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წინასიტყვაობა
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება
ევროკავშირის
რეგიონული
ინიციატივა
„ევროკავშირი კლიმატისთვის“ (EU4Climate),
რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ პარტ
ნიორობის ექვსი ქვეყნის - აზერბაიჯანის,
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს, სომ
ხეთისა და უკრაინის მთავრობებს კლიმატის
ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხმების
შესრულებაში, კლიმატთან დაკავშირებული
კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა და კლი
მატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის
შემცირებაში.
2019 წლიდან საქართველოში ხორციელდება
ევროკავშირის
რეგიონული
ინიციატივა
„ევროკავშირი
კლიმატისთვის“
(EU4Cli
mate), რომელიც ეხმარება აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ექვსი ქვეყნის- აზერბაიჯანის,
ბელარუსის, მოლდოვას, საქართველოს,
სომხეთისა და უკრაინის მთავრობებს კლი
მატის ცვლილების შესახებ პარიზის შეთანხ
მების შესრულებაში, კლიმატთან დაკავში
რებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებასა
და კლიმატის ცვლილების უარყოფითი

გავლენის შემცირებაში. ექვსივე ქვეყანაში
პროექტი EU4Climate გაეროს განვითარების
პროგრამასა (UNDP) და ეროვნულ მთავ
რობებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძ
ველზე თანამშრომლობს.
EU4Climate პროექტის ფარგლებში მიმდი
ნარეობს რეკომენდაციების შემუშავება საქარ
თველოს ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა
და ჯანდაცვის სექტორებში კლიმატის ცვლი
ლების საკითხთა აქტუალიზაციისთვის,
რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია
„გარემო და განვითარება“ ახორციელებს.
ამ ინიციატივის მიზანი იყო ენერგეტიკის
სექტორში არსებული ეროვნული პოლი
ტიკის
დოკუმენტების,
სტრატეგიების,
პროგრამების, საკანონმდებლო თუ მარე
გულირებელი ჩარჩო დოკუმენტებისა და
განვითარების გეგმების ანალიზი, რამაც
პრიორიტეტული მიმართულებები გამოავ
ლინა და სექტორული დაგეგმვის პროცესში
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუა
ლიზაციის რეკომენდაციები შეიმუშავა.
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ზოგადი
ფონი

2019 წლის მონაცემებით1,2, საქართველოში
მთლიანი პირველადი ენერგიის მიწოდება
(TPES) წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად
გადანაწილდა: 45% ბუნებრივიგაზი, 26% ნავ
თობპროდუქტები, 15% ჰიდროენ
 ერგია, 5%
ქვანახშირი, 5% ბიოსაწვავიდანარჩენები, 2%

ელექტროენ
 ერგია, 1% ნედლი ნავთობი და
1% სხვა განახლებადი ენერგია (ქარი, მზე და
ა.შ.). განხილული პერიოდისთვის, იმპორტის
წილმა საქართველოს ენერგომომარაგებაში
შეადგინა 77% (იხ. დიაგრამა 1).

5%

ბიოსაწვავი და
ნარჩენები

2%

ელექტროენერგია

5%

ქვანახშირი

15%

ჰიდროენერგია

45%

ბუნებრივი გაზი

26%

ნავთობპროდუქტები

1%
დიაგრამა 1:

ქვანახშირი

1%

სხვა განახლებადი

მთლიან
 ი პირველადიენერგიის მიწოდება (TPES) წყაროების მიხედვით, 2019

1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური- საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი 2019.

https://geostat.ge/media/37668/Energy-balance-Publication_2019-GEO.pdf

2 კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო, 2020 წლის მონაცემთაგანხილვაარ ჩაითვალა მიზანშეწონილად.
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2019 წელს ენერგიის ყველაზე დიდი მომხმა
რებელი იყო ტრანსპორტის სექტორი (31%),
მას მოჰყვებოდა შინამეურნეობების სექტო

რი (28%), ხოლო მესამე ადგილს იკავებდა
მრეწველობა (16%) (დეტალური მონაცემები
იხილეთ დიაგრამაზეN 2).
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დიაგრამა 2:

ენერგიის საერთო საბოლოომოხმარება(TFEC) სექტორების მიხედვით, 2019
(ათასიტონა ნავთობის ეკვივალენტი)

შიდა მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე, ძი
რითადად, კმაყოფილდება ადგილობრივი
ჰესებით წარმოებული ელექტროენ
 ერგი
ის საფუძველზე: 3,300 მეგავატი3 დადგმუ
ლი სიმძლავრე გამოიმუშავებს ელექტრო
ენერგიას, რომელიც საკმარისია არსებული
მოთხოვნის 67%-ის დასაკმაყოფილებლად
(2019)4. სხვა განახლებად წყაროთა წილი
ელექტროენერგიით მომარაგებაში 1%-ზე
ნაკლებია და წარმოდგენილა მხოლოდ
ერთადერთი ქარის ელექტროსადგურით
საქართველოში, რომლის დადგმული სი
მძლავრე 20.7 მეგავატია. ელექტროენერგიის
დანარჩენი ნაწილი მარაგდება იმპორტით:
2019 წელს ელექტროენერგიის პირდაპირი

იმპორტის წილი, დაახლოებ
 ით, 12% იყო,
ხოლო თბოელექტროსადგურებმა (5 ერთეუ
ლი, 925 მეგავატი დადგმულისიმძლავრით5),
რომლებიც იმპორტირებულ ბუნებრივ გაზზე
მუშაობენ, მოხმარებული ელექტროენ
 ერგიის
მთლიანი მოცულობის 21% გამოიმუშავეს. ეს
ნიშნავს, რომ ქსელში ელექტროენერგიის მი
წოდება 2019 წელს 33%-ით იყოდამოკიდებუ
ლი იმპორტზე.
ენერგეტიკის სექტორს სათბურის აირების
ემისიებში ყველაზე დიდი წვლილი აქვს
საქართველოში. ამავე დროს, ის ყველაზე
მნიშვნელოვანია საზოგადოების ფუნქციო
ნირებისათვის. 2017 წელს საქართველოს სა
თბურის აირების ჯამურიემისიებ
 იუტოლდე

3,300 მეგავატი  დადგმული სიმძლავრე გამოიმ
 უშავებს
ელექტროენერგიას , რომელიც საკმარისიაარსებული
მოთხოვნის 67%-ის დასაკმაყოფილებლად
3 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა: გადამცემიქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა(2020-

2030).
4 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი (ესკო) 2019 - საქართველოს რეალურიენერგობალანსი.
https://esco.ge/files/data/Balance/energobalans_2019_geo.pdf
5 ვინაიდ
 ან მიმოხილულია2019 წლის მონაცემები, აქ არ არის წარმოდგენილიინფორმაცია 2020 წელს
ექსპლუატაციაშიშესული230 მეგავატი დადგმულისიმძლავრის კომბინირებულ ციკლზე მომუშავე თბოე
ლექტროსადგურის შესახებ.
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ბოდა, დაახლოებით, 17,766 გიგაგრამ (გგ)
ნახშირორჟანგს (CO2), საიდანაც ენერგეტიკის
სექტორის წილი იყო 60% (ტრანსპორტის სე
ქტორის ჩათვლით)6. ამ გარემოებათა გა
თვალისწინებით, შემუშავდა და დამტკიცდა
განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზ
ღვრული წვლილის დოკუმენტი, რომლის
მთავარი და უპირობო მიზანია 2030 წლი
სთვის სათბურის აირების ემისიის 35%-ით
შემცირება, 1990 წლის მაჩვენებელთან მი
მართებით. ამ მიზნის მისაღწევად, განისაზ
ღვრა სექტორული მიზნებიც სათბურის აირე
ბის შესამცირებლად. ეს გულისხმობს 2030
წლისთვის სათბური აირების ემისიათა 15%ით შემცირებას ენერგიის გენერაციისა და გა
დაცემის ქვესექტორში, საბაზისო სცენარის
პროგნოზთან მიმართებით7.
გამომდინარე იქიდან, რომ:

• საქართველოს ენერგეტიკულ ბალანსში გა
ნახლებადი რესურსების წილი 30%-ზენაკლე
ბია (და 2030 წლისთვის ქვეყანას სურს ამ წი
ლის 35%-მდე გაზრდა);
• მთლიანი ენერგომომარაგების 77%, ძირი
თადად, დამოკიდებულია იმპორტირებულ
წიაღისეულ
 რესურსებზე; და
• ადგილობრივი განახლებადი ენერგეტი
კული რესურსების მნიშვნელოვანი წილი აუ
თვისებელია;
ენერგეტიკის სექტორში კლიმატის ცვლილე
ბის საკითხთა აქტუალიზაციისთვის, უნდა
განისაზღვროს და გატარდეს კონკრეტული
ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სათბური
აირების ემისიათა შემცირებას, პარალელუ
რად კი გააუმჯობესებს ქვეყნის ენერგეტიკულ
უსაფრთხოებას და სექტორში შეინარჩუნებს
დაბალ საოპ ერაციო ხარჯებს.

6 მეოთხეეროვნული შეტყობინება.
7 Georgia’s Updated Nationally Determined Contribution (Final Draft) - http://www.eiec.gov.ge/getattachment/5a00f7a6

-ecc0-4d4d-8411-e0ad522e2402/Final-Draft-NDC_Georgia_ENG.pdf.aspx
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ძირითადი 
მიგნებები

ენერგეტიკის სექტორის შესასწავლ
 ად, თავ
დაპირველად, წინასაწარ შემუშავებული
კვლევითი მეთოდოლოგიის შესაბამისად,
პირველადი კონსულტაციებ
 ი ჩატარდა და
ინტერესებულ მხარეებთან. ამ შეხვედრების
ფარგლებში, პრიორიტეტი მიენიჭა კომუნი
კაციას ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლი
ლების სფეროებში პოლიტიკის განმსაზ
ღვრელ უწყებებთან: კერძოდ, ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
(ენერგეტიკული რეფორმებისა და საერ
 თა
შორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი)
და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე
ობის სამინისტ
 როს (კლიმატის ცვლილების
სამმართ
 ველო). მათთან შეხვედრები ჩატა
რდა ინდივიდუალური, ნახევრადსტრუქტუ
რირებული გასაუბ
 რების ფორმატით (ვი
რტუალურად). ამ კონსულტაციების შედეგად,
გამოვლინდა ძირითადი პოლიტიკის დოკუ
მენტები, სტრატეგიებიდასამოქმედოგეგმე
ბი დაჩატარდა მათი თვისებრივი კონტენტ
ანალიზი.
შემდგომ ეტაპზე, უკვე სამაგიდო კვლევის
ფარგლებში, განისაზღვრა ის ძირითადი
კვლევები და ანგარიშები, რომელთა ანა
ლიზიც მიზანშეწონილად ჩაითვალა ენერ
გეტიკულ სექტორში რისკის პროფილის და
სადგენად, ასევე, კლიმატის ცვლილების
აქტუალი
 ზაციისთვის საჭიროღონისძიებ
 ათა
გამოსავლენად.

ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო დარ
გში მოღვაწე მკვლევართადასხვადაინტერე
სებულ პირთა კომენტარები და რეკომენდა
ციები, რომელთა საფუძველზეც დაიხვეწა
წარმოდგენილიკვლევა.

შესწავლილი ლიტერატურის ანალიზითა
და ჩატარებული კვლევის მეშვეობი
 თ, გამო
ვლინდა ენერგეტიკის სექტორის ამჟამინდე
ლი ხარვეზები და გამოწვევები კლიმატის
ცვლილების კონტექსტში, რომლებიც შეჯამ
და ქვემოთ:
• ენერგეტიკის სექტორი ამჟამად რეფორ
მის პროცესშია, რაც ართულებს არსებული
მდგომარეობის შეფასებას, რადგან აქტიუ
რად იცვლება საკანონმდებლო ჩარჩო;
• სექტორში ყველა ძირითადი კანონის
დამტკიცების მიუხ
 ედავად, განზრახულია,
რაც შეიძლება მალე შემუშავდეს მეორეუ
ლი კანონმდებლობა, რომელიც შეეს აბამება
ახალ კანონმდებლობასა და საერ
 თაშორისო
ვალდებულებებს;
• ამჟამად მიმდინარეობ
 ს მუშაობ
 ა სექტო
რის ორ მთავარ დოკუმენტზე: ენერგეტიკის
ეროვნული პოლიტიკა და ენერგეტიკისა
დაკლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული
გეგმა (NECP). შესაბამისად, მათი სრულყო
ფილი მიმოხილვა ამ ეტაპზე შეუძლებელია,
თუმცა ანგარიშის მომზადებისას გაანალიზ
დაNECP-ის სამუშაოვერსია;
• ენერგეტიკის პოლიტიკის დოკუმენტის
განახლება საწყის ეტაპზეა, მაშინ, როდესაც
სამოქმედოგეგმები დასტრატეგიაუკვე დამ
ტკიცდა, ან შემუშავების ბოლო საფეხურზეა.
ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული დოკუმენტე
ბი მუშავდებოდა სექტორის გრძელვადიანი
ხედვის გარეშე;
• ამ დროის ათვის, სამოქმედო გეგმები
ორიენ
 ტირებულია კერძო სექტორისა და სა
ერთაშორისო დონორების მიერ დასაფინან
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სებელ ღონისძიებებზე, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტი პრიორიტეტს არ ანიჭებს ხარჯებს
კლიმატის ცვლილების მიმართულებით;
• ენერგოეფექტურობის ზომები და სუფ
თა განვითარების მექანიზმები დაკავშირე
ბულია მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებ
თან. სახელმწიფო ბიუჯ
 ეტის მიმდინარე
ბალანსიდან გამომდინარე, შესაძლებელია,
მოკლევადიან პერიოდ
 ში, ხელი შეეშალოს
კლიმატის ცვლილების შერბილებისა (მიტი
გაცია) დამასთან ადაპტაციის ღონისძიებათა
აქტუალიზაციას ენერგეტიკის სექტორში;
• სექტორში რეფორმის წარმატებით და
დროულად დასრულებისათვის, საჭიროა მე
ტი ადამიანური რესურს ის მობილიზება, რაც
ამჟამად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა;
• გარდა შემარბილებელი ღონისძიებები
სა, კლიმატის ცვლილების კუთხით საჭიროა
ადაპტაციის ზომების განსაზღვრაენერგეტი
კის სექტორში და ასახვა სამოქმედო გეგმებ
ში.
წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში მიზა
ნშეწონილად ჩაითვალა, განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთ
 მოს შემუშავების პროცე
სში არსებულ დოკუმენტთა ანალიზს. ესე
ნია:
 	 ენერგეტიკული პოლიტიკა;
 	 ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებული  გეგმა.

ორივე მათგანი სექტორში წამყვან პოლი
ტიკას განსაზღვრავს. შესაბამისად, კლიმა
ტის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციი
სთვის, მართებულიიქნება ამ დოკუმენტებზე
ფოკუსირება, მათ შორის, საკონსულტაციო
შეხვედრების ფორმატში.
2021 წლის მაისის მდგომარეობით, საქარ
თველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და
ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებული გეგმა კვლავ შემუშავების
პროცესშია. ბოლო მონაცემებით, ამ დოკუ
მენტთადამტკიცების სავარაუდ
 ო ვადამ 2022
წლამდე გადაიწია. ვინაიდან ზემოაღნიშნუ
ლი დოკუმენტები ჯერ არ არის საჯაროდ
ხელმისაწვდომი, მიზანშეწონილად ჩაითვა
ლა ქვემოთ ჩამოთვლილი 4 პოლიტიკის დო
კუმენტის შესწავლა, რომლებიც უკვე დამტკი
ცებულია:
• საქართველოს კლიმატის ცვლილების
სტრატეგია 2030;
• საქართველოს კლიმატის ცვლილების სა
მოქმედო გეგმა2021-2023;
• საქართველოს განახლებადი ენერგიის
ეროვნული სამოქმედოგეგმა;
• საქართველოს ენერგოეფექტურობის ეროვ
ნული სამოქმედოგეგმა2019-2020.
ამ დოკუმენტთა ანალიზის საფუძველზე,
მომზადდა
რეკომენდაციებ
 ი კლიმატის
ცვლილების შემარბილებელ და საადაპტ
 ა
ციო ღონისძიებ
 ებზე ენერგიის გენერაცია-გა
დაცემის ქვესექტორში.
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პროექტის ძირითადი მიზანიაპრიორიტეტულ
მიმართულებათა გამოვლენა ენერგეტიკის
სექტორში და შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავება, რომელთა შესრულებითაც მო
ხერხდება კლიმატის ცვლილების საკითხთა
აქტუალიზაცია/გაძლიერება სექტორის პრი
ორიტეტულ მიმართულებებში. მისი მიღწე
ვა მოიაზრება შემდეგი გზით: დეტალურად
უნდა გაანალიზდეს ქვეყნის მიერ აღებული
საერთაშორისო ვალდებულებები, მაღალი
რანგის დოკუმენტები (პოლიტიკები, სტრა
ტეგიები, პროგრამები), არსებული საკანონ

კვლევის/შეფასების
კომპონენტი
სექტორულ დაინტე
რსებულ მხარეთა
იდენტიფიცირებადა
ანალიზი

მდებლო ბაზა და ინსტიტუციურ
 ი ჩარჩო;
ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე, შემუ
შავდეს შესაბამისი რეკომენდაციები.
ამ მიდგომიდან გამომდინარე, პროექტის გა
ნხორციელება ბუნებრივად გულისხმობდა
სექტორული მიმართულების დამოუკიდე
ბელ შეფასებას სფეროს ექსპერტის მიერ.
ქვემოთ, N1 ცხრილში დეტალურად არის
აღწერილი სექტორის შეფასებისას გამოყე
ნებული მეთოდები, კვლევის თითოეული
ეტაპის შესაბამისად.

მეთოდი

კონტექსტი

ლიტერატურის მიმო
ხილვა;

ყველა იმ უწყების/ინსტიტუტის/ კონკრეტული
პირის გამოვლენა, რომელთაც აქვთ ინტერესი ან
გავლენა კონკრეტულ სექტორთან მიმართებით,
კლიმატის ცვლილების კუთხით;
დაინტერესებულ მხარეთა განსაზღვრა სექტო
რების მიხედვით: სახელმწიფო სექტორი, არასა
მთავრობო სექტორი და ყველა სხვა მხარე (აკა
დემია, დამოუკიდებელი ექსპერტები, მედიის
წარმომდგენლები); პირველადი ინტერვიუებ
 ი
გამოყენებული იყო ამ ჩამონათვალის დასაზუს
ტებლად;
დაინტერესებულ მხარეთა გავლენა-ინტერესე
ბის მატრიცის შემუშავება საკვ ლევ საკითხთან
მიმართების მიხედვით; ასევე, მათი კატეგორი
ზაცია- ფუნქციურიჯგუფების გამოყოფაშემდგო
მი კონსულტ
 აციების მიზნით (საჯარო სექტორი,
საერთაშორისო/დონორი ორგანიზაციები, არა
სამთავრობო ორგანიზაციები, აკადემიური სე
ქტორი, კერძ
 ო სექტორი, ფართოსაზოგადოება).

სამაგიდოკვლევა;
ინტერვიუები;
ონლაინკვლევა;
გავლენა-ინტერესე
ბის მატრიცის შემუშა
ვება.
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კლიმატის ცვლილე
ბის რისკის პროფილის
შექმნა საქართველოს
ენერგეტიკის სექტორი
სთვის

სამაგიდო კვლევა;
ონლაინკვლევა;
კონტენტანალზი

ანგარიშების მოძიება კლიმატის ცვლილების
არსებული რისკების პროფილებზე;
დამატებითი მასალის მოძიება, როგორიცა
ა: საქართველოზე გამოქვეყნებული კვლევები/
ანგარიშები სამიზნე სექტორისა და კლიმატის
ცვლილების საკითხებზე; ასევე, სხვადასხვა საე
რთაშორისოკვლევა დაანგარიშები;
რელევანტური ინფორმაციის ანალიზი კლი
მატის ცვლილების ეროვნული ანგარიშებიდან
და სექტორებისთვის აქტუალურ საფრთხეთა
გამოვლენა (კონტენტანალიზი); კონკრეტული
სექტორის დღის წესრიგში არსებულ ძირითად
საფრთხეთა იდენტიფიცირება კლიმატის ცვლი
ლების ჭრილში;
რისკის პროფილების შემუშავება არსებულ სა
ფრთხეთა გამოვლენითა და სექტორული მო
წყვლადობის შეფასებით.

კლიმატის ცვლილე
ბასთან დაკავშირებუ
ლისაერთაშორისო
ვალდებულებები;

ონლაინკვლევა(მათ
შორის, შესაბამის უწყე
ბათა ოფიციალური ვე
ბგვერდების შესწავლა);

დამტკიცებულიან შემუშავების პროცესში არსე
ბული განვითარების პროგრ
 ამების, პოლიტიკის
დოკუმენტ
 ების, სტრატეგიებისა და სამოქმედო
გეგმების იდენტიფიცირება;

უკვე დამტკიცებულითუ
შემუშავების პროცესში
არსებული განვითარე
ბის პროგრამების, პო
ლიტიკის დოკუმენტე
ბის, სტრატეგიებისა
და გეგმების იდენტი
ფიცირება, მიმოხილვა
დასკრინინგი;

ინტერვიუები უწყებათა
წარმომადგენლებთან;

დოკუმენტთა ძიებ
 ა რამდენიმე მეთოდით: ძი
რითადი დოკუმენტების შერჩ ევა კლიმატის
ცვლილების შესახებ, სადაც ასახულიასექტორის
საკითხები; სტრატეგიული და პოლიტიკური დო
კუმენტების მოძიება საკანონმდებლო მაცნესა
დაამ კუთხით პოლიტიკის განმსაზღვრელ ძირი
თად ორგანიზაციათა (სამინისტროებ
 ი და სხვა
რელევანტური უწყებები) ვებგვერდებზე;

საკანონმდებლო და
ინსტიტუციური ჩარჩოს
შეფასება.

თვისებრივიკონტენტა
ნალიზი;
კონცეპტუალური ანა
ლიზი;
საკვანძო სიტყვე
ბის ანალიზი(Keyword
Analysis).

ანალიტიკური და შეფასებითი დოკუმენტების
მოძიება ზემოთ ჩამოთვლილი რესურსების, ასე
ვე, სფეროში მომუშავე არსამთავრობო ორგანი
ზაციების ვებგვერდთა შეფასებით;
ე.წ. „თოვლის გუნდის პრინციპის“ (snow ball) გა
მოყენება, რაც გულისხმობს იმ რელევანტური
დამატებითი მასალის/დოკუმენტის ძიებას, რო
მელიც მითითებულია უკვე მოძიებულ წყაროში;
დოკუმენტთა ძიებ
 ის/ანალიზის პროცესშ
 ი თე
მატური საკვანძო სიტყვების გამოყენება (მაგ.
„კლიმატის ცვლილება“ და სხვა);
მოძიებული მასალის/ლიტერატურის მიმო
ხილვა, მათ შორის, თვისებრივი კონტენტანა
ლიზის მეთოდით, შემდეგ ძირითად კრიტერი
უმებზე დაყრდნობით: 1. რელევანტურობა, 2.
დროულობა (timeliness) და3. გავლენა.
გამოვლენილი მასალის/ლიტერატურის დამუ
შავება კონცეპტუალური ანალიზის საშუალებით
და რელევანტური ინფორმ
 აციის გამოყენება
კვლევის სხვადასხვაასპექტში.

ცხრილი 1:

შეფასების პროცესშიგამოყენებული მეთოდები
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პროცესის ერთგვარი გამჭოლი მიდგომა
გახლდათ დაინტერესებულ პირებთან კონ
სულტაციები კვლევის პრაქტიკულად ყველა
კომპონენტში.
თითოეულ ფაზაშიმიმდინარეობდასაკოორ
დინაციო კომუნიკაციასექტორული მიმართუ
ლების პასუხისმგებელ უწყებებთან/სამინის
ტროებ
 თან.
დოკუმენტთა მოძიებ
 ის კუთხით, მნიშვნელო
ვანი იყო ამ ანგარიშზე მუშაობისას ჩატარე
ბული პირველადი ინტერვიუებიც, რომელთა
ფარგლებშიც, რესპონდენტებს სთხოვეს მათ
ხელთ არსებული რელევანტური დოკუმენტე
ბის გაზიარება.
შესაბამისად, დოკუმენტზე მუშაობის მნიშვ
ნელოვანი ასპექტი გახლდათ დაინტერესე
ბულ მხარეთა დეტალური ანალიზი. მათი
იდენტიფიცირებისთვის, წინასწარ შემუშა
ვებული მიდგომების შესაბამისად, შეფასდა
კლიმატის ცვლილების სფეროში არსებული
სტრატეგიული, პოლიტიკისა და მარეგული
რებელი დოკუმენტები, სადაც განსაზღვრუ
ლია პასუხისმგებელი სტრუქტურები, ასევე,
სხვადასხვა ეტაპზე/დონეზე ჩართული მხა
რეები.
დამატებით,
პირველადი
ინტერვიუების
დროს, ჯგუფმა მოიძია ინფორმაცია იმ პი
რებზეც, რომლებიც აქტიურად არიან ჩა
რთულნი კლიმატის ცვლილებაზე გადა

წყვეტილებათა მიღებასა და შესაბამისი
ღონისძიებ
 ების გატარებაში.
შედეგად, განისაზღვრება ჯგუფები, რომ
ლებსაც აქვთ:
მაღალი ინტერესი დამაღალიგავლენა;
მაღალი ინტერესი და შედარებით დაბა
ლიგავლენა;
დაბალი ინტერესი დამაღალიგავლენა;
დაბალი ინტერესი დადაბალიგავლენა.4
(დეტალური განმარტებისთვის, იხ თავი 4.4
„დაინტერესებულიმხარეები“).
ზემოხსენებულ მიდგომაზე დაყრდნობით,
კვლევის ამ ეტაპზე ენერგეტიკის სექტორის
შესწავლის შედეგად, გამოვლინდა დაშეფას
და ის შემარბილებელიდასაადაპტაციოღო
ნისძიებები, რომლებიც უკვე განსაზღვრულია
არსებულ პოლიტიკის დოკუმენტებში, სტრა
ტეგიასა და სამოქმ
 ედო გეგმებში. სამაგიდო
კვლევის ფარგ
 ლებში იდენტიფიცირებულ
წყაროთა მეშვეობით, განისაზღვრა ადაპ
ტაციის ახალი ღონისძიებები, რომელთა
გატარებაც შესაძლებელია აღნიშნულ სფე
როში. ყოველივე ამის შედეგად, შემუშავდა
დეტალური რეკომენდაციები ენერგეტიკის
სექტორში კლიმატის ცვლილების საკითხთა
აქტუალიზაციისთვის.
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ჩატარებული
სამუშაოები და
მათი შედეგები
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4.1.

ჩატარებული
სამუშაოები და
მათიშედეგები

ზოგადი სექტორული ანალიზი
კლიმატის ცვლილების ჭრილში

ენერგეტიკის სექტორს ერთ-ერთი ყველა
ზე დიდი წვლილი აქვს საქართველოში
სათბურის აირების ემისიაში; ამავე დროს,
ის ყველაზე მნიშვნელოვანია საზოგადოე
ბის ფუნქციონირებისთვის. ქვეყნის სათბუ
რის აირების ჯამური ემისიები 2017 წელს,
დაახლოებით, 17,766 გიგაგრამ (გგ) CO²-ს
უტოლდებოდა, სადაც ენერგეტიკის სექტ
 ო
რის წილი 60%-ს შეადგენდა (ტრანსპორტის
სექტორის ჩათვლით)8. ამ გარემოების გა
თვალისწინებით, შემუშავდა საქართველოს
ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლი
ლის განახლებული დოკუმენტი, რომელის
უპირობო მიზანია 2030 წლისთვის ეროვნულ
დონეზე სათბურის აირების ემისიათა 35%ით შემცირება, 1990 წლის მაჩვენებელთან
შედარებით. ამ მიზნით, განისაზღვრა სექ
ტორული სამიზნე მაჩვენებლები სათბურის
აირების შესაზღუდად. ეს გულისხმობს 2030
წლისთვის ენერგიის გენერაციისა და გადა
ცემის სექტორში სათბურის აირების ემისია
თა 15%-ით შემცირებას, საბაზისო სცენარის
პროგნოზებთან მიმართებით9.
შერბილების პოლიტიკის სამიზნეთა მისაღ

წევად, საჭიროა კონკრეტული ღონისძიებე

ბის განსაზღვრა ენერგეტიკის სექტორში,
რომლებიც ხელს შეუწყობს სათბურის აირე
ბის ემისიათა შემცირებას, გააუმჯობესებს
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების დო
ნეს, პარალელურად კი სექტორში შეინარჩუ
ნებს დაბალ საოპერაციო ხარჯებს.
ენერგეტიკის სექტორში კლიმატის ცვლი
ლების შემარბილებელ და საადაპტაციო
ღონისძიებ
 ათა სწორად შესარჩევად, უპირ
ველეს ყოვლისა, რეკომენდებულია ენერგე
ტიკული უსაფრთხოების კვლევა, რომელიც
შეისწავლის ყველაენერგეტიკული რესურსის
ხელმისაწვდომობას
საქართველოსთვის.
ეს, თავის მხრივ, გამოავლენს სექტ
 ორში
არსებულ გამოწვევებსა და შესაძლებლობე
ბს, რაც აუცილებელია ქვეყნის ენერგ
 ეტიკუ
ლი პოლიტიკის სწორ მიმართულებათა გა
ნსაზღვრისათვის. შესაბამისად, აღნიშნული
კვლევა იქნება ისეთ დოკუმენტთა შემუშა
ვების საწინდარი, როგორიცაა ენერგეტიკუ
ლი პოლიტიკა და ენერგეტიკისა და კლი
მატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა.

8 მეოთხეეროვნული შეტყობინება.
9 Georgia’s Updated Nationally Determined Contribution (Final Draft) - http://www.eiec.gov.ge/getattachment/5a00f7a6

-ecc0-4d4d-8411-e0ad522e2402/Final-Draft-NDC_Georgia_ENG.pdf.aspx
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4.2.

ძირითადი პრობლემები/სექტორული
რისკის პროფილი

2017 წლის კლიმატის რისკის
პროფილის10  თანახმად,
საქართველოშიკლიმატის
ცვლილების კუთხით
გამოვლინდა 3 ძირითადი
საფრთხე:

2050 წლისთვის ჰაერის
ტემპერატურის ზრდა0.8°-1.4°C-ით;

სეზონური წვიმების გაზრდილი
ინტენსივობა დაგართულებული
პროგნოზირება;

ბუნებრივისაფრთხეებით
გამოწვეულ კატასტროფათა
ზრდა.

ამ საფრთხეებმა ენერგეტიკის სექტორში შე
იძლება გამოიწვიოს როგორც დადებითი,
ასევე უარყოფითი ცვლილებები11. მაგალი
თად, დადებით ცვლილებად მოიაზრება ის,
რომ ტემპერატურის ზრდის გამო, შემცირდე
ბა ენერგიის სხვადასხვა წყაროს გამოყენება
გასათბობად, თუმცა, მეორე მხრივ, შეიძლე
ბა გაიზარდოს ენერგიის მოხმარება გაგრი
ლების მიზნით. გათვლების თანახმად, კლი
მატის ცვლილებას ენერგეტიკის სექტორზე
უფრო უარყოფითი ეფექტი ექნება, ვიდრე
დადებითი12.
ტემპერატურის ცვლილების გამო, გართულე
ბულია ნალექების პროგნოზირება13, მათ შო
რის, მყინვართა დნობის ტემპის განსაზღვრა
და სეზონური წვიმების განჭვრეტა, რასაც

პირდაპირიგავლენა ექნებაწყლის რესურსის
ხელმისაწვდომობაზე. ჰიდრ
 ოენერგეტიკა სა
ქართველოში ყველაზე მსხვილი არამომხმა
რებელი (დაბრუნებადი) წყალმოსარგებლე
დარგია14.
ქვეყანაში ელექტროენერგიის
წარმოების, დაახლოებით, 80%-მდე ჰიდრო
ელექტროსადგურებზე მოდის. შესაბამისად,
წყლის რესურსის ნებისმიერი ცვლილება
პირდაპირპროპორციულად აისახება გამო
მუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა
ზე. 2017 წელს ამ დარგში წყლის გამოყენე
ბის მაჩვენებელმა 29.7 მლრდ. მ3-ს მიაღწია,
რაც, დაახლოებით, 11%-ით მეტია 2011 წლის
მონაცემთან შედარებით15. გარდაამისა, მნი
შვნელოვანი პრობლემაა ელექტროენერგი
ის წარმოებ
 ისთ
 ვის საჭირო წყლის რესურსის

10 საქართველოს კლიმატის რისკის პროფილი (USAID). https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/docu

ment/2017_USAID%20ATLAS_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-%20Georgia.pdf

11 The Georgian Road Map on Climate Change Adaptation - TheRoadMapEngPre-design_reference191_Final.pdf (nala.ge)
12 The Georgian Road Map on Climate Change Adaptation - TheRoadMapEngPre-design_reference191_Final.pdf (nala.ge)
13 საქართველოს კლიმატის რისკის პროფილი (USAID). https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/docu

ment/2017_USAID%20ATLAS_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-%20Georgia.pdf

14 National Report on the State of the Environment of Georgia 2014-2017- https://mepa.gov.ge/En/Files/ViewFile/35552
15 ეროვნული მოხსენება2014-2017 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ.
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ხელმისაწვდომობა, რომელიც უკავშირდება
სოფლის მეურნეობის სექტორს. მისი სიმცი
რე, ასევე, ეკოლოგიურ
 ი (გარემოსდაცვითი)
ხარჯის განსაზღვრის მოთხოვნა, შეიძლე
ბა საჭიროს ხდიდეს დამატებით, დარგთა
შორის რეგულაციებს სასმელი და სარწყავი
წყლის პრიორი
 ტეტიზების კუთხით. ამან, თა
ვის მხრივ, შეიძლება გავლენა მოახდინოს
ჰიდროელე
 ქტროსადგურების მიერ გამომუ
შავებული ენერგიის მოცულობაზე. პრობლე
მის აქტუალ
 ობას აღნიშნავს საერ
 თაშორისო
ენერგეტიკული სააგ
 ენტოც, რომელიც მიიჩ
ნევს, რომ ნალექის შემცირება მზარდ საფრ
თხეს უქმნის მსოფლიოს უდიდეს სუფთა
ელექტროენერგიის წყაროებს - ჰიდროე
ლექტროსადგურებს16. წყლის რესურსე
 ბზე
წვდომის გაუარესებამ შესაძლებელია და
ბრკოლებები შეუქმნას თბოელექტროსა
დგურებსაც, რომლებსაც წყალი გასაგრილე
ბლად სჭირდებათ17.
მეოთხეეროვნული შეტყობინება ხაზს უსვამს
ტემპერატურის მატებით მოსალოდნელ სხვა
გამოწვევებსაც ელექტროგენერაციაში: პი
რველ რიგში, მისი 1°C-იანი ზრდა, საშუა
ლოდ, 5-7%-ით გაზრდის წყლის აორ
 თქლე
 ისა და წყლის
ბას წყალსაცავებიდან18. ჰაერ
ტემპერატურების მატებამ შეიძლება გამო
იწვიოს შემდეგი პროცესები: დაქვეით
 დეს
თბოსადგურების ეფექტიანობა; ქარის ელექ
ტროსადგურების შემთხვევაში - შემცირდეს
ქარის სიმკვრივე, რაც უარყოფითად აის ახება
გენერაციის მოცულობაზე; მზის ელექტრო
სადგურების შემთხვევაში - ტემპერატურის
მატებით გამოწვეულ გაუდაბნოებას მოჰყვეს
პანელების ხშირი მტვერვა და გენერაციამ
იკლოს; ფოტოელ
 ექტროგარდამქმნელებში
შემცირებული ძაბვის გამო, დაქვეითდეს
მზის ელექტროენერგიის წარმოება და ა.შ.
ტემპერატურის მატება საფრთხეს უქმნის
ელექტროენერგიის გადამცემ ინფრასტრუ
ქტურასაც დაზრდის დანაკარგებს ქსელში.

საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს
(IEA) თანახმად, თბური ტალღები დაბრკო
ლებებს ქმნის ენერგეტიკული მოთხოვნის
დეკარბონიზაციის პროცესშიც. ამ მხრივ, დი
დი გამოწვევაა მოსალოდნელი სივრცეების
გაგრილება. დღესდღეობით, გაგრილების
მიზნებიდან გამომდინარე, გლობალური
ნახშირორჟანგის ემისიები მილიარდ ტონას
აღწევს. თბური ტალღებიდან გამომდინარე,
გაგრილების მიზნით ენერგიაზე გაზრდილი
მოთხოვნა იწვევს სისტემის გადატვირთვას
და განსაკუთრებულად ართულებს მოხმარე
ბის დაკმაყოფილებას პიკურ პერიოდებში.
ეს საყურადღებოა საკითხია, რადგან, არსე
ბული გლობალური გათვლებით, გაგრილე
ბის მიზნით ენერგიის მოხმარება 2050 წლი
სთვის გასამმაგდება19.
ცვალებადი კლიმატური პირობები და გახში
რებული ექსტრემალური ამინდები საფრთ
ხეს უქმნის ელექტროენერგიის გენერაციის
ყველა წყაროს. ჰიდროელექტროსადგურები
და თბოსადგურები უზრუნველყოფენ ელექ
ტროენერგეტიკულ სისტემათა მოქნილობას,
ასევე, უნარს, მოახდინონ მზისა და ქარის
ენერგიის ინტეგრირება. მათი გამომუშავება
დამოკიდებულია ამინდზე, ასევე, დღისა და
წლის პერიოდზე. ქვეყნებმა, სადაც იგეგმება
მზისა და ქარის ენერგიების გამოყენება დე
კარბონიზაციის მიზნის მისაღწევად, უნდა
იზრუნონ სანდო და დივერსიფიცირებულ
წყაროთა ხელმისაწვდომობაზე სისტემაში,
რათა შეძლონ ენერგიის უსაფრთხო მიწოდე
ბა20.
საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო ხა
ზს უსვამს, რომ გარდა ლოკალური გამოწვე
ვებისა, თბურ ტალღებს გავლენის მოხდენა
შეუძლიათ უფრო ფართოგეოგ
 რაფიულ არე
ალზეც. ამან, თავის მხრივ, შესაძლებელია
დამატებითი საფრთხე შეუქ მნას სისტემებს,
რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი ენერგე

16 IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
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17 Outlook on climate change adaptation in the South Caucasus mountains- CCAC.pdf (unep.org)
18 მეოთ
 ხეეროვნული შეტყობინება.
19 IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
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ტიკული დამოკიდებულებით მეზობლებზე,
რადგან თითოეული ქვეყნისთვის პრიორი
ტეტი იქნ
 ება რეგიონ
 ში ადგილობრივი ენერ
გეტიკულიმოხმარების დაკმაყოფილება21.
უხვმა ნალექმა შესაძლებელია ისეთი კატა
სტროფებიგამოიწვიოს , როგორიცაა მეწყერი,
ღვარცოფიდა/ან წყალდიდობა. ენერგეტიკუ
ლი ინფრასტრუქტურა, თავისი სპეციფიკი
დან გამომდინარე, შესაძლებელია მოექცეს
ამგვარი კატასტროფების არეალში, რისი შე
მთხვევებიც დაფიქსირდა ახლო წარსულში:
2015 წელს უხვი ატმოსფერული ნალექითა
და მეწყერით გამოწვეულმა ღვარცოფმა და
აზიანამესტიაჭალაჰესის ინფრასტრუქტურა;

2014 წლის ღვარცოფულ-მეწყერულ მოვლე
ნათა შედეგად, დარიალის ხეობაში დაზი
ანდა ლარსის ჰიდროელექტროსადგური და
ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზსადენი; 2012
წელს ნალექის სიმცირემ და ჰაერ
 ის შედა
რებით მაღალმა ტემპერატურამ განაპირობა
გვალვა, რის გამოც შემცირდა ჰიდროელე
ქტროსადგურების მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგი
 ის მოცულობა. გარდა ენე
რგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაზიანე
ბისა, ბუნებრ
 ივი საფრთხეებით განპირო
ბებულმა კატასტ
 როფებმა შესაძლებელია
რისკები წარმოქმნან ენერგომომარაგების
უსაფრთხოების ნაწილშიც, რაც პირდაპირ აი
სახება საზოგადოების კეთილდღეობ
 აზე.

საქართველოშიბუნებრივიგაზი ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია მთე
ლ ტერიტორიაზე. გაზიფიცირებულ სოფლებშიც, გათბობის მიზნით,
ენერგიის წყაროს სახით უპირატესობას ანიჭებენ შეშას, შედარე
ბით დაბალიღირებულებიდან გამომდინარე. შედეგად, სოფლად
მცხოვრები მოსახლეობის, დაახლოებით, 95%22  გათბობის მიზნით
დღემდე აქტიურად იყენებს შეშას. მიუხედავად იმისა, რომ არსებო
ბს სოციალ
 ური ჭრით გამოყოფილიშეშის რესურსი, ცნობილია, რომ
მოთხოვნა მას აღემატება. სწორედ ეს შეიძლება დასახელდეს შეშის
უკანონომოპოვების ერთ-ერთ მიზეზად, რაც ვერ კონტროლდებადა,
თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად აზიანებს ტყის ეკოსისტემებს.

ყოველივე ეს ბევრწილად უწყობს ხელს
კლიმატის ცვლილების გამომწვევი აირე
ბის გაფრქვევას. ამავდროულად, შეშის უკა
ნონო  მოპოვება გრძელვადიან პერსპექტი
ვაში უარყოფითად აისახება ამ რესურსის
ხელმისაწვდომობაზე ენერგეტიკული მი
ზნებით. სოფლად მცხოვრები მოსახლეო
ბისთვის, რომელსაც ელექტ
 როენერგია და
გაზი ქსელურად მიეწ ოდება, ეს გაზრდის
ენერგიასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ხო

ლო მაღალმთიან სოფლებში, სადაც შეშა ძი
რითადი ენერგორესურსია, ტყის რესურსის
ხელმისაწვდომობის შესაძლო შემცირება
კრიტიკულისაფრთხეა.
ენერგეტიკის სექტორში საკანონმდებლო
ჩარჩოს ანალიზმა გამოავლინა მისი მო
წყვლადობა კლიმატის ცვლილების სა
კითხებისადმი (განსაკუთრებით, თუ გავი
თვალისწინებთ, რომ ენერგეტიკა წამყვანი
ეკონომიკური დარგია სათბურის აირების

21 IEA (2021), The world’s electricity systems must be ready to counter the growing climate threat, IEA, Paris https://www.
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ჯამურ ემისიებ
 ში). თუმცა, ამ სექტორშიგასა
ტარებელ შემარბილებელ და საადაპტაციო
ღონისძიებ
 ათა დასადგენად, საჭიროა არსე
ბული გამოწვევების დაძლევა. ეს, ძირითა
დად, საჭიროებ
 ს აქტუალურ კვლევებს, სტა
ტისტიკურ მონაცემთა შეგროვებასა და სწორ
ანალიზს, რაც გართულებულია სახელმწიფო
უწყებებში ადამიანური რესურსის დეფიცი
ტის გამო.
ასევე გამოწვევაა ტექნოლოგიების განვი
თარება და განთავსება ელექტროსადგურე
ბში, ექსტრემალური ამინდის საფრთხეთა
სამართავად. ამჟამად ელექტროსადგურე
ბის თანამშრომლებს არ აქვთ საკმარისი ცო
დნა, უნარები და ტექნოლოგიები ამინდის
პროგნოზირებისა და სიტუაციური მართვი
სათვის.
ენერგეტიკის სფეროში აღწერილი ყველა

4.3.

რისკფაქტორი ცხადყოფს, რომ ძირითადი
ხარვეზი გახლავთ სექტორის გრძელვადი
ანი განვითარების გეგმის არარსებობა, სა
დაც წარმოდგენილი იქნება ადეკვატური და
დროულ
 ი ღონისძიებები კლიმატის ცვლი
ლებასთან დაკავშირებულირისკების საპასუ
ხოდ. დაგეგმვა უნდა ემყარებოდეს სამეცნი
ერო მოდელირებას და ითვალისწინებდეს
განვითარების რამდენიმე შესაძლო სცენა
რს. ამასთან, ქმედება არ უნდა იყოს ერთჯე
რადი - ის უნდა დაინერგოს/ჩამოყალიბდეს
გადაწყვეტილების მიმღებ და პოლიტიკის
დამგეგმავ პირთა მდგრადი და უწყვეტი ყო
ველდღიურ
 ი სამუშაოს სახით. ენერგეტიკის
ეროვნულ პოლიტიკასა და ენერგეტიკისა და
კლიმატის ინტეგრირებულ ეროვნულ გეგმა
ზე მუშაობა უნდა წარიმართოს გრძელვადი
ანიდაგეგმვის მიდგომით.

პოლიტიკური/საკანონმდებლო/
ინსტიტუციური ჩარჩო
ენერგეტიკის სექტორის პოლიტიკური კონ
ტექსტისა და ინსტიტუციურ
 ი თუ სამა
რთლებრივი ჩარჩოს აღსაწერად, წინასაწარ
შემუშავებული კვლევის მეთოდოლოგიის
შესაბამისად, ჩატარდა პირველადიკონსულ
ტაციებ
 ი დაინტერესებულ მხარეებთან. ამ
შეხვედრების ფარგლებში, პრიორიტეტი
მიენიჭაკომუნიკაციას ენერგეტიკისადაკლი
მატის ცვლილების სფეროებში პოლიტიკის
განმსაზღვრელ უწყებებთან: კერძოდ, ეკო
ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამი
ნისტროსა (ენერგეტიკული რეფორმებისა

და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარ
ტამენტი) და გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურ
 ნეობის სამინისტროს (კლიმატის ცვლი
ლების სამმართველო). მათთან შეხვედრები
გაიმართა ინდივიდუალური, ნახევრადსტრუ
ქტურირებული გასაუბ
 რების ფორმატით
(ვირტუალურად). კონსულტაციების შედე
გად, გამოვლინდა ძირითადი პოლიტიკის
დოკუმენტები, სტრატეგიები და სამოქმედო
გეგმები და ჩატარდა მათი თვისებრივი კონ
ტენტანალიზი.

პოლიტიკურიჩარჩო
ენერგეტიკული სექტორის პოლიტიკურ ჩარ
ჩოზე საუბრისას, ხაზგასასმელია ბოლო
წლებში ევროპასთან დასაახლოებლად გა
დადგმული ნაბიჯები, რომლებმაც არსები
თად განსაზღვრა საქართველოში მიმდინა
რე რეფორმების მიმართულება, მათ შორის,
ენერგეტიკის სექტორში. 2014 წელს ხელი
მოეწ ერა ასოცირების შესახებ შეთანხმე
ბას, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე
მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური
ენერგიის გაერ
 თიან
 ებასა და მათ წევრ სა

ხელმწიფოებ
 ს შორის (ასოცირების შეთან
ხმება23). დოკუმენტის ფარგლებში, მხარე
ები შეთანხმდნენ ენერგეტიკის სფეროში
თანამშრომლობის გაძლიერებაზეც. 2017
წელს საქართველო გახდა ენერგეტიკული
გაერთიანების წევრი (Energy Community). ამ
ხელშეკრულებებით, საქართველომ აიღო
ევროპულ კანონმდებლობასთან რეგულაციე
ბის ეტაპობრივი დაახლოების ვალდებულე
ბა.
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ქვემოთ აღწერილია საქართველოს ენერგე
ტიკის სექტორის საკანონმდებლო ჩარჩო და
გაანალიზებულია ენერგეტიკული გაერ
 თ
იანების წევრობით ნაკისრ ვალდებულება
თა შესრულება ენერგეტიკისა და კლიმატის
ცვლილების კონტექსტში.
ამ სექტორის პოლიტიკური ჩარჩოს განმსა
ზღვრელი საკვანძო დოკუმენტებიდან აღსა
ამ სექტორის პოლიტიკურიჩარჩოს განმსაზღვრე
ნიშნავია:
ლი საკვანძოდოკუმენტებიდან აღსანიშნავია:
სა•ქასა
რქთვე
ლოლ
ს ე
ნსერ
იკტუი
ლ
ტი
იტი
კა;კა;
ართვე
ო
ენგე
ერტგე
კუილპო
ილ
პოი
ლ
საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია
• საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია
2020-2030;
2020-2030;
ენერგეტიკისადაკლიმატის ეროვნული ინტე
• რენებერ
გეი
ტ  იგე
კიგსმა
ა ; და კლიმატის ეროვნული
გრი
ულ
გერი
რქე
ბულ
იბგე
მა
ენი
ენრტე
გო
ფე
ტუ
რო
ისგე
რ;ოვნული სამოქმედო
გეგმა2019–2020;
• ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმ
 ე
განახლებადი ენერგიის
 ეროვნული სამოქმე
დოგეგმა2019–2020;
დოგეგმა.
• განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქ
მედო გეგმა.
ქვემოთ მოკლედ არის მიმოხილული აღნიშ
ნული დოკუმენტები კლიმატის ცვლილების
ჭრილში:
საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა
- ქვეყნის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც
განსაზღვრავს ქვეყნის პრიორიტეტებსა და
გრძელვადიან
 ხედვას ენერგეტიკის სექტო
რში. მას ამტკიცებს საქართველოს პარლმენ
ტი. ამჟამად მოქმედი დოკუმენტი უმაღლეს
მა საკანონმდებლო ორგანომ 2015 წელს
დაამტკიცა და მასში არ არის აღნიშნული
მოქმედების ვადა ან/და პერიოდი (წინა პო

ლიტიკის დოკუმენტში, რომელიც 2006 წელს
დამტკიცდა და ახალი დოკუმენტის მიღების
შემდგომ გაუქმდა, ასევე არ იყო მითითებუ
ლი ვადა, თუმცა ის შეიცავდა პროგნოზებს
2015 წლის ჩათვლით). შესაბამისად, საჭირო
გახდა ცვლილებების შეტანა მოქმედ პოლი
ტიკის დოკუმენტში, რადგან სექტორში არსე
ბული ვითარება საგრძნობლად შეიც
 ვალა
2015 წლის შემდგომ - ქვეყანამ აიღ
 ომნიშვნე
ლოვანი საერთაშორისო ვალდებულებები,
რომელთა საფუძველზე ატარებს რეფორმას
ამ სფეროში. ეკონომიკისა და მდგრადი გა
ნვითარების სამინისტროს ეგიდით, ამჟამად
მიმდინარეობ
 ს მუშაობა ენერგეტიკული პო
ლიტიკის ახალ დოკუმენტზე, რომელიც უნდა
შეესაბამებოდეს ახალ კანონმდებლობას.
მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ ენერგე
ტიკული პოლიტიკის დოკუმენტმა სავალდე
ბულო წესით უნდა გაია როს სტრატეგიუ
ლი გარემოსდაცვითი შეფასება, რომელსაც
ატარებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მე
ურნეობის სამინისტრო. ეს გააუმ
 ჯობესებს
კოორდინაციას სექტორებს შორის და ხელს
შეუწყობს მდგრადი გრძელვადიანი ხედვის
ჩამოყალიბებას ენერგეტიკის სექტორში.
ქვემოთ, N 2 ცხრილშიწარმოდგენილიაენერ
გეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტებშიგათვა
ლისწინებული ძირითადი მიმართულებები,
წლების მიხედვით (2006 წლის დოკუმენტი,
2015 წლის დოკუმენტი და 2020 წლის დოკუ
მენტის სამუშაოვერსია(ენერგეტიკული პო
ლიტიკის კონცეფცია)24:

23 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959
24 ენერგეტიკული პოლიტიკის კონცეფცია(სამუშაოვერსია).
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2016 წ.

ძირითადი მიმართულებები
ენერგიის ეფექტიანი გამოყენება;
ენერგოუს აფრთხოება;
მესამე მხარის დაშვება ელექტროენერგიის გადამცემ დაგამანაწილებელ
ქსელებზე;
აღრიცხვიანობა;
ადგილობრივიდაუცხოურ
 იინვესტიციების მოზიდვა დაპრივატიზაცია;
სექტორის ეკონომიკური მდგრადობა;
სატარიფოპოლიტიკა;
ორმხრივი დარეგიონ
 ული თანამშრომლობა.

2015 წ.

ძირითადი მიმართულებები
ენერგიის მიწოდების წყაროთა დივერსიფიკაცია, საქართველოს ენერგეტი
კული რესურსების ოპტიმალური ათვისება დარეზერვების შექმნა;
საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება;
საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივიდაახლოება ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან;
საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის განვითარება და ენერგიით ვაჭრობის
მექანიზმთა გაუმჯობესება;
საქართველოს, როგორც რეგიონის სატრანზიტო ქვეყნის როლის გაზრდა;
საქართველო, როგორც სუფთაენერგიის წარმოებისა დაამ ენერგიით ვა
ჭრობის რეგიონული ცენტრი;
ენერგოეფ
 ექტურობისადმი ერთიანიმიდგომის შემუშავებადადანერგვა;
გარემოსდაცვითი კომპონენტების გათვალისწინება ენერგეტიკულ პროე
ქტთაგანხორციელ
 ებისას;
მომსახურების ხარისხის გაუმ
 ჯობესება დამომხმარებელთა ინტერესების
დაცვა

2020 წ.

სამუშაო ვერსია

ძირითადი მიმართულებები
ენერგიის მიწოდების გარე წყაროთა დივერსიფიკაცია;
ენერგეტიკულისექტორის მედეგობის გაზრდა;
წიაღისეულიენერგეტიკული რესურსების განვითარება;
ენერგოეფ
 ექტურობა;
განახლებადიენერგიის რესურსების ათვისება;
საერ
 თაშორისოენერგეტიკული თანამშრომლობა;
ენერგეტიკულიბაზრის რეფორმა;
გარემოსდაცვით მოთხოვნათა გათვალისწინება;
კლიმატის ცვლილების შერბილებადამასთან ადაპტაცია;
მომსახურების ხარისხის გაუმ
 ჯობესება დამომხმარებელთა ინტერესების
დაცვა;
ენერგეტიკულისიღარიბე დამოწყვლად მომხმარებელთა დახმარება;
კვლევა, ინოვაციური დატექნოლოგიური განვითარება.

ცხრილი 2:

საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტთა
ძირითადი მიმართულებების ანალიზი
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2006 წლის პოლიტიკის დოკუმენტში გარე
მოს დაცვა და კლიმატის ცვლილების თე
მები საერ
 თოდ არ იყო განხილული; 2015
წლის დოკუმენტმა გაითვალისწინა გარე
მოსდაცვითი კომპონენტი ენერგეტიკული
ინფრასტრუქტურის კონტექსტში. ეს გულის
ხმობს საერთაშორისო გამოცდილების გად
მოტანას ენერგეტიკულ პროექტთა განვი

თარების პროცესში, რომლის ფარგლებშიც
უნდა შეფასდეს სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედება (ESIA) და ჩატარდეს
შესაბამისი საჯარო კონსულტაციებ
 ი. რაც
შეეხება კლიმატის ცვლილებას, ეს საკითხი,
ფაქტობრივად, წარმოდგენილია ამ დოკუ
მენტში:

კლიმატის ცვლილების პრობლემის გადაჭრისადაქვეყნის სუფთაენერგიით
უზრუნველყოფისთვის, მნიშვნელოვანია განახლებადი ენერგეტიკული
რესურსების ათვისება.
კლიმატის ცვლილების ნაწილში ასევე საყუ
რადღებოა ენერგოეფექტურობის საკითხი,
რაც საქართველოს ენერგეტიკული პოლი
ტიკის დოკუმენტებში თავიდანვე იყო გა
თვალისწინებული. აქვე უნდა აღინიშნოს,
რომ ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმე
ნტთა აქამდე არსებულ ვერსიებში არ არის
განსაზღვრული კავშირი კლიმატის ცვლი
ლების საკითხებსა და ენერგოეფექტურობას
შორის და ეს უკანასკნელი წარმოდგენილია
მხოლოდ მოხმარების ოპტიმიზაციის კონტე
ქსტში.
ენერგეტიკული პოლიტიკის კონცეფციის
ამჟამინდელივერსიაუფრო მეტ საკითხს გა
ნიხილავს, ვიდრეწინამორბედი დოკუმენტე
ბი. ხაზგასასმელია, რომ ახალ პოლიტიკის
დოკუმენტში ივარაუდ
 ება გარემოსდაცვით
მოთხოვნათა გათვალისწინება და კლიმა
ტის ცვლილების შერბილების საკითხთა
წარმოდგენა ძირითად მიმართულებებად.
ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული პრი
ორიტეტული ამოცანების შესასრულებლად,
მიმდინარეობს შესაბამისი სექტორული და
ქვესექტორულისტრატეგიებისადასამოქმე
დო გეგმების შემუშავება.
საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია
2020-2030 – დოკუმენტი 2019 წელს დაამტკი
ცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრომ და აღწერს არსებულ ენერგე
ტიკულ სექტორს, ასევე, მის გამოწვევებსადა
განვითარების პერსპექტივებს საშუალოვა
დიან პერიოდში. რაც შეეხ
 ება ქვესექტორულ
დოკუმენტებს, არსებობს ელექტროენერგიი

სა და ბუნებრივი გაზის სტრატეგიათა 2016
წლის სამუშაო ვერსიებ
 ი, რომლებიც დღე
მდე არ დამტკიცებულა. ამჟამად მოქმედი
ყველაზე მოწინავე ქვესექტორული სტრატე
გიული დოკუმენტები (მაგ: როგორიცაა გა
დამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი
გეგმა 2021-2031 წწ.) შეიმუშავეს ელექტროე
ნერგიისა და ბუნებრივი გაზის ქსელის ოპე
რატორებმა - საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემამ და საქართველოს ნა
ვთობისადაგაზის კორპორაციამ.
ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებულიგეგმა– ენერგეტიკულიგა
ერთიანების მოთხოვნათა საფუძველზე და
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
თანახმად, ქვეყანაში უნდა შემუშავდეს და
დამტკიცდეს ენერგეტიკისა და კლიმატის
ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა 20202030 (National Energy and Climate Plan - NECP),
რომელიც, თავისი არსით, სტრატეგიული
დოკუმენტიადარგის განვითარების შესახებ.
მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ ამ დოკუ
მენტში, ენერგეტიკულ თემებთან ერთად,
გათვალისწინებული
იქნება კლიმატის
პოლიტიკის საკითხებიც. გეგმა გათვლილია
10-წლიან პერსპექტივაზე დაუნდა მოიცვას 5
ძირითადი მიმართულება:
1. დეკარბონიზაცია;
2. ენერგოეფექტურობა;
3. ენერგეტიკული უსაფრთხოება;
4. შიდა ენერგეტიკული ბაზარი;
5. კვლევა, ინოვაცია და კონკურენტუნარია
ნობა.

25 საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის დადგენილება„საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწი

ფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების“ თაობაზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/43804?publi
cation=0
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ენერგოეფექტუ
რობის ეროვნული
სამოქმედოგეგმის
ფარგლებში
გაწერილიაენერგიის
მოხმარების
შემცირებისადა
ოპტიმიზაციის
ღონისძიებები

დოკუმენტი შემუშავების ადრეულ ეტაპზეა
და საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. პრო
ექტის ფარგლებში, მეორე საკონსულტაციო
შეხვედრის ჩატარების შემდგომ, ეკო
ნომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრომ სამუშაო ჯგუფს წარუდგინა
გეგმის სამუშაოვერსია. უწყებამ ხაზგასმით
აღნიშნა, რომ NECP-ზე მუშაობა გრძელდება
და მასში წარმოდგენილი ღონისძიებები
დამატებით დაზუსტდება მოდელირების
დასრულებისთანავე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე
დოკუმენტის კონტენტანალიზი მიზანშეუწო
ნელია.
მიუხედავად ამისა, ჯგუფმა შეისწავლა NECPის 2021 წლის ივლისის სამუშაოვერსია, რათა
დაზუსტებულიყოწინამდებარე ანგარიშით
წარმოდგენილი რეკომენდაციები, არსებულ
ვერსიაზე დაყრდნობით.
ხაზგასასმელია, რომ ამ გეგმის შემუშავების
პროცესში გამოიყენება შემდეგი დო
კუმენტები: კლიმატის ცვლილების 2030
წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების
სამოქმედო გეგმა; ენერგოეფექტურობის
ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2019-2020;
და განახლებადი ენერგიის ეროვნული
სამოქმედო გეგმა 2019-2020. NECP-ის
დამტკიცების შემდგომ, ენერგოეფექტურო
ბისა და განახლებადი ენერგიის ერო
ვნული სამოქმედო გეგმები ცალკე აღარ
დამტკიცდება - მათში დაფარული საკითხები
სრულად იქნება წარმოდგენილი აღნიშნულ
დოკუმენტში. ენერგეტიკისა და წყალმო
მარაგების შესახებ კანონის თანახმად,
სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა
უნდა მოიცავდეს ენერგეტიკისა და კლიმატის
ინტეგრირებულ ეროვნულ გეგმასაც. შესა
ბამისად, NECP მტკიცდება სახელმწიფო
ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის
ნაწილის ან დანართის სახით.
ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამო
ქმედო გეგმა 2019–2020 – დოკუმენტი
2019 წელს დაამტკიცა ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და
წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევა, რადგან
პირველად შემუშავდა სექტორში. გეგმის
ფარგლებში გაწერილია ენერგიის მო
ხმარების შემცირებისა და ოპტიმიზაციის
ღონისძიებები (საბაზისო სცენართან შედა
რებით). დოკუმენტის ფარგლებში გაანგა
რიშდა ენერგიის დაზოგვის პოტენციალი

(2020 წელს პირველადი ენერგიის წყარო
ში - 9%, საბოლოომოხმარებაში კი - 4%; 2025
წელს პირველადი ენერგიის წყაროში - 13%,
საბოლოომოხმარებაში კი - 9%; 2030 წელს
პირველადი ენერგიის წყაროში - 14%, საბო
ლოომოხმარებაში კი - 11%). ამჟამინდელ
გეგმაში მოცემულია ენერგიის დაზოგვის იმ
ღონისძიებათა ჩამონათვალი, რომლებიც
სამინისტრომ ორ წელიწადში უნდა გაატაროს
საჯარო, სამშენებლო, სატრანსპორტო და
პირველად
ენერგეტიკულ
სექტორებში.
ვინაიდან ამ სამოქმედო გეგმით გათვალის
წინებულ თემებს NECP-იც მოიცავს, დოკუმენ
ტი მომავალში არ განახლდება.
განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამო
ქმედო გეგმა 2019-2020 – დოკუმენტი 2019
წელს დამტკიცდა. მისი მთავარი მიზანია
იმ საკანონმდებლო ინიციატივებისა და
საინვესტიციო
ღონისძიებების
წარმო
დგენა,
რომლებიც
ხელს
შეუწყობს საქართველოს, რომ
2030 წლისთვის ენერგიის
მთლიან მოხმარებაში 35%მდე გაიზარდოს განახლებადი
განახლებადიენე
რგიის ეროვნული
წყაროებიდან
მიღებული
სამოქმედოგეგმა
ენერგიის
წილი.
მთავრო
ხელს შეუწყობს საქა
ბის
#75
დადგენილებით,
რთველოს, რომ 2030
2020
წელს
დამტკიცდა
წლისთვის ენერგიის
მთლიან მოხმარება
განახლებადი ენერგიის ერო
ში35%-მდეგაიზა
ვნული სამოქმედო გეგმის
რდოს განახლება
თვის ჰარმონიზებული ნიმუშის
დიწყაროებიდან
მინიმალური
მოთხოვნების
მიღებული ენერგიის
წილი
შემუშავების წესი. ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო განახლებული საკანონმდებლო
ჩარჩოს ფარგლებში მუშაობდა განახლებადი
ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმის
ახალ ვერსიაზე. ამასთან, აღარც ეს დო
კუმენტი განახლდება და სამოქმედოგეგმაში
წარმოდგენილი საკითხები მომავალში NECPის ნაწილი გახდება.
განახლებადი ენერგიის არსებულ ერო
ვნულ სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილია
საბოლოოენერგიის მოხმარების მიზნები
და განვითარების ტრაექტორიები, მათ შო
რის, განახლებადი ენერგიის წილი მთლიან
საბოლოოენერგიის მოხმარებაში; ასევე გან
საზღვრულია მოქმედებები განახლებადი
წყაროებიდან ენერგიის გამოყენების მხარ
დასაჭერად, თუმცა არ არის მოცემული გან
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კლიმატის ცვლი
ლების სამოქმედო
გეგმა არის ათწლიანი
ხედვასათბურის
აირების ემისიათა
შემცირებაზე,
რომელიც
განსაზღვრავს
საბოლოომიზნებსა
და შესაბამის
ნაბიჯებს შემდეგ
სექტორებში:
ენერგიის გენერაცია
და გადაცემა

ხორციელების რეალური ნაბიჯები. გარდა
ამისა, თავად გეგმა აცხადებს, რომ არ არსებო
ბს მონიტორინგის სისტემა, რომელიც გაზო
მავს სამოქმედოგეგმის შესრულებას.
კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმა
2021-2023 (CAP) - საქართველოს კლიმატის
ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიასთან
ერთად, აღნიშნული დოკუმენტი აერთიანებს
ყველა მიზანსა და შესაბამის ზომას
საქართველოში კლიმატის ცვლილების
შესარბილებლად. ეს არის ათწლიანი ხედვა
სათბურის აირების ემისიათა შემცირებაზე,
რომელიც განსაზღვრავს საბოლოომიზნე
ბსა და შესაბამის ნაბიჯებს შემდეგ სექტო
რებში: ენერგიის გენერაცია და გადაცემა;
ასევე, ენერგიის გამოყენება ტრანსპორტის
სექტორში, შენობებში, მრეწველობაში; სოფ
ლის მეურნეობაში, ნარჩენების მართვასა და
სატყეო სექტორში.
კლიმატის ცვლილების სამოქმედო გეგმა
აღწერს შესაბამის სექტორში არსებულ
გამოწვევებს, განსაზღვრავს მიზნებს და
მიუთითებს კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებულ სამომავლო ქმედებებს.
კლიმატის ცვლილების სტრატეგია და სამო
ქმედოგეგმა (CSAP) იძლევა დაინტერესებულ
მხარეთა კოორდინაციის დეტალურ გეგმას,
მის განსახორციელებლად. დოკუმენტი
მოიცავს ქვეთავს ბიუჯეტის შესახებ და
ინფორმაციას სახელმწიფო სუბიექტებ
ზე, რომლებიც უფლებამოსილნი არიან,
მიიღონ სახელმწიფო დაფინანსება კლიმა
ტის
ცვლილებასთან
დაკავშირებული
ქმედებებისთვის; გეგმაში ჩამოთვლილია
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც/
დონორებიც, რომლებიც მხარს უჭერენ
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ
პროგრამებს საქართველოში. 2021-2023
წლების შემარბილებელი აქტივობებისთვის,

რომლებიც უკვე ასახულია შესაბამის სამო
ქმედო
გეგმაში,
გათვალისწინებულია
ბიუჯეტთან დაკავშირებული გაანგარიშებები
(მათ შორის, უნაღდო დაფინანსება და
ტექნიკური დახმარება).
ენერგორესურსთა
გენერაცია-გადაცემის
სექტორის საბიუჯეტო დეტალები ამჟამად
წარმოდგენილი არ არის დოკუმენტში. შესა
ბამისად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვი
თარების სამინისტროს ევალება საბიუ
ჯეტო გეგმის შემუშავება და წარდგენა
ფინანსთა სამინისტროში, რათა შესაბამისი
დაფინანსება გამოიყოს შემარბილებელი
ღონისძიებებისთვის.
ენერგიის წარმოების სექტორში CSAP
ძირითად გამოწვევებად განსაზღვრავს იმპო
რტირებული ენერგიის წილის ზრდას, რაც
გამოწვეულია ენერგიის მოხმარების მატებით
და ბოლო წლებში წყლის ჩამონადენის შემ
ცირებით. თავის მხრივ, ეს გავლენას ახდენს
ჰიდროელექტროსადგურთა მიერ გამო
მუშავებული ენერგიის მოცულობაზე. რაც
შეეხება ენერგიის გადაცემას, გაზრდილი
დანაკარგები უკავშირდება ელექტროენერ
გიისა და ბუნებრივი გაზის განაწილების
ქსელებს. ასევე, CSAP-ში ხაზგასმულია ზო
გიერთი მოქმედი თბოელე
 ქტროსადგურის
დაბალი ეფექტურობა.
გადაწყვეტილებების/გამოსავლის
სახით,
დოკუმენტში მითითებულია:
ადგილობრივი განახლებადი ენერგეტი
კის რესურსების ათვისება ენერგიის წარმოე
ბისთვის;
ძველი და არაეფექტიანი თბოელე
 ქტრო
სადგურების ექსპლუატაციიდან გაყვანა და
ახალისადგურებით ჩანაცვლება;
გადამცემ სისტემათა საიმედოობ
 ის გა
ზრდა ენერგოსექტორში.
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საკანონმდებლო ჩარჩო
ენერგეტიკული სექტორის საკანონმდებ
ლო ჩარჩოს განმსაზღვრელი დოკუმენტები
მოკლედ მიმოვიხილეთ ქვემოთ ჩამოთვ
ლილ კანონებზე დაყრდნობით:
კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგე
ბის შესახებ;
კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ;
კანონი შენობების ენერგოეფექტურობე
ბის შესახებ;
კანონი ენერგოეტიკეტირების შესახებ;
კანონი
განახლებადი
წყაროებიდან
ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების
წახალისების შესახებ.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ენერგე
ტიკის სექტორის საკანონმდებლო ჩარჩო
მნიშვნელოვნად
შეიცვალა.
ევროპულ
კანონმდებლობასთან
ჰარმონიზაციის
ფარგლებში, დამტკიცდა ძირითადი მარე
გულირებელი კანონი ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების
შესახებ,
რომელიც
ძალაში 2019 წლის ბოლოს. ენერგეტიკის
სექტორში ეს ბოლო ათწლეულის ყვე
ლაზე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო რე
ფორმად მიიჩნევა, ვინაიდან ითვალისწინე
ბს იმ უმნიშვნელოვანესი დირექტივებისა
და რეგულაციების მოთხოვნათა დანერგვას,
რომლებიც განსაზღვრულია ასოცირების
შესახებ შეთანხმებითა და ენერგეტიკული
გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულე
ბასთან შეერ
 თების ოქმით26. აღნიშნული
კანონის გარდა, რომელიც ადგენს სექტორის
ფუნქციონირების ახალ წესებს, ქვეყანამ
მიიღო რიგი ნორმები, კერძოდ: 2020 წლის

მაისში დამტკიცდა კანონი ენერგოეფე
ქტურობის შესახებ და კანონი შენობების
ენერგოეფექტურობების შესახებ. მათი
საშუალებით, განისაზღვრა ქვეყანაში ენერ
გოეფექტურობის ხელშეწყობის სამართლებ
რივი საფუძვლები. ამასთანავე, 2019 წლის
დეკემბრიდან ამოქმედდა კანონი ენე
რგოეტიკეტირების შესახებ, რომელიც ხე
ლს უწყობს მომხმარებელთა ინფორმირე
ბულობას
საყოფაცხოვრებო
ტექნიკის
ენერგოეტიკეტირებაზე და ითვალისწინე
ბს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ამ
მიმართულებით. ამავეპერიოდში დამტკიცდა
კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენე
რგიის წარმოებისა და გამოყენების
წახალისების შესახებ. მისი მიზანია, „ა) შე
ქმნას განახლებადი წყაროებიდან მიღებული
ენერგიის ხელშეწყობის, წახალისებისა და
გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები;
ბ) დაადგინოს ენერგიის მთლიან საბოლოო
მოხმარებასა და ტრანსპორტის მიერ ენე
რგიის მოხმარებაში განახლებადი წყაროე
ბიდან მიღებული ენერგიის საერთო წილის
სავალდებულო ეროვნული საერთო სამიზნე
მაჩვენებლები“.27 ამ კანონის ფარგლებში
სახელმწიფომ აიღო მნიშვნელოვანი ვალდე
ბულება: 2030 წლისთვის, ენერგიის მთლიან
საბოლოო მოხმარებაში 35%-მდე გაზარდოს
განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენე
რგიის წილი (ეროვნული საერთო სამიზნე
მაჩვენებელი).28 რაც შეეხება ქვეყნის სა
კანონმდებლო ჩარჩოს მთლიანობაში, ის
ცვლილებების პროცესშია და შესაბამისი
უწყებები ჩართულნი არიან მეორეული
კანონმდებლობის შემუშავებაში.

ენერგეტიკის სექტორშისაკანონმდებლოჩარჩოს შეფასების მნიშვნელოვანი ასპე
ქტია ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის ფარგლებ
 შინაკისრ ვალდებულე
ბათაშესრულება. ყოველწლიურად, მიმდინარეპროცესს აფასებს ენერგეტიკული
გაერთიანების სამდივნო, რომელიც, ჯამში, აკვირდება10 მიმართულებას:
•
•
•
•
•

ელექტროენერგია;
გაზი;
ნავთობი;
განახლებადიენერგია;
ენერგოეფექტურობა;

•
•
•
•
•

გარემოს დაცვა;
კლიმატი;
ინფრასტრუქტურა;
სტატისტიკა;
კიბერუსაფრთხოება.

26 ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების განვითარების ეკონომიკური გავლენის ანალიზი და მისი რო

ლი ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში (2020): http://gegroup.org/assets/project_presentation/Final_Report.pdf?fb
clid=IwAR0SyAXqb7ZVwNXys4TK7XaF_aJlzvu9UQeeuNwolrFQ0SXQxUSws9Rknek
27 ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების განვითარების ეკონომიკური გავლენის ანალიზი და მისი რო
ლი ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში (2020): http://gegroup.org/assets/project_presentation/Final_Report.pdf?fb
clid=IwAR0SyAXqb7ZVwNXys4TK7XaF_aJlzvu9UQeeuNwolrFQ0SXQxUSws9Rknek
28 კანონის თანახმად, ეს მაჩვენებელი 2019 წელს (საბაზისოწელი) შეადგენდა29.5%-ს.
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2020 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით,
საქართველოს მიერ მესამე ენერგეტიკული
პაკეტის განხორციელების მიმდინარე დონე
შეფასებულია 36%-ით29, რაც წინა წლის მაჩვე
ნებელზე 12%-ით მეტია და, ძირითადად, სე
ქტორში მიღებული კანონების დამსახურე
ბაა. 2020 წლის მონაცემებით, ენერგეტიკულ
გაერთიანებაში იმპლემენტაციის საშუალო
მაჩვენებელი 53%-ს უტოლდება. ასეთი
ტემპით, საქართველო ყველაზე ბოლო

ადგილზეა ენერგეტიკული გაერთიანების
წევრებს შორის, თუმცა გასათვალისწინებე
ლია, რომ ის გაერთიანების ყველაზე ახალი
წევრია.
ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნო
ცალ-ცალკე აფასებს თითოეული მიმარ
თულების ფარგლებში მიმდინარე პროცესე
ბს. ამ კვლევის მიზნებისთვის ჩამოთვლილი
10 მიმართულებიდან, ყურადღება ეთმობა
მხოლოდ შემდეგ სფეროებს:

განახლებადი
ენერგია

ენერგოეფექ
ტურობა

გარემოს
დაცვა

მოიცავს განახლე
ბადიენერგიის
ეროვნულ სამოქმე
დოგეგმას და განა
ხლებად ენერგიას
ტრანსპორტში;

მოიცავს ენერგო
ეფექტურობის მი
მართულებით მისა
ღწევ სამიზნეებსა
და გასატარებელ
ღონისძიებებს

ენერგეტიკის კონტე
ქსტშიეხებაინდუ
სტრიულიემისიების
თემას (მათ შორის,
ემისიებს თბოსადგუ
რებიდან)

განახლებადი ენერგიის კუთხით, ვალდე
ბულებათა შესრულება საწყის ეტაპზეა და
ამ მიმართულებით ამჟამად მიმდინარეობს
მუშაობა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2019
წელს დაამტკიცდა განახლებადი ენერგიის
ეროვნული სამოქმედო გეგმა, თუმცა საჭიროა
დოკუმენტის
განახლება.
ამასთანავე,
საქართველოს 2020 წლისთვის არ ევალე
ბოდა სამიზნეების მიღწევა განახლებადი
ენერგიის კუთხით. რაც შეეხ
 ება განახლებად
ენერგიას ტრანსპორტში, ამ მიმართულებით
საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობა არ დაწყე
ბულა. მთლიანობაში, განახლებადი ენე
რგიის კუთხით, შესრულების დონე ენერგე
ტიკულმა გაერთიანებამ 33%-ით შეაფასა.
შედარებისთვის, გაერთიანების შეფასებით,
ენერგოეფექტურობის, გარემოს დაცვისა
და კლიმატის მიმართულებებით იმპლე
მენტაცია მოწინავე ეტაპზეა. ენერგოე
ფექტურობის სფეროში საკანონმდებლო
ცვლილებები 2020 წელს დამტკიცდა და შე

კლიმატი
განიხილავს სათბუ
რის აირების ემისი
აზე მონიტორინგის
საკითხს და ენერგე
ტიკისა და კლიმატის
ინტეგრირებულ ერო
ვნულ გეგმას

სრულების დონემ 44% შეადგინა30. თუმცა, ამ
ნაწილში ახლა მთავარი ამოცანა და ვალდე
ბულებაა მეორეული საკანონმდებლო ბაზის
შემუშავება, მესამე ენერგეტიკული პაკეტის
მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის.
კლიმატისა და გარემოს დაცვის სფეროებში
მიმდინარესამუშაოების შედეგად, კლიმატის
მიმართულებით შესრულების დონე 43%ია, ხოლო გარემოს დაცვის ნაწილში - 53%.31
გარემოს კუთხით, უნდა დაიწყოს მუშაობა
მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილე
ბებზე, რომელთა შორის არის ატმოსფერულ
ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის
საკითხიც. თავის მხრივ, ეს საყურადღებოა
ენერგეტიკის სექტორისთვისაც, რადგან
ქვეყანაში ამჟამად ოპერირებს 5 თბოელე
ქტროსადგური და იგეგმება დამატებითი
თბოსადგურ(ებ)ის მშენებლობა.
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კანონის
თანახმად, ენერგეტიკისა და კლიმატის
ეროვნული
ინტეგრირებული
გეგმა

30 Georgia Annual Implementation Report 2020 (Energy Community Secretariat) - https://www.euneighbours.eu/sites/de

fault/files/publications/2020-11/EnC_IR2020_Georgia.pdf

31 Georgia Annual Implementation Report 2020 (Energy Community Secretariat) - https://www.euneighbours.eu/sites/de

fault/files/publications/2020-11/EnC_IR2020_Georgia.pdf
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განისაზღვრა ენერგეტიკული პოლიტიკის
დანართად, და არა ცალკე სამოქმედო გე
გმად. ენერგეტიკული გაერთიანება ხაზს
უსვამს, რომ ეს აკნინებს დოკუმენტის მნიშვნე
ლობას სხვა სამოქმედო გეგმებთან შედარე
ბით (რომლებიც სავალდებულოა კანონის
თანახმად) და შესაძლებელია, საფრთხე
შეექ მნას ენერგეტიკის დარგში კლიმატის
ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციას.
ზემოთ აღწერილი საკანონმდებლო ბაზის
შესწავლით, გამოვლინდა, რომ საქართვე
ლოს ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს საე
რთაშორისო ვალდებულებათა შესასრულე
ბლად. მართალია, საქართველომ დაარღვია
ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნე
ბელ ხელშეკრულებასთან შეერთების ოქმით
გათვალისწინებული ვადების ნაწილი, თუმცა
2019 წლის ბოლოს მიიღო ჩარჩო კანონე
ბი და დაამტკიცა სამოქმედო გეგმების
ნაწილი. ნაკისრი საერთაშორისო ვალდე
ბულებების ფარგლებში, საკანონმდებლო
ჩარჩოს მიმართულებით კვლავაც გასაგრძე
ლებელი და დასასრულებელია მნიშვნე
ლოვანი სამუშაოები. კლიმატის ცვლილების
საკითხთა გათვალისწინება, ამ მიმართულე

ბით დეტალურ სამიზნეთა შემუშავება და შე
სრულების გეგმების წარდგენა დაგეგმილია
მეორეული კანონმდებლობის ფარგლებში.
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ქვეყანამ
საკანონმდებლო პროცესი გააგრძელოს
გამჭვირვალობისა და საჯარო ჩართულობის
მაღალი
სტანდარტით,
ამასთანავე,
დროულად და სრულყოფილად შეასრულოს
ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები.32
ლიტერატურის კონტენტანალიზით, სა
კანონმდებლო ჩარჩოს ნაწილში გამოვ
ლინდა ხარვეზები (იხ. ცხრილი N 3)- კერძოდ,
ენერგეტიკის
პოლიტიკის
დოკუმენტის
განახლება კვლავ საწყის ეტაპზეა, მაშინ,
როდესაც სამოქმედო გეგმებისა და სტრატე
გიის დოკუმენტები უკვე დამტკიცდა, ან შე
მუშავების ბოლო საფეხურზეა. ეს ნიშნავს,
რომ დოკუმენტები მუშავდებოდა სექტორის
შესაბამისი გრძელვადიანი ხედვის გარეშე.
ენერგეტიკის პოლიტიკისა და ენერგეტიკისა
და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული
გეგმის დამტკიცების შემდგომ, საჭიროა სხვა
დოკუმენტების შესაბამისობაში მოყვანა
და ჰარმონიზაცია დარგის პოლიტიკასა და
სტრატეგიის დოკუმენტთან.

დოკუმენტი

დოკუმენტის
ტიპი

დოკუმენტის
სტატუსი

დოკუმენტის
შინაარსი

კავშირი კლიმატის
ცვლილებასთან

საქართველოს
ენერგეტიკული
პოლიტიკა

ეროვნული
პოლიტიკის
დოკუმენტი

დამტკიცდა
2015 წელს

განსაზღვრავს და
რგის პრიორიტეტე
ბს დაგანვითარების
სტრატეგიულ მიმა
რთულებებს

2015 წელს დამტკი
ცებულიდოკუმენტი
არ ასახავს კლიმატის
ცვლილების საკითხებს,
თუმცამიმდინარეობს ამ
დოკუმენტის განახლება.

საქართველოს
ეროვნული
ენერგეტიკული
სტრატეგიის
სტრატეგია2020- დოკუმენტი
2030

დამტკიცდა
2019 წელს

აღწერს დარგში
არსებულ ვითარე
ბას, ხედვებს, პრიო
რიტეტებს, გამოწვე
ვებსა დამათთან
დაკავშირებულ
გადაწყვეტილებებს

კლიმატის ცვლილების
საკითხი დოკუმენტში
არსებითად არ არი
ს წარმოდგენილი, და
ნახსენებიამხოლოდ
ენერგეოე
 ფექტურობისა
დაგანახლებადი რესუ
რსების ათვისების კო
ნტექსტში. სტრატეგიაში
ასევე არ არის აღწერი
ლი დარგში კლიმატის
საკითხთააქტუალიზა
ციის გზები, სამიზნეები
კლიმატის ცვლილების
კონტექსტში დაშესა
ბამისისაადაპტაციო
თუშემარბილებელი
ზომები.

32 საქართველო2020: ენერგეტიკის პოლიტიკის მიმოხილვა (IEA): https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/

publications/2020-07/Georgia_2020_Energy_Policy_Review.pdf
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ეროვნული
ენერგეტიკისა
სამოქმედო
დაკლიმატის
ეროვნულიინტე გეგმა
გრირებული
გეგმა

შემუშავების
პროცესში

განსაზღვრავს
დარგის სამიზნეე
ბს პრიორიტეტთა
მიხედვით დამათი
მიღწევის ზომებს

სამუშაოვერსიის თა
ნახმად, დოკუმენტში
ფართოდ იქნებაწარმო
დგენილი კლიმატის
ცვლილების საკითხები,
მათ შორის, შერბილე
ბის ღონისძიებები.

ენერგოეფექტუ
რობის ეროვნუ
ლისამოქმედო
გეგმა2019–2020

ეროვნული
სამოქმედო
გეგმა

დამტკიცდა
2019 წელს

აღწერს ენერგოეფე
ქტურობის განვითა
რების საინვესტი
ციოდაპოლიტიკის
ღონისძიებებს

ენერგოეფექტურობის
კონტექსტში ასახულია
კლიმატის ცვლილების
საკითხებიდააღწერი
ლია შესაბამისიზომები.

განახლებადი
ენერგიის ერო
ვნულისამოქმე
დოგეგმა

ეროვნული
სამოქმედო
გეგმა

დამტკიცდა
2019 წელს

აღწერს სამიზნეე
ბს განახლებადი
ენერგიის წყაროთა
ასათვისებლად,
შესაბამის ღონისძი
ებებთან ერთად.

დოკუმენტშიმიმოხილუ
ლია საკანონმდებლო
დასაინვესტიციომოქმე
დებებიგანახლებადი
ენერგიის წყაროთა
პოპულარიზაციისათვის.
გეგმაში განსაზღვრუ
ლმამოქმედებებმა
შეიძლება პირდაპირი/
ირიბი გავლენა მოახდი
ნოს კლიმატის ცვლი
ლებაზე.

კანონი ენერგე
ტიკისა დაწყა
ლმომარაგების
შესახებ

საქართველოს
კანონი

დამტკიცდა
2019 წელს

დარგის ძირითადი
კანონი, რომელიც
განსაზღვრავს ზო
გად სამართლებრივ
საფუძვლებს ენე
რგეტიკის სექტო
რში.

არ ასახავს კლიმატის
ცვლილების საკითხებს,
რადგან ორიენ
 ტირებუ
ლიადარგის ფუნქციო
ნირების წესების განსა
ზღვრაზე.

კანონი ენერგო
ეფექტურობის
შესახებ

საქართველოს
კანონი

დამტკიცდა
2020 წლის მა
ისში

განსაზღვრავს ქვე
ყანაშიენერგოეფე
ქტურობის ხელშე
წყობისთვის საჭირო
ღონისძიებ
 ათაზო
გად სამართლებრივ
საფუძვლებს.

აღწერს ენერგოეფექტუ
რობის სამიზნე მაჩვე
ნებელთაშემუშავების
პრინციპებს. რაც შეეხება
სამიზნეებ
 სა დაღონი
სძიებებს, ისინი უნდა
აისახოს ენერგოეფე
ქტურობის სამოქმედო
გეგმაში.

კანონი შენობე
ბის ენერგოე
ფექტურობების
შესახებ

საქართველოს
კანონი

დამტკიცდა
2020 წლის მა
ისში

განსაზღვრავს
სამართლებრივ
საფუძვლებს ენე
რგორესურსთა
რაციონალური
გამოყენებისათვის
და შენობათაენე
რგოეფექტურობის
გასაუმჯობესებლად.

ამ კანონის საფუძველზე,
შემუშავების პროცესშია
მეორე
 ულ
 ი საკანონმდე
ბლო აქტები, სადაც
განისაზღვრება ძირი
თადი მოთხოვნები შე
ნობებისადმი. კანონში
არ არის განსაზღვრული
ძირითადი სამიზნე მა
ჩვენებლები. შენობათა
ენერგოეფექტურობის
პოლიტიკის ნაწილი
აღწერილია კანონში
ენერგოეფექტურობის
შესახებ.
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საქართველოს
კანონი

დამტკიცდა
2019 წელს

ხელს უწყობს მო
მხმარებელთა
ინფორმირებულო
ბას საყოფაცხოვრე
ბოტექნიკის ენე
რგოეტიკეტირების
შესახებ დაითვალი
სწინებს მომხმარე
ბელთაუფლებების
დაცვას ამ მიმართუ
ლებით.

უზრუნველყოფს სა
ქართველოს ბაზარზე
განთავსებულიან/
დაექსპლუატაციაში
გაშვებულიენერგომო
მხმარებელი პროდუ
ქტის შესაბამისობას ამ
კანონითადასათანადო
ტექნიკურირეგლამე
ნტით განსაზღვრულ
მოთხოვნებთან.

კანონი განახლე საქართველოს
ბადი წყაროები კანონი
დან ენერგიის
წარმოებისა და
გამოყენების
წახალისების
შესახებ

დამტკიცდა
2019 წელს

განსაზღვრავს სამა
რთლებრივ საფუ
ძვლებს განახლე
ბადი წყაროებიდან
მიღებული ენერგიის
ხელშეწყობის, წახა
ლისებისა დაგამო
ყენებისათვის

განსაზღვრავს ენერგიის
მთლიან საბოლოო მო
ხმარებასადა ტრანსპო
რტის მიერ
 მოხმარებაში
განახლებადი წყაროე
ბიდან მიღებული ენე
რგიის საერთო წილის
სავალდებულოერო
ვნულ საერთო სამიზნე
მაჩვენებლებს.

კანონი ენერგო
ეტიკეტირების
შესახებ

ქვეყნის ძირი
თადი მონა
ცემებისადა
მიმართულებე
ბის დოკუმენტი
(BDD)

ცხრილი 3:

ფისკალური
პოლიტიკის
განმსაზღვრე
ლიდოკუმე
ნტი

მტკიცდება ყო დოკუმენტი აყა
ველწლიურად ლიბებს სახელმწი
ფომხარჯველ
დაწესებულებათა
პრიორიტეტებს და
შესაბამისად განსა
ზღვრავს საბიუჯეტო
პროგრამების შინა
არსს.

დოკუმენტშიკლიმატის
ცვლილებაპრიორიტე
ტულად დასახული არ
არის; თუმცა, იგიწარმო
გვიდგენს მთავრობის
მიერ
 დამტკიცებულ
ყველააქტივობას და
შესაბამის საბიუჯეტო
დაფინანსებას, სადაც
მითითებულიაკლიმა
ტის ცვლილებასთან და
კავშირებულიხარჯები.

ძირითად დოკუმენტთა სკრინინგი კლიმატის ცვლილების ჭრილში - ენერგეტიკის
სექტორი

ინსტიტუციური მოწყობა
ქვემოთ მიმოვიხილავთ ინსტიტუციური
ჩარჩოს ძირითად წარმომადგენლებს ენერ
გეტიკის სექტორში და მათ როლს ამ დარგში.
ვინაიდან აქტიურად მიმდინარეობს რე
ფორმის პროცესი და სექტორი განიცდის
ტრანსფორმაციას, ზემოთ ჩამოთვლილ
დოკუმენტთა შესწავლის საფუძველზე, ინს
ტიტუციური ჩარჩოს აღწერისას ხაზი გაესმე
ბა ამ უწყებათა ფუნქციების მოსალოდნელ
ცვლილებებსაც.
საქართველოს პარლამენტი - ქვეყნის
უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო,
რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო
ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად
მიმართულებებს, საქართველოს კონსტი
ტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს
უწევს საქართველოს მთავრობის საქმიანო

ბას და ახორციელ
 ებს სხვა უფლებამოსილე
ბებს. მის კომპეტენციაში შედის პირველადი
კანონმდებლობისა და სექტორული პოლი
ტიკის დამტკიცება ენერგეტიკის დარგში.
საქართველოს მთავრობა - აღმასრულე
ბელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანო,
რომელიც ახორციელებს ქვეყნის საშინაო და
საგარეო პოლიტიკას. იგი ანგარიშვალდე
ბული და პასუხისმგებელია საქართვე
ლოს პარლამენტის წინაშე. მთავრობა
განსაზღვრავს და ამტკიცებს სამოქმედო
გეგმათა შემუშავების წესებს/პროცედურებს
ენერგეტიკის სექტორში.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო - 2017 წლიდან
ენერგეტიკის დარგზე პასუხისმგებელი უწყე
ბა (მანამდე არსებობდა ენერგეტიკის სამინი
სტრო და ის უწევდა დარგს კოორ
 დინაციას).
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იგი აქტიურად მუშაობს კანონმდებლობის,
პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სამოქმე
დო გეგმების შემუშავებაზე ენერგეტიკის
დარგში; კლიმატის ცვლილების საკითხთა
ნაწილში, უწყება კოორ
 დინირებულად მოქმე
დებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე
ობის სამინისტროსთან ერთად.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სო
ფლის მეურნეობ
 ის სამინისტრო - გარე
მოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილების
საკითხებზე პასუხისმგებელი უწყება. გარე
მოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემის
გარდა, ის ყველა დარგისთვის (მათ შორის,
ენერგეტიკისთვისაც) აწესებს სამიზნეებ
 სა
და ვალდებულებებს კლიმატის ცვლილე
ბის კუთხით. სამინისტრო სისტემატურად
ამზადებს ანგარიშებს შემდეგ საკითხებზე:
კლიმატის ცვლილების გავლენა სხვადასხვა
სექტორზე; მის მიმართ მოწყვლადობის დო
ნის დადგენა; და შესაბამისი რეკომენდაცი
ების შემუშავება. აქვე უნდა აღინიშნოს
უწყების უახლესი როლი - პოლიტიკისა და
სტრატეგიის დოკუმენტთა გარემოსდაცვითი
შეფასება. ამ პროცესის ფარგლებში, დგი
ნდება გარემოზე დოკუმენტის უარყოფითი
გავლენის ალბათობა. მხოლოდ აღნიშნული
პროცედურის წარმატებით გავლის შემდგომ
შეუძლიათ მსგავსი დოკუმენტების დამტკი
ცება შესაბამის უწყებებს (საქართველოს
პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ან/
და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო).
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო კანონის შესაბამისად შექმნილიაღმასრულე
ბელი ხელისუფლების ორგანო, რომელიც
ახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას
საფინანსო-საბიუჯეტო და საგადასახადო
სფეროში, ასევე, განსაზღვრავს ქვეყნის ფის
კალურ პოლიტიკას. დარგობრივ სამოქმედო
გეგმებში გათვალისწინებული კონკრეტული
ღონისძიებ
 ებისა და მათ გასატარებლად
საჭირო ფინანსური რესურსების განსაზღვრა
ამ უწყების უშუალოკომპეტენციაში შედის და
სხვა დარგობრივი უწყებებისაგან მოითხოვს
მასთან კოორდინაციას.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმო
მარაგების ეროვნული მარეგულირებელი
კომისია - სახელმწიფო მარეგულირებელი
ორგანო, რომლის საქმიანობის არეალი
საგრძნობლად შეიცვლება/გაიზრდება ენე

რგეტიკულიგაერთიანების ფარგლებში ნაკი
სრ ვალდებულებათა შესაბამისად. მისი
საქმიანობის სფეროებიდან, აღნიშნული
კვლევისთვის საინტერესოა მეორეული
კანონმდებლობის შემუშავება ამ დარგში,
ელექტროენ
 ერგიის წარმოების ნებართვის
გაცემა და ენერგეტიკულ კომპანიათა განვი
თარების გეგმების დამტკიცება.
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტო- უწყება აქტიურად არის ჩართული
ელექტროსადგურების განვითარებაში და
ახალი ელექტროსადგურების პროექტთა
უმრავლესობა სწორედ ამ სააგენტოს საკანო
ნმდებლო ჩარჩოშიექცევა. საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის კანონი პირდაპირ უკავში
რდება ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
პროექტებს. შესაბამისად, მისი როლი მნი
შვნელოვანია კლიმატის ცვლილების შე
მარბილებელ ღონისძიებ
 ათა გატარებაში.
მუნიციპალიტეტები - როგორც ადგილო
ბრივი თვითმართველობის ორგანოები,
ისინი აღწერილი ინსტიტუციური ჩარჩოს
მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნიან და პასუხის
მგებელნი არიან ადგილობრივი პოლიტიკის
შემუშავება-გატარებაზე კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ფარგლებში. ამ უწყებათა
კომპეტენციაში შედის ადგილობრივი მნიშ
ვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ
შორის, წყლის, ტყისა და მუნიციპალიტე
ტის საკუთრებაში არსებული მიწის მართვა
კანონით დადგენილი წესით. წარმოდგენი
ლი კვლევის ფარგლებში, მუნიციპალიტე
ტთა როლი საგულისხმოა კლიმატის ცვლი
ლების კონტექსტშიც, რადგან 24 ქალაქი/
მუნიციპალიტეტი აწერს ხელს მერების შე
თანხმებას. ევროკავშირის ეს ინიციატივა
აერთიანებს ადგილობრივ და რეგიონულ
მთავრობებს, რომლებიც ნებაყოფლობით
იღებენ ვალდებულებას, რომ საკუთარ ტერი
ტორიაზე სათბურის აირების ემისიებ
 ი 2020
წლისთვის 20%-ით შეამცირონ, 2030 წლის
თვის კი 30%-ით. ამ მიზნის მისაღწევად,
ადგილობრივ დონეზე მუშავდება ენერგიის
მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა
(SEAP)33, რომელიც ამ ეტაპისთვის საქართვე
ლოს 10-მა ქალაქმა და ერთმა მუნიციპალი
ტეტმა წარადგინა. 2020 წლიდან, წარსა
დგენი34 ანგარიშის ფარგლებში, შემცირების
ღონისძიებათა გარდა, განიხილება ადაპტა
ციის ზომებიც.

33 2020 წლიდან მუშავდება მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიამტის ცვლილების სამოქმედო გეგმა SECAP (The

Sustainable Energy and Climate Action Plan).

34 Georgia 2020: Energy Policy Review (IEA): https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-07/Geor

gia_2020_Energy_Policy_Review.pdf
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4.4. დაინტერესებული მხარეები

ენერგეტიკის სექტორში დაინტერესებულ
მხარეთა გამოსავლენად, პირველ რიგში, გა
ნისაზღვრა ის ძირითადი ჯგუფები, რომლე
ბსაც ინტერესი აქვთ ამ სექტორისადმი. ესე
ნია:
საჯაროსექტორი;
საერთაშორისოორგანიზაციებ
 ი/დონორები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები;
კერძოსექტორი;
ფართოსაზოგადოება.

დაინტერესებულ პირთა იდენტიფიცირების
შემდგომ, მათი პოზიციებ
 ი გავლენა-ინტერე
სების მატრიცაზე გადანაწილდა კლიმატის
ცვლილების საკითხებში ჩართულობის მიხე
დვით.35
ენერგეტიკის სფეროში ძირითადი დაინ
 ტე
რსებული მხარეები წარმოდგენილნი არიან
N 4 ცხრილში:

სექტორი

დაინტერესებული მხარე

სამინისტროები

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - Ministry of Environmental
Protection and Agriculture of Georgia (MEPA);
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - Ministry of Economy and
Sustainable Development of Georgia (MOESD);
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - Ministry of Regional
Development and Infrastructure of Georgia (MRDI);
ფინანსთა სამინისტრო - Ministry of Finance of Georgia (MoF).

სხვა სახელმწიფო
ინსტიტუტები/
ორგანიზაციები

საქართველოს პარლამენტი - Parliament of Georgia (PA);
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი
კომისია - Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commision (GNERC);
ადგილობრივი თვითმართველობები - Local Self-Government (LSG);
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა - Georgian State Electrosystem (GSE);
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია - Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC);
საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია - Georgian Gas Transportation
Company (GGTC);
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი - Electricity Market Operator (ESCO);
საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი - Georgian Energy Development Fund (GEDF);
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო - Public-Private Partnership Agency (PPPA).
EBRD
GIZ
KfW
DANIDA
ADB

საერთაშორისო
ორგანიზაციები/
დონორები International
Organizations/
Donors (IO/D)

UNDP
World Bank
USAID
Energy Community

არასამთავრობო
ორგანიზაციები Non-governmental
Organizations
(NGOs)

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო - Energy Efficiency Center Georgia;
მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის - World Experience for Georgia;
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა - Greens Movement of Georgia;
მწვანე ალტერნატივა - Green Alternative;
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN);
Georgia’s Environmental Outlook-GEO;
მდგრადი განვითარების ცენტრი რემისია - Sustainable Development Center REMISSIA;
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი - REC Caucasus;
მდგრადი განვითარებისა და პოლიტიკის ცენტრი - SDAP Center.

კერძო სექტორი

ელექტროენერგიის პირდაპირი მომხმარებლები - Direct consumers of electricity (DCE);
ბუნებრივი გაზის მსხვილი მომხმარებლები - Large consumers of natural gas (LCNG);
ელექტროენერგიის მწარმოებლები - Electricity producers (EP);
საქართველოს ბიზნესასოციაცია - Business Association of Georgia (BAG);
საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია - Georgian Renewable
Energy Development Association (GREDA).

ცხრილი 4:
დაინტერსებული
მხარეები ფართო
ენერგეტიკის
საზოგადოება
სექტორი

მოქალაქეები - General Public (Citizens) _ (GP).

35 აღნიშნული ჩამონათვალი და მატრიცა შესაძლებელია განახლდეს/დაკორექტირდეს დაინტერესებულ

მხარეებთან კონსულტაციის/საჯარო შეხევდრების შემდგომ, როგორც დაგეგმილია პროექტის ფარგლებში.
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გავლენა-ინტერესების მატრიცის შესადგე
ნად, წინასწარ იდენტიფიცირებულიდაინტე
რესებული პირები შეფასდნენ ენერგეტიკის
სექტორისა და კლიმატის ცვლილების სა
კითხებისადმი დამოკიდებულების კუთხით:

ბს სექტორში, თუმცა, მათი ინსტიტუციური
ფუნქციებიდან გამომდინარე (მეორეული კა
ნონმდებლობის შემუშავება დაადგილობრი
ვი სამოქმედო გეგმების დამტკიცება), მაღა
ლიინტერესის მქონე პირებად ითვლებიან.

•
მაღალი ინტერესისა და მაღალი გა
ვლენის მქონე ჯგუფში მოხვდნენ ის უწყებე
ბი/პირები, რომლებიც იერარქიულად უფრო
მაღალ საფეხურზე არიან (განსაზღვრავენ
და ამტკიცებენ საკანონმდებლო ჩარჩოს, სე
ქტორში არსებულ პოლიტიკას, სტრატეგია
სა და სამოქმედო გეგმებს) და გავლენა აქვთ
როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური (მათ
შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტის) რესურსე
ბის გადანაწილებაზე, ანდა ფორმალური/
არაფორმალური ზეგავლენის მოხდენა შე
უძლიათ ამ იერ
 არქიულად მაღლა მდგომ
ჯგუფებზე (თუნდაც სხვებთან შედარებით
უპირატესი პოზიციის ფლობით ამ საკითხე
ბზე მოლაპარაკებების/კონსულტაციებისას).

• დაბალი ინტერესისა და მაღალი გა
ვლენის მქონე ჯგუფში განისაზღვრნენ ის
დაინტერესებული პირები, რომელთა უშუა
ლო ინტერესი შეიძლება არ იყოს კლიმა
ტის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაცია,
თუმცა, თავიანთი საქმიანობიდან გამომდი
ნარე, დიდი ალბათობით, დაეკ ისრებათ კა
ნონმდებლობით განსაზღვრულ ღონისძიე
ბათაგატარება.

• მაღალი ინტერესისადადაბალიგავლე
ნის მქონე კატეგორიაშ
 ი მოხვდნენ უწყებები,
რომლებიც უშუალოდ არ განსაზღვრავენ და
ამტკიცებენ პირველად კანონმდებლობასა
თუ მაღალი დონის პოლიტიკის დოკუმენტე

• დაბალი ინტერესისა და დაბალი გა
ვლენის მქონე ჯგუფს მიეკუთვნენ ის უწყებე
ბი/პირები, რომლებიც უშუალოდ არ მონაწი
ლეობენ ამ მიმართულების საკანონმდებლო
საქმიანობაში და არ კონცენტრირდებიან
კლიმატის საკითხებზე, თუმცა მნიშვნელოვა
ნი მოთამაშეები არიან ენერგეტიკის სექტო
რში. შესაბამისად, კლიმატის ცვლილების
კუთხით განსაზღვრულ პოლიტიკას მათზეც
ექნებაგავლენა და, ამიტომაც, საჭიროა მათი
დროულიინფორმირება.

მაღალი

საბოლოოდ შედეგები წარმოდგენილია ქვემოთ, N3 დიაგრამაზე.

PG

MEPA

გავლენა

IO/D

GAAS
FA
AUG

NGOs

GTU

გავლენა-ინტერესების
მატრიცა, ენერგეტიკის
სექტორი36

Fa/LU

დაბალი

დიაგრამა 3:

GP

დაბალი

ინტერესი

მაღალი

36 მატრიცაში წითლად აღნიშნულია სახელმწიფო სექტორი; ნარინჯისფრად - კერძო სექტორი; მწვანედ -

სამოქალაქო სექტორი, დონორები და საზოგადოება.
მატრიცაში გამოყენებული აბრევიატურები იხილეთ დაინტერესებულ მხარეთა ჩამონათვლის ცხრილში (N 4).
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ძირითადი მიგნებები
საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორი
სო ვალდებულებათა შესაბამისად, ბოლო
წლებია ქვეყნის საკანონმდებლო ჩარჩო
აქტიურ ტრანსფორმაციას განიცდის. შედე
გად, გასულ წლებში ენერგეტიკის სექტორში
დამტკიცდა 5 კანონი. ამ სფეროში ყველა ძი
რითადი კანონის მიღების მიუხედავად, გა
ნზრახულია, რაც შეიძლება მალე შემუშავდეს
მეორეული კანონმდებლობა, რომელიც შე
ესაბამება ახალ კანონმდებლობასა და საე
რთაშორისო ვალდებულებებს.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ენერგეტი
კისა და გარემოს დაცვის სექტორში აქტი
ურად მუშავდება პოლიტიკის დოკუმენტები,
სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები, მათ
შორის, კლიმატის ცვლილების კუთხით.
შეფასებამ აჩვენა, რომ ენერგეტიკის სე
ქტორის მთავარი ხარვეზია გრძელვადია
ნი განვითარების გეგმის არარსებობა, სა
დაც წარმოდგენილი იქნება ადეკვატური და
დროულიზომები კლიმატის ცვლილებასთან
დაკავშირებული რისკების საპასუხოდ. საჭი
როა სამოქმედო გეგმების დეტალურ ღონი
სძიებ
 ათა დაგეგმვა ენერგოეფექტურობისა
და განახლებადი ენერგიის მიზნების მისა
ღწევად; ასევე, ისეთი მონიტორინგის სისტე
მის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ
კუთხით არსებულიპროგრესის შეფასებას.
დაგეგმვა უნდა ემყარებოდეს სამეცნიერ
 ო
მოდელირებას და ითვალისწინებდეს განვი
თარების რამდენიმე შესაძლო სცენარს. ამა
სთან, ქმედება არ უნდაიყოს ერთჯერადი- ის
უნდა დაინერგოს/ჩამოყალიბდეს გადაწყვე
ტილების მიმღებ და პოლიტიკის დამგეგმავ
პირთა მდგრადი და უწყვეტი ყოველდღიური
სამუშაოს სახით.
ამჟამად არსებული სამოქმედო გეგმები არ
ვითარდებოდა გრძელვადიანი სექტორული
პოლიტიკის ეგიდით. ამის გამო, მოსალოდნე
ლია, ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილე
ბის მიმართულებით ყველა მნიშვნელოვანი
დოკუმენტიარ იყოს სათანადოდ კოორდინი
რებული. ამან შეიძლება დააბრკოლოს ენერ
გეტიკის სექტორში კლიმატის ცვლილების
საკითხთა აქტუალიზაცია და, თავის მხრივ,
საფრთხე შეუქმნას ეროვნულ დონეზე განსა
ზღვრულ შემარბილებელ და საადაპტაციო

ღონისძიებათაეფექტიანობას.
წლებია, ენერგეტიკის დარგი განიცდის საკა
დროდეფიციტს, რომელიც გამწვავდა სამთა
ვრობო სტრუქტურის 2017 წლის ცვლილების
შედეგად. ამ დროისათვის, ეს განსაკუთრე
ბით მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა, რადგან
მიმდინარეობს პოლიტიკის დოკუმენტთა
შემუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს რო
გორც ენერგეტიკის სექტორის გრძელვადი
ან ხედვას, ასევე ამ დარგის სამიზნეებ
 სა და
ღონისძიებებს კლიმატის ცვლილების მიმა
რთულებით. პირველ რიგში, ეს პრობლემას
ქმნის ჩასატარებელ სამუშაოთა
 მოცულობის
თვალსაზრისით (უკეთეს შემთხვევაში, და
გეგმილზე მეტ დროს მოითხოვს, უარეს შე
მთხვევაში კი იწვევს დაგეგმილ სამუშაოთა
შეუსრულებლობას). საკადრო დეფიციტის
შედეგად, ასევე მოსალოდნელია უწყებათა
შორისი კოორდინაციის დაბალხარისხიანო
ბა, რაც უარყოფითად აისახება კლიმატის
ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციაზე
ენერგეტიკის სექტორში.
ენერგოეფექტურობის ზომები დასუფთა გან
ვითარების მექანიზმები მნიშვნელოვან ფი
ნანსურ წყაროებს საჭიროებს. შესაბამისად,
არსებულ სახელმწიფო ბიუჯეტში კლიმატის
საკითხთაარასათანადო ასახვამ შესაძლებე
ლია, მოკლევადიან პერიოდში

ხელი შეუშა
ლოს კლიმატის ცვლილების შემარბილებელ
და საადაპტაციო ღონისძიებ
 ათა აქტუალი
ზაციას ენერგეტიკის სექტორში.
ამ დროისათვის, სამოქმედო გეგმებში
ყურადღება გამახვილებულია კერძო სექ
ტორისა და საერთაშორისო დონორების
მიერ დასაფინანსებელ ღონისძიებ
 ებზე, სა
ხელმწიფობიუჯეტშიკიკლიმატის ცვლილე
ბის ხარჯები პრიორიტეტად არ არის განსა
ზღვრული.
აქვე უნდააღინიშნოს, რომ ენერგეტიკის სექ
ტორში მოქმედ თუ შემუშავების პროცესში
არსებულ პოლიტიკის დოკუმენტებში, სტრა
ტეგიებ
 სა და სამოქმედო გეგმებში ძირითა
დი ყურადღება ეთმობა კლიმატის ცვლი
ლების შემარბილებელ ღონისძიებ
 ებს და
თითქმის არ არის წარმოდგენილი ადაპტა
ციის ზომები.
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საკვანძო
პრობლემები
და არსებული
პოლიტიკური თუ
საკანონმდებლო
ჩარჩოები

იდენტიფიცირებული პრობლემები და მასთან
5.1. ძირითადი
დაკავშირებული პოლიტიკური/საკანონმდებლო ჩარჩო
არსებული პოლიტიკური თუ საკანონ
მდებლო ჩარჩოების ანალიზმა, ძირითა
დად, მოიცვა ენერგეტიკის სექტორში ახლა
ხან დამტკიცებული საკანონმდებლოაქტები,
ასევე, ენერგეტიკასა და კლიმატთან და
კავშირებული პოლიტიკის დოკუმენტები
ენერგიის გენერაცია-გადაცემის ქვესექტო
რში. შედეგად, გამოვლინდაის გამოწვევები/
პრობლემები, რომელთა წინაშეც ამჟამად
დგას აღნიშნულისფერო:
.
ენერგეტიკის სფეროში ამჟამად აქტიუ
რირეფორმა მიმდინარეობს, რაც ართულებს
არსებული მდგომარეობის შეფასებას, რა
დგან აქტიურად იცვლება საკანონმდებლო
ჩარჩო;
.
სექტორში ყველა ძირითადი კანონის
დამტკიცების მიუხედავად, განზრახულია,
რაც შეიძლება მალე შემუშავდეს მეორეული
კანონმდებლობა, რომელიც შეესაბამება ახა
ლ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო ვა
ლდებულებებს;
.
ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა სექტო
რის ორ მთავარ დოკუმენტზე: (1) ენერგეტი
კის ეროვნული პოლიტიკადა(2) ენერგეტიკი
სადაკლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული
გეგმა (NECP). შესაბამისად, ამ დოკუმენტთა
სრულყოფილი მიმოხილვა ამ ეტაპზე შეუ
ძლებელია;

.
ენერგეტიკის პოლიტიკის განახლება სა
წყის ეტაპზეა, მაშინ, როდესაც სამოქმედო
გეგმები და სტრატეგიის დოკუმენტები უკვე
დამტკიცდა, ან შემუშავების ბოლო საფეხუ
რზეა. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული დოკუ
მენტებიმუშავდებოდა სექტორის შესაბამისი
გრძელვადიანი ხედვის გარეშე;
.
ამ დროისათვის, სამოქმედო გეგმები
ორიენტირებულია კერძო სექტორისა და სა
ერთაშორისო დონორთა მიერ დასაფინან
სებელ ღონისძიებებზე, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტი პრიორიტეტს არ ანიჭებს ხარჯებს
კლიმატის ცვლილების მიმართულებით;
.
ენერგოეფექტურობის ზომები და სუფთა
განვითარების მექანიზმები დაკავშირებუ
ლია მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებთან.
სახელმწიფო ბიუჯ
 ეტის მიმდინარე ბალან
სიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, მო
კლევადიან პერიოდში, ხელი შეეშალოს
კლიმატის ცვლილების შემარბილებელ (მი
ტიგაცია) და საადაპტაციო ღონისძიებათა
აქტუალიზაციას ენერგეტიკის სექტორში;
.
სექტორში რეფორმის წარმატებით და
დროულად დასრულებისათვის, საჭიროა
მეტი ადამიანური რესურსის მობილიზება,
რაც ამჟამად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა;
.
გარდა შემარბილებელი ღონისძიებები
სა, კლიმატის ცვლილების კუთხით საჭიროა
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ადაპტაციის ზომების განსაზღვრაენერგეტი
კის სექტორში და ასახვა სამოქმედო გეგ
მებში.
უშუალოდ რეკომენდაციათა შემუშავების
პროცესში, გამოიკვეთა დამატებითი გამო
წვევები/პრობლემები, რომლებიც აფერხებს
კლიმატის ცვლილების საკითხთა აქტუალი
ზაციას ენერგეტიკის სექტორში. კერძოდ:
. არ არის გამოკვლეული ეროვნული ენერ

5.2.

გეტიკული უსაფრთხოების საკითხები;
. არ ჩატარებულა აქტუალური და ახალი
კვლევები ენერგეტიკული რესურსების შესა
ხებ;
. არ არსებობს ელექტროენერგიის გენერა
ციის განვითარების გეგმა;
. პოლიტიკის დოკუმენტებიარ არის შემუშა
ვებული კოორდინირებულად.

შერჩეული დოკუმენტები
იდენტიფიცირებულ პრობლემათა ჭრილში
წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში, მი
ზანშეწონილად მიიჩნევა, განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმოს შემუშავების პროცესში
არსებულ დოკუმენტებს, როგორიცაა:
ენერგეტიკულიპოლიტიკა;
ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებული გეგმა.
ორივე მათგანი სექტორში წამყვან პოლი
ტიკას განსაზღვრავს. შესაბამისად, კლიმა
ტის ცვლილების საკითხთა აქტუალიზაციი
სთვის, მართებულიიქნებაამ დოკუმენტებზე
ფოკუსირება, მათ შორის, საკონსულტაციო
შეხვედრების ფორმატში.
2021 წლის მაისის მდგომარეობით, საქარ
თველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა და
ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებული გეგმა კვლავ შემუშავების
პროცესშია. ბოლო მონაცემებით, ამ დოკუ
მენტთა დამტკიცების სავარაუდო ვადამ მიმ
დინარეწლის ბოლომდე გადაიწია. ვინაიდან
ზემოაღნიშნული დოკუმენტები ჯერ არ არის
საჯაროდ ხელმისაწვდომი, მიზანშეწონი
ლად ჩაითვალა ქვემოთ ჩამოთვლილი 4 დო
კუმენტის შესწავლა, რომლებიც უკვე დამტკი
ცებულია:
-	 საქართველოს კლიმატის ცვლილების
სტრატეგია2030;
-	 საქართველოს კლიმატის ცვლილების
სამოქმედოგეგმა2021-2023;
-	 საქართველოს განახლებადი ენერგიის
ეროვნული სამოქმედოგეგმა;
-	 საქართველოს
ენერგოეფექტურობის
ეროვნული სამოქმედოგეგმა2019-2020.
თითოეუ
 ლი ეს დოკუმენტი მოიცავს იმ საკი
თხებს, რომლებსაც დაფარავს NECP-იც. შესა
ბამისად, მათი ანალიზის საფუძველზე შემუ
შავებული რეკომენდაციები ეხება უშუალოდ
NECP-ის მომავალ დოკუმენტსაც.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსადაNECP-ის სა
მუშაო ჯგუფთან კონსულტაციებ
 ის შემდგომ,
გამოიკვეთა კლიმატის ცვლილების სტრა
ტეგიისა დასამოქმედოგეგმის უაღრესიმნი
შვნელობა NECP-ის შემუშავების პროცესში.
ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ ამ ორი დოკუ
მენტის ფარგლებში მომზადებული რეკომე
ნდაციებ
 ი, პირველ რიგში, NECP-ს მიემართე
ბადამიზნად ისახავს ყველადაკავშირებული
პოლიტიკის დოკუმენტის ურთიერ
 თშესაბა
მისობას.
სექტორული პოლიტიკის შემუშავება და
დამტკიცება ხელს შეუწყობს სექტორის
განვითარების გრძელვადიანი ხედვის ჩამო
ყალიბებას. ეს, თავის მხრივ, წაახალისებს
კონკრეტული, გაზომვადი, მიღწევადი, ადეკ
ვატური და დროში განსაზღვრული ზომების
მიღებას ენერგეტიკის სექტორში, კლიმატის
ცვლილების კუთხით.
ამ სფეროში შემარბილებელ და საადაპტა
ციო ღონისძიებ
 ათა წარმატებულად გა
ტარებისათვის, რეკომენდებულია შემდე
გი ზომები: ენერგეტიკული პოლიტიკის,
ასევე, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნუ
ლი ინტეგრირებული გეგმის შემუშავების
შემდგომ, გადაიხედოს ყველა სექტორული
და ქვესექტორული სტრატეგია თუ სამოქმე
დო გეგმა, მათი ჰარმონიზაციის მიზნით;
ამის წარმატებულად დადროულ
 ად მისაღწე
ვად, სექტორი გაძლიერდეს ადამიანური რე
სურსების კუთხით.
ქვემოთ წარმოდგენილი რეკომენდაციების
დასაზუსტებლად, გაანალიზდა NECP-ის სა
მუშაო ვერსია. შედეგად, დადგინდა, სავარა
უდოდ, რომელ საკითხებს გაითვალისწინებს
ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებუ
ლი ეროვნული გეგმა და, დამატებით, რა სა
კითხების დაფარვა იქნებასაჭირო.
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რეკომენდაციები

პრობლემა

დაკავშირებუ
ლიდოკუმენტი

შეუსაბამობის
კონტექსტი

კონკრეტული
რეკომენდაციებ
 ი

არ არის გა
მოკვლეული
ეროვნული
ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
საკითხები

ენერგეტიკული
პოლიტიკის დო
კუმენტი

ენერგეტიკული პოლიტიკის
დოკუმენტის
შემუშავების
პროცესში, არ ჩატარებულა/
გამოქვეყნებულა ეროვნული
ენერგეტიკული უსაფრთხოე
ბის კვლევა, რომელიც გამოა
ვლენდა სექტორში არსებულ
გამოწვევებსა და შესაძლე
ბლობებს. თავის მხრივ, ეს
საჭიროა კლიმატის ცვლი
ლებისადმი სექტორის მო
წყვლადობის
გასაან
 ალი
ზებლად, რის საფუძველზეც
უნდა განისაზღვროს შემა
რბილებელი და საადაპტა
ციო ღონისძიებ
 ები.

ჩატარდეს კომპლექსური ერო
ვნული ენერგეტიკული უსა
ფრთხოების კვლევა, კლიმა
ტის ცვლილების საკითხთა
გათვალისწინებით;

არ ჩატარებულა კლიმატის ცვლი
აქტუალური და ლების სტრატე
ახალი კვლევე
გია
ბიენერგეტიკუ
ლი რესურსების
შესახებ

მიწისქვეშა და ზედაპირუ
ლი წყლის რესურსების ხე
ლმისაწვდომობის კვლევა,
რომელიც
გათვალისწინე
ბულია საქართველოს განა
ხლებული ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული
წვლილის
(NDC) დოკუმენტით, არ არის
წარმოდგენილი სტრატეგი
აში.

რეკომენდებულია, ღონისძიება
გაიწეროს NECP-ის ენერგეტიკუ
ლი უსაფრთხოების განზომი
ლების ფარგლებში.

კლიმატის ცვლილების სტრა
ტეგიის 4.1.2. პუნქტში სხვა
სამომავლო პრიორი
 ტეტულ
მიმართულებებს
დაემატო
ს მიწისქვეშა და ზედაპირული
წყლის რესურსების ხელმისა
წვდომობის კვლევა.
NECP-ის კვლევების განზომი
ლება ითვალისწინებს კვლე
ვების ჩატარებას ენერგეტიკის
პოლიტიკის პრიორი
 ტეტული
მიმართულებების მიხედვით,
თუმცა საჭიროა, თითოეული
მათგანი გაიწეროს, როგორც
ცალკეულ
 ი აქტივობა/ღონისძი
ება.
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არ ჩატარებულა კლიმატის ცვლი
აქტუალური და ლების სტრატე
ახალი კვლევე
გია
ბიენერგეტიკუ
ლი რესურსების
შესახებ

განახლებადი ენერგიის წა
რმოების ხელშემწყობი აქტი
ვობები წინ უსწრებს კვლე
ვებს ამ ენერგიის წყაროთა
ხელმისაწვდომობაზე.

ეს აქტივობები ამოღებულ იქნას
კლიმატის ცვლილების სტრატე
გიის 4.1.2 პუნქტიდან და დაემა
ტოს ამავე სტრატეგიის 1.1 ამო
ცანას.

არ არსებობს
ელექტროენე
რგიის გენერა
ციის განვითა
რების გეგმა

კლიმატის
ცვლილების
სტრატეგიაში,
კლიმატის
ცვლილების სამოქმედო გე
გმასა და ელექტროენერგიის
გადამცემი ქსელის ათწლი
ანი განვითარების გეგმაში
აცდენაა განახლებადი ელე
ქტროსადგურების შესახებ
მონაცემებში.

სტრატეგიის ამოცანა 4.1., კლი
მატის ცვლილების ამოცანა 1.1.-ს
ფარგლებში ჩამოწერილ პროე
ქტთა მონაცემების კორექტირება
დაშესაბამისობაში მოყვანა.

კლიმატის ცვლი
ლების სამოქმე
დოგეგმა

NECP-ის კვლევების განზომილე
ბა ითვალისწინებს კვლევების
ჩატარებას ენერგეტიკის პოლი
ტიკის პრიორიტეტული მიმა
რთულებების მიხედვით, თუმცა
საჭიროა, თითოეული მათგანი
გაიწეროს, როგორც ცალკეული
აქტივობა/ღონისძიება.

სასურველია, პრაქტიკად დაი
ნერგოს ელექტროენერგიის გე
ნერაციის განვითარების გეგმის
შემუშავება.
NECP-ის დეკარბონიზაციის გა
ნზომილება
ითვალისწინებს
ახალი სიმძლავრეების განვი
თარებას, თუმცა მონაცემთა კო
რექტირება კვლავ აქტუალ
 ური
რჩება.

არ ჩატარებუ
ლაქსელის
კლიმატისადმი
მედეგობის
კომპლექსური
კვლევა

კლიმატის ცვლი
ლების სამოქმე
დოგეგმა

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

კლიმატის ცვლი
ლების სამო
ქმედოგეგმა/
ენერგოეფექტუ
რობის ეროვნუ
ლისამოქმედო
გეგმა

არ არის გათვალისწინებული
კლიმატის ცვლილებით გა
მოწვეული პირდაპირირისკე
ბი, რომლებმაც შეიძლება გა
ვლენა მოახდინოს უშუალოდ
ელექტროენერგიის
გადა
მცემ ინფრასტრუქტურაზე.

ღონისძიებებს დაემატოს ქსე
ლის კლიმატისადმი მედეგობის
კომპლექსური კვლევის ჩატარე
ბა.

შესაბამისად არ არის განსა
ზღვრული თბოსადგურებში
ენერგოეფექტურობის აქტი
ვობის გატარების შემარბი
ლებელიღონისძიებები.

კლიმატის ცვლილების სამოქმე
დო გეგმაში 1.2. ამოცანის ქვეშ
გათვალისწინებული აქტივობა
ორად გაიყოს და მიეცეს შემდე
გი სახე:

კლიმატის
ცვლილების
სტრატეგიასა
და ელე
ქტროენერგიის გადამცემი
ქსელის ათწლიანი განვი
თარების გეგმაში აცდენაა
თბოელ ექ ტროსად გურ ებ ის
პროექტთა შესახებ მონაცე
მებში.

ეს ღონისძიებები აისახოს NECPის შესაბამის ქვეთავებში - ძი
რითადად, ენერგეტიკული უსა
ფრთხოების ნაწილში.

აქტივობა 1.2.1. - არაეფექტიან
და მოძველებულ ტექნოლოგი
აზე მომუშავე თბოელექტროსა
დგურთა გაყვანა ექსპლუატაციი
დან;
აქტივობა1.2.2. - კომბინირებულ
ციკლზე მომუშავე ახალი თბოე
ლექტროსადგურის მშენებლობა.
NECP-ის სამუშაო ვერსიის ენე
რგოეფექტურობის განზომილე
ბაში დასაზუსტებელია ძველი
თბოელექტროსადგურების ექსპ
ლუატაციიდან გაყვანის თარიღი,
რაც შემდგომ უნდა აის ახოს ყვე
ლაშესაბამის დოკუმენტში.
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პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

კლიმატის ცვლი
ლების სამოქმე
დოგეგმა

კლიმატის
ცვლილების
სტრატეგიის დოკუმენტი არ
შეიცავს პროგნოზს ენერგი
ის გადაცემის ქვესექტორში
გასატარებელ აქტივობათა
შედეგად სათბური აირების
ემისიის შემცირებაზე, რაც
საჭიროა NDC-ის სამიზნეთა
შესრულებაზე
მონიტორი
ნგისთვის.

კლიმატის ცვლილების სტრატე
გიის დოკუმენტში აისახოს, თუ
რა გავლენას იქონიებს ამ ამოცა
ნის შესრულება სათბური აირე
ბის ემისიის შემცირებაზე.
რეკომენდებულია, NECP-ის ფა
რგლებში გაწერილ ყველა ღონი
სძიებასთან მიმართებით გაანგა
რიშდეს და აისახოს პროგნოზი
სათბური აირების ემისიის შესა
ხებ.

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

კლიმატის ცვლი
ლების სამოქმე
დოგეგმა

დასაზუსტებელია კლიმატის
ცვლილების სტრატეგიითა
და სამოქმედო გეგმით გა
ნსაზღვრული შედეგის ინდი
კატორი

1.4.1 აქტივობის შედეგის ინდი
კატორად განისაზღვროს ენერგე
ტიკისა და კლიმატის ეროვნული
ინტეგრირებული გეგმის და
მტკიცება.

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

განახლებადი
ენერგიის ერო
ვნულისამოქმე
დოგეგმა

განახლებადი ენერგიის ერო
ვნული სამოქმედო გეგმა არ
შეესაბამება ახალ საკანო
ნმდებლო ჩარჩოს

შესწორდეს განახლებადი ენე
რგიის მოხმარების წამახალი
სებელი ყველა პოლიტიკის
დოკუმენტისა და ღონისძიების
მიმოხილვა.
NECP-ის არსებული სამუშაო ვე
რსია არ მოიცავს კონკრეტულ და
დეტალურ წამახალისებელ აქტი
ვობებს/ღონისძიებებს.

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

განახლებადი
ენერგიის ერო
ვნულისამოქმე
დოგეგმა

განახლებადი ენერგიის ერო
ვნული სამოქმედო გეგმა არ
შეესაბამება ახალ საკანო
ნმდებლო ჩარჩოს

შესწორდეს
ელექტროენერგე
ტიკაში განახლებადი ენერგიის
გამოყენების ადაპტირებულ სქე
მათა დანერგვის ხელშემწყობი
ღონისძიებები.
NECP-ის არსებული სამუშაო ვე
რსია არ მოიცავს კონკრეტულ და
დეტალურ ხელშემწყობ აქტივო
ბებს/ღონისძიებებს.

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

განახლებადი
ენერგიის ერო
ვნულისამოქმე
დოგეგმა

ღონისძიება არ არის დეტა
ლურად გაწერილი, რაც ხე
ლს შეუშლის მის წარმატე
ბულ დანერგვას.

ამაღლდეს ცნობიერება განა
ხლებადი წყაროების შესახებ,
ასევე, დაზუსტდეს ტექნიკური კა
დრების პოტენციალის გაზრდის
ღონისძიება და აის ახოს NECP-ის
კვლევის, ინოვაციის ა და კონკუ
რენტუნარიანობის განზომილე
ბაში.

გათბობისა და
გაგრილების
ინფრასტრუ
ქტურის განვი
თარებისათვის,
არ არსებობს
ღონისძიებე
ბი, რომლებიც
ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი
განახლებადი
ენერგიის წყა
როთაგამოყე
ნებას.

განახლებადი
ენერგიის ერო
ვნულისამოქმე
დოგეგმა

არ არის სათანადოდ შესწა
ვლილი გათბობისა და გა
გრილების პროცესში ადგი
ლობრივი
განახლებადი
რესურსის გამოყენება და არ
არსებობს მისი ხელშემწყო
ბი ღონისძიებ
 ები.

NECP-ის
დოკუმენტის
განა
ხლებადი ენერგეტიკის თავში,
გათბობისა და გაგრილების
ინფრასტრუქტურის განვითარე
ბის ქვეთავში, ღონისძიებათა ჩა
მონათვალს დაემატოს კვლევა,
რომელიც შეეხება აღნიშნული
ინფრასტრუქტურის განვითარე
ბისთვის ადგილობრივი განა
ხლებადი ენერგიის წყაროთა გა
მოყენების მიზანშეწონილობას
და, არსებული კვლევების საფუ
ძველზე, შემუშავდეს კონკრეტუ
ლი შესაძლო ღონისძიებები ამ
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობე
სებლად.
NECP-ის არსებული სამუშაო ვე
რსიაწაახალისებს მხოლოდ მზი
ს ენერგიის გამოყენებას გათბო
ბის კუთხით. რეკომენდებულია
განახლებადი ენერგიის სხვა
წყაროთა გათვალისწინებაც, დე
კარბონიზაციის განზომილების
ფარგლებში.
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არ არსებობს
ელექტროენე
რგიის გენერა
ციის განვითა
რების გეგმა

ენერგოეფექტუ
რობის ეროვნუ
ლისამოქმედო
გეგმა

ჰიდ როელ ექ ტროსად გურ ე
ბის რეაბილიტაციის გეგმა
არ არის დეტალურად გაწე
რილი, რაც ხელს შეუშლის ამ
შემარბილებელი ღონისძიე
ბის გატარებას.

აღნიშნული აქტივობა უნდა გა
იწეროს კლიმატის ცვლილების
სამოქმედო გეგმის 1.1.3 აქტი
ვობის ფარგლებში, შემდეგი
სახით:
1.1.3.1.ჰიდროელექტროსადგუ
რების რეაბილიტაციის შესა
ძლებლობათაკვლევა;
1.1.3.2. არსებული ჰიდროელე
ქტროსადგურების რეაბილი
ტაცია.
NECP-ის არსებული სამუშაო ვე
რსია არ მოიცავს ინფორმაცი
ას ჰიდროელექტროსადგურთა
რეაბ
 ილიტაციის ღონისძიებე
ბზე; შესაბამისად, რეკომენდე
ბულია მისი ასახვა როგორც
განახლებადი ენერგიის, ასევე
ენერგოეფექტურობის განზო
მილებებში.

პოლიტიკის
დოკუმენტთა
არაკოორდინი
რებული შემუ
შავება

ცხრილი 5:

ენერგოეფექტუ
რობის ეროვნუ
ლისამოქმედო
გეგმა

არსებულ პოლიტიკის დო
კუმენტებში არ არის გა
თვალისწინებული
ენე
რგოეფექტური აქტივობები
გამანაწილებელ ქსელებში

NECP-ის დოკუმენტის ენერგო
ეფექტურობის ქვეთავს დაემა
ტოს პუნქტი: ენერგოეფექტური
ღონისძიებების გატარება ელე
ქტროენერგიისა და ბუნებრივი
გაზის გადამცემ და გამანაწი
ლებელ ქსელებში.
NECP-ის არსებული სამუშაო ვე
რსია მოიცავს მხოლოდ ელე
ქტროენერგიის
გადაცემის
ქსელში ენერგოეფექტურ ღო
ნისძიებებს.
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