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მაღალი დონის პოლიტიკური დისკუსია საქართველოში ევროკავშირის 

კანომდებლობის მიხედვით ბუნებრივი გაზის რეფორმირების თაობაზე 

 

 

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 მოიაზრებს 

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, ენერგეგიკული 

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.  

ღონისძიების მისასალმებელ სიტყვაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილემ ბატონმა გიორგი ჩიქოვანმა 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. 



 
 

ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ რეფორმები სიკეთეს მოუტანს თანაბრად როგორც ბიზნეს 

სექტორს, ასევე მოსახლეობას. აღნიშნული პროცესი წარმოადგენს ჩვენი ბუნებრივი გაზის 

სექტორის მოდერნიზების და ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების საშუალებას  და 

უფრო დაგვაახლოვებს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან.“  

 

ენერგეტიკული გაერთიანების დირექტორმა ბატონმა იანეს კოპაჩმა განაცხადა, რომ „ 

გაზის მომხმარებლებს არ უნდა ეშინოდეთ, რომ ბუნებრივი გაზის ბაზრის რეფორმები მათ 

სიცივეში დატოვებს, არამედ პირიქით, ენერგეტიკული პაკეტი უზრუნველყოფს კონკრეტული 

ნორმების შემუშავებას სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დასაცავად, ასევე ბუნებრივი 

გაზის მიწოდების გასაუმჯობესებლად და იძლევა მიმწოდებლის გამოცვლის მარტივი წესის 

დანერგვის გზით,  გაზის მიმწოდებლის არჩევის საშუალებას. ეჭვგარეშეა, რომ წინ მრავალი 

გამოწვევა იქნება, მაგრამ დღეისათვის საქართველოს ენერგოსექტორის მონაწილეთა მხრიდან 

გამოხატული ძალზედ დადებითი თანამშრომლობის გათვალისწინებით, დარწმუნებული 

ვარ, რომ ერთად ჩვენ შევძლებთ შევიმუშავოთ სტაბილური, გამჭვირვალე სამართლებრივი 

გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს ინვესტიციებს და მთავარ ამოსავალ წერტილად დაისახავს 

ენერგომომხმარებლებს“ 

საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ბატონმა იანოშ ჰერმანმა ბრძანა, რომ:„ 

საქართველო მზადაა დანერგოს ევროკავშირის ენერგეტიკის სექტორის პრინციპები და 

მარეგულირებელი ნორმები. ყველა ჩვენთაგანისთვის ნათელია, რომ უფრო ეფექტური და 

გამჭვირვალე ბუნებრივი გაზის ბაზრის ჩამოყალიბებისკენ მიმავალი გზა არ არის მარტივი. 

განვითარების სხვა პარტნიორებთან ერთობლივად, ევროკავშირი კვლავაც მზადაა 

მხარდაჭერა გაუწიოს მთავრობას და არსებული გამოწვევა გარდაქმნას, როგორც შესანიშნავი 

შესაძლებლობა ეკონომიკური განვითარებისთვის და თითოეული მოსახლისთვის უკეთესი 

მომსახურების უზრუნველსაყოფად“.     

EU4Energy Governance Project  (ევროკავშირი ენერგეტიკისთვის მმართველობა) 

პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ორდღიანი ღონისძიება ეძღვნებოდა სექტორის 

მონაწილეთა ცნობიერების ამაღლებას იმ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიცაა ახალი 

ინსტიტუციონალურ წყობა და საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზა და 

საჭიროა მესამე ენერგეტიკული პაკეტის პირობათა დასაკმაყოფილებლად. ენერგეტიკული 

გაერთიანების სამდივნოს ექსპერტებმა გაუზიარეს ცოდნა და გამოცდილება საქართველოს 

ბუნებრივი გაზის სექტორის სტრუქტურების წარმომადგენლებს და მიაწოდეს განმარტებები 

ევროკავშირის ენერგეტიკის პოლიტიკისა და სამართლის რიგ საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

*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  

 
 

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში :  

 

პრესისა და ინფორმაციის ოფიცერი ნინო ღუდუშაური 
   

იმეილი: Nino.GUDUSHAURI@eeas.europa.eu 

ტელეფონი:   (+995) 32 294 37 63 

 


