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შესავალი

მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების ფონზე ენერგოპოლიტიკა 
უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია სახელმწიფოთა 
დღის წესრიგში. ბოლო წლებში ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ერთ-
ერთ ქვაკუთხედად ენერგოუსაფრთხოების კონცეფცია1 იქცა, რაც ძირითადად 
ენერგორესურსების წყაროების დივერსიფიცირებასა და ერთ მომწოდებელზე 
დამოკიდებულების შემცირებას გულისხმობს. 2006 და 2009 წლების ზამთარში, 
ევროკავშირის აღმოსავლეთის წევრ ქვეყნებში მცხოვრებ მოქალაქეებს დიდი 
დარტყმა მიაყენა რუსეთის მხრიდან უკრაინისათვის გაზის დროებითმა შეწყვეტამ. 
ევროპელები თვლიან, რომ სწორედ ამ მოვლენამ დააჩქარა ევროპის საერთო 
ენერგოპოლიტიკის შექმნის საჭიროება.2 ამ პროცესებში კი მნიშვნელოვანი 
ადგილი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს უკავია, მათ შორის საქართველოს, რადგან 
იგი სატრანზიტო დერეფანს წარმოადგენს, რომელიც კასპიის ზღვის რეგიონის 
ენერგორესურსების ევროპის მიმართულებით ტრანსპორტირებას ახდენს.

საქართველოსთვის, თავის მხრივ, ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად  
საერთაშორისო ენერგეტიკულ პროექტებში მონაწილეობა პრიორიტეტულია, 
რადგან იგი, როგორც ბუნებრივი აირის იმპორტიორი ქვეყანა, დიდწილად არის 
დამოკიდებული ერთ მომწოდებელზე. 2007 წლამდე მონოპოლისტი მომწოდებლის 
ადგილს რუსეთი იკავებდა, დღეს კი საქართველო გაზის იმპორტის 90%-ს 
აზერბაიჯანიდან ახდენს. სწორედ ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით 
საქართველო მიისწრაფვის ევროპულ სტრუქტურებთან დაახლოებისაკენ.  ამის 
ერთ-ერთი მაგალითია 2014 წლის 27 ივნისს ასოცირების შესახებ შეთანხმების 
ხელმოწერა და მასში გათვალისწინებული ენერგეტიკული დირექტივებისა 
თუ რეგულაციების განხორციელებაზე მოლაპარაკებების დაწყება, რომელიც  
ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებას ემსახურებოდა. 2016 წლის 
14 ოქტომბერს კი საქართველომ ხელი მოაწერა “ენერგეტიკული გაერთიანების 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების შესახებ” ოქმს.3 
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2.  საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული 
გაერთიანება

ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 
გასაწევრიანებლად საქართველომ დიდი 
გზა განვლო. 2006 წლიდან მიმდინარეობდა 
მოლაპარაკებები გაერთიანებაში საქართველოს 
გაწევრიანების თაობაზე, მაგრამ მხოლოდ 2016 წლის 
14 ოქტომბერს მოხდა “ენერგეტიკული გაერთიანების 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს 
შეერთების შესახებ” ოქმის ხელმოწერა. დროის 
ამ მონაკვეთში  გამოიკვეთა ისეთი პერიოდები, 
როდესაც განსაკუთრებულად აქტიურ ფაზაში 
შედიოდა მოლაპარაკებები და, პირიქით, იყო 
პერიოდები, როცა სრულიად წყდებოდა ამ თემის 
განხილვა. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად 
მიმდინარე პროცესებისა, მოსახლეობას არ აქვს 
საკმარისი ინფორმაცია თუ რას წარმოადგენს 
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება და 
რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ამ 
ორგანიზაციაში გაწევრიანებას საქართველოს 
ენერგოუსაფთხოებისათვის.

2.1 ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება

ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება არის 
საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 
ევროკავშირსა და მის მეზობელ ქვეყნებს, 
რათა შექმნან ინტეგრირებული, პან-ევროპული 
ენერგეტიკული ბაზარი. ორგანიზაცია დაარსდა 
ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით, 
რომელსაც 2005 წელს ათენში მოეწერა ხელი, ხოლო 
ძალაში შევიდა 2006 წლის ივლისიდან. ორგანიზაცია 
მიზნად ისახავს ევროკავშირის ენერგეტიკული 
ბაზრის გაფართოებას აღმოსავლეთ და სამხრეთ 
ევროპის მიმართულებით, რათა სახელმწიფოები 
გაერთიანდნენ საერთო საკანონმდებლო სივრცის 
ქვეშ. ამის მიღწევის მთავარი ინსტრუმენტია 
ევროკავშირის კანონმდებლობის, ე.წ. „acquis com-
munautaire“4-ის მიღება ენერგეტიკის და მასთან 
დაკავშირებულ სფეროებთან მიმართებით. დღემდე 
დაახლოებით 25 კანონი იქნება  ენერგეტიკული 
გაერთიანების სამართლებრივ ჩარჩოში 
ინკორპორირებული, რომლებიც ისეთ სფეროებს  
ფარავს როგორებიცაა: გაზი, ელექტროენერგია, 
მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 
განახლებადი ენერგიის განვითარება, 
ენერგოეფექტურობა, გარემოს გაუმჯობესება, 
კონკურენცია და სტატისტიკა.5 

ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულების 
ხელმოწერით, ხელშემკვრელი მხარეები (Con-
tracting Parties) ვალდებულებას იღებენ 
ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის 
განხორციელებაზე, შესაბამისი მარეგულირებელი 
ჩარჩოს განვითარებასა და ენერგეტიკული ბაზრის 
ლიბერალიზაციაზე, ხელშეკრულების მიერთებიდან 
გამომდინარე განსაზღვრულ ვადებში.

ევროპის ენერგეტიკული 
გაერთიანების მიზნები:

• ინვესტიციების მოზიდვა გაზის, 
ელექტროენერგიის წარმოებისა 
და გადაცემის სექტორში,რათა 
უზრუნველყოფილი იქნეს უწყვეტი 
ენერგომომარაგება, რაც აუცილებე-
ლია ეკონომიკური განვითარებისა 
და სოციალური სტაბილურობის 
შენარჩუნებისათვის;

• ინტეგრირებული ენერგეტიკული 
ბაზრის შექმნა, რომლითაც შესაძლე-
ბელი გახდება ტრანსსასაზღვრო 
ვაჭრობა და ევროკავშირის ბაზართან 
ინტეგრაცია;

• მიწოდების უსაფრთხოებისა  და 
გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობე-
სება;

• კონკურენტული ენერგეტიკული 
ბაზრების განვითარება და გაფარ-
თოება რეგიონში.6 
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2.2 საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანებით მიღებული 

სარგებელი 

შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის ენერგეტიკული 
გაერთიანება განიხილება როგორც ევროპის 
სამეზობლოში ერთიანი, გამჭვირვალე ენერ-
გეტიკული    ბაზრისა    და   სტაბილური   საინვესტიციო 
გარემოს დამკვიდრების ინსტრუმენტი, რომელსაც 
საქართველოსთვის შეუძლია სხვადასხვა დადებითი 
შედეგის მოტანა. გაერთიანებაში გაწევრიანებით 
მიღებული სარგებელი ძირითადად ეხება ისეთ 
საკითხებს, როგორებიცაა საინვესტიციო კლიმატის 
გაუმჯობესება, გამჭვირვალე და ლიბერალური 
ბაზრის ჩამოყალიბება, ხარისხიანი საკანონმდებლო 
გარემოს დამყარება, ევროპული ტექნიკური 
რეგლამენტების დანერგვა, გაუმჭვირვალე 
მემორანდუმების სისტემის ეტაპობრივი გაუქმება, 
კორუფციის შესაძლელობების აღმოფხვრა და ა.შ, 
რაც ევროპულ ენერგეტიკულ სტრუქტურებთან 
თავსებადობისათვის მნიშვნელოვანი პირობაა.

მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის 
მიერ გამოქვეყნებულ წიგნში, „საქართველოს 
ენერგეტიკული სექტორი ევროკავშირთან 
ასოცირების კონტექსტში“, საუბარია იმ 
დადებითი შედეგების ჩამონათვალზე, რომ-
ლებსაც ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 
გაწევრიანებით მიიღებს ქვეყანა, კერძოდ:

• ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობა 
პოლიტიკური ასოცირების მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯია და აჩვენებს პოლიტიკური არჩევანის 
სიმწიფეს, რამაც შედეგად უნდა გამოიღოს 
ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის ევროპული 
და ევროატლანტიკური პოლიტიკური 
მხარდაჭერის უფრო მაღალი ხარისხი;

• გაერთიანების წევრობით გამყარებული 
ევროპული სტანდარტის კანონმდებლობისა და 
ორგანიზაციული სტრუქტურების ჩამოყალიბება 
შექმნის გამჭვირვალე, სტაბილურ საკანონმდებლო 
და მარეგულირებელ გარემოს, რაც ქვეყანაში 
კვალიფიციური სტრატეგიული ინვესტორების 
მოზიდვისა და ინვესტიციის მოცულობების 
გაზრდას შეუწყობს ხელს. ასევე, სატრანზიტო 
ფუნქციის გაძლიერებისათვის და სტრატეგიული 
ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისათვის 

მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს;

• გაერთიანების წევრობა გულისხმობს, 
ევროპული კანონმდებლობის დანერგვაში 
ფინანსური და ტექნიკური დახმარების მიღებას; 

• ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევ-
რიანების შედეგად საქართველოს ექნება 
შესაძლებლობა, ისარგებლოს ევროპის 
საინვესტიციო ბანკის (EIB) უფრო შეღავათიანი 
და გრძელვადიანი კრედიტებით, რაც ყველაზე 
დაბალპროცენტიანი საკრედიტო რესურსია;

• გაერთიანების წევრობა მოითხოვს 
ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიის 
წყაროების განვითარებას, გარემოსდაცვისა და 
კონკურენციის პირობების დაცვას და ა.შ. ამასთანავე, 
იხსნება საქართველოს განახლებადი ენერგიის 
პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობა 
ერთობლივი პროექტების განხორციელებით.7 

2.3 მოლაპარაკებები  ევროპის ენერ-
გეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების 

გზაზე

საქართველო ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში ჯერ კიდევ 2006 წელს მიიწვიეს, 
ხოლო დამკვირვებლის სტატუსი 2007 წელს მიიღო. 
2010 წლის ნოემბერში ევროკომიის პრეზიდენტმა 
კი პირდაპირ მოუწოდა საქართველოს იმისაკენ, 
რომ ოფიციალური განაცხადი გაეკეთებინა 
ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გასაწევრიანებლად:

„მოვუწოდებ საქართველოს, შეიტანოს 
ოფიციალური განაცხადი ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გასაწევრიანებლად. ეს ხელს 
შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების კიდევ უფრო 
გაღრმავებას და გაზრდის საქართველოს 
მიმზიდველობას ენერგეტიკის სფეროში 
ინვესტიციებისთვის.“ 8

ამ მოწვევის შემდეგ, 2013 წლის იანვრამდე 
საქართველოში ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანების საკითხი არ 
განიხილებოდა. ენერგეტიკის სამინისტროს 
განმარტებით,9 2013 წლამდე ეს საკითხი საერთოდ 
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არ იყო  შესწავლილი  და  ვერ ხდებოდა        
რაციონალურობის განსაზღვრა. ასოცირების 
ხელშეკრულებით კი საქართველომ პოლიტიკური 
ვალდებულება აიღო, რამაც პროცესების 
დაძვრას შეუწყო ხელი და საკითხის დეტალური 
შესწავლაც დაიწყეს. 2013 წლამდე არ არსებობდა 
შეთანხმება, რომელიც სხვა სფეროებსაც 
მოიცავდა და მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროში 
დაახლოება საქართველოსთვის იქნებოდა 
ურთულესი ამოცანა.  2013 წლის იანვარში კი, 
საქართველომ ოფიციალურად მოითხოვა სრული 
წევრობა ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში.

2014 წლის თებერვალში, ასოცირების 
შეთანხმების ხელმოწერამდე, ენერგეტიკულ 
გაერთიანებასა და საქართველოს მთავრობას 
შორის მოლაპარაკებები დაიწყო, რომლის მიზანსაც 
2014 წლის ოქტომბრის ბოლომდე ენერგეტიკული 
გაერთიანების ხელშეკრულების ხელმოწერა 
წარმოადგენდა. თუმცა, მოლაპარაკებები 2014 წლის 
ბოლოს შედეგის გარეშე დასრულდა.10 ენერგეტიკის 
სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, 2014 
წლის თებერვალში დაწყებულ მოლაპარაკებებზე 
გეოპოლიტიკურმა გარემოებებმა დიდად 
იმოქმედა, რადგან აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ფარგლებში არსებობდა იმის მოლოდინი, 
რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი უფრო აქტიურ 
ნაბიჯებს გადადგამდნენ ევროინტეგრაციისაკენ, 
მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და საქართველო, 
ფაქტობრივად, მარტო დარჩა რეგიონში. 

2015 წლის გაზაფხულზე ენერგეტიკის 
სამინისტრომ განაცხადა, რომ მან განაახლა 
მოლაპარაკებები ევროკომისიის ენერგეტიკის 
გენერალურ დირექტორატთან ევროპის 
ენერგეტიკული ხელშეკრულების ხელმოსაწერად. 
2016 წლის სექტემბრამდე პერიოდი  სამინისტრომ 
გამოიყენა კვლევებისა და ანალიზისათვის, 
რათა დაედგინათ, თუ როგორ იქნებოდა 
შესაძლებელი  საქართველოში  ყველა რეგულაციის 
განხორციელება. 2016 წლის 14 ოქტომბერს კი 
ქალაქ სარაევოში ენერგეტიკული გაერთიანების 
მინისტრთა საბჭოს მე-14 შეხვედრაზე  საქართველოს 
ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა და 
ბოსნიის საგარეო ვაჭრობისა და ეკონომიკური 
ურთიერთობების მინისტრმა მირკო შაროვიჩმა 
ხელი მოაწერეს ენერგეტიკული გაერთიანების 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს 
შეერთების შესახებ  ოქმს.11  მინისტრთა საბჭომ 
ერთხმად დაამტკიცა საქართველოს გაწევრიანება 
ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში.12 

სავარაუდოდ, 2017 წლის გაზაფხულიდან 
დაიწყება რატიფიკაციის პროცედურები.

 

3. ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების 
სამართლებრივი ჩარჩოს ჰარმონიზაცია 

საქართველოს კანონმდებლობაში

ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების 
დაწყებამდე საქართველოს მთავრობამ დაიწყო 
იმ თანამშრომლობის ფორმატის ძიება, რომელიც 
ენერგეტიკის სექტორს მოერგებოდა. იქიდან 
გამომდინარე, რომ ასოცირების ხელშეკრულების 
ხელმოწერა მალე იგეგმებოდა, საქართველომ 
ევროკავშირის წარმომადგენლობას შესთავაზა 
ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაედოთ 
განსახორციელებელი მუხლები, დირექტივები და 
რეგულაციები, რაც ბიძგს მისცემდა ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანების პროცესების 
დაწყებას. მოლაპარაკების საწყის ეტაპზე იმის 
შესაძლებლობა, რომ საქართველოს წევრობა 
გათვალისწინებული ყოფილიყო ასოცირების 
ხელშეკრულებაში, ევროკავშირისთვის 
არ იყო მისაღები, რადგან ენერგეტიკული 
გაერთიანება არ წარმოადგენს ევროკავშირის 
სამართლებრივი ჩარჩოს ნაწილს. მიუხედავად 
ამისა, მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის 
მხრიდან გაიზარდა ინტერესი სამხრეთის 
ენერგოდერეფნის მიმართ სატრანზიტო ქვეყნების 
უფრო აქტიურ ჩართულობაზე, საქართველომ 
მის სურვილზე, ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 
გაწევრიანება ასოცირების ხელშეკრულების 
ნაწილი გამხდარიყო, დადებითი პასუხი მიიღო.13  

2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა „ერთი მხრივ, 
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, 
მეორე მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების 
შესახებ“ შეთანხმებას, რითიც შეიქმნა მხარეთა  
მრავალმხრივი თანამშრომლობის ჩარჩო. 
ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი უკავშირდება  ენერგეტიკის სფეროში 
თანამშრომლობას (კარი VI), რაც ითვალისწინებს 
საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების 
განმტკიცებას, ევროპულ კანონმდებლობასთან 
დაახლოებასა და თანამშრომლობის განვითარებას 
ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა 
ელექტროენერგეტიკა, ბუნებრივი აირისა და 
ნავთობის ძებნა-ძიება, მოპოვება და ტრანზიტი,  
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• ენერგეტიკული სტრატეგიები და პოლიტიკა; 

• კონკურენტული, გამჭვირვალე და ეფექტიანი ენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება, სადაც 
მესამე მხარეს ექნება ქსელებსა და მომხმარებლებზე არადისკრიმინაციული წვდომა ევროკავშირის 
სტანდარტების შესაბამისად, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩოს შემუშავების 
ჩათვლით;

• თანამშრომლობა რეგიონულ ენერგეტიკულ საკითხებზე და საქართველოს შესაძლო მიერთება 
ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებასთან, სადაც ამჟამად, საქართველოს დამკვირვებლის 
სტატუსი აქვს; 

• მიმზიდველი და სტაბილური საინვესტიციო გარემოს შექმნა ინსტიტუციური, სამართლებრივი, 
ფისკალური და სხვა პირობების გათვალისწინებით; 

• საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება, 
ენერგორესურსების, მიმწოდებლების და ტრანსპორტირების მარშრუტების დივერსიფიცირებისათვის 
ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად მისაღები ფორმით;

• ენერგორესურსების მიწოდების უსაფრთხოების განმტკიცება, ბაზრის ინტეგრაციის გაზრდა და 
ეტაპობრივი რეგულაციური დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობის უმთავრეს ელემენტებთან; 

• ენერგორესურსებით ვაჭრობის, ტრანზიტისა და ტრანსპორტირების, და ფასების პოლიტიკის, 
მათ შორის, ენერგორესურსების გადაცემის ხარჯზე დაფუძნებული აღრიცხვის ზოგადი სისტემის 
გრძელვადიანი სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გაღრმავება და განმტკიცება, ურთიერთსასარგებლო 
და არადისკრიმინაციულ საფუძველზე, საერთაშორისო წესების, მათ შორის ენერგოქარტიის 
ხელშეკრულების მიხედვით; 

• ენერგოეფექტურობისა და ენერგიის დაზოგვის ხელშეწყობა ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად 
გამართლებული გზით; 

• განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება და ხელშეწყობა, სადაც მთავარი აქცენტი 
გაკეთდება ჰიდრო რესურსებზე, და ამ სფეროში ორმხრივი და რეგიონული ინტეგრაციის ხელშეწყობა; 

• სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა ენერგიის წარმოებაში, 
ტრანსპორტირებაში, მიწოდებასა და საბოლოო მოხმარების პროცესში ტექნოლოგიების განვითარებისა 
და დახვეწის მიზნით, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ენერგოეფექტურობას და 
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიებს; 

• ბირთვული უსაფრთხოებისა და რადიაციული დაცვის სფეროში თანამშრომლობა: ატომური 
ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (აესს)-ის და სხვა შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა 
და კონვენციების პრინციპებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით, რომლებიც დაიდო ატომური 
ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ფარგლებში, და შეძლებისდაგვარად შესაბამისობაშია ევროპის 
ატომური ენერგიის თანამეგობრობის დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან.15 
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განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტურობა და 
სხვა. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებდა ევროპის 
ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს 
გაწევრიანების შესაძლებლობასაც.14

 თუკი გაერთიანებასთან მოლაპარაკებები 
წარუმატებლად დასრულდებოდა, ასოცირების 
შეთანხმების თანახმად ხელშეკრულებაში 
ჩადებული დირექტივები და რეგულაციები მაინც 
უნდა განხორციელებულიყო. ამ შემთხვევაში  
სავარაუდოა, რომ უფრო ხისტი ვადები და 
პირობები იქნებოდა გაწერილი. ენერგეტიკის 
სფეროს ექსპერტების განმარტებით მრავალმხრივ 
ფორმატში მუშაობა გაცილებით მარტივია. 
სწორედ ამიტომ, ენერგეტიკული გაერთიანების 
ფარგლებში მრავალმხრივი თანამშრომლობის 
ფორმატი იქნა შერჩეული.

3.1 საქართველოს კანონმდებლობაში 
დასანერგი ენერგეტიკული ბაზრის 
დირექტივებისა და რეგულაციების 

მიმოხილვა 

საქართველოს მხრიდან ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანება სამართლებრივი 
ვალდებულების აღებასა და საკანონმდებლო 
ჰარმონიზაციას გულისხმობს. კერძოდ, 
საქართველომ უნდა მოახდინოს ქართულ 
რეალობაში ევროკავშირის ენერგეტიკის სფეროში 
მოქმედი იმ დირექტივების განხორციელება, 
რომლებიც ასოცირების ხელშეკრულების XXV 
დანართშია ჩადებული. 

• 2009 წლის  13 ივლისის ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს 2009/72/EC დირექტივა 
ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის საერთო 
წესების შესახებ;

• 2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს N714/2009 (EC) რეგულაცია 
ელექტროენერგიის ტრანსსასაზღვრო ვაჭრო-
ბის სისტემებზე  დაშვების პირობების შესახებ;

• 2006 წლის 18 იანვრის ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს 2005/89/EC დირექტივა 
ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ინფრა-
სტრუქტურაში ინვესტირების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ზომების შესახებ;

• 2008 წლის 22 ოქტომბრის     
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/92/EC 
დირექტივა გაერთიანების პროცედურების 
შესახებ სამრეწველო მომხმარებლისათვის 
დაწესებული გაზისა და ელექტროენერგიის 
ფასების გამჭვირვალობის გაუმჯობესების 
მიზნით.

• 2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს 2009/73/EC დირექტივა ბუნებრივი 
აირის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების 
შესახებ;

• 2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა 
და საბჭოს (EC) N715/2009 რეგულაცია, ბუნებრივი 
აირის ტრანსპორტირების ქსელებზე დაშვების 
პირობების შესახებ,  2010 წლის 10 ნოემბრის 
ევროკომისიის 2010/685/UE გადაწყვეტილების 
საფუძველზე მასში შეტანილი ცვლილებების 
გათვალისწინებით;

• 2008 წლის 22 ოქტომბრის ევრო-
პარლამენტისა და საბჭოს 2008/92/EC 
დირექტივა გაერთიანების პროცედურების 
შესახებ სამრეწველო მომხმარებლისათვის 
დაწესებული გაზისა და ელექტროენერგიის 
ფასების გამჭვირვალობის გაუმჯობესების 
მიზნით;

• 2010 წლის 20 ოქტომბრის ევრო-
პარლამენტისა და საბჭოს N 994/2010 რეგულაცია 
ბუნებრივი აირის მიწოდების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ზომების შესახებ.16 
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იმისათვის, რომ ევროკავშირის შიდა ენერგეტიკული ბაზრის ჰარმონიზაცია და ლიბერალიზაცია 
მომხდარიყო მიღებულ იქნა ენერგეტიკული პაკეტები 1996-დან 2009 წლამდე, რომლებიც უკავშირდება 
ბაზარზე ხელმისაწვდომობას, გამჭვირვალობასა და რეგულირებას, მომხმარებელთა დაცვასა და 
ინტერკონექტოროების მხარდაჭერას. 

პირველი ენერგეტიკული პაკეტი მიიღეს 1996 წელს (დირექტივა: 96/92/EC - ელექტროენერგია) და 1998 
წელს (დირექტივა: 98/30/ EC - ბუნებრივი აირი), რომლებიც მოიცავდა საერთო წესების ჩამოყალიბებას 
როგორც ელექტროენერგიის, ისე ბუნებრივი აირის შიდა ბაზრებზე; ეს სამართლებლივი პაკეტები 2003 
წელს ჩაანაცვლა მეორე ენერგეტიკულმა პაკეტმა, რომელიც ახალი გაზისა და ელექტროენერგიის 
მიმწოდებლებს შესაძლებლობას აძლევდა შესულიყვნენ წევრ ქვეყნებში, მეორე მხრივ, 
მომხმარებლებს ექნებოდათ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა გაზისა და ელექტროენერგიის 
მომწოდებელთა შორის. (დირექტივა: 2003/54/EC - ელექტოენერგია და დირექტივა: 2003/55/EC - 
ბუნებრივი აირი); 2009 წლის აპრილის მესამე ენერგეტიკული პაკეტი მიზნად ისახავდა გაზისა და 
ელექტროენერგიის შიდა ბაზრების შემდგომ ლიბერალიზაციას სწორედ ამიტომ მიიღეს ახალი 
დირექტივები, (დირექტივა: 2009/72/ EC - ელექტროენერგია და დირექტივა: 2009/73/ EC - ბუნებრივი 
აირი) რომლებმაც ჩაანაცვლეს წინა.17 

 „ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ 
ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების 
შესახებ” ოქმის ხელმოწერის შემდეგ განისაზღვრა 
ვადები დირექტივებისა და რეგულაციების 
შესრულებისათვის, რომლებიც დეტალურად არის 
აღწერილი ოქმში. იქედან გამომდინარე, რომ 
ჩვენი კვლევა ძირითადად ორიენტირებულია 
ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის 
სექტორებზე, ოქმიდან მხოლოდ ის ნაწილი იქნა 
ამოღებული, რომელიც ელქტროენერგიისა და 
ბუნებრივი გაზის სექტორებს უკავშირდება.

• დირექტივა 2009/73/EC ბუნებრივი აირის 
შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ - 
2020 წლის 31 დეკემბრისთვის;
• რეგულაცია 715/2009 ბუნებრივი აირის 
გადამცემ ქსელებზე დაშვების პირობების 
შესახებ - 2020 წლის 31 დეკემბრისთვის;
• დირექტივა 2004/67/EC ბუნებრივი აირის 
მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
ზომების შესახებ 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის;
• დირექტივა 2009/72/EC ელექტროენერგიის 
შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ - 
2018 წლის 31 დეკემბრისთვის;

• რეგულაცია 714/2009 ელექტროენერგიის 
ტრანსსასაზღვრო გაცვლის სისტემებზე 
დაშვების პირობების შესახებ - 2018 წლის 31 
დეკემბრისთვის;
• დირექტივა 2005/89/EC ელექტროენერგიის 
მიწოდებისა და ინფრასტრუქტურაში 
ინვესტირების  უსაფრთხოების უზრუნველ-
ყოფის ზომების შესახებ - 2019 წლის 31 
დეკემბრისთვის;
• დირექტივა 2008/92/EC საბოლოო 
მომხმარებლებისათვის გაზისა და 
ელექტროენერგიის ფასების გამჭვირვალობის 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით „გაერთია-
ნების“ პროცედურის შესახებ - 2017 წლის 31 
დეკემბრისთვის;
• რეგულაცია 1099/2008 ენერგოსტატისტიკის 
შესახებ - 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის18 
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3.2 საქართველოს რეალობაში რთულად 
შესასრულებელი დირექტივები და 

რეგულაციები

ამ ქვეთავში მიმოხილული იქნება ის 
დირექტივები და რეგულაციები, რომელთა 
საქართველოს კანონმდებლობაში გადმოტანა და 
დანერგვა რიგ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, 
არსებული ენერგეტიკული სისტემიდან 
გამომდინარე. 

2008 წლის 22 ოქტომბრის 2008/92/
EC დირექტივა19  მოიცავს, საბოლოო 
მომხმარებლისათვის დაწესებული გაზისა და 
ელექტროენერგიის ფასების გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფას, ენერგიაზე ფასების 
ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული 
ერთიანი ევროპული პროცედურის შექმნის 
გზით. ეს კი მომხმარებელს საშუალებას მისცემს 
მომწოდებლებს შორის არჩევანი გააკეთოს, 
რაც თავისთავად შიდა ბაზარზე კონკურენციის 
დამყარებას შეუწყობს ხელს.

ხსენებული დირექტივის მიხედვით, როგორც 
ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, ისე 
ენერგეტიკული გაერთიანების წევრმა ქვეყნებმა 
უნდა უზრუნველყონ, რომ საწარმოებმა, რომლებიც 
სამრეწველო (საბოლოო) მომხმარებელს აწვდიან 
გაზსა და ელექტროენერგიას, ევროკავშირის 
სტატისტიკის სამსახურს (ევროსტატი) მიაწოდონ 
შემდეგი ინფორმაცია: 1) სამრეწველო 
(საბოლოო) მომხმარებლისათვის გაზისა 
და ელექტროენერგიის მიყიდვის ფასები და 
პირობები; 2) გამოყენებული საფასო სისტემები; 
3) მომხმარებელთა კატეგორიზაცია მოხმარების 
ტიპების მიხედვით. 

ეს მონაცემები ორი თვის ვადაში უნდა 
გადაეგზავნოს ევროსტატს და შესაბამისი 
ფორმით ყოველი წლის მაისსა და ნოემბერში 
გამოაქვეყნოს.

იქედან გამომდინარე, რომ დღევანდელი 
მდგომარეობით  ვერტიკალურად ინტეგრირებული 
კომპანია, როგორიცაა „ენერგო-პრო-ჯორჯია“ 
მოღვაწეობს, რომელიც ფლობს საკუთარი 

გენერაციის ობიექტებს, გამანაწილებელ ქსელს და 
თვითონ აწარმოებს მიწოდების საქმიანობასაც, 
ექსპერთა მოსაზრებით, ბაზრის გახსნილობა 
სათანადო ღონისძიებების გარეშემხოლოდ 
სიმბოლური გამოვა. მსგავსი სიტუაციაა გაზის 
სექტორში, სადაც შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ 
და სს „საქორგგაზი“ და შპს „ყაზტრანსგაზი“ 
რჩებიან ბუნებრივ გამანაწილებელ-მიმწოდებელ 
კომპანიებად.20 

2009 წლის 13 ივლისის ევროპარლამენტისა 
და ევროსაბჭოს 2009/72/EC დირექტივა21 

„ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის 
საერთო წესების შესახებ“, მიზნად ისახავს 
ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის, 
განაწილებისა და მიწოდების შესახებ საერთო 
წესების შემოღებას. მასში ასევე მოცემულია 
დებულებები მომხმარებელთა უფლებების, 
ქსელზე მესამე მხარის დაშვების, კონკურენციისა 
და რეგულირებადი და კონკურენტული სფეროების 
ერთმანეთისგან გამოყოფის მოთხოვნის 
შესახებ, რომლებიც ძირითადად ეხება საქსელო 
საქმიანობის, როგორც ბუნებრივი მონოპოლიისა 
და გენერაცია-მიწოდების, ისე კონკურენტული 
საქმიანობების დაყოფას. 

მნიშვნელოვანია ასევე გადაცემის სისტემის 
განმხოლოების (unbundling) სამი ძირითადი 
არჩევნიდან ერთ-ერთის: ქონებრივი 
განმხოლოების, დამოუკიდებელი სისტემის 
ოპერატორის ან დამოუკიდებელი გადაცემის 
ოპერატორის, ჩამოყალიბება. 

საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 
(სემეკი) საერთაშორისო ურთიერთობათა 
დეპარტამენტის განმარტებით22, არსებული 
დირექტივები და რეგულაციები გვთავაზობს ბაზრის 
ახალ მოდელს, რაც გულისხმობს იმას, რომ დღეს 
თუ ენერგო-პრო ჯორჯია, თელასი და კახეთის 
ენერგოდისტრიბუცია ასრულებენ როგორც 
მიწოდებას, ისე განაწილებას კანონის დონეზე ეს 
საქმიანობები უნდა გაიმიჯნოს, რაც დღეს ასე არ 
ხდება. ენერგო-პრო ჯორჯიას შემთხვევაში მათ 
საკუთრებაში შედის ჰესები, ელექტროენერგიას 
აწარმოებენ, გადაცემის წინასწარ ლიცენზიასაც 
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ფლობენ და როგორც განაწილებას, ისე 
მიწოდებასაც ახორციელებენ. რაც გაერთიანების 
კანონმდებლობისათვის მიუღებელია. სწორედ 
ამიტომ, მსგავსი სტრუქტურა თავიდან უნდა იყოს 
არიდებული,  რადგან არ მოხდეს მონოპოლიის 
დამყარება.

2009/73/EC დირექტივა23 აყალიბებს 
ერთიან წესებს ბუნებრივი გაზის მიწოდების, 
ტრანსპორტირების, განაწილებისა და დამარაგების 
სისტემებისთვის. რეგულაცია 715/200924 მიზანია 
მესამე მხარის გაზსადენზე დაშვება ისე, რომ 
არ მოხდეს მისი შეფერხება. კონკურენციის 
ერთ-ერთ ქმედით ინსტრუმენტად დირექტივა 
მიიჩნევს წარმოებისა და მიწოდების საქმიანობის 
განმხოლოებას (unbundling), ტრანსპორტირებისა 
და სხვა ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 
საქმიანობისგან, როგორც ადგილობრივი, ასევე, 
ქვეყნის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებადი სხვა 
სახელმწიფოების საწარმოების შემთხვევაში. 

ევროკავშირის დირექტივების მესამე პაკეტის 
მიხედვით განიხილება განმხოლოების სამი 
მოდელი: 

• 
 განხორციელების 

შემთხვევაში ვერტიკალურად ინტეგრირებულ 
კომპანიებს მოუწევთ მათ მფლობელობაში 
არსებული გაზსადენების გასხვისება. 
მიმწოდებელ და მწარმოებელ კომპანიებს 
სრული უფლება აქვთ გადაწყვიტონ ვის, 
როგორ და რა ფასად გადასცენ გაზსადენები.

• 
დაარსება და ფუნქციონირება - ამ მოდელის 

გამოყენების შემთხვევაში, მიმწოდებელ 
კომპანიებს შეუძლიათ კვლავ ფლობდნენ 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, მაგრამ 
მათ მისი ოპერირების, მომსახურების, 
ინვესტირების დაგეგმვასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღება უნდა მიანდონ სხვა 
- დამოუკიდებელ კომპანიას. ვერტიკალურად 
ინტეგრირებული კომპანიების ფუნქციაში კი 
რჩება უზრუნველყოს საინვესტიციო ფონდების 

მოძიება და ინვესტირებასთან დაკავშირებული 
ვალდებულებების დაფარვა. 

• 
 დაარსება და 

ფუნქციონირება - ამ მოდელის არჩევის 
შემთხვევაში ვერტიკალურად ინტეგრირებულ 
კომპანიას შეუძლია საკუთრებაში 
ფლობდეს და ამუშავებდეს ქსელს, მაგრამ 
ქსელის ოპერირებასთან დაკავშირებული 
საკონტროლო საქმიანობა უნდა 
განხორციელდეს სხვა კომპანიის მეშვეობით, 
რომელიც ყველა გადაწყვეტილებას 
დამოუკიდებლად მიიღებს.25 

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს 
ბუნებრივი გაზის ბაზარი წარმოადგენს პირდაპირი 
კონტრაქტების ბაზარს. მიმწოდებლებს, აგრეთვე 
მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებს შორის 
ფორმდება როგორც მოკლევადიანი, ისე 
გრძელვადიანი კონტრაქტები. ბუნებრივი გაზის 
ბაზარზე დომინირებული პოზიცია უჭირავთ 
სოკარის შვილობილ კომპანიებს, რომლებიც 
მონაწილეობენ როგორც საბითუმო, ასევე საცალო 
ბაზარზე და იმპორტირებული და საბითუმო 
დონეზე შესყიდული ბუნებრივი გაზით ამარაგებენ 
არა მარტო მიმწოდებლებს, არამედ საბოლოო 
მომხმარებლებსაც.26  

4. საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანებაზე მოქმედი 
ფაქტორები

მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ის საკვანძო 
საკითხები, რომლებიც ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანების გზაზე წლების 
განმავლობაში შემაფერხებელ ფაქტორებად 
მოიაზრებოდა.  ამ       გარემოებებიდან        გა-
მომდინარე  კი აუცილებელი გახდა ენერ-
გეტიკული გაერთიანების მხრიდან სპეციფიკური 
მიდგომის შემუშავება და გარკვეული 
დეროგაციების დაშვება*, რომლებიც 
“ენერგეტიკული გაერთიანების  დამფუძნებელ  
ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების 
შესახებ” ოქმშია ასახული.

*ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების მიერ გარკვეული გამონაკლისების დაშვება იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც 
განსაკუთრებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან.
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 რაც საქართველოს 
ინტერესებს პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა, 
რადგან ქვეყნისათვის სატრანზიტო ფუნქციების 
გაძლიერება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.

“2019 წლის ბოლოსკენ ჩვენ ველოდებით 
გაზის დამატებითი მოცულობის გატარებას ჩვენი 
ტერიტორიის გავლით შაჰდენიზის საბადოდან. 
ნამდვილად არ გვინდა ასეთი მნიშვენლოვანი 
კონტრაქტების გადახედვა. ხელშეკრულება 
დადებულია შაჰდენიზის კონსორციუმთან, 
რომელმაც ეს პროექტი განახორციელა. ამ 
შემთხვევაში ჩვენ, როგორც სახელმწიფოს, გვაქვს 
გაფორმებული ხელშეკრულება კონსორციუმთან, 
რომლის ხელშეუხებლობას ვითხოვდით 
იმიტომ, რომ ახლა ნამდვილად არ გვინდა 
გადახედვების პროცესების ინიცირება, რადგან 
ამის აუცილებლობა არ არსებობს”- აცხადებს 
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ 
ვალიშვილი და დასძენს, რომ მოლაპარაკებების 
შედეგად ევროკავშირის მხარესთან მიღწეულ იქნა 
შეთანხმება, რომ საქართველო ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში ამ კონტრაქტების გადახედვის 
გარეშე გაწევრიანდება. შეკითხვას, როგორ 
მოახერხა საქართველომ ევროკავშირის ამ 
დეროგაციაზე დათანხმებას, იგი შემდეგნაირად 
პასუხობს:

“ჩვენ დავასაბუთეთ, რომ ვართ ერთადერთი 
ქვეყანა, რომელიც ერთ მომწოდებელზეა 
დამოკიდებული, აზერბაიჯანზე, და ჩვენთვის 
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფორმატის 
შენარჩუნება გრძელვადიან პერსპექტივაში, 
რომ არ შეექმნას საფრთხე ენერგეტიკულ 
უსაფრთხოებას, ანუ იმას, რასაც ვიღებთ, ისევ 
მივიღოთ. ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
მოტივაციიდან, კორიდორის გაფართოების 
არგუმენტებიდან გამომდინარე ეს ევროპელი 
კოლეგების მხრიდან გაზიარებულ იქნა.”27 

„ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ 
ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების 
შესახებ” ოქმის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტში 
ნათლად არის ასახული ზემოთთქმული, რაც 
ადასტურებს იმას, რომ რეალურად ეს საფრთხე 

აღარ არსებობს. ოქმის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის 
მიხედვით, საქართველო გათავისუფლებულია 
ხელშეკრულების გამოყენებისაგან ბუნებრივი 
გაზის საზღვართშორისი ტრანსპორტირების 
(ტრანზიტის) სამართლებრივი და/ან 
მარეგულირებელი რეჟიმის და/ან ვადებსა 
და პირობებთან მიმართ, აგრეთვე, სამხრეთ 
-კავკასიური მილსადენის სისტემის მეშვეობით 
საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
ტერიტორიებზე და ამ ტერიტორიების 
ფარგლებს გარეთ, ბუნებრივი გაზის ტრანზიტის, 
ტრანსპორტირებისა და რეალიზაციის შესახებ 
საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას 
შორის დადებული მთავრობათაშორისი 
შეთანხმების იმპლემენტაციის მიზნით 
გაფორმებული არსებული ხელშეკრულებების 
ვადებსა და პირობებთან მიმართებით.28 

იმ თვალსაზრისით, რომ მთავრობას 
ენერგოკომპანიებთან  გრძელვადიანი მემო-
რანდუმები აქვს გაფორმებული, რაც  მიუღებელია 
გაერთიანების პრინციპებისთვის.

საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში  
მრავალწლიანი მემორანდუმები აქვს დადებული, 
რომელთა შეცვლაც  გარკვეულ სირთულეებთანაა 
დაკავშირებული.  საქართველოს ენერგეტიკისა 
და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
კომისიის განმარტებით, ოქმზე მუშაობის დროს 
იყო საუბარი, რომ ეტაპობრივად გაწერილიყო 
ბაზრის გახსნის პროცედურები, რადგან მსგავსი 
მასშტაბური ცლილებებისათვის აუცილებელია 
წინასწარ გეგმისა და სტრატეგიის შემუშავება.

იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივი აირის 
მომწოდებელი ქვეყანა აზერბაიჯანია და, თავის 
მხრივ, იგი საქართველოსთვის სტრატეგიულ 
პარტნიორს წარმოადგენს მნიშვნელოვანია, რომ 
მასთან არ მოხდეს ურთიერთოებების დაძაბვა, 
რადგან ამ ცვლილებების განხორციელებას 
შესაძლოა მათი მხრიდან მოჰყვეს უკმაყოფილება, 
მით უმეტეს, რომ 2014 წელს ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების 
დროს უკან დაიხიეს. საქართველოს პარლამენტის 
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის29  მიერ 
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მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენჯერმე გაიჟღერა 
აზერბაიჯანის განაწყენების ფაქტორმა. 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 
კონცეფცია30  განმარტავს, რომ საქართველო 
ისწრაფვის აზერბაიჯანთან მჭიდრო, 
პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებისა 
და ვაჭრობის გაფართოებისკენ. ერთობლივი 
ენერგეტიკული, სატრანსპორტო და 
საკომუნიკაციო პროექტები მნიშვნელოვნად 
უწყობს ხელს ორი ქვეყნის სტაბილურობასა და 
კეთილდღეობას.  რა თქმა უნდა, საქართველოს 
ეროვნულ ინტერესებში შედის აზერბაიჯანთან 
სტაბილური ურთიერთობების წარმოება, მაგრამ 
ასევე მნიშვნელოვანია ევროპის ენერგეტიკულ 
გაერთიანებაში გაწევრიანების საკითხიც, რადგან 
ქვეყნისათვის ამ გაერთიანების წევრობას ბევრი 
დადებითი შედეგის მოტანა შეუძლია, რომლებზეც 
წინა თავებში ვისაუბრეთ.  სწორედ ამიტომ, 
აუცილებელი გახდა ყველასათვის მისაღები 
მიდგომის შემუშავება, რაც  პირველ რიგში 
გაერთიანების მხრიდან ვადებთან  დაკავშირებით 
დეროგაციების მიღებას გულისხმობდა.  

14 ოქტომბერს ხელმოწერილ ოქმში 
ეტაპობრივად არის გაწერილი სხვადასხვა 
დირექტივისა თუ რეგულაციის შესრულების 
ვადები. საყურადღებოა, რომ დირექტივისათვის 
2009/73/EC ბუნებრივი აირის შიდა ბაზრისათვის 
საერთო წესების შესახებ, და რეგულაციისთვის 
715/2009 ბუნებრივი აირის გადამცემ ქსელებზე 
დაშვების პირობების შესახებ  შესრულების 
ვადა 2020 წლის 31 დეკემბრია,  რაც იმას 
გულისხმობს, რომ გასატარებელი რეფორმები 
შედარებით უმტკივნეულოდ ჩაივლის როგორც 
მოსახლეობისათვის, ისე კომპანიებისათვის, რაც 
ხსენებული პრობლემის სიმწვავეს ამცირებს. 

 რაც გულისხმობს 
ერთი ან რამდენიმე მომწოდებლის არსებობას. 
საქართველოს შემთხვევაში აზერბაიჯანი 
განიხილება მონოპოლისტ მომწოდებლად, რაც 
ეწინააღმდეგება გაერთიანების პრინციპს, რადგან 
გაერთიანების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა 

მომწოდებელთა დივერსიფიცირებაა.

ამ საკითხის აქტუალურობა კარგად ესმით 
საქართველოს მთავრობაშიც, „ერთი მხრივ, 
ის, რომ აზერბაიჯანი არის ჩვენი მთავარი 
მომწოდებელი და ჩვენს ბაზარზე სარგებლობს 
უპირატესობით, ევროკავშირის კანონმდებლობამ 
ეს შეიძლება აღიქვას როგორც მონოპოლისტურ 
მომწოდებლად მაგრამ, ჩვენ გვექნება 
ლავირების საშუალება, როცა ახალი საიმედო 
მომწოდებლები, ისეთი როგორიცაა თურქმენული 
გაზი, გამოჩნდება. ეს, რა თქმა უნდა, შეცვლის 
არსებულ სიტუაციას.“

ენერგეტიკის სამინისტრო მიანიშნებს, რომ 
ერთ მომწოდებელზე დამოკიდებულება არ 
არის დადებითი მომენტი და ეს სურათი ნელ-
ნელა შეიცვლება მას შემდეგ, რაც მოხდება  შაჰ 
დენიზის მეორე ფაზის ამოქმედება. საქართველოს 
ენერგეტიკის სამინისტროს ევროინტეგრაციის 
საკითხთა სამმართველოს უფროსის თამარ 
წურწუმიას განცხადებით, „შაჰდენიზის გაზზე 
გადავა ჩვენი სოციალური მომხმარებლების 
უმეტესი ნაწილი, რაც იმას გულისხმობს, რომ 
ნელ-ნელა მოხდება დივერსიფიკაცია“.

მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო 
კონსორციუმთან დადებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში საქართველო ყოველწლიურად 
შაჰ დენიზის საბადოდან დაახლოებით 800 მლნ. 
კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს იღებს და ასევე, 
იგეგმება სხვადასხვა პროექტი, რომლითაც 
საქართველო გაზის დივერსიფიკაციას მოახდენს, 
ამ ეტაპზე რეალობა არის ის, რომ საქართველო 
აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის 90% -ს  
ღებულობს. დივერსიფიცირების პოლიტიკის 
მიხედვით კი, რუსეთი მოიაზრება ერთ-ერთ 
ალტერნატიულ მომწოდებელად.

რუსეთს სამხედრო აგრესიის შედეგად 
ოკუპირებული აქვს საქართველოს 
დაახლოებით 20% და მათგან ბუნებრივი აირის 
იმპორტი პოლიტიკურად ეწინააღმდეგება 
საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ამას 
გარდა, ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით, 
არასდროს გაქვს გარანტია, რომ რუსეთისგან 
პოლიტიკური მიზნებით არ იქნება გამოყენებული 
ენერგორესურსები, რისი კარგი მაგალითიც 



14

საქართველოს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების ანალიზი

არის 2006 წლის ზამთარი, როცა რუსეთის 
ტერიტორიაზე მაგისტრალური მილსადენის 
ორი დამოუკიდებელი შტოს ერთდროული 
დივერსიული დაზიანების შემდეგ საქართველოს 
მოსახლეობას ორი კვირის განმავლობაში გაზი არ 
მიეწოდებოდა. 

სწორედ ამიტომ, საქართველოს, ეროვნული 
ინტერესებიდან გამომდინარე, ჰქონდა იმის 
დემონსტრირების შესაძლებლობა, რომ 
მონოპოლიზმი ბუნებრივი აირის სექტორში 
არის არა როგორც რეგულირებული საქმიანობა, 
არამედ როგორც დე-ფაქტო მონოპოლია, 
რომელსაც ვერ გაექცევა ქვეყანა. ენერგეტიკის 
სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით: 
„ის, რომ ჩვენ ვართ  აზერბაიჯანზე, როგორც 
ერთ წყაროზე დამოკიდებული, ეს ქმნის 
პრობლემას. ენერგეტიკული გაერთიანებიდან 
დეროგაციები გეკუთვნის იმ შემთხვევაში თუ 
შენ ხარ უმეტესწილად ერთ მიმწოდებელზე  
დამოკიდებული“.

ზემოხსენებული განცხადებები კეთდებოდა 
მანამ, სანამ სარაევოში ხელს მოაწერდნენ ოქმს. 
დღეს კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პრობლემაც 
გათვალისწინებულია ოქმის დანართში, სადაც 
აღნიშნულია, რომ ევროპის ენერგეტიკული 
გაერთიანების ხელშეკრულების IV თავის II 
ნაწილის (კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობა) 
დებულებების ამოქმედებისას გათვალისწინებულ 
უნდა იქნას, რომ საქართველო ამჟამად არის 
იზოლირებული ბაზარი, რომელსაც არ გააჩნია 
პირდაპირი ურთიერთდამაკავშირებელი 
ქსელები „ენერგეტიკული გაერთიანების“ 
რომელიმე მხარის ენერგეტიკულ ქსელთან. 
საქართველო ხელს შეუწყობს და გამოიყენებს ამ 
დებულებებს, როდესაც ხელშემკვრელ მხარეებს 
შორის ვაჭრობაზე იქნება გავლენა. რაც იმას 
გულისხმობს, რომ გაერთიანების მხრიდან 
საქართველო განიხილება, როგორც ბუნებრივად 
იზოლირებული ბაზრის მქონე ქვეყანა და 
დივერსიფიცირებისათვის რუსეთიდან ბუნებრივი 
აირის შემოტანა არ წარმოადგენს აუცილებლობას. 

5. საქართველო როგორც რაციონალური 
აქტორი

საქართველო შეგვიძლია განვიხილოთ, 

როგორც რაციონალური აქტორი, რომელსაც 
აქვს განსაზღვრული მიზნები და მათი მისაღწევი 
განსხვავებული საშუალებები, რომელთა შორისაც 
არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ამ შემთხვევაში მიზანი 
არის საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა იქედან გამომდინარე, რომ 
იგი ბუნებრივი აირის იმპორტიორი ქვეყანაა 
და, როგორც რაციონალური აქტორისათვის, 
მისი მოსახლოების ენერგიით უზრუნველყოფა 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ამ მიზნის 
მიღწევის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, 
საქართველოს შემთხვევაში, ევროპის 
ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებაა. 
გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ გაერთიანების 
წევრობა დადებითად აისახება საქართველოს 
ენერგოუსაფრთხოების  გაძლიერებაზე, 
რადგან ორგანიზაციის მონაწილე მხარეები 
ვალდებულნი არიან, ერთმანეთს დაეხმარონ 
კრიზისულ სიტუაციებში. კერძოდ, გაერთიანების 
ხელშეკრულება ადგენს ენერგეტიკული 
გაერთიანების SOS (მიწოდების უსაფრთხოების) 
მექანიზმს, რომელიც საგანგებო სიტუაციებში 
წევრი სახელმწიფოების მხრიდან სოლიდარობასა 
და მჭიდრო თანამშრომლობას მოითხოვს. უფრო 
ზუსტად კი, წევრი ქვეყანა ვალდებულია, შეინახოს 
სარეზერვო მარაგი, რომელსაც შემდეგ საგანგებო 
სიტუაციების დროს ერთმანეთს გაუნაწილებენ. 

სამწუხაროდ,  ამ პუნქტით საქართველო 
ვერ ისარგებლებს, რადგან ამჟამად ევროპულ 
ქვეყნებთან პირდაპირი კავშირი არ გააჩნია. 
საქართველო ენერგეტიკული რესურსების 
მიწოდების თვალსაზრისით ტიპურ „კუნძულს“ 
წარმოადგენს ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან 
მიმართებით. მას არ გააჩნია საერთო საზღვარი 
თანამეგობრობასთან, ხოლო არსებული 
ინფრასტრუქტურა, ამჟამად და მომავალში 
დაგეგმილი პროექტების განხორციელების 
შემთხვევაშიც, გაზის ნაკადების მხოლოდ 
ერთი მიმართულებით გატარებაზე არის 
გათვალისწინებული, რაც გამორიცხავს იმ 
სარგებლის მიღების შესაძლებლობას, რაც 
ერთიანი ქსელითა და ინტერკონექტორით 
დაკავშირებულ გაერთიანების სხვა წევრებს 
აქვთ.31 თუმცა, ექსპერტების მოსაზრებით,  
სათანადო მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელია 
საგანგებო სიტუაციებში სატრანზიტო ნაკადებიდან 
გარკვეული ნაწილის დატოვება, რასაც ეტაპობრივი, 
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დიპლომატიური და სახელშეკრულებო მომზადება 
სჭირდება.

ვინაიდან ენერგორესურსებით ვაჭრობა 
ხდება ენერგიის გადამცემი სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მეშვეობით, მიმწოდებლიდან 
დანიშნულების პუნქტამდე, ერთიანი 
მარეგულირებელი სისტემის შექმნა მოითხოვს 
სულ მცირე ორი ქვეყნის მონაწილეობას. 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს 
შემთხვევაში ენერგეტიკული გაერთიანების 
კანონმდებლობის სრულად გადმოტანა  
შესაძლებელი/ეფექტური იქნებოდა ჩვენი 
რეგიონის ფარგლებში, თუ რომელიმე მეზობელი 
ქვეყანა (აზერბაიჯანი, სომხეთი) მოექცეოდა 
მოცემული საერთო რეგულირების ჩარჩოში 
ან საქართველოს გაუჩნდებოდა პირდაპირი 
საზღვარი ენერგეტიკული გაერთიანების 
წევრ ქვეყნებთან (თურქეთის გაწევრიანების 
შემთხვევაში). 

აზერბაიჯანისა და სომხეთის შემთხვევაში, 
ვინაიდან ისინი არ არიან ასოცირების 
შეთანხმების მონაწილეები, ამ ეტაპზე მათთან 
საერთო მიდგომის ჩამოყალიბება  ვერ მოხერხდა. 
საქართველოს ჰქონდა მოლოდინი, რომ ისინი 
წევრობაზე უარს არ იტყოდნენ, მაგრამ ეს ასე 
არ მოხდა. რაც შეეხება თურქეთს, ის ჯერ კიდევ 
დამკვირვებლის სტატუსითაა გაერთიანებაში. 
ამის გამო ექსპერტების მოსაზრებით, ამ 
ეტაპზე შეუძლებელია ევროპის ენერგეტიკულ 
ბაზარზე პირდაპირ გასვლა და ენერგეტიკულ 
საგანგებო სიტუაციებში ურთიერთდახმარების 
მუხლის ამოქმედება. მიუხედავად ამისა, 
თურქეთი ცდილობს საკუთარი ენერგეტიკული 
სისტემის ევროპის ენერგეტიკულ სისტემასთან 
ინტეგრაციასა და ჰარმონიზაციას, რაც შესაძლოა, 
საქართველოსთვის დღესდღეობით არსებულ 
ბარიერს სამომავლოდ ნაწილობრივ ხსნიდეს. 

აქედან გამომდინარე იქმნება შთაბეჭდილება, 
რომ საქართველო რჩება იზოლირებული 
ენერგეტიკული გაერთიანების ბაზრიდან, 
როგორც გეოგრაფიულად, ისე ტექნიკურად. 
შესაბამისად, საქართველოს ენერგეტიკული 
გაერთიანების ხელშეკრულებასთან მიერთება 
როგორც პოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად 
გამართლებული და ეფექტიანია, მხოლოდ 
ხელშეკრულებიდან გარკვეული დეროგაციების 

მიღების პირობით, რაც რეალურად ასე მოხდა. 

რა თქმა უნდა, ის დადებითი შედეგები, 
როგორებიცაა საინვესტიციო კლიმატის 
გაუმჯობესება, გამჭვირვალე და ლიბერალური 
ბაზრის ჩამოყალიბება, ხარისხიანი 
საკანონმდებლო გარემოს დამყარება, 
ევროპული ტექნიკური რეგლამენტების 
დანერგვა, გაუმჭვირვალე მემორანდუმების 
სისტემის ეტაპობრივი გაუქმება, კორუფციის 
შესაძლელობების აღმოფხვრა და ა.შ, რომლებსაც 
გაწევრიანების შემდეგ საქართველო მიიღებს, 
ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ არსებული 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს 
მიერ ყველა დებულების უპირობო შესრულება  
არც თუ ისე გონივრული გადაწყვეტილება 
იქნებოდა. სწორედ ამიტომ, რაციონალურობიდან 
გამომდინარე, დეროგაციები იქნა შემუშავებული, 
რომლებიც გათვალისწინებულია “ენერგეტიკული 
გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან 
საქართველოს შეერთების შესახებ”  ოქმში.
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