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1. შესავალი

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია სა
ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის თ ვის. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა კომ პ ლექ სუ რი სა კითხი ა, რო მე ლიც მო ითხოვს ელექ
ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის ტექ ნი კუ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა და მარ თ ვის, მი სი 
კო მერ ცი უ ლი თვალ საზ რი სით სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ით ვაჭ
რო ბის გე ო პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტე ბის და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის ეკო
ლო გი უ რი შე დე გე ბის ცოდ ნას. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის 
ყვე ლა ეს ას პექ ტი სრულ ყო ფი ლად არის შე ჯა მე ბუ ლი ლარ სე ნის, ოსო რი ოს და 
აც კე რეს ნაშ რომ ში (Larsen, Osorio and Ackere (2017)). 

ფა სე ბი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო
ნენ ტი ა, რად გან, მათ ში აისა ხე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე
ბის გან ვი თა რე ბის, მრა ვა ლი ტენ დენ ცი ა. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე 
სხვა დას ხ ვა სერ ვის ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბის მეშ ვე ო ბით, მო ნა წი ლე ებს შე იძ ლე ბა 
მი ე ცეთ ისე თი ქმე დე ბე ბის გან ხო რი ე ლე ბის მო ტი ვა ცი ა, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ
ყო ფენ მი წო დე ბის უფ რო მეტ უსაფ რ თხო ე ბას. მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ
ს პექ ტი ვა ში (სეზონების მან ძილ ზე) ამ სტი მულს შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს  რაც შე იძ ლე
ბა მე ტი ენერ გი ის ად გილ ზე რე ა ლი ზა ცი ის პრაქ ტი კა ან დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფის მიზ ნით, პო ტენ ცი უ რი გე ნე რა ცი ის  და ზოგ ვა. გრძელ ვა დი ან 
პერ ს პექ ტი ვა ში კი, ეს შე იძ ლე ბა აისა ხოს სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში 
რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, და ფუძ ნე ბუ ლია ენერ გე ტი კის სექ ტო რის მიმ დი ნა რე და 
პო ტენ ცი ურ სა ჭი რო ე ბებ ზე (რომლებიც აისა ხე ბა სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ სე ბულ 
სხვა დას ხ ვა ფა სებ ში) და არა, მცდე ლო ბა ზე  რომ მოხ დეს რე სურ სის სრუ ლი 
ათ ვი სე ბა.

ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე მო
თხოვ  ნა  სა შუ ა ლოდ  4%ით იზ რ დე ბა წლი უ რად. ერ თის მხრივ, ელექ ტ რო ე ნერ  
 გი ა ზე მოთხოვ ნა ძა ლი ან სპე ცი ფი უ რი ა, რად გან მრა ვა ლი გა მო ყე ნე ბის თ ვის  
(მაგალითად, გა ნა თე ბა, ან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბა სხვა დას ხ ვა სა ყო
ფაცხოვ რე ბო და სამ რეწ ვე ლო სა ხის მოწყო ბი ლო ბე ბის თ ვის) მი სი ჩა ნაც ვ ლე ბა 
არ შე იძ ლე ბა ენერ გი ის სხვა წყა რო თი. თუმ ცა, მე ო რეს მხრივ, თა ვად ელექ ტ
რო ე ნერ გი ას შე უძ ლია ჩა ა ნაც ვ ლოს ენერ გი ის სხვა წყა რო ე ბი უმე ტეს სფე რო ებ
ში (როგორიცაა გათ ბო ბა და ტრან ს პორ ტი). შე სა ბა მი სად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ბა ზარ ზე გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებ ზე დაკ ვირ ვე ბა და შეს წავ ლა სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთლი ა ნი ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის. კონ კ რე ტუ ლად 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტექ ს ტ ში კი, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის რე სურ სე ბის პო ტენ ცი უ რი 
სიმ რავ ლე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარს სა ერ თო ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის 
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ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენ ტად აქ ცევს1. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა ენერ
გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კის ტრი ლე მას (მსოფლიო ენერ გე ტი კუ ლი საბ ჭო), რო მე ლიც 
აერ თი ა ნებს ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის, ენერ გო მო მა რა გე ბის თვალ საზ რი
სით თა ნას წო რო ბი სა და გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დო ბის პერ ს პექ ტი ვებს.

მას შემ დეგ რაც 2016 წელს, სა ქარ თ ვე ლომ ევ რო პის ენერ გე ტი კულ თა ნა მე გობ
რო ბას თან ხელ შეკ რუ ლე ბას მო ა წე რა ხე ლი, სა ქარ თ ვე ლო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ბაზ რის რე ფორ მის აქ ტი ურ პრო ცესს გა დის. ეს რე ფორ მე ბი გუ ლის ხ მობს ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოკ ლე ვა დი ა ნი 
ბირ ჟის პრაქ ტი კის და ნერ გ ვას და სექ ტორ ში უფ რო მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ხელ
შეწყო ბას.  და გეგ მი ლი რე ფორ მე ბი  სა ქარ თ ვე ლოს უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო
ბას აძ ლევს რომ გა ნა ვი თა როს  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოქ ნი ლი ბა ზა რი, რო მე ლიც  
ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის ყვე ლა ას პექ ტ ზე იმოქ მე დებს და დე ბი თად, დაწყე ბუ ლი 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბი დან  დამ თავ რე ბუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დო ბით. ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბი პო ტენ ცი უ რად ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტია აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად, რად გან 
ისი ნი, ცვა ლე ბად გა რე მო ე ბებ ზე მორ გე ბით, გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტებ ზე მი
უ თი თე ბენ.

წი ნამ დე ბა რე მოხ სე ნე ბა მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ყუ რადღე ბა მი აპყ როს ელექ ტ რო ნერ გი ის ფა სებ სა 
და მათ მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის სა კითხ ში. ამ მიზ ნით, ეს ნაშ რო მი 
მი მო ი ხი ლავს შე სა ბა მის არ სე ბულ ლი ტე რა ტუ რას. შემ დ გომ, მოხ დე ბა  სა ქარ თ ვე
ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რის მი მო ხილ ვა, 
რა თა გა ნი საზღ ვ როს სხვა დას ხ ვა ფა სე ბი და გა დახ დის სქე მე ბი. მიმ დი ნა რე მო
ნა ცე მებ თან და ტენ დენ ცი ებ თან ერ თად, სა ქარ თ ვე ლოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ
ჩოს ეს ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა ნი საზღ ვ როს რამ დე ნი მე ფუნ და მენ ტუ რი 
სა კითხი, რომ ლე ბიც თან ახ ლავს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
სა ბი თუ მო ბაზ რის სტრუქ ტუ რას. შე დე გად, ეს კვლე ვა ფო კუ სირ დე ბა გარ კ ვე ულ 
გა მოწ ვე ვებ ზე, რო მელ თა  გა დაჭ რა აუცი ლე ბე ლია  ბა ზარ ზე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის გა საძ ლი ე რებ ლად.

1 სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 2019 წლის ენერ
გე ტი კულ ბა ლან ს ზე დაყ რ დ ნო ბით, ელექ ტ რო ე ნერ გია  ქვეყ ნის მთლი ა ნი პირ ვე ლა დი ენერ
გი ის მი წო დე ბის (TPES) 20%ს წარ მო ად გენს. გარ და ამი სა, ენერ გი ის 76% წარ მო იქ მ ნე ბა 
გა ნახ ლე ბა დი ჰიდ რო ე ნერ გი ი თა და ქა რით (75%  ჰიდ რო ე ნერ გი ით და 1%  ქა რის ენერ გი
ის გან). სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს რე ა ლუ რი კვლე ვა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი 
იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა. თუმ ცა, სამ თავ რო ბო 
ვებ გ ვერ დის, energy.gov.geს მი ხედ ვით (ნანახია 2021 წლის 28 ოქ ტომ ბერს), სა ქარ თ ვე
ლოს აქვს პო ტენ ცი ა ლი ააშე ნოს 1450 მე გა ვა ტი ქა რის ელექ ტ რო სად გუ რე ბი; არ სე ბობს ჰიდ
რო ე ნერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბა, ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ
წი ფო ელექ ტ რო სის ტე მის (სსე) ქსე ლის გან ვი თა რე ბის 10 წლი ან გეგ მა ში (სსე,  სა ქარ თ ვე ლოს 
გა დამ ცე მი ქსე ლის ათ წ ლი ა ნი გეგ მა 20212031) გა მოვ ლე ნი ლია 123 პერ ს პექ ტი უ ლი პრო
ექ ტი, რო მელ თა ჯა მუ რი დად გ მუ ლი სიმ ძ ლავ რე 3,865 მე გა ვატს (მვტ) შე ად გენს.
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უახ ლეს კვლე ვებ ში შე მო თა ვა ზე ბულ არ სე ბულ ჩარ ჩო ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ჩვენ 
ვცდი ლობთ, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხის სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ
ლე ბა მათ შე სა ბა მის ფა სებს და ვუ კავ ში როთ. ეს სა კითხი გან ხი ლუ ლია ნაშ რო მის  
მე2 ნა წილ ში. შემ დეგ, მე3 ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბის ტი პო ლო გი ე ბი და ფა სე ბის რე გუ
ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კრი ტი კუ ლი სა კითხე ბი არის იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი. 
გარ და ამი სა, მე4 ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის სხვა დას ხ ვა ფე ნებ ში გან ვი თა რე ბის ტენ
დენ ცი ებს გვიჩ ვე ნებს. ხელ მი საწ ვ დო მი მო ნა ცე მე ბის აღ წე რი ლო ბი თი ანა ლი ზის 
მეშ ვე ო ბით ხდე ბა პო ტენ ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც ძი რი თა
დად და კავ ში რე ბუ ლია  არა საკ მა რი სი მო ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბას თან, რაც ზღუ დავს 
უფ რო ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ დაკ ვირ ვე
ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, მე5 სექ ცი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია იქ მ ნე ბა გარ კ ვე უ ლი ტი პის 
პრობ ლე მის ხე, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხ ში არ სე
ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ასახ ვის მიზ ნით, აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი ძი რი თა დად და
კავ ში რე ბუ ლია სა ფა სო სტი მუ ლებ თან  და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას თან. მე6 სექ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლია დას კ ვ ნე ბი და შე მუ შა ვე
ბუ ლია სა მი ძი რი თა დი რე კო მენ და ცია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე პო ლი ტი კის 
შემ ქ მ ნე ლე ბის თ ვის, მე5 სექ ცი ა ში გან საზღ ვ რუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.
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2. ენერგეტიკული უსაფრთხოება,

ელექტროენერგია და ფასები

არ სე ბობს ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბა, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა 
ჰი უ ზის (Hughes, 2012) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, შეს ყიდ ვის 
უნა რი ა ნო ბის და მი ღე ბა დო ბის ჩარ ჩოს. ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და
კავ ში რე ბუ ლია მოთხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის ენერ
გი ის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას თან. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ეხე ბა ენერ გო რე სურ სე ბის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ას (რაც უფ რო მე ტი წყა რო და მომ წო დე ბე ლი ა, მით უკე თე სი) და 
მა თი მი წო დე ბის სტა ბი ლუ რო ბას (ნაკლები ცვა ლე ბა დო ბა უმ ჯო ბე სი ა). შეს ყიდ
ვის უნა რი ა ნო ბა და კავ ში რე ბუ ლია ფა სე ბის დო ნეს თან და მომ ხ მა რებ ლის თ ვის 
მათ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან. თუმ ცა, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე და რე ბით ბუნ დო ვა ნი ა, 
რად გან მას ში მო ი აზ რე ბა გარ კ ვე უ ლი ნიშ ნუ ლის არ სე ბო ბა, რო გორც მეტ რი კა, 
რომ ლი თაც შე ფას დე ბა ენერ გი ის წყა რო ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. ეს შე იძ ლე ბა 
იყოს, მა გა ლი თად, ენერ გი ის და ნა ხარ ჯე ბის  კომ პა ნი ე ბის მთლი ან სა ო პე რა ციო 
ხარ ჯებ ში ან სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯებ ში გა და ნა წი ლე ბა. მი ღე ბა დო ბის მაჩ ვენ
ბე ლი და კავ ში რე ბუ ლია ენერ გი ის სხვა დას ხ ვა წყა როს  გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, 
გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბას თან. ეს შე იძ ლე ბა შე ფას დეს ენერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბი სა 
და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის სხვა დას ხ ვა მაჩ ვე ნებ ლის მოშ ვე ლი ე ბით, რო გო რი
ცაა მა გა ლი თად, CO2ის ემი სი ა, ეკო სის ტე მა ზე და წე სე ბუ ლი ხარ ჯე ბი და სხვა.

აღი ა რე ბენ რა ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის სა კითხს მთლი ა ნო ბა ში, რო გორც ენერ გე
ტი კუ ლი პო ლი ტი კის ერ თ ერთ მთა ვარ გან ზო მი ლე ბად, ბევ რი სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცია გვთა ვა ზობს მათ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო
ე ბის ზო მებს, რომ ლე ბიც ჰი უ ზის (Hughes, 2012) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ჩარ ჩოს  
მსგავ სი ა.  მა გა ლი თად,  მსოფ ლიო ენერ გე ტი კულ საბ ჭოს (WEC) აქვს ენერ გე
ტი კუ ლი ტრი ლე მის ინ დექ სი, რო მე ლიც მო ი ცავს უსაფ რ თხო მი წო დე ბის, ენერ გო
მო მა რა გე ბის თვალ საზ რი სით თა ნას წო რო ბი სა და გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დო
ბის ას პექ ტებს (WEC 2021)2. გარ და ამი სა, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ მა ფო რუმ მა 
(WEF) შე ი მუ შა ვა ენერ გე ტი კუ ლი სამ კუთხე დის პრინ ცი პი, რო გორც ენერ გე ტი კუ
ლი უსაფ რ თხო ე ბის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად სა ჭი რო მაჩ ვე ნებ ლე ბის ერ თობ ლი ო ბა, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ენერ გე ტი კულ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას და უსაფ რ თხო ე ბას, ეკო
ლო გი ურ მდგრა დო ბას, და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და ზრდას (WEF 2020). 
ასე ვე, ენერ გე ტი კის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტო (IEA) გვთა ვა ზობს მოკ ლე ვა დი ა ნი 
ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის მო დელს (MOSES), რო მელ შიც გან საზღ ვ რუ ლია 
გარ კ ვე უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ენერ გო მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ფა სებ ლად, 
პირ ვე ლა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბით (IEA 2011). აღ ნიშ ნუ
ლი მო დე ლი კარ გად შე ე სა ბა მე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ვი თა რე ბას, რად გან 
ის გუ ლის ხ მობს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის შე ფა სე ბას, გა რე 

2 2021 წლის მსოფლიო ნერგეტიკული ტრილემის ინდექსის (World Energy Trilemma Index) 
მიხედვით, საქართველო 101 ქვეყანას შორის 44ე ადგილზეა. 
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და სა ში ნაო რის კე ბის მრა ვა ლი მაჩ ვე ნე ბელ ზე დაკ ვირ ვე ბით, და ასე ვე ბუ ნებ რი ვი 
გა ზის სექ ტორ ში მი წო დე ბის გა რე და ში და მდგრა დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. გარ
და ამი სა, ეს მო დე ლი ასე ვე ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კის თ ვის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას 
წარ მო ე ბის წლი უ რი ცვა ლე ბა დო ბის გა ან გა რი შე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი მიდ გო მის 
სა ფუძ ველ ზე აფა სებს. თუმ ცა, MOSESის ინ დექ სი ზედ მე ტად გა მარ ტი ვე ბუ ლია 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბის მკა ფი ოდ იდენ ტი ფი
ცი რე ბის თ ვის და არ იძ ლე ვა საკ მა რი სად ნა თელ სუ რათს სექ ტო რის თ ვის და მა ხა
სი ა თე ბე ლი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის შე სა ხებ. 

ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის შე ფა სე ბას უფ რო დე ტა ლუ რად 
სწავ ლობს. ეიზე ლი და სხვა ავ ტო რე ბი (Eisel, et al. 2016) გვთა ვა ზო ბენ ენერ
გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის მატ რი ცას, რო მე ლიც მო ი ცავს ში და და გა რე და მო
კი დე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ოპე რა ტი უ ლი მდგრა დო ბის, ტექ ნი კუ რი გამ ძ ლე ო ბის, 
ტექ ნი კუ რი და უც ვე ლო ბის, ეკო ნო მი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის და პო ლი ტი კუ რი ზე
მოქ მე დე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს, ქვეყ ნის ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის პი რო ბე ბის 
შე სა ფა სებ ლად. ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი  მაჩ ვე ნე ბე ლი სა სარ გებ ლოა ენერ გე ტი კუ ლი 
პო ლი ტი კის სა ერ თო სუ რა თის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად, თუმ ცა სხვა დას ხ ვა ენერ გე
ტი კუ ლი ბაზ რის სტრუქ ტუ რა სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მცი რე დე ტა ლებს შე იძ ლე ბა  
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ დეს კონ კ რე ტუ ლი გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი გა რე
მო ე ბე ბის დროს, რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, ისე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. აღ
ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორს.

იმი სა თის, რომ მოხ დეს ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სრუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი ას პექ ტე ბის ზედ მი წევ ნით გათ
ვა ლის წი ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისე თი სექ ტო რე ბი
სათ ვის, სა დაც ელექ ტ რო ენერ გი ას არ აქვს ალ ტერ ნა ტი ვა. ელექ ტ რო ენერ გი ის 
შემ თხ ვე ვა ში, მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ანა ლი ზი, და კავ ში რე ბუ ლია შე და რე ბით 
მეტ სირ თუ ლე ებ თან, ვიდ რე ეს არის სხვა სა ხის ენერ გი ის წყა რო ე ბის მი წო დე
ბის უსაფ რ თხო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ენერ გი ის ისე თი წყა რე ო ე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე
ბით, რომ ლე ბიც ად ვი ლად ტრან ს პ რო ტი რე ბა დი, ჩა ნაც ვ ლე ბა დი და გლო ბა ლურ 
ბა ზარ ზე მარ ტი ვი გა სა ყი დი ა, მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ანა ლი ზი ხდე ბა მომ მა
რა გებ ლე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის დო ნის, ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და გა რე მო სათ ვის 
მი ყე ნე ბუ ლი შე საძ ლო ზი ა ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ელექ ტ რო ენერ გი ის სექ ტო რი
სათ ვის კი თა ვის მხრივ აუცი ლე ბე ლია მოთხოვ ნის ყო ველ წა მი ე რად და ბა ლან
სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გარ და ენერ გი ის მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვ დო
მო ბი სა, უკი დუ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი და 
შე სა ბა მი სი მოქ ნი ლო ბა, მოთხოვ ნას თან შე სა ბა მი სი მი წო დე ბის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად. სხვა დას ხ ვა ტი პის ენერ გი ის გე ნე რა ცი ის ტექ ნო ლო გი ე ბი სათ ვის, აღ ნიშ
ნუ ლი კრი ტე რი უ მი, შე საძ ლე ბე ლია და კავ ში რე ბუ ლი იყოს გარ კ ვე ულ ტექ ნი კურ 
სირ თუ ლე ებ თან. ამის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყოს ენერ გი ის მუდ მი ვად ცვლა დი გა
ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბი და კონ ვენ ცი უ რი ენერ გი ის გე ნე რა ტო რე ბი, რო გო რე ბიც 
არის მა გა ლი თად გა ზის ტურ ბი ნე ბი. გარ და ამი სა, ვი ნა ი დან ელექ ტ რო ე ნერ გე
ტი კუ ლი სექ ტო რის სტრუქ ტუ რა ასე ვე მო ი ცავს ცენ ტ რა ლი ზე ბულ ქსელს, თა ვის 
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მხრივ, ქსე ლის გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. თუ კი 
სა კითხის გან ხილ ვა მოხ დე ბა ვაჭ რო ბის პერ ს პექ ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე, გა მოჩ
ნ დე ბა, რომ ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა (მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლოც) შეზღუ დუ ლია 
მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის რა ო დე ნო ბით და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან და მა კავ ში რე ბე ლი 
ქსე ლით. ამ რი გად, გან ს ხ ვა ვე ბით ენერ გი ის მრა ვა ლი სხვა წყა როს გან, რო მელ
თა ტრან ს პორ ტი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, სა დაც თა
ვის მხრივ შე საძ ლე ბე ლია მი წო დე ბი სა და მოთხოვ ნის დრო ის კო რექ ტი რე ბა, 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტო რი მე ტად შეზღუ დუ ლია მომ წო დებ ლე ბის დი ვერ სი ფი
კა ცი ის თვალ საზ რი სით. 

ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კის სექ ტო რის თ ვის რამ დე ნი მე გლო ბა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლის შე
თა ვა ზე ბა არის შე საძ ლებ ლი. ნე ლა ვე ლა და სხვა ავ ტო რე ბი (Neelawela, et al. 
2019) გვთა ვა ზო ბენ ისეთ მაჩ ვე ნებ ლებს  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ
რ თხო ე ბის შე სა ფა სებ ლად, რომ ლი თა მეშ ვე ო ბი თაც ქვეყ ნე ბის ერ თ მა ნეთ თან შე
და რე ბა არის შე საძ ლე ბე ლი. წარ მოდ გე ნი ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის ხუ თი მი მარ თუ ლე ბა: (i) სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბა / სან დო ო ბა, (ii) 
მი საწ ვ დო მო ბა, (iii) ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფა სე ბის ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნა, (iv) 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტო რის მდგრა დო ბა, (v) მმარ თ ვე ლო ბის ხა რის ხი. ჩა მოთ
ვ ლი ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი დან, აშ შ  ში, ავ ს ტ რა ლი ა ში, სამ ხ რეთ აფ რი კა ში, ინ დო
ეთ ში და გერ მა ნი ა ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის შე ფა სე ბის 
მიზ ნით, ავ ტო რებ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს მაჩ ვე ნე ბელ თა კრე ბუ ლი, რო მე ლიც აღე ბუ
ლია ენერ გე ტი კის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტო დან, ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო
ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ი დან (OECD) და მსოფ ლიო ბან კი დან. 

რო გორც სჩანს, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის შე ფა სე ბა სცილ
დე ბა ენერ გო უსაფ რ თხო ე ბის შე ფა სე ბის თ ვის შექ მ ნილ ზო გად ჩარ ჩოს და მო
ითხოვს მე ტი დე ტა ლის სიღ რ მი სე უ ლად შეს წავ ლას. ლარ სე ნი, ოსო რიო და აკე რე 
(Larsen, Osorio და Ackere 2017) გვთა ვა ზო ბენ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბის ყოვ ლის მომ ც ველ ჩა მო ნათ ვალს. აღ ნიშ ნუ ლი მო ი ცავს 
სხვა დას ხ ვა ას პექ ტებს, მათ შო რის ენერ გო სის ტე მის და გეგ მ ვას, სის ტე მის ტექ
ნი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს, ბაზ რის მო ნა წი ლე ე ბის სა ფა სო სტი მუ ლებს, გე ო პო ლი
ტი კას და ეროვ ნულ უსაფ რ თხო ე ბა საც კი. ჩა მოთ ვ ლი ლი ას პექ ტე ბი შე ჯა მე ბუ ლია  
ცხრი ლი 1ში: 

ცხრილი 1. ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებაზე გავლენის მომხდენი 
ფაქტორები 

ფაქტორი განმარტება

1 გენერაციის 
ადექვატურობა

ფოკუსირდება სისტემის უნარიანობის მნიშვნელობაზე 
რომ დააკმაყოფილოს ადგილობრივი მოთხოვნა.

2 მედეგობა ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის უნა რი ა ნო ბა რომ შე
ამ ცი როს ხე ლის შემ შ ლე ლი მოვ ლე ნე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 
და სიმ ძაფ რე.
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3 სანდოობა მომსახურების ხარისხი და სისტემის უნარიანობა რომ 
ჰქონდეს უწყვეტი მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა.

4 მიწოდების 
მოქნილობა

უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოთხოვ
ნა ში  მოკ ლე ვა დი ა ნი ცვლი ლე ბე ბის თ ვის და ხაზს უს ვამს 
იმ გე ნე რა ტო რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, რომ ლე ბიც უეცა რი 
დის ბა ლან სის აღ მო საფხ ვ რე ლად არის სა ჭი რო.

5 ელექტროქსელის 
მდგომარეობა

გა დამ ცე მი და გა მა ნა წი ლე ბე ლი ქსე ლე ბის მდგო მა რე ო ბა 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთე ლი ელექ ტ რო ქსე
ლის შე უ ფერ ხებ ლად მუ შა ო ბის თ ვის, რა თა თა ვი დან იქ ნას 
აცი ლე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა თიშ ვის, ხა ზე ბის გა
დატ ვირ თუ ლო ბის და სხვა მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბი.

6 მოთხოვნის 
მართვა 

მოთხოვ ნის თვალ საზ რი სით მარ თ ვის მიდ გო მე ბი, გან სა
კუთ რე ბით ენერ გო მო მა რა გე ბის უფ რო დი დი დე ცენ ტ რა
ლი ზა ცი ის, სა ინ ფორ მა ციო ნა კა დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა კითხე ბი.

7 მარეგულირებელი 
ეფექტურობა 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ას პექ ტე ბი, რო გო რი ცაა გა
დამ ცე მი და გა მა ნა წი ლე ბე ლი ქსე ლის ოპე რი რე ბა, კვლავ 
ბუ ნებ რივ მო ნო პო ლი ას წარ მო ად გენს. ეს ხდე ბა იმის გა
მო, რომ გა და ცე მის და გა ნა წი ლე ბის  ხარ ჯე ბი მცირ დე ბა 
ქსე ლის უფ რო დი დი ზო მის გა მო. სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ამ მო ნო პო ლი ე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი 
რე გუ ლი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

8 მდგრადობა ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის მდგრა დო ბა გუ ლის ხ მობს ისე
თი ფორ მით გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც ამ ცი რებს ენერ გე
ტი კის სექ ტო რის წი ა ღი სე ულ საწ ვავ ზე და მო კი დე ბუ ლე
ბას, უზ რუნ ველ ყოფს გა რე მო ზე ნაკ ლებ დატ ვირ თ ვას და 
ამავ დ რო უ ლად, მიმ წო დებ ლე ბის მომ გე ბი ა ნო ბის შე ნარ
ჩუ ნე ბას.

9 გეოპოლიტიკა პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი და ურ თი ერ თო ბე ბი ქვეყ ნებს 
შო რის შე იძ ლე ბა  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ
ტო რი იყოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო
ე ბის თ ვის. ამი ტომ, პარ ტ ნი ო რე ბის მცი რე რა ო დე ნო ბა ზე 
დაყ რ დ ნო ბა არ არის სა სურ ვე ლი, გან სა კუთ რე ბით უმე ტეს 
ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მკაც რად რე გუ ლი რე ბუ ლი ბაზ რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

10 სოციალურ
კულტურული 
ფაქტორები

ეს ფაქ ტო რე ბი გავ ლე ნას ახ დე ნენ ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ში 
სა ინ ვეს ტი ციო კლი მატ ზე, სა ზო გა დო ე ბა ში გა რე მოს დაც
ვი თი პრობ ლე მე ბის წა მოჭ რით, მი წის სა კუთ რე ბის სა
კითხე ბით და სხვა. სო ცი ა ლურ  კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი 
ასე ვე შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას “რბილი ძა ლის” 
მეშ ვე ო ბით ქვეყ ნე ბის ენერ გე ტი კულ პო ლი ტი კა ზე ზე მოქ
მე დე ბის თ ვის.
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11 წვდომა წარ მო ად გენს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფი ზი კუ რად ხელ მი
საწ ვ დო მო ბას მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის. მო სახ
ლე ო ბას თან და ბიზ ნეს თან მარ ტი ვი წვდო მა ასე ვე სა სი
ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი 
სის ტე მის უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.  

12 ტერორიზმი ცენ ტ რა ლი ზა ცია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სის ტე მას და უც ველს 
ხდის ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხ მე ბის მი მართ, რა მაც შე იძ
ლე ბა დი დი ზა რა ლი მი ა ყე ნოს ეკო ნო მი კა სა და სა ზო გა
დო ე ბას.

წყარო: (Larsen, Osorio and Ackere 2017)

ყვე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბის ჩა მოთ ვ ლით და გან ხილ ვით, ლარ სე ნი, ოსო რიო და 
აკე რე (2017) ხაზს უს ვა მენ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის კომ
პ ლექ სურ ბუ ნე ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ ზო გი ერ თი ფაქ ტო რი იწ ვევს 
მი წო დე ბის  მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ან შე ფერ ხე ბებს, რის შემ დე გაც ხდე ბა სის ტე მის 
სრუ ლად აღ დ გე ნა  ესე ნი ა: მე დე გო ბა, სან დო ო ბა, ელექ ტ როქ სე ლის მდგო მა
რე ო ბა და ტე რო რიზ მი. თუმ ცა, და ნარ ჩენ ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცაა მდგრა დო ბა, 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეფექ ტუ რო ბა, გე ნე რი რე ბის ადექ ვა ტუ რო ბა და გე ო პო ლი ტი კა, 
გრძელ ვა დი ა ნი პრობ ლე მე ბის შექ მ ნა შე უძ ლი ათ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხ ში, რაც შე იძ ლე ბა აისა ხოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შემ ცი რე
ბა ში, ხშირ შე ფერ ხე ბებ ში ან დატ ვირ თ ვის გეგ მი უ რად შემ ცი რე ბა ში.

გარ და ამი სა, ლარ სე ნის, ოსო რი ოს და აკე რეს მიდ გო მა ში (2017) ჩანს მი წო
დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხ ვა მიზ ნებს შო რის ბა ლან
სის მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი (კომპრომისები). მა გა ლი თის თ ვის, მი წო დე ბის 
მოქ ნი ლო ბა ხში რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ჩვე უ ლებ რი ვი ენერ გი ის გე ნე რა ტო რე
ბით, რო გო რი ცაა კომ ბი ნი რე ბუ ლი ციკ ლის აირ ტურ ბი ნე ბი (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 თვალ საზ რი სით, სა ინ ტე რე სო გან ხილ ვა შე მოგ ვ თა ვა ზა როპ კემ 
(Ropke, 2013), რო მე ლიც თა ვის ნაშ რომ ში სწავ ლობს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი
წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნით შემ დ გარ რა მო დე ნი მე ასეთ პრობ ლე მას გერ მა
ნი ა ში. სა ხელ დობრ, ავ ტორს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს მე თო დო ლო გია ხარ ჯ  სარ გებ
ლი ა ნო ბის ანა ლი ზის გა სა კე თებ ლად რომ შე ა და როს ენერ გო სის ტე მა ში ცვლა დი 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის (VRES) უფ რო დი დი წი ლის ინ ტეგ რი რე ბის 
პო ლი ტი კა. აღ ნიშ ნულ მო დელ ში, სარ გე ბე ლი გან საზღ ვ რუ ლი ა, რო გორც ღი რე
ბუ ლე ბა უფ რო უსაფ რ თხო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის თ ვის, ხო ლო ხარ ჯე ბი 

3 აღნიშნული განსაკუთრებით შეეფერება საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე გამო ყე
ნებულ მიდგომებს. 

4 ევროპაში გაზის კრიზისთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები 
პრობლემას უქმნის ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებას, რადგან ძირითადად 
ფასები იზრდება გეოპოლიტიკური ფაქტორებით გამოწვეული მიწოდების შეფერხების გამო.
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და მა ტე ბით ინ ვეს ტი ცი ას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, რო მე ლიც სა ჭი როა ქსელ ში 
VRESის ინ ტეგ რი რე ბის თ ვის. ამ მო დე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, ავ ტორ მა 
შე ი მუ შა ვა მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ინ დი კა ტო რი (VoSS), რო
მე ლიც მო ითხოვს დატ ვირ თ ვის, სის ტე მის სა შუ ა ლო შე ფერ ხე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო
ბის ინ დექ სის (SAIDI) და და კარ გუ ლი დატ ვირ თ ვის ღი რე ბუ ლე ბის (VoLL) შე ფა
სე ბას.5 ავ ტო რის მი ხედ ვით, სა ჭი რო ა, ამ სა მი შე ფა სე ბის  შე ჯა მე ბა მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლის (VoSS)  მი სა ღე ბად, რო მე ლიც შე იძ
ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას რო გორც  უფ რო უსაფ რ თხო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო
დე ბის გან მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის შე სა ფა სებ ლად.

მოთ ცი (Motz, 2021) ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის გა რე მოს დაც ვით მდგრა
დო ბა სა და მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას შო რის კომ პ რო მისს რი გი თი მომ ხ მა
რებ ლის დო ნე ზე გა ნი ხი ლავს. ავ ტო რი იყე ნებს გა მო კითხ ვის მე თოდს და რეს
პონ დენ ტებს, ალ ტერ ნა ტი ვის სა ხით, სთა ვა ზობს სხვა დას ხ ვა გა ნახ ლე ბა დი და 
არა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის მი წო დე ბის  ერ თობ ლი ო ბას. აღ ნიშ ნუ
ლი გა მო კითხ ვა ტარ დე ბა იმი სათ ვის, რომ შე ფას დეს თუ რამ დე ნად არ სე ბობს 
თან ხის გა დახ დის სურ ვი ლი (WTP)6 უფ რო მდგრა დი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი
წო დე ბის სერ ვი სის შე სა ძე ნად. კვლე ვა და ფუძ ნე ბუ ლია პი რო ბი თი შე ფა სე ბის 
მე თოდ ზე, შვე ი ცა რი ა ში ჩა ტა რე ბუ ლი დის კ რე ტუ ლი არ ჩე ვა ნის ექ ს პე რი მენ ტის 
გა მო ყე ნე ბით. მსგავ სი გა მო კითხ ვე ბი და ექ ს პე რი მენ ტე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის სხვა დას ხ ვა წყა როს თან და კავ ში რე ბით 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი  გა მოწ ვე ვე ბის გან
საზღ ვ რი სა და გა და საჭ რის მიზ ნით. გარ და ამი სა, თან ხის გა დახ დის სურ ვი ლი 
(WTP) და მი ღე ბის სურ ვი ლის (WTA) სა ვა რა უ დო შე ფა სე ბე ბი შე იძ ლე ბა გა
მო ყე ნე ბულ იქ ნას სხვა დას ხ ვა მო დე ლი რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სებ ში, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, პრო ექ ტე ბის ხარ ჯ  სარ გებ ლი ა ნო ბის 
ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბა.

სხვა დას ხ ვა ტი პის ლი ტე რა ტუ რა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის 
სხვა დას ხ ვა მაჩ ვე ნე ბელ ზე სრულ ყო ფი ლად არის მი მო ხი ლუ ლი სპერ სა დის და 
სხვა ავ ტო რე ბის ნაშ რომ ში (Spersad, Degefa და Kjolle, 2020). ძი რი თა დად, 
ისი ნი აჯ გუ ფე ბენ პო ტენ ცი ურ გა რე მო ე ბებს, რომ ლე ბიც ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ
ტორ ში გავ ლე ნას ახ დე ნენ მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა ზე, ორ ძი რი თად კა ტე გო
რი ად: ელექ ტ რო მო მა რა გე ბის შე ფერ ხე ბე ბი და დე ნის ხა რის ხის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი 
ფაქ ტო რე ბი. მი წო დე ბის შე ფერ ხე ბე ბი მო ი ცავს ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, 
სიმ ძ ლავ რის და გარ კ ვე უ ლი კომ პო ნენ ტე ბის შე საძ ლო გა უ მარ თა ო ბის სა კითხებს. 
დე ნის ხა რის ხის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ფაქ ტო რებ ში  მო ი აზ რე ბა ძაბ ვის მაგ ნი ტუ და, ძაბ
ვის ტალ ღის ფორ მე ბი და სიხ ში რის ხა რის ხი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ელექ ტ რო ე

5 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/სთზე გამომუშავებული დამატებული 
ღირებულების გამოსათვლელად, რაც წარმოადგენს VoLLს.

6  ან მზადყოფნა რომ მიიღონ (WTA) მიწოდების უფრო ნაკლები უსაფრთხოების ხარჯზე.
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ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ჩარ ჩო ში შე იძ ლე ბა პო ტენ ცი უ რად იდენ ტი
ფი ცირ დეს რო გორც მოკ ლე ვა დი ა ნი სირ თუ ლე ე ბი, რო გო რი ცაა სიმ ძ ლავ რის 
დე ფი ცი ტი, ასე ვე ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გრძელ ვა დი ა ნი პრობ ლე მე
ბი. ნაშ რო მის ავ ტო რე ბი  ლი ტე რა ტუ რის შე და რე ბით მცი რე ანა ლიზს წარ მოგ
ვიდ გე ნენ ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მე ბის კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა
რი ა ნო ბი სა და მა თი ზე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბა ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, სპერ სა დის და სხვა ავ ტო რე ბის მი ერ შე
მო თა ვა ზე ბუ ლი ჩარ ჩო (2020) ეფექ ტუ რი მე თო დია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო
დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის  სა კითხე ბის ანა ლი ზის თვალ საზ რი სით. შე სა ბა მი სად, 
წი ნამ დე ბა რე მოხ სე ნე ბა ში ჩვენ გა მო ვი ყე ნებთ ამ ჩარ ჩოს და უკე თე სი შე დე გის 
მი სა ღე ბად, მას ში გა ვა ერ თი ა ნებთ სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო
დე ბის უსას ფ რ თხო ე ბის  რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, ისე გრძელ ვა დი ან სა კითხებ
ზე კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის ას პექტს. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ხა რის ხის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ფაქ
ტო რე ბი უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა და მო კი დე ბუ ლია გა დამ ცემ და გა მა ნა წი ლე ბელ 
ქსე ლებ ზე, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ,  ბუ ნებ რივ მო ნო პო ლი ებს წარ მო ად გე
ნენ. შე სა ბა მი სად, კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ხა რის ხ თან მი მარ თე ბა ში არის უფ რო მკაც რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს სა
კითხი, სა დაც  სა ფა სო სტი მუ ლე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის შექ მ ნის ნაკ ლე ბი შე
საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს. ამ გ ვა რად, ამ კვლე ვა ში ჩვენ ძი რი თა დად ყუ რადღე
ბას გა ვა მახ ვი ლებთ ელექ ტ რო მო მა რა გე ბის შე ფერ ხე ბებ ზე და კო მერ ცი უ ლი 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის როლ ზე რომ გან ვი ხი ლოთ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი
წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი. დი აგ რა მა 1ში მო ცე მუ ლია  
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ჩარ ჩო.

დიაგრამა 1 – ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების ჩარჩო

წყარო: ადაფტირებული სპერსადის და სხვა ავტორების ნამუშევრიდან   
(Spersad, Degefa and Kjolle 2020)
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ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა ში მო ი აზ რე ბა  მრა ვა ლი მოკ ლე
ვა დი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი სა კითხი (რამაც შე იძ ლე ბა გან საზღ ვ როს მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბა). მა გა ლი თად, მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში (მაგ. ბაზ რის ყო ველ დღი
უ რი და სა ა თობ რი ვი მუ შა ო ბის დროს), ბა ზარ ზე არ სე ბულ მა პი რო ბებ მა შე იძ ლე ბა 
გან საზღ ვ როს სიმ ძ ლავ რის დე ფი ცი ტი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა არ იყოს ხელ მი საწ
ვ დო მი, მი წო დე ბის მოქ ნი ლო ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის  გა
მო. რაც შე ე ხე ბა გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, 
შე იძ ლე ბა ასე ვე წარ მო იშ ვას ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სიმ ძ ლავ რეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი. ამ რი გად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ
თხო ე ბის შე სა ფა სებ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, ასე ვე გრძელ
ვა დი ან პრობ ლე მებ ზე დაკ ვირ ვე ბა, რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი, აისა ხე ბა ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რე ბის ტექ ნი კუ რად და კო მერ ცი უ ლად მუ შა ო ბის დე ტა ლებ ზე. 
გარ და ამი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბაზ რის კო მერ ცი ულ შე დე გებ სა და მო მა ვალ ში, 
ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის  ტექ ნი კურ პი რო ბებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე 
ამ შე დე გე ბის გავ ლე ნას შო რის კავ ში რე ბის შეს წავ ლა.

ყოვ ლის მომ ც ვე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც იდე ა ლუ რად უნ და ასა ხავ დეს 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის სხვა დას ხ ვა ფე ნებ ში გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს 
(მაგ. სხვა დას ხ ვა დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მომ წო დე ბე ლი დღი უ რი, დღით ად რე 
ბა ზა რი) არის ფა სე ბი. იდე ა ლურ ვა რი ან ტ ში, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე სხვა
დას ხ ვა სერ ვი სე ბის (როგორიცაა დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბი, იმ პორ ტი და ა.შ.) ფა სე
ბი გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან თუ რო გორ მდგო მა რე ო ბა შია სის ტე მა და რო გორ 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ბა ზა რი. ფა სე ბის ევო ლუ ცია გავ ლე ნას ახ დენს სა ინ ვეს ტი ციო 
მო დე ლებ ზე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში კი ეს სტი
მულს აძ ლევს სექ ტო რის ოპ ტი მა ლურ გან ვი თა რე ბას. ამ მიზ ნით, ფა სე ბის გან
ვი თა რე ბამ სა სი ცოცხ ლო ნიშ ნე ბი უნ და უზ რუნ ველ ყოს სექ ტო რის მო მა ვა ლი გან
ვი თა რე ბის თ ვის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. მა გა ლი თის თ ვის, და ვუშ ვათ გვაქვს სიმ ძ ლავ რის დე ფი ცი
ტის პრობ ლე მა (ან არ სე ბუ ლი გე ნე რა ტო რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ მი წო დე
ბის მოქ ნი ლო ბას), ეს უნ და აისა ხოს დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მა ღალ ფა სებ ზე. 
თუ ეს ტენ დენ ცია გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში შე ნარ ჩუნ დე ბა, ინ ვეს ტო რებს 
უკე თე სი წარ მოდ გე ნა ექ ნე ბათ, თუ რო მე ლი ტი პის ელექ ტ რო სად გუ რე ბი გა ნა ვი
თა რონ მო მა ვალ ში. თუმ ცა ბევრ ბა ზარ ზე ამის კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცია უფ რო ად ვი
ლია ვიდ რე შემ დეგ, პრაქ ტი კა ში დაკ ვირ ვე ბა, ვი ნა ი დან ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის 
სხვა დას ხ ვა ფე ნებ ზე წარ მოქ მ ნი ლი ფა სე ბი ზო გა დად მკაც რად რე გუ ლირ დე ბა, 
გან სა კუთ რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში.

რე  გუ  ლი  რე  ბულ გა  რე  მო  ში საკ   მა  ოდ რთუ  ლია სწო  რად შე  ფას   დეს მო  მა  ვა  ლი 
მოვ   ლე  ნე  ბი, და ურ   თი  ერ   თ   სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო ინ   ტე  რე  სებ   სა და კომ   პ   რო  მი  სებს შო 
რის გა  იკ   ვ   ლიო გზა. მა  რე  გუ  ლი  რებ   ლის გად   მო  სა  ხე  დი  დან, შე  იძ   ლე  ბა არ   სე  ბობ  
დეს მრა  ვა  ლი ცვა  ლე  ბა  დი გა  რე  მო  ე  ბა, რო  მელ   თა სრუ  ლად ასახ   ვა ვერ მოხ   დე  ბა  
ტა  რი  ფე  ბის დად   გე  ნის მე  თო  დო  ლო  გი  ა  ში (მაგ. გაც   ვ   ლი  თი კურ   სის ცვლი  ლე  ბე  ბი, 
პი  კუ  რი დატ   ვირ   თ   ვე  ბი, მი  წო  დე  ბის არა  საკ   მა  რი  სი მოქ   ნი  ლო  ბა). გარ   და ამი  სა, ტა 
რი  ფე  ბის დად   გე  ნი  სას შე  იძ   ლე  ბა წარ   მო  იშ   ვას მრა  ვა  ლი წი  ნა  აღ   მ   დე  გობ   რი  ვი ინ  
ტე  რე  სი, რა  მაც შე  იძ   ლე  ბა გავ   ლე  ნა მო  ახ   დი  ნოს სა  ბო  ლოო ტა  რიფ   ზე. მა  გა  ლი 
თად, შე  საძ   ლოა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყოს ჰიდ   რო  ე  ლექ   ტ   რო  სად   გუ  რის სე  ზო  ნე  ბის 
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ან თვე  ე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში ენერ   გი  ის და  ზოგ   ვის უნა  რით უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა. თუმ   ცა, 
ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის  მიზ   ნით, მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ   მა შე  იძ   ლე  ბა 
გა  დაწყ   ვი  ტოს, რომ არ და  ად   გი  ნოს გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი ფა  სე  ბი სე  ზო  ნუ  რად. ამ   გ   ვა 
რად, ფა  სის შე  სა  ბა  მი  სი სიგ   ნა  ლე  ბის გა  რე  შე, არ   სე  ბუ  ლი ბაზ   რის ოპე  რა  ტო  რებს 
და პო  ტენ   ცი  ურ ინ   ვეს   ტო  რებს შე  იძ   ლე  ბა არ ჰქონ   დეთ საკ   მა  რი  სი ინ   ფორ   მა  ცია რომ 
იმოქ   მე  დონ ბაზ   რის სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბი  სა  მებრ. რაც მთა  ვა  რი  ა,  სა  ფა  სო სტი  მუ  ლე  ბის 
გა  რე  შე, რო  მე  ლიც აისა  ხე  ბა ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის ბაზ   რის სხვა  დას   ხ   ვა ფე  ნებ   ზე, მო 
ნა  წი  ლე  ებ   მა და ინ   ვეს   ტო  რებ   მა შე  საძ   ლოა არ იმოქ   მე  დონ ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის მი 
წო  დე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის გაზ   რ   დის მიზ   ნით.

მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ ჩო ში არ სე ბუ ლი შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის გა მო სავ ლე
ნად და ბაზ რის მო ნა წი ლე ე ბის თ ვის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის მე ტი უსაფ
რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სტი მუ ლის მი სა ცე მად, სა ჭი როა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ სე ბულ ფა სებ სა და გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ებ ზე ანა ლი ზის 
გა კე თე ბა. იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში, კარ გად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ელექ ტ რო ე ნერ გი
ის სა ბი თუ მო ბაზ რის არ სე ბო ბის ფონ ზე, ფა სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ხელ მი
საწ ვ დო მი არის  სხვა დას ხ ვა დო ნე ებ ზე. დი აგ რა მა 1ში მო ცე მულ ინ ფორ მა ცი ას 
ენერ გო ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა გა უ კეთ დეს ანა ლი ზი  ელექ ტ რო
ე ნერ გი ის დღი უ რი და დღით ად რე ბაზ რებ ზე და ასე ვე გრძელ ვა დი ან ორ მ ხ რივ 
კონ ტ რაქ ტებ ში ფა სე ბის მო ნა ცე მე ბის ტენ დენ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. რაც შე ე
ხე ბა დი აგ რა მა 1ზე წარ მოდ გე ნი ლი სიმ ძ ლავ რის საკ მა რი სო ბას და მი წო დე ბის 
მოქ ნი ლო ბას, მა თი გან საზღ ვ რა შე საძ ლე ბე ლია დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბა ზარ ზე 
ფა სე ბის ტენ დენ ცი ე ბის, გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა და მა რე გუ ლი რე ბე
ლი რე ზერ ვე ბის  გა ა ნა ლი ზე ბით7. 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ისეთ  რე გუ ლი რე ბულ ბა ზარ ზე, რო გო რიც არის სა ქარ თ ვე
ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზა რი, მსგავ სი მო ნა ცე მე ბი ფა სებ თან და კავ შირ ბით 
ჯერ არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი. თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია მი ახ ლო ე ბი თი ანა ლი ზის 
ჩა ტა რე ბა  არ სე ბულ რე გუ ლი რე ბულ ფა სებ ზე, რა თა გა ნი საზღ ვ როს ახ ლან დე ლი 
ტენ დენ ცი ე ბი, რე გუ ლი რე ბის სა კითხ ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და ბაზ რის სხვა დას
ხ ვა მო ნა წი ლე თა სტი მუ ლი რე ბის ჩარ ჩო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ანა ლი ზი არ 
იქ ნე ბა საკ მა რი სი ზუს ტად გან საზღ ვ როთ ყვე ლა არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვა ელექ ტ
რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა  ყვე ლა ზე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის წი ნა პლან ზე წა მო წე ვა. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ჩვენ არ ვა ა ნა ლი ზებთ ფა სებს ბაზ რის იმ ნა წილ ზე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ჩა
ით ვა ლოს ბუ ნებ რივ მო ნო პო ლი ად, რო გო რი ცაა ელექ ტ რო გა დამ ცე მი და გა ნა
წი ლე ბის ტა რი ფე ბი. ჩვე ნი მი ზა ნია დი აგ რა მა 1ში წარ მოდ გე ნი ლი მი წო დე ბის 
შე ფერ ხე ბე ბის ჩარ ჩოს ფარ გ ლებ ში ვი მოქ მე დოთ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ ფა სებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დე ნენ ენერ გი ის ხელ
მი საწ ვ დო მო ბა ზე და სა ჭი რო სიმ ძ ლავ რე ზე თი თო ე ულ პე რი ოდ ში. რო გორც უკ

7 ზო გი ერთ ბა ზარ ზე, არ სე ბუ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი (nodal) ფა სე ბის ფონ ზე, შე საძ ლე ბე ლია 
კი დევ უფ რო ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა სის ტე მის სხვა დას ხ ვა ლო კა ცი ებ ზე გან ვი თა რე
ბულ მოვ ლე ნებ ზე. 
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ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა ძალ ზედ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ბაზ რის ამ ნა წი ლის თ ვის, სა დაც მრა ვა ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო ნა წი ლეა ჩარ თუ ლი 
და  სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის თ ვის არ სე ბულ მა კონ კუ რენ ცი ამ შე იძ ლე ბა  
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფა სე ბის სიგ ნა ლე ბი მოგ ვ ცეს ფა სე ბის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში
რე ბით გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. ეს ხა რის ხის მაჩ ვე ნე ბე ლი უჩ ვე უ ლო ფაქ
ტო რე ბი ა, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ ბუ ნებ რივ მო ნო პო ლი ებს ელექ ტ რო ე ნერ გი
ის ბა ზარ ზე და მა თი კო მერ ცი უ ლი ას პექ ტე ბი სრუ ლად რე გუ ლირ დე ბა. ამ რი გად, 
ჩვენ არ გან ვი ხი ლავთ ენერ გოქ სე ლის მე დე გო ბას თან და კავ ში რე ბულ  და მი სი 
ამ ჟა მინ დე ლი სა ტა რი ფო რე გუ ლა ცი ე ბის კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის 
სა კითხებს.
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3. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარზე 

არსებული ფასების ტიპოლოგია

ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე ვაჭ რო ბა ხდე ბა ან პირ და პი
რი ხელ შეკ რუ ლე ბის (კონტრაქტების) მი ხედ ვით, ან რო გორც სა ბა ლან სო ელექ
ტ რო ე ნერ გი ა, ბაზ რის ოპე რა ტო რის მეშ ვე ო ბით8. 

პირ და პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ მე ბა ხდე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მწარ მო
ე ბელ სა და სა ბი თუ მო მომ ხ მა რე ბელს (მათ შო რის კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
მომ წო დე ბელ კომ პა ნი ებს) შო რის. პირ და პი რი კონ ტ რაქ ტე ბის ფა სე ბი სა ჯა რო არ 
არის და, ჩვე ნი ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თ ვე ლო ში ხელ მ მი საწ ვ დო მი არ არის ისე თი 
ისე თი    კვლე ვა, რო მე ლიც მოგ ვა წო დებ და ამ ფა სე ბის სტა ტის ტი კურ ანა ლიზს. 
სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გია  მიზ ნად ისა ხავს დატ ვირ თ ვის ცვა ლე ბა დო ბის აღ
მოფხ ვ რას. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე ის ასე ვე მო ი ცავს 
დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბას, სიმ ძ ლავ რის რე ზერ ვებს და იმ პორ ტის ნა წილს, რო მე
ლიც შე ძე ნი ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რის (ესკო 
(ESCO)) მი ერ. შე დე გად, სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფა სე ბი ასა ხავს სხვა
დას ხ ვა სერ ვი სე ბი სა და რე გუ ლი რე ბა დი ტა რი ფე ბის სა ერ თო ფასს.

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბა ლან სო ფა სის ფორ მი რე ბა რე გუ ლირ დე ბა ენერ გე ტი კის 
მი ნის ტ რის 2006 წლის 30 აგ ვის ტოს #77 ბრძა ნე ბის მე14 მუხ ლით. ბრძა ნე ბა ში 
მო ცე მუ ლია სა ბაზ რო წე სე ბი ყვე ლა ტი პის ელექ ტ რო სად გუ რის თ ვის, მათ შო რის 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის (გაუთვალისწინებელი სი ტუ ა ცი ე ბის თ ვის გან კუთ ვ
ნი ლი ან მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ზერ ვე ბის) მომ წო დებ ლი სა და იმ პორ ტის ჩათ ვ
ლით. ელექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის (ძირითადად ჰე სე ბის თ ვის), რომ ლებ საც სე მე კი 
(GNERC) არე გუ ლი რებს ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სით ან ფა სის ზე და ზღვა რით, სა ბა
ლან სო ფა სი დგინ დე ბა მა თი შე სა ბა მი სი რე გუ ლი რე ბა დი ტა რი ფე ბით. მათ თ ვის 
ვინც გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის (TPPs) მომ წო დე ბე ლი ა, ფა სის დად გე ნა ხდე
ბა სე მე კის მი ერ და წე სე ბულ ზე და ზღვრამ დე.  სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გია 
ასე ვე მო ი ცავს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვის პრაქ ტი კას ახა ლა შე ნე ბულ ელექ
ტ რო სად გუ რებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე
ბე ბის ფარ გ ლებ ში. გარ და ამი სა, დე რე გუ ლი რე ბუ ლი ელექ ტ რო სად გუ რე ბი დან 
სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვი სას, ყო ვე ლი წლის სექ ტემ ბ რი დან მა
ი სამ დე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვა ხდე ბა რე გუ ლი რე ბა დი ჰე სის თ ვის და წე სე
ბუ ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი ფა სის ზე და ზღვა რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხო ლო წლის 
და ნარ ჩე ნი პე რი ო დის თ ვის მოქ მე დებს რე გუ ლი რე ბა დი ჰე სე ბის ყვე ლა ზე და ბა ლი 
ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფი. ანა ლო გი უ რი წე სით ხდე ბა სა ბა ლან სო იმ პორ ტი რე ბუ ლი 

8 საქართველოს ენერგო ბირჟა უკვე შექმნილია და მიმდინარეობს ტესტირება სიმულაციური 
ვაჭრობებით. ენერგო ბირჟის ამოქმედების შემდეგ, ელექტროენერგიით ვაჭრობა ასევე 
განხორციელდება დღიურ და დღით ადრე ბაზრებზე.
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ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შე ძე ნა, თუმ ცა ამ შემ თხ ვე ვა ში მოქ მე დებს სე ზო ნუ რი ფა სე ბი, 
რა თა ეს კომ არ გა და უ ხა დოს იმ პორ ტი ორს სე მე კის მი ერ დად გ ნილ ზე და ფას
ზე მე ტი9. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტექ ნი კუ რად სე მე კი ად გენს ელექ ტ რო ე ნერ გი
ის იმ პორ ტის ზე და  ზღვარს, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცია არ ქმნის რე ა ლურ 
შეზღუდ ვას ფას ზე.

ფასების ზედა ზღვარი  შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:
       TIMPE+Ucust+Ureg+Userv+Ubank
T = __________________________________________
                                                     E

მო ცე მულ ფორ მუ ლა ში, T აღ ნიშ ნავს ფა სის ზე და ზღვარს, TIMP  ეს კო სა და ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტი ორს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ორ მ ხ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბით 
დად გე ნი ლი იმ პორ ტის ფასს, E  იმ პორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფაქ ტობ
რივ რა ო დე ნო ბას, Ucust, Ureg,  Userv, Ubank   სა ბა ჟო ზე, რე გუ ლა ცი ებ ზე, და ეს კო სა 
და სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბა ზე გა დახ დილ თან ხებს. მო ცე მუ ლი ფორ მუ ლა ნათ ლად 
გვიჩ ვე ნებს, რომ ზღრუ ლი ფა სე ბი რე ა ლუ რად არ აწე სებს რა ი მე შეზღუდ ვებს რე
ა ლურ ფა სებ ზე, იმ პორ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას  სა ქარ თ ვე ლო ში, თუ იმ პორ ტი  
და გეგ მი ლია და გან საზღ ვ რუ ლია წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი ორ მ ხ რი ვი ხელ შეკ რუ
ლე ბის მი ხედ ვით. თუმ ცა, იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ იმ პორ ტი ხორ ცი ელ დე ბა სა ბაზ რო 
ოპე რა ცი ე ბის დროს, ორ მ ხ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა რე შე, იმ პორ ტის ფა სე ბის 
დად გე ნა ხდე ბა იგი ვე რე გუ ლა ცი ე ბით, რო გორც ეს  ზე მოთ გან ხი ლუ ლი დე რე გუ
ლი რე ბუ ლი ელექ ტ რო სად გუ რე ბის გან სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შე ძე ნი სას 
ხდე ბა.

გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რე წარ მო ად გენს დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის ფორ მას სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ამ ჟა მინ დელ ბა ზარ ზე (საბალანსო 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ას თან ერ თად). ამ სერ ვი სის მი წო დე ბა რე გუ ლირ დე ბა მთავ რო ბის 
2010 წლის 15 ივ ნი სის #193 დად გე ნი ლე ბით, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს რო გორც 
კონ კ რე ტულ ელექ ტ რო სად გუ რებს10 რომ ლებ საც უხ დი ან თან ხას გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის მო წო დე ბის სა ნაც ვ ლოდ, ასე ვე გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის შე სა
ბა მის ოდე ნო ბას (ე.ი. მე გა ვა ტი) თი თო ე უ ლი არ ჩე უ ლი ელექ ტ რო სად გუ რის თ ვის. 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის უზ რუნ ველ ყო ფა ხდე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის მომ წო დებ ლის დღი უ რად  მზად ყოფ ნის რე ჟი მის მი ხედ ვით. გა რან ტი
რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს დის პეტ
ჩე რი იღებს, ოპე რა ტი უ ლი სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე.  იგი ასე ვე ადას ტუ რებს 
ელექ ტ რო სად გუ რის მზა ო ბას ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში. სე მე კი დღი უ რად გა და სახ
დელ თან ხას გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ოდე ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე  ით ვ ლის. 
გარ და ამი სა, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ოდე ნო ბა ზე მე ტი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
გა სა ყი დად, სე მე კი ფა სის ზე და ზღვა რით ახ დენს თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის 

9 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.

10 გარანტირებული სიმძლავრის ყველა მომწოდებელი თბოელექტროსადგური არის.
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ფა სის და რე გუ ლი რე ბას. გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი წე სე ბი  
ცხრი ლი 2ში არის შე ჯა მე ბუ ლი: 

ცხრილი 2  გარანტირებული სიმძლავრის ოდენობა და გარანტირებული სიმძლავრის 
დღიური საფასური 11

თბოელექტრო- 
სადგურის(TPP) 
სახელწოდება

გარანტი-
რებული
სიმძლავრე
(მგვტ)

გარანტირე- 
ბულისიმძ-
ლავრისდღი-
ურისაფასური
(ლარი)

გარანტი- 
რებულისიმძ-
ლავრისერთე-
ულისფასი 

(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

გარ დაბ ნის გა ზის 
ტურ ბი ნის კომ ბი
ნი რე ბუ ლი ციკ ლის 
(CCGT) თბო ე ლექ ტ
რო სად გუ რი

162 423,289 109 113

წყარო: GNERი, მთავრობის 2010 წლის 15 ივნისის #193 დადგენილება

გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის  საქ მე ში, ეს კოს შუ ა მავ ლის რო ლი 
აქვს, ხო ლო გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის გა დახ და ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ეკის
რე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის მყიდ ვე ლებს, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ 
გა ნა წი ლე ბის ლი ცენ ზი ან ტებს, პირ და პირ მომ ხ მა რებ ლებ სა და ექ ს პორ ტი ო
რებს. გა დახ და ხორ ცი ელ დე ბა პრო პორ ცი უ ლად, ფაქ ტობ რი ვი ჯა მუ რი ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის ან ექ ს პორ ტის წი ლის სა ფუძ ველ ზე. ცხრი ლი 2 
გვაჩ ვე ნებს, რომ იმ გა რე მო ე ბა შიც კი, რო დე საც  გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რე 
სრუ ლი ად გა ხარ ჯუ ლია12, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ერ თე უ ლის ფა სი მგვტ/
სთზე მა ინც და ბა ლია (გარდაბნის CCGTის გარ და). თუმ ცა, იმის გა მო, რომ 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის გა დახ და ხდე ბა დღის გან მავ ლო ბა
ში კონ ტ რაქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის მი უ ხე და ვად, უფ რო 

11 თბოელექტროსადგურებთან მიმართებაში,  ერთ მეგავატზე დაწესებული ფასის ზედა ზღვარი 
სემეკის მეთოდოლოგიით არის დადგენილი.

11 გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბა იშ ვი ა თად ხდე ბა, რად გან გა უთ ვა ლის წი
ნე ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბის თ ვის რე ზერ ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ
ტორს წარ მო ად გენს სის ტე მის უსაფ რ თხო მუ შა ო ბის თ ვის. 
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მე ტი გა მო უ ყე ნებ ლი სიმ ძ ლავ რე ე ბით, ერ თე უ ლის ფა სე ბი მე გა ვატ სა ათ ზე შე იძ
ლე ბა არ სე ბი თად გა ი ზარ დოს, სხვა რე გუ ლი რე ბულ ფა სებ თან (დაწვრილებით 
იხი ლეთ ქვე მოთ) და თბო სად გუ რე ბის  ფა სე ბის ზე და ზღვარ თან შე და რე ბით.

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა რან ტი რე ბუ
ლი სიმ ძ ლავ რის მა ღა ლი სა ფა სუ რი   მნიშ ვ ნე ლო ვან სტი მულს იძ ლე ვა რო გორც 
ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, ასე ვე ენერ გი ის სიმ ძ ლავ რის უზ რუნ ველ ყო ფის 
თვალ საზ რი სით. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი არ გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას და ვას კ ვ ნათ 
რომ გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი ხელს უწყობს ეფექ ტურ ინ ვეს ტი
ცი ებს დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის საქ მე ში. ეს ნა თე ლი ა, რად გან  გა რან
ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის  რე გუ ლი რე ბა მო ი ცავს მხო ლოდ თბო სად გუ რებს და 
არ წარ მო ად გენს წა მა ხა ლი სე ბელ ფაქ ტორს სხვა ელექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის, 
რომ ლებ საც ასე ვე შე უძ ლი ათ მო ა მა რა გონ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ქსე ლი მსგავ სი 
სერ ვი სე ბით. სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო სექ ტო რის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, 
მსგავ სი სერ ვი სე ბის მო წო დე ბა შე უძ ლი ათ დიდ ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რებს, 
რომ ლებ საც ენერ გი ის შე ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვს. გარ და ამი სა, თბო ე
ლექ ტ რო სად გუ რე ბი ბუ ნებ რივ აირ ზე სარ გებ ლო ბენ და ბა ლი ტა რი ფით, მთავ
რო ბის მან და ტის შე სა ბა მი სად (143 აშშ დო ლა რი ათას კუ ბურ მეტრ გაზ ზე). 
ამ შე ღა ვათს სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს ნავ თო ბი სა 
და გა ზის კორ პო რა ცია (GOGC)  მხო ლოდ არ სე ბულ თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რებს 
ანი ჭებს13. 

შე სა ბა მი სად, ნე ბის მი ე რი ინ ვეს ტო რის თ ვის თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის მომ გე ბი
ა ნო ბა მთლი ა ნად მთავ რო ბის მან დატ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ამ რი გად, გა რან ტი
რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის მეშ ვე ო ბით წა ხა ლი სე ბის მი უ ხე და ვად, მა რე
გუ ლი რე ბე ლი გა რე მო ისე არის მოწყო ბი ლი, რომ თა ვის თა ვად ზღუ დავს ახალ 
ინ ვეს ტი ცი ებს. გარ და ამი სა, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი არის ერ
თა დერ თი წა მა ხა ლი სე ბე ლი სქე მა, რო მე ლიც პირ და პირ გა დახ დი ლია ბა ზარ ზე 
დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის თ ვის. შე სა ბა მი სად, სხვა ელექ ტ რო სად გუ რებს 
(ე.ი. წყალ სა ცა ვე ბის მქო ნე ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რებს) არ აქვთ ინ ტე რე სი 
რომ ბაზ რის სა ჭი რო ე ბე ბი დან და სა ხონ სიმ ძ ლავ რის გე ნე რი რე ბის გეგ მა ან  გა
ნა ხორ ცი ე ლონ ინ ვეს ტი ცი ე ბი სიმ ძ ლავ რის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ში.

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ფა სე ბის და რე გუ ლი რე ბა ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ
რებ თან მი მარ თე ბა შიც ხდე ბა. კერ ძოდ, სე მე კი აწე სებს ტა რი ფებს დად გ მუ ლი 
სიმ ძ ლავ რე ე ბის მქო ნე ელექ ტ რო სად გუ რებ ზე, რომ ლე ბიც პრი ვა ტი ზე ბუ ლია ან 
სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში ა. ცხრი ლი 3ში შე ჯა მე ბუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი ფა სე ბის 
რე გუ ლა ცი ე ბი. ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის ფა სე ბის ეს მკაც რი რე გუ ლა ცია 
მიზ ნად ისა ხავს სა ბო ლოო მომ ხ მა რებ ლის თ ვის  შე და რე ბით და ბა ლი ფა სე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას და ემ სა ხუ რე ბა ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის სა ერ თო ხელ მი
საწ ვ დო მო ბის მი ზანს. თუმ ცა, ეს მიდ გო მა თა ვის თა ვად პრი ო რი ტე ტულ მდგო
მა რე ო ბა ში აყე ნებს აღ ნიშ ნულ სად გუ რებს და გან ზე სწევს დე რე გუ ლი რე ბულ 

13 საქ. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (GOGC) თავად არის გარდაბნის უმსხვილესი სადგურის 
(CCGT) მფლობელი.
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და ახ ლად აშე ნე ბულ ელექ ტ რო სად გუ რებს. ასე თი სა ხის პრი ო რი ტე ტე ბი, ბაზ
რის ოპე რა ტო რებს კარ ნა ხო ბენ, რომ არ ჩე ვა ნი ყო ველ თ ვის რე გუ ლი რე ბად იაფ 
ენერ გი ა ზე გა ა კე თონ და არ გა ნი ხი ლონ წარ მო ე ბის მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი
ა ნი გან ვი თა რე ბა და  შე ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ოპ ტი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა. 
ამ რი გად, მი სა ღე ბი ფა სე ბის  მიღ წე ვის მცდე ლო ბით, ფა სებ ზე არ სე ბუ ლი რე გუ
ლა ცი ე ბი  აფერ ხებს ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას იმ გა რე მო ე ბით, რომ  ბა
ზარ ზე შე მო სულ ახალ სად გუ რებს რე გუ ლი რე ბად ელექ ტ რო სად გუ რებ თან შე და
რე ბით ნაკ ლე ბად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის. გარ და ამი სა, ეს ტა რი ფე ბი ასე ვე 
ვრცელ დე ბა სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის რე ა ლი ზა ცი ა ზეც, რაც შე სა ნა ხი შე
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ჰე სე ბის დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ერ თ ერ თი 
ფორ მას წარ მო ად გენს. თუმ ცა,  ფა სე ბის ასე თი რე გუ ლი რე ბა არა ნა ირ სტი მულს 
არ ქმნის ელექ ტ რო სად გუ რე ბის ოპე რა ტო რე ბის მხრი დან სხვა დას ხ ვა დამ ხ მა რე 
სერ ვი სე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა სე ზო ნუ რი შე ნახ ვა ან რე გუ ლი რე ბა. ეს გან პი რო
ბე ბუ ლია იმით, რომ არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა რო დის მოხ დე ბა  ელექ ტ რო ე ნერ გი
ოს რე ა ლი ზა ცი ა, ფა სი მა ინც იგი ვე იქ ნე ბა. ამ გ ვა რად, ამ ელექ ტ რო სად გუ რე ბის 
ამო ცა ნა ა, რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ელექ ტ რო ე ნერ გია გა ყი დონ ად გილ ზე და 
სა სურ ვე ლი ა, ეს ფა სის ზე და ზღვა რის შე სა ბა მი სად მოხ დეს. შე დე გად, ამ ელექ
ტ რო სად გუ რებს, რომ ლებ საც აქვთ ენერ გი ის შე ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბა სე ზო ნე
ბის მან ძილ ზე, არ აქვთ ინ ტე რე სი რომ გე ნე რი რე ბის პრო ცე სი პი კურ სე ზონ ზე 
გა და ი ტა ნონ. ამ გ ვა რად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის საქ მე
ში მი სა ღე ბი ფა სე ბის კომ პო ნენ ტის მხარ და ჭე რის მი უ ხე და ვად, ფა სე ბის მოქ მე
დი რე გუ ლა ცი ე ბი ხელს უშ ლის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის 
სხვა კომ პო ნენ ტებს, რო გო რი ცაა ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და სიმ ძ ლავ რის 
საკ მა რი სო ბა.

ცხრილი 3 – ჰიდროელექტროსადგურებისთვის დარეგულირებული ფასები  

ელექტრო- 
სადგურის 
სახელწოდება

ტარიფის
ტიპი

მფლობე-
ლობა

ტარიფის
პერიოდი

ლარი/
მგვტ.სთ

დადგმული
სიმძლავრე
(მგვტ)

ენგურჰესი ფიქ სი რე
ბუ ლი მთავრობა 01.01.2021 – 

01.01.2024 18.57 1,300

ვარდნილის ჰესი ფიქ სი რე
ბუ ლი 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

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბა ინ ვეს ტო რებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის 
ხელ შეკ რუ ლე ბებს (PPA) სთა ვა ზობს. PPA ტა რი ფე ბი ასა ხავს ფასს, რი თაც ეს კო 
შე ის ყი დის ელექ ტ რო ე ნერ გი ას ელექ ტ რო სად გუ რე ბი დან წლის გარ კ ვე უ ლი პე
რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. კერ ძოდ, PPA აფიქ სი რებს  ერთ კონ კ რე ტულ ფასს და 
თვე ებს, რა დრო საც მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი ფა სი იმოქ მე დებს ელექ ტ რო სად გუ
რი დან შე ძე ნილ ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე. PPAების პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ფა სი ყო ველ თ ვის და ფიქ სი რე ბუ ლია ერ თი წლის მან ძილ ზე, თუმ ცა ეს ფა სე ბი შე
იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წლე ბის გან მავ ლო
ბა ში. 14 ვა დე ბი, რომ ლის დრო საც PPAის ფა სე ბით მოხ დე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
შეს ყიდ ვა გა ნი საზღ ვ რე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, მთავ რო ბას თან მო ლა პა რა კე ბის 
გზით. მთავ რო ბას თან PPAზე მო ლა პა რა კე ბე ბის ამ ჟა მინ დე ლი ჩარ ჩო რამ დე
ნი მე სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით რე გუ ლირ დე ბა, რო მელ თა შო რის ყვე ლა ზე მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა: (i) სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე სა ხებ და (ii) მთავ რო ბის 2018 წლის 31 ოქ ტომ ბ რის #515 გან კარ გუ ლე ბა.15 
აღ ნიშ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო ჩა მო ყა ლიბ და მას შემ დეგ, რაც 2017 
წელს სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ წა მო იჭ რა ფის კა ლუ რი მდგრა
დო ბის სა კითხე ბი რამ დე ნი მე PPAსთან და კავ ში რე ბით (IMF, 2017).

PPAის მოქ მე დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო საკ მა ოდ კომ პ ლექ სურ პრო ცე დუ რას 
წარ მო ად გენს, რაც ფა სის გა რან ტი ე ბის მი ღე ბის პრო ცესს სულ უფ რო არ თუ
ლებს (ISETPI 2020). მი უ ხე და ვად არ სე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის პრო ცე სის სირ
თუ ლი სა, PPA წარ მო ად გენს სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის ერ თა დერთ 
მე ქა ნიზმს ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. PPA ფა სე ბი ხში
რად აქ ტი უ რი დე ბა ტე ბის სა გა ნია ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში, კონ კ რე ტუ ლი პრო
ექ ტის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის გან ხილ ვი სას. ეს გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ  

14 გამოყენების შემთხვევაში, ფასების კორექტირების წესები საკმაოდ ინდივიდუალურია, ისინი 
შეიძლება გაიზარდოს ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით, ან შემცირდეს ელექტროსადგურის 
მომგებიანობის მატებასთან ერთად.

15 იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურეკონომიკური 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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ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა და პრო ცე დუ რე ბის კომ პ ლექ სუ რო ბა ხში რად აჩენს 
კითხ ვებს კო რუფ ცი ი სა და ენერ გი ის უსა ფუძ ვ ლოდ მა ღალ ფა სად შე ძე ნის პრაქ
ტი კას თან და კავ ში რე ბით. ამ დის კუ სი ებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას  ორი ენ
ტი რის პოვ ნა წარ მო ად გენს, რა თა შე ფას დეს არის თუ არა გო ნივ რუ ლი PPA 
ფა სე ბი, არ სე ბუ ლი ბაზ რის პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ეს გუ ლის ხ მობს არა 
მხო ლოდ მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლიზს, არა მედ სა მო მავ ლო მოვ ლე ნე ბის 
შე ფა სე ბა საც. გარ და ამი სა, არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი ბა ლან სი მი წო დე ბის უსაფ რ
თხო ე ბის კონ ტექ ს ტ ში, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი სა ღებ ფა სად რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნის 
მიღ წე ვა სა  და ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის სა თა ნა დო წა ხა ლი სე ბას შო რის.

პრო ექ ტე ბის ოპო ნენ ტე ბი, რო გო რი ცაა სხვა დას ხ ვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი, გა რე მოს დაც ვი თი ჯგუ ფე ბი და აქ ტი ვის ტე ბი ხში რად არ გუ მენ ტად ფა სე ბის 
გან ს ხ ვა ვე ბულ დო ნე ებს ასა ხე ლე ბენ. იმ პორ ტის ფა სებს ხში რად  სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც კი იყე ნე ბენ ამ კონ ტექ ს ტ ში (MoF 2019). თუმ ცა იმის გა მო, 
რომ იმ პორ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზღუ დუ ლია (გადამცემ ქსელ ზე შეზღუდ ვე
ბის გა მო), ეს არ შე იძ ლე ბა იყოს ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის შემ ც ვ ლე ლი, გან
სა კუთ რე ბით დი დი მას შ ტა ბის პრო ექ ტე ბის თ ვის, რომ ლებ საც აქვთ ენერ გი ის 
შე ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. რაც შე ე ხე ბა სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტე ბის მომ ხ რე ებს, 
ისი ნი ხში რად გა ნი ხი ლა ვენ კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან ფუნ ქ ცი ებს 
ქვეყ ნის ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის ჭრილ ში. თუმ ცა, ამ დის კუ სი ა ში ელექ ტ
რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა ხში რად გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც კონ ცეპ
ტუ ა ლუ რი ტერ მი ნი, შეზღუ დუ ლი პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბით. აქე დან გა მომ
დი ნა რე, სექ ტო რის არც ერთ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს არ შე უძ ლია შეს თა ვა ზოს 
ის ნიშ ნუ ლი რო მე ლიც სრუ ლად ასა ხავს მომ სა ხუ რე ბის სირ თუ ლეს, რო მელ საც 
ელექ ტ რო სად გუ რე ბი (განსაკუთრებით ჰე სე ბი) აწ ვ დი ან ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კულ 
სექ ტორს.

ერ თი მაჩ ვე ნებ ლის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს ასეთ ნიშ
ნულს, სა ეჭ ვო ა, რად გან ის უნ და მო ი ცავ დეს პო ტენ ცი უ რი ელექ ტ რო სად გუ რის 
მი ერ მო წო დე ბუ ლი მრა ვა ლი სერ ვი სის ღი რე ბუ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი უნ და მო ი
ცავ დეს რო გორც ენერ გე ტი კულ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, ასე ვე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
სიმ ძ ლავ რის მომ სა ხუ რე ბებს. გან ვი თა რე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის პი
რო ბებ ში, სი მუ ლა ცი ის სა ხით, შეგ ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ ელექ ტ რო სად
გუ რებ მა გა ყი და თა ვი სი პრო დუქ ტი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის სხვა
დას ხ ვა ფე ნებ ზე (დღით ად რე, დღი უ რი, ან დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბა ზა რი) და 
ასე შე ვა ფა სოთ PPA ფა სის ეფექ ტუ რო ბა. თუმ ცა, სა ქარ თ ვე ლოს ბაზ რის კონ ტექ
ს ტ ში, სა დაც დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბა არ ხერ ხ დე ბა, შე უძ ლე
ბე ლია ასე თი მო დე ლი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მა შინ რო ცა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბის უმ რავ ლე სო ბა ნათ ლად ასა ხავს მიმ დი
ნა რე გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ებს. 

თე ო რი უ ლად, PPAის უფ რო გან ვი თა რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი შე იძ ლე ბა იყოს 
მო დე ლი, რო მელ საც შე უძ ლია წლის გან ს ხ ვა ვე ბულ სე ზო ნებ ზე სხვა დას ხ ვა 
ფა სე ბის და სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა 
ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, საკ მა რი სი სიმ ძ ლავ რე ან გა მო უ ყე ნე ბე ლი სიმ
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ძ ლავ რე. სხვა დას ხ ვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფა
სე ბის პრაქ ტი კამ შე იძ ლე ბა ელექ ტ რო სად გუ რე ბის ოპე რა ტო რებს ელექ ტ რო
ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის უფ რო ოპ ტი მა ლუ რი და გეგ მ ვის სტი მუ ლი მის ცეს. ამან 
შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს ელექ ტ რო სად გუ რებს რომ მე ტი ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის სა ჭი რო მოთხოვ ნი ლე
ბებს და ბო ლოს, გან ს ხ ვა ვე ბულ მა ფა სებ მა ასე ვე  შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს 
ბა ზარ ზე და სა ზო გა დო ე ბა ში უფ რო მეტ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას  იმის დე მონ ს ტ რი
რე ბით, თუ რო გორ არის შე ფა სე ბუ ლი  ელექ ტ რო სად გუ რე ბის სხვა დას ხ ვა 
საქ მი ა ნო ბე ბი.

შე ჯა მე ბის თ ვის, სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მა რე
გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო არ ასა ხავს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე
ბის სრულ ხარ ჯებს. სა უ ბა რი ა, ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან და საკ მა რი სი 
სიმ ძ ლავ რის მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე. გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რე არ არის საკ მა რი სი სიმ ძ ლავ რის (მარეგულირებელი, ან სა გან გე ბო 
რე ზერ ვე ბის) უზ რუნ ველ ყო ფის უნი კა ლუ რი მე ქა ნიზ მი, ხო ლო ჰე სე ბის მი ერ ამ 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა არ არის ღი ად ასა ხუ ლი რე გუ ლი რე ბულ ტა რი ფებ ში. გარ
და ამი სა, ვი ნა ი დან რე გუ ლი რე ბუ ლი ფა სე ბი ფიქ სი რე ბუ ლი სა ხით არი ან წარ
მოდ გე ნი ლი მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, არ არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა პე რი ო დებს 
შო რის გე ნე რი რე ბის გა და ად გი ლე ბის მო ტი ვა ცი ა. და ბო ლოს, ელექ ტ რო ე ნერ
გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის სხვა დას ხ ვა ფე ნებ ზე გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა არ
თუ ლებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის სექ ტორ ში ახა ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ
ვის PPA ფა სე ბის შე სა ფა სებ ლად სა თა ნა დო ნიშ ნუ ლის შერ ჩე ვის სა კითხს.
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4. საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო 

ბაზარზე არსებული ფასების ანალიზი

სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე ფა სე ბის სიღ რ მი სე უ ლი ანა
ლი ზის თ ვის სა ჭი როა ყვე ლა პირ და პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ
დო მი მო ნა ცემ თა ბა ზის არ სე ბო ბა, შე სა ბა მი სი ფა სე ბით და პრო დუქ ტის რა ო დე
ნო ბით. სამ წუ ხა როდ, დღე ვან დე ლი მო ცე მუ ლო ბით, პირ და პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 
გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც კო მერ ცი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო
ე ნერ გი ის ბაზ რის არც ერ თი ორ გა ნო არ აქ ვეყ ნებს ამ ინ ფორ მა ცი ას. შე სა ბა მი სად,  
მოხ სე ნე ბის ამ ნა წილ ში დას კ ვ ნე ბი  მხო ლოდ სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ დომ მო ნა ცემ თა 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბით არის გა კე თე ბუ ლი. ესე ნი ა: ელექ ტ რო სის ტე მის კო მერ ცი
უ ლი ოპე რა ტო რის (ესკო), სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ელექ ტ რო სის ტე მის (სსე) 
და სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის (საქსტატი) მი ერ გა მოქ ვეყ
ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი.

რო გორც ად რე გან ვი ხი ლეთ, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბა ლან სო ფა სი არის შედ გე ნი ლი 
მნიშ ვ ნე ლი, რო მე ლიც  სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის ფა სებს აჯა მებს ბა ზარ ზე. დი აგ რა მა 
2 ასა ხავს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბა ლან სო ფა სებს აშშ დო ლარ ში კვტ/სთზე და სა
ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წილს მთლი ან მი წო დე ბა ში. ყო ველ თ ვი უ რი მო ნა ცე მე
ბი მხო ლოდ 2016 წლი დან არის ხელ მი საწ ვ დო მი, რაც არ არის საკ მა რი სი უფ რო 
რთუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზის გა სა კე თებ ლად. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა შუ ა ლო სა
ბა ლან სო ფა სი არის 5 აშშ ცენ ტი კვტ/სთზე, ფა სე ბი 3დან 6 ცენ ტამ დე მერ ყე ობს. 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბა ლან სო ფა სე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სტა ბი ლუ რია და გარ კ ვე უ ლი სე
ზო ნუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა. მარ ტი ვი კო რე ლა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტის გა მოთ ვ ლით,  მთლი
ან მი წო დე ბა ში 60% და დე ბი თი კო რე ლა ცია ჩანს ფა სებ სა და სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის წილს შო რის.16 სა ბა ლან სო ფა სე ბი იზ რ დე ბა სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
წი ლით, ხო ლო მცირ დე ბა, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი წი ლი და ბა ლი ა, რაც ხაზს უს ვამს 
ფა სე ბის სე ზო ნუ რო ბის მო დელს. ეს სე ზო ნუ რო ბა თან ახ ლავს რე გუ ლა ცი ებს, რომ ლე
ბიც აკონ ტ რო ლე ბენ სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის თ ვის ად გი ლობ რი ვი 
მწარ მო ებ ლე ბის ანაზღა უ რე ბის სა კითხს. სა უ ბა რია ნაშ რო მის  წი ნა ნა წილ ში გან ხი
ლულ რე გუ ლა ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც  მა ი სი დან სექ ტემ ბ რამ დე პე რი ო დის მან ძილ ზე და 
წლის და ნარ ჩენ პე რი ოდ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მით არის წარ მოდ გე ნი ლი. გარ და 
ამი სა, სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წი ლი მთლი ან მი წო დე ბა ში დრო თა გან მავ ლო
ბა ში არ სე ბი თად გა ი ზარ და, რაც სე ზო ნურ  ცვლი ლე ბებს ნაკ ლე ბად შე სამ ჩ ნევს ხდის. 
ეს შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლი იყოს ორ მი ზეზ თან (i) დატ ვირ თ ვის არ სე ბით ზრდას თან 
და (ii) PPAით ნა ვაჭ რი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წი ლის ზრდას თან, რო მე ლიც შე დის სა ბა
ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ში. თუმ ცა, სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წი ლის გაზ რ და 
ალ ბათ ორი ვე ფაქ ტო რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი.

16 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.
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ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, ელექ ტ რო ე ნერ გი
ის სა ბა ლან სო ფა სე ბი წარ მო ად გენს რო გორც ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, ასე ვე 
სიმ ძ ლავ რის ფა სე ბის ერ თობ ლი ო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ სა
ბა ლან სო ფა სე ბი მო ი ცავს გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის მიმ წო დებ ლე ბი დან, რე გუ
ლი რე ბა დი ჰე სე ბი დან და PPAის ფარ გ ლებ ში მოქ მე დი ელექ ტ რო სად გუ რე ბი დან სა
ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ას.  ფა სე ბის ეს ნა ზა ვი არ იძ ლე ვა შე საძ ლო გა მოწ ვე ვე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას არც ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ში, არც სიმ ძ ლავ რის 
კომ პო ნენ ტებ ში. გარ და ამი სა, და ბა ლან სე ბის მიზ ნით, რე გუ ლი რე ბა დი ჰე სე ბი დან 
ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სე ბის ამ მაჩ ვე ნე ბელ ში გა ერ თი ა ნე ბა კლე ბის ტენ დენ ცი ას ქმნის.

დი აგ რა მა 2 – სა ბა ლან სო ფა სე ბი (აშშ დო ლა რი/კვსთ) და სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის წი ლი მთლი ან მი წო დე ბა ში 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტის ფა სე ბი სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის  ერ თ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს. 2020 წელს სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის 37%ს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტი შე ად გენ და, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო
ში  იმ პორ ტის 70%  სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სქე მით იყო გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტის ფა სე ბი კო მერ ცი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე არ არის სა ჯა რო. თუმ ცა, იმ პორ ტის ფა სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი სა ღე ბად, შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
(საქსტატი)მონაცემების გა მო ყე ნე ბა და ამ გ ვა რად  ფა სე ბის ინ დექ სის გა მოთ ვ ლა, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფასს იმ პორ ტი რე ბუ ლი ერ თე უ ლის
თ ვის, გა და ცე მის და გა ნა წი ლე ბის ფა სე ბი სა და სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბის გა რე შე.17 
ასე თი თვი უ რი პე რი ო დუ ლო ბით ფა სე ბის ინ დექ სის გა მოთ ვ ლა გარ კ ვე ულ 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
მისაწვ დომია საქსტატის სავაჭრო მონაცემთა ბაზიდან, რომელიც ითვლის პროდუქტის საბაჟო 
ღირებულებას შიდა გადაცემამდე და ადგილობრივ ქსელში განაწილებამდე.
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მოდ გე ნას გვიქ მ ნის ამ ფა სე ბის მას შ ტა ბი სა და მა თი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბის 
შე სა ხებ. აღ ნიშ ნულ მა შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს იმ პორ ტი დან ენერ გი ის ხელ მი საწ
ვ დო მო ბის ფა სე ბის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბის გან საზღ ვ რას. 

დი აგ რა მა 3 გვიჩ ვე ნებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის  ფა სე ბის ზრდას 2006 წლის იან ვ რი
დან. ეს ფა სე ბი და რა ო დე ნო ბე ბი აშ კა რად მიჰ ყ ვე ბა სე ზო ნურ ტენ დენ ცი ებს, თან ხე
ბი უფ რო და ბა ლია ზაფხუ ლის თვე ებ ში ზამ თარ თან შე და რე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
20102015 წლებ თან შე და რე ბით, ფა სე ბის სა ერ თო დო ნემ იკ ლო ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მსოფ ლიო ენერ გე ტი კუ
ლი ფა სე ბი და ე ცა 2020 წლის გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის გა მო, და ბა ლი მოთხოვ ნი
დან გა მომ დი ნა რე. იმ პორ ტის ფა სე ბის აღ ნიშ ნულ ტენ დენ ცი ებს ასე ვე ნა წი ლობ რივ 
შე უწყო ხე ლი 2014 წლი დან მო ყო ლე ბით, რე გი ონ ში ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტე ბის 
დე ვალ ვა ცი ამ აშშ დო ლარ თან მი მარ თე ბა ში. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ
რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით სა ჭი როა და ვაკ ვირ დეთ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იმ პორ
ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე 
დი დი რა ო დე ნო ბით აზერ ბა ი ჯა ნი დან და რუ სე თი დან ხორ ცი ელ დე ბა (2019 წელს 
88%). ეს ზრდის სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ქსე ლის და მო კი დე ბუ ლე ბას 
მე ზო ბელ ენერ გო სის ტე მებ ზე და სიმ ძ ლავ რის ნაკ ლე ბო ბას თან ერ თად, შე იძ ლე ბა 
უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს სის ტე მის მთლი ან მე დე გო ბა ზე.18 იმ პორ ტის რა ო დე ნო
ბის ზრდა წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის, ვი ნა ი დან იმ პორ ტის შემ დ გომ მა ზრდამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი
ოს ქვეყ ნის  გა დამ ცე მი ქსე ლის გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბის ამო წურ ვა. გარ და ამი სა, იმ
პორ ტის ფა სე ბის საგ რ ძ ნო ბი ცვა ლე ბა დო ბა წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან რისკს 
სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის თ ვის, სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რებ თან 
ურ თი ერ თო ბი სა და ვი თა რე ბის ცვლი ლე ბის გა მო. 

დიაგრამა 3 – ელექტროენერგიის იმპორტის ფასები და რაოდენობა (აშშ დოლარი/
კვსთ და გიგავატი საათში) 

18 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).
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იმ პორ ტის ფა სე ბის გარ კ ვე ულ პე რი ო დებ ში არას ტა ბი ლუ რო ბა და მო ნა ცემ თა ნაკ
ლე ბო ბა არ თუ ლებს იმ პორ ტის ფა სე ბის დო ნე ე ბის სა ბო ლოო შე ფა სე ბას. მო ნა ცე
მებ თან და კავ ში რე ბით აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვის გა დაჭ რის ერ თ ერ თი გზაა იმ პორ ტის 
ფა სე ბის ინ დექ სე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა და სხვა დას ხ ვა ფა სე ბის სიხ ში რის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა. 2006 წლის სექ ტემ ბ რი დან 2021 წლის აგ ვის ტომ დე პე რი ო დის 
მო ნა ცე მებ ზე დაკ ვირ ვე ბით,  სჩანს,  რომ ყვე ლა ზე ხში რად ფა სე ბი კვტ/სთზე 56 
აშშ ცენტს შო რის მერ ყე ობ და. ფა სე ბის ამ დო ნეს მოს დევს ფა სე ბი  67 აშშ ცენ ტი 
და 45 აშშ ცენ ტი კვტ/სთზე. შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ იმ პორ ტის 
გრძელ ვა დი ან ფა სის დო ნე  და ახ ლო ე ბით 6 აშშ ცენ ტი ა. ალ ტერ ნა ტი ვის სა ხით, სი
მუ ლა ცი უ რი მიზ ნე ბის თ ვის ეს მო ნა ცე მე ბი სა ვაჭ რო ფა სე ბი დან შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე
ბუ ლი იქ ნას იმ პორ ტის ფა სე ბის სიხ ში რის გა ნა წი ლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის თ ვის და ამ 
გა ნა წი ლე ბის ფარ გ ლებ ში  შემ თხ ვე ვი თი რიცხ ვე ბის გე ნე რი რე ბის თ ვის.

დიაგრამა 4 – ელექტროენერგიის იმპორტის ფასების სიხშირის განაწილება  
(აშშ დოლარი/კვსთ)

გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი წარ მო ად გენს  ფა სის მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ
პო ნენტს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზეც, რო მე ლიც არ სე ბი თად მოქ მე დებს ელექ ტ
რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბა ზე. ეს აიხ ს ნე ბა იმით, რომ გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ჩარ ჩო ში, სიმ ძ ლავ რის საკ მა რი სო ბის თვალ საზ რი სით 
(დიაგრამა 1). გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაკ ვირ ვე
ბით დი აგ რა მა 5ზე, ფა სე ბი არ სე ბი თად გა ი ზარ და გარ დაბ ნის CCGT თბო სად გუ
რის აგე ბის შემ დეგ 2016 წელს, რო მე ლიც წარ მო ად გენს რო გორც ყვე ლა ზე მოქ
ნილ გე ნე რა ტორს, ასე ვე გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ყო ველ თ ვი უ რი სა ფა სუ რის 
ყვე ლა ზე დიდ მიმ ღებს. სამ წუ ხა როდ,  ამ ჟა მად, დის პეტ ჩე რე ბის მი ერ გა რან ტი რე
ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ყო ველ თ ვი უ რი გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბი არ არის ხელ
მი საწ ვ დო მი. ამი ტომ შე უძ ლე ბე ლია ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბის გა მოთ ვ ლა, რაც ძალ ზედ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ბის სა ფა სუ რის შე სას
წავ ლად. თუმ ცა, მა რე გუ ლი რე ბე ლი მიზ ნე ბის თ ვის ან სა გან გე ბო რე ზერ ვის სა ხით 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ენერ გი ის რა ო დე ნო ბა სა ჯა რო არ არის, შე სა ბა მი სად, მო ნა ცე მე ბი 
სხვა დას ხ ვა სერ ვი სის თ ვის კონ კ რე ტულ ხარ ჯებს არ ასა ხავს. გარ და ამი სა, ზო გი
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ერთ დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბას ჰე სე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ  (საბალანსო ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის სქე მით), რაც არ არის ასა ხუ ლი ამ მნიშ ვ ნე ლო ბებ ში. შე სა ბა მი სად, სიმ
ძ ლავ რეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის ტენ დენ ცი ე ბის გა სა გე ბად, 
მხო ლოდ გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბი არ იქ ნე ბა საკ მა რი სი 
და ამ თე მა ზე უფ რო დე ტა ლუ რი კვლე ვაა სა ჭი რო.

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 4დან 7 აშშ ცენტამდე კვტ/სთზე. საგულისხმოა, რომ 
იმპორტის ფასები უფრო ფართოდ არის განაწილებული, სადაც ფასების უმეტესი 
რაოდენობა 6დან 7 აშშ ცენტამდე აღწევს კვტ/სთზე. 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 ნა წილ ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფა სე ბის შე სა ხებ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი 
გარ კ ვე უ ლი  ხარ ვე ზებს ავ ლენს  სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე მუ
შა ო ბის არ სე ბულ მიდ გო მებ ში და ხაზს უს ვამს ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას
თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებს. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
თვალ საზ რი სით,  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფა სე ბის  აღ რიცხ ვის მიმ დი ნა რე მიდ გო მა 
არ იძ ლე ვა ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სა და სიმ ძ ლავ რის საკ მა რი სო ბას შო რის 
დი ფე რენ ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ერ თა დერ თი ტენ დენ ცი ა, რო მელ საც ხაზს უს ვამს 
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არ სე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი არის ის, რომ  ზამ თ რის თვე ებ თან შე და რე ბით, ზაფხუ
ლის პერ დი ო ში უფ რო მე ტად არის ხელ მი საწ ვ დო მი ელ ქ ტ რო ე ნერ გი ა. იმ პორ ტის 
ფა სე ბი ცვა ლე ბა დია და ამ სფე რო ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა არ იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას შე ვა ფა სოთ მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი მათ ღი რე ბუ ლე ბას, იმ პორ ტი რე
ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბას ან სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რე ბის ბა ზარ ზე არ
სე ბულ პი რო ბებს შო რის.

დიაგრამა 6 – ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულებების (PPA) ფასების 
განაწი ლება (აშშ დოლარი ცენტი კვტ/სთზე)

 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა ასე ვე არის გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ
რის პრობ ლე მა, რო მე ლიც არ იძ ლე ვა ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე
ბას. იმის გა მო, რომ გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი არ არის დი ფე რენ
ცი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის თ ვის 
მი წო დე ბულ სხვა დას ხ ვა სერ ვი სებს შო რის, ასე ვე გა ურ კ ვე ვე ლია რა არის გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სიმ ძ ლავ რის უზ რუნ ველ ყო ფის 
სერ ვი სე ბის თ ვის.
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5. ფასთან დაკავშირებული ფაქტორები 

საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდების 

უსაფრთხოების საკითხში 

სა ფა სო სტი მუ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის 
მი წო დე ბის  უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით. სა ქარ თ ვე ლო ში,  
2016 წლი დან ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ხან გ რ ძ ლი ვი რე ფორ მის პრო ცე სი 
მიმ დი ნა რე ობს, რო მე ლიც მო ი ცავს დღით ად რე და დღი უ რი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ბაზ რის და ნერ გ ვის საქ მეს. აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მა არა ერ თხელ გა და ი დო და ძა
ლა ში სა ვა რა უ დოდ 2022 წლის და საწყი სი დან შე ვა. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბირ ჟის 
და ნერ გ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მწარ მო ებ ლებს შო რის სა თა ნა დო კონ კუ რენ ცი უ ლი 
გა რე მო რომ იყოს, რა თა მოხ დეს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო
ე ბის სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბი სა და ასე ვე,  ფა სე ბის უფ რო მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი ა, ეს და დე ბი თად იმოქ მე დებს 
ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე. ასე ვე მო სა ლოდ ნე ლია შემ ცირ დეს სა ბა ლან სო 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე მოთხოვ ნა, ვი ნა ი დან დღი უ რი ბაზ რის უზ რუნ ველ ყო ფის შემ
თხ ვე ვა ში, გამ ყიდ ვე ლებ სა და მყიდ ვე ლებს შო რის უფ რო მოკ ლე ვა დი ა ნი ხელ
შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბა იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. ეს ასე ვე უზ რუნ ველ ყოფს უკე თეს 
ანაზღა უ რე ბას იმ ელექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ უზ რუნ ველ
ყონ სა ჭი რო სიმ ძ ლავ რე და დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე ი ნა ხონ ენერ გი ა. თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნუ ლი ბაზ რის გავ ლე ნა სიმ ძ ლავ რის საკ მა რი სო ბა ზე შეზღუ დუ ლი იქ ნე ბა. ეს 
რო ლი ბა ზარ ზე უფ რო დამ ხ მა რე სერ ვი სებს აკის რი ა, რო მელ თა უზ რუნ ვ ლ ყო ფა  
მიმ დი ნა რე სქე მე ბით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი: სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გია და 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი. რო გორც უკ ვე ვახ სე ნეთ, გა რან ტი რე
ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის სქე მას აკ ლია გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და ის სტი მულს არ 
აძ ლევს თბო სად გუ რე ბის გარ და სხვა ელექ ტ რო სად გუ რებს, რომ უზ რუნ ველ ყონ 
დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.

მთავ რო ბის 2020 წლის 21 აპ რი ლის 246ე დად გე ნი ლე ბით, შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მო დე ლი, რო მე ლიც ასე ვე მო ი ცავს 
დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარს. თუმ ცა, ამ დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის კონ
ცეპ ტუ ა ლუ რი ჩარ ჩო არ არის  დად გე ნი ლე ბა ში გან საზღ ვ რუ ლი. ამ რი გად, ბაზ რის 
სტრუქ ტუ რა, ოპე რა ცი ე ბი და სერ ვი სე ბის ტი პი არ არის ნა თე ლი. ყვე ლა ცვლი ლე
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რის შემ დე გაც ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო
ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი გა მოწ ვე ვა უკეთ იქ ნე ბა ასა ხუ ლი ფა სებ ში, 
ქვე მოთ ჩა მოვ თ ვ ლით იმ სა კითხებს, რო მელ თა გა დაწყ ვე ტაც სა ვა რა უ დოდ ვერ 
მო ხერ ხ დე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის დღი უ რი და დღით ად რე ბაზ რის და ნერ გ ვით.

ნაშ რო მის წი ნა ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო   გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი გარ კ ვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი იმ პორ ტის ფა სებ სა და გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ
ლავ რის სა ფა სურ თან მი მარ თე ბა ში, რაც ხელს უშ ლის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის 
საქ მე ში მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას. გარ და ამი სა, PPAის ახ
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ლან დელ პრაქ ტი კას ასე ვე აკ ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის სტი მუ ლი. ეს გა მოწ ვე ვე ბი ქვე
მოთ ოთხ კა ტე გო რი ად არის წარ მოდ გე ნი ლი:

i. დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ მკა ფიო ხედ ვი სა  და 
მის გან ვი თა რე ბა ში სხვა დას ხ ვა აქ ტო რე ბის რო ლის ნაკ ლე ბო ბა,

ii. გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სურ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი,

iii. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტის ფა სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი,

iv. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა  ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის უფ რო მე ტი უსაფ რ თხო ბის მი წო დე ბის თ ვის.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხე ბი შე ჯა მე ბუ ლია დი აგ რა მა 7ში და უფ რო დე ტა ლუ რად 
არის გან ხი ლუ ლი ქვე მოთ:

დიაგრამა 7 – საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოების სქემა
ში ფასთან დაკავშირებული პრობლემების ასახვა 

წყარო: ავტორის მიერ შედგენილი

დამ   ხ   მა  რე სერ   ვი  სე  ბის ბაზ   რის გან   ვი  თა  რე  ბა სა  თა  ნა  დო ანაზღა  უ  რე  ბით სა  სი  ცოცხ  
ლოდ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია სტი  მუ  ლი  რე  ბა  ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის მი  წო 
დე  ბის უსაფ   რ   თხო  ბის   თ   ვის. ეს უზ   რუნ   ველ   ყოფს, რომ ბა  ზარ   ზე მიმ   დი  ნა  რე მოვ   ლე 
ნე  ბი სა  თა  ნა  დოდ აისა  ხოს, სის   ტე  მამ იფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  როს ხარ   ჯე  ბის შემ   ცი  რე  ბით და 
გრძელ   ვა  დი  ან პერ   ს   პექ   ტი  ვა  ში მდგრა  დო  ბა  შე  ი  ძი  ნოს. ამ   ჟა  მად, სა  ქარ   თ   ვე  ლო 
ში ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის მი  წო  დე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სერ   ვი  სე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის 
ურ   თი  ერ   თ   სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო მა  მო  ტი  ვი  რე  ბე  ლი ფაქ   ტო  რე  ბი/   ს   ტი  მუ  ლე  ბი არ   სე  ბობს. 
გა  რან   ტი  რე  ბუ  ლი სიმ   ძ   ლავ   რის სა  ფა  სუ  რი უზ   რუნ   ველ   ყოფს სტა  ბი  ლუ  რო  ბას მწარ  
მო  ებ   ლე  ბის   თ   ვის, რომ   ლე  ბიც უზ   რუნ   ველ   ყო  ფენ ამ მომ   სა  ხუ  რე  ბას. თუმ   ცა, მა  რე 
გუ  ლი  რე  ბე  ლი შეზღუდ   ვე  ბის გა  მო, ისი  ნი ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მია მხო  ლოდ თბო  ლექ  
ტ   რო  სად   გუ  რე  ბის   თ   ვის და არა ჰე  სე  ბის   თ   ვის, გან   სა  კუთ   რე  ბით ახ   ლად აშე  ნე  ბუ  ლი 
ჰე  სე  ბის   თ   ვის. PPA მე  ქა  ნიზ   მი წარ   მო  ად   გენს ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის კონ   კ   რე  ტულ პე 
რი  ო  დებ   ში გა  ყიდ   ვის პი  რო  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფას (იმ თვე  ებ   ში, რო  დე  საც ენერ   გი 
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ის ნაკ   ლე  ბო  ბა  ა) სა  ფა  სუ  რის ელექ   ტ   რო  ე  ნერ   გი  ის მი  წო  დე  ბის უსაფ   რ   თხო  ე  ბას   თან 
და  კავ   ში  რე  ბის მიზ   ნით. თუმ   ცა, არ არ   სე  ბობს სპე  ცი  ა  ლუ  რი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე  ბი, რი  თაც 
მოხ   დე  ბო  და PPAის ფარ   გ   ლებ   ში მო  მუ  შა  ვე ჰიდ   რო  ე  ლექ   ტ   რო  სად   გუ  რე  ბის სტი  მუ 
ლი  რე  ბა ყვე  ლა  ზე მოთხოვ   ნა  დი პე  რი  ო  დის დროს სიმ   ძ   ლავ   რის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო 
ბის   თ   ვის. ასე  ვე უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ PPAების მეშ   ვე  ო  ბით სა  ჭი  რო სიმ   ძ   ლავ   რის 
სერ   ვი  სე  ბის მი  წო  დე  ბის უუნა  რო  ბამ ასე  ვე შე  იძ   ლე  ბა საფ   რ   თხე შე  უქ   მ   ნას სის   ტე  მა  ში 
ცვლა  დი გა  ნახ   ლე  ბა  დი ენერ   გი  ის წყა  რო  ე  ბის ინ   ტეგ   რა  ცი  ას.

სამ წუ ხა როდ, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის რე ფორ მა ზე  და 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის დღით ად რე და დღი უ რი ბაზ რე ბის (რომელიც სა ვა რა უ დოდ  
2022 წლი დან ამოქ მედ დე ბა) და არ სე ბა ზე აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის მი უ ხე და ვად, დამ
ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი გა ურ კ ვე ვე ლი ა. მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნია ჩა მო ყა ლიბ დეს მკა ფიო ხედ ვა, თუ რო გორ იმუ შა ვებს დამ ხ მა რე სერ
ვი სე ბის ბა ზა რი.

რო გორც წე სი, დამ ხ მა რე ბა ზარ ზე  ორი სა ხის მომ სა ხუ რე ბა არის წარ მოდ გე ნი
ლი: (i) მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ზერ ვე ბი და (ii) სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ის რე ზერ ვე ბი. 
პირ ვე ლი ტი პის რე ზერ ვე ბი გა მო ი ყე ნე ბა ყო ველ დღი უ რი დის ბა ლან სე ბის მო საგ
ვა რებ ლად, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, უეცა რი პი კუ რი სიმ ძ ლავ რე, ან მი წო დე
ბის უეცა რი შემ ცი რე ბა, გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის გე ნე რი რე ბის ცვა ლე ბა დო ბის 
გა მო. მე ო რე ტი პი გა მო ი ყე ნე ბა ნე ბის მი ე რი შე საძ ლო დე ფი ცი ტის და სა ფა რად, 
რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი შემ თხ ვე ვე ბით, 
რო გო რი ცაა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სის ტე მა ში კომ პო ნენ ტე ბის გა უ მარ თა ო ბა და 
ა.შ. ამ გ ვა რი ტი პის ბაზ რის შექ მ ნა და ამ სერ ვი სე ბის ერ თ მა ნე თის გან გა ყო ფა 
ნიშ ნავს ფა სე ბის უფ რო დი ნა მი ურ და გამ ჭ ვირ ვა ლე გან ვი თა რე ბას. გარ და ამი
სა, აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე უკე თეს პი რო ბებს ქმნის  სის ტე მა ში უფ რო ცვლა დი გა
ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის ინ ტეგ რა ცი ის თ ვის და მა თი უსაფ რ თხო ფუნ
ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის. ეს ასე ვე გაზ რ დის ფა სე ბით სტი მუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბას, 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის მხარ და სა ჭე რად. უფ რო მე ტიც, 
დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა გუ ლის ხ მობს გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის სა ჭი რო ე ბის შემ ცი რე ბას ან სა ერ თოდ გა უქ მე ბას, ისე
ვე რო გორც სხვა სა ხის სა ბა ლან სო სერ ვი სე ბი სა, რი თაც სარ გებ ლო ბენ ეს კოს 
მეშ ვე ო ბით.

შე სა ბი სად, შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვან კითხ ვებს უნ და გა ე ცეს პა სუ ხი: 

 y რო გორ მოხ დე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის  თბო სად გუ რე
ბით ჩა ნაც ვ ლე ბა და რო გო რი იქ ნე ბა მა თი ანაზღა უ რე ბის მე ქა ნიზ მი? 

 y რო გორ მოხ დეს PPAის ინ ტეგ რი რე ბა დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე და 
ახა ლა შე ნე ბუ ლი ელექ ტ რო სად გუ რე ბის სტი მუ ლი რე ბა  ამ სერ ვი სე ბის და გეგ
მ ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის?

გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი ამ ჟა მად სტი მულს აძ ლევს თბო სად გუ
რებს უზ რუნ ველ ყონ სიმ ძ ლავ რის სერ ვი სე ბი და არ გა ნა ხორ ცი ე ლონ გა ყიდ
ვე ბი პირ და პი რი კონ ტ რაქ ტე ბის მეშ ვე ო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი  კარ გად არის ასა ხუ
ლი ცხრი ლი 1ში, სა დაც გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბის 
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შემ თხ ვე ვა ში, ერ თე უ ლის ფა სე ბი ახ ლო საა სხვა ელექ ტ რო სად გუ რის ფა სებ თან. 
შე სა ბა მი სად, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის გა მო ყე ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სხვა
დას ხ ვა სა ო პე რა ციო ვი თა რე ბის დროს, შე საძ ლოა ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბი  კი დევ 
უფ რო მა ღა ლი იყოს. ასეთ მა ძლი ერ მა წა მა ხა ლი სე ბელ მა ფაქ ტორ მა უნ და მო
ი ზი დოს ინ ვეს ტი ცი ე ბი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში, თუმ ცა ამ ბა ზარ ზე შეს ვ ლა შეზღუ
დუ ლია და მკაც რად რე გუ ლირ დე ბა. შე დე გად, რაც არ უნ და პა რა დოქ სუ ლად 
ჟღერ დეს ეს, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი სტი მულს უკარ გავს სის
ტე მის ოპე რა ტო რებს რომ ისარ გებ ლონ ჰე სე ბის (კონკრეტულად, ახ ლად აშე
ნე ბუ ლი ჰე სე ბის) დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბით. ეს იმით აიხ ს ნე ბა, რომ ხარ ჯე ბის 
მი ნი მა ლუ რად შემ ცი რე ბის მიზ ნით, ოპე რა ტო რი ცდი ლობს მაქ სი მა ლუ რად გა
მო ი ყე ნოს გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რი, და რაც შე იძ ლე ბა მე ტად 
შე ამ ცი როს ამ წყა რო დან მი ღე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბი. 
ეს სტრუქ ტუ რა აფერ ხებს ჰე სებს მი ა წო დონ დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბი, რომ ლებ საც 
ეს  ბევ რად უფ რო ნაკ ლე ბი ხარ ჯე ბით შე უძ ლი ათ გა ა კე თონ. გარ და ამი სა, ვი
ნა ი დან გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ზო გი ერ თი მყიდ ვე ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ექ ს პორ ტი ო რი ა, ეს წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან და მა ტე ბით ხარჯს და შე მა
ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის საზღ ვარ გა რეთ გა ყიდ ვის თ ვის არა პი
კურ პე რი ო დებ ში.

გარ და ამი სა, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის საქ მე ში  გამ
ჭ ვირ ვა ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა ფიქ სირ დე ბა. ჯერ ერ თი, გა ურ კ ვე
ვე ლი ა, რა არის მა რე გუ ლი რე ბე ლი და სა გან გე ბო რე ზერ ვე ბი გა რან ტი რე ბუ ლი 
სიმ ძ ლავ რის ფარ გ ლებ ში და არ არ სე ბობს ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, თუ რო
გორ ხდე ბა ხარ ჯე ბის გა ყო ფა. ასე ვე, გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ათ ვი სე ბის 
დო ნე ე ბი არ წარ მო ად გენს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას, რაც არ იძ ლე ვა ამ დამ ხ მა რე 
სერ ვი სე ბის ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბის გა ან გა რი შე ბის სა შუ ა ლე ბას.

სა ქარ თ ვე ლო ში PPA არის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის კი დევ 
ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი, რად გან ის წარ მო ად გენს ახალ ელექ ტ რო სად გუ
რებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის მთა ვარ მე ქა ნიზმს. PPAის გა მო ყე ნე ბას თან და
კავ ში რე ბით რამ დე ნი მე გა მოწ ვე ვა არ ს ბობს. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, პრო ექ
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე PPAს შე ძე ნის მიმ დი ნა რე სქე მე ბი რთუ ლია და პრო ცე სი 
არ არის გამ ჭ ვირ ვა ლე. გარ და ამი სა, ბო ლო დრო ის გა მოც დი ლე ბით (ნამახვან 
ჰე სი, „ხადორი 3“ ჰე სი) სჩანს, რომ PPAები არ წარ მო ად გე ნენ გა რან ტი ას იმი სა, 
რომ პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ დე ბა ისე რო გორც და გეგ მი ლი იყო ტექ ნი კურ ე კო
ნო მი კუ რი კვლე ვის ეტაპ ზე. გარ და ამი სა,  PPA ფა სის და სად გე ნად არ არ სე ბობს 
მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი წე სე ბი. ად რე უ ლი რე გუ ლა ცია მიზ ნად ისა ხავ და შე ექ მ ნა 
ისე თი გა რე მო, სა დაც სხვა დას ხ ვა ინ ვეს ტო რე ბი კონ კ რე ტუ ლი PPAს შე სა ძე ნად, 
კონ კ რე ტუ ლი სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რით იხელ მ ძღ ვა ნე ლებ დ ნენ. თუმ ცა, ეს პრო
ცე სი წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნ და, რად გან უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში ტენ დერ ში მხო ლოდ 
ერ თი კან დი და ტი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. შე დე გად, PPA ფა სე ბი კვლავ გა ნი
საზღ ვ რე ბა ინ ვეს ტორ სა და მთავ რო ბას შო რის მო ლა პა რა კე ბე ბის გზით, წი ნას
წარ გან საზღ ვ რუ ლი მე თო დო ლო გი ი სა და შეზღუდ ვე ბის გა რე შე. გარ და ამი სა, 



გაც ვ ლი თი კურ სის ცვა ლე ბა დო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან რისკს წარ მო ად გენს ეს კოს თ
ვის, რო მე ლიც არის ყვე ლა PPAსთვის. კო მერ ცი უ ლი თვალ საზ რი სით, აღ ნიშ ნუ
ლი საკ მა ოდ და უც ველ მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხს, რო მელ საც ვა ლუ ტის დაც ვის ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი აქვს ქარ თულ კონ ტექ ს ტ ში.

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, ალ ბათ ყვე ლა
ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა ა, რომ PPAები არ ქმნის რა ი მე სტი მულს დამ ხ მა
რე სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის თ ვის. ტექ ნი კუ რად, PPAის პე რი ო დი არის ერ თა დერ
თი შეზღუდ ვა, რო მე ლიც ავალ დე ბუ ლებს ელექ ტ რო სად გუ რებს წლი უ რი პი კუ რი 
დატ ვირ თ ვის სე ზონ ზე, ად გი ლობ რივ ქსელ ში მი ა წო დონ ელექ ტ რო ე ნერ გი ა. წი
ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, PPA არ წარ მო ად გენს არა ნა ირ სტი მულს ელექ ტ რო
სად გუ რე ბის თ ვის რომ მო ახ დი ნონ  გე ნე რი რე ბის გან რი გის  ოპ ტი მი ზა ცია პი კის 
პე რი ო დებ ში, და მა ტე ბი თი სიმ ძ ლავ რის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ
პორ ტის არ სე ბით მა ზრდამ ხა ზი გა უს ვა იმ პორ ტის ფა სე ბის პო ტენ ცი ურ მნიშ ვ
ნე ლო ბა ზე ქვეყ ნის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხ ში. ეს 
ფა სე ბი სულ უფ რო დიდ გავ ლე ნას ახ დენს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ
ზე და სა ბო ლოო მომ ხ მა რებ ლის ტა რი ფებ ზე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. რო
გორც დი აგ რა მა 3 ასა ხავს, ეს ფა სე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იც ვ ლე ბა, არა მხო ლოდ 
სე ზო ნე ბის მი ხედ ვით, არა მედ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ეს ნათ ლად მეტყ ვე ლებს 
იმა ზე, რომ იმ პორ ტის გაზ რ და ნიშ ნავს უფ რო მჭიდ რო და მო კი დე ბუ ლე ბას ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის მე ზო ბელ ბაზ რებ ზე, გან სა კუთ რე ბით აზერ ბა ი ჯა ნი სა და რუ სე თის 
ბაზ რებ ზე. ეს ცვლი ლე ბე ბი შემ დ გომ აისა ხე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტის ფა
სებ ზე, რაც პო ტენ ცი უ რად  კო მერ ცი უ ლი რის კის სა შიშ რო ე ბას უქ მ ნის სა ქარ თ
ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარს. აზერ ბა ი ჯა ნი დან დი დი იმ პორ ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რებს უფ რო მე ტად და მო კი დე ბულს ხდის 
ბუ ნებ რი ვი აირის სა ერ თა შო რი სო ფა სებ ზე, რაც გავ ლე ნას ახ დენს ად გი ლობ რი ვი 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის ხარ ჯებ ზე აზერ ბა ი ჯან ში და ასე ვე, შე უძ ლია გავ
ლე ნა მო ახ დი ნოს სა ქარ თ ვე ლო ში იმ პორ ტის ფა სებ ზეც. სა ქარ თ ვე ლო დან რუ სეთ
ში  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა და ცე მის მა ხი მა ლუ რი ოდე ბა შე ად გენს 650 მე გა ვატს 
ზამ თარ ში და 570 მე გა ვატს ზაფხულ ში, ხო ლო აზერ ბა ი ჯან ში  950 მე გა ვატს 
ზამ თარ ში და 840 მე გა ვატს ზაფხულ ში. სსეს ქსე ლის გან ვი თა რე ბის ათ წ ლი ა ნი 
გეგ მა მიზ ნად ისა ხავს აღ ნიშ ნუ ლი სიმ ძ ლავ რე ე ბის გაზ რ დას 1600 მე გა ვა ტამ დე 
რუ სეთ თან და 1400მდე აზერ ბა ი ჯან თან, სე ზო ნის მი უ ხე და ვად. იმ პორ ტის შე
საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რ დის მი უ ხე და ვად, ეს შეზღუდ ვე ბი ხაზს უს ვამს იმას, რომ 
იმ პორ ტი არ შე იძ ლე ბა გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით გა ი ზარ დოს რო მე ლი მე სა ვაჭ
რო პარ ტ ნი ორ თან. ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბის ლი მი ტე ბის ამო წურ ვის შემ დეგ, სა ვაჭ
რო პარ ტ ნი ო რებ მა შე საძ ლოა გა დაწყ ვი ტონ, ფა სე ბის გაზ რ დის გზით, იმ პორ ტის 
ოდე ნო ბის გა კონ ტ რო ლე ბა. გაც ვ ლით კურ ს თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი და ამ 
რყე ვე ბის გან დაც ვის  შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა 
რო გორც ეს კოს თ ვის, ასე ვე სხვა იმ პორ ტი ო რე ბის თ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი საფ რ თხეს 
უქ მ ნის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხს, რა მაც შე საძ ლოა 
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გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ტო რე ბის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა ზე ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე19. 

და ბო ლოს, იმ პორ ტის ფორ მე ბის უკეთ გა სა გე ბად სა ჭი როა იმ პორ ტის ფა სე ბის 
მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა. ეს პო ტენ ცი უ რად ხელს შე უწყობს იმ პორ ტის ფა სე ბი სა და 
სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის გან ვი თა რე ბას შო რის და სა ვაჭ რო 
პარ ტ ნი ო რებს შო რის მი ზე ზობ რი ო ბის შეს წავ ლის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
კვლე ვას. ამ ფა სე ბის გა სა ჯა რო ე ბამ შე იძ ლე ბა და ეხ მა როს ად გი ლობ რი ვი ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს (როგორიცაა სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რე ბი) უფ რო პო ზი ტი უ რი 
რო ლი შე ას რუ ლონ მო მა ვა ლი ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში, რო მე
ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა ზე. 

წი ნამ დე ბა რე დის კუ სია რომ შე ვა ჯა მოთ, წი ნა სექ ცი ებ მა აჩ ვე ნა, რომ ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ანა ლი ზი მოკ ლე ვა დი ან და 
გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში შე უძ ლე ბე ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის 
სხვა დას ხ ვა დო ნე ებ ზე სა ფა სო სტი მუ ლე ბის  ფორ მე ბის გა და ხედ ვის გა რე შე.

სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი პი რო ბე ბი არ იძ ლე ვა 
ასე თი ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ეს გან პი რო ბე ბუ
ლია რო გორც გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის პრობ ლე მით, ასე ვე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის 
სტრუქ ტუ რით, რო მე ლიც არ იძ ლე ვა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე არ
სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა სი ცოცხ ლო მომ სა ხუ რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 
ფა სე ბის რე გუ ლა ცი ე ბი, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მხარ და ჭე რის მე ქა ნიზ მე ბი და დამ ხ მა რე 
სერ ვი სე ბის სა ფა სუ რის ანაზღა უ რე ბა ისე თი ფორ მით უნ და იყოს წარ მოდ გე ნი
ლი, რომ წა ა ხა ლი სოს შე სა ბა მი სი ქმე დე ბე ბი მი წო დე ბის მე ტი უსაფ რ თხო ე ბის 
მიღ წე ვის მიზ ნით. ეს შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს სა ფა სო სტი მუ ლე ბის უფ რო მოქ ნი ლი 
მე თო დით. დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა დღით ად რე და დღი
ურ ბაზ რებ თან ერ თად სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბაზ რის მო ნა წი ლე ე ბის 
წა ხა ლი სე ბის თ ვის, რომ მათ უკეთ უზ რუნ ველ ყონ მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი, რო გო რი ცაა რე გუ ლი რე ბა და სა გან გე ბო რე
ზერ ვე ბი. დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბის შე სამ ცი რებ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
შე სა ბა მის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა. ეს ყვე ლა ფე რი 
მო ითხოვს შე სა ბა მის და გეგ მ ვას და  რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან კითხ ვა ზე პა სუ
ხის გა ცე მას:

 y რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის მე ქა ნიზ მი ისე 
რომ მოხ დეს დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბა ზარ ზე თბო სად გუ რე ბის  ინ ტეგ რი რე ბა 
და ამავ დ რო უ ლად, მა თი ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა?

19 ვინაიდან საბოლოო მომხმარებლების ფასების დაახლოებით 80% (ელექტროენერგიის 
ბალანსი, 2019) რეგულირდება GENERCის 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  ნაშ რომ ში, ჩვენ სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა
სე ბის მეშ ვე ო ბით, მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი 
შე ვის წავ ლეთ.  თავ და პირ ვე ლად, შეს წავ ლი ლი იქ ნა სა ერ თა შო რი სო კვლე ვებ ში 
არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ფა სებ ლად. ჩვენ ასე ვე ვფო
კუ სირ დით ფა სე ბის რო ლის გა გე ბა ზე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო
ე ბის შე ფა სე ბა ში. შემ დ გომ კი, მი მო ვი ხი ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფა სე ბის ტი პო ლო გი ა, გა ვა ა ნა ლი ზეთ მა თი მიმ დი ნა რე რე
გუ ლი რე ბა და პო ტენ ცი უ რი რო ლი მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით. 
გარ და ამი სა, გან ხი ლუ ლი იქ ნა ფა სე ბის არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი და გან ვი თა რე ბა 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბა ზარ ზე. და ბო ლოს, ჩვენ გა მო ვავ ლი ნეთ არ სე ბუ
ლი პრობ ლე მე ბი, რომ ლებ საც აღ ნიშ ნუ ლი ფა სე ბის სის ტე მა უქ მ ნის ელექ ტ რო ე
ნერ გი ის უსაფ რ თხო ე ბას. გა კე თე ბუ ლი დაკ ვირ ვე ბე ბის შე დე გად, ამ ნა წილ ში ჩვენ 
შე ვი მუ შა ვეთ რამ დე ნი მე შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ა.

გა მოვ ლინ და გა მოწ ვე ვე ბის რამ დე ნი მე ჯგუ ფი, რაც ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე
ბის უსაფ რ თხო ე ბას ახა სი ა თებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ
რი სა და ფა სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ფონ ზე. პირ ველ რიგ ში, ელექ ტ რო ე ნერ გი
ის ბა ზარ ზე ფა სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა არ იძ ლე ვა 
ტენ დენ ცი ე ბის სიღ რ მი სე უ ლად გან ხილ ვი სა და გა მოვ ლე ნის სა შუ ა ლე ბას. გამ ჭ
ვირ ვა ლე და კარ გად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბულ გა რე მო ში, ფა სი უნ და ასა ხავ დეს ცვა ლე
ბად გა რე მო ე ბებს ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სიმ ძ ლავ რის საკ მა რი სო ბის 
თვალ საზ რი სით. ასე ვე, დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ანაზღა უ რე ბა არ ხდე ბა ისე, რომ 
ხე ლი შე უწყოს გე ნე რი რე ბის მო დე ლე ბის გან ვი თა რე ბას და ინ ვეს ტი ცი ებს ამ სერ
ვი სე ბის მი წო დე ბის თ ვის. მე სა მე, არ სე ბუ ლი PPA  მე ქა ნიზ მი ძა ლი ან გა მარ ტი ვე
ბუ ლია და არ ას ტი მუ ლი რებს სხვა დას ხ ვა ტი პის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. ეს სა კითხე ბი 
და რე კო მენ და ცი ე ბი მოკ ლედ არის შე ჯა მე ბუ ლი ქვე მოთ: 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი წო
დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის მრა ვა ლი მი ზე ზის გა მო. ის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სა ერ
თა შო რი სო ინ ვეს ტო რებს თვალ ყუ რი ადევ ნონ ბაზ რის მიმ დი ნა რე გან ვი თა რე ბას, 
გა მო ავ ლი ნონ ბაზ რის პო ტენ ცი უ რი სა ჭი რო ე ბე ბი და შე სა ბა მი სად გა ნა ვი თა რონ 
სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი გე ნე რი რე ბის სფე რო ში. გარ და ამი სა, მე ტი გამ ჭ ვირ
ვა ლო ბა სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მა
ტუ რი მოვ ლე ნე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის თ ვის. მიმ დი ნა რე პრაქ
ტი კა ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის სა მი სა კითხი გა მო იკ ვე თა. პირ ვე ლი, ეს კო აქ ვეყ ნებს 
მო ნა ცე მებს გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ოდე ნო ბის შე სა ხებ, თუმ ცა მთლი ა ნი 
თან ხე ბის წარ მოდ გე ნა არ არის ინ ფორ მა ტი უ ლი ამ დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მი წო
დე ბის ერ თე უ ლის ხარ ჯე ბის გა სა გე ბად. მე ო რე, ESCO აქ ვეყ ნებს ინ ფორ მა ცი ას 
იმ პორ ტის რა ო დე ნო ბებ სა და მა თი დაჯ გუ ფე ბე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის 
მი ხედ ვით (ანუ პირ და პი რი კონ ტ რაქ ტე ბით ან სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ა), 
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თუმ ცა ეს ასე ვე არ იძ ლე ვა იმ პორ ტის ფა სე ბის დო ნის გან საზღ ვ რის სა შუ ა ლე
ბას, თუ არ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი იმ პორ ტის ფა სე ბის გა მოთ ვ ლის არა პირ და პი რი 
და არა ზუს ტი მიდ გო მე ბი. მე სა მე, სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გია  წარ მო ად გენს 
მომ სა ხუ რე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რო გორც ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან, ასე
ვე სიმ ძ ლავ რეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის სა ხით. შე სა ბა მი სად, სა ბა ლან სო 
ფა სე ბის ცვლი ლე ბა არ წარ მო ად გენს ცვა ლე ბად გა რე მო ე ბებს ბა ზარ ზე. ამ მი ზე
ზე ბის გა მო, პირ ვე ლი რე კო მენ და ცია არის გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა
სურ ში, იმ პორ ტის ფა სებ ში და სა ბა ლან სო ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

რე კო მენ და ცია 1: იმი სათ ვის რომ შე საძ ლე ბე ლი იყოს გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ
ლავ რის უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის ანა ლი ზი, ეს კომ უნ და გა მო აქ ვეყ ნოს ამ მე
ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბის გა ნაკ ვე თე ბი. გარ და ამი სა, მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის მიღ
წე ვის მიზ ნით, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტის ფა სებ ში გარ კ ვე უ ლი კო მერ ცი უ ლი 
სა ი დუმ ლო ე ბის დაც ვით, ეს კოს და GSEს შე უძ ლი ათ შექ მ ნან იმ პორ ტის ფა სე ბის 
მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მელ შიც შე ვა ინ ფორ მა ცია ყვე ლა იმ პორ ტის ტრან ზაქ ცი ის 
შე სა ხებ, შე სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბე ბით, ფა სე ბით და წარ მო შო ბის ქვეყ ნე ბით. თი
თო ე უ ლი ტრან ზაქ ცია უნ და იყოს კო დი რე ბუ ლი ისე რომ იმ პორ ტის მხა რე ე ბის   
იდენ ტი ფი ცი რე ბა არ იყოს შე საძ ლე ბე ლი. სსეს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ა თობ რივ 
ბა ლან სებ თან ერ თად ამ სა ხის მო ნა ცე მებს შე უძ ლი ათ იმ პორ ტის ფა სე ბის პროგ
ნო ზი რე ბა და არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბის ხა რის ხის საგ რ ძ ნობ ლად გა უმ ჯე ბე სე ბა, 
რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის, ანა ლი ტი კუ რი 
მიზ ნე ბის თვალ საზ რი სით. გარ და ამი სა, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბა ლან სო ფა სე ბი 
წარ მო ად გენს რო გორც ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, ასე ვე სიმ ძ ლავ რის სერ ვი სე ბის ერ
თობ ლი ო ბას. ამ რი გად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის  მი წო დე ბის შე სა ბა მი სი უსაფ რ თხო ე
ბის  სხვა დას ხ ვა ტენ დენ ცი ე ბის უკეთ გა სა გე ბად, სა სურ ვე ლია სა ბა ლან სო ფა სე ბის 
და ყო ფა მე ქა ნიზ მის ფარ გ ლებ ში მო წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის სა ფუძ ველ ზე.

დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის წა ხა ლი სე ბა  რო გორც ად რე აღ ვ ნიშ ნეთ, სა ქარ თ ვე
ლოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის არ სე ბუ ლი 
სტრუქ ტუ რა ხელს უწყობს თბო სად გუ რე ბის და ხუ რუ ლი ბაზ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. 
ჰე სებს არ აქვთ ინ ტე რე სი  გე ნე რი რე ბა და გეგ მონ  ისე რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
იყოს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უფ რო მე ტი უსაფ რ თხო ე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის 2020 წლის 16 აპ რი ლის #246 დად გე ნი ლე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლია 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ახა ლი მო დე ლის კონ ცეფ ცი ა, მათ შო რის, სა ბა ლან
სო და დამ ხ მა რე მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის შექ მ ნის გეგ მა. თუმ ცა, ეს რე ზო ლუ ცია 
დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის მო მა ვალ სტრუქ ტუ რას თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ცი ას 
არ გვაწ ვ დის .

რე კო მენ და ცია 2: ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბა ში მე
ტი სიცხა დის შე სა ტა ნად და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ახა ლი ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის, შე სა ბა მი სად და გეგ მ ვის 
სა შუ ა ლე ბის მი სა ცე მად, მთავ რო ბამ და ბაზ რის ოპე რა ტო რებ მა უნ და უზ რუნ ველ
ყონ სა ბა ლან სო და დამ ხ მა რე სერ ვი სე ბის ბაზ რის კონ კ რე ტუ ლი სტრუქ ტუ რა. ეს 
უნ და მო ი ცავ დეს მე ქა ნიზმს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბაზ რის ყვე ლა მო ნა წი ლეს შო რის 
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ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბა ში კონ კუ რენ ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ჰე სე ბის თ ვის დამ ხ მა რე მომ სა
ხუ რე ბის ბაზ რის გახ ს ნა სის ტე მას და ეხ მა რე ბა უკეთ შეძ ლოს ცვლა დი გა ნახ ლე
ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის ინ ტეგ რი რე ბა. მე ტი ცვლა დი გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის 
წყა რო ე ბი თა ვად შე უწყობს ხელს სის ტე მა ში ენერ გი ის უფ რო მეტ ხელ მი საწ ვ დო
მო ბას. გარ და ამი სა, აღ ნიშ ნუ ლით უფ რო ნა თე ლი გახ დე ბა თუ რო გორ მოხ დე ბა 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის სა ფა სუ რის მოქ მე დი მე ქა ნიზ მის გა უქ მე ბა დამ ხ მა
რე სერ ვი სე ბის ბაზ რის შე მო ღე ბის შემ დეგ.

ახა ლი ინ ვეს ტო რე ბის წა ხა ლი სე ბა  PPAების ამ ჟა მინ დე ლი სტრუქ ტუ რა 
ძალ ზედ რთუ ლია ბი უ როკ რა ტი უ ლი თვალ საზ რი სით. ხო ლო მთავ რო ბის მი ერ 
შექ მ ნი ლი ერ თა დერ თი სტი მუ ლი, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უფ რო მე ტი 
უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის, არის ელექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის მან და ტის მი ნი ჭე ბა, რომ 
წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში, ექ ს კ ლუ ზი უ რად ად გი ლობ
რივ ბა ზარ ზე მოხ დეს  ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა ყიდ ვა. ეს გა მარ ტი ვე ბუ ლი მიდ გო მა 
არ წა ა ხა ლი სებს ინ ვეს ტო რებს გა ით ვა ლის წი ნონ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბა პრო ექ ტე ბის და გეგ მ ვა ში, ამი ტომ ისი ნი კონ ცენ ტ რირ დე ბი ან მხო
ლოდ ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე. სხვა დას ხ ვა სერ ვი სის თ ვის ენერ გი ის მი წო
დე ბის უფ რო კომ პ ლექ სურ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მე ქა ნიზმს (მაგ. ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
სიმ ძ ლავ რეს თან შე და რე ბით) შე უძ ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  სტი მუ ლი შექ მ ნას უკე
თე სი ინ ვეს ტი ცი ე ბის და გეგ მ ვის თ ვის. ყვე ლა ეს ას პექ ტი ზღუ დავს სა ქარ თ ვე ლოს 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ალს, რო გორც ჩვე უ ლებ რი ვი 
ენერ გი ის წყა რო ე ბის თ ვის, ასე ვე ცვლა დი გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის თ ვის.

რე კო მენ და ცია 3: სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და გა და ხე დოს თა ვის მიდ გო
მებს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის საქ მე ში. კერ ძოდ, 
სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის მე ქა ნიზ მი უნ და გა და ი ხე დოს ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით. გარ და ამი სა, PPAს ფა სებ ზე მო ლა პა
რა კე ბის პრო ცე დუ რა ში სა ჭი როა ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, უფ რო მე თო დო ლო გი უ რი 
მიდ გო მის შე საქ მ ნე ლად, რის მი ხედ ვი თაც მოხ დე ბა მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის წარ მარ თ ვა და და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მე ბის ჩარ თ ვა, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო
დე ბის უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ადექ ვა ტუ რი კომ პენ სა ცი
ის თ ვის. ეს ასე ვე ხელს შე უწყობს უფ რო მეტ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას და სა ზო გა დო ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბას PPA მე ქა ნიზ მის  და სხვა დას ხ ვა სა ხის კომ პენ სა ცი ე ბის შე სა ხებ. 
და ბო ლოს, PPA ფა სე ბის მიმ დი ნა რე მე ქა ნიზ მი უნ და გა და ი ხე დოს, რა თა უკეთ 
იქ ნას ასა ხუ ლი  მოთხოვ ნე ბი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის უსაფ რ თხო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხ ვა  სერ ვი სებ ზე. PPA მე ქა ნიზ მ ში მრა ვა ლი ფა სი შე იძ
ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა 
ენერ გი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და სიმ ძ ლავ რე.
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