
ნინო ჩხობაძე 



 90-იანი წლების მეორე ნახევარში საქართველოში სათბურის 
გაზების ემისიები საშუალოდ 4-ჯერ შემცირდა. ეს გამოწვეული 
იყო პოლიტიკური ძვრებით და ეკონომიკის მოშლით. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია 
ენერგეტიკულმა კრიზისმა, რამაც მკვეთრად შეამცირა 
წიაღისეული საწვავის მოხმარება და იმავდროულად დაეცა 
მრეწველობაც.  

 მიუხედავად ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 
მაჩვენებლის ზრდისა (9-12%) 2003-2007 წლებში, ქვეყნის 
საერთო ემისია 2006 წლისათვის ჯერ ისევ 1990 წლის დონის 
მეოთხედი იყო.  
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საქართველოს სათბურის გაზების 

ემისიების ტრენდი 1990-2006 წწ. 
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სათბურის გაზების ემისიები 1990-2006 წწ. სექტორების 

მიხედვით. 
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სათბურის გაზების ემისიები 2000-2006 წლებში სექტორების 

მიხედვით (ტყეების ჩათვლით). 



გლობალური დონე 

ევროკავშირის  დონე 

სუბრეგიონული დონე (კავკასია) 

ეროვნული  დონე 

რეგიონული  დონე (ქვეყნის ფარგლებში) 

მუნიციპალიტეტები 

პოლიტიკის ფორმირების პროცესი 



 სათბური გაზების შემცირება (ნებაყოფლობითი ვალდებულება) 

 

 გაეროს კლიმატის  ცვლილების ჩარჩო კონვენცია  

 

 კიოტოს ოქმი 

 

 პოსტ კიოტოს პერიოდი 

 

 

                     



 ასოცირების ხელშეკრულება  ევროკავშირთან 

 

 თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება 



 ორმხრივი ხელშეკრულებები მეზობელ ქვეყნებთან  
გარემოსდაცვის საკითხებში 

 

 კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

 

 სატრანსპრტო დერეფნების ერთობლივი მონიტორინგი 
(რკინიგზა,საავტომობილო ტრასა, ენერგო დერეფანი ნავთობის 
და გაზის) 

 

 



 გარემოსდაცვითი ეროვნული მოქმედებათა გეგმა (2012) 

 მეორე შეტყობინება  

 საკანონმდებლო რეგულირება ( ატმოსფერული ჰაერის შესახებ, 
გარემოს დაცვის შესახებ და ა.შ.) 

 გარემოზე ზემოქმედების პროცედურა 

 ეროვნული გეგმები 

 სახელმწიფო ინსპექტირება 

 ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სისტემა  

 



 რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების გემები 

 
 თემატური რეგიონული გეგმები  

 
 ბუნებრივი და ტექნოგენური ავარიების პრევენციის და 
ლიკვიდაციის გეგმები (სქემები) 



 ადგილობრივი ბიუჯეტი 

 
 ადგილობრივი მოქმედებათა გეგმები 

 
 მერების შეთანხმება რომელიც  იღებს ვალდებულებას  
შეამციროს ემისია 20 % 

 



•კიოტოს ოქმის  შესვლა ძალაში 

•მოლაპარაკებები პოსტ კიოტოს შემდეგ 

•ახალი ეკონომიკური მექანიზმის ჩამოყალიბება 

საერთაშორისო   

დონეზე  

•დირექტივა კვოტებით ვაჭრობის სისტემის შესახებ 

•დირექტივა CO₂ დამარხვის შესახებ მიწისქვეშა სივცეებში 

•დირექტივა აღდგენად ენერგორესურსებთან მიმართებაში 

•ინტეგრაცია კლიმატური პოლიტიკის სხვადასხვა 

სექტორში 

•ერთიანი მონიტორინგის სისტემა 

ევროკავშირის დონეზე 

•ეროვნული  პოლიტიკის არსებობა და მისი მუდმივი განახლება 

•კვლევები , ინფორმაციული ბაზა 

•ინვენტარიზაციის ეროვნული სისტემა 

ეროვნულ   დონეზე 



•გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

•სახელმწიფო კომისია ,რომელშიც შედიან ყველა უწყების წარმომადგენლები  

მთავრობა 

•ადგილობღივი  კანონმდებლობის მიღება (რეგულაციები) 

•პროგრამების ძირითადი პარამეტრების დამტკუცება 

•ბიუჯეტის დამტკიცება 

ადგილობრივი მართველობის და თვითმართველობის ორგანოები 



•გასცემენ  გარემოსდაცვით  ნებართვებს  მცირე საწარმოებზე 

•არიან ყველზე დიდი მესაკუთრე მიწის 

• უზრუნველყოფენ სათბური გაზების ემისიის   შემცირებას  სხვადასხვა  მეთოდებით 

•ყველა მუნიციპალიტეტს გააჩნია თავიანთი პროგრამა  სათბური გაზების შემცირების 

•დანახარჯების შემცირება  ენერგეტიკაზე   

•მხარდაჯერა იმ საწარმოების რომლებიც ამცირებენ სათბურ  გაზებს 

•ადგილობრივი  დღის წესრიგების პროცესი 

ადგილობრივი  მართველობის  ორგანოები 

•ადგილობრივი კანონმდებლობის და ნორმატივების დამტკიცება 

•მუნიციპაკიტეტის  განვითარების გეგმების დამტკიცება 

•ბიუჯეტის დამტკიცება 

საკრებულო                                  



ენერგიის წარმოების ხელშეწყობა აღდგენადი რესურსებიდან 

ტორფის გამოყენება ენერგიის მისაღებათ 

ელექტრომომარაგება  

- ელექტროენერგიის და სითბოს ერთობლივი წარმოება 

- ელექტროენერგიის  იმპორტი 

- ატომური ენრგეტიკა 



სატყეო მეურნეობა 

სოფლის მეურნეობა 

ახალი გაზი 

ახალი ტექნოლოგიები 

მხარდაჯერა საერთაშორისო  თანამშრომლობის  კლიმატის ცვლილებასთან 

მიმართებაში პოლიტიკის გატარებისთვის 


