
                    
 
 

პროექტი „ევროკავშირი ენერგეტიკისათვის მმართველობა“: მაღალი 

დონის პოლიტიკური დისკუსია ბუნებრივი გაზის ბაზრის 

რეფორმირების საკითხებზე 

პრეს-რელიზი 

 

4 ოქტომბერი, 2018 

მაღალი დონის პოლიტიკური დისკუსია გაზის ბაზრის რეგულირების თაობაზე და 

შესაძლებლობების განხილვა თუ როგორ ვუზრუნველყოთ საქართველოს 

მოსახლეობისა და ბიზნესისთვის რეფორმირების შედეგად მაქსიმალური 

სარგებელის მოტანა 

 

ენერგეტიკული გაერთიანების პროტოკოლით განსაზღვრული პირობების 

შესაბამისად საქართველომ აიღო ვალდებულება შემდგომი ორი წლის განმავლობაში  

ევროკავშირის კანონმდებლობის  განხორციელებაზე ბუნებრივი გაზის სექტორში. 

ევროკავშირის ეგრედწოდებული „მესამე ენერგეტიკული პაკეტის“ დანერგვა ითვალისწინებს 

ბუნებრივი გაზის სექტორის რესტრუქტურიზაციას და კონკურენციისთვის გახსნას, ასევე 

მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანი სარგებელის უზრუნველყოფას. იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ ბაზრის ახალ მოდელზე უმტკივნეულოდ გადასვლის პროცესი 

საჭიროებს სექტორის მონაწილეთა ეფექტურ და აქტიურ ჩართულობას, ენერგეტიკული 

გაერთიანების სამდივნოს მიერ განხორციელებული EU4Energy Governance Project  

(ევროკავშირი ენერგეტიკისთვის მმართველობა) პროექტის ფარგლებში გაიმართა ორ დღიანი 

ღონისძიება, რომელიც ეთმობა საქართველოში ბუნებრივი გაზის ბაზრის რეფორმირების 

პროცესის განხილვას. აღნიშნულ შეხვედრაზე მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიაში 

მონაწილეობდნენ როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე ბუნებრივი გაზის სექტორის 

მონაწილეები და სამოქალაქო საზოგადოება.  

 

აღიარებს რა გაზის სფეროში არსებული დაინტერესებული პირების შეკრების 

აუცილებლობას, EU4Georgia მმართველობის პროექტის ფარგლებში, ენერგეტიკული 

გაერთანების სამდივნო, აწყობს მაღალი დონის ღონისძიებას ბუნებრივი გაზის ბაზრის 

კონცეფციის შემუშავების საკითხებზე მესამე ენერგო პაკეტის უმტკივნეულოდ და 

წარმატებით განხორციელების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკის კანონის 



                    
 
 

დროული მიღება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება, ბუნებრივი გაზის ბაზრის სათანადო 

მოდელის შემუშავება არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინაიდან იგი უზრუნველყოფს 

რეფორმის შედეგად საქართველოს მოსახლეობისა და ბიზნესისთვის მაქსიმალური 

სარგებელის მოტანას.    

ღონისძიების მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის მოადგილემ ქალბატონმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ :„ 

საქართველო კვლავაც ინარჩუნებს დასახულ მიზანს დაუახლოვოს მისი სამართლებრივი და 

მარეგულირებელი ნორმები ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკას.  ძალზედ ვაფასებთ 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მიერ   EU4Energy Governance Project  (ევროკავშირი 

ენერგეტიკისთვის მმართველობა) პროექტის ფარგლებში გაწეულ დახმარებას 

განხორციელდეს ბუნებრივი გაზის სექტორის სამართლებრივი ბაზის დახვეწა ისე, რომ 

გათვალისწინებული იყოს საქრთველოს სპეციფიური გარემოებები და მახასიათებლები. 

რეფორმები სიკეთეს მოუტანს თანაბრად როგორც კომერციულ სექტორს, ასევე მოსახლეობას. 

აღნიშნული პროცესი წარმოადგენს ჩვენი ბუნებრივი გაზის სექტორის მოდერნიზების და 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების საშუალებას  და უფრო დაგვაახლოვებს ჩვენს 

ევროპელ პარტნიორებთან.“ 

ღონისძიების გახსნისას, პრედრაგ გრუიჩიჩმა, ენერგეტიკული გაერთანების 

სამდივნოს გაზის განყოფილების უფროსმა, განაცხადა: „დღევანდელი ღონისძიება 

საფუძველს შეუქმნის საქართველოში მარეგულირებელი ჩარჩოს ჩამოყალიბებას უსაფრთხო 

და ხელსაყრელი გაზმომარაგების უზრუნველსაყოფად.  მხოლოდ საბაზრო პრინციპებზე 

დაფუძნებული სტრუქტურა, რომელიც შედეგად მოიტანს უფრო მაღალი დონის 

კონკურენციას, ენერგო უსაფრთხოებას, ენერგო მომხმარებლებისთვის მომსახურების 

გაუმჯობესებას და აგრეთვე, შექმნის ენერგიის დაზოგვის უფრო მეტ შესაძლებლობას“.  

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილემ  

ბატონმა კარლო ნატალემ განაცხადა: „საქართველოში გამართულად ფუნქციონირებადი 

გაზის ბაზრის განვითარება არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ნორმა, არამედ წარმოადგენს 

აუცილებლობას  საქართველოში გაზის მომხმარებლებისთვის მაღალი ხარისხის 

მომსახურების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს მთავრობა უკვე მუშაობს რიგი 

მნიშვნელოვანი რეფორმის განხორციელებაზე და მე მათ მოვუწოდებ შეინარჩუნონ ასეთივე 

ამბიცია და ჩართულობა გაზის სექტორის გარდაქმნის პროცესის სისრულეში მოსაყვანად.“   

ორდღიანი ღონისძიება ეძღვნება სექტორის მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლებას და 

პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარებას იმ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა 

ბუნებრივი გაზის ბაზრის რეგულირება, ორგანიზება, ოპერირება და.ღონისძიებაზე 

განიხილება გაზის სექტორის რეფორმის ძირითადი პოლიტიკური და ტექნიკური ასპექტები, 



                    
 
 

და ასევე საქართველოში ბუნებრივი გაზის ბაზრის წარმატებულად გახსნის განმაპირობებელი 

გარემოებები.   

როგორც აღნიშნულია ენერგეტიკული გაერთანების ხელშეკრულებაზე მიერთების 

ოქმში, საქართველომ აიღო ვალდებულება დანერგოს ევროკავშირის კანონმდებლობა 

ბუნებრივი გაზის სფეროში 2020 წლის დასრულებამდე. ე.წ. „ევროკავშირის მესამე ენერგო 

პაკეტის“ დანერგვა შეეგად მოიტანს ქვეყნის გაზის სექტორის რესტრუქტურიზაციას, ბაზარი 

გაიხსნება კონკურენციისთვის და უზრუნველყოფს მომხმარებლების მიერ შესაბამისი 

სარგებელის მიღებას.  

 

*EU4Energy ინიციატივა მოიცავს ევროკავშირის ყველა დახმარებას, რომელიც ითვალისწინებს ენერგომომარაგების, 

უსაფრთხოებისა და კავშირის გაუმჯობესებას; ასევე ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობას და განახლებადი ენერგიის წყაროების 

გამოყენებას აღმოსავლეთ პარტიორობის ქვეყნებში, კერძოდ, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთ, ბელორუსი, მოლდავეთი და 

უკრაინა. აღნიშნულს ინიციატივა ახორციელებს პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსების გზით, რომლებიც ეხმარება 

ენერგობაზრების რეფორმირებასა და ენერგეტიკული დამოკიდებულებისა და მოხმარების შემცირებაში. გძელვადიან 

პერსპექტივაში, ეს პროცესი ენერგომომარაგებას გახდის უფრო საიმედოს, გამჭვირვალეს და ხელმისაწვდომს, რითაც შემცირდება 

ენერგეტიკული სიღარიბე და ენერგიაზე გადასახადი როგროც მოქალაქეებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის.   

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ:  

 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნო: 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

განყოფილების უფროსის მოადგილე სვიტლანა კარპიშინა  

იმეილი: Svitlana.Karpyshyna@energy-community.org  

ტელეფონი:  (+43) 1 535 22 22 253  

 
 

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა:  

 

პრესისა და ინფორმაციის სამსახურის ოფიცერი 

 

თამრიკო მიქაძე  

 

იმეილი:  Tamriko.Mikadze@eeas.europa.eu 

 

ტელეფონი:  : (+32) 294 37 63  
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