
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

11 დეკემბერი, 2020 წელი 
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 შესავალი  

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2013 წლების სამოქმედო 

გეგმა მოიცავს რამდენიმე სექტორს. ესენია:  ენერგიის გენერაცია და გადაცემა; ენერგიის 

მოხმარება სატრანსპორტო სექტორში; ენერგიის მოხმარება შენობებში; ენერგიის მოხმარება 

მრეწველობაში და სამრეწველო პროცესები; სოფლის მეურნეობა; ნარჩენების მართვა და სატყეო 

მეურნეობა. სტრატეგიაში წარმოდგენილი რამდენიმე საკითხი მნიშვნელოვანია საბუკოს მიერ 

განსაზღვრული კონსერვაციული მიზნების მისაღწევად. 

 

ენერგიის გენერაცია და გადაცემა 

სტრატეგიის პირველი მიზანი ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორში სათბური 

აირების ემისიების შემცირებაა. ამ მიზნის მიღწევის ერთერთ საშუალებად კი,  განახლებადი 

ენერგიის წარმოების ხელშეწყობა მოიაზრება; დოკუმენტის თანახმად, სახელმწიფო კერძო 

სექტორთან თანამშრობლობით ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერგიის (ქარის, მზის, 

ჰიდროელექტროენერგია) წარმოებას.  პრიორიტეტი კი, მიენიჭება  ენერგიის წარმოების უწყვეტ 

ტექნიკურ და პროცედურულ მხარდაჭერას. სტრატეგიის მიხედვით, დასახული ამოცანის 

შესრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში არსებული საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი წარმოადგენს. 

სტრატეგიაში ვკითხულობთ: “გათვალისწინებულია შემდეგი ქარის ელექტროსადგურების 

მშენებლობის მხარდაჭერა: იმერეთი (100 მგვტ), რიკოთი-ფონა (20 მგვტ), ნიგოზა (50 მგვტ), 

ქართლი-2 (250 მგვტ), თბილისი (49.5 მგვტ) და კასპი (50 მგვტ.)”.  

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ სტრატეგიაში დასახელებული ორი ქარის სადგურის 

(ნიგოზასა და კასპის ქარის ელექტროსადგურები) პროექტზე, გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილება გაცემული არ არის, მათი დოკუმენტაცია კი, მთელ რიგ ხარვეზებს მოიცავს 

და ვერ აფასებს გარემოზე მოსალოდნელ ზემოქმედებას. შესაბამისად, სტრატეგიაში ამ 

პროექტების მოხსენიება, რომელზეც გადაწყვეტილება გაცემული არაა და მათთვის 

პროცედურული მხარდაჭერის გამოცხადება სახელმწიფოს მიერ, გარკვეული სახის ინტერესთა 

კონფლიქტს წარმოშობს. 
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დოკუმენტში ვკითხულობთ: „განახლებადი ენერგიის დამატებითი ხელშეწყობა: განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენება კიდევ უფრო გააძლიერებდა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას და 

შეამცირებდა იმპორტზე დამოკიდებულებას“ - მსგავსი სახის ჩანაწერები, მაშინ როდესაც არ 

არსებობს საქართველოს ენერგოპოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა, საფუძველს არის 

მოკლებული. განსაკუთრებით, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ქარის სადგურების 

პროექტებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში არ არის არგუმენტირებულად 

დასაბუთებული პროექტის განხორციელიების საჭიროება და უფრო მეტად კერძო კომპანიების 

ინტერესი იკვეთება, ვიდრე სახელმწიფოსი. 

 

სოფლის მეურნეობა 

სტრატეგიაში ვკითხულობთ: „2030 წლისთვის სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგის ემისიების 

ძირითადი წყარო იქნება საძოვრები და ცხოველების სადგომები 32%-იანი მაჩვენებლით (2015 

წელს - 29%)“. ემისიების შემცირებისთვის კი,  სტრატეგია ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის 

სექტორის განვითარების ხელშეწყობას კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის 

ტექნოლოგიებისა და მომსახურებების წახალისების გზით. მიზნის განსახორციელებლად 

დოკუმენტში ორი ამოცანაა წარმოდგენილი. ესენია:  

1. შინაური საქონლის საკვებიდან, ნიადაგიდან და საძოვრებიდან ემისიის შემცირება; 

2. ინსტიტუციური და პოლიტიკის შემუშავების შესაძლებლობის გაძლიერება. 

დოკუმენტში ვკითხულობთ: “ნიადაგის გადაძოვისა და არამდგრადი გამოყენების 

რეგულირება: გადაძოვება გამოწვეულია წლების განმავლობაში საძოვრების ინტენსიური 

მოხმარებით, რომელსაც უარყოფითი გავლენა აქვს მცენარეებზე, ნიადაგსა და 

ბიომრავალფეროვნებაზე. საქართველოში მსხვილფეხა საქონლის მიერ გადაძოვება, 

განსაკუთრებით აუარესებს ზამთრის საძოვრების მდგომარეობას. შეზღუდული რეგულაციები, 

შესაძლებლობების ნაკლებობა და მსხვილფეხა პირუტყვის მფლობელების დაბალი ცნობიერება 

განაპირობებს აღნიშნულ პრობლემას. შესაბამისად, სამომავლო ქმედებები კონცენტრირდება 

საძოვრების გადაძოვება/გადათელვის დარეგულირებაზე” - ამ საკითხის მოსაგვარებლად, 



 

 

4 

სპეციფიკური ქმედებების გაწერა არის საჭირო, რასაც სტრატეგიის თანმხლები სამოქმედო 

გეგმა არ მოიცავს.  

კლიმატის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება მოხდება დაახლოებით 2024 წელს. 

დოკუმენტში დასმული პრობლემების საპასუხოდ, სამოქმედო გეგმაში დასახელებული 

ქმედებები საკმაოდ ზოგადია და  არ მოიცავს ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც ეფექტური იქნება 

სტრატეგიის მიზნების შესასრულებლად.  

 


