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დაძლევასა და საერთო კეთილდღეობის
ამაღლებას. სწორი და „ჭკვიანი“
მარეგულირებელი საკანონმდებლო
ჩარჩოს მეშვეობით, სააგენტო
ხელს უწყობს საიმედო და მდგრადი
საინვესტიციო პრაქტიკის შექმნას და
ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას.
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PPP პროექტების რუკა

1. მულხურა ჰესი

მდ. მულხურა, მესტიის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგ.

2. ნახიდური ჰესი

მდ. ხრამი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

3. ილტო-ალაზანი კასკადი
თიანეთი, კახეთის რეგიონი

4. პე-ქა ჰესი

მდ. ენგური, მესტიის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგ.

5. სურები 2 ჰესი

მდ. სუფსა, ჩოხატაურის მუნიც., გურიის რეგიონი

6. გომის თავი ჰესი
მდ. ბჟუჟა, გომისმთა, ოზურგეთის მუნიც., გურიის რეგიონი

7. კინტრიში 2 ჰესი

მდ. კინტრიში, სოფ. კობოლაური, ქობულეთის მუნიც.,
აჭარის რეგიონი

8. ხვარგული ჰესი
მდ. ხვარგული, ონის მუნიც., რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის
რეგიონი

9. ზედა წევა ქარის ელ. სადგური

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, იმერეთის რეგიონი

10. გარეჯი მზის ელ. სადგური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონი

11. ჭალა ჰესი

მდ. მანჩხპური, მესტიის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონი

12. ფოთი ჰესი

მდ. რიონი, ფოთის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგ.

13. საირმე ჰესი

მდ. წაბლარისწყალი, ბაღდათის მუნიც., იმერეთის რეგიონი

14. ტეხური კასკადი

მდ. ტეხურა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი

15. ჰესი ენგურჰესის კაშხალთან
არსებული ენგურჰესის კაშხალი

16. ხაიშურა 1 & ხაიშურა 2 ჰესი

მდ. ხაიშურა, მესტიის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგ.

17. ასკისწყალი ჰესი

მდ. ასკისწყალი, ამბროლაურის მუნიც., რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემო სვანეთის რეგიონი

18. ლენტეხი ჰესი

მდ. ხელედულა, ლენტეხის მუნიც., რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო
სვანეთის რეგიონი

19. ლენტეხი 2 ჰესი

მდ. ხელედულა, ლენტეხის მუნიც., რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო
სვანეთის რეგიონი

20. ქვახვრელი მზის ელ.სადგური

სოფელი ქვახვრელი, გორის მუნიც., შიდა ქართლის რეგ.

21. მულხრა ჰესი

მდ. მულხრა, მესტიის მუნიც., სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგ.

22. საყუნეთ ჰესი

მდ. მტკვარი, ბორჯომის მუნიც., სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი

23. პირველი ქარის ელ. სადგური
გორის მუნიც., შიდა ქართლის რეგიონი

24. უდაბნო მზის ელ.სადგური

სოფ. უდაბნოს მიმდებარე ტერიტორია, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი

სააგენტოს მიერ განხილული პროექტები
მულხურა ჰიდროელექტროსადგური
მულხურა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 29.1
მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 116.2 მლნ.კვტ.სთ
ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით,
აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური
იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~7.14%-ის. ზოგადად, ქვეყანაში
არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების ათვისება, რომლის
პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია
მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და, შესაბამისად, მოსახლეობის
კეთილდღეობისთვის.
მულხურა ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 40
მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე შეიქმნება
დაახლოებით 100, ხოლო ოპერირების პერიოდში - 16-20 სამუშაო ადგილი.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით.
პროექტის ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ
ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0,384 მილიონი დოლარი.
მდგრადობის თვალსაზრისით, მოდინებაზე მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურები ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და ამასთან,
განახლებადი ენერგიის წყაროა. აღნიშნულს კი დადებითი გავლენა
აქვს როგორც ქვეყნის ჯანსაღ/სწორ ეკონომიკურ განვითარებაზე
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების ჯანმრთელობაზე.
„მულხურა ჰესის“ პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების
რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, ხელმისაწვდომი
და სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე დასაქმებული
იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც ხელს შეუწყობს
ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
„მულხურა ჰესის“ პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია დაიწყოს
„მულხურა ჰესის“, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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ნახიდური ჰიდროელექტროსადგური
ნახიდური ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 7.6 მგვტ., რაც
გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 51 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ.
სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური
იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 3.1 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და, შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ნახიდური ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას
და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 12.95 მლნ აშშ დოლარის
ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე შეიქმნება დაახლოებით
100, ხოლო ოპერირების პერიოდში - 16-20 სამუშაო ადგილი. ამის გარდა,
გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის
ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების
პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად
შევა დაახლოებით 0,4 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
ნახიდური ჰესის

პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების

რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, ხელმისაწვდომი
და სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა,
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული)
მოხმარება და წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა,
პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ნახიდური ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
ნახიდური ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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ილტო-ალაზანი კასკადი
ილტო-ალაზანი კასკადის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით, კასკადის მთლიანი დადგმული სიმძლავრეა 139.5 მგვტ.,
რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 521.99 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის
დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6
მლრდ. კვტ. სთ), მთლიანად აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული
ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 32.5
%-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და, შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. აღნიშნული პროექტის განხორციელება
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას,
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას
სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია
დაახლოებით 257.5 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება
განახლებადი ენერგიის სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის
მშენებლობის ეტაპზე შეიქმნება დაახლოებით 300-400, ხოლო ოპერირების
პერიოდში - 130-150 სამუშაო ადგილი. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია
არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და
გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების პერიოდში,
ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა
დაახლოებით 2.575 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის

ეკონომიკურ განვითარებისთვის

(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
ილტო-ალაზანი კასკადის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი
განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები
და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა,
პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის ცვლილების
შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ილტო-ალაზანი კასკადის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების
შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად
მიიჩნია, დაიწყოს ილტო-ალაზანი კასკადის, როგორც საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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პე-ქა ჰიდროელექტროსადგური
პე-ქა ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 9.2 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 53.9 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ.
კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 3.65 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული
წყაროების ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში
საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი
ეკონომიკური განვითარებისთვის და, შესაბამისად, მოსახლეობის
კეთილდღეობისთვის. პე-ქა ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს
შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ
მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი
სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 16.62 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე
და ოპერირების პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი
მოსახლეობის ჩართვა. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია
არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა
და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების
პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში
ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.16 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი
ათვისება მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა
დამოკიდებული და ეს უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს,
მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე
საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. პე-ქა ჰესის პროექტი ხელს
შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას,
მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო
ადგილები და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია და
ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და
წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა
მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი პე-ქა ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს პე-ქა ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო - 2021 წლის ანგარიში
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სურები 2 ჰიდროელექტროსადგური
სურები 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 8.6 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 47.1 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას.
2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ),
აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება
ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 3.2 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და,
შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
სურები 2 ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 12 მლნ
აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე და ოპერირების
პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით.
პროექტის ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ
ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.12 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
სურები 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების
რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, სუფთა
ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა,
ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და
წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების
მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
სურები 2 ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს სურები
2 ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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გომის თავი ჰიდროელექტროსადგური
გომის თავი ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 10 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 39.19
მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ
გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 2.69 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და, შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. გომის თავი ჰესის
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და
დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 13.715 მლნ აშშ დოლარის
ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე და ოპერირების
პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით,
ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.137 მილიონი
დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი
ათვისება მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა
დამოკიდებული და ეს უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს,
მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე
საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. გომის თავი ჰესის პროექტი
ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზნის
მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, სუფთა ენერგია, ღირსეული
სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია
და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და
წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა
მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი გომის თავი ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს გომის თავი ჰესის, როგორც საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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კინტრიში 2 ჰიდროელექტროსადგური
კინტრიში 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 21 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 112.53

მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით

წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ.
სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური
იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 7.72 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და, შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
კინტრიში 2 ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 38.5 მლნ
აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე და ოპერირების
პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა. ამის
გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური
ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის
ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში
ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.38 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
კინტრიში 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების
რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, სუფთა ენერგია,
ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია
და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება,
კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
კინტრიში 2 ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
კინტრიში 2 ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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ხვარგული ჰიდროელექტროსადგური
ხვარგული ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 5.3 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 23
მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ
გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 1.57 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და, შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ხვარგული ჰესის
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 7.7 მლნ
აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე
და ოპერირების პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი
მოსახლეობის ჩართვა. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია
არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა
და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების
პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში
ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.07 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ჰიდრორესურსების ჯანსაღი და სწორი
ათვისება მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა
დამოკიდებული და ეს უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს,
მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე
საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. ხვარგული ჰესის პროექტი
ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზნის
მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, სუფთა ენერგია, ღირსეული
სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია
და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და
წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა
მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ,,ხვარგული ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ,,ხვარგული ჰესის, როგორც საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ზედა წევა ქარის ელექტროსადგური
ზედა წევას ქარის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 50 მგვტ.,
რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 188.74 მლნ. კვტ. სთ. ელ.ენერგიის
დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6
მლრდ. კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 8.7 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და, შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ზედა წევას ქარის
ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 66.27
მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე და
ოპერირების პერიოდში მოხდება სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობის
ჩართვა. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური
გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი
გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის
სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0.66
მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის. ზედა წევას
ქარის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი
განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური ზრდა,
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული)
მოხმარება და წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა,
პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ზედა წევას ქარის ელექტროსადგურის

პროექტის კონცეფციის ბარათის

შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ზედა წევას ქარის ელექტროსადგურის,
როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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გარეჯის მზის ელექტროსადგური
გარეჯის მზის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას;
პროექტის მიხედვით ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 100 მგვტ.,
რაც გულისხმობს წელიწადში

დაახლოებით 139 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის

დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული
პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის
საშუალო წლიური იმპორტის ~ 9,5%-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების სწორი
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად
მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
გარეჯის მზის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს
ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 122 მლნ.
აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით.
პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში ქონების
გადასახადის სახით შევა დაახლოებით ~ 363 950 აშშ. დოლარი.
მდგრადობის თვალსაზრისით, მზის ელექტროსადგურები ერთ-ერთი ყველაზე
სუფთა და ამასთან, განახლებადი ენერგიის წყაროა. აღნიშნულს კი დადებითი
გავლენა აქვს, როგორც ქვეყნის ჯანსაღ/სწორ ეკონომიკურ განვითარებაზე,
(ქვეყანაში არარსებულ მადნეულზე დამოკიდებული ენერგეტიკული სექტორი
მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის განვითარებისთვის), ისე საზოგადოების
ჯანმრთელობაზე.
გარეჯის მზის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო
ადგილები. პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც ხელს
შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
გარეჯის მზის ელექტროსადგურის

პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების

შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად
მიიჩნია, დაიწყოს გარეჯის მზის ელექტროსადგურის, როგორც საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ჭალა ჰიდროელექტროსადგური
ჭალა ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას; პროექტის მიხედვით
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 5.14 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში

დაახლოებით 23.477 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით

წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ექვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 1.6%-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და შესაბამისად,

მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ჭალა ჰესის

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და
დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 5 მლნ აშშ დოლარის
ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამის გარდა,
გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური
ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის
მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში ქონების
გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.05 მლნ აშშ
დოლარი.
მდგრადობის თვალსაზრისით, ჰიდროელექტროსადგურები ერთ-ერთი ყველაზე
სუფთა და ამასთან, განახლებადი ენერგიის წყაროა. აღნიშნულს კი დადებითი
გავლენა აქვს, როგორც ქვეყნის ჯანსაღ/სწორ ეკონომიკურ განვითარებაზე,
(ქვეყანაში არარსებულ მადნეულზე დამოკიდებული ენერგეტიკული სექტორი
მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის განვითარებისთვის), ისე საზოგადოების
ჯანმრთელობაზე. ჭალა ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული
სამუშაო ადგილები. პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების
სტადიაზე დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები,
რაც ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ჭალა ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
ჭალა ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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ფოთი ჰიდროელექტროსადგური
ფოთი ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას; პროექტის მიხედვით
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 13 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 104 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ექვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 7.1 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და შესაბამისად,

მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ფოთი ჰესის

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და
დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 26.2 მლნ აშშ დოლარის
ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამის
გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.26
მლნ აშშ დოლარი.
მდგრადობის თვალსაზრისით, ჰიდროელექტროსადგურები ერთ-ერთი
ყველაზე სუფთა და ამასთან, განახლებადი ენერგიის წყაროა. აღნიშნულს
კი დადებითი გავლენა აქვს, როგორც ქვეყნის ჯანსაღ/სწორ ეკონომიკურ
განვითარებაზე, (ქვეყანაში არარსებულ მადნეულზე დამოკიდებული
ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისთვის), ისე საზოგადოების ჯანმრთელობაზე. ფოთი ჰესის
პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების რამდენიმე

მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, ხელმისაწვდომი და
სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო ადგილები.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც
ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ფოთი ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ფოთი ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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საირმე ჰიდროელექტროსადგური
საირმე ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 18.5 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 75.9 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 5.2%-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
საირმე ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 31.9 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.31
მლნ აშშ დოლარი.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
საირმე ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების

რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული
სამუშაო ადგილები. პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების
სტადიაზე დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები,
რაც ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი საირმე ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს საირმე ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ტეხური კასკადი
ტეხურის კასკადის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, კასკადის მთლიანი დადგმული
სიმძლავრეა 112.39 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით
653.25 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის
მონაცემებზე დაყრდნობით (იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), მთლიანად
აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური
იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 40.8 %-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის
და, შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის. ტეხურის კასკადის
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების სწრაფ
მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების
მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით
დაგეგმილია დაახლოებით 170.05 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის
განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამის გარდა,
გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური
ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის
ოპერირების პერიოდში, ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ
ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 1.7 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
ტეხურის კასკადის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის
დაძლევა, ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა
და ღირსეული სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და
ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და
წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა
მიზნების მისაღწევად. პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების
სტადიაზე დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები,
რაც ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ტეხურის კასკადის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ტეხურის კასკადის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ჰესი ენგურჰესის კაშხალთან
აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის თანახმად, კასკადის მთლიანი დადგმული სიმძლავრეა
190 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 1.12 მლნ.კვტ.სთ
ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით
(იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), მთლიანად აღნიშნული პროექტის მიერ
გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 75 %-ის.
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების
სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი
სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის
მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 270 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის
განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამას გარდა,
გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური
ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი ზემოქმედების სახით.
პროექტის ამჟამინდელი ფინანსური მოთხოვნების მიხედვით, სახელმწიფოს,
ყოველწლიურად, გარანტირებული შესყიდვის წესით, გადასახდელი
ექნება ~ 65 მლნ. აშშ დოლარი 22 წლის განმავლობაში (საერთო
ჯამში გადასახდელი თანხა აღემატება 1.4 მლრდ აშშ. დოლარს),
რაც მნიშვნელოვნად აისახება ქვეყნის მოსახლეობის საერთო
მსყიდველუნარიანობაზე.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ჰიდროელექტროსადგური ენგურჰესის კაშხალთან
პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
ჰიდროელექტროსადგური ენგურჰესის კაშხალთან, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰიდროელექტროსადგური
ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით ელექტროსადგურის ჯამური დადგმული სიმძლავრეა
53.8 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 225.2 მლნ.კვტ.სთ
ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით
(იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული
ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~
14%-ის.
ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული წყაროების
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და
შესაბამისად,

მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.

ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს
ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 80.7
მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური
გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი
გავლენის სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო
ბიუჯეტში ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~
0.87 მლნ აშშ დოლარი.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, ისე
საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის
დაძლევა, ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და
ღირსეული სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა,
პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის
ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე დასაქმებული
იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც ხელს შეუწყობს
ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰესის

პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების

შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად
მიიჩნია, დაიწყოს ხაიშურა 1 და ხაიშურა 2 ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო - 2021 წლის ანგარიში

23

ასკისწყალი ჰიდროელექტროსადგური
ასკისწყალი ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 5.5 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 21.32
მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 0.75%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ასკისწყალი ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 8.96 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (20 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.08
მლნ აშშ დოლარი.
ასკისწყალი ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის
დაძლევა, ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა
და ღირსეული სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და
ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება,
კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების
მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც
ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ასკისწყალი ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ასკისწყალი ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ლენტეხი ჰიდროელექტროსადგური
ლენტეხი ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 14 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 71.3 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 2%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ლენტეხი ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 26.13 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (20 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.26 მლნ
აშშ დოლარი.
ლენტეხი ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების

რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული
სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა,
პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის
ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე დასაქმებული
იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც ხელს შეუწყობს
ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
ლენტეხი ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
ლენტეხი ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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ლენტეხი 2 ჰიდროელექტროსადგური
ლენტეხი 2 ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 5.5 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 29.29
მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 0.54%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ლენტეხი 2 ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 11.53 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (20 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.11
მლნ აშშ დოლარი.
ლენტეხი 2 ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი

განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის
დაძლევა, ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა
და ღირსეული სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და
ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება,
კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების
მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც
ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ლენტეხი 2 ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის
შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ლენტეხი 2 ჰესის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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ქვახვრელი მზის ელექტროსადგური
ქვახვრელი მზის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს
ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 5.32 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 8.23
მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~ 0.19%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ქვახვრელი მზის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება ხელს
შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას
სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია
დაახლოებით 3.813 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება
განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია
არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და
გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25
წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად
შევა დაახლოებით ~ 0.008 მლნ აშშ დოლარი.
ქვახვრელი მზის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს

მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის:
სიღარიბის დაძლევა, ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური
ზრდა და ღირსეული სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და
ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება,
კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების
მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც
ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი ქვახვრელი მზის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის
ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს ქვახვრელი მზის
ელექტროსადგურის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის, მომზადება.
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მულხრა ჰიდროელექტროსადგური
მულხრა ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 29.1 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 116.2 მლნ.კვტ.სთ ელ.ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 7.14 %-ის. ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი
ენერგეტიკული წყაროების ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში
საკმაოდ დიდია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის და, შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
მულხრა ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას, ახალი სამუშაო
ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო
ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 40
მლნ. აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის
სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის მშენებლობის ეტაპზე
შეიქმნება დაახლოებით 100, ხოლო ოპერირების პერიოდში - 16-20 სამუშაო
ადგილი. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური
გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი
გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების პერიოდში ქონების გადასახადის
სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა დაახლოებით 0,384
მილიონი დოლარი.
მდგრადობის თვალსაზრისით, მოდინებაზე მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურები ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და ამასთან,
განახლებადი ენერგიის წყაროა. აღნიშნულს კი დადებითი გავლენა
აქვს როგორც ქვეყნის ჯანსაღ/სწორ ეკონომიკურ განვითარებაზე
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების ჯანმრთელობაზე.
მულხრა ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების
რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და
ეკონომიკური ზრდა. პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების
სტადიაზე დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები,
რაც ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
მულხრა ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
მულხრა ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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საყუნეთ ჰიდროელექტროსადგური
საყუნეთ ჰესის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობისა
და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით,
ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 10.2 მგვტ., რაც გულისხმობს
წელიწადში დაახლოებით 48.7 მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით
წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის
მიერ გენერირებული ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო
წლიური იმპორტის ~ 0.29%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
საყუნეთ ჰესის პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 17.29 მლნ აშშ
დოლარის ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში.
ამის გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~ 0.17 მლნ
აშშ დოლარი.
საყუნეთ ჰესის პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების

რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა,
ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული
სამუშაო ადგილები, მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა,
პასუხისმგებლიანი (გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის
ცვლილების შედეგების დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე დასაქმებული
იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც ხელს შეუწყობს
ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
საყუნეთ ჰესის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს
საყუნეთ ჰესის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის,
მომზადება.
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პირველი ქარის ელექტროსადგური
პირველი ქარის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებას.
პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 110
მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 555 მლნ. კვტ. სთ.
ელ.ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით
(იმპორტი 1.6 მლრდ. კვტ. სთ), აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული
ელ.ენერგია ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის
~ 33.9%-ის. ზოგადად, ქვეყანაში არსებული განახლებადი ენერგეტიკული
წყაროების ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის და,
შესაბამისად, მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
პირველი ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება ხელს
შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სწრაფ მოზიდვას,
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და დამატებითი სახსრების მობილიზებას
სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია
დაახლოებით 143.5 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება
განახლებადი ენერგიის სექტორში. კომპანიის ინფორმაციით, პროექტის
მშენებლობის ეტაპზე და ოპერირების პერიოდში მოხდება სამუშაოებში
ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა. ამის გარდა, გასათვალისწინებელია
არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და
გარემოზე დადებითი გავლენის სახით. პროექტის ოპერირების პერიოდში,
ქონების გადასახადის სახით, ადგილობრივ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შევა
დაახლოებით 1.43 მილიონი დოლარი.
საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და სწორი ათვისება
მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის
(ენერგეტიკული სექტორი, რომელიც მადნეულზეა დამოკიდებული და ეს
უკანასკნელი ქვეყანაში არ არსებობს, მნიშვნელოვანი ზეწოლაა ეკონომიკის
განვითარებისათვის), ისე საზოგადოების კეთილდღეობისთვის.
პირველი ქარის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს გაეროს
მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის
დაძლევა, სუფთა ენერგია, ღირსეული სამუშაო ადგილები და ეკონომიკური
ზრდა, მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი
(გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების
დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი
პირველი ქარის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის ბარათის შეფასების
შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ მიზანშეწონილად
მიიჩნია, დაიწყოს პირველი ქარის ელექტროსადგურის, როგორც საჯარო და
კერძო თანამშრომლობის პროექტის, მომზადება.
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უდაბნო მზის ელექტროსადგური
უდაბნო მზის ელექტროსადგურის პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის
ენერგოდამოუკიდებლობისა და ენერგოუსაფრთხოების დონის
გაუმჯობესებას. პროექტის მიხედვით, ელექტროსადგურის დადგმული
სიმძლავრეა 5.013 მგვტ., რაც გულისხმობს წელიწადში დაახლოებით 7.1
მლნ.კვტ.სთ ელ. ენერგიის დამატებით წარმოებას. 2020 წლის მონაცემებზე
დაყრდნობით, აღნიშნული პროექტის მიერ გენერირებული ელ.ენერგია
ეკვივალენტური იქნება ქვეყნის საშუალო წლიური იმპორტის ~0.01%-ის.
ზოგადად, საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ჯანსაღი და
სწორი ათვისება, რომლის პოტენციალიც საქართველოში საკმაოდ დიდია,
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური
განვითარებისთვის (ენერგეტიკული სექტორი მნიშვნელოვანი ზეწოლაა
ეკონომიკის განვითარებისათვის), ისე მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და
დამატებითი სახსრების მობილიზებას სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული
პროექტის მეშვეობით დაგეგმილია დაახლოებით 3.45 მლნ აშშ დოლარის
ინვესტიციის განხორციელება განახლებადი ენერგიის სექტორში. ამის
გარდა, გასათვალისწინებელია არაპირდაპირი პოზიტიური გავლენა,
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და გარემოზე დადებითი გავლენის
სახით. პროექტის მოქმედების პერიოდში (25 წელი) სახელმწიფო ბიუჯეტში
ქონების გადასახადის სახით ყოველწლიურად შევა დაახლოებით ~0.003
მლნ აშშ დოლარი.
პროექტი ხელს

შეუწყობს გაეროს მდგრადი განვითარების რამდენიმე

მიზნის მიღწევას, მათ შორის: სიღარიბის დაძლევა, ხელმისაწვდომი და
სუფთა ენერგია, ეკონომიკური ზრდა და ღირსეული სამუშაო ადგილები,
მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა, პასუხისმგებლიანი
(გონივრული) მოხმარება და წარმოება, კლიმატის ცვლილების შედეგების
დაძლევა, პარტნიორობა მიზნების მისაღწევად.
პროექტზე, როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების სტადიაზე
დასაქმებული იქნებიან ძირითადად საქართველოს მოქალაქეები, რაც
ხელს შეუწყობს ლოკალური ეკონომიკისა და სოციალური სიტუაციის
გაუმჯობესებას.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ
წარმოდგენილი უდაბნო მზის ელექტროსადგურის პროექტის კონცეფციის
ბარათის შეფასების შედეგად, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, დაიწყოს უდაბნო მზის
ელექტროსადგურის, როგორც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტის, მომზადება.
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სააგენტოს მიერ გაწეული სხვა საქმიანობა
2021 წლის განმავლობაში, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
სხვადასხვა

შეხვედრა

პოტენციურ

ინვესტორთან,

და

მდგრადი

გამართა,

მათ

შორის

ფინანსთა

განვითარების

ტექნოლოგიების

სამინისტროსა

სამინისტროს

და

სფეროს

ეკონომიკისა

მენეჯმენტთან,

პოტენციურ

ამერიკელ ინვესტორებთან, საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია Proparco-ს,

საერთაშორისო

საკონსულტაციო

საკონსულტაციო

კომპანია

ორგანიზაცია

„რეფორმების

PMCG-ს,

ქართულ

ლაბორატორიის“,

აზიის

განვითარების ბანკის (ADB), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკის (EBRD), ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) ენერგეტიკის პროგრამისა და მსოფლიო ბანკის (WB)
წარმომადგენლებთან. გარდა ამისა, მოეწყო შიდაუწყებრივი შეხვედრები,
რომელთა მთავარი თემა საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მიმდინარე
პროექტები და ახალი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობები იყო.

საანგარიშო პერიოდში, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ
შეხვედრა

გამართა

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტროსთან.

ორ უწყებას შორის საუბარი შეეხო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
(PPP)

მიმდინარე

პროექტებსა

და

PPP

პროექტების

განხორციელების

მარეგულირებელ კანონმდებლობას. ასევე, მხარეებმა განიხილეს “საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების
წესის

დამტკიცების

შესახებ”

საქართველოს

მთავრობის

2018

წლის

17

აგვისტოს N426 დადგენილებისა და “განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის
წარმოებისა
შესახებ”

და

გამოყენების

საქართველოს

დადგენილების

მხარდაჭერის

მთავრობის

პრაქტიკაში

2020

გამოყენების

სქემის

წლის

დროს

2

დამტკიცების
ივლისის

არსებული

N403

გამოწვევები.

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მომავალში გადაიდგმება ნაბიჯები, რომლებიც
მიზანშეწონილია ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო აქტების დახვეწისათვის.

2021

წლის

მაისში,

ამერიკელ

საჯარო

ინვესტორებს

და

კერძო

თანამშრომლობის

უმასპინძლა,

რომლებიც

სააგენტომ

საქართველოს

განახლებადი ენერგიის სექტორში ინვესტირებით არიან დაინტერესებულნი.
სააგენტოს
არსებული

წარმომადგენლებმა
საინვესტიციო

მოდალობასა

და

განხორციელების

გარემო,

საჯარო

და

მარეგულირებელი

სტუმრებს

გააცნეს

ისაუბრეს
კერძო

საქართველოში

ინვესტიციების

სხვადასხვა

თანამშრომლობის

სამართლებრივი

ჩარჩოს

პროექტის
შესახებ.

დაინტერესებულმა მხარეებმა ინფორმაცია მიიღეს სახელმწიფოს მხრიდან
ხელშემწყობ და კონკრეტულ პროექტებზე მორგების მექანიზმების, ასევე
განახლებადი ენერგიის სფეროში საქართველოს გამოცდილებისა და მომავალი
პერსპექტივების შესახებ.
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საჯარო

და

კერძო

ანალიტიკოსმა

მონაწილეობა

საერთაშორისო
ოფისის

ამერიკის

მიზანი

წარმატებულ

სააგენტოს

უფროსმა

შეერთებული

შტატების

ინსტიტუტის

წყალმომარაგების

რომლის

პროექტების

მიიღო

განვითარების

სოფლის

ინტერვიუში,

თანამშრომლობის

იყო

პროექტის
საუკეთესო

მაგალითებზე

(USAID)

ტაჯიკეთის

მიერ

ჩატარებულ

ინფრასტრუქტურული

ინფორმაციის

შეგროვება.

სააგენტოს უფროსმა ანალიტიკოსმა ინტერვიუს ავტორებს მიაწოდა ინფორმაცია
სააგენტოს მიერ განხილული საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მცირე
პროექტების

შესახებ,

ტენდენციებზე,

ინფრასტრუქტურული

შესაძლებლობებსა

და

პროექტების

განხორციელების

გამოწვევებზე

საქართველოსა

და მსოფლიოს მასშტაბით. ლევან ბატიაშვილმა ასევე ისაუბრა კერძო
სექტორის

როლზე

საჯარო

და

კერძო

თანამშრომლობის

პროექტებში,

ინფრასტრუქტურულ და სერვისის მიწოდების სფეროებში კერძო სექტორის
მთავარ

პარტნიორად

არჩევის

რეალურ

სარგებელსა

და

რისკებზე.

ინტერვიუს განმავლობაში, დაინტერესებულმა მხარეებმა ყველა კითხვაზე
ამომწურავი პასუხები მიიღეს.

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომ შეხვედრა გამართა ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) საქართველოს ოფისთან.
შეხვედრის დროს, მხარეებმა განიხილეს სააგენტოს დაგროვებული
გამოცდილების
შედეგად
საჯარო
და
კერძო
თანამშრომლობის
პროცესის მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესების
საკითხები, ასევე ისაუბრეს, საქართველოში არსებული ინსტიტუციური
და სამართლებრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, მსოფლიოში
არსებული
საუკეთესო
პრაქტიკის
დანერგვის
შესაძლებლობებზე.
EBRD-ის საქართველოს ოფისისა და PPP სააგენტოს წარმომადგენლებმა
იმსჯელეს
შიდაუწყებრივი
კომუნიკაციისა
და
თანამშრომლობის
გაუმჯობესების მექანიზმების შესაძლო იმპლემენტაცის გზებზეც.

მიმდინარე წლის 28-29 სექტემბერს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა და სააგენტოს
უფროსმა ანალიტიკოსმა დისტანციურად მიიღეს მონაწილეობა 2021 წლის
შავი ზღვის ენერგეტიკის კვირეულში, რომელიც რუმინეთში ჰიბრიდულ
რეჟიმში
გაიმართა.
კონფერენციის
მონაწილეებმა
იმსჯელეს
ისეთ
საკითხებზე, როგორებიცაა: განახლებადი ენერგიის წყაროების პოლიტიკა
რეგიონულ ჭრილში, მზის ენერგიის შენახვის შესაძლებლობები, ქარის
ელექტროსადგურების პროექტების განვითარება, განახლებადი ენერგიის
დაფინანსება,
მწვანე/სუფთა
წყალბადის
წარმოება
და
გამოყენება
ენერგეტიკაში, საინვესტიციო კლიმატი და განახლებადი ენერგიის რესურსების
ბაზარი რეგიონში და ა.შ. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ შავი ზღვის
რეგიონის ქვეყნების სახელმწიფო, არასამთავრობო და კერძო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, რომლებიც ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობენ.
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საანგარიშო
წლის
ოქტომბერში,
PPP
სააგენტოსა
და
EBRDის
საქართველოს
ოფისს
შორის
შეხვედრა
შედგა.
შეხვედრის
დროს,
მხარეებმა
ისაუბრეს
PPP
ინსტრუმენტის
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს ხარვეზებზე, რომლებიც,
შესაძლოა, მომავალში “საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ”
საქართველოს
კანონით
განსაზღვრული
პროცესის
გამართული
და
სწრაფი
მუშაობისათვის
ხელისშემშლელ
ფაქტორად
იქცეს.
გარდა
ამისა,
EBRD-ის
საქართველოს
ოფისისა
და
სააგენტოს
წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
ხელშეკრულების
პროექტის
შემუშავების
აუცილებლობას
და
დაგეგმეს
მომავალი
ურთიერთთანამშრომლობის
გზები.

მსოფლიო ბანკის საქართველოს ოფისსა და საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს შორის შედგა შეხვედრა, რომლის დროსაც მხარეებმა იმსჯელეს
და შეაფასეს მსოფლიო ბანკისა და სააგენტოს წარსული თანამშრომლობის
შედეგები, ასევე დაგეგმეს გზები მომავალი თანამშრომლობისათვის.
მსოფლიო ბანკისა და სააგენტოს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს მომავალში PPP
პრაქტიკოსებისა და მომიჯნავე დარგებში მოღვაწე პირებისათვის ერთობლივი,
საერთაშორისო ფორუმის ჩატარების შესაძლებლობების შესახებ, რომელშიც
მონაწილეობას მიიღებენ PPP სფეროს მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტები.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებმა სააგენტოს
თანამშრომლებს გაუზიარეს მათ ორგანიზაციაში დაგროვებული გამოცდილება,
ასევე განიხილეს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროს ქართული
რეალობის თავისებურებები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ახალი PPP
პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის მექანიზმების დანერგვას და იმ
პოტენციური ნეგატიური შედეგების პრევენციის ინსტრუმენტების შექმნას, რომელთა
არსებობა გარდაუვალია მასშტაბური პროექტების განხორცილების პროცესში.

საანგარიშო პერიოდში, PPP სააგენტოს წარმომადგენლები შეხვდნენ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
იურიდიული და საინვესტიციო მიმართულებების ხელმძღვანელებს და
განიხილეს “საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებისა და
განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2018
წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის საკითხები.
აღნიშნული
ცვლილებების
მიზანია
საკანონმდებლო
ჩარჩოს
დახვეწა
და
პოტენციური
ინვესტორებისათვის
საჯარო
და
კერძო
თანამშრომლობის
უფრო
გამარტივებული
მექანიზმის
შეთავაზება.
ამ
საკითხზე
საჯარო
და
კერძო
თანამშრომლობის
პროცესში ჩართულ მხარეებთან არაერთი შეხვედრაა დაგეგმილი.
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2021 წლის 6 დეკემბერს, სტამბოლში, თურქეთში გაიხსნა საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის (PPP) რიგით მეექვსე კვირეული, რომელიც 10 დეკემბრამდე
გაგრძელდა. ღონისძიებაზე მიწვეულნი იყვნენ საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს
ხელმძღვანელი
და
სააგენტოს
უფროსი
ანალიტიკოსი.
2021 წლის კვირეულის მთავარი თემა იყო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
გაუმჯობესება. PPP სფეროს გამოჩენილმა პრაქტიკოსებმა, აკადემიური წრის
წევრებმა და ექსპერტებმა მოხსენებები გააკეთეს მთავარი თემის საკითხებზე,
მათ შორის: ხარისხის ფასთან თანაფარდობის შეფასების მეთოდის წამყვანი
როლი; მდგრადი ინფრასტრუქტურის აღდგენა პოსტპანდემიურ პერიოდში;
პროექტების განხორციელება PPP ინსტრუმენტით – შესყიდვის პროცესის
წარმატებული მაგალითები; PPP პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების
ფაზების
მონიტორინგი;
აეროპორტის,
ტრანსპორტის,
სოციალური
ინფრასტრუქტურის პროექტების მაგალითების ჩვენება; PPP პროცესის დახვეწა;
PPP მექანიზმის მომავალი ინფრასტრუქტურის სექტორში და ა.შ. გარდა ამისა,
დელეგატებს შესაძლებლობა ჰქონდათ წარმოეჩინათ საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის მდგომარეობა საკუთარ ქვეყნებში და ემსჯელათ ისეთ
თემებზე, როგორებიცაა: პოტენციური ინვესტორების მოზიდვის მექანიზმები,
უკეთესი PPP ჩარჩოს შექმნა, ასევე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
მსხვილი პროექტებისთვის საყოველთაო სტანდარტების შემუშავება და ა.შ..
PPP სააგენტოს წარმომადგენლებმა პრეზენტაცია გააკეთეს და ისაუბრეს
საქართველოს გამოცდილებაზე შემდეგი მიმართულებებით: საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის პროცესი, მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო,
მიმდინარე და დაგეგმილი PPP პროექტები და სხვა, რაც ხელს შეუწყობს
მომავალში პოტენციური ინვესტორების საქართველოთი დაინტერესებას.
სააგენტოს წარმომადგენლებს ასევე თავადაც გაეცნენ სხვა ქვეყნების საუკეთესო
გამოცდილებას PPP პროექტების წარმატებით განხორციელების მიმართულებით.
ფორუმის ფარგლებში, სააგენტოს წარმომადგენლებმა მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნის PPP უწყებების ხელმძღვანელ პირებთან რამდენიმე შეხვედრა
გამართეს, რომელთა დროსაც განიხილეს საკუთარი გამოცდილება საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის სფეროს აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
შეხვედრის მონაწილეებს შორის იყვნენ უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მხარდაჭერის სააგენტოს დირექტორი,
კოტ დიუარის რესპუბლიკის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ეროვნული
მმართველი კომიტეტის პრეზიდენტი, ისლამური განვითარების ბანკის საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის განყოფილების პორტფოლიო მენეჯერი და სხვები.
აღსანიშნავია, რომ შეხვედრები მოეწყო, ასევე, პოტენციურ ინვესტორებთანაც.
ისეთი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, როგორებიცაა: Risen Energy Co.,
Siemens Healthineers, CivTra Consulting Pty და სხვები, ქართულმა მხარემ
გააცნო საქართველოში არსებული მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და
საკანონმდებლო ჩარჩო, სახელმწიფოს მხრიდან არსებული მხარდაჭერის
მექანიზმები
და
სხვადასხვა
სექტორში
არსებული
პოტენციალი.
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დეკემბრის ბოლოს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს
წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს საერთაშორისო საკონსულტაციო
კომპანია
WSP-ის
კომპლექსური
განვითარებისა
და
ფედერალური
პროგრამების მიმართულების ვიცე-პრეზიდენტთან. აღნიშნული კომპანია
აპირებს მონაწილეობა მიიღოს საქართველოში დაგეგმილ, USAID-ის მიერ
დაფინანსებულ პროექტში, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება, ხელი
შეუწყოს მუნიციპალიტეტებსა და კერძო სექტორს შორის პარტნიორობას
საჯარო მომსახურების მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით. WSP-ის ვიცეპრეზიდენტმა სრული პასუხები მიიღო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
სააგენტოს როლისა და ფუნქციების, სააგენტოს მიერ განხილული
პროექტების, ასევე საქართველოში PPP პროექტების განხორციელების
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შესახებ. მხარეებმა ასევე
ისაუბრეს, ზოგადად, ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო კლიმატის საკითხებზეც.
საანგარიშო
პერიოდში,
სააგენტოს
ადმინისტრაციულმა
მენეჯერმა
მონაწილეობა მიიღო ტრენინგში, რომელიც მიეძღვნა შრომის კოდექსში
განხორციელებულ ცვლილებებს. შედეგად, სააგენტომ განაახლა შრომის
შინაგანაწესი და შრომითი ხელშეკრულებები საქართველოს შრომის
კოდექსით
გათვალისწინებული
ახალი
მოთხოვნების
შესაბამისად,
ასევე დანერგა თანამშრომელთა სამუშაო დროის აღრიცხვის პრაქტიკა.
ევროკავშირის
ტექნიკური
დახმარების
პროექტის
ფარგლებში,
გაიმართა ტრენინგი ბიუჯეტირებისა და ხარჯთაღრიცხვის საკითხებზე,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს ფინანსურმა მენეჯერმა.
აღნიშნული
სწავლების
მიზანი
იყო
შედეგებზე
ორიენტირებული
მართვის სისტემის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და საჯარო მოხელეების
შესაძლებლობების გაძლიერება.
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მისამართი: საქართველო, თბილისი 0114, პავლე ინგოროყვას ქ. N7
ტელეფონი: +995 (32) 299 09 00 (2399)
ელ.ფოსტა: info@ppp.gov.ge
ვებგვერდი: www.ppp.gov.ge
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