: 

a. გარემოსდაცვითი მმართველობა და ჰორიზონტალური საკითხები (მათ שორის, სტრატეგი-
ული დაგეგმვა, გარემოზე ზემოქმედების שეფასება, განათლება და ცნობიერების ამაღლე-
ბა, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობა და სხვ.); 

                                                            
1 მწვანე ეკონომიკა (green economy) განისაზღვრება, როგორც დაბალი ნახשირბადის שემცველი, რესურ-

სულად ეფექტიანი და სოციალურად ინკლუზიური. მწვანე ეკონომიკაשი დასაქმებისა და שემოსავლების 
ზრდას განაპირობებს სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციები ისეთ ეკონომიკურ აქტივობებשი, ინფრა-
სტრუქტურასა და აქტივებשი, რომლებიც საשუალებას იძლევა שემცირდეს ნახשირბადის ემისიები და და-
ბინძურების დონე, გაუმჯობესდეს ენერგეტიკული და რესურსული ეფექტიანობა ეკონომიკაשი და თა-
ვიდან იყოს აცილებული ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემის დანაკარგები („გაეთიანებული ერების 
ორგანიზაციის“ გარემოსდაცვითი პროგრამა, UNEP). 

   https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy  
2  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0  
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b. ჰაერის ხარისხი; 
c. წყლის ხარისხი და წყლის რესურსების მართვა, მათ שორის წყალდიდობის რისკის მართვა, 

წყლის რესურსების სიმწირე და გვალვები, ასევე საზღვაო გარემო; 
d. ნარჩენების მართვა; 
e. ბუნების დაცვა, მათ שორის, სატყეო მეურნეობა და ბიოლოგიური მრავალფეროვნების שე-

ნარჩუნება; 
f. ინდუსტრიული დაბინძურება და ინდუსტრიული საფრთხეები; და 
g. ქიმიური ნივთიერებების მართვა; 
რაც ყველაზე მნიשვნელოვანია, שეთანხმება მიუთითებს, რომ თანამשრომლობა მიზნად ისა-

ხავს გარემოს დაცვის საკითხების ინტეგრირებას არა მხოლოდ გარემოსდაცვით პოლიტიკაשი, 
არამედ პოლიტიკის სხვა სფეროებשიც. שეთანხმება მიუთითებს კონკრეტულად „გარემოს დაცვის 
მოქმედებათა ეროვნული გეგმის“ (NEAP) שემუשავების აუცილებლობასა და שესაბამისი ადამიანუ-
რი და ფინანსური რესურსების  განსაზღვრაზე. დამატებით שეთანხმების დანართებשი წარმოდგე-
ნილია ათობით დირექტივა გარემო დაცვის სფეროשი, რომელთა მიღებაც უნდა მოხდეს שესაბამის 
ვადებשი. שეთანხმება ასევე ამახვილებს ყურადღებას სტატისტიკის და მათ שორის, გარემოს დაც-
ვის სტატისტიკის მიმართულებით აქტივობების განხორცილებაზე. 
ევროკავשირთან ასოცირების שეთანხმების პარალელურად 2015 წელს საქართველო שეუერთდა 
გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს1, რომლის განუყოფელი ნაწილია მდგრადი განვი-
თარების 17 მიზანი და 169 ამოცანა. ეროვნულ დონეზე მორგებული მდგრადი განვითარების მიზ-
ნები2 ეხება მდგრადი განვითარების სამივე განზომილებას – ეკონომიკურს, სოციალურს და გარე-
მოსდაცვითს. ამის שესაბამისად, საქართველომ დაისახა მიზანდ, უზრუნველყოს ეროვნული და 
სექტორული პოლიტიკის დაგეგმვა მდგრადი განვითარების პრინციპების שესაბამისად. ზემოაღ-
ნიשნულ 17 მიზანს שორის უმრავლესობა უשუალოდ გარემოსდაცვითი სფეროს სხვადასხვა 
საკითხს ეხება, როგორც ეს არის წარმოდგენილი  
 

 
 

 
 

                                                            
1 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი (Agenda 2030) მიღებულია გაეროს ყველა წევრი 

სახელმწიფოს მიერ 2015 წელს. ის მოიცავს 17 მდგრადი განვითარების მიზანს (SDGs), რომლებიც თა-
ნაბრად ეხება ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით საკითხებს. 

    https://sdgs.un.org/goals 
2  https://sdg.gov.ge/main  
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ცხრილი 1. 
გარემოსდაცვითი მიზნები და ინდიკატორები 

საქართველოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგשი 

 
საქართველოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი 2030 
მიზანი / ინდიკატორ(ებ)ი 
მიზანი 6 - სუფთა წყალი და სანიტარია 
6.1 2030 წლისთვის ყველა ადამიანისთვის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ სასმელ 
წყალზე საყოველთაო და თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა. 
6.5 2030 წლისთვის წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის დანერგვა ყველა 
დონეზე, მათ შორის, შესაძლებლობების ფარგლებში, ტრანსსასაზღვრო 
თანამშრომლობის გზით. 
მიზანი 7 - ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია
7.2 2030 წლისთვის მნიშვნელოვნად გაიზრდება საქართველოში არსებულ სხვადასხვა 
ენერგიებს შორის განახლებადი ენერგიის წილი. 
7.3 2030 წლისთვის საქართველოში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მაჩვენებლის 
მნიშვნელოვნად გაზრდა. 
მიზანი 11 - ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება 
11.6 2030 წლისთვის დიდ ქალაქებში ერთ სულ მოსახლეზე გარემოზე უარყოფითი 
ზემოქმედების შემცირება, მათ შორის ჰაერის ხარისხისთვის და მუნიციპალური და 
სხვა ნარჩენების მართვის საკითხებზე განსაკუთრებული ყურადღების დათმობით. 
მიზანი 12 - გონივრული მოხმარება და წარმოება 
12.8 2030 წლისთვის, საქართველოში მყოფი ადამიანებისთვის შესაბამისი 
ინფორმაციისა და ცოდნის უზრუნველყოფა მდგრადი განვითარების და ბუნებასთან 
ჰარმონიული ცხოვრების წესის შესახებ. 
მიზანი 13 - კლიმატის მდგრადობის მიღწევა 
13.2 კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული ზომების ინტეგრირება 
ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტებში, სტრატეგიებსა და გეგმებში. 
მიზანი 14 - წყალქვეშა რესურსები 
14.4 2020 წლისთვის თევზის რეწვის ეფექტურად რეგულირება და ჭარბი, უკანონო, 
აღურიცხავი და არარეგულირებული თევზჭერის და თევზჭერის მავნე პრაქტიკის 
აღმოფხვრა.  
14.გ ოკეანეებისა და მათი რესურსების კონსერვაციისა და მდგრადი მოხმარების 
გაზრდა, საერთაშორისო სამართლის განხორციელებით. 
მიზანი 15 - დედამიწის ეკოსისტემები 
15.1 2030  წლისთვის სახმელეთო და შიდა წყალსატევების ეკოსისტემების და მათი 
სერვისების კონსერვაციის, აღდგენისა და მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა. 
15.2 2030 წლისათვის ყველა სახის ტყის მდგრადი მართვის ხელშეწყობა. 
15.3 ბრძოლა გაუდაბნოების წინააღმდეგ, დეგრადირებული მიწისა და ნიადაგის 
აღდგენა. 
15.4 2030 წლისთვის მთის ეკოსისტემების, მათ შორის ბიომრავალფეროვნების 
კონსერვაციის უზრუნველყოფა. 
15.5 დაუყოვნებელი და მნიშვნელოვანი  ზომების მიღება ბუნებრივი ჰაბიტატების 
დეგრადაციის შესამცირებლად. 
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1.2. სტრატეგიული და პოლიტიკის მიმართულებები ეროვნულ დონეზე 

ზემოაღნიשნული שეთანხმებებისა და ვალდებულებების ფარგლებשი გასულ პერიოდשი ქვეყა-
ნაשი გარემოსდაცვითი საკითხების ეროვნულ პრიორიტეტებשი ასახვისთვის განხორციელდა აქ-
ტივობები საკანონმდებლო და აღმასრულებელ დონეზე სხვადასხვა მიმართულებით. მათ שორის, 
მოხდა ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო-დოკუმენტებისა და სტრატეგიული პოლიტიკის დოკუმენტე-
ბის მიღება, როგორიც არის: 

- საქართველოს კატასტროფის რისკის שემცირების 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატე-
გია და მისი სამოქმედო გეგმა (20171) 

- გარემოსდაცვითი שეფასების კოდექსი (20172) 
- საქართველოს ტყის კოდექსი (20203) 
- გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის שესახებ კანონი (20214) 
- მწვანე ბიუჯეტის პროექტის სარეკომენდაციო სახელმძღვანელო (20215) 
- საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია (20216) 
- საქართველოს განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი (NDC) (2021)7 
- საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამები (NEAP)8 
მნიשვნელოვანია, რომ ქვეყნის საשუალოვადიანი დაგეგმარების ჩარჩო (ძირითადი მონაცემე-

ბისა და მიმართულებების დოკუმენტი/BDD 2023-2026 წლებისთვის9) მიუთითებს გარემოს დაც-
ვის კუთხით ისეთი აქტივობების მნიשვნელობაზე, როგორიც არის, მათ שორის, გარემოსდაცვითი 
სტანდარტების დაახლოება ევროპულ მოთხოვნებთან; ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარის-
ხის მონიტორინგისა და שეფასების სისტემების გაფართოება; ტყის მრავალმიზნობრივი სარგებ-
ლობის განვითარება; ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსება და ზოგიერთი არსებული დაცუ-
ლი ტერიტორიის გაფართოება, ასევე ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის שექმნა; ნარჩე-
ნების სეპარირებული שეგროვების სისტემის დანერგვა; გარემოსდაცვითი განათლების ხელשეწყო-
ბა და გარემოსდაცვითი ცნობიერების  ამაღლება, მათ שორის, სასკოლო და უმაღლესი განათლე-
ბის სისტემაשი. BDD დოკუმენტשი ასევე გაკეთებულია ჩანაწერი მწვანე ეკონომიკის განვითარე-
ბის მნიשვნელობაზე, მწვანე ეკონომიკის ზრდის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის שემუשავების 
-ემუש ესახებ; მითითებულია, რომ დაგეგმილია „მდგრადი დაფინანსების ქართული ტაქსონომიისש
 ავება, რომლის მიზანი იქნება, ნათლად განსაზღვროს, რომელი ბიზნესსაქმიანობა, პროგრამაש
თუ პროექტი שეიძლება იქნეს მიჩნეული რესურსეფექტიან, ენერგოეფექტურ, მწვანე ეკონომიკის, 
მდგრადი, ინკლუზიური განვითარებისკენ მიმართულ ღონისძიებად“. გარემოსდაცვითი მონაცემე-
ბი და ინდიკატორები მნიשვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებს როგორც საשუალოვადიანი და-
გეგმარების დოკუმენტის, ასევე ცალკეული მიმდინარე და კაპიტალური პროგრამების დონეზე, 
რომლებიც წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული აქტივობებისთვის. ამ 
მონაცემების გარეשე არსებული (საბაზისო) მდგომარეობის და שემდეგ მიღწეული שედეგების שე-

                                                            
1 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3547798?publication=0  
2 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3691981?publication=10  
3 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=2  
4 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5109151?publication=0  
5 https://web-api.parliament.ge/storage/files/shares/Komitetebi/garemo/samush-jgufebi/mcvane-biuj/mcvane-biuj-proeqt.pdf  
6 https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/32027  
7 https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/50125  
8 https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/34047  
9 https://mof.ge/5593  
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ფასება ვერ იქნება რეალისტური. ამ მონაცემების ასახვისთვის კი აუცილებელია მათი მოპოვები-
სა და მართვის სისტემის განვითარება שესაბამისი სტატისტიკური სამსახურების დონეზე. 

გარემოსდაცვითი ეკონომიკის როგორც პრაქტიკული, ასევე მეცნიერული განვითარებისთვის 
საქართველოשი უმნიשვნელოვანესია, პირველ რიგשი, שესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების 
წარმოება, განსაკუთრებით პირველადი მონაცემების დონეზე. სწორედ שესაბამის მონაცემებს უნ-
და დაეყრდნოს მწვანე ეკონომიკის ზრდის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტებიც, 
რომელთა שემუשავებაც, როგორც ზემოთ აღინიשნა, ქვეყნის საשუალოვადიანი გეგმით უკვე არის 
გათვალისწინებული. დღესდღეობით მნიשვნელოვანი გამოწვევები რჩება საქართველოსთვის გა-
რემოსდაცვითი სტატისტიკის სფეროשი. რიგი საკვანძო საკითხების שესახებ ოფიციალური მონა-
ცემები ჯერ კიდევ არ იწარმოება1. ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ აუცილებელია, პირველ რიგשი, გა-
რემოსდაცვითი სტატისტიკის მეთოდოლოგიის მიღება საუკეთესო პრაქტიკისა და ევროპული გა-
მოცდილების გათვალისწინებით2. ოფიციალური უწყებების მიერ მოწოდებული გარემოსდაცვითი 
სტატისტიკური მონაცემების გარდა, აუცილებელია სტატისტიკის სამსახურის მიერ ჩატარდეს 
სტატისტიკური გამოკითხვებიც მოსახლეობის, საოჯახო მეურნეობების, საწარმოების დონეზე. 
გარკვეული საკითხების שესახებ ოფიციალური სტატისტიკის რეალობასთან שესაბამისობა (მაგა-
ლითად ტყის რესურსების მოხმარებისა და უკანონო ჭრების שესახებ) ხשირად ბევრ კითხვას აჩენს 
და სადავო ხდება. გარემოსდაცვითი სტატისტიკის განვითარება აუცილებელი და მნიשვნელოვა-
ნია სფეროს ანალიზის და მომდევნო განვითარებისთვის. ეს שესაძლებლობას მოგვცემს, დროით 
ჭრილשი שეფასდეს გარემოს დაცვის სფეროשი არსებული მდგომარეობა სხვადასხვა მიმართულე-
ბით და ამავე დროს, გავიგოთ მოსახლეობის, საწარმოთა და სხვა ჯგუფების აღქმები, უპირატე-
სობები მწვანე ეკონომიკის საკითხების მიმართ. 

2. პანდემიის გარემოსდაცვითი გავლენები 

როგორც მთელ მსოფლიოשი, ასევე საქართველოשიც პანდემიის წლებმა მნიשვნელოვანი გავ-
ლენები გამოიწვია როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური და გარემოსდაცვითი მიმართულე-
ბით. პანდემიის გარემოსდაცვიითი გავლენები იყო საკმაოდ მრავალმხრივი და არაერთგვარი 
(EEA, 2020)3 და დიდი გამოწვევების წინაשე დააყენა მდგრადი განვითარება. გავლენები, ერთი 
მხრივ, დადებითი იყო, ვინაიდან ეკონომიკური აქტივობის שეზღუდვამ მნიשვნელოვანწილად იმოქ-
მედა გარემოשი ჰაერის ხარისხზე. თუმცა, მეორე მხრივ, მაგალითად, სამედიცინო პირბადეების 
მოხმარება და მათი გარემოשი მოხვედრა რადიკალურად გაიზარდა და ეს მნიשვნელოვანი უარყო-
ფითი שედეგია. გავლენების მდგრადობა და განგრძობადობა დამოკიდებულია ბევრ სხვადასხვა 
ფაქტორზე (OECD, 2021), როგორიც არის ეკონომიკის სტრუქტურა (რამდენად ენერგო-ინტენსი-
ურ სექტორებზე არის დამოკიდებული ქვეყნის განვითარება), ეკონომიკის აღდგენის სიჩქარე და 
თუნდაც ქვეყნის გეოგრაფიული და რეგიონული მდებარეობა. 

                                                            
1  https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/73/garemos-statistika  
2 „გაეროს“ გარემოსდაცვითი სტატისტიკა: https://unstats.un.org/unsd/envstats/qindicators.cshtml 
   ეკონომიკური თანამשრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) გარემოსადაცვითი სტა-

ტისტიკა: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/data/oecd-environment-statistics_env-data-en 
   "ევროსტატის" გარემოსდაცვითი სტატისტიკა: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-

/ks-32-10-283  
3  https://www.eea.europa.eu/highlights/impact-of-covid-19-lockdown  



 86 

დიაგრამა 1.  
პანდემიის გარემოსდაცვითი გავლენები 

 

 
 
2020 წლის სექტემბრის კვლევა (Rume & Islamb, 2020) პანდემიის გარემოზე გავლენების שესა-

ხებ მიუთითებს, რომ წინა წელთან שედარებით, 2020 წელს მსოფლიოს ქვეყნებשი ატმოსფეროს 
დამაბინძურებელი ნივთიერებების რაოდენობა მნიשვნელოვნად שემცირდა. მაგალითად, ნიუ-იორ-
კשი ჰაერის დაბინძურების დონე თითქმის 50%-ით שემცირდა, ჩინეთשი კი N2O1-ისა და CO2-ის რა-
ოდენობა ასევე 50%-ით שემცირდა მძიმე მრეწველობის გაჩერების שედეგად. გარდა ამისა, NO23-
ის რაოდენობა მკვეთრად שემცირდა ე.წ. „ლოქდაუნების“ שედაგად მსოფლიოשი. პანდემიის שეზღ-
უდვებმა გავლენა იქონია, თავისთავად, ხმაურის שემცირებაზე. განსაკუთრებით დაეტყო ეს დიდ 
ქალაქებს. გაუმჯობესდა წყლის ხარისხი, ვინაიდან მძიმე მრეწველობის, ტრანსპორტის და კონ-
კრეტული ბუნების დაცულ ადგილებשი ნაკლები ტურისტული აქტივობის שედეგად წყლის ფერი, 
სისუფთავე და ხარისხი მნიשვნელოვნად გაუმჯობესდა.  

მეორე მხრივ, პანდემიის שეზღუდვებს שესაძლოა უარყოფითი გავლენაც ჰქონოდა ველურ ბუ-
ნებაზე (Huizen, 2021) იქ, სადაც მაგალითად שემცირდა שესაბამისი დაცული ტერიტორიების שე-
ნარჩუნების და კანონის აღსრულების სამუשაოები. ასევე ეკოტურიზმის שემცირება ბევრი ორგა-
ნიზაციისთვის გამოწვევა გახდა, ვინაიდან მათ ცხოველებზე ზრუნვა და კვება ხשირად სწორედ 
ვიზიტორი ადამიანების მიერ ხდება. გარემოზე უარყოფითი გავლენების მაგალითი, რაც პანდემი-
ამ მოიტანა, ასევე უკავשირდება ზოგადად გაზრდილ სამედიცინო ნარჩენებს. მათ שორის, აღსა-

                                                            
1  აზოტის ოქსიდი, ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. 
2  ნახשირბადის მონოქსიდი, ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. 
3  აზოტის დიოქსიდი, ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. 
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ნიשნავია უשუალოდ სამედიცინო პირბადეების, ხელთათმანების, ანტისეპტიკური საשუალებებისა 
და სხვა უსაფრთხოების ნივთების მოხმარების ზრდა, რომლებიც, თავის მხრივ, გარემოשი მიკ-
როპლასტიკური ბოჭკოების წყაროს წარმოადგენს. ნარჩენების გადამამუשავებელ საწარმოებשი 
ვირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ზოგიერთ ქვეყანაשი ნარჩენების გადამუשავების აქტივო-
ბაც שენელდა, რაც ასევე უარყოფითი שედეგია გარემოსთვის. 

საქართველოשი გარემოს დაცვის და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის კონტროლის שესახებ 
სტატისტიკა პანდემიის გავლენის שესაფასებლად שეგვიძლია წარმოვადგინოთ ხელმისაწვდომი 
მონაცემების საფუძველზე. მაგალითად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეო-
ბის სამინისტროს ვებ-გვერდზე1 ხელმისაწვდომია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტო-
რინგის ავტომატური სადგურების მონაცემები საქართველოს იმ ქალაქებשი, სადაც განთავსებუ-
ლია აღნიשნული ავტომატური სადგურები: თბილისი, რუსთავი, ბათუმი და ქუთაისი. სადგურები 
ამოწმებს ექვსი ძირითადი დამაბინძურებლის კონცენტრაციას ჰაერשი (NO2, SO22, PM2.5, PM103, 
O34, CO). აღნიשნული ანგარიשები წარმოდგენილია ყოველდღიური მონაცემების ჭრილשი 2020 
წლის 16 ივლისამდე5 და წინა პერიოდשი. שესაბამისად, თუ שევადარებთ აღნიשნული დღის მონაცე-
მებს 2019 წლის იმავე პერიოდს6, თბილისსა და ბათუმשი NO2-ის საשუალოწლიური კონცენტრაცი-
ები 37%-ით שემცირდა, PM10-ის საשუალოწლიური კონცენტრაციები თბილისשი და ქუთაისשი שემ-
ცირდა 6%-ით და 31%-ით שესაბამისად, ბათუმשი ეს მაჩვენებელი იგივე დარჩა, ხოლო PM2.5-ის 
საשუალოწლიური კონცენტრაციები ქუთაისשი 11%-ით שემცირდა, თუმცა თბილისსა და ბათუმשი 
2%-ით და 6%-ით გაიზარდა, שესაბამისად. დამატებით, პანდემიის გავლენებზე გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის მიმართულებით მიუთითებს რიგი ანგარიשები. მაგალითად, ქ. თბილისის ატმოსფერუ-
ლი ჰაერის დაბინძურების שემცირების ხელשემწყობი ღონისძიებების שესახებ" სახელმწიფო პროგ-
რამის שესრულების საბოლოო ანგარიשის7 მიხედვით, covid 19-ის პანდემიისგან გამოწვეული ეკო-
ნომიკური და სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გარემოს დაცვის მიმართულებით 
საჭირო გარკვეული პროექტების განხორციელებისთვის საკმარისი რესურსის მობილიზება ვერ 
მოხერხდა, ან שეიზღუდა მათი განხორციელება და გაჭიანურდა. ქ. რუსთავის ატმოსფერული ჰაე-
რის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმის (2020-2022) 2021 წლის იანვარი-ივნისის პროგ-
რეს-ანგარიששი8 ასევე აღნიשნულია, რომ დაგეგმილი მწვანე ინფრასტრუქტურული სამუשაოების 
 .ეფერხება მოხდა პანდემიის გამოש

3. დასკვნები და რეკომენდაციები 

ნაשრომשი განხილულია გარემოსდაცვითი ეკონომიკის მნიשვნელობა საქართველოსთვის 
მდგრადი განვითარებისა და ევროკავשირთან ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებשი. საქართვე-
ლო იწყებს მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვას პოლიტიკის დონეზე, თუმცა, თანაბრად 
მნიשვნელოვანია ამ პრინციპების პრაქტიკაשი განხორციელება. პროცესის გაუმჯობესებისთვის 
რეკომენდებულია: 

                                                            
1   https://mepa.gov.ge/Ge/TheQualityofAirPollution?page=1&pageSize=1 
2   გოგირდის დიოქსიდი. ჰაერის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი. 
3   PM10 და PM2.5 არიან მტვრის მყარი ნაწილაკები და ჰაერის დამაბინძურებლები. 
4   ოზონი / ოზონის დამაბინძურებელი. 
5   https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/37524  
6   https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/19716  
7   https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/47465  
8   https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/50586  
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•    საზოგადოების ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ზრდა ზოგადად გარემოსდაცვი-
თი საკითხების שესახებ; 

•    გარემოსდაცვითი სტატისტიკის მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული გაუმჯობესება; 
•    გარემოსდაცვითი ინდიკატორების ასახვა სტრატეგიისა და პოლიტიკის გეგმებשი; 
•    მწვანე ბიუჯეტირების პრინციპების პრაქტიკაשი განხორციელება; 
•    დისტრიბუციული (გადანაწილებითი) გავლენების שეფასება სხვადასხვა სოციალური 

ჯგუფის (ქალები, ბავשვები, ახალგაზრდები, საზოაგდოების მოწყვლადი ჯგუფები და 
ა.ש.) და ეკონომიკური სუბიექტების (დიდი, საשუალო, მცირე ბიზნესები, სექტორული სა-
წარმოები და ა.ש.) მიხედვით გარემოსდაცვითი ასპექტების გათვალისწინებით. 

აღნიשნული ქმედებების განხორციელება მიზანשეწონილია საზოგადოებისთვის მნიשვნელოვა-
ნი და მასשტაბიანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს ყველა სექტორשი, მით უმეტეს, როდესაც 
ეს გადაწყვეტილებები გავლენას ახდენს ადამიანის ქცევებზე, განწყობებსა და გრძელვადიან კე-
თილდღეობაზე. 
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SUMMARY 

 
The importance of environmental economics has grown especially in parallel with the world's sustainable 

development agenda. The importance of environmental economics in Georgia is increasing in accordance with 
the international agenda, within which the country has set goals and, accordingly, aims to strive for sustainable 
development. International experience shows that it is important to introduce green economy principles in 
three main directions: integration of environmental issues into policy documents and state priorities; 
development of economic instruments (financing mechanisms, business models) in accordance with the green 
economy; awareness raising (trainings, institutional strengthening). The article discusses the agenda issues of 
environmental economy at the international and national level for Georgia. In a separate chapter, the main 
environmental impacts of the pandemic in the world and in Georgia are discussed, which have put the issues of 
sustainable development in front of significant challenges. Finally, recommendations are given, the 
consideration of which will be important for the scientific and practical development of the environmental 
economics in Georgia. 

 


