
ენერგეტიკული 
ტარიფები

საბაზო ინფორმაცია განსჯისათვის

მურმან მარგველაშვილი



შესავალი

• ევროპასთან დაახლოება და საზოგადოებრივი კონტროლის 
მექანიზმების შექმნა  

• სატარიფო ცრურწმენების უარყოფა და პოლიტიკის 
სფეროდან ეკონომიკის სფეროში გადაყვანა

• საკითხები დებატებისთვის:
• ენერგეტიკული ბაზრის მონაწილეები და ტარიფის კომპონენტები

• ტარიფის დანიშნულება 

• ტარიფის სიდიდეზე მოქმედი ფაქტორები

• ტარიფი და სოციალურ–ეკონომიკური პოლიტიკა

• ნაცრისფერი არეები



ენერგეტიკული ბაზრის მონაწილეები

3

იმპორტი

ტარიფის დანიშნულება–
უზრუნველყოს სისტემის ფუქნციონირება
შემოსავლებით ოპტიმალურ დონეზე



ელექტროენერგიის ტარიფის კომპონენტები

• ელექტროენერგიის ღირებულება

• გადაცემის

• დისპეტჩერიზაციის

• რეზერვის ტარიფი

• განაწილების ტარიფი

• დღგ

მიწოდება,
იმპორტი

“Telasi”-s tarifi 2006 16

dRg 2.44

Tarifi dRg-s gareSe 13.56

Telasis el.energiis ganawilebis

saSualo Sewonili tarifi (TeTri/kvt.sT)

7.89

saqrusenergo (TeTri/kvt.sT) 0.18

dispetCerizacia (TeTri/kvt.sT) 0.15

eleqtrogadacema 35-110-220 

(TeTri/kvt.sT)

0.5

Eel. Sesyidvis tarifi+ sarezervo

simZlavre

4.84



სამომხმარებლო ტარიფზე მოქმედი ფაქტორები

• ენერგიის შესყიდვის ღირებულება
• იმპორტის ფასი
• გენერაციის ფასი

• გაწეული გონივრული საოპერაციო 
ხარჯები
• ხელფასები, რემონტები, მასალე

• გონივრული ინვესტიციები
• ენერგეტიკული პოლიტიკა

განუსაზღვრელობის ფაქტორები
• მოხმარების რეალური სიდიდე
• ენერგიის ბაზრის ფასები
• გაცვლითი კურსი
• სხვა

ენერგიის რეალური 
ფასი ვერ იქნება 
გრძელვადიანად 
სტაბილური



ოპტიმალური დონიდან გადახრა საზიანოა

ტარიფის ოპტიმალური დონე
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ენერგეტიკული სექტორის 
ზემოგება მომხმარებლის 
ხარჯზე 
სოციალური და 
ეკონომიკური განვითარების 
შენელება

გრძელვადიან პერსპექტივაში
ენერგომოხმარების შემცირება და 
ენერგეტიკული სექტორის 
შემოსავლების კლება მოხმარების 
კლების გამო

ეკონომიკის და მოსახლეობის 
სუბსიდირება ენერგეტიკული 
სექტორის ხარჯზე
შესაძლებელია მხოლოდ 
მოკლე ვადით სანამ 
ენერგეტიკა ნგრევას დაიწყებს, 
შემდეგ მაინც აუცილებელია 
ბიუჯეტური სახსრებით ჩარევა

გრძელვადიან პერსპექტივაში
– არაპროდუქტუიული
ენერგომოხმარების გაზრდა
– გაზრდილი ინვესტირების 
საჭიროება, 
– საბიუჯეტო ხარჯები
– ენერგოდამოკიდებულების ზრდა

TANSTAAFL 



საჭიროა კვალიფიციური მუდმივი რეგულირება
პოლიტიკური ჩარევა ტარიფში მავნეა როგორც აწევის 
ასევე დაწევის მიმართულებით



არასწორი ფასის შედეგები



ინფლაციის გავლენა ტარიფზე

2006წ  – 16 თ/კვტსთ
2015წ – 12. 56 თ/კვტსთ

ინფლაციის კოეფიციენტი – ფასების ინდექსი 1.53

ელექტროენერგიის რეალური ტარიფი შემცირებულია 1.94– ანუ თითქმის 2ჯერ 2006 
წლის შემდეგ



ტარიფის და კეთილდღეობის ურთიერთდამოკიდებულება
საყოფაცხოვრებო და კომერციული ტარიფები მსოფლიოში

სექტორებს შორის სუბსიდირება იწვევს არაპროდუქტიული ხარჯვის ზრდას და ეკონომიკის შეფერხებას



ტარიფის სუბსიდირება და 
მოსახლეობის კეთილდღეობა

ბიუჯეტი

სოციალური პროგრამები,
ჯანდაცვის, განათლების პენსიების
მუნიციპალური დახმარება
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა გაზის 25%–ს მოიხმარს 

მოსახლეობის 3%

ტარიფის სუბსიდირება



არასისტემური მიდგომა 
ტარიფებისადმი უარყოფითი შედეგით

კეთილდღეობა

ტარიფი

-

ენერგეტიკის დეგრადირება
ბიუჯეტის ხარჯვა

პროდუქტიული ხარჯების 
შემცირება, ენერგეტიკული 
დამოკიდებულების ზრდა

ეკონომიკური აქტივობის 
ზრდა და 

პროგრესიშემცირება

შემოსავალი

+

+-



ტარიფი და მთლიანი შიდა პროდუქტი

 -
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EU 15 and Partner Countires 



ტარიფის დარჩენილი ნაცრისფერი არეები

• მუდმივი+ ცვლადი = მუდმივს
• თელასის მემორანდუმი გრძელვადიანი ტარიფით
• სოკარის მემორანდუმი
• გაზის ტარიფი და მიწოდების დერეგულირება
• „სოციალური“ გაზი 

• ობიექტური ეკონომიკური საზომი არ არსებობს
• გამოიყენება ელექტროენერგიის ტარიფის 

სუბსიდირებისათვის

• სხვა



დასკვნები

• ტარიფები უნდა გამოვიდეს პოლიტიკური დღის წესრიგიდან 
და გადაინაცვლოს პროფესიულ სფეროში

• ტარიფის დაბალი დონე არ განაპირობებს მაღალ 
კეთილდღეობას – პირიქით

• ტარიფის სუბსიდირება სოციალურ პრობლემებს ზრდის და 
არ ამცირებს. სოციალური დაცვა სოციალური დაცვის 
სამსახურების ფუნქციაა

• პოლიტიკური სისტემის ამოცანა არა ტარიფის შემცირება, 
არამედ შემოსავლების გაზრდა უნდა იყოს. 

• აღმოსაფხვრელია ტარიფებთად დაკავშირებული ნაცრისფერი 
არეები

• ამისთვის საჭიროა ხარისხიანი კანონმდებლობა – მაგალითად 
ევროპის ენერგეტიკული კანონმდებლობის დანერგვა


