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სარჩევი
1. რატომ მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო
ჯგუფი ენერგოეფექტურობის საკითხებზე?
2. რას გააკეთებს სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის
საკითხებზე?
3. რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით (VA) ენერგოეფექტურობასთან
დაკავშირებით?
4. ნებაყოფლობითი შეთანხმებები ენერგოეფექტურობასთან
დაკავშირებით - გათვალისწინებული დაპროექტების
ეტაპის პროცესი
5. საბოლოო მიზნები
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რატომ მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო
ჯგუფი ენერგოეფექტურობის საკითხებზე
1.

პოლიტიკური, საკანონმდებლო და საბაზრო ჩარჩოების მნიშვნელოვანი ტრანსფორმირება
საქართველოს ენერგო სექტორისა და ელექტროენერგიის საბოლოო მომხმარებლებისთვის.
ტრანსფორმირებას დასრულებამდე ჯერ კიდევ ბევრი უკლია და იგი ახდენს გავლენას
საქართველოში არსებული სამეწარმეო საქმიანობის, მათ შორის სამრეწველო სექტორის ოპერაციებსა
და სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე.

2.

ენერგოეფექტურობის საკითხი მთავრობის პოლიტიკური დღის წესრიგის სათავეში მოექცა და
ძალიან მალე ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს ახალი კანონი დაასრულებს მის
საკანონმდებლო გზას. თუმცა დამტკიცების შემდეგ მალევე დაიწყება ახალი ეტაპი: კანონის
იმპლემენტაციის ეტაპი მეორეხარისხოვანი კანონმდებლობისა და პროგრამების განვითარების გზით.

3.

ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს ახალი კანონის არაერთი მუხლი მოახდენს გავლენას
სამეწარმეო საქმიანობასა და საწარმოებზე, განსაკუთრებით მსხვილ სუბიექტებზე.

4.

კანონი მოახდენს დადებით გავლენას სამეწარმეო საქმიანობაზე ენერგო დანაზოგების
თვალსაზრისით, თუმცა ასევე გაწეული იქნება ხარჯიც. ყველა ღონისძიებას თან არ ახლავს
ერთნაირი ხარჯი და სარგებელი საწარმოების, მთავრობისა და საქართველოს ბიუჯეტის მიმართ.

5.

სამრეწველო ენერგოეფექტურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით არსებულმა საერთაშორისო
გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ მთავრობისა და სამრეწველო სექტორის თანამშრომლობა
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩართული მხარეებისთვის ყველაზე ეკონომიური ღონისძიებებისა და
პროგრამების განსაზღვრის მიზნით.
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რას გააკეთებს სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის
საკითხებზე?
1. სამუშაო ჯგუფი (WG) იმუშავებს პერიოდული შეხვედრების მეშვეობით ხელმძღვანელ
სამთავრობო მოხელეებსა და სამრეწველო სექტორის წარმომადგენლებს შორის.
2. ოპერაციებისა და სამუშაოების სისრულეში მოყვანას ხელს შეუწყობენ და დაეხმარებიან
სამდივნო და ტექნიკური ექსპერტები დისკუსიის / სამუშაოს თემ(ებ)ის შესაბამისად.
3. სამუშაოსთვის შერჩეულ კონკრეტულ თემასთან (თემებთან) დაკავშირებით
შეიმუშავებენ დროში შეზღუდულ სამუშაო პროგრამებს მკაფიოდ განსაზღვრული
სამოქმედო არეალით, მიზნობრივი შედეგებითა და მიზნებით, რაც შესაძლებელია
ენერგოეფექტურობის ფარგლებსაც კის გასცდეს.
4. სამუშაო ჯგუფი შეუდგება საქმიანობას ენერგოეფექტურობის იმპლემენტაციის მიზნით
მთავრობასა და მსხვილ საწარმოებს შორის ნებაყოფლობითი შეთანხმებების (VA) სქემის
განვითარებაზე მუშაობის გზით.
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რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში
(ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი)

მუხლი 19. ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის სისტემები
სამრეწველო სექტორში
მუხლი 21. დამატებითი პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში
ენერგოეფექტურობის წასახალისებლად

5

სარჩევში დაბრუნება

რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში (ენერგოეფექტურობის შესახებ
კანონპროექტი)

მუხლი 19. ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის სისტემები სამრეწველო სექტორში
1. საწარმოთა ენერგო აუდიტი წარმოადგენს ერთჯერადი ხასიათის ღონისძიებას და/ან ისეთ
ღონისძიებას, რომელიც სრულდება ენერგიის მართვის სერტიფიცირებული სისტემის
ფარგლებში და/ან გარემოსდაცვითი მართვის ფორმალური, სერტიფიცირებული სისტემის
(ენერგიის ძირითადი ნაწილით) იმპლემენტაციით, რომლის მიზანია კონკრეტული
შესაძლებლობების განსაზღვრა ენერგიის ხარჯის შემცირების მიზნით და
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ზომების თაობაზე რეკომენდაციების გაწევა.
2. პირველი კატეგორიის საწარმოებს მოეთხოვებათ ენერგო აუდიტების პროგრამის
იმპლემენტაცია თავიანთ საკუთრებაში ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ, შემდეგის
მეშვეობით:
(ა) ინდივიდუალური ობიექტების აუდიტთა სერია იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც
წარმოადგენენ ენერგიის მსხვილ, საბოლოო მომხმარებლებს;
(ბ) წარმომადგენლობითი შერჩევა საკუთრების მიხედვით - იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრება
წარმოდგენილია ბევრი, მცირე ზომის ობიექტით, რომლებიც ასრულებენ ანალოგიურ
ოპერაციებს;
(გ) ზემოაღნიშნულის კომბინაცია, შესაძლებლობის შემთხვევაში.
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რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში (ენერგოეფექტურობის შესახებ
კანონპროექტი)

მუხლი 19. ენერგო აუდიტები და ენერგიის მართვის სისტემები სამრეწველო სექტორში
2. პირველი კატეგორიის საწარმოებს მოეთხოვებათ ენერგო აუდიტების პროგრამის
იმპლემენტაცია თავიანთ საკუთრებაში ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ, შემდეგის
მეშვეობით:
(ა) ინდივიდუალური ობიექტების აუდიტთა სერია იმ ობიექტებისთვის, რომლებიც
წარმოადგენენ ენერგიის მსხვილ, საბოლოო მომხმარებლებს;
(ბ) წარმომადგენლობითი შერჩევა საკუთრების მიხედვით - იმ შემთხვევაში, თუ საკუთრება
წარმოდგენილია ბევრი, მცირე ზომის ობიექტით, რომლებიც ასრულებენ ანალოგიურ
ოპერაციებს;
(გ) ზემოაღნიშნულის კომბინაცია, შესაძლებლობის შემთხვევაში.

რა შემთხვევაშიც, პირველი კატეგორიის საწარმოები განისაზღვრება, როგორც

An enterprise whose indicators satisfy at least 2 out of 3 criteria at the end of the
annual accounting period:
a) Total value of assets exceeds 50 million Laris
b) Income exceeds 100 million Laris
c) Average number of employees is more than 250 in accounting period
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რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა სამრეწველო
სექტორში (ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი)
მუხლი 21. დამატებითი პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში
ენერგოეფექტურობის წასახალისებლად
1. სამრეწველო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიღწევის მიზნით,
მთავრობა უფლებამოსილია, უზრუნველყოს საწარმოებისთვის ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების გაფორმების შესაძლებლობა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ
სახელმწიფოსთან. ნებაყოფლობითი შეთანხმება შესაძლებელია ითვალისწინებდეს
ენერგიის უზრუნველყოფის მომსახურების გაუმჯობესებას.
2. ნებაყოფლობითი შეთანხმების გაფორმებამდე სამინისტრო შეაფასებს საწარმოს მიერ
შემოთავაზებული ენერგიის დაზოგვის სამიზნეების მოცულობას. თუ საჭიროდ
ჩათვლის და თუ შემოთავაზებული სამიზნეები საკმარისად რთული არ იქნება,
სამინისტროს შეუძლია შეიმუშაოს სავალდებულო სამიზნეები ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესების მიზნების მისაღწევად.
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რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში (ენერგოეფექტურობის
შესახებ კანონპროექტი)

მუხლი 21. დამატებითი პოლიტიკა სამრეწველო სექტორში ენერგოეფექტურობის
წასახალისებლად
1. სამრეწველო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიღწევის მიზნით, მთავრობა
უფლებამოსილია, უზრუნველყოს საწარმოებისთვის ნებაყოფლობითი შეთანხმებების გაფორმების
შესაძლებლობა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ სახელმწიფოსთან. ნებაყოფლობითი შეთანხმება
შესაძლებელია ითვალისწინებდეს ენერგიის უზრუნველყოფის მომსახურების გაუმჯობესებას.
2. ნებაყოფლობითი შეთანხმების გაფორმებამდე სამინისტრო შეაფასებს საწარმოს მიერ
შემოთავაზებული ენერგიის დაზოგვის სამიზნეების მოცულობას. თუ საჭიროდ ჩათვლის და თუ
შემოთავაზებული სამიზნეები საკმარისად რთული არ იქნება, სამინისტროს შეუძლია შეიმუშაოს
სავალდებულო სამიზნეები ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნების მისაღწევად.
3. საწარმოს, რომელიც მონაწილეობს ნებაყოფლობით შეთანხმებაში, საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლებამოსილია მიიღოს სახელმწიფო დახმარება, სამინისტროს
მხარდაჭერის ჩათვლით, ენერგო აუდიტის, ენერგეტიკის მართვის სისტემის და ინდივიდუალური
ზომების მისაღებად, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.
4. სამინისტრო უფლებამოსილია, შეიმუშაოს წესები ნებაყოფლობითი შეთანხმებისა და ზოგადი
დებულებების საფუძვლის განსაზღვრის მიზნით.
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რატომ უნდა დავიწყოთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებებით?
პროექტისგან მხარდაჭერის ხელმისაწვდომობა
სახელწოდება: სათბურის გაზების ემისიების შემცირება საქართველოში სამრეწველო სექტორის
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების გზით.
მიზანი: სათბურის გაზების ემისიების შემცირება და საქართველოს სამრეწველო სექტორის
პროდუქტიულობის გაზრდა გაუმჯობესებული ენერგოეფექტურობისა და უფრო მძლავრი მომსახურების
ბაზრის დანერგვის გზით.
დონორი: ავსტრიის მდგრადი განვითარების და ტურიზმის
ფედერალური სამინისტრო.
შემსრულებელი სააგენტო: გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)
აღმასრულებელი პარტნიორები: ავსტრიის ენერგეტიკის სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,
საქართველოს სამრეწველო სექტორები, ქართველი კონსულტანტები და სხვა.
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სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის შესახებ ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
საკითხებზე
გათვალისწინებული დაპროექტების ეტაპის პროცესი
პირველი შეხვედრა
2020 წლის 19
თებერვალი
EE სამრეწველო
სექტორში/ მსხვილ
კომპანიებში – ახალი
სამართლებრივი
მოთხოვნები &
საქართველოს BAT
დილის სესია
მინისტრების
მოადგილეები და
ტოპ მენეჯმენტი

კომპანიების
გადაწყვეტილება
საპილოტე EE VA
სქემის დაპროექტების
პროცესში
მონაწილეობასთან
დაკავშირებით

შუადღის სესია
ტექნიკური საკითხების
სიღრმისეული განხილვა
და დისკუსიები

თებ. 2020

მე-2 შეხვედრა
2020 წლის 7 აპრილი

მე-3 შეხვედრა
2020 წლის 3* ივნისი

EE VA სამრეწველო
სექტორთან / მსხვილ
კომპანიებთან –
ფინანსური
წახალისებები & EE BAT

EE VA სამრეწველო
სექტორთან / მსხვილ
კომპანიებთან –
დისკუსია VA პროექტის
მომზადებასა და
იმპლემენტაციაზე

დილის სესია
მინისტრის
მოადგილეები და
ტოპ მენეჯმენტი

VA პროექტის
მომზადება
მონაწილეობრი
ვი მიდგომით

შუადღის სესია
ტექნიკური საკითხების
სიღრმისეული განხილვა
და დისკუსიები

მარტი

აპრ.

დილის სესია
მინისტრის
მოადგილეები და
ტოპ მენეჯმენტი

შედეგი
EE-ს შესახებ
ნებაყოფლობითი
შეთანხმების
სქემის შემუშავება

საპილოტე EE
ნებაყოფლობითი
შეთანხმების
სქემის
იმპლემენტაცია

შუადღის სესია
ტექნიკური საკითხების
სიღრმისეული განხილვა
და დისკუსიები

მაისი

ივნისი

ივლისი
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სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის შესახებ ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების საკითხებზე
საბოლოო მიზნები
1. მთავრობასა და სამრეწველო სექტორს შორის
კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გაძლიერება
და გამყარება ენერგოეფექტურობასა და
ენერგიასთან დაკავშირებულ საკითხებში (და
შესაძლებელია სხვა საკითხებშიც, როგორიცაა
კლიმატი, გარემო და ა.შ.) ყველაზე ეფექტური
პოლიტიკის შემუშავების მიზნით.
2. სამრეწველო სექტორის შესაძლებლობების
მხარდაჭერა და გამოყენება, როგორც საქართველოს
მდგრადი ეკონომიკური, ეკოლოგიური და
სოციალური განვითარების მთავარი
მამოძრავებელი საშუალება.
3. ენერგოეფექტურობის შესახებ ყველაზე ეფექტური
(სამრეწველო სექტორისა და მთავრობისთვის)
ნებაყოფლობითი შეთანხმების სქემის შემუშავება
ახალი თანამშრომლობის პროცესის მეშვეობით.
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მადლობა!
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შემდეგი სლაიდი წარმოდგენილია
თარგმანის მიზნით
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პროექტი ერთი შეხედვით
სახელწოდება: სათბურის გაზების ემისიების შემცირება საქართველოში სამრეწველო
სექტორის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების გზით.
მიზანი: სათბურის გაზების ემისიების შემცირება და საქართველოს სამრეწველო სექტორის
პროდუქტიულობის გაზრდა გაუმჯობესებული ენერგოეფექტურობისა და უფრო მძლავრი
მომსახურების ბაზრის დანერგვის გზით.
now
დონორი: ავსტრიის მდგრადი განვითარების
და ტურიზმის ფედერალური სამინისტრო.

შემსრულებელი სააგენტო: გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)
აღმასრულებელი პარტნიორები: ავსტრიის ენერგეტიკის სააგენტო, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სამრეწველო სექტორები, ქართველი
კონსულტანტები და სხვა.
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