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1. შესავალი

ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხოება მნიშვნ ელოვანი კომპონენტია სა
ქართვ ელოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ფორმირებისთვის. ელექტროენერგიის
მიწოდების უსაფრთხოება კომპლ
 ექსური საკითხია, რომელიც მოითხოვს ელექ
ტროენერგეტიკული სისტემის ტექნიკური ფუნქციონირებისა და მართვის, მისი
კომერციული თვალსაზრისით სიცოცხლისუნარიანობის, ელექტრ
 ოენერგიით ვაჭ
რობის გეოპოლიტიკური ასპექტების და ელექტროენერგიის გამომუშავების ეკო
ლოგიური შედეგების ცოდნას. ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების
ყველა ეს ასპექტი სრულყოფილად არის შეჯამებული ლარსენის, ოსორიოს და
აცკერეს ნაშრომში (Larsen, Osorio and Ackere (2017)).
ფასები ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი კომპო
ნენტია, რადგან, მათში აისახება ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოე
ბის განვითარების, მრავალი ტენდენცია. ელექტრ
 ოენერგიის საბითუმო ბაზარზე
სხვადასხვა სერვისზე არსებული ფასების მეშვეობ ით, მონაწილეებს შეიძლება
მიეცეთ ისეთი ქმედებების განხორიელების მოტივაცია, რომლებიც უზრუნველ
ყოფენ მიწოდების უფრო მეტ უსაფრთხოებას. მოკლე და საშუალოვადიან პერ
სპექტივაში (სეზონების მანძილზე) ამ სტიმულს შეიძლება მოჰყვეს რაც შეიძლე
ბა მეტი ენერგიის ადგილზე რეალიზაციის პრაქტიკა ან დამხმარე სერვისების
უზრუნველსაყოფის მიზნით, პოტენციურ
 ი გენერაციის დაზოგვა. გრძელვადიან
პერსპექტივაში კი, ეს შეიძლება აისახოს საინვესტიციო გადაწყვეტილებებში
რომელიც, თავის მხრივ, დაფუძნებულია ენერგეტიკის სექტორის მიმდინარე და
პოტენციურ საჭიროებებზე (რომლებიც აისახება საბითუმო ბაზარზე არსებულ
სხვადასხვა ფასებში) და არა, მცდელობაზე რომ მოხდეს რესურსის სრული
ათვისება.
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, საქართვ ელოში ელექტროენერგიაზე მო
თხოვნა საშუალოდ 4%-ით იზრდ
 ება წლიურად. ერთის მხრივ, ელექტრ
 ოენერგიაზე მოთხოვნა ძალიან სპეციფიურია, რადგან მრავალი გამოყენებისთვის
(მაგალითად, განათება, ან ელექტროენერგიის მიწოდება სხვადასხვა საყო
ფაცხოვრებო და სამრეწველო სახის მოწყობილობებისთვის) მისი ჩანაცვლება
არ შეიძლება ენერგიის სხვა წყაროთი. თუმცა, მეორეს მხრივ, თავად ელექტ
როენერგიას შეუძლია ჩაანაცვლოს ენერგიის სხვა წყაროები უმეტეს სფეროებ
ში (როგორიცაა გათბობა და ტრანსპორტი). შესაბამისად, ელექტროენერგიის
ბაზარზე განვითარებულ მოვლენებზე დაკვირვება და შესწავლა სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია მთლიანი ენერგეტიკული უსაფრთ
 ხოებისთვის. კონკრეტულად
საქართველოს კონტექსტში კი, განახლებადი ენერგიის რესურსების პოტენციური
სიმრავლე ელექტროენერგიის ბაზარს საერთო ენერგეტიკული უსაფრთხოების
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ძალიან მნიშვნელოვან კომპონენტად აქცევს1. ეს განსაკუთრებით ეხება ენერ
გეტიკული პოლიტიკის ტრილემას (მსოფლიო ენერგეტიკული საბჭო), რომელიც
აერთიანებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ენერგომომარაგების თვალსაზრი
სით თანასწორობისა და გარემოსდაცვითი მდგრადობის პერსპექტივებს.
მას შემდეგ რაც 2016 წელს, საქართველომ ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობ
რობასთან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, საქართველო ელექტროენერგიის
ბაზრის რეფორმის აქტიურ პროცესს გადის. ეს რეფორმები გულისხმობს ელექ
ტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციას, ელექტროენერგიის მოკლევადიანი
ბირჟის პრაქტიკის დანერგვას და სექტორში უფრო მეტი გამჭვირვალობის ხელ
შეწყობას. დაგეგმილი რეფორმები საქართველოს უნიკალურ შესაძლებლო
ბას აძლევს რომ განავითაროს ელექტრ
 ოენერგიის მოქნილი ბაზარი, რომელიც
ენერგოუსაფრთ
 ხოების ყველა ასპექტზე იმოქმედებს დადებითად, დაწყებული
ხელმისაწვდომობიდან დამთავრებული გარემოსდაცვითი მდგრადობით. ელექ
ტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე არსებული ფასები პოტენციურად ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრ
 უმენტია აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, რადგან
ისინი, ცვალებად გარემოებებზე მორგებით, განვითარების პრიორიტეტებზე მი
უთითებენ.
წინამდებარე მოხსენება მიზნად ისახავს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში
დაინტერესებული მხარეების ყურადღება მიაპყროს ელექტრონერგიის ფასებსა
და მათ მნიშვნელობაზე ენერგოუსაფრთ
 ხოების საკითხში. ამ მიზნით, ეს ნაშრომი
მიმოიხილავს შესაბამის არსებულ ლიტერატურას. შემდგ
 ომ, მოხდება საქართვე
ლოში ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის არსებული სტრუქტურის მიმოხილვა,
რათა განისაზღვროს სხვადასხვა ფასები და გადახდის სქემები. მიმდინარე მო
ნაცემებთან და ტენდენციებთან ერთად, საქართველოს მარეგულირებელი ჩარ
ჩოს ეს ანალიზი საშუალებას იძლევა განისაზღვროს რამდენიმე ფუნდამენტური
საკითხი, რომლებიც თან ახლავს საქართველოში არსებული ელექტროენერგიის
საბითუმო ბაზრის სტრუქტურას. შედეგად, ეს კვლევა ფოკუსირდება გარკვეულ
გამოწვევებზე, რომელთა გადაჭრა აუცილებელია ბაზარზე ელექტროენერგიის
მიწოდების უსაფრთ
 ხოების გასაძლიერებლად.
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული 2019 წლის ენერ
გეტიკულ ბალანსზე დაყრდ
 ნობით, ელექტროენერგია ქვეყნის მთლიანი პირველადი ენერ
გიის მიწოდების (TPES) 20%-ს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ენერგიის 76% წარმოიქმნება
განახლებადი ჰიდროენერგიითა და ქარით (75% - ჰიდროენერგიით და 1% - ქარის ენერგი
ისგან). სამწუხაროდ, არ არსებობს რეალური კვლევა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი
იქნება საქართველოს განახლებადი ენერგიის პოტენციალის შეფასება. თუმცა, სამთავრობო
ვებგვერდის, energy.gov.ge-ს მიხედვით (ნანახია 2021 წლის 28 ოქტომბერს), საქართვე
ლოს აქვს პოტენციალ
 ი ააშენოს 1450 მეგავატი ქარის ელექტროსადგურები; არსებობს ჰიდ
როენერგეტიკული პოტენციალის მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ასევე, საქართველოს სახელმ
წიფო ელექტროსისტემის (სსე) ქსელის განვითარების 10 წლიან გეგმაში (სსე, საქართველოს
გადამცემი ქსელის ათწლიან ი გეგმა 2021-2031) გამოვლენილია 123 პერსპექტიული პრო
ექტი, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 3,865 მეგავატს (მვტ) შეადგენს.

უახლეს კვლევებში შემოთავაზებულ არსებულ ჩარჩოებზე დაყრდნობით, ჩვენ
ვცდილობთ, ელექტროენერგიის უსაფრთ
 ხოების საკითხის სხვადასხვა მიმართუ
ლება მათ შესაბამის ფასებს დავუკავშიროთ. ეს საკითხი განხილულია ნაშრომის
მე-2 ნაწილში. შემდეგ, მე-3 ნაწილში განხილულია საქართველოს ელექტროე
ნერგიის საბითუმო ბაზარზე არსებული ფასების ტიპოლოგიები და ფასების რეგუ
ლირებასთან დაკავშირებული კრიტიკული საკითხები არის იდენტიფიცირებული.
გარდა ამისა, მე-4 ნაწილში წარმოდგენილია არსებული მონაცემები, რომლებიც
ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის სხვადასხვა ფენებში განვითარების ტენ
დენციებს გვიჩვენებს. ხელმისაწვდ
 ომი მონაცემების აღწერილობითი ანალიზის
მეშვეობით ხდება პოტენციური გამოწვევების გამოვლენა, რომლებიც ძირითა
დად დაკავშირებულია არასაკმარისი მონაცემების არსებობასთან, რაც ზღუდავს
უფრო ყოვლისმომცვ ელი ანალიზის ჩატარების შესაძლებლობას. ამ დაკვირვე
ბებზე დაყრდნ ობით, მე-5 სექციაში გამოყენებულია იქმნება გარკვეული ტიპის
პრობლემის ხე, ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საკითხში არსე
ბული გამოწვევების ასახვის მიზნით, აღნიშნული გამოწვევები ძირითადად და
კავშირებულია საფასო სტიმულებთან და ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის
გამჭვირვალობასთან. მე-6 სექციაში წარმოდგენილია დასკვნ ები და შემუშავე
ბულია სამი ძირითადი რეკომენდაცია ელექტროენერგიის ბაზარზე პოლიტიკის
შემქმნელებისთვის, მე-5 სექციაში განსაზღვრული ელექტროენერგიის ბაზარზე
არსებულ გამოწვევებზე დაყრდნ ობით.
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2. ენერგეტიკული უსაფრთხოება,
ელექტროენერგია და ფასები
არსებობს ენერგოუსაფრთ
 ხოების რამდენიმე განმარტება, რომლებიც ეფუძნება
ჰიუზის (Hughes, 2012) მიერ შემოთავაზებულ ხელმისაწვდ
 ომობის, შესყიდვის
უნარიანობის და მიღებადობის ჩარჩოს. ხელმისაწვდ
 ომობის მაჩვენებლები და
კავშირებულია მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, საჭირო რაოდენობის ენერ
გიის მიწოდების შესაძლებლობასთან. ეს მაჩვენებელი ეხება ენერგორესურსების
დივერსიფიკაციას (რაც უფრო მეტი წყარო და მომწოდებელია, მით უკეთესი) და
მათი მიწოდების სტაბილურობას (ნაკლები ცვალებადობა უმჯობესია). შესყიდ
ვის უნარიანობა დაკავშირებულია ფასების დონესთან და მომხმარებლისთვის
მათ ხელმისაწვდომობასთან. თუმცა, ეს მაჩვენებელი შედარებით ბუნდოვანია,
რადგან მასში მოიაზრება გარკვეული ნიშნულის არსებობა, როგორც მეტრიკა,
რომლითაც შეფასდება ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობა. ეს შეიძლება
იყოს, მაგალითად, ენერგიის დანახარჯების კომპანიების მთლიან საოპერაციო
ხარჯებში ან საყოფაცხოვრებო ხარჯებში გადანაწილება. მიღებადობის მაჩვენ
ბელი დაკავშირებულია ენერგიის სხვადასხვა წყაროს გამოყენების შედეგად,
გარემოზე ზემოქმედებასთან. ეს შეიძლება შეფასდეს ენერგიის გამომუშავებისა
და გარემოზე ზემოქმედების სხვადასხვა მაჩვენებლის მოშველიებით, როგორი
ცაა მაგალითად, CO2-ის ემისია, ეკოსისტემაზე დაწესებული ხარჯები და სხვა.
აღიარებენ რა ენერგოუსაფრთხოების საკითხს მთლიანობაში, როგორც ენერგე
ტიკული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ განზომილებად, ბევრი საერთაშორისო
ორგანიზაცია გვთავაზობს მათ მიერ შემუშავებული ენერგეტიკული უსაფრთხო
ების ზომებს, რომლებიც ჰიუზის (Hughes, 2012) მიერ შემუშავებული ჩარჩოს
მსგავსია. მაგალითად, მსოფლიო ენერგეტიკულ საბჭოს (WEC) აქვს ენერგე
ტიკული ტრილემის ინდექსი, რომელიც მოიცავს უსაფრთხო მიწოდების, ენერგო
მომარაგების თვალსაზრისით თანასწორობისა და გარემოსდაცვითი მდგრადო
ბის ასპექტებს (WEC 2021)2. გარდა ამისა, მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა
(WEF) შეიმუშავა ენერგეტიკული სამკუთხედის პრინციპი, როგორც ენერგეტიკუ
ლი უსაფრთხოების გასაანალიზებლად საჭირო მაჩვენებლების ერთობლიობა,
რომელიც მოიცავს ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომობას და უსაფრთხოებას, ეკო
ლოგიურ მდგრადობას, და ეკონომიკურ განვითარებას და ზრდას (WEF 2020).
ასევე, ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო (IEA) გვთავაზობს მოკლევადიან ი
ენერგეტიკული უსაფრთხოების მოდელს (MOSES), რომელშიც განსაზღვრულია
გარკვეული მაჩვენებლები ენერგომიწოდების უსაფრთხოების შესაფასებლად,
პირველადი ენერგიის წყაროების ანალიზის გამოყენებით (IEA 2011). აღნიშნუ
ლი მოდელი კარგად შეესაბამება საქართველოში არსებულ ვითარებას, რადგან
ის გულისხმობს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების შეფასებას, გარე
2
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2021 წლის მსოფლიო ნერგეტიკული ტრილემის ინდექსის (World Energy Trilemma Index)
მიხედვით, საქართველო 101 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილზეა.

და საშინაო რისკების მრავალი მაჩვენებელზე დაკვირვებით, და ასევე ბუნებრივი
გაზის სექტორში მიწოდების გარე და შიდა მდგრადობის გათვალისწინებით. გარ
და ამისა, ეს მოდელი ასევე ჰიდროენერგეტიკისთვის მიწოდების უსაფრთხოებას
წარმოების წლიური ცვალებადობის გაანგარიშების გამარტივებული მიდგომის
საფუძველზე აფასებს. თუმცა, MOSES-ის ინდექსი ზედმეტად გამარტივებულია
ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საკითხების მკაფიოდ იდენტიფი
ცირებისთვის და არ იძლევა საკმარისად ნათელ სურათს სექტორისთვის დამახა
სიათებელი შემაფერხებელი ფაქტორების შესახებ.
ზოგიერთი მკვლევარი ენერგოუსაფრთ
 ხოების შეფასებას უფრო დეტალურად
სწავლობს. ეიზელი და სხვა ავტორები (Eisel, et al. 2016) გვთავაზობენ ენერ
გეტიკული უსაფრთხოების მატრიცას, რომელიც მოიცავს შიდა და გარე დამო
კიდებულებების მიმართ ოპერატიული მდგრადობის, ტექნიკური გამძლეობ ის,
ტექნიკური დაუცველობის, ეკონომიკური დამოკიდებულების და პოლიტიკური ზე
მოქმედების მაჩვენებლებს, ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების პირობების
შესაფასებლად. ყველა აღნიშნული მაჩვენებელი სასარგებლოა ენერგეტიკული
პოლიტიკის საერთო სურათის გასაანალიზებლად, თუმცა სხვადასხვა ენერგე
ტიკული ბაზრის სტრუქტურასა და ფუნქციონირების მცირე დეტალებს შეიძლება
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს კონკრეტული გაუთვალისწინებელი გარე
მოებების დროს, როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში. აღ
ნიშნული განსაკუთრებით ეხება ელექტროენერგიის სექტორს.
იმისათის, რომ მოხდეს ენერგეტიკული უსაფრთ
 ხოების სრული უზრუნველყოფა,
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირე
ბული უსაფრთხოების მრავალგანზომილებიანი ასპექტების ზედმიწევნით გათ
ვალისწინება. აღნიშნული განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი სექტორები
სათვის, სადაც ელექტრო ენერგიას არ აქვს ალტერნატივა. ელექტრო ენერგიის
შემთხვევაში, მიწოდების უსაფრთ
 ხოების ანალიზი, დაკავშირებულია შედარებით
მეტ სირთულეებთან, ვიდრე ეს არის სხვა სახის ენერგიის წყაროების მიწოდე
ბის უსაფრთხოების შემთხვევაში. ენერგიის ისეთი წყარეოებისაგან განსხვავე
ბით, რომლებიც ადვილად ტრანსპროტირებადი, ჩანაცვლებადი და გლობალურ
ბაზარზე მარტივი გასაყიდია, მიწოდების უსაფრთ
 ხოების ანალიზი ხდება მომმა
რაგებლების დივერსიფიკაციის დონის, ხელმისაწვდ
 ომობისა და გარემოსათვის
მიყენებული შესაძლო ზიან ის გათვალისწინებით. ელექტრო ენერგიის სექტორი
სათვის კი თავის მხრივ აუცილებელია მოთხოვნის ყოველწამიერად დაბალან
სება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გარდა ენერგიის მარტივად ხელმისაწვდ
 ო
მობისა, უკიდურესად მნიშვნ ელოვანია არსებობდეს ტექნიკური საშუალებები და
შესაბამისი მოქნილობა, მოთხოვნასთან შესაბამისი მიწოდების უზრუნველსაყო
ფად. სხვადასხვა ტიპის ენერგიის გენერაციის ტექნოლოგიებისათვის, აღნიშ
ნული კრიტერიუმი, შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს გარკვეულ ტექნიკურ
სირთულეებთან. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ენერგიის მუდმივად ცვლადი გა
ნახლებადი წყაროები და კონვენციური ენერგიის გენერატორები, როგორებიც
არის მაგალითად გაზის ტურბინები. გარდა ამისა, ვინაიდან ელექტროენერგე
ტიკული სექტორის სტრუქტურა ასევე მოიცავს ცენტრალიზებულ ქსელს, თავის
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მხრივ, ქსელის გამტარუნარიან ობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. თუკი
საკითხის განხილვა მოხდება ვაჭრობის პერსპექტივიდან გამომდინარე, გამოჩ
ნდება, რომ ქვეყნების უმრავლესობა (მათ შორის საქართველოც) შეზღუდულია
მეზობელი ქვეყნების რაოდ
 ენობით და მეზობელ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი
ქსელით. ამრიგად, განსხვავებით ენერგიის მრავალი სხვა წყაროსგან, რომელ
თა ტრანსპორტირება შესაძლებელია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც თა
ვის მხრივ შესაძლებელია მიწოდებისა და მოთხოვნის დროის კორექტირება,
ელექტროენერგიის სექტორი მეტად შეზღუდულია მომწოდებლების დივერსიფი
კაციის თვალსაზრისით.
ელექტროენერგეტიკის სექტორისთვის რამდენიმე გლობალური მაჩვენებლის შე
თავაზება არის შესაძლებლი. ნელაველა და სხვა ავტორები (Neelawela, et al.
2019) გვთავაზობენ ისეთ მაჩვენებლებს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფ
რთხოების შესაფასებლად, რომლითა მეშვეობითაც ქვეყნების ერთმანეთთან შე
დარება არის შესაძლებელი. წარმოდგენილია ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოების ხუთი მიმართულება: (i) სისტემის სტაბილურობა / სანდოობა, (ii)
მისაწვდომობა, (iii) ელექტროენერგიის ფასების ეკონომიკური გავლენა, (iv)
ელექტროენერგიის სექტორის მდგრადობა, (v) მმართველობის ხარისხი. ჩამოთ
ვლილი მიმართულებებიდან, აშშ-ში, ავსტრალიაშ ი, სამხრეთ აფრიკაში, ინდო
ეთში და გერმანიაშ ი ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების შეფასების
მიზნით, ავტორებმა ჩამოაყ ალიბეს მაჩვენებელთა კრებული, რომელიც აღებუ
ლია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოდან, ეკონომიკური თანამშრომლო
ბისა და განვითარების ორგანიზაციიდან (OECD) და მსოფლიო ბანკიდან.
როგორც სჩანს, ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების შეფასება სცილ
დება ენერგო უსაფრთხოების შეფასებისთვ ის შექმნილ ზოგად ჩარჩოს და მო
ითხოვს მეტი დეტალის სიღრმ ისეულად შესწავლას. ლარსენი, ოსორიო და აკერე
(Larsen, Osorio და Ackere 2017) გვთავაზობენ ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოების ზომების ყოვლისმომცველ ჩამონათვალს. აღნიშნული მოიცავს
სხვადასხვა ასპექტებს, მათ შორის ენერგოსისტემის დაგეგმვას, სისტემის ტექ
ნიკურ შესაძლებლობებს, ბაზრის მონაწილეების საფასო სტიმულებს, გეოპ ოლი
ტიკას და ეროვნულ უსაფრთ
 ხოებასაც კი. ჩამოთვლილი ასპექტები შეჯამებულია
ცხრილი 1-ში:
ცხრილი 1. ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებაზე გავლენის მომხდენი
ფაქტორები
ფაქტორი

განმარტება

1

გენერაციის
ადექვატურობა

ფოკუსირდება სისტემის უნარიანობის მნიშვნელობაზე
რომ დააკმაყოფილოს ადგილობრივი მოთხოვნა.

2

მედეგობა

ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარიანობა რომ შე
ამციროს ხელის შემშლ
 ელი მოვლენების ხანგრძ ლივობა
და სიმძაფრე.
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3

სანდოობა

მომსახურების ხარისხი და სისტემის უნარიანობა რომ
ჰქონდეს უწყვეტი მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა.

4

მიწოდების
მოქნილობა

უაღრესად მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის მოთხოვ
ნაში მოკლევადიანი ცვლილებებისთვის და ხაზს უსვამს
იმ გენერატორების მნიშვნელობას, რომლებიც უეცარი
დისბალანსის აღმოსაფხვრელად არის საჭირო.

5

ელექტროქსელის
მდგომარეობა

გადამცემი და გამანაწილებელი ქსელების მდგომარეობ ა
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მთელი ელექტრ
 ო ქსე
ლის შეუფერხებლად მუშაობ ისთვის, რათა თავიდან იქნას
აცილებული ელექტროენერგიის გათიშვის, ხაზების გა
დატვირთულობის და სხვა მსგავსი შემთხვევები.

6

მოთხოვნის
მართვა

მოთხოვნის თვალსაზრისით მართვის მიდგომები, განსა
კუთრებით ენერგომომარაგების უფრო დიდი დეცენტრა
ლიზაციის, საინფორმაციო ნაკადების გაუმჯობესებისა და
ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის საკითხები.

7

მარეგულირებელი ელექტროენერგიის ბაზრის ასპექტები, როგორიცაა გა
ეფექტურობა
დამცემი და გამანაწილებელი ქსელის ოპერირება, კვლავ
ბუნებრივ მონოპოლიას წარმოადგენს. ეს ხდება იმის გა
მო, რომ გადაცემის და განაწილების ხარჯები მცირდება
ქსელის უფრო დიდი ზომის გამო. სასიცოცხლოდ მნიშვნე
ლოვანია ამ მონოპოლიებ ის გამჭვირვალე და ეფექტიანი
რეგულირების უზრუნველყოფა.

8

მდგრადობა

ენერგეტიკული სექტორის მდგრადობა გულისხმობს ისე
თი ფორმით განვითარებას, რომელიც ამცირებს ენერგე
ტიკის სექტორის წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულე
ბას, უზრუნველყოფს გარემოზე ნაკლებ დატვირთვას და
ამავდროულად, მიმწოდებლების მომგებიანობის შენარ
ჩუნებას.

9

გეოპოლიტიკა

პოლიტიკური პრობლემები და ურთიერთობები ქვეყნებს
შორის შეიძლება მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქ
ტორი იყოს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხო
ებისთვის. ამიტომ, პარტნიორების მცირე რაოდენობაზე
დაყრდნობა არ არის სასურველი, განსაკუთრებით უმეტეს
ქვეყნებში არსებული მკაცრად რეგულირებული ბაზრების
გათვალისწინებით.

10

სოციალურკულტურული
ფაქტორები

ეს ფაქტორები გავლენას ახდენენ ელექტროენერგიაშ ი
საინვესტიციო კლიმატზე, საზოგადოებაში გარემოსდაც
ვითი პრობლემების წამოჭრით, მიწის საკუთრების სა
კითხებით და სხვა. სოციალურ-კულტურული ფაქტორები
ასევე შეიძლება გამოყენებული იქნას “რბილი ძალის”
მეშვეობით ქვეყნების ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე ზემოქ
მედებისთვის.
9

11

წვდომა

წარმოადგენს ელექტროენერგიის ფიზიკურად ხელმი
საწვდ
 ომობას მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. მოსახ
ლეობასთან და ბიზნესთან მარტივი წვდომა ასევე სასი
ცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ელექტროენერგეტიკული
სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

12

ტერორიზმი

ცენტრალიზაცია ელექტროენერგიის სისტემას დაუცველს
ხდის ტერორისტული თავდასხმების მიმართ, რამაც შეიძ
ლება დიდი ზარალი მიაყენოს ეკონომიკასა და საზოგა
დოებ ას.
წყარო: (Larsen, Osorio and Ackere 2017)

ყველა ამ მიმართულების ჩამოთვლით და განხილვით, ლარსენი, ოსორიო და
აკერე (2017) ხაზს უსვამენ ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების კომ
პლექსურ ბუნებას. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ფაქტორი იწვევს
მიწოდების მხოლოდ მოკლევადიან შეფერხებებს, რის შემდეგაც ხდება სისტემის
სრულად აღდგ
 ენა - ესენია: მედეგობა, სანდოობა, ელექტროქსელის მდგომა
რეობა და ტერორიზმი. თუმცა, დანარჩენ ფაქტორებს, როგორიცაა მდგრადობა,
მარეგულირებელი ეფექტურობა, გენერირების ადექვატურობა და გეოპოლიტიკა,
გრძელვადიანი პრობლემების შექმნა შეუძლიათ ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოების საკითხში, რაც შეიძლება აისახოს ხელმისაწვდ
 ომობის შემცირე
ბაში, ხშირ შეფერხებებში ან დატვირთვის გეგმიურად შემცირებაში.
გარდა ამისა, ლარსენის, ოსორიოს და აკერეს მიდგომაში (2017) ჩანს მიწო
დების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მიზნებს შორის ბალან
სის მიღწევის შესაძლებლობები (კომპრომისები). მაგალითისთვის, მიწოდების
მოქნილობა ხშირად უზრუნველყოფილია ჩვეულებრივი ენერგიის გენერატორე
ბით, როგორიცაა კომბინირებული ციკლის აირტურბინები (CCGT)3. თუმცა, ეს
უარყოფითად მოქმედებს ეკოლოგიურ მდგრადობასთან დაკავშირებულ მიზნებზე
და ბუნებრივ გაზზე, ქმნის მოთხოვნას ბუნებრივი გაზის მიწოდებაზე, რაც, თავის
მხრივ, შესაძლოა დაკავშირებული იყოს გეოპოლიტიკურ საკითხებთან4.
კომპრომისების თვალსაზრისით, საინტერესო განხილვა შემოგვთ
 ავაზა როპკემ
(Ropke, 2013), რომელიც თავის ნაშრომში სწავლობს ელექტრ
 ოენერგიის მი
წოდების უსაფრთ
 ხოების მიზნით შემდგარ რამოდენიმე ასეთ პრობლემას გერმა
ნიაში. სახელდობრ, ავტორს შემუშავებული აქვს მეთოდოლოგია ხარჯ-სარგებ
ლიანობის ანალიზის გასაკეთებლად რომ შეადაროს ენერგოსისტემაში ცვლადი
განახლებადი ენერგიის წყაროების (VRES) უფრო დიდი წილის ინტეგრირების
პოლიტიკა. აღნიშნულ მოდელში, სარგებელი განსაზღვრულია, როგორც ღირე
ბულება უფრო უსაფრთ
 ხო ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, ხოლო ხარჯები
3

4
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აღნიშნული განსაკუთრებით შეეფერება საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე გამოყე
ნებულ მიდგომებს.
ევროპაში გაზის კრიზისთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები
პრობლემას უქმნის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებას, რადგან ძირითადად
ფასები იზრდება გეოპოლიტიკური ფაქტორებით გამოწვეული მიწოდების შეფერხების გამო.

დამატებით ინვესტიციასთან არის დაკავშირებული, რომელიც საჭიროა ქსელში
VRES-ის ინტეგრირებისთვ ის. ამ მოდელის განხორციელების მიზნით, ავტორმა
შეიმუშავა მიწოდების უსაფრთ
 ხოების ღირებულების ინდიკატორი (VoSS), რო
მელიც მოითხოვს დატვირთვის, სისტემის საშუალო შეფერხების ხანგრძლივო
ბის ინდექსის (SAIDI) და დაკარგული დატვირთვის ღირებულების (VoLL) შეფა
სებას.5 ავტორის მიხედვით, საჭიროა, ამ სამი შეფასების შეჯამება მიწოდების
უსაფრთხოების ღირებულების მაჩვენებლის (VoSS) მისაღებად, რომელიც შეიძ
ლება გამოყენებულ იქნას როგორც უფრო უსაფრთხო ელექტრ
 ოენერგიის მიწო
დებისგან მიღებული სარგებლის შესაფასებლად.
მოთც ი (Motz, 2021) ელექტ როე ნერგიის მიწოდების გარემოსდ აცვ ით მდგრა
დობ ასა და მიწოდების უსაფრთხოებას შორის კომპ რომისს რიგით ი მომხ მა
რებლის დონეზე განიხილავს. ავტორი იყენებს გამოკითხვ ის მეთ ოდს და რეს
პონდ ენტებს, ალტერნატ ივის სახით, სთავაზობს სხვად ასხ ვ ა განახლ ებად ი და
არაგანახლებადი ენერგიის წყაროების მიწოდების ერთ ობლ იო ბ ას. აღნიშნუ
ლი გამოკითხვ ა ტარდება იმისათვის, რომ შეფასდ ეს თუ რამდ ენად არსებობს
თანხის გადახდის სურვილი (WTP)6 უფრო მდგრად ი ელექტ როე ნერგიის მი
წოდ ების სერვ ისის შესაძენად. კვლევა დაფუძნებ ულ ია პირობით ი შეფ ასების
მეთოდზე, შვეიცარ იაში ჩატარებული დისკრეტულ ი არჩევ ანის ექსპერიმენტ ის
გამოყენებით. მსგავსი გამოკითხვები და ექსპერიმენტ ები მნიშვ ნელ ოვ ანია
ელექტრ ოენერგ იის გამომუშავების სხვადასხვა წყაროსთ ან დაკავშირებ ით
ფართო საზოგ ადოებ ის დამოკიდებულებაში არსებულ ი გამოწვ ევ ებ ის გან
საზღვრ
 ისა და გადასაჭრის მიზნით. გარდა ამისა, თანხის გად ახდ ის სურვ ილ ი
(WTP) და მიღ ების სურვილის (WTA) სავარაუდო შეფ ასებებ ი შეიძლ ება გა
მოყენებულ იქნას სხვადასხ ვა მოდელირებისა და გად აწყვ ეტ ილ ებ ის მიღ ების
პროც ესებში, როგორიცაა მაგალითად, პროექტებ ის ხარჯ-სარგ ებლ იანობის
ანალიზის ჩატარება.
სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურა ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების
სხვადასხვა მაჩვენებელზე სრულყოფილად არის მიმოხილული სპერსადის და
სხვა ავტორების ნაშრომში (Spersad, Degefa და Kjolle, 2020). ძირითადად,
ისინი აჯგუფებენ პოტენციურ გარემოებებს, რომლებიც ელექტროენერგიის სექ
ტორში გავლენას ახდენენ მიწოდების უსაფრთხოებაზე, ორ ძირითად კატეგო
რიად: ელექტრომომარაგების შეფერხებები და დენის ხარისხის აღმნიშვნ ელი
ფაქტორები. მიწოდების შეფერხებები მოიცავს ენერგიის ხელმისაწვდ
 ომობის,
სიმძლავრის და გარკვეული კომპონენტების შესაძლო გაუმართაობის საკითხებს.
დენის ხარისხის აღმნიშვნელი ფაქტორებში მოიაზრება ძაბვის მაგნიტუდა, ძაბ
ვის ტალღის ფორმები და სიხშირის ხარისხი. აღსანიშნავია, რომ ელექტროე
5

6

SAIDI ზომავს წელიწადში მომხმარებლისთვის ელექტრომომარაგების შეწყვეტის საშუალო
ხანგრძლივობას (CEER 2008). რაც შეეხება დაკარგული დატვირთვის ღირებულებას (VoLL),
ავტორი იყენებს ეკონომიკური სექტორების დამატებული ღირებულების და მათი შესაბამისი
ელექტროენერგიის მოხმარების რაოდენობას კვტ/სთ-ზე გამომუშავებული დამატებული
ღირებულების გამოსათვლელად, რაც წარმოადგენს VoLL-ს.
ან მზადყოფნა რომ მიიღონ (WTA) მიწოდების უფრო ნაკლები უსაფრთხოების ხარჯზე.
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ნერგიის მიწოდების უსაფრთხოე ბის ჩარჩოში შეიძლ ება პოტ ენც იურად იდენტ ი
ფიც ირდეს როგორც მოკლევადიან ი სირთულეე ბ ი, როგორიც აა სიმძლ
 ავრის
დეფიციტი, ასევე ენერგიის ხელმისაწვდომობის გრძელვ ად იანი პრობლ ემე
ბი. ნაშრომის ავტორები ლიტ ერატ ურის შედარებით მცირე ანალ იზს წარმოგ
ვიდგენენ ელექტროენერგეტ იკული სისტ ემების კომერც იულ ი სიც ოცხლ ისუნა
რია ნობისა და მათი ზემოქმედების შესახებ ელექტ როე ნერგ იის მიწოდ ებ ის
უსაფრ თხოე ბაზე. მიუხედავად ამისა, სპერსადის და სხვა ავტ ორების მიერ შე
მოთავ აზებული ჩარჩო (2020) ეფექტ ური მეთოდია ელექტ როენერგიის მიწო
დებ ის უსაფრთხოე ბის საკითხების ანალიზის თვალსაზრისით. შესაბ ამისად,
წინამდებარ ე მოხსენებაში ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ჩარჩოს და უკეთ ესი შედ ეგ ის
მისაღებად, მასში გავაერთიანებთ საქართველოში ელექტ როე ნერგ იის მიწო
დების უსასფრთხოე ბის როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვ ად ია ნ საკითხებ
ზე კომერციული სიც ოცხლისუნარიან ობის ასპექტს. ასევ ე აღსანიშნავ ია , რომ
ელექტროე ნერგიის მიწოდების უსაფრთხოე ბის ხარისხის აღმნიშვნ ელ ი ფაქ
ტორები უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია გად ამც ემ და გამანაწილ ებ ელ
ქსელ ებზე, რომლებიც თავის მხრივ, ბუნებრივ მონოპოლ იებს წარმოადგე
ნენ. შესაბამისად, კომერციული სიცოცხლისუნარიანობა ელექტ როენერგიის
ხარისხთან მიმართებაში არის უფრო მკაცრი მარეგულ ირებ ელ ი გარემოს სა
კითხი, სადაც საფასო სტიმულებისა და კონკურენც იის შექმ ნის ნაკლ ები შე
საძლებლობა არსებობს. ამგ ვარად, ამ კვლევაში ჩვენ ძირით ად ად ყურადღე
ბას გავამახვილებთ ელექტ რომომარაგების შეფ ერხებ ებზე და კომერც იულ ი
სიცოცხლისუნარ იანობის როლზე რომ განვიხილ ოთ ელექტ როე ნერგ იის მი
წოდ ების უსაფრთხოების აღნიშნული საკითხები. დიაგრამა 1-ში მოც ემულ ია
მოდ იფიცირ ებული ჩარჩო.
დიაგრამა 1 – ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების ჩარჩო

წყარო: ადაფტირებული სპერსადის და სხვა ავტორების ნამუშევრიდან
(Spersad, Degefa and Kjolle 2020)
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ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებაში მოიაზრება მრავალი მოკლე
ვადიანი და გრძელვადიან ი საკითხი (რამაც შეიძლება განსაზღვროს მიწოდების
უსაფრთხოება). მაგალითად, მოკლევადიან პერიოდში (მაგ. ბაზრის ყოველდღი
ური და საათობრივი მუშაობის დროს), ბაზარზე არსებულმა პირობებმა შეიძლება
განსაზღვროს სიმძლავრის დეფიციტი, რომელიც შეიძლება არ იყოს ხელმისაწ
ვდომი, მიწოდების მოქნილობის თვალსაზრისით არსებული პრობლემების გა
მო. რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივას, ინვესტიციების ნაკლებობის გამო,
შეიძლება ასევე წარმოიშვას ენერგიის ხელმისაწვდომობისა და სიმძლავრესთან
დაკავშირებული სირთულეები. ამრიგად, ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრ
თხოების შესაფასებლად მნიშვნელოვანია როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელ
ვადიან პრობლემებზე დაკვირვება, რომლებიც, როგორც წესი, აისახება ელექ
ტროენერგიის ბაზრების ტექნიკურად და კომერციულად მუშაობის დეტალებზე.
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ბაზრის კომერციულ შედეგებსა და მომავალში,
ელექტროენერგეტიკული სისტემის ტექნიკურ პირობებსა და შესაძლებლობებზე
ამ შედეგების გავლენას შორის კავშირების შესწავლა.
ყოვლისმომცველი მაჩვენებელი, რომელიც იდეალურად უნდა ასახავდეს
ელექტროენერგიის ბაზრის სხვადასხვა ფენებში განვითარებულ მოვლენებს
(მაგ. სხვადასხვა დამხმარე სერვისების მომწოდებელი დღიურ
 ი, დღით ადრე
ბაზარი) არის ფასები. იდეალ
 ურ ვარიანტშ ი, ელექტროენერგიის ბაზარზე სხვა
დასხვა სერვისების (როგორიცაა დამხმარე სერვისები, იმპორტი და ა.შ.) ფასე
ბი გამომდინარეობს იქიდან თუ როგორ მდგომარეობაშია სისტემა და როგორ
ფუნქც
 იონირებს ბაზარი. ფასების ევოლუცია გავლენას ახდენს საინვესტიციო
მოდელებზე გრძელვადიან პერსპექტივაში. იდეალ
 ურ შემთხვევაში კი ეს სტი
მულს აძლევს სექტორის ოპტიმალურ განვითარებას. ამ მიზნით, ფასების გან
ვითარებამ სასიცოცხლო ნიშნები უნდა უზრუნველყოს სექტორის მომავალი გან
ვითარებისთვის, ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საჭიროებების
გათვალისწინებით. მაგალითისთვის, დავუშვათ გვაქვს სიმძლავრის დეფიცი
ტის პრობლემა (ან არსებული გენერატორები ვერ უზრუნველყოფენ მიწოდე
ბის მოქნილობას), ეს უნდა აისახოს დამხმარე სერვისების მაღალ ფასებზე.
თუ ეს ტენდენცია გრძელვადიან პერსპექტივაში შენარჩუნდება, ინვესტორებს
უკეთესი წარმოდგენა ექნებათ, თუ რომელი ტიპის ელექტროსადგურები განავი
თარონ მომავალში. თუმცა ბევრ ბაზარზე ამის კონცეპტუალიზაცია უფრო ადვი
ლია ვიდრე შემდეგ, პრაქტიკაში დაკვირვება, ვინაიდ
 ან ენერგეტიკული ბაზრის
სხვადასხვა ფენებზე წარმოქმნილი ფასები ზოგადად მკაცრად რეგულირდება,
განსაკუთრებით საქართველოში.
რეგულირებულ გარემოში საკმაოდ რთულია სწორად შეფასდეს მომავალი
მოვლენები, და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერესებსა და კომპრომისებს შო
რის გაიკვლიო გზა. მარეგულირებლის გადმოსახედიდან, შეიძლება არსებობ
დეს მრავალი ცვალებადი გარემოება, რომელთა სრულად ასახვა ვერ მოხდება
ტარიფების დადგენის მეთოდოლოგიაში (მაგ. გაცვლითი კურსის ცვლილებები,
პიკური დატვირთვები, მიწოდების არასაკმარისი მოქნილობა). გარდა ამისა, ტა
რიფების დადგენისას შეიძლება წარმოიშვას მრავალი წინააღმდეგობრივი ინ
ტერესი, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს საბოლოო ტარიფზე. მაგალი
თად, შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს ჰიდროელექტროსადგურის სეზონების
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ან თვეების განმავლობაში ენერგიის დაზოგვის უნარით უზრუნველყოფა. თუმცა,
ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის მიზნით, მარეგულირებელმა შეიძლება
გადაწყვიტოს, რომ არ დაადგინოს განსხვავებული ფასები სეზონურად. ამგვა
რად, ფასის შესაბამისი სიგნალების გარეშე, არსებული ბაზრის ოპერატორებს
და პოტენციურ ინვესტორებს შეიძლება არ ჰქონდეთ საკმარისი ინფორმაცია რომ
იმოქმედონ ბაზრის საჭიროებებისამებრ. რაც მთავარია, საფასო სტიმულების
გარეშე, რომელიც აისახება ელექტროენერგიის ბაზრის სხვადასხვა ფენებზე, მო
ნაწილეებმა და ინვესტორებმა შესაძლოა არ იმოქმედონ ელექტროენერგიის მი
წოდების უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით.
მარეგულირებელ ჩარჩოში არსებული შემაფერხებელი ფაქტორების გამოსავლე
ნად და ბაზრის მონაწილეებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების მეტი უსაფ
რთხოების უზრუნველყოფის სტიმულის მისაცემად, საჭიროა ელექტრ
 ოენერგიის
საბითუმო ბაზარზე არსებულ ფასებსა და განვითარების ტენდენციებზე ანალიზის
გაკეთება. იდეალურ შემთხვევაში, კარგად ფუნქციონირებადი ელექტროენერგი
ის საბითუმო ბაზრის არსებობის ფონზე, ფასების შესახებ ინფორმაცია ხელმი
საწვდომი არის სხვადასხვა დონეებზე. დიაგრამა 1-ში მოცემულ ინფორმაციას
ენერგო ხელმისაწვდომობის შესახებ შეიძლება გაუკეთდეს ანალიზი ელექტრო
ენერგიის დღიური და დღით ადრე ბაზრებზე და ასევე გრძელვადიან ორმხრივ
კონტრაქტებში ფასების მონაცემების ტენდენციების გათვალისწინებით. რაც შეე
ხება დიაგრამა 1-ზე წარმოდგენილი სიმძლავრის საკმარისობას და მიწოდების
მოქნილობას, მათი განსაზღვრ
 ა შესაძლებელია დამხმარე სერვისების ბაზარზე
ფასების ტენდენციების, გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისა და მარეგულირებე
ლი რეზერვების გაანალიზებით7.
ელექტროენერგიის ისეთ რეგულირებულ ბაზარზე, როგორიც არის საქართვე
ლოს ელექტროენერგიის ბაზარი, მსგავსი მონაცემები ფასებთან დაკავშირბით
ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. თუმცა, შესაძლებელია მიახლოებითი ანალიზის
ჩატარება არსებულ რეგულირებულ ფასებზე, რათა განისაზღვროს ახლანდელი
ტენდენციები, რეგულირების საკითხში არსებული ხარვეზები და ბაზრის სხვადას
ხვა მონაწილეთა სტიმულირების ჩარჩო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანალიზი არ
იქნება საკმარისი ზუსტად განსაზღვროთ ყველა არსებული გამოწვევა ელექტ
როენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხოებისთვის, შესაძლებელი იქნება ყველაზე
მნიშვნ ელოვანი ნაკლოვანებების წინა პლანზე წამოწევა. ასევე უნდა აღინიშნოს,
რომ ჩვენ არ ვაანალიზებთ ფასებს ბაზრის იმ ნაწილზე, რომელიც შეიძლება ჩა
ითვალოს ბუნებრივ მონოპოლიად, როგორიცაა ელექტროგადამცემი და განა
წილების ტარიფები. ჩვენი მიზანია დიაგრამა 1-ში წარმოდგენილი მიწოდების
შეფერხებების ჩარჩოს ფარგლებში ვიმოქმედოთ და გავაან ალიზოთ ფასებთან
დაკავშირებული ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ენერგიის ხელ
მისაწვდომობაზე და საჭირო სიმძლავრეზე თითოეულ პერიოდში. როგორც უკ
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ზოგიერთ ბაზარზე, არსებული დეცენტრალიზებული (nodal) ფასების ფონზე, შესაძლებელია
კიდევ უფრო ამომწურავი ინფორმაციის მიღება სისტემის სხვადასხვა ლოკაციებზე განვითარე
ბულ მოვლენებზე.

ვე აღვნიშნეთ, კომერციული სიცოცხლისუნარიან ობა ძალზედ მნიშვნელოვანია
ბაზრის ამ ნაწილისთვის, სადაც მრავალი განსხვავებული მონაწილეა ჩართული
და სხვადასხვა სერვისების მიწოდებისთვ ის არსებულმა კონკურენციამ შეიძლება
მნიშვნ ელოვანი ფასების სიგნალები მოგვც
 ეს ფასების ცვლილებასთან დაკავში
რებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს ხარისხის მაჩვენებელი უჩვეულო ფაქ
ტორებია, რომლებიც წარმოადგენენ ბუნებრივ მონოპოლიებს ელექტროენერგი
ის ბაზარზე და მათი კომერციული ასპექტები სრულად რეგულირდება. ამრიგად,
ჩვენ არ განვიხილავთ ენერგოქსელის მედეგობასთან დაკავშირებულ და მისი
ამჟამინდელი სატარიფო რეგულაციების კომერციული სიცოცხლისუნარიანობის
საკითხებს.
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3. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე
არსებული ფასების ტიპოლოგია

ამჟამად საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე ვაჭრობა ხდება ან პირდაპი
რი ხელშეკრულების (კონტრაქტების) მიხედვით, ან როგორც საბალანსო ელექ
ტროენერგია, ბაზრის ოპერატორის მეშვეობით8.
პირდაპირი ხელშეკრულებების გაფორმება ხდება ელექტროენერგიის მწარმო
ებელსა და საბითუმო მომხმარებელს (მათ შორის კომუნალური მომსახურების
მომწოდებელ კომპანიებს) შორის. პირდაპირი კონტრაქტების ფასები საჯარო არ
არის და, ჩვენი ინფორმაციით, საქართველოში ხელმმისაწვდომი არ არის ისეთი
ისეთი
კვლევა, რომელიც მოგვაწოდებდა ამ ფასების სტატისტიკურ ანალიზს.
საბალანსო ელექტროენერგია მიზნად ისახავს დატვირთვის ცვალებადობის აღ
მოფხვრას. თუმცა, საქართვ ელოს ელექტროენერგიის ბაზარზე ის ასევე მოიცავს
დამხმარე მომსახურებას, სიმძლავრის რეზერვებს და იმპორტის ნაწილს, რომე
ლიც შეძენილია ელექტრ
 ოენერგიის სისტემის კომერციული ოპერატორის (ესკო
(ESCO)) მიერ. შედეგად, საბალანსო ელექტროენერგიის ფასები ასახავს სხვა
დასხვა სერვისებისა და რეგულირებადი ტარიფების საერთო ფასს.
ელექტროენერგიის საბალანსო ფასის ფორმირება რეგულირდება ენერგეტიკის
მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს #77 ბრძანების მე-14 მუხლით. ბრძანებაში
მოცემულია საბაზრო წესები ყველა ტიპის ელექტრ
 ოსადგურისთვის, მათ შორის
გარანტირებული სიმძლავრის (გაუთვალისწინებელი სიტუაციებისთვის განკუთვ
ნილი ან მარეგულირებელი რეზერვების) მომწოდებლისა და იმპორტის ჩათვ
ლით. ელექტროსადგურებისთვ ის (ძირითადად ჰესებისთვის), რომლებსაც სემეკი
(GNERC) არეგულირებს ფიქსირებული ფასით ან ფასის ზედა ზღვარით, საბა
ლანსო ფასი დგინდება მათი შესაბამისი რეგულირებადი ტარიფებით. მათთვის
ვინც გარანტირებული სიმძლავრის (TPPs) მომწოდებელია, ფასის დადგენა ხდე
ბა სემეკის მიერ დაწესებულ ზედა ზღვრამდე. საბალანსო ელექტრ
 ოენერგია
ასევე მოიცავს ელექტროენერგიის შესყიდვის პრაქტიკას ახალაშენებულ ელექ
ტროსადგურებთან გაფორმებული ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულე
ბების ფარგლებში. გარდა ამისა, დერეგულირებული ელექტრ
 ოსადგურებიდან
საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვისას, ყოველი წლის სექტემბრ
 იდან მა
ისამდე ელექტროენერგიის შესყიდვა ხდება რეგულირებადი ჰესისთვის დაწესე
ბული ყველაზე მაღალი ფასის ზედა ზღვარის გათვალისწინებით, ხოლო წლის
დანარჩენი პერიოდ
 ისთვის მოქმედებს რეგულირებადი ჰესების ყველაზე დაბალი
ფიქსირებული ტარიფი. ანალოგიური წესით ხდება საბალანსო იმპორტირებული
8
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საქართველოს ენერგო ბირჟა უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ტესტირება სიმულაციური
ვაჭრობებით. ენერგო ბირჟის ამოქმედების შემდეგ, ელექტროენერგიით ვაჭრობა ასევე
განხორციელდება დღიურ და დღით ადრე ბაზრებზე.

ელექტროენერგიის შეძენა, თუმცა ამ შემთხვევაში მოქმედებს სეზონური ფასები,
რათა ესკომ არ გადაუხადოს იმპორტიორს სემეკის მიერ დადგნილ ზედა ფას
ზე მეტი9. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად სემეკი ადგენს ელექტროენერგი
ის იმპორტის ზედა ზღვარს, თუმცა აღნიშნული რეგულაცია არ ქმნის რეალურ
შეზღუდვას ფასზე.
ფასების ზედა ზღვარი შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:

T E+U +U +U +U
T = __________________________________________
E
IMP

cust

reg

serv

bank

მოცემულ ფორმულაში, T აღნიშნავს ფასის ზედა ზღვარს, TIMP - ესკოსა და ელექ
ტროენერგიის იმპორტიორს შორის გაფორმებული ორმხრივი ხელშეკრულებით
დადგენილი იმპორტის ფასს, E - იმპორტირებული ელექტროენერგიის ფაქტობ
რივ რაოდენობას, Ucust, Ureg, Userv, Ubank - საბაჟოზე, რეგულაციებზე, და ესკოსა
და საბანკო მომსახურებაზე გადახდილ თანხებს. მოცემული ფორმულა ნათლად
გვიჩვენებს, რომ ზღრული ფასები რეალურად არ აწესებს რაიმე შეზღუდვებს რე
ალურ ფასებზე, იმპორტის განხორციელებისას საქართველოში, თუ იმპორტი
დაგეგმილია და განსაზღვრულია წინასწარ შემუშავებული ორმხრივი ხელშეკრუ
ლების მიხედვით. თუმცა, იმ შემთხვევაში თუ იმპორტი ხორციელდება საბაზრო
ოპერაციების დროს, ორმხრივი ხელშეკრულების გარეშე, იმპორტის ფასების
დადგენა ხდება იგივე რეგულაციებით, როგორც ეს ზემოთ განხილული დერეგუ
ლირებული ელექტროსადგურებისგან საბალანსო ელექტროენერგიის შეძენისას
ხდება.
გარანტირებული სიმძლავრე წარმოადგენს დამხმარე მომსახურების უზრუნველყო
ფის ფორმას საქართვ ელოს ელექტროენერგიის ამჟამინდელ ბაზარზე (საბალანსო
ელექტრ
 ოენერგიასთან ერთად). ამ სერვისის მიწოდება რეგულირდება მთავრობის
2010 წლის 15 ივნისის #193 დადგენილებით, რომელიც განსაზღვრავს როგორც
კონკრეტულ ელექტრ
 ოსადგურებს10 რომლებსაც უხდიან თანხას გარანტირებული
სიმძლავრის მოწოდების სანაცვლოდ, ასევე გარანტირებული სიმძლ
 ავრის შესა
ბამის ოდენობას (ე.ი. მეგავატი) თითოეული არჩეულ
 ი ელექტროსადგურისთვის.
გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის უზრუნველყოფა ხდება გარანტირებული
სიმძლავრის მომწოდებლის დღიურად მზადყოფნის რეჟიმის მიხედვით. გარანტი
რებული სიმძლავრის გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს დისპეტ
ჩერი იღებს, ოპერატიული საჭიროებიდან გამომდინარე. იგი ასევე ადასტურებს
ელექტროსადგურის მზაობ ას ყოველდღიურ რეჟიმში. სემეკი დღიურად გადასახ
დელ თანხას გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობიდან გამომდინარე ითვლის.
გარდა ამისა, გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობაზე მეტი ელექტროენერგიის
გასაყიდად, სემეკი ფასის ზედა ზღვარით ახდენს თბოელექტროსადგურებისთვ ის
9

10

აღსანიშნავია, რომ ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელება ელექტროენერგიის
საბითუმო ბაზრის სხვა მომხმარებლებსაც შეუძლიათ. თუმცა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში საქმე
არ გვექნება საბალანსო ელექტროენერგიასთან, ამგვარი იმპორტის ფასები და პირობები
ორმხრივი ხელშეკრულებების საფუძველზე იქნება დადგენილი.
გარანტირებული სიმძლავრის ყველა მომწოდებელი თბოელექტროსადგური არის.
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ფასის დარეგულირებას. გარანტირებული სიმძლავრის მარეგულირებელი წესები
ცხრილი 2-ში არის შეჯამებული:
ცხრილი 2 - გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობა და გარანტირებული სიმძლავრის
დღიური საფასური 11
გარანტი
რებული
სიმძლავრე
(მგვტ)

გარანტირებული სიმძ
ლავრის დღი
ური საფასური
(ლარი)

გარანტირებული სიმძ
ლავრის ერთე
ულის ფასი
(ლარი/მგვტ.სთ)

ფასის
ზედა
ზღვარი
(ლარი/
მგვტ.სთ)

გარდაბნის
ენერგობლოკი #9

180

69,649

16

158

გარდაბნის
ენერგობლოკი #3

100

21,635

9

172

გარდაბნის
ენერგობლოკი #4

100

23,594

10

172

აირტურბინის
ელექტროსადგური

60

40,585

28

149

162

423,289

109

113

თბოელექტროსადგურის (TPP)
სახელწოდება

გარდაბნის გაზის
ტურბინის კომბი
ნირებული ციკლის
(CCGT) თბოელექტ
როსადგური

წყარო: GNER-ი, მთავრობის 2010 წლის 15 ივნისის #193 დადგენილება

გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის საქმეში, ესკოს შუამავლის როლი
აქვს, ხოლო გარანტირებული სიმძლავრის გადახდაზე პასუხისმგებლობა ეკის
რება გარანტირებული სიმძლავრის მყიდველებს, რომლებიც წარმოადგენენ
განაწილების ლიცენზიანტებს, პირდაპირ მომხმარებლებსა და ექსპორტიო
რებს. გადახდა ხორციელდება პროპორციულად, ფაქტობრივი ჯამური ელექ
ტროენერგიის მოხმარების ან ექსპორტის წილის საფუძველზე. ცხრილი 2
გვაჩვენებს, რომ იმ გარემოებაშიც კი, როდესაც გარანტირებული სიმძლავრე
სრულიად გახარჯულია12, გარანტირებული სიმძლავრის ერთეულის ფასი მგვტ/
სთ-ზე მაინც დაბალია (გარდაბნის CCGT-ის გარდა). თუმცა, იმის გამო, რომ
გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის გადახდა ხდება დღის განმავლობა
ში კონტრაქტით გათვალისწინებული ენერგიის გამოყენების მიუხედავად, უფრო

11

11

18

თბოელექტროსადგურებთან მიმართებაში, ერთ მეგავატზე დაწესებული ფასის ზედა ზღვარი
სემეკ-ის მეთოდოლოგიით არის დადგენილი.
გარანტირებული სიმძლავრის სრულად გამოყენება იშვიათად ხდება, რადგან გაუთვალისწი
ნებელი შემთხვევებისთვის რეზერვების უზრუნველყოფა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ფაქ
ტორს წარმოადგენს სისტემის უსაფრთხო მუშაობისთვის.

მეტი გამოუყენებლი სიმძლავრეებით, ერთეულ
 ის ფასები მეგავატ საათზე შეიძ
ლება არსებითად გაიზარდოს, სხვა რეგულირებულ ფასებთან (დაწვრილებით
იხილეთ ქვემოთ) და თბოსადგურების ფასების ზედა ზღვართან შედარებით.
ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, გარანტირებუ
ლი სიმძლავრის მაღალი საფასური მნიშვნელოვან სტიმულს იძლევა როგორც
ენერგიის ხელმისაწვდომობის, ასევე ენერგიის სიმძლავრის უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით. თუმცა, აღნიშნული არ გვაძლევს საშუალ
 ებას დავასკვნათ
რომ გარანტირებული სიმძლავრის საფასური ხელს უწყობს ეფექტურ ინვესტი
ციებს დამხმარე სერვისების მიწოდების საქმეში. ეს ნათელია, რადგან გარან
ტირებული სიმძლავრის რეგულირება მოიც
 ავს მხოლოდ თბოსადგურებს და
არ წარმოადგენს წამახალისებელ ფაქტორს სხვა ელექტროსადგურებისთვის,
რომლებსაც ასევე შეუძლიათ მოამარაგონ ელექტროენერგიის ქსელი მსგავსი
სერვისებით. საქართველოს ელექტრ
 ოსექტორის სპეციფიკიდან გამომდინარე,
მსგავსი სერვისების მოწოდება შეუძლიათ დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს,
რომლებსაც ენერგიის შენახვის შესაძლებლობები აქვს. გარდა ამისა, თბოე
ლექტროსადგურები ბუნებრივ აირზე სარგებლობენ დაბალი ტარიფით, მთავ
რობის მანდატის შესაბამისად (143 აშშ დოლარი ათას კუბურ მეტრ გაზზე).
ამ შეღავათს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საქართველოს ნავთობისა
და გაზის კორპორაცია (GOGC) მხოლოდ არსებულ თბოელექტროსადგურებს
ანიჭებს13.
შესაბამისად, ნებისმიერი ინვესტორისთვის თბოელექტრ
 ოსადგურების მომგები
ანობა მთლიანად მთავრობის მანდატზეა დამოკიდებული. ამრიგად, გარანტი
რებული სიმძლავრის საფასურის მეშვეობ ით წახალისების მიუხედავად, მარე
გულირებელი გარემო ისე არის მოწყობილი, რომ თავისთავად ზღუდავს ახალ
ინვესტიციებს. გარდა ამისა, გარანტირებული სიმძლ
 ავრის საფასური არის ერ
თადერთი წამახალისებელი სქემა, რომელიც პირდაპირ გადახდილია ბაზარზე
დამხმარე სერვისების მიწოდებისთვის. შესაბამისად, სხვა ელექტროსადგურებს
(ე.ი. წყალსაცავების მქონე ჰიდროელექტროსადგურებს) არ აქვთ ინტერესი
რომ ბაზრის საჭიროებებიდან დასახონ სიმძლავრის გენერირების გეგმა ან გა
ნახორციელონ ინვესტიციები სიმძლავრის მომსახურების მიწოდებაში.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფასების დარეგულირება ჰიდროელექტრო სადგუ
რებთან მიმართებაშიც ხდება. კერძოდ, სემეკი აწესებს ტარიფებს დადგმული
სიმძლავრეების მქონე ელექტროსადგურებზე, რომლებიც პრივატიზებულია ან
სახელმწიფო საკუთრებაშია. ცხრილი 3-ში შეჯამებულია აღნიშნული ფასების
რეგულაციები. ჰიდროელექტროსადგურების ფასების ეს მკაცრი რეგულაცია
მიზნად ისახავს საბოლოო მომხმარებლისთვის შედარებით დაბალი ფასების
შენარჩუნებას და ემსახურება ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთო ხელმი
საწვდომობის მიზანს. თუმცა, ეს მიდგომა თავისთავად პრიორიტეტულ მდგო
მარეობაში აყენებს აღნიშნულ სადგურებს და განზე სწევს დერეგულირებულ
13

საქ. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (GOGC) თავად არის გარდაბნის უმსხვილესი სადგურის
(CCGT) მფლობელი.
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და ახლად აშენებულ ელექტრ
 ოსადგურებს. ასეთი სახის პრიორიტეტები, ბაზ
რის ოპერატორებს კარნახობენ, რომ არჩევანი ყოველთვის რეგულირებად იაფ
ენერგიაზე გააკეთონ და არ განიხილონ წარმოების მოკლე და საშუალ
 ოვადი
ანი განვითარება და შენახვის შესაძლებლობების ოპტიმალურად გამოყენება.
ამრიგად, მისაღები ფასების მიღწევის მცდელობით, ფასებზე არსებული რეგუ
ლაციები აფერხებს ენერგიის ხელმისაწვდომობას იმ გარემოებით, რომ ბა
ზარზე შემოსულ ახალ სადგურებს რეგულირებად ელექტროსადგურებთან შედა
რებით ნაკლებად კონკურენტუნარიანს ხდის. გარდა ამისა, ეს ტარიფები ასევე
ვრცელდება საბალანსო ელექტრ
 ოენერგიის რეალიზაციაზ ეც, რაც შესანახი შე
საძლებლობების მქონე ჰესების დამხმარე მომსახურების მიწოდების ერთ-ერთი
ფორმას წარმოადგენს. თუმცა, ფასების ასეთი რეგულირება არანაირ სტიმულს
არ ქმნის ელექტროსადგურების ოპერატორების მხრიდან სხვადასხვა დამხმარე
სერვისებისთვის, როგორიცაა სეზონური შენახვა ან რეგულირება. ეს განპირო
ბებულია იმით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა როდის მოხდება ელექტროენერგი
ოს რეალიზაცია, ფასი მაინც იგივე იქნება. ამგვარად, ამ ელექტროსადგურების
ამოცანაა, რომ რაც შეიძლება მეტი ელექტრ
 ოენერგია გაყიდონ ადგილზე და
სასურველია, ეს ფასის ზედა ზღვარის შესაბამისად მოხდეს. შედეგად, ამ ელექ
ტროსადგურებს, რომლებსაც აქვთ ენერგიის შენახვის შესაძლებლობა სეზონე
ბის მანძილზე, არ აქვთ ინტერესი რომ გენერირების პროცესი პიკურ სეზონზე
გადაიტანონ. ამგვ არად, ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საქმე
ში მისაღები ფასების კომპონენტის მხარდაჭერის მიუხ ედავად, ფასების მოქმე
დი რეგულაციები ხელს უშლის ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხოების
სხვა კომპონენტებს, როგორიცაა ენერგიის ხელმისაწვდომობა და სიმძლავრის
საკმარისობა.
ცხრილი 3 – ჰიდროელექტროსადგურებისთვის დარეგულირებული ფასები
ელექტროსადგურის
სახელწოდება

ტარიფის
ტიპი

მფლობე
ლობა

ტარიფის
პერიოდი

ლარი/
მგვტ.სთ

დადგმული
სიმძლავრე
(მგვტ)

ენგურჰესი

ფიქსირე
ბული

მთავრობა

01.01.2021 –
01.01.2024

18.57

1,300

ვარდნილის ჰესი

ფიქსირე
ბული

მთავრობა

01.01.2021 –
01.01.2024

25.65

220

ვარციხის ჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

Not
Specified

12.50

184

ჟინვალჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

Not
Specified

27.21

130

ლაჯანურის ჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2021 –
01.01.2024

27.68

114

გუმატის ჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2021 –
01.01.2024

24.94

70
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ძევრულ ჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2021 –
01.01.2024

46.53

80

რიონის ჰესი

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2021 –
01.05.2022

14.36

51

ხრამის ჰესი 1

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2019 –
31.12. 2021

91.47

113

ხრამის ჰესი 2

ზედა
ზღვარი

კერძო

01.01.2019 –
31.12. 2021

106.14

110

წყარო: GNERC, ESCO

ელექტროენერგიის სექტორში ინვესტიციების წახალისების მიზნით, საქართვე
ლოს მთავრობა ინვესტორებს ელექტრ
 ოენერგიის გარანტირებული შესყიდვის
ხელშეკრულებებს (PPA) სთავაზობს. PPA ტარიფები ასახავს ფასს, რითაც ესკო
შეისყიდის ელექტროენერგიას ელექტროსადგურებიდან წლის გარკვეულ
 ი პე
რიოდის განმავლობაში. კერძოდ, PPA აფიქსირებს ერთ კონკრეტულ ფასს და
თვეებს, რა დროსაც მხოლოდ აღნიშნული ფასი იმოქმედებს ელექტროსადგუ
რიდან შეძენილ ელექტრ
 ოენერგიაზე. PPA-ების პრაქტიკის გათვალისწინებით,
ფასი ყოველთვის დაფიქსირებულია ერთი წლის მანძილზე, თუმცა ეს ფასები შე
იძლება შეიცვალოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წლების განმავლო
ბაში.14 ვადები, რომლის დროსაც PPA-ის ფასებით მოხდება ელექტროენერგიის
შესყიდვა განისაზღვრება ინდივიდუალურად, მთავრობასთან მოლაპარაკების
გზით. მთავრობასთან PPA-ზე მოლაპარაკებების ამჟამინდელი ჩარჩო რამდე
ნიმე სამართლებრივი აქტით რეგულირდება, რომელთა შორის ყველაზე მნიშ
ვნელოვანია: (i) საქართველოს კანონი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შესახებ და (ii) მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის #515 განკარგულება.15
აღნიშნული მარეგულირებელი ჩარჩო ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, რაც 2017
წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ წამოიჭრა ფისკალური მდგრა
დობის საკითხები რამდენიმე PPA-სთან დაკავშირებით (IMF, 2017).
PPA-ის მოქმედი მარეგულირებელი ჩარჩო საკმაოდ კომპლექსურ პროცედურას
წარმოადგენს, რაც ფასის გარანტიების მიღების პროცესს სულ უფრო ართუ
ლებს (ISET-PI 2020). მიუხედავად არსებული რეგულირების პროცესის სირ
თულისა, PPA წარმოადგენს სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის ერთადერთ
მექანიზმს ენერგიის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. PPA ფასები ხში
რად აქტიური დებატების საგანია ქართულ საზოგადოებაში, კონკრეტული პრო
ექტის სიცოცხლისუნარიანობის განხილვისას. ეს განპირობებულია იმით, რომ
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გამოყენების შემთხვევაში, ფასების კორექტირების წესები საკმაოდ ინდივიდუალურია, ისინი
შეიძლება გაიზარდოს ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით, ან შემცირდეს ელექტროსადგურის
მომგებიანობის მატებასთან ერთად.
იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ‑ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის,
ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობების დამტკიცების
თაობაზე, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს.
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ხელისუფლების ჩართულობა და პროცედურების კომპლექსურობა ხშირად აჩენს
კითხვებს კორუფციისა და ენერგიის უსაფუძვლოდ მაღალ ფასად შეძენის პრაქ
ტიკასთან დაკავშირებით. ამ დისკუსიებში მნიშვნელოვან გამოწვევას ორიენ
ტირის პოვნა წარმოადგენს, რათა შეფასდეს არის თუ არა გონივრული PPA
ფასები, არსებული ბაზრის პირობების გათვალისწინებით. ეს გულისხმობს არა
მხოლოდ მიმდინარე ტენდენციების ანალიზს, არამედ სამომავლო მოვლენების
შეფასებასაც. გარდა ამისა, არსებობს გარკვეულ
 ი ბალანსი მიწოდების უსაფრ
თხოების კონტექსტში, ელექტრ
 ოენერგიის მისაღებ ფასად რეალიზაციის მიზნის
მიღწევასა და ინვესტორებისთვის სათანადო წახალისებას შორის.
პროექტების ოპონენტები, როგორიცაა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზა
ციები, გარემოსდაცვითი ჯგუფები და აქტივისტები ხშირად არგუმენტად ფასების
განსხვავებულ დონეებს ასახელებენ. იმპორტის ფასებს ხშირად სამთავრობო
ორგანიზაციებიც კი იყენებენ ამ კონტექსტში (MoF 2019). თუმცა იმის გამო,
რომ იმპორტის შესაძლებლობები შეზღუდულია (გადამცემ ქსელზე შეზღუდვე
ბის გამო), ეს არ შეიძლება იყოს ადგილობრივი წარმოების შემცვლელი, გან
საკუთრებით დიდი მასშტაბის პროექტებისთვის, რომლებსაც აქვთ ენერგიის
შენახვის შესაძლებლობები. რაც შეეხება სხვადასხვა პროექტების მომხრეებს,
ისინი ხშირად განიხილავენ კონკრეტული პროექტის მნიშვნელოვან ფუნქციებს
ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ჭრილში. თუმცა, ამ დისკუსიაშ ი ელექტ
როენერგიის მიწოდების უსაფრთხოება ხშირად განიხილება, როგორც კონცეპ
ტუალური ტერმინი, შეზღუდული პრაქტიკული მნიშვნელობით. აქედან გამომ
დინარე, სექტორის არც ერთ დაინტერესებულ მხარეს არ შეუძლია შესთავაზოს
ის ნიშნული რომელიც სრულად ასახავს მომსახურების სირთულეს, რომელსაც
ელექტროსადგურები (განსაკუთრებით ჰესები) აწვდიან ელექტროენერგეტიკულ
სექტორს.
ერთი მაჩვენებლის არსებობა, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს ასეთ ნიშ
ნულს, საეჭვოა, რადგან ის უნდა მოიცავდეს პოტენციური ელექტროსადგურის
მიერ მოწოდებული მრავალი სერვისის ღირებულებას. აღნიშნული უნდა მოი
ცავდეს როგორც ენერგეტიკულ ხელმისაწვდომობას, ასევე ელექტროენერგიის
სიმძლავრის მომსახურებებს. განვითარებული ელექტროენერგიის ბაზრის პი
რობებში, სიმულაციის სახით, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ელექტროსად
გურებმა გაყიდა თავისი პროდუქტი ელექტრ
 ოენერგიის საბითუმო ბაზრის სხვა
დასხვა ფენებზე (დღით ადრე, დღიური, ან დამხმარე სერვისების ბაზარი) და
ასე შევაფასოთ PPA ფასის ეფექტურობა. თუმცა, საქართველოს ბაზრის კონტექ
სტში, სადაც დამხმარე სერვისების ხარჯების შეფასება არ ხერხდება, შეუძლე
ბელია ასეთი მოდელირების განხორციელება, მაშინ როცა ელექტროენერგიის
საბითუმო ბაზარზე არსებული ფასების უმრავლესობა ნათლად ასახავს მიმდი
ნარე განვითარების ტენდენციებს.
თეო რ
 იუ ლ ად, PPA-ის უფრ ო განვ ით არ ებ ულ ი მექ ან იზმ ი შეი ძლ ებ ა იყოს
მოდ ელ ი, რომ ელს აც შეუ ძლ ია წლის განს ხ ვ ავ ებ ულ სეზ ონ ებზ ე სხვად ასხ ვ ა
ფას ებ ის და სხვად ასხ ვ ა სერვ ის ებ ის მიწ ოდ ებ ა, მაგ ალ ით ად, როგ ორ იც აა
ენერგ იი ს ხელმ ის აწვ დ ომ ობ ა, საკმ არ ის ი სიმძ ლ
 ავრ ე ან გამ ოუ ყ ენ ებ ელ ი სიმ
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ძლ ავრ ე. სხვად ასხ ვ ა სახ ის მომს ახ ურ ებ ის მიწ ოდ ებ აზ ე განს ხ ვ ავ ებ ულ ი ფა
სებ ის პრაქტ იკ ამ შეი ძლ ებ ა ელექტ რ
 ოს ადგ ურ ებ ის ოპერ ატ ორ ებს ელექტ რ ო
ენ ერგ იი ს წარმ ოე ბ ის უფრ ო ოპტ იმ ალ ურ ი დაგ ეგმ ვ ის სტიმ ულ ი მისც ეს. ამან
შეი ძლ ებ ა ხელ ი შეუ წყოს ელექტ რ ოს ადგ ურ ებს რომ მეტ ი ყურ ადღებ ა მიე ქც ეს
ელექტ რ ოე ნ ერგ იი ს მიწ ოდ ებ ის უსაფრ თ ხოე ბ ისთ ვ ის საჭ ირ ო მოთხოვნ ილ ე
ბებს და ბოლ ოს, განს ხ ვ ავ ებ ულმ ა ფას ებმ ა ასევ ე შეი ძლ ებ ა ხელ ი შეუ წყოს
ბაზ არზ ე და საზ ოგ ად ოე ბ აშ ი უფრ ო მეტ გამჭ ვ ირვ ალ ობ ას იმის დემ ონს ტ რ ი
რებ ით, თუ როგ ორ არის შეფ ას ებ ულ ი ელექტ რ ოს ადგ ურ ებ ის სხვად ასხ ვ ა
საქმ ია ნ ობ ებ ი.
შეჯამებისთვის, საქართველოს ელექტრ
 ოენერგიის ბაზარზე არსებული მარე
გულირებელი ჩარჩო არ ასახავს ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოე
ბის სრულ ხარჯებს. საუბარია, ენერგიის ხელმისაწვდომობასთან და საკმარისი
სიმძლავრის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე. გარანტირებული
სიმძლავრე არ არის საკმარისი სიმძლავრის (მარეგულირებელი, ან საგანგებო
რეზერვების) უზრუნველყოფის უნიკალური მექანიზმი, ხოლო ჰესების მიერ ამ
სერვისების მიწოდება არ არის ღიად ასახული რეგულირებულ ტარიფებში. გარ
და ამისა, ვინაიდან რეგულირებული ფასები ფიქსირებული სახით არიან წარ
მოდგენილი მთელი წლის განმავლობაში, არ არსებობს სხვადასხვა პერიოდებს
შორის გენერირების გადაადგილების მოტივაცია. და ბოლოს, ელექტროენერ
გიის საბითუმო ბაზრის სხვადასხვა ფენებზე გამჭვ ირვალობის ნაკლებობა არ
თულებს ელექტროენერგიის გამომუშავების სექტორში ახალი ინვესტიციებისთ
ვის PPA ფასების შესაფასებლად სათანადო ნიშნულის შერჩევის საკითხს.
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4. საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო
ბაზარზე არსებული ფასების ანალიზი
საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე ფასების სიღრმისეული ანა
ლიზისთვის საჭიროა ყველა პირდაპირი ხელშეკრულების საჯაროდ ხელმისაწვ
დომი მონაცემთა ბაზის არსებობა, შესაბამისი ფასებით და პროდუქტის რაოდე
ნობით. სამწუხაროდ, დღევანდელი მოცემულობით, პირდაპირი ხელშეკრულებები
განიხილება, როგორც კომერციული საიდუმლოება და საქართველოს ელექტრო
ენერგიის ბაზრის არც ერთი ორგანო არ აქვეყნებს ამ ინფორმაციას. შესაბამისად,
მოხსენების ამ ნაწილში დასკვნები მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომ მონაცემთა
წყაროებზე დაფუძნებით არის გაკეთებული. ესენია: ელექტრო სისტემის კომერცი
ული ოპერატორის (ესკო), საქართვ ელოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის (სსე)
და საქართვ ელოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ გამოქვეყ
ნებული მონაცემები.
როგორც ადრე განვიხილეთ, ელექტროენერგიის საბალანსო ფასი არის შედგენილი
მნიშვნელი, რომელიც სხვადასხვა სერვისების ფასებს აჯამებს ბაზარზე. დიაგრამა
2 ასახავს ელექტროენერგიის საბალანსო ფასებს აშშ დოლარში კვტ/სთ-ზე და სა
ბალანსო ელექტროენერგიის წილს მთლიან მიწოდებაში. ყოველთვიური მონაცემე
ბი მხოლოდ 2016 წლიდან არის ხელმისაწვდ
 ომი, რაც არ არის საკმარისი უფრო
რთული სტატისტიკური ანალიზის გასაკეთებლად. ელექტროენერგიის საშუალო სა
ბალანსო ფასი არის 5 აშშ ცენტი კვტ/სთ-ზე, ფასები 3-დან 6 ცენტამდე მერყეობს.
ელექტროენერგიის საბალანსო ფასების ტენდენციები სტაბილურია და გარკვეული სე
ზონურობით ხასიათდება. მარტივი კორელაციის კოეფიციენტის გამოთვლ
 ით, მთლი
ან მიწოდებაში 60% დადებითი კორელაცია ჩანს ფასებსა და საბალანსო ელექტროე
ნერგიის წილს შორის.16 საბალანსო ფასები იზრდ
 ება საბალანსო ელექტროენერგიის
წილით, ხოლო მცირდება, როდესაც აღნიშნული წილი დაბალია, რაც ხაზს უსვამს
ფასების სეზონურობის მოდელს. ეს სეზონურობა თან ახლავს რეგულაციებს, რომლე
ბიც აკონტრ
 ოლებენ საბალანსო ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის ადგილობრივი
მწარმოებლების ანაზღაურების საკითხს. საუბარია ნაშრომის წინა ნაწილში განხი
ლულ რეგულაციებზე, რომლებიც მაისიდან სექტემბრამდე პერიოდის მანძილზე და
წლის დანარჩენ პერიოდში განსხვავებული ფორმით არის წარმოდგენილი. გარდა
ამისა, საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან მიწოდებაში დროთა განმავლო
ბაში არსებითად გაიზარდა, რაც სეზონურ ცვლილებებს ნაკლებად შესამჩნევს ხდის.
ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს ორ მიზეზთან (i) დატვირთვის არსებით ზრდასთან
და (ii) PPA-ით ნავაჭრი ელექტროენერგიის წილის ზრდასთან, რომელიც შედის საბა
ლანსო ელექტრ
 ოენერგიაში. თუმცა, საბალანსო ელექტროენერგიის წილის გაზრდ
ა
ალბათ ორივე ფაქტორით არის განპირობებული.
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დიაგრამაში მოცემული მონაცემები გვიჩვენებს, რომ საბალანსო ელექტროენერგიის წილი
გაიზარდა 2018 წლის შემდეგ. კორელაციის ანალიზი 2018 წლის ივლისამდე და შემდგომ
პერიოდში გვიჩვენებს, რომ დადებითი კორელაციები მაღალია, და შესაბამისად შეადგენს
44% და 60%-ს.

ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ელექტროენერგი
ის საბალანსო ფასები წარმოადგენს როგორც ენერგიის ხელმისაწვდომობის, ასევე
სიმძლავრის ფასების ერთობლიობას. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ სა
ბალანსო ფასები მოიცავს გარანტირებული სიმძლავრის მიმწოდებლებიდან, რეგუ
ლირებადი ჰესებიდან და PPA-ის ფარგლებში მოქმედი ელექტროსადგურებიდან სა
ბალანსო ელექტროენერგიას. ფასების ეს ნაზავი არ იძლევა შესაძლო გამოწვევების
იდენტიფიცირების საშუალ
 ებას არც ენერგიის ხელმისაწვდომობაში, არც სიმძლავრის
კომპონენტებში. გარდა ამისა, დაბალანსების მიზნით, რეგულირებადი ჰესებიდან
ფიქსირებული ფასების ამ მაჩვენებელში გაერთიანება კლების ტენდენციას ქმნის.
დიაგრამა 2 – საბალანსო ფასები (აშშ დოლარი/კვსთ) და საბალანსო ელექტროე
ნერგიის წილი მთლიან მიწოდებაში

ელექტროენერგიის იმპორტის ფასები საბალანსო ელექტროენერგიის ერთ-ერთი
მნიშვნ ელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. 2020 წელს საბალანსო ელექტროე
ნერგიის 37%-ს ელექტროენერგიის იმპორტი შეადგენდა, ხოლო საქართველო
ში იმპორტის 70% საბალანსო ელექტროენერგიის სქემით იყო განხორციე
ლებული. საქართველოში იმპორტის ფასები კომერციული საიდუმლოებიდან
გამომდინარე არ არის საჯარო. თუმცა, იმპორტის ფასების შესახებ ინფორმაციის
მისაღებად, შესაძლებელია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
(საქსტატი)მონაცემების გამოყენება და ამგვ არად ფასების ინდექსის გამოთვლა,
რომელიც წარმოადგენს ელექტროენერგიის ფასს იმპორტირებული ერთეულის
თვის, გადაცემის და განაწილების ფასებისა და საბაჟო გადასახადების გარეშე.17
ასეთი თვიური პერიოდულობით ფასების ინდექსის გამოთვლ
 ა გარკვეულ წარ
17

იმპორტის ფასების ინდექსი უბრალოდ არის ერთეულის ფასი, იმპორტის ღირებულება გაყო
ფილი იმპორტირებული პროდუქტის რაოდენობაზე. იმპორტის ოდენობა ხელმისაწვდომია
ესკოს ელექტროენერგიის ბალანსებიდან. იმპორტის ღირებულება აშშ დოლარში ხელ
მისაწვდომია საქსტატის სავაჭრო მონაცემთა ბაზიდან, რომელიც ითვლის პროდუქტის საბაჟო
ღირებულებას შიდა გადაცემამდე და ადგილობრივ ქსელში განაწილებამდე.
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მოდგენას გვიქმნის ამ ფასების მასშტაბისა და მათი განვითარების ტენდენციების
შესახებ. აღნიშნულმა შეიძლება ხელი შეუწყოს იმპორტიდან ენერგიის ხელმისაწ
ვდომობის ფასების განვითარების ტენდენციების განსაზღვრას.
დიაგრამა 3 გვიჩვენებს ელექტროენერგიის ფასების ზრდას 2006 წლის იანვრი
დან. ეს ფასები და რაოდენობები აშკარად მიჰყვ ება სეზონურ ტენდენციებს, თანხე
ბი უფრო დაბალია ზაფხულის თვეებში ზამთართან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ
2010-2015 წლებთან შედარებით, ფასების საერთო დონემ იკლო ბოლო წლების
განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მსოფლიო ენერგეტიკუ
ლი ფასები დაეცა 2020 წლის გლობალური პანდემიის გამო, დაბალი მოთხოვნი
დან გამომდინარე. იმპორტის ფასების აღნიშნულ ტენდენციებს ასევე ნაწილობრივ
შეუწყო ხელი 2014 წლიდან მოყოლებით, რეგიონში ადგილობრივი ვალუტების
დევალვაციამ აშშ დოლართან მიმართებაში. ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფ
რთხოების თვალსაზრისით საჭიროა დავაკვირდეთ წლების განმავლობაში იმპორ
ტის მნიშვნელოვან ზრდას. ელექტროენერგიის იმპორტი საქართველოში ყველაზე
დიდი რაოდენობით აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან ხორციელდება (2019 წელს
88%). ეს ზრდის საქართველოს ელექტრ
 ოენერგიის ქსელის დამოკიდებულებას
მეზობელ ენერგოსისტემებზე და სიმძლ
 ავრის ნაკლებობასთან ერთად, შეიძლება
უარყოფითად იმოქმედოს სისტემის მთლიან მედეგობაზე.18 იმპორტის რაოდენო
ბის ზრდა წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოებისთვის, ვინაიდან იმპორტის შემდგომმა ზრდამ შეიძლება გამოიწვი
ოს ქვეყნის გადამცემი ქსელის გამტარუნარიანობის ამოწურვა. გარდა ამისა, იმ
პორტის ფასების საგრძნობი ცვალებადობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან რისკს
სისტემის კომერციული სიცოცხლისუნარიანობისთვის, სავაჭრო პარტნიორებთან
ურთიერთობისა და ვითარების ცვლილების გამო.
დიაგრამა 3 – ელექტროენერგიის იმპორტის ფასები და რაოდენობა (აშშ დოლარი/
კვსთ და გიგავატი საათში)
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მეზობელ სისტემაში გაუთვალისწინებელმა გარემოებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს
ადგილობრივ ელექტრომომარაგებაზე, როგორც იმპორტის მიწოდების უუნარობით, ასევე
ადგილობრივ სისტემაში ენერგიის მიწოდების მასიურად შეწყვეტით (ლარსენი, ოსორიო და
აკერე, (Larsen, Osorio and Ackere 2017).

იმპორტის ფასების გარკვეულ პერიოდებში არასტაბილურობა და მონაცემთა ნაკ
ლებობა ართულებს იმპორტის ფასების დონეების საბოლოო შეფასებას. მონაცე
მებთან დაკავშირებით აღნიშნული გამოწვევის გადაჭრის ერთ-ერთი გზაა იმპორტის
ფასების ინდექსების განაწილებაზე დაკვირვება და სხვადასხვა ფასების სიხშირის
იდენტიფიცირება. 2006 წლის სექტემბრიდან 2021 წლის აგვისტომდე პერიოდის
მონაცემებზე დაკვირვებით, სჩანს, რომ ყველაზე ხშირად ფასები კვტ/სთ-ზე 5-6
აშშ ცენტს შორის მერყეობდა. ფასების ამ დონეს მოსდევს ფასები - 6-7 აშშ ცენტი
და 4-5 აშშ ცენტი კვტ/სთ-ზე. შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდ
 ოთ, რომ იმპორტის
გრძელვადიან ფასის დონე დაახლოებით 6 აშშ ცენტია. ალტერნატივის სახით, სი
მულაციური მიზნებისთვის ეს მონაცემები სავაჭრო ფასებიდან შეიძლება გამოყენე
ბული იქნას იმპორტის ფასების სიხშირის განაწილების იდენტიფიცირებისთვის და ამ
განაწილების ფარგლებში შემთხვევითი რიცხვების გენერირებისთვის.
დიაგრამა 4 – ელექტროენერგიის იმპორტის ფასების სიხშირის განაწილება
(აშშ დოლარი/კვსთ)

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური წარმოადგენს ფასის მნიშვნელოვან კომ
პონენტს ელექტროენ ერგიის ბაზარზეც, რომელიც არსებითად მოქმედებს ელექტ
როენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებაზე. ეს აიხსნება იმით, რომ გარანტირებული
სიმძლავრის საფასური წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაწილს ელექტროენერგიის
მიწოდების უსაფრთხოების ჩარჩოში, სიმძლავრის საკმარისობის თვალსაზრისით
(დიაგრამა 1). გარანტირებული სიმძლ
 ავრის საფასურის მონაცემებზე დაკვირვე
ბით დიაგრამა 5-ზე, ფასები არსებითად გაიზ არდა გარდაბნის CCGT თბოსადგუ
რის აგების შემდეგ 2016 წელს, რომელიც წარმოადგენს როგორც ყველაზე მოქ
ნილ გენერატორს, ასევე გარანტირებული სიმძლავრის ყოველთვიური საფასურის
ყველაზე დიდ მიმღებს. სამწუხაროდ, ამჟამად, დისპეტჩერების მიერ გარანტირე
ბული სიმძლავრის ყოველთვ იურ
 ი გამოყენების შესახებ მონაცემები არ არის ხელ
მისაწვდომი. ამიტომ შეუძლებელია ერთეულ
 ის ხარჯების გამოთვლა, რაც ძალზედ
მნიშვნელოვანია ელექტროენ ერგიის მიწოდების უსაფრთხობის საფასურის შესას
წავლად. თუმცა, მარეგულირებელი მიზნებისთვის ან საგანგებო რეზერვის სახით
გამოყენებული ენერგიის რაოდენობა საჯარო არ არის, შესაბამისად, მონაცემები
სხვადასხვა სერვისისთვის კონკრეტულ ხარჯებს არ ასახავს. გარდა ამისა, ზოგი
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ერთ დამხმარე მომსახურებას ჰესებიც ახორციელებენ (საბალანსო ელექტროე
ნერგიის სქემით), რაც არ არის ასახული ამ მნიშვნელობებში. შესაბამისად, სიმ
ძლავრესთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების ტენდენციების გასაგებად,
მხოლოდ გარანტირებული სიმძლავრის ერთეულის ხარჯები არ იქნება საკმარისი
და ამ თემაზე უფრო დეტალური კვლევაა საჭირო.
დიაგრამა 5 – გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (მლნ. ლარი)

წინა ნაწილში განხილული იყო PPA ფასების მნიშვნელობა ელექტროენერგიის
მიწოდების უსაფრთხოებისთვის. მნიშვნელოვანია გვესმოდეს საქართველოს
ელექტროენერგეტიკის სექტორში ენერგიის ხელმისაწვდომობისა და სიმძლავრის
ხელშემწყობი მამოტივირებელი ფაქტორები. დიაგრამა 6 ასახავს 2011 წლიდან
მოყოლებული პროექტების ფარგლებში ელექტროენერგიის შესყიდვის გაფორმებული
ხელშეკრულებების ფასებს, რომელთა შორის ზოგი უკვე მიმდინარეობის პროცესშია,
ზოგი კი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. როგორც დიაგრამა 6 გვიჩვენებს, PPA
ფასების უმეტესობა მერყეობს 4-დან 7 აშშ ცენტამდე კვტ/სთ-ზე. საგულისხმოა, რომ
იმპორტის ფასები უფრო ფართოდ არის განაწილებული, სადაც ფასების უმეტესი
რაოდენობა 6-დან 7 აშშ ცენტამდე აღწევს კვტ/სთ-ზე. შესაბამისად, მიწოდების
უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომ შევადაროთ იმპორტის ფასებს და ასევე,
ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, მაინც ადგილობრივად გენერირებული
სიმძლავრე შეიძლება უზრუნველყოფდეს უფრო დიდ უსაფრთხოებას. აღსანიშნავია,
რომ PPA ფასების მონაცემები კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტზე მიუთითებს. მერყეობს
რა 6 აშშ ცენტის გარშემო, მისი დინამიკა არ მიჰყვება არანაირ ტენდენციას. ეს კი
ხაზს უსვამს იმას, რომ PPA ფასები არ ასახავს ბაზარზე არსებულ ცვლილებებს და
ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საჭიროებებს.
ამ ნაწილში ელექტროენერგიის ფასების შესახებ გაან ალიზებული ტენდენციები
გარკვეული ხარვეზებს ავლენს საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზარზე მუ
შაობის არსებულ მიდგომებში და ხაზს უსვამს ინფორმაციის გამჭვირვალობას
თან დაკავშირებით მნიშვნ ელოვან საკითხებს. ელექტროენერგიის მიწოდების
თვალსაზრისით, ელექტრ
 ოენერგიის ფასების აღრიცხვის მიმდინარე მიდგომა
არ იძლევა ენერგიის ხელმისაწვდომობასა და სიმძლავრის საკმარისობას შორის
დიფერენცირების საშუალებას. ერთადერთი ტენდენცია, რომელსაც ხაზს უსვამს
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არსებული მაჩვენებლები არის ის, რომ ზამთრის თვეებთან შედარებით, ზაფხუ
ლის პერდიოში უფრო მეტად არის ხელმისაწვდომი ელქტროენერგია. იმპორტის
ფასები ცვალებადია და ამ სფეროში გამჭვირვალობის ნაკლებობა არ იძლევა
საშუალებას შევაფასოთ მიზეზობრივი კავშირი მათ ღირებულებას, იმპორტირე
ბული ელექტროენერგიის რაოდენობას ან სავაჭრო პარტნიორების ბაზარზე არ
სებულ პირობებს შორის.
დიაგრამა 6 – ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებების (PPA) ფასების
განაწილება (აშშ დოლარი ცენტი კვტ/სთ-ზე)

გამჭვირვალობის ნაკლებობა ასევე არის გარანტირებული სიმძლავრის საფასუ
რის პრობლემა, რომელიც არ იძლევა ერთეულის ხარჯების შეფასების საშუალე
ბას. იმის გამო, რომ გარანტირებული სიმძლავრის საფასური არ არის დიფერენ
ცირებული ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საჭიროებებისთვის
მიწოდებულ სხვადასხვა სერვისებს შორის, ასევე გაურკვეველია რა არის განს
ხვავებული ღირებულება ხელმისაწვდომობისა და სიმძლ
 ავრის უზრუნველყოფის
სერვისებისთვის.
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5. ფასთან დაკავშირებული ფაქტორები
საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოების საკითხში
საფასო სტიმულები მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ელექტროენერგიის ბაზრის
მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. საქართველოში,
2016 წლიდან ელექტროენერგიის ბაზრის ხანგრძლივი რეფორმის პროცესი
მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს დღით ადრე და დღიური ელექტროენერგიის
ბაზრის დანერგვის საქმეს. აღნიშნული რეფორმა არაერთხელ გადაიდო და ძა
ლაში სავარაუდოდ 2022 წლის დასაწყისიდან შევა. ელექტრ
 ოენერგიის ბირჟის
დანერგვა მნიშვნელოვანია მწარმოებლებს შორის სათანადო კონკურენციული
გარემო რომ იყოს, რათა მოხდეს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხო
ების სხვადასხვა სერვისებისა და ასევე, ფასების უფრო მეტი გამჭვირვალო
ბის უზრუნველყოფა. როგორც მოსალოდნელია, ეს დადებითად იმოქმედებს
ენერგიის ხელმისაწვდომობაზე. ასევე მოსალოდნელია შემცირდეს საბალანსო
ელექტროენერგიაზ ე მოთხოვნა, ვინაიდან დღიური ბაზრის უზრუნველყოფის შემ
თხვევაში, გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის უფრო მოკლევადიანი ხელ
შეკრულებების დადება იქნება შესაძლებელი. ეს ასევე უზრუნველყოფს უკეთეს
ანაზღაურებას იმ ელექტროსადგურებისთვ ის, რომლებსაც შეუძლიათ უზრუნველ
ყონ საჭირო სიმძლავრე და დროთა განმავლობაში შეინახონ ენერგია. თუმცა,
აღნიშნული ბაზრის გავლენა სიმძლავრის საკმარისობაზე შეზღუდული იქნება. ეს
როლი ბაზარზე უფრო დამხმარე სერვისებს აკისრია, რომელთა უზრუნვლ
 ყოფა
მიმდინარე სქემებით იქნება შესაძლებელი: საბალანსო ელექტროენერგია და
გარანტირებული სიმძლავრის საფასური. როგორც უკვე ვახსენეთ, გარანტირე
ბული სიმძლავრის საფასურის სქემას აკლია გამჭვირვალობა და ის სტიმულს არ
აძლევს თბოსადგურების გარდა სხვა ელექტროსადგურებს, რომ უზრუნველყონ
დამხმარე მომსახურების გაწევა.
მთავრობის 2020 წლის 21 აპრილის 246-ე დადგენილებით, შემოღებული იქნა
ელექტროენერგიის ბაზრის კონცეპტუალური მოდელი, რომელიც ასევე მოიცავს
დამხმარე მომსახურების ბაზარს. თუმცა, ამ დამხმარე მომსახურების ბაზრის კონ
ცეპტუალური ჩარჩო არ არის დადგენილებაში განსაზღვრული. ამრიგად, ბაზრის
სტრუქტურა, ოპერაციები და სერვისების ტიპი არ არის ნათელი. ყველა ცვლილე
ბის გათვალისწინებით, რის შემდეგაც ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხო
ებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი გამოწვევა უკეთ იქნება ასახული ფასებში,
ქვემოთ ჩამოვთვლით იმ საკითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც სავარაუდოდ ვერ
მოხერხდება ელექტროენერგიის დღიური და დღით ადრე ბაზრის დანერგვით.
ნაშრომის წინა ნაწილში წარმოდგენილი იყო გამჭვირვალობასთან დაკავში
რებული გარკვეული გამოწვევები იმპორტის ფასებსა და გარანტირებული სიმძ
ლავრის საფასურთან მიმართებაში, რაც ხელს უშლის მიწოდების უსაფრთხოების
საქმეში მიმდინარე ტენდენციების იდენტიფიცირებას. გარდა ამისა, PPA-ის ახ
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ლანდელ პრაქტიკას ასევე აკლია ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოე
ბასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების სტიმული. ეს გამოწვევები ქვე
მოთ ოთხ კატეგორიად არის წარმოდგენილი:
i.

დამხმარე სერვისების ბაზრის განვითარების შესახებ მკაფიო ხედვისა და
მის განვითარებაში სხვადასხვა აქტორების როლის ნაკლებობა,

ii.

გარანტირებული სიმძლავრის საფასურთან დაკავშირებული პრობლემები,

iii. ელექტროენერგიის იმპორტის ფასებთან დაკავშირებული საკითხები,
iv. ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებების გამოყენება ელექტროე
ნერგიის უფრო მეტი უსაფრთ
 ხობის მიწოდებისთვის.
ზემოაღნიშნული საკითხები შეჯამებულია დიაგრამა 7-ში და უფრო დეტალურად
არის განხილული ქვემოთ:
დიაგრამა 7 – საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების სქემა
ში ფასთან დაკავშირებული პრობლემების ასახვა

წყარო: ავტორის მიერ შედგენილი

დამხმარე სერვისების ბაზრის განვითარება სათანადო ანაზღაურებით სასიცოცხ
ლოდ მნიშვნელოვანია სტიმულირებაზე დაფუძნებული ელექტროენერგიის მიწო
დების უსაფრთხობისთვის. ეს უზრუნველყოფს, რომ ბაზარზე მიმდინარე მოვლე
ნები სათანადოდ აისახოს, სისტემამ იფუნქციონიროს ხარჯების შემცირებით და
გრძელვადიან პერსპექტივაში მდგრადობა შეიძინოს. ამჟამად, საქართველო
ში ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების სერვისების უზრუნველყოფის
ურთიერთსაწინააღმდეგო მამოტივირებელი ფაქტორები/სტიმულები არსებობს.
გარანტირებული სიმძლავრის საფასური უზრუნველყოფს სტაბილურობას მწარ
მოებლებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მომსახურებას. თუმცა, მარე
გულირებელი შეზღუდვების გამო, ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ თბოლექ
ტროსადგურებისთვის და არა ჰესებისთვის, განსაკუთრებით ახლად აშენებული
ჰესებისთვის. PPA მექანიზმი წარმოადგენს ელექტროენერგიის კონკრეტულ პე
რიოდებში გაყიდვის პირობის უზრუნველყოფას (იმ თვეებში, როდესაც ენერგი
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ის ნაკლებობაა) საფასურის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებასთან
დაკავშირების მიზნით. თუმცა, არ არსებობს სპეციალური ინსტრუმენტები, რითაც
მოხდებოდა PPA-ის ფარგლებში მომუშავე ჰიდროელექტროსადგურების სტიმუ
ლირება ყველაზე მოთხოვნადი პერიოდის დროს სიმძლავრის ხელმისაწვდომო
ბისთვის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ PPA-ების მეშვეობით საჭირო სიმძლავრის
სერვისების მიწოდების უუნარობამ ასევე შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სისტემაში
ცვლადი განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრაციას.
სამწუხაროდ, ელექტროენერგიის ბაზრის ლიბერალიზაციის რეფორმაზე და
ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრების (რომელიც სავარაუდოდ
2022 წლიდან ამოქმედდება) დაარსებაზე აქტიური მუშაობის მიუხედავად, დამ
ხმარე მომსახურების ბაზრის სამომავლო პერსპექტივები გაურკვეველია. მნიშვ
ნელოვანია ჩამოყალიბდეს მკაფიო ხედვა, თუ როგორ იმუშავებს დამხმარე სერ
ვისების ბაზარი.
როგორც წესი, დამხმარე ბაზარზე ორი სახის მომსახურება არის წარმოდგენი
ლი: (i) მარეგულირებელი რეზერვები და (ii) საგანგებო სიტუაც
 იის რეზერვები.
პირველი ტიპის რეზერვები გამოიყენება ყოველდღიურ
 ი დისბალანსების მოსაგ
ვარებლად, როგორიცაა, მაგალითად, უეცარი პიკური სიმძლავრე, ან მიწოდე
ბის უეცარი შემცირება, განახლებადი წყაროების გენერირების ცვალებადობის
გამო. მეორე ტიპი გამოიყენება ნებისმიერი შესაძლო დეფიციტის დასაფარად,
რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს გაუთვალისწინებელი შემთხვევებით,
როგორიცაა ელექტროენერგიის სისტემაში კომპონენტების გაუმ ართაობა და
ა.შ. ამგვარი ტიპის ბაზრის შექმნა და ამ სერვისების ერთმანეთისგან გაყოფა
ნიშნავს ფასების უფრო დინამიურ და გამჭვ ირვალე განვითარებას. გარდა ამი
სა, აღნიშნული ასევე უკეთეს პირობებს ქმნის სისტემაში უფრო ცვლადი გა
ნახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრაციისთვ ის და მათი უსაფრთხო ფუნ
ქციონირებისათვის. ეს ასევე გაზრდის ფასებით სტიმულირების საშუალ
 ებას,
ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების მხარდასაჭერად. უფრო მეტიც,
დამხმარე სერვისების ბაზრის ჩამოყალიბება გულისხმობს გარანტირებული
სიმძლავრის საფასურის საჭიროების შემცირებას ან საერთოდ გაუქმებას, ისე
ვე როგორც სხვა სახის საბალანსო სერვისებისა, რითაც სარგებლობენ ესკოს
მეშვეობით.
შესაბისად, შემდეგ მნიშვნელოვან კითხვებს უნდა გაეცეს პასუხი:
y

როგორ მოხდება გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის თბოსადგურე
ბით ჩანაცვლება და როგორი იქნება მათი ანაზღაურების მექანიზმი?

y

როგორ მოხდეს PPA-ის ინტეგრირება დამხმარე მომსახურების ბაზარზე და
ახალაშენებული ელექტროსადგურების სტიმულირება ამ სერვისების დაგეგ
მვისა და უზრუნველყოფისთვ ის?

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური ამჟამად სტიმულს აძლევს თბოსადგუ
რებს უზრუნველყონ სიმძლავრის სერვისები და არ განახორციელონ გაყიდ
ვები პირდაპირი კონტრაქტების მეშვეობ ით. აღნიშნული კარგად არის ასახუ
ლი ცხრილი 1-ში, სადაც გარანტირებული სიმძლავრის სრულად გამოყენების
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შემთხვევაში, ერთეულის ფასები ახლოსაა სხვა ელექტროსადგურის ფასებთან.
შესაბამისად, გარანტირებული სიმძლავრის გამოყენებაზე დაფუძნებული სხვა
დასხვა საოპერაციო ვითარების დროს, შესაძლოა ერთეულ
 ის ხარჯები კიდევ
უფრო მაღალი იყოს. ასეთმა ძლიერმა წამახალისებელმა ფაქტორმა უნდა მო
იზიდოს ინვესტიციები ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებასთან და
კავშირებული სერვისების უზრუნველყოფაში, თუმცა ამ ბაზარზე შესვლა შეზღუ
დულია და მკაცრად რეგულირდება. შედეგად, რაც არ უნდა პარადოქსულად
ჟღერდეს ეს, გარანტირებული სიმძლავრის საფასური სტიმულს უკარგავს სის
ტემის ოპერატორებს რომ ისარგებლონ ჰესების (კონკრეტულად, ახლად აშე
ნებული ჰესების) დამხმარე მომსახურებით. ეს იმით აიხსნება, რომ ხარჯების
მინიმალურად შემცირების მიზნით, ოპერატორი ცდილობს მაქსიმალურად გა
მოიყ ენოს გარანტირებული სიმძლავრის საფასური, და რაც შეიძლება მეტად
შეამციროს ამ წყაროდან მიღებული ელექტრ
 ოენერგიის ერთეულ
 ის ხარჯები.
ეს სტრუქტურა აფერხებს ჰესებს მიაწოდონ დამხმარე სერვისები, რომლებსაც
ეს ბევრად უფრო ნაკლები ხარჯებით შეუძლიათ გააკეთონ. გარდა ამისა, ვი
ნაიდან გარანტირებული სიმძლავრის ზოგიერთი მყიდველი ელექტროენერგიის
ექსპორტიორია, ეს წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამატებით ხარჯს და შემა
ფერხებელ ფაქტორს ელექტროენერგიის საზღვარგარეთ გაყიდვისთვის არაპი
კურ პერიოდებში.
გარდა ამისა, გარანტირებული სიმძლავრის სერვისების მიწოდების საქმეში გამ
ჭვირვალობის მნიშვნელოვანი პრობლემა ფიქსირდება. ჯერ ერთი, გაურკვე
ველია, რა არის მარეგულირებელი და საგანგებო რეზერვები გარანტირებული
სიმძლავრის ფარგლებში და არ არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რო
გორ ხდება ხარჯების გაყოფა. ასევე, გარანტირებული სიმძლავრის ათვისების
დონეები არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას, რაც არ იძლევა ამ დამხმარე
სერვისების ერთეულის ხარჯების გაანგარიშების საშუალებას.
საქართველოში PPA არის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების კიდევ
ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რადგან ის წარმოადგენს ახალ ელექტროსადგუ
რებში ინვესტიციების მოზიდვის მთავარ მექანიზმს. PPA-ის გამოყენებასთან და
კავშირებით რამდენიმე გამოწვევა არსბობს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პროექ
ტის განხორციელებამდე PPA-ს შეძენის მიმდინარე სქემები რთულია და პროცესი
არ არის გამჭვირვალე. გარდა ამისა, ბოლო დროის გამოცდილებით (ნამახვან
ჰესი, „ხადორი 3“ ჰესი) სჩანს, რომ PPA-ები არ წარმოადგენენ გარანტიას იმისა,
რომ პროექტი განხორციელდება ისე როგორც დაგეგმილი იყო ტექნიკურ-ეკო
ნომიკური კვლევის ეტაპზე. გარდა ამისა, PPA ფასის დასადგენად არ არსებობს
მკაფიოდ განსაზღვრული წესები. ადრეული რეგულაცია მიზნად ისახავდა შეექმნა
ისეთი გარემო, სადაც სხვადასხვა ინვესტორები კონკრეტული PPA-ს შესაძენად,
კონკრეტული სატენდერო პროცედურით იხელმძღვანელებდნ ენ. თუმცა, ეს პრო
ცესი წარუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ტენდერში მხოლოდ
ერთი კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას. შედეგად, PPA ფასები კვლავ განი
საზღვრება ინვესტორსა და მთავრობას შორის მოლაპარაკებების გზით, წინას
წარ განსაზღვრული მეთოდოლოგიისა და შეზღუდვების გარეშე. გარდა ამისა,
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გაცვლითი კურსის ცვალებადობა მნიშვნელოვან რისკს წარმოადგენს ესკოსთ
ვის, რომელიც არის ყველა PPA-სთვის. კომერციული თვალსაზრისით, აღნიშნუ
ლი საკმაოდ დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოების საკითხს, რომელსაც ვალუტის დაცვის ძალიან შეზღუდული შესაძ
ლებლობები აქვს ქართულ კონტექსტში.
ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხოების თვალსაზრისით, ალბათ ყველა
ზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რომ PPA-ები არ ქმნის რაიმე სტიმულს დამხმა
რე სერვისების მიწოდებისთვ ის. ტექნიკურად, PPA-ის პერიოდ
 ი არის ერთადერ
თი შეზღუდვა, რომელიც ავალდებულებს ელექტროსადგურებს წლიური პიკური
დატვირთვის სეზონზე, ადგილობრივ ქსელში მიაწოდონ ელექტროენერგია. წი
ნააღმდეგ შემთხვევაში, PPA არ წარმოადგენს არანაირ სტიმულს ელექტრო
სადგურებისთვის რომ მოახდინონ გენერირების განრიგის ოპტიმიზაცია პიკის
პერიოდებში, დამატებითი სიმძლ
 ავრის უზრუნველყოფის მიზნით.
ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართვ ელოში ელექტროენერგიის იმ
პორტის არსებითმა ზრდამ ხაზი გაუსვა იმპორტის ფასების პოტენციურ მნიშვ
ნელობაზე ქვეყნის ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საკითხში. ეს
ფასები სულ უფრო დიდ გავლენას ახდენს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარ
ზე და საბოლოო მომხმარებლის ტარიფებზე გრძელვადიან პერსპექტივაში. რო
გორც დიაგრამა 3 ასახავს, ეს ფასები მნიშვნელოვნად იცვლ
 ება, არა მხოლოდ
სეზონების მიხედვით, არამედ წლების განმავლობაში. ეს ნათლად მეტყველებს
იმაზე, რომ იმპორტის გაზრდა ნიშნავს უფრო მჭიდრო დამოკიდებულებას ელექ
ტროენერგიის მეზობელ ბაზრებზე, განსაკუთრებით აზერბაიჯანისა და რუსეთის
ბაზრებზე. ეს ცვლილებები შემდგომ აისახება ელექტროენერგიის იმპორტის ფა
სებზე, რაც პოტენციურ
 ად კომერციული რისკის საშიშროებას უქმნის საქართ
ველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარს. აზერბაიჯანიდან დიდი იმპორტი
საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრებს უფრო მეტად დამოკიდებულს ხდის
ბუნებრივი აირის საერთაშორისო ფასებზე, რაც გავლენას ახდენს ადგილობრივი
ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯებზე აზერბაიჯანში და ასევე, შეუძლია გავ
ლენა მოახდინოს საქართველოში იმპორტის ფასებზეც. საქართველოდან რუსეთ
ში ელექტროენერგიის გადაცემის მახიმალური ოდება შეადგენს 650 მეგავატს
ზამთარში და 570 მეგავატს ზაფხულში, ხოლო აზერბაიჯანში - 950 მეგავატს
ზამთარში და 840 მეგავატს ზაფხულში. სსე-ს ქსელის განვითარების ათწლიანი
გეგმა მიზნად ისახავს აღნიშნული სიმძლავრეების გაზრდას 1600 მეგავატამდე
რუსეთთან და 1400-მდე აზერბაიჯანთან, სეზონის მიუხედავად. იმპორტის შე
საძლებლობების გაზრდის მიუხედავად, ეს შეზღუდვები ხაზს უსვამს იმას, რომ
იმპორტი არ შეიძლება განუსაზღვრელი ვადით გაიზარდოს რომელიმე სავაჭ
რო პარტნიორთან. ამ შესაძლებლობების ლიმიტების ამოწურვის შემდეგ, სავაჭ
რო პარტნიორებმა შესაძლოა გადაწყვიტონ, ფასების გაზრდის გზით, იმპორტის
ოდენობის გაკონტროლება. გაცვლ
 ით კურსთან დაკავშირებული რისკები და ამ
რყევებისგან დაცვის შეზღუდული შესაძლებლობა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა
როგორც ესკოსთვ ის, ასევე სხვა იმპორტიორებისთვის. აღნიშნული საფრთხეს
უქმნის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საკითხს, რამაც შესაძლოა

გავლენა მოახდინოს მნიშვნელოვანი აქტორების გადახდისუნარიან ობაზე ელექ
ტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე19.
და ბოლოს, იმპორტის ფორმების უკეთ გასაგებად საჭიროა იმპორტის ფასების
მეტი გამჭვირვალობა. ეს პოტენციურად ხელს შეუწყობს იმპორტის ფასებისა და
საქართველოში ელექტროენერგიის ბაზრის განვითარებას შორის და სავაჭრო
პარტნიორებს შორის მიზეზობრიობის შესწავლის მიზნით განხორციელებულ
კვლევას. ამ ფასების გასაჯაროებამ შეიძლება დაეხმაროს ადგილობრივი ელექ
ტროენერგიის ბაზრის დაინტერესებულ მხარეებს (როგორიცაა სამოქალაქო-სა
ზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ანალიტიკური ცენტრები) უფრო პოზიტიურ
 ი
როლი შეასრულონ მომავალი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებაში, რომე
ლიც ორიენტირებული იქნება ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხოების უზ
რუნველყოფაზე.
წინამდებარე დისკუსია რომ შევაჯამოთ, წინა სექციებმა აჩვენა, რომ ელექტროე
ნერგიის მიწოდების უსაფრთხოების ყოვლისმომცველი ანალიზი მოკლევადიან და
გრძელვადიან პერსპექტივაში შეუძლებელია ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის
სხვადასხვ ა დონეებზე საფასო სტიმულების ფორმების გადახედვის გარეშე.
საქართველოს ელექტრ
 ოენერგიის ბაზარზე არსებული პირობები არ იძლევა
ასეთი ყოვლისმომცველი ანალიზის ჩატარების საშუალებას. ეს განპირობებუ
ლია როგორც გამჭვირვალობის პრობლემით, ასევე ელექტროენერგიის ბაზრის
სტრუქტურით, რომელიც არ იძლევა ელექტრ
 ოენერგიის საბითუმო ბაზარზე არ
სებული სხვადასხვა სასიცოცხლო მომსახურების იდენტიფიცირების საშუალებას.
ფასების რეგულაციები, ინვესტიციების მხარდაჭერის მექანიზმები და დამხმარე
სერვისების საფასურის ანაზღაურება ისეთი ფორმით უნდა იყოს წარმოდგენი
ლი, რომ წაახალისოს შესაბამისი ქმედებები მიწოდების მეტი უსაფრთხოების
მიღწევის მიზნით. ეს შეიძლება გაკეთდეს საფასო სტიმულების უფრო მოქნილი
მეთოდით. დამხმარე სერვისების ბაზრის ჩამოყალიბება დღით ადრე და დღი
ურ ბაზრებთან ერთად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბაზრის მონაწილეების
წახალისებისთვ ის, რომ მათ უკეთ უზრუნველყონ მიწოდების უსაფრთხოებას
თან დაკავშირებული სერვისები, როგორიცაა რეგულირება და საგანგებო რე
ზერვები. დამხმარე მომსახურების ხარჯების შესამცირებლად მნიშვნელოვანია
შესაბამის ბაზარზე კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა. ეს ყველაფერი
მოითხოვს შესაბამის დაგეგმვას და რამდენიმე მნიშვნელოვან კითხვაზე პასუ
ხის გაცემას:
y

19

როგორ უნდა განვითარდეს გარანტირებული სიმძლავრის მექანიზმი ისე
რომ მოხდეს დამხმარე სერვისების ბაზარზე თბოსადგურების ინტეგრირება
და ამავდროულად, მათი ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნება?
ვინაიდან საბოლოო მომხმარებლების ფასების დაახლოებით 80% (ელექტროენერგიის
ბალანსი, 2019) რეგულირდება GENERC-ის მიერ, ელექტროენერგიის ფასების მოკლე
ვადიანმა ზრდამ შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს კომუნალური მომსახურების გადახდის
უნარიანობაზე ან ესკოზე, სანამ საბოლოო მომხმარებლების ფასები არ დარეგულირდება
იმპორტის ფასების ზრდის შესაბამისად.
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y

როგორ უნდა მოხდეს PPA მექანიზმის ინტეგრირება დამხმარე სერვისების
ბაზარზე, რათა მოხდეს გენერირების დაგეგმვის წახალისება, როგორც
ენერგეტიკული ბირჟის (დღით ადრე და დღიური ბაზრები), ასევე დამხმარე
სერვისების ბაზრის შედეგების გამოყენებით?

y

როგორ უნდა მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა
და რეგულირებული ფასის სქემაში ჩართულმა ელექტროსადგურებმა
(ენგური და ვარდნილი) ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული სერვისებით ვაჭრობაში?

y

როგორ უნდა მიიღონ ფასის ზედა ზღვრის სქემაში ჩართულმა კერძო
ელექტროსადგურებმა დამხმარე მომსახურების ბაზარზე მონაწილეობა?

y

როგორია ელექტროენერგიის იმპორტიორებისთვის დამხმარე სერვისების
ბაზარზე ვაჭრობის წესები?
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6. დასკვნები და რეკომენდაციები
ამ ნაშრომში, ჩვენ საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე არსებული ფა
სების მეშვეობით, მიწოდების უსაფრთ
 ხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები
შევისწავლეთ. თავდაპირველად, შესწავლილი იქნა საერთაშორისო კვლევებში
არსებული პრაქტიკა მიწოდების უსაფრთხოების შესაფასებლად. ჩვენ ასევე ვფო
კუსირდით ფასების როლის გაგებაზე ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხო
ების შეფასებაში. შემდგომ კი, მიმოვიხილეთ საქართველოს ელექტროენერგიის
ბაზარზე არსებული ფასების ტიპოლოგია, გავაანალიზეთ მათი მიმდინარე რე
გულირება და პოტენციური როლი მიწოდების უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
გარდა ამისა, განხილული იქნა ფასების არსებული ტენდენციები და განვითარება
ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარზე. და ბოლოს, ჩვენ გამოვავლინეთ არსებუ
ლი პრობლემები, რომლებსაც აღნიშნული ფასების სისტემა უქმნის ელექტროე
ნერგიის უსაფრთხოებას. გაკეთებული დაკვირვებების შედეგად, ამ ნაწილში ჩვენ
შევიმუშავეთ რამდენიმე შესაბამისი რეკომენდაცია.
გამოვლინდა გამოწვევების რამდენიმე ჯგუფი, რაც ელექტროენერგიის მიწოდე
ბის უსაფრთხოებას ახასიათებს ელექტროენერგიის ბაზარზე არსებული სტრუქტუ
რისა და ფასების ხელმისაწვდ
 ომობის ფონზე. პირველ რიგში, ელექტროენერგი
ის ბაზარზე ფასებთან დაკავშირებული გამჭვირვალობის ნაკლებობა არ იძლევა
ტენდენციების სიღრმისეულად განხილვისა და გამოვლენის საშუალებას. გამჭ
ვირვალე და კარგად ფუნქციონირებულ გარემოში, ფასი უნდა ასახავდეს ცვალე
ბად გარემოებებს ენერგიის ხელმისაწვდომობისა და სიმძლავრის საკმარისობის
თვალსაზრისით. ასევე, დამხმარე სერვისების ანაზღაურება არ ხდება ისე, რომ
ხელი შეუწყოს გენერირების მოდელების განვითარებას და ინვესტიციებს ამ სერ
ვისების მიწოდებისთვის. მესამე, არსებული PPA მექანიზმი ძალიან გამარტივე
ბულია და არ ასტიმულირებს სხვადასხვა ტიპის ელექტროენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სერვისების უზრუნველყოფას. ეს საკითხები
და რეკომენდაციები მოკლედ არის შეჯამებული ქვემოთ:
გამჭვირვალობა – გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მნიშვნ ელოვანია მიწო
დების უსაფრთხოებისთვ ის მრავალი მიზეზის გამო. ის საშუალ
 ებას აძლევს საერ
თაშორისო ინვესტორებს თვალყური ადევნონ ბაზრის მიმდინარე განვითარებას,
გამოავლინონ ბაზრის პოტენციური საჭიროებები და შესაბამისად განავითარონ
საინვესტიციო პროექტები გენერირების სფეროში. გარდა ამისა, მეტი გამჭვირ
ვალობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მიწოდების უსაფრთხოების პრობლემა
ტური მოვლენებისა და გამოწვევების იდენტიფიცირებისთვის. მიმდინარე პრაქ
ტიკაში გამჭვირვალობის სამი საკითხი გამოიკვეთა. პირველი, ესკო აქვეყნებს
მონაცემებს გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობის შესახებ, თუმცა მთლიანი
თანხების წარმოდგენა არ არის ინფორმატიული ამ დამხმარე სერვისების მიწო
დების ერთეულის ხარჯების გასაგებად. მეორე, ESCO აქვეყნებს ინფორმაციას
იმპორტის რაოდენობებსა და მათი დაჯგუფებების შესახებ არსებული მექანიზმის
მიხედვით (ანუ პირდაპირი კონტრაქტებით ან საბალანსო ელექტროენერგია),
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თუმცა ეს ასევე არ იძლევა იმპორტის ფასების დონის განსაზღვრ
 ის საშუალე
ბას, თუ არ იქნა გამოყენებული იმპორტის ფასების გამოთვლ
 ის არაპირდაპირი
და არაზუსტი მიდგომები. მესამე, საბალანსო ელექტროენერგია წარმოადგენს
მომსახურების ერთობლიობას, როგორც ენერგიის ხელმისაწვდომობასთან, ასე
ვე სიმძლავრესთან დაკავშირებული სერვისების სახით. შესაბამისად, საბალანსო
ფასების ცვლილება არ წარმოადგენს ცვალებად გარემოებებს ბაზარზე. ამ მიზე
ზების გამო, პირველი რეკომენდაცია არის გარანტირებული სიმძლავრის საფა
სურში, იმპორტის ფასებში და საბალანსო ელექტროენერგიაში გამჭვირვალობის
ხარისხის გაუმჯობესება.
რეკომენდაცია 1: იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს გარანტირებული სიმძ
ლავრის უზრუნველყოფის ხარჯების ანალიზი, ესკომ უნდა გამოაქვეყნოს ამ მე
ქანიზმის გამოყენების განაკვეთები. გარდა ამისა, მეტი გამჭვირვალობის მიღ
წევის მიზნით, ელექტროენერგიის იმპორტის ფასებში გარკვეული კომერციული
საიდუმლოების დაცვით, ესკოს და GSE-ს შეუძლიათ შექმნან იმპორტის ფასების
მონაცემთა ბაზა, რომელშიც შევა ინფორმაცია ყველა იმპორტის ტრანზაქციის
შესახებ, შესაბამისი რაოდ
 ენობებით, ფასებით და წარმოშობის ქვეყნებით. თი
თოეული ტრანზაქცია უნდა იყოს კოდირებული ისე რომ იმპორტის მხარეების
იდენტიფიცირება არ იყოს შესაძლებელი. სსე-ს ელექტროენერგიის საათობრივ
ბალანსებთან ერთად ამ სახის მონაცემებს შეუძლიათ იმპორტის ფასების პროგ
ნოზირება და არსებული მოდელების ხარისხის საგრძნობლად გაუმჯებესება,
როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, ანალიტიკური
მიზნების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ელექტროენერგიის საბალანსო ფასები
წარმოადგენს როგორც ხელმისაწვდ
 ომობის, ასევე სიმძლავრის სერვისების ერ
თობლიობას. ამრიგად, ელექტროენერგიის მიწოდების შესაბამისი უსაფრთხოე
ბის სხვადასხვა ტენდენციების უკეთ გასაგებად, სასურველია საბალანსო ფასების
დაყოფა მექანიზმის ფარგლებში მოწოდებული სერვისების საფუძველზე.
დამხმარე სერვისების წახალისება - როგორც ადრე აღვნიშნეთ, საქართვე
ლოს ელექტროენერგიის ბაზარზე დამხმარე მომსახურების მიწოდების არსებული
სტრუქტურა ხელს უწყობს თბოსადგურების დახურული ბაზრის ფუნქციონირებას.
ჰესებს არ აქვთ ინტერესი გენერირება დაგეგმონ ისე რომ უზრუნველყოფილი
იყოს ელექტროენერგიის მიწოდების უფრო მეტი უსაფრთხოება. საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 16 აპრილის #246 დადგენილებაში წარმოდგენილია
ელექტრ
 ოენერგიის ბაზრის ახალი მოდელის კონცეფცია, მათ შორის, საბალან
სო და დამხმარე მომსახურების ბაზრის შექმნის გეგმა. თუმცა, ეს რეზოლუცია
დამხმარე სერვისების მომავალ სტრუქტურასთან დაკავშირებით ინფორმაციას
არ გვაწვდის .
რეკომენდაცია 2: ელექტროენერგიის ბაზრის სამომავლო განვითარებაში მე
ტი სიცხადის შესატანად და ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების საჭი
როებების გათვალისწინებით, ახალი ინვესტორებისთვის, შესაბამისად დაგეგმვის
საშუალების მისაცემად, მთავრობამ და ბაზრის ოპერატორებმა უნდა უზრუნველ
ყონ საბალანსო და დამხმარე სერვისების ბაზრის კონკრეტული სტრუქტურა. ეს
უნდა მოიცავდეს მექანიზმს ელექტროენერგიის ბაზრის ყველა მონაწილეს შორის
38

ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთ
 ხობასთან დაკავშირებული სერვისების
მიწოდებაში კონკურენციის უზრუნველსაყოფად. ჰესებისთვის დამხმარე მომსა
ხურების ბაზრის გახსნა სისტემას დაეხმარება უკეთ შეძლოს ცვლადი განახლე
ბადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირება. მეტი ცვლადი განახლებადი ენერგიის
წყაროები თავად შეუწყობს ხელს სისტემაში ენერგიის უფრო მეტ ხელმისაწვდო
მობას. გარდა ამისა, აღნიშნულით უფრო ნათელი გახდება თუ როგორ მოხდება
გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის მოქმედი მექანიზმის გაუქმება დამხმა
რე სერვისების ბაზრის შემოღების შემდეგ.
ახალი ინვესტორების წახალისება - PPA-ების ამჟამინდელი სტრუქტურა
ძალზედ რთულია ბიუროკრატიული თვალსაზრისით. ხოლო მთავრობის მიერ
შექმნილი ერთადერთი სტიმული, ელექტროენერგიის მიწოდების უფრო მეტი
უსაფრთხოებისთვის, არის ელექტრ
 ოსადგურებისთვის მანდატის მინიჭება, რომ
წინასწარ განსაზღვრული თვეების განმავლობაში, ექსკლუზიურად ადგილობ
რივ ბაზარზე მოხდეს ელექტრ
 ოენერგიის გაყიდვა. ეს გამარტივებული მიდგომა
არ წაახალისებს ინვესტორებს გაითვალისწინონ ელექტრ
 ოენერგიის მიწოდების
უსაფრთხოება პროექტების დაგეგმვაში, ამიტომ ისინი კონცენტრირდებიან მხო
ლოდ ენერგიის ხელმისაწვდომობაზე. სხვადასხვა სერვისისთვის ენერგიის მიწო
დების უფრო კომპლ
 ექსურ სახელშეკრულებო მექანიზმს (მაგ. ხელმისაწვდომობა
სიმძლავრესთან შედარებით) შეუძლია მნიშვნ ელოვანი სტიმული შექმნას უკე
თესი ინვესტიციების დაგეგმვისთვის. ყველა ეს ასპექტი ზღუდავს საქართველოს
ელექტრ
 ოენერგიის ბაზარზე საინვესტიციო პოტენციალს, როგორც ჩვეულებრივი
ენერგიის წყაროებისთვის, ასევე ცვლადი განახლებადი წყაროებისთვის.
რეკომენდაცია 3: საქართველოს მთავრობამ უნდა გადახედოს თავის მიდგო
მებს ელექტროენერგიის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. კერძოდ,
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მექანიზმი უნდა გადაიხედოს ბიუროკრატი
ული პროცედურების შემცირების მიზნით. გარდა ამისა, PPA-ს ფასებზე მოლაპა
რაკების პროცედურაში საჭიროა ცვლილებების შეტანა, უფრო მეთოდოლოგიური
მიდგომის შესაქმნელად, რის მიხედვითაც მოხდება მთავრობის გადაწყვეტილებე
ბის წარმართვა და დამატებითი მექანიზმების ჩართვა, ელექტროენერგიის მიწო
დების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სერვისების ადექვატური კომპენსაცი
ისთვის. ეს ასევე ხელს შეუწყობს უფრო მეტ გამჭვირვალობას და საზოგადოების
ინფორმირებას PPA მექანიზმის და სხვადასხვა სახის კომპენსაციების შესახებ.
და ბოლოს, PPA ფასების მიმდინარე მექანიზმი უნდა გადაიხედოს, რათა უკეთ
იქნას ასახული მოთხოვნები ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხობასთან
დაკავშირებულ სხვადასხვა სერვისებზე. PPA მექანიზმში მრავალი ფასი შეიძ
ლება გამოყენებული იქნას სხვადასხვა სერვისების მიწოდებისთვის, როგორიცაა
ენერგიის ხელმისაწვდომობა და სიმძლავრე.
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