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 სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოება წარმოადგენს ქვეყნის
ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთ ძირითად შემადგენელს.

 ეროვნული უსაფრთხოება ესაა მოქალაქეთა, საზოგადოების და
სახელმწიფოს, ეროვნული ფასეულობის, ცხოვრების წესის
დაცულობა საგარეო და საშინაო საფრთხეების ფართო
სპექტრისაგან (პოლიტიკური, სამხედრო, ეკონომიკური,
ინფორმაციული, ეკოლოგიური და ა. შ.).

 The economic security of a state is one of the components of
the national security of the country.

 National security is the security of the citizens, society and
state, national value and lifestyle against a wide range of
foreign and domestic threats (political, military, economic,
information, ecological, etc.).
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 ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი შემადგენელია პოლიტიკური
უსაფრთხოება, სამხედრო უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება,
ინფორმაციული უსაფრთხოება და ა.შ.

 ეკონომიკური უსაფრთხოება ეს არის მდგომარეობა სადაც მოქალაქეები
(სახელმწიფოს საშუალებით) სუვერენულად, საგარეო ჩარევების და ზეწოლების
გარეშე, განსაზღვრავენ გზებს და ფორმებს თავისი ეკონომიკური
განვითარებისათვის.

 სახელმწიფოს ეკონომიკური უსაფრთხოება განისაზღვრება ეკონომიკური,
გეოპოლიტიკური, სამართლებრივი და სხვადასხვა პირობებით.

 The major component of the national security is political security, military 
security, economic security, information security, etc. 

 Economic security is the situation in which the citizens (through the state) 
identify the ways and forms of their own development in a sovereign manner, 
without foreign intervention or pressure. 

 The economic security of the state is determined by economic, geopolitical, 
legal and other conditions. 
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 საწარმოო და ტექნოლოგიური საფრთხეები
 ფინანსური
 სამართლებრივ- საორგანიზაციო
 სოციალური
 ეკოლოგიური და ა.შ.

 Industrial and technological threats

 Financial

 Legal-organizational

 Social, 

 Ecological and other threats. 
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The high level of foreign debt 

სახელმწიფოს დამოკიდებულება 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროდუქციის 
იმპორტზე

დისკრიმინაციული მიდგომები 
საზღვარგარეთული ქვეყნების  მიერ 
საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე

საზღვრების პრობლემა, არასაკმარისი 
საექსპორტო  და სავალუტო კონტროლი

და სხვა

State dependence on import of vitally 
important goods

საგარეო ვალის მაღალი დონე

Discriminative approaches of foreign 
countries to foreign economic relations.

Problem of boundaries, insufficient 
export and exchange controls

And others
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 ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი განმსაზღვრელი 
შემადგენელია. ენერგეტიკა არის ის სფერო, რომელიც განსაზღვრავს ეკონომიკის  ნებისმიერი 
დარგის განვითარებას და ფუნქციონირებას

 ენერგეტიკული უსაფრთხოება არის დარწმუნებულობა იმაში, რომ განსაკარგავად ენერგია 
იქნება იმდენი და იმ მოცულობის, რომელიც აუცილებელია მოცემული ეკონომიკური 
პირობებისთვის. (მსოფლიო ენერგეტიკული საბჭო).

 ენერგეტიკული უსაფრთხოება - ესაა პიროვნების, საზოგადოების, სახელმწიფოს 
ენერგეტიკულად აუცილებელი სასიცოცხლო ინტერესების დაცულობა საშინაო და საგარეო 
საფრთხეებისგან. 

 ენერგეტიკული უსაფრთხოება ესაა სახელმწიფოს მისი მოქალაქეების, საზოგადოების, მათი 
მომსახურე ეკონომიკების დაცვა ისეთი საფრთხეებისაგან, როგორიცაა დეფიციტი 
დასაბუთებული ენერგიის მოცულობის და ხარისხის უზრუნველყოფისაგან.

 Energy security is the principal component determining the economic security. Power 
engineering is the branch determining the development and operation of any branch of 
economy. 

 Energy security is the confidence in that that the disposable energy is available in the 
amount and volume necessary in the given economic conditions (World Energy Council). 

 Energy security is the protection of energetically important vital interests of the 
individuals, society and state against local and foreign threats. 

 Energy security is the protection of the state, its citizens, society and their economies 
against such threats, as the failure to guarantee the approved energy volume and 
quality. 
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ენერგოუსაფრთხოება
Energy Security

სა
ი

მე
დ

ო
 გ

აზ
ო

მვ
ებ

ი
R

el
ia

b
le

 M
ea

su
re

s

მო
თ

ხ
ო

ვნ
ი

ს 
შ

ემ
ც

ი
რ

ებ
ა

R
ed

u
ci

n
g 

D
em

an
d

სა
ი

მე
დ

ო
ი

ნფ
რ

ას
ტ

რ
უ

ქტ
უ

რ
ა

R
el

ia
b

le
 N

et
w

or
k

s

სა
ქა

რ
თ

ელ
ო

შ
ი

 
წ

არ
მო

ებ
ი

ს 
მა

ქს
ი

მი
ზ

აც
ი

ა
G

eo
rg

ia
 P

ro
d

u
ct

io
n

სა
ერ

თ
აშ

ო
რ

ი
სო

 
თ

ან
ამ

შ
რ

ო
მლ

ო
ბ

ა
in

te
rn

a
ti

o
n
a
l 
R

e
la

ti
o
n

ემ
ი

სი
ებ

ი
ს 

შ
ემ

ც
ი

რ
ებ

ა
R

e
d
u
c
in

g
 E

m
is

s
io

n

რეგულირება ენერგო უსაფრთხოებისათვის
Regulating for  Energy Security

კონკურენტუნარიანი ბაზარი
Competitive markets

7



Country
ქვეყანა

Energy 
Educatio
n 
Program
s

ენერგეტი
კული 
საგანმანა
თლებლო 
პროგრამე
ბი

Energy Use in Buildings 

ენერგიის გამოყენება  
შენობებში

Renewable Energy
განახლებადი ენერგია

Transport
ტრანსპორტი

Climate 
Change 
action 
plan

კლიმატის 
ცვლილები
ს 
სამოქმედო 
გეგმა

Building
Energy 
Standards
შენობების 
ენერგეტიკ
ული 
სტანდარტე
ბი

Solar 
Water
Heating

მზის 
წყლის 
გამათბობ
ლები

Combine
d Heat 
and 
power 
Incentive
s

წახალისე
ბა
გათბობი
სა და 
ენერგიის 
კომბინი
რებული 
ციკლის

Electricit
y 
Target/P
ortfolio
Standard

ელექტრ
ოენერგი
ის 
მიზნები/
სტანდარ
ტები

Feed in 
Tariff

შეღავათი
ანი 
ტარიფებ
ი

Investment
/Productio
n Tax
Credits

ინვესტიციე
ბი/გამომუშ
ავებაზე  
საგადასახა
დო 
შეღავათები 

Biofuel
Blending 
Mandate
s

ბიოსაწვა
ვის 
შერევის 
ნორმები

Congesti
on
Pricing

პროგრეს
ული 
ფასწარმ
ოქმნა

Clean 
Vehicle
Mandates

სუფთა 
მანქანის  
ნორმები

High oil import Dependence იმპორტირებულ ნავთობზე მაღალი დამოკიდებულება

Singapore 
სინგაპური

x x x

Japan
იაპონია

x x x x x x x x

Germany
გერმანია

x x x x x x x x x x
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Availability Affordability Energy and Economic Efficiency Environmental Stewardship

Oil import 
dependence (%)

Petroleum 
transport fuels 
(%)

Natural gas 
import 
dependence 
(%)

Real electricity 
retail prices 
(USD/kWh)

Real gasoline 
prices (S/liter)

On-road fuel 
intensity (grm)

Energy per 
GDP intensity 
(thousand 
BTU/USSGDP)

Electricity use 
(kWh/capita)

SO, emissions 
(million tons)

CO, emissions 
(million tons)

Austria 91% 96.30% 95% 22.60 1.81 0.032 7.0
8,090 

0.2 66

Belgium 99% 98.10% 100% 16.50 2.20 0.034 9.2
8,688 

1.3 103

Denmark 0% 97.70% 0% 38.20 2.05 0.033 5.2
6,864 

0.1 50

Finland 96% 98.10% 93% 17.10 2.12 0.034 8.8
17,178 

0.3 64

France 96% 98.10% 97% 17.30 2.03 0.031 7.2
7,585 

1.3 353

Germany 94% 98.10% 79% 23.10 2.10 0.034 7.0
7,175 

2.4 790

Greece 99% 98.10% 99% 13.00 1.19 0.034 6.8
5,372 

0.8 97

Ireland 100% 98.10% 86% 24.70 1.77 0.034 4.9
6,500 

0.1 44

Italy 93% 97.50% 85% 27.20 2.06 0.030 5.8
5,762 

1.5 430

Japan 97% 98.20% 93% 17.80 1.46 0.045 6.5
8,220 

2.6 1227

Netherlands 91% 98.10% 59% 24.20 2.28 0.033 9.8
7,057 

1.0 179

Norway 0% 98.10% 0% 17.50 2.32 0.034 12.8
24,295 

0.6 36

Portugal 98% 98.10% 100% 23.30 2.07 0.034 5.9
4,799 

0.2 55

Spain 98% 98.10% 100% 18.70 1.64 0.032 7.1
6,213 

2.1 346

Sweden 99% 98.10% 100% 12.70 1.99 0.036 9.1
15,230 

0.3 45

Switzerland 99% 98.10% 100% 15.60 1.65 0.034 5.8
8,279 

0.1 38

Turkey 94% 96.30% 97% 15.80 2.60 0.034 6.1
2,053 

2.1 226

UK 4% 96.30% 8% 22.70 2.07 0.032 6.0
6,192 

1.6 524

Median 94% 98.10% 90% 17.70 2.01 0.034 7.1
7,838 

1.2 141

Mean 73% 97.80% 64% 18.90 1.81 0.036 7.8
9,404 

1.9 5209



 სახელმწიფოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ქვეშ იგულისხმება ისეთი
მდგომარეობა საზოგადოების, ეკონომიკის, რომელიც საგარეო და შიდა
საფრთხეების არსებობის შემთხვევაში, ასევე ისეთი
მადესტაბილიზებელი ფაქტორების ზემოქმედების შემთხვევაში,
როგორიცაა ეკონომიკური სოციალური, პოლიტიკური, გარემოს და
ტექნოგენური წარმოშობის ფაქტორები საშუალებას გვაძლევს ქვეყნის
ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტური გამოყენებით შევინარჩუნოთ
აუცილებელ დონეზე სახელმწიფოს ეკონომიკური და ეროვნული
უსაფრთხოება.

 Energy security of the state means such a condition of the society or 
state, which in terms of foreign and domestic threats and under the 
impact of such destabilizing factors, as economic, social, political, 
environmental and techno genic, allows maintaining the required 
level of the economic and national security of the state by the 
efficient use of the energy potential of the country. 
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ენერგო დამოუკიდებლობის ზოგიერთი ინდიკატორის შედარება საქართველოს და
ევროპის ქვეყნებს შორის

Comparison between some indicators of energy security in Georgia and
European countries

ინდიკატორი
Indicator

საქართველო
Georgia

ევროპის ქვეყნები
European Countries

ენერგიის იმპორტზე 
დამოკიდებულება
Dependence on energy 
import

>65-70 % <54%

ელექტროენერგიის მოხმარება 
ერთ.სულ მოსახლეზე მგვტ/სთ
Consumption of electricity  
per capita MW/h

1.92-2,28 4,4-55,0

ასეთი მონაცემების შემთხვევაში უნდა ითვალისწინებდეს თუ არა საქართველოს
გრძელვადიანი ენერგეტიკული სტრატეგია ახალი ელექტროენერგიის წყაროების
(გენერაციის) მშენებლობას? ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითვალისწინებდეს.
Shall the long-term energy strategy of Georgia envisage the generation of
new sources of electrical power under such terms? Yes, it shall envisage such
generation unanimously.
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მახასიათებლები
Characteristics

2000 2002 2008 2010 2012

ელ.ენეგიის მოხმარება 
მლრ.კვტ.სთ
Electricity consumption 
billion kWh

7,3 7,7 8,754 9,965 9,9

ელ.ენერგიის წარმოების 
ფარდობა მოხმარებასთან 
მლრდ. კვტ.სთ-%
Ratio between the generation 
and consumption of 
electrical power, billion KWh

7,1
90,8

7,14
97,3

8,450
96,5

10,057
100,9

9,697
97,9

ელ.ენერგიის მოხმარება
საყოფაცხოვრებო სექტორში 
ერთ სულზე კვტ.სთ/ ადამიანი
Consumption of electricity 
per capita in the residential 
sector, KWh/man

1,787
510,57

2,005
572,9

2,214
932,576

ელ.ენერგიის მოხმარება ერთ 
სულზე საყოფაცხოვრებო 
სექტორში ევროპის ქვეყნებში
consumption of electricity 
per capita in the residential 
sector of the European 
countries

1679,9 1744,4 1849,4 1884,4 1918,39
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 ძირითადი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის არის 
შესაძლებლობა გრძელვადიან ჭრილში მომავალი 
დაბალი ნახშირწყალბადიან ენერგეტიკული სისტემის 
პირობებში უზრუნველყოს ენერგიის უსაფრთხო, 
საიმედო მიწოდება.

 The major concern for our country is to be able to 
guarantee safe and reliable supply of energy in a 
long term perspective in terms of future low-
carbon energy system. 
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 ენერგეტიკული უსაფრთხოება საწყის ეტაპზე ფოკუსირებული იყო ორ
განზომილებაზე.

 ენერგეტიკული რესურსების რეგიონალურ კონცენტრაციაზე და ამ
ენერგიის მოწოდების უსაფრთხოებაზე.

 შემდეგი განზომილება, რომელიც დაემატა ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას
ეს იყო ენერგიის მოხმარების და მოწოდების ინფრასტრუქტურა.

 ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა გახდა ენერგოუსაფრთხოების
შემადგენელი ნაწილი.

 At the initial stage, energy security was focused on two dimensions.

 the regional concentration of the power resources and safety in
supplying such energy.

 Another dimension added to energy security was the infrastructure
of energy consumption and supply.

 Economic competitiveness became a component of energy security.
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 ეკონომიკური პარამეტრების შემოყვანამ, რისკების ზრდამ ნავთობის და 
გაზის მოწოდების მნიშვნელოვნად გაზარდა ენერგიის რესურსების 
გამოყენების ეფექტურობის როლი.

 კლიმატის ცვლილებამ, გარემოს დაბინძურებიდან გამომდინარე, 
ენერგეტიკული სისტემის მდგომარეობა ასევე გახდა ენერგეტიკული 
უსაფრთხოების ერთ-ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი მიზანი.

 აქვს თუ არა საქართველოს საშუალება უზრუნველყოს ენერგიის 
უსაფრთხო, საიმედო გრძელვადიანი მიწოდება დაბალი ნახშირით 
წყალბადიანი ენერგეტიკული სისტემის პირობებში. 

 Introduction of economic parameters, increased risks in oil and gas 
supply boosted the role of efficiency of using the energy resources. 

 The climate change, following the environmental pollution has made 
the state of the energy system one of the major goals determining 
the energy security. 

 Is Georgia able to guarantee safe, reliable and long-term supply of 
energy in terms of low carbon energy system

15



მდგრადი განვითარება
Sustainable 

Development

ენერგეტიკული 
პოტენციალი

Energy potential 

სახელმწიფოს კეთილდღეობა
ეროვნული სიმდიდრე
Welfare of the State

National riches

ენერგეტიკული უსაფრთხოება -Energy Security
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 პოტენცია         შესაძლებლობები
 Potential Opportunities

ბუნებრივი რესურსები

Natural resources

ადამიანური კაპიტალი

Human capital

სოციალურ-პოლიტიკური კაპიტალი

Social-Political Capital 

 ენერგია ქმედება Energy      Activity

კინეტიკა   Kinetics

ორგანიზაცია, განვითარება

Organization Development

• შედეგი-Result
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ენერგეტიკული უსაფრთხოება, როგორც უმნიშვნელოვანესი 
შემადგენელი ნაწილი ქვეყნის ნაციონალური უსაფრთხოების 

Energy security as a key component of the country's national 

security

ეკონომიკური 
უსაფრთხოება

Economic 
Security

ტექნოლოგიური 
უსაფრთხოება
Technological 

Safety

ენერგეტიკული 
უსაფრთხოება

Energy Security

ეკოლოგიური
უსაფრთხოება

Ecological
Safety
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პირველად ენერგიის 

მიწოდება ერთ სულ

მოსახლეზე

primary energy supply per 

capita

სათბობ-

ენერგეტიკული 

რესურსების 

გამოყენება

utilization of fuel and 

energy resources

მთლიანი შიდა 

პროდუქტი მილიონი 

დოლარზე

gross domestic 

product/mln

ეფექტურობა 

GDP/სათბობ-

ენერგეტიკული

რესურსების 

მოცულობაზე

efficiency GDP/volume 

of fuel and energy 

resources

ავსტრია

Austria
3,94 31,963 320,02 10,01

ესტონეთი

Estonia
4,09 4,749 13,55 2,85

თურქეთი

Turkey
1,44 97,661 517,70 5,30

პოლონეთი

Poland
2,21 94,002 368,32 3,92

სლოვენია

Slovenia
3,44 7,097 38,53 5,43

უნგრეთი

Hungary
2,55 24,859 107,93 4,34

საქართველო

Georgia
0,77 3,096 7,76 2,506
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 მოცემული მოდელი ითვალისწინებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
დიაგნოსტირებას განსაზღვრული ინდიკატიური პარამეტრების საფუძველზე.

 ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინდიკატიური მახასიათებელი ესაა 
კრიტერიალური მახასიათებელი ენერგეტიკის განვითარებისა და 
ფუნქციონირების მისი ობიექტებისა და ქვესისტემების. 

 ზღვრული მნიშვნელობა ენერგეტიკული უსაფრთხოების  ინდიკატური 
მახასიათებლის არის ისეთი სიდიდე, რომლის მიღწევა ან გადჭარბება განიხილება, 
როგორც მოცემული ინდიკატური მახასიათებელის გადასვლა თვისობრივად ახალ 
არეში,  მათ შორის სარისკო არეში, რომელიც ქმნის ენერგეტიკული სისტემის 
ნორმალური ფუნქციონირებისათის შესაბამის საფრთხეს.

 This model envisages diagnostics of energy security based on the identified 
indicative parameters. 

 The indicative characteristics of energy security is a criteria characteristic in 
the development of power engineering and operation of its units and sub-
systems. 

 The boundary value of the indicative characteristic of energy security is the 
value, whose reaching or excess is considered as transferring the given 
characteristic into a qualitatively new area, including risk area, which poses 
the relevant threat to the trouble-free operation of the energy system. 
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ქვეყნის ენერგოუსაფრთხობის განსაზღვრისათვის ენერგეტიკული 
ინდიკატორების ჩამონათვალი

List of energy indicators used to define energy security of a country

1. ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის ბლოკი

1.  Electrical power provision set

1.1 ელექტროენერგიის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე

საყოფაცხოვრებო სექტორში

1.1 Electrical power consumption per capita in the domestic

sector

კვტ.სთ/ერთ. 

სულზე

KW.hr per capita

1.2 საკუთარი რესურსების წილი ელექტროენერგიის ბალანსში

1.2 Share of one’s own resources in electrical power balance

%

1.3 ენერგომიწოდების შეზღუდვების რაოდენობა ჯამური

ელექტრომოხმარების დროს

1.3 Number of limitations in electrical supply in total

electrical power consumption

%
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2.საწვავით უზრუნველყოფის ბლოკი Fuel provision block

2.1 საკუთარი რესურსების წილი ძირითადი საწვავის მოხმარების

ბალანსში

2.1 Share of one’s own resources in fuel consumption balance

%

2.2 საკუთარი რესურსები წილი ძრავის საწვავის ბალანსში

2.2 One’s own resources in engine fuel balance

%

2.3 დომინანტი საწვავის წილი საწვავის მოხმარების ბალანსში

2.3 Share of dominant fuel in fuel consumption balance

%

2.4 ელ. ენერგიის გენერაციის საწარმოების საწვავით უზრუნველყოფის

სინთეთიკურ ინდიკატორული მახასიათებლები

2.4 Synthetic-indicative characteristics of supplying the electrical

power generation plants with fuel

-

2.5 დაძიებული და მოპოვებული საწვავის მარაგებით უზრუნველყოფის

სინთეთიკურ ინდიკატორული მახასიათებლები

2.5 Synthetic-indicative characteristics of explored and mined fuel

-
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2.5.1 უზრუნველყოფა დაძიებული და მოპოვებული ნავთობის მარაგებით

2.5.1 Provision with explored and mined oil reserves

წელი

Year

2.5.2 უზრუნველყოფა დაძიებული და მოპოვებული ნახშირის მარაგებით

2.5.2 Provision with explored and mined coal reserves

წელი

Year

2.5.3 უზრუნველყოფა დაძიებული და მოპოვებული ბუნებრივი გაზის მარაგებით

2.5.3 Provision with explored and mined natural gas reserves

წელი

Year

2.6 სინთეთიკურ ინდიკატორული მახასიათებელი ფარდობა ნაზრდისა დაძიებული და

მოპოვებული საწვავის მარაგების წლიურ მოპოვებასთან

2.6. Synthetic-indicative characteristic: ratio of the growth to the annual output of fuel

reserves of the explored and mined fuel

-

2.6.1საანგარიშო პერიოდში დაძიებული და მოპოვებული ნავთობის მარაგების

ნაზრდის ფარდობა ნავთობის წლიურ მოპოვებასთან

2.6.1 Ratio of the growth in the oil reserves explored and mined in the reported

period to the annual oil output

ფარდობითი ერთეული

Relative unit

2.6.2საანგარიშო პერიოდში დაძიებული და მოპოვებული ნახშირის მარაგების

ნაზრდის ფარდობა ნახშირის წლიურ მოპოვებასთან

2.6.2 Ratio of the growth in the coal reserves explored and mined in the reported

period to the annual coal output

ფარდობითი ერთეული

Relative unit

2.6.3 საანგარიშო პერიოდში დაძიებული და მოპოვებული ბუნებრივი გაზის

მარაგების ნაზრდის ფარდობა ბურნებრივი გაზის წლიურ მოპოვებასთან

2.6.3 Ratio of the growth in the natural gas reserves explored and mined in the

reported period to the annual natural gas output .

ფარდობითი ერთეული

Relative unit
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3.სტრუქტურულ რეჟიმული ბლოკი

3.Structural-regime block

3.1 ელექტროსადგურების არსებული სიმძლავრის ფარდობა მოხმარების 

მაქსიმალურ ჯამურ სიმძლავრესთან

3.1 Ratio of the available capacity of the power plants to the total 

consumption capacity 

%

3.2 თბოელექტოსადგურების წილი  ელექტროსადგურების  ჯამურ 

სიმძლავრეში

3.2 Ratio of thermal power plants in the total power plant capacity 

%

3.3 ჰიდროელექტროსადგურების წილი  ელექტყროსადგურების ჯამურ 

სიმძლავრეში

3.3 Ratio of hydro-power plants in the total power plant capacity 

%

3.4 ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მონოპოლიზაციის ხარისხი

3.4 Degree of monopolization of electrical power market 

%
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4. ელექტროენერგეტიკული ობიექტების კვლავწარმოების ბლოკი 

Block  of reproduction of electrical power facilities 

4.1 ელექტროენერგეტიკული ობიექტების ძირითადი საშუალებების ცვეთის

ხარისხი

4.1 Degree of depreciation of the fixed assets of electrical power facilities

%

4.2ცვეთის ხარისხის სინთეთიკურ ინდიკატორული მახასიათებელი მრეწველობის

საწვავით უზრუნველყოფის ობიექტებზე

4.2 Synthetic-indicative characteristic of degree of depreciation for the

facilities supplying the industry with fuel

4.2.1 ცვეთის ხარისხი ბუნებრივი გაზის ობიექტებზე

4.2.1 Degree of depreciation for natural gas facilities

%

4.2.2 ცვეთის ხარისხი ნახშირის მოპოვების ობიექტებზე

4.2.2 Degree of depreciation for coal-mining facilities

%

4.2.3 ცვეთის ხარისხი მაგისტრალური ნავთობის და გაზსადენებზე

4.2.3 Degree of depreciation for oil and gas main pipelines

%

4.3 ინვესტირების დონე ელექტროენერგეტიკაში

4.3 Investments in electrical power generation

%

4.4 ინვესტირების დონე ბუნებრივი გაზის ობიექტებზე

4.4 Investments in natural gas facilities

%

4.5 ინვესტირების დონე ნავთობის მოპოვების ობიექტებზე

4.5 Investments in oil-extracting facilities

%

4.6 ინვესტირების დონე ნახშირის მოპოვების ობიექტებზე

4.6 Investments in coal-mining facilities

%
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5.ეკოლოგიური ბლოკი Environmental block

5.1 სათბობ- ენერგეტიკული საწარმოების მიერ  საშიში ნივთიერებების გაფრთქვევა 

ატმოსფეროში ერთეულ ფართობზე 

5.1 Emission of hazardous substances in the atmosphere per unit area by fuel and 

energy plants 

ჰა/კმ2

ha/km2

5.2 სათბობ-ენერგეტიკული საწარმოების მიერ თვისებებ დაკარგული მიწების  

ტერიტორიების  ფარდობა  საერთო ტერიტორიებზე

5.2 Ratio of the areas of lands with lost properties of fuel and energy plants to total 

areas 

%

5.3 ერთ მეგავატ დადგმულ სიმძლავრეზე გენერაციის დროს მყარი  ნივთიერებების გაფრქვევა 

ატმოსფეროში დასავლეთ ევროპის ქვეყნების შესაბამის მახასიათებელთან შედარებით

5.3 Emission of solid substances in the atmosphere per 1 MW installed capacity during 

the generation  compared with the relevant indicator of the West European countries 

5.4 სინთეთიკურ ინდიკატორული მახასიათებელის დანახარჯების ოდენობა გარემოსდაცვით 

ღონისძიებებზე მათ წლიურ გამომუშავებასთან მიმართებაში

5.4 Synthetic-indicative characteristic: the costs of environmental protection measures 

to their annual output 

%

5.5 გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე დანახარჯების ფარდობა  ელექტროენერგეტიკული 

ორგანიზაციების მიხედვით მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციასთან შედარებით

5.5 Ratio of the costs of environmental protection measures in different electrical power 

plants to their production 

%
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6.ფინანსურ ეკონომიკური ბლოკი 

6. Financial-economic block

6.1 მოგების სალდოს ფარდობა ელექტროენერგეტიკულ ორგანიზაციებში მათ 

მიერ წლის განმავლობაში წარმოებულ პროდუქციასთან შედარებით

6.1 Ratio of the profit balance in different electrical power plants to their 

annual production 

%

7.ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის ბლოკი

7. Energy saving and energy efficiency set

7.1 ენერგოტევადობა ერთეულ მთლიან შიდა პროდუქტის  მიმართებაში

7.1 Energy capacity  to unit GDO

გრ.პირობითი 

საწვავი/დოლარზე

gr. of condition fuel 

/USD

7.2 პირობითი საწვავის  ფარდობითი ხარჯი ელექტროენერგიის 

წარმოებისათვის

7.2 Relative consumption of conditional fuel to generate electrical power 

გრ.პირობითი 

საწვავი/დოლარზე

gr. of condition fuel 

/USD

7.3 დანაკარგებისა ფარდობითი მნიშვნელობა  ელექტრულ ქსელებში

7.3 Relative value  of losses in electrical network 

გრ.პირობითი 

საწვავი/დოლარზე

gr. of condition fuel 

/USD

33



34



35



36



37



38



39



ენერგეტიკული უსაფრთხოების დიაგნოსტირება განხორციელდა 7 ინდიკატორული
ბლოკით.

 შედარებით რთული იყო (1995-2007) საწვავის უზრუნველყოფის ბლოკი რომელიც 
მუდმივად კრიზისულ სიტუაციაში იყო, ასევე ელექტროენერგეტიკული 
ობიექტების კვლავწარმოების ბლოკი. 

 ეკონომიკური ბლოკი 1995-2010 წლიდან კრიზისული მდგომარეობიდან გადავიდა 
ნორმალურ მდგომარეობაში.

 სტრუქტურულ რეჟიმულ ბლოკს კრიზისული სიტუაციიდან 1995-2010 წლებში 
ჰქონდა დადებითი დინამიკა და გადავიდა ნორმალურ მდგომარეობაში. 
პროგნოზული გათვლებით დამატებითი სიმძლავრეების დამატების დარეშე 2015 
წლისთვის ეს ბლოკი დიდი ალბათობით გადავა ნორმალურიდან კრიზისულ 
სიტუაციაში. 

The power security was diagnosed with 7 indicative blocks. 

 The most problematic was the fuel provision block (1995-2007) as well as 
the set of reproduction of electrical power facilities which were marked by 
constant crisis. 

 The critical state of the economic block, from 1995-2010 changed to the 
normal state. 

 The critical state of the structural-regime block in 1995-2010 showed 
positive dynamics and changed to the normal state. As per prognostic 
calculations, without considering simulations of extra capacities, the said 
block by 2015 will presumably shift to the critical state. 
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გმადლობთ ყურადღებისთვის!
Thank you!
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