მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე

სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრის
ძირითადი მიგნებები და დასკვნები
შეხვედრა N2 - ონლაინ ფორმატი
10 თებერვალი 2021
მარკო მატეინი
ენერგოსისტემებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება

ენერგეტიკის დეპარტამენტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)

1. მთავრობა/სამრეწველო სექტორის
ენერგოეფექტურობის საკითხების სამუშაო
ჯგუფის შესახებ

2. სამუშაო ჯგუფის N1 შეხვედრის ძირითადი
დასკვნები

მთავრობა/სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხების სამუშაო ჯგუფის შესახებ

მიზნები
1.

მთავრობასა და სამრეწველო სექტორს შორის კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობის ორგანიზება და განმტკიცება
ენერგოეფექტურობისა და ენერგეტიკის საკითხებზე (და აგრეთვე
სხვა საკითხებზეც, როგორიცაა კლიმატი, გარემო და ა.შ.)
ორიენტირებული, მაქსიმალურად ეფექტური პოლიტიკის
შემუშავების მიზნით

2.

მრეწველობის, როგორც საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური,
ეკოლოგიური და სოციალური განვითარების მთავარი
მამოძრავებელი ძალის შესაძლებლობების მხარდაჭერა და
ოპტიმიზირება

3.

თანამშრომლობის ახლებური პროცესის საფუძველზე,
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც
მაქსიმალურად ეფექტური იქნება როგორც მთავრობისთვის, ასევე
სამრეწველო სექტორისთვისაც

რატომ იწყება საქმიანობა ენერგოეფექტურობის შესახებ ნებაყოფლობითი შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა მრეწველობაში (2020 წლის კანონი ენერგოეფექტურობის
შესახებ)
მუხლი 21. ენერგოეფექტურობის წამახალისებელი დამატებითი ღონისძიებები მრეწველობაში
1. მრეწველობაში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით, სამინისტრო უფლებამოსილია
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით დადოს საწარმოებთან ხელშეკრულება
ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე. შესაძლებელია, ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე
ხელშეკრულების დადებისას გათვალისწინებულ იქნეს ენერგომომსახურების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.
2. სამინისტრო ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე ხელშეკრულების დადებამდე აფასებს
ენერგოდაზოგვის სამიზნე მაჩვენებლებს, რომლებიც საწარმოს მიერ არის შემოთავაზებული.
საჭიროების შემთხვევაში, თუ სამინისტრო შემოთავაზებულ სამიზნე მაჩვენებლებს საკმარისად
რთულად არ მიიჩნევს, მას უფლება აქვს, დააწესოს სავალდებულო სამიზნე მაჩვენებლები,
რომლებიც საწარმოს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისათვის არის განკუთვნილი.
3. ნებაყოფლობითი შეთანხმების მხარე − საწარმო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
უფლებამოსილია, მიიღოს მთავრობის, მათ შორის, სამინისტროს, დახმარება ენერგოაუდიტისა და
ენერგომენეჯმენტის სისტემის დანერგვისა და ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად
განკუთვნილი ინდივიდუალური ღონისძიების განხორციელების მიზნით.

4. სამინისტრო უფლებამოსილია, შეიმუშაოს ნებაყოფლობითი შეთანხმების მომზადების
საფუძვლები და ზოგადი დებულებები.
4

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის (G-I) სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
საკითხებზე

დაპროექტების ფაზის სავარაუდო პროცესი

შეხვედრა N1
 G-I სამუშაო ჯგუფი
 ენერგოეფექტურობის შესახებ
კანონის მოთხოვნები და
შესაძლებლობები
საწარმოებთან მიმართებაში
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების გაცნობა
 ენერგოეფექტურობის
საუკეთესო პრაქტიკა
 განხილვა

 სამრეწველო სექტორსა და
მთავრობასთან შემდგომი
ურთიერთქმედების
რესურსები
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები

შეხვედრა N2

შეხვედრა N3

 ენერგოდაზოგვის მიზნების
დასახვა

 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
წინასწარი პროექტის
წარდგენა

 კომპანიების
მასტიმულირებელი
ფაქტორები
ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემებში

 განხილვა

 მაგალითები და საუკეთესო
პრაქტიკა

ენერგოეფექტურობის
თაობაზე
ნებაყოფლობითი
შეთანხმების სქემის
პროექტი

 განხილვა
 შემდგომი
ურთიერთქმედების საწყისი
რესურსები
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები

 ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
სქემის პროექტის საბოლოო
ვარიანტის შემუშავების რესურსები
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2. პირველი სამუშაო შეხვედრის ძირითადი
მიგნებები
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ

http://www.economy.ge/?page=economy&s=128&lang=en

Back to Content

შეხვედრის სტრუქტურა
დილის სესია


განკუთვნილია ენერგოეფექტურობის სფეროს პოლიტიკის დირექტიული ორგანოებისა და
მსხვილი კომპანიების იმ მაღალი რანგის ხელმძღვანელებისათვის, რომლებიც
ენერგოეფექტურობაზე არიან პასუხისმგებელნი



მსხვილი კომპანიების ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება



ენერგოეფექტურობის თაობაზე ნებაყოფლობითი შეთანხმებების ძირითადი პრინციპებისა და
ელემენტების გაცნობა და განხილვა

შუადღის სესია


ენერგოეფექტურობის კარგი პრაქტიკისა და საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების
გაცნობა და განხილვა

7
18

მონაწილე

2

სამთავრობო
ორგანოებიდან

9

ენერგოეფექტურობის
მხარდამჭერი
ორგანიზაციებიდან

კომპანიებიდან
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ძირითადი მიგნებები - 1


მთავრობა/სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხების სამუშაო ჯგუფის
ფუნქციონირება სამთავრობო ორგანოების მხრიდან ძლიერი მხარდაჭერით დაიწყო



სამრეწველო საწარმოების უმეტესობისათვის ეს ახალი ტიპის პროცესია, თუმცა იგი
წარმოშობს საკმაო ინტერესს და მრავალ შეკითხვას, რომლებიც ელექტროენერგიის ბაზრის
ბოლოდროინდელ ან/და სამომავლო მდგომარეობასა და ენერგოეფექტურობის
კანონმდებლობასთან არის დაკავშირებული



სამინისტროები და საწარმოები დადებითად აფასებენ მთავრობის და სამრეწველო
სექტორის სამუშაო ჯგუფის შესაძლებლობას, უზრუნველყოს დახმარება
ენერგოეფექტურობის სფეროს ფარგლებს გარეთ



ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ნებაყოფლობითი შეთანხმებების განხილვა
მხოლოდ მსხვილი კომპანიებით (მაგალითად, კატეგორია 1-ით) არ უნდა შემოიფარგლოს
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ძირითადი მიგნებები - 2
შეკითხვა - რა მოლოდინები გაგაჩნიათ ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან და სტიმულირების

სქემებთან დაკავშირებით?

ენერგოეფექტურობის სფეროში ჩარევის რომელ მიმართულებებს მიანიჭებენ კომპანიები პრიორიტეტს?
1 - ტექნოლოგიების
გაუმჯობესება/
დამატება

2 - ტექნოლოგიების
ჩანაცვლება,
მოდერნიზაცია

3 - მართვა,
ოპტიმიზაცია

4 – სხვა
დანარჩენი,
მაგ. ეკოლოგია და
ა.შ.

პრიორიტეტი N1

4

1

1

2

პრიორიტეტი N2

3

2

1

2

5

2

პრიორიტეტი N4
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ძირითადი მიგნებები - 3
შეკითხვა - რა მოლოდინები გაგაჩნიათ ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან და სტიმულირების

სქემებთან დაკავშირებით?

რა სახის მხარდაჭერით უნდა უზრუნველყოს მთავრობამ კომპანიები



მიზანშეწონილობის კვლევები



ენერგოეფექტური შესყიდვები



სამომავლო ტრენინგი და
ექსპერტთა კონსულტაციები
ელექტროენერგიის ბაზრის
თაობაზე

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 3 –ფინანსური
მასტიმულირებელი
ფაქტორები

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 2 –
საბიუჯეტო ზომები

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 1 –
ტექნიკური დახმარება


სპეციალური დაბეგვრის
გამოყენება თვითგენერირების
ხელშეწყობის მიზნით



ელექტროენერგიაში
გადახდილი თანხის
ოპტიმიზაცია



სამომავლო ტრენინგი და
ექსპერტთა კონსულტაციები
ელექტროენერგიის ბაზრის
თაობაზე



დაბალი საპროცენტო განაკვეთები



კრედიტის ვადების გაზრდა



საგრანტო დახმარება ტექნიკური
დახმარების ან კაპიტალური
ინვესტიციების სფეროებში



მწვანე კლიმატის ფონდი და
დაფინანსების სხვა
მრავალმხრივი/ორმხრივი წყაროები



შეღავათიანი და/ან საგრანტო
ფინანსირება ადგილზე გენერირების
ხელშეწყობის მიზნით
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მთავრობის და სამრეწველო სექტორის (G-I) სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების საკითხებზე
დაპროექტების ფაზის სავარაუდო პროცესი

შეხვედრა N1

შეხვედრა N2

 G-I სამუშაო ჯგუფი

 ენერგოდაზოგვის მიზნების
დასახვა

 ენერგოეფექტურობის
შესახებ კანონის მოთხოვნები
და შესაძლებლობები
საწარმოებთან მიმართებაში

 კომპანიების
მასტიმულირებელი
ფაქტორები
ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემებში

 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების გაცნობა

 სამრეწველო სექტორსა და
მთავრობასთან შემდგომი
ურთიერთქმედების
რესურსები

ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
სქემის წინასწარი პროექტის
წარდგენა
განხილვა



ენერგოეფექტურო
ბის თაობაზე
ნებაყოფლობითი
შეთანხმების
სქემის პროექტი

ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
სქემის პროექტის საბოლოო
ვარიანტის შემუშავების რესურსები

 მაგალითები და საუკეთესო
პრაქტიკა

 ენერგოეფექტურობის
საუკეთესო პრაქტიკა
 განხილვა

შეხვედრა N3

 განხილვა
მთავრობის და სამრეწველო
სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე

Survey
კვლევა

 შემდგომი ურთიერთქმედების
საწყისი რესურსები
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები

 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები
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გმადლობთ ყურადღებისთვის!

