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ეს დოკუმენტი შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
მხარდაჭერით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან 

თანამშრომლობით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„გარემო და განვითარება“ და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის (EU) და 

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) შეხედულებებს.
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2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება 
ევროკავშირის რეგიონული ინიციატივა 
„ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate), 
რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ პარ ტ 
ნიორობის ექვსი ქვეყნის  აზერბაიჯანის, 
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს, სომ
ხეთისა და უკრაინის მთავრობებს კლიმატის 
ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმების 
შესრულებაში, კლიმატთან დაკავშირებული 
კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა და კლი
მა ტის ცვლილების უარყოფითი გავლე ნის 
შემცირებაში. 
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება 
ევროკავშირის რეგიონული ინიციატივა 
„ევრო კავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Cli
mate), რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის  აზერბაიჯანის, 
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს, 
სომხეთისა და უკრაინის მთავრობებს კლი
მატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხ
მების შესრულებაში, კლიმატთან დაკავში
რებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა 
და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი 

გავლენის შემცირებაში. ექვსივე ქვეყანაში 
პროექტი EU4Climate გაეროს განვითარების 
პროგრამასა (UNDP) და ეროვნულ მთავ
რობებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძ
ველ ზე თანამშრომლობს.
EU4Climate პროექტის ფარგლებში მიმდი
ნარეობს რეკომენდაციების შემუშავება საქარ
თველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა 
და ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის ცვლი
ლების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის, 
რომელსაც  არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„გარემო და განვითარება“ ახორციელებს. 
ამ ინიციატივის მიზანი იყო ენერგეტიკის 
სექტორში არსებული ეროვნული პოლი
ტი კის დოკუმენტების, სტრატეგიების, 
პროგრა მების, საკანონმდებლო თუ მარე
გული რებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა და 
განვითარების გეგმების ანალიზი, რა მაც 
პრიორიტეტული მიმართულებები გამო ავ
ლინა და სექტორული დაგეგმვის პროცეს ში 
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუა
ლიზაციის რეკომენდაციები შეიმუშავა.

წინასიტყვაობა



7

#EU4Climate

ზოგადი
ფონი

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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2019 წლი ს მო ნა ცე მე ბი თ1,2, 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/EnergybalancePublication_2019GEO.pdf 

კო ვი დ19ი 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

2

დიაგრამა1: მთლიანიპირველადიენერგიისმიწოდება(TPES)წყაროებისმიხედვით,2019

ზოგადი
ფონი01
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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 3  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)4.  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 თ5), 
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 . 
ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რს სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს 
ე მი სი ე ბში ყვე ლა ზე დი დი წვლი ლი ა ქვს 
სა ქა რთვე ლო ში . ა მა ვე დრო ს, ი ს ყვე ლა ზე 
მნი შვნე ლო ვა ნი ა სა ზო გა დო ე ბი ს ფუ ნქცი ო
ნი რე ბი სა თვი ს. 2017 წე ლს სა ქა რთვე ლო ს სა
თბუ რი ს ა ი რე ბი ს ჯა მუ რი  ე მი სი ე ბი  უ ტო ლდე

სა ქა რთვე ლო ს სა ხე ლმწი ფო ე ლე ქტრო სი სტე მა : გა და მცე მი  ქსე ლი ს გა ნვი თა რე ბი ს ა თწლი ა ნი გე გმა  (2020
2030).
ე ლე ქტრო ე ნე რგე ტი კუ ლი ბა ზრი ს ო პე რა ტო რი (ე სკო ) 2019  სა ქა რთვე ლო ს რე ა ლუ რი  ე ნე რგო ბა ლა ნსი . 
https://esco.ge/files/data/Balance/energobalans_2019_geo.pdf
ვი ნა ი და ნ მი მო ხი ლუ ლი ა  2019 წლი ს მო ნა ცე მე ბი , ა ქ ა რ ა რი ს წა რმო დგე ნი ლი  ი ნფო რმა ცი ა 2020 წე ლს 
ე ქსპლუ ა ტა ცი ა ში  შე სუ ლი  230 მე გა ვა ტი და დგმუ ლი  სი მძლა ვრი ს კო მბი ნი რე ბუ ლ ცი კლზე მო მუ შა ვე თბო ე
ლე ქტრო სა დგუ რი ს შე სა ხე ბ.
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3,300მეგავატიდადგმულისიმძლავრეგამოიმუშავებს
ელექტროენერგიას,რომელიცსაკმარისიაარსებული
მოთხოვნის67%-ისდასაკმაყოფილებლად

დიაგრამა2: ენერგიისსაერთოსაბოლოომოხმარება(TFEC)სექტორებისმიხედვით,2019
(ათასიტონანავთობისეკვივალენტი)
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ბო და , და ა ხლო ე ბი თ, 17,766 გი გა გრა მ (გგ) 
ნა ხში რო რჟა ნგს (CO2), სა ი და ნა ც ე ნე რგე ტი კი ს 
სე ქტო რი ს წი ლი ი ყო  60% (ტრა ნსპო რტი ს სე
ქტო რი ს ჩა თვლი თ)6.  ა მ გა რე მო ე ბა თა  გა
თვა ლი სწი ნე ბი თ, შე მუ შა ვდა და  და მტკი ცდა 
განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზ
ღვრული წვლილის დო კუ მე ნტი , რო მლი ს 
მთა ვა რი და  უ პი რო ბო  მი ზა ნი ა  2030 წლი
სთვი ს სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს ე მი სი ი ს 35%ი თ 
შე მცი რე ბა , 1990 წლი ს მა ჩვე ნე ბე ლთა ნ მი
მა რთე ბი თ. ა მ მი ზნი ს მი სა ღწე ვა დ, გა ნი სა ზ
ღვრა  სე ქტო რუ ლი მი ზნე ბი ც სა თბუ რი ს ა ი რე
ბი ს შე სა მცი რე ბლა დ. ე ს გუ ლი სხმო ბს 2030 
წლი სთვი ს სა თბუ რი ა ი რე ბი ს ე მი სი ა თა  15%
ი თ შე მცი რე ბა ს ე ნე რგი ი ს გე ნე რა ცი ი სა და  გა
და ცე მი ს ქვე სე ქტო რში , სა ბა ზი სო სცე ნა რი ს 
პრო გ ნო ზთა ნ მი მა რთე ბი თ7.  

გა მო მდი ნა რე ი ქი და ნ, რო მ:

• 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. 

მე ო თხე  ე რო ვნუ ლი შე ტყო ბი ნე ბა .

Georgia’s Updated Nationally Determined Contribution (Final Draft)  http://www.eiec.gov.ge/getattachment/5a00f7a6
ecc04d4d8411e0ad522e2402/FinalDraftNDC_Georgia_ENG.pdf.aspx
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ძირითადი
მიგნებები

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რი ს შე სა სწა ვ ლა დ, თავ
და პი რვე ლა დ, წი ნა სა წა რ შე  მუ შა ვე  ბუ ლი 
კვლე ვი თი  მე თო დო ლო  გი ი ს შე სა ბა მი სა დ, 
პი რვე ლა დი  კო ნსუ ლ ტა ცი ე ბი ჩა ტა რდა და
ინ ტე რე  სე  ბუ ლ მხა რე ე ბთა ნ. ა მ შე ხვე დრე ბი ს 
ფა რგლე ბში , პრი ო რი ტე ტი  მი ე ნი ჭა  კო მუ ნი
კა ცი ა ს ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი  მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სფე რო ე ბში  პო ლი  ტი კი ს გა ნმსა ზ
ღვრე ლ უ წყე ბე ბ თა ნ: კე რძო დ, ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
(ე ნე რგე ტი  კუ ლი  რე ფო რმე ბი სა და სა ე რ თა 
შო რი სო უ რთი ე რთო ბე ბი ს დე პა რ ტა მე ნტი ) 
და  გარემოსდაცვისადასოფლისმეურნე
ობისსამინისტროს(კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა მმა რ თვე ლო ). მა თთა ნ შე ხვე დრე ბი ჩა ტა
რდა ი ნდი ვი დუ ა ლუ რი , ნა ხე ვრა დსტრუქ  ტუ 
რი რე ბუ ლი გა სა უ ბრე ბი ს ფო რმა ტი თ (ვი
რტუ ა ლუ რა დ). ა მ კო ნსუ ლტა ცი ე ბი ს შე დე გა დ, 
გა მო ვლი ნდა ძი რი თა დი პო ლი ტი კი ს დო კუ
მე ნტე ბი , სტრა ტე გი  ე ბი  და  სა მო ქმე დო  გე გ მე
ბი და  ჩა ტა რდა მა თი  თვი სე ბრი ვი  კო ნტენ ტ
ა ნა ლი ზი . 

შე მდგო მ ე ტა პზე , უ კვე სა მა გი დო კვლე ვი ს 
ფარ გლე ბში , გა ნი სა ზღვრა  ი ს ძი რი თა დი 
კვლე ვე ბი  და  ა ნგა რი შე ბი , რო მე ლთა ა ნა
ლი ზი ც მი ზა ნშე წო ნი ლა დ ჩა ი თვა ლა ე ნერ
გე ტი კუ ლ სე ქტო რში  რი სკი ს პრო ფი ლი ს და
სა დგე ნა დ, ა სე ვე , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
ა ქტუ ა  ლი ზა  ცი ი სთვი ს სა ჭი რო  ღო ნი სძი ე ბა თა 
გა მო სა ვლე ნა დ. 

ა სე ვე მნი შვნე ლო ვა ნი კო მპო ნე ნტი ი ყო  და რ
გში მო ღვა წე მკვლე ვა რთა  და  სხვა  და ი ნტე რე
სე ბუ ლ პი რთა  კო მე ნტა რე ბი და  რე კო მე ნდა
ცი ე ბი , რო მე ლთა სა ფუ ძ ვე ლზე ც და ი ხვე წა 
წა რმო დგე ნი ლი  კვლე ვა . 

შე სწა ვლი ლი ლი ტე რა ტუ რი ს ა ნა ლი  ზი  თა 
და ჩა ტა რე ბუ ლი  კვლე ვი ს მე შვე ო  ბი თ, გა მო
ვლინ და ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რი ს ა მჟა მი ნდე
ლი ხა რვე ზე ბი  და  გა მო წ ვე ვე ბი  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს კო ნ ტე ქს ტში , რო მლე ბი ც შე ჯა მ
და ქვე  მო თ:

• 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 ;

• სე ქტო რში ყვე ლა  ძი რი თა დი კა ნო ნი ს 
დამ ტკი ცე ბი ს მი უ ხე და ვა დ, გა ნზრა ხუ ლი ა , 
რა ც შე ი ძლე ბა მა ლე შე მუ შა ვდე ს მე ო რე უ
ლი  კა ნო ნმდე ბლო ბა , რო მე ლი ც შე ე სა ბა მე ბა  
ა ხალ კა ნო ნმდე ბლო ბა სა და  სა ე რთა შო რი სო 
ვა ლდე ბუ ლე ბე ბს;

• 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  NECPი ს სა მუ შა ო  ვე რსი ა ;

• ე ნე რგე ტი კი ს პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნ ტი ს 
გა ნა ხლე ბა  სა წყი ს ე ტა პზე ა , მა ში ნ, რო დე სა ც 
სა მო ქმე დო  გე გმე ბი და  სტრა ტე გი ა  უ კვე დამ
ტკი ცდა , ა ნ შე მუ შა ვე ბი ს ბო ლო სა ფე ხუ რზეა . 
ე ს ნი შნა ვს, რო მ ა ღნი შნუ ლი დო კუ მე ნტე
ბი მუ შა ვდე ბო და სე ქტო რი ს გრძე ლვა დი ა ნი  
ხედ ვი ს გა რე შე ; 

• ა მ დრო ი სა თვი ს, სა მო ქმე დო გე გ მე ბი  
ო რი ე ნტი რე ბუ ლი ა კე რძო  სე ქტო  რი სა და  სა
ერ თა შო რი სო დო ნო  რე  ბი ს მი ე რ და სა ფი ნა ნ

ძირითადი
მიგნებები02
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სე ბე ლ ღო ნი ს ძი ე  ბე ბზე , ხო ლო სა ხე ლმწი ფო 
ბი უ ჯე ტი  პრი ო რი ტე ტს ა რ ა ნი ჭე ბს ხა რჯე ბს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს მი მა რთუ ლე ბი თ;

• ე ნე რგო ე ფე ქტუ რო ბი ს ზო მე ბი  და სუ ფ
თა გა ნვი თა რე ბი ს მე ქა ნი ზმე ბი და კა ვ ში რე
ბუ ლი ა მნი შვნე ლო ვა ნ ფი ნა ნსუ რ ხა რ ჯე ბ

თა ნ. სა ხე ლმწი ფო ბი უ ჯე ტი ს მი მდი ნა რე  
ბა ლან სი და ნ გა მო მდი ნა რე , შე სა ძლე ბე ლი ა , 
მო კლე ვა დი ა ნ პე რი ო დში , ხე ლი შე ე შა ლო ს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს შე რბი ლე ბი სა (მი ტი
გა ცი ა ) და  მა სთა ნ ა და პტა ცი ი ს ღო ნი სძი ე ბა თა 
ა ქტუ ა ლი ზა ცი ა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში ;

• სე ქტო რში რე ფო რმი ს წა რმა  ტე ბი თ და  
დრო უ ლა დ და სრუ ლე ბი სა თვი ს, სა ჭი რო ა  მე
ტი ა და მი ა ნუ რი რე სუ რ სი ს მო ბი ლი ზე ბა , რა ც 
ა მჟა მა დ მნი შვნე ლო ვა ნი გა მო წვე ვა ა ;

• გა რდა შე მა რბი ლე ბე ლი  ღო ნი სძი ე  ბე ბი
სა , კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს კუ თ ხი თ სა ჭი რო ა  
ა და პტა ცი ი ს ზო მე ბი ს გა ნსა ზღვრა  ე ნე რგე ტი
კი ს სე ქტო რში  და  ა სა ხვა  სა მო ქმე დო  გე გმე ბ
ში . 

ო რი ვე მა თგა ნი სე ქტო რში  წა მყვა ნ პო ლი 
ტი კა ს გა ნსა ზღვრა ვს. შე სა ბა მი  სა დ, კლი  მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუ ა  ლი  ზა ცი ი
სთვი ს, მა რთე ბუ ლი  ი ქნე  ბა ა მ დო კუ მე ნტე ბზე  
ფო კუ სი რე ბა , მა თ შო რი ს, სა კო ნსუ ლტა ცი ო  
შე ხ ვე დ რე ბი ს ფო რმა ტში . 

2021 წლი ს მა ი სი ს მდგო მა რე ო ბი თ, სა ქარ 
თვე ლო ს ე ნე რგე ტი კუ ლი პო  ლი  ტი  კა და  
ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა  ტი ს ე რო ვნუ ლი 
ინტე გრი რე ბუ ლი  გე გ მა კვლა ვ შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო ცე სში ა . ბო  ლო  მო ნა ცე მე ბი თ, ა მ დო კუ 
მენტ თა  და მტკი ცე  ბი ს სა ვა რა უ დო ვა და მ 2022 
წლა მდე გა და ი წი ა . ვი ნა ი და ნ ზე მო ა ღნი შნუ
ლი  დო კუ მე ნტე ბი ჯე რ ა რ ა რი ს სა ჯა რო დ 
ხელმი სა წვდო მი , მი ზა ნ შე წო ნი ლა დ ჩა ი თვა
ლა ქვე მო თ ჩა მო თვლი ლი 4 პო ლი ტი კი ს დო
კუ მე ნტი ს შე სწა ვლა , რო მლე ბი ც უ კვე და მტკი
ცე ბუ ლი ა :

• სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სტრა ტე გი ა 2030;

• სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა
მო ქმე დო გე გმა  20212023; 

• სა ქა რთვე ლო ს გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს 
ერო ვ  ნუ ლი სა მო ქმე დო  გე გმა ;  

• სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგო ე ფე ქ ტუ რო  ბი ს ე რო ვ
ნუ ლი სა მო ქმე დო  გე გმა  20192020.

ა მ დო კუ მე ნტთა ა ნა ლი ზი ს სა ფუ ძვე ლზე , 
მომ  ზა დდა რე კო მე ნდა ცი ე ბი  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს შე მა რბი ლე ბე ლ და  სა ა და პ ტა
ცი ო ღო ნი სძი ე ბე ბზე  ე ნე რგი ი ს გე ნე  რა ცი ა გა
და ცე მი ს ქვე სე ქტო რში . 

წარმოდგენილიკვლევისფარგლებშიმიზა
ნშეწონილად ჩაითვალა, განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმოს შემუშავების პროცე
სში არსებულ დოკუმენტთა ანალიზს. ესე
ნია:
 ენერგეტიკულიპოლიტიკა;
 ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებულიგეგმა.
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გამოყენებული
მეთოდოლოგია

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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პრო ე ქტი ს ძი რი თა დი მი ზა ნი ა  პრი ო რი  ტე ტუ ლ 
მი მა რთუ ლე ბა თა  გა მო ვლე ნა  ე ნე რ გე ტი კი ს 
სე ქტო რში  და  შე სა ბა მი სი  რე კო  მე ნ და ცი ე ბი ს 
შე მუ შა ვე ბა , რო მე ლ თა  შე სრუ ლე ბი თა ც მო
ხე რხდე ბა კლი მა  ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კითხთა  
ა ქტუ  ა  ლი  ზა ცი ა /გა ძლი ე რე ბა  სე ქტო რი ს პრი  
ო რი   ტე ტუ ლ მი მა რთუ ლე ბე ბში . მი სი მი ღწე
ვა მო ი ა ზრე ბა შე მდე გი გზი თ: დე ტა ლუ რა დ 
უ ნდა გა ა ნა  ლი ზდე ს ქვე ყ ნი ს მი ე რ ა ღე ბუ ლი  
სა ე რთა შო რი სო ვა ლდე ბუ ლე ბე ბი , მა ღა ლი  
რა ნგი ს დო  კუ მე ნტე ბი  (პო ლი ტი კე ბი , სტრა 
ტე  გი  ე ბი , პრო გრა მე ბი ), ა რსე ბუ  ლი  სა კა  ნონ

მდე ბლო  ბა ზა და  ი ნსტი  ტუ ცი უ რი  ჩა რჩო ; 
ჩა ტა რე ბუ ლი  ა ნა ლი  ზი ს სა  ფუ ძვე ლზე , შე  მუ
შა ვდე ს შე სა ბა  მი სი რე კო მე ნდა ცი ე ბი . 

ა მ მი დგო მი და ნ გა მო მდი ნა რე , პრო  ე ქტი ს გა
ნხო რცი ე ლე ბა  ბუ ნე ბრი ვა დ გუ ლი სხმო ბდა  
სე ქტო რუ ლი  მი მა რთუ  ლე ბი ს და მო უ კი დე
ბე ლ შე ფა სე ბა ს სფე  რო ს ე ქსპე რტი ს მი ე რ. 

ქვე მო თ, N1 ცხრი ლში  დე ტა ლუ რა დ ა რი ს 
აღწე რი ლი სე ქტო რი ს შე ფა სე ბი სა ს გა მო ყე 
ნე ბუ ლი  მე თო დე ბი , კვლე ვი ს თი თო ე უ ლი  
ეტა პი ს შე სა ბა მი სა დ. 

გამოყენებული
მეთოდოლოგია03

კვლევის/შეფასების
კომპონენტი მეთოდი კონტექსტი

სე ქტო რუ ლ და ი ნტე
რსე ბუ ლ მხა რე თა 
ი დე ნტი ფი ცი რე ბა  და  
ა ნა ლი ზი 

 ლი ტე რა ტუ რი ს მი მო
ხი ლვა ; 
 სა მა გი დო  კვლე ვა ;
 ი ნტე რვი უ ე ბი ;
 ო ნლა ი ნკვლე ვა ;
 გა ვლე ნა ი ნტე რე სე

ბი ს მა ტრი ცი ს შე მუ შა
ვე ბა .

 ყვე ლა  ი მ უ წყე ბი ს/ი ნსტი ტუ ტი ს/ კო ნკრე  ტუ ლი  
პი რი ს გა მო ვლე ნა , რო მე ლთა ც ა ქვთ ი ნტე რე სი ა ნ 
გა ვლე ნა კო ნკრე ტუ ლ სე ქტო რთა ნ მი მა რთე ბი თ, 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს კუ თხი თ; 
 და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე თა გა ნსა ზღვრა  სე ქტო

რე ბი ს მი ხე დვი თ: სა ხე ლმწი ფო სე ქტო რი , ა რა სა
მთა ვრო ბო  სე ქტო რი და  ყვე ლა  სხვა  მხა რე  (ა კა
დე მი ა , და მო  უ კი დე ბე ლი  ე ქსპე რტე ბი , მე დი ი ს 
წა რმო  მდგე ნლე ბი ); პი რვე ლა დი  ი ნტე რვი უ ე ბი  
გა მო ყე ნე ბუ ლი ი ყო  ა მ ჩა მო ნა თვა ლი ს და სა ზუ ს
ტე ბლა დ;
 და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე თა გა ვლე ნა ი ნტე  რე სე

ბი ს მა ტრი ცი ს შე მუ შა ვე ბა  სა კ ვლე ვ სა კი  თ ხთა ნ 
მი მა რთე ბი ს მი ხე დ ვი თ; ა სე ვე , მა თი კა ტე გო რი
ზა ცი ა  ფუ ნქცი უ რი  ჯგუ ფე ბი ს გა მო  ყო ფა  შე მდგო
მი  კო ნსუ ლ ტა ცი ე ბი ს მი ზნი თ (სა ჯა რო  სე ქტო  რი , 
სა ე რთა შო რი სო /დო ნო რი  ო რ  გა ნი ზა ცი ე ბი , ა რა
სა მთა ვრო ბო  ო რ გა ნი ზა  ცი ე ბი , ა კა დე მი უ რი სე
ქტო რი , კე რ ძო სე ქტო რი , ფა რთო  სა ზო გა დო ე ბა ).
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ცხრილი1: შეფასებისპროცესშიგამოყენებულიმეთოდები

კლი მა ტი ს ცვლი ლე
ბი ს რი სკი ს პრო ფი ლი ს 
შე ქმნა სა ქა რთვე ლო ს 
ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რი
სთვი ს

 სა მა გი დო კვლე ვა ;
 ო ნლა ი ნკვლე ვა ;
 კო ნტე ნტა ნა ლზი 

 ა ნგა რი შე ბი ს მო ძი ე ბა  კლი მა ტი ს ცვლი  ლე ბი ს 
ა რსე ბუ ლი რი სკე ბი ს პრო  ფი ლე ბზე ; 
 და მა ტე ბი თი მა სა ლი ს მო ძი ე ბა , რო გო რი ცა

ა : სა ქა რთვე ლო ზე  გა მო ქვე ყნე  ბუ ლი  კვლე ვე ბი /
ა ნგა რი შე ბი   სა მი ზნე სე ქტო რი სა  და  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბზე ; ა სე ვე , სხვა და სხვა  სა ე
რ თა შო რი სო  კვლე ვა და  ა ნგა რი შე ბი ;
 რე ლე ვა ნტუ რი  ი ნფო რმა ცი ი ს ა ნა ლი ზი  კლი

მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს ე რო ვნუ ლი ა ნგა  რი შე ბი და ნ 
და  სე ქტო რე ბი სთვი ს ა ქტუ ა ლუ რ სა ფრთხე თა 
გა მო ვლე ნა (კო ნ ტე ნტა ნა ლი ზი ); კო ნკრე ტუ ლი 
სე ქტო რი ს დღი ს წე სრი გში  ა რსე ბუ ლ ძი რი თა დ 
სა ფრთხე თა ი დე ნტი ფი ცი რე ბა  კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს ჭრი ლში ; 
 რი სკი ს პრო ფი ლე ბი ს შე მუ შა ვე ბა  ა რსე ბუ ლ სა

ფრთხე თა გა მო ვლე ნი თა და  სე ქტო რუ ლი  მო
წყვლა დო ბი ს შე ფა სე ბი თ. 

კლი მა ტი ს ცვლი ლე
ბა სთა ნ და კა ვში რე ბუ
ლი  სა ე რთა შო რი სო 
ვა ლდე ბუ ლე ბე ბი ; 
უ კვე და მტკი ცე ბუ ლი  თუ  
შე მუ შა ვე ბი ს პრო ცე სში  
ა რსე ბუ ლი გა ნვი თა რე
ბი ს პრო გრა მე ბი ს, პო
ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტე
ბი ს, სტრა ტე გი ე ბი სა  
და გე გმე ბი ს ი დე ნტი
ფი ცი რე ბა , მი მო ხი ლვა 
და  სკრი ნი ნგი ;
სა კა ნო ნმდე ბლო და  
ი ნსტი ტუ ცი უ რი ჩა რჩო ს 
შე ფა სე ბა .

 ო ნლა ი ნკვლე ვა  (მა თ 
შო რი ს, შე სა ბა მი ს უ წყე
ბა თა ო ფი ცი ა ლუ რი ვე
ბგვე რდე ბი ს შე სწა ვლა );

 ი ნტე რვი უ ე ბი უ წყე ბა თა 
წა რმო მა დგე ნლე ბთა ნ; 

 თვი სე ბრი ვი  კო ნტე ნტა
ნა ლი ზი ;

 კო ნცე პტუ ა ლუ რი ა ნა
ლი ზი ;

 სა კვა ნძო სი ტყვე
ბი ს ა ნა ლი ზი  (Keyword 
Analysis).

 და მტკი ცე ბუ ლი  ა ნ შე მუ შა ვე ბი ს პრო  ცე სში ა რსე
ბუ ლი გა ნვი თა რე ბი ს პრო გ რა მე ბი ს, პო ლი ტი კი ს 
დო კუ მე ნ ტე ბი ს, სტრა ტე გი ე ბი სა  და  სა მო ქმე დო  
გე გმე ბი ს ი დე ნტი ფი ცი რე ბა ;
 დო კუ მე ნტთა  ძი ე ბა რა მდე ნი მე  მე  თო  დი თ: ძი

რი თა დი დო კუ მე ნტე ბი ს შე რ ჩე ვა  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს შე სა  ხე ბ, სა და ც ა სა ხუ ლი ა  სე ქტო რი ს 
სა კი თ ხე ბი ; სტრა ტე გი უ ლი და  პო ლი ტი  კუ  რი  დო
კუ მე ნტე ბი ს მო ძი ე ბა  სა  კა   ნო ნ  მ დე ბლო მა ცნე სა 
და  ა მ კუ თხი თ პო ლი  ტი  კი ს გა ნმსა ზღვრე ლ ძი რი
თა დ ო რგა ნი ზა ცი ა თა (სა მი ნი სტრო ე ბი  და სხვა  
რე ლე ვა ნტუ რი უ წყე ბე ბი ) ვე ბგვე რდე ბზე ;
ა ნა ლი ტი კუ რი  და  შე ფა სე ბი თი  დო  კუ  მე ნტე ბი ს 
მო ძი ე ბა  ზე მო თ ჩა მო  თვლი ლი  რე სუ რსე ბი ს, ა სე
ვე , სფე  რო ში  მო მუ შა ვე ა რსა მთა ვრო ბო  ო რგა ნი
ზა ცი ე ბი ს ვე ბ გვე რდთა შე ფა სე ბი თ;
ე .წ. „თო ვლი ს გუ ნდი ს პრი ნცი პი ს“ (snow ball) გა
მო ყე ნე ბა , რა ც გუ ლი სხმო ბს ი მ რე ლე ვა ნტუ რი 
და მა ტე ბი თი  მა სა ლი ს/დო კუ მე ნტი ს ძი ე ბა ს, რო
მე ლი ც მი თი  თე ბუ ლი ა უ კვე მო ძი ე ბუ ლ წყა რო ში ;  
 დო კუ მე ნტთა  ძი ე ბი ს/ა ნა ლი ზი ს პრო  ცე ს ში  თე

მა ტუ რი სა კვა ნძო  სი ტყვე ბი ს გა მო ყე ნე ბა  (მა გ. 
„კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა “ და სხვა ); 
 მო ძი ე ბუ ლი  მა სა ლი ს/ლი ტე რა ტუ რი ს მი მო

ხი ლვა , მა თ შო რი ს, თვი სე ბრი ვი კო ნტე ნტა ნა
ლი ზი ს მე თო დი თ, შე მდე გ ძი რი თა დ კრი ტე რი
უ მე ბზე  და ყრდნო ბი თ: 1. რე ლე ვა ნტუ რო ბა , 2. 
დრო უ ლო ბა (timeliness) და  3. გა ვლე ნა .
 გა მო ვლე ნი ლი  მა სა ლი ს/ლი ტე რა ტუ რი ს და მუ

შა ვე ბა კო ნცე პტუ ა ლუ რი  ა ნა ლი ზი ს სა შუ ა ლე ბი თ 
და  რე ლე ვა ნტუ რი ი ნფო რ მა ცი ი ს გა მო ყე ნე ბა  
კვლე ვი ს სხვა და სხვა  ა სპე ქტში .
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პრო ცე სი ს ე რთგვა რი  გა მჭო ლი მი დგო მა 
გახლ და თ და ი ნტე რე სე ბუ ლ პი რე ბთა ნ კო ნ
სუ ლტა ცი ე ბი  კვლე ვი ს პრა ქტი კუ ლა დ ყვე ლა  
კო მპო ნე ნტში . 

თი თო ე უ ლ ფა ზა ში  მი მდი ნა რე ო ბდა  სა კო  ო რ
დი ნა ცი ო კო მუ ნი კა ცი ა  სე ქტო  რუ ლი მი მა რ თუ
ლე ბი ს პა სუ ხი სმგე ბე ლ უ წყე ბე ბთა ნ/სა მი  ნი ს
ტრო ე ბთა ნ. 

დო კუ მე ნტთა მო ძი ე ბი ს კუ თხი თ, მნი შ ვნე  ლო
ვა ნი ი ყო  ა მ ა ნგა რი შზე  მუ შა ო ბი სა ს ჩა ტა რე
ბუ ლი  პი რვე ლა დი  ი ნტე რვი უ ე ბი ც, რო მე ლთა 
ფა რგლე ბში ც, რე სპო ნდე ნტე ბს სთხო ვე ს მა თ 
ხე ლთ ა რსე ბუ ლი რე ლე ვა ნტუ რი დო კუ  მე ნ ტე 
ბი ს გა ზი ა რე ბა . 

შე სა ბა მი სა დ, დო კუ მე ნტზე მუ შა ო ბი ს მნი შვ
ნე ლო ვა ნი  ა სპე ქტი გა ხლდა თ და ი ნ ტე რე სე
ბუ ლ მხა რე თა დე ტა ლუ რი ა ნა ლი ზი . მა თი 
ი დე ნტი ფი ცი რე ბი სთვი ს, წი ნა სწა რ შე მუ შა
ვე ბუ ლი მი დგო მე ბი ს შე სა ბა მი სა დ, შე ფა სდა 
კლი მა ტი ს ცვლი  ლე ბი ს სფე რო ში ა რსე ბუ ლი 
სტრა  ტე გი უ ლი , პო ლი ტი კი სა  და  მა რე გუ ლი
რე ბე ლი  დო კუ მე ნტე ბი , სა და ც გა ნსა ზღვრუ
ლი ა პა სუ ხი სმგე ბე ლი სტრუ ქ ტუ რე ბი , ა სე ვე , 
სხვა და სხვა  ე ტა პზე /დო ნე ზე  ჩა რთუ ლი მხა
რე ე ბი . 

და მა ტე ბი თ, პი რვე ლა დი ი ნტე რვი უ ე ბი ს 
დროს, ჯგუ ფმა მო ი ძი ა ი ნფო რმა ცი ა  ი მ პი 
რე ბზე ც, რო მლე ბი ც ა ქტი უ რა დ ა რი ა ნ ჩა
რ თუ ლნი კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა ზე გა და

წ ყვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბა სა და  შე სა ბა მი სი  
ღო ნი სძი ე ბე ბი ს გა ტა რე ბა ში . 

შე დე გა დ, გა ნი სა ზღვრე ბა ჯგუ ფე ბი , რო მ
ლებ  სა ც ა ქვთ:

 მა ღა ლი ი ნტე რე სი და  მა ღა ლი  გა ვლე ნა ; 

 მა ღა ლი ი ნტე რე სი და  შე და რე ბი თ და ბა
ლი  გა ვლე ნა ; 

 და ბა ლი ი ნტე რე სი და  მა ღა ლი  გა ვლე ნა ;

 და ბა ლი ი ნტე რე სი და  და ბა ლი  გა ვლე ნა .4 

(დე ტა ლუ რი გა ნმა რტე ბი სთვი ს, ი ხ თა ვი 4.4 
„და ი ნტე რე სე ბუ ლი  მხა რე ე ბი “).

ზე მო ხსე ნე ბუ ლ მი დგო მა ზე და ყრ დნო ბი თ, 
კვლე ვი ს ა მ ე ტა პზე  ე ნე რ გე  ტი კი ს სე ქტო რი ს 
შე სწა ვლი ს შე დე  გა დ, გა მო ვლი ნდა და  შე ფას 
და ი ს შე მა რბი ლე ბე ლი  და  სა ა და პტა ცი ო  ღო
ნი სძი ე ბე ბი , რო მლე ბი ც უ კვე გა ნსა ზღვრუ ლი ა 
ა რსე ბუ ლ პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტე ბში , სტრა
ტე გი ა სა და  სა მო ქ მე დო გე გმე ბში . სა მა გი დო 
კვლე ვი ს ფა რ გლე ბში  ი დე ნტი ფი ცი რე ბუ ლ 
წყა  რო თა  მე შვე  ო ბი თ, გა ნი სა ზღვრა   ა და პ
ტა ცი ი ს ა ხა  ლი  ღო ნი სძი ე ბე ბი , რო მელ თა 
გა ტა რე ბა ც შე სა ძლე ბე ლი ა ა ღნი შნუ ლ სფე
რო ში . ყო ვე  ლი ვე  ა მი ს შე დე გა დ, შე მუ შავდა  
დე ტა ლუ რი რე კო მე ნდა ცი ე ბი  ე ნე რგე ტი კი ს 
სე ქტორ  ში კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  
ა ქტუ  ა ლი ზა ცი ი სთვი ს. 
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ჩატარებული
სამუშაოებიდა
მათიშედეგები

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რს ე რთე რთი ყვე ლა
ზე დი დი წვლი ლი ა ქვს სა ქა რთვე ლო ში  
სათ ბუ რი ს ა ი რე ბი ს ე მი სი ა ში ; ა მა ვე დრო ს, 
ი ს ყვე ლა ზე მნი შვნე ლო ვა ნი ა სა ზო გა დო ე
ბი ს ფუ ნქცი ო ნი რე ბი სთვი ს. ქვე ყნი ს სა თბუ
რი ს ა ი რე ბი ს ჯა მუ რი  ე მი სი ე ბი  2017 წე ლს, 
და ა ხლო ე ბი თ, 17,766 გი გა გრა მ (გგ) CO²ს 
უ ტო ლდე ბო და , სა და ც ე ნე რგე ტი კი ს სე ქ ტო
რი ს წი ლი 60%ს შე ა დგე ნდა  (ტრა ნს პო რტი ს 
სე ქტო რი ს ჩა თვლი თ)8.  ა მ გა რე  მო ე  ბი ს გა
თვა ლი სწი ნე ბი თ, შე მუ შა ვდა  სა ქა რთვე  ლო ს 
ე რო ვნუ ლ დო ნე ზე  გა ნსა ზ ღვრუ ლი  წვლი
ლი ს გა ნა ხლე ბუ ლი დო კუ  მე ნტი , რო მე ლი ს 
უ პი რო ბო  მი ზა ნი ა  2030 წლი სთვი ს ე რო ვნუ ლ 
დო ნე ზე  სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს ე მი სი ა თა  35%
ი თ შე მცი რე ბა , 1990 წლი ს მა ჩვე ნე ბე ლთა ნ 
შე და რე ბი თ. ა მ მი ზნი თ, გა ნი სა ზღვრა  სე ქ
ტო რუ ლი  სა მი ზნე მა ჩვე ნე ბლე ბი  სა თბუ რი ს 
ა ი რე ბი ს შე სა ზღუ და დ. ე ს გუ ლი სხმო ბს 2030 
წლი სთვი ს ე ნე რგი ი ს გე ნე რა ცი ი სა  და  გა და
ცე მი ს სე ქტო რში  სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს ე მი სი ა
თა  15%ი თ შე მცი რე ბა ს, სა ბა ზი სო სცე ნა რი ს 
პრო გნო ზე ბთა ნ მი მა რთე ბი თ9.  

შე რბი ლე ბი ს პო ლი ტი კი ს სა მი ზნე თა  მი საღ  

წე ვა დ, სა ჭი რო ა  კო ნკრე ტუ ლი ღო ნი ს ძი ე  ბე
ბი ს გა ნსა ზღვრა  ე ნე რგე  ტი კი ს სე ქ ტო რ ში , 
რომ ლე ბი ც ხე ლს შე უ წყო ბს სა თბუ  რი ს ა ი რე
ბი ს ე მი სი ა თა  შე მცი რე ბა ს, გა ა უ მ ჯო ბე სე ბს 
ქვე ყნი ს ე ნე რგე ტი კუ ლი უ სა ფრთხო ე ბი ს დო
ნე ს, პა რა ლე ლუ რა დ კი  სე ქტო რში  შე ი ნა რ ჩუ
ნე ბს და ბა ლ სა ო პე რა ცი ო ხა რჯე ბს. 

ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში კლი მა ტი ს ცვლი 
ლე ბი ს შე მა რბი ლე ბე ლ და  სა ა და პტა ცი ო  
ღო ნის ძი ე ბა თა სწო რა დ შე სა რჩე ვა დ, უ პი რ
ვე ლე ს ყო ვლი სა , რე კო მე ნდე ბუ ლი ა  ე ნე რ გე
ტი კუ ლი  უ სა ფრთხო ე ბი ს კვლე ვა , რო მე ლი ც 
შე ი სწავ ლი ს ყვე ლა  ე ნე რგე ტი კუ ლი რე სუ რსი ს 
ხელ მი სა წვდო მო ბა ს სა ქა რთვე ლო სთვი ს. 
ე ს, თა ვი ს მხრი ვ, გა მო ა ვლე ნს სე ქ ტო რ ში  
ა რსე ბუ ლ გა მო წვე ვე ბსა  და  შე სა ძ ლე ბლო ბე
ბს, რა ც ა უ ცი ლე ბე ლი ა ქვე ყნი ს ე ნე რ გე ტი კუ
ლი  პო ლი ტი კი ს სწო რ მი მა რთუ ლე ბა თა  გა
ნსაზ ღვრი სა თვი ს. შე სა ბა მი სა დ, ა ღნი შნუ ლი 
კვლე ვა ი ქნე ბა  ი სე თ დო კუ მე ნტთა შე მუ შა
ვე ბი ს სა წი ნდა რი , რო გო რი ცა ა ე ნე რგე ტი კუ
ლი პო ლი ტი კა და  ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი
მა ტი ს ე რო ვნუ ლი ი ნტე გრი რე ბუ ლი  გე გმა . 
 

მე ო თხე  ე რო ვნუ ლი შე ტყო ბი ნე ბა . 
Georgia’s Updated Nationally Determined Contribution (Final Draft)  http://www.eiec.gov.ge/getattachment/5a00f7a6
ecc04d4d8411e0ad522e2402/FinalDraftNDC_Georgia_ENG.pdf.aspx 
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ა მ სა ფრთხე ე ბმა  ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რში შე 
ი ძ ლე ბა გა მო ი წვი ო ს რო გო რც და დე ბი თი , 
ა სე  ვე  უ ა რყო ფი თი ცვლი ლე ბე ბი 11.  მა გა ლი
თა დ, და  დე ბი თ ცვლი ლე ბა დ მო ი ა ზრე ბა ი ს, 
რო მ ტე მპე რა ტუ რი ს ზრდი ს გა მო , შე მცი რ დე
ბა  ე ნე რგი ი ს სხვა და სხვა  წყა რო ს გა მო ყე ნე ბა  
გა სა თბო ბა დ, თუ მცა , მე ო რე მხრი ვ, შე  ი ძ ლე
ბა გა ი ზა რდო ს ე ნე რგი ი ს მო ხმა რე ბა გა გრი 
ლე ბი ს მი ზნი თ. გა თვლე ბი ს თა ნა ხმა დ, კლი 
მა ტი ს ცვლი ლე ბა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რზე  
უ ფრო უ ა რყო ფი თი ე ფე ქტი  ე ქნე ბა , ვი დრე  
და დე ბი თი 12.  

ტე მპე რა ტუ რი ს ცვლი ლე ბი ს გა მო , გა რთუ  ლე
ბუ ლი ა  ნა ლე ქე ბი ს პრო გნო ზი რე ბა 13, მა თ შო
რი ს, მყი ნვა რთა დნო ბი ს ტე მპი ს გა ნსა ზ ღვრა 
და  სე ზო ნუ რი წვი მე ბი ს გა ნჭვრე ტა , რა სა ც 

პირდა პი რი  გა ვლე ნა ე ქნე ბა  წყლი ს რე სუ რსი ს 
ხე ლმი სა წვდო მო ბა ზე . ჰი დ რო  ე ნე რ გე ტი კა  სა
ქა რთვე ლო ში  ყვე  ლა  ზე მსხვი ლი  ა რა მო მხმა
რე ბე ლი (და ბ რუ ნე ბა  დი ) წყა ლმო სა რგე ბლე  
და რგი ა 14.  ქვე  ყა ნა ში ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს 
წარ მო ე   ბი ს, და ა ხლო ე ბი თ, 80%მდე ჰი დრო
ე ლე ქტრო სა დ გუ რე ბზე მო დი ს. შე სა ბა მი სა დ, 
წყლი ს რე სუ რ სი ს ნე ბი სმი ე რი  ცვლი ლე ბა  
პირ და პი რპრო  პო რცი უ ლა დ ა ი სა ხე ბა  გა მო
მუ შა ვე ბუ ლი  ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს მო ცუ ლო ბა
ზე . 2017 წე ლს ა მ და რგში წყლი ს გა მო ყე ნე
ბი ს მა ჩვე ნე ბე ლმა  29.7 მლრდ. მ3ს მი ა ღწი ა , 
რაც, და ა ხლო ე ბი თ, 11%ი თ მე ტი ა 2011 წლი ს 
მო ნა ცე მთა ნ შე და რე ბი თ15.  გა რდა  ა მი სა , მნი
შვ ნე ლო ვა ნი პრო ბლე მა ა  ე ლე ქტრო ე ნე რგი
ი ს წა რმო ე ბი ს თვი ს სა ჭი რო  წყლი ს რე სუ რსი ს 

სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს რი სკი ს პრო ფი ლი (USAID). https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/docu
ment/2017_USAID%20ATLAS_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20%20Georgia.pdf
The Georgian Road Map on Climate Change Adaptation  TheRoadMapEngPredesign_reference191_Final.pdf (nala.ge)
The Georgian Road Map on Climate Change Adaptation  TheRoadMapEngPredesign_reference191_Final.pdf (nala.ge)
სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს რი სკი ს პრო ფი ლი (USAID). https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/docu
ment/2017_USAID%20ATLAS_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20%20Georgia.pdf
National Report on the State of the Environment of Georgia 20142017  https://mepa.gov.ge/En/Files/ViewFile/35552
ე რო ვნუ ლი მო ხსე ნე ბა  20142017 წლე ბი ს გა რე მო ს მდგო მა რე ო ბი ს შე სა ხე ბ. 
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2017წლისკლიმატისრისკის
პროფილის10თანახმად,

საქართველოშიკლიმატის
ცვლილებისკუთხით

გამოვლინდა3ძირითადი
საფრთხე:

2050წლისთვისჰაერის
ტემპერატურისზრდა0.8°-1.4°C-ით;

სეზონურიწვიმებისგაზრდილი
ინტენსივობადაგართულებული
პროგნოზირება;

ბუნებრივისაფრთხეებით
გამოწვეულკატასტროფათა
ზრდა.

ძირითადიპრობლემები/სექტორული
რისკისპროფილი4.2.
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ხე ლმი სა წვდო  მო ბა , რო მე ლი ც უ კა ვში რდე ბა 
სო ფლი ს მე უ რნე ო ბი ს სე ქტო რს. მი სი სი მცი
რე , ა სე ვე , ე კო ლო გი უ რი (გა რე მო სდა ცვი თი ) 
ხა რჯი ს გა ნსა ზღვრი ს მოთხო ვნა , შე ი ძლე
ბა სა ჭი რო ს ხდი დე ს და მა ტე ბი თ, და რგთა
შო რი ს რე გუ  ლა ცი ე ბს სა სმე ლი და  სა რწყა ვი  
წყლი ს პრი ო  რი ტე ტი ზე ბი ს კუთ  ხი თ. ა მა ნ, თა
ვი ს მხრი ვ, შე ი ძლე ბა გა ვლე ნა მო ა ხდი ნო ს 
ჰიდ რო ე  ლე ქ ტრო სა დგუ რე ბი ს მი ე რ გა მო მუ
შა ვე ბუ ლი  ე ნე რგი ი ს მო ცუ ლო ბა ზე . პრო ბლე
მი ს ა ქტუ ა ლო  ბა ს ა ღნი შნა ვს სა ე რთა შო რი სო 
ე ნერ  გე ტ ი კუ ლი სა ა გე ნტო ც, რო მე ლი ც მი ი ჩ
ნე ვს, რო მ ნა ლე ქი ს შე მცი რე ბა  მზა რდ სა ფრ
თხე ს უ ქმნი ს მსო ფლი ო ს უ დი დე ს სუ ფთა  
ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს წყა რო ე ბს  ჰი დ რო  ე
ლე ქტრო სა დგუ რე ბს16.  წყლი ს რე სუ რ  სე ბზე 
წვდო მი ს გა უ ა რე სე ბა მ შე სა ძ ლე ბე ლი ა  და
ბრკო ლე ბე ბი  შე უ ქმნა ს თბო ე  ლე ქტრო სა
დგუ რე ბსა ც, რო მლე ბსა ც წყა ლი  გა სა გრი ლე
ბლა დ სჭი რდე ბა თ17.  

მე ო თხე  ე რო ვნუ ლი შე ტყო ბი ნე ბა ხა ზს უ სვამს  
ტე მპე რა ტუ რი ს მა ტე ბი თ მო სა ლო დნე ლ სხვა  
გა მო წვე ვე ბსა ც ე ლე ქტრო გე ნე რა ცი ა ში : პი
რვე ლ რი გში , მი სი 1°Cი ა ნი  ზრდა , სა შუ ა
ლო დ, 57%ი თ გა ზრდი ს წყლი ს ა ო რთქლე
ბა ს წყა ლსა ცა ვე ბი და ნ18.  ჰა ე რი სა  და  წყლი ს 
ტე მპე რა ტუ რე ბი ს მა ტე  ბა მ შე ი ძლე ბა გა მო
ი წვი ო ს შე მდე გი პრო  ცე სე ბი : და ქვე ი თდე ს 
თბო სა დგუ რე ბი ს ე ფე ქ ტი ა ნო ბა ; ქა რი ს ე ლექ
ტრო სა დგუ რე ბი ს შე მთხვე ვა ში   შე მცი რდე ს 
ქა რი ს სი მკვრი ვე , რა ც უ ა რყო ფი თა დ ა ი სა ხე ბა  
გე ნე რა ცი ი ს მო ცუ ლო ბა ზე ; მზი ს ე ლე ქტრო
სა დგუ რე ბი ს შე მთხვე ვა ში   ტე მპე რა ტუ რი ს 
მა ტე ბი თ გა მო წვე უ ლ გა უ და ბნო ე ბა ს მო ჰყვე ს 
პა ნე  ლე ბი ს ხში რი  მტვე რვა  და  გე ნე რა ცი ა მ 
ი კლო ს; ფო ტო ე ლე ქტრო გა რდა მქმნე ლე ბში 
შე მცი რე ბუ ლი ძა ბვი ს გა მო , და ქვე ი თდე ს 
მზი ს ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს წა რმო ე ბა და  ა .შ. 
ტე მპე რა ტუ რი ს მა ტე ბა  სა ფრთხე ს უ ქმ ნი ს 
ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს გა და მცე მ ი ნფრა ს ტრუ
ქტუ რა სა ც და  ზრდი ს და ნა კა რგე ბს ქსე ლში . 

სა ე რთა შო რი სო ე ნე რგე ტი კუ ლი სა ა გე ნტო ს 
(IEA) თა ნა ხმა დ, თბუ რი  ტა ლღე ბი და ბრ კო
ლე ბე ბს ქმნი ს ე ნე რგე ტი კუ ლი მო თხო ვნი ს 
დე კა რბო ნი ზა ცი ი ს პრო ცე სში ც. ა მ მხრი ვ, დი
დი გა მო წვე ვა ა  მო სა ლო დნე ლი სი ვრცე ე ბი ს 
გა გრი ლე ბა . დღე სდღე ო ბი თ, გა გრი ლე ბი ს 
მი ზნე ბი და ნ გა მო მდი ნა რე , გლო ბა ლუ რი  
ნახ ში რო რჟა ნგი ს ე მი სი ე ბი  მი ლი ა რდ ტო ნა ს 
ა ღწე ვს. თბუ რი  ტა ლღე ბი და ნ გა მო მდი ნა რე , 
გა გრი ლე ბი ს მი ზნი თ ე ნე რგი ა ზე გა ზრდი ლი  
მო თხო ვნა  ი წვე ვს სი სტე მი ს გა და ტვი რთვა ს 
და გა ნსა კუ თრე ბუ ლა დ ა რთუ ლე ბს მო ხმა რე
ბი ს და კმა ყო ფი ლე ბა ს პი კუ რ პე რი ო დე ბში . 
ე ს სა ყუ რა დღე ბო ა სა კი თხი ა , რა დგა ნ, ა რსე
ბუ ლი გლო ბა ლუ რი  გა თვლე ბი თ, გა გრი ლე
ბი ს მი ზნი თ ე ნე რგი ი ს მო ხმა რე ბა  2050 წლი
სთვი ს გა სა მმა გდე ბა 19.  

ცვა ლე ბა დი  კლი მა ტუ რი  პი რო ბე ბი და  გა ხში 
რე ბუ ლი  ე ქსტრე მა ლუ რი  ა მი ნ დე ბი  სა ფრთ
ხე ს უ ქმნი ს ე ლე ქტრო ე ნ ე რ გი ი ს გე ნე რა ცი ი ს 
ყვე ლა  წყა რო ს. ჰი დრო ე ლე ქტრო სა დგუ რე ბი 
და  თბო სა დგუ რე ბი  უ ზრუ ნვე ლყო ფე ნ ე ლე ქ
ტრო ე ნე რგე ტი კუ ლ სი სტე მა თა  მო ქნი  ლო ბა ს, 
ა სე ვე ,  უ ნა რს, მო ა ხდი ნო ნ მზი სა  და  ქა რი ს 
ე ნე რგი ი ს ი ნტე გრი რე ბა . მა თი გა მო მუ შა ვე ბა 
და მო კი დე ბუ ლი ა ა მი ნდზე , ა სე ვე , დღი სა  და  
წლი ს პე რი ო დზე . ქვე ყ ნე ბმა , სა და ც ი გე გმე ბა 
მზი სა  და  ქა რი ს ე ნე რგი ე ბი ს გა მო ყე ნე ბა  დე
კა რბო ნი ზა ცი ი ს მი ზნი ს მი სა ღწე ვა დ, უ ნდა 
ი ზრუ ნო ნ სა ნდო  და  დი ვე რსი ფი ცი რე ბუ ლ 
წყა რო თა ხე ლმი სა წვდო მო ბა ზე სი სტე მა ში , 
რა თა შე ძლო ნ ე ნე რგი ი ს უ სა ფრთხო მი წო დე
ბა 20. 

სა ე რთა შო რი სო ე ნე რგე ტი კუ ლი სა ა გე ნტო ხა
ზს უ სვა მს, რო მ გა რდა  ლო კა ლუ რი გა მო წვე
ვე ბი სა , თბუ რ ტა ლღე ბს გა ვლე ნი ს მო ხდე ნა 
შე უ ძლი ა თ უ ფრო ფა რთო  გე ო გრა ფი უ ლ ა რე
ა ლზე ც. ა მა ნ, თა ვი ს მხრი ვ, შე სა ძლე ბე ლი ა 
და მა ტე ბი თი  სა ფრ თხე შე უ ქმნა ს სი სტე მე ბს, 
რო მლე ბი ც გა მო ი რჩე ვი ა ნ მა ღა ლი  ე ნე რგე

IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
iea.org/commentaries/theworldselectricitysystemsmustbereadytocounterthegrowingclimatethreat
Outlook on climate change adaptation in the South Caucasus mountains  CCAC.pdf (unep.org) 
მე ო თხე  ე რო ვნუ ლი შე ტყო ბი ნე ბა .
IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
iea.org/commentaries/theworldselectricitysystemsmustbereadytocounterthegrowingclimatethreat
IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
iea.org/commentaries/theworldselectricitysystemsmustbereadytocounterthegrowingclimatethreat
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ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბი თ მე ზო ბლე ბზე , 
რა დგა ნ თი თო ე უ ლი  ქვე ყნი სთვი ს პრი ო რი
ტე ტი  ი ქ ნე ბა რე გი ო ნში ა დგი ლო ბრი ვი ე ნერ
გე ტი  კუ ლი  მო ხმა რე ბი ს და კმა ყო ფი ლე ბა 21.  

უ ხვმა  ნა ლე ქმა შე სა ძლე ბე ლი ა ი სე თი კა ტა
სტრო ფე ბი  გა მო ი წვი ო ს, რო გო რი ცა ა მე წყე რი , 
ღვა რცო ფი  და /ა ნ წყა ლდი დო ბა . ე ნე რგე ტი კუ
ლი ი ნფრა სტრუ ქტუ რა , თა ვი სი  სპე ცი ფი კი
და ნ გა მო მდი ნა რე , შე სა ძლე ბე ლი ა მო ე ქცე ს 
ა მგვა რი კა ტა სტრო ფე ბი ს ა რე ა ლში , რი სი შე
მთხვე ვე ბი ც და ფი ქსი რდა ა ხლო წა რსუ ლში : 
2015 წე ლს უ ხვი ა ტმო სფე რუ ლი ნა ლე ქი თა 
და  მე წყე რი თ გა მო წვე უ ლმა ღვა რცო ფმა და
ა ზი ა ნა  მე სტი ა ჭა ლა ჰე სი ს ი ნფრა სტრუ ქტუ რა ; 

2014 წლი ს ღვა რცო ფუ ლმე წყე რუ ლ მო ვლე
ნა თა  შე დე გა დ, და რი  ა ლი ს ხე ო ბა ში  და ზი
ანდა ლა რსი ს ჰი დრო  ე ლე ქტრო სა დგუ რი და  
ჩრდი ლო ე თსა მ ხრე თი ს გა ზსა დე ნი ; 2012 
წე ლს ნა ლე ქი ს სი მცი რე მ და  ჰა ე რი ს შე და
რე ბი თ მა ღა ლმა ტე მპე რა ტუ რა მ გა ნა პი რო ბა  
გვა ლვა , რი ს გა მო ც შე მცი რდა ჰი დრო ე ლე
ქ ტრო სა დგუ რე ბი ს მი ე რ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი  
ე ლე ქტრო ე  ნე რ  გი ი ს მო ცუ ლო ბა . გა რდა  ე ნე
რგე ტი  კუ  ლი ი ნფრა სტრუ ქტუ რი ს და ზი ა ნე 
ბი სა , ბუ ნე ბ რი ვი სა ფრთხე ე ბი თ გა ნპი რო
ბე ბუ ლმა კა ტა ს ტრო ფე ბმა  შე სა ძლე ბე ლი ა 
რი სკე ბი წა რ მო ქმნა ნ ე ნე რგო მო მა რა გე ბი ს 
უ სა ფრ თხო  ე ბი ს ნა წი ლში ც, რა ც პი რდა პი რ ა ი
სა ხე  ბა სა ზო გა დო ე ბი ს კე თი ლდღე ო ბა ზე . 

საქართველოშიბუნებრივიგაზიჯერკიდევხელმიუწვდომელიამთე-
ლტერიტორიაზე.გაზიფიცირებულსოფლებშიც,გათბობისმიზნით,
ენერგიისწყაროსსახითუპირატესობასანიჭებენშეშას,შედარე-
ბითდაბალიღირებულებიდანგამომდინარე.შედეგად,სოფლად

მცხოვრებიმოსახლეობის,დაახლოებით,95%22გათბობისმიზნით
დღემდეაქტიურადიყენებსშეშას.მიუხედავადიმისა,რომარსებო-
ბსსოციალურიჭრითგამოყოფილიშეშისრესურსი,ცნობილია,რომ
მოთხოვნამასაღემატება.სწორედესშეიძლებადასახელდესშეშის
უკანონომოპოვებისერთ-ერთმიზეზად,რაცვერკონტროლდებადა,

თავისმხრივ,მნიშვნელოვნადაზიანებსტყისეკოსისტემებს.

IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
iea.org/commentaries/theworldselectricitysystemsmustbereadytocounterthegrowingclimatethreat 
ე რო ვნუ ლი მო ხსე ნე ბა  20142017 წლე ბი ს გა რე მო ს მდგო მა რე ო ბი ს შე სა ხე ბ.
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ყო ვე ლი ვე ე ს ბე ვრწი ლა დ უ წყო ბს ხე ლს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს გა მო მწვე ვი ა ი რე
ბი ს გა ფრქვე ვა ს. ა მა ვდრო უ ლა დ, შე ში ს უ კა
ნო ნო    მო პო ვე ბა გრძე ლვა დი ა ნ პე რსპე ქტი
ვა ში უ არ ყო ფი თა დ ა ი სა ხე ბა  ა მ რე სუ რსი ს 
ხე ლმი სა წვდო მო ბა ზე ე ნე რგე ტი კუ ლი მი
ზნე ბი თ. სო ფლა დ მცხო ვ რე ბი  მო სა ხლე ო
ბი სთვი ს, რო მე ლსა ც ე ლე ქ ტრო  ე ნე რგი ა  და  
გა ზი ქსე ლუ რა დ მი ე წო დე ბა , ე ს გა ზრდი ს 
ე ნე რგი ა სთა ნ და კა ვში რე ბუ ლ ხა რჯე ბს, ხო

ლო მა ღალ  მთი ა ნ სო ფლე ბში , სა და ც შე შა ძი
რი თა დი ე ნე რგო რე სუ რსი ა , ტყი ს რე სუ რსი ს 
ხელ მი სა წვდო მო ბი ს შე სა ძ ლო  შე მცი რე ბა  
კრი ტი კუ ლი  სა ფრთხე ა .

ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში  სა კა ნო ნმდე ბლო    
ჩა რჩო ს ა ნა ლი ზმა გა მო ა ვლი ნა მი სი მო
წყვ ლა დო ბა კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა
კით ხე ბი სა დმი (გა ნსა კუ თრე ბი თ, თუ  გა ვი
თვა ლი სწი ნე ბთ, რო მ ე ნე რგე ტი კა წა მყვა ნი  
ე კო ნო მი კუ რი  და რგი ა  სა თბუ რი ს ა ი რე ბი ს 
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ჯა მუ რ ე მი სი ე ბში ). თუ მცა , ა მ სე ქტო რში  გა სა
ტა რე ბე ლ შე მა რბი ლე ბე ლ და სა ა და პტა ცი ო  
ღო ნი სძი ე ბა თა და სა დგე ნა დ, სა ჭი რო ა  ა რსე
ბუ ლი გა მო წვე ვე ბი ს და ძლე ვა . ე ს, ძი რი თა
და დ, სა ჭი რო ე ბს ა ქტუ ა ლუ რ კვლე ვე ბს, სტა
ტი სტი კუ რ მო ნა ცე მთა შე გრო ვე ბა სა და  სწო რ 
ა ნა ლი ზს, რა ც გა რთუ ლე ბუ ლი ა სა ხე ლმწი ფო 
უ წყე ბე ბში ა და მი ა ნუ რი რე სუ რსი ს დე ფი ცი
ტი ს გა მო .
ა სე ვე გა მო წვე ვა ა  ტე ქნო ლო გი ე ბი ს გა ნვი
თა რე ბა და  გა ნთა ვსე ბა ე ლე ქტრო სა დგუ რე
ბში , ე ქსტრე მა ლუ რი  ა მი ნდი ს სა ფრთხე თა 
სა მა რთა ვა დ. ა მჟა მა დ ე ლე ქტრო სა დგუ რე
ბი ს თა ნა მშრო მლე ბს ა რ ა ქვთ სა კმა რი სი  ცო
დნა , უ ნა რე ბი  და  ტე ქნო ლო გი ე ბი ა მი ნდი ს 
პრო გნო ზი რე ბი სა და  სი ტუ ა ცი უ რი მა რთვი
სათვი ს. 
ე ნე რგე ტი კი ს სფე რო ში  ა ღწე რი ლი  ყვე ლა  

რი ს კფა ქტო რი ცხა დყო ფს, რო მ ძი რი თა დი 
ხა რ ვე ზი  გა ხლა ვთ სე ქტო რი ს გრძე ლვა დი
ა ნი  გა ნვი თა რე ბი ს გე გმი ს ა რა რსე ბო ბა , სა
და ც წა რმო დგე ნი ლი  ი ქნე ბა  ა დე კვა ტუ რი  და  
დრო უ ლი  ღო ნი სძი ე ბე ბი კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბა სთა ნ და კა ვში რე ბუ ლი  რი სკე ბი ს სა პა სუ
ხო დ. და გე გმვა  უ ნდა ე მყა რე ბო დე ს სა მე ცნი
ე რო  მო დე ლი რე ბა ს და ი თვა ლი სწი ნე ბდე ს 
გა ნვი თა რე ბი ს რა მდე ნი მე  შე სა ძლო სცე ნა
რს. ა მასთა ნ, ქმე დე ბა ა რ უ ნდა ი ყო ს ე რთჯე
რა დი  ი ს უ ნდა და ი ნე რგო ს/ჩა მო ყა ლი ბდე ს 
გა და წყვე ტი ლე ბი ს მი მღე ბ და პო ლი ტი კი ს 
და მგე გმა ვ პი რთა  მდგრა დი და  უ წყვე ტი ყო
ვე ლდღი უ რი სა მუ შა ო ს სა ხი თ. ე ნე რგე ტი კი ს 
ე რო ვნუ ლ პო ლი ტი კა სა და  ე ნე რგე ტი კი სა და  
კლი მა ტი ს ი ნტე გრი რე ბუ ლ ე რო ვნუ ლ გე გმა
ზე მუ შა ო ბა  უ ნდა წა რი მა რთო ს გრძე ლვა დი
ა ნი  და გე გმვი ს მი დგო მი თ.

ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რი ს პო ლი ტი კუ რი  კონ 
ტე ქსტი სა და  ი ნსტი ტუ ცი უ რი თუ  სა მა
რთლებ  რი ვი  ჩა რჩო ს ა ღსა წე რა დ, წი ნა სა წა რ 
შე მუ  შა ვე ბუ ლი  კვლე ვი ს მე თო დო ლო გი ი ს 
შე სა  ბა  მი სა დ, ჩა ტა რდა პი რვე ლა დი  კო ნ სულ
ტა  ცი ე ბი   და ი ნტე რე სე ბუ ლ მხა რე ე ბ თა ნ. ა მ 
შე ხვე დრე ბი ს ფა რგლე ბ ში , პრი ო   რი  ტე ტი 
მიე  ნი ჭა  კო მუ ნი კა ცი ა ს ე ნე რგე ტი  კი სა  და  კლი
მა ტი ს ცვლი ლე  ბი ს სფე რო ე ბში  პო ლი ტი კი ს 
გა ნმსა ზღ ვრე ლ უ წყე ბე ბთა ნ: კე რძო დ, ე კო
ნო მი კი სა  და  მდგრა დი  გა ნვი თა რე ბი ს სა მი
ნი ს ტრო სა (ე ნე რგე ტი კუ ლი რე ფო რმე ბი სა 

და  სა ე რთა შო რი სო უ რთი ე რთო ბე ბი ს დე პა რ
ტა მე ნტი ) და გა რე მო ს და ცვი სა და  სო ფლი ს 
მე უ რნე ო ბი ს სა მი ნი ს ტრო ს (კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მმა რთვე  ლო ). მა თთა ნ შე ხვე დრე ბი 
გა ი მა რთა ი ნდი ვი დუ ა ლუ რი , ნა ხე ვრა დსტრუ
ქტუ რი  რე ბუ ლი  გა სა უ ბრე ბი ს ფო რმა ტი თ 
(ვირ ტუ ა ლუ რა დ). კო ნსუ ლტა ცი ე ბი ს შე დე
გა დ, გა მო ვლი ნდა ძი რი თა დი პო ლი ტი კი ს 
დო კუ მე ნტე ბი , სტრა ტე გი ე ბი და  სა მო ქმე დო  
გე გმე ბი და  ჩა ტა რდა მა თი თვი სე ბრი ვი კო ნ
ტე ნტა ნა ლი ზი .

პოლიტიკური/საკანონმდებლო/
ინსტიტუციურიჩარჩო

პოლიტიკურიჩარჩო
ე ნე რგე ტი კუ ლი სე ქტო რი ს პო ლი ტი კუ რ ჩარ
ჩო ზე სა უ ბრი სა ს, ხა ზგა სა სმე ლი ა  ბო ლო 
წლე ბში ე ვრო პა სთა ნ და სა ა ხლო ე ბლა დ გა
და დგმუ ლი ნა ბი ჯე ბი , რო მლე ბმა ც ა რსე ბი
თა დ გა ნსა ზღვრა  სა ქა რთვე ლო ში  მი მდი ნა
რე  რე ფო რმე ბი ს მი მა რთუ ლე ბა , მა თ შო რი ს, 
ე ნერგე ტი კი ს სე ქტო რში . 2014 წე ლს ხე ლი 
მო ე წე რა  ა სო ცი რე ბი ს შე სა ხე ბ შე თა ნხმე
ბა ს, ე რთი მხრი ვ, სა ქა რთვე ლო სა  და , მე ო რე 
მხრი ვ, ე ვრო კა ვში რსა  და  ე ვრო პი ს ა ტო მუ რი  
ე ნე რგი ი ს გა ე რთი ა ნე ბა სა და  მა თ წე ვრ სა

ხე ლმწი ფო ე ბს შო რი ს (ა სო ცი რე ბი ს შე თა ნ
ხმე ბა 23). დო კუ მე ნტი ს ფა რ გლე ბში , მხა რე
ე ბი შე თა ნხმდნე ნ ე ნე რგე ტი კი ს სფე რო ში 
თა ნა მშრო მლო ბი ს გა ძ ლი ე რე ბა ზე ც. 2017 
წე ლს სა ქა რთვე ლო გა ხდა  ე ნე რგე ტი კუ ლი 
გა ე რთი ა ნე ბი ს წე ვრი  (Energy Community). ა მ 
ხე ლშე კრუ ლე ბე ბი თ, სა ქა რთვე ლო მ ა ი ღო  
ე ვრო პუ ლ კა ნო ნმდე ბ ლო ბა სთა ნ რე გუ ლა ცი ე
ბი ს ე ტა პო ბრი ვი და ა ხლო ე ბი ს ვა ლდე ბუ ლე
ბა . 

4.3.
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ქვე მო თ ა ღწე რი ლი ა სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგე 
ტი კი ს სე ქტო რი ს სა კა ნო ნმდე ბლო ჩა რჩო  და  
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ა ე ნე რგე ტი კუ ლი გა ე რთ
ი ა ნე ბი ს წე ვრო ბი თ ნა კი სრ ვა ლდე ბუ ლე ბა
თა  შე სრუ ლე ბა  ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს კო ნტე ქსტში .

ა მ სე ქტო რი ს პო ლი ტი კუ რი  ჩა რჩო ს გა ნმ სა
ზღვრე ლი სა კვა ნძო დო კუ მე ნტე ბი და ნ ა ღსა 
ნი შნა ვი ა :

• სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგე ტი კუ ლი პო ლი  ტი კა ;

• სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგე ტი კუ ლი სტრა ტე გი ა  
20202030;

• ე ნე რგე ტი კი სა  და  კლი მა ტი ს ე რო ვნუ ლი 
ი ნტე გრი რე ბუ ლი   გე გმა ;

• ე ნე რგო ე ფე ქტუ რო ბი ს ე რო ვნუ ლი სა მო ქ მე 
დო  გე გმა  2019–2020;

• გა ნა ხლე ბა დი  ე ნე რგი ი ს ე რო ვნუ ლი სა მო ქ
მე დო გე გმა .

ქვე მო თ მო კლე დ ა რი ს მი მო ხი ლუ ლი  ა ღნი შ
ნუ ლი  დო კუ მე ნტე ბი კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
ჭრი ლში :

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა
 ქვე ყნი ს ძი რი თა დი დო კუ მე ნტი , რო მე ლი ც 
გა ნსა ზღვრა ვს ქვე ყნი ს პრი ო რი ტე ტე ბსა  და  
გრძე ლვა დი ა ნ ხე დვა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო
რში . მა ს ა მტკი ცე ბს სა ქა რთვე ლო ს პა რლმე ნ
ტი . ა მჟა მა დ მო ქმე დი დო კუ მე ნტი  უ მა ღლეს
მა  სა კა ნო ნმდე ბლო ო რგა ნო მ 2015 წე ლს 
და ა მტკი ცა  და  მა სში  ა რ ა რი ს ა ღნი შნუ ლი  
მო ქმე დე ბი ს ვა და ა ნ/და  პე რი ო დი  (წი ნა პო

ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტში , რო მე ლი ც 2006 წე ლს 
და მტკი ცდა და  ა ხა ლი დო კუ მე ნტი ს მი ღე ბი ს 
შე მდგო მ გა უ ქმდა , ა სე ვე ა რ ი ყო  მი თი თე ბუ
ლი  ვა და , თუ მცა  ი ს შე ი ცა ვდა პრო გნო ზე ბს 
2015 წლი ს ჩა თვლი თ). შე სა ბა მი სა დ, სა ჭი რო  
გა ხდა  ცვლი ლე ბე ბი ს შე ტა ნა  მო ქმე დ პო ლი
ტი კი ს დო კუ მე ნტში , რა დგა ნ სე ქტო რში  ა რსე
ბუ ლი ვი თა რე ბა სა გრძნო ბლა დ შე ი ცვა ლა 
2015 წლი ს შე მდგო მ  ქვე ყა ნა მ ა ი ღო  მნი შვნე
ლო ვა ნი სა ე რთა შო რი სო ვა ლდე ბუ ლე ბე ბი , 
რო მე ლთა სა ფუ ძვე ლზე ა ტა რე ბს რე ფო რმა ს 
ა მ სფე რო ში .  ე კო ნო მი კი სა  და  მდგრა დი  გა
ნ ვი თა რე ბი ს სა მი ნი სტრო ს ე გი დი თ, ა მჟა მა დ 
მი მდი ნა რე ო ბს მუ შა ო ბა  ე ნე რგე ტი კუ ლი პო
ლი ტი კი ს ა ხა ლ დო კუ მე ნტზე , რო მე ლი ც უ ნდა 
შე ე სა ბა მე ბო დე ს ა ხა ლ კა ნო ნმდე ბლო ბა ს. 
მნი შვნე ლო ვა ნი სი ა ხლე ა  ი ს, რო მ ე ნე რგე
ტი კუ ლი პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტმა სა ვა ლდე
ბუ ლო წე სი თ უ ნდა გა ი ა რო ს სტრა ტე გი უ
ლი გა რე მო სდა ცვი თი შე ფა სე ბა , რო მე ლსა ც 
ა ტა რე ბს გა რე მო ს და ცვი სა და  სო ფლი ს მე
უ რნე ო ბი ს სა მი ნი სტრო . ე ს გა ა უ მჯო ბე სე ბს 
კო ო რდი ნა ცი ა ს სე ქტო რე ბს შო რი ს და  ხე ლს 
შე უ წყო ბს მდგრა დი  გრძე ლვა დი ა ნი  ხე დვი ს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში . 

ქვე მო თ, N 2 ცხრი ლში  წა რმო დგე ნი ლი ა  ე ნე რ
გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტე ბში  გა თვა
ლი სწი ნე ბუ ლი  ძი რი თა დი მი მა რთუ ლე ბე ბი , 
წლე ბი ს მი ხე დვი თ (2006 წლი ს დო კუ მე ნტი , 
2015 წლი ს დო კუ მე ნტი  და  2020 წლი ს დო კუ
მე ნტი ს სა მუ შა ო  ვე რსი ა  (ენერგეტიკულიპო
ლიტიკისკონცეფცია)24: 

ამსექტორისპოლიტიკურიჩარჩოსგანმსაზღვრე
ლისაკვანძოდოკუმენტებიდანაღსანიშნავია:
 საქართველოსენერგეტიკულიპოლიტიკა;
 საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია
20202030;

 ენერგეტიკისადაკლიმატისეროვნულიინტე
გრირებულიგეგმა;

 ენერგოეფექტურობისეროვნულისამოქმედო
გეგმა2019–2020;

 განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმე
დოგეგმა.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959
ე ნე რგე ტი კუ ლი პო ლი ტი კი ს კო ნცე ფცი ა  (სა მუ შა ო  ვე რსი ა ).
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 ე ნე რგი ი ს ე ფე ქტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა ;
 ე ნე რგო უ სა ფრთხო ე ბა ;
 მე სა მე მხა რი ს და შვე ბა ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს გა და მცე მ და  გა მა ნა წი ლე ბე ლ 

ქსე ლე ბზე ; 
 ა ღრი ცხვი ა ნო ბა ;
 ა დგი ლო ბრი ვი  და  უ ცხო უ რი  ი ნვე სტი ცი ე ბი ს მო ზი დვა და  პრი ვა ტი ზა ცი ა ;
 სე ქტო რი ს ე კო ნო მი კუ რი მდგრა დო ბა ;
 სა ტა რი ფო  პო ლი ტი კა ;
 ო რმხრი ვი და  რე გი ო ნუ ლი თა ნა მშრო მლო ბა .

 ე ნე რგი ი ს მი წო დე ბი ს წყა რო თა დი ვე რსი ფი კა ცი ა , სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგე ტი
კუ ლი რე სუ რსე ბი ს ო პტი მა ლუ რი ა თვი სე ბა და  რე ზე რვე ბი ს შე ქმნა ;

 სა ქა რთვე ლო ს გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგე ტი კუ ლი რე სუ რსე ბი ს ა თვი სე ბა ;
 სა ქა რთვე ლო ს კა ნო ნმდე ბლო ბი ს ე ტა პო ბრი ვი  და ა ხლო ე ბა ე ვრო კა ვში რი ს 

კა ნო ნმდე ბლო ბა სთა ნ; 
 სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგე ტი კუ ლი ბა ზრი ს გა ნვი თა რე ბა და ე ნე რგი ი თ ვა ჭრო ბი ს 

მე ქა ნი ზმთა გა უ მჯო ბე სე ბა ;
 სა ქა რთვე ლო ს, რო გო რც რე გი ო ნი ს სა ტრა ნზი ტო ქვე ყნი ს რო ლი ს გა ზრდა ;
 სა ქა რთვე ლო , რო გო რც სუ ფთა  ე ნე რგი ი ს წა რმო ე ბი სა და  ა მ ე ნე რგი ი თ ვა

ჭრო ბი ს რე გი ო ნუ ლი ცე ნტრი ;
 ე ნე რგო ე ფე ქტუ რო ბი სა დმი ე რთი ა ნი  მი დგო მი ს შე მუ შა ვე ბა  და  და ნე რგვა ;
 გა რე მო სდა ცვი თი კო მპო ნე ნტე ბი ს გა თვა ლი სწი ნე ბა ე ნე რგე ტი კუ ლ პრო ე

ქტთა  გა ნხო რცი ე ლე ბი სა ს; 
 მო მსა ხუ რე ბი ს ხა რი სხი ს გა უ მჯო ბე სე ბა და  მო მხმა რე ბე ლთა ი ნტე რე სე ბი ს 

და ცვა 

 ე ნე რგი ი ს მი წო დე ბი ს გა რე წყა რო თა დი ვე რსი ფი კა ცი ა ;
 ე ნე რგე ტი კუ ლი  სე ქტო რი ს მე დე გო ბი ს გა ზრდა ;
 წი ა ღი სე უ ლი  ე ნე რგე ტი კუ ლი რე სუ რსე ბი ს გა ნვი თა რე ბა ;
 ე ნე რგო ე ფე ქტუ რო ბა ;
 გა ნა ხლე ბა დი  ე ნე რგი ი ს რე სუ რსე ბი ს ა თვი სე ბა ;
 სა ე რთა შო რი სო  ე ნე რგე ტი კუ ლი თა ნა მშრო მლო ბა ;
 ე ნე რგე ტი კუ ლი  ბა ზრი ს რე ფო რმა ;
 გა რე მო სდა ცვი თ მო თხო ვნა თა გა თვა ლი სწი ნე ბა ;
 კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს შე რბი ლე ბა  და  მა სთა ნ ა და პტა ცი ა ;
 მო მსა ხუ რე ბი ს ხა რი სხი ს გა უ მჯო ბე სე ბა და  მო მხმა რე ბე ლთა ი ნტე რე სე ბი ს 

და ცვა ;
 ე ნე რგე ტი კუ ლი  სი ღა რი ბე და  მო წყვლა დ მო მხმა რე ბე ლთა და ხმა რე ბა ;
 კვლე ვა , ი ნო ვა ცი უ რი და  ტე ქნო ლო გი უ რი გა ნვი თა რე ბა .

ძირითადიმიმართულებები

ძირითადიმიმართულებები

ძირითადიმიმართულებები

ცხრილი2: საქართველოსენერგეტიკულიპოლიტიკისდოკუმენტთა
ძირითადიმიმართულებებისანალიზი

2016წ.

2015წ.

2020წ.
სამუშაოვერსია
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2006 წლი ს პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტში გა რე
მო ს და ცვა  და კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს თე
მე ბი  სა ე რთო დ ა რ ი ყო  გა ნხი ლუ ლი ; 2015 
წლი ს დო კუ მე ნტმა გა ი თვა ლი სწი ნა  გა რე
მო სდა ცვი თი კო მპო ნე ნტი ე ნე რგე ტი კუ ლი 
ი ნფრა სტრუ ქტუ რი ს კო ნტე ქსტში . ე ს გუ ლის
ხმო ბს სა ერ თა შო რი სო გა მო ცდი ლე ბი ს გად
მო ტა ნა ს ე ნე რგე ტი კუ ლ პრო ე ქტთა  გა ნვი

თა რე ბი ს პრო ცე სში , რო მლი ს ფა რგლე ბში ც 
უ ნდა შე ფა სდე ს სო ცი ა ლუ რ და ბუ ნე ბრი ვ 
გა რე მო ზე ზე მო ქმე დე ბა (ESIA) და  ჩა ტა რდე ს 
შე სა ბა მი სი  სა ჯა რო  კო ნსუ ლტა ცი ე ბი . რა ც 
შე ე ხე ბა  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა ს, ე ს სა კი თხი , 
ფა ქტო ბრი ვა დ, წა რმო დგე ნი ლი ა  ა მ დო კუ
მენტში :

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს ნა წი ლში ა სე ვე სა ყუ
რა დღე ბოა ე ნე რგოე ფე ქტუ რობი ს სა კი თხი , 
რა ც სა ქა რთვე ლოს ე ნე რგე ტი კუ ლი პოლი
ტი კი ს დოკუ მე ნტე ბში  თა ვი და ნვე  ი ყო გა
თვა ლი სწი ნე ბუ ლი . ა ქვე უ ნდა ა ღი ნი შნოს, 
რომ ე ნე რგე ტი კუ ლი პოლი ტი კი ს დოკუ მე
ნტთა ა ქა მდე  ა რსე ბუ ლ ვე რსი ე ბში  ა რ ა რი ს 
გა ნსაზ ღვრუ ლი კა ვში რი კლიმა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა კი თხე ბსა და  ე ნე რგოე ფე ქტუ რობა ს 
შორი ს და  ე ს უ კა ნა სკნე ლი წა რმოდგე ნი ლი ა  
მხოლოდ მოხმა რე ბი ს ოპტი მი ზა ცი ი ს კონტე
ქ სტში .
ე ნე რგე ტი კუ ლი პოლი ტი კი ს კონცე ფცი ი ს 
ა მჟამი ნდე ლი  ვე რსი ა  უ ფრო მე ტ სა კი თხს გა
ნიხი ლა ვს, ვი დრე  წი ნა მორბე დი დოკუ მე ნტე
ბი . ხა ზგა სა სმე ლი ა , რომ ა ხა ლ პოლი ტი კი ს 
დოკუ მე ნტში ი ვა რა უ დე ბა გა რე მოსდა ცვი თ 
მოთხოვნა თა გა თვა ლი სწი ნე ბა და  კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს შე რბი ლე ბი ს სა კი თხთა  
წა რმოდგე ნა ძი რი თა დ მი მა რთუ ლე ბე ბა დ. 
ა მ დოკუ მე ნტი თ გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  პრი
ორი ტე ტუ ლი ა მოცა ნე ბი ს შე სა სრუ ლე ბლა დ, 
მი მდი ნა რე ობს შე სა ბა მი სი  სე ქტორუ ლი  და  
ქვე სე ქტორუ ლი  სტრა ტე გი ე ბი სა  და  სა მოქმე
დო გე გმე ბი ს შე მუ შა ვე ბა . 
საქართველოსენერგეტიკულისტრატეგია
20202030– დოკუ მე ნტი 2019 წე ლს და ა მტკი
ცა  ე კონომი კი სა  და  მდგრა დი  გა ნვი თა რე ბი ს 
სა მი ნი სტრომ და  ა ღწე რს ა რსე ბუ ლ ე ნე რგე
ტი კუ ლ სე ქტორს, ა სე ვე , მი ს გა მოწვე ვე ბსა  და 
გა ნვი თა რე ბი ს პე რსპე ქტი ვე ბს სა შუ ა ლოვა
დი ა ნ პე რი ოდში . რა ც შე ე ხე ბა  ქვე სე ქტორუ ლ 
დოკუ მე ნტე ბს, ა რსე ბობს ე ლე ქტროე ნე რგი ი

სა და  ბუ ნე ბრი ვი  გა ზი ს სტრა ტე გი ა თა 2016 
წლი ს სა მუ შა ო ვე რსი ე ბი , რომლე ბი ც დღე
მდე ა რ და მტკი ცე ბუ ლა . ა მჟა მა დ მოქმე დი 
ყვე ლა ზე მოწი ნა ვე ქვე სე ქტორუ ლი  სტრა ტე
გი უ ლი დოკუ მე ნტე ბი (მა გ: როგორი ცა ა გა
დამცემიქსელისგანვითარებისათწლიანი
გეგმა20212031წწ.) შე ი მუ შა ვე ს ე ლე ქტროე
ნე რგი ი სა და  ბუ ნე ბრი ვი  გა ზი ს ქსე ლი ს ოპე
რა ტორე ბ მა  სა ქა რთვე ლოს სა ხე ლმწი ფო 
ე ლე ქტროსი სტე მა მ და  სა ქა რთვე ლოს ნა
ვთობი სა  და  გა ზი ს კორპორა ცი ა მ. 
ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებულიგეგმა – ე ნე რგე ტი კუ ლი  გა
ე რთი ა ნე ბი ს მოთხოვნა თა სა ფუ ძვე ლზე და  
სა ქა რთვე ლოს მოქმე დი კა ნონმდე ბლობი ს 
თა ნა ხმა დ, ქვე ყა ნა ში უ ნდა შე მუ შა ვდე ს და  
და მტკი ცდე ს ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს 
ე როვნუ ლი  ი ნტე გრი რე ბუ ლი გე გმა  2020
2030 (National Energy and Climate Plan  NECP), 
რომე ლი ც, თა ვი სი  ა რსი თ, სტრა ტე გი უ ლი 
დოკუ მე ნტი ა  და რგი ს გა ნვი თა რე ბი ს შე სა ხე ბ. 
მნი შვნე ლოვა ნი სი ა ხლე ა  ი ს, რომ ა მ დოკუ
მე ნტში , ე ნე რგე ტი კუ ლ თე მე ბთა ნ ე რთა დ, 
გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი ი ქნე ბა  კლი მა ტი ს 
პოლი ტი კი ს სა კი თხე ბი ც. გე გმა  გა თვლი ლი ა  
10წლი ა ნ პე რსპე ქტი ვა ზე და  უ ნდა მოი ცვა ს 5 
ძი რი თა დი მი მა რთუ ლე ბა : 
1. დე კა რბონი ზა ცი ა ;
2. ე ნე რგოე ფე ქტუ რობა ;
3. ე ნე რგე ტი კუ ლი უ სა ფრთხოე ბა ;
4. ში და ე ნე რგე ტი კუ ლი ბა ზა რი ;
5. კვლევა, ინო ვაცია და კო ნკურენ ტუნა რია
ნო ბა.

კლიმატისცვლილებისპრობლემისგადაჭრისადაქვეყნისსუფთაენერგიით
უზრუნველყოფისთვის,მნიშვნელოვანიაგანახლებადიენერგეტიკული
რესურსებისათვისება.

სა  ქა  რთვე  ლო  ს პა  რლა  მე  ნტი  ს 2015 წლი  ს და  დგე  ნი  ლე  ბა   „სა  ქა  რთვე  ლო  ს ე  ნე  რგე  ტი  კუ  ლ სე  ქტო  რში სა  ხე  ლმწი 
ფო პო  ლი  ტი  კი  ს ძი  რი  თა  დი მი  მა  რთუ  ლე  ბე  ბი  ს“ თა  ო  ბა  ზე  : https://matsne.gov.ge/ka/document/view/43804?publi
cation=0 
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დო კუმენტი შემუშავების ადრეულ ეტაპზეა 
და საჯარო დ ხელმისაწვდო მი არ არის. პრო
ექტის ფარგლებში, მეო რე საკო ნსულტაციო  
შეხვედრის ჩატარების შემდგო მ, ეკო
ნო მიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო მ სამუშაო  ჯგუფს წარუდგინა 
გეგმის სამუშაოვერსია. უწყებამ ხაზგასმით 
აღნიშნა, რო მ NECPზე მუშაო ბა გრძელდება 
და მასში წარ მო დგენილი ღო ნისძიებები 
დამატებით დაზუსტდება მო დელირების 
დასრულებისთანავე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე 
დო კუმენტის კო ნტენტანალიზი მიზანშეუწო
ნელია. 
მიუხედავად ამისა, ჯგუფმა შეისწავლა NECP
ის 2021 წლის ივლისის სამუშაო  ვერსია, რათა 
დაზუსტებულიყოწინამდებარე ანგარიშით 
წარმო დგენილი რეკო მენდაციები, არსებულ 
ვერსიაზე დაყრდნო ბით. 
ხაზგასასმელია, რო მ ამ გეგმის შემუშავები ს 
პრო ცესში გამო იყენება შემდეგი დო
კუმენტები: კლიმატის ცვლილების 2030 
წლის სტრატეგია და 20212023 წლების 
სამო ქმედო  გეგმა; ენერგო ეფექტურო ბის 
ერო ვნული სამო ქმედო  გეგმა 20192020; 
და განახლებადი ენერგიის ერო ვნული 
სამო ქმედო  გეგმა 20192020. NECPის 
დამტკიცების შემდგო მ, ენერგო ეფექტურო
ბისა და განახლებადი ენერ გიის ერო
ვნული სამო ქმედო  გეგმები ცალკე აღარ 
დამტკიცდება  მათში დაფარული საკითხები 
სრულად იქნება წარმო დგენილი აღნიშნულ 
დო კუმენტში. ენერგეტიკისა და წყალმო
მარაგების შესახებ კანო ნის თანახ მა დ, 
სახელმწიფო ენერგეტიკული პო ლიტიკა 
უნდა მო იცავდეს ენერგეტიკისა და კლიმატის 
ინტეგრირებულ ერო ვნულ გეგმასაც. შესა
ბამისად, NECP მტკიცდება სახელმწიფო 
ენერგეტიკული პო ლიტიკის დო კუმენტის 
ნაწილის ან დანართის სახით.  
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამო
ქმედო გეგმა 2019–2020 – დო კუმენტი 
2019 წელს დაამტკიცა ეკო ნო მიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო მ და 
წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევა, რადგან 
პირველად შემუშავდა სექტო რში. გეგმის 
ფარგლებში გაწერილია ენერგიის მო
ხმარების შემცირებისა და ო პტიმიზაციის 
ღო ნისძიებები (საბაზისო სცენართან შედა
რებით). დო კუმენტის ფარ გლებში გაანგა
რიშდა ენერგიის დაზო გვის პო ტენციალი 

(2020 წელს პირველადი ენერ გიის წყარო
ში  9%, საბო ლო ომო ხმარებაში კი  4%; 2025 
წელს პირველადი ენერგიის წყარო ში  13%, 
საბო ლო ომო ხმარებაში კი  9%; 2030 წელს 
პირველადი ენერგიის წყარო ში  14%, საბო
ლო ომო ხმარებაში კი  11%). ა მჟამინდელ 
გეგმაში მო ცემულია ენერგიის დაზო გვის იმ 
ღო ნისძიებათა ჩამო ნათვალი, რო მლებიც 
სამინისტრო მ ო რ წელიწადში უ ნდა გაატარო ს 
საჯარო , სამშენებლო , სატრანსპო რტო და 
პირველად ენერგეტიკულ სექტო რებში. 
ვინაიდან ამ სამო ქმედო  გეგმით გათვალის
წინებულ თემებს  NECPიც მო იცავს, დო კუმენ
ტი მო მავალში არ განახლდება.
განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამო
ქმედო გეგმა 20192020 – დო კუმენტი 2019 
წელს დამტკიცდა. მისი მთავარი მიზანია 
იმ საკანო ნმდებლო  ინიციატივებისა და 
საინვესტიციო ღო ნისძიებების წარმო
დგენა, რო მლებიც ხელს 
შეუწყო ბს საქართველო ს, რო მ 
2030 წლისთვის ენერგიის 
მთლიან მოხ მარებაში 35%
მდე გაიზარდო ს განახლებადი 
წყარო ებიდან მიღებული 
ენერგიის წილი. მთავრო
ბის #75 დადგენილებით, 
2020 წელს დამტკიცდა 
განახლებადი ენერგიის ერო
ვნული სამო ქმედო  გეგმის 
თვის ჰარმო ნიზებული ნიმუში ს 
მინიმალური მო თხო ვნების 
შემუშავების წესი. ეკო ნო მიკისა 
და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო განახლებული საკანო ნმდებლო  
ჩარჩო ს ფარგლებში მუშაო ბდა განახლებადი 
ენერგიის ე როვნული სამო ქმედო  გეგმის 
ახალ ვერსიაზე. ა მასთან, აღარც ეს დო
კუმენტი განახლდება და სამო ქმედო  გეგმაში 
წარ მოდ გენილი საკითხები მო მავალში NECP
ი ს ნაწილი გახდება.
განახლებადი ენერგიის არსებულ ერო
ვნუ ლ სამო ქმედო  გეგმაში წარმო დგენილია 
საბო ლო ოენერგიის მო ხმარების მიზნები 
და გან ვითარების ტრაექტო რიები, მათ შო
რის, განახლებადი ენერგიის წილი მთლიან 
საბო ლო ო  ენერგიის მო ხმარებაში; ასევე გან
საზღვრულია მო ქმედებები განახლებადი 
წყარო ებიდან ენერგიის გამო ყენების მხარ
დასაჭერად, თუმცა არ არის მო ცემული გან

ენერგოეფექტუ-
რობისეროვნული
სამოქმედოგეგმის
ფარგლებში
გაწერილიაენერგიის
მოხმარების
შემცირებისადა
ოპტიმიზაციის
ღონისძიებები

განახლებადიენე-
რგიისეროვნული
სამოქმედოგეგმა
ხელსშეუწყობსსაქა-
რთველოს,რომ2030
წლისთვისენერგიის
მთლიანმოხმარება-
ში35%-მდეგაიზა-
რდოსგანახლება-
დიწყაროებიდან
მიღებულიენერგიის
წილი
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ხო რციელების რეალური ნაბიჯები. გარდა 
ამისა, თავად გეგმა აცხადებს, რო მ არ არსებო
ბს მო ნიტო რინგის სისტემა, რო მელიც გაზო
მავს სამო ქმედო  გეგმის შესრულებას.
კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმა
20212023 (CAP)  საქართველო ს კლიმატის
ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიასთან 
ერთად, აღნიშნული დო კუმენტი აერთიანებს 
ყველა მიზანსა და შესაბამის ზო მას 
საქართველო ში კლიმატის ცვლილების 
შესარბილებლად. ეს არის ათწლიანი ხედვა 
სათბურის აირების ემისიათა შემცირებაზე, 
რო მელიც განსაზღვრავს საბო ლო ომიზნე
ბ  სა და შესაბამის ნაბიჯებს შემდეგ სექტო
რებ ში: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; 
ასევე, ენერგიის გამო ყენება ტრანსპო რტის 
სექტორ ში, შენო ბებში, მრეწველო ბაში; სო ფ
ლის მეურნეო ბაში, ნარჩენების მართვასა და 
სატყეო სექტო რში.
კლიმატის ცვლილების სამო ქმედო  გეგმა 
აღწერს შესაბამის სექტო რში არსებულ 
გამო წვევებს, განსაზღვრავს მიზნებს და 
მიუთითებს კლიმატის ცვლილებასთა ნ 
დაკავშირებულ სამო მავლო  ქმედებებს. 
კლიმატის ცვლილების სტრატეგია და სამო
ქმედო  გეგ მა (CSAP) იძლევა დაინტერესებულ 
მხარეთა კო ო რდინაციის დეტალურ გეგმას, 
მის განსახო რციელებლად. დო კუმენტი 
მო იცავს ქვეთავს ბიუჯეტის შესახებ და  
ი ნფო რმაციას სახელმწიფო სუბიექ ტებ
ზე, რო მ ლებიც უფლებამო სილნი არიან, 
მიიღო ნ სახელმწიფო დაფინანსება კლიმა
ტის ცვლილებასთან დაკავშირებული 
ქმედებებისთვი ს; გეგმაში ჩამო თვლილია 
საერთაშო რისო ფინანსური ინსტიტუტებიც/
დო ნო რებიც, რო მ ლებიც მხარს უჭერენ 
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ 
პრო გრამებს საქართველო ში. 20212023 
წლების შემარბილებელი აქტივო ბებისთვის, 

რო მლებიც უკვე ასახულია შესაბამის სამო
ქმედო  გეგმაში, გათვალისწინებულია 
ბიუჯეტთან დაკავშირებული გაანგარიშებები 
(მათ შო რის, უნაღდო დაფინანსება და 
ტექნიკური დახმარება).
ენერგო რესურსთა გენერაციაგადაცემის 
სექტო რის საბიუჯეტო  დეტალები ამჟამად 
წარმო დგენილი არ არის დო კუმენტში. შესა
ბამისად, ეკო ნო მიკისა და მდგრადი განვი
თარების სამინისტრო ს ევალება საბიუ
ჯეტო  გეგმის შემუშავება და წარდგენა 
ფინანსთა სამინისტრო ში, რათა შესაბამისი 
დაფინანსება გამო იყო ს შემარბილებელი 
ღო ნისძიებებისთვის.
ენერგიის წარმო ების სექტო რში CSAP 
ძირითად გამო წვევებად განსაზღვრავს იმპო
რტირებული ენერგიის წილის ზრდას, რაც 
გამო წვეულია ენერგიის მო ხმარების მატებით 
და ბო ლო წლებში წყლის ჩამო ნადენის შემ
ცირებით.  თავის მხრივ, ეს გავლენას ახდენს 
ჰიდრო ელექტრო სადგურთა მიერ გამო
მუშა ვებული ენერგიის მო ცულო ბაზე. რაც 
შეეხება ენერგიის გადაცემას, გაზრდილი 
დანაკარგები უკავშირდება ელექტრო ენერ
გიისა და ბუნებრივი გაზის განაწილების 
ქსელებს. ასევე, CSAPში ხაზგასმუ  ლი  ა ზო
გი  ე  რთი მო ქმე  დი   თბო ე  ლე  ქტრო სადგუ  რი  ს 
დაბალი ე  ფე  ქტუ  რო ბა.
გადაწყვე  ტი  ლე  ბე  ბი  ს/გამო სავლი  ს სახი  თ, 
დო კუ  მე  ნტში მი  თი  თე  ბუ  ლი  ა:
  ადგი  ლო ბრი  ვი   განახლე  ბადი   ე  ნე  რგე  ტი 
კი  ს რე  სუ  რსე  ბი  ს ათვი  სე  ბა ე  ნე  რგი  ი  ს წა  რმო ე 
ბი  სთვი  ს; 
  ძვე  ლი   და ა  რა  ე  ფე  ქტი  ა  ნი თბო ე  ლე  ქტრო
სა  დგუ  რე  ბი  ს ე  ქსპლუ  ა  ტა  ცი  ი  და  ნ გა  ყვა  ნა   და 
ა  ხა  ლი   სა  დგუ  რე  ბი  თ ჩა  ნა  ცვლე  ბა  ;
   გა  და  მცე  მ სი  სტე  მა  თა   სა  ი  მე  დო ო ბი  ს გა 
ზრდა ე  ნე  რგო სე  ქტო  რში  .

კლიმატისცვლი-
ლებისსამოქმედო
გეგმაარისათწლიანი
ხედვასათბურის
აირებისემისიათა
შემცირებაზე,
რომელიც
განსაზღვრავს
საბოლოომიზნებსა
დაშესაბამის
ნაბიჯებსშემდეგ
სექტორებში:
ენერგიისგენერაცია
დაგადაცემა



დეტალური რეკომენდაციები საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში 
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის

29

#EU4Climate

ე ნე რგე ტიკული სე ქტორის საკანონმდე ბ
ლო ჩარჩოს განმსაზღვრე ლი დოკუმე ნ ტე ბი 
მოკლე დ მიმოვიხილე თ ქვე მოთ ჩამოთვ
ლილ კანონე ბზე დაყრდნობით:

 კანონი ე ნე რგე ტიკისა და წყალმომარაგე
ბის შე სახე ბ;

 კანონი ე ნე რგოე ფე ქტურობის შე სახე ბ;
 კანონი შე ნობე ბის ე ნე რგოე ფე ქტურობე

ბის შე სახე ბ;
 კანონი ე ნე რგოე ტიკე ტირე ბის შე სახე ბ;
 კანონი განახლე ბადი წყაროე ბიდან 

ე ნე რგიის წარმოე ბისა და გამოყე ნე ბის 
წახალისე ბის შე სახე ბ.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ე ნე რგე
ტიკის სე ქტორის საკანონმდე ბლო ჩარჩო 
მნიშვნე ლოვნად შე იცვალა. ე ვროპულ 
კანონ მდე ბლობასთან ჰარმონიზაციის 
ფარ გლე ბში, დამტკიცდა ძირითადი მარე
გული რე ბე ლი კანონი ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების შესახებ, რომე ლიც 
ძალაში 2019 წლის ბოლოს. ე ნე რგე ტიკის 
სე ქტორში ე ს ბოლო ათწლე ულის ყვე
ლაზე  მნიშვნე ლოვან საკანონმდე ბლო რე
ფორმად მიიჩნე ვა, ვინაიდან ითვალისწინე
ბს იმ უმნიშვნე ლოვანე სი დირე ქტივე ბისა 
და რე გულაციე ბის მოთხოვნათა დანე რგვას, 
რომლე ბიც განსაზღვრულია ასოცირე ბის 
შე სახე ბ შე თანხმე ბითა და ე ნე რგე ტიკული 
გაე რთიანე ბის დამფუძნე ბე ლ ხე ლშე კრულე
ბასთან შე ე რთე ბის ოქმით26.  აღნიშნული 
კანონის გარდა, რომე ლიც ადგე ნს სე ქტორის 
ფუნქციონირე ბის ახალ წე სე ბს, ქვე ყანამ 
მიიღო რიგი ნორმე ბი, კე რძოდ: 2020 წლის 

მაისში დამტკიცდა კანონი ენერგოეფე
ქტურობის შესახებ და კანონი შენობების
ენერგოეფექტურობების შესახებ. მათი 
საშუალე ბით, განისაზღვრა ქვე ყანაში ე ნე რ
გოე ფე ქტურობის ხე ლშე წყობის სამართლებ
რივი საფუძვლე ბი. ამასთანავე , 2019 წლის 
დე კე მბრიდან ამოქმე დდა კანონი ენე
რგოეტიკეტირების შესახებ, რომე ლიც ხე
ლს უწყობს მომხმარე ბე ლთა ინფორმირე
ბულობას საყოფაცხოვრე ბო ტე ქნიკის 
ე ნე რგოე ტიკე ტირე ბაზე და ითვალისწინე
ბს მომხმარე ბე ლთა უფლე ბე ბის დაცვას ამ 
მიმართულე ბით. ამავე  პე რიოდში დამტკიცდა 
კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენე
რგიის წარმოებისა და გამოყენების
წახალისებისშესახებ. მისი მიზანია, „ა) შე
ქმნას განახლე ბადი წყაროე ბიდან მიღე ბული 
ე ნე რგიის ხე ლშე წყობის, წახალისე ბისა და 
გამოყე ნე ბის სამართლე ბრივი საფუძვლე ბი; 
ბ) დაადგინოს ე ნე რგიის მთლიან საბოლოო 
მოხმარე ბასა და ტრანსპორტის მიე რ ე ნე
რგიის მოხმარე ბაში განახლე ბადი წყაროე
ბიდან მიღე ბული ე ნე რგიის საე რთო წილის 
სავალდე ბულო ე როვნული საე რთო სამიზნე  
მაჩვე ნე ბლე ბი“ .27  ამ კანონის ფარგლე ბში 
სახე ლმწიფომ აიღო მნიშვნე ლოვანი ვალდე
ბულე ბა: 2030 წლისთვის, ე ნე რგიის მთლიან 
საბოლოო მოხმარე ბაში 35%მდე  გაზარდოს 
განახლე ბადი წყაროე ბიდან მიღე ბული ე ნე
რგიის წილი (ე როვნული საე რთო სამიზნე  
მაჩვე ნე ბე ლი).28 რაც შე ე ხე ბა ქვე ყნის სა
კანონ მდე ბლო ჩარჩოს მთლიანობაში, ის 
ცვლი  ლე ბე ბის პროცე სშია და შე საბამისი 
უწყე   ბე ბი ჩართულნი არიან მე ორე ული 
კანონ მდე ბლობის შე მუშავე ბაში. 

საკანონმდებლოჩარჩო

ა დგი ლო  ბრი ვი  ე ნე რგე ტი კუ ლი რე სუ რსე ბი ს გა ნვი თა რე ბი ს ე კო  ნო  მი კუ რი  გა ვლე ნი ს ა ნა ლი ზი  და  მი სი რო 
ლი  ე ნე რგე ტი კუ ლ უ სა ფრთხო  ე ბა ში (2020): http://gegroup.org/assets/project_presentation/Final_Report.pdf?fb
clid=IwAR0SyAXqb7ZVwNXys4TK7XaF_aJlzvu9UQeeuNwolrFQ0SXQxUSws9Rknek 
ა დგი ლო  ბრი ვი  ე ნე რგე ტი კუ ლი რე სუ რსე ბი ს გა ნვი თა რე ბი ს ე კო  ნო  მი კუ რი  გა ვლე ნი ს ა ნა ლი ზი  და  მი სი რო 
ლი  ე ნე რგე ტი კუ ლ უ სა ფრთხო  ე ბა ში (2020): http://gegroup.org/assets/project_presentation/Final_Report.pdf?fb
clid=IwAR0SyAXqb7ZVwNXys4TK7XaF_aJlzvu9UQeeuNwolrFQ0SXQxUSws9Rknek
კა ნო  ნი ს თა ნა ხმა დ, ე ს მა ჩვე ნე ბე ლი 2019 წე ლს (სა ბა ზი სო   წე ლი ) შე ა დგე ნდა  29.5%ს. 

26

27

28

ენერგეტიკისსექტორშისაკანონმდებლოჩარჩოსშეფასებისმნიშვნელოვანიასპე
ქტიაენერგეტიკულიგაერთიანებისწევრობისფარგლებშინაკისრვალდებულე
ბათაშესრულება.ყოველწლიურად,მიმდინარეპროცესსაფასებსენერგეტიკული
გაერთიანებისსამდივნო,რომელიც,ჯამში,აკვირდება10მიმართულებას:

• ე ლე ქტრო  ე ნე რგი ა ;
• გა ზი ;
• ნა ვთო  ბი ;
• გა ნა ხლე ბა დი  ე ნე რგი ა ;
• ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბა ;

• გა რე მო  ს და ცვა ;
• კლი მა ტი ;
• ი ნფრა სტრუ ქტუ რა ;
• სტა ტი სტი კა ;
• კი ბე რუ სა ფრთხო  ე ბა .
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2020 წლის 1 ნოე მბრის მდგომარე ობით, 
საქართვე ლოს მიე რ მე სამე ე ნე რგე ტიკული 
პაკე ტის განხორციე ლე ბის მიმდინარე  დონე  
შე ფასე ბულია 36%ით29, რაც წინა წლის მაჩვე
ნე ბე ლზე 12%ით მე ტია და, ძირითადად, სე
ქტორში მიღე ბული კანონე ბის დამსახურე
ბაა. 2020 წლის მონაცე მე ბით, ე ნე რგე ტიკულ 
გაე რთიანე ბაში იმპლე მე ნტაციის საშუალო 
მაჩვე ნე ბე ლი 53%ს უტოლდე ბა. ასე თი 
ტე მპით, საქართვე ლო ყვე ლაზე  ბოლო 

ადგილზე ა ე ნე რგე ტიკული გაე რთიანე ბის 
წე ვრე ბს შორის, თუმცა გასათვალისწინე ბე
ლია, რომ ის გაე რთიანე ბის ყვე ლაზე  ახალი 
წე ვრია. 
ე ნე რგე ტიკული გაე რთიანე ბის სამდივნო 
ცალცალკე  აფასე ბს თითოე ული მიმარ
თულე ბის ფარგლე ბში მიმდინარე  პროცე სე
ბს. ამ კვლე ვის მიზნე ბისთვის ჩამოთვლილი 
10 მიმართულე ბიდან, ყურადღე ბა ე თმობა 
მხოლოდ შე მდე გ სფე როე ბს: 

მო ი  ცა  ვს გა  ნა  ხლე 
ბა  დი   ე  ნე  რგი  ი  ს 

ე  რო ვნუ  ლ სა  მო ქმე 
დო  გე  გმა  ს და გა  ნა 
ხლე  ბა  დ ე  ნე  რგი  ა  ს 

ტრა  ნსპო რტში  ; 

განახლებადი
ენერგია

ენერგოეფექ
ტურობა

გარემოს
დაცვა

კლიმატი

მო ი  ცა  ვს ე  ნე  რგო
ე  ფე  ქტუ  რო ბი  ს მი 

მა  რთუ  ლე  ბი  თ მი  სა 
ღწე  ვ სა  მი  ზნე  ე  ბსა   
და გა  სა  ტა  რე  ბე  ლ 

ღო ნი  სძი  ე  ბე  ბს

ე  ნე  რგე  ტი  კი  ს კო ნტე 
ქსტში   ე  ხე  ბა   ი  ნდუ 

სტრი  უ  ლი   ე  მი  სი  ე  ბი  ს 
თე  მა  ს (მა  თ შო რი  ს, 

ე  მი  სი  ე  ბს თბო სა  დგუ 
რე  ბი  და  ნ)

გა  ნი  ხი  ლა  ვს სა  თბუ 
რი  ს ა  ი  რე  ბი  ს ე  მი  სი 
ა  ზე მო ნი  ტო რი  ნგი  ს 
სა  კი  თხს და ე  ნე  რგე 

ტი  კი  სა და კლი  მა  ტი  ს 
ი  ნტე  გრი  რე  ბუ  ლ ე  რო

ვნუ  ლ გე  გმა  ს

განახლე ბადი ე ნე რგიის კუთხით, ვალდე
ბულე ბათა შე სრულე ბა საწყის ე ტაპზე ა და 
ამ მიმართულე ბით ამჟამად მიმდინარე ობს 
მუშაობა. როგორც ზე მოთ აღინიშნა, 2019 
წე ლს დაამტკიცდა განახლე ბადი ე ნე რგიის 
ე როვნული სამოქმე დო გე გმა, თუმცა საჭიროა 
დოკუმე ნტის განახლე ბა. ამასთანავე , 
საქართვე ლოს 2020 წლისთვის არ ე ვალე
ბოდა სამიზნე ე ბის მიღწე ვა განახლე ბადი 
ე ნე რგიის კუთხით. რაც შე ე ხე ბა განახლე ბად 
ე ნე რგიას ტრანსპორტში, ამ მიმართულე ბით 
საკანონმდე ბლო ბაზაზე მუშაობა არ დაწყე
ბულა. მთლიანობაში, განახლე ბადი ე ნე
რგიის კუთხით, შე სრულე ბის დონე  ე ნე რგე
ტიკულმა გაე რთიანე ბამ 33%ით შე აფასა. 
შე დარე ბისთვის, გაე რთიანე ბის შე ფასე ბით, 
ე ნე რგოე ფე ქტურობის, გარე მოს დაცვისა 
და კლიმატის მიმართულე ბე ბით იმპლე
მე ნტაცია მოწინავე  ე ტაპზე ა. ე ნე რგოე
ფე ქტურობის სფე როში საკანონმდე ბლო 
ცვლილე ბე ბი 2020 წე ლს დამტკიცდა და შე

სრულე ბის დონე მ 44% შე ადგინა30.  თუმცა, ამ 
ნაწილში ახლა მთავარი ამოცანა და ვალდე
ბულე ბაა მე ორე ული საკანონმდე ბლო ბაზის 
შე მუშავე ბა, მე სამე ე ნე რგე ტიკული პაკე ტის 
მოთხოვნე ბთან შე საბამისობისათვის. 
კლიმატისა და გარე მოს დაცვის სფე როე ბში 
მიმდინარე  სამუშაოე ბის შე დე გად, კლიმატის 
მიმართულე ბით შე სრულე ბის დონე  43%
ია, ხოლო გარე მოს დაცვის ნაწილში  53%.31 
გარე მოს კუთხით, უნდა დაიწყოს მუშაობა 
მნიშვნე ლოვან საკანონმდე ბლო ცვლილე
ბე ბზე , რომე ლთა შორის არის ატმოსფე რულ 
ჰაე რში მავნე  ნივთიე რე ბათა გაფრქვე ვის 
საკითხიც. თავის მხრივ, ე ს საყურადღე ბოა 
ე ნე რგე ტიკის სე ქტორისთვისაც, რადგან 
ქვე ყანაში ამჟამად ოპე რირე ბს 5 თბოე ლე
ქტროსადგური და იგე გმე ბა დამატე ბითი 
თბოსადგურ(ე ბ)ის მშე ნე ბლობა. 
ე ნე რგე ტიკისა და წყალმომარაგე ბის კანონის 
თანახმად, ე ნე რგე ტიკისა და კლიმატის 
ე როვნული ინტე გრირე ბული გე გმა 

Georgia Annual Implementation Report 2020 (Energy Community Secretariat)  https://www.euneighbours.eu/sites/de
fault/files/publications/202011/EnC_IR2020_Georgia.pdf 
Georgia Annual Implementation Report 2020 (Energy Community Secretariat)  https://www.euneighbours.eu/sites/de
fault/files/publications/202011/EnC_IR2020_Georgia.pdf 
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განისაზღვრა ე ნე რგე ტიკული პოლიტიკის 
დანართად, და არა ცალკე  სამოქმე დო გე
გმად. ე ნე რგე ტიკული გაე რთიანე ბა ხაზს 
უსვამს, რომ ე ს აკნინე ბს დოკუმე ნტის მნიშვნე
ლობას სხვა სამოქმე დო გე გმე ბთან შე დარე
ბით (რომლე ბიც სავალდე ბულოა კანონის 
თანახმად) და შე საძლე ბე ლია, საფრთხე  
შე ე ქმნას ე ნე რგე ტიკის დარგში კლიმატის 
ცვლილე ბის საკითხთა აქტუალიზაციას. 
ზე მოთ აღწე რილი საკანონმდე ბლო ბაზის 
შე სწავლით, გამოვლინდა, რომ საქართვე
ლოს ხე ლისუფლე ბა აქტიურად მუშაობს საე
რთაშორისო ვალდე ბულე ბათა შე სასრულე
ბლად. მართალია, საქართვე ლომ დაარღვია 
ე ნე რგე ტიკული გაე რთიანე ბის დამფუძნე
ბე ლ ხე ლშე კრულე ბასთან შე ე რთე ბის ოქმით 
გათვალისწინე ბული ვადე ბის ნაწილი, თუმცა 
2019 წლის ბოლოს მიიღო ჩარჩო კანონე
ბი და დაამტკიცა სამოქმე დო გე გმე ბის 
ნაწილი. ნაკისრი საე რთაშორისო ვალდე
ბულე ბე ბის ფარგლე ბში, საკანონმდე ბლო 
ჩარჩოს მიმართულე ბით კვლავაც გასაგრძე
ლე ბე ლი და დასასრულე ბე ლია მნიშვნე
ლოვანი სამუშაოე ბი. კლიმატის ცვლილე ბის 
საკითხთა გათვალისწინე ბა, ამ მიმართულე

ბით დე ტალურ სამიზნე თა შე მუშავე ბა და შე
სრულე ბის გე გმე ბის წარდგე ნა დაგე გმილია 
მე ორე ული კანონმდე ბლობის ფარგლე ბში. 
შე საბამისად, მნიშვნე ლოვანია, ქვე ყანამ 
საკანონმდე ბლო პროცე სი გააგრძე ლოს 
გამჭვირვალობისა და საჯარო ჩართულობის 
მაღალი სტანდარტით, ამასთანავე , 
დროულად და სრულყოფილად შე ასრულოს 
ნაკისრი საე რთაშორისო ვალდე ბულე ბე ბი.32  
ლიტე რატურის კონტე ნტანალიზით, სა
კანონ  მდე ბლო ჩარჩოს ნაწილში გამოვ
ლინდა ხარვე ზე ბი (იხ. ცხრილი N 3)  კე რძოდ, 
ე ნე რგე  ტიკის პოლიტიკის დოკუმე ნტის 
განახლე ბა კვლავ საწყის ე ტაპზე ა, მაშინ, 
როდე საც სამოქმე დო გე გმე ბი სა და სტრატე
გი ი ს დოკუმე ნტე ბი უკვე დამტკი ცდა, ან შე
მუშავე ბი ს ბოლო საფე ხურზე ა. ე ს ნი შნავს, 
რომ დოკუმე ნტე ბი მუშავდე ბოდა სე ქტორი ს 
შე საბამი სი გრძე ლვადი ანი ხე დვი ს გარე შე . 
ე ნე რგე ტი  კი  ს პო ლი  ტი  კი  სა და ე ნე რგე ტი  კი  სა 
და კლი  მატი  ს ე რო ვნული   ი  ნტე გრი  რე ბული   
გე გმი  ს და მტკი  ცე ბი  ს შე მდგო მ, სა ჭი  რო ა სხვა 
დო კუმე ნტე ბი  ს შე სა ბა მი  სო ბა ში   მო ყვა ნა 
და ჰა რმო ნი  ზა ცი  ა  და რგი  ს პო ლი  ტი  კა სა  და 
სტრა ტე გი  ი  ს დო კუმე  ნტთა ნ. 

სა ქა რთვე ლო   2020: ე ნე რგე ტი კი ს პო  ლი ტი კი ს მი მო  ხი ლვა (IEA): https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/
publications/202007/Georgia_2020_Energy_Policy_Review.pdf 
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დოკუმენტი დოკუმენტის
ტიპი

დოკუმენტის
სტატუსი

დოკუმენტის
შინაარსი

კავშირიკლიმატის
ცვლილებასთან

სა ქა რთვე ლო  ს 
ე ნე რგე ტი კუ ლი 
პო  ლი ტი კა 

ე რო  ვნუ ლი  
პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტი 

და მტკი ცდა 
2015 წე ლს

გა ნსა ზღვრა ვს და
რგი ს პრი ო  რი ტე ტე
ბს და  გა ნვი თა რე ბი ს 
სტრა ტე გი უ ლ მი მა
რთუ ლე ბე ბს 

2015 წე ლს და მტკი
ცე ბუ ლი  დო  კუ მე ნტი 
ა რ ა სა ხა ვს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბს, 
თუ მცა  მი მდი ნა რე ო  ბს ა მ 
დო  კუ მე ნტი ს გა ნა ხლე ბა .

სა ქა რთვე ლო  ს 
ე ნე რგე ტი კუ ლი 
სტრა ტე გი ა  2020
2030

ე რო  ვნუ ლი  
სტრა ტე გი ი ს 
დო  კუ მე ნტი 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს

ა ღწე რს და რგში 
ა რსე ბუ ლ ვი თა რე
ბა ს, ხე დვე ბს, პრი ო 
რი ტე ტე ბს, გა მო  წვე
ვე ბსა და  მა თთა ნ 
და კა ვში რე ბუ ლ  
გა და წყვე ტი ლე ბე ბს

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა კი თხი დო  კუ მე ნტში  
ა რსე ბი თა დ ა რ ა რი
ს წა რმო  დგე ნი ლი , და  
ნა ხსე ნე ბი ა  მხო  ლო  დ 
ე ნე რგე ო  ე ფე ქტუ რო  ბი სა  
და  გა ნა ხლე ბა დი რე სუ
რსე ბი ს ა თვი სე ბი ს კო 
ნტე ქსტში . სტრა ტე გი ა ში 
ა სე ვე ა რ ა რი ს ა ღწე რი
ლი და რგში კლი მა ტი ს 
სა კი თხთა  ა ქტუ ა ლი ზა
ცი ი ს გზე ბი , სა მი ზნე ე ბი  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
კო  ნტე ქსტში და  შე სა
ბა მი სი  სა ა და პტა ცი ო 
თუ  შე მა რბი ლე ბე ლი  
ზო  მე ბი . 
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ე ნე რგე ტი კი სა 
და  კლი მა ტი ს 
ე რო  ვნუ ლი  ი ნტე
გრი რე ბუ ლი   
გე გმა 

ე რო  ვნუ ლი  
სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო  ცე სში 

გა ნსა ზღვრა ვს 
და რგი ს სა მი ზნე ე
ბს პრი ო  რი ტე ტთა  
მი ხე დვი თ და  მა თი 
მი ღწე ვი ს ზო  მე ბს

 სა მუ შა ო   ვე რსი ი ს თა
ნა ხმა დ, დო  კუ მე ნტში  
ფა რთო  დ ი ქნე ბა  წა რმო 
დგე ნი ლი კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბი , 
მა თ შო  რი ს, შე რბი ლე
ბი ს ღო  ნი სძი ე ბე ბი .

ე ნე რგო  ე ფე ქტუ
რო  ბი ს ე რო  ვნუ
ლი  სა მო  ქმე დო   
გე გმა  2019–2020

ე რო  ვნუ ლი  
სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს

ა ღწე რს ე ნე რგო  ე ფე
ქტუ რო  ბი ს გა ნვი თა
რე ბი ს  სა ი ნვე სტი
ცი ო   და  პო  ლი ტი კი ს 
ღო  ნი სძი ე ბე ბს

ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს 
კო  ნტე ქსტში ა სა ხუ ლი ა  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა კი თხე ბი  და  ა ღწე რი
ლი ა შე სა ბა მი სი  ზო  მე ბი .

გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

ე რო  ვნუ ლი  
სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს

ა ღწე რს სა მი ზნე ე
ბს გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს წყა რო  თა  
ა სა თვი სე ბლა დ, 
შე სა ბა მი ს ღო  ნი სძი
ე ბე ბთა ნ ე რთა დ.

დო  კუ მე ნტში  მი მო  ხი ლუ
ლი ა სა კა ნო  ნმდე ბლო 
და  სა ი ნვე სტი ცი ო   მო  ქმე
დე ბე ბი  გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს წყა რო  თა  
პო  პუ ლა რი ზა ცი ი სა თვი ს. 
გე გმა ში გა ნსა ზღვრუ
ლმა  მო  ქმე დე ბე ბმა 
შე ი ძლე ბა პი რდა პი რი /
ი რი ბი გა ვლე ნა მო  ა ხდი
ნო  ს  კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბა ზე . 

კა ნო  ნი ე ნე რგე
ტი კი სა და  წყა
ლმო  მა რა გე ბი ს 
შე სა ხე ბ

სა ქა რთვე ლო  ს 
კა ნო  ნი 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს

და რგი ს ძი რი თა დი 
კა ნო  ნი , რო  მე ლი ც 
გა ნსა ზღვრა ვს ზო 
გა დ სა მა რთლე ბრი ვ 
სა ფუ ძვლე ბს ე ნე
რგე ტი კი ს სე ქტო 
რში . 

ა რ ა სა ხა ვს კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბს, 
რა დგა ნ ო  რი ე ნტი რე ბუ
ლი ა  და რგი ს ფუ ნქცი ო 
ნი რე ბი ს წე სე ბი ს გა ნსა
ზღვრა ზე .

კა ნო  ნი ე ნე რგო 
ე ფე ქტუ რო  ბი ს 
შე სა ხე ბ 

სა ქა რთვე ლო  ს 
კა ნო  ნი 

და მტკი ცდა 
2020 წლი ს მა
ი სში 

გა ნსა ზღვრა ვს ქვე
ყა ნა ში  ე ნე რგო  ე ფე
ქტუ რო  ბი ს ხე ლშე
წყო  ბი სთვი ს სა ჭი რო 
ღო  ნი სძი ე ბა თა  ზო 
გა დ სა მა რთლე ბრი ვ 
სა ფუ ძვლე ბს. 

ა ღწე რს ე ნე რგო  ე ფე ქტუ
რო  ბი ს სა მი ზნე მა ჩვე
ნე ბე ლთა  შე მუ შა ვე ბი ს 
პრი ნცი პე ბს. რა ც შე ე ხე ბა  
სა მი ზნე ე ბსა და  ღო  ნი
სძი ე ბე ბს, ი სი ნი უ ნდა 
ა ი სა ხო  ს ე ნე რგო  ე ფე
ქტუ რო  ბი ს სა მო  ქმე დო   
გე გმა ში . 

კა ნო  ნი შე ნო  ბე
ბი ს ე ნე რგო  ე
ფე ქტუ რო  ბე ბი ს 
შე სა ხე ბ

სა ქა რთვე ლო  ს 
კა ნო  ნი 

და მტკი ცდა 
2020 წლი ს მა
ი სში 

გა ნსა ზღვრა ვს 
სა მა რთლე ბრი ვ 
სა ფუ ძვლე ბს ე ნე
რგო  რე სუ რსთა  
რა ცი ო  ნა ლუ რი 
გა მო  ყე ნე ბი სა თვი ს 
და   შე ნო  ბა თა  ე ნე
რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს 
გა სა უ მჯო  ბე სე ბლა დ. 

ა მ კა ნო  ნი ს სა ფუ ძვე ლზე , 
შე მუ შა ვე ბი ს პრო  ცე სში ა 
მე ო  რე უ ლი სა კა ნო  ნმდე
ბლო ა ქტე ბი , სა და ც 
გა ნი სა ზღვრე ბა ძი რი
თა დი მო  თხო  ვნე ბი შე
ნო  ბე ბი სა დმი . კა ნო  ნში  
ა რ ა რი ს გა ნსა ზღვრუ ლი 
ძი რი თა დი სა მი ზნე მა
ჩვე ნე ბლე ბი . შე ნო  ბა თა  
ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს 
პო  ლი ტი კი ს ნა წი ლი  
ა ღწე რი ლი ა კა ნო  ნში  
ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს 
შე სა ხე ბ. 
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ცხრილი3: ძირითადდოკუმენტთასკრინინგიკლიმატისცვლილებისჭრილში-ენერგეტიკის
სექტორი

ქვე მო თ მი მო ვი ხი ლავთ ი ნსტი ტუცი ური 
ჩარჩო ს ძი რი თად წარმო მადგე ნლე ბს ე ნერ
გე ტი კი ს სე ქტო რში და მათ რო ლს ამ დარგში . 
ვი ნაი დან აქტი ურად მი მდი ნარე ო ბს რე
ფო რმი ს პრო ცე სი  და სე ქტო რი  განი ცდი ს 
ტრანსფო რმაცი ას, ზე მო თ ჩამო თვლი ლ 
დო კუმე ნტთა შე სწავლი ს საფუძვე ლზე , ი ნს
ტი ტუცი ური ჩარჩო ს აღწე რი სას ხაზი გაე სმე
ბა ამ უწყე ბათა ფუნქცი ე ბი ს მო სალო დნე ლ 
ცვლი ლე ბე ბსაც. 
საქართველოს პარლამენტი  ქვე ყნი ს 
უმაღლე სი  წარმო მადგე ნლო ბი თი ო რგანო , 
რო მე ლი ც ახო რცი ე ლე ბს საკანო ნმდე ბლო 
ხე ლი სუფლე ბას, განსაზღვრავს ქვე ყნი ს 
საში ნაო და საგარე ო პო ლი ტი კი ს ძი რი თად 
მი მართულე ბე ბს, საქართვე ლო ს კო ნსტი
ტუცი ი თ დადგე ნი ლ ფარგლე ბში კო ნტრო ლს 
უწე ვს საქართვე ლო ს მთავრო ბი ს საქმი ანო

ბას და ახო რცი ე ლე ბს სხვა უფლე ბამო სი ლე
ბე ბს. მი ს კო მპე ტე ნცი აში შე დი ს პი რვე ლადი  
კანო ნმდე ბლო ბი სა და სე ქტო რული  პო ლი
ტი კი ს დამტკი ცე ბა ე ნე რგე ტი კი ს დარგში .  
საქართველოს მთავრობა  აღმასრულე
ბე ლი ხე ლი სუფლე ბი ს უმაღლე სი  ო რგანო , 
რომე ლი ც ახო რცი ე ლე ბს ქვე ყნი ს საში ნაო და 
საგარე ო პო ლი ტი კას. ი გი  ანგარი შვალდე
ბული და პასუხი სმგე ბე ლი ა საქართვე
ლო ს პარლამე ნტი ს წი ნაშე . მთავრო ბა 
განსაზღვრავს და ამტკი ცე ბს სამო ქმე დო  
გე გმათა შე მუშავე ბი ს წე სე ბს/პრო ცე დურე ბს 
ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში .  
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარებისსამინისტრო  2017 წლი დან 
ე ნე რგე ტი კი ს დარგზე პასუხი სმგე ბე ლი  უწყე
ბა (მანამდე არსე ბო ბდა ე ნე რგე ტი კი ს სამი ნი
სტრო  და ი ს უწე ვდა დარგს კო ო რდი ნაცი ას). 

ინსტიტუციურიმოწყობა

კა ნო  ნი ე ნე რგო 
ე ტი კე ტი რე ბი ს 
შე სა ხე ბ 

სა ქა რთვე ლო  ს 
კა ნო  ნი 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს 

ხე ლს უ წყო  ბს მო 
მხმა რე ბე ლთა  
ი ნფო  რმი რე ბუ ლო 
ბა ს სა ყო  ფა ცხო  ვრე
ბო   ტე ქნი კი ს ე ნე
რგო  ე ტი კე ტი რე ბი ს 
შე სა ხე ბ და  ი თვა ლი
სწი ნე ბს მო  მხმა რე
ბე ლთა  უ ფლე ბე ბი ს 
და ცვა ს ა მ მი მა რთუ
ლე ბი თ.

უ ზრუ ნვე ლყო  ფს სა
ქა რთვე ლო  ს ბა ზა რზე 
გა ნთა ვსე ბუ ლი  ა ნ/
და  ე ქსპლუ ა ტა ცი ა ში  
გა შვე ბუ ლი  ე ნე რგო  მო 
მხმა რე ბე ლი პრო  დუ
ქტი ს შე სა ბა მი სო  ბა ს ა მ 
კა ნო  ნი თა  და  სა თა ნა დო   
ტე ქნი კუ რი  რე გლა მე
ნტი თ გა ნსა ზღვრუ ლ 
მო  თხო  ვნე ბთა ნ.

კა ნო  ნი გა ნა ხლე
ბა დი წყა რო  ე ბი
და ნ ე ნე რგი ი ს 
წა რმო  ე ბი სა და  
გა მო  ყე ნე ბი ს 
წა ხა ლი სე ბი ს 
შე სა ხე ბ

სა ქა რთვე ლო  ს 
კა ნო  ნი 

და მტკი ცდა 
2019 წე ლს

გა ნსა ზღვრა ვს სა მა
რთლე ბრი ვ სა ფუ
ძვლე ბს გა ნა ხლე
ბა დი წყა რო  ე ბი და ნ 
მი ღე ბუ ლი ე ნე რგი ი ს 
ხე ლშე წყო  ბი ს, წა ხა
ლი სე ბი სა და  გა მო 
ყე ნე ბი სა თვი ს 

გა ნსა ზღვრა ვს ე ნე რგი ი ს 
მთლი ა ნ სა ბო  ლო  ო მო 
ხმა რე ბა სა  და   ტრა ნსპო 
რტი ს მი ე რ მო  ხმა რე ბა ში  
გა ნა ხლე ბა დი წყა რო  ე
ბი და ნ მი ღე ბუ ლი ე ნე
რგი ი ს სა ე რთო წი ლი ს 
სა ვა ლდე ბუ ლო   ე რო 
ვნუ ლ სა ე რთო სა მი ზნე 
მა ჩვე ნე ბლე ბს. 

ქვე ყნი ს ძი რი
თა დი მო  ნა
ცე მე ბი სა  და  
მი მა რთუ ლე ბე
ბი ს დო  კუ მე ნტი 
(BDD)

ფი სკა ლუ რი  
პო  ლი ტი კი ს 
გა ნმსა ზღვრე
ლი  დო  კუ მე
ნტი 

მტკი ცდე ბა ყო 
ვე ლწლი უ რა დ

დო  კუ მე ნტი ა ყა
ლი ბე ბს სა ხე ლმწი
ფო   მხა რჯვე ლ 
და წე სე ბუ ლე ბა თა  
პრი ო  რი ტე ტე ბს და  
შე სა ბა მი სა დ გა ნსა
ზღვრა ვს სა ბი უ ჯე ტო   
პრო  გრა მე ბი ს ში ნა
ა რსს.

დო  კუ მე ნტში  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბა  პრი ო  რი ტე
ტუ ლა დ და სა ხუ ლი ა რ 
ა რი ს; თუ მცა , ი გი  წა რმო 
გვი დგე ნს მთა ვრო  ბი ს 
მი ე რ და მტკი ცე ბუ ლ 
ყვე ლა  ა ქტი ვო  ბა ს და  
შე სა ბა მი ს სა ბი უ ჯე ტო   
და ფი ნა ნსე ბა ს, სა და ც 
მი თი თე ბუ ლი ა  კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ და
კა ვში რე ბუ ლი  ხა რჯე ბი .
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ი გი  აქტი ურად მუშაო ბს კანო ნმდე ბლო ბი ს, 
პო ლი ტი კი ს, სტრატე გი ი სა და სამო ქმე
დო  გეგ მე ბი ს შე მუშავე ბაზე  ე ნე რგე ტი კი ს 
დარგში ; კლი მატი ს ცვლი ლე ბი ს საკი თხთა 
ნაწი ლში , უწყე ბა კო ო რდი ნი რე ბულად მო ქმე
დე ბს გარე მო ს დაცვი სა და სო ფლი ს მე ურნე
ო ბი ს სამი ნი სტრო სთან ე რთად. 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სო
ფლის მეურნეობის სამინისტრო   გარე
მო ს დაცვი სა და კლი მატი ს ცვლი ლე ბი ს 
საკი თხე ბზე პასუხი სმგე ბე ლი  უწყე ბა. გარე
მო ზე  ზე მო ქმე დე ბი ს ნე ბართვი ს გაცე მი ს 
გარდა, ი ს  ყვე ლა დარგი სთვი ს (მათ შო რი ს, 
ე ნერ გე ტი კი სთვი საც) აწე სე ბს სამი ზნე ე ბსა 
და ვალდე ბულე ბე ბს კლი მატი ს ცვლი ლე
ბი ს კუთხი თ. სამი ნი სტრო  სი სტე მატურად 
ამზადე ბს ანგარი შე ბს შე მდე გ საკი თხე ბზე : 
კლი მატი ს ცვლი ლე ბი ს გავლე ნა სხვადასხვა 
სე ქტო რ ზე ; მი ს მი მართ მო წყვლადო ბი ს დო
ნი ს დადგე ნა; და შე საბამი სი  რე კო მენდაცი
ე ბი ს შე მუშავე ბა. აქვე უნდა აღი ნი შნო ს 
უწყე ბი ს უახლე სი რო ლი   პო ლი ტი კი სა და 
სტრატე გი ი ს დო კუმე ნტთა გარე მო სდაცვი თი  
შე ფასე ბა. ამ პრო ცე სი ს ფარგლე ბში , დგი
ნდე ბა გარე მო ზე  დო კუმე ნტი ს უარყო ფი თი 
გავლე ნი ს ალბათო ბა. მხო ლო დ აღნი შნული 
პრო ცე დური ს წარმატე ბი თ გავლი ს შე მდგო მ 
შეუ ძლი ათ მსგავსი  დო კუმე ნტე ბი ს დამტკი
ცე ბა შე საბამი ს უწყე ბე ბს (საქართვე ლო ს 
პარლამე ნტი , საქართვე ლო ს მთავრო ბა ან/
და ე კო ნო მი კი სა და მდგრადი  განვი თარე ბი ს 
სამი ნი სტრო ). 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  
კანო ნი ს შე საბამი სად შე ქმნი ლი  აღმასრულე
ბე ლი ხე ლი სუფლე ბი ს ო რგანო , რო მე ლი ც 
ახო რცი ე ლე ბს სახე ლმწი ფო  მმართვე ლო ბას 
საფი ნანსო საბი უჯე ტო და საგადასახადო  
სფე რო ში , ასე ვე , განსაზღვრავს ქვე ყნი ს ფი ს
კალურ პო ლი ტი კას. დარგო ბრი ვ სამო ქმე დო  
გე გმე ბში  გათვალი სწი ნე ბული კო ნკრე ტული 
ღო ნი სძი ე ბე ბი სა და მათ გასატარე ბლად 
საჭი რო ფი ნანსური რე სურსე ბი ს განსაზღვრა 
ამ უწყე ბი ს უშუალო  კო მპე ტე ნცი აში შე დი ს და 
სხვა დარგო ბრი ვი  უწყე ბე ბი საგან მო ი თხო ვს 
მასთან კო ო რდი ნაცი ას. 
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმო
მარაგების ეროვნული მარეგულირებელი
კომისია  სახე ლმწი ფო  მარე გული რე ბე ლი 
ო რგანო , რო მლი ს საქმი ანო ბი ს არე ალი 
საგრძნო ბლად შე ი ცვლე ბა/გაი ზრდე ბა ე ნე

რგე ტი კული  გაე რთი ანე ბი ს ფარგლე ბში ნაკი
სრ ვალდე ბულე ბათა შე საბამი სად. მი სი 
საქმი ანო ბი ს სფე რო ე ბი დან, აღნი შნული 
კვლე ვი სთვი ს საი ნტე რე სო ა მე ო რე ული  
კანო ნმდე ბლო ბი ს შე მუშავე ბა ამ დარგში , 
ე ლე ქტრო ე ნე რგი ი ს წარმო ე ბი ს ნე ბართვი ს 
გაცე მა და ე ნე რგე ტი კულ კო მპანი ათა განვი
თარე ბი ს გე გმე ბი ს დამტკი ცე ბა. 
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტო   უწყე ბა აქტი ურად არი ს ჩართული  
ე ლე ქტრო სადგურე ბი ს განვი თარე ბაში  და 
ახალი ე ლე ქტრო სადგურე ბი ს პრო ე ქტთა 
უმრავლე სო ბა სწო რე დ ამ სააგე ნტო ს საკანო
ნმდე ბლო ჩარჩო ში  ე ქცე ვა. საჯარო და კე რძო 
თანამშრო მლო ბი ს კანო ნი პი რდაპი რ უკავში
რდე ბა ე ნე რგე ტი კული  ი ნფრასტრუქტური ს 
პრო ე ქტე ბს. შე საბამი სად, მი სი რო ლი  მნი
შვნე ლო ვანი ა კლი მატი ს ცვლი ლე ბი ს შე
მარბი ლე ბე ლ ღო ნი სძი ე ბათა გატარე ბაში . 
მუნიციპალიტეტები  რო გო რც ადგი ლო
ბრი ვი  თვი თმართვე ლო ბი ს ო რგანო ე ბი , 
ი სი ნი აღწე რი ლი ი ნსტი ტუცი ური ჩარჩო ს 
მნი შვნე ლო ვან ნაწი ლს ქმნი ან და პასუხი ს
მგე ბე ლნი არი ან ადგი ლო ბრი ვი  პო ლი ტი კი ს 
შე მუშავე ბაგატარე ბაზე  კანო ნმდე ბლო ბი თ 
განსაზღვრულ ფარგლე ბში . ამ უწყე ბათა 
კო მპე ტე ნცი აში შე დი ს ადგი ლო ბრი ვი  მნიშ
ვნე ლო ბი ს ბუნე ბრი ვი რე სურსე ბი ს, მათ 
შო რი ს, წყლი ს, ტყი სა და მუნი ცი პალი ტე
ტი ს საკუთრე ბაში  არსე ბული  მი წი ს მართვა 
კანო ნი თ დადგე ნი ლი  წე სი თ. წარმო დგე ნი
ლი კვლე ვი ს ფარგლე ბში , მუნი ცი პალი ტე
ტთა რო ლი  საგული სხმო ა კლი მატი ს ცვლი
ლე ბი ს კო ნტე ქსტში ც, რადგან 24 ქალაქი /
მუნი ცი პალი ტე ტი აწე რს ხე ლს მე რე ბი ს შე
თანხმე ბას. ე ვრო კავში რი ს ე ს ი ნი ცი ატი ვა 
აე რთი ანე ბს ადგი ლო ბრი ვ და რე გი ო ნულ 
მთავრო ბე ბს, რო მლე ბი ც ნე ბაყო ფლო ბი თ 
ი ღე ბე ნ ვალდე ბულე ბას, რო მ საკუთარ ტე რი
ტო რი აზე სათბური ს აი რე ბი ს ე მი სი ე ბი  2020 
წლი სთვი ს 20%ი თ შე ამცი რო ნ, 2030 წლის
თვი ს კი  30%ი თ. ამ მი ზნი ს მი საღწე ვად, 
ადგი ლო ბრი ვ დო ნე ზე მუშავდე ბა ე ნე რგი ი ს 
მდგრადი  განვი თარე ბი ს სამო ქმე დო  გე გმა 
(SEAP)33, რო მე ლი ც ამ ე ტაპი სთვი ს საქართვე
ლო ს 10მა  ქა ლა ქმა და  ე რთმა  მუნი ცი პა ლი
ტე ტმა  წა რა დგი ნა .  2020 წლი და ნ, წა რსა
დგე ნი 34 ა ნგა რი ში ს ფა რგლე ბში , შე მცი რე ბი ს 
ღო ნი სძი ე ბა თა  გა რდა , გა ნი ხი ლე ბა  ა და პტა
ცი ი ს ზო მე ბი ც.

2020 წლიდან მუშავდება მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიამტის ცვლილების სამოქმედო გეგმა SECAP (The 
Sustainable Energy and Climate Action Plan).
Georgia 2020: Energy Policy Review (IEA): https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/202007/Geor
gia_2020_Energy_Policy_Review.pdf

33

34
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ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რში და ი ნტე რე სე ბულ 
მხა რე თა გა მო  სა ვლე ნა დ, პი რვე ლ რი გში , გა
ნი სა ზღვრა  ი ს ძი რი თა დი ჯგუფე ბი , რო  მლე
ბსა ც ი ნტე რე სი ა ქვთ ა მ სე ქტო  რი სა დმი . ე სე
ნი ა :

 სა ჯა რო   სე ქტო  რი ; 
 სა ე რთა შო  რი სო   ო  რგა ნი ზა ცი ე ბი /დო  ნო  რე ბი ; 
 ა რა სა მთა ვრო  ბო ო  რგა ნი ზა ცი ე ბი ; 
 კე რძო   სე ქტო  რი ; 
 ფა რთო   სა ზო  გა დო  ე ბა . 

და ი ნტე რე სე ბულ პი რთა  ი დე ნტი ფი ცი რე ბი ს 
შე მდგო  მ, მა თი პო  ზი ცი ე ბი  გა ვლე ნა ი ნტე რე
სე ბი ს მა ტრი ცა ზე  გა და ნა წი ლდა კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხე ბში ჩა რთულო  ბი ს მი ხე
დვი თ.35 

ე ნე რგე ტი კი ს სფე რო  ში  ძი რი თა დი და ი ნტე
რსე ბული მხა რე ე ბი წა რმო  დგე ნი ლნი  ა რი ა ნ  
N 4 ცხრი ლში :

დაინტერესებულიმხარეები

 EBRD
 GIZ
 KfW
 DANIDA
 ADB

აღნიშნული ჩამონათვალი და მატრიცა შესაძლებელია განახლდეს/დაკორექტირდეს დაინტერესებულ 
მხარეებთან კონსულტაციის/საჯარო შეხევდრების შემდგომ, როგორც დაგეგმილია პროექტის ფარგლებში. 
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ცხრილი4:

დაინტერსებული
მხარეები-
ენერგეტიკის
სექტორი

4.4.

სექტორი დაინტერესებულიმხარე

სამინისტროები  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო  Ministry of Environmental 
Protection and Agriculture of Georgia (MEPA); 

 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  Ministry of Economy and 
Sustainable Development of Georgia (MOESD); 

 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  Ministry of Regional 
Development and Infrastructure of Georgia (MRDI);

 ფინანსთა სამინისტრო  Ministry of Finance of Georgia (MoF).

სხვა სახელმწიფო 
ინსტიტუტები/ 
ორგანიზაციები

 საქართველოს პარლამენტი  Parliament of Georgia (PA); 
 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი 

კომისია  Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commision (GNERC);
 ადგილობრივი თვითმართველობები  Local SelfGovernment (LSG);
 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა  Georgian State Electrosystem (GSE); 
 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია  Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC);
 საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია  Georgian Gas Transportation 

Company (GGTC);
 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი  Electricity Market Operator (ESCO); 
 საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი  Georgian Energy Development Fund (GEDF); 
 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო  PublicPrivate Partnership Agency (PPPA).

საერთაშორისო 
ორგანიზაციები/
დონორები  
International 
Organizations/
Donors (IO/D)

 UNDP
 World Bank
 USAID
 Energy Community

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები  
Nongovernmental 
Organizations 
(NGOs)

 ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო  Energy Efficiency Center Georgia;
 მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის  World Experience for Georgia;
 საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა  Greens Movement of Georgia;
 მწვანე ალტერნატივა  Green Alternative;
 კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN);
 Georgia’s Environmental OutlookGEO; 
 მდგრადი განვითარების ცენტრი რემისია  Sustainable Development Center REMISSIA; 
 კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი  REC Caucasus;
 მდგრადი განვითარებისა და პოლიტიკის ცენტრი  SDAP Center.

კერძო სექტორი  ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლები  Direct consumers of electricity (DCE);
 ბუნებრივი გაზის მსხვილი მომხმარებლები  Large consumers of natural gas (LCNG); 
 ელექტროენერგიის მწარმოებლები  Electricity producers (EP); 
 საქართველოს ბიზნესასოციაცია  Business Association of Georgia (BAG); 
 საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია  Georgian Renewable 
 Energy Development Association (GREDA).

ფართო 
საზოგადოება

მოქალაქეები  General Public (Citizens) _ (GP).
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გა ვლე ნა ი ნტე რე სე ბი ს მა ტრი ცი ს შე სა დგე
ნა დ, წი ნა სწა რ ი დე ნტი ფი ცი რე ბული  და ი ნტე
რე სე ბული პი რე ბი  შე ფა სდნე ნ ე ნე რგე ტი კი ს 
სე ქტო  რი სა და  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა
კით ხე ბი სა დმი და მო  კი დე ბულე ბი ს კუთხი თ:

•  მაღალი ინტერესისა და მაღალი გა
ვლენისმქონე ჯგუფში  მო  ხვდნე ნ ი ს უწყე ბე
ბი /პი რე ბი , რო  მლე ბი ც ი ე რა რქი ულა დ უფრო 
მა ღა ლ სა ფე ხურზე ა რი ა ნ (გა ნსა ზღვრა ვე ნ 
და  ა მტკი ცე ბე ნ სა კა ნო  ნმდე ბლო ჩა რჩო  ს, სე
ქტო რ ში ა რსე ბულ პო  ლი ტი კა ს, სტრა ტე გი ა
სა და  სა მო  ქმე დო   გე გმე ბს) და  გა ვლე ნა ა ქვთ 
რო  გორც ა და მი ა ნური , ი სე  ფი ნა ნსური (მა თ 
შო  რი ს, სა ხე ლმწი ფო   ბი უჯე ტი ს) რე სურსე
ბი ს გა და ნა წი ლე ბა ზე , ა ნდა ფო  რმა ლური /
ა რა ფო  რმა ლური ზე გა ვლე ნი ს მო  ხდე ნა  შე
უძლი ა თ ა მ ი ე რა რქი ულა დ მა ღლა  მდგო  მ 
ჯგუფე ბზე (თუნდა ც სხვე ბთა ნ შე და რე ბი თ 
უპი რა ტე სი  პო  ზი ცი ი ს ფლო  ბი თ ა მ სა კი თხე
ბზე მო  ლა პა რა კე ბე ბი ს/კო  ნსულტა ცი ე ბი სა ს). 

• მაღალიინტერესისადადაბალიგავლე
ნისმქონე კა ტე გო  რი ა ში მო  ხვდნე ნ უწყე ბე ბი , 
რო  მლე ბი ც უშუა ლო  დ ა რ გა ნსა ზღვრა ვე ნ და  
ა მტკი ცე ბე ნ  პი რვე ლა დ კა ნო  ნმდე ბლო  ბა სა  
თუ მა ღა ლი  დო  ნი ს პო  ლი ტი კი ს დო  კუმე ნტე

ბს სე ქტო  რში , თუმცა , მა თი ი ნსტი ტუცი ური 
ფუნქცი ე ბი და ნ გა მო  მდი ნა რე  (მე ო  რე ული  კა
ნო  ნმდე ბლო  ბი ს შე მუშა ვე ბა და  ა დგი ლო  ბრი
ვი  სა მო  ქმე დო   გე გმე ბი ს და მტკი ცე ბა ), მა ღა
ლი  ი ნტე რე სი ს მქო  ნე პი რე ბა დ ი თვლე ბი ა ნ.  

• დაბალი ინტერესისა და მაღალი გა
ვლენის მქონე ჯგუფში  გა ნი სა ზღვრნე ნ ი ს 
და ი ნტე რე სე ბული პი რე ბი , რო  მე ლთა  უშუა
ლო   ი ნტე რე სი შე ი ძლე ბა ა რ ი ყო  ს კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუა ლი ზა ცი ა , 
თუმცა , თა ვი ა ნთი სა ქმი ა ნო  ბი და ნ გა მო  მდი
ნა რე , დი დი ა ლბა თო  ბი თ, და ე კი სრე ბა თ კა
ნო  ნმდე ბლო  ბი თ გა ნსა ზღვრულ ღო  ნი სძი ე
ბა თა  გა ტა რე ბა . 

• დაბალი ინტერესისა და დაბალი გა
ვლენისმქონეჯგუფს მი ე კუთვნე ნ ი ს უწყე ბე
ბი /პი რე ბი , რო  მლე ბი ც უშუა ლო  დ ა რ მო  ნა წი
ლე ო  ბე ნ ა მ მი მა რთულე ბი ს სა კა ნო  ნმდე ბლო 
სა ქმი ა ნო  ბა ში  და  ა რ კო  ნცე ნტრი რდე ბი ა ნ 
კლი მა ტი ს სა კი თხე ბზე , თუმცა მნი შვნე ლო  ვა
ნი  მო  თა მა შე ე ბი ა რი ა ნ ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო 
რში . შე სა ბა მი სა დ, კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
კუთხი თ გა ნსა ზღვრულ პო  ლი ტი კა ს მა თზე ც 
ე ქნე ბა  გა ვლე ნა და , ა მი ტო  მა ც, სა ჭი რო  ა მა თი 
დრო  ული  ი ნფო  რმი რე ბა . 

საბოლოოდ შედეგები წარმოდგენილია ქვემოთ, N3 დიაგრამაზე.

გავლენა-ინტერესების
მატრიცა,ენერგეტიკის
სექტორი36
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მაღალიდაბალი ინტერესი

მატრიცაში წითლად აღნიშნულია სახელმწიფო სექტორი; ნარინჯისფრად  კერძო სექტორი; მწვანედ  
სამოქალაქო სექტორი, დონორები და საზოგადოება. 
მატრიცაში გამოყენებული აბრევიატურები იხილეთ დაინტერესებულ მხარეთა ჩამონათვლის ცხრილში (N 4).
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სა ქა რთვე ლო  ს მი ე რ ნა კი სრ სა ე რთა შო  რი
სო ვა ლდე ბულე ბა თა შე სა ბა მი სა დ, ბო  ლო 
წლე ბი ა  ქვე ყნი ს სა კა ნო  ნმდე ბლო ჩა რჩო 
ა ქტი ურ ტრა ნსფო  რმა ცი ა ს გა ნი ცდი ს. შე დე
გა დ, გა სულ წლე ბში ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რში 
დამ ტკი ცდა 5 კა ნო  ნი . ა მ სფე რო  ში  ყვე ლა  ძი
რი თა დი კა ნო  ნი ს მი ღე ბი ს მი უხე და ვა დ, გა
ნზრა ხული ა , რა ც შე ი ძლე ბა მა ლე შე მუშავდე ს 
მე ო  რე ული  კა ნო  ნმდე ბლო  ბა , რო  მე ლი ც შე
ე სა ბა მე ბა  ა ხა ლ კა ნო  ნმდე ბლო  ბა სა  და  სა ე
რთა შო  რი სო ვა ლდე ბულე ბე ბს. 
ბო  ლო ო  რი წლი ს გა ნმა ვლო  ბა ში ე ნე რგე ტი
კი სა და  გა რე მო  ს და ცვი ს სე ქტო  რში  ა ქტი
ურა დ მუშა ვდე ბა პო  ლი ტი კი ს დო  კუმე ნტე ბი , 
სტრა ტე გი ე ბი და  სა მო  ქმე დო   გე გმე ბი , მა თ 
შო  რი ს, კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს კუთხი თ. 
შე ფა სე ბა მ ა ჩვე ნა , რო  მ ე ნე რგე ტი კი ს სე
ქტო  რი ს მთა ვა რი ხა რვე ზი ა გრძე ლვა დი ა
ნი  გა ნვი თა რე ბი ს გე გმი ს ა რა რსე ბო  ბა , სა
და ც წა რმო  დგე ნი ლი ი ქნე ბა  ა დე კვა ტური და  
დრო  ული  ზო  მე ბი კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბა სთა ნ 
და კა ვში რე ბული რი სკე ბი ს სა პა სუხო  დ. სა ჭი
რო  ა სა მო  ქმე დო   გე გმე ბი ს დე ტა ლურ ღო  ნი
სძი ე ბა თა  და გე გმვა  ე ნე რგო  ე ფე ქტურო  ბი სა 
და  გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს მი ზნე ბი ს მი სა
ღწე ვა დ; ა სე ვე , ი სე თი მო  ნი ტო  რი ნგი ს სი სტე
მი ს შე მუშა ვე ბა , რო  მე ლი ც ხე ლს შე უწყო  ბს ა მ 
კუთხი თ ა რსე ბული  პრო  გრე სი ს შე ფა სე ბა ს.
და გე გმვა  უნდა  ე მყა რე ბო  დე ს სა მე ცნი ე რო 
მო  დე ლი რე ბა ს და  ი თვა ლი სწი ნე ბდე ს გა ნვი
თა რე ბი ს რა მდე ნი მე  შე სა ძლო   სცე ნა რს. ა მა
სთა ნ, ქმე დე ბა ა რ უნდა  ი ყო  ს ე რთჯე რა დი   ი ს 
უნდა  და ი ნე რგო  ს/ჩა მო  ყა ლი ბდე ს გა და წყვე
ტი ლე ბი ს მი მღე ბ და  პო  ლი ტი კი ს და მგე გმა ვ 
პი რთა  მდგრა დი  და  უწყვე ტი  ყო  ვე ლდღი ური 
სა მუშა ო  ს სა ხი თ.
ა მჟა მა დ ა რსე ბული  სა მო  ქმე დო   გე გმე ბი ა რ 
ვი თა რდე ბო  და  გრძე ლვა დი ა ნი  სე ქტო  რული  
პო  ლი ტი კი ს ე გი დი თ. ა მი ს გა მო  , მო  სა ლო  დნე
ლი ა , ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს ცვლი ლე
ბი ს მი მა რთულე ბი თ ყვე ლა  მნი შვნე ლო  ვა ნი  
დო  კუმე ნტი  ა რ ი ყო  ს სა თა ნა დო  დ კო  ო  რდი ნი
რე ბული . ა მა ნ შე ი ძლე ბა და ა ბრკო  ლო  ს ე ნერ
გე ტი კი ს სე ქტო  რში კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა კი თხთა  ა ქტუა ლი ზა ცი ა და , თა ვი ს მხრი ვ, 
სა ფრთხე  შე უქმნა ს ე რო  ვნულ დო  ნე ზე გა ნსა
ზღვრულ შე მა რბი ლე ბე ლ და  სა ა და პტა ცი ო 

ღო  ნი სძი ე ბა თა  ე ფე ქტი ა ნო  ბა ს. 
წლე ბი ა , ე ნე რგე ტი კი ს და რგი  გა ნი ცდი ს სა კა
დრო   დე ფი ცი ტს, რო  მე ლი ც გა მწვა ვდა სა მთა
ვრო  ბო სტრუქტური ს 2017 წლი ს ცვლი ლე ბი ს 
შე დე გა დ. ა მ დრო  ი სა თვი ს, ე ს გა ნსა კუთრე
ბი თ მნი შვნე ლო  ვა ნი  და ბრკო  ლე ბა ა , რა დგა ნ 
მი მდი ნა რე ო  ბს პო  ლი ტი კი ს დო  კუმე ნტთა 
შე მუშა ვე ბა , რო  მლე ბი ც გა ნსა ზღვრა ვს რო 
გო  რც ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რი ს გრძე ლვა დი
ა ნ ხე დვა ს, ა სე ვე ა მ და რგი ს სა მი ზნე ე ბსა და  
ღო  ნი სძი ე ბე ბს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს მი მა
რთულე ბი თ. პი რვე ლ რი გში , ე ს პრო  ბლე მა ს 
ქმნი ს ჩა სა ტა რე ბე ლ სა მუშა ო  თა მო  ცულო  ბი ს 
თვა ლსა ზრი სი თ (უკე თე ს შე მთხვე ვა ში , და
გე გმი ლზე მე ტ დრო  ს მო  ი თხო  ვს, უა რე ს შე
მთხვე ვა ში  კი  ი წვე ვს და გე გმი ლ სა მუშა ო  თა 
შე უსრულე ბლო  ბა ს). სა კა დრო   დე ფი ცი ტი ს 
შე დე გა დ, ა სე ვე მო  სა ლო  დნე ლი ა უწყე ბა თა
შო  რი სი  კო  ო  რდი ნა ცი ი ს და ბა ლხა რი სხი ა ნო 
ბა , რა ც უა რყო  ფი თა დ ა ი სა ხე ბა  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუა ლი ზა ცი ა ზე  
ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რში .  
ე ნე რგო  ე ფე ქტურო  ბი ს ზო  მე ბი და  სუფთა გან
ვი თა რე ბი ს მე ქა ნი ზმე ბი მნი შვნე ლო  ვა ნ ფი
ნა ნსურ წყა რო  ე ბს სა ჭი რო  ე ბს. შე სა ბა მი სა დ, 
ა რსე ბულ სა ხე ლმწი ფო   ბი უჯე ტში  კლი მა ტი ს 
სა კი თხთა  ა რა სა თა ნა დო ა სა ხვა მ შე სა ძლე ბე
ლი ა , მო  კლე ვა დი ა ნ პე რი ო  დში  ხე ლი შე უშა
ლო  ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს შე მა რბი ლე ბე ლ 
და  სა ა და პტა ცი ო ღო  ნი სძი ე ბა თა  ა ქტუა ლი
ზა ცი ა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო  რში .
ა მ დრო  ი სა თვი ს, სა მო  ქმე დო   გე გმე ბში  
ყურად ღე ბა გა მა ხვი ლე ბული ა კე რძო სე ქ
ტო  რი სა და  სა ე რთა შო  რი სო დო  ნო  რე ბი ს 
მი ე რ და სა ფი ნა ნსე ბე ლ ღო  ნი სძი ე ბე ბზე , სა
ხე ლმწი ფო   ბი უჯე ტში  კი  კლი მა ტი ს ცვლი ლე
ბი ს ხა რჯე ბი პრი ო  რი ტე ტა დ ა რ ა რი ს გა ნსა
ზღვრული .
ა ქვე უნდა  ა ღი ნი შნო  ს, რო  მ ე ნე რგე ტი კი ს სექ
ტო  რში მო  ქმე დ თუ შე მუშა ვე ბი ს პრო  ცე სში 
ა რსე ბულ პო  ლი ტი კი ს დო  კუმე ნტე ბში , სტრა
ტე გი ე ბსა  და  სა მო  ქმე დო   გე გმე ბში  ძი რი თა
დი ყურა დღე ბა ე თმო  ბა კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს შე მა რბი ლე ბე ლ ღო  ნი სძი ე ბე ბს და  
თი თქმი ს ა რ ა რი ს წა რმო  დგე ნი ლი ა და პტა
ცი ი ს ზო  მე ბი .

ძირითადიმიგნებები
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საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკურითუ
საკანონმდებლო
ჩარჩოები

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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05 საკვანძო
პრობლემები
დაარსებული
პოლიტიკურითუ
საკანონმდებლო
ჩარჩოები

ა რსებუ ლი  პო  ლი ტი კუ რი თუ  სა კა ნო  ნ
მდებლო   ჩა რჩო  ები ს ა ნა ლი ზმა , ძი რი თა
და დ, მო  ი ცვა ენერგეტი კი ს სექტო  რში  ა ხლა
ხა ნ და მტკი ცებუ ლი სა კა ნო  ნმდებლო   ა ქტები , 
ა სევე, ენერგეტი კა სა  და  კლი მა ტთა ნ და
კა ვში რებუ ლი პო  ლი ტი კი ს დო  კუ მენტები  
ენერგი ი ს გენერა ცი ა გა და ცემი ს ქვესექტო 
რში . შედეგა დ, გა მო  ვლი ნდა  ი ს გა მო  წვევები /
პრობ ლემები , რო  მელთა წი ნა შეც ა მჟა მა დ 
დგა ს ა ღნი შნუ ლი  სფერო  :
. ენერგეტი კი ს სფერო  ში ა მჟა მა დ ა ქტი უ
რი  რეფო  რმა მი მდი ნა რეო  ბს, რა ც ა რთუ ლებს 
ა რსებუ ლი  მდგო  მა რეო  ბი ს შეფა სება ს, რა
დ გა ნ ა ქტი უ რა დ ი ცვლება  სა კა ნო  ნმდებლო   
ჩარ ჩო  ;
. სექტო  რში  ყველა ძი რი თა დი კა ნო  ნი ს 
დამ ტკი ცები ს მი უ ხედა ვა დ, გა ნზრა ხუ ლი ა , 
რა ც შეი ძლება მა ლე შემუ შა ვდეს მეო  რეუ ლი 
კა ნო  ნმდებლო  ბა , რო  მელი ც შეესა ბა მება ა ხა
ლ კა ნო  ნმდებლო  ბა სა და  სა ერთა შო  რი სო   ვა
ლდებუ ლებებს;
. ა მჟა მა დ მი მდი ნა რეო  ბს მუ შა ო  ბა სექტო 
რი ს ო  რ მთა ვა რ დო  კუ მენტზე: (1) ენერგეტი
კი ს ერო  ვნუ ლი პო  ლი ტი კა  და  (2) ენერგეტი კი
სა  და  კლი მა ტი ს ერო  ვნუ ლი ი ნტეგრი რებუ ლი   
გეგმა (NECP). შესა ბა მი სა დ, ა მ დო  კუ მენტთა 
სრუ ლყო  ფი ლი  მი მო  ხი ლვა ა მ ეტა პზე შეუ
ძლებელი ა ;

. ენერგეტი კი ს პო  ლი ტი კი ს გა ნა ხლება სა
წ ყი ს ეტა პზეა , მა ში ნ, რო  დესა ც სა მო  ქმედო 
გეგმები და  სტრა ტეგი ი ს დო  კუ მენტები  უ კვე 
და მტკი ცდა , ა ნ შემუ შა ვები ს ბო  ლო სა ფეხუ
რზეა . ეს ნი შნა ვს, რო  მ ა ღნი შნუ ლი  დო  კუ
მენტები  მუ შა ვდებო  და სექტო  რი ს შესა ბა მი სი 
გრძელვა დი ა ნი ხედვი ს გა რეშე; 
. ა მ დრო  ი სა თვი ს, სა მო  ქმედო გეგმები 
ო რი ენტი რებუ ლი ა  კერძო   სექტო  რი სა  და  სა
ერთა შო  რი სო   დო  ნო  რთა მი ერ და სა ფი ნა ნ
სებელ ღო  ნი სძი ებებზე, ხო  ლო სა ხელმწი ფო 
ბი უ ჯეტი პრი ო  რი ტეტს ა რ ა ნი ჭებს ხა რჯებს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლები ს მი მა რთუ ლები თ;
. ენერგო  ეფექტუ რო  ბი ს ზო  მები  და  სუ ფთა  
გა ნვი თა რები ს მექა ნი ზმები და კა ვში რებუ
ლი ა მნი შვნელო  ვა ნ ფი ნა ნსუ რ ხა რჯებთა ნ. 
სა ხელმწი ფო ბი უ ჯეტი ს მი მდი ნა რე ბა ლან
სი და ნ გა მო  მდი ნა რე, შესა ძლებელი ა , მო 
კლევა დი ა ნ პერი ო  დში , ხელი  შეეშა ლო  ს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლები ს შემა რბი ლებელ (მი
ტი გა ცი ა ) და  სა ა და პტა ცი ო ღო  ნი სძი ება თა 
ა ქტუ ა ლი ზა ცი ა ს ენერგეტი კი ს სექტო  რში ;
. სექტო  რში  რეფო  რმი ს წა რმა ტები თ და  
დრო  უ ლა დ და სრუ ლები სა თვი ს, სა ჭი  როა  
მეტი  ა და მი ა ნუ რი რესუ რსი ს მო  ბი ლი ზება , 
რა ც ა მჟა მა დ მნი შვნელო  ვა ნი გა მო  წვევა ა ;
. გა რდა  შემა რბი ლებელი ღო  ნი სძი ებები
სა , კლი მა ტი ს ცვლი ლები ს კუ თხი თ სა ჭი რო  ა 

ძირითადიიდენტიფიცირებულიპრობლემებიდამასთან
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ა და პტა ცი ი ს ზო  მები ს გა ნსა ზღვრა  ენერგეტი
კი ს სექტო  რში  და  ა სა ხვა  სა მო  ქმედო გეგ
მებში . 
უ შუ ა ლო  დ რეკო  მენდა ცი ა თა შემუ შა ვები ს 
პრო  ცესში , გა მო  ი კვეთა  და მა ტები თი გა მო 
წვევები /პრო  ბლემები , რო  მლები ც ა ფერხებს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლები ს სა კი თხთა  ა ქტუ ა ლი
ზა ცი ა ს ენერგეტი კი ს სექტო  რში . კერძო  დ:
. ა რ ა რი ს გა მო  კვლეუ ლი ერო  ვნუ ლი ენერ

გეტი კუ ლი უ სა ფრთხო  ები ს სა კი თხები ;
. ა რ ჩა ტა რებუ ლა ა ქტუ ა ლუ რი და  ა ხა ლი 
კვლევები  ენერგეტი კუ ლი  რესუ რსები ს შესა
ხებ;
. ა რ ა რსებო  ბს ელექტრო  ენერგი ი ს გენე რა
ცი ი ს გა ნვი თა რები ს გეგმა ;
. პო  ლი ტი კი ს დო  კუ მენტები  ა რ ა რი ს შემუ შა
ვებუ ლი კო  ო  რდი ნი რებუ ლა დ.

წა რმო დგე ნი ლი  კვლე ვი ს ფა რგლე ბში , მი
ზა ნშე წო ნი ლა დ მი ი ჩნე ვა , გა ნსა კუ თრე ბუ ლი 
ყუ რა დღე ბა  და ე თმო ს შე მუ შა ვე ბი ს პრო ცე სში  
ა რსე ბუ ლ დო კუ მე ნტე ბს, რო გო რი ცა ა :

 ე ნე რგე ტი კუ ლი  პო ლი ტი კა ;
 ე ნე რგე ტი კი სა  და  კლი მა ტი ს ე რო ვნუ ლი 

ი ნტე გრი რე ბუ ლი   გე გმა . 
ო რი ვე მა თგა ნი სე ქტო რში  წა მყვა ნ პო ლი
ტი კა ს გა ნსა ზღვრა ვს. შე სა ბა მი სა დ, კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  ა ქტუ ა ლი ზა ცი ი
სთვი ს, მა რთე ბუ ლი  ი ქნე ბა  ა მ დო კუ მე ნტე ბზე  
ფო კუ სი რე ბა , მა თ შო რი ს, სა კო ნსუ ლტა ცი ო  
შე ხვე დრე ბი ს ფო რმა ტში . 
2021 წლი ს მა ი სი ს მდგო მა რე ო ბი თ, სა ქარ
თვე ლო ს ე ნე რგე ტი კუ ლი პო ლი ტი კა და  
ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს ე რო ვნუ ლი 
ი ნტეგ რი რე ბუ ლი   გე გმა  კვლა ვ შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო ცე სში ა . ბო ლო მო ნა ცე მე ბი თ, ა მ დო კუ
მე ნტთა და მტკი ცე ბი ს სა ვა რა უ დო ვა და მ მი მ
დი ნა რე  წლი ს ბო ლო მდე გა და ი წი ა . ვი ნა ი და ნ 
ზე მო ა ღნი შნუ ლი  დო კუ მე ნტე ბი ჯე რ ა რ ა რი ს 
სა ჯა რო დ ხე ლმი სა წვდო მი , მი ზა ნშე წო ნი
ლა დ ჩა ი თვა ლა ქვე მო თ ჩა მო თვლი ლი 4 დო
კუ მე ნტი ს შე სწა ვლა , რო მლე ბი ც უ კვე და მტკი
ცე ბუ ლი ა : 
 სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სტრა ტე გი ა  2030;
 სა ქა რთვე ლო ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა მო ქმე დო  გე გმა  20212023; 
 სა ქა რთვე ლო ს გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს 
ე რო ვნუ ლი სა მო ქმე დო  გე გმა ;  
 სა ქა რთვე ლო ს ე ნე რგო ე ფე ქტუ რო ბი ს 
ე რო ვნუ ლი სა მო ქმე დო  გე გმა  20192020.
თი თო ე უ ლი  ე ს დო კუ მე ნტი  მო ი ცა ვს ი მ სა კი
თხე ბს, რო მლე ბსა ც და ფა რა ვს NECPი ც. შე სა
ბა მი სა დ, მა თი ა ნა ლი ზი ს სა ფუ ძვე ლზე შე მუ
შა ვე ბუ ლი რე კო მე ნდა ცი ე ბი  ე ხე ბა უ შუ ა ლო დ 
NECPი ს მო მა ვა ლ დო კუ მე ნტსა ც. 

სა ქა რთვე ლო ს ე კო ნო მი კი სა  და  მდგრა დი  
გან ვი თა რე ბი ს სა მი ნი სტრო სა  და  NECPი ს სა
მუ შა ო  ჯგუ ფთა ნ კო ნსუ ლტა ცი ე ბი ს შე მ დგო მ, 
გა მო ი კვე თა  კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სტრა
ტე გი ი სა და  სა მო ქმე დო  გე გმი ს უ ა ღრე სი  მნი
შვნე ლო ბა  NECPი ს შე მუ შა ვე ბი ს პრო ცე სში . 
ხა ზგა სმი თ უ ნდა ი თქვა ს, რო მ ა მ ო რი  დო კუ
მე ნტი ს ფა რგლე ბში მო მზა დე ბუ ლი რე კო მე
ნდა ცი ე ბი , პი რვე ლ რი გში , NECPს მიე  მა რთე
ბა  და  მი ზნა დ ი სა ხა ვს ყვე ლა  და კავ ში რე ბუ ლი  
პო ლი ტი კი ს დო კუ მე ნტი ს უ რთი ე რთშე სა ბა
მი სო ბა ს. 
სე ქტო რუ ლი  პო ლი ტი კი ს შე მუ შა ვე ბა  და  
დამტკი ცე ბა ხე ლს შე უ წყო ბს სე ქტო რი ს 
განვი თა რე ბი ს გრძე ლვა დი ა ნი  ხე დვი ს ჩა მო
ყა ლი ბე ბა ს. ე ს, თა ვი ს მხრი ვ, წა ა ხა ლი სე ბს 
კო ნკრე ტუ ლი , გა ზო მვა დი , მი ღწე ვა დი , ა დე კ
ვა ტუ რი  და  დრო ში  გა ნსა ზღვრუ ლი ზო მე ბი ს 
მი ღე ბა ს ე ნე რგე ტი კი ს სე ქტო რში , კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს კუ თხი თ. 
ა მ სფე რო ში შე მა რბი ლე ბე ლ და  სა ა და პტა
ციო  ღო ნი სძი ე ბა თა წა რმა ტე ბუ ლა დ გა
ტა რე ბი სა თვი ს, რე კო მე ნდე ბუ ლი ა  შე მდე
გი ზო მე ბი : ე ნე რგე ტი კუ ლი პო ლი ტი კი ს, 
ა სე ვე , ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს ე რო ვნუ
ლი ი ნტეგ რი რე ბუ ლი  გე გმი ს შე მუ შა ვე ბი ს 
შემ დგო მ, გა და ი ხე დო ს ყვე ლა  სე ქტო რუ ლი  
და  ქვე სე ქტო რუ ლი  სტრა ტე გი ა  თუ  სა მო ქმე
დო  გე გმა , მა თი ჰა რმო ნი ზა ცი ი ს მი ზნი თ; 
ა მი ს წა რმა ტე ბუ ლა დ და  დრო უ ლა დ მი სა ღწე
ვა დ, სე ქტო რი გა ძლი ე რდე ს ა და მი ა ნუ რი რე
სუ რსე ბი ს კუ თხი თ.
ქვე მო თ წა რმო დგე ნი ლი  რე კო მე ნდა ცი ე ბი ს 
და სა ზუ სტე ბლა დ, გა ა ნა ლი ზდა  NECPი ს სა
მუ შა ო  ვე რსი ა . შე დე გა დ, და დგი ნდა , სა ვა რა
უ დო დ, რო მე ლ სა კი თხე ბს გა ი თვა ლი სწი ნე ბს 
ე ნე რგე ტი კი სა და  კლი მა ტი ს ი ნტე გრი რე ბუ
ლი  ე რო ვნუ ლი გე გმა  და , და მა ტე ბი თ, რა  სა
კი თხე ბი ს და ფა რვა ი ქნე ბა  სა ჭი რო . 

შერჩეულიდოკუმენტები
იდენტიფიცირებულპრობლემათაჭრილში5.2.
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რეკომენდაციები

დე  ტა  ლუ  რი რე  კო  მე  ნდა  ცი  ე  ბი სა  ქა  რთვე  ლო  ს 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  სთვი  ს
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რეკომენდაციები06

პრობლემა დაკავშირებუ
ლიდოკუმენტი

შეუსაბამობის
კონტექსტი

კონკრეტული
რეკომენდაციები

ა რ ა რი ს გა
მო  კვლე უ ლი  
ე რო  ვნუ ლი  
ე ნე რგე ტი კუ ლი 
უ სა ფრთხო  ე ბი ს 
სა კი თხე ბი 

ე ნე რგე ტი კუ ლი 
პო  ლი ტი კი ს დო 
კუ მე ნტი 

ე ნე რგე ტი კუ ლი პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტი ს შე მუ შა ვე ბი ს 
პრო  ცე სში , ა რ ჩა ტა რე ბუ ლა /
გა მო  ქვე ყნე ბუ ლა  ე რო  ვნუ ლი  
ე ნე რგე ტი კუ ლი უ სა ფრთხო  ე
ბი ს კვლე ვა , რო  მე ლი ც გა მო  ა
ვლე ნდა  სე ქტო  რში ა რსე ბუ ლ 
გა მო  წვე ვე ბსა და  შე სა ძლე
ბლო  ბე ბს. თა ვი ს მხრი ვ, ე ს 
სა ჭი რო  ა  კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი სა დმი სე ქტო  რი ს მო 
წყვლა დო  ბი ს  გა სა ა ნა ლი
ზე ბლა დ, რი ს სა ფუ ძვე ლზე ც 
უ ნდა გა ნი სა ზღვრო  ს შე მა
რბი ლე ბე ლი  და  სა ა და პტა
ცი ო ღო  ნი სძი ე ბე ბი . 

ჩა ტა რდე ს კო  მპლე ქსუ რი ე რო 
ვნუ ლი  ე ნე რგე ტი კუ ლი უ სა
ფრთხო  ე ბი ს კვლე ვა , კლი მა
ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა კი თხთა  
გა თვა ლი სწი ნე ბი თ; 
რე კო  მე ნდე ბუ ლი ა , ღო  ნი სძი ე ბა 
გა ი წე რო  ს NECPი ს ე ნე რგე ტი კუ
ლი უ სა ფრთხო  ე ბი ს გა ნზო  მი
ლე ბი ს ფა რგლე ბში . 

ა რ ჩა ტა რე ბუ ლა  
ა ქტუ ა ლუ რი და  
ა ხა ლი კვლე ვე
ბი  ე ნე რგე ტი კუ
ლი რე სუ რსე ბი ს 
შე სა ხე ბ 

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სტრა ტე
გი ა  

მი წი სქვე შა და  ზე და პი რუ
ლი  წყლი ს რე სუ რსე ბი ს ხე
ლმი სა წვდო  მო  ბი ს კვლე ვა , 
რო  მე ლი ც გა თვა ლი სწი ნე
ბუ ლი ა  სა ქა რთვე ლო  ს გა ნა
ხლე ბუ ლი ე რო  ვნუ ლ დო  ნე ზე 
გა ნსა ზღვრუ ლი წვლი ლი ს 
(NDC) დო  კუ მე ნტი თ,  ა რ ა რი ს 
წა რმო  დგე ნი ლი სტრა ტე გი
ა ში .

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სტრა
ტე გი ი ს 4.1.2. პუ ნქტში  სხვა  
სა მო  მა ვლო   პრი ო  რი ტე ტუ ლ 
მი მა რთუ ლე ბე ბს და ე მა ტო
 ს მი წი სქვე შა და  ზე და პი რუ ლი  
წყლი ს რე სუ რსე ბი ს ხე ლმი სა
წვდო  მო  ბი ს კვლე ვა .

NECPი ს კვლე ვე ბი ს გა ნზო  მი
ლე ბა  ი თვა ლი სწი ნე ბს კვლე
ვე ბი ს ჩა ტა რე ბა ს ე ნე რგე ტი კი ს 
პო  ლი ტი კი ს პრი ო  რი ტე ტუ ლი  
მი მა რთუ ლე ბე ბი ს მი ხე დვი თ, 
თუ მცა  სა ჭი რო  ა , თი თო  ე უ ლი 
მა თგა ნი გა ი წე რო  ს, რო  გო  რც 
ცა ლკე უ ლი ა ქტი ვო  ბა /ღო  ნი სძი
ე ბა .
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ა რ ჩა ტა რე ბუ ლა  
ა ქტუ ა ლუ რი და  
ა ხა ლი კვლე ვე
ბი  ე ნე რგე ტი კუ
ლი რე სუ რსე ბი ს 
შე სა ხე ბ 

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სტრა ტე
გი ა  

გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს წა
რმო  ე ბი ს ხე ლშე მწყო  ბი ა ქტი
ვო  ბე ბი წი ნ უ სწრე ბს კვლე
ვე ბს ა მ ე ნე რგი ი ს წყა რო  თა  
ხე ლმი სა წვდო  მო  ბა ზე . 

ე ს ა ქტი ვო  ბე ბი ა მო  ღე ბუ ლ ი ქნა ს 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სტრა ტე
გი ი ს  4.1.2 პუ ნქტი და ნ და  და ე მა
ტო  ს ა მა ვე სტრა ტე გი ი ს  1.1 ა მო 
ცა ნა ს.

NECPი ს კვლე ვე ბი ს გა ნზო  მი ლე
ბა  ი თვა ლი სწი ნე ბს კვლე ვე ბი ს 
ჩა ტა რე ბა ს ე ნე რგე ტი კი ს პო  ლი
ტი კი ს პრი ო  რი ტე ტუ ლი  მი მა
რთუ ლე ბე ბი ს მი ხე დვი თ, თუ მცა  
სა ჭი რო  ა , თი თო  ე უ ლი მა თგა ნი 
გა ი წე რო  ს, რო  გო  რც ცა ლკე უ ლი 
ა ქტი ვო  ბა /ღო  ნი სძი ე ბა .

ა რ ა რსე ბო  ბს 
ე ლე ქტრო  ე ნე
რგი ი ს გე ნე რა
ცი ი ს გა ნვი თა
რე ბი ს გე გმა 

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სტრა ტე გი ა ში , კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სა მო  ქმე დო   გე
გმა სა და  ე ლე ქტრო  ე ნე რგი ი ს 
გა და მცე მი  ქსე ლი ს ა თწლი
ა ნი გა ნვი თა რე ბი ს გე გმა ში 
ა ცდე ნა ა  გა ნა ხლე ბა დი ე ლე
ქტრო  სა დგუ რე ბი ს შე სა ხე ბ 
მო  ნა ცე მე ბში . 

სტრა ტე გი ი ს ა მო  ცა ნა 4.1., კლი
მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს ა მო  ცა ნა 1.1.ს 
ფა რგლე ბში ჩა მო  წე რი ლ პრო  ე
ქტთა მო  ნა ცე მე ბი ს კო  რე ქტი რე ბა  
და  შე სა ბა მი სო  ბა ში მო  ყვა ნა . 

სა სუ რვე ლი ა , პრა ქტი კა დ და ი
ნე რგო  ს ე ლე ქტრო  ე ნე რგი ი ს გე
ნე რა ცი ი ს გა ნვი თა რე ბი ს გე გმი ს  
შე მუ შა ვე ბა . 

NECPი ს დე კა რბო  ნი ზა ცი ი ს გა
ნზო  მი ლე ბა  ი თვა ლი სწი ნე ბს 
ა ხა ლი სი მძლა ვრე ე ბი ს გა ნვი
თა რე ბა ს, თუ მცა  მო  ნა ცე მთა კო 
რე ქტი რე ბა  კვლა ვ ა ქტუ ა ლუ რი 
რჩე ბა . 

ა რ ჩა ტა რე ბუ
ლა  ქსე ლი ს 
კლი მა ტი სა დმი  
მე დე გო  ბი ს 
კო  მპლე ქსუ რი 
კვლე ვა 

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

ა რ ა რი ს გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი თ გა
მო  წვე უ ლი პი რდა პი რი  რი სკე
ბი , რო  მლე ბმა ც შე ი ძლე ბა გა
ვლე ნა მო  ა ხდი ნო  ს უ შუ ა ლო  დ 
ე ლე ქტრო  ე ნე რგი ი ს გა და
მცე მ ი ნფრა სტრუ ქტუ რა ზე . 

ღო  ნი სძი ე ბე ბს და ე მა ტო  ს ქსე
ლი ს კლი მა ტი სა დმი  მე დე გო  ბი ს 
კო  მპლე ქსუ რი კვლე ვი ს ჩა ტა რე
ბა .

ე ს ღო  ნი სძი ე ბე ბი  ა ი სა ხო  ს NECP
ი ს შე სა ბა მი ს ქვე თა ვე ბში  ძი
რი თა და დ, ე ნე რგე ტი კუ ლი უ სა
ფრთხო  ე ბი ს ნა წი ლში .

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა  

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მო 
ქმე დო   გე გმა / 
ე ნე რგო  ე ფე ქტუ
რო  ბი ს ე რო  ვნუ
ლი  სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

შე სა ბა მი სა დ ა რ ა რი ს გა ნსა
ზღვრუ ლი თბო  სა დგუ რე ბში  
ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს ა ქტი
ვო  ბი ს გა ტა რე ბი ს შე მა რბი
ლე ბე ლი  ღო  ნი სძი ე ბე ბი . 
კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სტრა ტე გი ა სა და  ე ლე
ქტრო  ე ნე რგი ი ს გა და მცე მი  
ქსე ლი ს ა თწლი ა ნი გა ნვი
თა რე ბი ს გე გმა ში ა ცდე ნა ა  
თბო  ე ლე ქტრო  სა დგუ რე ბი ს 
პრო  ე ქტთა შე სა ხე ბ მო  ნა ცე
მე ბში .

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სა მო  ქმე
დო   გე გმა ში  1.2. ა მო  ცა ნი ს ქვე შ 
გა თვა ლი სწი ნე ბუ ლი  ა ქტი ვო  ბა  
ო  რა დ გა ი ყო  ს და  მი ე ცე ს შე მდე
გი სა ხე : 

ა ქტი ვო  ბა  1.2.1.  ა რა ე ფე ქტი ა ნ 
და  მო  ძვე ლე ბუ ლ ტე ქნო  ლო  გი
ა ზე მო  მუ შა ვე  თბო  ე ლე ქტრო  სა
დგუ რთა  გა ყვა ნა ე ქსპლუ ა ტა ცი ი
და ნ;

ა ქტი ვო  ბა  1.2.2.   კო  მბი ნი რე ბუ ლ 
ცი კლზე მო  მუ შა ვე  ა ხა ლი თბო  ე
ლე ქტრო  სა დგუ რი ს მშე ნე ბლო  ბა . 

NECPი ს სა მუ შა ო ვე რსი ი ს ე ნე
რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს გა ნზო  მი ლე 
ბა ში  და სა ზუ სტე ბე ლი ა  ძვე ლი  
თბო  ე ლე ქტრო  სა დგუ რე ბი ს ე ქს პ
ლუ ა ტა ცი ი და ნ გა ყვა ნი ს თა რი ღი , 
რა ც შე მდგო  მ უ ნდა ა ი სა ხო  ს ყვე
ლა  შე სა ბა მი ს დო  კუ მე ნტში . 
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პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა  

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სტრა ტე გი ი ს დო  კუ მე ნტი ა რ 
შე ი ცა ვს პრო  გნო  ზს ე ნე რგი
ი ს გა და ცე მი ს ქვე სე ქტო  რში 
გა სა ტა რე ბე ლ ა ქტი ვო  ბა თა 
შე დე გა დ სა თბუ რი ა ი რე ბი ს 
ე მი სი ი ს შე მცი რე ბა ზე , რა ც 
სა ჭი რო  ა NDCი ს სა მი ზნე თა  
შე სრუ ლე ბა ზე მო  ნი ტო  რი
ნგი სთვი ს. 

კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს სტრა ტე
გი ი ს დო  კუ მე ნტში  ა ი სა ხო  ს, თუ  
რა  გა ვლე ნა ს ი ქო  ნი ე ბს ა მ ა მო  ცა
ნი ს შე სრუ ლე ბა  სა თბუ რი ა ი რე
ბი ს ე მი სი ი ს შე მცი რე ბა ზე . 
რე კო  მე ნდე ბუ ლი ა , NECPი ს ფა
რგლე ბში გა წე რი ლ ყვე ლა  ღო  ნი
სძი ე ბა სთა ნ მი მა რთე ბი თ გა ა ნგა
რი შდე ს და  ა ი სა ხო  ს პრო  გნო  ზი  
სა თბუ რი ა ი რე ბი ს ე მი სი ი ს შე სა
ხე ბ. 

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა 

კლი მა ტი ს ცვლი
ლე ბი ს სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

და სა ზუ სტე ბე ლი ა  კლი მა ტი ს 
ცვლი ლე ბი ს სტრა ტე გი ი თა 
და  სა მო  ქმე დო   გე გმი თ გა
ნსა ზღვრუ ლი შე დე გი ს ი ნდი
კა ტო  რი 

1.4.1 ა ქტი ვო  ბი ს შე დე გი ს ი ნდი
კა ტო  რა დ გა ნი სა ზღვრო  ს ე ნე რგე
ტი კი სა და  კლი მა ტი ს ე რო  ვნუ ლი  
ი ნტე გრი რე ბუ ლი   გე გმი ს და
მტკი ცე ბა .

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა 

გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე დო   გე გმა  ა რ 
შე ე სა ბა მე ბა  ა ხა ლ სა კა ნო 
ნმდე ბლო ჩა რჩო  ს

შე სწო  რდე ს გა ნა ხლე ბა დი ე ნე
რგი ი ს მო  ხმა რე ბი ს წა მა ხა ლი
სე ბე ლი  ყვე ლა  პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტი სა  და  ღო  ნი სძი ე ბი ს 
მი მო  ხი ლვა . 
NECPი ს ა რსე ბუ ლი სა მუ შა ო ვე
რსი ა  ა რ მო  ი ცა ვს კო  ნკრე ტუ ლ და  
დე ტა ლუ რ წა მა ხა ლი სე ბე ლ ა ქტი
ვო  ბე ბს/ღო  ნი სძი ე ბე ბს.

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა 

გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე დო   გე გმა  ა რ 
შე ე სა ბა მე ბა  ა ხა ლ სა კა ნო 
ნმდე ბლო ჩა რჩო  ს

შე სწო  რდე ს ე ლე ქტრო  ე ნე რგე
ტი კა ში  გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს 
გა მო  ყე ნე ბი ს ა და პტი რე ბუ ლ სქე
მა თა და ნე რგვი ს ხე ლშე მწყო  ბი 
ღო  ნი სძი ე ბე ბი .
NECPი ს ა რსე ბუ ლი სა მუ შა ო ვე
რსი ა  ა რ მო  ი ცა ვს კო  ნკრე ტუ ლ და  
დე ტა ლუ რ ხე ლშე მწყო  ბ ა ქტი ვო 
ბე ბს/ღო  ნი სძი ე ბე ბს.

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა 

გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

ღო  ნი სძი ე ბა ა რ ა რი ს დე ტა
ლუ რა დ გა წე რი ლი , რა ც ხე
ლს შე უ შლი ს მი ს წა რმა ტე
ბუ ლ და ნე რგვა ს. 

ა მა ღლდე ს ცნო  ბი ე რე ბა გა ნა
ხლე ბა დი წყა რო  ე ბი ს შე სა ხე ბ, 
ა სე ვე , და ზუ სტდე ს ტე ქნი კუ რი  კა
დრე ბი ს პო  ტე ნცი ა ლი ს გა ზრდი ს 
ღო  ნი სძი ე ბა და  ა ი სა ხო  ს NECPი ს 
კვლე ვი ს, ი ნო  ვა ცი ი სა  და  კო  ნკუ
რე ნტუ ნა რი ა ნო  ბი ს გა ნზო  მი ლე
ბა ში . 

გა თბო  ბი სა და  
გა გრი ლე ბი ს 
ი ნფრა სტრუ
ქტუ რი ს გა ნვი
თა რე ბი სა თვი ს, 
ა რ ა რსე ბო  ბს 
ღო  ნი სძი ე ბე
ბი , რო  მლე ბი ც 
ხე ლს შე უ წყო  ბს 
ა დგი ლო  ბრი ვი  
გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს წყა
რო  თა  გა მო  ყე
ნე ბა ს.

გა ნა ხლე ბა დი 
ე ნე რგი ი ს ე რო 
ვნუ ლი  სა მო  ქმე
დო   გე გმა 

ა რ ა რი ს სა თა ნა დო  დ შე სწა
ვლი ლი გა თბო  ბი სა და  გა
გრი ლე ბი ს პრო  ცე სში ა დგი
ლო  ბრი ვი  გა ნა ხლე ბა დი 
რე სუ რსი ს გა მო  ყე ნე ბა და  ა რ 
ა რსე ბო  ბს მი სი ხე ლშე მწყო 
ბი ღო  ნი სძი ე ბე ბი . 

NECPი ს დო  კუ მე ნტი ს გა ნა
ხლე ბა დი ე ნე რგე ტი კი ს თა ვში , 
გა თბო  ბი სა და  გა გრი ლე ბი ს 
ი ნფრა სტრუ ქტუ რი ს გა ნვი თა რე
ბი ს ქვე თა ვში , ღო  ნი სძი ე ბა თა  ჩა
მო  ნა თვა ლს და ე მა ტო  ს კვლე ვა , 
რო  მე ლი ც შე ე ხე ბა  ა ღნი შნუ ლი  
ი ნფრა სტრუ ქტუ რი ს გა ნვი თა რე
ბი სთვი ს ა დგი ლო  ბრი ვი  გა ნა
ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს წყა რო  თა  გა
მო  ყე ნე ბი ს მი ზა ნშე წო  ნი ლო  ბა ს 
და , ა რსე ბუ ლი კვლე ვე ბი ს სა ფუ
ძვე ლზე , შე მუ შა ვდე ს კო  ნკრე ტუ
ლი  შე სა ძლო   ღო  ნი სძი ე ბე ბი  ა მ 
ი ნფრა სტრუ ქტუ რი ს გა სა უ მჯო  ბე
სე ბლა დ.
NECPი ს ა რსე ბუ ლი სა მუ შა ო ვე
რსი ა  წა ა ხა ლი სე ბს მხო  ლო  დ მზი
ს ე ნე რგი ი ს გა მო  ყე ნე ბა ს გა თბო 
ბი ს კუ თხი თ. რე კო  მე ნდე ბუ ლი ა 
გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს სხვა  
წყა რო  თა  გა თვა ლი სწი ნე ბა ც, დე
კა რბო  ნი ზა ცი ი ს გა ნზო  მი ლე ბი ს 
ფა რგლე ბში .
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ცხრილი5: ძირითადირეკომენდაციებიკლიმატისცვლილებისსაკითხთააქტუალიზაციისათვის-
ენერგეტიკისსექტორი

ა რ ა რსე ბო  ბს 
ე ლე ქტრო  ე ნე
რგი ი ს გე ნე რა
ცი ი ს გა ნვი თა
რე ბი ს გე გმა 

ე ნე რგო  ე ფე ქტუ
რო  ბი ს ე რო  ვნუ
ლი  სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

ჰი დრო  ე ლე ქტრო  სა დგუ რე
ბი ს რე ა ბი ლი ტა ცი ი ს გე გმა  
ა რ ა რი ს დე ტა ლუ რა დ გა წე
რი ლი , რა ც ხე ლს შე უ შლი ს ა მ 
შე მა რბი ლე ბე ლი  ღო  ნი სძი ე
ბი ს გა ტა რე ბა ს. 

ა ღნი შნუ ლი  ა ქტი ვო  ბა  უ ნდა გა
ი წე რო  ს კლი მა ტი ს ცვლი ლე ბი ს 
სა მო  ქმე დო   გე გმი ს 1.1.3 ა ქტი
ვო  ბი ს ფა რგლე ბში , შე მდე გი 
სა ხი თ: 
1.1.3.1.ჰი დრო  ე ლე ქტრო  სა დგუ
რე ბი ს რე ა ბი ლი ტა ცი ი ს შე სა
ძლე ბლო  ბა თა  კვლე ვა ;
1.1.3.2. ა რსე ბუ ლი ჰი დრო  ე ლე
ქტრო  სა დგუ რე ბი ს რე ა ბი ლი
ტა ცი ა .

NECPი ს ა რსე ბუ ლი სა მუ შა ო ვე
რსი ა  ა რ მო  ი ცა ვს ი ნფო  რმა ცი
ა ს ჰი დრო  ე ლე ქტრო  სა დგუ რთა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ი ს ღო  ნი სძი ე ბე
ბზე ; შე სა ბა მი სა დ, რე კო  მე ნდე
ბუ ლი ა მი სი ა სა ხვა  რო  გო  რც 
გა ნა ხლე ბა დი ე ნე რგი ი ს, ა სე ვე 
ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რო  ბი ს გა ნზო 
მი ლე ბე ბში . 

პო  ლი ტი კი ს 
დო  კუ მე ნტთა  
ა რა კო  ო  რდი ნი
რე ბუ ლი შე მუ
შა ვე ბა 

ე ნე რგო  ე ფე ქტუ
რო  ბი ს ე რო  ვნუ
ლი  სა მო  ქმე დო   
გე გმა 

ა რსე ბუ ლ პო  ლი ტი კი ს დო 
კუ მე ნტე ბში ა რ ა რი ს გა
თვა ლი სწი ნე ბუ ლი   ე ნე
რგო  ე ფე ქტუ რი ა ქტი ვო  ბე ბი 
გა მა ნა წი ლე ბე ლ ქსე ლე ბში 

NECPი ს დო  კუ მე ნტი ს ე ნე რგო 
ე ფე ქტუ რო  ბი ს ქვე თა ვს და ე მა
ტო  ს პუ ნქტი : ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რი 
ღო  ნი სძი ე ბე ბი ს გა ტა რე ბა ე ლე
ქტრო  ე ნე რგი ი სა  და  ბუ ნე ბრი ვი  
გა ზი ს გა და მცე მ და  გა მა ნა წი
ლე ბე ლ ქსე ლე ბში . 
NECPი ს ა რსე ბუ ლი სა მუ შაო   ვე
რსი ა  მო  ი ცა ვს მხო  ლო  დ ე ლე
ქტრო  ე ნე რგი ი ს გა და ცე მი ს 
ქსე  ლში  ე ნე რგო  ე ფე ქტუ რ ღო 
ნი სძი  ე ბე ბს. 
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