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ძირითადი ფაქტები 
 

• ეს კვლევა აანალიზებს წიაღისეული საწვავის სუბსიდიების სხვადასხვა ტიპს 
საქართველოში, სუბსიდიების საერთაშორისო და საქართველოს ეროვნული 
განმარტების გამოყენებით და „სუბსიდიებსა და საკომპენსაციო ზომებზე“  მსოფლიო 
სავაჭრო ორგანიზაციის შეთანხმების ფართო გაგებით. კვლევა აგრეთვე  უფრო 
ფართო კონტექსტში განიხილავს ფასწარმოებას და დაბეგვრას ენერგეტიკულ 
სექტორში და მოიცავს ენერგოეფექტურობის ზომებისა და განახლებადი ენერგიის 
სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის ანალიზს.  
 

• წიაღისეული საწვავის დათვლილი სუბსიდიების საერთო ღირებულება (და, უფრო 
კონკრეტულად, იმპორტირებული ბუნებრივი გაზის) შეფასებულია 228 მილიონი 
დოლარით, რაც შეადგენს საქართველოს 2014 წლის მშპ-ს 1,4%-ს. ამ სუბსიდიების 
მიზანი არის თბოელექტროსადგურებიდან წარმოებული ელექტროენერგიის და  
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის გაზის ფასის შემცირება. ჯერჯერობით, 
ყველაზე დიდი პროექტი (208 მილიონი დოლარი 2014 წელს), რომელიც შეიძლება 
ფორმალურად შეფასებული იყოს, როგორც წიაღისეული საწვავის სუბსიდია 
საქართველოში, არის ბუნებრივი გაზით საბაზროზე დაბალ ფასად იმ 
თბოელექტროსადგურების და გამანაწილებელი კომპანიების მომარაგება, რომლებიც 
ელექტროენერგიით ამარაგებენ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს. ამ სუბსიდირებულ 
გაზს უწოდებენ „სოციალურ გაზს“ რაც აგრეთვე მიუთითებს პროექტის ბუნებაზე: 
პირველ რიგში ის წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც იცავს ოჯახებს იმ 
შემთხვევებში, თუ ელექტროენერგიის ტარიფებმა გადააჭარბა აღქმით 
ხელმისაწვდომობის დონეს. 228 მილიონი დოლარის ღირებულების ბუნებრივი გაზის 
სუბსიდიები დაფინანსებულია როგორც ჯვარედინი სუბსიდიებით, აგრეთვე 
ეროვნული ბიუჯეტიდან გადარიცხვებით. 
 

• საქართველოს ელექტროენერგიის 80% იწარმოება ჰიდროელექტორსადგურებიდან, 
აქედან გამომდინარე, ეს მიმოხილვა ელექტროენერგიის სუბსიდიებს საქართველოში 
განიხილავს როგორც განახლებადი ენერგიის სუბსიდიებს. ელექტროენერგიის 
ტარიფის დიფერენცირება ხდება მომხმარებლის ტიპისა და მოხმარების მოცულობის 
მიხედვით. ელექტროენერგიის მომხმარებლების სუბსიდირება ოფიციალურად 
აკრძალულია საქართველოს კანონით „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის 
შესახებ“ (1999).  თუმცა, ეს აკრძალვა არ გამოიყენება პრაქტიკაში, ენერგეტიკული 
სუბსიდიების ვიწრო გაგებითაც კი (მაგალითად, თბილისის მერია უზრუნველყოფს 
პირდაპირ ბიუჯეტურ გადარიცხვებს ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის ვაუჩერების 
პროგრამის ფარგლებში). გარდა ამისა, არსებობს გათავისუფლება დღგ-სგან, ზამთრის 
შეზღუდვები ჰიდროენერგიის ექსპორტზე, და ჯვარედინი სუბსიდიები, ჩადებული 
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ელექტროენერგიის ტარიფებში, რომლებიც იცავენ საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს 
ტარიფების გაზრდისაგან, რაც რჩება სახელმწიფოს პრიორიტეტად. წარმოების 
სექტორში სახელმწიფოს მიზანი არის ახალ სიმძლავრეებში ინვესტირების 
წახალისება, „მწვანე ტარიფების“ ინდივიდუალურ საფუძველზე დადგენის გზით. 
მაგალითად, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური მიიღებს 75 მილიონ დოლარს 
წლიური ტარიფული მხარდაჭერით, როცა ის პრიორიტეტული გახდება 2020 წლის 
შემდეგ.   
 

• მონაცემთა სიმწირის გამო ვერ მოხერხდა როგორც ელექტროენერგიის, აგრეთვე 
ნავთობისა და გაზის წარმოების სექტორში სუბსიდიების დათვლა, რომელიც 
გულისხმობს მწარმოებელი კომპანიების გადასახადებისგან გათავისუფლებას.  
 

• ბუნებრივი გაზის სუბსიდირებამ შეიძლება წარმოქმნას დაბრკოლებები და  
შეასუსტოს ჰიდროენერგიის და განახლებადი ენერგიის განვითარება. გეოთერმული, 
მზის და ქარის ენერგიისგან წარმოება მიზერული რჩება და მიმოხილვამ ვერ 
დაადგინა ალტერნატიული ენერგიის ან ენერგოეფექტურობის რაიმე სუბსიდია 
საქართველოში. 
 

• ენერგიის სუბსიდიებისა და ტარიფების დადგენის მზარდი გამჭვირვალობა იქნება 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის 
რაციონალიზაციაში. რეფორმებისთვის მნიშვნელოვანი სხვა სფერო არის შემდგომი 
ფოკუსირება იმ სოციალურ ჯგუფებზე, რომლებიც მგრძნობიარეა ტარიფების 
გაზრდის მიმართ. 
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ენერგეტიკული სუბსიდიები 
საქართველოში 

მომზადებულია გიორგი მუხიგულიშვილის, მურმან მარგველაშვილის (მსოფლიო 
გამოცდილება საქართველოსთვის -WEG) და დენიელ ფიორტოფტი (Sigra Group) მიერ, 

რედაქტირებულია ვიბჰუტი გარგ და ივეტა გერასიმჩუკის (GSI/IISD) მიერ 

საქართველო არ ატარებს პრო-სუბსიდიურ პოლიტიკას ენერგიის მოხმარებასთან და 
წარმოებასთან მიმართებით. თუმცა, გარკვეული ღონისძიებები ბუნებრივი გაზისა და 
ელექტროენერგიის სექტორებში ექვემდებარება სუბსიდიების განმარტებას მსოფლიო 
სავაჭრო ორგანიზაციის ფართო გაგებით. ზოგიერთი დადგენილი ენერგეტიკული სუბსიდია 
უფრო ფართოდ განიხილება საქართველოში ტარიფების რეფორმისა და ინვესტირების 
წახალისების სახით. ეს თავი წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული სუბსიდიების 
კომპლექსურ სურათს და ხაზს უსვამს ამ თემით დაინტერესების საჭიროებას, საქართველოს 
მთავრობის ღონისძიებების პარალელურად, რომლებიც მიმართულია ეკონომიკაში 
გამჭვირვალობის გაზრდისაკენ და ბაზრის ეფექტურობისაკენ.        

1. შესავალი 
 

მთავრობები განვითარების მიზნების მისაღწევად და საბაზრო ჩავარდნების თავიდან 
ასაცილებლად ახორციელებენ სუბსიდიებს ენერგეტიკაში. ენერგეტიკული სუბსიდიების 
შემოღებისა და შენარჩუნების ყველაზე გავრცელებული არგუმენტებია, რომ სუბსიდირება 
მხარს უჭერს მნიშვნელოვან შიდა პოლიტიკურ მიზნებს, როგორიცაა სოფლის მეურნეობისა 
და მრეწველობის განვითარება, ენერგიის ხელმისაწვდომობა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება 
და დამოუკიდებლობა ან სიღარიბის დაძლევა. მიუხედავად მოცემული არგუმენტებისა 
ენერგეტიკული სუბსიდიები ხშირ შემთხვევაში უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყნის 
ეკონომიკასა და ფინანსურ სისტემაზე, ამასთან ასუსტებს განვითარების პოტენციალს და 
ახალისებს ენერგიის არაეფექტურ მოხმარებას.  

სხვადასხვა მკვლევარების ანალიზმა აჩვენა, რომ ენერგეტიკული სუბსიდიები 
არაპროპორციულად ნაწილდება და ამით უმეტესად სარგებლობს საზოგადოების 
შეძლებული ფენა, რომელთა მოგებაც კიდევ უფრო იზრდება. გარდა იმისა, რომ წიაღისეული 
საწვავის მოხმარების წახალისება ხელს უშლის სუფთა და განახლებადი 
ენერგოალტერნატივების განვითარებას და ზრდის ნახშირორჟანგისა და სხვა სათბურის 
აირების გაფრქვევებს ატმოსფეროში. ემპირიული კვლევები ცხადყოფს, რომ სუბსიდიები, 
რომლებიც ენერგიის არაეფექტურ მოხმარებას ახალისებს, მათი გაუქმებით შესაძლებელია 
სათბურის აირების მნიშვნელოვანი შემცირება და გარემოსდაცვითი, ეკონომიკური და 
სოციალური სარგებლის მიღება. 
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ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მთავრობების დასახმარებლად, 
არსებული ენერგეტიკული სუბსიდირების სქემებისა და მათი ეკონომიკური, სოციალური და 
გარემოსდაცვითი ზემოქმედების უკეთ გასაცნობად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციამ (OECD) ჩაატარა რეგიონალური კვლევა. კვლევა მიზნად 
ისახავს რეგიონის ენერგოსუბსიდიების პირველ ყოვლისმომცველ და თანმიმდევრულ 
აღწერას, გამჭვირვალობის გაუმჯობესების მიზნით და საფუძვლიანი ანალიტიკური ბაზის 
შექმნით, რაც ხელს შეუწყობს ამ ქვეყნებში რეფორმების განხორციელებას. 

კვლევა მოიცავს საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, მოლდოვასა და 
უკრაინას. წიაღისეული საწვავის მოხმარებისა და წარმოების სექტორებში სახელმწიფო 
დახმარებების იდენტიფიცირების, გამოთვლისა და ანალიზისას გამოყენებულ იქნა 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ 
შემუშავებული მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება ორგანიზაციის 35 წევრ და დიდი 
ოციანის წევრ ქვეყნებში (ბრაზილია, ჩინეთი, ინდოეთი, ინდონესია, რუსეთის ფედერაცია და 
სამხრეთ აფრიკა). 

აღნიშნული კვლევა ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, EaP GREEN-ის 
პროექტის “Greening Economies in the Eastern Neighbourhood”  ფარგლებში, ევროკავშირის 
მხარდაჭერით განხორციელდა, რომელიც კოორდინირებული იყო პარტნიორობის ქვეყნების 
მთავრობებთან. EaP GREEN პროექტი  გაეროს პარტნიორებთან - UNECE, UN Environment და 
UNIDO ერთად განხორციელდა. კვლევა ჩაატარა მდგრადი განვითარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტის (IISD) გლობალური სუბსიდიების ინიციატივამ (GSI) და საბოლოო ნაშრომს 
გადახედა ეკონომიკური განვითარებისა თანამშრომლობის ორგანიზაციამ (OECD).   

ამ კვლევაში წარმოდგენილი ანალიზი მოიცავს მწარმოებლებისა და მომხმარებლებისათვის 
გაწეულ სუბსიდიებს ნახშირის, ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ბუნებრივი გაზის, 
ელექტროენერგიისა და სითბოს წარმოებისთვის ამ წიაღისეული საწვავის მოხმარებისას. 
კვლევა ასევე მოიცავს სუბსიდიებს ენერგო ეფექტურობისა და ენერგიის განახლებადი 
წყაროების სექტორებში. ანალიზი ეფუძნება საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს და აჯამებს 
საქართველოს ენერგეტიკაში სუბსიდირების რთულ და ცვალებად გარემოს. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კვლევაში გამოყენებული ინფორმაცია მოიცავს 2015 წლის 
ბოლომდე პერიოდს, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული. 

კვლევის პირველადი ვერსია განიხილულ იქნა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 
2016 წლის 27 მაისს, თბილისში. შეხვედრას, რომელსაც უმასპინძლა ენერგეტიკის 
სამინისტრომ ესწრებოდნენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, 
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის, 
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის წარმომადგენლები. დისკუსიაში 
მონაწილეობა მიიღეს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, EBRD, IMF, მსოფლიო ბანკის, 
UNDP- ის, აშშ-ის საელჩოს წარმომადგენლებმა. 
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ავტორები მადლობას უხდიან ენერგეტიკის სამინისტროს თანამშრომლებს და, 
განსაკუთრებით, მინისტრის მოადგილეს მარიამ ვალიშვილს, ამ კვლევის 
მხარდაჭერისათვის. კვლევის შესახებ მინისტრის მოადგილის ქალბატონი ვალიშვილის 
მოსაზრებები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. ანა მაისურაძეს შეხვედრის 
ორგანიზებაში გაწეული წვლილისთვის დიდ მადლობას ვუხდით.  

Sigra Group-ის უფროსმა მეცნიერ-თანამშრომლებმა ლარს ლოუნდენმა და მარტინ ჯერიმ 
მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა გაწიეს საფასო-სხვაობის მიდგომის 
ანალიზისას, და მათ ინტელექტუალური დახმარებისთვის დიდ მადლობას ვუხდით. 
ავტორები ასევე მადლობას უხდიან OECD-ის თანამშრომლებს ქრისტინა ტიმილიოტისს და 
ფედერიკო დე ლუკას (OECD-ის ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის დირექტორატი) მათ 
მიერ გაკეთებული კომენტარებისთვის და უწყვეტი მხარდაჭერისათვის ამ კვლევის 
მომზადებისას. 

ეს კვლევა მომზადდა "აღმოსავლეთ სამეზობლოში გამწვანების ეკონომიკის" (EaP GREEN) 
პროექტის ფარგლებში, რომელიც მხარს უჭერს ევროკავშირს და კოორდინირებას უწევს 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთავრობებს 

აღნიშნული კვლევა მომზადდა ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, EaP 
GREEN-ის პროექტის “Greening Economies in the Eastern Neighbourhood”  ფარგლებში, 
ევროკავშირის მხარდაჭერით, რომელიც კოორდინირებული იყო პარტნიორობის ქვეყნების 
მთავრობებთან. EaP GREEN პროექტი  გაეროს პარტნიორებთან - UNECE, UN Environment და 
UNIDO ერთად განხორციელდა. კვლევა ჩაატარა მდგრადი განვითარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტის (IISD) გლობალური სუბსიდიების ინიციატივამ (GSI) და საბოლოო ნაშრომს 
გადახედა ეკონომიკური განვითარებისა თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) პროექტის 
მენეჯერმა ნელი პეტკოვამ (OECD გარემოსდაცვის დირექტორატი).   

2. მაკროეკონომიკული სიტუაცია1 და ენერგეტიკული სექტორის მიმოხილვა 
 
საბჭოთა კავშირის დაშლამ და 1990-იანი წლების შემდგომმა სირთულეებმა სერიოზულად 
დააზიანეს საქართველოს ეკონომიკა. მშპ 1988 წლიდან 1995 წლამდე შემცირდა 78%-ით. 
თუმცა, ქვეყანამ მოახერხა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შემოსავლების მიღება 1990-იანი 
წლების შუა პერიოდიდან, საშუალოდ 6% ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით. 
პოზიტიური დინამიკა შენარჩუნებული იყო მიუხედავად გლობალური ეკონომიკური 
შენელებისა. ბოლო პერიოდში საქართველოს მშპ-ს ჰქონდა უარყოფითი ცვლილება (-3,8%) 
მხოლოდ 2009 წელს. 2010-2014 წლებში საქართველოს ეკონომიკა კვლავ იზრდებოდა 
(მსოფლიო ბანკი, 2015).  

                                                      
1 ქვეყნების შედარებისთვის ამ თავში მოცემული მონაცემები ეფუძნება საერთაშორისო წყაროებს, 
როგორებიცაა - მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო ენერგეტიკის სააგენტო. აღნიშნული მონაცემები 
ნაწილობრივ განსხვავდება საქართველოს შიდა სტატისტიკური წყაროებისგან - საქსტატი 
მოწოდებული მონაცემებისაგან. ეროვნული წყაროები იძლევა უახლეს მონაცემებსდა ამიტომ საკვანძო 
ინდიკატორების დადგენისას გამოყენებულია ორივე ეროვნული და საერთაშორისო წყაროები.  
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ბოლო პერიოდის პოლიტიკურმა რეფორმებმა მოახდინეს ეკონომიკის ლიბერალიზაცია და 
აიყვანეს საქართველო მე-15 პოზიციაზე მსოფლიო ბანკის 2015 წლის “Ease of Doing Business” 
შეფასებით. ეს არის ყველაზე მაღალი პოზიცია განვითარებად ეკონომიკებს შორის მსოფლიო 
მასშტაბით (მსოფლიო ბანკი, 2015). 2014 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირი-
საქართველოს ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, რომელიც მოიცავს პირობებს ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (European Commission, 2015). 
უფრო მტკიცე პოლიტიკის წყალობით, ადგილი ჰქონდა კომერციული და სამომხმარებლო 
ნდობის ზრდას, რამაც გამოიწვია მშპ-ს 4.6%-იანი ზრდა 2014 წელს, როცა 2013 წელს 
მაჩვენებელი იყო 3.4% (GEOSTAT, 2015b). შიდა და გარე ფაქტორების გავლენით 
საქართველოს ეკონომიკის ზრდამ 2015, 2016 წლებში 2.9% და 2.7% შეადგინა. რუსეთის 
ფედერაციაში არსებულმა ეკონომიკურმა კრიზისმა უარყოფითად იმოქმედა 
საქართველოდან ექსპორტზე და ფულად გზავნილებზე (ADB, 2017). 

ცხრილი 1. საქართველოს მაკროეკონომიკური ინდიკატორები 

ინდიკატორი ერთეული 

საერთაშორისო 
სტატისტიკა 

ეროვნული 
სტატისტიკა 

წელი მნიშვნელობა წელი მნიშვნელობა 

მოსახლეობა mln 2014 
3.73 (World 

Bank) 

4.50 (IEA) 
2015 3.73 

მშპ, მიმდ. გაცვლითი კურსით USD bln 2014 16.51 2014 16.51 

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, 
მიმდინარე გაცვლითი კურსით 

USD 2014 4430 2014 4430 

ენერგიის წარმოება mtoe 2014 1.37 2014 1.37 

ნეტ იმპორტი mtoe 2014 3.10 2014 3.11 

TPES mtoe 2014 4.39 2014 4.48 

TPES ერთ სულ მოსახლეზე toe 2014 0.97 2014 1.20 

ელექტროენერგიის მოხმარება TWh 2014 10.02 2014 10.37 

ელექტროენერგიის მოხმარება ერთ 
სულ მოსახლეზე 

MWh/capita 2014 2.22 2014 2.78 

CO2 ემისიები საწვავის წვიდან Mt of Co2 2014 7.72 2011 8.80 

CO2 ერთ სულ მოსახლეზე t of Co2 2014 1.71 2011 2.36 

Sources: წყაროები: შედგენილია ავტორების მიერ (IEA, 2015b) (World Bank, 2015a) (GEOSTAT, 2015a) საფუძველზე.  
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ცხრილი 2. საშუალო წლიური გაცვლითი კურსი 

 2012 2013 2014 

საშუალო წლიური გაცვლითი კურსი - ლარი 
დოლართან მიმართებით 

1.65 1.66 1.77 

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

 

2.1. ენერგომომარაგება 

 
საქართველოს უკავია საკვანძო პოზიცია ენერგიით ვაჭრობის გზაჯვარედინზე. 
საქართველოს ტერიტორიაზე გადის ორი ნავთობსადენი: ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი (BTC, 
კასპიის ზღვიდან თურქეთამდე) და ბაქო-სუფსა (კასპიის ზღვიდან შავ ზღვამდე). ორივე 
მილსადენით ტრანსპორტირებული ნავთობი წარმოებულია აზერბაიჯანში. ყაზახური 
ნავთობის ტრანზიტი ტანკერებით ბაქოს პორტამდე და შემდეგ რკინიგზით საქართველოს 
გავლით ხორციელდება. BTC-ს პარალელურად, თურქეთში ბაქოდან ერზრუმამდე სამხრეთი 
კავკასიის გაზსადენით (SCP), აზერბაიჯანის შაჰ-დენიზის საბადოდან წარმოებული 
ბუნებრივი აირის ექსპორტი ხორციელდება. რუსული გაზი სომხეთში საქართველოს 
გავლით ჩრდილოეთ სამხრეთის გაზსადენით ხორციელდება. მაღალი ძაბვის  
ელექტროქსელით საქართველო დაკავშირებულია თურქეთთან, და რუსეთი სომხეთთან.  
 
საქართველოში მთლიანი პირველადი ენერგიის მიწოდება (TPES) დაეცა საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდეგ და კლების ტენდენცია შენარჩუნებული იყო 2002 წლამდე. 2002 წელს 
საქართველოს TPES შეადგენდა 1990 წლის ანალოგიური მაჩვენებლის მხოლოდ ერთ 
მეხუთედს (ნახაზი 1). ამ ვარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ნავთობისა და გაზის მიწოდების 
შემცირება.  
 
2002 წელს საქართველოს TPES-მა დაიწყო აღდგენის პროცესი და 2014 წლისთვის გაიზარდა 
76%-ით, რაც შეადგენს 1990 წლის დონის მხოლოდ ერთ მესამედს (IEA, 2015a, GEOSTAT, 
2015a). გაზრდილი შიდა მოთხოვნა იმპორტირებული წიაღისეული საწვავით 
კმაყოფილდებოდა, TPES-ში ენერგეტიკული იმპორტის წილი გაიზარდა 47% -დან 2002 წელს 
70%-მდე 2014-ში. საქართველომ განახორციელა 2.2 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის და 1.1 
MTOE ნავთობის პროდუქტების იმპორტი 2014 წელს. ბუნებრივი აირის იმპორტის 
დაახლოებით 90% და ნავთობის პროდუქტების იმპორტის 50% აზერბაიჯანიდან 
განხორციელდა. 
 
ბოლო წლებში საქართველოს TPES-ს სტრუქტურა არსებითად შეიცვალა. 2002 წელს 
საქართველოს ენერგომომარაგება თითქმის თანაბრად იყო განაწილებული ნავთობს, 
ბუნებრივი აირს, ჰიდრო- და ბიოსაწვავს (შეშა) და ნარჩენებს შორის (ნახაზი 1). 2002 და 2014 
წლებს შორის ბუნებრივი აირით მომარაგება გაიზარდა 170%-თ, რამაც ეს საწვავი ყველაზე 
მნიშვნლეოვან საწვავად გახადა (ნახაზი 2). მისი წვლილი TPES-ში  გაიზარდა 27%-დან 2002 
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წელს 44%-მდე 2012 წელს. თუმცა, 2014 წელს ბუნებრივი გაზის წილი შემცირდა 41%-ზე 
ქვანახშირისა და ბიოსაწვავის გაზრდილი მოხმარების გამო (IEA, 2015a).  
 
ნავთობის მომარაგება ორჯერ გაიზარდა 2002 და 2014 წლებს შორის. საქართველოს აქვს 
მცირე ნავთობის საბადო, 433 ათასი ტონა ჯამური წარმოებით 2014 წელს, მაგრამ 
გადამუშავება ვერ ხორციელდება (სახელმწიფოს არაერთხელ გამოუცხადებია ფოთის 
პორტის გადამამუშავებელი სიმძლავრეებისთვის ინვესტორის პოვნის გეგმების შესახებ). 
ყველა გადამუშავებული ნავთობპროდუქტი არის იმპორტირებული. ნავთობი არის 
საქართველოს ენერგიის მეორე ყველაზე დიდი წყარო და შეადგენს TPES-ს 25%-ს.  

ნახაზი 1: პირველადი ენერგიის ჯამური მიწოდება 1990-
2014 

ნახაზი 2: პირველადი ენერგიის მიწოდება 2014 საწვავის 
მიხედვით 

 

 
 

ნახაზი 3: ელექტროენერგიის წარმოება წყაროების 
მიხედვით 

 

ნახაზი 4: ელექტროენერგიის წარმოება 
წყაროების მიხედვით 2014 

 

წყარო: (IEA, 2015b) (GEOSTAT, 2015) 

ქვანახშირის როლი, რომლის მცირე ნაწილიც მოიპოვება საქართველოში, იყო შედარებით 
უმნიშვნელო საქართველოს ენერგობალანსში 2002 წელს (მისი მიწოდება თითქმის განულდა 
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1990 წლიდან 1997 წლამდე). თუმცა, ქვანახშირის მომარაგება გაიზარდა 122 KTOE-დან  2002 
წელს 2900 KTOE-მდე 2014 წელს, რაც შეადგენს TPES-ს 6.5%-ს (GEOSTAT, 2015). ენერგიაზე 
მოთხოვნის სტრუქტურაში ცვლილებებისა და ბუნებრივ აირზე გაზრდილი აქცენტის გამო, 
ჰიდროენერგიის წილი  TPES-ში შემცირდა და 2014 წელს შეადგენდა TPES-ს მხოლოდ 16%-ს. 
ბიოსაწვავის (ძირითადად შეშის) და ნარჩენების წილმა შეადგინა TPES-ს 10% 2014 წელს 
(ნახაზი 2). 
 
ელექტროენერგიის საერთო წარმოება გაიზარდა 43%-ით 2002 და 2014 წლებს შორის (ნახაზი 
3). ეს ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო გაზზე მომუშავე თბოსადგურების  
სიმძლავრეების ზრდით. მიუხედავად ქვეყნის მდიდარი და გამოუყენებელი 
ჰიდროენერგიის პოტენციალისა, ჰიდროენერგიის წარმოებამ იმავე პერიოდში მხოლოდ 23%-
ით მოიმატა.   
 
2014 წელს ჰიდროენერგია შეადგენდა ელექტროენერგიის წარმოების 80%-ს, ხოლო 
დანარჩენი ენერგია წარმოებული იყო ბუნებრივ გაზზე მომუშავე თბოსადგურებიდან 
(ნახაზი 4). მსოფლიო ბანკის ანგარიშის თანახმად (მსოფლიო ბანკი, 2015a), საქართველო 
იყენებს თავისი ჰიდროელექტრული პოტენციალის მხოლოდ 12%-ს. მაშასადამე, 
სახელმწიფო ფოკუსირებას აკეთებს კერძო ინვესტიციებზე  ახალი 
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისთვის.  
 
საქართველო ახორციელებდა თავისი ელექტროენერგიის ნაწილის ექსპორტს მეზობელ 
ქვეყნებში, ელექტროენერგიის ნეტ-ექსპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო 2010 წელს 
და შეადგენდა წარმოების 12%-ს. მაღალი ექსპორტის ძირითადი მიზეზი იყო 
ჰიდროენერგიის წარმოების ზრდა წვიმების სეზონის გამო. თუმცა, 2012 წელს ექსპორტმა 
დაიკლო 2010 წლის მაჩვენებლის 65%-ით, ხოლო იმპორტი გაიზარდა და საქართველო კვლავ 
გახდა ელექტროენერგიის ნეტ იმპორტიორი (IEA, 2015a). 2014 წელს, ელექტროენერგიის 
იმპორტი იყო 853 გვტ/სთ და ექსპორტი - 604 გვტ/სთ, რაც მიუთითებს, რომ 
ელექტროენერგიის იმპორტის მაჩვენებლები დაახლოებით 41%-თ მეტი იყო ექსპორტის 
მაჩვენებლებზე. 
 
თბილისის და საქართველოს მთავარი ქალაქების უბნების გათბობის ქსელი გაუქმდა 1990 
წლებში საწვავის დეფიციტისა და გამანაწილებელი ქსელის მხარდაჭერის არარსებობის გამო. 
დღესდღეობით, უბნების გათბობის ქსელი საქართველოში არ არსებობს და ოჯახები 
ძირითადად იყენებენ ინდივიდუალურ გამათბობელ მოწყობილობებს (გაზის გამათბობლებს 
ან/და ელექტრო და შეშის ღუმელებს). 
 
საქართველოში არ იწარმოება ატომური ენერგია. ქვეყანას გააჩნია მზის და გეოთერმული 
ენერგიის დიდი პოტენციალი, თუმცა მათი წარმოება უმნიშვნელოა. 2016 წლის ოქტომბერში 
საქართველოში პირველი ქარის ელექტროსადგური შევიდა ექსპლუატაციაში.   
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2.2. მოთხოვნა ენერგიაზე 

ძირითადი სექტორების წილი ენერგიის საერთო საბოლოო მოხმარებაში (TFEC) 2014 წელს 
შემდეგნაირად იყო გადანაწილებული: მრეწველობა – 15.2%, ტრანსპორტი – 33%, 
საყოფაცხოვრებო – 29.6%, კომერციული და საჯარო სამსახურები – 10.7% (GEOSTAT, 2015a, 
IEA, 2015a). საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (GEOSTAT) ბოლო 
მონაცემებმა აჩვენეს, რომ 2015 წელს ენერგიის წარმოება, იმპორტი და მოხმარება 
აგრძელებდნენ თანდათანობით ზრდას. კერძოდ, საქართველოს მოთხოვნა 
ელექტროენერგიაზე იზრდებოდა მშპ-თან ერთად და მიაღწია 10.4 ტვტ.სთ-ს 2015 წელს. ამ 
ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში, 10 წლის შემდეგ საქართველო აღმოჩნდებდა 
წარმოების მნიშვნელოვანი დეფიციტის წინაშე (GNIA , Invest in Georgia, 2015a) 

2.3. ენერგეტიკული სექტორის სტრუქტურა, საკუთრება და 
ხელმძღვანელობა 

საქართველოს ჯერ კიდევ არ აქვს ოფიციალურად დამტკიცებული ეროვნული 
ენერგეტიკული სტრატეგია, რომელზეც ენერგეტიკის სამინისტრო ჯერ კიდევ მუშაობს. 2016 
წლის ოქტომბერში საქართველომ ხელი მოაწერა ენერგეტიკული გაერთიანების 
დამფუძნებელ ხელშეკრულებათან საქართველოს შეერთების შესახებ ოქმს. შესაბამისი 
პროცედურის შემდეგ საქართველო გახდება ენერგეტიკის თანამეგობრობის ოფიციალური 
და სრულფასოვანი ხელშემკვრელი მხარე. ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებით 
საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარებისთვის ახალი ჩარჩოში შეიქმნა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობას, მათ შორის კონკურენტული 
ბაზრის შექმნას, ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებას, განახლებადი ენერგიის წყაროების 
გამოყენების ხელშეწყობას და ენერგოეფექტურობის განვითარებას და გარემოს დაცვას 
(ენერგეტიკის სამინისტრო, 2016). 

ენერგეტიკის სამინისტრო პასუხისმგებელია ენერგოპოლიტიკის შემუშავებაზე და აკისრია 
ძირითადი პასუხისმგებლობა ენერგეტიკის სექტორზე. მიუხედავად იმისა, რომ გაზისა და 
ელექტროენერგიის ბაზრები გაყოფილია და ნავთობის, საწვავების და ქვანახშირის 
მომარაგება არის დერეგულირებული, ისინი ექვემდებარებიან რეგულაციას საქართველოს 
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (GNERC) 
მხრიდან (IEA, 2015a). GNERC პასუხისმგებელია ლიცენზირებაზე და ადგენს მწარმოებლის 
და სამომხმარებლო ტარიფებს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზისთვის. ნავთობისა და 
გაზის მოპოვება და წარმოება,  მილსადენებით ტრანსპორტირება რეგულირდება ნავთობისა 
და გაზის ეროვნული სააგენტოს (NAOG) მიერ, რომელიც წარმოადგენს ენერგეტიკის 
სამინისტროს ნაწილს. NAOG პასუხისმგებელია ხელსაყრელი პირობების შექმნასა და 
ნავთობის და გაზის სექტორის რეგულირებაზე (გარდა გაზის განაწილებისა და მიწოდების) 
„ნავთობისა და გაზის შესახებ“კანონის შესაბამისად.   

გაზისა და ელექტროენერგიის სექტორებში მოქმედებენ როგორც სახელმწიფო ისე კერძო 
კომპანიები, ეს უკანასკნელნი კი ხშირ შემთხვევაში უცხოური კომპანიების შვილობილები 
არიან (იხილეთ ნახაზი 5). ბუნებრივი აირის იმპორტს სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებული საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცი (GOGC) და SOCAR Georgia Gas 
უზრუნველყოფს, რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფო მონოპოლიიური კომპანია SOCAR-
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ის შვილობილია. გაზის ტრანსპორტირებას COGC-ის შვილობილი საქართველოს გაზის 
ტრანსპორტირების კომპანია (GGTC) ახორციელებს. გაზის დისტრიბუციას დედაქალაქ 
თბილისში ყაზრტანსგაზი (არის ყაზახეთის მონოპოლია KazMunaiGas-ს საკუთრებაში, მაგრამ 
ამჟამად იმართება საქართველოს მთავრობის მიერ ფინანსური დავის გამო) აწარმოებს. 
ქვეყნის სხვა ნაწილებს ემსახურებიან სოკარ ჯორჯია გაზი, საქორგგაზი (ორივე წარმოადგენს 
აზერბაიჯანის SOCAR-ს საკუთრებას) და სხვა სადისტრიბუციო კომპანიები (IEA, 2015b).  

ელექტროენერგეტიკული სექტორის რესტრუქტურიზაციის შედეგად რამდენიმე კომპანია 
ფუნქციონირებს წარმოების, გადაცემისა და განაწილების ქვვესექტორებში (ნახაზი 5).  

ელექტროენერგიის სექტორში საბითუმო ბაზრის დიდ წილს ორმხრივი კონტრაქტები 
შეადგენს დანარჩენს კი სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი ელექტროენერგეტიკული 
სისტემის კომერციული ოპერატორი (ESCO) ახორციელებს. ESCO პასუხისმგებელია ბალანსსა 
და ანგარიშსწორებაზე ბაზრის წესების თანახმად და ახორციელებს ჭარბი ენერგიის 
ექსპორტს. საერთო წარმოებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 75% იყიდება ორმხრივი 
კონტრაქტებით, ხოლო დანარჩენი - ESCO-ს საშუალებით (IEA, 2015b). გადაცემის ქსელის 
მართვა ხორციელდება 3 ოპერატორის მიერ. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 
(GSE) არის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული კომპანია, ხოლო სს საქრუსენერგო არის 
ნაწილობრივ სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც საქართველოს რუსეთის ფედერაციისთან 
და სომხეთთან 500kV-ანი გადამცემი ხაზით აკავშირებს. საქრუსენერგოს აქციების ნაწილს 
საქართველოს სახელმწიფო ფლობს, ნაწილს კი რუსული ფედერაციის ქსელური კომპანია 
გაერთიანებული ენერგო სისტემა (FGS UES). ენერგოტრანსი, მესამე გადამცემი ოპერატორი, 
წარმოადგენს სახელმწიფოს საკუთრებას და ამუშავებს ახალ შავი ზღვის გადამცემ ხაზს და 
გამანაწილებელ ქვესადგურებს, რომელიც აკავშირებს საქართველოს თურქეთთან (IEA, 
2015b). 

ელექტროენერგიის დისტრიბუციის სეგმენტში ფუნქციონირებს სამი გამანაწილებელი 
ოპერატორი, ყველა მათგანი იმყოფება ძირითადად უცხოურ საკუთრებაში. 2016 წლის მაისის 
მონაცემებით, საქართველოში იყო 64 ჰიდროელექტროსადგური (ჰეს) და 4 თბოსადგური 
დადგმული სიმძლავრეებით 2 791 მვტ და 680 მვტ შესაბამისად. ენგურჰესი (1 300 მვტ) და 
ვარდნილჰესის კასკადი (220 მვტ) არის ყველაზე მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურები და 
წარმოადგენენ სახელმწიფოს საკუთრებას. სხვა, უფრო მცირე ჰესები და ოთხი თბოსადგური 
არის პრივატიზირებული. რამოდენიმე ახალი ჰესი არის მშენებლობის პროცესში.  

ელექტროენერგიის მწარმოებელ ახალ ჰესებს და ჰესებს 13 მვტ-მდე აქვთ შესაძლებლობა 
თავისუფლად გაყიდონ წარმოებული ენერგია ორმხრივი კონტრაქტების საშუალებით ან 
მიყიდონ ის ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს (ESCO), რომელიც 
პასუხისმგებელია დაბალანსებასა და ანგარიშსწორებაზე და აგრეთვე ახორციელებს ჭარბი 
ენერგიის ექსპორტს.  

ელექტროენერგიის იმპორტი და ექსპორტი არის დერეგულირებული და არ ექვემდებარება 
იმპორტის ან ექსპორტის რაიმე ვალდებულებებს. თუმცა, ახალი 
ჰიდროელექტროსადგურები 13 მვტ-ზე ზემოთ საკონცესიო ხელშეკრულებების ფარგლებში 
ვალდებულნი არიან  მოამარაგონ ადგილობრივი ბაზარი მათი გამომუშავების გარკვეული 
პროცენტით ზამთრის სამი თვის განმავლობაში. ეს ვალდებულება განსხვავებულია 
სხვადასხვა სადგურის მიხედვით. 
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ქვანახშირის (ლიგნიტის) მოპოვება საქართველოში ხორციელდება საქნახშირის მიერ, კერძო 
კომპანია Georgian Industrial Group-ს შვილობილი კომპანიის მიერ. 
 

ნახაზი 5. ელექტროენერგიისა და აირის სექტორების სტრუქტურა საქართველოში 

 
წყაროები: IEA (2015a), ESCO (2014, 2015), GSE (2015), Sakrus (2015), Energotrans (2015), EnergoPro (2015), Telasi (2015), GNERC 
(2015a; 2015b), GOGC (2015), GGTC (2015), KazTransGas (2015), SGGAS (2015). 
 

 

 

ელექტროენერგიის სისტემის კომერციული ოპერატორი (ESCO) 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი, სახელმწიფო საკუთრებაში  

გამანაწილებელი ქსელის ოპერატორები 

საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა (GSE)  

(100% სახელმწიფო 
საკუთრებაში) 

სს საქრუსენერგო (50-50 
საქართველოს სახელმწიფო 

და რუსეთის ინტერ რაო) 
 

შპს ენერგოტრანსი 
(100% სახელმწიფო 

საკუთრებაში)  

სს ენერგო პრო ჯორჯია  
(მფლობელი ჩეხური ენერგო 

პრო)  

სს თელასი 
(25-75 წილი, 

საქართველო და 
რუსული ინტერ რაო) 

სს კახეთის ენერგო 
დისტრიბუცია  
მფლობელი -

ლიტვური ჯგუფი 

გადაცემის ოპერატორები 

ენერგეტიკის სამინისტრო (MoE) 
ენერგეტიკის პოლიტიკის შემუშავება 

საქართველოს ელექტროენერგიისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისია (GNERC) 
მარეგულირებელი 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია (GOGC) 
სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ნავთბისა და გაზის კომპანია 

საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია(GGTC) 
გაზის გადაცემის სისტემის ოპერატორი, GOGC-ის შვილობილი 

შპს. ყაზტრანსგაზ თბილისი შპს სოკარ ჯორჯია გაზი სს საქორგგაზი და სხვა 
გამანაწილებელი 

კომპანიები 

გაზის სექტორი 

ელექტროენერგიის სექტორი 
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მთავარი მილსადენები, რომლებიც ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირებას ახორციელებენ 
აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით, წარმოადგენენ უცხოური ინვესტორების 
კონსორციუმის საკუთრებას. BP არის წამყვანი აქციონერი როგორც ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი 
ნავთობსადენის, აგრეთვე ბაქო-თბილისი-ერზურუმი-ს გაზის მილსადენის. 
ნავთობპროდუქტებით უზრუნველყოფა ხორციელდება რამდენიმე სავაჭრო კომპანიის მიერ, 
რომლებშიც SOCAR Georgia თამაშობს უმნიშვნელოვანეს როლს.  
 

ნახაზი 6. კომპანიების ჩართულობა ელექტროენერგიის წარმოებაში, გადაცემასა 
დაგანაწილებაში  

 
წყარო (WEG, 2012) 

2.4. საფასო პოლიტიკა ენერგეტიკის სექტორში 
 
ენერგეტიკის ბაზრები საქართველოში ნაწილობრივ დერეგულირებულია.  
ნავთობპროდუქტებითა და ქვანახშირით ვაჭრობა დერეგულირებულია, ხოლო გაზისა და 
ელექტროენერგიის სექტორები ექვემდებარებიან ნაწილობრივ რეგულირებას GNERC-ს 
მხრიდან. რეგულირების ძირითადი პრინციპები მოცემულია საქართველოს კანონში 
“ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ” 1999 წლის 30 აპრილის. 

ცხრილ 3-ში მოცემულია როგორც წარმოების, აგრეთვე მოხმარების საფასო პოლიტიკა 
საწვავის მიხედვით.  

ბუნებრივი აირი 

ოფიციალური შეფასებების მიხედვით, საქართველომ განახორციელა გაზის 90%-ს იმპორტი 
აზერბაიჯანიდან და 10% რუსეთიდან 2014 წელს (საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, 
2014). შიდა მოხმარების საერთო მოცულობა იყო დაახლოებით 2.2 მილიარდი მ3, რაც 
ნაწილობრივ იმპორტირებულია GOGC-ს მიერ და ნაწილობრივ SOCAR Georgia-ს მიერ  
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გამოუცხადებელი ფასებით. იმპორტირებული გაზი შემდეგ იყიდება რეგულირებულ ფასად 
სადისტრიბუციო კომპანიებზე და TPP-ზე, რომელიც საბაზრო ფასზე დაბალია, ამიტომ 
უწოდებენ მას “სოციალურ გაზს” საქართველოში.  

GNERC არეგულირებს ტრანსპორტირებისა და მიწოდების ტარიფებს გარკვეული 
მომხმარებლებისათვის. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები, რომლებიც მიერთებული იყვნენ 
გაზის გამანაწილებელ ქსელს 2007 წლის 1 სექტემბრამდე (2008 წლის 1 აგვისტო თბილისში), 
იხდიან რეგულირებული ტარიფის მიხედვით, ხოლო დანარჩენი მომხმარებლები იხდიან 
არარეგულირებულ ფასებს. 

გაზის ნამდვილი ღირებულების და, ამგვარად, საყოფაცხოვრებო რეგულირებული 
ტარიფების ადეკვატურობის შეფასებას ართულებს იმპორტის ფასის გამჭვირვალობის 
ნაკლებობა. ბუნებრივი გაზის ექსპორტი აზერბაიჯანიდან ხორციელდება თურქეთში 
სამხრეთი კავკასიის ნავთობსადენის საშუალებით (SCP, ბაქო-თბილისი-ერზურუმი). 
საერთაშორისო კონსორციუმი, BP-ს ხელმძღვანელობით, მართავს SCP გაზსადენს და 
გათავისუფლებულია გადასახადისგან საქართველოში. SCP სამთავრობო შეთანხმების 
ფარგლებში, საქართველო ყოველწლიურად იღებს 700-800 მილიონ მ3 ბუნებრივ აირს, 
რომლის ღირებულება არის ძალიან დაბალი-65 დოლარი 1000 მ3სთვის. ამასთან ერთად, 
საქართველო იღებს ბუნებრივ აირს ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენიდან, 
რომელიც აწვდის რუსეთის გაზს სომხეთს: რუსეთის მიერ სომხეთისთვის ბუნებრივი გაზის 
მომარაგების 10% (დაახლოებით 200 მილიონი მ3) უზრუნველყოფილია საქართველოსთვის 
ტრანზიტული საფასურის სახით (Shelia, 2015), რაც არის ერთადერთი გაზი, რომლის 
იმპორტს ახდენს საქართველო რუსეთიდან (საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, 2014).  

2012 წელს ენერგეტიკის მინისტრის მედიისთვის მიცემული ინფორმაციის 
(http://droni.ge/print.php?m=2&AID=8759) საფუძველზე საქართველო შემდეგი მოცულობების 
გაზის იმპორტს ახორციელებს შესაბამის ფასად: 

SCP გაზის ტრანზიტის 5% - 200 მლნ.მ3-მდე 55 დოლარი/1000 მ3; 

დამატებითი გაზი - 500 მლნ.მ3 65 დოლარი/1000 მ3; 

SOCAR (სოციალური გაზი) – 500 მლნ.მ3 189 დოლარი/1000 მ3; 

SOCAR (კომერციული გაზი) – 240 დოლარი/1000 მ3.  

რადგან საქართველო რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან გაზის ტრანზიტის საფასურს 
ნატურით იღებს, რთულია იმის შეფასება, თუ რამდენად ასახავს ტარიფი ბუნებრივი გაზის 
ღირებულებას (Rzayeva, 2015). ინფორმაცია მიმწოდებელი კომპანიების მიერ მიწოდებული 
გაზის ფასის სტრუქტურისა და ხარჯების შესახებ არაა საჯარო, რაც ართულებს შედარებას 
საბაზრო ფასთან.  

მიმდინარე სავალუტო კურსით, ყაზტრანსგაზისთვის გასაყიდი ფასები, ანუ, გაზის 
საბითუმო ტარიფი გამანაწილებელი კომპანიებისთვის იყო 143 დოლარი 1000 მ3-ზე 2015 
წელს. გაზის ფასები რეგულირებულ საყოფაცხოვრებო სექტორში მერყეობდა 235-260 
დოლარის ფარგლებში (ცხრილი 3). ამასობაში, კომერციული მომხმარებლებისთვის 
ბუნებრივი გაზის ფასი მერყეობდა 300-350 დოლარის ფარგლებში 1000 მ3-ზე, რაც 

http://droni.ge/print.php?m=2&AID=8759
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მიუთითებს საყოფაცხოვრებო სექტორის ჯვარედინ სუბსიდირებაზე, მრეწველობასა და სხვა 
კომერციულ მომხმარებლებზე დამატებითი გადასახადების გადახდის გზით. 

2012 წლიდან, შეკუმშული ბუნებრივი აირი (CNG) გახდა მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო 
საწვავი საქართველოში და მისი მოხმარება სატრანსპორტო საშუალებების მიერ გაიზარდა 
300-400 მილიონ მ3-მდე წლის განმავლობაში. CNG ფასები არ რეგულირდება. ბუნებრივი 
აირის ფასი, ბენზინთან და დიზელთან შედარებით კონკურენტუნარიანია, შესაბამისად CNG 
გააგრძელებს საქართველოს სატრანსპორტო სექტორში ძირითადი როლის თამაშს. 

ელექტროენერგია 

ელექტროენერგიის სექტორში წარმოების, დისპეჩერიზაციის, გადაცემის, განაწილების და 
მიწოდების ტარიფები განისაზღვრება დამოუკიდებელი მარეგულირებლის (GNERC) მიერ,  
1998 წლიდან. GNERC საქმიანობას ახორციელებს 1999 წლის 30 აპრილის საქართველოს 
კანონის  „ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ თანახმად. ამ კანონის 43-ე 
მუხლი აყალიბებს ტარიფის დადგენის პრინციპებს ელექტროენერგიის სექტორში და 
უთითებს, რომ “აკრძალულია ნებისმიერი კატეგორიის მომხმარებლისთვის სატარიფო 
პრივილეგიების მიცემა, სუბსიდირება ლიცენზიანტის, იმპორტიორის, მომწოდებლის, 
ბაზრის ოპერატორის ან მომხმარებლების სხვა კატეგორიის ხარჯზე” (საქართველოს 
პრეზიდენტი 1999). ამავდროულად, იმავე მუხლის მე-5 პუნქტი განმარტავს, რომ 
„საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების გათვალისწინებით, კომისია უფლებამოსილია დაადგინოს გრძელვადიანი 
ტარიფები“. პრაქტიკაში ამან მისცა კანონიერი უფლება სახელმწიფოს დაადგინოს 
პოლიტიკურად განსაზღვრული გრძელვადიანი ტარიფები. შემდგომ, საქართველოს 
კანონმდებლობა არ მოიცავს ჯვარედინ სუბსიდიებს სუბსიდიების განმარტებაში, აქედან 
გამომდინარე, არ არის აკრძალული უპირატესობის მქონე ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის 
ტარიფების დაფინანსება ჯვარედინი სუბსიდიებით კომერციულ მომხმარებლებზე 
დამატებითი გადასახადის დაწესების გზით.  

ტარიფები განსაზღვრულია GNERC-მიერ გამოქვეყნებულ მეთოდოლოგიებზე დაფუძნებით. 
GNERC-ს პირველი ელექტროენერგიის ტარიფის მეთოდოლოგია (GNERC დადგენილება № 3 
1998 წლის 1 ივლისის) იყო დაფუძნებული ხარჯების სრული ანაზღაურების პრინციპზე. 
შემდგომი მეთოდოლოგიები (GNERC დადგენილება № 8 2011 წლის 8 ივნისის და № 14 2014 
წლის 30 ივლისის) იყო შემუშავებული, გარკვეულწილად, ქვეყანაში ახალი მწარმოებელი 
სადგურების ინვესტირების წახალისებისთვის. ეს ორი ბოლო მეთოდოლოგია 
დაფუძნებულია ფასების სხვაობის რეგულაციაზე. დადგენილება № 14 2014 წლის 30 
ივლისის “ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების  მეთოდოლოგიის დამტკიცების 
შესახებ ” მოიცავს სამ დამატებით დოკუმენტს:  
 

1. “ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების 
მეთოდოლოგია”;  

2. “ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის, დისპეტჩერიზაციის და ელექტროენერგეტიკული 
ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია”;  

3. “სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების 
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები”.  
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მოცემული დადგენილებები ეფუძნება წამახალისებელ და ხარჯებს დამატებული სატარიფო 
რეგულირებს პრინციპებს.  

დადგენილება  № 14-ს მიზანი არის ინვესტირების  სტიმულირება და ის იყენებს მიდგომას 
“ფასნამატით” (მეტი დეტალისთვის იხილეთ დანართი III). თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ 
GNERC-ს წინა მეთოდოლოგიამ (GNERC Resolution № 8 of 8 June 2011) აღადგინა 
საქართველოს კანონის „ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ მუხლი 
მომხმარებლის ნებისმიერი კატეგორიისთვის ტარიფის სუბსიდირების აკრძალვაზე, უახლეს 
2014 წლის მეთოდოლოგიაში ეს პარაგრაფი იყო ამოღებული.  

GNERC-ს ბრძანებების ქვეშ, ტარიფები რეგულირდება სხვადასხვანაირად მწარმოებლების 
სამი კატეგორიისთვის  (GNERC, 2014):  

• ენერგოსადგურების რეგულირებული ფასები, რომლებიც მოქმედებენ კომისიის მიერ 
დადგენილი ლიცენზიების საფუძველზე, ამასთან თბოელექტროსადგურებს 
უნაზღაურდებათ გარანტირებული სარეზერვო სიმძლავრის უზრუნველყოფის 
საფასური, რაც მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა;  

• ნაწილობრივ დერეგულირებული ფასები სეზონური 
ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რომლებიც მოქმედებენ კომისიის მიერ 
დადგენილი ლიცენზიების საფუძველზე და უდგინდებათ კომისიის მიერ 
დადგენილი ტარიფის ზედა ზღვარი;  

• სრულად დერეგულირებული ფასები ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, რომლებიც 
აშენებული იყო 2008 წლის 1 აგვისოტს შემდეგ; ეს სადგურები საჭიროებენ 
ლიცენზიას, ხოლო პატარა ჰესები  13 მვტ-მდე დადგმული სიმძლავრით არ 
საჭიროებენ ლიცენზიას.  

ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯების გაურკვევლობის გამო რთულია გავაანალიზოთ 
არსებული ტარიფები რამდენად ასახავს რეალურ ხარჯებს. წარმოების ხარჯები 
განსხავებულია სადგურების მიხედვით, მაშინ როცა რეგულირებული საბითუმო შესყიდვის 
ფასი გასაშუალოებულია და მოიცავს ძვირი თბოელექტროსადგურების (TTP წარმოების 
ტარიფი იყო დაახლოებით 0.12 ლარი კვტ.სთ-ზე 2015 წელს) და იაფი ჰიდროენერგიის, 
განსაკუთრებით დიდი ჰესების, როგორიც ენგურია, ხარჯებს.  

თბოელექტროსადგურებს უნაზღაურდებათ გარანტირებული სიმძლავრის საფასური და 
წარმოებული ენერგიის საფასური, რომელსაც საბითუმო ბაზარზე მყიდველები 
ანაზღაურებენ. წარმოების საფასური მერყეობს 6.7-11.3 თეთრი/კვტ.სთ. 11.3 თეთრი/კვტ.სთ 
უნაზღაურდება ახალ თბოელექტროსადგურს, და ეს შეიძლება მოვიაზროთ როგორც 
სუბსიდია, რადგან ყველა რისკის ხარჯი გათვალისწინებული მარეგულირებლის მიერ და 
ანაზღაურება ხდება მომხმარებლების მიერ.     

მომხმარებლებისთვის ელექტროენერგიის ფასები რეგულირდება და არსებობს ჯვარედინი 
სუბსიდიები, რომელიც გათვალისწიენბულია ტარიფში, სამეწარმეო და სხვა კომერციულ 
მომხმარებლებზე დამატებითი გადასახადის დაწესებით. 

სამომხმხარებლო ფასები დიფერენცირებულია მოხმარების რაოდენობისა და ძაბვის 
დონეების მიხედვით. საყოფაცხოვრებო მომხამრებლები იხდიან საფეხურებრივი ტარიფის 
მიხედვით (რაც მეტს მოიხმარს მეტია გადასახადი), ხოლო კომერციული მომხმარებლები 
ერთი ტარიფით იხდიან მიუხედავად მოხმარების მოცულობისა. საყოფაცხოვრებო 
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მომხმარებლებისთვის დიფერენცირებულია ტარიფი მოხმარების მოცულობის მიხედვით2. 
2015 წელს, სამომხმარებლო ტარიფები მერყეობდა 0.13 – 0.22 ლარი კვტ-ზე ფარგლებში 
(GNERC, 2016).  

საქართველოს მთავრობა აგრეთვე იყენებს სატარიფო პოლიტიკას ახალ სიმძლავრეებში 
ინვესტიციების სტიმულირებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ამან შეიძლება მოიტანოს ან 
არ მოიტანოს სასურველი შედეგი. სხვადასხვა მწარმოებელს შორის გარიგების და 
მწარმოებელსა და სადისტრიბუციო ბიზნესს შორის ჯვარედინი სუბსიდიის მაგალითია  
საქართველოს მთავრობისა და რუსული კომპანიის Inter RAO ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა 2007 წელს და განახლდა 2010 წელს. ამ 
მემორანდუმმა უზრუნველყო სამომხმარებლო ტარიფების გრძელვადიანი ზრდა და, აქედან 
გამომდინარე, მოგების მარჟა InterRAO-ს შვილობილი სს “Telasi”-სთვის სადისტრიბუციო 
სეგმენტში. ამავდროულად, მემორანდუმმა განსაზღვრა სს “Telasi”-ს საინვესტიციო 
ვალდებულებები, მათ შორის ახალი ჰესის აშენების ვალდებულება 100 მვტ სიმძლავრით. 
GNERC გაახანგრძლივა მაღალი სადისტრიბუციო მარჟა და სამომხმარებლო ტარიფის 
განაკვეთი 2015 წლამდე და  შეასრულა ვალდებულება. თუმცა, Inter RAO-მ დაიტოვა ჭარბი 
მოგება (2006 და 2012 წლებს შორის დაგროვილი 330 მილიონი ლარი), და არ შეასრულა 
საინვესტიციო ვალდებულებები. საქართველოს მთავრობა ამჟამად ცდილობს დაიბრუნოს ეს 
ჭარბი შემოსავლები რეგულირებული სამომხმარებლო ტარიფის შემცირების გზით. 

ნავთობპროდუქტები 

ნავთობპროდუქტების ფასები ბენზინზე, დიზელზე, ნავთზე,  და ა.შ. საქართველოში არ 
რეგულირდება. 2014 წლის ნოემბერში ფასები ბენზინსა და დიზელზე იყო 1.34 და 1.37 
დოლარი ლიტრზე (GIZ 2015), რაც შედარებით მაღალი მაჩვენებელია აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებთან შედარებით.   

ცხრილი 3. საფასო პოლიტიკა საქართველოში სხვადასხვა ენერგომატარებლებისათვის 

ენერგომატარებელი საფასო პოლიტიკის საგანი საფასო პოლიტიკა ფასი 2015 წ.  

ბუნებრივი გაზი 

ბუნებრივი გაზის იმპორტი  

ორმხრივი მოლაპარაკებები 
საქართველოსთვის  უცხოელ 

მომწოდებლებსა და 
იმპორტიორებს შორის 

კონფიდენციალურია 

ტრანსპორტირება 
სადისტრიბუციო ქსელის 

შესვლის წერტილამდე 

რეგულირებადი, 
დიფერენცირებული 

ტრანსპორტირების ოპერატორების 
მიხედვით 

9-13.9 ლარი ყოველ 
1000 მ3 

თბოელექტროსადგურებისთ რეგულირებადი. ჯვარედინი 384 ლარი ყოველ 1000 

                                                      
2 2015 წლის 1 აგვისტოდან საყოფაცხოვრებო მომხამრებლების ტარიფი გაიზარდა 3.348 თეთრით 
(დღგ-ს გამოკლებით) და საფეხურების მიხედვით შედგენს: 0.13 ლარი/კვტ.სთ. თვიურად 101 კვტ.სთ-
ზე ნაკების მოხმარებისას, 0.17 ლარი/კვტ.სთ 101-301 კვტ.სთ, 0.215 ლარი/კვტ.სთ თვეში 301 კვტ.სთ-ზე 
მეტის მოხმარებისას.    
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ვის მიყიდვა სუბსიდირება სხვა 
მომხმარებლებზე დამატებითი 

გადასახადის დაკისრების გზით 

მ3 

ტარიფი განაწილების 
კომპონენტისთვის 

გაზის დისტრიბუტორის 
მიხედვით დიფერენცირებული. 

მემორანდუმით დადგენილი. 

243 ლარი  ყოველ 
1000 მ3 

ყაზტრანსგაზისთვის 

გაზისადენთან 2007 წლის 1 
სექტემბრამდე (თბილისში 1 
აგვისტომდე) მიერთებული 

საყოფაცხოვრებო 
მოხმარებლები 

რეგულირებადი ზღვრული ფასი. 
ჯვარედინი სუბსიდირება სხვა 
მომხმარებლებზე დამატებითი 

გადასახადის დაკისრების გზით  

400-446 ლარი  ყოველ  
1000 მ3 

სხვა საყოფაცხოვრებო 
მომხმარებლები და 

კომერციული სექტორი 
დერეგულირებული 

750 ლარი ყოველ  
1000 მ3 კომერციული 
მომხმარებლებისთვი

ს.  

საყოფაცხოვრებოსთვ
ის მცირედით 

განსხვავებული 
რეგულირებადი 

ნაწილისაგან 

დაჭირხნული ბუნებრივი 
გაზის გაყიდვა  

დერეგულირებული .. 

ელექტროენერგია  
თბოელექტროსადგურების 

გენერაცია  (4-
თბოელექტროსადგური) 

რეგულირებადი, გარანტირებული 
სიმძლავრის ტარიფი (ლარი 

დღეში კვტ-ზე) და გენერაციის 
ტარიფი (ლარი 1 კვტსთ) 

მტკვარი ენერჯი: 
63,806 ლარი დღეში & 
0.109 ლარი 1 კვტსთ 

თბილსრესის 
ენერგობლოკი 3: 

20,909 ლარი დღეში & 
0.102 ლარი 1 კვტსთ 

თბილსრესის 
ენერგობლოკი 4: 

23,800 ლარი დღეში & 
0.102 ლარი 1 კვტსთ 

ჯი-ფაუერი: 42,360 
ლარი დღეში & 0.075 

ლარი 1 კვტსთ 

გარდაბნის 
კომბინირებული 

ციკლის 
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თბოელექტროსადგუ
რი: 366,173 ლარი 

დღეში & 0.067 ლარი 
1 კვტსთ 

ჰიდროელექტროსადგურები
ს გენერაცია სეზონური 

წყალსაცავით (2 ჰეს) 
რეგულირებადი 

ენგურჰესი - 0.019  
ლარი 1 კვტსთ  

ვარდნილი - 0.017 
ლარი 1 კვტსთ 

2008 წლის აგვისტოს შემდეგ 
გაშვებული ან 13 მვტ-ზე 

ნაკლები სიმძლავრის  
ჰიდროელექტროსადგურები

ს გენერაცია  

დერეგულირებული .. 

სხვა 
ჰიდროელექტროსადგურები

ს გენერაცია   

რეგულირებადი  ფასის ზედა 
ზღვარი 

0.0125 - 0.0385 ლარი 1 
კვტსთ 

გადაცემა  
რეგულირებადი, ოპერატორის და 

ძაბვის მიხედვით 
დიფერენცირებული 

სსე: 0.005 ლარი 1 
კვტსთ  35–110–220 კვ 

ძაბვისთვის 

საქრუსენერგო: 0.0018 
ლარი 1 კვტსთ 500 კვ 

ძაბვისთვის 

ენერგოტრანსი: 0.0027 
& 0.0035 ლარი 1 

კვტსთ 500 & 400 კვ 
ძაბვისთვის 

განაწილება: 35-110, 6-10 & 
0.4 კვ 

 

რეგულირებადი, ოპერატორის და 
ძაბვის მიხედვით 

დიფერენცირებული 

ენერგო პრო: 0.017, 
0.022 & 0.069 ლარი 1 

კვტსთ 

თელასი: 0.018, 0.07 & 
0.056   ლარი 1 კვტსთ 

კახეთი: 0.009, 0.026 & 
0.062 ლარი 1 კვტსთ 

ბაზრის ოპერატორის 
გადასახადი: სემეკი & ესკო 

რეგულირებადი 
0.0002 (სემეკი) & 

0.00019 (ესკო) ლარი 1 
კვტსთ 

მოხმარება რეგულირებადი, რეგიონის და 
მოხმარების დონის მიხედვით 

0.08-0.15 ლარი 1 
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დიფერენცირებული. დაბალი 
მოხმარების ჯგუფის 

საყოფაცხოვრებო 
მომხმარებლებისათვის 

ჯვარედინი სუბსიდირება, სხვა 
მომხმარებლებზე დამატებითი 

გადასახადის დაკისრების გზით. 

კვტსთ 

თხევადი ნავთობ-
პროდუქტები 

მოხმარება 

დერეგულირებული ფასები 
ბენზინის, დიზელის, ნავთის, 

გათბობის საწვავის, 
გათხევადებული ნავთობის გაზის 

და ა.შ. 

ბენზინი USD 0.6-0.8  
1 ლიტრი, დიზელი 
USD 0.6  1 ლიტრი 

2016 წ 

ქვანახშირი  დერეგულირებული .. 

წყარო: (GNERC, 2015a) (GIZ, 2014) (GNERC, 2015b). 

საგადასახადო პოლიტიკა 
 
საქართველოს მარტივი საგადასახადო სისტემა აქვს, რომელიც შემუშავებულია 
ინვესტირების მოზიდვისთვის და ბიუროკრატიის შესამცირებლად. კომერციული 
ორგანიზაციები იხდიან მხოლოდ ხუთ გადასახადს: დღგ, მოგების გადასახადი, ქონების 
გადასახადი, საიმპორტო გადასახადი და სააქციზო გადასახადი (GNIA, Invest in Georgia, 
2015b). ყველა გადასახადი არის სახელმწიფო, გარდა ქონების გადასახადისა (მისი განაკვეთი 
ადის ქონების ღირებულების 1%-მდე), რომელიც არის ადგილობრივი გადასახადი.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (საქართველოს პრეზიდენტი,  2010), მუხლი 168, 
პარაგრაფი 1, ადგენს დღგ-გან გათავისუფლებას ჩათვლის უფლების გარეშე ბუნებირი გაზის 
იმპორტის ელექტროენერგიის წარმოებისთვის (თბოსადგურები). ამავე მუხლის მე-3 
პარაგრაფის თანახმად, ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-სგან გათავისუფლებულია შემდეგი 
კანონების, შეთანხმებების, ხელშეკრულებების საფუძველზე მიზნობრივი დანიშნულებით 
განხორციელებული ოპერაციები: 

ა) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და 
გაზის ოპერაციების წარმოებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, 
სატრანსპორტო საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების, აგრეთვე 
ზემოაღნიშნული კანონით განსაზღვრული ხელშეკრულებების ან/და ნავთობისა და გაზის 
ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული ლიცენზიების შესაბამისად ინვესტორებისა და 
საოპერაციო კომპანიებისათვის ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განსახორციელებლად 
საქონლის იმპორტი, მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა;  

ბ) ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეაბილიტაციისათვის საქართველოს პარლამენტის 
მიერ რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უცხოეთის 
სახელმწიფოების ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული შეღავათიანი 
კრედიტით დაფინანსებული საქონლის იმპორტი ან/და სამშენებლო-სამონტაჟო, სარემონტო, 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18424
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სარესტავრაციო, საცდელ-საკონსტრუქტორო ან/და გეოლოგიურ-საძიებო მომსახურების 
გაწევა;  

გ) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების, კერძოდ, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის 
მილსადენების მშენებლობის, შესრულების უზრუნველსაყოფად საქართველოში საქონლის 
დროებითი შემოტანა. 

დღგ-ს სარგებელთან ერთად, იმ ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის, სატრანსპორტო 
საშუალებების, სათადარიგო ნაწილების და მასალების იმპორტი, რომლებიც განკუთვნილია 
ნავთობისა და გაზის გადაცემის მოქმედებისთვის საქართველოს კანონის „ნავთობისა და 
გაზის შესახებ“ ფარგლებში, აგრეთვე გათავისუფლებულია საიმპორტო გადასახადისგან 
(მუხლი 199, პარაგრაფი ზ), და სააქციზო გადასახადისგან ჩათვლის უფლების გარეშე 
(მუხლი 194, პარაგრაფი 5-ვ). შემდეგ, იგივე ქმედებები, დაკავშირებული ნავთობთამ და 
გაზთამ, რომლებიც ნახსენებია კანონში „ნავთობსა და გაზის შესახებ“, გათავისუფლებულია 
ქონების გადასახადისგან. 

ელექტროენერგიის მომარაგება და გარანტირებული სიმძლავრე 2011 წლის 1 იანვრიდან 2015 
წლის 1 იანვრამდე, ელექტროენერგიით მომხმარებლების მომარაგების გარდა (პიროვნებები 
განსაზღვრული კანონით „ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“), აგრეთვე 
გადამცემი ან/და გამგზავნი ოპერატორის მომსახურება გათავისუფლებულია დღგ-გან 
ჩათვლის უფლებით (მუხლი 309 პარაგრაფი 6). ელექტროენერგიის ხაზები და 
ელექტროსადგურების მიერ წყლის საცავად გამოყენებული მიწები გათავისუფლებულია 
ქონების გადასახადისგან.  

ცხრილ 4-ში მოცემულია საქართველოს ენერგეტიკული საგადასახადო პოლიტიკის შეჯამება.  

ენერგია არ ექვემდებარება რაიმე კონკრეტულ გადასახადს, გარდა სააქციზო გადასახადისა 
ნავთობპროდუქტებსა და ქვანახშირზე. არ არსებობს ბუნებრივი რესურსების 
გამოყენებისთვის გადასახადი ენერგეტიკული სექტორის იმ ქმედებებზე, რომლებიც 
მოიპოვებენ ნავთობსა და ქვანახშირს,ასევე გამოიმუშავებენ ჰიდროელექტროენერგიას. 
წყლის გადასახადი საქართველოში დაახლოებით 0,1 ლარია ყოველ 1000 კუბურ მეტრზე. 
ამავდროულად, ხდება წარმოების ტარიფების შეყოვნება მრავალი ჰესისთვის და 
ჰიდროენერგია ექვემდებარება ზამთრის მომარაგების ვალდებულებებს შიდა ბაზრისთვის. 
წარმოების ტარიფი და ზამთრის ექსპორტის შეზღუდვები შეიძლება განხილული იყოს 
როგორც ნაგულისხმევი გადასახადი, რომელიც ამცირებს საქართველოს ჰიდროენერგიაში 
მოპოვებულ ბუნებრივ რენტას.  
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ცხრილი 4. გადასახადები ენერგიაზე საქართველოში 

გადასახადებს დაქვემდებარებული საქმიანობა ბაზისური საგადასახადო 
სისტემა: დღგ, მოგების 
გადასახადი, ქონების 

გადასახადი, იმპორტის 
გადასახადი   

აქციზის გადასახადი 

ენერგეტიკასთან დაკავშირებული საქონლის 
იმპორტი ფინანსდება შეღავათიანი 
საერთაშორისო სესხების ფარგლებში. 

გათავისუფლებულია დღგ-
სგან. 

არ გამოიყენება. 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ კანონით 
განსაზღვრული ნავთობსა და გაზთან 
დაკავშირებული საქმიანობა.   

გათავისუფლებულია დღგ-
სგან, იმპორტის 
გადასახადისგან და ქონების 
გადასახადისგან.    

გათავისუფლებულია 
აქციზის გადასახადისგან 
ჩათვლის უფლების გარეშე. 

ნავთობსა და გაზთან დაკავშირებული ყველა 
სხვა საქმიანობა, ნავთობპროდუქტებისა და 
ბუნებრივი გაზის იმპორტის ჩათვლით.  

გამოიყენება შესაბამისად. 
ელექტროენერგიის 
საწარმოებლად 
იმპორტირებული ბუნებრივი 
გაზი გათავისუფლებულია 
დღგ-სგან 

არ გამოიყენება 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და ბაქო-თბილისი-
ერზურუმი მილსადენების მშენებლობის 
ხელშესაწყობად საქართველოში საქონლის 
დროებითი შემოტანა.  

გათავისუფლებულია დღგ-
სგან. 

არ გამოიყენება 

ნავთობპროდუქტების, ქვანახშირის და 
ბუნებრივი გაზის მოხმარება.  

გამოიყენება შესაბამისად. 

ნავთობპროდუქტები და 
ქვანახშირი 
ექვემდებარებიან აქციზის 
გადასახადს, ბუნებრივი 
გაზი - არა. 

ელექტროენერგიის გენერაცია და ექსპორტი. გამოიყენება შესაბამისად. 
გათავისუფლებულია დღგ-
სგან. ელექტროსადგურების 
მიერ წყალსაცავებად 
გამოყენებული მიწა 
გათავისუფლებულია 
ქონების გადასახადისგან. 

არ გამოიყენება 

ელექტროენერგიის და გარანტირებული 
სიმძლავრის მიწოდება 2011 წლის 1 იანვრიდან 
2015 წლის 1 იანვრამდე, გარდა 
ელექტროენერგიის მომხმარებლისთვის 
მიწოდებისა („ელექტროენერგიისა და 
ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით განსაზღვრული პირებისათვის), ასევე 
გადაცემის და/ან დისპეტჩერიზაციის 
ოპერატორის მომსახურება. 

გათავისუფლებულია დღგ-
სგან,  ჩათვლის უფლებით. 

არ გამოიყენება 

ელექტროენერგიის გადაცემა და განაწილება  ელექტროგადამცემი ხაზები 
გათავისუფლებული არიან 
ქონების გადასახადიდან.  

არ გამოიყენება 

ელექტროენერგიის მოხმარება  გამოიყენება შესაბამისად ელექტროენერგიაზე 
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აქციზის გადასახადი არ 
არის.  

 

2.5. სათბურის გაზების ემისია და კლიმატის პოლიტიკა 
საქართველოში სათბურის გაზების (GHG) ემისიამ მნიშვნელოვნად დაიკლო ენერგიის 
მოხმარების შემცირების შედეგად, და აგრეთვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 
ენერგობალანსში ცვლილებების და ადრეული 1990 წლების რეფორმების შედეგად (გარემოს 
დაცვის სამინისტრო, 2015ა). გლობალური გარემოს დაცვის სააგენტოს (GEF) და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (MENRP, 2015a) მხარდაჭერით საქართველომ შეიმუშავა და 
წარადგინა კლიმატის ცვლილების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჩარჩო 
კონვენციის (UNFCCC) სამი ეროვნული კომუნიკაცია  1999, 2009 და 2015 წლებში. 2016 წელს 
საქართველომ ასევე წარადგინა თავისი პირველი „ორწლიური განახლების ანგარიში“ (FBUR) 
UNFCCC- ში, რომელიც წარმოადგენს GHG- ის ემისიების ბოლო მონაცემებს 2013 წლის 
ჩათვლით. 

2013 წელს GHG- ის ემისიები საქართველოში ყველა წყაროდან 16.7 Mt CO2eq (1990 წლის 
ემისიის 35%) შეადგენდა მიწის გამოყენების, მიწათსარგებლობის ცვლილებისა და სატყეო 
მეურნეობის (LULUCF) სექტორის გამოკლებით, ხოლო მათი გათვალისწინებით კი - 12.6Mt 
CO2eq (MENRP, 2016). 2013 წელს სათბურის გაზების გამოფრქვევამ მხოლოდ ენერგეტიკის 
სექტორიდან 9.4 მმ CO2eq შეადგინა, რაც მთლიანი GHG ემისიების 56% -ს შეადგენს (LULUCF 
გარდა). 1990 წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა ამ სექტორის წვლილი (78%). 
1990 წელთან შედარებით, სექტორის მთლიანი GHG ემისიები ოთხჯერ შემცირდა, ხოლო 
2000 წელთან შედარებით 58% -ით გაიზარდა. ენერგეტიკულ სექტორში ემისიების 80% 
წარმოიქმნება საწვავის წვის ხარჯზე, ხოლო დანარჩენი 20% არის აქროლვადი ემისიები. 
სატრანსპორტო სექტორი 2013 წელს CO2- ის ემისიების უმსხვილესი კონტრიბუტორი იყო 
33%-ანი წილით, მას მოსდევდა საწარმოო ინდუსტრიები და მშენებლობა (21%), გაზის 
ტრანსპორტირება და დისტრიბუციის ქვესექტორი (19%) და ელექტროენერგიის წარმოება 
(10%) (MENRP, 2016). 

საქართველომ ხელი მოაწერა  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციას კლიმატის 
ცვლილებების შესახებ 1994 წელს და შეუერთდა კიოტოს პროტოკოლს 1999 წელს. ქვეყანას 
ჯერ არ მიუღია რაიმე რაოდენობრივი ვალდებულებები, თუმცა საქართველომ აიღო 
ვალდებულება განავითაროს, დანერგოს და გამოაქვეყნოს  ეროვნული და რეგიონური 
პროგრამები, რომლებშიც უნდა შედიოდეს შემსუბუქების ზომები (საქართველოს გარემოს 
დაცვის სამინისტრო, 2015). 

2013 წლიდან, აშშ-ს მთავრობის მხარდაჭერით, საქართველო ავითარებს დაბალემისიანი 
განვითარების სტრატეგიას (LEDS), რომლის დასრულება და მიღება საქართველოს 
მთავრობის მიერ მოსალოდნელია 2016 წელს (საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო, 
2014). მაღალი დონის უწყებებს შორის კომიტეტი და LEDS სამუშაო ჯგუფი 
ჩამოყალიბებული იყო გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
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ხელმძღვანელობის ქვეშ (MoENRP) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 ივლისის 
დადგენილებით  (გარემოს დაცვის სამინისტრო, 2015). 

ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის გაუმჯობესება ასევე წარმოადგენს მთავრობის 
დღის წესრიგის ნაწილს, საქართველოს ენერგეტიკულ თანამეგობრობის დამყარების 
ხელშეკრულების შესვლის შესახებ ოქმის ხელმოწერის შემდეგ (MENRP, 2016). 

ლოკალურ დონეზე საქართველოს რვა ქალაქმა მოაწერა ხელი ევროკავშირის ინიციატივას 
“მერების შეთანხმება”-ს, სათბური აირების მუნიციპალური გამოყოფის ნებაყოფლობითი 
შემცირებისთვის მინიმუმ 20%-თ 2020 წლისთვის საწყის მონაცემებთან შედარებით. ეს 
აქტუალურია ეროვნულ დონეზე, რადგან რვა ხელმომწერი ქალაქი წარმოადგენს 
საქართველოს საერთო მოსახლეობის 41-46%-ს, მშპ-ს დიდი წვლილით (მერების შეთანხმება, 
n.d.). 

ევროპული კავშირისა და გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით, საქართველომ მოამზადა და 
წარმოადგინა ‘ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი’ (INDC) UNFCCC 
COP21-ვის პარიზში მოსამზადებლად. საქართველოს INDC მეტწილად დაფუძნებულია 
LEDS-ს სამუშაოს შედეგებზე. საბოლოო LEDS და მასში აღნიშნული შემსუბუქების ქმედებები 
გახდებიან საქართველოს შემსუბუქების მიზნების მიღწევის ძირითადი ინსტრუმენტები 
(Georgia T. M., 2015). 

თავისი INDC-ს ფარგლებში, საქართველო გეგმავს  უპირობოდ შეამციროს სათბურის 
აირების გამოყოფა 15%-თ 2030 წლისთვის, ჩვეულებრივი ბიზნესის სცენართან შედარებით 
(BAU). შემცირების 15%-ანი სამიზნე დონის მაჩვენებელი გაიზრდება 25%-მდე გარკვეული 
პირობებით. 2030 წლისთვის 25% შემცირება BAU სცენარის დონეზე ნიშნავს, რომ 
საქართველოს სათბურის აირების გამოყოფა დარჩება 40%-თ ნაკლები 1990 წლის დონეზე. 

3. ენერგეტიკული სუბსიდიების ეროვნული განმარტება და განხილვა 
 
2000 წელს საქართველო შეურთდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას და ხელი მოაწერა 
სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ შეთანხმებას (ASCM) და შესაბამისად,  
ASCM სუბსიდიების განმარტება სრულად შეესაბამება საქართველოსაც. ეროვნული 
კანონმდებლობის შემდგომი მიმოხილვა აჩვენებს იმის მაგალითს, თუ როგორ იყო 
სუბსიდიები კოდიფიცირებული საქართველოში: 

„სახელმწიფოს დახმარება (სუბსიდია) არის გადაწყვეტილება, რომელიც 
მხედველობაში იღებს ეკონომიკურ აგენტს და მოიცავს გადასახადებისაგან  
გათავისუფლებას ან მათ გადავადებას, ვალების ჩამოწერას, რესტრუქტურიზაციას, 
სესხების გაცემას ხელსაყრელი პირობებით, საოპერაციო აქტივების გადარიცხვას, 
ფინანსურ დახმარებას, მოგების მიღების გარანტიას და სხვა ექსკლუზიური 
უფლებების მინიჭებას.“ (საქართველოს პრეზიდენტი, , 2010) 

როგორც  ნახაზი -ში ნაჩვენებია, ინდუცირებული ტრანსფერების გამონაკლისით (ფასების 
რეგულაცია), საქართველომ მოახდინა WTO-ს (და OECD) განმარტების ყველა მთავარი 
კომპონენტის ლეგალიზაცია ეროვნულ კანონმდებლობაში. ისტორიულად, ინდუცირებული 
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ტრანსფერები ფართოდ განიხილებოდა საქართველოში, თუმცა სატარიფო რეფორმების და 
ჯვარედინი სუბსიდიების სახით. 

IEA-ს არასდროს შეუტანია საქართველო სამომხმარებლო სუბსიდიების ფასთა სხვაობის 
შეფასებებში. ამის შესაძლო მიზეზი არის ის, რომ IEA’s მიდგომმა ფასთა სხვაობასთან არ 
ითვალისწინებდა რაიმე წიაღისეული საწვავის სუბსიდიებს საქართველოში. არ არის 
გასაკვირი, რომ თითქმის არც ერთ საერთაშორისო პუბლიკაციას არ გამოუკვლევია 
საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკა სუბსიდიების კუთხიდან. ერთადერთი ანგარიში, 
რომელიც განიხილავს ენერგეტიკულ სუბსიდიებს და, კერძოდ, სამომხმარებლო სუბსიდიებს 
საქართველოში არის “დაბალანსების აქტი”, რიგი ქვეყნის ანალიზი „ენერგიული 
სუბსიდიების შემცირებაზე, ხელმისაწვდომობის დაცვით” (მსოფლიო ბანკი, 2013). ანგარიშში 
ნახსენებია, მაგალითად, ტარიფების ზრდის მიმართ მგრძნობიარე მომხმარებლების 
მხარდაჭერა ელექტროენერგიის ვაუჩერების უზრუნველყოფით. ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული INOGATE პროექტმა შემდგომ განიხილა რეგიონში ელექტროენერგიის 
ტარიფების ადეკვატურობა.  

საქართველოს მთავრობა არ უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციას ენერგიის სუბსიდიებზე 
ბიუჯეტური ციკლის მასალებში და არც აქვეყნებს ხარჯების ხარჯთაღრიცხვას 
გადასახადების გადახდისას. ფასებსა და საგადასახადო პოლიტიკაზე დეტალები საჯაროდ 
არ არის ხელმისაწვდომი. ამავდროულად, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო 
სააგენტო აქვეყნებს ინფორმაციას ორ ენაზე ენერგიასთან დაკავშირებულ საინვესტიციო 
წახალისებაზე– ანუ სუბსიდიებზე WTO-ASCM გაგებით.  

 

ნახაზი 7. რა შედის სუბსიდიების ეროვნულ განმარტებაში? 

 საერთო ეროვნული 
განმარტებები, როგორც 
"სუბსიდიის" ასევე 
"სახელმწიფო 
მხარდაჭერის შესახებ" 

 განმარტება "სახელმწიფო 
მხარდაჭერის შესახებ" 

 არ მოიცავს არც 
ერთ განმარტებას. 

პირდაპირი 
საბიუჯეტო 
გადარიცხვები 

საგადასახადო 
ხარჯები 

ინდუცირებული 
გადარიცხვები 

რისკის 
გადაცემა 
მთავრობისთვის 

 

წყაროები 

    საქართველოს 
პრეზიდენტი, 2010) 
განსაზღვრავს 
ტერმინებს 
"სახელმწიფო 
დახმარებას" და 
"სუბსიდიას" 

წყარო:ავტორები 
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ცხრილი 5 აჯამებს ძირითად დასკვნებს სუბსიდიების სხვადასხვა პროექტის 
კანონმდებლობით საფუძველზე და მონაცემთა ხელმისაწვდომობაზე OECD-ს მიერ 
გამოყენებულ სუბსიდიების კატეგორიების მიხედვით. ეს მონაცემები წარმოადგენს ამ თავის 
დანარჩენი ნაწილის ამოსავალ წერტილს.  

ცხრილი 5. სუბსიდიების მიმოხილვა 

ენერგიის სუბსიდია წინასწარი დასკვნები 

თანხებისა და 
ვალდებულებების 
პირდაპირი გადარიცხვა 

• შედის სუბსიდიების ეროვნულ განმარტებაში 
• მგრძნობიარე მომხმარებლების მხარდაჭერა თბილისის 

მუნიციპალიტეტში კომუნალური ვაუჩერებით 
(ელექტროენერგია) უზრუნველყოფის გზით (მსოფლიო ბანკი 
2013) 

• გაზის საფასურის ანაზღაურება, რომელიც 
უზრუნველყოფილია ოხაჯებისთვის ყაზბეგის და დუშეთის 
მთაინ მუნიციპალიტეტებში  

წინასწარ გაცხადებული 
საგადასახადო შემოსავალი 

• შედის სუბსიდიების ეროვნულ განმარტებაში 
• გადასახადისგან გათავისუფლება, განპირობებული 

საგადასახადო კოდექსით, კანონით „ნავთობისა და გაზის 
შესახებ“ და ზოგიერთი სხვა კანონით 

• გათავისუფლებები აპსტრიმ სექტორში, განხილული 
მთავრობის მიერ როგორც ინვესტირების სტიმულირება 

ტრანსფერები (შემოსავლისა 
ან ფასის მხარდაჭერა) 

• არ შედის სუბსიდიების ეროვნულ განმარტებაში 
• ისტორიულად განხილულია სატარიფო რეფორმების და 

ჯვარედინი სუბსიდიების სახელით  
• “სოციალური გაზი”, უზრუნველყოფილი TPP-თვის და 

სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის საბაზროზე დაბალ ფასად  
• დიფერენცირებული წარმოების ტარიფები, რომლებიც მხარს 

უჭერენ ახალ ჰიდროენერგიულ მშენებლობებს 
• გარანტირებული სარეზერვო სიმძლავრის გადასახადი 

თბოელექტროსადგურებისთვის  
რისკის გადაცემა • შედის სუბსიდიების ეროვნულ განმარტებაში 

• მცირე საჯარო ინფორმაცია  
წყარო: ავტორის შეჯამება 

4. წიაღისეული საწვავის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა 
 
საქართველოში წიაღისეული საწვავის რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით, ავტორებმა 
გამოიყენეს აღმავალი მიდგომის კომბინაცია სუბსიდიების იდენტიფიკაციისა და ფასთა 
შორის სხვაობის ანალიზისადმი. ფასთა შორის სხვაობის გამოთვლებისთვის, ავტორები 
ზუსტად იცავენ იმავე ლოგიკას, როგორც ეს მოცემულია საერთაშორისო ენერგეტიკული 
სააგენტოს (IEA) ფასთა შორის სხვაობის მეთოდოლოგიაში და ამ ანგარიშში მოცემული 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნების ანალიზში: 

ფასთა შორის სხვაობა = შესადარებელი ფასი - წმინდა ტარიფი 
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სუბსიდია = ფასთა შორის სხვაობა × მოხმარებული ერთეულები   

4.1. სამომხმარებლო სუბსიდიების ფასთა შორის სხვაობის შეფასებები 
 
საქართველოსთვის, როგორც წმინდა იმპორტიორისთვის, შესადარებელი ფასი წარმოადგენს 
რუსეთის ფედერაციიდან და აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული გაზის ფასს (ცხრილი 6).  
გაანგარიშება დაკორექტირდა დღგ-სგან გათავისუფლებული თბოელექტროსადგურებით 
(TPPs), რომლებიც ბუნებრივი აირის იყენებენ ნედლეულად, რადგან IEA ითვალისწინებს 
დღგ-ს შესადარის ფასში. თუმცა, რადგანაც სადაზღვევო, სატვირთო გადაზიდვებისა და 
სატრანსპორტო საშუალებების განაწილება არ იყო ხელმისაწვდომი აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, ისინი გამოირიცხებოდა შესადარისი ფასიდან, რაც IEA-ს 
მიდგომის გამარტივებაა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივი გაზის მომხმარებლებისთვის 
გაწეული სუბსიდია საფასო სხვაობის მეთოდით შეფასებისას არის დაბალი. 

ცხრილი 6 აჯამებს ფასების განსხვავების შეფასებასა და შედეგებს. TPP- ებისა და 
შინამეურნეობების რეგულირებადი ტარიფი ნაკლებია, ვიდრე იმპორტის ღირებულება, რაც 
მომხმარებელთა ამ კატეგორიის სუბსიდირებაზე მიუთითებს. თუმცა, სხვა 
მომხმარებლებისთვის არარეგულირებული ფასი საგრძნობლად აღემატება იმპორტის 
ხარჯებს და აბათილებს TPP- ებისა და ეროვნულ დონეზე რეგულირებას საყოფაცხოვრებო 
მოხმარების სუბსიდიებს. აქედან გამომდინარე, ეროვნული მასშტაბით ეს დასკვნები 
შეესაბამება IEA- ს შედეგებს, რაც მიუთითებს სუბსიდიების არარსებობაზე ბუნებრივი გაზის 
მოხმარებისთვის. 

ცხრილი 6. 2015 წელს საქართველოს გაზის სექტორში მომხმარებელთა სუბსიდირების 
ფასთასხვაობის შეფასება, მილიონი აშშ დოლარი 
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იდიი 

საშუალო შეწონილი   153 
 

    -79    
წყაროები: საკუთარი გათვლები, დაფუძნებული ( Kaztrangas Tbilisi Ltd, 2015)(Shelia, 2015)(GEOSTAT, 2015) 

* ტრანსპორტირების და განაწილების ფასები ემყარება ყაზტრანსგაზ თბილისის მონაცემებს. 

** რეგულირებადი ტარიფები გამოყენებულია მხოლოდ 2007 წლამდე მიერთებული მომხმარებლებისათვის. მათი 
მოხმარების მოცულობები აღებულია იგივე დონეზე, რაც 2005 წლის საქართველოს ენერგეტიკულ ბალანსშია. 

როგორც მე-7 ცხრილშია ნაჩვენები, შესყიდვის ფასი გულისხმობს 162 აშშ დოლარს ყოველ 
1000 მ3-ზე, ეს არის სხვადასხვა წყაროდან (რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან) 
იმპორტირებული გაზის ფასების საშუალო ფასი. სამხრეთ კავკასიის მილსადენის 
კონსორციუმის ფარგლებში საქართველო, როგორც თურქეთისთვის ბუნებრივი აირის 
სატრანზიტო ქვეყანა, იღებს გარკველი რაოდენობის აზერბაიჯანის ბუნებრივ აირს  
შედარებით იაფად. აღნიშნული ბუნებრივი აირის ღირებულება მერყეობს 55 - 240 აშშ 
დოლარის ფარგლებში ყოველ 1000 მ3-ზე). რუსეთიდან მომავალი გაზი საქართველოში 
მოდის, როგორც ნატურით გადასახადი, სომხეთისთვის მისაწოდებელი აირის ტრანზიტის 
საფასური (sold by GOGC for USD 110 per 1000 m3); გაზის მნიშვნელოვანი წილი 
აზერბაიჯანიდან მოდის, გარკვეული ნაწილი სოციალური გაზის სახით,რომლის ფასიც 
კონტრაქტით არის დაგენილი და შეადგენს დაახლოებით 189 აშშ დოლარს 1000 მ3. 
აზერბაიჯანიდან შემოსული კომერციული გაზის ფასი - 240 აშშ დოლარს შეადგენს ყოველ 
1000 მ3-ზე.  

რაც შეეხება დანარჩენ გაზს, სავარაუდო ფასი განსაზღვრულია “სრულყოფილი 
კონკურენციის” პირობებში – ანუ გამოცხადებულ საცალო ფასს მინუს ტრანსპორტირების 
ტარიფები (შპს “ყაზტრანსგაზ თბილისი”, 2015). 

ცხრილი 7. 2015 წელს საქართველოში იმპორტირებული ბუნებრივი აირის შესყიდვის 
ხარჯების გამოთვლები. 

 მილიარდი 
კუბური 
მეტრი 

აშშ/ათასი 
კუბური 
მეტრი 

წილი 

შაჰდენიზის ტრანზიტის 5% 0.25 61 10% 

შაჰდენიზი-დამატებითი გაზი 0.5 70 21% 

რუსეთი-სომხეთის ტრანზიტიდან 0.2 110 8% 

აზერბაიჯანი - სოციალური გაზი 0.5 189 21% 

აზერბაიჯანი - კომერციული გაზი 0.9 240 38% 

ჯამი და საშუალო შეწონილი 2.4 162 100% 

წყარო: მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (2012)  
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ფასების სხვაობის მაგალითი ააშკარავებს ჯვარედინი სუბსიდირების მექანიზმს, რომელიც 
გულისხმობს მცირეხარჯიანი სოციალური გაზის მიწოდებას თბოელექტროსადგურებისა და 
რეგულირებული შინამეურნეობებისთვის სხვა კატეგორიის მომხმარებლების ხარჯზე. 
შემდეგი სექცია და დანართი 1 განიხილავს „სოციალური გაზის“ სუბსიდირების მექანიზმებს 
საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ფასების სხვაობისა და „ქვემოდან ზემოთ“ 
ინვენტარიზაციის მეთოდოლოგიით მიღებული რაოდენობრივი შეფასებები განსხვავდება 
ჯვარედინი სუბსიდიის იმავე დასკვნისკენ, ბუნებრივია, საქართველოში ბუნებრივი გაზის 
მოხმარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმაა. 

4.2.  ნავთობისა და გაზის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის დეტალური სია 
 
8ა და 8ბ ცხრილებში ჩამოთვლილია საქართველოში განსაზღვრული ნავთობისა და 
გაზის ძირითადი სუბსიდიები და ზემოთ განხილული ენერგეტიკის ფასები და 
გადასახადები. პირველი დანართი უზრუნველყოფს სქმების უფრო დეტალურ 
აღწერილობებს. ხელისუფლების მხრიდან არანაირი მხარდაჭერა არ ვლინდება 
ქვანახშირთან დაკავშირებით. ზოგადად რომ ვთქვათ, განსაზღვრული სუბსიდიები 
განეკუთვნება სამ კატეგორიას:  

1) დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა/დახმარება პირდაპირი საბიუჯეტო 
გადარიცხვების სახით,  

2) თბოელექტროსადგურების და სადისტრიბუციო კომპანიების დახმარება 
ფასების შენარჩუნების მხარდაჭერის სახით და დაბალი განაკვეთით 
დაბეგვრადი ნავთობის  

და გაზის ინფრასტრუქტურის და მათი მოხმარებიდან გამომდინარე წიწინასწარ 
განსაზღვრული მთავრობის შემოსავალი.  

2014 წელს, ბუნებრივი აირისთვის გამოყოფილი სუბსიდიები შეადგენდა 403 მილიონ 
ლარს ან 228 მილიონ აშშ დოლარს. აღნიშნული სუბსიდიების ბენეფიციარებს 
წარმოადგენენ მომხმარებლები. ბევრად უფრო რთულია მაგისტრალური გაზის და 
ნავთობის მხარდაჭერიდან წინასწარ განსაზღვრული მთავრობის შემოსავლის 
ფულადი თვალსაზრისით შეფასება. 

ცხრილი 8ა. საქართველოში ნავთობის და გაზის ძირითადი სუბსიდიების 
შეფასებები, მილიონი ლარი (GEL=ქართული ლარი) 

სუბსიდია სუბსიდიის 
ტიპი 

2010 2011 2012 2013 2014 

წიაღისეული საწვავი 
დებულება 
თბოელექტროსადგუ
რებისთვის და 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 

206 336 350 314 367 
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მოსახლეობისთვის 
მომსახურე 
სადისტრიბუციო 
კომპანიებისთვის 
საბაზრო 
ღირებულებაზე  
იაფი  “სოციალური 
გაზის” მიწოდების 
შესახებ   

(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

თბოელექტროსადგუ
რების მიერ 
გამოყენებული, 
იმპორტირებული 
ბუნებრივი აირის 
დღგ-სგან 
გათავისუფლება   

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

9 27 30 22 30 

პირდაპირი 
სუბსიდიები 
მაღალმთიანი 
ყაზბეგის და 
დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის 
გაზის 
მომხმარებელი 
ოჯახებისთვის 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
პირდაპირი 
საბიუჯეტო 
გადარიცხვები 4.4 5.3 4.3 4.8 6 

ენერგეტიკასთან 
დაკავშირებული 
ნივთების 
შეღავათიანი 
საერთაშორისო 
სესხებით 
დაფინანსებული  
იმპორტის დღგ-სგან 
გათავისუფლება 

ზოგადი 
ინფრასტრუქტურ
ული სუბსიდია 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვი
ს, ასევე 
მომხმარებლისთვ
ის), მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

“ნავთობისა და 
გაზის შესახებ” 
კანონით 
დადგენილი 
ნავთობისა და გაზის 
საკითხებთან 
დაკავშირებული 
საქმიანობების 
გათავისუფლება 
დღგ-ს, იმპორტის 
გადასახადის, 

ზოგადი 
ინფრასტრუქტურ
ული სუბსიდია 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვი
ს, ასევე 
მომხმარებლისთვ
ის), მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 
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ქონების 
გადასახადის და 
აქციზის 
გადასახადისგან  
 
 

შემოსავალი 

დღგ-სგან 
გათავისუფლების 
საკითხები 
საქართველოში 
გარკვეული 
საქონლის 
შემოტანასთან 
დაკავშირებით, 
რათა ხელი შეეწყოს  
ბაქო-თბილისი-
ჯეიჰანი და ბაქო-
თბილისი-
ერზრუმის 
მილსადენის 
მშენებლობას    

ზოგადი 
ინფრასტრუქტურ
ული სუბსიდია 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვი
ს, ასევე 
მომხმარებლისთვ
ის), მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

არ არის 
დათვლი
ლი 

არ არის 
დათვლილ
ი 

არ არის 
დათვლილ
ი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ არის 
დათვლ
ილი 

ნავთობისა და გაზის 
სუბსიდიების 
საერთო რაოდენობა 

 
219 368 384 341 403 

წყარო: ავტორის მიერ შეგროვებული მონაცემები და გამოთვლები, რომლებიც ეფუძნება შემდეგს საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტრო, 2014) (ენერგეტიკის სამინისტრო, თარიღის გარეშე) (საქართველოს პრეზიდენტი, 2010)  

ცხრილი 8b: საქართველოში ნავთობის და გაზის ძირითადი სუბსიდიების შეფასებები, 
მილიონი ლარი, მლნ დოლარი 

სუბსიდია სუბსიდიის 
ტიპი 

2010 2011 2012 2013 2014 

წიაღისეული საწვავი 

„სოციალური გაზის“ მიწოდება  
საბაზრო ღირებულებაზე 
ნაკლებად 
თბოელექტროსადგურებისათვ
ის და ოჯახების მომსახურე 
გამანაწილებელი 
კომპანიებისათვის. 

მომხმარებლის 
სუბსიდირება, 
ინდუცირებულ
ი (გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

115 199 212 189 208 

თბოსადგურების მიერ 
გამოყენებული 
იმპორტირებული ბუნებრივი 
გაზის დღგ-დან 
განთავისუფლება. 

მომხმარებლის 
სუბსიდირება, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 

5 16 18 13 17 
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შემოსავლები 

პირდაპირი სუბსიდირება 
მაღალმთიანი ყაზბეგის და 
დუშეთის 
მუნიციპალიტეტების 
მცხოვრებთა მიერ გაზის 
მოხმარებისათვის. 

მომხმარებლის 
სუბსიდირება, 
პირდაპირი 
საბიუჯეტო 
გადარიცხვები 

2 3 3 3 3 

შეღავათიანი საერთაშორისო 
სესხების ფარგლებში 
დაფინანსებული, ენერგეტიკასთან 
დაკავშირებული საქონლის 
იმპორტის განთავისუფლება დღგ-
დან. 

ზოგადი 
ინფრასტრუქტუ
რული 
სუბსიდირება 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვ
ის, ისე 
მომხმარებლისთ
ვის), მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავლები 

არ არის 
დათვლ
ილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ 
კანონით განსაზღვრული ნავთობსა 
და გაზთან დაკავშირებული 
საქმიანობის განთავისუფლება   
დღგ-დან, იმპორტის 
გადასახადიდან, ქონების  
გადასახადიდან  და  აქციზის 
გადასახადიდან. 

ზოგადი 
ინფრასტრუქტუ
რული 
სუბსიდირება 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვ
ის, ისე 
მომხმარებლისთ
ვის), მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავლები 

არ არის 
დათვლ
ილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და ბაქო-
თბილისი-ერზურუმი 
მილსადენების მშენებლობის 
ხელშესაწყობად საქართველოში 
საქონლის დროებითი შემოტანის 
განთავისუფლება დღგ-დან. 

ზოგადი 
ინფრასტრუქტუ
რული 
სუბსიდირება 
(სარგებელი 
როგორც 
მწარმოებლისთვ
ის, ისე 
მომხმარებლისთ
ვის), მთავრობის 

არ არის 
დათვლ
ილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 
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წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავლები 

მთლიანად ნავთობის და გაზის 
სუბსიდირებისათვის 

 
122 218 233 205 228 

წყარო:ავტორის მიერ შეგროვებული მონაცემები და გამოთვლები, დამყარებული (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო., 
2014)(Ministry of Energy, n.d.)(საქართველოს პრეზიდენტი, 2010) 

 

მე-9 ცხრილი უზრუნველყოფს უფრო დეტალურ ინფორმაციას იმ მეთოდოლოგიურ 
მიდგომებზე, რომლებიც გამოიყენება სუბსიდიების რაოდენობრივი განსაზღვრისას 
(შეფასებისას) 

ცხრილი 9. საქართველოში გაზის და ნავთობის სუბსიდიების რაოდენობრივი 
განსაზღვრისთვის გამოყენებული მიდგომები 

სუბსიდიის სქემა რაოდენობრივი შეფასების მეთოდი 
საბაზრო ღირებულებაზე  იაფი  
“სოციალური გაზი” 
თბოელექტროსადგურებს და 
ოჯახების მომსახურე 
სადისტრიბუციო კომპანიებს 

ავტორთა გამოთვლები: თბოელექტრო სადგურებისთვის და 
სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის განსაზღვრული გაზის ფასი 
აკლდება რეგიონალური გაზის საბითუმო ფასს და მრავლდება 
თბოელექტრო სადგურებისთვის და დისტრიბუტორების მიერ 
მოხმარებული გაზის რაოდენობაზე 

თბოელექტროსადგურების მიერ 
გამოყენებული, 
იმპორტირებული ბუნებრივი 
აირის დღგ-სგან გათავისუფლება   

ავტორთა გამოთვლები: თბოელექტრო სადგურებისთვის 
განსაზღვრული გაზის ფასი, დღგ-ს გამოკლებით, 
გამრავლებული დღგ-ს განაკვეთზე (18%) და თბოელექტრო 
სადგურებისთვის მიწოდებულ გაზის რაოდენობაზე. 

პირდაპირი სუბსიდიები 
მაღალმთიანი ყაზბეგის და 
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
გაზის მომხმარებელი 
ოჯახებისთვის 

სუბსიდიის შეფასება აღებულია მისი ნომინალური 
ღირებულებით, საქართველოს 2014 წლის ეროვნული 
ბიუჯეტიდან. 

 

წყარო: ავტორების შეჯამება 

ყველაზე დიდ სქემას (208 მილიონი აშშ დოლარი 2014 წელში), რომელსაც შესაძლოა 
ფორმალურად მიენიჭოს კვალიფიკაცია, როგორც წიაღისეული საწვავის სუბსიდია 
საქართველოში, წარმოადგენს შემდეგი დებულება - საბაზრო ღირებულებაზე იაფი  
“სოციალური გაზი” თბოელექტროსადგურების და ოჯახების მომსახურე სადისტრიბუციო 
კომპანიებს. ასეთი სახის სუბსიდირებულ გაზს ეწოდება “სოციალური გაზი”, რომელიც ასევე 
ავლენს სქემის ხასიათს: ეს პირველ რიგში წარმოადგენს ოჯახების დაცვის საშუალებას 
ელექტროენერგიის და ტარიფების ზრდის აღქმული ხელმისაწვდომი დონის მიღმა. ამ 
მიზნით, გაზის ფასი განისაზღვრება თბოელექტროსადგურებს და სოკარ ჯორჯიას შორის 
დადებულ ხელშეკრულებებში. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი 
აირის იმპორტიორს და აზერბაიჯანის ეროვნული ნავთობისა და გაზის კომპანიის 
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შვილობილ კომპანიას. ოფიციალური წყაროების თანახმად, სადისტრიბუციო და 
თბოელექტრო კომპანიები გაზს საბაზრო ღირებულებაზე დაბალი ფასით იღებენ, რომელიც 
შეადგენს 143 აშშ დოლარს ყოველ 1000 მ3-ზე (როგორც ეს მითითებულია “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველოს” მიერ, 2015 წელი). ეს წარმოადგენს საქართველოს მთავრობას 
და კომპანია სოკარს შორის გაუმჟღავნებელი გარიგების ნაწილს, სადაც მიღებული 
ბუნებრივი აირი, როგორც ნატურის სახით გაღებული გადასახადი სამხრეთ კავკასიის 
გზასადენის (აზერბაიჯანიდან თურქეთისკენ) და ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზსადენის 
(რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით) ტრანზიტისთვის, საქართველოს ნავთობისა და 
გაზის კომპანიის და მისი შვილობილი კომპანიების მიერ გადაეცემა სოკარს, ნავთობისა და 
გაზის იმპორტიორ-ექსპორტიორ კომპანიას. ასეთი, ნატურის სახით გადახდილი გაზი 
შემდეგში ერთიანდება აზერბაიჯანიდან შესყიდულ გაზთან და საქართველოს 
მომხმარებლებს მიეწოდება “სოციალური გაზის” სახით (143 აშშ დოლარი ყოველ 1000 მ3-ზე).  

“სოციალური გაზი“ ფინანსდება ჯვარედინი სუბსიდირების მეშვეობით: ტარიფებთან 
დაკავშირებით კომერციული მომხმარებლებისთვის დამატებითი გადასახადები მოქმედებს. 

სოციალური დაცვის ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოს მთავრობა ასევე 
უზრუნველყოფს პირდაპირ სუბსიდიებს ყაზბეგის და დუშეთის მაღალმთიანი სოფლების 
გაზის მომხმარებლებისთვის ზამთრის პერიოდში. გადარიცხვა ხორციელდება ეროვნული 
ბიუჯეტიდან მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური სტანდარტების 
გაუმჯობესების მიზნით. ასეთი სახის მხარდაჭერა ხორციელდება 1990-იანი წლებიდან, 
როდესაც ჩრდილო-აღმოსავლეთ გაზის ტრანზიტული მილსადენი (რუსეთი-საქართველო-
სომხეთი) შევიდა ექსპლუატაციაში. აღნიშნული მილსადენი გადის ყაზბეგის და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობამ 
გადაწყვიტა აღნიშნული ორი მუნიციპალიტეტის ოჯახებისთვის გაზი უფასოდ 
მიეწოდებინათ, მაშინ, როცა საბიუჯეტო გადარიცხვები პირდაპირ გაზის მომწოდებლებთან 
მიემართება. სუბსიდიამ ბაზარზე გამოიწვია არეულობა და გაზის არასწორად გამოყენების 
ფაქტები. მაგ. მოსახლეობა აღნიშნულ უფასო გაზს იყენებდა საკუთარი სათბურებისთვის, 
სადაც ბოსტნეული მოყავდათ. აქედან გამომდინარე, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 
დაწესდა მკაცრი შეზღუდვები, თუმცა ზემოთ მოყვანილი უკანონო ფაქტები კვლავ 
გრძელდება, რაც ტვირთად აწვება სახელმწიფოს ბიუჯეტს – წელიწადში 3 მილიონი აშშ 
დოლარის სახით, რომელიც არ მცირდება.  

მთავრობა უზრუნველყოფს გარანტირებული რეზერვის სიმძლავრის (GRC) გადასახადებს 
საქართველოში გაზის ბაზარზე არსებული TTP-ებისთვის. სქემა, რომელიც თავდაპირველად 
შემუშავდა 2005-2006 წლებში, ახალი გაზის ტურბინის ელექტროსადგურის ხარჯების 
დასაბრუნებლად უკვე გავრცელდა გაზის ყველა სადგურზე. თბოელექტროსადგურები 
მიიღებენ ორ ნაწილად გადახდას, გარანტირებული სარეზერვო სიმძლავრის გადახდასა და 
ელექტროენერგიის ქსელში ელექტროენერგიის მიწოდების ტარიფს. გადახდა განისაზღვრება 
"ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ" კანონისა და 
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის წესების საფუძველზე. GRC- ის გადახდა აწესრიგებს ყველა 
ფიქსირებულ ოპერაციას და შენახვის ხარჯებს, ის ასევე უზრუნველყოფს დაბრუნებას 
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რეგულირებადი კაპიტალის ბაზაზე. გარანტირებული სარეზერვო სიმძლავრის გადასახადს 
იხდიან გამანაწილებელი კომპანიები , პირდაპირი მომხმარებლები და ექსპორტიორები 
საკუთარი მოხმარებისა და ექსპორტის დონის მიხედვით. აქედან გამომდინარე, 
თბოელექტროსადგურები სუბსიდირებულია არა მხოლოდ მომხმარებლების მიერ, არამედ 
ჰიდროელექტროსადგურების მიერ, რომლებიც მზად არიან გაზარდონ ელექტროენერგიის 
ექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში (ძირითადად თურქეთში). ეს სქემა ამცირებს 
ელექტროენერგიის ექსპორტის შესაძლებლობებს სხვა ქვეყნებში და, შესაბამისად, 
ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებას უშლის ხელს. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ 
ერთი ტიპის სიმძლავრის განვითარებას, რომლებიც ხშირად არაეფექტურია და სხვა სახის 
სიმძლავრის ხარჯები, ხელს არ უწყობენ მზარდი შიდა ელექტროენერგეტიკული მოთხოვნის 
დაკმაყოფილებას და ელექტროენერგიის ექსპორტისგან დამატებითი შემოსავლების 
წარმოქმნას.რეკომენდირებულია მსგავსი ქმედებების შეწყვეტა. 

ეს საკითხი ბევრ ქვეყანაში განიხილება, მათ შორის კანადასა და ევროკავშირში. მთავრობის 
მიერ მხარდაჭერილი მსგავსი სუბსიდირების სქემები მიზნად ისახავს სიმძლავრეების 
განვითარებას, რაც უზრუნველყოს ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას. ეს არის საკითხი, 
რომელიც საჭიროებს შემდგომ შემოწმებას და გარკვეულწილად გადასინჯავს ევროკავშირის 
ზოგიერთ ქვეყანაში, რომელიც იზიარებს მსგავს პრობლემებს. 

ნავთობის და გაზის სხვა განსაზღვრული სუბსიდიები შედის მთავრობის წინასწარ 
განსაზღვრული შემოსავლების კატეგორიაში. კერძოდ, როგორც ენერგო ტარიფების 
გაზრდისგან სოციალური დაცვის ღონისძიება, საქართველოს მთავრობა იმპორტირებული 
ბუნებრივი აირისთვის წინასწარ განსაზღვრავს (ითვალისწინებს) შემოსავლებს. აღნიშნული 
სუბსიდიის ღირებულება 2014 წელში შეფასებულია 17 მილიონ აშშ დოლარად.  

როგორც ზემოთ მოცემულ ენერგო საგადასახადო მიმოხილვაშია განმარტებული, არსებობს 
ასევე მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათები, რასაც სარგებელი მოაქვს საეთო ენერგო 
ინფრასტრუქტურისთვის, რითაც სარგებლობენ როგორც მწარმოებლები, ასევე 
მომხმარებლები. ბენეფიციარების ერთ კონკრეტულ კატეგორიას წარმოადგენს ნავთობის და 
გაზის მილსადენის საერთაშორისო კონსორციუმი. დღგ, იმპორტის, ქონების და აქციზის 
გადასახადის შეღავათები ვრცელდება ნავთობის და გაზის საკითხებთან დაკავშირებულ 
ისეთ საქმიანობებზე, რომლებიც განსაზღვრულია “ნავთობის და გაზის შესახებ” კანონით. 
გარდა ამისა, ასევე არსებობს დღგ-სგან გათავისუფლების შეღავათები, შეღავათიანი 
საერთაშორისო სესხებით დაფინანსებული ენერგო საკითხებთან დაკავშირებული საქონლის 
იმპორტისთვის და საქართველოში ისეთი საქონლის შემოტანასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც ხელს შეუწყობს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის 
მილსადენების მშენებლობას. თუმცა, მონაცემების სიმცირის გამო, მთავრობის შემოსავლების 
ეს ფორმები რაოდენობრივად წინასწარ განსაზღვრული არ არის. 
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5. ელექტროენერგიის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა  განახლებადი წყაროებიდან 
 
საქართველოში სუბსიდიის ზოგიერთი სქემა შემუშავებულია ისე, რომ ხელი შეუწყოს 
ელექტროენერგიის ზოგად წარმოებას და მოხმარებას და ვრცელდება იმ 
ელექტროენერგიაზე, რომელიც მოედინება როგორც განახლებადი წყაროებიდან, ასევე გაზზე 
მომუშავე თბოელექტროსადგურებიდან. თუმცა, მას შემდეგ რაც, საქართველოში 
ელექტროენერგიის დიდი ნაწილი ჰიდროელექტრულ ძალაზეა დამოკიდებული, მათ შორის 
დიდ ჰიდროელექტროსადგურებზე, აღნიშნული სუბსიდიები ერთად განიხილება კვლევის 
ამ ნაწილში. ამ შემთხვევაში, მეთოდოლოგიურ გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოში 
გაზზე მომუშავე სადგურებიდან და განახლებადი წყაროებიდან მიღებული 
ელექტროენერგიის გადაყვანა საქართველოს სიმძლავრის სტრუქტურაზე.    

ზოგიერთი სუბსიდია შექმნილია იმისთვის, რომ სარგებელი მოუტანოს ელექტროენერგიის 
მომხმარებლებს. პირველი, დედაქალაქში, თბილისის მუნიციპალიტეტში შემავალი ოჯახები 
მოიხმარენ ძირითადად ჰიდროელექტროსადგურებიდან მიღებულ ელექტროენერგიას, რაც 
ტექნიკურად უზრუნველყოფს მათი ელექტროენერგიის მოხმარებას განახლებადი ენერგიის 
სუბსიდიით. კერძოდ, თბილისის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის ყველა 
მომხმარებელი იღებს ელექტროენერგიის ვაუჩერებს მათი საჭიროებების უზრუნველყოფის 
მიზნით. ვაუჩერების გამოყენება შესაძლებელია ელექტრო ენერგიის მომწოდებლებისთვის 
გადასახადების გადახდის მიზნით, რომელიც შემდეგ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტიდან მიიღებს პირდაპირ გადარიცხვებს. აღნიშნული სუბსიდიის ღირებულებამ 2014 
წელს შეადგენდა 14 მილიონ აშშ დოლარი და ოფიციალური წყაროების თანახმად 
წარმოდგენილია თავისი ნომინალური ღირებულებით.  

მეორე, როგორც ზემოთ მოცემულ ენერგეტიკის ფასდადების ნაწილში დეტალურად 
არის განმარტებული, საყოფაცხოვრებო სამომხმარებლო ტარიფი 
დიფერენცირებულია მოხმარების კატეგორიით და ჯვარედინი სუბსიდია     
ენერგიის დაბალი მოხმარების ოჯახებისთვის ჩართულია ელექტროენერგიის სხვა 
მომხმარებლებისთვის დაწესებულ ტარიფში. მესამე,  ელექტროენერგიის წარმოება 
და ექსპორტი თავისუფლდება დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან. მეოთხე, 
ელექტრო ენერგიის მიწოდება და გარანტირებული სიმძლავრე 2011 წლის 1-ლი 
იანვრიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე, გარდა მომხმარებლებისთვის მიწოდებული 
ელექტრო ენერგიისა (იმ პირებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს 
კანონით ელექტრო ენერგიის და ბუნებრივი აირის შესახებ), აგრეთვე გადაცემის და 
დისპეტჩერიზაციის ოპერატორის მომსახურება გათავისუფლებულია დამატებითი 
ღირებულების გადასახადისგან. მეხუთე, ზამთარში ჰიდროენერგიის ექსპორტზე  
დაწესებული შეზღუდვები აჩერებს (აკავებს) ფასებს შიდა მომხმარებლებისათვის და 
წარმოადგენს სამომხმარებლო სუბსიდიას. მონაცემების სიმცირის გამო, 
შეუძლებელია აღნიშნული სუბსიდიების რაოდენობრივი განსაზღვრა.  
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ელექტროენერგიის ტარიფი საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთათვის 2015 წლის 
აგვისტოში გაიზარდა, რამაც, ერთი მხრივ, გაზარდა მომხმარებლების გადასახადები, 
მაგრამ, მეორე მხრივ, გაზარდა ელექტროენერგიის მიწოდების დღგ-ის 
გადასახადიდან მთავრობის მიერ მიღებული შემოსავლები. მთავრობა გეგმავს  დღგ-
ით გაზრდილი საბიუჯეტო შემოსავლის 25%-ის ყველაზე მოწყვლადი 
მომხმარებლებისთვის გამოყოფას  ტვირთის შემსუბუქების მიზნით. მოსალოდნელია 
ტარიფების კიდევ უფრო გაზრდა როგორც სამომხმარებლო, ისე სამრეწველო 
მომხმარებლებისთვის, რადგან ახალი სადგურების გამომუშავების ღირებულება 
უფრო მაღალი იქნება. მთავრობა ასევე გეგმავს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
სუბსიდიის გაზრდას, დღგ-დან მიღებული შემოსავლების 40% -მდე 
გამოყოფას.ელექტროენერგიის მწარმოებელთა მხარდაჭერის თვალსაზრისით, 
საქართველოს მთავრობა, ჰიდროელექტრო სადგურების განვითარების მიზნით, 
უზრუნველყოფს გარკვეული სახის წამახალისებელ ინიციატივებს. ერთ-ერთ ასეთ 
ინიციატივას წარმოადგენს მწარმოებლის ტარიფი, რომელიც განსაზღვრულია 
ჰიდროელექტრო სადგურებიდან ელექტრო ენერგიის წარმოებისთვის. კერძოდ, 
ასეთი სახის მხარდაჭერა ხორციელდება, რათა მოხდეს ინვესტიციების 
უზრუნველყოფა ხუდონის ახალი ჰიდროელექტრო სადგურის მშენებლობისთვის, 
რომლის ექსპლუატაციაში შესვლა და ამუშავება 2020 წელს იგეგმება. ხუდონის 
ჰიდროელექტრო სადგურის მშენებლობის, ექსპლუატაციის და საკუთრების შესახებ 
ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა საქართველოს მთავრობას და შემდეგ მხარეებს 
შორის: “ტრანს ელექტრიკა ლიმიტედი)”, შპს “ტრანს ელექტრიკა ჯორჯია”, სს 
“ელექტროობის სისტემის კომერციული ოპერატორი” და შპს “ენერგოტრანსი ”. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ათი წლის განმავლობაში ხუდონის ჰესის მოსალოდნელი 
წლიური გამომუშავება საათში 1.5 ტერავოლტია, ხელშეკრულების თანახმად 
მწარმოებლის ტარიფი დაახლოებით 10.5 აშშ ცენტი/კვტ.სთ-ია. ამ დროს, 
მოსალოდნელი საბაზრო ღირებულება 5.5 აშშ ცენტი/კვტ.სთ-ია. ასე რომ, წლიური 
სავარაუდო სუბსიდია ხუდონის ჰესისთვის იქნება 75 მილიონი აშშ დოლარი. ამ 
სუბსიდიის უზრუნველყოფა მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2020 წელს 
ამოქმედდება ხუდონის ჰესი. აღნიშნული ღირებულება არ შედის 10ა და 10ბ 
ცხრილებში, მაგრამ სქემა მოცემულია მე-2 დანართში. ხუდონის ჰესის სატარიფო 
გრაფიკი გათვალისწინებულია IV დანართში.  

გარდა ამისა, ელექტროენერგიის მწარმოებელთა მხარდაჭერის პროექტის 
ფარგლებში, ელექტრო გადამცემი ხაზები და ჰიდრო ელექტრო სადგურის 
წყალსაცავებისთვის გამოყენებული მიწა გათავისუფლებულია ქონების 
გადასახადისგან. თუმცა, საკმარისი ინფორმაციის სიმცირის გამო, ეს სუბსიდია არ 
არის რაოდენობრივად განსაზღვრული. 
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საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება გეოთერმული, მზის და ქარის 
ენერგიაზე მომუშავე წყაროებიდან კვლავ მარგინალურია. მთავრობას, ამ 
მიმართულებების სტიმულირების და მხარდაჭერის სახით, შეუძლია გამოიყენოს 
მწარმოებლის ტარიფები. თუმცა, საქართველოში დღემდე არ არის რაიმე სახის 
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის სქემები ქვეყანაში ენერგიის ალტერნატიული 
წყაროების  განხორციელების მიზნით.  

10ა და 10ბ ცხრილებში ჩამოთვლილია ელექტროენერგიის სუბსიდიები, რომლებიც 
გამოვლენილია (დადგენილია) საქართველოში, ხოლო #2 დანართი უზრუნველყოფს 
თითოეული სქემის უფრო დეტალურ აღწერილობას.  

ცხრილი 10ა. საქართველოში ელექტრო ენერგიის ძირითადი სუბსიდიების 
შეფასებები, მილიონი ლარი (GEL=ქართული ლარი) 

სუბსიდია სუბსიდიის 
ტიპი 

2010 2011 2012 2013 2014 

თბილისის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები 
მომხმარებლებისთვ
ის ელექტრო 
ენერგიის ვაუჩერები 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია,  
პირდაპირი 
საბიუჯეტო 
გადარიცხვები 

ინფორმა
ცია არ 
არის 

ინფორმაცი
ა არ არის 

6.4 24 25 

ჯვარედინი 
სუბსიდია ელექტრო 
ენერგიის დაბალი 
მოხმარების 
ოჯახებისთვის, 
რომელიც 
ჩართულია სხვა 
კატეგორიის 
მომხმარებლებისთვ
ის  ელექტრო 
ენერგიის 
რეგულირებად 
ტარიფში საურავის 
გათვალისწინებით 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

 
არ არის 

დათვლი
ლი 

 
არ არის 

დათვლილ
ი 

 
არ არის 

დათვლილ
ი 

 
არ 

არის 
დათვ
ლილი 

 
არ არის 
დათვლ

ილი 

ელექტრო ენერგიის 
წარმოების და 
ექსპორტის 
გათავისუფლება 
დამატებითი 
ღირებულების 
გადასახადისგან 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
არ არის 
დათვლ
ილი 

ელექტრო ენერგიის 
მიწოდება და 
გარანტირებული 
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სიმძლავრე 2011 
წლის 1-ლი 
იანვრიდან 2015 
წლის 1 იანვრამდე, 
გარდა 
მომხმარებლებისთვ
ის მიწოდებული 
ელექტრო ენერგიისა 
(იმ პირებისთვის, 
რომლებიც 
განსაზღვრულია 
საქართველოს 
კანონით ელექტრო 
ენერგიის და 
ბუნებრივი აირის 
შესახებ), აგრეთვე 
გადაცემის და 
დისპეტჩერიზაციის 
ოპერატორის 
მომსახურება 
გათავისუფლებული
ა დამატებითი 
ღირებულების 
გადასახადისგან 

 
 
სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

ზამთარში 
დაწესებული 
შეზღუდვები 
ელექტრო ენერგიის 
ექსპორტზე 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

ელექტრო გადამცემი 
ხაზების და ჰიდრო 
ელექტრო სადგურის 
წყალსაცავებისთვის 
გამოყენებული 
მიწის  
გათავისუფლება 
ქონების 
გადასახადისგან 

მწარმოებლის  
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

შეღავათიანი 
საწარმოო ტარიფი 
ხუდონის ჰესისთვის 

მწარმოებლის  
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

ინფორმა
ცია არ 
არის 

ინფორმაცი
ა არ არის 

ინფორმაცი
ა არ არის 

ინფორ
მაცია 
არ 
არის 

ინფორმ
აცია არ 
არის 

ელექტრო ენერგიის   არ არის არ არის 6.4 24 25 
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სუბსიდიების 
საერთო რაოდენობა 

დათვლი
ლი 

დათვლილ
ი 

 წყარო: ავტორების შემაჯამებელი მიმოხილვა (თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ბიუჯეტის) და აღნიშნულ ანგარიშში მოცემული ანალიზის საფუძველზე.  

 

ცხრილი 10ბ. საქართველოში ელექტრო ენერგიის ძირითადი სუბსიდიების 
შეფასებები, მილიონი აშშ დოლარი 

სუბსიდია სუბსიდიის 
ტიპი 

2010 2011 2012 2013 2014 

ელექტრო ენერგიის 
ვაუჩერები 
თბილისის 
მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები 
მომხმარებლებისთვ
ის 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია,  
პირდაპირი 
საბიუჯეტო 
გადარიცხვები 

ინფორმა
ცია არ 
არის 

ინფორმაცი
ა არ არის 

4 14 14 

ჯვარედინი 
სუბსიდია ელექტრო 
ენერგიის დაბალი 
მოხმარების 
ოჯახებისთვის, 
რომელიც 
ჩართულია სხვა 
კატეგორიის 
მომხმარებლებისთვ
ის  ელექტრო 
ენერგიის 
რეგულირებად 
ტარიფში საურავის 
გათვალისწინებით 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

 
არ არის 

დათვლი
ლი 

 
არ არის 

დათვლილ
ი 

 
არ არის 

დათვლილ
ი 

 
არ 

არის 
დათვ
ლილი 

 
არ არის 
დათვლ

ილი 

ელექტრო ენერგიის 
წარმოების და 
ექსპორტის 
გათავისუფლება 
დამატებითი 
ღირებულების 
გადასახადისგან 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

ელექტრო ენერგიის 
მიწოდება და 
გარანტირებული 
სიმძლავრე 2011 
წლის 1-ლი 
იანვრიდან 2015 
წლის 1 იანვრამდე, 
გარდა 

 
 
 
 
 
სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
მთავრობის 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
 
 
 
არ 
არის 
დათვ

 
 
 
 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 



42 
 

მომხმარებლებისთვ
ის მიწოდებული 
ელექტრო ენერგიისა 
(იმ პირებისთვის, 
რომლებიც 
განსაზღვრულია 
საქართველოს 
კანონით ელექტრო 
ენერგიის და 
ბუნებრივი აირის 
შესახებ), აგრეთვე 
გადაცემის და 
დისპეტჩერიზაციის 
ოპერატორის 
მომსახურება 
გათავისუფლებული
ა დამატებითი 
ღირებულების 
გადასახადისგან 

წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

ლილი 

ზამთარში 
დაწესებული 
შეზღუდვები 
ელექტრო ენერგიის 
ექსპორტზე 

სამომხმარებლო 
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
არ არის 
დათვლ
ილი 

ელექტრო გადამცემი 
ხაზების და ჰიდრო 
ელექტრო სადგურის 
წყალსაცავებისთვის 
გამოყენებული 
მიწის  
გათავისუფლება 
ქონების 
გადასახადისგან 

მწარმოებლის  
სუბსიდია, 
მთავრობის 
წინასწარ 
განსაზღვრული 
შემოსავალი 

 
 
არ არის 
დათვლი
ლი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ არის 
დათვლილ
ი 

 
 
არ 
არის 
დათვ
ლილი 

 
 
უკარ 
არის 
დათვლ
ილიომე
ნტაროდ 

შეღავათიანი 
საწარმოო ტარიფი 
ხუდონის ჰესისთვის 

მწარმოებლის  
სუბსიდია, 
ინდუცირებული 
(გამოწვეული) 
გადარიცხვები 

არ არის 
დათვლი
ლი 

არ არის 
დათვლილ
ი 

არ არის 
დათვლილ
ი 

არ 
არის 
დათვ
ლილი 

არ არის 
დათვლ
ილი 

ელექტრო ენერგიის  
სუბსიდიების 
საერთო რაოდენობა 

 არ არის 
დათვლი
ლი 

არ არის 
დათვლილ
ი 

4 14 14 

 წყარო: ავტორების შემაჯამებელი მიმოხილვა (თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ბიუჯეტის) და აღნიშნულ ანგარიშში მოცემული ანალიზის საფუძველზე.  
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6. ენერგოეფექტურობის სახელმწიფო მხარდაჭერა 
 
საქართველოს ეკონომიკის ენერგოინტენსივობა მაღალია და ქვეყანაში საქონლის და 
მომსახურების წარმოებისთვის საჭირო კონკრეტული ენერგიის რაოდენობა 2-2.5-
ჯერ მაღალია, ვიდრე დასავლეთის ქვეყნების უმეტესობაში. დადგენილია, რომ 
ენერგო ეფექტურობის ღონისძიებების მეშვეობით შესაძლებელია ქვეყანაში 20%-მდე 
ენერგიის დაზოგვა. საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის ეს მიმოხილვა არ 
განსაზღვრავს საქართველოში ენერგოეფექტურობის მხარდამჭერ ისეთი სახის 
ღონისძიებას, რომელიც მოქცეულია (იგულისხმება) სუბსიდიების განმარტების ქვეშ. 
ამავე დროს, საქართველოს სამომავლო განვითარებისთვის აღნიშნული პოლიტიკის 
მიმართულება კვლავ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კლიმატის ცვლილებასთან 
დაკავშირებული ხელშეკრულებების (იხილეთ ზემოთ მოცემული კლიმატთან 
დაკავშირებული პოლიტიკის მონაკვეთი) ვალდებულებების და სხვა 
ხელშეკრულებების თვალსაზრისით, როგორიცაა ენერგო ქარტიის ხელშეკრულება 
და ენერგო თანამეგობრობის ხელშეკრულება.  

7. დასკვნები 
 
საქართველოსთვის, როგორც ენერგიის წმინდა იმპორტიორისთვის და მთლიანი 
შიდა პროდუქტის (GDP) მონაცემებით მაღალი ენერგეტიკული ინტენსივობის 
ქვეყანისთვის, საკმაოდ მტკივნეულ საკითხს წარმოადგენს ბუნებრივი აირის და 
ნავთობპროდუქტების მსოფლიო ბაზარზე არსებული ფასების მერყეობა. 
წინამდებარე ანგარიშში განსაზღვრული ენერგო სუბსიდიები განკუთვნილია და 
მიზნად ისახავს დაიცვას სოციალურად დაუცველი ჯგუფები ელექტრო ენერგიაზე 
და ბუნებრივ აირზე ტარიფების გაზრდისგან, მეორეს მხრივ კი - უზრუნველყოს 
შიდა ჰიდროენერგოწარმოქმნის საკითხებში მარაგების და ინვესტიციების 
უსაფრთხოება.   

საქართველოში ნავთობპროდუქტების და ქვანახშირის ბაზრები სრულად 
ლიბერალიზირებულია და მომხმარებლებისთვის არანაირი სუბსიდია არ არსებობს. 
თუმცა, ზედა სეგმენტში, ნავთობთან და გაზთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
საქმიანობა, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონით “ნავთობის და გაზის 
შესახებ”, თავისუფლდება დამატებითი ღირებულების, იმპორტის, ქონების და 
აქციზის გადასახადებისგან. ასეთი საქმიანობის უმეტესობა განეკუთვნება 
საქართველოში მომუშავე საერთაშსორისო კომპანიებს, კერძოდ კი ნავთობსადენის 
და გაზსადენის საერთაშორისო ოპერატორებს და მომხმარებლებს.  
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ქვეყანაში ელექტროენერგიის სექტორი გამოცალკევებულია და საქართველო 
განაგრძობს აღნიშნული სფეროს მართვის და რეგულირების საკითხებში 
რეფორმების გატარებას. მოხმარების სეგმენტში, ელექტროენერგიის ტარიფი 
განსხვავდება სამომხმარებლო ტიპის და მოხმარების მოცულობიდან გამომდინარე. 
ელექტროენერგიის მომხმარებელთა სუბსიდირება ოფიციალურად აკრძალულია 
საქართველოს კანონით “ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის შესახებ (1999)”. 
თუმცა, აღნიშნული აკრძალვა ენერგო სუბსიდიების ვიწრო გაგებითაც კი არ 
გამოიყენება პრაქტიკაში (მაგ. თბილისის მერია უზრუნველყოფს პირდაპირ 
საბიუჯეტო გადარიცხვებს ოჯახებისთვის მიცემული ელექტროენერგიის 
ვაუჩერების ანაზღაურებისთვის). გარდა ამისა, დამატებითი ღირებულების 
გადასახადისგან გათავისუფლებები, ჰიდროენერგიის ექსპორტზე ზამთრის 
პერიოდში არსებული შეზღუდვები და ელექტროენერგიის ტარიფში ჩართული 
ჯვარედინი სუბსიდიები კიდევ უფრო მეტად იცავს მოსახლეობას ტარიფის 
ზრდისგან, რაც საქართველოს მთავრობისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხად 
რჩება.  

ელექტროგენერაციის სეგმენტში, სუბსიდიები გათვალისწინებულია გარკვეული 
ტიპის მწარმოებლებისთვის, შესყიდვის რეგულირებადი ტარიფის (feed-in) ფორმით. 
მთავრობის მიზანს წარმოადგენს მოიზიდოს ინვესტიციები ენერგოგენერაციის და 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და გაფართოების მიზნით, მათ შორისაა 
მეზობელ ბაზრებთან უკეთესი ინტეგრაცია და ელექტროენერგიის შესაძლო 
ექსპორტი თურქეთთან, აზერბაიჯანთან და რუსეთთან. ინვესტორებისთვის 
მიმზიდველი სიგნალების უზრუნველყოფის მიზნით, მთავრობა, არსებულთან 
შედარებით, ახალი ელექტროენერგიის გამომმუშავებელი სადგურებისთვის უფრო 
მაღალ ტარიფებს აწესებს. მაგალითად, ხუდონის ჰიდროელექტრო სადგურისთვის, 
შეღავათიანი ტარიფის სახით, განსაზღვრულია წლიური სავარაუდო სუბსიდია 75 
მილიონი აშშ დოლარი, მას შემდეგ, როცა ის ამუშავდება 2020 წლიდან. ელექტრო 
გადამცემი ხაზების და ჰიდრო ელექტრო სადგურების წყალსაცავებისთვის 
გამოყენებული მიწა  ასევე თავისუფლება ქონების გადასახადისგან.  

რაც შეეხება ბუნებრივი გაზის სექტორს, გაზის მოხმარება, როგორც 
ელექტროგენერაციის, ასევე მოსახლეობისთვის გათბობის და სამზარეულოში 
გამოყენების მიზნებისთვის, ძირითადად სუბსიდირებულია. ბუნებრივი აირის 
გარკვეული ნაწილის იმპორტი საკმაოდ მიმზიდველ ფასად ხდება, თუმცა გაზის 
ძირითად ნაწილზე გარიგების ფასები მოქმედებს და ქვეყანა ბუნებრივ აირს 
ნატურით გადასახადის სახით იღებს იმ მილსადენების ტრანზიტისთვის, რომელბიც 
აზერბაიჯანიდან თურქეთისკენ და რუსეთიდან სომხეთისკენ  საქართველოს 
ტერიტორიის გავლით მიემართება. ბუნებრივი აირის სუბსიდიები რეგულირდება 
ტარიფების სახით, დღგ-გან გათავისუფლებით და პირდაპირი საბიუჯეტო 
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გადარიცხვებით. წინამდებარე ანგარიშის მეშვეობით განსაზღვრული ბინებრივი 
აირის სუბსიდიების რაოდენობა შეადგენს 228 მილიონ აშშ დოლარს ან 2014 წელს 
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის (GDP) 1.4%. ყველაზე დიდ სქემას (208 
მილიონი აშშ დოლარი 2014 წელში), რომელსაც შესაძლოა მიენიჭოს ოფიციალური 
კვალიფიკაცია, როგორც საქართველოში წიაღისეული საწვავის სუბსიდია, 
წარმოადგენს დებულება თბოელექტრო სადგურებისთვის და მოსახლეობისთვის 
მომსახურე სადისტრიბუციო კომპანიებისთვის საბაზრო ღირებულებაზე  იაფი  
გაზის მიწოდების შესახებ. ასეთ სუბსიდირებულ გაზს “სოციალურ გაზს” უწოდებენ, 
რომელიც ასევე ავლენს სქემის ხასიათს: ეს პირველ რიგში წარმოადგენს 
მოსახლეობის დაცვის საშუალებას ელექტროობის და ტარიფების აღქმული 
ხელმისაწვდომი დონის ზემოთ ზრდისგან.  

ბუნებრივი აირის სუბსიდირებამ შესაძლოა წარმოქმნას ჰიდროენერგიის და 
განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის სახეშეცვლილი და 
ხელისშემშლელი განვითარება. საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება 
გეოთერმული, მზის და ქარის ენერგიაზე მომუშავე წყაროებიდან კვლავ 
მარგინალურია და წინამდებარე ანგარიში არ განსაზღვრავს რაიმე სახის სუბსიდიას 
საქართველოში ალტერნატიული ენერგიის ან ენერგო ეფექტურობისთვის. ამავე 
დროს, საქართველო აქტიურად მონაწილეობს საერთასორისო კლიმატის შესახებ 
ხელშეკრულებებში - ენერგო ქარტიის ხელშეკრულება და ენერგო თანამეგობრობის 
ხელშეკრულება. 2015 წელს ეროვნულ დონეზე წინასწარ განსაზღვრული წვლილის 
(INDCს) გათვალისწინებით, საქართველომ აიღო ვალდებულება 2030 წლისთვის, 
ჩვეულებრივ ბიზნესის გარემოს პირობებში, უპირობოდ შეამციროს სათბურის 
გაზების ემისია 15 %-ით.  

საქართველოს არ აქვს ოფიციალურ დონეზე შემუშავებული ეროვნული ენერგო 
პოლიტიკა ან ენერგო სტრატეგია. ამავე დროს, მთავრობა ახორციელებს და მიყვება 
ბაზარზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რათა ხელი შეუწყოს ქვეყნის 
კონკურენტუნარიანობას და ეკონომიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე, 
უწყვეტად მიმდინარეობს რეფორმები ენერგო სექტორის რეგულირების, ბაზრის 
ეფექტურობის და გამჭვირვალეობის საკითხებში. საქართველომ მნიშვნელოვანი 
პროგრესი განიცადა ნავთობპროდუქტების, ნახშირის და გარკვეულ წილად 
ელექტროობის ბაზრის რეგულირების საკითხებში. აღნიშნული გამოცდილება ხელს 
შეუწყობს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ბაზრებზე უფრო მეტი რეფორმის 
განხორციელებას.  

ამრიგად, საქართველოს გააჩნია მყარი საფუძველი მომავალში ენერგო სუბსიდიების 
რაციონალიზაციის და ალტერნატიული ენერგიის და ენერგოეფექტურობის 
პოლიტიკის განვითარების მიზნით. ტარიფის დადგენა (განსაზღვრა) და ენერგო 
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სუბსიდიებზე გამჭვირვალეობის გაზრდა საქართველოს მხრიდან ამ მიმართულებით 
პირველი გადადგმული ნაბიჯი იქნება. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, სადაც 
საჭიროა რეფორმების გატარება, წარმოადგენს ისეთი სოციალური ჯგუფების 
მხარდაჭერა და დახმარება, რომლებზეც მტკივნეულად აისახება ტარიფის ზრდა.   
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დანართი I. საქართველოში ნავთობსა და გაზზე სუბსიდიების 
რაოდენობრივი შეფასება და სქემების დეტალური აღწერა 

 
1. თბოელექტროსადგურებისა და ოჯახების მომსახურე გამანაწილებელი კომპანიებისათვის 

ბუნებრივი გაზის მიწოდება საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად 
 

სუბსიდიის კატეგორია 

შემოსავლის ან ფასის მხარდაჭერა → საბაზრო ფასის 
მხარდაჭერა და რეგულირება → საბაზრო 
ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად დადგენილი 
რეგულირებული ფასები. 

სტიმულირებული საქმიანობა 
ოჯახების მიერ გაზის და ელექტროენერგიის 
მოხმარება 

სუბსიდიის სახელი თბოელექტროსადგურებისა და გამანაწილებელი 
კომპანიებისათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდება 
საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასად 

სუბსიდირებული გაზი მოიხსენიება როგორც 
“სოციალური გაზი”  

იურისდიქცია ეროვნული 

კანონმდებლობა/დამადასტურებელი 
ორგანიზაცია 

ხელშეკრულებები თბოელექტროსადგურებსა და 
სოკარ ჯორჯია იმპორტ-ექსპორტ კომპანიას შორის 

სუბსიდიის პოლიტიკური მიზანი ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების 
ხელმისაწვდომობა საყოფაცხოვრებო 
მომხმარებლებისათვის.  

სუბსიდიის ბოლო მიმღები საქართველოში ელექტროენერგიის და გაზის ყველა 
მომხმარებელი 

დროის პერიოდი 2010 – დღემდე 

ზოგადი ინფორმაცია ოფიციალური წყაროების თანახმად, გამანაწილებელი 
კომპანიები და თბოელექტროსადგურები გაზს იღებენ  
საბაზროზე ნაკლებ ფასად 143 USD/1000 მ3. ამ 
სუბსიდირებულ გაზს უწოდებენ “სოციალურ გაზს”, 
რაც ასევე უჩვენებს სქემის ბუნებას: პირველ ყოვლისა 
ეს არის ოჯახების დაცვის ღონისძიება 
ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების ზრდისგან 
ხელმისაწვდომობის დონის ზევით.  ამ მიზნით, გაზის 
ფასი განსაზღვრულია ხელშეკრულებებით 
თბოელექტროსადგურებსა და სოკარ ჯორჯიას შორის, 
რომელიც არის აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი გაზის 
იმპორტიორი და აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის 
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ეროვნული კომპანიის შვილობილი საწარმო. ეს არის 
საქართველოს მთავრობასა და სოკარს შორის 
კონფიდენციალური გარიგების ნაწილი, სადაც  
სამხრეთ კავკასიის გაზსადენიდან (აზერბაიჯანიდან 
თურქეთში) და ჩრდილო-აღმოსავლეთის 
გაზსადენიდან (რუსეთიდან სომხეთში) 
ტრანზიტისათვის ანაზღაურების ნატურალური 
ფორმით მიღებული გაზი, საქართველოს ნავთობისა 
და გაზის კორპორაციის, აგრეთვე მისი შვილობილი 
კომპანიის მიერ გადაეცემა სოკარ იმპორტ-ექსპორტის 
კომპანიას. ეს ანაზღაურების ნატურალური ფორმით 
მიღებული გაზი შემდეგ შეერევა აზერბაიჯანიდან 
ნაყიდ გაზს და მიეწოდება საქართველოს 
მომხმარებლებს „სოციალური გაზის“ ფორმით (143 
აშშ დოლარი 1000 მ3-ზე) და ყველა სხვა 
მომხმარებელთა კატეგორიას კომერციული 
ტარიფებით.  

როგორც მოცემულია ქვემოთ, სუბსიდიის სიდიდე 
გამოთვლილია შემდეგნაირად: თბოსადგურებისა და 
გამანაწილებელი კომპანიებისათვის გაზის ფასი 
გამოკლებულია რეგიონული საბითუმო გაზის 
ფასიდან და გამრავლებულია თბოსადგურებისა და 
დისტრიბუტორების მიერ მოხმარებული გაზის 
რაოდენობაზე. თბოსადგურებისათვის გაზი 
განთავისუფლებულია დღგ-დან, და ეს სუბსიდია 
ცალკეა დათვლილი.  ორმაგი დათვლის თავიდან 
ასაცილებლად აქ ჩათვლილია, რომ 
თბოელექტროსადგურების გაზი აგრეთვე იბეგრება 
დღგ-თი. 

განხილული სუბსიდიის 
თანხობრივი რაოდენობა 

2010 – USD 115 მლნ = 206 მლნ ლარი 

2011 – USD 199 მლნ =  336 მლნ ლარი 

2012 – USD 212 მლნ =  350 მლნ ლარი 

2013 – USD 189 მლნ =  314 მლნ ლარი 

2014 – USD 208 მლნ =  367 მლნ ლარი 

თბოელექტროსადგურებისა და ოჯახების მომსახურე გამანაწილებელი კომპანიების 
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი ტარიფების მნიშვნელობის გაანგარიშება  



53 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

თბოსადგურებისა და 
დისტრიბუტორებისთვის 
მიწოდებული სოციალური გაზის 
რაოდენობა  (მლნ მ3) 644 1151 1230 1080 1200 
თბოსადგურებისათვის 
მიწოდებული სოციალური გაზის 
რაოდენობა (მლნ მ3) 198 629 702 505 650 
 დისტრიბუტორებისთვის 
მიწოდებული სოციალური გაზის 
რაოდენობა  (მლნ მ3) 446 522 528 575 550 
სოციალური გაზის ფასი 
თბოსადგურებისათვის დღგ-ს 
ჩათვლით  (USD/1000 მ3) 

                    
169  

                   
169  

                
169  

                
169                  169  

სოციალური გაზის ფასი 
დისტრიბუტორებისთვის 
(USD/1000 მ3) 

                 
143  

               
143  

                 
143  

                 
143                 143  

რეგიონული საბითუმო გაზის 
ფასი (USD) 330 330 330 330 330 
რეგიონული საბითუმო გაზის 
ფასი (ლარი) 588 556 545 549 583 
სუბსიდია 
თბოელექტროსადგურებისთვის 
(USD) 

        
31,929,480  

  
101,432,540  

   
113,204,520  

     
81,436,300     104,819,000  

სუბსიდია 
დისტრიბუტორებისთვის  (USD) 

        
83,402,000  

     
97,614,000   98,736,000  

    
107,525,000   102,850,000  

სუბსიდია 
თბოელექტროსადგურებისთვის 
(ლარი) 

       
56,917,797  

     
171,019,625  

   
186,930,294  

   
135,462,614     185,095,363  

სუბსიდია 
დისტრიბუტორებისთვის  (ლარი) 

     
148,673,205  

     
164,581,403  

   
163,038,980  

   
178,859,029     181,618,391  

მთლიანი სუბსიდია (USD) 
      

115,331,480  
     

199,046,540  
   

211,940,520  
   

188,961,300     207,669,000  

მთლიანი სუბსიდია (ლარი) 
     

205,591,002  
    

335,601,028  
   

349,969,274  
   

314,321,643     366,713,754  
გაცვლითი კურსი - ლარი/USD 1.78 1.69 1.65 1.66 1.77 
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2. პირდაპირი სუბსიდიები მაღალმთიანი ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის 
მიერ გაზის მოხმარებისათვის 
 

სუბსიდიის 
კატეგორია 

თანხების პირდაპირი და არაპირდაპირი გადარიცხვები და დავალიანებები  → 
პირდაპირი ხარჯები →  გამოყოფილი ლიმიტები 

სტიმულირებუ
ლი საქმიანობა 

ბუნებრივი გაზის მოხმარება (განსაკუთრებით გათბობისათვის) ყაზბეგის და 
დუშეთის მაღალმთიან სოფლებში ზამთარში 

სუბსიდიის 
სახელი 

 
(ყაზბეგისმუნიციპალიტეტისადადუშეთისმუნიციპალიტეტისმაღალმთიანის
ოფლებისმოსახლეობისათვისმიწოდებულიბუნებრივიაირისღირებულებისანა
ზღაურებისღონისძიება 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, პროგრამულიკოდი 
36 02) 

იურისდიქცია 
ეროვნული კანონმდებლობა, მაგრამ სუბსიდია შეზღუდულია ყაზბეგის და 
დუშეთის მუნიციპალიტეტებისთვის 

კანონმდებლობ
ა/დამადასტურე
ბელი 
ორგანიზაცია 

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი  / საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო 

სუბსიდიის 
პოლიტიკური 
მიზანი 

მაღალმთიან სოფლებში სოციალ-ეკონომიკური სტანდარტების გაუმჯობესება 

სუბსიდიის 
ბოლო მიმღები 

დაახლოებით 3,600 ოჯახი ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში   

დროის 
პერიოდი 

1990-იანი წლებიდან დღემდე  

ზოგადი 
ინფორმაცია 

ეს დახმარება მოდის 1990-იანებიდან, როცა ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთის 
გაზსადენი (რუსეთი-საქართველო-სომხეთი) შევიდა ექსპლოატაციაში. ეს 
გაზსადენი გადის ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტებზე. ამიტომ 
საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ამ ორი მუნიციპალიტეტის 
მცხოვრებთათვის გაზის უფასოდ მიწოდება, ხოლო ბიუჯეტი ურიცხავს 
პირდაპირ გაზის მიმწოდებლებს. სუბსიდიამ გამოიწვია ბაზრის 
მნიშვნელოვანი დამახინჯება. მაგალითად, მცხოვრებნი უფასო გაზს 
იყენებდნენ თავისი სათბურების გასათბობად და ბოსტნეულის მოსაყვანად. 
ბოლო რამდენიმე წელს შემოღებულ იქნა მკაცრი შეზღუდვები, მაგრამ ასეთი 
პრაქტიკა კვლავ გრძელდება და ეროვნული ბიუჯეტის ტვირთი - 
ყოველწლიურად დაახლოებით 3 მილიონი აშშ დოლარი – არ მცირდება. 

 

http://www.mof.ge/images/File/biuj2014_12tve/programuli-danarti.pdf
http://www.mof.ge/images/File/biuj2014_12tve/programuli-danarti.pdf
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განხილული 
სუბსიდიის 
თანხობრივი 
რაოდენობა 

2010 –4.4 მლნ ლარი 

2011 –5.3 მლნ ლარი 

2012 – 4.3 მლნ ლარი 

2013 – 4.8 მლნ ლარი 

2014 –  6 მლნ ლარი 

ინფორმაციის 
წყაროები 

National budget 2014 of Georgia 

 
 

3. თბოელექტროსადგურებში ნედლეულად გამოყენებული იმპორტირებული ბუნებრივი გაზის 
დღგ-დან განთავისუფლება 

 

სუბსიდიის კატეგორია 
მთავრობის წინასწარ განსაზღვრული შემოსავალი → 
საგადასახადო შეღავათები და სპეციალური 
გადასახადები  → საგადასახადო ხარჯები 

სტიმულირებული საქმიანობა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების დახმარება 

სუბსიდიის სახელი თბოელექტროსადგურებში ნედლეულად გამოყენებული 
იმპორტირებული ბუნებრივი გაზის დღგ-დან 
განთავისუფლება 
 

იურისდიქცია ეროვნული 

კანონმდებლობა/დამადასტურებე
ლი ორგანიზაცია 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი  

სუბსიდიის პოლიტიკური მიზანი გაზისგან გამომუშავებული ელექტროენერგიის ტარიფის 
ხელმისაწვდომობა საყოფაცხოვრებო 
მომხმარებლებისთვის 

სუბსიდიის ბოლო მიმღები თბოელექტროსადგურებიდან ელექტროენერგიის 
მომხმარებლები 

დროის პერიოდი 2010 წლიდან დღემდე 

ზოგადი ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მუხლი 168 
პუნქტი 1 ითვალისწინებს თბოელექტროსადგურებში 
ელექტროენერგიის საწარმოებლად  გამოყენებული 
იმპორტირებული ბუნებრივი გაზის დღგ-დან 
განთავისუფლებას ჩათვლის უფლების გარეშე 
სუბსიდიის მოცულობა გამოთვლილია დღგ-ს 18%-იანი 

http://www.mof.ge/4596
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განაკვეთის გამოყენებით თბოსადგურებისთვის გაზის 
ფასიდან, გამოკლებული დღგ და შემდეგ გამრავლებული 
თბოსადგურისთვის მიწოდებული გაზის რაოდენობაზე. 
 

განხილული სუბსიდიის 
თანხობრივი რაოდენობა 

2010 – USD 5 მლნ = 9 მლნ ლარი 

2011 – USD 16 მლნ  = 27 მლნ ლარი 

2012 – USD 18 მლნ = 30 მლნ ლარი 

2013 – USD 13 მლნ  = 22 მლნ ლარი 

2014 – USD 17 მლნ  = 30 მლნ ლარი 

თბოსადგურებში გამოყენებული ბუნებრივი გაზის დღგ-დან განთავისუფლების მოცულობის 
გაანგარიშება 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

თბოსადგურებისათვის მიწოდებული 
სოციალური გაზის რაოდენობა (მლნ 
მ3) 198 629 702 505 650 

თბოსადგურებისათვის გაზის ფასი 
დღგ-ს გამოკლებით (USD/1000 მ3)           143              143               143  

                
143  

            
143  

თბოსადგურებისათვის გაზის ფასი 
დღგ-ს ჩათვლით (USD/1000 მ3) 

             
168.74  

             
168.74  

           
168.74  

            
168.74  

        
168.7

4  

სუბსიდირება - დღგ-დან 
განთავისულება აშშ დოლარებში     5,096,520   16,190,460  

     
18,069,480  

     
12,998,700  

     
16,73
1,000  

სუბსიდირება - დღგ-დან 
განთავისულება ლარებში 

         
9,085,105  

       
27,297,812  

     
29,837,441  

     
21,622,273  

     
29,54
4,553  

გაცვლითი კურსი - ლარი/USD 1.78 1.69 1.65 1.66 1.77 
ინფორმაციის წყაროები საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 168  

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო (Natural Gas 
balance)  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energy.gov.ge/legislation.php?id_pages=75&lang=geo
http://www.energy.gov.ge/legislation.php?id_pages=75&lang=geo
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4. ნავთობთან და გაზთან დაკავშირებული ზოგიერთი საქმიანობის განთავისუფლება დღგ-ს, იმპორტის 
გადასახადის, ქონების გადასახადის და აქციზის გადასახადისგან 

სუბსიდიის კატეგორია 
მთავრობის წინასწარ განსაზღვრული შემოსავალი → 
საგადასახადო შეღავათები და სპეციალური 
გადასახადები  → საგადასახადო ხარჯები 

სტიმულირებული საქმიანობა 
ნავთობის და გაზის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 
და ექსპლუატაცია 

სუბსიდიის სახელი ნავთობთან და გაზთან დაკავშირებული ზოგიერთი 
საქმიანობის განთავისუფლება დღგ-ს, იმპორტის 
გადასახადის, ქონების გადასახადის და აქციზის 
გადასახადისგან 

 

იურისდიქცია ეროვნული 

კანონმდებლობა/დამადასტურებე
ლი ორგანიზაცია 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (2013), კანონი 
„ნავთობის და გაზის შესახებ“ (2001) 

საქართველოს მთავრობა 

სუბსიდიის პოლიტიკური მიზანი ენერგეტიკული კომპანიების დახმარება 

სუბსიდიის ბოლო მიმღები ენერგეტიკული კომპანიები საქართველოში 

დროის პერიოდი 
სხვადასხვა, განთავისუფლების მიხედვით. 2010-
2014წ.წ. განსახილველ პერიოდში ყველა 
განთავისუფლებას ჰქონდა ადგილი 

ზოგადი ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (Government of 
Georgia, 2013), მუხლი 168 პუნქტი 3, ითვალისწინებს 
დღგ-დან განთავისუფლებას ჩათვლის უფლების 
გარეშე  იმ ოპერაციებისა, რომლებიც სრულდება 
შემდეგი კანონების, ხელშეკრულებების და 
შეთანხმებების საფუძველზე: 

a) იმ მოწყობილობა-დანადგარების, 
სატრანსპორტო საშუალებების, სათადარიგო 
ნაწილების და მასალების იმპორტი და 
მიწოდება, რომლებიც განკუთვნილია 
ნავთობის და გაზის ოპერაციების 
განხორციელებისთვის „ნავთობის და გაზის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 
ასევე ინვესტორებისა და მოქმედი 
კომპანიებისათვის იმ საქონლის იმპორტი და 
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მიწოდება,    რომლებიც საჭიროა 
ზემოხსენებული კანონის შესაბამისად 
ხელშეკრულებების განსახორციელებლად, 
და/ან გაცემული ლიცენზიების შესაბამისად    
ნავთობის და გაზის ოპერაციების 
განხორციელებისთვის, და/ან მომსახურების 
გასაწევად;  

b) იმ საქონლის იმპორტი, რომლებიც ფინანსდება 
უცხო სახელმწიფოების და/ან საერთაშორისო 
ორგანიზაციების  შეღავათიანი კრედიტის 
ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის მიერ 
რატიფიცირებული საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებით. და/ან მშენებლობა, 
მონტაჟი, შეკეთება, აღდგენა, გეოლოგიურ-
საძიებო სამუშაოები ელექტროენერგეტიკული 
სექტორის რეაბილიტაციისათვის;  

c) საქართველოში იმ საქონლის დროებითი 
შემოტანა, რომელიც ემსახურება საქართველოს 
მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, 
კერძოდ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და  ბაქო-
თბილისი-ერზურუმი მილსადენების 
მშენებლობას. 

გარდა დღგ-დან გათავისუფლების სარგებლისა, იმ 
მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო 
საშუალებების, სათადარიგო ნაწილების და მასალების 
იმპორტი, რომლებიც განკუთვნილია ნავთობის და 
გაზის ოპერაციების განხორციელებისთვის „ნავთობის 
და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 
ასევე განთავისუფლებულია იმპორტის 
გადასახადისაგან (მუხლი 199, პუნქტი g), და აქციზის 
გადასახადისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე (მუხლი 
194, პუნქტი 5-f).  გარდა ამისა, „ნავთობის და გაზის 
შესახებ“ კანონით განსაზღვრული ნავთობსა და 
გაზთან დაკავშირებულიიგივე საქმიანობა 
განთავისუფლებულია ქონების გადასახადისაგან. 

მონაცემების ნაკლების გამო, ამ სუბსიდიების 
მოცულობა არ გაანგარიშებულა. 

განხილული სუბსიდიის 
თანხობრივი რაოდენობა 

უკომენტაროდ 



59 
 

ინფორმაციის წყაროები საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (2013). 
მოძიებულია http://rs.ge/4713 

„ნავთობის და გაზის შესახებ“ კანონი 2 მარტი 2001წ. 
დამატებებით და ცვლილებებით 
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/18424/22/en/
pdf 

 

 

 

http://rs.ge/4713
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/18424/22/en/pdf
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/18424/22/en/pdf
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დანართი II. ელექტროენერგიაზე (ძირითადად განახლებადი წყაროებიდან) 
სუბსიდიების რაოდენობრივი შეფასება და სქემების დეტალური აღწერა 

 
1. ელექტროენერგიის ვაუჩერები მომხმარებლებისათვის თბილისის მუნიციპალიტეტში 

სუბსიდიის კატეგორია 
თანხების პირდაპირი და არაპირდაპირი გადარიცხვები 
და დავალიანებები → პირდაპირი ხარჯები →  
გამოყოფილი ლიმიტები 

სტიმულირებული საქმიანობა ოჯახების მოხმარება თბილისის მუნიციპალიტეტში 

სუბსიდიის სახელი სოციალური დახმარების პროგრამა 

იურისდიქცია მუნიციპალიტეტის – თბილისის მუნიციპალიტეტი 

კანონმდებლობა/დამადასტურებელი 
ორგანიზაცია 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო 
დოკუმენტი,  ჯანდაცვისა და სოციალური 
მომსახურების საქალაქო სამსახური  

სუბსიდიის პოლიტიკური მიზანი ელექტროენერგიის საოჯახო მოხმარების მხარდაჭერა 
და თბილისში სოციალურ-ეკონომიკური სტნდარტების 
უზრუნველყოფა  

სუბსიდიის ბოლო მიმღები თბილისის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის 
ყველა მომხმარებელი, დაახლოებით 410,000 ოჯახი.  

დროის პერიოდი  2012 წლიდან დღემდე 

ზოგადი ინფორმაცია ელექტროენერგიაზე კომუნალური ვაუჩერები 
შემოღებულ იქნა თბილისის მუნიციპალიტეტში 
სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების მხარდასაჭერად. 
მაგრამ ამ ვაუჩერებს იღებს ყველა მომხმარებელი. 
ქვემოთ მოყვანილი სუბსიდიის მოცულობები 
მითითებულია თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში.  

განხილული სუბსიდიის 
თანხობრივი რაოდენობა 

2010 – n.a. 

2011 – n.a. 

2012 –  6.4 მლნ ლარი 

2013 –  24 მლნ ლარი 

2014 –  25 მლნ ლარი 

ინფორმაციის წყაროები Tbilisi Municipality Budget Document, 2014. 

 

http://new.tbilisi.gov.ge/news/1500
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2. მთავრობის დახმარება ჰიდროელექტროსადგურების დეველოპერებს, მწარმოებლებს 
(შეღავათიანი ტარიფი) ხუდონჰესისთვის 

სუბსიდიის კატეგორია 
შემოსავლის ან ფასის მხარდაჭერა → საბაზრო ფასის 
მხარდაჭერა და რეგულირება → შეღავათიანი ტარიფი 
განახლებადი ენერგიის მწარმოებლებისთვის 

სტიმულირებული საქმიანობა 
ინვესტირება საქართველოში 
ჰიდროელექტროენერგეტიკის განვითარებაში 

სუბსიდიის სახელი მთავრობის დახმარება ჰიდროელექტროსადგურების 
დეველოპერებს, მწარმოებლებს (შეღავათიანი ტარიფი) 
ხუდონჰესისთვის 

 

იურისდიქცია ეროვნული 

კანონმდებლობა/დამადასტურებელი 
ორგანიზაცია 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ხელშეკრულება 
საქართველოს მთავრობასა და შპს „ტრანს ელექტრიკას“ 
შორის 

სუბსიდიის პოლიტიკური მიზანი განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება 
საქართველოში 

სუბსიდიის ბოლო მიმღები შპს „ტრანს ელექტრიკა“, ხუდონჰესი 

დროის პერიოდი 2020 წლის შემდეგ, როდესაც ხუდონჰესი ამუშავდება 

ზოგადი ინფორმაცია ხუდონჰესისთვის ელექტროენერგიის გაყიდვის 
ტარიფი განსაზღვრულია ხელშეკრულებით. 
საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა სპეციალური 
მწარმოებლის (შეღავათიანი) ტარიფი ახალი 
სადგურისთვის, ხუდონჰესისთვის ინვესტიციების 
უზრუნველსაყოფად, რომელიც ექსპლუატაციაში შევა 
2020 წლის შემდეგ. ეს ტარიფი უფრო მაღალია ვიდრე 
არსებული ან მოსალოდნელი საბაზრო ფასი 
საქართველოში. 

ხუდონის მშენებლობის,  ექსპლუატაციის და 
მფლობელობის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა 
საქართველოს მთავრობას, „ტრანს ელექტრიკას“, შპს 
„ტრანს ელექტრიკა ჯორჯიას“, სს 
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული 
ოპერატორი“ (ესკო) და შპს „ენერგოტრანსს“ შორის. 
იმის გათვალისწინებით, რომ ხუდონჰესის 
მოსალოდნელი წლიური გამომუშავება 10 წლის 
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განმავლობაში იქნება  1.5 ტვტსთ, და კონტრაქტის 
შესაბამისად, მწარმოებლის (შეღავათიანი ტარიფი) 
იქნება 10.5 აშშ ცენტი/კვტსთ. ამავე დროს, 
მოსალოდნელი საბაზრო ფასი შეადგენს 5.5 აშშ 
ცენტი/კვტსთ. ამგვარად, ხუდონჰესისთვის სავარაუდო 
ყოველწლიური სუბსიდია იქნება 75 მლნ აშშ დოლარი. 
ხუდონჰესის სატარიფო გრაფიკი მოყვანილია IV 
დანართში.  

განხილული სუბსიდიის 
თანხობრივი რაოდენობა 

სავარაუდო ყოველწლიური სუბსიდია მომავალში (2020 
წლის შემდეგ) იქნება 75 მლნ აშშ დოლარი.  

ინფორმაციის წყაროები ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და შპს 
„ტრანს ელექტრიკას“ შორის 
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დანართი III. საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის გაანგარიშების 
ეროვნული მეთოდოლოგიები 

 

ელექტროენერგეტიკულ სექტორში გენერაციის, დისპეტჩერიზაციის, გადაცემის, 
განაწილების და მიწოდების ტარიფებს განსაზღვრავს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი 
ორგანო (სემეკი) გამოქვეყნებული სატარიფო მეთოდოლოგიის საფუძველზე. 2014 წელს 
კომისიამ დაამტკიცა ელექტროენერგეტიკის სექტორში ტარიფების გაანგარიშების ახალი 
მეთოდოლოგია. კომისიის N14 დადგენილება “ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების 
მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ” შეიცავს სამ დანართს: 

1. “ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების გაანგარიშების 
მეთოდოლოგია“ 

2. “ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის, დისპეტჩერიზაციის და ელექტროენერგეტიკული 
ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია”;  

3. “სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების რეგულირებადი აქტივების 
ცვეთა/ამორტიზაციის ნორმები”.  

 
ზემოხსენებული  დადგენილება ემყარება ორ ძირითად პრინციპს: “წამახალისებელი 
რეგულირების” და “cost plus რეგულირების“. მეთოდოლოგია:  
• იცავს მომხმარებელს მონოპოლიური ფასებისაგან; 
• სტიმულს აძლევს საწარმოს, გაზარდოს ეფექტიანობა საკუთარი ხარჯების ოპტიმიზაციის 

საფუძველზე იმ პირობით, რომ არ მოხდეს საწარმოს მომსახურების ხარისხისა და ტექნიკური 
მდგომარეობის გაუარესება; 

• ხელს უწყობს საწარმოს ფინანსური ამონაგების ზრდას ექსპლუატაციისა და მართვის 
ეფექტიანობის გაზრდის გზით; 

• ხელს უწყობს საწარმოს სტაბილურ და საიმედო ფუნქციონირებას; 
• უზრუნველყოფს საწარმოსათვის გამჭვირვალე, სტაბილური და სამართლიანი სატარიფო 

განაკვეთების დაწესებას; 
• ითვალისწინებს სახელმწიფო პოლიტიკას სატარიფო შეღავათების სფეროში იმის 

გათვალისწინებით, რომ დაუშვებელია მომხმარებელთა რომელიმე კატეგორიის სატარიფო 
შეღავათების სუბსიდირება ლიცენზიატის, იმპორტიორის, ბაზრის ოპერატორის ან 
მომხმარებელთა სხვა კატეგორიის ხარჯზე; 

• ასახავს მომხმარებელთა სხვადასხვა კატეგორიის მომსახურების განსხვავებულ ღირებულებას; 
• ფარავს საწარმოების მიერ გაწეული მომსახურების ხარჯებს მომხმარებელთა თითოეული 

კატეგორიისაგან მიღებული თანხებით, ამ კატეგორიის მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების 
პროპორციულად. 

 
თითოეული სატარიფო წლისათვის კომისია ადგენს საწარმოს მიერ შესყიდული 
ელქტროენერგიის საშუალო შეწონილ ფასს შემდეგი ფორმულის შესაბამისად:   
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დანართი IV.  მწარმოებლის (შეღავათიანი) ტარიფი ხუდონჰესისთვის 
 

წელი ობიექტის 
ამუშავებიდან 

აშშ ცენტი 1 კვტსთ-
ზე 

პირველი წელი 10.5 

მე-2 წელი 10.5 

მე-3 წელი 10.5 

მე-4 წელი 10.5 

მე-5 წელი 10.5 

მე-6 წელი 10.25 

         მე-7 წელი 10.25 

მე-8 წელი 10.25 

მე-9 წელი 9.75 

მე-10 წელი 9.75 

მე-11 წელი 9.5 

მე-12 წელი 6 

მე-13 წელი 5 

მე-14 წელი 5 

მე-15 წელი 5 

წყარო: (Khudoni HPP Agreement , 2015) 
 

 





ენერგეტიკული სუბსიდიების ინვენტარიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთ  პარტნიორობის 

ქვეყნებში საქართველო 

საქართველოში ენერგეტიკული სუბსიდიების კვლევა ნაწილია რეგიონული ანალიზის, რომელიც 

მოიცავს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს. საქართველოს გარდა კვლევა მოიცავს 

სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, მოლდოვას და უკრაინას. წიაღისეული საწვავის მოხმარებისა 

და წარმოების სექტორებში სახელმწიფო დახმარებების იდენტიფიცირების, გამოთვლისა და 

ანალიზისას გამოყენებულ იქნა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება ორგანიზაციის 35 წევრ და დიდი 

ოციანის წევრ ქვეყნებში (ბრაზილია, ჩინეთი, ინდოეთი, ინდონესია, რუსეთის ფედერაცია და 

დამხრეთ აფრიკა). 

ამ კვლევაში წარმოდგენილი ანალიზი მოიცავს მწარმოებლებისა და მომხმარებლებისათვის 

გაწეულ სუბსიდიებს ნახშირის, ნავთობის, ნავთობპროდუქტების და ბუნებრივი გაზის, 

ელექტროენერგიისა და სითბოს წარმოებისთვის ამ წიაღისეული საწვავის მოხმარებისას. კვლევა 

ასევე მოიცავს სუბსიდიებს ენერგო ეფექტურობისა და ენერგიის განახლებადი წყაროების 

სექტორებში. ანალიზი ეფუძნება საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს და აჯამებს საქართველოს 

ენერგეტიკაში სუბსიდირების რთულ და ცვალებად გარემოს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს

www.green-economies-eap.org

ნელი პეტკოვა (OECD): : Nelly.PETKOVA@oecd.org

ფოტო
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