
შე სა ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლო ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის მხრივ,  ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის 
და ბინ ძუ რე ბა   ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მწვა ვე სა კითხს წარ მო ად გენს, რო მელ-
საც დიდ ზე გავ ლე ნა აქვს  ადა მი ა ნე ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლო სა 
და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა 
წარ მო ად გენს ჰა ე რის ხა რი ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და ჰა ერ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი და ა ვა დე ბე ბის რის კის შემ ცი რე ბის მთა ვარ ინ ს ტ რუ მენტს, ვი ნა ი დან იგი 
მო ითხოვს სა ქარ თ ვე ლოს გან 2023 წლის ბო ლოს თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბის 
და ახ ლო ე ბას ევ რო კავ ში რის ექვს მთა ვარ დი რექ ტი ვას თან ატ მოს ფე რუ ლი 
ჰა ე რის ხა რის ხის მარ თ ვის შე სა ხებ. ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე-
ბის 2017-2020 წლე ბის დღის წეს რი გი და ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა 
ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს, „გაააქტიუროს და ახ ლო ე ბა ევ რო კავ ში რის 
გა რე მოს დაც ვით კა ნონ მ დებ ლო ბას თან გა რე მოს დაც ვის მარ თ ვის საქ მე ში~ 
და ასე ვე „მოახდინოს გა რე მოს დაც ვის სა კითხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა პო ლი ტი-
კის სხვა სფე რო ებ ში~.

სა ქარ თ ვე ლო ში, ჰა ე რის ხა რის ხის მარ თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბის  გა უმ ჯო ბე-
სე ბი სა და  მი სი ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან  და ახ ლო ე ბის კუთხით 
გადადგმული ნა ბი ჯე ბი  არა ეფექ ტუ რია და  ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობ ს . 
გან სა კუთ რე ბით ეს შე ე ხე ბა გა რე მოს დაც ვის ინ ტეგ რი რე ბას  სხვა სექ ტო-
რებ ში. ასო ცი რე ბის 2014-2016 წლე ბის დღის წეს რი გის მოთხოვ ნა - რომ 
სა ქარ თ ვე ლომ შე ი მუ შა ოს  გო თენ ბურ გის ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბის გეგ მა, 
სრუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლოს გა რე მოს დაც ვის 2012-2016 წლე ბის ეროვ ნუ-

ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურება საქართველოში 
- ევროინტეგრაციასთან 
დაკავშირებული 
გამოწვევები 

Tbilisi, 2018 wlis ivnisi

*მანანა ქოჩლაძე ცენტალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის კოორდინატორია ევროკავშირის სამეზობლო 
რეგიონში. ასევე არის ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის -„მწვანე ალტერნატივა~ -დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. 2008-
2010 წლებში იყო ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის სახელმძღვანელო საბჭოს წევრი „ევროპის საინვესტიციო ბანკის საგარეო 
მანდატის შუალედური გადახედვისთვის”. მანანა ქოჩლაძემ 2004 წელს გოლდმანის გარემოსდაცვითი პრიზი მიიღო ბაქო- თბილისი- ჯეიჰანის 
კამპანიისთვის. განათლებით ბიოლოგია. არის გარემოსდაცვის და ენერგეტიკის საკითთხებზე არაერთი ანგარიშის ავტორი და თანაავტორი.
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წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 
2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის 
ივნისამდე.

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა -
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირი-საქართველოს შო  რის ასო -
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო-
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა-
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.
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ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, მათ შო რის საწ ვა ვის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
სა ჯა რო ტრან ს პორ ტის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის კუთხით - არ არის შეს-
რუ ლე ბუ ლი.

ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თ ვე ლოს 
ქა ლა ქის და სოფ ლის ტი პის და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტე ბის თ ვის  ჰა ე რის მთა-
ვა რი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბის - მყა რი  შე წო ნი ლი  ნა წი ლა კე ბის (PM2.5 და PM10) 
- კონ ცენ ტ რა ცია ორ ჯერ მე ტია რე კო მენ დე ბულ სა შუ ა ლო წლი ურ რა ო დე-
ნო ბა ზე. 2017 წელს ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რიშ ში 
„ჯანმრთელობის მო ნი ტო რინ გი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის თ ვის~ 
სა გან გე ბოდ არის აღ ნიშ ნუ ლი, რომ სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პა ში მე სა მე ად-
გილ ზეა შე ნო ბა ში და შე ნო ბის გა რეთ არ სე ბუ ლი და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რით 
გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვ დი ლი ა ნო ბით (ყოველ 100 000 ადა მი ან ზე). მთე ლი რი გი  
კვლე ვე ბი, ხაზს უს ვამს ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის შე მაშ ფო თე ბელ ზე მოქ მე-
დე ბას ქარ თულ  ეკო ნო მი კა ზე. მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კის 2015 წლის 
„ქვეყნის გა რე მოს დაც ვი თი შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტის~ მი ხედ ვით,  მყა რი შე-
წო ნი ლი ნა წი ლა კე ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე  ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ხარ ჯე ბი შე ად გენს მშპ-ის თით ქ მის 4.3%-ს.

2018 წლის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ 2016 წელს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან და ი ხარ ჯა 120 მი ლი ო ნი ლა რი 
ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბა ზე. 
ეს იმ ხარ ჯე ბის მხო ლოდ ნა წი ლი ა, რომ ლე ბიც მძი მედ აწევს სა ქარ თ ვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბას.

ჰა ე რის ეფექ ტი ან მო ნი ტო რინ გ თან    
და კავ ში რე ბუ ლი  სირ თუ ლე ე ბი

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხის მარ თ ვის სის ტე მა  არ შე ე სა ბა-
მე ბა ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს 2008/50 და 2004/107 დი რექ ტი ვებს მარ თ ვის, 
ზღვრუ ლი და საშ ვე ბი სი დი დე ე ბის, მო ნი ტო რინ გის ქსე ლის დაპ რო ექ ტე ბის 
და ოპე რა ცი ა თა სტან დარ ტე ბის, ნი მუ შე ბის შერ ჩე ვის, ანა ლი ზის და ან გა-
რიშ გე ბის მოთხოვ ნე ბის თვალ საზ რი სით. ქვე ყა ნა ში და მონ ტა ჟე ბუ ლი მთე-
ლი რი გი ახა ლი ავ ტო მა ტუ რი სად გუ რე ბის მი უ ხე და ვად, მო ნი ტო რინ გ ზე 
პა სუ ხის მ გე ბელ მა ორ გა ნომ - გა რე მოს ეროვ ნულ მა სა ა გენ ტომ - ვერ შეძ-
ლო სა ქარ თ ვე ლო ში ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის სრულ მას შ ტა ბი ა ნი და ად ვი ლად 
გა სა გე ბი სუ რა თის მო წო დე ბა.

მთავ რო ბა აცხა დებს, რომ ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა სა შუ ა ლოა და არ გან ს ხ-
ვავ დე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სხვა ქვეყ ნე ბის ჰა ე რის ხა რის ხის გან. მი-
უ ხე და ვად ამი სა, თბი ლი სის ავ ტო მა ტუ რი სად გუ რე ბი დან მი ღე ბუ ლი 2017 
წლის მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ მაქ სი მა ლუ რი და საშ ვე ბი კონ ცენ ტ რა-
ცი ე ბი (მდკ) მი წის ზე და პირ თან არ სე ბუ ლი ოზო ნის, გო გირ დის ორ ჟან გის, 
აზო ტის ოქ სი დე ბის და მხუ თა ვი გა ზე ბის თ ვის ეროვ ნულ ზღვრულ მაჩ ვე-
ნებ ლებს 1.5-2-ჯერ აჭარ ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი და მა ბინ ძუ რებ ლე ბის თ ვის, სა-
ქარ თ ვე ლოს  კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი მაქ სი მა ლუ რი და საშ ვე ბი 
კონ ცენ ტ რა ცი ე ბი გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის ზღვრუ ლი 
სი დი დე ე ბის თ ვის.

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება საქართველოში - 
ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული გამოწვევები 
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სა ქარ თ ვე ლო ში არაა დად გე ნი ლი  სტან დარ ტი ორი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი და მა ბინ ძუ რებ ლის თ ვის - PM10 და PM2-ისათვის, და  გა რე მოს 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო მათ ევ რო პუ ლი ზღვრუ ლი სი დი დე ე ბის მი მართ 
ზო მავს. ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლაქ სა და მთა ვარ ქა ლა ქებ ში 
(ბათუმი, რუს თა ვი, ქუ თა ი სი) მყა რი შე წო ნი ლი ნა წი ლა კე ბის რა ო დე ნო-
ბა ჰა ერ ში  სულ მცი რე 1.5-1.7-ჯერ უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე ევ რო პუ ლი 
ზღვრე ბი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ევ რო კავ ში რის ზღვრუ ლი სი დი დე ე ბი 
ორ ჯერ  და ბა ლი ა, ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ დად-
გე ნილ მოთხოვ ნებ ზე,  მათ შო რის PM10, PM2 და O3-თან მი მარ თე ბა ში.  
გა მომ დი ნა რე აქე დან, ევ რო კავ ში რის მეშ ვი დე გა რე მოს დაც ვი თი პროგ-
რა მა (2013-2020) მო ითხოვს, რომ წევ რ მა სა ხელ მ წი ფო ებ მა 2020 წლის-
თ ვის უზ რუნ ველ ყონ ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  
გა უმ ჯო ბე სე ბა  ჯან მ რ თე ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის რე კო მენ და-
ცი ებ თან მი ახ ლო ე ბით~.  

გა რე მოს ეროვ ნული სა ა გენ ტო ასე ვე წა რუ მა ტე ბე ლი იყო ჰა ე რის მთე ლი 
რიგ და მა ბინ ძუ რებ ლებ თან მი მარ თე ბა ში,  ახა ლი სტან დარ ტე ბის  დამ ტ-
კი ცე ბის მხრივ  (PM10 და PM2.5, გო გირ დი, აზო ტი, მხუ თა ვი გა ზე ბი, პო ლი-
ა რო მა ტუ ლი ნახ შირ წყალ ბა დე ბი, კად მი უ მი, ნი კე ლი და სხვა ნივ თი ე რე ბე-
ბი). მსგავ სად ამი სა, სა ა გენ ტოს არ და უ ნერ გია მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის თ ვის 
პროგ ნო ზი რე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის მო დე ლი რე ბის სის ტე მე ბი, მი უ ხე და-
ვად იმი სა რომ ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, 2017 წლის 
ბო ლომ დე უნ და და ეს რუ ლე ბი ნა ეს ქმე დე ბე ბი.  
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ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბა ტრან ს პორ ტის   
სექ ტო რი დან და მას თან ბრძო ლის გზე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ ეროვ ნუ ლი ან გა რი შის 
თა ნახ მად, ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის სულ მცი რე 75% (NOx, გო გირ დის ოქ-
სი დე ბი, O3) მო დის ტრან ს პორ ტის სექ ტორ ზე. სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა-
ლე ბე ბი დან, კერ ძოდ, ავ ტო მან ქა ნე ბი დან, გა მო ნა ბოლ ქ ვის გაზ რ დი ლი 
ოდე ნო ბა გა მოწ ვე უ ლია იმ ფაქ ტით, რომ სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე-
ბე ბის მხო ლოდ 9% არის 1-დან 9 წლამ დე,  არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტი და საწ ვა ვის ხა რის ხიც პრობ ლე მებ თა-
ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ტექ ნი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის ახა ლი რე გუ ლა ცი ით,  
ყვე ლა ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბამ უნ და  გა ი ა როს უსაფ რ თხო ე-
ბის შე მოწ მე ბა 2020 წლის 1 იან ვ რამ დე, თუმ ცა ეს არ გა ა უმ ჯო ბე სებს 
მდგო მა რე ო ბას.  ტექ ნი კუ რი ინ ს პექ ტი რე ბის მოთხოვ ნე ბის თა ნახ მად1,  
მსუ ბუქ ავ ტო მან ქა ნებს შე უძ ლი ათ გა ი ა რონ პირ ვე ლა დი შე მოწ მე ბა და-
ზი ა ნე ბუ ლი აირე ბის გა მო ნა ბოლ ქ ვის სის ტე მით, კა ტა ლი ზუ რი კონ ვერ-
ტო რის გა რე შე (არსებობის შემ თხ ვე ვა ში) და იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი თუ მათ 
გა მო ნა ბოლქვ აირებ ში მხუ თა ვი გა ზის  კონ ცენ ტ რა ცია სატ რან ს პორ ტო 
სა შუ ა ლე ბის მწარ მო ებ ლის მი ერ დად გე ნილ დო ნე ზე მა ღა ლი იქ ნე ბა. ეს 
ნორ მა ქვე ყა ნა ში მოძ რა ვი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის 80%-თვის შე-
საძ ლე ბელს გახ დის გა მო ნა ბოლ ქ ვის ტეს ტის გავ ლას. 

საწ ვა ვის ხა რის ხი ასე ვე პრობ ლე მუ რი სა კითხი ა. 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 
სა ქარ თ ვე ლო ში ბენ ზი ნი შე ი ცავს 10 მგ/კგ გო გირდს  და შე ე სა ბა მე ბა ევ-
რო V სტან დარტს, ხო ლო  დი ზე ლი შე ე სა ბა მე ბა ევ რო III სტან დარტს (100 
მგ/კგ გო გირ დი). ეს უკა ნას კ ნე ლი მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 2019 წლის შემ-
დეგ,  შე სა ბა მი სო ბა ში მო ვა ევ რო IV სტან დარ ტ თან (50 მგ/კგ). ამავ დ რო უ-
ლად,  ქვეყ ნის სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის სულ მცი რე 30% მო იხ მარს 
დი ზელს.

ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის  არ ქო ნის გა მო გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტ-
რო არ ამოწ მებს არო მა ტუ ლი ნახ შირ წყალ ბა დე ბი სა და ბენ ზო ლის შემ ც ვე-
ლო ბის მხრივ საწ ვა ვის ხა რის ხის შე სა ბა მი სო ბას ზე მოხ სე ნე ბულ სტან დარ- 1  https://matsne.gov.ge/ka/document/

view/3880278
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ტებ თან. 2016-2017 წლებ ში სა მი ნის ტ რომ ჩა ა ტა რა ბენ ზი ნის და დი ზე ლის 
ნი მუ შე ბის მხო ლოდ 30 შე მოწ მე ბა ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა ზე გა ფან ტუ ლი 
და ახ ლო ე ბით 1000 ბენ ზინ გა სა მარ თი სად გუ რი დან, რაც აშ კა რად არ არის 
საკ მა რი სი. ამას თან  გა ირ კ ვა, რომ 2017 წლის დე კემ ბერ ში სა მი ნის ტ რომ 
აღ მო ა ჩი ნა, რომ ზო გი ერთ ბენ ზინ გა სა მართ სად გურ ში გა ყიდ ვა ში არ სე ბუ-
ლი დი ზე ლი შე ი ცავ და სტან დარ ტით დაშ ვე ბულ ზე სამ ჯერ მეტ გო გირდს.  
თუმ ცა ამ სა კითხ ზე არ მომ ხ და რა სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა.

გა მო ნა ბოლ ქ ვი სამ რეწ ვე ლო წყა რო ე ბი დან

შე ფა სე ბუ ლია რომ  შე წო ნი ლი  ნა წი ლა კე ბის 65%-ს გა მო აფ რ ქ ვევს სამ რეწ-
ვე ლო  სექ ტო რი. გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა მო-
ნი ტო რინ გ მა გვიჩ ვე ნა, რომ რუს თავ ში, კას პ ში, ზეს ტა ფონ ში, ჭი ა თუ რა სა 
და ტყი ბულ ში ჰა ე რი სე რი ო ზუ ლად ბინ ძურ დე ბა სამ რეწ ვე ლო ობი ექ ტე ბი-
დან. მა გა ლი თად, ზეს ტა ფონ ში ფე რო შე ნად ნობ თა ძვე ლი ქარ ხ ნის მი ზე ზით 
MNO2-ის კონ ცენ ტ რა ცია ხუთ ჯერ აღე მა ტე ბა მაქ სი მა ლუ რად და საშ ვებ 
კონ ცენ ტ რა ცი ას.

ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვა 2010/75/EC  სამ რეწ ვე ლო ემი სი ე ბის  სტან დარ-
ტე ბი ძა ლა ში შე ვა ახა ლი სად გუ რე ბის თ ვის 2018 წლის პირ ვე ლი სექ ტემ ბ-
რი დან, ხო ლო ყვე ლა არ სე ბულ მა ქარ ხა ნამ 2026 წლი დან უნ და და აკ მა ყო-
ფი ლოს აღ ნიშ ნუ ლი სტან და რე ბი.   

2017 წელს მთავ რო ბამ გას ცა მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვა გარ დაბ ნის ნახ შირ-
ზე მო მუ შა ვე თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რის თ ვის, რო მელ მაც ოპე რი რე ბა უნ და 
და იწყოს 2024 წლი დან.  თუმ ცა მთავ რო ბამ არ აუხ ს ნა პრო ექ ტის  გან მა-
ხორ ცი ე ლე ბელს, რომ  2026 წლი დან სად გუ რის ოპე რი რე ბა უნ და  შე ე სა ბა-
მე ბო დეს  2010/75/EC დი რექ ტი ვის (2017 14(3) – (6) და 15 (2)-(4)) მუხ ლე ბით 
გან საზღ ვ რულ სა უ კე თე სო ხელ მი საწ ვ დომ ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე-
ბულ მოთხოვ ნებს. 

გა რე მოს დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა 
და ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხი 

ასო ცი რე ბის 2014-2016 წლე ბის დღის წეს რი გი მო ითხოვ და გა რე მოს დაც-
ვის მე ო რე ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის (2012-2016) სრუ ლად შეს რუ ლე-
ბას. დო კუ მენ ტით, მთავ რო ბა იღებ და ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, მათ შო რის ჰა ე რის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ-
გის გა უმ ჯო ბე სე ბის, თა ნა მედ რო ვე ენერ გო დამ ზო გი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა-
მო ყე ნე ბით სამ რეწ ვე ლო გა მო ნა ბოლ ქ ვის შემ ცი რე ბი სა და ტრან ს პორ ტის 
სექ ტო რი დან ემი სი ე ბის  შემ ცი რე ბას სა თა ნა დო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე-
ნე ბის გზით. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა რე მოს დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო 
გეგ მა- 2 -ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გე ბი არ არის შთამ ბეჭ და ვი.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის 2018 წლის ან გა რი შის 
(„თბილისში სატ რან ს პორ ტო სექ ტო რის მი ერ ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის და-
ბინ ძუ რე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მე თო დე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა 2016-2017 
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წლებ ში~) თა ნახ მად, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ზო მე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა ქვე ყა ნა-
ში არ სე ბულ სირ თუ ლე ებს. სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის მი ერ პარ ლა მენ ტის თ ვის 
წარ დ გე ნილ 2018 წლის ან გა რიშ ში სა გან გე ბოდ არის აღ ნიშ ნუ ლი ჰა ე რის 
ხა რის ხის სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის არა საკ მა რი სო ბა და ასე ვე 
ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის ზე მოქ მე-
დე ბის შე ფა სე ბის არ არ სე ბო ბა.

გა რე მოს დაც ვის 2017-2020 წლე ბის მე სა მე ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ-
მის პრო ექ ტი, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბუ ლი 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად (მუხლი 304), გან საზღ ვ-
რავს სამ მთა ვარ მი ზანს: ემი სი ე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის სა ხელ მ წი ფო სის-
ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და მო დე ლი რე ბის სის ტე მის და ნერ გ ვას; ეკო-
ნო მი კის სხვა დას ხ ვა სექ ტო რებ ში  გა მო ნა ბოლ ქ ვის შემ ცი რე ბას; და 
ჰა ე რის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის ქსე ლის შექ მ ნა. თუმცა 
გარემოს დაცვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა-3 საგანგებოდ ხაზს უსვამს 
როგორც ფინანსური და ადამიანური რესურსების, ასევე საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე მთავრობის მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობას. დო კუ-
მენ ტ ში ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლია აქ ტი უ რი წი ნა აღ მ დე გო ბა ბიზ ნე სის სექ ტო რის 
მხრი დან, რო ცა საქ მე ეხე ბა ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე-
სე ბას.

რე კო მენ და ცი ე ბი

გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თ ვე ლო ბის  მთა ვარ პრობ ლე მას, ტექ ნი კუ რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი სა და ადა მი ა ნუ რი თუ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბის გარ-
და, წარ მო ად გენს  ამ  სის ტე მის და უს რუ ლე ბე ლი რე ფორ მე ბი და რეს ტ რუქ-
ტუ რი ზე ბა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა სა ჭი რო ე ბის სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბის 
გა რე შე. მსგავ სი პო ლი ტი კა საგ რ ძ ნობ ლად ასუს ტებს მთავ რო ბის  შე საძ ლებ-
ლო ბებს უზ რუნ ველ ყოს გა რე მოს დაც ვა.

მთავ რო ბამ პრი ო რი ტე ტად უნ და და ი სა ხოს ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის დაც ვის 
სფე რო ში  გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, წარ მა ტე-
ბუ ლი რე ფორ მის რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის. ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის დაც ვის კა ნონ-
მ დებ ლო ბის და ახ ლო ე ბას ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან უნ და ახ ლ დეს 
მთე ლი რი გი საქ მი ა ნო ბე ბი, მათ შო რის:

•	 ჰა ე რის ხა რის ხის მარ თ ვის სფე რო ში  ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის 
შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა შე ნო ბე-
ბის ში და  და ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის არ სე ბუ ლი და ბინ ძუ რე ბის აღ-
მო საფხ ვ რე ლად  სა უ კე თე სო ხელ მი საწ ვ დო მი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და 
პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბის ხელ შეწყო ბა სა წარ მო ებ სა და მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტებ ში;

•	 ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის დაც ვის კონ კ რე ტუ ლი გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა მრეწ ვე ლო ბის ყვე ლა ზე პრობ ლე მუ რი სფე რო ე ბის თ-
ვის, პრინ ციპ ზე „იხდის დამ ბინ ძუ რე ბე ლი~ დაყ რ დ ნო ბით;
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•	 ქვეყ ნის მას შ ტა ბით კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, რო მე ლიც გა მო ავ ლენს ქვე ყა-
ნა ში ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ა ვა დე ბე ბის „ცხელ 
წერ ტი ლებს~:  ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბე ბის და გეგ მ ვა, რომ ლებ შიც ჩა-
ერ თ ვე ბი ან ჯან მ რ თე ლო ბის, შრო მი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის-
ტ რო და გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს უმსხვილესი ქა ლა ქე ბის თ ვის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის  სქე მე ბის შექ მ ნა ში დახ მა რე ბა;

•	 ეკო ნო მი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, სუბ სი დი ე ბის და წა ხა ლი სე ბის შე მო-
ღე ბა სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შემ ცი-
რე ბის მიზ ნით პრინ ცი პით  „იხდის დამ ბინ ძუ რე ბე ლი~;

•	 იმ პორ ტი რე ბუ ლი საწ ვა ვის ხა რის ხის ევ რო VI-ის სტანდარტთან 
შესაბამისობის შემოწმება;

•	 ყვე ლა სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი შე მოწ მე-
ბის, მათ შო რის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის, უზ რუნ ველ ყო ფა 
2019 წლის ბო ლოს თ ვის;

•	 სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გის 
მო ნა ცე მე ბი სა და ანა ლი ზის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და 
სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის ჩა ტა რე ბა ადა მი ა ნე ბის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე 
ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის ზე მოქ მე დე ბის და ამ ზე მოქ მე დე ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბის გზე ბის შე სა ხებ.

ევ რო კავ შირ მა სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო-
გის პრო ცეს ში უნ და გააგრძელოს ატ მოს ფე რუ ლი ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის 
სა კითხის წინ წა მო წე ვა, მან ასე ვე უნ და გა ა აქ ტი უ როს ეს სა კითხი დო ნო-
რებს შო რის კო ორ დი ნი რე ბი სა და ერ თობ ლი ვი ქმე დე ბე ბის  დაგეგმვის 
პროცესში. მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მოს გა რე მოს დაც ვი თი  სამ თავ-
რო ბო უწყე ბე ბის მხარ და ჭე რას,  ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რ დი სა და ტექ-
ნი კუ რი დახ მა რე ბის სპე ცი ფი კუ რი პროგ რა მე ბის სა შუ ა ლე ბით, რა თა  
ჩამოყალიბდეს ჰა ე რის ხა რის ხის  ეფექ ტუ რი  მარ თ ვის სის ტე მა. აღ ნიშ ნუ ლი 
საქ მი ა ნო ბე ბი,  შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სა პი ლო ტე  პროგ რა მებს გან სა კუთ-
რე ბით და ბინ ძუ რე ბუ ლი ად გი ლე ბის თ ვის, ემი სი ე ბის კონ ტ რო ლის შე სა ბა-
მი სი  სის ტე მე ბის და ნერ გ ვასა  და ად გილ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი შე მარ ბი ლე-
ბე ლი  ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას. 
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