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შესავალი

თემის აქტუალურობა.
ადგილობრივი

ენერგეტიკული

რესურსების

ეფექტიანი

გამოყენება,

ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების დანერგვა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების
პრაქტიკული

რეალიზება

მამოძრავებელი
ძირითადი

ძალა

ნებისმიერი

და

ქვეყნის

ენერგოუსაფრთხოების

ეკონომიკური

განვითარების

უზრუნველყოფის

ერთ-ერთი

წინაპირობაა. სწორედ შიდა ენერგორესურსების, აგრეთვე ენერგიის

ეფექტიანად

გამოყენების

მაჩვენებლები

დონე

და

განაპირობებს

ენერგოეფექტიანობის

ქვეყანაში

ზრდის

წარმოებული

დინამიკის

პროდუქციის

კონკურენტუნარიანობას და ამ ქვეყნის ადგილსა და როლს მსოფლიო თანამეგობრობაში.
განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

ენერგოეფექტიანობის

გაუმჯობესება

საქართველოსთვის, სადაც, ერთი მხრივ, ეკონომიკის უზრუნველსაყოფად და
განსავითარებლად ხორციელდება დიდძალი ენერგეტიკული რესურსების იმპორტი,
მეორე მხრივ კი ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების საბოლოო
გამოყენების კოეფიციენტი 45%-საც არ აღემატება ანუ არსებული ენერგორესურსების
ნახევარსაც კი ვერ ვიყენებთ.
საქართველოს ეკონომიკისათვის ელექტროენერგიით საიმედო და უსაფრთხო
მომარაგების

პრობლემა

განსაკუთრებით

პრიორიტეტულია.

შესაბამისად,

საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესებას უაღრესად
დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ეკონომიკის მდგომარეობისათვის.
საქართველოს
აუცილებელია
მნიშვნელოვანი

ენერგეტიკის

ქვეყნის

დარგის

შემდგომი

ჰიდროპოტენციალის,

რესურსის,

სიღრმისეული

როგორც
შესწავლა

განვითარებისათვის
ენერგეტიკულად
და

გამოყენების

შესაძლებლობების დაზუსტება, ახალი ობიექტების ოპტიმალური განთავსებისა და
პარამეტრების დადგენა, წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენების მასშტაბებისა
და მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით.
ქვეყნის

ენერგეტიკული

პოტენციალის ფორმირებაში განსაკუთრებულია

ენერგოდაზოგვის როლი. ენერგიაშემცველების რაიონალურად გამოყენების მთავარი
მიმართულებებია რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიის გამოყენება, შრომის მაღალი
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ორგანიზაცია,

დანაკარგების

შემცირება.

მათი

რეალიზაცია

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის. ამასთან, ჩვენი
ქვეყნისათვის სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეკონომიის საჭიროება, რაც დრო
გადის, სულ უფრო მატულობს.

კვლევის მიზნები და ამოცანები.
_ საქართველოს

ტერიტორიაზე

არსებული

ბუნებრივი

ენერგეტიკული

რესურსების (მილევადი და განახლებადი) პოტენციალის დაზუსტება და ანალიზი;
_ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში დარგის ტექნიკურ-ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციების გამოკვლევა და თავისებურებების დადგენა;
_ ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკული სისტემის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასება
და ანალიზი;
_

საბაზრო ეკონომიკის

პირობებში საქართველოს ელექტრო და მთლიანად

ენერგეტიკული ბალანსის ანალიზისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების
გამოყენების საფუძველზე საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ამაღლების
და მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის წინადადებების შემუშავება;
_ ამ მიზნით, ენერგოდაზოგვის როლისა და მნიშვნელობის წინ წამოწევა ქვეყნის
ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხში.

კვლევის მეთოდი და მეთოდოლოგია.
სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ
საფუძველს წარმოადგენს: ადგილობრივი და საზღვარგარეთის ქვეყნების მეცნიერეკონომისტთა გამოყენებითი ხასიათის გამოკვლევები, სამეცნიერო შრომები, ასევე
თეორიები ეკონომიკურ, სტატისტიკურ, სოციალურ მეცნიერებაში.
კვლევის

მეთოდოლოგიური

შედარების, შეპირისპირების,
ნაშრომის

შესრულების

თანამედროვე,
საფუძველია

დაჯგუფების,

პროცესში

ექსპერტული
ეკონომიკის

საფუძველია

მათემატიკური

ფართოდ
მეთოდები.

ძირითადი

მათემატიკური ანალიზი და ა.შ.
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ეკონომიკური

იქნა

სხვა

გამოყენებული

ნაშრომის

მეთოდი

და

ანალიზის,
ხერხები.
კვლევის

მეთოდოლოგიური

დაკვირვება,

თეორია,

ლიტერატურაში მითითებული მასალის ღრმა კვლევის და ანალიზის შედეგს
წარმოადგენს მოცემული სადისერტაციო ნაშრომი.
ქართველი მეცნიერიების ნაშრომების და სახელმძღვანელოების თეორიული
კვლევის

საფუძველზე

მოხდა

შინაარსობრივი

საკითხების

ენერგეტიკული

სექტორის

ეკონომიკური

ციკლების

საქართველოს

ენერგეტიკული

შესწავლა. ნაშრომი
შესახებ

და

მათი

თავს

სამეცნიერო
გაზომვის,

სექტორის

უყრის

საქართველოს

კვლევების,

თეორიების,

ანალიზის

და

განზოგადების

საშუალებებს. გამოყენებულია ინდუქციის, დედუქციის, შედარების, ანალიზისა და
სინთეზის, ლოგიკისა და ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდები.

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე.
_

დასაბუთებულია

ენერგეტიკის

მზარდი

როლი

და

მნიშვნელობა

საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის;
_

გამოკვლეულ-გაანალიზებულია საქართველოს ბუნებრივი, ენერგეტიკული და

რესურსული

პოტენციალის

ათვისების

შესაძლებლობათა

ხარისხი.

ჩამოყალიბებულია განახლენადი ენერგიის, სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის,
თანამედროვე ტექნოლოგიების უპირატესობები და პერსპექტივები ქვეყნის ახალი
ეკონომიკის მშენებლობაში;
_ შეფასებულია გარდამავალ პერიოდში საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის
მდგომარეობა;
_

შესწავლილია

ბოლო

წლებში

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკის

განვითარების ტენდენციები და საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსი;
_

ჩამოყალიბებულია განახლებადი ენერგიის, პირველ რიგში, წყლის ენერგიის

გამოყენების პერსპექტივები;
_

ჩამოყალიბებულია ავტორისეული მიგნება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს

ენერგეტიკულ კომპლექსს შეუძლია შეასრულოს ენერგორესურსების რეგიონალური
დერეფნის ფუნქცია და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს კავკასიის რეგიონის
ენერგეტიკული

ინტეგრაციის

და

მთლიანად

პროცესში;

4

ეკონომიკური

განვითარების

_

ეკონომიკურ

მეცნიერებაში

აქამდე

არსებული

აზრისგან

განსხვავებით,

დისერტაციაში ენერგეტიკული პოტენციალის ცნებაში შეყვანილია ქვეყანაში
არსებული,

მაგრამ

გამოუყენებელი

ენერგორესურსები.

მათ

შორისაა

ჩვენს

ტერიტორიაზე გამავალი ნავთობისა და გაზის მილსადენებისაგან კუთვნილი
ენერგორესურსები, გარდამავალ პერიოდში დაკარგული და შემდგომ აღდგენილი
პოტენციალი, ენერგოეფექტიანობის საშუალო დონეზე დაბლი მაჩვენებლების
მქონე საწარმოების რესურსები და ა.შ.;
_ ელექტროენერგიის წარმოების მართვის სრულყოფისათვის გამოყენებულია
მათემატიკური

მოდელი.

მოხდა

მოცემული

სტატისტიკური

მონაცემების

აგრეგირება არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით, რის შედეგადაც
მიღებულ იქნა ჰესებში საწარმოებელი საპროგნოზო ელექტროენერგიის მოცულობა
2020-2022 წლისათვის;
_ მოცემულია საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალის მდგრადი
განვითარების ნაერთი ინდექსის გაანგარიშების ავტორისეული ფორმულა;
_

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებების

აქტიური განხორციელებისთვის.

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება.
კვლევის

შედეგები

შეიძლება გამოყენებულ

ენერგეტიკული

სტრატეგიისა

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

და

პოლიტიკის

პროგრამის

იქნას

საქართველოში

შემუშავების,

შედგენისა

და

აგრეთვე

საქართველოს

ენერგოსექტორში გასატარებელი რეფორმების დაგეგმვის დროს. სასარგებლო
იქნება

ქვეყნის

ენერგოუზრუნველყოფის

საკითხებით

დაინტერესებული

ნებისმიერი პირისათვის, მეცნიერმუშაკებისა და დარგში დასაქმებული ინჟინერტექნიკური პერსონალისათვის. ნაშრომის ძირითადი დებულებების გამოყენება
შეიძლება სწავლების პროცესშიც.

5

ნაშრომის აპრობაცია.
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები და შედეგები მოხსენებების
სახით გაშუქდა სამეცნიერო კონფერენციებზე და პუბლიკაციების სახით გამოქვეყნდა
რეფერირებად

ჟურნალებში:

„ენერგია“,

ინჟინერინგი“.
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„ეკონომიკა“,

„ინტელექტი“,

“ბიზნეს

თავი I. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების, შესწავლისა და
გაანალიზების თეორიული და მეთოდოლოგიური ასპექტები
1.1 საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსული პოტენციალი და მისი
ფორმირების წყაროები

ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქციონირებაში სათბობ-ენერგეტიკული სექტორის
უდიდესი მნიშვნელობა ყოველთვის ცნობილი იყო. ენერგეტიკა საბაზისო დარგია და
მისი მდგომარეობა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქვეყნის ეკონომიკურ ძლიერებას.
ამიტომაც ყველა ქვეყანაში ენერგეტიკის განვითარებას განსაკუთრებული ყურადღება
ეთმობა.
საქართველო სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებით მეტ-ნაკლებად მდიდარი
ქვეყნაა. იგი გარკვეული მოცულობით ფლობს ენერგო რესურსების თითქმის ყველა
სახეს. საქართველოს გააჩნია ნახშირი, ტორფი, ნავთობი, გაზი, ჰიდრორესურსები,
თერმული წყალი, ქარის და მზის ენერგია და სხვა. მათგან ყველაზე წონადი
რესურსია ჰიდროენერგია.

ჰიდრორესურსები
ჰიდროენერგეტიკული

რესურსები,

ანუ

წყლის

ენერგია

განეკუთვნება

განახლებად ენერგორესურსებს. ფართობის ერთეულზე მოსული წყლის ენერგიის
მაჩვენებლით საქართველო ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში, მაგრამ მისი
გამოყენების დონით საგრძნობლად ჩამორჩება საზღვარგარეთის განვითარებულ
ქვეყნებს. საქართველოში ათვისებული ჰიდროენერგორესურსების მხოლოდ 9-10%,
ეს მაშინ, როცა ანალოგიური მაჩვენებელი საფრანგეთში შეადგენს 90%–ს, იაპონიაში 64%, გერმანიაში - 76% და ა.შ. [33, გვ 81-87].
საქართველოს

მდიდარი

ჰიდროელექტრორესურსები,

მათი

ბუნებრივი

პირობები საშუალებას იძლევა, რომ ქვეყანაში წარმატებით განხორციელდეს
შედარებით

მსხვილი

ენერგომშენებლობა.

ამ

მიზნით

გარკვეული

ურთიერთსასარგებლო პირობების დაცვით უნდა მოვიზიდოთ და გამოვიყენოთ
როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ინვესტიციები. ასეთი შესაძლო ობიექტებია
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ხუდონ ჰესი და ნამოხვანი ჰესი. ორივე ობიექტი კარგად ცნობილი და შესწავლილია.
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა მოითხოვს მნიშვნელოვან დანახარჯებს,
მაგრამ მათ, სხვა სამრეწველო დარგის საწარმოებთან შედარებით, გაცილებით
სწრაფად შეუძლიათ გამოისყიდონ იგი.
საქართველოს

ბუნებრივ

სიმდიდრეთა

შორის

პირველი

ადგილი

ჰიდროენერგორესურსებს უჭირავს. საქართველოს ტერიტორიაზე დათვლილია 26
060 მდინარე, რომელთა საერთო სიგრძე დაახლოებით 60 ათასი კმ-ია. საქართველოს
მტკნარი წყლის საერთო მარაგი, რომელიც შედგება მყინვარების, ტბებისა და
წყალსაცავების წყლის მარაგებისაგან, შეადგენს 96,5 კმ3-ს. მდინარეთა საერთო
რაოდენობიდან ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამოირჩევა 300-მდე მდინარე,
რომელთა

წლიური

ჯამური

პოტენციური

სიმძლავრე

15

ათასი

მეგავატის

ექვივალენტურია, ხოლო საშუალო წლიური ენერგია 50 მლრდ კვტ.საათის
ექვივალენტური. საქართველოს მდინარეების სპეციფიურობიდან გამომდინარე,
რომელთაც ახასიათებთ მკვეთრად გამოხატული სეზონურობა, ამ რესურსების
გადანაწილება წლიურ, ან მრავალწლიურ ასპექტში შესაძლებელია მხოლოდ
მარეგულირებელი წყალსაცავებიანი ელექტროსადგურების მშენებლობის გზით.
თუმცა ეკოლოგიური თვალსაზრისით ასეთების მშენებლობა გართულებულია,
ამიტომ

ძირითადი

აქცენტი

კეთდება

მცირე

წყალსაცავიანი

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე.
იქედან

გამომდინარე,

რომ

საქართველო

მეტ-ნაკლებად

მდიდარია

ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით, მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის
შესწავლა ჯერ კიდევ 1913 წელს დაიწყო და შესწავლილი იყო 46 მდინარე.
საქართველოს

მდინარეების

პოტენციური

სიმძლავრე

შეფასდა

7,55

მილიონ

კილოვატად, ხოლო წლიური ენერგია 66 მილიარდ კილოვატ საათად. შემდგომი
დაკვირვებების შედეგად დადასტურდა, რომ ენერგეტიკული თვალსაზრისით
მხოლოდ

319

მდინარის

გამოყენება

შეიძლება

ჩაითვალოს

ეფექტურად.

ამ

მდინარეების ჯამური პოტენციური სიმძლავრე შეადგენს 15630 მგვტ-ს, ხოლო
წლიური ენერგია - 136,9 მლრდ. კვტ.სთ-ს. მათ შორის 208 დიდი, მცირე და საშუალო
მდინარეებს

განეკუთვნება.

208

მდინარიდან

124

მოედინება

დასავლეთ

საქართველოში, ხოლო 84 - აღმოსავლეთში. დანარჩენი 111 ენერგეტიკულად
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ეფექტური მცირე მდინარის პოტენციური სიმძლავრე, თითოეული მდინარისთვის 20
მეგავატზე ნაკლებია. მათი ჯამური პოტენციური სიძლავრე კი 851 მგვტ-ს შეადგენს.
საქართველოს ხუთ ძირითად მდინარესა და მათ შენაკადებზე თავმოყრილია ქვეყნის
მთელი

ჰიდროენერგეტიკული

პოტენციალის

60%.

აღნიშნული

მდინარეების

აუზების მიხედვით, პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული რესურსების განაწილება
მოცემულია ცხრილი № 1.1-ში.
ცხრილი № 1.1

ჰიდროენერგეტიკული რესურსის განაწილება საქართველოს ძირითადი
მდინარეების აუზების მიხედვით [10]

წყალშემკვრელი
ფართობი
კმ.კვადრატი

საშუალო
წლიური
სიმძლავრე
ათ. კვტ.

წილი ქვეყნის
ჰიდროენერგეტიკული
რესურსიდან %

ენერგიის
საშუალო
წლიური
გამომუშავება,
მლნ. კვტ.სთ

ხვედრითი
სიმძლავრე,
ათ.კვტ/კმ

ხვედრითი
ენერგია,
მლნ.
კვტ.სთ/კმ.
კვად.

მტკვარი

18243

2204

14.1

19303

3.23

1.06

რიონი

13418

2985

19.1

26148

3.1

1.95

ენგური

4058

2063

13.2

18071

6.82

4.45

კოდორი

2036

1329

8.5

11636

7.78

5.72

ბზიფი

1502

797

5.1

6982

5.23

4.65

-

9378

60

82140

-

-

მდინარის
აუზი

სულ

ქვეყნის მთელი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის 61% მოდის დიდ
მდინარეებზე, რომელთა პოტენციური სიმძლავრე აღემატება 100 ათ. კვტ-ს. საშუალო
მდინარეების წილად, რომელთა სიმძლავრე ცვალებადობს 2 ათ. კვტ-დან 100 ათ.
კვტ-მდე, მოდის პოტენციალის 32%, პატარა მდინარეების წილი კი, რომელთა
სიმძლავრე ნაკლებია 2 ათ. კვტ-ზე - 7%. დიდი და საშუალო მდინარეების ტექნიკური
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი წელიწადში შეადგენს 81 მლრდ. კვტ.სთ-ს.
აქედან 73% მოდის დასავლეთ საქართველოზე და 27% აღმოსავლეთზე. ქვემოთ,
რეგიონების მიხედვით, მოცემულია ქვეყნის დიდი თუ მცირე მდინარეების
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი, მათზე უკვე აგებული თუ პერსპექტიული
ჰესების ტექნიკურ მონაცემებთან ერთად [11, გვ 546].
აფხაზეთის

რეგიონის

ჰიდროენერგეტიკული

პოტენციური

რესურსი

საქართველოს რეგიონებს შორის, ჰიდროენერგიის ყველაზე დიდი კონცენტრაციით
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გამოირჩევა. მისი მდინარეების სიმძლავრე და ენერგიის ხვედრითი მაჩვენებელი 425 კვტ და 3,72 მლნ. კვტ.სთ ფართობის 1 კვ. კილომეტრზე ბევრად აღემატება
საქართველოს შესაბამის საშუალო მაჩვენებელს.
რეგიონში ტექნიკურად შესაძლებელი ჰიდროენერგეტიკული რესურსიც ასევე
მაღალია. ზოგადი შეფასებით, იგი პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული რესურსის
50%-ით განისაზღვრება. მიღებული სიდიდე დადგენილია აფხაზეთის მთავარი
მდინარეების ენერგეტიკული გამოყენების სქემების საფუძველზე. აღნიშნულის
გათვალისწინებით, ტერიტორიის ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული რესურსი უნდა
შეფასდეს 16-17 მლრდ. კვტ.სთ-ის ოდენობით.
რაც შეეხება ეკონომიკურად გამართლებულ, ჰესების მიერ გამომუშავებულ
ენერგიას, მათი რაციონალური გამოყენება დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკური
და სოციალური განვითარების დონეზე, ენერგეტიკულ სიტუაციაზე მეზობელ
ქვეყნებში, მსოფლიო ბაზარზე ორგანული საწვავის ფასზე, გარემოს დაცვის
მოთხოვნებზე და ა.შ.
სვანეთის რეგიონი, რომელიც ორ ადმინისტაციულ რაიონს (მესტია და
ლენტეხი) აერთიანებს, საკმაოდ მდიდარია ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით,
რეგიონის უდიდესი მდინარეა ენგური. გარდა მდინარე ენგურისა, ენერგეტიკული
თვალსაზრისით, რეგიონის ყველაზე მძლავრი მდინარეებია: მულხრა, მესიაჭალა,
დოლრა, ნაკრა, ნენსკრა, თხეიში და ცხენისწყალი. რეგიონის მდინარეთა ჯამური
სიმძლავრე 3216 ათ. კვტ-ია. აღრიცხვის A კატეგორიის მდინარეთა ენერგია ტოლია
26416 მლნ კვტ.სთ-ის.
სამეგრელოს
თვალსაზრისით,

რეგიონში
რეგიონის

მდინარე

ყველაზე

ენგურის

მძლავრი

გარდა,

ენერგეტიკული

მდინარეებია:

ჩხოუში,

ხობი,

ჭანისწყალი, ტეხურა, წაჩხურა, აბაშა, ოკაცე და სხვ. რეგიონის მდინარეთა ჯამური
სიმძლავრე შეადგენს 1736,8 ათ. კვტ-ს. აღრიცხვის A კატეგორიის მდინარეთა ენერგია
15531X10³ კვტ.სთ-ის ტოლია.
იმერეთის

რეგიონის უდიდესი

მდინარეებია

რიონი

და

ცხენისწყალი.

რეგიონის მდინარეთა სრული თეორიული სიმძლავრე შეადგენს 2577,8X10³ კვტ-ს,
ხოლო ენერგია, რომელიც შეიძლება გამომუშავდეს აღნიშნული მდინარეების სრული
ჰიდროენერგეტიკული ათვისების შემთხვევაში A კატეგორიის მდინარეებისათვის
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შეადგენს 20580X106 კვტ.სთ-ს. ამჟამად მუშავდება საპროექტო დოკუმენტაცია
შემდეგი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის: უბისის ჰესი, სიმძლავრე 4 მგვტ,
ელექტროენერგიის წლიური საპროექტო გამომუშავება 20 მლნ კვტ.სთ; წაბლარის
ჰესი - 15 და 63; ყვირილა ჰესი - 6,6 და 40; აკვარეთის ჰესი - 20 და 80 შესაბამისად და
ბუჯის ჰესის სამსაფეხურიანი კასკადი

ჯამური სიმძლავრით 5 მგვტ და 38 მლნ

კვტ.სთ ელექტორენერგიის წლიური საპროექტო გამომუშავებით.
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის უდიდესი მდინარეა რიონი. რეგიონის მდინარეთა
სრული თეორიული სიმძლავრე შეადგენს 2235,4X103 კვტ-ს, ხოლო ენერგია,
რომელიც

შეიძლება

გამომუშავდეს

აღნიშნული

მდინარეების

სრული

ჰიდროენერგეტიკული ათვისების შემთხვევაში, A კატეგორიის მდინარეებისათვის
შეადგენს 18220X106 კვტ.სთ.
გურია

ჰიდროენერგორესურსებით

მდიდარ

რაიონებს

განეკუთვნება.

ტერიტორიის 1 კვ. კმ-ზე რეგიონის მდინარეთა ხვედრითი პოტენციური ენერგია
შეადგენს 2,1 მლნ კვტ.სთ/კმ2, რაც აღემატება საქართველოს საშუალო მაჩვენებელს.
მდინარეთა ჯამური სიმძლავრე რეგიონში 508,8 ათ. კვტ-ს შეადგენს, რაც ქვეყნის
მდინარეთა სიმძლავრის 3,3%-ია. ენერგიის თავალსაზრისით, რეგიონის ყველაზე
მძლავრი მდინარეებია: სუფსა, ნატანები, გუბაზეული, ბახვისწყალი. მათგან ყველაზე
წყალუხვია მდინარე სუფსა.
აჭარის რეგიონი ჰიდროენერგეტიკული თვალსაზრისით მდიდარ რეგიონებს
განეკუთვნება.

ტერიტორიის

1

კვ.კმ-ზე

რეგიონის

მდინარეთა

ხვედრითი

პოტენციური ენერგია - 2,23 მლნ კვტ.სთ/კმ2, აღემატება საქართველოს საშუალო
მაჩვენებელს. ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით რეგიონის ყველაზე მძლავრი
მდინარეებია: ჭოროხი, აჭარისწყალი, ჭირუხისწყალი, კინტრიში. მათგან ყველაზე
წყალუხვი,

მდ.

წარმოდგენილი.

ჭოროხი,
ამჟამად

საქართველოში
აჭარაში,

მხოლოდ

საქართველოს

მისი

მცირე

ნაწილითაა

ენერგეტიკული

ეროვნული

მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით, მწყობრშია 5 ჰიდროელექტროსადგური,
რომელთა ჯამური სიმძლავრე 22,2 ათ. კვტ, ენერგიის წლიური გამომუშავება კი 104,5 მლნ კვტ.სთ, რაც შეადგენს რეგიონის პოტენციური ენერგიის მხოლოდ 1,6%-ს.
სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონი

საკმაოდ

მდიდარია

ჰიდროენერგეტიკული

რესურსებით. რეგიონის უდიდესი მდინარე მტკვარი ტერიტორიის მდინარეთა
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ჯამური ენერგიის თითქმის ნახევარს იძლევა. მდინარე მტკვარი და სიდიდით მეორე
მდინარე

-

ფარავანი

ძირითადად

განსაზღვრავენ

რეგიონის

არა

მარტო

ჰიდროენერგეტიკულ რესურსს, არამედ წარმოადგენენ პოტენციურად ყველაზე
ოპტიმალურ წყლის არტერიებს ჰიდროენერგომშენებლობისთვის.
ნაკლები სიმძლავრეებით ხასიათდება რეგიონის კიდევ 5 მდინარე: ფოცხოვი,
ქვაბლიანი,

ბორჯომულა

და

ჰიდროენერგომშენებლობისთვის

გუჯარეთის
აგრეთვე

წყალი,

რომელთა

პერსპექტიულია.

გამოყენება

სამცხე-ჯავახეთის

რეგიონის მდინარეთა ჯამური თეორიული სიმძლავრე 632,5 ათ. კვტ, ხოლო ენერგია
- 5541 მლნ კვტ.სთ-ია.
ქვემო ქართლის რეგიონის მთავარი მდინარეებია: მდინარე მტკვრის უბანი ქ.თბილისის

სამხრეთ

კიდიდან

საქართველოს

სახელმწიფო

საზღვრამდე

აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან, მდ. ხრამი დინების მთელს სიგრძეზე; მდინარე
ალგეთი

მთლიანად;

მდინარე

ჰიდროენერგეტიკული

რესურსი

იორი

12

კმ-ზე.

განისაზღვრება

664

რეგიონის
ათ.

კვტ

მდინარეთა
სიმძლავრით.

სასაზღვრო მდინარეთა ენერგია გათვალისწინებულია სასაზღვრო უბნის სიგრძეთა
ენერგიის 50%-ის ტოლად.
მართალია, რეგიონის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი საგრძნობლად
ჩამორჩება საქართველოს სხვა რეგიონების შესაბამის მაჩვენებლებს, მაგრამ მდ.
ხრამის

შუაწელში

არის

ის

უბანი,

რომელიც

გამორჩეულია

როგორც

მაღალეფექტური. ამ უბანზე აგებულია 2 ჰიდროელექტროსადგური - ხრამჰეს-1 და
ხრამჰეს-2, რომელთა მნიშვნელობა, როგორც პირველი რიგის ენერგეტიკული
ობიექტებისა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისათვის განსაზღვრული იყო ჯერ
კიდევ გასული საუკუნის 30-იანი წლების დასაწყისში.
შიდა ქართლის რეგიონის უდიდესი მდინარეებია: მდ. მტკვარი და მისი
შენაკადები - მდ. ლიახვი და მდ. ქსანი. რეგიონის მდინარეთა სრული სიმძლავრეა
1670,5X103 კვტ, ხოლო ენერგია, რომელიც შეიძლება გამომუშავდეს ჩამოთვლილი
მდინარეების

სრული

ჰიდროენერგეტიკული

ათვისების

შემთხვევაში,

A

კატეგორიის მდინარეებისათვის შეადგენს - 14657X106 კვტ.სთ-ს წელიწადში.
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი მდიდარია ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით.
რეგიონის უდიდესი მდინარეებია მტკვარი და არაგვი. მდინარე არაგვი სათავეს
12

იღებს კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებიდან და მდინარე მცხეთასთან უერთდება
მტკვარს. მდინარის სიგრძე 110 კმ-ია, მთლიანი წყალშემკრები აუზის ფართობის კი
2724 კმ2-ის ტოლია. რეგიონის მდინარეთა სრული სიმძლავრე 2088,6X103 კვტ, ხოლო
ენერგია, რომელიც შეიძლება გამომუშავდეს ჩამოთვლილი მდინარეების სრული
ჰიდროენერგეტიკული ათვისების შემთხვევაში, A კატეგორიის მდინარეებისათვის
შეადგენს - 17925X106 კვტ.სთ-ს წელიწადში.
კახეთის რეგიონი არ გამოირჩევა ჰიდროენერგორესურსების სიმდიდრით.
რეგიონის უდიდესი მდინარეებია: ალაზანი და იორი, რომელთა ენერგეტიკული
პოტენციალი ძალზე მცირედ არის გამოყენებლი. დიდ ინტერესს იწვევს ამ
მდინარეთა

ჰიდროლოგიური

პოტენციალის

გამოყენება

საირიგაციო

მიზნებისთვისაც. რეგიონის მდინარეთა სრული სიმძლავრე შეადგენს 1527.5X103 კვტს, ხოლო ენერგია, რომელიც შეიძლება გამომუშავდეს აღნიშნული მდინარეების
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის სრული ათვისების შემთხვევაში 11973X10 6
კვტ.სთ-ის ტოლია [11, გვ 559-601].
ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია შეჯამებული მონაცემები, თუ როგორ
არის განლაგებული საქართველოში რეგიონების მიხედვით ჰიდროენერგეტიკული
პოტენციალი და თითოეული მათგანის სიმძლავრის და გამომუშავების ხვედრითი
წილი ჯამურ მონაცემთან (იხ. ცხრილი № 1.2).
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ცხრილი № 1.2

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის განლაგება საქართველოს რეგიონებში [10]

№

რეგიონის
დასახელება

სიმძლავრის
მიხედვით,
მგვტ.(კვტ)

გამომუშავების
მიხედვით, მლნ
კვტ/სთ

1

აფხაზეთის ა.რ

3644.7

2

სვანეთი

3

% ჯამთან
სიმძლავრე

გამომუშავება

31344

17.12

17.54

3216

26416

15.1

14.78

სამეგრელო

1736.8

15531

8.16

8.69

4

იმერეთი

2577.78

20580

12.11

11.5

5

რაჭა-ლეჩხუმი

2235.4

18220

10.5

10.19

6

გურია

508.8

4290

2.39

2.4

7

აჭარა

795.4

6490

3.74

3.63

8

სამცხეჯავახეთი

632.5

5540.7

2.97

3.1

9

ქვემო ქართლი

660.8

5784

3.1

3.24

10

შიდა ქართლი

1670.5

14657

7.84

8.2

11

მცხეთამთიანეთი

2088.6

17925

9.81

10.03

12

კახეთი

1527.5

11973

7.17

6.7

21294.78

178750.7

100%

100%

სულ ჯამი

სათბობი რესურსები
XXI

საუკუნეში

კაცობრიობის

წინაშე

მდგარ

გამოწვევებს

შორის

ენერგოუსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტა ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას
წარმოადგენს. ამ ვითარებიდან საუკეთესო გამოსავალია ქვეყნის უზრუნველყოფა
საკუთარი ენერგორესურსებით, რომელთაგან ერთ-ერთი ძირითადი ნავთობი და
გაზია. ქვეყანას, რომელსაც ნავთობისა და გაზის საკმარისი რესურსები აქვს, შეუძლია
უზრუნველყოს

თავისი

ენერგოუსაფრთხოება,

ხელი

შეუწყოს

ეკონომიკის

განვითარებასა და ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმტკიცებას. ამის მაგალითს
წარმოადგენს

მსოფლიოს

მრავალი

ნავთობ

და

გაზმომპოვებელი

ქვეყანა.

საქართველოს თავისი ნავთობისა და გაზის რესურსების რაციონალური გამოყენების
შემთხვევაში
საქართველო,

შეუძლია

შევიდეს

საკუთარი

ამ

ნავთობის

ქვეყნების

რიცხვში.

რესურსების

ერთ

აღსანიშნავია,
სულ

რომ

მოსახლეზე

გადაანგარიშებით, არ ჩამოუვარდება მსოფლიოს წამყვანი ნავთობგაზმომპოვებელი
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ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებს. მიუხედავად ნავთობისა და გაზის სამრეწველო
მოპოვების შედარებით ხანგრძლივი ისტორიისა და შესწავლის მაღალი ხარისხისა,
დღესდღეობით არსებული რეალური შედეგები მათი მოპოვების ოდენობრივი
მაჩვენებლების თვალსაზრისით სახარბიელო არ არის. თუმცაღა, ისიც უნდა ითქვას,
რომ დასახელებული სასარგებლო წიაღისეულის სამრეწველო მოპოვების საქმეში
იყო აღმავლობის ეპიზოდები. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი მოიცავდა
გასული საუკუნის 70-80-იან წლებს, როცა ნავთობის წლიურმა მოპოვებამ სამ
მილიონ ტონას გადააჭარბა.
საქართველოს
პოლიციკლურობით,
ტერიტორიების

ტერიტორია
რაც

რთულ

ხასიათდება

მნიშვნელოვანწილად
აგებულებას.

ამგვარი

გეოლოგიური
განაპირობებს
აგებულების

განვითარების
დასახელებული

რეგიონებისათვის

თავისთავად ძნელია ნავთობგაზიანობის რეალური პერსპექტივების განსაზღვრა
დეტალური საძიებო სამუშაოების გარეშე, რომელთა მეთოდები და ტექნიკური
საშუალებები მუდმივად განიცდის სრულყოფას. საქართველოში ნავთობისა და
გაზის დაგროვების ზონები უმრავლეს შემთხვევაში ლოკალიზდება მთათაშუა
ღრმულების, მთისძირა როფებისა და ბელტის დაძირვის ზონებში.
საქართველოს ტერიტორიაზე დღესდღეობით ოფიციალურად აღრიცხულია
ნავთობის

ჩვიდმეტი

და

გაზის

სამი

საბადო.

ბოლო

ხანს

შესრულებული

გეოლოგიური სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილია და მწყობრში ჩადგა გორის მწარეხევის საბადო. 2014 წ. გაზის მოპოვებამ შეადგინა 5610 ათ. კუბური მეტრი.
ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ ნავთობის საბადოებს ტერიტორიის მიხედვით და
მათ ძირითად მაჩვენებლებს (იხ. ცხრილი № 1.3 ).
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ცხრილი № 1.3

საქართველოს ტერიტორიაზე გამოყოფილი ნავთობგაზიანი რეგიონები [11]

ნავთობგაზიანი
რაიონის
დასახელება

საქართველოს
ადმინისტრაციული რაიონი

საბადო

პროგნოზული
რესურსები
ტ/კმ.კვადრ.

1

კოლხეთის

ზუგდიდის, ხობის, სენაკის,
აბაშის, სამტრედიის
რაიონების ჩრდილოეთი
ნაწილი;ქუთაისის რაიონის
უმეტესი ნაწილ; ხონის,
ჩხოროწყუს, წალენჯიხისა და
გალის რაიონის სამხრეთი
ნაწილები; აფხაზეთის
ზღვისპირა (10-15) ზოლი

აღმოსავლეთ
ჭალადიდი

11

2

გურიის

ლანჩხუთის რაიონი და
ოზურგეთის რაიონის
დასავლეთ ნაწილი

სუფსა,
შრომისუბანიწყალწმინდა

61

თბილისის
მიდამოები

თბილისის მიდამოები;
თეთრი წყაროს აღმოსავლეთ
და სამხრეთ-აღმოსავლეთი;
მცხეთის რაიონის სამხრეთი;
გარდამნისა და საგარეჯოს
რაიონის ჩრდილო ნაწილები

სამგორი,
საცხენისი,
ნორიო,
თელეთი
სამგორი,
რუსთავი

156

თეთრი წყაროს, გარდაბნისა
და საგარეჯოს სამხრეთი

მირზააანი,
პატარა
შირაქი,
ტარიბანი,
ბაიდა,
მწარეხევი,
ნაზარლები

48

№

4

კახეთის

5

აღმოსავლეთ ჭალადიდის საბადო განლაგებულია კოლხეთის ნავთობგაზიანი
ტერიტორიის ფარგლებში ხობის რაიონში. ნავთობის სიმკვრივე საშუალოდ 875 კგ
კუბური მეტრია, გოგირდის შემცველობა - 0,5%, პარაფინი - 6,9%, ასფალტენები - 8%.
ნავთობის

დუღილის

საწყისი

ტემპერატურა

63-90

გრადუსი

ცელსიუსის

ფარგლებშია, მსუბუქი ფრაქციების გამოსავალი - 36-58%. 2011 წელს მოპოვებული
ნავთობის ოდენობამ შეადგინა 171 ტონა.
16

სუფსის
ფარგლებში,

საბადო

მდებარეობს

ლანჩხუთის

რაიონში,

გურიის
ქალაქი

ნავთობგაზიანი
ფოთიდან

20კმ-ის

ტერიტორიის
დაშორებით.

ნავთობშემცველი ფენები წარმოდგენილია წვრილმარცვლოვანი, სუსტად გათიხული
ქვიშებით. ნავთობი მეთან-ნაფთენური ტიპისაა. მისი სიმკვრივე სხვადასხვა ფენაში
მერყეობს 880-924 კგ კუბური მეტრის ფარგლებში, საშუალოდ კი 884 კგ კუბური
მეტრია. ნავთობი შეიცავს 44,5% ზეთებს, 7-14%-მდე ფისებს, 1%-მდე ასფალტენებს.
გოგირდის შემცველობა 0,4%-მდეა. საბადოზე 2014 წელს მოპოვებული იქნა 308 ტონა
ნავთობი.
სუფსის საბადოს ახლოს განლაგებულია შრომისუბან-წყალწმინდის საბადო,
რომელიც აგებულია ასიმეტრიული ნაოჭით და აქვს ციცაბო სამხრეთ-დასავლეთის
ფრთა. საბადო გაიხსნა 1974 წელს. 2014 წლს მოპოვებამ შეადგინა 2177 ტონა ნავთობი.
ნორიოს საბადო დაკავშირებულია ნორიო-ხაშმის ანტიკლინურ ნაოჭთან,
რომელიც საბადოს ფარგლებში გართულებულია სხვადასხვა აშლილობით. ბუდობის
ჩაწოლის სიღრმეები 350-1500 მ-მდეა. შეღწევადობა 0,06-0,28 კვადრატული მეტრია.
ნავთობი პარაფინ-ნაფთენურია, სიმკვრივე ცვალებადობს 833-906 კგ კუბური მეტრის
ფარგლებში, ფისების შემცველობა 17%-ზე მეტია, ასფალტინებისა - 2,42%, გოგირდი 0,3%-მდეა. 2014 წელს ნავთობის მოპოვებამ შეადგინა 1446 ტონა.
საცხენისის საბადოს ფორიანობა მერყეობს 9-26%-მდე, შეღწევადობა 0,04-0,295
კვადრატულ მეტრამდე. სამრეწველოდ საინტერესო ობიექტების განლაგების სიღრმე
მერყეობს

300-1200-მდე.

ნავთობის

ბუდობებში

გახსნილია

გაზი.

ნავთობის

მოპოვებამ 2014 წელს შეადგინა 814 ტონა.
სამგორის საბადო სტრუქტურულად დაკავშირებულია თაბორ-პატარძეულის
ანტიკლინური

ზონის

სამგუმბათიან

სამგორ-პატარძეულის

პროდუქტიული ნალექების სახურავის

სტრუქტურასთან.

ჩაწოლილი სიღრმე 2500-2800 მეტრია.

ნავთობი მეთან-ნაფთენური ტიპისაა, მსუბუქი, ნაკლებად ბლანტია. ფისების
შემცველობაა - 10,6%, ასფალტინები - 1,6%, პარაფინი - 5,4%, გოგირდის - 0,26%.
გახსნილი გაზი მეთანის ტიპისაა. 2014 წელს ნავთობის მოპოვებამ 5409 ტონა
შეადგინა.
თელეთის საბადოში ნავთობის ბუდობა მასიურია, ამასთანავე გახსნილია
გაზით. ნავთობის სიმკვრივე ნორმალურ პირობებში არის 870 კგ კუბური მეტრი,
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გოგირდის შემცველობა - 0,3%, პარაფინი - 1,3%-ზე მეტია. ნავთობის მოპოვებამ 2014
წელს 5453 ტონა შეადგინა.
პატარა შირაქის საბადო მდებარეობს 18 კმ-ის მოშორებით მირზაანის საბადოსგან.
პატარა შირაქის საბადოზე გამოყოფენ ჩრდილო და სამხრეთ უბნებს, რომელთა
ჩაწოლილი სიღრმე მერყეობს 200-2000 მეტრამდე. ფისების შემცველობა - 6%-მდეა.
მსუბუქი ფრაქციების გამოსავალი 45%-ზე მეტია. ნავთობის მოპოვება 2014 წელს იყო 254
ტონა.
ტარიბანის საბადო უკავშირდება ანტიკლინის თაღურ ნაწილს. ძირითადი
ფენების ჩაწოლის სიღრმე მერყეობს 2300-2600 მეტრამდე. ნავთობი შეიცავს ფისებს 9,3%, პარაფინს - 4%-მდე, ასფალტენებს - 4,7%, გოგირდს - 0,27%, მსუბუქი
ფრაქციების გამოსავალი 56%-მდეა. 2014 წელს მოპოვებული იქნა 1746 ტონა
ნავთობი.
შავი ზღისპირეთში ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად, ამ ტერიტორიის
გეოლოგიური აგებულება ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით, ჯერ არა არის
საკმარისად შესწავლილი. ამავე დროს, არსებული მასალების ანალიზის საფუძველზე
ნახშირწყალბადების პროგნოზული რესურსი ასეულ მლნ ტონას შეადგენა. უნდა
აღინიშნოს, რომ ბოლო წლებში შავი ზღვის აკვატორიაში დაფიქსირდა გაზისებრი
ნახშირწყალბადების გამოყოფა, რაც შემდგომ შესწავლას მოითხოვს [11, გვ 731-739].
საქართველო

თავისი

გეოლოგიური

აგებულებით

ერთდროულად

მიეკუთვნება ორ ნავთობგაზშემცველ ტერიტორიას: აღმოსავლეთ შავი ზღვის ოლქს
(დასავლეთი

საქართველო)

და

სამხრეთ

კასპიის

ნავთობგაზიან

პროვინციას

(აღმოსავლეთი საქართველო). საქართველოში ცნობილია ნავთობისა და გაზის 1500ზე მეტი გამოვლინება, აღმოჩენილია ნახშირწყალბადების 18 საბადო: 17 - ნავთობის,
1 - გაზოკონდენსატის, 1 - გაზის. მათ შორის აღსანიშნავია თბილისისპირა - რაიონში
განლაგებული,
რომლებიც

თავისი

ნავთობის

გეოლოგიური
მნიშვნელოვან

აგებულებით
მარაგს

უნიკალური

შეიცავენ.

კერძოდ,

საბადოები,
სამგორი-

პატარძეულის ნავთობის საბადო მსოფლიო კლასიფიკაციის მიხედვით დიდი
საბადოების რიცხვს მიეკუთვნება (რომლის მარაგი 30 მლნ. ტონას აჭარბებს) [3, გვ 611; 10, გვ 380-392].
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1981-1983 წლებში საქართველოში ნავთობის მოპოვება წელიწადში 3.3 მლნ
ტონას აღწევდა. 90-ანი წლების ბოლოს უცხოელმა და ქართველმა სპეციალისტებმა
დათვალეს ნავთობის პროგნოზული რესურსი, რომელმაც 2 მილიარდ 350 მილიონი
ტონა შეადგინა, გაზის პროგნოზულმა რესურსებმა კი (აღმოსავლეთი საქართველო) 180 მლრდ. მ3. ამ პოტენციური რესურსის 40-50%-ის ათვისების შემთხვევაშიც კი
ქვეყნის ბიუჯეტი რამდენიმე ასეული მილიარდი დოლარის მოგებას მიიღებს [33, გვ
81-87; 58].

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს ნავთობისა და გაზის

საკმარისი რაოდენობის რესურსი და მარაგი, დარგის ინტენსიური განვითარება
მაინც ვერ მოხერხდა. სასურველი შედეგი ვერც 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან
უცხოელი

ინვესტორების

მოზიდვამ

გამოიღო.

სამწუხაროდ,

ინვესტორი

ორიენტირებული იყო არსებული საბადოებიდან სწრაფი და მაქსიმალური მოგების
მიღებაზე და არ ზრუნავდა ინოვაციური ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვაზე.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ პერიოდში არ მომხდარა არც ერთი ახალი საბადოს
აღმოჩენა, რაზეც ნათლად მეტყველებს ოფიციალური სტატისტიკა: 1995 წელს
მოიპოვებოდა 38,7 ათასი ტონა ნავთობი, 1997 წელს ეს მაჩვენებელი 130,5 ათას
ტონამდე გაიზარდა, ხოლო შემდგომში მოპოვებამ კვლავ დაიწყო კლება და 2008
წელს დაახლოებით 50 ათას ტონამდე დაეცა.
დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ უცხოელმა ინვესტორებმა ვერ ან არ
გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგიები, რის გამოც მათ მიერ ჩატარებული სამუშაოები
არაეფექტური აღმოჩნდა. არადა, საქართველოს კანონი "ნავთობისა და გაზის შესახებ"
ინვესტორს ავალდებულებს, ნავთობისა და გაზის ძიება და მოპოვება აწარმოოს
თანამედროვე და ეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით [56].
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნავთობისა და გაზის მომპოვებელი სამუშაოების დაბალი
ეფექტურობა მნიშვნელოვანწილად განპირობებული იყო სახელმწიფოს მხრიდან დარგის
მართვის დაბალი დონით და ინვესტორთა საქმიანობაზე არაეფექტური კონტროლით.
მიუხედავად ქართული ნავთობის არც ისე დიდი პოტენციალისა, ჩვენი ქვეყანა
საკმაოდ მაღალი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა საერთაშორისო ნავთობსადენების
თვალსაზრისით. საქართველოში ნავთობის ტრანსპორტირება ორი ნავთობსადენით
-

ბაქო-თბილის-ჯეიჰანის ნავთობსადენით

(BTC)

საექსპორტო მილსადენით (WREP) ხორცილედება.
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და დასავლეთ მარშრუტის

BTC ნავთობის კასპიის და ხმელთაშუა ზღვებს შორის ტრანსპორტირების
პირველი პირდაპირი მარშრუტია. მისი მშენებლობის მთლიანმა ხარჯმა 4 მილიარდ
აშშ. დოლარს მიაღწია. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენი მსოფლიოში ერთ-ერთი
ყველაზე გრძელი მილსადენია. მისი სიგრძე 1768კმ-ია.
ოპერირების
სატრანზიტო

შედეგად,

პროექტის

შემოსავლების

ფუნქციონირების

სახით,

ამ ნავთობსადენის

პერიოდში,

პირდაპირი

ბიუჯეტი

წელიწადში

საქართველოს

დაახლოებით 50 მილიონ აშშ. დოლარს მიიღებს [58].
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო ნავთობსადენის პროექტის
ფარგლებში ინვესტორი კომპანიები ახორციელებენ მოსახლეობის სოციალური
მხარდაჭერის პროგრამებს, რომელთა მიზანია ნავთობსადენის დერეფანში მდებარე
სოფლების მოსახლეობის დახმარება სოციალური პრობლემის გადაჭრაში.
დასავლეთ

მარშრუტის

საექსპორტო

მილსადენი

(WREP)

ბაქო-სუფსის

მილსადენის სახელითაა ცნობილი. დასავლეთ მარშრუტის საექსპორტო მილსადენი
BP-ის მიერ განხორციელებული პირველი ინვესტიციაა საქართველოში და 1999
წლიდან ფუნქციონირებს.
დღეისათვის საქართველო, ტრანზიტული ქვეყნის

სტატუსის წყალობით,

სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის პროექტიდან წლიურად 250 მილიონ კუბურ მეტრ
ნავთობს იღებს. ეს რაოდენობა შესაძლოა 500 მილიონ კუბურ მეტრამდე გაიზარდოს
მილსადენის მოქმედებიდან მეექვსე წელს. რაც შეეხება გაზსადენს - საქართველო
შაჰდენიზის

მილსადენიდან

ტრანსპორტირებული

გაზის

მის
5%-ს

ტერიტორიაზე

იღებს

სატრანზიტო

გავლით

თურქეთში

გადასახადის

სახით.

ამასთანავე, აქვს შესაძლებლობა წინასწარ შეთანხმებულ შეღავათიან ფასში შეიძინოს
დამატებით 0,5 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი.
კვლევის პროცესში ეკონომიკური ლიტერატურის და სამეცნიერო შრომების
ანალიზმა დაგვანახა, რომ ნავთობის აღნიშნული რესურსი არასათანადოდ არის
შეფასებული. არსად არის გამოთქმული აზრი იმის შესახებ, რომ მილსადენებიდან
მიღებული მარაგი მიჩნეულ უნდა იქნეს ქვეყნის ენერგეტიკულ რესურსად.
ჩვენი

აზრით,

საქართველოში

გამავალი

ნავთობსადენებიდან

და

გაზსადენიდან მიღებული რესურსული მარაგები შეტანილ უნდა იქნას ქვეყნის
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სათბობ-ენერგეტიკულ პოტენციალში, რაც თავის მხრივ რამდენადმე გაზრდის
ეკონომიკური უსაფრთხოების დონეს.
სათბობმომპოვებელი

დარგებიდან

თავისი

რესურსული

პოტენციალით

განვითარების საშუალებას იძლევა ნახშირის მრეწველობა.
ნახშირის რესურსებს ოდითგანვე დიდი როლი ეკავა ქვეყნის ენერგეტიკულ
ბალანსში. საქართველოში ორი ტიპის ნახშრის საბადოებია ცნობილი, ქვანახშირი და
მურანახშირი. ქვანახშირის საბადოები განლაგებულია კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე და
ოკრიბაში, ხოლო მურანახშირი დამახასიათებელია სამხრეთ-ჯავახეთისათვის, სადაც იგი
ძირითადად

ვალე-ახალციხის

საბადოზეა

თავმოყრილი.

სახელმწიფო

ბალანსზე

აყვანილია 402 მილიონი ტონა ქვანახშირი და 82 მილიონი ტონა მურა ნახშირი (იხ.
ცხრილი № 1.4 ).
ცხრილი № 1.4

საქართველოს ნახშირის მარაგების სახელმწიფო ბალანსი [10]

№

საბადო

რეგიონი

ტიპი

მარაგები, ათასი
ტონა

1

ბზიფი

აფხაზეთის ა.რ.

ქვანახშირი

835

2

ტყვარჩელი

აფხაზეთის ა.რ.

ქვანახშირი

19550

3

ტყვარჩელი-გეჯითი

აფხაზეთის ა.რ.

ქვანახშირი

3029

4

მაღანი

სამეგრელო ზემო
სვანეთი

ქვანახშირი

324

5

გელათი

იმერეთი

ქვანახშირი

381

6

ტყიბული-შაორი

იმერეთი

ქვანახშირი

377970

7

პახულანი

სამეგრელო ზემო
სვანეთი

მურა ნახშირი

4450

8

კალანდარის ყელი

კახეთი

მურა ნახშირი

1943

9

ვალე-ახალციხე

სამცხე-ჯავახეთი

მურა ნახშირი

77566

მთლიანად

ქვანახშირი

401709

მთლიანად

მურა ნახშირი

82159

ნახშირდაგროვებისა და ხასიათის მიხედვით, ყოფილი საბჭოთა კავშირის
სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილის ტერიტორია, დაწყებული ჩრდილოეთით დონეცის
აუზიდან მცირე კავკასიონამდე სამხრეთით, დასავლეთით - ყირიმიდან და
აღმოსავლეთისაკენ

გისარის

ქედის

სამხრეთ-აღმოსავლეთ

ფერდობებამდე

გამოყოფილია ადრემეზოზოურ ნახშირიან ცალკე პროვინციად. ქვემოთ მოკლედ
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განვიხილოთ

მნიშვნელოვანი

საბადოების

გეოგრაფიული,

გეოლოგიური

და

ტექნიკური მახასიათებლები.
ტყიბული-შაორის საბადო განლაგებულია ოკრიბა-ხრეითის ქვეზონაში. იგი
მდებარეობს

ტყიბულისა

და

ამბროლაურის

ადმინისტრაციული

რაიონების

ფარგლებში. საბადო შედგება ორი დამოუკიდებელი - დასავლეთ და აღმოსავლეთ
ბუდობებისგან, რომლების ერთმანეთისგან გაყოფილია ცალკე, ნახშირის არშემცველი
უბნით. ნახშირები თვითაალებადია; მათი გაზიანობა მატულობს ჩაწოლის სიღრმესთან
ერთად და აღწევს 15 ტონას კუბურ მეტრზე. ნახშირის მოცულობითი მასა შეადგენს 1,43
ტონა კუბ.მ. ნაცრიანობის მიხედვით საბადოზე გამოყოფენ საკუთრივ ნახშირებს
ნაცრიანობით 45%-მდე, ნახშირიან ფიქლებს ნაცრიანობით 45-50% და ნახშირ-თიხოვან
ფიქლებს 55%-ზე მეტი ნაცრიანობით. დასავლეთ და აღმოსავლეთ ბუდობების
ნახშირები განეკუთვნება გაზური მარკის ნახშირებს, რომელთა ცხიმოვან ნახშირებთან
შერევით მიიღება კოქსი. ამ ნახშირების ნაცრიანობა მერყეობს 9-40%-მდე. სამხრეთაღმოსავლეთი უბნის ნახშირები განეკუთვნება გრძელაალებად ნახშირებს, რომლებიც
საწვავად გამოიყენება.
ნახშირების ტენიანობა საშუალოდ 4,5%-ია. აქროლადების გამოსავალი 30-50%,
საშუალოდ - 43%. გოგირდის შემცველობა აბსოლუტურად მშრალ საწვავში 1,1-5%მდეა.

თბოუნარიანობა

მერყეობს

ნაცრიანობის

მიხედვით,

გაზური

მარკის

ნახშირებისათვის, რომელთა ნაცრიანობა 40%-მდეა, იგი შეადგენს 5100 კკალ/კგ-ზე,
ხოლო სამხრეთ აღმოსავლეთის უბანზე - 4000 კკალ/კგ-ზე.
ტყვარჩელის საბადო, რომელიც მდებარეობს გაგრა-ჯავის ზონის სამხრეთ
კიდეზე, ხასიათდება რთული ტექტონიკური აგებულებით და ნახშირიანობის დიდი
ცვალებადობით. ტექტონიკური აშლილობებისა და ეროზიული პროცესების გამო
საბადო დაყოფილია ექვს იზოლირებულ ფართობად, რომლებიც განლაგებულია მდ.
ღალიძგის ორივე ნაპირზე. ნახშირის დასამუშავებელი შრეების ჯამური სიმძლავრე,
სხვადასხვა ფენის მიხედვით, მერყეობს 0,5-11,5-მდე. საშუალო ნაცრიანობა ნახშირის
დასტების

მიხედვით

მაჩვენებელი

2%-მდეა,

მერყეობს

28-38%

აქროლადების

ფარგლებში.

გამოსავალი

ტენიანობის

საწვავ

მასაზე

საშუალო
32-35%-ია.

გოგირდის შემცველობა საშუალოდ 1,8%-ია. თბოუნარიანობა დამოკიდებულია
ნაცრიანობაზე. როცა ნაცრიანობა 30-40%-ს ფარგლებშია, თბოუნარიანობა შედგენს
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3500-4500

კკალ/კგ.

ნახშირები

ძირითადად

პოხიერია,

კოქსვადი,

ძნელად

ექვემდებარება გამდიდრებას, ხასიათდება გაზიანობის მაღალი ხარისხით.
რთული სამთო-გეოლოგიური პირობები და ფენების ძლიერი ტექტონიკური
აშლილობა

განაპირობებს ამოსაღები უბნების მცირე ზომებსა და საწმენდი და

მოსამზადებელი

სამუშაოების

ფრონტის

შეზღუდვას.

შახტებში

მოპოვებული

რიგითი ნახშირის გამდიდრება ხდება ტყვარჩელის ცენტრალურ გამამდიდრებელ
ფაბრიკაში.
ბზიფის ქვანახშირის საბადო მდებარეობს გაგრა-ჯავის ზონის სამხრეთ
კიდეზე, გუდაუთის რიონში, მდ.ბზიფის მარცხენა ნაპირზე და სადგურ ბზიფიდან
დაშორებულია 11 კმ-ით. ჯიხვის უბანზე ნახშირის შრეების ჯამური სიმძლავრე 4 მ-ს
აღწევს, მთლიანად ნახშირიანი ფენისა

კი

- 5 მ-ს. კოჯერიფშის უბანზე ფენის

სიმძლავრე 2-3 მ-ია, ხოლო ნახშირის შრეებისა - 0,7 მ-ია. საბადოზე ნახშირის ფენები
იძირება სამხრეთ აღმოსავლეთით. ბზიფის ნახშირები წარმოადგენს კლარენული
ტიპის

ჰუმიტებს.

ნახშირების

ტენიანობა

მერყეობს

1,5-7,5%-მდე.

მათი

თბოუნარიანობა 5000 კკალ/კგ-ზე მეტია. ნაცრიანობა აღწევს 60%-ს, მოცულობითი
მასა შეადგენს 1450-1750 კგ. კუბ. მეტრს.
ახალციხის

მურა

ნახშრის

საბადო,

რომელიც

განლაგებულია

აჭარა-

თრიალეთის ზონის სამხრეთ ნაწილში, დაახლოებით 10 კმ-ით დასავლეთით
მდებარეობს ქ. ახალციხიდან. შრეების საერთო სიმძლავრე 500-900 მ-ია. ზედა ფენის
ქვეშ განლაგებულია რთული აგებულების ქვედა ფენა, რომელიც შედგება ნახშრის 13 შრისაგან. ამ ფენის სიმძლავრე მერყეობს 0,5-6 მ-მდე.
საბადოს ფენების ხარისხი თითქმის ერთნაირია და ხასიათდება მსგავსი
ფიზიკური, ქიმიური და ტექნოლოგიური მაჩვენებლებით. კერძოდ, მათი სიმკვრივე
დაახლოებით არის 1,5 ტონა კუბური მეტრი, ნაცრიანობა საშუალოდ - 36%,
აქროლადების გამოსავალი - 48%, გოგირდის შემცველობა - 2,5%, ხოლო ტენიანობა
აღწევს 21%-ს. ახალციხის ნახშირებს აქვს მუქი რუხი ან შავი ფერი, მქრქალი
ბზინვარება. ნახშირები ხასიათდება სიმყიფითა და არამდგრადობით, ხოლო
გაშრობისას

ადვილად

იფშვნება.

ატმოსფერული

ფაქტორების

ზეგავლენით

ახალმოპოვებული ნახშირები მალე გადადის მიწისებრ ნაფხვენში [10, გვ 380-392; 33,
გვ 81-85].
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XX საუკუნის 50-იანი წლების

ბოლოდან საქართველოს ენერგეტიკული

სათბობის სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. ადგილობრივი
ნახშირის წილი სათბობ-ენერგეტიკულ ბალანსში მკვეთრად შემცირდა და ეს
ტენდენცია დღემდეა შენარჩუნებული.
ტყიბულისა და ტყვარჩელის გამამდიდრებელი ფაბრიკები გადაამუშავებდნენ
ძნელად

გასამდიდრებელ

ენერგეტიკული

ნახშირს.

დანადგარისათვის

საკოქსე

კონცენტრატისა

დახარისხებული

და

სათბობის

მცირე

წარმოების

აუცილებლობა კარნახობს გადამუშავების იმგვარი ტექნოლოგიის გამოყენებას,
რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საწვავის მასის მაქსიმალურ ამოკრეფას, რაც იწვევს
წარმოების ნარჩენებში ნახშირის მაღალ შემცველობას.
საქართველოში ნახშირის მრეწველობას 150 წელზე მეტი ხნის ისტორია აქვს.
1948

წელს შეიქმნა ”საქნახშირის“ კომბინატი,

რომელიც

საბჭოთა

კავშირის

ქვანახშირის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო. შემდგომ მან რამდენჯერმე
განიცადა ცვლილება.
საქართველოში ნახშირის საბადოები, ძირითადად სამ რეგიონშია (ტყიბულიშაორი, ტყვარჩელი, ახალციხე). გარდა ამისა, ქვეყნის სხვა რეგიონებში არსებობს
ნახშირის პროგნოზული მარაგები. ქვეყანაში ნახშირის მოპოვება მიმდინარეობდა:
ტყიბულ-შაორში 1847 წლიდან, ტყვარჩელში 1929 და ახალციხეში - 1947 წლიდან.
საქართველოში ნახშირის ორი ტიპის საბადოა ცნობილი: ქვანახშირის და მურა
ნახშირის. ქვანახშირის საბადოები განლაგებულია კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე და
ოკრიბაში, ხოლო მურა ნახშირი დამახასიათებელია სამცხე-ჯავახეთისთვის, სადაც
იგი,

ძირითადად,

ვალე-ახალციხის

საბადოზეა

თავმოყრილი.

სახელმწოფო

ბალანსზე აყვანილია 402 მილიონი ტონა ქვანახშირი და 82 მილიონი ტონა მურა
ნახშირი [10, გვ 393-398].
არსებული
ქვანახშირი

ინფორმაციის

დღეისათვის

ანალიზი

ფაქტობრივად

გვიჩვენებს,
ის

რომ

საქართველოში

ერთადერთი

ადგილობრივი

ენერგიაშემცველი ნედლეულია, რომლის დაძიებული მარაგი მსხვილმასშტაბიანი
წარმოების ორგანიზაციის და საიმედო ენერგეტიკული ბაზის შექმნის საშუალებას
იძლევა.
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ტყიბული-შაორის ქვანახშირის საბადო საქართველოსთვის ძალზე დიდი
მნიშვნელობისაა, ვინაიდან ნარჩენი 338 მილიონი ტონა მარაგის გარდა, იგი შეიცავს
დიდი მოცულობის პროგნოზულ რესურსს. ტყიბული-შაორის საბადო მუშავდებოდა
1947 წლიდან და მაღაროს მწარმოებლობა იყო 3 მლნ. ტ. წელიწადში. ქვანახშირი
ხმარდებოდა შავ და ფერად მეტალურგიას, აგრეთვე, საცემენტე მრეწველობას და
ნაწილობრივ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თბოელექტროსადგურს. ვალეახალციხის საბადო მუშავდებოდა 1947 წლიდან და მისი წლიური მწარმოებლობა
იყო 150 ათასი ტონა. ტყიბულ-შაორის ქვანახშირის საბადო დღეს „საქართველოს
ინდუსტრიული ჯგუფის“ შემადგენლობაშია [10, გვ 399-402].
XX საუკუნის ორმოცდაათიანი წლების დასასრულისათვის ქვეყანაში ნახშირის
წლიურმა მოპოვებამ გადააჭარბა 3 მილიონ ტონას და იმპორტთან ერთად,
მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკაში 4 მლნ ტონაზე მეტი გამოიყენებოდა. მისი
გამოყენების სფეროებია: ელექტროენერგეტიკა, მეტალურგია, საშენ მასალათა
ინდუსტრია, კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო სექტორი, სოფლის მეურნეობა და სხვ.
ნახშირის მოხმარების ბაზრის გაფართოების მიზნით საქართველოდან 1978
წელს დაიწყო ტყიბულ-შაორის საბადოში მოპოვებული ქვანახშირის 60%-ის
დონეცკის ოლქის თესში, ხოლო დანარჩენი მიეწოდებოდა საქართველოს საწარმოებს
და მოსახლეობას.
ნახშირის

მრეწველობის

აღორძინების

მიზნით

უპირველესად

საჭიროა

ნახშირის მომხმარებელთა არეალის დადგენა-გაფართოება, რომელიც საფუძვლად
უნდა დაედოს ნახშირის მოპოვების რეალური სიდიდის განსაზღვრას. ამავე დროს,
მყარ სათბობზე მომუშავე თესების, ეკოლოგიური და ეკონომიკური თვალსაზრისით,
ეფექტურად

გამოყენების

მიზნით

უნდა

განხორციელდეს

ნახშირის

წვის

მრავალმიზნობრივი დანიშნულების არატრადიციული ტექნოლოგიების დამუშავება
და დანერგვა.

განახლებადი ენერგეტიკული რესურსები
ბოლო წლების მანძილზე, წიაღისეული ენერგორესურსების შემცირების
ფონზე აქტუალური გახდა ქარის, მზის, გეოთერმული წყლების, ბიოგაზისა და სხვა
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ეკოლოგიურად

სუფთა

ენერგიის

წყაროების

გამოყენება

ელექტროენერგიის

წარმოებისა და სხვა პრაქტიკული დანიშნულებისათვის.
მზის ენერგია - საქართველოში საკმაოდ პერსპექტიულია მზის ენერგიის
გამოყენება. ქვეყნის უმეტეს რაიონებში მზის ნათების წლიური ხანგრძლივობა
საკმაოდ დიდია და იგი 200-250 დღეს შეადგენს, რაც დღის ხანგრძლივობის
მიხედვით, დაახლოებით 1900-2000 საათია წელიწადში. ზაფხულში მზის ნათების
მრავალწლიური საშუალო პერიოდი თვეში 225-300 საათია, ხოლო ზამთარში - 60-75
სთ. ამასთან, დასავლეთ საქართველო გაცილებით მზიანია, ვიდრე აღმოსავლეთ
საქართველო. აღნიშნული მზის ენერგია შეიძლება გარდაიქმნას ელექტროენერგიად.
მზის თეორიული ენერგიის რაოდენობა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე წელიწადში
აღწევს 1014 კვტ.სთ-ს, რაც 32,5 მლრდ. ტონა პირობითი სათბობის ექვივალენტურია
[33, გვ 80-82; 35, გვ 65-69].
მონაცემები მზის ნათების ხანგრძლივობის შესახებ მიღებულია ქვეყნის 100-ზე
მეტ მეტეოროლოგიურ სადგურზე ჩატარებული 40-100 წლიანი დაკვირვების
შედეგად მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე.
მზის

ნათების

ხანგრძლივობა

საქართველოს

ტერიტორიაზე

წლის

განმავლობაში მერყეობს საშუალოდ 15 სთ-დან და 16 წთ-დან და 9 სთ-სა და 7 წთმდე. მზის ნათების ხანგრძლივობის მაქსიმუმი დაფიქსირებულია როდიონოვკაში 2633 სთ, მინიმუმი კი საირმეში - 1147 სთ. მზის ნათების ხანგრძლივობის
ცვალებადობა წლის განმავლობაში განპირობებულია დღის ხანგრძლივობით და
იზრდება

ზამთრიდან

ზაფხულისაკენ

პერიოდში.

ზამთარში

მზის

ნათების

მინიმალური ხანგრძლივობა საშუალოდ დეკემბერ-თებერვალში შეადგენს თვეში 80120 სთ. [11, გვ 380-391; 33, გვ 81-87]
მზის ნათების მაქსიმალური ხანგრძლივობა დაიკვირვება ზაფხულში. მზის
ნათების თვის საშუალო ხანგრძლივობა ივნის-აგვისტოში არის 225-300 სთ. 90%-იანი
ალბათობით, ამ პერიოდში მზის ნათების ხანგრძლივობა შეადგენს თვეში 200-230
სთ-ს. საქართველოს ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე მზის ნათების ხანგრძლივობის
თვის ჯამური მაჩვენებლები მარტიდან ნოემბრამდე, საშუალოდ აღწევს 200 სთ-ს. (იხ.
დიაგრამა № 1.1)
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დიაგრამა № 1.1

საქართველოში მზის ნათების ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით [11]

მზის ნათების ხანგრძლივობის თვის ჯამური მაჩვენებლების უზრუნველყოფა:
ივნის-აგვისტოში არის 90%-ზე მეტი, მაისიდან სექტემბრამდე - 60%-ზე მეტი, ხოლო
მარტ-აპრილში

თითქმის

40%.

მაჩვენებლების

უზრუნველყოფა

მზის

ნათების

იზრდება

ხანგრძლივობის

დასავლეთიდან

თვის

ჯამური

აღმოსავლეთისაკენ.

მაგალითად, მზის ნათების ხანგრძლივობის თვის ჯამური მაქსიმალური მაჩვენებლის,
რომელიც ტოლია 250 სთ-ის, უზრუნველყოფა შეინიშნება ივლის-აგვისტოში და
შეადგენს: სოხუმში - 68%, თბილისში - 77%, თელავში - 85%. 300 სთ-ზე მეტი მზის
ნათების ხანგრძლივობის

თვის ჯამური მაჩვენებლის უზრინველყოფა არსად არ

აღემატება 35%-ს. აღნიშნული მაჩვენებელი შედარებით მაღალია ქვეყნის აღმოსავლეთ
რაიონებში.
დღე-ღამის

განმავლობაში

მზის

ნათების

8

საათიანი

ხანგრძლივობის

უზრუნველყოფა მაქსიმუმს აღწევს ზაფხულში: თელავში შეადგენს 65-70%, ანასეულში
35%, ჯვრის უღელტეხილზე 23-30%. ზამთარში აჭარის ზღვისპირეთში დღე-ღამის
განმავლობაში მზის ნათების
აღემატება

10%-ს.

8 საათიანი ხანგრძლივობის უზრუნველყოფა არ

კვლევებით

დადგენილია,

რომ

კოლექტორული

ტიპის

ჰელიოდანადგარების მუშაობის საერთო ხანგრძლივობა საქართველოს ტერიტორიაზე
წელიწადში შადგენს 1500-2200 სთ-ს. ამასთან, ჰელიოდანადგარების სამუშაო დროის
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ხანგრძლივობა ზამთარში შეადგენს საერთო ხანგრძლივობის 10-15%-ს, ხოლო
ზაფხულში 30-35%.
მზის რადიაციის მოდინების ცალკეული წყვეტების საშუალო ხანგრძლივობა
ზამთარში არის 35-45 სთ, ზაფხულში - 15,25 სთ, ხოლო გარდამავალ სეზონზე - 20-30 სთ.
საქართველოს

ჰელიოენერგეტიკული

რესურსების

პირველი

რუკა

გამოქვეყნდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებულ
100-ზე

მეტი

მეტეოროლოგიური

მრავალწლიანი

დაკვირვების

საქართველოს

ტერიტორიაზე

აღნიშნული

მახასიათებლების

სადგურის

შედეგად,
მისი

მეშვეობით

მიღებულია

განაწილების

საფუძველზე

განხორციელებული

მზის

საიმედო

შეიქმნა

რადიაციისა

და

მახასიათებლები.

ქვეყნის

პოტენციური

ჰელიოენერგეტიკული რესურსების რუკა და ტერიტორია დანაწილდა რამდენიმე
ზონად. პირველ ზონას განეკუთვნება ის რაიონები, სადაც მზის პირდაპირი და
ჯამური რადიაცია ივლისში შეადგენს, შესაბამისად, 4-4,5 და 5,5-7,5 კვტ.სთ/მ2 დღეღამეში, ანუ 120-140 და 180-230 კვტ.სთ/მ2

თვეში. პირველ ზონას განეკუთვნება

აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს ზოგიერთი რაიონი და დიდი კავკასიონის
ქედის ზღვის დონიდან 3 კმ-ზე ზემოთ მდებარე მაღალმთიანეთი. მეორე ზონა
მოიცავს ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოსა და აფხაზეთის სანაპირო ზოლის
ვაკე რაიონებს. მეორე ზონაში დღე-ღამეში მოდინებული მზის ენერგია ივლისში
ჯამური და პირდაპირი რადიაციის სახით, საშუალოდ შეადგენს, შესაბამისად, 5,5-6,5
კვტ.სთ/მ2 და 3,5-4 კვტ.სთ/მ2, ანუ 180-190 და 110-125 კვტ.სთ/მ2 თვეში.
მესამე

ზონას

განეკუთვნება

დიდი

და

მცირე

კავკასიონის

ქედების

აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე მთისწინეთი და შუა მთიანეთი. ამ ზონაში
ივლისში დღე-ღამეში საშუალოდ მოედინება მზის ენერგია, რომლის ჯამური და
პირდაპირი რადიაცია შეადგენს, შესაბამისად, 5,5-6 კვტ.სთ/მ2 და 3-3,5 კვტ.სთ/მ2, რაც
თვეში ტოლია 165-180 და 100-110 კვტ.სთ/მ2.
მართალია მზის ელექტროსადგურები გამოიყენებენ პრაქტიკულად უფასო და
უშრეტ ენერგიას, არ აბინძურებენ გარემოსა და შესაბამისად მათზე გამომუშავებული
ელექტროენერგიის თვითღირებულება თითქოს ძალზე დაბალი უნდა იყოს, მაგრამ
ამ სადგურებს მნიშვნელოვანი უარყოფითი მხარეებიც აქვს, რაც საკმაოდ ზღუდავს
მათ გამოყენებას და ამცირებს ეკონომიკურ ეფექტიანობას. პირველი არის მათი
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მუშაობის დამოკიდებულება დღე-ღამის დროსა და ამინდზე, რის შედეგადაც ასეთი
სადგურების დადგმული სიმძლავრის გამოყენების ხანგრძლივობა წელიწადში 10001500 საათის ფარგლებში მერყეობს, რაც ძალზე დაბალი მაჩვენებელია. მეორე, რაც
ასევე მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოსა და ანალოგიური გეოგრაფიული
მდებარეობის სახელმწიფოსათვის არის ის, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა
მაქსიმუმს აღწევს ზამთრის პერიოდში. ამ დროს მზის ენერგიის გამოყენებით
ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალი მკვეთრად ეცემა, განსაკუთრებით
დეკემბერ-იანვარში, როდესაც მზიან დღეებშიც კი სადგურმა შეიძლება 4-5 საათზე
მეტი ვერ იმუშავოს. მზის ელექტროსადგურები ხშირ შემთხვევაში ჰექტრებზე არის
ხოლმე გადაჭიმული, ასეთი დიდი ფართობების დაფარვა ბუნებას სერიოზულ
საშიშროებას უქმნის, რაზეც გარემოს დამცველები დიდ შეშფოთებას გამოხატავენ.
უდაბნოში მზის დიდი სიმძლავრის ელექტროსადგურის აგების შემთხვევაში
რისკის ქვეშ დგება მკვეთრად დეფიციტური რესურსის

- წყლის გამოყენების

საკითხიც. ამიტომაც, ამ შეზღუდვების გათვალისწინებით უნდა შეირჩეს მზის
ელექტროსადგურის განთავსების ადგილი. გარდა აღნიშნულისა, ვინაიდან მზის
ენერგია,

ისევე

როგორც

ქარის

ენერგია,

ენერგიის

არასტაბილურ

წყაროს

განეკუთვნება, ამ რესურსებზე მომუშავე დიდი სიმძლავრის ელექტროსადგურების
ენერგეტიკულ სისტემაში ჩართვა სერიოზულ პრობლემებს ქმნის. ასეთ შემთხვევაში,
ენერგეტიკული სისტემა იძულებულია იქონიოს შესაბამისი სიმძლავრის სარეზერვო
წყაროები,

რაც

ხშირ

შემთხვევაში

არაკონკურენტუნარიანს

ხდის

მზის

ელექტროსადგურს.
პერსპექტივაში მზის ელემენტების გაიაფებისა და შესაბამისად, მზის დიდი
სიმძლავრის

ელექტროსადგურებზე

ელექტროენერგიის

წარმოების

თვითღირებულების შემცირების კვალობაზე არ არის გამორიცხული სამხრეთის
ქვეყნებში

მათი

მშენებლობის მასშტაბის გაზრდა.

ქვემოთ

კი განვიხილოთ

საქართველოს მნიშვნელოვანი რეგიონების მზის ენერგეტიკული რესურსები.
აჭარისა და გურიის ტერიტორიაზე, სადაც მზიანი დღეების რაოდენობა
წელიწადში 265-ს აღწევს, დაახლოებით 6-8 ათ. მ2 მზის კოლექტორია დადგმული.
წლიურად მზის რადიაციის მაჩვენებელი გურიაში - 1426 კვტ.სთ/მ2, ხოლო აჭარაში 1308 კვტ.სთ/მ2 -ს შეადგენს. ზაფხული გამოირჩევა ჰაერის მაღალი ტემპერატურით,
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ამიტომ საცხოვრებელი და სამრეწველო ობიექტების კონდიცირების პრობლემა საკმაოდ
მწვავედ დგას. აჭარის მაღალმთიან სოფლებში ავტონომიური მზის კოლექტორის
გამოყენება შეიძლება ცხელი წყლის მისაღებად ფერმებსა და მეფრინველეობის
ფაბრიკებში, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საშრობად, სათავსოს ვენტილაციისას
და ა.შ. [11, 617-618].
იმერეთის რეგიონში 10 ბალიანი სკალის მიხედვით, საშუალოდ წლიური
ღრუბლიანობა შეადგენს 6-7 ბალს. მზიანი დღეების რაოდენობა საბუეთზე წლის
განმავლობაში შეადგენს სულ 32-ს, მთისწინა რაიონებში 38-15-ს და დაბლობში 50-60
დღეს. მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზი
ცხადყოფს, რომ იმერეთის რეგიონის მზის ნათების ხანგრძლივობის მნიშვნელობანი
რამდენადმე ნაკლებია აღმოსავლეთ საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებლებზე.
მაგალითად, საქარაში მზის ნათების საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 1973 საათს,
წყალტუბოში - 1945 საათს. მზის ნათების მაქსიმუმი წლიური ხანგრძლივობა
შესაბამისად შეადგენს 2286 და 2194 საათს, ხოლო მინიმალური - 1661 და 1611 საათს
[11, 618-623].
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში, 10 ბალიანი სკალის მიხედვით, საშუალო წლიური
ღრუბლიანობა 6-7 ბალს შეადგენს. წლის უმეტესი დროის განმავლობაში ღრუბლიანი
ამინდის განმეორებადობა დიდია - 60-65%. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის მზის ნათების
ხანგრძლივობის მნიშვნელობები რამდენადმე ნაკლებია აღმოსავლეთ საქართველოს
ანალოგიურ მაჩვენებლებზე. მაგალითად, ცაგერში მზის ნათების საშუალო წლიური
ხანგრძლივობა შეადგენს 1940 საათს, მაქსიმალური წლიური ხანგრძლივობა - 2190
საათს, მინიმალური - 1659 საათს [11, 623-624].
მრავალწლიანი

მეტეოროლოგიური

დაკვირვების

ანალიზის

შედეგად

დადგინდა, რომ პირდაპირი რადიაციის მაქსიმალური ჯამური მნიშვნელობა 4-5ჯერ აღემატება მის მინიმალურ მნიშვნელობას, მაშინ როცა, მზის ნათების
ხანგრძლივობის შესაბამისი მნიშვნელობები ერთმანეთისგან განსხვავდება მხოლოდ
2-2,5-ჯერ.
შიდა ქართლის რეგიონი მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ და
ჩლდილო-დასავლეთ ნაწილს. რეგიონის უდიდეს ნაწილზე მზის ნათების საშუალო
წლიური ხანგრძლივობაა 1800-2200 სთ. ზღვის დონიდან 2000-2500 მეტრზე, დაბლობ
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რაიონებთან შედარებით, წელიწადის თბილ პერიოდში მზის ნათების ხანგრძლივობა
კლებულობს 1800 საათამდე. რეგიონის ტერიტორიაზე მზის ნათების საშუალო დღიური
ხანგრძლივობა დეკემბერ-იანვარში არ აღემატება 3-5 საათს, ხოლო ივნის-ივლისში
იზრდება 8-10 საათამდე. შესაბამისად, წელიწადის დროების ამ მონაკვეთში 1მ2
ჰორიზონტალურ ზედაპირზე დღე-ღამეში მოედინება 1,5-2,2 და 5,5-6,5 კვტ.სთ მზის
ენერგია. მთლიანად წელიწადის განმავლობაში შიდა ქართლის ტერიტორიის 1მ2
ჰორიზონტალურ ზედაპირზე რადიაციის სახით მოედინება 1350-1450 კვტ.სთ მზის
ენერგია.
შიდა ქართლის ვაკე და მთისწინა ტერიტორიაზე ჰელიოტექნიკისადმი
წაყენებული მოთხოვნების შესრულების პირობებში, წელიწადის დიდ ნაწილის
განმავლობაში,

თანამედროვე

მზის

თბური

კოლექტორების

გამოყენებით

შესაძლებელია გამომუშავდეს დაბალპოტენციური თბური ენერგია ცხელი წყლის
სახით,

ადგილობრივი სოფლის

მეურნეობის საწარმოებისა

და კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო სექტორის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად [11, 630-634].
ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე მზის ნათების ხანგრძლივობის მრავალწლიანმა
გაზომვის ანალიზმა აჩვენა, რომ ტერიტორიაზე აბსოლუტურად უღრუბლო დღეების
რაოდენობა წლიწადში 50-60-ია. მიუხედავად ამისა, წელიწადში საშუალოდ აღინიშნება
2200-2400 მზიანი საათი. ამ დროს ჰორიზონტალური ზედაპირის ყოველ კვადრატულ
მეტრზე წელიწადში მოდის 1400-1450 კვტ.სთ ენერგია მზის პირდაპირი და გაბნეული
რადიაციის

სახით.

მთლიანად

წლიწადში

ქვემო

ქართლის

ვაკე

რაიონების

ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალი უფრო მაღალია, ვიდრე მთიანი რაიონებისა. მზის
დანადგარების მუშაობის ეფექტიანობის დაქვეითებას მთიან რაიონებში ხელს უწყობს
მზის რადიაციის და მზის ნათების ხანგრძლივობის მომატებული დღეღამური
ცვლილებები [11, 634-638].
კახეთის რეგიონი, რომლის ფართობიც 10 ათასი კვადრატული კილომეტრია,
ჰელიოენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით, განეკუთვნება მზის ენერგიის მაღალი
პოტენციალის მქონე ზონას. აღნიშნული პოტენციალი უკვე უახლოეს ათწლეულში
შესაძლოა მნიშვნელოვნად იქნეს ათვისებული. ადგილმდებარეობის თეორიული
ჰელიოენერგეტიკული

პოტენციალი

დამოკიდებულია

არაერთ

ფაქტორზე.

მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზიდან ჩანს, რომ
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კახეთის რეგიონში მზის ნათების საშუალო ხანგრძლივობა წელიწადში შადგენა 2200
საათს. ზოგიერთ წლებში ამ სიდიდემ შეიძლება მიაღწიოს 2500 საათს ან შემცირდეს
1800 საათმდე [11, 643-646].
ქარის ენერგია - საქართველოს გააჩნია ქარის ენერგიის მნიშვნელოვანი
პოტენციალი,

რომლის

მეშვეობით

ელექტროენერგიის

საშუალო

წლიური

გამომუშავება საორიენტაციოდ 4 მლრდ. კვტ.სთ-ით, ხოლო დადგმული სიმძლავრე
1500 მგვტ-ით არის შეფასებული. ქარის ენერგეტიკული ბუნებრივი პოტენციალის
მიხედვით საქართველოს ტერიტორია დარაიონებულია მაღალ, საშუალო და დაბალ
სიჩქარიან ზონებად, სადაც ქარის სიჩქარე წელიწადში 2,5 მ/წმ-დან 9,0 მ/წმ-მდე
მერყეობს, სამუშაო დროის ხანგრძლივობა წელიწადში 4000-5000 სთ შეადგენს.
შერჩეულია ქარის ელექტროსადგურების განთავსების საუკეთესო ადგილები,
რომლებიც საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიას მოიცავს [11, გვ 655-661; 31,
გვ 19-20].
ამჟამად

მიმდინარეობს

ელექტროსადგურების

სამუშაოები

ტექნიკურ-ეკონომიკური

პერსპექტიული

დასაბუთებისათვის,

ქარის
რომლებიც

შესაძლებელია განლაგდნენ: - იაღლუჯას ქედზე (45 მგვტ, 110 მლნ.კვტ.სთ), მთა
საბუეთზე – (100 მგვტ, 370 მლნ.კვტ.სთ) -სამგორის ზეგანზე (45 მგვტ, 130 მლნ.კვტ.სთ),
- გორი-სკრას მონაკვეთზე (90 მგვტ, 250 მლნ.კვტ.სთ), ქუთაისის მიმდებარე
ტერიტორიაზე (90 მგვტ, 225 მლნ.კვტ.სთ), - მდინარე ფარავნისა და ჭოროხის
ხეობებში, შესაბამისად 120 და 30 მგვტ დადგმული სიმძლავრითა და 336 და 90
მლნ.კვტ.სთ ელექტროენერგიის გამომუშავებით და სხვა მოიცავს [11, გვ 663-669; 31, გვ
21-24].
ენერგეტიკის სამინისტრომ „საქართველოს ენერგეტიკული განვითარების
ფონდთან“ ერთად ახალი 20 მგვტ. ქარის სადგურების მშენებლობა დაიწყო, რაც
ენერგოსისტემას დამატებით 300 მგვტ. განვითარების პერსპექტივას მისცემს. გორის
მიმდებარედ უკვე დაიდგა ქარის სიმძლავრის გამზომველი აპარატურა. ქარის
ელექტროსადგური

„ქართლი“

სახელმწიფო სახსრებით

პირველი

საპილოტე

პროექტია,

რომელიც

საქართველოს ენერგეტიკის განითარების ფონდის მიერ

იქნა დაფინანსებული და საინვესტიციოს ღირებულებამ 31,23 მლნ აშშ დოლარი
შეადგინა [64].
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ქარის ენერგეტიკის განვითარებისათვის საქართველოში ყველა წინაპირობა
არსებობს. ამ კუთხით, ქვეყნის ტერიტორია გასულ საუკუნეში საკმაოდ კარგად არის
შესწავლილი.

ქარის

ენერგიის

გამოყენების

პერსპექტივების

შეფასებისას

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია: ქარის აქტიური სიჩქარეები, წლის განმავლობაში მისი
ხანგრძლივობა და სხვა.
საქართველოს ტერიტორიაზე ქარის საშაულო წლიური სიჩქარე მერყეობს 0,5-9
მ/წმ-ის ფარგლებში. ქვეყნის არაერთ რაიონში, წლის უმეტეს პერიოდში უბერას
ძლიერი ქარი, რომლის სიჩქარე აღემატება 15 მ/წმ-ს. ეს რაიონებია: მდინარე რიონის
ხეობა კოლხეთის დაბლობის ფარგლებში, მდინარე მტკვრის ხეობა ქართლის ვაკის
ფარგლებში, თბილისში სამგორის რაიონი.
ქარის მუშა სიჩქარეების წლიური ხანგრძლივობის მიხედვით გამოიყოფა
მდინარე რიონის ხეობა და აჭარის შავი ზღის სანაპირო ზოლი, სადაც მუშა
სიჩქარეების ჯამური ხანგრძლივობა წელიწადში აღემატება 2200 საათს. ამასთან,
აქტიური სიჩქარეების ყველაზე დიდი ხანგრძლივობა აღინიშნება სანაპირო ზოლის
ბათუმ-ურეკის მონაკვეთსა და ქუთაისის რაიონში, სადაც აღწევს 5000-6200 საათს
წელიწადში [11, გვ 690-693].
ქარის

მაღალი

ენერგეტიკული

პოტენციალით

გამოირჩევა

ჯავახეთის

მთიანეთი. ფარავნის ტბის რაიონში მუშა სიჩქარეების ხანგრძლივობა აღწევს 60006500 საათს, ცხრაწყაროში კი აღემატება 6700 საათს. ქარის ენერგიის უფრო დიდი
მარაგით გამოირჩევა უღელტეხილები და ცალკეული ქედების თხემები, სადაც
უპირატესად

უბერავს

დასავლეთის

მიმართულების

ქარი,

რომლის

ჯამური

ხანგრძლივობა აღემატება 7000 საათს.
შეფასებულია საქართველოს ქარის ენერგეტიკული რესურსების ტექნიკური
პოტენციალი. მაგალითად, ქვეყნის ტერიტორიის 5%-ზე, რომელიც შეადგენს
დაახლოებით 3500 კვადრატულ კილომეტრს, მიწის ზედაპირიდან 10 მეტრის
სიმაღლეზე ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე აღემატება 5-6 მ/წმ-ს. ატმოსფეროში კი,
მიწის ზედაპირიდან 100-150 მეტრის სიმაღლეზე, სადაც უნდა განლაგდეს ქარის
მძლავრი აგრეგატების ჰაერის ნაკადის

მიმღები მოწყობილობები, მისი სიჩქარე

აღწევს 8-9 მ/წმ-ს. ამ ზონაში ქარის ნაკადის სიმძლავრე შეადგენს 450-500 ვტ/მ2.
ჰორიზონტალური ღერძის მქონე ქარის ენერგეტიკული დანადგარი, რომლის
33

ფრთების მიერ აღწერილი დიამეტრი შეადგენს 50-60 მეტრს, 70-80 მეტრის სიმაღლის
კოშკურაზე დამონტაჟებისა და ზემოთ მოცემული ქარის სიჩქარეების შემთხვევაში,
იძლევა 3-3,5 მეგავატ სიმძლავრეს [11, გვ 693].
ქარის თანამედროვე ენერგეტიკული დანადგარები, რომლებსაც ამზადებენ
დანიაში,

იაპონიაში,

აშშ-ში,

დიდ

ბრიტანეთსა

და

გერმანიაში,

მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობებია. თანამედროვე, ზემტკიცე მასალებისაგან
დამზადებული

და

მართვის

კომპიუტერული

სისტემებით

აღჭურვილი

დანადგარებია, რომელთა ექსპლუატაციის ვადა 20-25 წელია.
თბილისში ქარის ელექტროსადგურის აშენების შემთხვევაში, მის მიერ
გამომუშავებული ელექტროენერგიის ძირითადი ნაწილი იქნება ზამთრის თვეებში
ანუ მაშინ, როცა

საქართველოს ჰიდროენერგოსადგურები

განიცდიან

წყლის

ნაკლებობას - ზამთარში ჩვენი ქვეყანა ყიდულობს ელექტროენერგიას.
დღეისთვის,

საქართველოში

ქარის

ელექტროსადგურების

მშენებლობის

პირველ ობიექტებად განიხილება მთა საბუეთის, მდინარე ჭოროხის რიყე, დაბა
ბაკურიანთან ცხრაწყარო და ფოთის ნავსადგურის ტერიტორია.
ქარის ენერგია ეკოლოგიურად სუფთა, განახლებადი ენერგორესურსია. მისი
გამოყენება არ არის დაკავშირებული ტერიტორიების დატბორვასთან, არ აქვს მყარი,
თხევადი, აირადი და რადიაქტიული ნარჩენები. მიუხედავად ამისა, არსებობს
არაერთი

ნეგატიური

ასპექტი,

რომელთა

გადაწყვეტა

აუცილებელია

ქარის

ენერგეტიკული დანადგარის დაპროექტებისას.
ზოგადად

ქარის

არარეგულირებად,
გამოყენებით
რომელიც

ენერგია,

არასტაბილურ

ელექტროენერგიის

ძალზე

არამდგრადია.

ისევე

როგორც,

წყაროებს
წარმოება

მზის

განეკუთვნება.

დამოკიდებულია

შესაბამისად,

ქარის

ენერგია,

ენერგიის

ქარის

ენერგიის

ქარის

სიჩქარეზე,

ელექტროსადგურიდან

ელექტროენერგიის გაცემა ენერგეტიკულ სისტემაში დიდი უთანაბრობით ხასიათდება
როგორც დღეღამურ, ისე კვირების, თვეების წლიურ და მრავალწლიურ ჭრილში.
გეოთერმული ენერგია - საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური
შესწავლის თანახმად გეოთერმული წყლების პროგნოზული მარაგები 200÷250 მლნ.
მ3-ს

აღწევს

წელიწადში.

ცნობილია

250-მდე

ბუნებრივი

და

ხელოვნური

ჭაბურღილები, რომლებშიც გეოთერმული წყლის ტემპერატურა 30-დან 110°C-ის
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ფარგლებში მერყეობს, ხოლო მთლიანი დებიტი 160 ათას კუბურ მეტრს შეადგენს
დღე-ღამეში. არის ისეთი ჭაბურღილები, რომელთა წყლის ტემპერატურა 85°C-ს
აღწევს [11, გვ 697-709]. გეოთერმული საბადოების 80%-ზე მეტი განლაგებულია
დასავლეთ საქართველოში, ზუგდიდი-ცაიშის გეოთერმულ ველზე. საქართველოს
გეოთერმული წყლების შედარებით დაბალი ტემპერატურა არ იძლევა საშუალებას,
მათი ელექტროენერგიის წარმოების მიზნით, გამოყენებისათვის.
მიუხედავად ამისა, ენერგეტიკული თვალსაზრისით ამ რესურსის გამოყენებას
ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების ცხელი წყლით მომარაგებისათვის
უდიდესი

მნიშვნელობა

აქვს,

როგორც

ძვირადღირებული

იმპორტირებული

ენერგიაშემცველების დაზოგვის, ასევე სათბური გაზებს ემისიის შემცირების
თვალსაზრისით.
საქართველოს ტერიტორიაზე დღეისათვის აღრიცხულია 60-110°C თერმული
წყლის 300-მდე გამოსავალი, ჯამური დებიტით 230-270 მლნ კუბური მეტრი
წელიწადში, რაც პოტენციურად შეესაბამება 1,8-2,3 მლრდ. ტპს-ს. მნიშვნელოვანია
მისი ჩართვა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში [14, გვ 81-84].
დღეისათვის

გეოთერმული

რესურსების

წილი

საქართველოს

სათბობ-

ენერგეტიკულ კომპლექსში შეადგენს მხოლოდ 1,5%, მაგრამ გეოთერმული წყლების
კომპლექსურად გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელია ეს მაჩვენებელი 2018
წლისათვის გაიზარდოს 3,6%-მდე, ხოლო პერსპექტიული - 2020 წლისათვის - 5,6%მდე. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ თერმული წყალი 100%-ით გამოიყენება
დღეისათვის მხოლოდ თბილისის საბადოზე. მიუხედავად იმ ძნელი პირობებისა,
რომელშიც იმყოფება „საქბურღგეოთერმია“, ქალაქ თბილისის ვაკის და საბურთალოს
რაიონების დაახლოებით 10 ათას მოსახლეს დღე-ღამეში მეწოდება 3000 კუბური მეტრი
თერმული წყალი, 56-70 °C ტემპერატურით, რის შედეგადაც წელიწადში თბილისში
იზოგება 100,000 გკალ ან 14200 ტონა ხის ნახშირი და აგრეთვე 1,5 მლნ კუბური მეტრი
სასმელი წყალი.
გეოთერმული ჭაბურღილები ტემპერატურული მახასიათებლების მიხედვით
არის: მაღალტემპერატურული (70-100°C), საშუალო (40-65°C) და დაბალი (40°C).
დებიტის მიხედვით, მაღალმწარმოებლური, საშუალო და მცირე. გეოთერმული
წყლის გამოყენება შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: 1. გეოთერმული წყლის უშუალო
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გამოყენება თბოსიცივის მომარაგების სისტემაში; 2. გეოთერმული წყალი, რომელიც
შეიძლება გამოვიყენოთ დამატებითი გაცხელების შემდეგ; 3. გეოთერმული წყალი,
ძლიერაგრესიული და მინერალიზებული რომელიც უშუალოდ არ გამოიყენება.
ვინაიდან

ჩვენს

ქვეყანაში

არსებული

და

არააგრესიული,

დაბალმინერალიზებულია

გეოთერმული
ხოლო

წყლების

82%

ტემპერატურული

პოტენციალი ცვალბადობს 60-95°C -ის ფარგლებში, მიზანშეწონილია ამ ტიპის
წყლების სრული გამოყენება და მეურნეობის იმ დარგების შერჩევა, სადაც ეს
სისტემები კონკურენტუნარიანი იქნება ტრადიციულ სისტმებთან შედარებით.
დღეისათვის

არსებული

გეოთერმული

ჭაბურღილები,

სათანადო

აღჭურვილობის უქონლობის გამო პირდაპირ გამოიყენება ძირითადად კომუნალური
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად (60%). სოფლის მეურნეობაში იყენებენ
რესურსების 25%-ს და მრეწველობაში - 15%-ს. ამასთან, თბური ენერგიის მხოლოდ
ნაწილი გამოიყენება და 30-40% ნამუშევარი წყალი უმისამართოდ იღვრება.
საქართველოში გეოთერმული ენერგიის ეროვნულ მეურნეობაში ეფექტური
გამოყენების შესწავლის მიზნით, 2000 წელს ჩამოვიდნენ საზღვარგარეთის ქვეყნების:
ამერიკის, ისლანდიის, გერმანიის, ასევე ევრობანკის ექსპერტები, რომლებმაც
დაწვრილებით

შეისწავლეს

სამმართველოს

წინადადებები,

პროექტები

და

გაანგარიშებები.
გეოთერმული
საკვლევი

რეგიონის

წყლების

ინტენსიური

გეოთერმული

ათვისებისათვის

პირობების

დადგენა.

აუცილებელია
მიწის

ქერქში

ტემპერატურის განაწილების კანონზომიერების ცოდნა საჭიროა მოსალოდნელი
ცვლილებების

პროგნოზისათვის,

მათი

რაციონალური

ექსპლოატაციისა

და

ხელოვნური გეოთერმული ცხელი წყალმომარაგების სისტემების შექმნისთვის.
უახლოეს მომავალში საქართველოში განახლებადი ენერგიის წყაროების
გამოყენებით

შესაძლებელი

იქნება

დამატებით

20

მილრდ.კვტ.სთ-მდე

ელექტროენერგიის გამომუშავება, რაც ყოველწლიურად - 7 მლნ. ტონა პირობითი
სათბობის ეკონომიის ეკვივალენტურია. რეგიონალური მასშტაბით აღნიშნული
საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ სათბობის მოხმარება და შესაბამისად გარემოში
გამოყოფილი სათბური გაზების რაოდენობა: ნახშირორჟანგის – 9 მლნ. ტონით,
ნახშირჟანგის – 5000 ტონით, აზოტისორჟანგის – 44 000 ტონით.
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დღეისათვის საქართველოში არსებული განახლებადი ენერგიის წყაროების
პოტენციალი ნაკლებად არის გამოყენებული. მეტი ინვესტიციების მოზიდვით
შესაძლებელია განახლებადი ენერგიის წყაროებით წარმოებული ელექტროენერგიის
გამოყენება რეგიონალური მასშტაბით სათბური გაზების ემისიის შემცირებისათვის,
და რაც მნიშვნელოვან ფონს შეუქმნის საქართველოს კიოტოს ოქმით განსაზღვრული
გარემოსდაცვითი პროექტების დანერგვაში [59].
ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების ეფექტური გამოყენება,
ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების
პრაქტიკული

რეალიზება

მამოძრავებელი
ძირითადი

ძალა

და

ნებისმიერი

ქვეყნის

ენერგოუსაფრთხოების

ეკონომიკური

განვითარების

უზრუნველყოფის

ერთ-ერთი

წინაპირობაა. სწორედ შიდა ენერგორესურსების, აგრეთვე ენერგიის

ეფექტურად

გამოყენების

დონე

და

ენერგოეფექტურობის

ზრდის

დინამიკის

განზოგადებული მაჩვენებლები განაპირობებს ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის
კონკურენტუნარიანობას და ამ ქვეყნის ადგილსა და როლს მსოფლიო თანამეგობრობაში.
განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

ენერგოეფექტურობის

გაუმჯობესება

საქართველოსთვის, სადაც, ერთი მხრივ, ეკონომიკის უზრუნველსაყოფად და
განსავითარებლად ხორციელდება დიდძალი ენერგეტიკული რესურსების იმპორტი,
მეორე მხრივ კი ადგილობრივი სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების საბოლოო
გამოყენების კოეფიციენტი 45%-საც არ აღემატება ანუ არსებული ენერგორესურსების
ნახევარსაც კი ვერ ვიყენებთ.
საქართველოს ეკონომიკისათვის ელექტროენერგიით საიმედო და უსაფრთხო
მომარაგების

პრობლემა

განსაკუთრებით

პრიორიტეტულია.

საიმედო

ელექტროენერგეტიკული ბაზის გარეშე კი სავსებით შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგრამა შეუსრულებელი დარჩეს.
უნდა განხორციელდეს ღონისძიებები დეფიციტის აღმოსაფხვრელად როგორც
ელექტროენერგიის წლიურ ჭრილში, ისე ელექტროენერგეტიკულ სიმძლავრეთა
ერთგვარი მარაგის უზრუნველსაყოფად.
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1.2 სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების შესწავლის
თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ
საფუძველს წარმოადგენს: ადგილობრივი და საზღვარგარეთის ქვეყნების მეცნიერეკონომისტთა გამოყენებითი ხასიათის გამოკვლევები, სამეცნიერო შრომები, ასევე
თეორიები ეკონომიკურ, სტატისიტიკურ, სოციალურ მეცნიერებაში.
კვლევის

მეთოდოლოგიური

შედარების, შეპირისპირების,
ნაშრომის

შესრულების

საფუძველია

დაჯგუფების,

პროცესში

ეკონომიკური

მათემატიკური

ფართოდ

იქნა

და

ანალიზის,

სხვა

გამოყენებული

ხერხები.
კვლევის

თანამედროვე, ექსპერტული მეთოდები.
მეთოდოლოგიურ საფუძვლებში, ჩვენი აზრით, უნდა იქნას წარმოჩენილი
სტატისტიკის

მიმართულების

ეროვნული ანგარიშთა

მნიშვნელოვან

ინფორმაციულ

ბაზას

მდგომარეობის

შესაფასებლად,

ორგანიზაციების

კვლევები

და

სისტემა,

წარმოადგენს ქვეყნის

აგრეთვე

სხვადასხვა

სტატისტიკური

რომელიც

ეკონომიკური
საერთაშორისო

მონაცემები, მიდგომები და

მეთოდოლოგია.
მან თავი უნდა მოუყაროს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის შესახებ
სამეცნიერო კვლევების, თეორიების, ეკონომიკური ციკლების და მათი გაზომვის,
ანალიზის და
საფუძველია

განზოგადების საშუალებებს.
ეკონომიკის

ძირითადი

ნაშრომის

მეთოდები

მეთოდოლოგიური

დაკვირვება,

თეორია,

მათემატიკური ანალიზი და ა.შ.
ქართველი

მეცნიერ-ავტორების

ნაშრომების

და სახელმძღვანელოების

თეორიული კვლევის საფუძველზე მოხდა საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის
შინაარსობრივი საკითხების შესწავლა. აგრეთვე, გამოყენებულია საქართველოში
არსებული

სტატისტიკის (საქსტატი), საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს,

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის
მომხდარიყო დასმული ამოცანების გადაჭრა.
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შესაბამისი მასალები,

რათა

საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალის კვლევის ინტერესის
გაძლიერებას საფუძვლად უდევს ქვეყანაში და მის გარეთ მიმდინარე ეკონომიკური
პროცესები და გლობალური მოვლენები.
თუ

მოკლედ

შევაფასებთ

საქართველოს

მიერ

სახელმწიფოებრივი

დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე განვლილ პერიოდს (1990-2015წწ.)
დავინახავთ, რომ ამ ხნის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქვეყნის
პოლიტიკურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი სახე. უარი ვთქვით XX საუკუნის
დასაწყისში სამხედრო ძალით თავსმოხვეულ სისტემაზე, რომლის საფუძველს
წარმოადგენდა

წარმოების

საკუთრება

საზოგადოებრივი

და

საშუალებებზე

საზოგადოებრივი,

ცხოვრების

ყველა

სახელმწიფო

სფეროს

ცენტრალური,

ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური მართვა.
ამასთან ერთად ხაზი უნდა გაესვას იმ საშინაო და საგარეო საფრთხეებს,
რომლებიც ობიექტური თუ სუბიექტური ფაქტორების გავლენით შეიქმნა განვლილ
პერიოდში და რომლებიც რეალურ საშიშროებას უქმნიან ქვეყანის ეკონომიკურ და
ენერგეტიკულ

დამოუკიდებლობას.

ეკონომიკური

უსაფრთხოების

პრობლემებისადმი კვლევის გააქტიურების ერთ-ერთ მიზეზად უნდა დავასახელოთ
გაძლიერებული

გლობალიზაციის

ობიექტური

პროცესები

და

საქართველოს

ეკონომიკის თანდათანობითი ჩართვა მათში.
ნაშრომის კვლევისას მნიშვნელოვანია საქართველოში მოღვაწე ენერგეტიკის
სფეროს ექსპერტთა შრომების ღრმა მიმოხილვა და მათი გამოცდილების გაზიარება.
ლიტერატურაში მითითებული მასალის ღრმა კვლევის და ანალიზის შედეგს
წარმოადგენს მოცემული სადისერტაციო ნაშრომი.
სადისერტაციო

ნაშრომის

კვლევის

პროცესში

გამოყენებულ

იქნა

მათემატიკური მოდელები. მათემატიკური მეთოდები და მოდულები იძლევა
ამოცანათა

მრავალვარიანტული

გადაწყვეტის

საშუალებას,

საიდანაც

რაღაც

კრიტერიუმის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება საუკეთესო ვარიანტის ამორჩევა.
ასეთი მოდელების დამუშავების საშუალებას იძლევა გამოყენებითი მათემატიკის
ისეთი ელემენტები, როგორიცაა: მათემატიკური პროგრამირება, თამაშების თეორია,
სტატისტიკურ

გადაწყვეტილებათა

თეორია,

ანალიზი და სხვა.
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გრაფების

თეორია,

ქსელობრივი

მათემატიკური

მოდელები

შეიძლება

განსხვავდებოდნენ

მათემატიკური

აპარატის, სირთულის, მიზნის ფუნქციისა და სხვათა მიხედვით. საერთოდ, ყველა
მათემატიკური მეთოდი, რომელთა დახმარებითაც წყდება მართვის ამოცანები,
შედგება ორი ძირითადი ნაწილისაგან – ეს არის მიზნის ფუნქცია ანუ ოპტიმალობის
კრიტერიუმი და შეზღუდვები, რომლითაც განისაზღვრება გადასაწყვეტ საკითხზე
მოქმედი ფაქტორების ცვლილებათა შუალედი და მიღებული შედეგის ხასიათი
მიზნის ფუნქციიდან გამომდინარე. ყველა აღნიშნული მათემატიკური მოდელის
ეფექტური გამოყენების მთავარი წინაპირობაა მათი სრული, ოპერატიული და
ობიექტური (რეალური) ინფორმაციით უზრუნველყოფა.
მათემატიკური მოდელების დამუშავება და მათი პრაქტიკული გამოყენება
ეტაპობრივი პროცესია და მოიცავს შემდეგ ძირითად სტადიებს [2, გვ 188; 39, გვ 2426; 13, გვ 214]:
1. ამოცანის შინაარსობრივი დასმა, მისი არსისა და არსების გარკვევა;
2. ამოცანის ფორმალური (მათემატიკური) დასმა;
3. მიზნის ფუნქციის (ოპტიმალური კრიტერიუმის) განსაზღვრა;
4. მოდელის ამოხსნის ალგორითმის შედგენა;
5. მოდელის ექსპერიმენტალური გამოცდა და მიღებული შედეგების ანალიზი;
6. მოდელის კორექტირება და მისი ადგილის განსაზღვრა მართვის სისტემაში;
7. დანერგვა.
ელექტროენერგიის მოთხოვნის მათემატიკური მოდელირებისა და ანალიზის
დროს საჭიროა გამოვლინდეს ამორჩეული ფაქტორების მოქმედების ხარისხი. ამ
მიზნით

მრავალ

მეთოდთა

შორის

ყველაზე

მნიშვნელოვანია

მოთხოვნის

ელასტიურობის კოეფიციენტის განსაზღვრა, რომელიც გვიჩვენებს თუ რამდენი
პროცენტით

იცვლება

მოთხოვნილება

ელექტროენერგიაზე

მასზე

მოქმედი

ფაქტორის ერთი პროცენტით ცვლილებისას.
ნაშრომში გაანალიზებულია ქვეყნის ელექტრობალანსი, რომელიც გამოხატავს
ეკონომიკის განვითარების დონესა და მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას.
ამდენად

ელექტრობალანსის

შედგენის

სწორი

პრინციპების

მეთოდოლოგიის არსებობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.
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და

დახვეწილი

კვლევის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია კომპლექსურ მიდგომაზე, რომელიც
ვლინდება ელექტრობალანსების სხვადასხვა პროექტების განხილვაში ერთიანი
პროგრამის

ელემენტების

ფაქტორის

გათვალისწინებით,

პროექტების

გამოყოფაში.

სახით,

პროექტების

მის

ეფექტიან

საფუძველზე

ელექტროენერგეტიკული

შეფასებაში

პრიორიტეტული
ბალანსის

რისკის
ჯგუფის

შემუშავებაში

გამოყენებულია ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს რეკომენდაციები და სრულ
შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან.
ენერგეტიკის სტატისტიკის საერთაშორისო სააგენტოს საბალანსო მოდელის
მიხედვით, ენერგიის აღრიცხვას და სათანადო მონაცემების ბალანსში შეტანას და
ანალიზს ექვემდებარება:


ელექტროენერგიის

წარმოება

(გამომუშავება)

ყველა

სახის

ელექტროსადგურიდან, მათ შორის განახლებადი;


ელექტროენერგიის იმპორტი;



ელექტროენერგიის ექსპორტი;



ელექტროენერგიის მოხმარება მთლიანად ქვეყნის მაშტაბით და ეკონომიკის
ცალკეული დარგების მიხედვით;



ელექტროსადგურების მიერ საკუთარი მოხმარება სადგურების სახეების
მიხევით;



ელექტროენერგიის დანაკარგები (ტრანსპორტირების ხარჯი გადამცემ და
გამანაწილებელ ქსელში);



ქვეყნის მიერ წარმოებული მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა და
სტრუქტურა;



ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მაჩვენებლების განსაზღვრა;



ელექტროენერგიის წარმოების და მოხმარების რაოდენობა მოსახლეობის 1
სულზე;



მთლიანი შიდა პროდუქტის ენერგოტევადობა;



ეკონომიკის

ცალკეული

დარგების

პროდუქციის

(მომსახურების)

ელექტროტევადობა.
სადისერტაციო ნაშრომის II თავში განხილულია ქვეყნის ენერგეტიკული
ბალანსი და გაანალიზებულია მისი განვითარების ტენდენციები.
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სათბობ-ენერგეტიკული

კომპლექსის

როლი

განსაკუთრებით

იზრდება

საზოგადოების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. მისი სტრუქტურის საიმედო
ფუნქციონირება და ენერგოდაზოგვის აქტიური პოლიტიკის გატარება წარმოადგენს
თითოეული ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მყარ
საფუძველს [15, გვ 10-16].
ენერგეტიკული ბალანსის პრობლემა ყველა ქვეყნისთვისაა აქტუალური.
განსაკუთრებით აქტუალურია იგი საქართველოსთვის, რომელიც ტრადიციულად
ვერ იკმაყოფილებს თავის მოთხოვნილებას ენერგიაზე და მისი ძირითადი ნაწილი
გარედან შემოაქვს. გამოკვლევის მიზანია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის
მდგომარეობის შეფასება უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე და შესაბამისი ამოცანების
შემუშავება მისი გაუმჯობესებისთვის.
ცნობილია, რომ ეკონომიკისა და მისი დარგების განვითარების სწორი
პროპორციების დადგენისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბალანსურ
მეთოდს. იგი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ სამეურნეო კომპლექსში
ძირითადი ეკონომიკური კავშირები, მისი განვითარების ტემპები და პრინციპები,
აგრეთვე წარმოებასა და მოხმარებაში სტრუქტურული ძვრები და კვლავწარმოების
უმნიშვნელოვანესი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები როგორც დარგობრივ, ისე
ტერიტორიულ ჭრილში.
ეკონომიკაში

ბალანსური

მეთოდის

გამოყენების

ერთ-ერთი

გზაა

მატერიალური ბალანსების დამუშავება და შესწავლა. ეს კეთდება მთელი ქვეყნის
მასშტაბით და გვიჩვენებს როგორც პროდუქციის რესურსებს, ისე მათ განაწილებას
დანიშნულების მიხედვით.
მატერიალურ ბალანსებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სათბობენერგეტიკულ ბალანსს. იგი მოიცავს ყველა სახის სათბობ-ენერგეტიკულ რესურსს
მათი წარმოქმნის წყაროებისა და ხარჯვის მიმართულებების მიხედვით, საშუალებს
იძლევა განვსაზღვროთ ამ რესურსების წარმოებისა და მოხმარების რაოდენობა და
სტრუქტურა, ენერგოტევადი დარგები, მოხმარების მიზნობრივი მიმართულებები,
დავახასიათოთ რეგიონის ეკონომიკური კავშირები და ა.შ. სათბობ-ენერგეტიკული
ბალანსის საფუძვლიანი ანალიზი ამ რესურსების წარმოებისა და მოხმარების
ძირითად მიმართულებათა დადგენისა და მათი უკეთ გამოყენების რეზერვების
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გამოვლენის აუცილებელი წინაპირობაა. იგი ხელს უწყობს სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსების წარმოებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემის
მეტ-ნაკლები წარმატებით გადაწყვეტას [19, გვ 143-157].
ეკონომიკის
ორგანული

ცალკეულ

კავშირი

ხორციელდება.

სწორედ

დარგთან

სათბობ-ენერგეტიკული

სათბობ-ენერგეტიკული

სათბობ-ენერგეტიკული

ბალანსი

ბალანსის

ახასიათებს

ამ

კომპლექსის
მეშვეობით
კავშირების

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მხარეს. ეს, პირველ რიგში, გამოიხატება სამეურნეო
კომპლექსში სათბობისა და ენერგიის მოხმარების მოცულობასა და სტრუქტურაში,
რომელიც მნიშვნელოვანწილად გვიჩვენებს ეკონომიკის ზრდის მასშტაბსა და
ქვეყნის ინდუსტრიული განვითარების დონეს.
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1.3 საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული სისტემის ჩამოყალიბებისა და
განვითარების თავისებურებანი საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში

ენერგეტიკა ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების საფუძველია. იგი
უდიდეს გავლენას ახდენს სოციალური და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის
ფორმირებასა და წარმოების ეფექტიანობაზე. ამას განაპირობებს ის გარემოება, რომ
ნებისმიერი საწარმოო პროცესი მრეწველობის ყველა დარგში, სოფლის მეურნეობაში,
ტრანსპორტზე,

მოსახლეობის

ცხოვრების

ყველა

სფეროში,

დაკავშირებულია

ენერგიის სულ უფრო მზარდი ოდენობით გამოყენებასთან. ხოლო შრომის ელექტრო
აღჭურვილობა წარმოადგენს საზოგადოების სოციალური უკეთესობისა და შრომის
ნაყოფიერების ზრდის ძირითად მატერიალურ საფუძველს.
ენერგეტიკის დარგის განვითარებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს
თანამედროვე ეკონომიკის მდგომარეობისათვის. გადაჭრით შეიძლება ითქვას, რომ
ენერგეტიკული კრიზისი და ამ სფეროს მცირე შეფერხებაც კი მყისვე აუარესებს
ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას.
სამომავლო

პერსპექტივებისა

და

პროგნოზების

განსაზღვრამდე

მნიშვნელოვანია გაანალიზებულ იქნეს განვითარების თავისებურებანი, რომლითაც
ხასიათდებოდა საქართველოს ენერგოსისტემა საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ
პერიოდში.
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარება XIX საუკუნის 80-იან
წლებში

იწყება.

გამოჩენილმა

ეკონომისტმა

და

საზოგადო

მოღვაწემ,

ნიკო

ნიკოლაძემ, 1884 წლის 20 ნოემბერს ქალაქის საბჭოში შეიტანა წინადადება, რომლის
მიხედვითაც თბილისის ქუჩების განათება ნავთის ფანრების ნაცვლად ბუნებრივი
გაზის ან ელექტროენერგიით უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა წინადადება
წინადადებადვე
გადაწყვეტილება,

დარჩა
გაზის

და
თუ

საზოგადოებამ

კიდევ

ელექტროენერგიის

დიდხანს

საშუალებით

ვერ

მიიღო

გაენათებინათ

დედაქალაქი. 1903 წლამდე თბილისის ქუჩები ნავთის ფანრებით ნათდებოდა.
ელექტროენერგიის წარმოება საქართველოში 1887 წელს დაიწყო, როცა
ქართული დრამატული თეატრის გასანათებლად ქალაქ თბილისში თბური ძრავები
დააყენეს. ამ საქმის ინიციატორი და სულისჩამდგმელი იყო ქართველი მწერალი და
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საზოგადო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძე. 1897 წელს მიხეილ რომანოვის განკარგულებით,
ბორჯომის მინერალური წყლების ქიმიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელსა და
დირექციის წევრს - მოლდენგაუერს, ლიკანის სასახლის ელექტროენერგიით
უზრუნველყოფის
ბორჯომის

საკითხის

ახლოს

მოგვარება

მდებარე

ჰიდროელექტროსადგური

დაევალათ.

ბორჯომულას

სიმძლავრით

103

შესაბამისად

ხეობაში
კვტ.

1898

აშენდა

1913

წლის

წელს

პირველი
ბოლოსთვის

საქართველოში მუშაობდა 7 მცირე ჰიდროელექტროსადგური და რამდენიმე
ათეული თბოძრავიანი ელექტროსადგური, რომელთა საერთო ჯამური სიმძლავრე
შეადგენდა 9 მგვტ-ს, ხოლო წლიური გამომუშავება თითქმის 216 ათას კვტ. სთ. [60].
XX

საუკუნის

ოციანი

წლებიდან

საქართველოში

დაიწყო

ჰიდროელექტროსადგურების ფართო მშენებლობა. 1927 წელს აშენდა ავჭალის
ჰიდროელექტროსადგური „ზაჰესი“. 1928 წელს - „აბჰესი“, 1933 წელს - „რიონჰესი“.
1940 წლისათვის საქართველოს ელექტროსადგურების საერთო სიმძლავრე 180 მგვტ.
შეადგენდა.

1945-1960

წლებში,

ექსპლოატაციაში

შევიდა

11

ჰიდროელექტროსადგური. საქართველოში ელექტროენერგიაზე არსებულმა დიდმა
დეფიციტმა, ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდამ ქართველ მეცნიერებსა და
ინჟინრებს საშუალება მისცა უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად ისეთი უნიკალური
ჰიდროელექტროსადგურის დაპროექტება და მშენებლობა, როგორიცაა „ენგურჰესი“,
რომელიც ექსპლოატაციაში 1978 წელს შევიდა.
ელექტროსადგურების პარალელურად შენდებოდა 110 კვ. ელექტროგადამცემი
ხაზი ზაჰესი-რიონჰესი. ზაჰესის, რიონჰესისა და აბჰესის პარალელური მუშაობის
ორგანიზება

დაიწყო

ელექტორსისტემის
განხორციელდა

1934

შექმნას.

წელს,

რითაც

დასაბამი

ელექტროსადგურების

ელექტროგადამცემი

ხაზებისა

მიეცა

საქართველოს

მშენებლობასთან

და

ერთად

ელექტროსადგურების

მშენებლობის პროექტები. 60-იანი წლებიდან ინტენსიურად მიმდინარეობდა 220 კვიანი

ქვესადგურების

მშენებლობა

და

ექსპლუატაციაში

შეყვანა.

1973

წელს

საქართველოში აგებული იქნა 500 კვ-იანი 187,5 კმ სიგრძის ელექტროგადამცემი ხაზი
„ქართლი“ .
საქართველოში
დამუშავებამ

და

არსებული

ნახშირის

ელექტროენერგიაზე
45

საბადოების
მოთხოვნილების

ფართომასშტაბიანმა
ზრდამ

შექმნა

თბოელექტროსადგურების
ტყვარჩელის

მშენებლობის

თბოსადგურის

წინაპირობა.

აგრეგატები

და

1938

წელს

თბილისის

ჩაირთო

თბოაგრეგატი.

საქართველოში ენერგეტიკის განვითარების ახალი ეტაპი დაიწყო 1960 წელს,
როდესაც თბილისის სრესის მშენებლობა გადაწყდა.
თუ

1960

წლიდან

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკა,

ძირითადად,

ჰიდროელექტროსადგურების ათვისების ხარჯზე ვითარდებოდა, მომდევნო წლებში
სურათი

შეიცვალა

-

ენერგოსისტემაში

წამყვანი

ადგილი

დაიკავა

თბოელექტროსადგურებმა. ეს მოხდა 1965 წელს. ამ დროს მათზე მოდიოდა
დადგმული სიმძლავრის 50,9% და ელექტროენერგიის გამომუშავების 53,8%. 1970
წელს პირველად საქართველოს ისტორიაში ელექტრობალანსი დადებითი იყო და
მოხდა ელექტროენერგიი ექსპორტი. ელექტროენერგიის ნამეტმა კი თავის მაქსიმუმს
1980

წელს

მიაღწია

(1743,8

მლნ.

კვტ.სთ).

ამ

დროისთვის

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკაში სინძლავრეთა სტრუქტურა ასეთი იყო: თბოსიმძლავრეებს
ეჭირა 38,4%, ჰიდროელექტროსადგურებს - 61,6%. ელექტროენერგიის გამომუშავების
მიხედვით კი ჰესებზე მოდიოდა 43,6%, თბოსადგურებზე - 56,4% [6, გვ 42-45].
1980

წლის

ბოლოს

საქართველოში

ყველა

სახის

ელექტროსადგურის

დადგმულმა სიმძლავრემ 4155 მგტ-ს, ხოლო ელექტროენერგიის გამომუშავებამ
14687,4 მლნ. კვტსთ-ს მიაღწია, რაც 1960 წლის დონეს შესაბამისად 4,3 და 4-ჯერ
აღემატებოდა [6, გვ 42-47]. მონაცემთა კვლევამ გვიჩვენა, რომ მნიშვნელოვნად
შეფერხდა ელექტროენერგეტიკის განვითარება მომდევნო ათწლეულში (1981-1990
წწ.). დროის ამ მონაკვეთში ელექტროსადგურების სიმძლავრე მხოლოდ 8,8%-ით
გაიზარდა, ხოლო ელექტროენერგიის წარმოება 3,1%-ით შემცირდა კიდეც. ამ
პერიოდში ექსპლუატაციაში შევიდა ჟინვალჰესი (1985 წ.), ვარციხეჰესის მეოთხე
აგრეგატი (1988 წ.), თბილსრესის მე-9 ენერგობლოკი 300 მეგავატი სიმძლავრით,
საპროექტო ნიშნულს მიაღწია ენგურჰესის თაღოვანმა კაშხალმა (1989 წ.), რომელმაც,
გარკვეულწილად გაზარდა მისი გამომუშავება.
საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 1981-1990 წლებში თითქმის ერთ
დონეზე გაიყინა, მაშინ როცა, მისი მოხმარება სწრაფად იზრდებოდა - წლიურად
საშუალოდ 500 მლნ. კვტ.სთ.

ამიტომ, სწრაფად იზრდებოდა ელექტროენერგიის

დეფიციტიც. მთელი ისტორიის მანძილზე 1988 წელს ქვეყანას დააკლდა სარეკორდო
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რაოდენობის ელექტროენერგია - 3,6 მლრდ. კვტ.სთ. საერთო დეფიციტმა კი 21,5
მლრდ.

კვტ.სთ.

შეადგინა.

დეფიციტი

განსაკუთრებით

კატასტროფულად

დიდდებოდა 1984-1988 წლებში, როდესაც იგი 5,3-ჯერ გაიზარდა [6, გვ 45-47].
1990 წელს ქვეყანას დააკლდა 3,2 მლრდ. კვტსთ. ელექტროენერგია. მოთხოვნა
ელექტროენერგიით დაკმაყოფილდა მხოლოდ 81,6%-ით. მაგრამ უზრუნველყოფის
აღნიშნული დონეც რეალურად ვერ ჩაითვლება, რადგანაც მაშინ გამომუშავებული
ელექტროენერგიის 46,7% მოდიოდა თბოელექტროსადგურებზე, სადაც ძირითადად
იმპორტული

საწვავი

გამოიყენებოდა.

1990-1997

წლებში

საქართველოში

ელექტროენერგიის წარმოება შემცირდა 19,7%-ით, მოხმარება - 53%-ით. როგორც
ჰესებში, ისე თბოსადგურებში. შეიმჩნეოდა გამომუშავების კლება. აღნიშნულ
პერიოდში გამომუშავება შემცირდა ჰესებში 20,4%-ით, თესებში - 6-ჯერ.
კვლევამ აჩვენა თუ რამდენად სერიოზული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
ძვრები

მოხდა

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკის

განვითარებაში

საბჭოთა

ხელისუფლების არსებობის მანძილზე. აღნიშნულ პერიოდში ელექტროსადგურების
სიმძლავრეები 4,6-ჯერ, ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება კი 3,8-ჯერ
გაიზარდა.
დაკვირვებამ აჩვენა, რომ რამდენადაც სასარგებლოა ელექტროენერგიის
გამოყენების სფეროს გაფართოება, იმდენადვე საზიანო და დამანგრეველია ქვეყნის
სოციალურ-ეკონომიკური

განვითარებისათვის

მისი

შემცირება.

ეს

ნათლად

გამოჩნდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პირველ წლებში
(1991-1995წწ).

ცნობილია,

რომ

საქართველოში

1990

წლიდან

მოყოლებული

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება მკვეთრად შემცირდა. 1994 წელს,
ქვეყანაში წარმოებული იქნა მხოლოდ 7 მლრდ. კვტ. სთ. ანუ 1989 წელს მიღებული
მაქსიმალური დონის 43%. ელექტროენერგიის წარმოების 1994 წლის დონე კი
საქართველოში ჯერ კიდევ 1968 წელს

აღინიშნა [61] ე.ი. ამ სფეროში ქვეყანამ

მეოთხედ საუკუნეზე მეტი ხნით დაიხია უკან. უმთავრესად სწორედ ამან დასწია
უკან ეკონომიკა 36 წლით, ხოლო ზოგიერთი მისი დარგი უფრო მეტი ხნით.
საქართველოს ენერგეტიკის არასაკმარისი განვითარება ცხადია, ნეგატიურად
აისახა

მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობაზე. სტატისტიკური მონაცემები

ადასტურებს, რომ XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე ცხოვრების დონის მაჩვენებლები
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საქართველოში გაცილებით უარესი იყო, ვიდრე ენერგეტიკულად შედარებით უკეთ
უზრუნველყოფილ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკაში. 1994 წლისათვის საქართველოში
ყველა სახის შემოსავალი მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით დაახლოებით 77,5 ამერიკული დოლარის ექვივალენტის ტოლი იყო, რაც ოთხწევრიანი ოჯახის ერთ
წევრზე გაანგარიშებული მინიმალური სამომხმარებლო კალათის 44% იყო.
საქართველოში, გარდა იმისა, რომ შეყოვნდა ახალი ელექტროსადგურების
ამოქმედება, იმავე წლებში გაუარესდა არსებულ სიმძლავრეთა გამოყენების დონეც.
შემცირდა

დადგმული

საშუალოწლიური

სიმძლავრის

გამოყენების

საათების

რაოდენობა.
უნდა აღინიშნოს, რომ გაუარესდა ელექტროენერგიის მოხმარების დინამიკა
და სტრუქტურაც. 1990-1997 წლებში ელექტროენერგიის საერთო მოხმარებამ 2,3-ჯერ
დაიკლო. მათ შორის მრეწველობაში იგი შემცირდა 8,8-ჯერ, ტრანსპორტში - 5,2-ჯერ.
იგივე

ტენდენცია

იყო

სოფლის

მეურნეობაშიც.

აღნიშნულ

პერიოდში

ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა აღინიშნებოდა მხოლოდ მოსახლეობაში. 1997
წელს მოსახლეობამ მოიხმარა 2,5 მლრდ. კვტ.სთ. ელექტროენერგია, რაც საერთო
მოხმარების

33,5%

შეადგენდა.

ამ

წელს

მოსახლეობაში

დახარჯული

ელექტროენერგიის რაოდენობა 1,5-ჯერ მეტი იყო, ვიდრე მრეწველობაში, სოფლის
მეორნეობაში, ტრანსპორტში, მშენებლობასა და კომუნალურ მეურნეობაში ერთად
აღებული. საქართველოს ელექტრობალანსის დამახასიათებელი ნიშანი იყო აგრეთვე
„დანაკარგების“
სარგებლობის
მოხმარებული

შედარებით
ქსელში

დიდი

დაიკარგა

მთელი

ხვედრითი

2,6

მლრდ.

ელექტროენერგიისა

წილი.
კვტ.სთ,
და

1990
ანუ

18,6%

წელს
15,1%
-

საერთო
ქვეყანაში

წარმოებული

ელექტროენერგიისა. ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაუარესდა 1994 წელს, როდესაც
შესაბამისად 31,3% და 35,4% შეადგინა. ენერგეტიკის მწვავე კრიზისს თან ერთვოდა
სახელმწიფოს
ენერგიაზე

მხრიდან

არაგადახდებისადმი

ფასწარმოქმნის

მომხმარებლებს

არასწორი

ელექტროენერგია

შემწყნარებლური

პოლიტიკა.

ხელოვნურად

უნდა

მიდგომა

აღინიშნოს,

შემცირებული

და
რომ

ტარიფით

მიეწოდებოდა [6, გვ 46].
ანალიზმა აჩვენა, რომ ქვეყანაში ენერგეტიკის განვითარების ჩამორჩენის
ტენდენცია გაგრძელდა მომდევნო წლებშიც თუმცა, დამოუკიდებლობის მოპოვების
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შემდეგ,

ენერგეტიკის

რეაბილიტაციის

მიზნით,

საქართველოში

დაიწყო

ენერგეტიკული სექტორის რეორგანიზაცია, რასაც მოჰყვა ელექტროენერგეტიკული
სისტემის ცალკეულ დამოუკიდებელ სტრუქტურებად ჩამოყალიბება. კერძოდ,
გენერაციის ობიექტები ცალკეული დამოუკიდებელი ელექტროსადგურების სახით
ჩამოყალიბდა.
საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 1996 წლიდან დაიწყო ძირეული
რეფორმები, რომლებშიც მონაწილეობდნენ მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციები და
საქართველოს სამეცნიერო წრეები. 1997 წელს მიიღეს კანონი „ელექტროენერგეტიკის
შესახებ“.

შეიქმნა

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკის

მარეგულირებელი

ეროვნული კომისია. შემუშავდა სექტორის პრივატიზაციისა და რეაბილიტაციის
სახელმწიფო

პროგრამა.

კრედიტებმა.

1996

ელექტროენერგიის

საქართველოში

წლიდან,

პირველად

სატრანზიტო

შემოდინება

დაიწყო

საქართველოს

გატარება

თურქეთში.

მიზნობრივმა

ისტორიაში,
აღდგა

დაიწყო

მთლიანად

განადგურებული 500 კმ-იანი მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი „კავკასიონი“. 1997
წელს პრაქტიკულად ხელახლა აშენდა 220 კნ-იანი ხაზი „ალავერდი“. განხორციელდა
იმპორტი მეზობელი ქვეყნებიდან: 1996 წ - 419,3; 1997 წ. – 451; 1998 წ. – 809,8; 1999 წ. –
433,8; 2000 წ. – 611,5; 2001 წ. – 877,6; 2002 წ. – 713,2; 2003 წ. – 844,3; 2004 წ. – 1210; 2005
წ. – 1399; 2008 წ. – 649 მლნ კვტ.სთ. [19, გვ 139-144].
2003 წლისათვის საქართველოს ენერგეტიკული სექტორი საკმაოდ მძიმე
მდგომარეობაში იმყოფებოდა და ხასიათდებოდა შემდეგი თავისებურებებით:
ქვეყანა

განიცდიდა

ელექტროენერგიის

დეფიციტს,

მოუქნელი

იყო

ელექტროენერგიის ამოღების სისტემა, ხშირი იყო ავარიები ენერგოგენერაციის
ობიექტებზე

და

ელექტროენერგიის

შემოტანა

მეზობელი

ქვეყნიდან

ხორციელდებოდა, აღნიშნული ფაქტი კი თავის მხრივ ენერგოსექტორში არსებულ
კორუფციასთან ერთად კიდევ უფრო ზრდიდა ქვეყნის საგარეო თუ საშინაო ვალებს.
2000-2005 წლებში შემოტანილი ენერგეტიკული პროდუქციის მოცულობა
გაიზარდა 1419 ათას ტონა პირობით სათბობამდე, ანუ 43,1% - ით. აღსანიშნავია, რომ
ამ შემოტანილი ენერგორესურსების ხვედრითი წონა საქართველოს შესაბამის
საერთო მოხმარებაში 83,1%-ს შეადგენდა. აღნიშნულ სიტუაციაში, რომ არა მყარი
საგარეო ეკონომიკური კავშირები, ცხადია, საქართველოს ერთობ გაუჭირდებოდა.
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2003 წლის რეფორმატორულმა მოვლენებმა რადიკალურად შეცვალა ქვეყნის
განვითარების პრიორიტეტები, ტემპები და მასშტაბები. ამავე პერიოდიდან იწყება
ქვეყნის ენერგოსექტორის აქტიური რეაბილიტაცია. 2004 წლიდან საქართველოს
უახლეს

ისტორიაში

პირველად

დაიწყო

ქვეყნის

ელექტროსადგურების

რეაბილიტაცია, გარემონტდა: ენგურჰესი, ლაჯანურჰესი, ვარდნილჰესი, შაორჰესი,
ვარციხეჰესი, ხრამჰესი და ა.შ.
ენერგეტიკის დარგის კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით გატარდა ქმედითი
ღონისძიებები. აქტიურად დაიწყო მოსახლეობის კომუნალური გამრიცხველიანება,
შემცირდა მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში ელექტროენერგიის ტექნიკური
დანაკარგების დონე. 2007 წელს საქართველომ უკანასკნელ ათწლეულში პირველად
შეძლო ჰქონოდა დადებითი ელექტრობალანსი [62].
იმპორტზე

დამოკიდებულების

ენერგოპროდუქციის

მომჭირნე

პირობებში

მოხმარებას

დიდი

როგორც

მნიშვნელობა

წარმოებაში,

ისე

აქვს
ყოფა-

ცხოვრებაში. ცხადია, დაბალი ფასი ვერ იქნება მომჭირნე მოხმარების სტიმული,
მაღალი ფასი კი მძიმე ტვირთად აწვენა მოსახლეობის ხელმოკლე ფენებს. ეს საკითხი
განსაკუთრებით მწვავედ დადგა ელექტროენერგიის მოხმარების სფეროში, სადაც
ტარიფები ექვემდებარება სახელმწიფო რეგულირებას. პრობლემის გადასაწყვეტად
მოსახლეობას აქ დაუწესდა დიფერენცირებული ტარიფები. კერძოდ, 2003 წლის
სექტემბრიდან,

ელექტროენერგიის

საფასურისგან

დაბალშემოსავლიანი

მომხმარებლებისათვის დაცვის მიზნით, შემოღებული იქნა ელექტროენერგიის ე.წ.
„საფეხურებრივი ტარიფი“, რომლის თანახმად, მოსახლეობას ტარიფი დახარჯული
ელექტროენერგიის

პროპორციულად

დაუწესდა.

კერძოდ

გამოყოფილი

იყო

მომხმარებელთა 3 კატეგორია; თბილისში, ის მომხმარებლები, რომლებიც 30
კალენდარული

დღის

განმავლობაში

ხარჯავდნენ

100

კვტ.სთ-ის

ჩათვლით

ელექტროენერგია, იხდიდნენ 11,424 თეთრს კვტ.სთ-ზე (დღგ-ს გარეშე), 101-დან 300
კვტ.სთ-ის ჩათვლით 13,56-ს და 301 კვტ.სთ-დან

14,998-ს; ხოლო რეგიონებში

შესაბამისად - 11,0; 14,0; და 14,83 თეთრს/კვტ.სთ-ზე, დღგ-ის ჩათვლით [16, გვ 177181].
ამრიგად, ჯერ ერთი, ელექტროენერგიის საფასურის გადახდაში გარკვეული
შეღავათი

გაეწია

სოციალურად

დაუცველ
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ფენებს,

მეორე,

სტიმული

მიეცა

ელექტროენერგიის მომჭირნედ ხარჯვას, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ენერგიის
დეფიციტის

პირობებში

ელექტროენერგიის

და

მესამე,

გამანაწილებელი

ყოველივე

კომპანიის

ეს

გაკეთდა

საერთო

ისე,

რომ

შემოსავლები

არ

შემცირებულა. ე.წ. „მდიდრების ხარჯზე მოხდა ე.წ. „ღარიბებისაგან შეძენილი
ელექტროენერგიის საფასურის დაფინანსება. ცალკე საკითხია, რამდენად საკმარისად
მოხდა ტარიფებში მოსახლეობის ხელმოკლე ფენების ინტერესების დაცვა, მაგრამ
ისიც ფაქტია, რომ საფეხურებრივი ტარიფის შემოღება პირველი ეტაპისათვის
უთუოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
საქართველოს ელექტროენერგიის კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ
რეცესიის

პერიოდისთვის

ელექტროენერგიის

ნიშანდობლივია

წარმოებასა

და

მშპ-ის

მოხმარების

უფრო

მეტი

შემცირებასთან

შემცირება
შედარებით.

რამდენადაც ეს კანონზომიერია, იგი ნათლად გვიჩვენებს ენერგეტიკის როლსა და
მნიშვნელობას ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.
ბუნებრივი გაზის სექტორი ენერგეტიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია,
რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივი გაზის მოპოვებასთან, მიწოდებასთან,
ტრანსპორტირებასა და განაწილებასთან. საქართველოში გაზიფიკაციის სამუშაოები
1956 წელს დაიწყო. 1959 წლის ბოლოს თბილისმა მიიღო ბუნებრივი გაზი
აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან. მაგისტრალური გაზსადენის გამტარუნარიანობამ
წელიწადში 1,8 ხოლო რეკონსტრუქციის შენდეგ 46 მლრდ. კუბური მეტრი შეადგინა.
თავიდანვე ქვეყნის გაზიფიკაცია იმდენად სწრაფი ტემპით განვითარდა, რომ
არასაკმარისი აღმოჩნდა არსებული გაზსადენის სიმძლავრე და გაზის რესურსები.
ამიტომ, საჭირო შეიქნა გაზმომარაგების ახალი წყაროების მოძიება. აშენდა და 1963
წლიდან ექსპლუატაციაში შევიდა გაზსადენი ვლადიკავკაზი-თბილისი. 1970-1978
წლებში

საქართველოს

გაზმომარაგება

ხდებოდა

ირანიდან,

მოგვიანებით

კი

თურქეთიდან.
საქართველოში ბუნებრივი გაზის მოხმარებამ თავის მაქსიმუმს - 6046 მლნ.
კუბური მეტრს 1990 წელს მიაღწია. ამ დროისთვის ქვეყანაში გაზიფიცირებული იყო
576,5 ათასი ბინა, ხოლო გაზსადენების სიგრძემ 4802,8 კმ შეადგინა. 1990 წლის
შემდეგ ქვეყანაში გაზის მოხმარებამ თანდათან იკლო და 2000 წლისათვის იგი 1094
მლნ. კუბურ მეტრამდე ანუ 1990 წელთან შედარებით 5,5-ჯერ შემცირდა [15, გვ 26].
51

90-იანი წლების პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა კრიზისმა მძიმე მდგომარეობაში
ჩააგდო გაზის მეურნეობა. ქვეყანას ხანგრძლივად შეუწყდა გაზის მიწოდება, მთელი
1995 წლისა და 1996 წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში თბილისს, ისე როგორც
თითქმის მთელ საქართველოს გაზი არ მიეწოდებოდა.
გაზის მიწოდების შეწყვეტამ გააუარესა გაზის მეურნეობის ტექნიკური
მდგომარეობა, რადგან დანადგარებიდან მოხდავ სპილენძი და სხვა მასალების
დატაცება. შეწყდა გაზის მეურნეობისათვის კადრების მომზადება და კვალიფიკაციის
ამაღლება. სათანადო დონეზე არ იყო საავარიო და პროფილაქტიკური მომსახურება.
გაზსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოების რეალური პრაქტიკიდან გამომდინარე
აღდგენას მოითხოვდა გამოკვლეული გაზსადენების 40-50%.
1996 წლის ბოლოს ბოლოს გაზის სექტორში განხორციელდა სტრუქტურული
გარდაქმნები. დაიშალა „საქგაზის“ დეპატრამენტი. გაზის მეურნეობები გადაეცა
მუნიციპალიტეტებს იმ ვარაუდით, რომ ისინი შეძლებდნენ მათთვის ფინანსური
დახმარების

გაწევას

გაზმომარაგების

სისტემის

რეაბილიტაციაში,

რომელიც,

სამწუხაროდ, არ გამართლდა.
საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრომ 1998 წელს დაიწყო
გაზის მეურნეობების საკონტროლო პაკეტების აუქციონზე გატანა და გაყიდვა. ამ
პერიოდში საქართველოს გაზიციფიკაციის დონის ამაღლებას ხელს უშლიდა
შემდეგი პრობლემები [15, გვ 73]:
1. მძიმე ფინანსური მდგომარეობა - არ მუშაობდა სამრეწველო საწარმოები, რის
შედეგადაც გადაუხდელობასა და დაბალი მოხმარების პირობებში ბუნებრივი
გაზის მეურნეობებს ძალზე მცირე შემოსავლები ჰქონდათ. არ იყო ისეთი
გაზის მეურნეობა, რომელიც ვალებში არ ყოფილიყო ჩაფლული;
2. იმის გამო, რომ რეალიზებული გაზის რაოდენობა მცირე იყო, მაღალი იყო
მისი თვითღირებულება, რადგანაც მოქმედებდა ქსელის მხოლოდ მცირე
ნაწილი, ხოლო საამორტიზაციო და სხვა გადასახადები ერიცხებოდა სრული
ოდენობით;
3. დიდი

იყო

გაზის

ფიზიკური

დანაკარგები.

ტექნიკური

მიზეზებით

გამოწვეულ დანაკარგებს ემატებოდა მომხმარებელთა მიერ გაზის გადახარჯვა
უმრიცხველო მომარაგებისას, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში;
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4. მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს სახსრები არ ჰქონდა გაზის მრიცხველების
დასამონტაჟებლად (დაახლოებით 100 აშშ დოლარი);
5. ვერ მოხერხდა ბიზნეს-გეგმების შემუშავება, რაც აძნელებდა ინვესტორების
მოზიდვას.
საქართველოს გაზმომარაგება არასტაბილური იყო შემდგომ პერიოდშიც,
ხოლო ცალკეულ წლებში მცირდებოდა კიდეც, რაც, პირველ რიგში, თბოსადგურების
მიერ ელექტროენერგიის წარმოების შემცირებით უნდა აიხსნას.
საქართველოს

გაზმომარაგებას

2008

წლის

1

იანვრის

მდგომარეობით

ემსახურებოდა 33 საწარმო, რომელთაგან 4 ანუ მათი საერთო რაოდენობის 9,4%
მიეკუთვნებოდა მსხვილ საწარმოთა კატეგორიას, 14 (43,7%) - საშუალოს და 15
(46,9%) მცირეს. მსხვილ საწარმოებზე მოდიოდა მთელი პროდუქციის 72,2%. 2008
წელს დარგში შეიქმნა 51,1 მილიონი ლარის პროდუქცია და დასაქმებული იყო 4,3
ათასი კაცი. 2007 წელთან შედარებით წარმოებული პროდუქციის მოცულობა
გაიზარდა 5,4-ჯერ, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის 2-ჯერ. 2009 წელს
საგრძნობლად გაიზარდა გაზის საწარმოთა ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური
მაჩვენებლები. კერძოდ, საწარმოთა რაოდენობამ 46-ს მიაღწია, დასაქმებულთა
საშუალო წლიურმა რიცხოვნებამ - 4,2 ათას კაცს, ხოლო წარმოებული პროდუქციის
ღირებულებამ - 84,7 მლმ. ლარს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ საქართველო გახდა ბუნებრივი გაზის
(ისე როგორც ნავთობის) სატრანზიტო ქვეყანა. შაჰდენიზის გაზსადენი გადის
შაჰდენიზის გაზის ბაქნის აზერბაიჯანის სექტორიდან საქართველოს გავლით
თურქეთში. 2006 წლის 21 მაისს განხორციელდა ბუნებრივი გაზის პირველი
საცდელი ჩატვირთვა გაზსადენში სანგაჩალის ტერმინალიდან. გაზის პირველი
გაშვება 2006 წლის 30 სექტემბრისათვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ ტექნიკური
მიზეზების გამო გაზსადენი ექსპლუატაციაში შევიდა 2006 წლის 20 დეკემბერს.
საქართველოში ნავთობის წლიური მოპოვება ათეული წლების მანძილზე 2030 ათასი ტონის ფარგლებში მერყეობდა. ვითარება ძირეულად შეიცვალა 1974-1975
წლებიდან. 1974 წელს მოპოვებულ იქნა 44 ათასი ტონა ნავთობი, ხოლო ერთი წლის
შემდეგ ეს ციფრი თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა. 1974 წელს თბილისის გარეუბანში
აღმოჩნდა სამგორი-პატარძეულის, აგრეთვე შრომისუბან-წყალწმინდის ორი საბადო.
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ღრმა ბურღვის პროცესში გამოვლინდა ასევე სხვა საბადოებიც. მარტო 1971-1975
წლებში ნავთობის საბადოების დაზვერვის მიზნით სულ გაიბურღა 108,4 ათასი
მეტრი ჭაბურღილი. მთელი 44 წლის განმავლობაში 1363,2 ათასი ტონა ნავთობი
ამოიღეს, ხოლო 1978 წლის განმავლობაში მოპოვებულ იქნა თითქმის 2-ჯერ მეტი 2456 ათასი ტონა. წარმატება განაპირობა გეოლოგიური ძებნა-ძიებითი სამუშაოების,
ღრმა ბურღვის რეჟიმისა და ტექნოლოგიის გაუმჯობესებამ.
საქართველოში ნავთობის მოპოვებამ მაქსიმუმს 1982 წელს მიაღწია - 3331
ათასი

ტონა

შეადგინა.

ნავთობმოპოვება

ეს

კი

ძირითდად

1900

წლის

დონეს

სამგორი-პატარძეულის

98-ჯერ

აღემატებოდა.

საბადოს

ხარჯზე

ვითარდებიდა. 1982 წლისათვის ამ საბადოზე მოდიოდა მოპოვებული ნავთობის
92,8% და თანმდევი გაზის 82%.
ამ წლებში ნავთობის მოპოვების ზრდასთან ერთად გაუმჯობესდა დარგის
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები. 1976-1980 წლებში შრომის ნაყოფიერება
ამაღლდა

თითქმის

4-ჯერ.

შემცირდა

პროდუქციის

თვითღირებულება

და

დანახარჯები სასაქონლო პროდუქციის ერთეულზე.
ნავთობის

მოპოვების

ზრდამ

მისი

ტრანსპორტირების

ძირეული

გაუმჯობესება მოითხოვა. 1975 წელს მწყობრში ჩადგა სამგორი-გაჩიანის 22
კილომეტრიანი ნავთობსადენი. იგი ბაქო-ბათუმის მაგისტრალურ ნავთობსადენს
შეუერთდა და მნიშვნელოვნად გაზარდა ქართული ნავთობის წილი ბათუმის
ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში, რომელიც ამუშავდა ჯერ კიდევ 1929 წელს.
მოკლე დროში - უკვე 1980 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა ახალი, უფრო მეტი
ნავთობგამტარიანობის მქონე ნავთობსადენი სამგორი-ბათუმი. მისი სიგრძე იყო 426
კმ.
1984 წლიდან იწყება ნავთობის მოპოვების დაქვეითება საქართველოში. 19811985 წლებში დარგის საერთო პროდუქცია შემცირდა 6-ჯერ, ხოლო ნავთობის
მოპოვება - 3186-დან ათას ტონამდე ანუ 5,8-ჯერ. გაუარესდა დარგის ტექნიკურეკონომიკური მაჩვენებლები. ამის მთავარი მიზეზი იყო ნავთობის ჭაბურღილების
გაწყლიანების მოულოდნელი დაწყება სამგორ-პატარძეულის საბადოზე. დარგის ამ
მთავარი ობიექტის ღრმა შესწავლამ აჩვენა, რომ ნავთობის დამტკიცებული მარაგი
ერთი მესამედით იყო გაზრდილი რეალურთან შედარებით. ამის შედეგად საწარმო
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გაერთიანება „საქნავთობში“ წლიდან წლამდე არ სრულდებოდა ნავთობის მარაგების
მატების გეგმა, 1985 წელს კი ნავთობის მარაგი საერთოდ არ გაზრდილა. მარაგების
მატების

არადამაკმაყოფილებელი

მდგომარეობა

აიხსნებოდა

დაზვერვისათვის

საბადოთა პერსპექტიული სტრუქტურების არასათნადო გეოფიზიკური მომზადებით
და საძიებო ბურღვის შეზღუდული მოცულობით. 1982 წელს ასეთი ბურღვის გეგმა
შესრულდა - 86,2%, 1983 წელს - 83,6%, 1984 წელს - 74%, 1985 წელს
გაერთიანებაში

არ

სრულდებოდა

არც

საექსპლოატაციო

კი 89,3%.

ბურღვის

ისედაც

შემცირებული გეგმა, თუმცა სამუშაოთა შესრულებაში ქართველ მენავთობეებს
ეხმარებოდნენ უცხოელი სპეციალისტები, კერძოდ გროზნოდან და კრასნოდარიდან
[15, გვ 30-35]. ძირითადი საბადოს - სამგორ-პატარძეულის ნავთობშემცველი
ფართობის გაწყლიანების შედეგად 1985-1988 წლებში გაერთიანებაში აღინიშნა
ჭაბურღილების საექსპლოატაციო ფონდის კლება 315-დან 305-მდე. 308-დან 300-მდე
შემცირდა

აგრეთვე

მოქმედი

ჭაბურღილების

რაოდენობა.

ეს

პროცესი

განსაკუთრებით ინტენსიური გახდა 1988 წლის დასაწყისში. ამ დროისთვის
საწარმოო

გაერთიანება

„საქნავთობში“

ჩამოწერილ

იქნა
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ჭაბურღილი.

ჭაბურღილების საექსპლოატაციო ფონდის რაოდენობრივი ცვლილების გარდა,
მოხდა ხარისხობრივი გაუარესებაც.
ნავთობის მოპოვება საქართველოში 1990 წლამდე ხორციელდებოდა ოთხ
ნავთობსარეწზე, რომელიც მოიცავდა ორ სადაზვერვო მოედანს და საბადოს:
სამგორი-პატარძეულის, სამგორის სამხრეთი გუმბათის საბადო, თელეთის საბადო,
ნორიოს, საცხენისის, პატარა შირაქის, გარდაბნის, ჭალადიდის საბადო.
90-იან

წლებში

საქართველოს

ნავთობის

ყველა

საბადოზე

მოპოვებამ

მკვეთრად იკლო. ყოველივე ეს, განსაკუთრებით კი ნავთობის მოპოვების სწრაფი
შემცირება კატასტროფულად აისახა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე.
ძირითადი კაპიტალის გამოყენების დონე საქართველოს ნავთობმოპოვებაში
1980-1990 წლებში 26-ჯერ დაეცა, ხოლო შრომის ნაყოფიერება თითქმის 15-ჯერ და
მეტად შემცირდა. 1984 წლიდან დაწყებული მოგება სწრაფად მცირდებოდა და 1986
წელს ნავთობის მოპოვება არარენტაბელური გახდა.
ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუარესება ძირითადად გამოწვეული იყო
ობიექტური მიზეზით, რასაც ნავთობის მოპოვების თავისებურებები განაპირობებდა.
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1993 წლიდან საქართველოში მკვეთრად დაეცა ნავთობის მოპოვება და თუ 1986-1991
წლებში წელიწადში 180 ათასი ტონით განისაზღვრებოდა, 1992 წელს 125 ათას, ხოლო
1993-1995 წლებში 25 ათას ტონას ვერ გადააჭარბა, 1996 წელს კი 128 ათას ტონას
მიაღწია [15, გვ 30-35].
არსებული საბადოების შესაძლებლობების შემცირებასთან ერთად, დიდი
როლი ითამაშა ქვეყანაში კრიმინოგენული მდგომარობის გაუარესებამ. კერძოდ,
ხდებოდა ნავთობის დატაცება სამგორი-ბათუმის ნავთობსადენიდან და არსებული
სარეწებიდან კუსტარული წესით ნავთობპროდუქტების მიღება, მექანიკური წესით,
მოქმედი ჭაბურღილების ელექტროდანადგარებიდან ხდებოდა ფერადი ლითონების
დატაცება, რამაც მრავალი ჭაბურღილის უმოქმედობა გამოიწვია.
უნდა აღინიშნოს ნავთობის მოპოვების სფეროში გატარდა ორგანიზაციული
რეფორმები. თავდაპირველად საწარმოო გაერთიანება „საქნავთობის„ ბაზაზე შეიქმნა
დეპარტამენტი

„საქნავთობი“,

„საქნავთობად“,

რომელსაც

შემდეგ
მიენიჭა

კი

გარდაიქმნა

ქვეყნის

სახელმწიფო

კომპანია

ნავთობმწარმოებლის

მართვის

ფუნქციები.
2006 წელს შეიქმნა „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ 100%იანი სახელმწოფო წილით. კორპორაციის საწესდებო კაპიტალში შევიდა სს
„საქართველოს ნავთობის სერთაშორისო კორპორაციის“, სს „საქართველოს გაზის
საერთაშორისო კორპორაციის“ და სს „საქნავთობის“

სახელმწიფო საკუთრებაში

არსებული აქციები.
კორპორაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ნავთობისა და გაზის
რესურსების მოძიება, მათი ათვისება, მოპოება, ამ სამუშაოთა დაპროექტება, ასევე
ნავთობისა და გაზის, მათი პროდუქტების საქართველოს ტერიტორიაზე და მის
ფარგლებს გარეთ ტრანსპორტირების, ტრანზიტის, ექსპორტის, იმპორტის, შენახვის,
მომზადების, გადამუშავების, რეალიზაციისა და მარკეტინგის ოპერაციების წარმოება
[63].
ამჟამად ნავთობის მოპოვება, მიეხედავად დიდი სიძნელეებისა, უცხოური
ინვესტიციების მეშვეობით თანდათან გამოდის იმ მდგომარეობიდან, რომელშიც იგი
1990-1995 წლებში იყო.
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ნახშირის მრეწველობა ენერგეტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც
ნახშირის მოპოვება-გამდიდრებასთან არის დაკავშირებული.
საქართველოში

უძველესი

დროიდან

ხდებოდა

მაგრამ

ნახშირის მოპოვება
მის

სამრეწველო

დანიშნულებით გამოყენებას არც თუ დიდი ხნის ისტორია აქვს. ნახშირის საბადოს
აღმოჩენის თარიღად 1825 წელი ითვლება, ხოლო მისი სამრეწველო დამუშავებაექსპლუატაცია 1846 წელს დაიწყო. ცნობილია, რომ ქალაქ ტყიბულის წარმოშობა და
განვითარება

ძირითადად

ექსპლუატაციამ, რომელიც

განაპირობა

ქვანახშირის

საბადოს

აღმოჩენამ

და

XIX საუკუნის 40-იან წლებში დაუწყო. 1895 წელს

ჩამოყალიბდა „ტყიბულის ქვანახშირისა და ბრიკების წარმოების საზოგადოება“,
რომლის განკარგულებაში გადავიდა შახტა. 1900 წელს მოპოვებულ იქნა 62820 ტონა
ქვანახშირი, ხოლო 1913 წელს - 67395 ტონა. 1935 წლამდე საქართველოში მხოლოდ
ტყიბულის

ქვანახშირის

საბადოს

ამუშავებდნენ.

დარგის

განვითარებას

მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ჯერ კიდევ ქუთაისი-ტყიბულის რკინიგზის ხაზის
გაყვანამ, ხოლო 1950-ია წლებში - ახალი შახტებისა და გამამდიდრებელი ფაბრიკების
მშენებლობამ. ამ დროიდან ტყიბულში ნახშირის მოპოვება თანდათან იზრდებოდა
და 60-იან წლებში მაქსიმუმს მიაღწია. 1965 წელს ტყიბულში მოიპოვეს 1435 ათასი
ტონა ნახშირი, რომელმაც საქართველოში მოპოვეული ქვანახშირის მთლიანი
რაოდენობის თითქმის 55% შეადგინა [19, გვ 423-427]. ამის შემდეგ, ტყიბულში, ისე
როგორც მთლიანად საქართველოში, ნახშირის მოპოვება თანდათან მცირდებოდა,
თუმცა საქართველოს მასშტაბით ეს პროცესი გაცილებით ინტენსიური იყო, ვიდრე
ტყიბულში. საქართველოში მთლიანად მოპოვებული

ნახშირის მოცულობაში

ტყიბულის ხვედრითი წილი ყოველწლიურად იზრდებოდა და ბოლო წლებში პიკს 100% მიაღწია.
ტყვარჩელის საბადოს ექსპლუატაცია დაიწყო 1935 წელს 300 ათასი ტონა
საპროექტო სიმძლავრის შახტის ამოქმედებით. 1940 წლისათვის ნახშირის მოპოვება
საქართველოში 625 ათას ტონამდე გაიზარდა. ომის წლებში მისი მოპოვება არ
შემცირებულა, პირიქით, 1945 წლის ბოლოს 661 ათას ტონას მიაღწია. 1944 წელს
რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობასთან დაკავშირებით, საქართველოს
ნახშირის საბადოებზეც დაიწყო საშახტე მშენებლობა. 1945-1948 წლებში ტყვარჩელში
საფუძველი ჩაეყარა კიდევ სამი შახტის მშენებლობას, რომელთა წლიური სიმძლავრე
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870 ათასი ტონა იყო. 1946 წელს ტყვარჩელში, ხოლო 1953 წელს ტყიბულში ამუშავდა
ცენტრალური გამამდიდრებელი ფაბრიკები.
1948 წლიდან ახალციხეში დაიწყო მურა ნახშირის მოპოვება, მაგრამ მისი
დაბალი ხარისხისა და დიდი თვითღირებულების გამო, მურა ნახშირის გამოყენება
თანდათან შემცირდა და 1987 წელს მთლიანად შეწყდა.
მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ქვანახშირზე მატულობდა, მისი მოპოვება
მაინც მცირდებოდა ყოველ 5 წელიწადში დაახლოებით 200-300 ათასი ტონით, რაც
განპირობებული იყო ძველი შახტების მარაგის ამოწურვითა და არსებული შახტების
სიმძლავრეთა შეზღუდულობით, სამთო-გეოლოგიური პირობების გაუარესებით.
უნდა აღინიშნოს, რომ ნახშირი ძირითადად გამოიყენებოდა ენერგეტიკული
მიზნებისათვის რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში კოქსვადი კონცენტრანტის
სახით. იგი რესპუბლიკის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა და რუსეთიდან,
უკრაინიდან და ყაზახეთიდან დამატებით შემოჰქონდათ, ასე მაგალითად, 1989 წელს
რესპუბლიკის ფარგლებს გარედან შემოტანილ იქნა 635 ათასი ტონა ქვანახშირი ანუ
საქართველოში წარმოებული ქვანახშირის 56%.
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნახშირის წარმოება მრეწველობის
პრიორიტეტულ დარგად ითვლებოდა. 1990 წლის შედეგებით მასზე მოდიოდა
სათბობი მრეწველობის მთლიანი პროდუქციის 20,0%, მომუშავეთა 79,96% და
ძირითადი საწარმო ფონდების კაპიტალის ღირებულების 53,4%.
განვითარების

ყველაზე

მაღალი

მაჩვენებელი

ნახშირის

წარმოებას

საქართველოში 1958 წელს ჰქონდა, როდესაც მოპოვებულ იქნა 3014 ათასი ტონა, რაც
3,1-ჯერ აღემატებოდა 1990 წლის დონეს [15, გვ 27-30]. ეს განაპირობა იმ გარემოებამ,
რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წლები ნახშირის საწარმოთა ყველაზე
ინტენსიური მშენებლობის პერიოდი იყო საქართველოში და იგი უკავშირდებოდა
ქვეყანაში თუჯის, ფოლადის, ნაგლინის წარმოების განვითარებას. ამასთან, ნახშირის
წარმოება აგრეთვე ამარაგებდა შავ მეტალურგიას ტექნოლოგიური სათბობით, ხოლო
ელექტროენერგეტიკას - ენერგეტიკული ნახშირით. საქართველო ერთადერთი
რესპუბლიკა იყო სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც საკუთარი ნახშირის მრეწველობა
ჰქონდა.
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1990 წელს საქართველოში მოპოვებული იქნა 956 ათასი ტონა ნახშირი. აქედან,
655 ათასი ტონა ანუ მოპოვებულის 69,6%, ტყიბულის, ხოლო 290 ათასი ტონა ანუ
30,4%, ტყვარჩელის შახტებზე მოდიოდა. 1987 წლის მაისამდე რესპუბლიკაში
აგრეთვე მოქმედებდა ახალციხის ერთი შახტა, სადაც ნახშირის წლიური მოპოვება
35,5 ათას ტონის ფარგლებში მერყეობდა. შახტი გაუქმდა ნახშირის მოპოვების
შედარებით მაღალი თვითღირებულებისა და მასზე მოთხოვნის შემცირების გამო.
1960-1990 წლებში საქართველოში ნახშირის მოპოვება 3-ჯერ შემცირდა, მათ
შორის საკოქსე ნახშირისა - 3,1-ჯერ. განსაკუთრებით ინტენსიურად შემცირდა
ნახშირის მოპოვება ტყვარჩელში.
ნახშირის
გეოლოგიური

მრეწველობის
პირობების

ასეთი

დაქვეითება,

გაუარესებასთან

ერთად,

მისი

მოპოვების

საშახტე

სამთო-

მშენებლობის

კატასტროფული შემცირებით იყო გამოწვეული. კერძოდ, 1960-1990 წლებში აშენდა
მხოლოდ 4 შახტა, რომელთა საერთო სიმძლავრე 400-450 ათას ტონას შეადგენდა.
ამავე დროს, მარაგების ამოწურვისა და სხვა მიზეზების გამო არსებობა შეწყვიტა
შვიდმა შახტამ, რომელთა წლიური მოპოვება 1,3 მლნ ტონით შემცირდა.
ნახშირის მოპოვების შემცირების შესაბამისად დარგში გაუარესდა ტექნიკურეკონომიკური მაჩვენებლებიც. მაგალითად, შრომის ნაყოფიერების დონე 1960
წელთან შედარებით 1990 წელს 94,1% შეადგინა, ხოლო ფონდუკუგებამ მხოლოდ
30,1%.

სისტემატურად

იზრდებოდა

ნახშირის

მოპოვების

თვითღირებულება,

რომელიც 20 წლის მანძილზე 2-ჯერ და მეტად გაიზარდა. წლების განმავლობაში
საწარმოო გაერთიანება „საქნახშირი“ ზარალიანი იყო. წაგებამ საბითუმო ფასებით 35
მლნ მანეთს გადააჭარბა.
უაღრესად დაბალი იყო ახალი შახტების მშენებლობის ტემპები. მცირდებოდა
გამოყოფილი კაპიტალ დაბანდებთა მოცულობაც. ყოველივე ამის გამო, მაგალითად,
ტყიბულში „დასავლეთი 2“-ის მშენებლობა მიმდინარეობდა 29 წლის განმავლობაში
და საბჭოთა ხელისუფლების ბოლო 30 წლის განმავლობაში აშენდა მხოლოდ

4

შახტი, რომელთა საერთო სიმძლავრე წელიწადში 400-450 ათასი ტონა იყო. ამასთან,
იმავე პერიოდში მარაგის ამოწურვისა და სხვა მიზეზების გამო, არსებობა შეწყვიტა 7მა შახტამ, რომელთა წლიური სიმძლავრე 1,1 მლნ ტონა იყო. 6 შახტზე კი ნახშირის
მოპოვება შემცირდა 1,3 მლნ ტონით. მცირდებოდა ასიგნებანი სოციალური
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მიმართულებით, მიმდინარეობდა ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა და მიწისქვეშა
პროფესიის მუშაკთა რიცხოვნობის შემცირებაც.
1991 წლიდან ნახშირის ბაზრის უქონლობისა და უაღრესად მძიმე ფინანსური
მდგომარეობის გამო ტყიბულის ქვანახშირის მრეწველობამ დათმო მიღწეული
პოზიციები. ამ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მეტად მცირე მასშტაბების
შედეგად მეტისმეტად გაიზარდა პროდუქციის ერთეულზე გაწეული დანახარჯები.
2000 წელს საქართველოში მოპოვებული იქნა 7,3 ათასი ტონა ნახშირი. ანუ 1990
წელთან შედარებით შემცირდა 130,8-ჯერ. ამის ძირითადი მიზეზი შახტების
დაუფინანსებლობა

და

გადახდისუნარიან

მომხმარებელთა

არარსებობა

იყო.

საკმარისია ითქვას, რომ ამ დროს ტყიბულში 1 ტონა სასაქონლო ნახშირის
თვითღირებულება 137 ლარის ფარგლებში იყო, მაშინ, როცა მისი საბაზრო ფასი 40
ლარს შეადგენდა. მიუხედავად ამისა, ნახშირის რეალიზაცია ამ ფასად ვერ
ხერხდებოდა. ნახშირის მრეწველობამ დაკარგა თავისი ადრინდელი როლი და
მნიშვნელობა [15, გვ 74-77].
აღსანიშნავია, რომ მთელ სამხრეთ კავკასიაში ნახშირის დიდი მარაგი
მხოლოდ

საქართველოშია,

ხოლო

ტყიბული-შაორის

საბალანსო

მარაგი

საქართველოს ნახშირის მარაგის 80%-ზე მეტია. გაცილებით მეტია ნახშირის
პროგნოზული მარაგი, 1,5-ჯერ სჭარბობს საბალანსოს. არსებობს მოთხოვნაც. ამის
დამადასტურებლად ისიც კმარა, რომ 2008 წელს საქართველომ 121,1 ათასი ტონა
იმპოტრული ნახშირი შემოიტანა. ეს ტენდენცია გაგრძელდა შემდეგ წლებშიც.
მომავალში საჭიროა წარმოების მასშტაბების გაზრდა. დარგის სპეციალისტთა
აზრით, ნახშირის წარმოების ეკონომიკურად ეფექტიანი მოპოვების ზღვარი
წლიურად 600 ათასი ტონის ფარგლებში მერყეობს, შემდეგ კი ნახშირის მოპოვებამ
შეიძლება წლიურად 1,5-2,0 მლნ ტონასაც მიაღწიოს [17, გვ 5-8].
საბჭოთა კავშირის დაშლის და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ,
ქვეყანას ურთულესი პრობლემები შეექმნა მოსახლეობის ენერგორესურსებით
უზრუნველყოფის მხრივ. საქართველო გარდამავალი პერიოდის ენერგეტიკული
კრიზისიდან
მაჩვენებლებით.

გამოვიდა
შემცირდა

უაღრესად
არა

შემცირებული

მხოლოდ

ენერგორესურსული

წარმოება-მოხმარება

არამედ

ენერგეტიკული პოტენციალი მთლიან ჭრილში. ენერგეტიკული და ეკონომიკური
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მაჩვენებლების

საგრძნობი

დაქვეითება

გამოწვეული

იყო

მრავალი

ურთიერთმოქმედი ფაქტორის ზეგავლენით.
ეკონომიკურ

სამეცნიერო

ნაშრომებში

მართალია

ყურადღება

გამახვილებულია საბოლოო ენერგეტიკული რესუსურსების შემცირებაზე, მაგრამ
ყურადღების მიღმაა დატოვებული ენერგეტიკული პოტენციალის დაქვეითების
საკითხი. ჩვენი აზრით, ეს პრობლემა აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული
კონკრეტულ ეტაპზე ქვეყნის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების დროს.
უაღრესად დიდია ენერგეტიკის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ განვითარებაში. ამასთან, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ინტერესები დაბეჯითებით მოითხოვს ენერგეტიკული მეურნეობის
აღორძინებისა

და

შემდგომი

დაბალანსებას

ეკონომიკის

განვითარების

დაჩქარებას,

განვითარებასთან.

მისი

განვითარების

ენერგეტიკული

პრობლემების

დაძლევის გარეშე ქვეყნის ჯეროვანი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ვერ
მოხერხდება.

ეკონომიკური

ენერგეტიკული სისტემის და

განვითარება

კი

წარმოუდგენელია

მდგრადი

არსებული ენერგორესურსების მაქსიმალურად

ეფექტიანად ათვისები გარეშე.
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თავი II. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის
თანამედროვე მდგომარეობა
2.1 სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების შეფასება 2000-2017 წლებში

ცნობილია თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ენერგეტიკას მსოფლიო
ცივილიზაციის განვითარებაში. იგი უდიდეს გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი
წარმოების ეფექტიანობასა და ეკონომიკის ინფრასტრუქტურის ფორმირებაზე.
მეურნეობაში ენერგეტიკის მნიშვნელოვანი როლი განისაზღვრება იმ გარემოებით,
რომ ნებისმიერი საწარმოო პროცესი მეურნეობის ყველა დარგში დაკავშირებულია
ენერგიის სულ უფრო მზარდ გამოყენებასთან. ენერგეტიკის განვითარების დონე
უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის საწარმოო ძალების განვითარების დინამიკაზე და
ქმნის წინაპირობას ცხოვრების დონის ამაღლებასა და შრომის ნაყოფიერების
გასაუმჯობესებლად.
უნდა

აღინიშოს,

რომ

ენერგეტიკის

განვითარება

საქართველოში

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურება. მნიშვნელოვანია ქვეყნის გეოგრაფიული
მდგომარეობა

და

მისი

სატრანზიტო

პოტენციალი

როგორც

აღმოსავლეთ-

დასავლეთის, ისე ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულებით. ყოველივე ეს ერთად
წარმოადგენს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების მყარ საფუძველს და საშინაო
და საგარეო პოლიტიკის მძლავრ ინსტრუმენტს.
90-იან

წლებში

ენერგეტიკის

განვითარებული

სამეურნეო

საქმიანობა

მოვლენების

შედეგად

მნიშვნელოვნად

იქნა

საქართველოს
დაქვეითებული.

გადატანილმა სოციალურმა და პოლიტიკურმა კრიზისმა დიდი ზიანი მიაყენა
ქვეყნის მთელ ეკონომიკურ სისტემას. მოიშალა ადრე დამყარებული ეკონომიკური
და პროფესიული კავშირები, დაინგრა და განადგურდა ძირითადი ფონდების
მნიშვნელოვანი

ნაწილი,

დატაცებული

ენეგეტიკული

მოწყობილობები

და

იქნა

ფერადი

მასალები,

ლითონების
პრაქტიკულად

შემცველი
შეწყდა

ფართომასშტაბიანი კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთებები, მკვეთრად დაეცა
ადმინისტრაციული

და

შრომითი

დისციპლინა,

ექსპლუატაციის ხარისხი [12, გვ 351].
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მნიშვნელოვნად

გაუარესდა

დღეისათვის, დიდი ძალისხმევის შედეგად, მოგვარებული იქნა ძირეული
პრობლემების დიდი ნაწილი, მაგრამ კვლავ საჭიროა ქმედითი ღონისძიებების
გატარება

ენერგოდამოუკიდებლობის

გზაზე,

საკუთარი

ენერგიაშემცველების

ეფექტიანად ათვისების, მათი მოძიების დივერსიფიკაციისათვის და, რაც ყველაზე
მთავარია, ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიღწევისათვის.
საქართველოს

ენერგეტიკულ

კომპლექსს

შეუძლია

შეასრულოს

ენერგორესურსების რეგიონული დერეფნის ფუნქცია და მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშოს კავკასიის რეგიონის ენერგეტიკული ინტეგრაციის პროცესში რაც მიიღწევა
ელექტროენერგიის გამომუშავების პოტენციალის ოპტიმალური ათვისებითა და
როგორც

შიგა

სასისტემო,

დამაკავშირებელი

მაღალი

ასევე

მეზობელი

ქვეყნების

გამტარუნარიანობის

მქონე

ენერგოსისტემებთან
ზემაღალი

ძაბვის

ელექტროგადაცემის ხაზების მშენებლობით და, შესაბამისად, ელექტროენერგიის
ექსპორტ-იმპორტისა და სატრანზიტო გადაცემის განხორციელების გზით.
ბოლო წლების მანძილზე საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში აქტიურად
მიმდინარეობს

რეფორმები და რესტრუქტურიზაციის პროცესები. ენერგეტიკა

გახდა სახელმწიფო

პოლიტიკის

პრიორიტეტი.

2015

წელს

ჩამოყალიბდა

ენერგეტიკის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა, რომლის საფუძველზეც შეიქმნა
სამთავრობო

სამოქმედო

პრიორიტეტულად

პროგრამა.

მიჩნეულია

ორივე

სწორედ

ფუძემდებლურ

ქვეყნის

მოსახლეობის,

დოკუმენტში
ეკონომიკის,

მეწარმეობის ელექტროენერგიით საიმედოდ, უწყვეტად უზრუნველყოფა, არსებული
სიმძლავრეების მაქსიმალურად გამოყენება, ახალი სიმძლავრეების მწყობრში შეყვანა,
საკუთარი ენერგორესურსების მაქსიმალურად გამოყენება. უპირველეს ყოვლისა, ეს
ეხება ჰიდრორესურსებს, რომელთა პოტენციალის 30%-ის ათვისება საშუალებას
მისცემს ქვეყნის ენერგეტიკას იყოს ექსპორტიორი და ამით მიაღწიოს ენერგეტიკულ
დამოუკიდებლობას, აგრეთვე, ენერგიაშემცველად მიჩნეულია მურა და ქვანახშირის,
გაზისა

და

ნავთობის

გამოყენება

თბოელექტროსადგურებში.

ახალი

ტექნოლოგიების დანერგვის შედეგად პარალელურად განახლებადი ენერგიების
ათვისება და გამოყენება, განსაკუთრებით კი გეოთერმული წყლების უდიდესი
მარაგის ჩაყენება ქვეყნის მოსახლეობის სამსახურში.
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ქვეყანაში

შექმინილი

ენერგეტიკის

რთული

განვითარებაში

ელექტროენერგეტიკაში

ვითარების

შემდგომ

მნიშვნელოვანი

ჩატარებული

საქართველოს

მიმართულება

რესტრუქტურიზაციის

იყო

პროცესი,

რამაც

შესაძლებელი გახადა თითოეული ენერგოობიექტისათვის თავისუფალი სამეურნეო
საქმიანობის წარმართვა ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად.
საქართველოს

ენერგოსისტემა

ხასიათდება

ენერგიის

მოხმარებისა

და

გენერაციის სეზონური ასიმეტრიულობით, რაც გულისხმობს მოხმარების დაბალ და
გენერაციის მაღალ მაჩვენებლებს ზაფხულში, და მოხმარების მაღალ და გენერაციის
დაბალ

მაჩვენებლებს

ზამთარში.

აღნიშნული

საშუალებას

აძლევს

ქვეყანას,

განახორციელოს ელექტროენერგიის ექსპორტი ზაფხულში.
2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ჰიდრო და თბოელექტროსადგურების
საერთო დადგმული სიმძლავრე 3718 მგვტ-ს შეადგენს. ქვეყანაში წარმოებული
ელექტროენერგიის
უმსხვილესი

მთლიანი

მოცულობის

ჰიდროელექტროსადგური

ერთ

მესამედს

„ენგურჰესი‟,

გამოიმუშავებს

რომლის

დადგმული

სიმძლავრე შეადგენს 1300 მგვტ-ს, ხოლო მუშა სიმძლავრე - 1200 მგვტ-ს. სიდიდით
მეორე ჰესი „ვარდნილის კასკადი“ სხვა შედარებით მცირე ჰესებთან ერთად,
წარმოადგენენ მარეგულირებელ ჰესს და უზრუნველყოფს დაახლოებით 1900 მგვტ
სიმძლავრეს. არსებული მუშა სიმძლავრის ჯამური მოცულობა შეადგენს 3480 მგვტს,

რომელიც

მოიცავს

ჰესების

მიერ

გენერირებულ

2750

მგვტ-ს

და

თბოელექტროსადგურების მიერ გენერირებულ 730 მგვტ სიმძლავრეს.
ჰესების

მიერ

თანდათანობით

ელექტროენერგის

შემცირდა

ქვეყნის

წარმოების

ზრდასთან

დამოკიდებულება

ერთად,

იმპორტსა

და

თბოგენერაციაზე. 2017 წლის განმავლობაში ჰესების მიერ გენერირებული ენერგიის
მოცულობამ

9210,4

განპირობებულია,

მლნ

როგორც

კვტ.სთ-ს

მიაღწია.

ჰიდროლოგიური

აღნიშნული

პირობების

ცვლილებები

ცვლილებით,

ასევე

არსებული ჰესების რეაბილიტაციით.
2017 წელს განხორციელებულმა ექსპორტმა სულ 701,1 მლნ კვტსთ შეადგინა,
რაც 2005 წლის შესაბამისი მაჩვენებლის 12%-იან მატებას წარმოადგენს. თუმცა
აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს გაზრდილი მოხმარების გამო განხორციელდა 793,3
მლნ კვტ.სთ იმპორტი, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 38%-ით აღემატება.
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ზამთრის პერიოდში წყლის სიმცირის გამო, საქართველოს ენერგომომარაგებაში
მნიშვნელოვანი

ადგილი

უკავია

თბოგენერაციას,

რომელიც

მთლიანი

ელექტროენერგიის წარმოების 28% შეადგენს ზამთარში, თუმცა ეს მაჩვენებელი 1%ზე ნაკლებია ზაფხულში.
ჰესების მიერ ელექტროენერგიის წარმოების ზრდასთან ერთად, თანდათანობით
შემცირდა ქვეყნის დამოკიდებულება იმპორტზე და თბოგენერაციაზე. 2017 წელს,
როგორც ითქვა, ჰესების მიერ გენერირებული ენერგიის მოცულობამ 9210,4 მლნ.
კვტსთ-ს მიაღწია, ანუ ქვეყნის მასშტაბით არსებული მოთხოვნის 82% შეადგინა. 2010
წელს ეს მაჩვენებელი 9.4 მილიარდ კვტსთ-მდე გაიზარდა და მოთხოვნის 93%
დააკმაყოფილა, ხოლო 2013 წლის განმავლობაში ჰესების მიერ გენერირებული
ენერგიის მოცულობამ 8.3 მლრდ. კვტსთ-ს

მიაღწია. აღნიშნული ცვლილებები

განპირობებულია, როგორც ჰიდროლოგიური პირობების ცვლილებებით, ასევე
არსებული ჰესების რეაბილიტაციით.
ქვეყნის ენერგოსისტემა დაკავშირებულია რუსეთის, თურქეთის, აზერბაიჯანისა
და სომხეთის ენერგოსისტემებთან და ელექტროენერგიით ვაჭრობის მოცულობის
უდიდესი ნაწილი სწორედ პირველ ორ ქვეყანაზე მოდის. აღნიშნული ქვეყნებიდან
იმპორტი ხორციელდება ზამთარში გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად,
ხოლო

ექსპორტი

გამომუშავებული

ზაფხულის

თვეებში

ელექტროენერგიის

ბუნებრივი

სიჭარბის

გამო.

წყალუხვობისა
სომხეთთან

და

ექსპორტი

ხორციელდება მცირე მოცულობით.
2005-2015 წლებში ექსპორტის მოცულობა ყოველწლიურად იზრდებოდა. 20112013 წლებში გაზრდილი შიდა მოხმარების გამო, ელექტროენერგიის ექსპორტის
მოცულობა შემცირდა, და 2013 წლის განმავლობაში განხორციელებულმა ექსპორტმა
სულ 0.45 მილიარდი კვტსთ შეადგინა, რაც 2012 წლის შესაბამისი მაჩვენებლის 15%იან კლებას წარმოადგენს [24].
ელექტროენერგიის მიმოცვლა ხორციელდება: საქართველოდან რუსეთში,
თურქეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და პირიქით; ასევე რუსეთიდან თურქეთში,
აზერბაიჯანიდან თურქეთში; ამ ამოცანათა შესრულებას ემსახურება საქართველოს
ელექტროსისტემის

სატრანზიტო

გადამცემი
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ხაზები,

თუმცა

მათი

გამტარუნარიანობა შეზღუდულია ქვეყნის ენერგოსისტემის მუშაობის დასაშვები
სარეჟიმო პარამეტრებიდან გამომდინარე [65, გვ 9].
იმისათვის,

რომ სრულყოფილი წარმოდგენა

ელექტროენერგეტიკულ

სექტორში

მიმდინარე

შეგვექმნას საქართველოს

პროცესებზე

და

სწორად

განვსაზღვროთ სამომავლო ამოცანები კონკურენტული ბაზრის ფორმირებისათვის,
ღრმა მეცნიერულ ანალიზს უნდა დაექვემდებაროს
განმავლობაში
სისტემაში,

ჩატარებული
რაც

მუშაობა

წარმაოდგენს

ბოლო რამოდენიმე წლის

განსაკუთრებით

ხერხემალს

ელექტროენერგიის

რეფორმების

წარმატებით

გატარებისათვის. ამასთანავე კომპლექსურად უნდა იქნეს გამოკვლეული ყველა
მაჩვენებელი და ამის საფუძველზე გამოკვეთილი იქნეს გადასაჭრელი პრობლემები
და

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკული

სისტემის

ფუნქციონირების

ეფექტიანობის ამაღლებისათვის გასატარებელი ქმედითი ღონისძიებები. ყოველივე
ზემოაღნიშნულზე საუბარი იქნება ნაშრომის მომდევნო ქვეთავში.
გაზის

სექტორის

განმავლობაში

განვითარების

საქართველოში

თვალსაზრისით,

აქტიურად

2005-2015

მიმდინარეობდა

ქვეყნის

წლების
შიდა

მაგისტრალური გაზსადენების სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები.
ჩატარდა

სამხრეთის

მაგისტრალური

გაზსადენის

”წითელი

ხიდი-

მარნეულის” 500 მმ დიამეტრის 24 კმ სიგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაციამშენებლობის სამუშაოები, რომელიც 2014 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და 2015
წლის გაზაფხულზე დასრულდა. სამუშაოები ქართულმა კომპანიამ „კომფორტმშენ
XXI“-მა ჩაატარა.
მაგისტრალური გაზსადენის „გორი-ქარელის“ 700 მმ დიამეტრის 20კმ-იანი
მონაკვეთის მშენებლობა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გაზსადენის
რეაბილიტაციის პროექტის IV ფაზის ფარგლებში განხორციელდა, რომელსაც აშშ-ის
საერთაშორისო

განვითარების

სააგენტო

(USAID)

აფინანსებდა.

სამშენებლო

სამუშაოები 2014 წლის აპრილში დაიწყო და დეკემბერში დასრულდა. მშენებლობის
პროექტის ღირებულებამ 3,777,532 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის გაზმომარაგების მიზნით განხორციელებული
“წითელი ხიდი-წალკა-ახალქალაქის” პროექტის ფარგლებში, სარეაბილიტაციო66

სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდა არსებული 195 კმ-იანი გაზსადენის სხვადასხვა
მონაკვეთზე და აშენდა გაზსადენის 5,5 კმ-იანი უბანი. “წითელი ხიდი-წალკაახალქალაქის” მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობა 90-იან წლებში შეჩერდა,
რის გამოც რეგიონის სრული გაზიფიცირება შეუძლებელი იყო. 2008 წელს
განხორციელებული პროექტის შედეგად ბუნებრივი გაზის მიწოდება აღუდგა
წალკის რაიონს, ხოლო პირველად გაზი მიიღეს ახალქალაქის, ასპინძის, ახალციხის
და ნინოწმინდის რაიონებმა.
ჩრდილოეთი-სამხრეთის

მაგისტრალური

გაზსადენის

რეაბილიტაცია

საქართველოს ათასწლეულის ფონდის “ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის
პროექტის” ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენდა. მაგისტრალური გაზსადენის
რეაბილიტაცია სამ ფაზად ჩატარდა და 22 მნიშვნელოვნად დაზიანებული უბნის
რეაბილიტაცია და მშენებლობა განხორციელდა. გაზსადენის რეაბილიტაციის
შედეგად გაიზარდა საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი. ჩრდილოეთისამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელება
დაიწყო 2006 წელს და 2010 წელს დასრულდა.
აგრეთვე
ქუთაისი-აბაშა,

განხორციელდა
აბაშა-სენაკი,

რუსთავი-საგარეჯო,

ახალციხე-ადიგენი,

ზესტაფონი-ქუთაისი,

სენაკი-ფოთის

მონაკვეთზე

გაზსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
საქართველოში
რაოდენობით

დღეისათვის

ხორციელდება.

გაზის

2009-2013

მოპოვებითი

წლებში

გაზის

სამუშაოები
წლიური

მცირე

მოპოვება,

საშუალოდ 16.5 მლნ. კუბ.მ იყო. სულ საქართველოში მოპოვებულია 2.8 მლრდ.
კუბ.მ. გაზი,

საიდანაც

თავისუფალი

გაზის

რაოდენობა

552.8 მლნ.

კუბ.მ-

ს შეადგენს [66].
2013 წელს დაიწყო და 1.5 წელიწადში წარმატებით დასრულდა გარდაბანის
230 მეგავატი სიმძლავრის კომბინირებული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის
პროექტი. პროექტის საინვესტიციო ღირებულებამ 230 მილიონი აშშ დოლარი
შეადგინა. ინვესტიცია განხორციელდა სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის
კორპორაციისა“ და სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ, მისი მშენებლობა კი
უმსხვილესმა თურქულმა კომპანიამ - ÇALIK ENERJİ-მ განახორციელა [66].
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საანგარიშო პერიოდში შეინიშნება საქართველოში ნავთობის მოპოვების
კლების ტენდენცია (იხ. დიაგრამა № 2.1). 2017 წელს 2007 წელთან შედარებით
მოპოვებულ იქნა 24637 ტონით ნაკლები ნავთობი, რაც 43,5%-იანი შემცირებას
ასახავს.

დიაგრამა № 2.1

საქართველოში ნავთობის მოპოვება 2007-2017 წწ. [56]

საქართველოში ნახშირის მომპოვებელი ერთადერთი კომპანიაა „საქნახშირი“.
კომპანია ახორციელებს ისეთ ოპერაციებს როგორიცაა ნახშირის მოპოვება, ნახშირის
ტრანსპორტირება

და

ნახშირის

გამდიდრება,

და

ასევე

ელექტროენერგიის

გენერაცია. ნახშირის გარანტირებული სტაბილური ხარისხის შესანარჩუნებლად,
2009 წელს საქნახშირმა ააშენა ნახშირის გადამამუშავებელი და გამამდიდრებელი
ქარხანა თანამედროვე აღჭურვილობით.
ნახშირზე

მომუშავე

ელექტროსადგური.

2015 წელს ამოქმედდა 13 მვტ-იანი
ამჟამად

ნახშირის

ყოველწლიური

გამოშვება დაახლოებით 350,000 ტონაა [68].
საქართველოში განახლებადი (გარდა ჰიდრორესურსისა) ენერგეტიკული
რესურსების

გამოყენების

და

განვითარების

თვალსაზრისით

აღნიშნული

საანგარიშო პერიოდი არასახარბიელოდ ხასიათდება. უნდა აღინიშნოს 2008 წლის 18
აპრილს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება საქართველოში
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განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის
დამტკიცების შესახებ, რომელიც სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია
2008“-ს ფარგლებში იქნა მიღებული [69]. აღნიშნული პროგრამა ვრცელდება
მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე და არ მოიცავს თავის თავში
ხელშეწყობას ისეთი განახლებადი ენერგიებისათვის როგორიცაა მზე, ქარი,
გეოთერმული ენერგია, ბიომასა და სხვ. გამომდინარე ზემოთქმულიდან, ფაქტია
რომ დღეს საქართველოში ხდება მხოლოდ ჰიდროენერგეტიკის სტიმულირება,
სწორედ ჰიდროენერგეტიკაა ჩაყენებული მომგებიან პირობებში, ხოლო სხვა სახის
განახლებადი ენერგიების განვითარება არ ჰპოვებს სათანადო მხარდაჭერას.
რაც შეეხება ინვესტიციებს, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როგორც
დადებითი,

ისე

უარყოფითი

ეფექტების

გათვალისწინებით

მსოფლიოს

განვითარებული და განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნები ცდილობენ უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვას. ამისთვის კი ქმნიან სათანადო საინვესტიციო გარემოს.
საინვესტიციო

გარემოში

იგულისხმება

საინვესტიციო

საქმიანობის

განხორციელების სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და
სხვა ფაქტორების ერთობლიობა, რომლებიც არსებიდათ მოქმედებს ქვეყანაში
ინვესტიციების შემოდინებაზე.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი უარყოფითი მხარეა ის, რომ
მან შეიძლება გაზარდოს ინვესტორი ქვეყნის გავლენა ინვესტიციის მიმღებ ქვეყანაზე
[1, გვ 380]. ეს ფაქტი განსაკუთრებით საყურადღებოა საქართველოსთვის შექმნილი
გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
საინვესტიციო

გარემოს

შესაფასებლად

ეყრდნობიან

მსოფლიოს

ცნობილ

ჟურნალების: „Fortune,“ „The Economist“, „Euromoney“ მონაცემებს, რომლებიც
აქვეყნებენ სხვადასხვა ქვეყნის რეიტინგს მაჩვენებელთა ცხრა ჯგუფის მიხედვით:
ეკონომიკის ეფექტიანობა, პოლიტიკური რისკის დონე, ქვეყნის საგარეო ვალი, ვალის
მომსახურების უნარი, საბანკო კრედიტის ხელმისაწვდომობა და ა.შ. [5, გვ 147].
საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების
მზარდი ტენდენცია იკვეთება 2007 წლიდან, როდესაც ინვესტიციების მოცულობამ
362 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო 2009 წელს ეს მაჩვენებელი მკვეთრად დაეცა. (იხ.
დიაგრამა

№

2.2)

მომდევნო

წლებში
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ამ

მხრივ

სიტუაცია

მეტ-ნაკლებად

დასტაბილურდა,
განხორციელებული
ტენდენციით

თუმცა

2013-2015 წლების

პირდაპირი

ხასიათდება.

2015

უცხოური
წლის

განმავლობაში
ინვესტიციები

მეორე

ენერგეტიკაში
კვლავ

კვარტალში

კლების

ენერგეტიკაში

განხორციელებულმა ინვესტიციან 9 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ბოლო 10
კვარტლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. შედარებისთვის, 2015
წლის პირველ კვარტალში ენერგეტიკაში 11 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდო,
2014 წლის მეოთხე კვარტალში 37 მილიონის, მესამეში 51 მილიონის, მეორეში 79
მილიონის, პირველში კი 23 მილიონის. რაც შეეხება 2013 წელს, წლის პირველ
კვარტალში

ენერგეტიკის

სფეროში

52

მილიონი

დოლარის

ინვესტიცია

განხორციელდა, მეორეში 71 მილიონის, მესამეში 79 მილიონის, ხოლო მეოთხეში 48
მილიონი დოლარის.
დიაგრამა № 2.2

პუი-ს მოცულობა საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში 2007-2015 წწ. [27]

2013-2015 წლებში ექსპლუატაციაში შევიდა 12 ჰიდროელექტროსადგური.
მათი ჯამური სიმძლავრე -170,7 მგვტ-ია, ხოლო ჯამურმა ინვესტიციამ -283 მლნ. აშშ
დოლარი შეადგინა. საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციებს ანთავსებენ
ისეთი უცხოური კომპანიები როგორიცაა: Tata Group, Clean Energy, K-Water,
Translelectrika, Anadolu, Calik, Hydrolea, რომლებიც ახორციელებენ მასშტაბურ
პროექტებს, მათ შორისაა ხუდონი -702 მგვტ, ნენსკრა -280 მგვტ, ონის ჰესების
კასკადი - 177 მგვტ. [70].
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ჰესების მშენებლობის გააქტიურება გამოწვეულია ინვესტიციების ზრდით, ეს
კი დიდად არის დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის
მაჩვენებელზე. 2017 წლის მდგომარეობით საქართველო 180 ქვეყანას შორის მე-13
ადგილზეა. რითიც წინ უსწრებს ყველა მეზობელ და თითქმის ყველა ევროპისა და
პოსტსაბჭოთა ქვეყანას [71].
ენერგეტიკის განვითარება, ცხადია, მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსს
საჭიროებს. მისი სიმცირე კი ხშირად ხდება დარგის განუვითარებლობის და
ჩამორჩენის მიზეზი. მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა სპეციალურმა გამოკვლევამ
აჩვენა, რომ თუ ერთმანეთს დავუპირისპირებთ ენერგეტიკის განვითარებისათვის
საჭირო

ინვესტიციების

მოცულობას

და

ელექტროენერგიის

დანაკლისით

გამოწვეული ეროვნული შემოსავლების შესაძლო ზარალს, დავინახავთ, რომ ეს
უკანასკნელი

5-ჯერ

მეტია

პირველზე.

მაშასადამე,

საქართველოს

ელექტროენერგტიკის განვითრებისათვის საჭირო კაპიტალდაბანდებები 5-ჯერ
უფრო ნაკლებია, ვიდრე ის ზარალი, რასაც ამ დარგის განუვითარებლობა იწვევს.
ენერგეტიკის

დარგის

სწორი

დაგეგმვისათვის

აუცილებელია

გავითვალისწინოთ დარგის შემდეგი თავისებურებები [18, 17]:


გარდა იმისა, რომ ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება ერთმანეთს
ემთხვევა

დროში,

ენერგეტიკა

ეკონომიკის

დარგთა

შორის

მაღალი

ინტელექტუალური შრომატევადობით და კაპიტალტევადობით ხასიათდება;


დარგი მოითხოვს ინტენსიურ და უწყვეტ ფინანსირებას, რათა შეინარჩუნოს
ფუნქციონირების

უნარი

და

აგრეთვე

მიაღწიოს

პროგრესს

მაკროეკონომიკური გარემოს მოთხოვნის შესაბამისად;


სხვა დარგებისგან განსხვავებით, ენერგეტიკას აკისრია მაღალი სოციალურეკონომიკური პასუხისმგებლობა;



ენერგეტიკა, როგორც ბუნებრივი მონოპოლიის ტიპიური წარმომადგენელი,
საჭიროებს სახელმწიფო რეგულირებას;



აუცილებელია მნიშვნელოვანი რაოდენობის დამატებითი ინვესტიციების
მოზიდვა, ეს კი სხვა ობიექტური ფაქტორების ერთობლივი გავლენის
შედეგად კიდევ უფრო ზრდის დარგის კაპიტალტევადობას.
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საქართველოს

სათბობ-ენერგეტიკული

კომპლექსის

2000-2015

წლების

განვითარების შეფასების შედეგად ნათელი გახდა, რომ ქვეყანას გააჩნია მაღალი
ენერგეტიკული

პოტენციალი.

აღნიშნული

პოტენციალის

არასათანადადოდ

გამოყენების გამო საქართველო ძლიერად არის დამოკიდებული იმპორტირებულ
ენერგიაზე, რაც არასახარბიელო მდგომარეობაა.
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2.2 საქართველოს ელექტრობალანსი
ქვეყნის ენერგეტიკულ ბალანსებში გამორჩეული ადგილი ელექტრობალანსს
უკავია. იგი ასახავს ელექტროენერგიაზე ეკონომიკის დარგების მოთხოვნილებისა
და

სხვადასხვა

ელექტროენერგიის

ტიპის

ელექტროსადგურების

ოდენობის

კომპლექსურ

მიერ

გამომუშავებული

შეჯერებას.

ელექტრობალანსს

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში მიუხედავად
იმისა, აქვს თუ არა მას საკმარისი რაოდენობის რესურსული მარაგი, ან წარმოადგენს
თუ არა ის ამ მხრივ იმპორტიორ სახელმწიფოს.
ელექტროენერგიის

წარმოებისა

და

მოხმარების

ზუსტი

ბალანსი

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნებისათვის, რომლებიც ენერგიის
მუდმივ იმპორტს აწარმოებენ. ამასთან აქვთ ენერგიაშემცველების მოხმარების
დაბალი ეფექტიანობის პრობლემები და ვერ ახერხებენ კონკურენტუნარიანი
სასაქონლო პროდუქციის წარმოებას. ელექტრორესურსებს გააჩნიათ სხვა, კიდევ
უფრო მნიშვნელოვანი, ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების დატვირთვაც, რაც
ნებისმიერ

სახელმწიფოსათვის დამოუკიდებლობის მნიშვნელოვან

გარანტად

განიხილება. მისი უკმარისობა კი ხშირ შემთხვევაში კრიზისის მიზეზი ხდება.
ზემოთ აღნიშნული არგუმენტები ცხადყოფს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია
ელექტროენერგეტიკული ბალანსის ღრმა ანალიზი ჩვენნაირი განვითარების დონის
ქვეყნისთვის.
საქართველოს ეკონომიკისათვის სათბობ-ენერგეტიკულ რესურსებს, მათ
შორის ელექტროენერგიას გამორჩეული მნიშვნელობაც აქვს, ვინაიდან საბჭოთა
პერიოდიდან

დაწყებული,

ქვეყანა

ძირითადად

ენერგიის

იმპორტზეა

ორიენტირებული.
საბაზრო

ეკონომიკის

პირობებში

მოთხოვნილება

ელექტროენერგიაზე

შემდეგი ძირითადი ფაქტორების მიხედვით განისაზღვრება: ერთ სულ მოსახლეზე
მოხმარებული ელექტროენერგია,

მოსახლეობის ზრდის ტემპების ტენდეცია,

წარმოების განვითარების დონე, მშპ-ს ზრდის ტემპი და ა.შ.
როგორც ცნობილია, ელექტრობალანსს აქვს შემოსავლისა და გასავლის
ნაწილი. ბალანსის შედგენა იწყება გასავლის ნაწილის გაანგარიშებით, ე.ი.
თავდაპირველად იანგარიშება მოთხოვნილი ელექტროენერგიის რაოდენობა, ხოლო
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ამის საფუძველზე ანუ მეორე ეტაპზე განისაზღვრება ენერგიის მოცემული
რაოდენობისათვის საჭირო რესურსები, ანუ ბალანსის შემოსავლის ნაწილი.
ბალანსის შემოსავლის ნაწილს განეკუთვნება:
1. გენერაცია, ანუ საკუთარი ძირითადი საშუალებებით ელექტროენერგიის
წარმოება;
2. ელექტროენერგიის მიღება ანუ იმპორტი მეზობელი სისტემებიდან.
გასავლის ნაწილს განეკუთვნება:
1. მოხმარება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში;
2. ჭარბი ელექტროენერგიის გაცემა ანუ ექსპორტი;
3. ქსელში დანაკარგები.
ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარების დონე დიდადაა დამოკიდებული
მრეწველობის დარგობრივ სტრუქტურაზე. სასურველია, რომ მასში ნაკლებად იყოს
მაღალი

ელექტროტევადი

ჰიდროენერგორესურსების,

დარგები.
არსებული

საქართველო

თავისი

თბორესურსებისა

და

მდიდარი
ტექნიკური

პროგრესის თანამედროვე მიღწევათა პირობებში არ უნდა ჩამორჩებოდეს საშუალო
განვითარების ქვეყნის მაჩვენებელს მოსახლეობის ერთ სულზე ელექტროენერგიის
წარმოების დონით.
ჩამორჩენა განსაკუთრებით იგრძნობოდა განვითრებულ ქვეყნებთან შედარებით.
მაგალითად, დსთ-ის საშუალო მაჩვენებელს მოსახლეობის ერთ სულზე ენერგიის
მოხმარების მხრივ საქართველო ჩამორჩება 5,9-ჯერ, ხოლო ელექტროენერგიის
წარმოების მხრივ 2,8-ჯერ, მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელს შესაბამისად, 2,1-ჯერ
და 1,6-ჯერ, ხოლო აშშ-ს 11,1-ჯერ და 9,3-ჯერ. ჩამორჩენაა მეზობელ ქვეყნებთან
შედარებითაც: სომხეთთან შესაბამისად - 10,9%-ით და 14,8%-ით, აზერბაიჯანთან 3,4-ჯერ და 55,8%-ით და რუსეთთან -8,6-ჯერ და 3,7-ჯერ [72].
საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება მოსახლეობის 1 სულზე 2017
წლის მონაცემებით საგრძნობლადაა გაზრდილი 2000 წლის დონესთან შედარებით
და

წარმოება

184,1%-ს,

ხოლო

მოხმარება

187,4%-ს

შეადგენს.

აღნიშნული

მაჩვენებლის ზრდა დინამიურობით ხასიათდება, რაც დადებითი პროგნოზების
გაკეთების საშუალებას იძლევა. (იხ. ცხრილი № 2.1)

74

ცხრილი № 2.1

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარება
მოსახლეობის 1 სულზე [24]

წლები

წარმოება
სულ, მლნ
კვტ.სთ

მოხმარება
სულ, მლნ
კვტ. სთ

მოსახლეობის
რიცხოვნება,
ათასი კაცი

მოსახლეობის 1
სულზე
ელექტროენერგიის

ცვლილება %-ში

წარმოება

მოხმარება

წარმოება

მოხმარება

2000

7446

7841

4436

1678,5

1767,6

100,0

100,0

2001

6807

7137

4401

1546,7

1621,7

92,1

91,7

2002

7256

7703

4372

1659,6

1761,9

98,8

99,7

2003

7116

7950

4343

1638,5

1830,5

97,6

103,5

2004

6707

7475

4315

1554,3

1732,3

92,6

98,0

2005

6881

7843

4322

1592,1

1814,7

94,8

102,6

2006

7420

7883

4401

1686,0

1791,2

100,4

101,3

2007

8169

7813

4395

1858,7

1777,7

110,7

100,5

2008

8279

8075

4382

1889,3

1842,8

112,5

104,2

2009

8278

7640

4385

1887,8

1742,3

112,4

98,6

2010

9919

8442

4436

2236,0

1903,1

133,2

107,6

2011

9912

9257

4469

2217,9

2071,4

132,1

117,2

2012

9472

9380

4497

2106,3

2085,8

125,5

118,0

2013

9861

9690

4483

2199,6

2161,5

131,1

122,3

2014

10371

10619

44990

2309,1

2365,2

137,1

133,2

2015

10832

10871

3717

2914,2

2924,2

173,2

165,3

2016

11573
11531

11493
12342

3720
3725

3111,1
3095,4

3089,1
3313,3

185,2
184,1

174,7
187,4

2017

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

თვალსაზრისით,

ლოგიკური

იქნება

თუ

ვიტყვით, რომ ის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს მსოფლიო ინტეგრაციას და აპირებს
თავისი სახელმწიფოებრიობის ენერგოუსაფრთხოების მიღწევას, მან აღნიშნული
მაჩვენებლები

უნდა

მიუახლოვოს

განვითარებული

ქვეყნების

შესაბამის

მაჩვენებლებს 50%-ის ფარგლებში მაინც, ხოლო მსგავსი რეგიონის საშუალო დონისა
და დაბალი დონის ქვეყნებს - შესაბამისად, 100 და 150%-ის ფარგლებში. ეს
მაჩვენებლები მსგავსი რეგიონის მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით 80%-ს არ უნდა
75

ჩამოუვარდებოდეს.
სტატისტიკურ მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში პოზიტიური ძვრები სახეზეა 2005 წლის
შემდგომ პერიოდში. ამ დროიდან მოყოლებული ელექტროენერგიის წარმოება
ყოველწლიურად მატულობს და 2009 წელს მან 8278 მლნ.კვტ.სთ-ს მიაღწია. 2005
წელთან შედარებით ეს ზრდა 15,9%-ს შეადგენს, შესაბამისად, შემცირდა იმპორტის
მოცულობა

5,5-ჯერ

და

გაიზარდა

ექსპორტი

6,2-ჯერ,

თუ

წელს

2005

ელექტროენერგიის საერთო მოხმარებაში იმპორტის წილი 16,7%-ს შეადგენდა, 2009
წელს ეს მაჩვენებელი 3,3%-მდე, ანუ 5-ჯერ და მეტად შემცირდა. ეკონომიკის
განვითარების

თანამედროვე

პირობებში

ელექტროენერგიის

ბალანსში

უკვე

სიჭარბეა. აღნიშნული ტენდენცია 2007 წლიდან დაფიქსირდა და მან 2009 წელს
თითქმის 500 მლნ.კვტ.სთ-ს მიაღწია. ამ პროცესში თავისი დადებითი როლი
შეასრულა ელექტროენერგიის

მომჭირნე

და რაციონალურმა გამოყენებამ. ამ

ფაქტორის გავლენით 2005-2009 წლებში ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარება
7,1%-ით შემცირდა. შემდგომ პერიოდში ელექტროენერგიის წარმოების რეკორდული
დონე პირველად აღინიშნა 2010-2011 წლებში - თითქმის 10 მლრდ კვტ.სთ (იხ.
ცხრილი № 2.1). 2010 წელს საქართველოში წარმოებულ იქნა 9919 მლნ.კვტ.სთ
ელექტროენერგია, რაც მოხმარებასთან შედარებით 1477 მლნ.კვტ.სთ-ით მეტია.
თბოელექტროსადგურებს

2010

წელს

ფაქტობრივად

თებერვლის

შემდეგ

არ

უმუშავია, ბოლო 6 თვის განმავლობაში თესებზე სულ წარმოებულ იქნა 14
მლნ.კვტ.სთ.

ექსპორტთან

ელექტროენერგიის

შედარებით

რაოდენობაც.

მიღწული

მიზერულია
შედეგები

55

იმპორტული

განაპირობეს

დარგში

განხორციელებულმა რეფორმებმა, სწორმა ტექნიკურ-ეკონომიკურმა პოლიტიკამ,
საერთაშორისო თანამეგობრობის ქვეყნებიდან მიღებულმა დახმარებებმა.
2013 წელს ელექტროენერგიის გამომუშავება 2005 წელთან შედარებით 29,8%ით გაიზარდა (2998,3 მლნ.კვტ.სთ-ით) და 9861 მლნ.კვტ.სთ შეადგინა. 2013 წელს
2012 წელთან შედარებით ელექტროენერგიის წარმოება გაიზარდა 3,6%-ით.
2012 წლის მონაცემებით, გამომუშავებაში კვლავ მაღალია მარეგულირებელი
ჰიდროელექტროსადგურების წილი. მათ 7220,5 მლნ.კვტ.სთ გამოიმუშავებს, რაც
წინა წლის მონაცემზე 8,4%-ით ნაკლებია. რაც შეეხება გამომუშავების სტრუქტურას
76

ელექტროენერგიის
(გამომუშავება

წყაროების

და

იმპორტი)

მიხედვით,
10312,4

წელს

2012

მლნ.კვტ.სთ

მთლიანმა
შეადგინა.

რესურსმა
სასადგურე

დანაკარგები დაფიქსირდა 417,9 მლნ.კვტ.სთ-ს ოდენობით და საბოლოოდ, ქსელში
მიეწოდა 9894,5 მლნ.კვტ.სთ ელექტროენერგია. მიწოდებული სიმძლავრის 96,12%
შეადგინა ადგილობრივმა გამომუშავებამ.
2012 წლის შედეგებით, მიწოდება-მოხმარების უარყოფითი ბალანსი იანვარიმარტის და ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდზე მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ
აპრილიდან

შეინიშნება

ელექტროენერგიის

გამომუშავების

გამომუშავება

2012

მკვეთრი
წელს

ზრდა
2011

და

იწყება

წელთან

ჭარბი

შედარებით,

ელექტროენერგიის გამომუშავება შემცირებულია 4.4%-ით, 9472 მლნ.კვტ.სთ-დან
9912

მლნ.კვტ.სთ-მდე,

რაც

ჰიდროელექტროსადგურების

ძირითადად
(ენგურჰესისა

გამოწვეულია
და

მარეგულირებელი

ვარდნილჰესის)

მცირე

გამომუშავებით იანვარი-აპრილისა და სექტემბერი-დეკემბრის პერიოდებში. 2012
წელს მათი გამომუშავება წინა წელთან შედარებით შემცირდა 6%-ით, 5217,51
მლნ.კვტ.სთ-დან

4905,63

მლნ.კვტ.სთ-მდე.

14%-ით

შემცირდა

სეზონური

ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებაც 2379,27 მლნ.კვტ.სთ-დან 57 2046,96
მლნ.კვტ.სთ-მდე. 9%-ით შემცირდა დერეგულირებელი ჰესების გამომუშავება.
2014 წელს გაზრდილია როგორც ელექტროენერგიის შიდა წარმოება (2.9%;
292.9 მლნ.კვტ.საათი), ასევე მოხმარება (5.1%; 507 მლნ.კვტ.სთ) 2013 წელთან
შედარებით (იხ. დიაგრამა № 2.3). თუმცა აღნიშნულ პერიოდში მოხმარება
აღემატება (248.3 მლნ.კვტ.სთ) წარმოებას და გადაჭარბებული მოხმარების
უზრუნველყოფა პროდუქციის იმპორტით მოხდა (793.2 მლნ.კვტ.სთ). 2014 წელს
ენერგეტიკის დარგში შექმნილი დამატებული ღირებულება გაზრდილია (5.2%)
2013 წელთან შედარებით. 2014 წლის მდგომარეობით შემცირებულია პირდაპირი
უცხოური

ინვესტიციები

ენერგეტიკაში

პერიოდთან შედარებით [73].
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(-52.9%)

2013

წლის

შესაბამის

დიაგრამა № 2.3

ელექტროენერგიის ბალანსი 2013-2015 წწ. [24]

2015 წლის იანვარში, ქვეყანაში ელექტროენერგიის წარმოება ჩამოუვარდება
(166

მლნ.კვტ.სთ)

მოხმარებას.

ამ

პერიოდში

უარყოფითი

ენერგობალანსის

დასაფარად მოხდა ელექტროენერგიის იმპორტი რუსეთიდან (114.8 მლნ. კვტ.სთ)
და აზერბაიჯანიდან (51.2 მლნ.კვტ.სთ).
2015 წლის იანვარში, ელექტროენერგიის წარმოება უფრო ნაკლებად არის
გაზრდილი (0.3%, 2.69 მლნ. კვტ.სთ) ვიდრე მოხმარება (4.4%, 43 მლნ. კვტ. სთ)
2014

წლის

იანვართან

შედარებით.

ამ

პერიოდში

შესაბამისად

გაიზარდა

ელექტროენერგიის იმპორტიც (32.1%; 40.369 მლნ.კვტ.სთ).
ელექტროენერგიის მოხმარების და წარმოების ბალანსი უარყოფითია (-248.3
მლნ.კვტ.სთ) 2014 წელსაც. საყურადღებოა, რომ დეფიციტი გაზრდილია (6-ჯერ,
213. მლნ.კვტ.საათით) 2013 წლის მაჩვენებელთან შედარებით (33.7 მლნ.კვტ.სთ).
2014 წელს ქვეყანაში განხორციელდა 793.2 მლნ.კვტ.საათი ელ.ენერგიის
იმპორტი, რაც აღემატება (63.8%; 309.1 მლნ.კვტ.საათი) 2013 წლის მაჩვენებელს.
ელექტროენერგიის იმპორტი ძირითადად შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში ხდება.
მიუხედავად

უარყოფითი

ენერგობალანსისა,

საქართველო

ელ.ენერგიის

ექსპორტიორიც არის. 2014 წელს ელექტროენერგიის ექსპორტმა 545 მლნ.კვტ.საათი
შეადგინა. ექსპორტი ძირითადად გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ხდება.
78

საბალანსო ელექტროენერგიის (20% მთლიანი ელექტროენერგიის) საშუალო
შეწონილი ფასი სეზონურია, თუმცა ეს მომხმარებულის ტარიფზე არ აისახება.
თებერვალი-ივნისის პერიოდში მცირდება, ხოლო ივლისიდან იზრდება. 2014-2017
წლის განმავლობაში საბალანსო ელექტროენერგიის ყველაზე მაღალი ფასი 2015
წლის იანავარში დაფიქსირდა (13.4 თეთრი. კვტ. სთ), რაც ამ პერიოდში ლარის
გაუფასურებით

და

რუსეთიდან

იმპორტირებულ

ელექტროენერგიაზე

ფასის

გაზრდით აიხსნება.
დიაგრამა № 2.4

თბო და ჰიდრო სადგურების მიერ გამომუშავებული ელ.ენერგია 2011-2014 წწ. [24]

79

დიაგრამა № 2.5

ელექტროენერგიის მოხმარება 2011-2014 წწ. [24]

2014

წელს

საქართველოდან

ელექტროენერგიის

მთლიანი

ექსპორტის

(პირდაპირი ექსპორტი + ტრანზიტი) მოცულობა 545 მლნ.კვტ საათია. ექპორტის
26.5% რუსეთზე, 23.3% სომხეთზე, 1.3% აზერბაიჯანზე და 48.9% თურქეთზე მოდის.
მათ შორის 9.7% ტრანზიტული ექსპორტია.
2014 წელს მნიშვნელოვნადაა შემცირებულია ექსპორტი რუსეთში (-56.8%; -210.6
მლნ.კვტ.სთ), თუმცა გაზრდილია სომხეთში (91.9%; 67.2 მლნ.კვტ.სთ), აზერბაიჯანსა
(21.0%; 1.4 მლნ.კვტ.საათი) და თურქეთში (290.0 მლნ.კვტ.სთ), საიდანაც 236.5
მლნ.კვტ.სთ პირდაპირი ექსპორტია, ხოლო 58.5 მლნ.კვტ.სთ რეექსპორტი, ტრანზიტი
თურქეთში).
2014 წელს ელექტროენერგიის მთლიანი იმპორტის მოცულობა (იმპორტი +
ტრანზიტი) 793.3 მლნ. კვტ. საათს შეადგენს, რომლის 73.7% რუსეთზე (საიდანაც
71.4% პირდაპირი იმპორტია, ხოლო 2.3% ტრანზიტი), 21.6% აზერბაიჯანზე, ხოლო
4.5% სომხეთზე (ტრანზიტი) მოდის. 2014 წელს გაზრდილია იმპორტი როგორც
რუსეთიდან (36.4%; 167.6 მლნ.კვტ.სთ), ასევე აზერბაიჯანიდან (7 ჯერ; 160.6 მლნ.
კვტ. სთ) [75].
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კვლევამ გვიჩვენა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში უფრო მეტი
ელქტროენერგიის იმპორტი ხორციელდება, ვიდრე ექსპორტი. 2015 წელს კი
შესაძლებელი

იყო

აღნიშნული

მაჩვენებელი

შეცვლა,

ანუ

ქვეყნიდან

მეტი

ელექტროენერგიის გატანა – ექსპორტი.
თუ გავაანალიზებთ ელექტროენერგიის ბალანსს, მაშინ დავინახავთ, რომ 2015
წლის

ოქტომბერში

და

ნოემბერში

(გარდაბნის

თბოელექტროსადგურის

ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ) ელექტროენერგიის იმპორტი, 2014 წლის
ანალოგიურ პერიდთან შედარებით შემცირებულია. ბოლო თვეების განმავლობაში,
წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ელექტროენერგიის იმპორტის
მოცულობის
ციკლის

შემცირება

განპირობებულია,

თბოელექტროსადგურის

ქვეყანაში ახალი,

ექსპლუატაციაში

კომბინირებული

შესვლით.

გარდაბნის

თბოელექტროსადგურმა ოქტომბერში და ნოემბერში, შესაბამისად, 87.237 და 136.43
მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია გამოიმუშავა. აქედან გამომდინარე, თბოსადგურის
გამომუშავებული ელექტროენერგიით მოხდა იმპორტის ჩანაცვლება.
გამოკვლევამ

აჩვენა,

რომ

2005-2017

წლებში

საქართველოდან

ელექტროენერგიის ექსპორტი 5,4-ჯერ გაიზარდა, მაშინ, როცა იმპორტი განახევრდა.
რაც

შეეხება

ელექტროენერგიის

წარმოება-მოხმარებას,

გაიზარდა 57,4%-ით, ხოლო მეორე - 35,4%-ით.

პირველი

ამ

წლებში

2017 წელს ელექტროენერგიის

ძირითადი ნაწილი მოდის (79%) მოდის ჰესებზე. ეს მაშინ, როცა ქვეყნის მდიდარი
ჰიდრორესურსების ტექნიკური შესაძლებლობა გამოყენებულია მხოლოდ 12,3%-ით.
საქართველოს
პოლიტიკის

ელექტროენერგეტიკაში

ძირითადი

ამოცანაა

-

გრძელვადიანი
საკუთარი

სახელმწიფო

ჰიდრორესურსებით

ელექტროენერგიაზე ქვეყანაში არსებული მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილება წარმატებით ხორციელდება. მაქსიმალურად შეიზღუდა იმპორტი და თბოგენერაცია.
მიზანმიმართულად მიმდინარეობს მდიდარი ჰიდროენერგორესურსების ეფექტური
ათვისება. 2012 წლიდან დაიწყო 15 ჰესის მშენებლობა, რომელთა მშენებლობის
საერთო ღირებულება 3,5 მლრდ. აშშ. დოლარი, ხოლო სიმძლავრე - 2000 მგვტ.-ზე
მეტი. 2011 წლეს კი უკვე შენდებოდა 10 ჰესი. მათი საერთო სიმძლავრეა 300 მგვტ.,
გამომუშვება 1,5 მლრდ. კვტ.სთ. აღნიშნულ სადგურთა შორისაა: ფარავანჰესი,
ლუხუმჰესი, მტკვარიჰესი, ლარსიჰესი, შილდაჰესი, გუბაზოულიჰესი, ბახვიჰესი-2.
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2017 წლის მონაცემებით, საქართველოში ამჟამად მოქმედებაშია შედარებით
დიდი

და

საშუალო

სიდიდის

23

ელექტროსადგური,

მათ

შორის

4

თბოელექტროსადგურია. ფუნქციონირებს ათეულობით მცირე ჰესი. ყველა მათგანის
დადგმული სიმძლავრე 2017 წლის 1 იანვრის მონაცემებით 3718,1 მეგავატია, ხოლო
საერთო გამომუშავება 11531 მლნ კვტ.სთ.
მიუხედავად
მაჩვენებლები

ზემოთ

აღნიშნულისა,

მნიშვნელოვნად

ჩამორჩება

საქართველოს
მოწინავე

ელექტრიფიკაციის

ქვეყნების

ანალოგიურ

პარამეტრებს. 2017 წლის მონაცემებით ქვეყანაში ელექტროენერგიის წარმოება და
მოხმარება მოსახლეობის 1 სულზე 3095,4 კვტ.სთ-ია, მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი
განვითარებულ ქვეყნებში შემდეგნაირია: გაერთიანებულ სამეფოში - 5,6 ათასს,
გერმანიაში - 7,1 ათასს, იაპონიაში - 7,9 ათასს და ა.შ. დაახლოებით იგივე
მდგომარეობაა

ჯამური

ენერგიაშემცველების

მიხედვითაც.

განსაკუთრებით

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მიუხედავად საქართველოს ენერგეტიკული
ბალანსის

ღრმა

დეფიციტურობისა,

მთლიანი

შიდა

პროდუქტის

როგორც

ენერგიატევადობა, ისე ელექტროტევადობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე სხვა
ქვეყნებში. 2011 წლის მონაცემებით, საქართველოში მშპ-ს ენერგოტევადობა უდრიდა
0,4 კგ. პ.ს, აშშ-ში - 0,17 კგ. პ.ს, საშუალოდ მსოფლიოში - 0,25 კგ. პ.ს.
ელექტროტევადობა კი - საქართველოში 0,97 კგ. პ.ს, აშშ-ში - 0,3 კგ. პ.ს, საშუალოდ
მსოფლიოში - 0,39 კვტ.სთ-ს. [15].
საქართველოს
ყოველწლიურად

აქვს

ელექტროენერგიის

იზრდებოდა

(იხ.

დიაგრამა

დეფიციტი,

№

2.6).

რომელიც

დეფიციტის

ზრდას

ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა იწვევს, რაც თავის მხრივ ეკონომიკის
განვითარებითაა
ელექტროენერგიის

გამოწვეული.
და

დეფიციტში

მთლიანი

შიდა

საქართველოში

მოხმარების

გამომუშავებული

სხვაობა

იგულისხმება.

საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა წარმოების 80% ჰიდროსადგურებზე მოდის.
აქედან გამომდინარე, შიდა წარმოება სეზონურობით ხასიათდება. წარმოება ყველაზე
მაღალია აპრილიდან აგვისტოს ჩათვლით, როდესაც მდინარეებში წყლის დონე
მატულობს. მეტიც, მაისიდან აგვისტოს ჩათვლით თბოსადგურები ფაქტობრივად
წყვეტენ

ელექტროენერგიის

გამომუშავებას

და

შიდა

წარმოება

მთლიანად

ჰიდროსადგურებზე მოდის. აღნიშნულ პერიოდში საშუალო თვიური შიდა წარმოება
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900 მლნ კვტსთ-ია, რაც შიდა მოხმარებას აკმაყოფილებს და შესაბამისად,
ელექტროენერგიის იმპორტის საჭიროება არ არის. ამასთან, ზაფხულის თვეებში
ელექტროენერგიის

მოხმარება

მცირდება.

საქართველოს

იმპორტირებულ

ელექტროენერგიაზე დამოკიდებულება სექტემბრიდან მარტის ჩათვლით იზრდება.
იმპორტი განსაკუთრებით მაღალია ნოემბერ-იანვარში. ეს ის პერიოდია, როდესაც
შიდა მოხმარება იზრდება, ხოლო მდინარეებში წყლის დონის კლების გამო
ჰიდროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავება მცირდება. 2014 წლის
ნოემბერიდან 2015 წლის იანვრის ჩათვლით იმპორტი შიდა მოხმარების 15%
შეადგინდა. წლიურ მოხმარებაში კი იმპორტის წილი 6-7%-ია.
დიაგრამა № 2.6

ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი 2006-2017 წწ. [24]

ტრადიციულად,
ელექტროენერგიის

აპრილიდან
ექსპორტიორი

აგვისტოს
ხდება.

ჩათვლით

2015

წლის

საქართველო

აპრილ-აგვისტოში

საქართველომ 562 მლნ კვტსთ ელექტროენერგიის, ხოლო 2014 წლის ანალოგიურ
პერიოდში 498 მლნ კვტსთ-ის ექსპორტი განახორციელა.
საქართველო

ელექტროენერგიის

იმპორტს

ძირითადად

რუსეთიდან

და

აზერბაიჯანიდან ახორციელებს (იხ. დიაგრამა № 2.7) შესაბამისად, იმპორტზე
დამოკიდებულება სწორედ ამ ქვეყნების მიმართ იზრდება. 2014 წელს რუსეთიდან
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ელექტროენერგიის იმპორტი 24%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება აზერბაიჯანს 2017
წელს წინა წელთან შედარებით 88%-ით გაზრდილი ელექტროენერგიის იმპორტი
განხორციელდა, რაც განპირობებული იყო უნალექო ზაფხულით.

დიაგრამა № 2.7

ელექტროენერგიის ექსპორტ-იმპორტი ქვეყნების მიხედვით 2006-2017 წწ. [24]

საანალიზო პერიოდში 2010 წელი იყო თვალშისაცემი ელექტროენერგიის
იმპორტის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით - 254,8 მლნ კვტ.სთ-ით, მიუხედავად
იმისა, რომ ქვეყნის მიერ ჯამური მოხმარება არ შემცირებულა და 8744,1 მლნ კვტ.სთ
შეადგინა.

სწორედ აღნიშნულ წელს დაფიქსირდა ელექტრობალანსში ყველაზე

მაღალი დადებითი სალდო - 1477 მლნ კვტ.სთ.
იმპორტის

ზრდის

მთავარი

მიზეზი

გაზრდილი

ენერგომოხმარებაა.

მოხმარების ზრდა უსწრებს შიდა წარმოების ზრდას და დანაკლისი იმპორტით
ივსება. 2013-2014 წლებში შიდა მოხმარება 929 მლნ კვტსთ-ით, ხოლო წარმოება 510
მლნ

კვტსთ-ით

გაიზარდა.

მოხმარების

ზრდას

ქვეყნის

ეკონომიკურ

განვითარებასთან ერთად ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება განსაზღვრავს.
აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ელექტროენერგეტიკაში დანაკარგების მოცულობა
ყოველწლიურად
ელექტროენერგიის

სულ

უფრო

მოცულობა.

მცირდება

და

იმატებს

ელექტროენერგიის
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ქსელში

დანაკარგების

გაშვებული
შემცირება

განაპირობა იმ ფაქტორმაც, რომ ჩატარდა ელექტროსადგურების და გადაცემაგანაწილების ქსელის მნიშვნელოვანი ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
საქართველოში მდიდარი ჰიდროენერგორესურსების არსებობა საშუალენას
იძლევა, რომ ქვეყანამ მნიშვნელოვნად გაზარდოს ელექტროენერგიის ექსპორტი.
ჩვენი

აზრით,

მომავალში

საქართველოს

ეკონომიკის

დაჩქარებული

განვითარების ინტერესები მოითხოვს ელექტროენერგეტიკული ბალანსის შემდგომი
სრულყოფა მოხდეს უპირატესად ადგილობრივი რესურსების გაზრდის გზით.
ელექტრობალანსის სრულყოფის თვალსაზრისით დიდი როლი უნდა შეასრულოს
ენერგოეფქტიანობის ამაღლებამ. დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს ენერგიის
განახლებადი წყაროების განვითარებას იმ ვარაუდით, რომ მომავალში, საჭირო
მასშტაბებით განვითარების პირობებში, მან მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭიროს
საქართველოს ენერგეტიკულ ბალანსში.
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის ზრდა ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან არის
დაკავშირებული,

რომლის

დასაკმაყოფილებლადაც

საქართველოში

ან

ახალი

გენერაციის ობიექტები უნდა აშენდეს ან ელექტროენერგიის იმპორტი უნდა
გაიზარდოს.
პერსპექტივისათვის ჩვენს ქვეყანაში ელექტროენერგეტიკის განვითარების
ძირითადი

ამოცანაა,

ელექტრიფიკაციის

რაც

შეიძლება

მაჩვენებლების

მოკლე

დონით

დროში

ჩამორჩენა

დაძლეული
და

მიღწეულ

იქნეს
იქნეს

ეკონომიკის განვითარებასთან შედარებით ენერგეტიკული ბაზის წინგამსწრები
ტემპით განვითარება.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
რესურსების საკმაოდ მაღალი გამოუყენებელი პოტენციალი გააჩნია. ქვეყანა
ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის 70%-ს იკმაყოფილებს ადგილობრივი წარმოებით,
ხოლო 30%-ის იმპორტს ახორციელებს მეზობელი ქვეყნებიდან, მაშინ, როცა
ჰიდრორესურსების დიდი ნაწილის აუთვისებენ მდგომარეობაშია.
ქვეყნის

ენერგეტიკული

უსაფრთხოებისა

და

ელექტროენერგეტიკული

ბალანსის სტაბილურობისათვის საჭიროა, გატარდეს ქმედითი ღონისძიებები რათა,
მაქსიმალურად

ეფექტიანად

იქნეს

გამოყენებული

ენერგეტიკული პოტენციალი.
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საქართველოს

სათბობ-

2.3 საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი

ენერგეტიკული ბალანსის პრობლემა აქტუალურია ყველა ქვეყნისათვის,
განსაკუთრებით საქართველოსათვის, რომელიც ენერგიაზე თავის მოთხოვნილებას
მუდმივად ვერ იკმაყოფილებს და ძირითადი ნაწილი გარედან შემოაქვს.
ქვეყნის სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსის გაანალიზებამდე მნიშვნელოვანია
მისი პარამეტრების განსაზღვრა. ენერგეტიკული ბალანსის პარამეტრები უნდა
განისაზღვროს
გამომდინარე.

ენერგიის
ბალანსმა

ყველა
უნდა

ნაკადის

რაოდენობრივი

მახასიათებლიდან

დაამყაროს

წონასწორობა

ენერგორესურსების

მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის. ბალანსის შედგენისადმი ასეთი მიდგომა უნდა
ატარებდეს სისტემურ ხასიათს და მან უნდა შექმნას ეკონომიკური და სოციალური
განვითარების სტაბილური პირობები.
ენერგეტიკის ცალკეული დარგების განვითარებამ უნდა უზრუნველყოს
ენერგეტიკული

ბალანსის

სტრუქტურის

სტაბილურობა,

მისი

ოპტიმიზაცია

დარგებისა და რეგიონების ჭრილში. მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული
მეზობელი ქვეყნებისა და ქვეყნის შიდა ბაზრების პარამეტრები; განისაზღვროს
იმპორტული სათბობის მოცულობის, ჰიდრორესურსების უპირატესი გამოყენების,
საწარმოო სიმძლავრეების, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესისა და სხვა ფაქტორები.
გათვალისწინებულ იქნას ქვეყნის შიდა მოთხოვნილების, იმპორტის, ექსპორტის და
ენერგორესურსების წარმოების დონეები [15, გვ 206-207].
კვლევის მიზანია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის მდგომარეობის
შეფასება ბოლო 10 წლის მანძილზე და მისი გაუმჯობესებისათვის შესაბამისი
ამოცანების შემუშავება.
საქართველოს ენერგეტიკულმა ბალანსმა განსაკუთრებული როლი შეიძინა
სახელმწიფოებრივი

დამოუკიდებლობის

პირობებში.

საბჭოთა

პერიოდში

საქართველოში, ისევე როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში,
ენერგეტიკული

ბალანსი

5

წელიწადში

ერთხელ

კეთდებოდა.

გარდამავალ

პერიოდში, მნიშვნელოვანი პრობლემები შეიქმნა ენერგორესურსების აღრიცხვისა და
ენერგეტიკული ბალანსის შემუშავებაში.
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ამ სფეროში საქართველოში გარდატეხა მოხდა 2013 წლიდან. ამ პერიოდში
„საქსტატმა“ მიზნად დაისახა საქართველოს ენერგეტიკის სტატისტიკის განვითარება
და

სრულყოფილი

საერთაშორისო

სტანდარტის

შესაბამისი

ენერგეტიკული

ბალანსის შემუშავება. ბოლო ათწლეულის ენერგეტიკული ბალანსის განხილვის
საჭიროებაც განპირობებულია სწორედ იმ გარემოებით, რომ ამ პერიოდში იქნა
შემუშავებული

სტატისტიკის

ეროვნული

სამსახურის

მიერ

ოფიციალური

ენერგეტიკული ბალანსი.
საქართველოს

ენერგეტიკამ

საანალიზო

პერიოდში

მნიშვნელოვანი

რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ძვრები განიცადა, შესაბამისად გაუმჯობესდა
ენერგიის წარმოება-მოხმარების მაჩვენებლები. მათ ფორმირებას უპირატესად
განსაზღვრავდა შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები:


ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ტემპები, წარმოების ენერგოტევადობის
შემცირების

აუცილებლობა,

სათბობ-ენერგეტიკულ

რესურსებზე

მოთხოვნილების და სტრუქტურის ოპტიმიზაცია;


მსოფლიო

ენერგეტიკული

მდგომარეობა,

და

საერთაშორისო

ეკონომიკური
ენერგეტიკულ

ბაზრების
სფეროში

კონიუნქტურის
საქართველოს

ინტეგრაციის ხარისხი;


საკუთარ რესურსებზე ორიენტირებული სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის
შექმნა და ამ მიზნით ჰიდრორესურსებისა და განახლებადი ენერგიის სხვა
წყაროების ათვისების გაფართოება, საკუთარი ორგანული სათბობის დაძიებისა
და მოპოვების გაფართოება, რესურსების სტრატეგიული მარაგის მყარი ბაზის
შექმნა;



ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს ფორმირება, მომავლის ენერგეტიკაზე
დაფუძნებული კომპლექსის ჩამოყალიბება.
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ცხრილი № 2.2

საქართველოს აგრეგირებული ენერგეტიკული ბალანსი
ტონა ნათობის ექვივალენტი

მაჩვენებლები

წ.

წ.

წ.

წწ ათასი

წ.

წ.

წარმოება
იმპორტი
ექსპორტი
მარაგის ცვლილება
შიდა მიწოდება
ენერგიის გარდაქმნა
დანაკარგები და
საკუთარი მოხმარება
საბოლოო მოხმარება
მათ შორის
მრეწველობა
მშენებლობა
ტრანსპორტი
სოფლის მეურნეობა
არაენერგეტიკული
მიზნებისთვის
სხვა

როგორც ცხრილი № 2.2-დან ჩანს, საქართველოში ენერგეტიკული რესურსების
წარმოება 2004-2016 წლებში გაიზარდა 41,3%-ით, ხოლო შიდა მიწოდება და
საბოლოო მოხმარება - 85,1%-ით. ამასთან, 9,5 პროცენტული პუნქტით შემცირდა
სათბობ-ენერგეტიკული

რესურსების

საერთო

მიწოდებაში

ადგილობრივი

რესურსების წილი (40,1%-დან 30,6%-მდე). ადგილობრივი წარმოება 2013-2016
წლებში შემცირდა ქვანახშირის, ნედლი ნავთობის, ბიოსაწვავის და ნარჩენების
მიხედვით, ხოლო გაიზარდა ბუნებრივი გაზის, ჰიდროენერგიის, გეოთერმული,
მზის და ა.შ. ენერგიის მიხედვით (იხ. ცხრილი № 2.3).
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ცხრილი № 2.3

ენერგორესურსების წარმოება-მიწოდების სტრუქტურა საქართველოში 2013-2016
წლებში (ათ. ტ. ნავთობის ექვივალენტი) [26]

ენერგორესურსები

წარმოება

მიწოდება

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

ქვანახშირი

168.0

121.5

124.2

120.4

315.7

290.9

271.8

261.3

ნედლი ნავთობი

48.6

43.3

40.8

39.1

-

-

14.7

64.4

-

-

11.6

-

1077.6 1133.2 1272.2 1369.8

4.4

8.6

9.5

5.5

1541.8 1833.9 2016.5 1890.9

ჰიდროენერგია

711.2

716.7

726.9

802.2

711.2

716.7

726.9

802.2

გეოთერმული, მზის
და ა.შ. ენერგია

15.4

16.8

18.5

21.2

15.4

16.8

18.5

21.2

ბიოსაწვავი და
ნარჩენები

481.1

465.0

399.0

387.9

484.0

502.5

484.5

474.2

სულ

1428.7

1372.0

1330.4

1376.3 4145.8 4477.9 4722.3 4789.5

ნავთობპროდუქტები
ბუნებრივი გაზი

მნიშვნელოვნად გაიზარდა როგორც იმპორტის (81,4%-ით), ისე ექსპორტის
(44,2%-ით)

რაოდენობა.

2014

წელს

იმპორტის

წილმა

72,1%

შეადგინა

ენერგორესურსების მთლიან შიდა მიწოდებაში. საქართველოდან ძირითადად
ხორციელდება ჰიდროენერგიის ექსპორტი გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში.
დიდი რაოდენობით იმპორტი ხდება საქართველოში ბუნებრივი გაზისა და
ნავთობპროდუქტების

სახით. მათი სიდიდე ფაქტობრივად

ქვეყნის მთლიან

მოხმარებას უტოლდება. 2014 წელს მათ შემოტანაზე დაიხარჯა 1276,4 ათ. აშშ
დოლარი.

საქართველოში 2004-2016 წლებში სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების

საბოლოო მოხმარება, როგორც უკვე ითქვა, გაიზარდა 49,8%-ით და წლიურად 4
მილიონ ტონა პირობით საწვავს გადააჭარბა. ზრდა აღინიშნებოდა ეკონომიკის ყველა
დარგში: მრეწველობაში 81,8%-ით, მშენებლობაში 6,3%-ით, ტრანსპორტზე 170,5%ით, სოფლის მეურნეობაში 51,3%-ით, არაენერგეტიკული მიზნებისათვის 161,9%-ით
და

დანარჩენ

დარგებში

45,8%-ით.

აქ
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ყველაზე

მსხვილი

მომხმარებელია

კომუნალური-საყოფაცხოვრებო სექტორი. 2014 წელს მასზე მოდიოდა ენერგიის
საერთო მიწოდების 38,5%. ამ მხრივ მეორე ადგილზეა ტრანსპორტი - 29,6%-ით.
შემდეგ მოდიან მრეწველობა (13,7%), არაენერგეტიკული მომხმარებლები (6,8%),
მშენებლობა (0,9%) და სოფლის მეურნეობა (0,3%).
ელექტრობალანსი

საქართველოს

ენერგეტიკული

ბალანსის

მთავარი

შემადგენელი ნაწილია. მასში კონცენტრირებულია და ასახული ჩვენს ქვეყანაში
საწარმოო ძალთა განვითარების დონე, მისი შესაძლებლობების გამოყენება და
ძლიერება. ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარების დონე, გარკვეულწილად, ამავე
დროს მოსახლეობის ცხოვრების დონის, მთელი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარებისა და უსაფრთხოების მაჩვენებელიცაა.
როგორც

ზემოთ

ენერგორესურსების

დავინახეთ,

მოხმარების

მნიშვნელოვანი

სტრუქტურამ.

ცვლილება

თითქმის

განიცადა

ყველა

სახის

ენერგიაშემცველზე ქვეყნის მოთხოვნილება ძირითადად იმპორტით კმაყოფილდება,
თუმცა ეს არ ეხება ელექტროენერგიას. პირიქით, ელექტროენერგიის მოხმარება
საყოფაცხოვრებო და კომუნალურ სექტორში ხელსაყრელი საშუალებაა საოჯახო
ენერგეტიკული კალათის დასაბალანსებლად. საანალიზო პერიოდში საქართველოს
ელექტროენერგეტიკული

ბალანსი

ძირითადად

უდეფიციტოა.

საქართველოს

ელექტროენერგიის გარკვეული ნაწილი ექსპორტზეც გააქვს.
ჩვენს მიერ, ელექტროენერგეტიკულ ბალანსზე ანალიზური კვლევა უკვე
ჩატარებულია და მოცემულია ნაშრომის წინა ქვეთავში, ამიტომ ამ საკითხზე აღარ
გავმეორდებით.
დისერტაციის ამ ქვეთავში გამოკვლეულია საქართველოს ენერგეტიკული
ბალანსი. ამ იმართულებით გაანალიზებულ იქნა ქვეყანაში სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსების წარმოება-მოხმარების მაჩვენებლები 10 წლიან პერიოდში. ანალიზი
ჩატარდა

ენერგორესურსების ცალკეული სახეებისა და მეურნეობის ძირითადი

დარგების მიხედვით. მოცემულია ენერგიაშემცველების ექსპორტ-იმპორტი, ასევე
ქვეყნის მოთხოვნილების ადგილობრივი რესურსებით დაკმაყოფილების დონე და
დინამიკა.
სტატისტიკურ

მონაცემთა

ანალიზმა

რომ

საქართველოს

ენერგეტიკული ბალანსი ღრმად დეფიციტურია. საქართველოს

მოხმარებული
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გვიჩვენა,

ნავთობპროდუქტებისა და გაზის თითქმის მთლიანი რაოდენობა გარედან შემოაქვს,
ხოლო რაც შეეხება ელექტრობალანსს იგი შედარებით სტაბილურია. ბოლო
პერიოდში კი ელექტროენერგიის გარკვეული რაოდენობა ექსპორტზე გადის
მეზობელ სახელმწიფოებში. ქვეყანა საკუთარი წარმოების ენერგორესურსებით
იკმაყოფილებს მოთხოვნილების მხოლოდ 30-35%, დანარჩენი კი იმპორტირებულია.
ბალანსის

დეფიციტურობის

ენერგორესურსების

ერთ-ერთ

არარაციონალური

მიზეზად
მოხმარება.

შეიძლება
უნდა

ჩაითვალოს

აღინიშნოს

რომ

საქართველოს გააჩნია მაღალი ენერგეტიკული პოტენციალი, რომელის სათანადო
ეფექტიანი

გამოყენება

მნიშვნელოვანი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის.
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ფაქტორია

ქვეყნის

ენერგეტიკული

თავი III. სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალის ამაღლების
მიმართულებები
3.1 ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები და
პრიორიტეტები

ეკონომიკისა და მთლიანად ქვეყნის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების
ფუნდამენტურ

საფუძველს

წარმოადგენს.

იგი

ძლიერი

განსაზღვრულ

სათბობ-ენერგეტიკული

გავლენას

ახდენს

ქვეყნის

კომპლექსი

განვითარებაზე.

ასრულებს წამყვან როლს საზოგადოების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნასა
და

მეცნიერულ-ტექნიკური

პროგრესის

დაჩქარებაში,

ეკონომიკის

ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებასა და საზოგადოებრივი წარმოების ეფექტიანობის
ამაღლებაში. წარმოადგენს სამეურნეო რთული ორგანიზმის მაცოცხლებელ ძარღვს
და მთლიანად, ცივილიზაციის საფუძველს. იგი განაპირობებს ბუნებაზე ადამიანის
საიმედო და საყოველთაო ბატონობის დონეს, უდიდეს გავლენას ახდენს ქვეყნის
საწარმოო ძალთა განვითარების დონესა და დინამიკაზე, ქმნის აუცილებელ
წინამძღვრებს

ცხოვრების

დონის

ამაღლებისა

და

შრომის

პირობების

გაუმჯობესებისათვის [19, გვ 13-22].
ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის

გარეშე

არარეალურია

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების მიღწევა. ეს უკანასკნელი გულისხმობს
ეროვნული ეკონომიკის ისეთი დონის მიღწევას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს
საზოგადოებისა

და

სახელმწიფოს

სოციალურ-ეკონომიკური

სამხედრო-

პოლიტიკური სტაბილურობა, აგრეთვე პიროვნების ეკონომიკური მდგომარეობის
მდგრადობა შიდა და გარე საფრთხეთა პირობებში. ასეთი ამოცანის გადაწყვეტა კი
მჭიდროდ

უკავშირდება

ეკონომიკის

თვითმყოფადობის

გაძლიერებასა

და

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.
სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა თავისთავად
გულისხმობს

ენერგეტიკული

ენერგორესურსების

გონივრულ

უსაფრთხოების
ათვისებასა

და

მიღწევას,
ამ

ქვეყნის

რესურსების

საკუთარი
გამოყენების

ეფექტიანობის ამაღლებას. ენერგეტიკული უსაფრთხოება ხელს უნდა უწყობდეს
სახელმწიფოს ეკონომიკური და ეროვნული ინტერესების რეალიზაციას, აგრეთვე
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ეკონომიკის, როგორც საბაზრო, ასევე სახელმწიფო რეგულირების ინსტრუმენტების
ეფექტიანად გამოყენებას, საბაზრო კონკურენტული მექანიზმის დამკვიდრებას.
ეკონომიკური
თითოეული

უსაფრთხოების

მოქალაქის

ხელმისაწვდომობის
მოთხოვნილი

ცნებაში

მუდმივი,

უზრუნველყოფა

ენერგეტიკული

იგულისხმება

გარანტირებული
საკმარისი

ქვეყნისა
და

რაოდენობისა

რესურსით.

სახელმწიფოს

და

მისი

ეკონომიკურად
და

ხარისხის

ეკონომიკური

უსაფრთხოების მიღწევაში ენერგეტიკის წამყვან როლს განაპირობებს ის ფაქტი, რომ
მთლიანობაში

სათბობ-ენერგეტიკული

კომპლექსი

წარმოადგენს

მსხვილ

მრავალდარგოვან სამეურნეო სისტემას და მიეკუთვნება ეკონომიკის საბაზრო
დარგებს. ქვეყნის სამეურნეო სისტემაში იგი, უპირველეს ყოვლისა, წარმოადგენს
მრეწველობის ორი დარგის - ელექტროენერგეტიკისა და სათბობი მრეწველობის
ერთობლიობას. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექში შედის საწარმოები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ

ეკონომიკას

ყველა

სახის

ენერგიით

და,

ნაწილობრივ,

ტექნოლოგიური ნედლეულით. იგი შედგება სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების
მომპოვებელი, გამამამდიდრებელი, გადამამუშავებელი, გარდამქმნელი, შემნახველი,
ტრანსპორტირებისა და გამომყენებელი საწარმოებისაგან [20, გვ 5-7].
საკითხის
სისრულისათვის

კვლევის
მოხდეს

პროცესი

მოითხოვს,

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

რისკების

ანალიზის

კატეგორიზაცია,

რათა

შესაძლებელი იყოს მათი დაჯგუფება და რანგირება შემდგომი გადაწყვეტილებების
მისაღებად. სხვადასხვა ქვეყნები ამ საკითხს თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე
განსხვავებულად უდგებიან. ქართულ მეცნიერულ ნაშრომებში ენერგეტიკული
უზრუნველყოფის რისკები შემდეგნაირადაა დალაგებული [72]:
1. ბუნებრივი რისკები (ექსტრემალური კლიმატური პირობები, კლიმატის
ცვლილება, მიწისძვრები და სხვა ბუნებრივი კატასროფები);
2. ტექნოლოგიური რისკები (ინფრასტრუქტურული ამორტიზაცია, ტექნიკური
ავარიები, ენერგიის საცავების ნაკლებობა, საიმედო მონაცემთა ბაზის არ
არსებობა და ა.შ);
3. პოლიტიკური

რისკები

არასტაბილურობა,

(მომწოდებელი

საერთაშორისო

არასტაბილურობა);
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ქვეყნების

კონფლიქტები,

შიდა

პოლიტიკური
პოლიტიკური

4. სოციალური რისკები (ტერორიზმი, კორუფცია, არაკვალიფიციური მართვა და
ა.შ.);
5. ეკონომკური რისკები (ინვესტიციების დონე, ბაზრის მაღალი კონცენტრაცია,
მონოპოლიები და სხვა).
ზემოთ

ჩამოთვლილი

საფრთხეები

შეიძლება

იწვევდეს:

ენერგიის

არასაკმარისი მოცულობით მიწოდებას, მაღალ ფასებს, მიწოდების წყვეტილობას,
სეზონური მიწოდების სირთულეებს, ხარისხის სტანდარტისაგან გადახრას და ა.შ..
მათი

მოქმედება

შეიძლება

იყოს

მოკლე

ან

გრძელვადიანი.

ჩვენი აზრით,

უპირველესი ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ რისკებს, რომლებიც მაღალ საფრთხეს
უქმნიან ქვეყნის ეროვნულ ღირებულებებს და ინტერესებს.
ენერგეტიკული უსაფრთხოება შეიძლება შეფასდეს ინტეგრალური და კერძო
მაჩვენებლებით, ესენია: ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ტემპები და
მასშტაბები, ენერგიაშემცველების წარმოება და მოხმარება მოსახლეობის ერთ
სულზე, მათი თანაფარდობა მსოფლიოს ქვეყნების ანლოგიურ პარამეტრებთან,
ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ოდენობა და მათი ათვისების დონე,
ენერგეტიკული

ბალასნის

მდგომარეობა,

ენერგიის გამოყენების ეფექტიანობა,
ელექტროტევადობა,

საგარეო

პროდუქციისა

ელექრტოაღჭურვილობა,

ენერგეტიკული
და

კავშირები,

შრომის ენერგო და

არსებული

ტექნოლოგიების

შესაბამისობა თანამედროვე მოთხოვნებთან, ეკოლოგიური მაჩვენებლები და ა.შ.
ელექტროენეგეტიკული

უსაფრთხოების

ინტეგრალური

მაჩვენებელია

ელექტროენერგიის წარმოება და მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე. მასში
კონცენტრირებულადაა მოცემული საწარმოო ძალთა განვითარების დონე და იგი
ყველა

ქვეყნის

ეკონომიკური

და

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

რეალური

მაჩვენებელია.
ენერგეტიკულ

უსაფრთხოებაზე

მრავალი

ფაქტორი

მოქმედებს.

აქედან

აღსანიშნავია: გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, ისტორიული, ეკონომიკური და
ბუნებრივი
განახლებადი

პირობები,

რესურსული

ენერგორესურსების

უზრუნველყოფა,

არსებობა,

შრომითი

ტრადიციული
რესურსების

და

წილი,

კვალიფიკაცია, სამეცნიერო პოტენციალი, ტექნიკური ბაზა, ძირითადი კაპიტალის
სიდიდე და მდგომარეობა, მეურნეობის მოწყობის წესი, დარგის მარეგულირებელი
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პრინციპების

დაცვა,

სწორი

სატარიფო

პოლიტიკა,

სამართლებრივი

ბაზა,

სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა, საგარეო ენერგეტიკული კავშირები,
ენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ
და ა.შ.
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ასამაღლებლად ჩვენს ქვეყანაში მრავალი
ინფრასტრუქტურული და ინსტიტუციური პროექტი მიმდინარეობს: ინტენსიურად
შენდება

ჰიდროელექტროსადგურები

და

გადამცემი

ხაზები,

მიმდინარეობს

თურქეთის ელექტროენერგეტიკულ ბაზართან ჰარმონიზაცია, ასევე მიმდინარეობს
მოლაპარაკება ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრობაზე და ა.შ. [77]. ასეთი
დინამიური გარემო კიდევ უფრო აძლიერებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების
რისკების

სწორი

ღირებულებების

შეფასების

და

შერბილების

გათვალისწინების

ღონისძიებებში

საჭიროებას,

რათა

ეროვნული

არასათანადოდ

მომზადებულმა ენერგეტიკულმა პოლიტიკამ ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებს
საფრთხე არ შეუქმნას.
2015 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი
მიმართულებები საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისათვის, [25] რომელის
ძირითადი მიზნებია:
ა) ენერგიის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია, საქართველოს
ენერგეტიკული რესურსების ოპტიმალური ათვისება და რეზერვების შექმნა - ქვეყნის
ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია ნავთობის,
ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია,
აგრეთვე ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ეფექტიანი ათვისება და
საჭიროების შემთხვევაში ნავთობის ან/და ნავთობპროდუქტების მინიმალური
სტრატეგიული რეზერვების შექმნა. საქართველოში არსებული ბუნებრივი გაზის,
ნავთობისა და ქვანახშირის მცირე მარაგების ფარგლებში ამჟამად მათი გარკვეული
რაოდენობა მოიპოვება, თუმცა ამ პირველადი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი
ჯერ

კიდევ

აუთვისებელია.

ამდენად,

საჭიროა

არსებული

მარაგებისა

და

პოტენციური რესურსების ძებნა-ძიებისა და რაციონალური ათვისების მაქსიმალური
ხელშეწყობა
საკუთარი

და

ქვეყანაში

ენერგეტიკული

ელექტროენერგიაზე
რესურსებით
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არსებული

დაკმაყოფილება

მოთხოვნილების
იმპორტირებული

ენერგომატარებლების ეტაპობრივი ჩანაცვლებით;
ბ)

საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება

-

კლიმატის ცვლილების პრობლემის გადაჭრისა და ქვეყნის სუფთა ენერგიით
უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანია განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების
ათვისება. საქართველო მდიდარია ჰიდრორესურსებით. მას აქვს ქარის, მზის,
ბიომასისა და გეოთერმული წყლების ენერგიის პოტენციალიც, რაც საშუალებას
იძლევა,

შეიქმნას

დამატებითი

სიმძლავრეები

ადგილობრივი

და

უცხოური

ინვესტიციების განხორციელებით. ამისთვის აუცილებელია საინვესტიციო გარემოს
გაუმჯობესება

სტაბილური,

გამჭვირვალე

და

არადისკრიმინაციული

სამართლებრივი ბაზის შექმნით, მეზობელი ქვეყნების ენერგეტიკულ ბაზრებთან
მჭიდრო და სტაბილური სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებით, სათანადო
სასისტემო და სისტემათაშორისი ინფრასტრუქტურის განვითარებით, შესაბამისი
სამეცნიერო-კვლევითი

სამუშაოების

განხორციელებით.

ეს

უზრუნველყოფს

იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებას და ქვეყნის
ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

გაუმჯობესებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობ
რივი

დაახლოება

ურთიერთობების

-

ევროკავშირთან

პოლიტიკური

გაღრმავებისათვის

და

მნიშვნელოვანია

ეკონომიკური
საქართველოს

კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი დაახლოება. ეს
ხელს შეუწყობს კონკურენტული, გამჭვირვალე და ეფექტიანი ენერგეტიკული
ბაზრის მოდელის ჩამოყალიბებას, მიმზიდველი და სტაბილური საინვესტიციო
გარემოს

შექმნას,

ენერგეტიკული

საქართველოსა

რესურსებით

და

ევროკავშირის

ვაჭრობის

წევრ

განვითარებას,

ქვეყნებს

შორის

ეკონომიკურად

და

ეკოლოგიურად გამართლებული გზით განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების
ათვისებას

და

ენერგოეფექტიანობაზე

ორიენტირებული

ღონისძიებების

განხორციელებას.
საქართველოს

კანონმდებლობის

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

დაახლოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს, რომელსაც აქვს მოქმედი
სტანდარტების შესაბამისი ელექტროენერგიის მოხმარების აღრიცხვის კვანძი,
შეეძლოს ელექტროენერგიის ნებისმიერი მიმწოდებლისგან შეძენა. 2017 წლიდან
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მომხმარებელს უფლება უნდა ჰქონდეს, გახდეს პირდაპირი მომხმარებელი, თუ ის
დააკმაყოფილებს

შესაბამისი

„ქსელის

წესებითა“

და

„ელექტროენერგიის

(სიმძლავრის) ბაზრის წესებით“ დადგენილ მოთხოვნებს;
დ) საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის განვითარება და ენერგიით ვაჭრობის
მექანიზმის გაუმჯობესება - კონკურენტული საბაზრო ურთიერთობები ყველაზე
მოქნილი ინსტრუმენტია ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნილების
და

მათი

მიწოდების

კონკურენტული

ოპტიმიზაციისთვის.

ენერგეტიკული

ბაზრის

ამის

მიღწევა

შესაძლებელია

პირობებში.

კონკურენტული

ენერგეტიკული ბაზრის ეტაპობრივი ჩამოყალიბებისა და ენერგიით ვაჭრობის
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია სამართლებრივი და სავაჭრო ურთიერთობების
გაღრმავება,

ძლიერი

და

გამჭვირვალე

ინსტიტუტების

შექმნა,

დარგის

მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზის დახვეწა, ეტაპობრივი დერეგულირების
გაგრძელება

და

საქართველოს

ენერგეტიკული

სისტემის

რეგიონალურ

ენერგეტიკულ სისტემებთან ტექნიკური სინქრონიზაცია;
ე) საქართველოს, როგორც რეგიონის სატრანზიტო ქვეყნის როლის გაზრდა საქართველო მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანაა. მას, როგორც ევროპისა და აზიის
დამაკავშირებელ დერეფანს, აქვს იმის პოტენციალი, რომ გაზარდოს თავისი როლი
აღმოსავლეთ-დასავლეთისა და ჩრდილოეთ-სამხრეთის სატრანზიტო პროექტების
განხორციელებაში. გეოპოლიტიკური მდებარეობის ეფექტიანი გამოყენება ხელს
შეუწყობს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესებას და ეკონომიკურ
განვითარებას;
ვ) საქართველო - სუფთა ენერგიის წარმოების და ამ ენერგიით ვაჭრობის
რეგიონული ცენტრი - საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსები და სხვა
განახლებადი

რესურსები,

შესაბამისი

ინფრასტრუქტურა

და

ხელსაყრელი

საინვესტიციო გარემო საშუალებას იძლევა, ქვეყანა სუფთა ენერგიის წარმოების და
ამ ენერგიით ვაჭრობის რეგიონალურ ცენტრად იქცეს.
ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია გაგრძელდეს მუშაობა შესაბამისი
სამართლებრივი

ბაზის

დახვეწისთვის,

სამეცნიერო-კვლევითი

სამუშაოების

განხორციელებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ეს ხელს შეუწყობს
საქართველოში არსებული სუფთა ენერგიის პოტენციალის გამოყენებას და ქვეყნის
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სუფთა ენერგიით ვაჭრობის რეგიონალურ ცენტრად ქცევას;
ზ) ენერგოეფექტიანობისადმი ერთიანი მიდგომის შემუშავება და განხორციელა წარმოებული პროდუქციის ენერგოტევადობა მისი კონკურენტუნარიანობის და
ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. ეს
მაჩვენებელი საქართველოში არა მხოლოდ ევროკავშირის წევრი, არამედ სხვა
განვითარებული
შესამცირებლად

ქვეყნების
ენერგიის

მაჩვენებლებზე
მოხმარების

მაღალია.

გონივრული

ენერგოტევადობის

მართვა

ეკონომიკური

განვითარების და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების წინაპირობაა.
ენერგიის წარმოების, გადაცემის, განაწილებისა და მოხმარების სწორი მართვა,
აგრეთვე ენერგოეფექტიანობის პროგრამების განხორციელება მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს

ქვეყანაში

ენერგიის

მოხმარების

ოპტიმიზაციაში.

ენერგიაზე

მოთხოვნილების მართვის სისტემის ხელშესაწყობად უნდა შეიქმნას შესაბამისი
სამართლებრივი

ბაზა,

დაიგეგმოს

და

განხორციელდეს

ენერგოეფექტიანი

მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების შექმნასა და დანერგვაზე ორიენტირებული
ღონისძიებები,

შემუშავდეს

განხორციელებისათვის

და

დაწესდეს

ენერგეტიკული

ენერგოეფექტიანი

საწარმოებისა

და

პროგრამების

მომხმარებლების

წახალისების მარეგულირებელი ნორმები;
თ)

ენერგეტიკული

პროექტების

განხორციელებისას

გარემოსდაცვითი

კომპონენტის გათვალისწინება - სოციალური და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებისას,
მათ

შორის,

დიდი

გათვალისწინებული

უნდა

ჰიდროელექტროსადგურების
იქნეს

საუკეთესო

მშენებლობისას,

საერთაშორისო

გამოცდილება,

რომელიც მოიცავს სოციალური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასებას,
ადგილობრივ თემებთან კონსულტაციების გამართვას, შესაბამისი ინფორმაციის
საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას;
ი) მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის ინტერესების დაცვა
- მეტად მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება (მათ შორის,
ენერგიის

გადამცემი

რეაბილიტაცია

და

და

გამანაწილებელი

ინდივიდუალური

ინფრასტრუქტურის

გამრიცხველიანების

განახლება,

დასრულება)

და

მომხმარებლის ინტერესების დაცვა. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის
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სექტორების მნიშვნელოვან ნაწილს ბუნებრივი მონოპოლიები შეადგენს. ამდენად,
საჭიროა მარეგულირებელი ორგანოს რეგულირების ფუნქციის გაძლიერება, რაც,
ორმხრივი ინტერესების გათვალისწინებით, სამართლიანი მიდგომის პრინციპის
დაცვით უზრუნველყოფს მომსახურების ხარისხის მონიტორინგს და მომსახურების
მიმწოდებელსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობების რეგულირებას. ამისთვის
უნდა განისაზღვროს მომსახურების ხარისხის ახალი სტანდარტები და მისი
შეფასების კრიტერიუმები, დადგინდეს მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის
მარტივი და სამართლიანი წესები მარეგულირებელი ორგანოს მიერ.
მიუხედავად

იმისა,

ინსტიტუციური

და

რომ

უკანასკნელ

საკანონმდებლო

წლებში

რეფორმების

განხორციელებული

საფუძველზე

გარკვეული

პროგრესი იქნა მიღწეული ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის მოდერნიზაციის
მიმართულებით, ეკონომიკის ენერგოტევადობა მოწინავე ინდუსტრიულ ქვეყნებთან
შედარებით

ჯერ

კიდევ

ლიბერალიზაციისა

და

გაცილებით

მაღალია,

რეგიონულ

დასრულებული არაა. შედეგად,

ხოლო

სისტემაში

ბაზრის

ინტეგრაციის

სრული
პროცესი

საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება

გარკვეულ სიტუაციებში შეიძლება სახიფათო გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდეს, რასაც
ხელს

უწყობს

რეგიონის

მყიფე

პოლიტიკური

სტაბილურობა

და

გარედან

თავსმოხვეული ეკონომიკური საბოტაჟის მაღალი ალბათობაც [3, გვ 41-44].
ენერგეტიკული უსაფრთხოება უაღრესად აქტუალურია საქართველოსთვის.
ცნობილია,

რომ

ტრადიციულად

ქვეყნის
ვერ

მოთხოვნილება

კმაყოფილდება

და

სათბობ-ენერგეტიკულ
ხდება

რესურსებზე

მნიშვნელოვანი

ნაწილის

იმპორტირება.
ენერგეტიკული
მდგომარეობაზე

უსაფრთხოების
განსაკუთრებით

გავლენა

საქართველოს

რელიეფურად

გამოჩნდა

ეკონომიკურ
ქვეყნის

დამოუკიდებლობის პირველ წლებში. ამ პერიოდში საქართველოს უკვე აღარ შეეძლო
თავისი ეკონომიკის ავტომატური ენერგოუზრუნველყოფა და ენერგორესურსების
გარედან შემოტანა თითქმის დაუძლეველ ტვირთად დააწვა ქვეყნის ისედაც მძიმე
ეკონომიკურ-ფინანსურ მდგომარეობას [21, გვ 12-15].
ქვეყნის

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფისათვის

საქართველოში დიდი როლი უნდა შეასრულოს ენერგეტიკული რესურსების
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ეკონომიურად

და

რაციონალურად

გამოყენებამ.

სრულყოფას

საჭიროებს

ენერგიაშემცველების მოხმარების დარგობრივი სტრუქტურა. საქართველომ საიმედო
და ხელსაყრელი საგარეო ენერგეტიკული კავშირები უნდა დაამყაროს მსოფლიოს
მოწინავე და პირველ რიგში, მეზობელ სახელმწიფოებთან. ასეთი კავშირები
განსაკუთრებით საჭიროა ნებისმიერი ქვეყნისათვის, მიუხედავად მისი ეკონომიკის
ენერგოუზრუნველყოფის ხარისხისა [38, გვ 181-185].
ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

მიღწევისათვის

მეტად

აქტუალურია

ჰიდროელექტროსადგურებში წყლის მარაგის შექმნა და მის ხარჯვის რეჟიმზე
სისტემური

კონტროლის

დაწესება.

უნდა

განხორციელდეს

ადგილობრივი

რესურსების მაქსიმალურად და რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციული და
ეკონომიკური

ღონისძიებები.

აუცილებელია

რესურსების

დაზუსტება,

პრიორიტეტების, საინვესტიციო წყაროების დადგენა, მშენებლობის სათანადო
მოსამზადებელი სამუშაოების განსაზღვრა, ჩატარება, მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის შექმნა.
ენერგეტიკული პრობლემის გადაწყვეტაში და უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი
რეზერვია ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება (მზის, ქარის, თერმული
წყლების პოტენციალი). განახლებად ენერგორესურსებს შორის საქართველოში,
უახლოეს პერიოდში გამოყენების თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მასშტაბური და
ამავე დროს ეფექტიანია ჰიდროენერგორესურსები. საქართველოს ენერგოსისტემის
შემდგომი

განვითარება,

ძირითადად

უნდა

მოხდეს

არსებული

თბო

და

ჰიდროელექტროსადგურების მოქმედი სიმძლავრეების ათვისების, რეკონსტრუქციაგანვითარების, ასევე ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობის ხარჯზე. სათბობენერგეტიკული კომპლექსის განვითარებაზე გადამწყვეტ გავლენას ახდენს საბაზრო
ურთიერთობათა დანერგვა. საჭიროა ისეთი ეკონომიკური მექანიზმის შექმნა,
რომელიც

საბაზრო

ურთიერთობათა

პირობებში

ხელს

შეუწყობს

სათბობ-

ენერგეტიკული რესურსების, როგორც მწარმოებლებს, ისე მომხმარებლებს. მთავარი
ყურადღება

უნდა

პრივატიზაციის

გამახვილდეს

განხორციელება,

შემდეგ

მიმართულებებზე:

სათბობ-ენერგეტიკულ

საწარმოთა

რესურსებზე

ფასების

რეგულირება, საწარმოთა საქმიანობის ოპტიმალური დაბეგვრა, კონკურენტუნარიანი
პროდუქციის წარმოებისა და ენერგომომარაგების საიმედოობის უზრუნველყოფა და
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სხვა. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას.
ენერგოდამზოგავ

ღონისძიებათა

გატარება

და

ენერგოეფექტიანობის

მიშვნელოვანი ამაღლება დაკავშირებული უნდა იყოს როგორც ენერგეტიკული, ისე
საწარმოო ტექნოლოგიების გაუმჯობესებასთან. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსი
მთლიანად ორიენტირებული უნდა იქნეს კომერციული საქმიანობის განვითარებაზე.
გასათვალისწინებელია ნავთობის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიური ხაზებისა
და

ისეთი

მნიშვნელოვანი

პროდუქციის

წარმოების

დანერგვა,

როგორიცაა

სპეციალური ზეთები და საცხებ-საპოხი მასალები. ასეთ პირობებში ფუნქციონირებას
დაიწყებს მხოლოდ სტაბილური, კონკუტენტული გარემოს მქონე ბაზარი. ენერგიის
მომწოდებელ

და

გაუმჯობესება

მომხმარებელ

სტრუქტურებს

ორიენტირებული

იქნება

შორის

ტექნიკური

ურთიერთობების

საშუალებებისა

და

ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან განვითარებაზე [38, გვ 186-192].
ენერგოეფექტურ
პრიორიტეტულ

ტექნოლოგიებსა

გამოყენებაზე

და

ადგილობრივი

დაფუძნებულ

რესურსების

ენერგეტიკაზე

გადასვლა,

პოლიტიკური ნების გარდა, მოითხოვს მნიშვნელოვან დამატებით ინვეტიციებს
წარმოების,

ტრანსპორტირებისა

და

შენახვის

ინფრასტრუქტურის

სათანადო

მოწყობისათვის.
ენერგეტიკული

ბაზრის

ეფექტიანი

ფუნქციონირებისთვის

აუცილებელია

გამჭვირვალე და სამართლიანი ტარიფების დადგენა. სამართლიანმა ტარიფმა უნდა
უზრუნველყოს, რომ, ერთი მხრივ, საწარმომ სრულად აინაზღაუროს მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯები, ხოლო, მეორე მხრივ, მომხმარებელმა მიიღოს
მაღალი

ხარისხის

მომხმარებელთა

მომსახურება
სოციალურად

სამართლიან
დაუცველი

და

გამჭვირვალე

ფენების

ფასად.

შეუფერხებელი

ენერგომომარაგება უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საქართველოს მთავრობის მიერ
შემუშავებული

სოციალური

პროგრამებით

და

მიზნობრივი

სუბსიდიებით.

ამასთანავე, ენერგეტიკული სისტემის გრძელვადიანი, მდგრადი ფინანსური და
ტექნიკური

განვითარების

მომხმარებლისათვის

უზრუნველსაყოფად

შეიძლება

დადგინდეს

განსაზღვრული (მათ შორის, ზღვრული) ტარიფები.
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სხვადასხვა
გრძელვადიანი,

კატეგორიის
წინასწარ

ენერგეტიკული რესურსებით ქვეყნის გარანტირებული მომარაგებისა და
ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემების ხელახალი გააზრება და პოლიტიკასა
და სამოქმედო გეგმებში რეალური მდგომარეობის ადეკვატური კორექტივების
შეტანის აუცილებლობა განაპირობა, აგრეთვე, საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს
რუსულმა აგრესიამ და მოვლენათა შემდგომმა განვითარებამ. მკვეთრად გამოიკვეთა
ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და პერსპექტიული სატრანზიტო პროექტების
რეალიზაციის მიმართულებით წარმოჩენილი დამატებითი რისკები.
ენერგოუსაფრთხოების შესაფასებლად, საერთაშორისო პრაქტიკაში, როგორც
წესი ენერგეტიკულ მგრძნობელობას მიმართავენ. ენერგეტიკული მგრძნობელობა
განისაზღვრება როგორც ქვეყნის ენერგომომარაგების სისტემაზე მოქმედი შესაძლო
გარეგანი მავნე ფაქტორების უარყოფითი ზემოქმედების ხარისხი მოსახლეობის
კეთილდღეობაზე და სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ან ინსტიტუტების
გამართულ ფუნქციონირებაზე. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ენერგეტიკულ
მოწყვლადობასა და შესაბამისად ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, ზემოქმედი
პოტენციური რისკებისა და საფრთხეების განსაზღვრა ზოგადად და კერძოდ
საქართველოში.
ყველაზე კრიტიკული სიტუაციის ჩამოყალიბება გაზის სექტორში შეიძლება
დაკავშირებული იყოს სტრატეგიული მარაგის არარსებობასთან, რაც განაპირობებს
სისტემის მოქნილობის განსაკურთებით დაბალ დონეს, მაშინ, როდესაც ქვეყანა
თითქმის

მთლიანად

იმპორტირებულ

სათბობზე

არის

დამოკიდებული

და

ენერგეტიკულ ბალანსში, გაზს, იმპორტირებულ ნავთობპროდუქტებთან ერთად,
წამყვანი როლი აქვს დაკისრებული.
საკმაოდ

მაღალია

კრიტიკული

სიტუაციის

ჩამოყალიბების

ალბათობა

ავარიებისა და ბუნებრივი კატასტროფების, სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის
უცხოური კომპანიებისათვის დათმობისა და უცხოელ პარტნიორებთან დადებული
გრძელვადიანი სარისკო შეთანხმებების გამო.
ენერგეტიკის

განვითარების

სტრატეგიის

შემუშავების

დროს

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ადგილობრივი, მათ შორის
პირველ

ყოვლისა

განახლებად

რესურსების

პრიოტიტეტულ

ათვისებასა

და

ენერგოეფექტურობის ამაღლებაზე, აგრეთვე ტრანსსასაზღვრო ინფრასტრუქტურის
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შემდგომ სრულყოფასა და განვითარებაზე, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება
როგორც რესურსების სახეობისა და წყაროების, ისე მოწოდების მარშრუტების
დივერსიფიკაცია. ასეთი სტრატეგია მინიმუმამდე შეამცირებს საშუალო და დაბალი
მოწყვლადობის
გამართულ

ფაქტორების

მავნე

ფუნქციონირებაზე.

ზემოქმედების
ამასთან,

შესაძლებლობას

აუცილებლად

ბაზრის

უნდა

იქნეს

გათვალისწინებული, რომ ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ჰიდროენერგეტიკილი
სექტორისათვის კიტიკული რისკებისა და საფრთხეების შემცველია ბუნებრივ
კატასტროფებთან დაკავშირებული ავარიების მაღალი ალბათობა, ასიმეტრიული
სეზონური

უტილიზაციის

ობიექტების

ფლობა

ენერგეტიკული

შესაძლებლობა,

უცხოური

სისტემის

მნიშვნელოვანი

კომპანიების

მდგომარეობის

მიერ

და

ამაღლების

სტრატეგიული

ა.შ.

შესაბამისად,

პრიორიტეტულ

მიმართულებად ბაზრის შემდგომ დერეგულირებასთან ერთად, უნდა ჩაითვალოდ
გენერაციისა და განაწილების სისტემების სტაბილიზაცია სარეზერვო, გაზზე
მომუშავე,

გენერაციის

საშუალებებით

და

სისტემის

მეზობელი

ქვეყნების

სისტემებთან პარალელურ რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფით მაკავშირებელი
გადაცემის ხაზების მეშვეობით [3, გვ 41-50].
ჩვენი აზრით, ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის საქართველო, ისევე
როგორც გარდამავალი ეკონომიკის სხვა ქვეყნები, საჭიროებს იაფ ენერგეტიკულ
რესურსებზე

მზარდი

მოთხოვნის

დაკმაყოფილებას,

რაც

შეიძლება

უზრუნველყოფილ იყოს იმპორტულ სათბობზე დამოკიდებულების შემცირებით,
ახალი, ენერგიადამზოგავი და განახლებადი რესურსების ათვისებაზე დაფუძნებული
ტექნოლოგიების გამოყენებით, სექტორის სტრუქტურის შემდგომი მოდერნიზაციით,
ბაზრის ლიბერალიზაციითა და რეგიონალურ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
2017 წლის ნოემბრიდან

ცვლილება შევიდა

საქართველოს

ენერგეტიკის

სამინისტროს საქმიანობაში. საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვისა და ოპტიმიზაციის
მიზნით

მოხდა

ენერგეტიკის

სამინისტროს

გაერთიანება

ეკონომიკის

სამინისტროსთან. ჩვენი აზრით, ეს ფაქტი არ უნდა ჩაითვალოს ენერგეტიკის
სფეროსადმი ყურადღების შემცირებად, იქედან გამომდინარე, რომ ენერგეტიკა
ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ენერგეტიკის დარგში
დაგეგმილი რეფორმები უნდა გახდეს პრიორიტეტი შეცვლილი სამინისტროსთვის,
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რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარება.
თუ

კი

თვალს

გადავავლებთ

მსოფლიოს

განვითარებული

ქვეყნების

სამინისტროების ნუსხას, შევამჩნევთ გაერთიანების ტენდენციას. მაგალითისთვის,
საფრანგეთსა და გერმანიაში ენერგეტიკის სფერო გაერთიანებულია მდგრადი
განვითარებისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების სამინისტროსთან. შვედეთში და
ისლანდიაში ინდუსტრიული წარმოებისა და ენერგეტიკის სამინისტროები ერთი
სახელის ქვეშ ფუნქციონირებენ [78].
ამიტომ,

ჩვენი

აზრით,

ქვეყნისთვის

მნიშვნელოვანია

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების გაუმჯობესება და განმტკიცება დარჩეს უპირველეს სტრატეგიულ
ამოცანად ინტეგრირებული სამინისტროსთვის.
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3.2 სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების
მიმართულებები

სათბობ-ენერგეტიკული
აუცილებელია

რესურსების

ეფექტიანობის

ამაღლებისთვის

განხორციელდეს ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალურად და

რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციული და ეკონომიკური ღონისძიებები.
მნიშვნელოვანია რესურსების დაზუსტება, პრიორიტეტების, საინვესტიციო წყაროების
განსაზღვრა, მშენებლობის სათანადო მოსამზადებელი სამუშაოების განსაზღვრაჩატარება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა.
საქართველოს
აუცილებელია

ენერგეტიკის

ქვეყნის

დარგის

შემდგომი

ჰიდროპოტენციალის,

განვითარებისათვის

როგორც

ენერგეტიკულად

მნიშვნელოვანი რესურსის, შესწავლა და გამოყენების შესაძლებლობების დაზუსტება,
ახალი ობიექტების განთავსებისა და პარამეტრების დადგენა, წყლის რესურსების
კომპლექსური გამოყენების მასშტაბებისა და მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით.
აქვე უნდა დავურთოთ, რომ მოსაზრებები ჰიდროენერგეტიკული რესურსების
გამოვლენის, შეფასებისა და გამოყენების პერსპექტივაზე, ძირითადად, ეყრდნობა
გასული საუკუნის წლების მონაცემებს და საჭიროებს გადამუშავებას თანამედროვე
მოთხოვნების დონეზე. ამ მიმართულების მუშაობა პრაქტიკულად საწყის სტადიაშია.
ჰიდროენერგეტიკის განვითარების საინჟინრო უზრუნველყოფა მოითხოვს სათანადო
სახსრებს სამეცნიერო-კვევითი და საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩასატარებლად.
საქართველოს

ენერგეტიკის

სამინისტროს

მონაცემებით,

განხორციელდა

საერთაშორისო პროექტი, რომელიც ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა გრანტის
დაფინანსდა. პროექტის მიზაია საქართველოს მდინარეების აუზების შესწავლისა და
შეფასების საფუძველზე პოტენციური ჰიდროელექტროსადგურების იდენთიფიცირება.
პროექტის

ფარგლებში

მეტეოროლოგიური
შეცდომების
საქართველოს

განხორციელდა

ისტორიული

გასწორება

და

ტერიტორიაზე

არსებული

მონაცემების

გამოტოვებული
არსებული

ციფრულ

ჰიდროლოგიური
ფორმატში

ინფორმაციის

მდინარეების

გადაყვანა,

შევსება.

ციფრული

და

შეიქმნა

რუკა

და

ინფორმაცია პოტენციური ჰიდროსადგურების სავარაუდო მონაცემების შესახებ [79,
80].
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ქვეყანაში ენერგეტიკულ უსაფრთხოების მიღწევისათვის მეტად აქტუალურია
ჰიდროელექტროსადგურებში წყლის მარაგის შექმნა და მისი ხარჯვის რეჟიმზე
სისტემური კონტროლის დაწესება. ასევე უნდა გატარდეს ღონისძიებები პირველადი
სათბობი მარაგის შესაქმნელად. ეს სამუშაო უნდა წარიმართოს ორი მიმართულებით:
პირველი, თბოელექტროსადგურებში შეიქმნას თხევადი სათბობის სარეზერვო მარაგი,
ხოლო ბუნებრივი გაზის მილსადენებში აკუმულირებულ იქნეს გაზის გარკვეული
ნაწილი, საჭიროების შემთხვევაში სასიცოცხლო ობიექტების უზრუნველსაყოფად.
ენერგოუსაფრთხოების მიზნით, ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ენერგიის
გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების ღონისძიებები, მათ შორის:


თესებში ელექტროენერგიის წარმოებაზე სათბობის ხვედრითი ხარჯის საგრძნობი
შემცირება;



პირველადი

სათბობის

კარგვების

შემცირება,

მოპოვების,

შენახვის,

ტრანსპორტირებისა და სხვა ენერგიად გარდაქმნის პროცესში;


ჰესებში წყლის დანაკარგების შემცირება და ნალექებისა და თოვლის დნობის
შედეგად მდინარეების ჩამონადენის სრული ათვისება;



ენერგიადამზოგავი ღონისძიებების სტიმულირება საკანონმდებლო ნორმატიული
ბაზის სრულყოფის ხარჯზე.
კვლევის პროცესმა გვიჩვენა, თუ რამდენად აუცილებელია ამოქმედდეს

ეკონომიკურად

და

ეკოლოგიურად

დასაბუთებული

ახალი

თბო

და

ჰიდროსიმძლავრეები. თბოსიმძლავრეებთან ერთად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანას
იაფი ელექტროენერგიით. ეს შეეხება როგორც მსხვილი და საშუალო ზომის
სადგურებს, ისე მცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურებს.
ჰიდროენერგეტიკული რესურსები იძლევა მცირე ჰესების აშენების დიდ
პოტენციალს. მათი ფართომასშტაბიანი მშენებლობა უნდა დაიწყოს მთელი ქვეყნის
მასშტაბით.

ამის მიღწევა შესაძლებელია თითქმის ყველა რაიონში და მათი

მშენებლობაც შეიძლება ამ რეგიონში არსებული საწარმოო პოტენციალის, ფინანსური
რესურსებისა და კერძო კაპიტალის მოზიდვის ხარჯზე.
მცირე

ჰესებზე

გამომუშავებულმა

ელექტროენერგიამ

შეიძლება

დააკმაყოფილოს ამ რაიონების სასიცოცხლო მნიშვნელობის ისეთი ობიექტების
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მოთხოვნილება, როგორებიცაა: საავადმყოფოები, პურის საცხობები, წყალსადენები,
ტრანსპორტის ობიექტები, სკოლები და სხვ. მცირე ჰესები გაცილებით იაფად შეიძლება
მოეწყოს

არსებულ

საირგაციო

სისტემებზე.

ასეთი

წყალსაცავები

და

არხები

განსაკუთრებით ბევრია კახეთში. საქართველოში მცირე ჰესების მშენებლობა უნდა
განხორციელდეს გეგმაზომიერად და სათანადო პროექტებით, დაცული უნდა იყოს
ეკოლოგიური და სხვა ტექნიკური მოთხოვნები. თითოეული ასეთი ჰესის მშენებლობას
დასჭირდება 2-3 წელი და იგი ფასდაუდებელი წვლილი იქნება ენერგოუსაფრთხოების
უზრუნველყოფის საქმეში. ჰიდროელექტროსადგურებში გამომუშავებული ჭარბი
სეზონური და პიკური ელექტროენერგია საქართველოს ყოველთვის შეეძლება მისთვის
ხელსაყრელ ფასებში მიჰყიდოს მეზობელ სახელმწიფოებს.
ამასთან, ჩვენი ქვეყნის ჰიდროენერგეტიკულ რესურსებს, დადებით მხარესთან
ერთად, გარკვეული ნაკლიც გააჩნია - იგი არათანაბრადაა განლაგებული ქვეყნის
ტერიტორიაზე. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შედარებით ერთნაირი
ტერიტორიის პირობებში, უკანასკნელზე მოდის მდინარეთა ენერგიის 70%-ზე მეტი.
საქართველოს

მდინარეების

უდიდესი

ნაწილი

მკვეთრი

სეზონურობით

ხასიათდება, რაც გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდში წყალუხვობით და შემოდგომაზამთარში წყალმარჩხობით გამოიხატება. ამიტომ მათი პოტენციალის ეფექტიანი
ათვისება სხვადასხვა ტიპის ჰესების მშენებლობით არის შესაძლებელი, სადაც
მდინარის ბუნებრივ რეჟიმებზე ზეგავლენა მინიმალური იქნება და მოხდება
ბუნებრივი და ხელოვნური სისტემების თანაარსებობის სრულყოფა-განვითარება.
ქვეყნისათვის

სტრატეგიულად

მნიშვნელოვანია

წლიური

რეგულირების

წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურების არსებობა, რაც წლიური რეგულირების
საშუალებას იძლევა. ამიტომ, ოთხი ჰიდროელექტრო - სადგურისათვის (ხუდონი ჰესი,
ნენსკრა ჰესი, ნამახვან ჰესი) უნდა შემუშავდეს რეგულაციები, რომლის თანახმად, ამ
კატეგორიის

სადგურების

მიერ

გამომუშავებული

ელექტროენერგიის

სრული

მოცულობა ორიენტირებული იქნება ძირითადად ქვეყნის შიდა ბაზარზე, მათ მიერ
გამომუშავებულ ელექტროენერგიას გარანტირებულად შეისყიდის ესკო მთელი წლის
განმავლობაში აღნიშნულ ჰესებს გასაყიდ ტარიფს და შესაბამისად, ყოველწლიურად
მისაღებ თანხას დაუდგენს მარეგულირებელი კომისია.
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ჩვენი ქვეყანა ამ ჰიდროენერგეტიკულირესურსებით

მდიდარია და მისი

სათანადოდ გამოუყენებლობა სწორი არ იქნება. ამასთან, გათვალისწინებულ უნდა
იქნეს თანამედროვე ეკოლოგიური მოთხოვნებიც.
ჰიდროენერგორესურსების

ათვისების

დაბალი

დონე,

გარკვეულწილად,

განპირობებულია ჰესებისათვის დამახასიათებელი ნაკლოვანებებით. ცნობილია, რომ
ჰიდრომშენებლობის შედეგად სამუდამოდ პრაქტიკულად წყლით იფარება მიწის
დიდი ფართობები, ნადგურდება ტყე, ნაწილობრივ ისპობა თევზი. ასეთი მშენებლობა
მოითხოვს დიდ კაპიტალურ დაბანდებას

და შედარებით ხანგრძლივ დროს.

ენერგეტიკული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი ნაკლია აგრეთვე მათ მიერ ენერგიის
გამომუშავების

სეზონურობა.

ელექტროსადგურებისათვის

ხშირად

გამოყოფილი

აუცილებელი

მიწის

ფართობიდან

ხდება

ადგილობრივი

მოსახლეობის გადასახლება, იცვლება კლიმატი და ა.შ. სამაგიეროდ, ჰესები თითქმის
უვნებელია ატმოსფერული გარემოს მიმართ.
ნებისმიერი სამრეწველო ობიექტისა და, მით უმეტეს, ელექტროსადგურის
მშენებლობა უარყოფით გავლენას ახდენს გარმოზე. მაგრამ ისიც ცხადია, რომ
თანამედროვე ცივილიზაცია შეუძლებელია მრეწველობისა და ბუნებრივ რესურსებზე
ხელის ხლების გარეშე. გამოსავალი იმაშია, რომ ვეძებოთ გზები და საშუალებები, რათა
ესა თუ ის სამრეწველო ობიექტი როგორმე სრულყოფილად მოერგოს გარემოს, რაც
შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს ბუნებას.
საკუთარი
გამოწვეულია

ელექტროენერგეტიკული

მრავალი

გარემოებით.

ბაზის

განმტკიცების

აუცილებლობა

მართალია,

საქართველოს

ენერგოსისტემა

იზოლირებული არ არის, იგი ჩართულია სხვა მეზობელ სისტემებთან და ეს
ხელსაყრელ პირობებს ქმნის საჭიროების შემთხვევაში ენერგიის გადაცემის სწორი
მანევრირებისთვის, მაგრამ ეკონომიკურად გამართლებულია ის გარემოება, რომ
საქართველომ

ენერგიაზე

მოთხოვნილება

თავადვე

დაიკმაყოფილოს

საკუთარი

წარმოებით.
საჭიროა გადამცემი ქსელის ტექნიკური მდგომარეობისა და საიმედოობის
მკვეთრი გაუმჯობესება. დარგის ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებები,
გარკვეულწილად, შეარბილებს ელექტროენერგიის დეფიციტს, მაგრამ მას ვერ
აღმოფხვრის. ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინტერესები მოითხოვს, რომ
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ელექტროენერგეტიკული

მეურნეობის

განმტკიცების

პროცესი

მიმდიმარეობდეს

განუწყვეტლივ. ეს უნდა გაკეთდეს როგორც, ჰიდროელექტროსადგურების, ისე
თბოელექტროსადგურებისა და ელექტროდაგამცემი ხაზების სფეროში.
კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ის ძირითადი გამოწვევები, რომლის წინაშეც
ამჟამად საქართველოს ჰიდროენერგეტიკა დგას [22, გვ 16]:


საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის დაზუსტება;



სეზონური რეგულირების წყალსაცავიანი ჰესების მშენებლობა, რომელთა
საშუალებითაც

შესაძლებელი

გახდება

ზამთარში

დეფიციტური

ელექტროენერგიის გამომუშავების გაზრდა;


შეძლებისდაგვარად,

ჰიდროაკუმულირებული

ელექტროსადგურების

კომპლექსების მოწყობა;


ადგილობრივი ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ეკონომიკურად ეფექტიანი
ნაწილის სრულმასშტაბიანი ათვისება.
საქართველოს

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

უზრუნველსაყოფად,

პრიორიტეტული მნიშვნელობა აქვს ნავთობმოპოვების ზრდას და გაზმომარაგების
გაუმჯობესებას.

ნავთობმოპოვების

აღმავლობა

საქართველოში

მთლიანად

დაკავშირებულია ნავთობის ახალი მარაგების შემდგომ გამოვლენასთან. ამასთან, უნდა
გაუმჯობესდეს მისი მოპოვების ტექნოლოგია იმ ვარაუდით, რომ საბოლოოდ ამაღლდეს
ნავთობის გამოსავალი, დაინერგოს ახალი მეთოდები, მათ შორის ძველ, მცირედებეტიან
სარეწებში ნავთობის ფენაზე თერმული ზემოქმედებისათვის. ახალი საბადოების
აღმოჩენა, როგორც ცნობილია, წარმოადგენს ნავთობის მარაგის კვლავწარმოების
ძირითად ბერკეტს.
ნავთობმომპოვებელ

მრეწველობაში

უცხოეთის

სამეცნიერო-ტექნიკური

პროგრესის მიღწევათა დანერგვა გულისხმობს ნავთობის მოპოვების ტექნოლოგიის
გაუმჯობესებას იმ ვარაუდით, რომ საბოლოოდ ამაღლდეს ნავთობის გამოსავალი.
ამისთვის

აუცილებელია

დამუშავდეს

ღონისძიებათა

ფართო,

კომპლექსური

პროგრამა ნავთობის გამოსავლის გაზრდის მიზნით ახალი ხერხებისა და მეთოდების
დანერგვისათვის.
ნავთობმოპოვება ენერგეტიკის ერთ-ერთი ყველაზე კაპიტალტევადი დარგია და
მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ არსებული სახსრების რაციონალურად გამოყენებას,
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დარგში წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.
ჭაბურღილების ბურღვის სიღრმის გადიდებასა და პირობების გართულებასთან
დაკავშირებით, აუცილებელია საბურღ საწარმოთა ტექნიკური გადაიარაღება და
ჭაბურღილების მშენებლობაში პროგრესული ინდუსტრიული მეთოდების დანერგვა.
საჭიროა გაგრძელდეს სამუშაოები საქართველოში სამრეწველო მნიშვნელობის
ბუნებრივი გაზის საბადოთა აღმოჩენისათვის. ამ მხრივ სამუშაოთა გაძლიერების
საფუძველზე,

შესაძლებელია

აღნიშნული

ამოცანის

დადებითად

გადაწყვეტა.

არსებობს კომპეტენტურ სპეციალისტთა მიერ გაკეთებული დასკვნა, რომლის
თანახმად საქართველოში ნავთობისა და გაზის შემცველი პერსპექტიული საერთო
ფართობი 34,5 ათას კვ.კმ-ს, [19, გვ 433] ე.ი

მთელი მისი ტერიტორიის ნახევარს

შეადგენს. პერსპექტივისთვის საჭიროა:


ნავთობის ძიებისა და მოპოვების დაჩქარებული განვითარება;



ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირების სისტემის განვითარება;



ნავთობგადამამუშავებელი

მრეწველობის

მოდერნიზაცია

და

გაფართოება,

მაღალხარისხიანი საქართველოს ნავთობის გადამუშავების ბაზაზე ძვირფასი
ნავთობპროდუქტების წარმოების უზრუნველყოფა;


ნავთობპროდუქტების სახელმწიფო რეზერვების ოპტიმალური მოცულობისა და
სტრუქტურის უზრუნველყოფა;



ნავთობპროდუქტების ბაზრის შემდგომი განვითარება და მათი გამოყენების
ეფექტური და ეკოლოგიურად მისაღები ტექნოლოგიების გავრცელება;



ნავთობპროდუქტების

ექსპორტ-იმპორტის

სფეროში

ეკონომიკური

ურთიერთობების სრულყოფა [19, გვ 434].
ნავთობის

მრეწველობიდან

უფრო

მეტი

ეკონომიკური

ეფექტის

მიღება

შესაძლებელია, თუ მოხდება არა ნედლი ნავთობის, არამედ ნავთობის გადამუშავების
შედეგად მიღებული პროდუქციის რეალიზება.
საქართველოში ყოველწლიურად ხდება დაახლოებით 1-1,2 მილიონი ტონა
ბენზინის იმპორტირება, რაც იწვევს ქვეყნიდან დაახლოებით ერთი მილიარდი აშშ
დოლარის გადინებას. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო მოახდენს ბენზინის წარმოებას
საკუთარი ნავთობიდან, შემცირდება ქვეყნიდან უცხოეთში ვალუტის გადინება, რაც
გამოიწვევს ბენზინზე ფასების შემცირებას, ეს კი დადებითად აისახება ეკონომიკის
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ყველა

სექტორზე.

ნავთობის

საექსპორტო

პოტენციალის

გაანგარიშებისას

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გადამუშავების შედეგად მიღებული საწვავის
ღირებულება 1,5-ჯერ აღემატება ნედლი ნავთობის ღირებულებას.
მსოფლიოში მოპოვებული ნავთობის 90% გამოიყენება საწვავი დანიშნულების
მქონე ნავთობპროდუქტების მისაღებად, ნავთობქიმიური საჭიროებისთვის კი მხოლოდ მოპოვებული ნავთობის 10%. მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია, რომ
ნავთობქიმიური მრეწველობის პროდუქციის საერთო ღირებულება მრავალჯერ
აღემატება ყველა ნავთობური წარმოშობის საწვავის ღირებულებას და, ამდენად,
ეკონომიკის უდავოდ პერსპექტიულ დარგს წარმოადგენს.
მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ანალიზი ცხადყოფს, რომ მრავალი ქვეყნის
ეკონომიკაში

მნიშვნელოვანი

ადგილი

უკავია

მცირეტონაჟიანი

ნავთობქიმიური

პროდუქციის წარმოებას, როგორიცაა ქიმიური რეაქტივები, ზესუფთა ორგანული
ნივთიერებები, სხვადასხვა მარკის ნახშირწყალბადური გამხსნელები, თხევადი და მყარი
პარაფინები და სხვა ძვირადღირებული და დეფიციტური პროდუქცია. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, საქართველოდან მხოლოდ ნედლი ნავთობის ექსპორტი ან მისგან მხოლოდ
საწვავი ნავთობპროდუქტების წარმოება ეკონომიკურად ნაკლებად ეფექტური იქნება.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ
დათვლილი პოტენციური რესურსებიდან გამომდინარე, საქართველოში თანამედროვე
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელი დაახლოებით მილიარდი
ტონა ნავთობის მოპოვება, რომლის ღირებულება რამდენიმე ასეულობით მილიარდ
დოლარს შეადგენს. ამასთანავე, აუცილებელი იქნება ნავთობგადამამუშავებელი და
მცირეტონაჟიანი ნავთობქიმიური მრეწველობის განვითარება, რაც მნიშვნელოვნად
გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს, და, შესაბამისად, ერთიორად გაიზრდება
ნავთობისა და გაზის მრეწველობიდან მიღებული შემოსავლები. ეს ძლიერ იმპულსს
მისცემს

ქვეყნის

შემდგომ

სოციალურ-ეკონომიკურ

განვითარებასა

და

მისი

დამოუკიდებლობის განმტკიცებას.
იმისათვის,

რომ

ზემოთ

მოყვანილი

პროგნოზი

რეალობად

იქცეს,

აუცილებელია, არსებულ პრობლემაზე ზრუნვა გახდეს არა მარტო დარგში მომუშავე
სპეციალისტების

არამედ

სახელმწიფოს

მსჯელობის

საგანიც.

საქართველოს

ენერგეტიკული რესურსებით უზრუნველყოფაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება
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შეუძლია სათბობმომპოვებელ დარგებს. მათი მთავარი ამოცანაა საქართველოს
სათბობ-ენერგეტიკული ბალანსის მაქსიმალურად შერბილება, სათბობის წიაღისეულ
საბადოთა რაციონალურად და სრულად ათვისების საფუძველზე.
ბუნებრივი გაზით ქვეყნის მომარაგების სფეროში, გაზის ძიებისა და მოპოვების
განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ბუნებრივი გაზის სახელმწიფო რეზერვის
შექმნის ტექნიკურ საშუალებათა დაპროექტება და რეალიზაციის დაწყება.
ქვეყნის

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფისათვის

დიდი

მნიშვნელობა აქვს გაზის სახელმწიფო რეზერვების შექმნას. მიღებულია, რომ ქვეყანას
ასეთი რეზერვი წლიური მოთხოვნილების დაახლოებით 20-30%-ის მოცულობით
უნდა გააჩნდეს. გაზის შენახვის ყველაზე რენტაბელურ და პოპულარულ საშუალებას
კი წარმოადგენს მიწისქვეშა გაზსაცავის შექმნა ნავთობისა და გაზის გამომუშავებულ
საბადოებში. მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობის საკითხი, ქვეყნის ენერგეტიკული
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობიდან გამომდინარე განსაკუთრებით
აქტუალურია [19, გვ 436].
ქვეყნისთვის გაზსაცავის მშენებლობა მნიშვნელოვანია, რადგან ის კიდევ უფრო
გააძლიერებს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას. თუ კი მოხდება რომელიმე წყაროდან
საქართველოში
სიტუაციებში

გაზის

მიწოდების

დროებითი

მომხმარებლისთვის

გაზის

შეფერხება,

მიწოდება

ასეთ

კრიტიკულ

გაზსაცავიდან

იქნება

შესაძლებელი. ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანმა ობიექტმა უნდა მოახდინოს
ქვეყნის გაზმომარაგების უწყვეტი პროცისის უზრუნველყოფა. საქართველო რეგიონში
ერთადერთი

ქვეყანაა,

რომელსაც

გაზსაცავი

არ

გააჩნია,

რაც

მნიშვნელოვან

პრობლემებს ქმნის გაზის მოწოდების დაუგეგმავი შეწყვეტის, აგრეთვე, მოწოდებასა და
მოხმარებას შორის არსებული სეზონური დისბალანსის გამო.
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია.
საქართველოში

პირველი

გაზსაცავის

მშენებლობის

ტექნიკურ-ეკონომიკური

დასაბუთების პროექტი დასრულებულია. მოსახლეობისა და ენერგეტიკის უწყვეტი
გაზმომარაგების

უზრუნველყოფის

მიზნით

საქართველოს

მთავრობამ

და

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ“ გადაწყვიტა მიწისქვეშა გაზსაცავის
აშენება

სამგორის

სამხრეთი

თაღის

საბადოს

ბაზაზე.

მიწისქვეშა

გაზსაცავის

მშენებლობით ქვეყანა მიიღებს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს, რომელიც
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აამაღლებს მის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფს მომხმარებლებისთვის
გაზის

მიწოდებას

კრიტიკულ

სიტუაციებში

გაზის

მოწოდების

შეფერხების

შემთხვევაში და შეამცირებს გაზის მოწოდებასა და მოხმარებას შორის არსებული
სეზონური დისბალანსით გამოწვეულ პრობლემებს.
გაზის მიწისქვეშა საცავის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დაწყება 2018
წლის დასაწყისში, დასრულება კი 2020 წლისთვის იგეგმება, ანუ იმ პერიოდისთვის,
როდესაც საქართველოს მიერ შაჰდენიზის (სამხრეთ კავკასიის, ან ბაქო-თბილისიერზრუმის) გაზსადენიდან მისაღები გაზის მოცულობების ზრდას ელოდებიან.
გაზსაცავის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მასში 210-280 მილიონი კუბური
მეტრი ბუნებრივი გაზის შენახვა იქნება შესაძლებელი, რაც დღევანდელი მთლიანი
წლიური მოხმარების დაახლოებით 15%-ს შეადგენს [81].
ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიღწევისათვის საჭიროა მოპოვებულ იქნეს
ნახშირის მინიმალური რაოდენობა მაინც. სპეციალისტთა დასკვნით, ამ პირობის
დაკმაყოფილება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში ელექტროენერგიის
საერთო გამომუშავებაში ნახშირზე წარმოებული ელექტროენერგიის რაოდენობა
მესამედს მაინც შეადგენს. ამ თვალსაზრისით, ნახშირის გამოყენება, გარდა ტყიბულისა
შეიძლება რუსთავის მეტალურგიული და ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის თეცებში.
ნახშირის მრეწველობის გარკვეული დონით განვითარების საჭიროებას გარე
მიწოდებებისაგან დამოუკიდებელი ენერგეტიკული ბაზის შექმნის აუცილებლობაც
განაპირობებს. საქართველოში ნახშირის მოპოვების შესაძლებლობა ახლა რამდენიმე
რეგიონს აქვს. პირველ რიგში, ესაა ტყიბული, შემდეგ ტყვარჩელი, აგრეთვე ახალციხე.
პერსპექტიულია წყალტუბო, ზუგდიდი,

ხონი და მარტვილი. დასახელებული

რეგიონებიდან, პირველ რიგში, ტყიბულში დარგის აღდგენა-განვითარებისათვის
არსებობს ყველა ძირითადი საჭირო პირობა. არის ბუნებრივი და შრომითი რესურსები,
გარკვეული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, საინჟინრო და სამეცნიერო კადრები და
დიდი გამოცდილება.
ნახშირის მრეწველობის არნახული დაქვეითების გამო, უარესდება ტყიბულის
სოციალური განვითარების მაჩვენებლები. დიდია უმუშევრობა, შემცირდა საცალო
ვაჭრობისა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მოცულობები. რეგიონისა და
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მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის ინტერესები მოითხოვს, რომ ტყიბილში ნახშირის
მრეწველობა აღდგეს და განვითარდეს.
საქართველოში
მიმართულებით
გამოყენებით

ნახშირის

წარმოების

უნდა

გაიშალოს.

დაიწყოს

ნახშირის

თანდათანობით

მომზადდეს

გამოყენებისათვის

და

კერძოდ,

თანამედროვე

საბადოების

ეროვნული

ნახშირის

განვითარების

ტექნოლოგიების

კომპლექსურად

მეურნეობის

ბრიკეტების

სამუშაოები

წარმოების

ათვისება,

დარგები

ნახშირის

გადიდებით

შეიქმნას

რეალური რესურსები. ამ დარგის განვითარებისათვის ზრუნვა ერთ-ერთი საიმედო
გზაა

ქვეყნის

გარე

მიწოდებისაგან

დამოუკიდებელი

ენერგეტიკული

ბაზის

შესაქმნელად და ენერგეტიკული უსაფრთხოების მისაღწევად [19, გვ 423-433].
საქართველოს

პირობებში

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა

ენიჭება

მზის

ენერგიის გამოყენების გაფართოებას. უახლოესი პერსპექტივისათვის საქართველოში
მზის ენერგიის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება წლიურად დაიზოგოს დაახლოებით
40-50 ათასი ტონა პირობითი სათბობი.
ქვეყანაში
ტექნიკური

მზის

ხასიათის

ენერგიის

გამოყენების

მნიშვნელოვანი

მასშტაბების

ამოცანაა

გაფართოებისათვის

პრაქტიკაში

ეკონომიკურად

მაღალეფექტური და საიმედო მზის კოლექტორების დანერგვა და მათი მარგი ქმედითი
კოეფიციენტის

არანაკლებ

70-80%-მდე

გაზრდა,

აგრეთვე

მზის

ენერგიის

აკუმულაციის ეფექტური საშუალებების დამუშავება. ფართოდ უნდა გამოვიყენოთ ამ
სფეროში საზღვარგარეთ არსებული გამოცდილება.
2016 წლის 30 ივნისს „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის“ ტერიტორიაზე
იაპონური მხარის დახმარებით შექმნილი მზის ელექტროენერგიის გამომუშავების
სისტემა ამუშავდა. აეროპორტის ტერიტორიაზე განთავსებული სისტემის საშუალო
სიმძლავრე 316 კვტ-ია, ხოლო წლირი გამომუშავებული ენერგია - 337 კვტსთ,
განთავსების

ტერიტორია

4000

კვადრატული

მეტრია.

გამომუშავებული

ელექტროენერგია აეროპორტის ტერმინალების განათებას ხმარდება [22, გვ 16].
მეცნიერთა გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია, რომ მზის ენერგია ძირითადად
გამოყენებული უნდა იქნეს ცხელი წყალმომარაგებისა და თბომომარაგების მიზნით.
უახლოეს მომავალში მზის სითბოს გამოყენების ყველაზე უფრო პერსპექტიული
მიმართულებებია: მზის ენერგიით გაცხელებული წყლის მიწოდება ინდივიდუალური
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და საზოგადოებრივი მოხმარებისთვის
გამოყენება

სოფლის

მეურნეობის

სეზონურ ობიექტებზე,
საწარმოებში

მზის ენერგიის

დაბალტემპერატურული

ტექნოლოგიური პროცესების განსახორციელებლად და სხვა.
საქართველოში კარგი პერსპექტივებია ქარის ენერგიის გამოყენებისათვის.
აუცილებელია

იგი სამეცნიერო-ტექნიკური

პროგრესის მიღწევათა

გამოყენების

საფუძველზე, ეკონომიკურად მაქსიმალურად ხელსაყრელ პირობებში, გარდავქმნათ
სამეურნეო საქმიანობისათვის სასარგებლო ენერგიად.
ქარის

ენერგიის

კონკურენტუნარიანობის

ძირითადი

ეკონომიკური

კრიტერიუმია მისი წარმოების თვითღირებულება და ხვედრითი

დაყვანილი

დანახარჯები. ენერგეტიკული დანადგარების გამოყენება შედარებით ყველაზე უკეთეს
ეკონომიკურ მაჩვენებლებს იძლევა იმ რაიონში, სადაც ქარის საშუალო წლიური
სიჩქარე წამში 5 მეტრზე მეტია. ქარის ენერგიის პრაქტიკული გამოყენებისათვის უნდა
ვისაგებლოთ მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებით.
ჩატარებული

კვლევების

შედეგად

ელექტროსადგურების პერსპექტიული

გამოვლენილია

ქარის

მშენებლობის რამოდენიმე მოედანი

ცხრილი № 3.1).
ცხრილი № 3.1

საქართველოში ქარის სიმძლავრე და გამომუშავება ტერიტორიების
მიხედვით [10]

სიმძლავრე
(მგვტ)

წლიური
გამომუშავება
(მლნ.კვტ/საათი)

ფოთი

50

110

ჭოროხი
ქუთაისი
მთა-საბუეთი I

50
100
150

120
200
450

მთა-საბუეთი II

600

2000

გორი-კასპი

200

500

ქარავანი

200

500

სამგორი

50

130

რუსთავი

50

150

ჯამი

1450

4160

ადგილმდებარეობა

ეფექტური

115

(იხ.

ქარის

ენერგეტიკას

ამჟამად

გააჩნია

ყველაზე

კონკურენტუნარიანი

ენერგეტიკული ტექნოლოგია. მეცნიერთა შეფასებით ქარის ელექტროსადგურების
წილი მსოფლიო ენერგეტიკაში 2025 წლისათვის 10%-ს მიაღწევს [79].
სათბობი ბალანსის შერბილების საქმეში უფრო მეტი როლი უნდა შეასრულოს
თერმული წყლების მოპოვების განვითარებამ, მკვეთრად უნდა ამაღლდეს მიწის
სიღრმისეული სითბოს გამოყენების კოეფიციენტი. საქართველოში თერმული წყლების
მოპოვების გაცილებით მეტი შესაძლებლობაცაა და საჭიროებაც. უკანასკნელ წლებში
კი მისი მოპოვება მკვეთრად მცირდება.
ვინაიდან

ჩვენს

ქვეყანაში

არსებული

გეოთერმული

წყლების

82%

დაბალმინერალიზებულია და არააგრესიული, ხოლო ტემპერატურული პოტენციალი
ცვალებადობს 60-95°C-ის ფარგლებში, მიზანშეწონილია ამ ტიპის წყლების სრული
გამოყენება

და

მეურნეობის

იმ

დარგების

შერჩევა,

სადაც

ეს

სისტემები

კონკურენტუნარიანი იქნება, ტრადიციულ სისტემებთან შედარებით.
დღეისათვის

არსებული

გეოთერმული

ჭაბურღილები,

სათანადო

აღჭურვილობის უქონლობის გამო, პირდაპირ გამოიყენება, ძირითადად, კომუნალური
დანიშნულებით (60%). სოფლის მეურნეობაში (ძირითადად სათბურებში) იყენებენ
რესურსების 25%-ს და მრეწველობაში - 15%-ს. ამასთან, თბური ენერგიის მხოლოდ
ნაწილი გამოიყენება და 30-40% ნამუშევარი წყალი უმისამართოდ იღვრება [22, გვ 36].
საქართველოში თერმული წყლების მოპოვების საქმეში ერთ-ერთი მთავარი
საკითხი

მაინც

ძირითადად,
საწარმოთა

მომხმარებლების

შეიძლება

რაოდენობის

გამოვიყენოთ

თბომომარაგებაში,

გაზრდაა.

თერმული

სასოფლო-სამეურნეო

აგრეთვე

ნაწილობრივ

და

წყლები,

სამრეწველო

ქალაქებისა

და

სხვა

დასახლებული პუნქტების კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის.
თერმული წყლების რაციონალურად და კომპლექსურად გამოყენებისათვის
საჭიროა შემუშავებულ იქნეს ღონისძიებები, სადაც გათვალისწინებული იქნება
საბადოთა

სასათბურე

მეურნეობების,

ფერმების,

საშრობების,

კომუნალურ-

საყოფაცხოვრებო და სხვა ობიექტების მშენებლობა. საქართველოს ენერგეტიკული
დეფიციტის

პირობებში,

მიზანშეწონილი
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იქნებოდა,

გეოთერმული

ენერგიის

გამოყენება სხვადასხვა სამეურნეო ობიექტის მომარაგებისათვის როგორც სითბოთი,
ისე სიცივით.
მიგვაჩნია, რომ თითოეული რეგიონისათვის უნდა დამუშავდეს გეოთერმული
ენერგიის გამოყენების კომპლექსური გეგმა, სადაც მთლიანად იქნება ათვისებული
გეოთერმული ენერგია. მისი გამოყენების ეფექტურობა დამოკიდებულია მრავალ
ურთიერთდაკავშირებულ ტექნიკურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ფაქტორზე.
ტექნიკურ

ფაქტორს

განეკუთვნება,

გეოთერმული

პოტენციალის

სრული

ათვისებისთვის, კომპლექსური სისტემისა და ტექნიკურად ეფექტური დანადგარების
დამუშავება-გამოკვლევა
მიმდევრობით

და

შეძლებენ

ისეთი

მომხმარებლების

გეოთერმული

წყლის

შერჩევა,

გამოყენებას

რომლებიც

ტექნოლოგიური

პროცესების განსახორციელებლად. ძირითადად, ეკონომიკურ ფაქტორს განეკუთვნება
გეოთერმული

ჭაბურღილების

თბოსიცივით

მომარაგების

ბურღვის

ღირებულება,

კომპლექსური

სისტემის

კაპიტალდაბანდებები
შესაქმნელად,

ასევე

საექსპლუატაციო დანახარჯები და რეგიონის საერთო ენერგეტიკული მაჩვენებლები.
ეკოლოგიურ ფაქტორს განეკუთვნება გარემოს თბური დაბინძურების პრობლემის
გადაჭრა.
გეოთერმული წყლის გამოყენების დღევანდელი მდგომარეობის ანალიზი
ცხადყოფს რამდენიმე პრობლემის აუცილებელ გადაწყველას, რაც ამუხრუჭებს
გეოთერმული ენერგეტიკის განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში, ძირითადად ესენია [22, გვ
44]:


გეოთერმული წყლის დებეტისა და თბური პოტენციალის ათვისების დაბალი
დონე;



გეოთერმული თბომომარაგების სისტემის არასრულყოფილება და სპეციფიკის
გაუთვალისწინებლობა;



თერმულ წყალზე ფასწარმოქმნის არსებული მექანიზმების უვარგისობა,
ვინაიდან

ტარიფის

დადგენა

ხდება,

წყლის

რაოდენობის

მიხედვით

(ტემპერატურის გაუთვალისწინებლად), რაც სტიმულს უკარგავს როგორც
მწარმოებელს,

ისე

მომხმარებელს,

გამოყენებისას.
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გეოთერმული

სითბოს

სრულად

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, აუცილებელია გეოთერმული ენერგიის
ბაზაზე საქართველოს მეურნეობის დარგების თბომომარაგების ახალი კომპლექსური
სისტემის დამუშავება-გამოკვლევა, ყოველი რეგიონისთვის შესაბამისად. ამასთან,
მხედველობაშია მისაღები ისეთი ფაქტორების ურთიერთზეგავლენა, როგორიცაა
ჭაბურღილის

გაბურღვის

ღირებულება,

მათი

დებიტი,

ტემპერატურა,

მიკროკლიმატის პარამეტრების დადგენა და შენარჩუნება.
სამწუხაროდ, საქართველოს ბიოსათბობის ენერგეტიკული პოტენციალის
სრული ფუნდამენტალური კვლევა არ ჩატარებულა. ჩატარებულია მხოლოდ
შეფასებითი

კვლევა,

რომელთა

საფუძველზე

შესაძლებელია

ოპტიმისტური

დასკვნების გამოტანა. სხვადასხვა სახის ბიომასის ნარჩენების რაოდენობა მათი
ენერგოპოტენციალისა და მისი და დაზოგილი თანხების მნიშვნელობები მოცემულია
ცხრილი № 3.2-ში [22, გვ 39].
ცხრილი № 3.2

საქართველოს ბიომასის ნარჩენების ენერგოპოტენციალი [22]

ბიომასის სახეობა

რაოდენობა (10³
ტონა)

ენერგია (10⁹ კვტსთ)

ღირებულება
(10⁶ აშშ
დოლარი)

მარცვლოვანი და პარკოსანი
კულტურების ნარჩენები

870

1.3

80

მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის
ნარჩენები

1670

6.9

176

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები

900

0.6

14

ნარჩენები თბილისი კანალიზ. წყლის
გამწმენდი მოწყობილობებიდან

250

1

57

ხე-ტყე და მისი ნარჩენები

700

2.7

125

ჯამი

4390

12.5

452

ეს ცხრილი იძლევა წარმოდგენას, რომ ბიომასის ენერგეტიკის განვითარება
გვაძლევს საქართველოში ძვირად ღირებული იმპორტირებულ ენერგეტიკულ
რესურსებში დახარჯული ფულის 500 მილიონი აშშ დოლარის ეკონომიას. გარდა
არსებული პოტენციალისა, საქართველოში სოფლის მეურნეობაში გამოყენებულ
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ტერიტორიებზე შესაძლებელია ენერგეტიკული პლანტაციების გაშენება, რომელიც
დადებითად აისახება საქართველოს ბიოენერგეტიკული რესურსის გაზრდაზე.
ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

ამაღლებაში

პრიორიტეტული

როლი

ეკუთვნის ადგილობრივ რესურსებს. კერძოდ, დიდი სიკეთე შეიძლება მივიღოთ
ეკონომიკაში ენერგიის ადგილობრივი არატრადიციული სახეების გამოყენების
გაფართოებით. საქართველოს კი ამის გამოყენების საუკეთესო პირობები აქვს.
ენერგოეფექტიანი

ტექნოლოგიების

გამოყენებისა

და

ადგილობრივი

ენერგეტიკული რესურსების ათვისების საკითხი აქტუალური გახდა საქართველოს
ენერგეტიკულ
არსებული

სექტორში

პოტენციალის

ელექტროენერგეტიკის
ფარგლებში.

რეფორმების

ენერგოეფექტიანი

შეფასება

სექტორის

ენერგეტიკული

დაწყებისთანავე.
პირველად

ოპტიმალური

პოტენციალის

ტექნოლოგიების

მხრივ

ჩატარდა

და

ქვეყანაში

საქართველოს

განვითარების

დეტალური

დანერგვა

ამ

პროექტის

შესაწავლა,

ახალი

ენერგოდამზოგველი

ღონისძიებების პრაქტიკული რეალიზება როგორც ენერგიის გენერაციის, ისე მისი
გადაცემისა და მოხმარების სფეროში, მნიშვნელოვანია არა მარტო ეკონომიკური,
არამედ სტრატეგიული თვალსაზრისითაც. კერძოდ, ეს ხელს შუწყობს ქვეყანაში
ამჟამად არსებული ენერგოპრობლემების გადაწყვეტას და ქვეყნის ეკონომიკურ
წინსვლას; გაზრდის ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას
მისი ენერგოტევადობის შემცირების ხარჯზე; შექმნის ხელშემწყობ პირობებს ქვეყნის
ენერგეტიკული პოტენციალის გაზრდისა და ეკონომიკის სწრაფი განვითარების
უზრუნველსაყოფად.
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3.3 ჰიდროელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობის
განსაზღვრის მათემატიკური მოდელი

მათემატიკური

მეთოდები

და

მოდელები

იძლევა

ამოცანათა

მრავალვარიანტული გადაწყვეტის საშუალებას, საიდანაც არჩეული კრიტერიუმის
საფუძველზე შესაძლებელი ხდება საუკეთესო ვარიანტის პოვნა. ასეთი მოდელების
დამუშავების საშუალებას იძლევა გამოყენებითი მათემატიკის ისეთი დარგები,
როგორიცაა:

სტატისტიკურ

გადაწყვეტილებათა

თეორია,

მათემატიკური

პროგრამირება, თამაშების თეორია, გრაფების თეორია, ქსელური ანალიზი და სხვა.
ქვეყნის

ეკონომიკური

წინსვლისა

და

ელექტროენერგეტიკული

ბალანსის

სრულყოფისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სამომავლოდ ელექტროენერგიაზე
მოთხოვნის მართვის კონცეფციის ჩამოყალიბებას. სადისერტაციო ნაშრომის ამ ქვეთავში
კვლევის

საგანს

წარმოადგენს

ელექტროენერგეტიკის

(წარმოებაზე) მოქმედი პარამეტრების

დარგის

პროდუქციაზე

გამოვლენა და მათი ელექტროენერგიის

წარმოებაზე ზემოქმედების რაოდენობრივი კავშირების განსაზღვრა.
პროდუქციაზე

მოთხოვნის

განსაზღვრის

წინაპირობას

წარმოადგენს

გამოვლენილი ფაქტორების შემცველი მათემატიკური მოდელების აგება. ამისათვის
საჭიროა, პირველ რიგში, განისაზღვროს ფაქტორთა ის ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად
მოქმედებს

ელექტროენერგიის

წარმოების

რაოდენობრივ

მახასიათებელზე.

ელექტროენერგიის წარმოების მათემატიკური მოდელირებისა და ანალიზის დროს
საჭიროა ამორჩეული ფაქტორების მოქმედების ხარისხის გამოვლენა.
მიჩნეულია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის განსაზღვრის პროგნოზირების
ყველაზე კარგი მეთოდია მრავალფაქტორული ანალიზი, რომელიც ხორციელდება
კორელაციური და რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე. ამ დროს მოთხოვნის მოდელი
წარმოადგენს ფუნქციას, რომელშიაც დამოკიდებული ცვლადი (ფუნქცია) არის
მოთხოვნა, ხოლო დამოუკიდებელი ცვლადები (არგუმენტი) – მასზე მოქმედი ყველა
ფაქტორი, რომელიც ზოგადი სახით ასე გამოისახება:

y  f  x1 , x2 ,..., xn  ,
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(#1)

სადაც n არჩეული ფაქტორების რაოდენობაა.

შემდეგი ეტაპი ასეთი

მოდელების აგებისა არის მოთხოვნასა და მასზე მოქმედ თითოეულ ფაქტორს შორის
დამოკიდებულების მათემატიკური სახის პოვნა. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს,
ასეთი დამოკიდებულების პოვნის ყველაზე მიზანშეწონილი გზა ემპირიული
მეთოდების გამოყენებაა, რომელიც ემყარება სხვადასხვა ფორმის ფუნქციებით
მიღებულ გაანგარიშებათა შედეგების შედარებას ფაქტობრივ მონაცემებთან.
დამოკიდებულება მოთხოვნასა და მასზე მოქმედ ფაქტორებს შორის შეიძლება
გამოისახოს სხვადასხვა ფორმით, მაგალითად: წრფივი, პარაბოლური, ჰიპერბოლური,
ლოგარითმული,

ხარისხოვანი

ფუნქციებით,

რომელთა

მათემატიკური

სახე

ცნობილია.
მას შემდეგ, როცა განსაზღვრულია საძებნი პარამეტრის და მასზე მოქმედ
თითოეულ ფაქტორს შორის მათემატიკური დამოკიდებულების ფუნქციები, საჭიროა
განისაზღვროს ამ ფუნქციათა

რიცხვითი პარამეტრები. როგორც წესი, ასეთი

ამოცანების გადაწყვეტისას იყენებენ ისეთ ნაცად ხერხს, როგორიცაა კორელაციური
და

რეგრესიული

ანალიზი.

აქვე უნდა

აღინიშნოს,

რომ

მისი გამოყენების

კორექტულობა დიდადაა დამოკიდებული საკვლევი ფუნქციის სწორად დადგენაზე.
მხოლოდ ამის შემდეგ ეფექტიანად მუშაობს ისეთი კლასიკური მიდგომები,
როგორიცაა უმცირეს კვადრატთა მეთოდი და სხვა. ხშირად, ფუნქციის სახის
არაზუსტი შერჩევა იწვევს მნიშვნელოვან ხარვეზებს შედეგების შეფასებაში.
ნაშრომში ხსენებული ფუნქციის სახის დადგენისათვის გამოვიყენებულია
მათემატიკის შედარებით ახალ მიმართულება - არამკაფიო სიმრავლეების თეორია.
ჩვენი აზრით, მოცემული სტატისტიკური მონაცემების აგრეგირება არამკაფიო
სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით ეფექტიან შედეგს მოგვიტანს.
არამკაფიო სიმრავლეთა თეორია (Fuzzy Sets Theory) ზედმიწევნით პასუხობს
ჩვენს მიერ დასმულ ამოცანას. ამ თეორიის ფუძემდებლის, ლოტფი ზადეს (Lotfi
Zadeh)

პიონერულ

ნაშრომში

(1965),

რომელიც

მიეძღვნა

დამუშავების

ინსტრუმენტების განუზღვრელობას და კერძოდ რაიმე ობიექტის შესახებ არსებული
ცოდნის დამუშავების ინსტრუმენტებს, მან პირველად შემოგვთავაზა ობიექტის
სიმრავლისადმი

კუთვნილი ფუნქციის ცვლილება [0;1] ინტევალში. ქვემოთ

მოყვანილია მასალის გაგებისათვის საჭირო ინფორმაცია.
121

(X)

  |  : X  [0;1]  

-

X

უნივერსუმზე

განსაზღვრულ

ყველა

არამკაფიო სიმრავლეთა მესერი. ვიტყვით, რომ ფუნქცია v:  (X)    იზოტონური

შეფასება  (X)-ზე, თუ:
v ( A  B )  v ( A  B )  v ( A)  v ( B )

(#2)

A  B  v ( A)  v ( B ).

(#3)

და

იზოტონური შეფასება  (X)-ზე განსაზღვრავს მეტრიკას:

 ( A, B )  v ( A  B )  v ( A  B ).

(#4)

Ψ(Х)-ს მეტრიკასა და იზოტონურ შეფასებასთან ერთად ეწოდება არამკაფიო
სიმრავლეთა მეტრიკული მესერი. აქსიომატური მიდგომის საფუძველზე პირველად
შემოყვანილია

მეტრიკულ

მესერზე

განსაზღვრული

არამკაფიო

სიმრავლეთა

სასრული ერთობლიობის შეთანხმებულობის მაჩვენებლის ცნება. დადგენილია ამ
შეთანხმებულობის მაჩვენებლის ერთადერთობის აუცილებელი და საკმარისი
პირობები. დამტკიცებულია, რომ შემოთავაზებული აქსიომათა სისტემა არის
არაწინააღმდეგობრივი.
ჩვენს მიერ დასმული ამოცანის ამოხსნისათვის გამოვიყენებთ X = {x1,x2,…,xN},

N = 1,2,… სასრულ უნივერსუმზე განსაზღვრულ არამკაფიო სიმრავლეთა სასრული
ერთობლიობის { A j }, j  1, m , m  2,3,... ,

შეთანხმებულობის

მაჩვენებლის

დისკრეტულ მოდიფიკაციას:
m

N

S{ A j }  q ( N  [(2m  1) / 4]1  |  A* ( xi )   Aj ( xi ) |),

q  0 . (#5)

j 1 i 1

აქაც და შემდგომშიც, კვადრატული ფრჩხილები აღნიშნავს რიცხვის მთელ
ნაწილს, ხოლო არამკაფიო სიმრავლე A* არის მოცემული სასრული ერთობლიობის
წარმომადგენელი, რომელიც განისაზღვრება შემდეგნაირად:

A['m /2]  A*  A[(' m1)/2]1 ,

სადაც, არამკაფიო სიმრავლეთა
არამკაფიო სიმრავლეთა

A 
j

(#6)

სასრული

ერთობლიობა

A 
'
j

წარმოადგენს

სასრული ერთობლიობის რეგულაციას, რაც ნიშნავს
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იმას, რომ სასრული სიმრავლეები

Aj

 და 

( x)

A'j

 ერთმანეთის ტოლია და,

( x)

ამავდროულად, სრულდება პირობა

 A ( x )   A ( x )  K   A ( x), j  1, m, m  2,3,....
'
1

'
2

(#7)

'
m

#5 ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ

Smax { Aj }  qN , q  0 .

(#8)

აქ ჩვენ არამკაფიო ბუნების პარამეტრების განსაზღვრისათვის გამოვიყენებთ
ერთ-ერთ

ყველაზე ეფექტიან ხერხს - ექსპერტთა შეფასებისას არამკაფიო

აგრეგირების მეთოდს [6, 59-61; 48; 44].
ლიტერატურულ

წყაროში

შემოთავაზებულია

ექსპერტთა

ჯგუფის

შეფასებების არამკაფიო აგრეგირების მეთოდი [53, 1346-1351]. აღნიშნული მეთოდი
არსი მდგომარეობს შემდეგში:


არამკაფიო

სიმრავლეთა

მაჩვენებელი,

რომელიც

სასრული

ერთობლიობის

განსაზღვრულია

შეთანხმებულობის

აქსიომატური

მიდგომის

საფუძველზე, წარმოადგენს შემოთავაზებული მეთოდის ბაზისს;


არამკაფიო

სიმრავლეთა

მეტრიკულ

მესერზე

არამკაფიო

სიმრავლეთა

სასრული ერთობლიობებისათვის შემოტანილია მსგავსების მნიშვნელოვანი
ცნება. დამტკიცებულია, რომ არამკაფიო სიმრავლეთა მეტრიკულ მესერში
უწყვეტი იზოტონური შეფასებით ნებისმიერი ორი {Aj} და {Bj} არამკაფიო
სიმრავლეთა

სასრული

ერთობლიობებისათვის

არსებობს

არამკაფიო

სიმრავლეთა ერთობლიობა {Cj}, რომელიც მსგავსია {Bj}-სი და ამავდროულდ,

S{Cj}=S{Aj},

j  1, m,

m=2,3,… . გარდა ამისა, დამტკიცებულია, რომ თუ

სასრული ერთობლიობები {Aj} და {Bj} ერთმანეთის მსგავსია k მსგავსობის
კოეფიციენტით, ამ არამკაფიო სიმრავლეთა სასრული ერთობლიობების
შეთანხმებულობის მაჩვენებელი აკმაყოფილებს შემდეგ განტოლებას:

S{ A j }  kS{B j }  (1  k ) S max , j  1, m m  2,3,... .


(#9)

ნაჩვენებია, რომ არამკაფიო სიმრავლეთა მეტრიკულ მესერში უწყვეტი
იზოტონური შეფასებით ორი ნებისმიერი მსგავსი არამკაფიო სიმრავლეთა
სასრული ერთობლიობებისათვის ისეთებისთვის, რომ S{Cj} > S{Bj}, ნებისმიერი
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k

–სთვის

არსებობს

ერთადერთი

არამკაფიო

სიმრავლეთა

სასრული

ერთობლიობა {Aj}, ისეთი, რომ, {Aj} მსგავსია {Сj} მსგავსების კოეფიციენტით 1
და Al  Bl' , j  1, m, l  {1,2,…,m}, m = 2,3,… .
ზემოთ

აღწერილი

მეთოდის

ეფექტიანი

რეალიზაციისთვის

შემოთავაზებულია ჯგუფური საექსპერტო შეფასებების არამკაფიო დამუშავების
სპეციალური ოპერატორები [53, გვ 1353-1361]:

A



(  A[' m / 2 ]   A[(' m 3)/ 2 ] ) / 2

m
 [( m1)/2]
'
'
'
'
if   ( Aj , A[ m /2] )    ( Aj , A[( m3)/2] ),
j 1
j [ m /2]1

[(
m

1)/2]


 ( A'j , A['m /2] )


j 1
(  A'
  A' )
  A[' m / 2 ]  [( m1)/2]
m
[( m  3) / 2 ]
[ m/ 2]
'
'
'
'

 ( Aj , A[ m /2] )    ( Aj , A[( m 3)/2] )


j 1
j [ m /2]1
 otherwise


(#10)

და

A

*
j


v ( B['m / 2] )  v( B[(' m 3)/2] )
c

k

2

m
 [( m 1)/ 2]
'
'
if

(
B
,
B
)

 ( B 'j , B[(' m3)/2] ),



j
[ m / 2]
j 1
j [ m /2]1

[( m 1)/ 2]

'
'

(
B
,
B
)
 ( B 'j , B['m / 2] )

[ m /2]
[( m  3)/2]

j 1
c  k (v( B['m /2] )  [( m 1)/2]
)
m

'
'
'
'
 ( B j , B[ m /2] )    ( B j , B[( m3)/2] ),


j 1
j [ m /2]1

 otherwise.

(#11)

N

სადაც, xi  X , A, B    X  , m  2,3,..., l  1, 2,..m ,  ( A, B)   |  A ( xi )   B ( xi ) | ,
i 1

N

v( A)    A ( xi ), c 
i 1



m
l 1



(  B ' ( xi )  kv( Bl' )) / m .
l

ვთქვათ  ( X )  { |  : X  [0; b ]  } არის მეტრიკული მესერი უწყვეტი
N

N

i 1

i 1

იზოტონური შეფასებით v( A)    A ( xi )   ( A, B )   |  A ( xi )   B ( xi ) |, . უნივერსუმი
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X არის სასრული სიმრავლე {x1 , x2 ,..., xN } და m ექსპერტიდან შემდგარი ჯგუფი
აფასებს A კოეფიციენტის მოცემული უნივერსუმისადმი მიკუთვნების ხარისხს.
შედეგად

A ,
j

მივიღებთ

არამკაფიო

სიმრავლეების

სასრულ

ერთობლიობას

j  1, m, m  2, 3,... .

ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ელემენტებიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა

A ,
j

მისი რეგულაცია

A ,
'
j

j  1, m, m  2, 3,... (10.1)-ით.  ( xi ) -ით

აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების რეზულტატი xi , i  1, N წერტილში.
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  A j  -ის

წარმომდგენელი: 

A

(  A[' m/2 ]   A[(' m3 )/2] ) / 2

[( m 1)/ 2]
m

'
'
'
'
 if   ( A j , A[ m / 2] )    ( A j , A[( m 3)/ 2] ),
j 1
j [ m / 2]1

[(
m

1)/
2]


 ( A'j , A['m /2] )


j 1
(  A'
  A' )
  A[' m/2 ]  [( m 1)/ 2]
m
[( m3)/2]
[ m /2 ]
'
'
'
'

 ( A j , A[ m / 2] )    ( Aj , A[( m  3)/ 2] )


j 1
j [ m / 2]1
 otherwise.


ნაბიჯი 2: გამოვთვალოთ არამკაფიო ელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა  A j  -ის

შეთანხმებულობის

xi , i  1, N ელემენტში: S{ Aj } 

მაჩვენებელი

უნივერსუმის

ყოველ

m

1
1
N


2
m

1
4



     A* , Aj  


N
j 1


აღვნიშნოთ ეს სიდიდეები S ( x1 ), S ( x2 ),..., S ( xN ) შესაბამისად Smax  1 .
ნაბიჯი 3: ავარჩიოთ {S ( xi )} ისეთი S * ელემენტი, რომელიც მეტია ან ტოლია ყველა
ელემენტისა გარდა S max .
ნაბიჯი 4: შევასრულოთ ნაბიჯი 5 i  1, N -ისათვის.
ნაბიჯი 5: გამოვთვალოთ   S *  S ( xi ) :


თუ  < 0 მაშინ  ( xi )   Aj ( xi ) ;



თუ  = 0 მაშინ გამოვთვალოთ  ( xi ) ფორმულით:
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(  A[' m/2]   A[(' m3)/2 ] ) / 2

[( m 1)/2]
m

'
'
if

(
A
,
A
)

 ( A'j , A[(' m 3)/ 2] ),


j
[ m /2]

j 1
j [ m /2]1

[(
m

1)/2]


 ( A'j , A['m /2] )


j 1
(  A'
  A' )
  A[' m/2 ]  [( m 1)/2]
m
[( m3)/2]
[ m /2 ]
'
'
'
'

 ( Aj , A[ m / 2] )    ( A j , A[( m3)/2] )


j 1
j [ m /2]1
 otherwise.


თუ  > 0 მაშინ გამოვთვალოთki შემდეგი განტოლებიდან S *  ki S ( xi )  (1  ki )m ,



შემდეგ გამოვთვალოთ
N

 l 1 ( A' ( x)  k   A ( xi ))
m

c

l

i 1

m

და ბოლოს

 A'   A'

[( m3)/2]
c  k [ m/2]
2

[( m 1)/2]
m

'
'
'
'
 if   ( Aj , A[ m /2] )    ( Aj , A[( m 3)/ 2] ),
j 1
j [ m /2]1


[( m 1)/2]
 Aj  
 ( A['m / 2] , A[(' m3)/2] )   ( A'j , A['m / 2] )

j 1
c  k (  ' 
)
[( m 1)/2]
m
A[ m/2 ]

'
'
'
'
 ( Aj , A[ m / 2] )    ( Aj , A[( m3)/2] ),


j 1
j [ m / 2]1

otherwise.

ნაბიჯი 6: ამონახსნი არის { ( x1 ),  ( x2 ),...,  ( xN )} .
ჩატარებულმა ანალიზმა გვაჩვენა, რომ

ელექტროენერგიის წარმოების

მართვის პროცესისათვის შექმნილ მოდელში მიზანშეწონილია გამოვყოთ შემდეგი
ძირითადი ფაქტორები: ელექტროენერგიის მოხმარება მოსახლეობის 1 სულზე,
ტექნიკური რესურსების ათვისების დონე და ელექტროენერგიის მომხმარებელთა
რაოდენობა. მას შემდეგ, რაც ამოვირჩევთ ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც
მოქმედებენ ელექტროენერგის წარმოების მოცულობაზე, შემდგომ, უნდა ვიპოვოთ
თითოეული

ფაქტორის

წარმოების
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მოცულობასთან

ფუნქციონალური

დამოკიდებულების სახე, რომელიც გვიჩვენებს როგორ მოქმედებს ფაქტორის ერთი
ერთეულით ცვლილება წარმოების მოცულობაზე (გამოსაკვლევ ერთეულზე).
ქვემოთ მოცემულია ცხრილი № 3.3, რომელშიც ასახულია ჩვენს მიერ არჩეული
დომინანტი

პარამეტრებისა

და

ელექტროენერგიის

წარმოების

რიცხობრივი

მნიშვნელობები 2007-2016 წლების პერიოდში.
ცხრილი № 3.3

ჰესებში ელექტროენერგიის წარმოება და მასზე მოქმედი ფაქტორები 2007-2016 წწ.

№

წლები

ელექტროენერგიის
წარმოება,
მლნ.კვტ.სთ (Y)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6.836
7.162
7.412
9.368
7.890
7.221
8.271
8.335
8.453
9.329

ელექტროენერგიის
მოხმარება
მოსახლეობის 1
სულზე, კვტ.სთ
(X1)

ტექნიკური
ჰიდრორესურსების
ათვისების დონე,%
(X2)

ელექტროენერგიის
მომხმარებელთა
რაოდენობა (X3)

1775,6
1840,9
1803,1
1971,1
2158,4
2175,6
2251,3
2365,0
2927,8
3089.5

10.0532
10.5321
10.8994
13.7760
11.6032
10.6184
12.1635
12.2578
12.4321
13.7194

1350.238
1391.452
1426.806
1474.537
1522.268
1581.903
1623.117
1664.807
1653.553
1688.907

ახლა მოვახდინოთ ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობასა და მის
მოხმარებას შორის, მოსახლეობის 1 სულზე, ფუნქციონალური დამოკიდებულების
დადგენა.
განვიხილოთ სვეტი „ჰესებში ელენერგიის წარმოება“, როგორც 10 ექსპერტის
(წლების რაოდენობა) შეფასებება და მოვახდინოთ მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი
მეთოდით. იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 9.4E+09,
დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული მესერი შემდეგნაირად:
 ( X )  { |  : X  [0;9.4E  09]  }.

გვაქვს ერთ ელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:

 A , j  1,10 = {6.8E+09, 7.2E+09, 7.4E+09, 9.4E+09, 7.9E+09, 7.2E+09, 8.3E+09, 8.3E+09,
j
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8.5E+09, 9.3E+09}. განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია:

 A , j  1,10 = {6.8E+09, 7.2E+09,
'
j

7.2E+09, 7.4E+09, 7.9E+09, 8.3E+09, 8.3E+09, 8.5E+09, 9.3E+09, 9.4E+09}.
ამ შემთხვევაში #2 და #3 ფორმულით განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს
ექნება სახე (N=1, m =10):
v( A)   A ( x)   ( A, B) |  A ( x)   B ( x) | .
ავღნიშვნოთ რომ, რადგანაც საქმე გვაქვს ერთელემენტიან უნივერსუმთან,
აგრეგირების ალგორითმში ყოველთვის შესრულდება პირობა   0 და შედეგს
მივიღებთ ალგორითმის სამი ბიჯის შემდეგ.
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია:
ერთობლიობა

 A , j  1,10 ,
j

არამკაფიო ელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
მისი რეგულაცია

 A , j  1,10 .
'
j

 ( x) -ით აღვნიშნოთ

არამკაფიო აგრეგირების რეზულტატი.
ნაბიჯი

1:

გამოვთვალოთ

ერთობლიობა

სახეს: 

A

A j

ის

არამკაფიო

ელემენტიანი

წარმომადგენელი

სიმრავლეების

(#11)

მიიღებს

სასრული
შემდეგ

(  A5'   A6' ) / 2

5
10

'
'
if

(
A
,
A
)

 ( A'j , A6' ),


j
5

j 1
j 6

5


 ( A'j , A5' )


j 1
(  A'   A' )
10
  A5'  5
6
5
'
'
'
'
 ( A j , A5 )    ( Aj , A6 )


j 1
j 6

 otherwise.


აქედან  A =8.12E+09.
ნაბიჯი 2: რადგან  = 0, აგრეგირების შემდეგი   x    A*  x   8.12E+09.
ამგვარად, ელექტროენერგიის წარმოების მაჩვენებლების აგრეგირებამ 20072016 წლების პერიოდში მოგვცა შემდეგი y%= 8.12E+09 (კვტ.სთ).
ახლა განვიხილოთ სვეტი „ელექტრონერგიის მოხმარება მოსახლეობის 1
სულზე“. წლების სახით გვაქვს 10 ექსპერტის შეფასება ანუ 10 ერთელემენტიანი
არამკაფიო სიმრავლე და მოვახდინოთ მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით.
იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 3089.5,
დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული მესერი შემდეგნაირად:
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 ( X )  { |  : X  [0;3089.5]  }.

გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:

 A , j  1,10 =
j

{1775.6, 1840.9, 1803.1, 1971.1, 2158.4, 2175.6, 2251.3, 2365.0, 2927.8,

3089.5}. განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია:

 A , j  1,10 =
'
j

{1775.6, 1803.1, 1840.9,

1971.1, 2158.4, 2175.6, 2251.3, 2365.0, 2927.8, 3089.5}.
ამ შემთხვევაშიც #2 და #3 ფორმულით განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს
ექნება სახე (N=1, m =10):
v( A)   A ( x)   ( A, B) |  A ( x)   B ( x) |,
მივყვეთ ჩვენს ალგორითმს.
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული





ერთობლიობა Aj , j  1,10 , მისი რეგულაცია

 A , j  1,10 .
'
j

 ( x) -ით აღვნიშნოთ

არამკაფიო აგრეგირების რეზულტატი.
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა  A j  -ის წარმომადგენელი (#11) მიიღებს სახეს:

A



(  A5'   A6' ) / 2

5
10

'
'
if

(
A
,
A
)

 ( A'j , A6' ),


j
5

j 1
j 6

5


 ( A'j , A5' )


j 1
(  A'   A' )
10
  A5'  5
6
5
'
'
'
'

(
A
,
A
)


(
A
,
A
)



j
5
j
6
j 1
j 6

 otherwise.


აქედან  A =2165.13
ნაბიჯი 2: რადგან  = 0, აგრეგირების შედეგი   x    A*  x   2165.13
ამგვარად,
მაჩვენებლის

ელექტროენერგიის

აგრეგირებამ

x1= x%3 =2165.13 (კვტ.სთ).

2007-2016

შემდგომ

მოხმარებამ
წლიბის

მოსახლეობის
პერიოდში

განვიხილოთ

სვეტი

1

მოგვცა

სულზე
შემდეგი

„ტექნიკური

ჰიდრორესურსების ათვისების დონე“, როგორც 10 ექსპერტის (წლების რაოდენობა)
შეფასებები. ანუ გვაქვს 10 ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და მოვახდინოთ
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მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში
უდიდესი მნიშვნელობაა 13.72, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოთ
მოცემული მესერი შემდეგნაირად:  ( X )  { |  : X  [0;13.72]  }.
გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:

 A , j  1,10 =
j

{10.05, 10.53, 10.9, 13.78, 11.6, 10.62, 12.16, 12.26, 12.43, 13.72}.

განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია:

 A , j  1,10 = {10.05, 10.53, 10.62, 10.9, 11.6, 12.16,
'
j

12.26, 12.43, 13.72, 13.78}
ამ შემთხვევაშიც #2 და #3 ფორმულით განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს
ექნება სახე (N=1, m =10):
v( A)   A ( x)   ( A, B) |  A ( x)   B ( x) |,
მივყვეთ ჩვენს ალგორითმს.
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა

 A , j  1,10 ,
j

მისი რეგულაცია

 A , j  1,10 .
'
j

 ( x) -ით აღვნიშნოთ

არამკაფიო აგრეგირების რეზულტატი.
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა  A j  -ის წარმომადგენელი (#11) მიიღებს სახეს:

A



(  A5'   A6' ) / 2

5
10

'
'
if

(
A
,
A
)

 ( A'j , A6' ),


j
5

j 1
j 6

5


 ( A'j , A5' )


j 1
(  A'   A' )
10
  A5'  5
6
5
'
'
'
'
 ( A j , A5 )    ( Aj , A6 )


j 1
j 6

 otherwise.


აქედან  A = 12.48
ნაბიჯი 2: რაგდან  = 0, აგრეგირების შედეგი   x    A*  x   12.48
ამგვარად,

ტექნიკური

მოხმარების

ათვისების

დონის

მაჩვენებლის

აგრეგირებამ 2007-2016 წლების პერიოდში მოგვცა შემდეგი x%2 =12.48 (%).
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ახლა განვიხილოთ სვეტი „ელექტრონერგიის მოხმარებელთა რაოდენობა“,
როგორც

10

ექსპერტის

ერთელემენტიანი

(წლების

არამკაფიო

რაოდენობა)

სიმრავლე

და

შეფასებები,

მოვახდინოთ

ანუ
მათი

გვაქვს

10

აგრეგირება

ზემოაღწერილი მეთოდით.
იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 1688.907,
დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული მესერი შემდეგნაირად:
 ( X )  { |  : X  [0;1688.907]  }.

გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:

 A , j  1,10 ={1350.238,
j

1664.807,

1391.452, 1426.806, 1474.537, 1522.268, 1581.903, 1623.117,

1653.553,



1688.907}.

ახლა

განვსაზღვროთ

მისი



რეგულაცია: A'j , j  1,10 ={1350.238, 1391.452, 1426.806, 1474.537, 1522.268, 1581.903,
1623.117, 1653.553, 1664.807, 1688.907}
როგორც წინა შემთხვევებში, ამ შემთხვევაშიც #2 და #3 ფორმულით
განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს ექნება სახე (N=1, m =10):
v( A)   A ( x)   ( A, B) |  A ( x)   B ( x) |,
შემდეგ მივყვეთ ალგორითმს.
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული





ერთობლიობა Aj , j  1,10 , მისი რეგულაცია

 A , j  1,10 .
'
j

 ( x) -ით აღვნიშნოთ

არამკაფიო აგრეგირების რეზულტატი.
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული
ერთობლიობა

სახეს: 

A

 A  -ის
j

წარმომადგენელი

(  A5'   A6' ) / 2

5
10

'
'
if

(
A
,
A
)

 ( A'j , A6' ),


j
5

j 1
j 6

5


 ( A'j , A5' )


j 1
(  A'   A' )
10
  A5'  5
6
5
'
'
'
'
 ( A j , A5 )    ( A j , A6 )


j 1
j 6

 otherwise.


აქედან  A =1558.029
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(#11)

მიიღებს

ნაბიჯი 2: რადგან  = 0, აგრეგირების შედეგი   x    A*  x   1558.029
ამგვარად, ელექტროენერგიის მომხმარებელთა რაოდენობის მაჩვენებლების
აგრეგირებამ 2007-2016 წლების პერიოდში მოგვცა შემდეგი
ახლა განვიხილოთ არამკაფიო ფუნქცია

x%
3 =1558.029 (ათასი კაცი).

% %
y% f  x%
1 , x2 , x3 

. დავადგინეთ, რომ

2006-2015წწ. პერიოდში შესაბამისი პარამეტრების არამკაფიო აგრეგირების გზით
ფუნქცია იღებს ასეთ მნიშვნელობებს:

y%

x%
1

.

x%2

x%
3

(#12)

8.12 E  09 2165.13 12.48 1558.029

გამოსახულება #12-ით მიღებული მნიშვნელობები ძალზედ დიდ როლს
თამაშობენ პროგნოზირების პროცესში. არამკაფიო ექსტრაპოლაციამ ღირსეული
ადგილი დაიმკვიდრა საპროგნოზო სფეროში, განსაკუთრებით სტატისტიკური
მონაცემების გენერალური ერთობლიობის არქონის შემთხვევაში. იმისათვის, რომ
არამკაფიო

ექსტრაპოლაციის

მაჩვენებლები,

იყენებენ

გამოყენებით,

გარკვეული

გამოვთვალოთ

პერიოდების

პროგნოზული

მონაცემთა

არამკაფიო

აგრეგირების შედეგებს. ამისათვის საჭიროა:


რაიმე პერიოდის პარამეტრების არამკაფიო აგრეგირების შედეგების ფლობა;



მისი

გამოყენებით

არამკაფიო

მომავალი

აგრეგირების

პერიოდის

შედეგების

საპროგნოზო

პოვნა,

ცნობილი

პარამეტრების
პარამეტრების

მნიშვნელობების სასურველ პერიოდში პროგნოზირების გზით;


დეფაზიფიკაციის მეთოდით, სასურველი პერიოდის ყოველი წლისათვის,
პროგნოზული პარამეტრების მნიშვნელობების დადგენა.
პარამეტრების არამკაფიო აგრეგირების მნიშვნელობების საპოვნელად 2020-

2022 წწ. პერიოდში ვიყენებთ არამკაფიო ექსრაპოლაციას და ვიღებთ:
y% 1.48 E  10 .

აქედან დეფაზიკაციის გზით მივიღებთ, რომ ჰიდროელექტროსადგურებში
ელექტროენერგიის

წარმოება

მოსალოდნელია

(მლრდ.კვტ.სთ):

2020 2021 2022
y% 13.9 14.7 16.8
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შემდეგი

სიდიდეებით

მათემატიკური მოდელის აგებისა და გადაწყვეტის შემდეგ საჭირო მიღებული
შედეგების ეკონომიკური ანალიზი, რათა მოხდეს დარგში არსებული რეზერვების
გამოაშკარავება.
საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების ათწლიან პროგნოზს აკეთებს
სახელმწოფო

„საქართველოს
ოფიციალურ

დოკუმენტში

ელექტროსისტემაც“,

„საქართველოს

გადამცემი

რომელიც
ქსელის

მოცემულია
განვითარების

ათწლიანი გეგმა 2018-2028“ [85]. აღნიშნული საპროგნოზო გეგმა საქართველოს
სახელმწოფო ელექტროსისტემაში მომზადდა 2017 წელს.

ცხრილი № 3.4

საქართველოს საპროგნოზო ელექტროენერგიის ბალანსი 2018-2028 წწ
(მლრდ.კვტ.სთ).[85]
წელი

გენერაცია

ჰესები

თბოსადგურები

2018

13.34

11.13

2.12

2019

14.47

11.85

2020

15.95

2021

ქარის

მოხმარება

ექსპორტი

0.09

13.00

0.34

2.53

0.09

13.65

0.82

12.46

3.40

0.09

14.33

1.62

18.03

15.10

2.84

0.09

15.05

2.98

2022

20.35

17.91

2.34

0.09

15.08

4.55

2023

22.89

20.36

2.43

0.09

16.59

6.30

2024

23.20

20.56

2.55

0.09

17.42

5.79

2025

26.34

23.63

2.61

0.09

18.29

8.05

2026

27.82

24.63

3.09

0.09

19.21

8.61

2027

29.57

26.28

3.20

0.09

20.17

9.41

2028

29.92

26.62

3.20

0.09

21.17

8.74

სადგური

კვლევის შედეგად, ჩვენს მიერ მიღებული საპროგნოზო შედეგები საკმაოდ
გაბედულად შეიძლება ჩაითვალოს, იქედან გამომდინარე, რომ 2026-2027 წლამდე არ
იგეგმება

დამატებითი

სიძლავრეების
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ამოქმედება

და

ახალი

ჰიდროელექტროსაგურების ექსპლუატაცია, რაც ცალსახად გაზრდიდა ჰესებში
ელექტროენერგიის საპროგნოზო წარმოების მოცულობას.
2020 წლისათვის ჩვენს მიერ მიღებული ელექტროენერგიის წარმოების
საპროგნოზო მაჩვენებელი განსხვავდება ოფიციალური მონაცემისგან. ჩვენს მიერ,
2020 წლისათვის ნავარაუდევია 1,5 მლრდ.კვტ.სთ-ით მეტი (10.7%-ით მეტი)
ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. ასეთი
განსხვავების მიზეზად შესაძლოა დავასახელოთ „საქართველოს სახელმწოფო
ელექტროსისტემის“

მიერ

დარგში

არსებული

რეზერვების

არასათანადოდ

გათვალისწინება.
თუკი მოვახდენთ ჩვენს მიერ 2021-2022 წლისთვის მიღებულ საპროგნოზო
მაჩვენებლის შედარებას „საქართველოს სახელმწოფო ელექტროსისტემის“ მიერ
გაკეთებულ

იგივე

მაჩვენებელთან

დავინახავთ,

რომ

2021

წელს

ნახევარი

მლრდ.კვტ.სთ-მდე (2,6%-ით მეტი), ხოლო 2022 წელს 1 მლრდ.კვტ.სთ-ზე მეტი (6%ით

მეტი)

ელექტროენერგიის წარმოებაა

ნავარაუდევი

ჩვენი

პროგნოზისგან

განსხვავებით. ასეთ გაზრდილი მაჩვენებლის გაჟღერებისას, მათი მხრიდან,
გასათვალისწინებელია
რომლების

ბუნებაზე

ხშირ

ზემოქმედების

შემთხვევაში

ეკოლოგიური

ასპექტები,

უგულებელყოფილია

რჩება

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის პროცესში.
ჩვენს მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ-მათემატიკური გათვლებით 2022
წლისათვის

ჰიდროელექტროსადგურებში

ნავარაუდევია

16,8

მლრდ.კვტ.სთ

ელექტროენერგიის წარმოება, ხოლო ამავე წელს „საქართველოს სახელმწოფო
ელექტროსისტემის“
მლრდ.კვტ.სთ.

საპროგნოზო

აღნიშნული

დავასკვნათ,

რომ

უდეფიციტო

იქნება

მონაცემების

მოცემული
და

ბალანსში

მოხმარება

ანალიზი

პერიოდისთვის

შესაძლებელია

შეადგენს

საშუალებას

ქვეყნის

მილიარდ

15,08

გვაძლევს

ელექტრობალანსი
კვტ.სთ-მდე

ჭარბი

ელექტროენერგიის ექსპორტზე გატანა.
მიღებული შედეგების ანალიზი საშუალებს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ
ჰესების მიერ ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდილი მაჩვენებელი სათანადოდ
უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას და შესაბამისად
მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას.
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3.4 ენერგოდაზოგვა - ენერგეტიკული პოტენციალის გაუმჯობესების აუცილებელი
პირობა
ენერგოდაზოგვა

თანამედროვეობის

ერთ-ერთი

აქტუალური

პრობლემაა.

განსაკუთრებით მწვავეა იგი საქართველოსთვის. ცნობილია, რომ ჩვენი ქვეყანა
ენერგორესურსებით
უზრუნველსაყოფად
მოხმარებული

მდიდარი
დიდძალი

ბუნებრივი

ნავთობპროდუქტების

არ

არის

რესურსების

გაზის

ძირითადი,

და

იმპორტირება

მთელი
ხოლო

საკუთარი

ეკონომიკის

უხდება

რაოდენობა,

ეს

ნავთობისა

ელექტროენერგიის

არის
და

მნიშვნელოვანი

ნაწილი. შორეული გადაზიდვები კი, რაც არ უნდა რაციონალური იყოს, მძიმე
ტვირთად აწვება თითოეულ საწარმოსა და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკას.
ენერგოეფექტურობის თაობაზე გამოქვეყნებული ნაშრომების გაცნობის შედეგად
საშუალება გვაქვს ენერგოეფექტურობის

სარგებელი

5

ძირითად

პუნქტში

ჩამოყალიბოთ:
1. ენერგოეფექტურობა გვეხმარება ფულის დაზოგვაში;
2. შეაქვს წვლილი ეკონომიკის განვითარებაში;
3. არის გარემოსათვის სასარგებლო;
4. ხელს უწყობს ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებას;
5. აუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
გაფართოებული

კვლავწარმოების

ინტენსიური

ფორმა

საზოგადოების

ეკონომიკური სისტემის ორგანული დამახასიათებელი თვისებაა. იგი ობიექტურ
წინაპირობებს

ქმნის

რესურსების

რაციონალურად

და

ეფექტიანად

გამოყენებისათვის, უკეთესი საბოლოო შედეგების მიღწევისათვის.
ენერგეტიკული რესურსების ეკონომიის მნიშვნელობა განსაკუთრებით დიდია
ჩვენი ქვეყნისათვის. ასე იყო წინათ და ასეა ახლაც. თუმცა, ახლა გაცილებით
გაზრდილია მისი როლი. რესურსების ეკონომია ამცირებს მოთხოვნებს როგორც
საკუთრივ თავის თავზე, ასევე მომსახურე დარგებში საჭირო დანახარჯებზე. ამავე
დროს, საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ კაპიტალური დაბანდებები ნედლეულის
მოპოვებასა

და

მომპოვებელი

მრეწველობისათვის

საჭირო

მოწყობილობათა

წარმოებაზე, დაზოგილი სახსრები შეიძლება გამოვიყენოთ მოხმარების საგნების
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წარმოებისა და მოსახლეობის მომსახურების სფეროს განსავითარებლად, ხალხის
ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად.
სათბობ-ენერგეტიკული

რესურსების

ეკონომიის

განხორციელება,

ისევე

როგორც მათი მოპოვება, მოითხოვს გარკვეულ დანახარჯებს და ცხადია ჩნდება
კითხვა: ენერგეტიკული რესურსების ეკონომიის ნაცვლად უმჯობესი ხომ არ არის ამ
რესურსების წარმოების გადიდებისათვის ზრუნვა?
გაფართოებული კვლავწარმოების პროცესი თავისთავად მოითხოვს ახალი
ენერგეტიკული სიმძლავრეების შექმნას. მაგრამ კონკრეტულად აქ პასუხი დადებითი
არ შეიძლება იყოს. პირველ რიგში, სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების მარაგი
შეზღუდულიც

რომ

არ

იყოს

გამოკვლევებმა

გვიჩვენებს,

რომ

რესურსების

ეკონომიიისთვის განხორციელებული ღონისძიებები გაცილებით ეფექტიან შედეგს
იძლევა: მცირე დანახარჯებით შესაძლებელი ხდება იმდენი სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსის დაზოგვა, რომლის ექვივალენტური რაოდენობის მოპოვებას გაცილებით
მეტი

დანახარჯები

დასჭირდებოდა.

დამტკივებულია,

რომ

ექვივალენტური

რაოდენობის სათბობის მოპოვებასა და ენერგიის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებთან
შედარებით,

სათბობ-ეკონომიკური

რესურსების

ეკონომიის

მიზნით,

მსხვილ

მასშტაბურ ღონისძიებათა განხორციელებას საშუალოდ 2-3-ჯერ ნაკლები თანხა
სჭირდება.
აგრეთვე, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, სათბობ-ეკონომიკური რესურსების
წარმოების გაზრდა არა თუ ამცირებს, არამედ, პირიქით, ამწვავებს დეფიციტს
როგორც ამ რესურსებზე, ისე სხვა სახის რესურსებზეც. ეს გამოწვეულია იმ
გარემოებით, რომ მომპოვებელი მრეწველობა მეტად კაპიტალტევადი, ფონდტევადი
და შრომატევადი დარგია, ხოლო მისი განვითარებისთვის საჭიროა მნიშვნელოვანი
რაოდენობის მანქანა-მოწყობილობები, მასალები, ენერგია და სამუშაო ძალა.
ეკონომიკაში ამ რესურსებზე მოთხოვნილება კი სწრაფად იზრდება და მისი
დაკმაყოფილება

მხოლოდ ექსტენსიური გზით არა

თუ ეფექტიანი,

არამედ

შეუძლებელიცაა.
ენერგეტიკული

რესურსების

ეკონომიკურ

და

რადიკალურ

გამოყენებას

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისათვის. საკმარისია ითქვას,
რომ

ზოგიერთი

სახის

წიაღისეული,
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სათბობ-ეკონომიკური

რესურსების

მნიშვნელოვანი ნაწილი (ნავთობი, ბუნებრივი გაზი, ნავთობპროდუქტები), ხე-ტყე
და სხვ., საქართველოს გარედან შემოაქვს და შორი მანძილის გამო იზრდება მათი
ტრანსპორტირების ხარჯები.
საქართველოს ახლო წარსულში (90-იან წლებში) სათბობ-ეკონომიკური
რესურსების მოხმარების ყოველი ერთი პროცენტის ეკონომიით იზოგებოდა: 180
მლნ. კვტსთ ელექტროენერგია; 20 ათას ტონაზე მეტი პირობითი სათბობის ოდენობა
ნახშირი; 52 ათას ტონამდე გაზი. დაახლოებით ამდენივე მაზუთი, 200 ათასი
გიგაკალორიია თბოენერგია. ჩამოთვლილი სათბობ-ეკონომიკური რესურსებით კი
ნორმალურ პირობებში შეიძლება დამზადებულიყო: 600 მლნ ცალი წითელი აგური,
ე.ი. გაცილებით მეტი, ვიდრე მთლიანად მაზადებდა საქართველო, ან 1,5 მლნ ტონა
პური და პურის ნაწარმი. ელექტროენერგიის ნაჩვენები რაოდენობა საკმარისი იყო
250 ათასი ტონა ქაღალდის, ან 1,3 მლნ ტონა ცემენტის, 4 მლნ ცალამდე სილიკატური
აგურის, 200 მლნ წყვილი ფეხსაცმლის, 1,8 მლნ ტონა ძეხვის ან 800 ათასი ტონა
კარაქისა და ა.შ. წარმოებისათვის [19, გვ 390].
ენერგეტიკული რესურსების რაციონაურად გამოყენებას დიდი ეკონომიკური
და სოციალური მნიშვნელობა აქვს ყოფაცხოვრებაშიც. მათი გონივრულად და
სწორად მოხმარება ამცირებს დანაკარგებს საოჯახო მეურნეობაში და საყურადღებო
წყაროა

ოჯახის

ცხოვრების

დონის

გაუმჯობესებისათვის.

ყაირათიანობა

და

მომჭირნეობა ყოველდღიურ ცხოვრებაში კარგი დამატებითი შემოსავალია არა
მარტო ოჯახის ბიუჯეტისათვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვისაც. 90-იან
წლებში საქართველოში კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის წლიურად
დაახლოებით 2 მილიარდ 500 მილიონი კვტსთ ელექტროენერგია იხარჯებოდა. ეს კი
ორჯერ მეტი იყო ენერგიის იმ რაიდენობაზე, რომელსაც წლიურად საშუალოდ
გამოიმუშავებდა ჩვენი ჰიდროელექტროსადგურები: ხრამჰესი, რიონჰესი, შაორჰესი
და ორთაჭალჰესი ერთად. მისი მხოლოდ ერთი პროცენტის ეკონიმიით კი შეიძლება
დაზოგილიყო 25 მლნ კვტსთ ენერგია.
ენერგიაშემცველების რაიონალურად გამოყენების მთავარი მიმართულებებია
რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიის გამოყენება,

შრომის მაღალი ორგანიზაცია,

დანაკარგების შემცირება. მათი რეალიზაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის. ამასთან, ჩვენი ქვეყნისათვის
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სათბობ-ეკონომიკური რესურსების ეკონომიის საჭიროება, რაც დრო გადის, სულ
უფრო მატულობს. მათი დაზოგვისათვის საჭირო ხდება ახალი ხერხებისა და
საშუალებების ძიება, მომჭირნეობის ღონისძიებათა ფართო კომპლექსის შემუშავება
და განხორციელება.
გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის

მონაცემებით,

მსოფლიოში

მოპოვებული სათბობის სასარგებლო გამოყენების დონე ბოლო წლებში დაახლოებით
15-16%-ს უდრიდა, ხოლო დანარჩენი 84-85% იკარგებოდა წიაღისეულის, კერძოდ,
სათბობის მოპოვების, გამდიდრების, ტრანსპორტირების, ენერგიის გარდაქმნისა და
გამოყენების დროს.
ენერგორესურსების საბოლოო გამოყენება დროთა განმავლობაში იზრდება და
მისი

დონე

სხვადასხვა

ქვეყანაში

სხვადასხვაა,

მაგრამ

იგი

არსად

არაა

დამაკმაყოფილებელი. მე-20 საუკუნის ბოლოს ეს მაჩვენებელი საქართველოში
დაახლოებით

45%-ს

აღწევდა.

რაც

იმაზე

მეტყველებს,

რომ

არსებული

შესაძლებლობის ნახევარსაც ვერ ვიყენებთ.
სათბობ-ეკონომიკური

რესურსების

რაციონალურად

გამოყენების

საქმეში

ყველა ქვეყანას თავისი სპეციფიკა აქვს, როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი
თვალსაზრისით. ჩვენი ქვეყნისათვის ენერგორესურსების დაზოგვის საკვანძო
მიმართულებები შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს: მეცნიერულ-ტექნიკური
პროგრესის დაჩქარება ენერგორესურსების წარმოებისა და მოხმარების სფეროში;
ეკონომიკის

დარგობრივი,

ტექნოლოგიური

და

რეგიონული

სტრუქტურის

სრულყოფა; ენერგიის განახლებადი სახეობებისა და მცირე მდინარეთა ენერგიის
გამოყენების გაფართოება, ენერგოდაზოგვაში სამეურნეო მექანიზმის სრულყოფა.
კვლევები უჩვენებს, რომ სათბობისა და ენერგიის ეკონომიის საერთო
რაოდენობიდან შესაძლებელია დაიზოგოს: მრეწველობაში დაახლოებით - 70%,
ტრანსპორტზე - 15-18%, სოფლის მეურნეობასა და კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო
სექტორში - 10-14%.
სათბობ-ენერგეტიკული

რესურსების

მთელი

ეკონომიის

60%-ზე

მეტი

შეიძლება მივიღოთ ეკონომიკის დარგებში ეფექტური საგენერაციო, თბო და
ენერგოსარგებლობის მოწყობილობათა და პროგრესულ ტექნოლოგიურ პროცესთა,
გამოშვებული პროდუქციის, შესრულებულ სამუშაოთა ერთეულზე სათბობისა და
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ენერგიის მცირე ხვედრითი ხარჯვის დანადგარებისა და მანქანების გამოყენებით,
აგრეთვე

მოძველებულ

მოწყობილობათა

შეცვლითა

და

მოდერნიზაციით.

ღონისძიებებიდან, რომლებიც საქართველოში სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების
ეკონომიას გამოიწვევს, აღსანიშნავია:
 საწარმოო მოწყობილობათა სტრუქტურის შეცვლა თანამედროვე ეკონომიური
მანქანებისა და მექანიზმების გამოყენებით;
 პროგრესული ტექნოლოგიის დანერგვა;
 ენერგეტიკულ

და

ტექნოლოგიურ

მოწყობილობათა

ექსპლუატაციის

ოპტიმალური რეჟიმების შემუშავება და დანერგვა;
 სათბობის,

თბო

და

ელექტროენერგიის

დანაკარგების

შემცირება

ტრანსპორტირების დროს;
 სათბობისა და ენერგიის წარმოებასა და მოხმარებაში აღრიცხვის სისტემის
სრულყოფა;
 მეორადი ენერგეტიკული რესურსებისა და სამრეწველო საწარმოთა ნარჩენი
სითბოს გამოყენება;
 სათბობის განახლებადი ბუნებრივი წყაროების გამოყენება;
 თბოიზოლაციის

გაუმჯობესების

თვალსაზრისით,

საცხოვრებელ

და

საზოგადოებრივ შენობათა პროექტების შემუშავება და დანერგვა.
ენერგოეფექტურობის

დანერგვა

სრულიადაც

არ

ნიშნავს

ენერგოუზრუნველყოფის ხარისხის გაუარესებას, არამედ პორიქით, საყოფაცხოვრებო
სექტორში ასეთი ღონისძიების გატარებით საცხოვრებელი უფრო ჯანმრთელი და
კომფორტული ხდება.
სათბობისა
ღონისძიებებს

და

ენერგიის

მიეკუთვნება:

რაციონალურად

გამოყენების

სათბობ-ენერგეტიკული

ბალანსის

მნიშვნელოვან
სტრუქტურის

შემდგომი სრულყოფა, რათა გამოვლენილ იქნეს სათბობის დეფიციტური სახეების
ეკონომიის

შესაძლებლობები

ენერგეტიკული

სექტორის

და

შეიცვალოს

პრიორიტეტულ

ისინი

ნაკლებდეფიციტურით.

მიმართულებად

უნდა

ვაღიაროთ

რეალურად არსებული რესურსების აღდგენა, ძირითადი ფონდების ტექნიკური
გადაიარაღება და ენერგიის უაღრესად მომჭირნეობით გამოყენება. საქართველო
საბაზრო ეკონომიკური ურთიერთობების პირობებში ვერ შეძლებს ხელგაშლილ
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ენერგეტიკულ ცხოვრებას. კერძოდ, მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთეულზე ხარჯოს,
მაგალითად, 1,5 კგ სათბობი, როგორც ამას გასული საუკუნის 80-იან წლებში
აკეთებდა;

ენერგიაზე

მზარდი

ფასების

გამო

ასეთი

პროდუქცია

არაკონკურენტუნარიანი იქნება და არ წაადგება ქვეყნის ეკონომიკას.
ნავთობპროდუქტებს მსოფლიო ენერგეტიკულ ბალანსში ძირითადი ადგილი
აქვს დათმობილი და ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გარანტად არის
აღიარებული. ამ პროდუქტების წილი მრავალი ქვეყნის ენერგეტიკულ მოხმარებაში
40-60%-ის ფარგლებში მერყეობს. ნავთობპროდუქტებს კონკურენციას ვერ უწევს
ისეთი ტრადიციული რესურსი, როგორიცაა ნახშირი. საქართველოს ნავთობის
მოპოვების დონე, ამჟამად სახარბიელოდ არ არის და დღე-ღამეში 450-500 ტონით
შემოიფარგლება. გამოუყენებელი რეზერვები გააჩნია ამჟამად ექსპლუატაციაში მყოფ
ჭაბურღილებს, სადაც ხშირია ნავთობის ნედლეულის ისეთი დანაკარგები, რაც
ტექნოლოგიურ დარღვევებთან
დაკავშირებული.

და

ენერგიის მიწოდების შეწყვეტასთან

საგრძნობი დანაკარგებია

თანმდევი გაზის მოპოვებისა

არის
და

გამოყენების დროს. გაზის გასუფთავებისა და მისი მაგისტრალურ გაზსადენში
ჩაურთველობის გამო, ადგილი აქვს მოპოვებული გაზის ადგილზე დაწვის
შემთხვევებს. ამ სახის დანაკარგების საერთო წლიური მოცულობა შეფასებულია 12
ათასი პირობითი ტონით, რაც საგრძნობლად აუარესებს მოპოვების ტექნიკურეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ამასთან, ენერგიის დანაკარგებთან არის დაკავშირებული
ნავთობის გადამუშავების საკითხში არსებული სხვა პრობლემებიც. პირობით
ერთეულებში გადაანგარიშებით ნავთობის მრეწველობის პოტენციური დანაკარგები
შეფასებულია 18 ათასი პირობითი ტონით წელიწადში.
საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა ამიერკავკასიაში, რომელსაც ნახშირის
მრეწველობა გააჩნია. საქართველოს ნახშირის დაძიებული მარაგი შეფასებულია 420
მლნ ტონად და ძირითადად, განლაგებულია ტყიბულისა და აფხაზეთის, აგრეთვე
ახალციხის რეგიონში. ნახშირის საბადოების მეტი ნაწილი ღრმა განლაგებით
გამოირჩევა და მისი მოპოვების ტექნოლოგია შეიცავს ენერგოტევადი ოპერაციების
ციკლს. გარდა ამისა, ნახშირის მოპოვების ამჟამად მოქმედი ტექნოლოგიის მიხედვით
სასაქონლო ნახშირი, ძირითადად, ენერგეტიკული დანიშნულებით მოიპოვება და
შეიცავს წვრილ ფრაქციებს. ასეთი ტექნოლოგიების პირობებში საგრძნობლად დიდია
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ნახშირის

როგორც

ფიზიკური,

ასევე

გაზშემცველობის

დანაკარგები.

არასრულყოფილი მომპოვებელი ტექნიკის მიზეზით ძალზე დაბალია მოპოვებული
ნახშირიდან სასაქონლო პროდუქციის გამოსავალი. ამჟამად, სასაქონლო პროდუქცია
მოპოვებულის მხოლოდ 60%-ს შეადგენს, რაც იმაზე მიუთითება, რომ ნახშირის
მრეწველობა კარგავს მოპოვებული პროდუქციის 20-25%-ს. ეს კი სათბობი რესურსების
ფიზიკურ

დანაკარგებთან

ერთად

განაპირობებს

მოპოვებული

პროდუციის

თვითღირებულების გადიდებას.
ცნობილია, რომ ჰიდროენერგეტიკის დაგეგმილი მუშა სიმძლავრე 3500 ათასი
კვტ-ით არის შეფასებული, ხოლო წლიური

გენერაციის დონე შეადგენს 8,7 გვტ.

საათს. ძირითადი ფონდების უმრავლესობა ხანდაზმულია და დაბალი ტექნიკურეკონომიკური

მაჩვენებლებით

ხასიათდება.

ჰესებში

არსებული

აგრეგატების

მცდენისა და გაუმართაობის გამო, ადგილი აქვს წყლის დანაკარგებს, გასაკუთრებით
სადერევაციო სისტემებში, რომლებიც საშუალო მონაცემებით 0,4 გვტ საათით არის
შეფასებული. არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმ დანაკარგების მოცულობა, რომელიც
დაკავშირებულია

მარეგულირებელ

ჰესებში

წყლის

დამუშავების

რეჟიმების

დარღვევებთან. ამ სახის აღრიცხული დანაკარგები წლიურად 0,43 გვტ საათით
ფასდება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჰესების წლიური ჯამური დანაკარგების
მოცულობები შეფასებულია 1,1 გვტ საათიით, ანუ 86 ათასი პირობითი ტონით [19, გვ
391].
გამოკვლევების საფუძველზე, საქართველოს თბოელექტროსადგურებში 1 კვტ
საათის გამომუშავების მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით სჭირდება
120-130 პირობითი გრ-ით მეტი სათბობი, რაც სათბობზე ამჟამად არსებული ფასების
პირობებში დაუშვებელია. თბოელექტროსადგურებში ასევე მაღალია საკუთარი
მოხმარების ენერგეტიკული ხარჯები. არსებული მონაცემებით ელექტროენერგიის
წარმოებაზე გაწეული ენერგეტიკული ხარჯები 25%-ით უფრო მაღალია საპროექტო
მონაცემებთან შედარებით. თბოელექტროსადგურებში ენერგიის დანაკარგები არ
ამოიწურება ელექტროენერგიის გენერაციით. უფრო დიდია თბოენერგიის წარმოების
ხვედრითი ხარჯი, რომელიც საშუალოდ 210 კგ პირობით სათბობს შეადგენს გიგა
კალ.

თბოენერგიაზე.

თბოელექტროსადგურებში

აღნიშნულიდან
ელექტრო

და
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გამომდინარე,

თბოენერგიის

საქართველოს

წარმოების

პროცესში

გამოყენებული მოწყობილობების დაბალი ეფექტიანობის მიზეზით, წლიურად
იკარგება 140-160 ათასი პირობითი ტონა სათბობი.
ენერგეტიკული კრიზისის პირობებში, როდესაც რადიკალური ცვლილებები
განიცადა სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების სტრუქტურამ, დანაკარგების დონე
მნიშვნელოვნად გაიზარდა და

მომხმარებლებზე მიწოდების მკვეთრად შემცირების

მიუხედავად, ელექტროენერგიის წლიური ჯამური დანაკარგები 1 მლრდ კვტ. საათს
აჭარბებს.
ქვეყნის

წყალმომარაგების

ცენტრალური

და

ლოკალური

სისტემები

მნიშვნელოვნად ენერგოტევადია. ამ სექტორში ენერგიის ძირითად დანაკარგებს
იწვევს სასმელი და სარწყავ სისტემებში წყლის უმიზნოდ ხარჯვის არსებული
მდგომარეობა. სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით, საქართველოს წყლის ყველა
მეურნეობის ელექტრომოხმარება წელიწადში 0,4 გვტ საათით ფასდება,
60% უმიზნოდ იხარჯება. წყლის უყაირათო გამოყენების

საიდანაც

ყველაზე დიდი

მომხმარებელი თბილისის წყალთა მეურნეობაა, სადაც ერთ მცხოვრებზე წყლის
ფაქტობრივი დღეღამური მოთხოვნა 800 ლიტრს შეადგენა, მაშინ, როდესაც,
მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი 200 ლიტრს არ აღემატება. ცხადია,
დაახლოებით ანალოგიური მდგომარეობაა ქვეყნის სხვა რეგიონებში. ბუნებრივია,
ასეთ არაეკონომიურ სისტემებში ელექტროენერგიის წილი წყლის მიწოდების
საექსპლუატაციო ხარჯებში ძალზე მაღალია და ხშირ შემთხვევაში საცალო 40-60%-ს
შეადგენა.
ენერგიის ხარჯვის მიხედვით ნორმალურს ვერ ვუწოდებთ საირიგაციოსარწყავ

სისტემებში

არსებულ

მდგომარეობას.

საქართველოში

ამჟამად

მელიორირებული მიწის საერთო ფართობი 692 ათას ჰექტარს შეადგენს, რაც
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 35%-ია. მელიორირებული ფართობიდან 469
ათასი

ჰექტარი

სარწყავია,

მათ

შორის

398

ათასი

ჰექტარი

აღმოსავლეთ

საქართველოში მდებარეობს, საიდანაც ტექნიკურ მორწყვას ექვემდებარება მხოლოდ
150 ათასი ჰექტარი.
ენერგოეფექტიან
რაოდენობის ენერგიის
ენერგია შეიძლება

ტექნოლოგიებში
დაზოგვის

აჭარბებს

ბევრი

ინვესტირება

შესაძლებლობას
სადგურის
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მიერ

იძლევა,

მნიშვნელოვანი
ეს

წარმოებული

დაზოგილი
ენერგიის

რაოდენობასაც.

ენერგოეფექტურობა

წამყვან

როლს

თამაშობს

წიაღისეული

საწვავის ჩანაცვლებისა და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლაშიც.
ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებები

ზოგავს მომხმარებლის

ფინანსურ

რესურსებს, ამცირებს რა მოხმარებული ენერგიის რაოდენობას და შესაბამისად,
ამ

ენერგიის

ჯამურ

ღირებულებას. ამავდროულად,

ენერგოეფექტურობის

ღონისძიებების განხორციელება და მიღებული დანაზოგი ხელს უწყობს ეკონომიკის
განვითარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თავისი წვლილი შეაქვს ასევე სამუშაო
ადგილების

შექმნაში

მნიშვნელოვან
ტექნოლოგიების

და წარმოადგენს ინოვაციების განვითარების ერთერთ

საფუძველს,

რადგან

თანამედროვე

ენერგოეფექტური

დანერგვის წინაპირობა აქამდე არარსებული ტექნოლოგიების

შექმნა და განვითარებაა.
ჩვენი აზრით, ენერგოეფექტურობაში
გარემოს

დაცვას უკავშირდება.

ერთერთი

დაზოგილი

ენერგია

მნიშვნელოვანი
გარემოს

ფაქტორი

დაბინძურების

შემცირების წინაპირობაა, რადგან, როგორც ცნობილია, წიაღისეული ენერგეტიკული
რესურსის გამოყენებას თან ახლავს მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა (სათბური გაზების
ემისია) როგორც საყოფაცხოვრებო და კომერციულ, ასევე ტრანსპორტის სექტორში.
ენერგოეფექტურობა ზრდის ენერგეტიკული უსაფრთხოების დონესაც, ამცირებს რა
გარე დამოკიდებულებას იმპორტირებულ ენერგიაზე და ბოლოს, კომფორტული
საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნით, ენერგოეფექტურობა აუმჯობესებს ცხოვრების
ხარისხს.
ზემოთ

ჩამოთვლილი

ფაქტორების

გამო

ენერგოეფექტიანობას

განვითარებულ ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. საერთაშორისო
დონეზე პრიორიტეტულია გარემოსდაცვითი საკითხები და სათბური გაზების
ემისიის შემცირება, რაც კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლას უკავშირდება.
საქართველოსთვის ამ კუთხით განსაკუთრებით საყურადღებოა
დირექტივები,

რომელთა

განხორციელებაც

სავალდებულოა

ევროკავშირის
ასოცირების

ხელშეკრულების ფარგლებში [82].
როგორც ამ საკითხის კვლევამ გვიჩვენა, საქართველოში ენერგოეფექტიანობის
დანერგვა,

ძირითადად,

სტიქიურად,

მხოლოდ საბაზრო

მექანიზმებით

ხორციელდება. პრაქტიკაში შემოდის შენობების დათბუნება, ენერგოეფექტური
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ნათურების და სხვა საყოფაცხოვრებო მოწყობილობების გამოყენება [83]. თუმცა,
უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო მხარდაჭერის და სათანადო ინფორმაციული
უზრუნველყოფის გარეშე ეს პროცესი ძალიან ნელა ვითარდება.
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები მაქსიმალურად ცდილობენ ხელი
შეუწყონ ენერგოეფექტური ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელებას,
რადგან წიაღისეული ენერგორესურსების ამოწურვისა და მათზე ფასების ზრდის
გამო ეკონომიკური განვითარების შეფერხება არ მოხდეს. ამისათვის დამატებით
კანონებსა და რეგულაციებს იღებენ, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, მსგავსი
პრაქტიკა ჯერ არ გაგვაჩნია [9, გვ 5-48].
ჩვენდა

სამწუხაროდ

უნდა

ენერგოეფექტიანობის სახელმწიფო
არსებობის

გამო,

ვერ

აღინიშნოს,

ხედვის

ხერხდება

და

რომ

საქართველოში

პოლიტიკის არასათანადო

ენერგოეფექტიანობის

ენერგეტიკული,

ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი, სოციალური, ტექნოლოგიური და პოლიტიკური
სარგებლის

მიღება.

აღნიშნული

გარემოება

ასევე

ეწინააღმდეგება

ევროინტეგრაციის ინტერესებს.
ენერგოეფექტიანობის დანერგვის ძირითად დაბრკოლებას საქართველოში
წარმოადგენს

ენერგოეფექტიანობის

არასათანადო არსებობა,

რაც

მნიშვნელობის

რეგიონში

და

სამთავრობო

მეტნაკლებად

ხედვის

განვითარებულ

ქვეყნებშიც გამონაკლისს წარმოადგენს.
მნიშვნელოვანია,

რომ

სახელმწიფომ

შექმნას

კანონები, ქმედითი

ინსტიტუტები, ფინანსური მექანიზმები, სამოქმედო გეგმა და მისი მონიტორინგის
სისტემა,

უზრუნველყოს

ხელშეწყობისთვის.
სახელმწიფო

თავისუფალი

უპირველესად,

პოლიტიკა

საბაზრო

კი

-

გარემო ენერგოეფექტურობის

შეიმუშაოს

რომელიც ზოგად ჩარჩოს

ენერგოეფქტიანობის

დასახავს

ყველა

ამ

ღონისძიების დაგეგმვისათვის. ამ საქმეში ეფექტურად უნდა იქნას გამოყენებული
მიმდინარე და მომავალი დონორული პროექტები და საერთაშორისო დახმარება
რაც შეიძლება მიღებულ იქნას კლიმატის ფონდის მეშვეობით.
რეკომენდაციის სახით გვინდა ავღნიშნოთ, რომ პროცესის
წარმართვისათვის
საგანმანათლებლო

ხელის

შემწყობი

ღონისძიებების

იქნებოდა

ასევე ტრენინგებისა

განხორციელება
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დადებითად
და

სხვა

ენერგოაუდიტორების,

მენეჯერების,

სამშენებლო

პროვაიდერებისათვის.

სექტორის წარმომადგენლებისა

აუცილებელია, ასევე,

თუ

საინფორმაციო

სერვისის
კამპანიების

წარმართვა მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლებისთვის ენერგოეფექტიანი
ტექნოლოგიების არსებობისა და ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებების შესახებ,
რადგან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ენერგოეფექტიანობის დანერგვა აუმჯობესებს
მოსახლეობის ცხოვრების დონეს, ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებას და
უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებას.
ტრადიციული განახლებადი ენერგორესურსების - ჰიდროენერგორესურსების
პოტენციალის შესახებ ჩამოყალიბებული აზრი არსებობს, რომ ენერგიის შესაბამისი
წყაროები გარკვეული სიმძლავრის (10-15 მგვტ) ზევით გარემოზე ნეგატიურ
ზემოქმედებას ახდენენ. დღეს არ არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
სრულფასოვანი სისტემა, რომელიც გამორიცხავს გარემოზე ნეგატიური გავლენის
მქონე ჰიდროელექტროსადგურების აშენებას. შეფასების ასეთი სისტემის არსებობის
შემთხვევაში,

შესაძლებელი

იქნებოდა

სიმძლავრის

აღნიშნული

სიდიდის

მნიშვნელოვნად გაზრდა, ე.ი. დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა.
ასეთი

სიმძლავრის

დიაპაზონშია

მცირე

ჰესები,

რომელთა

ეკონომიკური

პოტენციალი 4-5 მლრდ კვტ/სთ-ს შეადგენს. ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის ერთერთი ინდიკატორი არის ერთ სულ მოსახლეზე წარმოებული ელექტროენერგიის
სიდიდე,

რაც

ჩვენთან

ენერგოეფექტური

დაახლოებით

მოხმარების

2000

კვტ/სთ-ია

თანამედროვე

წელიწადში.

ტექნოლოგიების

თუმცა,

მუდმივად

გამოყენების პირობებში, ეს ციფრი უკვე ფარდობით ხასიათს მიიღებს და ეკონომიკის
ზრდასთან ერთად, ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის ხარისხი მაღალი არ
იქნება.
მსოფლიოს მეცნიერები კარგა ხანია შეთანხმდნენ ეკონომიკის მდგრადი
განვითარების შინაარსზე და ჩამოყალიბდნენ, რომ მასში მოიაზრება შემდეგი კითხვა:
„დავუტოვებთ კი ჩვენს მომავალ თაობებს რესურსების ისეთ რაოდენობას, რასაც
ამჟამად ჩვენ მოვიხმართ?“
ეკონომიკის

მდგრადი

განვითარების

დეტერმინანტებად

განიხილება

ეკონომიკური ზრდა, სოციალური მდგომარეობა და გარემოს დაცვა. შემოთავაზების
სახით,

საქართველოს

სათბობ-ენერგეტიკული
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პოტენციალის

მდგრადი

განვითარების

ინდიკატორად

(ინდექსად)

შეიძლება

განვიხილოთ

შემდეგი

ფორმულა:

I

(#13)

სადაც:

I

სეკ - სათბობ-ენერგეტიკული პოტენციალის მდგრადი განვითარების ნაერთი

ინდექსი;

I ეკ - სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ქვეყნის ეკონომიკაზე ზემოქმედების
ინდექსი;

I

- სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ქვეყნის სოციალურ მდგომარეობაზე

ზემოქმედების ინდექსი;

I გარემო - სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის გარემოზე ზემოქმედების ინდექსი.
მოცემული ნაერთი ინდექსი გაიანგარიშება დაახლოებით ისე, როგორც
ადამიანური განვითარების ინდექსი.
საქართველოში

ელექტროენერგიის

მოხმარების

თითქმის

ნახევარი

მოსახლეობაზე მოდის. აქედან 20-25% იხარჯება ბინების განათებაზე. ამას ემატება
გარე განათებაზე, სახელმწიფო და კერძო უწყებების შენობების განათებაზე
დახარჯული ენერგიის სიდიდეც. მოხმარების ნახევარზე მეტი მოდის ქ. თბილისზე.
დაბალი ენერგოეფექტურობის მქონე ასეთი მოხმარება აუარესებს ეკოლოგიურ
სიტუაციას, იწვევს რა სათბური გაზების

ემისიას [36, გვ 33-34].

ჩვენს ბაზარზე

რამდენიმე წელია ადგილი დაიკავა ე.წ. ენერგოდამზოგავმა ნათურებმა. ნათურების
უახლესი ტექნოლოგია ე.წ. დუვ ნათურები ენერგიის 10-ჯერად დაზოგვას ახდენენ
და 50 ათას საათზე მეტი მუშაობის რესურსი აქვთ. ჩვენი სამეცნიერო შედეგები
განხილული ნათურების ენერგოეფექტურობის ამაღლების (98%-მდე) საშუალებას
იძლევა და ამიტომ საქართველოში შესაბამისი პროდუქციის წარმოების პერსპექტივა
არსებობს. ასეთი ნათურების გამოყენებით საქართველოში დაიზოგება მინიმუმ 1-1.5
მლრდ კვტ/სთ ელექტროენერგია წელიწადში, (3-4 ნათურა ერთ ოჯახში). მოსახლეობა იყენებს ძველი ტიპის არაენერგოეფექტიან საყოფაცხოვრებო
ელექტრომოწყობილობებს.
ელექტრომოწყობილობების

თანამედროვე
გამოყენებით

თბილისის

ენერგოდამზოგველი
მოსახლეობა

დაზოგავს

დაახლოებით 350 მლნ კვტ/სთ-ს. ამგვარად, ენერგოეფექტიანობის მინიმალური
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პოტენციალი დღეს დაახლოებით 2.0-2.5 მლრდ კვტ/სთ-ის ტოლია, რაც მთელი
მოხმარების 20-25%-ს შეადგენს. ენერგოდაზოგვა ელექტროენერგიის მოპოვების
გაცილებით

სწრაფი

და

იაფი

ხერხია,

ვიდრე

ენერგიის

წყაროს

(ჰიდროელექტროსადგურის) მშენებლობა [4, გვ 23-28].
ენერგოეფექტიანობის

კუთხით

ერთ-ერთ

პირველ

ნაბიჯად,

რომელმაც

რეალური შედეგი გამოიღო ელექტროენერგიის მოხმარების დაზოგვის კუთხით,
შეიძლება

ჩაითვალოს

საყოფაცხოვრებო
„საფეხურებრივი
დამატებითი

ელექტროენერგეტიკულ

სექტორისათვის
ტარიფი“,

გარანტიების

(მოსახლეობისათვის)

რომელიც
შექმნასა

სექტორში

მოსახლეობის
და

წელს

2006

შემოღებული
სოციალური

ელექტროენერგიის

ე.წ.

დაცვის

რაციონალური

გამოყენების ხელშეწყობას ემსახურებოდა. აღნიშნული სატარიფო პოლიტიკის
თანახმად,
გადახდა

ელექტროენერგიის
უწევს

მოხმარებული

მომხმარებელს

ელექტროენერგიის

ელექტროენერგიის

საფასურის

საფეხურებრივი

ტარიფის

მიხედვით. შესაბამისად, მომხმარებელი, რომელიც მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს,
ელექტროენერგიის საფასურს იხდის მაღალი ტარიფით. აღნიშნული ტარიფის
შემოღებით მოსახლეობის იმ ნაწილში, რომლებიც ინდივიდუალური მრიცხველით
მოიხმარენ ელექტროენერგიას, 2014 წელს ელექტროენერგიის მოხმარების 64%
მოდის „საფეხურებრივი ტარიფის“ I და II საფეხურებზე, რაც მიუთითებს
ელექტროენერგიის დაზოგვის სერიოზულ მოტივაციაზე. ამავე დროს, აღნიშნული
საკითხი საჭიროებს სიღრმისეულ ანალიზს, რადგან საყოფაცხოვრებო მომხმარებლის
მიერ ელექტროენერგიის მოხმარებაზე შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყანაში
მიმდინარე გაზიფიცირების პროცესმა და საყოფაცხოვრებო მოხმარებისათვის
ელექტროენერგიის ბუნებრივი გაზით ჩანაცვლებამ [84].
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ენერგოდაზოგვის ფაქტორის წინა პლანზე წამოწევა. საექსპერტო გათვლებით,
ენერგოეფექტიანობის

გამოუყენებელი

ტექნოლოგიური

პოტენციალი

ქვეყნის

მთლიანი ენერგომომარაგების დაახლოებით ერთი მესამედის ტოლია. ამდენად, იგი
შეიძლება თამამად ჩაითვალოს ახალ ენერგეტიკულ რესურსად. საქართველოში
როგორც მრეწველობაში, ისე საყოფაცხოვრებო სექტორში, ბოლო წლებში მართალია
უფრო ფართოდ ინერგება თანამედროვე ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიები, მაგრამ
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მათი გამოყენების დონე ჯერჯერობით მაინც არასახარბიელოა. ჩვენი ქვეყნისთვის
ენერგორესურსების დაზოგვის საკვანძო მიმართულებებია: მეცნიერულ-ტექნიკური
პროგრესის დაჩქარება ენერგორესურსების წარმოებისა და მოხმარების სფეროში;
ეკონომიკის დარგობრივი, ტექნოლოგიური და ტერიტორიული სტრუქტურის
სრულყოფა; ენერგიის არატრადიციული (მზის, ქარის ენერგია, თერმული წყლები,
ბიომასა, მეორადი ენერგორესურსები და სხვა) სახეობებისა და მცირე მდინარეთა
ენერგიის გამოყენების გაფართოება; ენერგოდაზოგვაში სამეურნეო მენეჯმენტისა და
მექანიზმის სრულყოფა.
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დასკვნა

1. დღეისათვის, ენერგეტიკა გახდა

სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტი და

დიდი ძალისხმევის შედეგად, მოგვარებული იქნა ძირეული პრობლემების
დიდი ნაწილი, მაგრამ კვლავ საჭიროა ქმედითი ღონისძიებების გატარება
ენერგოდამოუკიდებლობის გზაზე, საკუთარი ენერგიაშემცველების ეფექტიანად
ათვისების, მათი მოძიების დივერსიფიკაციისათვის და, რაც ყველაზე მთავარია,
ენერგეტიკული

დამოუკიდებლობის

მიღწევისათვის.

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკაში გრძელვადიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი
ამოცანა

-

საკუთარი

ჰიდრორესურსებით

ელექტროენერგიაზე

ქვეყანაში

არსებული მოთხოვნის სრული დაკმაყოფილება - წარმატებით ხორციელდება.
2. კვლევისას

დადგინდა,

რომ

მომავალში

საქართველოს

ეკონომიკის

დაჩქარებული განვითარების ინტერესები მოითხოვს ენერგეტიკული ბალანსის
შემდგომი

სრულყოფა

მოხდეს

უპირატესად

ადგილობრივი

რესურსების

გაზრდის გზით. ენერგეტიკული ბალანსის სრულყოფის თვალსაზრისით დიდი
როლი უნდა შეასრულოს ენერგოეფქტიანობის ამაღლებამ. დიდი ყურადღება
უნდა დაეთმოს ენერგიის განახლებადი წყაროების განვითარებას იმ ვარაუდით,
რომ

მომავალში,

საჭირო

მასშტაბებით

განვითარების

პირობებში,

მან

მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭიროს საქართველოს ენერგეტიკულ ბალანსში.
3. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების
საკმაოდ მაღალი გამოუყენებელი პოტენციალი გააჩნია. ქვეყანა ენერგიაზე
მოთხოვნის დაახლოებით 30%-ს იკმაყოფილებს ადგილობრივი წარმოებით,
ხოლო 70%-ის იმპორტს ახორციელებს მეზობელი ქვეყნებიდან, მაშინ, როცა
ჰიდრო და სხვა რესურსების დიდი ნაწილის აუთვისებელ მდგომარეობაშია.
4. ეკონომიკურ-მათემეტიკური
ელექტროენერგიის

მოდელის

წარმოების

გამოყენებით

მრავალფაქტორული

ჩატარებულია

ანალიზი,

რომელიც

გვიჩვენებს თუ როგორ მოქმედებს ფაქტორის ერთი ერთეულით ცვლილება
წარმოების მოცულობაზე.
5. ელექტროენერგიის წარმოების (გამომუშავების)
მიზნით

გამოყენებულია

მეცნიერულად
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მართვის ოპტიმიზაციის
დასაბუთებული

მართვის

მათემატიკური მეთოდები. გამოყენებულია მრავალფაქტორული ანალიზის
მეთოდი, რომელიც ხორციელდება კორელაციური და რეგრესიული ანალიზის
საფუძველზე. ამორჩეულია ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ყველაზე მეტ
გავლენას ახდენენ წარმოებული ელექტროენერგიის მოცულობის განსაზღვრაზე.
ნაშრომში გამოვიყენებულია მათემატიკის შედარებით ახალ მიმართულება არამკაფიო სიმრავლეების თეორია. დამუშავებულია საწარმოო ფუნქციის
ამოხსნის

ალგორითმი

და

მიღებულია

ჰესებში

ელექტროენერგიის

საწარმოებელი საპროგნოზო მაჩვენებლები 2020-2022 წლებისთვის. მიღებული
შედეგების ანალიზი საშუალებს გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ჰესების მიერ
ელექტროენერგიის

წარმოების

გაზრდილი

მაჩვენებელი

სათანადოდ

უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას და შესაბამისად
მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას.
6. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის საქართველო,
ისევე როგორც გარდამავალი ეკონომიკის სხვა ქვეყნები, საჭიროებს იაფ
ენერგეტიკულ

რესურსებზე

მზარდი

მოთხოვნის

დაკმაყოფილებას,

რაც

შეიძლება უზრუნველყოფილ იყოს იმპორტულ სათბობზე დამოკიდებულების
შემცირებით,

ახალი,

ენერგიადამზოგავი

და

განახლებადი

რესურსების

ათვისებაზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების გამოყენებით.
7. კვლევის პროცესმა გვიჩვენა, თუ რამდენად აუცილებელია ამოქმედდეს
ეკონომიკურად

და

ჰიდროსიმძლავრეები.

ეკოლოგიურად

დასაბუთებული

ჰიდროენერგეტიკული

ახალი

რესურსები

თბო

და

იძლევა მცირე

ჰესების აშენების დიდ პოტენციალს. მათი ფართომასშტაბიანი მშენებლობა
უნდა დაიწყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ამის მიღწევა შესაძლებელია

თითქმის ყველა რაიონში და მათი მშენებლობაც შეიძლება ამ რეგიონში
არსებული საწარმოო პოტენციალის, ფინანსური რესურსებისა და კერძო
კაპიტალის მოზიდვის ხარჯზე.
8. საქართველოს

ენერგეტიკული

პოტენციალის

უკეთ

გამოყენებისათვის

უზრუნველსაყოფად, პრიორიტეტული მნიშვნელობა აქვს ნავთობმოპოვების
ზრდას და გაზმომარაგების გაუმჯობესებას. ნავთობმოპოვება ენერგეტიკის ერთერთი ყველაზე კაპიტალტევადი დარგია და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ
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არსებული

სახსრების

ეკონომიკური
გაგრძელდეს

რაციონალურად

ეფექტიანობის
სამუშაოები

გამოყენებას,

მაჩვენებლების

საქართველოში

დარგში

წარმოების

გაუმჯობესებას.
სამრეწველო

საჭიროა

მნიშვნელობის

ბუნებრივი გაზის საბადოთა აღმოჩენისათვისაც.
9. არც თუ ისე შორეულ წარსულში საქართველო ყოველწლიურად 3 მლნ ტონა
ნავთობს

მოიპოვებდა,

რომელიც

შემდგომ

მკვეთრად

შემცირდა.

ახლა

საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 1-1,2 მილიონი ტონა ბენზინის
იმპორტირება ხდება, რაც იწვევს ქვეყნიდან ერთი მილიარდამდე აშშ დოლარის
გადინებას. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ნაწილობრივ მაინც მოახდენს
ნავთობპროდუქტების

წარმოებას

საკუთარი

ნედლეულიდან,

შემცირდება

ქვეყნიდან უცხოეთში ვალუტის გადინება, რაც გამოიწვევს ბენზინზე ფასების
შემცირებას, ეს კი დადებითად აისახება ეკონომიკის ყველა სექტორზე.
10. ქვეყნის

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფისათვის

დიდი

მნიშვნელობა აქვს გაზის სახელმწიფო რეზერვების შექმნას. მიღებულია, რომ
ქვეყანას ასეთი რეზერვი წლიური მოთხოვნილების დაახლოებით 20-30%-ის
მოცულობით უნდა გააჩნდეს. გაზის შენახვის ყველაზე რენტაბელურ და
პოპულარულ საშუალებას კი წარმოადგენს მიწისქვეშა გაზსაცავის შექმნა
ნავთობისა და გაზის გამომუშავებულ საბადოებში. მიწისქვეშა გაზსაცავის
მშენებლობის

საკითხი,

უზრუნველყოფის

ქვეყნის

აუცილებლობიდან

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

გამომდინარე

განსაკუთრებით

აქტუალურია.
11. შემოთავაზებულია, რომ ენერგეტიკული პოტენციალის უკეთ გამოყენებისათვის
საჭიროა პირველ ეტაპზე მოპოვებულ იქნეს ნახშირის

არანაკლებ 600 ათასი

ტონის

გარკვეული

ოდენობა

განვითარების

მაინც.

საჭიროებას

ნახშირის
გარე

მრეწველობის

მიწოდებებისაგან

დონით

დამოუკიდებელი

ენერგეტიკული ბაზის შექმნის აუცილებლობაც განაპირობებს.
12. სათბობი ბალანსის შერბილების საქმეში უფრო მეტი როლი უნდა შეასრულოს
თერმული წყლების მოპოვების განვითარებამ, მკვეთრად უნდა ამაღლდეს მიწის
სიღრმისეული სითბოს გამოყენების კოეფიციენტი. საქართველოში თერმული
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წყლების მოპოვების გაცილებით მეტი შესაძლებლობაცაა და საჭიროებაც.
უკანასკნელ წლებში კი მისი მოპოვება მკვეთრად შემცირდა.
13. კვლევებით დადგენილია, რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლებაში
პრიორიტეტული როლი ეკუთვნის ადგილობრივ რესურსებს. კერძოდ, დიდი
სიკეთე

შეიძლება

არატრადიციული

მივიღოთ
სახეების

ეკონომიკაში

(ქარი,

მზე)

ენერგიის

ადგილობრივი

გამოყენების

გაფართოებით.

საქართველოს კი ამის გამოყენების საუკეთესო პირობები აქვს. განისაზღვრა, რომ
უახლოესი პერსპექტივისათვის საქართველოში მზის ენერგიის გამოყენებით
შესაძლებელი იქნება წლიურად დაიზოგოს დაახლოებით

40-50 ათასი ტონა

პირობითი სათბობი.
14. განისაზღვრა

ენერგოეფექტიანობის

ძირითადი

ღონისძიებები,

რომლის

მიხედვითაც იგი ზოგავს მომხმარებლის ფინანსურ რესურსებს, ამცირებს რა
მოხმარებული ენერგიის რაოდენობას და შესაბამისად, ამ ენერგიის ჯამურ
ღირებულებას.
განხორციელება

ამავდროულად,
და

ენერგოეფექტიანობის

მიღებული

დანაზოგი

ხელს

ღონისძიებების

უწყობს

ეკონომიკის

განვითარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
15. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ენერგოდაზოგვის ფაქტორის წინა პლანზე წამოწევა. საექსპერტო გათვლებით,
ენერგოეფექტიანობის გამოუყენებელი ტექნოლოგიური პოტენციალი ქვეყნის
მთლიანი

ენერგომომარაგების

დაახლოებით

ერთი

მეოთხედის

ტოლია.

ამდენად, იგი შეიძლება თამამად ჩაითვალოს ახალ ენერგეტიკულ რესურსად.
16. დისერტაციაში ჩამოყალიბებულია ახალი კონცეფცია ქვეყნის ენერგეტიკული
პოტენციალის
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