
EU4Energy – საქართველო

მთავრობების მხარდაჭერა ენერგეტიკის 
პოლიტიკის და რეგულაციების შემუშავებაში

ენერგიის დაზოგვა ბიზნესის ხარჯების შესამცირებლად

www.EU4Energy.eu

ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა სახლებში

ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარება 

#EU4Georgia 
#EU4Energy

“ჩვენი ფუნქციაა დავეხმაროთ 
საქართველოს საკუთარი ენერგეტიკული 
საკანონმდებლო ჩარჩოს განახლებასა 
და ევროკავშირის საკანონმდებლო 
ჩარჩოსთან დაახლოებაში“. 
ენერგეტიკული გაერთიანების 
დირექტორი იანეშ კოპაჩი.

„ჩვენს მიერ განხორციელებული 
ზოგიერთი ღონისძიება არ იყო იაფი, 
მაგრამ იმის გათვალისწინებით, თუ 
რამდენის დაზოგვა მოვახერხეთ, 
ჩვენს ინვესტიციებს უკან ერთი წლის 
განმავლობაში დავიბრუნებთ.” 
ავთო ჯვარშეიშვილი, „ეკოილი“.

„ჩვენი სახლი უფრო კომფორტულად 
ვაქციეთ - ის უფრო თბილი, და რაც 
მთავარია, უფრო ეკონომიურია“. 
ქეთევან ბარაბაძე, თბილისის 
მცხოვრები

„უკვე არაერთი წელია, რაც საქალაქო 
ტრანსპორტით მგზავრებს ვემსახურები 
და უნდა ვთქვა, რომ ეს ახალი 
ავტობუსები ჩვენს მოლოდინს 
ნამდვილად აჭარბებს“. თბილისელი 
ავტობუსის მძღოლი გელა მოდებაძე.

ვინაიდან საქართველო არის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი, ის იღებს 
ევროკავშირის დახმარებას უფრო მდგრად ენერგეტიკულ სისტემებზე 
გადასასვლელად, რაც მოიცავს ენერგოეფექტური კანონმდებლობის 
შემუშავებას, მინიმალურ ენერგოეფექტურობის მოთხოვნებს და ჩარჩოს 
ლიბერალიზებული ელექტროენერგიის და გაზის ბაზრებისთვის.

ინდუსტრიული და ძრავების ზეთების მწარმოებელი კომპანია „ეკოილი“  
აღმოსავლეთ პარტნიორობის მწვანე პროექტის ენერგოეფეტურობის 
რეკომენდაციებს ახორციელებს. ამის შედეგად ბუნებრივი აირის 
მოხმარება 10%-ით შემცირდა, ხოლო ელექტროენერგიის - 5%-ით, რაც 
კომპანიისთვის სერიოზული დანაზოგია.

ქეთევან ბარაბაძე და მისი მეუღლე ლევანი სამხრეთ კავკასიის 
მდგრადი ენერგიის ფინანსური მექანიზმის ბენეფიციარები არიან. მათ 
პარტნიორი ბანკიდან სესხი აიღეს თბილისში მდებარე საკუთარ ბინაში 
ენერგოეფექტური მოწყობილობების დასამონტაჟებლად, რამაც მათი 
დანახარჯები ენერგიაზე წელიწადში დაახლოებით 700-800 ლარით (270 
ევრო) შეამცირა.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხის და 
აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის 
პარტნიორობის გრანტის საშუალებით (რომელშიც ევროკავშირი უდიდესი 
დონორია), საქართველომ თბილისისთვის 150 ახალი მწვანე ავტობუსი 
შეიძინა. ავტობუსების მომსახურება უფრო იაფია, ხოლო უფრო სუფთა 
და უფრო ეფექტური საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ექსპლუატაციიდან 
გამოიყვანს ავტომანქანებს, რაც შეამცირებს გარემოს დაბინძურებას და 
გააუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს.

ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული  
ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულზე (EUSEW) ყოველწლიურად 
იკრიბებიან სახელმწიფო ხელისუფლების, ბიზნესის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენლები ევროკავშირსა და 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რათა მხარი დაუჭირონ ენერგიის 
შენარჩუნების ინიციატივებს და მიმართულება უფრო სუფთა, უსაფრთხო და 
ეფექტური ენერგიისკენ შეცვალონ.

საქართველოში ელექტროენერგიის 
მისაღებად გამოყენებული სახეებიდან 
განახლებადი ენერგიის წილი ერთ-ერთი 
ყველაზე მაღალია მსოფლიოში - 2015 
წელს ის 78% იყო.

საქართველოში მოხმარებული 
ენერგიის სახეები

პირველადი 
ენერგომომარაგება მთლიანად, 2015

ბუნებრივი გაზი

ნავთობი 
ჰიდრორესურსები

ქვანახშირი 

ბიოსაწვავი და ნარჩენები

ამ მიზნით ევროკავშირი მხარს უჭერს ისეთ პროექტებს, რომლებიც:

•  ეხმარება ენერგეტიკის ბაზრის 
რეფორმირებას         

•  ამცირებს ენერგიის მოხმარებას         
 

•  პოპულარიზაციას უწვს 
განახლებად ენერგიას        

•  მხარს უჭერს ენერგოეფექტურობას 

16%

26%

43%

6%
9%

გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ნიშნავს, რომ მოქალაქეები, ოჯახები 
და კომპანიები მიიღებენ უფრო სანდო ენერგიას, შეამცირებენ ენერგიის 
მოხმარებას და CO2-ის ემისიას.

წყარო: www.eu4energy.iea.org/

ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოეფექტურობა გადამწყვეტია საქართველოს ეკონომიკის 
განვითარებისთვის. EU4Energy ინიციატივის საშუალებით ევროკავშირი მხარს უჭერს უფრო სანდო 
ენერგიით მომარაგებას, ხელს უწყობს ენერგოეფექტურობას და განახლებადი ენერგიის გამოყენებას.

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/eu4energy-helping-put-energy-policy-practice
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/how-do-more-less-georgia-taking-steps-towards-green-economy
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4energy-south-caucasus-sustainable-energy-finance-facility
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4energy-south-caucasus-sustainable-energy-finance-facility
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-efficiency-and-environment-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4energy-eastern-europe-energy-efficiency-and-environment-partnership
http://www.eusew.eu/
https://www.eu4energy.iea.org/

