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German Economic Team Georgia 

საქართველოს პოტენციალი ენერგო-ინტენსიური 
პროდუქციის წარმოებაში 

 ჩვენი პროგნოზით, საქართველოს აქვს ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების 
წარმოებაში სპეციალიზების პოტენციალი (PP/01/2015). 

 პოტენციალი მოიცავს შემდეგ ხუთ პროდუქტს: 

– ალუმინი: დაუმუშავებელი, წნელები, ფოლგა 

– თუთია: დაუმუშავებელი  

– სასუქის ნარევები 

 ალუმინისა და თუთიის წარმოებას სჭირდება ბევრი ელექტროენერგია, 
სასუქების წარმოებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას გაზი ან 
ელექტროენერგია 

 ჩვენ ვაგრძელებთ ორ ეტაპად: 

1. საქართველოსა და მსოფლიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობის 
ანალიზი 

2. საქართველოს კონკურენტული პოტენციალი აღნიშნული პროდუქტების 
წარმოებაში 

 მიზანი: პროგნოზირებული პოტენციალის დამაჯერებლობის შემოწმება 
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1. საქართველოსა და მსოფლიო ბაზარზე არსებული 
მდგომარეობა 
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შერჩეული ხუთი ენერგო-ინტენსიური პროდუქტის მსოფლიო ბაზარი 

• მსოფლიო ბაზრის მოცულობა არის დაახლოებით 100 მილიარდი აშშ დოლარი 

• ალუმინის 3 პროდუქტზე მოდის მთლიანი მოცულობის თითქმის 50% 

• ამჟამად ძირითადი მიმწოდებლები არიან ჩინეთი, ავსტრალია, კანადა, აშშ, გერმანია, ნორვეგია 

• დიდი სასაქონლო ბაზარი. წარმატებული შესვლა დამოკიდებულია კონკურენტულ ფასებზე  

• საქართველოს აქვს წვდომა დიდ და ახლომდებარე ევროპული იმპორტის ბაზარზე 

• ამჟამად ალუმინის ფასი დაბალია მსოფლიო ბაზარზე, მაგრამ მოსალოდნელია ზრდა 
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ევროპა 36% 

აზია 22% 

ჩრ. ამერიკა 

14% 

დანარჩენი 

მსოფლიო 

10% 

დსთ 9% 

სამხ. ამერიკა 

5% 

აფრიკა 4% 

წყარო: UN Comtrade 

ექსპორტიორები, 2012-2014 

 

ვროპა 37% 

აზია 32% 

ჩრ. ამერიკა 

16% 

სამხ. ამერიკა 

6% 

აფრიკა 4% 

დანარჩენი 

მსოფლიო 3% 

დსთ 2% 

წყარო: UN Comtrade 

იმპორტიორები, 2012-2014 
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• ამჟამად არ არსებობს ამ პროდუქტების რეალური წარმოება. ამჟამად დაუმუშავებელი ალუმინის 
ექსპორტი რეექსპორტირდება სომხეთიდან 

• თუმცა ნიტროგენული სასუქების (ასევე ენერგო-ინტენსიური) მნიშვნელოვანი წარმოება და ექსპორტი 
(~100 აშშ დოლარი m/a) 

• ნიტროგენული სასუქები ძირითადად იყიდება თურქეთსა და აშშ-ში (დაახ. 60%) 
• სომხეთთან ვაჭრობის პოტენციალი: ალუმინის ფოლგის ქარხანა, მაგრამ არა ალუმინის წარმოება 
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საქართველო: ხუთი ენერგო-ინტენსიური პროდუქტის არსებული ექსპორტი 

თურქეთი 

47% 

იაპონია 20% 

ირანი 11% 

შვეიცარია 

4% 

სომხეთი 4% 

ტაილანდი 

3% 

სხვა 11% 

ქართული ექსპორტის დანიშნულების 

ადგილი, 2014 

წყარო: UN Comtrade 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ქართული ექსპორტი, 2005-2014 

დაუმუშავებელი ალუმინი ალუმინის ფილები ალუმინის ფოლგა 

ალუმინის ოქსიდი სასუქი ნარევები 

წყარო: UN Comtrade 

მლნ. აშშ 
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მომიჯნავე ინდუსტრიები საქართველოში: ლითონები 

 ალუმინისა და თუთიის წარმოება არის ლითონს ინდუსტრიის ნაწილი 

 ლითონის ინდუსტრია მნიშვნელოვნად არის ორიენტირებული ფოლადისა (მილები) და 
ფეროშენადნობების წარმოებაზე  

 ქარხნები მეტწილად ძველია, თუმცა არა კონკურენტუუნარო 

 ინდუსტრიას აქვს მთლიანი შედეგის უფრო დიდი წილი (4%) ვიდრე მთლიანი დასაქმების (0.9%) 
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გამოშვება, მშპ-ის % (მარჯვნივ) 

წყარო: საქსტატი 

ლითონის მრეწველობის გამოშვება და მთლიანი 
დამატებითი ღირებულება 

  (მლნ. აშშ დოლარი) 

 
მლნ. აშშ 
დოლარი 
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2. საქართველოს კონკურენციის პოტენციალი  
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დაუმუშავებელი 

თუთია 

ალუმინის ოქსიდი ალუმინის ფილები ალუმინის ფოლგა სასუქი ნარევები 

არსებული RCA პროგნოზირებული RCA 

RCA 

წყარო: UN Comtrade, საკუთარი გამოთვლები 
*: დათვლილია 2014 წლის ექსპორტის მოცულობის საფუძველზე 

საქართველოს სპეციალიზაციის პროგნოზირებული პოტენციალი 

• GET-ის ემპირიული ნაშრომის პროგნოზით, საქართველოს აქვს ამ პროდუქტებში სპეციალიზების 
პოტენციალი 

• პროგნოზი განსაკუთრებით მაღალია ალუმინის წარმოებაში 

• ძირითადად განპირობებულია საქართველოს კონკურენტულობით ელექტროენერგიის ექსპორტში 

• ელექტროენერგიის სხვა ექსპორტიორები სპეციალიზდნენ ამ პროდუქტებში 

• არის თუ არა ეს რეალურად პოტენციალი საქართველოსთვის?=> კონკურენციის ფაქტორების 
ანალიზი 
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სპეციალიზაცია 

არავითარი 
სპეციალიზაცია 

აშშ დოლარი 105.3 
მლნ 

წლიური ექსპორტის პოტენციალი*: 

აშშ დოლარი 12.4 მლნ 

აშშ დოლარი 12.1 მლნ 

აშშ დოლარი 9.6 მლნ აშშ დოლარი 7.7 მლნ 

აშშ დოლარი 2.5 მლნ 
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ენერგო-ინტენსიური პროდუქტები წარმოების კონკურენციის ფაქტორები 

 ელექტროენერგიისა და რესურსების ხელმისაწვდომობა და ხარჯები, 
ქარხნების მშენებლობის დიდ ხარჯებთან ერთად, არის ამ პროდუქტების 
მთავარი ლოკაციური ფაქტორები 

 შესაბამისად, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ სამ ფაქტორზე: 

– ელექტროენერგიის ფასები 

– ბუნებრივი რესურსების შიდა ხელმისაწვდომობა 

– იმპორტისა და ექსპორტის ტრანსპორტირების ფასები 

 ამჟამად თუთიისა და ალუმინის უდიდესი ექსპორტიორები არიან: 

 

 

 

 

 

 შეუძლია თუ არა საქართველოს, კონკურენცია გაუწიოს ამ ქვეყნებს? 
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1. რუსეთი  6. ავსტრალია 
2. ჩინეთი  7. იტალია 
3. კანადა  8. ნორვეგია 
4. გერმანია 9. ავსტრია 
5. იაპონია  10. ისლანდია 
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კონკურენტულობის ფაქტორი 1: ენერგიის ფასები 

 ღირებულების მთავარი ფაქტორი: ენერგიის ღირებულება შეადგენს 
ალუმინისა და თუთიის წარმოების მთლიანი ღირებულების 20-40%-ს 
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მნიშვნელობა 

საქართველოს 
კონკურენტუნა

რიანობა 

 ელექტროენერგიის დაბალი ფასები საქართველოსა და მეზობელ 
ქვეყნებში, კონკურენტული სხვა მწარმოებლებთან შედარებით 

 დამატებითი პოტენციალი ჰიდროენერგიის 3900 მეგავატისთვის 
საქართველოში 

 თურქეთთან ბაზრის ინტეგრირების გამო თუ ელექტროენერგიის საბაზრო 
ფასები გაიზრდება საქართველოში, თვითწარმოება არის ალტერნატივა 

 ჰესების მშენებლობის უფლების არატრანსპარენტული განაწილება 
 სასუქები: გაზის ფასი საქართველოში ასევე შედარებით დაბალია, მაგრამ 

არა იმდენად დაბალი, როგორც გაზის მწარმოებელ ქვეყნებში 

დედააზრი 
 ეფექტური ელექტროენერგიის მიწოდების ძალიან კარგი პოტენციალი 

 ჰესების უფლება უნდა გადაეცეს ღია და გამვირვალე წესით 

29,2 
18,5 14,9 13,8 9,7 8,8 8,2 5,9 4,6 

0
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40

იტალია იაპონია გერმანია ავსტრია ავსტრალია კანადა რუსეთი საქართველო ნორვეგია 

სამრეწველო ელექტროენერგიის ფასები აშშ ცენტი/კვ.სთ. 

წყარო: ERRA, EIA, NUC Consulting 
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კონკურენტულობის ფაქტორი 2: რესურსების შიდა ხელმისაწვდომობა 

 ალუმინის წარმოების მთავარი რესურსი არის ბოქსიტი: წარმოების მთლიანი 
ღირებულების დაახლოებით 35-40% 

 თუთიის მადანი თუთიის წარმოების ღირებულების დაახლოებით 30-55%-ს 
შეადგენს 
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მნიშვნელობა 

საქართველოს 
კონკურენტუნა

რიანობა 

 საქართველოს არ აქვს ბოქსიტისა და თუთიის მადნის დადასტურებული 
რეზერვები 

 თუთიისა და ალუმინის ბევრ მიმწოდებელს არ აქვს ნედლეულის შიდა 
მარაგი 

 იაპონია, ნორვეგია და კანადა ეწევიან ნედლეულის 100%-ის იმპორტს 

 ბოქსიტის მთავარი ექსპორტიორები: ავსტრალია, ბრაზილია, ინდოეთი 

 თუთიის მთავარი ექსპორტიორები: ავსტრალია, აშშ, ბოლივია 

 როგორც წესი, ეფექტურია რესუსების გემებით იმპორტი 

 ასევე, თურქეთი არის ერთ-ერთი თუთიის მადნის 10 ექსპორტიორს შორის, 
მას აქვს მსოფლიო ექსპორტის 3-5%. ელექტროენერგიის ფასი თურქეთში 
მაღალია=> საქათველოში თუთიის წარმოების შესაძლო შესაძლებლობა 

დედააზრი 
 შიდა რესურსების ნაკლებობა არ არის ხელის შემშლელი ფაქტორი 

 ტრანსპორტირების პირობები და ხარჯები მნიშვნელოვანია 
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კონკურენტულობის ფაქტორი 3: წარმოების საშუალებათა და პროდუქტების 
ტრანსპორტირება 

 შიდა ნედლეულის სიმწირე: ნედლეულის ტრანსპორტირების ხარჯები არის ღირებულების 
განმსაზღვრელი 

 დანიშნულების ბაზრებზე პროდუქტების ექსპორტის საჭიროება 
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მნიშვნელობა 

საქართველოს 
კონკურენტუნა

რიანობა 

დედააზრი 
 საზღვაო ტრანსპორტი შესაძლებელი და კონკურენტული იქნება, თუ  აშენდება ღრმა საზღვაო 

პორტი 

 წარმოების დამოკიდებულებას სარკინიგზო ტრანსპორტზე შეიძლება სირთულეები შეექმნას 

 ბათუმისა და ფოთის პორტები ძალიან წყალმარჩხია, თუნდაც „Supramax-ის“ სატვირთო 
ტანკერებისთვის, ანაკლიის პორტს შეუძლია მიიღოს უფრო დიდი გემები 

 სარკინიგზო სისტემა საქართველოში გადის მოდენიზაციას, თუმცა არ არის კარგ მდგომარეობაში 

 შედარებით მაღალი სატვირთო ტარიფები 

 ახალი სარკინიგზო კავშირი თურქეთთან დასრულდა და მოქმედებაში შევა 2015 წელს 

 შედარებით მაღალი სატვირთო ფასები რკინიგზის მდგომარეობისა და დიდი პორტების არქონის 
გამო  
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პოლიტიკური შედეგები 

 საჭიროა ჰესების გამჭვირვალე და ღია ტენდერის პროცესი, არ არის 
რეკომენდირებული განსაკუთრებული მოპყრობა თვითმწარმოებელი 
ქარხნებისადმი 

 ენერგო-პოლიტიკამ უნდა სცნოს იაფი ელექტროენერგიის შიდა 
მოხმარება როგორც მიზანი ელექტროენერგიის ექსპორტის 
პარალელურად 

 საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება მნიშვნელოვანია  
წარმოების საშუალებათა და პროდუქტების ეფექტური 
ტრანსპორტირებისთვის 

 საქართველოს პარტნიორობის ფონდის (საჯარო საინვესტიციო 
ფონდის) საკუთრებაში არსებული სარკინიგზო სისტემა საჭიროებს 
ინვესტიციას, ეფექტურ ფასებს 

 სარკინიგზო სისტემის მოგება ინვესტიციის სახით უნდა ჩაიდოს 
რკინიგზის სისტემაში 
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დასკვნა და შეფასება 
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არსებული 
მდგომარეობა: 

კონკურენტულ
ობის 

ფაქტორები: 

დასკვნა: 

• ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების არავითარი მნიშვნელოვანი 
წარმოება, გარდა ნიტროგენული სასუქებისა 

• ბოქსიტისა და თუთიის მადნის არავითარი სარწმუნო რეზერვები 
• დიდი საექსპორტო ბაზრები ევროპაში, დსთ-სა და აზიაში 

• ძალიან კონკურენტული ელექტროენერგიის ფასები 
• ჰიდროელექტროენერგიის ძალიან მცირე გამოყენება (მთლიანი 

პოტენციალის დაახლოებით 18%)  
• ჰესებისა და ქარხნების კომბინირებული წარმოების პოტენციალი 
• სასუქების წარმოებისთვის საჭირო გაზის შედარებით დაბალი ფასები 
• შესაძლებელია ძირითადი რესურსების საზღვაო ტრანსპორტირება 
• საპორტო ინფრასტრუქტურა ჯერჯერობით არ არის ეფექტური, ღრნა 

საზღვაო პორტის პროექტი ჯერჯერობით არ არის დასრულებული 

• ალუმინისა და თუთიის წარმოების კარგი პოტენციალი 
• დამოკიდებულია საპორტო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის 

დასრულებაზე 
• საჭიროა პროგნოზირებადი ენერგო-პოლიტიკა 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

დავიდ საჰა 

saha@berlin-economics.com 

 

ლევან ფავლენიშვილი 

l.pavlenishvili@iset.ge 
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