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ბუნებრივი გაზის წილი ენერგეტიკულ ბალანსში 

ბუნებრივი გაზის სექტორი ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად 

განვითარებადი ნაწილია. უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წლის პირველი კვარტლის 

მდგომარეობით ქვეყნის 90% გაზიფიცირებულია და მთავრობის გეგმა ითვალისწინებს ყველა იმ 

დასახლებული პუნქტის ბუნებრივი გაზით უზრუნველყოფას, რომლის გაზიფიცირებაც 

მიზანშეწონილია. 

საქსტატის მიერ შემუშავებული საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის მიხედვით1, 2020 

წელს ბუნებრივი გაზისს წილმა ენერგიის მთლიან მოხმარებაში 38.5% შეადგინა. 

 

 
 

2020 წელს შედარებით მაღალი წილი ენიჭება, ასევე, ნავთობპროდუქტებს (29.2%) და 

ელექტროენერგიას (22%). წლის განმავლობაში მოხმარებული ენერგიის 5,1% არის ბიოსაწვავი და 

ნარჩენები, ხოლო დანარჩენი 5.1% მოდის ქვანახშირსა და გეოთერმულ ენერგიაზე. 

ბოლო წლებში შესამჩნევად შემცირდა ბიოსაწვავის და ნარჩენების წილი, რისი ერთ-ერთი 

მიზეზი შეიძლება იყოს აქტიური გაზიფიცირება და მყარი საწვავის ბუნებრივი გაზით ჩანაცვლება.  

საქართველოს მთავრობის 2022-2024 წლების გაზიფიცირების გეგმების განხორციელების 

შემთხვევაში ბუნებრივი გაზის ქსელზე წვდომის მქონე შინამეურნეობების დონე 92%-

ს გადააჭარბებს (2019-2021 წლების გეგმის განხორციელების შედეგად გაზიფიცირდა 88 000 

აბონენტი. გეგმის მიხედვით, 2022-2024 წლებში, 40000 მეტი ახალი საყოფაცხოვრებო აბონენტი 

შეძლებს ბუნებრივი გაზის ქსელთან დაკავშირებას).  

                                                           
1საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი 2020, წყარო: საქართველოს სტატისტიკის სამსახური  
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საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი

ბუნებრივი გაზი ელექტროენერგია ნავთობპროდუქტები

ნახშირი გეოთერმული, მზე და სხვ. ბიოსაწვავი და ნარჩენები
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ბუნებრივი გაზის მიწოდების წყაროები და ხელშეკრულებები 

2021 წელს საქართველოს ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნის 99,4% იმპორტით დაკმაყოფილდა, 

ხოლო დანარჩენი 0,6% - შიდა წარმოებით. 2021 წელს საქართველოს ბუნებრივი გაზი 4 წყაროდან 

მიეწოდა. ძირითად წყაროდ რჩება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა - 2182,7 მლნ.მ3 (მათ შორის: 

აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია „სოკარიდან - 1132 მლნ.მ3; სამხრეთ კავკასიური მილსადენიდან 

(SCP) - დამატებითი და ოფციური გაზი - 1050.7 მლნ.მ3) რუსეთიდან მიღებულია 396.8 მლნ.მ3, 

ადგილობრივი მოპოვებიდან - 15.2 მლნ.მ3 გაზი.2 

ქვემოთ მოყვანილი სურათი ასახავს ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნას და მიწოდებას   

საქართველოში3 და ბუნებრივი გაზის ნაკადების მიმართულებებს 2021 წელს. 

 

 
 

გარდა ამისა, მიწოდების მაჩვენებლები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში, რომელიც მოიცავს 2021 

წლის იანვარ-დეკემბრის პერიოდს და შედარებისთვის მოცემულია 2019 და 2020 წლების 

მონაცემებიც4: 

                                                           
2წყარო: “საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ 
3 წყარო: სემეკი 
4წყარო: შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“, კომერციული დეპარტამენტი 
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2019 წელი, იანვარი - 
დეკემბერი, მლნ. მ3 

2020, იანვარი - 
დეკემბერი, მლნ. მ3 

2021, იანვარი - 
დეკემბერი, მლნ. მ3 

სისტემაში შემოსული 

გაზი სულ 
4758.693 4781.33 5043.990 

ტრანზიტი სომხეთში 2166.916 2208.602 2449.230 

გაზის მოცულობა საქართველოსთვის  

რუსეთიდან 162.378 204.039 396.813 

შაჰ-დენიზიდან 1191.029 1157.785 1050.720 

სოკარისგან  1229.356 1183.38 1132.013 

ადგილობრივი წარმოება 9.014 8259 15.213 

სხვა წყარო  19.265  

სულ 2591.777 2572.728 2594.76 

 

აზერბაიჯანის შაჰ-დენიზის საბადოდან საქართველოს გაზის მიწოდება სამხრეთ კავკასიური 

მილსადენით (SCP) ხდება. SCP-ის პროექტის მხარეებსა და საქართველოს მთავრობას შორის 

დადებული ხელშეკრულების თანახმად საქართველოს უფლება აქვს, შეღავათიან ფასად შეიძინოს 

გატარებული გაზის 5%-მდე. კონტრაქტი ძალაშია 2068 წლამდე. 

SCP-ის უკანასკნელი გაფართოებისა და TANAP-ისა და TAP-ის დასრულების შედეგად, 

საქართველო სარგებელს იღებს ორი გზით: 

 პოლიტიკური მნიშვნელობის გაზრდა - ის გახდა უფრო ფართო მასშტაბის და სხვადასხვა 

მიმართულების სატრანზიტო ქვეყანა და, შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქვეყნის 

პოლიტიკური მნიშვნელობა (გაზი საქართველოს გავლით 8 ქვეყანას მიეწოდება და საქართველო 

გახდა საერთაშორისო მოთამაშე. ეს, ასევე, ხელს უწყობს ევროკავშირის ენერგეტიკულ 

უსაფრთხოებას და მიწოდების დივერსიფიცირებას რეგიონში განვითარებული მოვლენების 

შედეგების უარყოფითი ეფექტის შესარბილებლად);  

 ეკონომიკური სარგებელი - SCP-ის გაფართოებამდე5 ქვეყანა ოფციური გაზის კონტრაქტით 

შეღავათიან ფასად იღებდა 330 მლნ.მ3-მდე ბუნებრივ გაზს წელიწადში და რამდენიმე წელიწადში 

ეს მოცულობა 1,1 მლრდ მ3-ს მიაღწევს. 2021 წელს SCP-დან საქართველოს მიერ მიღებულია 

ჯამურად 1050.7 მლნ. მ3 -მდე გაზი (მათ შორის დაახლოებით 500 მლნ მ3 მიღებულია დამატებითი 

გაზის კონტრაქტით). საქართველო, ასევე, ყოველწლიურად 500 მლნ.მ3 დამატებით გაზს 

(supplemental) იღებს შეღავათიან ფასად (2026 წლამდე) და ამგვარად შეძლებს მიიღოს სულ 1,6 

მლრდ მ3  იაფი გაზი მომავალში. თუმცა, ეს იმ შემთხვევაში იქნება, თუ ინფრასტრუქტურა, 

რომელზედაც გაფორმებულია კონტრაქტები, სრულად დატვირთული იქნება. თურქეთი იღებს 

6 მლრდ მ3/წ და მიიღებს დამატებით 6 მლრდ მ3-ს. ასევე, ევროპა მიიღებს 10 მლრდ.მ3-ს, მათ 

შორის იტალიაში მიწოდება 2022 წელს გრძელვადიანი კონტრაქტების ფარგლებში 9,5 მლრდ.მ3-

                                                           
5 SCP-ის გაფართოებამდე მისი გამტარუნარიანობა 8-9 მილიარდი მ3/წ იყო. გაფართოების შემდეგ 16 მილიარდი მ3 

დაემატა და მისი მაქსიმალური გამტარუნარიანობა ჯამში 24-25 მილიარდ მ3/წ აღწევს (წყარო BP-ის საგარეო 
კომუნიკაციისა და კამპანიის წარმართვის განყოფილება). 2021 წელს SCP-ს დღიური საშუალო საექსპორტო 
მოცულობა დღეში 48,5 მლნ კბ/მ გაზი იყო, ანუ წლის განმავლობაში საქართველოს დერეფნით 17.7 მლრდ  მ3 

აზერბაიჯანული გაზია გატარებული. 
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ს მიაღწევს   (2021 წელს საქართველოს გავლით აზერბაიჯანული გაზის მიწოდებამ მხოლოდ 

იტალიისთვის 7 მლრდ მ3 შეადგინა6). აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანული გაზი, რომელიც 

მიეწოდება თურქეთს ან ევროპას, უფრო იაფია, ვიდრე რუსული, ირანის, ალჟირის ან ნორვეგიის. 

საყოფაცხოვრებო და თბოგენერაციის ობიექტების მოთხოვნის უზრუნველყოფის მიზნით 

ბუნებრივი გაზი ქვეყანას მიეწოდება საქართველოს მთავრობასა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო 

ნავთობკომპანია „სოკარს“ შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში. „სოკართან“ 

გაფორმებული  გაზის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს ბაზარზე გაზის 

მიწოდების პირობები შეთანხმებულია (გარკვეული პირობები განახლდა 2021 წელს). 

ხელშეკრულებას ვადა 2030 წლის დეკემბერში ეწურება. აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში 

გაზი შემოდის ყაზახი-საგურამოს მილსადენით, თუმცა პიკური მოთხოვნის პერიოდში შეიძლება 

იყოს შემთხვევები, როდესაც „სოკარის“ გაზის გარკვეული ნაწილი ტექნიკური მიზეზების გამო 

მოეწოდოს საქართველოს SCP-ისა და ჩრდილოეთ- სამხრეთის მილსადენებით. 

გარდა ამისა,  საქართველოს კომერციულ სექტორს გაზი მიეწოდება საბაზრო ფასებში 

ძირითადად აზერბაიჯანიდან. 

რაც შეეხება რუსეთს, საქართველოს შეუძლია, მიიღოს რუსული გაზი „ჩრდილოეთ-სამხრეთ 

კავკასიური“ მაგისტრალური გაზსადენით წელიწადში 200 მლნ.მ3-მდე გაზპრომ-ექსპორტთან 

დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 2021 წელს ამ წყაროდან საბაზრო ფასებში საქართველოს 

396.8 მლნ.მ3 გაზი მოეწოდა, რაც დაკავშირებული იყო აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების 

შეფერხებასთან.  

ზოგადად, „ჩრდილოეთ-სამხრეთ კავკასიური“ მაგისტრალური გაზსადენი, ძირითადად, 

ემსახურება ბუნებრივი გაზის ტრანზიტს რუსეთიდან სომხეთში. გაზსადენის ოპერატორი შპს 

„საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ („სგტკ“) გაწეული მომსახურებისთვის ფულად 

კომპენსაციას იღებს.  

ე.წ. „სოციალურ სექტორს“ მიკუთვნებულ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს ბუნებრივი გაზი 

სემეკის მიერ რეგულირებული ტარიფით მიეწოდება, ხოლო თბოელექტროსადგურებს - 

საქართველოს მთავრობასა და „სოკარს“ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით და 

შესაბამისი ხელშეკრულებებით დადგენილ შეღავათიან ფასად. დანარჩენი აბონენტებისთვის საცალო 

და საბითუმო ფასები დერეგულირებულია და გაზი მიეწოდება საჯაროდ შეთავაზებული ფასებითა 

და პირობებით საცალო დონეზე. ფასები კონფიდენციალურია საბითუმო დონეზე. 

ბუნებრივი გაზის წარმოება 

ბუნებრივი გაზის (თავისუფალი და ასოცირებული) ისტორიული მონაცემების ანალიზი 

აჩვენებს, რომ ნავთობის ინტენსიური მოპოვების პერიოდის პარალელურად დაფიქსირდა მისი 

მოპოვების პიკი (332 მლნ. მ3), თუმცა, შემდგომში ნავთობის მოპოვების კლების ტენდენციამ 

გამოიწვია ასოცირებული გაზის წარმოების მნიშვნელოვანი შემცირება. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 

წარმოდგენილია გაზის წარმოების მონაცემები ბოლო წლების განმავლობაში7. 

 

                                                           
6 https://energynews.ge/?p=39642  
7წყარო: ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო (აპრილი, 2022) 

https://energynews.ge/?p=39642
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დროის პერიოდი 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

გაზის მოპოვება/ 

წარმოება, მ3 

16 703 000 10 882 000 10 847 000 12 997 000 12 914 000 

 

10 973 624 

 

18 656 743 

 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მოვლენა არის OMV 

Petrom-ის შესვლა შავი ზღვის შელფში. 2020 წლის ივნისში საქართველოს მთავრობამ ჩაატარა 

შესაბამისი ტენდერი და  2021 წლის 10 მარტს ხელი მოეწერა პროდუქციის წილობრივი განაწილების 

ხელშეკრულებას II სალიცენზიო  ბლოკზე  ტენდერში გამარჯვებულ რუმინულ ნავთობკომპანია 

OMV PETROM S.A.-თან, რომელიც  მიეკუთვნება OMV  კომპანიების ჯგუფს.  რუმინულ კომპანიასთან 

გაფორმებული კონტრაქტი გულისხმობს შავი ზღვის კონტინენტურ შელფზე (ფართობი 5282 კმ2) 25 

წლის ვადით გეოლოგიური და გეოფიზიკური მონაცემების მოპოვებას, შეძენას, დამუშავებას და 

ხელახალ ინტერპრეტაციას ნავთობისა და გაზის მოპოვების მიზნით. ბიუჯეტი საქართველოს 

პროექტისთვის შეადგენს 30 მლნ აშშ დოლარს8. 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების თანახმად OMV Petrom S.A.-მ მოამზადა გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც დამტკიცდა სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო 

სააგენტოს“ მიერ. ამ ეტაპზე იწყება ინტენსიური სეისმური საძიებო სამუშაოების, კერძოდ, 

ორგანზომილებიანი და სამგანზომილებიანი სეისმური საძიებო სამუშაოების  განხორციელება9. 

აღსანიშნავია, რომ OMV Petrom-მა შავ ზღვაში, რუმინეთის ტერიტორიულ წყლებში  აღმოაჩინა 

“დომინოს” საბადო. სააგენტოს ინფორმაციით, როდესაც საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში 

საბადო დამუშავების პიკზე გავა, შესაძლოა, რეგიონში გაზის მიწოდებისა და მოხმარების სურათი 

შეიცვალოს. წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში არსებული ის პოტენციური სტრუქტურები, 

სადაც შეიძლება გაზი იყოს დაგროვებული, არაფრით ჩამოუვარდება “დომინოს” აღმოჩენას. 

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ აღმოჩენილი საბადოს დამუშავების პიკზე გასვლისას საქართველო 

არა მარტო საკუთარ მოთხოვნილებას დააკმაყოფილებს, არამედ შესაძლოა, მან ექსპორტიც 

განახორციელოს10. 

ასევე, სააგენტოს გამოცხადებული აქვს ღია საერთაშორისო ტენდერი შავი ზღვის III 

სალიცენზიო ბლოკზე და  დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ განაცხადების შემოტანა 

მიმდინარე წლის ბოლომდე. ტენდერის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჩატარდება 

ფართომასშტაბიანი გეოფიზიკური საძიებო სამუშოები  3468 კმ2-ზე11.  

 გაზის მოხმარების ტენდენციები და პროგნოზები 

დღეს ბუნებრივი გაზის სექტორი აგრძელებს მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში მნიშვნელოვანი 

შეფერხებების გარეშე, თუმცა 2020 წელს კოვიდ პანდემიის გამო გარკვეული შეზღუდვები იყო 

დაწესებული სექტორში მოქმედი პერსონალისა და მენეჯმენტის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. 

მიუხედავად ამისა, 2019-2020 წლებში გაზის საბოლოო მოხმარება მნიშვნელოვნად არ 

                                                           
8 https://energynews.ge/?p=39638  
9 წყარო: ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო (აპრილი 2022) 
10 https://energynews.ge/?p=39638 
11 წყარო: ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო 

https://energynews.ge/?p=39638
https://energynews.ge/?p=39638
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განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, თუ არ ჩავთვლით კატეგორიებს შორის გარკვეულ განსხვავებებს. 

ელექტროენერგიის წარმოებისა და კომერციული მოხმარების მაჩვენებლებში გამოვლინდა კლება 

პანდემიის გამო, თუმცა, ეს დაკომპენსირდა საყოფაცხოვრებო სექტორის მოხმარების წილის ზრდით 

და 2020 წლის მთლიანი მოხმარება დიდად არ განსხვავდებოდა 2019 წლისგან. რაც შეეხება 2021 წელს, 

კლება შეინიშნება ელექტროენერგიის გენერაციის სექტორში. ქვემოთ მოცემულია სგტკ-ის 

კომერციული დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული მონაცემები: 

ბუნებრივი გაზის მოხმარება საქართველოში 

(მლნ. მ3) 
2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 

ელექტროენერგიის გამომუშავება 677.867 614.266 495,6 

საყოფაცხოვრებო სექტორი 978.919 1123.562 1291,4 

კომერციული სექტორი 902.823 811.002 777,1 

სულ 2559.609 2548.830 2564,2 

 

 
გრაფიკი - ბუნებრივი გაზის მოხმარება სხვადასხვა სექტორების მიხედვით (%) 2021 წლის 

ჩათვლით12 

 

მოხმარების სეზონური ცვალებადობა ბუნებრივი გაზის ბაზრის მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია საქართველოში. საყოფაცხოვრებო სექტორში გაზრდილი მოთხოვნა ახალი 

დასახლებული პუნქტების გაზიფიცირებისა და მომხმარებლების მიერ დანადგარების სიმძლავრის 

გაზრდით (ძირითადად, ცენტრალური გათბობის ქვაბებზე გადასვლა) აიხსნება. რაც შეეხება 

ავტოგაზგასამართი სადგურების მიერ გაზზე მოთხოვნის შემცირებას, 2015 წლის შემდეგ, როდესაც 

ბუნებრივი გაზის გამოყენებამ ავტოტრანსპორტში მიაღწია პიკურ მაჩვენებელს, მუდმივად ხდება ამ 

                                                           
12 წყარო: სემეკი  

27.4% 28.4% 24.5% 23.2% 22.5% 27% 24.8% 19.8%

16.7% 15.9%
13.0% 11.2% 10.5%

8%
5.5%

6.4%

27.4% 25.3%
25.3% 26.3% 27.9% 26%

24.7%
25.1%

28.5% 30.4%
37.1% 39.3% 39.1% 39% 45.0% 48.7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TPP Gas filling stations Other non-household Household
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სექტორში მოხმარების შემცირება. აღნიშნულის გამომწვევ მიზეზთა შორისაა ფასების ზრდა 

ბუნებრივ გაზზე, გადასახადების ზრდა აღნიშნული ტიპის საწვავზე, კონკურენტი საწვავის ფასები 

(გასათვალისწინებელია ბოლო პერიოდში თხევადი გაზის (LPG) მხრიდან გაზრდილი კონკურენცია), 

ჰიბრიდული და ელექტროავტომობილების იმპორტის ზრდა, რაც უმეტესად ბუნებრივ გაზზე 

მომუშავე ავტოტრანსპორტს ანაცვლებს13.  

სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი აჩვენებს, რომ დამოუკიდებლობის პერიოდში, გარდა 

2008 წლის რუსეთთან სამხედრო კონფლიქტისა და 2009-2010 წლების მსოფლიო ფინანსური 

კრიზისის შემდგომი ეკონომიკური აღდგენის პერიოდისა, საქართველოში გაზის მიწოდება და 

მოხმარება მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. 

წინა პროგნოზებით, გაზის მოხმარების ზრდის ტენდენცია უნდა შენარჩუნებულიყო 

მომდევნო 10-15 წლის განმავლობაში. კოვიდ-19-ის ინფექციის გავრცელების გამო 2020 წელს 

მოხმარება მცირედით შემცირდა, თუმცა, 2021 წლის მაჩვენებელი დაეწია ისევ 2019 წლის დონეს.  

ბუნებრივი გაზის მოხმარების ცვალებადობა დამოკიდებულია მრავალ პარამეტრზე და მისი 

ზუსტი პროგნოზირება რთულ ამოცანას წარმოადგენს. ქვემოთ, წარმოდგენილია სგტკ-ის მიერ 

მომზადებული პროგნოზი, რომელიც სტატისტიკურ (Top-Down) მეთოდს ემყარება, კერძოდ, 

მრავალპარამეტრიანი წრფივი რეგრესიის მეთოდს. დამოუკიდებელ პარამეტრებად აღებულია 

მთლიანი შიდა პროდუქტისა და წლის საშუალო გათბობის გრადუს დღის14 პროცენტული 

ცვალებადობა წინა წელიწადთან შედარებით, ხოლო, დამოკიდებულ პარამეტრად - გაზის 

მოხმარების პროცენტული ცვალებადობა წინა წელიწადთან შედარებით. მოდელის ასაგებად 

აღებულია წინა წლების (2007-2021) მონაცემები და შესწავლილია ამ წლებში მოხმარების 

ცვალებადობის დამოკიდებულება დამოუკიდებელ პარამეტრებზე (უმცირეს კვადრატთა მეთოდის 

აზრით).  

საწყისი მონაცემები: 

წელი 

გათბობის გრადუს 

დღე 
მშპ გაზის მოხმარება გაზის მოხმარება 

Δ% Δ% Δ% 1 000 000 მ³ 

2007 4.8 12.6 -5.9 1 700 

2008 3.8 2.4 -13.5 1 471 

2009 -18.4 -3.7 -19.2 1 188 

2010 -3.0 6.2 -5.7 1 120 

2011 28.6 7.4 59.0 1 782 

2012 -13.6 6.4 10.5 1 969 

2013 -5.3 3.6 -2.9 1 911 

                                                           
13 წყარო: სემეკის 2020 წლის ანგარიში 
14 ის გვიჩვენებს გარე ტემპერატურასა და საბაზისო ტემპერატურას შორის სხვაობას. საბაზისო ტემპერტურა 
წარმოადგენს ბალანსის წერტილს, ანუ გარემოს მინიმალურ ტემპერატურას, რომლის პირობებშიც შენობის 
გათბობის საჭიროება არ არსებობს. თუ დღის ტემპერატურა საბაზისოზე დაბალია, ასეთ დღეს საჭიროა გათბობა 
და ტემპერატურებს შორის სხვაობა არის სწორედ ამ დღის გრადუს დღე.  
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2014 1.1 4.4 13.8 2 175 

2015 0.2 3.0 9.6 2 384 

2016 3.0 2.9 -6.2 2 236 

2017 -2.8 4.8 3.2 2 308 

2018 -12.3 4.9 -2.1 2 259 

2019 3.3 5.1 13.3 2 560 

2020 6.2 -6.8 -0.4 2 550 

2021 5.0 10.4 0.6 2 565 

რეგრესიული ანალიზის შედეგები: 

 
მოხმარების პროგნოზი: 

წელი 

გათბობის 

გრადუს დღე 
მშპ გაზის მოხმარება გაზის მოხმარება 

Δ% Δ% Δ% 1 000 000 მ³ 

2022 4.8 6.0 3.5 2 654 

2023 5.3 5.5 2.4 2 719 

2024 5.0 5.2 2.1 2 775 

2025 5.1 5.2 2.5 2 846 

2026 5.1 5.2 2.3 2 911 

 

მომავალი წლის გათბობის გრადუს დღის ცვლილების მნიშვნელობად აღებულია წინა სამი 

წლის შესაბამისი სიდიდის საშუალო მნიშვნელობა. მთლიანი შიდა პროდუქტის ცვლილების 

პროგნოზი აღებულია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშიდან15. 

 მიუხედავად მოდელის საკმაოდ მაღალი საიმედოობისა (დეტერმინაციის კოეფიციენტი 

R²≈0.82), პროგნოზის სიზუსტე დიდწილად დამოკიდებულია მსხვილი მომხმარებლების, 

განსაკუთრებით თბოელექტროგენერაციის ობიექტების, დატვირთვის ინტენსივობასა და ასევე, 

კლიმატურ პირობებზე შემდგომი წლების განმავლობაში.   

        ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის განვითარების 10 წლიანი 

გეგმის მომზადების პროექტის ფარგლებში საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან 

თანამშრომლობობით სგტკ-ის მიერ 2020 წელს შესრულდა ბუნებრივი გაზის მოხმარების პროგნოზი 

                                                           
15 https://mof.ge/images/File/2022-biujeti/21-12-
2021/DanarTebi/12.%202022%20BD%20Tables%20sen%2011_1_BDD_LEPL.pdf 

https://mof.ge/images/File/2022-biujeti/21-12-2021/DanarTebi/12.%202022%20BD%20Tables%20sen%2011_1_BDD_LEPL.pdf
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ქვემოდან ზემოთ (bottom-up) მეთოდოლოგიის საფუძველზე, რომლის შედეგად გამოიკითხა 

თბოგენერაციის ობიექტები, მსხვილი მომხმარებლები (5 მლნ.მ3 მოხმარებით წელიწადში) და 

გამანაწილებელი კომპანიები. მიღებული შედეგები შემდეგნაირად განაწილდა (თუმცა, 

მოწოდებული ციფრები, დიდი ალბათობით, არ ითვალისწინებდა კოვიდ ინფექციის ზეგავლენას): 

 

მომხმარებელთა 

კატეგორია 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  2030 

საყოფაცხოვრებო 988 1001,43 1035.03 1161.8 1185.7 1210.07 1134.47 1157.04 1178.9 1396 

არასაყოფაცხოვრებო 799.2 833.01 873.75 912.5 851.38 990.78 1032 1073.94 1119 1165 

თბოგენერაცია 1118.4 1036.5 1038.4 1044 1042.5 1044.4 1046.5 1052 1050.4 1052.4 

სულ 2905.6 2870.94 2947.15 3018.3 3179.58 3245.25 3212.97 3282.98 3348.3 3615.32 

საქართველოს ბუნებრივი გაზის სექტორის სტრუქტურა და რეფორმები 

საქართველოს ბუნებრივი გაზის სექტორის სტრუქტურა შედგება გაზის მიმწოდებლებისგან 

(მწარმოებლები, იმპორტიორები, მოვაჭრეები და საცალო მიმწოდებლები), ტრანსპორტირების 

ლიცენზიატის, განაწილების ლიცენზიატების, პირდაპირი მომხმარებლებისა 

(თბოელექტროსადგურების ჩათვლით) და საცალო მომხმარებლებისაგან. 

დარგობრივ პოლიტიკას განსაზღვრავს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

(შემდგომში - სამინისტრო), ხოლო ძირითადი რეგულირების ფუნქციას ახორციელებს საქართველოს 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი), რომლის 

რეგულირების სფერო მოიცავს ენერგეტიკული საქმიანობების ლიცენზირებას, ტარიფების 

დაწესებას, დავების გადაწყვეტას, მომხმარებელთა დაცვას, ბაზრის მონიტორინგს და ა.შ. 

გაზის მოპოვებასთან, გადამუშავებასთან და მოპოვებული გაზის გადამცემ, გამანაწილებელ ან 

პირდაპირ მომხმარებლებამდე ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საქმიანობის რეგულირებას 

ახორციელებს სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“, 

რომელიც გასცემს შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზიებს. 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ 

(„სნგკ“), ისევ,ე როგორც სგტკ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გაზის სექტორში.  

სნგკ წარმოადგენს ქვეყნის მაგისტრალურ გაზსადენთა სისტემის მესაკუთრის - შპს 

„საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის მესაკუთრის“ ერთადერთ დამფუძნებელ 

პარტნიორს. სნგკ აწვდის ოფციურ და დამატებით გაზს ბაზრის რეგულირებულ სეგმენტს 

(საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებსა და ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტებს) „სამხრეთ 

კავკასიური მილსადენით“ (SCP) და „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის“ მეშვეობით. გარდა ამისა, სნგკ 

რუსეთიდან მიღებულ და ადგილობრივად წარმოებული გაზის მცირე მოცულობებს  აწვდის ბაზრის 

კომერციულ სეგმენტს.   

 სგტკ წარმოადგენს საქართველოში ბუნებრივი გაზის ერთადერთ ტრანსპორტირების 

ლიცენზიატს და ახორციელებს მაგისტრალური მილსადენების მოვლა-პატრონობასა და 

ექსპლუატაციას, ასევე, რუსული გაზის ტრანზიტს სომხეთში. სგტკ უზრუნველყოფს გაზის 

ტრანსპორტირებას მიმწოდებლებისგან გამანაწილებელ ქსელსა და ბუნებრივი გაზის გადამცემ 
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ქსელზე მიერთებულ მომხმარებლებამდე (ე.წ. „პირდაპირი მომხმარებლები“ თბოსადგურების 

ჩათვლით). ძირითადად, გაზის იმპორტს და მიწოდებას (გამანაწილებელი კომპანიებისა და მსხვილი 

პირდაპირი მომხმარებლებისთვის) ადგილობრივ ბაზარზე, როგორც რეგულირებადი 

სეგმენტისთვის, ასევე, კომერციული მომხმარებლებისთვის, ახორციელებს აზერბაიჯანის 

სახელმწიფო ნავთობკომპანია - „სოკარი“ მისი შვილობილი შპს „სოკარ ჯორჯია გაზისა“ და შპს 

„სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის“ მეშვეობით16. დედაქალაქის გარეთ განაწილების არეალებში 

სოკარის შვილობილი კომპანიები დომინირებენ, ხოლო გამანაწილებელი კომპანია შპს “თბილისი 

ენერჯი” ფარავს თბილისის უმეტეს ნაწილს. 

საქართველომ 2014 წელს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან „ასოცირების შესახებ 

ხელშეკრულებას“, რომლის თანახმად ენერგეტიკის სფეროში ევროკავშირის 

დირექტივა/რეგულაციების უმეტესი ნაწილის განხორციელების ვადები და პირობები ორგანიზაცია 

„ენერგეტიკულ გაერთიანებაში“17 გაწევრიანების ფარგლებში უნდა განესაზღვრა. საქართველო 

„ენერგეტიკულ გაერთიანებაში“ 2017 წელს გაწევრიანდა. აღებული ვალდებულებების შესრულების 

მიზნით, რაც გულისხმობს ენერგეტიკის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, 2019 წლის ბოლოს მიღებულ იქნა საქართველოს 

კანონი „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ (შემდგომში - კანონი), რომლის მეშვეობით 

განხორციელდა ევროკავშირის შემდეგი დირექტივა/რეგულაციების ტრანსპოზიცია: 

 N2009/72/EC დირექტივა ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ; 

 N714/2009(EC) რეგულაცია ელექტროენერგიის ტრანსსასაზღვრო გაცვლის სისტემებზე 

დაშვების პირობების შესახებ; 

 N2005/89/EC დირექტივა ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტიციების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომების შესახებ; 

 N2009/73/EC დირექტივა ბუნებრივი გაზის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების დაწესების 

შესახებ; 

 (EC)N715/2009 რეგულაცია ბუნებრივი გაზის გადამცემ ქსელებზე დაშვების პირობების 

შესახებ; 

 N2004/67/EC დირექტივა ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ზომების შესახებ. 

შესაბამისად, აღნიშნული კანონი ქმნის საფუძველს კონკურენტული ენერგეტიკული ბაზრის 

განვითარებისთვის, უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის, კონკურენციისა და საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესებას, ასევე, განსაზღვრავს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის მესაკუთრის, გადამცემი 

სისტემის ოპერატორისა და ბუნებრივი გაზის ბაზრის სხვა მონაწილეთა ძირითად ფუნქციებს, 

უფლებებსა და მოვალეობებს. გარდა ამისა, კანონი მოიცავს მნიშვნელოვან დებულებებს, რომელიც 

                                                           
16 რეგულირებადი სეგმენტისთვის (მოსახლეობა და თბოსადგურები) „სოკარ ჯორჯია გაზისა“ და შაჰდენიზის 
კონსორციუმისგან მოწოდებული გაზის ნაკადები  აკუმულირდება „სნგკ“ მიერ, რომლის შემდგომაც გაზის 
შესაბამისი მოცულობები მიეწოდება „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტს“ რომელიც თავის მხრივ ამარაგებს 
თბოსადგურებსა და საცალო მიმწოდებლებს. 
17 Energy Community „ენერგეტიკული გაერთიანება“არის ორგანიზაცია რომლის მთავარი მიზანია ევროპული 
ენერგეტიკული კანონმდებლობის და ბაზრის პრინციპების გავრცელება ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში.  

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME
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მიმართულია ენერგეტიკის სფეროში მარეგულირებელი ორგანოს გაძლიერებისა და ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ.  

კანონის თანახმად კომპეტენტურმა ორგანოებმა ზემოაღნიშნული მიზნების სრულად 

განსახორციელებლად ამ კანონით დადგენილ ვადებში უნდა შეიმუშაონ და დაამტკიცონ ახალი 

კანონქვემდებარე აქტები და შეიტანონ ცვლილებები არსებულ კანონმდებლობაში. ამ მხრივ უნდა 

აღინიშნოს, რომ „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების 

შესაბამისად მომზადებულ იქნა ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორის განცალკევების 

გეგმა, რომელიც დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 მარტის N129 დადგენილებით 

და 2021 წელს მიმდინარეობდა გეგმით გათვლისწინებული აქტივობების განხორციელება. ვინაიდან 

ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორის განცალკევებისა და სერტიფიცირების პროცესი 

დასრულებული არ არის, მუშაობა ამ მხრივ 2022 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება. სემეკში 

წარდგენილია სგტკ-ის განაცხადი განცალკევების შესახებ. 

გარდა ამისა, 2021 წლის 11 თებერვალს დამტკიცდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის  N1-1/37 ბრძანება 100 ათასზე ნაკლები მომხმარებლის მომსახურე 

ოპერატორის განცალკევების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისთან შესახებ. 

ასევე, საქართველოს მთავრობის N447 დადგენილებით 2021 წლის 2 სექტემბერს დამტკიცდა 

ბუნებრივი გაზის ბაზრის მოდელის კონცეფცია, რომელიც  მიზნად ისახავს თავისუფალი ბუნებრივი 

გაზის ბაზრის ჩამოყალიბებას, სადაც მონაწილეები ისარგებლებენ თანასწორი, 

არადისკრიმინაციული პირობებით და გამჭვირვალედ ჩამოყალიბებული კონკურენტული ფასით, 

რაც მომხმარებელს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობას მისცემს. მიუხედავად ამისა, სამიზნე 

მოდელი არ გამორიცხავს შეზღუდული ვადით საჯარო მომსახურების ვალდებულების განსაზღვრას, 

დაკისრებასა და განხორციელებას, საერთო ეკონომიკური ინტერესიდან გამომდინარე. 

ამასთან, ბოლო პერიოდში მიმდინარეობდა მუშაობა ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს (EBRD), ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს, სს „ნავთობისა და გაზის 

კორპორაციას“, შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანიასა“ და სამინისტროს შორის მემორანდუმის 

პროექტზე, რომელიც ეხებოდა გაზის ბირჟისა და ორმხრივი ხელშეკრულებების აუქციონის 

პლატფორმის განვითარებას. აღნიშნული მემორანდუმი 2021 წლის ივლისში გაფორმდა, ხოლო 

ოქტომბერში ჩატარდა პირველი სამუშაო შეხვედრა მხარეებს შორის.  

ბუნებრივი გაზის ბაზრის მოდელის კონცეფციის შესაბამისად 2021 წლის 15 ოქტომბერს 

ჩამოყალიბდა  შპს „საქართველოს გაზის ბირჟა“, რომელიც გეგმის თანახმად 2022 წლის განმავლობაში 

მოიპოვებს სემეკისგან ბუნებრივი გაზის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიას. გარდა ამისა, ზემოთ 

აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში EBRD-ის ფინანსური მხარდაჭერით საერთაშორისო 

კონსულტანტის მიერ მხარეებთან თანამშრომლობით მომზადდა ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესების 

პროექტი.  

2021 წლის ნოემბერში ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს შეთავაზებით შპს 

„საქართველოს გაზის ბირჟა“ და შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ მიუერთდა 

ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც ხელმოწერილია 2021 წლის 2 ივლისს ენერგეტიკული 

გაერთიანების სამდივნოს, ევროპის ქვეყნების გაზის ბირჟებსა და გაზის გადამცემი სისტემის 

ოპერატორებს შორის ტრანს-რეგიონული თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს 
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აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის  ინტეგრირებული გაზის ბაზრის (SEEGAS) 

განვითარებას. აღნიშნულ ფორმატში თანამშრომლობის შედეგად ქართული კომპანიები 

იმედოვნებენ, რომ წარმატებით ითანამშრომლებენ მოწინავე ევროპულ გაზის ბირჟებსა და გადამცემი 

სისტემის ოპერატორ კომპანიებთან და შეიძენენ საჭირო ცოდნას.  

გარდა ამისა, ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზარზე ურთიერთობების მოწესრიგების მიზნით 

სემეკმა 2021 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებით დაამტკიცა ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის 

წესები, რომელიც ასახავს საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკას ბუნებრივი გაზის მიმწოდებელსა და 

მომხმარებელს შორის ურთიერთობების რეგულირებაში. 

ამასთან, 2021 წლის განმავლობაში ქართული მხარის ჩართულობით ენერგეტიკული 

გაერთიანების სამდივნოს მიერ EU4Energy-ის პროგრამის ფარგლებში მომზადდა „ბუნებრივი გაზის 

მიწოდების უსაფრთხოების წესების“ პროექტი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ 

საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესაბამისად. აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს 

ევროკავშირის გაზის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზომებთან დაკავშირებით 

1938/2017 რეგულაციის მოთხოვნებს. პროექტი 2022 წლის განმავლობაში დამტკიცდება. 

ასევე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველომ კანონმდებლობაში ასახა გადამცემ 

ქსელებში გაზის დაბალანსებასთან დაკავშირებით ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ 

ევროკომისიის N312/2014 რეგულაციის მოთხოვნები, რომელიც „ენერგეტიკული გაერთიანების“ 

ფარგლებში ერთ-ერთ ვალდებულებას წარმოადგენდა. ამ მიზნით 2020 წლის 9 სექტემბერს 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 

დამტკიცდა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა 

და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N48 დადგენილება, რითაც მიღებულია ბუნებრივი 

გაზის დაბალანსების ქსელის წესები. 

გარდა ამისა, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის 2021 წლის 30 მარტის №7 დადგენილებით დამტკიცდა ენერგეტიკული ბაზრის 

მონიტორინგისა და ანგარიშგების წესები, რომლითაც საქართველოს კანონმდებლობაში აისახა 

ენერგეტიკული გაერთიანების მინისტრთა საბჭოს №D/2018/10/MC-EnC გადაწყვეტილებით, 

ადაპტირებული სახით დამტკიცებული “საბითუმო ენერგეტიკული ბაზრის მთლიანობისა და 

გამჭვირვალობის შესახებ“ ევროპარლამენტისა და საბჭოს №1227/2011 (EC) რეგულაციის მოთხოვნები 

და პრინციპები. 

2021 წლის აგვისტოში საქართველომ ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს წარუდგინა  

ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების ანგარიში (Natural Gas Security of Supply Statement), 

რომლის წარდგენასაც მას ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულება 

ავალდებულებდა.  

ამ ეტაპზე ბუნებრივი გაზის ბაზარი მოიცავს ბუნებრივი გაზის საცალო და საბითუმო 

ბაზრებს, მაგრამ ბუნებრივი გაზის ორგანიზებული ბაზარი საქართველოში არ არსებობს. ამის გამო, 

ბუნებრივი გაზის ყიდვა-გაყიდვა საბითუმო ბაზარზე ორმხრივი ხელშეკრულებებით ხორციელდება. 

მიმწოდებლები ახორციელებენ ბუნებრივი გაზის იმპორტს (ან ყიდულობენ მოპოვებული ბუნებრივი 

გაზის მცირე მოცულობებს) და  ჰყიდიან მას სხვა მიმწოდებლებზე ან/და პირდაპირ 
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მომხმარებლებზე. თუმცა, საცალო ვაჭრობის დონეზე მიმწოდებლები უშუალოდ აწვდიან ბუნებრივ 

გაზს საბოლოო მომხმარებელს. ზემოაღნიშნული არ გამორიცხავს ერთი მიმწოდებლის ოპერირებას 

ბაზრის ორივე  დონეზე. 

 
სურათი - ბუნებრივი გაზის ბაზრის სტრუქტურა საქართველოში18 

         

 „სოკარის“ შვილობილი კომპანიები იკავებენ დომინირებულ პოზიციებს და მონაწილეობენ 

საბითუმო და საცალო ბაზრებზე. საქართველოს ბუნებრივი გაზის ბაზარი მაღალკონცენ-

ტრირებულია ორივე დონეზე. საქართველოში ბაზრის კონცენტრაციის ინდექსები მნიშვნელოვნად 

აღემატება საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებულ კონკურენტულ საბაზრო პარამეტრებს, კერძოდ, 

ენერგეტიკის მარეგულირებელთა თანამშრომლობის სააგენტოსა (ACER) და ევროკავშირის მიერ 

რეკომენდებული გაზის ბაზრის სამიზნე მოდელის შესაბამის მაჩვენებლებს (იხ. ცხრილი ქვემოთ) ან 

აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს (იხ. ცხრილი 1)19. 

 
ცხრილი - ბაზრის კონცენტრაციის სამიზნე ინდექსები 

სემეკის 2021 წლის ანგარიშის თანახმად საქართველოს ბაზარზე ხელმისაწვდომი ბუნებრივი 

გაზით საბითუმო დონეზე ვაჭრობა განახორციელა თერთმეტმა მიმწოდებელმა, რომელთა შორის 

სამი უმსხვილესი მიმწოდებლის წილი 94%-ს შეადგენდა, ხოლო ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსმა 

                                                           
18წყარო – სემეკი, 2020 წლის ანგარიში 
19თეიმურაზ გოჩიტაშვილი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში, 2020 წ. 
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(HHI) 3109 შეადგინა, რაც, ასევე, მაღალკონცენტრირებულ ბაზარზე მიუთითებს. იმ პირობებში, 

როდესაც ბუნებრივი გაზის იმპორტის დონეზე ბაზარი მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება, 

საბითუმო დონეზე ვაჭრობაში კონკურენციის განვითარება შეუძლებელია სპეციალური ზომების 

დაწესების გარეშე.  

გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია ბუნებრივი გაზის ალტერნატიული წყაროების 

მოძიება (მათ შორის, გათხევადებული ბუნებრივი გაზისა და თურქეთის ბაზარზე წვდომა, ე.წ. 

სვოპების მეშვეობით საქართველოს ბაზარზე შემოტანა20), რაც სათანადო საკანონმდებლო 

ცვლილებებისა და მიმწოდებელთა დაინტერესების შემთხვევაში განხორციელდება. ასევე, 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების, მათ შორის, ბიოგაზების წარმოების წახალისება და 

ქსელში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ამრიგად, გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანი ბიზნეს-გარემოს 

უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომლის წინაშეც საქართველო 

ამჟამად დგას ბაზრის ლიბერალიზაციის გზაზე. შესაბამისად, საქართველოს მთავარი მიზანია გაზის 

წყაროების დივერსიფიცირება ქვეყანაში კონკურენციის საკმარისი დონის და შესაბამისად, 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

საქართველოს ბუნებრივი გაზის სისტემა და განვითარების გეგმა 

საქართველოს გამორჩეული გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, რომელიც ენერგეტიკული 

რესურსების სხვადასხვა მიმართულებით ტრანსპორტირების შესაძლებლობებს ქმნის და მასზე უკვე 

განთავსებულია გაზის სფეროში სატრანზიტო დერეფნისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურა, 

კერძოდ: 

 აზერბაიჯანული შაჰ დენიზის საბადოს გაზი მიეწოდება „სამხრეთ კავკასიური მილსადენის 

(SCP) საშუალებით თურქეთს, საიდანაც გაზი ევროპასაც მიეწოდება. SCP გაზსადენის 

ფაქტიური დატვირთვა 2015-2017 წლებში დაახლოებით 6 მლრდ მ3/წ იყო, 2018 წელს 7 მლრდ 

მ3/წ შეადგინა, 2019 წელს 9 მლრდ მ3/წ-ს გადააჭარბა, 2020 წელს 11 მლრდ მ3/წ-ს, ხოლო 2021 

წელს 17.7მლრდ. მ3-ს მიაღწია. გეგმის თანახმად გატარებული გაზის რაოდენობა 2025 -2030 

წლისთვის წლიურად 22-24 მლრდ მ3/წ მიაღწევს.  

 ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენების სისტემით (NSGP) ხორციელდება 

რუსული გაზის ტრანზიტი სომხეთის მიმართულებით. NSGP გაზსადენის დატვირთვა 

მნიშვნელოვნად არის შემცირებული მის საპროექტო გამტარუნარიანობასთან შედარებით. 

2017-2021 წლებში გაზსადენით სომხეთის მიმართულებით რუსული გაზის ტრანზიტი 2 

მლრდ მ3/წ-დან 2.5 მლრდ მ3/წ-მდე გაიზარდა. 

საქართველოს შიდა ბაზრის მომარაგებას ემსახურება აღმოსავლეთ-დასავლეთისა და 

ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენების სისტემა კახეთის, სამხრეთის, აჭარისა და 

ფოთის განშტოებებით. გაზსადენების სისტემა საქართველო-რუსეთის საზღვართან  ჩრდილოეთ-

სამხრეთ კავკასიის მაგისტრალური გაზსადენით დაკავშირებულია რუსეთთან, საქართველო-

აზერბაიჯანის საზღვართან აზერბაიჯანიდან შემომავალ სამხრეთ კავკასიურ მილსადენთან და 

სომხეთის რესპუბლიკასთან დამაკავშირებელ მილსადენთან.  

                                                           
20 შესაბამისი პროექტები სნგკ-მ წარადგინა ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოში და მიიღო PMI სტატუსი  
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მაგისტრალური მილსადენების ცენტრს წარმოადგენს საგურამოს გაზგამანაწილებელი კვანძი, 

სადაც აკუმულირდება რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული ბუნებრივი გაზი და 

ნაწილდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ერთიანი გაზმომარაგების სისტემა მოიცავს, 

აგრეთვე, დაახლოებით 20 000 კმ ჯამური სიგრძის გამანაწილებელ (დისტრიბუციის) გაზსადენებს, 

ასეულობით გაზგამანაწილებელ სადგურსა და გაზის გამზომ კვანძს, ასევე, ამჟამად უმოქმედო ორ 

საკომპრესორო სადგურს. მაგისტრალური გაზსადენების დიამეტრი ვარირებს 90-დან 1220 მმ-მდე, 

საპროექტო წნევა 25÷56 ბარის ფარგლებში. 

 
       

საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენების საერთო სიგრძე დაახლოებით 2000 კმ-ს 

შეადგენს. მათი მშენებლობა 1959 წელს დაიწყო და განსაკუთრებული ინტენსივობით 

მიმდინარეობდა გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში. ქვეყნის დამოუკიდებლობის საწყის პერიოდში 

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ცენტრალიზებული ეკონომიკის დაშლის პირობებში ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობის ტემპიც მკვეთრად დაეცა. მაგისტრალური გაზსადენების მშენელობა-რეაბილიტაციის 

სამუშაოები განახლდა 2007 წლიდან (პირველ ეტაპზე უცხოელი დონორების, აშშ-ს MCC და USAID 

ფინანსური დახმარების ხარჯზე). ამჟამად მიმდინარე გაზსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაციისა 

და განვითარების სამუშაოები, ძირითადად,  ახალი, მაღალი გამტარობის მონაკვეთებისა და 

ინტერკონექტორების გამოყენებით სისტემის გამტარუნარიანობის და ექსპლუატაციის მოქნილობისა 

და საიმედოობის გაზრდას ემსახურება. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ინფრასტრუქტურის ფიზიკურად 

მოძველებული ნაწილის დაბალი გამტარუნარიანობა, არაადეკვატური ტექნიკური საიმედოობა და 

მათი შეუსაბამობა დაგეგმვის, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

კვლავაც რჩება ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევებად. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია  მილსადენების ასაკი, სიგრძე და პროცენტული 

მაჩვენებელი ბუნებრივი გაზის გადამცემ სისტემაში21: 

                                                           
21 2020 წლის ბუნებრივი გაზის ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმა. თეიმურაზ გოჩიტაშვილი, სნგკ 
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მილსადენის ასაკი , 

წელიწადი 
სიგრძე, კმ % 

> 40 546106 28,5% 

> 20 - 4 0≤ 829,46 43,4% 

> 10 - 2 0≤ 200904 10,5% 

≤ 1 0 336,58 17,6% 

სულ 1913,05  100% 

 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო ათწლეულში სნგკ-ს მიერ განხორციელებული სამშენებლო-

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად კახეთის რეგიონი უზრუნველყოფილია რკალური 

გაზმომარაგების სისტემებით. მიმდინარეობს მუშაობა აჭარის რეგიონის რკალური გაზმომარაგების 

უზრუნველსაყოფად.  

გარდა სნგკ-ის მიერ განხორციელებული კაპიტალური რემონტისა და სამშენებლო 

სამუშაოებისა, რეგულარულ ტექნიკურ სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს სგტკ. 

ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის უკანასკნელი 

რედაქციის (2020 წლის ნოემბერი) მიხედვით, ინფრასტრუქტურული პროექტების პირობითი 

რანჟირებისათვის დროის მიხედვით რეალიზაციის პრიორიტეტულობის დასადგენად 

გამოყენებულია შემდეგი კრიტერიუმები: 

1. დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ინფრასტრუქტურა, რომელიც დაუყოვნებლივ 

აღდგენას მოითხოვს ან ინფრასრუქტურა რომელთა შემდგომი ექსპლუტაცია საფრთხის 

შემცველია არასათანადო ტექნიკური საიმედოობისა გამო; 

2. არასაკმარისი გამტარუნარიანობის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს გაზის 

გარანტირებულ მიწოდებას საპროგნოზო პიკური დატვირთვების დროს ან არასაკმარისი 

მოქნილობის (მწყობრიდან გამოსვლის შემდეგ აღდგენის ოპერატიულობ) ინფრასტრუქტურა; 

3. ახალი ან აღდგენა-რეკონსტრუქციისათვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის პოტენციური 

ზეგავლენის ხარისხი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და 

ეკონომიკურ ზრდაზე;  

4. დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის პოტენციური ზეგავლენის ხარისხი საერთაშორისო 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე. 

პანდემიის პირობებში საჭირო გახდა ზოგიერთი საქმიანობის, მათ შორის, მნიშვნელოვანი 

ენერგეტიკული პროექტების, შეჩერება მათთვის განკუთვნილი დაფინანსების ჯანმრთელობის 

დაცვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის იძულებითი დანახარჯებისათვის გამოყენების მიზნით. ასე 

მაგალითად, გაურკვეველი ვადით შეჩერებულია ასპინძა-ქოთელიას და ხაშური-ზესტაფონის 

საუღელტეხილო მონაკვეთის პროექტები, რომელთა დაწყება, მოქმედი 10-წლიანი გეგმით, 2021-2022 

წლებში იყო დაგეგმილი. შეჩერებულია, აგრეთვე, მიწისქვეშა გაზსაცავის, გაზის კომბინირებული 

ციკლის თბოელექტროსადგურის და, შესაბამისად, გაზსადენის მაკავშირებელი და სამხრეთ 



19 
 

კავკასიური მილსადენი-გარდაბნის თესების მაკავშირებელი მილსადენების მშენებლობის 

პროექტები. 

მოკლევადიან პერიოდში პრიორიტეტულად განსახორციელებელ საინვესტიციო 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მიეკუთვნება მშენებარე ქობულეთის განშტოების პროექტის 

დასრულება და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის მთლიანად 700 მმ 

დიამეტრის მილებით დაკომპლექტება, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის დასავლეთი და ცენტრალური 

რეგიონების  მოსახლეობის, კომერციული სექტორისა და ინდუსტრიის გარანტირებულ 

გაზმომარაგებას, მათ შორის, განვითარებადი ინდუსტრიული ზონებისა და შავი ზღვისპირა 

რეკრეაციული ზონის განვითარების პერსპექტივების გათვალისწინებით22.  

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 მარტის N129 დადგენილებით დამტკიცებულ 

„ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორის განცალკევების გეგმაში“ სს „საქართველოს 

ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ ან/და შპს „საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის 

მესაკუთრის“ მიერ განსახორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულების 

მიახლოებითი ვადებია: 

 ქობულეთის განშტოება - 2023წ (გადავადდა ერთი წლით); 

 ნატახტარი-წილკანი-ქსანი - 2022წ (დარჩა უცვლელი); 

 საჰაერო გადასასვლელი არაგვზე საგურამოში - 2023წ (გადაიწია ერთი წლით); 

 ხაშური-ზესტაფონი - 2025წ (გადავადდა ორი წლით); 

 ასპინძა-ქოთელია - 2025წ (გადავადდა ორი წლით); 

 ლეხურა-სვენეთი - 2024წ (გადავადდა ერთი წლით); 

 ახალციხე-უდე - 2025წ (გადავადდა ორი წლით)23. 

კრიზისული სიტუაციების მართვაში კომპეტენტური უწყება და დაცული 

მომხმარებლები 

კანონის 132-ე მუხლის პირველი  პუნქტის თანახმად, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი 

გაზის მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს კომპეტენცია. 143-ე მუხლის პირველი  პუნქტის შესაბამისად „საქართველოში 

ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოებას ზედამხედველობს სამინისტრო, კომისიასთან და 

შესაბამის შემთხვევებში სხვა კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებთან და ბუნებრივი გაზის 

გადამცემი სისტემის ოპერატორთან თანამშრომლობით“. ამასთან, ბუნებრივი გაზის მიწოდების 

უსაფრთხოების წესების პროექტშიც კომპეტენტურ უწყებად განსაზღვრულია ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო.  

2021 წლის 30 სექტემბრამდე ძალაში რჩებოდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 

წლის 29 დეკემბრის N114 ბრძანებით დამტკიცებული „ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესების“ მე-4 

მუხლის მე-4 პუნქტი, რომლის თანახმად, ბუნებრივი გაზის დეფიციტის შემთხვევაში, გაზმომრაგება 

                                                           
22 „ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოკლევადიანი პროგნოზი და მაგისტრალური გაზსადენების რეაბილიტაციისა 
და მშენებლობის გეგმა“, 2022 წელი. თეიმურაზ გოჩიტაშვილი, სნგკ. 
23 ვადებთან დაკავშირებით ინფორმაციის წყარო: შპს „საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის 
მესაკუთრე“ 
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უნდა შენარჩუნებოდა პირველ რიგში თბოსადგურებს, რომლებიც ბუნებრივი გაზის მეშვეობით 

აწარმოებენ ელექტროენერგიას. თუმცა, კანონის თანახმად, კრიზისულ სიტუაციაში „დაცული 

მომხმარებლები“ ახლებურად განისაზღვრა, როგორც: „ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელთან 

მიერთებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი და მცირე ზომის საწარმო, ბუნებრივი გაზის 

გამანაწილებელ ან გადამცემ ქსელთან მიერთებული ძირითადი სოციალური დანიშნულების 

დაწესებულება და ცენტრალური გათბობის ის დანადგარი, რომელიც არის ზემოაღნიშნული 

მომხმარებლების გათბობის წყარო, მიერთებულია ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ან გადამცემ 

ქსელთან და შეუძლებელია მათი გადართვა სხვა სახის საწვავზე“. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ 

კანონში არსებული ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების თავი ძალაში შევიდა 2021 წლის 30 

სექტემბერს, რომლის ამოქმედებით დღევანდელი მდგომარეობით პრიორიტეტული კატეგორია 

ზემოთ ხსენებული „დაცული მომხმარებლებია“.  

 

 
 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ განსაზღვრებაში თბოსადგურები აღარ ფიგურირებს, მათი 

გარკვეული ნაწილის პრიორიტეტულობის საკითხი კვლავ დღის წესრიგში დადგება სამომავლოდ, 

თუ გავითვალისწინებთ ევროკავშირის ახალი რეგულაციის 2017/1938 ტრანსპოზიციის პროცესს 

სახელმწიფო კანონმდებლობაში24, რომლის მე-11 მუხლის  მე-7 პუნქტის ა) ქვეპუნქტის თანახმად 

საგანგებო სიტუაციებისას გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორის მოთხოვნის შემთხვევაში, წევრმა 

ქვეყანამ შეიძლება, გაზზე მომუშავე გარკვეული თბოელექტროსადგურების გაზმომარაგებას 

მიანიჭოს უპირატესობა „დაცული მომხმარებლების“ ზოგიერთ კატეგორიასთან შედარებით. ამ 

შემთხვევაში, უნდა დასაბუთდეს, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში კონკრეტული თბოელექტრო-

სადგურების გათიშვა ელექტროენერგეტიკული სისტემის ფუქციონირებას დიდ ზიანს მიაყენებს ან 

ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გაზის წარმოება/მოპოვებისა და ტრანსპორტირების  

მიზნებისათვის. ამ რეგულაციის ყველა მოთხოვნა ასახულია ბუნებრივი გაზის მიწოდების 

                                                           
24 აღნიშნული რეგულაცია უკვე სავალდებულო ნორმაა ენერგეტიკული გაერთიანებაში, რომელზეც 
გადაწყვეტილება 2021 წლის ნოემბრის ბოლოს მინისტრთა საბჭომ მიიღო. 
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უსაფრთხოების  წესებში, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს და დამტკიცებამიმდინარე წლის 

ბოლომდე იგეგმება.  

ვინაიდან საქართველოში არ არსებობს ცენტრალური გათბობის სისტემები, „დაცული 

მომხმარებლების“ კატეგორიაში მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები, მცირე საწარმოები და 

ძირითადი სოციალური დანიშნულების დაწესებულებები მოხვდებიან. თუმცა, მცირე საწარმოების 

განმარტება საჭიროებს მთავრობის მიერ დაზუსტებას, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ზოგადი 

განმარტება ასახულია ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში. მანამდე კი მცირე 

საწარმოებთან მიმართებაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ დაშვება, რომლის თანახმად ამ კატეგორიაში ის 

საწარმოები შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომელთა წლიური მოხმარება არ აღემატება 100,000 მ3-ს 

წელიწადში. რაც შეეხება ძირითად სოციალური დანიშნულების დაწესებულებებს, მათი ზუსტი სია 

განისაზღვრება „ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების წესებით“. ამ ეტაპზე, წესების 

პროექტის თანახმად, ნუსხაში შედის: 

 სამთავრობო ადმინისტრაციული ორგანოები, სამინისტროებისა და მათი ქვესაუწყებო 

დაწესებეულებების ჩათვლით 

 სასჯელაღსრულების სისტემა 

 ჯანდაცვის სისტემა 

 საბავშვო ბაღები 

 ბავშვთა სახლები 

 თავშესაფრები 

 საგანმანათლებლო სისტემა 

 პურის ქარხნები 

 ზოოპარკი 

 სარკინიგზო სისტემა 

 აეროპორტები 

 ნავსადგურები 

 წყალსაქაჩი ტუმბოები 

 სატელეკომუნიკაციო ობიექტები 

რომლებიც მიერთებულია გაზის გადამცემ ან გამანაწილებელ სისტემასთან. 

2021 წლის მონაცემებით, ზოგადად, საქართველოს სხვადასხვა სექტორმა მოიხმარა 

დაახლოებით 2 564,23 მლნ მ3 ბუნებრივი გაზი.  
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მოხმარების ყველაზე მაღალი წილი საყოფაცხოვრებო სექტორზე მოდის - 1221,35 მლნ მ3, რაც 

მთლიანი მოხმარების თითქმის ნახევარია. 

ვინაიდან ინფორმაცია მცირე საწარმოებისა და ძირითად სოციალური დანიშნულების 

დაწესებულებების შესახებ 2021 წლისთვის ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, მონაცემები აღებულია 2020 

წლის „ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების განაცხადიდან“ (რომელიც საქართველომ 

ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს წარუდგინა ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელი 

ხელშეკრულების მოთხოვნის შესაბამისად) 2019 წლის მონაცემებზე დაფუძნებული გათვლებით, 

რომლის თანახმად, ბუნებრივი გაზის მთლიანი მოხმარების 5% მოიხმარა მცირე საწარმოებმა, ხოლო 

3% - სოციალური დანიშნულების დაწესებულებებმა. 

ამრიგად, ყველა არსებული მონაცემისა და ზემოაღნიშნული დაშვებების გათვალისწინებით 

2021 წლის გაზის მთლიანი მოხმარება შეიძლება ჩაიშალოს შემდეგ პროცენტულ მაჩვენებლებად: 

  
გაზის 

მოხმარება, 
მლნ.მ³ 

მთლიან 
მოხმარებაში 
წილი, მლნ.მ³ 

 ჯამური მოხმარება 2,564.23 100.0% 

თბოელექტროსადგურები  495.66 19.3% 

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  1,233.24 48.1% 

საშუალო და მსხვილი საწარმოები  410.24 16% 

გაზგასამართი საგურები  161.00 6.3% 

მცირე საწარმოები  128.2 5% 

ძირითადი სოციალური 

დანიშნულების დაწესებულებები  76.92 3% 

დანაკარგები  57.42 2.2% 

 

ზემოაღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ „დაცულ 

მომხმარებელთა“ (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები, მცირე საწარმოები და ძირითადი სოციალური 

დანიშნულების დაწესებულებები) ბუნებრივი გაზის მოხმარებამ მიაღწია 1438.36 მლნ მ3-ს, რაც 2021 

წლის საქართველოს მთლიანი მოხმარების დაახლოებით 56.1%-ს შეადგენს. თუმცა, ეს მაჩვენებელი 

თბოელექტრო

სადგურები

19%

საყოფაცხოვრებო 

მომხმარებლები

48%

კომერციული 

სექტორი
31%

დანაკარგები

2%

სექტორების წილი გაზის მოხმარებაში 2021 

წლისთვის 
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საჭიროებს შემდგომ შესწავლას და გადამოწმებას მას შემდეგ, რაც მცირე საწარმოების მოხმარების 

დონეს განსაზღვრავს მთავრობა და ძირითადი სოციალური დანიშნულების დაწესებულებების 

საბოლოო სია განისაზღვრება ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების წესებში, რომლის მიღება 

2022 წლის განმავლობაში იგეგმება, როგორც ზემოთ აღინიშნა. 

 მიწოდების სტანდარტები 

ზოგადად, მიწოდების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სტანდარტებთან მიმართებაში 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედი „ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესებით“ დაწესებულია საიმედოობის 

შემდეგი სტანდარტები: 

1. ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატი ვალდებულია, გამართულ მდგომარეობაში 

იქონიოს მეზობელი ქვეყნების სისტემებთან დამაკავშირებელი ბუნებრივი გაზის 

ტრანსპორტირების ქსელი.  

2. ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატი ვალდებულია, ისე დააპროექტოს და მართოს 

სისტემა, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემის 

სტაბილურობა მაშინაც კი, როდესაც სტიქიური უბედურების, დივერსიის, ავარიის, ან სხვა 

მოვლენების გამო მწყობრიდან გამოვა ტრანსპორტირების სისტემის ბუნებრივი გაზით 

მომმარაგებელი ერთი ან მეტი ელემენტი (მოწყობილობა).  

3. ტრანსპორტირების სისტემაში სტიქიური უბედურებით, დივერსიით, ავარიით, ან სხვა 

მოვლენებით გამოწვეული ბუნებრივი გაზის დეფიციტის შემთხვევაში ბუნებრივი გაზი უნდა 

გადანაწილდეს აუცილებლობისა და სამართლიანობის პრინციპების შესაბამისად. ბუნებრივი 

გაზის დეფიციტის შემთხვევაში ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატი 

ვალდებულია, პირველ რიგში ბუნებრივი გაზით უზრუნველყოს ის პირდაპირი მომხმარებლები, 

რომლებიც ბუნებრივი გაზის მეშვეობით აწარმოებენ ელექტროენერგიას. 

ასევე, ხაზი უნდა გაესვას, რომ „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის თანახმად, სამინისტრო კომისიასთან და სხვა კომპეტენტურ სახელმწიფო ორგანოებთან 

თანამშრომლობით შეიმუშავებს ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების ნორმებს, რომელიც, 

სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა ითვალისწინებდეს ბუნებრივი გაზის საწარმოს მიერ გამოყენებულ 

ინსტრუმენტებსა და განხორციელებულ ღონისძიებებს დაცული მომხმარებლისთვის ბუნებრივი 

გაზის მიწოდების უზრუნველსაყოფად სულ მცირე შემდეგ შემთხვევებში:  

 7-დღიან პიკურ პერიოდში არსებული უკიდურესი ტემპერატურის შემთხვევაში, რომელიც, 

სტატისტიკური ალბათობის მიხედვით, ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ ვლინდება;  

 არანაკლებ 30-დღიან პერიოდში ბუნებრივ გაზზე განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნის 

შემთხვევაში, რომელიც, სტატისტიკური ალბათობის მიხედვით, ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ 

ვლინდება;  

 ზამთრის ჩვეულებრივ პირობებში არანაკლებ 30-დღიანი პერიოდის განმავლობაში გაზის 

ყველაზე მსხვილი ინფრასტრუქტურის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში. 

მიწოდების სტანდარტების შესრულების დეტალები და პირობები გაწერილია ზემოხსენებულ 

ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების წესების პროექტში. თუმცა, აღნიშნულ 

სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, სამინისტრო გეგმავს, დაიწყოს მუშაობა 
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ბუნებრივ გაზზე განსაკუთრებულად მაღალი მოთხოვნის განსაზღვრის მიზნით, რომელიც 

საქართველოს გაზის სექტორის სპეციფიკისა და განვითარების გათვალისწინებით, სავარუდოდ, 

უფრო ბოლო პერიოდში დაფიქსირებულ მაღალ მოთხოვნასა და ასევე, მოხმარების პროგნოზს უნდა 

დაეფუძნოს, ვიდრე მოხმარების გასულ 20 წლიან ჭრილს, რადგან საბჭოთა კავშირის დაშლისა და 

შესაბამისი სამეწარმეო საქმიანობის შეწყვეტის შემდგომ საქართველოს გაზის მოხმარებამ ახალი 

კურსი აიღო. ასევე, მოსახლეობის  გაზიფიცირება ბოლო რამდენიმე წელია აქტიურად მიმდინარეობს 

და მომავალშიც დაგეგმილია ამ მხრივ სამუშაოები. გაზის მოხმარება იზრდებოდა ტრანსპორტშიც 

2017 წლამდე, თუმცა პიკის მიღწევის შემდეგ კლების ტენდენციას ჰქონდა ადგილი. ბოლო პერიოდში 

ნავთობპროდუქტებზე ფასების მკვეთრმა ზრდამ შეიძლება, კვლავ გამოიწვიოს ამ სეგმენტში 

ბუნებრივი გაზზე მოთხოვნის ზრდა საქართველოში. გარდა ამისა, მოსაკვლევია  20 წლიანი 

სტატისტიკური ალბათობის ექსტრემალური ტემპერატურა და დამატებით განსასაზღვრია ზამთრის 

ჩვეულებრივი პირობებიც. ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ გასათვალისწინებელია 

გლობალური დათბობის ტენდენციები. დათბობის ცვლილებების შესწავლის კუთხით 

საქართველოში  ჩატარებული კვლევების თანახმად გამოვლენილია, რომ ტემპერატურა ბოლო 20-25 

წლის განმავლობაში მომატებულია საქართველოშიც25. თუმცა, მეტეოროლოგიისა და 

კლიმატოლოგიის სამმართველოს ინფორმაციით ქვეყანაში ანომალიური ტემპერატურა არაერთხელ 

დაფიქსირებულა. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ყველაზე ცივი ზამთარი 2012 წლის თებერვალ-

მარტში და 2014 წელს იყო, ამ პერიოდში თბილისში ტემპერატურა -15 გრადუსამდე დაეცა. მკაცრი 

ზამთარი იყო 2008 წელსაც26. საქართველოში ყველაზე ცივი ზამთარი კი 1972 წელს დაფიქსირდა. ამ 

წელს სეზონის სამივე თვეს საშუალო ტემპერატურა მთელი საქართველოს მასშტაბით - 4.5 გრადუსი 

იყო, ხოლო გორში ჰაერის ტემპერატურა -26 გრადუსამდე დაეცა.27 

ასევე, როგორც აღინიშნა, არსებობს გრადუს დღის განსაზღვრება, რომელიც წარმოადგენს 

ცივი ამინდების სიმკაცრისა და ხანგრძლივობის საზომს28, რომლის თანახმად მიჩნეულია, რომ 

ბუნებრივი გაზის მოხმარება 15.5°C-ის ქვემოთ იწყებს ზრდას გამათბობელი მოწყობილობების 

                                                           
25 https://www.kvirispalitra.ge/public/30250-qklimatis-cvlilebis-scenari-arasakharbieloaq.html 
26 
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83
%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83
%9D%E1%83%A8%E1%83%98-
%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83
%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-
%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83
%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-
%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%8
3%98-
%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83
%A0%E1%83%90.html  
27 https://radiomosaic.ge/index.php/2018-07-05-18-48-33/3529-2018-12-25-08-31-21  
28 იგი გვიჩვენებს გარე ტემპერატურასა და საბაზისო ტემპერატურას შორის სხვაობას. საბაზისო ტემპერტურა 
წარმოადგენს ბალანსის წერტილს, ანუ გარემოს მინიმალურ ტემპერატურას, რომლის პირობებშიც შენობის 
გათბობის საჭიროება არ არსებობს. თუ დღის ტემპერატურა საბაზისოზე დაბალია, ასეთ დღეს საჭიროა გათბობა 
და ტემპერატურებს შორის სხვაობა არის სწორედ ამ დღის გრადუს დღე.  

https://www.kvirispalitra.ge/public/30250-qklimatis-cvlilebis-scenari-arasakharbieloaq.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
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https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://www.allnews.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D/150897-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90.html
https://radiomosaic.ge/index.php/2018-07-05-18-48-33/3529-2018-12-25-08-31-21
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ჩართვის გამო და მეორე საფეხური 9.3 °C-ია, რომლის ქვემოთ ინტენსიურად იზრდება მოხმარება 

ტემპერატურის კლების პროპორციულად. 

ამ ეტაპზე მიწოდების უსაფრთხოების ანალიზის მიზნებისთვის აქტუალურია ზამთრის 

სეზონის (დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი) გაზის მოხმარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, 

რომელიც დაფიქსირდა მიმდინარე წლის 20 იანვარს, კერძოდ, ამ დღეს მოხმარებამ 16,07 მლნ მ3 29 

შეადგინა, სადაც მოსახლეობის წილი, საკმაოდ მოცულობითი იყო და 8 მლნ. მ3-ს აღემატებოდა. რაც 

შეეხება ზამთრის სეზონის პიკურ კვირას, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის 

მონაცემებით, პიკური მოხმარების დღეები 14-21 იანვარია, როდესაც ჯამურად 109.5 მლნ მ3 მოიხმარა 

საქართველომ. პიკური თვეც 2022 წელს იანვარია და ამ პერიოდში ჯამურმა მოხმარებამ 442 მლნ.მ3 

შეადგინა, რაც გასული წლების მაჩვენებლებს საგრძნობლად აღემატება.   

პიკური მოხმარება უკანასკნელი 6 ზამთრის სეზონის განმავლობაში (ზამთრის სეზონი გულისხმობს სამ თვეს: 

დეკემბერი-იანვარი-თებერვალი) 

პიკური მოხმარების დროს, როდესაც მიწოდებაში შეფერხება არ არის და ყველა 

საზღვართშორისი მილსადენი მწყობრშია, საქართველოს გაზი აზერბაიჯანსა და რუსეთთთან 

დამაკავშირებელი მილსადენებით მიეწოდება. რეგულარულ პირობებში ამ ეტაპზე არსებული 

ხელშეკრულებები და ურთიერთდამაკავშირებლების ტექნიკური სიმძლავრეები სრულიად 

საკმარისია საქართველოში მომხმარებელთა გაზმომარაგების უზრუნველსაყოფად, თუმცა 

მომავალში, ეკონომიკის გაჯანსაღებისა და მოხმარების ზრდის გათვალისწინებით, დამატებითი 

ღონისძიებების გატარების გარეშე, შეიძლება, გარკვეული სიძნელეების წინაშე აღმოჩნდეს, როგორც 

არასაკმარისი საზღვართშორისი და შიდა ინფრასტრუქტურული სიმძლავრეების, ისე, გაზის 

მოწოდების ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული პირობების გამო.  

ამ ეტაპზე, ჯერ არ არის განსაზღვრული კრიზისის დონეები („ადრეული გაფრთხილების 

დონე“, „განგაშის დონე“, „საგანგებო სიტუაცია“) გაზის მიწოდების უსაფრთხოების შესახებ 

ევროკავშირის 2017/1938 რეგულაციის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც აწესებს საბაზრო და 

არასაბაზრო ზომების (market based measure; non-market based measure) გატარების ვალდებულებას 

შესაბამისი კრიზისის დონის მიხედვით. ასევე, არ არის განვითარებული კონკურენტული ბაზარი და 

                                                           
29 თუმცა მარტის თვეში უფრო მაღალიც დაფიქსირდა  - 16.7მლნ მ3, რაც განპირობებული იყო თბოსადგურების 
მიერ ელექტროენერგიის შიდა წარმოების გაზრდით. 

  

2016 - 2017 

მლნ.მ3 

2017-2018 წწ 

მლნ.მ3 

2018 – 2019 

მლნ.მ3 

2019-2020 

მლნ.მ3 

2020-2021 წწ 

მლნ.მ3 

2021 – 2022 

მლნ.მ3 

პიკურ დღეს 

მოთხოვნა 

13,8 

დეკემბერი 

13,4 

თებერვალი 

13 

დეკემბერი 

15,4 

იანვარი 

14,2 

დეკემბერი 

16,07 

იანვარი 

პიკურ კვირაში 

მოთხოვნა 

95 

დეკემბერი, IV 

კვირა 

80 

იანვარი, IV 

კვირა 

8 6 , 4 

თებერვალი, 

III კვირა 

104 

20-27 

იანვარი 

93,506 

დეკემბერი  IV 

კვირა 

109,5 

იანვარი 

III კვირა 

პიკურ თვეში 

მოთხოვნა 

395, 8 

დეკემბერი 

336,3 

დეკემბერი 

361 , 4 

იანვარი 

427 

იანვარი 

393.04 

დეკემბერი 

442,9 

იანვარი 
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ნაადრევია საბაზრო ზომების განსაზღვრა წინასწარ, თუმცა, ზოგიერთი საბაზრო ზომის ჩამოთვლა 

მაინც შესაძლებელია, ასე, მაგალითად: 

- გაზის მიწოდება/იმპორტის გაზრდა ხელმისაწვდომი მარშრუტების/წყაროების მეშვეობით; 

- ქსელის გაზის ინტენსიური გამოყენება; 

- მომხმარებელთა მიერ მოხმარების ნებაყოფლობით შემცირება. 

     რაც შეეხება არასაბაზრო ზომებს, რომლის გამოყენება მხოლოდ საგანგებო სიტუაციისას 

არის დაშვებული, ქვეყანამ შესაძლოა, მიმართოს შემდეგი ტიპის ზომებს: 

- ელექტროენერგიის იმპორტის ან/და ალტერნატიული წყაროებიდან ელექტროენერგიის 

წარმოების გაზრდა; 

- გაზის განაწილება წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტული კატეგორიების (დაცული 

მომხმარებლების) მიხედვით და არაპრიორიტეტულ მომხმარებელთა (არადაცული 

მომხმარებლების) გათიშვა. 

იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში საგანგებო სიტუაცია ჩამოყალიბდება და საჭირო გახდა 

არასაბაზრო მექანიზმების გამოყენება, გაზმომარაგების შეზღუდვის ზოგადი თანმიმდევრობა 

დაახლოებით ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: 

შეზღუდვისა და გათიშვის თანმიმდევრობა 

 
თანმიმდევრობის პირობითად გაწერის მიუხედვად, შესაძლოა, ეს თანმიმდევრობა მკაცრად 

არ იყოს დაცული და გარკვეული კომბინაციები აიგოს კონკრეტული შემთხვევისა და იმ დროს 

არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე. მაგალითად, ელექტროენერგიის წარმოების სფეროში 

მიწოდება შესაძლოა, შეუნარჩუნდეს თბოსადგურების გარკვეულ ნაწილს ელექტროენერგიის 

სადისპეტჩერო ცენტრის საჭიროებების გათვალისწინებით. ასევე, საყურადღებოა მხვილი 

მომხმარებლების საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესები. ამ შემთხვევაში შესაძლოა, ეკონომიკური 

ობიექტების სრული გათიშვა არ განხორციელდეს და  გარკვეულ ობიექტებში გაზმომრაგება 

შეიზღუდოს წინასწარ დადგენილი მინიმალური ზღვრის შენარჩუნების გათვალისწინებით.  

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო გეგმავს მომავალში ყველა საშუალო და მსხვილი საწარმო 

დეტალურად შეისწავლოს და გათიშვის გრაფიკი ამ ტიპის ანალიზის საფუძველზე შეადგინოს. ამ 

1 • ავტოგაზგასამართი სადგურები

2 • თბოსადგურები

3
• საშუალო და მსხვილი საწარმოები

4
• მცირე საწარმოები

5

• ძირითადი სოციალური დანიშნულების 
დაწესებულებები

6
• საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები
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მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნოს მიერ 2020 წელს 

საქართველოსთვის საგანგებო სიტუაციების გეგმის საკითხებზე გაწეული დახმარების ფარგლებში 

ჩატარებული მოკვლევით გამოვლინდა შემდეგი: 

 მოულოდნელმა გაზმომარაგების შეწყვეტამ შესაძლებელია, სამუდამო ზიანი მიაყენოს სს 

„რუსთავის აზოტში“ ამიაკის წარმოებას. სს „რუსთავის აზოტის“ მინიმალური გაზმომარაგების 

დონე შეადგენს 3500 მ³/სთ-ს (უსაფრთხო გაჩერებისთვის სს „რუსთავის აზოტი“ უნდა იქნეს 

ინფორმირებული მინიმუმ 2 დღით ადრე) 

 „კნაუფ გიპს თბილისის“ ინფორმაციით, რომელიც სამშენებლო მასალებს აწარმოებს, გაზის 

შეწყვეტა (არახშირი) არ იწვევს მოწყობილობების ტექნიკურ დაზიანებას, მაგრამ  წუნდებული 

პროდუქციის წარმოქმნის შედეგად მნიშვნელოვან მატერიალურ ზარალს გამოიწვევს 

 შპს „მინას“ მიხედვით, ქარხანას აქვს ბუნებრივი გაზის შეწყვეტის დროს გაზზე მომუშავე 

დანადგრების თხევად საწვავზე გადაყვანის საგანგებო გეგმა, მაგრამ ეს გეგმა არ განიხილავს 

ბუნებრივი გაზის მყისიერ შეწყვეტას და საჭიროებს გარკვეულ დროს. მინის წარმოება უწყვეტი 

ციკლია, მისი გაუფრთხილებლად ანუ უცაბედი გამორთვა აუცილებლად გამოიწვევს ღუმელში 

მინის ჩაყინვას, რის შემდეგაც  მინის სახარში ღუმელი უნდა დაინგრეს. მათ დანადგრების 

თხევად საწვავზე გადასაყვანად 10 სთ სჭირდებათ, ხოლო ყოველდღიური ზარალი  166 307,23 

ლარს შეადგენს  

 „რუსთავი ფოლადის“ ინფორმაციით, მათი მოწყობილობის გათიშვა მისი ტექნიკური 

დაზიანების გარეშე შესაძლებელია, თუ ინფორმირებული იქნებიან 10 საათით ადრე, ხოლო 

გაზმომარაგების მინიმალური დონე არის 1500  მ³/სთ-ში.  

 თბოსადგური G-power აღნიშნავს, რომ გათიშვის შემთხვევაში, დაკარგავს გარანტირებული 

სიმძლავრის საფასურს, რაც შეადგენს დღეში 47898 ლარს (აღნიშნული საფასური მოქმედებდა 

2020 წლის ბოლომდე). 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრო გეგმავს, მომავალში ყველა საშუალო და 

მსხვილი საწარმო  დეტალურად შეისწავლოს და გათიშვის გრაფიკი ამ ტიპის ანალიზის საფუძველზე 

შეადგინოს.  

რაც შეეხება გათიშვის განხორციელების ხანგრძლივობას, 2020 წელს მომზადებული „გაზის 

მიწოდების უსაფრთხოების განაცხადის“ მიზნებისთვის ჩატარებული მოკვლევის შედეგად 

გამოვლინდა, რომ გამანაწილებელი კომპანიების მიერ კონკრეტული კატეგორიების 

მომხმარებლების გათიშვა მექანიკურად ხდება და არ არსებობს მათი გამორთვის დისტანციური 

სისტემა. გარდა ამისა, ეს დამოკიდებულია რამდენიმე  ფაქტორზე, კერძოდ: სამუშაო საათები, უქმე 

დღეები, კატეგორიაში მითითებული მომხმარებლების რაოდენობა, მომხმარებლის კატეგორია, 

სამოქმედო არეალი და ა.შ. შესაბამისად, ამ აქტივობებს სხვადასხვა დრო შეიძლება დაჭირდეს. 

მაგალითად შპს „თბილისი ენერჯის“ მონაცემებით თბილისის არეალში, ეს დრო მერყეობს 2-დან 8 

საათამდე, ხოლო სოკარ ჯორჯია გაზისა და საქორგგაზის მონაცემებით, ჩვეულებრივ შემთხვევებში, 

თუ არ გავითვალისწინებთ ზემოთ აღნიშნულ გარემოებებს,  გაზის მიწოდების შეწყვეტა 

შესაძლებელია განხორციელდეს მაქსიმუმ ნახევარი საათის განმავლობაში. რაც შეეხება გადამცემ 

სისტემაზე მიერთებული ობიექტების გათიშვას, შესაბამისი სადისპეტჩერო ცენტრის ინფორმაციით, 

გათიშვის აქტივობას დასჭირდება 5-10 წუთი, სადაც 24 საათიანი ოპერატიული მართვის 
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მომსახურებაა. სადაც ამ ტიპის მომსახურება არ არის, გათიშვას შეიძლება დაჭირდეს ნახევარი 

საათიდან 2 საათამდე. შესაბამისად, კრიზისული სიტუაციებისთვის რეაგირების გეგმის შედგენისას 

გასათვალისწინებელი იქნება ეს გარემოებებიც.   

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში ტექნიკური პარამეტრების ზღვრები 

საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების სისტემა მუშაობს 9÷25 ბარის წნევის დიაპაზონში, 

სადაც კონკრეტული მონაკვეთები სისტემის გამართული და საიმედო ფუნქციონირებისათვის 

საჭიროებს შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრების შენარჩუნებას. აღნიშნული თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვან მონაკვეთებს წარმოადგენს: 

1. გარდაბნის რეგიონში არსებული აირტურბინული თბოელექტროსადგურები, რომელთა 

გამართული მუშაობისათვის მილსადენთა სისტემაში წნევა უნდა იყოს არანაკლებ 14 ბარისა.  

2. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ დასავლეთის (აჭარის) მიმართულებით სამუშაო წნევის 

შენარჩუნებისათვის მილსადენთა სისტემაში ბუნებრივი გაზის წნევა უნდა იყოს არანაკლებ 

17 ბარისა.  

3. აჭარის რეგიონში გაზმომარაგების სათანადო პარამეტრებით მისაწოდელად მილსადენთა 

სისტემაში საჭიროა  არანაკლებ 8,5÷9 ბარის წნევა.  

შესაბამისად, აღნიშნული მონაკვეთების გაზმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა 

და ტექნიკური მახასიათებლების შენარჩუნების მიზნით ზღვრული პარამეტრების გაუარესების 

შემთხვევაში სისტემაში საჭიროა განხორციელდეს ბუნებრივი გაზის დამატება დამაბალანსებელი 

ქმედების სახით30. 

ახალი ინვესტიციებისათვის ადეკვატური სტიმულირების უზრუნველყოფის მარეგულირებელი 

ჩარჩო ისეთ სფეროებში, როგორიცაა შენახვა, გათხევადებული გაზისა და გაზის 

ტრანსპორტირება 

კანონით დადგენილია გარკვეული საშეღავათო პირობები ბუნებრივი გაზის ახალი 

ინფრასტრუქტურისათვის, რომელიც მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ემსახურება. 

კერძოდ, მე-100 მუხლის თანახმად, ბუნებრივი გაზის საწარმოს მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლოა, 

ბუნებრივი გაზის მნიშვნელოვანი ახალი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის, ურთიერთ-

დამაკავშირებელი, ბუნებრივი გაზის საცავის ობიექტი და გათხევადებული ბუნებრივი გაზის 

ობიექტი, შეზღუდული დროით გათავისუფლებულ იქნეს  კანონის იმ ვალდებულებებისგან, 

რომელიც ეხება განცალკევებას, მესამე მხარის დაშვებას და სატარიფო რეგულირებას, თუ 

დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:  

ა) ინფრასტრუქტურის აშენებასთან დაკავშირებული ინვესტიცია ხელს უწყობს 

კონკურენციას ბუნებრივი გაზის მიწოდების საქმიანობაში და აუმჯობესებს მიწოდების 

უსაფრთხოებას;  

ბ) ინვესტიციის განხორციელება, თანამდევი რისკებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ამ 

მუხლით გათვალისწინებული შეღავათების დაწესების გარეშე;  

                                                           
30წყარო: GGTC, დისპეტჩერიზაციის ცენტრი 
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გ) ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე პირი სულ მცირე სამართლებრივი ფორმით 

განცალკევებულია იმ სისტემის ოპერატორისგან, რომლის სისტემაშიც უნდა აშენდეს 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურა;  

დ)  ინფრასტრუქტურით მოსარგებლეებს დაეკისრებათ საფასურის გადახდის 

ვალდებულება;  

ე) ამ მუხლის შესაბამისად საშეღავათო პირობების დადგენით ზიანი არ ადგება 

კონკურენციას და გაზის შიდა ბაზრის ან იმ რეგულირებადი სისტემის ეფექტიან 

ფუნქციონირებას, რომელთანაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურაა მიერთებული.  

ეს საშეღავათო პირობები გამოიყენება არსებული ინფრასტრუქტურის სიმძლავრის 

მნიშვნელოვნად გაზრდისა და გარდაქმნის შემთხვევებშიც, თუ აღნიშნული ბუნებრივი გაზის 

მიწოდების ახალი წყაროების განვითარების შესაძლებლობას წარმოშობს. საშეღავათო პირობების 

დადგენის შესახებ გადაწყვეტილებას ყოველი ცალკეული შემთხვევისთვის იღებს კომისია 

ზემოხსენებულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.  

კრიტიკული პერიოდისათვის გაზის ნაკადების მაქსიმალური რაოდენობა და ტექნიკური 

სიმძლავრე  

      დღესდღეობით ტრანსპორტირების სისტემას გააჩნია 7 მიღების პუნქტი, საიდანაც 3 წარმოადგენს 

ადგილობრივი მოპოვებიდან მიღების პუნქტს. თითოეული პუნქტის შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია ნახაზზე: 

 
 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამ ეტაპზე საქართველოს ბუნებრივ გაზს აზერბაიჯანის 

სახელმწიფო ნავთობკომპანია „სოკარი“, „სამხრეთ-კავკასიური მილსადენის კონსორციუმი“ და 

„გაზპრომ ექსპორტი“ აწვდიან.  

 

ტრანსასაზღვრო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური და სახელშეკრულებო ზღვრები 
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მიმღები პუნქტები 
გამტარუნარიანობა, 

მლნ მ3/ დ. 

სახელშეკრულებო მოცულობები 

მლნ. მ3/ დ. 

ჩრდილოეთ სამხრეთის 

მილსადენი (რუსეთის 

საზღვარი) 

4.2; (≈8 31) 200  წელიწადში 

ყაზახი-საგურამო (აზერბაიჯანის 

საზღვარი) 
10 8 

სამხრეთ კავკასიური მილსადენი 

(გარდაბანი, შაჰ-დენიზის გაზის 

მიმღები პუნქტი) 

5.4 
4.1 (დამატებითი გაზი-2, ოფციური 

გაზი-2.1) 

სულ 19.6 32; (≈23.4 33) (16.3) 

რისკები და რეაგირება  

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე მიწოდების უსაფრთხოების თვალსაზრისით 

არაერთი გამოწვევა და საფრთხეა, რომელიც შესაძლოა უკავშირდებოდეს: 

 მოძველებულ ინფრასტრუქტურას 

 მოწოდების წყაროების სიმცირეს 

 არასაკმარის წარმოებას და იმპორტდამოკიდებულებას 

 მიწოდება-მოხმარების სეზონურ უთანაბრობას 

 გეოპოლიტიკურ დაძაბულობას რეგიონში 

 სტრატეგიული რეზერვის არარსებობას 

 კორონავირუსის პანდემიას 

 მომატებულ სტიქიურ უბედურებებს 

 ინვესტიციების დეფიციტს. 

ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით შიდა სისტემაში მრავალგვარი რისკი არსებობს, 

რომელმაც, როგორც მთლიან სისტემას, ისე, მის ცალკეულ არეალებს შეიძლება,  პრობლემები 

შეუქმნას. თუმცა, ძირითადი სცენარები, რომელმაც ქვეყნის მასშტაბით სერიოზული გაზის 

დეფიციტი შეიძლება გამოიწვიოს, უკავშირდება ურთიერთდამაკავშირებლების საშუალებით გაზის 

მიღების შეზღუდვას. ამ შემთხვევაში, საქართველოს ამოცანა იქნება, მოახდინოს გაზის მაქსიმალური 

მოცულობების მობილიზება დანარჩენი საზღვართშორისი მაკავშირებლებით და მისი გადანაწილება 

ზემოთ აღწერილი პრიორიტეტულობის მიხედვით.   

                                                           
31მილსადენის მაქსიმალური გამტარუნარიანობაა 4,2 მლნ მლნ მ3/ დ რუსეთიდან სომხეთში განხორციელებული 

ტრანზიტის შეზღუდვის გარეშე. საქართველოს შეუძლია მიიღოს 8 მლნ/დ ბუნებრივი გაზი გარკვეული 

პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, როგორიცაა სომხეთის დაბალი მოხმარების დონე ან თანხმობა 

ტრანზიტული გაზის მათი წილის დათმობაზე და შესაბამისი წნევის უზრუნველყოფა რუსეთის მხრიდან; 

32 ეს მაჩვენებელი მიუთითებს იმ სიტუაციას, როდესაც სომხეთს ტრანზიტული გაზი მაქსიმალური ლიმიტით 

მიეწოდება და წნევის არსებული ზღვრები ნარჩუნდება რუსეთი მხრიდან; 
33 ეს მაჩვენებელი იმ შემთხვევაშია, თუ სომხეთში გაზზე მოთხოვნა მცირდება და საგურამოს კვანძიდან გაზის 

მაქსიმალური ნაკადის (8 მლნ მ3/დ) მიღებაა შესაძლებელი და მიღების წყაროებიდან უზრუნველყოფილი 

იქნება გაზის მიღება შესაბამისი წნევით.  



31 
 

ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად წლიურ ჭრილში საქართველოში რუსული გაზის 

შედარებით მოკრძალებული წილისა (15% 2021 წელს), ზამთრის სეზონის პიკურ დღეებში ქვეყანა 

მაინც მნიშვნელოვნად დამოკიდებული რჩება რუსულ გაზზე. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი 

გლობალური გამოწვევების ფონზე, რომელიც რეგიონში დაძაბულობას და უკრაინაში 

განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება და ზოგადად გაზის მიწოდების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის მიზნით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება გაზსაცავის პროექტის 

განხორციელება. 

ინფრასტრუქტურის სტანდარტი 

ინფრასტრუქტურის სტანდარტი გულისხმობს ერთი ყველაზე მსხვილი გაზის 

ინფრასტრუქტურის მოშლის შემთხვევაში, დანარჩენი ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ 

შესაძლებლობას (რომელიც განისაზღვრება N-1 ფორმულის მიხედვით), დააკმაყოფილოს გაზის 

მთლიანი მოთხოვნა საანგარიშო ფართობზე დღის განმავლობაში გაზზე განსაკუთრებულად მაღალი 

მოთხოვნის შემთხვევაში, რომელიც სტატისტიკური ალბათობით  20 წლის განმავლობაში ერთხელ 

ხდება.  

ქვემოთ წარმოდგენილია საქართველოს გადამცემი სისტემის ინფრასტრუქტურის 

სტანდარტთან შესაბამისობის მაჩვენებელი ამჟამინდელი მდგომარეობით, რომელიც გულისხმობს 

სომხეთში მაქსიმალური ნაკადების ტრანზიტს და რუსეთიდან არსებული წნევის პირობების 

შენარჩუნებას. თვალსაჩინოებისათვის, ასევე, დათვლილია მისი მასშტაბი გაზსაცავის აშენების და 

სხვა პირობების შემთხვევებშიც. 

  

𝑁 − 1 [%] =
19.6𝑚𝑙𝑛/𝑑+0,05𝑚𝑙𝑛/𝑑−10𝑚𝑙𝑛/𝑑

16.7𝑚𝑙𝑛
 𝑋 100 ≈ 58%       𝑁 − 1 ≤ 100% 

 

სადაც: 

საანგარიშო არეალს წარმოადგენს საქართველოს კოტროლირებდი ტერიტორია; 

მაქსიმალური ტექნიკური სიმძლავრეების ჯამი 19.6 მლნ მ3/დ-ია 

დღიური წარმოების საშუალო მაჩვენებელია - 0.05 მლნ. მ3/დ (2021 წლის მონაცემი)34 

მსხვილ ინფრასტრუქტურად მიჩნეულია ყაზახი საგურამო (10 მლნ მ3/დ) 

პიკური მოხმარების დღედ 16.7მლნ., რომელიც დაფიქსირდა 2022 წლის მარტში 

ვინაიდან მიღებული მაჩვენებელი უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 100-ს, შეიძლება 

ითქვას, რომ ინფრასტრუქტურის სტანდარტს ამ შემთხვევაში ვერ ვაკმაყოფილებთ. 

ქვემოთ, ასევე, მოცემულია შემთხვევა, როდესაც წინასწარი შეთანხმებით სომხეთში 

ტრანზიტი იზღუდება (ან დაბალი მოხმარებაა) და ყველა მილსადენიდან გაზის მაქსიმალური 

ნაკადის აღებაა შესაძლებელი: 

 

𝑁 − 1 [%] =
23.4𝑚𝑙𝑛/𝑑+0,05𝑚𝑙𝑛/𝑑−10𝑚𝑙𝑛/𝑑

16.7𝑚𝑙𝑛
 𝑋 100 ≈ 83.2%       𝑁 − 1 ≥ 100% 

                                                           
34 წყარო: სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“ 
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სადაც: 

საანგარიშო არეალს წარმოადგენს საქართველოს კოტროლირებდი ტერიტორია 

მაქსიმალური ტექნიკური სიმძლავრეების ჯამია 23.4 მლნ მ3/დ 

დღიური წარმოების საშუალო მაჩვენებელია -- 0.05მლნ. მ3/დ (2021 წლის მონაცემი) 

მსხვილ ინფრასტრუქტურად მიჩნეულია ყაზახი საგურამო (10 მლნ მ3/დ) 

პიკური მოხმარების დღედ 16.7 მლნ მ3, რომელიც დაფიქსირდა 2022 წლის მარტში  

ამ შემთვევაში ინფრასტრუქტურის სტანდარტის პარამეტრი საგრძნობლად უმჯობესდება, 

მაგრამ, ვინაიდან მიღებული მაჩვენებელი უნდა უტოლდებოდეს ან აღემატებოდეს 100-ს, შეიძლება 

ითქვას, რომ მას ვერც ამ შემთხვევაში ვაკმაყოფილებთ. 

 

გაზსაცავის აშენების შემთხვევა 

 

𝑁 − 1 [%] =
19.6𝑚𝑙𝑛/𝑑+0,05𝑚𝑙𝑛/𝑑  + 6𝑚𝑙𝑛/𝑑 − 10𝑚𝑙𝑛/𝑑

16.7𝑚𝑙𝑛
 𝑋 100  = 93.7%      𝑁 − 1 ≥ 100% 

 

სადაც: 

საანგარიშო ფართობი არის საქართველოს კოტროლირებადი ტერიტორია  

მაქსიმალური ტექნიკური სიმძლავრეების ჯამია 19.6 მლნ მ3/დ; 

დღიური წარმოების საშუალო მაჩვენებელი -- 0.05 მლნ. მ3/დ (2021 წლის მონაცემი);  

გაზსაცავის დღიური მაქსიუმი - 6 მლნ.მ3/დ;  

მსხვილ ინფრასტრუქტურად მიჩნეულია ყაზახი საგურამო (10 მლნ მ3/დ) და 

პიკური მოხმარების დღედ 16.7 მლნ მ3, რომელიც 2022 წლის მარტში დაფიქსირდა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის სტანდარტი ამ შემთხვევაში უმჯობესდება, თუმცა, 

თუ მსხვილი ინფრასტრუქტურა 1 დღეზე მეტი ხნით იქნება გათიშული, ეს პროცენტი შემდგომ 

ბევრად გაუარესდება, ვინაიდან გაზსაცავიდან გაზის ამოღების ეს რაოდენობა მხოლოდ ავარიულ 

რეჟიმში ერთი დღის მანძილზეა შესაძლებელი. გაზის გარკვეული რაოდენობა ხელმისაწვდომი 

იქნება, ასევე, ქსელის გაზის ხარჯზეც, მაგრამ ვინაიდან მიწოდების სტანდარტის თანახმად 

ინფრასტრუქტურის ეს სტანდარტი 30 დღიან პერიოდის განმავლობაში უნდა დაკმაყოფილდეს, ამ 

მხრივ მდგომარეობა სახარბიელო მაინც ვერ იქნება გახანგრძლივებული კრიზისის დროს. გარდა 

ამისა, თუ ჩავთვლით, რომ გაზსაცავის აშენების შემთხვევაში პიკური მოხმარების დღეები, დიდი 

ალბათობით, მეტი იქნება, ეს მაჩვენებელიც უფრო ნაკლები გამოვა.  

ამასთან, სამწუხაროდ, გაზსაცავის პროექტის განხორციელება, რომელიც პანდემიამდე 

პერიოდში აქტიურად განიხილებოდა, გადაიდო პანდემიის პირობებში ფინანსური რესურსების 

დეფიციტის გამო. მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, KfW-ს პროექტისთვის 

გათვალისწინებული სესხი გადამისამართდა ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების მოგვარების 

მიმართულებით. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2021 წლის ნოემბერში ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 

მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით განხორციელდა გაზის მიწოდების უსაფრთხოებასთან 
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დაკავშირებით ევროკავშირის 1938/2017 რეგულაციის ადაპტირებული ვერსიის ტრანსპოზიცია, 

რომლის თანახმად, საქართველო გათავისუფლებულია ინფრასტრუქტურის სტანდარტის 

დაკმაყოფილებისაგან მანამ, სანამ არ იქნება ის ფიზიკურად დაკავშირებული რომელიმე 

ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკმკვრელ მხარესთან ან არ ექნება გაზსაცავი. მიუხედავად ამისა, 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსთვის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია ამ დეროგაციის/დათქმის მიუხედავად. შესაბამისად, გაზსაცავის 

(ან სეზონური და საათური მოწოდება/მოხმარების დაბალანსების ალტერნატული საშუალების)  

აშენება სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რადგან ინფრასტრუქტურის სტანდარტის პროცენტულ 

მაჩვენებელს მაინც აუმჯობესებს და ამას თუ დაერთვება სომხეთთან შეთანხმება ავარიულ 

სიტუაციებში დახმარებაზე, რომლის შედეგად ტრანზიტული გაზის გარკვეული მოცულობის 

საქართველოსთვის დათმობა მოხერხდება, მაშინ არსებობს ალბათობა, რომ ინფრასტრუქტურის 

სტანდარტი დაკმაყოფილდეს მომავალში.  

კრიზისის მართვა და სხვა სამართლებრივი ასპექტები 

კანონის 132-ე მუხლის 1-ელი პუნტის თანახმად ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის 

მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის სამინისტროს კომპეტენცია, რომელიც 

შეიმუშავებს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის სექტორებში საგანგებო მდგომარეობისას 

მოქმედების სტრატეგიას. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის თანახმად, კომისია და სხვა 

სახელმწიფო ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს უწყობენ მიწოდების 

უსაფრთხოებას ამ კანონისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

სამინისტროა, ასევე, ვალდებული ბუნებრივი გაზის საწარმოებთან, ბუნებრივი გაზის 

საყოფაცხოვრებო და ინდუსტრიული მომხმარებლების ინტერესების დამცველ ორგანიზაციებთან და 

კომისიასთან კონსულტაციებით შეიმუშაოს ბუნებრივი გაზის სექტორში საგანგებო მდგომარეობის 

მართვის ეროვნული გეგმა, რომელიც  კანონის თანახმად, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა 

მოიცავდეს:  

 კრიზისული მდგომარეობის დონეებს 

 კრიზისული მდგომარეობის თითოეული დონისათვის სამინისტროსა და იმ ორგანოების 

ფუნქციებსა და პასუხისმგებლობებს, რომლებზედაც განხორციელდა უფლებამოსილების 

დელეგირება. ასევე, ბუნებრივი გაზის საწარმოებისა და ბუნებრივი გაზის ინდუსტრიული 

მომხმარებლების, მათ შორის, შესაბამისი ელექტროენერგიის მწარმოებლების ფუნქციებსა და 

პასუხისმგებლობას 

 კრიზისული მდგომარეობის თითოეულ დონეზე განსახორციელებელ დეტალურ პროცედურასა 

და ღონისძიებებს, მათ შორის, ინფორმაციის გაცვლის შესაბამის სქემებს 

 განსაზღვრავს კრიზისული მდგომარეობის მმართველ პირს ან პირთა ჯგუფს და მათ როლს 

კრიზისის მართვის პროცესში 

 საბაზრო მექანიზმებს განსაზღვრული დონის საგანგებო მდგომარეობის მართვის პროცესში, 

ასევე, დაგეგმილი ან საგანგებო მდგომარეობის დროს განსახორციელებელი არასაბაზრო 

მექანიზმების როლსა და მათი განხორციელების პროცედურას 
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 ენერგეტიკული გაერთიანების სხვა მხარეებთან კრიზისული მდგომარეობის თითოეულ 

დონესთან დაკავშირებით თანამშრომლობის მექანიზმებს.  

იქიდან გამომდინარე, რომ ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების შესახებ შესაბამისი 

თავი ძალაში 2021 წლის 30 სექტემბერიდან შევიდა, ამ დებულებების გათვალისწინებით 

კონკრეტული გეგმა ჯერ-ჯერობით არ არსებობს. ასევე, არ არის განსაზღვრული კრიზისის დონეებიც. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს დაკვეთით EU4Energy Governance Project-ის ფარგლებში 

სამდივნომ  მოამზადა აღნიშნული გეგმისათვის სარეკომენდაციო წინადადებების შესახებ ანგარიში, 

რომელსაც სამინისტრო გამოიყენებს ახალი ვალდებულებების თანახმად საგანგებო სიტუაციების 

გეგმის შედგენისას. გარდა ამისა, როგორც ხაზგასმულია ზემოთ, მიმდინარეობს მუშაობა ბუნებრივი 

გაზის მიწოდების უსაფრთხოების წესების პროექტზე, სადაც გაწერილია კრიზისის დონეები და 

ძირითადი სოციალური დანიშნულების დაწესებულებების ნუსხა. 

ბაზრის ფუნქციონირების შეფერხებასთან დაკავშირებით საგანგებო სიტუაციების დროს 

ზემოთ აღნიშნული მიმართულებისა და სავალდებულო ნორმების გარდა, ენერგეტიკის სფეროში 

საგანგებო სიტუაციების მართვის გარკვეული პრაქტიკა და შესაბამისი კანონმდებლობა მანამდეც 

არსებობდა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კრიზისებზე რეაგირება და მათთვის მზადყოფნის 

მთავარი რაკურსი სამოქალაქო უსაფრთხოებაა, რომელიც რეგულირედება „სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მისი საიმპლემენტაციო საკანონმდებლო 

აქტების შესაბამისად.  კერძოდ, ის გულისხმობს ინციდენტებზე ტექნიკური კუთხით რეაგირებას, 

შესაბამის საველე ოპერაციებს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან მჭიდრო 

კოორდინაციასა და თანამშრომლობას. აღნიშნული სამსახური  საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებაა, რომელიც კოორდინირებას უწევს ყველა სახელმწიფო 

უწყების საქმიანობას და უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების პრევენციის, ერთიანი სისტემის 

მზადყოფნის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი 

სამუშაოების ორგანიზებასა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის განხორციელებას. აღნიშნული გეგმა მე-9 ფუნქციის ფარგლებში 

ეხება "ენერგომომარაგების უზრუნველყოფას“. ამ კონტექსტში, მთავარი პასუხისმგებელი და 

ცენტრალური ორგანოა ენერგეტიკის სფეროზე პასუხისმგებელი სამინისტრო (ე.ი. ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო). ამასთან, გეგმის თანახმად, საგანგებო სიტუაციის შესახებ 

შეტყობინების შემდეგ სამინისტრო უზრუნველყოფს უფლებამოსილი პირის საქმიან ვიზიტს 

უწყებათაშორის ოპერატიულ ცენტრში35. ამ ცენტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე, სამინისტრო 

იწყებს შესაბამისი ზომების განხორციელებას (ფუნქცია N9). აქედან გამომდინარე, აქტიურდება 

შემდეგი მექანიზმები: 

                                                           
35 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ერთიანი სისტემის აღმასრულებელი ხელისუფლების 
დაწესებულებების უფლებამოსილი პირებისაგან შექმნილი ორგანო, რომელიც ოპერაციულ დონეზე 
ორგანიზებასა და კოორდინაციას უწევს მოსალოდნელ ან წარმოქმნილ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირებას. 
საგანგებო სიტუაციების მართვის უწყებათაშორისი ოპერატიული ცენტრის საქმიანობას ხელმძღვანელობს 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;(საქართველოს კანონი სამოქალაქო 
უსაფრთხოების შესახებ);  
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 სამინისტროს საგანგებო შტაბი, რომელიც მუშაობს სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების 

მართვის გეგმის შესაბამისად36 

 პირველადი რეაგირების ჯფუგი 

 ენერგეტიკის სფეროში ლიცენზირებული კერძო იურიდიული პირები მონაწილეობენ 

სამინისტროსთან ერთად საგანგებო სიტუაციების მართვის ყველა ოპერაციაში. 

საგანგებო დახმარების ფუნქციას ახორციელებს და კოორდინაციას უწევს სამინისტროს 

საგანგებო შტაბი, რომელიც: 

 კოორდინაციაშია სხვა სტრუქტურებთან დროული და ზუსტი ინფორმაციის მომზადების 

მიზნით; ატარებს კონსულტაციებს შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან და აძლევს 

რეკომენდაციებს უწყებათაშორის ოპერატიულ ცენტრს, რომელიც, თავის მხრივ, კოორდინაციას 

უწევს საველე ოპერაციებს და იძლევა რეკომენდაციებს საგანგებო სიტუაციების თავიდან 

აცილებისა და  მათი შედეგების შერბილების  მიზნით; 

 შეიძლება მოითხოვოს შესაბამისი დახმარება დამხმარე სტრუქტურებისგან; 

 განსაზღვრავს საგანგებო სიტუაციებით გამოწვეულ ზიანს ენერგეტიკის სფეროში; 

 აფასებს საგანგებო სიტუაციას, განსაზღვრავს საჭირო რესურსებს; 

  უზრუნველყოფს უფლებამოსილი პირის მივლინებას უწყებათაშორის ოპერატიულ ცენტრში; 

 აწვდის ინფორმაციას უწყებათაშორის ოპერატიულ ცენტრს მუნიციპალური საოპერაციო და 

საველე ოპერატიული ცენტრებისთვის; 

 მონაწილეობს ზარალის შეფასების მოკვლევაში მომავალში დანაკარგების საერთო ოდენობის 

შემცირების მიზნით; 

 შეუძლია დანიშნოს წარმომადგენელი საველე ოპერატიულ ცენტრში და გაგზავნოს 

წარმომადგენლები, რომლებიც, საჭიროების შემთხვევაში, პირველადი რეაგირების ჯგუფთან 

ერთად დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადდეს საგანგებო სიტუაციების ზონაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომუნიკაციის სქემა: 

 

                                                           
36 აღნიშნული გეგმა უნდა შემუშავდეს მთავრობის 2017 წლის 6 ოქტომბერის 452-ე დადგენილების 
(საგანგებო მართვის გეგმის მომზადების წესების ) შესაბამისად კომპეტენტური სამინისტროს მიერ, რომელიც 
უნდა შეთანხმდეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან.   
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროსა და ენერგეტიკულ კომპანიებს შორის 

ურთიერთობები დეტალურად დარეგულირდება ბუნებრივი გაზის მიწოდების უსაფრთხოების 

წესებში, რომელიც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2022 წლის ბოლომდე დამტკიცდება. აღნიშნული 

საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე დეტალურად განისაზღვრება ენერგეტიკული საწარმოების 

როლები და კომპეტენციები და შესაბამისად, მომავალში მას მიესადაგება მათი ინდივიდუალური 

რეაგირების გეგმებიც, რომელიც, ასევე, შესაბამისობაში მოვა ბუნებრივი გაზის საგანგებო 

სიტუაციების გეგმასთან, რომელსაც სამინისტრო მომავალში მოამზადებს ახალი ვალდებულებების  

გათვალისწინებით. წესების პროექტით გათვალისწინებულია „ბუნებრივი გაზის სექტორში 

კრიზისის მართვის ჯგუფის“37 შექმნა, რომელიც კრიზისების მიმართ ქვეყნის მედეგობასა და 

რეაგირების ხარისხს გააძლიერებს. მსგავსი ტიპის ჯგუფის ჩამოყალიბებას ელექტროენერგიის 

სფეროში უკვე ითვალისწინებს „ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების წესები“, რომელიც 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 2 დეკემბრის №1-1/520 

ბრძანებით დამტკიცდა. მნიშვნელოვანი იქნება ამ ჯგუფების ინტეგრირებული მუშაობა, ვინაიდან 

ერთ სექტორში განვითარებულმა კრიზისმა შეიძლება, მეორე სექტორის გამართულ მუშაობაზე 

მოახდინოს ზეგავლენა და შესაბამისად, სამინისტროს, როგორც კოორდინატორის როლი, ამ მხრივ 

მნიშვნელოვანია. 

გარდა ამისა, საყურადღებოა, რომ ზოგადად ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით 

არსებობს სხვა ტიპის მნიშვნელოვანი დოკუმენტებიც, რომლებიც ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას 

                                                           
37 ეს ჯგუფი დაკომპლექტებული იქნება მუდმივი და არამუდმივი წევრებისგან. მუდმივი წევრობა ენიჭება 
სამინისტროს, რომლის მიერ მოწვეული იქნება კომისია, ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორი, 
ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი სისტემის მსხვილი ოპერატორები, გაზის მსხვილი ტრეიდერები/ 
მიმწოდებლები და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. არამუდმივი წევრები მოწვეუნი იქნებიან 
აღნიშნული ჯგუფის სესიებზე საჭიროებისამებრ. მათ შემდგენლობაში შეიძლება წარმოდგენილნი იყვნენ 
ელექტროენერგიის გადამცემი სისტემის ოპერატორი, ბუნებრივი გაზის მსხვილი მომხმარებლები, 
თბოელექტროსადგურები, ელექტროენერგიის ტრეიდერები და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეები.  
 
 
 

A B C 

სამინისტრო 

უწყებათაშორისი 

ოპერატიული ცენტრი, 

პრემიერ მინისტრი 

სამინისტროს 

საგანგებო 

შტაბი; 

ბუნებრივი 

გაზის 

სექტორში 

კრიზისის 

მართვის ჯგუფი 

საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახური, 

მხარდამჭერი უწყებები, 

მუნიციპალიტეტები 

 

ადგილობრიგი 

ოპერატიული 

ცენტრები 

ინფორმაცია 

ენერგეტიკულ

ი 

გაერთიანების 

სამდივნო 
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სხვადასხვა რაკურსით ფარავენ. მაგალითად, „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა 

და კოორდინაციის წესის“ შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად უსაფრთხოების პოლიტიკის 

ძირითად სახელმძღვანელო დოკუმენტს წარმოადგენს „ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია“, 

რომელსაც ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის ყველა ეროვნული და უწყებრივი 

დონის დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს და რომელიც მოიცავს ქვეყანაში არსებულ ენერგეტიკულ 

გამოწვევებს და ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფის ასპექტებს. „ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფციას“ საქართველოს მთავრობის წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი.  

ზემოაღნიშნული კანონის საფუძველზე ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის მიერ 

უწყებათშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავებულია „საფრთხეების შეფასების 

დოკუმენტი“, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების სხვა მიმართულებებთან ერთად ავლენს 

ენერგეტიკული კუთხით არსებულ საფრთხეებს, რისკებსა და გამოწვევებს, ახდენს მათ 

იდენტიფიცირებას და მოიცავს რისკების პროგნოზსა და შესაბამისი უსაფრთხოების მექანიზმებს. 

აღნიშნული დოკუმენტი საიდუმლოა და ამჟამად მისი განახლება მიმდინარეობს. 

ამასთან, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში მიმდინარეობს 

რეფორმა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის იდენტიფიცირებისა და დაცვის მიმართულებით, 

რომლის საფუძველზეც დაიწერება ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ სტრატეგიული გეგმები და 

შესაბამისი სამოქმედო გეგმები, როგორც ეროვნულ, ისე, უწყებრივ დონეზე38. 

რაც შეეხება რეგიონალურ თანამშრომლობას, გარკვეული პრაქტიკა და თანამშრომლობა 

ჩამოყალიბებულია მეზობელ სახელმწიფოებთან. საქართველოს მრავალწლიანი სტრატეგიული 

პარტიორობა აკავშირებს აზერბაიჯანთან. მაგალითად, 2006 წელს რუსული გაზის შეწყვეტით 

გამოწვეული კრიზისისას აზერბაიჯანი საქართველოს გაზის მიწოდებით დაეხმარა  და 

სოლიდარობის ნიშნად თავისი გარკვეულ ტიპის მომხმარებლებიც კი შეზღუდა საქართველოს 

მომხმარებლების სასარგებლოდ. თუმცა, სოლიდარობის ტიპის თანამშრომლობის მექანიზმები, 

რასაც ევროკავშირისა და ენერგეტიკული გაერთიანების კანონმდებლობა ითვალისწინებს, მეზობელ 

ქვეყნებზე სავალდებულო წესით ვერ გავრცელდება. მიუხედავად ამისა, როგორც 

ელექტროენერგიაში, ისევე გაზშიც, საქართველო ეცდება, უერთიერთდახმარების პრაქტიკა 

ფორმალურადაც დანერგოს, რომლის კრიტიკული საჭიროება კარგად გამოვლინდა ზემოთ 

ინფრასტრუქტურის სტანდარტთან დაკავშირებულ ნაწილში. 

დასკვნის სახით, შეიძლება ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ საქართველოში გარკვეული 

პირობების არსებობის მიუხედავად, ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა შესასრულებელი, რათა ქვეყანამ 

მიაღწიოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკმარის დონეს. სამინისტრო სათანადოდ აცნობიერებს 

აუცილებელ ამოცანებს და, როგორც ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი მთავარი 

ორგანო, გეგმავს სამუშაოების გააქტიურებას მრავალი მიმართულებით, მათ შორისაა შესაბამისი 

საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება, რომელშიც სრულყოფილად ასახული იქნება ევროკავშირის/ 

ენერგეტიკული გაერთიანების მოთხოვნები, მომზადდება უსაფრთხოების რისკების ანალიზი, 

პრევენციული და საგანგებო სიტუაციების გეგმები, მოძიებულ იქნება ის მოცულობები, რომელიც 

შეავსებს 2026 წელს დამატებითი გაზის ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო წარმოქმნილ 
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დანაკლისს და ასევე, დამატებითი წყაროები ეკონომიკური აღდგენის შემდეგ მზარდი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. გაგრძელდება მუშაობა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია/აღდგენა/ 

განვითარების (მათ შორის გაზსაცავი) მიზნით და ა.შ.  ზემოთ აღნიშნული მიმართულებებით 

წარმატების მიღწევა მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული როგორც ენერგეტიკული 

გაერთიანების, ისე, დონორთა ჩართულობაზე. 
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