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2019	წლიდა	ნ	სა	ქა	რთველოში	ხორციელდება		
ევროკა	ვშირის	 (EU)	 რეგიონუ	ლი	 ინიცია-
ტივა		 „ევროკა	ვშირი	 კლიმა	ტისთვის“	 (EU4Cli-
mate),	 რომელიც	 ეხმა	რება		 ა	ღმოსა	ვლეთ	 პა-
რტნიორობის	 ექვსი	 ქვეყნის	 ა	ზერბა	იჯა	ნის,	
ბელა	რუ	სის,	 მოლდოვა	ს,	 სა	ქა	რთველოს,	
სომხეთისა		 და		 უ	კრა	ინის	 მთა	ვრობებს	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 შესა	ხებ	 პა	რიზის	
შეთა	ნხმების	 შესრუ	ლება	ში,	 კლიმა	ტთა	ნ	
და	კა	ვშირებუ	ლი	 კა	ნონმდებლობის	 გა	უ-
მჯობესება	სა		 და		 კლიმა	ტის	 ცვლილების	 უ	ა-
რყოფითი	 გა	ვლენის	 შემცირება	ში.	 ექვსივე	
ქვეყა	ნა	ში	 პროექტი	 EU¬4Climate	 გა	ეროს	 გა-
ნვითა	რების	პროგრა	მა	სა		(UNDP)	და		ეროვნუ	ლ	
მთა	ვრობებთა	ნ	 მიღწეუ	ლი	 შეთა	ნხმების	 სა-
ფუ	ძველზე	თა	ნა	მშრომლობს.	
EU4Climate	 პროექტის	 ფა	რგლებში	 მიმდინა-

რეობს	 რეკომენდა	ციების	 შემუ	შა	ვება		 სა-
ქა	რთველოს	 ენერგეტიკის,	 სოფლის	 მეუ-
რნეობისა		 და		 ჯა	ნდა	ცვის	 სექტორებში	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუ	ა-
ლიზა	ციისთვის,	რომელსა	ც	ა	რა	სა	მთა	ვრობო	
ორგა	ნიზა	ცია		 „გა	რემო	 და		 გა	ნვითა	რება	“	
ა	ხორციელებს.	 ა	მ	 ინიცია	ტივის	 მიზა	ნი	 იყო	
ენერგეტიკის	 სექტორში	 ა	რსებუ	ლი	 ეროვნუ-
ლი	 პოლიტიკის	 დოკუ	მენტების,	 სტრა-
ტეგიების,	 პროგრა	მების,	 სა	კა	ნონმდებლო	
თუ		მა	რეგუ	ლირებელი	ჩა	რჩო	დოკუ	მენტებისა		
და		 გა	ნვითა	რების	 გეგმების	 ა	ნა	ლიზი,	რა	მა	ც	
პრიორიტეტუ	ლი	 მიმა	რთუ	ლებები	 გა	მოა-
ვლინა		და		სექტორუ	ლი	და	გეგმვის	პროცესში	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუ	ა-
ლიზა	ციის	რეკომენდა	ციები	შეიმუ	შა	ვა	.

წინასიტყვაობა
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2019	 წლი	ს	 მო	ნა	ცე	მე	ბი	თ1,	 სა	ქა	რთვე	ლო	ში		
მთლი	ა	ნი	 პი	რვე	ლა	დი		 ე	ნე	რგი	ი	ს	 მი	წო	დე	ბა	
(TPES)	 წყა	რო	ე	ბი	ს	 მი	ხე	დვი	თ	 შე	მდე	გნა	ი	რა	დ	
გა	და	ნა	წი	ლდა	:	45%	ბუ	ნე	ბრი	ვი		გა	ზი	,	26%	ნავ-
თო	ბპრო	დუ	ქტე	ბი	,	 15%	 ჰი	დრო	ე	ნე	რგი	ა	,	 5%	
ქვა	ნა	ხში	რი	,	5%	ბი	ო	სა	წვა	ვი		და		ნა	რჩე	ნე	ბი	,	2%		

ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ა	,	 1%	 ნე	დლი		 ნა	ვთო	ბი	 და		
1%	სხვა		გა	ნა	ხლე	ბა	დი	ე	ნე	რგი	ა		(ქა	რი	,	მზე	და		
ა	.შ.).	გა	ნხი	ლუ	ლი		პე	რი	ო	დი	სთვი	ს,	ი	მპო	რტი	ს	
წი	ლმა		 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 ე	ნე	რგო	მო	მა	რა	გე	ბა	ში		
შე	ა	დგი	ნა	77%	(ი	ხ.	დი	ა	გრა	მა	1).

სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 სტა	ტი	სტი	კი	ს	 ე	რო	ვნუ	ლი	 სა	მსა	ხუ	რი		-	 სა	ქა	რთვე	ლო	ს	 ე	ნე	რგე	ტი	კუ	ლი	 ბა	ლა	ნსი	 2019.	
https://geostat.ge/media/37668/Energy-balance-Publication_2019-GEO.pdf	

კო	ვი	დ-19-ი	ს	პა	ნდე	მი	ი	ს	გა	მო	,	2020	წლი	ს	მო	ნა	ცე	მთა		გა	ნხი	ლვა		ა	რ	ჩა	ი	თვა	ლა	მი	ზა	ნშე	წო	ნი	ლა	დ.

1

დიაგრამა1: მთლიანიპირველადიენერგიისმიწოდება(TPES)წყაროებისმიხედვით,2019

ზო    გა  დი   
ფო    ნი  01
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2019	წე	ლს	ე	ნე	რგი	ი	ს	ყვე	ლა	ზე	დი	დი	მო	მხმა-
რე	ბე	ლი		 ი	ყო		 ტრა	ნსპო	რტი	ს	 სე	ქტო	რი	 (31%),	
მა	ს	 მო	ჰყვე	ბო	და	 ში	ნა	მე	უ	რნე	ო	ბე	ბი	ს	 სე	ქტო-

რი	 (28%),	 ხო	ლო	 მე	სა	მე		 ა	დგი	ლს	 ი	კა	ვე	ბდა	
მრე	წვე	ლო	ბა	 (16%)	 (დე	ტა	ლუ	რი	 მო	ნა	ცე	მე	ბი		
ი	ხი	ლე	თ	დი	ა	გრა	მა	ზე		N	2).

ში	და	 მო	თხო	ვნა		 ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ა	ზე	,	 ძი-
რი		თა	და	დ,	 კმა	ყო	ფი	ლდე	ბა		 ა	დგი	ლო	ბრი	ვი	
ჰე	სე	ბი	თ	 წა	რმო	ე	ბუ	ლი		 ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	-
ი	ს	 სა	ფუ	ძვე	ლზე	:	 3,300	 მე	გა	ვა	ტი	2	 	 და	დგმუ-
ლი	 სიმ	ძლა	ვრე	 გა	მო	ი	მუ	შა	ვე	ბს	 ე	ლე	ქტრო-
ე	ნე	რგი	ა	ს,	 რო	მე	ლი	ც	 სა	კმა	რი	სი	ა		 ა	რსე	ბუ	ლი	
მო	თხო	ვნი	ს	 67%-ი	ს	 და	სა	კმა	ყო	ფი	ლე	ბლა	დ	
(2019)3.	 	 სხვა		 გა	ნა	ხლე	ბა	დ	 წყა	რო	თა	 წი	ლი	
ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	თ	 მო	მა	რა	გე	ბა	ში	 1%-ზე		
ნაკ	ლე	ბი	ა	 და		 წა	რმო	დგე	ნი	ლა		 მხო	ლო	დ	
ე	რთა	დე	რთი	 ქა	რი	ს	 ე	ლე	ქტრო	სა	დგუ	რი	თ	
სა	ქა	რთვე	ლო	ში	,	 რო	მლი	ს	 და	დგმუ	ლი		 სი-
მძლა	ვრე	20.7	მე	გა	ვა	ტი	ა	.	ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	ს	
და	ნა	რჩე	ნი		 ნა	წი	ლი		 მა	რა	გდე	ბა		 ი	მპო	რტი	თ:	
2019	 წე	ლს	 ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	ს	 პი	რდა	პი	რი		

ი	მპორ	ტი	ს	 წი	ლი	,	 და	ა	ხლო	ე	ბი	თ,	 12%	 ი	ყო	,	
ხო	ლო	თბო	ე	ლე	ქტრო	სა	დგუ	რე	ბმა	 (5	 ე	რთე	უ-
ლი	,	925	მე	გა	ვა	ტი	და	დგმუ	ლი		სი	მძლა	ვრი	თ4),	
რო	მლე	ბი	ც	ი	მპო	რტი	რე	ბუ	ლ	ბუ	ნე	ბრი	ვ	გა	ზზე		
მუ	შა	ო	ბე	ნ,	მო	ხმა	რე	ბუ	ლი	ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	ს	
მთლი	ა	ნი	მო	ცუ	ლო	ბი	ს	21%	გა	მო	ი	მუ	შა	ვე	ს.	ე	ს	
ნი	შნა	ვს,	რო	მ	ქსე	ლში	ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	ს	მი-
წო	დე	ბა	2019	წე	ლს	33%-ი	თ	ი	ყო		და	მო	კი	დე	ბუ-
ლი	ი	მ	პო	რტზე	.	
ენერგეტიკის	 სექტორს	 სათბურის	 აირების	
ემისიებში	 ყველაზე	 დიდი	 წვლილი	 აქვს	
საქართველოში.	 ამავე	 დროს,	 ეს	 სფერო	
ყველაზე	 მნიშვნელოვანია	 საზოგადოების	
ფუნქციონირებისათვის.	 2017	 წელს	
საქართველოს	 სათბურის	 აირების	 ჯამური	

საქართველოს	სახელმწიფო	ელექტროსისტემა:	გადამცემი	ქსელის	განვითარების	ათწლიანი	გეგმა	(2020-
2030).
ელექტროენერგეტიკული	ბაზრის	ოპერატორი	(ესკო)	2019	-	საქართველოს	რეალური	ენერგობალანსი.	
https://esco.ge/files/data/Balance/energobalans_2019_geo.pdf
ვინაიდან	მიმოხილულია	2019	წლის	მონაცემები,	აქ	არ	არის	წარმოდგენილი	ინფორმაცია	2020	წელს	
ექსპლუატაციაში	შესული	230	მეგავატი	დადგმული	სიმძლავრის	კომბინირებულ	ციკლზე	მომუშავე	
თბოელექტროსადგურის	შესახებ.
მეოთხე	ეროვნული	შეტყობინება.
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3,300მეგავატიდადგმულისიმძლავრეგამოიმუშავებს
ელექტროენერგიას,რომელიცსაკმარისიაარსებული
მოთხოვნის67%-ისდასაკმაყოფილებლად

დიაგრამა2: ენერგიისსაერთოსაბოლოომოხმარება(TFEC)სექტორებისმიხედვით,2019
(ათასიტონანავთობისეკვივალენტი)
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ემისიები	 უტოლდებოდა,	 დაახლოებით,	
17,766	 გიგაგრამ	 (გგ)	 ნახშირორჟანგს	 (CO2),	
საიდანაც	 ენერგეტიკის	 წილი	 იყო	 60%	
(ტრანსპორტის	 სექტორის	 ჩათვლით)5.  
აღნიშნულ	გარემოებათა	გათვალისწინებით,	
განახლდა	 ეროვნული	 დონის	 წვლილის	
სამიზნეები	 და	 დოკუმენტის	 ერთ-ერთ	
მთავარ	 მიზნად	 განისაზღვრა	 2030	
წლისთვის	სათბურის	აირების	ემისიათა	35%-
ით	 შემცირება	 (1990	 წლის	 მაჩვენებელთან	
შედარებით).	 საამისოდ,	 შემუშავდა	
სექტორული	 მიზნებიც.	 ეს	 უპირველესად	
გულისხმობს,	 რომ	 ენერგიის	 გენერაციისა	
და	გადაცემის	 ქვესექტორში	2030	 წლისთვის	
სათბურის	 აირების	 ემისიები	 15%-ით	 უნდა	
შემცირდეს,	საბაზისო	სცენარის	პროგნოზთან	
შედარებით.6 

ვინაიდან:
	სა	ქა	რთვე	ლო	ს	ე	ნე	რგე	ტი	კუ	ლ	ბა	ლა	ნსში		გა-

ნა	ხლე	ბა	დი	რე	სუ	რსე	ბი	ს	წი	ლი	30%-ზე		ნა	კლე-
ბი	ა	(და	2030	წლი	სთვი	ს	ქვე	ყა	ნა	ს	სუ	რს	ა	მ	წი-
ლი	ს	35%-მდე	გა	ზრდა	);
	 მთლი	ა	ნი		 ე	ნე	რგო	მო	მა	რა	გე	ბი	ს	 77%,	 ძი	რი-

თა	და	დ,	 და	მო	კი	დე	ბუ	ლი	ა	 ი	მპო	რტი		რე	ბუ	ლ	
წი	ა	ღი	სე	უ	ლ	რე	სუ	რსე	ბზე	;	და	
	 ა	დგი	ლო	ბრი	ვი		 გა	ნა	ხლე	ბა	დი	 ე	ნე	რ		გე		ტი-

კუ	ლი	რე	სუ	რსე	ბი	ს	 მნი	შვნე	ლო		ვა	ნი	 წი		ლი		 ა	უ-
თვი	სე	ბე	ლი	ა	;		
ე	ნე	რგე	ტი	კი	ს	სე	ქტო	რში	კლი	მა	ტი	ს	ცვლი		ლე-
ბი	ს	 სა	კი	თხთა		 ა	ქტუ	ა	ლი	ზა		ცი	ი	ს		თვი	ს,	 უ	ნდა	
გა	ნი	სა	ზღვრო	ს	 და		 გა	ტა	რდე	ს	 კო	ნ	კრე	ტუ	ლი		
ზო	მე	ბი	,	რო	მლე	ბი	ც	ხე	ლს	შე	უ	წყო	ბს	სა	თბუ	რი	
ა	ი	რე	ბი	ს	 ე	მი		სი	ა	თა	 შე	მცი	რე	ბა	ს,	 პა	რა	ლე	ლუ-
რა	დ	კი	გა	ა	უ	მჯო	ბე	სე	ბს	ქვე	ყნი	ს	ე	ნე	რგე	ტი	კუ	ლ	
უ	სა	ფრთხო	ე	ბა	ს	და		სე	ქტო	რში	შე	ი	ნა	რ	ჩუ	ნე	ბს	
და	ბა	ლ	სა	ო	პე	რა	ცი	ო	ხა	რჯე	ბს.	

მეოთხე	ეროვნული	შეტყობინება.

Georgia’s	Updated	Nationally	Determined	Contribution	(Final	Draft)	-	http://www.eiec.gov.ge/getattachment/5a00f7a6
-ecc0-4d4d-8411-e0ad522e2402/Final-Draft-NDC_Georgia_ENG.pdf.aspx	

5

6
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ენერგეტიკის	 სექტორის	 შესასწავლად,	
თავდაპირველად,	 წინასაწარ	 შემუშავებული	
კვლევითი	 მეთოდოლოგიის	 შესაბამისად,	
პირ	ველადი	კონსულტაციები	ჩატარდა	დაინ-
ტერესებულ	 მხარეებთან.	 ამ	 შეხვედრების	
ფარგლებში,	 პრიორიტეტი	მიენიჭა	 	 კომუნი-
კაციას	 უწყებებთან,	 რომლებიც	 პოლიტი-
კას	 განსაზღვრავენ	 ენერგეტიკისა	 და	
კლიმატის	 ცვლილების	 სფეროებში.	 ესენია:	
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო	 (ენერგეტიკული	 რეფორმე-
ბისა	 და	 საერთაშორისო	 ურთიერთო	ბე	-
ბის	 დეპარტამენტი)	 და	 გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
(კლიმატის	 ცვლილების	 სამმარ	თველო).	
მათთან	 შეხვედრები	 ჩატარდა	 ინდი	ვი-
დუ	ალური,	 ნახევრად	სტრუქ	ტური	რებული	
გასა	უბრების	 ფორმატით	 (ვირტუ	ალურად).	
კონსულტაციების	 შედეგად,	 გამოვლინდა	
ძირი	თადი	პოლიტიკის	დოკუმენტები,	სტრა-
ტეგიები	და	სამოქმედო	გეგმები	და	ჩატარდა	
მათი	კონტენტის	თვისებრივი	ანალიზი.	

შემდგომ	 ეტაპზე,	 უკვე	 სამაგიდო	 კვლევის	
ფარგლებში,	 განისაზღვრა	 ის	 ძირითადი	
კვლე	ვები	 და	 ანგარიშები,	 რომელთა	 გაა-
ნა	ლიზებაც	 მიზანშეწონილად	 ჩაითვალა	
ენერგეტიკულ	სექტორში	რისკის	პროფილის	
დასადგენად,	 ასევე,	 კლიმატის	 ცვლილების	
აქტუალიზაციისთვის	საჭირო	ღონისძიებათა	
გამოსავლენად.		

ასევე	 მნიშვნელოვანი	 კომპონენტი	 იყო	
დარ	გში	 მოღვაწე	 მკვლევართა	 და	 სხვა	
დაინ	ტერესებულ	 პირთა	 კომენტარები	 და	
რეკომენდაციები,	 რომლებზე	 დაყრდ	ნობი-
თაც	დაიხვეწა	წარმოდგენილი	კვლევა.	

შესწავლილი	ლიტერატურის	 ანალიზისა	და	
ჩატარებული	 კვლევის	 მეშვეობით,	 გამოვ-
ლინდა	 ენერგეტიკის	 სექტორის	 ამჟამინ-
დელი	ხარვეზები	და	გამოწვევები	კლიმატის	
ცვლი	ლების	კონტექსტში,	რომლებიც	შეჯამ-
და	ქვემოთ:

	 ე	ნე	რგე	ტი	კი	ს	 სე	ქტო	რი	 ა	მჟა	მა	დ	 რე	ფო	რ-
მი	ს	 პრო	ცე	სში	ა	,	 რა	ც	 ა	რთუ	ლე	ბს	 ა	რსე	ბუ	ლი	
მდგო		მა	რე	ო	ბი	ს	 შე	ფა	სე	ბა	ს,	 რა	დგა	ნ	 ა	ქტი	უ	-
რა	დ	ი	ცვლე	ბა	სა	კა	ნო	ნმდე	ბლო	ჩა	რჩო	;

	 სექტორში	 ყველა	 ძირითადი	 კანონის	
დამ	ტკიცების	 მიუხედავად,	 განზრახულია,	
რაც	 შეიძლება	 მალე	შემუშავდეს	მეორეული	
კანონ	მდებლობა,	 რომელიც	 იქნება	 ახალი	
კანონმდებლობისა	და	საერთაშორისო	ვალ-
დე	ბულებების	შესაბამისი;

	 ა	მჟა	მა	დ	 მი	მდი	ნა	რე	ო	ბს	 მუ	შა	ო	ბა		 სე	ქტო-
რი	ს	ო	რ	 მთა	ვა	რ	დო	კუ	მე	ნტზე	:	 ენერგეტიკის
ეროვნული პოლიტიკა და ენერგეტიკისა
დაკლიმატისეროვნულიინტეგრირებული
გეგმა (NECP).	 შე	სა	ბა	მი	სა	დ,	 მა	თი	 სრუ	ლყო-
ფი	ლი	მი	მო	ხი	ლვა		ა	მ	ე	ტა	პზე		შე	უ	ძლე	ბე	ლი	ა	,	
თუ	მცა		 ა	ნგა	რი	ში	ს	 მო	მზა	დე	ბი	სა	ს	 გა	ა	ნა	ლი	ზ-
და		NECP-ი	ს	სა	მუ	შა	ო		ვე	რსი	ა	;

	 ენერგეტიკის	პოლიტიკის	განახლება	საწ-
ყის	 ეტაპზეა,	 მაშინ,	 როდესაც	 სამოქმედო	
გეგმები	 და	 სტრატეგია	 უკვე	 დამტკიცდა,	 ან	
შემუშავების	ბოლო	საფეხურზეა.	ეს	ნიშნავს,	
რომ	აღნიშნული	დოკუმენტები	მუშავდებოდა	
სექტორის	გრძელვადიანი	ხედვის	გარეშე;	

	 ამ	 დროისათვის,	 სამოქმედო	 გეგმები	
ორიენტირებულია	 კერძო	 სექტორისა	 და	
საერთაშორისო	 დონორების	 მიერ	 დასა	ფი-
ნანსებელ	 ღონისძიებებზე,	 ხოლო	 სახელ-

ძი  რი  თა  დი   
მიგნე  ბე  ბი   02
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მწიფო	 ბიუჯეტი	 პრიორიტეტს	 არ	 ანი	ჭებს	
ხარჯებს	 კლიმატის	 ცვლილების	 მიმარ	თუ-
ლებით;

	 ენერგოეფექტურობის	ზომები	და	 სუფთა	
განვითარების	 მექანიზმები	 უკავშირდება	
მნიშვნელოვან	 ფინანსურ	 ხარჯებს.	 სახელ-
მწიფო	 ბიუჯეტის	 მიმდინარე	 ბალანსიდან	
გამომდინარე,	შესაძლებელია,	მოკლევადიან	
პერიოდში,	 ხელი	 შეეშალოს	 კლიმატის	
ცვლილების	 შერბილებისა	 (მიტიგაცია)	 და	
მასთან	 ადაპტაციის	 ღონისძიებათა	 აქტუ-
ალიზაციას	ენერგეტიკის	სექტორში;

	 სექტორში	 რეფორმის	 წარმატებით	 და	
დროულად	 დასრულებისათვის,	 საჭიროა	
მეტი	 ადამიანური	 რესურსის	 მობილიზება,	
რაც	ამჟამად	მნიშვნელოვანი	გამოწვევაა;

	 გარდა	 შემარბილებელი	 ღონისძიებები-
სა,	 კლიმატის	ცვლილების	 კუთხით	საჭი	როა	
ადაპტაციის	 ზომების	 განსაზღვრა	 ენერ-
გეტიკის	 სექტორში	 და	 ასახვა	 სამოქმედო	
გეგმებში.	

ორივე	 მათგანი	 სექტორში	 პოლიტიკის	 გან-
მსაზღვრელი	 მთავარი	 დოკუმენტია.	 შესა-
ბამისად,	 კლიმატის	 ცვლილების	 საკითხ	თა	
აქტუალიზაციისთვის,	 მართებული	 იქნება	
ამ	დოკუმენტებზე	ფოკუსირება,	 მათ	 შორის,	

საკონსულტაციო	შეხვედრების	ფორმატში.	

2021	 წლის	 მაისის	 მდგომარეობით,	 საქარ-
თველოს	 ენერგეტიკული	 პოლიტიკა	 და	
ენერ	გეტიკისა	 და	 კლიმატის	 ეროვნული	 ინ-
ტეგ	რირებული	 გეგმა	 კვლავ	 შემუშავების	
პრო	ცესშია	 და,	 ბოლო	 მონაცემებით,	 2022	
წელს	დამტკიცდება.	რადგან	ისინი	საჯაროდ	
არ	არის	ხელმისაწვდომი,	მიზანშეწონილად	
ჩაითვალა	დამტკიცებული	ოთხი	პოლიტიკის	
დოკუმენტის	შესწავლა:

	 საქართველოს	 კლიმატის	 ცვლილე	ბის	
სტრატეგია	2030;

	 საქართველოს	 კლიმატის	 ცვლილე	ბის	
სამოქმედო	გეგმა	2021-2023;	

	 საქართველოს	 განახლებადი	 ენერ	გი	ის	
ეროვნული	სამოქმედო	გეგმა;		

	 საქართველოს	 ენერგოეფექტურობის	
ეროვნული	სამოქმედო	გეგმა	2019-2020.

ჩამოთვლილ	 დოკუმენტთა	 ანალიზის	
საფუძველზე,	 მომზადდა	 რეკომენდაციები	
კლიმატის	 ცვლილების	 შერბილებისა	 და	
ადაპტაციის	 ღონისძიებებზე	 ენერგიის	
გენერაციისა	და	გადაცემის	ქვესექტორში.	

ამ	 რეკომენდაციების	 დასაზუსტებლად,	 გა-
ანალიზდა	 NECP-ის	 სამუშაო	 ვერსია.	 შედე-
გად,	 დადგინდა,	 სავარაუდოდ,	 რომელ	
საკით	ხებს	 გაითვალისწინებს	 ენერგეტიკისა	
და	 კლიმატის	 ინტეგრირებული	 ეროვნული	
გეგ	მა	 და,	 დამატებით,	 რა	 საკითხების	
დაფარ	ვა	იქნება	საჭირო.	

საერთაშორისო	ვალდებულებებისა	და	ეროვ-
ნული	 კანონმდებლობის	 ჭრილში	 შერჩეულ	
დოკუმენტთა	 ანალიზი	 მოცემულია	 შემდეგ	
ცხრილში:

წარმოდგენილიკვლევისფარგლებშიმიზა
ნშეწონილად ჩაითვალა, განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმოს შემუშავების პროცე
სშიარსებულდოკუმენტთაანალიზს.

 ენერგეტიკულიპოლიტიკა;და
 ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებულიგეგმა.
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დოკუმენტი
შესაბამისობა
საერთაშორისო
ვალდებულებებთან

შესაბამისობაეროვნული
კანონმდებლობასთან

აღმასრულებელი/
განმახორციელებელი
სტრუქტურა

კლიმატის	
ცვლილების	
სტრატეგია

გაეროს	კლიმატის	
ცვლილების	ჩარჩო	
კონვენციის	„პარიზის	
შეთანხმება“

საქართველოს	ეროვნულ	
დონეზე	განსაზღვრული	
წვლილის	(NDC)	
განახლებული	დოკუმენტი;	
საქართველოს	მთავრობის	
დადგენილება	N	629	
(20.10.19)

გარემოს	დაცვისა	და	
სოფლის	მეურნეობის	
სამინისტრო

კლიმატის	
ცვლილების	
სამოქმედო	
გეგმა

გაეროს	კლიმატის	
ცვლილების	ჩარჩო	
კონვენციის	„პარიზის	
შეთანხმება“

საქართველოს	მთავრობის	
დადგენილება	N	629	
(20.10.19)

გარემოს	დაცვისა	და	
სოფლის	მეურნეობის	
სამინისტრო

განახლებადი	
ენერგიის	
ეროვნული	
სამოქმედო	
გეგმა

2009	წლის	23	
აპრილის	N	2009/28/
EC	დირექტივა	
განახლებადი			
ენერგიის			
წყაროებიდან			
ენერგიის			
გამოყენების			
ხელშეწყობის	
შესახებ

კანონი	განახლებადი	
წყაროებიდან	ენერგიის	
წარმოებისა	და	გამოყენების	
წახალისების	შესახებ;
საქართველოს	
პარლამენტის	დადგენილება	
საქართველოს	ენერგეტიკის	
დარგში		სახელმწიფო		
პოლიტიკის	ძირითადი	
მიმართულებების	შესახებ;

ეკონომიკისა	და	
მდგრადი	განვითარების	
სამინისტრო

ენერგოეფექ-
ტურობის	
სამოქმედო	
გეგმა

ევროკავშირის	
ენერგოეფექ-
ტურობის	დირექტივა	
EED	-	2012/27/EU

საქართველოს		ეროვნულ	
დონეზე	განსაზღვრული	
წვლილის	(NDC)	
განახლებული	დოკუმენტი.

ეკონომიკისა	და	
მდგრადი	განვითარების	
სამინისტრო

ენერგეტიკის	
პოლიტიკის	
დოკუმენტი

ენერგეტიკული	
გაერთიანების	
დამფუძნებელი	
ხელშეკრულება

საქართველოს	მთავრობის	
დადგენილება	N	629	
(20.10.19);	
კანონი	ენერგეტიკისა	და	
წყალმომარაგების	შესახებ.

ეკონომიკისა	და	
მდგრადი	განვითარების	
სამინისტრო

ენერგეტიკისა	
და	კლიმატის	
ეროვნული	
ინტეგრი-
რებული		გეგმა

ენერგეტიკული	
გაერთიანების	
დამფუძნებელი	
ხელშეკრულება

საქართველოს	მთავრობის	
დადგენილება	N	629	
(20.10.19);	

საქართველოს	მთავრობის	
დადგენილება	N	75	(06.02.20);	

კანონი	ენერგეტიკისა	და	
წყალმომარაგების	შესახებ.

ეკონომიკისა	და	
მდგრადი	განვითარების	
სამინისტრო/	გარემოს	
დაცვისა	და	სოფლის	
მეურნეობის	სამინისტრო
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რეკომენდაციები 
კლიმატის 
ცვლილების 
საკითხთა 
აქტუალიზაციისთვის 

კლიმატის	ცვლილების	საკითხთა	ინტეგრაცია	
სექტორული	განვითარების	პოლიტიკაში
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რეკომენდაციები 
კლიმატის 
ცვლილების საკითხთა 
აქტუალიზაციისთვის 03

გაეროს	 კლიმატის	 ცვლილების	 ჩარჩო	
კონვენ	ციის	 (UNFCCC)	 პარიზის	 შეთანხმების	
საფუძველზე,	 საქართველომ	 აიღო	 სათბუ-
რის	 აირების	 (GHGs)	 ემისიათა	 შემცი	რების	
ვალდებულება	 და,	 ამ	 მიზნის	 მისაღ	წევად,	
დაამტკიცა	 ეროვნულ დონეზე განსაზ
ღვრულიწვლილისდოკუმენტი,კლიმატის
ცვლილებისსტრატეგია2030და20212023
წლებისსამოქმედოგეგმა	კი		განსაზღვრავს	
საქართველოში	 კლიმატის	 ცვლილების	 შე-
სარ	ბილებლად	 განსახორციელებელ	 მიზ-
ნებს,	ამოცანებსა	და	აქტივობებს.	

საქართველოს	 ეროვნულ	 დონეზე	 განსაზ-
ღვრული	 წვლილის	 (NDC)	 განახლებული	
დოკუმენტი	 ეფუძნება	 ქვეყნის	 ეკონომიკის	 7	
სექტორის	ანალიზს	(ტრანსპორტი,	შენობები,	
ენერგიის	 წარმოება	 და	 გადაცემა,	 სოფლის	
მეურნეობა,	 მრეწველობა,	 ნარჩენების	 მარ-
თვა	 და	 სატყეო	 სექტორი).	 დოკუმენტის	
ფარგლებში	 ძირითადი	 ყურადღება	 დაეთ-
მობა	 ენერგიის	 წარმოებასა	 და	 გადაცემას.	
საქართველო	 გეგმავს,	 რომ	 2030	 წლისთვის	
15%-ით	 შეზღუდოს	 სათბურის	 აირების	
ემისიები	 ენერგიის	 გენერაციისა	და	 გადაცე-
მის	 სექტორში,	 საბაზისო	 სცენარით	 გათ-
ვალისწინებულ	პროგნოზთან	შედარე	ბით.

ენერგეტიკის	სექტორში	კლიმატის	ცვლილე-

ბის	 საკითხთა	 აქტუალიზაციის	 ამოცანი-
დან	 გამომდინარე,	 წარმოდგენილი	 ანგა-
რიშის	 ფარგლებში	 ჩატარდა	 სამაგიდე	
კვლევა	 შერბილებისა	 (Mitigation)	 და	 ადაპ-
ტაციის	 (Adaptation)	 ღონისძიებათა	 იდენტი-
ფიცირებისათვის.	

კლიმატის	 ცვლილების	 სტრატეგია	 და	
სამოქმედო	 გეგმა	 უკვე	 ითვალისწინებს	
შერბილების	 ღონისძიებებს	 ენერგიის	 გე-
ნერა	ციისა	 და	 გადაცემის	 ქვესექტორში	-	 ეს	
ზომები	 მიემართება	 სათბურის	 აირების	
ემისი	ათა	 მიზეზებისა	 და	 ზემოქმედების	
შემცი	რებას.	

დაინტერესებულ	 მხარეებთან	 კონსულტა-
ციისას,	 გამოიკვეთა	 ინტერესი	 ადაპ-
ტა	ცი	ის	 ღონისძიებათა	 მიმართ.	
ვი	ნა		ი		დან	 წარმოდგენილი	 ანგარიში	 კონ	ცენ	-
ტრი		რებულია	 ენერგიის	 გენერაციისა	 და	 გა-
და		ცემის	 ქვესექტორზე,	 ქვემოთ	 ჩამოთ	ვლი-
ლი	 შესაძლო	 ადაპტაციის	 ღონის	ძიებები	
მიმარ	თება	 ამ	 ქვესექტორს	 და	 ეფუძნება	
საერთა	შორისო	კარგ	პრაქტიკას.	

საერთაშორისო	 ენერგეტიკული	 სააგენტოს	
თანახმად,	 კლიმატისადმი	 მედეგობა	 	 უნ	და	
გახდეს	 პოლიტიკისა	 და	 სისტემური	 დაგეგ-
მარების	 მთავარი	 ნაწილი.	 ექსტრემალური	

კლიმატისცვლილებისაქტუალიზაციის
არსიამანგარიშისმიზნებისთვის3.1. 
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ამინდის	 შემთხვევათა	 ურთიერთკავშირი	
ხაზს	უსვამს	მედეგი	ენერგეტიკული	სისტემის	
დაგეგმარების	 საჭიროებას.	 უახლოესი	
კვლევების	მიხედვით,	საერთაშორისო	ენერ-
გეტიკული	სააგენტოს	38	წევრი/ასოცირებული	
ქვეყნიდან	 მხოლოდ	 9-ს	 აქვს	 გაწერილი	
კონკრეტული	 აქტივობები/ღონისძიებები	 ამ	
მიმართულებით	 ელექტროენერგეტიკული	
სისტემის	თითოეულ	სეგმენტში.7

ენერგეტიკის	 სექტორში	 კლიმატის	 ცვლი-
ლების	შერბილებისა	და	ადაპტაციის	ღონის-
ძიებათა	 სწორად	 შესარჩევად,	 უპირველეს	
ყოვლისა,	 რეკომენდებულია	 ენერგეტიკული	
უსაფრთხოების	კვლევა,	ქალთა	და	მამაკაცთა	
თანაბარი	 ჩართულობით.	 პროცესში	 უნ-
და	 შეისწავლონ	 ყველა	 ენერგეტიკული	
რესურსის	 ხელმისაწვდომობა,	 რაც,	 თავის	
მხრივ,	 გამოავლენს	 სექტორში	 არსებულ	
გამოწვევებსა	 და	 შესაძლებლობებს,	 ეს	
კი	 	 აუცილებელია	 ქვეყნის	 ენერგეტიკული	

პოლიტიკის	 სწორი	 მიმართულებების	
განსაზღვრისთვის.	 შესაბამისად,	 ენერგეტი-
კული	უსაფრთხოების	კვლევა	ენერგეტიკული	
პოლიტიკის,	ასევე,	ენერგეტიკისა	და	კლიმა-
ტის	 ეროვნული	 ინტეგრირებული	 გეგმის	
შემუშავების	საწინდარია.			

რეკომენდებულია,	 გაანალიზდეს	 იდენტი-
ფიცირებული	 საადაპტაციო	 ღონისძიებები	
და	შერჩეული	აქტივობები	აისახოს	შესაბამის	
პოლიტიკის	 დოკუმენტებში	 (კლიმატის	
ცვლილების	 სტრატეგია	 და	 სამოქმედო	
გეგმა;	 ენერგეტიკისა	და	 კლიმატის	 ეროვნუ-
ლი	ინტეგრირებული		გეგმა).	ანალიზი	უნდა	
ჩატარდეს	 ენერგეტიკისა	 და	 კლიმატის	
ეროვნული	 ინტეგრირებული	 გეგმის	 შემუ-
შავების	 ფარგლებში	 (სასურველია,	 ეკონო-
მიკისა	და	მდგრადი	განვითარების	სამინის-
ტროს	 ეგიდით,	 ასევე,	 გარემოს	 დაცვისა	 და	
სოფლის	 მეურნეობის	 სამინისტროსთან	
შეთანხმებით).	

კლიმატის ცვლილების შესაძლო საადაპტაციო ღონისძიებები ჰიდროელექტროსად
გურებისთვის8

ზემოქმედება პოტენციურისაფრთხეები ადაპტაციისღონისძიებათა
მაგალითები

ნალექის	ცვლილება წყლის	რესურსის	
ხელმისაწვდომობის	ცვლილება	
მოდინების	პირობებზე	
დაყრდნობით,	ზრდის	ან	
ამცირებს	ელექტროენერგიის	
ხელმისაწვდომობას.

წყალსაცავების	მოცულობის	
გაზრდა;	
წყლის	მოხმარების	განრიგის	
ოპტიმიზაცია	გენერაციის	
გასაზრდელად.		

ნალექის	სეზონური	და	
წლიური	ცვალებადობა

ნალექის	მაღალი	ცვალებადობა		
დიდ	რყევებს	იწვევს	წყლის	
მოდინებაში,	რასაც	შეუძლია	
სეზონური	და	წლიური	
გამომუშავების	შეცვლა;	
მაღალმა	პიკურმა	მოდინებამ	
შეიძლება	გამოიწვიოს	
წყალდიდობა	და	დანაკარგები	
გენერაციის	მხრივ.	

მოკლევადიანი	წყლის	მოდინების	
უკეთესად	პროგნოზირება;	
წყლის	მართვის	სტრატეგიის	
დახვეწა;	
წყალსაცავთა	მოცულობის	
გაზრდა;	
ტურბინის	წარმადობის	ამაღლება.		

ექსტრემალური	
მაღალნალექიანობის	
შემთხვევები

წყალდიდობის	გამო,	მდინარის	
ზედა	დინებაში	იწყება	ნაშალი	
მასალის	მობილიზება	და	
შესაძლებელია,	დაზიანდეს	
კაშხლები	და	ტურბინები;		
წყალდიდობა	ამცირებს	
გენერაციას,	რადგან	წყალი	
იღვრება	შემოვლითი	არხებით.

წყალსაცავების	მოცულობის	
გაზრდა;	
კაშხლებისა	და	ტურბინების	
დამცავ	მექანიზმთა	გაუმჯობესება;	
წყლის	მართვის	სტრატეგიის	
დახვეწა,	რათა	ჭარბი	წყალი	
დაგროვდეს	წყალსაცავებში;
ნაშალი	მასალის	გასუფთავება.
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ნალექის	შემცირება/
მაღალი	ტემპერატურა	

ორივე	შემთხვევა	ამცირებს	
დაგუბებული	წყლის	მოცულობას	

წყალსაცავების	მოცულობის	
გაზრდა,	რათა	უფრო	მეტი	წყალი	
დაგუბდეს	მაღალი	მოდინების	
პერიოდში.	

ექსტრემალური	ცივი	
პირობები

ყინულმა	შეიძლება	დააზიანოს	
კაშხალი	და	დაბლოკოს	ტურბინის	
კარი	(შესასვლელი)	

სტრატეგიის	შემუშავება	ნაკადის	
შემცირებისა	და	ყინულოვანი	
საფარის	წარმოქმნის	წინააღმდეგ.

კლიმატის ცვლილების შესაძლო საადაპტაციო ღონისძიებები ქარის ელექტროსად
გურებისთვის9
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ზემოქმედება პოტენციურისაფრთხეები ადაპტაციისღონისძიებათა
მაგალითები

ქარიანობის	ცვლილება	
(ქარის	ძალის	სიმკვრივე)

ქარიანობა	განსაზღვრავს	ქარის	
ძალის	სიმკვრივეს	და	მის	
ნებისმიერ	ცვლილებას	შეუძლია	
ქარის	რესურსის	შეცვლა

რესურსების	შეფასების	
გაუმჯობესება	და	
ადგილმდებარეობის	შერჩევა	
ცვალებადი	პირობების	
გათვალისწინებით.

წლიური,	სეზონური	და	
დღიური	ცვალებადობა

ცვალებადობა	განსაზღვრავს	
სიმძლავრის	ხელმისაწვდომობას	

ცვალებადობის	გათვალისწინება	
ენერგეტიკული	სისტემის	
დაგეგმარებისას;
სარეზერვო	სიმძლავრეების	
გაზრდა	და	შენარჩუნება.

ნალექის,	თერმული	
რეჟიმისა	და	ზედაპირის	
ახლოს	ტენიანობის	
ცვლილება

ამ	ცვლილებებმა	შეიძლება	
იმოქმედოს	მოყინვის	სიხშირეზე,	
რაც	იწვევს	ოპერირების	
პრობლემებს	და,	ზოგჯერ,	
ამცირებს	გამომუშავებასაც.

ფრთის	დიზაინში	მოყინვის	
გათვალისწინება;	
ფრთების	გათბობის	დამონტაჟება.	

ჰაერის	დაბალი	
სიმკვრივე	მაღალი	
ტემპერატურის	გამო

ჰაერის	დაბალი	სიმკვრივე	
ამცირებს	გენერაციას.   

ქარით	მტვრის	
გაფრქვევა	უფრო	
მშრალი	ჰაერის	გამო

მშრალი	ჰაერისა	და	ქარის	გამო,	
მტვერი	ეფინება	ფრთებს,	რაც	
ამცირებს	გენერაციას.

ტურბინის	დიზაინისა	და	ფრთის	
დაფარვის	მოდიფიცირება;	
ფრთების	უფრო	ხშირი	წმენდა.	

	ტალღის	აქტიურობის	
ცვლილება	და	ქარის	
ტალღის	კავშირი

ქარმა,	ზღვის	დინებებმა,	
ტალღამ	და	ზღვის	ყინულმა	
შეიძლება	დააზიანოს	ოფშორული	
საძირკვლები	და	კოშკები.	

დიზაინის	მოდიფიცირება	და	
მშენებლობის	სქემის	მორგება	
ტალღისა	და	ქარის	პროგნოზის	
პირობებზე.

ექსტრემალური	
ქარის	სიჩქარე	
(მიმართულების,	
ნაკადისა	და	ძვრის	
მოულოდნელი	
ცვლილება)

ექსტრემალური	ქარი	ზრდის	
სტრუქტურულ	დატვირთვას	
და	საფრთხეს	უქმნის	ქარის	
ტურბინების	მთლიანობას,	რამაც	
შეიძლება	დააზიანოს	ტურბინის	
ნაწილები	და	შეამციროს	
გენერაცია.

ტურბინის	დიზაინის	
გაუმჯობესება	და	ექსტრემალური	
ქარის	საწინააღმდეგო	დამხმარე	
სტრუქტურების	აგება;
დამცავ	მოწყობილობათა	
დამონტაჟება.	
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ექსტრემალურად	
მაღალი	და	დაბალი	
ტემპერატურა	

ტემპერატურის	ექსტრემალურ	
ცვლილებას	შეუძლია	მასალებისა	
და	სითხის	მოცულობის	შეცვლა	
(გაფართოება	და	შეკუმშვა).	

ტურბინის	მასალებისა	და	
საპოხი	მასალების	შერჩევისას,	
ექსტრემალური	ტემპერატურის	
ცვლილების	გათვალისწინება.

ელვის	სიხშირის	
ცვალებადობა	

ელვას	შეუძლია	ფრთების,	
ასევე,	მექანიკური	და	
ელექტრონაწილების	დაზიანება.

გაძლიერებული	დაცვისა	და	
დამიწების	გამოყენება	ელვის	
საწინააღმდეგოდ.

ზემოქმედება პოტენციურისაფრთხეები ადაპტაციისღონისძიებათა
მაგალითები

უფრო	მაღალი	საშუალო	
ტემპერატურა

მაღალი	ტემპერატურა	
აუმჯობესებს	მზის	
გამათბობელთა	ეფექტიანობას	
(განსაკუთრებით,	უფრო	ცივ	
რეგიონებში),	თუმცა	ამცირებს	
ფოტოვოლტური	მოდულების	
გარდაქმნის	ეფექტიანობას;
თერმული	და	გაგრილების	
ეფექტიანობა	მცირდება	მზის	
კონცენტრირებული	ენერგიის	(CSP)	
სისტემებში,	რომლებიც	წყლით	
გრილდება;
მზის	ფოტოვოლტურ	
მოდულებში	ეფექტიანობა	
მცირდება,	დაახლოებით,	0.5%-
ით	და	იზრდება	კრისტალური	
სილიციუმისა	და	თხელი	ფირის	
მოდულებში.	
მაღალი	ტემპერატურის	
ხანგრძლივი	ზემოქმედება	იწვევს	
მასალების	ცვეთას.	

გაგრილების	საშუალებათა	
მონტაჟი	ელექტროენერგიის	
დანაკარგებისა	და	
ალტერნატიული	გაგრილების	
ვარიანტთა	თანაფარდობის	
საფუძველზე,	ეფექტიანობის	
დანაკარგების	შესამცირებლად.	

ცვალებადი	
ღრუბლიანობა

მზარდი	ღრუბლიანობა	
ამცირებს	გამომუშავებას	მზის	
ტექნოლოგიებში.	შესაბამისად,	
ევაკუირებული	მილის	მზის	
კოლექტორები	შედარებით	
ნაკლები	ზემოქმედების	ქვეშ	
ექცევიან,	რადგან	მათ	შეუძლიათ	
გაფანტული	ინსოლაციის	
გამოყენება;
მზის	კონცენტრირებული	
ენერგიის	(CSP)	სისტემები	
უფრო	მოწყვლადია,	რადგან	
არ	შეუძლიათ	გაფანტული	
ინსოლაციის	გამოყენება;	
ღრუბლიანობის	შემცირება	
დადებითად	მოქმედებს	
გენერაციაზე.

ფოტოვოლტური	პანელების	
დაფარვა	უხეში	ზედაპირით,	
გაფანტული	სინათლის	უკეთ	
გამოსაყენებლად;
ფიქსირებული	დახრის	კუთხის	
ცვლილება	გაფანტული	სინათლის	
უკეთ	გამოსაყენებლად;
სისტემების	მონტაჟი	დახრის	
კუთხის	ოპტიმიზაციისთვის,	
გაფანტული	სინათლის	
მდგომარეობის	მიხედვით;
მზის	კონცენტრირებული	
ენერგიის	სისტემათა	სარეზერვო	
სიმძლავრეების	გაზრდა.		

კლიმატის ცვლილების შესაძლო საადაპტაციო ღონისძიებები მზის ელექტროსად
გურებისთვის10
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ექსტრემალური	სიცხე ექსტრემალურად	მაღალი	
ტემპერატურა	აზიანებს	
ფოტოვოლტურ	პანელებს	
და	ამცირებს	გენერაციას	
ფოტოვოლტურ	თუ	მზის	
კონცენტრირებული	ენერგიის	
სადგურებში.

ფოტოვოლტური	პანელების	
პასიური	გაგრილების	მონტაჟი,	ან	
აქტიური	გაგრილების	გამოყენება	
ჰაერის	დაბერვისა	თუ	თხევადი	
გაგრილების	საშუალებებით.	

ექსტრემალური	სიცივე ექსტრემალური	სიცივის	
პირობები	ამცირებს	მზის	
გამათბობელთა	მუშაობას	
მოუჭიქავ	კოლექტორებში	სითბოს	
დანაკარგის	გამო;

სითბოს	გაცვლის	მონტაჟი	
და	ანტიფრიზის	ქიმიკატების	
გამოყენება.

ქარიშხალი ძლიერმა	ქარს	შეუძლია	მზის	
ყველა	ტექნოლოგიის	მასალების	
დაზიანება;
ქარის	მიერ	მოტანილმა	
ნარჩენებმა	შეიძლება	
კოლექტორის	ზედაპირი	
დააბინძუროს.	

დახრისა	და	დამხმარე	
სტრუქტურების	გაძლიერება;
კოლექტორთა	მგრძნობიარე	
ზედაპირის	გამაგრება.

ქარისა	და	ქვიშის	
ქარიშხალი

ქარიშხალს	შეუძლია	მტვრისა	
და	ქვიშის	დაფენა	კოლექტორის	
ზედაპირზე	და,	შესაბამისად,	
გენერაციის	შემცირება;
მაღალი	ტენიანობა	გააუარესებს	
ამ	ზემოქმედებას.

პანელების	როტაციის	სისტემის	
მონტაჟი	ქარისგან	დასაცავად;
კოლექტორის	ზედაპირის	
გასუფთავება;
მინის	ნაცვლად,	ელასტომეტრული	
საიზოლაციო	საშუალებების	
გამოყენება;	
მზის	კონცენტრირებული	
ენერგიის	სისტემებში	სარკეების	
ამობრუნება	ან	მობრუნება	ქარის	
საპირისპიროდ	და,	თერმული	
რეზერვის	საშუალებით,	
ოპერირების	გაგრძელება	ქვიშის	
ქარიშხლის	დროსაც;
მინის	გაწმენდა	ქარიშხლის	
შემდეგ.			

სეტყვა სეტყვის	ზომიდან	გამომდინარე,	
შეიძლება	დაზიანდეს	მზის	
გამათბობელის	მასალა.	
შესაბამისად,	ევაკუირებული	
მილის	მზის	კოლექტორი	უფრო	
მოწყვლადია,	ვიდრე	ბრტყელი	
ფირფიტის	კოლექტორი;
სეტყვას	შეუძლია	ფოტოვოლტური	
მასალების	დაზიანება	და	მინის	
ფირფიტის	ზედაპირის	გაბზარვა.

არმირებული	მინის	გამოყენება	
ბრტყელი	ფირფიტის	
კოლექტორებში,	სეტყვისადმი	
მედეგობის	გასაზრდელად;	
ევაკუირებული	მილის	მზის	
კოლექტორის	ზედაპირის	
გაძლიერება;	
დაცვის	სისტემათა	სტანდარტის	
გაზრდა	მზის	ყველა	
მოწყობილობაში.	

ელვა ელვას	შეუძლია	ინვერტორის	
დაზიანება	ფოტოვოლტურ	
პანელებში.

ტერიტორიისა	და	პანელების	
ელვისგან	დაცვის	გაუმჯობესება.
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კლიმატისცვლილებისშესაძლოსაადაპტაციოღონისძიებებიელექტროენერგიისგადაცე
მისადამიწოდებისსისტემისთვის11
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ზემოქმედება პოტენციურისაფრთხეები ადაპტაციისღონისძიებათა
მაგალითები

ძლიერი	ქარი,	
ქარიშხალი

ქარის	ექსტრემალურ	სიჩქარეს	
შეუძლია	მიწისზედა	გადამცემი	
ანძების,	ხაზებისა	და	ბოძების	
დაზიანება;
ქარის	გამო,	მოძრავმა	კაბელებმა	
შეიძლება	გამოიწვიოს	მოკლე	
ჩართვა;	
ქარით	წაქცეულმა	ხეებმა	და	
მფრინავმა	ნამსხვრევებმა	
შეიძლება	მექანიკურად	
დააზიანოს	ელექტროენერგიის	
ხაზები	და	გამოიწვიოს	მოკლე	
ჩართვა.

ქარის	დატვირთვის	სტანდარტთა	
მისადაგება	მოსალოდნელ	
პირობებთან;
ელექტროენერგიის	ხაზების	
გადაადგილება	ღია	სივრცეში	ან/
და	გზის	გასწვრივ;	
რეგულარულად,	უსაფრთხო	
მანძილზე	ახლომდებარე	
მცენარეული	საფარის	შემცირება;
ინვესტირება	ქარიშხლის	
პროგნოზირების	უკეთეს	
სისტემებში;	
კაბელების	მიწისქვეშ	განთავსების	
განხილვა.		

ელვა	 ელვის	სიხშირის	გაზრდამ	
შეიძლება	გამოიწვიოს	მოკლე	
ჩართვა.

დამიწების	დამატება	ძაბვის	
ქვეშ	მყოფ	გამტარებზე	და	
ქვესადგურებში;
ნაპერწკლების	განსამუხტავი	
და	გადატვირთვისგან	დამცავი	
სიტემების	მონტაჟი.	

ექსტრემალური	სიცხე ცხელი	ჰაერი	გაზრდის		
დანაკარგებს	გადაცემისას;
კაბელების	გაფართოებით	
წარმოქმნილ	მოკლე	ჩართვას	
შეუძლია	დაბლა	მდებარე	ხეების	
აალება;
ელექტროენერგიის	ხაზები	და	
ტრანსფორმატორები	შეიძლება	
გადახურდეს	და	გაითიშოს.	

სისტემის	შესაძლებლობათა	
გაძლიერება	დანაკარგების	
საპირწონედ;
ხაზების	დაჭიმულობის	გაზრდა	
დადაბლების	წინააღმდეგ;
ინვესტირება	ქარიშხლის	
პროგნოზირების	უკეთეს	
სისტემებში;
ელექტროენერგიის	ხაზების	
მიწისქვეშ	განთავსება.

ექსტრემალური	სიცივე იზოლატორებზე,	გამანაწილებელ	
მოწყობილობებსა	და	
ტრანსფორმატორებზე	ყინულის	
აკუმულირებამ	შეიძლება	
გამოიწვიოს	მოკლე	ჩართვა.	

იზოლატორის	დიზაინის	
გაუმჯობესება	

ხშირი	და	ინტენსიური	
წვიმა

ინტენსიურმა	წვიმამ	შეიძლება	
გამოიწვიოს	მოკლე	ჩართვა	
მაღალი	ძაბვის	იზოლატორებსა	
და	ამომრთველებში.	

იზოლატორის	დიზაინის	
გაუმჯობესება;
რისკქვეშ	მყოფ	კომპონენტთა	
მომსახურების	გაუმჯობესება.	

ერთდროულად	ძლიერი	
სიცივე,	ქარი,	წვიმა	ან	
თოვლი	და	ყინვა

ამ	კომბინაციამ	შეიძლება	
წარმოქმნას	ყინულისა	და	თოვლის	
საფარი,	ქარმა	კი	დააზიანოს	
გადამცემი	ანძები	და	მიწისზედა	
გადამცემი	ხაზები;	
ხეებზე	ყინულისა	და	თოვლის	
საფარის	წარმოქმნამ	შეიძლება	
დააზიანოს	მათ	ქვეშ	მდებარე	
ხაზები.		

დიზაინის	სტანდარტებში	უფრო	
ძლიერი	ყინვისა	და	ქარის	
პირობების	გათვალისწინება;	
ხაზების	გადატანა	უფრო	დაცულ	
არეალში;
მოწყვლად	რეგიონებში	ყინვისა	
და	ქარიშხლის	უკეთესად	
პროგნოზირება.	
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კონკრეტულირეკომენდაციებითითოეული
დოკუმენტისთვის

3.2.1. საქართველოსკლიმატისცვლილებისსტრატეგია2030

3.2. 

განახლებადი ენერგიის 
წარმოების ხელშეწყობა;

საქართველოს გადამცემ ქსელში 
განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციის 
შესაძლებლობათა გაძლიერება;

თბოელექტროსადგურების საშუალო 
ეფექტიანობის გაუმჯობესება;

ენერგეტიკის სფეროში ახალი 
პოლიტიკის დოკუმენტებისა და 
კანონმდებლობის შემუშავება.

დოკუმენტი ითვალისწინებს ოთხ 
ამოცანას ელექტროენერგიის 

წარმოებისა და გადაცემის 
მიმართულებით: 

ამოცანა 1.1.

ამოცანა 1.3.

ამოცანა 1.2.

ამოცანა 1.4.

ინტენსიური	წვიმებით	ან	
ზვირთებით	გამოწვეული	
წყალდიდობა	

წყალდიდობას	შეუძლია,	
დააზიანოს	მიწაზე	ან	მიწის	
ზედა	საფარზე	არსებული	
მოწყობილობები	(ქვესადგურები,	
ტრანსფორმატორები)

მიწისზედა	დანადგარების	
განთავსება	საშიშროების	
ზონებისგან	მოშორებით;
იზოლაციის	დიზაინის	
გაუმჯობესება.

ინტენსიური	წვიმით	ან	
თოვლით	გამოწვეული	
მეწყერი	ან	ზვავი	

მეწყერსა	და	ზვავს	შეუძლია	
მიწისზედა	ან	მიწისქვეშა	
ელექტროგადამცემი	ხაზების,	
ქვესადგურებისა	და	სხვა	
კომპონენტების	დაზიანება.

მიწისზედა	დანადგარების	
განთავსება	საშიშროების	
ზონებისგან	მოშორებით;
ზვავდამცავთა	მშენებლობა;
საფრთხის	ქვეშ	მყოფ	რეგიონებში	
ქსელის	განვითარება	ბადისებრი	
კონფიგურაციით.	

გვალვით	გამოწვეული	
ტყის	ხანძარი	

ხანძარს	შეუძლია	მიწისზედა	
გადამცემი	ხაზებისა	და	ხის	
ბოძების	დაზიანება;
კვამლმა	და	წვის	ნაწილაკებმა	
შეიძლება	გამოიწვიონ	მოკლე	
ჩართვა.

რისკების	გათვალისწინება	
გადამცემი	ხაზების	
მარშრუტირებისას;
მწვანე	საფარის	კონტროლის	
გაზრდა	გადამცემი	და	მიწოდების	
ხაზების	სიახლოვეს.	
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ზემოთ	 ჩამოთვლილი	 ამოცანები	 და	 მათ	
ფარგლებში	 დაგეგმილი	 ღონისძიებები	
დეტა				ლურად	 განხილულია	 საქართველოს	

კლი	მატის	 ცვლილების	 სამოქმედო	 გეგმაში,	
უშუალოდ	სტრატეგიის	დოკუმენტში	კი	გა	მო-
იკვეთა	ორი	შეუსაბამობა.	

რეკომენდებულია,	 2030	 წლის	 სტრატეგიის	
4.1.2.	 პუნქტს	 („სხვა	 სამომავლო	 პრიო-
რიტეტული	 მიმართულებები“)	 დაემატოს	
მიწისქვეშა	 და	 ზედაპირული	 წყლის	 რესურ-
სების	ხელმისაწვდომობის	კვლევა	კლიმატის	
ცვლილების	 ჭრილში.	 მართებული	 იქნე	ბა,	
ეს	 ღონისძიება	 გაიწეროს	 NECP-ის	 დოკუ-
მენტში,	 კერძოდ,	 კვლევის,	 ინოვაციისა	 და	
კონკურენტობის	ნაწილში.

მეორე	 შეუსაბამობა	 ეხება	 განახლებადი	
ენერგიის	 ალტერნატიულ	 წყაროებს	 (ქა-
რი,	 მზე	 და	 გეოთერმული	 წყალი).	 კლი	მა-
ტის	 ცვლილების	 სტრატეგიის	 მიხედ	ვით,	
განახლებადი	 ალტერნატიული	 ენერ			გი	ის	
შესაძლებლობათა	 შესწავლა	 გან	საზ		ღვრუ-
ლია	 სამომავლო	 პრიორიტეტულ	 მიმარ-
თულებებად.	 თუ	 გავითვალისწინებთ,	
რომ	 სტრატეგია	 მოიცავს	 პერიოდს	 2030	
წლამ		დე,	 ხოლო	 მისი	 1.1.	 ამოცანა	 მიზ-
ნად	 ისახავს	 განახლებადი	 ენერგიის	

წარ			მო	ების	 ხელშეწყობას,	 2021-2023	
წლე	ბ		ში	 ალტერნატიული	 ენერგეტიკის	 მი-
მარ				თუ	ლებით	დასახული	ღონისძიებები	წინ	
უსწრებს	 კვლევებს	 ამ	 წყაროთა	 ხელ	მისაწ		ვ-
დომობაზე.	

შესაბამისად,	 რეკომენდებულია	 ამ	 ღონის-
ძიების	 ამოღება	 2030	 წლის	 სტრატეგიის	
4.1.2.	პუნქტიდან	და	დამატება	1.1.	ამოცანაში.	
ენერგეტიკის	 ალტერნატიულ	 წყაროთა	
კვლე		ვის	შეტანა	კლიმატის	ცვლილების	ღო-
ნისძიებებში	 იქნება	 ახალი	 საადაპტაციო	
ღონისძიება,	 რომლის	 განხორციელებაც	
საქარ	თველოს	შეუძლია	უახლოეს	პერიოდში.	
ეს	 ხელს	 შეუწყობს	 განახლებადი	 ენერგიის	
წარმოებას	 ენერგეტიკის	 ალტერნატიული	
წყაროებიდან,	 რაც,	 თავის	 მხრივ,	 შემარ-
ბილებელი	 ღონისძიებაა.	 აქტივობა	 უნდა	
აისახოს	 NECP-ის	 დოკუმენტშიც,	 კერძოდ,	
კვლევის,	 ინოვაციისა	 და	 კონკურენტობის	
ნაწილში.

ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლი ლის (NDC) განახლებული 
დოკუმენტის თა ნახმად, საქართველო გეგმავს, შეაფასოს კლიმატის 

ცვლილების ეფექტი მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის რესურსების 
ხელ მისაწვდომობაზე, რათა გრძელვადიან პერს პექტივაში ისინი 

მდგრადი სახით გამოი ყენებოდეს სოფლის მეურნეობის (სარწყავი 
სისტემები), ენერგოწარმოებისა და საყო ფაცხოვრებო მიზნებით. 

თუმცა ეს აქტი ვობა, რომელიც ცალსახად შეიძლება შეფას დეს 
კლიმატის ცვლილების საადაპტაციო ღონისძიებად, არ ასახულა 

კლიმატის ცვლი ლების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში. 
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ეს	 ამოცანა	 ითვალისწინებს	 საქართველოს	
ელექტროენერგიის	 წარმოებაში	 განახ	ლე-
ბადი	ენერგიის	(ქარის,	მზის,	ჰიდროს)	წილის	
87%-მდე	 გაზრდას	 2030	 წლისთვის	 (2018	
წლის	საბაზისო	მონაცემით,	ეს	მაჩვენებელი	
78%-ს	შეადგენდა,	ჰიდროსა	და	ქარის	წილზე	
დაყრდნობით).	

 1.1.1. ქარის ენერგიიდან ელექტრო
ენერგიის გამომუშავების ტექნიკური და
პროცედურულიმხარდაჭერისსამუშაოები

ეს	 აქტივობა	 2024	 წლამდე	 ითვალისწინებს,	
ჯამურად,	 373.6	 მეგავტი	 დადგმული	 სიმ	ძ-
ლავრის	9	ქარის	ელექტროსადგურის	მშენებ	-
ლობას.	 მისი	 ბიუჯეტი	 2.178	 მლრდ	ლარია,	
რასაც	100%-ით	აფინან	სებს	კერ	ძო	სექტორი.	
სტრატეგიის	 დოკუ	მენ	ტის	 თანახმად,	 2030	
წლამდე	 გათვალის	წი	ნე	ბულია	 ქარის	 9	
ელექტროსადგურის	 მშე	ნებ	ლობა,	 თუმცა	
მათი	 დადგმული	 სიმძლავრე	 ჯამურად	 611	
მეგავატია.	 ორ	 დოკუმენტში	 პროექტების	
დადარებამ	 ცხადყო,	 რომ	 გან	ხილული	 9	
პროექტიდან	4-ში	მონაცემები	არ	ემთხვევა.	

საჭიროა	 დოკუმენტებში	 ასახულ	 პროექტთა	
სიის	 გადახედვა	 და	 მათი	 შესაბამისობაში	
მოყვანა,	 რათა	 შემდგომ	 ინფორმაცია	 და-
გეგმილ	 ქარის	 ელექტროსადგურებზე	 მარ		-
თებულად	 აისახოს	 ენერგეტიკისა	 და	 კლი-
მატის	ინტეგრირებულ	ეროვნულ	გეგ	მაში.	

აქვე	 მნიშვნელოვანია	 წარდგენა,	 თუ	 რის	
საფუძველზე	 განისაზღვრა	 ქარის	 ელექ-
ტროსადგურთა	 კონკრეტული	 პროექტები	
ამ	 დოკუმენტებში,	 რათა	 სამომავლოდ	
სტრა	ტეგიული	 დოკუმენტების	 გადახედვის	
პრო	ცესი	 მდგრადად	 წარიმართოს.	 ამ	
აქტივობის	 დამადასტურებელ	 წყაროდ	
მითი	თებულია	 საქართველოს	 გადამცემი	
ქსელის	 განვითარების	 ათწლიანი	 გეგმა,	
რომელიც	 მოიცავს	 2030	 წლამდე	დაგეგმილ	
პროექტთა	 სიას,	 თუმცა	 დოკუმენტში	 არ	
არის	 მითითებული	 მათი	 განხორციელების	
ვადები.	 შესაბამისად,	 საჭიროა	 წყაროს	
იდენტიფიცირება,	 რომლის	 საფუძველზეც	
განისაზღვრება	 ქარის	 ელექტროსადგურთა	
პროექტები,	 ან	 ცვლილების	 შეტანა	 საქარ-
თველოს	 გადამცემი	 ქსელის	 განვითარების	
ათწლიან	 გეგმაში	 და	 პროექტთა	 ექსპლუ-

ატაციის	 დაწყების	 დაგეგმილი	 ვადების	
ასახვა.	

აქვე	 უნდა	 აღინიშნოს,	 რომ	 კლიმატის	
ცვლილების	 სტრატეგიასა	 და	 გადამცემი	
ქსელის	 განვითარების	 ათწლიანი	 გეგმაში	
ქარის	 ელექტროსადგურთა	 მონაცემები	 არ	
ემთხვევა	 ერთმანეთს.	 როგორც	 აღინიშნა,	
კლიმატის	 ცვლილების	 სტრატეგიის	 დოკუ-
მენტი	 მოიცავს	 373	 მეგავატი	 სიმძლავრის	 9	
პროექტს,	ხოლო	ამავე	პერიოდზე	გაწერილი	
ქსელის	 განვითარების	 ათწლიანი	 გეგმა	 -	
1,331	 მეგავატი	 დადგმული	 სიმძლავრის	 18	
პროექტს.	

აღნიშნული	 აქტივობები	 არ	 აღწერს,	 თუ	
რომელ	 კონკრეტულ	 ღონისძიებებს	 განა-
ხორ	ციელებს	 უშუალოდ	 სახელმწიფო.	 ეს	
გაარ	თულებს	 აქტივობაზე	 მონიტორინგს	
და,	 მთლიანობაში,	 სახელმწიფო	 ნაბიჯების	
ეფექ	ტიანობის	 შეფასებას	 კლიმატის	 ცვლი-
ლების	მიმართულებით.	

ზემოთ	 ჩამოთვლილი	 რეკომენდაციების	
გათ		ვალისწინების	 შემდგომ,	 აღნიშნული	
აქტი		ვობა/ღონისძიება	უნდა	აისახოს	NECP-ის	
დეკარბონიზაციის	განზომილებაში,	კერძოდ,	
განახ	ლებადი	ენერგიის	ნაწილში.	

 1.1.2. მზის ენერგიიდან ელექტრო
ენერგიის გამომუშავების ტექნიკური და
პროცედურულიმხარდაჭერისსამუშაოები

ამ	 აქტივობის	 ფარგლებში	 2024	 წლამდე	
დაგეგმილია	 მზის	 7	 ელექტროსადგურის	
პროექტის	 განხორციელება,	 ჯამურად,	 117	
მეგავატი	 დადგმული	 სიმძლავრით.	 მისი	
ბიუჯეტი	შეადგენს	209.88	მლნ	ლარს,	რასაც	
100%-ით	აფინანსებს	კერძო	სექტორი.	

სტრატეგიის	 დოკუმენტი	 მოიცავს	 მზის	
ელექტროსადგურის	6	პროექტს,	116	მეგავატი	
ჯამური	 დადგმული	 სიმძლავრით,	 ხოლო	
გადამცემი	ქსელის	განვითარების	ათწლიანი	
გეგმა	 2030	 წლამდე	 ითვალისწინებს	 მზის	
ელექტროსადგურის	 12	 პროექტს,	 520	
მეგავატი	ჯამური	დადგმული	სიმძლავრით.	

საჭიროა	 დოკუმენტებში	 ასახულ	 პროექტთა	
სიის	 გადახედვა	 და	 მათი	 შესაბამისობაში	
მოყვანა,	 რათა	 შემდგომ	 ინფორმაცია	
დაგეგმილ	 მზის	 ელექტროსადგურებზე	

ამ	 დოკუმენტში,	 კლიმატის	 ცვლილების	
სტრა	ტეგიაზე	 დაყრდნობით,	 გაწერილია	
6	 აქტივობა,	 რომელთაგან	 3	 დაგეგმილია	

1.1.	 ამოცანის	 ფარგლებში	 	 („განახლებადი	
ენერგიის	 (ქარის,	 მზის,	 ჰიდრო,	 ბიომასის)	
წარმოების	ხელშეწყობა“).	

ამოცანა 1.1. განახლებადი ენერგიის (ქარის, მზის, ჰიდრო, ბიომასის) წარმოების
ხელშეწყობა

3.2.2. საქართველოსკლიმატისცვლილებისსამოქმედოგეგმა20212023
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მართებულად	 აისახოს	 ენერგეტიკისა	 და	
კლიმატის	 ინტეგრირებულ	 გეგმაში.	 ქარის	
ელექტროსადგურების	 მსგავსად,	 უნდა	
განისაზღვროს	 მზის	 ელექტროსადგურების	
პროექტთა	 იდენტიფიცირების	 წყაროც:	
თუ	 წყაროდ	 დასახელდება	 საქართველოს	
გადამცემი	ქსელის	განვითარების	ათწლიანი	
გეგმა,	 მასში	 უნდა	 აისახოს	 პროექტთა	
ექსპლუატაციის	 დაწყების	 დაგეგმილი	
ვადები.

მზის	 ელექტროსადგურების	 შემთხვევაშიც	
არ	 არის	 აღწერილი,	 კონკრეტულად	 რომელ	
ღონისძიებებს	 განახორციელებს	 უშუალოდ	
სახელმწიფო.	 ეს	 გაართულებს	 აქტივობაზე	
მონიტორინგს	 და,	 მთლიანობაში,	 სახელ-
მწიფო	ნაბიჯების	ეფექტიანობის	შეფასებას	
კლიმატის	ცვლილების	მიმართულებით.	

ზემოთ	 ჩამოთვლილი	 რეკომენდაციების	
გათვალისწინების	 შემდგომ,	 აღნიშნული	
აქტივობა/ღონისძიება	უნდა	აისახოს	NECP-ის	
დეკარბონიზაციის	განზომილებაში,	კერძოდ,	
განახლებადი	ენერგიის	ნაწილში.	

 1.1.3.ჰიდროელექტროსადგურებისტექ
ნიკური და პროცედურული მხარდაჭერის
სამუშაოები

ქარისა	 და	 მზის	 ელექტროსადგურების	
პროექტებისგან	 განსხვავებით,	 სტრატეგიის	
დოკუმენტში	 აისახა	 მხოლოდ	 13	 მეგავატზე	
მძლავრი	 პროექტები,	 რომელთა	 განხორ-
ციელებაც	დაგეგმილია	2023	წლამდე.	

პირველ	 რიგში,	 დასაზუსტებელია,	 რა-
ტომ	 გამოიყო	 აღნიშნული	 პროექტები:	
თუ	 ეს	 გამომდინარეობს	 მცირე	 სიმძ-
ლავრის	 ელექტროსადგურის	 განსაზღვ	რე-
ბიდან,	 რომელიც	 დადგენილია	 ელექტრო-
ენერგეტიკისა	 და	 ბუნებრივი	 გაზის	 შესახებ	
კანონით,	 საჭიროა	 ამის	 კორექტირება	 ენერ-
გეტიკისა	 და	 წყალმომარაგების	 კანონის	
შესაბამისად	 (2019),	 რომლის	 თანახმადაც,		
მცირე	 სიმძლავრის	 ელექტროსადგურის	
საპროექტო	 სიმძლავრე	 არ	 აღემატება	 15	
მეგავატს.	

კლიმატის	 ცვლილების	 სტრატეგიის	 დოკუ-
მენტი	ითვალისწინებს	ჰიდროელექტროსად-
გურთა	 9	 პროექტს,	 რომელთა	 ჯამური	
დად	გმული	 სიმძლავრე	 326.79	 მეგავატს	
შეად	გენს.	იგივე	პროექტებია	ასახული	სამოქ-

მედო	გეგმაშიც.	

ჩამოთვლილ	პროექტთა	ნაწილი,	დასახელე-
ბითა	 და	 დადგმული	 სიმძლავრით,	 ჰგავს	
უახლოეს	წარსულში	ექსპლუატაციაში	შესულ	
პროექტებს:	 კირნათი	 ჰესი	-	 27.47	 მეგავატი	
(2018	 წელი);	 მესტიაჭალა	 -	 1–20	 მეგავატი	
(2019	 წელი);	ოლდ	ენერჯი	-	 21.39	მეგავატი,	
რომელიც,	თავის	 მხრივ,	 ახლოსაა	 სტორი	 1	
ჰესის	პროექტის	მონაცემებთან	(2018).

რაც	 შეეხება	 გადამცემი	 ქსელის	 განვითა-
რების	 ათწლიან	 გეგმას,	 ის	 ყველაზე	
დეტა	ლურად	 აღწერს	 ჰიდროელექტრო-
სად	გურ	თა	 პროექტებს.	 	 მზისა	 და	 ქარის	
ელექტრო	სადგურებისგან	 განსხვავებით,	 ამ	
პროექტებს	 განსაზღვრული	 აქვთ	 ექსპლუ-
ატაციაში	 გაშვების	 სავარაუდო	 თარიღი,	
ასევე	კატეგორია	-	მიმდინარეობის	სტატუსის	
დასადგენად	 (კატეგორია	 1	 -	 პროექტები	
მშენებლობის	 ეტაპზე;	 კატეგორია	 2	 -	
პროექტები	 ლიცენზირების	 ეტაპზე;	 და	
კატეგორია	 3	 -	 სამომავლო	 პროექტები).	
საქართველოს	 გადამცემი	 ქსელის	 განვითა-
რების	 ათწლიანი	 გეგმა	 (2020)	 ითვალის-
წინებს	 ჰიდროელექტროსადგურთა	 109	
პრო	ექტს,	 3,545	 მეგავატი	 დადგმული	 სიმ-
ძლავრით,	და	2023	წლის	ბოლომდე	გეგმაშია	
88	ჰესის	ექსპლუატაციის	დაწყება.	

კლიმატის	 ცვლილების	 სტრატეგიის	 დოკუ-
მენტი,	სამოქმედო	გეგმისგან	განსხვავებით,	
უნდა	 მოიცავდეს	 2030	 წლამდე	 დაგეგმილ	
ჰიდროელექტროსადგურთა	ყველა	პროექტს,	
განურჩევლად	 დადგმული	 სიმძლავრისა.	
მნიშვნელოვანია,	 კლიმატის	 ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმაში	აისახოს	ის	პროექტებიც,	
რომლებსაც	 ითვალისწინებს	 საქართველოს	
გადამცემი	ქსელის	განვითარების	ათწლიანი	
გეგმა	 2023	 წლამდე.	 ასევე	 სასურველია,	
ჰიდროელექტროსადგურების	 მსგავსად,	 ალ-
ტერნა	ტიული	 ენერგიის	 პროექტებსაც	 (მზე,	
ქარი,	 ბიომასა)	 მიენიჭოს	 კატეგორია	 და	
გაიწეროს	 მათი	 ექსპლუატაციის	 დაწყების	
სავარაუდო	ვადები.	

ზემოთ	 ჩამოთვლილ	რეკომენდაციათა	 გათ-
ვა	ლისწინების	 შემდგომ,	 აღნიშნული	 აქტი-
ვობა/ღონისძიება	 უნდა	 აისახოს	 NECP-ის	
დეკარ	ბონიზაციის	განზომილებაში,	კერძოდ,	
განახლებადი	ენერგიის	ნაწილში.	

შპს	 გარდაბნის	 თბოელექტროსადგური	 -	 საწარმოს	 საქმიანობის	 თვიური	 ანგარიში:	 http://www.gtpp.
ge/?view=accounts	

ელექტროენერგიის	ბალანსი	2020	წლისათვის.

12

13



კლიმატის ცვლილების საკითხთა ინტეგრაცია 
სექტორული განვითარების პოლიტიკაში

26

#EU4Climate

საქართველოს	 გადამცემი	 ქსელის	 განვი-
თარების	 ათწლიანი	 გეგმა	 2023	 წლისთვის	
ითვა	ლისწინებს	 250	 მეგა	ვა	ტი	 სიმძლა	ვრის	
კომბინირებული	 ციკლის	 თბოელექტროსა-
დ	გურის	 მშენებლობა	ს.	 პროექტი	 ა	სა	ხულია		
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სტრა	ტეგია	ში	 და		
ა	ქტივობის	 სა	ხით	 წა	რმოდგენილია		 სა-
მოქმედო	 გეგმა	შიც.	 1.2.1	 ა	ქტივობის	 ფა-
რგლებში	პა	რტნიორ	უწყება	დ	მითითებულია		
სს	 სა	ქა	რთველოს	 ნა	ვთობისა		 და		 გა-
ზის	 კორპორა	ცია	,	 რომელიც	 ა	სევე	 წა	რ-
მოდგენილია		 ძირითა	დ	 და	ფინა	ნსების	 წყა-
როდ,	 332	 მლნ	ლა	რით	 (მთლია	ნი	 ა	მოცა	ნის	
ბიუჯეტის	62.5%).	

ა	ქვე	უნდა		ა	ღინიშნოს,	რომ	1.2.1	ა	ქტივობით	
ა	სევე	 გა	თვა	ლისწინებულია	:	 თბო	ელექ-
ტრო	სა	დგურებში	 სა	შუა	ლო	 ეფექტია	ნო	ბის	
გა	უმჯობესება		 50%-ზე	 მეტა	დ;	 	 თბო	ელექ-
ტ	როსა	დგურებზე	 ტექნიკური	 სა	მუშა		ოების	
ჩა	ტა	რება	;	 გა	და	მცემ	 სისტემა	თა		 ეროვნული	
ინფრა	სტრუქტურის	 გა	ძლიერება	;	 ა	ხა	ლი	
კომბინირებული	 ციკლის	 თბოსა	დგურთა		
ა	ხა	ლი	 ტექნოლოგიებით	 ა	ღჭურვა		 მა	თი	
ენერგოეფექტურობის	გა	სა	ორმა	გებლა	დ.			

ა	მჟა	მა	დ	სს	სა	ქა	რთველოს	ნა	ვთობისა		და		გა-
ზის	 კორპორა	ცია		 ფლობს	 	 კომბინირებული	
ციკლის	ორ	თბოელექტროსა	დგურს	-	გა	რდა-
ბა	ნი	 1(231.2	 მეგა	ვა	ტის	და	დგმული	სიმძლა-
ვრის	სა	დგური	ექსპლუა	ტა	ცია	ში	შევიდა		2015	
წელს	 და		 მისი	 ეფექტია	ნობის	 მა	ჩვენებელი	
ა	ღემა	ტება		 	 50%-ს)12	 	 და		 გა	რდა	ბა	ნი	 2	 (ექს-
პლუატა	ცია	ში	 შევიდა		 2020	 წელს	 და		 მისი	
ეფექტია	ნობის	 მა	ჩვენებელი	 ა	სევე	 ა	ღემა	-
ტება	50%-ს).13  ა	ქედა	ნ	გა	მომდინა	რე,	სს	სა	ქა-
რთველოს	ნა	ვთობისა		და		გა	ზის	კორპორა	ციის	
სა	კუთრება	ში	ა	რსებულ	და		უა	ხლოეს	მომა	ვა-
ლში	მა	თ	მიერ	ა	სა	შენებელ	თბოელექტროსა-
დგურებზე	 (სა	და	ც,	 პროექტის	 მიხედვით,	
ნა	ვა	რა	უდევია		 57%-ია	ნი	 ეფექტია	ნობა	14)	
ა	რ	 იკვეთება		 ეფექ	ტია	ნობის	 ა	სა	მა	ღლებელ	
ღონისძიება	თა		 ჩა	ტა		რების	 სა	ჭიროება		 2030	
წლა	მდე.	

ამოცანა	 ასევე	 ითვალისწინებს	 ტექნიკურ	
სამუშაოებს	 თბოელექტროსადგურებზე	 და		
გადამცემი	 სისტემის	 ეროვნული	 ინფრას-
ტრუქტურის	გაძლიერებას.	ეს	აქტივობები	არ	
არის	დეტალურად	აღწერილი	და	სტრატეგია	
არ	 შეიცავს	 ინფორმაციას,	 თუ	 რა	 კავშირი	
აქვს	 მათ	 კლიმატის	 ცვლილებასთან	 ამ	
კონკრეტული	 აქტივობის	 ფარგლებში.	 კერ-
ძოდ,	 გადამცემი	 სისტემის	 ეროვნული	
ინფრას	ტრუქტურის	გაძლიერება	თავისი	არ-

სით	 პირდაპირ	 არ	 უკავშირდება	 1.2.	 ამოცა-
ნის	 მიზნებს.	 ის	 უფრო	 ახლოს	 არის	 	 1.3.	
ამოცანის	 („საქართველოს	გადამცემ	ქსელში	
განახლებადი	 ენერგიის	 ინტეგრაციის	
შესაძლებლობების	 გაძლიერება“)	 მიზნებ-
თან.	

საქართველოს	 გადამცემი	 ქსელის	 განვითა-
რების	 ათწლიანი	 გეგმა	 ითვალისწინებს	 კი-
დევ	ერთი	250-მეგავატიანი	კომბინირებული	
ციკ	ლის	 თბოელექტროსადგურის	 მშენებ-
ლო	ბას	 2025	 წლისთვის.	 მართებულია,	 ეს	
პროექტი	 აისახოს	 კლიმატის	 ცვლილების	
სტრატეგიაშიც,	 რადგან	 სტრატეგია	 ითვა-
ლის	წინებს	 ყველა	ღონისძიებას	 2030	 წლამ-
დე.	

სს	 სა		ქა		რთვე	ლო	ს	 ნა		ვთო	ბი	სა			 და			 გა		ზი	ს	 კო-
რპო	რა		ცი	ი	ს	 მფლო	ბე	ლო	ბა		ში		 ა		რსე	ბუ		ლი		
თბო	ე	ლე	ქტრო	სა		დგუ		რე	ბი	ს	 გა		რდა		,	 ა		მჟა		მა-
	დ	 სა		ქა		რთვე	ლო	ში		 ო	პე	რი	რე	ბს	 კი	დე	ვ	 სა		მი		
თბო	ე	ლე	ქტრო	სა		დგუ		რი	:	 გა		რდა		ბნი	ს	 300-მე-
გა		ვა			ტი	ა		ნი		 მე	-9	 ე	ნე	რგო	ბლო	კი		 (შპს	 მტკვა		რი		
ე	ნე	რგი	ა		);	 270-მე	გა		ვა		ტი	ა		ნი		თბი	ლ	ს	რე	სი		 (შპს	
სა		ქა		რთვე	ლო	ს	 სა		ე	რთა			შო	რი			სო		 ე	ნე	რგე	ტი-
კუ		ლი		 კო	რპო	რა		ცი	ა		)	 და			 110-მე	გა		ვა		ტი	ა		ნი		 ა		ი-
რტუ		რბი	ნა			(შპს	ჯი		ფა			უ		ე	რი	),	რო	მლე	ბი	ც	კე	რძო		
სა		კუ		თ	რე		ბა			ში	ა		.	 ე	ლე	ქტრო	ე	ნე	რგი	ი	ს	 ბა		ლა	-
ნ	სი	ს	 მო	ნა		ცე	მთა			 თა		ნა		ხმა		დ,	 ო	რი		 თბო	ე		ლე-
ქტრო	სა		დგუ		რი	ს	 შე	მთხვე	ვა		ში		 სა		შუ		ა			ლო		 ე	ფე-
ქტი	ა		ნო	ბა			 სი	სტე	მა		ტუ		რა		დ	 50%-ზე		 და		ბ	ა		ლი	ა		.	
თბო	სა		დგუ		რე	ბი	ს	მფლო	ბე	ლი		ე	ს	კო	მპა		ნი	ე	ბი		
სა		მო	ქმე	დო		 გე	გმა		ში		 ა		რ	 ა		რი	ა		ნ	 წა		რმო	დგე	ნი-
ლნი		პა		რტნი	ო	რ	უ		წყე		ბე	ბა		დ.	ა		ქე	და		ნ	გა		მო	მდი-
ნა		რე	,	შე	ი	ძლე	ბა			ვი	ვა			რა		უ		დო	თ,	რო	მ	ა		მ	სა		მ	კო-
მპა		ნი	ა		სა			და			მა		თ	მფლო	ბე	ლო	ბა		ში		ა		რსე	ბუ		ლ	
თბო	სა		დგუ		რე	ბში		 ა		რ	 ა		რი	ს	 და		გე	გმი	ლი		 1.2.	
ა		მო	ცა		ნი	თ	გა		თვა			ლი	სწი	ნე	ბუ		ლი		ღო	ნი	სძი	ე	ბე-
ბი	.	

ა	ქვე	 ა	ღსა	ნიშნა	ვია	,	 რომ	 თბოელექტროსა-
დ	გუ	რებში	 ენერგოეფექტუ	რობის	 ღონისძი-
ება		თა		 გა	ნმა	რტების	 თა	ნა	ხმა	დ,	 NECP-ის	
სა	მუ		შა	ო	 დოკუ	მენტი	 ითვა	ლისწინებს	 ორი	
ა	ხა	ლი	 თბოელექტროსა	დგუ	რის	 მშე	ნებ	-
ლობა	ს	 (ჯა	მში,	 500	 მეგა	ვა	ტი	 და	დ	გმუ	ლი	
სიმძლა	ვრით).	 ა	მ	 ა	ქტი	ვო	ბის	 ფა	რგლებში	
და	გეგმილია		 ძვე	ლი	 თბოელექტროსა-
დგუ	რების	 ექსპლუ	ა	ტა		ციიდა	ნ	 	გა	ყვა	ნა	,	 ა	ნ	
მა	თი	 ა	რა	პრიორიტეტუ	ლა	დ	 გა	ნ		სზღვრა		
დისპეტჩერიზა	ციის	დროს	(გეგმის	თა	ნა	ხმა	დ,	
გა	რდა	ბა	ნი	3-4	ექსპლუ	ა		ტა	ციიდა	ნ	უ	ნდა		გა	სუ-
ლიყო	 2020	 წელს,	 ხოლო	 მტკვა	რი	 ენერგია		
-	 2025	 წელს).	 შესა	ბა	მისა	დ,	 ენერგოეფექტუ-
რობის	 ღონისძიებები	 ა	რ	 ითვა	ლისწინებს	

272	 მეგავატი	 სიმძლავრის	 კომბინირებული	 ციკლის	თბოელექტროსადგურის	 (CCTPP)	 მშენებლობისა	და	
ოპერირების	პროექტის	სკოპინგის	ანგარიში:	https://mepa.gov.ge/Ge/Files/Download/38815	
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ამოცანა 1.3. საქართველოს გადამცემ ქსელში განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციის
შესაძლებლობებისგაძლიერება

რეგიო	ნუ	ლ	ელექტრო	ენერგეტიკუ	ლ	სისტემა-
თა		 ერთმა	ნეთთა	ნ	და	კა	ვშირება		 ქსელის	 მო-
ქნილო	ბის	ზრდის	ერთ-ერთი	ინსტრუ	მენტია	.	
სა	ქა	რთველო	ს	 ელექტრო	ენერგეტიკუ	ლი	
ქსელის	ა	თწლია	ნი	გეგმით	გა	თვა	ლისწინებუ-
ლია		 ყველა		 მეზო	ბელ	 ქვეყა	ნა	სთა	ნ	 და	მა	კა-
ვშირებელი	ქსელის	გა	ძლიერება	,	რა	ც	ა	სა	ხუ-
ლია		NECP-ის	ენერგეტიკუ	ლი	უ	სა	ფრთხო	ების	
ნა	წილშიც.	რა	ც	შეეხება		მო	თხო	ვნის	მა	რთვა	ს,	
ეს	ინსტრუ	მენტი	ჯერ	კიდევ	ა	სა	თვისებელია		
და	,	ა	მ	მიმა	რთუ	ლებით,	NECP-ის	უ	სა	ფრთხო-
ების	 ნა	წილი	 ითვა	ლისწინებს	 შესა	ბა	მის	
ა	ქტივო	ბებს/ღო	ნისძიებებს.	 1.3.	 ა	მო	ცა	ნა	ში	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	მო	ქმედო		 გეგმის	
შესა	ბა	მის	 ა	ქტივო	ბა	სთა	ნ	 მიმა	რთებით	 მკა-
ფიო	დ	 ა	რის	 ა	ღწერილი	 რო	გო	რც	 მიზა	ნი,	
ა	სევე	 ა	ქტივო	ბის	 შედეგის	 ინდიკა	ტო	რები,	
პა	რტნიო	რი	უ	წყება		და		და	ფინა	ნსების	წყა	რო-
ები.		

რეკო	მენდებუ	ლია	,	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	
სტრა	ტეგიის	 დო	კუ	მენტში	 ა	ისა	ხო	ს,	 თუ		 რა		
გა	ვლენა	ს	იქო	ნიებს	ა	მ	ა	მო	ცა	ნის	შესრუ	ლება		
სა	თბუ	რის	 ა	ირების	 ემისია	თა		 შემცირება	ზე,	
რა	დგა	ნ	 სა	ქა	რთველო	ს	 ერო	ვნუ	ლ	 დო	ნეზე	
გა	ნსა	ზღვრუ	ლი	წვლილის	გა	ნა	ხლებუ	ლ	დო-

კუ	მენტში	 ენერგიის	 გენერა	ცია		 და		 გა	და	ცემა		
სექტო	რუ	ლი	პრიო	რიტეტია	.	

ელექტრო	ენერგეტიკუ	ლი	ქსელის	ა	თწლია	ნი	
გეგმა	15,	თა	ვის	მხრივ,	ცა	ლკე	ქვეთა	ვს	მო	იცა-
ვს	 სა	მო	მა	ვლო		 ხედვებსა		 და		 გა	მო	წვევებზე,	
მა	თ	შო	რის,	იმ	და	ბრკო	ლებებზე,	რო	მლებსა	ც	
ენერგეტიკუ	ლ	 სისტემა	ს	 უ	ქმნის	 კლიმა	ტის	
ცვლილება	.	 ა	მ	ნა	წილში	ყუ	რა	დღება		ეთმო	ბა		
ენერგიის	 გენერა	ციისა		და		 მისი	 მო	ხმა	რების	
ზრდის	პრო	გნო	ზებს,	კლიმა	ტის	ცვლილებით	
გა	მო	წვეუ	ლი	 პირდა	პირი	 რისკები	 კი,	 რო-
მლებმა	ც	 შეიძლება		 გა	ვლენა		 იქო	ნიო	ს	 უ	შუ	ა-
ლო	დ	 ელექტრო	ენერგიის	 გა	და	მცემ	 ინფრა-
სტრუ	ქტუ	რა	ზე,	ა	რ	ა	რის	გა	თვა	ლისწინებუ	ლი.	
სა	ხელმწიფო		 ელექტრო	სისტემა	მ	 კო-
მპლექსუ	რა	დ	 უ	ნდა		 გა	მო	იკვლიო	ს	 ქსელის	
მედეგო	ბა		 კლიმა	ტისა	დმი,	 გა	მო	ა	ვლინო	ს	
ელექტრო	ენერგიის	 გა	და	მცემი	 ინფრა	სტრუ-
ქტუ	რის	 შესა	ძლო		 გა	მო	წვევები	 და		 გა	ნსა-
ზღვრო	ს	 სა	ა	და	პტა	ციო		 ღო	ნისძიებები,	 რო-
მლებსა	ც	 შეუ	ძლია	,	 შეა	მცირო	ს	 კლიმა	ტის	
ცვლილების	 გა	ვლენა		 ქსელის	 ფუ	ნქციო-
ნირება	ზე.	 ეს	 ღო	ნისძიებები	 უ	ნდა		 ა	ისა	ხო	ს	
NECP-ის	შესა	ბა	მის	ქვეთა	ვებში	-	ძირითა	და	დ,	
ენერგეტიკუ	ლი	უ	სა	ფრთხო	ების	ნა	წილში.	

საქართველოს	სახელმწიფო	ელექტროსისტემა:	გადამცემი	ქსელის	განვითარების	
ათწლიანი	გეგმა	(2021-2031).
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ძველ	თბოსა	დგუ	რებში	 რა	იმე	 სა	ხის	 სა	მუ	შა-
ოების	 ჩა	ტა	რება	ს,	 ენერგოეფექტუ	რობის	 სა-
მიზნეები	კი	მიიღწევა		ა	ხა	ლი	ტექნოლოგიის	
კომბინირებუ	ლი	 ციკლის	 თბოელექტროსა-
დგუ	რთა		 გა	ნვითა	რებით,	 რომლებიც	
იმა	ვე	 მოცუ	ლობის	 გა	ზით	 უ	ფრო	 მეტ	
ელექტროენერგია	ს	 გა	მომუ	შა	ვებს,	 ვიდრე	
ძველი	თბოელექტროსა	დგუ	რები.	

აღსანიშნავია,	 რომ	 გადამცემი	 ქსელის	
განვითარების	ათწლიანი	გეგმის	2018	წლის	
ვერსიით,	 გარდაბანი	 3-4	 ექსპლუატაციიდან	
უნდა	 გასულიყო	 2019	 წელს,	 ხოლო	 მტკვა-
რი	 ენერგია	 (გარდაბანი	 9)	 -	 2021	 წელს.	
თუმცა	 განახლებულ	 ვერსიებში	 (2020	
წლი	დან)	 არ	 არის	 წარმოდგენილი	 ძველ	
თბოელექტროსადგურთა	 ექსპლუატაციიდან	
გაყვანის	ზუსტი	თარიღები.	

1.2.	 ა	მოცა	ნის	 სა	მიზნეების	 მისა	ღწევა	დ,	
რეკომენდებულია		 სა	მოქმედო	 გეგმის	 ა	ქტი-
ვობა	თა		ორა	დ	და	ყოფა	:	ა	ქტივობა		1.2.1.	უნდა		
შესწორდეს	 და		 ჩა	ნა	ცვლდეს	 ა	რა	ეფექტია	ნ	
და		 მოძველებულ	 ტექნოლოგია	ზე	 მომუშა	ვე	
თბოელექტროსა	დგურთა		 ექსპლუა	ტა	ციიდა	ნ	

გა	ყვა	ნით;	 დოკუმენტს	 უნდა		 და	ემა	ტოს	
ა	ქტივობა		1.2.2.,	რომელიც	გა	ითვა	ლისწინებს	
კომბინირებულ	 ციკლზე	 მომუშა	ვე	 ა	ხა	ლი	
თბოელექტროსა	დგურების	 მშენებლობა	ს.	
ეს	ხელს	შეუწყობს	1.2.	 ა	მოცა	ნის	სა	მიზნეთა		
მკა	ფიოდ	 ფორმულირება	ს,	 შესა	ბა	მის	 პა-
რტნიორ	 უწყება	თა		 გა	ნსა	ზღვრა	ს	 და		 ა	მ	
ა	ქტივობის	შედეგების	და	გეგმვა	-მიღება	ს.	

1.1.	 ა	ქტივობის	 მგა	ვსა	დ,	 რეკომენდებულია	,	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სტრა	ტეგიის	 დო-
კუ	მენტში	 ა	ისა	ხოს,	 თუ	 რა		 გა	ვლენა	ს	
იქო		ნიებს	 1.2.	 ა	ქტივობის	 შესრულება		
სა	თბურის	 ა	ირების	 ემისია	თა		 შემცირება-
ზე.	 ეს	 მნიშვნელოვა	ნია		 NDC-ის	 გა	ნა	ხ-
ლე	ბული	 დოკუმენტის	 შესრულება	ზე	
მონიტორინგისთვისა	ც.	 ა	მჟა	მა	დ,	 კლიმა-
ტის	ცვლილების	სტრა	ტეგიის	N	5	და	ნა	რთი	
(სტრა	ტეგიის	 ძირითა	დი	 ინტერვენციების	
გა	ვლენა		 ემისიების	 შემცირება	ზე	 2030	
წლისთვის)	 თბოელექტროსა	დგურთა		 მიმა-
რთულებით	 ითვა	ლისწინებს	 ინტერვენციის	
პირდა	პირ	 ეფექტს	 	-	 ემისიების	 შემცირება	ს	
423	კტ	CO2	ეკვ.	მოცულობით.		
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ა	მ	 დო	კუმენტში	 ა	ღწერილია		 გა	ნა	ხლება-
დი	 ენერგიის	 მო	ხმა	რების	 წა	მა	ხა	ლისებელი		
ყველა		 პო	ლიტიკის	 დო	კუმენტი	 და		 მიმო-
ხილულია		 შესა	ბა	მისი	 ღო	ნისძიებები.	 ეს	
ღო	ნისძიებები	 და	ყო	ფილია		 შემდეგი	 მიმა-
რთულებების	მიხედვით:		

	 „გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 მო	ხმა	რების	
წა	მა	ხა	ლისებელი	 პო	ლიტიკის	 ყველა		 დო-
კუმენტისა		და		ღო	ნისძიების	მიმო	ხილვა	;

	 ევრო	კო	მისიის	 2009/28	 დირექტივის	
მე-13,	მე-14,	მე-16	და		მე-17-21	მუხლებში	გა-
წერილი	 მო	თხო	ვნების	 შესა	სრულებლა	დ	
ა	უცილებელი	კო	ნკრეტული	ღო	ნისძიებები;	

	 ელექტრო	ენერგეტიკა	ში	 გა	ნა	ხლება-
დი	 ენერგიის	 გა	მო	ყენების	 ა	და	პტირებული	
სქემების	და	ნერგვის	ხელშეწყო	ბა	;

	 ევრო	კა	ვშირის	 წევრი	 სა	ხელმწიფო	ს	
ა	ნ	 წევრ-სა	ხელმწიფო	თა		 ჯგუფის	 მიერ	 	 	 გა-
ნა	ხ	ლება	დი	 ენერგიის	 გა	მო	ყენების	 ა	და	პ-
ტირებული	სქემების	და	ნერგვის	ხელშეწყო	ბა		
გა	თბო	ბისა		და		გა	გრილების	სისტემებში;

	 ევრო	კა	ვშირის	 წევრი	 სა	ხელმწიფო	ს	
ა	ნ	 წევრ-სა	ხელმწიფო	თა		 ჯგუფის	 მიერ	 	 გა-
ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 გა	მო	ყენების	 ა	და	პ-
ტირებული	სქემების	და	ნერგვის	ხელშეწყო	ბა		
ტრა	ნსპო	რტის	სექტო	რში;

	 ბიო	მა	სიდა	ნ	 ენერგიის	 მისა	ღება	დ	 კო	ნ-
კრეტული	ღო	ნისძიებების	ხელშეწყო	ბა	;

	 წევრ-სა	ხელმწიფო	თა		 შო	რის	 სტა	ტის-

ტიკური	მო	ნა	ცემების		გა	და	ცემის	და	გეგმილი	
გა	მო	ყენება		 	 და		 სხვა		 წევრ-სა	ხელმწიფო-
ებთა	ნ	 ა	ნ	 მესა	მე	 ქვეყნებთა	ნ	 ერთო	ბლივ	
პრო	ექტებში	და	გეგმილი	მო	ნა	წილეო	ბა	“.

სხვა		პო	ლიტიკური	დო	კუმენტების	მსგა	ვსა	დ,	
გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 ერო	ვნული	 სა	მო	ქ-
მედო		 გეგმა		 ა	ნგა	რიშში	 გა	ა	ნა	ლიზდა		 ერო-
ვნულ	 დო	ნეზე	 გა	ნსა	ზღვრული	 წვლილის	
(NDC)	 გა	ნა	ხლებულ	დო	კუმენტზე	 და	ყრდნო-
ბით.	 შესა	ბა	მისა	დ,	 მა	სში	 მიმო	ხილულია		 ის	
ღო	ნისძიებები,	 რო	მლებიც	 პირდა	პირ	 უკა-
ვ	შირდება		 ენერგიის	 გენერა	ციისა		 და		 გა	და-
ცემის	 ქვესექტო	რს.	 ვინა	იდა	ნ	 ა	ღნიშნული	
სა	მო	ქმედო		 გეგმა		 და	მტკიცდა		 2019	 წელს,	
წლის	 ბო	ლო	ს	 კი	 მნიშვნელო	ვნა	დ	 შეიცვა	ლა		
ენერგეტიკული	 სექტო	რის	 სა	კა	ნო	ნმდებლო		
ჩა	რჩო		(ძა	ლა	ში	შევიდა		ხუთი	კა	ნო	ნი,	შესა	ბა-
მისი	კა	ნო	ნქვემდება	რე	ა	ქტებით),	სა	ჭირო		გა-
ხდა		მთლია	ნი	სა	მო	ქმედო		გეგმის	გა	და	ხედვა		
და		ცვლილება	თა		პრო	ექტის	მო	მზა	დება	,	რო-
მლებიც	შესა	ბა	მისა	დ	ა	ისა	ხება		ენერგეტიკისა		
და		 კლიმა	ტის	 ერო	ვნული	 ინტეგრირებული		
გეგმის	დეკა	რბო	ნიზა	ციის	ნა	წილში,	კერძო	დ,	
ქვეთა	ვში	 გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგეტიკის	 შესა-
ხებ.	

ვინა	იდა	ნ	 	 NECP-ის	 დო	კუმენტის	 შედგენა		
რეგუ	ლირდება		ევრო	კა	ვშირის	მო	თხო	ვნებით,	
სა	ქა	რთველო	,	 რო	გო	რც	 ენერგეტიკული	 გა-
ერთია	ნების	 წევრი,	 ვა	ლდებულია	,	 გა	ითვა-
ლისწინო	ს	 ეს	 მო	თხო	ვნები.	 ა	ნგა	რიშის	
შემუშა	ვებისა	ს	 ხელმისა	წვდო	მი	 იყო		 გეგმის	

3.2.3. საქართველოსგანახლებადიენერგიის
ეროვნულისამოქმედოგეგმა

ამოცანა1.4.ენერგეტიკისსფეროშიახალიპოლიტიკისდოკუმენტებისადაკანონმდებლო
ბისშემუშავება

კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სტრა	ტეგია	ში	 ნა-
ხსენებია		 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა	ტის	 ერო-
ვნუ	ლი	 ინტეგრირებუ	ლი	 გეგმა		 (NECP)	-	 რო-
გო	რც	 ა	მ	 სექტო	რის	 სტრა	ტეგიუ	ლი	 ხედვა		
2020-2030	 წლებისა	თვის.	 დო	კუ	მენტში	 ა	სევე	
ა	ღნიშნუ	ლია	,	 რო	მ	 ინტეგრირებუ	ლი	 გეგმა		
უ	ნდა		შეესა	ბა	მებო	დეს	ერო	ვნუ	ლ	დო	ნეზე	გა-
ნსა	ზღვრუ	ლი	 წვლილის	 დო	კუ	მენტს,	 ა	სევე,	
თა	ვა	დ	კლიმა	ტის	ცვლილების	სტრა	ტეგია	სა		
და		სა	მო	ქმედო		გეგმა	ს.	

სა	მო	ქმედო		 გეგმა	ში	 ა	მ	 ა	მო	ცა	ნის	 1.4.1	
ა	ქტივო	ბის	 შედეგის	 ინდიკა	ტო	რა	დ	 შერჩეუ-
ლია		 სტრა	ტეგიის	 დო	კუ	მენტი,	 თუ	მცა		 ა	რ	
ა	რის	 ნა	ხსენები	 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა-

ტის	ინტეგრირებუ	ლი	ერო	ვნუ	ლი	გეგმა	.	ა	მა-
ნ	 შეიძლება		 წა	რმო	შვა	ს	 მო	ლო	დინი,	 რო	მ	
ენერგეტიკუ	ლი	 სექტო	რის	 სტრა	ტეგიის	
დო	კუ	მენტი	 ცა	ლკე	 შემუ	შა	ვდება	,	 რა	ც	 ა	რა-
სწო	რია	,	 რა	დგა	ნ	 ენერგეტიკუ	ლი	 გა	ერთია-
ნების	 მინისტრთა		 სა	ბჭო	ს	 რეკო	მენდა	ციით,	
ენერგეტიკის	 სექტო	რში	 სტრა	ტეგიუ	ლი	 დო-
კუ	მენტია		 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა	ტის	 ერო-
ვნუ	ლი	 ინტეგრირებუ	ლი	 	 გეგმა	.	 შედეგა	დ,	
რეკო	მენდებუ	ლია	,	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	
სა	მო	ქმედო		გეგმის	1.4.1	ა	ქტივო	ბის	შედეგის	
ინდიკა	ტო	რა	დ	გა	ნისა	ზღვრო	ს	ენერგეტიკისა		
და		 კლიმა	ტის	 ერო	ვნუ	ლი	 ინტეგრირებუ	ლი		
გეგმის	და	მტკიცება	.
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NECP-ის	 ამჟამინდელი	 სამუშაო	 ვერსია	
არ	 მოიცავს	 კონკრეტულ	 და	 დეტალურ	
წამახალისებელ	აქტივობებს/ღონისძიებებს.	
შესაძლებელია,	 ისინი	 დაზუსტდეს	 გეგმის	
შემუშავების	შემდგომ	ეტაპზე.	

განახლებადი	 ენერგიის	 ეროვნული	 სამოქ-
მედო	გეგმის	3.1.	ქვეთავში	გაანალიზებულია	
პოლიტიკური	 და	 საკანონმდებლო	 ჩარჩო.	
ვინაიდან	 აღნიშნული	 სამოქმედო	 გეგმა	
დამტკიცდა	 2019	 წელს,	 წლის	 ბოლოს	 კი	
მნიშვნელოვნად	 შეიცვალა	 ამ	 სექტორის	
საკანონმდებლო	 ჩარჩო	 (ძალაში	 შევიდა	
ხუთი	 კანონი,	 შესაბამისი	 კანონქვემდებარე	
აქტებით),	საჭირო	გახდა	მთლიანი	ქვეთავის	
გადახედვა	 და	 შესაბამისი	 ცვლილებების	
ასახვა.	 ძალაში	 შესული	 საკანონმდებლო	
აქტების	 გარდა,	 მართებული	 იქნება	 ამ	
ქვეთავში	 აღიწეროს	 ის	 კანონქვემდებარე	
აქტებიც,	 რომელთა	 შემუშავებაც	 ახლა	
მიმდინარეობს,	 ან/და	 დაგეგმილია	
საქართველოს	 მიერ	 ნაკისრ	 საერთაშორისო	
ვალდებულებათა	 ფარ	გლებში.	 ეს	 საკითხი	
პოლიტიკის	 დოკუ	მენტთა	 შემუშავების	
აუცილებელი	 ნაწი	ლია	 და	 ხელს	 უწყობს	
მონიტორინგს	 აღებულ	 ვალდებულებათა	
შესრულებასა	 და	 კანონით	 განსაზღვრულ	
ცვლილებათა	 გატარებაზე	 (დამატებით,	
შეიძლება	გახ	დეს	მოკლევადიანი	სამოქმედო	
გეგ	მე	ბის	 შემუშავებისა	 და	 კოორდინაციის	
საფუძ	ველიც).	 აღნიშნული	 ცვლილების	
თანახმად,	 უნდა	 შესწორდეს	 კლიმატის	
ცვლილების	 სამოქმედო	გეგმის	 1.4	 ამოცანა	
და	მონი	ტორინგი	გაეწიოს	მის	შესრულებას.	

ამავე	 ქვეთავის	 ფარგლებში	 განხილუ-
ლია	 გათბობისა	 და	 გაგრილების	 ინფრას-

ტრუქტურის	განვითარებაც.	 სამოქმედო	გეგ-
მაში	 მითითებულია,	 რომ	 უნდა	 ჩატარდეს	
განახლებადი	 ენერგიის	 ადგილობრივ	 წყა-
როთა	 გამოყენების	 მიზანშეწონილობის	
კვლევა,	 თუმცა	 არ	 არის	 გაწერილი	 კონ-
კრეტული	 ღონისძიებები.	 NECP-ის	 სამუშაო	
ვერსია	 ითვალისწინებს	 მხოლოდ	 მზის	
ენერგიის	 გამოყენების	 წახალისებას	 (გათ-
ბობის	მიზნით).	

დაინტერესებულ	პირებსა	და	ექსპერტებთან	
კონსულტაციების	 დროს,	 ხაზი	 გაესვა	
გათბობის	 მიმართულებით	 არსებულ	 შესა-
ძლებლობებს.	 ეს	 ხელს	 შეუწყობს	 განახ-
ლებადი	 ენერგიის	 წილის	 ზრდას	 ენერგიის	
საბოლოო	მოხმარებაში	და	იმპორტირებული	
წიაღისეული	 რესურსის	 ჩანაცვლებას.	 კონ-
სულტაციებში	 აღინიშნა,	 რომ	 ბიომასას	
მნიშვნელოვანი	 პოტენციალი	 აქვს	 ამ	
კუთხით	 და	 არსებობს	 რიგი	 კვლევებიც	 ამ	
მიმართულებით,	მაგალითად:	

	 ტყისა	და	სოფლის	მეურნეობის	ნარჩენი	
ბიომასის	 ენერგეტიკული	 პოტენციალის	
კვლევა	საქართველოში;16 

	 ბიომასის	წარმოებისა	და	უტილიზაციის	
მიზანშეწონილობის	 დეტალური	 შესწავლა	
(ტექნიკურ-ეკონომიკური	 შეფასება)	 ქ.	 თბი-
ლისის	მუნიციპალიტეტისათვის;17 

	 ბიომასის	ჯაჭვის	შექმნა	თელავის	მუნი-
ციპალიტეტისთვის;18

	 სოფლის	მეურნეობის	ნარჩენების	დაწ			ვის	
პრაქტიკის	 ხარჯსარგებლიანობის	 ანალი-
ზი	 დედოფლისწყაროს	 მუნიციპალიტე	ტის-
თვის.19 

World	Experience	for	Georgia	(2014):	Assessment	of	Wood	and	Agricultural	Residue	Biomass	Energy	Potential	in	
Georgia.

ახალი	ტექნოლოგიების	ცენტრი	(2014):	ბიომასის	წარმოებისა	და	უტილიზაციის	მიზანშეწონილობის	
დეტალური	შესწავლა	(ტექნიკურ-ეკონომიკური	შეფასება)	ქ.	თბილისის	მუნიციპალიტეტისათვის.		

Irakli	Kobulia	(2019):	“On	Establishment	of	Biomass	Chain	for	Telavi	Municipality”.	

Vanja	Westerberg,	Luis	Costa	and	Giorgi	Ghambashidze	(2016):	Cost	Benefit	Analysis	of	Agricultural	Burning	Practic-
es	in	the	Dedoplistskaro	Municipality,	Georgia.

16

17

18

19

განახლებადიენერგიისმოხმარებისწამახალისებელიყველა
პოლიტიკისდოკუმენტისადაღონისძიებისმიმოხილვა

მხო	ლო	დ	სა	მუშა	ო		ვერსია	,	თუმცა		და	მა	ტებით	
ევრო	კა	ვშირის	წევრ	სა	ხელმწიფო	თა		NECP-ის	
დო	კუმენტებზე	და	ყრდნო	ბით,	შესა	ძლებელი	
გა	ხდა		გეგმის	სა	მო	მა	ვლო		სტრუქტურის	გა	ა-
ნა	ლიზება	.	 რო	გო	რც	 ზემო	თ	 ა	ღინიშნა	,	 გა	ნა-
ხლება	დი	 ენერგიის	 ერო	ვნული	 სა	მო	ქმედო		

გეგმა		 ა	რ	 გა	ნა	ხლდება	,	 თუმცა		 დო	კუმენტით	
გა	თვა	ლისწინებული	 სა	კითხები	 გა	ხდება		
NECP-ის	 ნა	წილი.	 შესა	ბა	მისა	დ,	 ა	მ	 ქვეთა	ვში	
წა	რმო	დგენილ	 რეკო	მენდა	ცია	თა		 გა	თვა-
ლისწინება		 	 პირდა	პირ	 შეიძლება		 NECP-ის	
დო	კუმენტის	შემუშა	ვებისა	ს.	
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გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 ეროვნული	 სა-
მოქმედო	გეგმის	3.3	ქვეთა	ვი	ა	და	პტირებულ	
სქემა	თა		 და	ნერგვის	 ნა	წილში	 ხა	ზს	 უსვამს,	
რომ	 ა	მ	 გეგმის	 და	მტკიცებისა	ს	 სა	ქა	რ-
თველოში	 ა	რ	 გა	მოიყენებოდა		 გა	ნა	ხლება	დი	
ენერგეტიკის	ხელშემწყობი	ღონისძიებები.	

ქვეთა	ვი	 უნდა		 შესწორდეს,	 ვინა	იდა	ნ	 2019	
წლის	ბოლოს	და	მტკიცდა		კა	ნონი	გა	ნა	ხლება-
დი	წყა	როებიდა	ნ	ენერგიის	წა	რმოებისა		და		გა-
მოყენების	 წა	ხა	ლისების	 შესა	ხებ,	 რომელიც	
ითვა	ლისწინებს	 ა	სეთი	 ენერგიის	 მხა	რდა-
ჭერის,	 წა	ხა	ლისებისა		 და		 გა	მოყენების	 სა	მა-
რთლებრივი	 სა	ფუძვლების	 შექმნა	ს.	 ა	სევე	
მისი	 მიზა	ნია	,	 და	ა	დგინოს	 გა	ნა	ხლება	დი	

წყა	როებიდა	ნ	 მიღებული	 ენერგიის	 სა	ერთო	
წილის	 ეროვნული	 სა	მიზნე	 მა	ჩვენებლები	
ენერგიის	 მთლია	ნ	 სა	ბოლოო	 მოხმა	რება-
სა		 და		 სა	ტრა	ნსპორტო	 მოხმა	რება	ში.	 21-ე	
მუხლის	გა	რდა	მა	ვა	ლი	დებულებები	მოიცა	ვს	
შესა	მუშა	ვებელი	 კა	ნონქვემდება	რე	 ა	ქტების	
ჩა	მონა	თვა	ლს	და		მა	თი	და	მტკიცების	ვა	დებს.	
ეს	 კა	ნონი	 მნიშნველოვა	ნი	 ინსტრუმენტია		
ენერგეტიკის	 სექტორში	 კლიმა	ტის	 ცვლი-
ლების	 სა	კით	ხთა		 ა	ქტუა	ლიზა	ციისა		თვის.	 
ა	მგვა			რა	დ,	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	მოქ	მე-
დო	 გეგმის	 1.1.	 ა	მოცა	ნის	 ნა	წილში	 წარ	მოდ-
გე	ნი	ლი	რეკომენდა	ციები	მა	რთებულია		გა	ნა-
ხლება	დი	 ენერგიის	 ეროვნული	 სა	მოქ	მედო	
გეგმის	შესა	ბა	მისი	ნა	წილისთვისა	ც.	

ვინაიდან	NECP-ის	განახლებადი	ენერგეტიკის	
თავი	 მოიცავს	 გათბობისა	 და	 გაგრილების	
საკითხებს,	 მიზანშეწონილია,	 შესაბამისი	
ინფრასტრუქტურის	განვითარების	ქვეთავში	
ღონისძიებათა	 ჩამონათვალს	 დაემატოს	
კვლევა,	რომელიც	დეტალურად	შეისწავლის		
განახლებადი	 ენერგიის	 ადგილობრივ	 წყა-
როთა	 გამოყენების	 მიზანშეწონილობას;	

ამასთანავე,	 არსებულ	 კვლევებზე	 დაყრ	-
დნობით,	 მომზადდეს	 შესაძლო	 ღონის-
ძიებათა	 ჩამონათვალი	 გათბობისა	 და	 გაგ-
რილების	ინფრასტრუქტურის	განვითა	რების	
კონტექსტში,	 რომლებიც	 აისახება	 ენერ-
გეტიკისა	 და	 კლიმატის	 ინტეგრირებულ	
გეგმაში.

ა	მგვა	რა	დ,	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა-
მოქმედო	გეგმის	1.1.	ა	მოცა	ნის	ნა	წილში	წარ-
მოდგენილი	 რეკომენდა	ციები	 მა	რთებულია		
გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 ეროვნული	 სა-
მოქმედო	გეგმის	შესა	ბა	მისი	ნა	წილისთვისა	ც.	

გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 ეროვნული	 სა-
მოქმედო	 გეგმით	 გა	ნსა	ზღვრულ	 სხვა		
ღონისძიებებს	შორის	წა	რმოდგენილია		მსგავს	

წყა	როებზე	 მომუშა	ვე	 მიკროელეტროსა-
დგურთა		 (500	 კვტ.-მდე)	 წა	ხა	ლისება	ც.	
ა	მ	 ღონისძიების	 მა	რეგულირებელ	 სა	კა-
ნონმდებლო	ჩა	რჩოს	გა	ნსა	ზღვრა	ვს	სა	ქარ	თ-
ველოს	 ენერგეტიკისა		 და		 წყა	ლმომა	რა	გების	
ეროვნული	 მა	რეგულირებელი	 კომისია	,	
რომელმა	ც	 ცვლილებები	 შეიტა	ნა		 შესა	ბა	მის	
კა	ნონმდებლობა	ში.	 ეს	 გულისხმობს,	 რომ	

ჰიდროელექტრო
სადგურებისწარმოების

მხარდაჭერა

ქარისენერგიით
ელექტროენერგიის

წარმოებისმხარდაჭერა

მზისენერგიით
ელექტროენერგიის

წარმოებისმხარდაჭერა

განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 4.1. ქვეთავში 
ჩამოთვლილია შესაბამისი პოლიტიკის მხარდამჭერი ღონისძიებები 2018-
2020 წლებისთვის, სავარუდო ღირებულებასა და სარგებელთან ერთად. 
ჩამონათვალი ითვალისწინებს 10 ღონისძიებას, იმ ზომებთან ერთად, რომლებიც 
გათვალისწინებულია კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმის 1.1. ამოცანით: 

ელექტროენერგეტიკაშიგანახლებადიენერგიისგამოყენების
ადაპტირებულისქემებისდანერგვისხელშეწყობა
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ა	მ	დო	კუმენტის	ღო	ნისძიებები	და	ყო	ფილია		7	
მიმა	რთულება	დ:	

	 ჰო	რიზო	ნტა	ლური	ღო	ნისძიებები;	

	 ენერგო	ეფექტური	 ღო	ნისძიებები	 შენო-
ბებში;	

	 ენერგო	ეფექტური	 ღო	ნისძიებები	 სა	ხელ-
მწიფო		სა	ჯა	რო		და	წესებულებებში;	

	 ენერგო	ეფექტური	ღო	ნისძიებები	 მრეწვე-
ლო	ბა	ში;

	 ენერგო	ეფექტური	 ღო	ნისძიებები	 სა	ტრა-
ნსპო	რტო		სექტო	რში;	

	 გა	თბო	ბისა		 და		 გა	გრილების	 ენერგო-
ეფექტური	სისტემების	და	ნერგვის	ხელშეწყო-
ბა	;	

	 ენერგიის	 გა	რდა	ქმნის,	 გა	და	ცემის,	 გა	ნა-
წილებისა		და		მო	თხო	ვნის	რეგულირება	.

ვინა	იდა	ნ	წა	რმო	დგენილი	ა	ნგა	რიში	მიჰყვება		
სა	ქა	რთველო	ს	 ერო	ვნულ	 დო	ნეზე	 გა	ნსა-
ზღვრული	 წვლილის	 (NDC)	 გა	ნა	ხლებული	
დო	კუმენტის	 მიზნებს,	 ძირითა	დი	 ყურა-
დღება		და	ეთმო		ენერგიის	წა	რმო	ებისა		და		გა-
და	ცემის	ქვესექტო	რს.	შესა	ბა	მისა	დ,	ენერგო-
ეფექტურო	ბის	ერო	ვნული	სა	მო	ქმედო		გეგმა	ც	
გა	ა	ნა	ლიზებულია		ა	მ	ჭრილში.		

 E1ღონისძიებაბუნებრივიგაზისდა
ზოგვა  ძველითბოელექტროსადგურების
ჩანაცვლებაახალიტექნოლოგიებით

სა	ქა	რთველო	ში	 ენერგიის	 გა	რდა	ქმნის	
ყველა	ზე	მნიშვნელო	ვა	ნი	პრო	ცესი	მიმდინა-
რეო	ბს	 თბო	ელექტრო	სა	დგურებში,	 სა	და	ც	
ბუნებრივი	 გა	ზი	 გა	რდა	იქმნება		 ელექტრო-
ენერგია	დ.	 E-1	 ღო	ნისძიების	 გა	ნმა	ხო-
რციელებელ	 ო	რგა	ნო	დ	 და	დგენილია		 სს	

სა	ქა	რთველო	ს	 ნა	ვთო	ბისა		და		 გა	ზის	 კო	რპო-
რა	ცია		 და		 ა	ქტივო	ბა		 შეესა	ბა	მება		 კლიმა	ტის	
ცვლილების	 სა	მო	ქმედო		 გეგმა	ში	 1.2.	 ა	მო	ცა-
ნით	გა	თვა	ლისწინებულ	ზო	მა	ს.	შესა	ბა	მისა	დ,	
კლიმა	ტის	 ცვლილების	 სა	მო	ქმედო		 გეგმის	
შესა	ბა	მის	 ქვეთა	ვში	 გა	წერილი	 რეკო	მენდა-
ცია		 მა	რთებულია		 ა	მ	 ღო	ნისძიებისთვისა	ც.	
კერძო	დ,	 NECP-ის	 ენერგო	ეფექტურო	ბის	
ნა	წილში	 უნდა		 და	ზუსტდეს	 ძველი	 თბო-
ელექტრო	სა	დგურების	 ექსპლუა	ტა	ციიდა	ნ	
გა	ყვა	ნის	ვა	დები	და		ა	ხა	ლი	კო	მბინირებული	
ციკლის	 თბო	ელექტრო	სა	დგურთა		 გა	ნვითა-
რების	სა	მო	ქმედო		გეგმა	.

 ღონისძიება E2  ჰიდროელექტროსა
დგურებისრეაბილიტაციადაინვესტიცია

ეს	 ღო	ნისძიება		 ეხება		 ჰიდრო	ელექტრო-
სადგურთა		რეა	ბილიტა	ცია	ს	და		ინვესტიციებს	
ა	მ	 მიმა	რთულებით.	 კლიმა	ტის	 ცვლილების	
სტრა	ტეგია	სა		 და		 სა	მო	ქმედო		 გეგმა	ში	 წარ-
მო	დგენილია		 სა	კითხის	 მხო	ლო	დ	 მეო	რე	 ნა-
წილი	 (ინვესტიციები).	 რეა	ბილიტა	ცია		 ა	სევე	
ა	რ	 ა	სა	ხულა		 NECP-ის	 დო	კუმენტის	 სა	მუშაო		
ვერსია	ში.	 ა	რსებულ	 ჰიდრო	ელექტრო	სად-
გურთა		 რეა	ბილიტა	ცია		 მნიშვნელო	ვა	ნი	
შემა	რბილებელი	 ღო	ნისძიება	ა	,	 რო	მელსა	ც	
შეუძლია		 ენერგიის	 წილის	 გა	ზრდა		 გა	ნახ-
ლება	დი	 წყა	რო	ებიდა	ნ.	 თა	ვის	 მხრივ,	 ეს	
NDC-ის	მიზა	ნიც	ა	რის	ენერგიის	გენერა	ციისა		
და		 გა	და	ცემის	 ქვესექტო	რში.	 შესა	ბა	მისა	დ,	
E-2	 ღო	ნისძიების	 სრულყო	ფილა	დ	 გა	ნხო-
რციელებისთვის,	 სა	ჭირო	ა		 ა	თწლია	ნი	 სტრა-
ტეგიის	შემუშა	ვება	,	რო	მელიც	პირველ	რიგში	
გა	ითვა	ლისწინებს	 კვლევებს	 გა	ნა	ხლება-
დი	 ენერგიის	 წილის	 გა	ზრდა	ზე,	 ა	რსებულ	
ჰიდრო	ელექტრო	სა	დგურთა		რეა	ბილიტა	ციის	
მეშვეო	ბით.	კვლევა		და	ეხმა	რება		პო	ლიტიკის	
გა	მტა	რებელ	 ო	რგა	ნო	სა	ც,	 რეა	ბილიტა-

3.2.4. საქართველოსენერგოეფექტურობისეროვნული
სამოქმედოგეგმა20192020

ა	ღნიშნული	მხა	რდა	ჭერის	ღონისძიება		უნდა		
შესწორდეს	კა	ნონმდებლობის	ცვლილება	თა		
შესა	ბა	მისა	დ	 და		 ა	ისა	ხოს	 სხვა		 პოლიტიკის	
დოკუმენტებიც:	 კერძოდ,	 და	ემა	ტოს	 კლიმა-
ტის	 ცვლილების	 სა	მოქმედო	 გეგმის	 1.1.	
ა	მოცა	ნა	სა		 და		 NECP-ის	 3.1.2	 ქვეთა	ვს	 გა	ნა-
ხლება	დი	 ენერგეტიკის	 პოლიტიკისა		 და		
ღონისძიებების	შესა	ხებ.	
სა	მოქმედო	გეგმის	კიდევ	ერთი	ღონისძიებაა		

ცნობიერების	 ა	მა	ღლება		 ენერგიის	 გა	ნა-
ხლება	დ	წყა	როებზე	და		ტექნიკური	კა	დრების	
პოტენცია	ლის	 გა	ზრდა	.	 ა	მ	 ღონისძიების	 წა-
რმა	ტებულა	დ	 გა	ნხორციელებისთვის,	 უნდა		
და	კონკრეტდეს	 შესა	ბა	მისი	 სა	მიზნეები,	
რომლებიც	 გა	იწერება		 სა	მოქმედო	 გეგმის	
პერიოდზე,	 და		 ა	ისა	ხოს	 NECP-ის	 კვლევის,	
ინოვა	ციისა		და		კონკურენტობის	ნა	წილშიც.
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ციისთვის	 სა	ჭირო		 ბიუჯეტის	 შესწა	ვლში.	
ჰიდრო	ელექტრო	სა	დგურთა		 უმეტესო	ბა		
კერძო		 სა	კუთრება	ა	,	 ა	მიტო	მ,	 მნიშვნელო-
ვა	ნია	,	 მა	თი	 მფლო	ბელი	 კო	მპა	ნიებიც	 ჩა-
ერთო	ნ	 კვლევა	ში	 და		 გა	მო	ხა	ტა	ვდნენ	 მზა	ო-
ბა	ს	 E-2	 	ღო	ნისძიების	 გა	ტა	რებისა		და		 მა	სში	
მო	ნა	წილეო	ბისა	თვის.	 მხო	ლო	დ	 ა	მ	 კვლევის	
შემდგო	მ	 იქნება		 მა	რთებული	 იმ	 ჰიდრო-
ელექტრო	სა	დგურთა		 ჩა	მო	ნა	თვა	ლის	 და-
ზუსტება	,	სა	და	ც	უნდა		ჩა	ტა	რდეს	რეა	ბილიტა-
ცია	.	 გეგმა		 უნდა		 მიუთითებდეს,	 თუ	 რა		
მო	ცულო	ბით	 გა	ა	უმჯო	ბესებს	 ეს	 ელექტრო-
სა	დგურის	 წა	რმა	დო	ბა	ს	და		 შეა	მცირებს	 სათ-
ბურის	 ა	ირების	 ემისია	თა		 წილს	 ენერგიის	
გენერა	ციისა		 და		 გა	და	ცემის	 ქვესექტო	რში.	
რეა	ბილიტა	ციის	კვლევა		უნდა		ჩა	იწერო	ს	რო-
გო	რც	NECP-ის	დო	კუმენტში,	ა	სევე	კლიმა	ტის	
ცვლილების	სტრა	ტეგია	ში.	თა	ვისი	ბუნებით,	
ეს	უფრო		სა	ა	და	პტა	ციო		ღო	ნისძიება	ა	,	თუმცა		
თა	ვა	დ	კვლევის	სა	ფუძველზე	შემუშა	ვებული	
ჰიდრო	ელექტრო	სა	დგურების	 გეგმა		 პო-
ლიტიკის	 დო	კუმენტებში	 კიდევ	 ერთ	 შემა	რ-
ბილებელ	ღო	ნისძიება	დ	გვევლინება	.

 ღონისძიება E3  სიმძლავრის
რეზერვებისა და სეზონური რეჟიმების
ოპტიმიზაცია

ა	მ	 კიდევ	 ერთ	შემა	რბილებელ	ღო	ნისძიება	ს	
შეუძლია		 გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 წილის	
გა	ზრდა		 ენერგიის	 სა	ბო	ლო	ო		 მო	ხმა	რება-
ში.	 მსგა	ვს	 ზო	მებს	 ითვა	ლისწინებს	 NECP-
ის	 უსა	ფრთხო	ების	 ნა	წილიც.	 სიმძლა-
ვრის	 რეზერვები	 და		 სეზო	ნური	 რეჟიმები	
ექცევა		 უშუა	ლო	დ	 ელექტრო	ენერგეტიკული	
სისტემის	 დისპეტჩერის	 სა	ქმია	ნო	ბა	ში.	
ელექტრო	ენერგეტიკული	 ქსელის	 გა	ნვითა-
რების	 ა	თწლია	ნი	 გეგმა		 შეიცა	ვს	 სისტემის	
მდგრა	დი	 ო	პერირების	 ღო	ნისძიებებს.	
ჰიდრო	ელექტრო	სა	დგურთა		 სისტემის	 მო	ქ-
ნილო	ბის	 გა	სა	ზრდელა	დ,	 სა	ჭირო	ა		 რეზერ-
ვების	 სა	ჭირო		 დო	ნის	 გა	ა	ნგა	რიშება		 და		
გენერა	ციის	 სწო	რი	 მა	რთვა	.	 მზისა		და		 ქა	რის	
ენერგიის	 ინტეგრირება	ს	 ა	სევე	 ხელს	 უწყო-
ბენ	 ენერგიის	 და	მგრო	ვებელი	 ბა	ტა	რეები	
და		 ენერგიის	 შემნა	ხველი	 სხვა		 სა	დგურები	
(ჰიდრო	მა	ა	კუმულირებელი	სა	დგურები).	

ეკო	ნო	მიკისა		და		მდგრა	დი	გა	ნვითა	რების	სა-
მინისტრო	ს	შეუძლია	,	ეს	სა	კითხი	გა	ნიხილო	ს	
ელექტრო	ენერგეტიკული	გენერა	ციის	გეგმის	
კო	ნტექსტში,	რა	ც,	თა	ვის	მხრივ,	გულისხმო	ბს	
შესა	ბა	მისი	 ტექნო	ლო	გიების	 გა	ნვითა	რება	ს	
ა	თწლია	ნ	ჭრილში.	თუ	ა	მ	ღო	ნისძიება	თა		ფა-
რგლებში	სა	ჭირო	ა		 გენერა	ციის	და	მა	ტებითი	
ო	ბიექტების	 მშენებლო	ბა	,	 ეს	 სა	თა	ნა	დო	დ	
უნდა		ა	ისა	ხო	ს	პო	ლიტიკის	დო	კუმენტებში.	

 ღონისძიებაE4ელექტროგადამცემი
ქსელის გაფართოება, გენერაციის ახალი
სიმძლავრეების ქსელში ინტეგრირება და
დანაკარგებისშემცირება

ა	მ	 ღო	ნისძიებით	 გა	თვა	ლისწინებულია		
ელექტრო	გა	და	მცემი	 ქსელის	 გა	ფა	რთო	ება	,	
გენერა	ციის	 ა	ხა	ლი	 სიმძლა	ვრეების	 ქსელში	
ინტეგრირება		 და		 და	ნა	კა	რგების	 შემცირება	.	
გა	და	მცემ	 ქსელთა	ნ	 და	კა	ვშირებული	 სა-
კითხები	 წა	რმო	დგენილია		 კლიმა	ტის	 ცვლი-
ლების	 სტრა	ტეგია	სა		 და		 სა	მო	ქმედო		 გეგმა-
შიც.	ა	მ	შემთხვევა	შიც	ა	ქტუა	ლურია		კლიმა	ტის	
ცვლილების	 სა	მო	ქმედო		 გეგმის	 1.3	 ა	მო	ცა-
ნისთვის	 გა	ცემული	 რეკო	მენდა	ცია		 ქსელის	
კლიმა	ტისა	დმი	 მედეგო	ბის	 კო	მპლექსურ	
კვლევა	სთა	ნ	 და	კა	ვშირებით.	 ა	ღნიშნული	
ა	ქტივო	ბები/ღო	ნისძიებები	 უნდა		 ა	ისა	ხო	ს	
NECP-ის	უსა	ფრთხო	ების	ნა	წილშიც.

ენერგო	ეფექტურო	ბის	 ერო	ვნულ	 სა	მო	ქმედო		
გეგმა	ში	 ა	რ	 იყო		 წა	რმო	დგენილი	 ბუნებრივი	
გა	ზის	გა	და	მცემ	ქსელში	გა	სა	ტა	რებელი	ღო-
ნისძიებები.	 სა	ჭირო	ა	,	 ა	მ	 მიმა	რთულებითა	ც	
გა	ნისა	ზღვრო	ს	ზო	მები,	რო	მლებიც	ა	ისა	ხება		
NECP-ის	ენერგო	ეფექტურო	ბის	ნა	წილში.	

 ღონისძიება E5 და E6  ნორმა
ტიული მოთხოვნები ელექტროენერგიისა
და მილსადენებში ბუნებრივი გაზის ნო
რმატიული დანაკარგების გაანგარიშების
წესების მიმართ  ინვესტიციების სტა
ბილურობა

ეს	 ა	ქტივო	ბა		 ეხება		 ნო	რმა	ტიული	 და	ნა	კა-
რგების	 გა	ა	ნგა	რიშების	 წესებს	 ელექტრო-
ენერგიისა		 და		 ბუნებრივი	 გა	ზის	 ქვესექტო-
რებში.	 და	ნა	კა	რგების	 ნო	რმირება		 და		
რეგულირება			მნიშვნელო	ვა	ნი	ზო	მა	ა		ენერგო-
ეფექტურო	ბის	კუთხით	და		სა	თბურის	ა	ირების	
ემისია	თა		 შესა	მცირებლა	დ.	 ა	ღნიშნული	 სა-
კითხი	 ენერგეტიკისა		 და		 წყა	ლმო	მა	რა	გების	
შესა	ხებ	კა	ნო	ნის	მიღება	მდეც	სა	ქა	რთველო	ს	
ენერგეტიკისა		 და		 წყა	ლმო	მა	რა	გების	 მა-
რეგულირებელი	 კო	მისიის	 კო	მპეტენცია	ში	
შედიო	და	.	 ელექტრო	ენერგეტიკის	 სფერო-
ში	 ნო	რმა	ტიული	 და	ნა	კა	რგების	 კუთხით	 მა-
რეგულირებელი	 ჩა	რჩო		 ბო	ლო	ს	 2017	 წელს	
გა	და	იხედა	,	 ბუნებრივი	 გა	ზის	 შემთხვევა	ში	
კი	-	 2015	წელს.	2019	წელს	ბუნებრივი	გა	ზის	
სექტო	რის	 და	ნა	კა	რგები	 ტრა	ნსპო	რტირების	
სისტემა	ში	 0.7%-ს	 შეა	დგენდა	,	 ხო	ლო		 გა	მა-
ნა	წილებელ	 ქსელში	 -	 1.2%-ს.	 იმა	ვე	 წლის	
მო	ნა	ცემებით,	 ელექტრო	ენერგიის	 გა	და-
მცემ	ქსელში	და	ნა	კა	რგები	8%-ით	შემცირდა	,	
თუმცა		 	გა	ნა	წილების	ქსელში	11%-ით	გა	იზა-
რდა	.	
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დოკუმენტი შეუსაბამობისკონტექსტი კონკრეტულირეკომენდაცია

კლიმატის	
ცვლილების	
სტრატეგია	

დოკუმენტში	არ	არის	
წარმოდგენილი	NDC-ის	
განახლებული	დოკუმენტით	
გათვალისწინებული	მიწისქვეშა	
და	ზედაპირული	წყლის	
რესურსების	ხელმისაწვდომობის	
კვლევა.

სტრატეგიის	4.1.2.	პუნქტს	(„სხვა	
სამომავლო	პრიორიტეტული	
მიმართულებები“)	დაემატოს	
მიწისქვეშა	და	ზედაპირული	წყლის	
რესურსების	ხელმისაწვდომობის	
კვლევა.
აქტივობა	აისახოს	NECP-ის	კვლევების,	
ინოვაციებისა	და	კონკურენტულობის	
განზომილებაში.	

კლიმატის	
ცვლილების	
სტრატეგია	

დოკუმენტში	განახლებადი	
ენერგიის	წარმოების	
ხელშეწყობის	აქტივობები	
წინ	უსწრებს	კვლევებს	
ამავე	ენერგიის	წყაროების	
ხელმისაწვდომობაზე.	

აქტივობა	ამოღებულ	იქნას	
სტრატეგიის	4.1.2	პუნქტიდან	და	
დაემატოს	1.1.	ამოცანას.	
კვლევის	ჩატარება	აისახოს	NECP-
ის	კვლევების,	ინოვაციებისა	და	
კონკურენტულობის	განზომილებაში.

კლიმატის	
ცვლილების	
სტრატეგია	და	
სამოქმედო	გეგმა

კლიმატის	ცვლილების	
სტრატეგიისა	და	სამოქმედო	
გეგმის	და	ელექტროენერგიის	
გადამცემი	ქსელის	
ათწლიანი	განვითარების	
გეგმის	დოკუმენტებში	
აცდენაა	განახლებად	
ელექტროსადგურებთან	
მიმართებით.	

კლიმატის	ცვლილების	სტრატეგიის	
ამოცანა	4.1.,	კლიმატის	ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმის	ამოცანა	1.1.-ს	
ფარგლებში	ჩამოწერილ	პროექტთა	
მონაცემების	კორექტირება	და	
შესაბამისობაში	მოყვანა.	
განახლებულ	პროექტთა	სია	
აისახოს	NECP-ის	დეკარბონიზაციის	
განზომილებაში.	

კლიმატის	
ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმა/	
ენერგოეფექტურობის	
ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტებში	შესაბამისად	
არ	არის	განსაზღვრული	
თბოსადგურებში	
ენერგოეფექტურობის	აქტივობის	
გატარების	შემარბილებელი	
ღონისძიებები.
კლიმატის	ცვლილების	
სტრატრგიასა	და	
ელექტროენერგიის	გადამცემი	
ქსელის	ათწლიანი	განვითარების	
გეგმის	დოკუმენტებში	აცდენაა	
თბოელექტროსადგურების	
პროექტებთან	მიმართებით.

კლიმატის	ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმის	1.2.	ამოცანით		
გათვალისწინებული	აქტივობა	ორად	
გაიყოს	და	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	
სახით:	
„1.2.1.	-	არაეფექტიან	და	
მოძველებულ	ტექნოლოგიებზე	
მომუშავე	თბოელექტროსადგურთა	
ექსპლუატაციიდან	გაყვანა;	
1.2.2.	-	კომბინირებულ	
ციკლზე	მომუშავე	ახალი	
თბოელექტროსადგურის	მშენებლობა.“	

შესა	ბა	მისა	დ,	 სა	ჭირო	ა		 ინვესტიციების	 წა	ხა-
ლისება		ა	მ	ნა	წილში	და		ენერგო	ეფექტურო	ბის	
დო	ნის	 ა	მა	ღლება		 გა	მა	ნა	წილებელ	 ქსელში.	
ეს	 ღო	ნისძიება		 ცა	ლკე	 პუნქტა	დ	 უნდა		 გა-
იწერო	ს	სა	მო	ქმედო		გეგმებში,	სა	და	ც	გა	მა	ნა-
წილებელი	კო	მპა	ნიების	მიერ	მო	მზა	დებული	
მო	კლევა	დია	ნი	 გეგმების	 სა	ფუძველზე,	 გა-
იწერება		 ო	რწლია	ნი	 კო	ნკრეტული	 ა	ქტივო-
ბები,	 შესა	ბა	მის	 ბიუჯეტთა	ნ	 ერთა	დ.	
სა	მო	ქმედო		გეგმების	გა	ნა	ხლება		უნდა		ითვა-
ლისწინებდეს	 ა	მ	 მო	ნა	ცემთა		 გა	ნა	ხლება	სა	ც	
და		 ა	ხა	ლ	 დო	კუმენტში	 ა	სა	ხვა	ს.	 ნიშა	ნდო-
ბლივია	,	 რო	მ	 ეს	 სა	კითხი	 NECP-ის	 სა	მუშა-
ო		 ვერსია	ში	 ენერგო	ეფექტურო	ბის	 გა	ნზო-
მილების	 ნა	წილია	.	 შესა	ბა	მისა	დ,	 სა	ჭირო	ა		

მისი	 და	ზუსტება		 ზემო	თ	 წა	რმო	დგენილ	
რეკო	მენდა	ცია	თა		გა	თვა	ლისწინებით.	

ქვემო	თ	 მო	ცემულ	 ცხრილში	 შეჯა	მდა		
შეუსა		ბა	მო	ბები,	 რო	მლებიც	 გა	მო	ვლინდა		
ძირითა	დი	 პო	ლიტიკის	 დო	კუმენტების,	
სტრა	ტეგიებისა		და		სა	მო	ქმედო		გეგმების	გა-
ა	ნა	ლიზებით;	 ა	მა	სთა	ნა	ვე,	 წა	რმო	დგენილია		
კო	ნკრეტული	 რეკო	მენდა	ციები	 ენერგეტიკის	
სექტო	რში	კლიმა	ტის	ცვლილების	სა	კითხთა		
ა	ქტუა	ლიზა	ციისთვის.	

პო	ლიტიკის	 დო	კუმენტებში,	 სტრა	ტეგიებსა		
და		 სა	მო	ქმედო		 გეგმებში	 გა	მო	ვლენილი	
შეუსა	ბა	მო	ბები	 და		 რეკო	მენდა	ციები	 წა	რმო-
დგენილია		შემდეგ	ცხრილში:
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კლიმატის	
ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტში	არ	არის	
გათვალისწინებული	კლიმატის	
ცვლილებით	გამოწვეული	
პირდაპირი	რისკები,	რომლებმაც	
შეიძლება	გავლენა	იქონიოს	
უშუალოდ	ელექტროენერგიის	
გადამცემ	ინფრასტრუქტურაზე.	

ღონისძიებებს	დაემატოს	ქსელის	
კლიმატისადმი	მედეგობის	
კომპლექსური	კვლევა;
ეს	აქტივობები	აისახოს	NECP-ის	
შესაბამის	ქვეთავებშიც,	ძირითადად,	
ენერგეტიკული	უსაფრთხოების	
ნაწილში.

კლიმატის	
ცვლილების	
სტრატეგია

დოკუმენტი	არ	შეიცავს	
პროგნოზს	ენერგიის	
გადაცემის	ქვესექტორში	
გასატარებელი	აქტივობებით	
სათბურის	აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე,	რაც	საჭიროა	NDC-
ის	სამიზნეთა	შესრულებაზე	
მონიტორინგისთვის.	

სტრატეგიაში	აისახოს,	თუ	რა	
გავლენას	იქონიებს	ამ	ამოცანის	
შესრულება	სათბურის	აირების	
ემისიების	შემცირებაზე;
NECP-ის	II	დანართში,	სადაც	
თითოეული	აქტივობა/ღონისძიება	
დეტალურად	არის	აღწერილი,	
აისახოს	სათბურის	აირების	ემისიების	
შემცირების	პროგნოზი.	

კლიმატის	
ცვლილების		
სამოქმედო	გეგმა

დაზუსტდეს	კლიმატის	
ცვლილების	სტრატეგიითა	
და	სამოქმედო	გეგმით	
განსაზღვრული	შედეგის	
ინდიკატორი.	

1.4.1	აქტივობის	შედეგის	
ინდიკატორად	განისაზღვროს	
ენერგეტიკისა	და	კლიმატის	
ეროვნული	ინტეგრირებული		გეგმის	
დამტკიცება.

განახლებადი	
ენერგიის	ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტი	არ	შეესაბამება	ახალ	
საკანონმდებლო	ჩარჩოს.

შესწორდეს	განახლებადი	ენერგიის	
მოხმარების	წამახალისებელი	
ყველა	პოლიტიკის	დოკუმენტისა	და	
ღონისძიების	მიმოხილვა.	

განახლებადი	
ენერგიის	ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტი	არ	შეესაბამება	ახალ	
საკანონმდებლო	ჩარჩოს.

შესწორდეს	განახლებადი	ენერგიის	
გამოყენების	ადაპტირებულ	
სქემათა	დანერგვის	ხელშემწყობი	
ღონისძიებები	ელექტროენერგეტიკის	
სფეროში.	

განახლებადი	
ენერგიის	ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტში	არ	არის	
დეტალურად	გაწერილი	
საადაპტაციო	ღონისძიებები,	რაც	
ხელს	უშლის	მათ	წარმატებულად	
გატარებას.	

ამაღლდეს	ცნობიერება	ენერგიის	
განახლებად	წყაროებზე	და	
დაზუსტდეს	ტექნიკური	კადრების	
პოტენციალის	გაზრდის	ღონისძიება,	
რომელიც	აისახება	NECP-ის	კვლევის,	
ინოვაციისა	და	კონკურენტულობის	
განზომილებაში.	

განახლებადი	
ენერგიის	ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტში	არ	არის	გაწერილი		
განახლებადი	ენერგიის	
ადგილობრივ	წყაროთა	
გამოყენების	ხელშემწყობი	
ღონისძიებები,	გათბობისა	და	
გაგრილების	ინფრასტრუქტურის	
განსავითარებლად.

NECP-ის	შესაბამის	ქვეთავში	
გათბობისა	და	გაგრილების	
ინფრასტრუქტურის	განვითარების	
ღონისძიებათა	ჩამონათვალს	
დაემატოს	განახლებადი	ენერგიის	
ადგილობრივ	წყაროთა	გამოყენების	
მიზანშეწონილობის	კვლევა;	
არსებული	კვლევების	საფუძველზე,	
შემუშავდეს	გათბობისა	და	
გაგრილების	ინფრასტრუქტურის	
განვითარების	კონკრეტული	
ღონისძიებები.	
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ენერგოეფექტურობის	
ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

დოკუმენტში	არ	არის	გაწერილი	
ჰიდროელექტროსადგურთა	
რეაბილიტაციის	გეგმა,	რაც	
აფერხებს	ამ	შემარბილებელი	
ღონისძიების	გატარებას.	

ღონისძიება	გაიწეროს	კლიმატის	
ცვლილების	სამოქმედო	გეგმის	
1.1.3	აქტივობის	ფარგლებში	და	
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	სახით:	
„1.1.3.1.	-	ჰიდროელექტროსადგურთა	
რეაბილიტაციის	შესაძლებლობების	
კვლევა;
1.1.3.2.	-	არსებული	
ჰიდროელექტროსადგურების	
რეაბილიტაცია.“

ენერგოეფექტურობის	
ეროვნული	
სამოქმედო	გეგმა

არსებული	პოლიტიკის	
დოკუმენტები	არ	ითვალისწინებს	
ენერგოეფექტურ	აქტივობებს	
გამანაწილებელ	ქსელებში.			

NECP-ის	დოკუმენტის	
ენერგოეფექტურობის	ქვეთავს	
დაემატოს	პუნქტი:	„ენერგოეფექტური	
ღონისძიებების	გატარება	
ელექტროენერგიისა	და	ბუნებრივი	
გაზის	გამანაწილებელ	ქსელებში“.	

ენერგეტიკის	 სექტო	რში	 კლიმა	ტის	 ცვლი-
ლების	 სა	კითხთა		 ა	ქტუ	ა	ლიზა	ციისთვის	 შე-
ირჩა		 ენერგეტიკის	 პო	ლიტიკის	 დო	კუ	მენტი	
და		 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა	ტის	 ერო	ვნუ	ლი	
ინტეგრირებუ	ლი	 	 გეგმა	.	 პირველ	 რიგში,	
უ	ნდა		 ჩა	ტა	რდეს	 ენერგეტიკუ	ლი	 უ	სა	ფრთხო-
ების	 ერო	ვნუ	ლი	 კვლევა	,	 რო	მელიც	 სა	ფუ-
ძვლა	დ	 და	ედება		 ზემო	ხსენებუ	ლი	 დო	კუ-
მენტების	 შემუ	შა	ვება	ს.	 წა	რმო	დგენილი	
რეკო	მენდა	ციები	 ჯერჯერო	ბით	 უ	ნდა		 ა	ისა-
ხო	ს	 ენერგეტიკისა		და		 კლიმა	ტის	ერო	ვნუ	ლი	
ინტეგრირებუ	ლი	 გეგმის	 სა	მუ	შა	ო		 ვერსია	ში.	
პა	რა	ლელუ	რა	დ,	 უ	ნდა		 მო	მზა	დდეს	 კლიმა-
ტის	 ცვლილების	 სტრა	ტეგიისა		 და		 სა	მო-
ქმედო		გეგმის	ცვლილება	თა		პრო	ექტი.	კა	ნო-
ნმდებლო	ბით	გა	ნსა	ზღვრუ	ლი	პრო	ცედუ	რით,	
ენერგეტიკუ	ლი	 პო	ლიტიკის	 დო	კუ	მენტი	
და		 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა	ტის	 ერო	ვნუ	ლი	
ინტეგრირებუ	ლი	 გეგმა		 უ	ნდა		 და	ა	მტკიცო	ს	
სა	ქა	რთველო	ს	 პა	რლა	მენტმა	.	 კლიმა	ტის	
ცვლილების	 სტრა	ტეგია	სა		 და		 სა	მო	ქმედო		
გეგმა	ს	ა	მტკიცებს	სა	ქა	რთველო	ს	მთა	ვრო	ბა	.	

გა	ნა	ხლება	დი	 ენერგიის	 ერო	ვნუ	ლ	 სა	მო-
ქმედო		 გეგმა	სა		 და		 ენერგო	ეფექტუ	რო-
ბის	 სა	მო	ქმედო		 გეგმა	ზე	 წა	რმო	დგენილი	
რეკო	მენდა	ციები	 პირდა	პირ	 უ	ნდა		 ა	ისა	ხო	ს	
ენერგეტიკისა		და		კლიმა	ტის	ინტეგრირებუ	ლ	
ერო	ვნუ	ლ	 გეგმა	ში,	 რა	დგა	ნ	 ეს	 ო	რი	 დო	კუ-
მენტი	გა	ხდება		NECP-ის	ნა	წილი	და		ცა	ლკე	ა	რ	
გა	ნა	ხლდება	.	

შერჩეუ	ლი	 დო	კუ	მენტები	 ა	რ	 გა	ა	ნა	ლიზებუ-
ლა		გენდერის	კუ	თხით	-	ეს	ა	რ	იყო		და	ვა	ლების	
მიზა	ნი	-	თუ	მცა		ქვემო	თ	წა	რმო	დგენილ	რეკო-
მენდა	ციებში	 გენდერის	 სა	კითხები	 ა	სა	ხუ-
ლია	.	

ძირითა	დი	 რეკო	მენდა	ცია	,	 თუ		 რო	გო	რ	 უ	ნ-
და		 ა	ისა	ხო	ს	 გენდერუ	ლა	დ	 სენსიტიუ	რი	
სა	კით		ხები	 ენერგეტიკისა		 და		 კლიმა	ტის	
ცვლი		ლების	 პო	ლიტიკა	ში,	 ეხება		 ქა	ლთა		 და		
მა	მა	კა	ცთა		 თა	ნა	ბა	რ	 მო	ნა	წილეო	ბა	ს	 სხვა	და-
სხვა		 ა	ქტივო	ბა	ში	 (მა	გ:	 კვლევები,	 ენერგო-
ეფექტუ	რი	ღო	ნისძიებები,	სა	რეა	ბილიტა	ციო		
სა	მუ	შა	ო	ები	და		ა	.შ.).	

შემოთავაზებულრეკომენდაციათა
აღსრულებისგზები3.3. 
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კონკრეტულირეკომენდაციებისასახვა
არსებულდოკუმენტებში3.4. 
რეკომენდაცია შესაძლოშედეგი

(პრობლემაზე
ორიენტირებული)

კონკრეტული
ქმედებები/
ღონისძიებები

პასუხის
მგებელი
სტრუქტურა

რისკები/
დაშვებები

კლიმატის	ცვლილების	
სტრატეგიის	4.1.2.	
პუნქტს	(„სხვა	
სამომავლო	
პრიორიტეტული	
მიმართულებები“)	
დაემატოს	მიწისქვეშა	
და	ზედაპირული	
წყლის	რესურსების	
ხელმისაწვდომობის	
კვლევა.

ეს	ხელს	შეუწყობს	
განახლებადი	
ენერგიის	წყაროთა	
ათვისებას,	რაც	
დადებითად	
აისახება	სათბური	
აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე.	

კვლევა	ჩატარდეს		
ქალებისა	და	
კაცების	თანაბარი	
ჩართულობით	და	
გამოქვეყნდეს.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო;
ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითა	რების	
სამინისტრო.	

აქტივობა	
ხელს	შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
ენერგიის	
გენერაციის	
ქვესექტორში.

კლიმატის	ცვლილების	
სტრატეგიის	1.1.	
ამოცანას	დაემატოს	
განახლებადი	
ენერგიის	წყაროთა	
ხელმისაწვდომობის	
კვლევა.

ეს	ხელს	შეუწყობს	
განახლებადი	
ენერგიის	წყაროთა	
ათვისებას,	რაც	
დადებითად	
აისახება	სათბური	
აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე.

კვლევა	ჩატარდეს	
ქალებისა	და	
კაცების	თანაბარი	
ჩართულობით.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო;
ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითა	რების	
სამინისტრო	

აქტივობა	
ხელს	შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
ენერგიის	
გენერაციის	
ქვესექტორში.

სტრატეგიის	ამოცანა	
4.1.,	კლიმატის	
ცვლილების	ამოცანა	
1.1.-ს	ფარგლებში	
ჩამოწერილ	პროექტთა	
მონაცემების	
კორექტირება	და	
შესაბამისობაში	
მოყვანა.

ეს	ხელს	შეუწყობს	
სტრატეგიულ	
დოკუმენტთა	
ერთიანობას	და	
ანგარიშგებას	
საერთაშორისო	
ვალდებულებათა	
ფარგლებში.

პოლიტიკის	
დოკუმენტთა	
შესაბამისობაში	
მოყვანა.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო;
ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითა	რების	
სამინისტრო.	

არასწორი	
აღრიცხვიანობა	
ხელს	შეუშლის	
სამიზნე	
მაჩვენებელთა	
შესრულების	სწორ	
გაანგარიშებას.

კლიმატის	ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმის	1.2.	
ამოცანით	გათვალის-
წინებული	აქტივობა	
ორად	გაიყოს	და	
ჩამოყალიბდეს	
შემდეგი	სახით:	
„1.2.1.	-	არაეფექტიან	
და	მოძველებულ	
ტექნოლოგიებზე	
მომუშავე	თბოელექ-
ტროსადგურთა	
ექსპლუატა	ციიდან	
გაყვანა;	
1.2.2.	-	კომბინირებულ	
ციკლზე	მომუშავე	
ახალი	თბოელექ-
ტრო	სადგურის	
მშენებლობა“.

ეს	ხელს	შეუწყობს	
ბუნებრივი	
გაზის	ეფექტიან	
გამოყენებას	
ენერგიის	
გენერაციის	
მიზნებით,	რაც	
შეამცირებს	
სათბურის	აირების	
ემისიებს.	

ძველი	და	
არაეფექტიანი	
თბოელექტრო-
სადგურების	
ექსპლუა	ტაციიდან	
გაყვანა;	
კომბინირებულ	
ციკლზე	
მომუშავე	ახალი	
თბოელექტრო-
სადგურის	
მშენებლობა.
ორივე	აქტივობისას	
სასურველია	
ქალებისა	და	
კაცების	თანაბარი	
ჩართულობა.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნე	ობის	
სამინის	ტრო;
ეკონომი	კისა	
და	მდგრადი	
განვითა	რების	
სამინის	ტრო.

არასწორი	
აღრიცხვიანობა	
ხელს	შეუშლის	
სამიზნე	
მაჩვენებელთა	
შესრულების	
გაანგარიშებას;
 
აქტივობა	
ხელს	შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
ენერგიის	
გენერაციის	
ქვესექტორში.
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კლიმატის	ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმის	
1.3.	ამოცანას	
დაემატოს	ელექტრო-
ენერგეტიკული	ქსელის	
კლიმა	ტისადმი	
მედეგობის	კომ-
პლექსური	კვლევა.

ეს	ხელს	
შეუწყობს	ქსელის	
ფუნქციონირებას	
და	გააუმჯობესებს	
ენერგეტიკულ	
უსაფრთხოებას.	

	კვლევასა	და	
ადაპტაციის	
ღონის	ძიებათა	
გამოვლენას	
შეუძლია,	
შეამციროს	
კლიმატის	
ცვლილების	
გავლენა	ქსელის	
ფუნქციო	ნირებაზე.

ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითარების	
სამინისტრო;
საქართველოს	
სახელმწიფო	
ელექტრო-
სისტემა;
გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინის	ტრო.

კვლევა	ხელს	
შეუწყობს	ქსელის	
მდგრად	ფუნქციო-
ნირებას.

კლიმატის	ცვლილების	
სტრატეგიის	
დოკუმენტში	გაკეთდეს	
პროგნოზი	სათბურის	
აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე,	
ენერგიის	გადაცემის	
ქვესექტორში	
გასატარებელ	
აქტივობათა	შედეგად.	

ეს	ხელს	შეუწყობს	
მონიტორინგს	
NDC-ის	სამიზნეთა	
შესრულებაზე.

სათბურის	
აირების	ემისიათა	
შემცირების	
პროგნოზირება	
ენერგიის	გადაცემის	
ქვესექტორისთვის.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო;
ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითარების	
სამინისტრო.

არასწორი	
აღრიცხვიანობა	
ხელს	შეუშლის	
სამიზნე	
მაჩვენებელთა	
შესრულების	
გაანგარიშებას.

ღონისძიება	გაიწეროს	
კლიმატის	ცვლილების	
სამოქმედო	გეგმის	
1.1.3	აქტივობის	
ფარგლებში,	შემდეგი	
სახით:	
„1.1.3.1.	-	ჰიდროელექ-
ტროსადგურების	
რეაბილიტაციის	
შესაძლებ	ლობათა	
კვლევა;
1.1.3.2.	-	არსებული	
ჰიდროელექტრო-
სადგურების	
რეაბილიტაცია.“

ეს	აამაღლებს	
ენერგოეფექ-
ტურობას	არსებულ	
ჰიდროელექ-
ტროსადგურებში	
და	ხელს	შეუწყობს	
განახლებადი	
ენერგიის	წყაროთა	
ათვისებას,	რაც	
დადებითად	
აისახება	სათბურის	
აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე.

ჰიდროელექტრო-
სადგურების	
რეაბილიტაციის	
შესაძლებ	ლობათა	
კვლევა;
არსებული	
ჰიდროელექტრო-
სადგურების	
რეაბილიტაცია.
ორივე	აქტივობისას	
სასურველია	
ქალებისა	და	
კაცების	თანაბარი	
ჩართულობა.

გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო;
ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითარების	
სამინისტრო.	

კვლევა	ხელს	
შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
განახლებადი	
ენერგიის	
გენერაციის	
ქვესექტორში.

NECP-ის	დოკუმენტის	
ენერგოეფექტურობის	
ქვეთავს	
დაემატოს	პუნქტი:	
„ენერგოეფექტურ	
ღონისძიებათა	
გატარება	
ელექტროენერგიისა	
და	ბუნებრივი	გაზის	
გამანაწილებელ	
ქსელებში“.

ეს	შეამცირებს	
დანაკარგებს,	
რაც	დადებითად	
აისახება	სათბურის	
აირების	ემისიებზე.	

ენერგოეფექ-
ტურობის	ღონის-
ძიებათა	გატარება	
ელექტრო	ენერგიის	
გამანაწი	ლებელ	
ქსელებში;	
ენერგოეფექ-
ტურობის	
ღონისძიებათა	
გატარება	
ბუნებრივი	გაზის	
გამანაწი	ლებელ	
ქსელებში.
ორივე	აქტივო-
ბისას	ხელი	უნდა	
შეეწყოს	ქალებისა	
და	კაცების	თანაბარ	
ჩართულობას.

ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითა	რების	
სამინისტრო;	
საქართველოს	
ენერგე	ტიკისა	
და	წყალმომა-
რაგების	
ეროვნული	
მარეგული-
რებელი	
კომისია.

აქტივობა	
ხელს	შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
ენერგიის	
გადაცემის	
სექტორში.	
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NECP-ის	შესაბამის	
ქვეთავში	გათბობისა	
და	გაგრილების	
ინფრას	ტრუქტურის	
განვითარების	
ღონისძიებათა	
ჩამონათვალს	
დაემატოს		
განახლებადი	
ენერგიის	ადგილობრივ	
წყაროთა	გამოყენების	
მიზანშეწო-
ნილობის	კვლევა	და,	
არსებული	კვლევების	
საფუძველზე,	
შემუშავდეს	გათბობისა	
და	გაგრილების	
ინფრას	ტრუქტურის	
განვითარების	
კონკრეტული	
ღონისძიებები.

ეს	შეამცირებს	
დამოკიდებულებას	
იმპორტირებულ	
ენერგიის	
წყაროებზე		(მაგ:	
როგორიცაა	
ბუნებრივი	გაზი)	
და	ხელს	შეუწყობს	
განახლებადი	
ენერგიის	წყაროთა	
ათვისებას,	რაც	
დადებითად	
აისახება	სათბური	
აირების	ემისიათა	
შემცირებაზე.

განახლებადი	
ენერგიის	
ადგილობრივ	
წყაროთა	
გამოყენების	
მიზანშეწო	ნილობის	
კვლევა	გათბობისა	
და	გაგრილების	
ინფრას	ტრუქტურის	
განვითა-
რებისათვის.	
აქტივობისას	ხელი	
უნდა	შეეწყოს	
ქალებისა	და	
კაცების	თანაბარ	
ჩართულობას.

ეკონომიკისა	
და	მდგრადი	
განვითარების	
სამინისტრო;
გარემოს	
დაცვისა	და	
სოფლის	
მეურნეობის	
სამინისტრო

აქტივობა	
ხელს	შეუწყობს	
ინვესტიციების	
მოზიდვას	
ენერგიის	
სექტორში.	
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