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წინასიტყვაობა 

საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს დამოუკიდებლობის პერიოდში ძირითადად 

უწევდა  მიმდინარე ენერგეტიკული პრობლემებთან გამკლავება. გრძელვადიანი 

პერსპექტივების გათვალისწინება ხერხდებოდა მხოლოდ უკიდურესად მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების მიღების დროს და ისიც არა ყოველთვის. ამ პერიოდის განმავლობაში 

დაგროვდა განვითარების ბევრი სისტემური პრობლემა, რომელიც სექტორის შემდგომ 

წინსვლას ხელს უშლის და შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ქვეყნის უსაფრთხოებას და 

დამუკიდებელი დასავლური განვითარების პერსპექტივებს. იმისათვის, რომ მოხდეს 

არსებული პრობლემების მიზანმიმართული აღმოფხვრა და შემდგომი წინსვლა-

განვითარება აუცილებელია რეალისტური და საფუძვლიანი ენერგეტიკული სტრატეგიის 

შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს არსებულ მდგომარეობას დასახავს მიღწევად 

მიზნებს და საფუძველს შეუქმნის მათ განხორციელებას დაგეგმილი ღონისძიებების და 

შესაბამისი რესურსების მითითებით.  

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია მკითხველს მიაწოდოს ინფორმაცია ენერგეტიკული 

სტრატეგიების რაობის და მათი შემუშავების მსოფლიო გამოცდილების შესახებ, რათა 

მაგალითების ჩვენებით, ხელი შეუწყოს საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტის 

ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებას, მისი განხორციელების და კონტროლის 

მექანიზმების შექმნას. 

დოკუმენტში ქვეყნების მისათითებლად გამოყენებულია შემდეგი აბრევიატურები: 

1 სომხეთი AM  11 სერბეთი CS 

2 ავსტრია AT  12 თურქეთი TR 

3 აზერბაიჯანი AZ  13 უკრაინა UA 

4 ბელორუსი BY  14 დიდი ბრიტანეთი UK 

5 ხორვატია HR  15 აშშ US 

6 გერმანია DE  16 კანადა CA 

7 უნგრეთი HU  17 ნორვეგია NO 

8 მაკედონია MK  18. ჩინეთი CN 

9 რუსეთი RU  19. ევროკავშირი EU 

10  დანია DK     

 

ამ ქვეყნების ენერგეტიკული სტრატეგიები თან ერთვის წინამდებარე დოკუმენტს.  
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ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავება 

საქართველოს კანონით ენერგეტიკის და ბუნებრივი გაზის შესახებ1 ენერგეტიკის და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ევალება ენერგეტიკის დარგში განვითარების 

მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგიისა და პრიორიტეტების, აგრეთვე მათზე 

დაფუძნებული ენერგეტიკული სექტორის პროგრამების  შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია. აღნიშნული სამუშაო დღემდე არ განხორციელებულა და 

აქტიურად განიხილება როგორც სამინისტროს მიერ ასევე მის გარეთ; 

დამოუკიდებელ საქართველოში ფაქტობრივად პირველად უნდა შეიქმნას სრულფასოვანი 

ენერგეტიკული სტრატეგია, რისი წინა გამოცდილებაც არ არსებობს. ამიტომ 

მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ ჩაგვეტარებინა ამ სფეროში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 

გამოცდილების ანალიზი და საქართველოს პირობებისთვის საყურადღებო საკითხების 

გამოყოფა. გვაინტერესებდა სტრატეგიების როგორც ფორმალური მხარე (დოკუმენტის 

მოცულობა, პერიოდულობა, შემუშავების, დამტკიცების და გახორციელების 

პასუხისმგებელი მხარეები, მონიტორინგი და სხვ.), ასევე მათი შინაარსი (მიზნები, 

სექტორები, ღონისძიებები, განხორციელების ინსტრუმენტები და ა.შ.).   

ქვემოთ მოყვანილია მხოლოდ ნაწილი პასუხებისა ამ კითხვებზე, რაც ვიმედოვნებთ მაინც 

საკმარის წარმოდგენას ქმნის იმაზე, თუ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ 

სხვადასხვა ქვეყნები თავიანთი ენერგეტიკული სტრატეგიების შემუშავებას.   

 

რა მიმართებაა ენერგეტიკულ სტრატეგიასა და ენერგეტიკულ პოლიტიკას შორის? 

ენერგეტიკული პოლიტიკა ქვენების ზოგადი პოლიტიკური სისტემის განუყოფელი და 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია.  რომელიც მოიცავს ქვეყნის ენერგეტიკის ხედვებს, ძირითად 

მიმართულებებს და გრძელვადიან პრიორიტეტებს, ასევე ენერგეტიკულ 

კანონმდებლობას, ხელშეკრულებებს, ჩამოყალიბებულ ურთიერთობებს და 

დამკვიდრებულ პრაქტიკას. ყველა ქვეყანა ატარებს რაიმე სახის ენერგეტიკულ 

პოლიტიკას რომელიც შეიძლება იყოს ეფექტური ან არაეფექტური, ცხადად 

ჩამოყალიბებული ცალკე პოლიტიკური დოკუმენტის სახით ან არა.  

ერთის მხრივ, ენერგეტიკული პოლიტიკა ენერგეტიკული სტარტეგიის შემუშავების 

განმსაზღვრელი ჩარჩოა.  

                                                           
1
 კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ, მუხლი 3  
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ენერგეტიკული სტრატეგია ენერგეტიკაში ქვეყნის ზოგადი პოლიტიკის განხორციელების 

ძირითადი ინსტრუმენტია, რომელიც არსებული რეალური გარემოებების და რესურსების 

გათვალისწინებით იქმნება. ენერგეტიკული სტრატეგია დროში და რესურსებში გაწერილი 

მოქმედებების გეგმაა, ის კონკრეტული მიზნების შესრულებას ემსახურება და მისი 

შესრულების და კონტროლის მექანიზმები ცნობილია. ეფექტური ენერგეტიკული 

სტრატეგია განსაზღვრავს ენერგეტიკის სხვადასხვა სფეროში ინვესტირების საჭიროებას, 

ინვესტიციების გეოგრაფიულ განაწილებას და დროთა განმავლობში სხვადასხვა 

ქვესექტორებში და რესურსებს შორის ინვესტიციების გადანაწილებას. კარგად 

დამუშავებული ენერგეტიკული სტრატეგია პოლიტიკოსებს და ფართო საზოგადოებას 

უნდა დაეხმაროს რათა სწორად დასვან შეკითხვა დასაშვები რისკების და 

განუზღვრელობის შესახებ, ასევე თუ რა მოცულობის ფინანსური, თუ სხვა რესურსები 

უნდა გაიღოს საზოგადოებამ ენერგეტიკული უსაფრთხოების დასაშვები დონის 

მისაღწევად. სტრატეგია რაც შეიძლება უფრო მკაფიო არჩევანის საშუალებას უნდა 

იძლეოდეს მიზანშეწონილი და ნაკლებ სასურველი ღონისძიებების განსასხვავებლად.  

 

რატომ უნდა შეიქმნას ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია? 

საქართველოს პირობებში სტრატეგიის შემუშავების პროცესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

ვიდრე საბოლოო დოკუმენტი, ვინაიდან ის მოითხოვს სხვადასხვა უწყების და სხვადასხვა 

დარგის სპეციალისტების და პოლიტიკოსების მჭიდრო ურთიერთქმედებას, 

სტრატეგიული ხედვების, სამოქმედო გეგმების შემუშავების და განხრციელების 

მექანიზმების ჩამოყალიბებას. ჩამოყალიბებული პროფესიული და ინსტიტუციური 

უნარები შემდგომში ცვალებად რეალობაზე რეაგირების და სტრატეგიის  ან ტაქტიკის 

კორექტირების საშუალებას გააჩენს.   

ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების პროცესი გულისხმობს ქვეყნის ენერგეტიკული 

მდგომარეობის, მისი სუსტი და ძლიერი მხარეების, რისკების და შესაძლებლობების 

გააზრებას და ძირითადი კრიტიკული მიმართულებების გამოყოფას. ამის გარეშე 

სექტორში სახელმწიფოს პოლიტიკა არაეფექტური ხდება, რაც ქვეყნის სტრატეგიულ  

რისკებს ზრდის.   

ამას გარდა, საფუძვლიანად გააზრებული და დამუშავებული სტრატეგიის დოკუმენტი 

ქმნის საზოგადოების სხვადასვხა ჯგუფების, ხელისუფლების შტოების და სახელმწიფო 

პროგრამების მობილიზების საშუალებას რც დასახული მიზნების და პრიორიტეტების 

განხორციელების აუცილებელი პირობაა.  
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დასაბუთებული დოკუმენტი რომელშიც გაწერილია მოქმედებათა ეტაპები, რესურსები 

და შესრულების კრიტერიუმები, მისი შესრულების მონიტორინგის შესაძლებლობას 

ქმნის, რათა საზოგადოებამ განასხვაოს სწორი და არასწორი ნაბიჯი და ყველა ქმედება 

წარმატებად არ მივიღოთ. 

ხარისხიანი სტრატეგიული დოკუმენტი რომელსაც სხვადასხვა დარგის ხელმძღვანელი 

პირები აწერენ ხელს, ინვესტორებისთვის მთავრობის დარგისადმი სერიოზული 

დამოკიდებულების და სტაბილობის ნიშანი და მომავლის პროგნოზირების 

შესაძლებლობაა, რაც ინვესტიციების ხელშემწყობი აუცილებელი პირობებია. 

 

როგორია ენერგეტიკული სტრატეგიის მიზნები? 

ენერგეტიკული სექტორის გრძელვადიანი ზოგადი მიზნები უნივერსალურია და ყველა 

ქვეყნისთვის მოიცავს მომხმარებელთა ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას გაწეული ხარჯის და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციის 

პირობებში, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

ამავე დროს ენერგეტიკული სტრატეგია იწერება უფრო კონკრეტული მიზნების 

მისაღწევად, მოცემულ მომენტში  ქვეყნის და ენერგეტიკის მდგომარეობის და 

განვითარების საჭიროებიდან გამომდინარე, ძლიერი და სუსტი მხარეების, 

შესაძლებლობების და საფრთხეების გათვალისწინებით. 

არსებობს უფრო ვიწრო დარგობრივი, სექტორული სტრატეგიები ქვეყნის მიზნების და 

ამოცანების შესასრულებლად. მაგალითად თურქეთს აქვს ენერგეტიკის სამინისტროს 

განვითარების სტრატეგია, რომელიც მოიცავს სამინისტროს მოქმედებას ენერგეტიკის 

სხვადასხვა ქვესექტორში და თავად სამინისტროს განვითარებას. ასევე არის 

ელექტროენერგეტიკის განვითარებისა და რეფორმირების გრძელვადიანი სტრატეგია, 

რომელიც მთლიანად მთავრობის სამოქმედო პროგრამას წარმოადგენს. ის თუ რა 

სტრატეგია იქნება, ერთიანი თუ დარგობრივი, არის დამოკიდებული ქვეყნის კონკრეტულ 

პირობებზე, ინსტიტუციურ, კვლევით რესურსებზე და ფინანსურ შესაძლებობზე. 

ხანდახან მნიშნელოვანმა პოლიტიკურმა ცვლილებამ შეიძლება მოითხოვოს დამათებითი 

სტრატეგიის შემუშავება. მაგალითად, 2006 წელს აზერბაიჯანმა აიღო თავის თავზე 

დამატებითი ვალდებულებები ენერგოეფექტურობაზე და განახლებადი ენერგიების 

განვითარებაზე ევროკავშირის წინაშე და დამატებით შეიმუშავა განახლებადი ენერგიის 

ათვისების სტრატეგია. მისი ერთიანი ენერგეტიკული სტრატეგია კი უცვლელი დარჩა.  
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ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის მიზნები და ამოცანები უნდა ჩამოყალიბდეს 

არსებული მდგომარეობის და პერსპეტივების სრულფასოვანი ანალიზის და ხედვების 

საფუძველზე, სპეციალისტების და პოლიტიკოსების მჭიდრო თანამშრომლობის 

პირობებში. 

 

რა დრო და რესურსები იხარჯება ენერგეტიკული სტრატეგიის შესაქმნელად? 

ენერგეტიკის სექტორის უდიდესი ეკონომიკური და საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ზოგად-ენერგეტიკული, თუ უფრო ვიწრო სექტორული 

სტრატეგიების შემუშავებაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური, თუ პროფესიული რესურსები 

გაიღება.  სტრატეგიის შემუშავებას რამდენიმე წელიწადი ეთმობა,  (AU,DE,BY - 1 წ;  

HU,RU- 1.5 წ; TK,UK,HR,SR-2 წ.) თუმცა, მასზე მუშაობა, მონაცემების და ხედვების 

განახლება მუდმივი პროცესია. 

  

სტრატეგიებზე მუშაობენ ინსტიტუტები, ათობით და ასობით სპეციალისტი და ეს 

მოითხოვს ქვეყნის ანალიტიკური, დამგეგმავი ჯგუფების და  ხელისუფლების სხვადასხვა 

შტოს, ასევე რეგიონების და სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლების მჭიდრო 

თანამშრომლობას.  

ავსტრიის ენერგეტიკულ სტრატეგიაზე ერთი წლის განმავლობაში      

180 ექსპერტი: ფედერალური ადმინისტრაციის, რეგიონებისა და ბიზნესის 

წარმომადგენლები, მეცნიერები და არასამთავრობო ორგანიზაციები 9 თემატურ ჯგუფად 

დაყოფილები მუშაობდნენ. 

ხორვატიის ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებაზე ათეულობით ექსპერტი მუშაობდა 

ორი წლის განმავლობაში. პირველ ეტაპზე შეიმუშავეს სტრატეგიის წინასწარი ვერსია - 

მწვანე წიგნი, რომელიც განსახილველად დაეგზავნა ყველა დაინტერესებულ პირს. 

შემდგომში კონსულტაციების საფუძველზე შემუშავდა თეთრი წიგნი, რომელიც 

პარლამეტს გადაეგზავნა დასამტკიცებლად.  

აზერბაიჯანის ენერგიის განახლებადი წყაროების სტრატეგიაზე ასამდე ექსპერტი 

მუშაობდა  6 თვის განმავლობაში. სტრატეგიის შექმნის პროცესის კოორდინაციას უწევდა 

ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის წყაროების სახელმწიფო სააგენტო, 

რომელსაც დახმარებას უწევდა კვლევითი ინსტიტუტებისა  და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმოამდგენლებისაგან შექმნილი მრჩეველთა საბჭო, კვლევის 

ძირითად ბაზას კი შვიდ სამუშაო ჯგუფად დაყოფილი 50-კაციანი ჯგუფი შეადგენდა.   
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სომხეთის ენერგეტიკული სტრატეგია შექმნილია ქვეყნის ეკონომიკური გავითარების 

კონტექსტსის გათვალისწინებით, დოკუმენტი სომხეთის მთავრობამ 2005 წელს მიიღო და 

მასში მოცემულია დარგის განვითარების 15-20 წლიანი გეგმა. საჭირო მონაცემები 

ნაწილობრივ მიღებულია სომხეთში სხვადასხვა დროს ჩატარებული კვლევებისაგან, 

რომლებიც სახელმწიფოს დაკვეთით ან საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

დაფინანსებული გრანტებით არის განხორციელებული.   

უნგრეთის ენერგეტიკულ სტრატეგიაზე 110 ექსპერტი, მათ შორის ეკონომიკური, 

აკადემიური, კომერციული და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

მუშაობდნენ წელიწადნახევრის განმავლობაში.    

 

ვინ იღებს, ვინ ამტკიცებს, და ვინ არის პასუხისმგებელი სტრატეგიის მიზნების 

განხორციელებაზე? 

ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგია ჩვეულებრივ ქვეყნის ხელისუფლების პირველი პირის 

პატრონაჟით იქმნება და მის მიერ არის ხელმოწერილი როგორც წესი, ეს არის მთავრობის 

სხვადასხვა დარგობრივი სამინისტროს მონაწილეობით, შემუშავებული ერთიანი 

სამთავრობო დოკმენტი, რომელსაც ამტკიცებს ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო 

ორგანო (გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, უნგრეთი, ხორვატია) ან მთავრობა (ავსტრია, აშშ, 

სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა, მაკედონია).   

სტრატეგია წარმოადგენს ქვეყნის სამოქმედო გეგმას რომლის შექმნასა და  

განხორციელებაშიც მთავრობასთან ერთად შეიძლება მონაწილეობდეს მარეგულირებელი 

ორგანოები, ადგილობრივი ხელისუფლება, სახელმწიფო ენერგოკომპანიები და სხვა. 

მაგალითისათვის დიდი ბირტანეთის ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის 

დოკუმენტი ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 

დამოუკიდებელი მარეგულირებლის (OFGEM) აქტიური მონაწილეობით შეიმუშავა, 

რომელიც შემდგომ დაამტკიცა პარლამენტმა და მის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა 

ქვეყნის მთავრობამ აიღო.   

ავსტრიის ენერგეტიკული სტრატეგიის დოკუმენტი ორი სამინისტროს - ეკონომიკის, 

ოჯახებისა და ახალგაზრდობის, ასევე სოფლის მეურნეობის, სატყეო, გარემოსდაცვისა და 

წყლის რესურსების მართვის სამინისტროების კოორდინაციით შემუშავდა, რომელიც 

მიიღო და განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა აიღო ეკონომიკის, ოჯახებისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტრომ.   
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აზერბაიჯანის ენერგეტიკული სექტორის განვითარების სახელმწიფო გეგმა ენერგეტიკისა 

და ინდუსტრიის სამინისტრომ შეიმუშავა, დაამტკიცა პრეზიდენტმა, ხოლო 

განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრათ: ენერგეტიკისა და ინდუსტრიის 

სამინისტრო, სახელმწიფო ნავთობის კომპანია-SOCAR, ეკონომიკის განვითარების 

სამინისტრო, ბუნებრივი რესურსებისა და ეკოლოგიის სამინისტრო, ნახიჩევანის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი, აზერენერჯი, აზერიგაზი. 

ხორვატიის ენერგეტიკული სტრატეგია ეკონომიკის, შრომისა და მეწარმეობის 

სამინისტრომ შეიმუშავა, რომელიც დაამტკიცა პარლამენტმა და განხორციელებაზე 

პასუხისმგებლობა მთავრობამ აიღო.  

 

სტრატეგიის მოქმედების ვადები და დოკუმენტის გადახედვის პერიოდულობა  

ენერგეტიკის სტრატეგიული დოკუმენტები იქმნება კონკრეტული ქვეყნის პირობებიდან 

გამომდინარე და მისი სამოქმედო პერიოდი დამოკიდებულია არსებული რესუსების, 

ისევე როგორც კონკრეტული განვითარების გეგმების და მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების გათვალისწინებაზე.  

კონკრეტული მიზნებიდან გამომდინარე სტრატეგიები შეიძლება გათვლილი იყოს 

როგორც მოკლევადიან (5 წლიან -TR), ასევე საშუალო (10-15 წლიან - AZ, HR) და 

გრძელვადიან (20-40 წლიან - RU, HU, MK, DE, UK, US) პერიოდებზე.   

სტრატეგიების გადახედვის პერიოდულობა მრავალ ფაქტორზე და კონკრეტული ქვეყნის 

გარემოებებზეა დამოკიდებული. ზოგ შემთხვევაში სტრატეგიების გადახედვა ემთხვევა 

მთავრობის ცვლილებას, როგორც ეს შეერთებული შტატების შემთხვევაში მოხდა, 

სტრატეგიის ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს ქვეყნის მიერ აღებულმა საერთაშორისო 

ვალდებულებებმა (AT, HR, AZ, UA), ან გარე ფაქტორების მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა 

(DE, TR, AM, MK).  

 

რა  ანალიტიკური მეთოდები გამოიყენება სტრატეგიის შესამუშავებლად? 

ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი შემადგენელი ნაწილია 

ეკონომიკური და ენერგეტიკული მოდელირება და გრძელვადიანი დაგეგმვა, რომელიც 

სხვადასხვა ანალიტიკური ინსტრუმენტის საშუალებით ხორციელდება.  
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ხაზგასმით უნდა ითქვას რომ მოდელები არ იძლევიან შესაძლო განვითარების 

წინასწარმეტყველებას და არც სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას კარნახობენ. ეს მხოლოდ 

ინსტრუმენტია, რითაც უნდა შეფასდეს ამა თუ იმ მოქმედების მოსალოდნელი შედეგები 

და შემდგომ შესაძლო ალტერნატივებიდან არჩეულ იქნას საუკეთესო მისი მოსალოდნელი 

შედეგების მაქსიმალური გათვალისწინებით.   

დაგეგმვის მოდელებიდან ცნობილია MARKAL/TIMES, WASP-4, MAED, MESSAGE და სხვა 

მრავალი. არის მოდელები, რომლებიც მთელ ენერგეტიკულ სისტემას მოიცავს არის ასევე 

უფრო სპეციფიური - ელექტროენერგეტიკული მოდელები. 

 

სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი 

სტრატეგიის განხორციელების მნიშვნელოვანი პირობაა შეფასებისა და მონიტორინგის 

სისტემის არსებობა, რათა დასაბუთებული მონაცემების საფუძველზე შეფასდეს 

სტრატეგიის მიზნების შესრულება შესაბამის ვადებში. მონიტორინგი არის რეგულარული 

პროცესი და მის განხორცელებაში სხვადასხვა ჯგუფი თუ უწყება არის ჩართული. 

შედეგები ემყარება ფაქტობრივ მონაცემებს და გადმოცემულია მონიტორინგის ანგარიშის 

დოკუმენტებში.ენერგეტიკული სტრატეგიები, როგორც წესი, მთავრობის სამოქმედო 

დოკუმენტებია, ამიტომ ენერგეტიკული სტრატეგიის შესრულებას მთავრობები 

აკონტროლებენ. მაგალითად ობამას ადმინისტრაციის ენერგეტიკული სტრატეგიის 

დოკუმენტის შესრულების ანგარიშს ხელს აწერს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და 

ექვსი სხვადასხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პირი.   

მონიტორინგის კონკრეტული ღონისძიებები  ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება და 

ინდივიდუალურია. მრავალ ქვეყანაში (US, DE, TR, HR) ქვეყნდება ენერგეტიკული გეგმის 

შესრულების ყოველწლიური ანგარიშები. ასევე ზოგიერთ ქვეყანაში შექმნილია მუდმივ 

ექსპერტთა ჯგუფი (DE, HU, CS), რომელიც მონიტორინგს უწევს სტრატეგიული მიზნებისა 

და გეგმების შესრულებას.  

სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგისთვის, მაგალითად სერბეთში, შექმნილია 

ენერგეტიკული საბჭო, რომელშიც შედიან სხვადასხვა სამინისტროს წარმომადგენლები 

(ეკონომიკის, გარემოს დაცვის ა.შ.) და მრჩეველთა ჯგუფი, რომელიც აანალიზებს 

მიღწევებს და თავს უყრის მონაცემებს სტრატეგიის  შემდგომი განახლებისათვის. 

გერმანიაში შეფასების დეტალური ანალიზი ქვეყნდება ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ. 

მონიტორინგში ჩართული არიან მეცნიერული წრეები და დამოუკიდებელი 
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ექსპერტებიმონიტორინგის საინფორმაციო-ანალიტიკური სისტემის ფორმირებას 

გულისხმობს რუსეთის ენერგეტიკული სტრატეგიაც.  

 

სტრატეგიის დოკუმენტის შინაარსი (ძირითადი საკითხები) 

ზოგადი ხედვები პოლიტიკა, მიზნები, ამოცანები, ვალდებულებები 

ამოცანის დასმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მისი ამოხსნისათვის. ამიტომ 

სტრატეგიების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ხედვები და სტრატეგიის ზოგადი მიზნების 

დასმა, რაც ეფუძნება სექტორის მდგომარეობის, შესაძლებლობების, რისკების და 

შესასრულებელი ამოცანების სიღრმისეულ ანალიზს.  

ენერგეტიკულ სტრატეგიას, როგორც წესი, წინ უძღვის არსებული მდგომარეობის და 

სამომავლო განვითარებისა ხედვა, რაც განსაზღვრავს სტრატეგიის ძირითად მიზანს და 

დანიშნულებას. ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავების საფუძველია ენერგეტიკის 

მდგომაროების, მისი პერსპექტივების სრულფასოვანი და ყოველმხრივი ხედვა. ამ ხედვის 

გაზიარება დაინტერესებულ მხარეებთან საფუძველს ქმნის ყველა ჩართული და 

დაინტერესებული მხარის კოორდინირების, სტრატეგიის განხორციელების პროცესში 

ურთიერთგაგების და მოტივაციისათვის. ამიტომ არსებული მდგომარეობის სუსტი და 

ძლიერი მხარეების, შესაძლებლობების და საფრთხეების სრულფასოვანი (SWOT) 

ანალიზი უმეტეს ენერგეტიკულ სტრატეგიების ხედვის და ამოცანების განსაზღვრის 

უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას და ინსტრუმენტს წარმოადგენს. სტრატეგიის მიზნები, 

სასურველი ხანგრძლვობა, მთავარი გარე პირობები და პრიორიტეტები შეიძლება 

განისაზღვროს მხოლოდ სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე. 

 მაგალითად ამერიკის ბოლო სტრატეგიის ხედვა არის ნავთობის ფასების მოსალოდნელი 

ზრდა და საკუთარ რესურსებზე ორიენტაციის აუცილებლობა, ასევე კლიმატის 

ცვლილებასთან ბრძოლის აუცილებლობა და ამ პირობებში ეკონომიკური ზრდის 

უზრუნველყოფა. გერმანიის სტრატეგიის ძირითადი ხედვა არის ატომური ენერგიაზე 

უარის თქმა და მთლიანად სუფთა ენერგიის (მათ შორის ნახშირის სუფთა 

ტექნოლოგიების) მოხმარებაზე გადასვლა. თურქეთის ენერგეტიკული სტრატეგიის ხედვა 

არის თურქეთის გადაქცევა რეგიონულ ენერგეტიკულ კვანძად და ა.შ.. ზოგ ქვეყანას 

სტრატეგიის ზოგადი ხედვა გაცხადებული არა აქვს, მაგრამ ის ჩანს დასახული 

ამოცანებიდან (RU).  
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ამასთან ერთად, ენერგეტიკულ სტრატეგიებს აქვს რამოდენიმე კონკრეტული ამოცანა, 

რომლებიც ძირითადი ხედვიდან გამომდინარეობს, მისი იდეოლოგიის გაგრძელებას 

წარმოადგენენ და ასახავენ ენერგეტიკის ძირითადი მიზნების რეალიზაციის  

მიმართულებებს.  ეს მიზნები, შეიძლება ითქვას,  უნივერსალური მიზნებია: 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლება, სანდო და ხარისხიანი ენერგიის მიწოდება 

ყველა სახის მომხმარებლამდე, კონკურენტუნარიანი ენერგო სისტემა, სექტორის 

მდგრადი განვითარება (ზოგს აქვს ენერგო სექტორის გარემოზე ზემოქმედების 

შემცირება).    

მაგალითად ევროკავშირის 2020 სტრატეგია ამ 

ზოგად მიზანს ემსახურება ხუთი სტრატეგიული 

ამოცანის საშუალებით. ესენია: 

ენერგოეფექტურობა, შიდა რესურსების 

განვითარება, ნავთობისა და გაზის რეზერვების 

შექმნა, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზება, 

თანამშრომლობა მეზობელ ქვეყნებთან.    

 

 

ხორვატიამ 2002 წელს მიღებული 10 წლიანი ენერგეტიკული სტრატეგია 2009 წელს ახალი 

სტრატეგიით შეცვალა შემდეგი გარემოებების გამო: ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანების 

რეალური შესაძლებლობები გაუჩნდა, 2007 წელს ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი 

გახდა, ხელი მოაწერა კიოტოს პროტოკოლს, ბოლო წლებში ქვეყანა რთულ სიტუაციაში 

აღმოჩნდა გლობალურ ბაზრებზე ფასების არასტაბილურობის გამო. გამომდინარე აქედან 

ქვეყანა ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა და ახალი პრიორიტეტებიც გაუჩნდა, 

შესაბამისად, შეიმუშავა ახალი სტრატეგია 2020 წლამდე, რომლის ძირითად მიზნებს 

მდგრადი, უსაფრთხო და კონკურენტუნარიანი ენერგეტიკული სისტემის შექმნა 

წარმოადგენს.  

ავსტრიამ 2010 წელს მიიღო ახალი ენერგეტიკული სტრატეგია, რადგან  ევროკავშირის 

მიერ მიღებული ახალი ენერგოსტრატეგიის ფარგლებში ქვეყანას ახალი ვალდებულებები 

გაუჩნდა. აღნიშნული სტრატეგიის მთავარი მიზნებია ენერგიის მიწოდების 

უსაფრთხოება, ენერგოეფექტურობისა და ეგწ-ების განვითარების ხელშეწყობა.  

გერმანიამ 2011 წლის ფუკუშიმას კატასტროფისა და ევროკავშირის ახალი სტრატეგიიდან 

გამომდინარე გადაწყვიტა ენერგეტიკის დარგის სრული რესტრუქტურიზაცია, 
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ეტაპობრივად დახურავს ატომურ ელექტროსადგურებს და მნიშნველოვნად გაზრდის 

განახლებადების წილს ენერგიის მიწოდებაში. ამ ამოცანის შესასრულებლად 2012 წელს 

შეიმუშავა ენერგეტიკული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები რომლის მიზანსაც 

წარმოადგენს: ენერგოფექტურობისა და ენერგიის განახლებადი წყაროების განვითარებით 

ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და 

გარემოსდაცვითი პირობების გათვალისწინებით.  

აშშ-ს 2011 წლის ენერგეტიკული სტრატეგიის მიზნები კი უსაფრთხო ენერგეტიკული 

სისტემის უზრუნველყოფა, დაგეგმილი შიდა რესურსების ათვისება, ინოვაციების 

დანერგვა, ეგწ-ებისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარებაა.  

ზოგიერთი ქვეყნების სტრატეგიებში შეიძლება დაკონკრეტებული იყოს ასევე 

სექტორული და ტერიტორიული განვითარების საკითები, ან ცალკე იყოს გამოყოფილი 

ტექნოლოგიური, ინოვაციური, თუ სხვა აქცენტები.  

სტრატეგიების მიზნების და ამოცანების დაგეგმვისას როგორც ხედვის ნაწილი ასევე 

გათვალისწინებულია ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი განხორციელების ინსტრუმენტები 

რომელსაც სხვადასხვა ქვეყანა იყენებს თავისი არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური 

სისტემის, გარე და შიგა გამოწვევებისა და ქვეყნისათვის ხელმისაწვდომი ენერგეტიკული, 

ფინანსური, ტექნოლოგიური, საკადრო და სხვა მატერიალური თუ არამატერიალური 

რესურსების სახით. 

 

ელექტროენერგეტიკული სექტორი 

ელექტროენერგეტიკული სექტორი ტრადიციულად ენერგეტიკული სტრატეგიების 

ცენტრალური ნაწილია, შეიძლება მას ცალკე სტრატგიული გეგმა დაეთმოს რაც, მაინც, 

ერთიანი ენერგეტიკული სურათის თუმცა ძირითადი, მაგრამ მაინც ნაწილია.  

 

ელექტროენერგეტიკა, როგორც ენერგეტიკის უმნიშვნელოვანესი დარგი ასახავს 

მიღებული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში 

ეს არის ატომური სადგურების დახურვა, თურქეთისათვის ეს არის ელექტროენერგეტიკის 

ძირეული რეფორმირება და ბაზრის ლიბერალიზაცია, ევროპის ქვეყნებისათვის 

განახლებადი ენერგიის წილის გაზრდა და შესაბამისი ქსელის და ბალანსირების 

ტექნიკური პრობლემების გადაწყვეტა. ხორვატია ხელსაყრელ საინვესტიციო პირობებს 

სთავაზობს ევროპულ კომპანიებს თბოსადგურების მის ტერიტორიაზე მშენებლობისთვის, 
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საიდანაც გამომუშავებულ ენერგიას ევროპის ერთიან ელექტროენერგეტიკულ ბაზარს 

მიაწვდიან. 

ენერგეტიკული სტრატეგიის ფარგლებში კეთდება ელექტროენერგიის მოხმარების 

პროგნოზები. მაგალითად გერმანიისთვის 2030-ში 20%ით შემცირება 2008 დონესთან 

შედარებით. თურქეთის და ჩინეთისათვის, პირიქით, იგეგმება მოხმარების მკვეთრი 

ზრდა. სტრატეგიის ფარგლებში იგეგმება ახალი გენერაციის ობიექტების მშენებლობა, 

მათი უპირატესი ტიპები, მაგალითად კომბინირებული ციკლის ან კოგენერაციის 

ობიექტები, ნახშირის სუფთა წვის, ჰიდრო და ა.შ. მოთხოვილების და გენერაციის 

პროგნოზების საფუძველზე ასევე დგება ქსელის განვითარების გეგმები.  

 

ახალი განახლებადი ენერგიის ობიექტების მშენებლობა და ელექტროენერგეტიკული 

ბაზრების ინტეგრაცია ახალ მოთხოვნებს უყენებს ქსელების განვითარებას. მაგალითად 

გერმანიის ქსელის განვითარების 10წლიანი გეგმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

ჩდილოეთიდან სამხრეთისაკენ ენერგიის ნაკადი და რომელიც შესაბამის გზშ-თან ერთად 

გადის საზოგადოებრივი კონსულტაციის პროცედურას.  

 

საერთაშორისო, რეგიონული ელექტროენერგეტიკული ბაზრები ენერგოუსაფრთხოების 

და ეკონომიკური ოპტიმიზაციის საშუალებაა. ქვეყნების დამაკავშირებელი მაღალი ძაბვის 

გადამცემი ხაზების მათ შორის მძლავრი წყალქვეშა საკაბელებო ხაზების გაყვანა (NO, UK, 

DE) ენერგეტკული სტრატეგიების ერთერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია.  

 

ბაზრის ლიბერალიზაცია, განახლებადი ენერგიის წილის ზრდა და განაწილებული 

(distributed) გენერაცია მოითხოვს ასევე გამანაწილებელი ქსელების მოდერნიზაციას. 

მაღალტექნოლოგიური ინტელექტუალური (ენერგეტიკული და ინფორმაციული) 

ქსელების გაყვანა და ინტელექტუალური მრიცხველების და მოწყობილობების დაყენება, - 

ახალი ტექნოლოგიებისთვის მაგალითად ელექტრული მანქანების, აღრიცხვის 

დახვეწილი სისტემების და ა.შ.  

 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრების განვითარება - საერთაშორისო ვაჭრობა და შიგა 

ბაზრის ლიბერალიზაცია, ფასწარმოქმნის სისტემა ხელს უწყობს მთლიანი სისტემის 

პრობლემების გადაჭრას - პიკური და არაპიკური ფასები და ტარიფები, მწვანე ენერგიის 

დანამატები და მწვანე ენერგიით ვაჭრობა წარმოადგენს საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელი სისტემების ერთერთ გამოწვევას. ამიტომ სწორედ 

ელექტროენერგეტიკული სისტემებზე გადის ტექნოლოგიური და რეგულატორული 

ინოვაციური განვითარების წინა ხაზი. 
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წიაღისეული რესურსების მოპოვება/გადამუშავება - ნავთობი, გაზი და ქვანახშირი 

ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობის ენერგომომარაგებაში უდიდესი წილი ჯერ კიდევ 

წიაღისეულ ენერგორესურსებს (ნავთობი, გაზი, ქვანახშირი) უჭირავს. ამიტომ 

სტრატეგიის დოკუმენტებში ფართოდ არის განხილული ამ რესურსებთან 

დაკავშირებული საკითხები: მათი მოხმარება და მიწოდების წყაროები; მოხმარების 

ზრდის პროგნოზები სექტორების მიხედვით; წიაღისეული რესურსების შიდა მოპოვების 

და გადამუშავების პროგნოზები; იმპორტის წყაროებისა და სატრანზიტო გზების 

დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები; არსებული გადამცემი და გამანაწილებელი 

მილსადენების რეაბილიტაცია და ქსელის გაფართოება; წიაღისეული ენერგორესურსების 

რეზერვების შექმნა, გაზსაცავების, LNG ტერმინალებისა და ნავთობგადამამუშავებელი 

ქარხნების მშენებლობა; ფასების ცვალებადობის საკითხები და მათი რეგულირების 

მექანიზმები; ნავთობისა და გაზის შიდა და რეგიონალური ბაზრების ეფექტური 

ფუნქციონირებისათვის საკანონმდებლო-მარეგულირებელი გარემოს უზრუნველყოფა. 

თითოეული ეს საკითხი ენერგეტიკული უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ნაწილს 

წარმოადგენს.  

წიაღისეული რესურსების გამოყენება ქვეყნების მიხედვით ძირითადად ერთნაირია. 

ქვანახშირს მეტწილად ელექტროენერგიის საწარმოებლად და მძიმე მრეწველობაში 

იყენებენ (DE, HR, TR, UK, US). გარემოზე მავნე ზემოქმედების გამო, ცალკეული ქვეყნები 

აპირებენ ქვანახშირის  მოხმარების შემცირებას გრძელვადიან პერიოდში, თუმცა მისი 

სრული გამორიცხვა არცერთ განხილულ  სტრატეგიაში არა იძებნება. აქცენტს ამ 

შემთხვევაში ქვანაშირის ეფექტურ და სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვაზე აკეთებენ.  

ბუნებრივი გაზის მოხმარების უდიდესი წილი შენობების გათბობასა და 

ელექტროენერგიის გენერაციაზე მოდის. იმისათვის, რომ შეამცირო ექსპორტიორი 

ქვეყნების მიერ გაზის პოლიტიკური ზეგავლენის იარაღად გამოყენება, იმპორტიორმა 

ქვეყნებმა აქტიურად დაიწყეს მუშაობა  გაზის მოხმარების შემცირების ღონისძიებებზე, 

ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვითა და შენობების დათბუნებით. 

ნავთობპროდუქტებს მეტწილად ტრანსპორტის სექტორი მოიხმარს. საერთაშორისო 

ბაზრებზე ფასების ხშირი ცვალებადობა საფრთხეს უქმნის ქვეყნების ეკონომიკას და 

სოციალურ კეთილდღეობას, ამიტომ ზოგიერთი ქვეყანა ალტერნატიული ბიოსაწვავის 

წარმოებასა და ტრანსპორტში გაზის გამოყენებას (CNG) უწყობს ხელს (HR, US).      

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის იმპორტიორი ქვეყნები (DE, UK, 

AM, HU, US) წიაღისეული ენერგორესურსების მიწოდების წყაროებისა და სატრანზიტო 

გზების დივერსიფიკაციზე აკეთებენ აქცენტს, ექსპორტიორი ქვეყნები (AZ, RU, NO) 
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გასაღების ბაზრებისა და სატრანზიტო გზების დივერსიფიკაციას ცდილობენ, ხოლო 

ტრანზიტული ქვეყნები (TR, HR, UA, HU, AT) ლობირებენ საერთაშორისო სატრანზიტო 

პროექტების განოხრიცელებას და ენერგეტიკულ ბაზრებზე პოზიციონირებას.    

თურქეთი და ხორვატია, როგორც იმპორტიორი და ამავე დროს ტრანზიტული ქვეყნები 

მაქსიმალურად ცდილობენ ხელი შეუწყონ საერთაშორისო ენერგოსატრანზიტო 

პროექტების განხორციელებას, რათა ამით გაიუმჯობესონ როგორც ენერგეტიკული 

უსაფრთხოება, ასევე ეკონომიკური სარგებელიც მიიღონ. გარდა ამისა, თურქეთი 

აქტიურად მუშაობს  წიაღისეული რესურსების შიდა ძებნა-ძიების მიმართულებით, 

მიუხედავად იმისა რომ საკუთრი მოპოვების წილი შესაძლოა  უმნიშვნელო იყოს მთლიან 

მოხმარებაში.  

გერმანია 88%-98% არის გაზისა და ნავთობპროდუქტების იმპორტზე დამოკიდებული. 

ენერგეტიკული სექტორის სტაბილურობისათვის და უსაფრთხოებისათვის ცდილობს 

მიწოდების წყაროებისა და სატრანზიტო გზების დივერსიფიკაციას, ამასთან ხელს უწყობს 

ალტერნატიული ენერგიის წყაროების განვითარებას.  

აშშ-ს ენერგეტიკისათვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ნავთობპროდუქტებზე მსოფლიო 

მოთხოვნის ზრდა და შესაბამისად ფასების მატება წარმოადგენს, რაც გავლენას ახდენს 

ქვეყნის ეკონომიკასა და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. სტრატეგიის მიზანია 

მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

ბაზრების განვითარების ხელშეწყობა. ამასთან მიწოდების უსაფრთხოებისათვის ზრდის 

შიდა მოპოვებასა და წარმოებას როგორც ხმელეთზე ისე ოკეანესა და ზღვებში.  

აზერბაიჯანის ენერგეტიკული სტრატეგიის მიზანი შიდა ნავთობისა და გაზის 

საბადოების განვითარება, წარმოების ზრდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

სექტორის მდგრადობის უზრუნველყოფა და სატრანზიტო პროექტების ხელშეწყობაა. 

განსხვავებით ნავთობის ბაზრისაგან აზერბაიჯანის გაზის ბაზარს ამ ეტაფზე მხოლოდ 

საქართველო და თურქეთი წარმოადგენს, ამიტომ ცდილობს ევროკავშირის ბაზარზე 

შესვლას სატრანზიტო მილსადენების განვითარების პროექტების ხელშეწყობით, 

რომლისთვისაც სახელმწიფო ფინანსებს იყენებს და ქვეყნის საკუთრების წილს ზრდის 

სატრანზიტო ნაწილშიც.       

 

ენერგოეფექტურობა 

ენერგოეფექტურობა  ყველა ენერგეტიკული სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილია ვინაიდან 

ენერგოუსაფრთხოების მიზანი არის არა შეუზღუდავი მოხმარების დაკმაყოფილებაა, 
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არამედ მიწოდების და მოხმარების დაბალანსება რაც ოპტიმალურად მიიღწევა ორივე 

მხარეს ღონისძიებების გატარებით - როგორც მიწოდების ზრდით ასევე მოხმარების 

შეზღუდვით. ამასთანავე ენერგოეფექტურობა ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას, 

ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და კლიმატის ცვლილების შერბილებას, რის გამოც ხდება 

ენერგეტიკულ სტრატეგიებშ მისი  გათვალისწინება.  ენერგოეფექტურობა შედის როგორც 

სტრატეგიის მიზნებში, ასევე მისი შესრულების ღონისძიებებში და ბოლოს დეტალურად 

განიხილება შესაბამის თავში.  

ენერგოეფექტურობის  კონკრეტული ღონისძიებები და მიზნები განსხვავდება ქვეყნების 

მიხედვით, თუმცა უმრავლესობა ენერგოეფექტურობის ერთნაირ მაჩვენებლებს იყენებს. 

ესენია ეკონომიკის ენერგოტევადობა, მშპ-ს ერთეულზე მოხმარებული ენერგიის 

რაოდენობა. ზოგიერთი ქვეყანა (BY, UA, TR, MK)  ამ ინდიკატორს იყენებს სამიზნედ, 

ამბობს რა, რომ მშპ-ს ენერგეტიკულ ინტენსივობას შეამცირებს კონკრეტული პროცენტით 

საბაზისო წელთან შედარებით. სხვა ქვეყნების (HR, DE) მიზანია პირველადი ან საბოლოო 

ენერგიის მოხმარების შემცირების პროცენტული მაჩვენებელი, საბაზისო წელთან 

შედარებით. ზოგიერთ ქვეყანას (BY, RU, UA)  აქვს უფრო სპეციფიკური მიზნები 

როგორცაა სხვადასხვა სექტორში ენერგიის მოხმარების პროცენტული შემცირება. 

ზოგიერთ ქვეყანას (US, AM) კი არ მოყავს ენერგიის მოხმარების შემცირების რამე 

კონკრეტული  მაჩვენებელი. ნაცვლად ამისა, მაგალითად აშშ დეტალურად აღწერს 

დაგეგმილ ღონისძიებებს და ამ ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო 

ინვესტიციების მოცულობებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ენერგოეფექტურობის 

მიღწევაში ხელმძღვანელობენ ევროკავშირის 20/20/20 სტრატეგიით, სხვა ქვეყნები კი  

ხელმძღვანელობენ საკუთარი დამოუკიდებელი პრინციპებით. 

ენერგოეფექტურობის მიღწევის მიზნის განხილვას მოსდევს მისი მიღწევის 

ღონისძიებების აღწერა. ზოგიერთი ქვეყანა ცალკე გამოყოფს ტრანსპორტსა და შენობებს, 

როგორც ენერგიის ყველაზე დიდ მომხმარებლებს. ღონისძიებები ქვეყნების მიხედვით 

განსხვავებულია, თუმცა შესაძლებელია საერთო პრინციპების გამოყოფა: 

 ენერგეტიკული ბაზრების ლიბერალიზაცია (ხშირ შემთხვევაში საუბარია 

მხოლოდ ელექტროენერგიაზე) და/ან ჯვარედინი სუბსიდირების 

აღმოფხვრა  (UA, BY, RU, US, HR) რაც ზრდის ეფექტურობას როგორც 

მიწოდების ასევე მოხმარების მხარეს 

 შენობებში ენერგოეფექტურობის გაზრდა (BY, UA, DE, TR, AM, MK, CS, EU) 

 საკანონმდებლო ბაზის გავითარება ენერგოეფექტურობის კუთხით (RU, 

HR, MK, BY) 

 სტანდარტები და მარკირება (RU, UA, AM, HR, MK, EU) 
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 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობაზე  (UA, RU, DE, 

TR, HR, EU) 

ენერგოეფექტურობის პროგრამები ვერ განხორციელდება შესაბამისი დაფინანსების 

გარეშე. ქვეყნების უმრავლესობა განსაზღვრავს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებებისთვის 

საჭირო ფინანსურ რესურსებს და მათ წყაროებს. მაგალითად გერმანიის 

ენერგოეფექტურობის ფონდის ბიუჯეტი 2010 წელს შეადგენდა €100 მილიონს. რუსეთს 

შეფასებული აქვს დაფინანსების წყარო, ზოგიერთი ქვეყანა კი (BY) უბრალოდ მიუთითებს  

სტრატეგიის განხორციელებისთვის საჭირო თანხას და ნაწილის ბიუჯეტიდან ნაწილის კი 

კერძო სექტორიდან დაფინანსებას გეგმავს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნების უმრავლესობას აქვს საერთო პრინციპები 

ენერგოეფექტურობასთან მიმართებით, შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე, 

საქართველოსთვის აქტუალური კონკრეტული საკითხი: 

 აშშ ხაზს უსვამს ადამიანური რესურსის მნიშვნელობას. ახალი 

ეფექტური ტექნოლოგიები ინოვაციის შედეგად მიიღწევა, კვლევებისა და 

განვითარების გარეშე  კი მეცნიერები და კვალიფიციური ექსპერტები ამ 

მიმართულებით მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ვერ გადადგამენ  

 უკრაინა ენერგოეფექტურობას განიხილავს სამი მიმართულებით: 

ელექტოენერგია, გაზი და სითბო თითოეული ტიპის ენერგიისთვის 

განსაზღვრულია ძირითადი  მომხმარებლები მიზნები და ღონისძიებები ეს 

ეხმარება უკრაინას სიღრმისეულად დაინახოს ენერგოეფექტურობის 

პოტენციალი სხვადასხვა სექტორში.  

 პოსტსოციალისტური ქვეყნები (UA, HR და სხვ.) აღიარებენ 

ენერგოეფექტურობის დაბალ დონეს და მიუთითებს ამის მიზეზებს. რაც 

ეხმარება ქვეყნებს დასახონ უფრო რეალური მიზნები და ღონისძიებები 

ენეგოეფექტურობის მისაღწევად. 

 ზოგიერთი ქვეყანა, ევროკავშირის მსგავსად, მიზნად სახავს 

ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმების შექმნას კონკრეტულ 

მარეგულირებელ ღონისძიებების და ფინანსურ გაანგარიშებების ჩათვლით.  

 ევროკავშირი გამოყოფს კერძო სექტორს და მუნიციპალიტეტებს, 

როგორც მნიშვნელოვან მოთამაშეებს ენერგოეფექტურობის განვითარების 

კუთხით.  ევროკავშჲრის 2020 წლის სტრატეგიაში ხაზგასმულია მათი 

ინიციატივების (კერძო ბიზნესის წამომადგენლების, მერების შეთანხმების) 

მნიშვნელობა.  

 



 
19 

ფინანსური სტიმულირების სქემებს შეუძლიათ ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

განვითარებისა და განხორციელების დაჩქარება. აშშ-ს ენერგეტიკულ სტრატეგიაში ბევრი 

ასეთი სქემაა განხილული. მაგალითად, სპეციალურ  საგადასახადო კრედიტები 

ელექტრომანქანებისათვის HOMESTAR და GOLDSTAR  პროგრამები შენობების 

ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად (50 %-იანი შეღავათი საოჯახო ტექნიკის 

განახლებისთვის). მთავრობა ასევე აწესებს საგადასახადო შეღავათებს ქარხნებს 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის. გერმანია აძლევს პირდაპირ 

გრანტებს მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს, ენერგოეფექტურ 

ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად. სხვა ქვეყნებს მაგალითად RU, UA დაწესებული აქვთ 

ჯარიმები ენერგიის არარაციონალური გამოყენებისთვის და აქვთ 

ბონუსებიენერგოეფექტური დაწესებულებებისთვის. 

 

ენერგიის განახლებადი წყაროების ათვისება  

ქვეყნების განხილულ ენერგეტიკულ სტრატეგიებში ერთ-ერთ ძირითად ამოცანას 

ენერგიის განახლებადი  წყაროების (ჰიდრო, ქარი, მზე, ბიომასა და ბიოსაწვავი, 

გეოთერმული წყლები...) ათვისება წარმოადგენს.  ეგწ-ების ასეთი აქტუალობა 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მათი განსაკუთრებული წვლილით 

აიხსნება, რაც სამომავლოდ მზარდი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისა და იმპორტზე 

დამოკიდებულების შემცირების  მძლავრ საშუალებად განიხილება.  გარდა ამისა მათი 

რესურსი ამოუწურავია და გლობალურ გარემოს ნაკლებ ზიანს აყენებს. მდგრადი 

განვითარების პრინციპების სათანადოდ გათვალისწინების შემთხვევაში ეგწ-ების 

განვითარება მნიშვნელოვან სოციალურ და ეკონომიკურ სარგებელს ქმნის ახალი სამუშაო 

ადგილებისა და მშპ-ში ენერგეტიკის სექტორის წილის ზრდით. 

ევროპის ქვეყნები ვალდებულნი არიან ეგწ-ების წილის გაზარდონ საბოლოო ენერგიის 

მოხმარებაში.  ავსტრიამ 2020 წლამდე 34%-მდე უნდა გაზარდოს ეგწ-ების წილი საბოლოო 

ენერგიის მოხმარებაში, მათ შორის 80%-მდე მხოლოდ ელექტროენერგიის მოხმარებაში. 

ხორვატიას ეს ნიშნული შედარებით დაბალი აქვს - 35%.  მეზობელმა აზერბაიჯანმა 

საკუთარი ინიციატივით აიღო ვალდებულება 20%-მდე გაზარდოს ეგწ-ების წილი 

ელექტროენერგიის მოხმარებაში, ხოლო 10%-მდე საბოლოო ენერგიის მოხმარებაში.  

ეგწ-ების განვითარების ხელშეწყობისათვის ცალკეული ქვეყნები ისეთ მექანიზმებს 

იყენებენ, როგორიცაა: სუბსიდირებული ტარიფები (DE, MK, UK), საგადასახადო 

შეღავათები (AM, HR, DE, MK, US), ფონდების მობილიზება ეგწ-ების პროექტების 

დასაფინანსებლად (UK-Green Investment Bank, AZ – RE promotion and development fund, DE 
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- the Energy and Climate Fund, US- fund under the Recovery Act), ქსელზე 

პრივილეგირებული დაშვება ეგწ-ების ჩართვის შემთხვევაში (DE);  მსხვილ 

მომხმარებლებზე ვალდებულების დაკისრება ეგწ-დან წარმოებული ენერგიის 

შესყიდვაზე, მწვანე სერტიფიკატები (EU) და ა.შ. 

სტრატეგიის შემუშავების პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი ეგწ-ების სამუშაო ჯგუფს 

უკავია. ამის საუკეთესო მაგალითია ავსტრია, სადაც ენერგეტიკული სტრატეგიის შექმნის 

პროცესში ეგწ-ების მიმართულებით ორი სამუშაო ჯგუფი (ერთი ჰიდროენერგიის, მეორე 

დანარჩენი ეგწ-ების) მონაწილეობდა.  

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში ეგწ-ების მნიშვნელოვანი როლიდან 

გამომდინარე ქვეყნები ცალკე სტრატეგიებს ამუშავებენ  მათ განსავითარებლად (AZ, DE, 

UK, CN).  წიაღისეული ენერგორესურსებით მდიდარი ქვეყნებიც კი როგორიცაა 

აზერბაიჯანი, ნორვეგია და აშშ ეგწ-ების განვითარებისათვის   ფონდებს ქმნიან და 

სოლიდურ ინვესტიციებს ახორციელებენ.  

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროგაერთიანება, რომელიც განახლებადი 

ენერგიის წყაროებს განიხილავს როგორც კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ასევე 

საკუთარი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ზრდის და გაზის იმპორტზე 

დამოკიდებულების შემცირების ასევე ტექნოლოგიური განვითარების  უმნიშვნელოვანეს 

საშუალებად (EU, DE, NO).    

 

 

ინოვაციებისა და კვლევა-დანერგვის ხელშეწყობა, კადრების განვითარება  

21-ე საუკუნეში ინოვაცია განიხლება როგორც ქვეყნების განვითარების მთავარი 

მამოძრავებელი ძალა.  ეს განსაკუთრებით შეეხება ენერგეტიკის ტექნოლოგიურად და 

ორგნიზაციულად ურთულეს დარგს. შესაბამისად: ინოვაციური განვითარების, 

კვლევებისა და დანერგვის მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნების ენერგეტიკულ 

სტრატეგიებში სხვადასხვა ძირითადი მიმართულებები განიხილება: 

1. სტრატეგიის ძირითადი მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფა - მაგალითად 

გერმანიის სუფთა ენერგიაზე მთლიანად გადასვლის სტრატეგია მაღალ 

ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს აყენებს. შესაბამისად,  ქვეყანამ 2011წელს  733 

მილიონი ევრო გამოყო ძირითადად ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიის, 

ატომური სადგურების უსაფრთხოების და თერმობირთვული კვლევების 



 
21 

განსახორციელებლად. 2014 წლისთვის იგეგმება ამ თანხის თითქმის 30%-ით 

გაზრდა.  

2. უკრაინის ენერგეტიკული სტრატეგია ერთერთ საფრთხედ განიხილავს სათანადო 

პროფესიული კადრების ნაკლებობას, შესაბამისად კვლევა-განვითარების დარგში 

უპირველეს ამოცანად სახავს ახალი კადრების მომზადებას და ძველის 

გადამზადებას ენერგეტიკულ მეცნიერებასა და განათლებაში სახელმწიფო და 

კერძო სახსრების მოზიდვის უზრუნველყობა ერთერთ უმთავრეს ამოცანად 

განიხილება. ანალოგიური მიდგომა არის თურქეთის მოკლევადიან სტრატეგიაში , 

კონკრეტულად სამინისტროს კადრების კვალიფიკაცია არადამაკმაყოფილებლად 

მიაჩნია და გეგმავს სამეცნიერო ხარისხის მქონე კადრების რაოდენობის ზრდას. 

3. ნორვეგიას სპეციალური ინოვაციური სტრატეგია რომელიც ემსახურება მის 

პოზიცირებას როგორც ენერგეტიკის ტექნოლოგიების განვითარების და მსოფლიო 

ლიდერს მათი გადაცემის დამატებით კვლევის და დანერგვა დემონსტრირების 

სამუშაოების დაფინანსების 140 მილიონი დოლარით გაზრდას. 

4. სომხეთის შემთხვევაში ინოვაციური განვითარება მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის ნაწილია და გულისხმობს ცოდნაზე დამყარებული 

ეკონომიკის განვითარებას და მეცნიერებატევადი პროდუქტების ექსპორტს, მათ 

შორის ენერგეტიკაში.  

ინოვაციური და კვლევა-დანერგვის სამუშაოებისათვის ქვეყნები ითვალისწინებენ 

კვლევით პროგრამების გაზრდილ დაფინანსებას, და ტექნოპარკების განვითარებას. 

ამერიკაში უნივერსიტეტების გარდა არის სპეციალური ენერგეტიკული კვლევების 

სააგენტო ARPA-E 200 მილიონი დოლარის დაფინანსებით, ამასთან ხდება ინოვაციური 

ცენტრების (Hub) ორგანიზება ქვეყნის საუკეთესო ინტელექტუალური რესურსების 

მოზიდვით (US). 2011 წელს სამი ასეთი თემატური ცენტრი არსებობდა  2012 წლიდან კი 

მათი რაოდენობის გაორმაგება იგეგმებოდა (US).  აზერბაიჯანს შექმნილი აქვს 

ინოვაციური და ტექნოლოგიური განვითარების პოლიგონი (AZ). 

საბიუჯეტო დაფინანსებასთან ერთად, ენერგეტიკული კვლევის პროგრამები აქტიურად 

იზიდავს კერძო ინვესტიციებს. ხაზგასასმელია, რომ ეს ყველაფერი ემატება იმ აქტიურ 

კვლვევა დანერგვის სამუშაოს, რასაც უნივერსიტეტები, თუ მსხვილი კერძო კომპანიების 

კვლევითი ცენტრები აწარმოებენ. 

ამდენად, სხვადასხვა ქვეყნებს  განსხვავებულად აქვთ განხილული ენერგეტიკის 

ინოვაციური განვითარების და კვლევა-დანერგვის საკითხები თავიანთ ენერგეტიკულ 

სტრატეგიებში. ყველა შემთხვევაში ეს არის დაკავშრებული სტრატეგიის ამოცანების და ამ 

მიმართულებით ქვენის წინაში მდგარი ამოცანების გადაწყვეტასთან და ითვალისწინებს 
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არსებულ მდგომარეობას და მომავალ გამოწვევებს. ანუ ის განიხილება როგორც 

ენერგეტიკული სტრატეგიის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ასევე სტრატეგიის 

კონკრეტული მიზნების განხორციელების ინსტრუმენტი. 

ინტელექტუალური ქსელების, მაღალი წარმადობის ტექნოლოგიების, განახლებადი 

ენერგიის და ენერგოეფექტურობის ტექნლოგიების განვითარება ქვეყნების ინოვაციური 

ტექნოლოგიური განვითარების ერთერთ მნიშვნელოვან სტიმულს წარმოადგენს. 

 

საკანონმდებლო  ბაზა და განხორციელების მექანიზმები 

ენერგეტიკული სტრატეგიების შექმნისა და განხორციელების მნიშვნელოვან წინაპირობას 

სექტორის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა წარმოადგენს. აღნიშნული 

საკანონმდებლო ბაზა ორი მიმართულებით შიეძლება განიხილებოდეს. პირველ რიგში 

კანონები ქმნიან  ზოგად ჩარჩოს  და შესაბამისი აკრძალვა დაშვებების გზით 

არეგულირებენ სექტორის ფუნქციონირებას და მეორე - საკანონმდებლო რეგულირება 

ქმნის იმ პოლიტიკურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც სტრატეგიის განხორციელებისთვის 

არის საჭირო. ამიტომ ბევრი ენერგეტიკული სტრატეგიის განხორციელების აუცილებელ 

ნაწილად საკანონმდებლო ცვლილებები განიხილება. 

სამართლებრივი ბაზის შექმნის წყარო ქვეყნების უმეტესობისთის ევროკავშირის 

დირექტივებია. აღნიშნული დირექტივები ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:  

 შიდა ენერგეტიკული ბაზრები, ენერგოეფექტურობა 

 განახლებადი ენერგია 

 ატომური ენერგია 

 ენერგოუსაფრთხოება 

 ელექტროენერგია, გაზი, ნავთბი და ა.შ. 

თითოეული თემა მოიცავს სხვადასხვა კონკრეტულ საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე 

აქტს. ენერგეტიკის სფეროში არსებული კანონების თემატიკა ქვეყნების უმეტესობისთვის 

ერთი და იგივეა და ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: კანონი ენერგეტიკის შესახებ, 

განახლებადი ენერგიის წყაროების შესახებ, ატომური ენერგიის შესახებ, ენერგიის 

მიწოდებისა და ენერგოეფექტურობის, ენერგოდაზოგვის შესახებ, ენერგიის მიწოდების 

წყაროების უსაფრთხოების შესახებ, ენერგეტიკის სატარიფო პოლიტიკის შესახებ და ა.შ. 

რაც შეეხება სტრატეგიის განხორციელების სამართლებრივ საფუძვველს, ამისთვის 

ქვეყნებს განსხვავებული მექანიზმები აქვთ, მაგალითად, გერმანიის ახალი 
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ენერგეტიკული პოლიტიკა გულისხმობს განახლებადი ენერგიის წყაროების მაქსიმალურ 

ათვისებასა და გარემოს დაცვის პრინციპების გათვალისწინებით სხვადასხვა 

ენერგეტიკული პროექტის განხორციელებას. ამ პროექტების დაფინანსების წყაროდ 

განიხილება ენერგიის მომხმარებლებისა და მწარმოებელი ბიზნეს სტრუქტურებისთვის 

შესაფერისი გადასახადის დაკისრება, ასევე პროექტების დაფინანსებისთის გამოიყენება 

გარემოს დაცვის სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი ენერგეტიკისა და კლიმატისა  ფონდის 

სახსრები, რომლის შემოსავალსაც წარმოადგენს გარემოს კლიმატის ცვლილების ჩარჩი 

კონვენციის კიოტოს პროტოკოლს ფარგლებში ემისიებით ვაჭრობისგან მიღებული 

შემოსავალი.  

სპეციალური პროგრამები; აზერბაიჯანს, როგორც ნავთობის მწარმოებელ ქვეყანას, თავის 

ენერგეტიკულ სტრატეგიაში სწორედ ნავთობის მოპოვებისა და ვაჭრობის განვითარებაზე 

აქვს ძირითადი ყურადღება გადატანილი, რომლის ორგანიზებისთვისაც შექმნილია 

სახელმწიფო ნავთობის ფონდი. შესაბამისად პროექტების დაფინანსება საბიუჯეტო 

თანხებით იგეგმება.  

საინტერესოა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, რომელისაც ენერგეტიკული 

პოლიტიკისა და სტრატეგიის განხორციელებითვის სპეციალური პროგრამები აქვს 

შემუშავებული, მაგალითად ეს პროგრამებია: 

 სატრანსპორტო  და ავიაციის სექტორის მოდერნიზება, რაც გულისხმობს საწვავის 

სამომხმარებლო ხარჯების შემცირებას უფრო ეფექტური მანქანების გამოშვებით, 

ბიოდიზელის გამოყენების დანერგვას, ელექტრო მანქანების მასობრივ 

გავრცელებას.  

 ენერგოეფექტურობის პროგრამები - დაბალი შემოსავლის მქონე 

ამერიკელებისთვის ენერგიის საფასურის შემცირება მათ საცხოვრებელ სახლებში 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვია.  ეს პროგრამა სულ 16 500 შენობაში 

განცორციელდა და  დიდი რაოდენიბით ენერგიის დაზოგვა გამოიწვია. 

 სუფთა ენერგეტიკის პროგრამები - სპეციალური გრანტების გაცემა ინდისუტიულ 

ორგანიზაციებზე  და  არსებული მოძველებული ტექნოლოგიების თანამედროვე 

დანადგარებით შეცვლა რომლებსაც ნაკლებ საზიანო ეფექტი აქვთ გარემოზე. 2008-

2010 წლებში ამ პროგრამის მიზნებისთვის გაიცა 479 მილიონ დოლარის 

რაოდენობის გრანტი. 

აღსანიშნავაია, რომ ამ და სხვა პროექტების უმრავლეობსა დაფინანსდა   ენერგეტიკის 

დეპარტამენსტის „განახლების აქტის“ (recovery act) საფუძველზე, რომელიც შტატების 

ბიუჯტიდან ფინანსდება.  
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საქართველოსთვის სავარაუდოდ საკანონმდებლო ცვლილებები სექტორის შემდგომი 

განვითარების და შესაბამისად ენერგეტიკის სტრატეგიის აუცილებელი ნაწილი იქნება.  

 

ენერგეტიკული ბაზრების განვითარება  

ენერგეტიკული ბაზრის კონკურენტული განვითარება არის სტრატეგიების ერთ-ერთი 

მთავარი პრიორიტეტი. ევროპის ენერგეტიკული პოლიტიკის (EU) ერთერთ მთავარ 

მიზანს ერთიანი ენერგეტიკული ბაზრის შექმნა, მისი გაფართოება და ეფექტურობის 

გაზრდა წარმოადგენს, რამაც საფუძველი უნდა დაუდოს როგორც მონაწილე ქვეყნების 

ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას ასევე ფასების შემცირებას კონკურენციის პირობებში. 

კონკურენცია განიხილება როგორც ეფექტურობის გაზრდის, ხარჯების შემცირების და 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მთავარი პირობა.  

ხორვატიის (HR) ენერგეტიკული სტრატეგიის ამოცანებია:  

 ბაზარზე კონკურენციის განვითარებს ეფექტური იურიდიული ბაზის შექმნა,  

 ელექტროენერგიის გამომუშავების როგორც მშპ-ს ერთერთი ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილის ჩამოყალიბება, რაც მოახდენს მოსახლეობის დასაქმებას. 

 ეკონომიკურად ეფექტური და დაბალხარჯიანი საშუალებების შექმნა, 

ელექტროენერგიის დაზოგვისათვის. 

 რეგიონულად კონკურენტუნარიანი ელექტროსადგურების აშენება,  და სხვა. 

ეროვნული კონკურენტული ბაზრის  განვითარებისათვის აუცლიებელია 

ენერგომომწოდებლებთან, მეზობელი ქვეყნებსა და რეგიონული საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან წარმატებული ურთიერთობა და მათთან თანამშრომლობა(DE, HU, MK, 

AM, US). ისეთ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა როგორიც ევროკავშირია და მათი 

დირექტივებისა და კანონების განხორციელებაში ჩართვა ერთერთი გზაა ეროვნული 

ბაზრის განვითარებისათვის.  

ზოგიერთი ქვეყნის სტრატეგიის მიზანია რეგიონული მნიშვნელობის და საერთაშორისო 

მოთამაშედ დამკვიდრება (TK,HR,RU) მეზობელ ქვეყნებთან ერთად საერთო 

ენერგეტიკული ბაზრების შექმნა (HU), 

შესაძლებელია ბაზრის სრულიად ახალ საწყისებზე გადაყვანა(DE). მაგალითად, 

გამომუშავების პროცესიდან ბირთვული ენერგიის სრულიად ამოღება და მისი 

ჩანაცვლება უფრო უსაფრთხო და ეფექტური ენერგიის წყაროებით. ეს პროცესი 
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აუცილებელია მოხდეს კონკურენტული გარემოს დაცვის პირობებში, როგორც ეს 

გერმანიაში მიმდინარეობს.  

კონკურენტული ბაზრის წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია კერძო ინიციატივის ჩართვა 

ბაზრის ფუნქციონირებაში. მათ შორის პრივატიზაციის საშუალებით შესაძლებელი 

არსებული და ფუნქიონირებადი ელექტროსადგურების პრივატიზაცია, სამართავად 

გადაცემა და ინვესტიციის მოზიდვა(TK), არსებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და 

განახლება(AZ). აქტიურად უნდა მოხდეს ენერგო ბაზრის ლიბერალიზაცია  რაც ხელს 

შეუწყობს როგორც ადგილობრივი მწარმოებლების განვითარებას, ასევე, უცხოელი 

ინვესტორებისათვის შემოსვლას (AM). 

უცხოელი ინვესტორების მოსაზიდად, ხორვატიის სტრატეგიაში განიხილება შემდეგი 

საშუალებები: მაკროეკონომიკული სტაბილურობა, ეფექტური სახელმწიფო მართვა, 

საგადასახადო სისტემა იურიდიული უსაფრთხოება, კარგად განვითარებული 

ეკნომიკური ინფრასტრუქტურა, ინვესტიციების მოტივაციის არსებობა და სხვა (HR). 

კონკურენციის დანერგვასთან ერთად აუცილებელია ბუნებრივი მონოპოლიების 

(ქსელური საწარმოების მკაცრი და ეფექტური რეგულირება მათი სერვისის ხარისხის და 

ფასების გაკონტროლება, რათა არ მოხდეს მომხმარებლების უფლებების 

შეზღუდვა(HR,MK), მაგრამ ასევე დაუტოვოს საკმარისი მოგება განვითარებისათვის.  

  

გარემოს დაცვა  

გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ორი მნიშვნელოვანი კონტექსტის გამოყოფა შეიძლება. 

ეს არის გლობალური კლიმატის ცვლილების შერბილება და ლოკალურ გარემოზე 

ზემოქმედება როგორც ენერგეტიკული ობიექტების (ელექტროსადგურები, გადამცემი 

ხაზები, მილსადენებ), ასევე მოხმარების (ტრანსპორტის გამონაბოლქვი, გათბობის 

სისტემები და ა.შ.) 

განვითარებული ქვეყნების ენერგეტიკულ სტრატეგიებში უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა 

გლობალური კლიმატის ცვლილების საკითხებს ვიდრე ენერგეტიკული ობიექტების 

გარემოზე ზემოქმედების საკითხებს. იგულისხება, რომ ეს უკანასკნელი ავტომატურად 

მოგვარებულია მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ფარგლებში. ამიტომ , 

ქვემოთ მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ ძირითადად ჰიდროპოტენციალით 

მდიდარი ქვეყნებიდან.  
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ნორვეგიაში გარემოს დაცვის კუთხით საკანონმდებლო მოთხოვნაა რომ ნებისმიერ  

დაგეგმილ პროექტს და მშენებლობას უნდა ახლდეს გარემზე ზემოქმედების შეფასების 

დოკუმენტი. ამ სახის  საკანონმდებლო რეგულირება იწყება 1990 წლიდან - დაგეგმვისა და 

მშენებლობის აქტის მიღებით.   

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: 

 მშენებარე ობიექტი არ უნდა მდებარეობდეს და არ აზიანებდეს მნიშვნელოვან 

ლანდშაფტს, კულტურული ღირებულების მქონე მონუმენტებს, ძეგლებს. 

 არ უნდა მდებარეობდეს ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც სხვადასხვა სახეობის 

განსაკუთრებული ჯიში მცენარეებს და მათ ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას 

დაზიანების საფრთხე ექმნება. 

  აშენებული ობიექტების გამო არ უნდა ხდებოდეს ნიადაგის, ჰაერის, წყლის 

დაბინძურება, წყალდიდობები ან რადიოაქტიური ნივთიერების გამოსხივება. 

აღნიშნულია, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების აუცილებლობა 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ისეთ დარგებში როგორიცაა, ენერგეტიკა, 

ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (NO). 

 

ავსტრიის ენერგეტიკულ სტრატეგიაში ცალკე თავი არ ეთმობა გარემოს დაცვით 

საკითხებს, ისევე როგორც დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში, ხაზგასმულია, რომ გარემო 

დაცვის კუთხით მოქმედებს ევროკავშირის სტანდარტები და მათი დაცვა და 

გათვალისწინება ავტომატურად იგულისხმება ნებისმირი ენერგეტიკული პროექტის 

განხორციელების დროს.  

 

განვითარებადი ქვეყნების ძირითადი პრობლემა გარემოს დაცვის კუთხით არის ჰაერის 

დაბინძურება, სასმელი წყლის დაბინძურება და ა.შ . აღსანიშნავია, რომ ამ ქვეყნებიდან 

ბევრს (მაგ, CH) არ აქვთ სათანადოდ მოწესრიგებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა, 

შესამაბისად ამ დარგის რეგულირებას ნაკლები ყურადღება ეთმობა, თუმცა საუბარია, 

რომ ეკონომიკური განვითარების კვალდაკვალ  შესაძლებელი იქნება მეტი ზრუნვა სუფთა 

გარემოსა თუ სასმელ წყალზე.  

 

შეჯამებისთვის, განვითარებული ქვეყნები უფრო დიდ ყურადღებას უთმობენ გარემოს 

დაცვას, რადგან მათ აქვთ ამისი საკანონმდებლო ვალდებულება და ევროკავშირის 

დირექტივები, რომლებიც ზუსტ სახელმძღვანელო პრინციპებს იძლევა როგორ უნდა 

მოხდეს ამ სფეროს რეგულირება. 
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ენერგეტიკული პოლიტიკა & 

სტრატეგია / ქვეყანა 

ავსტრია გერმანია 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 8,389,771 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 44,916 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

4,034     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე: 8,356 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP):   114  

(2010წ) მოსახლეობა: 81,776,930 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 40,163 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 4,003     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:7,215 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP):   119  

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

ავსტრიის ენერგეტიკული სტრატეგია 

140 გვერდი (გერმანულად) 

 

გერმანიის ახალი ენერგოპოლიტიკა 

55 გვერდი (ინგლისურად) 

ხედვის პერიოდი 2005-2020, 15 წლიანი 2012-2050, 40 წლიანი 
 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

ეკონომიკის, ოჯახებისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტრო (www.en.bmwfj.gv.at); 

სოფლისმეურნეობის, სატყეო, გარემოსდაცვისა 

და წყლის რესურსების მართვის სამინისტრო. 

ამ ორი სამინისტროს კოორდინაციით 

შემუშავდა სტრატეგია.  წელი: 2010 

ეკონომიკისა და ტექნოლოგიების ფედერალური 

სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა ენერგეტიკის 

პოლიტიკის დოკუმენტი.  
http://www.bmwi.de 

 

წელი: 2012 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

მიიღო ეკონომიკის, ოჯახებისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტრომ.  

2010 წლის სექტემბერში გერმანიის ფედერალურმა 

მთავრობა მიიღო ენერგეტიკის კონცეფცია,  2011 

წლის ივნისში პარლამენტმა მიიღო 

„ენერგოპაკეტი“ (6 კანონი და 1 დადგენილება), 

ორივე ეს საფუძვლად დაედო ახალ 

ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტს.   

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

ეკონომიკის, ოჯახებისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტრო 

ეკონომიკისა და ტექნოლოგიების ფედერალური 

სამინისტრო 

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

უცნობია მზადდება ყოველ 3 წელიწადში მონიტორინგის 

დეტალური ანგარიშები დამოუკიდებელ 

ექსპერტთა კომისიის მიერ. ამასთან სამინისტრო 

http://www.en.bmwfj.gv.at/Energy/Energystrategyandpolicy/Documents/Energy%20Strategy%20Austria%20(engl%20Kurzfassung)%20(2).pdf
http://www.bmwi.de/English/Navigation/Service/publications,did=492562.html
http://www.en.bmwfj.gv.at/
http://www.bmwi.de/
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ყოველწლიურად გამოსცემს საინფორმაციო 

ბიულეტენებს “Energiewende!”  სადაც ასევე 

შეფასდება მიმდინარე პროცესები პოლიტიკასთან 

მიმართებაში. ასევე შიექმნა პლათფორმა 8 

სამუშაო ჯგუფისაგან რომელიც 

ზედამხედველობას გაუწევს ქსელის 

განვითარებას. 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

დრო: 04/2009 – 03/2010  ≈ 1 წელი 

სპეციალისტები: 180 ექსპერტი. ფედერალური 

ადმინისტრაციის, რეგიონებისა და ბიზნესის 

წარმომადგენლები, მეცნიერები და 

არასამთავრობო ორგანიზაციები 9 თემატურ 

ჯგუფად დაყოფილები მუშაობდნენ 

სტრატეგიის შემუშავებაზე. საბოლოოდ 

წარმოადგინეს 370 რეკომენდაცია.  

დრო: 1 წელი 

სპეციალისტები:  უცნობია 
 

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 
 

მდგრადი ენერგეტიკული სისტემის 

ჩამოყალიებება ევროკავშირის წესების 

გათვალისწინებით. სტრატეგიის მთავარი 

ამოცანებია ენერგიის მიწოდების 

უსაფრთხოება, ენერგოეფექტურობისა და ეგწ-

ების განვითარების ხელშეწყობა.  

ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა ეკონომიკური ეფექტიანობისა და 

გარემოსდაცვითი პირობების გათვალისწინებით 

გერმანიის ენერგეტიკული პოლიტიკის მთავარი 

მიზანია. სრული რესტუქტურიზაციაა დაგეგმილი 

ელექტროენერგიის წარმოების, ენერგო-

ინფრასტრუქტურისა და ტრანსპორტის 

სექტორებში. 

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 

დოკუმენტში არაა მითითებული კონკრეტული 

მოდელი და მეთოდოლოგია, თუმცა 

ცალკეული განვითარების სცენარები აქვთ 

შექმნილი და გაანალიზებული.  

გერმანია წამყვანი ქვეყანაა სისტემური ანალიზის 

მიმართულებით. დოკუმენტში არაა მითითებული 

კონკრეტული მოდელები და მეთოდოლოგიები, 

თუმცა ანალიტიკური და ტექნოლოგიური 

კვლევებისათვის დაფინანსების გაზრდაზე არის 

საუბარი.  

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

უცნობია ენერგიისა და კლიმატის ფონდი (the Energy and 

Climate Fund), ენერგოეფექტურობის ფონდი, 

შენობების მოდერნიზების პროგრამები და ა.შ. 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

მოხმარების სექტორებიდან პრიორიტეტულია: 

შენობების გათბობა/გაგრილება, ინდუსტრია, 

ტრანსპორტი 

ენერგო წყაროებში ძირითადად ამცირებენ: 

ნავთობპროდუქტებს, გაზს, ქვანახშირს, 

მოხმარების სექტორებიდან პრიორიტეტულია: 

შენობების მოდერნიზება და ეფექტიანობის ზრდა, 

ტრანსპორტი, ინდუსტრია.  

მიწოდების სექტორში ძირითადად 

ელექტროენერგიას  და მის წარმოებაში ეგწ-ების 
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ზრდიან განახლებადებს, ბიოსაწვავს.  წილის ზრდას განიხილავენ.  

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

01 მოკლე მიმოხილვა 

02 გამოწვევები 

03 არსებული სიტუაციის ანალიზი 

04 მდგრადი ენერგეტიკული სისტემის სამიზნე 

მოდელი  

05 ავსტრიის ენერგეტიკული სისტემა, ხედვა 

5.1 ენერგოეფექტურობა - პოლიტიკის 

მთავარი მიმართულება 

5.2 ენერგიის მიწოდებაში ეგწ-ების 

წილის ზრდა 

5.3 გრძელვადიან პერიოდში ენერგიის 

უსაფრთხო მიწოდება  

06 გზა, მიზნების მისაღწევად  

6.1 ადრეული სამუშაოები (2005-2009)  

6.2 ზომები-Cross-cutting measure  

6.3 მშენებლობა  

6.4 ინდუსტრიული და კომერციული 

წაროება  

6.5 ტრანპოსრტი  

6.6 ენერგიის მიწოდება 

6.7 ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოება  

07 შესაძლო შედეგები  

7.1 საბოლოო ენერგიის მოხმარება  

7.2 ეგწ-ების წილი ენერგიის 

მიწოდებაში  

7.3 სათბურის გაზების გაფრქვევების 

შემცირება  

7.4 მაკროეკონომიკური ეფექტი 

08 მონიტორინგი და შეფასება 

1. ენერგეტიკული პოლიტიკა 

2. ენერგეტიკული სექტორის 

რესტრუქტურიზაცია ეკონომიკური 

ეფექტიანობის ფარგლებში   

3. ელექტროქსელის სასწრაფო განვითარება ეგწ-

ების ათვისებისათვის 

4. ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისათვის 

თანამედროვე გაზისა და ქვანახშირის 

ელექტროსადგურების მშენებლობის 

საჭიროება  

5. ბაზრის ინტეგრაცია  

6. ენერგეტიკული კვლევების განვითარება  

7. ენერგოეფექტურობა - სსტემის 

რესტრუქტურიზაციის მნიშვნელოვანი 

ელემენტი   

8. ჩვენ გვჭირდება ევროპა როგორც პარტნიორი, 

რესტრუქტურიზაციის პროცესში, 

დასახმარებლად.  

9. კარგი საგარეო ენერგოპოლიტიკა, როგორც 

ენერგიის უსაფრთხო მიწოდების გარანტი.  
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სხვა კომენტარები  სტრატეგიის მიზნებისა და ამოცანების 

განხორციელების შემთხვევაში დამატებით 

111,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება. 

 მოხმარების ოპტიმიზაცია ერთ-ერთი 

მთავარი გამოწვევაა ავსტრიისათვის 2020 

წლისათვის მთლიანი მოხმარება 1,110 

პეტაჯოულამდე უნდა შეამციროს, როცა 

2005 წელს ეს რიცხვი 1,156 შეადგენდა. 

 2020 წლისათვის ეგწ-ების წილი მთლიან 

ენერგო მოხმარებაში 34%-მე უნდა 

გაზარდონ, ხოლო ელ.ენერგიი 

მოხმარებაში 80%მდე.  

 2010 წლის სექტემბერში გერმანიის 

ფედერალურმა მთავრობა მიიღო 

ენერგეტიკის კონცეფცია „Energy Concept for 

an Environmentally Sound, Reliable and 

Affordable Energy Supply“, რომლის მიზანიც 

ეგწ-ების, ენერგოეფექტურობისა და 

ელ.ენერგეტიკული ქსელის განვითარება იყო.  

2011 წლის ფუკუშიმას კატასტროფის შემდეგ, 

იმავე წლის ივნისში პარლამენტმა მიიღო 

„ენერგოპაკეტი“ (6 კანონი და 1 

დადგენილება), ორივე ეს საფუძვლად დაედო 

ახალ ენერგოპოლიტიკის დოკუმენტს, 

რომელიც საბოლოოდ 2012 წელს დაზუსტდა. 

 აკეთებენ დარგის სრულ 

რესტრუქტურიზაციას, ატომურების 

დახურვისა და ევროპის 2020 სტრატეგიის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე 

(განახლებადების 80% წილი ელ. ენერგიის 

გენერაციაში 2050-მდე).  

 ენერგოეფექტურობის განვითარება 

ძირითადად მოხდება ნებაყოფლობით, 

სტიმულირების მექანიზმების გამოყენებით, 

ინვესტიციების ხელშეწყობით. 

 2020 წლისთვის 10%-ით, ხოლო 2050 

წლისთვის  25%-ით უნდა შეამცირონ 

ელ.ენერგიის მოხმარება 2008 წ. შედარებით.  

 ტრანსპორტის სექტორში საბოლოო ენერგიის 

მოხმარებას 40% ამცირებენ 2050 წლისათვის 

2005 წ. შედარებით. 
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ენერგეტიკული პოლიტიკა 

& სტრატეგია / ქვეყანა 

ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ბრიტანეთი 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 309,349,689 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 46,611 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება 

(კგ.ნ.ე)/სულზე:7,164     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:13,393 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP):   170  

(2010წ) მოსახლეობა: 62,231,336 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 36,256  

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე:3,254     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:5,736 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP): 99 

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

უსაფრთხო ენერგეტიკული მომავლის გეგმა  

 

44 გვერდი 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგია 

 

74 გვერდი 

ხედვის პერიოდი 2011-2035, 25 წლიანი 
 

2012 – 2050, 40 წლიანი 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

თეთრი სახლის ენერგეტიკის დეპარტამენტმა 

http://www.whitehouse.gov/energy 

 

წელი: 2011 წლის 30 მარტი 

ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების 

დეპარტამენტმა დამოუკიდებელი 

მარეგულირებლის (ofgem) დახმარებით.  
www.gov.uk  

წელი: 2012 წლის ნოემბერი 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

თეთრი სახლი, ობამას ადმინისტრაცია.  პარლამენტი 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

 

მთავრობა მთავრობა 

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

ყოველწლიურად იბეჭდება პროგრეს 

რეპორტები 

უცნობია 

 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

უცნობია დაახლოებით 1 წელი.  

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 
 

უსაფრთხო ენერგეტიკული სისტემის 

უზრუნველსაყოფად დაგეგმილი აქვთ შიდა 

რესურსების ათვისება, ინოვაციების დანერგვა, 

ეგწ-ებისა და ენერგოეფექტური 

მთავარი მიზანი: ენერგოუსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. ამოცანები: შესაძლო 

შეფერხებების აღკვეთა, ენერგოეფექტურობა, 

ეკონომიკური წარმოების ზრდა, გლობალური 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_secure_energy_future.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/energy-security-strategy
http://www.whitehouse.gov/energy
http://www.gov.uk/


 33 

ტექნოლოგიების განვითარება.  ენერგეტიკული ბაზრის საიმედოობის გაზრდა, 

ქსელის შექმნა, დეკარბონიზაცია. 
 

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 

უცნობია შედეგები და მონაცემები მიღებულია სხვადასხვა 

კვლევიდან, თუმცა რამე კონკრეტული მოდელი არ 

არის მითითებული 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

2009 წელს მიიღეს კანონთა პაკეთი - the 

Recovery Act, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებას სპეც. 

პროგრამებით. TIGER (Transportation 

Investments Generating Economic Recovery) 

პროგრამა. სახელმწიფო სააგენტოები და 

დეპარტამენტები ეგწ-ების განსავითარებლად 

აფინანსებენ მეწარმეებს the Recovery Act-ის 

ფარგლებში.  

მითითებულია სტადარტების უზრუნველყოფის 

რეგულირების საშუალებები, ბაზრებს შეუძლიათ 

მომხმარებლის მოთხოვნებზე სწრაფი რეაგირება, 

საჭირო ინვესტიციები მოძიებულია და 

შემუშავებულია სპეციალური ღონისძიებები  რაც 

უნდა განხორციელდეს კომპანიების მარცხის 

შემთხვევაში 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

მიწოდების სექტორებში განიხილავენ 

ძირითადად ნავთობპროდუქტებს, გაზს, 

ელექტორენერგიას. 

 

მოხმარების სექტორებიდან კი ტრანსპორტს, 

შენობებს, ინდუსტრიას.  

მიწოდებისა კუთხით სტრატეგია განიხილავს 

ელექტროენერგიას, გაზსა და ნავთობს, დიდი 

ყურადღება ეთმობა რისკების სენსიტიურობის 

ანალიზს. 
 

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

I. შესავალი  

II. მოკლე შინაარსი  

III. ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოება   

 ადგილობრივი ნავთობისა და გაზის 

წარმოების ზრდა-განვითარება  

 ენერგიის მიწოდების უფრო 

უსაფრთხო და სუფთა გზაზე სიარული  

IV. მომხმარებლებისათვის არჩევანის მიცემა 

დაზოგოს ენერგია და შეამციროს ხარჯები   

 ხარჯების შემცირება ეფექტური 

ტრანსპორტის განვითარებით  

 გადასახადების შემცირება ეფექტური 

მშენებლობით  

V. ინოვაციების განვითარება და სუფთა გარემო  

 ამერიკის სუფთა ენერგიის 

პოტენციალის გამოყენება  

მინისტრის წინასიტყვაობა 

მოკლე შესავალი  

1. დიდი ბრიტანეთის ტენდენციები ენერგიის 

მოთხოვნის კუთხით 

2. ენერგეტიკული უსაფრთხოება 

3. ენერგეტიკული უსაფრთხოების რისკები 

4. ელექტროენერგია 

5. გაზი  

6. ნავთობი 

7. ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოება 

დანართი A – ენერგოუსაფრთხოების 

გათვალისწინების მეთოდოლოგია 
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 კვლევა-დანერგვის განვითარება 

 მაგალითი: ფედერალური მთავრობა 

და სუფთა ენერგია  

სხვა კომენტარები  ეფექტურობას ზრდიან ტრანსპორტის 

ყველა სახეობაში. 2015 წლისთვის კი 1 

მილიონი ელექტრო მანქანის წარმოებას 

გეგმავენ. ამასთან ხელს უწყობენ 

ალტერნატიული საწვავის განვითარებას. 

ტრანსპორტზე მოდის 

ნავთობპროდუქტების მოხმარების 70%. 
 

 აქვთ რამდენიმე 

სტრატეგია:ენერგოუსაფრთხოების სტრატეგია, 

განახლებადი ენერგიის წყაროების სტრატეგია, 

ენერგოეფექტურობის სტრატეგია. 

 სტრატეგიის მომზადების პერიოდში მათ 

გამოიყენეს სხვადასხვა ქვეყნის კვლევა და 

მასალები(ავსტრალიის მთავრობის 

რესურსების დეპარტამენტი, ენერგეტიკსა და 

ტურიზმის, ამერიკის სავაჭრო პალატა) 

 

 

 

 

ენერგეტიკული პოლიტიკა & 

სტრატეგია / ქვეყანა 

თურქეთი აზერბაიჯანი 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 72,752,325 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 10,049 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

1,445    

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე: 2,477 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP):   115  

(2010წ) მოსახლეობა: 9,054,332 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 5,843 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 1,307    

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:1,603 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP):    147 

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

თურქეთის რესპუბლიკის ენერგეტიკისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 

სტრატეგიული გეგმა (2010-2014) 

44 გვერდი (ინგლისურად) 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროგრამა სათბობისა 

და ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარებისათვის (2005-2015) 

14 გვერდი (ინგლისურად) 

ხედვის პერიოდი 2010-2014, 5 წლიანი 2005-2015, 10 წლიანი 
 

http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_EN.pdf
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_EN.pdf
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_EN.pdf
http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar_EN/ETKB_2010_2014_Stratejik_Plani_EN.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE-Fuel-and-Energy-Strategy-en.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE-Fuel-and-Energy-Strategy-en.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/AZE-Fuel-and-Energy-Strategy-en.pdf
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რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი სამინისტროს 

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტმა 

http://www.enerji.gov.tr 

წელი: 2009 წელს 

ენერგეტიკისა და ინდუსტრიის სამინისტრო  

http://mie.gov.az  
 

წელი: 2005 წელი 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი სამინისტრო დამტკიცდა პრეზიდენტის 2005 წლის 14 

თებერვლის ბრძანებით 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი სამინისტრო დოკუმენტი მოიცავს სამოქმედო გეგმას, რომლის 

განხორციელებაზეც პასუხისმგებლები არიან: 

ენერგეტიკისა და ინდუსტრიის სამინისტრო, 

სახელმწიფო ნავთობის კომპანია-SOCAR, 

ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო, 

ბუნებრივი რესურსებისა და ეკოლოგიის 

სამინისტრო, ნახიჩევანის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი, აზერენერჯი, 

აზერიგაზი.  

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

მომზადდება სტრატეგიის განხორციელების 

მონიტორინგის ანგარიშები -“Administration 

Operation Report”, რომელიც ყოველი წლის 

აპრილის ბოლოს გამოქვეყნდება.    

უცნობია  

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

დრო: 2006 წ. 18 ოქტომბერს დაიწყო და 

სავარაუდოდ 2009 წლის ბოლომდე 

გაგრძელდა, ძირითადში 2 წელი.  

რესურსი: სტრატეგიული დაგეგმვის ჯგუფი, 

რომელიც დაკომპლექტებული იყო მაღალი 

დონის ექსპერტებით და მთავრობის 

წარმომადგენლებით. ასევე სტრატეგიული 

დაგეგმვის მეორე ჯგუფი რომელიც 

შედარებით დაბალი კვალიფიკაციის 

სპეციალისტებით იყო დაკომპლექტებული.  

უცნობია  

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 
 

სამინისტროს სტრატეგიული გეგმა 

ითავლისწინებს ქვეყნის ეროვნულ 

ინტერესებსა და პრიორიტეტებს, 

სტრატეგიულ მიზნებსა და ამოცანებს, 

რომელთა შორისაა: ენერგიის მიწოდების 

უსაფრთხოება, ქვეყნის ენერგეტიკული 

როლის ზრდა, როგორც რეგიონულ ისე 

სახელმწიფო ენერგეტიკული პროგრამის მიზანია 

ელექტროენერგიითა და სხვა ენერგორესურსებით 

მოსახლეობისა და ეკონომიკის სრული 

დაკმაყოფილება სათბობისა და ენერგეტიკული 

სექტორის განვითარებით. 

მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით 

სექტორის პრიორიტეტების განსაზღვრა. 

ენერგეტიკული ინდუსტრიის ხელშეწყობა 

http://www.enerji.gov.tr/
http://mie.gov.az/
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გლობალურ კონტექსტში, გარემოსდაცვა 

და ბუნებრივი რესურსების განვითარების 

ხელშეწყობა.   

მეცნიერული და ინსტიტუციური განვითარებით.  
 

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 

დაგეგმვის ტექნოლოგიები უცნობია. თუმცა 

ელექტროენერგიის მოთხოვნის 

პროგნოზისათვის სხვა კვლევებში MAED-ის 

მოდელი აქვთ გამოყენებული.  

უცნობია 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

ყველა სამინისტროში არსებობს სტრატეგიული 

განვითარების დეპარტამენტი, რომლებიც 

კოორდინირებულად მუშაობენ ქვეყნის 

სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაზე.   

ალტერნატიული და განახლებადი 

ენერგორესურსების სახელმწიფო სააგენტო 

(AMBEDA), სტრატეგიული კვლევების ცენტრი 

(SAM) 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

მიწოდების მხრივ მეტი ყურადღება ეთმობა 

ელ.ენერგიის წარმოებას. ზრდიან ნავთობისა 

და გაზის შიდა მოპოვებით სამუშაოებს. 

მოხმარების მხრივ ზოგადად ეფექტურობისა 

და ენერგო ინტენსივობის მაჩვენებლების 

გაუმჯობესებას აპირებენ. 

მიწოდების მხრივ ელ.ენერგიის, გაზისა და 

ნავთობპროდუქტების სექტორებია განხილული. 

მოხმარების მხრივ კონკრეტულად არაა 

განხილული რომელ სექტორს რა რაოდენობის 

ენერგია დასჭირდება, თუმცა აღნიშნულია რომ 

რეზიდენტულისა და ეკონომიკის ყველა 

სექტორის უზრუნველყოფა სტრატეგიის ერთ-

ერთი მიზანია.      

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

ნაწილი 1: სიტუაციის ანალიზი  

- ისტორია  

- სამინისტროს დაარსების მიზანი  

- ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა  

- ორგანიზაციული სტრუქტურა  

- SWOT ანალიზი 

ნაწილი 2: სტრატეგიული გეგმა  

- ხედვა, მისია  

-სამინისტროს ღირებულებები და პრინციპები  

- სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები  

 I სტრატეგიული თემა – ენერგეტიკული 

უსაფრთხოება 

 1ამოცანა - რესურსების 

დივერსიფიკაციისას ადგილობრივი 

რესურსების პრიორიტეტულობა  

 2ამოცანა - ეგწ-ების წილის ზრდა 

ენერგიის მიწოდებაში 

 3ამოცანა - ენერგოეფექტურობის ზრდა 

1. შესავალი 

2. სახელმწიფო პროგრამის მიზნები და 

ძირიტადი პრინციპები 

3. ნავთობისა და გაზის სექტორის განვითარების 

გეგმა 

4. ბუნებრივი გაზის მიწოდების სისტემის 

განვითარების გეგმა 

5. სათბობისა და ელექტროენერგიის წარმოება, 

გადაცემა და განაწილება 

6. სამოქმედო გეგმა 2005-2015 

http://abemda.az/
http://sam.gov.az/
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 4ამოცანა - თავისუფალი საბაზრო 

პირობებისა და მიმზიდველი 

საინვესტიციო გარემოს შექმნა  

 5ამოცანა - იმპორტის რისკების 

შემცირება, ნავთობისა და გაზის 

მიწოდების დივერსიფიკაცია.  

 II სტრატეგიული თემა - ენერგეტიკაში 

რეგიონული და გლობალური 

გავლენის ზრდა 

 6ამოცანა - რეგიონული 

თანამშრომლობის კონტექსტში ქვეყნის 

გეოპოლიტიკური მდგომარეობის 

გამოყენება ენერგეტიკულ კვანძად 

გადაქცევისათვის 

 III სტრატეგიული თემა - გარემო 

 7ამოცანა - გარემოზე უარყოფითი 

ზემოქმედების მინიმიზაცია 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სექტორში 

 IV სტრატეგიული თემა - ბუნებრივი 

რესურსები 

 8ამოცანა - ბუნებრივი რესურსების 

წილის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკაში 

 9ამოცანა - ინდუსტრიული ნედლი 

მასალის წარმოების ზრდა 

 V სტრატეგიული თემა – 

კორპორატიული 

 10ამოცანა - მართვის ეფექტურობის 

ზრდა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი 

რესურსების სექტორში 

 11ამოცანა - ენერგეტიკაში ინოვაციების 

ხელშეწყობა 

ნაწილი 3: ხარჯები  

ნაწილი 4: სტრატეგიული გეგმის 

განხორციელება, მონიტორინგი და შეფასება  

ნაწილი 5: სტრატეგიის დაგეგმვის პროცესი 
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სხვა კომენტარები  ეს დოკუმენტის არის სამინისტროს 

სტრატეგიული გეგმა, ხოლო დამატებით 

უმაღლესი დაგეგმვის ჯგუფმა 2009 წელს 

შეიმუშავა ასევე ელექტროენერგეტიკული 

ბაზრისა და ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების სტრატეგიული 

დოკუმენტი (Electricity Energy Market And 

Supply Security Strategy Paper), რომელსაც 9 

უმაღლესმა პირმა მოაწერა ხელი.  

 სამინისტროს სტრატეგიაში გაწერილია 

სტრატეგიული თემა, მისი შესაბამისი 

მიზნები და ამ მიზენბიდან გამომდინარე 

კონკრეტული ამოცანები თავისი შეფასების 

ინდიკატორებით. 

 2006 წელს გაფორმდა მემორანდუმი 

ევროკავშირსა და აზერბაიჯანს შორის, რომლის 

მიზანია ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის 

მოდერნიზება, ეგწ-ებისა და 

ენერგოეფექტურობის განვითარება; 

 2004 წელს პრეზიდენტის ბრძანებით შეიქმნა 

ალტერნატიული და განახლებადი 

ენერგორესურსების სახელმწიფო სააგენტო 

(http://abemda.az), რომლის კოორდინაციითაც 

2011 წლის დეკემბერში დაიწყო მუშაობა 

განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის 

გამოყენების სტრატეგიაზე, 2012-2020 

პერიოდისთვის. სტრატეგიის მიზანია 2020 

წლამდე განახლებადების წილის 20%-მდე 

გაზრდა ელ.ენერგიის გენერაციაში, ხოლო 9.7% 

მთლიან ენერგომოხმარებაში, შეიქმნას 

საკანონმდებლო ბაზა ეგწ-ების 

ხელშეწყობისთვის. სტრატეგიაზე მუშაობისას 

მრავალი ადგილობრივი სამთავრობო და 

არასამთავრობო და საერთაშორისო 

ორგანიზაცია იყო ჩართული (დაახლოებით 100 

ადამიანი).  

 ამ სტრატეგიის მიზანი გარდა ეგწ-ების 

ათვისებისა ენერგოეფექტური, უსაფრთხო და 

რენტაბელური სისტემის შექმნა არის, სადაც 

მაქსიმალურად იქნება ეკოლოგიურ და 

გარემოსდაცვითი პირობები 

გათვალისწინებული.  

 იქმნება პოლიგონი კვლევა-დანერგვისა და 

ინოვაციური ტექნოლოგიების 

განვიტარებისათვის.      

 

 

 

http://abemda.az/
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ენერგეტიკული პოლიტიკა & 

სტრატეგია / ქვეყანა 

სომხეთი უნგრეთი 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 3,092,072 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 3,031  

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

791     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:1,606 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP): 161 

(2010წ) მოსახლეობა: 10,000,023 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 12,863 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 2,566     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:3,876 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP): 151     

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

სომხეთის ენერგეტიკული განვითარების 

სტრატეგიები ეკონომიკური განვითარების 

კონტექსტში     

60 გვერდი (ინგლისურად) 

უნგრეთის ენერგეტიკული სტრატეგია 

 

131 გვერდიანი 

ხედვის პერიოდი გაურკვეველია (განსახორციელებელი 

პროექტებიდან ყველაზე გრძელვადიანად 

მიჩნეულია 2025 წლის პროექტები) 

2012-2030, 20 წლიანი 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტრო http://www.minenergy.am  
2005 წელი  

ეროვნული განვითარების სამინისტრო  

წელი: 2012 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

სომხეთის მთავრობა #24 პროტოკოლის  #1 

რეზოლუცია 
 

უნგრეთის პარლამენტმა დაამტკიცა 2011 წელს 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

 

მთავრობა მთავრობა ვალდებულია განახორციელოს 

სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგი და 

უზრუნველყოს ყველა იმ პირობის არსებობა, 

რომლებიც აუცილებელია სტრატეგიის 

განხორციელებისათვის. 

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 

 

უცნობია კონკრეტულად ვერ ვნახე რო ეწეროს..თუმცა 

გაწერილია გეგმა და სახელმწიფო ვალდებულია 

აკონტროლოს და შეაფასოს მდგომარეობა გაწერილ 

მიზნებთან შესაბამისობაში. 

სახელმწიფოს მოვალეობაა უზრუველყოს 

იურიდიული და ეკონომიური პირობების 

http://www.minenergy.am/en/en/policy
http://www.minenergy.am/en/en/policy
http://www.minenergy.am/en/en/policy
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development/news/national-energy-strategy-2030-published
http://www.minenergy.am/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development
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ურითიერთშეთანხმებულობა ენერგოპოლიტიკის 

ჩარჩოში ნაციონალური ინტერესების 

გათვალისწინებით. 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

უცნობია დრო - წელიწადნახევარი. დაახლოებით 2010 წლის 

აგვისტო - 2011 წლის ბოლომდე 

სპეციალისტები - დაახლოებით 110 

დაინტერესებული პირის( მათ შორის 

ეკონომიკური, აკადემიური, სავაჭრო და 

სოციალური ორგანიზაციები) აზრი 

გათვალისწინებული იყო სტრატეგიის 

შემუშავებისას. მიღებულ იქნა 60–ზე მეტი 

წინადადება(შემოთავაზება)  30 დღიანი სახალხო 

დებატების შედეგად 

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 

 

სტრატეგიის მიზნებია: 

 მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 

უზრუნველყოფა 

 ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

 ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის 

გაზრდა და ადგილობრივი 

ენერგეტიკული რესურსების 

მაქსიმალური ათვისება 

 ენერგეტიკული რესურსების ეფექტური 

გამოყენება 

 

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 
MAED, WASP-IV, BALANCE, SIMPACTS, FINPLAN 

პროგნოზები გაკეთებულია 3 სხვადასხვა სცენარის 

მიხედვით, მაგრამ არ არის მითითებული თუ რა 

მოდელი გამოიყენეს. 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

საუბარია საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის 

აუცილებლობაზე, რაც გულისხმობს ახალი 

კანონების მიღებასაც, მაგალითად ნავთობისა 

და გაზის შესახებ, სოციალური შეღავათების 

შესახებ და ა.შ. 

 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

 

 
განხილული აქვთ შემდეგი სფეროები: პირველადი 

ენერგია, ელექტროენერგია, შენობების 

გათბობა/გაგრილება და ტრანსპორტი 

დეტალურად. რა სიტუაციაა...როგორი ხედვა აქვთ 

განვითარების, რა პრობლემები არსებობს და რა 

უნდა გაკეთდეს ამ პრობლემების 
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გამოსასწორებლად. თითოეული სექტორისათვის 

განხილულია ენერგოეფექტურობა, 

ინფრასტრუქტურა და სხვა საკითხები. 

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

1. შესავალი 

2. ენერგოსექტორის განვითარების 

სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები
  

3. სომხეთის შიდა ენერგორესურსები  

4. ენერგოუსაფრთხოება და 

დამოუკიდებლობა 

5. შიდა ენერგორესურსების გამოყენება და 

კონსერვაცია  

6. ატომური ენერგია  

7. მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია 

და რეგიონული ინტეგრაცია  

8. სოციალური პოლიტიკის უზრუნველყოფა, 

ფინანსური სტაბილურობა და 

ენერგოეფექტურობა 

9. დასკვნები 
 

დანართები 

დანართი I:სომხეთის ენერგოსექტორი დღეს 

დანართი II:სომხეთის ენერგოსექტორის  

განვითარების პროგრამები 

დანართი III:სომხეთის  ენერგეტიკული 

განვითარებისა და დაგეგმვის კვლევა, 

ატომური ენერგიის ჩათვლით 

დანართი IV:სომხეთის ენერგოსისტემის 

დამოუკიდებლობისა და მდგრადობის 

შეფასება  

დანართი V:ატომური ენერგია 

 

1 წინასიტყვაობა 

2 მოკლე მიმოხილვა  

3 არსებული მდგომარეობა  

3.1 გლობალური ტრენდები  

3.2 ევროკავშირი  

3.3 რეგიონული ხედვა  

3.4 უნგრეთში არსებული სიტუაცია  

4 საფუძველი  

5 ძირითადი პირობები  

5.1 კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა  

5.2 წიაღისეული საწვავის  რეზერვები 

5.3 ევროპული მოთხოვნები 

5.4 ტექნოლოგიური განვითარება  

5.5 დემოგრაფიული მაჩვენებლები 

5.6 ეკონომიკური ზრდა  

5.7 დასკვნა 

6 ხედვა 

6.1 პირველადი ენერგია  

6.2 ელექტროენერგია 

6.3 გათბობა 

6.4 ტრანსპორტი  

7 თანამდევი საკითხები  

7.1 სოფლის განვითარება  

7.2 ტრეინინგები და დასაქმება  

7.3 გარემოსა და ბუნების დაცვა  

7.4 სოციალური და კეთილდღეობის 

შეხედულებები  

8 სახელმწიფოს როლი 

8.1 მფლობელობა 

8.2 რეგულაცია 

8.3 ინსტიტუტების სისტემა  

8.4 ფინანსირება 

8.5 საერთაშორისო ურთიერთობები  

8.6 გადაწყვეტილებების მიღება 
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9 პერსპექტივები 2050  

10 აბრევიაციები 

11 ეკონომიკური განხორციელებადობის სწავლა 

11.1 ელექტროენერგიის სექტორი 

11.2 გათბობის ბაზარი 

11.3 გაზის ბაზარი 

სხვა კომენტარები  ენრგო სისტემის უსაფრთხო, გამართული 

და სტაბილური ფუნქციონირება არ არის 

გარანტირებული რის გამოც საჭიროა 

ხანგრძლივი სარეაბილიტაციო და 

მოდერნიზების სამუშაოები მთელ 

ენერგოსექტორში.  

 1992 წლიდან დაიწყო კვლევები 

ენერგოსექტორის გრძელვადიანი 

განვითარების გეგმების შესამუშავებლად. 

თუმცა 1998 წლამდე არსებული 

მონაცემები მწირია 

 სტრატეგიის ამოსავალ დებულებად 

გამოიყენეს TECDOC-1404 “2002-2020 

Development Planning Study for Armenia’s 
Energy Sector, Including Nuclear Energy” 

იმისთვის რომ გარკევული მონაცემები და 

ინდიკატორები ჰქონოდათ ( ეს არის 

ატომური ენერგიის სააგენტოს მიერ 

გაკეთებული კვლევა) 

 დივერსიფიკაცია, რეგიონული 

ინტეგრაცია და შიდა ენერგორესურსების 

განვითარება არის სომხეთის 

ენერგეტიკული სტრატეგიის მთავარი 

საკითხი. რუსეთ-საქართველოს 

მილსადენის სტაბილური 

ალტერნატიული გზა არის ირან-სომხეთის 

გაზსადენი, შესაბამისად მთავრობამ უნდა 

მოიზიდოს ინვესტიციები ამის 

განსახორციელებლად. 

 ფინანსური სტაბიულურობისა და 

ეკონომიკური განვითარების კუთხით 

განხილულია ის წყაროები, რომლებსაც შეუძლიათ 

გავლენა მოახდინონ ენერგო სტრატეგიის როგორც 

დაგეგმვაზე, ასევე მის განხორციელებაზე (ამინდის 

ცვლილების შესაბამისი პოლიტიკა, წიაღისეულის 

რეზერვები, ევროკავშირის მიზნები, 

ტექნოლოგიური განვითარება, დემოგრაფიული 

მაჩვენებლები, ეკონომიკური ზრდა). 

განხილულია 4 სექტორისთვის(პირველადი 

ენერგია ელექტროენერგია, შენობების გათბობა და 

ტრანსპორტი) თუ როგორ უნდა გახდეს სიტუაცია 

ამ სექტორებში კონკურენტული, მდგრადი და 

უსაფრთხო და მოცემულია ამ მიზნების მიღწევის 

საშუალებები მოკლედ. 

განხილულია სხვადასხვა სექტორები და 

მიმართულებები, რომელთა განვითარებაც უნდა 

მოხდეს ენერგოსტრატეგიის განხორციელებასთან 

ერთად( სოფლის განვითარება, გარემოს დაცვა და 

ბუნების დაცვა, სოციალური და კეთილდღეობის 

შეხედულებები, ტრეინინგები და დასაქმება) 
 

მოკლედ არის განხილული ჩატარებული SWOT 

ანალიზის შედეგები შემდეგი სექტორებისათვის: 

1. ენერგოეფექტურობა და ენერგიის 

კონსერვაცია 

2. განახლებადი ენერგიის წყაროები 

3. ატომური ენერგია 

4. რეგიონული ინფრასტრუქტურის 

პლატფორმა 

5. სახელმწიფო ენერგეტიკული 

ინსტიტუტებისა და საშუალებების ახალი 

სისტემა 
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მნიშვნელოვანია მოხდეს სხვადასხვა 

დოკუმენტების მიღება შეიქმნას 

მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო, 

სატარიფო პოლიტიკები, რეგულირებადი 

ბაზრიდან ღია ბაზრის მოდელზე 

გადასვლა 

ცალკე თავი არის დათმობილი სახელმწიფოს 

უფლება–მოვალეობებზე. სადაც განხილულია თუ 

რა უნდა მოიმოქმედოს მთავრობამ რათა 

უზრუნველყოს სტრატეგიის განხორციელება. 

 

 

 

 

ენერგეტიკული პოლიტიკა & 

სტრატეგია / ქვეყანა 

რუსეთი უკრაინა 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 141,920,000 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 10,481  

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

4,943     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე: 6,451 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP): 348 

(2010წ) მოსახლეობა: 45,870,700 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 2,974 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 2,845     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:3,549 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP): 472 

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

რუსეთის ენერგეტიკული სტრატეგია   

144 გვერდი (რუსულად) 

უკრაინის ენერგეტიკული სტრატეგია  

156 გვერდი (უკრაინულად) 

ხედვის პერიოდი 2003-2030, 27 წლიანი 2012-2030, 20 წლიანი 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

ენერგეტიკული სტრატეგიის ინსტიტუტი 

წელი: 2009 

მომზადებულია გენერალური ენერგიის 

ინსტიტუტის მიერ ეროვნულ მეცნიერებეთა 

აკადემიაში  

წელი: 2012 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

რუსეთის მთავრობა მთავრობა 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

 

უცნობია 
 

ენერგეტიკის სამინისტრო და ტორფის 

ინდუსტრია არის პასუხისმგებელი წლიერი 

ანგარიშების შემუშავებაზე და სტრატეგიის 

http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222035
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განხორციელებაზე 

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

მთავრობას უნდა მიეწოდოს სტრატეგიის 

განხორციელების ყოველწლიური ანაგარიში.  

სტრატეგია მოიცავს დეტალურ გეგმას, თუ 

როგორ უნდა განხორციელდეს სტრატეგიის 

მონიტორინგი 

აპირებენ განავითარონ სტრატეგიის სამოქმედო 

გეგმა 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

უცნობია, სავარაუდოდ 1-1.5 წელი  უცნობია, სავარაუდოდ 1.5-2 წელი 

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 

 

ძირითადი მიზანი: ბუნებრივი რესურსების და 

ენერგოსექტორის პოტენციალის ეფქტური 

გამოყენება ეკონომიკური განვითარებისთვის, 

ცხოვრების სტანდარტის 

გაუმჯობესებისათვის. 

ძირითადი მიზანი – მოსახლეობისა და 

ეკონომიკის მდგრადი და საიმედო 

ენერგოუზრუნველყოფა.  

მიზნები: მშპ-ს ზრდა ენერგოსექტორის მდგრადი 

განვითარებით, ენერგიაზე მოთხოვნის ზრდის 

დაკმაყოფილება, ენერგოუსაფრთხოებისა და 

ებერგოეფექტურობის გაზრდა. ენერგოსექტორის 

გარემოზე ზემოქმედების შემცირება.  

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 
უცნობია 

უცნობია 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

მთავრობა გეგმავს ენერგოსექტორის 

განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს 

შექმნას გადასახადების, ტარიფებისა და სხვა 

მარეგულირებელი ინსტრუმენტების 

გამოყენებით. 

სტრატეგიის განხორციელებისათვის საჭირო 

თანხის ნახევარი გამოიყოფა სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან. მთავრობა ასევე გეგმავს 

კონკრეტული მარეგულირებელი მექანიზმების 

განხორციელებას სტრატეგიის 

რეალიზაციისათვის. 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

ყველა ტიპის საწვავია განხილული. 

მოთხოვნის მხარე განხილულია რეგიონების 

მიხედვით ცალცალკე 

ყველა ტიპის საწვავია განხილული. მოხმარების 

სექტორები განიხილება ენერგოეფექტურობის 

თავში (ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, 

კომერციული და საყოფაცხოვრებო სექტორი)  

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

 მოქმედი სტრატეგიის რეალიზაციის 

შედეგები  

 სოციალურ-ეკონომიკური ზრდის 

ძირითადი გამოწვევბი, ეკონომიკისა და 

ენერგეტიკის ურთიერთდამოკიდებულება 

 რუსეთის ენერგომოთხოვნის 

პერსპექტივები 

 სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის 

1. ენერგეტიკული სტრატეგიის მიზნები და 

ამოცანები 

2. ძირითადი დასკვნები 

3. ენერგეტიკული სტრატეგიის განხორციელება 

და განახლება 

4. ეკონომიკისა და ენერგეტიკის განვითარების 

საპროგნოზო სცენარი 

5. საპროგნოზო საერთო ენერგეტიკული 
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ძირითადი კომპონენტები 

 ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების 

პერსპექტივები რუსეთში 

 სტრატეგიის რეალიზების მოსალოდენელი 

შედეგები  

ბალანსი: ელექტროენერგია, ქვანახშირი, 

ნავთობი, გაზი. 

6. ელექტროინდუსტრიის განვითარების 

სტრატეგია  

7. ელექტროენერგია და მისი მოხმარება 

8. წარმოება, გადაცემა, განაწილება 

9. ელექტროსექტორის მფლობელობის 

სტრუქტურის სახელმწიფო რეგულაცია  

10. საერთო გარემოსდაცვითი პრობლემები 

ელექტროენერგეტიკის სექტორში  

11. ალტერნატიული, განახლებადი ენერგიის 

წყაროები  

12.  ატომური ენერგიის წარმოების განვითარების 

სტრატეგია  

13. ქვანახშირის სტრატეგია  

14. ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის 

განვითარების სტრატეგია  

15. გაზის გადამცემი სისტემა   

16. ნავთობპროდუქტების მოხმარება  

17. ნავთობის მრეწველობა 

18. ნავთობის ტრანსპორტირების სისტემა 

19. ნავთობისა და გაზის რეგულირების 

პრიორიტეტული მიმართულებები 

20. ენერგეტიკის პრიორიტეტული ნაწილები,  

ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის 

წყაროების განვითარების პოტენციალი  

21. ენერგეტიკის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო 

პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები.  

22. ალტერნატიული, განახლებადი ენერგიის 

წყაროებისა და ალტერნატიული საწვავის 

განვითარების პოტენციალი 

23. ინდუსტრიული აქტივობებით გამოწვეული 

საერთო გარემოსდაცვითი პრობლემები და 

მათი მოგვარების გზები  

24. ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა  

25. საწვავისა და ენერგოკომპლექსის 

განვითარების ფინანსური მხარდაჭერა  
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26. სახელმწიფო რეგულირება და საკუთრების 

სტრუქტურა 

27. ევროკავშირში ინტეგრირება ენერგეტიკული 

კუთხით  

28. მეცნიერული, ტექნიკური და ადამიანური 

მხარდაჭერა  

29. ენერგეტიკული სტრატეგიის 

განხორციელებისთვის საჭირო განცხადებები 

და დოკუმენტები  

სხვა კომენტარები სტრატეგიის განახლება ხდება ყოველ 5 

წელიწადში ერთხელ. არსებული სტრატეგია 

აანალიზებს წინა სტრატეგიის მიღწევებს, თუ 

რა გაკეთდა და რა შიეძლება იყოს სასარგბლო 

გამოცდილება ახალი სტრატეგიის 

განხორციელების პირობებში. თითოეული 

სექტორი გაანალიზებულია შემდეგი 

კომპონენტების მიხედვით: კონკრეტულ 

სექტორში სტრატეგიის მიზნები, რა გაკეთდა 

წინა სტრატეგიის პირობებში ამ სექტორში, 

გამოწვევები, არსებული სტრატეგიის 

პირობებში შესასრულებელი ამოცანები, 

დაგეგმვა (რა შედეგი არის მოსალოდნელი ამ 

კონკრეტულ სფეროში სტრატეგიის 

განხორციელების შემდეგ) სტრატეგია მოიცავს 

დეტალურ სამოქმედო გეგმას.  
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ენერგეტიკული პოლიტიკა 

& სტრატეგია / ქვეყანა 

მაკედონია ხორვატია 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 2,060,563 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 4,434 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

1,402     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:3,590 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP): 153 

(2010წ) მოსახლეობა: 4,418,000 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 13,461  

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 1,932     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:3,813 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP): 121    

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

მაკედონიის ენერგეტიკული განვითარების 

სტრატეგია 

201 გვერდი (ინგლისურად) 

ხორვატიის რესპუბლიკის ენერგეტიკული 

სტრატეგია 

 

110 გვერდი (ინგლისურად) 

ხედვის პერიოდი 2010-2030, 20 წლიანი 2010-2020, 10 წლიანი 

 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

ეკონომიკის სამინისტრო  

http://www.economy.gov.mk 

წელი: 2010  

ეკონომიკის, შრომისა და მეწარმეობის 

სამინისტრო http://www.mingo.hr  

წელი: 2009 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

მაკედონიის მთავრობა ხორვატიის პარლამენტი 
 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 

 

მაკედონიის მთავრობა ხორვატიის მთავრობა 

მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

მონიტორინგი ძირითადად გულისხმობს 

გარემოსდაცვითი კუთხით მონიტორინგის 

განხორციელებას, რის პასუხისმგებლობასაც 

იღებს მთავრობა სტრატეგიის 

განხორციელების პერიოდში. 2009 წელს 

მაკედნიის მთავრობამ მიიღო სამოქმედო 

გეგმა, რომლის მიზანია ელექტროენერგიისა 

და გაზის სფეროში კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაცია, ეს სამოქმედო გეგმა მოიცავს 

სხვადასხვა დადგენილებებსა და 

ინსტრუქციებს, ერთ-ერთი მათგაია 

სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის 

ყოველწლიური ანგარიშები მომზადდგება და 

წარედგინება პარლამენტს. ცალკე შეიქმნა 

ინსტიტუციური ჩარჩო ენერგოეფექტურობის 

პოლიტიკის განხორციელების, მონიტორინგისა და 

შეფასებისთვის.  

http://www.ea.gov.mk/projects/unece/docs/legislation/Macedonian_Energy_Strategy_until_2030_adopted.pdf
http://www.ea.gov.mk/projects/unece/docs/legislation/Macedonian_Energy_Strategy_until_2030_adopted.pdf
http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/White%20Paper%20Energy%20Staregy%20of%20the%20Republic%20of%20Croatia.pdf
http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/White%20Paper%20Energy%20Staregy%20of%20the%20Republic%20of%20Croatia.pdf
http://www.economy.gov.mk/
http://www.mingo.hr/
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ინსტრუქცია მონიტორინგის შესახებ. (the 

Rulebook on Monitoring) 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

დრო უცნობია. 

სტრატეგია მომზადდა  მაკედონიის 

მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემიის მიერ 

ასევე მონაწილეობდა სპეციალურად ამ 

საკითხისთვის შექმნილი ენერგეტიკული 

სააგენტო. სულ მუშაობდა 30 სპეციალისტი 

(პროფესორი).  

 

დრო: 2008 წელს შეიქმნა  “Green Paper” 

(სტრატეგიის დოკუმენტის წინასწარი, 

განსახილველი ვარიანტი), რომლის საფუძველზეც 

2009 წლის ივნისში შეიქმნა “White Paper” 

(საბოლოო დოკუმენტის წინასწარი ვერსია), ხოლო 

2009 წლის ოქტომბერში პარლამენტმა დაამტკიცა 

სტრატეგიის დოკუმენტი. 

 

 

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 
 

სტრატეგიის მიზანია მაკედონიის ენერგეტიკის 

სექტორის განვითარება, რაც გულისხმობს 

მომხმარებლებისთვის ენერგიის საიმედო და 

უსაფრთხო მიწოდებას, ამ კუთხით 

პრიორიტეტულია: 

 არსებული ენერგეტიკული 

ინფრასტრუქტურის განახლება, 

მოდერნიზაცია დ ახლის მშენებლობა. 

 ენერგოეფექტურობის გაზრდა 

 ელექტროენერგიის წარმოებისთვის შიდა 

რესურსების გამოყენება 

 გაზის მოხმარების გაზრდა 

 განახლებადი ენერგიის წყაროების 

მოხმარების გაზრდა 

 ენერგიაზე რენტაბელური ფასების 

დაწესება 

 მაკედნიის ენერგოსექტორის ინტეგრირება 

ევროპულ ბაზრებთან 

სტრატეგიის მიზანია მდგრადი, უსაფრთხო და 

კონკურენტუნარიანი ენერგეტიკული სისტემის 

შექმნა.  

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 

WASP არაა ცნობილი. ხორვატია იყო ჩართული SSP-ის 

პროექტში, სადაც MARKAL-ს იყენებდნენ. 

 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

სტრატეგიის განხორციელების 

ხელშეწყობისთვის შექმნილია ენერგეტიკის 

სააგენტო, რომელიც შეიმუშავებს მოკლევადიან 

და გრძელვადიან  გეგმებს და პროექტებს. 

მკაფიოდ აქვს გამოყოფილი მთვარობის 

ინსტრუმენტები სექტორის განვითარებაში: 

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ბაზის 

შექმნა-დახვეწა, ენერგოეფექტურობისა და 
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ფუნქციონირებს ენერგეტიკის კვლევითი 

ცენტრი 

ინვესტიციების ხელშეწყობა.   

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

დეტალურად აღწერს ენერგეტიკული 

ინფრასტრუქტურის, მიწოდებისა (ლიგნიტის 

შიდა წარმოება, გაზის, ნავთობისა და სხვა 

რესურსების იმპორტის წყაროები, 

ელექტროენერგიისა და გათბობის სექტორი, 

ეგწ-ებიდან ჰიდრო, ბიომასა, მზის, 

გეოთერმული ენერგია) და მოხმარების 

(ინდუსტრია, საყოფაცხოვრებო, ტრანსპორტი,  

კომერციული და მომსახურების სექტორი) 

სექტორებს.  

ენერგოეფექტურობის ზრდა მიწოდებისა და 

მოხმარების სექტორებში. განახლებადების, 

ძირითადად დიდი ჰესები, ქარის, ბიომასის, 

ბიოსაწვავის განვითარება. 
  

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

შესავალი 

1. სტრატეგიის მიზნები 

2. ენერგო სექტორის ფუნქციონირების 

ძირითადი პრინციპები 

3. არსებული ენერგოინფრასტრუქტურა 

3.1. ქვანახშირის სქტორი 

3.2. ელექტროენერგიისა და გათობის 

სექტორი, მაკედონიის  

ელექტროსადგურები 

ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემა, 

გადამცემი სისტემის ოპერატორები 
MEPSO EVN AD.TPP Negotino 

3.3. ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების სექტორი 

,ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, 

ბიოდიზელის საწარმო ქარხნები, 

შენახვა 

3.4. ბუნებრივი გაზის სექტორი 

3.5.  გათბობის სექტორი 

3.6. განახლებადი ენერგიის წყაროები 

(ჰიდროენერგია, ბიომასა, გეოთერმული 

სისტემა) 

4. ენერგიის მოხმარება 1996-2007 წლებში 

პირველადი და საბოლოო მოხმარების 

წყაროები საწვავის მიხედვით (ქვანახშირი, 

1 შესავალი  

1.1 სტრატეგიის მიზანი და ამოცანები  

1.2 ხორვატიის სტრატეგიის განახლების 

აუცილებლობა - ძირითადი პრინციპები  

1.3 ენერგეტიკული სტრატეგიის 

სტრუქტურა და ვადები  

2 გამოწვევები და შესაძლებლობები  

2.1 გლობალური გეოპოლიტიკური 

კონტექსტი და ენერგეტიკული 

უსაფრთოხება 

2.2 კლიმატის ცვლილება და სხვა 

გარემოსდაცვითი საკითხები  

2.3 ხორვატიის ენერგეტიკის 

გეოსტრატეგიული მდგომარეობა და 

შესაძლებლობები  

2.4 ევროკავშირის ენერგოპოლიტიკა 

“ერთიანი ენერგეტიკული ბაზარი“ 

2.5 მეზობელ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობა  

3 მდგრადი და უსაფრთხო ენერგოსექტორი  

3.1 ხედვა  

3.2 სტრატეგიული მართვა  

3.3 ბაზრის განვითარება ენერგიის 

მიწოდების უსაფრხოებისა და 

ხელმისაწვდომობისათვის  
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ნავთბი და ნავთბპროდუქტები, ბიომასა, 

ჰიდროენერგია, გეოთერმული ენერგია, მზის 

ენერგია..  

4.4. საბოლოო ენერგიის მოხმარება 

სექტორების მიხედვით, 

ინდუსტრიული სექტორი, 

საცოფაცხოვრებო სექტორი, 

კომერციული და მომსახურების 

სექტორი, ტრანსპორტი, სოფლის 

მეურნეობა 

5. ენერგიაზე მოთხოვნა 2008-2020 წლებში 

სექტორების მიხედვით: ინდუსტრიული 

სექტორი, საცოფაცხოვრებო სექტორი, 

კომერციული და მომსახურების სექტორი, 

ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა 

6. ენერგიაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილების 

სავარაუდო შესაძლებლობები 2008-2020 

6.1ელექტროენერგიაზე და გათბობაზე 

მოთხოვნა 2008-2020 წლებში.    

6.2.  პირველად ენერგიაზ მოთხოვნა  

2008-2020 (ქვანხშირი, ნავთბი, 

ნავთბპროდუქტები, ბიოსაწვავი, 

ბუნებრივი გაზი, განახლებადი 

ენერგიის წყაროები,  პირველადი 

ენერგიის ბალანსი 

6.3. პირველად ენერგიაზე მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების შესაძლებლობები 

2008-2020 წლებში 

 6.4.   არსებული ინფრასტრუქტურის 

პირობებში დაგეგმილი ღონისძიებები 

და ახალი  ენერგო ობიექტების 

მშენებლობა 

 7.გარემოზე ზემოქმედება 

 8.   ენერგიის სატარიფო პოლიტიკა. 

მაკედონიის ენერგოსექტორის ძირითადი 

ეკონომიკური პრობლმები  

8.2.  სექტორის ეკონომიკური 

3.4 სათბურის გაზების შემცირება 

ენერგეტიკის სექტორიდან  

3.5 ენერგიის ეფექტურად გამოყენება  

3.6 ენერგიის განახლებადი წყაროები  

3.7 კვლევა-დანერგვისა და ეკოლოგიურად 

სუფთა ტექნოლოგიების განვითარების 

ხელშეწყობა  

4 ენერგიის ეფექტური მოხმარება  

4.1 გზამკვლევების მომზადება  

4.2 ამოცანები და აქტივობები 2020 წლამდე  

5 ენერგომოხმარება  

5.1 ენერგომოხმარების საბაზისო სცენარი  

5.2 საბოლოო ენერგომოხმარების მდგრადი 

განვითარების სცენარი  

6 ენერგეტიკული სექტორი  

6.1 ელექტროენერგიის სამომავლო 

მოხმარება  

6.2 განვითარების გზამკვლევი  
6.3 Strategy of Constructing New Electricity-
generating Capacities  
6.4 Transmission Lines and Distribution Network 
Development  

7 რაიონული გათბობის სისტემები და 

დეცენტრალიზებული ენერგო წარმოება  

7.1 რაიონული გათბობის სისტემები  

7.2 სითბოსა და ელ.ენერგიის 

დეცენტრალიზებული წარმოება  

8 ნავთობი, ბუნებრივი გაზი და ქვანახშირი  

8.1 მომავალი მოთხოვნილება ნავთობზე, 

გაზსა და ქვანახშირზე  

8.2 ნავთობისა და გაზის სექტორებისათვის 

განვითარების გზამკვლევები  

8.3 ნავთობისა და გაზის განვითარების 

ამოცანები და აქტივობები 2020 წლამდე  

9 ენერგიის განახლებადი წყაროები  

9.1 ეროვნული მიზნები და განვითარების 

გზამკვლევები  
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რეგულირება და ფასების პოლიტიკა, 

მარეგულირებელი ორგანოს როლი 

9. ენერგოსექტორის მფლობელობის 

სტრუქტურა 

10. ენერგოსექტორის განვითარების ხედვა 2030 

წლისთის 

10.1. ენერგიაზე მოთოხოვნა 2020-2030 

წლებში მოხმარების სექტორების 

მიედვით  და გაზრდილი მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების საშუალებები 

11. დაგეგმილი ღნისძიებების 

განხორციელებისთის საჭირო სინანსური  

მხარდამჭერა 

 

დანართი 1 - მაკედონიის ენერგოსექტორის swot 

ანალიზი და ძირითადი რეკომენდაციები 

დანართი  2 - ენერგეტიკის, გარემოს დაცვის, 

კონკურენტული გარემოს, განახლებადი 

ენერგიის წყაროების, ენერგოეფექტურობის 

სფეროს დირქტივები 

9.2 ამოცანები და აქტივობები 2020 წლამდე 

10 ენერგეტიკული პოლიტიკა და თანმკვეთი 

საკითხები 

10.1 საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა  

10.2 ხელსაყრელი პირობების შექმნა 

ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარებისათვის  

10.3 ცენტრალური მთავრობის როლი 

რეგიონული თვითმმართველობების 

ენერგეტიკულ სექტროში  

10.4 ენერგეტიკული დაგეგმვის დახვეწა  

11 ხელსაყრელი პირობების შექმნა ენერგეტიკული 

სექტორის განვითარებისათვის  

11.1 გარემოზე ზემოქმედება  

11.2 ენერგიის უსაფრთხო მიწოდებაზე 

გავლენა  

11.3 ენერგობაზრების განვითარებაზე 

გავლენა  

11.4 ენერგიის ფასებზე გავლენა  

11.5 ეკონომიკურ განვითარებაზე გავლენა  

12 ხორვატიის რესპუბლიკის ახალი 

ენერგეტიკული სტრატეგიის შექმნის მიზეზები  

13 დასკვნები 

სხვა კომენტარები  სტრატეგიას დართული აქვს  

ენერგოსექტორის SWOT ანალიზი, 

ანალიზისთვის ასევე იყენებს - benchmarking 

 მაკედონია არის ევროკავშირის წევრობის 

კანდიდატი ქვეყანა, შეასაბამისად მისი 

ენერგეტიკული სტრატეგია და პოლიტიკა 

ჰარმონიზებული უნდა იყოს ევროკავშირის 

ენეგეტიკულ პოლიტიკასთან. 

 1991 წლიდან მოყოლებული დაიწერა 

რამდენიმე სტრატეგია, თუმცა არც ერთი არ 

ყოფილა დამტკიცებული მთავრობის მიერ, 

შესაბამისად ქვეყანას არ ქონდა აქამდე 

სტრატეგიის დოკუმენტი და ეს არის 

 2002 წლის ენერგეტიკული სტრატეგია 

განაახლეს 2009-ში მას შემდეგ რაც ახალი 

ვალდებულებები აიღეს კიოტოსა და 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში შესვლის 

შემდეგ.  

 შესავალში ხაზგასმული აქვს ქვეყნის 

ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობა 

და ტრანზიტული პოტენციალი.  

 სტრატეგიის ხედვის პერიოდი დაამთხვიეს 

ევროპის 2020 სტრატეგიის პერიოდს.  

 საინტერესოდ აქვთ გადმოცემული 

სტრატეგიის ლოგიკური ჩარჩო.  

 SWOT ანალიზი აქვთ გაკეთებული მოკლედ და 
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პირველი.  

 ევროკავშირში გაწევრიანება მოითხოვს 

კანონმდებლობის შემუშავებასა და 

დახვეწას. ენერგეტიკის სექტორში 

არსებული ამოცანების გადაჭრა ეკისერება 

ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკის 

სექტორს (ასევე რიგი საკითხები წყდება 

გარემოს დაცვის სამინისტროსა და 

ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების 

სამინისტროების მიერ) 

 ენერგეტიკული პოლიტიკის მიღებაში 

მთავრობის მხარდასაჭერად შეიქმნა 

ენერგეტიკის სააგენტო. სპეციფიკური 

საკითხების რეგულირებისა და 

საკანონმდებლო ბაზაზე მუშოაბისთვის 

არსებობს ენერგეტიკის რეგულირების 

კომისია (ERC) 

 საუბარია, რომ ასევე საჭიროა მეცნიერულ-

კვლევითი საქმიანობის წარმოება და 

სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის 

თანამშრომლობის გაღრმავება. 

ენერგეტიკის სექტორზე მუშაობენ 

პროფესიული ასოციაციები და 

არასამთავრობო ორგანიზაციები. 

 ვინაიდან რამე წინამდებარე სტრატეგიები 

არ არსებობდა, ეს სტრატეგია არის არა 

კონკრეტული დოკუმენტი, რომელიც 

ზუსტად განსაზღვრავს ღონისძიებებს, 

არამედ არის დამხმარე სახელმძღვანელო 

იმისთვის, რომ შეიქმნას სამოქმედო გეგმა 

იმ მონაცემებსა და სცენარებზე 

დაყრდნობით, რაც ამ სტრატეგიაშია 

განხილული და გაანალიზებული.  

 სტრატეგია არის ცვალებადი დოკუმენტი 

 მაკედონია ძირითადად იმპორტზე 

დამოკიდებული ქვეყანაა 

ზოგადად 
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ენერგეტიკული პოლიტიკა & 

სტრატეგია / ქვეყანა 

ბელარუსი სერბეთი 

ქვეყნის ეკონომიკური და 

ენერგეტიკული ინდიკატორები  

(2010წ) მოსახლეობა: 9,490,000 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 5,818 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 

2,922     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე: 3,563 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 

USD, 2005PPP): 234     

(2010წ) მოსახლეობა: 7,291,436 

(2010წ) მიმდინარე მშპ(USD)/სულზე: 5,270 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/სულზე: 2,141     

(2010წ) ელექტროენერგიის მოხმარება 

(კვტ.სთ)/სულზე:4,359 

(2010წ) ენერგიის მოხმარება (კგ.ნ.ე)/მშპ(1000 USD, 

2005PPP): 223     

დოკუმენტის დასახელება, წყარო 

და მოცულობა; 

ბელორუსიის ენერგეტიკული სტრატეგია 

32 გვერდი (რუსულად) 

სერბეთის ენერგეტიკული სტრატეგია 

66 გვერდი 

ხედვის პერიოდი 2010 – 2020, 10 წლიანი 

 

2005-2015 წლები 

რომელმა უწყებამ შეიმუშავა  

დოკუმენტი? (წელი) 

უცნობია ენერგეტიკის სამინისტრო იყო მითითებული ამ 

დოკუმენტში.მაგრამ ამჟამად სერბეთში არის ორი 

შემდეგი სამინისტრო: 

სერბეთის ენერგეტიკის, განვითარებისა და 

გარემოს დაცვის სამინისტრო და 

ბუნებრივი რესურსებისა და სივრცითი 

დაგეგმარების სამინისტრო 

გამოიცა 2005 წელს 

რომელმა ორგანომ მიიღო და 

დაამტკიცა? 

დამტკიცდა მინისტრთა საბჭოს მიერ 

2010 წელს.  

 

ვინაა პასუხისმგებელი 

სტრატეგიის განხორციელებაზე? 
 

ყველა მუნიციპალური და სახელმწიფო 

უწყება. მეცნიერების ეროვნულმა აკადემიამ 

უნდა იხელმძღვანელოს აღნიშნული 

სტრატეგიით როცა ახორციელებს 

ენერგეტიკულ პროექტებს, აკეთებს 

დაგეგმარებას და ა.შ  

 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სტრატეგიის 

შესაბამისი აქტივობების განხორციელება და 

შესაბამისი შედეგგების მიღწევა.  

მიღებულია სხვადასხვა კანონები, რომლებიც 

განსაზღვრავენ სახელმწიფოსა და სრბეთის 

პარლამენტის უფლებებსა და მოვალეობებს. 

ეს კანონები აზუსტებენ მთავრობისა და სხვა 

არსებული ენერგო სააგენტოების მოვალეობებსა და 

აცტივობებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს 

ენერგოსტრატეგიასთან შესაბამისობაში. 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21001180&p2=%7bNRPA%7d
http://www.ssl-link.com/mre/cms/mestoZaUploadFajlove/Serbian_energy_strategy_-fianl__EN.pdf
http://www.merz.gov.rs/en
http://www.merz.gov.rs/en
http://www.mprrpp.gov.rs/en/
http://www.mprrpp.gov.rs/en/
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მონიტორინგისა და შეფასების 

მექანიზმები? 
 

მონიტორინგზე პასუხისმგებელია 

ენერგეტიკის სამინისტრო ვინ რას აკეთებს 

განსაზღვრულია „სტრატეგიის რეალიზაციის 

მექანიზმში“ 

ძირითადად სახელმწიფო ვალდებულია 

აკონტროლოს და მონიტორინგი გაუწიოს 

სტრატეგიის გეგმების განხორციელებას. 

მიღებულია რამდენიმე კანონი და აქტი, რომლებიც 

აზუსტებენ სახელმწიფოსა და სხვა სააგენტოების 

უფლება-მოვალეობებს. ასევე მითითებულია: 

სამინისტროსათვის სასურველი იქნება რომ 

შეიქმნას ექსპერთთა ჯგუფი სტრატეგიის 

დანერგვისა და განხორციელების 

მონიტორინგისათვის და მთვარობისათვის 

სერბეთის ენერგო კონსულის ინსტიტუტის შექმნის 

შეთავაზება, რომელშიც შევლენ სხვადასხვა 

სამინისტროების, ეკონომიკისა და მეცნიერების 

წარმომადგენლები. ენერგო კონსულის 

კონსულტაციას გაუწევს მთავრობას სერბეთის 

ენერგოსტრატეგიის განახლებისათვის საჭირო 

მონაცემების მომზადების საკითხში. 

რა რესურსი (დრო, 

სპეციალისტები) დასჭირდათ 

დოკუმენტის შესაქმნელად? 

სავარაუდოდ ერთი წელი არ არის მითითებულირამდენი სპეციალისტი 

მუშაობდა. 

ვადა დაახლოებით 2003-2004 (2 წელი) 

ხედვა, მიზანი, ამოცანები 

 

ძირითადი მიზანი: ენერგოსექტორის 

ინოვაციური და თანამედროვე ტენდენციების 

გათვალისწინებით განვითარება და მისი 

საშუალებით კონკურენტუნარიანი წარმოების 

უზრუნველყოფა, მსოფლიო სტანდარტებთან 

შესაბამისობა, მოსახლეობისა და ეკონომიკის 

მზარდი  ენერგეტიკული მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება. 

  

მთავარი ამოცანები: ენერგეტიული სექტორის 

ეფექტური ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

გარემოს შექმნა და მშპ-ს ენერგეტიკული 

ინტენსივობის შემცირება 2005 წელთან 

შედარებით. ენერგეტიკულ ბალანსში შიდა 

ენერგეტიკული პრედუქტების წილი 

განისაზღვროს 2015 წელს - 30% -ით, 2020 
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წელს 34% ით. ენერგორესურსების 

დომინანტური მომწოდებლების წილის 

შემცირება. ბუნებრივი აირისა და ნავთობის 

სარეზერვო სიმძლავრის გაზრდა. 
 

გამოყენებული ანალიტიკური და 

დაგეგმვის  ტექნოლოგიები 
უცნობია 

გაკეთებული აქვთ პროგნოზები 2  სხვადასხვა 

სცენარით, მაგრამ კონკრეტულად ვერ ვნახე თუ რა 

სახის მოდელს იყენებენ. 

სტრატეგიის ინსტრუმენტები? 

(ფონდები, სტიმულირების 

მექანიზმები, საკანონმდებლო) 

სტრატეგიაში მითითებულია 

განხორციელებისთვის საჭირო ინვესტიციების 

რაოდენობა. ბელორუსია გეგმავს რომ ამ 

თანხის ნახევარი დაფინანსდეს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, ასევე იგეგმება ფასებისა და 

სატარიფო პოლიტიკის გამოყენება მიწოდება-

მოთხოვნის დაბალანსებისთვის. იგეგმება 

ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის შექმნა 

და მისი ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესება. 

ეფექტური განხორციელებისთვის სტრატეგია 

დაყოფილია რამდენიმე პროგრამად, 

თითოეული პროგრამა კონკრეტული 

სახელმწიფო უწყების პასუხისმგებლობას 

ექვემდებარება.  

 

მიწოდებისა(ენერგიის წყაროები) 

და მოხმარების რომელი 

სექტორები განიხილეს? 

მიწოდების მხრივ ყველა სახის საწვავი 

განიხილება. მოხმარების სექტორები: 

ტრანსპორტი, ინდუსტრია, ენერგოგენერაცია, 

შენობები, ხის მრეწველობა, სოფლის 

მეურნეობა, საბინაო სექტორი, გათბობა. 

კონკრეტულად არ არის განხილული სექტორები... 

არის პროგნოზები გაკეთებული ზოგადად 

ენერგიის მოთხოვნაზე და წარმოებაზე. 

პროგნოზები დაყოფილია სამი სექტორის 

მიხედვით: ინდუსტრია, ტრანსპორტი და სხვა. 

მოკლედ აქვთ განხილული არსებული 

მდგომარეობა წარმოების შემდეგ სექტორებში: 

ბუნებრივი გაზი, ქვანახშირი, ელექტროენერგია, 

გათბობა და ინდუსტრია 

დოკუმენტის სტრუქტურა 

(სარჩევი) 

1. ზოგადი დებულებები. 

2. სტრატეგიის მიზნები 

3. ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება  

4. ადგილობრივი და განახლებადი ენერგიის 

წყაროები  

5. ელექტროენერგია 

1. შესავალი 

2. სიტუაცია სერბეთის ენერგეტიკულ სისტემაში 

2002 წლის ბოლოსათვის 

3. სიტუაცია ენერგიის მოხმარების სექტორებში 

4. სიტუაცია ენერგიის მწარმოებელ სექტორებში – 
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6. გაზი 

7. ტორფის მრეწველობა 

8. ნავთობპროდუქტების კომპლექსის 

განვითარება.  

9. ხის საწვავის წარმოება  

10. ენერგიო მომარაგების დივერსიფიკაცია  

11. რეგიონებისა და ბუნებრივი გაზის 

მომწოდებლების დივერსიფიკაცია 

12. მიწოდების წყაროებისა და 

ელექტროენერგიის მომწოდებლების 

დივერსიფიკაცია  

13. ნავთობის მომწოდებლების 

დივერსიფიკაცია 

14. ენერგოპოტენციალის განვითარების 

ფინანსური მხარდაჭერა 

15. ფასი და სატარიფო პოლიტიკა 

16. ენერგეტიკის მართვის გაუმჯობესება და 

მარეგულირებელი ჩარჩო 

17. სტრატეგიის მეცნიერული მხარდაჭერა 

18. სტრატეგიის რეალიზაციის მექანიზმი 

ენერგო ინდუსტრიის სექტორები 

5. სერბეთის ენერგო რესურსები 

6. არსებული შეზღუდვები სერბეთის ენერგო 

სექტორების მუშაობაში, ბიზნეს აქტივობებსა 

და განვითარებაში 

7. დოკუმენტი „კოსოვოს ტერიტორიაზე 

არსებული ენერგო რეზერვებისა და 

ელექტროენერგიის ინფრსტრუქტურის 

სტრატეგია და სტატუსი" 

8. სერბეთის ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების პოლიტიკის/სტრატეგიის2015 

ძირითადი ელემენტები 

9. სერბეთის ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების პოლიტიკის/სტრატეგიის 2015 

ამოცანები 

10. სერბეთის ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების პოლიტიკის/სტრატეგიის 2015 

პრიორიტეტული პროგრამები 

11. საზომები და ინსტრუმენტები სერბეთის 

ენერგეტიკული სექტორის განვითარების 

პოლიტიკის/სტრატეგიის 2015  

რეალიზაციისათვის 

12. ენერგო მოთხოვნილებების პროგნოზი 2015 

წლამდე 

13. მაკროეკონომიკული დაშვევბები ენერგო 

მოთხოვნების დაგეგმვისათვის 

14. ენერგო მოთხოვნილებების პროგნოზი 

მოხმარების სექტორებში 

15. მთლიანი/პირველადი ენერგიის პროგნოზების 

განვითარება 

16. სერბეთის ენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების პოლიტიკის/სტრატეგიის 2015  
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ძირითადი მიმართულებები 

17. ენერგოსისტემისა და მისი განვითარების 

დაფინანსების ეკონომიკური პოზიცია 

18. ენერგოსექტორისა და ენერგოპროდუქტების 

ფასების დარეგულირების ეკონომიკური 

პოზიცია 

19. ენერგო სისტემის განვითარების სტრატეგიის 

განვითარებისათვის საჭირო ინვესტიციების 

მოცულობა და სტრუქტურა 

20. დანერგვა, მონიტორინგი და სტრატეგიის 

პრიორიტეტების  რეგულირება 

21. დასკვნა 

სხვა კომენტარები სტრატეგიის მიზანი იყოფა 2 ეტაპად 2015 დაა 

2020 წელი. მოიცავს დაგეგმარებას, არის 

საჭირო ინვესტიციების კარგი შეფასება 

(რაოდენობა, მონაცემები) თუმცა 

ინვესტირების ძირითადი წყარო მაინც არის 

სახელმწიფო ბიუჯეტი.  

ასევე განხილულია რეგიონული პოლიტიკა 

(წყაროების დივერსიფიკაცია, 

იმპორტირებული საწვავი) 
 

ეს არ არის ოფიციალური სტრატეგია. დოკუმენტი 

შემუშავებულია სამინისტროს მიერ რათა 

მთავრობას წარედგინოს რეკომენდაციის და 

შესაძლო განვითარების სტრატეგიით სახით. 

დოკუმენტში განხილულია თუ რა შეზღუდვები 

არსებობს ქვეყანაში ეფექტური და წარმატებული 

ენერგეტიკული სტრატეგიის შემუშავებისათვის 

(პარაგრაფი 1.4) ( ეკონომიკური,  ენერგეტიკული, 

ტექნოლოგიური, გარემოს დაცვითი და 

სექტორული)  

ცალკე ქვეთავი არის დათმობილი კოსოვოს 

მდგომარეობაზე. იმ დროისათვის როცა ეს 

სტრატეგია მუშავდებოდა კოსოვო ჯერ კიდევ 

სერბეთის იურისდიქციაში იყო და ამიტომ ამ 

ქვეთავში გაწერილია ის პრობლემები, რომლებიც 

დაკავშირებული იყო იმ დროს ქვეყნისათვის 

ერთიანი სტრატეგიის შემუშავებასთან. 

განხილულია სხვადასხვა ინსტრუმენტები 

(კანონები, პროგრამები და  სხვა მიმართულებები) 

რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყონ სტრატეგიის 

განხორციელებას, უფლება–მოვალეობების 

დადგენას და ეფექტურ რეგულაციასა და 

მონიტორინგს. 
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გაწერილია სეცტორების მიხედვით თუ რა უნდა 

გაკეთდეს, რა ხარჯი ექნება პროექტს და რა ეფექტი 

ექნება ენერგოსექტორის განვითარებაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


