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შესავალი 

 

საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებების აღება 

მოიცავს სხვადასხვა სფეროში მნიშვნელოვანი ცვლილებების გატარებას და მათი 

ევროპულ საკანონმდებლო ბაზასთან ჰარმონიზაციას. ენერგო სექტორი 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის  თანამშრომლობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

სფეროს წარმოადგენს.  

საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, მიზნად ისახავს უფრო მჭიდრო 

ენერგეტიკული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რის საშუალებასაც ევროპის 

ენერგო გაერთიანების ფორმატი იძლევა. საქართველო 2007 წლიდან ატარებს 

დამკვირვებლის სტატუსს ენერგო გაერთიანებაში. 2013 წელს კი საქართველოს 

მთავრობამ განაცხადი გააკეთა გაერთიანებაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. 

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს გააანალიზოს საქართველოს ენერგო 

გაერთიანებაში გაწევრიანების მოსალოდნელი შედეგები საქართველოს ენერგო 

სექტორისთვის. კვლევის მიზანია ანალიზის საფუძველზე გასცეს შესაბამისი 

რეკომენდაციები. 

 

მეთოდოლოგია 

 

კვლევა ემყარება მეორადი წყაროების ანალიზსა და ჩაღრმავებულ 

ინტერვიუებს. კვლევაში გამოყენებულია ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის მიერ 

ჩატარებული 2014 წლის ენერგო მიმოხილვა და მასში გამოყენებული გრაფიკები, 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ-გვერზე არსებული მონაცემები, 

ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ესკო-ს ვებ-გვერზე 

განთავსებული სტატისტიკური მონაცემები, სხვადასხვა დამოუკიდებელი 
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ექსპერტების მიერ უკვე ჩატარებული კვლევები. ამასთან კვლევაში გაანალიზებულია 

ენერგეტიკის თითოეულ სექტორში არსებული ევროპული დირექტივები. ასევე, 

კვლევის დიდი ნაწილი ეყრდნობა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის მიერ 

ჩატარებულ ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს, რომელიც 2014 წლის ნოემბერი-დეკემბრის 

თვეებში ჩატარდა.  

 

1. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება 

 

90-იან წლებში ევროპის მასშტაბით განვითარებული კონფლიქტები ერთიანი 

ენერგეტიკული სისტემისთვის, რომელიც ადრიატიკის, შავი და ეგეოსის ზღვების 

ტერიტორიას  მოიცავდა, დიდი დარტყმა აღმოჩნდა და მისი დიზინტეგრაცია 

გამოიწვია.1ევროკავშირის ენერგო ინტერესი და პოლიტიკა სამეზობლო ქვეყნების 

მიმართ იყო მიზეზი ჩამოყალიბებულიყო ურთიერთობები ევროკავშირსა და მესამე 

ქვეყნებს შორის, რაც ევროკავშირის მიერ ენერგო ბაზრის სამხრეთ აღმოსავლეთ 

ევროპის მიმართულებით გაფართოებას ისახავს მიზნად. 

2002 წელს ევროპულმა კომისიამ განავითარა სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც 

რეგიონალური მასშტაბის  ელექტროენერგიის საერთო ბაზარი უნდა შექმნილიყო.2 

ევროკავშირი საკუთარიშიდა ენერგეტიკული ბაზრის განვითარების პროცესში 

იმყოფებოდა და გაერთიანებამ მხარი დაუჭირა შიდა ელექტროენერგიისა და გაზის 

ბაზრის გაფართოების იდეას. სამხრეთ ევროპის ქვეყნები დათანხმდნენ  მოერგოთ 

ევროკავშირის კანონმდებლობა და ხელი შეეწყოთ შიდა ენერგო სექტორის 

განვითარებისთვის. 2002 წლის ნოემბერს, ათენში მოეწერა ხელი მემორანდუმს და 

                                                           
1 European Energy Community, Who Are We, accessed 05/12/2014, Available from https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we 
2An Integrated Market for Electricity and Gas Across 34 European Countries, European Commission, 

Directorate General for Energy and Transport 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
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უკვე 2003 წლის მარტშო გადაწყდა გაფართოებულიყო ბუნებრივი აირის სექტორი3. 

ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა ათენში, 2005 წლის ოქტომბრის თვეში საერთაშორისო 

ხელშეკრულების საფუძველზე. ხელშეკრულება 2006 წელ შევიდა ძალაში.4 

ორგანიზაციის მიზანია გააფართოოს ევროკავშირის ენერგეტიკული ბაზარი 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის მიმართულებით და გააერთიანოს ქვეყნები 

საერთო საკანონმდებლო სივრცის ქვეშ. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს:  

 მოიზიდოს ინვესტიციები 

 შექმნას ინტეგრირებული ენერგეტიკული ბაზარი  

 უზრუნველყოს მიწოდების უსაფრთხოება 

 გააუმჯობესოს მდგომარეობა გარემო დაცვის კუთხით 

 წაახალისოს კონკურენცია  

 

                                                           
3Issue Paper on the implications of the Possible Georgian Membership in the European Energy Community, 

GEPLAC, April, 2010. ,p.9 
4Summaries of EU legislation, The Energy Community Treaty, Accessed 05/12/2014, Available from 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/l27074_en.htm
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ევროპის ენერგო გაერთიანების წევრი ქვეყნებიდან ორი ყოფილი საბჭოთა ბანაკის 

ქვეყნებია- უკრაინა და მოლდოვა5. ორი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიიდან - საქართველო 

და სომხეთი დამკვირვებლის სტატუსს ატარებს.   

 

1.1 რუსეთის დამოკიდებულება ენერგეტიკული გაერთიანების მიმართ 

 

ენერგეტიკა, როგორც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი 

ბერკეტი, დიდ როლს თამაშობს რეგიონში განვითარებულ პოლიტიურ და 

ეკონომიკურ მოვლენებზე.  რუსეთის მონოპოლისტური ენერგო პოლიტიკისა და მის 

მიერ ენერგო რესუსების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენების მცდელობის კარგი 

მაგალითიებია ევროკავშირის არა-წევრი ქვეყნები აღმოსავლეთ ევროპის 

რეგიონიდან- უკრაინა და მოლდოვა. ეს ორივე ქვეყანა ამჟამად ევროპული 

ენერგეტიკული გაერთიანების წევრია, თუმცა მის წევრობამდე მათ რუსეთთან 

(ენერგო) ურთიერთობის რთული პერიოდის გავლა მოუწიათ. რუსეთის მიერ 

საკუთარი რესურსების პოლიტიკურ იარაღად გამოყენების მიზეზს კი ევროპის მიერ 

რუსეთიდან იმპორტირებულ ენერგიაზე დამოკიდებულება წარმოადგენს. ენერგო 

ურთიერთობები ევროკავშისა და რუსეთს შორის ცალსახად 

ურთიერთდამოკიდებულების სფეროდ გვევლინება. ევროკავშირის ბუნებრივი 

აირის მოხმარების 30%-ს რუსეთი აკმაყოფილებს (131,2 მილიარდი კუბური მეტრი)6 

და შესაბამისად, ენერგო პოლიტიკა გვევლინება რუსეთ-ევროკავშირის 

ურთიერთობების ერთ-ერთ მთავარ ასპექტად. ამასთან, ვარაუდობენ, რომ რუსეთის 

ბუნებრივ აირზე დამოკიდებულება გაიზრდება და 2030 წლისთვის 60%-ს შეადგენს. 

სწორედ ამიტომ, რუსეთისთვის ენერგეტიკული რესურსები წარმოადგენს ევროპის 

                                                           
5European Energy Community, Who Are We, accessed 05/12/2014, Available from https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we 
6 Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics, The Oxford 
Institute for energy studies, October 2014 

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
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ქვეყნებთან პოლიტიკური დიალოგის და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე 

მანიპულაციის ერთ-ერთ ბერკეტს.  

აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების დიდი უმრავლესობა 

რუსულ ენერგიაზეა დამოკიდებული და გამონაკლისს არც მოლდოვა და უკრაინა 

წარმოადგენენ. ყველას კარგად ეხსომება 2006 და 2009 წლის ენერგო კრიზისი 

ევროპაში, რომელიც გამოწვეული იყო რუსეთის მიერ უკრაინისათვის გაზის 

მიწოდების შეწყვეტით. უკრაინა-რუსეთ შორის წარმოებულმა სატარიფო დავამ 

დააზარალა არამხლოდ უკრაინელი მომხმარებელი, არამედ სხვა ევროპული 

სახელმწიფოები (რუსული გაზის 80% ევროპას სწორედ უკრაინიდან მიეწოდებოდა).  

მეორეს მხრივ, მოლდოვა, რომელიც გეოგრაფიულად რუმინეთსა და უკრაინას 

ესაზღვრება, ევროპის ენერგო გაერთიანების წევრი ქვეყანაა. მისი ენერგო სექტორი 

თითქმის სრულად არის დამოკიდებული იმპორტზე. თუ თვალს გადავავლებთ  1999 

წლიდან მოყოლებული ენერგო დამოკიდებულების მაჩვენებლებს, სურათი დიდად 

არ შეცვლილა დღესაც. 1999 წელს მოლდოვამ ახდენდა 87,8% საერთო ენერგო 

რესურსების იმპორტს, 2006 წელს - 88,8%, 2010 წელს- 867,2%. ქვეყნის ბუნებრივი 

აირი მარაგი 100%-ით არის დამოკიდებული ერთ მომწოდებელზე-რუსეთზე, რაც 

ქმნის შიდა ენერგო ბაზრის ერთ მომწოდებელზე დამოკიდებულების პრეცედენტს, 

როდესაც არ არის განხორციელებული ბუნებრივი აირის ბაზრის დივერსიფიცირება. 

ამ შემთხვევაში კი მოლდოვეთის ბუნებრივი აირის ბაზარზე მონოპოლისტი 

გაზპრომია. მოლდოვაში გაზპრომი უკვე ფლობს მოლდოვას ბუნებრივი აირის 

სატრანზიტო მილსადენების ნახევარს, რომელიც რუსულ გაზის ტრანსპორტირებას 

ახდენს ბალტიის ქვეყნების მიმართულებით.  

                                                           
7TheimpactoftheRepublicofMoldova’saccessiontotheEuropeanEnergyCommunityonthedomesticenergysecuritysecto

r, AlexandruBaltag 
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მოლდოვას გადაწყვეტილებამ შეერთებოდა ენერგეტიკულ გაერთიანებას და 

თავისი წვილი შეეტანა „მესამე ენერგო პაკეტის“ (Third Energy Package) ამოქმედებაში, 

რუსეთის მთავრობაში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგანაც მოლდოვას 

გაერთიანებაში შესვლით პირდაპირ იზღუდება გაზპრომის მონოპოლისტური 

ქმედებები ბაზარზე. 2012 წელს რუსეთმა სცადა მოლდოვას ენერგო გაერთიანებაში 

გაწევრიანების გადაწყვეტილებაზე ბუნებრივი აირის ფასებით მანიპულაცია. 

კერძოდ, რუსეთმა მოლდოვას შესთავაზა ბევრად დაბალი ფასი ბუნებრივ აირზე 

იმის სანაცვლოდ, რომ მოლდოვა არ გაატარებდა  ენერგო ბაზრის 

ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელზომებს(მომწოდებლების დივერსიფიკაციას და 

კონკურენტული შიდა ენერგეტიკული ბაზრის შექმნას).როგორც რუსეთის 

ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ნოვაკმა განაცხადა, მოლდოვამ მოითხოვა 30%-

იანი შეღავათი რუსულ ბუნებრივ აირზე,რაც ნოვაკის განცხადებით იყო $392 ყოველ 

ათას კუბურ მეტრზე, 8 მაგრამ ვინაიდან მოლდოვამ გადაწყვიტა შეერთებოდა ენერგო 

გაერთიანებას, რუსეთი მას ბუნებრივ აირს იმ ფასში მიაწოდებდა, რასაც ევროპელი 

მომხმარებლები იხდიან.  

რუსეთის მიერ უკრაინის და მოლდოვას მიმართ განხორციელებული 

აგრესიული ენერგო პოლიტიკის მაგალითზე და აგრეთვე საქართველო-რუსეთს 

შორის არსებული კონფლიქტური ურთიერთობების არსებობის გამო, აუცილებელია 

ყურადღება მივაქციოთ რუსეთის როლს საქართველოს ენერგო 

პოლიტიკაში.)წინამდებარე კვლევაში წარმოდგენილი ინფორმაცია საქართველოს 

ენერგო ბაზრის მახასიათებლებზე შექმნის ნათელ სურათს იმაზე, რომ საქართველო 

დიდწილად არის დამოკიდებული რუსულ და აზერბაიჯანულ ენერგიაზე, რაც 

რუსეთისთვის ხელსაყრელ პირობას წარმოადგენს მოახდინოს გავლენა 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებზე ევროპის ენერგეტიკულ 

გაერთიანებაში შესვლაზე.  

                                                           
8Russia Offers Moldova Gas Discount If EU Energy Links Cut, Radio Free Europe radio Liberyu, September 12, 2012, 
Accessed 06/11/2014, available from http://www.rferl.org/content/russia-offer-to-moldova-cheap-gas-or-eu-
treaty/24706478.html 

http://www.rferl.org/content/russia-offer-to-moldova-cheap-gas-or-eu-treaty/24706478.html
http://www.rferl.org/content/russia-offer-to-moldova-cheap-gas-or-eu-treaty/24706478.html
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2. საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანებაში 

 

2007 წელს საქართველომ მოიპოვა „დამკვირვებლის“ სტატუსი ევროპის 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში9. ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისთვის და 

გაერთიანებასთან უფრო მჭიდრო დიალოგის პირველი ნაბიჯები საქართველოს 

მხრიდან 2009 წელს გადაიდგა, როდესაც გაჩნდა ენერგეტიკის სფეროში 

თანამშრომლობის ორმხრივი ინტერესი.  

ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყებამდე საქართველოს 

მთავრობამ დაიწყო იმ თანამშრომლობის ფორმატის ძიება, რომელიც ენერგეტიკის 

სექტორს მოერგებოდა.10 იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ საქართველო 

გაერთიანებაში „დამკვირვებლის“ სტატუსით 2007 წლიდან სარგებლობდა, 

საქართველო  მეტ-ნაკლებად იცნობდა მის სამართლებრივ ფორმატს. შემდგომ 

საქართველოს მხარეს გაუჩნდა გარკვეული პროგრესის გაკეთების სურვილი 

გაერთიანებაში გაწევრიანების სახით. მოლაპარაკების საწყის ეტაპზე, იმის 

შესაძლებლობა, რომ საქართველოს წევრობა გათვალისწინებული ყოფილიყო 

ასოცირების ხელშეკრულებაში, როგორც ერთ-ერთი შესაძლებლობა, (როგორი 

სახითაც არის დღეს) ევროკავშირისთვის არ იყო მისაღები. არგუმენტად 

სახელდებოდა, რომ გაერთიანება არ იყო ევროკავშირის სამართლებრივი ჩარჩოს 

ნაწილი და ვერ დაუშვებდნენ მსგავს პრეცენდენტს. მომლაპარაკებელ მხარეებს 

შორის შეთანხმების მიღწევას გარკვეულმა მოვლენებმა შეუწყო ხელი. ევროკავშირის 

მხრიდან გაიზარდა ინტერესი სამხრეთის ენერგო დერეფნის მიმართდა, შესაბამისად,  

სატრანზიტო ქვეყნების უფრო აქტიურ ჩართულობაზე. საქართველოს მთავრობამ 

მოითხოვა ეს პროცესი გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოში მოექციათ. 

პარალელურად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები- მოლდოვა და უკრაინა 

                                                           
9European Energy Community, Contracting parties, Accessed 05/12/2014, Available fromhttps://www.energy-

community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we 

 
10Mariam Valishvili, personal interview, 12/19/2014, Tbilisi, Georgia  

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Who_are_we
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გახდნენ გაერთიანების წევრები 2011 წელს. ამის შემდგომ კი საქართველოს გაუჩნდა 

პრეტენზია მსგავსი გამონაკლისი საქართველოსთვისაც დაეშვათ, რომ 

ენერგეტიკული გაერთიანება, როგორც სამართლებრივი კომპონენტი ჩაერთოთ 

ასოცირების ხელშეკრულებაში. აღნიშნულ წინადადებაზე საქართველომ დადებითი 

პასუხი მიიღო.  

2013 წლის იანვარში საქართველომ ოფიციალური განაცხადი გააკეთა 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების თაობაზე. ამ განცხადების შემდეგ, 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ XXV 

დანართით გათვალისწინებულ ევროკავშირის დირექტივების/რეგულაციების 

(რომლებიც აგრეთვე გათვალისწინებულია ენერგეტიკული გაერთიენაბის 

ხელშეკურლებით) შესრულების ვადებზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს 

ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროტოკოლით გათვალისწინებულფარგლებში, 

რაზეც მოლაპარაებები ჯერ არ დასრულებულა. დღემდე გამართულია 

მოლაპარაკებების ორი რაუნდი.  

2014 წლის თებერვალში, ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისრის, გიუნტერ 

ოტინგერის განცხადებით, საქართველო ევროპის ენერგეტიკული გაერთიენების 

წევრი ევროკომისიის ვადის ამოწურვამდე, ანუ 2014 წლის ოქტომბრის ბოლომდე 

უნდა გამხადიყო.11 მოლაპარაკებები წარმატებით მიმდინარეობდა, თუმცა 

საქართველო ჯერაც არ არის გაერთიანების წევრი.  

პროცესის შესაძლო გაჭიანურებამ დიდი ინტერესი გამოიწვია და ბევრი 

კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია 

დაინტერესდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური პოზიციით 

და შეხვდა ენერგეტიკის სამინიტრო წარმომადგენელს.  სამინისტრო პროცესს 

გაჭიანურებულად არ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ მის უკან გარკვეული საგარეო და 

                                                           
11 European Commissioner for Energy to visit Georgia, February 20, 2014, Accessed 20/11/2014,Availabe from 
http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2244156.html 

http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2244156.html
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საშინაო ფაქტორები დგას12. კერძოდ: საქართველოს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 

ოფიციალური განცხადების გაკეთებიდან რამდენიმე თვეში გაცხადდა, რომ 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები- აზერბაიჯანი და სომხეთი არ მოაწერდნენ 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს. ნაცვლად ამისა, სომხეთი შედის 

სრულიად განსხვავებულ ეკონომიკურირეჟიმის მქონდე „ევრაზიულ საბაჟო 

კავშირში“. აზერბაიჯანი კი პრიორიტეტულია ევროკავშირთან განსხვავებული 

შინაარსის  ხელშეკრულების (პარტნიორობა სტრატეგიული მოდერნიზაციისათვის) 

მოქმედების ფარგლებში. 

მიუხედავად პოლიტიკური მისწრაფებებისა, საქართველოს არ შეუძლია 

სრულად ისარგებლოს ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულების გარკვეული 

დებულებებით და დამოუკიდებლად მოახდინოს ხელშეკრულების სრულად 

იმპლემენტაცია. შესაბამისად,საქართველო რჩება იზოლირებული გაერთიანების 

ბაზრიდან  გეოგრაფიულად და ტექნიკურად. რეგიონში არსებული მდგომარეობის 

გათვალისწინებით, შეუძლებელია საერთო მიდგომის ჩამოყალიბება, მეზობელ 

ქვენებთან ერთიანი რეგულირების სისტემის შექმნის მცდელობაზე. სწორედ ამიტომ, 

სამინისტროს განცხადებით, ენერგეტიკული გაერთიენების ხელშეკრულებასთან 

მიერთება გამართლებული და ეფექტიანი იქნება მხოლოდ ხელშეკრულებიდან 

გარკვეული გამონაკლისების მიღების შემთხვევაში.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Mariam Valishvili, personal interview, 12/19/2014, Tbilisi, Georgia  
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2.2 სამართლებრივი ჩარჩო 

 

საქართველოს ენერგო გაერთიანებაში გაწევრიანება სამართლებრივი 

ვალდებულების აღებას და საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზაციას გულსხმობს. 

კერძოდ, საქართველომ უნდა მოახდინოს ევროკავშირის ენერგეტიკის სფეროში 

მოქმედი დირექტივების ქართულ რეალობაში განხორციელება. საქართველოს 

ენერგეტიკული დირექტივების შესრულების გარკვეული ვადები გააჩნია.   

ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXV დანართით გათვალისწინებულია, რომ 

საქართველოს მიერ ევროკავშირის დირექტივების და რეგულაციების 

იმპლემენტაცია უნდა განხორციელდეს საქართველოს მიერ გაერთიანების 

ხელშეკრულების ფარგლებში შეთანხმებულ ვადებში. იმ შემთხვევაში, თუ 

საქართველო არ გამოიყენებს ამ ალტერნატივას და არ მიუერთდება ენერგეტიკული 

გაერთიანების ხელშეკრულებას, წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ორი 

წლის განმავლობაში „ასოცირების საბჭოს“ დანართში განსაზღვრული დირექტივების 

იმპლემენტაციის შესახებ წარედგინება წინადადება ამ შეთანხმების ძალაში 

შესვლიდან არაუგვიანეს სამი წლისა. 13 

ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება ეფუძნება გარკვეულ სამართლებრივ 

ჩარჩოს, რომლის ჰარმონიზაციაც სავალდებულო ხდება წევრი ქვეყნებისთვის . 

ევროკავშირმა და ევროსაბჭომ სამი ენეგრეტიკული პაკეტი მიიღეს. პირველი 

ენერგეტიკული პაკეტი 1996 წელს შეიმუშავეს, ხოლო მეორე - 2003 წელს. მეორე 

ენერგეტიკულმა პაკეტმა ვერ უზრუნველყო ბაზრის სასურველი ლიბერალიზაცია, 

და ამიტომ 2007 წელს ევროპული კომისიის მიერ იქნა შემუშავებული მესამე პაკეტი.14 

მესამე პაკეტი ემყარება ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა არჩევანის თავისუფლება 

მომწოდებლების არჩევის დროს, სამართლიანი ფასები, უფრო სუფთა ენერგია და 

                                                           
13Appendix XXV, Association Agreement  
14Third package for Electricity&Gas market 
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მიწოდების უსაფრთხოება. ამ პაკეტმა დააწესა ახალი წესები და რეჟიმები და უფრო 

მეტი პასუხისმგებლობა დააკისრა მარეგულირებელ მხარეებს.  

 პაკეტი არჩევანის თავისუფლებას უწესებს წევრებს აირჩიონ ერთ-ერთი ამ სამი 

„განცალკევების“ (unbundling)15 ფუნქციებიდან, რათა მოხდეს მიწოდების და 

პროდუქციის აქტივობების  განცალკევება ელექტროენერგიისა და გაზის 

სფეროში.„განცალკევების“ პროცესი ეხება ვერტიკალურად ინტეგრირებული 

კომპანიების საქმიანობას. ვერტიკალურად ინტეგრირებული სისტემა თავის მხრივ, 

წარმოადგენს ისეთ მდგომარეობას, რომლის დროსაც კომპანია განავრცობს საკუთარ 

ბიზნესს იგივე პროდუქციის ხაზში, ოღონდ მის სხვადასხვა სფეროში. 

ვერტიკალურად ინტეგრირებული სისტემის დროს მეწარმე ფლობს მის წარმოებასაც 

და დისტრიბუციასაც.  

1. სრული მფლობელობისგან გათავისუფლება: გადამცემი ქსელის მფლობელი და 

გადაცემის სისტემის ოპერატორი არ უნდა იყოს ვერტიკალურად 

ინტეგრირებული კომპანიის ნაწილი. ვერტიკალურად ინტეგრირებულმა 

კომპანიებმა უნდა გაყიდონ თავიანთი ელექტროენერგიის გამანაწილებლები 

და შექმნან ცალკეული გადაცემის სისტემის ოპერატორები. 

2. დამოუკიდებელი სისტემის ოპერატორი (ISO):ამ შემთხვევაში ენერგო კომპანია 

ტოვებს თავის მფლობელობაში გადამცემ ქსელებს, მაგრამ ვალდებულებას 

იღებს სხვადასხვა მენეჯმენტს დაუქვემდებაროს ოპერაციის ცალკეული 

ობიექტები. 

3. დამოუკიდებელი გადამცემი ოპერატორი (ITO): ამ შემთხვევაშიც ენერგო 

კომპანია ინარჩუნებს მმართველობას წარმოების სხვადასხვა დონეებზე 

სუბსიდირებული კომპანიების (განსხვავებული იურიდიულ პირის) შექმნით 

და მათზე მკაცრი კონტროლის დამყარებით.  

ამ ერთიანი ბაზრის წევრობა ქვეყანას ავალდებულებს გარკვეული სახის 

ურთიერთობები ჰქონდეს მესამე ქვეყანასთან. კერძონდ კი ევროკავშირისს შიდა 

                                                           
15პროცესი, რომელიც ეხება ვერტიკალურად ინტეგრრირებული კომპანიების საქმიანობას,რომლის 

მიხედვითაც დიდი კომპანია, რომელიც ფლობს  ბიზნესის სხვადასხვა ხაზს, ინარჩუნებს მხოლოდ 

ძირითად ბიზნესს და ყიდის დარჩენილ აქტივობებს/პროდუცტს/მომსახურების ხაზს/შვილობილ 

კომპანიებს. პროცესის მიზანია მონოპოლისტური ქმედებებისგან თავის დაცვა და კოპანიის ეფექტური 

მუშაობის უზრუნველყოფა 
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ენერგო ბაზრის შესვლის უფლება არ ექნება იმ მესამე ქვეყნის კომპანიას, რომელიც არ 

აკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს. 

თუმცა აღსანიშნია, რომ მესამე ენერგო პაკეტი გარკვეულ გამარტივებებს 

სთავაზობს ახალ წევრ ქვეყნებს, რომელთაც საკმარისად განვითარებული გაზისა და 

ელექტროენერგიის ინფრასტრუქტურა არ აქვთ. გამონაკლისები შეიძლება შეეხოს 

მესამე ქვეყნის წვდომის წესს და განცალკევების წესს, თუკი მისი საწყისი პირობები 

ინვესტიციის განხორციელებას ხელს უშლის. თუმცა მნიშვნელოვანი, რომ 

კონკურენციის  პირობების დარღვევა არ მოხდეს. 

მფლობელობის მეთოდების განცალკევება გადამცემი სისტემის მიერ არ არის 

დაკონკრეტებული გამანაწილებელი სისტემისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორები შესაძლოა იყვნენ ვერტიკალურად 

ინტეგრირებული კომპანიის ნაწილი, თუ უზრუნველყოფილი იქნება შემდეგი 

გარემოება- მათი ანგარიშები იქნება განცალკევებული და მოახდენენ 

საკანონმდებლო დონეზე დაშორებასაც. 16 

შეჯამების სახით, მესამე ენერგეტიკულიპაკეტი მოიცავს შემდეგს: 17 

 ელექტროენერგიის დირექტივას 2009/72/EC 

 ბუნებრივი აირის დირექტივას 2009/73/EC 

 რეგულაცია 713/2009 

 რეგულაცია 714/2009 

 რეგულაცია 715/2009  

მესამე ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნები მოიცავს: 

o რეგულირებადი კომპანიების ქონებრივ გამოყოფას (unbundling); 

o ენერგიით საზღვართშორისი ვაჭრობის ხელშეწყობას; 

                                                           
16LiberalisationoftheElectricityIndustryintheEuropeanUnion, RafaelMerino, January,2013  
17Summaries of EU legislation, Security of supply of electricity, Accessed 05/12/2014, Available from 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27016_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27016_en.htm


 

16 
 

o დამოუკიდებელი ეროვნული ენერგეტიკის მარეგულირებლების 

ეფექტური უნარიანობის ხელშეწყობას; 

o გაზრდილ გამჭირვალობას ქსელების ოპერატორებსა და 

მიმწოდებლების აქტოვებებში. 

 

3. საქართველოს ენერგეტიკის ძირითადი მახასიათებლები 

 

საქართველოს, მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შეუძლია 

მნიშვნელოვანი სტრატეგიული როლის ითამაშოს, როგორც ენერგო რესურსების 

სატრანზიტო კორიდორის კუთხით. რაც თავის მხრივ, მას მიანიჭებს წვდომას უფასო 

ენერგიაზე (ენერგია მიღებული ტრანზიტის სანაცვლოდ) და ტრანზიტში მიღებული 

საზღეურით. 

 სატრანზიტო პოტენციალთან ერთად საქართველოს აქვს ფართო ჰიდრო 

რესურსების წარმოების პოტენციალი. ქვეყნის მთლიანი ფართის გათვალისწინებით 

საქართველო ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალით (მდინარეები, ტბები, 

წყალსაცავები, მყინვარები, მიწისქვეშა წყლები, ჭაობები) ერთ-ერთი ლიდერია.18 

საქართველო ენერგო მოხმარების მხოლოდ 30-35% აწარმოებს.  სწორედ ამიტომ, 

ენერგო უსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი რჩება ქვეყნისათვის. 

საქართველოს მთავრობა მიზნად ისახავსენერგო რესურსების იმპორტთან 

დაკავშირებული რისკებისშემცირებას, ამას კი იგი ენერგო რესურსებისა და ენერგო 

მიწოდების დივერსიფიკაციით გეგმავს.  

საქართველოში ფუნქციონირებს ელექტროენერგიის გადაცემის სამი 

ლიცენზიანტი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე) და სს 

„საქრუსენერგო“ და შპს. „ენერგოტრანსი“. სს „საქართველოს სახელმწიფო 

                                                           
18საქარველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ელექტროენერგია, ოსტორია, Accessed 12/12/2014,Available 
here http://www.energy.gov.ge/energy.php?id_pages=54&lang=geo 
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ელექტროსისტემა“ არის სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი სააქციო საზოგადოება, 

რომელიც ჩამოყალიბდა 2002 წელს შპს „ელექტროდისპეჩერიზაციისა“ და სს“ 

ელექტროგადაცემის“ შერწყმის შედეგად. დღესდღეობით, სსე არის პასუხისმგებელი 

ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გადაცემაზე (ტრანსპორტირებასა და 

ტრანზიტზე), და წარმოადგენს დისპეჩერიზაციის ერთადერთ ლიცენზიანტს.  

2014 წელს საქართველოს ჰიდრო სფეროში აღსანიშნავი ცვლილებები მოხდა. 

დასრულდა მნიშვნელოვანი პროექტები,როგორებიცაა ლარსის (19 მგვტ.), 

ახმეტაჰესის (9.4 მგვტ.), და არაგვის (8 მგვტ.) ჰესების მშენებლობის 19. სულ 2013-2014  

წლებში შვიდი ჰესი ამოქმედდა: შილდაჰესი, ბახვი 3 ჰესი, ლარსიჰესი, ახმეტაჰესი, 

ყაზბეგიჰესი, არაგვიჰესი და ნაბეღლავიჰესი. მათი საერთო სიმძლავრე კი 

მთლიანობაში 149.9 მეგავატია. 20 

რაც შეეხება ენერგიის მოხმარება-მიწოდების ბალანსს, 2013 წლის მესამე 

მეოთხედთან შედარებით, 2014 წელს ელექტროენერგიის წარმოება გაიზარდა 8%-ით 

(მიაღწია 2,604 მლნ. კილოვატ/საათი). 2014 წლის ივლისის თვეში კი 

ელექტროენერგიის თვიურმა წარმოებამ მიაღწია მის ისტორიულ მაქსიმუმს 1,048 

მლნ. კილოვატ/საათს, რომელიც ძირითადად წარმოებული იქნა 

ჰიდროელექტროსადგურებიდან.21 

                                                           
19Quarterly Energy Review –Q3, 2014, ISET, Tbilisi, Georgia  
20საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ინვესტორის გვერდი, მიმდინარე მშენებლობები, Accessed 

20/12/2014,Available from http://www.energy.gov.ge/investor.php?id_pages=18&lang=geo 
21ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერატორი (ესკო), 2014 წლის საქართველოს ენერგობალანსი  
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მეორეს მხრივ საქართველო რჩება ელექტროენერგიის იმპორტიორად 

ზამთრის თვეების განმავლობაში. განსხვავება მოთხოვნასა და ადგილობრივ 

წარმოებას შორის გადაფარულია იმპორტის საშუალებით. ელექტროენერგიის 

მოხმარება თბილისში (თელასის დაფარვის არეალი) გაიზარდა16%-ით 2014 წლის 

ბოლო მეოთხედში. კახეთში კი (კახეთის ენერგო გამანაწილებელის დაფარვის 

არეალი) 14%-ით 2014 წლის მესამე მეოთხედში. რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს, 

(ენერგო პროს დაფარვის არეალი), ელექტროენერგიის მოხმარებამ მესამე მეოთხედში 

8%-ით მოიმატა.  
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ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2014 წლის 

მესამე ნახევარში, თუმცა მკვეთრად გამოხატული სეზონურო ფაქტორებისა და  

ელექტროენერგიის გადაცემის შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, საქართველო 

ჯერჯერობით ვერ ახერხებს სანდო მიმწოდებელი ქვეყნის სტატუსის მოპოვებას 

ბაზარზე. მესამე მეოთხედში საქართველოს ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი 

თურქეთში იქნა ექსპორტირებული, მაშინ როდესაც 2014 წლის მეორე მეოთხედში 

ექსპორტი დაკავშრებული იყო რუსეთთან და სომხეთთან.  
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 გაუმჯობესებული რეგულაციები ელექტროენერგიით სასაზღვრო ვაჭრობაზე 

და გენერაციის დამატებითი შესაძლებლობების წარმოქმნა წაახალისებს 

ელექტროენერგიით ვაჭრობას რეგიონის დონეზე.  

2013 წელთან შედარებით, 2014 წლის მეორე მეოთხედში ელექტროენერგიის 

გენერაციამ მიაღწია მის მაქსიმუმს 2,648 მლნ კილოვატ საათს. ამასთან, 2014 წლის 

მესამე მეოთხედში მოხმარებამ იმატა მნიშვნელოვნად, 6 %-ით (2,453 მლნ. კილოვატ 

საათი). რაც შეეხება ვაჭრობას, ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტი გაიზარდა 2014 

წლის მესამე მეოთხედში.22 

იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ გვაქვს მზარდი მოთხოვნა და ამასთან ერთად 

არ გაგვაჩნია გაზის, ნავთობისა და ქვანახშირის რეზერვი, გრძელვადიანი 

ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

საქართველოსთვის.  

ძლიერი ინდუსტრიული ბაზის არარსებობის ფონზე, საცხოვრებლები და 

გამანაწილებელი სექტორი საქართველოს ენერგიის მთავარი მომხმარებლებია. 

სწორედ ეს არის მიზეზი საქართველოს ენერგო მოხმარების მკვეთრად გამოხატული 

სეზონურობის, განსაკუთრებით კი გაზის სექტორში. 2014 წლის მესამე მეოთხედში 

საქართველომ მოახდინა 335 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის იმპორტი 

                                                           
22QuarterlyEnergyReview –Q3, 2014, ISET, Tbilisi, Georgia.,p.5 
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(13 %-ით გაზრდილი). საქართველო გაზის იმპორტს ახდენს აზერბაიჯანიდან, 

რუსეთიდან და მხოლო მცირე ნაწილ სომხეთიდან.  

რაც შეეხება ნავთობ პორდუქტებს, ბენზინი და დიზელი წარმოადგენს 

საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის პირველად ენერგო წყაროებს.23თუმცა, 

საქართველოში მანქანის მფლობელები  ეძებენ შედარებით იაფ ალტერნატივას და 

ცვლიან შედარებით ძვირადღირებულ ბენზინს შეკუმშული ბუნებრივი აირით 

(CompressedNaturalGas, CNG). 2014 წლის პირველ მეოთხედებში საქართველომ 

მოახდინა 77,625  და 94,208 ტონა ბენზინის იმპორტი. რაც შეეხება დიზელის საწვავს, 

მოხდა შესაბამისად 99,458 და 113,437  ტონის იმპორტი.  

 

3.1 საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის განვითარება 

 

2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა დადგენილება N3249 

„საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებების თაობაზე“. ელექტროენერგეტიკულ სექტორში მიღებული 

სახელმწიფო პოლიტიკის თანახმად ბაზრის ლიბერალიზაციის მიზნით გაწერილია 

კონკურენტული (საბითუმო) ბაზრის კონკრეტული გეგმა, რომელიც მოიცავს 

ლიბერალიზაციის კონკრეტულ ეტაპებს. აღნიშნულის მიხედვით, ხორციელდება 

კონკურენტულ ბაზარზე მომხმარებლის ეტაპობრივი დაშვება. კერძოდ, 

ელექტროენერგიის მყიდველს უფლება აქვს, ელექტროენერგია შეისყიდოს 

ელექტროენერგიის ნებისმიერი გამყიდველისგან, თუ წლიური მოხმარება შეადგენს: 

2013-2015 წწ. არანაკლებ 3 მლნ კვტ. სთ, 2016-2017 წწ.- არანაკლებ 1 მლნ კვტ.სთ, 2017 

წ-1 კვტ.სთ. 24 

დადგენილების მიხედვით ელექტროენერგიის ბაზარი სრულად უნდა 

გაიხსნას 2017 წლისთვის. ეს გულისხმობს  მესამე მხარის მიერ ელექტროენერგიის 

                                                           
23Ibid.,p.8 
24GeorgianEnergyDevelopmentFundGEDF, ენერგო სექტორის მიმოხილვა, ენერგეტიკული პოლიტიკა  
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გადამცემ და გამანაწილებელ ქსელებზე ხელმისაწვდომობის ზღვარის  ეტაპობრივად 

შემცირდებას 2017 წლამდე და საბოლოოდ  1 კვტ.-მდე დაყვანას. 2012 წლის 

დასაწყისში საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ მიიღო საქართველოს 

ელექტრო ბაზრის მოდელი 2015 (GeorgianElectriityMarketModel- GEMM 2015) და 

ელექტროენერგიით ვაჭრობის მექანიზმი (Energy Trading Mechanism- ETM), როგორც 

ძირითადი სტრატეგიული დოკუმენტები. (ETM) -ის საქართველოს 

ელექტროენერგიის სისტემაზე შესაძლო გავლენის რეპორტი  გვთავაზობს 

რაოდენობრივ და თვისობრივ ანალიზს GEMM 2015-ის და ETM-ის გრძელვადიან 

ხარჯებსა და სარგებლიანობაზე. რეპორტზე დაყრდნობით, (ETM)- ის 

განხორციელების შემთხვევაში საქართველოსთვის საერთო სარგებელი შეადგენს 50 

მილიონ დოლარს ყოველ წელს (იმ შემთხვევაში, თუ ესკალაციური განაკვეთი და 

საექსპორტო ფასი არის ნული). იმ შემთხვევაში, თუ საექსპორტო ფასის ესკალაციური 

განაკვეთი არის 4%, საერთო სარგებელი (მათ შორის თუ შევა ექსპორტი) იზრდება 

თითქმის ორჯერ. მეორეს მხრივ (ETM)-ის განხორციელება დაწევს საერთო სისტემურ 

ხარჯს 10% მდე, რამაც შესაძლოა მიგვიყვანოს ელექტროენერგიის ფასის კლებამდე.  

2014 წლის ივნისში, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს სოციო-

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (საქართველო 2020). სტრატეგიაში დიდი 

როლი უჭირავს ენერგო სექტორის განვითარებას. 

 

4. ელექტრო ენერგეტიკული სექტორი 

 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ  სექტორში ხარვეზებისა  და მესამე 

ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნების შეფასება ეფუძნება ევროკავშირის შემდეგ 

მონაპოვარს: დირექტივა 2009/72/EC, და რეგულაცია  (EC) 714/2009, რომელიც 

მოიცავს ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობისთვის ქსელზე 

ხელმისაწვდომობის პირობებს.  
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საქართველოს ელექტროენერეტიკული სექტორი ეყრდნობა 2009/72/EC 

დირექტივას, რომელიც მოიცავს საერთო წესებს ელექტროენერგიის შიდა 

ბაზრისთვის. უკანასკნელი წლების მანძილზე საქართველომ ელექტროენერგიის 

სექტორის დერეგულაციის პროცესი გაიარა. სახელმწიფოს მიერ კუთვნილი 

ელექტროენერგიის კომპანიები გადანაწილდა წარმოების, მიწოდებისა და 

დისტრიბუციის კომპანიებში, სადაც წარმოებისა და დისტრიბუციის სექტორი კერძო 

საკუთრებაშია. მაშინ, როდესაც ამ კუთხით ევროკავშირის რამდენიმე მოთხოვნა 

შესაბამისომაში მოდის, მაინც რჩება ბევრი პრობლემა, რომელიც როგორც 

საკანონმდებლო  რეგულაციის კუთხით, ასევე ბაზრის სტრუქტურის  

ტრანსფორმაციით უნდა გადაწყდეს.  

 

4.1 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია 

ელექტროენერგიის ბაზარი მოიცავს შემდეგ პროცესებს: გენერაცია, გადაცემა, 

დისტრიბუცია. გენერაციას ემსახურება ელექტროსადგურები; 

თბოელექტროსადგურები, ჰიდროელექტროსადგურები. გადაცემა მოიცავს მაღალი 

ძაბვის გადამცემ ხაზებს, რომელსაც მართავს   სს სახელმწიფო ელექტრო სისტემა 

(GSE).   

რაც შეეხება დისტრიბუციას და დასახლებებში სადისტრიბუციო ხაზების 

გაყვანას,  ბაზარზე არისსს „თელასი“ (რომელიც ამარაგებს თბილისს), სს „კახეთის 

ენერგოდისტრიბუცია“  და სს „ენერგო-პრო ჯორჯია . სს „თელასი“ და სს „კახეთის 

ენერგოდისტრიბუცია“ფლობენ მხოლოდ სადისტრიბუციო ხაზებს და 

ქვესადგურებს, თუმცა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ ზოგიერთ გადამცემ ხაზსაც ფლობს. 

საქართველოს ამჟამინდელი კანონმდებლობით, ელექტროენერგიის ბაზრის ეს 

სისტემა არ არის დარღვევა. თუმცა, ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებებით, 

ეს სურათი ბაზრის ლიბერალიზაციის კუთხით დაუშვებელია; კერძოდ, ისრომ ერთი 
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კომპანია ფლობდეს როგორც გადამცემ, ასევე სადისტრიბუციო ხაზებსაც. ამასთან, 

ენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაციის პრინციპებს ეწინააღმდეგება ის ფაქტორი, 

რომსს „ენერგო-პრო ჯორჯია“  და სს „თელასი“სადისტრიბუციო ხაზების და 

ქვესადგურების ფლობასთან ერთად ფლობენ გენერაციის ობიექტებსაც (მაგ: 

ჰიდროელექტროსადგურებს). 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორი წარმოადგენს 

ვერტიკალურად მონოპოლიზირებული ბაზრის მოდელს, რაც 2017 წლისთვის უნდა 

შეიცვალოს და მომხმარებელს უნდა გაუჩნდეს მიმწოდებლებს შორის არჩევანის 

თავისუფება. 

 

4.2 ელექტროენერგეტიკული სექტორის მარეგულირებელი დირექტივებები 

დირექტივა 2009/72/EC გულისხმობს საერთო წესებს შიდა 

ელექტროენერგეტიუკული ბაზრისთვის და დირექტივა N2003/54/EC -ის 

ძალადაკარგულად გამოცხადებას. რეგულაცია (EC) N714/2009 მოიცავს 

ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის პირობებს და (EC) N1228/2003 

რეგულაციის გაუქმებას. დირექტივა N2005/89/EC გულისხმობს ელექტროენერგიის 

მიწოდების უსაფრთხოებას და ინფრასტრუქტურული ინვესტიციებს. დირექტივა  

N2008/92/EC მოიცავს პროცედურებს, რომელიც უფრო გამჭირვალეს გახდის 

ტარიფებს ბუნებრივ გაზსა და ელექტროენერგიაზე. 

ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნა საქართველოს კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციისთვის არის მონოპოლისტური აქტივობებისგან გათავისუფლების 

პროცესი. ელექტროენერგეტიკული დირექტივების მიხედვით, ეფექტური 

გათავისუფლების არარსებობის შემთხვევაში ბაზრის მონაწილეებს შორის 

კონკურენციის შესაძლებლობა ჩნდება. დღესდღეობით კი აღნიშნული მოთხოვნები 

საქართველოში არ არის დაკმაყოფილებული. 
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2009/72/EC დირექტივის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნაა მესამე 

მხარის დაშვების ხელმისაწვდომობა და ბაზრის გახსნა . „ელექტროენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის 461-ე მუხლის თანახმად, 

ელექტროენერგიის განაწილების ან/და გადაცემის ლიცენზიატი ვალდებულია 

კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფის საფასურად თავის ქსელში გაუტაროს 

ელექტროენერგია იმ პირებს, რომლებსაც უფლება აქვს, ელექტროენერგია გაყიდონ 

უშუალოდ ელექტროენერგიის მომხმარებლებზე. „ელექტროენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონი ანალოგიურ ვალდებულებას 

უწესებს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ან/და განაწილების ლიცენზიატებს. 

ბაზრის გახსნილობის (მესამე მხარის დაშვება) ინდექსი ძალიან დაბალია 

საქართველოში. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი) მონაცემების მიხედვით, 2013 წელს 

ბაზრის გახსნილობა 19% შეადგებდა, რაც გეგმით გათვალისწინებულს ჩამოუვარდება.  

 

გრაფაN1. ბაზრის გახსნილობის დაგეგმილი და რეალური მაჩვენებლები 25 

 

 

                                                           
25Possible Challenges of Harmonization of Georgian Legislation with the Acquis Communautaire of the 

European Union in Energy Sector, Sumbadze,N, Narmania G, Konrad Adenauer Stiftung, p. 14, 
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5. ბუნებრივი აირის სექტორი 

 

ბუნებრივი აირი ყველაზე აქტიურად მოხმარებადი ენერგო წყაროა 

საქართველოში. 2012 წელს ბუნებრივმა გაზმა შეადგინა საქართველოს მთლიანი 

პირველადი ენერგიისმიწოდების 43%. ბუნებრივი აირი საქართველოში გამოიყენება 

ელექტროენერგიის საწარმოებლად, განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში. თუმცა, 

საქართველოს არ გააჩნია ნავთობისა და გაზის რეზერვები და ახდენს ენერგო 

მოხმარების 2/3 იმპორტს, რათა დააკმაყოფილოს ადგილობრივი ენერგო მოთხოვნა. 

ამჟამადსაქართველო ახდენს აზერბაიჯანიდან (90%) და რუსეთიდან (10%) გაზის 

იმპორტს26. გაზის იმპორტზე სრული დამოკიდებულება და ასევე მომწოდებელთა 

სიმცირე, ხელს უშლის კონკურენტუნარიანი გაზის ბაზრის განვითარებას 

საქართველოში.  

დირექტივა 2009/73/EC  განმარტავს, რომ ბუნებრივი აირი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია გაერთიანების ქვეყნებისთვის. „ენერგეტიკულმა გაერთიანებმ“ 

მხედველობაში უნდა მიიღოს ბაზრის მახასიათებლები; როგორიცაა მომწოდებლების 

სიმცირით გამოწვეული სტრუქტურის მოუქნელობა, გრძელვადიანი კონტრაქტების 

არსებობა.  

რაც შეეხება გაზის სექტორს, საბითუმო ფასთან მიმართებაში,  საბითუმო 

მომხამრებელზე გაზმომარაგება გაყოფილია ორ ნაწილად- განაწილებისა  და 

მოწოდების საქმიანობად, სადაც განაწილების ლიცენზიატი უზრუნველყოფს 

გამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციასა და ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას 

განაწილების ქსელის მეშვეობით, ხოლო მომწოდებელი ბუნებრივი აირის ყიდვა-

გაყიდვას მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. 

დღეისთვის მოწოდების საქმიანობა დარეგულირებულია და ბუნებრივი გაზით 

ვაჭრობა შეზღუდვის გარეშე მიმდინარეობს, სადაც ნებისმიერ პირს შეუძლია ივაჭროს 

ბუნებრივი აირით. შესაბამისად, საბითუმო ბაზარზე ბუნებრივი აირის ფასს 

                                                           
26ესკო, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი, ელექტროენერგია, ელექტროენერგიით ვაჭრობა 
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განსაზღვრავს თავისუფალი ბაზრის პრინციპები. მეორეს მხრივ, საცალო ბაზარზე 

საცალო მოხმარებისთვის დგინდება ზღვრული ტარიფები. ასევე აღსანიშნია, რომ 

პრაქტიკულად საქართველოს ბუნებრივი აირის ბაზარი არის „იზოლირებული“, 

რადგან უმეტესწილად გეოგრაფიულად მარაგდება (დაახლოებით  90%) 

აზერბაიჯანიდან. 27 

საქართველოს გაზის სექტორის მთავარი გამოწვევა არის მონოპოლისტური 

მოქმედებებისგან გათავისუფლება (გადაცემა და დისტრიბუცია) და 

კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნა (მიწოდება და წარმოება). ამჟამად, SOCAR და 

მისი შვილობილი კომპანიები სრულად ფლობენ საქართველოს მიმწოდებელ 

კომპანიებს, ასევე გამანაწილებელ ქსელებსა და საცალო გაყიდვების აქტივობების 

დიდ ნაწილს. ეს ქმნის ვერტიკალურად ინტეგრირებულ ბაზარს, რომელიც 

მონოპოლისტური მმართველობით ხასიათდება და შესაბამისად, ზღუდავს 

კონკურენციას ბაზარზე.  

საკანონმდებლო დონეზე კონკურენციას უზრუნველყოფს კანონმდებლობა 

კონკურენციაზე28,  თავი IV. მისი მიზანია ანტიმონოპოლისტური საქმიანობისგან 

თავის დაცვა: კარტელური შეთანხმებები, დომინანტური პოზიციით სარგებლობა და 

სახელმწიფო დახმარების არასწორად გამოყენება. საქართველო ბუნებრივი აირის 

სექტორში მომწოდებლების სიმცირით გამოირჩევა და მას „იზოლირებული“ ბაზარი 

აზასიათებს. იზოლირებული ბაზარი  გულისხმობს ერთ ან რამდენიმე 

მომწოდებლის არსებობას. საქართველოს, ამ შემთხვევაში, შეუძლია იმის 

დემონსტრირება, რომ მონოპოლიზმი ბუნებრივი აირის სექტორში არის არა როგორც 

რეგულირებული საქმიანობა, არამედ როგორც დე-ფაქტო მონოპოლია29. 

საქართველოს ამ მხრივ გამონაკლისების მოთხოვნის საშუალება ეძლევა. 

                                                           
27 Development of the Georgian Electricity and Gas Markets in Line with the EU Energy Policy, GEPLAC, V. 
Jankauskas, T. Gochitashvili, G.Abulashvili, 2008  
28Implemented the Articles 81, 82, 86, and 87 of the Treaty establishing the European Community 

29M. Valishvili, personal interview, 12/19/2014, Tbilisi, Georgia  
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დისტრიბუციის სისტემის ოპერატორების განცალკევება საცალო გაყიდვების 

აქტივობისგან ცალკე პრობლემას წარმოადგენს. თითქმის ყველა გამანაწილებელი 

სისტემის ოპერატორი (გსო) საქართველოში ასევე წარმოადგენს საცალო 

მიმწოდებელსაც. აღნიშნულ პრობლემაზე ევროკავშირის დირექტივაშიცა საუბარია. 

აღნიშნულია რომ  სადაც განაწილებისსისტემის ოპერატორი არის ვერტიკალურად 

იტეგრირებული სისტემის ნაწილი, ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი სულ მცირე 

იურიდიული ფორმით. დირექტივადან გამომდინარე, გსო-ები ლეგალურად მაინც 

უნდა იყვნენ განცალკევებულნი მიწოდებასთან დაკავშირებულიაქტივობებისგან.  

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

განმარტავს  მიწოდებას და დისტრიბუციას ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და 

ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ევროკავშირის მოთხოვნებთან ახლოს დგას. თუმცა, 

გამანაწილებისლიცენზიატი ამავდროულად შეიძლება იყოს მიმწოდებელიც. 30 

გამჭვირვალობა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოს 

ბუნებრივი აირის ბაზრისთვის. ამჟამად, გამჭვირვალობის დონე ბაზარზე 

არადამაკმაყოფილებელ დონეზეა, რომელიც უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს 

მიმწოდებლებს, რაც, თავის მხრივ, გამოწვეულია ასიმეტრიული ინფორმაციის 

ეკონომიკური პარადიგმით. ამის კარგი მაგალითია ის, რომ გრძელვადიანი 

კონტრაქტი სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიასა და SOCAR-ს შორის 

კონფიდენციალურია ბაზრის სხვა მოთამაშეებისთვის. აქედან გამომდინარე, 

უპირველესი ნაბიჯი ბუნებრივი აირის ბაზრის რესტრუქტურიზაციისთვის არის 

გამჭირვალე ბაზრის ჩამოყალიბება და მომხმარებლებისთვის საშუალების მიცემა 

აირჩიონ უფრო ეფექტური მომწოდებლები.  

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების მიხედვით, 

სასურველია ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი  გადამცემი სისტემის ოპერატორი 

(TSO)საქართველოს გაზის სექტორისთვის.შპს „საქართველოს გაზის 

                                                           
 



 

29 
 

ტრანსპორტირების კომპანია“31 ამჟამად ფუნქციონირებს როგორც დამოუკიდებელი 

გადამცემი ქსელი, თუმცა ის არ ფლობს მილსადენის ქსელს და ინვესტიციებისა და 

ქსელის განვითარებისთვის, კომპანია დამოკიდებულია „საქართველოს ნავთობისა 

გაზის კორპორაციის“მითითებებზე. სწორედ ამიტომ, საქართველოს გაზის 

ტრანსპორტირების კომპანიის ფუნქციები უნდა გაიზარდოს და გახდეს უფრო 

დამოუკიდებელი საქართველოს ნავთობისა გაზის კორპორაციისგან. ეს თავის 

მხრივ.... საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას უნდა ჰქონდეს იმის 

ძალაუფლება დამოუკიდებლად დაგეგმოს ქსელის განვითარება და წარუდგინოს ის 

საქართველოს ნავთობისა გაზის კორპორაციას, როგორც ეს განმარტებულია 

დირექტივაში 2009/73/EC:  

მომხმარებელთა დაკმაყოფილება ჯანსაღი გაზის სექტორის ერთ-ერთი 

ინდიკატორია. მომხმარებლების ჩართულობა ბაზრის ფუნქციონირებაში 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ბაზრის წარმატებულად ფუნქციონირებისთვის. 

ბუნებრივი აირის დირექტივის მიხედვით, ეროვნული მარეგულირებლები უნდა 

აგროვებდნენ მონაცემებს მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე. მომხმარებელთა უფლება 

აირჩიონ მომწოდებელი 2009/73/EC დირექტივას ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. 

საქართველოს კანონმდებლომა არ ხასიათდება მომხმარებელზე ორიენტირებული 

მიდგომით.  

როგორც უკვე განვმარტეთ, საქართველოს კანონმდებლობით განაწილების 

ლიცენზიატი და მიმწოდებელი განცალკევებულია  ბუნებრივი გაზის ბაზარზე.  რაც 

შეეხება ელექტროენერგეტიკულ სექტორს, განაწილების ლიცენზიატი 

იმავდროულად არის მიმწოდებელი. მიმწოდებლის ინსტიტუტი დამოუკიდებლად 

არ არსებობს. განაწილების სამივე ლიცენზიატი სს „თელასი, სს“ენერგო-პრო 

ჯორჯია“ და სს „კახეთის ენერგოდსტრიბუცია“ ერთდროულად ახორციელებენ 

                                                           
31საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია მაგისტრალური გაზსადენებით ახორციელებს 

საქართველოს ქალაქების, სოფლების, წარმოება–დაწესებულებების და მსხვილი სამეურნეო 

ორგანიზაციების ბუნებრივი გაზით მომარაგებას და გაზის ტრანზიტს სომხეთში.  
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განაწილებისა და მიწოდების საქმიანობას და ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის 

მხოლოდ განაწილების ლიცენზიას ფლობენ.  

მაშინ როდესაც, დირექტივა ორიენტირებულია მომწოდებლის არჩევის 

თავისუფლებაზე, ის ყურადღებას უთმობს ასევე მოწყვლად მომხმარებლებსაც. 

თუმცა, დირექტივა არ განმარტავს „მოწყვლად მომხმარებელს“  უფრო დეტალურად. 

თითოეულ წევრ ქვეყანას გააჩნია ამ ტერმინის საკუთარი განმარტება. მოწყვლადი 

მომხმარებლების საკითხი   უფრო დეტალურად განხილული იქნება შემდგომ თავში.  

 

6. ტარიფები ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირზე 

 

ეკონომიკური რეგულაციების დაწესება მონოპოლისტური აქტივობებისგან 

თავის არიდების საჭიროებებით არის გამოწვეული, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის 

კონკურენციას ბაზარზე და ლახავს მომხმარებლების ინტერესებს. ბუნებრივი აირისა 

და ელექტროენერგიის მიწოდებისა და დისტრიბუციის ქსელები  განიხილება 

როგორც ბუნებრივი მონოპოლიები. იმ შემთხვევაში, როდესაც ბაზარზე  მხოლოდ 

ერთი კომპანია მოქმედებს, ის სარგებლობს მონოპოლისტური მდგომარეობით და 

ახდენს მოგების მაქსიმიზაციას. თუმცა, კომპანია ვერ მოახერხებს დამოუკიდებლად 

აირჩიოს ფასი, რადგანაც კომპანია მხოლოდ იმ ფასის შეთავაზებას შეძლებს, რაც 

ბაზრისთვის და მომხმარებლებისთვის იქნება მისაღები. საზოგადოდ, ეფექტური 

კონკურენციის არსებობის შემთხვევაში, რეგულაციის საჭიროება არ არსებობს. 

თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენციის შექმნა შეუძლებელია (ბუნებრივი 

მონოპოლიების დროს), ეკონომიკური რეგულაციები გვევლინება დომინანტური 

კომპანიის მონოპოლისტური ქმედებებისგან თავის არიდების საუკეთესო 
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საშუალებად32. ამჟამად, საქართველოს ენერგო სექტორში გადაცემისა და განაწილების 

სექტორში ბუნებრივი მონოპოლიის მდგომარობა გვაქვს.  

 

6.1 ფასების რეგულირების პრაქტიკა ევროკავშირის ფარგლებში 

 

იმისთვის, რომ მოხდეს ქსელის ინფრასტრუქტურის რეგულირება, ევროპული 

მარეგულირებლები ირჩევენ შემდეგ მეთოდოლოგიას: სატარიფო რეგულირებას 

მოგების ნორმის მიხედვით(„Rate-of-returnRegulation”)ანსატარიფო რეგულირებას 

ფასის ზედა ზღვრის მიხედვით  („PriceCapRegulation”). “Rate-of-returnRegulation“ 

ფასების დაწესების ისეთი ფორმაა, როდესაც მთავრობები განსაზღვრავენ 

სამართლიან ფასს, რომლითაც სარგებლობა მონოპოლისტებისთვისაც არის 

შესაძლებელი. რეგულირების ეს ფორმა მიზნად ისახავს მომხმარებლების დაცვას 

უსამართლოდ მაღალი ფასებისგან, რომლის დაწესება მონოპოლისტს შეუძლია. ამ 

ტიპის რეგულაცია გავრცელებულია ისეთ ქვეყნებშიც, როგორიცაა კანადა, იაპონია 

და შეერთებული შტატები. 33ასეთი რეგულირების შემთხვევაში, დარეგულირებული 

ფასი შეიძლება მოერგოს დინამიკას და შესაბამისად- გაიზარდოს, თუ კომუნალური 

სარგებლიანობა დაბალ კურსს გამოიმუშავებს, ხოლო დაეცემა იმ შემთხვევაში, თუ 

მისი კურსი გაიზრდება.  

“PriceCap Regulation” კი თანდათან უფრო გავრცელებული ხდება მსოფლიოში, 

რადგანაც განიხილება უფრო ეფექტურ მიდგომად კომპანიების ეფექტური მუშაობის 

წასახალისებლად. ამ მიდგომის მიხედვით, დარეგულირებული ფასი ერგება 

ინფლაციის კურსის დინამიკას ყოველ წელს. 

                                                           
32Study on Regulation of Tariss and Quaity of the Gas Distribution, Service in the Energy Community, KEMA 

Consulting GmbH, August, 2010,p.8 
33Price Caps, Rate-of-Return Regulation, and the Cost of Capital, Public Policy for the Private Sector, The 

World Bank Group, No, 87 
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 გაზის მიწოდების ქსელში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მასშტაბით, ფასისა 

და შემოსავლების ზღვრული რეგულაცია არის გავრცელებული. ბუნებრივი აირის 

სექტორისგან განსხვავებით, ელექტროენერგიის სფეროში მოგების ნორმის მიხედვით 

სატარიფო რეგულირება გამოიყენება. 34 

ტარიფების დადგენა ევროპის უმრავლეს ქვეყანაში ხდება ტარიფის 

მეთოდოლოგიის ან მსგავსი დოკუმენტის საშუალებით. საქართველოში ამ პროცესს 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისია  - „სემეკი“წარმართავს. „სემეკმა“ 2014 წლის ზაფხულში ავსტრიის 

მარეგულირებელთან ერთად დაადგინა ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგია 

ელექტროენერგიის სექტორისთვის, ხოლო 2014 წლის 25 დეკემბერს დაამტკიცა 

ბუნებრივი აირის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიაც. ელექტროენერგიის 

ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ 

„სეემკის“№14დადგენილება მოიცავს სამ დანართს; 1) ელექტროენერგიის 

განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია, 

2) ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის, დისპეჩერიზაციის და 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფების 

გაანგარიშების მეთოდოლოგია და 3) სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული 

საწარმოების რეგულირებადი აქტივობების ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები. 

ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის მიზანია „ელექტროენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი აირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად 

ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის 

წესისა და პრინციპების გასაზღვრა. ამ მეთოდოლოგიით ტარიფების გაანგარიშება 

ხდება „დანახარჯები პლუს“ რეგულირების პრინციპის შესაბამისად.  

                                                           
34Study on Regulation of Tariss and Quaity of the Gas Distribution, Service in the Energy Community, KEMA 

Consulting GmbH, August, 2010,p.16 
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6.2 რა პრინციპით დგინდება ელექტროენერგიის ტარიფი? 

 

ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

განაწილების, გატარების, მოხმარების, წარმოების, გადაცემის, დისპეჩერიზაციის, 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფებს.  

 საინტერესოა ვნახოთ როგორი ფასებია საქართველოში საყოფაცხოვრებო და 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 

მონაცემებზე დაყრდნობით, ბოლო 2 წლის მანძილზე ფასები მცირედით შემცირდა 

ელექტროენერგიაზე. 2012 წლის მიწურულს კომპანია „თელასის“ აბონენტებისთვის 1 

კილოვატ-საათზე ელექტროენერგიის საფასური მომხმარებლებისთვის, რომელიც 

101- კვტ ელექტროენერგიას მოიხმარენ განისაზღვრა 9,94 თეთრი, ხოლო 101-301 

კვტ-მდე მომხმარებლებისთვის 12,46 თეთრი. 2013 კვტ-ს ზემოთ მომხმარებელი 

ელექტროენერგიის საფასური არ შემცირებულა და ის განისაზღვრა 17,70 

თეთრით.352013 წელს ელექტროენერგიის ფასების ანალიზი თბილისსა და სხვა 

ქვეყნებს შორის აჩვენებს, რომ 2013 წლის ივლისში სამომხმარებლო ფასი 

ელექტროენერგიაზე მცირედით იყო ძვირი კიევთან შედარებით, ხოლო ბევრად 

ნაკლები სხვა დანარჩენ ქალაქებთან მიმართებაში (კიშინიოვი, 

სტამბოლი,მოსკოვი,რიგა,ვილნიუსი).36რაც შეეხება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, მათაც 

სახელმწიფოს მიერ რეგულირებული ენერგეტიკულისექტორი გააჩნიათ.  

 

                                                           
35საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, მედია ცენტრი, ელექტროენერგიის ტარიფი შემცირდა, 24 

დეკემბერი,2012, Accessed 12/12/2014,Available from 
http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=57 
36Quarterly Energy Review –Q3, 2014, ISET, Tbilisi, Georgia,p.5  

 

http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=57
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რაც შეეხება ფასს ბუნებრივ აირზე, 2012 წლის 1 მარტს მოხდა ტარიფის 10%-

ით (5 თეთრით) შემცირება და შეადგინა 45 თეთრი. 37ბუნებრივი აირის მოხმარების 

ტარიფი განისაზღვრება მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორიის მიერ 

მოხმარებული გაზის ღირებულებით, რომელიც შეიცავს მიწოდების, განაწილების და 

ტრანსპორტირების ტარიფებს ჯამურად. ბუნებრივი აირის შესასყიდ ღირებულებას 

საქართველოს საზღვარზე სწორედ ეს ფასები ემატება.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ რუსეთიდან სომხეთში ტრანსპორტირებული 

გაზის 10% საქართველოს ეკუთვნის, რადანაცამ ბუნებრივი აირის ნაწილი 

საქართველოს ტერიტორიაზე გადის38. ბაქო-თბილისი-ერზრუმის თურქეთში 

(სამხრეთ-კავკასიური მილსადენი) განხორციელებული ტრანზიტის 5%-ს კი 

საქართველო შეღავათიან ფასში $55  ყიდულობს.  

                                                           
37საქართვლოს ენერგეტიკის სამინისტრო, მედია ცენტრი, ბუნებრივ აირზე ტარიფი შემცირდა, 01 

მარტი,2013,Accessed 12/12/2014,Available from 
http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=56 
38ახალი მთავრობის ახალი ტარიფები, ჟურნალი ლიბერალი, Accessed 12/12/2014,Available from 
http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/113107/ 

http://www.energy.gov.ge/show%20news%20mediacenter.php?id=56
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ელექტროენერგიის სფეროში ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად რჩება 

ჰიდროელექტროსადგურების სუბსიდირების თემა, რაც ენერგეტიკულ 

გაერთიანებაში შესვლის პირობებში უნდა გამოირიცხოს. საქართველოში 14 

წარმოების ლიცენზიანტი და 47 მცირე სიმძლავრის ჰესი ფუნქციონირებს. აქედან 

მხოლოდ ენგურჰესი და ვარდნილჰესი იმყოფება სახელმწიფო საკუთრებაში. ამჟამად 

ენგურ ჰესი, რომელზეც საერთო ენერგეტიკული გამომუშავების დაახლოებით 40 % 

მოდის, სუბსუდრებულია. 

 რაც შეეხება ბუნებრივი აირის სექტორს, ვინაიდან კომპანია სოკარი 

წარმოადგენს ერთადერთ მომწოდებელს, გრძელვადიან პერსპექტივაში მან უნდა 

აიღოს პასუხისმგებლობა სამართლიანი ტარიფების დაწესებაზე და განახორციელოს 

მესამე მხარის დაშვება.39 იმის გამო, რომ საქართველოს ბუნებრივი აირის სექტორი 

შეზღუდულია მომწოდებლების სიმწირის გამო, იზოლირებული ბაზრის 

პირობებშიეს არ წარმოადგენს კანონდარღვევას. იმის გამო, რომ საქართველოს არ 

შეუძლია ალტერნატივის შექმნა მიწოდების სეგმენტში, ჩვენს მიერ მსგავსი 

გამონაკლისების და ვალდებულებების აღება იზოლიებული ბაზრის სტატუსის 

ქვეშააშესაძლებელი.  

 ელექტროენერგიის სფეროში კი ენერგეტიკული გაერთიანების მთავარი 

პრინციპის  შესაბამისად ბაზრის გახსნის მოთხოვნა ნიშნავს, რომ გენერაციის 

ობიექტებში, (წარმოების სეგმენტში) სახელმწიფოს ვერ ექნება რეგულირების 

საშუალება და შესაბამისად- რეგულირებული ტარიფები. რაც ნიშნავს, რომ ბაზარზე 

უნდა ხდებოდეს საქონლის ულიმიტო ფასით, ზედა ზღვრის დაწესების (Cap) გარეშე 

შემოსვლა და გაყიდვა. შესაბამისად, ენგურ ჰესის ენერგიის სიიაფე, რომლის ფასი 

ამჟამად 1.18 თეთრია, განსაზღვრავს ელექტროენერგიის ტარიფის სიიაფეს მთელ 

საქართველოში და წარმოადგენს  დარეგულირებული ფასების მაგალითს. 

ენერგეტიკულიგაერთიანების მოთხოვნების გათვალისწინებით კი ბაზარზე 

                                                           
39Mariam Valishvili, personal interview, 12/19/2014, Tbilisi, Georgia  
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მიწოდების სეგმენტში  არ უნდა ხდებოდეს ფასების დადგენა და ბაზარი  თავად 

უნდა აწესებდეს ფასებს,რაც  მოთხოვნა-მიწოდებისა და ფასის გაწონასწორების 

პრინციპებიდან გამომდინარე,  გამოიწვევს ფასების გაზრდას40 დეფიციტის 

შემთხვევაში. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელთან შეხვედრიდან გამოირკვა,  

სავარაუდოდ, ეს იქნება იმპორტის ტოლფასი ფასი.41  სწორედ აღნიშნული 

გარემოებების გათვალისწინებით, ენერგო გაერთიანებაში გაწევრიანება გამოიწვევს 

სამომხმარებლო ფასების აწევას ელექტროენერგიაზე. 

 რაც შეეხება ფასების გაზრდის შესაძლო გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე,  

გენერაციის სეგმენტში ბრუნვის გაზრდის შემთხვევაში, რაც თავისუფალი ბაზრის 

პირობებში შესამჩევად გაიზრდება, მთლიანი შიდა პროდუქტს მშპ-ს შესამჩნევად 

გაზრდის. ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით აღნიშნული მოვლენა ბიუჯეტის 

ზრდაზე დადებით გავლენას მოახდენს, თუმცა გასათვალისწინებელია ფასების 

ზრდის სოციალური ასპექტი, კერძოდ-  ბაზრის სრული გახსნის შემთხვევაში  

ფასების უეცარი აწევა სამიზნე სუბსიდიების შემოღების გარეშე დაუშვებელია.  

 

6.3 მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვის პრაქტიკა ევროპის ენერგოეტიკულ 

გაერთიანებაში 

 

 საინტერესოა ვნახოთ, როგორია მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვის 

პრაქტიკა ენერგეტიკული გაერთიანების  წევრ ქვეყნებში. სამინისტროს 

განცხადებით, სოციალური ასპექტისა და მოსახლეობის შემოსავალზე დარტყმის 

შესამცირებლად აუცილებელია სახლემწიფოს მიერ ბაზრის მოდერნიზებიდან 

მიღებული მოგების გადანაწილება42. ვინაიდან მიზანმიმართული სუბსიდირება 

                                                           
40Mariam Valishvili, personal interview, 12/19/2014, Tbilisi, Georgia  

 
41იმპორტის ფასი საქართველოში  
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სოციალური კეთილდღეობის ნაწილია, ის სოციალური დახმარების პაკეტის ნაწილი 

უნდა გახდეს.  

 ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში ტერმინის-მოწყვლადი 

მომხმარებლის განმარტება არსებობს თერთმეტიდან შვიდ საკანონმდებლო აქტში, 

თუმცა ხუთი ქვეყნის შემთხვევაში ტერმინის განმარტება დაკავშრებულია 

ენერგეტიკულ სექტორთან (ბოსნიაჰერცეგოვინა, სლოვენია, მონტენეგრო, სერბეთი, 

კოსოვო). სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ტერმინის განმარტება ან სხვა სექტორის 

ნაწილია (როგორც მაგალითად ხორვატიაში სოციალური კეთილდღეობის აქტის 

ნაწილი), ან საერთოდ ვერ ვხვდებით მოწყვლადი მომხმარებლის გამოკვეთილ 

განმარტებას43.  

 ის, რომ განმარტება არ არის მიბმული ენერგეტიკის სფეროსთან, არ ნიშნავს 

რომ გაერთიანების წევრ ზოგიერთ ქვეყანაში მოწყვლადი მოსახლეობა არ არის 

დაცული. მაგალითისთვის, მაკედონიაში არ არსებობს მოწყვალდი მომხმარებლის 

განმარტება, მაგრამ მთავრობამ 2011 წელს ძალაში მიიღო სპეციალური პროგრამა 

სუბსიდირებულ ენერგო მოხმარებაზე. პროგრამაში განმარტებულია ბენეფიციართა 

კატეგორია, რომელთაც შეუძლიათ ისარგებლონ სუბსიდიით.  

 იმ შემთხვევაში, როდესაც მოწყვლადი მოსახლეობის განმარტება 

ენერგეტიკულსექტორთან არის ინტეგრირებული, ის ეხება ენერგო მოხმარების 

ყველა ფორმას(ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და გათბობა). კოსოვოში 

კონკრეტულად არის განსაზღვრული ელექტროენერგიის მოხმარება, მაშინ როდესაც 

ის ბუნებრივი აირის სექტორს არ ფარავს.  

 კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც მოხდება მოწყვლადობის სტატუსის 

მინიჭება, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, თუმცა ზოგადად დაკავშირებულია 

შემოსავლის დონესთან და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

                                                           
43Treatment of the vulnerable customers in the Energy Community, Energy Community Regulatory Board 

ECRB,  
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შეფასებასთან (უნარშეზღუდული მოსახლეობა). საქართველოს კანონმდებლობაში არ 

არსებობს მოწყვლადი მომხმარებლის განმარტება და არც სოციალური პაკეტი, 

რომელშიც მოსახლეობაზე ენერგო გაერთიანებით გამოწვეული შედეგების (ფასების 

ზრდის) გავლენა იქნება გათვალისწინებული . 

 ენერგეტიკის სფეროში მოწყვლადიმომხმარებლის დაცვა უნდა მოხდეს 

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მოხმარების გათვალისწინებით. თითქმის 

ყველა ქვეყნის შემთხვევაში, ეკონომიკური დახმარების ღირებულებას ფარავს 

სამთავრობო ფონდი. გამონაკლისია საბერძნეთი და სლოვენია, სადაც აღნიშნული 

ხარჯების დაფარვა ხდება სხვა აქტორების მიერ. ასევე, წევრი ქვეყნების უმრავლეს 

შემთხვევაში მოწყვლადი მოსახლეობის დახმარების სქემა არ არის დამოკიდებული 

სეზონურობაზე.  

 

7. ენერგო ეფექტურობა 

 

ენერგოეფექტურობის სფერო ენერგეტიკულ გაერთიანებაში რეგულირდება 

შემდეგი დირექტივებით: დირექტივა 2012/27/EU ენერგო ეფექტურობაზე, დირექტივა 

2006/32/EU, რომელიც ეხება საბოლოო გამოყენების ენერგოეფექტურობას და ენერგო 

მომსახურებას, ხოლო დირექტივა 2010/31/EU მოიცავს შენობების 

ენერგოეფექტურობას. დირექტივა 2006/32/EU განსაზღვრავს სამიზნე ჯგუფებს, 

ფინანსურ მექანიზმებს და იურიდიულ ჩარჩოს იმისთვის, რათა მოხდეს ბაზრის 

განვითარება ენერგო მომსახურებისთვის, რაც მოიცავს ენერგოეფექტურობის 

ზომების გაძლიერებას. მეორეს მხრივ, დირექტივა 2010/31/EU აყალიბებს 

მეთოდოლოგიის საერთო ჩარჩოს შენობების ენერგოეფექტურობის 

გამოსაანგარიშებლად. ის აწესებს შენობებისთვის ენერგოეფექტურობის მინიმალურ 

კრიტერიუმებს, ამასთან წამოწევს შენობების ენერგო სერთიფიცირების საჭიროებას 
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და ახალისებს ნულოვანი ენერგიის “zero-energy” ტიპის შენობების მშენებლობას. 

საქართველოს კანონმდებლობაში არ გვხვდება რეგულაციები ენერგო ეფექტურობაზე. 

დირექტივა 2012/27/EU ავალდებულებს წევრ ქვეყნებს განავითარონ  ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა ენერგოეფექტურობაზე. სამოქმედო გეგმამ უნდა მოიცვას ის 

ზომები, რაც დაეხმარება გრძელვადიან პერსპექტივაში შენობების განახლებას და 

განმარტავს ეროვნულ დონეზე ენერგოეფექტურობის მიზნებს, ენერგო მოხმარების 

შემცირებას 2020 წლისთვის. აღნიშნულ დირექტივას არ აქვს დამავალდებულებელი 

ხასიათი, თუმცა მოიცავს წევრი სახელმწიფოების მცდელობას რომ 2020 წლისთვის 

ენერგო მოხმარება 20%-ით შემცირდეს.მიზნების გამოთვლისთვის მხედველობაში 

უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებები, რაც პირველად ენერგო მოხმარებაზე 

ახდენენ გავლებას:  

 ეფექტური ენერგო დაზოგვის პოტენციალის შენარჩუნება 

 მშპ-ს ევოლუცია და პროგნოზი 

 ენერგო ექსპორტ-იმპორტის ცვლილებები 

 განახლებადი ენერგიები წყაროების განვითარება, ბირთვული ენერგია, 

ნახშირბადის მოპოვება და შენახვა 

ამჟამად, საქართველოს კანონმდებლობა არ მოიცავს არცერთ რეგულაციას, არც 

ენერგოეფექტურობაზე და არც ეროვნულ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშრებულ 

საკითხებს. ამასთან ერთად, საქართველოში შენობების უმეტესობა საბჭოთა კავშირის 

დროს არის აშენებული და ენერგოეფექტურობის სტანდარტის დაცვის დაბალი 

დონით ხასიათდება. მეორეს მხრივ, უკანასკნელ წლებში სამშენებლო ბუმის დროსაც 

კი არ მომხდარა სტანდარტების შეცვლა. სწორედ ამიტომ, საქართველოს ამ 

დირექტივის მიხედვით ვალდებულება დაეკისრება ჰარმონიზაციაში მოიყვანოს 

საკანონმდებლო ბაზა, რაც გულისხმობს როგორც ენერგოეფექტურობაზე კანონების 

შემოღებას, ასევე ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) განხორციელებასაც.  
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დირექტივა 2012/27/EC-ის მეშვიდე თავი და მეცხრე.  

დირექტივა 2010/31/EU-ის მესამე თავი ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს 

მიიღონ შენობების ენერგოეფექტურობის გამოთვლის მეთოდები. ეს 

მეთოდოლოგიები შესაძლოა ადაპტირებულ იქნას როგორც ნაციონალურ, ასევე 

რეგიონალურ დონეზე და მხედველობაში უნდა მიიღოს ისეთი ელემენტები 

როგორიცაა: : 

 შენობის თერმული მახასიათებლები 

 გათბობის თბოიზოლაცია და ცხელი წყლის მიწოდება 

 კონდიციონერის ინსტალაცია 

 ჩაშენებული განათების ინსტალაცია 

 შიდა კლიმატის კონდიცინირება 

 გამაგრილებელი ელემენტები 

დღესდღეობით, მსგავსი გამოთვლები შენობების ენერგოეფექტურობაზე არ 

არსებობს.  

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) ტექნიკური მხარდაჭერით 2015 წლის იანვრიდან იწყებს 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. აღნიშნული  

გეგმის შემუშავება სავალდებულოა ევროკავშირისა და ევროპის ენერგეტიკული 

გაერთიანების წევრი ქვეყნებისთვის ევროპის პარლამენტისა და ევროკავშირის 

საბჭოს 2006/32/EC დირექტივის (ენერგიის საბოლოო მოხმარები ეფექტიანობისა და 

ენერგომომსახურების შესახებ) მიხედვით. აღნიშნული გეგმა გულისხმობს ქვეყნის 

მასშტაბით ენერგოდაზოგვის პოტენციალის შეფასებას ენერგეტიკის, შენობების, 

ტრანსპორტირებისა და მომსახურების სექტორისთვის, მის ანალიზსა და 

შესაბამისად რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას. გეგმის შემუშავებაში ჩართული 

იქნებიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები.  
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2014 წლიდან საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო წარმოადგენს 

ევროკავშირის ინიციატივის „მერების შეთანხმების“ ეროვნულ კოორდინატორს 

საქართველოში44. „მერების შეთანხმება“ წარმოადგენს ევროპის კომისიის 

ინიციატივას, რომელიც ხელმომწერ ქალაქებს ავალდებულებს განავითარონ 

ადგილობრივი მდგრადი ენერგეტიკული და კლიმატური ცვლილებების 

საწინააღმდეგოდ მიმართული პოლიტიკა და შექმნან ამ პოლიტიკის 

განსახორციელებელი შასაბამისი ადმინისტრაციულის სტრუქტურა. ასევე, 

ვალდებული არიან შეიმუშაონ მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო 

გეგმა (SustainableEnergyActionPlan –SEAP) და საინვესტიციო პროექტები, 

უზრუნველყონ მოქალაქეებისა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

აღნიშნული გეგმის განვითარებაში და ამ გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელებაში. გარდა ამისა, ხელმომწერი ქალაქები და 

მუნიციპალიტეტები ვალდებული არიან მოამზადონ მდგრადი ენერგეტიკის 

განვითარების სამოქმედო გეგმის დანერგვის პროგრესისა და მიღწეული შედეგების 

ამსახველი ანგარიში და წაახალისონ სხვა ქალაქები შეუერთდნენ „მერების 

შეთანხმებას.“ ამჟამად საქართველოს ოთხ ქალაქს: თბილისს, რუსთავს, ბათუმსა და 

გორს აქვთ მომზადებული თავიანთი მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების 

სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობენ: ქუთაისი, ფოთი, ზუგდიდი და 

თელავი. 

 

 

 

                                                           
44საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური წერილი N 450  საქართველოს 

რეფორმების ასოციაციას, დეკემბერი, 26, 2014, გვ.4 
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8. განახლებადი ენერგიები 

 

საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობას (JICA) 

შორის გაფორმდა საგრანტო ხელშეკრულება. პროექტი „მზის ელექტროენერგიის 

გამომუშავების სისტემის მეშვეობით სუფთა ენერგიის დანერგვა (თუ 

გამომუშავება?)“  მიზნად ისახავს სუფთა ენერგიის პოპულარიზაციას და მისი 

განხორვიელების შედეგად, მოსალოდნელია ელექტროენერგიის მოხმარების 

დაზოგვას და CO2  - ის გამოყოფის ყოველწლიური შემცირებას.  

მთავარი დოკუმენტი განახლებადი ენერგიების განვითარებაზე არის 

განახლებადი ენერგიის დირექტივა 2009/28/EC. ეს ის საერთო ჩარჩო დოკუმენტია, 

რომელიც წევრ სახელმწიფოებს ახალისებს 2020 წლისთვის გაზარდონ განახლებადი 

ენერგიის წილი 20%-ით და 10% განახლებადი ენერგიის გამოყენება ტრანსპორტის 

სექტორში. საქართველოს კანონმდებლობაში არ ვხვდებით რეგულაციებს განახლებად 

ენერგიებზე. სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ , დამტკიცებული 

საქართველოს მთავრობის მიერ არის ერთადერთი დოკუმენტი რომელიც ასახავს 

წესებს თუ როგორ უნდა მოხდეს განახლებადი ენერგიების სადგურების აშენება. 

ელექტროენერგიის ბალანსების მიხედვით, განახლებადი ენერგიის წყაროების 

ხელშეწყობა კარგად არის ჩამოყალიბებული ჰიდრო სექტორთან მიმართებაში. 

ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარე უახლესი მშენებარე ენერგო პროექტები 

უმთავრესად დაკავშირებულია ჰესებთან.  მეორეს მხრივ, დაიწყება. ქარის 

პოტენციალი საქართველოში 125 მეგავატია. ქარის პოტენციალით ხასიათდება 

კოლხეთის დაბლობი, შიდა ქართლი, სამხრეთ საქართველო. ქალაქ გორში იგეგმება 

მცირე (20 მეგავატი) ქარის ელექტრო სადგურის მშენებლობა, რომელიც 2015 წლიდან 

დაიწყება. თუმცა, ქარის ელექტროსადგურს საქართველოში განსაკუთრებითი 

უპირატესობა არ აქვს. ქარის პრობლემა ის არის, რომ სისტემისთვის პრობლემურია; 

ქარის ციკლი არ ემთხვევა ადამიანის ბიზნეს ციკლს და შესაძლოა გამოიწვიოს 

სისტემის გადატვირთვა.  
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საქართველოს კანონი ელექტროენერგიაზე და ბუნებრივ აირზეგვთავაზობს 

მცირე განსაზღვრებას განახლებად ენერგო რესურსებზე. თუმცა, ქვეყანას არ გააჩნია 

მკაფიოდ ჩამოყალიბებული კანონი.  

 

9. საქართველოს ჩართულობა საერთაშორისო პროექტებში და მისი, 

როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მნიშვნელობა 

 

ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებით გაიზრდება 

საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლი, რაც თავის მხრივ, დადებითად 

აისახება საქართველოში ინვესტორების მოზიდვასა და ქვეყნის საერთაშორისო 

დონეზე ნდობის ამაღლებაზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ავღნიშნოთ ის პროექტები, 

რომლებიც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის და რომლითაც 

საქართველოს სატრანზიტო როლი ენიჭება.  

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, საქართველოს მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს პოტენციურ 

მომწოდებლებთან. საქართველო წარმოადგენს ე.წ. „სამხრეთ გაზის დერეფნის“ 

ნაწილს. შესაბამისადენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური პოზიციაა, 

მხარიდაუჭიროს დერეფნის განვითარებას45. მისი სრულმასშტაბიანი 

ამოქმედებისთვის თურქმენეთის ნახშირწყალბადებით მდიდარ რესურსს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამიტომ, საქართველო მხარს უჭერს ტრანს-

კასპიური მილსადენის მშენებლობას და კასპიის რეგიონის რესურსების დასავლეთის 

მიმართულებით ტრანსპორტირებას. 2014 წლის ნოემბრის თვეში ეკონომიკურ 

საკითხებზე საქართველო-თურქმენეთის ერთობლივი კომისიის სხდომაზე 

                                                           
45Ibid, გვ.6  
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განისაზღვრა თანამშრომლობის პრიორიტეტები- ურთიერთობების გაღრმავება 

ნავთობის, ნავთობპროდუქტებისა და გაზის ტრანზიტისა და ვაჭრობის სფეროში.  

რაც შეეხება ირანს, ირანთან მიმართებაში, სანქციების შესაძლო შერბილების 

ფონზე შესაძლოა გააქტიურდეს ირანიდან ევროპაში გაზის ტრანსპორტირების 

საკითხიც. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა ირანთან 

შესაძლო თანამშრომლობის პოტენციური სფეროების გამორკვეთის თვალსაზრისით. 

ამ მიზნით, მხარეებს შორის გაიმართა ორმხრივი სამუშაო შეხვედრები. თუმცა, აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შორეული პერსპექტივაა.  

შაჰ-დენიზის გაზსადენის მეორე ფაზის ამოქმედება გახსნის ახალ ენერგეტიკულ 

დერეფანს ევროპაში და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს როგორც რეგიონის, ასევე 

ევროპის ენერგოუსაფრთხოებაში. პროექტის წარმატებით განხორციელებაში 

საქართველოს, როგორც სატრანზიტო დერეფნის როლი და მისი პოლიტიკური 

მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ძალზე მნიშვნელოვანია. საქართველოსთვის ეს 

მოვლენა იმდენადაა აქტუალური, რამდენადაც შაჰ-დენიზის მეორე ფაზის 

ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამხრეთ კავკასიური მილსადენის“ (სკმ) 

გაფართოება, რათა მოხდეს თურქეთის მიმართულებით წლიურად დამატებით 16 

მლრდ კუბური მეტრი გაზის მიწოდება. მილსადენის გაფართოების სამუშაოები 

მოიცავს:46 

 პარალელური მილსადენის მშენებლობას: 387კმაზერბაიჯანის, 55კმ 

საქართველოს ტერიტორიაზე; 

 ორი დამატებითი საკომპრესორო სადგურისა და ახალი წნევისრეგულირებისა 

და გაზმზომი სადგურის ინსტალაციას საქართველოში; 

 იგულისხმება მნიშვნელოვანი პირდაპირი ინვესტიცია, მათ შორის 

სავარაუდოდ $400 მლნ უშუალოდ საქართველოსთვის შეძენილ საქონელსა და 

მომსახურებაზე დაიხარჯება; 

                                                           
46Ibid,.გვ.7 
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 საქართველოს პორტებისა და რკინიგზის გამოყენებით გაიზრდება 

დაახლოებით 350 000 ტ. სამშენებლო ტვირთისგადაზიდვა; 

 არსებული შეთანხმებით საქართველოს შეუძლია ტრანზიტით გატარებული 

გაზის 5% შეისყიდოს შეღავათიან ფასად, რაც მილსადენის მაქსიმალური 

დატვირთვის შემთხვევაში წელიწადში 0.8 (16 bmc-ის 5% ავიღე) მილიარდ 

კუბურ მეტრ გაზზე მეტს  შეადგენს დამატებით. 

უკანასკნელი პერიოდის გადაწყვეტილებები „სამხრეთ გაზის დერეფნის“ 

განვითარების მიმართულებით (TAP & TANAP, SCP განვითარება) მნიშვნელოვად 

ამაღლებს საქართველოს, როგორც კასპიის რესურსების სატრანზიტო სახელმწიფოს 

როლს, რაც ქვეყნისთვის დამატებითი შემოსავლებისა და ენერგეტიკული და 

პოლიტიკური უსაფრთხოების ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  

ტრანზიტის გადასახადი საქართველოს არ გააჩნია სამხეთ კავკასიურ 

მილსადენზე და კონსორციუმის მიერ ოპერირებულ მილსადენებზე. ტრანზიტის 

გადასახადი არსებობს სომხეთის ტრანზიტზე, რომლის შემთხვევაშიც საქართველო 

მომსახურებაში იტოვებს ბუნებრივ გაზს,  

რაც შეეხება შაჰ-დენიზის მეორე ფაზის პროექტს, კონტრაქტში სატრანზიტო 

გადასახადი არ არის ნახსენები. პროექტში ვხვდებით ტერმინს „ProfitTax“,მოგების 

გადასახადი, რომელიც 15%-ს შეადგენს საქართველოსთვის. ამას გარდა, კონტრაქტში  

არსებობს მეორე საშუალება-შეისყიდო ბუნებრივი აირი შესაბამის ფასად.  

10.  საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორთან დაკავშირებული სხვა პრობლემები 

 

როგორც ენერგეტიკის სფეროს ექსპერტებთან გასაუბრებისას გამოირკვა, რომ 

ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში არ არსებობს კონკრეტული დირექტივა  და 

რეგულაცია ტყის მართვასთან დაკავშირებით,  შეშის ჭრის პრობლემა და ტყის 

მართვა დიდწილად უკავშირდება ენერგო ეფექტურობის თემას და პრობლემის 
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კომპლექსურად მიდოგმის შემთხვევაში, აუცილებელია შეშის ჭრის, როგორც 

ენერგეტიკის ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან გამოწვევად განხილვა.   შეშის ჭრაზე 

დირექტივეები არ არსებობს.შეშის ჭრაზე USAID -ის მხარდაჭერით ჩატარდა კვლევა 

2014 წელს. 47 

კვლევის მიხედვით რეგიონებში და სოფლებში 97% გასათბობად საჭირო ენერგია 

მოდის შეშიდან, ქალაქებში იგივე მაჩვენებელი 27%-ს აღწევს. ასევე საგულისხმოა 

შეშის არასწორი მოხმარება და მისი არაეფექტიანად გამოყენება მოსახლეობის მიერ. 

შეშის მოხმარების შემცირების გზად რაციონალური ტყეთსარგებლობა, 

ენერგოეფექტურობა და ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენება 

დასახელდა. 

 

 

 
 

 

 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

 

 კვლევაში აღწერილი სირთულეების გადასალახად და ასოცირების ხელშეკრულების 

წარმატებით განსახორციელებლად ენერგეტიკის სექტორში, საქართველოს „ევროპის 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში“ გაწევრიანება ევროკავშირისა და საქართველოს 

                                                           
47Hydro Power and Energy Planning Project (HPEP), Young Leaders in Georgian Energy Sector, USAID,2014 
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საერთო ინტერესის სფეროს უნდა წარმოადგენდეს. საქართველოს მთავრობამ უნდა 

შეიმუშაოს გაერთიანებაში გაწევრიანების თანმიმდევრული გეგმა, რათა მოხდეს 

წევრობის შედეგად გამოწვეული სოციალური სირთულეების მინიმუმამდე დაყვანა. 

 ევროკავშირმა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს რთული გეოგრაფიული 

მდებარეობა, საგარეო ფაქტორები და იყოს უფრო მოქნილი საქართველოს მიმართ 

გამონაკლისების დაშვების შემთხვევაში.  

 იმისთვის, რომ საქართველომ მიაღწიოს ენერგო უსაფრთხოებას და ბუნებრივი აირის 

სისტემა გამართოს ტექნიკურად, აუცილებელია საქართველოში აშენდეს გაზსაცავი, 

რომელიც რისთვის იქნება კარგი (მოულოდნელი რისკებისგან თავის დასაცავად)? 

ამაზე ტექსტში საუბარი არ ყოფილა...  

 ელექტროენერგიის დისტრიბუციის დეფინიცია საქართველოს კანონმდებლობაში 

განსხვავდება ელექტროენერგიის დირექტივის მოთხოვნებისგან. შესაბამისად, უნდა 

მოხდეს გენერაციისა და მიწოდების, გადაცემისა და დისტრიბუციის პროცესში 

ჩართული კომპანიების გამიჯვნა.  

 გაზის სექტორში იმ შესაძლო გამონაკლისების  გათვალისწინების ფარგლებში, რასაც 

ევროკავშირის კანონმდებლობა გვთავაზობს, მოხდეს მიწოდებისა და გადაცემის 

აქტივობების დერეგულირება; 

 ხელი შეეწყოს მესამე მხარის დაშვებას ბაზარზე; 

 მოხდეს „მოწყვლადი მოსახლეობის“, როგორც ტერმინის უკეთ დეფინიცია, რათა; 

 ვინაიდან გაერთიანების მესამე ენერგეტიკულ პაკეტში  საუბარია ეროვნული 

მარეგულირებელი კომისიის უფრო გამართულ საქმიანობაზე, უფრო მეტი 

გამჭირვალობისთვის და მომხარებელზე ორიენტირებული მიდგომისთვის, 

„საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ფუნქციები უნდა გაიზარდოს 

და გახდეს უფრო დამოუკიდებელი „საქართველოს ნავთობისა გაზის 

კორპორაციისგან“. „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ უნდა 

ჰქონდეს იმის ძალაუფლება დამოუკიდებლად დაგეგმოს ქსელის განვითარება და 

წარუდგინოს ის "საქართველოს ნავთობისა გაზის კორპორაციას“, როგორც ეს 

განმარტებულია დირექტივაში 2009/73/EC 

 შემუშავდეს და მიღებულ იქნეს ენერგოეფექტურობაზე კანონი; 

 შემუსავდესდა განხორციელდეს განახლებად ენერგიაზე კანონი; 



 

48 
 

 განვითარდეს და განხორციელდეს ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP;)  

 მოხდეს განახლებადი ენერგიების პოტენციალის ზუსტი შესწავლა საქართველოში; 

 ჩატარდეს კონტროლი ძველი შენობების ენერგოეფექტურობის მდგომარეობის 

შესახებ; 

 შემუშავდეს საერთო სტრატეგია შეშის ჭრის პრობლემის დასაძლევად; 

 განვითარდეს „მერების შეთანხმების“ პროექტი და ხელი შეეწყოს მეტი ქალაქის 

ჩართულობას აღნიშნულ პროექტში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბიბლიოგრაფია 

 

1. ენერგო გაერთიანებასთან დაკავშირებული რეგულაციები 

 

The Acquis on Competition: Implemented the Articles 81, 82, 86, and 87 of the Treaty 

establishing the European Community 

Directive2010/31/EU on the nergy performance of buildings 
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Directive 2006/32/EU on the promotion of the use of energy from renewable sources  

Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas  

Reulation (EC) N 715/2009 on conditions for access to teh natural gas transmission networks  

Directive 2009/72/EC concerning common rules for internal market in electricity 

Regulation (EC) N 714/2009 on conditions for acces to the network for cross-border 

exchanges in electricity  

 

 

2. გამოყენებული ლიტერატურა 

 

An Integrated Market for Electricity and Gas Across 34 European Countries, European 

Commission, Directorate General for Energy and Transport 

 

Issue Paper on the implications of the Possible Georgian Membership in the European 

Energy Community, GEPLAC, April, 2010.  

 

Energy as the Defining Component in EU-Russia Relations After the Eastern EU Enlargment, 

Neuman Marek, University of Groningen, 

Reducing Eiropean Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from 

geopolitics, The Osford Institute for energy studies, October 2014 
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