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GOAL OF THE POLICY DOCUMENT 
The goal of the document is to provide stakeholders with the necessary summarized information 
about the state guidelines and priorities in an accessible form and create a vision of a transparent, 
stable and predictable operating environment. The document also aims to better understand the 
current situation and challenges and take the sector planning and management to a new, higher level. 
In particular, the main policy directions set out in this document form the basis for the development of 
new strategies and action plans. 

The document must be clearly formulated and equipped with informative graphs and infographics. 
The Purpose of the Policy Document 
The purpose of the policy document is to form a long-term vision for the development of the energy 
sector, taking into account national needs and international cooperation commitments, and to define 
the main priorities for development. The vision and development priorities set out in the document 
provide a framework for the development of strategic documents at the next hierarchical level, both in 
the energy and other related fields, which is also a prerequisite for inter-agency coordination. The 
document also aims to better understand the current situation and challenges and take the sector 
planning and management to a new, higher level. 

The purpose of the document is to provide international and local stakeholders with the necessary 
summarized information, inform them about the state guidelines and priorities, and create for them a 
transparent, stable and predictable environment. 

- The importance of the document and its use by stakeholders: 

o The Parliament of Georgia - to assess the purpose of legislative changes. Legislative 
documents related to the energy sector or addressing energy issues must take into 
account the priorities set by the Energy Policy in initiating change. The expected impact 
of any such change on the energy sector must be compatible with a long-term vision.  

o The Government of Georgia - priorities set by Energy Policy must be taken into account 
when the government drafts other strategic documents. All sector policy decisions and 
measures must be in line with the long-term vision of the sector development.  

o Other public institutions working in the energy sector – the Energy Policy is a 
guideline for public and private organizations working in the energy sector, and all sub-
sector plans (e.g.: 10-year Network Development Plans) must take into account the 
development priorities set for the sector. 

o Local and international investors and developers – the Energy Policy also plays an 
important role in shaping the country's investment climate. Clear and transparent 
development priorities and a long-term vision create a stable and predictable 
environment that helps to increase investments. 

o Donors and international organizations / partners - the document also provides a 
framework for prioritizing international cooperation through communication with donors 
and international partners.  

o Partner countries, EU Delegation and the Energy Community - reforming the energy 
sector and harmonizing it with EU principles and directives, which is one of the priority 
directions of energy policy, strengthens the country's aspirations for European 
integration. 

Civil society, media, and other interested organizations - a publicly available Energy Policy 
document is a means of communicating a vision for the development of the sector to all stakeholders, 
including the media. For the media and the civil sector, it is also a means of monitoring and analyzing 
ongoing processes in the sector. 

INFORMATION INCLUDED INTO THE ENERGY 
POLICY DOCUMENT 
The Energy Policy is an all-encompassing state policy document that integrates and makes available 
to stakeholders the essence of the policy pursued by the state in the energy sector, taking into 
account its various sub-sectors, domestic and foreign relations, and policies pursued by the state in 
other sectors. 
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The Energy Policy combines key elements of the legislative framework (primary and secondary 
legislation), strategies and action plans to provide stakeholders with a clear idea of the basic 
principles, vision, priorities and planned activities of the state. 

The Energy Policy is an evolving document. It reflects the information, analytical materials and 
resources available at the time of its preparation and the basic provisions of existing state strategic 
documents and legislation. With the development of the latter and the refinement of the input, the 
policy will be updated and refined into a comprehensive guidance document that will be able to 
promote the development of the energy sector with more detail and credibility. 

The Energy Policy includes the following issues: 
a) Short, medium and long-term strategies and priorities developed for the electricity and natural 

gas sectors and strategic development of generation, transmission (internal and 
transboundary), distribution, gas storage and liquefaction activities; 

b) Measures to ensure safe and reliable supply of electricity and natural gas; 
c) Physical and financial access to electricity and natural gas for consumers and gradual 

reduction of energy poverty; 
d) Long-term balancing of supply and demand, taking into account electricity and natural gas 

consumption trends; 
e) Mechanisms for diversification of primary energy, electricity and natural gas import sources, 

routes and suppliers; 
f) Increase and improvement of electricity exports from Georgia; 
g) Measures and support mechanisms to encourage generation and consumption of energy 

from renewable energy sources; 
h) Promotion of electricity and heat cogeneration; 
i) Measures to increase energy efficiency and support energy activities; 
j) Issues of increasing the efficiency of energy activities and reducing their negative impact on 

the environment, as well as sustainable development of energy activities in accordance with 
the environmental, economic and social security policy of Georgia; 

k) Measures to protect the rights and interests of the sector participants, including vulnerable 
users; 

l) Measures to encourage and attract investments and introduce innovative, environmentally 
safe and "smart" technologies; 

m) Measures to promote competition, transparency, non-discrimination and legal clarity; 
n) Measures to promote scientific research and education, including state subsidies and 

attracting private investment; 
o) Other important analysis, forecasts, opinions and recommendations. 

The abovementioned issues are discussed in different chapters, as appropriate. 

PERIOD OF THE ENERGY POLICY 

The State Energy Policy envisages a ten-year period (2021-2030) with a vision for 2050. In future, 
energy policy documents will also be developed for 10-year periods. 

PROCEDURES FOR DRAFTING AND APPROVING 
THE ENERGY POLICY DOCUMENT 
The Energy Policy Document is a summarized compiled document drafted with participation of the 
agencies and state-owned companies operating in the sector, within their specific scopes of 
competence and authority. An important chapter of the Energy Policy document is “Main Directions of 
the Energy Policy”, which sets out the main visions, principles and priorities for the development of 
further sub-sectoral strategies and action plans.  

As a result of adopting the State Energy Policy Document in 2020, “Main Directions of the Energy 
Policy” will be approved in line with the current visions and form the basis for the revised energy 
strategies and action plans of the next cycle, including an updated version of the Climate and Energy 
Action Plan (NECP) with integrated energy scenarios, electricity, natural gas strategies, renewable 
energy and energy efficiency action plans. 
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The quality of the policy document will be improved in stages, in line with the refinement of 
coordination, analysis and planning mechanisms, which is also a necessary condition for improving 
management of the sector. 

Procedures for the years 2020 -2021. 

- Development and discussion of the main energy policy directions (Ministry of Economy and 
Sustainable Development of Georgia (MoESD), World Experience for Georgia (WEG)); 

- Scoping process (Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA), 
MoESD); 

- Completion of the Energy and Climate Action Plan (MoESD, MEPA); 
- Preparation of the Energy Policy Document (MoESD); 
- Submission of the Energy Policy and NECP document to the Parliament for the spring 

session 2021. (MoESD, Parliament). 

The sub-sectoral strategies included in the Energy Policy 2020 will not be properly aligned with each 
other based on a single energy scenario because such scenarios have not yet been developed and 
shared in the process of preparing various documents.  

Due to Georgia's geographical location and geopolitical and energy peculiarities, its energy policy 
must take into account certain specific circumstances that distinguish it from other countries of the 
Energy Community. Some of these circumstances are listed in Appendix 1.  

While developing and discussing the Energy Policy, the experience of the previous period must be 
properly assessed and taken into account (see Annex 2). 

MECHANISMS FOR DEVELOPING THE ENERGY 
POLICY DOCUMENT 
In 2021-2022, an integral planning and optimization model (TIMES or equivalent) must be developed 
and implemented, preferably by more than one competing sectoral think tanks or centers and 
academic institutions. Various issues will be researched, the integral energy system will be fully 
modeled and development scenarios will be developed and reconciled, which will eventually form the 
basis and coordinate the various state sector strategies and action plans, including: 

In 2021-2022, after the approval of the State Energy Policy by the Parliament and taking into account 
its constituent Main Directions of the Energy Policy, it will be necessary to start revising the NECP and 
drafting gas and electricity strategies (these strategic documents must be adopted by the Government 
and developed in compliance with Decree #629). In order to update the strategies and action plans, it 
is necessary to create a coordination group that will coordinate the ongoing work implemented within 
different projects.  

The Government must approve the NECP, gas strategy and electricity strategy by the end of 2022.  

The requirements for energy policy strategies are set out in detail in the Regulatory Impact 
Assessment prepared by the WEG, among which the main requirements are: 

• The need for a long-term vision and protection from short-term priorities; 
• Evidence and data-based, realistic approach - the need to forecast and optimize data, 

using research information and modern technologies.  
• Flexibility and Dynamics – ability to respond to changing environment. 
• Complexity and optimization – a holistic vision of the energy sector and its optimization 

taking into consideration the economic, technical, and political limitations of its sub-sectors.  

Studies show that a significant weakness in energy policy development is caused by the fact that it is 
not adequately supported by information, analysis and research. Measures must be taken to 
overcome this problem. Necessary studies are listed in Annex 3. 
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THE ENERGY POLICY DEVELOPMENT PROCESS 
AND PROCEDURES & QUALITY ASSURANCE 
“Main Directions of the Energy Policy” is an extremely important document which defines the energy 
sector vision, development principles, and mechanisms for coordination with adjacent sectors. It sets 
priorities in policy planning, must define the interests of stakeholders and ensure their participation in 
achieving the goals of the energy sector. Proper discussion of this document with interested parties 
and management bodies of those adjacent sectors is a necessary precondition for ensuring their 
participation. It is therefore advisable to consult with the stakeholders and receive comments before 
adopting the document. Stakeholder involvement in the discussion of the principles is important to 
facilitate further communication with them (e.g., mitigate resistance to hydropower projects). 

In order to form the basis for the NECP and other strategic documents, it is necessary to develop 
integrated energy scenarios. This will also create the grounds for drafting an integrated Energy 
Strategy which must be developed separately and include the electricity and natural gas strategies. 
The Energy Strategy will be developed and approved in accordance with Resolution #629 and will 
also form the basis of the NECP. The Energy Strategy, as well as the NECP, must be approved by 
the Government. 

After adoption of the Energy Policy by the Parliament, NECP and sector / sub-sector strategies of the 
next stage must be drafted based on “Main Directions of the Energy Policy”. By adopting the State 
Energy Strategy, the Government approves long-term political priorities that must be reflected in the 
strategic documents that are being drafted. The period for updating those is shorter compared to the 
Policy Directions. 

The integral Energy Strategy must be created by means of developing integral energy scenarios and 
include the electricity and natural gas strategies. The Energy Strategy specifies the country's target 
indicators and priorities for protection of the environment and ensuring sustainability of the energy 
sector, as well as security, regional and technological development issues, risks, diversification 
alternatives, etc. Work on development of an energy strategy is fundamentally different from the work 
on the NECP and lays the groundwork for it. An Energy Strategy which includes the electricity and 
gas strategies is drafted before the NECP. 

Electricity and gas strategies are created based on integral energy scenarios, while the part related to 
the transmission network is added and refined later. 

The Energy Strategy development and planning process is described in the Regulatory Impact 
Assessment Document developed by WEG and listed in Appendix 4. 

RELATION WITH OTHER STATE POLICY 
DOCUMENTS 
The State Energy Policy includes and fully provides for state policy documents, including the Energy 
and Climate Action Plan and the Law on Energy and Water Supply. 

o Association Agreement (AA) with the EU, including a Deep and Comprehensive Free Trade 
Agreement; 

o Energy Community Agreement and Energy Community Legislation (Energy Community 
Acquis); 

o Paris Agreement; 
o National Security Concept (has to be revised); 
o Economic Development Strategy (when the new one is created) and other national policy 

documents;  
o Close coordination with the line ministries, review of their strategic documents and taking 

them into account as needed; 
o Environmental, economic and social security policy. 

The state energy policy should be formulated in coordination with other sectoral documents: 

o Low Emission Development Strategy (LEDS) and Nationally Defined Contribution (NDC) 
Documents - LEDS and NDC 
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o The NECP is a key document to be submitted to the Energy Community Secretariat and is an 
integral part of the Energy Policy under the law. 

o Ten-year reports on electricity and natural gas network development; 
o Two-year electricity supply security reports - short-term plans for energy efficiency and 

renewable energy. 

Studies, forecasts, risk analysis are the most important sources on which energy policy must be 
based: 

o Economic, social and demographic development forecasts; 
o Foreign policy forecasts and risk analysis; 
o Forecasts of energy markets and prices; 
o Climate and hydrology forecasts; 

Forecasts of energy technology prices and products, etc. 

PERIODICITY OF UPDATING THE DOCUMENT 
The institutional and legislative environment of the energy sector is in the process of intensive 
development. The political and economic environment, energy import and export prices are also 
changing dynamically, and the priorities and opportunities for international cooperation may change. 
Technologies, infrastructure, consumption trends are changing and evolving, which must be 
periodically reflected in the complex energy strategy, electricity and natural gas strategies, energy 
efficiency and renewable energy development action plans, etc. 

o Relevant parts of the energy policy will be reviewed and updated at appropriate 
intervals. 

o “Main Directions of the Energy Policy “which will define the most basic principles will 
be relatively unchanged and stable.  

The Energy Policy document will be updated by 2023 - in line with the NECP update. Further updates 
will be made every five years, or in the event of an essential change of circumstances. The update 
may be initiated by the Ministry of Economy and Sustainable Development. 

IMPLEMENTATION MECHANISMS 

Since the Energy Policy is a set of different documents, the integral mechanism for its implementation 
will be ensured by the consistency of the state policy in the energy sector and the mechanisms for 
implementation of specific legal, strategic documents. 

PRINCIPLES AND MAIN DIRECTIONS OF ENERGY 
POLICY 

INTRODUCTION 

“Main Directions of the Energy Policy” is a statement made by the country to stakeholders about the 
main principles and priorities of the policy which will be implemented in different areas of the energy 
sector. It shows to the stakeholders what goals and visions the state has in the areas of their interest 
and therefore what principles will be applied in the near and distant future. The term “Stakeholders” 
includes a wide range of players who have an interest and willingness to cooperate with Georgia and 
in particular with its energy sector. This includes international partners and investors, existing and 
potential players in the energy market, consumers, citizens, etc. The principles of this document shall 
be taken into account in sectoral policy documents and strategic guidelines. 

The principles and main directions of the Energy Policy must serve as the basis for further strategic 
documents, which will ensure the implementation of the principles and priorities set out here for the 
next ten years. The Energy Policy is developed taking into account previous policy experiences, 
existing challenges and opportunities. Development of energy strategies and implementation of 
policies requires appropriate institutional support, human resources, analytical capabilities, data, and 
research. 
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GUIDING PRINCIPLES AND PRIORITIES OF THE 
ENERGY POLICY 

Georgia aspires to become a leading independent and developed country, part of the Western 
democratic world and an equal member of the European Union (EU) and NATO (North Atlantic 
Alliance). The energy sector is playing an important role in achieving this goal by enhancing energy 
security and developing mutually beneficial partnerships with neighboring states as well as the EU 
and Energy Community member states.  

“Main Directions of the Energy Policy” is a statement made by the country to stakeholders about the 
main policy principles and priorities which the Government of Georgia (GoG) seeks to implement in 
different areas of the energy sector, in close cooperation with international and local partners and 
citizens. The state’s integral, long-term vision for the energy sector development which is stated here, 
serves as a basis for developing short-term, medium-term and long-term strategies of the sector, 
energy programs developed based on such strategies1 and the refinement of the legal framework 
regulating the sector.  

The main goal of the Energy Policy is to increase the energy security of both the country and 
consumers. In the short and long term, the energy sector must ensure reliable and uninterrupted 
supply of different types of high quality energy to all consumers in the country, at a fair price, while 
protecting the interests of the national security and sustainable development. Improving energy 
security requires rapid development of infrastructure as well as energy efficiency to eliminate the lag 
between demand growth and domestic supply.  

Part of Georgia’s territory is occupied and the state cannot exercise control over it, including the most 
important Enguri Hydro Power Plant (HPP) and electricity consumption in Abkhazia. Georgia will 
continue to cooperate on the issue of energy supply to Abkhazia, and at the same time try to 
spread a healthy energy policy and its benefits throughout the country, with the help and 
direct contacts with the international community.  
The Energy Policy is part of the integral state policy and takes into account its foreign and domestic 
political, economic, environmental, social and other priorities. Its main task is to establish sustainable, 
developing, high-tech energy sector and thus create conditions for economic development and 
household comfort for all residents of the country, throughout the whole territory (including temporarily 
occupied territories). Successful development of the energy sector is possible only by adhering to the 
principles of sustainable development, which means optimal balancing of economic, 
environmental, social and security interests, as well as implementation of activities for climate 
change mitigation and adaptation and promotion of sustainable development goals.  

The Energy Policy envisages, relies on and interacts with the sectoral and general policies of the 
country. Including:  

- National Security Policy - energy security, foreign policy and regional cooperation; 
diversification of supply and transit routes and sources; Avoiding supply threats and 
increasing the resilience of the sector.  

- Economic policy - expected energy demand and its satisfaction; energy prices and physical 
availability, economic activity of the sector, market development, support of other sectors; 
innovation, research and technological development.  

- Environmental policy - measures to mitigate climate change and adapt the sector; proper 
consideration of the environmental and social impact of infrastructural projects. 

- Social policy - overcoming energy poverty; consumer rights and assistance to vulnerable 
consumers; protection of the rights of the population.  

- Science, technology, and education (STI) policy - studies and forecasts in the field of 
environment and energy resources, technological studies as well as applied research in 
various fields. 

It is necessary to consider and balance the relationship between these aspects in accordance with the 
sustainable development principles. 

 
1 Including NECP 
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As a signatory to the Association Agreement and a member of the Energy Community, Georgia is 
implementing energy reforms through gradual harmonization and enactment of EU energy legislation, 
which should ensure the establishment of competitive, transparent and efficient energy markets, a 
secure environment for international investments and strengthening of international links. 

Along with the reforms, the state will gradually reduce the degree of interference in the energy 
markets, state investments and tariff subsidies; consistently reduce regulatory mechanisms in order to 
create an attractive investment environment in the electricity generation sector and create competitive 
and liquid electricity and natural gas markets by means of attracting highly qualified companies with 
international reputations and protecting their interests; and create highly professional and transparent 
economic mechanisms for regulation. 

The capacity of the energy system must be improved through economic and technical optimization 
measures both on the energy supply and consumption sides. This will ensure the best results under 
the current conditions of limited resources and political-economic constraints. It is necessary to draft 
energy development scenarios, where production and consumption of various energy sources will be 
optimized taking into account all sub-sectors, while economically justified alternatives will be selected 
based on minimization of risks.  

The energy sector, as the most important sector of the economy, must be economically profitable and 
benefit the country through its own activities, including improvement of the energy exports - import 
balance. Infrastructure development must be based on the principle of economic feasibility. If 
economic viability and sustainable development are promoted, the state may implement incentive 
measures, including tax incentives, state guarantees or other measures, in order to ensure the 
financial cost-effectiveness of specific technologies. This is especially true with regard to energy 
efficiency, renewable energy and clean technologies. The state must gradually reduce the sector 
subsidies and public investments and thus reduce its interference in the energy markets. The sector 
must be consistently move towards applying commercial and self-sufficiency principles. 

In the context of rapid development of technologies, the energy policy must focus on introduction of 
advanced, new and promising, efficient and clean technologies, information systems, cyber security, 
smart grids, modern methods of short and long term forecasts and applied research methods. This 
requires a qualitative improvement of applied research in the energy sector. 

The main guiding principle of Georgia's energy policy is its transparency and openness to 
partnerships with stakeholders and adherence to EU standards and internationally accepted 
best practices through good governance, sound competition and independent regulation.  

Using these principles, Georgia will implement an active energy policy in the following main directions: 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE ENERGY POLICY 
DIVERSIFICATION OF EXTERNAL SUPPLY SOURCES 
Due to the high degree of energy dependence, it is of great importance for Georgia to reduce political 
and economic risks by diversifying its external dependence. Optimal balancing of external supply 
sources, putting them in a competitive environment and working on the development of new sources 
is the most important direction of foreign and domestic energy policy. Diversification of external supply 
sources means reduction of energy security risks by means of alternative suppliers, balancing the 
interests of suppliers, and minimizing and controlling political and technological risks. 

SUSTAINABILITY OF THE ENERGY SECTOR 

Energy reserve and its management mechanisms will be established to ensure supply security and 
minimize the impact of possible interruptions. The construction of a gas storage facility must be 
finished and strategic reserves of adequate volumes of oil and/or oil products must be established. 
The possibilities of on-site recycling of local energy resources, including planning of technologies for 
refining and further use of oil and coal, must be identified. In addition, it is necessary to identify the 
possibilities for substituting different energy sources with each other and to develop emergency 
response plans.  

The sector needs to develop its own capacity to balance seasonal fluctuations of supply and 
consumption, including in the form of natural gas and water reservoirs and assess the potential 
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impacts of climate change on electricity generation and consumption and plan mitigation measures 
accordingly. Due attention must be paid to the development of strategic infrastructural projects and 
creation of strategic reserves on the basis of an integral strategic plan, as well as to protecting critical 
energy infrastructure against kinetic and cyber-threats.  

The unresolved problem of free electricity supply to Abkhazia, which harms the country's integral 
energy system, as well as Abkhazia's economy and consumers, is of particular concern. It is 
necessary to use available channels of cooperation and apply sustainable commercial principles to 
the relations with Abkhazia in the energy sector. 

DEVELOPMENT OF FOSSIL ENERGY RESOURCES 

Georgia currently produces small amounts of natural gas, oil and coal, although a significant portion of 
these primary resources are still untapped. It is necessary to maximize exploration and rational 
utilization of existing supplies and potential resources and to meet the energy demand in the country 
by gradually replacing imported energy sources with its own; 

The development of local fossil energy resources must be carried out in an optimal and expedient 
way, in parallel with the development of renewable energy resources and implementation of energy 
efficiency measures, taking into account the energy security requirements and sustainable 
development principles, including the possibilities of alternative and optimal use of resources as well 
as protection of the environment and population’s interests. This will be achieved by creating an 
investment environment, introducing modern technologies, attracting strategic investors with a high 
reputation and experience and engaging them in the development of the sector. 

ENERGY EFFICIENCY 

Energy efficiency plays one of the most important roles in the energy supply and consumption areas 
for ensuring energy security and sustainable development, technological and economic advancement 
and resolving social problems. Georgia shares the EU policy in this regard and is harmonizing its 
legislation with the EU legislation. Particular attention is paid to the energy efficiency of buildings as 
one of the highest consumption areas.  

The state will promote the institutional and professional environment in order to develop energy 
efficiency and transparent market environment, inform and educate the public, gradually remove 
market barriers to energy efficiency and promote formation of cost-based pricing. 

The state will develop and implement state support measures taking into account economic and social 
factors, security and sustainable development, which will ensure the fulfillment of the commitments 
made to the Energy Community and at the same time create a solid foundation for the establishment 
of an optimal energy market.  

Proper management of energy generation, transmission, distribution and consumption, as well as the 
development and implementation of energy efficiency action plans, will play an important role in 
optimizing energy consumption in the country. In order to promote the energy demand management 
system, it is necessary to establish the relevant legal framework, plan and implement measures 
aimed at creation and implementation of energy efficient devices and technologies, and develop and 
establish regulatory norms that create incentives for energy enterprises and consumers; 

DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES 

In order to improve energy security, provide clean energy and cooperate on mitigation of climate 
change, it is necessary to ensure complex use of renewable energy resources in the country. 

Georgia's hydropower resources provide the opportunity to receive the huge benefits in the energy 
sector and economy. In case of proper development, they can play a significant role in energy security 
and economic development. The hydropower potential must be developed taking into account the 
experience of the past period. The quality of design and construction, safety and environmental 
procedures, compliance with high international standards and stakeholder involvement must be 
ensured. Hydropower resources will be exploited in accordance with the principles of basin 
management, protection from natural disasters, and interests of alternative water use. Corresponding 
procedures and rules will be developed.  
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Georgia has the potential for wind, solar, biomass and geothermal energy, which allows to create 
additional capacity through local and foreign investments. Wind and solar potential will be exploited as 
large-scale and small-scale projects as a result of further refinement of the legislative environment 
promoting renewable energy sources and public-private partnership forms and support schemes, 
technological and informational support, and development of international trade opportunities and 
balancing mechanisms.  

Effective use of biomass potential will be based on modern technologies. Production of modern 
biofuels and biogas from waste, sharp improvement of the efficiency of using firewood, and promotion 
of bioenergy plantations are necessary conditions for sustainable energy development.  

Renewable energy resources will be developed in a complex and optimal way, taking into account 
their seasonality and diurnal fluctuations, alternative use and optimal resource utilization 
requirements.  

Taking into account the positive effect of renewable energy development on security, social, 
technological, and environmental parameters, the state will develop and implement measures to 
support these technologies, set technically and economically justified target indicators and ensure 
their achievement. 

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ENERGY 
SECTOR 

Georgia's security and sustainable development are closely linked to the support of the international 
community. In order to strengthen its energy security and support Euro-Atlantic aspirations, Georgia 
actively pursues foreign policy and economic relations with the region and international partner 
countries to develop mutually beneficial cooperation.  

Georgia is open to cooperation in the energy sector with neighboring countries, based on the 
principles of equality and mutual benefit. While cooperating with the countries in its neighborhood and 
the Energy Union, Georgia strives for partnerships based on transparency, European energy 
legislation, the Energy Charter and international best practices.  

The areas that are of high interest to Georgia in its international energy relations include transit 
projects, development of import and export capabilities, establishing of regional energy markets, 
mitigation of climate change, integration into renewable energy network, technological development, 
scientific and technical research and innovation and other promising areas of cooperation; 

Georgia is an important transit country. As a corridor connecting Europe and Asia, Georgia has the 
potential to increase its role in the implementation of the East-West and North-South transit projects 
with the prospect of becoming a regional hub for energy trade. Effective use of geopolitical location 
will contribute to improving the country's energy security and economic development; 

Georgia will continue to support international transit projects and energy flows through the use of 
security measures and early warning mechanisms. Georgia is making efforts in the international arena 
to create a favorable environment for the development and implementation of new transit routes, 
including from Central Asia and the Caspian region as well as to the North-South direction. 
Establishing links with the EU and Energy Community countries, including the development of transit 
projects of regional importance, is crucial.  

Development of regional energy trade. By using its geographical location and strengthening its 
inter-system connections, Georgia can fulfill the function of an energy trade center. In addition to 
infrastructure connections, compatibility mechanisms for trading platforms must be established. 

In case of optimal and purposeful use, Georgia's abundant hydropower potential allows integration of 
other renewable energy sources. With the development of cross-border trade mechanisms, peak and 
baseload electricity trade and hourly trade mechanisms can be developed in stages. As a result, 
optimal use of Georgia's hydropower potential, including balancing and network integration of wind 
and solar power in the Georgian power system, will be possible. 

Cooperation within the Energy Community Membership Format 
Georgia will continue to approximate its energy legislation with the EU and establish transparent and 
competitive electricity and natural gas markets compatible with the EU. Together with the Energy 
Community countries, Georgia will fully share its responsibility to mitigate climate change through the 
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development of renewable energy and energy efficiency. Technological, research, innovative and 
methodological cooperation with the Energy Community countries will become a mechanism for 
professional development. In addition, Georgia will study and develop opportunities and projects for 
direct energy connections with European countries. 

Cooperation with the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
(ENTSO-E) Central Europe Synchronous Zone 

Georgia strives to be as close as possible to the European energy market and standards and in the 
long run (15-20 years) to achieve synchronization with the Central European zone. 

THE ENERGY MARKET REFORM 

The intensive reform going on in the energy sector in the format of the Energy Community serves to 
create a transparent, non-discriminatory competitive environment in the sector, improve the 
investment climate, and develop energy efficiency and renewable energy sources, which are essential 
conditions for price optimization and energy security. 

Georgia will fully complete the reform of the energy market and establish a transparent and equal 
competitive relations in its sub-sectors. Transparent and competitive market will influence the 
electricity and gas sectors. The oil sector will continue to operate in a competitive environment, and 
biomass supply market will be established. 

The process of gradual opening of the electricity and natural gas markets will protect the legitimate 
commercial interests of the sector participants, and at the same time will lead to a complete 
separation of activities and the development of competition in the sector.  

Opening of markets and the creation of new opportunities for its participants through the 
establishment of transparent and fair tariffs for energy as well as grid activities must ensure that, on 
the one hand, the enterprise fully reimburses the costs of providing services and, on the other hand, 
customers receive high quality services at a fair price.  

This will help to create a competitive, transparent and efficient energy market model and an attractive 
and stable investment environment, develop trade in energy resources between Georgia and EU 
member states, develop renewable energy resources in an economically and ecologically justified 
way and implement energy efficiency measures. 

CONSIDERATION OF ENVIRONMENTAL 
REQUIREMENTS 

Environmental and social components must be properly considered in the implementation of energy 
projects, based on the best international experience, which includes social and environmental impact 
assessment, consultation with local communities, and publicity and access to relevant information. 
These include the optimal step-by-step coordination of environmental procedures and design and the 
preparation of risk reports. Also, while working on environmental impact assessments, it is necessary 
to take into account the importance of cumulative effects of integrated resource management. It is 
necessary to raise the quality of environmental assessment reports and communicate with local 
communities using quality surveys and procedures. 

CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION 

The Energy Policy addresses the government policies on climate change mitigation and adaptation, 
as well as Energy Community membership requirements. Georgia is fully involved in the international 
efforts to mitigate climate change and is ready to take a leading position in this regard, together with 
the EU. Georgia also seeks to contribute to the development of other renewable energy sources by 
developing energy efficiency and renewable energy (including hydropower potential), and promoting 
advanced clean technologies. 

As a member of the Energy Community, Georgia is committed to reducing greenhouse gas 
emissions, with the energy sector accounting for a significant share. 

At the same time climate change is affecting the energy sector itself and energy demand, which is 
why it is necessary to plan for adaptation measures. It is necessary to analyze the sector's resilience 
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to climate change based on climate forecasts, hydrological forecasts, energy efficiency measures, 
possible demand and peak load forecasts, and appropriate measures have to be taken. 

IMPROVEMENT OF THE SERVICE QUALITY AND PROTECTION OF 
CONSUMERS’ INTERESTS 

Improving the quality of service and protecting customers’ interests is the top priority of energy policy. 
Strengthening regulatory body’s regulatory function and adherence to the fairness principle, will 
ensure monitoring of the quality of service and regulation of the relationship between the service 
provider and the customer. To this end, the service quality standards and its evaluation criteria, as 
well as simple and fair rules for monitoring the quality of service and its promotion by the regulatory 
body will be further refined. Transmission and distribution network operators will take care of 
maintenance and operation quality of electricity and gas network. 

ENERGY POVERTY AND ASSISTANCE TO VULNERABLE 
CONSUMERS 
Energy poverty is a growing phenomenon in various regions of the world, including the European 
Union. A significant part of the population in Georgia, especially in villages, uses firewood for heating 
in conditions which cause air pollution dangerous to health; This also causes forest degradation, soil 
erosion and loss of biodiversity. A large part of the population lives in dwellings with low thermal 
characteristics, which leads to increased financial costs or uncomfortable living conditions in winter.  

Often excessive energy consumption is caused by the lack of consumer awareness and wrong 
choices. The State will take care of the gradual and consistent reduction of these manifestations of 
energy poverty, using a combination of social and energy measures to increase the capacity of clean 
energy supply, targeted energy assistance, energy efficiency and awareness-raising measures. 

During the period of energy market reform, before its full opening, electricity and natural gas will be 
supplied to the population at a regulated price, in the form of a public service obligation. At the same 
time, it is known that the subsidized price leads to unreasonable waste of energy and hinders the 
development of energy efficiency and renewable energy sources. Therefore, phasing out of tariff 
subsidies is envisaged. 

Uninterrupted power supply to socially vulnerable consumers should be ensured through social 
programs and targeted subsidies developed by the GoG and local self-government bodies. 

RESEARCH, INNOVATION, AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 
The energy sector, as a high-tech sector of strategic importance, requires high quality research, 
analytical and informational support, and highly qualified staff. In order to make sound, strategic 
decisions, it is necessary to monitor, share and implement global and regional energy trends and 
technological innovations. For this purpose, the energy sector must be identified as one of the priority 
fields. It is necessary to develop professional human resources, experts and specialists of the energy 
sector, and improve cooperation with research and education institutions and organizations in this 
area. 

New forms and mechanisms for involving research and educational institutions in solving energy 
problems must be established. It is necessary to create a legislative and institutional environment 
conducive to innovation and scientific research. 

Renewable and fossil energy resources, their potential, and scenarios of their optimal use must be 
researched; climate and meteorological forecasting, as well as forecasting of hydrological regimes 
must be refined; new clean and alternative technologies, including hydrogen energy need to be 
researched and introduced; optimal schemes for distributed generation, micro and isolated networks 
and local small renewable energy facilities have to be developed. 

In order to support and develop energy research, it is necessary to increase public investments in 
applied energy research, create an attractive environment to facilitate private investment in research 
and innovation, establish cooperation with the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of 
Georgia and the Shota Rustaveli National Science Foundation within the framework of its “Science, 
Technology and Innovation (STI) Policy”. 
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A high-tech modern energy system that uses advanced information and clean technologies (including 
liquefied natural gas, energy storage facilities, flexible AC systems (FACTS), hydrogen, smart 
networks and information systems, etc.), ensures sustainable low-emission development of the 
sector, continuous and stable, full-fledged energy services. 

IMPLEMENTATION OF THE ENERGY POLICY 
Governance. Implementation of the Energy Policy will be based on the principles of good 
governance, transparency and professional quality. The GoG must make appropriate efforts to 
communicate with stakeholders and involve them, which will ensure the success of energy policy. 
Transparency of management, quality and stability of legislation, independence of regulation and 
clear separation of activities will be maintained, which is a necessary condition for an attractive 
investment environment and rapid development of the sector.  

Energy strategies and action plans. Appropriate sectoral and sub-sectoral strategies and action 
plans will be developed in accordance with the principles and priorities defined by the Energy Policy, 
in order to ensure the implementation of the main policy directions. This requires the development of 
relevant analytical, informational and research skills, with participation of relevant analytical groups, 
research institutions and academic organizations. These skills must be used to gradually update 
strategies and action plans, as well as to provide information and analytical support for current policy 
decisions. 

Raising professional standards. It is essential that development and implementation of design, 
construction, operating quality and safety standards is carried out in collaboration with academic and 
engineering organizations. It is necessary to establish professional systems for policy planning, data 
collection and analysis, and creation of new information. 

Institutional development. In order to implement the Energy Policy, it is necessary to create strong 
and transparent institutions and develop their capabilities. Development of strategic and analytical 
capabilities of the Ministry is also required. It is also necessary to intensively improve the system of 
vocational education so that it satisfies the needs of the industry. Development of the energy sector 
requires highly qualified, educated, and professionally trained staff, whose training must be carried out 
through close cooperation between the sector and academia. 

THE STRUCTURE OF THE STATE ENERGY POLICY 
DOCUMENT 
The structure of the State Energy Policy is presented below, with an indication of the relevant 
chapters and agencies involved in the development. MoESD is responsible for developing the policy 
document. 

The State Energy Policy 
Content 

0. Preface (about 1 page) 

The Minister’s statement  

Objectives of the document, the State’s visions and willingness to cooperate 

For Georgia, which is a dynamically developing country, the energy sector is an important sector. On 
the one hand is a pillar of security and economic development, and at the same time an area of 
international cooperation. In 2021-2030, rapid and sustainable development of the energy sector will 
take place, building a solid foundation for the national interests and security of the country. 

Georgia will reduce the risks of its external energy dependence, diversify it, and build a modern high-
tech, competitive, and sustainable energy sector. 

Optimal sustainable development will achieve reconciliation of interests in different sectors, supply 
and consumption, traditional, renewable and clean technologies, environmental and climate change 
and interests. etc.  

1. The Goal of the document (about 1 page, MoESD) 
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a. Purpose of the document, basic principles and goals. The Chapter on the Main 
Directions of the Energy Policy lays the foundation for the development and 
refinement of strategies and action plans at the next stage.  

b. The authors of the document; periods and sub-sectors that are covered; stakeholder 
participation; 

c. Compliance with international agreements (e.g., Energy Community, AA) and national 
level policy documents; coordination with sectoral policy documents; 

d. The process of elaborating the document and stakeholder participation.  

2. The Main Directions and Principles of the State Energy Policy 

(6-7 pages, MoESD, internal coordination within the government and public discussions) 

Important information for scoping:  

This chapter will present a general overview of the Main Directions of Energy Policy – stated 
vision and principles. Due to the general nature of the Main Directions, it will be possible only to 
assess the directions of the environmental and social impact (e.g.: development of local fossil 
resources, introduction of renewable and energy efficient technologies). One of the main 
principles of the sector. In future, the specific policies, strategies and measures for the next phase 
will be developed based on these principles and directions.  

a. Foreword; 
b. Analysis of previous experience; 
c. The main directions of energy policy; 
d. Energy Policy Guidelines and Priorities; 
e. Diversification of supply sources; 
f. Increasing the resilience of the energy sector; 
g. Development of local energy resources; 
h. Utilization of renewable energy resources; 
i. International cooperation in the energy sector; 
j. Reform of the energy sector; 
k. Energy efficiency; 
l. Consideration of environmental requirements; 
m. Mitigating of and adaptation to climate change; 
n. Research, innovations and technological development; 
o. Energy poverty and assistance vulnerable consumers; 
p. Improvement of the service quality and protection of customers’ interests; 
q. Implementation of the Energy Policy; 
r. Necessary research. 

3. Description of the Current Situation in the Energy Sector and Main Challenges  
(5-6 pages, MoESD) 

Important information for scoping:  

This chapter will describe the situation in the sector and the main challenges. This information is 
not the subject of analysis for scoping, but serves only for informational purposes. This section 
can go directly to the introductory part of the scoping application (sector description). The 
environmental part can be used as a basis for assessing the impact of further measures. 

a. Energy supply and consumption, main challenges (assessment of the current 
situation, description of energy balance) MoESD; 

b. Energy infrastructure and main challenges (stations, lines, pipelines, etc.) (GSE2, 
GOGC3); 

c. Economic characteristics and main challenges of the sector (turnover, GDP 
contribution, income, export-import trade balance, public investment and subsidies, 

 
2 GSE- Georgian State Electrosystem.  
3 GOGC – Georgian Oil and Gas Corporation  
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economic profitability, investment environment, tariff level and energy prices, MoESD, 
GNERC4); 

d. Energy investments and main challenges (external and internal investments major 
projects); 

e. Environmental challenges:  

i. Environmental challenges of energy projects (MoESD, MEPA5). 
ii. Challenges related to mitigation of and adaptation to climate change (MoESD, 

MEPA, NEA6). 

f. Energy efficiency and major challenges (MoESD); 
g. Renewable energy and main challenges (MoESD); 
h. Technological and innovative development, main challenges (MoESD, GSE, GOGC, 

GNERC, Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia); 
i. Research, education and professional development, main challenges (MoESD. With 

Ministry of Education); 
j. Energy poverty and assistance to vulnerable consumers, key challenges (MoESD, 

GNERC, Energy Ombudsman, The Ministry of Internally Displaced Persons from the 
Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (MoLHSA)). 

Institutional and Legal Framework of the Sector (2-3 pages, MoESD, GNERC, assessment 
and visions) 

a) The sector’s institutional arrangement and reform; 

• Management and regulation of the sector (MoESD, GNERC); 
• Sector reform and implementation of EU legislation (MoESD); 
• Arrangement in electricity and natural gas markets (GNERC, GOGC, Georgian 

Energy Exchange (GENEX)). 

b) Protection of consumers’ rights and security of supply (GNERC, Energy 
Ombudsman). 

4. The Energy Sector Development Scenarios in 2010-2030 and Vision 2050 (4-5pages, 
(MoESD, MEPA-Target parameters taking into account all sub-sectors, after the integrated 
planning model is built - TIMES or other). 

Important information for scoping:  

This chapter will present the main assumptions of the sector development planning and modeling 
results - description of the baseline and alternative scenarios, target indicators. The scenarios will 
outline the directions and means of achieving the targets in general (e.g.: power plant types and 
indicative capacity, although there may have been specific large-scale projects whose impact on 
the environment and human health, as well as their alternatives will be discussed in more detail 
during the project Environmental Impact Assessment (EIA) and feasibility study). 

a. Basic planning assumptions and forecasts (BAU scenario characteristics); 
b. Energy sector development scenarios and target indicators 2010-2030, (2050); 
c. Long-term balancing of supply and demand, taking into account all energy sources 

and consumption sectors. 

Power Sector Development Strategy 2021-2030 - Vision 2050 (5-6 pages, MoESD, 
GSE, GNERC, Ten Year Network Development Plan (TYNDP) and 5 year distribution 
plans). 

Short, medium and long-term; 

The reconciled result of TIMES and GSE planning is reflected in the 10-year plan. 

 
4 GNERC - Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission 
5 MEPA – Ministry of Environment Protection and Agriculture 
6 NEA – National Environmental Agency. 
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Natural Gas Sector Development Strategy 2021-2030 - Vision 2050 (5-6 pages, MoESD, 
GOGC, GGTC7, GNERC). 

Short, medium and long-term;  

The reconciled result of TIMES and GOGC/GGTC is reflected in the 10-year plan. 

5. Energy Security, Goals and Measures (5-6pages, a short version from the NECP, 
MoESD, GOGC, GSE, GNERC, the institution responsible for the country’s cyber security). 

Important information for scoping:  

This chapter will discuss the goals and measures of diversifying energy import routes, the need 
for existing transmission lines or construction of new transmission lines, oil/gas pipelines, and 
transit projects that may have a significant impact on the environment; Possible impacts on the 
environment and human health, transboundary impacts and possible alternatives will be 
discussed in depth during their feasibility study and EIA preparation. Environmentally, socially and 
economically realistic and feasible alternatives will be considered for some of the more elaborate 
projects in the process of preparing the Strategic Environmental Assessment Document.  

a) Assessment of the existing situation; 
b) Diversification of import sources, routs, and suppliers; 
c) Reduction of energy import dependence; 
d) Development of the energy system resilience; 
e)  Regional cooperation and promotion of international transit projects; 
f) Opportunities for increasing electricity export; 
g) Cyber security, natural risks, human risks; 
h)  Security of delivery (Technical issues NECP ES. 3). 

• Current status, tasks and achievement periods; 
• Emergency Response Strategy (132.2.a); 
• Key parameters of the action plan (136, 137). 

6. Mitigation of and Adaptation to Climate change, (NECP short version - 3 pages, 
MoESD, MEPA, NEA) 

Important information for scoping:  

This chapter will review greenhouse gas emissions from the energy sector, target parameters, 
mitigation potential, and adaptation measures. Mitigation and adaptation measures will build on 
the Nationally Identified Contribution (NDC) document, the Climate Change Action Plan, the 
National Adaptation Plan and the Low Emission Development Plan, which will be harmonized with 
the National Energy Efficiency and Renewable Energy Action Plans. These strategic documents 
in turn may go through the scoping procedure independently. In addition, different alternatives are 
considered in the development of each document and the best one is selected according to pre-
established criteria, the most important of which are the potential, cost, etc. of reducing 
greenhouse gas emissions. 

a. Strategy and measures of the sector for mitigation of and adaptation to the climate 
change  

• Greenhouse gas emissions from the energy sector and target parameters;  
• Expected impacts of the climate change on the energy sector and adaptation 

measures (this issue will have to be thoroughly explored in the future). 

b. Approaches and strategic steps to improve the environment and adhere to the 
principles of sustainable development in infrastructure projects. 

7. Development of Renewable Energy Sources. Goals and Activities (5pages, short 
version of the NECP, MOESD, in future the National Renewable Energy Action Plan 
(NREAP) must be updated in compliance with the New Directive, the results of which will be 
reflected in the updated NECP). 

 
7 GGTC – Georgian Gas Transportation Company 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
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Important information for scoping:  

This chapter will discuss the target indicators of renewable energy sources (hydro, solid, liquid 
and gaseous biofuels, solar, wind, geothermal, etc.) and development opportunities, policies and 
specific measures. In addition, this section will build on the National Renewable Energy Action 
Plan (NREAP) and the National Energy and Climate Integrated Plan (NECP), the alternatives of 
which will be explored in detail. 

a. Assessment of the existing situation and target parameters (1-2 pages); 
b. Legal framework and mechanisms for promotion of renewable energy; 
c. Trajectories (scenarios) for achieving targets for energy generation and consumption 

from renewable energy sources; incentives and support mechanisms; 

• Biomass - Biomass Action Plan; 
• Electricity: 

o Establishment of mechanisms to support solar and wind energy; 
o Hydropower 

• Share of renewables in heating, cooling and transport 

d. Incentives for investments in renewable energy. 

8. Energy Efficiency Development, Goals, and Activities (5 pages, mainly based on the 
brief NECP, with its structure MoESD). 

Important information for scoping:  

This chapter will review energy efficiency targets and measures that will contribute to the 
development of clean and energy efficient technologies in the country over the next 10 years. This 
section will build on the National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP) and the integrated 
National Energy and Climate Plan (NECP), the alternatives of which will be explored in detail. In 
case of a separate large-scale projects, a preliminary feasibility study and EIA will be carried out. 

a. Target indicators 
b. Legislative framework and support mechanisms 
c. Energy efficiency development trajectories (scenarios with intermediate indicators) 
d. Measures to increase the efficiency of energy activities, as well as electricity and 

natural gas consumption; 
e. Measures, including any related support mechanisms designed to facilitate combined 

production of electricity and heat; 
• Horizontal 
• Energy sector, including cogeneration 
• Buildings 
• Economic sectors and households. 

9. Energy market development and regional cooperation, goals and activities (5-6 
pages, mainly based on NECP, 10-year GSE plans and GNERC regulations; Physical 
integration of markets is a long-term prospect and should be partially replaced by regional 
cooperation). 

Important information for scoping:  

This chapter will be based mainly on the NECP document, which will discuss alternatives for 
strengthening cross-border and regional cooperation, infrastructure projects for which 
Environmental Impact Assessment will be subsequently individually implemented. In the process 
of preparing the Strategic Environmental Assessment Document, environmentally, socially and 
economically realistic and feasible alternatives and their transboundary impacts, will be taken into 
account. This chapter will also discuss tariff policies and energy subsidy opportunities, which will 
have a positive impact on supporting vulnerable populations and improving human health. 

a. Strengthening cross-border and regional cooperation. 

i. Regional cooperation in electricity (establishing market relations) (MoESD, 
GSE); 
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ii. Regional cooperation in natural gas (market relations) (MoESD, GOGC); 
iii. Promoting transit projects of international importance. 

• Diplomacy in the energy sector; 
• Finding funding mechanisms; 
• Transparency, investment attractiveness, etc. 

b. Market development (GNERC and its regulations, in general) 

i. Summary of basic principles of existing legislation on organization of the 
electricity and natural gas markets;  

ii. Measures to promote competition, transparency, non-discrimination and legal 
clarity in energy activities; 

iii. Measures to protect the rights and interests of energy sector participants. 

c. Tariff policy and energy subsidies (MoESD, GNERC, GOGC). 

d. Measures to encourage and attract investments in the energy system (MoESD, 
GNERC, GOGC). 

i. Legislative framework to ensure security of delivery (132.2.b) 

• Status, tasks and achievement periods; 

ii. Rules for security electricity and natural gas supply (132.2.d) 

• General principles, current situation, tasks and achievement periods, 
operational safety (mm - 135,) 

iii. Grid Code, Market Rules, Supply and Consumption Rules and other GNERC 
regulations. 

10. Technological and Innovative Development of the Energy Sector, Promotion of 
Research and Competitiveness Goals and Measures8 (5 - pages, mainly based on the 
NECP. Through consultations with sector companies, research institutes and analytical 
center, MoESD sets research and innovation development priorities, which it then lobbies 
with the Ministry of Education, so that later on they are reflected in the National Strategy of 
Research and Innovations). 

Important information for scoping:  

This chapter will be based mainly on the NECP document, which will discuss the possibilities of 
technological and innovative development and the research budget in the energy sector. One of 
the goals of innovative development is to reduce the negative impact on the social and natural 
environment and to develop clean technologies. 

a. Current situation and target indicators in terms of innovations and promotion of new 
technologies; 

b. Measures to support research and education in the field of energy, including public 
subsidies and attracting private investment;  

c. Measures to promote innovative technological development and competitiveness; 
d. Strengthening of links with researchers working in the energy sector (research of 

policies, resources, technologies, etc.) 
e. Promotion of education, vocational training and retraining in the energy sector. 

11. The Energy Sector and Social Protection (3 pages, MoESD, GNERC) 

Important information for scoping:  

This chapter will be partly based on the NECP document and harmonized with the country's 
socio-economic development policy. Measures and support mechanisms to help alleviate energy 
poverty and support vulnerable populations, which will ultimately have a positive impact on human 
health, will be discussed here.  

 
8 The main provisions and directions on research and innovation are given in Appendix 2. 
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a. Energy poverty indicators, goals and measures; 
b. Physical and financial access to electricity and natural gas for consumers; gradual 

overcoming of energy poverty; 

• Provision of assistance to vulnerable consumers.  

c. Key priorities, principles and mechanisms of assistance; 
d. Amounts of assistance and further development (e.g.: by climatic zones and 

municipalities, etc.). 
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ANNEX 1: NATIONAL ENERGY AND CLIMATE PLAN 
(NECP) 
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ANNEX 2: SUPPORTIVE INFORMATION 
A.1 LIST OF RELATED DOCUMENTS 
International agreements: 

Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community 
and their Member States on the one Part and Georgia on the Other Part 

1. Protocol Concerning the Accession of Georgia to the Treaty Establishing the Energy 
Community Georgia's Accession to the Energy Community Founding Agreement  

2. Paris Agreement  

Legislation  

1. The Law of Georgia on Energy and Water Supply 
2. The Law of Georgia on Energy Efficiency 
3. The Law of Georgia on Energy Efficiency of Buildings  
4. The Law of Georgia on Promotion of Production and Use of Energy from Renewable Sources  
5. The Law of Georgia on Energy Labeling   
6. GNERC Resolution on Approval of the Electricity Market Rules 
7. GNERC Resolution on Approval of the Electricity (Capacity) Supply and Consumption Rules  
8.  GNERC Resolution on Approval of the Natural Gas Supply and Consumption Rules  
9. Decree №246 of the Government of Georgia on Approval of the Electricity Market Model 

Concept 
10. The Law of Georgia on Environmental Protection  
11. The Law of Georgia on Environmental Assessment Code  
12. The Law of Georgia on the Forest Code of Georgia 

Strategic Documents 

1. The National Security Concept of Georgia (this document is old. The Ministry of Economy has 
to be involved in the updating process); 

2. The National Energy and Climate Plan (NECP); 
3. Low Emission Development Strategy (LEDS) (The process of drafting this document is going 

on); 
4. The Climate Action Plan (CAP), (This document has been developed but not officially 

published yet);   
5. The Nationally Determined Contribution (NDC); 
6. The Energy Strategy of Georgia 2020-2030, (This document was adopted in 2019 by the 

MoESD); 
7. Ten Year Network Development Plan of Georgia 2020-2030; 
8. The Natural Gas Sector Development Strategy (will be developed in future); 
9. Ten Year Plan for Development of the Natural Gas Transportation Network of Georgia 2019-

2028; 
10. Five Year Plans of the Gas and Electricity Distribution Network (The process of drafting this 

document is going on); 
11. On Approval of the Rules of Developing, Monitoring, and Assessing Policy Documents;  
12. The National Energy Efficiency Action Plan 2019-2020 (It is planned to draft a new Plan); 
13. The National Action Plan on Renewable Energy 2019-2020 (It is planned to draft a new Plan). 

A.2 SPECIFICS THAT MAKE GEORGIA DIFFERENT FROM THE 
ENERGY COMMUNITY STATES 
A significant part of the Energy Policy document will derive from the NECP, which is a reporting and 
planning document for the Energy Community and the European Union. Discussions with the 
Energy Community will require explanation of the specific circumstances arising from the 
geopolitical and geographical situation of the country, which will have an impact on the energy 
policy. In particular: 

Energy security. Georgia faces a more acute problem in terms of energy security. Consequently, 
more efforts should be invested in the development of its own resources, energy efficiency, system 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4745123?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4966631?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/79540?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84724?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33340?publication=29
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3691981?publication=5#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=0
https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf
http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf
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resilience, reserves and switching capabilities compared to the EU and the Energy Community 
member states that operate in a single market. 

Cross-border connections. Georgia does not have direct energy links with other countries of the 
Energy Community, operating in a single market and enjoying mutual assistance mechanisms. There 
are no uniform rules in the region and there are no common framework agreements that provide for 
the joint action. Therefore, some parts of the Energy Community documents are only partially relevant 
to Georgia’s reality, for example, the section dealing with the requirements for market integration. 
Georgia cannot develop independently and may not have any proper motivation for the cross-border 
projects, especially when the countries of the region, including Georgia, face unresolved conflicts and 
territorial integrity problems. 

Thermal system and promotion of co-generation - The use of thermal energy in central heating 
systems has not been maintained in Georgia. Therefore, cogeneration opportunities are limited to the 
area of industrial and commercial users. Georgia facilitates the use of advanced technological 
solutions in this sub-sector and more detailed cost-benefit analysis. 

The energy planning system has not been developed yet so it is difficult to align different strategic 
documents. Moreover, due to undeveloped analytical capabilities and lack of research support it is 
necessary to pay more attention to the analysis and understanding of the current situation in the 
energy policy. 

A.3 ANALYSIS OF PREVIOUS EXPERIENCE 
When planning the energy policy, it is necessary to analyze, draw conclusions from and take into 
account the experience of the previous period, which is a necessary condition for policy development 
and improvement. The following circumstances were discussed with a broad audience of experts and 
specialists. They should be included in the explanatory note of the policy document submitted 
for approval and become the subject of discussion. 

- Hopes and expectations related to the external markets (Turkey) did not come true. 
Unbalanced non-diversified dependence on foreign markets and imports poses security risks 
and requires diversification and risk management. 

- Maximum development of hydro power resources as the key policy direction was not 
balanced, caused a backlash from the population and non-governmental organizations, failed 
to attract a sufficient number and quality of strategic investors. 

- Low quality of design, environmental impact assessment, construction and operation, lack of 
safety standards has a negative impact on infrastructure projects. The examples of Bakhvi 
HPP, Mestiachala 1, Larsi HPP and Shuakhevi HPP show that there is no systemic quality 
assurance provided for the design, environmental impact assessment and construction of 
generation facilities, which requires attention from the state. It is necessary to develop and 
pursue quality, environmental, safety standards in infrastructure projects as well as to 
establish relevant institutions and develop secondary legislation. 

- More attention should be paid to attracting reputable and experienced strategic investors in 
order to develop infrastructure, improve the quality of projects and introduce new 
technologies. 

- The key focus of the energy policy – increasing supply and maintaining low tariffs has not 
yielded optimal results. Supply and consumption side measures need to be balanced through 
sound pricing mechanisms, which is a prerequisite for energy efficiency and activating 
renewable energy potential, optimizing the real value of energy and supply risks.  

- Stakeholder involvement and communication with them are crucial at all stages of energy 
policy implementation. Sending convincing messages to the public and the non-governmental 
sector, as well as to other stakeholders, is essential for gaining their confidence and their 
involvement. 

- Making strategic and tactical decisions requires proper information and analytical support, the 
use of long-term planning and optimization methods, lack of which would inevitably lead to  
non-optimal development and loss of opportunities and is therefore associated with big costs 
of the energy sector and threats to statehood. 

- Not analyzing, drawing conclusions and learning lessons from the past experience is an 
important drawback of the energy policy. There is no procedure and practice for this. 
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- Current and strategic decisions of the energy sector are not made on the basis of relevant 
and sufficient information analysis and research. There is no proper system and procedures 
in place for providing expert, research and professional support for decision-making. 

- The political status, human resources and analytical capabilities of the Energy Department of 
the Ministry are not sufficient for reforms and the timely and effective solution of the most 
important tasks of energy security. It needs to be strengthened and more closely linked to 
analytical and research organizations. Studies show that this could lead to billions in profits 
over the next ten years. 

- It is necessary to consider the unified (pool) management of hydro resources, their alternative 
use and introduction of the principles of optimal development. 

- Improving communication with the local population, environmental organizations and all 
stakeholders in the sector. 

- Planning and economic feasibility studies for the development of different types of energy 
resources. 

- Research - researches are necessary to set realistic and practical policy priorities. For 
example, the possibility of developing the hydro potential, a regional hub, hourly trade or 
other. 

- A proper strategy is required to address the challenges of energy security and the regional 
energy policy, including the problem of Abkhazia and Enguri HPP, monopolistic dependence 
on state-owned companies (SOCAR) of neighboring countries and their dominance in the 
domestic market; transparency and strengthening of positions in energy import and transit 
negotiations, their strategic preparation; strengthening strategic international cooperation and 
projects, gaining political support, etc. 

- Biomass is an important energy resource of Georgia. However, timber is thriftlessly used in 
the form of firewood to the detriment of nature and health. 

- Forms and methods of public-private partnership for the construction of hydropower plants 
should be improved. Measures to improve the quality and safety of projects should be 
considered. 

- Energy management approaches should be revised - More transparency and monitoring 
mechanisms should be introduced. Key Performance Indicators (KPIs) are to be developed in 
order to monitor policy implementation in the energy sector against these KPIs. 

A.4 SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION DEVELOPMENT IN 
THE ENERGY SECTOR 
Science and innovation have a strategic importance for the sustainable development and welfare of 
the country. The Law of Georgia on Science, Technology and their Development considers the 
development of science and research as part of the country’s socio-economic policy. According to the 
same law, one of the goals of the science management state policy is “to set priorities for certain 
fields of science based on the forecasts of socio-economic development of Georgia.” 

The Georgian National Academy of Sciences submitted to the Ministry a vision for the development of 
science and 87 priority areas, which were not accepted by the Ministry. Accordingly, science 
management and funding in Georgia is carried out without considering the condition of the specific 
specialization and existing science schools. There is no targeted mechanism for funding energy and 
climate change research through which the government would be able to develop scientific potential 
in this area. Policy directions are identified, and strategic decisions are made by Parliament and 
government. In this process, the government is consulted by academia as well as scientific research 
committees consisting of relevant government and business representatives. Policy is prepared and 
implemented by the Ministries: The Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia 
implements the policy of research and development of science, while the Ministry of Economy and 
Sustainable Development is responsible for the implementation of innovation development policy. 

MoESD, as the key body for policy planning in the field of energy, will cooperate with the relevant 
bodies in defining the energy sector as one of the priority areas, as well as with the Ministry of 
Education, Science, Culture and Sports of Georgia and Shota Rustaveli National Science Foundation 
operating under the Ministry to support and develop research in the energy sector within the 
framework of existing science, technology and innovation (STI) policy. 

The Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia, as the key policy planning body in 
the field of science and research, has developed a unified education and science strategy 2017-2021. 
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One of the goals of the strategy is to “modernize and internationalize the system of science, 
technology and innovation in the country to generate new knowledge and promote the sustainable 
development of the country.” To achieve this goal, it is planned to develop the Science, Technology 
and Innovation (STI) ecosystem in the country, strengthen the status and value of the STI role, and 
internationalize the STI system and diversify funding resources. 

MoESD, together with Georgia’s Innovation and Technology Agency operating within its structure, will 
develop a plan and a separate program to support innovations in the field of sustainable energy. 

Monitoring and evaluating existing programs and funding volumes is important for the effective 
development of STIs in the energy sector and for better adaptation to a changing environment. 

Required Studies 

Improvement of the quality of energy policy, development of sound strategies and action plans as well 
as successful operation of the sector require scientific, methodological and informational support. 
Among them it is necessary to develop applied studies in the following areas.  

- Principles of optimal use of water resources - hydrology studies and forecasts, snow cover 
studies and forecasts, integrated management modeling, taking into account irrigation, 
drinking water and energy use; preparation of schemes for optimal river development; 

- Should we export electric power or should we manufacture products by that power and export 
them? – possible scenarios; 

- Research on resolving the issues related to Abkhazia and Enguri; 
- Researches on neighboring energy systems; 
- Political studies and risk analysis; 
- Monitoring the development of energy technologies; 
- Monitoring of energy forecasts, global and regional markets; 
-  Including future oil and gas prices, affordability, competitiveness; 
- Designing new large hydrotechnical complexes; 
- Climate change and its impact on the production and demand for energy resources; 
 Studying the potential of integrating variable renewable energy sources into the system; 

studying the capacities of energy accumulators (including hydro-accumulating power stations, 
hydrogen, batteries, etc.); 

- Studying the countries transit capacities; 
- Seismological and geological studies, etc. 

A.5 DEVELOPMENT OF ENERGY STRATEGIES9 
The energy strategy development process and quality assurance: 

OFFICIAL REQUIREMENTS 
The procedures, methods and standards for the development of strategic documents are defined by 
The Rules for Elaboration, Monitoring and Evaluation of Policy Documents adopted by Resolution 
#629 of the Government of Georgia, dated December 20, 2019. These Rules fully define the 
organization of the strategy development process, identification of stakeholders and other issues, as 
well as the content and methodological criteria. These Rules are not mandatory for those policy 
documents that must be approved by the Parliament, although they can be used as guidelines 
needed for the implementation full-fledged, substantive and formal processes. 

The criteria related to the document’s content include the following key issues: 

• Compliance with the policy documents of the national level (the government program; the 
national development strategy; the country’s obligations under the EU Association 
Agreement; and other international obligations); concordance with relevant sectoral policy 
documents already approved in a similar or related field. Checking of overlaps and duplicates 
between documents. 

 

9 Regulatory Impact Assessment of the National Energy Strategy on the Sector (WEG/USAID – 2020) 
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• Compliance of the directions presented in the Policy Document with the existing international 
standards and best practices in the field (recommended criteria). 

Methodological criteria: 

• Compliance of each part of the Policy Documents with quality standards – it means that each 
part of the strategic document must satisfy the relevant standards and requirements defined 
by the Policy Development Rules. 

The process of developing a quality policy document involves many different stages, including: 

• In-depth, evidence-based situational analysis - this stage is an analytical process that 
requires mobilization of relevant human resources. Identified problems must be analyzed 
through building a Problem Tree, PESTEL10 or SWOT11 analysis. 

• Public Consultations – public involvement is recommended at every stage of the document 
development process, including, in particular - the situation analysis, policy development, 
monitoring and assessment processes. However, it is mandatory to organize public 
consultations at least with regard to the final draft of the document, while its results must be 
presented in the introductory part of the policy document while the complete report must be 
attached as an appendix. The process of public discussions must be perceived as a way of 
communicating with stakeholders and addressing their awareness problem, which in itself is 
valuable and will facilitate further activities. 

• Defining realistic and implementable tasks - it is necessary to consult with decision makers at 
this stage. The consultations will be based also on the findings identified at the stage of 
situation analysis. 

• Logical chain and connection between vision, goals and objectives - goals must respond to 
the problems posed in the analysis of the situation. Tasks must respond to problems that 
arise in the situation analysis or the factors that cause the problem. 

• In order to ensure the result-oriented management principle, it is important to define key 
performance indicators (KPIs). These indicators must be developed based on so-called 
SMART12 principle, preferably using SWOT analysis.  

Besides: 

- Coordination with various agencies is desirable not only at the level of policy and oversight, but 
also at the level of specialists working on the Low Emission Development Strategy (LEDS), the 
Climate Action Plan (CAP), the Nationally Determined Contribution of the Country (NDC), ten-
year development plans and other strategic documents. 

The matrix of coordination and cooperation with various agencies in the development of the National 
Energy Policy is given in Annex # 2. 
  

 
10 Analysis of political, economic, social, technological, environmental and legal factors. 
11 Analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats. 
12 SMART- Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. 
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Figure 2: Key Stages of Strategy Development According to the Strategic Document 
Development, Monitoring and Evaluation Guidelines 

 

  

Action Plan

Filling of the action plan template (defining activities, responsible 
agencies, partner agencies, implementation time, etc.)

Determining the budget of activities according to the budgeting 
instrument.

Monitoring and Assessment
Identification of Reporting Periods and Rules (Status Report, Progress 
Report, Annual Report).
The interagency committee set up at the beginning can also be the 
carrier of the functions of a high-level coordination council. An annual 
monitoring report is submitted to the Committee.  

Compliance Assessment - consistency, efficiency, sustainability and impact.

• It is advisable to have the assessment carried out by an independent agency 
or expert

Implementation
Cordination Mechanism
• Establishing of an interagency committee and working groups and appointing a secretariat. An interagency committee must be set up at the beginning 

(at or after the situation analysis stage) to ensure a high level of political support. The working groups will be set up by an interagency committee;
• Thematic inter-agency working groups will be involved in the whole strategy development process and will ensure the final approval of the 

document by the government.

Logical Framework

Development of a vision corresponding to 
the sector priorities.

Definition of Strategic Targets
• Development of SMART indicators;
• Determining quantitative and qualitative 

target; parameters for indicators;
• Identification of verification sources.

Setting Goals

• Goals must be linked with problems;
• Develop SMART indicators of results.

Evidence Based Analysis of the Current Situation

Baseline Research 

• Desk research, analysis of relevant strategic documents;
• Lins with the provisions of the Energy Law;
• Data analysis using problem tree, PESTLE or SWOT analysis 

methods.

Stakeholder Analysis
• Stakeholder mapping;
• Consultations with stakeholders.
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A.6 WORKING PROCESS OF ENERGY PLANNING 

The diagram presented below schematically describes the sequence of elaborating and analyzing 
development scenarios and key assumptions, as well as interactions between stakeholders. This 
process is the axis of the energy policy development. 

Figure 3: Stages of Developing a Strategy and Action Plan within the Policy 

 

The planning process for energy policy development includes the stages of collection and 
interpretation of data, identification and analysis of key indicators, optimization of measures under 
external constraints, development of scenarios, their analysis and decision-making based on these 
scenarios. It is an iterative process that requires close collaboration between different stakeholders. 
Agreed procedures for reconciliation of analytical tools (including optimization programs) and 
reporting are needed. An important part of this process is the development of KPIs, which should then 
be used to monitor the strategy implementation process. 

At every stage of this chain, proper distribution of functions and an iterative specification process are 
of paramount importance. Analysts prepare decision options based on their cost-benefit analysis and 
risk assessments and ultimately the decision is made by the relevant authorities. 

With the help of their programs, research, data processing capabilities, and analytical skills, 
universities and research organizations can make a valuable contribution to the development and 
improvement of energy strategies. It is desirable to develop this direction in the long run in order to 
achieve continuity of the process. 
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პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანი 
 დოკუმენტის მიზანია დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს საჭირო მაჯამებელი 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ფორმით, სახელმწიფოს სახელმძღვანელო პრინციპების და 
პრიორიტეტების შესახებ, და შექმნას გამჭვირვალე, სტაბილური და პროგნოზირებადი 
საქმიანობის გარემოს ხედვა. დოკუმენტის შემუშავების მიზანია ასევე არსებული მდგომარეობის 
და გამოწვევების უკეთ გააზრება და სექტორის დაგეგმვის და მართვის ახალ, უფრო მაღალ ეტაპზე 
აყვანა. კერძოდ, ამ დოკუმენტში განსაზღვრული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 
საფუძვლად ედება ახალი სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავებას. 
 დოკუმენტი უნდა იყოს კარგად გაფორმებული, ინფორმატიული გრაფიკებით და 
ინფოგრაფიკებით აღჭურვილი. 


პოლიტიკის დოკუმენტის ამოცანები 


 პოლიტიკის დოკუმენტის ამოცანაა ენერგეტიკის სექტორის განვითარების გრძელვადიანი 
ხედვის ჩამოყალიბება, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნულ საჭიროებებს და საერთაშორისო 
თანამშრომლობის ვალდებულებებს, ამასთან განსაზღვრავს განვითარების მთავარ 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს. დოკუმენტში განსაზღვრული ხედვა და განვითარების 
პრიორიტეტები ქმნის ერთგვარ ჩარჩოს იერარქიით მომდევნო საფეხურზე მყოფი სტრატეგიული 
დოკუმენტების შემუშავებისთვის, როგორც ენერგეტიკის, ასევე სხვა დაკავშირებულ დარგებში, 
რაც ასევე უწყებათაშორისი კოორდინაციის წინაპირობაა. დოკუმენტის შემუშავების მიზანია ასევე 
არსებული მდგომარეობის და გამოწვევების უკეთ გააზრება და სექტორის დაგეგმვის და მართვის 
ახალ, უფრო მაღალ ეტაპზე აყვანა. 
 დოკუმენტის ამოცანაა დაინტერესებულ მხარეთათვის საჭირო მაჯამებელი ინფორმაციის 
მიწოდება, საერთაშორისო და ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების სახელმწიფოს 
სახელმძღვანელო პრინციპების და პრიორიტეტების შესახებ ინფორმირება, მათთვის 
გამჭვირვალე, სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემოს ხედვის შექმნა. 


- დოკუმენტის მნიშვნელობა და გამოყენება დაინტერესებული მხარეებისთვის 
o საქართველოს პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ცვლილებების მიზნობრიობის 


შესაფასებლად. ისეთ საკანონმდებლო დოკუმენტებში, რომელიც უკავშირდება 
ენერგეტიკის სექტორს ან ეხმიანება ენერგეტიკის საკითხებს, ცვლილებების ინიცირების 
პროცესში გათვალიწინებული უნდა იყოს ენერგეტიკული პოლიტიკით განსაზღვრული 
პრიორიტეტები და ენერგეტიკის სექტორზე ნებისმიერი ასეთი ცვლილების 
მოსალოდნელი გავლენა თავსებადი უნდა იყოს გრძელვადიან ხედვასთან. 


o საქართველოს მთავრობისთვის. მთავრობის მიერ სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების 
შემუშავების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ენერგეტიკული პოლიტიკით 
განსაზღვრული პრიორიტეტები. სექტორის ყველა პოლიტიკის გადაწყვეტილება და 
ღონისძიება თანხვედრაში უნდა იყოს სექტორის განვითარების გრძელვადიან 
ხედვასთან. 


o ენერგეტიკის სექტორის სხვა საჯარო უწყებებისთვის. ენერგეტიკის სექტორში მომუშავე 
საჯარო და კერძო ორგანიზაციებისთვის ენერგეტიკული პოლიტიკა წარმოადგენს 
სახელმძღვანელო დოკუმენტს და ყველა ქვე-სექტორული გეგმა (მაგ. 10 წლიანი ქსელის 
განვითარების გეგმები) უნდა ითვალისწინებდეს სექტორის განვითარების 
პრიორიტეტებს.  


o ადგილობრივი და საერთაშორისო ინვესტორებისთვის და დეველოპერებისთვის. 
ენერგეტიკული პოლიტიკა ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყანის 
საინვესტიციო გარემოს ფორმირებაში. გასაგები და გამჭირვალე განვითარების 
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პრიორიტეტები და გრძელვადიანი ხედვა სტაბილურ და პროგნოზირებად გარემოს 
ქმნის, რაც ხელს უწყობს ინვესტიციების მოცულობის გაზრდას.  


o დონორული და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის/პარტნიორებისთვის. 
დოკუმენტი ასევე ქმნის ჩარჩოს საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის  
განსაზღვრული პრიორიტეტების დონორებთან და საერთაშორისო პარტნიორებთან 
კომუნიკაციის გზით. 


o პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის, ევროკავშირის დელეგაციისთვის და 
ენერგეტიკული გაერთიანებისთვის. ენერგეტიკის სექტორის რეფორმირება და 
ევროკავშირის პრინციპებთან და დირექტივებთან ჰარმონიზაცია, რაც არის 
ენერგეტიკის პოლიტიკის ერთ ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, აძლიერებს 
ქვეყნის სწრაფვას ევროინტეგრაციის მიმართულებით. 


o სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, მედიის და სხვა დაინტერესებული 
ორგანიზაციებისთვის. საჯაროდ ხელმისაწვდომი ენერგეტიკული პოლიტიკის 
დოკუმენტი არის სექტორის განვითარების ხედვის კომუნიკაციის საშუალება ყველა 
დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის მედიასთან. მედიისთვის და სამოქალაქო 
სექტორისთვის ის ასევე არის სექტორში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგის და 
ანალიზის საშუალება.  


ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტში შემავალი ინფორმაცია 
 ენერგეტიკის პოლიტიკა არის სახელმწიფო პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც 
აერთიანებს და დაინტერესებული მხარეებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის სახელმწიფოს მიერ 
ენერგეტიკის სექტორში გატარებული პოლიტიკის არსს მისი სხვადასხვა ქვესექტორის, საშინაო 
და საგარეო ურთიერთობის და სახელმწიფოს მიერ სხვა სექტორებში გატარებული პოლიტიკების 
გათვალისწინებით. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკა აერთიანებს საკანონმდებლო ჩარჩოს (პირველადი და მეორადი 
კანონმდებლობის), სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების ძირითად ელემენტებს იმისთვის, რომ 
დაინტერესებულ მხარეებს მკაფიო წარმოდგენა შეექმნათ სახელმწიფოს ენერგეტიკული 
პოლიტიკის ძირითად პრინციპებზე, ხედვაზე, პრიორიტეტებზე და დაგეგმილ ღონისძიებებზე 
რაც ემსახურება ამ ხედვების მიღწევას. 
 დროისთვის არსებულ ინფორმაციული ანალიტიკური და რესურსული უზრუნველყოფის 
მდგომარეობას. არსებულ სახელმწიფო სტრატეგიული დოკუმენტების და კანონმდებლობის 
ძირითად დებულებებს. ამ უკანასკნელთა განვითარებასთან და შემავალი ინფორმაციის 
დაზუსტებასთან ერთად მოხდება პოლიტიკის განახლება და დახვეწა სრულფასოვან 
სახელმძღვანელო დოკუმენტად, რომელიც მეტი დეტალიზაციით და სარწმუნოების დონით 
შეძლებს ენერგეტიკული დარგის განვითარების ხელშეწყობას. 


ენერგეტიკის პოლიტიკა მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 


ა) მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდებისთვის შემუშავებულ სტრატეგიასა და 
პრიორიტეტებს ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სექტორებისთვის, წარმოების, 
გადაცემის (შიგა და ტრანსსასაზღვრო), განაწილების, გაზის შენახვისა და გათხევადების 
საქმიანობის სტრატეგიულ განვითარებას; 


ბ) ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის უსაფრთხო და საიმედო მიწოდების 
უზრუნველყოფის ღონისძიებებს; 


გ) მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ფიზიკურ და ფინანსურ 
ხელმისაწვდომობას, ენერგეტიკული სიღარიბის ეტაპობრივ დაძლევას; 
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დ) მიწოდებისა და მოთხოვნის გრძელვადიანი დაბალანსების დაგეგმვას, ელექტროენერგიისა 
და ბუნებრივი გაზის მოხმარების ტენდენციების გათვალისწინებით; 


ე) პირველადი ენერგიის, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის იმპორტის წყაროების, 
მარშრუტებისა და მიმწოდებლების დივერსიფიკაციის მექანიზმებს; 


ვ) საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტის გაზრდას და გაუმჯობესებას; 
ზ) განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ენერგიის წარმოების და მოხმარების წახალისების 


ღონისძიებებსა და მხარდამჭერი მექანიზმებს; 
თ) ელექტროენერგიისა და სითბოს კოგენერაციის ხელშეწყობას; 
ი) ენერგოეფექტიანობის გაზრდისა და ენერგეტიკული საქმიანობის მხარდაჭერის 


ღონისძიებებს; 
კ) ენერგეტიკული საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდისა და გარემოზე უარყოფითი 


ზემოქმედების შემცირების, აგრეთვე მათი მდგრადი განვითარების საკითხებს 
საქართველოს გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და სოციალური უსაფრთხოების 
პოლიტიკის შესაბამისად; 


ლ) სექტორის მონაწილეების, მათ შორის, მოწყვლადი მომხმარებლების, უფლებებისა და 
ინტერესების დაცვის ღონისძიებებს; 


მ) ინვესტიციების წახალისებისა და მოზიდვის ღონისძიებებს, ინოვაციური, გარემოსთვის 
უსაფრთხო და „ჭკვიანი“ ტექნოლოგიების დანერგვას; 


ნ) კონკურენციის, გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და სამართლებრივი სიცხადის 
ხელშემწყობ ზომებს; 


ო) სამეცნიერო კვლევისა და განათლების ხელშემწყობ ღონისძიებებს, მათ შორის, სახელმწიფო 
სუბსიდირებასა და კერძო ინვესტიციების მოზიდვას; 


პ) მნიშვნელოვან სხვა ანალიზებს, პროგნოზებს, მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს. 


 აღნიშნული საკითხები გადანაწილებულია სხვადასხვა თავებში მიზანშეწონილობის 
შესაბამისად 


ენერგეტიკის პოლიტიკის პერიოდი 
 სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა ითვალისწინებს ათწლიან პერიოდს (2021-2030) 
ხედვით 2050 წლამდე. შემდგომი ენერგეტიკის პოლიტიკის დოკუმენტები ასევე გათვლილი 
იქნება 10 წლიან პერიოდზე. 


ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების და დამტკიცების 
პროცედურები 


 ენერგეტიკის პოლიტიკის დოკუმენტი არის მაჯამებელი კომპილაციური დოკუმენტი, 
რომლის შემუშავებაშიც, თავიანთი კომპეტენციის და უფლებამოსილების ფარგლებში 
მონაწილეობს სექტორში მოქმედი უწყებები და სახელმწიფო კომპანიები. ენერგეტიკული 
პოლიტიკის დოკუმენტის მნიშვნელოვან თავს წარმოადგენს სახელმწიფო ენერგეტიკული 
პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც განსაზღვრავს მთავარ ხედვებს პრინციპებს 
და პრიორიტეტებს შემდგომი ქვესექტორული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების 
შემუშავებისათვის. 
 2020 წელს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის მიღებით დამტკიცდება 
დღევანდელი ხედვების შესაბამისი სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებები რაც საფუძვლად დაედება შემდეგი ციკლის განახლებულ ენერგეტიკულ 
სტრატეგიებს და სამოქმედო გეგმებს; მათ შორის კლიმატის და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის 
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(NECP) განახლებულ ვერსიას ერთიან ენერგეტიკულ სცენარებს, ელექტროენერგიის, ბუნებრივი 
გაზის სტრატეგიებს, განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტიანობის სამოქმედო გეგმებს. 
 პოლიტიკის დოკუმენტის ხარისხის ამაღლება მოხდება ეტაპობრივად, კოორდინაციის, 
ანალიზის და დაგეგმვის მექანიზმების დახვეწის შესაბამისად, რაც ამავე დროს არის სექტორის 
მართვის გაუმჯობესების აუცილებელი პირობა. 


2020-2021 პროცედურები 
- ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შემუშავება და განხილვა 


(MOESD, WEG) 
- სკოპინგის პროცედურები (MEPA, MoESD) 
- ენერგეტიკის და კლიმატის სამოქმედო გეგმის დასრულება (MoESD, MEPA) 
- ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადება (MoESD) 
- ენერგეტიკული პოლიტიკა და NECP-ის დოკუმენტის 2021 წლის საგაზაფხულო სესიაზე 


გატანა. (MoESD, პარლამენტი) 


 2020 წლის ენერგეტიკულ პოლიტიკაში შემავალი ქვესექტორული სტრატეგიები ვერ 
იქნება ერთმანეთთან სათანადოდ შეჯერებული ერთიანი ენერგეტიკული სცენარის საფუძველზე, 
ვინაიდან ასეთი სცენარების დამუშავება და სხვადასხვა დოკუმენტის მომზადების პროცესში 
გაზიარება ჯერჯერობით არ მომხდარა. 
 საქართველოს ენერგეტიკის პოლიტიკა, მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან და 
გეოპოლიტიკური და ენერგეტიკული თავისებურებებიდან გამომდინარე უნდა 
ითვალისწინებდეს გარკვეულ სპეციფიურ გარემოებებს, რაც განასხვავებს მას ენერგეტიკული 
გაერთიანების სხვა ქვეყნებისგან. აღნიშნული გარემოებების ნაწილი მოყვანილია დანართში 1. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების და განხილვისას უნდა სათანადოდ იქნას 
შეფასებული და გათვალისწინებული წინა პერიოდის გამოცდილება (იხ. დანართი 2). 


ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების მექანიზმები 


 2021-2022 წლებში უნდა ჩამოყალიბდეს და დაინერგოს დაგეგმვის და ოპტიმიზაციის 
ერთიანი (TIMES ან ექვივალენტური) მოდელი, სასურველია ერთზე მეტ კონკურენტულ მათ 
შორის და სექტორულ ანალიტიკურ ჯგუფში ან ცენტრში და აკადემიურ დაწესებულებაში. 
მოხდება სხვადასხვა საკითხების კვლევა, ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის სრულფასოვანი 
მოდელირება და განვითარების სცენარების შემუშავება და შეჯერება, რაც საბოლოოდ საფუძვლად 
დაედება და კოორდინაციას გაუწევს სხვადასხვა სახელმწიფო სექტორულ სტრატეგიებს და 
სამოქმედო გეგმებს. მათ შორის: 
 სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის პარლამენტში დამტკიცების შემდეგ, 2021-2022 
წლებში, მისი შემადგენელი ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 
გათვალისწინებით, უნდა დაიწყოს NECP-ის გადახედვის, გაზის და ელ.ენერგიის სტრატეგიების 
შემუშავების დაწყება (აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტები უნდა მიღებულ იქნას 
მთავრობის მიერ და შესაბამისად უნდა შემუშავდეს #629 დადგენილების მიხედვით) 
სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმების განახლებისთვის, საჭიროა ერთიანი საკოორდინაციო 
ჯგუფის შექმნა, რომელიც კოორდინირებას გაუწევს ცალკეული პროექტების ფარგლებში 
მიმდინარე სამუშაოებს, უნდა იყოს ძლიერი; 
 უნდა მოხდეს მთავრობის მიერ NECP-ის და გაზის და ელ.ენერგიის სტრატეგიების 
დამტკიცება 2022 წლის ბოლოს.  
 ენერგეტიკული პოლიტიკაში შემავალი სტრატეგიების მიმართ მოთხოვნები დეტალურად 
ჩამოყალიბებულია WEG-ის მიერ მომზადებულ მარეგულირებელი ზეგავლენის შეფასებაში. მათ 
შორის ძირითადი მოთხოვნებია: 
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• გრძელვადიანი ხედვის აუცილებლობა და მოკლევადიანი პრიორიტეტებისგან დაცულობა; 
• მტკიცებულებასა და მონაცემებზე დაყრდნობა, რეალისტურობა - მონაცემების, კვლევების 


ტექნოლოგიური თანამედროვე ინფორმაციის პროგნოზების და ოპტიმიზაციის 
აუცილებლობა; 


• მოქნილობა და დინამიურობა - ცვალებად გარემოებებზე და პირობებზე რეაგირების 
უნარი; 


• კომპლექსურობა და ოპტიმიზაცია-ენერგეტიკული სექტორის როგორც ერთი მთლიანობის 
ხედვა და მისი ქვესექტორების ეკონომიკური ტექნიკური და პოლიტიკური შეზღუდვების 
გათვალისწინებით ოპტიმიზაცია. 


 კვლევები აჩვენებს, რომ ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების მნიშვნელოვანი 
სისუსტე მდგომარეობს მისი არასათანადო ინფორმაციული, ანალიტიკური და კვლევითი 
უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებები და საჭირო კვლევები 
მოყვანილია დანართში 3. 


ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების პროცესი, პროცედურები და 
ხარისხის უზრუნველყოფა 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები-უმნიშვნელოვანესი 
დოკუმენტია, რომელიც განსაზღვრავს ენერგეტიკის ხედვებს, განვითარების პრინციპებს და 
მომიჯნავე დარგებთან კოორდინაციის მექანიზმებს. ის ადგენს პრიორიტეტებს პოლიტიკის 
დაგეგმვაში და მან უნდა განსაზღვროს დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების გათვალისწინება 
და მათი თანამონაწილეობა ენერგეტიკული სექტორის მიზნების მიღწევაში. მისი სათანადო 
განხილვა ამ დარგების ხელმძღვანელ უწყებებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან აუცილებელი 
პირობაა ამ თანამონაწილეობის მისაღწევად. შესაბამისად სასურველია მის მიღებამდე ამ 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაცია და შენიშვნების მიღება. დაინტერესებული 
მხარეების ჩართულობა პრინციპების განხილვაში მნიშვნელოვანია მათთან შემდგომი 
კომუნიკაციის გასაადვილებლად, მაგალითად თუნდაც ჰიდროსადგურების პროექტების მიმართ 
წინააღმდეგობის შესარბილებლად. 
 NECP-ს და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების საფუძვლის შესაქმნელად აუცილებელია 
ერთიანი ენერგეტიკული სცენარების დამუშავება რომელიც წარმოადგენს ასევე საფუძველს 
ერთიანი ენერგეტიკული სტრატეგიის. ანუ დამოუკიდებლად უნდა შეიქმნას ენერგეტიკული 
სტრატეგია, რომლის შემადგენელი ნაწილებიც იქნება ელექტრობის და ბუნებრივი გაზის 
სტრატეგიები. ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავება და დამტკიცდება მოხდება #629 
დადგენილების შესაბამისად და ის საფუძველს შეუქმნის ასევე NECP. ენერგეტიკული სტრატეგია 
ისევე როგორც NECP მტკიცდება მთავრობის მიერ. 
 პარლამენტის მიერ ენერგეტიკული პოლიტიკის მიღების შემდეგ სახელმწიფო 
ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საფუძველი ხდება შემდეგი ეტაპის 
NECP და სექტორული თუ ქვესექტორული სტრატეგიების შესამუშავებლად. სახელმწიფო 
ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის მიღებით მტკიცდება გრძელვადიანი პოლიტიკური 
პრიორიტეტები რომელიც უნდა ასახულ იქნას დამუშავების პროცესში მყოფ სტრატეგიულ 
დოკუმენტებში. ამ უკანასკნელების განახლების პერიოდულობა უფრო მოკლეა ვიდრე 
პოლიტიკის მიმართულებების. 
 ერთიანი ენერგეტიკული სტრატეგია იქმნება ერთიანი ენერგეტიკული სცენარების 
შემუშავებით და მის ფარგლებში უნდა ჩამოყალიბდეს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის 
სტრატეგიები. ენერგეტიკული სტრატეგია ითვალისწინებს ქვეყნის კლიმატურ და მდგრადი 
ენერგეტიკის სამიზნე მაჩვენებლებს და პრიორიტეტებს, ამავე დროს უსაფრთხოების, 
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რეგიონული, ტექნოლოგიური განვითარების საკითხებს, რისკებს დივერსიფიკაციის 
ალტერნატივებს და ა.შ. ენერგეტიკის სტრატეგიაზე მუშაობა არსებითად განსხვავდება NECP-ზე 
მუშაობას და უქმნის მას საფუძველს. ენერგეტიკული სტრატეგია ელექტრობის და გაზის 
სტრატეგიების ჩათვლით მუშავდება წინსწრებით NECPს მიმართ. 
 ელექტრობის და გაზის სტრატეგიები იქმნება ერთიანი ენერგეტიკული სცენარების 
საფუძველზე გადაცემის ქსელის ნაწილის დამატებით და შემდგომი დაზუსტებით. 
 ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების და დაგეგმვის სამუშაო პროცესი აღწერილია 
WEG-ის მიერ შემუშავებულ მარეგულირებელი ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტში და 
მოყვანილია დანართ 4-ში. 


მიმართება სხვა სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებთან 
 სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა მოიცავს და სრულად ითვალისწინებს 
სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებს ამავე დროს ის მათ შორის ენერგეტიკის და კლიმატის 
სამოქმედო გეგმას, კანონი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ: 


o ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის 
ჩათვლით 


o ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულება და ენერგეტიკული გაერთიანების 
კანონმდებლობა (Energy Acquis) 


o პარიზის შეთანხმება  
o ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია (უნდა განახლდეს) 
o ეკონომიკის განვითარების სტრატეგია (ახალი რომ შეიქმნება) და სხვა ეროვნულ 


პოლიტიკის დოკუმენტებს 
o მჭიდრო კოორდინაციაშია სექტორულ / დარგობრივ სამინისტროებთან და მათი 


სტრატეგიული დოკუმენტების გადახედვა და საჭიროებისამებრ გათვალისწინება. 
o გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკა, 


 სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა უნდა ჩამოყალიბდეს სხვა სექტორულ 
დოკუმენტებთან კოორდინაციით: 


o დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგია (LEDS) და ქვეყნის ეროვნულ დონეზე 
განსაზღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტები - LEDS და NDC  


o NECP  ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოში წარსადგენი ძირითადი დოკუმენტია 
და კანონის მიხედვით ენერგეტიკული პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. 


o ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ქსელის განვითარების ათწლიანი ანგარიშები 
o ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების ორწლიანი ანგარიშები 
o ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგიის მოკლევადიანი გეგმები 


 უმნიშვნელოვანესი წყაროები რასაც უნდა ეყრდნობოდეს ენერგეტიკის პოლიტიკა არის 
კვლევები, პროგნოზები, რისკის ანალიზები:  


o ეკონომიკური, სოციალური და დემოგრაფიული განვითარების პროგნოზები; 
o საგარეო პოლიტიკური პროგნოზები და რისკების ანალიზები; 
o ენერგეტიკული ბაზრებისა და ფასების პროგნოზები; 
o კლიმატისა და ჰიდროლოგიის პროგნოზები; 


ენერგეტიკული ტექნოლოგიების ფასებისა და წარმადობის პროგნოზები და სხვა. 
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დოკუმენტის განახლების პერიოდულობა 
 ენერგეტიკული სექტორის ინსტიტუციური და საკანონმდებლო გარემო ინტენსიური 
განვითარების პროცესშია. დინამიურად იცვლება ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემო, 
ენერგიის იმპორტის და ექსპორტის ფასები, შეიძლება შეიცვალოს საერთაშორისო 
თანამშრომლობის პრიორიტეტები და შესაძლებლობები. იცვლება და ვითარდება ტექნოლოგიები, 
ინფრასტრუქტურა, მოხმარების ტენდენციები, რაც პერიოდულად უნდა ასახულ იქნას ასახული 
ერთიან ენერგეტიკულ სტრატეგიაში, ელექტროენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის სტრატეგიებში, 
ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგიის განვითარების სამოქმედო გეგმებში და ა.შ. 


o შესაბამისი პერიოდულობით მოხდება ენერგეტიკული პოლიტიკის შესაბამისი 
ნაწილების გადახედვა და განახლება.  


o შედარებით უცვლელი და სტაბილური იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებები რაც განსაზღვრავს ყველაზე უმთავრეს ძირითად პრინციპებს.  


 ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის განახლება მოხდება 2023 წლისთვის - NECP-ს 
განახლების შესაბამისად. შემდგომი განახლება მოხდება ხუთ წელიწადში ერთხელ, ან არსებითი 
გარემოებების ცვლილების შემთხვევაში. განახლების ინიციატორი შეიძლება იყოს ეკონომიკის და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 


განხორციელების მექანიზმები 
 ვინაიდან ენერგეტიკის პოლიტიკა წარმოადგენს სხვადასხვა დოკუმენტების 
ერთობლიობას, მისი განხორციელების ერთიანი მექანიზმი უზრუნველყოფილი იქნება 
ენერგეტიკაში სახელმწიფო პოლიტიკის თანმიმდევრულობით და კონკრეტული საკანონმდებლო, 
სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების მექანიზმებით. 


საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკის პოლიტიკის პრინციპები და 
ძირითადი მიმართულებები 


შესავალი 


 ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები არის ქვეყნის განაცხადი 
ჩართული დაინტერესებული მხარეებისთვის, ენერგეტიკაში სხვადასხვა მიმართულებით 
განსახორციელებელი პოლიტიკის მთავარი პრინციპების და პრიორიტეტების შესახებ. ის აჩვენებს 
დაინტერესებულ მხარეებს (stakeholders) თუ რა მიზნები და ხედვები აქვს სახელმწიფოს მათთვის 
საინტერესო მიმართულებებით და შესაბამისად როგორ პრინციპებს განახორციელებს ახლო და 
შორეულ მომავალში.  დაინტერესებულ მხარეებში იგულისხმება ფართო სპექტრი მოთამაშეებისა, 
რომელთაც აქვთ ინტერესი და თანამშრომლობის სურვილი საქართველოს როგორც სახელმწიფოს 
და კერძოდ მის ენერგეტიკული სექტორის მიმართ. ამაში მოიაზრება საერთაშორისო 
პარტნიორები და ინვესტორები, ენერგეტიკული ბაზრის არსებული და შესაძლო მოთამაშეები, 
მომხმარებლები მოქალაქეები და ა.შ. ამ დოკუმენტის პრინციპების გათვალისწინება 
სავალდებულოა სექტორულ პოლიტიკის და სტრატეგიულ სახელმძღვანელო დოკუმენტებში. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის პრინციპები და ძირითადი მიმართულებები საფუძვლად 
უნდა დაედოს შემდგომ სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომლებიც აქ განსაზღვრული პრინციპების 
და პრიორიტეტების განხორციელებას უზრუნველყოფენ მომავალ ათწლიან პერიოდში. 
ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავება ითვალისწინებს წინა პერიოდის პოლიტიკის 
გამოცდილებას, არსებულ გამოწვევებს და შესაძლებლობებს. ენერგეტიკული სტრატეგიების 
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შემუშავება და პოლიტიკის განხორციელება მოითხოვს შესაბამის ინსტიტუციურ და საკადრო 
უზრუნველყოფას, ანალიტიკურ შესაძლებლობებს, მონაცემებს და კვლევებს. 


ენერგეტიკის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები და პრიორიტეტები 
 საქართველო ისწრაფვის რომ გახდეს მოწინავე დამოუკიდებელი და განვითარებული 
ქვეყანა, დასავლური დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი და ევროკავშირის და ნატოს 
თანასწორუფლებიანი წევრი. ამ მიზნის მიღწევაში ენერგეტიკული სექტორი თავის მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს, ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლებით და საპარტნიორო 
ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობების განვითარებით როგორც მეზობელ ასევე ევროკავშირის 
და ენერგეტიკული გაერთიანების წევრ ქვეყნებთან. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები არის ქვეყნის განაცხადი 
ჩართული დაინტერესებული მხარეებისთვის, ენერგეტიკაში სხვადასხვა მიმართულებით 
განსახორციელებელი პოლიტიკის მთავარი პრინციპების და პრიორიტეტების შესახებ, რის 
განხორციელებასაც საქართველოს მთავრობა ისწრაფვის საერთაშორისო და ადგილობრივ 
პარტნიორებთან და მოქალაქეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. აქ ჩამოყალიბებული 
ენერგეტიკის დარგის განვითარების ერთიანი, გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი ხედვა დარგის 
განვითარების მოკლე-, საშუალო- და გრძელვადიანი სტრატეგიების, მათზე დაფუძნებული 
ენერგეტიკული პროგრამების შემუშავების1 და დარგის მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის 
დახვეწის საფუძველია. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიზანია როგორც ქვეყნის, ასევე მომხმარებლების 
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლება. ენერგეტიკამ უნდა უზრუნველყოს სხვადასხვა ტიპის 
ხარისხიანი ენერგიის საიმედო და უწყვეტი მიწოდება სამართლიან ფასად ქვეყნის ყველა 
მომხმარებლისთვის მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეროვნული უსაფრთხოების 
და მდგრადი განვითარების ინტერესების დაცვით. ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესება 
მოითხოვს ინფრასტრუქტურის ასევე ენერგოეფექტიანობის სწრაფ განვითარებას, რათა 
აღმოიფხვრას ჩამორჩენა მოთხოვნის ზრდასა და შიგა მიწოდებას შორის. 
 საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია და სახელმწიფო ვერ ახორციელებს 
კონტროლს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის უმნიშვნელოვანეს ენგურჰესზე და აფხაზეთის 
მოხმარებაზე. საქართველო გააგრძელებს თანამშრომლობას აფხაზეთის ენერგომომარაგების 
მიმართულებით და ამავე დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით და პირდაპირი 
კონტაქტებით ენერგეტიკული საწარმოების დონეზე ეცდება გაავრცელოს ჯანსაღი 
ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი სარგებელი ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. 
 ენერგეტიკული პოლიტიკა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია და 
ითვალისწინებს მის საგარეო და საშინაო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, გარემოს, სოციალურ და სხვა 
პრიორიტეტებს. მისი მთავარი ამოცანაა ჩამოაყალიბოს მდგრადი და განვითარებადი, 
მაღალტექნოლოგიური ენერგეტიკული სექტორი და ამით შეუქმნას ეკონომიკური განვითარების 
და საყოფაცხოვრებო კომფორტის პირობები ქვეყნის ყველა მაცხოვრებელს მთელ ტერიტორიაზე 
(დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების ჩათლით). ენერგეტიკის წარმატებული განვითარება 
შესაძლებელია მხოლოდ მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვით რაც გულისხმობს 
ენერგეტიკაში ეკონომიკური, გარემოს, სოციალური და უსაფრთხოების ინტერესების ოპტიმალურ 
დაბალანსებას, ასევე კლიმატის ცვლილების შერბილების და მასთან შეგუების / ადაპტაციის 
საქმიანობას და მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობას. 


 


1 მათ შორის NECPს 
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ენერგეტიკული პოლიტიკა ითვალისწინებს, ეყრდნობა და ურთიერთქმედებს ქვეყნის სექტორულ 
და ზოგად პოლიტიკებთან. მათ შორის ითვალისწინებს:  


- ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკას-ენერგეტიკული უსაფრთხოება, საგარეო 
პოლიტიკა და რეგიონული თანამშრომლობა; მოწოდებისა და ტრანზიტის გზებისა და 
წყაროების დივერსიფიკაცია; მიწოდების საფრთხეების აცილება და სექტორის მედეგობის 
გაზრდა. 


- ეკონომიკურ პოლიტიკას - ენერგიაზე მოსალოდნელი მოთხოვნა და მისი დაკმაყოფილება; 
ენერგიის ფასები და ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, სექტორის ეკონომიკური აქტივობა, 
ბაზრის განვითარება, სხვა დარგების ხელშეწყობა; ინოვაცია, კვლევა და ტექნოლოგიური 
განვითარება. 


- გარემოს დაცვით პოლიტიკას- კლიმატის ცვლილების შერბილების და სექტორის 
ადაპტაციის ღონისძიებები; ინფრასტრუქტურული პროექტების გარემოსდაცვითი და 
სოციალური ზეგავლენის სათანადოდ გათვალისწინება.  


-  სოციალურ პოლიტიკას - ენერგეტიკული სიღარიბის დაძლევა; მომხმარებელთა 
უფლებები და მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება; მოსახლეობის უფლებების დაცვა.  


- მეცნიერების ტექნოლოგიის და განათლების (STI) პოლიტიკას - გარემოს და 
ენერგეტიკული რესურსების კვლევები და პროგნოზები, ტექნოლოგიური კვლევები, ასევე 
სხვადასხვა დარგობრივი გამოყენებითი კვლევები. 


 აუცილებელია აღნიშნული ასპექტების ურთიერთკავშირის გათვალისწინება და 
დაბალანსება მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად. 
 როგორც ასოცირების ხელშეკრულების ხელმომწერი და ენერგეტიკული გაერთიანების 
წევრი ქვეყანა, საქართველო ახორციელებს ენერგეტიკულ რეფორმებს ევროკავშირის 
ენერგეტიკული კანონმდებლობის ეტაპობრივი ჰარმონიზებით და ამოქმედებით, რამაც უნდა 
უზრუნველყოს კონკურენტული გამჭვირვალე და ეფექტიანი ენერგეტიკული ბაზრების 
ჩამოყალიბება, საიმედო საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბება და საერთაშორისო კავშირების 
გამყარება. 
 რეფორმებთან ერთად სახელმწიფო ეტაპობრივად შეამცირებს ენერგეტიკულ ბაზრებში 
ჩარევის ხარისხს, სახელმწიფო ინვესტიციებს და სატარიფო სუბსიდირებას; თანმიმდევრულად 
შეამცირებს რეგულირების მექანიზმებს ელექტროენერგიის წარმოების ნაწილში  შექმნის 
მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს, იმისთვის, რომ მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო 
რეპუტაციის მქონე კომპანიების მოზიდვით და მათი ინტერესების დაცვით, ჩამოაყალიბოს 
ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის კონკურენტული და ლიკვიდური ბაზრები, 
მაღალპროფესიული და გამჭვირვალე ეკონომიკური რეგულირების მექანიზმები.  
 ენერგეტიკული სისტემის შესაძლებლობების გაუმჯობესება უნდა მოხდეს როგორც 
ენერგიის მიწოდების ასევე მოხმარების მხარის ღონისძიებების ეკონომიკური და ტექნიკური 
ოპტიმიზაციის საფუძველზე, რაც უზრუნველყოფს არსებული რესურსული და პოლიტიკურ-
ეკონომიკური შეზღუდვების პირობებში საუკეთესო შედეგის მიღწევას. მათ შორის უნდა 
შემუშავდეს ენერგეტიკის განვითარების სცენარები, სადაც მოხდება სხვადასხვა 
ენერგიაშემცველების წარმოების და მოხმარების ოპტიმიზაცია ყველა ქვესექტორის 
გათვალისწინებით და რისკების მინიმიზაციის პირობით შეირჩევა ეკონომიკურად 
დასაბუთებული ალტერნატივები. 
 ენერგეტიკა, როგორც ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი დარგი თავადაც უნდა იყოს 
ეკონომიკურად მომგებიანი და ქვეყნისთვის მოქონდეს სარგებელი საკუთარი საქმიანობით, მათ 
შორის ენერგიის ექსპორტ-იმპორტის ბალანსის გამოსწორებით. ინფრასტრუქტურის განვითარება 
უნდა ეყრდნობოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობის პრინციპს. ეკონომიკური 
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მიზანშეწონილობის და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის პირობით, სახელმწიფომ შეიძლება 
გაატაროს წახალისების ღონისძიებები, საგადასახადო შეღავათების, სახელმწიფო გარანტიების ან 
სხვა ღონისძიებების გატარებით, რაც უზრუნველყოფს კონკრეტული ტექნოლოგიების ფინანსურ 
ხარჯეფექტურობას. განსაკუთრებით ეს შეეხება ენერგოეფექტიანობის, განახლებადი ენერგიის და 
სუფთა ტექნოლოგიების მხარდაჭერას. სახელმწიფომ უნდა ეტაპობრივად შეამციროს სექტორის 
სუბსიდირება სახელმწიფო ინვესტიციები და ამით ჩარევა ენერგეტიკული ბაზრებში. სექტორი 
თანმიმდევრულად უნდა გადავიდეს კომერციულ საწყისებზე და თვითკმარობის პრინციპზე. 
 ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების პირობებში ენერგეტიკული პოლიტიკა 
ორიენტირებული უნდა იყოს მოწინავე, ახალი და პერსპექტიული, ეფექტიანი და სუფთა 
ტექნოლოგიების დანერგვაზე, ინფორმაციული სისტემების და კიბერ-უსაფრთხოების, ჭკვიანი 
ქსელების, მოკლე და გრძელვადიანი პროგნოზების და გამოყენებითი კვლევის მოწინავე 
მეთოდების დანერგვაზე. ამას ესაჭიროება ენერგეტიკული გამოყენებითი კვლევების 
ხარისხობრივი გაუმჯობესება. 
 საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპია მისი 
გამჭვირვალობა და გახსნილობა პარტნიორული ურთიერთობებისთვის დაინტერესებულ 
მხარეებთან; კარგი მმართველობის, ჯანსაღი კონკურენციის და დამოუკიდებელი რეგულირების 
განხორციელებით ევროკავშირის სტანდარტების და საერთაშორისოდ მიღებული საუკეთესო 
პრაქტიკის დაცვით. 
 ამ პრინციპების გამოყენებით საქართველო განახორციელებს აქტიურ ენერგეტიკულ 
პოლიტიკას შემდეგი მთავარი მიმართულებებით: 


ენერგეტიკის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 


მიწოდების გარე წყაროების დივერსიფიკაცია 


 ენერგეტიკული დამოკიდებულების მაღალი ხარისხის გამო საქართველოსთვის უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს გარე დამოკიდებულების დივერსიფიკაციით პოლიტიკური და ეკონომიკური 
რისკების შემცირებას. გარე მოწოდების წყაროების ოპტიმალური დაბალანსება, მათი 
კონკურენტულ გარემოში მოქცევა და ახალი წყაროების განვითარებაზე მუშაობა არის საგარეო და 
საშინაო ენერგეტიკული პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. გარე მოწოდების 
წყაროების დივერსიფიკაცია გულისხმობს ენერგეტიკული უსაფრთხოების რისკების შემცირებას 
ალტერნატიული მომწოდებლების გაჩენით, მომწოდებელთა ინტერესების დაბალანსებას 
პოლიტიკური და ტექნოლოგიური რისკების მინიმიზაციას და კონტროლს. 


ენერგეტიკული სექტორის მედეგობის გაზრდა 


 მიწოდების უსაფრთხოების და შესაძლო შეშფოთებების გავლენის მინიმიზაციისთვის 
მოხდება ენერგეტიკული მარაგების და მათი მართვის მექანიზმების ჩამოყალიბება. უნდა 
დასრულდეს გაზის საცავის მშენებლობა და შეიქმნას ადეკვატური მოცულობის ნავთობის ან/და 
ნავთობპროდუქტების სტრატეგიული რეზერვები. უნდა ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი 
ენერგეტიკული რესურსების ადგილზე გადამუშავების შესაძლებლობა მათ შორის ნავთობის და 
ქვანახშირის გადამუშავების და შემდგომი გამოყენების ტექნოლოგიების დაგეგმვა. ამასთან 
ერთად, დამუშავდეს ენერგიაშემცველების ურთიერთჩანაცვლების შესაძლებლობები და 
საგანგებო მდგომარეობებზე რეაგირების გეგმები. 
 სექტორმა უნდა განავითაროს მიწოდების და მოხმარების სეზონური ცვალებადობის 
დაბალანსების საკუთარი შესაძლებლობები, მათ შორის ბუნებრივი გაზის და წყლის საცავების 
სახით. შეფასდეს კლიმატის ცვლილების შესაძლო გავლენები ელექტროენერგიის წარმოებაზე და 
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მოხმარებაზე და შესაბამისად დაიგეგმოს შემარბილებელი ღონისძიებები. სათანადო ყურადღება 
უნდა დაეთმოს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას და 
სტრატეგიული რეზერვების შექმნას ერთიანი სტრატეგიული გეგმის საფუძველზე. კრიტიკული 
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვას კინეტიკური და კიბერ-საფრთხეების წინააღმდეგ. 
 განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია აფხაზეთის ელექტროენერგიით უფასოდ მომარაგების 
დაურეგულირებელი საკითხი, რაც ზიანს აყენებს როგორც ქვეყნის ერთიან ენერგეტიკულ 
სისტემას, ასევე თავად აფხაზეთის ეკონომიკას და მომხმარებლებს. საჭიროა თანამშრომლობის 
ხელმისაწვდომი არხების გამოყენება და ენერგეტიკული ურთიერთობების მდგრად კომერციულ 
პრინციპებზე გადაყვანა. 


წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსების განვითარება 


 ამჟამად საქართველოში არსებული ბუნებრივი გაზის, ნავთობისა და ქვანახშირის მცირე 
რაოდენობა მოიპოვება, თუმცა ამ პირველადი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ 
აუთვისებელია. საჭიროა არსებული მარაგებისა და პოტენციური რესურსების ძებნა-ძიებისა და 
რაციონალური ათვისების მაქსიმალური ხელშეწყობა და ქვეყანაში ენერგიაზე მოთხოვნილების 
დაკმაყოფილება იმპორტირებული ენერგიაშემცველების ეტაპობრივი ჩანაცვლებით საკუთარი 
ენერგეტიკული რესურსებით; 
 ადგილობრივი წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსების განვითარება უნდა მოხდეს 
ოპტიმალურად და მიზანშეწონილად, განახლებადი ენერგიის წყაროების და 
ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებების პარალელურად, ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
მოთხოვნების და მდგრადი განვითარების პრინციპების, მათ შორის რესურსის ალტერნატიული 
და ოპტიმალური გამოყენების, გარემოს და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით. ეს 
მიღწეულ იქნება საინვესტიციო გარემოს შექმნით, თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანით, 
მაღალი რეპუტაციის და გამოცდილების მქონე სტრატეგიული ინვესტორების მოზიდვით და 
მათი სექტორის განვითარებაში ჩაბმით. 


ენერგოეფექტიანობა 


 ენერგოეფექტიანობა ენერგიის მიწოდების და მოხმარების სექტორებში ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების და მდგრადი განვითარების, ტექნოლოგიური ეკონომიკური წინსვლის და 
სოციალური პრობლემების მოგვარების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა. 
საქართველო იზიარებს ამ მხრივ ევროკავშირის პოლიტიკას და ახდენს კანონმდებლობის 
ჰარმონიზებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შენობების როგორც ერთერთ ყველაზე 
მაღალი მოხმარების სფეროს ენერგოეფექტიანობას. 
 სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ენერგოეფექტიანობის განვითარებისთვის ინსტიტუციურ და 
პროფესიულ გარემოს, გამჭვირვალე საბაზრო გარემოს განვითარებას. ამ მიმართულებით 
საზოგადოების ინფორმირებას და განათლებას. ეტაპობრივად მოხსნის ენერგოეფექტიანობისთვის 
საბაზრო ბარიერებს, მათ შორის ხელს შეუწყობს ღირებულებაზე დამყარებულ ფასების 
ჩამოყალიბებას. 
 სახელმწიფო ეკონომიკური, სოციალური, უსაფრთხოების და მდგრადი განვითარების 
ფაქტორების გათვალისწინებით შეიმუშავებს და განახორციელებს სახელმწიფო მხარდაჭერის 
ღონისძიებებს რაც უზრუნველყოფს ენერგეტიკული გაერთიანების წინაშე აღებული 
ვალდებულებების შესრულებას და ამავე დროს მყარ საფუძველს შეუქმნის ოპტიმალური 
ენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბებას. 
 ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სწორი მართვა, აგრეთვე 
ენერგოეფექტიანობის სამოქმედო გეგმების შემუშავება და განხორციელება მნიშვნელოვან როლს 
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შეასრულებს ქვეყანაში ენერგიის მოხმარების ოპტიმიზაციაში. ენერგიაზე მოთხოვნილების 
მართვის სისტემის ხელშესაწყობად უნდა დასრულდეს შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა, 
დაიგეგმოს და განხორციელდეს ენერგოეფექტიანი მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების 
შექმნასა და დანერგვაზე ორიენტირებული ღონისძიებები, შემუშავდეს და დაწესდეს 
ენერგოეფექტიანი პროგრამების განხორციელებისათვის ენერგეტიკული საწარმოებისა და 
მომხმარებლების წახალისების მარეგულირებელი ნორმები. 


განახლებადი ენერგიის რესურსების ათვისება 


 ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლება, სუფთა ენერგიით უზრუნველყოფა და 
კლიმატის ცვლილების შერბილებაში თანამშრომლობა მოთხოვს ქვეყანაში განახლებადი 
ენერგეტიკული რესურსების კომპლექსურ ათვისებას. 
 საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსი უდიდესი ენერგეტიკული და 
ეკონომიკური სარგებლის მიღების შესაძლებლობას იძლევა. სწორად განვითარების შემთხვევაში 
მას უდიდესი წვლილის შეტანა შეუძლია ენერგეტიკული უსაფრთხოებასა და ეკონომიკურ 
განვითარებაში. ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განვითარება აუცილებელია 
განხორციელდეს გასული პერიოდის გამოცდილების გათვალისწინებით. დაპროექტების და 
მშენებლობის ხარისხის, უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი პროცედურების, მაღალი 
საერთაშორისო სტანდარდების დაცვით და დაინტერსებული მხარეების ჩართულობით. 
ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისება მოხდება აუზური მართვის პრინციპების, 
ბუნებრივი კატასტროფებისგან დაცვის, და წყლის ალტერნატიული გამოყენების ინტერესების 
გათვალისწინებით. შემუშავდება შესაბამისი პროცედურები და წესები. 
 საქართველოს აქვს ქარის, მზის, ბიომასისა და გეოთერმული ენერგიის პოტენციალი, რაც 
საშუალებას იძლევა, შეიქმნას დამატებითი სიმძლავრეები ადგილობრივი და უცხოური 
ინვესტიციების განხორციელებით. განახლებადი ენერგიის წყაროების ხელშემწყობი 
საკანონმდებლო გარემოს და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფორმების და მხარდამჭერი სქემების 
შემდგომი დახვეწით, ტექნოლოგიური და ინფორმაციული მხარდაჭერით, საერთაშორისო 
ვაჭრობის შესაძლებლობების და დაბალანსების მექანიზმების განვითარებით, მოხდება ქარის და 
მზის პოტენციალის ათვისება, როგორც მსხვილმასშტაბიანი, ასევე ლოკალური, მცირე 
სამომხმარებლო პროექტების და მიკროქსელების სახით. 
 მოხდება ბიომასის პოტენციალის ეფექტიანი ათვისება თანამედროვე ტექნოლოგიების 
საფუძველზე, ნარჩენებიდან თანამედროვე ბიოსაწვავის სახეების და ბიოგაზის წარმოება, შეშის 
გამოყენების ეფექტიანობის მკვეთრი ამაღლება და ბიოენერგეტიკული პლანტაციების ხელშეწყობა 
მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების აუცილებელი პირობაა. 
 განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების განვითარება მოხდება კომპლექსურად და 
ოპტიმალურად, მათი სეზონურობის და დღეღამური ცვალებადობის, ალტერნატიული 
გამოყენების და ბუნებრივი რესურსის ოპტიმალური ათვისების მოთხოვნების გათვალისწინებით. 
 განახლებადი ენერგიის განვითარების უსაფრთხოების, სოციალური, ტექნოლოგიური, და 
გარემოსდაცვითი დადებითი ეფექტების გათვალისწინებით სახელმწიფო შეიმუშავებს და 
განახორციელებს ამ ტექნოლოგიების მხარდამჭერ ღონისძიებებს, დასახავს ტექნიკურ-
ეკონომიკურად გამართლებულ სამიზნე მაჩვენებლებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 


საერთაშორისო ენერგეტიკული თანამშრომლობა 


 საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილური განვითარება მჭიდროდ არის 
დაკავშირებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერასთან. საკუთარი ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების განმტკიცების და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის მიზნით 
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საქართველო რეგიონის და საერთაშორისო პარტნიორ ქვეყნებთან აქტიურად აწარმოებს საგარეო 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის 
განსავითარებლად. 
 საქართველო ღია არის მეზობელ ქვეყნებთან ენერგეტიკული თანამშრომლობისათვის, 
თანასწორობის და ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპების გათვალისწინებით. თავის 
სამეზობლოში და ენერგეტიკული გაერთიანების ქვეყნებთან თანამშრომლობისას მიისწრაფვის 
პარტნიორული ურთიერთობებისკენ, გამჭვირვალობის, ევროპული ენერგეტიკული 
კანონმდებლობის, ენერგეტიკული ქარტიის და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 
შესაბამისად. 
 საქართველოსათვის საერთაშორისო ენერგეტიკული ურთიერთობებში მაღალი ინტერესის 
სფეროს წარმოადგენს სატრანზიტო პროექტების; იმპორტის და ექსპორტის შესაძლებლობების 
განვითარება; რეგიონული ენერგეტიკული ბაზრების ჩამოყალიბება; კლიმატის ცვლილების 
შერბილება; განახლებადი ენერგიის ქსელში ინტეგრირება; ტექნოლოგიური განვითარება; 
სამეცნიერო და ტექნიკური კვლევები და ინოვაცია და თანამშრომლობის სხვა პერსპექტიული 
მიმართულებები. 
 საქართველო მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანაა. მას, როგორც ევროპისა და აზიის 
დამაკავშირებელ დერეფანს, აქვს შესაძლებლობა რომ გაზარდოს თავისი როლი აღმოსავლეთ-
დასავლეთისა და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სატრანზიტო პროექტების განხორციელებაში 
პერსპექტივაში გახდეს ენერგეტიკული ვაჭრობის რეგიონული ჰაბი. გეოპოლიტიკური 
მდებარეობის ეფექტიანი გამოყენება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
გაუმჯობესებას და ეკონომიკურ განვითარებას. 
 საქართველო კვლავაც გააგრძელებს საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების და 
ენერგეტიკული ნაკადების მხარდაჭერას, უსაფრთხოების ზომების და ადრეული შეტყობინების 
მექანიზმების გამოყენებით. საქართველო მიმართავს საერთაშორისო ასპარეზზე ძალისხმევას, 
იმისთვის რომ ხელსაყრელი გარემო შეიქმნას ახალი სატრანზიტო მარშრუტების შემუშავებისა და 
განხორციელებისთვის, მათ შორის ცენტრალური აზიის და კასპიის რეგიონიდან ასევე 
ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულებით. ევროკავშირთან და ენერგეტიკული გაერთიანების 
ქვეყნებთან კავშირების დამყარება მათ შორის რეგიონული მნიშვნელობის სატრანზიტო 
პროექტების განვითარება მეტად მნიშვნელოვანია. 
 რეგიონული ენერგეტიკული ვაჭრობის განვითარება თავისი გეოგრაფიული მდებარეობის, 
სისტემათაშორისი კავშირების გაძლიერებით საქართველოს შეუძლია შეასრულოს 
ენერგეტიკული ვაჭრობის ცენტრის ფუნქცია. ამისთვის გარდა ინფრასტრუქტურული 
კავშირებისა უნდა ჩამოყალიბდეს სავაჭრო პლატფორმების თავსებადობის მექანიზმები. 
 საქართველოს უხვი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი, ოპტიმალური და 
მიზანშეწონილი გამოყენების პირობებში, განახლებადი ენერგიის სხვა წყაროების ინტეგრირების 
შესაძლებლობას იძლევა. ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის მექანიზმების განვითარებით ეტაპობრივად, 
შეიძლება განვითარდეს პიკური და საბაზო ელექტროენერგიით ვაჭრობის და საათობრივი 
ვაჭრობის მექანიზმები, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ ოპტიმალურად იყოს გამოყენებული 
საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი, მათ შორის ქარის და მზის სიმძლავრეების 
დაბალანსების და ქსელში ინტეგრირებისათვის, როგორც საქართველოში ასევე მასთან 
დაკავშირებულ ენერგეტიკულ სისტემებში. 
თანამშრომლობა ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის ფორმატში. 
 საქართველო გააგრძელებს ევროკავშირთან ენერგეტიკული კანონმდებლობის 
დაახლოებას და ჩამოაყალიბებს ევროკავშირთან თავსებად გამჭვირვალე და კონკურენტულ 
ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ბაზრებს. ენერგეტიკული გაერთიანების ქვეყნებთან 
ერთად სრულად გაიზიარებს პასუხისმგებლობას განახლებადი ენერგიის და 
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ენერგოეფექტიანობის განვითარებით კლიმატის ცვლილების შესარბილებლად. ენერგეტიკული 
გაერთიანების ქვეყნებთან  ტექნოლოგიური, კვლევითი, ინოვაციური და მეთოდური 
თანამშრომლობა გახდება პროფესიული კადრების განვითარების მექანიზმი. ამასთან 
საქართველო შეისწავლის და განავითარებს ევროპის ქვეყნებთან პირდაპირი ენერგეტიკული 
კავშირების შესაძლებლობებს და პროექტებს. 
 თანამშრომლობა ENTSOE-ს ცენტრალური ევროპის სინქრონულ ზონასთან 
საქართველო ისწრაფვის რათა გრძელვადიან პერსპექტივაში მოხდეს ევროპის ენერგეტიკულ 
ბაზართან და სტანდარტებთან მაქსიმალური დაახლოვება. ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში 
(15-20 წელი) ცენტრალური ევროპის ზონასთან სინქრონიზაცია. 


ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმა 


 ენერგეტიკული გაერთიანების ფორმატში მიმდინარე ინტენსიური ენერგეტიკული 
რეფორმა ემსახურება სექტორში გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული კონკურენტული გარემოს 
ჩამოყალიბებას და საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას; ენერგოეფექტიანობის და 
განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარებას, რაც ფასების ოპტიმიზაციის და ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების ამაღლების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. 
 საქართველო სრულად დაასრულებს ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმირებას და 
გამჭვირვალე და თანასწორი კონკურენტული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას მის 
ქვესექტორებში. გამჭვირვალე და კონკურენტული ბაზარი იმოქმედებს ელექტროენერგიის და 
გაზის სექტორში, ნავთობპროდუქტების სექტორი გააგრძელებს საქმიანობას კონკურენტულ 
გარემოში, ჩამოყალიბდება ბიომასის მიწოდების ბაზარი. 
 ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ბაზრების ეტაპობრივი გახსნის პროცესში 
დაცული იქნება სექტორის მონაწილეთა ლეგიტიმური კომერციული ინტერესები, მაგრამ ამავე 
დროს მოხდება საქმიანობათა სრული განცალკევება და სექტორში კონკურენციის განვითარება. 
 ბაზრების გახსნამ და მისი მონაწილეებისთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემამ 
ენერგეტიკული აგრეთვე ქსელური საქმიანობის გამჭვირვალე და სამართლიანი ტარიფების 
დადგენამ უნდა უზრუნველყოს, რომ, ერთი მხრივ, საწარმომ სრულად აინაზღაუროს 
მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯები, ხოლო, მეორე მხრივ, მომხმარებელმა 
მიიღოს მაღალი ხარისხის მომსახურება სამართლიან ფასად. 
 ეს ხელს შეუწყობს კონკურენტული, გამჭვირვალე და ეფექტიანი ენერგეტიკული ბაზრის 
მოდელის ჩამოყალიბებას, მიმზიდველი და სტაბილური საინვესტიციო გარემოს შექმნას, 
საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ენერგეტიკული რესურსებით ვაჭრობის 
განვითარებას, ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად გამართლებული გზით განახლებადი 
ენერგეტიკული რესურსების ათვისებას და ენერგოეფექტიანობაზე ორიენტირებული 
ღონისძიებების განხორციელებას. 


გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინება 


 ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვითი და სოციალური 
კომპონენტები სათანადოდ გათვალისწინებული უნდა იქნეს საუკეთესო საერთაშორისო 
გამოცდილების საფუძველზე, რაც მოიცავს სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 
შეფასებას, ადგილობრივ თემებთან კონსულტაციების გამართვას, შესაბამისი ინფორმაციის 
საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას. მათ შორის გასათვალისწინებელია 
გარემოსდაცვითი პროცედურების და პროექტირების ოპტიმალური ეტაპობრივი შეთანწყობა და 
რისკების ანგარიშების მომზადება. ასევე, გარემოსდაცვითი შეფასებებისას რესურსების 
ინტეგრირეული მართვის და გარემოზე ზემოქმედების კუმულაციური ეფექტების 
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გათვალისწინება. ასამაღლებელია გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშების ხარისხი და 
ადგილობრივ თემებთან კომუნიკაცია ხარისხიანი კვლევების და გამართული პროცედურების 
გამოყენებით. 


კლიმატის ცვლილების შერბილება და მასთან შეგუება 


 ენერგეტიკული პოლიტიკა ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილების შერბილების და მასთან 
შეგუების სახელმწიფო პოლიტიკას, ასევე ამ მხრივ ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის 
მოთხოვნებს. საქართველო სრულად მონაწილეობს საერთაშორისო ძალისხმევაში კლიმატის 
ცვლილების შერბილებაში და ევროკავშირთან ერთად მზად არის მოწინავე პოზიციები დაიკავოს 
ამ მიმართულებით. ენერგოეფექტიანობის, განახლებადი ენერგიის და მათ შორის 
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განვითარებით, მოწინავე სუფთა ტექნოლოგიების 
ხელშეწყობით, საქართველო ესწრაფვის ასევე წვლილი შეიტანოს განახლებადი ენერგიის სხვა 
წყაროების განვითარებაში. 
 ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობის ფარგლებში საქართველო იღებს სათბური 
გაზების გაფრქვევის შემცირების ვალდებულებას სადაც ენერგეტიკულ სექტორს 
უმნიშვნელოვანესი  წილი შეაქვს. 
 ამავე დროს კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს თავად ენერგეტიკულ სექტორზე და 
ენერგიის მოთხოვნაზე, რის გამოც აუცილებელია შეგუების ღონისძიებების დაგეგმვა. მათ შორის 
კლიმატური, ჰიდროლოგიური პროგნოზების, ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებების, შესაძლო 
მოთხოვნის და პიკური დატვირთვების პროგნოზების საფუძველზე უნდა მოხდეს კლიმატის 
ცვლილების მიმართ სექტორის მედეგობის ანალიზი და შესაბამისი ღონისძიებების მიღება. 


მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა 


 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა 
ენერგეტიკული პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია. მარეგულირებელი ორგანოს რეგულირების 
ფუნქციის გაძლიერება, რაც სამართლიანი მიდგომის პრინციპის დაცვით, უზრუნველყოფს 
მომსახურების ხარისხის მონიტორინგს და მომსახურების მიმწოდებელსა და მომხმარებელს 
შორის ურთიერთობების რეგულირებას. ამისთვის შემდგომ დაიხვეწება მომსახურების ხარისხის 
სტანდარტები და მისი შეფასების კრიტერიუმები, დაიხვეწება მომსახურების ხარისხის 
მონიტორინგის და მისი წახალისების მარტივი და სამართლიანი წესები მარეგულირებელი 
ორგანოს მიერ. გადამცემი და გამანაწილებელი ქსელის ოპერატორები იზრუნებენ 
ელექტროენერგიის და გაზის ქსელების ტექნიკურ გამართვასა და ხარისხიან მუშაობაზე. 


ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება 


 ენერგეტიკული სიღარიბე მზარდი მნიშვნელობის მოვლენაა მსოფლიოს სხვადასხვა 
რეგიონში, მათ შორის ევროკავშირში. საქართველოში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, 
განსაკუთრებით სოფლებში თბება შეშით, ჯანმრთელობისთვის საშიში ჰაერის დაბინძურების 
პირობებში; რასაც თან ახლავს ასევე ტყეების დეგრადაცია, ნიადაგების ეროზია და 
ბიომრავალფეროვნების კარგვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს დაბალი თბური 
მახასიათებლების მქონე საცხოვრებლებში რაც იწვევს ზამთრის პირობებში მომეტებულ ფინანსურ 
ხარჯს ან ცხოვრების არაკომფორტულ პირობებს. ხშირად გადაჭარბებული ენერგეტიკული ხარჯი 
გამოწვეულია მომხმარებელთა არასაკმარისი ინფორმირებულობის და არასწორი არჩევანის გამო. 
სახელმწიფო იზრუნებს ენერგეტიკული სიღარიბის ამ გამოვლინებების ეტაპობრივ 
თანმიმდევრულ შემცირებაზე, რაშიც კომპლექსურად გამოიყენებს სოციალური და 
ენერგეტიკული ღონისძიებების ერთობლიობას, სუფთა ენერგიის მიწოდების შესაძლებლობების 
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გაზრდის, მიზნობრივი ენერგეტიკული დახმარების, ენერგოეფექტიანობის და ინფორმირების 
ღონისძიებების გათვალისწინებით.  
 ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის პერიოდში, მის სრულ გახსნამდე, მოსახლეობას 
ელექტროენერგია და ბუნებრივი გაზი მიეწოდება რეგულირებულ ფასად, საჯარო მომსახურების 
ვალდებულების ფორმით. ამავე დროს ცნობილია, რომ სუბსიდირებული ფასი იწვევს ენერგიის 
უყაირათო მიზანშეუწონელ ხარჯს და ხელს უშლის ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი 
ენერგიის წყაროების განვითარებას. შესაბამისად გათვალისწინებულია სატარიფო სუბსიდირების 
ეტაპობრივი აღმოფხვრა. 
 მომხმარებელთა სოციალურად დაუცველი ფენების შეუფერხებელი ენერგომომარაგება 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ შემუშავებული სოციალური პროგრამებით და 
მიზნობრივი სუბსიდიებით. 


კვლევა, ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარება 


 ენერგეტიკა როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის მაღალტექნოლოგიური დარგი 
მოითხოვს კვლევითი, ანალიტიკური და ინფორმაციული უზრუნველყოფის მაღალ ხარისხს და 
მაღალკვალიფიციურ კადრებს. დასაბუთებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად 
აუცილებელია მსოფლიო და რეგიონული ენერგეტიკული ტენდენციების, ტექნოლოგიური 
ინოვაციების, მონიტორინგი, გაზიარება და დანერგვა. ამისთვის აუცილებელია ენერგეტიკის 
დარგის სამეცნიერო ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროდ განსაზღვრა. უნდა განვითარდეს 
ენერგეტიკული სექტორის საექსპერტო და პროფესიული კადრები და დაიხვეწოს კავშირი 
კვლევით, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ენერგეტიკის დარგის სექტორის 
ორგანიზაციებს შორის.  
 უნდა ჩამოყალიბდეს კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებების ენერგეტიკის ამოცანების 
გადაწყვეტაში ჩართვის ახალი ფორმები და მექანიზმები. შეიქმნას ინოვაციების, სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის ხელშემწყობი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური გარემო. 
 საჭიროა განახლებადი და წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსების და პოტენციალის, 
მათი ოპტიმალური ათვისების სცენარების კვლევა, კლიმატური და მეტეოროლოგიური 
პროგნოზირების დახვეწა, ჰიდროლოგიური რეჟიმების პროგნოზირება, ახალი სუფთა და 
ალტერნატიული ტექნოლოგიების, მათ შორის წყალბადის ენერგეტიკის კვლევის და დანერგვის 
საქმიანობა. განაწილებული გენერაციის, მიკრო და იზოლირებული ქსელების და ადგილობრივი 
მცირე განახლებადი ენერგიის ობიექტების ოპტიმალური სქემების შემუშავება.  
 აუცილებელია სახელმწიფო ინვესტიციების გაზრდა ენერგეტიკის გამოყენებით 
კვლევებში; მიმზიდველი გარემოს შექმნა კვლევასა და ინოვაციაში კერძო ინვესტიციების 
განხორციელების ხელშესაწყობად. ჩამოყალიბდეს თანამშრომლობა საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და მის სტრუქტურაში შემავალ შოთა 
რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან არსებული მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და 
ინოვაციების (STI) პოლიტიკის ფარგლებში ენერგეტიკის მიმართულების კვლევების მხადაჭერის 
და განვითარების მიზნით. 
 მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე ენერგეტიკული სისტემა მოწინავე ინფორმაციული 
და სუფთა ტექნოლოგიების გამოყენებით, მათ შორის გათხევადებული ბუნებრივი გაზი, ენერგიის 
დამაგროვებლები, მოქნილი ცვლადი დენის სისტემები (FACTS), წყალბადი ჭკვიანი - ქსელები და 
ინფორმაციული სისტემები და ა.შ. უზრუნველყოფს სექტორის მდგრად დაბალემისიიან 
განვითარებას, უწყვეტ, სტაბილურ და სრულფასოვან ენერგეტიკულ სერვისებს. 
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ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელება 


 მმართველობა. ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელებისა დაეყრდნობა კარგი 
მმართველობის პრინციპებს, გამჭვირვალობას და პროფესიულ ხარისხს. საქართველოს მთავრობამ  
სათანადო ძალისხმევა უნდა მიმართოს, დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციასა და მათ 
ჩართულობაზე, რაც უზრუნველყოფს ენერგეტიკული პოლიტიკის წარმატებას. დაცული იქნება 
მართვის გამჭვირვალობა, კანონმდებლობის ხარისხი და სტაბილურობა, რეგულირების 
დამოუკიდებლობა და საქმიანობათა მკაფიო განცალკევება, რაც მიმზიდველი საინვესტიციო 
გარემოს და სექტორის სწრაფი განვითარების აუცილებელი პირობაა. 
 ენერგეტიკული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები. ენერგეტიკული პოლიტიკით 
განსაზღვრული პრინციპების და პრიორიტეტების შესაბამისად, პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების განხორცილების უზრუნველსაყოფად, მოხდება შესაბამისი სექტორული და 
ქვესექტორული სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავება. ამისთვის უნდა მოხდეს 
შესაბამისი ანალიტიკური, ინფორმაციული და კვლევითი უზრუნველყოფის უნარების 
განვითარება, შესაბამისი ანალიტიკური ჯგუფების, კვლევითი და აკადემიური ორგანიზაციების 
მონაწილეობით. აღნიშნული უნარები უნდა გამოყენებულ იქნას, როგორც სტრატეგიების და 
სამოქმედო გეგმების ეტაპობრივად განახლების, ასევე პოლიტიკის მიმდინარე 
გადაწყვეტილებების ინფორმაციული და ანალიტიკური უზრუნველყოფისთვის. 
 პროფესიული სტანდარტების ამაღლება. პროექტირების, მშენებლობის, ოპერირების 
ხარისხის და უსაფრთხოების სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა აუცილებელია აკადემიურ 
და საპროექტო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. აუცილებელია პოლიტიკის დაგეგმვის 
პროფესიული სისტემების ჩამოყალიბება. მონაცემების მოგროვება და ანალიზი, ახალი 
ინფორმაციის შექმნა. 
 ინსტიტუციური განვითარება. ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელება მოითხოვს 
ძლიერი და გამჭვირვალე ინსტიტუტების შექმნას და მათი შესაძლებლობების განვითარებას. მას 
ესაჭიროება სამინისტროს სტრატეგიული და ანალიტიკური შესაძლებლობების განვითარება. 
ასევე აუცილებელია პროფესიული და სახელობო განათლების სისტემის ინტენსიური 
გაუმჯობესება და ინდუსტრიის საჭიროებასთან დაკავშირება. ენერგეტიკის სექტორის 
განვითარება მოითხოვს მაღალი კვალიფიკაციის და განათლების, პროფესიული უნარების მქონე 
კადრებს, რომელთა მომზადება სექტორის და აკადემიური სფეროს მჭიდრო თანამშრომლობით 
უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. 


სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის სტრუქტურა 


 ქვემოთ მოყვანილია სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის სტრუქტურა, შესაბამისი 
თავების და ქვეთავების შემუშავებაში მონაწილე უწყებების მითითებით. პოლიტიკის 
დოკუმენტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო (MoESD). 


სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა 


შინაარსი 


0. წინასიტყვაობა (1 გვერდამდე) 
მინისტრის მიმართვა 


დოკუმენტის შემუშავების მიზნები, სახელმწიფოს ხედვები და თანამშრომლობის მზაობა 


 საქართველოს, როგორც დინამიურად განვითარებადი ქვეყნისთვის ენერგეტიკა 
უმნიშვნელოვანესი სექტორია რომელიც ერთის მხრივ უსაფრთხოების და ეკონომიკური 
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განვითარების საყრდენი, ამავე დროს საერთაშორისო თანამშრომლობის სფეროა. 2021-2030 
წლებში მოხდება ენერგეტიკის სწრაფი და მდგრადი განვითარება, რაც ქვეყნის ეროვნული 
ინტერესების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მყარი საფუძველი იქნება. 
 საქართველო შეამცირებს თავისი გარე ენერგეტიკული დამოკიდებულების რისკებს, 
მოახდენს მის დივერსიფიკაციას და ააშენებს თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ და 
კონკურენტუნარიან და მდგრად  ენერგეტიკულ სექტორს. 
 ოპტიმალური მდგრადი განვითარებით მიღწეულ იქნება სხვადასხვა სექტორის, 
მიწოდების და მოხმარების, ტრადიციული, განახლებადი და სუფთა ტექნოლოგიების, გარემოს 
და კლიმატის ცვლილების და ინტერესების შეჯერება. და ა,შ. 


1. დოკუმენტის მიზანი (1 გვერდამდე, MoESD) 
a. დოკუმენტის დანიშნულება, ძირითადი პრინციპები და მიზნობრიობა  


ამ დოკუმენტის ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების ნაწილი 
განმსაზღვრელია შემდგომი ეტაპის სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების 
შემუშავებაში და დახვეწაში  


b. ვინ შეიმუშავა, პერიოდი და ქვესექტორების დაფარვა და დაინტერესებული 
მხარეების ჩართულობა 


c. საერთაშორისო შეთანხმებებთან (მაგ. ენერგეტიკული გაერთიანება, ასოცირების 
ხელშეკრულება) და ეროვნული დონის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებთან 
შესაბამისობა, კოორდინაცია სექტორული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებთან  


d. შემუშავების პროცესი და ჩართული მხარეები  
2. სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და პრინციპები 


(6-7 გვერდი, MoESD, შიგასამთავრობო კოორდინაციით და საჯარო განხილვით) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 მოცემულ თავში განხილული იქნება ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების ზოგადი ნაწილი, მათი ხედვა და პრინციპები. მიმართულებების 
ზოგადობის ხასიათისა გამო შესაძლებელი იქნება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 
ზემოქმედების მხოლოდ მიმართულებების შეფასება (მაგ. ადგილობრივი წიაღისეული 
რესურსების განვითარება, განახლებადი და ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების დანერგვა). 
ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი სექტორი. შემდგომი ეტაპის კონკრეტული პოლიტიკა, 
სტრატეგიები და ღონისძიებები სამომავლოდ შემუშავდება ამ პრინციპების და 
მიმართულებების საფუძველზე. 


a. წინასიტყვაობა 
b. წინა გამოცდილების ანალიზი 
c. ენერგეტიკის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 
d. ენერგეტიკის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპები და პრიორიტეტები 
e. მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია 
f. ენერგეტიკული სექტორის მედეგობის გაზრდა 
g. ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების განვითარება 
h. განახლებადი ენერგიის რესურსების ათვისება 
i. საერთაშორისო ენერგეტიკული თანამშრომლობა 
j. ენერგეტიკული რეფორმა 
k. ენერგოეფექტიანობა 
l. გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინება 
m. კლიმატის ცვლილების შერბილება და შეგუება 
n. კვლევა ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარება 
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o. ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება 
p. მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა  
q. ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელება 
r. საჭირო კვლევები 


3. ენერგეტიკის არსებული მდგომარეობის დახასიათება და მთავარი გამოწვევები (5-6 
გვერდი, MoESD) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 ამ თავში მოცემული იქნება სექტორში არსებული მდგომარეობა და მთავარი 
გამოწვევები. სკოპინგისთვის აღნიშნული ინფორმაცია არ წარმოადგენს ანალიზის საგანს 
და მხოლოდ ინფორმატიული ხასიათი აქვს. ეს ნაწილი შეიძლება პირდაპირ სკოპინგის 
განაცხადის შესავალ ნაწილში (სექტორის აღწერა) წავიდეს. გარემოსდაცვითი ნაწილი 
შემდგომი ღონისძიებების ზემოქმედების შეფასების საფუძვლად შეიძლება იქნას 
გამოყენებული. 


a. ენერგიის მიწოდება და მოხმარება, მთავარი გამოწვევები (არსებული 
მდგომარეობის შეფასება, ენერგეტიკული ბალანსის აღწერა) MOESD 


b. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა და მთავარი გამოწვევები (სადგურები, ხაზები, 
მილსადენები და ა.შ.) (GSE2, GOGC3) 


c. სექტორის ეკონომიკური მახასიათებლები და მთავარი გამოწვევები (ბრუნვა, მშპ 
წვლილი, შემოსავალი, ექსპორტ-იმპორტის სავაჭრო ბალანსი, სახელმწიფო 
ინვესტიცია და სუბსიდირება, ეკონომიკური მომგებიანობა, საინვესტიციო გარემო, 
ტარიფების დონე და ენერგიის ფასები, MoESD, GNERC4)  


d. ინვესტიციები ენერგეტიკაში და მთავარი გამოწვევები (გარე და შიგა ინვესტიციები 
ძირითადი პროექტები)  


e. გარემოსდაცვითი გამოწვევები (კ)  
i. ენერგეტიკული პროექტების გარემოსდაცვითი გამოწვევები (MoESD, MEPA5) 
ii. კლიმატის ცვლილების შერბილება და ადაპტაცია გამოწვევები (MoESD, 


MEPA, NEA6) 
f. ენერგოეფექტიანობა და მთავარი გამოწვევები (MoESD) 
g. განახლებადი ენერგია და მთავარი გამოწვევები (MoESD) 
h. ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარება, მთავარი გამოწვევები (MoESD, 


GSE, GOGC, GNERC, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო) 


i. კვლევები, განათლება და პროფესიული განვითარება, მთავარი გამოწვევები 
(MoESD.  განათლების სამინისტროსთან) 


j. ენერგეტიკული სიღარიბე და მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება, მთავარი 
გამოწვევები (MoESD, GNERC, ენერგოომბუდსმენ, საქართველოს შრომის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო) 


სექტორის ინსტიტუციური და საკანონმდებლო მოწყობა (2-3 გვერდი, MOESD, GNERC, 
შეფასება და ხედვები) 


 
2 GSE- საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა.  
3 GOGC - საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 
4 GNERC - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია  
5 MEPA - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
6 NEA - გარემოს ეროვნული სააგენტო 
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a) სექტორის მოწყობა და რეფორმა 
• სექტორის მართვა და რეგულირება (MoESD, GNERC) 
• სექტორის რეფორმირება და ევროკავშირის კანონმდებლობის დანერგვა 


(MoESD) 
• ბაზრის მოწყობა ელექტრობასა და ბუნებრივ გაზში (GNERC, GOGC, 


ენერგეტიკული ბირჟა) 
b) მომხმარებლის უფლებების დაცვა და მიწოდების უსაფრთხოების მდგომარეობა 


(სემეკი, ენერგოომბუდსმენი) 
4. ენერგეტიკის განვითარების სცენარები 2010-2030 და ხედვა 2050  (4-5გვერდი, (MOESD, 


MEPA-სამიზნე მაჩვენებლები, ყველა ქვესექტორის გათვალისწინებით, მას შემდეგ რაც 
აეწყობა ერთიანი დაგეგმვის მოდელი - TIMES ან სხვა) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 აღნიშნულ თავში მოცემული იქნება სექტორის განვითარების დაგეგმვის ძირითადი 
დაშვებები და მოდელირების შედეგები - საბაზისო და ალტერნატიული სცენარების აღწერა, 
სამიზნე მაჩვენებლები. სცენარებში გამოკვეთილი იქნება სამიზნე მაჩვენებელების 
მიღწევის მიმართულებები და საშუალებები ზოგადად (მაგ. ელექტროსადგურების ტიპები 
და საორიენტაციო სიმძლავრეები თუმცა შესაძლოა იყო კონკრეტული მსხვილი 
პროექტებიც, რომელთა ზეგავლენა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასევე მათი 
ალტერნატივები უფრო დეტალურად განხილული იქნება პროექტის გზშ-ს და წინასწარ 
ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლის დროს. 


a. დაგეგმვის ძირითადი დაშვებები და პროგნოზები (BAU სცენარის დახასიათება) 
b. ენერგეტიკის განვითარების სცენარები და სამიზნე მაჩვენებლები 2010-2030, (2050) 
c. მიწოდებისა და მოთხოვნის გრძელვადიანი დაბალანსება ენერგიის ყველა წყაროს 


და მოხმარების სექტორების გათვალისწინებით. 
ელექტროენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია 2021-2030 - ხედვა 2050 (5-6გვრდი, 
MoESD, GSE, GNERC, TYNDP და 5 წლიანი განაწილების გეგმები) 


მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი 
TIMES და GSE დაგეგმვის შეჯერების შედეგი ასახული 10 წლიან გეგმაში  


ბუნებრივი გაზის სექტორის განვითარების სტრატეგია 2021-2030 - ხედვა 2050 (5-6 
გვერდი, MoESD, GOGC, GGTC7, GNERC) 


მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი  
TIMES და GOGC/GGTC დაგეგმვის შეჯერების შედეგი ასახული 10 წლიან გეგმაში  


5. ენერგეტიკული უსაფრთხოება, მიზნები და ღონისძიებები (5-6გვერდი, NECP-დან 
შემოკლებული ვერსია, MoESD, GOGC, GSE, GNERC, ქვეყნის კიბერუსაფრთხოებაზე 
პასუხისმგებელი უწყება) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 აღნიშნულ თავში განხილული იქნება ენერგიის იმპორტის მარშრუტების 
დივერსიფიკაციის მიზნები და ღონისძიებები, არსებული ან ახალი ელექტროგადამცემი 
ხაზების, ნავთობ / გაზის მილსადენების მშენებლობის საჭიროება, სატრანზიტო პროექტები 
რომლებსაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეიძლება ქონდეს გარემოზე. გარემოსა და 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედება, ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება და 
შესაძლო ალტერნატივები სიღრმისეულად იქნება განხილული მათი ტექნიკურ 


 


7 GGTC - გაზის ტრანსპორტირების კომპანია 
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ეკონომიკური შესწავლისას და გზშ-ს მომზადებისას. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი 
შეფასების დოკუმენტის მომზადების პროცესში უფრო დამუშავებული პროექტების 
ნაწილისთვის განხილული იქნება გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 
თვალსაზრისით რეალისტური და განხორციელებადი ალტერნატივები. 


a. არსებული მდგომარეობის შეფასება 
b. ენერგიის იმპორტის წყაროების, მარშრუტებისა და მიმწოდებლების 


დივერსიფიკაცია; 
c. ენერგიის იმპორტდამოკიდებულების შემცირება;  
d. ენერგეტიკული სისტემის მედეგობის განვითარება  
e. რეგიონული თანამშრომლობა და საერთაშორისო სატრანზიტო პროექტების 


ხელშეწყობა; 
f. ელ. ექსპორტის შესაძლებლობების გაზრდის საშუალებები; (ვ) 
g. კიბერუსაფრთხოება, ბუნებრივი რისკები, ადამიანური რისკები 
h. მიწოდების უსაფრთხოება (ტექნიკური საკითხები NECP ES. 3) 


• მდგომარეობა, ამოცანები და მიღწევის პერიოდები 
• საგანგებო მდგომარეობაში მოქმედების სტრატეგია (132.2.ა) 
• სამოქმედო გეგმების ძირითადი პარამეტრები (136,137) 


6. კლიმატის ცვლილების შერბილება და შეგუება, (NECP მოკლე ვერსია - 3 გვერდი, 
MoESD, MEPA, NEA) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 აღნიშნულ თავში განხილული იქნება ენერგეტიკის სექტორიდან სათბურის აირების 
გაფრქვევები და სამიზნე მაჩვენებლები, შერბილების პოტენციალი და საადაპტაციო 
ღონისძიებები. შერბილების და ადაპტაციის ღონისძიებები დაეყრდნობა ეროვნულ 
დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC) დოკუმენტს, კლიმატის ცვლილების სამოქმედო 
გეგმას, ეროვნულ საადაპტაციო გეგმას და დაბალემისიიან განვითარების გეგმას, 
რომლებიც ჰარმონიზებული იქნება ეროვნული ენერგოეფექტიანობისა და განახლებადი 
ენერგიების სამოქმედო გეგმებთან. აღნიშნულმა სტრატეგიულმა დოკუმენტებმა თავის 
მხრივ შესაძლოა გაიარონ სკოპინგის პროცედურა დამოუკიდებლად. ამასთან თითოეული 
დოკუმენტის შემუშავებისას განიხილება სხვადასხვა ალტერნატივები და ხდება 
საუკეთესოს შერჩევა წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით, რომელთაგან 
მნიშვნელოვანია - სათბურის აირების გაფრქვევის შემცირების პოტენციალი, ღირებულება 
და სხვა. 


a. კლიმატის ცვლილების შერბილება და სექტორის კლიმატის ცვლილებასთან 
შეგუების სტრატეგია და ღონისძიებები 


• ენერგეტიკის სექტორიდან სათბურის აირების გაფრქვევები და სამიზნე 
მაჩვენებლები 


• კლიმატის ცვლილების მოსალოდნელი ზეგავლენა ენერგეტიკის სექტორზე 
და შეგუების ღონისძიებები (ეს საკითხი საფუძვლიანად არის 
გამოსაკვლევი მომავალში) 


b. მიდგომები და სტრატეგიული ნაბიჯები გარემოს დაცვის გაუმჯობესების და 
მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვის მიმართულებით 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 


7. განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება. მიზნები და ღონისძიებები (5 გვერდი, 
NECP-ს შემოკლებული ნაწილი, MOESD, მომავალში NREAP უნდა განახლდეს ახალი 
დირექტივის მიხედვით, რომლის შედეგებიც აისახება განახლებულ NECP-ში) 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
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სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 ამ თავში განხილული იქნება ენერგიის განახლებადი წყაროების (ჰიდრო, მყარი, 
თხევადი და აირადი ბიოსაწვავი, მზის, ქარის, გეოთერმული და სხვა) სამიზნე 
მაჩვენებლები და განვითარების შესაძლებლობები, პოლიტიკა და კონკრეტული 
ღონისძიებები. ამასთან, ეს ნაწილი დაეყრდნობა ეროვნული განახლებადი ენერგიების 
სამოქმედო გეგმას (NREAP) და ეროვნული ენერგეტიკული და კლიმატის ინტეგრირებულ 
გეგმას (NECP), რომელთა შემუშავების პროცესში ალტერნატივები დეტალურად იქნება 
შესწავლილი. 


a. არსებული მდგომარეობა შეფასება სამიზნე მაჩვენებლები (1-2გვ) 
b. საკანონმდებლო ბაზა და განახლებადი ენერგიის ხელშემწყობი  მექანიზმები 
c. განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან ენერგიის წარმოების და მოხმარების სამიზნე 


მაჩვენებლების მიღწევის ტრაექტორიები (სცენარები) წახალისების და 
მხარდამჭერი მექანიზმები; 


• ბიომასა - ბიომასის სამოქმედო გეგმა  
• ელექტროენერგია: 


o მზის და ქარის ენერგეტიკის ხელშემწყობი მექანიზმების 
ჩამოყალიბება  


o ჰიდროენერგეტიკა 
• განახლებადების წილი გათბობა, გაგრილებასა და ტრანსპორტში 


d. განახლებად ენერგიაში ინვესტიციის წახალისების ღონისძიებები 
8. ენერგოეფექტიანობის განვითარება, მიზნები და ღონისძიებები (5 გვერდი, ძირითადად 


ეყრდნობა NECP-ს - შემოკლებული, თავისი სტრუქტურით MoESD) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 ამ თავში განხილული იქნება ენერგოეფექტიანობის სამიზნე მაჩვენებელები და 
ღონისძიებები რომელიც მომავალი 10 წლის განმავლობაში ხელს შეუწყობს სუფთა და 
ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების განვითარებას ქვეყანაში. ეს ნაწილი დაეყრდნობა 
ეროვნული ენერგოეფექტიანობის სამოქმედო გეგმას (NEEAP) და ეროვნული 
ენერგეტიკული და კლიმატის ინტეგრირებულ გეგმას (NECP), რომელთა შემუშავების 
პროცესში ალტერნატივები დეტალურად იქნება შესწავლილი. ცალკეული 
მსხვილმასშტაბიანი პროექტის შემთხვევაში კი მოხდება წინასწარი ტექნიკურ-
ეკონომიკური შესწავლა და გზშ. 


a. სამიზნე მაჩვენებლები 
b. საკანონმდებლო ბაზა და ხელშემწყობი მექანიზმები  
c. ენერგოეფექტიანობის განვითარების ტრაექტორიები (სცენარები შუალედური 


მაჩვენებლებით) 
d. ენერგეტიკული საქმიანობის, აგრეთვე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის 


მოხმარების ეფექტიანობის გაზრდის ღონისძიებები; (ი) 
e. ზომები, მათ შორის, მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის მხარდამჭერი 


მექანიზმები, რომლებიც ელექტროენერგიისა და სითბოს კომბინირებული 
წარმოების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად; (თ) 


• ჰორიზონტალური 
• ენერგეტიკული სექტორი, მათ შორის კოგენერაცია 
• შენობების სექტორი 
• ეკონომიკის სექტორები და შინამეურნეობები 
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9. ენერგობაზრის განვითარება და რეგიონული თანამშრომლობა, მიზნები და 
ღონისძიებები (5-6 გვერდი, ძირითადად ეყრდნობა NECP-ს, 10 წლიან GSE გეგმებს და 
სემეკის რეგულაციებს; 


 ბაზრების ფიზიკური ინტეგრაცია შორი პერსპექტივაა და ნაწილობრივ რეგიონული 
თანამშრომლობით უნდა ჩანაცვლდეს) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 ეს თავი ძირითადად დაეყრდნობა NECP-ის დოკუმენტს, რომლის შემუშავების 
პროცესში განხილული იქნება ტრანსსასაზღვრო და რეგიონული თანამშრომლობის 
გაძლიერების ალტერნატივები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც შემდგომში 
გაივლიან გზშ-ს ინდივიდუალურად და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების 
დოკუმენტის მომზადების პროცესში განხილული იქნება გარემოსდაცვითი, სოციალური 
და ეკონომიკური თვალსაზრისით რეალისტური და განხორციელებადი ალტერნატივები, 
მათი ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება. ამ თავში განხილული იქნება ასევე სატარიფო 
პოლიტიკა და ენერგიის სუბსიდირების შესაძლებლობები, რომლებსაც დადებითი ეფექტი 
ექნება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხარდაჭერის და ადამიანთა 
ჯანმრთელობის გაუმჯობესების კუთხით. 


a. ტრანსსასაზღვრო და რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება 
i. რეგიონული თანამშრომლობა ელექტროენერგეტიკაში (საბაზრო 


ურთიერთობების დამკვიდრება) (MoESD, GSE) 
ii. რეგიონული თანამშრომლობა ბუნებრივ გაზში (საბაზრო ურთიერთობების 


დამკვიდრება) (MoESD, GOGC) 
iii. საერთაშორისო მნიშვნელობის სატრანზიტო პროექტების ხელშეწყობა 


• ენერგეტიკული დიპლომატია 
• დაფინანსების მექანიზმების მოძიება 
• გამჭვირვალობა საინვესტიციო მიმზიდველობა და სხვა. 


b. ბაზრის განვითარება  (სემეკი და მისი რეგულაციები ძირითადად) 
i. ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის ბაზრის ორგანიზება არსებული 


კანონმდებლობის ძირითადი პრინციპების რეზიუმე 
ii. ენერგეტიკულ საქმიანობაში კონკურენციის, გამჭვირვალობის, 


არადისკრიმინაციულობისა და სამართლებრივი სიცხადის ხელშემწყობი 
ზომები; (ნ) 


iii. ენერგეტიკული სექტორის მონაწილეების, უფლებებისა და ინტერესების 
დაცვის ღონისძიებები; (ლ) 


c. სატარიფო პოლიტიკა და ენერგიის სუბსიდირება (MoESD, GNERC, GOGC) 
d. ენერგეტიკულ სისტემაში ინვესტიციების წახალისებისა და მოზიდვის 


ღონისძიებები (MoESD, GNERC, GOGC) 
i. საკანონმდებლო ბაზა მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 


(132.2.ბ) 
• მდგომარეობა, ამოცანები და მიღწევის პერიოდები 


ii. ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების წესები 
(132.2.დ) 


• ზოგადი პრინციპები, არსებული მდგომარეობა, ამოცანები და 
მიღწევის პერიოდები, საოპერაციო უსაფრთხოება (მმ - 135,) 


iii. ქსელის კოდექსი, ბაზრის წესები, მიწოდება-მოხმარების წესები და სემეკის 
სხვა რეგულაციები 
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10. ენერგეტიკის სექტორის ტექნოლოგიური და ინოვაციური განვითარება, კვლევების და 
კონკურენტუნარიანობის ხელშეწყობა მიზნები და ღონისძიებები8 (5 - გვერდი, 
ძირითადად ეყრდნობა NECP-ს. MoESD სექტორულ კომპანიებთან, კვლევით 
ინსტიტუტებთან, და ანალიტიკურ ცენტრებთან კონსულტაციის საფუძველზე ადგენს 
კვლევების და ინოვაციების განვითარების პრიორიტეტებს, რომელსაც შემდგომში 
ლობირებს განათლების სამინისტროსთან, რომ შემდგომში გაითვალისწინოს კვლევების 
და ინოვაციების ეროვნულ სტრატეგიაში) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 ეს თავი ძირითადად დაეყრდნობა NECP-ის დოკუმენტს, რომლის შემუშავების 
პროცესში განხილული იქნება ენერგეტიკაში ტექნოლოგიური და ინოვაციური 
განვითარების შესაძლებლობები, კვლევებისთვის საჭირო საბიუჯეტო სახსრები. 
ინოვაციური განვითარების ერთ-ერთი მიზანი სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე 
უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება და სუფთა ტექნოლოგიების განვითარება არის. 


a. არსებული მდგომარეობა და სამიზნე მაჩვენებლები ინოვაციების და ახალი 
ტექნოლოგიების ხელშეწყობის თვალსაზრისით  


b. ენერგეტიკის სფეროში სამეცნიერო კვლევისა და განათლების ხელშემწყობი 
ღონისძიებები, მათ შორის, სახელმწიფო სუბსიდირება და კერძო ინვესტიციების 
მოზიდვა; (ო) 


c. ინოვაციური ტექნოლოგიური განვითარების და კონკურენტუნარიანობის 
ხელშეწყობის ღონისძიებები 


d. ენერგეტიკული კვლევების სექტორთან კავშირების გაძლიერება (პოლიტიკის 
კვლევები, რესურსების კვლევები, ტექნოლოგიების და სხვა.) 


e. ენერგეტიკული განათლების, პროფესიული მომზადება-გადამზადების 
ხელშეწყობა 


11. ენერგეტიკა და სოციალური დაცვა (3 გვერდი MoESD, GNERC) 


სკოპინგისთვის საყურადღებო ინფორმაცია:  
 აღნიშნული თავი ნაწილობრივ დაეყრდნობა NECP-ის დოკუმენტს და 
ჰარმონიზებული იქნება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკასთან. 
აქ განხილული იქნება ღონისძიებები და ხელშეწყობის მექანიზმები, რომლებიც ხელს 
შეუწყობს ენერგეტიკული სიღარიბის დაძლევას, მოწყვლადი მოსახლეობის მხარდაჭერას, 
რასაც საბოლოოდ დადებითი ზემოქმედება ექნება ადამიანთა ჯანმრთელობაზე.  


a. ენერგეტიკული სიღარიბის მაჩვენებლები, მიზნები და ღონისძიებები 
b. მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის ფიზიკურ და 


ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, ენერგეტიკული სიღარიბის ეტაპობრივ დაძლევა; 
(გ) 


• მოწყვლადი მომხმარებლების დახმარება 
c. ძირითადი პრიორიტეტები, დახმარების პრინციპები და მექანიზმები  
d. დახმარების მოცულობები და შემდგომი განვითარება (მაგალითად კლიმატური 


ზონების და მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ა.შ.) 
 
 


 
8 კვლევების და ინოვაციების ძირითადი დებულებები და მიმართულებები იხ. დანართში 2 
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დანართი 1. ენერგეტიკის და კლიმატის ინტეგრირებული 
გეგმა (NECP) 
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დანართი 2. დამხმარე ინფორმაცია 
A.1 დაკავშირებული დოკუმენტების ჩამონათვალი 


საერთაშორისო შეთანხმებები 
 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, 
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის 


1. ოქმი “ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს 
შეერთების შესახებ” 


2. პარიზის შეთანხმება 


კანონმდებლობა 


1. საქართველოს კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ 
2. საქართველოს კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ 
3. საქართველოს კანონი შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ 
4. საქართველოს კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების 


წახალისების შესახებ 
5. საქართველოს კანონი ენერგოეტიკეტირების შესახებ 
6. სემეკის დადგენილება ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ 
7. სემეკის დადგენილება „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების 


წესების“ დამტკიცების შესახებ 
8. სემეკის დადგენილება „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ 


დამტკიცების შესახებ 
9. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №246 „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის 


კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ 
10. საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 
11. საქართველოს კანონი გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი 
12. საქართველოს კანონი საქართველოს ტყის კოდექსი 


სტრატეგიული დოკუმენტები 
1. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია (ეს მოძველებულია, განახლების 


პროცესში უნდა იყოს ეკონომიკის სამინისტრო ჩართული) 
2. ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა / National Energy and 


Climate Plan (NECP) 
3. დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგია / Low Emission Development Strategy (LEDS) 


შემუშავების პროცესშია 
4. კლიმატის სამოქმედო გეგმა / Climate Action Plan (CAP), შემუშავდა, ოფიციალურად ჯერ 


არ გამოქვეყნებულა. 
5. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი / Nationally Determined Contribution (NDC) 
6. საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია 2020-2030, (2019 წელს მიიღო MOESD) 
7. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 2020-2030 
8. ბუნებრივი გაზის სექტორის განვითარების სტრატეგია (მომავლაში შემუშავდება) 
9. საქართველოს ბუნებრივი გაზის სატრანსპორტო ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 


2019-2028 
10. გაზის და ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის განვითარების 5 წლიანი გეგმები 


(შემუშავების პროცესშია) 



https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959

http://energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Energetikuli%20Gaertianebis%20Damfudznebel%20Khelshekrulebastansakartvelos%20Sheertebis%20Shesakheb%20Okmi%201454%20geo.pdf

http://energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Energetikuli%20Gaertianebis%20Damfudznebel%20Khelshekrulebastansakartvelos%20Sheertebis%20Shesakheb%20Okmi%201454%20geo.pdf

http://energy.gov.ge/projects/pdf/pages/Energetikuli%20Gaertianebis%20Damfudznebel%20Khelshekrulebastansakartvelos%20Sheertebis%20Shesakheb%20Okmi%201454%20geo.pdf

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/3702467/0/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747785?publication=3

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4873938?publication=0

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4873932?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737753?publication=1

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737753?publication=1

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737753?publication=1

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4745123?publication=0

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4966631?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/79540?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/79540?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/79540?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84724?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84724?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/84724?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4852064?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33340?publication=29

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3691981?publication=5#DOCUMENT:1;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4874066?publication=0

https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/NationalSecurityConcept.aspx

http://www.gse.com.ge/sw/static/file/TYNDP_GE-2020-2030_GEO.pdf

http://www.gse.com.ge/sw/static/file/TYNDP_GE-2020-2030_GEO.pdf
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11. პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის 
დამტკიცების შესახებ 


12. ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2019-2020 (დაგეგმილია ახალი გეგმის  
შემუშავება) 


13. განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2019-2020 (დაგეგმილია ახალი 
გეგმის შემუშავება) 


A.2 ენერგეტიკული გაერთიანების ქვეყნებისგან განმასხვავებელი 
სპეციფიკა 


 ენერგეტიკული პოლიტიკის დოკუმენტის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება გადმოტანილი 
და შემოკლებული NECP-დან, რაც არის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან და ევროკავშირთან 
ანგარიშგების და დაგეგმვის დოკუმენტი. ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან განხილვისას საჭირო 
იქნება ქვეყნის გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული მდგომარებიდან გამომდინარე სპეციფიური 
გარემოებების განმარტება, რაც აისახება ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე. კერძოდ: 
 ენერგეტიკული უსაფრთხოება. საქართველოს უფრო მწვავედ უდგას ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების, პრობლემა. შესაბამისად მეტი ძალისხმევა ესაჭიროება საკუთარი რესურსების 
განვითარებას, ენერგოეფექტიანობას, სისტემის მედეგობას და რეზერვებს, გადართვის 
შესაძლებლობებს, ვიდრე ეს სჭირდება ერთიან ბაზარში გაერთიანებულ ევროკავშირის და 
ენერგეტიკული გაერთიანების წევრ ქვეყნებს.  
 ტრანსსასაზღვრო კავშირები. საქართველოს არა აქვს პირდაპირი ენერგეტიკული კავშირი 
ენერგეტიკული გაერთიანების სხვა ქვეყნებთან სადაც მუშაობს ერთიანი ბაზარი და 
ურთიერთდახმარების მექანიზმები. რეგიონში არ არის ჩამოყალიბებული ერთიანი წესები და არ 
აერთიანებს ერთიანი ჩარჩო ხელშეკრულებები რომელიც ერთობლივ ქმედებას განაპირობებს. 
ამიტომ ენერგეტიკული გაერთიანების დოკუმენტების ზოგიერთი ნაწილი მხოლოდ ნაწილობრივ 
შეესაბამება საქართველოს სიტუაციას და ასეთია მაგალითად ბაზრის ინტეგრაციის ნაწილის 
მოთხოვნები აქ საქართველო დამოუკიდებლად ვერ დაგეგმავს და შესაძლოა არც ქონდეს 
შესაბამისი მოტივაცია ტრანსსასაზღვრო პროექტებისა. მითუმეტეს, როდესაც რეგიონის ქვეყნებს 
საქართველოს ჩათვლით მოუგვარებელი კონფლიქტების და ტერიტორიული მთლიანობის 
პრობლემები უდგას. 
 თბოქსელები და კოგენერაციის ხელშეწყობა - საქართველოში არ არის შენარჩუნებული 
თბური ენერგიის გამოყენება ცენტრალური გათბობის სისტემები. ამიტომ კოგენერაციის 
შესაძლებლობები შეზღუდულია ინდუსტრიული და კომერციული მომხმარებლების არეალით. 
საქართველო ხელს უწყობს ამ ქვესექტორში მოწინავე ტექნოლოგიური გადაწყვეტების 
გამოყენებას და უფრო დეტალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზს. 
 ენერგეტიკული დაგეგმვის სისტემა ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ამიტომ 
გართულებულია სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტების ერთმანეთთან შეთანხმება. ასევე 
ჩამოუყალიბებელი ანალიტიკური შესაძლებლობების და კვლევითი უზრუნველყოფის 
ნაკლებობის გამო პირველი ენერგეტიკული პოლიტიკაში აუცილებელია მეტი ყურადღება 
დაეთმოს არსებული მდგომარეობის ანალიზს და გააზრებას. 


A.3 წინა პერიოდის გამოცდილების ანალიზი 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის დაგეგმვისას აუცილებელია წინა პერიოდის გამცდილების 
ანალიზი, დასკვნების გამოტანა და გათვალისწინება, რაც პოლიტიკის განვითარების და დახვეწის 
აუცილებელი პირობაა. ქვემოთ ჩამოთვლილი გარემოებები განხილულ იქნა ექსპერტების და 



https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747283?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747283?publication=0

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4747283?publication=0

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/2019_2020_clis_energoefeqturobis_samoqmedo_gegma.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/ganakhlebadi_energiis_erovnuli_samoqmedo_gegma_2020.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/ganakhlebadi_energiis_erovnuli_samoqmedo_gegma_2020.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/ganakhlebadi_energiis_erovnuli_samoqmedo_gegma_2020.pdf

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/energy/samoqmedo_gegma/ganakhlebadi_energiis_erovnuli_samoqmedo_gegma_2020.pdf
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სპეციალისტების ფართო წრესთან. ის უნდა შევიდეს დასამტკიცებლად შეტანილი პოლიტიკის 
დოკუმენტის განმარტებით ბარათში და გახდეს მსჯელობის საგანი. 


- გარე (თურქეთის) ბაზრებზე დამყარებული იმედები და მოლოდინებმა არ გამართლდა. 
დაუბალანსებელი არადივერსიფიცირებული დამოკიდებულება როგორც გარე ბაზრებზე 
ასევე იმპორტზე საფრთხეებს შეიცავს და მოითხოვს დივერსიფიცირებას და რისკების 
მართვას.  


- ჰიდრორესურსების მაქსიმალური განვითარება როგორც პოლიტიკის მთავარი 
მიმართულება არ იყო დაბალანსებული, მოსახლეობის და არასამთავრობოების მხრიდან 
უკურეაქცია გამოიწვია, ვერ მოიზიდა სტრატეგიული ინვესტორების საკმარისი 
რაოდენობა და ხარისხი.  


- პროექტირების, გარემოსდაცვითი შეფასების, მშენებლობის და ოპერირების დაბალი 
ხარისხი, უსაფრთხოების სტანდარტების არქონა უარყოფითად აისახება 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ბახვი ჰესის, მესტიაჭალა 1-ის, ლარსი ჰესის და 
შუახევჰესის მაგალითები აჩვენებს, რომ გენერაციის ობიექტების დაპროექტების, 
გარემოსდაცვითი შეფასების და მშენებლობის ხარისხი არ არის სისტემურად 
უზრუნველყოფილი და მოითხოვს სახელმწიფოებრივ ყურადღებას. საჭიროა 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ხარისხის, გარემოს დაცვის, უსაფრთხოების 
სტანდარტების ჩამოყალიბება და დაცვა, შესაბამისი ინსტიტუციების და მეორადი 
კანონმდებლობის ჩამოყალიბება. 


- საჭიროა მეტი ყურადღების დაეთმოს მაღალი რეპუტაციის და გამოცდილების 
სტრატეგიული ინვესტორების მოზიდვას იმისთვის, რომ განვითარდეს 
ინფრასტრუქტურა, ამაღლდეს პროექტების ხარისხი და დაინერგოს ახალი 
ტექნოლოგიები.  


- ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი აქცენტი მიწოდების გაზრდასა და დაბალი 
ტარიფების შენარჩუნებაზე არაოპტიმალური შედეგები აქვს. საჭიროა მიწოდების და 
მოხმარების მხარის ღონისძიებების დაბალანსება ჯანსაღი ფასწარმოქმნის მექანიზმების 
დახმარებით, რაც ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგიის პოტენციალის 
ამოქმედების, ენერგიის რეალური ღირებულების და მიწოდების რისკების ოპტიმიზაციის 
წინაპირობაა.  


- დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და კომუნიკაცია უმნიშვნელოვანესია 
ენერგეტიკული პოლიტიკის განხორციელების ყველა ეტაპზე. მოსახლეობასთან და 
არასამთავრობო სექტორთან, ისევე როგორც სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
აუცილებელია დამაჯერებელი გზავნილების მიტანა მათი ნდობის და თანამონაწილეობის 
მოსაპოვებლად. 


- სტრატეგიული და ტაქტიკური გადაწყვეტილებების მიღება მოითხოვს სათანადო 
ინფორმაციულ და ანალიტიკურ უზრუნველყოფას, გრძელვადიანი დაგეგმვის და 
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენებას. ამის გარეშე გარდაუვალია არაოპტიმალური 
განვითარება და შესაძლებლობების დაკარგვა, რაც ენერგეტიკაში მსხვილ თანხებთან და 
სახელმწიფოებრიობის საფრთხეებთან არის დაკავშირებული.  


- ენერგეტიკული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებაა ის, რომ არ ხდება წარსული 
გამოცდილების ანალიზი, სამომავლოდ დასკვნების და გაკვეთილების გამოტანა. არ 
არსებობს ამისთვის პროცედურა და პრაქტიკა.  


- ენერგეტიკული სექტორის მიმდინარე და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება არ 
ხდება სათანადო და საკმარისი ინფორმაციის ანალიზის და კვლევების საფუძველზე.  არ 
არსებობს გადაწყვეტილებათა საექსპერტო, კვლევითი და პროფესიული უზრუნველყოფის 
გამართული სისტემა და პროცედურები.  
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- სამინისტროს ენერგეტიკული დეპარტამენტის პოლიტიკური სტატუსი, საკადრო 
რესურსები და ანალიტიკური შესაძლებლობები არ არის საკმარისი როგორც რეფორმების 
ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი ამოცანების დროული და 
ეფექტური გადაჭრისათვის. საჭიროა მისი გაძლიერება და უფრო მჭიდრო დაკავშირება 
ანალიტიკურ და კვლევით ორგანიზაციებთან. კვლევები აჩვენებს რომ ამით შესაძლებელია 
მომავალი ათ წელიწადში რამდენიმე მილიარდიანი სარგებლის მიღება.  


- საჭიროა ჰიდრორესურსების ერთიანი (აუზური) მართვის, ალტერნატიული გამოყენების 
გათვალისწინება და ოპტიმალური ათვისების  პრინციპების დანერგვა. 


- კომუნიკაციის გაუმჯობესება - ადგილობრივ მოსახლეობასთან, გარემოს დაცვით 
ორგანიზაციებთან და სექტორის ყველა დაინტერესებულ პირთან.  


- დაგეგმვა და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზები სხვადასხვა ტიპის 
ენერგორესურსების განვითარებისთვის. 


- კვლევები - აუცილებელია კვლევები პოლიტიკის რეალისტური და პრაქტიკული 
პრიორიტეტების ჩამოსაყალიბებლად. მაგალითად ჰიდროპოტენციალის ათვისების 
შესაძლებლობა რეგიონული ჰაბი, საათობრივი ვაჭრობა თუ სხვა. 


- ენერგეტიკული უსაფრთხოების და რეგიონული ენერგეტიკული პოლიტიკის 
გამოწვევების გადაწყვეტა შესაბამის სტრატეგიას მოითხოვს. მათ შორის აფხაზეთის და 
ენგურჰესის პრობლემა, მეზობელი ქვეყნების სახელმწიფო კომპანიებზე (სოკარზე) 
მონოპოლიური დამოკიდებულება და მათი შიგა ბაზარში დომინირება. ენერგიის 
იმპორტის და ტრანზიტის მოლაპარაკებებში გამჭვირვალობა და პოზიციების გაძლიერება, 
მათი სტრატეგიული მომზადება; სტრატეგიული საერთაშორისო თანამშრომლობის და 
პროექტების გაძლიერება პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება და ა.შ. 


- ბიომასა საქართველოს მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული რესურსია. თუმცა, მერქნული 
რესურსი შეშის სახით, უყაირათოდ, ბუნების და ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებით 
გამოიყენება. 


- დახვეწას საჭიროებს ჰიდროსადგურების მშენებლობის საჯარო-კერძო პარტნიორობის 
ფორმები და მეთოდები. გასათვალისწინებელია პროექტების ხარისხის და უსაფრთხოების 
ამაღლების ღონისძიებები.  


- გადასახედია ენერგეტიკის მართვის მიდგომები - დასანერგია მეტი გამჭვირვალობა და 
მონიტორინგის მექანიზმები. ჩამოსაყალიბებელია ენერგეტიკის წარმატების ძირითადი 
ინდიკატორები (KPI) რომლის მონიტორინგის საფუძველზეც გაკეთდება პოლიტიკის 
შესრულების შეფასება. 


A.4 სამეცნიერო კვლევების და ინოვაციის განვითარება ენერგეტიკულ 
სექტორში 


 მეცნიერებასა და ინოვაციებს აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა ქვეყნის მდგრადი 
განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. საქართველოს კანონი "მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა 
და მათი განვითარების შესახებ" მეცნიერების და კვლევების განვითარებას ქვეყნის სოციალურ-
ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილად მიიჩნევს. ამავე კანონის მიხედვით, მეცნიერების მართვის 
სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი მიზანია "საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების პროგნოზებიდან გამომდინარე, მეცნიერების გარკვეული დარგების 
პრიორიტეტების დადგენა". საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ 
სამინისტროს წარედგინა მეცნიერების განვითარების ხედვა და 87 პრიორიტეტული სფერო, რაც 
სამინისტროს მიერ არ იქნა მიღებული. შესაბამისად, საქართველოში მეცნიერების მართვა და 
დაფინანსება ხორციელდება კონკრეტული სპეციალიზაციისა და არსებული სამეცნიერო 
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სკოლების მდგომარეობის გაუთვალისწინებლად. არ არსებობს ენერგეტიკისა და კლიმატის 
ცვლილების მიმართულების კვლევების დაფინანსების მიზანმიმართული მექანიზმი, რომლიც 
მეშვეობით მთავრობა შეძლებდა ამ სფეროში სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებას. 
პოლიტიკის მიმართულებების განსაზღვრა და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება 
ხორციელდება პარლამენტის და მთავრობის მიერ. ამ პროცესში მთავრობას კონსულტაციას უწევს 
როგორც აკადემიური წრეები, ისე შესაბამისი სამთავრობო და ბიზნესის წარმომადგენლებისაგან 
დაკომპლექტებული სამეცნიერო კვლევითი კომიტეტები. პოლიტიკის მომზადება და 
განხორციელება ხდება სამინისტროების მიერ: საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს კვლევების და მეცნიერების განვითარების 
პოლიტიკას, ხოლო ინოვაციების განვითარების პოლიტიკის აღსრულებაზე პასუხისმგებელია 
ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 
 ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, როგორც ენერგეტიკის დარგში 
პოლიტიკის დაგეგმვის მთავარი ორგანო, არსებული კომპეტენციის ფარგლებში ითანამშრომლებს 
შესაბამის ორგანოებთან ენერგეტიკის დარგის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად 
განსაზღვრის კუთხით და ასევე - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროსთან და მის სტრუქტურაში შემავალ შოთა რუსთაველის ეროვნულ 
სამეცნიერო ფონდთან არსებული მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების (STI) 
პოლიტიკის ფარგლებში ენერგეტიკის მიმართულების კვლევების მხარდაჭერის და განვითარების 
მიზნით. 
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ, 
როგორც მეცნიერების და კვლევების მიმართულებით მთავარი პოლიტიკის დაგეგმვის ორგანომ, 
შეიმუშავა განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021. სტრატეგიის ერთ-ერთ 
მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში "მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის 
მოდერნიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია ახალი ცოდნის შექმნისათვის და ქვეყნის მდგრადი 
განვითარების ხელშეწყობისთვის". ამ მიზნის მისაღწევად ქვეყანაში იგეგმება მეცნიერების, 
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების (STI) ეკო-სისტემის განვითარება, STI როლის სტატუსისა და 
ღირებულების გაძლიერება და STI სისტემის ინტერნაციონალიზაცია და დაფინანსების 
რესურსების დივერსიფიცირება. 
 ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, მის სტრუქტურაში შემავალ 
ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების სააგენტოსთან ერთად შეიმუშავებს მდგრადი 
ენერგეტიკის დარგში ინოვაციების მხარდაჭერის გეგმას და ცალკეულ პროგრამას. 
ენერგეტიკის დარგში STI ეფექტური განვითარებისთვის და ცვალებად გარემოსთან ადაპტაციის 
გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია არსებული პროგრამების და დაფინანსების მოცულობების 
მონიტორინგი და შეფასება. 


საჭირო კვლევები 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის ხარისხის ამაღლება და საფუძვლიანი სტრატეგიების და 
სამოქმედო გეგმების შემუშავება ისევე როგორც სექტორის წარმატებული საქმიანობა მოითხოვს 
სამეცნიერო, მეთოდურ და ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. მათ შორის საჭიროა განვითარდეს 
გამოყენებითი კვლევები შემდეგი მიმართულებებით.  


- წყლის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების პრინციპები - ჰიდროლოგიის კვლევები და 
პროგნოზები, თოვლის საფარის კვლევები და პროგნოზები, ინტეგრირებული მართვის 
მოდელირება, ირიგაციის, სასმელი წყლის და ენერგეტიკული გამოყენების 
გათვალისწინებით; მდინარეების ოპტიმალური ათვისების სქემების მომზადება 


- ელექტროენერგიის ექსპორტი უნდა განხორციელდეს თუ იმ ელექტროენერგიით 
პროდუქტი ვაწარმოოთ და მისი ექსპორტი მოვახდინოთ - შესაძლო სცენარები.  
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- აფხაზეთის და ენგურის საკითხების მოგვარების კვლევა. 
- მეზობელი ენერგოსისტემების კვლევები. 
- პოლიტიკური კვლევები და რისკების ანალიზი. 
- ენერგეტიკული ტექნოლოგიების განვითარების მონიტორინგი.  
- ენერგეტიკული პროგნოზების, მსოფლიო და რეგიონული ბაზრების მონიტორინგი 
- მათ შორის ნავთობის და გაზის მომავალი ფასები, ხელმისაწვდომობა, 


კონკურენტუნარიანობა. 
- ახალი დიდი ჰიდროტექნიკური კომპლექსების დაპროექტება. 
- კლიმატური ცვლილებები და მისი გავლენა ენერგეტიკული რესურსების წარმოებასა და 


მათ მოთხოვნაზე. 
- ცვალებადი განახლებადი ენერგიის წყაროების სისტემაში ინტეგრირების  
 ენერგიის დამაგროვებლების (მათ შორის ჰიდრომააკუმულირებელი ჰესების, წყალბადის, 


ბატარეების და ა.შ.) შესაძლებლობების კვლევა. 
- ქვეყნის სატრანზიტო შესაძლებლობების კვლევა; 
- სეისმოლოგიური და გეოლოგიური კვლევები და სხვა. 


A.5 ენერგეტიკული სტრატეგიების შემუშავება9 
ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების პროცესი და ხარისხის უზრუნველყოფა: 


ფორმალური მოთხოვნები 


 სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების პროცედურებს, მეთოდიკას და სტანდარტებს 
განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის #629 დადგენილებით 
მიღებული პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესი. 
აღნიშნული წესი სრულად მოიცავს სტრატეგიის შემუშავების პროცესის ორგანიზებას, 
დაინტერესებულ მხარეთა განსაზღვრასა და სხვა საკითხებს, ასევე აყალიბებს შინაარსობრივ თუ 
მეთოდურ კრიტერიუმებს. აღნიშნული წესი არ არის სავალდებულო პარლამენტის მიერ 
დასამტკიცებელი პოლიტიკის დოკუმენტებისათვის, თუმცა შეიძლება გამოიყენებოდეს როგორც 
სახელმძღვანელო სრულფასოვანი პროცესის ჩასატარებლად, რადგანაც შინაარსობრივი და 
ფორმალური პროცესების წარმართვისთვის საჭირო მითითებებს განსაზღვრავს.  


შინაარსობრივი კრიტერიუმები მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს: 
• შესაბამისობა ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტებთან (სამთავრობო 


პროგრამასთან; ეროვნული განვითარების სტრატეგიასთან; ევროკავშირთან გაფორმებულ 
ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებთან; სხვა საერთაშორისო 
ვალდებულებებთან); შესაბამის მსგავს ან მომიჯნავე სფეროში უკვე დამტკიცებულ 
სექტორული პოლიტიკის დოკუმენტებთან. დოკუმენტებს შორის გადაფარვების და 
დუბლირებების შემოწმება. 


• პოლიტიკის დოკუმენტში წარმოდგენილი მიმართულებების შესაბამისობა სფეროში 
არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო გამოცდილებასთან 
(რეკომენდირებული კრიტერიუმები).  


მეთოდოლოგიური კრიტერიუმები: 


• პოლიტიკის დოკუმენტების თითოეული ნაწილის ხარისხის სტანდარტებთან 
შესაბამისობა - იგულისხმება სტრატეგიული დოკუმენტის თითოეული ნაწილის 


 
9 ენერგეტიკის ეროვნული სტრატეგიის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება  (WEG/USAID – 2020) 
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შესაბამისობა პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების წესით განსაზღვრულ შესაბამის 
სტანდარტებსა და მოთხოვნებთან. 


ხარისხიანი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების პროცესი ბევრ სხვადასხვა ეტაპს მოიცავს, 
მათ შორის: 


• სიღრმისეული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სიტუაციის ანალიზი - ეს ეტაპი არის 
ანალიტიკური პროცესი, რაც საჭიროებს შესაბამისი ადამიანური რესურსის მობილიზებას. 
იდენტიფიცირებული პრობლემები უნდა გაანალიზდეს პრობლემის ხის აგების, PESTEL10 
ან SWOT11 ანალიზის მეშვეობით.  


• საჯარო კონსულტაციები - ჩართულობა რეკომენდებულია დოკუმენტის შემუშავების 
პროცესის თითოეულ ეტაპზე, მათ შორის განსაკუთრებით - სიტუაციის ანალიზის, 
პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგის და შეფასების პროცესებში. 
თუმცა, სავალდებულოა, რომ, სულ მცირე, შემუშავებული დოკუმენტის საბოლოო 
პროექტზე გაიმართოს საჯარო კონსულტაციები, ხოლო მისი შედეგები წარმოდგენილი 
იყოს პოლიტიკის დოკუმენტის შესავალ ნაწილში და ასევე მისი სრულყოფილი ანგარიში 
დანართის სახით. განხილვის პროცესი აღქმული უნდა იყოს, როგორც დაინტერესებულ 
მხარეებთან კომუნიკაციისა და მათი ინფორმირებულობის პრობლემის გადაწყვეტის გზა, 
რაც თავისთავად ფასეულობას წარმოადგენს და გააადვილებს შემდგომ საქმიანობას. 


• რეალისტური და პრაქტიკაში განხორციელებადი ამოცანების განსაზღვრა - აუცილებელია, 
რომ სწორედ ამ ეტაპზე გაიმართოს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან კონსულტაცია, 
რომელიც დაფუძნებული იქნება ასევე სიტუაციის ანალიზის ეტაპზე გამოვლენილ 
მიგნებებზე. 


• ლოგიკური ჯაჭვი და კავშირი ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს შორის და - მიზნები უნდა 
პასუხობდეს სიტუაციის ანალიზში წამოჭრილ პრობლემებს. ამოცანები უნდა პასუხობდეს 
სიტუაციის ანალიზში წამოჭრილ პრობლემებს ან პრობლემის გამომწვევ ფაქტორებს   


• შედეგებზე ორიენტირებულ მართვის პრინციპების უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია 
შესრულების ძირითადი ინდიკატორების (KPI) გასაზღვრა. ინდიკატორები უნდა იყოს 
შემუშავებული ე.წ. SMART12 პრინციპის საფუძველზე. სასურველია, SWOT ანალიზი 
გამოყენებით. 


ამასთან: 


- კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებასთან სასურველია არა მხოლოდ პოლიტიკურ და 
ზედამხედველობის დონეზე, არამედ - სპეციალისტების დონეზეც, ვინც მუშაობს 
დაბალემისიიანი განვითარების სტრატეგიას (LEDS),  კლიმატის სამოქმედო გეგმას (CAP) 
ქვეყნის ეროვნულად განსაზღვრული წვლილის (NDC), ათწლიანი განვითარების გეგმებსა და 
სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებზე. 


 სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისას სხვადასხვა უწყებებთან 
კოორდინაციის და თანამშრომლობის მატრიცა მოცემულია დანართში 2. 
  


 
10პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ტექნოლოგიური, გარემომოსდაცვითი და სამართლებრივი ფაქტორების ანალიზი 
11 ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ანალიზი 
12 SMART- სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, შესაბამისი, დროში განსაზღვრული 
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ნახ. 2 სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი ეტაპები სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების  
მონიტორინგის და შეფასების გზამკვლევის მიხედვით 


 
  


სამოქმედო გეგმა


სამოქმედო გეგმის შაბლონის შევსება (აქტივობების განსაზღვრა, 
პასუხისმგებელი უწყებები, პარტნიორი უწყებები, განხორციელების დრო და
ა.შ.)


აქტივობების ბიუჯეტის განსაზღვრა ბიუჯეტირების ინტრუმენტის
შესაბამისად


მონიტორინგი და შეფასება
საანგარიშო პერიოდების და საშუალებების განსაზღვრა (სტატუსის


ანგარიში, პროგრეს ანგარიში, წლიური ანგარიში).
დასაწყისში შექმნილი უწყებათაშორისი კომიტეტი შეიძლება ასევე იყოს


მაღალი დონის საკოორდინაციო საბჭოს ფუნქციების მატარებელი. საბჭოს
წარედგინება ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიში.  


შესაბამისობის შეფასება -თანმიმდევრულობა, ეფექტურობა, ეფექტურობა, 
მდგრადობა და გავლენა
• მიზანშეწონილია, შეფასება განხორციელდეს დამოუკიდებელი უწყების ან


ექსპერტის მიერ


განხორციელება
კოორდინაციის მექანიზმი
• უწყებათშორისი კომიტეტის და სამუშაო ჯგუფების შექმნა და სამდივნოს დანიშვნა. უწყებათშორისი კომიტეტი უნდა შეიქმნას დასაწყისში (სიტუაციის


ანალიზის ეტაპზე ან მის შემდეგ), მაღალი დონის პოლიტიკური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად. სამუშაო ჯგუფებს შექმნის უწყებათაშორისი კომიტეტი;
• თემატური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფები ჩაერთვებიან სტრატეგიის შემუშავების მთელ პროცესში და უზრუნველყოფს მთავრობის მიერ დოკუმენტის


საბოლოო მოწონებას


ლოგიკური ჩარჩო


სექტორის პრიორიტეტების შესაბამისი ხედვის
შემუშავება


სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა
• SMART ინდიკატორების შემუშავება
• ინდიკატორებისათვის რაოდენობრივი და


თვისებრივი სამიზნე მაჩვენებლების განსაზღვრა
• გადამოწმების წყაროების იდენტიფიკაცია


მიზნების დასახვა


• მიზნები დაკავშირებული უნდა იყოს
პრობლემებთან


• შედეგების SMART ინდიკატორების შემუშავება


არსებული სიტუაციის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული ანალიზი
საბაზისო კვლევა


• სამაგიდე კვლევა, რელევანტური სტრატეგიული დოკუმენტების ანალიზი
• ენერგეტიკის შესახებ კანონის დებულებებთან კავშირი
• მონაცემების ანალიზი პრობლემის ხის, PESTLE ან SWOT ანალიზის


მეთოდების გამოყენებით


დაინტერესებული მხარეების ანალიზი
• დაინტერესებული მხარეების მეპინგი
• დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები
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A.6 ენერგეტიკული დაგეგმვის სამუშაო პროცესი 
 ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა სქემატურად აღწერს განვითარების სცენარების და 
ძირითადი დაშვებების ჩამოყალიბების და ანალიზის სამუშაო პროცესების თანმიმდევრობას და 
ჩართული მხარეების ურთიერთქმედებას. ეს პროცესი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავების 
ღერძს წარმოადგენს. 


ნახ. 3 პოლიტიკის ფარგლებში სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების ეტაპები 


 
 ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებისთვის დაგეგმვის პროცესი მოიცავს მონაცემთა 
მოგროვების და ინტერპრეტაციის, ძირითადი მაჩვენებლების განსაზღვრის და ანალიზის, გარე 
შეზღუდვების პირობებში ღონისძიებების ოპტიმიზაციის, სცენარების შემუშავების, მათი 
ანალიზის და მათ საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღების ეტაპებს. ეს იტერაციული პროცესია, 
რომელსაც ესაჭიროება სხვადასხვა რგოლის მჭიდრო თანამშრომლობა, ანალიტიკური 
ინსტრუმენტები (მათ შორის ოპტიმიზაციის პროგრამები) და ანგარიშგების და შეჯერების 
შეთანხმებული პროცედურები. ამ პროცესის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია პირველადი ანალიზით 
საკვანძო მაჩვენებლების (KPI) ჩამოყალიბება, რომელიც შემდეგომ სტრატეგიის განხორციელების 
მონიტორინგისთვის უნდა იყოს გამოყენებული. 
 ამ ჯაჭვის ყველა ეტაპზე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფუნქციების სწორ განაწილებას 
თანამშრომლობას, და იტერაციული დაზუსტების პროცესს. ანალიტიკოსები ამზადებენ 
გადაწყვეტილებების ვარიანტებს მათი ხარჯ-სარგებლიანობისა და რისკის შეფასებით, ხოლო 
საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებენ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირები. 
 უნივერსიტეტებსა და კვლევითი ორგანიზაციებს, თავიანთი პროგრამებით, კვლევებით, 
მონაცემთა დამუშავების შესაძლებლობებითა და ანალიტიკური უნარებით,  შეუძლიათ, ფასეული 
წვლილი შეიტანონ ენერგეტიკული სტრატეგიის დამუშავებისა და გაუმჯობესებაში. სასურველია 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ მიმართულების განვითარება რათა მიღწეულ იქნას პროცესის 
უწყვეტობა და განგრძობადობა. 
 


სტატისტიკოსები 
სექტორის 


საწარმოები 


პოლიტიკის 
ანალიტიკოსები, 


ექსპერტები 


უფლებამოსილი 
ოფიციალური 


პირები 


მოდელისტი, 
დაგეგმვის 


სექტორული 
ექსპერტი 


ანალიტიკოსები, 
ექსპერტები 


სექტორის 
სპეციალისტები 
ანალიტიკოსები 


კვლევები და 
რისკის 


ანალიზები 


პოლიტიკის 
პრიორიტეტები 


ვალდებულებები  


დაგეგმვის 
მოდელების 


ერთობლიობა  


მონაცემთა მოგროვება და
მომზადება


წინასწარი
ანალიზები


სექტორულ დონეზე
KPI


მოდელირება
სცენარების
დამუშავება


და ანალიზი


გადაწყვეტილებათა
ალტერნატივები


სტრატეგიები და
სამოქმედო გეგმები


განხილვა და
დამტკიცება
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