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ხელშეწყობის პროგრამის“ (ESMAP) და მსოფლიო ბანკის ევროპისა და 

ცენტრალური აზიის განყოფილების მიერ. 

ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ჯეს სინგჰი (ენერგეტიკის უფროსი სპეციალისტი და 

ჯგუფის ხელმძღვანელი). ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ დილიპ ლამაიე 

(უფროსი კონსულტანტი), იოსებ მელითაური (პროექტების მართვის უფროსი 

სპეციალისტი), რედონ ბეგოლი (ენერგეტიკის სპეციალისტი), იასმინ  ორუჯუ 

(ენერგეტიკის სპეციალისტი), ადიტია ლუკასი (უმცროსი სპეციალისტი), სელმა 

ზაჰიროვიჩი (კონსულტანტი) და დარდან ველიჯა (კონსულტანტი). საბოლოო 

ანგარიში დაწერეს ჯეს სინგჰმა და დილიპ ლიმაიემ. სამუშაო ჯგუფს სურს 

მადლობა გადაუხადოს ფენგ ლიუს, ჯონათან სინტონს, გედზი მაკუმბეს, ივან 

ჯჟაკს და რანჯიტ ლამეჩს მათ მიერ შეტანილი წვლილისათვის.  

სამუშაო ჯგუფი მჭიდრო თანამშრომლობისთვის აგრეთვე ძალიან დიდ 

მადლობას უხდის ენერგეტიკის სამინისტროს და ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს, განსაკუთრებით ბ-ნ დავით შარიქაძეს, ქ-ნ მარიტა 

არაბიძეს,  ქ-ნ ნატალია ჯამბურიას, დოქტორ ირმა ქავთარაძეს, დოქტორ ნინო 

ლაზაშვილს და ბ-ნ დავით გიგინეიშვილს. სამუშაო ჯგუფისთვის აგრეთვე ძალიან 

სასარგებლო იყო სხვადასხვა მონაწილე მხარეების მიერ შეტანილი წვლილი, 

რომელთა შორის იყვნენ ბ-ნ გიორგი აბულაშვილი (ენერგოეფექტურობის 

ცენტრი), ბ-ნ თენგიზ გოგოტიშვილი (საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი), ქ-ნ ინგა ფხალაძე და ბ-ნ გიორგი გიორგობიანი (Winrock 

International-Georgia). 

ამ სამუშაოებში თავიანთი წვლილი აგრეთვე შეიტანეს „გერმანიის განვითარების 

ბანკმა“ (KfW), „მდგრადი განვითარების ცენტრმა რემისიამ“, აშშ საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტომ (USAID) და „გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის ორგანიზაციამ“ GiZ-მა (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit). 

2016 წლის 28 აპრილს ენერგეტიკის სამინისტროში ჩატარდა შეხვედრა მრგვალი 

მაგიდის გარშემო ამ ანგარიშში მოყვანილი ძირითადი მიგნებებისა და 

რეკომენდაციების განხილვის მიზნით. 

 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  1 სექტემბერი,  2016 

ფაქტებისა და დასკვნების შემაჯამებელი მიმოხილვა  

 

რატომ არის ენერგოეფექტურობა მნიშვნელოვანი საქართველოში  

იმის გამო, რომ საქართველო, განსაკუთრებით ზამთარში, დიდად არის 

დამოკიდებული იმპორტირებულ გაზსა და ელექტროენერგიაზე,  ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა  და კლიმატური ცვლილებების შერბილების 

გლობალური ვალდებულებების შესრულებისათვის აუცილებელია, რომ 

ენერგოეფექტურობა ქვეყნის ენერგეტიკული სტრატეგიის კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყოს. საქართველოს ენერგოინტენსიურობა 

(ქვეყანაში ენერგიის მოხმარების შეფარდება მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ 

ერთეულთან) დაახლოებით სამჯერ აღემატება „ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების მაჩვენებელს, რაც 

გაუმჯობესების მნიშვნელოვან პოტენციალზე მიუთითებს. ამასთან ერთად, 

საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე ენერგიის მოხმარება „ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის  ქვეყნების მაჩვენებლის 

დაახლოებით ერთ მეხუთედს შეადგენს და სავარაუდოდ შემოსავლების 

ზრდასთან ერთად  გაიზრდება. 

საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 
პოტენციალი  

საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებების შენობები (რაც მოიცავს 

ცენტრალური მთავრობის შენობებს, მუნიციპალიტეტების შენობებს და გარე 

განათებას) ენერგიის დიდი მომხმარებელია. საჯარო შენობებისა და ენერგიის 

მოხმარების მონაცემთა ერთიანი  ბაზა არ არის, თუმცა გარკვეული მონაცემების 

ნახვა შეიძლება ქალაქების „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმებში“ (SEAPs), რომლებიც „ევროპის მერების შეთანხმების“ წევრებთან 

თანამშრომლობით მომზადდა. თუ აღნიშნულ ციფრებს დავეყრდნობით და მათ 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით განვავრცობთ, საჯარო სექტორში შეფასების მიხედვით 

2000 სახელმწიფო შენობაა, რომელთა დაახლოებით 48 პროცენტი სკოლები და 

საბავშვო ბაღებია. ენერგოეფექტურობაში რენტაბელური ინვესტიციების ჩადების 

გზით აღნიშნულ შენობებში ენერგიის მოხმარება შეიძლება 30-დან 40 

პროცენტამდე შემცირდეს. შეფასების მიხედვით ამისათვის საჭირო იქნება €150 

მილიონი ევროს ინვესტიცია, რომელიც მოწყობილობის ვარგისიანობის მთელი 

პერიოდის მანძილზე  2,200 გვტ.სთ ენერგიას დაზოგავს, სათბურის გაზის 

გამოყოფას 1.1 მილიონი ტონით შეამცირებს და დაახლოებით 1600 

ეკოლოგიურად სუფთა სამუშაო ადგილს შექმნის. საქართველოს აგრეთვე აქვს 

ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის (NEEAP) პროექტი რომელიც 

საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებებს ითვალისწინებს. 

საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის დაფინანსების სფეროში 
არსებული გლობალური გამოცდილება 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  2 სექტემბერი,  2016 

დაბრკოლებები. ენერგოეფექტურობა ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის 

მიუხედავად, არსებობს ძალიან ბევრი დაბრკოლება, რომელიც მის რეალურ 

განხორციელებას უშლის ხელს. მათ შორისაა: 

(i) პოლიტიკასა და რეგულირებასთან დაკავშირებული ბარიერები, 

როგორიცაა ლიმიტირებული ბიუჯეტი და სესხების შესაძლებლობები, 

შემზღუდავი საბიუჯეტო პროცედურები, სახელმწიფო შესყიდვების 

წესები, ენერგიის დაბალი ტარიფები და სამშენებლო კოდექსები და მათი 

აღსრულება; 

(ii) არასაკმარისად განვითარებული ბაზარი, მათ შორის დაბალი 

მოთხოვნილება ენერგოეფექტურ საქონელსა და მომსახურებაზე, მაღალი 

საპროექტო ხარჯები, ენერგოეფექტური მომსახურების მიმწოდებელთა 

გამოცდილებისა და შესაძლებლობების დაბალი დონე და კომერციული 

დაფინანსების ნაკლებობა; 

(iii) ინსტიტუციონალური შეზღუდვები, როგორიცაა სახელმწიფო უწყებების 

მიერ ენერგოეფექტურობის ღონისძიებებში ინვესტიციების ჩადების 

სტიმულების ნაკლებობა, საიმედო მონაცემების ნაკლებობა, მომსახურების 

დაბალი დონე, განხორციელების შესაძლებლობების ნაკლებობა და ა.შ..; და 

(iv) კომერციული დაფინანსების ნაკლებობა, მათ შორის დაფინანსების 

არამიმზიდველი პირობები, ჭარბი გარანტიები, მაღალი საოპერაციო 

ხარჯები და დამფინანსებელთა ინფორმირებულობის ნაკლებობა და 

მიკერძოებული დამოკიდებულება. 

დაფინანსების მოდელები. არსებობს რამდენიმე მოდელი, რომელსაც ქვეყნები 

საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის პროგრამების განსახორციელებლად 

იყენებენ. ეს ძირითადად ხორციელდება საბიუჯეტო დაფინანსების, 

პერსპექტიული პროექტების საგრანტო დაფინანსების ან მომსახურების 

მიმწოდებელი ენერგოკომპანიის დაფინანსების გზით. ყველაზე მიზანშეწონილი 

ვარიანტის შერჩევა ხდება მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით, 

რომელთა შორისაა არსებული საკანონმდებლო და მარეგულირებელი პირობები, 

ბაზრის განვითარების დონე, ენერგოეფექტურობის სფეროში ადგილობრივი 

მომსახურების მდგომარეობა და სახელმწიფო უწყებების მიერ 

ენერგოეფექტურობის ზომების გატარების ტექნიკური და ფინანსური 

შესაძლებლობები. სასურველი ვარიანტის შერჩევის შემდეგ მისი დეტალები 

გულდასმით უნდა შემუშავდეს, რომ ადგილობრივი ბაზრის მახასიათებლებს 

მოერგოს. აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა იყოს ბაზრის მრავალი სეგმენტი 

(მაგ.: ცენტრალური სამთავრობო უწყებები, პროექტის განხორციელების უნარის 

მქონე კრედიტუნარიანი მუნიციპალიტეტები, პროექტის განხორციელების 

უნარის არმქონე კრედიტუნარიანი მუნიციპალიტეტები და კრედიტუუნარო 

მუნიციპალიტეტები). შემდგომში, როდესაც ადგილობრივი ბაზარი 

განვითარდება, მიზანი ეტაპობრივად დაფინანსების უფრო კომერციულ 

მექანიზმებზე გადასვლა უნდა იყოს. 
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სურათი ES1. საქართველოში საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის 

ღონისძიებების „დაფინანსების კიბე“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

საქართველოში საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის 
დაფინანსების ალტერნატიული ვარიანტები  

საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისთვის, სადაც ამგვარი პროექტების 

განხორციელების გამოცდილება მცირეა, ხოლო ენერგოეფექტურობის 

მომსახურებები და ენერგომომსახურების კომპანიების ბაზარი არასაკმარისად 

არის განვითარებული, შუალედური საფეხურის დაფინანსების მექანიზმების 

გამოყენება უფრო მიზანშეწონილად ითვლება. (ამის მიუხედავად, სესხის, 

კომუნალური კომპანიების მიერ გაცემული სესხების მეშვეობით 

ენერგოეფექტურობის დაფინანსება განხორციელებადი არ აღმოჩნდა, რადგანაც 

ადგილობრივ გამანაწილებელ კომპანიებს ასეთი მომსახურების შეთავაზების  

უფლებამოსილება, შესაძლებლობა ან ინტერესი ამჟამად არ აქვთ). ჩატარებული 

ბაზრის  

განვითარება 

კომერციული 

დაფინანსება 

სახელმწიფო 

დაფინანსება 

საავანსო კომერციული ან  პროექტის დაფინანსება  (ESCOs) 

გრანტები 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი 

დაფინანსება კომუნალური კომპანიების მიერ  

გაცემული სესხებით 
- 

ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება / ფიქსირებული ბიუჯეტი 

ენერგომომსახურების საჯარო ან სუპერკომპანია 

საკრედიტო ხაზები განვითარების ბანკებში  

  

საკრედიტო ხაზები კომერციულ ბანკებში  

რისკების ნაწილობრივი გარანტიები 

კომერციული დაფინანსება, ბონდები 

გამყიდველთა კრედიტები, ლიზინგი 

საბიუჯეტო დაფინანსება, გრანტები / თანადაფინანსება 
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ანალიზის საფუძველზე საქართველოსთვის შერჩეულ იქნა სამი სათანადო 

მოდელი.  ესენია: 

1. საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალდაბანდებების ანაზღაურებით - ამ 

ვარიანტის მიხედვით ფინანსთა სამინისტრო ან სხვა საბიუჯეტო უწყება 

გამოყოფს ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო 

საბიუჯეტო რესურსებს  და შემდეგ ამოიღებს ჩადებულ ინვესტიციას 

საბიუჯეტო ასიგნაციების შემცირების გზით (რის შედეგადაც დაიზოგება 

ენერგიაზე გაწეული ხარჯები). ეს მეთოდი აგრეთვე ცნობილია როგორც 

„საბიუჯეტო  ინვესტიციების ანაზღაურების მეთოდი“ (‘budget capture 

method’). იგი მუშაობს როგორც ცენტრალური ასევე მუნიციპალური 

ორგანოების დონეზე, და, რადგანაც არგადახდის რისკი ფაქტიურად არ 

არსებობს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საკრედიტო ისტორიის არმქონე 

მუნიციპალიტეტების შემთხვევაშიც. 

2. „ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი“ (EERF). დამოუკიდებელი 

საფინანსო ინსტიტუტი, რომელსაც „ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ 

ფონდს“ ან EERF-ს უწოდებენ, სახელმწიფო ფინანსების გამოყენებით 

საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის პროექტების დასაფინანსებლად 

იქმნება. იმის გამო, რომ სესხის მიმღებიც და გამცემიც ორივე სახელმწიფოს 

საკუთრებაში არიან, ხშირად ასეთი ფონდები ტიპიურ კომერციულ 

სესხებთან შედარებით უფრო დაბალპროცენტიან დაფინანსებას და 

გადახდის უფრო ხანგრძლივ ვადებს იძლევიან. ამასთან ერთად, მათი 

მოთხოვნებიც ნაკლებად მკაცრია. ენერგიაზე გაწეული ხარჯების 

შემცირების კვალდაკვალ სესხების დაფარვის შედეგად, აღნიშნული 

თანხები შეიძლება ახალ პროექტებში ჩაიდოს და შესაბამისად ადგილი აქვს 

გარკვეულ პერიოდებში ფინანსური სახსრების  ბრუნვას.  

3. ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიები (ESCO). ენერგომომსახურების 

საჯარო ან სუპერკომპანია საჯარო სექტორის ბაზარზე მუშაობს. ის 

ხელშეკრულებებს აფორმებს ენერგომომსახურების კერძო  კომპანიებთან 

და ენერგოეფექტურობის მომსახურების მიმწოდებელ სხვა კომპანიებთან, 

როგორც გარე კონტრაქტორებთან, სხვადასხვა პროექტების 

განხორციელების მიზნით.   ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიის 

მთავარი ფუნქცია არის პროექტის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის 

ხელშეწყობა ადგილობრივ და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან 

ურთიერთობების განვითარების გზით. ენერგომომსახურების საჯარო 

კომპანიამ აგრეთვე შეიძლება გასცეს კრედიტები ან რისკის გარანტიები 

ენერგომომსახურების კომპანიების პროექტების განსახორციელებლად ან 

იმოქმედოს როგორც სალიზინგო ან დამფინანსებელმა კომპანიამ და 

ენერგომომსახურების კომპანიებს და/ან მომხმარებლებს ენერგოეფექტური 

მოწყობილობა მიაწოდოს  იჯარით  ან სარგებლის გაზიარების პირობით. 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები. ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებები (ESAs) შედარებით ახალი პროდუქტია, რომლის შეთავაზებაც 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულმა ფონდებმა დაიწყეს ტრადიციულ 

სესხებთან ერთად.   ისინი შეიძლება ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდეს ისეთი 
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სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ჩვეულებრივ თანხების სესხების 

და ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების ნაკლები შესაძლებლობა 

აქვთ (იხ. ჩანართი ES1.). 

ჩანართი ES1. ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

საფუძველზე დამფინანსებელი (ამ 

შემთხვევაში ენერგომომსახურების 

რევოლვერული ფონდი) კლიენტებს 

მომსახურების სრულ პაკეტს 

სთავაზობს, რაც ენერგოეფექტური 

პროექტების იდენტიფიკაციას, 

დაფინანსებას, შესყიდვებს, 

განხორციელებას და მონიტორინგს 

მოიცავს. კლიენტს უბრალოდ 

მოეთხოვება გადაიხადოს იგივე თანხა, 

რომელსაც ის ამჟამად ენერგიაში იხდის (ე.ი. ენერგიის საბაზისო ღირებულება), ხოლო 

დამფინანსებელი, ინვესტიციების მეშვეობით, კლიენტის მიერ ენერგიაში გადასახდელ 

თანხებს ამცირებს  და კონტრაქტის მოქმედების ვადის დასრულებამდე ჩადებულ 

ინვესტიციებსა და მათთან დაკავშირებულ ხარჯებს ინაზღაურებს. 

მარჯვნივ მოცემულ გრაფიკზე ნაჩვენებია ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

შემთხვევაში კლიენტის ფულადი ნაკადები, სადაც კლიენტის მიერ გადახდილი თანხები 

ენერგიის მოხმარებისთვის დარიცხული  საბაზისო თანხის ტოლია. ეს საშუალებას იძლევა 

ერთი მხრივ შევინარჩუნოთ მუდმივი ფულადი ნაკადი, და ამავე დროს უზრუნველვყოთ 

ენერგიაზე გაწეული ხარჯების დაზოგვა ენერგომომსახურების ხელშეკრულების მოქმედების 

პერიოდის მანძილზე. ზოგ შემთხვევაში ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდი 

ფიქსირებულია; სხვა შემთხვევებში კონტრაქტის მოქმედების ვადა იწურება მას შემდეგ, რაც 

გადახდილი თანხა გარკვეულ დონეს მიაღწევს, რაც კლიენტს მეტი ენერგიის დაზოგვის 

დაინტერესებას უქმნის. 

თუ კლიენტი სახელმწიფო დაწესებულებაა, ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები  

როგორც წესი კრედიტად კი არ ჩაითვლება, არამედ გრძელვადიანი მომსახურების 

კონტრაქტად, რაც შესაძლებლობას იძლევა დავაფინანსოთ ისეთი ცენტრალური  

სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც სესხის აღების უფლების არ აქვთ და ის 

მუნიციპალიტეტები, რომლებმაც საკრედიტო ლიმიტს უკვე მიაღწიეს ან რომელთა 

საკრედიტო შესაძლებლობები სხვაგვარად არის შეზღუდული. ამრიგად, ასეთ სქემას 

კლიენტისთვის ორმხრივი უპირატესობა აქვს, რადგანაც შედარებით  მარტივი 

განსახორციელებელი  და ძალიან მცირე რისკის მატარებელია.  ის გვეხმარება 

უზრუნველვყოთ კლიენტის მიერ ენერგიის ხარჯების დაზოგვა ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის მანძილზე. 

რეკომენდაციები 

მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ვარიანტს აირჩევს საქართველოს მთავრობა, მას 

მოუწევს დაფინანსების პოტენციური წყაროების მოძიება, საჭირო საკანონმდებლო 

და მარეგულირებელი ცვლილებების გატარება, განხორციელების უნარების 

განვითარება და კერძო სექტორის მონაწილეობის ბერკეტების შექმნა. იმის გამო, 

რომ თითოეულ მოდელს თავისი უპირატესობები და შეზღუდვები აქვს, ყველაზე 

ხელსაყრელი მოდელის შერჩევამდე საქართველოს მთავრობამ კონსულტაციები 
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უნდა გამართოს შესაბამის მონაწილე მხარეებთან.  შემდეგი ნაბიჯი იქნება 

არჩეული მოდელის დეტალური სქემის და განხორციელების გეგმის შემუშავება.  

 

ჩატარებული ანალიზისა და საქართველოს ბაზრის ახლანდელი მდგომარეობის 

საფუძველზე, „მსოფლიო ბანკი“ სპეციალურად საჯარო სექტორისთვის 
განკუთვნილი „ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდის“  შექმნის 
რეკომენდაციას იძლევა. იმის მიუხედავად, რომ “ენერგომომსახურების 

რევოლვერული ფონდის“ ახალ, დამოუკიდებელ ორგანიზაციად ჩამოყალიბება 

უკეთესი იქნებოდა, საჭიროა მხედველობაში მივიღოთ, რომ მოცემულ მომენტში  

მთავრობა ახალი ორგანიზაციის შექმნისგან თავს იკავებს. “ენერგომომსახურების 

რევოლვერული ფონდი“ შეიძლება შეიქმნას რომელიმე არსებული ორგანიზაციის, 

მაგალითად „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ ან საქართველოს 

ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ დაქვემდებარების ქვეშ, ხოლო 

დამოუკიდებელ ფონდად მომავალში გარდაიქმნას.  

 

 “ენერგომომსახურების რევოლვერულ ფონდს“ შეუძლია დახმარება გაუწიოს 

მთავრობას ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში დასახული  

მიზნების მიღწევაში და ამავე დროს გამოიწვიოს დამატებითი დადებითი 

შედეგები, მათ შორის ენერგიის იმპორტის და საჯარო სექტორში ენერგიაზე 

გაწეული ხარჯების შემცირება, კომფორტის დონის გაუმჯობესება, 

ენერგომომსახურების კომპანიების ჩამოყალიბება, ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნა და სათბურის აირების შემცირება. “ენერგომომსახურების რევოლვერული 

ფონდი“ მდგრადი იქნება, რადგანაც სახელმწიფო სახსრებიდან მისთვის 

რეგულარული ბიუჯეტის გამოყოფა საჭირო არ იქნება და 20 წელზე მეტი ხნის 

მანძილზე ის რევოლვერული დაფინანსების პრინციპით იმუშავებს. მან შეიძლება 

შექმნას საფუძველი აღნიშნული პრაქტიკის გასავრცობად სხვა მუნიციპალურ 

სექტორებზე (მაგ.: გარე განათებაზე, წყლის სატუმბ სისტემებზე და ა.შ.). ამ 

მიდგომის გამოყენების სხვა  დადებით მხარეებს შორისაა: 

 “ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდი“ ყველა მონაწილე 

მხარის ინტერესებს წარმოადგენს (სხვადასხვა სამინისტროებისა და 

კერძო სექტორის ჩათვლით); 

 ფონდის მენეჯმენტი შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი, რაც 

პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავის არიდების საშუალებას იძლევა; 

 “ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდი“ სახელმწიფო და 

დონორთა ფონდების შეკრების ერთად მოზიდვის საშუალებას იძლევა 

და პარალელური ინიციატივების განხორციელებას აგვარიდებს;  

 საბჭო მენეჯმენტისთვის უმაღლესი კვალიფიკაციის 

სპეციალისტებისგან შემდგარი  გუნდის შეკრებას შეძლებს;  

 ფონდის მენეჯმენტის თანამშრომლები ამ პოზიციებზე ხანგრძლივი 

ვადით დაინიშნებიან და მათი კომპენსაციები შეიძლება საბაზრო დონის 

შესაბამისი იყოს. 
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 ფონდზე შეიძლება არ გავრცელდეს სახელმწიფო შესყიდვების წესები 

და ბიუროკრატიული პროცედურები; 

 სამთავრობო უწყებებთან შედარებით ფონდს უფრო მოქნილი მუშაობა 

და გადაწყვეტილებების უფრო სწრაფად მიღება შეეძლება. 

“ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდის“ კაპიტალიზაცია. ფონდის 

კაპიტალი შეიძლება შეიქმნას  შემდეგი სახსრებით: 10 მილიონი ევრო - „მწვანე 

კლიმატის ფონდის“ (GCF), „გლობალური ეკოლოგიური ფონდის“ (GEF), 

მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით და 25 მილიონი ევრო - საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტებისა და „მწვანე კლიმატის ფონდის“ შეღავათიანი 

სესხებით. ოპერაციებისა და სამუშაოების ადეკვატური რაოდენობის შემთხვევაში 

მე-6 წელს ფონდს სავარაუდოდ დაახლოებით 20 მილიონი ევროს 

რეკაპიტალიზაცია დასჭირდება. 

შედეგები. პროგნოზის მიხედვით  პირველ და მეორე წლებში 

“ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდი“ ენერგოეფექტურობის 

პროექტებში დაახლოებით 5 მილიონი ევროს ინვესტიციებს ჩადებს, რაც მე-3 

წლიდან მე-5 წლამდე გაიზრდება ყოველწლიურ  6 მილიონ ევრომდე, ხოლო მე-6 

წლიდან  მე-15 წლამდე - 7 მილიონ ევრომდე. მიღებული შემოსავლებიდან 

ადმინისტრაციული, ზედნადები და სხვა ხარჯების დაფარვის თვალსაზრისით, 

სავარაუდოდ “ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდი“ ნულოვანი 

ზარალის წერტილს მე-3 წელს მიაღწევს. 15 წლიან პერიოდში ფონდმა შეიძლება 

შემდეგ შედეგებს მიაღწიოს: 

 პროექტებში ჩადებული ინვესტიციების მთლიანი მოცულობა მე-15 

წლის მდგომარეობით – 98 მილიონი ევრო;  

 მთავრობის მიერ დაზოგილი საბიუჯეტო სახსრები მე-15 წლის 

მდგომარეობით – დაახლოებით14 მილიონი ევრო; 

 ფონდის არსებობის მანძილზე მიღებული დაზოგილი ენერგია – 2,198 

გვტ.სთ; 

 ფონდის არსებობის მანძილზე სათბურის აირების გაფრქვევის 

შემცირება – 1.1 მილიონი ტონა CO2; 

 ეკოლოგიურად სუფთა სამუშაო ადგილების ზრდა – 1,600 სამუშაო 

ადგილი. 

შემდგომი ნაბიჯები. საქართველოს მთავრობის მიერ გადასადგმელი ყველაზე 

კრიტიკული მნიშვნელობის შემდეგი ნაბიჯებია ყველაზე მიზანშეწონილი 

ვარიანტის არჩევა და დაფინანსების შემოთავაზებული პროგრამის 

ინსტიტუციური მოწყობის უზრუნველყოფა. შემდგომი ღონისძიებები აგრეთვე 

მოიცავს ფონდის ჩამოსაყალიბებლად საჭირო საკანონმდებლო ჩარჩოს 

შემუშავებას, საჭირო ფინანსური სახსრების მობილიზაციას, მმართველობის 

სტრუქტურის და საოპერაციო პროცედურების შემუშავებას, ინვესტირების და 

პერსონალით დაკომპლექტების გეგმის მომზადებას და პოტენციური პროექტების 

სიის ჩამოყალიბებას. 
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თავი 1 - შესავალი 

ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობა საქართველოში  

ენერგოეფექტურობას საქართველოსთვის კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და კლიმატური ცვლილებების 

შერბილებასთან დაკავშირებული გლობალური ვალდებულებების 

შესრულებისათვის. ქვეყანა, განსაკუთრებით ზამთრის თვეებში, დიდად არის 

დამოკიდებული ბუნებრივი გაზისა და ელექტროენერგიის იმპორტზე (EEC 2014). 

თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდა, ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების 

მუდმივი ზრდის შედეგად მომდევნო ხუთ წელიწადში ქვეყნაში შეიძლება 

ენერგიის დეფიციტი შეიქმნას. 

N 1.1 ნახაზზე ნაჩვენებია საქართველოს ენერგოინტენსიურობის შედარება 

კავკასიის, დასავლეთ ბალკანეთის და ევროკავშირის ბევრ სხვა ქვეყანასთან. ისეთ 

მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით, როგორიცაა სომხეთი, აზერბაიჯანი, კოსოვო და 

ბულგარეთი, საქართველოს ენერგოინტენსიურობის მაჩვენებელი (0.40 

პირველადი ენერგიის საერთო მარაგი /000 აშშ $ მშპ) ცუდად არ გამოიყურება, 

მაგრამ ის დაახლოებით სამჯერ აღემატება „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის“ წევრი ქვეყნების მაჩვენებელს (0.13), და ოთხჯერ 

აღემატება ევროკავშირის ისეთი ქვეყნების მაჩვენებელს, როგორიცაა დანია, 

იტალია და გერმანია (0.07 to 0.10).1 2010-2012 წლებში ის დაახლოებით 5%-ით 

იზრდებოდა, ხოლო  „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის“ წევრ ქვეყნებში იგივე პერიოდში დაახლოებით 9%-ით შემცირდა. 

ამასთან ერთად, საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე ენერგიის მოხმარების 

მაჩვენებელია 0.87, რაც „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის“ ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლის დაახლოებით ერთ მეხუთედს 

შეადგენს. ერთ სულ მოსახლეზე ენერგიის მოხმარების ზრდასთან ერთად 

ენერგოინტენსიურობა სავარაუდოდ ზრდას განაგრძობს (იხ. ნახაზი N 1.2).  

  

                                                 
1
  International Energy Agency, Energy Statistics website (www.iea.org/statistics). 

http://www.iea.org/statistics
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სურათი N 1.2 – ენერგიის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე – საქართველოსა და 

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნებში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: „ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო“ 2015 

საქართველოს შედარებით მაღალი ენერგოინტენსიურობა და ეკონომიკის 

ზრდასთან ერთად ენერგიის მზარდი მოხმარება ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების საჭიროებაზე მიგვითითებს. საქართველომ ახლახან 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი და  „ენერგეტიკული 

თანამეგობრობის“ სრულუფლებიანი წევრობა ითხოვა. ევროკავშირისა და 

„ენერგეტიკული თანამეგობრობის“ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად 
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საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  10 სექტემბერი,  2016 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება სჭირდება.  

საქართველოში საჯარო შენობები (რაც მოიცავს ცენტრალური მთავრობის 

შენობებს, მუნიციპალიტეტების შენობებს და გარე განათებას) ენერგიის დიდი 

მომხმარებელია. საჯარო შენობების რაოდენობისა და მათ მიერ ენერგიის 

მოხმარების მონაცემები ძალიან მწირია. გარკვეული მონაცემების ნახვა შეიძლება 

შვიდი ყველაზე დიდი ქალაქების „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმებში“. საჯარო შენობებში ენერგიის მოხმარება იზრდება 

(თბილისი, 2011). N1.3 სურათზე ნაჩვენებია ენერგიის მოხმარება საჯარო 

შენობებში, თბილისში. ცხადია, რომ, ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება ძალიან 

მნიშვნელოვანია.  

 სურათი N 1.3 – თბილისში საჯარო შენობებში ენერგიის მოხმარების პროგნოზი  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: თბილისი 2011 

ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების გზით საჯარო სექტორს 

შეუძლია მაგალითი მისცეს სხვებს და  ენერგოეფექტური პროდუქციისა და 

მომსახურების ბაზრების ჩამოყალიბება დააჩქაროს. სახელმწიფო დაფინანსების 

შედეგად ჩნდება შედარებით პატარა პროექტების ერთად თავმოყრის და მათზე 

საერთო პასუხისმგებლობის პოტენციალი, რაც შესყიდვებთან და 

განხორციელებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ამცირებს და პროექტები უფრო 

მასშტაბური ხდება. მასშტაბურ სახელმწიფო პროგრამას შეუძლია შექმნას სამუშაო 

ადგილები და დააჩქაროს ენერგომომსახურების ადგილობრივი კომპანიების 

განვითარება - როგორც ამას სხვა ქვეყნების: კანადის, გერმანიის, იაპონიის, 

კორეის რესპუბლიკის და შეერთებული შტატების მაგალითები გვიჩვენებენ 

(„მსოფლიო ბანკი“ 2014b). შესაბამისად, აღნიშნული დადებითი შედეგების 

მისაღებად, მთავრობამ, პარტნიორ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 

ერთად, შეიძლება შეიმუშაოს საქართველოში საჯარო შენობების 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროგრამის ეროვნულ დონეზე 

განხორციელების პროგრამა. 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  11 სექტემბერი,  2016 

მთავრობის ინიციატივები 

“ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ ტექნიკური დახმარებით 

საქართველოს მთავრობამ „ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ 

შემუშავება დაიწყო, რაც 2016 წლის ივნისში უნდა დასრულდეს. 

“ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ 2017-დან 2019 წლამდე 

პერიოდში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე არის ფოკუსირებული და 

აგრეთვე  2020, 2025 და 2030 წლებისთვის დასახულ საორიენტაციო მიზნებს 

შეიცავს. საწყის ეტაპზე ჩატარებულმა სამუშაოებმა აჩვენა, რომ 

“ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში“ დასახული მიზნების 

შესასრულებლად საქართველოს დასჭირდება დახმარება შემდეგ სფეროებში 

(არაბიძე, 2016): 

 ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პოტენციალის გამოსაყენებლად 

საჭირო ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა და მიზნობრივი 

ინვესტიციები; 

 ტექნიკური დახმარება შესაძლებლობების განვითარების სფეროში 

(მრეწველობისა და სამშენებლო სექტორებში)  

 ტექნიკური დახმარება კანონმდებლობისა და პროგრამის შემუშავებაში; 

 დახმარება ენერგიის მოხმარების შესახებ მონაცემების შეგროვებაში, 

ანალიზსა და აღრიცხვაში, საჯარო შენობების რეესტრის ჩათვლით; 

 გრანტები სტიმულირების მექანიზმების შესაქმნელად. 

“ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმაში“ საჯარო შენობებისა და 

ობიექტების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება მნიშვნელოვან მიზნად არის 

დასახელებული.  

დაწყებულია მუშაობა ენერგოეფექტურობის კანონპროექტზე (წურწუმია, 2016), 

რომელშიც ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის დირექტივები უნდა აისახოს. 

გეგმის მიხედვით ენერგოეფექტურობის კანონში უნდა შევიდეს გარკვეული 

მუხლები საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების შესახებ. 

საქართველოს ათმა ქალაქმა “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმები“2 შეიმუშავა. ზოგიერთი ასეთი გეგმა შეიცავს ინფორმაციას შენობების 

რაოდენობისა და ფართობების შესახებ. სხვებში მოცემულია  საჯარო შენობების 

ენერგოაუდიტების შედეგები, რომლებიც მოიცავს  ინფორმაციას ამ შენობებში 

ენერგიის მოხმარების და დაზოგვის პოტენციალის შესახებ. გარკვეულ წილად, 

CO2 გამოყოფის  შემცირების პოტენციალის გაანგარიშებები, რომლებიც 

“ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებშია“ მოცემული,  

წარმოდგენას გვიქმნიან ენერგიის დაზოგვის პოტენციალის შესახებ. “ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებში“ მოცემული ინფორმაცია საჯარო 

შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების დიდ პოტენციალზე 

მეტყველებს. ამ პოტენციალის შეფასება წარმოდგენილი ანგარიშის მე-2 თავშია 

                                                 
2
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მოცემული. 

„მსოფლიო ბანკის“ გამოცდილება საჯარო შენობების 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების სფეროში  

2007 წლიდან  „მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა“ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებისთვის დაახლოებით 10 

მილიარდი აშშ დოლარის დაფინანსება გამოყო. აღმოსავლეთ ევროპისა და 

ცენტრალური აზიის რეგიონში „მსოფლიო ბანკმა“  დაახლოებით 4 მილიარდი აშშ 

დოლარი ჩადო ზოგადად ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებებში 

და 500 მილიონი აშშ დოლარი - საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების პროექტებში. როგორც წესი, ასეთი პროექტების შედეგად  25-დან 40 

პროცენტამდე ენერგია იზოგება, ხოლო ამოგების პერიოდი  8-10 წელზე ნაკლებია. 

ამასთან ერთად, პროექტებს აქვთ მნიშვნელოვანი თანმდევი დადებითი შედეგები 

(მაგ.: კომფორტის დონის ამაღლება, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება და 

ჯანმრთელობის დაცვა) და საზოგადოებრივი ცნობიერების დონე იზრდება. 

ამოგების მაჩვენებლები უაღრესად კარგია და საჯარო შენობების 

ადმინისტრატორები ასეთი ინვესტიციების თანადაფინანსების სურვილს 

გამოთქვამენ.    

ინვესტიციების ამოგების მიმზიდველი პერიოდისა და ენერგიის დაზოგვის 

პოტენციალის მიუხედავად, საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის პროექტების 

განხორციელებას რამდენიმე საბაზრო ბარიერი აბრკოლებს. მათგან ალბათ 

ყველაზე მნიშვნელოვანია დაფინანსების სათანადო და მდგრადი მექანიზმების 

ნაკლებობა და საჯარო შენობების გაუმჯობესების მასშტაბური პროგრამების 

განსახორციელებლად საჭირო დამხმარე ინსტიტუციონალური სტრუქტურების 

ნაკლებობა.  ეროვნული პროგრამის შემუშავებას, თავისი დაფინანსებით, 

ტექნიკური დახმარებით, ენერგომომსახურების კომპანიებისთვის სპეციალურად 

შემუშავებული   შესყიდვების სქემებით (სტანდარტული აუდიტით და 

კონტრაქტებით) და წესებით და ა.შ. აღნიშნულ სექტორში ენერგოეფექტურობის 

პოტენციალის ათვისების შესაძლებლობების გახსნა შეუძლია. 

პროექტის ამოცანები 

ამ პროექტის უპირველესი ამოცანა ისეთი ვარიანტების მოძებნაა, რომლებსაც 

დაფინანსების ბარიერების დაძლევა შეუძლიათ და რომლებიც საქართველოში 

საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების მასშტაბის 

გაზრდაში დაგვეხმარებიან. კონკრეტულად, პროექტის მიზნებია: 

 საჯარო შენობებში ენერგიის მოხმარების შესახებ არსებული 

ინფორმაციის შესწავლა და ენერგიის დაზოგვის პოტენციალის შეფასება; 

 არსებული საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოს 

დოკუმენტირება საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების პროექტების განხორციელების გაადვილების მიზნით; 

 საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების 

დაფინანსების ბარიერების იდენტიფიკაცია; 
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 საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების სფეროში 

არსებული საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვა; 

 საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ხელსაყრელი ვარიანტების იდენტიფიკაცია; 

 ალტერნატიული ვარიანტების უპირატესობებისა და შეზღუდვების 

შედარებითი ანალიზი; 

 შერჩევისა და განხორციელების ღონისძიებების განსაზღვრა. 

გამოყენებული მიდგომის მოკლე შემაჯამებელი მიმოხილვა 

პროექტი შემდეგ აქტივობებს მოიცავს: 

1. საწყისი მისიის მუშაობა და არსებული სიტუაციის შესწავლა;  

2. დაფინანსების ვარიანტების გრძელი სიის შემუშავება საჯარო შენობების 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების სფეროში არსებული 

საერთაშორისო გამოცდილების საფუძველზე; 

3. შესაძლო ვარიანტების შეფასება საქართველოს კონტექსტში; 

4. სამი ვარიანტის შემცველი „მოკლე სიის“ შედგენა; 

5. შერჩეული ვარიანტების შეფასება; და  

6. საბოლოო ანგარიშის მომზადება. 

2016 წლის 28 აპრილს ეს ანგარიში წარმოდგენილი და განხილული იყო „მრგვალი 

მაგიდის გარშემო“ თბილისში გამართულ შეხვედრაზე. შეხვედრა მიზნად 

ისახავდა  დაფინანსების არჩეული სქემის დეტალების შესამუშავებლად და 

განსახორციელებლად საჭირო შემდგომი მოქმედებების განსაზღვრას. „მრგვალი 

მაგიდის გარშემო“  გამართული შეხვედრის შედეგების შემაჯამებელი ანგარიში 

მოცემულია „დ“ დანართში. 

ამ ანგარიშის მონახაზი 

მე-2 თავში მოცემულია ქვეყანაში არსებული ვითარების, მათ შორის 

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩოსა და ცენტრალური სამთავრობო 

დაწესებულებებში ენერგიის მოხმარების მახასიათებლების მოკლე მიმოხილვა და 

ენერგიის დაზოგვის პოტენციალისა და საჭირო ინვესტიციების შეფასება. 

მე-3 თავში განხილულია საქართველოში საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებების დაფინანსების დამაბრკოლებელი ფაქტორები, 

მათ შორის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ბარიერები, კომერციული 

დაფინანსების ნაკლებობა, ინსტიტუციონალური დაბრკოლებები და 

განხორციელების შეზღუდული შესაძლებლობები. 

მე-4 თავში მოცემულია ინფორმაცია საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების პროექტების დაფინანსების საერთაშორისო  გამოცდილების 

შესახებ. კერძოდ, განხილულია დაფინანსების 6 მექანიზმი: საბიუჯეტო 

დაფინანსება, ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდები, 

ენერგოეფექტურობის მიზნობრივი საკრედიტო ხაზები, რისკის გაზიარების 
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პროგრამები, ენერგომომსახურების საჯარო კომპანია ან სუპერკომპანია (სუპერ 

ESCO) და კომერციული დაფინანსება ენერგომომსახურების კომპანიებითა და 

შედეგებზე ორიენტირებული კონტრაქტებით. აღნიშნულ თავში აგრეთვე 

მოცემულია დაფინანსების ზემოხსენებული მექანიზმების დამახასიათებელი 

თავისებურებების შედარებითი ანალიზი.  

მე-5 თავში გამოვლენილია საქართველოსთვის მიზანშეწონილი სამი 

ალტერნატიული ვარიანტი — საბიუჯეტო დაფინანსება, ენერგომომსახურების 

რევოლვერული ფონდები და ენერგომომსახურების საჯარო კომპანია ან 

„ენერგომომსახურების სუპერკომპანია“ — და მოცემულია დეტალური 

ინფორმაცია თითოეულის შესახებ. ამ თავში აგრეთვე წარმოდგენილია 

ინფორმაცია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოტენციური როლის 

შესახებ დამატებითი დაფინანსებისა და ტექნიკური დახმარების მიწოდების 

კუთხით. 

მე-6 თავში შეჯამებული დაფინანსების სამი ალტერნატიული ვარიანტის 

უპირატესობები და შეზღუდვები და მოცემულია რეკომენდირებული ვარიანტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული რჩევები. აგრეთვე მოცემულია 

ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდის შექმნის გზამკვლევი.  
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თავი 2 - ქვეყნის კონტექსტი 

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ჩარჩო 

ენერგოეფექტურობის სფეროში საქართველოს არც პირველადი და არც მეორადი 

კანონმდებლობა არ აქვს. ამის მიუხედავად, ამჟამად ენერგოეფექტურობის 

ეროვნული პოლიტიკისა და საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად 

რამდენიმე სამუშაო ხორციელდება:  

 ენერგოეფექტურობის კანონპროექტის შემუშავება3 

 სივრცითი დაგეგმვისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტის შემუშავება4  

 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის შემუშავება (სავარაუდოდ 

ძალაში უნდა შევიდეს 2017 წლის 1 იანვარს).5  

„სამშენებლო კოდექსის“ პროექტის მომზადების სამუშაოები ათი წელია 

მიმდინარეობს.6 ახალი კოდექსების შემუშავების მიზნით რამდენიმე ინიციატივა 

განხორციელდა. ისინი სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტს შეეხებოდნენ (მაგ.: 

საერთაშორისო სამშენებლო კოდექსი და ევროკოდები) და სხვადასხვა 

(საერთაშორისო) ორგანიზაციების მხარდაჭერით მომდინარეობდნენ. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ტერმინი „სამშენებლო კოდექსი“ ან 

„მშენებლობის კოდექსი“ საქართველოში გულისხმობს უფრო ფართო სპექტრს, 

ვიდრე შენობების დაპროეტებისა და მშენებლობის სტანდარტებია“, ხოლო თავად 

ამ სტანდარტებს „გოსტს“ უწოდებენ.7 ეს  გაურკვევლობას ქმნის თუ რა ტიპის და 

რაოდენობის კოდები ელოდებიან რატიფიკაციას. 

მთავრობამ მოამზადა ახალი სამშენებლო კოდექსის პროექტი, რომელშიც 

მოლოდინის მიხედვით ენერგოეფექტურობის საკითხები გათვალისწინებული 

უნდა იყოს.8 მთავრობის განცხადებების მიხედვით მასში ასახული იქნება ევროპის 

საუკეთესო გამოცდილება და დარეგულირდება სამშენებლო მასალების ხარისხის 

                                                 

3  იხ. წურწუმია 2013 წ. ეს პროექტი 2008 წელს შემუშავდა მაგრამ არ დამტკიცებულა. 

ენერგოეფექტურობის კანონზე მუშაობა მიმდინარეობს 2015 წლის ივნისში დამტკიცებული 

ენერგოპოლიტიკის და ენერგოეფექტურობის შესახებ ევროკავშირის 2012/27/EC დირექტივის 

შესაბამისად. 
4
  FM Global Country Building Code Index, June 2015 https://www.fmglobal.com/assets/pdf/P15105.pdf   

5
  ენერგეტიკის სამინისტრო, დეკემბერი, 2015 წ.   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_11_Georgia_high_level_SEA/IV._1._

The_Code_on_Env_ENG_%C3%9F%C3%A2%C3%96%C3%9F%C3%A2_%C3%9F%C3%A2%C3%B4%C3

%9F%C3%A2%C3%B6%C3%9F%C3%A2%C3%91%C3%9F%C3%A2%C3%AD%C3%9F%C3%A2%C3%

BF%C3%9F%C3%A2%C3%AD.pdf  
6
  აგვისტო, 2006, USAID “საბოლოო ანგარიში: საქართველოს სამშენებლო კოდექსის პროექტი“.    

7
  აკრონიმი „გოსტი“ საბჭოთა დროიდან არის შემორჩენილი. მეტი ინფორმაციისთვის იხ.: USAID 

Georgia’s Draft Construction Code. Final Report. August 2006. P. 2  
8
  2015 წლის ივნისში „ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთვის“ (IEA) წარდგენილ 

პრეზენტაციაში ბ-ნ დავით შარიქაძემ (ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურმა პირმა) 

გამოაცხადა, რომ „ახალი სამშენებლო კოდექსი“ რატიფიკაციისთვის მზად არის.”  

https://www.fmglobal.com/assets/pdf/P15105.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_11_Georgia_high_level_SEA/IV._1._The_Code_on_Env_ENG_%C3%9F%C3%A2%C3%96%C3%9F%C3%A2_%C3%9F%C3%A2%C3%B4%C3%9F%C3%A2%C3%B6%C3%9F%C3%A2%C3%91%C3%9F%C3%A2%C3%AD%C3%9F%C3%A2%C3%BF%C3%9F%C3%A2%C3%AD.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_11_Georgia_high_level_SEA/IV._1._The_Code_on_Env_ENG_%C3%9F%C3%A2%C3%96%C3%9F%C3%A2_%C3%9F%C3%A2%C3%B4%C3%9F%C3%A2%C3%B6%C3%9F%C3%A2%C3%91%C3%9F%C3%A2%C3%AD%C3%9F%C3%A2%C3%BF%C3%9F%C3%A2%C3%AD.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_11_Georgia_high_level_SEA/IV._1._The_Code_on_Env_ENG_%C3%9F%C3%A2%C3%96%C3%9F%C3%A2_%C3%9F%C3%A2%C3%B4%C3%9F%C3%A2%C3%B6%C3%9F%C3%A2%C3%91%C3%9F%C3%A2%C3%AD%C3%9F%C3%A2%C3%BF%C3%9F%C3%A2%C3%AD.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/meetings/2015/December_11_Georgia_high_level_SEA/IV._1._The_Code_on_Env_ENG_%C3%9F%C3%A2%C3%96%C3%9F%C3%A2_%C3%9F%C3%A2%C3%B4%C3%9F%C3%A2%C3%B6%C3%9F%C3%A2%C3%91%C3%9F%C3%A2%C3%AD%C3%9F%C3%A2%C3%BF%C3%9F%C3%A2%C3%AD.pdf


საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  16 სექტემბერი,  2016 

საკითხები და სამშენებლო ნებართვების გაცემისა და ზედამხედველობის წესები.  

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ქვემოთ ჩამოთვლილი 

ევროკოდების პროექტები შეიმუშავა:  

 დაპროექტების საინჟინრო ნორმების საფუძველი 

 კონსტრუქციებზე ზემოქმედება 

 ბეტონის კონსტრუქციების საინჟინრო  

 გეოტექნიკური დაპროექტება  

 მიწისძვრის მიმართ გამძლე კონსტრუქციების დაპროექტება.   

2016 წლის ივნისში  „დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“ 

ხელშეწყობით „საქართველოში ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი ენერგეტიკის 

ხელშეწყობის“ ახალი პროექტი  (2015-2019) დაიწყო. ამ პროექტის შედეგად, 

„დანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო“ საქართველოს მთავრობას 

დახმარებას აღმოუჩენს შემდეგ სფეროებში: 

 ენერგოეფექტური მშენებლობის ახალი ეროვნული კოდექსის 

ჩამოყალიბებაში, რომელიც ხელს შეუწყობს საჯარო შენობებში 

ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნების დანერგვას; 

 ენერგიასთან დაკავშირებული პროდუქტების მარკირება;  

 მონიტორინგისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის შემუშავება; 

 ეროვნული „ქსელის კოდექსისა“ და სტანდარტების შემუშავება, 

რომელიც განახლებადი წყაროებიდან გამომუშავებული ენერგიის 

ეროვნულ ელექტროგადამცემ ქსელში მიწოდების საშუალებას იძლევა.  

საერთაშორისო სტანდარტები და ინიციატივები  

საქართველოს მთავრობამ ხელი მოაწერა ქვემოთ ჩამოთვლილ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებს: 

 ევროპის ენერგეტიკული ქარტია - ხელი მოეწერა 1991 წლის 17 დეკემბერს; 

 ენერგეტიკული ქარტიის ხელშეკრულება (ECT) - ხელი მოეწერა 1994 წლის 

17 დეკემბერს, რატიფიცირებული იყო 1995 წლის 22 თებერვალს, 

გამოქვეყნდა 1995 წლის 12 ივლისს, ძალაში შევიდა 1998 წლის 16 აპრილს. 

 ენერგოეფექტურობისა და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი 
ასპექტების პროტოკოლი (PEEREA) - ხელი მოეწერა  1994 წლის 17 

დეკემბერს, რატიფიცირებული იყო 2004 წლის 9 დეკემბერს. 

 საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტია - ხელი მოეწერა 2015 წლის 20 მაისს.  

 ჩარჩო კონვენცია კლიმატური ცვლილებების შესახებ და კიოტოს 
პროტოკოლი - რატიფიცირებული იყო 1995 წლის რატიფიცირებული იყო 

1999 წელს, ძალაში შევიდა 2005 წლის 16 თებერვალს. 

 “მერების შეთანხმება“ (CoM), 2010.  

 დირექტივა შენობებში ენერგოეფექტურობის შესახებ (EPBD) 2010/31/EU.  

 დირექტივა ენერგოეფექტურობის შესახებ (EED) 2012/27/EU. 

 დირექტივა ენერგეტიკული მარკირების შესახებ 2010/30/EU. 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  17 სექტემბერი,  2016 

 „რესურსების ეფექტიანი გამოყენებისა და უფრო სუფთა წარმოების 
გლობალური ქსელი“ (RECPnet) – 2015 წელს საქართველო გახდა  

დამკვირვებელი წევრი. 

პასუხისმგებლობა ენერგოეფექტურობის სფეროში 

პასუხისმგებლობა ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის შემუშავებასა და 

განხორციელებაზე  რანდენიმე სამინისტროს ეკისრება.  

ენერგეტიკის სამინისტრო  ენერგეტიკის სექტორში პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი 

მთავარი უწყებაა. ენერგეტიკის სამინისტროს მოვალეობებში შედის  

ენერგეტიკული პოლიტიკის პროექტის დაწერა და დასამტკიცებლად 

პარლამენტისთვის წარდგენა, აგრეთვე ქვეყნის ენერგოსექტორის მოკლე, 

საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდების სტრატეგიების და პრიორიტეტების 

განსაზღვრა.  ენერგეტიკის სამინისტრო მონაწილეობს ენერგეტიკული კაშირის 

სამდივნოს საკოორდინაციო ჯგუფის შეხვედრებში, როგორც კანდიდატი ქვეყნის 

წარმომადგენელი, სრულუფლებიანი წევრის სტატუსის მიღების მიზნით.   

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო  „სივრცითი დაგეგმვისა და 

მშენებლობის დეპარტამენტის“ მეშვეობით, პასუხს აგებს სივრცითი დაგეგმვისა 

და მშენებლობის პოლიტიკის განსაზღვრაზე, განხორციელებაზე, 

კოორდინაციაზე, მენეჯმენტსა და მონიტორინგზე. სამინისტროს შიგნით, 

„ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო“  პასუხს აგებს 

მშენებლობის  ნებართვების გაცემაზე და რისკის უმაღლესი კატეგორიის მქონე 

შენობებისა და სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის ზედამხედველობაზე.    

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო მთავარი 

პასუხისმგებელი უწყებაა „გარემოს სტრატეგიული შეფასების“ სფეროში,  

„რესურსების ეფექტიანი გამოყენებისა და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების 

გლობალური ქსელთან“ ურთიერთობაში და „რესურსების ეფექტიანი 

გამოყენებისა და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების სფეროში „ევროკავშირის 

აღმოსავლეთ სამეზობლოს მწვანე ეკონომიკის სადემონსტრაციო პროგრამასთან“   

მიმართებაში.  

რეგიონალური განვითარებისა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  პასუხს აგებს 

საერთაშორისო და მეორადი გზების, წყალმომარაგების სისტემების და სხვა 

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ამჟამად 

სამინისტრო გეგმავს საქართველოში დაახლოებით 189 კილომეტრის სიგრძის 

ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობას, რასაც „იაპონიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის სააგენტო“ აზიის განვითარების ბანკი“ და „მსოფლიო ბანკი“ 

აფინანსებენ. ყველა ამ პროექტში დაბალი ემისიების სტრატეგიის (LED) 

გამოყენება იგეგმება. „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ საქართველოს 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

დაქვემდებარებაშია. ის 1997 წელს ჩამოყალიბდა, როგორც სახელმწიფო უწყება, 

რომლის მიზანი ადგილობრივი სამთავრობო ორგანოების ინსტიტუციონალური 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  18 სექტემბერი,  2016 

და ფინანსური განვითარებაა.9  “მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ 

კლიმატისა და განვითარების საკითხებზე ბევრ წამყვან საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს, რომელთა შორის არიან “მსოფლიო ბანკი”, 

ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, 

KfW, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), გაეროს განვითარების 

პროგრამა (UNDP), შვეციის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA). მას 

აგრეთვე კარგი თანამშრომლობა აქვს სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობებთან. 2013 

წლიდან “მუნიციპალური განვითარების ფონდმა“ სამშენებლო სექტორში 15 

პროექტი განახორციელა, მუნიციპალური შენობების განახლების და გარე 

განათების რამდენიმე სისტემის მოდერნიზაციის ჩათვლით.  

„ენერგოეფექტურობის ცენტრი“ (EEC), 1998 წელს ევროკავშირის მიერ 

ჩამოყალიბდა EU,10 ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოში წამყვანი 

არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ენერგოეფექტურობის განახლებადი 

ენერგიის პოლიტიკის ხელშეწყობაზე მუშაობს და საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლების ღონისძიებებს ახორციელებს. ენერგოეფექტურობის ცენტრი 

რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია, როგორიცაა მაგალითად 

„ევროპის ენერგოეფექტური ეკონომიკის საბჭო, და   CoM-ს მხარდამჭერია. მისი 

დაარსების დღიდან, დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით მიმდინარე 

ტექნიკური დახმარების პროექტებში ადგილობრივი პარტნიორის როლს 

ასრულებს და ხშირად მუშაობს როგორც მთავრობასთან, ასევე კერძო სექტორთან. 

ენერგოეფექტურობის ცენტრი “ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმის“ შემუშავების პროსესის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მონაწილეა. 

ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული აქტივობები  

საქართველოს ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა ჯერ შემუშავებული არ აქვს. 

ამჟამად ენერგეტიკის სექტორში არსებული პოლიტიკა და ღონისძიებები 

კონცენტრირებულია ჰიდროგენერაციაზე, რადგანაც ეს 2009-2012 პერიოდის 

პრიორიტეტულ მიმართულებად არის მიჩნეული საქართველოს მთავრობის  მიერ  

შემუშავებულ დოკუმენტში „ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2009-

2012”.11 ამის მიუხედავად, ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით, 

მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე დოკუმენტზე, რომელიც საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის პოლიტიკას განსაზღვრავს.12 საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად და საქართველოს მიერ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან გამომდინარე, 

აღნიშნული პოლიტიკა საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროკავშირის 

რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავდება.  

                                                 

9 http://www.mdf.org.ge/?site-lang=en  
10 EE Center: http://www.eecgeo.org/  
11 http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Georgia_2012_en.pdf    
12 ეს განცხადება 2015 წლის ივნისში დავით შარიქაძემ (ენერგეტიკის სამინისტრო) გააკეთა.  

https://www.iea.org/media/workshops/2015/platformistanbul2015/GovernmentPoliciesandMeasuresPromot

ingInvestmentsforEEandREFocusonGeorgia.pdf  

http://www.mdf.org.ge/?site-lang=en
http://www.eecgeo.org/
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/IDEER/IDEER-Georgia_2012_en.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2015/platformistanbul2015/GovernmentPoliciesandMeasuresPromotingInvestmentsforEEandREFocusonGeorgia.pdf
https://www.iea.org/media/workshops/2015/platformistanbul2015/GovernmentPoliciesandMeasuresPromotingInvestmentsforEEandREFocusonGeorgia.pdf


საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  19 სექტემბერი,  2016 

ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმე3დო გეგმა (NEEAP)  

ამჟამად საქართველო მოსამზადებელ სამუშაოებს ახორციელებს თავისი პირველი 

“ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ შესამუშავებლად, 

რომელიც 2016 წლის შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს (არაბიძე 2016a). 

აღნიშნულ დოკუმენტზე ენერგეტიკის სამინისტრო მუშაობს ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და შვეციის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს ტექნიკური დახმარებით. “ენერგოეფექტურობის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ ითვალისწინებს ენერგოეფექტურობის ფონდის 

ჩამოსაყალიბებლად საჭირო ფინანსურ სქემებს, ენერგოაუდიტების პრაქტიკის და 

მართვის სისტემების შემოღებას, სამრეწველო სექტორში ბოილერების შემოწმებას, 

ევროკავშირის „შენობების ენერგოეფექტურობის დირექტივის“ მოთხოვნების 

ასახვას და ამოქმედებას, საყოფაცხოვრებო ელექტრული ტექნიკის სავალდებულო 

მარკირებას     და შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. 

რაც შეეხება საჯარო შენობებს, “ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა“ აგრეთვე  შემდეგი სპეციალური ღონისძიებების განხორციელებას 

ითვალისწინებს (არაბიძე 2016b): 

 საჯარო შენობების და გარე განათების ენერგოეფექტურობის ეროვნული 

საინფორმაციო სისტემის შემუშავება; 

 საჯარო შენობების, განათების და ენერგიის მოხმარების შესახებ 

მონაცემების გაუმჯობესება; 

 საჯარო შენობებში ენერგიის მოხმარების შემცირების და 

ადმინისტრაციული შენობების მოდერნიზაციის საპილოტო 

პროექტების განხორციელება პოტენციური ხარჯებისა და 

უპირატესობების დემონსტრირების მიზნით; 

 საჯარო შენობებში განათების ენერგოეფექტური სისტემების დანერგვა;13  

 ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება ცენტრალური სამთავრობო 

უწყებების შენობებში; 

 ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა „მწვანე“ შესყიდვების გზით.  

 

დაბალემისიური განვითარების სტრატეგია (LEDS)  

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და „კლიმატური 

ცვლილებების ოფისი“ ხელმძღვანელობენ დაბალ-ემისიური განვითარების 

პროცესს, რომელიც 2013 წელს იყო ინიცირებული. აღნიშნული სტრატეგიის 

მიზანია მთელი ეკონომიკის მომცველი გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება 

სათბურის აირების შესამცირებლად. გეგმის მიხედვით ის საბოლოო სახით 2016 

წელს უნდა ჩამოყალიბდეს. მენეჯმენტის პროცესის უზრუნველსაყოფად აშშ 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ დააფინანსა  „დაბალი ემისიების 

                                                 

13
 2016 წლის ივნისში ჩატარებული “მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის“ დროს ენერგეტიკის 

მინისტრმა განაცხადა, რომ 2017 წლიდან ენერგეტიკის სამინისტრო ყველა სახელმწიფო 

დაწესებულებაში დიოდური სანათების დაყენებას აპირებს. 
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„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  20 სექტემბერი,  2016 

განვითარების სტრატეგიისთვის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი“ (EC-

LEDS).14 ეს ძალისხმევა მიზნად ისახავს საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას, „მწვანე შენობების“ რეიტინგისა და 

სერტიფიკაციის სისტემების ჩამოყალიბებას და  საკონსულტაციო დახმარების 

გაწევას ქვეყანაში დაბალემისიური პროცესების ხელშეწყობის მიზნით.   

 

„კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის ღონისძიებების ეროვნული გეგმა“ 

(NAMA) 

„კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის ღონისძიებების ეროვნულ გეგმაზე“ 

მუშაობა დაიწყო 2014 წელს, როდესაც საქართველო „კლიმატის ცვლილებების 

შერბილების სტიმულირების პროექტში“ ჩაერთო15. „კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის ღონისძიებების ეროვნული გეგმა“ დაბალემისიური განვითარების 

ნაწილია და სამი კომპონენტისგან შედგება. ესენია: ფინანსური მექანიზმები, 

ბაზრის ტრანსფორმაცია და ინფორმაციის გავრცელება. კლიმატის 

ცვლილებებთან ადაპტაციის და მდგრადი განვითარების სფეროში შენობების 

ენერგოეფექტურობა ერთერთი საკვანძო თემაა. „კლიმატის ცვლილებებთან 

ადაპტაციის ღონისძიებების ეროვნულ გეგმაში“ შემუშავდა შენობების განახლების 

წინადადება მათი ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით (Mitigation 

Momentum 2016).  

განახლებადი ენერგიის /ენერგოეფექტურობის  მიზნობრივი ფონდი   

საქართველოს მთავრობა „განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის 

ხელშეწყობის ფონდის“ ჩამოყალიბებას გეგმავს.16 ამ ფონდის დაარსება 

„საქართველოს კლიმატურ ცვლილებებთან ადაპტაციის სტრატეგია 2014-ში“ 

დასახული ერთერთი მთავარი მიზანია. 

ენერგიის მოხმარება საქართველოს საჯარო შენობებში   

საქართველოში არსებული საჯარო შენობებია: 

 ცენტრალური სამთავრობო დაწესებულებების შენობები, რომლებიც 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ან დარგობრივი 

სამინისტროების ბალანსზეა; 

 ავტონომიური რესპუბლიკის კუთვნილი შენობები, რომლებიც 

ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს ან დარგობრივი 

სამინისტროების ბალანსზეა.   

 მუნიციპალური შენობები, რომლებიც მუნიციპალიტეტების ან 

თვითმმართველი ქალაქების ბალანსზეა. 

სამწუხაროდ ამ შენობების და მათ მიერ ენერგიის მოხმარების შესახებ არსებული 

მონაცემები მწირია. მუნიციპალური შენობების შესახებ გარკვეული ინფორმაციის 

                                                 
14

 https://www.usaid.gov/georgia/environment  
15

 http://www.mitigationmomentum.org/partner_countries_georgia.html  
16

 Georgia’s Third Communication to UNFCCC. December, 2015. 

https://www.usaid.gov/georgia/environment
http://www.mitigationmomentum.org/partner_countries_georgia.html


საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  21 სექტემბერი,  2016 

მოძიება შესაძლებელია ქალაქების მიერ შემუშავებულ “ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმებში“.  

“ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებში“ არსებული 

ინფორმაცია 

თბილისის “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა“ საჯარო 

შენობების შესახებ გარკვეულ ინფორმაციას შეიცავს. N 2.1 ცხრილში ნაჩვენებია 

თბილისში არსებული მუნიციპალური და სხვა შენობების რაოდენობა და საერთო 

ფართობი შენობების ტიპების მიხედვით. აღნიშნული ინფორმაცია მოიცავს 

ინფორმაციას დაახლოებით 1,000 შენობის შესახებ, რომელთა მთლიანი ფართობი 

დაახლოებით ერთი მილიონი კვადრატული მეტრია. ამის მიუხედავად, 

მონაცემებში შეტანილი არ არის თბილისში სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი 

საოფისე ან ადმინისტრაციული შენობები.  

ცხრილი 2.1 - თბილისის “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმაში“ მოცემული ინფორმაცია საჯარო შენობების შესახებ 

 

შენობის ტიპი 
შენობების 

რაოდენობა 

საერთო 

ფართობი                

(მ2) 

მუნიციპალური შენობები 

შენობები პარკებში 10 15,112 

ხელოვნების სკოლები 26 18,576 

მუზეუმები 14 2,537 

თეატრები 3 5,100 

სპორტული & ფიტნეს ცენტრები 12 38,342 

ბიბლიოთეკები 42 11,225 

სამედიცინო ცენტრები 27 26,763 

საბავშვო ბაღები 158 222,090 

ადმინისტრაციული შენობები 14 11,203 

სხვადასხვა დანიშნულების შენობები 66 102,704 

ჯამი 372 453,652 

სხვა საჯარო შენობები 

სახელმწიფო სკოლები 371 362,630 

საავადმყოფოები 203 142,113 

დისპანსერები / კლინიკები  92 41,205 

ჯამი 666 545,948 

სულ 1,038 999,600 

 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  22 სექტემბერი,  2016 

წყარო: „აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო“, 2015 

მსგავსი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია აგრეთვე კიდევ ხუთი ქალაქის 

“ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებში“. N 2.2 ცხრილში ეს 

ინფორმაცია შეჯამებული სახით არის მოცემული. ამ გეგმებში შეტანილი 

შენობების მთლიანი ფართობი 1.5 მილიონი კვადრატული მეტრია. 

გარკვეული მოცულობის დამატებითი ინფორმაცია მოიპოვება “ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებზე“ მუშაობის პროცესში აშშ 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებული ენერგოაუდიტების 

ანგარიშებში. არსებობს საჯარო შენობების 10 აუდიტის მონაცემები (ორი 

სამედიცინო დაწესებულების, 4 საბავშვო ბაღის და ტექნიკური უნივერსიტეტის 4 

შენობის შესახებ). იმის მიუხედავად, რომ სანიმუშო ჯგუფი პატარაა, აუდიტების 

ანგარიშები სასარგებლო ინფორმაციას შეიცავენ ენერგიის მოხმარების, დაზოგვის 

პოტენციალის და საჭირო ინვესტიციების შესახებ, რაც ერთ კვადრატულ მეტრზე 

ენერგიის მოხმარების, ენერგიის დაზოგვის პროცენტის, ენერგიაზე გაწეული 

ხარჯების დაზოგვის, ერთ კვადრატულ მეტრზე საჭირო ინვესტიციების და მათი 

მარტივი ამოგების პერიოდის შეფასების საშუალებას იძლევა.  N 2.3 ცხრილში ამის 

შედეგებია მოცემული. 

აღსანიშნავია, რომ აუდიტის შედეგად გამოვლენილი იყო ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ისეთი ღონისძიებები, რომელთა ინვესტიციების ამოგების 

პერიოდი ძალიან ხანმოკლეა. დიდი ალბათობით, უფრო საფუძვლიან 

მოდერნიზაციას, მეტი ინვესტიციებითა და ამოგების უფრო ხანგრძლივი 

პერიოდებით, დამატებითი დანაზოგების მოგვცემა შეუძლია. 

ცხრილი 2.2 – “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმებში“ 

მოცემული ინფორმაცია საჯარო შენობების შესახებ  

 

ქალაქი მოსახლეობა შენობის ტიპი 
შენობების 

რაოდენობა  

საერთო 

ფართობი (მ2) 
მ2/შენობა 

თბილისი 1,175,000 

საბავშვო ბაღები 158 222,090 1,406 

სხვა 

მუნიციპალური 

შენობები 

214 231,562 1,082 

სკოლები 371 362,630 977 

საავადმყოფოები & 

კლინიკები+D2s 
295 183,318 621 

    ჯამი 1038 999,600 963 

ზუგდიდი 76,600 

მუნიციპალური 

შენობები 
12 22,782 1,899 

სკოლები 12 
36,059 1,502 

საბავშვო ბაღები 12 

    ჯამი 36 58,841 1,634 

ბათუმი 170,000 ადმინისტრაცი  85 19,000 224 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  23 სექტემბერი,  2016 

წყარო:  ქალაქების “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმების“ 
ანგარიშები17 

ცხრილი 2.3 – ენერგოაუდიტების შედეგების შეჯამება  

 

მახასიათებლები ერთეული 

 

სამედიცინო            

(2 შენობა) 

საქ,. ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

(4 შენობა) 

საბავშვო ბაღები  

(4 შენობა) 

საერთო ფართობი მ2 18,255 52,909 ინფორმაცია არ არის 

მოხმარება კვტ.სთ 3,849,725 7,213,255 1,249,994 

მოხმარება 1მ2 კვტ.სთ/მ2 211 136 N/A 

დანაზოგი კვტ.სთ 1,225,585 2,249,409 514,390 

% დანაზოგი % 32% 31% 41% 

ინვესტიცია ლარი 509,690 1,159,015 N/A 

დანაზოგი ლარი 120,052 364,263 61,267 

ამოგება წელი 4.2 3.2 ინფორმაცია არ არის 

ინვ./მ GEL/m2 27.9 21.9 ინფორმაცია არ არის 

 

 წყარო: „ენერგოაუდიტების შედეგების ანგარიშები“  

                                                 

17
 http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/covenant-mayors/sustainable-energy-action-plans 

    ჯამი 85 19,000 224 

ქუთაისი 196,600 

საბავშვო ბაღები 35 47,707 1,363 

სკოლები 38 187,555 4,936 

სამედიცინო 

ცენტრები 
28 81,626 2,915 

    ჯამი 101 316,888 3,138 

თელავი 21,800 

მუნიციპალური 

შენობები 
56 37,628 672 

სკოლები 9 23,677 2,631 

სამედიცინო 

ცენტრები 
18 11,520 640 

    ჯამი 83 72,825 877 

გორი 50,400 

მუნიციპალური 

შენობები 
31 60,397 1,948 

სკოლები 13 46,627 3,587 

საავადმყოფოები 8 11,810 1,476 

    ჯამი 52 118,834 2,285 

სულ 1,690,400 ყველა ტიპის 1359 1,527,147 1,124 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/covenant-mayors/sustainable-energy-action-plans


საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  24 სექტემბერი,  2016 

შენიშვნა: გაცვლის კურსი: $1 უდრის დაახლოებით 2.345 ლარს. 

მთლიანი საერთო ფართობის შეფასება  

N 2.2 ცხრილში მოყვანილია 6 ყველაზე დიდი ქალაქის მონაცემები. “ენერგეტიკის 

მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმები“  არ შეიცავენ ინფორმაციას ყველა 

მუნიციპალური და სხვა საჯარო შენობების შესახებ. ამ ექვსივე ქალაქის 

მოსახლეობის მთლიანი რაოდენობა 1.7 მილიონია, რაც საქართველოს 

მოსახლეობის დაახლოებით 40%-ს შეადგენს. იმის გამო, რომ ეს მსხვილი 

ურბანული დასახლებებია, შენობების მთლიანი საერთო ფართობი სავარაუდოდ 

ამ ქალაქების ფართობის  70 – 80% უნდა იყოს. 

ამასთან ერთად, “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმები“ არ 

შეიცავენ ინფორმაციას სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საოფისე და 

ადმინისტრაციული შენობების შესახებ. „კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის 

ღონისძიებების ეროვნულ გეგმაში“ მოცემული ინფორმაციის მიხედვით 

(Mitigation Momentum 2016), საჯარო შენობების დაახლოებით 20% სახელმწიფო 

საკუთრებაშია  (იხ. სურათი 2.1). 

სურათი 2.1 – საჯარო შენობების მესაკუთრეები  

 

 

თუ ამ ექვსი ქალაქის საერთო ფართობის ექსტრაპოლაციას მოვახდენთ და 

გავითვალისწინებთ, რომ  (i) “ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმებში“ შენობების ამომწურავი სია არ არის; (ii) მათში მხოლოდ ექვსი ქალაქის 

მონაცემებია; და (iii) სახელმწიფო საოფისე და ადმინისტრაციული შენობები 

შეტანილი არ არის, საქართველოში საჯარო შენობების საერთო ფართობი 

შეფასების მიხედვით დაახლოებით  2.25 მილიონი კვადრატული მეტრია.  

კომფორტის დაბალ დონესთან და სტრუქტურული რეაბილიტაციის 

საჭიროებასთან დაკავშირებული საკითხები  

საქართველოში ბევრ საჯარო შენობას (განსაკუთრებით საბავშვო ბაღებს და 

სკოლებს) მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეაბილიტაცია სჭირდებათ.  ასეთ 

შენობებში ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად საჭირო ინვესტიციები და 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  25 სექტემბერი,  2016 

ამოგების ტიპიური  პერიოდები შეიძლება უფრო დიდი იყოს,  ვიდრე ეს 

ენერგოაუდიტების ანგარიშებში იყო შეფასებული. N 2.4 ცხრილში ნაჩვენებია თუ 

რა მოცულობის რეაბილიტაცია და საინვესტიციო ხარჯები არის საჭირო „აშშ 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“ შეფასებების მიხედვით. 

ცხრილი 2.4 – სტრუქტურული რეაბილიტაციისთვის საჭირო ინვესტიციების 

შეფასება  

 

რეაბილიტაციის 

საჭიროება  

საერთო 

ფართობი 

(მ2) 

წილი  (%) 

საჭირო 

ინვესტიცია 

(€/მ2) 

მწვავე საჭიროება 69,543 31.5 356-456 

საშუალო საჭიროება  135,775 61.2 250-325 

დაბალი საჭიროება  15,455 7.2 100-130 

სულ 220,773 100 - 

წყარო: „აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო“,  2016 

 

„კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციის ღონისძიებების ეროვნულ გეგმაში“ 

შემოთავაზებულ ვარიანტში საქართველოში საჯარო შენობების „საფუძვლიანი 

რეაბილიტაციისთვის“ საჭირო საპროგნოზო ხარჯები კიდევ უფრო მაღალია  

(€200-300/მ2). ის, რომ შენობები არასაკმარისად თბება და სტრუქტურულ 

რეაბილიტაციას საჭიროებს რეგიონში საკმაოდ გავრცელებული პრობლემაა. ამ 

პრობლემის დასალევად მიმართული გარკვეული სამუშაოები შეიძლება 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ტიპიურ ინვესტიციებში იქნას შეტანილი. 

ამის მიუხედავად, თუ გვინდა, რომ ჩადებული ინვესტიციები მთლიანად 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების შედეგად მიღებული დანაზოგების ხარჯზე 

ამოვიღოთ,  სტრუქტურულ რეაბილიტაციაში ან კომფორტის დონის ამაღლებაში 

ჩადებული ინვესტიციები აუცილებლად უნდა შევზღუდოთ, რომ 

ენერგოდანაზოგებით ინვესტიციების ამოღება არაუმეტეს 10 წელიწადში იყოს 

შესაძლებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო იქნება ბიუჯეტის სახსრების 

გამოყოფა ან გრანტები. 

ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად საჭირო ინვესტიციების 

შეფასება  

საეთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საჯარო შენობებში 

ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად, კომფორტის გონივრული დონის 

მისაღწევად და გარკვეული მოცულობის სტრუქტურული რეაბილიტაციის 

ჩასატარებლად საჭირო ინვესტიციები ერთ კვადრატულ მეტრზე როგორც წესი  



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  26 სექტემბერი,  2016 

დაახლოებით  50-80 ევროა, ხოლო ინვესტიციის ამოგების ტიპიური პერიოდი 8 - 

10 წელია.18 თუ ვივარაუდებთ, რომ საჯარო შენობების საერთო ფართობი 2.5 

მილიონ კვადრატულ მეტრს შეადგენს,  საჭირო ინვესტიციის მთლიანი 

მოცულობა 112-დან 180 მილიონი ევროს ფარგლებშია. სავარაუდოდ ამ 

ინვესტიციების შედეგად ყოველწლიურად 15-დან 20 მილიონ ევრომდე თანხა 

დაიზოგება. ეს შეფასებები მოცემულია N 2.5 ცხრილში. 

ცხრილი 2.5 – საჭირო ინვესტიციებისა და დაზოგვის პოტენციალის შეფასება  

 

ინვესტიციები და დანაზოგები ერთეული რაოდენობა 

სავარაუდო ფართობი  მ2 2.25 მილიონი 

სავარაუდო ინვესტიცია 1 მ2 €/მ2 50 - 80 

სავარაუდო მთლიანი საჭირო 

ინვესტიცია  
€ 112 – 180 მილიონი 

ინვესტიციის მარტივი ამოგება  წელი 8 - 10 

საპროგნოზო წლიური დაზოგილი 

ხარჯები  
€ 15 – 20 მილიონი 

 

  

                                                 

18
 ეს ინფორმაცია ეყრდნობა „მსოფლიო ბანკის“ მიერ სომხეთში, ბოსნია-ჰერცოგოვინაში, 

კოსოვოში, იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიაში, სერბიასა და სხვა ქვეყნებში 

განხორციელებული კვლევების / პროექტების მონაცემებს. საქართველოში ბუნებრივი გაზის ფასი 

და ჰიდროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ფასი უფრო დაბალია. აგრეთვე 

ძალიან გავრცელებულია გათბობის მიზნით შეშის გამოყენება. ამის გამო საქართველოში შეიძლება 

გვქონდეს ინვესტიციის ამოგების უფრო ხანგრძლივი პერიოდი და უფრო გრძელვადიანი 

დაფინანსება საჭიროება. 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  27 სექტემბერი,  2016 

 

თავი 3 - საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

ღონისძიებების დაფინანსების ბარიერები  

შესავალი 

საჯარო დაწესებულებებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების საინვესტიციო 

პროგრამების განხორციელება უკიდურესად ძნელია. ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს 

იგივე დამაბრკოლებელ ფაქტორებს, რომლებიც ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესებას ეკონომიკის სხვა სექტორებშიც უშლიან ხელს. ესენია   

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პოტენციალისა და სარგებლიანობის 

შესახებ ინფორმაციის, მომზადებული პერსონალის და სტიმულების ნაკლებობა, 

მაღალი საოპერაციო ხარჯები და ფინანსების სიმწირე. ამას ემატება საჯარო 

სექტორისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური დაბრკოლებებიც. მათ რიცხვს 

მიეკუთვნება სახელმწიფო საბუღალტრო აღრიცხვა, ბიუჯეტის შედგენისა და 

შესყიდვების წესები, დაფინანსებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები და 

ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო კვალიფიკაციისა და 

მოტივაციის მქონე პერსონალის ნაკლებობა. N 3.1 სურათზე ნაჩვენებია საჯარო 

სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ბარიერები საერთაშორისო 

გამოცდილების მიხედვით. 

  



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  28 სექტემბერი,  2016 

სურათი 3.1: საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

ღონისძიებების დაფინანსების ბარიერები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
წყარო: ადაპტირებულია „მსოფლიო ბანკის“ ავტორთა მიერ, 2013 

• ენერგიის ტარიფები 

და მათი ამოღება; 

• სახელმწიფო 

შესყიდვების და 

ბიუჯეტის შედგენის 

პოლიტიკა; 

• სახელმწიფო 

დაფინანსებისა და 

სესხების 

შესაძლებლობების 

შეზღუდვები;   

• მწირი, უხარისხო 

მონაცემები;  

• იმპორტის 

გადასახადი 

ენერგოეფექტურ 

მოწყობილობაზე; 

• ბუნდოვანი, ცუდად 

განვითარებული EE 

ინსტიტუციონალურ

ი ჩარჩო;  

• მოწყობილობის 

სტანდარტების, 

მშენებლობის 

ენერგოეფექტურობის  

წესების და 

ტესტირების 

ნაკლებობა, ცუდი 

აღსრულება.  

პოლიტიკა / 

რეგულირება 

მოწყობილობის / 

სერვისის 

პროვაიდერი 

საბოლოო 

მომხმარებელი 
დაფინანსება 

• პროექტის 

განხორციელების 

სიძვირე; 

• მაღალი რისკის 

აღქმა სახელმწიფო 

სექტორის მიერ 

გადახდასთან ან 

დაგვიანებულ 

გადახდასთან 

დაკავშირებით; 

• დაბალი 

მოთხოვნილება 

ენერგოეფექტურ 

საქონელსა და 

მომსახურებაზე; 

• გაფანტული 

ბაზრები; 

• ახალ 

სახელშეკრულებო 

მექანიზმებთან 

დაკავშირებული 

გამოცდილების 

ნაკლებობა (მაგ.: 

ESCO) 

• ტექნიკური, 

კომერციული და 

რისკების მართვის 

უნარების დაბალი 

დონე; 

• ფინანსური 

რესურსების 

შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა. 

• ენერგოეფექტურობის 

შესაძლებლობების 

გაცნობიერების დაბალი 

დონე; 

• პროექტების 

განხორციელების 

სიძვირე და მაღალი 

საწყისი ხარჯები; 

• განსაკუთრებული 

პროექტებისთვის 

/გაუმჯობესებისთვის 

დისკრეციული 

ბიუჯეტების და 

არარსებობა და სესხების 

შესაძლებლობების 

ნაკლებობა; 

• კომფორტის დაბალი 

დონე და შენობების  

ცუდი  სტრუქტურული 

მდგომარეობა; 

• გადახდის უნარი / 

სურვილი; 

• ეჭვიანი 

დამოკიდებულება ახალი 

ტექნოლოგიების / 

სისტემების რისკების 

მიმართ; 

• ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების 

ღონისძიებებით 

დაინტერესების 

ნაკლებობა  

• სანდო მონაცემების 

ნაკლებობა; 

• საჯარო აქტივების 

სესხის გარანტიაში 

ჩადების შეუძლებლობა 

• ახალი ტექნოლოგიები 

და საკონტრაქტო 

მექანიზმები; 

• მცირე ზომის / 

ფართოდ გაფანტული 

 მაღალი 

საოპერაციო ხარჯები; 

• აღქმა მაღალი 

რისკების არსებობის 

შესახებ - მათ შორის 

საჯარო 

დაწესებულებების 

საკრედიტო რისკის– 

ამცირებს ინტერესს 

სახელმწიფო 

სექტორის 

პროექტების 

დაფინანსების მიმართ   

• სხვა, უფრო მაღალი 

უკუგების მომტანი და 

დაბალი რისკის მქონე 

პროექტები; 

• სესხის 

უზრუნველყოფის 

ადეკვატური 

შესაძლებლობების 

საჭიროება და 

სახელმწიფო 

აქტივების  

დაგირავებასთან 

დაკავშირებული 

შეზღუდვები;  
• მიკერძოებული 

დამოკიდებულება. 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  29 სექტემბერი,  2016 

საქართველოში, სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებების დაფინანსების ბარიერები  

 

საქართველოში სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტების დაფინანსების დამაბრკოლებელი ფაქტორები შემდეგ კატეგორიებად 

იყოფა: 

 პოლიტიკასა და რეგულირებასთან დაკავშირებული ბარიერები; 

 მოწყობილობისა და მომსახურების მიმწოდებლებთან  დაკავშირებული 

ბარიერები; 

 საბოლოო მომხმარებლებთან დაკავშირებული ბარიერები; 

 კომერციული დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა. 

 

ამასთან ერთად, სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტების იდენტიფიკაციის, შემუშავებისა და განხორციელებისთვის საჭირო 

უნარების დონე ძალიან დაბალია. 

პოლიტიკასა და რეგულირებასთან დაკავშირებული ბარიერები 

 ბიუჯეტთან და სესხებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. როგორც 

ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე მუნიციპალურ ორგანოებს  

შეზღუდული ბიუჯეტები აქვთ და ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებებში ინვესტიციების ჩადება უჭირთ. 

საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო სამთავრობო 

დაწესებულებებს სესხების აღების საშუალებას არ აძლევს. 

მუნიციპალიტეტების კრედიტუნარიანობა და სესხებთან 

დაკავშირებული უნარები შეზღუდულია და სესხის ასაღებად მათ 

ფინანსთა სამინისტროს ნებართვა სჭირდებათ. 

 შემზღუდავი საბიუჯეტო პროცედურები. არსებული საბიუჯეტო 

წესები ზოგადად საშუალებას არ აძლევენ სახელმწიფო 

დაწესებულებებს (ცენტრალურ და მუნიციპალურ ორგანოებს) 

სარგებელი მიიღონ ენერგიის დაზოგვის შედეგად, რადგან ყოველი 

მომდევნო წლის ბიუჯეტი წინა წლის ხარჯების საფუძველზეა 

შედგენილი. ამის გამო, მომდევნო საბიუჯეტო პერიოდში ენერგიაზე 

გაწეული ხარჯების შემცირებამ შეიძლება ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

თანხები შეუმციროს. ამასთან ერთად, საოპერაციო ხარჯების 

შემცირება, როგორც წესი, კაპიტალურ ხარჯებს ვერ ფარავს. 

 სახელმწიფო შესყიდვების წესები. სახელმწიფო შესყიდვების წესებისა 

და პროცედურების მიხედვით სატენდერო წინადადებების 

შეფასებისას განმსაზღვრელი კრიტერიუმი ყველაზე დაბალი ფასია  და 

ენერგოეფექტურობის შედეგად დაზოგილი ხარჯების სათანადოდ 

გათვალისწინება არ ხდება. 

 ენერგიის დაბალი ტარიფები. საქართველოში ელექტროენერგიის 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  30 სექტემბერი,  2016 

ტარიფები დაბალია, რაც ნაწილობრივ ჰიდროგენერაციის 

დომინანტური როლითაც არის გამოწვეული. ისეთი საწვავის საბაზრო 

ფასები, როგორიცაა ბუნებრივი გაზი და შეშა, მათ თვითღირებულებას 

არ ასახავს. ენერგიაზე დაბალი ფასების  გამო, ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებების დაფინანსების ინტერესი ნაკლებია. 

 სამშენებლო კოდექსი და სერტიფიცირება. სამშენებლო კოდექსი და 

მისი აღსრულება სათანადო დონეზე არ არის. ეხელი შენობების 

ენერგოეფექტურობის დირექტივა, რომელიც შენობების 

სერტიფიცირების მოთხოვნას შეიცავს, ჯერჯერობით ძალაში არ 

შესულა. 

• მოწყობილობისა და მომსახურების მიმწოდებლებთან  დაკავშირებული 

ბარიერები 

 დაბალი მოთხოვნილება და მაღალი ხარჯები. საჯარო სექტორში 

ენერგოეფექტურ მომსახურებაზე და მოწყობილობაზე მოთხოვნილება 

დაბალია და მის მიმწოდებლებს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტების შესამუშავებლად დიდი დრო და ძალისხმევა სჭირდებათ, 

რაც ასეთი პროექტების ღირებულებას ზრდის.  

 გამოცდილებისა და უნარების ნაკლებობა. საქართველოში მცირე 

გამოცდილება არსებობს ისეთი მექანიზმების გამოყენებისა, როგორიცაა 

ენერგიის დაზოგვის შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულებები 

(ESPC). ბაზარზე ენერგომომსახურების კომპანიების (ESCOs) რაოდენობა 

მცირეა და მათ შორისაც ცოტას აქვს სახელმწიფო სექტორთან მუშაობის 

გამოცდილება. ენერგომომსახურების არსებულ პროვაიდერებს  

სატანადო ტექნიკური, კომერციული და რისკების მართვის უნარები და 

შესაძლებლობები არ აქვთ. 

 კომერციული დაფინანსების შესაძლებლობების ნაკლებობა. 
მოწყობილობის მიმწოდებლებს და ენერგომომსახურების 

პროვაიდერებს კომერციულ დაფინანსებაზე ნაკლებად მიუწვდებათ 

ხელი და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებში საკუთარი 

კაპიტალის დიდი მოცულობით ჩადება არ შეუძლიათ. ამასთან ერთად, 

დაფინანსების ინოვაციური მექანიზმები საქართველოში 

გავრცელებული არ არის. 

საბოლოო მომხმარებლებთან დაკავშირებული ბარიერები 

 შეზღუდული ბიუჯეტი და დაინტერესების მექანიზმები. სპეციალური 

პროექტებისთვის ან ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისთვის 

დისკრეციული ბიუჯეტები  არ არის. ამასთან ერთად, სახელმწიფო 

სექტორში გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების პროექტების განხორციელების დაინეტესება არ აქვთ, 

რადგანაც ხარჯების დაზოგვით ისინი არავითარ სარგებელს არ იღებენ. 

 ენერგოეფექტური შესაძლებლობების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა. 
სახელმწიფო ობიექტების ხელმძღვანელები და ენერგომენეჯერები 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  31 სექტემბერი,  2016 

(როგორც ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებში, ასევე 

მუნიციპალიტეტებში) ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებსა და მათი 

დანერგვის შესაძლებლობებს  ნაკლებად იცნობენ. 

 არასაკმარისი და არასაიმედო მონაცემები. საჯარო შენობების 

რაოდენობის, მახასიათებლების და ენერგიის მოხმარების შესახებ 

ინფორმაცია ძალიან მწირია. სახელმწიფო სექტორში 

გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებს ძალიან მცირე ინფორმაცია აქვთ 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების თავისებურებების და 

უპირატესობების შესახებ. 

 კომფორტის დაბალი დონე და შენობების სტრუქტურული პრობლემები. 

ბევრი საჯარო შენობის მდგომარეობა ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ღონისძიებების ხარჯების რენტაბელობას ამცირებს; 

ასეთ შემთხვევებში, უფრო დიდი ინვესტიციების გარეშე 

ენერგომატარებლებზე გაწეული ხარჯების დაზოგვა შეიძლება ვერ 

მოხერხდეს. 

კომერციული დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა 

 დაინტერესების ნაკლებობა და დაფინანსების არამიმზიდველი 
პირობები. კომერციულ ბანკებს სახელმწიფო სექტორისთვის 

კრედიტების მიცემის ძალიან მცირე დაინტერესება აქვთ ან საერთოდ არ 

აქვთ.  ბანკების უმეტესობა თვლის, რომ მუნიციპალიტეტებისთვის ან 

სახელმწიფო კომპანიებისთვის სესხის მიცემა უფრო მაღალ რისკს 

შეიცავს კერძო კომპანიებთან შედარებით. ნაწილობრივ ეს იმითაც არის 

გამოწვეული, რომ ბიუჯეტის გამოყოფა ყოველწლიურად ხდება და 

საბუღალტრო აღრიცხვის პრაქტიკა სათანადოდ განვითარებული არ 

არის. სახელმწიფო უწყებების გადაწყვეტილების მიმღები პირების 

აზრით კომერციული დაფინანსების პირობები (საპროცენტო 

განაკვეთები, გადახდის ვადები, გირავნობის მოთხოვნები და ა.შ.)  

მიმზიდველი არ არის. 

 გირავნობის გადაჭარბებული მოთხოვნები. კომერციული ბანკები დიდი 

რაოდენობის აქტივების დაგირავებას მოითხოვენ. მათ სახელმწიფო 

დაწესებულებებისთვის სავალო დაფინანსების შეთავაზება არ სურთ ან 

არ შეუძლიათ, რადგანაც სავალო დაფინანსებისთვის საჯარო აქტივების 

გირაოში ჩადება ძალიან ძნელია.  

 მაღალი საოპერაციო ხარჯები. მცირე ზომის  საჯარო შენობებში 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების განხორციელება 

მაღალ საოპერაციო ხარჯებს უკავშირდება, რის გამოც ასეთი 

პროექტების დაფინანსება არამიმზიდველი ხდება. 

განხორციელების შესაძლებლობები  

 სახელმწიფო უწყებების გადაწყვეტილების მიმღები პირები. (როგორც 

ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებს, ასევე მუნიციპალიტეტებს 

ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობები გააჩნიათ ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობების იდენტიტფიკაციის, 
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დამფინანსებლებისთვის საინტერესო პროექტების მომზადების, 

ფინანსების ხელმისაწვდომობის, საქონლისა და მომსახურების 

შესყიდვების და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების 

შემუშავებისა და განხორციელების სფეროში.  

 სახელმწიფო უწყებების შემსრულებელი პერსონალი. საქართველოში 

არც ერთ სამინისტროს არ აქვს სრული პასუხისმგებლობა 

ენერგოეფექტურობის სფეროში და არც ერთს არ ეკისრება 

ენერგოეფექტურობის სფეროში სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის 

დახმარების გაწევის ფუნქცია. ამის გამო ინსტიტუციური 

შესაძლებლობები, როლები და ცოდნა ფრაგმენტულია. 

ენერგოეფექტურობით დაინტერესებულ სახელმწიფო დაწესებულებებს 

არ ჰყავთ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მათ რჩევებს მისცემდა და 

დაეხმარებოდა დაფინანსებისა და განხორციელების პროცესში. 

 ენერგომომსახურების მიწოდების არაადეკვატური ინფრასტრუქტურა. 
საქართველოში ენერგომომსახურების მიწოდების ინფრასტრუქტურა 

ძალიან მწირია. კერძო სექტორის ფრაგმენტული ბუნება, 

ენერგომომსახურების კომპანიების მცირე რაოდენობა ადგილობრივ 

ბაზარზე და სახელმწიფო სექტორთან მუშაობის გამოცდილების 

ნაკლებობა ზღუდავენ სახელმწიფო სექტორში ენერგიის დაზოგვის 

შედეგებზე ორიენტირებული კონტრაქტების გამოყენების 

შესაძლებლობებს. იმის მიუხედავად, რომ სამთავრობო უწყებებს 

ზოგიერთი ასეთი მომსახურების მიწოდება შეუძლიათ, არც ერთ 

მათგანს ასეთი პასუხისმგებლობები მინიჭებული არ აქვს. 
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თავი 4 - სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის პროექტების 

დაფინანსების საერთაშორისო გამოცდილება  

შესავალი 

გრანტებით დაფინანსების გარდა, სხვადასხვა ქვეყნებმა მდგრადი დაფინანსებისა 

და განხორციელების მთელი რიგი მექანიზმები დანერგეს; ეს მიზნად ისახავდა 

სახელმწიფო ფონდების ფინანსური ბერკეტების გაძლიერებას ან საჯარო 

შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების კომერციულ 

დაფინანსებაზე გადასვლის გაუმჯობესებას. ასეთ მექანიზმებს შორის იყო: 

 ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალის ამოგებით (ფინანსთა სამინისტროს 

ან სხვა ცენტრალური საბიუჯეტო უწყების მიერ, დონორების თანხების 

გამოყენებით; ჩადებული ინვესტიციების კომპენსირება ხდება მომავალში 

შემცირებული საბიუჯეტო ხარჯებით); 

 დაფინანსება კომუნალური კომპანიების მიერ გაცემული სესხებით; 

 ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის ჩამოყალიბება; 

 ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიის ან ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიის ჩამოყალიბება;  

 ენერგოეფექტურობის საკრედიტო ხაზის გახსნა არსებული საფინანსო 

ინსტიტუტების მეშვეობით, როგორიცაა განვითარების პროგრამებზე 

მომუშავე ბანკი ან კომერციული ბანკები; 

 სესხის გაცემა გაზიარებული რისკებით, როგორიცაა მაგალითად რისკის 

ნაწილობრივი გარანტიის პროგრამის გამოყენება კომერციული 

კრედიტების დასაფარავად; 

 კომერციული დაფინანსება ბონდების ან ლიზინგის გამოყენებით; 

 კომერციული დაფინანსების ბერკეტების შექმნა ენერგომომსახურების 

კომპანიების გამოყენების და ენერგიის დაზოგვის შედეგებზე 

ორიენტირებული ხელშეკრულებების გამოყენებით. 

სურათზე N 4.1 სახელმწიფო სექტორში პროექტების დაფინანსების ეს 

ალტერნატიული ვარიანტები „დაფინანსების კიბის“ სახით არის ნაჩვენები, 

რომლის ქვედა საფეხურებზე სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმებია, ხოლო 

ზემოთ - კომერციული დაფინანსების. ქვემოთ მოცემულია თითოეული ამ 

ალტერნატიული ვარიანტის მოკლე აღწერა. 
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სურათი 4.1. მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტების „დაფინანსების კიბე“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წყარო: ადაპტირებულია “მსოფლიო ბანკის” მიერ, 2013 

საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალის ამოგებით  

ამ მიდგომის დროს, დაფინანსება ხდება სამთავრობო უწყების მიერ, როგორიცაა 

მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო, ნაწილობრივ სახელმწიფო ბიუჯეტის და 

ნაწილობრივ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სახსრებით. ეს 

დაფინანსება ფარავს, როგორც ცენტრალური, ასევე მუნიციპალური შენობების 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებში ჩადებულ ინვესტიციებს. 

დაფინანსების მიმღები თანხას „აბრუნებს“ საინვესტიციო პროექტის შედეგად 

მიღებული დანაზოგების გამოყენებით, მომდევნო წლებში მოხმარებული 

ენერგიის საფასურის გადასახდელად გამოყოფილი შემცირებული საბიუჯეტო 

თანხების (“საბიუჯეტო დაფინანსების”) ფორმით. შემცირებული საბიუჯეტო 

ასიგნებების მოცულობა ჩვეულებრივ განისაზღვრება ენერგიის საფასურის 

ბაზრის  

განვითარება 

კომერციული 

დაფინანსება 

სახელმწიფო 

დაფინანსება 

საავანსო კომერციული ან  პროექტის დაფინანსება  (ESCOs) 

გრანტები 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი 

დაფინანსება კომუნალური კომპანიების  მიერ  

გაცემული სესხებით 
- 

ფინანსთა სამინისტროს დაფინანსება / ფიქსირებული ბიუჯეტი 

ენერგომომსახურების საჯარო ან „სუპერ“ კომპანია 

საკრედიტო ხაზები განვითარების ბანკებში  

  

საკრედიტო ხაზები კომერციულ ბანკებში  

რისკების ნაწილობრივი გარანტიები 

კომერციული დაფინანსება, ბონდები 

გამყიდველთა კრედიტები, ლიზინგი 

საბიუჯეტო დაფინანსება, გრანტები / თანადაფინანსება 
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საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  35 სექტემბერი,  2016 

გადასახდელად დაზოგილი ხარჯების ოდენობის საფუძველზე. 

ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად მიმართული ფულადი ნაკადები 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ საბიუჯეტო ასიგნებების ჩვეულებრივი ნაკადის 

შესაბამისია. ფინანსთა სამინისტროსთვის თანხის დაბრუნება შეიძლება მოხდეს 

სრულად ან ნაწილობრივ; ნაწილობრივი გადახდა მუნიციპალურ და საჯარო 

ორგანიზაციებს პროგრამაში მონაწილეობის სტიმულს აძლევს, რადგან მათთან 

დანაზოგის ნაწილი რჩება. 

დაფინანსება კომუნალური კომპანიების მიერ გაცემული სესხებით  

ეს მექანიზმი გულისხმობს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების 

დაფინანსებას კომუნალური მომსახურების კომპანიის მეშვეობით. კომუნალური 

კომპანია საბოლოო მომხმარებლისთვის (რომელიც შეიძლება საჯარო 

დაწესებულება იყოს) მოწყობილობის შესაძენად და დასამონტაჟებლად სესხის 

სახით დაფინანსებას გამოუყოფს. სესხის თანხების ამოღება  კომუნალური 

მომსახურების კომპანიის მიერვე ხდება, რომელიც ქვითრებში ენერგიის 

საფასურთან ერთად ცალკე პუნქტად აღნიშნულ თანხასაც უთითებს (ECO-Asia 

2009). შესაბამის ხარჯებს წევენ ინდივიდუალური მომხმარებლები, რომელთა 

ობიექტებსაც ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებები უტარდებათ  

(და რომლებიც ენერგიას და შესაბამის ხარჯებს ზოგავენ). 

ამ მეთოდის მიზანია ხარჯებთან დაკავშირებული პირველი ბარიერის - 

ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო შიდა ფინანსური 

რესურსების ნაკლებობის დაძლევა. პროექტის დაფინანსებას უზრუნველყოფს 

კომუნალური მომსახურების კომპანია. კლიენტი ხელს აწერს „სესხის 

ხელშეკრულებას“ კომუნალური მომსახურების კომპანიასთან რომელიც სესხის 

თანხას ეტაპობრივად ამატებს კლიენტის მიერ ენერგიაში გადასახდელ ქვითარში, 

ცალკე პუნქტის სახით. უმეტეს შემთხვევაში მომხმარებლის თითოეულ ქვითარში 

ნაწილ-ნაწილ შესატანი სესხის თანხა უფრო პატარაა, ვიდრე ენერგოეფექტურობის 

მოწყობილობის დამონტაჟების შედეგად კლიენტის მიერ დაზოგილი თანხა. ეს 

საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ჰქონდეს დადებითი ფულადი ნაკადი 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტის მთელი პერიოდის მანძილზე. 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი (EERF) 

ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდი ხელსაყრელი ალტერნატივაა 

სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებების 

დაფინანსების მასშტაბის გასაზრდელად. ტიპიური „ენერგომომსახურების 

რევოლვერული ფონდის“ შემთხვევაში, რომელიც ბიუჯეტისა და საერთაშორისო 

საფინანსო ორგანიზაციების სახსრებით ყალიბდება,  ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების პროექტების საწყისი საინვესტიციო ხარჯების დასაფარავად 

საჭირო თანხებს სახელმწიფო უწყებები გამოყოფენ. მიღებული დანაზოგების 

ნაწილი, დარიცხულ პროცენტთან და მომსახურების საფასურთან ერთად 

„ენერგომომსახურების რევოლვერული ფონდში“ ირიცხება მანამ, სანამ საწყისი 

ინვესტიცია ამოღებული არ იქნება.   ამის შემდეგ, გადახდილი თანხები შეიძლება 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

„მსოფლიო ბანკი“                გვ.  36 სექტემბერი,  2016 

დამატებითი პროექტების დასაფინანსებლად იყოს გამოყენებული, რაც 

კაპიტალის ბრუნვის საშუალებას იძლევა და დაფინანსების მდგრად მექანიზმს 

ქმნის. (“მსოფლიო ბანკი” 2014a).  

იმის გამო, რომ სესხის გამცემიც და მიმღებიც სახელმწიფოს საკუთრებაში არიან, 

ასეთ ფონდებს ხშირად უფრო დაბალი პროცენტების და გადახდის ხანგრძლივი 

ვადების შეთავაზება შეუძლიათ. რისკებთან დაკავშირებით მათი მოთხოვნები 

ნაკლებად მკაცრია, ვიდრე კომერციული სესხების შემთხვევაში. იმის გამო, რომ  

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებს უკუგების პოზიტიური 

მაჩვენებლები აქვთ, ამ დანაზოგებით ახალი ინვესტიციებისთვის დაფინანსების 

შედეგად სახელმწიფო სახსრების გამოყენება უფრო რენტაბელურია, ვიდრე 

ჩვეულებრივი  საბიუჯეტო ან საგრანტო დაფინანსების შემთხვევაში. ეს შეიძლება  

ენერგოეფექტურობის ღონისძიებებში ინვესტირების კომერციული 

სიცოცხლისუნარიანობის დემონსტრირებაში დაგვეხმაროს და გზა გაუკვალოს 

მომავალში კომერციულ დაფინანსებას. 

ენერგომომსახურების საჯარო კომპანია ან ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანია (სუპერ ESCO) 

რამდენიმე ქვეყანამ აქტიურად დაიწყო ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტებში შედეგებზე ორიენტირებული კონტრაქტების გამოყენების 

ხელშეწყობა.  ამისათვის მათ ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიები ან 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიები  შექმნეს, რომლებიც სრულად ან 

ნაწილობრივ სახელმწიფოს საკუთრებაში იყვნენ (“მსოფლიო ბანკი” 2013). ხშირად 

ეს კეთდებოდა ზოგადად ენერგომომსახურების კომპანიების განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით. ასეთი პრაქტიკის მაგალითებია ჩინეთი (პეკინში, 

ჩანდონგში და ლიანინგში “მსოფლიო ბანკის”  მიერ  შექმნილი „ენერგიის მართვის 

კომპანიები“), პოლონეთი (MPEC), ხორვატია (HEP ESCO) და უკრაინა (UkrESCO). 

ენერგომომსახურების ასეთი საჯარო კომპანიების ჩამოყალიბება როგორც წესი 

ხდებოდა ენერგომომსახურების კომპანიების ადგილობრივი ბაზრის ფორმირების 

საწყის ეტაპზე, როდესაც სახელმწიფოს ჩარევა აუცილებლად იყო მიჩნეული მისი 

განვითარების დასაჩქარებლად. ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიის 

უპირატესობა ისაა, რომ პროექტების განსახორციელებლად კონკურენციის 

პრინციპის გამოყენება საჭირო არ არის, რადგანაც სახელმწიფო ორგანიზაცია 

ხელშეკრულებას დებს მეორე სახელმწიფო ორგანიზაციასთან.  

ენერგომომსახურების სუპერკომპანია განსაკუთრებული ტიპის საჯარო კომპანიაა. 

მას აფუძნებს მთავრობა საჯარო სექტორისთვის (საავადმყოფოების, სკოლების, 

მუნიციპალური მომსახურების კომპანიების, სამთავრობო შენობების და სხვა 

ობიექტებისთვის) ენერგომომსახურების კომპანიის ფუნქციების შესასრულებლად 

და ენერგომომსახურების არსებული კერძო კომპანიების შესაძლებლობების 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. მთავრობა (შესაძლოა საერთაშორისო 

საფინანსო ორგანიზაციების დახმარებით), ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის 

კაპიტალისთვის საკმარის თანხებს გამოყოფს, რომ მან ერთი მხრივ საჯარო 

სექტორში ენერგიის დაზოგვის მაჩვენებლებზე დაფუძნებული კონტრაქტების 
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დადება და პროექტების განხორციელება შეძლოს და მეორე მხრივ კომერციულ 

დაფინანსებას შეუწყოს ხელი.  

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის უპირველესი ფუნქციაა უფრო 

ხელმისაწვდომი გახადოს პროექტის დაფინანსება ადგილობრივ და 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობების განვითარების 

გზით. ენერგომომსახურების სუპერკომპანიამ შეიძლება აგრეთვე გასცეს 

საკრედიტო გარანტიები ან რისკის გარანტიები ენერგომომსახურების კომპანიების 

პროექტების განსახორციელებლად ან  იმოქმედოს როგორც სალიზინგო ან 

დამფინანსებელმა კომპანიამ და ენერგომომსახურების კომპანიებს და/ან 

მომხმარებლებს  ენერგოეფექტური მოწყობილობა მიაწოდოს საიჯარო ან 

სარგებლის გაზიარების ხელშეკრულების საფუძველზე  (Limaye and Limaye 2011). 

სახელმწიფო სექტორისთვის საკრედიტო ხაზის გახსნა 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით 

„სახელმწიფო სექტორისთვის საკრედიტო ხაზის გახსნა ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების მიზნით“  - ამ მექანიზმის შემთხვევაში თანხები ეძლევათ 

ადგილობრივ ბანკებს და საფინანსო ინსტიტუტებს, რომ მათ კრედიტები გასცენ 

საჯარო შენობებსა და დაწესებულებებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტების განსახორციელებლად. ასეთი საკრედიტო ხაზის მთავარი მიზანია 

ადგილობრივ ბანკებისა და საფინანსო ინსტიტუტების ხელთ არსებული 

ფინანსური რესურსების გაზრდა, რომ მათ კრედიტების გაცემა შეძლონ 

მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის. ამის 

მენეჯმენტი შეიძლება განახორციელოს განვითარების პროგრამებზე მომუშავე 

ბანკმა, მუნიციპალურმა ბანკმა, კომერციულმა ბანკ(ებ)მა ან სხვა საფინანსო 

ინსტიტუტებმა. 

საკრედიტო ხაზი შეიძლება გახსნას მთავრობამ,  ფინანსურმა ინსტიტუტებმა (ორი 

ან რამდენიმე მხარის მონაწილეობით) ან მთავრობამ საერთაშორისო დონორ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. როგორც წესი, დონორების ან მთავრობის 

მიერ სესხის გამცემი ორგანიზაციებისთვის მიცემულ თანხებს ემატება აგრეთვე 

მონაწილე ბანკების და/ან საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გამოყოფილი 

საკუთარი სახსრებიც, რომ საკრედიტო დაფინანსების თანხა გაიზარდოს (Limaye 

2013a). 

სესხის გაცემა გაზიარებული რისკებით  

საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების 

კომერციული დაფინანსების მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორი არის 

გავრცელებული მოსაზრება, რომ ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პროექტები უფრო მაღალ რისკს შეიცავენ ტრადიციულ ინვესტიციებთან 

შედარებით. „გაზიარებული რისკით სესხის გაცემის მექანიზმი“ სპეციალურად ამ 

პრობლემის დასაძლევად არის შემუშავებული და ნაწილობრივ ფარავს 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებისთვის სესხის გაცემასთან 

დაკავშირებულ რისკებს. ასეთი საკრედიტო ხელშეკრულება თავისი არსით 
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ზარალის გაზიარების შესახებ ორ მხარეს შორის დადებული ხელშეკრულებაა. ის 

შეიცავს სესხის თანხების ამოღების სუბორდინირებულ გარანტიას და შესაძლოა 

აგრეთვე ითვალისწინებდეს „პირველი ზარალის დასაფარავად განკუთვნილ 

რეზერვს“ რომელმაც გარკვეული მოცულობის ზარალი უნდა დაფაროს ვიდრე 

რისკების გაზიარების მექანიზმი ამოქმედდება.  

მთავრობის, დონორი ორგანიზაციის ან სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ 

რისკის ნაწილობრივი გარანტიით გაცემული სესხი შეიძლება დაეხმაროს 

მუნიციპალური მომსახურების საწარმოს ან საჯარო  დაწესებულებას იმით რომ:  

(ა) ხელმისაწვდომი გახადოს ფინანსური რესურსები, (ბ) შეამციროს კაპიტალის 

ღირებულება და (გ) გაზარდოს სესხის გადახდის ვადა პროექტის ფულადი 

ნაკადების შესაბამისად (Mostert 2010). ასეთმა სესხმა შეიძლება აგრეთვე მეტი 

საშუალება მისცეს კომერციული სესხების გამცემ ორგანიზაციებს 

განახორციელონ  ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების 

რენტაბელური დაფინანსება. 

კომერციული დაფინანსება, ობლიგაციები  

ამ ვარიანტის გამოყენების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტები 

ენერგოეფექტურობის ინვესტიციების დასაფინანსებლად კომერციულ ბანკებში 

სესხს იღებენ (თუ კრედიტუნარიანნი არიან) ან ობლიგაციებს უშვებენ. ამ 

ვარიანტს ისეთი კომერციული დაფინანსების მობილიზაცია შეუძლია, რომელიც 

სათანადო მასშტაბს და მდგრადობას უზრუნველყოფს. კონკურენციის 

ელემენტებმა შეიძლება ხელი შეუწყონ ფინანსური ხარჯების შემცირებას და 

ჭარბი გარანტიების / სესხის გადახდის ხანმოკლე ვადების პრობლემის დაძლევას 

და საშუალება მისცენ სახელმწიფო დაწესებულებებს თავად განახორციელონ 

შესყიდვები და პროექტი. 

ამ ვარიანტმა შეიძლება იმ შემთხვევაში იმუშაოს, თუ მუნიციპალიტეტების 

საკრედიტო და სარეიტინგო სისტემები კარგად არის განვითარებული, ფინანსურ 

ინსტიტუტებს შეუძლიათ და სურვილი აქვთ დააფინანსონ სახელმწიფო 

სექტორის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტები და ტექნიკური 

თვალსაზრისით ძლიერ, მსხვილ მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ და სურვილი 

აქვთ გააერთიანონ   ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ბევრი პროექტი. 

გამყიდველთა კრედიტები და ლიზინგი  

იჯარა ხელშეკრულების საფუძველზე დადებული გარიგებაა, რომლიც დროსაც 

სალიზინგო კომპანია (მეიჯარე) აძლევს კლიენტს (მოიჯარე) მისი 

მოწყობილობით სარგებლობის უფლებას განსაზღვრული დროით (იჯარის ვადა) 

და კონკრეტულ ფასად (ჩვეულებრივ - ყოველთვიური საფასური). იჯარის 

სტრუქტურიდან გამომდინარე, ლიზინგის ვადის გასვლის შემდეგ კლიენტს 

შეუძლია იყიდოს ან დააბრუნოს მოწყობილობა ან განაგრძოს საიჯარო 

ურთიერთობები. მთელ მსოფლიოში ლიზინგს ბევრი ტიპის ორგანიზაცია 

იყენებს: მათ შორის ინდივიდუალური საწარმოები, ამხანაგობები, კორპორაციები, 

სამთავრობო ორგანიზაციები, რელიგიური და არაკომერციული ორგანიზაციები. 
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Sენერგოეფექტური მოწყობილობის მიმწოდებლებს ასთი მოწყობილობის 

მიწოდება შეუძლიათ ლიზინგის პირობებით, რომლის დროსაც რეგულარულად 

გადასახდელი თანხები დაზოგილი ენერგიის საპროგნოზო მაჩვენებელს უნდა 

ეყრდნობოდეს. 

ფართოდ გავრცელებულია მოწყობილობის იჯარის დაყოფა ორ ტიპად: 

საოპერაციო ლიზინგი და ფინანსური ან კაპიტალის ლიზინგი (Lee 2003). 

საოპერაციო ლიზინგის დროს მეიჯარე (ამ მესაკუთრე) მოიჯარეს ქონებით 

სარგებლობის უფლებას აძლევს. იჯარის პერიოდის დასასრულს მოიჯარე ქონებას 

მეიჯარეს  უბრუნებს. იჯარა საკუთრების უფლებას არავითარ რისკს არ უქმნის; 

იჯარის ხარჯები შემოსავლების უწყისში საოპერაციო ხარჯებად ითვლება და 

იჯარა ბალანსზე ზემოქმედებას არ ახდენს. 

ენერგომომსახურების კერძო კომპანიების კომერციული დაფინანსების 

ხელშეწყობა 

საჯარო სექტორში პროექტების „დაფინანსების კიბის“ ზედა საფეხურზე დგას 

ენერგომომსახურების კერძო პროვაიდერების განვითარება, როგორიცაა 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების შემუშავებასა და 

განხორციელებაზე მომუშავე ენერგომომსახურების კომპანიები (ESCOs). 

ენერგომომსახურების კერძო კომპანიები ხელს უწყობენ საჯარო შენობებში 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების მასშტაბების გაფართოების 

დამაბრკოლებელი მნიშვნელოვანი ბარიერების დაძლევას. მათ შეუძლიათ: (ა) 

მთელი რიგი მომსახურების შეთავაზება, რაც ღირებულების დარიცხვის ჯაჭვს 

აფართოებს  და (ბ) ტექნიკური უნარებისა და რესურსების უზრუნველყოფა 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების შესაძლებლობების იდენტიფიკაციისა და  

გამოყენებისთვის; (გ) მომსახურების გაწევა შედეგებზე ორიენტირებული 

ხელშეკრულებების საფუძველზე (რაც ამცირებს მუნიციპალური საწარმოებისა და 

საჯარო დაწესებულებების რისკებს); (დ) ხელი შეუწყონ კომერციული 

დაფინანსების ხელმისაწვდომობას და შესაძლებლობა მისცენ გადაიხადონ 

მომსახურების საფასური დაზოგილი თანხებით.  

“შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულება“ გულისხმობს 

ენერგომომსახურების კერძო კომპანიის მიერ ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების სფეროში  შეთავაზებული მომსახურებების განხორციელებას 

ენერგიის დაზოგვის „შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულებების“ 

საფუძველზე. ასეთი სახის გარიგებებს შემდეგი ძირითადი დამახასიათებელი 

თვისებები აქვთ (SRC Global 2005): 

 ენერგომომსახურების კომპანიები სთავაზობენ პროექტის განხორციელების 

მომსახურების სრულ სპექტრს: ენერგოეფექტურონოს ამაღლების პროექტის 

შემუშავებას, საინჟინრო ნაწილის შესრულებას, მშენებლობას, გაშვებას, 

ტექმომსახურებას, მონიტორინგს და ენერგიისა და შესაბამისი ხარჯების 

დაზოგვის გადამოწმებას. 

 ენერგომომსახურების კომპანიები უზრუნველყოფენ და ორგანიზებას 

უკეთებენ დაფინანსებას (ხშირად 100 პროცენტით) და დებენ “დანაზოგის 
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გაზიარების“ ან „გარანტირებული დაზოგვის“ ხელშეკრულებებს, ისეთი 

სახით, რომ ენერგომომსახურების კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხა 

ნაკლები იყოს პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებულ დანაზოგზე. 

 „შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულების“ საფუძველზე, 

ენერგომომსახურების კომპანიები კლიენტს შესრულების სპეციფიკურ 

გარანტიებს სთავაზობენ მთელ პროექტთან მიმართებაში (განსხვავდებით 

მოწყობილობის მწარმოებლებისა და მიმწოდებლებისგან, რომლებიც 

ცალკეული მოწყობილობის მუშაობის გარანტიებს  იძლევიან) და,  როგორც 

წესი, ამ შემთხვევაში გარანტია გაიცემა ენერგოდანაზოგის მოცულობაზე 

(დონეზე). 

 ენერგომომსახურების კომპანიებისთვის გადასახდელი თანხები 

გარანტირებული შესრულების მაჩვენებლის პროპორციულია.  

 ტექნიკური, ფინანსური და ტექმომსახურების რისკების უმეტესობას 

ენერგომომსახურების კომპანია საკუთარ თავზე იღებს, რაც  ენერგიის 

მომხმარებლის რისკებს მნიშვნელოვნად ამცირებს. 

დაფინანსების ალტერნატიული ვარიანტების შედარება  

N 4.1 ცხრილში მოცემულია დაფინანსებისა და შესრულების ზემოთ განხილული 

მოდელების ძირითადი მახასიათებლების შედარება. 
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ცხრილი 4.1 - საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების დაფინანსევის ალტერნატიული 

ვარიანტების მახასიათებლების შეჯამება  

 

დაფინანსების ვარიანტი 

 

პირობები 

 

უპირატესობები 

 

ნაკლოვანებები 

მოსაგვარებელი 

საკითხები 

 

Examples 

1. საბიუჯეტო დაფინანსება 

კაპიტალის 

ანაზღაურებით  

 საკრედიტო ბარიერი 

მეტისმეტად მაღალია, 

არასაკმარისად 

განვითარებული საბანკო 

სექტორი, გირავნობა 

რთულია; 

 დაფინანსების სამიზნე 

უნდა იყოს ახალი და 

არასათანადოდ 

განვითარებული ბაზრები, 

პროგრამების 

ადმინისტრირება 

ეფექტიანი უნდა იყოს, 

საწყისი ქვე-პროექტების 

შედეგები ინტენსიურად 

უნდა გავრცელდეს, 

სიცოცხლისუნარიანი 

თანადაფინანსება 

აუცილებელია; 

 ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების 

პროექტებისთვის 

დაფინანსების 

ხელმისაწვდომობა.  

 განხორციელება 

ადვილია; 

 შესაძლებელია 

მუნიციპალური და 

ცენტრალური 

სამთავრობო 

დაწესებულებების 

პირდაპირი 

დაფინანსება. 

 მდგრადობა შეიძლება 

სათუო იყოს, მაშინაც კი 

თუ ჩადებული თანხების 

გასტუმრება 

ბიუჯეტიდან 

დაფინანსდება. 

 ვინ მოახდენს თანხების 

ადმინისტრირებასა და 

მართვას? 

 არსებობს თუ არა 

განხორციელების 

სათანადო 

შესაძლებლობები? 

 უნგრეთი  

 ლიტვა  

 სომხეთი 

 ბელორუსი 

 FYR მაკეონია  

 მონტენეგრო 

 სერბეთი  
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2. დაფინანსება 

კომუნალური 

კომპანიების მიერ 

გაცემული სესხებით  

 კომუნალური საწარმოების 

მონაწილეობისთვის 

საჭიროა რეგულაციები; 

 კომუნალური საწარმოების 

ძლიერი ფინანსური 

მდგომარეობა და 

ფინანსური მართვა; 

 საჯარო კლიენტების 

მხრიდან დაგახდის 

დისციპლინა, ენერგიის 

ადეკვატური ფასები და 

ბილინგის პრაქტიკა. 

 მოწესრიგებული 

გადახდა, არგადახდის 

უფრო დაბალი რისკი;  

 ავითარებს 

კომუნალური კომპანიის 

ურთიერთობებს და 

მომსახურებებს; 

 მდგრადი და  

მასშტაბირებადი 

განხორციელების 

შესაძლებლობა; 

 საჭიროა კომუნალური 

საწარმოების 

რეგულაციების და 

ბილინგის სისტემების 

შეცვლა; 

 ქმნის მონოპოლისტური 

ქცევის პოტენციალს; 

 დაფინანსებამ შეიძლება 

კონკურენცია გაუწიოს 

ადგილობრივ ბანკებს;  

 გამოცდილების 

ნაკლებობა გათბობის 

მიმწოდებელ 

კომუნალურ კომპანიებს 

შორის; 

 აქვთ თუ არა კომუნალურ 

კომპანიებს ინტერესი და 

სურვილი? 

 აქვთ თუ არა მათ 

სათანადო უნარები და 

ბილინგის სისტემა ამ სახის 

დაფინანსების 

განსახორციელებლად?  

 რა სახის 

მარეგულირებელი 

ცვლილებები იქნება 

საჭირო? 

 ბრაზილია 

 ინდოეთი 

 მექსიკა  

 შრი ლანკა 

 ტუნისი  

 აშშ 

 ვიეტნამი 
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3. „ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდი“ 

 საბანკო სექტორის 

არასაკმარისი ლიკვიდობა, 

რისკის ძალიან მძაფრი 

ნეგატიური აღქმა; 

 სუბორდინირებული 

კრედიტებისთვის გრანტის 

თანხების გამოყენებამ 

შეიძლება კომერციული 

თანადაფინანსების 

მობილიზაციას შეუწყოს 

ხელი; 

 ტექნიკური დახმარების 

გაწევა 

ენერგოეფექტურობის 

პროექტების შედეგების 

/ფინანსური მონაცემების 

შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელების მიზნით, 

რასაც მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად 

კრიტიკული მნიშვნელობა 

აქვს; 

 ფონდის მმართველი 

გუნდის დაკომპლექტება 

სათანადო მოტივაციის 

მქონე  მაღალი დონის 

პროფესიონალებისგან.  

 შეიძლება შემუშავდეს 

ისეთი სტრუქტურა, 

რომელიც 

უზრუნველყოფს 

ფინანსურ საჭიროებებს 

და გააუმჯობესებს 

ყველა საჯარო შენობის 

(ცენტრალურის და 

მუნიციპალურის) 

ენერგოეფექტურობას; 

 ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებები 

შეიძლება ძალიან 

გამოსადეგი იყოს იმ 

მუნიციპალიტეტებისთვ

ის, რომლებსაც დაბალი 

კრედიტუნარიანობა და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობები აქვთ. 

 შეიძლება საჭირო გახდეს 

ახალი კანონმდებლობა;   

 ფონდის 

შემოსავლებიდან მისი 

ადმინისტრაციული 

ხარჯების დაფარვა 

შეიძლება ძნელი იყოს. 

 

 საჭიროა ფონდს ჰყავდეს 

ძლიერი და 

კვალიფიცირებული 

მენეჯერი ან მმართველი 

გუნდი; 

 დაფუძნებისთვის საჭიროა 

შესაბამისი 

საკანონმდებლო ჩარჩო. 

 ბულგარეთი  

 რუმინეთი  

 სომხეთი 
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4. განვითარების 

პროგრამებზე მომუშავე 

ბანკის მიზნობრივი 

საკრედიტო ხაზი 

 არასაკმარისად 

განვითარებული 

საჯარო/მუნიციპალური 

კრედიტების ბაზარი;  

 კომერციული ბანკების 

სესხების მაღალი 

საპროცენტო განაკვეთები 

და მოკლე ვადები; 

 განვითარების 

პროგრამებზე მომუშავე 

სანდო ბანკის არსებობა, 

რომელსაც 

ენერგოეფექტურობისთვის 

სესხის გაცემის  და 

გადაუხდელობის კისკის 

აღების სურვილი ექნება; 

 მუნიციპალიტეტებს უნდა 

ჰქონდეთ სესხის აღების 

შესაძლებლობა და 

სურვილი; 

 საჯარო უწყებებს უნდა 

დარჩეთ ენერგიის 

მოხმარების შემცირებით 

დაზოგილი თანხები. 

 უჩვენებს 

საზოგადოებას, რომ 

საჯარო 

დაწესებულებებს 

გადახდა შეუძლიათ, 

რითაც ავითარებს 

კომერციული სესხების 

ბაზარს  

 საშუალებას აძლევს 

საჯარო 

დაწესებულებებს 

გააკეთონ საკუთარი 

შესყიდვები და 

განახორციელონ 

პროექტები; 

 იძლევა უფრო დაბალი 

საპროცენტო 

განაკვეთების 

შესაძლებლობას; 

 თანხების ჩაბრუნება 

პროცესებს უფრო 

მდგრადს გახდის. 

 დამოკიდებულია ძლიერ 

საბანკო პარტნიორზე, 

კარგი პროექტების სიის 

მომზადებაზე და კარგი 

ფინანსური 

პროდუქტების 

შეთავაზებაზე; 

 ემსახურება მხოლოდ 

კრედიტუნარიან 

მუნიციპალიტეტებს; 

 განვითარების 

პროგრამებზე მომუშავე 

ბანკი არ აკეთებს 

რისკების სათანადო 

შეფასებას. 

 არის თუ არა განვითარების 

პროექტებზე მომუშავე 

სათანადო ბანკი? 

 რამდენ საჯარო 

დაწესებულებას შეუძლია 

სესხის აღება და რამდენია 

კრედიტუნარიანი. 

 ბრაზილია 

 ინდოეთი 

(მუნიციპალურ

ი 

ინფრასტრუქტუ

რის ფონდი) 

 მექსიკა  
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5. ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების 

მიზნობრივი საკრედიტო 

ხაზი კომერციულ ბანკში 

ან საფინანსო 

ინსტიტუ(ებ)ში  

 კარგად განვითარებული 

საბანკო სექტორი, ბანკებს 

აქვთ რისკების აღების  და 

ენერგოეფექტურობის 

ღონისძიებების 

დაფინანსების სურვილი; 

 ბაზრის საკმარისი 

აქტივობა 

განსახორციელებელი 

პროექტების სიის 

შესადგენად; 

 პარალელური ტექნიკური 

დახმარების საჭიროება 

დიდი მოთხოვნილების 

შესაქმნელად, 

განსახორციელებელი 

პროექტების სიის შედგენა; 

 კერძო სახსრების 

ეფექტიანი გამოყენება; 

 არსებული საბანკო 

ინფრასტრუქტურის 

გამოყენება საჯარო 

სექტორის 

დასაფინანსებლად. 

 საჭიროა სესხის აღების 

შესაძლებლობების მქონე 

მუნიციპალიტეტების ან 

ენერგომომსახურების 

კომპანიების არსებობა 

(კრედიტი და გარანტია) 

 ბანკებს და საფინანსო 

ინსტიტუტებს უნდა 

ჰქონდეთ საჯარო 

სექტორისთვის სესხების 

მიცემის სურვილი. 

 მისცემენ თუ არა მონაწილე 

საფინანსო ინსტიტუტები 

სესხებს მუნიციპალურ 

საწარმოებს და საჯარო 

დაწესებულებებს?  

 რამდენი საჯარო 

დაწესებულება არის 

კრედიტუნარიანი და 

შეუძლიე სესხის აღება? 

 KfW 

(საკრედიტო 

ხაზი სერბეთში) 

 უნგრეთი 

 ბრაზილია 

 უკრაინა  

 უზბეკეთი 

6. რისკების გაზიარების 

პროგრამა (მაგ.: 

ნაწილობრივი 

საკრედიტო გარანტია) 

 კარგად განვითარებული 

საბანკო სექტორი, 

ლიკვიდური ბანკები 

რომლებსაც  გარკვეული 

რისკების აღების სურვილი 

აქვთ, თუმცა თვლიან, რომ 

ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების 

პროექტები მაღალი რისკის 

შემცველია; 

 პროექტების სიის 

მოსამზადებლად 

საკმარისი საბაზრო 

აქტივობა. 

 

 კარგად იმუშავა 

ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის 

ზოგ ქვეყანაში. 

 შეიძლება გაზარდოს 

კომერციული 

დაფინანსების მასშტაბი. 

 საჭიროა შედარებით 

უკეთ განვითარებული 

საბანკო სექტორი და 

მსესხებლები, რომლებიც 

საჭირო პარამეტრებს 

აკმაყოფილებენ; 

 ზოგიერთ ქვეყანაში 

„მსოფლიო ბანკის“ და 

USAID-ის ცუდი 

გამოცდილება აქვთ 

საჯარო 

დაწესებულებებთან 

მიმართებაში. 

 არის თუ არა საბანკო 

სექტორი საკმარისად 

განვითარებული? 

 რამდენი 

მუნიციპალიტეტია 

კრედიტუნარიანი? 

 USAID DCA, 

FYR მაკედონია, 

ბულგარეთი და 

სხვა ქვეყნები;  

 ბულგარეთი, 

CEEF 

(ცენტრალური/ა

ღმოსავლეთ 

ევროპა), 

ბრაზილია, 

ხორვატია, 

უნგრეთი, 

პოლონეთი 
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7. ენერგომომსახურების 

საჯარო კომოპანია ან 

ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანია  

 არასათანადოდ 

განვითარებული კერძო 

ESCO ინდუსტრია, მაგრამ 

არსებობს მისი 

განვითარების 

ინტერესი/მოთხოვნილება; 

 ენერგომომსახურების 

საჯარო კომოპანიებსა და 

საჯარო დაწესებულებებს 

შორის კონტრაქტების 

დადება შეიძლება  უფრო 

ადვილი იყოს 

მომსახურების კერძო 

პროვაიდერების 

შემთხვევაში. 

 შეიძლება გადაჭრას 

დაფინანსების 

პრობლემები და 

განავითაროს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიების 

შესაძლებლობები   

 საჭიროა ახალი 

ორგანიზაციის შექმნა; 

 დაფინანსების 

უზრუნველყოფის 

საჭიროება; 

 საჭიროა იმუშაოს 

ეფექტიანად და თავი 

აარიდოს 

მონოპოლისტურ ქცევას. 

 სად იქნება განლაგებული 

ასეთი 

ენერგომომსახურების 

საჯარო კომოპანია? 

 იქნებიან თუ არა 

დონორები 

დაინტერესებულნი მისი 

დაფინანსებით? 

 უკრაინა 

ენერგომომსახუ

რების საჯარო 

კომოპანია 

(EBRD) 

ხორვატია HEP 

ESCO (WB/GEF), 

სომხეთი, 

ურუგვაი, EESL 

(ინდოეთი) 

8. კომერციული 

დაფინანსება, 

ობლიგაციები  

 საჭიროებს საჯარო 

სექტორის კარგად 

განვითარებულ 

საკრედიტო და 

სარეიტინგო სისტემებს; 

 ფინანსურ ინსტიტუტებს 

შეუძლიათ და სურვილი 

აქვთ დააფინანსონ 

სახელმწიფო სექტორის 

ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების 

პროექტები; 

 ტექნიკური 

თვალსაზრისით ძლიერ, 

მსხვილ 

მუნიციპალიტეტებს 

შეუძლიათ და სურვილი 

აქვთ გააერთიანონ   

ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების ბევრი 

პროექტი. 

 ახდენს კომერციული 

დაფინანსების 

მობილიზაციას, რამაც 

შეიძლება 

უზრუნველყოს 

მდგრადობა და 

მასშტაბი; 

 კონკურენციის 

ელემენტებმა შეიძლება 

დასწიონ დაფინანსების 

ხარჯები; 

 შეიძლება დაეხმაროს 

ჭარბი გარანტიების 

/კრედიტების ხანმოკლე 

ვადების პრობლემის 

დაძლევას. 

 აზრიანია მხოლოდ 

პროექტების დიდი 

ჯგუფის გაერთიანების 

შემთხვევაში; 

 ამ სქემით სარგებლობა 

მხოლოდ ძალიან 

კრედიტუნარიან 

დაწესებულებებს 

შეუძლიათ; 

 ტრანზაქციების 

შედარებით მაღალი 

ღირებულება. 

 აქვთ თუ არა 

დამფინანსებლებს საჯარო 

სექტორისთვის სესხის 

მიცემის სურვილი და 

უნარი? 

 რამდენი საჯარო 

დაწესებულება არის 

კრედიტუნარიანი და აქვს 

სესხის აღების უნარი? 

 ბულგარეთი   

 დანია  

 ინდოეთი  

 აშშ 
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9. გამყიდველთა 

კრედიტები, ლიზინგი  

 მსხვილ, საიმედო და/ან 

საერთაშორისო 

გამყიდვლებს საჯარო 

სექტორში 

ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების 

პროექტების დაფინანსების 

უნარი და სურვილი აქვთ; 

 ადგილობრივი ბანკების 

დაფინანსება 

ხელმისაწვდომია 

გამყიდველების 

ლიზინგისთვის; 

 კრედიტუნარიან საჯარო 

ორგანიზაციებს 

გამყიდველებთან 

გრძელვადიანი 

კონტრაქტების გაფორმება 

შეუძლიათ; 

 საჯარო ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ ენერგიაზე 

დაზოგილი ხარჯების 

თანხების დატოვება; 

გადახდა მოხმარების 

საფუძველზე; 

 ახდენს კომერციული 

დაფინანსების 

მობილიზაციას, რამაც 

შეიძლება 

უზრუნველყოს 

მდგრადობა და 

მასშტაბი; 

 შეიძლება დაეხმაროს 

ჭარბი გარანტიების 

/კრედიტების ხანმოკლე 

ვადების პრობლემის 

დაძლევას; 

 დაფინანსება და 

შესყიდვა ერთ 

კონტრაქტში;  

 ლიზინგი შეიძლება ვერ 

განხორციელდეს 

საჯარო სექტორის 

კრედიტებთან 

მიმართებაში. 

 ეყრდნობა ადგილობრივ 

ბანკებს და ლიზინგურ 

კომპანიებს; 

 ემსახურება მაღალი 

კრედიტუნარიანობის 

მქონე საჯარო 

დაწესებულებებს;   

 გამყიდველებმა უნდა 

მიიღონ მნიშვნელოვანი 

ვალი და შესთავაზონ 

გრძელვადიანი 

დაფინანსება; 

 ლიზინგისთვის 

გამოდგება მხოლოდ 

ზოგიერთი სამშენებლო 

მოწყობილობა (განათება, 

SWH, ბოილერები) 

 რამდენი საჯარო 

დაწესებულება არის 

კრედიტუნარიანი და აქვს 

სესხის აღების უნარი? 

 ბრაზილია  

 ევროკავშირი 

 აშშ 
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წყარო: ადაპტირებულია “მსოფლიო ბანკის” ავტორების მიერ, 2013 

 

10. კომერციული 

დაფინანსების 

ხელშეწყობა 

ენერგომომსახურების 

კერძო კომპანიების / 

შედეგებზე 

ორიენტირებული 

კონტრაქტების 

მეშვეობით  

 ხელშემწყობი პოლიტიკა 

და გარემო; 

 თავდაპირველად უფრო 

მარტივი ბიზნეს-

მოდელების დანერგვა; 

 დაფინანსების სათანადო 

სქემები; 

 ადრეულ ეტაპზე ბაზრის 

განვითარება საჯარო 

სექტორში პროექტების 

განხორციელების გზით; 

 სახელმწიფო და კერძო 

სექტორების 

თანამშრომლობის 

მოდელების შემუშავება  

ბაზრის განვითარების 

სტიმულირებისთვის. 

 ახდენს კომერციული 

დაფინანსების 

მობილიზაციას, რამაც 

შეიძლება 

უზრუნველყოს 

მდგრადობა და 

მასშტაბი; 

 შეიძლება დაეხმაროს 

ჭარბი გარანტიების 

/კრედიტების ხანმოკლე 

ვადების პრობლების 

დაძლევას; 

 შედეგებზე 

ორიენტირებული 

ხელშეკრულებები 

შეიძლება ვერ 

განხორციელდეს 

საჯარო სექტორის 

კრედიტებთან 

მიმართებაში,საჯარო 

დაწესებულებას რისკს 

მესამე მხარეს აკისრებს. 

 საჭიროა რომ 

ადგილობრივმა ბანკებმა 

და ენერგომომსახურების 

კომპანიებმა კლიენტებს 

დაფინანსების 

გონივრული ფასი 

შესთავაზონ და 

საკრედიტო რისკი 

აიღონ; 

 ემსახურება მაღალი 

კრედიტუნარიანობის 

მქონე საჯარო 

დაწესებულებებს;    

 ენერგომომსახურების 

კომპანიების სექტორის 

განვითარება ძნელია; 

 სახელმწიფო 

შესყიდვებთან 

დაკავშირებული  

საკითხები ძნელი 

გადასაჭრელია. 

 არიან თუ არა ბაზარზე 

ენერგომომსახურების 

რაიმე კომპანიები? 

 არიან თუ არა 

ენერგომომსახურების 

კერძო კომპანიები და/ან 

მუნიციპალიტეტები 

კრედიტუნარიანი  

კომერციული პროექტების 

დაფინანსებისთვის? 

 WB ბრაზილია 

ESCO პროგრამა; 

 ჩეხეთის 

რესპუბლიკა; 

 გერმანია; 

 უნგრეთი  

 ინდოეთი  

 იაპონია 

 სამხრეთ კორეა 

 აშშ 

 კანადა 
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თავი 5 - დაფინანსების შეფასება და საქართველოში საჯარო სექტორის 

ენერგოეფექტურობის ალტერნატიული ვარიანტების განხორციელება  

დაფინანსების ალტერნატიული ვარიანტების მახასიათებლები 

საქართველოს კონტექსტში 

ამ თავში განხილულია საჯარო სექტორის მხრიდან დაფინანსების იმ ვარიანტების 

პოტენციური გამოყენება, რომლებიც მე - 4 თავში იქნა განსაზღვრული 

საქართველოს სახელმწიფო სექტორისთვის. დაფინანსების ვარიანტების 

ვარგისიანობის და სარგებლის შესაფასებლად საჯარო სექტორის სუბიექტების 

სამი განსხვავებული ტიპი იქნა გათვალისწინებული:      

I. კრედიტუნარიანი მუნიციპალიტეტები ან მუნიციპალური კომპანიები 

რომელთაც საკუთარი ბიუჯეტები აქვთ; 

II. მუნიციპალური კომპანიები საკუთარი ბიუჯეტის გარეშე და/ან 

პროექტების განხორციელების მცირე შესაძლებლობით ან ასეთი 

შესაძლებლობის გარეშე; და 

III. ცენტრალური სახელმწიფო უწყებები. 

დაფინანსების ვარიანტებს თითოეული ტიპისთვის შესაძლოა ჰქონდეს 

სხვადასხვა გამოყენებითი დანიშნულება, უპირატესობა  და შეზღუდვა. მე-4 

თავში წარმოდგენილი 10 ვარიანტიდან (საერთაშორისო გამოცდილების 

საფუძველზე) ოთხი აღარ ყოფილა შემდგომ განხილული:  

 კომუნალური მომსახურების კომპანიების მიერ გაცემული სესხებით 

დაფინანსება (ქვითრების საფუძველზე), რადგან ადგილობრივ 

სადისტრიბუციო კომპანიებს არ ჰყავთ  მარეგულირებელი ორგანო, არ 

გააჩნიათ შესაძლებლობა ან ინტერესი ასეთი მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებით. 

 საკრედიტო ხაზი განვითარების ბანკთან, რადგან ასეთი საკრედიტო 

ხაზები ნაკლებად  ან საერთოდ არ გამოიყენება ცენტრალური 

სამთავრობო უწყებების და ბევრი მუნიციპალიტეტის მიერ და 

საქართველოში არ არსებობს განვითარებაზე ფოკუსირებული ბანკი. 

 კომერციული დაფინანსება და ბონდები, ამ უკანასკნელის ემისიის 

შეზღუდული შესაძლებლობების და ასეთი ობლიგაციებისთვის 

ბაზრების არარსებობის გამო. 

 გამყიდველის მხრიდან კრედიტის გაცემა და ლიზინგი, არსებული 

ბაზრის ასეთი ვარიანტებისთვის განუვითარებლობის გამო. 

საქართველოსთვის დანარჩენი ექვსი ვარიანტის ძირითადი მახასიათებლები 

შეჯამებულია 5.1 ცხრილში. 
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დაფინანსების ვარიანტების გაცხრილვა: დასაბუთება და შედეგები 

როგორც 5.1 ცხრილშია ნაჩვენები, ენერგოეფექტურობის დაფინანსების 6 

ვარიანტი   შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქართველოსთვის, მაგრამ ისინი 

ერთნაირად ეფექტიანი ვერ იქნება ყველა სახელმწიფო უწყების საჭიროებების 

დაკმაყოფილების თვალსაზრისით. შედარება მიუთითებს, რომ სამი ვარიანტი არ 

არის მისაღები სახელმწიფო სექტორის სუბიექტების საჭიროებებისთვის 

(ცენტრალური სამთავრობო და მუნიციპალური) მოკლე, ან გრძელვადიან 

პერიოდში (დაახლოებით მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში). 

  

 მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სექტორის ენერგოეფექტურობის 

საკრედიტო ხაზები შეიძლება მიმზიდველი და სასარგებლო იყოს 

კომერციული დაკრედიტების გამოყენებით პროექტების 

დასაფინანსებლად, ისინი შემოიფარგლება მხოლოდ რამდენიმე  

მუნიციპალური კომპანიის დაფინანსებით, რომლებიც საკმარისი 

კრედიტუნარიანობით გამოირჩევიან. ამდენად, დაფინანსების ეს 

ვარიანტები ვერ დააკმაყოფილებს ცენტრალური მთავრობის და ბევრი 

მუნიციპალიტეტის საჭიროებებს. 

 აღნიშნულის მსგავსად, რისკის გაზიარების ან გარანტიის პროგრამები 

შემოფარგლული იქნება  კრედიტუნარიანი მუნიციპალური 

კომპანიებით, რომლებიც ცდილობენ კომერციული სესხების აღებას და 

ამგვარად არ დააკმაყოფილებს ცენტრალური სამთავრობო უწყებების ან 

სხვა მუნიციპალიტეტების საჭიროებებს. 

 მართალია კომერციული დაფინანსება შეიძლება მიღებულ იქნეს 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების ხელშეკრულების  და  კერძო 

ენერგომომსახურების კომპანიების (ESCOs) გამოყენებით, დაფინანსების 

ასეთი ვარიანტები სავარაუდოდ შემოიფარგლება მხოლოდ ისეთი 

მუნიციპალიტეტებით ან ენერგომომსახურების კომპანიებით, 

რომელთაც კარგი ბალანსი აქვთ და კრედიტუნარიანობით 

გამოირჩევიან. საქართველოში არსებობს  ენერგომომსახურების 

რამდენიმე კომპანია და არცერთ მათგანს არ აქვს  სახელმწიფო 

უწყებებთან თანამშრომლობის გამოცდილება. ენერგომომსახურების 

კერძო კომპანიების დღევანდელი ბაზარი  ახლა იწყებს განვითარებას და 

მისი საბოლოო სახით ჩამოყალიბებას კიდევ ბევრი წელი დასჭირდება. 
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ცხრილი 5.1 –სახელმწიფო სექტორის ენერგოეფეტურობის დაფინანსების ვარიანტების ძირითადი მახასიათებლები საქართველოს კონტექსტში   

მახასიათებლები 

საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალის 

ამოგებით 

ენერგოეფექტურობის  რევოლვერული 

ფონდი  

საჯარო სექტორისთვის 

განკუთვნილი საკრედიტო ხაზი რისკის გაზიარების პროგრამა 

საჯარო ან ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიები  

ენერგომომსახურების კერძო 

კომპანიები და  შედეგებზე 

დამოკიდებული 

კონტრაქტები 

დაფინანსების ტიპი სესხები და ტექნიკური დახმარება; 

შეიძლება მოიცავდეს გარკვეულ 

გრანტებს 

სესხები, ტექნიკური დახმარება, 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები 

სესხები, ტექნიკური დახმარება გარანტიები, ტექნიკური დახმარება სესხები სესხები 

საჯარო დაწესებულებები, 

რომლებიც იღებენ 

მომსახურებას* 

I, II და III I, II და III მხოლოდ I  მხოლოდ  I  I, II და III I და III 

მართვა და მმართველობა პროექტის განხორციელების გუნდი 

(PIU) ფინანსთა სამინისტროში 

დირექტორთა საბჭო  

ფონდის მართვის გუნდი  

საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტები, მონაწილე 

საფინანსო დაწესებულებები 

საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტები, მონაწილე 

საფინანსო დაწესებულებები 

დირექტორთა საბჭო  საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტები, მონაწილე 

საფინანსო დაწესებულებები 

პროექტის შემუშავება პროექტის განხორციელების გუნდის 

(PIU) მიერ 

ფონდის მართვის გუნდი  მონაწილე ფინანსური 

დაწესებულებები  

მონაწილე ფინანსური 

დაწესებულებები  

საჯარო ან ენერგო მომსახურების 

სუპერკომპანიის მართვის გუნდი  

ენერგომომსახურების კერძო 

კომპანიები  

პროექტის განხორციელება   I -ლი ტიპის მუნიციპალიტეტების და 

III ტიპის ცენტრალური სახელმწიფო 

უწყებების მიერ;  

პროექტის განმახორციელებელმა  

გუნდმა შეიძლება განახორციელოს II 

ტიპის და ზოგიერთი III ტიპისთვის  

 I -ლი ტიპის მუნიციპალიტეტები  

III ტიპის ცენტრალური სახელმწიფო 

უწყებები;  

ფონდის მართვის გუნდი ენერგო-

მომსახურების ხელშეკრულებების 

საშუალებით II და ზოგიერთი III 

ტიპისთვის 

 I -ლი ტიპის მუნიციპალიტეტები   I -ლი ტიპის მუნიციპალიტეტები  საჯარო ან ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიის მართვის გუნდი 

ენერგომომსახურების კერძო 

კომპანიები  

უპირატესობები  განხორციელების სიმარტივე 

 ანალოგია ზოგიერთ არსებულ 

მოდელთან 

 შეიძლება შეეხოს სამივე ტიპს 

 ეხება სამივე ტიპის საჭიროებებს 

 მრავალი ფანჯარა 

(ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

ჩათვლით) დაფინანსების საჭიროებებზე 

რეაგირებისთვის და ცენტრალური 

უწყებების და მუნიციპალიტეტების 

შესაძლებლობების განვითარებისთვის  

 შეუძლია კომერციული 

დაფინანსების მაქსიმალურად 

გამოყენება 

 არსებული საკრედიტო ხაზები 

იძლევა გარკვეულ 

გამოცდილებას  

 შეუძლია კომერციული 

დაფინანსების მაქსიმალურად 

გამოყენება 

 არსებული გარანტიის 

პროგრამები იძლევა გარკვეულ 

შესაბამის გამოცდილებას  

 შეუძლია სამივე ტიპის 

საჭიროებების დაკმაყოფილება 

 მრავალი ფანჯარა 

მუნიციპალიტეტების და 

ცენტრალური უწყებების 

დაფინანსების საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად და 

შესაძლებლობების 

განვითარებისთვის   

 შეუძლია სამივე ტიპის 

საჭიროებების 

დაკმაყოფილება 

 შეუძლია კომერციული 

დაფინანსების 

მაქსიმალურად გამოყენება 

 

შეზღუდვები  მოითხოვს პროექტის განხორ-

ციელების ქმედუნარიან გუნდს 

 მდგრადობა არ არის 

უზრუნველყოფილი 

 III ტიპის ზოგიერთი მუნიცი-

პალიტეტის საჭიროებების 

დაკმაყოფილება მარტივი არ არის 

 განსახორციელებლად საჭიროებს ახალ 

კანონმდებლობას 

 საჭიროებს ძლიერ და ქმედუნარიან 

ფონდის მართვის გუნდს  

 არ შეუძლია III ტიპის 

მუნიციპალიტეტების 

საჭიროების დაკმაყოფილება 

 ემსახურება მხოლოდ 

კრედიტუნარიან 

მუნიციპალიტეტებს ან 

ენერგომომსახურების 

კომპანიებს 

 არ შეუძლია III ტიპის 

მუნიციპალიტეტების 

საჭიროების დაკმაყოფილება 

 ემსახურება მხოლოდ 

კრედიტუნარიან 

მუნიციპალიტეტებს ან 

ენერგომომსახურების 

კომპანიებს 

 საჭიროებს ახალი ორგანიზაციის 

შექმნას 

 საჭიროებს მენეჯმენტის უნარიან 

გუნდს  

 საჭიროებს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიების 

განვითარებულ 

ინდუსტრიას 

 ენერგომომსახურების 

კომპანიები უნდა იყვნენ 

კრედიტუნარიანი 

შეიძლება განხორციელდეს 

მიმდინარე წესებიდან 

გამომდინარე? 

დიახ დიახ, თუ ახალი სუბიექტის შექმნა არ არის 

საჭირო   

დიახ დიახ დიახ, მაგრამ საჭიროებს ახალი 

კომპანიის შექმნას. 

დიახ 

წყარო: ავტორები 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების ვარიანტები 

ანგარიშის პროექტი                52           სექტემბერი, 2016 

 

*  საჯარო დაწესებულებების ტიპები: I - კრედიტუნარიანი მუნიციპალიტეტები ან მუნიციპალური დაწესებულებები საკუთარი ბიუჯეტებით; II - მუნიციპალური დაწესებულებები საკუთარი ბიუჯეტის გარეშე და/ 

ან პროექტების განხორციელების მცირე შესაძლებლობით ან ასეთი შესაძლებლობის გარეშე;; III – ცენტრალური სახელმწიფო უწყებები; 
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სამი დარჩენილი ვარიანტი დეტალურად განხილულია ქვევით. 

საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალის ამოგებით 

მიმოხილვა 

ეს ვარიანტი მოიცავს ღონისძიებების განხორციელებას ფინანსთა სამინისტროს 

მიერ, ბიუჯეტებიდან ან დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული დაფინანსებით, 

საჯარო სექტორის ენერგოეფექტურობის დაფინანსების მექანიზმის შესაქმნელად,  

ენერგოეფექტურობის პროექტის ინვესტიციების დასაფინანსებლად 

მუნიციპალიტეტებში და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ 

ცენტრალურ სამთავრობო უწყებებში. მოწოდებული სახსრები გამოიყენება ამ 

კომპანიების მიერ კაპიტალური ინვესტიციების განსახორციელებლად 

ენერგოეფექტურობის პროექტებში, რასაც შედეგად მოჰყვება ენერგიის ხარჯების 

დაზოგვა. 

ბენეფიციარ საჯარო სუბიექტს  მოეთხოვება ინვესტიციის „დაბრუნება“ 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ საინვესტიციო პროექტის დაზოგილი 

ხარჯებიდან. ეს მიღწეული იქნება ფინანსთა სამინისტროს მიერ საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ენერგოხარჯებისთვის  შემცირებული დაფინანსების 

გამოყოფით მომდევნო წლებში (შესაბამისად ტერმინი „საბიუჯეტო 

დაფინანსება“). შემცირებული ხარჯების მოცულობა ჩვეულებრივ ისეთი 

სტრუქტურისაა, რომ ნაკლებია  დაზოგილ ენერგოხარჯებზე.   5.1 სურათზე 

ნაჩვენებია ასეთი პროექტის ტიპური სტრუქტურა.   

სურათი 5.1 – საბიუჯეტო დაფინანსება - საჯარო სექტორის ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების პროექტი   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო  სექტორის 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების 

პროექტი 

მუნიციპალიტეტი ან ცენტრალური 

სახელმწიფო უწყება 

საჯარო შენობები და ობიექტები 
ენერგომომსახურების 

პროვაიდერები 

სესხის დაფარვა 

პროექტის განხორციელების 

სერვისი  
ენერგოხარჯების 

დაზოგვა 

გადახდები შედეგებზე 

დამოკიდებული კონტრაქტების 

გამოყენებით 

სესხი  
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დაფინანსების ნაკადი 

ენერგოეფექტურობის ამაღლებისთვის განკუთვნილი დაფინანსების ნაკადი 

ისეთივე გზას გადის, როგორსაც ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოყოფილი 

თანხები. თანხის დაბრუნება ფინანსთა სამინისტროსთვის შეიძლება მოხდეს 

სრულად ან ნაწილობრივ  და შეიძლება აძლევდეს საშუალებას საჯარო 

დაწესებულებებს რომ შეინარჩუნონ დაზოგილი თანხების ნაწილი. 

მიზანშეწონილი იქნებოდა ფინანსთა სამინისტროს მიერ საჯარო 

დაწესებულებებისთვის დანაზოგი თანხების წილის, როგორც სტიმულის 

დატოვება მათი აქტიური მონაწილეობისა და დახმარებისთვის 

ენერგოეფექტურობის პროექტების იდენტიფიკაციაში და განხორციელებაში. ეს 

შესაძლოა მოითხოვდეს გარკვეულ ცვლილებებს სახელმწიფო საბიუჯეტო 

პროცედურებში. ასეთი პროცედურების შემუშავება შეიძლება განხორციელდეს 

ტექნიკური დახმარების მეშვეობით. 

5.2 სურათზე ნაჩვენებია დაფინანსების ნაკადი. 

სურათი 5.2 – დაფინანსების ნაკადი – საჯარო სექტორის ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების პროექტი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განხორციელება 

პროგრამა შესრულდება პროექტის განმახორციელებელი გუნდის მიერ  (PIU) 

პროექტის 

განმახორციელებელი გუნდი 

(PIU) 

ფინანსთა სამინისტრო 

სახელმწიფო სექტორის 

ენერგოეფექტურობის 

პროექტები 

დაფინანსების წყაროები 

ენერგეტიკის სამინისტრო და/ 

ან ეკონომიკის და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო 

საინვესტიციო 

ფონდები 
ტექნიკური 

დახმარების 

სახსრები 

სესხები 
სესხის 

დაფარვა 
ტექნიკური 

დახმარება 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერები 
ენერგოსერვისები 

მომსახურების 

გადახდა 

ტექნიკური 

დახმარება 

 

ტექნიკური 

დახმარება 
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ფინანსთა სამინისტროს ან შესაბამისი სპეციალისტებით და კონსულტანტებით 

დაკომპლექტებული სხვა შესაბამისი უწყების (როგორიცაა მაგალითად 

ენერგეტიკის სამინისტრო ან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო) ფარგლებში.  პროექტის განმახორციელებელ გუნდს შეუძლია 

ისეთი ამოცანების განხორციელება, როგორებიცაა პროექტის იდენტიფიკაცია, 

აპლიკაციების განხილვა და მონიტორინგი და ანგარიშგება, ისევე როგორც  

სახელმწიფო უწყებების დახმარება პროექტის მომზადების ღონისძიებებით. 

აღნიშნული მოიცავს ტექნიკურ - ეკონომიკურ დასაბუთებას, დეტალური 

პროექტის და სატენდერო დოკუმენტების მომზადებას და სამშენებლო 

ღონისძიებების ზედამხედველობას. 

ეს ვარიანტი მოითხოვს სამინისტროში პროექტის განმახორციელებელი გუნდის 

შექმნას, მისი პერსონალის ტრენინგს და შესაძლებლობების განვითარებას 

გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად. გარკვეული 

ტექნიკური დახმარება შეიძლება იქნეს გაწეული ენერგეტიკის სამინისტროს 

მიერ, მაგრამ ფინანსთა სამინისტრომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ბიუჯეტის 

განაწილებაზე და თანხის დაბრუნებაზე. 

დაფინანსებას გასცემს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო უწყებებზე მათთან 

საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებით. დაფინანსება გამოყოფილი იქნება  

ცენტრალურ სამთავრობო უწყებებზე და მუნიციპალიტეტებზე, რომელთაც 

შესწევთ ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების მართვის უნარი  და 

გამოხატეს ენერგეტიკული ხარჯების დაზოგვით სესხების დაფარვის სურვილი. 

ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს სესხებს პროექტებისთვის, რომლებიც 

ხორციელდება ამ მსესხებლების მიერ და მიჩნეული იქნება ვალად, გადახდის 

ფიქსირებული ვალდებულებებით, რაც გათვალისწინებული იქნება მათ 

საბიუჯეტო რეზერვებში მომდევნო წლებში.  პროექტის განმახორციელებელი 

გუნდი წარმართავს მოლაპარაკებებს    საკრედიტო ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებით, რომლითაც განსაზღვრული იქნება  ფინანსთა სამინისტროს მიერ 

დადგენილი ან ფინანსთა სამინისტროსა და დონორებს შორის მოლაპარაკებებით 

დადგენილი   სესხის პირობები.  

ტექნიკური დახმარება  

გარკვეული დამატებითი სერვისები შეიძლება მიწოდებულ იქნეს 

მსესხებლისთვის  ტექნიკური დახმარების სახით პროექტის 

განმახორციელებელი გუნდის მიერ. ასეთი სერვისები შეიძლება მოიცავდეს: 

წინასწარი სკრინინგის განხორციელებას ენერგოეფექტურობის პროექტების 

ზოგადი მასშტაბის განსასაზღვრად; სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტების 

მიწოდებას პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული სერვისებისთვის; 

და გაზომვის და ვერიფიკაციის   (M&V) ოქმების შედგენის უზრუნველყოფას. 

მსესხებლები პასუხისმგებლები იქნებიან  ენერგომომსახურების პროვაიდერების 

ჩართვაზე (საჭიროებისამებრ), პროექტის განხორციელებაზე, სისტემების 

სათანადო წარმოებაზე და სესხის დაბრუნებაზე სასესხო ხელშეკრულების 

შესაბამისად. ეტაპობრივი გადახდა იმგვარად იქნება დაგეგმილი, რომ 

მსესხებლებს მიეცეთ საინვესტიციო ხარჯების და საჭიროების შემთხვევაში 
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მომსახურების საკომისიოს დაფარვის შესაძლებლობა ენერგოხარჯების 

დანაზოგიდან. 

ტექნიკური დახმარება შეიძლება გაწეულ იქნეს  ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ,  

ენერგოაუდიტთან, პროექტის განხორციელების მხარდაჭერასთან და გაზომვის 

და ვერიფიკაციის ოქმებთან დაკავშირებით.  

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი  

 ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი  აღწერილი იყო მე- 4 თავში. 

მოწყობასთან  დაკავშირებული ძირითადი ელემენტები, რომლებიც საჭიროა 

ასეთი ფონდის შესაქმნელად საქართველოში აღწერილია ქვევით. 

სამართლებრივი ბაზა 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის შექმნა სავარაუდოდ მოითხოვს 

სამართლებრივი აქტის გამოცემას.   ენერგოეფექტურობის რევოლვერული 

ფონდის შექმნის ვარიანტები მოიცავს ფონდის შექმნას არსებული სამინისტროს, 

ენერგეტიკის სააგენტოს ან განვითარებაზე ფოკუსირებული ბანკის  

დაქვემდებარებაში; ახალი იურიდიული პირის  (დამოუკიდებელი კორპორაცია 

ან კანონით განსაზღვრული ახალი სუბიექტი), არაკომერციული კომპანიის, ან 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის  (PPP) შექმნას. უპირატესი 

ვარიანტი ზოგადად არის ახალი დამოუკიდებელი კორპორაციის ან კანონით 

განსაზღვრული უფლებამოსილებების მქონე ახალი უწყების შექმნა. თუმცა, 

სახელმწიფო სექტორის ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსებაზე 

ფოკუსირებული საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი 

შეიძლება შეიქმნას არსებული სუბიექტის დაქვემდებარებაში (როგორიცაა 

მაგალითად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF),  

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი  (GEDF)),19 ან როგორც ახალი 

დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც შეასრულებს ფონდის 

ადმინისტრატორის როლს. შესაბამისად, თუ საქართველოს მთავრობა 

გადაწყვეტს შექმნას ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი, შესაბამისი 

კანონმდებლობა უნდა განსაზღვრავდეს მის სამართლებრივ მოწყობას და 

მფლობელობის სტრუქტურას. 

ფონდის მართვა და მმართველობა 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის მართვის და 

მმართველობის ძირითადი ელემენტები მოიცავს შემდეგს:    

 ზედამხედველობის მექანიზმები 

 ფონდის მენეჯერების შერჩევა 

                                                 

19
 საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი (GEDF) არის საქართველოს მთავრობის მიერ 2010 წელს 

შექმნილი სააქციო საზოგადოება, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყანაში ეკოლოგიურად სუფთა 

ენერგეტიკული პროექტების განვითარებას.  GEDF მონაწილეობს ეკოლოგიურად სუფთა ენერგეტიკული 

პროექტების განვითარებაში  ადრეულ ეტაპზე ინვესტიციის გამოყოფით და/ ან GEDF -ში სახელმწიფოს 

წილის შეთავაზებით პოტენციური ინვესტორებისთვის.   
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 მონიტორინგი და შეფასება 

 ანგარიშგება. 

 

ზედამხედველობის მექანიზმები 

მიუხედავად იმისა, რომ ზედამხედველობის მექანიზმები განსხვავებულია, ისინი 

ტიპურად მოიცავს ყველა შესაბამის სამინისტროს, რომელსაც აქვს გარკვეული 

უფლებამოსილება ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით (მაგალითად, 

ფინანსებზე, მშენებლობაზე, ეკონომიკაზე/ ენერგეტიკაზე, გარემოს დაცვაზე ან 

ურბანულ/ რეგიონულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი სამინისტროები). 

ზედამხედველობის მექანიზმების ვარიანტები ჩამოთვლილია ქვევით:   

 ბულგარეთის ენერგოეფექტურობის ფონდის (BEEF) 

ზედამხედველობას ახორციელებს ქვეყნის მთავრობის მიერ 

დანიშნული მმართველთა საბჭო; 

 სომხეთის განახლებადი რესურსების და ენერგოეფექტურობის ფონდის 

(R2E2 Fund) მართვა წარმოებს  მთავრობის მიერ დანიშნული 

რწმუნებულთა საბჭოს მიერ და შედგება მთავრობის, კერძო სექტორის, 

არასამათავრობო სექტორის და აკადემიური წრეების 

წარმომადგენლებისგან; 

 რუმინეთის ენერგოეფექტურობის ფონდის  (FREE) მართვა წარმოებს 

მთავრობის მიერ დანიშნული ადმინისტრაციის საბჭოს მიერ, რომელიც 

შედგება შვიდი წევრისგან, რომელთაგან ხუთი კერძო სექტორიდანაა; 

და 

 გაერთიანებული სამეფოს  Salix Finance- ის საბჭო სამი პირისგან 

შედგება, რომელთაგან ორი კერძო სექტორის წარმომადგენელია. 

 

თუ საქართველო შექმნის ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს, 

მიზანშეწონილი იქნება რომ მასში შემავალი წევრები იყვნენ როგორც 

სახელმწიფო ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლები. 

საზედამხედველო ორგანოს ძირითადი ფუნქციები იქნება ფონდის 

საინვესტიციო სტრატეგიის და პოლიტიკის განსაზღვრა, ფონდის მართვის 

გუნდის დაქირავება, პროექტების შერჩევის ზოგადი კრიტერიუმების 

განსაზღვრა, წლიური ბიზნესგეგმების და მენეჯმენტის გუნდის მიერ 

შემუშავებული ბიუჯეტების დამტკიცება და ფონდის საქმიანობის შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სტრატეგიასთან და გეგმებთან. 

ფონდის მენეჯერის არჩევა 

ენერგოეფექტურობის ფონდების საერთაშორისო გამოცდილების მიმოხილვამ  

(მსოფლიო ბანკი,  2014a) განსაზღვრა ვარიანტების გარკვეული რაოდენობა 

ფონდის მენეჯერის ასარჩევად, არსებული სამთავრობო უწყების ან 

განვითარებაზე ფოკუსირებული ბანკის, კომუნალური მომსახურების კომპანიის, 

ან  მუნიციპალური სერვისების ან მშენებლობის მართვის სპეციალური 
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დირექტორატის ჩათვლით. ალტერნატიულად,  ახალი ორგანიზაცია (როგორც 

დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად 

შექმნილი უწყება, საჯარო კორპორაცია, ან სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის 

პარტნიორობა  (PPP)) შეიძლება შეიქმნას ფონდის  სამართავად. 

ჩამოთვლილიდან ნებისმიერი ტიპის ორგანიზაციას შეუძლია დაიქირაოს 

ფონდის მენეჯერი ან ფონდის მართვის გუნდი ხელშეკრულებით. 

ბულგარეთში დაინიშნა ფონდის მართვის დამოუკიდებელი გუნდი    (მსოფლიო 

ბანკი,  2010). ეს გუნდი შერჩეულ იქნა კონკურსის საფუძველზე და მასში 

შედიოდა სამი ფირმის კონსორციუმი.20 სომხეთის (R2E2 ფონდი) შემთხვევაში  

(მსოფლიო ბანკი,  2012), მთავრობამ დანიშნა  აღმასრულებელი დირექტორი და 

დახმარება გაუწია ფინანსურ და ტექნიკურ პერსონალს ფონდის მართვაში. 

მართვის როგორი ფორმაც არ უნდა იქნეს არჩეული ფონდისთვის, მის მმართველ 

გუნდს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება  მთელ რიგ სფეროებში, მათ შორის, ცოდნა  

ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიების და ვარიანტების შესახებ; ბაზრის 

შეფასების და პროექტების შერჩევის და შემუშავების უნარები; საკრედიტო 

ანალიზის, ფინანსური ანალიზის და პროექტების შეფასების შესაძლებლობები; 

და ცოდნა ენერგოეფექტურობის და ენერგოსერვისების ბაზრების შესახებ. 

 

ვალის დაფინანსება 

საქართველოს  ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შეუძლია სავალო 

დაფინანსების შეთავაზება კრედიტუნარიანი მუნიციპალიტეტებისთვის, 

რომელთაც შეუძლიათ სესხება და პროექტების იდენტიფიკაცია, დაგეგმვა და 

განხორციელება.   ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის ერთ-ერთი 

უპირატესობაა ის, რომ კომერციული დაფინანსებისგან განსხვავებით რომელიც 

შეიძლება მოითხოვდეს  მსესხებლის მონაწილეობას კაპიტალში, ფონდს 

შეუძლია სავალო დაფინანსების უზრუნველყოფა 100 პროცენტით. ასევე, ფონდმა 

შეიძლება არ მოითხოვოს გირაო, რომელიც ტიპურად მოითხოვება კომერციული 

დაფინანსების შემთხვევაში, რადგან სახელმწიფო დაწესებულებებს 

სამართლებრივად არ შეუძლიათ სახელმწიფო აქტივების დაგირავება. 

სესხის დაფარვის პერიოდი დამყარებული იქნება (i) პროექტის ტიპზე და (ii) 

ენერგოხარჯების დაზოგვიდან მიღებულ სავარაუდო ნაკადებზე; ჩვეულებრივ 

დაფარვის პერიოდი იმგვარად იქნება განსაზღვრული, რომ სასესხო შენატანების 

ოდენობა იყოს შედარებით ნაკლები ვიდრე ენერგო ხარჯების დაზოგვიდან 

მიღებული თანხები. მოსალოდნელია, რომ საქართველოს  ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდი განსაზღვრავს სესხის დაფარვის უფრო ხანგრძლივ ვადას 

ვიდრე  ამას ადგილი აქვს კომერციული საბანკო სესხების შემთხვევაში. 

ენერგომომსახურება 

                                                 

20 კონსორციუმში შედის  EE consultancy (Econoler International), ფონდი (Center for Energy Efficiency 

EnEffect), და  არასაბანკო საფინანსო დაწესებულება (Elana Holding PLC). 

http://www.econolerint.com/home.aspx
http://www.eneffect.bg/
http://www.eneffect.bg/
http://www.elana.net/en/holding/holding.shtm
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ეს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის ინოვაციური მახასიათებელია, 

რომელიც შეიძლება ძალზე ეფექტური იყოს სახელმწიფო უწყებებისთვის, 

რომლებიც მოკლებულნი არიან სესხის აღების შესაძლებლობას ან არ შეუძლიათ 

ენერგოეფექტურობის პროექტების ეფექტიანი განხორციელება.  

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს მომსახურების 

სრული პაკეტი ენერგოეფექტურობის პროექტების იდენტიფიკაციის, 

დაფინანსების, განხორციელების და მონიტორინგის მიზნით. სახელმწიფო 

უწყებას ჩვეულებრივ მოეთხოვება  მისი საბაზისო ენერგოხარჯების სრულად ან 

ნაწილობრივ გადახდა ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდში შექმნილ 

„ესქრო“ ანგარიშზე საინვესტიციო ხარჯების და ასოცირებული გადასახდელების 

დასაფარად კონტრაქტის პერიოდში. 5.4 სურათზე ნაჩვენებია სახელმწიფო 

უწყების ფულადი ნაკადების ძირითადი კონცეფცია  ენერგომომსახურების 

კონტრაქტის ფარგლებში, სადაც გადახდები სახელშეკრულებო პერიოდში 

საბაზისო ენერგოხარჯების ტოლია. 

მაგალითად, დავუშვათ სახელმწიფო უწყების ელექტროენერგიის ყოველთვიური 

ხარჯი ენერგოეფექტურობის პროექტის განხორციელებამდე არის 10,000 ევრო. 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულება განსაზღვრავს აღნიშნულს როგორც 

საბაზისო თანხას და სახელმწიფო უწყება დათანხმდება გადაიხადოს ეს თანხა 

ყოველთვიურად „ესქრო“ ანგარიშზე  ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

ვადის განმავლობაში, რომელიც სავარაუდოდ ხუთ წელს შეადგენს. 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი შემდეგ განახორციელებს  

ინვესტიციებს ენერგოეფექტურობის პროექტებში (დავუშვათ ამ მაგალითში  

150,000 ევროს ოდენობით). ეს ინვესტიცია ენერგო დანახარჯებს შეამცირებს 30 

პროცენტით  7,000 ევრომდე თვეში. ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

მოქმედების ხუთწლიანი პერიოდის განმავლობაში დაწესებულება შეძლებს 

„ესქრო“ ანგარიშზე გადაიხადოს  (i) ენერგიის თვიური ხარჯები 7,000 ევროს 

ოდენობით და (ii) დარჩენილი 3,000 ევრო თვეში, რაც ფონდს მისცემს თავისი 

ინვესტიციის ამოგების შესაძლებლობას (პლუს პროცენტი და საკომისიო). 

ხუთწლიანი პერიოდის შემდეგ დაწესებულება შეძლებს რომ შეინარჩუნოს 

ელექტროენერგიის ხარჯების დანაზოგი და  ელექტროენერგიის მისი ხარჯი 

შემცირდება 7,000 ევრომდე. 

სურათი 5.4 - ენერგოსერვისების ხელშეკრულების მოდელი 
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საბაზისო 

ენერგოხარჯები 

შემცირებული 

დარიცხვა 

ინვესტიციის 

დაფარვა 

საბაზისო გადახდები                    „ესქრო“ ანგარიშზე 5-10 წლით 

ახალი დარიცხვა 

საბაზისო 
ნიშნული 

ხელშეკრულების 
განმავლობაში 

ხელშეკრულების 
შემდეგ 
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წყარო: მსოფლიო ბანკი,  2013 

ზოგიერთ შემთხვევებში ხელშეკრულების ვადა ფიქსირებულია; სხვა 

შემთხვევებში ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდისთვის გადახდების შეთანხმებული რაოდენობის 

განხორციელების შემდეგ, რითაც დაწესებულებას ეძლევა უფრო დიდი 

სტიმული რომ დაზოგოს უფრო მეტი ენერგია. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

ენერგოსერვისების „ფანჯრის“ მოდელის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობაა ის, 

რომ   ენერგომომსახურების ხელშეკრულება არ ითვლება სახელმწიფო ვალად და 

ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელების საშუალებას აძლევს 

საჯარო დაწესებულებებს, რომლებსაც არ აქვთ სესხის აღების უფლება ან 

მუნიციპალიტეტებს, რომლებიც არ გამოირჩევიან საკმარისი 

კრედიტუნარიანობით. ამგვარად, ეს მოდელი ასევე დახმარებას უწევს 

სახელმწიფო უწყებებს საკუთარი შეზღუდული ბიუჯეტის/ სავალო 

დაფინანსების გამოყენებაში მაღალპრიორიტეტული ინვესტიციებისთვის  და 

იმავდროულად ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელებაში. 

ამასთან ერთად,   ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდში 

განხორციელებული შენატანები და ენერგოგადახდები შეიძლება გაერთიანდეს, 

რაც დამატებით ბერკეტს მისცემს ფონდს ელექტროენერგიის მიწოდების 

შეწყვეტის თვალსაზრისით თუ სახელმწიფო უწყება ვერ შეძლებს 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საკუთარი 

ვალდებულებების შესრულებას. 

ტექნიკური დახმარება 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის წარმატებისთვის 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ტექნიკური დახმარების გაწევა. ტექნიკური 

დახმარების ტიპები, რომლის გაწევაც შეუძლია საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შემდეგია:    

 პროგრამის მარკეტინგი და შესაძლებლობების განვითარება სამიზნე 

სახელმწიფო უწყებებში ინფორმაციული და ცოდნის თვალსაზრისით 

არსებული ნაკლოვანებების შესავსებად ენერგოეფექტურობასთან 

დაკავშირებით, დაფინანსების მოთხოვნის შექმნა და ენერგოხარჯების 

დაზოგვის მდგრადობის ამაღლება; 

 განვითარების პროცედურები, რომლებიც დახმარებას უწევს 

სახელმწიფო უწყებებს  ენერგომომსახურების კომპანიების ჩართვაში 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის ფარგლებში, 

როგორებიცაა შედეგებზე დამოკიდებული კონტრაქტები; შედეგებზე 
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დამყარებული სატენდერო დოკუმენტების მომზადება პროექტის 

განხორციელების მომსახურებისთვის სხვადასხვა ელემენტების 

შესყიდვისთვის და სატენდერო დოკუმენტების დახვეწა 

განხორციელების გამოცდილების საფუძველზე. 

 გზების იდენტიფიკაცია მსგავსი პროექტების განმახორციელებელი 

საჯარო დაწესებულებების შესყიდვების გასაერთიანებლად და 

ამგვარად საოპერაციო ხარჯების და აღჭურვილობის ღირებულების 

შესამცირებლად ერთიანი შესყიდვების მეშვეობით. დაფინანსების 

ზოგიერთი მექანიზმების შემთხვევაში საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შეუძლია წინასწარი 

აუდიტის განხორციელებაც კი, ენერგომომსახურების კომპანიის შეძენა 

და პროექტის მონიტორინგის განხორციელება კლიენტის სახელით. 

 საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების იდენტიფიკაცია, შეფასება და 

რეკომენდაციის მომზადება სახელმწიფო აღრიცხვის, ბიუჯეტირების 

და შესყიდვების მიმართულებით ენერგოეფექტურობის პროექტების 

დაფინანსების ხელშესაწყობად და ენერგომომსახურების სერვისების 

შესაძენად. 

 ენერგომომსახურების კომპანიების და ბაზრის სხვა მონაწილეთა 

შესაძლებლობების განვითარება   (i) ენერგოაუდიტის ჩასატარებლად 

და (ii) სახელმწიფო სექტორში  ენერგოეფექტურობის მიმართულებით 

განსახორციელებელი ინვესტიციების გასაცხრილად, დასაგეგმად, 

შესაფასებლად, დასაფინანსებლად, განსახორციელებლად და  

გასაზომად.  

 შესაბამისი მეთოდოლოგიების შემუშავება ან ადაპტაცია გაზომვებისა 

და ვერიფიკაციისთვის და ამ მიმართულებით ტრენინგის ჩატარება 

სახელმწიფო უწყებების პერსონალისა და  ენერგომომსახურების 

კომპანიებისთვის.  

 ენერგომომსახურების ხელშეკრულებების ვადების და პირობების 

შემუშავება საჯარო დაწესებულებებთან ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულების ვარიანტისთვის, საბაზისო პირობების განსაზღვრის 

ჩათვლით და საბაზისო ცვლილებების იდენტიფიკაციისთვის, 

რომლებიც მოითხოვს ფიქსირებული წლიური გადახდების 

კორექტირებას. 

განხორციელების მომსახურების შესყიდვა 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულების ვარიანტის ფარგლებში 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შეუძლია  ენერგომომსახურების 

კერძო კომპანიების ჩართვა განხორციელების გარკვეული მომსახურების 

მისაწოდებლად შედეგებზე ორიენტირებული მარტივი კონტრაქტების 

გამოყენებით. ეს მიდგომა ხელს უწყობს პროექტის განხორციელების გარკვეული 

რისკის გადაცემას კერძო სექტორზე. მას ასევე შეუძლია ენერგომომსახურების 

კომპანიების შესაძლებლობების განვითარება და ენერგოსერვისების ბაზრის 

განვითარების ხელშეწყობა  (მსოფლიო ბანკი,  2010b). 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

World Bank                Page 62 September 2016 

ორგანიზაციული სტრუქტურა 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის ორგანიზაციული 

სტრუქტურა შეიძლება განვითარდეს იმგვარად, როგორც ეს ნაჩვენებია   5.5 

სურათზე. 

 

 

 

სურათი 5.5 - ორგანიზაციული სტრუქტურა - საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საინვესტიციო მოდელები 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი იმგვარად უნდა 

იყოს მოწყობილი, რომ ითვალისწინებდეს დაფინანსების ორ ძირითად 

მექანიზმს, სავალო დაფინანსებას და  ენერგომომსახურების ხელშეკრულებებს. 

დაფინანსების ორი ინსტრუმენტისთვის ეტაპობრივი პროცესი წარმოდგენილია 

ქვევით 5.2. ცხრილში.  

  

ფონდის მენეჯერი 

დირექტორთა საბჭო 

საინვესტიციო 

განყოფილება 

ტექნიკური 

დახმარების 

განყოფილება 

აღრიცხვა და 

ადმინისტრირება 

დაფინანსების 

წყაროები 
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ცხრილი  5.2 - ფონდის საინვესტიციო მოდელების დანერგვის ეტაპები  

 1-ლი მოდელი  : სესხები მე-2 მოდელი: ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებები 

1- ლი 

ეტაპი  

ფონდის მენეჯერი ამზადებს განაცხადს 

სესხების ხელმისაწვდომობის შესახებ 

ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის 

მუნიციპალიტეტებში და სხვა საჯარო 

დაწესებულებებში და მოუწოდებს 

მუნიციპალიტეტებს და საჯარო 

დაწესებულებებს გამოხატონ ინტერესი 

(EOI) პროექტებისთვის სესხის აღებასთან 

დაკავშირებით.    

ფონდის მენეჯერი ამზადებს 

განაცხადს ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებების 

ხელმისაწვდომობის შესახებ საჯარო 

სექტორის ენერგოეფექტურობის 

პროექტებისთვის და მოუწოდებს 

მუნიციპალიტეტებს და საჯარო 

სუბიექტებს გამოხატონ ინტერესი 

(EOI)   ასეთ ხელშეკრულებებში 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით.  

მე-2 ეტაპი  ფონდის მენეჯერი იღებს განაცხადებს მუნიციპალიტეტებისაგან და  სახელმწიფო 

სუბიექტებისგან. . 

მე-3 ეტაპი  ფონდის მენეჯერი აწარმოებს ინტერესის შემცველი წინადადებების (EOI)  წინასწარ 

გაცხრილვას და ირჩევს იმედისმომცემ კანდიდატებს.    

მე-4 ეტაპი  ფონდის მენეჯერი ახორციელებს ენერგოხარჯების დაზოგვის შესაძლებლობების 

წინასწარ შეფასებას  კომპლექსური აუდიტის ჩატარების ჩათვლით. 

მე-5 ეტაპი თუ კომპლექსური აუდიტი მიუთითებს 

ენერგოხარჯების დაზოგვის იმედისმომცემ 

შესაძლებლობებზე, მსესხებელი ამზადებს 

პროექტის გეგმას;  პროექტის 

განმახორციელებელმა გუნდმა შეიძლება 

მონაწილეობა მიიღოს პროექტის 

დაგეგმვაში. მსესხებელმა უნდა  მოიპოვოს   

ფინანსთა სამინისტროს დასტური სესხთან 

დაკავშირებით. საკრედიტო 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით შემდეგ 

უკვე მოლაპარაკებები წარიმართება 

ფონდსა და მსესხებელს შორის. საკრედიტო 

ხელშეკრულება დეტალურად 

განსაზღვრავს ფონდის და მსესხებლის 

პასუხისმგებლობებს, ენერგოეფექტურობის 

განსახორციელებელ ღონისძიებებს, 

პროექტის მთლიან ხარჯებს და ფონდის 

მიერ გასაცემი სესხის თანხას, გირაოსთან 

დაკავშირებულ საკითხებს, 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობას, სესხის 

დაფარვის პირობებს, გაზომვის და 

ვერიფიკაციის მეთოდოლოგიის შერჩევას 

და გაზომვასა და ვერიფიკაციაზე 

პასუხისმგებელ პირს და ა.შ. საკრედიტო 

ხელშეკრულება ასევე განსაზღვრავს 

მსესხებლის პასუხისმგებლობებს პროექტის 

განხორციელების ღონისძიებებთან 

დაკავშირებით, სერვისებს, რომლებიც 

გაწეულ უნდა იქნეს ფონდის მიერ 

მსესხებლის დასახმარებლად პროექტის 

თუ კომპლექსური აუდიტი 

მიუთითებს ენერგოხარჯების 

დაზოგვის იმედისმომცემ 

შესაძლებლობებზე, მოლაპარაკება 

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 

წარმოებს ფონდსა და სუბიექტს შორის.  

ენერგომომსახურების ხელშეკრულება 

განსაზღვრავს, რომ სუბიექტი ფონდს 

გადაუხდის ფიქსირებულ თანხას 

საბაზისო ენერგოხარჯების 95-დან 100 

პროცენტამდე განსაზღვრული 

პერიოდისთვის შეთანხმების 

შესაბამისად სუბიექტის საბაზისო 

ენერგომოხმარების და ხარჯების და 

ოპერაციული მახასიათებლების 

დეტალური შეფასების 

განხორციელების შემდეგ.    

ენერგომომსახურების ხელშეკრულება 

ასევე განსაზღვრავს ფიქსირებული 

გადახდების კორექტირებებს 

სუბიექტის მახასიათებლებს, 

საოპერაციო პირობების ან სხვა 

საბაზისო პარამეტრების ნებისმიერი 

ცვლილების შემთხვევაში.   

ენერგომომსახურების ხელშეკრულება 

არ იქნება მიჩნეული ვალდებულებად 

საბალანსო უწყისში და ამგვარად არ 

იქნება გათვალისწინებული სუბიექტის 

სახელმწიფო ვალის ლიმიტში.     
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განხორციელებაში და ასეთი 

მომსახურებისთვის საფასურის გადახდის 

პირობებს.  

მე-6 ეტაპი  დეტალური აუდიტის დაკვეთა ხდება 

საინვესტიციო ხარჯების, 

ენერგოდანაზოგის და დანერგვის 

მოთხოვნების განსასაზღვრად.   

დეტალური აუდიტი ხორციელდება  

ფონდის მიერ საბაზისო პირობების 

განსასაზღვრად.  

მე-7 ეტაპი  ფონდი ამზადებს შედეგებზე დამყარებულ 

სატენდერო დოკუმენტებს პროექტის 

განხორციელების სერვისისთვის და აწვდის 

მათ მსესხებელს.   

ფონდი ამზადებს და გასცემს 

შედეგებზე ორიენტირებულ 

სატენდერო დოკუმენტებს პროექტის 

განხორციელების სერვისისთვის.. 

მე-8 ეტაპი  მსესხებელი ამტკიცებს მომსახურების 

მომწოდებლების სატენდერო დოკუმენტებს 

და მსესხებელი ან ფონდი აფორმებს 

შესყიდვის ხელშეკრულებას მომსახურების 

მომწოდებელთან საკრედიტო 

ხელშეკრულების შესაბამისად. პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხელშეკრულებები ნაწილობრივ 

შედეგებზეა ორიენტირებული სატენდერო 

დოკუმენტების შესაბამისად.    

ფონდი შესყიდვის ხელშეკრულებას 

აფორმებს მომსახურების 

მომწოდებლებთან.  პროექტის 

განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ხელშეკრულებები ნაწილობრივ 

შედეგებზეა ორიენტირებული 

სატენდერო დოკუმენტების 

შესაბამისად. 

მე-9 ეტაპი  ენერგომომსახურების მომწოდებლები 

ახორციელებენ პროექტს და ობიექტი 

შეჰყავთ ექსპლუატაციაში მსესხებლის ან 

ფონდის თანამშრომლების 

მეთვალყურეობის ქვეშ. 

  

ენერგომომსახურების მომწოდებლები 

ახორციელებენ პროექტს და ობიექტი 

შეჰყავთ ექსპლუატაციაში ფონდის 

თანამშრომლების მეთვალყურეობის 

ქვეშ. 

 

მე-10 

ეტაპი  

განხორციელების დასრულების და 

ობიექტის ექსპლუატაციაში 

შესვლისთანავე, გაზომვასა და 

ვერიფიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი 

აწარმოებს პროექტის შედეგების გაზომვას 

და ვერიფიკაციას. მსესხებელი ან ფონდი 

მომსახურების მომწოდებელს უხდის 

თანხას ეფექტიანობის კრიტერიუმების 

საფუძველზე.   

განხორციელების დასრულების და 

ობიექტის ექსპლუატაციაში 

შესვლისთანავე, ფონდი აწარმოებს 

პროექტის შედეგების გაზომვას და 

ვერიფიკაციას (საკუთარი პერსონალის  

ან გაზომვასა და ვერიფიკაციაზე 

პასუხისმგებელი პირის მეშვეობით). 

ფონდი მომსახურების მომწოდებელს 

უხდის თანხას ეფექტიანობის 

კრიტერიუმების საფუძველზე.  .  

მე-11 

ეტაპი  

მსესხებელი აბრუნებს სესხს 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში 

მიღწეული დანაზოგიდან.  

ფონდი იღებს ფიქსირებულ გადახდებს 

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულების შესაბამისად 

(კორექტირებული, საჭიროების 

შემთხვევაში) კონკრეტული 

პერიოდისთვის. ფონდი იხდის 

ობიექტის ენერგოხარჯებს და იტოვებს 

დარჩენილ თანხას თავისი 

საინვესტიციო და მომსახურების 

ხარჯების დასაფარად.  

საინვესტიციო მოდელები სავალო დაფინანსების ვარიანტისთვის და  
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ენერგომომსახურების ხელშეკრულების ვარიანტი ნაჩვენებია 5.6 და 5.7 

სურათებზე.  

 

 

 

 

 

 

 

  სურათი 5.6 – საინვესტიციო  მოდელი  – ვალი სურათი 5.7 – საინვესტიციო 

მოდელი  - ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

წყარო: მსოფლიო ბანკი  

როგორ შეუძლია საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს 

ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების წინაშე არსებული 

საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდი 

საჯარო 

დაწესებულება 

საჯარო შენობები 

და ობიექტები 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერები 

საკრედიტო 

ხელშეკრულება 

სესხის 

დაფარვა 

პროექტის 

განხორციელების 

სერვისი 

ენერგოხარჯების 

დაზოგვა 

შედეგებზე 

დამყარებული 

კონტრაქტები 

საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდი 

 

საჯარო 

დაწესებულება 

 

საჯარო შენობები 

და ობიექტები 

 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერები 

 

პროექტის 

განხორციელების 

სერვისი 

services 

შედეგებზე 

დამყარებული 

კონტრაქტები 
 

ენერგოხარჯების 

დაზოგვა 
 

ენერგომომწოდებლები 

ESA – 

ენერგომომსახურებ

ის ხელშეკრულება 

ფიქსირებული 

დარიცხვ

ის 

გადახდა 

Payment 
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ბარიერების დაძლევა  

5.3 ცხრილში ნაჩვენებია თუ როგორ შეუძლია საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს  მე-3 თავში განსაზღვრული 

ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების წინაშე არსებული 

ბარიერების დაძლევა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი  5.3 – როგორ შეუძლია საქართველოს ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერულ ფონდს ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების 

წინაშე არსებული ბარიერების დაძლევა 

 

ტიპი ბარიერი მოგვარების მექანიზმი 

სამართლებრივი/ 

მარეგულირებელი 

კრედიტუნარიანი  მუნიციპალიტეტების შეზღუდული 

რაოდენობა და დაფინანსების მოზიდვის 

შესაძლებლობა  

პროექტების დაფინანსება უშუალოდ კრედიტუნარიან 

მუნიციპალიტეტებთან ერთად, რომელთაც შეუძლიათ 

დაფინანსების მოზიდვა და ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულების გაფორმება სხვებთან 

ბიუჯეტირების და შესყიდვების შემზღუდველი წესები 

და პროცედურები 

საკრედიტო ან ენერგომომსახურების ხელშეკრულების 

გაფორმება სახელმწიფო უწყებებთან შემზღუდველი 

წესების/ პროცედურების გარეშე 

დაფინანსებასთან 

წვდომა 

შიდა ბიუჯეტის არარსებობა 

დაფინანსების გამოყოფა საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდიდან ან 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულების შეთავაზება 

კომერციული ბანკების მიერ დაწესებული შედარებით 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთები და ხანმოკლე ვადა 

დაბალი საპროცენტო განაკვეთების და ხანგრძლივი 

პერიოდის უზრუნველყოფა  კომერციული ბანკების 

დაფინანსებისგან განსხვავებით და ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებების გაფორმება 

მცირე პროექტები განაპირობებს მაღალ ხარჯებს 

განვითარების და ოპერაციული თვალსაზრისით  

ხელშეკრულებების და პროცედურების სტანდარტიზაცია; 

მსგავსი პროექტების გაერთიანება სახელმწიფო უწყებების 

მასშტაბით  

ინსტიტუციური 
ინფორმაციის ნაკლებობა ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების შესახებ 

ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებების შეთავაზება 

განხორციელების 

შესაძლებლობა  

ტექნიკური და განხორციელების შეზღუდული 

შესაძლებლობები 

ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებების შეთავაზება 

ენერგომომსახურების პროვაიდერების განვითარების 

დაბალი დონე და შედეგებზე ორიენტირებული 

ხელშეკრულებების არარსებობა 

ენერგომომსახურების პროვაიდერების ჩართვა პროექტის 

განხორციელებაში და მათი შესაძლებლობების 

განვითარება შედეგებზე დამყარებული კონტრაქტების 

გასაფორმებლად.  
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წყარო: ადაპტირებულია მსოფლიო ბანკის მასალებიდან,  2014a 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანია (SUPER – ESCO) 

აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს ენერგომომსახურების კომპანიების (ESCO) 

მოდელის სარგებელთან დაკავშირებით შედეგებზე დამყარებული 

ხელშეკრულებების გამოყენებით ენერგოეფექტურობის პროექტების 

განსახორციელებლად  (Singh et al. 2010). სამწუხაროდ, ენერგომომსახურების 

კომპანიების (ESCO) მოდელის დანერგვა ბევრი ქვეყნისთვის პრობლემური 

აღმოჩნდა  (Limaye et al 2016). 

ენერგომომსახურების კომპანიების ზრდასთან დაკავშირებული შეზღუდვები 

განვითარებად ქვეყნებში  

ენერგომომსახურების კომპანიების (ESCO) სფეროს ზრდა და განვითარება 

ხშირად იზღუდება სხვადასხვა ბარიერებით, რომელთაგან ბევრი 

საქართველოშიც არის წარმოდგენილი:   

 ენერგომომსახურების კომპანიების რაოდენობა მცირეა. არსებულ 

კომპანიებს არასაკმარისი კაპიტალი აქვთ და სირთულეებს განიცდიან 

პროექტის დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით კომერციული 

საფინანსო ინსტიტუტებისგან, რადგან ამ უკანასკნელთ მხოლოდ 

შეზღუდული დაფინანსების მოწოდება შეუძლიათ. 

 ენერგოეფექტურობის ბაზრის არასაკმარისი განვითარების გამო 

პროექტის განვითარების ხარჯები შედარებით მაღალია და  

ენერგომომსახურების კომპანიები (ESCO) სირთულეებს განიცდიან 

პროექტის განვითარების ხარჯების დაფინანსების თვალსაზრისით. 

 ენერგომომსახურების კომპანიების (ESCO) მოდელი შედარებით ახალია 

და ამ კომპანიებს ჯერ არ აქვთ მოპოვებული ნდობა საჯარო სექტორის 

ენერგომომხმარებლებს შორის. 

 პროექტის დაფინანსების კონცეფცია ენერგომომსახურების კომპანიების 

პროექტებისთვის ჩვეულებრივ არ არის მისაღები საფინანსო 

ინსტიტუტებისთვის. აღნიშნულის მთავარი მიზეზია ის, რომ 

საფინანსო ინსტიტუტები ითხოვენ გირაოს და ზოგადად მათთვის 

მისაღები არ არის პროექტის მიერ დაზოგილი ხარჯებიდან მიღებული 

ნაკადების გამოყენება გირაოდ. 

 საფინანსო ინსტიტუტებს  შეზღუდული ცოდნა და წარმოდგენა აქვთ 

ენერგოეფექტურობის პროექტების  და ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების ხელშეკრულებების  (ESPC) კონცეფციის შესახებ. 

 საფინანსო ინსტიტუტები ასევე თვლიან, რომ ენერგოეფექტურობის 

პროექტები გაცილებით უფრო რისკიანია ვიდრე სხვა ინვესტიციები და 

ზოგადად მოითხოვენ  ენერგომომსახურების კომპანიებისგან (ESCO) 

პროექტის დაფინანსებაში დიდ თანამონაწილეობას.  

ასევე, ენერგოეფექტურობის პროექტების ფართომასშტაბიანი განხორციელება 
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საჯარო სექტორში საქართველოში შეზღუდულია სხვადასხვა გარემოებით:   

 საჯარო შენობების მენეჯერებს ზოგადად არ აქვთ სათანადო 

წარმოდგენა ენერგოეფექტურობის ვარიანტების შესაძლებლობების, 

ხარჯების და სარგებლის შესახებ; 

 საჯარო უწყებებში ძალზე შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობებია 

ენერგოაუდიტის განსახორციელებლად, პროექტების დაგეგმვისა და 

საინჟინრო-ტექნიკური სამუშაოების განსახორციელებლად და/ან   

ენერგომომსახურების კომპანიებთან ან ენერგომომსახურების სხვა 

პროვაიდერებთან პროექტების განხორციელების მიზნით 

ხელშეკრულების გასაფორმებლად. 

 საჯარო დაწესებულებების პერსონალს მცირე სტიმული გააჩნია ან 

საერთოდ არ გააჩნია ენერგიის დაზოგვასთან დაკავშირებით, რადგან 

შედეგად მიღებულ დანაზოგს შესაძლოა უბრალოდ მოჰყვეს  

ოპერაციული ბიუჯეტის შემცირება მომდევნო წლებში (რაც შეიძლება 

ფაქტიურად წარმოადგენდეს დემოტივაციას ენერგიის დაზოგვასთან 

დაკავშირებით). 

 ხელშეკრულების გაფორმების და შესყიდვების წესები საჯარო 

სექტორში ხშირად საკმაოდ შემზღუდველია; მაგალითად, ის 

მოითხოვს  ტენდერში შემოთავაზებული დაბალი ფასის შერჩევას, რაც 

შეიძლება ართულებდეს შედეგებზე დამყარებული მიდგომის 

განხორციელებას.  

 საჯარო დაწესებულებებში პასუხისმგებლობა კაპიტალურ და 

ოპერაციულ ბიუჯეტებზე ხშირად გაყოფილია, რაც ართულებს 

ფულადი სახსრების გამოყენებას კაპიტალური ბიუჯეტიდან 

ოპერაციული ხარჯების შესამცირებლად. 

 საქართველოში კომერციულ ბანკებს არ სურთ პროექტის დაფინანსების 

გამოყოფა    ენერგომომსახურების კომპანიებისთვის (ESCO) საჯარო 

დაწესებულებებთან განხორციელებული პროექტების 

დასაფინანსებლად.  

საქართველოს ენერგომომსახურების სუპერკომპანია 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის კონცეფცია ახლახან განვითარდა როგორც  

ენერგოეფექტურობის პროექტების ფართომასშტაბიანი განხორციელების 

ხელისშემშლელი შეზღუდვების და ბარიერების დაძლევის მექანიზმი. 

სუპერკომპანია წარმოადგენს  ენერგომომსახურების საჯარო კომპანიის 

განსაკუთრებულ მაგალითს. ის შექმნილია მთავრობის მიერ21 და ფუნქციონირებს 

როგორც ენერგომომსახურების კომპანია (ESCO) საჯარო სექტორის ბაზრისთვის, 

საავადმყოფოების, სკოლების, მუნიციპალიტეტების, სახელმწიფო შენობების და 

სხვა საჯარო ობიექტების ჩათვლით. ის ასევე უწყობს ხელს შესაძლებლობების 

განვითარებას და პროექტის განვითარების სერვისებს  კერძო სექტორის არსებულ 

                                                 

21 ენერგომომსახურების სუპერკომპანია შეიძლება ასევე შეიქმნას კერძო სექტორის ორგანიზაციის ან 

არასამთავრობო ორგანიზაციის  მიერ ან სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობის სახით.   
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ენერგომომსახურების კომპანიებში ენერგომომსახურების ახალი კომპანიების 

შექმნის ხელშეწყობის ჩათვლით  (Limaye და Limaye 2011). 

საქართველოს მთავრობას მსოფლიო ბანკის და/ ან სხვა დონორების დახმარებით 

შეუძლია  საქართველოს ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის (GESCO) 

კაპიტალიზაცია საკმარისი დაფინანსებით საჯარო სექტორში 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების პროექტების განსახორციელებლად და 

კომერციული დაფინანსების ეფექტიანად გამოსაყენებლად. GESCO-ს ძირითადი 

ფუნქცია იქნება  პროექტის დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ამაღლება 

ურთიერთობების განვითარებით ადგილობრივ  ან საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებთან. GESCO -მ შეიძლება ასევე გამოყოს საკრედიტო ან რისკის 

გარანტიები  ენერგომომსახურების კომპანიების პროექტებისთვის ან შეასრულოს 

სალიზინგო ან დამფინანსებელი კომპანიის როლი ენერგომომსახურების 

კომპანიებისთვის და/ან მომხმარებლებისთვის ენერგოეფექტური 

აღჭურვილობის მისაწოდებლად ლიზინგის ან სარგებლის გაზიარების პირობით. 
22  

მსოფლიო ბანკის მიერ განხორციელებული საერთაშორისო გამოცდილების 

კვლევა ენერგოეფექტურობის სერვისების საჯარო შესყიდვების სფეროში  (Singh 

et al 2010) სუპერკომპანიას განსაზღვრავს პოტენციურად სიცოცხლისუნარიან 

მოდელად განვითარებადი ქვეყნებისთვის. GESCO -ს შესაძლოა უნიკალური 

პოზიცია ეკავოს სხვადასხვა ბარიერების დაძლევის კუთხით, რომელთა წინაშეც 

ენერგომომსახურების შედარებით უფრო მცირე  კომპანიები დგანან. თავისი 

სიდიდიდან და სანდოობიდან გამომდინარე, GESCO-ს  როგორც საჯარო 

დაწესებულებას შეიძლება ჰქონდეს ქვეყნის კერძო ადგილობრივი  

ენერგომომსახურების კომპანიების ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის და 

ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის დაფინანსების უზრუნველყოფის უნარი. 

5.8 სურათზე ნაჩვენებია ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის სტრუქტურა. 

სუპერკომპანიას შეიძლება ჰქონდეს საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის 

აუთვისებელ ბაზარზე ფოკუსირების უნიკალური უნარი. ენერგოეფექტურობის 

პოტენციალი საჯარო სექტორში ზოგადად არსებითია, მაგრამ ენერგიის 

დაზოგვის პროგრამების განხორციელება გართულებულია სხვადასხვა 

ფაქტორებით, მათ შორის, საჯარო უწყებების მხრიდან კომერციული 

ორიენტაციის ნაკლებობით, ენერგოხარჯების შემცირების მიმართულებით 

მოტივაციის არარსებობით, კომპლექსური და მკაცრი საბიუჯეტო და შესყიდვის 

პროცედურებით და პროექტისთვის საბიუჯეტო ან კომერციულ დაფინანსებაზე 

შეზღუდული წვდომით. ბევრი საჯარო უწყების ბიუჯეტი შეზღუდულია და 

აუცილებლობიდან გამომდინარე ფოკუსირებულია საწყისი 

კაპიტალდაბანდებების მოცულობაზე.   

  

                                                 

22 ამ თავში მოცემული განხილვა აღებულია კვლევიდან, რომლის ავტორები არიან Limaye and Limaye 2011. 
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სურათი 5.8 - სუპერკომპანიის ტიპური სტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

წყარო: ადაპტირებულია პუბლიკაციიდან Limaye 2013b  

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას (GESCO) ასევე დაეკისრება 

ძირითადი პასუხისმგებლობა ხელი შეუწყოს ადგილობრივი კერძო სექტორის   

ენერგომომსახურების კომპანიების შესაძლებლობების განვითარებას და შექმნას 

კონკურენტუნარიანი კერძო ბაზარი  ენერგომომსახურების კომპანიების 

სერვისებისთვის. GESCO-ს შესაბამისი როლი იქნება ენერგომომსახურების კერძო 

კომპანიების როგორც ქვეკონტრაქტორების ჩართვა განხორციელების ნაწილში 

(მაგალითად მონტაჟი, ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღება და ეფექტიანობის 

მონიტორინგი)) და ამგვარად მათი შესაძლებლობების განვითარება. GESCO-მ 

შეიძლება ასევე უზრუნველყოს დაფინანსება მცირე ენერგომომსახურების 

კომპანიებისთვის პროექტების განხორციელებაში დახმარების გასაწევად და მათი 

შესაძლებლობების განვითარებისთვის და სანდოობის ასამაღლებლად. 

მუნიციპალიტეტების და სხვა საჯარო კლიენტების მხრიდან გადახდა GESCO-ს 

მიერ გაწეული სერვისებისთვის შეიძლება საჭიროებდეს უზრუნველყოფას ისეთი 

მექანიზმის საშუალებით როგორიცაა მაგალითად „ესქრო“ ანგარიში. 

ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებისთვის GESCO -მ შეიძლება გააფორმოს 

ჩარჩო ხელშეკრულება ფინანსთა სამინისტროსთან (ან ენერგოხარჯების 

გადახდაზე პასუხისმგებელ სამინისტროსთან) გადახდების უზრუნველსაყოფად 

ენერგოეფექტურობის პროექტებიდან მიღებული დანაზოგიდან  (ინფორმაცია 

ენერგომომსახურების რამდენიმე სუპერკომპანიის შესახებ წარმოდგენილია C 

დანართში.) 

როგორ შეუძლია საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას (GESCO) 

რეაგირება ენერგოეფექტურობის პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებულ 

ფინანსურ ბარიერებზე  

ენერგოეფექტურობის პროექტების მასშტაბის ზრდაში  საქართველოს  

ენერგომომსახურების კომპანიის (ESCO) მონაწილეობა წარმოდგენილია 5.4 

დონორები GESC
O 

კერძო სექტორის პროექტები 

მთავრობა 

(GESCO-ს 

მფლობელი) 

100% 
Financing 

გადახდა 

დანაზოგიდან 

საწყისი დაფინანსება დაფინანსება 

და ტექნიკური 

დახმარება 

კერძო 
ESCOs სერვისები 

ქვეკონტრაქტები 
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ცხრილში.   

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების და დონორების 

პოტენციური როლი 

დაფინანსების სამივე ჩამოთვლილი ვარიანტისთვის საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებს  შეუძლიათ ძირითადი როლის შესრულება მათ დანერგვაში და 

ოპერირებაში სამი გზით: (ა) ფინანსური დახმარება, (ბ) შესაძლებლობების 

განვითარება და (გ) სხვა ტექნიკური დახმარება. 

 

ფინანსური დახმარება 

ფინანსური დახმარება შეიძლება მოწოდებული იყოს  სესხის, გრანტის და 

გარანტიის სახით. სესხებს ექნება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 

სესხების მსგავსი სტრუქტურა და მახასიათებლები, სუვერენული გარანტიებით. 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა შეიძლება უზრუნველყონ საგრანტო 

დაფინანსება (მაგალითად, გლობალური ეკოლოგიური ფონდიდან ან 

გლობალური კლიმატის ფონდიდან). დაფინანსების კიდევ ერთი ვარიანტი 

შეიძლება იყოს  სესხების გაცემა გაზიარებული რისკებით (როგორიცაა 

მაგალითად საკრედიტო ან რისკის ნაწილობრივი გარანტიები) საქართველოს    

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდზე ან საქართველოს 

ენერგომომსახურების კომპანიაზე (ESCO). 
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ცხრილი  5.4 - როგორ შეუძლია საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას 

(GESCO) სახელმწიფო სექტორში რეაგირება პროექტის განხორციელების წინაშე 

არსებულ ბარიერებზე  

 

ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული ბარიერები სახელმწიფო სექტორში 

როგორ შეუძლია საქართველოს ენერგომომსახურების 

კომპანიას აღნიშნულ ბარიერებზე რეაგირება   

დაბალი გათვითცნობიერებულობა და ინტერესი საჯარო 

დაწესებულებების მხრიდან ენერგოეფექტურობის 

პროექტებთან დაკავშირებით   

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას შეუძლია 

„მარკეტინგული კამპანიის“ განხორციელება 

გათვითცნობიერებულობის და ინტერესის ასამაღლებლად   

ნულოვანი ბიუჯეტის პოლიტიკა შეიძლება მცირე სტიმულს 

იძლეოდეს  ენერგეტიკული ხარჯების დაზოგვასთან 

დაკავშირებით  

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას შეუძლია 

სტიმულირების მექანიზმების შემუშავება სახელმწიფო 

უწყებებისთვის   

ბიუჯეტირების პრობლემები სახელმწიფო უწყებებისთვის -  

კაპიტალური ხარჯები და ოპერაციული ხარჯები   

სააგენტოს შეუძლია  პრობლემის თავიდან აცილება 

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიის მიერ 

პროექტის დაფინანსებით    

შესყიდვებთან დაკავშირებული წესების არარსებობა, რაც  

ენერგომომსახურების კომპანიებს მისცემდა შედეგებზე 

დამყარებული ხელშეკრულებების გაფორმების საშუალებას  

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიასთან 

ხელშეკრულების გაფორმებით შესაძლებელია ამ 

პრობლემის დაძლევა    

სახელმწიფო უწყებების შეზღუდული შესაძლებლობები 

ენერგომომსახურების კომპანიების გამოყენებით შედეგებზე 

დამყარებული  ხელშეკრულებების გაფორმებასთან 

დაკავშირებით   

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას  შეუძლია 

სტანდარტული ხელშეკრულებების შემუშავება, 

რომლებიც მორგებული იქნება საჯარო დაწესებულებებზე   

ადგილობრივი საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან 

ინტერესის არქონა სახელმწიფო სექტორის პროექტების 

დაფინანსებასთან დაკავშირებით  

დაფინანსება შეიძლება გამოყოფილ იქნეს საქართველოს 

ენერგომომსახურების კომპანიის მიერ 

ადგილობრივ საფინანსო დაწესებულებებს ზოგადად არ 

სურთ „დაფინანსების გამოყოფა“ ენერგოეფექტურობის 

პროექტებისთვის  

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას შეუძლია 

„პროექტის დაფინანსების „ გამოყოფა სახელმწიფო 

უწყების ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის  

ენერგომომსახურების კერძო კომპანიებს არ სურთ 

ინვესტირება სახელმწიფო სექტორის პროექტებში  

საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიას შეუძლია 

ინვესტირება სახელმწიფო უწყების ენერგოეფექტურობის 

პროექტებში  

სახელმწიფო უწყებები არ არიან მიჩვეულნი 

ენერგომომსახურებისთვის  კერძო სექტორთან 

ხელშეკრულების გაფორმებას  

სახელმწიფო უწყებებისთვის შესაძლოა უფრო მარტივი 

იყოს საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიასთან 

ხელშეკრულების გაფორმება  

 

წყარო: მსოფლიო ბანკი, 2011 

შესაძლებლობების განვითარება 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა, როლის მეშვეობითაც საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებს შეუძლიათ დახმარების გაწევა არის ტექნიკური დახმარება 

შესაძლებლობების განვითარებისთვის. ტექნიკური დახმარება შეიძლება 

გაეწიოს:  

 პროექტის განმახორციელებელ გუნდს (PIU)  –ტექნიკური დახმარება 

ფოკუსირებული იქნება პროექტის განმახორციელებელი გუნდის 

პერსონალზე ენერგოეფექტურობის პროექტების დაფინანსების და 

განხორციელების მართვის მიმართულებით.   ტექნიკური დახმარება 

მოიცავს ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიებთან და განხორციელების 

შესაბამის სტრატეგიებთან დაკავშირებულ ტრენინგს; შედეგებზე 

ორიენტირებული ხელშეკრულებებისთვის საბაზისო კონცეფციებს და 
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ინსტრუმენტებს; ენერგომატარებლების ხარჯების დაზოგვის გაზომვის 

და ვერიფიკაციის ინსტრუქციებს და პროცედურებს; და დაფინანსების 

წყაროების წინაშე  პროგრამის საერთო შედეგების  მონიტორინგს და 

ანგარიშგებას. ამასთან ერთად, საბიუჯეტო დაფინანსების და 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის 

შემთხვევაში, შესაძლებლობების განვითარებაზე ფოკუსირებული 

ტექნიკური დახმარება შეიძლება ასევე მოიცავდეს  პროექტის 

განმახორციელებელი გუნდის თავდაპირველ შედგენას, 

ადმინისტრირებას და ოპერირებას და აუდიტისთვის აღჭურვილობის 

შეძენას, მონაცემთა შეგროვებას და გაზომვას და ვერიფიკაციას. 

 

 ცენტრალურ სამთავრობო უწყებებს – მენეჯერების და ინჟინრების 

დასახმარებლად ენერგოეფექტურობის პროექტების განხორციელების 

შესაძლებლობების განსაზღვრაში თავიანთ შენობებში, 

ენერგოაუდიტის განხორციელებაში და  ენერგოეფექტურობის 

პროექტების სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში.  

 მუნიციპალიტეტებს – მერების, ქალაქის საკრებულოების, 

კომუნალური მომსახურების კომპანიების აღმასრულებელი პირების, 

ობიექტების მენეჯერების და ინჟინრების დასახმარებლად გაერკვნენ 

ენერგოეფექტურობის დანერგვის საჭიროებაში და მიიღონ  ინფორმაცია 

ტექნიკური ვარიანტების შესახებ ენერგოეფექტურობისთვის 

მუნიციპალური კომუნალური მომსახურების კომპანიებში და საჯარო 

შენობებში და ობიექტებზე; ასევე ენერგოაუდიტის 

განსახორციელებლად და ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმების 

შესამუშავებლად. 

 ბანკებს და საფინანსო ინსტიტუტებს – ინფორმაციის მისაწოდებლად 

ენერგოეფექტურობის პროექტების მახასიათებლების, 

ბიზნესმოდელების დანერგვის, ფინანსური და ტექნიკური შეფასების, 

გაზომვისა და ვერიფიკაციის და ენერგოეფექტურობის პროექტების 

დაფინანსების ბიზნეს შესაძლებლობების შესახებ; 

 ენერგომომსახურების პროვაიდერებს – შესაძლებლობების 

განსავითარებლად პროექტების შემუშავების;  ენერგოაუდიტის 

ჩატარების; ენერგოეფექტურობის ინვესტიციების გაცხრილვის, 

დაგეგმვის, შეფასების, დაფინანსების, განხორციელების, დანერგვის, 

გაზომვის და ვერიფიკაციის მიზნით სახელმწიფო სექტორში; და 

ბანკების და საფინანსო დაწესებულებების პერსპექტივების, გაზომვის 

და ვერიფიკაციის ოქმების შესასწავლად და ბანკებისთვის მისაღები 

პროექტების შესახებ წინადადებების მოსამზადებლად.  

 გაზომვაზე და ვერიფიკაციაზე ფოკუსირებულ დაწესებულებებს – 

გაზომვის და ვერიფიკაციის ინფრასტრუქტურის და 

საქართველოსთვის სპეციფიკური ოქმების უზრუნველსაყოფად და 

ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის გაზომვის და ვერიფიკაციის 
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განსახორციელებლად დამხმარე ინსტრუმენტების შესაქმნელად. 

 

სხვა ტექნიკური დახმარება 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა და დონორებმა შესაძლოა ასევე 

უზრუნველყონ ტექნიკური დახმარების სხვა ტიპებიც ენერგოეფექტურობის 

პროექტების დაფინანსების მასშტაბის გასაფართოებლად. ეს შეიძლება 

მოიცავდეს ისეთ საკითხებს როგორებიცაა:   

ენერგეტიკულ მონაცემთა ბაზების მომზადება 

მიზანშეწონილი იქნება სახელმწიფო შენობების ინვენტარიზაციის 

ჩამონათვალის მომზადება და მონაცემთა ბაზის შედგენა, რომელიც შეიცავს 

ინფორმაციას შენობის ტიპის შესახებ ფართობის მიხედვით, ენერგიის წლიური 

მოხმარების და საწვავის ტიპის შესახებ. ანალიზი შეიძლება განხორციელდეს 

სტანდარტების შესამუშავებლად როგორებიცაა ენერგიის მოხმარება ერთ 

კვადრატულ მეტრზე და ენერგიის დიდი და მცირე მომხმარებლები.  მონაცემთა 

ბაზა შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს ენერგოეფექტურობის პოტენციალის და 

საინვესტიციო საჭიროებების განსასაზღვრად.   

სახელმწიფო სექტორის ენერგოეფექტურობის პროგრამები და პროექტები 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შეუძლიათ ინფორმაციის შემუშავება 

და დოკუმენტირება არსებული და დაგეგმილი სახელმწიფო სექტორის 

ენერგოეფექტურობის პროგრამების, მათი ხარჯების, შედეგების და მიღწეული 

ენერგიის დანაზოგის შესახებ. 

სტიმულირება და აღიარება  

შეიძლება ასევე ღონისძიებების ნებაყოფლობითი და სავალდებულო ნაკრების 

შექმნა ენერგიის მაღალი და დაბალი ენერგოეფექტურობის მქონე 

მომხმარებლების გამოსავლენად და მათ შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებლად. 

ასეთი ტექნიკური დახმარება ასევე შეუწყობს ხელს ენერგოეფექტურობის 

პროექტების მიზნების განსაზღვრას და ანგარიშგების ვალდებულებების 

დადგენას. ტექნიკური დახმარების ეს ღონისძიებები შეიძლება შემუშავდეს 

საჯარო სექტორში გრძელვადიანი, მდგრადი კულტურული ცვლილებების 

მისაღწევად. 

მოწყობილობის ეტიკეტირება და სტანდარტები 

საჭიროა ბაზრის გარდაქმნა გაცილებით უფრო ეფექტიანი 

ენერგომოწყობილობების და აღჭურვილობის მიმართულებით. ტექნიკური 

დახმარება შეიძლება დაიგეგმოს იმისათვის, რომ: 

 უზრუნველყოფილ იქნეს სამშენებლო მასალების და აღჭურვილობის 

სათანადო ტესტირება და სერტიფიცირება. 

 შემუშავდეს პროცედურები სტანდარტების და ეტიკეტირების 

მოთხოვნების აღსრულების უზრუნველსაყოფად. 



საქართველოში სახელმწიფო შენობების ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დაფინანსების 
ვარიანტები 

World Bank                Page 75 September 2016 

 დაჩქარდეს შენობის ენერგოსერტიფიკატების დანერგვა. 

 შემუშავდეს ენერგომომსახურების კომპანიების სერტიფიცირების 

სქემა. 

შაბლონები და სტანდარტული კონტრაქტები 

ტექნიკური დახმარების სხვა მნიშვნელოვანი სფეროები მოიცავს: 

 ენერგოეფექტურობის პროექტების შესახებ სასწავლო მაგალითების 

შემუშავებას და გამოქვეყნებას და გამოტანილი დასკვნების 

დოკუმენტირებას. 

 ენერგოაუდიტის ჩასატარებლად შაბლონების უზრუნველყოფას. 

 სტანდარტული სახელშეკრულებო ვადების და პირობების მომზადებას 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების ხელშეკრულებებისთვის. 

 მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მომზადებას გაზომვის და 

ვერიფიკაციის შესახებ. 
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თავი 6 - შემდგომი ნაბიჯები 

დაფინანსების სამი ვარიანტის უპირატესობები და მათთან 

დაკავშირებული შეზღუდვები 

საბიუჯეტო დაფინანსებასთან, საქართველოს ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერულ ფონდთან და საქართველოს ენერგომომსახურების კომპანიასთან 

(ESCO) დაკავშირებული უპირატესობები წარმოდგენილია   6.1. ცხრილში. 

ცხრილი  6.1 – საჯარო სექტორის დაფინანსების ვარიანტების შედარება  

მახასიათებლები საბიუჯეტო 

დაფინანსება 

საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდი  

საქართველოს 

ენერგომომსახურების 

კომპანია (ESCO) 

დაფინანსების ტიპები სესხები და ტექნიკური 

დახმარება; შეიძლება 

მოიცავდეს ზოგიერთ 

გრანტს 

სესხები, ტექნიკური 

დახმარება, 

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებაs 

სესხები, ტექნიკური 

დახმარება,  

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებაs 

მმართველობა და 

მართვა 

პროექტის 

განმახორციელებელი 

გუნდი  

დირექტორთა საბჭო  დირექტორთა საბჭო  

ფონდის მართვის 

გუნდი  

საქართველოს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიის (ESCO) 

მმართველი გუნდი 

პროექტის შემუშავება პროექტის 

განმახორციელებელი 

გუნდი  

ფონდის მართვის 

გუნდი  

საქართველოს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიის (ESCO) 

მმართველი გუნდი 

პროექტის 

განხორციელება 

სახელმწიფო უწყებები სახელმწიფო უწყებები 

(სავალო 

დაფინანსებისთვის)  

საქართველოს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიის (ESCO) 

მმართველი გუნდი 
ფონდის მართვის 

გუნდი  

(ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებისთვის) 

მდგრადობა საქართველოს 

მთავრობის 

გადაწყვეტილებების 

საფუძველზე 

დიახ, რევოლვერული 

საინვესტიციო 

კაპიტალის  და 

ოპერაციული ხარჯების 

დასაფარი საკომისიოს 

გამო  

დიახ, კომერციული 

ოპერაციების და კერძო 

დაფინანსების ეფექტიანი 

გამოყენების გამო  

დაფარვის რისკი არა ნაკისრია  საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდის 

მიერ 

ნაკისრია საქართველოს 

ენერგომომსახურების 

კომპანიის (ESCO) მიერ 

უპირატესობები  დანერგვის სიმარტივე 

 ანალოგია ზოგიერთ 

არსებულ მოდელთან 

 შეიძლება გამოდგეს 

ყველა სახელმწიფო 

უწყებისთვის 

 შეუძლია რეაგირება 

ყველა სახელმწიფო 

უწყების 

საჭიროებებზე  

 მრავალი ფანჯარა 

სახელმწიფო 

 შეუძლია რეაგირება 

ყველა სახელმწიფო 

უწყების საჭიროებებზე  

 

 მრავალი ფანჯარა 

სახელმწიფო 
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 არ მოითხოვს 

ინვესტიციას 

სახელმწიფო 

უწყებებიდან 

უწყებების 

დაფინანსების 

საჭიროებებზე და 

განვითარებად 

შესაძლებლობებზე 

რეაგირებისთვის   

 ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულების 

მოდელი  

სასარგებლოა მცირე 

და სუსტი 

სახელმწიფო 

უწყებებისთვის  

 ხელს უწყობს 

ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების 

ხელშეკრულების 

შემოღებას და 

ადგილობრივი  

ენერგომომსახურების 

კომპანიების (ESCO) 

ინდუსტრიის 

განვითარებას 

უწყებების 

დაფინანსების 

საჭიროებებზე და 

განვითარებად 

შესაძლებლობებზე 

რეაგირებისთვის   

 

 შეუძლია  

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებების 

უზრუნველყოფა და 

ენერგოეფექტურობის 

ამაღლების 

ხელშეკრულებების 

შემოღება  

 შეუძლია კერძო 

სექტორის 

ენერგომომსახურების 

კომპანიების 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

შეზღუდვები  მოითხოვს ფინანსთა 

სამინისტროს აქტიურ 

მონაწილეობას 

 შეიძლება 

მოითხოვდეს 

საბიუჯეტო 

პროცედურების 

ცვლილებას 

 საჭიროებს პროექტის 

განმახორციელებელ 

უნარიან გუნდს 

 მდგრადობა არ არის 

უზრუნველყოფილი 

 განსახორციელებლად 

საჭიროა 

კანონმდებლობა 

 ფონდის მართვის 

ძლიერი, უნარიანი  

გუნდის საჭიროება  

 გადახდის მექანიზმის 

შესაძლო საჭიროება 

მომსახურების 

საფასურის გადახდის 

უზრუნველსაყოფად  

 კანონმდებლობის 

საჭიროება ახალი 

სახელმწიფო 

კომპანიის 

შესაქმნელად 

 ენერგომომსახურების 

კომპანიაში (ESCO) 

ძლიერი, უნარიანი 

მართვის გუნდის 

საჭიროება  

 გადახდის მექანიზმის  

საჭიროება 

მომსახურების 

საფასურის გადახდის 

უზრუნველსაყოფად 

საჭიროა თუ არა 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები? 

დიახ არა, მოითხოვს ახალ 

კანონმდებლობას; 

შესაძლოა საჭიროებდეს 

ახალი კომპანიის 

შექმნას.  

არა, მოითხოვს ახალ 

კანონმდებლობას და 

ახალი სახელმწიფო 

საწარმოს შექმნას  

წყარო: მომზადებულია მსოფლიო ბანკის მიერ  

სახელმწიფო სექტორის ენერგოეფექტურობის დაფინანსების დღის 

წესრიგის სამომავლო ნაბიჯები  

სამი პოტენციური ვარიანტიდან  ერთ-ერთის არჩევა მოითხოვს მთავრობის 

წინასწარ ძალისხმევას, რომ:  

 განისაზღვროს საჭირო საინვესტიციო კაპიტალის წყარო 
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 უზრუნველყოფილ იქნეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 

მხრიდან დაფინანსების ადეკვატურობა 

 განხორციელდეს საჭირო საკანონმდებლო და მარეგულირებელი 

ინიციატივები. 

 შეიქმნას მიწოდების სისტემა. 

 შეიქმნას განხორციელების შესაძლებლობები. 

 ეფექტიანად იქნეს გამოყენებული კერძო სექტორის მონაწილეობა. 

მთვარობამ უნდა აირჩიოს განსახორციელებლად ერთ-ერთი ვარიანტი მხოლოდ 

შესაბამის დაინტერესებულ მხარებთან, მათ შორის, სამთავრობო ოფიციალურ 

პირებთან, მერებთან და ქალაქის საკრებულოებთან, კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებთან, ბანკებთან და საფინანსო ინსტიტუტებთან, 

მომხმარებელთა ჯგუფებთან და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან 

განხილვის და კონსულტაციის შემდეგ. მომდევნო ნაბიჯი იქნება არჩეული 

ვარიანტისთვის დეტალური პროექტის და განხორციელების გეგმის შემუშავება. 

ანალიზის და საქართველოს ბაზრის მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციაა სახელმწიფო სექტორისთვის   საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის შექმნა.   საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი უნდა შეიქმნას როგორც 

სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული ორგანიზაცია და მისი მართვა უნდა 

განხორციელდეს ან არსებული უწყების (მაგალითად მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის ან   ენერგეტიკის განვითარების ფონდის), ან ახლად 

შექმნილი უწყების მიერ. ეს აღმოფხვრის არსებულ ნაკლოვანებას საქართველოში 

ენერგოეფექტურობის დაფინანსებაში და შესაძლოა ხელს შეუწყობს  სახელმწიფო 

სექტორის ზოგიერთი ყველაზე მწვავე საჭიროების მოგვარებას.  

დაფინანსების შესაძლო სტრუქტურა 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის დაფინანსების 

შემოთავაზებული სტრუქტურის წინასწარი კონცეფცია  წარმოდგენილია ქვევით 

(იხ. სურათი 6.1): 

სურათი 6.1 –საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის   

დაფინანსების პოტენციური სტრუქტურა  

 

 

 

 

 

 

25 მლნ. ევრო 

კაპიტალი 

ვალი 
კონცესიური და საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტების სესხები 

დონორები/ საქართველოს მთავრობა 10 მლნ. ევრო 
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 საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი შეიძლება 

დაფინანსდეს  10 მლნ ევროს ოდენობით. კაპიტალის  წყარო შეიძლება 

იყოს მწვანე კლიმატის ფონდი (GCF), გლობალური ეკოლოგიური 

ფონდი (GEF), სამთავრობო დაფინანსება, და შესაძლოა სხვა დონორები. 

 საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერულმა ფონდმა 

შეიძლება ასევე მიიღოს კონცესიური სავალო დაფინანსება და სესხები 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან   25 მლნ. ევროს 

ოდენობით მწვანე კლიმატის ფონდის სესხების საშუალებით. 

 საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი შეიძლება 

დაკომპლექტდეს მუდმივმოქმედი პერსონალის მცირე რაოდენობით 

კონსულტანტების გამოყენებით. 

 განსაზღვრული იქნება მომსახურების ანაზღაურების სისტემა 

ადმინისტრაციული და ზედნადები ხარჯების ასანაზღაურებლად 

(წინასწარი აუდიტი, შესყიდვები, ფინანსური სტრუქტურა, 

ზედამხედველობა და ა.შ.). სავარაუდოდ საწყისი წლიური ხარჯები 

დაახლოებით შეადგენს   600,000 ევროს.  

შედეგები 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი განახორციელებს 

ინვესტიციებს ენერგოეფექტურობის პროექტებში  5.0 მლნ. ევროს ოდენობით 1-

ლი და მე-2 წლის განმავლობაში, რაც გაიზრდება მე-3 მე-5 წლების განმავლობაში  

6.0 მლნ. ევრომდე, ხოლო მე-6-დან მე-15 წლის განმავლობაში  7.0 მლნ. ევრომდე. 

ინვესტიციის ტიპური მარტივი ანაზღაურება მოხდება დაახლოებით 7 

წელიწადში და საქართველოს  ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი  

სავარაუდოდ მესამე წლიდან მიაღწევს ნულოვანი მოგების ნიშნულს საკუთარი 

ადმინისტრაციული, ზედნადები და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერულმა ფონდმა შეიძლება 28 მლნ. 

ევროს ინვესტიცია განახორციელოს მე-5 წლისთვის და მას სავარაუდოდ 

დასჭირდება დაახლოებით  20 მლნ. ევროს რეკაპიტალიზაცია მე-6 წელს. 

სავარაუდო შედეგები წინასწარ საფინანსო მოდელზე დაყრდნობით იქნება:   

 პროექტის მთლიანი ინვესტიციები მე -15 წლისთვის - 98 მლნ. ევრო  

 სუფთა კაპიტალი მე-15 წლის შემდეგ - 13.0 მლნ. ევრო  

 წლიური ენერგოდანაზოგი - 147 გვტ.სთ 

 წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის დანაზოგი მე -15 წლისთვის - 

დაახლოებით 14 მლნ. ევრო  

 დანაზოგი პროექტის მოქმედების პერიოდში  - 2,198 გვტ.სთ 

 პროექტის მოქმედების პერიოდში  სათბური გაზის გამოყოფის 

შემცირება - 1.1 მილიონი  ტონა CO2 
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 „მწვანე“ დასაქმების ზრდა - 1,600 სამუშაო ადგილი 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის შექმნის 

გზამკვლევი  

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის შესაქმნელად 

საჭირო ნაბიჯების ჩამონათვალი მოცემულია 6.1. სურათზე. 

სურათი 6.1 – საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის 

შექმნის გზამკვლევი   

 

 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის 

უპირატესობები 

რეკომენდებულია რომ საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული 

ფონდი თავდაპირველად შეიქმნას როგორც სახელმწიფოს მფლობელობაში 

არსებული ორგანიზაცია, რომელსაც მართავს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდი, ან შეიქმნას როგორც ახალი დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც 

დააკმაყოფილებს სახელმწიფო უწყებების საჭიროებებს. მის მართვას 

განახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ დანიშნული დირექტორთა 

საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ სახელმწიფო და კერძო სექტორის 

წარმომადგენლები. მას ექნება შემდეგი უპირატესობები:   

 საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი 

1  

•მთავრობის დაპირების მოპოვება საკანონმდებლო ინიციატივის მიღებასთან და 
ენერგოეფექტურობის რეფოვოლვერული ფონდის სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნასთან 
დაკავშირებით 

2 
•დაფინანსების საიმედო და მდგრადი წყაროს შექმნა 

3 
•ფონდის მიზნების და სამიზნე ბაზრების განსაზღვრა 

4 
•ფონდის მართვის სტრუქტურის შექმნა 

5 
•ფონდის მენეჯერის (ან მართვის გუნდის) შერჩევა და ძირითადი პერსონალის დანიშვნა 

6 

•დაფინანსების მექანიზმების განსაზღვრა ტექნიკური დახმარების და სხვა სერვისების 
ჩათვლით 

7 
•შესაფერისობის კრიტერიუმების იდენტიფიკაცია და დოკუმენტური ასახვა 

8 

•ოპერაციული წესების და პროცედურების განსაზღვრა და სააპლიკაციო ფორმების 
გამოყენება; ოპერაციული სახელმძღვანელოს მომზადება 

9 

•მარკეტინგული სტრატეგიის და მიდგომის შემუშავება; განსახორციელებელი პროექტების 
ჩამონათვალის შემუშავება  

10 

•შედეგებზე დამყარებული მარტივი ბიზნესმოდელების შემუშავება და კერძო ESP-ების ჩართვა 
განხორციელების მომსახურების ფართო სპექტრის უზრუნველსაყოფად 

11 

•მიდგომების შემუშავება პროექტების გაერთიანებისთვის ტრანზაქციის ხარჯების 
შესამცირებლად  

12 
•მონიტორინგის, ანგარიშგების და შეფასების პროცედურების განსაზღვრა 
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წარმოადგენს ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესს (სხვადასხვა 

სამინისტროების და კერძო სექტორის ჩათვლით); 

 ფონდის მენეჯმენტი შეიძლება დამოუკიდებელი იყოს და ამგვარად 

თავიდან იქნეს აცილებული პოლიტიკური გავლენა; 

 საქართველოს  ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი შეძლებს 

სახელმწიფოს და დონორების მიერ გამოყოფილი დაფინანსების 

თავმოყრას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული პარალელური 

ინიციატივები. 

 საბჭოს შეუძლია მენეჯმენტის მაღალკვალიფიციური გუნდის შერჩევა. 

 ფონდის მენეჯერების გუნდი არჩეული იქნება გრძელვადიანი 

პერიოდით და მათი ანაზღაურება მოხდება ბაზარზე არსებული დონის 

შესაბამისად.     

 საბჭოს შეუძლია აირჩიოს მაღალკვალიფიციური მენეჯმენტი.  

 ფონდის მმართველი გუნდი იქნება გრძელვადიანი პერიოდით 

არჩეული და მათი ანაზღაურება მოხდება ბაზარზე არსებული დონის 

შესაბამისად. 

 ფონდს შეიძლება არ მოუწიოს სახელმწიფო შესყიდვების წესების და 

ბიუროკრატიული პროცედურების შესრულება. 

 მას შეუძლია გაცილებით უფრო მოქნილი და სწრაფი 

გადაწყვეტილებების მიღება ვიდრე სამთავრობო უწყებას.   

დასკვნითი შენიშვნები 

მოსალოდნელია, რომ საქართვლოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული 

ფონდი  შეძლებს ცენტრალური მთავრობის ენერგოხარჯების შემცირებას  4-დან 5 

მლნ. ევრომდე  და ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მიზნების შესრულებას 

ენერგოეფექტურობის თვალსაზრისით. ის ასევე უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი 

სარგებლის მოტანას შეამცირებს ენერგიის იმპორტს და სახელმწიფოს 

ენერგოხარჯებს, აამაღლებს კომფორტის დონეს, განაახლებს საჯარო შენობების 

ნაკრებს, შექმნის ენერგომომსახურების კომპანიების დარგს და ახალ სამუშაო 

ადგილებს და შეამცირეს სათბური გაზის გამოყოფას. 

ფონდი იქნება მდგრადი, რამდენადაც არ იქნება საჭირო  განახლებადი 

სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფუნქციონირება განხორციელდება რევოლვერულ 

საფუძველზე 20-ზე მეტი წლის განმავლობაში. მას შეუძლია შეასრულოს 

ერთგვარი საფუძვლის როლი სხვა მუნიციპალურ სექტორებზე განვრცობის ან ამ 

სექტორებში რეპლიკაციის თვალსაზრისით (მაგ. ქუჩის განათება, წყლის საქაჩი 

სისტემები და ა.შ.). 
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დანართი A – აუდიტის შედეგები  

 აუდიტების დროს დადგენილი ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები  

კედლების იზოლაცია 

ჭერის იზოლაცია 

ეკონომიური განათება 

ჰელიო სისტემები (ენერგოეფექტური ბოილერი) 

ფანჯრების გამოცვლა 
ცხრილი A.2 – აუდიტის შედეგები 

 
               

 

მახასიათებ

ლები 

ერთეუ

ლი 

      

სამედიცი

ნო 

ცენტრი 

სამშობია

რო  

 

სამედიცი

ნო                

(2 

შენობა) 

საქ. ტექნ. 

უნივერსიტ

ეტი 1 

შენობა 

საქ. ტექნ. 

უნივერსიტ

ეტი  -         

შენობა 3&4 

საქ. ტექნ. 

უნივერსიტ

ეტი  -         

შენობა        

10 

ტექნიკური 

უნივერსიტ

ეტი   - 

ლაბორატო

რია 

საქ. ტექნ. 

უნივერსიტ

ეტი        (4 

შენობა) 

საბავშ

ვო 

ბაღი 

No. 71 

საბავშ

ვო 

ბაღი 

No. 70 

საბავშ

ვო 

ბაღი 

No. 95 

საბავშ

ვო 

ბაღი 

No. 

112 

საბავშ

ვო 

ბაღი          

(4 

შენობა

) 

  

საერთო 

ფართობი 
მ2 12,349 5,906 18,255 30,354 12,137 9,977 441 52,909 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

მოხმარება კვტ.სთ 2,327,016 1,522,709 3,849,725 4,461,090 1,372,073 1,317,564 62,528 7,213,255 
281,79

0 
97,624 

534,15

4 

336,42

6 

1,249,9

94 

 

მოხმარება 

1მ2 

კვტ.სთ/

მ2 
188 258 211 147 113 132 142 136 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

დანაზოგი კვტ.სთ 633,807 591,778 1,225,585 1,438,318 141,509 663,153 6,429 2,249,409 
137,41

5 
52,458 

252,15

6 
72,361 

514,39

0 

 

% დანაზოგი % 27% 39% 32% 32% 10% 50% 10% 31% 49% 54% 47% 22% 41% 

 

ინვესტიცია ლარი 202,970 306,720 509,690 486,372 318,429 331,798 22,416 1,159,015 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

დანაზოგი ლარი 62,771 57,281 120,052 179,907 134,765 41,977 7,614 364,263 20,725 8,494 25,721 6,327 61,267 

 

ამოგება წელი 3.2 5.4 4.2 2.7 2.4 7.9 2.9 3.2 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ინვ./მ2 
ლარი/მ

2 
16.4 51.9 27.9 16.0 26.2 33.3 50.8 21.9 N/A N/A N/A N/A N/A 

წყარო: USAID-ის მიერ ჩატარებული ენერგოაუდიტები  
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B დანართი – დამატებითი ინფორმაცია დაფინანსების შერჩეული 

მექანიზმების შესახებ  

საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალდაბანდებების ანაზღაურებით 

ნახ. B.1 გვიჩვენებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსების გამოყენებით 

საჯარო სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტის ტიპურ 

სტრუქტურას. აღნიშნული მიდგომის მკაფიო მაგალითია „მსოფლიო ბანკის“ 

მიერ ყოფილ იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში დაფინანსებული პროექტი  

(იხ. ჩანართი B.1).  

ნახაზი B.1 - ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მუნიციპალური პროექტი 

ბიუჯეტის დაფინანსების გამოყენებით 

 

 

 

წყარო: მსოფლიო ბანკი 

ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების მუნიციპალური 

პროექტები 

მუნიციპალური 

მთავრობა 

მუნიციპალური & საჯარო 

შენობები 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერები 

სესხის 

დაფარვა 

პროექტის 

განხორციელების 

მომსახურება 

ენერგოხარჯების 

შემცირება 

გადახდა 

შედეგიანობაზე 

ორიენტირებული 

კონტრაქტების 

გამოყენებით 

სესხი 
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დაფინანსება კომუნალური კომპანიების კრედიტების საშუალებით 

აღნიშნული მექანიზმის მოკლე მიმოხილვა მე–5 თავში იყო მოცემული. აშშ–ს 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ამ მექანიზმს შემდეგი უპირატესობები აქვს 

(ACEEE 2011): 

 მომხმარებლებისთვის დაფინანსებას ხელმისაწვდომს ხდის 

კომუნალური მომსახურების კომპანიის კლიენტებთან ურთიერთობის 

გამოყენების საშუალებით. 

 ზოგადად კლიენტს საშუალებას აძლევს ენერგოეფექტურობაში 

ჩადებული ინვესტიცია აინაზღაუროს ამ ინვესტიციის შედეგად  

კომუნალური გადასახადების დაზოგვით. 

 ასეთი პროგრამის საშუალებით დაფინანსება შეიძლება 

ხელმისაწვდომი გახდეს აუთვისებელ ბაზრებზეც, მაგალითად, იმ 

მომხმარებლებისთვის, რომლებიც შენობას ქირაობენ და კორპუსებში 

ცხოვრობენ.  

 იგი ისეთი მომხმარებლების დაფინანსების საშუალებას იძლევა, 

რომლებსაც დაბალი კრედიტუნარიანობის გამო ტრადიციულ 

დაფინანსებაზე ხელი არ მიუწვდებათ. 

 სესხის დაფარვასთან დაკავშირებული ხარჯები და რისკები მცირდება, 

რადგან, კომუნალურ გადასახადებს მხოლოდ მომხმარებელთა ძალიან 

ჩანართიB.1 -საბიუჯეტო დაფინანსება კაპიტალდაბანდების ანაზღაურებით - მაგალითი: 

მაკედონია 

მსოფლიო ბანკმა მაკედონიას მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესების პროექტის 

დაფინანსების მიზნით (დამტკიცდა 2009 წელს)25 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი 

გამოუყო (მოგვიანებით აღნიშნული თანხა75 მილიონ აშშ დოლარამდე გაიზარდა).  პროექტი 

მიზნად ისახავდა პროექტში მონაწილე მუნიციპალიტეტებში გამჭირვალობის, ფინანსური 

მდგრადობისა და მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას. ამ მიზნის მიღწევა  

შემოსავლის მომტანი კომუნალური სერვისების დანერგვისა და ხარჯების შემამცირებელი 

საივენსტიციო პროექტების განხორციელების საშუალებით იგეგმებოდა. აღნიშნულ სესხებს 

ფინანსთა სამინისტრო მართავდა და „მსოფლიო ბანკის“ სესხის პირობების ანალოგიური 

პირობებით პროექტში მონაწილე მუნიციპალიტეტებზე ქვე–სესხებისა და გრანტების სახით 

გასცემდა. სესხი მუნიციპალიტეტების ენერგეტიკული ხარჯებისთვის გამოყოფილი 

საბიუჯეტო ასიგნებების შემცირების გზით იფარებოდა. 

სესხები იმ კრედიტუნარიან მუნიციპალიტეტებზე გაიცემოდა, რომლებიც ფინანსთა 

სამინისტროსგან სესხის აღების დასტურს იღებდნენ და რომელთა ბიუჯეტების შესახებ 

ინფორმაცია და აუდიტორულ დასკვნები საჯაროდ იყო ხელმისაწვდომი. შესაძლებლობების 

განვითარების და ინსტიტუციური რეფორმის მიზნით, მუნიციპალიტეტები სესხის გარდა 

ტექნიკური დახმარებასაც იღებდნენ.  მათთვის გათვალისწინებული იყო შედეგიანობაზე–

ორიენტირებული საინვესტიციო სუბსიდიაც, რომელიც მუნიციპალიტეტებს მომსახურების 

მიწოდების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული რეფორმების განხორციელების სტიმულს 

აძლევდა. 

წყარო:მსოფლიო ბანკი 2009 და 2012b. 
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მცირე რაოდენობა არ იხდის.  

მთავარი მახასიათებლები 

 დაფინანსების სტრუქტურა ზოგადად სესხის ხელსაყრელ პირობებს 

ითვალისწინებს. საპროცენტო განაკვეთი კომუნალური მომსახურების 

კომპანიის კაპიტალის ღირებულებაზეა დაფუძნებული და შესაბამისად 

კომერციული ბაზრის განაკვეთზე დაბალია. ზოგიერთი დაფინანსების 

პროგრამის მიხედვით, მომხმარებელს ნულოვანი პროცენტი ერიცხება. 

 სესხის ვადა იმის მიხედვით განისაზღვრება თუ რომელი 

ენერგოეფექტური მოწყობილობა ფინანსდება და მომხმარებლის 

ყოველთვიური სესხის შენატანი  ამ აღჭურვილობის მიერ დაზოგილ 

გადასახადის თანხაზე მცირეა. მაგალითად, 

კომპაქტური ფლუორესცენტული ნათურის შემთხვევაში 

დაფინანსესების პერიოდი 9–დან 18 თვემდე შეიძლება იყოს, რაც 

ზოგადად აღნიშნულ ენერგოეფექტურ ნათურებში ჩადებული 

ინვესტიციების ანაზღაურების პერიოდს შეადგენს.  

 ზოგადად მოწყობილობას მომხმარებელი ფლობს და კომუნალური 

მომსახურების კომპანია სასესხო ხელშეკრულების საფუძველზე ამ 

მოწყობილობის დაყადაღების უფლება აქვს. 

 კომუნალური მომსახურების კომპანიის დაფინანსების და 

ადმინისტრაციული ხარჯები შეიძლება აღჭურვილობის ფასში შევიდეს 

და მომხმარებლის მიერ სასესხო შენატანების ნაწილის სახით 

დაიფაროს. 

 სესხის არგადახდის რისკი მცირეა, რადგან მომხმარებლების 

უმრავლესობა აკურატულად იხდის კომუნალურ გადასახადებს. 

ზოგჯერ, კომუნალური მომსახურების კომპანიამ შესაძლოა 

მომხმარებელს ელექტროენერგიის მიწოდების მომსახურების 

შეწყვეტით დაემუქროს აღჭურვილობის შეძენის მიზნით გაცემული 

სესხის არგადახდის გამო, რაც მომხმარებელს სესხის დაფარვის დიდ 

სტიმულს მისცემს. 

 ზოგიერთი ენერგოკომპანია მიიჩნევს, რომ ანგარიშსწორების  სისტემის 

მოდიფიცირება, ელექტროენერგიის გადასახადებში ენერგოეფექტური 

აღჭურვილობისთვის გაცემული სესხების შენატანების ჩართვის 

მიზნით  რთული და შრომატევადი პროცესია. 

მაგალითები 

კომუნალური მომსახურების კომპანიების მიერ ენერგოეფექტური პროექტების 

ანგარიშსწორების მექანიზმით დაფინანსების ბოლოდროინდელი მაგალითებია  

„ბანგალორის ეფექტიანი განათების პროგრამა“(BELP), რომელსაც ინდოეთში 

ბანგალორის ელექტროენერგიის მიმწოდებელი კომპანია (BESCOM) 

ახორციელებს და PROSOL პროგრამა, რომელიც ტუნისში წყლის გამათბობელი 

ჰელიოსისტემების დამონტაჟებას ითვალისწინებს. 

BELP პროგრამის ფარგლებში, ენერგოკომპანიამ კონკურსის საფუძველზე შეარჩია 
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ენერგოეფექტური კომპაქტური ფლუორესცენტული ნათურების მწარმოებლები 
ფასის, ხარისხის და შემოთავაზებული გარანტიების გათვალისწინებით. BESCOM–ის 

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს საშუალება ჰქონდათ კომპაქტური 

ფლუორესცენტული ნათურები მწარმოებლების საცალო სავაჭრო წერტილებში 

შეეძინათ. კლიენტებმა  BESCOM–თან ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას 9 თვის 

პერიოდში ელექტროენერგიის გადასახადების საშუალებით 

კომპაქტური ფლუორესცენტული ნათურების ღირებულების დაფარვის შესახებ   (IIEC 

2006). 

ტუნისში პროგრამა (სახელწოდებით Programme Solaire ან PROSOL) ტუნისის 

მრეწველობის, ენერგეტიკის და მცირე და საშუალო საწარმოების სამინისტროსა და 

„ენერგიის დაზოგვის ეროვნული სააგენტოს“ (ANME) ერთობლივი ძალისხმევით 

განხორციელდა. წყლის გამათბობლების მწარმოებლები და მიმწოდებლები წყლის 

გამათბობელი ჰელიოსისტემების ყიდვით დაინტერესებული კლიენტების დაფინანსების 

მიზნით კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობდნენ. კლიენტები თანახმა იყვნენ სესხი 

ელექტროენერგიის გადასახადის საშუალებით გადაეხადათ. ენერგოკომპანია კლიენტის 

მიერ გადახდილ თანხებს აგროვებდა და ბანკის სესხს ფარავდა. მოკლე მიმოხილვა იხ. 

B.2 ჩანართში. 
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ჩანართი B.2 – ტუნისში „წყლის გამათბობელი ჰელიოსისტემების დანერგვის პროგრამა“ 

(PROSOL) 

PROSOL პროექტის განხორციელება დაიწყო 2005 წელს, ტუნისის მრეწველობის, ენერგეტიკის და 

მცირე და საშუალო საწარმოების სამინისტროსა და “ენერგიის დაზოგვის ეროვნული სააგენტოს” 

(ANME) მიერ, გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის და „ხმელთაშუა ზღვის განახლებადი 

ენერგიის დაფინანსების ინიციატივის“ მხარდაჭერით (UNEP-MEDREP Finance Initiative). 

პროექტი ტუნისში წყლის გათბობის ჰელიოსისტემების ბაზრის გააქტიურებას ისახავდა მიზნად. 

პროექტის ინოვაციური კომპონენტი ის იყო, რომ იგი ითვალისწინებდა ფინანსური სექტორის 

აქტიურ მონაწილეობას და მის ცენტრალურ ფიგურად გადაქცევას  ეკოლოგიურად სუფთა 

ენერგიის პოპულარიზაციასა და მდგრად განვითარებაში. დაკრედიტების ახალი 

შესაძლებლობების გამოვლენით, ბანკებს შეეძლოთ სპეციალიზებული სასესხო პორტფელები 

შეექმნათ და შესაბამისად ნაღდ ფულად სახსრებზე დაფუძნებული ბაზრიდან საკრედიტო 

ბაზარზე გადასვლისთვის შეეწყოთ ხელი. 

PROSOL–ისდაფინანსების სქემის მთავარი მახასიათებლები იყო: 

 სესხის მექანიზმი ადგილობრივი კლიენტებისთვის წყლის გათბობის ჰელიოსისტემების 

შესაძენად. 

 ტუნისის მთავრობის მიერ უზრუნველყოფილი სუბსიდია ერთ მ2–ზე 100 დინარამდე (57 

ევრო). 

 სესხები შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთით, რომელიც პროგრესულად, ეტაპობრივად 

მცირდებოდა. 

 მთელი რიგი თანმხლები ღონისძიებები, მათ შორის საინფორმაციო კამპანიები, 

პროგრამები შესაძლებლობების განვითარების მიზნით და ნახშირბადის გამონაბოლქვის 

შემამცირებელი პროექტების დაფინანსება. 

 პროექტის მთავარი პარტნიორები არიან:  

- Société Tunisienne de Banque (STB) 

- ორი კომერციული ბანკი (UBCI და Amen ბანკი) 

- სახელმწიფო ენერგოკომპანია STEG (Société Tunisienne d’Electricité et du Gaz) 

- წყლის გათბობის ჰელიოსისტემების მწარმოებლები, იმპორტიორები და 

დამმონტაჟებლები. 

- ადგილობრივი კონსულტანტები 

PROSOL პროექტმა, რომლის განხორციელება 2005 წლის აპრილში დაიწყო, სწრაფად მიაღწია 

წარმატებას.  ერთ წელზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში (2005 წლის აპრილი–დეკემბერი), 

გაყიდვების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა – 7,400 წყლის გათბობის ჰელიოსისტემა 

გაიყიდა; დამონტაჟებული მოწყობილობის ზედაპირის მთლიანმა ფართობმა  23,000 მ2 

შეადგინა.2006 წლის ბოლოს, დამატებით 11,000 ერთეული გაიყიდა, რაც დაახლოებით 34,000 მ2–

ს შეადგენდა. 

წყარო: Touhami 2006, MacLean 2007.  
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უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

„კომუნალური კომპანიების მიერ გაცემული სესხებით დაფინანსების“ (utility on-

bill financing) მთავარი უპირატესობებია: 

 კლიენტებს საშუალებას აძლევს ენერგოეფექტური მოწყობილობა 

შეიძინონ და მისი საფასური აღნიშნული მოწყობილობის შედეგად 

გაკეთებული დანაზოგიდან გადაიხადონ. 

 ეხმარება კლიენტებს მოწყობილობის საფასურის გადახდაში, რომლებიც 

სესხს ელექტროენერგიის გადასახადის საშუალებით ფარავენ. 

 ამცირებს კლიენტებისგან სესხის თანხის ამოღებასთანდაკავშირებულ 

ხარჯებს. 

 ამცირებს სესხის დაუფარაობის რისკს. 

 აუმჯობესებს ურთიერთობებს კომუნალური მომსახურების კომპანიასა და 

კლიენტს შორის. 

დაფინანსების აღნიშნული მეთოდი გარკვეულ შეზღუდვებსა და 

გამოწვევებთანაც ასოცირდება: 

 კომუნალური მომსახურების ბევრკომპანიას არ აქვს სურვილი მიიღოს 

მონაწილეობა პროექტში, რომელიც კომუნალური გადასახადების 

გადახდის საშუალებით მოწყობილობის შესყიდვას ითვალისწინებს. 

 კომუნალური მომსახურების კომპანიისანგარიშსწორების სისტემას 

შეიძლება არ ჰქონდესსესხის ამოღებისთვის საჭირო სტრუქტურა, 

სისტემის მოდიფიცირება კი დიდ ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული. 

 მარეგულირებელმა სისტემამ შეიძლება კომუნალური მომსახურების 

კომპანიას არ დართოს მოწყობილობის შეძენის მიზნით 

გაცემულისესხების ამოღების ნება. 

 მართალია ასეთ პროგრამაში სესხის დაუფარაობის რისკი მცირეა, 

კლიენტის მიერ  სესხის დაუფარაობის ან კომუნალური გადასახადის 

მხოლოდ ნაწილობრივ დაფარვის შემთხვევაში, გარკვეული პრობლემები 

იჩენს თავს. მაგალითად, რა ზომებს შეიძლება მიმართოსამ დროს 

კომპანიამ. კომუნალური მომსახურების ზოგმა კომპანიამ 

ხელშეკრულებაში შეიტანა დებულება, რომელიც ენერგოეფექტურობის 

დაფინანსების კომპონენტის დაუფარაობისგამო მომსახურების შეწყვეტას 

ითვალისწინებდა, თუმცა მომხმარებელთა უფლებების დამცველებს 

აღნიშნული ღონისძიების სამართლებრივ საფუძველზე   კითხვის ნიშნები 

გაუჩნდათ. 

 სხვა გამოწვევებს მიეკუთვნება ენერგოკომპანიის დაფინანსების და 

ადმინისტრაციული ხარჯების ზუსტად შეფასება, იმის გარანტირება, რომ 

თვიური შენატანი გადასახადებიდან მიღებულ დანაზოგზე ნაკლები 

იქნება, ქონების მფლობელისცვლილების შემთხვევაში სესხის დაფარვა, 
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ელექტროენერგიასთან კავშირის არ მქონე დაზოგილი ენერგიის საკითხის 

მოგვარებადა ა.შ. 

 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი 

ფონდი წარმატებით საქმიანობს ბულგარეთში, რუმინეთში და  (შედარებით 

მოგვიანებით) სომხეთში. ფონდის ტიპური სტრუქტურა მე–5 თავშია აღწერილი. 

B.3 ჩანართში სომხეთის R2E2 ფონდის მაგალითია წარმოდგენილი. 

B.3 ჩანართი- სომხეთის განახლებადი რესურსებისა და ენერგოეფექტურობის ფონდი  (R2E2 

ფონდი) 

ფონდი 2005 წელს დაარსდა. მისი კაპიტალიზაცია განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს 

(IDA)8 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის კრედიტისა და გარემოს დაცვის გლობალური 

ფონდის (GEF)0.7 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის გრანტის საშუალებით მოხდა. ფონდს 

ზედამხედველობას დირექტორთა საბჭო უწევს, რომლის შემადგენლობაში მთავრობისა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიან.  ფონდი მთლიანად კომერციულ 

საწყისებზე საქმიანობს. 

ფონდი ამჟამად „მსოფლიო ბანკის“/“გარემოს დაცვის გლობალური ფონდის“ პროექტს 

ახორციელებს, რომელიც სახელმწიფო სექტორში არსებული შენობა–ნაგებობებისთვის 

ენერგოეფექტური მომსახურების მიწოდებას ითვალისწინებს — მაგალითად, მუნიციპალური 

ქუჩების განათება, სკოლების, საავადმყოფოების და ადმინისტრაციული შენობების 

მომსახურება (საშუალო მოცულობა 100,000 აშშ დოლარი). 2012–2015 წლებში ფონდმა 

პროექტების დასაფინანსებლად8.6 მილიონი აშშ დოლარი გამოყო, პროექტების 

მოსამზადებლად და შესაძლებლობების განსავითარებლად კი ტექნიკური დახმარება 

უზრუნველყო. 

ფონდი სესხებს მუნიციპალიტეტებზე და სახელმწიფო დაწესებულებებზე გასცემს, ისე რომ 

შემოსავლის ნაკადი სახელმწიფო ბიუჯეტისგან დამოუკიდებელია. იგი აფორმებს 

ენერგომომსახურების ხელშეკრულებებს(ESA)სკოლებთან და სხვა სახელმწიფო 

დაწესებულებებთან, რომლებიც იურიდიულად არ არიან დამოუკიდებელი: 

 სესხები ენერგომომსახურების ხელშეკრულებების საფუძველზე გამოიყოფა.  

მომსახურების საფასურის სანაცვლოდ ფონდი დამატებით მომსახურებასაც 

უზრუნველყოფს (წინასწარი შემოწმება; პროექტისა და სამუშაოების შესყიდვა; 

მშენებლობის და ექსპლუატაციაში გაშვების ზედამხედველობა; კონტრაქტორების 

მომსახურების ანაზღაურება და ქვეპროექტების მონიტორინგი). სესხები, გადახდის 

ფიქსირებული ვალდებულების მქონე მუნიციპალურ ვალად მიიჩნევა, რომლის 

გადახდა მომავალი წლების საბიუჯეტო ასიგნებებშია გათვალისწინებული. სესხის 

შენატანების ოდენობა ისეთნაირად იგეგმება, რომ ფონდის კლიენტებმა ინვესტიციის 

ხარჯების და მომსახურების საფასურის გადახდა დაზოგილი ენერგიის ხარჯზე 

შესძლონ.  

 ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები: პირველ რიგში ფონდი განსაზღვრავს 

ენერგიის მოხმარების საშუალო საბაზისო მოცულობას, ქვეპროექტის ზოგად მასშტაბს, 

ამზადებს სატენდერო დოკუმენტებს, ახორციელებს შესყიდვას, აფინანსებს პროექტს, 

ზედამხედველობას უწევს მშენებლობასა და ექსპლუატაციაში გაშვებას და 

ახორციელებს ქვეპროექტის მონიტორინგს. ენერგომომსახურების ხელშეკრულებით 

კლიენტი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საბაზისო ენერგო 

ხარჯები აანაზღაუროს (რომელშიც შესწორებები შედის ენერგიის საფასურის, 

მოხმარების და ა.შ. მიხედვით). ასეთ შემთხვევაში, კლიენტი დაწესებულება სესხს ან 

ვალს არ იღებს. აღნიშნული თანხით, ფონდი დაწესებულების სახელით ენერგიის 
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საფასურს იხდის და ნაშთს ინვესტიციის ხარჯის და მომსახურების საფასურის 

დასაფარად იტოვებს 10 წლამდე ვადის განმავლობაში.  ხელშეკრულება ვადის შეცვლას 

ითვალისწინებს, იმ შემთხვევაში თუ ფონდი ინვესტიციებს შედარებით ადრე ან გვიან 

ამოიღებს. 

ენერგომომსახურების კომპანიების ინდუსტრიის მხარდასაჭერად ფონდი სომხეთში 

ენერგომომსახურების გამარტივებულ კონტრაქტებს იყენებს, იმისათვის, რომ ვალდებულებების 

შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი რისკი კერძო სამშენებლო 

ფირმებზე/კონტრაქტორებზე გადანაწილდეს. 

წყარო:World Bank2012a, World Bank progress reports. 

დაფინანსების „ფანჯრები“ ან პროდუქტები 

„ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი“ ისე უნდა შემუშავდეს, რომ 

ყველა მუნიციპალიტეტის და ცენტრალური სამთავრობო უწყებების მოთხოვნები 

დააკმაყოფილოს. შესაძლოა ამ ორგანოთაგან ზოგიერთი არ იყოს 

კრედიტუნარიანი, არ ჰქონდეს საკრედიტო ისტორია ან დამატებითი სესხის 

აღების  შესაძლებლობა; ზოგს კი შეიძლება ენერგოეფექტური პროექტების 

იდენტიფიცირების, დაპროექტების, მართვის და განხორციელების 

შესაძლებლობები არ ჰქონდეს. ამ საკითხების მოსაგვარებლად, 

„ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს“ (EERF) დაფინანსების რამდენიმე 

პროდუქტის და ე.წ. „ფანჯრის“ შემოთავაზება შეუძლია, რომელიც B.2 ნახაზზეა 

ნაჩვენები: 

ნახაზი B.2 – „ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი“ 

დაფინანსების პროდუქტები ან “ფანჯრები” 

 

 

 

ფორფეტინგი საკრედიტო  

დაფინანსება 

რისკის დაზღვევის  

გარანტია 

ენერგო 

მომსახურება 

დაფინანსების 

პროდუქტები 

ან ფანჯრები 

ბიუჯეტის  

“დაკავება” 
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საკრედიტო დაფინანსება და ენერგომომსახურების ხელშეკრულებები (ESAs) 

დეტალურად მე–5 თავში განვიხილეთ. სხვა პროდუქტების მოკლე მიმოხილვა 

იხილეთ ქვემოთ. 

რისკის დაზღვევის გარანტია 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შეუძლია კომერციულ ბანკებს და 

სხვა ფინასურ ორგანიზაციებს საკრედიტო გარანტიების ან რისკების დაზღვევის 

გარანტიის უზრუნველყოფის საშუალებით რისკის გაზიარების (განაწილების) 

მექანიზმი შესთავაზოს, იმისათვის, რომ სახელმწიფო სექტორში 

ენერგოეფექტური პროექტებისთვის კომერციული დაფინანსება იქნეს 

გამოყენებული. რისკის განაწილების პროგრამები პირველ რიგში მიზნად ისახავს 

კრედიტორებში გავრცელებული აზრის აღმოფხვრას, რომ ტრადიციულ 

ინვესტიციებთან შედარებით ენერგოეფექტურობის პროექტები დიდ რისკებთან 

არის დაკავშირებული(დაფინანსების მთავარი ბარიერი).  მათი მიზანია ასევე 

კრედიტორებისთვის მეტ–ნაკლებად კრედიტუნარიან კლიენტებზე კრედიტის 

გაცემის საშუალების მიცემა, რომლებიც მათ ენერგოეფექტურობის პროექტებში 

ინვესტიციების განხორციელების ძალიან მიმზიდველ შესაძლებლობებს 

სთავაზობენ. ამ პროგრამების ფარგლებში კომერციული 

ბანკებისთვის/ფინანსური ორგანიზაციებისთვის ენერგოეფექტურობის 

პროექტებზე გაცემულ სესხებთან დაკავშირებული რისკები ნაწილობრივ 

იფარება. რისკის განაწილების მექანიზმი ზოგადად მოიცავს ამოღების 

სუბორდინირებულ გარანტიას23.  შესაძლოა მას ასევე ჰქონდეს“პირველი 

ზარალის რეზერვი”24რომელსაც რისკის განაწილებამდე, გარკვეულ ოდენობამდე 

ზარალის შთანთქმა შეუძლია. 

მაგალითად ბულგარეთში ენერგოეფექტურობის ფონდი სამი სახის გარანტიას 

უზრუნველყოფს: (i) საკრედიტო გარანტია, რომელიც 80 პროცენტამდე ფარავს 

კრედიტის ღირებულებას ენერგოეფექტურობის პროექტების ფარგლებში 

გაცემული სესხების უზრუნველყოფის მიზნით.  ინდივიდუალური საგარანტიო 

ვალდებულება 800,000ლევს (დაახლოებით500,000 აშშ დოლარი) არ აღემატება; 

(ii) არაუზრუნველყოფილი გარანტია ენერგო მომსახურების კომპანიების (ESCOs) 

დებიტორული დავალიანების პორტფელისთვის, მათ მიერ გაფორმებული 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების კონტრაქტების (EPCs) ფარგლებში.  აღნიშნული 

გარანტიით შესაბამის პორტფელში ვადაგადაცილებული თანხის  პირველი 5 

                                                 

23
ამოღების სუბორდინირებული გარანტია – თუ მსესხებელი სესხს ვერ გადაიხდის თავმდებს სხვა კრედიტორებთან 

შედარებით მის მიერ დაფარული საგარანტიო თანხების ამოღების ნაკლებ პრიორიტეტული უფლება აქვს. ეს 

კრედიტორებს შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებლებს სესხი უკეთესი პირობები შესთავაზონ, მაგალითად, შედარებით 

დაბალ საპროცენტო განაკვეთები და დაფარვის შედარების გრძელი ვადა. სუბორდინაცია შეიძლება მოსახერხებელი იყოს, 

მაგალითად, როდესაც სავარაუდო რისკის მაღალი დონის გამო საპროცენტო განაკვეთი მაღალია ან როდესაც 

შეზღუდული საწარმოო გამოცდილების მქონე ახალი ტექნოლოგია ინერგება. 
24სესხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, პირველი დანაკარგის რეზერვით ყველა ზარალი იფარება, პირველი დანაკარგის 

რეზერვის მაქსიმალური მოცულობის ამოწურვამდე. კრედიტორი მხოლოდ მაშინ იღებს ზარალს, თუ მთლიანი ზარალი 

პირველი ზარალის რეზერვის ოდენობას აღემატება. თუ პირველი ზარალი მთლიანად ან ნაწილობრივ დაიფარება და 

პირველი ზარალის ოდენობა ისე განსაზღვრება, რომ იგი სასესხო პორტფელის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდეს 

(რომელიც ზოგადად, სავარაუდო დეფოლტის დონის ან ზარალის დონეზე მაღალია), პირველი ზარალის რეზერვს 

შეუძლია კრედიტორის რისკი მნიშვნელოვნად დააზღვიოს, მაგრამ მთლიანი საგარანტიო ვალდებულების დონე, 

პორტფელის მთლიან მოცულობასთან შედარებით დაბალია. 
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პროცენტი იფარება; და (iii) საყოფაცხოვრებო პორტფელის გარანტია, რომელიც 

პროექტების პორტფელში შეუსრულებელი ვალდებულებების პირველ 5 

პროცენტს ფარავს.25 

ბიუჯეტის „დაკავება“ 

„ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის“ მიერ ბიუჯეტის „დაკავების“ 

მეთოდი შეიძლება მაშინ იქნეს გამოყენებული, როდესაც სახელმწიფო ორგანო 

ენერგიის გადასახადების დასაფარად მიზნობრივ დაფინასებას ფინანსთა 

სამინისტროსგან ან სხვა სახელისუფლებო ორგანოსგან იღებს. ამ შემთხვევაში, 

მას შემდეგ რაც ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი სახელმწიფო 

ორგანოს მიერ განხორციელებულ ენერგოეფექტურობის პროექტში ინვესტიციას 

ჩადებს, მთავრობა (i) ამ სახელმწიფო ორგანოზე გამოყოფილ საბიუჯეტო 

ასიგნებებს დაზოგილი ენერგეტიკული ხარჯების ოდენობის ეკვივალენტური 

თანხით ამცირებს  (შესაბამისად, „აკავებს“ დანაზოგს) და (ii) და მას 

„ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდისკენ“ მიმართავს. აღნიშნული 

სქემის ფარგლებში მთავრობა თანხმობას აცხადებს მომდევნო წლებში 

სახელმწიფო ორგანოსთვის ენერგიის გადასახადების დასაფარად იგივე 

ოდენობის თანხა უზრუნველყოს. 

გრანტები 

თუ დამოუკიდებელი, მდგრადი დაფინანსების წყარო არსებობს, 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს საგრანტო პროგრამის შეთავაზებაც 

შეუძლია. მაგალითად, თუ მთავრობა (მაგალითად, სპეციალური გადასახადების, 

მოსაკრებლების, ან დამატებითი მოსაკრებლების საშუალებით) ან დონორი 

ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის დაფინანსების 

ვალდებულებას აიღებს გარკვეული წლების განმავლობაში, დაფინანსების 

ნაწილი შესაძლოა სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის გრანტების გაცემაზე იყვეს 

გამოყენებული, იმისათვის, რომ ენერგოეფექტური პროექტი მათთვის 

ეკონომიკურად უფრო მიმზიდველი გახდეს. 

მაგრამ, თუ ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი მთლიანად 

კომერციულ საწყისებზე საქმიანობისთვის შეიქმნა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 

იგი გრანტის სახით დაფინანსებას უზრუნველყოფს – გარდა იმ შეთხვევების, 

როდესაც ასეთი დაფინანსება სხვა წყაროებიდან არის ხელმისაწვდომი და 

რევოლვერული ფონდის მიერ გაცემულ სესხებთან მისი გაერთიანებაა 

შესაძლებელი. იმ შეთხვევაში თუ ასეთი სახსრები ხელმისაწვდომი გახდება, 

მკაფიოდ უნდა განიმარტოს, რომ ეს შესაძლებლობა შეზღუდულია; წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, სავარაუდოდ გაჩნდება დამატებითი გრანტის მიღების მოლოდინი, 

რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ფონდის მდგრადობას შეარყევს. 

ფორფეტირება 

შესაძლო მომსახურება, რომლის უზრუნველყოფა ან ორგანიზება 

                                                 
25საყოფაცხოვრებო პორტფელის გარანტია არ ყოფილა გამოყენებული. ხელმისაწვდომი სახსრები ენერგომომსახურების 

კომპანიების პორტფელის გარანტიაში ჩაიდო. 
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ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს შეუძლია ფორფეტირება, ანუ 

ენერგოეფექტურობის პროექტიდან მოსალოდნელი შემოსულობების გაყიდვა. ამ 

პროდუქტის გამოყენება მაშინ არის მოსახერხებელი, როდესაც  

ენერგომომსახურების პროვაიდერი (ESP) პროექტის დასაფინანსებლად საკუთარ 

კაპიტალს უზრუნველყოფს. იგი ერთი მხარის (გამყიდველის – 

ენერგომომსახურების კომპანიის) მიერ მომავალი შემოსულობების სხვა 

მხარისთვის (მყიდველი – ფინანსური ორგანიზაცია)26 მიყიდვის ფორმაა.  

ფორფეტირების მაგალითი ბულგარეთის ენერგომომსახურების კომპანიის 

ფონდია (BEF), რომელიც ბულგარულმა კომპანიამ Enemona–მ „სპეციალური 

საინვესტიციო კომპანიების შესახებ“ კანონის შესაბამისად დაარსა. ფონდმა 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან 7 მილიონი ევრო მიიღო 

სესხის სახით Enemona–თან გაფორმებული ენერგიის დაზოგვის 

ხელშეკრულებების საფუძველზე შემოსულობების შესყიდვის მიზნით. ფონდი 

Enemona–ს საშუალებას აძლევს მისი კაპიტალი პროექტების შემდგომი 

განვითარებისთვის გამოიყენოს, როგორც სამრეწველო, ისე სახელმწიფო 

სექტორში, მათ შორის საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, საავადმყოფოებში და სხვა 

მუნიციპალურ შენობებში. 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტების მიზნობრივი 

საკრედიტო ხაზები 

სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტურობის პროექტების განსახორციელებლად 

გამოყოფილი მიზნობრივი საკრედიტო ხაზების საშუალებით მრავალი 

პრობლემატური საკითხი გვარდება, მაგალითად, არასაკმარისი დაფინანსება 

ბანკებისა და ფინანსური ორგანიზაციების მხრიდან. საკრედიტო ხაზის 

გამოყოფით და დაფინანსების უზრუნველყოფით, სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობას 

და დონორ ორგანიზაციებს  კომერციულ დაფინანსებასთან დაკავშირებული 

რამდენიმე დაბრკოლების აღმოფხვრა შეუძლიათ. ენერგოეფექტური საკრედიტო 

ხაზების უმრავლესობას ტექნიკური დახმარების კომპონენტიც ახლავს, 

იმისათვის, რომ კრედიტორს ენერგოეფექტური პროექტის დაფინანსების 

შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა, კრედიტუნარიანობასთან და სესხების ადეკვატურ 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული პრობლემები, მუნიციპლიტეტებში მათი 

გამოყენების შესაძლებლობას ზღუდავს. 

EE საკრედიტო ხაზის ტიპური სტრუქტურა B.3 ნახაზზეა ნაჩვენები. B.4 ჩანართში 

აღწერილია სერბეთის მუნიციპალიტეტებში ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების  საკრედიტო ხაზის გამოყენების მაგალითია. 

 

                                                 

26თავდაპირველი კრედიტორი (ენერგომომსახურების პროვაიდერი) პროექტიდან მისაღებ მომავალი 

შემოსავლების მოთხოვნის უფლებას თმობს, ახალი კრედიტორი (ფინანსური ორგანიზაცია) კი მომავალი 

შემოსავლების დებიტორისგან (კლიენტისგან) მოთხოვნის უფლებას იღებს. ენერგომომსახურების 

პროვაიდერიიღებს ერთჯერად დისკონტირებულ ანაზღაურებას ფინანსური ორგანიზაციიდან, რაც მას 

შემდეგ საშუალებას აძლევს ენერგოეფექტურობის ამაღლების შესახებ ხელშეკრულების 

საფუძველზეინვესტიციები ახალ პროექტებში განახორციელოს.  
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ნახაზი B.3 - ენერგოეფექტური საკრედიტო ხაზის სტრუქტურის მაგალითი 

 

მიზნობრივი საკრედიტო ხაზის სტრუქტურა 

 

 

 
 

 

 

წყარო: Limaye 2013a 

B.4 ჩანართი - მუნიციპალური საკრედიტო ხაზის მაგალითი სერბეთში  

გერმანიის განვითარების ბანკმა, KfW–მ, სერბეთში მუნიციპალური ეკოლოგიური 

ინფრასტრუქტურისთვის და ენერგოეფექტურ პროექტებში ინვესტიციების ჩადების 

მიზნით მიზნობრივი საკრედიტო ხაზი გახსნა. პროგრამის ფარგლებში მონაწილე 

მუნიციპალიტეტებს და კომუნალური მომსახურების სახელმწიფო  კომპანიებს 

სერბეთის ბანკების საშუალებით მთლიანად 100 მილიონი ევრო გამოეყოფა, 

მუნიციპალიტეტებზე სესხების გაცემის სტანდარტული პროცედურის შესაბამისად. 

აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს KfW–ს მიმდინარე პროექტის “მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარება ფინანსური სექტორის საშუალებით” (Municipal 

Infrastructure via the Financial Sector”) გაგრძელებას. იმისათვის, რომ სერბეთის 

მუნიციპალიტეტებისთვის ენერგოეფექტურობის და გარემოსდაცვით პროექტებში 

ინვესტიციების ჩადების მეტი სტიმულის მიეცათ, KfW–მ და ევროპულმა კომისიამ 

ხელშეკრულებას ხელი 2011 წელს მოაწერეს. პროექტების წარმატებით დასრულების 

შემდეგ საგრანტო პროგრამა  განხორციელდება, რომელიც KfW–ს საკრედიტო ხაზის 

ფარგლებში დაფინანსებული სესხის თანხის 15–დან 20 პროცენტამდე გრანტის სახით 

გაცემას ითვალისწინებს. 

წყარო: http://www.meglip.org/wp/?page_id=4. 

ბანკი/ 

ფინანსური  

ორგანიზაცია 

დონორი  

ორგანიზაცია 

ან მთავრობა 

პროექტი A 

პროექტი  B 

პროექტი C 

უზრუნლვეყოფს  

სახსრებს შედარებით 

დაბალი პროცენტით და  

ხანგრძლივი ვადით

უზრუნველყოფს დამატებით  

სახსრებს  

შეთავათიანი ან საბაზრო  

განაკვეთებით

პროექტის  

დაფინანსება 

სახელმწიფო 

ორგანიზაცია 

კრედიტორი 

(ბანკი/ფინანსური 

ორგანიზაცია) 

პროექტის 

შემმუშავებელი 
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რისკის გაზიარების (განაწილების) მექანიზმი 

რისკის განაწილების  მექანიზმის ტიპური სტრუქტურა B.4. ნახაზზეა 

მოცემული. B.5 ჩანართში აღწერილია საერთაშორისო საფინანსო 

კორპორაციის/“გარემოს დაცვის გლობალური ფონდის“ ერთობლივი რისკის 

განაწილების პროგრამა „ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში 

ენერგოეფექტურობის დაფინანსების კომერციალიზაცია“(CEEF). 

ნახაზი B.4 - რისკის განაწილების მექანიზმის ტიპური სტრუქტურა 

 

საბოლოო 

მომხმარებელი 
საბოლოო 

მომხმარებელი 

მიმწოდებელი საბოლოო 

მომხმარებელი 

ენერგომომსახურების 

კომპანია 

მონაწილე ფინანსური 

ორგანიზაცია 

სახელმწიფო უწყება 

ტექნიკური 

დახმარება 

აკრედიტივ. 

ხელშეკრ. ტრანსაქციის 

საგარან. 

ხელშეკრ. 
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წყარო: Mostert 2010 

 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანია 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიები უნიკალურ შესაძლებლობებს ფლობენ, 

იმისათვის, რომ მცირე ენერგომომსახურების კომპანიების წინაშე არსებული 

დაბრკოლებები გადალახონ. მასშტაბურობის და მის მიმართ, როგორც 

სახელმწიფო ორგანიზაციის მიმართ, არსებული ნდობის გამო, 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიებს შეუძლია ხელი შეუწყოს ქვეყნაში 

ადგილობრივი ენერგომომსახურების კომპანიების საქმიანობას და ამავე დროს 

დააფინანსოს ენერგოეფექტური პროექტები, რადგან როგორც წესი, იგი 

პროექტებს ადგილობრივ ენერგომომსახურების კომპანიებთან ქვეკონტრაქტების 

საშუალებით ახორციელებს. B.5 ნახაზზე ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის 

სტრუქტურაა ნაჩვენები. 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის მაგალითია კომპანია  New York Power 

ჩანართიB.5 - რისკის განაწილების მექანიზმის მაგალითი – „ენერგოეფექტურობის 

დაფინანსების კომერციალიზაცია“ (CEEF) 

„ენერგოეფექტურობის დაფინანსების კომერციალიზაციის“ (CEEF) პროგრამის 

განხორციელება დაიწყო 2003 წელს, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის და გარემოს 

დაცვის გლობალური ფონდის ერთობლივი პროგრამის სახით. პროგრამაში მონაწილეობას 

იღებდა ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და სლოვაკეთის 

რესპუბლიკა. პროგრამა მიზნად ისახავდა ადგილობრივ კრედიტორებთან პარტნიორული 

ურთიერთობების დამყარებას და ნაწილობრივი გარანტიის უზრუნველყოფის 

საშუალებით პარტნიორი კრედიტორების მიერ (საკუთარი რესურსებით) დაფინანსებულ 

საკრედიტო გარიგებებთან  დაკავშირებული რისკების განაწილებას. პროგრამის 

ფარგლებში შესაძლებელი იყო ისეთი ოპერაციების განხორციელება, როგორიცაა 

ენერგოეფექტურობის ასამაღლებლად კაპიტალდაბანდებების განხორციელება შენობებში, 

საწარმოო პროცესებში და საბოლოო მომხმარებლის მიერ ენერგიის მოხმარების სხვა 

შემთხვევებში. 

რისკი ნაწილობრივი გარანტიის უზრუნველყოფით ნაწილდებოდა.  კერძოდ პროექტთან 

დაკავშირებული რისკების 50 პროცენტს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია 

მონაწილე კრედიტორებთან თანაბრად აზღვევდა. 

ტექნიკური დახმარება პროგრამის მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო, რომელიც ხელს 

უწყობდა  (ა) ინვესტიციების განსახორციელებლად პროექტების მომზადებას და  (ბ) 

თითოეულ ქვეყანაში ენერგოეფექტურობის ამაღლებას და კრედიტორების 

შესაძლებლობების განვითარებას.  

„ენერგოეფექტურობის დაფინანსების კომერციალიზაციის “პროგრამის შედეგად 

კომერციული კრედიტორების მიერ ენერგოეფექტურ პროექტებში ჩადებული 

ინვესტიციები საგრძნობლად გაიზარდა.   რამდენიმე პროექტი მუნიციპალიტეტშიც 

განხორციელდა, მაგრამ, „ენერგოეფექტურობის დაფინანსების კომერციალიზაციის“ 

ფარგლებში განხორციელებული  უდიდესი დაკრედიტების პროგრამა, უნგრეთში, 

სკოლებში ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსება იყო. 

წყარო: IFC 2004 
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Authority (NYPA) ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კომპანია Fedesco ბელგიაში, 

Fakai Super ESCO ჩინეთში, და Energy Efficiency Services Limited (EESL) ინდოეთში 

(იხ.B.6ჩანართი). 

 

 

ნახაზი B.5 -ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის ტიპური სტრუქტურა 

 

 

დონორი  

ორგანიზაციები 

ენერგომომსხურების  

სუპერკომპანია 

სახელმწიფო სექტორის პროექტები 

მთავრობა 

(ენერგომომსახურების  

სუპერკომპანიის 

მფლობელი) 

100%–იანი 

დაფინანსება 

დაფინანსება 

დანაზოგიდან 

საწყისი 

დაფინანსება 
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წყარო: Limaye 2013b 

კომერციული დაფინანსება ენერგომომსახურების კომპანიების 

საშუალებით 

ენერგომომსახურების პროვაიდერების მიერ გამოყენებული ტიპური 

ბიზნესმოდელები B.6ნახაზზეა ნაჩვენები.  

სახელმწიფო სექტორში ენერგომომსახურების ბაზრის განვითარებამდე, 

მთავრობამ პირველ რიგში მთელი რიგი საკანონმდებლო, რეგულაციებთან და 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული ინიციატივები უნდა განახორციელოს, 

რომელთა მიზანი იქნება: 

 სახელმწიფო სექტორში ენერგომომსახურების პროექტებზე დიდი და 

სტაბილური მოთხოვნის შექმნა; 

 ენერგოეფექტური მომსახურების სახელმწიფოს მიერ შესყიდვაში 

არსებული დაბრკოლებების აღმოფხვრა და სახელმწიფო უწყებებისთვის 

კერძო ენერგომომსახურების კომპანიებთან მუშაობის მკაფიო 

რეგულირების ნორმების, წესების და პროცედურების  დაწესება;  

ჩანართიB.6 - კომპანია „Energy Efficiency Services Limited“: ინდოეთის ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანია 

ინდოეთის მთავრობამ კომპანია  „Energy Efficiency Services Limited“ (EESL) სახელმწიფო 

სექტორში პროექტების განსახორციელებლად სუპერ-ESCO სახით შექმნა. იგი გაძლიერებული 

ენერგოეფექტურობის ეროვნული მისიის (the National Mission for Enhanced Energy Efficiency 

(NMEEE)) აღმასრულებელი ორგანოს სახით, ენერგეტიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში 

ფუნქციონირებს. ცალკე კორპორაციული სტრუქტურის შექმნა ქვეყანაში ფაქტობრივად არ 

არსებული ენერგოეფექტურობის ბაზრის განვითარებას ისახავდა მიზნად. ორგანიზაციის 

მოვალეობებში შედის სახელმწიფო სექტორში ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელება 

და პარტნიორული ურთიერთობების ან ქვეკონტრაქტების საშუალებით კომერციული 

ენერგომომსახურების კომპანიების ზრდა–განვითარების ხელშეწყობა. EESL–ის საწყისი 

კაპიტალი დაახლოებით 50 მილიონი აშშ დოლარია. 

EESL–ის ძირითად ფუნქციებში შედის ენერგოეფექტური პროექტების დაგეგმვა და 

განხორციელება საყოფაცხოვრებო სექტორში, კომერციული დანიშნულების შენობებში, 

სამრეწველო ობიექტებზე, მუნიციპალური ქუჩების განათებაში, წყლის ტუმბოებში და 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების წყლის ტუმბოებში. EESL ასევე ხელს უწყობს 

კომუნალური მომსახურების კომპანიების და უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების 

შესაძლებლობების განვითარებას, რომლებიც „ენერგიის დაზოგვის შესახებ“ ინდოეთის 

კანონის მიხედვით, ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელებაზე აგებენ პასუხს.  

EESL წარმატებით თანამშრომლობს სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოებთან პროექტების ფართო სპექტრის განხორციელებაზე.  ეს პროექტები მოიცავს 

საცხოვრებელი სახლების დიოდურ განათებას, ენერგოეფექტურ სასოფლო–სამეურნეო 

ტუმბოებს, ქუჩების ენერგოეფექტურ განათებას და ენერგოეფექტურ სამაცივრე 

მოწყობილობებს კომერციული დანიშნულების შენობებში. EESL–მა ამ პროექტების 

განსახორციელებლად კერძო სექტორის მრავალ ორგანიზაციასთან პარტნიორული 

ურთიერთობები დაამყარა. 

წყარო: EESL 2015 
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 კერძო ენერგომომსახურების კომპანიების პროექტების ადეკვატური და 

ხელმისაწვდომი დაფინანსების ხელშეწყობა. 

 

ცხრილი B.1 აღნიშნული ინიციატივის შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას 

გვთავაზობს. 
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ხელშეკრულების გაფორმება ენერგიის მიწოდების თაობაზე: ენერგომომსახურების პროვაიდერი თავის 

თავზე იღებს მოწყობილობის ექსპლუატაციას და ტექნიკურ მომსახურებას და გამომუშავებულ 

პროდუქტს ერთეულის ფიქსირებულ ფასად ყიდის (“chauffage, “აუთსორსინგი“, „ოუთსორსინგზე 

გატანილი ენერგიის მართვის მომსახურება“) 

 

შედეგზე დაფუძნებული კონტრაქტის ბიზნეს მოდელი 
 

 სახელმფწიფო ან სუპერ ენერგო მომსახურები კომპანია 

 ენერგომომსახურების პროვაიდერი, მესამე მხარის დაფინანსებით, შეიმუშავებს, აფინანსებს, 

ახორციელებს და ამოწმებს პროექტს.   ანაზღაურებას დაზოგილი ენერგიის წილის სახით იღებს 

(ენერგომომსახურების კომპანიის „საზიარო დანაზოგები“) 

 ენერგომომსახურების პროვაიდერი – შეიმუშავებს/ახორციელებს პროექტს და დანაზოგის 

მინიმალური დონის უზრუნველყოფის გარანტიას იძლევა (ენერგო მომსახურების კომპანია 

„გარანტირებული დანაზოგით“) 

 ენერგომომსახურების კომპანია ცვალებად–ვადიანი ხელშეკრულებით – უზრუნველყოფს 

ენერგომომსახურების კომპანიის მომსახურების სრულ პაკეტს, მაგრამ ხელშეკრულების ვადა 

ცვალებადია. 

 ენერგომომსახურების კომპანია, რომელიც 1 წლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე შეიმუშავებს და 

ახორციელებს პროექტებს და  ანაზღაურების 60–70%–ს იღებს. 

 

ფინანსური მომსახურების ბიზნეს მოდელი 

 მიმწოდებლის კრედიტი; აღჭურვილობის მომწოდებელი შეიმუშავებს და ახორციელებს პროექტს და 
ექსპლუატაცაში შეჰყავს ობიექტი. 

 მოწყობილობის იჯარით გაცემა, მომწოდებლის კრედიტის მსგავსი, გარდა იმისა, რომ ზოგადად 
ანგარიშსწორება ფიქსირებული თანხით ხდება. 
 

 

საინჟინრო მომსახურების ბიზნეს მოდელი 
 
 საინჟინრო მომსახურება საქმიანიბის შედეგების საფუძველზე ანგარისწორებით  

 საინჟინრო მომსახურება ფიქსირებული ანგარიშსწორებით 

 

 

წყარო: “მსოფლიო ბანკი“, 2014c 
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ცხრილი B.1 - კერძო ენერგომომსახურების კომპანიების ხელშეწყობის მიზნით 

მთავრობის მიერ მიღებული ღონისძიებები 

ენერგოეფექტურ სერვისებზე 

მოთხოვნის შექმნა 

სახელმწიფო სექტორის მიერ 

ენერგოეფექტური სერვისების 

შესყიდვაში არსებული 

დაბრკოლებების გადალახვა 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერების პროექტების 

დაფინანსების ხელშეწყობა  

 სახელმწიფო უწყებების 

ინფორმირება 

ენერგომომსახურების 

პროვაიდერების შესახებ 

 ენერგომომსახურების 

პროვაიდერების მიერ 

შეთავაზებული 

შესაძლებლობების 

გამოსაყენებლად სახელმწიფო 

უწყებების უნარის გაზრდა  

 ენერგოეფექტურობის სამიზნე 

მაჩვენებლებისა და სამოქმედო 

გეგმების მოთხოვნა 

 სტანდარტის, შაბლონების, 

ეტალონების, გაზომვისა და 

შემოწმების მექანიზმების 

შემუშავება 

 სახელმწიფო უწყებებთან და 

ენერგომომსახურების 

კომპანიებთან სემინარების 

ორგანიზება 

 სახელმწიფო უწყებების მსგავსი 

პროექტების გაერთიანება  

 ენერგომომსახურების 

კომპანიების აკრედიტაცია და 

სერტიფიცირება  

 სახელმწიფო უწყებებისთვის 

მრავალწლიანი 

ხელშეკრულებების გაფორმების 

უფლების მიცემა 

 ენერგიაზე გაწეული ხარჯების 

დანაზოგის შენარჩუნების 

უფლების მიცემა 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების 

შესახებ (ESPC)კონტრაქტების 

საფუძველზე მიღებული 

მომსახურების საფასურის 

გადასახდელად  

 შესყიდვის წესების შეცვლა, 

„მინიმალური ხარჯის“ ნაცვლად 

„მაქსიმალური ღირებულების 

“შერჩევის მიზნით 

 ენერგო მომსახურების 

პროვაიდერისთვის გადახდილი 

თანხის სახელმწიფო უწყებების 

ვალიდან გამორიცხვა 

 ცენტრალური გათბობის 

საფასურის მოხმარებული 

ენერგიის საფუძველზე გადახდის 

მოთხოვნა 

 სახელმწიფო უწყებების 

თავისუფლების მიცემა 

მონაწილეობა მიიღონ კერძო და 

სახელმწიფო სექტორს შორის 

პარტნიორობის (PPP) პროექტებში 

და იჯარით აიღონ 

ენერგოეფექტური აღჭურვილობა 

 სახელმწიფო უწყებების 

წახალისება გამოიყენონ 

ენერგომომსახურების 

კომპანიების მარტივი 

ბიზნესმოდელები 

 ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდის 

დაარსება საკრედიტო 

მექანიზმის გამოყენებით  

 ენერგოეფექტურობის 

რევოლვერული ფონდის 

დაარსება 

ენერგომომსახურების 

ხელშეკრულებების 

გამოყენებით  

 საბიუჯეტო გრანტების 

უზრუნველყოფა 

 რისკის განაწილების 

მექანიზმის უზრუნველყოფა; 

 ენერგიის დაზოგვის 

შედეგებზე ორიენტირებული 

(ESPC) ხელშეკრულებების 

ფორფეტირების ხელშეწყობა  

 სახელმწიფო ან 

ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიის დაარსება 

წყარო: “მსოფლიო ბანკი“, 2014b  
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დანართი C - ენერგომომსახურების სუპერკომპანიების მაგალითები 

 

მართალია ენერგომომსახურების სუპერკომპანიების კონცეფცია განვითარების 

ადრეულ ეტაპზე იმყოფა, ადგილობრივი ენერგომომსახურების ბაზრის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით რამდენიმე ქვეყანამ ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიის იდეა უკვე მიიღო და განახორციელა. ენერგომომსახურების 

სუპერკომპანიის შექმნის იდეას ახლა უკვე სხვა ქვეყნებიც განიხილავენ. იხილეთ 

რამდენიმე მაგალითი ქვემოთ. 

ბელგია - FEDESCO 

2005 წელს, ბელგიის ფედერალურმა მთავრობამ ადგილობრივი 

ენერგომომსახურების სფეროს განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შექმნა 

სახელმწიფო თუმცა დამოუკიდებელი ენერგომომსახურების კომპანია FEDESCO, 

(FEDESCO 2010). FEDESCO–ს უპირველესი მისია მესამე მხარის დაფინანსების 

გამოყენებით ენერგიის დამზოგავი პროექტების შესწავლა და საჯარო შენობებში 

განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინირებაა(JRC, 2010). პირველ ეტაპზე 

FEDESCOპროექტებს1800 შენობაში განახორციელებს, სადაც მოთავსებულია 

სამინისტროები, ფედერალური სახელმწიფო სამსახურები (ადმინისტრაციები) 

და სხვა სახელმწიფო უწყებები.  ამ უწყებების მიერ დაკავებული მთლიანი 

ფართობი 8 მილიონმ² შეადგენს, მათ მიერ ენერგიის მოხმარების წლიური 

გადასახადი  კი100 მილიონ ევროზე მეტს. ამ შენობებს საჯარო შენობების 

ფედერალური სააგენტო (Federal Building Agency) ფლობს და მართავს. მომდევნო 

ეტაპზე პროექტში სხვა საჯარო შენობები(რეგიონული მთავრობიდან, 

პროვინციებიდან, მუნიციპალიტეტებიდან, სახელმწიფო კომპანიებიდან და ა.შ.) 

და კერძო საკუთრებაში არსებული შენობებიც კი ჩაერთვება.  

FEDESCO ბელგიაში კერძო ენერგომომსახურების კომპანიებისთვის პროფესიულ 

ენერგომომსახურებასა და ინოვაციურ ფინანსურ მომსახურებას (წინასწარი 

დაფინანსება, მესამე მხარის მიერ დაფინანსება და ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესების შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულებები (ESPC)) 

უზრუნველყოფს. ენერგომომსახურების სუპერკომპანიას ასევე სურს რომ 7.5 

მილიონი ევროს ღირებულების ყოველწლიური საინვესტიციო პროგრამა 

განახორციელოს, რომლის მიზანი ენერგოეფექტურობის პროექტებშიკერძო 

სექტორის მიერ ინვესტიციების ჩადების ხელშეწყობაა. FEDESCO ბელგიის 

მდგრადი განვითარების მეორე ფედერალური გეგმის (2004-2008) და კლიმატის 

ეროვნული გეგმის (2002-2010)ფარგლებში შეიქმნა. FEDESCO–ს წარმატებული 

ძალისხმევის შედეგად ფედერალურ საჯარო შენობებში ენერგიის მოხმარება და 

სათბურის აირების გამოყოფა მთლიანად 10 პროცენტით შემცირდა.  

ხორვატია - HEP ენერგომომსახურების კომპანია 

2003 წელს, „მსოფლიო ბანკის“ და „გარემოს დაცვის გლობალური ფონდის“ 

დახმარებით ეროვნული ენერგოკომპანიის, Hravatska Electroprivreda 
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(HEP)ფილიალის სახით ენერგომომსახურების კომპანია შეიქმნა. სახელმწიფო და 

კერძო კლიენტებისთვის ენერგოეფექტური მომსახურების შეთავაზების მიზნით 

ეროვნული HEP ენერგომომსახურების კომპანიის კაპიტალიზაცია მოხდა 

„მსოფლიო ბანკის“ სესხით (World Bank, 2003), HEP–ის კაპიტალით, 

ადგილობრივი ბანკებით და დაფინანსების სხვა წყაროებით. HEP 

ენერგომომსახურების კომპანიის პროექტებისთვის დამატებითი საკრედიტო 

რესურსების უზრუნველყოფის მიზნით და ადგილობრივი ბანკებისთვის და 

ენერგომომსახურების კომპანიისთვის ტექნიკური დახმარების აღმოსაჩენად 

„გარემოს დაცვის გლობალური ფონდის“ სახსრებიც იქნა მობილიზებული. 

რადგან ხორვატიას მცირე ზომის ბაზარი ჰქონდა და ბაზარზე 

ენერგომომსახურების კერძო კომპანიები არ მუშაობდნენ, მთავრობას არ 

გაუთვალისწინებია კერძო სექტორის გადატვირთვასთან დაკავშირებული რისკი. 

ფასწარმოქმნის მექანიზმი სამართლიანი და გამჭირვალე რომ ყოფილიყო HEP 

ენერგომომსახურების კომპანიამ ე.წ. „ღია ბიუჯეტის“ (open book)მოდელი 

გამოიყენა. სახელმწიფო უწყებებს შეუძლიათ პირდაპირი ხელშეკრულებები 

გააფორმონ სახელმწიფო კომპანიებთან და მათ შვილობილ კომპანიებთან. 

შესაბამისად სახელმწიფო უწყებებს HEP ენერგომომსახურების კომპანიასთან 

ხელშეკრულების გასაფორმებლად კონკურსის საფუძველზე შესყიდვების 

განხორციელება არ მოეთხოვებათ.  

HEP ენერგომომსახურების კომპანიასგარემოსდაცვისგლობალურმაფონდმა7 

მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის გრანტი გადასცა, მსოფლიოს ბანკმა 5 

მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი გამოუყო, მშობელმა ენერგო კომპანიამ 

კი მის სააქციო კაპიტალში ჩადო ინვესტიცია. ენერგომომსახურების კომპანია 

ადგილობრივ კომერციულ ბანკებთანაც აწარმოებდა მოლაპარაკებებს 

დაკრედიტების თაობაზე. 2008 წლის ბოლოს, დაახლოებით 186 მილიონი კუნას 

(35.4 მილიონი აშშ დოლარი) ღირებულების ხელშეკრულებები გაფორმდა 

ენერგოეფექტურობის ამაღლების შესახებ. KfW–მ HEP ენერგომომსახურების 

კომპანიას ფინანსური შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით საკრედიტო 

ხაზი გაუხსნა. 

ჩინეთი, ჰებეის პროვინცია - სამეცნიერო მომსახურების კორპორაცია Fakai (The 
Fakai Scientific Services Corporation) 

რადგან ჰებეის პროვინციაში, ჩინეთის ეროვნული ხელისუფლების მიერ 

დასახული მიზნების მისაღწევად ბევრად მეტი ენერგოეფექტური პროექტის 

განხორციელება იყო საჭირო, ჰებეის მოთხოვნის მართვის ცენტრმა (DSM) 

შვილობილი კომპანიის სახით (იგი შვილობილი კომპანიის აქციების 100%–იანი 

მფლობელი იყო) კომპანია Fakai Scientific Electricity Services Limited Corporation 

დაარსა. აღნიშნული კომპანია ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის სახით 

დაარსდა და მისი მიზანი ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებების 

და ენერგიის მოხმარების მართვის პროექტების (Hebei DRC, 2009) 

განხორციელება იყო. ეს კომპანია შეიმუშავებს და ახორციელებს 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტებს  შედეგზე ორიენტირებული 

ხელშეკრულებების გამოყენებით. ის აგრეთვე ხელს უწყობს სხვა 
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ენერგომომსახურების კომპანიების საქმიანობას ჰებეიში, რათა მათ საქმიანობა 

გააფართოვონ და შედეგებზე ორიენტირებული ხელშეკრულებების საფუძველზე 

მეტი პროექტი განახორციელონ (USAID, 2010). 

Fakai–ს კაპიტალიზაცია ჰებეის „განვითარებისა და რეფორმების კომისიის“ (DRC) 

საშუალებით მოხდა.  კომპანია ეცდება ითანამშრომლოს ადგილობრივ, ეროვნულ 

და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან და დონორ ორგანიზაციებთან  

(მაგალითად, აზიის განვითარების ბანკთან) 600 მეგავატიანი ენერგოეფექტური 

ელექტრო სადგურის პროექტის განსახორციელებლად რესურსების 

მობილიზაციის მიზნით. ენერგომომსახურების სუპერკომპანიის საქმიანობის 

გასააქტიურებლად Fakai კერძო და სახელმწიფო სექტორის პარტნიორობის 

შესაძლებლობებსაც იკვლევს. 

ინდოეთი - კომპანია Energy Efficiency Services Limited 

2001 წელს მიღებული ენერგიის დაზოგვის შესახებ კანონის შესაბამისად 

დაარსებულმა ენერგოეფექტურობის ბიურომ(BEE)მთელი რიგი ინიციატივები 

განახორციელა ენერგომომსახურების კომპანიების მხარდასაჭერად და მათი 

სერვისებზე მოთხოვნის შესაქმნელად. ენერგოეფექტურობის ბიურომ ინდოეთის 

სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად ეროვნული ორგანიზაცია Energy 

Efficiency Services Limited (EESL)დაარსა.EESL–ის კაპიტალიზაცია ქვეყანაში 

მოქმედი ოთხი სახელმწიფო საწარმოს მიერ ჩადებული ინვესტიციებით მოხდა.  

ეს საწარმოებია: National Thermal Power Corporation, PowerGridCorporation, Power 

Finance Corporation და Rural Electrification Corporation (Business Standard, 2009). 

EESL–ის საწყისი კაპიტალი დაახლოებით 50 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენდა. 

კომპანია გაძლიერებული ენერგოეფექტურობის ეროვნული მისიის (NMEEE) 

აღმასრულებელი ორგანოს სახით ფუნქციონირებს. ცალკე კორპორაციული 

სტრუქტურის შექმნა ინდოეთში ფაქტობრივად არ არსებული ენერგოეფექტური 

ბაზრის განვითარებას ისახავდა მიზნად. EESL–ის ძირითად ფუნქციებში შედის 

შენობებში და სამრეწველო ობიექტებზე ენერგოეფექტური პროექტების დაგეგმვა 

და განხორციელება, “Bachat Lamp Yojana” პროექტის განხორციელება (ქვეყნის 

მასშტაბით კომპაქტური ფლუორესცენტული ნათურების პოპულარიზაცია, 
ეკოლოგიურად სუფთა განვითარების მექანიზმის (CDM) „აქტივობების გეგმის“ 

(Program of Activities) გამოყენებით და მომხმარებლის მხრიდან 

ელექტროენერგიის მოხმარების მართვა მუნიციპალურ და სასოფლო–სამეურნეო 

სექტორებში.  EESL–ი ასევე ხელს უწყობს არსებული ენერგომომსახურების 

კომპანიების ზრდას და განვითარებას პროექტის განხორციელებაში მათი 

ჩართვის გზით.  
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დანართი D – ენერგოეფექტურობის თემაზე საქართველოში 

გამართული მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრის მოკლე 

მიმოხილვა 

 

მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრაზე გამართული დისკუსიის მოკლე 

მიმოხილვა 

ენერგოეფექტური პროექტების განხორციელების ვარიანტები საქართველოში 

საჯარო შენობებში 

  

28 აპრილი, 2016 წ., 10:00– 12:30  

 

საქართველოს ენერგო სექტორის პოლიტიკის შემუშავების საკითხებზე 

მიმდინარე დიალოგის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკი ამზადებს ანგარიშს 

საქართველოში საჯარო შენობებში ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსების 
ვარიანტების შესახებ. აღნიშნული აქტივობა პირდაპირ უჭერს მხარს 

ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო 

გეგმის შემუშავებას  (NEEAP), რომელიც სხვა ღონისძიებებთან ერთად მოიცავს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის შექმნას და საჯარო შენობების 

რემონტს. 2016 წლის 28 აპრილს, იუსტიციის სახლში მსოფლიო ბანკმა და 

ენერგეტიკის სამინისტრომ მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა გამართეს. 

სემინარი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გახსნა. 

შეხვედრაში ენერგეტიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, რეგიონული 

განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, 

ენერგოეფექტურობის ცენტრის, მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისიის“, 

KfW–ს, „აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს“, „ვინროკის“, „გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების“ (GiZ) და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების 35 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. 

ენერგეტიკის სამინისტრომ დამსწრე საზოგადოებას ეროვნული 

ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის პროექტი წარუდგინა, რომლის 

დასრულება 2016 წლის ივნისისთვის, მიღება კი სექტემბრისთვის არის 

დაგეგმილი.  სამინისტროს წარმომადგენლებმა მოკლედ შეაჯამეს საჯარო 

შენობების ენერგოეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებით შემოთავაზებული 

აქტივობები. შემდეგ „მსოფლიო ბანკის“ გუნდმა ანგარიშის საფუძველზე 

წარმოადგინა წინასწარი დასკვნები, მათ შორის წინასწარი მაჩვენებლები 

საქართველოში, საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების 

პოტენციალის და ამ მიზნით საჭირო ინვესტიციების შესახებ, 

ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით  საჯარო შენობების მოდერნიზაციის 

დაფინანსების შესაძლებლობები და ამ მიმართულებით არსებული 

დაბრკოლებები, რეგიონში და ფართო მასშტაბით არსებული გამოცდილების 
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საფუძველზე დაფინანსების ალტერნატიული ვარიანტები და მათი შეფასება; 

აღნიშნული ვარიანტები საქართველოში მათი გამოყენების მიზნით შეადარეს. 

დეტალურად განიხილეს საქართველოს სახელმწიფო სექტორში 

ენერგოეფექტურობის პროექტების დაფინანსების სამი სქემა: (i) ბიუჯეტის 

დაფინანსება კაპიტალდაბანდებების ანაზღაურებით (ანუ „ბიუჯეტის დაკავება“), 

(ii) საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდი (GEERF); და (iii) 

საქართველოს ენერგომომსახურების სუპერკომპანია (GESCO). ამ სამი ვარიანტის 

ხარვეზებისა და უპირატესობების საქართველოს კონტექსტში განხილვის 

საფუძველზე, კვლევის შედეგად დაასკვნეს, რომ საქართველოს 

ენერგომომსახურების სუპერკომპანია შესაძლოა სახელმწიფო სექტორში 

ენერგოეფექტურობის პროექტების დაფინანსების ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი 

იყოს.  ასეთი კომპანია შეიძლება ახალი სტრუქტურის სახით ან უკვე არსებული 

ორგანიზაციის ბაზაზე შეიქმნას (მაგ.: მუნიციპალური განვითარების ფონდი). 

ზოგადად მრგვალი მაგიდის მონაწილეები იზიარებდნენ აზრს, რომ 

რევოლვერული ფონდი მთავრობისთვის სასურველი ვარიანტია, თუმცა 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის ან ანალოგიური 

სტრუქტურის დაარსებასთან დაკავშირებით მთელი რიგი კითხვები გაჩნდა, 

რომელზეც „მსოფლიო ბანკის“ წარმომადგენლებმა პასუხი გასცეს: 

 რამდენიმე მონაწილემ აღნიშნა, რომ ბევრი საჯარო შენობა 

საქართველოში (მაგალითად, საბავშვო ბაღები) არასაკმარისად თბება ან 

შესაძლოა გათბობის ახალ სისტემას და სტრუქტურულ 

რეაბილიტაციას საჭიროებდეს(ენერგოეფექტურობის გაზრდასთან 

დაკავშირებულ ღონისძიებებთან ერთად). შესაბამისად, 

წარმოდგენილი საინვესტიციო ხარჯები და ენერგოეფექტურობაში 

ჩადებული ინვესტიციების ამოღების ჩვეულებრივი ვადა შეიძლება არ 

არის სათანადოდ შეფასებული. ბანკის გუნდი დაეთანხმა იმას, რომ 

არასაკმარისი გათბობა და სტრუქტურული რეაბილიტაცია რეგიონში 

ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ბანკმა შესძლო, რომ ზოგიერთი 

ღონისძიება ენერგოეფექტურობის პროექტებისთვის საჭირო ტიპურ 

ინვესტიციებში გაეთვალისწინებინა, თუმცა საინვესტიციო ხარჯების 

მთლიანად ამოღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იყო შესაძლებელი თუ 

დამატებითი ხარჯები, მთლიანი ინვესტიციების დაახლოებით 10%–ს 

შეადგენდა. თუ ეს ხარჯები აღნიშნულ მაჩვენებელს აღემატება, 

შეიძლება გრანტები და სუბსიდირება გახდეს საჭირო. შემოთავაზებულ 

საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს, გრანტების 

არსებობის შემთხვევაში, მათი გათვალისწინება შეუძლია. თუ ამის 

საშუალება არ არსებობს, მაშინ ენერგოეფექტურობის პროექტები 

მხოლოდ მეტნაკლებად ჯანსაღი კონსტრუქციული მთლიანობის და 

კომფორტის მქონე საჯარო შენობებში უნდა განხორციელდეს. 

 რამდენიმე მონაწილემ წამოჭრა არგუმენტი, რომ საქართველოს არ 

ჰქონდა ყოვლისმომცველი კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ, ისეთი 

საკითხების დასარეგულირებლად, როგორიცაა დაკრედიტება და 

დაფინანსება, ინსტიტუციური ჩარჩო, მარეგულირებელი ნორმები (მაგ.: 
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კოდექსები და სტანდარტები, მარკირება, შენობების პასპორტები) და 

სხვა ღონისძიებები. ბანკი დაეთანხმა არგუმენტს, რომ 

ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის არსებობა კარგი 

იქნებოდა, მაგრამ საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული 

ფონდის დაარსება ახლო მომავალშიც შეიძლება, სავარაუდოდ უკვე 

არსებული სტრუქტურის ფარგლებში, ყოვლისმომცველი კანონის 

ამოქმედების გარეშე.  

 რამდენიმე მონაწილემ, მათ შორის, რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, განაცხადა, რომ საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის  მართვისა და 

ოპერირებისთვის ახალი ორგანიზაციის შექმნა არ იყო სასურველი და 

შესაძლებელი, და რომ ამ მიზნით არსებული ორგანიზაციის გამოყენება 

უკეთესი იქნებოდა. ბანკის წარმომადგენლები დაეთანხმნენ, რომ 

ახალი სახელმწიფო სტრუქტურის შექმნა ყოველთვის რთული იყო. 

ახალი სტრუქტურის შექმნას ის უპირატესობა აქვს, რომ საუკეთესო 

ორგანიზაციულ და მართვის სტრუქტურას უზრუნველყოფს და 

შესაბამისად უკეთესი არჩევანი იქნებოდა, თუმცა, მინიმუმ საწყის 

ეტაპზე, უკვე არსებული ორგანიზაციის გამოყენება (მაგალითად 

მუნიციპალური განვითარების ფონდი)  ყველაზე ადვილ ვარიანტად 

მიიჩნეოდა. 

 მონაწილეები დაინტერესდნენ დაფინანსების წყაროდ კომერციულ 

ბანკების ნაცვლად ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის 

გამოყენება ბაზარზე პრობლემებს ხომ არ შექმნიდა. ბანკის 

წარმომადგენლებმა უპასუხეს, რომ დღესდღეობით ბანკები 

მუნიციპალიტეტებზე შეზღუდული მოცულობით გასცემდნენ სესხებს, 

ცენტრალური სამთავრობო უწყებებისთვის კი საერთოდ არ იყო 

ბანკების დაფინანსება ხელმისაწვდომი. ხელისუფლებამ 

მუნიციპალური განვითარების ფონდი ნაწილობრივ სწორედ ამ 

მიზეზის გამო შექმნა. ასეთი დაფინანსების მიღებას დაკრედიტების 

არსებული ლიმიტები, კრედიტუნარიანობა და კრედიტორების მიერ 

აღქმული რისკებიც ართულებდა. სახელმწიფო დაწესებულებებისთვის 

საკრედიტო ხაზების გამოყოფა ბანკის პრეზენტაციის ფარგლებში 

წარმოდგენილი  „დაფინანსების კიბეში“ გათვალისწინებული იყო, 

მაგრამ ახლო მომავალში ეს შეუძლებლად იქნა მიჩნეული, რის გამოც— 

კერძოდ, საქართველოში სახელმწიფო დაფინანსებაში არსებული 

დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად – საქართველოს 

ენერგოეფექტურობის რევოლვერულ ფონდს უწევდნენ 

რეკომენდაციას. 

 დაისვა საკითხი კერძო ენერგომომსახურების კომპანიების 

პოტენციური როლის შესახებ მათ მიერ შემუშავებულ ვარიანტებში. 

აღინიშნა, რომ გათბობის სექტორში ენერგომომსახურების კომპანიების 

პოტენციურ როლს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება იკვლევდა. ბანკის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ 
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რადგან საქართველოში მოქმედი ენერგომომსახურების კომპანიები არ 

იყო, საქართველოს ენერგოეფექტურობის რევოლვერული ფონდის 

პროექტი ითვალისწინებს და ხელს უწყობს ენერგომომსახურების 

კომპანიების განვითარებას კონტრაქტორებთან შესყიდვის 

ხელშეკრულებების გაფორმების საფუძველზე, რაც წარმატებით 

განხორციელდა, მაგალითად, სომხეთში. 

 ზოგმა მონაწილემ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა ვარიანტი 

იქნებოდა არჩეული, მის განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი 

ტექნიკური დახმარება იქნებოდა საჭირო. ბანკის წარმომადგენლები ამ 

აზრს სრულიად დაეთანხმნენ და აღნიშნეს, რომ ბანკი ხელისუფლებასა 

და დაინტერესებულ პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან 

ითანამშრომლებდა, რათა ტექნიკური დახმარების ყოვლისმომცველი 

პაკეტი შეემუშავებინათ და ამით შერჩეული დაფინანსების და 

განხორციელების გეგმის წარმატება უზრუნველეყოთ. 

მონაწილეები ზოგადად შეთანხმდნენ, რომ წარმოდგენილი ვარიანტების 

საქართველოსთვის შესაბამისი იყო და რომ მთავრობას  „მსოფლიო ბანკის“ მიერ 

წარმოდგენილი ვარიანტების შესახებ სერიოზულად უნდა ემსჯელა. 

ენერგეტიკის სამინისტროსა და ბანკის გუნდებმა ყველა მონაწილეს მადლობა 

გადაუხადეს გულახდილი და სასარგებლო კომენტარებისთვის. შემდეგ ეტაპზე 

მსოფლიო ბანკმა ვარიანტების შესახებ დოკუმენტი უნდა დაასრულოს და იგი 

მთავრობას გადასცეს კომენტარების მისაღებად. ამის შემდეგ, ბანკი დაასრულებს 

ანგარიშის მომზადებას და მთავრობას გადასცემს განსახილველად.  მას შემდეგ, 

რაც მთავრობა საუკეთესო ვარიანტს შეარჩევს, ბანკი ენერგეტიკის 

სამინისტროსთან და სხვა შესაბამის სამინისტროებთან ერთად  (ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო), პროგრამისთვის სახსრების 

მობილიზებას დაიწყებს და პროგრამის შემუშავებისა და განხორციელების 

დეტალურ გეგმას შეადგენს. 

 

 

 


