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„მწვანე“ განვითარება მდგრადი განვითარების კონტექსტשი 

 
მადონა გელაשვილი 

ეკონომიკის დოქტორი, სსუ-ის ასოცირებული პროფესორი 
 

მდგრადი განვითარება მოიცავს სამ კომპონენტს שორის ყოვლისმომცველ კავשირს: 
ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი.  ბოლო 20 წლის განმავლობაשი ჩამოყალი-
ბებული მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია, მიზნად ისახავს უფრო ჰარმონიული שეთანხმების 
მიღწევას ამ კომპონენტებს שორის, რაც მისაღები იქნებოდა ქვეყნების ყველა ჯგუფისთვის 
– განვითარებული, განვითარებადი და დაბალი განვითარების მქონე ქვეყნებისთვის. 

მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია სულ უფრო მეტ გამოხმაურებას იძენს საზოგადოების 
მხრიდან. მას აქტიურად განიხილავენ ექსპერტები, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციები. 

 „მწვანე“ ეკონომიკის კონცეფცია მჭიდროდ უკავשირდება მდგრად განვითარებას. გლო-
ბალური გამოწვევების ფონზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება და მიმდინარე გლობალუ-
რი ეკონომიკური კრიზისი, გამოიკვეთა ეკონომიკური განვითარების ისეთი ახლებურად აღ-
ქმის საჭიროება, რაც ყველასათვის სარგებლის მომტანი იქნება. ამ თვალსაზრისით მდგრა-
დი განვითარება, ანუ დაბალანსებული პროგრესის მიღწევა ეკონომიკურ, სოციალურ და გა-
რემოსდაცვით სფეროებשი თანადროულად, – სულ უფრო დიდ მნიשვნელობას იძენს. ეკონო-
მიკური ზრდის ახალმა שესაძლებლობებმა, რომელიც ამ ახალმა გარემოებებმა שექმნა, სა-
ფუძველი დაუდო მწვანე ეკონომიკის კონცეფციას. ეს კონცეფცია გულისხმობს ისეთ მომ-
გებიან სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც იმავდროულად ხელს שეუწყობს გარემოსდაცვი-
თი გამოწვევების დაძლევას. 

საკვანძო სიტყვები: მწვანე ეკონომიკა, მდგრადი განვითარება, ბუნებრივი გარემო,  
გლობალური გამოწვევები, ეკოლოგიური უსაფრთხოება. 

 
მწვანე ეკონომიკა არის მიმართულება ეკონომიკურ მეცნიერებაשი, რომელიც ჩამოყალიბდა 

ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაשი და რომლის ფარგლებשიც მიჩნეულია, რომ ეკონომიკა 
არის ბუნებრივ გარემოზე დამოკიდებული კომპონენტი, რომელשიც ის არსებობს და არის მისი שე-
მადგენელი. მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია მოიცავს ეკონომიკურ მეცნიერებასა და ფილოსოფია-
-ი არსებული სხვადასხვა მიმართულების იდეებს, როგორიცაა ფემინისტური ეკონომიკა, პოსש
ტმოდერნიზმი, ეკოლოგიური ეკონომიკა, გარემოს ეკონომიკა, ანტიგლობალიზმი, საერთაשორისო 
ურთიერთობების თეორია და ა.ש. 

მწვანე ეკონომიკის თეორია ემყარება სამ ძირითად აქსიომას: 
 שეუძლებელია გავლენის სფეროს უსასრულოდ გაფართოება שეზღუდულ სივრცეשი; 
 שეუძლებელია უსაზღვროდ მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება שეზღუდული რესურსე-

ბის პირობებשი; 
 ყველაფერი დედამიწის ზედაპირზე  ურთიერთკავשია. 
აღნიשნული კონცეფციის განსაზღვრა და გაგება სხვადასხვა კონტექსტשი სხვადასხვაგვარად 

-ეიძლება. მიუხედავად მრავალი განსაზღვრებისა, მწვანე ეკონომიკის ზოგადი განმარტება გუש
ლისხმობს, რომ ეკონომიკის გამწვანება שეიძლება გახდეს მდგრადი განვითარებისა და სიღარიბის 
აღმოფხვრის მექანიზმი. 

„მწვანე ეკონომიკასთან“ დაკავשირებული ტერმინები და განსაზღვრებები არის სულ მცირე 
ორი სახის: ტერმინები, რომლებიც განსაზღვრავენ პროცესს („ეკონომიკის გამწვანება“, „მწვანე 
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ზრდა“) და ტერმინები, რომლებიც დაკავשირებულია שედეგთან („მწვანე ეკონომიკა“). გაეროს გა-
რემოს დაცვის პროგრამა მწვანე ეკონომიკას ფართო ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაც-
ვის დღის წესრიგשი שემდეგნაირად განსაზღვრავს: „მწვანე ეკონომიკის שედეგია ადამიანის გაუმ-
ჯობესებული კეთილდღეობა და სოციალური თანასწორობა, რომელიც აგრეთვე მნიשვნელოვნად 
ამცირებს გარემოსდაცვით რისკებს და ეკოლოგიურ დეფიციტს“.  

მწვანე განვითარების ძირითადი პრინციპები, ინსტრუმენტები და მექანიზმები 

„მწვანე ეკონომიკის“ კონცეფცია, שექმნილია სწორედ იმისთვის, რომ უზრუნველყოს  ჰარმონიზა-
ცია  სამ კომპონენტს שორის – სოციალური, გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური. და ეს მისაღებია ყველა 
ჯგუფის ქვეყნებისათვის – განვითარებული, განვითარებადი და დაბალ განვითარებული ქვეყნები.  
„მწვანე ეკონომიკის“ კონცეფციის მომხრეები მიიჩნევენ, რომ არსებული ეკონომიკური სისტემა, ე.წ. 
„ყავისფერი ეკონომიკა“ არასრულყოფილია. მიუხედავად იმისა, რომ მან გარკვეული שედეგი გამოი-
ღო ზოგადად ადამიანების და განსაკუთრებით მისი ცალკეული ჯგუფების ცხოვრების დონის გაუმ-
ჯობესებაשი, ამ სისტემის ფუნქციონირების უარყოფითი שედეგები სახეზეა: ეს არის ეკოლოგიური 
პრობლემები (კლიმატის ცვლილება, გაუდაბნოება, ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა); ბუნებრივი 
კაპიტალის ამოწურვა; სიღარიბე; მტკნარი წყლის, საკვების, ენერგიის დეფიციტი; ხალხისა და ქვეყ-
ნების უთანასწორობა. ეს ყველაფერი საფრთხეს უქმნის დღევანდელ და მომავალ თაობებს.  

გარემოზე ზემოქმედება მხოლოდ ათწლეულების שემდეგ იქნა გათვალისწინებული. მე-20 საუ-
კუნის მეორე ნახევარשი ეკონომისტებმა დაიწყეს მასზე საუბარი, როგორც მთავარ აქტივზე, რო-
მელიც წარმოשობს სიმდიდრეს, მაგრამ მשპ-שი გათვალისწინებულია როგორც უცვლელი რეალო-
ბა. שემდეგ გაჩნდა ტერმინი „ბუნებრივი კაპიტალი“ – კაპიტალი, რომელიც ფაქტობრივად არ ექ-
ვემდებარება ამორტიზაციას. მხოლოდ 1970-იან წლებשი გაკეთდა პირველი მცდელობები ბუნება-
ზე მიყენებული ზიანის שესაფასებლად, რის שემდეგაც ბუნებას მიყენებული კატასტროფული ზია-
ნი სრულად ხელשესახები გახდა. ეკონომიკური თანამשრომლობისა და განვითარების ორგანიზა-
ციის (OECD) პროგნოზები აჩვენებს, რომ წარმოებისა და მოხმარების ამჟამინდელი მეთოდებით, 
2050 წლისთვის 21-ე საუკუნის დასაწყისთან שედარებით, მსოფლიო დაკარგავს ფლორა და ფაუ-
ნის ორ მესამედს (61-დან 72%-მდე), ხოლო ბუნებრივი ტერიტორიების 7,5 მილიონი კვ. კმ.שეუქ-
ცევადად დაზიანდება. 

კაცობრიობის გადარჩენა და განვითარება მოითხოვს გადასვლას „მწვანე ეკონომიკაზე“ – ეს 
არის ეკონომიკური საქმიანობის სისტემა, რომელიც დაკავשირებულია საქონლისა და მომსახურე-
ბის წარმოებასთან, განაწილებასთან და მოხმარებასთან, რაც იწვევს ადამიანების კეთილდღეო-
ბის გაუმჯობესებას გრძელვადიან პერსპექტივაשი და არ დააყენებს მომავალ თაობებს მნიשვნე-
ლოვანი ეკოლოგიური კატასტროფებისა ეკოლოგიური დეფიციტის წინაשე. თუ ჩვენი ცხოვრების 
წესს საფრთხე ემუქრება, ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ ადაპტაციით. მეცნიერები თანხმდებიან, რომ 
კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ საბრძოლველად, გვჭირდება ენერგეტიკული რევოლუცია, 
სრულფასოვანი ცვლილებები. ეკონომისტები ასევე თანხმდებიან, რომ ამჟამად ენერგიის ზრდის 
თვალსაზრისით მნიשვნელოვანია განახლებადი ენერგიის წარმოება. სწორედ ამ ინდუსტრიაשი უკ-
ვე იქმნება მომავლის სამუשაო ადგილები, სადაც ხდება ტექნოლოგიური ინოვაციების שექმნა, რო-
მელიც გამოიწვევს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ახალ ეპოქას. 

ბიზნეს გარემოשი მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია ყურადღების ცენტრשია. ფინანსური ფონ-
დები, ვენჩურული კაპიტალისტები, მოწინავე მთავრობები, ბიზნესმენები და მომხმარებლები უკ-
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ვე აשენებენ მწვანე ეკონომიკას. ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებსა და ბუნებრივ ინფრასტრუქ-
ტურაשი ინვესტიციები იძლევა ადეკვატურ שემოსავალს.  

ყურადღების ღირსია თუ რა ინტესივობით ახდენს დანია ინვესტირებას მწვანე ზრდაשი. 1980 
წლიდან მשპ გაიზარდა 78%-ით ენერგიის მოხმარების მხოლოდ მინიმალური ზრდით. პოლონეთმა  
თავისი ეკონომიკური ბუმის პერიოდשი, მოახერხა მავნე ნარჩენების მესამედით שემცირება ბოლო 
20 წლის განმავლობაשი. დღეს, მწვანე ტექნოლოგიების სექტორის ევროპული კომპანიები სარგებ-
ლობენ მნიשვნელოვანი პიონერული უპირატესობებით: ისინი שეადგენენ მსოფლიოს მზარდი მწვა-
ნე ტექნოლოგიების ბაზრის მესამედს. 

მწვანე ეკონომიკის სტიმულირების გზაზე ლიდერია სამხრეთ კორეა, რომელმაც  მწვანე 
ზრდა ეროვნულ სტრატეგიად აღიარა. OECD-ის მონაცემებით, სამხრეთ კორეის ინვესტიციებმა 
აღნიשნულ სფეროשი 9,3 მილიარდი ევრო שეადგინა. ისინი წავიდნენ ტრანსპორტის „მწვანე“ გზე-
ბის, მტკნარი წყლის ალტერნატიული წყაროების, ნარჩენების დამუשავების ტექნოლოგიების שე-
მუשავების გზით. კორეის რესპუბლიკა იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც გამოაცხადა „მწვანე“ 
ზრდის კონცეფციის, როგორც ეროვნული სტრატეგიის განხორციელება. ეს სტრატეგია ფოკუსი-
რებულია სამ ელემენტზე: მრეწველობა, ენერგია და ინვესტიცია. სტრატეგია მიზნად ისახავს 
პროდუქტიული ეკონომიკური აქტივობის მასשტაბის שენარჩუნებას ენერგიისა და სხვა რესურსე-
ბის გამოყენების მინიმიზაციით; გარემოზე ზეწოლის მინიმუმამდე שემცირება ყველა ენერგიისა 
და რესურსის გამოყენებისას და ზომების მიღება, რათა ინვესტიციები გარემოს დაცვისა და ეკო-
ნომიკური ზრდის მამოძრავებელად იქცეს. 

 ეწყვეტასש ირისა და გაზის ეტაპობრივადשვედეთი 20-30-იანი წლებისთვის ნავთობის, ქვანახש
და განახლებად ენერგიაზე გადასვლას გეგმავს. ბრაზილია გეგმავს ტრანსპორტის 80% გადაიყვა-
ნოს שაქრის ლერწმიდან ბიოსაწვავზე. ტაივანი აქტიურად ნერგავს მზის პანელებს. ქვეყნები იბ-
რძვიან ნათელი მომავლისთვის, იყენებენ რა ყველა שესაძლებლობას და მხარს უჭერენ მათ, ვინც 
წარმატებულ მცდელობებს ახორციელებენ ეკონომიკის გამწვანებისკენ. მაგალითად, Newton-ის 
ელექტრო სატვირთო მანქანები, რომლებიც აשש-ის არმიას ემსახურება, წარმოადგენს Smith 
Electric-ის ადაბტირებულ ელექტროსატვირთო მანქანებს, რომლებიც თავდაპირველად იწარმოე-
ბოდა שიდასაქალაქთაשორისო სატრანსპორტო გადაზიდვებისათვის და მიაღწია მნიשვნელოვან 
წარმატებას ამ საქმეשი მიიღო რა 32 მილიონი დოლარის გრანტი მთავრობისგან. მნიשველოვანი 
დახმარება განახოროციელეს საერთაשორისო ორგანიზაციებმაც. აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკო-
ნომიკურმა და სოციალურმა კომისიამ (ESCAP), რომლის წევრები პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნე-
ბიდან არიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, 
უზბეკეთი და თურქმენეთი, დიდი როლი ითამაשა. „მწვანე ეკონომიკის“ კონცეფციის პოპულარი-
ზაციაשი. ESCAP-ის ინიციატივით 2005 წელს მიღებულ იქნა მწვანე ზრდის სტრატეგია, რომელიც 
თავდაპირველად მოიცავდა ოთხ პრიორიტეტულ სფეროს:  
 მოხმარებისა და წარმოების რაციონალური მოდელები;  
 საწარმოებისა და ბაზრების „გამწვანება“;  
 მდგრადი ინფრასტრუქტურა და „მწვანე“ საგადასახადო და საბიუჯეტო რეფორმები.  
  : ი დაემატა კიდევ ორი მიმართულებაשემდგომש
• ინვესტიცია ბუნებრივ კაპიტალשი;  
• ეკოლოგიური ეფექტიანობის მაჩვენებლები. 
„მწვანე ეკონომიკაზე“ გადასვლისთვის שემოთავაზებულია ინსტრუმენტების ფართო სპექტრი: 
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 მდგრადი განვითარების პრინციპებთან שესაბამისი ფასები, მათ שორის არაეფექტური სუბ-
სიდიების აღმოფხვრა, ბუნებრივი რესურსების שეფასება ფულადი თვალსაზრისით და გა-
დასახადების დაწესება იმ ნივთებზე, რომლებიც აზიანებენ გარემოს; 

  სახელმწიფო שესყიდვების პოლიტიკა, რომელიც ხელს უწყობს ეკოლოგიურად სუფთა 
პროდუქტების წარმოებას და მდგრადი წარმოების მეთოდების გამოყენებას; 

  „გარემოსდაცვითი“ დაბეგვრის სისტემების რეფორმირება, რაც გულისხმობს აქცენტის 
გადატანას שრომის გადასახადიდან დაბინძურების გადასახადებზე; 

 გაზრდილი სახელმწიფო ინვესტიციები მდგრად ინფრასტრუქტურაשი (მათ שორის საზოგა-
დოებრივი ტრანსპორტი, განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტური שენობები) და ბუნებრი-
ვი კაპიტალი აღდგენის, שენარჩუნებისა და სადაც שესაძლებელია, ბუნებრივი კაპიტალის 
გაზრდის მიზნით; 

  ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების שექმნასთან დაკავשირებული კვლევებისა და გან-
ვითარების მიზნობრივი სახელმწიფო მხარდაჭერა; 

  სოციალური სტრატეგიები, რომლებიც שექმნილია სოციალურ მიზნებსა და არსებულ ან 
 .ესაბამისობის უზრუნველსაყოფადש ორისש ემოთავაზებულ ეკონომიკურ სტრატეგიებსש

კრიზისების თავიდან აცილება,  გარემოს დაცვა და ადამიანთა ცხოვრების დონის გაუმჯობე-
სება שეიძლება მიღწეული იქნას ეკონომიკის გამწვანებისა და სხვადასხვა სფეროსთან აქტიური 
დაკავשირებით. მაგალითად, კინოשი კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებამ გააუქმა მანქანების 
განადგურება და ტონობით საწვავის აფეთქება გადაღების დროს, ვინაიდან დღეს ამ ყველაფრის 
ვირტუალური მოდულაციაა שესაძლებელი. ენერგოეფექტური שენობების „მწვანე“ მשენებლობა 
პოპულარობას იძენს. 200 000 ბინის „მწვანე“ მოდერნიზაციამ שექმნა 25 000 ახალი სამუשაო ადგი-
ლი და שეინარჩუნა 116 000 ძველი. მწვანე სამუשაო ადგილები სულ უფრო სწრაფი ტემპით იქმნე-
ბა. საერთო ჯამשი, მსოფლიოשი ახლა 2,3 მილიონი ასეთი სამუשაო ადგილია. კერძოდ, ქარის ენერ-
გია უზრუნველყოფს დაახლოებით 300 ათასი ადამიანის დასაქმებას, მზის ენერგია – 600 ათასის, 
ბიოსაწვავის წარმოების ინდუსტრია – 1 მილიონ 250 ათასზე მეტის. მთლიანობაשი, დაახლოებით 
8 მილიონი ადამიანია დასაქმებული. ეკონომიკის სექტორი დაახლოებით მსოფლიოשი წარმოებუ-
ლი  ფოლადის 40% და ალუმინის 25% აწარმოებს ნარჩენების გადამუשავებით, რაც שესაძლებელს 
ხდის დასაქმდეს დაახლოებით 250 000 ადამიანი. 

მწვანე ეკონომიკის კიდევ ერთი მიმართულებაა ნაგვის კონტროლი, რომელიც ასევე  სახელმწი-
ფო დონის ამოცანაა. რამდენიმე წლის წინ ჩინეთის ყველაზე დიდი პოლიეთინელის ჩანთების ქარხანა 
დაიხურა. მასשი ოცი ათასი ადამიანი იყო დასაქმებული. ჩინელები ყოველდღიურად სამ მილიარდამ-
დე პოლიეთინელის ჩანთას იყენებდნენ. ამიტომ მთავრობა იძულებული გახდა დაეხურა ქარხანა ეკო-
ლოგიური კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად. ჟოუ שენგსიანმა თქვა: „ეკონომიკური განვითარე-
ბის მიზნების განხორციელებასთან ერთად, ჩინეთი ყველაზე მეტად ზრუნავს თავისი 1,3 მილიარდი 
ადამიანისთვის  სუფთა სასმელი წყლით მიწოდებაზე, სუფთა ჰაერით, უსაფრთხო საკვებითა და ბუ-
ნებრივი სილამაზით უზრუნველყოფაზენ. ევროკავשირმა  აკრძალა არარეციკლირებადი პლასტიკური 
პარკების წარმოება და  ბიოჩანთებით ჩაანაცვლა ის. ერთხელ ლონდონשი მყოფ ტურისტს სურდა სა-
უზმეზე რამდენიმე იოგურტი ეყიდა და ამანათი სთხოვა. ამ დროს რიგשი სიჩუმე სუფევდა და გამყიდ-
ველმა, რომელმაც თვალებით გაზომა, პაკეტი გაყიდა. ხალხი იქ თითქმის გამონაკლისის გარეשე მი-
დის თავისი ეკო-ჩანთებით. სხვათა שორის, იმისათვის, რომ שეუერთდეთ ამ გლობალურ მწვანე ეკო-
ნომიკის სქემას, არ გვჭირდება ჩვენი ცხოვრების რადიკალურად שეცვლა. უბრალოდ שესაძლებელია 
პირველი ნაბიჯები გადავდგათ თუნდაც ენერგო დამზოგავი ნათურების שეძენით და უმარტივესად – 
პოლიეთილენის პარკებზე უარის თქმით. ჩვენი პლანეტა ერთია და მისი თითოეული მოსახლის ამო-
ცანაა დაიცვას იგი, როგორც უნიკალური და საერთო პლანეტა.  



 94 

მწვანე ეკონომიკის ძირითადი ტენდეციები საქართველოשი 

საქართველოს განვითარების წინაשე არსებული გამოწვევებიდან ერთ-ერთ მნიשვნელოვან სა-
კითხს წარმოადგენს სწორედ ინკლუზიური და მწვანე ზრდის პოტენციალის ამოქმედება ქვეყანა-
 ,ი, რომელიც უხვადაა დაჯილდოვებული კულტურული, ადამიანური და ბუნებრივი რესურსებითש
და რომელიც, ინოვაციებით გაძლიერების שემთხვევაשი, שეიძლება გახდეს მწვანე ეკონომიკის რე-
გიონალური ცენტრი. მწვანე ზრდა საქართველოსთვის ნიשნავს მისი მდიდარი ბუნებრივი, კულ-
ტურული და ადამიანური კაპიტალის გახსნას ახალი ბიზნეს-שესაძლებლობებისთვის, რომლებიც 
ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენენ და იმავდროულად 
უზრუნველყოფს, რომ ეს აქტივები არ שეწყვეტენ იმ რესურსებისა და მომსახურების მოწოდებას, 
რასაც ემყარება ჩვენი კეთილდღეობა. 

მწვანე ზრდის ინიციატივა წარმოადგენს שემდგომ ნაბიჯს მდგრადი ეკონომიკური განვითარე-
ბის გზაზე, რაც ხელს უწყობს როგორც ეკონომიკურ ზრდას და სიღარიბესთან ბრძოლას, ასევე 
გლობალური საზოგადოებრივი სიკეთეების დაცვას. მისი განხორციელება მოხდება არსებული 
ეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩოებשი, რომელიც ითვალისწინებს კერძო სექტორზე ორიენტირე-
ბულ პოლიტიკას, არა-პროტექციონისტული საერთაשორისო ვაჭრობის პოლიტიკასა და არა-დის-
კრიმინაციულ მიდგომას. მწვანე ზრდის განხორციელება უნდა მოხდეს არსებული სახლემწიფო 
პროგრამებსა და პოლიტიკის ჩარჩოებשი. მწვანე ეკონომიკა მიჩნეულია ეკონომიკური თეორიის იმ 
კომპონენტად, სადაც იგი ეკოსისტემის ნაწილად მოიაზრება. მწვანე ეკონომიკა სახელმწიფო და 
კერძო სექტორს ერთმანეთისაგან არ მიჯნავს. იგი ცდილობს მოძებნოს ეკონომიკური გადაწყვე-
ტილების პოზიტიური ალტერნატივა. საქართველოს მთვარობის როლი ამ პროცესשი არის არა 
მარტო როგორც მარეგულირებელი ან დონორი, არამედ როგორც ამ პროცესების ლიდერი.  

საქართველოს 2020 წლის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიשი ავტორები   
მნიשვნელოვან ცვლილებებს გეგმავდნენ, აქედან ერთ-ერთი მნიשვნელოვანი საკითხი სწორედ 
„ინოვაციისა და ტექნოლოგიური დონის განვითარების პოლიტიკას – მწვანე ეკონომიკას“ ეხებო-
და. ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავ-
რობამ უნდა წაახალისოს ისეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების שემოდინება, რომელთა 
მთავარი ამოცანა მოწინავე ტექნოლოგიების שემოტანა-დანერგვაა, განსაკუთრებით, გარემოს 
დაცვაზე ორიენტირებული რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვა და მწვანე ეკონომიკის 
განვითარება იქნება. ეს საკითხები აქტუალური იყო ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, როცა  
2010 წელს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროשი განხორციელებული რე-
ფორმის שედეგად שეიქმნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. ხოლო 2010 
წლის ოქტომბერשი ამავე სამინისტროשი שეიქმნა მდგრადი განვითარების დეპარტამენტი. მოცე-
მული დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები იყო:  1. მდგრადი განვითარების სფეროשი პოლიტი-
კისა და პროგრამების שემუשავებისა და განხორციელების ღონისძიებების ხელმძღვანელობაჰ და 
ხელשეწყობა; 2. კერძო სექტორის ინფორმირებულობის დონის ამაღლება მწვანე ბიზნეს-שესაძ-
ლებლობებთან დაკავשირებით; 3. თანამשრომლობა საერთაשორისო ორგანიზაციებთან და პარტნი-
ორთა ქსელის שექმნა სახელმწიფო სააგენტოებს, ბიზნეს-ასოციაციებს, სამინისტოებს, არასამ-
თავრობო ორგანიზაციებს და სხვა ერთეულებს שორის. 

საქართველო ამჟამად რამდენიმე მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი ხელשეკრულების და მათი 
ოქმების მონაწილეა, მათ שორისაა: გაერთიანებული ერების ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლი-
ლების שესახებ (UNFCCC), გაერთიანებული ერების 13 ორგანიზაციის კონვენცია გაუდაბნოებას-
თან ბრძოლის שესახებ (UNCCD) და ბიომრავალფეროვნების დაცვის კონვენცია. ამ שეთანხმებე-
ბის ზოგიერთი დებულება აისახა ერვონულ კანონმდებლობაשიც. 
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„მწვანე დღის წესრიგთან“ დაკავשირებით უცხოელ დონორებთან თანამשრომლობის დიდი ნა-
წილი დახმარების ხასიათს ატარებს. ამ დახმარების სტრუქტურა მოტივირებულია როგორც დო-
ნორის ისე ბენეფიციარის დღის წესრიგით, ასეთ שემთხვევაשი გარემოს დაცვა არ წარმოადგენს 
პრიორიტეტს. და მაინც, განხორციელდა ძალიან ბევრი გარემოსდაცვითი პროექტი, ზოგიერთი 
მათგანი მიმდინარეა და ზოგიერთიც დაგეგმილი.  

დასკვნა 

საერთაשორისო დონორი ორგანიზაციების ინტერესი საქართველოשი არსებული გარემოსდაც-
ვითი პრობლემების მიმართ שესამჩნევად პოზიტიური ზეგავლენის მქონეა, აქვე უნდა აღინიשნოს, 
რომ სექტორის მიმართ დაბალი ინტერესის პირობებשი, ეს გავლენა კიდევ უფრო მნიשვნელოვანი 
გახდა. 90-იან წლებשი, უცხოური დახმარების საשუალებით გარემოსდაცვითი ინსტიტუტების 
ფორმაשი მოყვანა გახდა שესაძლებელი (როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორשი), 
ასევე მოხდა მათი დღის წესრიგის ჩამოყალიბება სხვადასხვა სწავლებების და ცოდნის ამაღლების 
ინიციატივებით. მოგვიანებით, ყურადღება დაეთმო საპილოტე პროექტებს, რომლებიც წარმოად-
გენდნენ שესაძლებლობებს და ადგილობრივი ინსტიტუტებისთვის იქმნებოდა სავარაუდო მოქმე-
დების მონახაზებიც იქმნებოდა. 
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SUMMARY 
 
The sustainable development means such kind of form of economic growth, which provides the well-being 

of the society with short, medium and, which is most important long term time. It is based on the principle 
according to which the demands of today should be satisfied so that it shouldn’t make any danger for the 
future generations. The sustainable development means creation of the terms for the long-term economic 
development taking into account maximal issued of the environmental protection. With sustainable 
development is in tight connection the conception of “Green Economy”, which was implemented in the frame 
of the plan of strategic development of the country. The conception of “Green” economy – is new vector of 
sustainable development. In particular “Green” is economy which not only will rise the well-being of humans 
and approves the social justice, but also decreases the human risks and deficit of ecological resources. Georgia 
recognizes the environmental protection, as integral part of human rights. Exactly for this issue the 
government of Georgia set up as most important priority environmental protection and issues of the 
management of natural resources. Use of biological resources with such way and speed which will not cause 
decrease of the biological diversity and will maintain taking into account needs of the future generations.  

 
 


