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დაამყარეთ ახალი 
ურთიერთობები
• პირდაპირ შეხვდით თქვენს კლიენტებს
• გაუზიარეთ ინფორმაცია თქვენი კომპანიისა 

და ინდუსტრიის შესახებ სხვა მონაწილეებს
• დაამყარეთ და გაამყარეთ პარტნიორობა 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან

• ნახეთ რას გთავაზობენ თქვენი 
კონკურენტები და ბაზრის სხვა მონაწილეები

• საქართველო

• პოლონეთი

• თურქეთი

• ესპანეთი

• უკრაინა

• არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები 

• რუსეთი

• სომხეთი

• ინდოეთი

• ირანი

• ჩეხეთი

• პორტუგალია

გააპიარეთ კომპანია
• გაზარდეთ საცალო გაყიდვები
• გაზარდეთ პროდუქციის/კომპანიის/ბრენდის 

ცნობადობა
• დაამყარეთ ურთიერთობა კორპორატიულ 

შემსყიდველებთან
• იპოვეთ და გააღრმავეთ ახალი 

საპარტნიორო შესაძლებლობები
• წარმოაჩინეთ უახლესი პროდუქტები და 

ინოვაციები მიზნობრივ სეგმენტთან

აამაღლეთ და შექმენით 
თქვენი კომპანიის იმიჯი
• მოიწვიეთ თქვენი პარტნიორები
• წარმოაჩინეთ თქვენი ბრენდი სტენდის 

დიზაინის და საკომუნიკაციო მასალების 
საშუალებით 

• შეხვდით ხელისუფლების 
წარმომადგენლებს

გამოიყენეთ ღონისძიების 
მარკეტინგული კამპანია
• ფართო მედია მხარდაჭერა და 

ღონისძიების გაშუქება
• სარეკლამო კამპანია სოციალურ მედიაში
• სატელევიზიო რეკლამები
• რადიო რეკლამები
• მიზნობრივ სეგმენტთან პირდაპირი 

კომუნიკაცია (მოსაწვევები, მეილები და
• სატელეფონო ზარები)
• სარეკლამო კამპანია ბეჭდურ მედიაში

რატომ მივიღოთ 
მონაწილეობა?

2016 წელს მონაწილე ქვეყნები
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AQUA THERM 2017 გამოფენის პროფილი

• სისტემური მენეჯერები
• არქიტექტორები
• ინტიტუტები/კვლევები
• უძრავი ქონების დეველოპერები
• სამშენებლო ინდუსტრია და ტრეიდერები
• ენერგიის მომწოდებლები
• ობიექტის მენეჯერები
• კოოპერატივები
• ინდუსტრიული მენეჯმენტი
• გაგრილების,კონდიცირების და ვენტილაციის 

ტექნიკოსები

• ქსელის ტექნიკოსები
• დამპროექტებლები
• საკვამური სისტემების ტექნიკოსები
• სანიტარიისა და გათბობის პროდუქციის 

გამყიდველები
• გათბობისა და კონდიცირების სისტემების 

ხელოსნები და ტექნიკოსები
• უსაფრთხოების ტექნიკოსები
• ტექნიკური სამსახურები და ინჟინრების 

ადმინისტრაციული ორგანოები საჯარო 
დაწესებულებებისთვის

• ბუნებრივი საწვავი
• ელექტროენერგიის, 

ბუნებრივი აირის, 
ცენტრალური 
გათბობის 
სისტემების 
მომწოდებლები

• გათბობისა 
და წყლის 
გამაცხელებელი 
ტექნოლოგიები 
(ბუნებრივი 
აირი, ნავთობი, 
ბიოლოგიური 
საწვავი)

• თბოიზოლაცია
• გათბობის ტუმბოები
• ენერგოეფექტური 

საცხოვრებელი 
სახლები და მათთან 
დაკავშირებული 
ტექნოლოგიები

• მზის ენერგიის 
ტექნოლოგიები

• კოლექტორები
• ქარის ენერგია

• გაგრილების 
ტექნოლოგიები

• სითბოსა და 
ტენიანობის 
გადამუშავება

• სახლის ვენტილაცია
• ოთახის 

ვენტილაციის 
ტექნოლოგიები

• ხმის იზოლაცია და 
გადაცემა

• ტემპერატურისა 
და ჰაერის 
კონდიცირების 
ტექნოლოგიები

• ვენტილაციის 
ტექნოლოგიები

• ვენტილატორები

• აქსესუარები
• ინსტალაციის 

ტექნოლოგიები
• წყალგაყვანილობისა 

და მილების 
სისტემები

• ტუმბოები
• წვიმის წყლის 

გამოყენების 
სისტემები

• წყლისა და 
ჩამდინარე წყლის 
ტექნოლოგიები

• წყლის გადამუშავება

• სააბაზანო, საშხაპე 
და საპირფარეშო 
ტექნოლოგიები

• აბაზანისა და 
წყლის ნაგებობების 
კერამიკა

• აბაზანის ავეჯი
• ჯაკუზები
• საუნები
• ორქთლის 

აბაზანები
• საცუარო აუზები და 

დაკავშირებული 
ტექნოლოგიები

• ონკანები
• ფილები

გათბობისა 
და ენერგიის 
ტექნოლოგიები

ვიზიტორთა პროფილი

ტემპერატურის 
მართვა, კონდიცირება 
და ვენტილაცია

ინსტალაციის 
ტენოლოგიები და 
აქსესუარები

დასვენების სამყარო - 
აბაზანებისა და სპას 
კეთილმოწყობა

• 1899 კვ.მ. საგამოფენო სივრცე

• 12 ქვეყნის 34 მონაწილე 

• 1150 უნიკალური ვიზიტორი

• მონაწილეთა 65,9%-მა სრულად მიაღწია 
მონაწილეობის მიზანს

• მონაწილეთა 75% კმაყოფილი იყო 
ვიზიტორთა ხარისხით

• მონაწილეთა 57% მიიღებს მონაწილეობას 
2017 წელს

• ვიზიტორთა 56%-ის მოლოდინი სრულიად 
გამართლდა

• ვიზიტორთა 67% ინდუსტრიის 
პროფესიონალი იყო

• ვიზიტორთა 92% აპირებს დაესწროს 
ღონისძიებას 2016 წელს

• ვიზიტორთა 65% მოვიდა კონკრეტული 
პროდუქტის მოსაძებნად

აკვათერმ 2016-ის შედეგები
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• მშპ ერთ სულ მოსახლეზე 919$-დან 
2013 წელს, 3,763$-მდე გაიზრდა 2014 
წლისთვის;

• მშპ-ს ზრდის მონაცემებმა 2014 წელს 
მიაღწია 4.7%-ს;

• დამატებითი ღირებულების გადასახადი  
(20%-დან შემცირდა 18%-მდე)

• მე-15 ადგილი 189 ქვეყანას შორის

• 1-ლი ადგილი ქონების რეგისტრაციის 
კუთხით

• მე-3 ადგილი მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის კუთხით

• მე-5 ადგილი ბიზნესის დაწყების კუთხით

• მე-7 ადგილი კრედიტის აღების კუთხით

• მშენებლობისა და კონსტრუქციის სექტორი 
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 
9%-ს შეადგენს

• მშენებლობის სექტორში 65 900 სტაბილურად 
დასაქმებული ადამიანიდან 60% თბილისის 
მოსახლეა

• კონდიცირების სისტემების იმპორტი 
მცირედით შემცირდა 2013 წელს, რადგან მას 
ჰქონდა 37%–იანი ზრდა 2012 წელს. 2013 
წლის მთლიანმა იმპორტმა შეადგინა 8 308 
300 დოლარი

• პლასტმასის მილებისა და ფილტრების 
იმპორტი შეადგენს 43 377 420 დოლარს

• საშემოსავლო გადასახადი (20%)

• გაყიდვების ოპერაციების საშუალო ზრდის 
ტემპი თბილისში, ბოლო სამი წლის 
განმავლობაში შეადგენდა 8%-ს.

ვიზიტორთა პროფილი

საქართველოს მოსახლეობა დაახლოებით 
4.49 მილიონს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი 
2006 წლიდან 2%-ით გაიზარდა.

მოსახლეობის დაახლოებით 54% ცხოვრობს 
ქალაქებში და ურბანიზაციის მაჩვენებლი 
განუწყვეტლივ იზრდება 2006 წლიდან.

ინდუსტრიის შესახებ

HVAC ბაზარს ზრდის დიდი
პოტენციალი აქვს საქართველოში

საქართველომ საგრძნობ ეკონომიკურ ზრდას 
მიაღწია 2003-2014 წლების განმავლობაში, 
დაახლოებით 6.3 წლიური ზრდა მოჰყვა 
სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებმაც 
გამოიწვია კაპიტალის და ინვესტიციების 
მკვეთრი ზრდა. რეფორმებმა უზრუნველყო 
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, გააძლიერა 

საჯარო ფინანსური მდგომარეობა, 
ინფრასტრუქტურა და ბიძგი მისცა თავისუფალი 
ვაჭრობის განვითარებას. ეს ზრდა ასევე 
განპირობებული იყო გაზრდილი უცხოური 
ინვესტიციების შემოდინებით. ეს კაპიტალი 
ძირითადად კონცენტრირებული იქნა არა-
სავაჭრო სექტორში.

საქართველოს ბაზრის იმოხილვა

საქართველოს რეიტინგი 
მსოფლიო ბანკის „DOING 
BUSINESS“-ის კვლევაში:
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მიუხედევად  გარეშე შემაფერხებელი 
ფაქტორებისა, რომელიც ხელს უშლიდა 
ეკონომიკურ საქმიანობას 2014 წლის 
დასასრულიდან, საქართველოს ეკონომიკა  
კვლავაც მდგრადი იყო. 2016 წელს წინა წელთან 
შედარებით ზრდა  სტაბილური იყო 2.7 %-იანი 
მაჩვენებლით, რაც  ჩვენი აზრით საკმაოდ 
კარგი მაჩვენებელია  ქვეყნის მთავარ სავაჭრო 
პარტნირებთან შედარებით.  2016 წლის მე-2 
ნახევარში არსებული შენელების მიუხედვად 
სამშენებლო სექტორი 2016 წელს მთლიანობაში 
8.1%-ით გაიზარდა, რაც 2015 წელს არსებულ 
მყარი ბაზის  ეფექტით აიხსნება. არანაკლებ 
მნიშვნელოვანი, ეკონომიკის ორი უმსხვილესი 
სექტორის  განვითარება -   წარმოება (+4.8% წინა 
წელთან შედარებით) და ვაჭრობა (+1.8% წინა 
წელთან შედარებით) -  რაც ასახავდა  როგორც 
გარეშე, ასევე შიდა მოთხოვნაში აღმავლობას,  

2016 წელს  რეალური გამოხატულებით,  
ინვესტიციები  წინა წელთან შედარებით 7.9%-ით 
გაიზარდა, რადგან სტრატეგიულ პროექტებთან 
და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობათან 
დაკავშირებით პირდაპირმა უცხოურმა 
ინვესტიციებმა  წინა წელთან შედარებით 
კერძო ინვესტიციები   10.5%-ით   გაზარდა.  
სახელმწიფო ინვესტიციები წინა წელთან 
შედარებით რეალური გამოხატულებით 4.2 
%-მდე    შემცირდა, რადგან ინფრასტრუქტურაზე 
დანახარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდა 2016 
წლის მე-4 კვარტალში.  კერძო მოხმარება აღდგა 
2016 წლის მე-2 ნახევარში, რამაც 2016 წლის 
ზრდის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით  

რომელიც განაპირობა ნედლეულზე მსოფლიოში 
არსებულმა მყარმა ფასებმა და 2016 წლის მე-2 
ნახევარში ფულადი გადარიცხვების ზრდამ. 
ტურისტების ნაკადის ზრდამ  წინა წელთან 
შედარებით   გამოიწვია 9.9% ზრდა სასტუმროს 
ბიზნესის სექტროში. ფინანსური შუამავლობა 
წინა წელთან შედარებით 6.7%-მდე გაიზარდა. 
ლარის გაუფასურების მიუხედავად  უძრავი 
ქონების ბაზარზე  ოპერაციები  კიდევ ერთი  
სწრფად მზარდი სექტორი იყო წინა წელთან 
შედრებით 6.7 % -იანი მაჩვენებლით. მხოლოდ 
ტრანსპორტი  (-0.7% წინა წელთან შედარებით) 
და კომუნიკაციები (-0,2% წინა წელთან 
შედარებით) იყოს ის დარგები, რომლებშიც 
2016 წელს შეინიშნებოდა  ზომიერი კლება. 
მთვარობის მიერ მხარდაჭერილი სხვადასხვა 
პროგრამის მიუხედავად სოფლის მეურნეობის 
სექტორში ზრდა არ შეინიშნებოდა.

+1.2%-მდე გაზარდა. ეს განპირობებული იყო 
2016 წლის ივნისიდან  ფულადი გადარიცხვების 
ზრდამ  წინა წელთან შედარებით და საცალო 
საკრედიტო რესურსებში 18.5%-იანმა  ზრდამ 
(უცხოური ვალუტის  მერყეობის ეფექტის 
გამოკლებით.) მომსახურებების ექსპორტების 
ძლიერმა ზრდამ   დიდად განაპირობა  
საქონლის ექსპორტების კლების კომპენსირება.  
იმავდროულად,  იმპორტები აღდგა მე-4 
კვარტალში. ამის შედეგად,  2015 წელს 
უარყოფით 3.7 პროცენტული მაჩვენებელბთან 
შედარებით მთლიან შიდა პროდუქტში სუფთა 
ექსპორტების წვლილი ნეგატიური იყო 0.9 
პროცენტული მაჩვენებლით.  

2016 წელს მიმდინარე მოვლენები

ყველაზე მდგრადი ეკონომიკა რეგიონში 2016 წელს

2016 წელს ინვესტიციებმა განაპირობა ზრდა; კერძო სექტორის 
მხრიდან მოთხოვნების ზრდამ ასევე განაპირობა ზრდა 2016 
წლის მე-2 ნახევარში
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1.  ეკონომიკურ რეფორმა   მიმართულია 
დაჩქარებულ  ზრდასთან დაკავშირებით  კერძო 
სექტორის შემდგომ მხარდაჭერაზე. ამასთან 
დაკავშირებით, რეფორმის ღონისძიებები 
ორიენტირებულია საქართველოს ბიზნეს 
გარემოს შემდგომ გაუმჯობესებასა და 
მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათების 
შემოღებაზე.      გადასახადებისა და საბაჟო 
პროცედურების შემდგომი ლიბერალიზაციის  
ღონისძიებები, სხვა ღონისძიებებთან ერთად, 
მოიცავს   ესტონური მოდელის დანერგვას, როცა  
კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი 
იბეგრება  მხოლოდ მოგების განაწილებიდან;  
გაუნაწილებელი მოგება, რეინვესტირებული 
ან დაკავებული,  გათავისუფლებულია 

2. განათლების რეფორმა  მიზნად ისახავს  
ადამიანური კაპიტალის  განვითარებას და 
ეფექტურ ჩართულობას ქვეყნის განვითარების 
პროცესში. მთავრობა აპირებს  პროფესიულ 
განათლებაში ორმაგი სისტემის დანერგვას, 
რაც გულიხმობს  წარმოებისგან მოუწყვეტლად  
სწვლებას  სახელმწიფოსა და კერძო 
სექტორს შორის პარტნიორობის საშუალებით. 

3.  ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები 
სავარაუდოდ გააუმჯობესებს   ქალაქებსა 
და   სოფლებს შორის ურთიერთობს, ხელს 
შეუწყობს მაღალი ხარისხის ტურიზმის მდგრად 
განვითარებას, და საქართველოს ევროპისა 
და აზიის დამაკავშირებელ  სატრანსპორტო 
და ლოგისტიკურ კვანძად გარდაქმნას.  
მთავრობა აპირებს შეიმუშაოს სპეციალური 
გეგმა  მთელი ქვეყნისთვის, ისევე როგორც 
მუნიციპალიტეტებისთვის, სოფლებისა და 
სანაპიროს რეგიონებისთვის, მათ შორის 
უკვე  არსებული ტურისტული ადგილებისა 
და   ჯერ კიდევ განუსაზღვრელი ტურისტული 
პოტენციალის მქონე ადგილებისთვის  მთავარი 
გეგმები. ამ ინფრასტრუქტურული განვითარების 
კომპონენტის შესაბამისად, მთავრობა აპირებს   
800კმ-ზე მეტი საგზაო ინფრასტრუქტურის  

4. მმართველობის რეფორმა ითვალისწინებს 
სახელმწიფო მომსახურებებისა ხარისხისა 
და  სახელმწიფო ორგანიზაციების  
ეფექტურობის გაუმჯობესებას. ამ მიზნების 
მისაღწევად, მთავრობა აპირებს  შექმნას 
„ბიზნეს სახლი“,  სადაც საწარმოები მიიღებენ 
მომსახურებებს  ერთი ფანჯრის პრინციპით, 
იმის მსგავსად როგორც ამას ჩვეულებრივი 
მოქალაქეები ამჟამად იღებენ მომსახურებებს  

გადასახადისგან 2017 წლის 1 იანვრიდან 
(საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები 
მიღებული იქნა პარლამენტის მიერ 2016 
წლის მაისში).  ეს ღონისძიება  სავარაუდოდ 
გამოიწვევს დამატებით ინვესტიციას კერძო 
სექტორში და წარმოქნის ახალ სამუშაო 
ადგილებს საშუალო ვადიან პერსპექტივაში. 
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) შეფასებით, საშემოსავლო გადასახადის 
რეფორმა   გამოიწვევს დამატებით 1.5% ზრდას 
18 თვის განმავლობაში.  მთავრობა ასევე 
აპირებს გააგრძელოს  და გააფართოვოს  
პროგრამები  მეწარმეობის, ინოვაციის და 
ბიზნეს- სტარტაპების მხარდსაჭერად. 

უმაღლესი განათლება დაფუძნებული იქნება  
ეკონომიკის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე;  
პრიორიტეტული დისციპლინები განისაზღვრება  
შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე, და 
ძალისხმევა მიმართული იქნება ეფექტურობის 
გაზრდასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით სამუშაო ძალის მზადყოფნისკენ.

აშენებას, რომელთა  სამშენებლო ღირებულება 
შეფასებულია 3.5 მრდ აშშ დოლარად,  მათ 
შორის  2020 წლისთვის აღმოსავლეთ-
დასავლეთის ავტომაგისტრალის  მშენებლობის 
დასრულებას.   სხვა  ინფრასქტრუქტურული 
პრიორიტეტები  მოიცავს  პროექტებს,  
რომლის მიზანია   ქვეყნის წყალმომარაგების, 
საკანალიზაციო სისტემის და მყარი ნარჩენების 
გადამუშავების გაუმჯობესება. მთავრობა  
ასევე გეგმავს ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის 
უზრუნველყოფას დამატებით 800,000 ადამიანზე.  
ამ ღონისძიებით  საქართველოს მოსახლეობის 
90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტზე წვდომა. 
ინფრაქტრუქტურული სქემები  სავარაუდოდ  
გაზრდის საქართველოს მნიშვნელობას  
რეგიონში და მის როგორც სატრანზიტო და 
ლოგისტიკური ცენტრის (ჰაბი) პოტენციალს. 

საზოგადოებრივ ადგილებში.   ერთი ფანჯრის 
პრინციპი  სავარაუდოდ დაზოგავს ბიზნეს 
სუბიექტების დროს და რესურსებს  სახელმწიფო 
სააგენტოებთან ურთიერთობის დროს. მთავრობა 
ასევე აპირებს  გააუმჯობესს არსებული ონლაინ 
სახელმწიფო მომსახურებები და დანერგოს 
ახალი დისტანციური მომსახურებები და 
განახორციელოს ტარიფების ოპტიმიზაცია. 

რეგიონული შემაფერხებელი ფაქტორების  ფონზე ზრდის გამოცოცხლების მიზნით 2016 
წლის თებერვალში მთვარობამ დაიწყო ოთხ კომპონენტიანი  რეფორმა, რომელიც ამჟამად 
ხორციელდება.  ეს პროგრამა მიმართულია საქართველოს ეკონომიკაში სტრუქტურული ცვლილების   
სტიმულირებაზე, რათა  აქტიურად მოხდეს ზრდის მხარდაჭერა: 

ზრდის დაჩქარებასა და გარეშე შემაფახებელი ფაქტორების 
მიმართ ეკონომიკის მგრადობის  გასაძლიერებაზე 
ორიენტირებული  ყოვლისმომცველი რეფორმები  
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ELCOMM CAUCASUS 2017 - საერთაშორისო 
პლატფორმა ინდუსტრიისთვის

მე-3 საერთაშორისო ენერგეტიკის, ელექტროენერგისა 
და ომუნიკაციების გამოფენა აერთიანებს მთელ 
სექტორს ერთი ღონისძიების ქვეშ. გამოფენაზე 
წარმოდგენილი იქნება პროდუქცია და მომსახურება 
ენერგეტიკის და ენერგიის, ელექტრო ინჟინერიის, 
განაწილებისა და კონტროლის, კომუნიკაციებისა და 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროებიდან. 

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის ქვეყნის 
ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საინვესტიციო 
შესაძლებლობაა. ახალი, უფრო ლიბერალური 
კანონმდებლობის მეშვეობით, უფრო ადვილი გახდა 
ინვესტიციებისა და პროექტების განხორციელება 
ენერგეტიკის სექტორში. 2013 წელს, საქართველოს 

მთავრობამ დაიწყო განვითარების ახალი 
ეტაპი, რომელიც მიზნად  ისახავს სრულიად 
კონკურენტუნარიანი ბაზრის შექმნას და რეგულაციების 
სინქრონიზაციას ევროკავშირის სტანდარტებთან. 
ამასთან ერთად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 
გაიზარდა ელექტროენერგიის მოხმარება,  შედეგად 
საჭირო გახდა დამატებითი რესურსები, ადგილობრივი 
მოსახლეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 
ამავდროულად, საქართველომ დაიწყო  დასახული 
მიზნის მიღწევა, გახდეს ელექტროენერგიის ტრანზიტის 
ცენტრი მეზობელ ქვეყნებს შორის. ინდუსტრია 
სწრაფად იზრდება და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან 
ერთად კიდევ უფრო დიდ პროგრესს გვპირდება. 

ჰიდროელექტრო ენერგია დომინირებს 
საქართველოში ელექტროენერგიის გამომუშავების 
კუთხით. 7 ახალი ჰიდროელექტრო სადგური აშენდა, 
წლიური საერთო ბრუნვით - 696.4 კილოვატი საათში, 
ასევე დაგეგმილია 82 ახალი სადგურის მშენებლობა. 

ამჟამინდელი ელექტროენერგიის წარმოება, 
წარმოადგენს საქართველოს ყოველწლიური 
ჰიდროელექტრო ენერგიის გამომუშავების 
პოტენციალის  მხოლოდ 40%-ს, რომელიც იძლევა 
ზრდის და განვითარების უზარმაზარ შესაძლებლობას. 
ამასთან, ელექტროენერგიის საფასური და მოხმარება  

ზამთარში როდესაც,  გენერირების მოცულობა იკლებს 
და დეფიციტის პერიოდში მაქსიმალურად იზრდება 
იმპორტის აუცილებლობა და იქმნება განახლებადი 
ენერგიის გამოყენების ახალი შესაძლებლობები, 
მოთხოვნის ადგილობრივი წარმოების მეშვეობით 

საქართველოს ჰესების მიერ გამომუშავებული ენერგიის 
მოცულობა სეზონურია, გამომუშავების უმაღლესი 
ზღვარი მიიღწევა ზაფხულში და ზამთრისთვის იკლებს. 
ზაფხულის განმავლობაში საქართველო ახდენს 
ელექტროენერგიის ექსპორტს თურქეთში, რომელიც 

საქართველოს, როგორც კავკასიის რეგიონის ცენტრს, 
აქვს საუკეთესო გეოპოლიტიკური მდებარეობა 
იმისათვის რომ გახდეს ინდუსტრიული საერთაშორისო 
ცენტრი  რეგიონში, რომლის მოსახლეობა 20 
მილიონზე მეტია. განლაგებული რუსეთს, თურქეთს, 

საქართველო გეგმავს გახდეს რეგიონალური ცენტრი 
ელექტროენერგიის ტრანზიტის კუთხით. ქვეყანას 
აქვს უნარი გადასცეს რუსული და აზერბაიჯანული 
ელექტროენერგია თურქეთს, ასევე სომხეთის გავლით 
რუსული  ელექტროენერგია მიაწოდოს ირანს. 
საქართველო სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციას 
ასრულებს  კასპიის ნავთობის ევროპულ ბაზარზე 
გატანაში. 

2013 წელს, შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის 

ამჟამად მიმდინარეობს 22 ჰესის მშენებლობა და 72 
პატარა და საშუალო ჰესის მშენებლობას  უკვე მოეწერა 
ხელი, ენერგეტიკის სამინისტროს აქვს დამატებით 80 
ჰესის საინვესტიციოდ ხელმისაწვდომი პროექტი.

უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე წარმოება. ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში, მთავრობამ მიზნად 
დაისახა წარმოების ზრდა და მრავალი პროექტია 
დაგეგმილი უახლოეს მომავალში, ამისათვის 
აუცილებლად დამატებითი რესურსებია საჭირო .

დასაკმაყოფილებლად.  ზამთარში საქართველო 
უმეტესად დამოკიდებულია თბოელექტროსადგურებზე, 
პირველად 2015 წელს, მთავრობამ დაიწყო ახალი 
ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობა.

ამ პერიოდში  ენერგიის დეფიციტს განიცდის. ახალი 
პროექტების განხორციელებით და გაზრდილი 
ელექტროენერგიის გამომუშავების შედეგად, 
გაიზრდება ქვეყნის ექსპორტის შესაძლებლობები და 
ხელმისაწვდომი გახდება ახალი ბაზრები.

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის,  ირანის საზღვართან 
სომხეთის გავლით ძალიან ახლო მდებარეობით, 
საქართველო ხდება ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც 
ეფექტურად უზრუნველყოფს სატრანზიტო დერეფანს 
ენერგეტიკის სექტორისთვის კავკასიაში.

(BSTN) ფარგლებში ორი 350MW მაღალი ძაბვის 
მუდმივი დენის ხაზებისა და  მესხეთის ახალი, 
საქართველოსა და თურქეთის დამაკავშირებელი 
ხაზის გაყვანა დასრულდა. საქართველო პირველი 
ქვეყანაა, სადაც დამონტაჟდა ასეთი ხაზები, 
რომელებიც უზრუნველყოფენ ელექტროენერგიის 
სტაბილურ გაცვლას და აძლიერებენ საქართველოს 
პოტენციალს გახდეს ელექტროენერგიის რუსეთიდან 
და აზერბაიჯანიდან თურქეთში ტრანზიტის შუამავალი.

ჰიდროელექტრო ენერგია

ადგილობრივი დისტრიბუცია

განახლებადი ენერგია

ექსპორტი

სხვა რეგიონული ბაზრები

ტრანზიტი
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გამოფენის მთავარი თემები

• ელექტროენერგეტიკის ინდუსტრია

 Є ტურბინები და დამხმარე აღჭურვილობა

 Є ქვაბები, საქვაბეები და დამხმარე 
აღჭურვილობა

 Є დიზელები და დიზელის გენერატორების

 Є თბოგადამცემები

 Є კომპრესორები

 Є სამრეწველო ვენტილაცია

 Є ელექტრო მოწყობილობები

• აღჭურვილობა ელექტროგადამცემი 
ხაზებისათვის

 Є ელექტრო ძრავები, ელექტროენერგიის 
გენერატორები, ელექტრო ამძრავები

 Є კონვერტორები, ტრანსფორმატორები, 
სატრანსფორმატორო ქვესადგურები

 Є დენის ელექტრონიკა

 Є დაბალი ძაბვის მოწყობილობები

 Є მაღალი ძაბვის მოწყობილობები

 Є გაყვანილობის პროდუქცია

 Є  კომუტატორები, კომუტატორის ოთახის 
ტექნიკა

 Є კაბელები, მავთულები და ფიტინგები

 Є უსაფრთხოების აღჭურვილობა 
ელექტროდანადგარებისთვის

• ელექტროენერგეტიკის ინდუსტრია

• აღჭურვილობა ელექტროენერგიის 
ხაზებისთვის

• მილსადენები

• ტექნოლოგიური პროცესების მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემები

•  პროგრამული უზრუნველყოფა

 Є ელექტრო საიზოლაციო პროდუქცია

 Є სინათლის ინჟინერია

 Є ელექტრო, გაზისა და გათბობის მიწოდების 
სისტემები

• მილსადენები

 Є შემაერთებელი და სარქველის 
დასაყენებელი აპარატურა, 
მარეგულირებლები,

 Є შემამცირებელი გადამცემები

 Є გაზის წვის  მოწყობილობები

 Є თანამედროვე მასალები და პროდუქცია

 Є აღჭურვილობა კომუნალური 
მომსახურეობების სექტორისთვის

• ტექნოლოგიური პროცესების მართვის 
ავტომატიზირებული სისტემები

• პროგრამული უზრუნველყოფა

• ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიები და 
ტექნიკა

• ენერგო აუდიტი, ენერგიის მენეჯმენტი

• ენერგოგამომუშავებელი ობიექტების 
უსაფრთხოება და გარემოს უსაფრთხოება

• R & D ელექტროენერგეტიკაში

• კომუნიკაციები

• ენერგიის დაზოგვის ტექნოლოგიები და 
ტექნიკა

• ენერგო აუდიტი, ენერგიის მენეჯმენტი

• ენერგოგამომუშავებელი ობიექტების 
უსაფრთხოება და გარემოს უსაფრთხოება

• R & D ელექტროენერგეტიკაში

• კომუნიკაციები

ერთი ღონისძიება მთელი ინდუსტრიისათვის
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საქართველოს ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების 
სექტორების - მდგრადი განვითარება

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი, როგორც 
ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი 
და წარმატებული მრეწველობის დარგი ქვეყა-
ნაში, შემდგომი ზრდის პოტენციალითა და 
როგორც რეგიონული ასევე საერთაშორისო 
შესაძლებლობებით, საუკეთესო ბაზარია 
საინვესტი-ციოდ და საგამოფენო ცენტრი 

ექსპოჯორჯია მზად არის დაგეხმაროთ, რომ 
უკეთესად გაერკვეთ ინდუსტრიის სპეციფიკაში 
საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში, ასევე 
გთავაზობთ ახალ შესაძლებლობებს ნაყოფიერი 
ბიზნეს პარტნიორობის წამოსაწყებად და 
ბაზარზე შესასვლელად. 

• ენერგეტიკის სამინისტროს ახალი პროექტი 
ითვალისწინებს ქვეყნის ყველა ოჯახში გაზის 
გაყვანას, გასული 2 წლის განმავლობაში 
მომხმარებელთა სიას 88 000 ოჯახი დაემატა.

• საქართველოს 8 სოფელი მაღალმთიან 
რეგიონებში იქნა უზრუნველყოფილი 
ელექტროენერგიით. მომავალი წლის 
განმავლობაში დაგეგმილია 20 ახალი 
სოფლის უზრუნველყოფა ელექტროენერგიით.

• ენერგეტიკის სექტორის  დამატებული 
ღირებულება პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების 22%-ს შეადგენს, რაც 347328 
მლნ აშშ დოლარს უდრის.

• უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სექტორის 
გაუმჯობესების მიზნით  მიმდინარეობს ყველა 
ელექტროგადამცემი ხაზის ჩანაცვლება  და 
ახალი მაღალი ძაბვის ქვესადგურებისა და 
მილსადენების მშენებლობა

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყნების 
მიხედვით, 2014

2009-2015 წლებში დამთავრებული ჰესები

ელექტროენერგიის იმპორტის სტრუქტურა, 2014 ელექტროენერგიის ექსპორტის სტრუქტურა, 2014

ენერგეტიკის სექტორის წილი მთლიან პირდაპირ 
უცხოურ ინვესტიციებში
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ენერგო სექტორი არის საქართველოს 
ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი

ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს დარგი იყო 
მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
მე-2 ყველაზე დიდი წყარო 750 მლნ აშშ 
დოლარით (პირდაპირი უცხოური ინვეტიციების 
15%).  საქართველოს პოტენციალი  ენერგეტიკის 
სფეროში  ძირითადად ეყრდნობა  ორ ძლიერ 
მხარეს: როგორც ევროპის ბაზრებზე კასპიის 
ნავთობის სატრანზიტო ენერგეტიკული 
კორიდორი და ქვეყანაში საკმარისი 
ჰიდროენერგეტიკული რესურსები.
საქართველოს მიზანია ქვეყნის მდებარეობის 
გამო  მისი ბუნებრივი კონკურენტული 
უპირატესობის წყალობით გახდეს რეგიონის 
ელექტრონერგიის გადამცემი ცენტრი (ჰაბი). 

გასული ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს ჰიდროენერგიის სექტორმა უამრავი 
სტრატეგიული ინვესტორი მოიზიდა.  ამჟამად 22 ჰიდროელექტროსადგური, რომელთა საერთო 
დაგეგმილი მთლიანი სიმძლავრეა 1,500მგვტ (არსებული მთლიანი დადგმული სიმძლავრის 
დაახლოებით 50%) და 2.6მრდ აშშ დოლარის საინვეტიციო  ღირებულება  მშენებლობის 
პროცესშია ან  ლიცენზირების ეტაპზეა.  ბოლო 5 წლის განმავლობაში, 8 პატარა და საშუალო 
ჰიდროელექტროსადგური, რომელთა მთლიანი დადგმული სიმძლავრე  შეასდგენს 146 მგვტ-ს 
უკვე აშენდა. როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო    ინვესტორები მონაწილეობდნენ ამ 
პროექტებში, მათ შორის: 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 
(სსე)  აპირებს დააბანდოს 1 მლრდ აშშ 
დოლარამდე ინვესტიცია პროექტებში, 
რომელთა მიზანია გაზარდოს ქვეყნის  
ელექტროგადამცემი ხაზების საერთაშორისო 
გამტარიუნარიანობა და გააძლიეროს შიდა 
ქსელის სტაბილურობა.  საქართველოს 
შეუძლია მოახდინის თავისი ელექტრონერგიის 
ექსპორტი, მაგრამ  მას ასევე შეუძლია 
შეასრულოს სატრანზიტო კორიდორის ფუნქცია  
რუსეთისა და აზერბაიჯანის ელექტროენერგიის 
თურქეთისთვის გადამისმართებით, ასევე 
სომხეთის გავლით რუსეთის ელექტროენერგიის 
ირანისთვის გადაცემით.  

• „ანადოლუ ჯგუფი“ (Anadolu Group) (თურქეთი),  
რომელმაც    დაასრულა 87მგვტ სიმძავრე, 
ფარავანის ჰეს-ი 2014 წელს,  რომლის 
საერთო საპროექტო ღირებულებაა 157 მლნ 
აშშდ. 

• შპს „ფერი“ (საქართველო)  „რობინსონ 
ჯგუფთან“ (აშშ) და  საქართველოს 
ენერგეტიკის განვითარების ფონდთან 
ერთად  მეთვალყურეობას უწევენ  108მგვტ-
იან დარიალის ჰეს-ს. წარმოება სავარაუდოდ 
დაიწყება  2016  წლის დასაწყისში.  ეს პროექტი   
სავარაუდოდ ეღირება 123 მლნ აშშ დოლარს,  
რომლის დაფინანსება მოხდება EBRD-ის 
მიერ გაცემული კრედიტით.    

• Clean Energy Invest (ნორვეგია), Tata Power 
(ინდოეთი), და საერთაშირისო ფინანსური 
კორპორაცია (IFC) ახორციელებენ 
აჭარისწყალის ჰეს-ი კასკადის პროექტს  
დაახლოებით 400მგვტ მთლიანი საპროექტო 
დადგმული სიმძლვარით.  პროექტის პირველი 
ეტაპი, 182 მგვტ შუახევის ჰესი,  უკვე მშენებლობის 
პროცესშია და ექსპლუატაციაში ჩაბარდება 
2017 წლისთვის. მთლიანი საპროექტო 
ღირებულებაა 700მლნ აშშდ. საქართველოს 

სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებულმა 
საპარტნიორო ფონდმა დაასრულა 230 
მგვტ-იანი გაზზე მომუშავე  კომბინირებული 
ციკლის თბოელექტროსადგური, რომელიც 
სავარაუდოდ ექსპლუატაციაში შევა  2015 წლის 
ბოლოს.   პროექტის მთლიანი ღირებულებაა 
დაახლოებით 230მლნ აშშდ. 

•  საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი 
(ყველაზეც დიდი პირდაპირი ინვესტირების 
ფონდი საქართველოში) აშენებს  53 მგვტ-
იან მტკვარი ჰეს-ს.  ეს პროექტი სავარუდოდ 
ექპლუატაციაში შევა 2018 წლისთვის, რომლის 
მთლიანი საპროექტო ღირებულებაა 113 მლნ 
აშშდ.                                                                                                                                                                                                           

• Calik Enerji ( Calik Group-ის მფლობელობაში,  
თურქეთის ერთერთი ყველაზე დიდი 
საინვესტიციო ჯგუფი)  ახორციელებს ალპანასა 
და სადემლის ჰეს-ების  მშენებლობას, 226 მგვტ 
კომბინირებული დადგმული სიმძლავრით.  
ორივე ჰეს-ის მთლიანი ღირებულებაა 
დაახლოებით 460მლნ აშშდ.  ეს პროექტები 
ამჟამად გადის ტექნიკურ-ეკონომიკურ 
შეფასებას და მშენებლობა  სავარაუდოდ  
დაიწყება 2017 წლის მე-3 კვარტალში.                                                                                                                                       
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საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი 
საინვესტიციო თვალსაზრისით  ქვეყნის ერთერთი 
მიმზიდველი სფეროა. ჰიდროელექტროენერგია  
საქართველოსთვის განახლებადი ენერგიის 
ყველზე იაფასიანი წყაროა და ამიტომ, ეს დარგი 
ინვესტორებისთვის კვლავაც მიმზიდველი 
იქნება საშუალოვადიან პერსპექტივაში. 
საინვესტიციო საქმიანობის საფუძველია 
საქართველოში არსებული მნიშვნელოვანი 
გამოუყენებელი ჰიდროენერგიული პოტენ-
ციალი: არსებული ელექტროენერგიის  
წარმოება წარმოადგენს საქართველოს წლიური 
გაანგარიშებული ჰიდროელექტროენერგიის 15 
მილიარდ კვატ/სთ-იანი  პოტენციალის  40%-
ს. 22 ჰიდროექტროსადგურის  გარდა ამჟამად 
შენდება  ან ლიცენზირების ეტაპზეა და ხელი 
მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს 72 
მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურთან 
დაკავშირებით, ენერგეტიკის სამინისტროს 
კიდევ აქვს დამატებით 80 ჰეს-ის საინვესტიციო  
პროექტი. გენერაციის სიმძლავრეები 
მზარდი მოხმარების გამო დეფიციტური 
ხდება. საქართველოს ელექტროენერგიის 
გამომუშავება  არ უმჯობესდებოდა 2012 წლიდან. 
ბოლო 5 წლის განმავლობაში წარმოება 23 
%-ით გაიზარდა და 2014 წელს მიაღწია 10.4 
მილიარდ კვტ/სთ-ს, მაშინ როცა მოხმარებამ 
27%-მდე გაიზარდა, გარკვეულწილად მშპ-ს 
ზრდის შესაბამისად. ჩვენი აზრით მოხმარება 
გაიზრდება მშპ-ს   ტენდენციების კვალდაკვალ.  
ელექტროენერგიის საბითუმო ფასები იზრდება. 
2015 წლის 1 ნახევარში ელექტრონერგიის 
საშუალო ფასი წინა წელთან შედარებით 
55%-მდე გაიზარდა,  რაც განპირობებული 
გენერაციის სიმძლავრის არასაკმარისი ზრდით 
ფონზე მოხმარების ზრდით, ხოლო დეფიციტის 
დაძლევა მოხდა   ისეთი უფრო ძვირადღირებული 

წყაროების საშუალებით როგორიცაა იმპორ-
ტები, თბოენერგეტიკა, ან ახლად აშენებული 
ჰიდროელექტრო სადგურები. ახლად 
აშენებული ჰეს-ები  ჯერ კიდევ გარკვეულწილად 
ყველაზე იაფიანი ელექტროენერგიის წყაროა.  
საქართველოს მეზობელი და მთავარი სავაჭრო 
პარტნიორი თურქეთი  მისი მზარდი მოხმარების, 
გეოგრაფიული სიახლოვის და ინვერსული 
მოთხოვნის მოდელის გამო (3ნერგიის 
დეფიციტი ზაფხულში, როცა საქართველოს აქვს 
სიჭარბე) ექსპორტისთვის მიმზიდველი ბაზარია. 
ახალი 700 მვტ-იანი სიმძლავრის გადამცემი 
ხაზი ახლა აკავშირებს ორ ქვეყანას, რაც 
ექსპორტის სწრაფი ზრდის საშუალებას იძლევა. 
საქართველო ამჟამად ცდილობს შექმნას 
სრულიად კონკურენტული ელექტრონერგიის 
ბაზარი, რაც საშუალებას მისცემს მწარმოებლებს 
გაყიდონ ელექტრონერგია კონკურენტულ 
ფასებში. საქართველოს მთავრობის მიზანია 
შექმნას ნამდვილად კონკურენტული ბაზარი 
და მოახდინოს რეგულაციების თურქეთისა და 
ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობა. ამ 
რეფორმების მიზანია შექმნას სავაჭრო მექანიზმი,  
რომელიც დაეხმარება კონკურენტული ბაზრის 
შექმნას გამჭვირვალე ფასებით და გაზრდის 
საერთაშორისო გამტარუნარიანობას მის 
მეზობლებთან. მისი ელექტროენერგიის 
თურქეთში ექსპორტირების გარდა, საქარ-
თველოს შეუძლია ასევე განახორციელოს 
რუსული და აზერბაიჯანული ელექტროენერგიის 
თურქეთისთვის და სომხეთის გავლით, რუსეთის 
ელექტრონერგიის ირანისთვის გატარება. 
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 
(სსე) აპირებს გაზარდაოს სომხეთთან, რუსეთთან 
და თურქეთთან გამტარუნარიანობა შესაბამისად 
4.5, 1.8 და 2.1- ჯერ.
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ორგანიზატორის შესახებ

„ექსპოჯორჯია” ერთადერთი საგამოფენო 
ცენტრია საქართველოში და აგრეთვე ერთ-
ერთი წამყვანი ცენტრი კავკასიის რეგიონში. 
კომპანია ორგანიზებას უწევს გამოფენებს, 
სხვადასხვა სახის კონფერენციებს, კონგრესებსა 
და ღონისძიებებს.

საგამოფენო ცენტრის ისტორია 1958 წელს 
იწყება. ამ დროს ქვეყანამ დროებითი საგამოფენო 
პავილიონები ააშენა და თბილისის 1500 წლის 
იუბილეს აღსანიშნავად მოაწყო ინდუსტრიული 
გამოფენა. ფართომასშტაბიანი სამშენებლო 
სამუშაოები 1961 წელს დაიწყო და შედეგად 
თბილისის ცენტრში განთავსდა 11 პავილიონი, 
ორანჟერეა, აუზი და პარკი. საბჭოთა პერიოდში 
საგამოფენო ცენტრში საბჭოთა მიღწევების 
ხაზგასასმელად,  ეწყობოდა ინდუსტრიისა 
და სოფლის მეურნეობის პერმანენტული 
გამოფენები. წელიწადში ერთხელ სივრცე 
ეთმობოდა საერთაშორისო გამოფენებს. 
1994-1998 წლებში მოხდა ორგანიზაციის 

მისამართი: ა. წერეთლის გამზ. 118

თბილისი 0119, საქართველო

ტელ.: +995 3 2 234 11 00

ვებ-გვერდი: www.expogeorgia.ge

ელ.ფოსტა: expo@expogeorgia.ge

Facebook: www.expogeorgia.ge/ExpoGeorgia

პრივატიზაცია და კომპანია გარდაიქმნა სააქციო 
საზოგადოებად. განახლდა ინფრასტრუქტურა. 
„ექსპოჯორჯია”-ს დაეკისრა მნიშვნელოვანი 
როლი – ერთის მხრივ უცხოური კაპიტალის 
მოზიდვა საქართველოში და მეორე მხრივ 
ქართული ბიზნესებისთვის საერთაშორისო 
ბაზრების გახსნა.

წლების განმავლობაში, „ექსპოჯორჯია”-ს 
ღონისძიებები, გადაწყვეტილების მიმღებ-
თათვის, გახდა შესანიშნავი პლატფორმა ახალი 
პროდუქტების შესაფასებლად, კონტაქტების 
დასამყარებლად, მომწოდებლებთან ურ-
თიერთობების გასაფართოვებლად და 
შესყიდვების განსახორციელებლად. ბევრი 
ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანია 
მიიჩნევს „ექსპოჯორჯია”-ს  საიმედო 
პარტნიორად და მნიშვნელოვან მოკავშირედ 
ბიზნეს ურთიერთობების დამყარებისა და 
განვითარებისთვის.
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დარჩით კავშირზე მთელი წლის განმავლობაში

www.youtube.com/user/ExpoGeorgia
www.aquatherm-tbilisi.com

www.elcommexpo.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ 
დაგვიკავშირდეთ:

საგამოფენო ცენტრი „ექსპოჯორჯია“
მისამართი: ა.წერეთლის გამზ.118, 0119

თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 3 2 234 11 00

ელ.ფოსტა: expo@expogeorgia.ge
ვებ-გვერდი: www.expogeorgia.ge

გაყიდვების დეპარტამენტი:
ელ.ფოსტა: sales@expogeorgia.ge

მარკეტინგის დეპარტამენტი:
ელ.ფოსტა: marketing@expogeorgia.ge


