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გერმანელ ეკონომისტთა ჯგუფი საქართველო 

 

ბერლინი/თბილის, მაისი, 2016 წელი 

საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდებისა და 

მოთხოვნის დაბალანსების ვარიანტები 

კვლევითი პრეზენტაციების სერიები [PB/06/2016] 



German Economic Team Georgia 

 მოსალოდნელია, რომ ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზრდება 

 სსე-ის სცენარების მიხედვით, მოხმარება თითქმის გაორმაგდება და 10.9 
ტერავატ/სთ-დან (2015 წ.) 19.6 ტერავატ/სთ-მდე გაიზრდება (2025 წ.) 

 მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იგეგმება დაახლოებით 100 ჰესის 
აშენება, რომელთა მთლიანი მოცულობა 4,500 მეგავატზე მეტია, მთლიანი ხარჯი კი 
7.7 მილიარდი აშშ დოლარია → თუმცა რეალურად საჭიროა დაახლოებით 1000 
მეგავატი 

→ ფრთხილი მიდგომა არის გადამწყვეტი 
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1 წლიანი დატვირთვის ხანგრძლივობა 2015-2016 (ფაქტი) და 2025 
წლისთვის (დაგეგმილი) 

მზარდი მოთხოვნა და დიდი გეგმები 
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წყარო: www.gse.com.ge -ის მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებულ საკუთარი გამოთვლები 

საათები წლებში 



German Economic Team Georgia 

ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მოთხოვნის 
დაბალანსების სხვადასხვა ვარიანტები 

1. ჰიდრო ენერგია 

2. ქვანახშირსა და გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურები 

3. ელექტროენერგიის იმპორტი 

4. ქარისა და მზის ენერგია 

5. დისპეჩერიზაციის გაუმჯობესება 

6. მოთხოვნის დაკმაყოფილება 
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German Economic Team Georgia 

ვარიანტი 1: ჰიდრო ენერგია 

 დაგეგმილია 100-ზე მეტი პროექტი 4000-ზე მეტი მეგავატი დადგმული 
სიმძლავრით 

 ყველა პროექტისთვის საჭირო ინვესტიციების ჩადების მთლიანი 
დანახარჯი: 7.5 მილიარდი აშშ დოლარი 

 პროექტების ღირებულება განსხვავებულია 
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ჰესების  პროექტების სავარაუდო ღირებულება 

წყარო: www.gse.com.ge -ის მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებულ საკუთარი გამოთვლები 
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ვარიანტი 2: ქვანახშირსა და გაზზე მომუშავე 
ელექტროსადგურები 

 900 მეგავატი არსებული გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან 

 გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურები გაზს იღებენ აზერბაიჯანიდან 

(→ მიწოდების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

პრობლემა კვლავ ძალაშია) 

 ამ დრომდე ელექტროენერგიის წარმოებისთვის არ არის საჭირო 

არცერთი ქვანახშირის სადგური და, სავარაუდოდ, საბაზისო 

დატვირთვის ტექნოლოგია (→ იგივე კლიმატის პრობლემებთან 

დაკავშირებითაც) 

 გაზი შეიძლება იყოს საიმედო წყარო ზამთრის პიკების პერიოდში 

5 



German Economic Team Georgia 

ვარიანტი 3: ელექტროენერგიის იმპორტი 

 საქართველო დაკავშირებულია ოთხ მეზობელთან 
(სინქრონიზებულია რუსეთსა და აზერბაიჯანთან) 

 ამჟამად კავშირები არ არის სრულად გამოყენებული (2015 წლის 
პიკური გამოყენება: მოცულობის 25%) 

 სსე მაინც გეგმავს მასობრივ გაზრდას 

 ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის საკითხი მეზობელ ქვეყნებში 
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იმპორტის საშუალო ფასი 
2014 წელს (აშშ 

დოლარი/მეგავატ/სთ.) 

იმპორტი 2014 წელს 
(გეგავატ/სთ.) 

მოცულობა 
2015 წელს 
(მეგავატი) 

მოცულობა 2025 
წელს (მეგავატი) 

რუსეთი 65 627 850 1550 

აზერბაიჯანი 65 208 1020 1020 

სომხეთი 72 40 100 800 

თურქეთი   150 1550 

წყარო: www.gse.com.ge -ის მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებულ საკუთარი გამოთვლები 

ელექტროენერგიის ურთიერთდაკავშირება და იმპორტის ფასები 



German Economic Team Georgia 

ვარიანტი 4: ქარისა და მზის ენერგია 

 ჰიდრო ენეგიის მოქნილობა შეიძლება გახდეს ბუფერი 
ცვალებადი ქარისა და მზის ენერგიის 
ინტეგრირებისთვის 

 მზის ენერგია ბევრით ვერაფრით დაეხმარება ზამთრის 
პიკებს 

 უკვე გათვალისწინებულია რამდენიმე ქარის სადგური  

– კვტ/სთ 9 ცენტი შეიძლება იყოს კონკურენტული 

– ღია კითხვა: ქარის პირობები და სეზონურობა 

– საპილოტე პროგრამას, რომელიც გვაწვდის მონაცემებს ქარის 
რეალურ წარმოებაზე და ლახავს სისტემის ინტეგრირების 
ბარიერებს, შეიძლება ჰქონდეს დამატებითი ღირებულება 
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German Economic Team Georgia 

ვარიანტი 5: დისპეჩერიზაციის გაუმჯობესება 

 ჰიდრო ენერგია ნაწილობრივ დაგროვებადია 

 ყველა ჰესის სამუშაო საათების ოპტიმიზებით შესაძლებელია მეტი მოცულობის 
გამოთავისუფლება პიკის პერიოდებისთვის 

 ამჟამად დისპეჩერიზაცია საკმაოდ მოუქნელია (თბოელექტროსადგურები დროის 
50% მუშაობენ 126 მეგავატზე, 251 მეგავატზე, 416 მეგავატზე ან 466 მეგავატზე)  

 ზოგჯერ, მიუხედავად ექსპორტისა, თბოელექტროსადგურები მაინც მუშაობს 
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თბოელექტროსადგურების ოპერაციული მოცულობა (მეგავატი) 

734 მეგავატი 
126 

საათისთვის 

527 მეგავატი 
251 

საათისთვის 
551  მეგავატი 

416 საათისთვის 

1183 მეგავატი 
466 

საათისთვის 

თბოელექტროსადგურების დისპეჩერიზაციის მხოლოდ ძირითადი რეჟიმები 

წყარო: www.gse.com.ge -ის მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებულ საკუთარი გამოთვლები 
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ვარიანტი 6: მოთხოვნის დაკმაყოფილება 

 ზოგიერთი მომხმარებელი, კომპენსაციის მიღების 

შემდეგ, შეიძლება დათანხმდეს  დატვირთვის 

გადანაცვლებაზე 

 განსაკუთრებით სამრეწველო მომხმარებლებს აქვთ 

დატვირთვის გადანაცვლების პოტენციალი 

 შეიძლება შეამციროს იმ ჰესების საჭიროება, 

რომლებიც მხოლოდ პიკის საათებისთვის გამოიყენება 
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საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯების მოდელირება 

 მოდელი თავის თავში უნდა აერთიანებდეს ბევრ ფაქტორს, რაც 
განსაზღვრავს ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯებს: 
– მოთხოვნის განვითარება 

– საპროცენტო განაკვეთი 

– იმპორტის/ექსპორტის ფასები 

– სხვადასხვა ჰესების ფიქსირებული და საწვავის ხარჯები 

– არსებული ჰესების პარკი  

 უნდა გავითვალისწინოთ ქართული ელექტროენერგიის სისტემის 
კონკრეტული სირთულეები: 

– არადაგროვებადი → თითოეულ მომენტში: მიწოდება = მოთხოვნა 

– ჰესების შეზღუდვები (მაგ.: ცვლილების დონე) 

=> GET-მა შეიმუშავა ღია მოდელი ცვლადი დაშვებებით, რათა 
დავითვალოთ სხვადასხვა ტექნოლოგიების მიქსის დანახარჯები 
საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებისას (იხ. დანართი I) 
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შედეგები: “ჰიდრო ენერგია“ 

 ბევრი ჰიდროს დამატება 
ნიშნავს მაღალ 
ფიქსირებულ დანახარჯს 
– მხოლოდ ნაწილობრივ 
იფარება ექსპორტის 
შემოსავლებიდან 

 ექსპორტის მაღალ ფასებს 
შეუძლია ექსპორტის 
შემოსავლების გაზრდა 
(მაგ.: 80 აშშ 
დოლარი/მგტ/სთ -> 327 
მლნ. აშშ დოლარი) 
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  სცენარი „მხოლოდ„ 
ჰიდრო + DSR ტექნოლოგია   

ჰიდრო   1,500 
ქვანახშირი   0 
OCGT   0 
CCGT     0 
        
არსებული, ჯერ კიდევ მომუშავე გაზის სადგურები 900 
იმპორტი   100 
მოთხოვნის დაკმაყოფილება   150 

მთლიანი     2,650 

        

შედეგები (მლნ. აშშ დოლარი)     
მთლიანი ცვლადი დანახარჯი   36.7 
მთლიანი ფიქსირებული დანახარჯი   725.3 
ექსპორტის შემოსავლები   81.9 

მთლიანი დანახარჯები მინუს შემოსავლები 680.1 

        
დატვირთვა, რომელსაც არ ფარავს ჰიდრო ენერგია 1,117 

მინიმალური მოცულობის მარჟა 33 
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შედეგები – “მხოლოდ ქვანახშირი“ 

 სანაცვლოდ 
ქვანახშირზე 
მომუშავე მსხვილი 
ელექტროსადგურის 
დამატება ნიშნავს 
დაბალ ფიქსირებულ 
დანახარჯს – მაგრამ 
მაღალ ცვლად 
დანახარჯს და 
არავითარ ექსპორტის 
შემოსავლებს 
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  სცენარი „მხოლოდ„ 
ჰიდრო + DSR 

„მხოლოდ“ 
ქვანახშირი ტექნოლოგია   

ჰიდრო   1,500 0 
ქვანახშირი   0 1,000 
OCGT   0 0 
CCGT     0 0 
          
არსებული ჯერ კიდევ მომუშავე გაზის 
სადგურები 900 900 
იმპორტი   100 100 
მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება   150 100 

მთლიანი     2,650 2,100 

          
შედეგები (მლნ. აშშ 
დოლარი)       
მთლიანი ცვლადი 
დანახარჯი   36.7 169.7 
მთლიანი ფიქსირებული 
დანახარჯი   725.3 303.4 
ექსპორტის შემოსავლები   81.9 - 

მთლიანი დანახარჯები მინუს შემოსავლები 680.1 473.1 

          
დატვირთვა, რომელსაც არ ფარავს ჰიდრო 1,117 2,056 

მინიმალური მოცულობის მარჟა 33 44 
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შედეგები - „მხოლოდ CCGT“ 

 კომბინირებული 
ციკლის გაზის 
ტურბინას (CCGT) აქვს 
კიდევ უფრო დაბალი 
ფიქსირებული 
დანახარჯი, რომელიც 
აკომპენსირებს გაზის 
მაღალ ღირებულებას 

 

 

 

*ღია ციკლის გაზის ტურბინა 

(OCGT) არ განიხილება, რადგან 
იმპორტი ყოველთვის უფრო 
იაფია 
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  სცენარი „მხოლოდ“ 
ჰიდრო + DSR 

„მხოლოდ“ 
ქვანახშირი 

„მხოლოდ“ 
CCGT ტექნოლოგია   

ჰიდრო   1,500 0 0 
ქვანახშირი   0 1,000 0 
OCGT   0 0 0 
CCGT     0 0 1,000 
            
არსებული ჯერ კიდევ მომუშავე 
გაზის სადგურები 900 900 900 
იმპორტი   100 100 100 
მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება   150 100 100 

მთლიანი     2,650 2,100 2,100 

            
შედეგები (მლნ. აშშ 
დოლარი)         
მთლიანი ცვლადი 
დანახარჯი   36.7 169.7 306.4 
მთლიანი ფიქსირებული 
დანახარჯი   725.3 303.4 150.8 
ექსპორტის შემოსავლები   81.9 - - 
მთლიან დანახარჯებს 
მინუს შემოსავლები   680.1 473.1 457.2 

            
დატვირთვა, რომელსაც 
არ ფარავს ჰიდრო   1,117 2,056 2,056 
მინიმალური 
მოცულობის მარჟა   33 44 44 
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შედეგები - “ჰიდრო+CCGT“ 

 ყველაზე იაფი 
სადგურებისა და CCGT-ის 
კომბინაციას აქვს 
შემდეგი 

უპირატესობები:  
– ძირითადად 

გამოყენებული ჰიდროს 
დაბალი ცვლადი 
დანახარჯი 

– პიკის მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებისთვის 
საჭირო CCGT-ის დაბალი 
ფიქსირებული დანახარჯი 

– მაგრამ სჭირდება მეტი 
იმპორტი, რათა 
დააკმაყოფილოს პიკის 
მოთხოვნა 
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  სცენარი „მხოლოდ“ 
CCGT 

ჰიდრო+ CCGT + 
იმპორტი ტექნოლოგია   

ჰიდრო   0 600 
ქვანახშირი   0 0 
OCGT   0 0 
CCGT     1,000 500 
          
არსებული ჯერ კიდევ მომუშავე გაზის 
სადგურები 900 900 
იმპორტი   100 200 
მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება   100 100 

მთლიანი     2,100 2,300 

          
შედეგები (მლნ. აშშ 
დოლარი)       
მთლიანი ცვლადი 
დანახარჯი   306.4 144.7 
მთლიანი ფიქსირებული 
დანახარჯი   150.8 299.9 
ექსპორტის შემოსავლები   - 6.9 
მთიანი დანახარჯები მინუს 
შემოსავლები 457.2 437.7 

          
დატვირთვა, რომელსაც არ ფარავს 
ჰიდრო 2,056 1,636 

მინიმალური მოცულობის მარჟა 44 64 
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შედეგები - „ჰიდრო+იმპორტი“ 

 750-მდე მეგავატი იმპორტის 
გამოყენება პიკის მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად 
თავიდან გვაცილებს 
პიკისთვის საჭირო ჰესების 
საჭიროებას 

 მოკრძალებული 
ჰიდროენერგეტიკის გაზრდა 
უზრუნველყოფს საჭირო 
საბაზისო დატვირთვას 
დაბალი დანახარჯით 

 კითხვა: ხელმისაწვდომია თუ 
არა მეზობელ ქვეყნებში 
საკმარისად იაფი მოცულობა 
და მისაღებია თუ არა მათზე 
დაყრდნობა პოლიტიკურად 

 არის უფრო იაფი ვიდრე 
„მხოლოდ იმპორტი“ 
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  სცენარი ჰიდრო+ CCGT 
+ იმპორტი 

ჰიდრო+ 
იმპორტი 

„მხოლოდ“ 
იმპორტი ტექნოლოგიები   

ჰიდრო   600 400 0 
ქვანახშირი   0 0 0 
OCGT   0 0 0 
CCGT     500 0 0 
            
არსებული ჯერ კიდევ მომუშავე გაზის 
სადგურები 900 900 900 
Imports   200 750 1,100 
მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება   100 100 100 

მთლიანი     2,300 2,150 2,100 

            
შედეგები (მლნ. აშშ 
დოლარი)         
მთიანი ცვლადი დანახარჯი   144.7 223.6 382.3 
მთლიანი ფიქსირებული 
დანახარჯი   299.9 135.1 4.0 
ექსპორტის შემოსავლები   6.9 0.4 - 
მთიან დანახარჯებს მინუს 
შემოსავლები   437.7 358.3 386.3 

            
დატვირთვა, რომელსაც არ 
ფარავს ჰიდრო   1,636 1,751 2,056 
მინიმალური მოცულობის 
მარჟა   64 49 44 
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დასკვნა 

 ელექტროენერგიაზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება არის 
უმნიშვნელოვანესი ამოცანა საქართველოს კონკურენტულობისა და 
ფისკალური სტაბილურობისთვის 

 სხვადასხვა ვარიანტების შედარება არ არის მარტივი 

 ჩვენ შევიმუშავეთ მარტივად გამოსაყენებელი ექსელის ფორმა 
კომპრომისების შესაფასებლად 

 თავდაპირველი შედეგები აჩვენებს, რომ „ჰიდროენერგია“ და „მხოლოდ 
ქვანახშირი“ არ არის ოპტიმალური, დანახარჯის თვალსაზრისით 
(განხილული დაშვებების შემთხვევაში) 

 “ყველაზე დაბალი დანახარჯების” ჰესებსა და CCGT-ს აქვს შედარებითი 
უპირატესობა დანახარჯების თვალსაზრისით 

 არსებული იმპორტის ფასად საკმარისი რაოდენობის იმპორტი რომ იყოს 
ხელმისაწვდომი, არ იქნებოდა საჭირო დამატებითი თერმული 
სიმძლავრე პიკის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

ლევან ფავლენიშვილი 
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დანართი I: „სცენარის მართვის ინსტრუმენტი“ 
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- მომხმარებლებს შეუძლიათ, განსაზღვრონ დაშვებები 
და შემდეგ შეადარონ სხვადასხვა ტექნოლოგიური 
მიქსების დანახარჯები 

- ჩვენ წარმოვადგენთ მოდელს, რომელიც არის 
გამჭვირვალე და იძლევა გაუმჯობესების საშუალებას 
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 ცვლილების დონე არის სიჩქარე, 

რომელზეც ჰესმა შეიძლება  

გაზარდოს/შეამციროს წარმოება 

 2015/2016 წლებში ერთ საათში (+775) 

საჭირო მაქსიმალური ცვლილების 

დონე საშუალო წარმოების  თითქმის 

მესამედი იყო (1240 მგვტ) 

 2015/16 წლებში ერთ დღეში (+777) საჭირო მაქსიმალური 
ცვლილების დონე საშუალო დატვირთვის ნახევარზე მეტი 
იყო (1240 მგტ) 

 ქართული სისტემის (ჰიდრო და გაზი) მაღალი მოქნილობა 
არ წარმოადგენს შეზღუდვას დაკმაყოფილებისთვის 

დანართი II: ცვლილების დონე 
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საჭირო ცვლილების დონის სიხშირე 2015/16 
წლებში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
წყარო: www.gse.com.ge 

  1 სთ. 24 სთ. 

მინ. -275 460 

1% < -175 < 485 

10% < -100 < 515 

10% > +105 > 675 

1% > +170 > 765 

მაქს. 375 777 


