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1. შესავალი 

უსაფრთხო ენერგო მიწოდება მნიშვნელოვანია კერძო და საჯარო ყოფაცხოვრების მრავალი 

ასპექტისთვის. ენერგია აუცილებელი საწარმოო ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში. ის 

მნიშვნელოვანია გათბობისთვის, განათებისთვის, საჭმლის მომზადებისთვის, 

გადაადგილებისთვის და სხვა მრავალი ძირეული მოთხოვნილებისათვის. ასე რომ, მცირე 

შეფერხებასაც კი დიდი პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯების გამოწვევა შეუძლია 

ადამიანებისათვის, ინდუსტრიისათვის და მთლიანად ქვეყნისთვის. შესაბამისად, მიწოდების 

უსაფრთხოება არის ენერგო პოლიტიკის ერთი მნიშვნელოვანი ობიექტი. 

ენერგო უსაფრთხოება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოსთვის. ისეთ 

გეოგრაფიულად მგრძნობიარე რეგიონში, როგორშიც ქვეყანა მდებარეობს, ენერგიის უცხოეთიდან 

მოწოდებას ვერ დაეყრდნობი. საქართველოსკენ მომავალი რუსული გაზსადენისა და 

ელექტროსადენის ამოუხსნელი აფეთქება 2006 წლის იანვარში ამ რისკის შესანიშნავი მაგალითია1. 

და ეს მხოლოდ მიწოდების ერჯერადი შეწყვეტის ეკონომიკურ ხარჯებს როდი უკავშირდება, 

არამედ საფრთხეების მუდმივი განცდის პოლიტიკურ ხარჯებსაც მოიცავს. მაშასადამე, 

ინდივიდუალური მომწოდებლებისგან მიწოდების შეწყვეტის რისკის შემცირება არის არსებითი, 

რათა შენარჩუნდეს პოლიტიკური სივრცე მანევრისათვის, რაც ასე მნიშვნელოვანია რეგიონიში 

პოლიტიკური სიტუაციის პოტენციურ განვითარების გათვალისწინებით. 

 

2. ზოგადი სურათი 

 თავდაპირველად უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველო მთლიანობაში საწვავის საკმაოდ 

მოქნილ ნაზავს ინარჩუნებს. საერთო ენერგო მოხმარება შედარებით დაბალია (790 კტნე2  ერთ 

სულზე, შედარებისთვის ბულგარეთი - 2615 კტნე) და ენერგიის დაახლოებით 35% იწარმოება 

ადგილობრივად (ძირითადად ჰიდროენერგია და ბიომასა). 

 დიაგრამა 1: საქართველოს ენერგო ბალანსი 2012 წელს 

წყარო: USAID (2014) 

                                           
1 http://www.nytimes.com/2006/01/23/international/europe/23georgia.html 
2 კილოტონა ნავთობის ეკვივალენტი. 
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დიაგრამა 2: ენერგო მიწოდება და მოხმარება 2012 წელს  

წყარო: USAID (2014) 

ნავთობსა და ქვანახშირზე წვდომა არ არის მთავარი საზრუნავი შავი ზღვის პორტებში არსებული 

საიმპორტო ინფრასტრუქტურის გამო. რაც შეეხება ელექტროენერგიას, საქართველო წმინდა 

ექსპორტიორია. მეზობელ ქვეყნებთად მნიშვნელოვენი კავშირების გამო ქვეყანას შეუძლია 

აანაზღაუროს შიდა წარმოების ჩავარდნა3. ქვეყნის ენერგეტიკაში იმპორტირებული გაზის დიდ 

წილს (43% 2013 წელს) ერთგვარად აბალანსებს აზერბაიჯანიდან საკმაოდ სტაბილური მიწოდება4. 

ასევე, რადგან საქართველოში გადის გაზის მთავარი საექსპორტო გზა, აზერბაიჯანი ვერ შეუწყვეტს 

მას მიწოდებას უახლოეს მომავალში, მით უფრო რომ ქვეყნის სატრანზიტო როლი იზრედბა. 

აზერბაიჯანიდან მიწოდების შეწყვეტის ნაკლებად მოსალოდნელი სცენარის შემთხვევაშიც 

                                           
3  მაგალითად, საქართველომ მოახერხა ელექტროსისტემის მართვა ენგურჰესის რეაბილიტაციის დროს, 

რომელიც ქვეყნის უდიდესი  ჰიდროელექტროსადგურია და ელექტროსისტემას 30-40%  ენერგიას აწვდის. 
Deutsche Wirtschaftsvereinigung (2014). 
4 აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის კორპორაციასთან (SOCAR) გაზის საბითომო მიწოდებაზე 2010 წელს 

დადებული 10 წლიანი კონტრაქტი 2020 წლამდე სტრატეგიულად აზღვევს ქვეყანაში გაზის საკმაო ნაწილის 

მოწოდებას. 

ნავთობი 
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3% 

შინამეურნეობა 
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ტრანსპორტი 

27% 

სხვა 

11% 
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რუსეთი (რომელიც საქართველოს გავლით აწვდის გაზს სომხეთს) და შესაძლოა თურქეთიც 

ტექნიკურად შესაძლებელია, საქართველოსთვის გაზის მომწოდებლები გახდნენ. აქედან 

გამომდინარე,  ჩვენ ვასკვნით, რომ, საერთო ჯამში, საქართველოს აქვს ენერგო მიწოდების საკმაოდ 

მოქნილი სიტუაცია. 

ზოგადად, მიწოდების უსაფრთხოება არ არის კარგად განსაზღვრული კონცეფცია. გარკვეული 

ქვეყნიდან, რომელიმე საწვავის იმპორტის წილი მთლიან მოხმარებაში მხოლოდ პირველადი 

მიახლოებითი მნიშვნელობაა. რადგან საწვავის სახეობებისა და მომწოდებლების უმრავლესობა 

ნაწილობრივ ჩანაცვლებადია, იმპორტის არსებულმა  წილმა შეიძლება მეტად პესიმისტური 

სურათი დაგვიხატოს. მეორე მხრივ, აბსტრაგციამ მნიშვნელოვანი დეტალებიდან, როგორიცაა 

სეზონური სტრუქტურა, შეიძლება ქვეყნის უსაფრთხო ენერგო მიწოდების მეტად ოპტიმისტური 

სურათი მოგვცეს. 

ასე რომ, ენერგო უსაფრთხოებაში ეშმაკი დეტალებში იმალება. მომდევნო სამ ნაწილში ჩვენ 

განვსაზღვრავთ და განვიხილავთ სამ შესაძლო საზრუნავს: ბუნებრივი აირის წილის მოსალოდნელ 

სწრაფ ზრდას  საწვავის ნაკრებში (თავი 3), გაზის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაუცველობასა 

(თავი 4) და ევროპულ რეგულაციებთან შესაბამისობას (თავი 5). 

 

3. ბუნებრივი აირის მოხმარების ზრდასთან დაკავშირებული გამოწვევები. 

ბუნებრივი გაზის, როგორც ენერგო მატარებლის, ხელსაყრელი თვისებები (სისუფთავე, 

მრავალმხრივი გამოყენება,  ხელმისაწვდომობა), ენერგო მოხმარების ზრდის ტენდენცია და 

აზერბაიჯანიდან ხელსაყრელი მოწოდების არსებობა განაპირობებს საქართველოს მეტად 

დამოკიდებულებას ბუნებრივ აირზე მომავალში. 2030 წლისათვის მოსალოდნელია მოთხოვნის 2-

ჯერ და მეტად ზრდა. დამატებითი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ადვილად შეიძლება 

აზერბაიჯანიდან იმპორტის ზრდით, რამეთუ სამხრეთ კავკასიის გაზსადენს შეუძლია გაატაროს 

8.8 მლრდ. კუბურ მეტრამდე (მლრდ. მ3) აირი წელიწადში და დაგეგმილია მისი გაფართოება 25 

მლრდ მ3-ამდე (და მოგვიანებით შესაძლოა 60 მლრდ მ3-ამდე). 

ცხრილი 1: ბალანსი მილიონ კუბურ მეტრებში (მლნ. მ3) 

 დღეს 2020 პოტენციური 

მოხმარება 2,200 2,900  
    

შიდა წარმოება 0 0 0 
    

მთლიანი იმპორტი 2,200 2,900  

- AZE 2,200 2,900 20,000 

- ARM (IRN) 0 0 2,5005 

- RU 0 0 8,5006 

                                           
5 გაზსადენზე დამოკიდებული. ამჟამად, სომხეთის ირანიდან აუთვისებელი იმპორტი. 
6  ჩრდილოეთ კავკასია – ტრანს კავკასიური გაზსადენი: სრული დატვირთვით ატარებს 12 მლნ.მ3/დღ.  გაზსადენი 

გრძელდება ერევნამდე (სომხეთი). მეორე გაზსადენი: ვლადიკავკაზი – თბილისი გაზსადენი (ერევნისკენ): 12 

მლნ.მ3/დღ. 
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- TUR 0 0 პოტენციური უკუ დინება 
    

მარაგი 0 0 300-700 

წყარო: საკუთარი შეფასება USAID-ისა (2014) და სხვა წყაროებზე დაყრდნობით. 

ამ ყველაფერს  შესამჩნევი გავლენა ექნება საქართვოლოსთვის გაზის მომწოდებელთა 

მრავალფეროვნებაზე, მარშრუტებსა და საწვავის სახეობებზე. სხვა თანაბარ პირობებში, ეს 

გაზრდის იმპორტზე დამოკიდებულებას 65%-იდან 77%-ამდე. აზერბაიჯანიდან იმპორტი 

ენერგიის მთლიან იმპორტში გაიზრდება 43%-იდან 62%-ამდე. ასე რომ, უფრო მეტად გაძნელდება 

ალტერნატიული მომწოდებლების კუთხით საკმაო მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, რათა 

აღმოიფხვრას შეფერხება ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომწოდებლისგან. 

ცხრილი 2: გაზის მოხმარების პროგნოზი (კტნე) 

 
2014 2015 2020 2025 2030 

ბუნებრივი 

აირი 
1,806 1,896 2,420 3,089 3,942 

წყარო: USAID 

მეორე საკითხია გაზზე დამოკიდებულების უთანასწორო განაწილება წლის განმავლობაში. 

ზაფხულის განმავლობაში ჰიდრო ენერგიას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ენერგო ნაზავში, მაშინ 

როცა გაზი თითქმის არ მოიხმარება ამ პერიოდში. მეორე მხრივ, გათბობის სეზონზე, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა ზოგი ჰიდრორეზერვუარი გაყინულია, გაზი ძირითად საწვავად 

გვევლინება. გათბობის ოთხ თვიან პერიოდში გაზზე მომუშავე ელექტრო სადგურები 

საქართველოში ბუნებრივი აირის თითქმის ნახევარს მოიხმარენ. 

დიაგრამა 3: ელექტროენერგიის ბალანსი მიწოდების წყაროების მიხედვით (სექ. 2013-აგვ. 2014) 

წყარო: ESCO 
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ასე რომ, ამ პერიოდში აზერბაიჯანიდან  გაზის მუდმივი მიწოდების შეწყვეტა, რომელის ლიმიტია 

12.5 მლნ. მ3/დ, ძნელი ასანაზღაურებელი იქნება. ღარიბი ინფრასტუქტურის პერსპექტივიდან, 

არსებულმა 1200 მმ და 700 მმ გაზსადენებმა რუსეთიდან შეიძლება სომხეთსა და საქართველოს 

მოაწოდონ აირი მოთხოვნის პიკის დროს, რადგან მათ შეუძლიათ გამოატარონ 50 მლნ. მ3/დ აირი7. 

მაგრამ რა ფასად მიაწვდის აირს რუსეთი საქართველოს და აქვს თუ არა მას საკმაო ოდენობის გაზი 

მოთხოვნისთანავე მოსაწოდებლად, ღია შეკითხვად რჩება. 

მაშასადამე, საქართველომ მეტად უნდა გამოიძიოს დივერსიფიკაციის შესაძლებლობები. არსებობს 

რამოდენიმე ალტერნატივა და აქედან გამომდინარე, კომბინაცია (იხ. ცხრილი 2). მოკლევადიანი 

გაზის მიწოდების რისკი შესაძლებელია შერბილდეს, მაგალითად, გაზის სტრატეგიული 

მარაგებით, მოთხოვნის შემცირების შესაძლებლობით, ალტერნატიული საწვავით თერმული 

ელექტრო სადგურებისთვისა და ასევე, ცენტრალიზებული გათბობის სისტემებით. გაზრდილი 

მოთხოვნის საპასუხოდ, გრძელვადიანი პერიოდის გაზის მიწოდების შეფერხება შეიძლება 

აღმოიფხვრას შესაბამისი ალტერნატიული მარშრუტებით (მაგ. რუსეთი და ირანი). უფრო მეტიც, 

ენერგო მოხმარების ეფექტურობის ზრდამ (მაგ. უკეთესი თერმოიზოლაცია) შეიძლება შეასუსტოს 

ბუნებრივ აირზე მოთხოვნა. 

 

4. გაზის მიწოდების კრიტიკული ინფრასტრუქტურა 

მიწოდების უსაფრთხოება მხოლოდ ძირითადი მომწოდებლებისგან მომდინარე პოლიტიკურ თუ 

კომერციულ რისკებს როდი აერთიანებს, არამედ ძირითადი ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ 

ჩავარდნებსაც მოიცავს. მაგალითად 2006 წლის იანვარში Rough სასაწყობო მოწყობილობებზე 

გაჩენილმა ხანძარმა გაერთიანებული სამეფო თითქმის ოთხი თვით ჩამოაშორა გაზის მარაგის 80 

პროცენტზე წვდომას. 

საქართველოს გაზი ამ მომენტისთვის სამი მილსადენით მიეწოდება: ორი აზერბაიჯანიდან 

შემოდის (შაჰ-დენიზის გაზსადენის ჩათვლით) და მესამე რუსეთ-სომხეთს აკავშირებს. 

აზერბაიჯანიდან მომავალი მილსადენი მართალია ორ განსხვავებულ ადგილას შემოდის 

საქართველოში, თუმცა დაახლოებით სამას კილომეტრს გამოივლის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, 

როგორც ერთი მილსადენი. ასე რომ, ერთმა შემთხვევამ, შეიძლება, საქართველოს მთლიან 

მიწოდებაზე იქონიოს გავლენა. და მართლაც, 2008 წლის 12 აგვისტოს გაზსადენის ოპერატორმა BP-

მ დახურა იგი უსაფრთხოების მიზნით სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო და გაზის 

მიწოდება აღდგა 2008 წლის 14 აგვისტოს. 

                                           
7 იხილეთ ცხრილი 1.7 USAID (2006, გვ.51), რომელიც ამბობს, რომ ჩრდილო-სამხრეთ კავკასიის გაზსადენს აქვს 45.8 

მლნ. მ3/დ სიმძლავრე და ვლადიკავკაზ-თბილისის გაზსადენს აქვს 8.2 მლნ. მ3/დ.   
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დიაგრამა 4: აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების სისტემის მარშრუტი 

წყარო: EIA 

 

მაშასადამე, მოწოდების ერთ მარშრუტზე დამოკიდებულება საქართველოს ენერგო სისტემას 

დაბალალბათურ მაგრამ დიდი შედეგების მქონე რისკის ქვეშ აყენებს. საშუალოვადიან პერიოდში, 

განსაკუთრებით გაზზე მოთხოვნის მოსალოდნელი ზრდის მოცემულობით, ეს მოითხოვს 

ღირებულ ალტერნატივას, როგორიცაა საწვავის გადართვის სიმძლავრე, გაზის მარაგი, უკუ დინება 

თურქეთიდან ან ოპციონ კონტრაქტი სომხეთთან ან რუსეთთან.  
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ცხრილი 2: ქმედებები გაზის მიწოდების რისკის შესარბილებლად 

მოკლევადიანი შეფერხება გრძელვადიანი შეფერხება 

დამატებითი მოწოდების მარშრუტები 

- ინფრასტრუქტურა 

- მიწოდების კონტრაქტები8
 

- ოპციონ კონტრაქტები9
 

დამატებითი მოწოდების მარშრუტები 

- ინფრასტრუქტურა 

- მიწოდების კონტრაქტები 

- ოპციონ კონტრაქტები 

გაზის მოხმარების ზრდის შერბილება 

- ენერგოეფექტურობა 

- ალტერნატიული წყაროები 

გაზის მოხმარების ზრდის შერბილება  

- ენერგოეფექტურობა 

- ალტერნატიული წყაროები 

მოხმარების შემცირების გზები საგანგებო სიტუაციაში  

საწვავის შეცვლის შესაძლებლობა ელექტროსადგურზე 

(და გათბობისათვის) 
 

გაზის მარაგი  

შენიშვნა: მთავარი არჩევანი გამუქებულია 

წყარო: საკუთარი შეფასება  

 

5. „ენერგო გაერთიანების“ ვალდებულებები გაზის მიწოდების უსაფრთხოებაზე 

საქართველო გეგმავს გახდეს „ენერგო გაერთიანების“ სრული წევრი. გაერთიანების წევრები უნდა 

ემორჩილებოდნენ ენერგო უსაფრთხოებაზე ევროკავშირის წესების უმრავლესობას. კონკრეტულად 

კი სამ იურიდიულ აქტს, რომელიც საფუძვლად უდევს სამართლებრივ სტრუქტურას: 

დირექტივა 2005/89/EC შეეხება ქმედებებს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისათვის  

და ინვესტიციებს ინფრასტრუქტურაში. 

• ეს დირექტივა, სხვა საკითხებთან ერთად მოითხოვს საგანგებო სიტუაციებიში საჭირო 

ქმედებების განსაზღვრას (მაგ. მომხმარებელთა გამოყოფა, რომლებსაც უნდა 

ავარიდოთ დენის გათიშვა) 

დირექტივა 2004/67/EC შეეხება ქმედებებს ბუნებრივი აირის უსაფრთხოებისათვის. 

ვალდებულებების მთავარი ელემენტებია10: 

• ბუნებრივი აირის ბაზრის მოთამაშეების როლებისა და პასუხისმგებლობების 

განსაზღვრა; 

• მიწოდების უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების განსაზღვრა (ნაწილობრივ 

ეროვნული დონე - გაზის მიწოდების ფართომაშტაბური შეწყვეტა, უკიდურესად 

დაბალი ტემპერატურა, ოც წელიწადში ერთი მოთხოვნის პიკი); 

•  დაცული მომხმარებლების განსაზღვრა; 

                                           
8 წინასწარ ex-ante დაგეგმილი მოწოდების კონტრაქტი, რომელიც ჩვეულებრივ აგებულია აიღე-ან-გადაიხადე (take-or-

pay) პრინციპზე კონკურენტული ფასით. 
9 კონტრაქტი, რომელიც საშუალებას გაძლევს მიიღო გარკვეული ოდენობის გაზი გარკვეულ სიტუაციაში,  ჩვეულებრივ 

ხასიათდება წინასწარი გადასახადითა და რეალურად მიღებული ოდენობისთვის. 
10 იხილეთ Energy Institute Hrvoje Požar (2014). 
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• ანგარიშგება (რეპორტინგის ვალდებულებისათვის დამატებით დირექტივა 2003/55/EC); 

• განახლებული ქმედებები  ეროვნული დონის საგანგებო სიტუაციებში; 

• გაზის მიწოდების უსაფრთხოების ინსტრუმენტების ჩამონათვალი; 

• საზოგადოებრივი მექანიზმი ისეთი შეწყვეტის შემთხვევაში, რომელიც სცდება 

ეროვნულ დონეს; 

• ბუნებრივი აირის კოორდინირების ჯგუფის დაარსება. 

დირექტივა 2009/119/EC  ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების მარაგები. 

• ნედლი ნავთობისა და/ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური მარაგის შენარჩუნება 

არაუგვიანეს 2023 წლის 1 იანვრისა. 

• ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების წმინდა იმპორტი 90 დღე ან 61 დღე 

მოხმარება, რომელიც მეტია, გარდა ნავთისა;  

• წინა წელზე დაყრდნობით (მხოლოდ იანვარი-მარტისთვის ორი წლის წინ); 

• მარაგები ენერგო კავშირის გარეთ (მაგ. აზერბაიჯანში) არ ითვლება; 

• დაშვებულია სხვადასხვა რეჟიმი: სამთავრობო მარაგები, მარაგების მფლობელი 

ორგანიზაციები, ინდუსტრიის მარაგები (და ნაზავიც, შესაბამისად); 

• ანგარიშგების ვალდებულება; 

• საქართველოში ნავთობის მოხმარების შედარებით დაბალი დონის გათვალისწინებით 

(2012: 14,000 ბარელი დღეში11), 90 დღიანი სავალდებულო მარაგის ღირებულება არის 

100-200 მლნ შუალედში. 

უახლოეს მომავალში, ენერგო გაერთიანება განიხილავს ჩართოს თუ არა თავის სამართლებრივ 

სტრუქტურაში (და თუ კი, როგორ) მთავარი ელემენტები EU რეგულაცია 994/2010-ისა, რომელიც 

შეეხება ქმედებებს გაზის მიწოდების უსაფრთხოებისათვის 12 . მაგრამ გადაწყვეტილება EU 

994/2010-ის სავალდებულო დანერგვის შესახებ 2014 წელს ნაკლებად არის მოსალოდნელი. 

გარდა ევროკავშირიდან მიღებული დანამატისა, ენერგო გაერთიანების ხელშეკრულება მოიცავს 

სამ განსხვავებულ ქმედებას ენერგო გაერთიანებაში ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების შესახებ: 

1. მიწოდების უსაფრთხოების ანგარიში (Security of Supply Statements (SoSS)) (მუხლები 29-

30) წარმოადგენს კონტრაქტორი მხარეების ვალდებულებას მიიღონ მიწოდების 

უსაფრთხოების ანგარიში (SoSS) ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ერთი წლის 

შემდეგ. SoSS-ს უნდა მიეწოდოს და განახლდეს ყოველ ორ წელიწადში. მოლდოვასა და 

უკრაინისთვის ბოლო ვადებია 2011 წლის 1 მაისი და 2012 წლის 1 თებერვალი 

შესაბამისად. ამ ანგარიშის დეტალურობა დიდად მერყეობს და ზოგიერთ მხარეს არ 

მიუწოდებია იგი რამოდენიმე წლის მანძილზე (ალბანეთი 2009 წლიდან). ზოგი მხარე 

წარმოადგენს 29 გვერდს (ალბანეთი 2009) ხოლო სხვები 75 გვერდს (მოლდოვა 2013 

წელს). 

                                           
11 ENI (2013) მსოფლიო ნავთობისა და გაზის მიმოხილვა 2013. 
12 შედეგად, ენერგო კავშირის მდივანს მოეთხოვა რეგულაციის მისაღები შეთავაზების მონახაზი წარმოედგინა შემდგომი 

განხილვისთვის.  
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2. დამცავი ქმედებები (მუხლები 36 – 39) არეგულირებს კონტრაქტორი მხარის 

შესაძლებლობას მოულოდნელი კრიზისის დროს განახორციელოს დროებითი საჭირო 

დამცავი ქმედებები, რომლებმაც შეიძლება ყველაზე ნაკლებად დააზარალონ ბაზრის 

ფუნქციონირება. ის, ასევე, მოიცავს ვალდებულებას კონტრაქტორი მხარეებისგან, რომ 

შეატყობინონ ენერგო გაერთიანების მდივანს ამ ქმედებების შესახებ. 

3. ორმხრივი თანადგომა შეფერხების დროს (მუხლები 44-46) ითვალისწინებს, რომ 

ენერგო გაერთიანების მინისტრთა საბჭოს სხდომა გაიმართება, თუკი მოთხოვნა იქნება 

შეფერხებით დაზარალებული მხარის მხრიდან. მინისტრა საბჭომ შეიძლება მიიღოს 

საჭირო ქმედებები შეფერხების საპასუხოდ. 

ასე რომ, ენერგო კავშირის დადგენილებებს რომ დაემორჩილოს, საქართველომ უნდა მოამზადოს 

რამოდენიმე დოკუმენტი. მაგრამ, სპეციფიური ინვესტიციის ან ენერგეტიკის კანონმდებლობაში 

საბაზისო ცვლილებების სამართლებრივი მოთხოვნა არაა (მესამე პაკეტი არის მეტად „ჩამძიებელი“ 

ამ მხრივ). თუმცა, საგანგებო სიტუაციების მართვის დადგენილების შესაბამისი გატარება 

არამარტო იურიდიული ვალდებულებაა, არამედ საქართველოს ინტერესებშიც შედის. 
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