
GIG 2020 - გარდაქმნა უდიდესიდან უმნიშვნელოვანესამდე 

 

ბიზნესი ღირებულებათა შექმნის პროცესია, რომელიც მუდმივ განვითარებას და 

გაუმჯობესებას ეფუძნება. რაც უფრო წარმატებულად წარმართავ შენს ბიზნეს-საქმიანობას, 

მით უკეთესი ხდება შენი, როგორც სანდო და საიმედო ბიზნეს-პარტნიორის რეპუტაცია.  
GIG-საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი -ამაყობს საქართველოში და მის საზღვრებს 

მიღმა მოპოვებული ასეთი მაღალი რეპუტაციით. GIG ქვეყანაში წამყვანი ინდუსტრიული 

ჰოლდინგია, გადასახადების ერთ-ერთი უმსხვილესი გადამხდელი და დამსაქმებელი. 

კომპანია 20 წელია რაც წარმატებულ საქმიანობას ეწევა ქართულ და რეგიონალურ ბაზარზე. 

დასაქმებული ყავს 3000-მდე ადამიანი და განხორციელებული აქვს  სტრატეგიული 

მნიშვნელობის პროექტები. ჯგუფში გაერთიანებულია სხვადასხვა სფეროში მოქმედი 

მთელი რიგი კომპანიები. მათ შორისაა ქვანახშირის მოპოვება, ელექტროენერგიის 

გამომუშავება-რეალიზაცია, ბუნებრივი გაზის გაყიდვა, უძრავი ქონება, სამშენებლო 

მასალები, მექანიკური ინჟინერია და სხვა.  

  GIG-ის შემადგენლობაში შემავალი კომპანიებიდან უმსხვილესი მოთამაშეა 

,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ (GIEC), რომელიც 

მნიშვნელოვან წილს ფლობს ქართულ ბაზარზე ელექტროენერგიის გამომუშავების 

სფეროში. კომპანია გამოიმუშავებს საქართველოში მოხმარებული ელექტროენერგიის 

დაახლოებით 10%-ს. მისი საბაზრო წილი ზამთრის სეზონის განმავლობაში, როდესაც 

თბოელექტროსადგურები მაქსიმალური სიმძლავრით მუშაობენ,  15%-ს აღწევს,  

 GIEC ფლობს გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურებს N3 და N4 გარდაბანში, მათი 

ჯამური დადგმული სიმძლავრით 300 მგვტი, ასევე 8 ჰიდროელექტროსადგურს საერთო 

დადგმული სიმძლავრით 50 მგვტ. კომპანია აქტიურად ახორციელებს ახალ, 

სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საინვესტიციო პროექტებს. სამომავლოდ GIEC-ის  გეგმებში  

შედის ქვანახშირზე მომუშავე 150 მგვტ ელექტროსადგურის მშენებლობა დასავლეთ 

საქართველოში - ტყიბულში. რომელიც  ადგილობრივი შვილობილი კომპანია 

„საქნახშირის“ მიერ მოპოვებული ქვანახშირით მომარაგდება. ახალი ელექტროსადგურის 

ექსპლუატაციაში ჩაშვება 2020 წლისთვის იგეგმება.  

  „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“  სამომავლო 

გეგმებში შედის ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. GIEC-მა უკვე გააფორმა 

მემორანდუმი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან, გურიაში- მდინარე ნატანებზე 

ჰიდროელექტროსადგურების ,,ნატანები 1“ და ,,ნატანები 3“-ის დაგეგმვის, მშენებლობის, 

მფლობელობისა და ოპერირების შესახებ. პირველ ეტაპზე კომპანია ახორციელებს 

ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და ფინანსური 

განხორციელებადობის შესწავლის მიზნით. 

   საქართველოს განახლებადი ენერგიის დიდი პოტენციალის განვითარება და 

ფართოდ გამოყენება GIG-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. საქართველოს ცენტრალურ 

ნაწილში, შიდა ქართლის რეგიონში 3 წლის განმავლობაში ქარსაზომი  სამუშაოების 



განხორციელების შემდეგ ჯგუფი აღნიშნულ ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი ქარის 

ტურბინების პროექტის დაგეგმვასა  და განხორციელებას აპირებს. ელექტროენერგიის 

გამომუშავების გარდა GIEC-ი ასევე ახორციელებს ამბიციურ გეგმებს საქართველოს 

მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიით და გაზით ვაჭრობის განვითარების მიზნით. 

მიმდინარე წლის განმავლობაში თურქეთში და სომხეთში დაახლოებით 100 მლ კვსთ 

ელექტროენერგიის ექსპორტი განხორციელდა. საკუთარი ბრენდის ,,ნეოგაზის“ სახით 

ჯგუფი საქართველოში გაზგასამართი სადგურების წამყვან ქსელებს შორისაა. საერთო 

ჯამში იგი ფლობს და ამუშავებს 30 გაზგასამართ სადგურს მთელს ქვეყანაში. 

  GIG-ის კიდევ ერთ პრიორიტეტს ქვანახშირის მოპოვება წარმოადგენს. ,,საქნახშირი“ 

ქვანახშირის მომპოვებელი ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელიც ტყიბული-

შაორის საბადოში ქვანახშირის მოპოვების ლიცენზიებს ფლობს. რეგიონში კომპანია 

უდიდესი დამსაქმებელია. თანამედროვე, ზუსტად მორგებული სამთო ტექნოლოგიების 

დანერგვით ქვანახშირის გამომუშავება მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში უნდა 

გასამმაგდეს და წლიურად 1 მ ტონას მიაღწიოს.  

GIG საკუთარ შვილობილ კომპანიასთან ,,ტიფლის ჯგუფთან“ ერთად წარმოადგენს 

მთავარ მოთამაშეს თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე, კომპანია ფლობს, ყიდის და 

აქირავებს საოფისე შენობებს, მათ შორის სასაწყობე და სამაცივრე დანადგარებით 

გამართულ ფართს.  

  
 
 


