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გერმანელ ეკონომისტთა ჯგუფი საქართველოს შესახებ 

გერმანელ ეკონომისტთა ჯგუფი საქართველო (შემდეგში GET) ეხმარება საქართველოს 

მთავრობასა და სხვა ქართულ სახელმწიფო დაწესებულებებს, როგორიცაა, მაგალითად, 

საქართველოს ეროვნული ბანკი, ეკონომიკის პოლიტიკის სხვადასხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით. ჩვენ მუდმივად ვხვდებით უმაღლესი დონის გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირებს და ვაცნობთ ჩვენს ანალიტიკურ საქმიანობას. GET ფინანსდება გერმანიის ეკონომიკის 

საქმეთა და ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ. ჩვენი პუბლიკაციები საჯაროდ 

ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ-გვერდზე (www.get-georgia.de). 
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შილერის ქ. #59, D-10627, ბერლინი, გერმანია 

ტელ.: +49 30 / 20 61 34 64 0 

ფაქსი:  +49 30 / 20 61 34 64 9 

ელ-ფოსტა: info@get-georgia.de 

ვებგვერდი: www.get-georgia.de 
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შეიძლება თუ არა ელექტროენერგიის დაბალი ფასები იყოს საქართველოს შედარებითი უპირატესობა? 

შინაარსი 

სტაბილური ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველომ ხელი უნდა შეუწყოს უფრო მაღალი 

დამატებითი ღირებულების პროდუქციის ექსპორტს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია, 

მოიპოვოს შედარებითი უპირატესობა გარკვეული ტიპის მაღალი ღირებულების ენერგო-ინტენსიური 

პროდუქტების ექსპორტში. მსგავსი ექსპორტის ერთ-ერთი წინაპირობა არის შესაბამისი 

ინდუსტრიების წვდომა უსაფრთხო, იაფ ელექტროენერგიაზე. ელეტროენერგიის ქსელის ოპერატორის 

მონაცემების თანახმად, საქართველო მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში მართლაც მოიპოვებს 

იაფი ელექტროენერგიის ჭარბ მარაგს. ამ შემთხვევაში, პოლიტიკას აქვს ორმაგი გამოწვევა. პირველი 

არის აუცილებელი ინვესტიციების მოზიდვისთვის საჭირო გარემოს შექმნა – დაგეგმილი, 9 გიგავატი 

ჰიდროელექტრო მარაგის შესაქმნელად საჭიროა საქართველოს ამჟამინდელი მშპ-ის ინვესტიციების 

თითქმის ნახევარზე მეტი. მეორე, ენერგო-ინტენსიური, შიდა კომპანიებისთვის საჭირო საკმარისად 

კონკურენტული ფასის მქონე ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ქვეყნის 

შიგნით. ორივე მიზნის ერთდროულად შესრულება წარმოშობს დილემას: ერთის მხრივ, 

ინვესტიციების მოზიდვა მოითხოვს მაღალ ფასებსა და სტაბილურ სამართლებრივ გარემოს. ორივე 

მათგანის მიღწევა შესაძლებელია თურქეთთან საბაზრო ინტეგრაციის გაზრდით. მეორეს მხრივ, 

საბაზრო ინტეგრაცია იწვევს საქართველოში ელექტროენერგიის ფასის ზრდას, რაც ქვეყანას ნაკლებად 

მიმზიდველს ხდის ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიებისთვის. 

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამჟამინდელი ამბიცია ევროპული კანონმდებლობის შესაბამისი 

ელექტროენერგიის ბაზრის მშენებლობის შესახებ უნდა გაგრძელდეს, უნდა მოხდეს რეგიონული 

ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ინვესტორების მოზიდვას ჰიდროელექტროენერგიის 

პროექტებში.  ამავდროულად, მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის 

ინვესტორებს სამართლებრივი გამჭვირვალობის შესახებ. უფრო მეტიც, ჰიდროელექტროსადგურების 

მშენებლობის პროცესი კიდევ უფრო კონკურენტული უნდა გახდეს, რათა აქედან მიღებული 

შემოსავლის დიდი წილი ქვეყანაშივე დარჩეს. 

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოში ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, უნდა მოხდეს კანონმდებლობის გამჭვირვალობის შემდგომი გაუმჯობესება, სამართლებრივი 

გარემოს მომავალი განვითარების კონტროლი და, შეძლებისდაგვარად, ინვესტორებისთვის 

სამართლებრივი რისკების შემცირების სტრატეგიების გადახედვა. 

 

ავტორები 

გეორგ ზაჩმანი zachmann@berlin-economics.com   +49 30 / 20 61 34 64 0 

 

რეცენზენტი 

სტეფან ვონ კრამონ-ტაუბადელი 

 

განსაკუთრებული მადლობა 

მინდა, მადლობა გადავუხადო ვოლდემარ ვალტერს, მის მიერ გაწეული შესანიშნავი 

ასისტენტობისთვის. 
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1 შესავალი 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებულია მისი ექსპორტის რაოდენობის, 

ღირებულებისა და დივერსიფიცირების გაზრდაზე. ზაჩმანისა და სხვათა (2015 წ.) ნაშრომში ნაჩვენებია, 

რომ ერთ-ერთი იმედისმომცემი სექტორი არის ენერგო-ინტენსიური პროდუქტები. გარკვეული 

ენერგო-ინტენსიური პროდუქტები (იხ. გრაფიკი #1), რომელშიც საქართველო ამ ეტაპზე არ 

სპეციალიზდება, გულისხმობს შედარებით მაღალ ღირებულებას. სხვა ქვეყნების ექსტრაპოლაციური 

ექსპორტის მაგალითებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველომ შეიძლება ადვილად 

მოიპოვოს შედარებითი უპირატესობა ამ პროდუქტებში. ეს ინტუიციურია, იმის გათვალისწინებით, 

რომ დაბალი შიდა წარმოების ხარჯებოს გამო (ძირითადად ჰიდროელექტროსადგურები), 

საქართველოს აქვს შედარებით იაფი ელექტროენერგია. ელექტროენერგიის ხარჯები მეზობელ 

ქვეყნებშიც დაბალია, საქართველოს კი აქვს უშუალო წვდომა კონკურენტული ფასის მქონე საწვავზე 

აზერბაიჯანიდან. და მართლაც, ჩვენ უკვე დღეს ვხედავთ ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების 

ექსპორტს. 

გრაფიკი #1 

ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების მიმდინარე და პოტენციური შედარებითი უპირატესობა 

 

 
წყარო: 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. 
 

საქართველოს ენერგო-ინტენსიური ექსპორტის პოტენციალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

მატერიალიზდება, თუ დაკმაყოფილდება მთელი რიგი პირობები. ხელსაყრელ ბიზნეს-გარემოსთან 

(სამართლიანობა, სამართლიანი გადასახდები და სხვ.), სწორ ინფრასტრუქტურასთან (პორტები, 

გზები), უცხოურ ბაზრებზე წვდომასა და კვალიფიციური სამუშაო ძალის არსებობასთან ერთად, 

ენერგო-ინტენსიური პროდუქტების წარმატებული ექსპორტისთვის მთავარი არის უსაფრთხო და იაფი 

ელექტროენერგიის არსებობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ ენერგო-

ინტენსიური ექსპორტის კონკურენტუნარიანობა არ უნდა ეფუძნებოდეს ხელოვნურად იაფ, იგივე 

სუბსიდირებულ ენერგორესურსებს. ენერგორესურსების ხარჯების სუბსიდირება უფრო ტვირთად 
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დააწვება დანარჩენ ეკონომიკას, ვიდრე რამე სარგებელს მოუტანს ენერგო-ინტენსიურ სექტორს: 

რეალურად კონკურენტული ინდუსტრიები სტაბილურად იხდიან საკუთარი წარმოების ხარჯებს1
. 

ამ ნაშრომში ჩვენ განვიხილავთ, რამდენად შეუძლია საქართველოს, ისარგებლოს ელექტროენერგიის 

დაბალი ხარჯებით მომავალში და რა სტრატეგიას უნდა მიჰყვეს იგი ამ მხრივ. 

2 არსებობს თუ არა ჭარბი მიწოდების პოტენციალი? 

პირველი კითხვა შემდეგია: აქვს თუ არა საქართველოს ეკონომიკური და ტექნიკური პირობები იაფი 

ელექტროენერგიის წარმოების საკმარისი მარაგის შესაქმნელად, რაც საჭიროა შედარებითი 

უპირატესობის მოსაპოვებლად ენერგო-ინტენსიურ პროდუქტებში. 

2.1 მიწოდების ამჟამინდელი მდგომარეობა 

ამჟამად, ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით, საქართველო არის თვითკმარი ქვეყანა. 2007-

2011 წლებში საქართველო იყო ელექტროენერგიის წმინდა ექსპორტიორი, მიუხედავად იმისა, რომ მან 

შემოიტანა ოდნავ მეტი ელექტროენერგია, ვიდრე ექსპორტზე გაიტანა 2012-2014 წლებში (საერთო 

მოხმარების 1%). ამიტომ, წმინდა ექსპორტის მოდელი ძალიან სეზონურია. ზამთარში, როდესაც 

ჰიდროელექტროსადგურების წარმოება მნიშვნელოვნად ეცემა, საქართველო უნდა დაეყრდნოს მის 

თერმულ ელექტროსადგურებს და ნაწილობრივ იმპორტს. ზამთრისგან განსხვავებით, ზაფხულში 

საქართველო ეწევა ელექტროენერგიის ექსპორტს რუსეთში, სომხეთსა და თურქეთში2.  

შედეგად, მოთხოვნის ზრდა – თუ ის მოდის ზაფხულის თვეებზე – ამჟამად განაპირობებდა უფრო 

მაღალ იმპორტს. 

გრაფიკი #2  

ელექტროენერგიის ბალანსი მიწოდების წყაროების მიხედვით (სექტემბერი, 2013 – მარტი, 2014) 

 

წყარო: ESCO 

 

                                           

1 იხ. ე. გ. კოსმო (1987 წ.) 

2 
ESCO (2015 წ.) 
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ამჟამად, საერთაშორისო სტანდარტით, ელექტროენერგიის ფასები საქართველოში დაბალია (9.1 

$ct/kWh 3 ). ერთის მხრივ, ეს გამოწვეულია შიდა წარმოების დაბალი ხარჯებით 4 . 

ჰიდროელექტროენერგიის შიდა წარმოების რეგულირებული ტარიფები არის 0.07 $ct/kWh ენგურისა 

და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, 0.5-3 $ct/kWh სხვა რეგულირებული 

ჰიდროელექტროსადგურებისთვის5. თერმული სადგურები სარგებლობენ შედარებით დაბალი გაზის 

ფასებით და იღებენ მოცულობის გადასახადებს; შედეგად, მათ მიერ ელექტროენერგიის ბაზარზე 

გაყიდული ელექტროენერგიის რეგულირებული ტარიფები 3 $ct/kWh-ზე დაბალია. 

თუმცა, საქართველოში ელექტროენერგიის დაბალ ფასებს განაპირობებს მეზობელი ქვეყნების ასევე 

დაბალი ფასები, რომლებთანაც საქართველო ელექტროენერგიით ვაჭრობს. რუსეთში, რომელიც 

ქვეყნის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია,  ელექტროენერგიის ფასები საქართველოს მსგავსად, 

შედარებით დაბალია. ელექტროენერგიის ფასები აზერბაიჯანში კიდევ უფრო დაბალია, სადაც გაზზე 

მომუშავე გენერატორები სარგებლობენ სუბსიდირებული გაზით. შედეგად, იმპორტის 

მოკრძალებული ზრდა, სავარაუდოდ, არ გამოიწვევს ელექტროენერგიის ფასების ზრდას 

გრაფიკი #3 

არასაცხოვრებელი ელექტროენერგიის ტარიფები, 2012 წლის გადასახადების ჩათვლით 

 
წყარო: ERRA 

2.2 მიწოდების პოტენციალი 

საქართველო საკუთარი ელექტროენერგიის მიწოდების ზრდის ფაქტის წინაშე დგას. ს.ს. საქართველოს 

სახელმწიფო  ელექტროსისტემამ შეიმუშავა ქსელის განვითარების 10-წლიანი გეგმა 2015-2015 

წლებისთვის (TYNDP), რომელიც ეფუძნება ვარაუდს, რომ შიდა წარმოების მოცულობა გაორმაგდება ამ 

ათწლეულში (იხ. გრაფიკი #4). შემდეგში ჩვენ დავეყრდნობით TYNDP-ის რიცხვებს, ვინაიდან ეს არის 

უახლესი ოფიციალური მონაცემები და გამოიყენება სისტემის დაგეგმარებისას. თუმცა 

ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ ეს მონაცემები ეფუძნება საკმაოდ ოპტიმისტურ ვარაუდებს და 

მნიშვნელოვანი რისკების წარმატებულ მართვას (მაგ.: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მუდმივი 

წვდომა). გლობალურ კონტექსტში, შესაბამისი ინვესტიციები გონივრული ჩანს. ენერგეტიკის 

                                           

3 
IEA (2015 წ.) 151 გვ. 

4 
AHK-ის (2014) თანახმად, საშუალო წარმოების ჯამი არის დაახლოებით 2 EURct/kWh. 

5  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია, 

რეზოლუცია #33. 

http://www.export-erneuerbare.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/AHK_Factsheets/fs_georgien-2014-wasser.pdf
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საერთაშორისო სააგენტო (IEA) აღიარებს ენერგიის მზარდ საჭიროებას, განსაკუთრებით 

დაბალკარბონული ენერგორესურსებიდან (2014 წ.). საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების ჭარბმა 

ლიკვიდურობამ შეიძლება წარსულთან შედარებით უფრო გააადვილოს საჭირო კაპიტალის მოგროვება. 

არსებული ზრდის ყველაზე დიდი წილი მოვა ჰიდროელექტროსადგურების ინვესტიციებზე, 

რომლებიც გულისხმობს მარაგის გაზრდას 2800-დან 6700 მეგავატამდე. 

გრაფიკი #4  

წარმოების მოცულობა TYNDP-ის მიხედვით,  2015 და 2025 წელს 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: TYNDP 

მოცულობის ასეთი ზრდა საკმარისზე მეტი იქნება ელექტროენერგიის მოხმარების 62%-ით ზრდის 

კომპენსირებისათვის, რომელსაც TYNDP ვარაუდობს 2015-2025 წლებისთვის. 

ასეთ შემთხვევაში, საქართველო შეძლებდა მნიშვნელოვნად ჭარბი ელექტროენერგიის მიწოდების 

უზრუნველყოფას, რისი პიკიც 11 ტვტ.სთ. იქნებოდა 2022 წელს (საერთო წარმოების დაახლოებით 

40%). TYNDP ვარაუდობს, რომ ეს ელექტროენერგია გავა ექსპორტზე (იხ. გრაფიკი #5). 

გრაფიკი #5 

წარმოება, მოხმარება და ექსპორტი 2015-2025 წლებში 

 

წყარო: TYNDP 
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ელექტროენერგიის მომავალი ხარჯები დამოკიდებული იქნება ახალი მოცულობების ხარჯებზე. ხუთი 

დიდი ჰიდროელექტროსადგურის პროექტების საჯარო დოკუმენტების თანახმად, ამ ერთეულების 

საშუალო კაპიტალის ფასი შეადგენს 6 $ct/kWh-ს (10%-იანი ფასდაკლების შემთხვევაში)6
. მართლაც, ეს 

საქართველოს შედარებით იაფი ელექტროენერგიის წარმოების შენარჩუნებისა და გაფართოების 

საშუალებას მისცემს. 

ცხრილი #1 

გარკვეული ჰიდროელექტროპროექტების მოცულობა და ხარჯები 

 წლიური წარმოება 

გვტ.სთ/წელიწადში 

მშენებლობის 

ხარჯები (მლნ. აშშ 

დოლარი) 

ელექტროენერგიის 

ხარჯები 10%-იანი 

საპროცენტო 

განაკვეთით $ct/კვტ/სთ 

დარიალის ჰესი7
 510 123 2.4 

შუახევის ჰესი8
 452 417 9.2 

შუახევის ჰესი, სხვა წყარო9
 483 356 7.4 

ფარავნის ჰესი10
 409 160 3.9 

ნენსკას ჰესი11
 1194 450 3.7 

ნენსკას ჰესი, სხვა წყარო12
 1194 1000 8.4 

კორომხეთის ჰესი13
 464 305 6.6 

ჯამი* 3066 1828 6.0 

წყარო: EBRD, IFC და სხვ. (იხ. შენიშვნები) 

შენიშვნა: შუახევისა და ნენკასთვის გაკეთებული ორი ვარაუდის საშუალოზე დაყრდნობით 

დასკვნა: ამჟამინდელი წარმოების დაბალი ხარჯები, დაბალხარჯიანი მეზობლებისგან 

ელექტროენერგიის იმპორტის შესაძლებლობა და დაბალხარჯიანი შიდა წარმოების მოცულობის 

გაზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალი  საქართველოს აძლევს მნიშვნელოვან შედარებით 

უპირატესობას ელექტროენერგიის ხარჯების თვალსაზრისით.

                                           

6  ეს გამოთვლები შეესაბამება AHK-ის მონაცემებს (2014). თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი გამოთვლები 

ეფუძნება ამჟამად დაგეგმილ პროექტებს. მომავალი პროექტები უფრო ძვირადღირებული იქნება, ვინაიდან 

თავდაპირველად არჩევენ საუკეთესო პროექტებს. 
7
 EBRD (2014), დარიალის ჰესი 

8
 EBRD (2014), შუახევის ჰესი 

9
 IFC (2013), შუახევის ჰესი  

10
 EBRD (2011), ფარავნის ჰესი 

11
 IFC (2013), ნენსკას ჰესი  

12
 ფაცურია (2015) 

13
 UNFCCC (2012), კორომხეთის ჰესი 

http://www.export-erneuerbare.de/EEE/Redaktion/DE/Downloads/Publikationen/AHK_Factsheets/fs_georgien-2014-wasser.pdf
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3 რომელი პოლიტიკა გულისხმობს ჭარბ მიწოდებას და დაბალ ფასებს 

შიდა ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნის გათვალისწინებით, არსებითი ენერგო-ინტენსიური 

ინდუსტრიისთვის დაბალი ფასების უზრუნველყოფისთვის საჭირო იქნება მნიშვნელოვანი 

ინვესტიციები ახალი წარმოების მოცულობაში. დაფიქსირებული დამატებითი 

ჰიდროელექტროენერგიის მოცულობის 3900 მეგავატი 2025 წლისთვის ეღირება დაახლოებით 9 

მილიარდი აშშ დოლარი 14
. ეს არის საქართველოს მშპ-ის ნახევარზე მეტი და, შესაბამისად, 

შეუძლებელია მისა შიდა რესურსებით დაფინანსება მხოლოდ სახელმწიფოს ბიუჯეტით. ამიტომ 

საჭირო იქნება მნიშვნელოვანი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. ეს არის პირველი პირობა 

საქართველოში ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის განვითარებისთვის საჭირო იაფი 

ელექტროენერგიის უზრუნველყოფისთვის. 

მეორე წინაპირობა გულისხმობს, რომ იაფი ელექტროენერიის მთელი მარაგი არ გავიდეს ექსპორტზე. 

დილემა ისაა, რომ საექსპორტი ბაზრების მიერ უზრუნველყოფილი მაღალი და სტაბილური ფასების 

გარეშე, ზოგიერთი დაგეგმილი ინვესტიცია შეიძლება ვერ განხორციელდეს. შემდეგ თავში ჩვენ 

განვიხილავთ ოთხ მიდგომას ჰიდროელექტოინვესტიციების ორგანიზებისა და საზღვრისპირა 

ელექტროენერგიის ვაჭრობის შესახებ. 

3.1 რეგიონული ბაზარი გადავსების გარეშე 

პირველი მიდგომა არის რეგიონული ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი (ევროკავშირში არსებული 

ბაზრის მსგავსად). ეს იქნება ევროკავშირის ე.წ. aquis communitaire-ის შესაბამისი ბაზარი, რომლის 

შესრულების ვალდებულებაც აქვს საქართველოს, როგორც ენერგო-საზოგადოების წევრ ქვეყანას. თუ 

ვენდობით, მზარდი თურქული მოთხოვნა და მაღალი თურქული ფასები განაპირობებს 

ინვესტიციების შემოსვლას ქართულ ენერგეტიკაში. შეუზღუდავი გადაცემის მქონე სრულყოფილად 

ფუნქციონირებად საზღვრისპირა ბაზარზე საქართველოს (რომელიც ეკონომიკური თვალსაზრისით 

არის „მცირე“ ენერგო-ბაზარი) საბოლოოდ ექნება ელექტროენერგიის ისეთივე ფასი, როგორიც 

თურქეთს (რომელიც ბევრად დიდი ბაზარია). უცხოელი ინვესტორები მიიღებენ მოგებას 

ელექტროენერგიის უცხოეთში გაყიდვით. ასე რომ, მთავარი ეკონომიკური უპირატესობა 

საქართველოსთვის იქნება ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ფაზა, რომელიც თავისი 10-

წლიანი ვადითა და 9 მილიარდი აშშ დოლარის პოტენციური მოცულობით საქართველოსთვის 

მაკროეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თუმცა სამშენებლო სერვისების მნიშვნელოვანი 

ნაწილი, რეალურად შეიძლება იმპორტირებული იყოს. ეს განსაკუთრებით ეხება მაღალი დამატებითი 

ღირებულების ნაწილს, (მაგალითად დაგეგმარება და ტექნიკა). შეიძლება ქართული სამშენებლო 

სამუშაო ძალა საკმარისი არ აღმოჩნდეს ასეთი სწრაფად გაზრდილი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად. მშენებლობის ფაზის გარდა, შედარებით შეზღუდული მოგება დარჩება 

საქართველოში (გადასახადების ნაწილი, სადგურების მუშაობასთან დაკავშირებული სამუშაო 

ადგილები15
). უფრო დიდი ბაზრითა და დაბალი კაპიტალის ღირებულებით სარგებლობის მიზნით, 

ენერგო-ინტენსიურ კომპანიებს შეიძლება ერჩიოთ თურქეთში დაფუძნდნენ. 

3.2 რეგიონული ბაზარი შეზღუდული გადაცემის მოცულობით 

საქართველომ იაფი ელექტროენერგიის მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლება ქვეყანაში 

შეზღუდული გადაცემის მოცულობა შეინარჩუნოს. რაც უფრო მცირეა დამაკავშირებელი, მით უფრო 

მცირეა საქართველოს ელექტროენერგიის ექსპორტი და მით უფრო დაბალია ელექტროენერგიის 

                                           
14

 ეს შეფასება ეფუძნება 1000 მგვტ-ის ღირებულებას, რაც 2.4 მილიარდი აშშ დოლარია, რაც მომდინარეობს 

საერთო ღირებულებიდან (1825 მილიონი აშშ დოლარი) 775 მგვტ-ისთვის ყველა პროექტისთვის, რაც 

წარმოდგენილია ცხრილში #1. 

15
 ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ: 13 მგვტ-იანი პროექტისთვის უგანდაში სამუშაო ადგილების რაოდენობა 

ჰესის მუშაობის ფაზაზე იყო 77. ა. სკოტი და სხვები (2013 წ.). 
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ფასები საქართველოში თურქეთთან შედარებით. არსებობს ამ მიდგომასთან დაკავშირებული ორი 

პრობლემა: 1) დამაკავშირებლის ოპტიმალური ზომის განსაზღვრა, 2) ინვესტიციების წახალისება. თუ 

ინვესტორებმა იციან, რომ გადაცემის მოცულობა თურქეთში არის ან იქნება პრობლემა, მათ ნაკლებად 

ენდომებათ ინვესტიციის ჩადება. თუ გადაცემის მოცულობა აუქციონზე გავა, საარბიტრაჟო მოგება 

საქართველოსა და თურქეთს შორის ფასების სხვაობაზე დაყრდნობით, მთლიანად გადაეცემა 

გამყიდველს (როგორც წესი, გადამცემ კომპანიას). ასე რომ, ინვესტორები, რომელთაც არ უზრუნიათ 

გრძელვადიან გადაცემის ხელშეკრულებებზე, მიიღებენ მხოლოდ ქართული ელექტროენერგიის 

ფასებს, თუნდაც მათი ელექტროენერგია გადიოდეს ექსპორტზე თურქეთში. 

დამაკავშირებლის ოპტიმალური ზომის განსაზღვრა – იაფი ელექტროენერგიის ნაწილის ქვეყანაში 

დარჩენის უზრუნველყოფა – რთულია. პრობლემა ისაა, რომ ელექტროენერგიის მოთხოვნა-მიწოდება 

როგორც თურქეთში, ისე საქართველოში, იცვლება ყოველ საათში ძლიერი სეზონურობის გამო. ასე 

რომ, 1 გიგავატიანი გადაცემის ლიმიტი შეიძლება კარგი იყოს მხოლოდ რამდენიმე სააათით წლის 

განმავლობაში, რის გამოც ელექტროენერგიის ფასი წლის დანარჩენ პერიოდში მუდმივად შეიძლება 

შეიცვალოს. მაგრამ ძალიან პატარა დამაკავშირებლებმა შეიძლება უსამართლოდ დაწიოს 

ექსპორტიორთა მოგება და შეამციროს მიწოდების უსაფრთხოება. 

TYNDP-ის მიმდინარე დაგეგმარება ითვალისწინებს წმინდა გადაცემის მოცულობის გაზრდას 

ელექტროენერგიის ექსპორტისთვის 2015-2025 წლებში 700-დან 1400 მეგავატამდე თურქეთისთვის, 

700-დან 1700-მდე რუსეთისთვის, 150-დან 700-მდე სომხეთისთვის და 1000 მეგავატიანი მოცულობის 

შენარჩუნებას აზერბაიჯანისთვის. 

3.3 ელექტროენერგიის მიწოდების ვერტიკალური ინტეგრაცია და ენერგო-ინტენსიური 

მომხმარებლები 

ადგილობრივი იაფი ენერგორესურსების ხელმისაწვდომობით სარგებლობის კლასიკური გზა არის 

ვერტიკალური ინტეგრაცია. ერთ-ერთი მაგალითია ალუმინის ინდუსტრია. ელექტროენერგიის 

თვითწარმოება ალუმინის წარმოებაში მსოფლიოში ამ ინდუსტრიაში საჭირო ენერგიის დაახლოებით 

25.6%-ს შეადგენს. ლუციოსა და სხვებს (2013 წ.) მოჰყავთ ბრაზილიური ალუმინის ინდუსტრიის 

მაგალითი, რომლის თვითწარმოება შეიძლება იყოს კონკურენტული ფაქტორი 16
. პრინციპში, 

თვითწარმოება დიდი მომხმარებლების მიერ შესაძლებელია უკვე დღეს. თუმცა ინვესტორები თავს 

არიდებენ მსგავს პროექტებს, რადგან ისინი კაპიტალის მნიშვნელოვნად უფრო დიდ რაოდენობას 

აყენებენ რისკქვეშ. ფინანსური ბაზრები წინდახედულები იქნებიან ერთდროულად 

ჰიდროელექტროსადგურებისა და ენერგო-ინტენსიური კომპანიების პროდუქტიული ინვესტიციების 

დაწყების განხილვისას. ასევე, ვერტიკალურმა ინტეგრაციამ შეიძლება გაართულოს ინვესტიციების 

სკალირება, ვინაიდან, როგორც წესი, ჰიდროელექტრო პროექტები შეზღუდული ზომისაა (ძირითადად, 

დიდი). დაბოლოს, ჩნდება კითხვა ამ ვერტიკალურად ინტეგრირებული კომპანიების „ბაზრის 

ინტეგრაციის“ შესახებ. ზოგ შემთხვევაში მათ შეიძლება სურდეთ ჭარბი ელექტროენერგიის გაყიდვა 

ბაზარზე (მაგ.; როდესაც წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკა შეკეთების პროცესშია), მაშინ, როდესაც სხვა, 

მაგალითად, თვითწარმოებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში, მათ შეიძლება სურდეთ, 

დაეყრდნონ ქართული ჰიდროელექტროსისტემის მხარდაჭერას. ასე რომ, არსებობს გარკვეული 

საბაზრო რისკები, რაც დაკავშირებულია თვითწარმოებული ელექტროენერგიის წარმოებასა და 

მოთხოვნას შორის არსებულ სტრუქტურულ და დროებით შეუთავსებლობასთან. ამიტომ 

თვითმწარმოებლებისთვის, ასევე, მნიშვნელოვანია ქართული ელექტროენერგიის სექტორის 

სტრუქტურა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასპექტებია: როგორ არის მოწყობილი ქსელის ხარჯები 

(მაგ.: მოცულობაზე დაყრდნობით, თუ მოხმარებაზე) და რომელი საბაზრო მოწყობა გამოიყენება 

მსგავსი „ბალანსისთვის“. 

მთავრობას შეუძლია, მხარი დაუჭიროს ასეთ ვერტიკალურ ინტეგრაციას, რათა წაახალისოს შიდა 

ენერგო-ინტენსიური კომპანიები, მაგალითად, ჰიდროელექტროსადგურების ტენდერებში მათთვის 
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უპირატესობის მინიჭებით. ჩვენ არ ვუწევთ რეკომენდაციას მსგავს შერჩევით მოპყრობას, რადგან ამან 

შეიძლება გამოიწვიოს შიდა, ქართული რესურსების არაეფექტური განვითარება. თუ, მაგალითად, 

ტენდერები ჰიდროელექტროსადგურებისგან ითხოვს წინასწარკვალიფიკაციას, მონაწილეთა მცირე 

რაოდენობა იწვევს მნიშვნელოვნად მცირე მოგებას და ტენდერშიც ნაკლებად კვალიფიცური 

კომპანიები იმარჯვებენ. მომხმარებლებისადმი შერჩევითი მოპყრობა ხელს უწყობს ვერტიკალური 

ინტეგრაციის შესაძლო არაეფექტურ განვითარებას. ასეთ შემთხვევაში არაეფექტურად ვერტიკალურად 

ინტეგრირებულ კომპანიებს სავარაუდოდ მიენიჭებათ უპირატესობა ეფექტურ ჰიდროინვესტორსა და 

ენერგო-ინტენსიურ კომპანიასთან შედარებით. დაბოლოს, თვითმოხმარების ხანგრძლივობის 

მოთხოვნა არის პრობლემა. თუ ეს პერიოდი ძალიან მოკლეა, ის იძლევა სისტემის გაცურების 

საშუალებას, თუ ძალიან გრძელია, შეიძლება მიღებულ იქნას გონივრული ბიზნეს-გადაწყვეტილებები, 

როგორიცაა, მაგალითად, ენერგოინტენსიური ნაწილის გაყიდვის ან დახურვის აკრძალვა. 

3.4 რეგულირებული ტარიფები 

კიდევ ერთი მიდგომა არის ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მოთხოვნის დაწესება, რაც გულისხმობს 

ელექტროენერგიის გარკვეული ნაწილის მომხმარებელთა გარკვეული ჯგუფებისთვის (მაგ.: 

ინდუსტრიულ მომხმარებლებისთვიდ) რეგულირებული ტარიფებით მიყიდვას. ეს ნაწილობრივ უკვე 

ხდება საქართველოში, სადაც ამ სექტორთან დაკავშირებული ლიცენზია უკვე გულისხმობს 

ვალდებულებას, ზამთრის პერიოდში, როდესაც მიწოდება მწირია, ქართული ბაზრისთვის 

ელექტროენერგიის მიწოდებას. 

თუ რეგულირებული ფასები საექსპორტო ფასებზე დაბალი იქნება (რაც მიზნად ისახავს შიდა 

ბაზრისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების უზრუნველყოფას), ზოგი ზღვრული წარმოების პროექტი 

შეიძლება ვერ განხორციელდეს. მაგრამ ჭარბი მოცულობა შეიძლება მაინც იყოს, თუ იზოლირებულ 

ქართულ ბაზარზე რეგულირებული ტარიფები საბაზრო ფასებზე მაღალი იქნება. ამ მიდგომასთან 

დაკავშირებით არსებობს ორი პრობლემა: (1) ეს ეწინააღმდეგება სრული საბაზრო ფასების იდეას, რასაც 

ითვალისწინებს ევროკავშირის ენერგო-რეგულაციები და, შესაბამისად, სავალდებულია ენერგო-

საზოგადოების ისეთი წევრებისთვის, როგორიც საქართველოა. თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით 

გვაქვს ინტერპრეტირების საშუალება, რადგან ევროკავშირის დიდი ხნის წევრები (მაგალითად, 

საფრანგეთი) აგრძელებენ შეფარდებითი სქემების განხორციელებას17
. (2) რეგულირებული ფასების 

დაწესება სრულიად ეწინააღმდეგება ელექტროენერგიის „ბაზრის“ იდეას, რომელშიც მოთხოვნა-

მიწოდება განსაზღვრავს ინვესტიციებს. თუ რეგულირებული ფასი აღმოჩნდება მეტისმეტად მაღალი, 

მაშინ გვექნება ზედმეტი ინვესტიცია მოცულობაში. ვინაიდან არ იქნება საკმარისი მოთხოვნა ჭარბ 

მიწოდებაზე რეგულირებულ ფასად, რეგულირებული ფასის შემცირება გახდება საჭირო, რათა 

მოხდეს მიწოდებისა და მოთხოვნის შესაბამისობაში მოყვანა. მაგრამ შემდეგ ინვესტორები 

მიუბრუნდებიან მთავრობას, რათა მოითხოვონ კომპენსაცია მათი „ტყუილად დარჩენილი 

აქტივებისთვის“ (ისინი, რომლებიც აშენდა მაღალი ფასის დაპირების საფუძველზე). 

დასკვნა: ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის განვითარების დილემა ისაა, რომ საექსპორტო ბაზრების 

მიერ უზრუნველყოფილი მაღალი და სტაბილური ფასების გარეშე, დამატებითი წარმოების 

ინვესტიცია, რაც საჭიროა ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიისთვის, ვერ მატერიალიზდება. მაგრამ, თუ 

ყველა პროექტი გათვლილი იქნება საექსპორტო ბაზრებზე, მაშინ აღარ დაგვრჩება იაფი 

ელექტროენერგიის მარაგი, რაც საჭიროა ქართული ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის 

განვითარებისთვის. 

 

 

                                           

17
 Tariff ‚ARENH‘ ფრანგული ატომური სადგურების მგვტ/სთ. ენერგიისთვის 42 ევროს ფასის გარანტიას აძლევს 

ფრანგ მომხმარებელს. ა. კოლომბანი, მ. პინა  (2012 წ.). 
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4 დასკვნა 

საქართველოს აქვს გეოგრაფიული პირობები იაფი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. მთავარი 

გამოწვევა არის ინვესტიციების მოზიდვა. თუ მიზანი არის ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის 

განვითარება, მეორე გამოწვევა არის საკმარისი, ქართული კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომი იაფი 

ელექტროენერგიის უზრუნველყოფა. ამ ორი გამოწვევის ერთდროულად მოგვარება რთულია. 

4.1 ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გარემო ელექტროენერგის ინდუსტრიისთვის 

საქართველოს ელექტროენერგიისა და ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის ჯანსაღი განვითარებისთვის 

უაღრესად მნიშვნელოვანია სანდო საინვესტიციო გარემოს შექმნა ქვეყანაში. საქართველომ ენერგო-

ქარტიაზე ხელისმოწერით, ენერგო-საზოგადოების წევრობითა (რაც გულისხმობს ევროკავშირის 

ენერგო-რეგულაციების ქართულ კანონმდებლობაში შემოტანას) და ასოცირების ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ევროკავშირის ენერგო-ბაზრების წესების შესრულებით გადადგა მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები  ამ მიმართულებით18
. ეს არის სამართლებრივი სტაბილურობის მნიშვნელოვანი წინაპირობა, 

რასაც ინვესტორები ეძებენ. USAID-ისა და ევროკავშირის კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, 

საქართველო გეგმავს, წარმოადგინოს ერთობლივი ბაზარი თურქეთთან, რაც იქნება საქართველოში 

ჰიდროელექტროენერგიის ინვესტორებისთვის სტაბილური სამართლებრივი გარემოს 

უზრნუველყოფის კიდევ ერთი ვალდებულება (ენერგოსექტორის მიღმა ამ რეგიონულ მიდგომას 

ძალიან ბევრი დადებითი მხარე აქვს 19 ). ელექტროენერგიის ბაზრების რეგიონული გაერთიანება 

შესაძლებელი გახდა რეგიონის გადაცემის ინფრასტრუქტურაში ჩადებული უზარმაზარი 

ინვესტიციით. საქართველომ უნდა გააგრძელოს ამ გზით სიარული და ახსოვდეს, რომ 

ელექტროენერგიის პოლიტიკაზე დაფუძნებული მწყობრი ბაზრის გრძელვადიანი მოგება გადაწონის 

პოლიტიკური ჩარევებისგან მიღებულ მოკლევადიან მოგებას, რომელიც მკვეთრად ამცირებს 

ინვესტორების მოგებას ქვეყანაში. ცხადია, ეს მოითხოვს საქართველოს მიერ მწყობრი პოლიტიკის 

გატარებას მომავალში. მოკლედ რომ ვთქვათ, ინვესტორების მოზიდვა შეუსრულებადი დაპირებებით 

არ არის კარგი იდეა.  

მეორე საკითხი არის ჰიდროელექტროსადგურების განთავსების ადგილი. აქ უკვე მთავრობას 

სჭირდება, უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალობა, რომელშიც ყველაზე ეფექტური ინვესტორი 

იგებს და რესურსების დიდი ნაწილი რჩება ქვეყანაში.
20

 თუ საუკეთესო ადგილები განაწილდება 

რეალური კონკურენციის გარეშე, ინვესტორები არ გადაიხდიან სამართლიან ფასს ქართული 

რესურსების გამოყენებისთვის. უხვი ადგილის გათვალისწინებით, ამჟამად კონკურენცია 

შეზღუდულია იმ ლიცენზიებისთვის, რაც დაკავშირებულია ზამთარში რეგულირებულ ფასად 

გარკვეული ელექტროენერგიის ქართული კომპანიებისთვის მიყიდვის მოთხოვნასთან. ეს სქემა უნდა 

განახლდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ, რომ უცხოელთა მფლობელობაში არსებული 

ჰიდროელექტროსადგურები ექსპორტს უწევდნენ ქართულ რესურსებს, ისე, რომ ღირებულების 

საჭირო ნაწილი არ რჩებოდეს ქვეყანაში. 

დასკვნა: ინვესტორების მოსაზიდად, საქართველომ უნდა გააგრძელოს კონკურენტული 

ელექტროენერგიის ბაზრის მშენებლობა ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად და მეზობელ 

ქვეყნებთან კავშირში. საუკეთესო ინვესტორების მოსაზიდად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

რესურსების საკმაო ნაწილი რჩება საქართველოში, ჰიდროელექტროსადგურების განთავსება უნდა 

იყოს უფრო კონკურენტულად მოწყობილი.  

                                           

18 იხ. თავი 11, სათაური IV. 
19

 ეს, ასევე, არის ორმხრივი ნდობის გამყარების პოლიტიკური პროექტი. 
20 ამჟამად პროექტის შერჩევა ეფუძნება სამინისტროსადმი დაფიქსირებულ ინტერესს 

(http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2361039.html). 
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4.2 ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის მიზიდვა თვითწარმოებით 

ენერგო-ინტენსიური მომხმარებლების მოსაზიდად ქვეყანამ უნდა გადაჭრას ქათმისა და კვერცხის 

პრობლემა – ინდუსტრიული მომხმარებლების გარეშე ელექტროენერგიის წარმოების ყველა ახალი 

პროექტები გამიზნული იქნება საექსპორტო ბაზრებისთვის, რომელიც ამცირებს შიდა, ენერგო-

ინტენსიური ინდუსტრიული მომხმარებლების განვითარებისთვის საჭირო მოცულობის 

ხელმისაწვდომობას. სტრატეგიის პირველი ნაწილი გულისხმობს, საქართველოს, როგორც ენერგო-

ინტენსიური ინდუსტრიების დანიშნულების ადგილის, მხარდაჭერას. კარგი ბიზნეს-გარემო და 

არსებული საპორტო ინფრასტრუქტურა საქართველოში არის მნიშვნელოვანი არგუმენტი საამისოდ. 

ქართულმა მთავრობამ ხაზი უნდა გაუსვას თვითწარმოების შესაძლებლობას და მოამზადოს 

შესაბამისი სამართლებრივი გარემოს მოკლე და სამართლიანი აღწერა, რომელიც გავრცელდება 

ინვესტორებს შორის. თვითმწარმოებელთათვის სამართლებრივი გარემოს მკაფიო ხაზგასმა, ასევე, 

დაეხმარება დარჩენილი ბარიერების იდენტიფიცირებაში (როგორიცაა სამართლებრივი რისკები ან 

ზედმეტი ტვირთები), რომლებიც უნდა აღმოფხვრას მთავრობამ. 

დასკვნა: თვითმწარმოებელი ელექტროენერგიის მომხმარებელთა მოსაზიდად, საქართველომ  უნდა 

განმარტოს შესაბამისი კანონები და უკეთ გააცნოს ეს შესაძლებლობა შესაბამის უცხოელ ინვესტორებს.  

4.3 ჭეშმარიტი ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიის მოზიდვა  

საქართველოს „წმინდა“ (ე.ი. თვითწარმოების გარეშე) ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიების 

მიმზიდველობა ინვესტორთათვის ძლიერ არის დამოკიდებული ელექტროენერგიის მომავალ ფასებზე 

ქვეყანაში. მომავალი ფასი დამოკიდებული იქნება ქვეყნის მომავალ ენერგო-პოლიტიკაზე და მის 

უნარზე, მოიზიდოს ინვესტიციები წარმოების სექტორში. ასე რომ, შესაბამის ინვესტიციებს თან 

ახლავს მნიშვნელოვანი გაურკვევლობები. ეს ასეა, რადგან საქართველო არ გამოირჩევა სტაბილური 

ენერგო-პოლიტიკის გამოცდილებით. ეს გარკვეულწილად ასახულია საქართველოს საერთაშორისო 

ვალდებულებაში, შექმნას კონკურენტული ელექტროენერგიის ბაზარი ევროკავშირის მაგალითების 

მიხედვით. ერთი ნაბიჯით წინ წასასვლელად საქართველომ შეიძლება მოძებნოს გზები, როგორ 

შეამციროს სამართლებრივი რისკები ინვესტორებისთვის ენერგო-ინტენსიურ ინდუსტრიებში 21
. 

მსგავსი სქემების დაფინანსების/უზრუნველყოფის ერთი გზა შეიძლება გადიოდეს 

ჰიდროელექტროსადგურების ადგილების აუქციონის წესით ყიდვიდან მიღებულ მოგებაზე, როგორც 

აღწერილია 4.1.  

დასკვნა: ენერგო-ინტენსიური ინდუსტრიების მოსაზიდად, საქართველომ უნდა უზრუნველყოს მისი 

ელექტროენერგიის ბაზრის სამომავლო განვითარების გამჭვირვალე ხელმძღვანელობა.  

 

                                           

21 მსგავსი სქემები არ უნდა შეუშავდეს ინდივიდუალური პროექტებისთვის. ისინი გამიზნული უნდა იყოს იმ 

საკითხებზე, რომელსაც საქართველო საკუთარ თავზე ვერ აიღებს ინვესტორების წინაშე. დარღვევების თავიდან 

აცილების მიზნით, ნებისმიერი სქემა უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის მოთხოვნებს. 
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