
#EU4EnergyEU4Energy – საქართველო 

www.EU4Energy.eu

ენერგოუსაფრთხოება და ენერგოეფექტურობა გადამწყვეტია საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარებისთვის. EU4Energy ინიციატივის საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს 
ხელმისაწვდომ, უსაფრთხო და მდგრად ენერგეტიკას უფრო სანდო ენერგომომარაგებით, 
ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობით და განახლებადი ენერგიის გამოყენებით.

საქართველოს ენერგიის მოხმარების 
სტრუქტურა

ენერგომომარაგება პირველადი 
წყაროებიდან სრულად, 2016 წ.

საჭიროა დამატებითი კომენტარები ტექსტის ქვემოთ ორი ქვეყნის (საქართველო და აზერბაიჯანი) 
გრაფიკების ქვეშ: საწყისი მონაცემები, ექვემდებარება გადახედვას

ამ მიზნით ევროკავშირი მხარს უჭერს ისეთ პროექტებს, რომლებიც:

• ეხმარება ენერგობაზრების რეფორმირებას 

• ამცირებს ენერგიის მოხმარებას

• მხარს უჭერს განახლებად ენერგიას

• ხელს უწყობს ენერგოეფექტურობას 

ისეთი ინიციატივები, როგორიცაა პროგრამა EU4Energy, მერების 
შეთანხმება აღმოსავლეთი და მერების შეთანხმების სადემონსტრაციო 
პროექტები უზრუნველყოფს უფრო სანდო ენერგომომარაგებას 
მოქალაქეების, ოჯახების და ბიზნესისთვის, ასევე ამცირებს ენერგიის 
მოხმარებას და სათბური გაზების გაფრქვევებს. 

ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული 2019 (17 – 21 ივნისი)

ევროკავშირის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულზე (EUSEW) 
ყოველწლიურად იკრიბებიან ხელისუფლების, ბიზნესის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების და საზოგადოების წარმომადგენლები ევროკავშირსა 
და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რათა მხარი დაუჭირონ 
ენერგიის დაზოგვის ინიციატივებს და მიმართულება უფრო სუფთა, 
უფრო უსაფრთხო და ეფექტური ენერგიისკენ წარმართონ. ევროკავშირის 
მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის (EUSEW) ქოლგის ქვეშ მერების 
შეთანხმების 100-მდე ხელმომწერმა მთელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
რეგიონიდან 2018 წელს სუფთა ენერგიაზე გადასვლის მიზნით მოაწყო 
ენერგეტიკის დღეები დაახლოებით 50,000 ადამიანის წვდომით. 

მერების შეთანხმება 

მერების შეთანხმება წარმოადგენს მსოფლიოში უდიდეს მოძრაობას 
კლიმატის და ენერგიის მიმართულებით მიმდინარე ადგილობრივი 
აქტივობებისთვის; ის აერთიანებს ათასობით ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს, რომლებსაც ნებაყოფლობით აქვთ 
აღებული ევროკავშირის კლიმატის და ენერგეტიკული ამოცანების 
განხორციელების ვალდებულება. ხელმომწერი ქალაქები ვალდებულებას 
იღებენ 2030 წლამდე 40%-ით შეამცირონ სათბური გაზების გაფრქვევები 
და მიიღონ ერთიანი სტრატეგია კლიმატის ცვლილების შემცირების 
და ცვლილებისადმი ადაპტაციის პრობლემის გადასაჭრელად. 2019 
წლის აპრილის მონაცემებით საქართველოს ჰყავდა ამ ინიციატივის 23 
ხელმომწერი, რაც მოსახლეობის დაახლოებით 60%-ს მოიცავს.

საქართველოს ენერგოინტენსიურობა

სამთო 
მრეწველობა 

წარმოება

ბუნებრივი აირი ბიოსაწვავი და ნარჩენები 

ნავთობი  

ჰიდროენერგია 

ქვანახშირი

სოფლის 
მეურნეობა 

მშენებლობა 

ენერგოინტენსიურობა
(MJ/USD PPP 2010)

2015

10

8

6

4

2

0

2016

7.9
7.4

4.1 4.2

1.8 1.6

0.3 0.5

40%

30%

17%

8%
5%



#EU4EnergyEU4Energy – საქართველო 

www.EU4Energy.eu

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის ახალი სიცოცხლე

ევროკავშირის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე 
მრავალმილიონიანი სარეაბილიტაციო პროექტის საშუალებით 
ხდება ჰიდროელექტროსადგურის განახლება. ამის შედეგად, 
ელექტროსადგურის წარმადობა 25%-ით გაიზარდა.

„ეს ელექტროსადგური 
რომ არა, იძულებულები 
ვიქნებოდით ენერგია 
თბოელექტროსადგურებიდან 
მიგვეღო, რაც გარემოს 
მნიშვნელოვან 
დაბინძურებას 
გამოიწვევდა. ამდენად, 
ამ ელექტროსადგურს 
უდიდესი მნიშვნელობა 
აქვს“. 
ლევან მებონია, 
„ენგურის” დირექტორთა 
საბჭოს თავმჯდომარე.

გორის ქარის ელექტროსადგური განახლებად 
ენერგიას აწარმოებს 

საქართველოს დახმარება მისი ენერგეტიკული 
მიზნების განხორციელებაში

მეღვინეობის ცნობილი საწარმო ზოგავს 
ენერგიას და ამცირებს ხარჯებს

„ქართლის ქარის ელექტროსადგური“ დაფინანსებულია ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ 
ევროკავშირთან და სხვა საერთაშორისო დონორებთან ერთად, 
რომლებიც ინვესტიციებს ახორციელებენ „ფონდი მწვანე 
ზრდისთვის“ (GGF) საშუალებით. ქარის ელექტროსადგური 
ელექტროენერგიით 25,000 ოჯახს ამარაგებს. 

„ეს არის დღემდე 
არსებული ამ ზომის 
პირველი ქარის 
ელექტროსადგური 
საქართველოში და 
ერთ-ერთი ყველაზე 
წარმატებული 
ენერგიის წარმოების 
თვალსაზრისით“. 
თორნიკე ყაზარაშვილი, 
„ქართლის ქარის 
ელექტროსადგურის“ 
დირექტორთა საბჭოს 
თავმჯდომარე.

პროგრამა EU4Energy ეხმარება საქართველოს მისი 
საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს გაძლიერებაში 
და ენერგეტიკის სექტორის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესებაში.

„შილდის მეღვინეობა“ ერთ-ერთია საქართველოში არსებული 
რიგი კომპანიებიდან, რომლებმაც ისარგებლეს პროგრამით 
„EU4Energy ენერგოკრედიტი“; აღნიშნულმა პროგრამამ გასცა 
სესხები ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელებით 
დაინტერესებულ მცირე საწარმოებსა და მოქალაქეებზე. 
აღნიშნულის შედეგად კომპანიის მიერ მიღებულმა ენერგიის 
დანაზოგმა 50% შეადგინა. 

„პროგრამის EU4Energy 
მხარდაჭერით 
შეტანილი იქნა 
წვლილი საქართველოს 
ეროვნული 
ენერგოეფექტურობის 
მარეგულირებელი 
ჩარჩოს შემუშავებაში 
პარიზის კლიმატის 
ცვლილების 
შეთანხმების 
ფარგლებში“. 

„ჩვენი ახალი 
ენერგოეფექტური 
მადუღარი ცისტერნა 
დაახლოებით 
10-ჯერ ნაკლებ 
ენერგიას მოიხმარს 
ადრე არსებულ 
ცისტერნასთან 
შედარებით“.

გიორგი აბულაშვილი, 
საქართველოს 
ენერგოეფექტურობის 
ცენტრის დირექტორი.

მერაბ მიქაშავიძე, 
„შილდის მეღვინეობის“ 
დირექტორი


