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ანო ტა ცია
თა ნა მედ რო ვე დი ნა მი უ რი ეპო ქის ძირითადი 

მა ხა სი ა თე ბე ლი  პრო ცე სე ბის და მოვ ლე ნე ბის 
მო უ ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბა ა. ამათ გან უპირ ვე-
ლე სია   პან დე მია COVID-19, რა მაც მკვეთ რი 
გავ ლე ნა  მო ახ დი ნა  მთელ  მსოფ ლი ო ზე: გა ა-
ჩე რა გი გან ტი საწ სარ მო ე ბი, გა მო კე ტა მო სახ-
ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა სახ ლებ ში. დის ტან ცი-
უ რი  მუ შა ო ბა სულ უფ რო ეფექ ტუ რი  გახ და.  
ადა მი ა ნე ბი  ნაკ ლე ბად  იყე ნე ბენ  ტრან სპორტს, 
რი თაც  შემ ცირ და  ატ მოს ფე რო ში მავ ნე  ნივ თი-
ე რე ბა თა  ემი სი ა, „და ის ვე ნა  გა რე მომ”, გა ცის-
ფე როვ ნდა, უფ რო  ნა თე ლი  და  გამ ჭირ ვა ლე  
გახ და ცა, გა სუფ თავ და  წყა ლი, იმა ტა ჟან გბად-
მა, რა მაც  გარ კვე უ ლი  და დე ბი თი  გავ ლე ნა  
იქო ნია   ფლო რა სა  და ფა უ ნა ზე.

კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სი დან გა მოს ვლის 
პრო ცე სი არის შან სი, მიღ წე ულ იქ ნას ორ მა გი 
ეფექ ტი - ას ტი მუ ლი როს ეკო ნო მი კე ბი, შექ მნას 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ამა ვე დროს და-
აჩ ქა როს მწვა ნე გარ დაქ მნა – ახალ დი ზა ინ ზე 
აი წყოს და გა ცოცხ ლდეს მდგრა დი, ინ კლუ ზი-
უ რი ეკო ნო მი კა და ინ დუს ტრი ა, შე ნარ ჩუნ დეს 
სა ცი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ბი ომ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბის სის ტე მე ბი და მოგ ვარ დეს კლი მა ტუ-
რი ცვლი ლე ბის სა კი თხი (სათ ბუ რის აი რე ბის 
50-55%-ით შემ ცი რე ბა 1990 წელ თან შე და რე-

პან დე მი უ რი  და  პოსტ–პან დე მი უ რი  გა რე მოს  ეკო ლო გი უ რი  
მდგრა დო ბა

და რე ჯან  ჩხი რო ძე
აკა დე მი უ რი  დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი  პრო ფე სო რი, 

ქუ თა ი სის  უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო
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საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ლო გი უ რი მშვი დო ბა, მდგრა დი გან ვი თა რე ბა, COVID19. პან დე-

მი ა,  მწვა ნე ეკო ნო მი კა

J.E.L. classification: O01, Q57, Q58.

ბით 2030-თვის). ევ რო პის მწვა ნე შე თან ხმე ბის 
სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მა მო ი ცავს ისეთ სფე რო ებს, 
რო გო რიც არის: მდგრა დი მო ბი ლუ რო ბა, გა-
ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კა, შე ნო ბა თა გა ნახ ლე ბა, 
კვლე ვე ბი და ინო ვა ცი ე ბი, ბი ომ რა ვალ ფე როვ-
ნე ბის აღ დგე ნა, წრი უ ლი (ცირ კუ ლა რუ ლი) 
ეკო ნო მი კა. „მწვა ნე შე თან ხმე ბა“ არის ეკო ნო მი-
კუ რი კრი ზი სის სა პა სუ ხოდ ევ რო პის მდგრად 
და კლი მატ ნე იტ რა ლურ ეკო ნო მი კის გა და საქ-
ცე ვად სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გზამ კვლე-
ვი.

შე სა ვა ლი
გა რე მო მო ი ცავს   ბუ ნებ რივ  და  ხე ლოვ ნურ  

წარ მო ნაქ მნებს. ფარ თო  გა გე ბით,  კა ცობ რი ო ბა  
და ყვე ლა   ბუ ნებ რი ვი   რე სურ სი,  ატ მოს ფე რო 
(ჰა ე რი), ჰიდ როს ფე რო (წყა ლი), ლი თოს ფე რი 
(ნი ა და გი), ფლო რა, ფა უ ნა გა რე მო ში  ურ თი ერ-
თდა კავ ში რე ბუ ლია  და  იმ ყო ფე ბა  მი ზეზ –შე-
დე გობ რივ  კავ შირ ში.  ამ  კავ ში რე ბის  შე დე-
გი ა ნო ბის  შე ფა სე ბით  კი  ირ კვე ვა,  რამ დე ნად  
ეკო ლო გი უ რია  გა რე მო, ანუ  ადა მი ა ნის  სა მე-
ურ ნეო  საქ მი ა ნო ბა  აღ მშე ნებ ლო ბი თია  თუ  
და მან გრე ვე ლი. და მან გრე ვე ლია  იმ  შემ თხვე-
ვა ში  თუ კი  სა ხეს  უც ვლის   გარ კვე ულ  ტე-
რი ტო რი ებს, ცვლის ჰა ვას, კლი მა ტს,  ცნო ბი ლი  
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მოვ ლე ნის  სათ ბუ რის  ეფექ ტის  და  მი სი  თან-
მდე ბი  კლი მა ტის  ცვლი ლე ბით.

ადა მი ა ნის  არა მიზ ნობ რივ მა  ზე მოქ მე დე-
ბამ ღრმად მო მაკ ვდი ნე ბე ლი  კვა ლი  და ტო ვა 
ფლო რა- ფა უ ნა ზე. საკ ვებ პრო დუქ ტე ბად  ფა უ-
ნის  გა მო ყე ნე ბამ გა მო იწ ვია  სხვა დას ხვა  პან-
დე მი ე ბის  გა ჩე ნა.  ის ტო რი ას  ახ სოვს პან დე მი-
ე ბი, რო მელ თა  უმე ტე სო ბა  ფა უ ნა ზე  ზე მოქ მე-
დე ბას   უკავ შირ დე ბა (პან დე მია არის ეპი დე მი ა, 
რო მელ საც ახა სი ა თებს ინ ფექ ცი უ რი და ა ვა დე-
ბის  გავ რცე ლე ბა  მას შტა ბურ  რე გი ონ ში, რე გი-
ო ნის  რა მო დე ნი მე  ქვე ყა ნა ში   ან  მთელ  მსოფ-
ლი ო ში).

კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი აში და ფიქ სი რე ბუ ლია  
რამ დე ნი მე ტი პის პან დე მი ა, მა გა ლი თად  ყვა-
ვი ლის  და  ტუ ბერ კუ ლი ო ზის.  ყვე ლა ზე  გა მა-
ნად გუ რე ბე ლი  პან დე მია  იყო  შა ვი  ჭი რი, რო-
მელ საც მე–14 სა უ კუ ნე ში  და ახ ლო ე ბით  75–200  
მი ლი ო ნი  ადა მი ა ნი  ემ სხვერ პლა. 2020  წლი-
სათ ვის   მსოფ ლი ო ში  გავ რცელ და  ახა ლი  კო-
რო ნა  ვი რუ სუ ლი  და ა ვა დე ბა (Covid-19).

ძირითადი ნაწილი
სა ინ ტე რა სოა  პან დე მი ის  გავ ლე ნა  გა რე მო-

ზე, კერ ძოდ  პან დე მი უ რი  და  პოს ტპან დე მი-
უ რი გა რე მო. პან დე მი ამ COVID-19 მკვეთ რი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მთელ მსოფ ლი ო ზე, გა ა ჩე-
რა გი გან ტე ბი,  და ის ვე ნა  გა რე მომ, ადა მი ა ნე-
ბი ნაკ ლე ბად იყე ნე ბენ  ტრან სპორტს, რი თაც 
შემ ცირ და ატ მოს ფე რო ში მავ ნე ნივ თი ე რე ბა თა 
ემი სი ა, გა სუფ თავ და  წყა ლი  იმა ტა  ჟან გბად მა  
და  გავ რცელ და  ჟან გბა დის  მოყ ვა რუ ლი  ფა უ-
ნა.  პირ ვე ლად ათას წლე უ ლის  მან ძილ ზე 2020  
წლის  გა ზა ფხულ ზე   ვე ნე ცი ის  არ ხებ ში  წყა ლი 
იმ დე ნად  გამ დიდ რდა  ჟან გბა დით  და  გამ ჭირ-
ვა ლე  გახ და,  რომ  ფსკერ ზე მო ცუ რა ვე  თევ-
ზე ბი შე სამ ჩნე ვი გახ და შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა-
ლის თვის. ეს  მოხ და იტა ლი ა ში    კა რან ტი ნის 

პი რო ბე ბის  და წე სე ბის შე დე გად, რად გან შემ-
ცირ და ტუ რის ტე ბის  ნა კა დი და  შე სა ბა მი სად 
მი სი  თა ნამ დე ბი  ქმე დე ბე ბი.

შემ ცირ და  მსოფ ლი ო ში  სამ რეწ ვე ლო  სა წარ-
მო ე ბის  მუ შა ო ბა, მსოფ ლი ოს  ყვე ლა ზე  დი დი  
დამ ბი ძუ რებ ლის -  ჩი ნე თის  მრეწ ვე ლო ბის  შე-
ჩე რე ბამ  მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვია  გა-
რე მო ში, ადა მი ა ნებ მა  და ი ნა ხეს  სუფ თა  ცა.

პან დე მი ის  პე რი ოდ ში  ენერ გე ტი კი სა  და  
სუფ თა  აი რის  კვლე ვის  ცენ ტრის  მო ნა ცე მე-
ბით ჩი ნეთ ში ჰა ერ ში CO2-ის გა მო ყო ფა, შემ-
ცირ და 25%–ით (3 თე ბერ ვლი დან 1-ლ მარ ტამ-
დე), რაც გა მოწ ვე უ ლია პან დე მი ის წი ნაღ მდეგ  
მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით (წარ მო ე ბის მო-
ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა და  ტრან სპორ ტით  გა-
დად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა). ცნო ბი ლი ა, რომ 
მსოფ ლი ო ში  CO2-ის  გაფ რქვე ვის  30%   ჩი ნეთ-
ზე  მო დის (ჩი ნე თი  არის  ქა რის  ტურ ბი ნე ბის, 
მზის  პა ნე ლე ბის  და  ელექ ტრო კა რე ბი სათ ვის 
მთა ვა რი  და  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლი თი უმ– იო ნუ-
რი აკუ მუ ლა ტო რე ბის ძი რი თა დი მწარ მო ე ბე-
ლი). გა ი ზარ და „სუფ თა  დღე ე ბის“ რიცხ ვი.

ადა მი ა ნი უხე შად  ერე ვა  გა რე მოს ფუნ ქცი-
ო ნი რე ბის პრო ცეს ში  და ხში რად იწ ვევს დის-
ბა ლანსს და ეკო ლო გი უ რი მდგრა დო ბის გა უ ა-
რე სე ბას. ტყე ე ბის  ჩეხ ვა და ხან ძრე ბი, რომ ლის 
ნა თე ლი მა გა ლი თია გახ ლავთ ბრა ზი ლი ა ში 
სუ ლის შემ ძვრე ლი ამა ზო ნის ტყე ე ბის  ხან ძა რი 
(ამ  ტყე ებ ზე  მო დი ო და  მსოფ ლიო ჟან გბა დის  
ბა ლან სის 20%). ტყე ე ბის  ჩეხ ვა, რო გორც არა-
ე კო ლო გი უ რი  ქმე დე ბა უშუ ა ლო  კავ შირ შია  
სათ ბუ რის  გა ზე ბის  ემი სი ის  ზრდას თან  და  
შე სა ბა მი სად კლი მა ტის  ცვლი ლე ბას თან, რაც 
ცვლის  ფლო რა- ფა უ ნის  სა ცხოვ რისს. 

გა ვიხ სე ნოთ ცნო ბი ლი მოვ ლე ნა   სა ქარ თვე-
ლო ში  - მგლე ბის  შე მო სე ვა. ეს არის კარ გი მა-
გა ლი თი არა ე კო ლო გი უ რი  ქმე დე ბის  შე დე გად  
ფა უ ნა ზე  ადა მი ა ნის  ზე მოქ მე დე ბი სა, რო გორც  
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ექ სპე რი მენ ტე ბის  დო ნე ზე,  ასე ვე საკ ვე ბად 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა შიც. შე დეგ მაც არ და ა-
ყოვ ნა პან დე მი ის  სა ხით. აღ ნიშ ნულ შემ თხვე-
ვა ში  ხდე ბა პა თო გე ნე ბის მიგ რა ცია ცხო ვე ლი-
დან ადა მი ან ზე. ადა მი ა ნის ჩა რე ვამ   ბუ ნებ რივ 
პრო ცე სებ ში გა მო იწ ვია ისე თი და ა ვა დე ბე ბის 
წარ მო შო ბა და  გავ რცე ლე ბა (ფრინ ვე ლის  გრი-
პი, ებო ლა, SARS, დღეს დღე ო ბით კი სა ხე ზეა 
COVID-19). აშშ  და ა ვა დე ბა თა   კონ ტრო ლის  
და  პრო ფი ლაქ ტი კის  ცენ ტრის  მო ნა ცე მე ბით  
ადა მი ა ნის ახა ლი და ა ვა დე ბე ბის 3/4 ცხო ვე ლუ-
რი წარ მო შო ბი სა ა. სა მარ თლი ა ნად აღ ნიშ ნავს 
ემო რის უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ლოგ –მკვლე ვა რი  
ტო მას  გი ლეს პი, რომ  „პა თო გე ნე ბი  არ  სცნო-
ბენ  სხვა ო ბას  სა ხე ო ბებს  შო რის და  არ ცნო ბენ 
საზ ღვრებს სა ხელ მწი ფო ებს  შო რის“ (კო მერ-
სან ტი, 2020). სა ინ ტე რე სო ა, რომ  პა თო გე ნე ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლი კა ცობ რი ო ბის თვის ჯერ  კი-
დევ  უც ნო ბია  და  არა ვინ  იცის  რო დის  და  
სად იჩენს  თავს. ფაქ ტი ერ თია -  მა თი ძი რი თა-
დი  ნა წი ლი არა მიზ ნობ რი ვი არა ე კო ლო გი უ რი  
ქმე დე ბე ბის  შე დე გი ა.

თუ კი  პან დე მი ის  პი რო ბებ ში  ამო ი სუნ თქა  
და  დრო ე ბით და ის ვე ნა ბუ ნე ბამ, შე ჩერ და  გი-
გან ტე ბის  მუ შა ო ბა და  წარ მო ე ბის პრო ცე სე ბი, 
ასე ვე შე ჩერ და  გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ ტე ბი და 
თით ქმის უკა ნა პლან ზე გა და ი წია  სა ხელ მწი-
ფო თა შო რის მა  თა ნამ შრომ ლო ბამ  კლი მა ტის  
ცვლი ლე ბის  წი ნაღ მდეგ  ბრძო ლა ში. ახ ლა  
მთა ვა რი  პრი ო რი ტე ტი გახ და მოკ ლე  ლო კა-
ლუ რი  პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა  
პან დე მი ას თან  ბრძო ლის  ღო ნის ძი ე ბებს, ადა-
მი ა ნის  ჯან მრთე ლო ბას, ეკო ნო მი კის სტა ბი ლი-
ზა ცი ას, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტებს. ამ დე ნად, 
გრძელ ვა დი ან მა პრო ექ ტებ მა (მაგ.,  ენერ გი ის 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი, მა თი  წარ მო ე ბა  და  
გან ვი თა რე ბა) და კარ გა  პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. 

2020 წლის მარ ტი დან სა ქარ თვე ლო ში გა მო-
ცხად და სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა. მუ შა ო ბის სა-
გან გე ბო რე ჟიმ ზე გა და ვი და ეროვ ნუ ლი უსაფ-
რთხო ე ბის საბ ჭოს აპა რა ტი და მას ში არ სე ბუ ლი 
კრი ზი სე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი სი ტუ ა ცი უ რი 
ოთა ხი (მთავ რო ბის ან გა რი ში, 2020)

სა ზო გა დო ე ბის და ინ ტე რე სე ბას იწ ვევს გა რე-
მოს პოს ტპან დე მი უ რი  პე რი ო დის  ეკო ლო გი-
უ რი  მდგრა დო ბა, დარ ჩე ბა  თუ  არა  ძა ლა ში 
„მწვა ნე ეკო ნო მი კის” მი მარ თუ ლე ბე ბი, გა რე-
მოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი, რო მე-
ლიც  რო მე ლიც  17  ქვეყ ნის  მი ერ  იქ ნა  ხელ-
მო წე რი ლი.  

პან დე მით გა მოწ ვე ულ მა ეკო ნო მი კურ მა და  
ჯან მრთე ლო ბის კრი ზის მა არ უნ და და კარ-
გოს პრი ო რი ტე ტი. ევ რო კო მი სი ის პო ზი ცი ის 
მი ხედ ვით, კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბი სა და ეკო-
ლო გი უ რი კრი ზი სე ბის უსაფ რთხო ე ბის მიზ-
ნით,  კო ვიდ-19-ის შემ დგო მი აღორ ძი ნე ბის 
გუ ლი სწო რედ „ევ რო პუ ლი მწვა ნე  ეკო ნო მი კა“ 
(European   Green  Deal, EDG) უნ და იქ ცეს (ა დე-
იშ ვი ლი, 2020:2)

კო რო ნა ვი რუ სის კრი ზი სი დან გა მოს ვლის 
პრო ცე სი არის შან სი, მიღ წე ულ იქ ნას ორ მა გი 
ეფექ ტი - ას ტი მუ ლი როს ეკო ნო მი კა, შექ მნას 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ამავ დრო უ ლად 
და აჩ ქა როს მწვა ნე ტრან ზი ცია (გარ დაქ მნა )
ა ხალ დი ზა ინ ზე. მთა ვა რი მი ზა ნია აი წყოს და 
გა ცოცხ ლდეს მდგრა დი, ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო-
მი კა და ინ დუს ტრი ა, შე ნარ ჩუნ დეს სა სი ცოცხ-
ლო და უცი ლე ბე ლი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის 
სის ტე მე ბი და მოგ ვარ დეს კლი მა ტუ რი ცვლი-
ლე ბის სა კი თხი (სათ ბუ რის აი რე ბის 50-55%-
ით შემ ცი რე ბა 1990 წელ თან შე და რე ბით 2030-
თვის). ევ რო პის მწვა ნე შე თან ხმე ბის სა ინ ვეს-
ტი ციო გეგ მა მო ი ცავს ისეთ სფე რო ებს, რო გო-
რი ცა ა: მდგრა დი მო ბი ლუ რო ბა, გა ნახ ლე ბა დი 
ენერ გე ტი კა, მშე ნებ ლო ბა თა გა ნახ ლე ბა, კვლე-
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ვე ბი და ინო ვა ცი ე ბი, ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის 
აღ დგე ნა, წრი უ ლი (ცირ კუ ლა რუ ლი) ეკო ნო მი-
კა. „მწვა ნე შე თან ხმე ბა“ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი-
სის სა პა სუ ხოდ და ევ რო პის მდგრად, კლი მატ-
ნე იტ რა ლურ ეკო ნო მი კის გა და საქ ცე ვად სწო რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გზამ კვლე ვი  უნ და გახ დეს. 
(A European Deal, 2020). 

დას კვნა
 სა ქარ თვე ლოს  პოს ტკრი ზი სულ  გეგ მა ში  

შე უძ ლე ბე ლია მწვა ნე  შე თან ხმე ბის  იგ ნო რი-
რე ბა,  მდგრა დი  გან ვი თა რე ბის  ფუნ და მე ტურ  
პრინ ცი პებ ზე უა რის თქმა. სა ჭი როა ნა წი ლობ-
რივ მა ინც შე ვი ნარ ჩუ ნოთ პან დე მი ის პე რი ოდ-
ში „გა რე მოს  სიმ შვი დე”. პან დე მი ამ მო სახ ლე-
ო ბას და ა ნა ხა მწვა ნე  პრო დუქ ცი ის  წარ მო ე ბის  
უდი დე სი  შე საძ ლებ ლო ბე ბი  და სოფ ლი სა კენ  
მობ რუ ნე ბულ მა მო სახ ლე ო ბამ  უკ ვე  იგე მა  სა-
კუ თა რი  კარ -მი და მოს  ნო ბა თის  სი კე თე. ბა-
ზარ ზე  იმა ტა  ად გი ლობ რივ მა  პრო დუქ ცი ამ. 
მო სახ ლე ო ბა  ქა ლა ქე ბი დან  მიგ რირ და  რე გი ო-
ნებ ში, რი თაც გან ტვირ თა  ქა ლა ქი  და  გა რე მოს 
მდგო მა რე ო ბაც  გა უმ ჯო ბეს და.

ამ დე ნად  პოს ტ-პან დე მი უ რი  პე რი ო დი  არც  
ისე  სა  გან გა შოდ გა მო ი ყუ რე ბა  გა რე მოს თვის, 
თუ კი იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო ე ბის მხრი დან სწო-
რად შერ ჩე უ ლი ხედ ვა, ქმე დე ბე ბი და გა რე მოს  
მდგრა დი  გან ვი თა რე ბის, ეკომ შვი დო ბი სა კენ  
მი მარ თუ ლი  ღო ნის ძი ე ბე ბის  უზ რუნ ველ ყო ფა. 
(ბან ძე ლა ძე და ჩხი რო ძე, 2012:154). მი ვიჩ ნევთ, 
რომ ერ თბა შად  და მძლავ რად არ მოხ დე ბა გი-
გან ტე ბის ამოქ მე დე ბა,  შე ნარ ჩუნ დე ბა  „ზო მი-
ე რე ბის“ პრინ ცი პი, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა სა 
და ეკო ლო გი ურ  უსაფ რთხო ე ბას  შო რის. „მწვა-
ნე  ცხოვ რე ბა“  ჩვე ნი  ყო ველ დღი უ რო ბა   უნ და  
გახ დეს!
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