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1. სექტორის  მოკლე აღწერა  
 

საქართველოში ენერგეტიკა წარმოდგენილია ელექტროენერგეტიკისა და სათბობის 

მრეწველობის პრაქტიკულად ყველა ტრადიციული დარგით, როგორიცაა თბო და 

ჰიდროგენერაციის ობიექტები, ელექტრული და თბური ქსელები, სატრანსპორტო და 

დისტრიბუციის გაზსადენები, სატრანზიტო ნავთობსადენები, ნავთობ-გაზმომპოვებელი 

საწარმოები და ნახშირის  შახტები და ა.შ. გააქტიურებულია მუშაობა განახლებადი ენერგეტიკის, 

მათ შორის გეოთერმული წყლების, ბიო, ქარისა და მზის რესურსების პოტენციალის ათვისებისა 

და უტილიზაციის არსებული  მეთოდებისა და საშუალებების ოპტიმიზაციის მიზნით. 

ქვეყნის ენერგეტიკული ბაზარი შედგება ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებასა და 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სამინისტროს, დამოუკიდებელ მარეგულირებელი 

ორგანოების, ელექტროენერგიისა და სათბობის წარმოების, გადაცემისა და სადისტრიბუციო 

დამოუკიდებელი კომპანიებისა და სხვადასხვა კატეგორიის მომხმარებლებისაგან. 

ენერგეტიკის სამინისტრო შეიმუშავებს და ახორციელებს პოლიტიკას, განსაზღვრავს 

ურთიერთობების და გარიგებების წესებს ბაზრის მონაწილეებს შორის. სამინისტროს 

მოვალეობები ასევე  მოიცავს დარგში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობას, ენერგოსექტორის 

რეაბილიტაციისა და განვითარების დაგეგმვას, მონაწილეობას შესაბამისი საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელი ჩარჩოების ჩამოყალიბებაში, სატრანზიტო და საიმპორტო/საექსპორტო 

ურთიერთობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების მხარდაჭერას და ენერგოეფექტურობის 

ასამაღლებელი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას, ბუნების დაცვის ხელშეწყობას.  

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 

(სეწმეკ) დამოუკიდებლად არეგულირებს ურთიერთობებს მომხმარებელსა და ენერგოკომპანიებს 

შორის, ძირითადად „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონისა“ და თვით 

კომისიის საკანონმდებლო აქტების საფუძველზე. სეწმეკ-ი პასუხისმგებელია საქართველოში 

ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის (გარდა ძებნა-ძიებისა და მოპოვების საქმიანობისა) 

სექტორებში ლიცენზიების გაცემასა და რეგულაციაზე, ლიცენზიანტის საქმიანობის 

მონიტორინგსა და ზედამხედველობაზე. სეწმეკ-ი პასუხისმგებელია ტარიფის დადგენაზე და 

არეგულირებს ელექტროენერგიის ტარიფებს გენერაციისათვის, გადაცემისათვის, 

დისპეჩერიზაციისათვის, იმპორტისათვის, ექსპორტისა და მოხმარებისათვის. ქვეყნის 

ბუნებრივი გაზის ბაზარი დაყოფილია რეგულირებულ და დერეგულირებლულ სეგმენტებად. 

საყოფაცხოვრებო მოხმარებლების რეგულირებად ნაწილსა და თბოელექტროსადგურებს 

ბუნებრივი გაზი მიეწოდებათ სეწმეკის მიერ დადგენილი რეგულირებული ტარიფით. დანარჩენი 

მომხმარებლისათვის ფასები დერეგულირებულია და გაზი მიეწოდებათ მიმწოდებელი საწარმოს 

მიერ საჯაროდ შეთავაზებული ფასებითა და პირობებით. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების 

რეგულირებადი ნაწილისათვის დადგენილია როგორც მიწოდების, ისე განაწილების ქსელით 

მოხმარების ზღვრული ტარიფები.  
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სეწმეკი ახორციელებს, აგრეთვე, სექტორის ქსელური საქმიანობის რეგულირებას და 

გასცემს ლიცენზიებს ქსელურ (ტრანსპორტირებისა და განაწილების) კომპანიებზე, როგორც 

ბუნებრივი მონოპოლისტებზე.  

ელექტროენერგეტიკული სექტორის საბითუმო ბაზარზე ფუნქციონირებენ 

ელექტროენერგიის მწარმოებლები, იმპორტიორები, ექსპორტიორები, განაწილების 

ლიცენზიანტები (მიწოდების ნაწილში) და პირდაპირი მომხმარებლები, ასევე, მომსახურების 

მიმწოდებლები - გადამცემის სისტემის ოპერატორი, ბაზრის ოპერატორი, გადაცემისა და 

გატარების - ქსელური მომსახურების ლიცენზიანტი. საცალო ბაზრის ძირითადი სუბიექტები 

არიან: განაწილების ლიცენზიანტები (ქსელური მომსახურებისა და მიწოდების ნაწილში), მცირე 

სიმძლავრის ელექტროსადგურები, საბოლოო მომხმარებლები (მათ შორის ე.წ. „კვალიფიციური 

მომხმარებლები“, რომლებსაც უფლება აქვთ თვითონ შეირჩიონ საბითუმო მომწოდებლები 

კონკურენტული ფასების საფუძველზე).  

ელექტროენერგიის იმპორტისა და/ან ექსპორტის განხორციელება შეუძლია 

კვალიფიციურ საწარმოდ დარეგისტრირებულ ნებისმიერ პირს (ლიცენზირება არ მოითხოვება). 

ექსპორტი ფასი თავისუფალია, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში სეწმეკი ადგენს საფასურის 

საანგარიშო ფორმულას. 

ქვეყნის ენერგოგენერაცია 2016 წელს წარმოდგენილია 4 თბოელექტროსადგურითა (მათ 

შორის ერთი კომბინირებული ციკლის გაზზე მომუშავე თესია, დადგმული სიმძლავრით 230 

მგვტ) და 50-მდე ჰიდროელექტროსადგურით. გენერაციის საწარმოთა ჯამური დადგმული 

სიმძლავრე დაახლოებით 3750 მგვტ-ს უტოლდება. ელექტროსადგურების მიერ გენერირებული 

ელექტროენერგია მიწოდების ხელშეკრულებების მეშვეობით შეიძლება შეისყიდოს ბაზრის 

ოპერატორმა, სადისტრიბუციო კომპანიებმა და პირდაპირმა მომხმარებლებმა. 

თბოელექტროსადგურების ელექტროენერგიის გენერაცის (სიმძლავრის) ტარიფი დადგენილია 

სეწმეკ-ის რეზოლუციის საფუძველზე. 

ბაზრის ოპერატორი ორგანიზებას უწევს საბალანსო ელექტროენერგიითა და 

გარანტირებული სიმძლავრით ვაჭრობას, სეწმეკის მიერ დადგენილი ტარიფის გამოყენებით. იგი 

პასუხისმგებელია ქსელის სტაბილურობის უზრუნველყოფასა და ბაზრის დაბალანსებაზე. 

ბაზრის ოპერატორი ყიდულობს და ყიდის ელექტროენერგიას, მათ შორის საშუალო და 

ხანგრძლივი იმპორტ/ექსპორტის ხელშეკრულებების მეშვეობით, ასევე მოქმედებს როგორც 

სარეზერვო მოცულობის მოვაჭრე. სეწმეკი ადგენს საბალანსო ელექტროენერგიის ტარიფს, 

რომელიც გამოიყენება ბაზრის ოპერატორის ტრანზაქციებში. გენერაციის საწარმოებიდან 

ელექტროენერგიის შესყიდვის შემთხვევაში, ოპერატორის მომსახურების ტარიფი 

დამოკიდებულია მომწოდებლის სტატუსსა და საბალანსო ელექტროენერგიაზე.  

ქვეყნის  ელექტროენერგიის გადაცემის ქსელი მუშაობს 500, 330, 220, 110 და 35 კილოვოლტ 

(kV) ძაბვებზე. ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 3 264.95 კმ-ს. 92 

ქვესადგურის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 10 212.6 მეგავოლტამპერია (MVA). გადამცემი 

სისტემის ოპერატორი (დიპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტი) უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის 
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გადაცემის ექსკლუზიურ სადისპეტჩერო სერვისს უფლებამოსილ კომპანიებზე. იგი საქმიანობს 

ლიცენზიის პირობებითა და ფიქსირებული ტარიფით.  გადაცემის ლიცენზიატები: სს 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“, სს „საქრუსენერგო“ და შპს „ენერგოტრანსი“ 

უზრუნველყოფენ ელექტროენერგიის გადაცემას ქსელის ძაბვის საფეხურების მიხედვით 

სეწმეკის მიერ დადგენილი ტარიფებით. 

გამანაწილებელი (სადისტრიბუციო) კომპანიები და საცალო მომწოდებლები ყიდიან  

ოპერატორისგან და/ან გენერაციის საწარმოებიდან შეძენილ ელექტროენერგიას საცალო 

მომხმარებლებზე. ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატების სამოქმედო არეალში 

მიწოდების ბაზარი მონოპოლიურია, რადგან ექსკლუზიურ მიმწოდებელს თავად ლიცენზიატები 

წარმოადგენენ, რაც ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის სტრუქტურის მნიშვნელოვანი 

ნაკლოვანებაა და მოითხოვს  მიწოდების საქმიანობის განმხოლოებას დისტრიბუციის 

საქმიანობისგან.  

ბუნებრივი გაზის სექტორის საბაზრო ურთიერთობები საბითუმო დონეზე რეგულირდება 

ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესებით, რომელსაც შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს 

ენერგეტიკის სამინისტრო, თუმცა, ბაზრის მონიტორინგის ფუნქცია მინიჭებული აქვს სეწმეკს. 

აგრეთვე, პრაქტიკულად თითქმის ყველა შემთხვევაში, საბითუმო მიმწოდებლები ასევე ეწევიან 

საცალო მიწოდებასაც.  

ნავთობისა და ბუნებრივი გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების საქმიანობა რეგულირდება 

ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტოს - NOGA მიერ, რომელიც გასცემს შესაბამის 

ლიცენზიებს. საქართველოს ტერიტორია დაყოფილია სალიცენზიო ფართობებად (ე.წ. 

ბლოკებად), სადაც ნავთობის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებს, საერთაშორისო 

ტენდერებით შერჩეული ინვესტორი კომპანიები ახორციელებენ. მათ სახელმწიფოსთან (NOGA-

სთან) გაფორმებული აქვთ პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებები. 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია, როგორც ნავთობის ეროვნული კომპანია (NOC), 

პარტნიორობას უწევს ინვესტორ კომპანიებს ოპერაციების დაგეგმვაში და ახორციელებს 

საქმიანობის მონიტორინგს და კონტროლს სახელმწიფოს სახელით. 

ნავთობპროდუქტების ბაზარი ქვეყანაში მთლიანად დერეგულირებულია. ბაზარზე 

აქტიურად ფუნქციონირებს რამდენიმე  ადგილობრივი და უცხოური კომპანია, რომლებიც 

ორგანიზებას უწევენ ნავთობპროდუქტების იმპორტსა და საცალო ვაჭრობის ქსელს. 

ქვანახშირის მრეწველობა საქართველოში წარმოდგენილია ტყიბული-შაორის საბადოთი, 

რომლის ექსპლუატაციას ეწევა შპს „საქნახშირი“ („GIG“ ჯგუფი). ადგილობრივ მოპოვებული 

ქვანახშირის წილი ქვეყნის ენერგეტიკულ ბალანსში მეტად დაბალია და უკანასკნელ წლებში 3-5 

%-ის ფარგლებში ცვალებადობდა. 

განახლებადი ენერგიის წყაროებისა (გეწ) და ენერგოეფექტურობის პოტენციალის 

ეფექტური ათვისებით შესაძლებელია ქვეყნის დამოკიდებულების მნიშვნელოვანი შემცირება 

იმპორტულ გაზსა და ნავთობპროდუქტებზე, ენერგო უსაფრთხოების გაუმჯობესება, 
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გლობალური ვალდებულებების დაკმაყოფილება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, სათბური 

გაზების ემისიების შემცირება, და დასაქმებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა. 

განახლებადი ენერგიის წყაროებს (ბიომასა, ჰიდრო, გეოთერმია, მზისა და ქარის ენერგია) აქვთ 

ტექნიკური და ეკონომიკური პოტენციალი, რომელიც ამჟამად არაა სათანადოდ გამოყენებული. 

საქართველოში გეწ-ის წილი მთლიან ენერგეტიკულ ბალანსში არის დაახლოებით: 17% ჰიდრო 

რესურსები, 10% შეშა და 1%-ზე ნაკლები  სხვა განახლებადი რესურსები. 

საქართველოში გაუმართლებლად დაბალია ენერგოეფექტურობის პოტენციალის 

რეალიზაციის დონე - ამ მიმართულებით ჩამორჩენის აღმოფხვრა განვითარებული ეკონომიკის 

ქვეყნებთან შედარებით, ენერგიის დაზოგვისა და ადგილობრივი პროდუქციის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შეიძლება 

გახდეს. შესაბამისად, ენერგოეფექტური მოწყობილობისა და გათბობის სისტემების დანერგვით, 

თბოიზოლაციის სავალდებულო სამშენებლო ნორმების შემოღებით საყოფაცხოვრებო და 

კომერციულ სექტორებში  შეიძლება სექტორში ბუნებრივი გაზის მოხმარების მნიშვნელოვანი 

(დაახლოებით 40 %-მდე) შემცირება იქნეს უზრუნველყოფილი. 

ქვეყანაში დღემდე პრაქტიკულად აუთვისებელია ქარის ენერგოპოტენციალი. წინასწარი 

შეფასებები აჩვენებს, რომ ქარის ენერგიის პოტენციალის ათვისების შემთხვევაში პერსპექტიულ 

უბნებზე (რიონისა და მტკვრის აუზები, მთა საბუეთი, ფარავნის ტბა) შესაძლებელია მძლავრი და 

ეკონომოკურად მიზანშეწონილი ქარის ელექტროსადგურების მოწყობა. ამასთან, რადგან ქარის 

ძირითადი პოტენციალი ზამთრის თვეებში რეალიზდება, მისი გამოყენება საშუალებას იძლევა 

ჩანაცვლდეს ჰესებზე გენერირებული ელენერგიის დეფიციტი ზამთრის სეზონში, როდესაც 

ჰესები წყლის რესურსების დეფიციტს განიცდიან, ხოლო ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა 

მაქსიმალურია და დაიზოგოს ძვირადღირებული სათბობი წლის ყველაზე კრიტიკულ 

პერიოდში,. 

საქართველოს ტერიტორიაზე აღრიცხულია გეოთერმული წყლის 250-მდე ბუნებრივი და 

ხელოვნური (ჭაბურღილებიდან მიღებული) წყარო, რომლიდან მიღებული სითბოს 

ღირებულება, შეფასების თანახმად, უფრო ნაკლებია ვიდრე იმპორტული ბუნებრივი გაზის წვით 

მიღებული სითბოს ღირებულება. დღეისათვის გეოთერმული ენერგიის გამოყენება 

არაეფექტურად წარმოებს, ხოლო არალიცენზირებული წყაროებიდან უკონტროლოდ დაღვრილი 

წყალი გარემოს დაბინძურებას იწვევს. აუცილებელია მოწესრიგდეს გეოთერმული წყლებით 

სარგებლობის საქმიანობა, განისაზღვროს ეფექტური ექსპლუატაციის რეჟიმები გარემოზე 

მინიმალური ზემოქმედებით და დაიხვეწოს სალიცენზიო პირობები.  

საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მზის წლიური ნათება 1800-2600 სთ-ს შორის, 

რადიაციის სიდიდე კი რეგიონების მიხედვით 1250-1800 კვტსთ/მ2 დიაპაზონში ცვალებადობს. 

მზის ენერგიის გამოყენება განსაკუთრებით ხელსაყრელია კოლექტორული კონცენტრატორების 

გამოყენებით დაბალი პოტენციალის სითბოს (<100 0C) წარმოებისათვის, მათ შორის პირველ 

ყოვლისა საცხოვრებელი, სამრეწველო და საკურორტო-რეკრეაციული ზონების 

ცხელწყალმომარაგებისათვის, აგრეთვე სოფლის მეურნეობის პროდუქტების თერმული 

გადამუშავების სისტემებისათვის, ზაფხულის სეზონური დატვირთვის გათვალისწინებით, რაც 
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მნიშვნელოვანი რაოდენობის იმპორტული სათბობის დაზოგვასა და ემისიების შემცირებას 

უზრუნველყოფს.  

ბიომასა, კერძოდ, შეშა, ფართოდ გამოიყენება ქვეყნის სასოფლო რეგიონებში გათბობისა და 

სხვა საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის. გარდა შეშისა, სასოფლო რეგიონების მაცხოვრებელთა 

სათბობით ნაწილობრივი უზრუნველყოფისათვის, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნარჩენი 

ბიომასის გადამუშავებით მიღებული დაბალკალორიული ბიოგაზი. ბიომასის გადამუშავებისა 

და შეშის გამოყენების თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების იმპლემენტაციით, 

აგრეთვე სხვა არატრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენებით შეიძლება 

უახლოეს რამდენიმე წელიწადში, დამატებით დაახლოებით 50-75 მლნ ტნე იმპორტული 

სათბობი დაიზოგოს და გადაიჭრას ტყის უკონტროლო ჩეხვასთან დაკავშირებული მწვავე 

ეკოლოგიური პრობლემები. 

2. ენერგომოხმარება და სათბურის გაზების ემისიები  
 

საქართველოში 2014 წელს მიწოდებულია დაახლოებით 4 478, ოკუპირებული 

აფხაზეთისათვის მიწოდებული ელენერგიის გარდა, 4 346 ტონა პირობითი სათბობის (ტნე) 

ექვივალენტური პირველადი ენერგეტიკული რესურსები, რაც ქვეყნის ცენტრალური მთავრობის 

მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ ერთ სულ მოსახლეზე1 გადაანგარიშებით 

დაახლოებით 1.17 ტნე შეადგენს.  

 
ნახ. 1. პირველადი ენერგორესურსების ჯამური მიწოდება, 2014 წ. 

 

წიაღისეული რესურსების წილი ჯამურ ენერგო ბალანსში დაახლოებით 70 %-ს შეადგენს 

და უფრო ნაკლებია ვიდრე გლობალური მაჩვენებელი (81%), რაც განპირობებულია 

საქართველოში განახლებადი, კერძოდ ჰიდროენერგეტიკული რესურსების 17 %-იანი წილით 

საერთო ბალანსში, მაშინ როდესაც მსოფლიოს გასაშუალებული მაჩვენებელი მხოლოდ 2 %-ს 

შეადგენს.  მნიშვნელოვან ადგილობრივ რესურსებს წარმოადგენენ აგრეთვე ბიორესურსები (შეშა) 

                                                      
1 2014 წლის საყოველთაო აღწერის თანახმად საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა, ოკუპირებული 

ტერიტორიების მაცხოვრებელთა გარდა 3 713 804 კაცს შეადგენდა 
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და ქართული ნახშირი, დაახლოებით 10 და 3 % (მსოფლიოში 10 და 29%) შესაბამისად, თუმცა 

მათი წილი 2013 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით შემცირებულია დაახლოებით 2%-ით 

ძირითადად ნავთობბპროდუქტების, აგრეთვე, გაზის წილის ზრდის გამო 66 %-მდე (მსოფლიოში 

52%).  

ძირითადად იმპორტული წიაღისეული რესურსების (≈70%) მოხმარებაზე 

ორიენტირებული საქართველოს ენერგეტიკა უხვი მავნე ემისიების წყაროა და მნიშვნელოვან 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებას. ამასთან ერთად, საქართველოს მდიდარი 

ჰიდროპოტენციალის გონივრული ათვისება, რაც გულისხმობს ძირითადად დამაბალანსებელი 

ჰესებისა და განახლებადი ენერგეტიკის დარეზერვების გაზის მაღალეფექტური, კომბინირებული 

ციკლის თესების მშენებლობას, ემისიების ეფექტური შემცირებისა და ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ამაღლების საშუალებას იძლევა.     

შედარებითი ანალიზი აჩვენებს პირველადი ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების 

ზრდის ტენდენციას საქართველოში. 2014 წელს წინა წელთან შედარებით ჯამური ენერგიის 

მიწოდება მომხმარებლებისათვის გაზრდილია დაახლოებით 7.5 %-ით, თუმცა ერთ მოსახლეზე 

გადაანგარიშებული სიდიდე (TPED PP) კვლავ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება როგორც მსოფლიოს 

გასაშუალებულ მაჩვენებელს - 1.9 ტნე, ისე რეგიონის, დაახლოებით მსგავსი კლიმატური 

პირობების (აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი), მითუმეტეს კი 

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებს.2 

 

 

ნახ. 2. მსოფლიოს რეგიონებისა და ქვეყნების პირველადი ენერგორესურსების მიწოდება, ტნე/მცხოვრებზე  

(2013/2014 წლები) 

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად 

გაიზარდა (წლიური ზრდა საშუალოდ 3-6 %-ს შეადგენდა). 2014 წელს წარმოებულია 10 371.2 მლნ 

                                                      
2 World energy outlook, 2015, IEA and BP Statistical review of world energy, 2015 
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კვტსთ (733.5 ტნე) და მომხმარებლებისთვის მიწოდებულია 10 619.6 (754.9 ტნე) მლნ კვტსთ 

ელექტროენერგია. სათბობი რესურსების მოხმარება ქვეყნის ელექტროენერგეტიკაში შესაძლო 

მინიმუმამდეა შემცირებული, რაც განპირობებულია პრიორიტეტის მინიჭებით ადგილობრივ 

განახლებად, კერძოდ, უხვი ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით გენერირებულ 

ელენერგიისათვის, რომლის წილი დაახლოებით 80 %-მდეა გაზრდილი 90-იანი წლების 55-60 %-

ის ნაცვლად. ნახ. 3- ზე ნაჩვენებია ელექტროენერგიის მოხმარების სტრუქტურა სექტორების 

მიხედვით. 

 
ნახ. 3. ელექტროენერგიის მოხმარების სტრუქტურა 

 

ინდუსტრიის, კომერციული და საყოფაცხოვრებო სექტორების მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად ქვეყანაში ძირითადად იმპორტირებული ბუნებრივი გაზი, 

ნავთობპროდუქტები და ადგილობრივი ბიორესურსები (ძირითადად შეშა) მოიხმარება. 

ბუნებრივი გაზის მიწოდება გასული დეკადის დასაწყისის ეკონომიკის გამოცოცხლების 

პერიოდიდან, 2008-2010 წლების კრიზისული პერიოდის გარდა, ზრდადი ტენდენციით 

ხასიათდება და 2014 წელს 2.176 მლრდ მ3 (დაახლოებით 1 833 ტნე) შეადგინა. 

ნავთობპროდუქტების (ნავთობის თხევადი გაზის – LPG, ბიტუმისა და საპოხი ზეთების 

ჩათვლით) ჯამური წლიური მოხმარება საქართველოში 2014 წელს დაახლოებით 1.133 მლნ ტონას 

გაუტოლდა. 

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის ფორმირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

ადგილობრივი ბიორესურსები, ძირითადად შეშა. საექსპერტო შეფასებით, შეშის რეალური 

მოცულობა სხვა ენერგეტიკული დანიშნულების აღურიცხავ სათბობ რესურსებთან ერთად (ხე-

ტყის გადამუშავებისა და სასოფლო სამეურნეო წარმოების ნარჩენები, წივა, ტორფი  და სხვა) 

წლიურად დაახლოებით 465 (2014 წ.) – 500 ათას ტნე-ს აღწევს.  

2014 წელს ქვანახშირის მოხმარებამ საქართველოში 550 ათას ტონას (290 ათასი ტნე) 

გადააჭარბა, ამასთან, იმპორტული ნახშირი მნიშვნელოვანწილად ადგილობრივი პროდუქციით 
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არის ჩანაცვლებული. შესაძლოა ნახშირის მოპოვების ზრდა უახლოესი 5 წლის განმავლობაში 400 

ათას ტონამდე წელიწადში.3 

ენერგორესურსების მომხმარებელი ქვესექტორების მიხედვით ყველაზე მაღალი 

მოხმარება ტრანსპორტსა და საყოფაცხოვრებო მეურნეობებში აღინიშნება - მთლიანი მოხმარების 

33 და 29.6 % შესაბამისად.   

 
ნახ. 4. ენერგორესურსების მოხმარება სექტორების მიხედვით, 2014 წ (1000 ტნე)4 

 

სულ 2014 წელს ქვეყნის ენერგეტიკის სექტორიდან სათბურის გაზების ემისიებმა 

შეადგინა 9 410  გგ CO2 ეკვივალენტი, აქედან 8 098გგ CO2 ეკვ. (86.1%) არის ადინებული საწვავის 

წვიდან, ხოლო დანარჩენი აქროლადი ემისიებია. საწვავის წვიდან ყველაზე მაღალი ემისიებით 

2014 წელს ხასიათდება ტრანსპორტის სექტორი (43%), რომელიც ძირითადად თხევად 

ნავთობპროდუქტებსა და გაზს მოიხმარს.  ენერგორესურსების მსხვილ მომხმარებლებსა და 

მნიშვნელოვანი ემისიების წყაროს წარმოადგენს აგრეთვე მრეწველობა (საწვავის წვიდან 

პირდაპირი ემისიების 20 %), სადაც ემისიების ძირითადი წყარო არის ნახშირისა და კოქსის 

მოხმარება. ემისიების მნიშვნელოვანი წყაროა ასევე საყოფაცხოვრებო სექტორი, სადაც 

ძირითადად ბიოენერგია (ძირითადად შეშას) და გაზი მოიხმარება  (ემისიების 17 %). აქროლადი 

ემისიების უდიდესი ნაწილი (93%) კი აედინება ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებისა და 

განაწილებისას გაზის დანაკარგების გამო. 

                                                      
3 წყარო: ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირმომპოვებელი შახტების მენეჯმენტი 
4 2014 წლის ენერგეტიკულ ბალანსში გასწორებულია მრეწველობასა და არენერგეტიკული მიზნებისთვის 

გაზის მოხმარების მონაცემები რუსთავის აზოტისგან მირებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

712.244

1328.7

431.8

1190.9

153206.856

მრეწველობა

ტრანსპორტი

კომერციული

საყოფაცხოვრებო

სხვა

არაენერგეტიკული 

მიზნებისთვის
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ნახ. 5. სათბურის გაზების ემისიები სამომხმარებელი სექტორების მიხედვით, 2014 წ.  

 

3. ენერგომოხმარებისა და სათბურის გაზების ემისიების ტრენდი 

ენერგეტიკის სექტორში 
როგორც ცნობილია, ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების დინამიკა ქვეყანაში  

კორელირებულია წარმოებული პროდუქციის ზრდასთან, რასაც პრაქტიკაში ხშირად იყენებენ 

ენერგიის მოხმარების საპროგნოზო მაჩვენებლების დასადგენად განვლილი პერიოდის 

ფაქტიური ტენდენციის ანალიზის საფუძველზე. თუმცა ასეთი სენტენცია სამართლიანია 

განვითარებული, როგორც წესი სტაბილური ეკონომიკის ქვეყნებისათვის. საქართველოს 

პირობებისათვის კი, რომელიც გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს მიეკუთვნება და 

განვითარების ტემპების მეტად არასტაბილურობით ხასიათდება, პროგნოზის დაფუძნება 

შეიძლება სამართლიანი იყოს მხოლოდ შეზღუდული პერიოდის, ეკონომიკის შედარებით 

სტაბილური განვითარების ეტაპისათვის. 

მაგალითისათვის ნახ. 6-ზე ნაჩვენებია დამოკიდებულება ქვეყნის მთლიან შიდა 

პროდუქტსა და ბუნებრივი გაზის მოხმარებას შორის უკანასკნელი 10 წლიანი პერიოდისათვის. 

ანალიზი აჩვენებს, რომ კორეალაციური კავშირი საკვლევ სიდიდეებს შორის დაბალია და 0.41 

შეადგენს, რაც ძირითადად დაკავშირებულია 2008-2010 წლების ეკონომიკის კრიზისთან, 

აგრეთვე, ენერგეტიკის კრიზისიდან გამოსვლის პროცესის მაღალ ინერციულობასთან და არ 

გამოდგება სარწმუნო საპროგნოზო მონაცემების დასადგენად.  
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ნახ. 6. კორელაციური კავშირი გაზის მოხმარებასა და მშპ-ს შორის, 2006-2015 წლები 

 

დაახლოებით ანალოგიური ტენდენცია ფიქსირდება ელექტროენერგიის მოხმარებისა და 

მშპ-ის პროცენტულ ცვალებადობას შორის (იხ. ნახ. 7). 

 

 
ნახ. 7. კორელაციური კავშირი ელექტროენერგიის მოხმარებასა და მშპ-ს შორის, 2006-2015 წლები (სეწმეკის 

მონაცემები) 

 

საკმაოდ მაღალი (0.74) და პროგნოზირებისათვის სარწმუნოა კორელაციური კავშირი 

კრიზისის შემდგომი პერიოდის - 2011-2015 წლების ენერგორესურსების მოხმარებისა და მშპ-ს 

ზრდის პროცენტულ მაჩვენებლებს შორის - იხ.  
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ნახ. 85. ძალიან მაღალი (0.9-ზე მეტი) კორელაციური კავშირი ფიქსირდება ფაქტიურ 

მთლიან მოხმარებასა (მლნ მ3 ან ტნე) და მშპ-ს ზრდის საბაზისო მაჩვენებლებს (მლნ ლარი 2010 

წლის ფასებით) შორის..  

 

 
 

ნახ. 8. კორელაციური კავშირი ენერგიის მოხმარებისა და მშპ-ს ცვალებადობებს შორის ეკონომიკის 

სტაბილური განვითარების პერიოდში (2011-2015 წლები) 

 

 
ნახ. 9. ენერგიის მოხმარების ტრენდი 2011-2015 წლებში 

 

                                                      
5 განსაკუთრებით მყარი და ძალიან მაღალია (დაახლოებით 0.94) კორელაციური კავშირი  კომერციული 

სექტორის ენერგომოხმარებასა და მშპ-ს ცვალებადობას შორის.  
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შესაბამისად, უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, როცა ქვეყნის ეკონომიკა შედარებით 

სტაბილურად ვითარდებოდა, ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების დინამიკის ერთ-ერთ 

ძირითად განმაპირობებელ ფაქტორს ქვეყანაში, ჯამურად წარმოებული პროდუქციის 

ცვალებადობის ტრენდი წარმოადგენდა, მოხმარების სტაბილური წლიური 8%-იანი ზრდის 

ტემპით (იხ. ნახაზი 8 -გაზის მოხმარების მაგალითზე).  

ცვალებადი ტენდენციით ხასიათდება სათბურის გაზების ემისიის მაჩვენებელიც 

კრიზისული პერიოდის შემდეგ (2011-2014 წლებში ცვალებადობდა დაახლოებით 7 500-დან 10 

000 გგ CO2 ეკ. ფარგლებში საშუალო წლიური 6%-იანი ზრდით). 

 როგორც ანალიზი აჩვენებს, ენერგიის მოხმარებისა და ემისიის %-ული ცვალებადობის 

ტრენდები, გარკვეულწილად არ ემთხვევა ერთმანეთს, რაც განპირობებულია პირველ რიგში, 

მოხმარებული პირველადი რესურსების სტრუქტურის ცვალებადობით, განსაკუთრებისთ 

ელეტროენერგიის გენერაციის სექტორში. შემდეგ ნახაზზე ნაჩვენებია სათბურის გაზების 

ემისიების ტრენდი ამ სექტორიდან, რომლის ცვალებადობაც განპირობებული განსახილველი 

დროის სხვადასხვა პერიოდში განსხვავებულ კლიმატურ პირობებში ჰიდრორესურსების 

უტილიზაციის მნიშვნელოვანი ცვალებადობით. 

 
ნახ. 10. სათბურის გაზების ემისიების ტრენდი საქართველოში 

გარდა ამისა, ერთის მხრივ პროდუქციის ზრდა და ქვეყნის რეგიონების გაზიფიკაცია 

განაპირობებს ენერგიაზე მოთხოვნისა და ემისიების ადეკვატურ ზრდას, მეორე მხრივ კი, ახალი, 

ენერგოეფექტური გენერაციის საშუალებებისა და  საწარმოო ტექნოლოგიური ხაზების 

ექსპლუტაციაში შეყვანა, დანაკარგების შემცირება ენერგიის ტრანსპორტირებისა და განაწილების 

დროს, აგრეთვე სითბოს გამომუშავებისათვის მყარი სათბობის ჩანაცვლება ბუნებრივი გაზით, 

ხელს უწყობს ხვედრითი ემისიების შემცირებას. შესაბამისად, საწარმოო სექტორისაგან 
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განსხვავებით, ელექტროგენერაციასა და საყოფაცხოვრებო სექტორში ენერგიის მოხმარებისა და 

მასთან დაკავშირებული სათბურის გაზების ემისიის კორელირება ქვეყანაში წარმოებულ მთლიან 

პროდუქტთან, სუსტი კავშირების გამო (კორელაციის კოეფიციენტი მშპ-ს ზრდასა და სათბობზე 

მოთხოვნას შორის ელექტროგენერაციასა და საყოფაცხოვრებო სექტორში დაახლოებით 0.4-ს 

უტოლდება), არამართებულია. ამ სექტორებისათვის მოხმარების პროგნოზი ასევე 

მნიშვნელოვნად უნდა ეფუძნებოდეს არსებულ განვითარების გეგმებს, რაც ძირითადად 

გულისხმობს:  

ა)მოსახლეობისთვის - ქვეყნის გაზიფიცირების სახელმწიფო გეგმასა და გაზის მოხმარების 

ზრდის საერთაშორისო პრაქტიკაში დომინირებულ ტენდენციას ცხოვრების ორდინარული 

პირობების გაუმჯობესების გამო (გამთბარი ფართობების ზრდა, კომფორტის ზრდა). 

ბ) ელექტროენერგისს გენერაციისთვის - საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი 

ჰესების მშენებლობის გეგმებს და ბაზისურ ელენერგიისსთვის ბუნებრივი გაზის სადგურების 

მუშაობის მოთხოვნას.  

მოთხოვნა-მიწოდების საპროგნოზო მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბუნებრივი 

გაზის დამატებითი წყაროს მოძიების გარეშე, მოსალოდნელია რთული მდგომარეობა წარმოიშვას 

ქვეყნის ჯამური მოთხოვნის უზრუნველყოფისათვის. კერძოდ, 2016-2030 წლების პერიოდში, 

ქვეყნის საპროგნოზო ჯამური მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, გარდა დღეისათვის მოქმედი 

კონტრაქტებით უზრუნველყოფილი გაზისა, აუცილებელი გახდება დამატებითი გაზის წყაროს 

მოძიება, წლიურად დაახლოებით 700-1300 მლნ მ3 გაზის მოწოდებისათვის, სავარაუდოდ 

საბაზრო ფასებით. დღეისათვის დამატებითი გაზის მოწოდებას ქვეყნის კომერციული 

მომხმარებლებისათვის უზრუნველყოფს აზერბაიჯანული სახელმწიფო კომპანია „სოკარი“ (ან 

მისი სუბსიდიარები), გრძელვადიანი კონტრაქტის გარეშე და რეგულირებისაგან თავისუფალი 

ფასებით, რაც, შესაბამისად, განაპირობებს მის დომინანტურ მდგომარეობას ბაზარზე, შესაძლო 

მონოპოლისტური ქმედებების რეალური საფრთხით. 

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში მეთანის ემისიების ძირითადი წყარო არის გაზის 

დანაკარგები გაზის ტრანსპორტირებისა და განაწილებისას. 

ცხრილი 1- ში მოცემულია 2006-2014 წლების პერიოდის ბუნებრივი გაზის 

ტრანსპორტირების ფაქტიური დანაკარგების ცვალებადობის დინამიკა გაზის მაგისტრალური და 

ყველაზე მსხვილი გამანაწილებელი ქსელებისათვის.  

 
ცხრილი 1. ბუნებრივი გაზის ქსელური დანაკარგები (%) 

 წელი 
ტრანსპორტირება დისტრიბუცია 

GGTC SOCAR Kaztransgaz 

2006 2.04 ~30-40 (Itera) ~30-40 (Itera) 

2007 1.99 ~30-40 (Itera) ~30-40 (Itera) 

2008 1.98 29.3 ~17-25 



18 
 

2009 1.96 27.5 ~17-22 

2010 0.3 20 ~16-20 

2011 0.2 11.4 ~16 

2012 0.2 7.8 14.9 

2013 0.3 5.5 13.7 

2014 0.77 3.9 10.3 

 

მაგისტრალური გაზსადენების სისტემაზე ჩატარებული რეაბილიტაცია-

რეკონსტრუქციის ეტაპობრივი ჩატარების, აგრეთვე, აღრიცხვიანობისა და სისტემის 

მთლიანობის კონტროლის თანამედროვე სისტემების დანერგვის შედეგად, გაზის ფაქტიური 

დანაკარგები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და გაცილებით ნაკლებია სეწმეკის მიერ 

დადგენილ ნორმატიულ და 2030 წლის სამიზნე პარამეტრზე (2%). გამანაწილებელი 

ქსელებისათვის ფაქტიური დანაკარგები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თუმცა ჯერ კიდევ 

დაუშვებლად მაღალია და აჭარბებს ნორმით განსაზღვრულ სიდიდეებს. აღნიშნული ფაქტორის 

ძირითადი განმაპირობებელი, საექსპერტო შეფასებით, გამანაწილებელი ქსელის ტექნიკური 

გაუმართაობის გარდა, აღრიცხვიანობის კონტროლის მოუწესრიგებლობაა. შესაბამისად, 

ფაქტიური დანაკარგების ჯამურ სიდიდის შემცირებაში, განმსაზღვრელი როლი ეკისრება ე.წ. 

„კომერციული“ დანაკარგების მინიმიზაციას, რის პარალელურად უნდა გაგრძელდეს ქსელების 

რეაბილიტაცია-განვითარებისა და თანამედროვე მარეგულირებელი, საკონტროლო და საზომი 

მოწყობილობით აღჭურვა. 

აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ ტრანსპორტირების სისტემის დანაკარგები 2014 წელს 

დაახლოებით 0,5 მლნ მ3-ით მეტია ვიდრე წინა რამდენიმე წლის საშუალო მაჩვენებელი, რაც 

სავარაუდოდ 2014 წელს მდინარე დევდორაკის ხეობაში ღვარცოფული ნაკადის წარმოშობისა და 

მაგისტრალური მილსადენების დაზიანების (გაგლეჯის) შედეგად დაფიქსირებულ გაზის 

ავარიულ გაფრქვევასთან არის დაკავშირებული.  

გარდა ქსელებში ტექნიკური დანაკარგებისა, ემისიების მიზეზები არის ასევე ბუნებრივი 

კატასტროფებიც. დამოუკიდებლობის მ ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაფიქსირებული 

ინფრასტრუქტურული ავარიების შედეგად სულ დაფიქსირდა 27.9 მლნ გაზის (მეთანის) 

გაფრქვევა ატმოსფეროში, რაც წლიურად საშუალოდ 1.12 მლნ მ3-ს შეადგენს და ექვივალენტურია 

420 გგ მეთანის გაფრქვევისა CO2ეკ.   

ცხრილი 2- ში მოცემულია საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების მნიშვნელოვანი 

ავარიების ჩამონათვალი, მათ შორის 2014 წლის დევდორაკის, რომლებიც მნიშვნელოვანი 

დამატებითი ემისიების მიზეზი გახდა. 

 
ცხრილი 2. საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების მნიშვნელოვანი ავარიები 

ავარიის ადგილი ავარიის ხასიათი ავარიის შედეგი 

მენესო, 224.5 კმ - ჩრდ-სამხრ. 

მაგისტრ. გაზსადენი, 1200 მმ 

მეწყერით გამოწ- 

წვეული გაგლეჯა 

5.8 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო- დებისა და ტრანზიტის 

შეწყვეტა 



19 
 

მენესო, 132.0 კმ - ჩრდ-სამხრ. 

მაგისტრ. გაზსადენი, 700 მმ 

მეწყერით გამოწ-

ვეული გაგლეჯა 

4.5 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო-დებისა და ტრანზიტის 

შეწყვეტა 

ლემშვენიერა, 61 კმ - ყაზახი-

საგურამო, 1000 მმ 

გაჟონვით გამოწ- 

ვეული ხანძარი 

2.8 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო-დებისა და ტრანზიტის 

შეწყვეტა 

მცხეთა, 122.0 კმ - ჩრდ-სამხრ. 

მაგისტრ. გაზსადენი, 1000 მმ  

მეწყერით გამოწ- 

წვეული გაგლეჯა 

4.7 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო-დებისა და ტრანზიტის 

შეწყვეტა 

გორისციხე, 78 კმ - ვლადი- 

კავკაზი-თბილისი, 700 მმ 

მეწყერით გამოწ-

ვეული გაგლეჯა 

3.5 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო-დების შეწყვეტა 

კესალო, 55 კმ - ყაზახი-

საგურამო, 1000 მმ 

მილსადენის 

კოროზია 

3.6 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

მოწო-დებისა და ტრანზიტის 

შეწყვეტა 

ნანიანი, 233 - ჩრდ-სამხრ. 

მაგისტრ. გაზსადენი, 1200 მმ  

მეწყერით გამოწ- 

წვეული გაგლეჯა 

2.4 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

ტრანზიტის შეწყვეტა 

დევდორაკი, 143.1 კმ - ჩრდ-

სამხრ. მაგისტრ. გაზსადენი, 

1200 მმ; 55.5 კმ - ვლადი- 

კავკაზი-თბილისი, 700 მმ 

ღვარცოფით 

გამოწვეული 

გაგლეჯა 

0.5 მლნ მ3 გაზის გაფრქვევა, 

ტრანზიტის შეწყვეტა 5 დღის 

განმავლობაში 

 

ელექტროენერგიის ქსელური დანაკარგები საანგარიშო პერიოდში  კლების ტენდენციით 

ხასიათდება, რაც განპირობებულია გამანაწილებელი ქსელისა და აღრიცხვის სისტემების 

გაუმჯობესებით. სეწმეკის მონაცემებით, 2014 წელს 2009 წელთან შედარებით სისტემის 

ფაქტიური დანაკარგები 32%-ით შემცირდა და ჯამური მიწოდების 7.3 % შეადგინა (ნახ. 11). 

ჯერჯერობით კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება მოსახლეობის ინდივიდუალური 

გამრიცხველიანება, რაც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ელექტროენერგიის საერთო 

დანაკარგებზე. 

 

 
ნახ. 11. ელექტროენერგეტიკის სისტემის ჯამური დანაკარგები 
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ქვეყანაში  მიწოდებული გაზის ჯამურმა დანაკარგებმა განაწილებისას, სეწმეკის 2015 

წლის მონაცემებით, დაახლოებით 86 000 ტნე (103.8 მლნ მ3), ხოლო ელექტოენერგეტიკის 

ქსელურმა დანაკარგებმა 60 000 ტნე შეადგინა, რაც გაზის მთლიანი მიწოდების დაახლოებით 7  % 

შეადგენს.  

4. სექტორის არსებული სტრატეგიული მიზნები   
 

საქართველოში ენერგიის ხვედრითი მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე მნიშვნელოვნად 

დაბალია, ხოლო წარმოებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ენერგოინტენსივობა უფრო მაღალი 

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით, რაც 

სერიოზულ ბარიერს ქმნის ეკონომიკის ინტენსიური განვითარებისა და პროდუქციის 

კონკურენტუნარიანობის მიღწევისათვის როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზარზე. 

მეორე მხრივ, საქართველო ფლობს საკუთარ ენერგეტიკულ რესურსებს – წყლის (ჰიდრო), ქარის, 

მზის, ბიო, გეოთერმული და სხვა განახლებადი რესურსების, აგრეთვე, ენერგიის წარმოების 

არატრადიციული (ნახშირის ფენის მეთანის, გოგირდწყალბადის, გაზჰიდრატების და ა.შ.) 

პოტენციალის სახით. იმპორტული ენერგეტიკული რესურსების მაქსიმალური ჩანაცვლების 

მიზნით ქვეყნის განახლებადი და არატრადიციული ენერგეტიკული პოტენციალის 

რაციონალური ათვისების, ენერგეტიკული ბაზრის შემდგომი ლიბერალიზაციისა და რეგიონულ 

სისტემებში ეფექტური ინტეგრაციის შეფერხება, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და, 

ზოგადად, პოლიტიკური სუვერენიტეტის სერიოზული ხელშემშლელი ფაქტორი შეიძლება 

გახდეს.  

შესაბამისად, ადგილობრივ განახლებად რესურსებზე, პირველ რიგში, კი, საკუთარი 

ჰიდრორესურსების უხვი პოტენციალის ათვისებაზე დაფუძნებული ქვეყნის ენერგეტიკის 

განვითარება _ მოსახლეობისა და მეურნეობის სხვადასხვა დარგის მზარდი მოთხოვნის 

გარანტირებული და ხელმისაწვდომი ენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით, სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის სტრატეგიულ ამოცანას წარმოადგენს. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის 

უმნიშვნელოვანეს მიზანს, დარგის განვითარებისა და ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარებული 

ენერგიის ზრდასთან ერთად, მეურნეობის ხვედრითი ენერგოტევადობის შემცირებაც 

განეკუთვნება.  

ზოგადად, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის წარმოებაში ენერგეტიკას, კერძოდ,  

ჰიდრო ელექტრო ენერგეტიკას თავისი მნიშვნელობით ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უკავია, 

თუმცა  მისი პოტენციალის ათვისების დონე ჯერ-ჯერობით ძალიან დაბალია და დღევანდელი 

მონაცემებით ქვეყანაში ათვისებულია ჰიდრორესურსების ეკონომიკური პოტენციალის მხოლოდ 

დაახლოებით მეოთხედი. 

დაგეგმილია ჰესების მშენებლობის ფართო პროგრამის რეალიზაცია. ქვეყანაში 

ძირითადად შენდება საშუალო და მცირე ზომის ჰესები, გამონაკლისის შემთხვევაში კი 

შედარებით მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურები, მარეგულირებელი რეზერვუარებით. ამავე 
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დროს, აუცილებელია სხვა, მათ შორის უპირატესად განახლებადი და არატრადიციული 

ენერგორესურსების გამოყენების გაფართოებაც. თუ გათვალისწინებული იქნება 

ელექტროენერგიის წლიური წარმოების  საშუალოდ 5 %-იანი ზრდა (ფაქტიური ზრდა 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში  საშუალოდ 4,1-6,5%-ს უტოლდება) 2020 წლისათვის 

წარმოების დონე დაახლოებით 13 მლრდ კვტ სთ-ს  (ოპტიმისტური პროგნოზით 17-18 მლრდ 

კვტსთ-ს) მიაღწევს, რომლის ნაწილი ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული. ამჟამად, 

საქართველოში მიმდინარეობს მუშაობა სხვადასხვა სიდიდის 40-მდე ჰესისა და 1 ქარის 

ექსპერიმენტული ელექტროსადგურის პროექტზე, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრეა 

1872 მგვტ, საპროგნოზო წლიური გამომუშავება კი 7350 მლნ კვტსთ. დასრულებულია გარდაბნის 

230 მგვტ სიმძლავრის კომბინირებული გაზის ციკლის თბოსადგურის მშენებლობა. სავარაუდოდ 

უახლოეს პერიოდში დაიწყება სხვა ელექტროსადგურების, მათ შორის გაზის მეორე 

კომბინირებული ციკლის თბოსადგურის, ენგურისა და რიონის ახალი ჰესების კასკადების 

მშენებლობაც.  

ელექტროენერგიის წარმოებაში ჰიდროენერგეტიკისა და სხვა ადგილობრივი 

განახლებადი რესურსების პრიორიტეტული ათვისება კვლავ დარჩება ქვეყნის ენერგეტიკის 

განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებად, ენერგომომარაგების უსაფრთხოებისა და 

იმპორტული სათბობით წარმოებული ან ძვირადღირებული იმპორტირებული 

ელექტროენერგიის, აგრეთვე სათბური გაზების მინიმიზაციის მიზნით. ამავდროულად, 

გასათვალისწინებელია, რომ განახლებადი რესურსების, მათ შორის ჰიდროენერგეტიკული 

პოტენციალის ათვისებაზე დამყარებული ენერგეტიკა, უმართავ კლიმატურ პირობებზეა 

დამოკიდებული (საქართველოში კალაპოტური ჰესების წლიური დატვირთვა დაახლოებით 50%-

ს შეადგენს) და ბაზისური სიმძლავრეებით აუცილებელ დარეზერვებას მოითხოვს. საბაზისო 

ენერგოგენერაციისათვის უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო, 

მოხმარებისათვის მარტივ და ხელმისაწვდომ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე მაღალეფექტურ, 

კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურებს.  

გარდა აღნიშნულისა, სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება მეზობელი თურქეთისა და 

ევროპის ერთიან ენერგოსისტემებთან საიმედო მიმოცვლისათვის განკუთვნილი ტრანსასაზღვრო 

ენერგოგადამცემი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რაც რეგიონულ სისტემებში ინტეგრაციისა და 

ევროპასთან ასოცირების დაჩქარების ერთ_ერთი ქმედითი ინსტრუმენტი შეიძლება გახდეს.   

საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების, მოსახლეობისა და ეკონომიკის მზარდი 

მოთხოვნის გარანტირებული უზრუნველყოფისა და მავნე ემისისების მნიშვნელოვანი შემცირების 

მიზნით, რეკომენდებულია ენერგეტიკის განვითარების შემდეგი პრიორიტეტული 

მიმართულებები: 

 ადგილობრივი, უხვი ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისება, მათ შორის, იმ 

პირობებში, როცა შესაძლებელია გარემოზე კრიტიკული ზემოქმედების ეფექტური 

განეიტრალება, მათ შორის მარეგულირებელი (წყალსაცავიანი) ჰესების 

გამოყენებით; 
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 სხვა ადგილობრივი, განახლებადი რესურსების, მათ შორის ქარის, მზის, ბიო და 

გეოთერმული რესურსების მაქსიმალური ათვისება ენერგეტიკის სხვადასხვა 

სექტორებში; 

 მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი ტრანსასაზღვრო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება რეგიონალურ სისტემებთან მოქნილი კავშირებისა და ინტეგრაციის 

უზრუნველყოფის მიზნით; 

 განახლებადი რესურსების გამოყენებაზე დაფუძნებული ელექტროგენერაციის 

დარეზერვება ბუნებრივ გაზზე მომუშავე საბაზისო თბოგენერაციის 

სიმძლავრეებით; 

 აკუმულირებადი ენერგეტიკული რესურსების სტრატეგიული მარაგების შექმნა, 

კრიზისულ სიტუაციაში მომხმარებელთა უწყვეტი მომარაგების გარანტირებული 

უზრუნველყოფის მიზნით; 

 ენერგოეფექტიანობის ამაღლება ქვეყანაში წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის 

ენერგოინტენსივობის შემცირებისა და საერთაშორისო ბაზრებზე 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით; 

 ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებისა და რეალიზაციის, 

დარგის განვითარებაში დაგეგმვის კომპონენტის ზრდის უზრუნველყოფა; 

 ენერგეტიკული კანონმდებლობისა და დარგის მარეგულირებელი ტექნიკური 

რეგლამენტებისა და სტანდარტების ჰარმონიზაცია შესაბამის საერთაშორისო 

კანონმდებლობასთან, ადგილობრივი ბაზრის შემდგომი ლიბერალიზაციისა და 

ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით, ევროკავშირთან ასოცირების 

პროცესის ფარგლებში.   

 

5. ენერგეტიკის სექტორის ძირითადი გამოწვევები  
 

 საქართველოს ენერგეტიკა და, ზოგადად, ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოება 

სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რაც ძირითადად შემდეგი ფაქტორებით არის 

განპირობებული:  

 ქვეყნის ენერგეტიკულ ბალანსში იმპორტირებული რესურსების დომინირებული 

როლი და ადგილობრივი, მათ შორის განახლებადი ენერგიის არასაკმარისი 

გამოყენება;  

 თანამედროვე, რესურდამზოგი ტექნოლოგიების ნაკლებობა და 

ენერგოეფექტურობის არსებული პოტენციალის ათვისების გაუმართლებლად 

დაბალი დონე; 

 საბაზისო თბოგენერაცის ნაკლებეფექტური საშუალებები, რაც სათბურის გაზების 

გამოყოფის გაუმართლებლად მაღალ დონეს განაპირობებს, იმ პირობებში, როცა 

ქვეყნის ელექტროენერგეტიკა  ძირითადად კლიმატურ პირობებზე კრიტიკულად 

დამოკიდებულ ჰიდროენერგეტიკული რესურსების გამოყენებაზეა 

ორიენტირებული; 
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 არსებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მოწყვლადობა ქვეყნის კლიმატურ-

გეოგრაფიული თავისებურებით განპირობებული ბუნებრივი კატასტროფებისა და 

ამორტიზებული სისტემების არასაკმარისი ტექნოლოგიური საიმედოობის გამო;  

 სტრატეგიული სათბობი რესურსების მარაგის დარეზერვების შეუძლებლობა;  

 ტერორიზმის ზრდასთან დაკავშირებული საფრთხეები, განსაკუთრებით ქვეყნის 

ტერიტორიის ოკუპირებულ ნაწილში განლაგებულ სტრატეგიულ ობიექტებზე;  

 თანამედროვე, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების იმპლემენტაციისათვის 

შესაბამისად განსწავლული პერსონალის დეფიციტი;  

 ენერგეტიკული საწარმოების საქმიანობისა და მომსახურების ხარისხის დაბალი 

დონე, არასაკმარისი წვდომა სასიცოცხლო მნიშვნელობის ენერგეტიკულ 

რესურსებზე სოციალურად დაუცველი ფენისა და ადგილობრივი წარმოებისათვის;  

 სატარიფო რეგულირების საქმიანობის პოლიტიზირების შედეგად წარმოშობილი 

ფინანსების დეფიციტის საშიშროება; 

 ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურისა მშენებლობისა და ოპერირების ტექნიკური 

რეგულაციებისა და სტანდარტების შეუსაბამობა საერთაშორისო ნორმატივებთან. 

აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრის ძირითადი, საერთაშორისო პრაქტიკაში 

აპრობირებული ინსტრუმენტებია:  

 კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბება, გამჭვირვალე და ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული საკანონმდებლო-ნორმატიული 

ბაზის ჰარმონიზაციისა და შესაბამისი საინვესტიციო კლიმატის ჩამოყალიბების 

მეშვეობით;  

 საქართველოს ენერგეტიკის ინტეგრაცია რეგიონულ და საერთაშორისო 

სტრუქტურებში;  

 ტრანსსასაზღვრო მაკავშირებელი ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტული 

განვითარებისა და მისი ფუნქციონირების ეკონომიკური, სამართლებრივი და 

პოლიტიკური საფუძვლების უზრუნველყოფა; 

 ადგილობრივი, ძირითადად განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების 

მაქსიმალური უტილიზაცია, იმპორტირებული რესურსების მოწოდების 

წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაცია და ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია;  

 წარმოება-გენერაციისა და სტრატეგიული სატრანსპორტო და დარეზერვების 

(დამარაგების) ინფრასტრუქტურის განვითარება;  

 ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი გაზის სტრატეგიული რეზერვის 

უზრუნველყოფა, რაც მოწოდების გარანტირებული უწყვეტობის რისკის 

შერბილების საერთაშორისო პრაქტიკაში ადაპტირებული ხერხებია და 

ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნებითაც არის დადასტურებული6.  

 გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არსებული 

ინფრასტრუქტურის ტექნიკური საიმედოობისა და დანაკარგების მინიმიზაციის 

მეშვეობით; 

                                                      
6 Directive 2009/119/EC 14/09-2009, imposing an obligation on Member States an obligation to maintain minimumn 

stocks of crude oil and /or petroleum products 
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 სატარიფო რეგულირების და ლიცენზირების საკითხების დეპოლიტიზება და 

გრძელვადიანი სტაბილურობის მიღწევა ინვესტორთა ნდობის მოპოვებისა და  

დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით საერთაშორისო საფინანსო 

ბაზრებიდან.  

 ენერგეტიკის სექტორის ოპერირების სტანდარტების, ტექნიკური  რეგლამენტების, 

მომსახურების ხარისხის, სანქცირების სამართლებრივი ნორმების ჰარმონიზაციის 

პროცესის დასრულება ანალოგიურ საერთაშორისო სტანდარტებთან რაც 

თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ინვესტიციების მოზიდვის 

ხელშეწყობის აუცილებელი პირობაა. 

ძირითადი რისკები და გამოწვევები ქვესექტორების მიხედვით ჩამოყალიბებულია 

ქვემოთ. 

ელექტროენერგეტიკა7  

ბაზრის მონოპოლიზაცია (მათ შორის უცხოური კომპანიების მიერ), ფასების 

არასტაბილურობა რეგიონულ ბაზარზე, მიწოდება-მოხმარების დისბალანსი, განსაკუთრებით 

პიკური მოთხოვნის გარანტირებული დაკმაყოფილების სირთულე, ადგილობრივი წარმოების 

კლიმატურ პირობებზე კრიტიკული დამოკიდებულება და რეგიონალურ სისტემებთან 

კავშირების არასაკმაო მოქნილობა, ინფრასტრუქტურის ნაწილის ამორტიზაციისა და ტექნიკური 

გაუმართაობა, ენერგიის დარეზერვების პრობლემები.  

ჰიდროგენერაციის ახალი სიმძლავრეების დროული ამოქმედება და ენერგომომარაგების 

სისტემის ეფექტური ინტეგრაცია რეგიონალურ სიტემებში, როგორც ინფრასტუქტურულ 

(გადაცემის სიმძლავრეების, ხარისხის, სინქრონულ რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობით), ისე 

საკანონმდებლო დონეზე, აღნიშნული რისკების შემცირების ქმედითი ინსტრუმენტია. 

ენერგეტიკული სისტემების მდგრადობის ამაღლების პრიორიტეტულ მიმართულებებად, უნდა 

ჩაითვალოს, აგრეთვე, ჰიდროგენერაციის საშუალებების დარეზერვება, ძირითადად გაზზე 

მომუშავე, საბაზისო გენერაციის საშუალებებით.  

 

ბუნებრივი გაზის სექტორი 

სატრანსპორტო და დისტრიბუციის ინფრასტრუქტურის არეფექტური მარეგულირებელი 

გარემო და ფაქტიური  მართვის კონცენტრირება ცალკეული, მათ შორის უცხოური სახელმწიფო 

კომპანიების ხელში. კონკურენტული და მონოპოლური საქმიანობების ეფექტური 

სამართლებრივი გამიჯვნა, მოწოდების დივერსიფიიკაცია და ბაზრის სრულყოფილი 

ლიბერალიზაცია და გახსნა რეალური კონკურენციის ხელშეწყობის  მიზნით, ასეთი რისკების 

შემცირების ქნედითი ინსტრუმენტია.   

                                                      
7 M.Margvelashvili, Georgia’s Energy Security Risks andTheir Mitigation Measures. Gorgian Energy Sector in the 

Context of EU Association, Tbilisi, 2015, pp. 48-54 
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ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული ავარიებისა და კრიტიკული სიტუაციის 

ჩამოყალიბების მაღალი ალბათობა, რაც განპირობებულია საქართველოს ლანდშაფტის 

თავისებურებებითა და მაგისტრალური მილსადენების ნაწილის დაბალი ტექნიკური 

საიმედოობით (მათი მნიშვნელოვანი ნაწილის სიძველის გამო). ინფრასტრუქტურის სისტემური 

საიმედოობის ამაღლება ინტერკონექტორების გამოყენებით და არსებული მაგისტრალური 

მილსადენების ეფექტური რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის მეშვეობით ასეთი რისკების 

საფრთხეების შემცირების ყველაზე უფრო რეალური საშუალებაა. 

სტრატეგიული მარაგის არარსებობა, რაც განაპირობებს სისტემის პრაქტიკულ უუნარობას 

უზრუნველყოს ფუნქციონირების გაგრძელება, მოწოდების წყარო(ები)ს გაუთვალისწინებელი 

შეწყვეტისას, მაშინ როდესაც ქვეყანა თითქმის მთლიანად იმპორტირებულ სათბობზე არის 

დამოკიდებული. სტრატეგიული გაზსაცავის მშენებლობა და ნავთობპროდუქტების რეზერვის 

უზრუნველყოფა ასეთი რისკის შერბილების საერთაშორისო პრაქტიკაში ადაპტირებული 

მეთოდია.  

გაზზე მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია საქართველოში და, არსებული, გრძელვადიანი 

კონტრაქტებით უზრუნველყოფილი შეზღუდული საიმპორტო მოცულობები. დამატებით 

რესურსებზე წვდომა უახლოეს ათწლეულში, ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ძირითად, კრიტიკულ შემაფერხებელ ფაქტორად შეიძლება 

გადაიქცეს.  

მოწყვლადი მომხმარებლების, მათ შორის ქვეყნის მაღალმთიანი და სასაზღვრო 

რეგიონების გარანტირებული უზრუნველყოფის საკითხი ხელმისაწვდომი და ეკოლოგიურად 

დამზოგი სათბობი რესურსებით. ენერგიის ავტონომიური წყაროების ექსპლუატაციაზე 

დაფუძნებული დეცენტრალიზებული მეურნეობრიობის განვითარება, ამ რეგიონებისათვის 

დაგეგმილი, ძვირადღირებული და ეკონომიკურად გაუმართლებელი მილსადენების 

მშენებლობის ნაცვლად გაზის ტრანსფორმაციის პროდუქტებით (LNG და CNG) ან პროპან-

ბუტანით (LPG) მომარაგების ბაზაზე, ნაცვლად ტყის უკონტროლო ჩეხვის შედეგად 

გამოყენებული შეშისა, პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა. მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტის მიღწევა შეიძლება, აგრეთვე, კომპრესირებული 

ბუნებრივი გაზით (CNG) ძვირადღირებული ნავთობპროდუქტების ჩანაცვლების პროცესის 

ხელშეწყობა სატრანსპორტო სექტორში, რაც უზრუნველყოფს საწვავზე დანახარჯებისა და მავნე 

ემისიების დაახლოებით 30%-ით შემცირებას.  

ნავთობის მოპოვება და გადამუშავება  

ნავთობის თანმდევი გაზის გაფრქვევა და/ან ჩირაღდანში დაწვის მავნე პრაქტიკა. 

აუცილებელია  მოპოვებული გაზის მთლიანი მოცულობის მიწოდება ქსელში ან ადგილზე იქნას 

უზრუნველყოფილი მისი უტილიზაცია (მაგ. კომპრესირებული გაზის წარმოება), რაც 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის სათბურის გაზების გამოყოფის შემცირებას უზრუნველყოფს. 
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ნავთობპროდუქტების პრაქტიკულად მთელი მოხმარების დაკმაყოფილება იმპორტული, 

ხშირად არასათანადო ხარისხის სათბობით. მიზანშეწონილია უზრუნველყოფილ იქნეს 

მოპოვებული ნავთობის გადამუშავება თანამედროვე ტექნოლოგიებით მომუშავე ადგილობრივ 

საწრმო(ებ)ში, რითაც ნაწილობრივ ჩანაცვლდება ამჟამად იმპორტირებული 

ნავთობპროდუქტების ნაწილი, ამაღლდება ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოება და 

შემცირდება ეკოლოგიურად მავნე გამონაბოლქვების რაოდენობა. 

ქვანახშირის სექტორი 

ნახშირის ფენის შემცველი მეთანის (CBM) გაფრქვევა ატმოსფეროში, მოპოვების 

დღეისათვის გამოყენებული ტექნოლოგიის პირობებში, რაც სათბურის გაზების მნიშვნელოვან 

წყაროს წარმოადგენს. მიზანშეწონილია საქართველოში ნახშირის ფენის მეთანისა და/ან ნახშირის 

გაზიფიკაციის თანამედროვე ტექნოლოგიით გაზის მიღების ალტერნატული პროექტების 

ეფექტიანობის შესწავლა და დანერგვა, ან პროექტის კომერციული მიზანშეუწონლობის 

შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ნახშირის ფენის მეთანის ადგილზე დაწვა. 

 

ენერგოეფექტურობა და განახლებადი რესურსები (საკანონმდებლო ბარიერები) 

საქართველო, როგორც ენერგიაშემცველების იმპორტზე არსებითად დამოკიდებული 

ქვეყანა, დაინტერესებული უნდა იყოს ქვეყანაში ენერგოეფექტურობის დონის ამაღლებით. 

სამწუხაროდ ამჟამად ქვეყანაში არ მოქმედებს ენერგოეფექტურობის წამახალისებელი 

თანამედროვე სამშენებლო ნორმები და სტანდარტები, რაც ართულებს ენერგიის რაციონალურად 

გამოყენებასა და მოხმარებას.  

პრობლემურია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების თემა, როგორც გენერაციის 

ობიექტებზე ასევე,  ენერგოტევად საწარმოებში.   

დღემდე პრობლემად რჩება საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ფინანსური 

რესურსების არ არსებობა ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებისათვის.  

შესაბამისად, ქვეყანაში ენერგოეფექტრობის პროცესების განვითარების  შემაფერხებელი 

ერთ-ერთ მთავარ ბარიერია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზისა და ნორმატიული  აქტების არ 

არსებობა, რაც თავის მხრივ, ამ სფეროში ინვესტიციების განხორციელების ძირითად შემაფერხებელ 

ფაქტორად გვევლინება. 

უაღრესად მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოში არსებული განახლებადი ენერგიის 

წყაროების პოტენციალის გამოყენება, რომელიც დღეისათვის პრაქტიკულად ნაკლებად არის 

ათვისებული. შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზისა და სატარიფო პოლიტიკის არასრულყოფილება, 

ქვეყანაში განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების  მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორია  და 

იწვევს  პოტენციურად სიცოცხლიუნარიანი პროექტებისა და სახელმწიფო პროგრამების, 

უცხოური ინვესტიციების განხორციელების შეფერხებას.  
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ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებული 

გამოწვევები 

ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობაში გაწევრიანება ენერგეტიკული 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის ბაზაზე, გულისხმობს საბაზრო მექანიზმების, 

გამჭვირვალობის და ხარისხიანი საკანონმდებლო გარემოს დამყარებას რაც თანამედროვე 

მაღალგანვითარებული ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი ეფექტური სისტემების 

ჩამოყალიბებას და შესაბამის ინსტიტუციურ თუ პროფესიულ განვითარებას ნიშნავს. 

საქართველოს პირობებში ეს ნიშნავს, მაგალითად, მემორანდუმების არსებული სისტემის 

გაუქმებას, ბაზრის დემონოპოლიზაციას, ჯანსაღ კონკურენციაზე დაფუძნებულ და გამჭვირვალე 

საბაზრო პრინციპების და პროფესიული გარემოს დამკვიდრებას, შესაძლო კორუფციის 

აღმოფხვრას, სტაბილურ გარემოს, რაც კვალიფიციური სტრატეგიული ინვესტორების მოზიდვის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.  

კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, გარკვეული გარდამავალი პერიოდის 

გათვალისწინებით, ქართული ენერგეტიკული კომპანიების შეუზღუდავი ოპერირების 

შესაძლებლობას იძლევა ევროპასა და თურქეთში, ადგილობრივ  კომპანიებთან თანასწორი 

უფლებებით, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, დომინირებული 

ჰიდროენერგოგენერაციის მკვეთრად გამოხატული სეზონურობით და მნიშვნელოვან 

სატრანზიტო კვანძად ჩამოყალიბებისათვის ხელსაყრელი გეოგრაფიული განლაგებით.  

ენთ-ს წევრობა მოითხოვს ენერგოეფექტურობის დამკვიდრებას და განახლებადი 

ენერგიის წყაროების, გარემოსდაცვითი და კონკურენციის პირობების დაცვას, რაც ქვეყნის 

მოწინავე საერთაშორისო ეკონომიკურ სტრუქტურებთან დაახლოებას უზრუნველყოფს, 

შესაბამისი შედეგებით.  ამასთან ერთად, საქართველოს გეოგრაფიული და ტექნიკური 

იზოლაციის გამო თანამეგობრობის ერთიანი ბაზრისაგან, აგრეთვე, ქვეყნის ენერგეტიკულ 

ბაზარზე ფუნქციონირებად უცხოურ კომპანიებთან მემორანდუმებით დადგენილი სპეციფიური, 

შემზღუდავი ურთიერთობების ჩამოყალიბების გამო, კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისა და ენთ-

ში გაერთიანების პროცესი მნიშვნელოვან გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, 

საქართველომ უნდა მოითხოვოს ზოგიერთი ვალდებულებისაგან, კერძოდ, ენერგეტიკულ 

უსაფრთხოებასთან და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომი ენერგეტიკული 

რესურსების მიწოდებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი დებულებისაგან განთავისუფლება, 

აგრეთვე, ბაზრის სრული ლიბერალიზაციის გარდამავალი პერიოდის  გახანგრძლივება. 

 


