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შესავალი 

 გამოვლენილია მწვანე ზრდის მრავალრიცხოვანი 

მამოძრავებელი ფაქტორები 

 ჩვენ ვაფასებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორებს და 
ვამოწმებთ რამდენად რელევანტურია საქართველოსათვის 
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მწვანე პოლიტიკამ შეიძლება სტიმული მისცეს ზრდას 

 
კლიმატის პოლიტიკა 

 არიდებული კლიმატური ცვლილების ღირებულება 

 გამონაბოლქვის შემცირების მონეტარიზაცია 

ფისკალური და მაკრო პოლიტიკა 

 კეინზიანური მოთხოვნის სტიმული 

 გადამუშავებისას დაწესებული დაბინძურების გადასახადის 

“ორმაგი დივიდენდი”  

ინდუსტრიული პოლიტიკა 

 გაზრდილი ინოვაცია 

 დარგობრივი ცვლილების წაქეზება 

 მწვანე ინდუსტრიული პოლიტიკა 

სავაჭრო პოლიტიკა 

 ენერგიის იმპორტის სავაჭრო თვალსაზრისით გამყარება 
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თავიდან აცილებული კლიმატის ცვლილების ღირებულება 

 საბაზისო შემთხვევა-> ზომიერი გავლენა 

 უარესი შემთხვევა-> კატასტროფული გავლენა(=> დაზღვევის პრობლემა) 
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კვლევა აფასებს კლიმატის ცვლილების გავენას კეთილდღეობაზე (გამოხატულია 
როგორც შემოსავლის პროცენტული ზრდა ან შემცრება მთლიან შდა პროდუქტში) 

 საქართველოს არ აქვს გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე 

 მაგრამ, გლობალური ძალისხმევის შეკავებას შეიძლება მოჰყვეს მაღალი 

პოლიტიკური დანახარჯები 
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გამონაბოლქვის შემცირების მონეტარიზაცია 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის განსხვავებული ფორმები 

– ნახშირბადის საერთაშორისო კრედიტი (CERs - დამოწმებული 

გამონაბოლქვის შემცირება) 

– დაკავშირებული ემისიის სავაჭრო სისტემა (მაგალითად, EU ETS - 

ევროკავშირის ემისიის სავაჭრო სქემა) 

 დამაკმაყოფილებელ საბაზისო მონაცემებზე დაყრდნობით, 

საქართველოს იაფი ემისიის შემცირების (ან ნელი ტემპით ზრდის) 

პოტენციალი შეიძლება გაიყიდოს მაღალი დანახაჯების მქონე 
ქვეყანაზე 

 ილუსტრაცია: გამონაბოლქვის ერთი მეოთხედით შემცირება 
საშუალებას გვაძლევს გავყიდოთ ნებართვა 5 Gt - ად 2030 წლისათვის 
[თუ 2030 წლის ვალდებულება არის 30% - ით ნაკლები ვიდრე 1990 წელი ( -> 34 Gt), ხოლო 2030წლის საბაზისო მაჩვენებელი არის 38 Gt, 

დამატებითი  საბაზისო მაჩვენებელზე (-> 29 Gt) დაბალი  25% - იანი  დანაზოგები საშუალებას გვაძლევს გავყიდოთ ნებართვა 5 Gt - ად 2030 

წლისათვის ] 

-> 40 აშშ დოლარი ერთ - ერთეულ ნებართვაზე წარმოქმნის 200 მილიონ 

აშშ დოლარს (ნებართვა - 5 Gt) 
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კეინზიანური მოთხოვნის სტიმული 

 ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობა იყენებს დისკრეციულ 

დანახარჯებს ბიზნეს ციკლების სტაბილიზაციისათვის  

 დებატები „მწვანე“ ინვესტიციების მულტიპლიკატორის შესახებ 

 ნაკლებად აქტუალურია საქართველოსათვის: აზრი აქვს მხოლოდ 

ციკლური კრიზისების შემთხვევაში 

7 

სტიმულის პროცენტული მოცულობა  მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 2008-2010 
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გადამუშავებისას დაწესებული დაბინძურების 

გადასახადის “ორმაგი დივიდენდი”  

 გამონაბოლქვის შეღავათებმა ან გადასახებმა შეიძლება 
წარმოქმნან მნიშვნელოვანი შემოსავლები 

 წარმოქმნის თუ არა, მუშა ხელსა და კაპიტალზე 
დაწესებულ გადასახადებთან ერთად, მწვანე 
გადასახადები ეკონომიკურ ზრდას? 

 შესაძლოა, თუ დავიწყებთ ძალიან დამახინჯებული 

სისტემიდან 

 

 ამჟამად, დაბალი გადასახადებიდან გამომდინარე, 
საქართველოსათვის ნაკლებად აქტუალურია 
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გაზრდილი ინოვაცია 

 მეექვსე კონდრატიევი: საეჭვოა 

 პორტერის ჰიპოთეზა: რეგულაცია -> ინოვაცია? უფრო „მწვანე“ 
ინოვაცია მაგრამ გაურკვეველი გავლენა მთლიან შიდა 
პროდუქტზე 

 ჩიხის თავიდან არიდება: ტექნოლოგიების ენდოგენური ზრდა 
„ყავისფერ“ სექტორებში შეიძლება შეზღუდული იყოს 

 საქართველო: უფრო მეტად გასამახვილებელია ყურადღება 
ინოვაციების ზღვარზე ეკონომიკაში  
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მეექვსე კონდრატიევის ტალღა? 
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დარგობრივი გადაადგილება I 

 „მწვანე პოლიტიკა“ წარმოადგენს მოდერნიზაციის 
სტრატეგიას იმისათვის რომ გადავაადგილდეთ 

„ყავისფერი“ სექტორიდან აშკარა კონკურენტული 

უპირატესობის გარეშე.  
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დარგობრივი გადაადგილება II 
 შეუძლია წარმოქმნას ეკონომიკური ზრდა და სამუშაო ადგილები - 

„ყავისფერი“ სექტორები საშუალოდ ქმნიან შედარებით ნაკლებ 

დამატებით ღირებულებას და სამუშაო ადგილებს 

 ეკონომიკის გადაადგილება  

    „ყავისფერი“ სექტორებიდან  

     მოშორებით  

– „მწვანე“ სექტორებისკენ ,  

     რომლებიც ხელს უწყობენ  

     დაბინძურებისა და  

     რესურსების მოხმარების  

     შემცირებას ( მაგალითად,  

     განახლებადი  ტექნოლოგიები  

     ან საიზოლაციო მასალა),  

– ან სხვა სექტორებისკებისკენ, რომლებიც განსაკუთრებით არ 

გამოირჩევიან რესურსების ინტენსიურობით ანდ დაბინძურების 

მაღალი დონით  („ნაცრისფერი სექტორები“) 

 შეიძლება გახდეს საქართველოს ახალი „ბიზნეს მოდელის“ ნაწილი  
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მწვანე ინდუსტრიული პოლიტიკა 

 გამოაშკარავებული კონკურენტული უპირატესობა (RCA): 

 

 

 

 

 

 

 
მონაცემები: UN UN COMTRADE მონაცემები: 1996-2008 

 ქვეყნებმა, რომლებმაც ხელი შეუწყეს ქარის ტურბინებს, შეიძინის 

კონკურენტული უპირატესობა 

 საქართველოს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები. მიუხედავად 

წარმატებისათვის აუცილებელი თავშეკავებული საწყისი  სიძიერისა 
და დანახარჯი-სარგებლიანობის ანალიზისა, მაინც ბუნდოვანია 
სამომავლო „წარმატების შემთხვევები“.  

 

 

 

 

ქარის ტურბინები 2008 მზის აპარატები 2008 

12 



German Economic Team Georgia 

გაუმჯობესებული სავაჭრო პირობები 

 იაფი იმპორტის ჩანაცვლება ადგილობრივი ძვირადღირებული 

პროდუქციით არ არის ზრდის მხარდამჭერი 

 თუ დაბალი მოთხოვნა შეამცირებს დამოკიდებულებას, მაშინ 

შეიძლება მოლაპარაკება წიაღისეული საწვავის დაბალ ფასებზე.  

 იმპორტირებული საწვავის მერყევი ფასების შემცირებული გავლენა 
მაკროეკონომიკაზე 

 

 

 ნაკლებად აქტუალურია საქართველოსთვის, რადგან 

 

– იმპორტის „სამართლიანი“ ფასები (-> შეიძლება შეიცვალოს 

მტკიცედ ზრდად მოთხოვნასთან ერთად ) 

– საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუცტი არ არის 

დაკავშირებული ნავთობის ფასთან 
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გვერდითი (სხვა) სარგებელი 

 საჯარო ჯანდაცვა 

 ენერგო უსაფრთხოება 

 … 
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2. მწანე პოლიტიკის პოტენციური დანახარჯები 

 

 

1. მწვანე პოლიტიკის პოტენციური სარგებელი 

2. მწანე პოლიტიკის პოტენციური დანახარჯები 

3. დასკვნა 
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მწვანე პოლიტიკამ შეიძლება შეაჩეროს ზრდა 

 მწვანე პოლიტიკა ძვირადღირებულია - მწვანე რეგულაციები და 
გადასახადები სხვა თანაბარ პირობებში ამცირებს წარმოებას, 

მოხმარებასა და ამავდროულად მთლიან შიდა პროდუქტსაც. 

 სააღრიცხვო ეფეტქი: ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებები 

გარკვეული დაშვებების მიხედვით (შემცირების უარყოფითი 

დანახარჯი)  აძლიერებს კეთილდღეობას, მაგრამ ამცირებს 

მთლიან შიდა პროდუქტს 

 მწვანე პოლიტიკა მოითხოვს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ჩარევას. 

შესაბამისად, მთავრობის ჩავარდნები უფრო მეტად 

მოსალოდნელია . (ეროვნულმა მწვანე პოლიტიკამ შეიძლება 
შეამციროს საერთაშორისო ვაჭრობა, აითვისოს მცდარი 

ტექნოლოგიები, გაფლანგოს საჯარო ფული, ...) 
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3. დასკვნა 

1. მწვანე პოლიტიკის პოტენციური სარგებელი 

2. მწანე პოლიტიკის პოტენციური დანახარჯები 

3. დასკვნა 
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თავდაპირველი შეფასების შესაბამისობა 
საქართველოსათვის 
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პოლიტიკა საქართველოსათვის 

შესაბამისობა 

კლიმატის პოლიტიკა 

არიდებული კლიმატური ცვლილების ღირებულება o 

გამონაბოლქვის შემცირების მონეტარიზაცია +++ 

ფისცალური და მაცრო პოლიტიკა 

კეინზიანური მოთხოვნის სტიმული o 

გადამუშავებისას დაწესებული დაბინძურების          

გადასახადის “ორმაგი დივიდენდი”  
o 

ინდუსტრიული პოლიტიკა 

გაზრდილი ინოვაცია + 

        დარგობრივი ცვლილების წაქეზება ++ 

მწვანე ინდუსტრიული პოლიტიკა o 

სავაჭრო პოლიტიკა 

ენერგიის იმპორტის სავაჭრო თვალსაზრისით   

გამყარება 
+ 
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სავარაუდო დასკვნა 

 საწყის პირობებსა და განხორციელებასთან 

დაკავშირებით არსებობს საკმაოდ რთული 

მამოძრავებელი ფაქტორების კონტიგენტი 

 კარგი „მწვანე“ პოლიტიკა, რომელიც ჩაანაცვლებს უკვე 
არსებულ  ნაკლებად კარგ პოლიტიკას, შეიძლება 
გახდეს ეკონომიკური ზრდის წამახალისებელი 

ქმედება 

 გვერდითი (სხვა) შენიშვნა: სამხედრო დანახარჯები - 

ათწლეულების შემდეგაც კი, ჩვენვის ჯერ კიდევ არ 

არის ცნობილი მისი გავლენა ზრდის ეფექტზე. 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

დოქტორი გეორგ ზახმანი 

zachmann@berlin-economics.com 
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