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შე სა ვა ლი

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო რამ დე
ნი მე წლის მან ძილ ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა უმ ჯო ბეს და გა რე მოს დაც ვი თი და ბუ
ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვას თან და
კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, აშ კა
რა ა, რომ ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა მას შ ტა ბურ წი ნა აღ მ
დე გო ბას იწ ვევს რო გორც ად გი ლობ
რი ვი მო სახ ლე ო ბის, ისე პრო ფე სი უ ლი 
წრე ე ბის მხრი დან. ამ კა ნონ ზო მი ე რე ბის 

ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თად იქ ცა 
ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა, რო ცა რი ო
ნის ხე ო ბა ში და გეგ მი ლი ჰე სე ბის კას კა
დი ხან გ რ ძ ლი ვი და მას შ ტა ბუ რი წი ნა
აღ მ დე გო ბის სა გა ნი გახ და. პრო ტეს ტ მა 
ცხად ჰ ყო, რომ პრო ექ ტი შე სა ბა მი სი სა
ჯა რო მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე და ი გეგ მა. 
მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბი სას ცალ სა ხად არ 
არ სე ბობ და სა ზო გა დო ებ რი ვი თან ხ მო ბა 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, არც უშუ ა
ლოდ რი ო ნის ხე ო ბა ში და არც და ინ ტე
რე სე ბულ სა ზო გა დო ებ რივ და პრო ფე სი
ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის მის მიღ მა. 

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ ცხად ჰ ყო, რომ ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის გა ჯან
სა ღე ბას სჭირ დე ბა მე ტი გამ ჭირ ვა ლე ო ბა, სა ზო გა დო ე ბის მე ტი, უფ რო ად რე
უ ლი, უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლი და უფ რო ქმე დი თი მო ნა წი ლე ო ბა. 
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ამას თან, ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტის შეს
წავ ლი სას გა მოვ ლინ და არა ერ თი ინ ს
ტი ტუ ცი უ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი ხარ
ვე ზი1 – პრობ ლე მე ბი და ჩა ვარ დ ნე ბი, 
რო მელ თა გა დაჭ რის გა რე შე ენერ გე ტი
კუ ლი სექ ტო რის გა ჯან სა ღე ბა შე უძ ლე
ბე ლი იქ ნე ბა. ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ 
შექ მ ნა შე საძ ლებ ლო ბა ეს სის ტე მუ რი 
პრობ ლე მე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიცხა
დით გა მოვ ლე ნი ლი ყო და დღის წეს რიგ
ში მომ ხ ვ და რი ყო. 20192021 წლებ ში 
ნა მახ ვა ნის გარ შე მო მიმ დი ნა რე მოვ ლე
ნე ბის გან მე ო რე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ
ლად და სა მარ თ ლი ა ნი ენერ გე ტი კუ
ლი პო ლი ტი კის შე საქ მ ნე ლად პირ ველ 
რიგ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ენერ გე ტი კუ ლი 
პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბის, გან ვი თა რე ბი
სა და შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რე ბის დახ ვე
წა და, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ
ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით, პრო ცე სის 
გამ ჭირ ვა ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. რე
ფორ მე ბის ნა წი ლის გა ტა რე ბა სხვა დას
ხ ვა უწყე ბე ბის, მათ შო რის ეკო ნო მი კის 
და გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო ე ბის  პა სუ ხის მ გებ
ლო ბა ა, ნა წილს კი სხვა დას ხ ვა სა ხელ
მ წი ფო უწყე ბე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი 
მუ შა ო ბა სჭირ დე ბა.  

დღეს, მას შემ დეგ რაც ინ ვეს ტორ მა კომ
პა ნი ამ ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ზე უარი თქვა, მი სი მო
მა ვა ლი ბუნ დო ვა ნი ა. წი ნა აღ დე გო ბის 
დას რუ ლე ბას თან ერ თად კი დგე ბა ორ
წ ლი ა ნი პრო ცე სის გა აზ რე ბის და შე ფა
სე ბის დრო. რა შე ვიტყ ვეთ ქარ თუ ლი 
ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის შე სა ხებ ნა

1 ხარვეზები, დარღვევები და დაუსაბუთებელი შეღავათები  ნამახვანი ჰესის პროექტის ისტორია. სოციალური 
სამართლიანობის ცენტრი. 2021

მახ ვან ჰე სის გარ შე მო მიმ დი ნა რე პრო
ცე სის შუქ ზე? რა ტი პის რე ფორ მე ბის 
სა ჭი რო ე ბა გა მოვ ლინ და და ვის ეკის
რე ბა მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის პა სუ ხის
მ გებ ლო ბა? ეს პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი 
მოკ ლე რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით თავს 
უყ რის იმ ძი რი თად სის ტე მურ გა მოწ ვე
ვებს, რო მელ თა დაძ ლე ვაც ხელს შე
უწყიბ და უფ რო მდგრა დი, სა მარ თ ლი ა ნი 
და დე მოკ რა ტი უ ლი ენერ გე ტი კუ ლი სექ
ტო რის გან ვი თა რე ბას.

ად რე უ ლი მო ნა წი ლე ო ბის და
გამ ჭირ ვა ლე ო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ ცხად ჰ ყო, 
რომ და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
ად რე ულ მო ნა წი ლე ო ბას საკ ვან ძო მნიშ
ვ ნე ლო ბა აქვს. იმ დრო ის თ ვის, რო ცა 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სა და ფარ
თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ნა მახ ვან ჰე სის 
პრო ექ ტი შე სა ხებ გახ და ცნო ბი ლი, პრო
ექ ტი უკ ვე მშე ნებ ლო ბის ეტაპ ზე გა და დი
ო და, რა მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა არ თუ ლა 
მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა და პრო ექ ტის 
გან ვი თა რე ბა ში მა თი მო ნა წი ლე ო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა. ამი ტომ, აუცი ლე ბე ლია 
ენერ გე ტი კულ მა პრო ექ ტებ მა სა ზო გა
დო ებ რი ვი თან ხ მო ბა ად რე ულ ეტაპ
ზე მი ი ღონ, მა ნამ, სა ნამ სა ხელ მ წი ფო 
გან მა ხორ ცი ე ლებ ლის მი მართ მნიშ ვ ნე
ლო ვან და შე უქ ცე ვად ვალ დე ბუ ლე ბებს 
იკის რებს. 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
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პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბა და 
გან ვი თა რე ბა

2018 წლის 4 მა ისს, სა ქარ თ ვე ლოს პარ
ლა მენ ტ მა მი ი ღო „საჯარო და კერ ძო 
თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნი, რო მე ლიც ენერ გოპ რო ექ
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე ით ვა ლის წი ნებს 
მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მოც ვ ლას ეკო ნო მი კის 
სა მი ნის ტ როს, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
და სა ჯა რო და კერ ძო თა ნაშ რომ ლო ბის 
სა ა გენ ტოს შო რის, ისე ვე რო გორც პრო
ექ ტის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბას 
და პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე
ო ბას. თუმ ცა, იმა ვე წლის 31 ოქ ტომ ბერს, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 515ე დად გე
ნი ლე ბით გა ნი საზღ ვ რა ენერ გოპ რო ექ ტე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ალ ტერ ნა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რა, რო მე ლიც მო ი ზა რებს 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუ დულ კო ორ დი
ნა ცი ის პრო ცე დუ რებს სხვა დას ხ ვა უწყე
ბებს შო რის და ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს 
ფაქ ტობ რი ვად ერ თ პი როვ ნულ უფ ლე ბა
მო სი ლე ბას ანი ჭებს კერ ძო გა ნაცხა დის 
სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნას, გა ნა ვი თა როს და 
მთავ რო ბას წა რუდ გი ნოს ენერ გე ტი კუ ლი 
პრო ექ ტი. ამას თან, 515ე დად გ ნი ლე ბა 
გზშს ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ით
ვა ლის წი ნებს მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც 
კერ ძო კომ პა ნი ას უკ ვე გა და ე ცე მა პრო ექ
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა. კერ ძოდ, 
კომ პა ნი ის წი ნა და დე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და კომ პა ნი ას 
შო რის ფორ მ დე ბა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე

2 საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, ნამახვანჰესი და ენერგეტიკული პროექტების განვითარება 
საქართველოში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022
3 ენერგპროექტების განხორციელების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის შეზღუდვა სასამართლოში 
საჩივრდება. 2022

ლე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა, რაც წარ
მო შობს ორ მ ხ რივ უფ ლე ბებ სა და ვალ
დე ბუ ლე ბებს სა ხელ მ წი ფო სა და კერ ძო 
კომ პა ნი ას შო რის. სა ხელ მ წი ფო, მათ შო
რის, იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას და ეხ მა როს 
კომ პა ნი ას გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბა ში. გა მომ დი ნა რე იქი დან, 
რომ გა რე მოს დაც ვით გა დაწყ ვე ტი ლე
ბას იღებს სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც
ვის სა მი ნის ტ რო, ხო ლო მთავ რო ბა მი სი 
ზემ დ გო მი ორ გა ნო ა, ცხა დი ხდე ბა, რომ 
სა მი ნის ტ როს პრაქ ტი კუ ლად აღარ რჩე
ბა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე უარის 
თქმის ალ ტერ ნა ტი ვა, ხო ლო გზშ პრო ცეს
ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ხში რად 
ფორ მა ლურ ხა სი ათს იღებს.2  

იმის თ ვის, რომ ენერ გე ტი კუ ლი პროიმის თ ვის, რომ ენერ გე ტი კუ ლი პრო
ექ ტე ბის ინი ცი რე ბის ეტაპ ზე გათ ვაექ ტე ბის ინი ცი რე ბის ეტაპ ზე გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი იყოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ლის წი ნე ბუ ლი იყოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა რე მოს დაც ვი თი, ფი ნან სუ რი და სა მარგა რე მოს დაც ვი თი, ფი ნან სუ რი და სა მარ
თ ლებ რი ვი სა კითხე ბი, და სა ზო გა დო ეთ ლებ რი ვი სა კითხე ბი, და სა ზო გა დო ე
ბას მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა მი ი ღოს სრულ ყობას მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა მი ი ღოს სრულ ყო
ფი ლი ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტის შე სა ხებ, ფი ლი ინ ფორ მა ცია პრო ექ ტის შე სა ხებ, 
აუცი ლე ბე ლია 515ე დად გე ნი ლე ბით აუცი ლე ბე ლია 515ე დად გე ნი ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რის გა უქგათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რის გა უქ
მე ბა და „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომმე ბა და „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ
ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა.მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა. (სოციალური 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 515ე დად
გე ნი ლე ბას სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ
ლო შიც ასა ჩივ რებს. 3)

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sajaro-da-kerdzo-tanamshromloba-namakhvanhesi-da-energetikuli-proektebis-ganvitareba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sajaro-da-kerdzo-tanamshromloba-namakhvanhesi-da-energetikuli-proektebis-ganvitareba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-energoproektebis-gankhortsielebis-protsesshi-mosakhleobis-monatsileobis-shezghudva-sasamartloshi-sachivrdeba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-energoproektebis-gankhortsielebis-protsesshi-mosakhleobis-monatsileobis-shezghudva-sasamartloshi-sachivrdeba


10

ნამახვანის შემდეგ: გამოცდილება და სარეფორმო ხედვა

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია

სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა რე მოს
დაც ვით მარ თ ვა ში – იქ ნე ბა ეს ენერ გე
ტი კის სექ ტო რი თუ სხვა –  შე უძ ლე ბე ლია 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მის გა რე შე. 
ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტ თან და კავ ში რე
ბუ ლი არა ერ თი საკ ვან ძო დო კუ მენ ტი, 
კა ნო ნის მოთხოვ ნის მი უ ხე და ვად, და ინ
ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე ბას შე სა ბა მის მა 
უწყე ბებ მა არ მი ა წო დეს, ან მი ა წო დეს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაგ ვი ა ნე ბით, არა გო
ნივ რულ ვა დებ ში.4 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი
ის გა მოთხო ვის გზით ამ დო კუ მენ ტე ბის 
ვერ მი ღე ბის შემ დეგ, სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა სა სა მარ თ ლოს 
მი მარ თა ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას
კ ვ ნის, პრო ექ ტის ხარ ჯ თ სარ გებ ლი ა ნო
ბის ანა ლი ზის, ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ხებ 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზა დე
ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბის, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ინ ს პექ ტი რე ბე ბის ოქ მე ბის, ინ ვეს ტორ 
კომ პა ნი ა სა და სა ხელ მ წი ფოს შო რის 
და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა სა ჯა რო
ე ბის თ ვის.5 და ხუ რუ ლი იყო იუს ტი ცი ის 
სა მი ნიტ როს მი ერ ნა მახ ვა ნის ხელ შეკ რუ
ლე ბის შე სა ფა სებ ლად გა მოცხა დე ბუ ლი 
იური დი უ ლი ფირ მის შერ ჩე ვის პრო ცე სი, 
ისე ვე რო გორც პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის არა ერ თი ეტა პი. ამას
თან, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ
ტ რი უშე დე გოდ ცდი ლობს სხვა ჰიდ რო ე
ნერ გე ტი კულ პრო ექ ტებ თან, მათ შო რის 
შუ ა ხე ვი ჰეს თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ

4 ნამახვანჰესის პროექტი  დოკუმენტაციის უკანონოდ დახურვა გრძელდება. სოციალური სამართლიანობის 
ცენტრი. 2021.
5 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ნამახვანი ჰესის პროექტთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის 
მოსაპოვებლად სასამართლოს მიმართავს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2021
6 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  უსაფრთხო განვითარების გარანტი საქართველოში? ნანუკა 
აღლემაშვილი. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022

მენ ტე ბის მო პო ვე ბა საც, რაც დღეს ასე ვე 
სა სა მარ თ ლო და ვის სა გა ნი ა. 

ეფექ ტუ რი და ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ჯა
რო მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია 
სა ჯა რო უწყე ბე ბის მხრი დან სა ჯა რო ინ
ფორ მა ცი ის დრო უ ლად და სრულ ყო ფი
ლად გა ცე მა. 

გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
შე ფა სე ბა

გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის (გზშ) 
ან გა რი ში ის საკ ვან ძო დო კუ მენ ტი ა, რო
მე ლიც და გეგ მი ლი პრო ექ ტის ეკო ლო
გი ურ და სო ცი ა ლურ მდგრა დო ბას აფა
სებს. თუმ ცა, გზშ ან გა რი შის მომ ზა დე ბის, 
გან ხილ ვი სა და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 
მას ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დღე
ვან დე ლი პრო ცე დუ რე ბი რამ დე ნი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვეზს შე ი ცავს. ამას
თან, ეს ხარ ვე ზე ბი წი ნა აღ მ დე გო ბა შია 
ევ რო პულ გა რე მოს დაც ვით კა ნონ მ დებ
ლო ბას თან და დი რექ ტი ვას თან გა რე
მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ.6 არ სე ბუ ლი 
გზშ პრო ცე დუ რა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა
ზო გა დო ე ბის ეფექ ტურ მო ნა წი ლე ო ბას 
და არ შე ე სა ბა მე ბა წინ და ხე დუ ლო ბის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს პრინ ციპს, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც „...როდესაც არ სე ბობს შე
საძ ლებ ლო ბა, რომ კონ კ რე ტუ ლი პო
ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ან საქ მი ა ნო ბა ზი
ანს მი ა ყე ნებს ადა მი ა ნებ სა და გა რე მოს, 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-proekti-dokumentatsiis-ukanonod-dakhurva-grdzeldeba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-proekti-dokumentatsiis-ukanonod-dakhurva-grdzeldeba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/otsialuri-samartlianobis-tsentri-namakhvani-hesis-proekttan-dakavshirebuli-sajaro-informatsiis-mosapoveblad-sasamartlos-mimartavs-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/otsialuri-samartlianobis-tsentri-namakhvani-hesis-proekttan-dakavshirebuli-sajaro-informatsiis-mosapoveblad-sasamartlos-mimartavs-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemoze-zemokmedebis-shefaseba-usafrtkho-ganvitarebis-garanti-sakartveloshi
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თუნ დაც არ არ სე ბობ დეს სა მეც ნი ე რო 
სიცხა დე ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, 
ეს სა დაო პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი ან 
საქ მი ა ნო ბა არ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს“.7  

სა ექ ს პერ ტო კო მი სია

კო დექ სის თა ნახ მად, გზშის ან გა რი შის 
შე სა ხებ ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნის მო სამ ზა
დებ ლად, სა ა გენ ტო ქმნის სა ექ ს პერ ტო 
კო მი სი ას, რო მე ლიც შექ მ ნი დან 40 დღის 
ვა და ში წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნულ დას კ ვ
ნას. ამ უკა ნას კ ნე ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი
სას სა ვალ დე ბუ ლო არ არის, მაგ რამ მის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა ზე უარის თქმა უნ და 
და სა ბუთ დეს.8  

კო დექ სი არ ად გენს სა ექ ს პერ ტო კო
მი სი ის ცალ სა ხა ვალ დე ბუ ლე ბას იყოს 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი წარ მოდ გე ნი ლი გზშ
ის ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი
ის „სისრულეზე და მა ღალ ხა რის ხი ზე“.9 
ეს პა სუ ხი სიმ გებ ლო ბა, დღეს მოქ მე დი 
კო დექ სით, სრუ ლად გან მა ხორ ცი ე ლე
ბელ ზე და /ან მის მი ერ და ქი რა ვე ბულ 
კონ სულ ტან ტ ზეა გა და ტა ნი ლი, რაც 
ცალ სა ხად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა EIA დირ ქ
ტი ვა ში გა წე რილ მი ზანს კომ პე ტენ ტუ რი 
ორ გა ნოს მი ერ სა თა ნა დო ექ პერ ტი ზის 
ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბით.

სა გუ ლის ხ მოა სა ექ ს პერ ტო კო მი სი ის 
საქ მი ა ნო ბის გამ ჭირ ვა ლე ო ბას თან და

7 იქვე.
8 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი (2017) მუხლი 12(2), 42(1), 43(5).
9 Directive 2014/52/EU of the of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of 
certain public and private projects on the environment, პრეამბულა, პარა 33.

კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბიც. კო დექ სის 
თა ნახ მად, სა ა გენ ტო ქმნის სა ექ ს პერ ტო 
კო მი სი ას „ყოველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე
ვა ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი
ულ  სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით“. აღ ნიშ ნუ
ლი გუ ლის ხ მობს იმას, რომ სა ა გენ ტოს 
აქვს თით ქ მის სრუ ლი დის კ რე ცია სა ექ
ს პერ ტო კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით. გარ და ამი სა, მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ექ ს პერ ტი ზის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ, ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნას თან ერ
თად, სა ექ ს პერ ტო კო მი სი ის შე მად გენ
ლო ბის ვი ნა ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბაც.    

შე სა ბა მი სად, იკ ვე თე ბა რამ დე ნი მე ცვლი
ლე ბა, რომ ლე ბიც სა ექ ს პერ ტო კო მი სი ის 
რგოლს უფ რო გამ ჭირ ვა ლეს და ქმე დითს 
გახ დიდ ნენ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ექ ს პერმნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ექ ს პერ
ტო კო მი სი ის უშუ ა ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ტო კო მი სი ის უშუ ა ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
გან საზღ ვ რა გზშის ან გა რი ში სა და მას თან გან საზღ ვ რა გზშის ან გა რი ში სა და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სის წოდა კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სის წო
რე სა თუ მა ღალ ხა რის ხ ზე. ამას თან, კორე სა თუ მა ღალ ხა რის ხ ზე. ამას თან, კო
მი სი ის შე მად გენ ლო ბის პრო აქ ტი უ ლად მი სი ის შე მად გენ ლო ბის პრო აქ ტი უ ლად 
გა მოქ ვეყ ნე ბა და წევ რე ბის შერ ჩე ვის კრიგა მოქ ვეყ ნე ბა და წევ რე ბის შერ ჩე ვის კრი
ტე რი უ მე ბის დახ ვე წა გაზ რ დის სა ზო გატე რი უ მე ბის დახ ვე წა გაზ რ დის სა ზო გა
დო ე ბის ნდო ბას კო მი სი ის მი მართ. მა შინ, დო ე ბის ნდო ბას კო მი სი ის მი მართ. მა შინ, 
რო ცა კო მი სი ის დას კ ვ ნა უარ ყო ფი თი ა, რო ცა კო მი სი ის დას კ ვ ნა უარ ყო ფი თი ა, 
თუმ ცა სა მი ნის ტ რო მა ინც და დე ბით გათუმ ცა სა მი ნის ტ რო მა ინც და დე ბით გა
რე მოს დაც ვით გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს, რე მოს დაც ვით გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს, 
მი ზან შე წო ნი ლია არ სე ბობ დეს უფ რო მამი ზან შე წო ნი ლია არ სე ბობ დეს უფ რო მა
ღა ლი ბა რი ე რი, ვიდ რე ფორ მა ლუ რი დაღა ლი ბა რი ე რი, ვიდ რე ფორ მა ლუ რი და
სა ბუ თე ბა, რაც დას კ ვ ნის მხედ ვე ლო ბა ში სა ბუ თე ბა, რაც დას კ ვ ნის მხედ ვე ლო ბა ში 
არ მი ღე ბას გა ამ რ თ ლებ და.არ მი ღე ბას გა ამ რ თ ლებ და.
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არა გო ნივ რუ ლი ვა დე ბი 
სკრი ნინ გის ეტაპ ზე

სკრი ნინ გის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა და 
მი სი სა ჯა რო გან ხილ ვა გა რე მო ზე ზე
მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რის 
საკ ვან ძო ნა წი ლი ა. ამ ეტაპ ზე გა ნი საზღ
ვ რე ბა უნ და და ექ ვემ დე ბა როს თუ არა 
პრო ექ ტი გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა
სე ბას და სა ზო გა დო ე ბას ეც ნო ბე ბა პრო
ექ ტის პირ ვე ლა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. ამ 
ეტაპ ზე სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა 
გა რან ტი რე ბუ ლია კა ნო ნით. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, სკრი ნინ გის ან გა რი
შის შე სა ხებ მო საზ რე ბის გა მო სათ ქ მე
ლად და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე ბას 
მხო ლოდ 7 სა მუ შაო დღე აქვს. ასე თი 
შემ ჭიდ რო ვე ბუ ლი ვა და არა გო ნივ რუ
ლია და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის ან
გა რი შის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბას 
არ თუ ლებს. ასე თი მცი რე ვა და შე უ სა ბა
მოა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვას თა ნაც 
და შე უძ ლე ბელს ხდის ქმე დით მო ნა წი
ლე ო ბას სკრი ნინ გის ეტაპ ზე.10  შე სა ბა მიშე სა ბა მი
სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ სე ბუ ლი ვა დის სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არ სე ბუ ლი ვა დის 
გო ნივ რუ ლად გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა. გო ნივ რუ ლად გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა. 

პი რო ბი ა ნი გზშ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საფ რ თხეს შე ი ცავს 
„პირობიანი“ გზშ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
გა ცე მის პრაქ ტი კაც, რო ცა გა რე მოს 
დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა

10 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  უსაფრთხო განვითარების გარანტი საქართველოში? ნანუკა 
აღლემაშვილი. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022
11 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შეფასება ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების 
კასკადზე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2021
12 იქვე.

მი ნის ტ რო გას ცემს და დე ბით გა რე მოს
დაც ვით გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, თუმ ცა გან
მა ხორ ცი ე ლე ბეს უთი თებს სა მო მავ ლოდ 
შე სას რუ ლე ბელ გარ კ ვე ულ პი რო ბებს, 
რომ ლე ბიც, რო გორც წე სი და მა ტე ბით 
კვლე ვებს უკავ შირ დე ბა. ცხა დი ა, კვლე
ვე ბი სა და ან გა რი შე ბის ნა წი ლი პრო
ექ ტის გან ხორ ცი ე ლებ ლის სხვა დას ხ ვა 
ეტაპ ზე გროვ დე ბა – კვლე ვის გაგ რ ძე
ლე ბა გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის გა ცე მის შემ დეგ აუცი ლე ბე ლი ა. თუმ
ცა ასე თი პრაქ ტი კა პრობ ლე მუ რი ხდე ბა 
მა შინ, რო ცა სა მო მავ ლოდ გან სა ხორ
ცი ე ლე ბე ლი კვლე ვა შე საძ ლოა პრო ექ
ტის ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენ ტებს 
უკავ შირ დე ბო დეს, რო გო რი ცაა სე ის
მო ლო გი უ რი უსაფ რ თხო ე ბა, პრო ექ ტის 
სა ინ ჟინ რო ნა წი ლის გე ო ლო გი უ რი შე
სა ბა მი სო ბა და სხვა. პი რო ბი ა ნია ნა
მახ ვან ჰე სის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
შე ფა სე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც, რო მე
ლიც გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ კომ პა ნი ას 
25მდე და მა ტე ბი თი კვლე ვის  ჩა ტა რე
ბას ავალ დე ბუ ლებს.11 ნა მახ ვან ჰეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი გზშ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
პრობ ლე მუ რია იმ კუთხი თაც, რომ გან
მა ხორ ცი ე ლებ ლის მი ერ წარ დ გე ნი ლი 
ან გა რი ში კას კა დის შე მად გე ნე ლი ორი 
კაშ ხ ლი დან მხო ლოდ ერთს ეხე ბა, რაც 
კას კა დის კუ მუ ლა ცი უ რი ზე გავ ლე ნის შე
ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა. ამის 
მი უ ხე და ვად, გზშ ან გა რიშ ზე და დე ბი თი 
გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა
ი ცა.12  

https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemoze-zemokmedebis-shefaseba-usafrtkho-ganvitarebis-garanti-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemosdatsviti-gadatsqvetilebis-mighebis-protsesis-shefaseba-namakhvanis-hidroelektrosadgurebis-kaskadze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemosdatsviti-gadatsqvetilebis-mighebis-protsesis-shefaseba-namakhvanis-hidroelektrosadgurebis-kaskadze
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პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლი ვალ დე
ბუ ლია სრუ ლად შე ის წავ ლოს და გეგ მი
ლი საქ მი ა ნო ბის შე საძ ლო ზე გავ ლე ნა 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის უფ ლე
ბებ ზე, რო გორც გა რე მოს დაც ვი თი, ისე 
ეკო ნო მი კუ რი კუთხით.13 კო დექ სი არ იც
ნობს რა მე სა ხის პი რო ბი ა ნი ნე ბარ თ ვის 
გა ცე მის შე საძ ლებ ლო ბას. და უშ ვე ბე ლია და უშ ვე ბე ლია 
გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიგა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბა პრო ექ ტის შე სა ხებ ყოვ ლის მომ ცღე ბა პრო ექ ტის შე სა ხებ ყოვ ლის მომ ც
ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის და მი სი სა ვალ დევე ლი ინ ფორ მა ცი ის და მი სი სა ვალ დე
ბუ ლო სა ექ ს პერ ტო შე ფა სე ბის გა რე შე.ბუ ლო სა ექ ს პერ ტო შე ფა სე ბის გა რე შე. 
საკ ვან ძო კვლე ვე ბის გზშ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის შემ დეგ მომ ზა დე ბა შე უ სა ბა მოა 
წინ და ხე დუ ლო ბის პრინ ციპ თა ნაც, რომ
ლის მი ხედ ვი თაც სა მეც ნი ე რო სიცხა დე 
გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა. და უშ ვე ბედა უშ ვე ბე
ლია მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტე ბის სხვა დასლია მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტე ბის სხვა დას
ხ ვა ნა წი ლე ბის კუ მუ ლა ცი უ რი ზე გავ ლეხ ვა ნა წი ლე ბის კუ მუ ლა ცი უ რი ზე გავ ლე
ნის უგუ ლე ბელ ყო ფა და გზშ ან გა რი შის ნის უგუ ლე ბელ ყო ფა და გზშ ან გა რი შის 
და ნა წევ რე ბაც. და ნა წევ რე ბაც. 

ხელ შეწყო ბის მე ქა ნიზ მე ბი

ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში მოქ მე დი ინ
ვეს ტორ თა ხელ შეწყო ბის სხვა დას ხ ვა 
მე ქა ნიზ მე ბი ხში რად ხდე ბა უთან ხ მო
ე ბის სა გა ნი. ამ მე ქა ნიზ მებს შო რი საა 
გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ
ლე ბა, მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი რე
ბის მო დე ლი, მი წი სა და სხვა რე სურ
სე ბის ინ ვეს ტორ თათ ვის შე ღა ვა თით ან 
უფა სოდ გა და ცე მა, და ბა ლი გა და სა ხა

13 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, მუხლი 2, ნაწილი პირველი, „გ“ ქვეპუნქტი.
14 საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი  სახელმწიფო კომპანია დერეგულირებულ ენერგეტიკულ 
ბაზარზე. გიორგი ცინცაძე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022
15 რბოლა ფსკერისკენ. გიორგი ცინცაძე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2021
16 ენერგეტიკაში PPA მექანიზმის დაბრუნებას ვაპირებთ  პრემიერი. bm.ge. 22 ივნისი. 2022

დე ბი, სა ნე ბარ თ ვო პრო ცე სის გა მარ ტი
ვე ბა და სხვა. ინ ვეს ტორ თა მხარ და ჭე
რის მე ქა ნიზ მე ბი შე საძ ლოა ქმნიდ ნენ 
ჭარბ ფის კა ლურ რისკს სა ხელ მ წი ფო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ფორ მით. ამავ დ რო
უ ლად, ისი ნი შე საძ ლოა აყა ლი ბებ დ ნენ 
გა უმ ჭირ ვა ლე, ბუნ დო ვან და არა ფორ
მა ლურ ურ თი ერ თო ბას სა ხელ მ წი ფო 
უწყე ბებ სა და კერ ძო სუ ბი ექ ტებს შო რის, 
რაც არ თუ ლებს სა ჯა რო და კო მერ ცი უ
ლი ინ ტე რე სე ბის და ბა ლან სე ბას და დე
მოკ რა ტი უ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას.14  ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის 
მიმ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის 
პი რო ბებ ში, რო ცა სა ხელ მ წი ფო ებს ინ
ვეს ტო რე ბის თ ვის უფ რო და უფ რო მიმ
ზიდ ვე ლი გა რე მოს შექ მ ნა უწევთ, კერ ძო 
ინ ვეს ტო რის და სა ინ ტე რე სებ ლად სა ჯა
რო ინ ტე რე სის დათ მო ბა გან სა კუთ რე
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი საფ რ თხე ხდე ბა.15  

2022 წლი დან იგეგ მე ბა ინ ვეს ტორ თა 
ხელ შეწყო ბის ახა ლი მე ქა ნიზ მე ბის ამოქ
მე დე ბაც.16 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ენერ გე ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ენერ გე ტი
კის სექ ტორ ში მოქ მე დი იწ ქ ნ ვეს ტორ თა კის სექ ტორ ში მოქ მე დი იწ ქ ნ ვეს ტორ თა 
მხარ და ჭე რის მე ქა ნიზ მე ბის შე ფა სე ბა მხარ და ჭე რის მე ქა ნიზ მე ბის შე ფა სე ბა 
მა თი გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა ლურ ე კომა თი გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა ლურ ე კო
ნო მი კუ რი და ფის კა ლუ რი ზე გავ ლე ნის ნო მი კუ რი და ფის კა ლუ რი ზე გავ ლე ნის 
კუთხით. ამავ დ რო უ ლად, ინ ვეს ტორ თა კუთხით. ამავ დ რო უ ლად, ინ ვეს ტორ თა 
მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და და ექმხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და და ექ
ვემ დე ბა როს სა ჯა რო ან გა რიშ ვალ დე ბუვემ დე ბა როს სა ჯა რო ან გა რიშ ვალ დე ბუ
ლე ბას.  ლე ბას.  

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartvelos-energetikis-ganvitarebis-fondi-sakhelmtsifo-kompania-deregulirebul-energetikul-bazarze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartvelos-energetikis-ganvitarebis-fondi-sakhelmtsifo-kompania-deregulirebul-energetikul-bazarze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rbola-fskerisken-namakhvanhesis-khelshekrulebis-kvaldakval
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გათ ვა ლის წი ნე ბა რეპ რე სი ის 
ნაც ვ ლად

ნა მახ ვან ჰე სის გარ შე მო მიმ დი ნა რე მას
შ ტა ბუ რი საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი, რომ
ლებ მაც 2021 წლის ზაფხუ ლის თ ვის 
მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო მო იც ვა, რეპ რე სი
უ ლი და ხში რად და უ სა ბუ თე ბე ლი სა პო
ლი ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად 
მიმ დი ნა რე ობ და. 2021 წლის 3 აპ რილს, 
მას შემ დეგ რაც რი ო ნის ხე ო ბა ში მშე
ნებ ლო ბის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი 
გა ნახ ლ და, ად გილ ზე თა ვი მო ი ყა რა დი
დი რა ო დე ნო ბით სა პო ლი ციო ძა ლამ. 
სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა გა და კე ტეს სო
ფელ ნა მოხ ვა ნის კენ მი მა ვა ლი გზა რო
გორც ქუ თა ი სი დან, ისე ლეჩხუ მი დან. 
მა ლე ვე, 11 აპ რილს, პო ლი ცამ და შა ლა 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის კარ ვე ბი. 
პო ლი ცი ის ბლოკ პოს ტე ბის ჩად გ მის და 
კარ ვე ბის დაშ ლის გარ და, ნა მახ ვან ჰე
სის აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი მი მარ თავ დ ნენ 
სხვა რეპ რე სი ულ ზო მებ საც, რო გო რი
ცაა და კა ვე ბა და ჯა რი მე ბი. მა გა ლი თად, 
3 აპ რილს, კო მენ დან ტის სა ა თის დარ ღ
ვე ვის თ ვის პო ლი ცი ამ პრო ტეს ტის მო ნა
წი ლე 12 პი რი 2,000 ლა რით და ა ჯა რი
მა, ხო ლო 14 აპ რილს, სო ფელ გუ მათ ში 
მიმ დი ნა რე საპ რო ტეს ტო აქ ცი ა ზე და ა კა
ვა 6 პი რი. ეს ღო ნის ძი ე ბი ეწი ნა აღ მ დე
გე ბო და შეკ რე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ის 
ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბას, პო ლი ცი ის და
უ სა ბუ თე ბელ მა ბლოკ პოს ტებ მა კი რამ
დე ნი მე თვით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეზღუ და 
გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა რი ო ნის 
ხე ო ბა ში.17 

17 საპოლიციო ღონისძიებების შეფასება ნამოხვანის პროტესტის დროს. სოციალური სამართლიანობის 
ცენტრი. 2021.

გარ და იმი სა, რომ ისი ნი ეწი ნა აღ მ დე
გე ბოდ ნენ მო ქა ლა ქე თა ფუნ და მენ ტურ 
კონ ს ტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბებს, სა პო ლი ციო 
ღო ნის ძი ე ბებ მა გა არ თუ ლა დი ა ლოგ სა 
და თან ხ მო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ცე
სის წარ მო ე ბა გა ჩე ნი ლი უთან ხ მო ე ბის 
გა და სა ლა ხად. ში ნა გან საქ მე თა სა მიში ნა გან საქ მე თა სა მი
ნის ტ რომ უარი უნ და თქვას საპ რო ტესნის ტ რომ უარი უნ და თქვას საპ რო ტეს
ტი კე რე ბის წი ნა აღ მ დეგ რეპ რე სი უ ლი ტი კე რე ბის წი ნა აღ მ დეგ რეპ რე სი უ ლი 
ზო მე ბის გა ტა რე ბა ზე, რა თა მო ქა ლა ქეზო მე ბის გა ტა რე ბა ზე, რა თა მო ქა ლა ქე
ებ მა შეძ ლონ სა კუ თა რი პო ზი ცი ის უსაფებ მა შეძ ლონ სა კუ თა რი პო ზი ცი ის უსაფ
რ თხოდ და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის რ თხოდ და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვით გაჟ ღე რე ბა. დაც ვით გაჟ ღე რე ბა. 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა

ისე თი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტის გან ხორ ცი
ე ლე ბა, რო გორ საც ნა მახ ვა ნის ჰე სე ბის 
კას კა დი ით ვა ლის წი ნებ და, მნიშ ვ ნე ლო
ვან რის კებ სა და საფ რ თხე ებს უკავ შირ
დე ბა მშე ნებ ლო ბის და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის 
ეტა პებ ზე. მა ში ნაც კი, თუ პრო ექ ტის შე
საძ ლო ზე მოქ მე დე ბა გა რე მო ზე სრულ
ყო ფი ლა დაა შეს წავ ლი ლი და შე ფა სე
ბუ ლი, უსაფ რ თხო და კა ნო ნის დაც ვით 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სის უზ რუნ ველ ყო ფას 
გა მარ თუ ლი, გამ ჭირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა სჭირ დე ბა. 

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ ცხად ჰ ყო, 
რომ გა რე მოს დაც ვი თი და ტექ ნი კუ რი 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი
კე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვე ზებს შე ი ცავს. 
ჩა ტა რე ბუ ლი  გა რე მოს დაც ვი თი ინ ს პექ
ტი რე ბე ბის შეს წავ ლამ გა მო ა აშ კა რა ვა, 
რომ ჯა რი მე ბი ად გილ ზე მდგო მა რე ო ბის 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sapolitsio-ghonisdziebebis-shefaseba-namokhvanis-protestis-dros
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გა მოს წო რე ბის ეფექ ტი ა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტი 
ხში რად არ არის. პრობ ლე მუ რია ისიც, 
რომ მე დი ა ცი ის პა რა ლე ლუ რად ჩა ტა
რე ბუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი ინ ს პექ ტი რე
ბის შე დე გე ბი მო ნა წი ლე ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის თ ვის დღემ დე არ არის ცნო ბი ლი. 
ხაზ გა სას მე ლია ინ ს პექ ტი რე ბის ოქ მე ბის ხაზ გა სას მე ლია ინ ს პექ ტი რე ბის ოქ მე ბის 
სის რუ ლის, სი ზუს ტის და ხელ მი საწ ვ დოსის რუ ლის, სი ზუს ტის და ხელ მი საწ ვ დო
მო ბის პრობ ლე მე ბიც.მო ბის პრობ ლე მე ბიც.1818 წარ სუ ლი ინ ცი წარ სუ ლი ინ ცი
დენ ტე ბი სა და ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვის დენ ტე ბი სა და ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვის 
ფონ ზე, შეს წავ ლის და შე ფა სე ბის სა გა ნი ფონ ზე, შეს წავ ლის და შე ფა სე ბის სა გა ნი 
უნ და გახ დეს ტექ ნი კუ რი და სამ შე ნებ ლო უნ და გახ დეს ტექ ნი კუ რი და სამ შე ნებ ლო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ა გენ ტოს ფუნ ქ ცია ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ა გენ ტოს ფუნ ქ ცია 
და პრაქ ტი კე ბიც.და პრაქ ტი კე ბიც.1919    

სა სა მარ თ ლო სის ტე მა

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ გა მო ავ ლი ნა 
კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სის ტე მუ რი 
პრობ ლე მა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 
ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის არე ალ ში 
მაცხოვ რე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლებ
რივ მდგო მა რე ო ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
აუარე სებს, ხო ლო პრო ფე სი ულ წრე ებს 
სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე სა მარ თ ლებ რი ვი 
მსჯე ლო ბის წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბას არ 
აძ ლევს. ეს პრობ ლე მა  სა სა მარ თ ლოს 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის 
ნაკ ლე ბო ბა ა. მი უ ხე და ვად იმი სა ა, რომ 
ნა მახ ვან ჰე სის სამ შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვა, 
გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და 
მთავ რო ბის მი ერ პრო ექ ტის მო წო ნე ბა, 
ისე ვე რო გორც უკა ნო ნო ბლოკ პოს ტე ბის 
ჩად გ მა რი ო ნის ხე ო ბა ში, სა მარ თ ლებ რი
ვი და ვის სა გა ნი უნ და გამ ხ და რი ყო – და 

18 ნამახვანი ჰესის მედიაციის პროცესი  ანგარიში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022
19 ვინ და როგორ გასცემს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების აშენების ნებართვებს? მანანა ღოღობერიძე. 
Ifact.ge. 2022

სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, მათ შო რის 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 
– ამ სა კითხებ ზე სა სა მარ თ ლოს შე სა ბა მი
სი სარ ჩე ლე ბით მი მარ თეს, გა ჭი ა ნუ რე ბუ
ლი პრო ცე სის გა მო სა სა მარ თ ლო არ აღ
მოჩ ნ და ის სივ რ ცე, სა დაც უთან ხ მო ე ბე ბის 
სა მარ თ ლებ რი ვად გა დაწყ ვე ტა იქ ნე ბო და 
შე საძ ლე ბე ლი. 

ცვლი ლე ბე ბი სა პი რის პი რო 
მი მარ თუ ლე ბით 
ნა მახ ვან ჰე სის გარ შე მო გან ვი თა რე ბულ
მა მოვ ლე ნებ მა გა მა დი დე ბე ლი შუ შის 
ქვეშ მო აქ ცია ქვეყ ნის გა რე მოს დაც ვი თი 
და ეკო ნო მი კუ რი მარ თ ვის არ სე ბუ ლი 
სის ტე მე ბი. ჟურ ნა ლის ტუ რი, კვლე ვი
თი და სა მარ თ ლებ რი ვი მუ შა ო ბის შე
დე გად გა მოვ ლინ და გამ ჭირ ვა ლე ო ბის, 
მო ნა წი ლე ო ბის და კომ პე ტენ ცი ის ნაკ
ლე ბო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი უამ რა ვი 
პრობ ლე მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე
ბის პრო ცეს ში. დღეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ეს მიგ ნე ბე ბი ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მსჯე ლო ბის და შე სა ბა მი სი რე ფორ მი რე
ბის პრო ცე სის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. 

თუმ ცა, ამის მა გივ რად, 2022 წლის 
მან ძილ ზე გან ხორ ცი ელ და რამ დე ნი
მე სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
ცვლი ლე ბა, რომ ლე ბიც არა თუ ვერ უზ
რუნ ველ ყო ფენ ნა მახ ვან ჰე სის გა რე შე
მო მიმ დი ნა რე პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი 
ჩა ვარ დ ნე ბის გა მოს წო რე ბას და გა მოც
დი ლე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://www.ifact.ge/saagentos/
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გა მო ყე ნე ბას, არა მედ, მთე ლი რი გი მი
მარ თუ ლე ბე ბით, მდგო მა რე ო ბას აუარე
სე ბენ. ახა ლი ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ გზშ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
უწყე ბა ხდე ბა გა რე მოს ეროვ ნუ ლი სა
ა გენ ტო. ეს ცვლი ლე ბა სა თა ნა დო გან
ხილ ვის და გან მარ ტე ბის გა რე შე გან
ხორ ცი ელ და, გზშ პრო ცე დუ რის ახა ლი 
მო წეს რი გე ბა კი მრა ვალ რისკს შე ი ცავს, 
მათ შო რის შე საძ ლო ინ ტე რეს თა კონ
ფ ლიქტს.20 ამავ დ რო უ ლად, ცვლი ლე
ბე ბი გან ხორ ცი ელ და კა ნონ ში სა ჯა რო 
და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ. 
ცვლი ლე ბის შე დე გად შე სუს ტ და გამ ჭირ
ვა ლე ო ბის სტან დარ ტი პრო ექ ტე ბის ინი
ცი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ეტა პებ ზე.21  

და ხუ რულ კარს მიღ მა და შე სა ბა მი სი 
და სა ბუ თე ბის გა რე შე შე ტა ნი ლი საფ რ
თხის შემ ც ვე ლი ცვლი ლე ბე ბის ნაც ვ ლად 
ენერ გე ტი კის სექ ტორს სჭირ დე ბა სის
ტე მუ რი გა ჯან სა ღე ბა – მე ტი გამ ჭირ ვა
ლე ო ბა, სა ზო გა დო ე ბის უფ რო ქმე დი
თი, უფ რო ად რე უ ლი მო ნა წი ლე ო ბა და 
სა ჯა რო ინ ტე რეს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სტრა ტე გი ა. ის წუ ხი ლე ბი, რომ ლე ბიც 
ნა მახ ვან ჰე სის საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბი
სას გაჟ ღერ და, უნ და ის მო დეს გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და არა 
მხო ლოდ მის შემ დე გომ. ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბებ სა და სხვა და ინ ტე რე სე
ბულ პი რე ბის უნ და ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე ბა 
მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია მათ თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ, ჩა ერ თონ 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გან კარ გ ვის 
პრო ცეს ში, დას ვან კითხ ვე ბი პრო ექ ტის 

20 მწვანე ალტერნატივას პოზიცია და შენიშვნები გარემოსდაცვითი მმართველობის სფეროში დაგეგმილი 
რესტრუქტურიზაციის ინიციატივის შესახებ. 2022
21  საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, ნამახვანჰესი და ენერგეტიკული პროექტების განვითარება 
საქართველოში. გიორგი ცინცაძე. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2022 

სარ გებ ლი სა და საფ რ თხე ე ბის შე სა ხებ 
და მი ი ღონ კომ პე ტენ ტუ რი პა სუ ხე ბი. ამ 
პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტ ში შე მო თა ვა ზე ბუ
ლი ცვლი ლე ბე ბი ასე თი პრო ცე სის ჩა მო
ყა ლი ბე ბას შე უწყობ და ხელს. 

https://greenalt.org/app/uploads/2022/01/GA_commets_EIA_Code_30.01.2022.pdf
https://greenalt.org/app/uploads/2022/01/GA_commets_EIA_Code_30.01.2022.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sajaro-da-kerdzo-tanamshromloba-namakhvanhesi-da-energetikuli-proektebis-ganvitareba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sajaro-da-kerdzo-tanamshromloba-namakhvanhesi-da-energetikuli-proektebis-ganvitareba-sakartveloshi
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20192021 წლებ ში ნა მახ ვა ნის ჰე სე ბის კას კა დის პრო ექ ტის გა რე შე მო გან ვი თა რე ბულ
მა მოვ ლე ნებ მა სა ქარ თ ვე ლო ში ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბი სა და გან ვი თა
რე ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მო წეს რი გე ბის სა კითხი გა ნახ ლე ბუ ლი სიმ წ ვა ვით და ა ყე ნა დღის  
წეს რიგ ში. ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბი აქამ დეც არა ერ თხელ გამ ხ და რან მწვა ვე უთან
ხ მო ე ბის სა გა ნი; ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა გა მორ ჩე უ ლია არა მხო ლოდ იმით, რომ 
მან გა მო იწ ვია გან სა კუთ რე ბუ ლად მას შ ტა ბუ რი წი ნა აღ მ დე გო ბა, არა მედ იმი თაც, რომ 
პრო ექ ტის ოპო ნენ ტე ბი, პრო ექ ტის რო მე ლი მე ერთ გან ზო მი ლე ბა ზე ფო კუ სი რე ბის 
ნაც ვ ლად, თა ნად რო უ ლად ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებ დ ნენ მის სხვა დას ხ ვა მა ხა სი ა თებ ლებს, ყუ
რადღე ბას ამახ ვი ლებ დ ნენ პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის პა სუ ხის მ გებ
ლო ბა ზე და კითხ ვებს უს ვამ დ ნენ ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის სის ტე მურ მო წეს რი გე ბას. 

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვამ შექ მ ნა შე საძ ლებ ლო ბა ფარ თო დის კუ სი ის სა გა ნი გამ
ხ და რი ყო ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის წა მოწყე ბი სა და გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი 
რგო ლე ბი, პრაქ ტი კე ბი და ეტა პე ბი. ამა ვე მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა, 
რო მე ლიც ცდი ლობს რო გორც არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის, ისე სა მარ თ ლებ რი ვი 
პრინ ცი პე ბის შუქ ზე მი მო ი ხი ლოს და შე ა ფა სოს ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის შე მუ
შა ვე ბის კა ნო ნით დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რა. ამის თ ვის სტა ტი ის პირ ვე ლი ნა წი ლი იმ 
სა კა ნონ მ დებ ლო ჩა ნა წე რებს აღ წერს, რომ ლე ბიც დარგს აწეს რი გებს; სტა ტი ის მე ო
რე ნა წი ლი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა კითხ ზე, 
რაც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მდგრა დი მარ თ ვის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა; სტა ტი ის 
მე სა მე, დას კ ვ ნი თი ნა წი ლი კი ნა მახ ვან ჰე სის სა კითხს უბ რუნ დე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ მი სი დამ ტ კი ცე ბის  პრო ცესს აანა ლი ზებს. სტა ტი ის დას კ ვ ნი თი ნა
წი ლი გა ნი ხი ლავს 2021 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებ საც.

ცხა დი ა, ენერ გე ტი კულ სექ ტო რი მრა ვა ლი ნა წი ლის გან შედ გე ბა, ხო ლო ენერ გე ტი
კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, პირ და პირ თუ ირი ბად, არა ერ თი სა კა ნონ
მ დებ ლო ჩა ნა წე რი თუ დად გე ნი ლე ბა ეხე ბა. ეს სტა ტია ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს 
კა ნონ ზე „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ – გა ნი ხი ლავს მის მნიშ ვ ნე
ლო ბას და აფა სებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 515ე დად გე ნი ლე ბას, რო მე ლიც მას 
ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში ხში რად ანაც ვ ლებს. 

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 2018 წლის მა ის ში მი ი ღო და ამით ქვე ყა ნა ში ენერ გე ტი კუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო შექ მ ნა. სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბამ 2018 წლის 17 აგ ვის ტოს კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე მი ი ღო 426ე დად

საჯარო და კერძო თანამშრომლობა, ნამახვანჰესი და 
ენერგეტიკული პროექტების განვითარება საქართველოში

https://socialjustice.org.ge/ka/products/hesebi-pankisis-kheobashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/hesebi-pankisis-kheobashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-msheneblobis-nebartva-dauqovnebliv-unda-shecherdes
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-msheneblobis-nebartva-dauqovnebliv-unda-shecherdes
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-energoproektebis-gankhortsielebis-protsesshi-mosakhleobis-monatsileobis-shezghudva-sasamartloshi-sachivrdeba
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4193442?publication=2
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გე ნი ლე ბა „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბი სა და გან
ხორ ცი ე ლე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“. აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბით და ზუს ტ და 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დე ტა ლე ბი და პრო ცე დუ რა. 

კა ნო ნი და 426ე დად გე ნი ლე ბა გან საზღ ვ რავს იმ კრი ტე რი უ მებს, რო მელ თა დაკ მა
ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში პრო ექ ტი სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის მოქ მე დე ბის  
სფე რო ში ექ ცე ვა და აღ წერს იმ პრო ცე დუ რებს, რო მე ლიც მსგავ ს მა პრო ექ ტ მა ინი ცი
რე ბი დან გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე უნ და გა ი ა როს. თუმ ცა, 2018 წლის 31 ოქ ტომ ბერს, ანუ 
„საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მი ღე ბი დან 8 თვე ში, სა ქარ თ
ვე ლოს მთავ რო ბამ 515ე დად გე ნი ლე ბით და ამ ტ კი ცა „იმ ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მშე ნებ
ლო ბის ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი შეს წავ ლის, მშე ნებ ლო ბის, ფლო ბი სა და ოპე რი რე ბის 
შე სა ხებ წი ნა და დე ბე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი
ნის ტ რო სათ ვის წარ დ გე ნი სა და გან ხილ ვის წე სი და პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც არ წარ მო
ად გენს სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექტს“. 515ე დად გე ნი ლე ბამ შექ მ ნა 
სა გა მო ნაკ ლი სო, გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რა ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე
ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის, რომ ლის შე დე გა დაც ეს პრო ექ ტე ბი PPP კა ნო ნით და 
426ე დად გე ნი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რი გი მოთხოვ ნე ბის გან გა თა ვი სუფ ლ დ ნენ. 
(გარდა ამი სა, გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ე ბის წყა რო ე ბის მხარ და ჭე რის და მა ტე ბით სქე მას 
ით ვა ლის წი ნებს მთავ რო ბის კი დევ ერ თი, 403ე დად გე ნი ლე ბა. ეს დად გე ნი ლე ბა, რო
მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 2020 წელს გა მოს ცა და 5 მე გა ვატ ზე მე ტი სიმ ძ ლავ
რის ობი ექ ტე ბის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას, პრე მი ა
ლუ რი ტა რი ფის გა ცე მას ით ვა ლის წი ნებს,  იმა ვე პრო ცე დუ რას ეყ რ დ ნო ბა, რო მე ლიც 
PPP კა ნონ ში და 426ე დად გე ნი ლე ბა შია გა წე რი ლი.)

426ე და 403ე დად გე ნი ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც ბო ლო წლე ბის გან მავ
ლო ბა ში წა მოწყე ბულ რამ დე ნი მე პრო ექტს ფა რავს (იხილეთ ცხრი ლე ბი 2 & 3), 515
ე დად გე ნი ლე ბას თან შე და რე ბით უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ინი ცი რე ბუ ლი თით ქ მის ყვე ლა ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტი 515ე დად გე ნი ლე
ბით გან საზღ ვ რულ ჩარ ჩო ში მო ექ ცა. 

ცხრი ლი 2. ჰიდროენერგეტიკული 
ხელშეკრულებები დადგენილების 

მიხედვით

ცხრი ლი 3. დადგენილებების გამოყენება 
წლების მიხედვით (2019-2021)
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 515ე დად გე ნი ლე ბა ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ვი თა
რე ბის ძი რი თად მე ქა ნიზ მად იქ ცა, ამ დრომ დე ნა თე ლი არ არის, რამ დე ნად გა მარ
თ ლე ბუ ლი იყო ცალ კე უ ლი პრო ექ ტე ბის თ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წე სის შე მო ღე ბა. საქ მე 
იმა ში ა, რომ 515ე დად გე ნი ლე ბა, „იმ ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის ტექ ნი
კურ ეკო ნო მი კუ რი შეს წავ ლის, მშე ნებ ლო ბის, ფლო ბი სა და ოპე რი რე ბის შე სა ხებ 
წი ნა და დე ბე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ
რო სათ ვის წარ დ გე ნი სა და გან ხილ ვის წე სი სა და პი რო ბე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე, 
რომ ლე ბიც არ წარ მო ად გენს სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექტს“,არ წარ მო ად გენს სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექტს“, რო
გორც სა ხელ წო დე ბა მი უ თი თებს, მხო ლოდ არაPPP პრო ექ ტებს უნ და აწეს რი გებ
დეს, თუმ ცა არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით ის ფა რავს იმ პრო ექ ტებ საც, რომ ლე ბიც კა ნო ნის 
მი ხედ ვით, სი ნამ დ ვი ლე ში PPP პრო ექ ტე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. 

ამ მო ცე მუ ლო ბის მი ზე ზი კი „საჯარო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ
თ ვე ლოს კა ნონ სა და 515ე დად გე ნი ლე ბას შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თ შე უ სა ბა მო
ბა ა. რო გორც ით ქ ვა, კა ნო ნის თა ნახ მად, თუ პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მ წი ფო 
მხარ და ჭე რას, ის სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტად ჩა ით ვ ლე ბა და 
კა ნო ნით და 426ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რულ შე და რე ბით მკაცრ პრო ცე დუ რას 
და ექ ვემ დე ბა რე ბა. კა ნო ნის 28ე მუხ ლის თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო მხარ და ჭე რის 
ერ თ ერ თი ასე თი სა ხეა  „მიწის გა და ცე მა ან / და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნე ბარ თ ვე ბი სა და ლი ცენ ზი ე ბის გა ცე მა“. 515ე დად გე ნი ლე ბის 
მე5 მუხ ლი, თა ვის მხრივ, ით ვა ლის წი ნებს პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლის თ ვის 
სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის გა და ცე მას და ლი ცენ ზი ე
ბი სა და ნე ბარ თ ვე ბის  აღე ბა ში დახ მა რე ბას, რაც ამ პრო ექ ტებს, კა ნო ნის მი ხედ ვით, 
წე სით, სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტე ბად უნ და აქ ცევ დეს. მი უ ხე
და ვად ამი სა, ისი ნი არაPPP პრო ექ ტე ბად მი იჩ ნე ვა და შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო
ბის მოქ მე დე ბის სფე რო და ნაც გა მო ი რიცხე ბა.1 ამ დე ნად, ფაქ ტი ა, რომ „საჯარო და 
კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ კა ნონ სა და 515ე დად გე ნი ლე ბას შო რის არ
სე ბობს შე უ სა ბა მო ბა, რო მე ლიც გან ხილ ვას და აღ მოფხ ვ რას სა ჭი რო ებს, იმის და 
მი ხედ ვით, თუ რო გო რი რე გუ ლი რე ბაა მი ზან შე წო ნი ლი ამ კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე
ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, პრობ ლე მუ რია 
ის გა რე მო ე ბა, რომ ამ ეტაპ ზე პრაქ ტი კა ში მოქ მე დებს მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
515ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი წე სი, მა შინ, რო დე საც ზემ დ გო მი ნორ მა ტი უ
ლი აქ ტი, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი კა ნო ნი, გან ს ხ ვა ვე ბულ 
რე გუ ლი რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

1 426ე დადგენილების 3.4 მუხლიც ამბობს, რომ სახელმწიფოს/მუნიციპალიტეტის მხრიდან კერძო 
პარტნიორისთვის სახელმწიფოს/მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება/სარგებლობაში გადაცემა/მართვის 
უფლებით გადაცემა ან/და პროექტის განხორციელებისათვის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით 
საჭირო ლიცენზიის ან ნებართვის აღებაში მხარდაჭერა არ განიხილება საჯარო და კერძო თანამშრომლობად. 
შესაბამისად, ამ ნაწილში როგორც 515ე, ისე 426ე დადგენილება ეწინააღმდეგება კანონს „საჯარო და კერძო 
თანამშრომლობის შესახებ.“
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პრო ცე დუ რა, რო მელ საც 515ე დად გე ნი ლე ბა აწე სებს, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უფ რო მარ
ტი ვი ა, ვიდ რე კა ნო ნით და  426ე დად გე ნი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბი. 
ქვე მოთ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის, ინი ცი რე ბი სა და გან ხილ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცე დუ რას შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბის მი ხედ ვით მი მო ვი ხი ლავთ.

პრო ექ ტის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და ინი ცი რე ბა

სა ქარ თ ვე ლო ში თით ქ მის ყვე ლა ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტი პრო ექ ტით და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რის კერ ძო ინი ცი ა ტი ვის სა ფუძ ველ ზე იწყე ბა. ენერ გე ტი კუ ლი სექ
ტო რი გა მორ ჩე უ ლია იმით, რომ ის ღიაა ინ ვეს ტო რის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი სა ჯა რო 
და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტე ბის თ ვის. ვერც ერთ სხვა დარ გ ში პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვან თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას მო ი აზ რებს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან, 
კერ ძო ინი ცი ა ტი ვის სა ფუძ ველ ზე ვერ ინი ცირ დე ბა. ამის მი ზე ზი, კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი გა მო ნაკ ლი სი ა, რო მე ლიც კერ ძო „საინიციატივო შე თა ვა ზე ბის“ წარ
დ გე ნის უფ ლე ბას მხო ლოდ ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში უშ ვებს (კანონის მე15 მუხ ლი, 
426ე დად გე ნი ლე ბის 26ე მუხ ლი).

პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბის საწყის ეტაპ ზე, 515ე და 426ე დად გე ნი ლე ბე ბი არ სე ბი თად 
მსგავს პრო ცესს ით ვა ლის წი ნებს. ჰე სის, ქა რის ელექ ტ რო სად გუ რის ან სხვა ენერ გე
ტი კუ ლი ობი ექ ტის ინი ცი რე ბის თ ვის კერ ძო ინ ვეს ტორ მა წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბით 
უნ და მი მარ თოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს. PPP პრო ექ
ტის შემ თხ ვე ვა ში (კანონით ან / და 403ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა ხელ მ წი ფო 
მხარ და ჭე რის მოთხოვ ნი სას), შე თა ვა ზე ბა, ასე ვე, უნ და წა რედ გი ნოს სა ჯა რო და კერ ძო 
თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს. და ინ ტე რე სე ბულ მა კომ პა ნი ამ ამ უწყე ბებ ში უნ და წა
რად გი ნოს პრო ექ ტის წი ნას წა რი ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვა. წარ დ გე ნი ლი წი ნას
წა რი ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვა უნ და შე ი ცავ დეს რო გორც კონ ტექ ს ტუ ა ლურ მე
ტე ო ლო გი ურ, გე ო ლო გი ურ, ჰიდ რო ლო გი ურ და ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კულ მი მო ხილ ვას 
(საშუალო ნა ლე ქი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, სე ის მუ რი რუ კა, ქსელ თან და ერ თე ბის შე საძ
ლებ ლო ბა და სხვა), ისე წი ნას წარ ინ ფორ მა ცი ას უშუ ა ლოდ და გეგ მი ლი ობი ექ ტის შე სა
ხებ – ინ ფორ მა ცი ას მი სი ად გილ მ დე ბა რე ო ბის, ძი რი თა დი პა რა მეტ რე ბის, გე ნე რა ცი ის 
პროგ ნო ზის შე სა ხებ, ისე ვე რო გორც წი ნას წარ ეკო ნო მი კურ ანა ლიზს. 

515ე დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, დო კუ მენ ტა ცი ის ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს თ ვის 
მი წო დე ბი სას კერ ძო ინ ვეს ტორს აქვს უფ ლე ბა მო ითხო ვოს წარ დ გე ნი ლი ინ ფორ მა
ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის დაც ვა.  426ე დად გე ნი ლე ბა კი ად გენს, რომ სა ჯა რო 
და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტის, აგ რეთ ვე მი სი შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო ა, გარ და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო
ბით სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის თ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ი სა. ეს უკა ნას კ
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ნე ლი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბა საც, თუმ ცა ინ ფორ მა ცი ის 
ასე თად მიჩ ნე ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო 
(საქართველოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი, მუხ ლი 272).

გან ხილ ვა ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო ში და პრო ექ ტის მთავ რო ბის თ ვის 
წარ დ გე ნა

კერ ძო ინ ვეს ტო რის გან წი ნას წა რი ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვის მი ღე ბის შემ
დეგ ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს აქვს ერ თი დან სამ თვემ დე ვა და წი ნა და დე ბის გან
ხილ ვის თ ვის. ამ ეტაპ ზე 2018 წელს 426ე დად გე ნი ლე ბით, ანუ კერ ძო სა ჯა რო თა
ნამ შ რომ ლო ბის კა ნო ნის შე დე გად, შე მო ღე ბულ ეტა პებ სა და გა მარ ტი ვე ბულ, 515ე 
დად გე ნი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცესს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე
ბი გვხვდე ბა. 

სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, კერ ძო ინ ვეს ტო რის
გან წი ნა და დე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო უნ და აწარ მო ებ დეს კო მუ ნი
კა ცი ას რო გორც ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს თან, ისე სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის 
სა ა გენ ტოს თან. მას შემ დეგ, რაც ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო შე ის წავ ლის კერ ძო შე თა ვა ზე
ბას სა ხელ მ წი ფო და სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შუქ ზე და შე ა ფა სებს ინი ცი ა ტო რის 
კვა ლი ფი კა ცი ას, ის ამ ზა დებს პრო ექ ტის კონ ცეფ ცი ის ბა რათს, სა დაც, ინ ვეს ტო რის მი ერ 
წარ დ გე ნი ლი წი ნას წა რი ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კურ კვლე ვა ზე დაყ რ დ ნო ბით, ასა ბუ თებს 
პრო ექ ტის შე სა ბა მი სო ბას სექ ტორ ში გა მოვ ლე ნილ სა ჭი რო ე ბებ თან, სა ხელ მ წი ფო სტრა
ტე გი ას თან და სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ თან. ამას თან, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რომ უნ
და შე ა ფა სოს რო გორც პრო ექ ტის სა ვა რა უ დო სარ გე ბე ლი, ისე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საფ რ თხე ე ბი, მათ შო რის სა ბი უ ჯე ტო, ფის კა ლუ რი რის კე ბი. 

შემ დ გომ ეტაპ ზე კონ ცეფ ცი ის ბა რა თი ეგ ზავ ნე ბათ ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო სა და სა
ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს, რომ ლე ბიც მას ზე და მო უ კი დე ბელ 
დას კ ვ ნებს ამ ზა დე ბენ. სა მი ნის ტ რო სა და სა ა გენ ტოს თან კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად, 
კონ ცეფ ცი ის ბა რა თი შე იძ ლე ბა და ზუს ტ დეს, შე იც ვა ლოს, და დას ტურ დეს ან მი ზან შე
უ წონ ლად ჩა ით ვა ლოს. შემ დ გომ ეტაპ ზე, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნი სა და სა
ა გენ ტოს რე კო მენ და ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო პრო ექ ტის კონ
ცეფ ცი ის ბა რათს, ორი უწყე ბის შე ფა სე ბებ თან ერ თად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად 
წა რუდ გენს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას. ამ პრო ცე სის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს და სა ა გენ ტოს ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე მი
უ თი თებს ის ფაქ ტი, რომ 426ე დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით, აღ წე რი ლი პრო ცე დუ რის 
დარ ღ ვე ვით გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ბა თი ლია და ის არ წარ მო შობს სა მარ
თ ლებ რივ შე დე გებს. 
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ამის სა პი რის პი როდ, 515ე დად გე ნი ლე ბა მო ი აზ რებს უფ რო მარ ტივ, ვერ ტი კა ლურ 
პრო ცესს. კერ ძოდ, თუ 426ე დად გე ნი ლე ბა მო ითხოვს გან გ რ ძო ბით და ჰო რი ზონ
ტა ლურ კო მუ ნი კა ცი ას სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბას შო რის (ეკონომიკის სა მი
ნის ტ რო, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო, სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტო), 
515ე დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო ერ თ პი როვ ნუ ლად გა ნი
ხი ლავს პრო ექ ტის წი ნას წარ ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კურ კვლე ვას, იღებს შუ ა ლე დურ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ხებ და სა
ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად პირ და პირ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მი
მარ თავს. 

მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და პრო ექ ტის და მუ შა ვე ბა

515ე დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მთავ რო ბა ეკო ნო მი კის სა
მი ნის ტ როს მი ერ წარ დ გე ნილ შე თა ვა ზე ბას და ამ ტ კი ცებს, ის გა მოს ცემს სა მარ თ ლებ
რივ აქტს, გან კარ გუ ლე ბას პრო ექ ტის მო წო ნე ბის შე სა ხებ და ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ
როს კერ ძო ინ ვეს ტორ თან მე მო რან დუ მის / ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბას ავა ლებს. 
ხელ შეკ რუ ლე ბა აწეს რი გებს  მხა რე თა შო რის ურ თი ერ თო ბის სხვა დას ხ ვა ას პექტს, 
მათ შო რის, შე თან ხ მე ბებს წი ნა სამ შე ნებ ლო და სამ შე ნებ ლო ფა ზებ თან ინ ვეს ტო რე
ბის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი გზამ კ ვ ლე ვის მი ხედ ვით, რო მე ლიც სიტყ ვა სიტყ ვით იმე ო
რებს, 515ე დად გე ნი ლე ბის დე ბუ ლე ბებს, ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, კერ ძო ინ ვეს ტო რის მოთხოვ ნის სა
ფუძ ველ ზე, სა ჭი რო ე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მთავ რო ბა თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის 
ფარ გ ლებ ში უზ რუნ ველ ყოფს პრო ექ ტის არე ალ ში მოქ ცე ულ, სა ხელ მ წი ფო 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ იმ მი წის ნაკ ვეთ (ებ ) ზე შე სა ბა მი სი უფ ლე ბე ბის კერ ძო 
ინ ვეს ტო რის თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნილ წე სით გა და ცე მას, რო მე ლიც 
აუცი ლე ბე ლია პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის, იმ პი რო ბით, რომ პრო ექ
ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პი რის მი ერ სრუ ლად იქ ნე ბა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბი თა და ამ ხელ შეკ რუ ლე ბით / მე მო რან დუ მით 
დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი და პი რო ბე ბი. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, კერ ძო ინ ვეს ტო რის მოთხოვ ნის სა ფუძ
ველ ზე, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მთავ რო ბა თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ
ლებ ში უზ რუნ ველ ყოფს კერ ძო ინ ვეს ტო რის თ ვის სა ჭი რო ლი ცენ ზი (ებ )ის ან 
ნე ბარ თ (ებ )ის აღე ბა ში მხარ და ჭე რას, იმ პი რო ბით, თუ კერ ძო ინ ვეს ტო რი 
მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მის სა ლი ცე ნი
ზიო თუ სა ნე ბარ თ ვო პი რო ბებს.

https://vre.gedf.com.ge/ka
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შე სა ბა მი სად, 515ე დად გე ნი ლე ბით და წე სე ბუ ლი პრო ცე დუ რის შე დე გად, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბა შე დის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ში კერ ძო ინ
ვეს ტორ თან ჯერ კი დევ სრულ ყო ფი ლი პრო ექ ტის და მი სი გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის 
შე ფა სე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში (გზშ პრო ცე დუ რას ექ ვემ დე ბა რე ბა 5 მე გა ვატ ზე 
მე ტი სიმ ძ ლავ რის ჰე სე ბი, ხო ლო 25 მგვტ. ჰე სებ მა უნ და გა ი ა როს ე.წ. „სკრინინგი“, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც, წყდე ბა გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის მომ ზა დე ბის სა
ჭი რო ე ბა). უფ რო მე ტიც, მთავ რო ბა არა თუ არ ელო დე ბა სრულ ყო ფილ პრო ექ ტ სა 
და მი სი გავ ლე ნის შე ფა სე ბას, არა მედ თა ვად იღებს პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა ში კომ პა
ნი ის მხარ და ჭე რის ვალ დე ბუ ლე ბას. ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბით, კერ ძო ინ ვეს
ტორს მთავ რო ბის მი ერ გა და ე ცე მა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა (ტერმინი, 
რო მელ საც იყე ნებს 515ე დად გე ნი ლე ბა) პრო ექ ტის ზე გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე უ ლი 
მო სახ ლე ო ბის ყო ველ გ ვა რი ინ ფორ მი რე ბი სა და მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე. 
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515-ე დად გე ნი ლე ბა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა 

515ე დად გე ნი ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა
ხებ კა ნონ მ დებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს, ერ თი მხრივ, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის გა რან ტი ებს, 
ხო ლო მე ო რე მხრივ, პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბის იმ გ ვარ მიმ დევ რო ბას, რო მე ლიც სა
ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო
ბას ქმნის. უფ რო ზუს ტად, პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბის სის ტე მუ რი ანა ლი ზი 
აჩ ვე ნებს, რომ მთავ რო ბის მი ერ „პროექტის“ მო წო ნე ბამ დე, რო მე ლიც პრო ექ ტის 
მომ ზა დე ბის ფა ზას მოს დევს და რო მე ლიც სრუ ლი ტექ ნი კუ რი ე კო ნო მი კუ რი კვლე
ვის და შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის დას კ ვ ნებს ეფუძ ნე ბა, უკ ვე არ სე ბობს გა რე მო ზე ზე მოქ
მე დე ბის შე ფა სე ბის ან გა რი ში. ამას უზ რუნ ველ ყოფს, დად გე ნი ლე ბის მე11 მუხ ლი, 
რომ ლის თა ნახ მად, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პრო ექ ტი ექ ვემ დე ბა რე ბა გა რე მო ზე ზე მოქ
მე დე ბის შე ფა სე ბას, ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვა უნ და მო ი ცავ დეს გა რე მოს დაც
ვი თი შე ფა სე ბის კო დექ სის შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბულ, პრო ექ ტის გა რე მო ზე ზე მოქ
მე დე ბის შე ფა სე ბის ან გა რიშს, რო მელ საც, არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, უნ და და ერ თოს 
ამა ვე კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. გზშ ან
გა რი შის მომ ზა დე ბას კი, „გარემოსდაცვითი შე ფა სე ბის კო დექ სის“ შე სა ბა მი სად, წინ 
უძღ ვის სკო პინ გის ან გა რი ში და მი სი სა ჯა რო გან ხილ ვა. ამ დე ნად, მთავ რო ბას თან 
სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტ ზე 426ე დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
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გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა, რომ ლი თაც ინ ვეს ტორს პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა წარ მო ე შო ბა, შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ კვლე ვის დას რუ
ლე ბის და სრუ ლი პრო ექ ტის მო წო ნე ბის შემ დეგ, რაც ერ თი ა ნო ბა ში უზ რუნ ველ ყოფს 
იმას, რომ ამ ეტაპ ზე მო სახ ლე ო ბა გარ კ ვე ულ წი ლად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა. 

გარ და ამი სა, პრო ექ ტის კონ ცეფ ცი ის ბა რა თის შე სა ხებ მთავ რო ბის მი ერ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, 426ე დად გე ნი ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს პრო ექ ტის გან ვი თა
რე ბის სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ და გა ცი ლე ბით უფ რო კომ პ ლექ სურ მიმ დევ რო ბას 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის სა კითხე ბის მიღ მაც. იმ შემ
თხ ვე ვა ში, თუ მთავ რო ბა პრო ექ ტის კონ ცეფ ცი ას მო ი წო ნებს, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ
რო იღებს და ვა ლე ბას პრო ექ ტის ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვის მომ ზა დე ბის შე
სა ხებ. თუმ ცა ამ დო კუ მენტს სა მი ნის ტ რო, რო გორც წე სი, თვი თონ არ ამ ზა დებს. მას 
აქვს უფ ლე ბა პრო ექ ტის კერ ძო ინი ცი ა ტორს მოს თხო ვოს ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი 
კვლე ვის სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით მომ ზა დე ბა. (გამონაკლისია გან სა კუთ რე ბით მას შ ტა
ბუ რი პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა სიმ ძ ლავ რეც 100 მე გა ვატს აღე მა ტე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა
ში ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვა და მო უ კი დე ბელ მა მხა რემ უნ და მო ამ ზა დოს.) ეს 
კვლე ვა უნ და მო ი ცავ დეს პრო ექ ტის ფი ნან სურ მო დელს, სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის, ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის და სხვა შე ფა სე ბებს. 

ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო იღებს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას წა რუდ გი ნოს თუ არა პრო ექ ტი სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას. თუ მი სი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და დე ბი თი ა, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო კვლე ვებს და საპ რო ექ ტო 
დო კუ მენ ტა ცი ას დას კ ვ ნის თ ვის წა რუდ გენს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს (დოკუმენტაციის 
ას ლი ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით წა რედ გი ნე ბა სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის 
სა ა გენ ტო საც).  ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნის მი ღე ბის შემ დეგ, სრუ ლი საპ რო
ექ ტო დო კუ მენ ტა ცია და კვლე ვე ბი, აღ ნიშ ნულ დას კ ვ ნას თან ერ თად, სა ბო ლოო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად წა რედ გი ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას. იმ შემ
თხ ვე ვა ში, თუ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა პრო ექტს მო ი წო ნებს, იწყე ბა ინ ვეს ტო რის 
შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რა, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, არა ერთ ნა ბიჯს მო ი ცავს. შერ ჩე
ვის პრო ცე სი შე საძ ლოა წა რი მარ თოს რო გორც კონ კურ სის, ისე პირ და პი რი მო ლა
პა რა კე ბის გზით. კა ნონ მ დებ ლო ბით, პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კომ პა ნი ის 
პირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბის გზით შერ ჩე ვა მხო ლოდ ენერ გე ტი კულ სექ ტორ შია 
დაშ ვე ბუ ლი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შერ ჩე ვის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა შე უძ ლია რო
გორც კერ ძო ინი ცი ა ტორს (და შე სა ბა მი სად მას, ვი საც შე საძ ლოა პრო ექ ტის ტექ
ნი კურ ე კო ნო მი კუ რი კვლე ვა მო ემ ზა დე ბი ნა), ისე სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს. ის, 
რომ ინი ცი ა ტორ მა შე საძ ლოა და კარ გოს პრო ექ ტი, რომ ლის ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კუ
რი კვლე ვა თა ვად მო ამ ზა და – და ამის თ ვის შე სა ბა მი სი ხარ ჯე ბი გას წია – შე საძ ლოა 
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515ე დად გე ნი ლე ბით პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბის ერ თერთ  სა ბა ბად ჩავ თ ვა ლოთ. 
თუმ ცა 426ე დად გე ნი ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს შერ ჩე ვის პრო ცეს ში ინი ცი ა ტო რის თ ვის 
უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბას, ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ შე სარ ჩე ვი კო მი სია არა ინი
ცი ა ტო რის, არა მედ სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის შე თა ვა ზე ბას აირ ჩევს, პრო ცე სი 
ინი ცი ა ტო რი კომ პა ნი ის თ ვის გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბა საც გუ ლის ხ მობს. ამ 
ხარ ჯებს გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ინ ვეს ტო რი ფა რავს. 

შერ ჩე ვის პრო ცეს ში გა მარ ჯ ვე ბულ კომ პა ნი ას თან მთავ რო ბა იწყებს მო ლა პა რა კე
ბებს, რომ ლის შე დე გა დაც ფორ მ დე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბა მხა რე თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, 
ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში) 
პი რო ბე ბის, ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვ ლე ბის, მხა რე თა პა სუ ხის მ გებ ლო
ბის, პირ გა სამ ტეხ ლოს და სხვა პი რო ბე ბის შე სა ხებ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ნონ მ დებ
ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ამ ეტაპ ზე ჩარ თუ ლო ბა საც. კერ ძოდ, 
დად გე ნი ლე ბის 24ე მუხ ლის მი ხედ ვით,  ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნა მო ითხო
ვე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტ ზეც.  ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტის მო წო ნე ბის შე სა ხებ 
სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა. ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გა ფორ მე ბის შემ დეგ იწყე ბა დე ტა ლუ რი სა ინ ჟინ რო პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა, მი წით 
სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის გა და ცე მა და პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის აუცი ლე ბე
ლი სხვა ეტა პე ბის ჯე რი. 

ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დად გე ნი ლი წე სი და 
ნა მახ ვან ჰე სი

რას ამ ბობს ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დად გე ნი ლი წე სი ნა
მახ ვან ჰე სის შე სა ხებ და და ექ ვემ დე ბა რა თუ არა პრო ექ ტი კა ნო ნით მოთხოვ ნი ლი 
პრო ცე დუ რებს? მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ექ ტი, მი სი მომ ზა დე ბი სა და გან ხორ ცი
ე ლე ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე, სა ხელ მ წი ფოს ჩარ თუ ლო ბის არა ერთ ფორ მას მო ი აზ
რებ და (მათ შო რის მი წის გა და ცე მას, გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბას 
და სხვა), სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის კა ნო ნით დად გე ნი ლი ეტა პე ბი პრო
ექტს არ გა უვ ლი ა, რად გან, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს გან მარ ტე ბით, პრო ექ ტი 426
ე დად გე ნი ლე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლამ დე გან ვი თარ და. გა მო ტო ვე ბულ ეტა პებს შო რის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნის ნა წი ლი ა. 

სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, კა ნო ნის და 
426ე დად გე ნი ლე ბის მოქ მე დე ბა არ ვრცელ დე ბა მხო ლოდ მის ამოქ მე დე ბამ დე უკ
ვე გა ფორ მე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბებ ზე (მუხლი 1.3). ხო ლო თუ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე
ბა კა ნო ნის ამოქ მე დე ბამ დეა დაწყე ბუ ლი და გრძელ დე ბა (ხელშეკრულება ჯერ არ 
და დე ბუ ლა), კა ნო ნი გავ რ ცელ დე ბა იმ ეტა პი დან, რა ეტაპ ზეც პრო ექ ტი კა ნო ნის ძა
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ლა ში შეს ვ ლი სას იმ ყო ფე ბო და. სწო რედ ამი ტომ მო ითხოვს „საჯარო და კერ ძო თა
ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 36ე მუხ ლი, რომ  თუ სა ჯა რო და 
კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის (PPP) პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბა კა ნო ნის ამოქ მე დე ბამ დეა 
(2018 წე ლი) დაწყე ბუ ლი, უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო (ამ შემ თხ ვე ვა ში ეკო ნო მი კის 
სა მი ნის ტ რო) ვალ დე ბუ ლი ა, პრო ექ ტი ამ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან ხორ ცი ე
ლე ბის ეტა პის გან საზღ ვ რის მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას წა რუდ გი ნოს. 

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ნა მახ ვან ჰე სის ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბა 2019 
წლის მარ ტ ში დას რულ და, რო დე საც PPP კა ნო ნი უკ ვე თით ქ მის ერ თი წლის ამოქ
მე დე ბუ ლი იყო. შე სა ბა მი სად, კა ნო ნის ამოქ მე დე ბის თა ნა ვე პრო ექ ტი ეტა პის გან სა
საზღ ვ რად მთავ რო ბის თ ვის უნ და ყო ფი ლი ყო წარ დ გე ნი ლი. ამის ნაც ვ ლად, პრო ექ
ტის ეტა პის გან საზღ ვ რის მიზ ნით, ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რომ მთავ რო ბას მხო ლოდ 
2019 წლის გა ზაფხულ ზე მი მარ თა და პა რა ლე ლუ რად ხელ შეკ რუ ლე ბის მო წო ნე ბა 
მო ითხო ვა, რაც კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვა იყო. ეტა პის დად გე ნის შემ დეგ პრო
ექტს კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რა უნ და გა ევ ლო (გაცემულიყო ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნა) და ხელ შეკ რუ ლე ბის მო წო ნე ბა მხო ლოდ ამის შემ დეგ გამ ხ
და რი ყო შე საძ ლე ბე ლი. მით უმე ტეს, რომ რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 2019 
წლის 23 აპ რი ლის გან კარ გუ ლე ბით დად გინ და, ნა მახ ვა ნი ჰე სის პრო ექ ტი იმ ყო ფე
ბო და მომ ზა დე ბის ეტაპ ზე. ამ ეტაპ ზე კი, 426ე დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე
ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო გას ცემს დას კ ვ ნას იმის შე სა ხებ, არის თუ არა პრო ექ ტი 
სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის ფორ მით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მი ზან შე წო
ნი ლი მი სი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბი დან და მთლი ა ნი მდგრა დო
ბი დან გა მომ დი ნა რე. პრო ექ ტ ზე ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ზო გა დი დას კ ვ ნის გარ და, 
შემ დე გი ეტა პი უშუ ა ლოდ ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტ ზე დას კ ვ ნის გა ცე მა საც ით ვა
ლის წი ნებს. ნა მახ ვა ნის პრო ექ ტ ზე კი არც ერ თი და არც მე ო რე დას კ ვ ნა ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ როს არ გა უ ცი ა. შე სა ბა მი სად, ცალ სა ხა ა, რომ ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რომ 
ნა მახ ვა ნის ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნი
სა და 426ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი წე სის დარ ღ ვე ვით გა ა ფორ მა.

რო გორ გან ვი თარ დე ბო და მოვ ლე ნე ბი ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტი რომ სრუ ლად 426ე 
დად გე ნი ლე ბით მო აზ რე ბუ ლი ეტა პე ბის და შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბის გავ ლით შე მუ
შა ვე ბუ ლი ყო? შე საძ ლოა ეტა პე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიმ დევ რო ბას და თუნ დაც გან ს ხ
ვა ვე ბულ პრო ცე დუ რებს მრა ვალ მ ხ რივ პრობ ლე მუ რი პრო ექ ტი ფუნ და მენ ტუ რად ვერ 
გა ე უმ ჯო ბე სე ბი ნათ, თუმ ცა სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის ჩარ ჩოს გარ კ ვე უ ლი 
საფ რ თხე ე ბის დაზღ ვე ვა მა ინც შე ეძ ლო. 426ე დად გე ნი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რა, მი სი ზედ მი წევ დ ნით მი დევ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უზ რუნ ველ ყოფ და უფ რო 
გამ ჭირ ვა ლე პრო ცესს, მო სახ ლე ო ბის უფ რო ად რე ულ ინ ფორ მი რე ბას, სხვა დას ხ ვა სა
ჯა რო უწყე ბე ბის, მათ შო რის ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ეფექ ტურ ჩარ თუ ლო ბას და მთავ
რო ბის მხრი დან ნა ად რე ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას. 

https://www.gov.ge/files/524_71389_977391_905.pdf
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გამ ჭირ ვა ლე ო ბის, კომ პე ტენ ცი ი სა და მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხე ბი ნა მახ ვან ჰე სის გარ
შე მო არ სე ბუ ლი უთან ხ მო ე ბის ძი რი თად ში ნა არსს წარ მო ად გენ და. შე სა ბა მი სად, შეგ
ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ 426ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი ის მი
დევ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ა ჯან სა ღებ და ნა მახ ვან ჰე სის გარ შე მო მიმ დი ნა რე პრო ცესს. 
ნა მახ ვან ჰე სის გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის კა
ნო ნის მოქ მე დე ბის აღ დ გე ნის და მი სი გა ფარ თო ე ბის წი ნა პი რო ბად ქცე უ ლი ყო ენერ გე
ტი კის სექ ტორ ში, სა დაც დღეს მას სა გა მო ნაკ ლი სო, 515ე დად გე ნი ლე ბა ანაც ვ ლებს. 
თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში მოვ ლე ნე ბი სა პი რის პი როდ გან ვი თარ და. 

2021 წლის ცვლი ლე ბე ბი

2021 წლის შე მოდ გო მა ზე 426ე დად გე ნი ლე ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ რამ
დე ნი მე ცვლი ლე ბა შე ი ტა ნა. 426ე დად გე ნი ლე ბა ში 2021 წლის 30 სექ ტემ ბერს სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად გა უქ მ და ჩა ნა წე რი,2 
რო მე ლიც მო ითხოვ და, რომ „პირდაპირი მო ლა პა რა კე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნ დე ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო სა და სა ა გენ
ტოს ვებ გ ვერ დ ზე, სულ მცი რე, უნ და შე ი ცავ დეს ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექტს, ასე ვე 
სა ბო ლოო ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კურ კვლე ვას, და მო უ კი დე ბელ კვლე ვას / შე ფა სე ბას 
(ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში) და პრო ექ ტის ძი რი თა დი ფი ნან სუ რი ინ დი კა ტო
რე ბის შე ჯა მე ბას, გარ და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად სა თა ნა დო 
წე სით და ცუ ლი სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ი სა“. გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ჯა რო და კერ ძო თა
ნამ შ რომ ლო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პი., გარ და ამი სა, თა ვად, 426ე დად გე ნი ლე ბის 
34ე მუხ ლის თა ნახ მად, PPP პრო ექ ტის, აგ რეთ ვე მი სი შე მუ შა ვე ბი სა და გან ხორ ცი
ე ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო ა, გარ და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის თ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ი სა და ასე ვე თუ ისი ნი 
არ შე ი ცა ვენ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბას თან ან კერ ძო პარ ტ ნი ო რის ინ ტე ლექ ტუ
ა ლურ სა კუთ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ მო ნა ცე მებს. PPP კა ნო ნით ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ო ბას ადას ტუ რებს ისიც, რომ კა ნო ნის 30ე მუხ ლი სა
ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს ავალ დე ბუ ლებს შექ მ ნას მო ნა ცემ თა 
ბა ზა, სა დაც, რო გორც ამა ვე მუხ ლის მე2 პუნ ქ ტი დან ირ კ ვე ვა, გან თავ სე ბუ ლი უნ და 
იყოს სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ას ლე ბიც. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მა და და ინ ტე
რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის ერ თერ თი ძი
რი თა დი სი სუს ტე ა, მთავ რო ბის 426ე დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი წეს ში ისე თი 
ცვლი ლე ბის შე ტა ნა, რო მელ მაც  გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ღი ა ო ბის სტან დარ ტი შე საძ
ლოა კი დევ უფ რო შე ა სუს ტოს, და მა ტე ბით კით ქ ვებს აჩენს. ეჭ ვე ბი მრავ ლ დე ბა იმ 

2 დადგენილებიდან ამოღებულ იქნა 24ე მუხლის მე9 ნაწილი.
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ფონ ზე, რომ ზემ დ გო მი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, „საჯარო და კერ ძო ხელ შეკ რუ ლე ბის შე
სა ხებ“ კა ნო ნი, კვლავ მო ითხოვს PPP ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ჯა რო ო ბას. ბუნ დო ვა ნი ა, 
რო გორც ამ ცვლი ლე ბის მიზ ნობ რი ო ბა, ისე, აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბის 
სა კითხი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის იერარ ქი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ამას ტან, ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბის მოთხოვ ნის ამო ღე ბა, ერ თა
დერ თი ცვლი ლე ბა არ ყო ფი ლა, 2021 წლის სექ ტემ ბ რის დად გე ნი ლე ბით, PPP პრო
ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წეს ში შე ვი და კი დევ ორი სა კა მა თო ცვლი ლე ბა:

1. დად გე ნი ლე ბის 30ე მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს კერ ძო პარ ტ ნი ო რის მი ერ ვალ დე ბუ
ლე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში პირ გა სამ ტეხ ლოს და კის რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას; აღ
ნიშ ნუ ლი პირ გა სამ ტეხ ლოს მი ნი მა ლუ რი ოდე ნო ბა უნ და იყოს არა ნაკ ლებ პრო ექ ტის 
სრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 0.01%ისა ყო ველ ვა და გა და ცი ლე ბულ დღე ზე. გა სუ ლი წლის 
სექ ტემ ბ რის ცვლი ლე ბით დად გე ნი ლე ბას და ე მა ტა სპე ცი ა ლუ რი მუხ ლი ენერ გე ტი კუ ლი 
სა ინ ვეს ტი ციო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი პირ გა სამ ტეხ ლოს ოდე ნო
ბის შე სა ხებ, რომ ლის თა ნახ მად, პირ გა სამ ტეხ ლოს ოდე ნო ბა პრო ექ ტის მთლი ა ნი ღი
რე ბუ ლე ბის 0,01%ის ნაც ვ ლად სა ბან კო გა რან ტი ის (დადგმული სიმ ძ ლავ რის მი ხედ
ვით – მე გა ვატ ზე 5,000/10,000 აშშ დო ლა რი) 0,5%ით გა ნი საზღ ვ რა. 

2. და ე მა ტა კი დევ ერ თი „განსაკუთრებული“ რე გუ ლი რე ბა ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში, 
რო მე ლიც პირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბი სას ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის წესს შე ე
ხე ბა. ეს მუხ ლი (261) ენერ გე ტი კის სექ ტო რის თ ვის ანაც ვ ლებს ზე მოთ გან ხი ლულ, 
24ე მუხ ლით დად გე ნილ პრო ცე დუ რას და აუქ მებს ხელ შეკ რუ ლე ბის პრო ექ ტ ზე ფი
ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნის არ სე ბო ბის მოთხოვ ნას.

დად გე ნი ლე ბა ში 2021 წელს შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი არა მხო ლოდ არ ით ვა ლის წი
ნებს ნა მახ ვან ჰე სის გა მოც დი ლე ბას, არა მედ, გარ კ ვე ულ წი ლად, უკუ რე აქ ცი ად მო
ჩანს პრო ექ ტის ოპო ნენ ტე ბის მი ერ და ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებ ზე. თუ და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა და პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 426ე დად გე ნი ლე ბა ზე მი თი თე ბით 
ითხოვ ნ დ ნენ ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დას კ ვ ნის გა სა ჯა რო ე ბას ინ ვეს ტორ კომ პა
ნი ას თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის  ხარ ჯ სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ, შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბა კა ნო ნის ამ გ ვარ მოთხოვ ნას აუქ მებს. შე სა ბა მი სად, თუ წარ სულ ში ეკო
ნო მი კის სა მი ნის ტ რომ დას კ ვ ნის არარ სე ბო ბა იმით ახ ს ნა, რომ ნა მახ ვა ნის პრო ექ ტ
ზე სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მოქ მე დე
ბა არ ვრცელ დე ბო და, მო მა ვალ ში ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ხებ დას კ ვ ნის მომ ზა დე ბა 
იმ შემ თხ ვე ვა შიც არ გახ დე ბა სა ჭი რო, თუ პრო ექ ტი სა ჯა რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ
ლო ბის პრო ექ ტად ჩა ით ვ ლე ბა. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად სა ჯა
რო და კერ ძო თა ნამ შ რომ ლო ბის ჩარ ჩო, გაძ ლი ე რე ბი სა და დახ ვე წის ნაც ვ ლად, 
შე სუს ტ დე ბა და უფ რო წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი გახ დე ბა. 

https://netgazeti.ge/news/570454/
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დას კ ვ ნის მა გი ერ: გა დაწყ ვი ტე- გა მო აცხა დე- და ი ცა ვი 

ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში და გეგ მი ლი ახა ლი პრო ექ ტე ბის მი მართ წი ნა აღ მ დე გო ბა 
პირ და პირ კავ შირ შია სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ ში გამ ჭირ ვა ლე ო ბის, მო ნა წი ლე ო ბი სა და 
კომ პ ტენ ცი ის ნაკ ლე ბო ბას თან.3 დღეს ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კულ პრო ექ ტებ თან და კავ ში
რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ჯაჭ ვი ისეა მოწყო ბი ლი, რომ ის ვერ უზ რუნ ველ
ყოფს და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ად რე ულ 
და ეფექ ტი ან მო ნა წი ლე ო ბას, პრო ცე სის გამ ჭირ ვა ლე ო ბას და შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი
ე ბის თავ მოყ რას. 515ე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რა ეკო ნო მი კის სა მი
ნის ტ როს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას სხვა უწყე ბე ბის გვერ დის ავ ლით, სა ზო გა დო ე ბის მო ნა
წი ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის და სრულ ყო ფი ლი მო ნა ცე მე ბის გან ხილ ვის გა რე შე მი ი ღოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და გეგ მი ლი ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ.

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი, სატ რან ს პორ ტო და ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბის 
არა დე მოკ რა ტი ულ პრო ცესს, რო მე ლიც ხში რად გა მარ თუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ
მ დებ ლო ბის მქო ნე ქვეყ ნებ შიც იჩენს თავს, „გადაწყვიტეგამოაცხადედაიცავი“ (Decide
AnnounceDefend) მო დელს უწო დე ბენ.4 ამ მო დელ ში სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბას და მო უ კი დებ ლად იღე ბენ, სა ზო გა დო ე ბას კი უკ ვე მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
უცხა დე ბენ. ამის შემ დეგ მა თი ძი რი თა დი ფუნ ქ ცია უკ ვე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
კრი ტი კის გან დაც ვა ა. სწო რედ ასე გან ვი თარ და მოვ ლე ნე ბი ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა
ში, რო ცა, პრო ექ ტის გარ შე მო მიმ დი ნა რე სა ჯა რო დის კუ სი ებ ში, სა ხელ მ წი ფოს წარ მო
მად გენ ლე ბი რომ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
გა და ხედ ვას გა მო რიცხავ დ ნენ და პრობ ლე მებს ინ ფორ მი რე ბის ნაკ ლე ბო ბას უკავ შირ
დებ დ ნენ. ამით ისი ნი „გადაწყვიტეგამოაცხადედაიცავი“ მიმ დევ რო ბას მიყ ვე ბოდ ნენ 
და გა ჩე ნილ პრო ბე ლე მებს არა თა ვის თა ვად ამ ჯაჭ ვის პრობ ლე მუ რო ბით, არა მედ მი სი 
მე სა მე ეტა პის, პრო ექ ტის დაც ვი სა და გა მარ თ ლე ბის, ჩა ვარ დ ნით ხსნიდ ნენ.  

„გადაწყვიტეგამოაცხადედაიცავი“ მო დე ლი სა ზო გა დო ე ბა ში არა ერთ წუ ხილს იწ
ვევს, რო მელ თა შო რი საც ოთხს გა მო ყო ფენ: მო ქა ლა ქე ებს რჩე ბათ გან ც და, (1) 
რომ მათ არა მო ნა წი ლე ე ბად, არა მედ მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბად ხე და ვენ; (2) რომ მათ 
კონ სულ ტა ცია გვი ან, უკ ვე და მუ შა ვე ბულ პრო ექ ტ ზე სთხო ვეს; (3) რომ მა თი მო საზ
რე ბე ბი შე სა ბა მის ცვლი ლე ბებ ში არ აისა ხე ბა და რომ (4) პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე
ლე ბელ თა თუ მხარ და ჭერ თა ხელ ში თავს იყ რის უზარ მა ზა რი რე სურ სი, რო მელ თან 
გამ კ ლა ვე ბაც მათ ძა ლებს აღე მა ტე ბა.5 

3 ჰესების მშენებლობა სვანეთში და მისი ზეგავლენა ადამიანის უფლებებზე. სოციალური სამართლიანობის 
ცენტრი. 2019
4 Depoe, Stephen P., John W. Delicath, and MarieFrance Aepli Elsenbeer, eds. Communication and public 
participation in environmental decision making. SUNY Press, 2004. Harvard (p.100)
5 ibid. p.101

https://reginfo.ge/economic/item/21557
https://reginfo.ge/economic/item/21557
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რო ცა სა ხელ მ წი ფო მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ეფექ ტუ რად დაც ვას ვერ ახერ ხებს 
და /ან წი ნა აღ მ დე გო ბას ვე ღარ უმ კ ლავ დე ბა, გა დაწყ ვი ტე გა მო აცხა დე და ი ცა ვი ეტა
პებს მი ტო ვე ბის ეტა პი ემა ტე ბა (DecideAnnounceDefendAbandon).6 ნა მახ ვან ჰე სის 
შემ თხ ვე ვა, თუ პრო ექ ტის დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით ვიმ ს ჯე ლებთ, ამ კუთხი თაც 
სა მა გა ლი თო ა. თუმ ცა მდგრა დი ალ ტერ ნა ტი ვა არა კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის მი
ტო ვე ბა, არა მედ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ჯაჭ ვის ჩა ნაც ვ ლე ბა ა. გა დაწყ ვი ტე გა
მო აცხა დე და ი ცა ვის ალ ტერ ნა ტი ვა გა მო აცხა დე იმ ს ჯე ლე გა დაწყ ვი ტე მო დე ლი ა, 
რო მელ შიც სა ხელ მ წი ფო პრო აქ ტი უ ლად და ად რე უ ლად უზი ა რებს ინ ფორ მა ცი ას 
და ინ ტე რე სე ბულ სა ზო გა დო ე ბას, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მის ეფექ
ტურ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მხო ლოდ ამ ეტა პე ბის 
გავ ლის შემ დეგ იღებს.7 თუმ ცა ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში დღეს მოქ მე დი 515ე დად გე
ნი ლე ბა ასე თი პრო ცე სის წარ მო ე ბას გა მო რიცხავს. 

6 Penny Walker; Dinosaur DAD and Enlightened EDD. The Environmentalist. 2009
7 Antina Sander. From ‘Decide, Announce, Defend’ to ‘Announce, Discuss, Decide’? Lund, Sweden, September 2011
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საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი – სახელმწიფო 
კომპანია დერეგულირებულ ენერგეტიკულ ბაზარზე

რო გორ აღ მოჩ ნ და ენერ გე ტი კის სექ ტო რის ცენ ტ რ ში სა ხელ მ წი ფო კომ პა
ნი ა, რო მელ საც ინ ვეს ტო რე ბის მხარ და ჭე რა, ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და გან ვი თა რე ბა და ე ვა ლა? რა რის კებს შე ი ცავს „საქართველოს 
ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის“ საქ მი ა ნო ბის მო დე ლი და მა თი შემ ცი
რე ბის რა ინ ს ტ რუ მენ ტებს მო ი აზ რებს არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა?

ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი სა ხელ მ წი ფო და გეგ მა რე ბი სა და 
თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის გზა გა სა ყარ ზე

„საქართველოს ენერ გე ტი კის  გან ვი თა რე ბის ფონ დი“ 2010 წლის დე კემ ბერ ში მთავ
რო ბის გან კარ გუ ლე ბის (#1564) სა ფუძ ველ ზე, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა
რე ბის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით (#11/1950) და არ ს და. 2010 წელს, რო ცა სა ქარ თ ვე
ლოს ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დი იქ მ ნე ბო და, ქვე ყა ნა ში დე რე გუ ლა ცი ი სა 
და პრი ვა ტი ზა ცი ის ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ტალ ღა მიმ დი ნა რე ობ და. სხვა დას ხ ვა სექ
ტო რებ სა და მი მარ თუ ლე ბებ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მებს დღეს ხში რად მო იხ სე ნი ე
ბენ რო გორც „ლიბერტარიანულ რე ვო ლუ ცი ას“,1 რო გორც „ეკონომიკური პრინ ცი
პე ბის რწმე ნა ზე, კერ ძო სა ბაზ რო აქ ტო რე ბის აბ სო ლუ ტურ ნდო ბა ზე“ და ფუძ ნე ბულ 
„აგრესიულ პრი ვა ტი ზე ბის პო ლი ტი კას“.2 ამ პო ლი ტი კის ფუ ძემ დე ბე ლი, შემ დ გომ ში 
ეკო ნო მი კის მი ნის ტ რი კა ხა ბენ დუ ქი ძე, 2004 წელს აცხა დებ და, რომ „ეკონომიკის 
მაქ სი მა ლუ რი დე რე გუ ლა ცია ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის თ ვის აბ სო ლუ
ტუ რი პრი ო რი ტე ტი უნ და იყოს. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს ულ ტ რა ლი ბე რა ლიზ მის ფორ
მით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს, რად გან თუ სა ქარ თ ვე ლოს სურს გახ დეს ნორ მა ლუ რი 
ქვე ყა ნა, მი სი ეკო ნო მი კა ძა ლი ან სწრა ფად უნ და გა ი ზარ დოს“.3

დე რე გუ ლა ცი ი სა და პრი ვა ტი ზა ცი ის კამ პა ნი ის ფარ გ ლებ ში სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი
ის და არ სე ბა და მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა, ერ თი შე
ხედ ვით, წი ნა აღ მ დე გობ რი ვად ჩანს. თუმ ცა ამ სექ ტორ ში ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე
ბის ფონ დის გა მო ჩე ნას რამ დე ნი მე სტრუქ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი ამ ხ ს ნე ლი აქვს. 
ენერ გე ტი კა, სხვა ეკო ნო მი კუ რი დარ გე ბის გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა და ის 
მთლი ა ნად სა ბაზ რო პრინ ცი პებ ზე მორ გე ბულ მარ თ ვას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. სექ ტო

1 European Stability Initiative, “Georgia’s Libertarian Revolution“, 2010
2 ერაძე, ია; სახელმწიფო, კაპიტალი და ახალი ანტაგონიზმი; ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი. 2021
3 ციტირებულია იქვე.
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რის ეს მა ხა სი ა თე ბე ლი, თა ვის მხრივ, რამ დე ნი მე მი ზე ზით აიხ ს ნე ბა. ით ვ ლე ბა, რომ 
ტექ ნი კუ რი შეზღუდ ვე ბის გა მო, ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი სხვა დას ხ ვა მიმ წო დებ ლებს 
შო რის კონ კუ რენ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს და 
„ბუნებრივი მო ნო პო ლი ე ბის“ შექ მ ნის კე ნაა მიდ რე კი ლი, რაც, ნე ოკ ლა სი უ რი ეკო ნო
მი კუ რი პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვი თაც კი სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვის აუცი ლებ ლო ბას ქმნის.

ერ თი მხრივ ბაზ რის და რე გუ ლი რე ბი სა და, მე ო რე მხრივ, ინ ვეს ტორ თათ ვის ხელ საყ რე
ლი პი რო ბე ბის შექ მ ნა ხში რად გვხვდე ბა ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში მო მუ შა ვე სხვა დას
ხ ვა სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის ძი რი თად სტრა ტე გი ებ სა და მიზ ნებ ში.4 „საინვესტიციო 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბას“ სა კუ თარ სტრა ტე გი ად ასა ხე ლებს სა
ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის  მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი 
კო მი სი აც. სა ხელ მ წი ფო მხარ და ჭე რის და, შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის ჩარ
თუ ლო ბის ხა რისხს გა ნა პი რო ბებს ინ ვეს ტორ თათ ვის მაქ სი მა ლუ რად ხელ შემ წყო ბი 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს შექ მ ნის გაცხა დე ბუ ლი სტრა ტე გი ა. გან ს ხ ვა
ვე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბი სა, რომ პირ და პირ უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ას ყვე ლა ზე 
უკეთ სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის ერ თ გუ ლე ბა იზი დავს, ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვა სა და მათ
თ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მ ნას, რო გორც წე სი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ხელ მ წი ფო 
მხარ და ჭე რა და ჩა რე ვა სჭირ დე ბა.5 მხარ და ჭე რა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სუბ სი დი ებს, გა
რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბას, სა ნე ბარ თ ვო და სა ლი ცენ ზიო შე ღა ვა თებს 
და სხვა. ინ ვეს ტო რე ბის ამ ტი პის მხარ და ჭე რა გან სა კუთ რე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლია პოს ტ 
 საბ ჭო თა და პოს ტ  სო ცი ა ლის ტურ კონ ტექ ს ტებ ში.6 ამ გად მო სა ხე დი დან გა საკ ვი რი არ 
არის, რომ ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად 
2010 წლი დან მუ შა ო ბას სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნია იწყებს.

ამას თან, ენერ გე ტი კა ში სა ხელ მ წი ფოს სხვა სექ ტო რებ თან შე და რე ბით მა ღალ ჩარ
თუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს სწრაფ ვა ენერ გო და მო უ კი დებ ლო ბის კენ. რად გან სა ბაზ რო 
პრინ ცი პე ბი თა ვის თა ვად ენერ გო და მო უ კი დებ ლო ბის კენ სვლას ვერ უზ რუნ ველ ყო
ფენ (ხშირად პი რი ქი თაც), ამ მიზ ნის მიღ წე ვას, რო გორც წე სი, სა ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვა 
და შე სა ბა მი სი მი ზან მი მარ თუ ლი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა სჭირ დე ბა.7 

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მოწყო ბა ორი სტრუქ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რის შე დე გად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. პირ ვე ლი სა
ბაზ რო პრინ ცი პე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა ა, მე ო რე კი დარ გ ში სა ხელ მ წი ფოს ჩარ თუ

4 Chomakhidze, Demur; Tskhakaia, Ketevan; Shamaevi, David (2017). Twenty years’ experience of the regulation of 
energy in Georgia. Energy Procedia, 128(), 130–135. doi:10.1016/j.egypro.2017.09.027 (p.131)
5 Drahokoupil, Jan. "The rise of the competition state in the Visegrád Four: Internationalization of the state as a local 
project." In Contradictions and Limits of Neoliberal European Governance. Palgrave Macmillan. 2009
6 Beesley, Celeste. "Globalization and corruption in postSoviet countries: Perverse effects of economic openness." 
Eurasian Geography and Economics 56, no. 2 (2015): 170192.
7 Bucknell, Howard. Energy and the National Defense. University Press of Kentucky, 2014. Harvard 
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ლო ბის ხა რის ხი. ეს ორი ტენ დენ ცია (ერთი მხრივ სვლა თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის კენ, მე
ო რე მხრივ კი სა ხელ მ წი ფოს აქ ტი უ რი რო ლი დარ გის გან ვი თა რე ბა ში) ერ თ მა ნეთს 
გა ნა პი რო ბებს, კვეთს და, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, დი ლე მურ ვი თა რე ბა საც ქმნის. 

ენერ გე ტი კის სექ ტო რის ინ ს ტი ტუ ცი ურ ლან დ შაფ ტ ზე ცხა დია ზე მოქ მე დებს არა ერ თი 
სხვა ფაქ ტო რიც, მათ შო რის სა მარ თ ლებ რი ვი ჰარ მო ნი ზა ცი ის პრო ცე სი ევ რო პის 
ენერ გე ტი კულ გა ერ თი ა ნე ბას თან,8 გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის დახ ვე წა და 
სხვა. ყვე ლა ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავ და სა ხელ მ წი ფო 
პო ლი ტი კის ორი ენ ტი რებს ნახ სე ნე ბია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 200608 წლის 
დად გე ნი ლე ბა ში „საქართველოს ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში სა ხელ მ წი ფო პო ლი
ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის“ თა ო ბა ზე. დად გე ნი ლე ბა ძი რი თად ამო ცა ნად 
„ქვეყანაში არ სე ბუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი ათ ვი სე ბი სა და 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის მო წო დე ბის წყა რო ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი
ის ხარ ჯ ზე მრეწ ვე ლო ბის დარ გე ბი სა და სა ყო ფაცხოვ რე ბო კო მუ ნა ლუ რი სფე როს 
ენერ გე ტი კულ რე სურ სებ ზე მოთხოვ ნის“ დაკ მა ყო ფი ლე ბას გან საზღ ვ რავს. დად გე
ნი ლე ბა ხაზს უს ვამს ენერ გე ტი კუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის „ტექნიკურ, ეკო ნო მი კურ და პო
ლი ტი კურ ფაქ ტო რებს“ და ყუ რადღე ბას იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბი სა და დარ გის და მო
უ კი დებ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ამახ ვი ლებს.

ამავ დ რო უ ლად, დო კუ მენ ტით პარ ლა მენ ტი ად გენს, რომ 

ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე
ო ბის გა ჯან სა ღე ბის აუცი ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ახა ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მო ზიდ ვი სა და კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, პრი ვა ტი ზე ბას უნ და და
ექ ვემ დე ბა როს ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის დის ტ რი ბუ ცი ის კომ
პა ნი ე ბი და ელექ ტ რო სად გუ რე ბი. ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში გა სა ტა რე ბე ლი 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ერ თ ერ თი ძი რი თა დი ამო ცა ნა უნ და იყოს ად გი
ლობ რი ვი თუ უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა 
და ბი უ როკ რა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის მი ნი მუ მამ დე შემ ცი
რე ბა. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პირ ველ რიგ ში გან სა ხორ ცი ე ლე
ბე ლი ღო ნის ძი ე ბაა ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში ყვე ლა სა ხის ლი ცენ ზი ე ბი სა და 
ნე ბარ თ ვე ბის ოპ ტი მი ზა ცია და მა თი გა ცე მის გა მარ ტი ვე ბა. ენერ გე ტი კულ სექ
ტორ ში ახა ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუცი ლებ ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის ეტა
პობ რი ვი ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, დე რე გუ ლი რე ბა.9

8 Samkharadze, Irakli (2019). Europeanization of energy law and policy beyond the Member States: The case of 
Georgia. Energy Policy, 130(), 1–6. doi:10.1016/j.enpol.2019.03.019
9 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო 
პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების“ თაობაზე

https://esco.ge/files/data/Legislation/parlamentis_dadgenileba_geo.pdf
https://esco.ge/files/data/Legislation/parlamentis_dadgenileba_geo.pdf
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ამა ვე სტრუქ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე დე გია სა ქარ თ ვე ლოს ენერ
გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის შექ მ ნა 2010 წელს. ის, რომ ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში 
2010 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნა მსხვი ლი სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ა, რო მელ საც 
დარ გის „ლოკომოტივის“ ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა და ე კის რა ადას ტუ რებს იმ მიგ ნე ბას, 
რომ ამ პე რი ოდ ში ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო მკაც რად ლი ბე რა ლურ მიდ გო მებს ნა წი
ლობ რივ ცვლი და. თუ 2003 წლი დან არ სე ბობ და დაშ ვე ბა, რომ „სახელმწიფოს გას
ვ ლა ეკო ნო მი კი დან და მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს შექ მ ნა ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი გახ დე ბო და“, 2008 წლი დან სა ხელ მ წი ფოს ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კა იც ვ ლე ბა და ის მეტ კო ორ დი ნა ცი ა სა და სა ხელ მ წი ფოს უფ რო გაზ რ დილ 
როლს ეფუძ ნე ბა.10 ამ ცვლი ლე ბას, სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, 2008 წლის ომის 
გა მოც დი ლე ბაც გა ნა პი რო ბებს – გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნია ენერ გო და მო უ კი დებ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის ხაზ გას მის გა მო. 

რო გორ მუ შა ობს ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დი და რა რის კებს 
ქმნის მი სი საქ მი ა ნო ბის მო დე ლი?

მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ინი ცი ა ტი ვის (EITI) გან მარ ტე ბის მი
ხედ ვით, სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ე ბად (stateowned enterprise) ით ვ ლე ბა „ბიზნესზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, რო მელ თა წი ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას სა ხელ მ წი
ფო ფლობს და რომ ლე ბიც ყი დი ან სა ქო ნელს ან სერ ვი სებს ან მარ თა ვენ სა ხელ
მ წი ფოს წილს და აწარ მო ე ბენ სა კუ თარ ბუ ღალ ტ რულ ბა ლანსს“. არა ერთ ქვე
ყა ნა ში ასე თი კომ პა ნი ე ბი „საკვანძო როლს ას რუ ლე ბენ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 
ათ ვი სე ბა ში“, თუმ ცა მა თი რო ლი, გარ და პირ და პი რი მო ნა წი ლე ო ბი სა, შე საძ ლოა 
„ადამინისტრაციული ან რე გუ ლა ცი უ რი იყოს, ან ისი ნი შე იძ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი ან 
სა ხელ მ წი ფო გან ვი თა რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბად გვევ ლი ნე ბოდ ნენ“. ენერ გე ტი კის სექ
ტორ ში ასე თი კომ პა ნი ე ბის წი ლი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია და არა ერთ ქვე ყა ნა ში 
ისი ნი ამ სექ ტო რის უდი დეს ნა წილს მარ თა ვენ. 

ასეა სა ქარ თ ვე ლო შიც. 2020 წელს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზა დე ბულ ან
გა რიშ ში მოხ ვ და „ფისკალური რის კე ბის ანა ლი ზის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი“ და ცენ ტ
რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 170ზე მე ტი სა წარ მო.11 ენერ გე
ტი კის სექ ტორ ში გვხვდე ბა რამ დე ნი მე მსხვი ლი სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ა, მათ შო რის 
„საქართველოს სა ხელ მ წი ფო ელექ ტ რო სის ტე მა“ (GSE), „ელექტროენერგეტიკული 
სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რი“ (ESCO), „საქართველოს ნავ თო ბი სა და გა ზის 
კორ პო რა ცი ა“, „ენერგოტრანსი“ და სხვა. ჯა მუ რად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის, აირი სა და 

10 Timm, Christian. "Legitimacy and StateLed Economic Policy in Georgia." In Politics and Legitimacy in PostSoviet 
Eurasia, pp. 97120. Palgrave Macmillan, London, 2016. Harvard  (p.97)
11 საქართველოში სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის პრაქტიკების შესახებ ანგარიში

https://eiti.org/document/upstream-oil-gas-mining-soe-governance-challenges
https://eiti.org/document/upstream-oil-gas-mining-soe-governance-challenges
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-government-soe-ownership-in-global-energy-investment-by-sector-2015-compared-to-2019
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წყლის წარ მო ე ბის და გა ნა წი ლე ბის დარ გ ში არ სე ბუ ლი 11 სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნია 
სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის ჯა მუ რი შე მო სავ ლის ნა ხე ვარ ზე მეტს უყ რის თავს.12

თუმ ცა „საქართველოს ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დი“ გან ს ხ ვავ დე ბა ტრა დი ცი
უ ლი სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ე ბის გან რად გან ის ორი ენ ტი რე ბუ ლია პრო ექ ტე ბის და მუ
შა ვე ბა სა და ინ ვეს ტორ თათ ვის გა და ცე მა ზე. ის საკ ვან ძო ან მო ნო პო ლი ურ ინ ფ რას
ტ რუქ ტუ რას არ ფლობს და პრო ექ ტებ ში მი სი ჩარ თ ვა, რო გორც წე სი, წი ლობ რი ვი 
მო ნა წი ლე ო ბი თაა შეზღუ დუ ლი. „საქართველოს ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ
დი“ ერ თა დერ თია სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო თა შო რის, რომ ლის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა 
სა კონ სულ ტა ციოა და ინ ვეს ტორ თა მო ზიდ ვა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი – „საქართველოს 
ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის“ ძი რი თა დი ამო ცა ნაა „განახლებადი ენერ გი ის 
წყა რო ე ბის პერ ს პექ ტი უ ლი პრო ექ ტე ბის მო ძი ე ბა და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა“. ამ 
მიზ ნის ფონ დი ატა რებს წი ნას წარ კვლე ვით სა მუ შა ო ებს პო ტენ ცი უ რად მიმ ზიდ ვე ლი 
პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ და ამ ზა დებს მათ წი ნას წარ ტექ ნი კურ ე კო ნო მი კურ და გა რე
მოს დაც ვით შე ფა სე ბას. ამას თან, ფონ დი პრო აქ ტი უ ლად ეძებს შე საძ ლო ინ ვეს ტო
რებს და, მა თი და ინ ტე რე სე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მათ სხვა დას ხ ვა სერ ვი სის მი წო დე ბას 
სთა ვა ზობს, მათ შო რის „საპროექტო და კვლე ვით, იური დი ულ და ფი ნან სურ მომ სა
ხუ რე ბებს“. 

ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის პრო ექ ტია ნა მახ ვან ჰე სიც, რომ ლის გან ვი თა
რე ბაც სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ამ 2015 წლი დან და იწყო. ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა 
შექ მ ნა შე საძ ლებ ლო ბა კონ კ რე ტუ ლი მა გა ლი თის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვე ფა სე ბი ნა ფონ
დის საქ მი ა ნო ბის მო დე ლი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბი. ქვე მოთ სამ 
ასეთ რისკს გა მოვ ყოფთ: (1) სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ე ბის შე თავ სე ბის, (2) გა უმ ჭირ ვა
ლე ო ბის და, PPA ინ ს ტ რუ მენ ტის მა გა ლით ზე, (3) სა ჯა რო და კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე
სე ბის და ბა ლან სე ბას თან და კავ ში რე ბულ საფ რ თხე ებს. 

სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ე ბის შე თავ სე ბა

ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა ინ ვეს
ტო რე ბის მხარ და ჭე რა ა, მათ შო რის მა თი დახ მა რე ბა პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბა სა 
და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ნე ბარ თ ვო პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში. ინ ვეს ტო რის 
სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, ფონდს „შეუძლია [...] მშე ნებ ლო ბის თ ვის სა ჭი რო ყვე ლა 
დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა, უფ ლე ბის და ლი ცენ ზი ე ბის მო პო ვე ბის ჩათ ვ ლით“.13 
რო გორც ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა ში და დას ტურ და, ფონ დი სა კუ თარ თავ ზე იღებს 

12 ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი:  სახელმწიფო საწარმოები, PPP პროექტები, ბუნებრივი 
კატაკლიზმები; ფინანსთა სამინისტრო. 2020
13 ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ვებსაიტი. კომპანიის შესახებ. ხელმისაწვდომია: https://gedf.com.ge/
Aboutcompany
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მნიშ ვ ნე ლო ვან „იურიდიულ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ“ ფუნ ქ ცი ებს, მო ნა წი ლე ობს პრო
ექ ტის თ ვის აუცი ლე ბე ლი მი წის კონ სო ლი და ცი ა ში და სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო 
უწყე ბებ თან ურ თი ერ თო ბა ში. ფონ დ მა შე საძ ლოა თა ვი მო უ ყა როს პრო ექ ტის გან სა
ხორ ცი ე ლებ ლად აუცი ლე ბელ მი წას (მათ შო რის მა ნამ დე სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე
ბა ში არ სე ბულ ქო ნე ბას) და გა ა ფორ მოს ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ
მი სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას თან. კერ ძო ინ ვეს ტო რის თ ვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა 
შე საძ ლოა მო ი ცავ დეს სამ შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვის ან და დე ბი თი გა რე მოს დაც ვი თი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში დახ მა რე ბა საც. ეს მომ სა ხუ რე ბე ბი ფონ დ მა შე საძ ლოა 
გას წი ოს რო გორც პრო ექ ტის კერ ძო ინ ვეს ტო რის თ ვის გა და ცე მის შემ დეგ, ისე მა
ნამ დეც – ჯერ კი დევ მა შინ, რო ცა პრო ექ ტის მფლო ბე ლი თა ვად ფონ დი ა.  ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში ფონ დი უფ ლე ბა სა თუ ნე ბარ თ ვას პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბულ სხვა აქ
ტი ვებ თან ერ თად ყი დის. 

ამ ფუნ ქ ცი ე ბის კარ გი მა გა ლი თია ის რო ლი, რო მე ლიც ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის 
ფონ დ მა ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში შე ას რუ ლა. 2015 წელს ნა მახ
ვან ჰე სის პრო ექ ტ ზე და დე ბი თი ეკო ლო გი უ რი დას კ ვ ნა ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის 
ფონ დის შვი ლო ბილ მა კომ პა ნი ამ, სს „ნამახვანმა“ მო ი პო ვა. იმა ვე წელს მან ვე მი ი
ღო მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვაც ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს გან. ამა ვე სა აქ ციო სა ზო გა
დო ე ბამ გა მო ის ყი და და შეკ რი ბა პრო ექ ტის არე ალ ში მყო ფი მო სახ ლე ო ბის მი წე ბის 
დი დი ნა წი ლი. შემ დ გომ ში ფონ დის შვი ლო ბილ მა კომ პა ნი ამ ნა მახ ვან ჰე სის აქ ტი ვე
ბი და იმ დრო ის თ ვის გა ცე მუ ლი ნე ბარ თ ვე ბი კერ ძო ინ ვეს ტორს გა დას ცა, ხელ შეკ
რუ ლე ბით კი შემ დ გო მი ნე ბარ თ ვე ბის მი ღე ბა ში მი სი დახ მა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბაც 
იკის რა. 

რის კე ბი, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბის ასეთ მო დელს თან ახ ლავს აშ კა რა ა: რო დე საც 
სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი კომ პა ნია სა ხელ მ წი ფოს სა ვე უწყე ბებ თან შუ
ა მავ ლის ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბას იწყებს, ჩნდე ბა საფ რ თხე, რომ სა ხელ მ წი ფო ინ
ს ტი ტუ ტე ბი და მო უ კი დე ბე ლი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას ვერ 
შეძ ლე ბენ. ის, რომ სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ე ბის მი მართ 
ნე იტ რა ლუ რო ბის პრინ ცი პის დაც ვა უჭირთ და დას ტუ რე ბუ ლი მოვ ლე ნაა დარ გობ
რივ ლი ტე რა ტუ რა ში.14 ეს საფ რ თხე კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახა ლი და სუს ტი 
ინ ტი ტუ ცი უ რი მოწყო ბის პი რო ბებ ში, ისეთ ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ში გვხვდე ბა. 
სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ სა და სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ას შო რის ურ თი ერ თო ბის მო წეს
რი გე ბას სჭირ დე ბა ძლი ე რი და ავ ტო ნო მი უ რი სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი, რო მელ
თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე სხვა მხა რე ე ბის ვი ნა ო ბას ზე გავ ლე ნა არ აქვს.  

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა ში ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დ მა არა მხო ლოდ მხა
რი და უ ჭი რა ინ ვეს ტორს ნე ბარ თ ვე ბი სა თუ ლი ცენ ზი ე ბის მო პო ვე ბა ში, არა მედ, პრო

14 State Owned Enterprises and the Principle of Competitive Neutrality. OECD. 2009
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ექ ტის გან ვი თა რე ბის საკ ვან ძო ეტა პეპ ზე, თა ვად შე ი თავ სა სა ხელ მ წი ფოს ფუნ ქ ცი ე
ბი. ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა ში ფონ დ მა თა ვად გა მო აცხა და ინ ტე რეს თა გა მო ხატ ვა 
და თა ვად აარ ჩია  პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კომ პა ნი ა. ამას თან, ნა მახ ვან ჰე
სის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას, ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დ სა და ინ
ვეს ტორს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის გან ხილ ვი სას ფონ დი, რო გორც მი სი 
წარ მო მად გენ ლე ბი მი უ თი თებ დ ნენ, წარ მო ად გენ და არა მხო ლოდ ფონდს, არა მედ 
სა ხელ მ წი ფო პო ზი ცი ა საც. მუ შა ო ბის ეს მო დე ლი ქმნის სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ე ბის სა
ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ის მი ერ შე თავ სე ბის აშ კა რა საფ რ თხეს, ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე
ვა კი ამის კარ გი მა გა ლი თი ა. 

 
გამ ჭირ ვა ლე ო ბა და მო ნა წი ლე ო ბა

ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა ში გა მოვ ლინ და ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის საქ
მი ა ნო ბის მო დელ თან და კავ ში რე ბუ ლი კი დევ ერ თი ხარ ვე ზი: გამ ჭირ ვა ლე ო ბის და
ბა ლი სტან დარ ტი. პრო ექ ტის სხვა დას ხ ვა ეტაპ სა თუ ნა წილ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის გა სა ჯა რო ე ბა ზე თხოვ ნის პა სუ ხად, ფონ დი მი უ თი თებ და, რომ ის კო
მერ ცი უ ლი სუ ბი ექ ტია და შე სა ბა მი სად მას ზე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მას თან და
კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე ბი არ ვრცელ დე ბო და. ამ მი ზე ზით კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად დარ ჩა 
ინ ვეს ტო რის შერ ჩე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა: ინ ტე რე სის გა მო ხატ ვა
ში მო ნა წი ლე თა წი ნა და დე ბე ბი, შემ რ ჩე ვი კო მი სი ის ვი ნა ო ბა და ის კრი ტე რი უ მე ბი, 
რი თიც მან იხელ მ ძღ ვა ნე ლა. 2017 წელს ამ ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნა ზე პა სუ ხად, 
ფონ დის წარ მო მად გე ნე ლი მი უ თი თებ და, რომ „ფონდის იური დი უ ლი სტა ტუ სი დან 
გა მომ დი ნა რე, ისი ნი არ იყ ვ ნენ ვალ დე ბუ ლე ბი, რომ ყვე ლა კითხ ვის თ ვის გა ე ცათ 
პა სუ ხი, რად გან მათ შემ თხ ვე ვა ში, არ მოქ მე დებს სა ქარ თ ვე ლოს ზო გად ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი კო დექ სი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის შე სა ხებ“.15 

იმ პი რო ბებ ში, რო ცა ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა არა ერ თხელ გამ ხ და რა უთან ხ მო ე ბის და ფარ თო სა ზო გა დო
ე ბის პრო ტეს ტის სა გა ნი (მათ შო რის ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა შიც), პრო ცეს ში სა
აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, რო მე ლიც თავს ვალ დე ბუ ლად არ თვლის 
პრო აქ ტი უ ლად უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის გამ ჭირ ვა ლე ო ბა, კი დევ ერთ 
და ხუ რულ რგოლს ქმნის ისე დაც გა უმ ჭირ ვა ლე სექ ტორ ში, სა დაც სა ზო გა დო ე ბის ინ
ფორ მი რე ბი სა და მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მწი რი ა. 

ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბა სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბი სა და ინ ფორ
მი რე ბის თ ვის საკ ვან ძო ეტა პი ა. ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო ში პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბის 

15 ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობაში გამარჯვებული კომპანიის შერჩევის კრიტერიუმები და 
საინვესტიციო წინადადება კონფიდენციალურია. iFact. 2017.
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დღეს არ სე ბუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფოს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს დიდ წი ლად 
და ხუ რულ და პირ და პირ მო ლა პა რა კე ბა ში შე ვი დეს სა ინ ვეს ტი ციო მხა რეს თან და პრო
ექ ტი სა ზო გა დო ე ბის რე ა ლუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე გა ნა ვი თა როს, მრა ვალ სა მარ
თ ლებ რივ და პო ლი ტი კურ საფ რ თხეს შე ი ცავს, რის გა მოც პრო ცე სის გან მ საზღ ვ რე ლი 
დად გე ნი ლე ბა დღეს სა კონ ს ტი ტუ ციო და ვის სა გა ნი ა. ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ
დი, რო მე ლიც პრო აქ ტი უ ლად ეძებს ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბით და ინ ტე რე სე ბულ ინ
ვეს ტო რებს და ამავ დ რო უ ლად იღებს საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბებს მათ გან, კერ ძო ინ
ვეს ტო რე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბის კი დევ ერთ და ხუ რულ 
სივ რ ცეს ქმნის, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბი სა ხელ მ წი ფოს მო
ნა წი ლე ო ბით, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე იგეგ მე ბა და ვი თარ დე ბა. 

სა ჯა რო და კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბის ბა ლან სი

ნე ბის მი ე რი სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ის შემ თხ ვე ვა ში ჩნდე ბა სა ჯა რო და კო მერ ცი უ ლი 
ინ ტე რე სე ბის შე თავ სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბი: სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი
ამ, ერ თი მხრივ, კო მერ ცი უ ლად მიმ ზიდ ვე ლი პრო ექ ტე ბი უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს, 
რა თა ფის კა ლურ ტვირ თად არ იქ ცეს; მე ო რე მხრივ კი ის სა ჯა რო ინ ტე რესს უნ და ემ
სა ხუ რე ბო დეს და ისეთ პრო ექ ტებს ავი თა რებ დეს, რომ ლე ბიც არა მხო ლოდ კო მერ
ცი ულ, არა მედ სხვამ ხ რივ სა სარ გებ ლო და /ან აუცი ლე ბელ ფუნ ქ ცი ებს ას რუ ლე ბენ. 
თუმ ცა რო გორც ნა მახ ვან ჰე სის შემ თხ ვე ვა ში გა მოჩ ნ და, ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის 
ფონ დი შე საძ ლოა ჩა ერ თოს ისე თი პრო ექ ტის გან ვი თა რე ბა ში, რო მე ლიც ფარ თო 
უთან ხ მო ე ბის სა გა ნია და რომ ლის სა ჯა რო ხარ ჯ სარ გებ ლი ა ნო ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი
ა.16 ის, რომ ერ თერ თი ყვე ლა ზე სა კა მა თო ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტი სა ხელ მ წი ფო 
კომ პა ნი ის მი ერ ინი ცირ და და გან ვი თარ და, სა ჯა რო და კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბის 
შე თავ სე ბას თან და კავ ში რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ვან საფ რ თხე ებ ზე მი უ თი თებს. 

ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის შემ თხ ვე ვა ში ამ ინ ტე რეს თა შე თავ სე ბის ერ
თერ თი საკ ვან ძო სირ თუ ლე გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის (PPA) 
სა კითხი ა. ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში ეს ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ინ ვეს ტო რის აძ ლევს სა შუ ა
ლე ბას წი ნას წარ უზ რუნ ველ ყოს გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის რე ა ლი ზა ცია 
– ხელ შეკ რუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფო  ელექ ტ რო ე ნერ გი ას წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ტა
რი ფით გა რან ტი რე ბუ ლად შე ის ყი დის – რაც პრო ექტს მიმ ზიდ ველს ხდის რო გორც 
ინ ვეს ტო რის თ ვის, ისე სა ბან კო სექ ტო რის თ ვის. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი წლე ბის მან ძილ ზე 
ცენ ტ რა ლუ რი იყო სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის თ ვის ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში ინ ვეს
ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად, მათ შო რის ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის თ ვი საც, რო
მე ლიც აქ ტი უ რად იყე ნებ და ამ ინ ს ტ რუ მენტს, მათ შო რის ნა მახ ვან ჰე სის პრო ექ ტ ში. 

16 მთავრობის გადაწყვეტილებები ნამახვანჰესზე დაუსაბუთებელი, ფრაგმენტული და ზედაპირულია. 
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2021

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-energoproektebis-gankhortsielebis-protsesshi-mosakhleobis-monatsileobis-shezghudva-sasamartloshi-sachivrdeba
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ფის კა ლუ რი რის კე ბის და მი სი ბა ზარ ზე ზე გავ ლე ნის გა მო, რა ზეც ფი ნან ს თა სა მი
ნის ტ რო, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი და სხვე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მი უ თი თებ დ ნენ,17 PPA ინ ს ტ რუ მენ ტი 2017 წლი დან აღარ გა მო ი ყე ნე ბა. მას შემ დეგ 
ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დი და ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის სხვა მო ნა წი ლე
ე ბი მი უ თი თებ დ ნენ იმ სირ თუ ლე ებ ზე, რაც PPA ინ ს ტ რუ მენ ტის გა უქ მე ბამ შექ მ ნა.18 
ნა წი ლობ რივ ამ წნე ხის შე დე გად, იგეგ მე ბა PPA ინ ს ტ რუ მენ ტის ჯე რაც ბუნ დო ვა ნი 
ფონ დით აღ დ გე ნა. 2022 წლის ივ ნის ში, პარ ლა მენ ტ ში გა მოს ვ ლი სას, პრე მი ერ მა 
ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვილ მა გა ნაცხა და, რომ „ენერგეტიკის გან ვი თა რე ბა ჩვე ნი მთავ
რო ბის მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი ა. [...] გვინ და ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ახა ლი 
პროგ რა მა შევ თა ვა ზოთ ჩვენს ინ ვეს ტო რებს. რა თქმა უნ და PPA მე ქა ნიზ მის დაბ რუ
ნე ბას ვა პი რებთ“.19 PPA ინ ს ტ რუ მენ ტის აღ დ გე ნას თან ერ თად გა ნახ ლ დე ბა დის კუ სია 
ამ ინ ტერ ვენ ცი ის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ზეც, რაც გავ ლე ნას მო ახ დეს ენერ გე ტი კის გან
ვი თა რე ბის ფონ დის საქ მი ა ნო ბა ზეც. ამ პრო ცეს ში ნა მახ ვან ჰეს თან და სხვა სა დაო 
პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა.  

სა ხელ მ წი ფოს რო ლი ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში: სა მო მავ ლო 
პერ ს პექ ტი ვე ბი

დის კუ სია ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბის ფონ დის შე სა ხებ, ამავ დ რო უ ლად დის კუ სიაა  სა
ხელ მ წი ფოს რო ლის შე სა ხებ ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში – უფ რო კონ კ რე ტუ ლად კი ად
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის გაზ რ და ში. რა რო ლი უნ და ჰქონ დეს სა ხელ მ წი ფოს დარ გის 
გან ვი თა რე ბა ში და რა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით შე უძ ლია მას ამ რო ლის შეს რუ ლე ბა? დღეს 
ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა – ისი ნი, რომ ლებ საც ენერ გე ტი კის გან ვი თა
რე ბის ფონ დი ამუ შა ვებ სა, და ისი ნიც, რომ ლე ბიც ფონ დის გავ ლით ვი თარ დე ბა – მშე ნებ
ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი რე ბის მო დე ლით მიმ დი ნა რე ობს. მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი
რე ბა (BuildOwnOperate, BOO) და მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა გა და ცე მა (BuildOwnTransfer, 
BOT) ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო დე
ლე ბია გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში.20 მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა გა და ცე მის მო დე ლი ით ვა ლის
წი ნებს შე თან ხ მე ბას სა ხელ მ წი ფო სა და კერ ძო მხა რეს შო რის, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
კერ ძო ინ ვეს ტო რი აშე ნებს და გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დით (საშუალოდ 1520 წლით) ფლობს 
ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გურს, თბო სად გურს ან სხვა ენერ გე ტი კულ ობი ექტს. ამ პე რი ო დის 
გას ვ ლის შემ დეგ ობი ექ ტი სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში გა და დის.

17 ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტი. სახელმწიფო საწარმოები, PPP პროექტები, სტიქიური 
მოვლენები. ფინანსთა სამინისტრო. 2020.
18 როდის აშენდება სოფელ უდაბნოში მზის სადგური? – გაჭიანურებული პროექტი. Bm.ge. 2019
19 ენერგეტიკაში PPA მექანიზმის დაბრუნებას ვაპირებთ  პრემიერი. Bm.ge. 2022
20 Markkanen, S., and J. Plummer Braeckman. "Financing sustainable hydropower: an introduction to concepts and 
terminology." 
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მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი რე ბის მო დე ლის მი ხედ ვით ობი ექ ტი სა ხელ მ წი ფოს სა
კუთ რე ბა ში გა დას ვ ლის მა გივ რად ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ვა დის ამო წურ ვამ დე კერ ძო ინ
ვეს ტო რის ხელ ში რჩე ბა. თუ მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა გა და ცე მის შემ თხ ვე ვა ში კერ ძო 
მხა რეს აქვს გარ კ ვე უ ლი გან საზღ ვ რუ ლი დრო, რა თა სა კუ თა რი სა ინ ვეს ტი ციო და
ნა ხარ ჯე ბი აინაზღა უ როს, მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი რე ბის ფორ მატ ში პრო ექ ტი 
მთე ლი სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო ვა დის გან მავ ლო ბა ში კო მერ ცი უ ლად იმარ თე ბა. ხში რად 
– თუმ ცა არა ყო ველ თ ვის – BOO მო დე ლი უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი ა, რად გან კომ პა ნი ას 
ობი ექ ტის სა ხელ მ წი ფოს თ ვის გა და ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა არ აქვს, მაგ რამ BOT ფორ
მატ ში შე საძ ლე ბე ლია ისეთ პი რო ბებ ზე შე თან ხ მე ბა, რომ ეს მო დე ლი BOOზე უფ რო 
მიმ ზიდ ვე ლიც გახ დეს. ასე მა გა ლი თად: შე საძ ლოა BOT მო დე ლი ით ვა ლის წი ნებ
დეს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბას, ხო ლო BOO 
ალ ტერ ნა ტი ვა მას არ შე ი ცავ დეს ან შე ი ცავ დეს უფ რო და ბა ლი ტა რი ფით. ამას თან, 
BOO მო დელ ში კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რი პა სუ ხის მ გე ბე ლია ობი ექ ტის გა მარ თულ 
და კო მერ ცი უ ლად მომ გე ბი ან მუ შა ო ბა ზე მთე ლი სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო ვა დის გან მავ
ლო ბა ში, ხო ლო BOT მო დელ ში, რად გან ის უფ რო ხან მოკ ლე კონ ცე სი ას მო ი ცავს, 
ხან დაზ მუ ლი ობი ექ ტის ოპე რი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბა კერ ძო ინ ვეს ტორს არ უწევს.

შე სა ბა მი სად, BOT და BOO მო დე ლებს შო რის რო მე ლი მეს გა მო ყო ფა, რო გორც 
ინ ვეს ტო რის თ ვის ან სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ცალ სა ხად უფ რო მომ გე ბი ა ნის – შე უძ ლე
ბე ლი ა. თი თო ე ულ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტ სა და მას თან ასო ცი რე ბულ პი რო ბებს შე
საძ ლოა სა კუ თა რი ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი ჰქონ დეს, რო მე ლიც შე საძ ლოა მას 
ინ ვეს ტო რის ან სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ნაკ ლე ბად ან მე ტად მიმ ზიდ ველს ხდი დეს. ით
ვ ლე ბა, რომ ორი ვე მო დე ლი ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად 
ჩა მო ყა ლიბ და. BOT მო დე ლი პირ ვე ლად 1980იან წლებ ში თურ ქეთ ში გა მო ი ყე ნეს. 
ზო გა დად ეს მო დე ლი გავ რ ცე ლე ბუ ლი და პო პუ ლა რუ ლი 1990იან წლებ ში ხდე ბა. 
ამ პე რი ოდ ში იზ რ დე ბა პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა გან ვი
თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თ ვის, დამ კ ვიდ რე ბუ ლია სკეპ ტი ციზ მი უშუ ა ლოდ სა ხელ მ წი ფოს 
მი ერ მარ თუ ლი სტრა ტე გი უ ლი პრო ექ ტე ბის მი მართ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი იწყე ბენ ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბას ტექ ნო ლო გი ე ბის გა და ცე მის აუცი ლებ
ლო ბა ზე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თ ვის.21 

ამ ტენ დენ ცი ებს იდე ა ლუ რად მო ერ გო BOT მო დე ლი, რა მაც მი სი მზარ დი პო პუ ლა
რო ბა გა ნა პი რო ბა. ის გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს ინ ვეს ტო რის მო ზიდ ვა ში ეხ მა რე ბო
და და, ამას თან, ჰე სე ბის, თბო სად გუ რე ბი სა და სხვა ენერ გე ტი კუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რის სა ხელ მ წი ფოს თ ვის გა და ცე მით, სტრა ტე გი ულ ობი ექ ტებს, მა თი სრუ ლად 
ბაზ რის თ ვის დე ლე გი რე ბის ნაც ვ ლად, სა ხელ მ წი ფოს მარ თ ვა ში ტო ვებ და. თუმ ცა, 
ბევრ ქვე ყა ნა ში BOT მო დე ლი, თან და თან, BOO მო დელ მა ჩა ა ნაც ვ ლა. ეს უკა ნას

21 Tiong, Robert. Comparative Study of BOT Projects. Journal of Management in Engineering, Vol. 6, No. 1, 1990.



42

ნამახვანის შემდეგ: გამოცდილება და სარეფორმო ხედვა

კ ნე ლი, და მა ტე ბით სა შე ღა ვა თო პი რო ბებ თან ერ თად, უფ რო მიმ ზიდ ვე ლად იქ ცა 
ინ ვეს ტორ თათ ვის, რომ ლე ბიც, უპი რა ტე სი პო ზი ცი ის გა მო მო ლა პა რა კე ბის პრო
ცეს ში, უფ რო და უფ რო იოლად ახერ ხებ დ ნენ პირ და პი რი უცხო უ რი  ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მა ძი ე ბე ლი მე სა მე სამ ყა როს ქვეყ ნე ბის და თან ხ მე ბას სა სათ ბუ რე პი რო ბებ ზე.22 ამა ვე 
დი ნა მი კა ზე მი უ თი თებს სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვაც. სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, 2012 
წლი დან 2021 წლამ დე ენერ გე ტი კულ სექ ტორ ში მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა ო პე რი რე ბის 
მო დე ლით გა ფორ მ და 138 ხელ შეკ რუ ლე ბა, ხო ლო მშე ნებ ლო ბა ფ ლო ბა გა და ცე მის 
მო დე ლით მხო ლოდ 2. (იხილეთ ცხრი ლი 1)

ცხრი ლი 1.  BOT და BOO ხელშეკრულებები 
(2012-2021)
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BOT და BOO მო დე ლე ბი, რო გორც კერ ძო სა ჯა რო თა ნამ შ რომ ლო ბის ფორ მე
ბი, სა მარ თ ლებ რი ვად და პო ლი ტი კუ რად კომ პ ლექ სურ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბად ით ვ
ლე ბა.23 ორი ვე მო დელს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და მა ღა ლი რის კე ბი ახა სი ა თებს, რად
გან კონ ცე სი ო ნერ კომ პა ნი ას და სა ხელ მ წი ფოს ხში რად სხვა დას ხ ვა ინ ტე რე სე ბი 
აქვთ. მა გა ლი თად, BOT მო დე ლის შემ თხ ვე ვა ში კონ ცე სი ო ნერს სურს მაქ სი მა ლუ
რი მო გე ბა და აგ რო ვოს ობი ექ ტის სა ხელ მ წი ფოს თ ვის გა და ცე მამ დე, ხო ლო სა
ხელ მ წი ფოს სურს ნა გე ბო ბე ბი მაქ სი მა ლუ რად კარგ მდგო მა რე ო ბა ში გად მო ე ცეს 
კონ ცე სი ის ვა დის ამო წურ ვის შემ დეგ. მსგავ სი რის კია სა კონ ცე სიო პე რი ოდ ში ბუ
ნებ რი ვი რე სურ სე ბის და ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს არამ დ გ რა დი მარ თ ვა – კონ ცე სი ო
ნე რი კომ პა ნია შე საძ ლოა საკ მა რი სად მო ტი ვი რე ბუ ლი არ იყოს იმის თ ვის, რომ 
ად გი ლობ რივ ბუ ნებ რივ გა რე მოს გა უფ რ თხილ დეს და რე სურ სე ბი არა მაქ სი მა
ლუ რად და სწრა ფად, არა მედ მდგრა დად და უსაფ რ თხოდ აით ვი სოს. ამ რის კის 
დაზღ ვე ვა მხო ლოდ ეფექ ტურ ზე დამ ხედ ვე ლო ბას და კომ პე ტენ ტურ სა ხელ მ წი ფო 
კონ ტ როლს შე უძ ლი ა.  

22 Aya Salah Mostafa Ali; Who Controls Whom? Evaluating the involvement of Development Finance Institutions (DFIs) in 
BuildOwnOperate (BOO) Energy Projects in relation to Market Structures & Accountability Chains; LSE, 2020
23 AK David; PN Fernando (1995). The BOT option: Conflicts and compromises. , 23(8), 669–675. doi:10.1016/0301
4215(95)00060v
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სხვა დას ხ ვა სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი ჩა მოთ ვ ლი ან იმ წი ნა პი რო ბებს, რაც ქვე ყა ნა ში უნ
და არ სე ბობ დეს იმის თ ვის, რომ იქ BOT და /ან BOO პრო ექ ტი წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი
ელ დეს.24 პირ ვე ლი წი ნა პი რო ბა გა მარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ა. რად გან BOT და BOO 
პრო ექ ტე ბი რთულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს შე ი ცავს, ხო ლო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში 
რამ დე ნი მე სხვა დას ხ ვა მხა რე მო ნა წი ლე ობს, პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი სა და უფ ლე ბე ბის 
კომ პ ლექ სუ რი გა და ნა წი ლე ბით, მო წეს რი გე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი ხდე ბა. ამავ დ რო უ ლად, მა ში ნაც კი, თუ მას პინ ძელ ქვე ყა ნას მო წეს რი გე ბუ
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო და სა მარ თ ლებ რი ვი სის ტე მა აქვს, BOT და BOO პრო ექ ტე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი რო გორც წე სი სა ერ თა შო რი სო არ ბიტ რა ჟის მე ქა ნიზმს ეყ რ დ ნო ბა 
ნე იტ რა ლურ იურის დიქ ცი ა ში. კი დევ ერ თი წი ნა პი რო ბა ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბაა 
– BOT და BOO პრო ექ ტე ბი ხან გ რ ძ ლივ გათ ვ ლებს ეფუძ ნე ბა და ფა სე ბის, ექ ს პორ ტ /იმ
პორ ტის და ვა ლუ ტის რყე ვებს მა თი და ზა რა ლე ბა შე უძ ლი ათ.25

რის კე ბი სა და წი ნა პი რო ბე ბის ნა წი ლი BOO და BOT პრო ექ ტე ბის თ ვის გან ს ხ ვავ
დე ბა. სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბის მთლი ა ნად კერ ძო ოპე რა ტო რის თ ვის გა და ცე მა, 
რო გორც ეს BOO მო დე ლის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა, სა გან გე ბო დათ ქ მე ბის გა რე შე შე
საძ ლოა ვერ უზ რუნ ველ ყოფ დეს ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის დაგ რო ვე
ბას მას პინ ძელ ქვე ყა ნა ში და მას მუდ მი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბის პო ზი ცი ა ში ტო ვებ დეს. 
ამას თან, ცვა ლე ბა დი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში BOO 
მო დელ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი შე საძ ლოა გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე ნაკ ლე ბად 
სა სურ ვე ლი ან მომ გე ბი ა ნი გახ დეს სა ხელ მ წი ფოს თ ვის, თუმ ცა მას მა თი შეც ვ ლის პი
რო ბე ბი არ გა აჩ ნ დეს. 

ნა მახ ვან ჰე სი BOO მო დე ლის მა გა ლი თი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ექ ტი მო ი აზ
რებს გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბას და სხვა კონ ცე სი ებს, პრო ექ ტი, 
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ვა დის ამო წურ ვამ დე ინ ვეს ტო რის სა კუთ რე ბა ში რჩე ბა. კრი ტი კა ზე 
პა სუ ხად გაჩ ნ და ის აზ რიც, რომ ალ ტერ ნა ტი ვა შე საძ ლოა სა ხელ მ წი ფოს მე ტი ჩარ
თუ ლო ბა იყოს. 2022 წლის აპ რილ ში პრე მი ერ  მი ნის ტ რ მა გა ნაცხა და, რომ „დიდი 
ჰე სე ბი – ნა მახ ვა ნი, ნენ ს კ რა, ხუ დო ნი მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბით გან
ხორ ცი ელ დეს, რომ ეს ჩვე ნი ხალ ხის იყოს და ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფო სი იყოს და არა 
კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის“.26 BOT მო დელ ზე გა დას ვ ლა დი დი ჰე სე ბის სა ხელ მ წი ფოს 
სა კუთ რე ბა ში გად მო ცე მის ბერ კე ტი იქ ნე ბო და, თუმ ცა, რო გორც ზე მოთ ავ ღ ნიშ ნეთ, 
ეს მო დე ლიც არა ერთ საფ რ თხე სა თუ რისკს შე ი ცავს, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბაც 
მი სი გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლი ა. 

24 Augenblick, Mark, and B. Scott Custer. The build, operate, and transfer (" BOT") approach to infrastructure 
projects in developing countries. No. 498. The World Bank, 1990.
25 Yang, Jiaju, Tahir M. Nisar, and Guru Prakash Prabhakar. "Critical success factors for build–operate–transfer 
(BOT) projects in China." The Irish Journal of Management 36, no. 3 (2017): 147161.
26 პრემიერის განცხადებით, ნამახვანი, ნენსკრა და ხუდონი არა კერძო ინვესტორმა, არამედ სახელმწიფომ 
უნდა ააშენოს. Bm.ge. 30 აპრილი. 2022
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ნა მახ ვან ჰე სის გა მოც დი ლე ბა მი უ თი თებს, რომ სა ხელ მ წი ფოს ენერ გე ტი კის სექ
ტორ ში სრულ ფა სო ვან გა და აზ რე ბას სა ჭი რო ებს. მსჯე ლო ბა ვერც მხო ლოდ ერ თი 
მო დე ლი დან მე ო რე ზე გა დას ვ ლით ამო ი წუ რე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ენერ გე ტი კუ ლი 
სექ ტო რის სხვა დას ხ ვა კომ პო ნენ ტე ბის სიღ რ მი სე უ ლად შეს წავ ლა და მა თი მთლი
ა ნო ბის სა მარ თ ლებ რი ვად გა მარ თ ვა, ისე ვე რო გორც სა ჯა რო და ფარ თო სა ზო გა
დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის გაჟ ღე რე ბი სა და გათ ვა ლის წი ნე ბის უფ რო მე ტი და უფ რო ქმე
დით ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შექ მ ნა. 


