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მურმან მარგველაშვილი
WEG-ის დირექტორი
ძვირფასო მეგობრებო, თანამოაზრეებო, კოლეგებო,
2017 წელს ჩვენს ორგანიზაციას აქტიური მოღვაწეობის ათი
წელი შეუსრულდა. ამ დროის განმავლობაში WEG-მა მყარად
დაიმკვიდრა ადგილი, როგორც ენერგეტიკაში მომუშავე
წამყვანმა ანალიტიკურმა ცენტრმა, რომელიც თავისი
პროფესიული და საზოგადოებრივი საქმიანობით ხელს უწყობს
საქართველოს პროგრესს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ენერგოუსაფრთხოების
ზრდას და მდგრად გავნითარებას.
გასული წელი დატვირთული იყო სიახლეებით ენერგეტიკაში. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა
რეფორმების მოსამზადებლად და შეიცვალა სექტორის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა, თუმცა,
ამავე დროს, გამოვლინდა ინფრასტრუქტურული განვითარების ხარვეზები და უფრო გამწვავდა გარე
თუ შიგა ენერგეტიკული საფრთხეები. გამოიკვეთა ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებისათვის
კვალიფიციური გადაწყვეტილებების მიღების და სტრატეგიული რეზერვების შემუშავების საჭიროება.
ამ ანგარიშით გვინდა მოკლედ წარმოგიდგინოთ გასულ წელს ჩვენი საქმიანობის შეჯამება და
თქვენთან ერთად შევაფასოთ როგორც მიღწევები, ასევე ნაკლოვანებები, იმისათვის, რომ უფრო
მომზადებული შევხვდეთ ახალ გამოწვევებს.
2018 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის დარგისათვის, რადგან, ენერგეტიკული
გაერთიანების წევრობის ფარგლებში, გასატარებელია რეფორმების მთელი წყება ელექტროენერგიის
და გაზის სექტორში, ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობის მიმართულებით
და ა.შ. ამავე დროს, დასაძლევია გარე თუ შიგა ენერგეტიკული დამოკიდებულების საფრთხეები და
წინააღმდეგობები, რაც რეფორმას შეიძლება ახლდეს განსაკუთრებით მზარდი მოთხოვნის და
დაძაბული საერთაშორისო და რეგიონული გეოსტრატეგიული მდგომარეობის პირობებში.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ კვლავაც აქტიურად ვიმოქმედოთ და, თქვენთან თანამშრომლობით,
მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი ჩვენი ქვეყნის პროგრესს, დამოუკიდებელი, დემოკრატიული და
ევროპული ტიპის საზოგადოების მშენებლობას.
კეთილი სურვილებით,
მურმან მარგველაშვილი
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ვინ ვართ?
‘’მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის’’ 2006 წლიდან მუშაობს ენერგეტიკისა და გარემოს
დაცვის საკითხებზე საქართველოში. საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვით, კვლევებით,
ადვოკატირებითა და საგანმანათლებლო მიმართულებების გაძლიერებით, ვცდილობთ ხელი
შევუწყოთ საქართველოს ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტეურებში ინტეგრაციას. მიგვაჩნია,
რომ ამ სფეროს რეფორმირება და ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაზრდა ქვეყნის
დამოუკიდებლობის, სახელმწიფო უსაფრთხოების, ეკონომიკური გაძლიერების და დემოკრატიული
განვითარების აუცილებელი პირობაა.
ჩვენ ვეხმარებით ეკონომიკის სამინისტროს ევროპული დირექტივების დანერგვაში, ვიკვლევთ
არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებს, ვმონაწილეობთ სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაში
(მაგ. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება), ენერგეტიკის დაგეგმვის მოდელების
გამართვაში, პოლიტიკის კვლევებში, საჯარო თუ სამოქალაქო სექტორის შესაძლებლობების
გაძლიერებაში და ა.შ. ჩვენი მუდმივი ადვოკატირების საგანია ენერგეტიკაში გამჭვირვალობის,
საბაზრო კონკურენციის, დამოუკიდებელი რეგულირების და საპარლამენტო კონტროლის
გაძლიერება.
გარდა ამისა, ვიკვლევთ რეგიონული ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებს და ვართ
მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამ თემებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის
საქართველოში. ასევე აქტიურად ვმონაწილეობთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ძალისხმევაში
კლიმატის ცვლილების შერბილებისთვის.
ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა განათლება. 2017 წელს, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტთან ერთად დავიწყეთ ახალი
სამაგისტრო პროგრამა «ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და მდგრადი
განვითარება». ეს არის პირველი მცდელობა საქართველოში, მოვამზადოთ ენერგეტიკის პოლიტიკის
სპეციალისტები.

რას ვსაქმიანობთ?

კვლევა და ანალიზი

ცნობიერების ამაღლება

საგანმანათლებლო
საქმიანობა

კონსულტაცია

საჯარო დისკუსიები
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ენერგეტიკული გაერთიანება და
რეფორმები საქართველოს ენერგეტიკაში
2017 წელი საქართველოს ენერგეტიკისთვის მნიშვნელოვანი წელი
იყო. პარლამენტმა
ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების
დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს მიერთების
ოქმის რატიფიკაცია მოახდინა, რითაც საფუძველი ჩაუყარა
რეფორმების დასაწყისს ენერგეტიკის სექტორში.
რეფორმები
გულისხმობს
მთელი
რიგი
ევროპული
დირექტივებისა
და
რეგულაციების
განხორციელებას,
ელექტროენერგიისა და გაზის ბაზრების მოწყობას, განახლებადი
ენერგიის წყაროებისა და ენერგოეფექტურობის განვითარებას,
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების დონის ამაღლებას და ა.შ.
რისთვისაც არაერთი საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება და
ახლებური მიდგომების ჩამოყალიბება იქნება საჭირო.
WEG-ის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა, ხელი შეუწყოს რეფორმების
წარმატებით განხორციელებას ანალიტიკური და კვლევით საქმიანობის წარმოებით,
მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებით და გადაწყვეტილების მიმღებთა შესაძლებლობების
გაძლიერებით. ამ მიზნით, 2017 წელს ვახორციელებდით სემინარების სერიას სადაც მთავრობის,
არასამთავრობო
და დონორი ორგანიზაციების, დამოუკიდებელი ექსპერტების თუ სხვა
დაინტერესებული
მხარეების
მონაწილეობით
განვიხილავდით
რეფორმების
ცალკეულ
მიმართულებებს, არსებულ ბარიერებსა და გამოწვევებს. სულ ჩავატარეთ 9 სემინარი სადაც
ექსპერტებმა წარმოადგინეს კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული კვლევითი ნაშრომები, მათი
განხილვისა და დისკუსიის გზით კი მუშავდებოდა პრობლემის მოგვარების კონკრეტული
რეკომენდაციები,
რომლებიც
წარედგინებოდა
მთავრობას,
პარლამენტსა
თუ
ცალკეულ
სამინისტროებს. ეს თემები ეხებოდა ენერგოეფექტურობის დანერგვას სამშენებლო სექტორში,
ენერგეტიკულ ტარიფებს, განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებას, ენერგეტიკულ
უსაფრთხოებას, შეშის, როგორც სათბობი რესურსის პრობლემას და ა.შ.
ჩვენი თანამშრომლები აქტიურად იყვნენ ჩართული
ენერგეტიკული
გაერთიანების
სამდივნოს
მიერ
ორგანიზებულ შეხვედრებსა თუ სასწავლო ვიზიტებში,
რითაც
ეცნობოდნენ
საუკეთესო
საერთაშორისო
პრაქტიკას და იყენებდნენ მას ადგილობრივი საკითხების
გააზრებაში.
ასოცირების
ხელშეკრულების
და
ენერგეტიკულ
გაერთიანებაში
გაწევრიანების
ოქმით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება
ინფორმაციისა
და
მონაცემების
გამჭვირვალობის
გარეშე
ვერ
განხორციელდება, ამიტომ დიდი დრო დაეთმო ამ
საკითხის
კვლევას
საქართველოს
ენერგეტიკის
სექტორში. კვლევამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი
გამოკვეთა: განსაკუთრებით პრობლემური აღმოჩნდა
სუბსიდიების გამჭვირვალობის საკითხი, ენერგეტიკის
სფეროში
მთლიანი
დაანგარიშებული
სუბსიდიები
შეადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯის დაახლოებით 6%-ს (რაც ძალიან მაღალი ციფრია), ამ
ხარჯვის მიზანშეწონილობა კი სათანადოდ გააზრებული არ არის.
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ასევე, საქართველოში ინვესტორთა წახალისებისათვის მიღებული პრაქტიკაა ჰიდროსადგურების
მშენებლობის
მიზნით
სახელმწიფოსა
და
ინვესტორებს შორის მემორანდუმების გაფორმება.
მემორანდუმების მიხედვით, ჰიდროსადგურების
დეველოპერებს სამინისტროსთან მოლაპარაკების საფუძველზე უდგინდებათ გარანტირებული
შესყიდვის ვადები და შესაბამისი ტარიფი, თუმცა
არ არის მკაფიოდ განმარტებული ტარიფის და
გარანტირებული შესყიდვის ვადების დადგენის
პრინციპები. ასეთი პროცედურა არაკონკურენტული და არაგამჭვირვალეა, რითაც მანიპულირების
საშუალებას
იძლევა
და
მიუხედავად
სახელმწიფოს მიერ აღებული ჭარბი ფინანსური
ვალდებულებებისა,
ვერ
უზრუნველყოფს
კვალიფიციური სტრატეგიული ინვესტორების
მოზიდვას,
აღსანიშნავია
ასევე,
რომ
საქართველოში
ენერგეტიკული
ბაზარი
არ
ემყარება სრული კონკურენციის პრინციპებს,
გამანაწილებელი კომპანიები ამავდროულად
არიან საბითუმო და საცალო მიმწოდებლები და
მომხმარებელს
არჩევანის
გაკეთების
შესაძლებლობა
პრაქტიკულად
არ
აქვს.
განსაკუთრებით პრობლემურია გაზის სექტორი,

სადაც ერთი მონოპოლისტი მომწოდებელი
დომინირებს და ძირითადი ხელშეკრულებები
დახურულია.
პროცესების
სწორად
წარმართვასა
და
რეფორმების წარმატებით განხორციელებაში
გადამწყვეტია ენერგეტიკის მარეგულირებელი
ორგანოს როლი, 2016 წელს WEG-მა საქართველოს
ენერგეტიკისა
და
წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი)
საქმიანობის
მონიტორინგი
და
შეფასება
განახორციელა
შემდეგი
ძირითადი
კომპონენტების
მიხედვით:
მმართველობა,
ანგარიშვალდებულება,
გამჭვირვალობა,
ტარიფების დადგენა, ბაზრის მონიტორინგი და
ლიცენზიების გაცემა.
გამოიკვეთა,
რომ
ფორმალურად
სემეკი
დამოუკიდებელია გადაწყვეტილების მიღებისას
და არ ემორჩილება მთავრობის ან ენერგეტიკის
სამინისტროს მითითებებს. თუმცა, მარეგულირებლის
სრულყოფილი
ფუნქციონირებისათვის
საჭირო უფლებამოსილებების მნიშვნელოვანი
ნაწილი
გადანაწილებულია
ენერგეტიკის
სამინისტროზე (ელექტროენერგიისა და გაზის
ბაზრის წესების დადგენა, გადამცემი ქსელის
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განვითარების 10 წლიანი გეგმების დამტკიცება
და ა.შ.). კანონის მიხედვით, კომისიის წევრი უნდა
იყოს საქართველოს მოქალაქე და ჰქონდეს
შესაბამისი კვალიფიკაცია, თუმცა წესი და
პროცედურა, თუ როგორ ხდება ვაკანსიის
გამოცხადება, რა ეტაპებისგან უნდა შედგებოდეს
შერჩევა, რა კრიტერიუმების საფუძველზე არჩევს
პრეზიდენტი ან რა კრიტერიუმებით აფასებს
მთავრობა
განსაზღვრული
არ
არის.
კანდიდატების
შესაბამისობის
შეფასება
გართულებულია და ჯერ კიდევ გრძელდება
პოლიტიკური და არა პროფესიული ნიშნით
დანიშვნები. გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით კომისიის საქმიანობა წინა
წლებთან შედარებით გაუმჯობესებულია, მეტი
ყურადღება ეთმობა მომხმარებელთა უფლებების
დაცვას.
ტარიფების
დადგენის
მეთოდოლოგია
განახლებული და გაუმჯობესებულია, კომისია
გადავიდა 3 წლიან სატარიფო რეგულირებაზე,
რაც პროგნოზირებადების კუთხით წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კვლევის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების
გამოსწორებისთვის მიზანშეწონილია, მარეგულირებელს გააჩნდეს ევროკავშირის კანონმდებ-

ლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებები.
რეკომენდებულია არსებული საკანონმდებლო
ბაზის ცვლილება იმდაგვარად, რომ ენერგეტიკის
სამინისტროსგან სემეკს გადაეცეს ელექტროენერგიისა და გაზის ბაზრების წესის და გადამცემი
ქსელის განვითარების 10 წლიანი გეგმების
დამტკიცების უფლებამოსილებები.
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განისაზღვროს
კომისიის წევრის შერჩევის კრიტერიუმები და ის
შეირჩეს ღია კონკურსის წესით.
WEG მომავალ წელსაც განაგრძობს რეფორმების
პროცესის
მონიტორინგს
და
კვლევით
საქმიანობას. 2018 წელი არის რამდენიმე
საკვანძო დირექტივის განხორციელების წელი,
რომელმაც უნდა განსაზღვროს ელექტროენერგიისა და გაზის ბაზრების სტრუქტურა, აამაღლოს
ენერგოეფექტურობა საქართველოში. ამიტომ,
მნიშვნელოვანია, რომ პროცესები მიმდინარეობდეს ღიად და გამჭვირვალედ, საზოგადოების
ინტერესების გათვალისწინებით და სრულად იყოს
გამოყენებული
სექტორის
გაუმჯობესების
შესაძლებლობები.
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ენერგეტიკული უსაფრთხოება
WEG 2017 წელსაც განაგრძობდა მუშაობას ენერგეტიკული უსაფრთოხების მიმართულებით.
ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ენერგეტიკის უმთავრესი ამოცანაა, ამ ამოცანის
წარმატებით გადასაწყვეტად კი აუცილებელია, რომ რეალური ენერგეტიკული პოლიტიკა
ეყრდნობოდეს მრავალმხრივ გამოყენებით კვლევებს.
პირველადი ენერგია
ნედლი ნავთობი

უსაფრთხოების რეიტინგი
(N/A)

ნავთობპროდუქტები
ბენზინი
საშუალო დისტილატები
სხვა ნავთობპროდუქტები

D
D
D

ბუნებრივი გაზი

E

ნახშირი

B

ბიომასა და ნარჩენები

C

ჰიდროენერგია

A

2017 წელს, საქართველოში პირველად,
შევაფასეთ ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების დონე საერთაშორისო ენერგეტიკული
სააგენტოს (IEA) მეთოდოლოგიის - MOSES
(Model of Short Term Energy Security)
გამოყენებით და დავადგინეთ რეიტინგი 2015
წლის მონაცემების გამოყენებით.
რეიტინგი
ცალკეული
ენერგიის
მიხედვით ასე გამოიყურება:
A - უსაფრთხოების მაღალი დონე,
E - უსაფრთხოების დაბალი დონე)

წყაროს

კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ ქვეყანაში არსებული ნავთობპროდუქტების რეზერვები და
შესაბამისად მოწოდების შეწყვეტისადმი მედეგობა დაბალია (D),
ხოლო ყველაზე მაღალი საფრთხის შემცველია ბუნებრივი გაზით მომარაგება (E).
ასევე გამოჩნდა, რომ გადაჭარბებული არამდგრადი გამოყენების გამო, ბიომასა (შეშა) არ არის
სტაბილური ენერგომომარაგების წყარო (C), ხოლო ჰიდროენერგია შედარებით საიმედოა (A).
არსებული პრობლემების მოგვარება დამოკიდებულია
შემუშავებაზე და სტრატეგიულ დაგეგმვაზე.

სწორი

ენერგეტიკული

პოლიტიკის

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ყურადღებას ვამახვილებდით წლის განმავლობაში,
იყო აფხაზეთში ენგურჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტორენერგიის მზარდი, უკონტროლო და
გადაუხდელი მოხმარება, რომელიც ბოლო ათი წლის განმავლობაში ზაფხულში 77%-ით გაიზარდა,
(სავარაუდოდ ტურისტული დატვირთვის გამო), ხოლო ზამთარში - 48%-ით.
ზამთარში აფხაზეთი ენგურჰესის გამომუშავებაზე მეტს მოიხმარს, რის გამოც საქართველოს
ენერგოსისტემას თბოსადგურების და იმპორტირებული ძვირი ელექტროენერგიის შეძენა უწევს. მათ
შორის ამ ენერგიის მომხმარებლები არიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე განლაგებული რუსული
სამხედრო ბაზებიც. გარდა ფინანსური ზარალისა, აფხაზეთის მზარდი მოხმარება მნიშვნელოვან
ტექნიკურ სირთულეებს აჩენს, რაც დაკავშირებულია ენგურის წყალსაცავის არარეჟიმულ
გამოყენებასთან და მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობასთან.
მზარდი მოხმარების გამო, პრობლემები ექმნება როგორც ქვეყნის ბიუჯეტს, ისე აფხაზეთის და
დანარჩენი
საქართველოს
მოსახლეობის
ენერგოუზრუნველყოფას.
პრობლემის
მასშტაბი
ყოველწლიურად იზრდება და მდგომარეობა სულ უფრო ჩიხში შედის, რის გამოც მნიშვნელოვანი
ხდება საერთო ძალისხმევის მიმართვა მისი მოგვარებისკენ.
ეს ძალისხმევა შეიძლება გამოიხატოს ქსელის, აღრიცხვიანობის და გადახდის სისტემის
მოწესრიგებასა და ოპტიმალური ტარიფის დაწესებაში, ენერგოეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის
ღონისძიებების წარმართვაში, აფხაზეთში ბუნებრივი აირის შეყვანაში და ა.შ. თუმცა ამ
შესაძლებლობების განხორციელებას შესაბამისი ხედვა და პოლიტიკური ნების სიმწიფე ესაჭიროება
ყველა ჩართული მხარისგან.
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ენერგეტიკული დაგეგმვა

მა

გეგ

WEG აგრძელებს მუშაობას ენერგეტიკული დაგეგმვის
მიმართულებით, რათა მხარი დაუჭიროს ენერგეტიკის
სექტორის პოლიტიკის შემქმნელებს, მიიღონ ინფორმირებუ ლი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები.
2017
წელს,
პროექტის
„ელექტროობის
წარმოების
მოდელირება“
ფარგლებში
WEG-მა
შეისწავლა
ელექტროენერგეტიკული სექტორის დაგეგმვის არსებული
მოდელები და ჩაატარა სიღრმისეული ინტერვიუები ამ სფეროს
მნიშვნელოვან
დაინტერესებულ
მხარეებთან,
მათ
ენერგეტიკული დაგეგმვის საჭიროებებზე ყველაზე მორგებული
მოდელის შესარჩევად.

შერჩეული მოდელები: PLEXOS, MARKAL TIMES და WASP IV
ინტენსიური კონსულტაციების საშუალებით უფრო ღრმად იქნა
შესწავლილი საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს (IEA) და
საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს (IAEA) სათაო ოფისებში. WASP IV-ის მოდელი,
რომელიც IAEA-მ შეიმუშავა და განავითარა, მიჩნეულ იქნა ყველაზე მოსახერხებელ ანალიტიკურ
საშუალებად პოლიტიკის ქართველი შემქმნელებისთვის. 2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის
თებერვლის ჩათვლით WEG აქტიურად ატარებს ტრენინგებს WASP IV-ის გამოყენებასთან
დაკავშრებით.
ტრენინგი მოიცავს როგორც თეორიულ პრეზენტაციებს, ასევე პრაქტიკულ სესიებს მონაწილეთა
ანალიტიკური შესაძლებლობების გასაზრდელად. ტრენინგებს ესწრებიან ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის და საქართველოს
ენერგეტიკის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები. ტრენინგების საბოლოო შედეგები
გამოვლინდება 2018 წლის პირველ მეოთხედში.
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კლიმატის ცვლილება და მდგრადი
განვითარება

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება
WEG-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულნი ეროვნულ
თუ საერთაშორისო ძალისხმევაში კლიმატის
ცვლილების შერბილების მიმართულებით.
2017 წელს საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსები დაცვის სამინისტროსთვის
მოვამზადეთ
სახელმძღვანელო
დოკუმენტი,
როგორ უზრუნველყონ მოქალაქეთა ჩართულობა
კლიმატის სამოქმედო გეგმის (CAP) შემუშავების
პროცესში.
სახელმწიფოს განსაკუთრებული ვალდებულება,
უზრუნველყოს
მოქალაქეთა
ჩართულობა
გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავებასა და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
კუთხით,
აღიარებულია ორჰუსის კონვენციით, რომლის
რატიფიკაცია ქვეყანამ 2000 წელს მოახდინა.
კლიმატის სამოქმედო გეგმამ უნდა განსაზღვროს
ცალკეული ღონისძიებები, რომელსაც განახორ ციელებს
ქვეყანა
კლიმატის
ცვლილების
შერბილებისათვის და ადაპტაციისთვის. ამ
ღონისძიებების წარმატება კი დიდწილად დამო კიდებულია სწორედ საზოგადოების ჩართულობაზე დოკუმენტის შემუშავების პროცესში.
საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ არსებობს
რაიმე კონკრეტული მეთოდი ან ინსტრუქცია, თუ
როგორ უნდა ჩაერთონ მოქალაქეები პოლიტიკის
შემუშავებაში, ამიტომ, ხშირად, ჩართულობა
შემოიფარგლება უკვე შემუშავებული დოკუმენტების
საჯარო
განხილვებით,
რაც,
ხშირ
შემთხვევაში, რეალური შედეგის მომტანი არ
არის.

მნიშვნელოვანია
მოქალაქეებს
თავიდანვე
ჰქონდეთ
ინფორმაცია
კონკრეტული
ღონისძიებების საჭიროების შესახებ და მიეცეთ
საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება, რადგან
ეს ზრდის როგორც ღონისძიებების წარმატებით
განხორციელების ალბათობას, ასევე მოქალაქე თა მონაწილეობას სახელმწიფო მართვაში.
გარდა ცალკეული დოკუმენტების შემუშავებისა,
2017
წელს
WEG-ის
წარმომადგენელი
მონაწილეობდა ბელარუსის, ლიტვის, სლოვაკე თის და შვედეთის მიერ კიოტოს პროტოკოლის
ფარგლებში მომზადებული ანგარიშების შემოწმებაში, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება
კლიმატის
ცვლილების
სერტიფიცირებული
ექსპერტების მიერ.
2017 წლის მიწურულს ასევე დავიწყეთ მუშაობა
საქართველოს მეორე ორწლიურ განახლებული
ანგარიშზე UNFCCC-სადმი, რომლის ფარგლებ შიც განვახორციელებთ სხვადასხვა სექტორში
სათბური გაზების ემისიის შერბილების უკვე
განხორციელებული თუ დაგეგმილი ღონისძიებების შეფასებას.
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ჩვენი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები
2017 წელი WEG-სთვის ღონისძიებების მხრივაც დატვირთული წელი იყო. წლის დასაწყისში
ვუმასპინძლეთ კონფერენციას “ენერგეტიკული რეფორმების ხელშეწყობა საქართველოშიენერგეტიკული
გაერთიანების
მოთხოვნების
შესაბამისად”, რომლის მიზანი იყო საქართველოს
„ენერგეტიკულ გაერთიანებაში“ წევრობის ფორმატით
გათვალისწინებული დირექტივების მიმოხილვა და მათი
განხორციელებისათვის ენერგეტიკული სექტორის მზაობის
შეფასება.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ როგორც ენერგეტიკული
გაერთიანების წარმომადგენლები, ასევე ენერგეტიკის
მინისტრისა
და
საგარეო
საქმეთა
მინისტრის
მოადგილეები, ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის
თავმჯდომარე, დონორი ორგანიზაციების, სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლები
და
სხვა
დამოუკიდებელი ექსპერტები. შეხვედრაზე WEG-მა
დეტალურად წარმოადგინა საქართველოს მიერ
განსახორციელებელი დირექტივები და რეგულაციები,
მათი შესრულების ვადები და სირთულეები. ძირითადი
ყურადღება გამახვილდა ორ მთავარ დირექტივაზე
ელექტროენერგიისა და გაზის ბაზრების შესახებ და
ძირითად გამოწვევად დასახელდა რეგულირებადი და
კონკურენტული საქმიანობების გაყოფა.
წლის ბოლოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით
მოვაწყვეთ კიდევ ერთი კონფერენცია ენერგეტიკული
გაერთიანების სამდივნოსთან ერთად, სადაც შევაჯამეთ
წლის განმავლობაში მიღწეული პროგრესი. აღინიშნა,
რომ გასააქტიურებელია მუშაობა ახალ კანონზე ენერგეტიკის შესახებ და გამოიყო ცალკეული
მიმართულებით განხორციელებული მიღწევები, ასევე ხაზი გაესვა კოორდინირებული მუშაობის
მნიშვნელობას და რეფორმების განხორციელებაში სისტემური მიდგომის და პროექტების მართვის
პროფესიული
მეთოდების
გამოყენების
საჭიროებას.
სხვა
მნიშვნელოვან
ღონისძიებებს
შორის
აღსანიშნავია
ენერგეტიკის
საერთაშორისო
სააგენტოს პროგრამის EU4Energy ფარგლებში
განხორციელებული აქტივობები. EU4Energy არის
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი,
რომლის მიზანია დაეხმაროს ქვეყნებს ფაქტებზე
დაფუძნებული
ენერგეტიკული
პოლიტიკის
შემუშავებაში.
WEG
არის
ამ
პროგრამის
წარმომადგენელი საქართველოში. 2017 წელს
ჩვენი დახმარებით მოეწყო ტრენინგის კვირეული
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით 11 ქვეყნის 150 წარმომადგენლისათვის. ასევე, წლის
განმავლობაში აქტიურად ვიყავით ჩართულები EU4Energy-ის ფორუმებსა თუ სამუშაო შეხვედრებში.

9

ჰორიზონტი
ჰორიზონტი 2020
2020
ევროკავშირის უმსხვილესი კვლევითი და ინოვაციური პროგრამის, ჰორიზონტი 2020-ის ეროვნულ
საკონტაქტო პირად უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგიის მიმართულებით კვლავ WEG-ის
წამყვანი ანალიტიკოსი, ნატალია შათირიშვილი რჩება. ეროვნული საკონტაქტო პირის მოვალეობაა
პრაქტიკული ინფორმაციის მიწოდებითა და სხვადასხვა მიმართულებით მხარდაჭერის გზით
უზრუნველყოს ქართული კვლევითი ორგანიზაციების ჩართულობა ჰორიზონტი 2020-ში.

2020

2017 წლის თებერვალში WEG-მა ჩაატარა საინფორმაციო დღე მიმდინარე და სამომავლო
კონკურსებზე, მონაწილეობის წესებსა და სხვა პრაქტიკულ საკითხებზე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ
კვლევითი ორგანიზაციების, აკადემიის, არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები.
გასული წლის მანძილზე WEG აქტიურად თანამშრომლობდა შოთა რუსთაველის ეროვნულ
სამეცნიერო ფონდთან და ჩართული იყო აქტივობებში, რომლებიც ჰორიზონტი 2020-ში
საქართველოს მონაწილეობის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ოქტომბრის ბოლოს ევროკომისიამ
წარმოადგინა ახალი სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის. ახალი თემატური სფეროების
განსახილველად შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა, WEG-ის
დახმარებით გამართა საინფორმაციო დღე, რომელსაც დაინტერესებულ მხარეთა მრავალი
წარმომადგენელი დაესწრო. მოგვიანებით, C-Energy 2020 პროექტთან ერთად WEG-მა ორგანიზება
გაუწია ინტენსიურ ორდღიან ტრენინგს მკვლევართა და მეწარმეთათვის.

განათლება
საქართველოში პირველად, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და WEG-ის მიერ შეიქმნა
ორმოდულიანი სამაგისტრო პროგრამა «ენერგეტიკისა და მინერალური რესურსების მართვა და
მდგრადი განვითარება». სამაგისტრო პროგრამა კურსდამთევრებულებს ანიჭებს „ენერგეტიკის
მენეჯმენტის მაგისტრის“ ან „სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტის მაგისტრის“ ხარისხს.
პროგრამა შეიქმნა დარგში მომუშავე საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნის
საფუძველზე. პროგრამის ფარგლებში, ლექციებს კითხულობენ დარგის წამყვანი სპეციალისტები,
რომლებიც პარალელურად აქტიურად მუშაობენ კერძო, სამთავრობო და არასამთავრობო
სექტორებში. პროგრამაში გათვალისწინებულია პრაქტიკული საქმიანობის კომპონენტი, სადაც
სტუდენტები ერთი სემესტრის განმავლობაში დასაქმების პერსპექტივით გაივლიან სტაჟირებას კერძო,
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
პროგრამით გათვალისწინებული სავალდებულო და არჩევითი საგნები სტუდენტებს მისცემს
ენერგეტიკის ან მინერალური რესურსების მენეჯმენტის დარგში ახალი თაობისათვის ლიდერებისა და
მენეჯერებისათვის აუცილებელ ტექნიკურ თუ სამეცნიერო ცოდნას და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს.
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WEG მედიაში

2017 წელს WEG-ის მიერ წინ წამოწეულ თემებსა თუ
მიმდინარე მოვლენებზე ორგანიზაციის პოზიციას
მედიის მხრიდან მნიშვნელოვანი გამოხმაურება
მოჰყვა.
წლის განმავლობაში გაიზარდა იმ მედია საშუალე ბების
რიცხვი,
რომლებიც
ენერგეტიკასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე WEG-ის შეფასებებით
ინტერესდებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ, ორგანიზაციის მიერ გამართული 2017 წლის ღონისძიებები
აქტიურად შუქდებოდა სხვადასხვა ტრადიციული თუ
არატრადიციული მედია საშუალებების მიერ.
ჟურნალისტების
განსაკუთრებულ
ყურადღებას
გასულ
წელს
იმსახურებდა
WEG-ის
მიერ
წარმოდგენილი კვლევები და პუბლიკაციები შემდეგ
თემებზე: სუბსიდიები, ენერგეტიკული რეფორმები,
ენერგოეფექტურობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება
და გამჭვირვალობის ხარისხი აღნიშნულ სექტორში.
2017 წელს განხორციელებული ცვლილებების
კვალდაკვალ,
ორგანიზაციამ
მედიასთან
არაერთხელ დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ტარიფების ზრდასთან დაკავშირებითაც.
ასევე, WEG-ის დირექტორმა და ანალიტიკოსებმა
მედიის
საშუალებით
არაერთხელ
ისაუბრეს
ენგურჰესის მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე, აფხაზეთის მხრიდან გაზრდილ მოხმარებასა და
თანამდევ საფრთხეებზე.
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დონორები
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პარტნიორები
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CRRC საქართველო
CENN
ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო
შპს ECO
მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ცენტრი
GFSIS
VTT
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania
New strategy center (რუმინეთი)
PMC Research
PMCG
Centre for Economic and Social Development (CESD) (აზერბაიჯანი)
AECOM
Energy Institute Hrvoje Požar (ხორვატია)
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