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შეიძლება თუ არა ელექტროენერგიის დაბალი 
ფასები იყოს საქართველოს შედარებითი 

უპირატესობა? 

- დასკვნების შეჯამება - 
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ენერგო-ინტენიური პროდუქტების მიმდინარე და პოტენციური 
შედარებითი უპირატესობა 

-> საქართველოს შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული პოტენციალი, სპეციალიზდეს 

ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების ექსპორტში 
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Source: GET Georgia 
შენიშვნა: RCA არის გამოვლენილი შედარებითი უპირატესობა ამ პროდუქტების ექსპორტში. ღირებულება, რომელიც 

ერთზე მეტია, ნიშნავს, რომ ქვეყანას აქვს ამ პროდუქტების ექსპორტის უფრო მაღალი წილი, ვიდრე სხვა ქვეყნებს. 
ღირებულების ფაქტორი ნიშნავს, როგორც წესი, ღარიბი ქვეყანა ეწევა ამ პროდუქტის ექსპორტს თუ მდიდარი. 
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არასაცხოვრებელი ელექტროენერგიის ტარიფები 
(გადასახადების ჩათვლით) 2012 წელს 

-> პოტენციური შედარებითი უპირატესობა ენერგო-ინტენსიურ ექსპორტში, 
ელექტროენერიის დაბალი ფასების გამო საქართველოში (და რეგიონში) 
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წყარო: ERRA 
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გამომუშავება, მოხმარება და ექსპორტი 2015-2025  

 ამჟამად, არავითარი ჭარბი მოცულობა (წმინდა ექსპორტი~0) 

 მნიშვნელოვანი ჰიდრო-პოტენციალი (3900 MW) განვითარდება 
2025 წლამდე 
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წყარო: TYNDP 
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შერჩეული ჰიდროელექტრო პროექტების მოცულობა და 
ხარჯები 

  
წლიური 

გამომუშავება 
(GWh/y) 

მშენებლობის 
ხარჯი (მლნ აშშ 

დოლარი) 

ელექტროენერგიის 
ხარჯი 10%-იანი 
საპროცენტო 

განაკვეთით ($ct/kWh) 

დარიალის ჰესი 510 123 2.4 
შუახევის ჰესი 452 417 9.2 
შუახევის ჰესი, სხვა წყარო 483 356 7.4 
ფარავნის ჰესი 409 160 3.9 
ნენსკრას ჰესი 1194 450 3.7 
ნენსკრას ჰესი, სხვა წყარო 1194 1000 8.4 
კორომხეთის ჰესი 464 305 6.6 
ჯამი 3066 1828 6.0 
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 გათვალისწინებული პროექტები ჯერ კიდევ შედარებით დაბალ-
ხარჯიანია: 6 $ct/kWh 
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დილემა 

 3900 მვ ჰიდრო/წყალი ეღირება 9 მლრდ აშშ დოლარი (მშპ-ის 

~50%, 2014) 

 საჭიროებს უცხოელ ინვესტორებს 

 საჭიროებს პროგნოზირებად და მაღალ ფულად გზავნილებს 

-> პროექტები ძირითადად განკუთვნილია საექსპორტო 

ბაზრებისთვის  

-> არ არის დარჩენილი ქართული ენერგო-ინტენსიური 

ინდუსტრიის განვითარებისთვის საჭირო იაფი ელექტროენერგია 
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რეკომენდაციები 

სტაბილური სამართლებრივი გარემო ჰიდროელექტროენერგიის 
ინტენსიური ინდუსტრიის ინვესტორებისთვის 

-> ევროკავშირის ბაზრის წესებთან მიახლოება 

-> რეგიონული ინტეგრაცია 
 

შიდა ჰიდროელექტრორესურსების სარგებლის მიღება 

-> ჰიდროელექტროსადგურების ტენდერებზე კონკურენციის 
გაზრდა 

ელექტროენერგიის ინტენსიური ინდუსტრიის მოზიდვა 

-> ნათლად ახსნილი, სტაბილური და საღი წესები თვით-
მწარმოებლებისთვის 

-> ინვესტორებისთვის სამართლებრივი რისკების შემცირებისთვის 
საჭირო სქემების ძიება 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 
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