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ზოგადი მიმოხილვა და სტატისტიკა
ბაზრის სტრუქტურა
საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარს
მრავალი მონაწილე ქმნის:
ელექტროენერგიის
მწარმოებლები, გამანაწილებელი კომპანიები, იმ
პორტიორები, ექსპორტიორები, მომხმარებლები,
მარეგულირებელი კომისია და სხვა.
დიაგრამა 1: ელექტროენერგიის ბაზრის სტრუქტურა

ელექტრო
სადგურები

პირდაპირი
მომხმარებლები

ესკო

გამანაწილებელი
კომპანიები

იმპორტიორები,
ექსპორტიორები

გადამცემი
სსე
ენერგოტრანსი
საქრუსენერგო

დისპეტჩერი
სსე

ელექტროსადგურები. საქართველოში ელექტრო
ენერგიის გენერაციის ორი ძირითადი წყარო არსე
ბობს - ჰიდროელექტროსადგურები (ჰესი) და თბოე
ლექტროსადგურები (თესი).
ჰიდროსადგურის მშენებლობის სპეციალური ნებარ
თვის მიღების და მშენებლობის დასრულების შემდეგ
საწარმო რეგისტრირდება წარმოების ლიცენზიან
ტად. ჰიდროელექტროსადგური, რომლის დადგმული
სიმძლვრე 13 მგვტ-ს არ აღემატება დერეგულირებუ
ლია: არ საჭიროებს წარმოების ლიცენზიას, ირჩევს
გამომუშავებული ელექტროენერგიის გაყიდვის გზას
და დამოუკიდებლად აწარმოებს ფასზე მოლაპარა
კებას. ამჟამად ქვეყანაში 19 ლიცენზირებული და
50-მდე მცირე, დერეგულირებული ჰიდროსადგური
ფუნქციონირებს. ყველაზე მსხვილი გენერაციის წყა
რო ენგურჰესია, რომელიც ქვეყანაში გენერირებული
ელექტროენერგიის დაახლოებით მესამედს ქმნის. ენ
გურჰესი და ვარდნილჰესი, რომელთაც საჭიროებისა
მებრ შეუძლიათ სისტემაში ელექტროენერგიის მიწო
დება დააბალანსონ და სარგებლობენ რეგულირებული
ტარიფით, მარეგულირებლად ითვლებიან.
თბოსადგურები (ტყიბულის თბოსადგურის გარ
და) გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს წარმო
ადგენენ. მათი ძირითადი დანიშნულება სისტემაში
წარმოქმნილი ელექტროენერგიის დანაკლისის შევ
სებაა. თესები საქართველოს ელექტროსისტემის
სტაბილურობას უზრუნველყოფენ და საჭიროა მათი
მუდმივი მზადყოფნა, რათა ნებისმიერ მომენტში გა
მოიმუშაონ ელექტროენერგია.

გრაფიკი 1: გამომუშავებული ელექტროენერგიის განაწილება გენერაციის წყაროების მიხედვით, 2015 წელი
ჰიდროსადგურების გამომუშავება
მარეგულირებელი

78%

ვარდნილჰესი
ენგურჰესი

5.5%

თბოსადგურების გამომუშავება
მტკვარი
ენერგეტიკა

11%

36%

გარდაბნის
თბოსადგური*

30.5%
თბილსრესი

სეზონური

ჟინვალჰესი

4%
32.8%

დერეგულირებული

22%

3%

7%

ვარციხეჰესი

7%

2016 წლის საპროგნოზო ბალანსში გარდაბნის
თბოსადგურის წილი მთლიანი გენერაციის

12%-ს შეადგენს

9.2%
* გარდაბნის თბოსადგურმა ოპერირება 2015 წლის ბოლოს დაიწყო
წყარო: ესკო
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გრაფიკი 2: ელექტროენერგიის წყაროების
პროცენტული წილი მთლიან მიწოდებაში
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ჰესების წილი მიწოდებაში
თესების წილი მიწოდებაში
იმპორტის წილი მიწოდებაში

* საპროგნოზო მაჩვენებლები
წყარო: ესკო

გამანაწილებელი კომპანიები მთე
ლი ქვეყ
ნის
მასშტაბით აწვდიან ელექტროენერგიას საბოლოო
მომხმარებელს. საქართველოში სამი დისტრიბუ
ტორი ფუნქციონირებს: სს „თელასი~, რომელიც
თბილისში არსებულ მომხმარებლებს ემსახურება,
სს „კახეთის ენერგოდისტრიბუცია~, რომელიც კა
ხეთის რეგიონს ამარაგებს და სს „ენერგო-პრო
ჯორჯია~,1 რომელიც დანარჩენ საქართველოს
ემსახურება. დისტრიბუტორმა კომპანიებმა 2015
წელს ქვეყანაში მოხმარებული ელექტროენერგიის
70% გაანაწილეს.
ესკო (ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერცი
ული ოპერატორი) სააქციო საზოგადოებაა, რომლის
100%-ის მფლობელი სს „საპარტნიორო ფონდია~. ეს
კოს ფუნქციებია საბალანსო ელექტროენერგიითა და
გარანტირებული სიმძლავრით ვაჭრობა, ელექტროე
ნერგიის საბითუმო ყიდვა-გაყიდვის აღრიცხვა და სხვა.

პირდაპირი მომხმარებლები. მწარმოებლებს შეუძ
ლიათ პირდაპირი გზით გაყიდონ ელექტროენერგია
მომხმარებლებზე. ამისათვის საჭიროა რომ მომხ
მარებლი წლიურად მინიმუმ 1 მლნ. კვტ. სთ ელექ
ტროენერგიას მოიხმარდეს. 2017 წლიდან პირდა
პირ მომხმარებლად დარეგისტრირება შეეძლებათ
იმ მომხმარებლებს, რომლებიც წლიურად 1 კვტ.
სთ-ს ან მეტს მოიხმარენ. ამაჟამად საქართველოში
სულ ოთხი პირდაპირი მომხმარებელია რეგისტრი
რებული: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი~, შპს
„ჯორჯიან მანგანეზი~, სს „საქართველოს რკინიგ
ზა~ და შპს „ჯეოფერომეტალი~. აქე
დან მხო
ლოდ
პირველი სამი მოიხმარს ელექტროენერგიას ყიდ
ვა-გაყიდვის პირდაპირი კონტრაქტის საშუალებით
და 2015 წელს მათ მიერ მოხმარებულმა ელექტრო
ენერგიამ ქვეყნის მთლიანი შიდა მოხმარების 12%
(1.2 მლრდ. კვტ. სთ) შეადგინა.
გადამცემი კომპანიები. ელექტროენერგიის გადამ
ცემი ქსელი მუდმივ მომსახურებასა და განვითარე
ბას საჭიროებს, რასაც გადაცემის ლიცენზიანტები
ახორციელებენ. საქართველოში ელექტროენერგიის
გადაცემის სამი ლიცენზიანტია: სს „საქართველოს სა
ხელმწიფო ელექტროსისტემა~ (სსე) რომლის აქცების
100% სს „საპარტნიორო ფონდის~ მფლობელობაშია,
სს „ენერგოტრანსი~, რომელიც სსე-ს შვილობილ კომ
პანიას წარმოადგენს და სს „საქრუსენერგო~, რომლის
აქციონერებიც არიან საქართველოს ენერგეტიკის სა
მინისტრო და რუსეთის გაერთიანებული ენერგოსის
ტემა. ეს კომპანიები ფლობენ გადამცემ ხაზებსა და
ქვესადგურებს, ახორციელებენ სხვადასხვა ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობას, მონ
ტაჟს, რეკონსტრუქციასა და ექსპლუატაციას.
დისპეტჩერი. საქართველოში ერთადერთი ლიცენ
ზირებული სისტემის ოპერატორია (დისპეტჩერი) სა
ქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე).
მისი მოვალეობაა საქართველოს ელექტროსისტე
მის ტექნიკური მართვა და ენერგოსისტემის, რო
გორც ერთიანი ობიექტის, ნორმალურ და ავარიულ
რეჟიმში მუშაობის უზრუნველყოფა.
ქვეყნის ელექტროსისტემას ზედამხედველობას
უწევს და არეგულირებს სახელმწიფო ორგანიზაცი

1 ენერგო-პრო დისტრიბუციის გარდა ელექტროენერგიის გენერაციით არის დაკავებული.
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ებისაგან დამოუკიდებელი ორგანო „საქართველოს
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირე
ბელი ეროვნული კომისია~. იგი ახორციელებს სა
ქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგს,
ადგენს წესებსა და პირობებს ელექტროენერგიის
გენერაციის, გადაცემის, დისპეტჩერიზაციისა და
განაწილებისათვის, გაცემს და აუქმებს ლიცენზი
ებს კანონმდებლობის შესაბამისად2,არეგულირებს
ტარიფებს და სხვა.

ბაზრის თავისებურებები
საქართველოში, როგორც უკვე აღინიშნა, ელექტ
როენერგიის გენერაციის ძირითად წყაროს ჰიდრო
ელექტროსადგურები წარმოადგენენ. ჰესის მიერ
ენერგიის გამომუშავება მდინარეში წყლის დონეზეა
დამოკიდებული (ძირითადად დერივაციული ტიპის

ჰესებისთვის). შედეგად, ჰიდროელექტროენერგი
ის გამომუშავება სეზონურად ცვალებად ხასიათს
ატარებს. საქართველოში წყალუხვობის პერიოდი
მაისიდან აგვისტომდეა. ამავე პერიოდში ქვეყანაში
ელექტროენერგიის მოხმარების შედარებით დაბა
ლი დონეა და ჰესების მიერ გამომუშავებული ელექ
ტროენერგია მნიშვნელოვანწილად აკმაყოფილებს
ადგილობრივ მოთხოვნას (შიდა მოხმარების 81%
82% 2014 და 2015 წლებში3), ხოლო ჭარბი ელექ
ტროენერგია გადის ექსპორტზე. შემოდგომა ზამ
თარში, როდესაც წყლის დონე დაბალი და ჰესების
გამომუშავება შემცირებულია, ელექტროენერგიის
მოხმარება საპირისპირო ტენდენციით ხასიათდე
ბა. ელექტროენერგიის მიწოდებასა და მოთხოვნას
შორის გაზრდილი სხვაობის დასაბალანსებლად გა
მოიყენება თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუ
შავებული ენერგია და მეზობელი ქვეყნებიდან იმ
პორტირებული ელექტროენერგია.

გრაფიკი 3: ელექტროენერგიის გენერაციის სეზონურობა (მლნ. კვტ. სთ)
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2 „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ~ საქართველოს კანონის, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ~ საქართველოს კანონისა და
ლიცენზირების წესების შესაბამისად.
3 აფხაზეთის მოხმარების გათვალისწინებით.
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გრაფიკი 4: ელექტროენერგიის მოხმარება
(მლნ. კვტ. სთ)
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(მლნ. კვტ. სთ)
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გრაფიკი 6: ელექტროენერგიის იმპორტი
(მლნ. კვტ. სთ)
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გრაფიკი 7: საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი (თეთრი)
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იანვარი-მაისის საშუალო შეწონილი ფასი
წყარო: ესკო

გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების ტარიფი
რეგულირდება მარეგულირებელი კომისიის მიერ.
თბოსადგურებს ტარიფი ორი ნაწილისაგან შედგე
ბა - გარანტირებული სიმძლავრის საფასური და
წარმოებული ელექტროენერგიის ტარიფი. მიუხე
დავად იმისა, რომ თესების მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგია, ჰესების მიერ გამომუშავებულზე
ძვირია და ასევე ძვირი ჯდება ამ სადგურების მომ
სახურება, მათი არსებობა სისტემის უსაფრთხოების
და მდგრადობის გარანტია.
2016 წლის მდგომარეობით საქართველოში გარან
ტირებული სიმძლავრის წყაროებია:
 შპს „მტკვარი ენერგეტიკის~ გარდაბნის თბოე
ლექტროსადგურის #9 ენერგობლოკი,
 შპს „ჯიფაუერის~ ბუნებრივ აირზე მომუშავე, აირ
ტურბინული თბოელექტროსადგური,

 შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული
კორპორაციის~ თბილსრესის #3 და #4 ენერგობლოკები,
 შპს „გარდაბნის თბოსადგურის~ კომბინირებული
ელექტროსადგური.
ამ სადგურების გარანტირებული სიმძლავრის უზ
რუნველსაყოფად 2015 წელს სულ 67.8 მლნ. ლარი
დაიხარჯა. 2016 წელს მოსალოდნელია ამ ხარჯის
ზრდა, რაც ახლად გახსნილი გარდაბნის კომბინი
რებული ელექტროსადგურის სიმძლავრის მაღალი
საფასურის შედეგი იქნება. მიმდინარე წლის იანვარაპრილში გარანტირებული სიმძლავრის უზრუნველ
ყოფის მთლიანმა საფასურმა 60 მლნ. ლარს გადაა
ჭარბა. ამ თანხის 70% (42.8 მლნ. ლარი) კი მხოლოდ
გარდაბნის ახალი კომბინირებული თბოსადგურის
მომსახურების საფასურია. თუმცა, უნდა აღინიშ
ნოს, რომ გარდაბნის ახალი თბოსადგური სხვა
თბოსადგურებთან შედარებით უფრო ეფექტურია
(გამომუშავება შედარებით იაფია).

ელექტროენერგეტიკის
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გრაფიკი 8: გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების
გამომუშავება, იანვარი-აპრილი 2016 (მლნ. კვტ. სთ)
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ენერგეტიკა

300

მოსაპოვებლად ტენდერში გამარჯვებული კომპა
ნია ზამთრის თვეებში წარმოებულ ელექტროენერ
გიას წინასწარ შეთანხმებულ ფასად მიყიდის ესკოს.
ცხადია ეს შეთანხმება ახალი გენრაციის ობიექტი
სათვის გენერირებული ელექტროენერგიის რეალი
ზაციასთან დაკავშირებული რისკის შემცირებას
უწყობს ხელს.
ბოლო წლების განმავლობაში ჰიდროელექტროენერ
გიის მიწოდების ზრდის ტემპი მოხმარების ზრდას ვერ
ეწევა. შესაბამისად იზრდება შედარებით ძვირი ენერ
გიის მოხმარების წილი, რაც საბოლოოდ ტარიფზე
აისახება. ააშკარაა, რომ ენერგეტიკულ ბაზარზე არ
სებობს ჰიდროენერგიის ზრდის საჭიროება.

ახალ ჰიდროელექტროსადგურზე ლიცენზია აშენების,
ფლობისა და ოპერირების უფლებით გაიცემა. ამასთა
ნავე, 2008 წლის 1 აგვისტოს შემდეგ აშენებული ჰე
სები დერეგულირებულია. ისინი თავად ირჩევენ გენე
რირებული ელექტროენერგიის გაყიდვის მეთოდს და
დამოუკიდებლად აწარმოებენ ფასზე მოლაპარაკებას.
უფასოა ელექტროგადამცემ ქსელთან მიერთებაც.
ამასთანავე, ყველა მწარმოებლისათვის ელექტროე
ნერგიის ექსპორტის ფასი თავისუფალია.
2015 წლის აპრილის შემდეგ საქართველოში ჰიდ
როელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვის

ნენსკრა ჰესი

ექსლპუატაციაში გაშ
ვების თარიღი

საქართველოში არსებული უხვი წყლის რესურსი
ჰიდროენერგიის გენერირების დიდ პოტენციალს
ატარებს. საქართველოში ჰიდროელექტროენერგი
ის გენერაციისათვის გამოსადეგი 300 მდინარის რე
სურსის მთლიანი წლიური პოტენციური სიმძლავრე
დაახლოებით 15000 მგვტ, ხოლო წლიური გამომუ
შავება 50 მლრდ. კვტ. სთ-ია. არსებული პოტენცი
ალის 80% ჯერ ისევ ასათვისებელია. ჰიდროენერ
გიის სიიაფე კი ზრდის მის კონკურენტუნარიანობას
და მნიშვნელოვან ინტერესს იწვევს ინვესტორებში.

წლიური გამომუშა
ვება (მლნ. კვტ. სთ)

ცხრილი 1.

გამომუშავება მლნ. კვტ. სთ

დადგმული სიმძ
ლავრე (მგვტ)

საინვესტიციო მიმზიდველობა

გამომუშავებული ელექტროენერგიის
ტარიფის ზედა ზღვარი (თეთრი/კვტსთ)

დასახელება

წყარო: ესკო

გრაფიკ 9-ზე ნაჩვენებია ჰიდროსადგურების სა
მომავლო განვითარების გეგმა. არსებული და
მშენებლობის ეტაპზე მყოფი ჰესები მოხმარების
3%-იანი ზრდის პირობებშიც კი ვერ დააკმაყოფი
ლებენ მოთხოვნას. მშენებლობისა და ლიცენზირე
ბის ეტაპზე მყოფ ჰესებს შორის აღსანიშნავია სამი
მსხვილი პროექტი:

280

1194

2019-2021

ნამახვანის კასკადი

441

1579

2021

ხუდონ ჰესი

702

1528

2020

წყარო: სსე

ნენსკრა ჰესი მშენებლობის ეტაპზეა და ექსპლუა
ტაციაში 2019 წელს შევა, ხოლო პროექტი სრულად
2021 წელს დასრულდება. ხუდონჰესი და ნამახვანის
კას
კა
დის ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და
მათი სავარაუდო განხორციელების თარიღები შე
საძლოა შეიცვალოს. თუ მოხმარების ზრდამ 3%-ს
არ გადაჭარბა, ამ ჰესების დროულად ამუშავების
შემთხვევაში ჰიდროელექტროენერგიის მიწოდების
დეფიციტი დაიფარება. თუმცა, მოხმარების უფრო
სწრაფი ზრდის ტემპის პირობებში კვლავ იქნება
ელექტროენერგიის სხვა წყაროების გამოყენების
საჭიროება.
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გრაფიკი 9: ჰიდროელექტროენერგიის განვითარების გეგმა (მლრდ. კვტ.სთ)
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არსებული და მშენებარე ჰესები
წყარო: სსე

ელექტროენერგეტიკის სექტორში
არსებული გამოწვევები
 სექტორის გრძელვადიანი განვითარების გან
საზღვრა და ცხადი მესიჯები დაინტერესებულ
პირთათვის
ენერგეტიკული პოლიტიკისა და 10 წლიანი განვი
თარების გეგმის პარალელურად საჭიროა სისტემის
გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიის არსე
ბობა. დარგის განვითარების სტრატეგია სახელმ
წიფოს გრძელვადიანი ხედვის მაჩვენებელია, რაც
უმთავრესი დოკუმენტია პოტენციური ინვესტო
რებისათვის. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია, რომ
არსებობდეს ენერგეტიკის დარგის გრძელვადიანი
სტრატეგია, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ყვე
ლა დაინტერესებული პირისათვის.
ასევე საყურადღებოა, რომ ევროკავშირთან ასოცი
რების შეთანხმების ფარგლებში ევროპის ენერგეტი
კულ გაერთიანებაში გაწევრიანების მიზნით საქარ
თველომ ელექტროენერგეტიკის სექტორში უნდა
განახორციელოს საკანონმდებლო ცვლილებები
გამჭვირვალე და თავისუფალი ბაზრის ჩამოსაყალი
ბებლად, ასევე საინვესტიციო მიმზიდველობის გა
საზრდელად. გრძელვადიან ხედვაში ნათლად უნდა

განისაზღვროს ევროკავშირთან დასაახლოებლად
გადასადგმელი ნაბიჯები და მოხდეს გასატარებელი
ცვლილებების ბაზრის მონაწილეებზე შესაძლო გავ
ლენის ანალიზი.
 ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზებისას პრიორი
ტეტების განსაზღვრა: მცირე, დერივაციული ტიპის
ჰესებისათვის უპირატესობის მინიჭება. ამ მეთოდის
თანახმად ელექტროენერგიის მიწოდებისას დისპე
ტჩერი ჯერ წყალსაცავის არმქონე ჰესების, შემდეგ
წყალსაცავიანი ჰესების გამომუშავებულ ელექტრო
ენერგიას გაანაწილებს ქსელში. ხოლო სულ ბოლოს
დად
გე
ბა გარანტირებული სიმძლავრის წყაროები
ამუშავების საჭიროება. ასეთი მეთოდის დანერგვა შე
ამცირებს არასაკმარისი მოთხოვნის გამო დაღვრილი
წყლის მოცულობას, რაც ყველაზე ხშირად წყალსა
ცავის არმქონე ჰესების შემთხვევაში ხდება. გარდა
ამისა, ასეთი სისტემის დანერგვა მნიშვნელოვნად წა
ახალისებს გამდინარე ტიპის, მცირე ზომის ჰესების
მშენებლობას, რადგან ისინი ელექტროენერგიის გა
ყიდვის უპირატესობით ისარგებლებენ. რეზერვუარის
არმქონე ჰესების მშენებლობა სხვა ტიპის ჰესებთან
შედარებით დაბალ კაპიტალდაბანდებას მოითხოვს
და ასევე აღსანიშნავია, რომ ასეთი მცირე ჰესები,
წყალსაცავიან ჰესებთან შედარებით ნაკ
ლებ ზი
ანს
აყენებენ გარემოს.
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 ÕÃÓÃÔÀØÇÎÑ¿Ë ÖÔÃÐÕÕÃÕÃÜ¾ØÔÑ ÉÃÆÃÏÅÇÏË
ÓÕÇÎËÕ ÉÃÐØËÀÃÔÇÄÃ ĞĄĊđ ĘĄēĜėčāđ ĐčĂčĐĚ ĄĕđĎčĐĒĈđ ĘĄđґěĊĄāĊčāĈđ ĆĐăґđ, ґđĄąĄ đґĕґĐćąĄĊčđ, ĐčĂčĐĚ đґĒĐґČĆĈĒč ĕąĄėČĈđ ęґċčėґĊĈāĄāґđ. đґĕґĐćąĄĊčđ ĄĊĄĕĒĐčđĈđĒĄċґ, ĐčĂčĐĚ
ēĉąĄ ґĖĈČĈĘČґ, đĄĆčČēĐĈ ĞґđĈґćĈđґґ. ċčċґąґĊ
ĜĊĄāĘĈ ґĞґĊĈ ĠĄđĄāĈđ ăґċґĒĄāґ ĜėґĊēĞąčāĈđ
ĎĄĐĈčăĘĈ ĜґĐċčĕċČĈđ ĝґĐā ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈґđ.
ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈĈđ āґĆĐĈđ đґċčċґąĊč ĂґČąĈćґĐĄāĈđ ĂґćąґĊĈđĜĈČĄāĈć đґĕґĐćąĄĊčđ ĂґăґċĚĄċċґ
ĕđĄĊċґ ēČăґ ēĆĐēČąĄĊėčđ ćēĐĕĄćĈđ ċĈċґĐćēĊĄāĈć ĂґĆĐăĈĊĈ đґĄĕđĎčĐĒč đĈċěĊґąĐĄĄāĈđ
ĂґĒґĐĄāґ, ĞčĊč ĐēđĄćĈăґČ đčċĞĄćĈđ ċĈċґĐćēĊĄāĈć ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈĈđ ĂґĆĐăĈĊĈ ċčĚēĊčāĈđ
ĒĐґČĆĈĒĈ. ґċĈđґćąĈđ đґĝĈĐčґ ґĐґċґĐĒč đґĕґĐćąĄĊčđ đґĆĖąĐĄāĘĈ ċěĊґąĐĈ ĂґăґċĚĄċĈ ĕđĄĊĈđ
ґĐđĄāčāґ, ґĐґċĄă ċčđґĆĖąĐĄ ĕąĄėČĄāĘĈ ċĈċăĄāґĐĄ ĒĄĐĈĒčĐĈґĆĄ ĘĄđґāґċĈđĈ đĈċěĊґąĐĈđ ĂґăґċĚĄċĈ ĞґĆĄāĈđ ċĘĄČĄāĊčāґĆĄ ċčĊґĎґĐґĉĄāĄāĈđ ґĕĒĈēĐĈ ĜґĐċčĄāґ.
 ÕËÕÖÇÏËÕ ×ÕÃÈÔÀÚÑÇÄËÕÃ ÆÃ ÕÃËÏÇÆÑÑÄËÕ
ÉÃÜÔÆÃ. đґĕґĐćąĄĊčđ ĄĉčČčċĈĉēĐĈ ĂґČąĈćґĐĄ-

āĈđ ĘĄđґāґċĈđґă đґĝĈĐčґ ĘĈăґ ĂґăґċĚĄċĈ ĕđĄĊĈđ
ĂґČąĈćґĐĄāґ. ґĞґĊĈ đґĜґĐċčĄāĈ ĕċČĈґČ ăґċґĒĄāĈć
ċčćĞčąČґđ ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈґĆĄ. ċĈċăĈČґĐĄ ĜĄĊđ
ēĚĞčĄĊ ąĈĆĈĒčĐćґ ĂґĆĐăĈĊĈ ČґĉґăĈ ґđĄąĄ ċČĈĘąČĄĊčąČґă ĂґĆĐăĈđ ĒēĐĈđĒēĊ ĆčČĄāĘĈ ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈґĆĄ ċčćĞčąČґđ. ґĞґĊĈ ĕąĄđґăĂēĐĄāĈđ
ăґ ĂґăґċĚĄċĈ ĞґĆĄāĈđ ăґċґĒĄāґ đґĝĈĐčґ ĕđĄĊĈđ
ċăĂĐґăčāĈđґćąĈđ ăґ ĂґĆĐăĈĊĈ đĈċěĊґąĐĈđ ĂґĒґĐĄāĈđ ēĆĐēČąĄĊđґėčĔґă.
ĂґăґċĚĄċĈ ĕđĄĊĈđ ĂґČąĈćґĐĄāґ ґđĄąĄ đґĝĈĐčґ
ґąґĐĈēĊĈ ĂґćĈĘąĄāĈđ ĐґčăĄČčāĈđ ċĈČĈċēċґċăĄ
ăґđґėąґČґă ăґ ěґāąĈđ ăґđґĐĄĂēĊĈĐĄāĊґă.
 ËÏÒÑÔÖËÕ ¼ÃÐÃÅØÎÇÄÃ. ĠĈăĐčĄČĄĐĂčĐĄđēĐđĈđ ċĄĒґă ґćąĈđĄāґ ĞĄĊđ ĘĄēĜėčāđ ĕąĄėČĈđ ĄČĄĐĂčăґċčēĉĈăĄāĊčāĈđ ċґĒĄāґđ. ĈċĎčĐĒĈĐĄāēĊ
ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈґĆĄ ĘĄăґĐĄāĈć ČґĉĊĄāґă ăґċčĉĈăĄāēĊĄāґ ĂґĆĐăĈđ ĕđĄĊĈđ đґĈċĄăččāґđ, ĞčĊč
ĠĈăĐčĐĄđēĐđĄāĈđ ĜĈĊĈđ ĆĐăґ ċćĊĈґČ ċčĞċґĐĄāґĘĈ ăґăĄāĈćĈ ĈĕČĄāґ ĐčĂčĐĚ ĔĈČґČđēĐĈ, ґđĄąĄ
ĄĉčĊčĂĈēĐĈ ćąґĊđґĆĐĈđĈć.

ბიბლიოგრაფია
ċđčĔĊĈč ĂґċčĚăĈĊĄāґ đґĕґĐćąĄĊčđґćąĈđ (WEG). đґĕґĐćąĄĊčđ ĄČĄĐĂĄĒĈĉēĊĈ đĄĕĒčĐĈ ĄąĐčĉґąĘĈĐćґČ
ґđčĚĈĐĄāĈđ ĉčČĒĄĕđĒĘĈ. ćāĈĊĈđĈ, 2015.
đґĕґĐćąĄĊčđ ĄČĄĐĂĄĒĈĉĈđґ ăґ ĜėґĊċčċґĐґĂĄāĈđ ċґĐĄĂēĊĈĐĄāĄĊĈ ĄĐčąČēĊĈ ĉčċĈđĈĈđ ăґăĂĄČĈĊĄāґ №10
„ĕđĄĊĈđ ĜĄđĄāĈđ~ ăґċĒĉĈĚĄāĈđ ĘĄđґĞĄā.
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„ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈĈđ ĒґĐĈĔĄāĈđ ĘĄđґĞĄā~.
đґĕґĐćąĄĊčđ ĄČĄĐĂĄĒĈĉĈđґ ăґ ĜėґĊċčċґĐґĂĄāĈđ ċґĐĄĂēĊĈĐĄāĄĊĈ ĄĐčąČēĊĈ ĉčċĈđĈґ. 2015 ĜĊĈđ ґČĂґĐĈĘĈ.
ćāĈĊĈđĈ, 2016.
đґĕґĐćąĄĊčđ ĄČĄĐĂĄĒĈĉĈđ ċĈČĈđĒĐĈđ āĐěґČĄāґ №77 „ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĈĈđ (đĈċěĊґąĐĈđ) āґĆĐĈđ ĜĄđĄāĈđ~ ăґċĒĉĈĚĄāĈđ ĘĄđґĞĄā.
đґĕґĐćąĄĊčđ đґĞĄĊċĜĈĔč ĄĊĄĕĒĐčđĈđĒĄċґ. „đґĕґĐćąĄĊčđ ĂґăґċĚĄċĈ ĕđĄĊĈđ ĂґČąĈćґĐĄāĈđ ґćĜĊĈґČĈ ĂĄĂċґ 2016-2026~, 2015.
đґĕґĐćąĄĊčđ ĉґČčČĈ „ĄĊĄĕĒĐčĄČĄĐĂĄĒĈĉĈđґ ăґ āēČĄāĐĈąĈ ĂґĆĈđ ĘĄđґĞĄā~.
International Energy Agency. Energy Policies Beyond IEA Countries: Eastern Europe, Caucasus and Central Asia. 2015.
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