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მწვანე პროექტების დაფინანსების წყაროები


დაფინანსების წყაროს ორი მთავარი განსხვავებული კატეგორიაა საზოგადოებრივი (სამთავრობო)და კერძო
სექტორები. დიაგრამა 1: დაფინანსების წყაროები / მთავარი მოქმედი სუბიექტები.Climate Finance Landscape,ცlimate
Policy Initiative (2013) http://climatepolicyinitiative.org/wpcontent/uploads/2013/10/The-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2013.pdf

მწვანე პროექტების დაფინანსების ინსტრუმენტები
დიაგრამა 2:დაფინანსების ინსტრუმენტები

მწვანე პროექტების დაფინანსების ინსტრუმენტები
დიაგრამა 2:დაფინანსების ინსტრუმენტები

საზოგადოებრივი და კერძო დაფინანსების წყაროები
საზოგადოებრივი ფინანსირების მიზანია უპასუხოს ბაზრის ჩავარდნას (მხოლოდ კერძო
სექტორის დაფინანსებით „მწვანე “ პროექტი ფინანსურად
არამომგებიანია)საზოგადებრივი და კერძო სექტორების პროექტების და პროგრამების
მხარდაჭერით, საზოგადოებრივი ფონდების გამოყენებით. უმნიშვნელოვანესია, რომ
ასეთი მხარდაჭერის მიზანია კერძო სექტორმა შეძლოს დაფინანსება, რაც სხვა
შემთხვევაში შეუძლებენლი იქნებოდა ბაზრის „ჩავარდნის“ გამო, და მისი ფინანსირების
წილი გაიზარდოს, რაც წარმოადგენს გზას ბაზრის ჩავარდნის აღმოფხვრისაკენ და კერზო
ინვესტიციების თვითკმარობისაკენ.
განვითარებადი ქვეყნები დიდად არიან დაინტერესებული განვითარებადი ქვეყნების
საზოგადოებრივი დაფინანსების შემოდინებით, ვინაიდან საკუთარი ფინანსური
სისტემის შესაძლებლობები არ არის საკმარისი „მწვანე“ პროექტების დასაფინანსებლად.
კერძო სექტორს გააჩნია უმნიშვნელოვანესი როლი „მწვანე “ პროექტების
დაფინანსებაში. შუამავლები როგორიც კომპერციული ბანკებია, ფინანური სერვისების
მიმწოდებლები და კერძო ინვეტორები ასრულბენ საკვანძო როლს ფინანსირების
მოთხოვნის დაკავშირებაში მიწოდებასთან ნაკლები ტრანზაქციით ხარჯით. სადაზღვეო
კომპანიები და საპენსიო ფონდები თავის თავზე იღებენ, ანაწილებენ და მართავენ
რისკებს.

ინსტიტუტები

ფინანსური სექტოის ინსტიტუტები და მათი ფუნქციები

ბანკები/ფინანსური ინვესტიციების
მომსახურების
მართვის
მომწოდებლები
სერვისი

ფუნქციები/ სერვისი რეალური ეკონომიკისათვის

დანაზოგების მობილიზაცია

კაპიტალის გამოყოფა

რისკის ტრანსფორმაცია/დაბალი
ფასების განვითარება

საერთაშორისო
გადაცვლა
სადაზღვევო კომპანიები/საპენსიოფინანსური
ფონდები
ინსტიტუციები

გრძელვადიანი
აქტივების
ლიკვიდურობის
შექმნა

ტრანსაქციის
ღირებულებების
შემცირება

რისკების
გამოყოფა

კაპიტალის
ეფექტური
გამოყოფა

პორტფოლიოს
ეფექტებით
მართული

„ბაზრის
ჩავარდნებზე"
რეაგირება

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
ეე პროექტების დაფინანსების მექანიზმებია:
-კაპიტალის დაფინანსება
-სესხის დაფინანსება
-მეზანინე დაფინანსება
დიაგრამაზე გამოსახულია კომპანიის / პროექტის კაპიტალის სტრუქტურა
სადაც ჩანს სხვადასხვა ტიპის დაფინანსებიდან გაჩენილი ვალდებულებები
ბალანსის ვალდებულებების მხარეში.

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
კაპიტალის დაფინანსება.
თუმცა ინვესტორს შეუძლია კომპანიის მართვაში მონაწილეობა ხმის მიცემის
უფლებით, ასეთი ინვესტორისადი მსესხებლის გაკოტრების შემთხვევაში
გადახდა ხდება ბოლო პრიორიტეტით. ამიტომ რისკი რომ მათ დაკარგონ
ჩადებული ინვესტიცია მაღალია, და შესაბამისად მაღალია სარგებელი თუმცა
მის მიღებას დივიდენდის სახით არ აქვს მკაცრად განსაზღვრული დრო და
მისი გადავადება შეუძლია მსესხებელს.
კაპიტალი=ჯამურ აქტივებს - ჯამური ვალდებულებები
კაპიტალის ცვლილება წლის განმავლობაში:
კაპიტალი (წლის დასაწყისში)
+წმინდა მოგება
-განაწილებული დივიდენდები
+/- კაპიტალში თანხის შეტანა / გამოტანა
=კაპიტალი (წლის ბოლოს)

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
კრედიტის დაფინანსება

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
სესხის ვალდებულება კომპანიამ უნდა შეასრულოს მიუხედავად მისი
წარუმატებლობისა. ასეთი რისკის უქონლობის გამო სესხის გამცემს არ აქვს
კომპანიის მართვაში მონაწილეობის უფლება. მისი მახასიათებლებია:
-დაფინანსების ფიქსირებული ვადიანობა და პროცენტი, რომელიც ჩვეულებრივ
უფრო დაბალია ვიდრე კაპიტალის დაფინანსებიდან.
-მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი დაფინასება (10-15 წელი)

-ძირის და პროცენტის გადახდების გაწერა სასესხო ხელსეკრულებაში
-სესხის უზრუნველყოფის მოთხოვნა, როგორც წესი
-სესხის გამცემი არის კომპანიის კრედიტორი და მისი გაკოტრების შემთხვევაში
პირველი პრიორიტეტით გადახდა ხდება კრედიტორისადმი და მხოლოდ
შემდეგ კაპიტალში ინვესტორისადმი.
-სხვადასხვა ტიპის კრედიტორები: კერძო ინვესტორი, საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტები (საზოგადოებრივი ფინანსები), აღჭურვილობის
მიმწოდებელი
-განვითარებად ბაზრებში ზოგადად საერთაშორისო საფინანსო ინსიტუტების
ფინანსირების ინტერესი და ვადიანობა უფრო შეღავათიანია ვიდრე ადგილობრივ
ბაზარზე

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
სესხის და კაპიტალის დაფინანსების შედარება გადასახადის კუთხით
სესხის საპროცენტო გადასახადი აისახება მოგებ / ზარალის უწყისში და
გამოაკლდება რა დაბეგვრამდე შემოსავალს ციპში ახდენს დაბეგვრამდე
შემოსავლის შემცირებას (დასაბეგრი მოგების) და შედეგად ამცირებს
გადასახდელი გადასახადის ოდენობას. ამის საწინააღმდეგოდ, კაპიტალში
ინვესტორისადმი დივიდენდის გადახდა არ ამცირებს დასაბეგრ მოგებას.
ამრიგად, სესხის საპროცენტო ხარჯი არის გადასახადზე დაკლებადი.
შესაბამისად სესხის ხარჯი დაითვლება გადასახადის გადახდის შემდგომ
ბაზაზე, მხედველობაში მიიღება რა „საგადასახადო ფარი“-ს ეფექტი (სესხის
პროცენტის ნამრავლი გადასახადის განაკვეთზე), ეს უკანასკნელი გამოაკლდება
გადახდილ სესხის პროცენტს.

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
სესხის და კაპიტალის დაფინანსების შედარება გადასახადის კუთხით
სავარჯიშო 1
ქვემოთ მოყვანილი განსხვავებული ტიპის დაფინანსების მქონე კომპანია A და B
შემოსავლის უწყისები.
კომპანია A : მიღებული დაფინანსება 1000, აქედან 900 არის სესხი (10%) და 100
არის კაპიტალში დაფინანსება (10%)
კომპანია B: მიღებული დაფინანსება 1000, აქედან 1000 არის კაპიტალში
დაფინანსება (10%)
გამოთვალეთ „საგადასახადო ფარი“, მისი ზეგავლენა და კაპიტალის ხარჯი
თითოეული კომპანიისათვის

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
სესხის და კაპიტალის დაფინანსების შედარება გადასახადის კუთხით
სავარჯიშო 1
Total Debt

10%

900

0

Total Equity

10%

100

1000

Revenues

1000

1000

Operating costs

-500

-500

500

500

-200

-200

300

300

Interest expense

90

0

Profit before tax

210

300

52.5

75

157.5

225

10

100

EBITDA
Depreciation
EBIT

Taxes
Net income
Dividends

25%

22.5

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
სესხის და კაპიტალის დაფინანსების შედარება გადასახადის კუთხით
სავარჯიშო 1 ის პასუხი
კაპიტალში დაფინანსებული კომპანიისათვის ფინანსირების ჯამური ხარჯი
შედგენს 100 მლნ-ს (10% დივიდენდები). კრედიტით დაფინანსებული
კომპანიისათვის სესხის % შედგენს 900*10%=90 მლნ.
მისი გადასახადები 22.5 მლნ- ით ნაკლებია (52.5 - 72).

თუ გავითვალისწინებთ ამ დაფინანსებაში კაპიტალის და სესხის დაფინანსების
ერთნაირ ხარჯებს (10%) დაფინანსების ჯამური ხარჯი, საგადასახადო ფარის
გავლენის გათვალისწინებით (საგადასახადო ფარი = 90*25%=22.5), შეადგენს 67.5
მლნ-ს ((900*10%=90)-22.5) სესხის დაფინანსებისათვის და ამას დამატებული 10
მლნ კაპიტალის დაფინანსებისათვის რაც ჯამში შეადგენს 77.5 მლნ-ს. სარგებელი
საგადასახადო ფარის გავლენიდან დამოკიდებულია გადასახადის პროცენტზე.

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
მეზანინე დაფინანსება.
თუმცა მეზანინე დაფინანსება მიეცემა სექტორში კარგად დაფუძნებულ
კომპანიებს, მსესხებლის მხრიდან ნაკლები ან ნულოვანი საბანკო გარანტიით.
მეზანინე ინვეტორებს აქვთ კაპიტალის ინვესტორების უფლებები გაკოტრების
შემთხვევაში.
ასეთი დაფინანსების რისკი უფრო ნაკლებია ვიდრე საკრედიტო
დაფინანსებისას და უფრო მეტია ვიდრე კაპიტალის დაფინანსება. ასეთი
დაფინასებისას ინვესტორები კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში იქნებიან
გადახდილი კრედიტის დაფინანსების ინვესტორების შემდეგ, მაგრამ
კაპიტალის დაფინანსების ინვესტორებამდე.
ჩვეულებრივ, კაპიტალის ინვესტორი მეზანინე ფინანსირებით ჩაანაცვლებს
კაპიტალში ფინანსირების ნაწილს, რითაც ამცირებს საკუთარი თანხის
ინვესტირებას კომპნიის კაპიტალში.მაგ.: კაპიტალში ინვეტირების კერძო
კომპანიამ გადაწყვიტა ინვესტირება 200 მლნ -ან ბიზნესში. მას თავისუფალი
აქვს 30 მლნ საკუთარი სახსრები მან მოიძია 150 მლნ სესხი და პლუს მოიძია 20
მლნ მეზანინე სესხი.

კერძო დაფინანსების მექანიზმები
მეზანინე დაფინანსება.

მეზანინე დაფინანსება ინვესტორს აძლევს საშუალებას კომპანიის კაპიტალში
ინვესტირების, რაც ზრდის ამოგების ნორმას პლუს კონტრაქტით გამაგრებულ
სესხის გადახდებს თვიურად, კვარტლურად ან ანუიტით.
მსესხებელს აინტერესებს ასეთი ფინანსირება, იმიტომ რომ გადასახდელი
პროცენტი შეიძლია გაიყვანოს ხარჯად და შეამციროს დასაბეგრი მოგება. ასევე
მსესხებელს შეუძლია გადაავადოს პროცენტის გადახდა. როდესაც მსესხებელი
კომპანია სწრაფად იზრდება და შემოსავლებიც ეზრდება მას გადაყავს მეზანინე
სესხი საკრედიტო სესხში რათა იხადოს უფრო ნაკლები პროცენტი.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები (განვითარების საერთაშორისო
ბანკები და „მწვანე ფონდები“) დიდწილად ზრდიან თავიანთ კაპიტალს
საზოგადოებრივი გადასახადებიდან. ასეთი დაფინანსებას აქვს შემდეგი
მახასიათებლები:
-თავისი პირდაპირი ფინანსირების და რეფინანსირების ინსტრუმენტების
საშუალებით (ბანკების საშუალებით) იგი პასუხობს განვითარებად ბაზრებში
წარმატებული ეე ინვესტიციების ბარიერს : გრძელვადიანი ი დაფინანსების
ნაკლებობა
-ასეთ დაფინანსებას აქვს უფრო ნაკლები საპროცენტო განაკვეთი რაც ასევე
ხელს უწყობს ეე პროექტების დაფინანსებას
-რეფინანსირების ინსტრუმენტს ძალიან ხშირად თან სდევს ტექნიკური
დახმარებით შუამავალი ბანკის შესაძლებლობების გაზრდის კომპონენტი

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
პირდაპირი დაფინანსება / თანა დაფინანსება
განვითარების საფინანსო ინსტიტუციები და მთავრობები თავიანთი
განვითრების ან კლიმატის ფინანსირების ფონდების საშუალებით უშუალოდ
აფინანსებენ „მწვანე “ პროექტებს:
-კაპიტალის
-მეზანინე კაპიტალის, ან

-(უმაღლესი პრიორიტეტის) სესხის (Senior loan)
საშუალებით.
კაპიტალის დაფინანსების შემთხვევაში ასეთი ფინანსირება ლიმიტირებული
მთლიანი კაპიტალის ოდენობის გარკეული პროცენტით. იმიტომ, რომ
პროექტის მფლობელობა იყოს კერძო პარტნიორის გამგებლობაში, ანუ ადგილი
აქვს კაპიტალში მინორულ კოფინანსირებას.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
როდესაც პროექტს უკვე მოძიებული აქვს კერძო კაპიტალის დაფინანსება,
პრაქტიკაში საერთაშორის ფინანსური ინსტიტუტები რისკს აფასებენ როგორც
მცირეს და ხშირად დარჩენილი საჭირო კაპიტალის 100% აფინანსებენ.
ჩვეულებრივ საერთაშორის ფინანსური ინსტიტუტები თანახმა არიან მიაწოდონ
კერძო ინვესტორებს სასესხო (უმაღლესი პრიორიტეტის) ტრანშები, შედარებით
მოკლე ვადიანობის, და ასევე მოახდინონს სუბორდინირებული სესხით
(ნაკლები პრიორიტეტის)ინვესტიცია როგორც რისკის ბუფერი უმაღლესი
პრიორიტეტის სესხისთვის, რათა ეს უკანასკნელი მიმზიდველი გახდეს კერძო
ინვესტორისათვის .
საზოგადოებრივი სექტორიდან წამოსული დაფინანსების „მწვანე “ პროექტის
კაპიტალში შესვლა ერთგვარი არაპირდაპირ რისკის შერბილების ნიშანია კერძ
ინვესტორისათვის რათა ის გააქტიურდეს. ამასთან, ასეთი დაფინანსების
უპირველესი მიზანი მაინც არის ნაკლებად განვიტარებულ ბაზრებში
გრძელვადიანი კაპიტალის მიწოდება.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
რეფინანსირება
როდესაც ადგილობრივ ბანკებს შეუძლიათ მსესხებლის გადახდისუნარიანობის
ხარისხიანი შეფასება, მაგრამ ვერ გასცმენ გრძელვადიან დაფინანსებას,
რეფინანსირების ინსტრუმნეტს შეუძლია ხელი გაუხსნას მას. საერთაშორისო
ინსტიტუტებს შეუძლიათ სესხი გასცენ ადგილობრივ ბანკებზე, რათა მათ
მიღებული კაპიტალი გადაასესხონ „მწვანე “ პროექტებზე. ასეთი სესხები
ამცირებენ რეფინანსირების ხარჯს და საბოლოოდ კი ფინანსირების მიღების
ხარჯს საბოლოო მსესხებლისთვის.
ენერგო ეფექტური პროექტების შემთხვევაში, როდესაც საბოლოო ბენეფიაციარი
როგორც კომპანიები ასევე დიდი ოდენობით ინდივიდუალური
მაცხოვრებელებია, მათ სამართავად ადგილობრივი ოპერაციების და ბაზრის
კარგი ცოდნაა საჭირო. ასეთ საბოლოო მომხმარებლის დასაფინასებლად
ბანკების საშუალებით გადასესხება წარმატებული მექანიზმი აღმოჩნდა.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
ამასთან საერთაშორისო ინსტიტუტები უნდა დარწმუნებულები იყვნენ
ადგილობრივ პარტნიორ ბანკებში, რომ მათ შეეძლებათ წარმატებული
გადასესხება. ამისათვის უნდა არსებობდეს project pipline. პრაქტიკაში
ადგილობრივ ბანკებს არა ლიკვიდობის არამედ გრძელვადიანი დაფინანსების
პრობლემა აქვთ. შედეგად, გრძელვადიანი დაფინანსებული პროექტების
უკმარობა იწვევს მაღალ საპროცენტო ხარჯს ჩადებული ინვესტიციიდან
მაღალი საპროცენტო შემოსავლის გარეშე. სწორედ ამის გამო საერთაშორისო
ინსტიტუტები დაფინანსებას თან დაურთავენ ტექნიკურ დახმარებას პრექტების
და კონტრაქტების მხარდასაჭერად.
ხშირად რეფინანსირებას მოყვება სესხის გარანტიის მექანიზმი. კრედიტის
გარანტიის მექანიზმი გულისხმობს გარანტორის მხირდან კრედიტის
გასტუმრების გარანტიას მსესხებლის გაკოტრების შემთხვევაში. გარანტიის
ოდენობა შეიძლება იყოს, როგორც კრედიტის მთლიანი თანხა ან მისი
გარკვეული პროცენტი.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
„სინთეზური სესხი“
ბოლო დროს საქართველოში და უკრაინაში გამოჩნდა სესხის ახალი მექანიზმი
„სინთეზური სესხი“ (ბაზის ბანკი, 2019, 10 მლნ დოლარი). „სინთეზური “ სესხი
გამოირჩევა შემდეგი მახასიათებლებით:
-

სესხი შემოდის საზღვრის გარედან მაგრამ დენომინირებულია ეროვნულ
ვალუტაში (ლარი)
სესხის ჩარიცხვა, გადახდა, პროცენტის გადახდა ხდება შესაბამისი უცხოურ
ვალუტაში.
სესხის გამცემები არინ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და
მიმღებები ქართული ბანკები.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
გრანტი
გრანტი ეხმარება „მწვანე“ პროექტს გადალახოს შეზღუდული ფინანსური
სიცოცხლისუნარიანობა. პროექტის წინა გრანტი ამცირებს სჭირო კაპიტალის
ოდენობას დასაწყისში.
გრანტი შესაძლოა იყოს პროექტის დასაწყისში და ასევე შედეგზე
დაფუძნებული, მის გარკვეულ ეტაპზე.

გრანტის დადებითი ზეგავლენა „მწვანე“ პროექტზე გამოიხატება სესხის
საპროცენტო განაკვეთის შემცირებით და ასევე უკუგების დროის შემცირებით.
განსაკუთრებით მიკროფინანსრების პროგრამებში ბევრი დონორი იყენებს
თავის ფონდებს რომ შეამციროს სესხის პროცენტი საბოლოო
მიმახმარებლისთვის ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ ოდენობასთან მიმართ.
აღნიშნული ემსახურება ორი მიზნის მიღწევას:
-ერთის მხირვი გაზარდოს მიკროფინანსირების საბოლოო მომხმარებლის
ხელმისაწვდომობა „მწვანე“ პროექტებისათვის დაფინანსებისადმი, და
-მეორეს მხრივ, ასევე რაც მეტად მნიშვნელოვანია-გაზარდოს „მწვანე“
პროექტების მიმზიდველობა პოტენციური გადაწყვეტილების მიმღების
გონებაში.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
ხელსაყრელი გარემო
ხელსაყრელი გარემო გულისმობს მთავრობის, ან უფრო ფართოდ კი საჯარო
სექტორის ქმედებებს (და როგორც ქვემოთ ვნახავთ საერთაშორისო დონორების
ქმედებებს), რომელიც ქმნის „მწვანე „პროექტებში კერძო სექტორის
ინვესტიციებისათვის შესაძლებელ (არა ხელის შემშლელ) გარემოს. ეს მოიცავს
ხელისუფლების მიერ „მწვანე“განვითარების გრძელვადიან ხედვას და მისი
ქმედებების მაღალ გამჭვირვალობასა და გრძელვადიანობას.
მთავრობის მხრიდან ასეთი ხედვის გაზიარება ფინანსური ინსტიტუტს (ბანკებს)
უადვილებს შექმნან მომავლის პროექტის პაიპლაინის ხედვა რასაც
გამოიყენებენ ახალი ბაზრის დიუ დილიჯენსის ხარჯის ეფექტიანობისათვის.
თუ ფინანსურ ინსტიტუს სჯერა მთავრობის მიერ შემუშავებული ეე / გე სამიზნე
ნიშნულებისა საშუალო ვადიან პერსპექტივაში და მისი მხრიდან კერძო
სექტორის ინვესტიციების განგრძობით მხარდაჭერაში, იგი ამით
დარწმუნებებით ჩაიხედავს მაგ. ახალი ეე ბაზრის რეგულაციებში,
შესაძლებლობებში და დააფინანსებს ეე პროექტს.

დაფინანსების მექანიზმები საზოგადოებრივი სექტორიდან
ხელსაყრელი გარემო
ასეთის არსებობის შემთხვევაში იმის მაგივრად რომ განახორციენონ ცალკეული
პროექტები დონორები ახდენენ თავიანთი დაფინანსების პროგრამების
ფოკუსირებას პარტნიორი ქვეყნის მარეგულირებელ ჩარჩოსთან რაც კიდევ უფრო
აძლიერებს „მწვანე “ პროექტების ხელშემწყობ გარემოს და შედეგად
დაფინასებული „მწვანე“ პროექტების რაოდენობას.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას












Green for Growth Fund (GGF)
NEFCO (Nordic Environmental Finance Corporation)
E5P
Green Climate Fund (GCF)
EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development)
CEB (European Council Bank)
IFC (International Financial Corporation, World
Bank group)
Global Climate Partnership Fund
Finance in Motion

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას








Green for Growth Fund (GGF)
GGF წარმოადგენს ევრო კომისიის მიერ მხარდაჭერილ
სპეციალიზირებულ ფონდს, რომლის მიზანია ევროპის
სამეზობლო ქვეყნებში ენერგო ეფექტურობის გაუმჯობესების და განახლებადი ენერგიების პროექტების
დაფინასება.
GGF წარმოადგენს გრძელ ვადიან ფინანსურ ინსტრუმენტს
აღნიშნული პროექტების დასაფინანსებლად, რომლებიც
მოითხოვენ მნიშვნელოვან კაპიტალ დაბანდებას და
ტექნიკურ ექსპერტიზას, და რისი ნაკლებობაც არის
აღნიშნულ ქვეყნებში.
GGF ნაწილობრივ ფინანსდება 2008 წელს შექმნილი
Neighbourhood Investment Facility (NIF) საშუალებით
როგორ მექანიზმი ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და
გარემოსდაცვითი ინფრასტრუქტურული პროექტების
დასაფინასებლად.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას






GGF ეგრეთწოდებულ first-loss ფინანსირებას უზრუნველყოფს ევრო კომისია ხოლო დანარჩენს ათეულობით
დონორი. ფონდის ადმინისტრირებას ახდენს ევროპის
საინვესტიციო ფონდი და გერმანიის მთავრობა.
GGF მიდგომაა პროექტებისათვის ერთის მხრივ ფართე
ფინანსური ბაზის უზრუნველყოფა და მეორეს მხრივ
ეფექტური ინვესტირების მიღწევა დონორების
ინიციატივების ჰარმონიზებით და კოორდინაციით.
ამას ემტება მეტად მნიშვნელოვანი ტექნიკური დახმარება GGF Technical Assistance Facility (TAF), რომელიც თამაშობს გადამწყვეტ როლს პროექტის დეველოპერების და ფინანსური ინსტიტუტებისადმი მიზნობრივი დახმარების გაწევით.

დონორების პროგრამები რომლებიც აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




GGF ანხორციელებს ინვესტიციებს როგორც არა
პირდაპირ, ფინანსური ინსტიტუტების
(ბანკების)საშუალებით, ასევე პირდაპირ განახლებადი
ენერგიის და ენერგო სერვისის კომპანიებზე.
GGF აფინანსებს რა მდგრად „მწვანე“პროექტებს
გრძელვადიან სარგებელს აძლევს მოქალაქეებს,
ბიზნესებს, ადგილობრივ მმართველობას და გარემოს.
ფერმერებს შეუძლიათ მიიღონ დაფინანსება წყლის
რეზერვუარების და საირიგაციო ტექნოლოგიებისათვის,
მოსახლეობას და მოვაჭრეებს შეუძლიათ მიიღონ ახალი
ბოილერის ან შენობის ინსულაციის დაფინანსება,
ხოლო ბიზნესებს და მუნიციპალიტეტებს დაფინასება
სრულყო-ფილი ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისათვის.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას






GGF -ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები
საქართველოში:
2016 წელს GGF-მა 10 მლნ დოლარის ინვესტიცია
განახორციელა ქარის პირველი ელექტროსადგურში
„ქართლი“ გორთან.აღნიშნულმა 2017 წელს
გამოიმუშავა 88 მლნ კილოვატ/სთ რაც 3.8 მილიონით
აღემატება დაგეგმილს.
2017 წელს GGF განახორციელა TBC ლიზინგის
დაფინანსება 2.5 მლნ ევრო სესხით (senior loan)
მცირე და საშუალო ბიზნესებში ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯო-ბესების პროექტებისათვის. პროექტის
განხორციელების შედეგად დაგეგმილი წლიური ენერგო
დანაზოგი 2,975 მეგავატ/სთ ხოლო შემცირება
დაახლოებით 349 ტონას შეადგენს.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას





2019 წელს GGF-მა 25 მლნ დოლარის ინვესტიცია
განახორციელა საქართველოს ბანკში იმ მიზნით, რომ
ბანკმა კიდევ უფრო გაზარდოს სესხების
დივერსიფიკაცია ენერგო ეფექტურობის და
განახლებადი ენერგიების მიმართულებით. აღნიშნული
ინვესტიცია მიმართულია როგორც მსხვილი, ასევე
მცირე და საშუალო ბიზნესისაკენ, განახლებადი
ენერგიების პროექტებისაკენ და ასევე საჯარო
ორგანიზაციებისაკენ.
GGF-ის მიზანია ბანკს გაუჩინოს „მწვანე “ საინვესტიციო პორტფელი მშენებლობის, წარმოების და
სოფლის მეურნეობის სექტორებისათვის. დაეხმაროს
ბანკს, რომ პოტენციური მსესხებლების მხრიდან
გაჩნდეს ცოდნა და შემდგომ მოთხოვნა „მწვანე “
სესხებზე.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




2019 წელს GGF-მა 10 მლნ დოლარის ინვესტიცია
განახორციელა ბაზის ბანკში იმ მიზნით, რომ ბანკმა
შეძლოს ენერგო ეფექტური პროექტების დაფინანსება
მსხვილი და საშუალო ბიზნესისთვის სოფლის
მეურნეობის და სამშენებლო სექტორებში.
მნიშვნელოვანია რომ GGF-ის ეს ინვესტიცია წარმოადგენს ე.წ.synthetic სესხს, რაც ბანკს საშუალებას
აძლევს გადაასესხოს თანხები ლარში და არ აიღოს
თავის თავზე სავალუტო რისკი სესხის დაბრუნებისას
GGF-ისადმი.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




ამასთან GGF ,ორივე ბანკის შემთხვევაში, ამყარებს
თავის ინვესტიციების დადებით ზეგავლენას თავისი
ტექნიკური დახმარების (TAF) გამოყენებით ბანკებს
მორგებული შესაძლებლობების გაზრდით, რომ მათ
უკეთესესად შეაფასოს პოტენციური საინვესტიციო
პრექტის შედეგად მიღებული ენერგიის დანაზოგები და
გარემოზე ზეგავლენა.
Finance in Motion, რომელმაც 2012 წელს გახსნა ოფის
თბილისში, უფლებამოსილია GGF-ს გაუწიოს
აქტივების მართვის, ტექნიკური დახმარების მართვის
და რისკების მართვის სერვისები.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




NEFCO აფინანსებს ეკონომიკურად სიცოცხლისუნარიან
პროექტებს დაკავშირებულს ენერგო ეფექტურობასთან
და კლიმატის ცვლილებასთან მათ შორის სამრეწველო
სექტორში, რომლებსაც შედეგად მოაქვთ დადებითი
ზეგავლენა გარემოზე.
NEFCO აფინანსებს სასეხო და საკუთარ კაპიტალს.
საინვესტიციო პროექტში შეიძლება იყოს პარტნიორი,
მსესხებელი ან / და გარანტორი. გარკვეულ შემთხვევებში სუბორდინირებული სესხები და სესხები
საკუთარი კაპიტალის მახასიათებლებით შესაძლოა
ასევე იყოს წარმოდგენილი.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




NEFCO- ს საინვესტიციო ფონდის ფარგლებში
პროექტის მაქსიმალური სესხი 5 მილიონ ევროს
შეადგენს. სესხები მოცემულია საშუალო და
გრძელვადიანი ვადით და უზრუნველყოფს ბაზრის
პირობებს.
საკუთარი კაპიტალში ინვესტირებისას NEFCO- ს
ფინანსური წილი ჩვეულებრივ არის 30% მდე და არ
აღემატება მთლიანი სივესტიციის 50% ს.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

NEFCO- ს ტიპიური დაფინანსებული პროექტები ეხება:
 სამრეწველო წარმოების პროცესების მოდერნიზაცია
 ახალი სამრეწველო ობიექტების მოწინავე ტექნოლოგიების დამონტაჟება
 ჩამდინარე წყლების გასუფთავება და ნარჩენების
მართვა
 დაბინძურების აღმოფხვრის აპარატურის წარმოება
 ენერგოეფექტური ღონისძიებები
 რაიონის გათბობის მოდერნიზაცია
 გარემოსდაცვითი კონსულტაციები
 განახლებადი ენერგიის წარმოება: ბიომასა,
გეოთერმული წყლები, ქარის ენერგია, მცირე ჰიდრო

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

NEFCO- ს მიერ დაფინანსებული პროექტებია:
 საზოგადოებრივ შენობებში ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული
ენერგიების გამოყენება საქართველოში (2017).
 მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი
სპეციალიზირებული მხარდაჭერა პროექტის
განხორციელებაში: საზოგადოებრივ შენობებში ენერგო
ეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი და
ალტერნატიული ენერგიების გამოყენება საქართველოში
(2018)
 საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში განლაგებული
საზოგადოებრივ შენობებში ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯობესება (2019).

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას


E5P წარმოადგენს 200 მლნ ევროს მულტი დონორულ
ფონდს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ენერგო
ეფექტური და გარემოს პროექტების დასაფინანსებლად.
ფონდი არის მხოლოდ თანა დამფინანსებელი და
იყენებს საგრანტო დაფინანსებას ძირითადი დონორის
დაფინანსებასთან კომბინაციაში, რათა აღნიშნული
პროექტებში ინვესტიცია იყოს ნაკლებ პროცენტიანი და
გრძელვადიანი.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

E5P -მ დააფინანსა შემდეგი პროექტები :
 ენერგო ეფექტურობის გაუმჯობესება თბილისის
საზოგადოებრივ სკოლებში (2015) CEB -თან
პარტნიორობით.
 თბილისის ეკელოგიურად სუფთა ავტობუსები
(ლურჯი) 2016 EBRD -თან პარტნიორობით.
 ბათუმის ეკელოგიურად სუფთა ავტობუსები (ლურჯი)
2017 EBRD -თან პარტნიორობით.
 საზოგადოებრივ შენობებში ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯობესება და განახლებადი და ალტერნატიული
ენერგიების გამოყენება საქართველოში (2017). NEFCO
-თან პარტნიორობით.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

EBRD GCF-თან პარტნიორობით აფინანსებს კლიმატზე
დადებითი ზეგავლენის პროექტებს 10 ქვეყანაში
პარტნიორი ბანკების საშუალებით ინდუსტრიულ,
კომერციულ, საცხოვრებელ, ტრანსპორტის და სოფლის
მეურნეობის სექტრებში.
EBRD -იმ დააფუძნა დაკრედიტების პროგრამა „მდგრადი
ენერგო დაფინანსების საშუალებები“ რომლის
საშუალებითაც პარტნიორ ბანკებს უზრუნველყოფს
საკრედიტო ხაზებით, რომლის მიზანია
ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგეტიკისა და
კლიმატური მდგრადობის სფეროებში თვით კმარი
ბაზრების შექმნა.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

შედეგად ბანკები აკრედიტებენ მცირე და საშუალო
ბიზნესების, სპეციალური დანიშნულების კომპანიების
ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგიისა და
კლიმატური მდგრადობის პროექტებს.
EBRD დაფინანსების გარდა ანხორციელებს ტექნიკურ
დახმარებას როგორც ბანკებისადმი ასევე მსესხებელი
ორგანიზაციებისადმი, რაც გულისხმობს მათი
შესაძლებლობების გაზრდას პროექტების შედგენის,
შეფასების და მონიტორინგის მიმართულებით.
EBRD ჩვეულებირვ აფინანსებს პროექტებს 15 წლიანი
საოპერაციო ხანგრძლივობით.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

ამ სფეროში EBRD -ის მიერ დაფინანსებული პროექტებია:
 პირველი ქარის ელექტრო სადგური „ქართლი“,
პროექტის ღირებულების 70% მდე.
 თბილისის ეკელოგიურად სუფთა ავტობუსები.
 ბათუმის ეკელოგიურად სუფთა ავტობუსები.

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას






GCF-EBRD Sustainable Energy Financing
Facilities(SEFF) გან 1.4 მლრდ დოლარი დაფინანსება
დამტკიცებულია 2016-ში 10 ქვეყნისთვის მათ შორის
საქართველო.
ამ პროგრამით განხორციელდება გადასესხება
პარტნიორი ბანკებში მათი საკრედიტო ხაზების
შესაქმნელად რათა დაფინანსდეს ენერგო ეფექტური,
განახლებადი ენერგიების და მდგრადი კლიმატის
პროექტები და ამით შეიქმნას თვით კმარი ბაზრები ამ
სექტორებში.ს განხორციელების პერიოდი 15 წელი.
მოსალოდნელი სარგებელი : 27.5 მლნ ტონა
გაფრქვევის დაზოგვა, 72,840 ბენეფიციარი, 33,000
ქალი

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას




ამ პროგრამით, ბანკების შუამავლობით, დაფინანსდება
ზრდის და მიბაძვის შესაძლებლობის მქონე 20,000 მდე
პროექტის ინდუსტრიულ, კომერციულ, სამშენებლო,
სატრანსპორტო და სოფლის მეურენეობის სექტორებში.
ბანკების საკრედიტო ხაზებს მიიღებენ მცირე და
საშუალო კომპანიები, სპეციალური დანიშნულების,
საოჯახო მეურნეობები ენერგო ეფექტურობის
გასაზრდელად, განახლებადი ენერგიების და მდგრადი
კლიმატის პროექტები.
დახმარება განხორციელდება დაფინანსების იქეთ,
როგორც ტექნიკური კონსულტაცია ბანკებისათვის და
ასევე მსესხებლებისათვის მათი შესაძლებლობების
გაზრდით პროექტის შეფასებაში და მონიტორინგში,
გენდერულ აქტივაციაში

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

CEB ასევე აფინანსებს ენერგოეფექტურობას. CEB-მ 14
მლნ ევროთი (სუვერენული სესხი) დააფინანსა თბილისის
25 საზოგადოებრივი სკოლის ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესების პროექტი 2016 წელს. აღნიშნულ
პროექტში, როგორც სლაიდზე იყო ნაჩვენები, გრანტი
უზრუვლეყო E5P-მ.
Global Climate Partnership Fund ანხორციელებს
ტექნიკურ დახმარებას ბაზის ბანკისადმი, მათ შორის
ენერგო ეფექტურობის კუთხით შესაძლებლობების
გაზრდასთან დაკავშირებით

დონორების პროგრამები და ფინანსური ინსტრუმენტები რომლებიც
აფინანსებენ ენერგო ეფექტურობას

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი ქვეყნების პარტნიორობის
სტრატეგიის ფარგლებში, IFC მუშაობს MSME- ის
დაფინანსების გაზრდის მიზნით მდგრადი კერძო
სექტორის ორიენტირებული ზრდა გაიზარდა ვაჭრობა და
კონკურენტუნარიანობა, შეიმუშავოს საქართველოს
მნიშვნელოვანი განახლებადი ენერგია პოტენციალი,
სოფლის მეურნეობის დამუშავებისა და სურსათის
უვნებლობის პროდუქტიულობის გაუმჯობესება და
საჯარო-კერძო განვითარების ხელშეწყობა.
2016 წლიდან განახორციელა 1.64 მლრდ გრძელვადიანი
დაფინანსება, მათ შორის ჰიდროელექტროსადგურები
ნენსკრა და აჭარისწყალი

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ამჟამად არსებული ფინანსური პროდუქტები

დონორი

ფინანსური ინსტრუმენტი

Green for Growth Fund (GGF)

ფინანსური ინსტიტუტების (ბანკების)
საშუალებით დაფინანსება + ტექნიკური დახმარება (TAF):
 TBC ლიზინგი -2.5 მლნ ევრო
სესხი (senior loan)
 საქართველოს ბანკი - 25 მლნ ევრო
„მწვან პროტფელისთვის“
 ბაზის ბანკი - 10 მლნ ევრო
synthetic სესხი.
 ასევე პირდაპირ განახლებადი
ენერგიის და ენერგო სერვისის
კომპანიებზე.

4

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ამჟამად არსებული ფინანსური პროდუქტები
დონორი

ფინანსური ინსტრუმენტი

NEFCO

აფინანსებს სასეხო და საკუთარ
კაპიტალს საგრანტო დაფინანსებასთან
(E5P) ერთობლიობაში. საინვესტიციო
პროექტში შეიძლება იყოს პარტნიორი,
მსესხებელი ან / და გარანტორი.
გარკვეულ შემთხვევებში
სუბორდინირებული სესხები და
სესხები საკუთარი კაპიტალის
მახასიათებლებით შესაძლოა ასევე
იყოს წარმოდგენილი.

E5P

არის მხოლოდ თანა დამფინანსებელი
და იყენებს საგრანტო დაფინანსებას
ძირითადი დონორის დაფინანსებასთან
კომბინაციაში
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ამჟამად არსებული ფინანსური პროდუქტები
დონორი

ფინანსური ინსტრუმენტი

10 ქვეყანა, 15 წელი, ჯამური
დაფინანსება 1,385,000,000 USD
GCF -ის 72.7% კოფინანსირება

სესხის და გრანტის კომბინაციით
დაკრედიტების პროგრამა „მდგრადი
ენერგო დაფინანსების საშუალებები“
რომლის საშუალებითაც პარტნიორ
ბანკებს უზრუნველყოფს საკრედიტო
ხაზებით, რომლის მიზანია
ენერგოეფექტურობის, განახლებადი
ენერგეტიკისა და კლიმატური
მდგრადობის დაფინანსება

EBRD,
სესხი 973 მლნ
გრანტი 34 მლნ
GCF-EBRD Sustainable Energy
Financing Facilities(SEFF)
სესხი: 344 მლნ
გრანტი: 34 მლნ

CEB

სუვერენული სესხი გრანტთან (E5P)
ერთობლიობაში
4
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში
ენერგოეფექტურობა არის საზოგადოებრივი სიკეთე, რომელიც ამცირებს ენერგიის
მოხმარებას და ენერგიის მიწოდების ხარჯს, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს სასრული
ბუნებრივი ენერგო რესურსების სიცოცხლის გახანგრძლივებას.
ენერგოეფექტურობა ასევე წარმოადგენს საშუალებას რითაც ინდუსტრიულმა და
კომერციულმა ორგანიზაციებს შეუძლიათ გაზარდონ მომგებიანობა და
კონკურენტუნარიანობა.
ამის გარდა, კვლევამ აჩვენა, რომ ენერგო ეფექტურობის გაზრდა წარმოადგენს
ორგანიზაციისათვის ყველაზე ეკონომიურ გზას რათა მან შეამციროს გაფრქვეული
სათბური გაზების ოდენობა. (McKinsey’s GHG abatement cost curves being one of the
best known analysis– refer McKinsey & Company, 2010. Impact of the financial
crisis on carbon economics – Version 2.1 of the Global Greenhouse Gas Abatement
Cost Curve).
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში
ენერგო ეფექტურობის გაზრდისათვის აუცილებელია ინვესტიციების განხორციელბა ეე
პროექტებში / ღონისძიებებში, ხოლო ამ უკანასკნელს პრაქტიკაში ხვდება ბევრი ბარიერი:






ქცევითი და აღქმითი (სიახლესთან მიმართებაში)
პოლიტიკა და მარეგულირებელი კანონმდებლობა
ინფორმაცია და ცოდნა,
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა
აღნიშნული ბარიერები ანელებს ან შეუძლებელს ხდის ამ ინვესტიციებს და შედგეად
ენერგო ეფექტურობის დადებითი ეფექტის მიღებას:
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში

სამრეწველო სექტორში, ბევრ ეე პროექტებს აქვთ შედარებით მოკლე უკუგების
(payback) პერიოდი (ჩვეულებრივ 3-4 წელი), თანაც დამატებითი შემოსავლის
გარეშე (მაგ. სათბური გაზების დანაზოგის გაყიდვა) ან მასტიმულირებელი
მექანიზმები. თუმცა, ამ სექტორში პროცესებს გააჩნია თანდაყოლილი ინერცია,
მაგ. უფრო ეფექტური აღჭურვილობის განახლების დაყოვნების პრაქტიკა, თუ
არსებული აღქურვილობა ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს. ბიზნესები ხშირად არ
ანხორციელებენ გააზრებულ ინვესტიციას ენერგიის და პროცესის ეფექტურობაში
მანამ, სანამ კაპიტალური აღჭურვილობა თავად არ გამოვა მწყობრიდან ან
მოუწევს გეგმიური განახლება ან შეცვლა.
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში

იმისათვის, რათა გაიაზროს ენერგიის და პროცესის ეფექტიანობის სარგებელი
და განახორციელოს შესაბამისი ინვესტიცია ბიზნესს ესაჭიროება გარეგანი
გავლენა ან ცოდნის მიცემა ამ სარგებლის შესახებ. იმის გათვალისწინებით, რომ
ენერგიის და პროცესის ეფექტურობის შედეგის მისაღებად საჭიროა კაპიტალ
დაბანდება, ორგანიზაციისათვის გადაწყვეტილების მიღებაში უმნიშვნელოვანესი
კომპონენტია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა.

4

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში

იმისათვის, რომ წარმატებულად განხორციელდეს ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯობესების პროექტი უნდა შესრულდეს 2 საკვანძო პირობა:
 პირველი - გადაწყვეტილების მიმღებებს უნდა გააჩნდეთ ცოდნა რომ
არსებობს აღნიშნული გამოწვევის რელევანტური და ეფექტური
გადაწყვეტები. ასეთი ცოდნის გარეშე ისინი ვერ შეაფასებენ ენერგო
ეფექტურობის სარგებელს და გააგრძელებენ ინვესტირებას სტანდარტულ
პროექტებში და გადაწყვეტილებებში (business –as –usual scenario).
 მეორე - ენერგო ეეფექტურ გადაწყვეტილებებს შედეგად მოაქვთ
ენერგომოხმარების და საბოლოოდ კი ფინანსური დანაზოგი (ნზკლები
მოხმზრება * ფასი). აღნიშნული უპირატესობა ხშირად საკმარისია რომ
პროექტი გახადოს ფინანსურად სიცოცხლისუნარიანი რაც ხელს უწყობს
საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებას.
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში

ენერგო ეფექტურობის დაფინანსების ყველა პროგრამა, შემუშავებული
შეღავათები და რეგულაციები ფოკუსირდება, რომ პასუხი გასცეს ორ კრიტიკულ
საკითხს:
ა)ინდუსტრიული ენერგოეფექტურობაში გადაწყვეტილების მიმღებებში და
დამფინანსებლებში ცოდნის გავრცელების და ინფორმირების ხელშეწყობას, მაგ.:
ტრენინგები, კონფერენციები, აუდიტები..., და
ბ)ენერგეო ეფექტუურობის გაუმჯობესების და business –as –usual სცენარებს
შორის შესაძლებლობის ფასის (OPORTUNITY COST) გაზრდა, მაგ: სოციალური
და გარემოზე ზეგავლენის ფასის გაზრდით,(შედეგად თუ ეე პროექტი არ
განხორციელდა მოსარგებლეს გაუჩნდება მნიშვნელოვანი სოციალური არ
გარემოს ხარჯი) ან ინვესტიციის სავალდებულოდ გახდომით შეძღუდვების და
ჯარიმების გამოყენებით.
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ფინანსირების როლი ინდუსტრიულ ენერგო
ეფექტურობაში

გამომდინარე ფინანსების როლიდან ინდუსტრიულ ენერგო ეფექტურობაში
ტრენინგზე დაფარულიიქნება ორი უმნიშვნელოვანესი საკითხი :
1.ფინანსირების გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამცირებს ენერგო ეფექტური
გადაწყვეტილებებისათვის დანახარჯს, იდენტიფიცირებას უკეთებს რა
პრაქტიკაში ყველაზე წარმატებულ სამრეწველო ეე ფინანსურ
გადაწყვეტილებებს, და
2.ფინანსირების საუკეთესო გადაწყვეტილებების დეტალების ჩვენება,
რომლებმაც პრაქტიკაში მოგვცეს ენერგო ეფექტური გადაწყვეტილებების
ფინანსური და სხვა რელევანტური ხარჯების შემცირება, რის შედეგადაც
გაიზარდა ამ გადაწყვეტილებებში ინვესტიციის განუხორციელებლობის ფასი
(შესაძლებლობის დაკარგვის ფასი).
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ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების მექანიზმები და
მთავარი ინდუსტიული ეე პროგრამები
ეე ფინანსირების წყაროები არის მრავალფეროვანი : სამთავრობო, საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტები, კერძო სექტორი, ფილანტროპები. შესაბამისად განსხვავებულია
დაფინანსების პროგრამების მიზნები და დროის პერიოდი.
ეე ფინანსირების გავრცელებული მექანიზმები და პროგრამებია:








გრანტები რომლებიც არბილებს ხარჯებს, განსაკუთრებით კი პროექტის
განხორციელების წინასწარ ხარჯებს, მაგ.: გრანტები ენერგო აუდიტებისათვის, ეე
პროექტის ტექნიკური ნაწილისათვის.
სუბსიდიები და ფას დაკლებები,მაგ: ეე აღჭურვილობის შესყიდსვისათვის
საგადასახადო შეღავათები/ გადავადებები, მაგ: ეე სპეციალური აღჭურვილობის
შესყიდსვისათვის
დაბალ პროცენტიანი სესხები
განკუთვნილი საკრედიტო ხაზები (dedicated credit lines)
რისკის გაზიარების მექანიზმები, მაგ.: გარანტიები კრედიტის ნაწილის ან პირველი
დანაკარგის მიმართ (provision of partial credit or first loss guarantees)
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ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების მექანიზმები და
მთავარი ინდუსტიული ეე პროგრამები
ეე ფინანსირების მექანიზმის საკვანძო კომპონენტია ეე პროექტის განმხორციელებლებისათვის თანმდევი რისკების შემცირება, რათა მათ ქონდეთ ხელმისაწვდომობა ნაკლებ
ფასიანი ფინანსირებაზე. ასეთი მექანიზმებია:



საკრედიტო გარანტიები, მაგ.: სამთავრობო სააგენტოს ან სსი მხრიდან
რისკის განაწილების მექანიზმი, როდესაც რისკის გადანაწილება ხდება ყველაზე
რელევანტურ მხარეებზე, მაგ.: ესკო. რისკის ასეთი აღება შესაძლოა გულისხმობდეს
პირველი დანაკარგი კომპენსირების მექანიზმსაც.

ეე დაფინანსების სტიმულები და მხარდაჭერა ასევე შესაძლოა მომდინარეობდეს:




კომუნალური სერვისების ფინანსირების პროგრამები. ისინი ეფეუძნებიან ამონაგებს
მომხმარებლის მომსახურების გადასახადიდადნ
ეე / საკუთარი კაპიტალის ფონდები. ისინი აფინანსებენ პროექტის საწყის ხარჯებს.
ესკო. უზრუნველყოფს როგორ ფინანსირების ასევე ტექნიკურ გადაწყვეტილებებს.
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ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების მექანიზმები და
მთავარი ინდუსტიული ეე პროგრამები
ეე პროგრამებს გააჩნიათ მრვალმხრივი მიზნები: სათბურის გაზების გაფრქვევის შემცირება,
ენერგიის დაზოგვა, და ხშირად ასევე შეიცავენ განახლებადი ენერგიების დაფინანსების
სამიზნე არეალებს :
-

სექტორების მიხედვით: საცხოვრებელი, კომერციული შენობები, მცირე და საშუალო
საწარმოები და ინდისტრიული ორგანიზაციები.
განახლებადი ენერგიების პროექტები, სადაც ძნელია ეე წილის გამოყოფა.
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ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების მექანიზმები და
მთავარი ინდუსტიული ეე პროგრამები
ინდუსტრიული პროდუქტიულობის ინსტიტუტმა შეარჩია 8 წარმატებული ინდუსტრიული
ეე ფინანსირების პროგრამა შემდეგი მახასიათებლების მიხედვით:
-

-

დაზოგილი ენერგიის ოდენობა / დაზოგილი სათბურის გაზების ოდენობა
ინვესტიციასთან შეფარდებით
პროექტის ფინანსური შესრულება (უკუგების დრო, NPV, IRR)
პროექტის მონიტორინგის და ანგარიშგების კომპონენტი
პროექტის ინფორმაციის გავრცელების კომპონენტი
საკანონმდებლო / მარეგულირებელი მხარდაჭერის კომპონენტი
პროექტში კერძო სექტორის ჩართულობა - კატალისტის ზეგავლენა : 1$ საზოგადოებრივ
ინვესტიციაზე მოზიდული კერძო კაპიტალის ოდენობა

პროგრამის მისადაგებულობა ინდუსტრიის სექტორისადმი და ადგილობრივი
ბაზრისადმი
პროგრამის ეფეტურობა განხორციელებული ინვესტიციების შესაბამისად
პროგრამის ზომა
ენერგის საბაზრო ფასების არსებობა და მათი გრძელვადიანი პროგნოზის გაკეთების
შესაძლებლობა, რაც იძლევა სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბების საშუალებას
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მნიშვნელოვანი ინდუსტიული ეე პროგრამები
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა

ანალიზში რომელიც მოცემულია ანგარიშში The macro-level and sectorial impacts of energy
Efficiency Policies ,European Commission, 2017, იკვეთება ეე ინვესტიციების შემდეგი შეგავლენა
(crowding out გულისმობს პესიმისტურ სცენარს, როდესაც მოხდება ინვესტიციების ნაწილის
გადადინება არა ეე სექტორებში):
ეკონომიკა და დასაქმება

ენერგოეფექტურობის მიზნების მისაღწევი ღონისძიებების განხორციელებას აქვს დადებითი
გავლენაა როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტიზე ასევე დასაქმებაზე. ენერგოეფექტურობის
მასშტაბაბეის გაუმჯობესების ზრდის კვალდაკვალ იზრდება მშპ და დასაქმება.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა



ენერგოეფექტურობის 30% იანი სამიზნე ნიშნულიან სცენარში მშპ 0.4 % -ით
ხოლო დასაქმება 0.2% -ით იზრდება 27% სამიზნე სცენართან მიმართებაში
ხოლო 2030 წლისთვის, ხოლო ყველაზე ამბიციური EUCO40 სცენარში მშპ-ის
ზრდის პოტენციალი 4% -ზე მეტით, ხოლო დასაქმება 2% -ზე მეტით იზრდება.



ბევრი სამუშაო ადგილი შეიქმნება სექტორებში, რომლებიც უშუალოდ
ენერგოეფექტურობას ემსახურება (მაგ. მშენებლობა, საინჟინრო), მაგრამ ასევე
იზრდება დასაქმება ეკონომიკის არაპირდაპირ დაკავშირებულ სექტორებშიც.
ევროკავშირში უმუშევრობა 2030 წლისთვის შესაძლებელია, რომ 3
მილიონამდე ოდენობით შემცირდეს.



საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანი, რომ ენერგიის დანაზოგის
მნიშვნელოვანი ოდენობების მიღწევა ხელს შეუწყობს მზარდი ელექტრო
ენერგიის მოთხოვნის გამო ასევე მისი გაზრდილი იმპორტის შემცირებას, რაც
ხელს შეუწყოფს ვალუტის გადინების შემცირებას და ლარის სტაბილურობას.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ენერგოეფექტურობისთვის უფრო მეტი ამბიციური სამიზნე ნიშნულს უფრო დადებითი
გავლენის მოხდენა შეუძლია ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საბიუჯეტო ბალანსზე.
შესახებ. აღნიშნულს ადგილი აქვს რამდენიმე სხვადასხვა საშუალებით. მაგალითად, მას
შემდეგ რაც საზოგადოებრივი სექტრი დააფინანსებს ენერგო ეფექტური გაუმჯობესების
პროექტებს (მაგალითად საჯარო სამსახურებში), მოგვიანებით ისარგებლებს დაბალი
ენერგეტიკული გადასახადებით. ამასთან არაპირდაპირი ეფექტი უფრო დიდ გავლენას
მოახდენს საჯარო ბიუჯეტებზე. მაგალითად, ზრდის რა დასაქმებას, იზრდება მომუშავეთა
გადასახადები და სოციალური შენატანები, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფის
გადასახადები შემცირდება.


სახელმწიფო სექტორის ბიუჯეტის ნაშთებზე დადებით გავლენამ შესაძლოა შეადგინოს
მშპ-ს 2% საშუალოდ ევროკავშირში. აღნიშნული მნიშვნელოვანი ოდენობაა თუ შევადარებთ
ევროპის სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის მიერ დაწესებული ბიუჯეტის დეფიციტის 3% ან ჭერს.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა
სამრეწველო კონკურენტუნარიანობა
ზეგავლენა ინდუსტრიულ კონკურენტუნარიანობაზე ფოკუსირებულია ევროპის ენერგო
ინტენსიურ ინდუსტრიებზე(ეიი). მიუხედავად იმისა, რომ ეს სექტორები მთლიანი შიდა
პროდუქტში შედარებით მცირე წილს ფლობენ, ისინი ხშირად მნიშვნელოვან როლს
ასრულებენ წარმოებული პროდუქციის მიწოდების ჯაჭვებში (მათ შორის, ენერგოეფექტური
აღჭურვილობა). ენერგო ეფექტურობის სამიზნე ნიშნულების ყველა მითითებულ სცენარებში
ეს სექტორები შეამცირებენ ენერგიის მოხმარებას გამოშვებული პროდუქციის ერთეულზე.
ასეთი შემცირება განსაკუთრებით მაღალია მაღალი ნიშნულის სცენარში რაც ზრდის
საწარმოს კონკურენტუნარიანობას.


შედეგები გვიჩვენებს, რომ ენერგოეფექტურობის გაზრდას უნდა მოყვეს ევროპული ეიი
ის კომპანიების საერთაშორისო კონკურენტუნარიაობის ზრდა 2030 წელსთვის 5% ით
ბეიზლაინ სცენართან მიმართებაში.


ნაკლებად ცნობილი ასპექტია რომ ევროკავშირში ენერგო ინტენსიურ ინდუსტრიულ
სექტორში (ეიი) ბრუნვის მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენს მცირე და საშუალო ბიზნესი.
ისინი წარმოადგენენ სექტორების უმრავლესობას, ასაქმებენ თანამშრომლების 30% -დან 60%
მდე სექტორში, ხოლო ბრუნვა შეადგენს 10% -დან სა და 34% მდე ინდუსტრიის
ქვესექტორების მიხედვით.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა

ჯანდაცვაზე გავლენა

ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების პოტენციალი ჯანდაცვასთან დაკავშირებული
დანაზოგების შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია. ჯანდაცვის ხარჯების, ავადობისა და
სიკვდილობის ხარჯების დაზოგვის მასშტაბი კორელაციაშია ენერგოეფექტურობაში
ინვესტიციების მოცულობასთან. თუმცა ეს კორელაცია არ არის წრფივი, უფრო დიდი
დანაზოგი მიიღება უფრო დიდ მოცულობის ინვესტიციებისაგან.


პოტენციური სარგებელი ჯანდაცვაზე 2030 წლამდე პერიოდში. % EUCO27 სცენართან
მიმართებაში
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა

ჯანმრთელობის დაცვის სარგებელი გროვდება დროთა განმავლობაში. 2030 წლისთვის,
27% ეფექტურობის სამიზნედან 30% ზე გადასვლა გამოიწვევს 28,3 მლრდ ევროს წლიურ
დანაზოგს ჯანდაცვაზე, ხოლო 40% -ზე გადასვლა 77 მლრდ ევროს წლირ დანაზოგს. ამ
დანაზოგების უმრავლესობა ნაწილაკების ემისიების შემცირებით მიიღწევა. შენობებს შიდა
ჰაერის დაბინძურების წილი შეადგენს უმემეტესობას მთლიანი დანაზოგში.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა

სოციალური ზემოქმედება

ენერგო დანაზოგების დიდი წილი განხილულ სცენარებში მოდის შენობებზე და ამიტომ
გაუმჯობესებული ენერგოეფექტურობიდან ბევრი სოციალური ზეგავლენა დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რა ტიპის შენობებია.


სამრეწველო შენობების შემთხვევაში, თავად საწარმოს დაეზოგება ენერგიის ხარჯი რაც
დადებით ზეგავლენას იქონიებს მის თანამშრომელთა პოტენციურ ანაზღაურების ზრდაზე,
დასაქმების სტაბილურობაზე, და ასევე დასაქმების ზრდაზე.
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ენერგო ეფექტური ინვესტიციის ეკენომიკური ზეგავლენა
გარემოზე ზემოქმედება
არსებობს რამდენიმე გარემოსდაცვითი სარგებელი, რომელიც ერთვის
ენერგოეფექტურობას. მიუხედავად "გადატვირთვის" ეფექტისა (იხ. ქვემოთ),
ენერგომოხმარება ევროკავშირში ყველა სცენარში მცირდება 7% -დან 18% -მდე. ასევე
შემცირებულია სათბურის გაზების ემისიები; ყველა სცენარში 2030 წლის 40% -იანი
შემცირება სამიზნეა და უფრო ამბიციური სცენარებით ის გადააჭარბებს 7 პროცენტული
პუნქტით.


ევროკავშირის დონეზე არსებობს SO2, NOx და ნაწილაკების ემისიების შემცირება.
ჯანმრთელობის ზემოქმედება აღწერილია ადრე ამ შედეგების შემცირებაზე. ზოგიერთ წევრ
სახელმწიფოში, თუმცა შეიძლება იქნას გაზრდილი გარკვეული ემისიის ტიპებში. ეს არის
ენერგოეფექტურობისა და ევროკავშირის ETS- ის ურთიერთქმედების გამო; ქვედა მოთხოვნა
ETS- ის შეღავათებზე იწვევს ფასების შემცირებას, რაც შესაძლოა ელექტროენერგიის
წარმოებისთვის ქვანახშირის უფრო მეტად გამოყენებას გულისხმობდეს. გარემოსდაცვითი
და ჯანმრთელობის შეღავათები უფრო დიდი იქნებოდა, თუ დამატებითი მარეგულირებელი
ზომები იქნა მიღებული იმისათვის, რომ ქვანახშირისგან თავიდან იქნას აცილებული
ენერგეტიკის მნიშვნელოვან როლს.
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
ინდუსტრიული ეე პროექტის განვითარება საჭიროებს მნიშვნელოვან დროს და ცოდნას.
აღნიშნული მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:


პირველადი პროექტის იდენტიფიკაციას და განვითარება,



პოტენციური ენერგო დანაზოგების შეფასება



დაფინანსების მოძიება



აღჭურვილობის მონტაჟი და ექსპლოატაცია.



ინდუსტრიული ეე პროექტის განვითარების პროცესი და გარე კონტექსტი
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
ბიზნეს გეგმა
პროექტის ბიზნეს გეგმა წარმოადგენს პროექტის ინიციატორების ან მენეჯერების მიერ
მომზადებულ რიგი დოკუმენტების კრებულს სადაც ნათლად არის ნაჩვენები პროექტის
ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა, პროექტის მთავარი კომპონენტების
განხორციელებადობის ტექნიკურ, ფინანსურ და ეკონომიკურ დასაბუთება. დოკუმენტში
ასევე ნაჩვენები უნდა იყოს თუ როგორ მოხდება პროექტის მთავარი ასპექტების მართვა და
მათ შორის თანმდევი რისკების იდენტიფიკაცია და მართვა. ასეთი დოკუმენტის შექმანას
სჭირდება სათანადო ფინანსური კომპეტენცია (მაგ. ფინანსური კონსულტანტი ან
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი მაგ.EBRD).


ამრიგად ერთის მხრივ ბიზნეს გეგმაში თავმოყრილია პროექტის საოპერაციო და
ფინანსური მიზნები და მათი მიღწევის გზები დროში. მეორეს მხრივ, ბიზნეს გეგმა ასევე
წარმოადგენს პროექტის გაყიდვის (მარკეტინგის) საშუალებას მიმართულს პროექტის
პოტენციური დამფინანსებლების, სახელმწიფო ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული
მხარებისადმი რომელთა ჩართვა შესძლოა აუცილებელი იყოს პროექტის
განხორციელებისათვის.
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
ამრიგად ერთის მხრივ ბიზნეს გეგმაში თავმოყრილია პროექტის საოპერაციო და
ფინანსური მიზნები და მათი მიღწევის გზები დროში. მეორეს მხრივ, ბიზნეს გეგმა ასევე
წარმოადგენს პროექტის გაყიდვის (მარკეტინგის) საშუალებას მიმართულს პროექტის
პოტენციური დამფინანსებლების, სახელმწიფო ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებული
მხარებისადმი რომელთა ჩართვა შესძლოა აუცილებელი იყოს პროექტის
განხორციელებისათვის.


პროექტის განვითარების პროცესში ბიზნეს გეგმის მიზნები და დეტალები შეიძლება
შეიცვალოს იმის მიხედვით (i) თუ პროექტის განვითარების რომელი ეტაპია მიღწეული (ii)
ასევე გეგმოს მომხმარებელი სამიზნე ჯგუფი. უპირველეს ყოვლისა, წარმატებული იქნება ის
გეგმა რომლიც მორგებული განსხვავებული დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებზე.
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
ახალი ფინანსურად მდგრადი პროექტის მომზადების პროცესი ჩვეულებრივ მოიცავს ოთხ
განსხვავებულ ფაზას:







წინა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება: ახალი პროექტის იდენტიფიკაცია,
პირველადი შეფასება გათვლები და ანალიზი.
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ფაზა - პროექტის დეტალური კონცეფციის
შემუშავება, ფინანსური, ეკონომიკური, გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების
სიღრმისეულ გათველბი და ანალიზი.( EBRD-ს გააჩნია პოლიტიკა რომელიც წინა ტედ-ს
მოწონების შემთხვევაში, სესხის გარეთ, უფასოდ ახდენს ტედ-ს მომზადებას საკუთარ
კონსულტანტთა ჯგუფით)
საკონტრაქტო მოლაპარაკებების ფაზა - პროექტის მონაწილეებთან პროექტის
შეთანხმებების მოლაპარაკება, რომლებიც ემსახურებიან პროექტის ტექნიკურ, ფინანსურ
და კომერციულ მონახაზებს
ფონდების მოზიდვის ეტაპი- დაფინანსების მობილიზება, საკუთარი რესურსებით ან
ერთობლივად საერთაშორის საფინანსო ინსტიტუტებიდან, საერთაშორისო განვითარების
ფონდებიდან (მაგ.GGF) ან / და ბანკებიდან (მაგ.:EBRD).
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი
პროექტის ბიზნეს გეგმა ეფუძნება სხვადასხვა მოსაზრებებსა და მოლოდინებს
მომავლის შესახებ. ამიტომ ექვემდებარება გაურკვევლობის რისკს.
გაურკვევლობის დონე მაღალია საწყის ეტაპზე, როდესაც დიდია დაშვებები. იგი
მცირდება პროექტის განვითარებასთან ერთად როდესაც თავდაპირველი
დაშვებები შეიცვლება უფრო დაზუსტებული მონაცემებით. მაგალითად,
თავდაპირველი საინვესტიციო ხარჯები თავდაპირველ შეფასებში შესაძლოა რომ
ისინი ვერ დეტალიზირდეს ბოლომდე. მაშინ როდესაც საკონტრაქტო
მოლაპარაკებების ფაზის დასრულების შემდეგ პროექტის სპონსორებს
მიწოდებული ექნებათ დეტალური შეთავაზებები აღჭურვილობის
მწარმოებლებისაგან ან კონტრაქტორებისაგან (საინჟინრო-შესყიდვების-მშენებელი
/ საოპერაციო-ტექ.მომსახურების) რაც ბევრად ზუსტს გახდის საინვესტიციო
ხარჯებს.
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის
პროცესი

• პროექტის შეფასება
•
•
•
•
•

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება
მოლაპარაკება კონტრაქტზე
პროექტის დაფინანსების უზრუნველყოფა
პროექტის მშენებლობა
პროექტის ოპერირება
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის პროცესი
პროექტის განვითარების ეტაპი
შეფასება

პროექტის ბენეფიციარი მხარეები
ინიციატორები, შემმუშავებლები, სპონსორები

ბიზნეს გეგმის მიზნები
-ფინანსურად მიმზიდველი პროექტის
შესაძლებლობის იდენტიფიცირება
-პროექტის ზოგადი სიცოცხლისუნარიანობის
შეფასება
-გადაწყვეტილება პროექტის გაგრძელება/არ
გაგრძელებაზე
-ჩვენება რომ პროექტი აკმაყოფილებს პირობებს
სუბსიდირებული სესხით ან გრანტით
დაფინანსებისათვის
-ჩვენებ რომ პროექტის რეალიზება შესაძლებელია
ადეკვატური დანახარჯებით და სატენდერო
პროცედურაში მონაწილებისათვის საჭირო დროში

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

მმართველობის ორგანოები

მოლაპარაკება

საინჟინრო-შესყიდვების-მშენებელი / საოპერაციოტექ.მომსახურების / კლიენტი(off-taker)/
კონტრაქტორები

-საფუძველი პროექტის განმახორციელებლ
მოსალაპარაკებლად, დროში და ფასში ეფექტური
კონტრაქტების მისაღებად
-პროექტის საჭიროებების გადასაწყვეტად
-პროექტის რისკების კონტრაქტორ პარტნიორებზე
გადასაცემად

დაფინანსების უზრუნველყოფა

პროექტის სპონსორები, სფი, კომერციული
მსესხებლები

-ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობის
შესაფასებლად;
-ჩვენება რომ პროექტს გააჩნია საჭირო უკუგების
ნორმა რომ მიიღოს დასტური საბოლოო
დაფინანსებაზე
-ჩვენება რომ პროექტი აკმაყოფილებს პირობებს
სუბსიდირებული სესხით ან გრანტით
დაფინანსებისათვის
-ჩვენება რომ პროექტი ზოგადად ფინანსურად
თვითკმარია (შეუძლია მომესახუროს მიღებულ
დაფინანსებას შესაბამის ვადაში, მაშინაც კი თუ
შემოსავლები აღმოჩნდა მოსალოდნელზე
4
ნაკლები)
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ინდუსტრიული ეე პროექტის შემუშავების და დაგეგმვის პროცესი
პროექტის შეჯამება (Executive Summary)
პროექტის მიმოხილვა
შესავალი
მიზნები
პროექტის ისტორია და მიმდინარე სტატუსი
ბიზნეს მოდელი და სტრატეგია
ფულადი ნაკადების შემოდინების წყაროები
საოპერაციო გეგმა
მარკეტინგის სტრატეგია
მენეჯმენტის და შრომითი რესურსების სტრუქტურა
შრომითი რესურსების სტრუქტურა
მენეჯმენტის კვალიფიკაცია
პარტნიორები
პროექტის ტექნოლოგიები
ტექნოლოგიები და მათი მომწოდებლები
ბაზრის და ეკონომიკის სექტორის კვლევა
ბაზრის კვლევა (Michael E. Porter’s Five Forces Model or SWOT Analysis.)
ბაზრის ცვლილების ტენდენციები
კონკურენტების ანალიზი
კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების ანალიზი
პროექტის განხორციელების გეგმა
პროექტის რისკის ანალიზი
რისკების იდენტიფიკაცია და აღწერა
რისკების შერბილება და მართვა
სენსიტიურობის ანალიზი
პროექტში ინვესტიციის შესაძლებლობები (პოტენციური
დამფინასებლებისათვის)
ინვესტიციის სტრუქტურა
არსებული დაფინანსება
ინვესტიციის სამიზნე სტრუქტურა
ფინანსური / ეკონომიკური ანალიზი
მთავარი დაშვებები
ფულადი ნაკადების პროგნოზი
პროექტის ფინანსური/ეკონომიკური მაჩვენებლები (NPV, IRR, EBITDA,
Debt service coverage ratio / ENPV,EIRR)
სენსიტიურობის ანალიზი
გარემოზე ზეგავლენის ანალიზი
სოციალური ზეგავლენის ანალიზი
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
ინდუსტრიული ენერგოეფექტური სესხების გაცემა საშუალებას იძლევა, რომ ბანკებმა
მნიშვნელოვნად გაზარდოს შემოსავლები მათი არსებული მომხმარებლების ბაზიდან, და
ამასთან ერთად გაზარდონ ამ მომხმარებელთა მომგებიანობა და კონკურენტუნარიანობა.
ქვემოთ ვისაუბრებთ იმ მარტივ ნაბიჯებზე რომლის საშუალებით ბანკებს შეუძლიათ შექმნან
და ერთ ერთი აქტუალური მიმართულება გახადონ ინდუსტრიული ენერგო დაფინანსება და
თან შეამცირონ ამ დაფინანსების რისკები.


ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“ (mainstreaming) მიიღწევა ბანკის
სტრანდარტულ სესხების გაცემის პრაქტიკაში ეე მოთხოვნების გათვალისწინებით,
პროცედურების, პერსონალში და ორგანიზაციული ცვლილებების გზით.


ეე დაფინანსების „გააქტუალურობის“ მიზანია სესხის გაცემის პროცესში მოახდინოს
ინდუსტრიულ ენერგო ეფექტურობასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ფინანსური
საკონსულტაციო სერვისების ინტეგრაცია ბანკში ისეთი სესხების გაცემის პროცესში
რომელიც ფოკუსირებულია საწარმოების გაფართოებასთან და მოდერნიზაციასთან.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
რატომ უნდა უნდოდეს ჩემს ბანკს ინდუსტრიული ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“ ?
1.შემოსავლების გაზრდა
EBRD აღმოაჩინა, რომ ყოველ ევრო დახარჯული ინდუსტრიული ეე პროექტების
შეფასებაზე შედეგად იძლევა 1,000 ევროს ახალ ინვესტიციას სამრეწველო ენერგოეფექტურ
პროექტებში.


EBRD, GGF და სხვა დონორები როგორც ზემოთ იყო ნაჩვენები მნიშვნელოვნად ზრდიან
ენერგო ეფექტურობაზე ფოკუსირებულ დაფინანსებას და უფრო მეტი, ამ დაფინანსებას
მოყვება შესაბამისი ტექნიკური დახმარება როგორც ბანკებისათვის ასევე მათი კლიენტების
შესაძლებლობების გაზრდისათვის.


სესხების საშუალო მოცულობა იზრდება 15-20 % ით ენერგო ეფექტური პროექტების
აქტიური დაფინანსების შემატებით.


ბანკების მიერ ეე პროექტების დაფინანსება ამცირებს რისკებს, ვინაიდან მსესხებლებს
უჩნდებათ მზარდი თავისუფალი ფული რომელსაც მიმართავენ ყველა სესხის დასაფარად,
და ასევე უმცირდებათ ენერგიის საბაზრო ფასის გაზრდიდან მომავალი რისკები.


4

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
2.ბანკი აუმჯობესებს ურთიერთობას მის ინდუსტრიულ და კომერციულ მომხმარებლებთან,
ხელს უწყობს რა


-მათ მომგებიანობას,



-ფულადი ნაკადების მოძრაობის გაუმჯობესებას,



-ენერგო ფასების მერყეობის რისკისგან დაცვას,



-მათი კონკურენტუნარიანობის გაზრდას,



-მათ მიერ გარემოს დაცვითი რეგულაციების მოთხოვნებისშესრუელბას.

როდესაც საწარმო გეგმავს გაფართოვდეს და გააუმჯობესოს თავისი სამუშაო პროცესები, იგი
ხშირად კონკრეტულად ეე ფინანსირებას არ ეძებს, მაგრამ როდესაც ის გაიგებს მისი
სარგებლების შესახებ და გადაწყვეტს ინვესტირებას ეე და გე პროექტებში, სწორედ ეს
ხშირად არის გადამწყვეტი აღნიშნული პროცესების ინიცირებისათვის და მოაქვს ორმხრივი
სარგებელი ბანკისთვისაც და კლიენტისთვისაც.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
3.ბანკი აკეთებს რა „მწვანე“ ტრანზაქციას იგი იქმნის დადებითი და მოწინავე რეპუტაციის
მქონე ბრენდის სახელს.
4.ბანკი აკმაყოფილებს მარეგულირებლების და სხვა სამთავრობო სააგენტოების მოთხოვნებს,
რომ პრაქტიკაში ანხორციელებს სუფთა ენერგიის და კლიმატის ცვლილებების
პასუხისმგებლობებს.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
ჩვენ ვართ ბანკირები. როგორ უნდა მოვახერხოთ ჩვენ, რომ თვალი მივადევნოთ ყველა ჩვენი
ინდუსტრიული მომხმარებლის ეე ტექნოლოგიებს ?
თქვენ არ უნდა მიადევნოთ. ბანკირებმა უნდა გაითავისონ ეე - ს მხოლოდ ძირითადი
პრონციპი : ეე ინვესტიცია ამცირებს კლიენტის ელექტრო და სითბური ენერგიის მოხმარებას
იმდენად, რომ აქედან მიღებული ფულადი დანაზოგი ამართლებს ამ ინვესტიციას.


ეს ეე დანაზოგები მონეტიზირდება და შესაძლოა განხილული იყოს როგორ მსგავსად
შემოსავლის ნაკადებისა როგორც პროექტის ანალიზისას ისე გადახდების გაანგარიშებისას.


ეე პროექტის განხორციელებისას რეალური გამოწვევა არის არა ფინანსირება, არამედ ეე
ტექნოლოგიები. ამიტომ ბანკირებმა უნდა ჩართონ ტექნიკური ავტორიტეტები, რათა მათ
სწორედ შეარჩიონ ინ ინდუსტრიული ეე ტექნოლოგიები რომელთა დაფინანსებას ექნება
დაგეგმილი დანაზოგები.


4

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
როგორ დავიწყო ინდუსტრიული ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“ ჩემს ბანკში?

1.აღნიშნული ქმედებები ორგანიზება უნდა დაიწყოს ბანკის მხოლოდ მაღალი
მენეჯმენტისაგან:


-ბანკის უფროსი აღმასრულებელი მენეჯერის იდენტიფიცირება ვინც უხელმძღვანელებს
ამ ეე დაფინანსების პროგრამას. მას უნდა გააჩნდეს ეე ბანკინგის გამოცდიელბა. მის მთავარი
მოვალება იქნება ეე ფინანსირება აუხსნას დანარჩენ ბაკირებს, და გააკონტროლოს შემდეგი
ნაბიჯების განხორციელება.




-ჩართოს საკმარისი ეე გამოცდილების და ფინანსური აზროვნების მქონე ინჟინერი და
მოახდინოს ეე პროექტის ფინანსირების სტრუქტურირება, სესხის აპლიკაციაში ეე
პოტენციალის ანალიზი, და ასევე მიუსადაგოს ბანკის კლიენტს ეე აუდიტორები და
კონტრაქტორები გარედან.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
-ამ ინჟინერთან ერთად ჩაატაროს ეე ფინანსირების ტრენინგი სხვა მონაწილე
ბანკირებისათვის სადაც ყურადღებას გაამახვილებს, რომ მსესხებლის ეე შეფასება უნდა
განხორციელდეს მის გადახდისუნარიანობის შეფასების (loan due dilgence) პარალელურად.


-მოახდინოს ავტორიტეტული ტექნიკური ექპერტების ჩართვა ეე შეფასებების, ტრენინგის
და აუდიტების მხარდასაჭერად.


-განავითაროს ეე რეიტინგის სისტემა და ჩართოს იგი ბანკის პროექტების მონაცემთა
ბაზაში.


-განახორციელოს მოდიფიკაცია ბანკის სესხების პროცედურებში, შეიყვანოს რა ეე
შეფასებები სესხის შეფასების პროცედურაში.მაგ.: EBRD-ში საკრედიტო კომიტეტში
გასაგზავნი პროექტის დოკუმენტაცია შეიცავს სპეციალურად შექმნილ ეე ფორმას რომელსაც
ავსებს ბანკის ინჟინერი.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“

2.უნდა შეიქმნას ეე დაფინანსების ჯგუფი.
თუ ვინ უნდა შევიდეს და იყოს თუ არა ცალკე მდგომი ეე ერთეული ამას წყვეტს -ბანკის
უფროსი აღმასრულებელი ეე მენეჯერი.


როგორ ხდება სესხის აპლიკაციის დამუშავება, როდესაც ეე დაფინანსების „გააქტუალურობის“
პროგრამა უკვე დაწყებულია ?
ნაბიჯები ამისათვის გამომდინარეობს ბანკის არსებული პროცედურიდან, ამასთან
მიზანი არის ეე ფინანსირების ეფექტიანად ჩასმა არსებულ პროცედურებში.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
როგორ ხდება ეს EBRD-ში

ეე კითხვარი
როდესაც ბანკი იღებს სესხზე მოთხოვნას ინდუსტრიული ან კომერციული
მომხმარებლისაგან, ბანკის ეე ინჟინერიც გაივლის მას და თუ დაინახავს მნიშვნელოვან ეე
პოტენციალს წინასწარ, იგი უკავშირდება ამ სესხზე პასუხისმგებელ ბანკირს და აცნობებს
რომ ამ კომპანიას უგზავნის ეე კითხვარს:
საწარმოს მონაცემები: მშენებლობის წელი, ტერიტორია, ნაგებობებით დაფარული
ტერიტორია, ოპერაციების დრო


Outputs: პროდუქციის მოცულობა და ფასები (ყოველდღიურად, ყოველთვიურად,
ყოველწლიურად)




Inputs: ნედლეულის მოცულობა და ფასები, ელექტროენერია და საწვავი, წყალმომარაგება



(ხუთი წლის განმავლობაში)



წლიური ტენდენციები: წარმოება თვების მიხედვით, გათბობის მოხმარება



მოხმარება და დატვირთვის ისტორია



საინვესტიციო პროგრამა: აღწერა, რეალობა, კაპიტალი, მოქმედი



მიმდინარე და დაგეგმილი ინვესტიციების ხარჯები და სარგებელი.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
ეე ტექნოლოგიების შეფასება

კითხვარის მიღების შემდეგ ეე ინჟინერი ადარებს საწარმოში არსებულ ტექნოლოგიებს
სპეციალიზებულ მონაცემთა ბაზაში არსებულ საუკეთესო პრაქტიკების მონაცემებს
(http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference). აღნიშნული ინჟინერს აძლვეს წინასწარ ინფორმაციას რა
ტექნოლოგიური გაუმჯობესებები სჭირდება საწარმოს. შემდეგი ნაბიჯი არის საწარმოში
მთელ დღიანი ვიზიტი, მის ტექნიკურ და ფინანსურ გადაწვეტილების მიმღებებთან
შეხვედრა, მათი სტრატეგიის გაგება და საწარმოს საკუთარი თვალით დათვალიერება და
შეფასება.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
ეე ღონისძიებებზე შეთანხმება და მათი შეფასება დაფინანსების კუთხით
EBRD-ის გუნდი სთავაზობს ეე ინვესტიციების არჩევანს რომლებიც არიან ტექნიკურად
განხორციელებადი, ფინანსურად მიზიდველი და შესაბამისი საწარმოს სტრატეგიასთან.
ამის შემდეგ ბანკი და საწარმო ხელს აწერენ „სესხის მანდატის“ წერილს, რის შემდეგაც EBRDი საწარმოს სთავაზობს ტექნიკურ დახმარებას :

რეკომენდირებული ეე ტექნოლოგიების დეტალური სპეციფიკაცია

მათი ფასები და ენერგო დანაზოგები.
იმის მიხედვით, თუ რა მოცულობის ეე სესხი იქნება შესაბამისი საწარმოს სტრატეგიულ
განვითარებასთან, მისი თანმდევი შეიძლება იყოს:
 ეე ინვესტიციის სრული აუდიტი (ყველზაე გავრცელებული შემთხვევა)

საწარმოს ინვესტიიცის გეგმის შერჩევითი ტექნიკურ /ეკონომიკური დასაბუთება
ინდუსტრიაში მსგავსებთან (benchmarking) და საუკეთესო პრაქტიკასთან (best practice)
შედარებით.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“
თუ კომპანიას არ აქვს რაიმე გამოცდილება ეე პროექტებში, EBRD-ი საწარმოს ასევე
სთავაზობს ენერგიის მართვის სისტემის (Energy Management System) დანერგვას, და
დაფინანსებას

მონიტორინგის აღჭურვილობისათვის რათა მოახდინოს ენერგიის გამოყენების baseline
განსაზღვრა,

ანალიტიკური კომპიუტერული პროგრამისათის, და

ეე ინვესტიციების იდენტიფიცირების და პრიორიტეტების მინიჭების ტრენინგისათვის
ინჟინერი ამზადებს ეე ღონისძიებებს რომლებიც შევა სესხის კონცეპტუალ დოკუმენტში
(სესხის მანდატის წერილი) და წარედგინება ბანკის საკრედიტო კომიტეტს. იგი მოიცავს:

კლიენტზე ინფორმაცია
 კლიენტის პოზიცია ინდუსტრიაში

სესხის ოდენობა

რა დაფინანსდება კონკრეტულად

ფინანსური ანაზლიზი და პროექტის მომგებიანობა
თუ კომიტეტი დაეთანხმება, იგი გამოსცემს სესხის მანდატის წერილს, რომელიც, კლიენტის ხელმოწერის
შემდეგ, ნებას რთავს დაიწყოს შეთანხმებული ეე შეფასება.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ბანკების მიერ ეე დაფინანსების „გააქტუალურობა“

ენერგო აუდიტი
 როდესაც შეთანხმება შეიცას ეე აუდიტს ინჟინერი ადგენს TOR -სრომელიც
საზღვრავს მის პირობებს. ბანკის ინჟინერი გაივლის და დახვეწავს ანგარიშს და
შეათანხმებს მას საწარმოსთან. ეს შეთანხმებული ეე ღონისძიებები, რომელბიც
შეიძლება ენერგიის მართვის სისტემის ტრენინგს და კომპუტერულ სისტემასაც
შეიცავდეს, შედის კრედიტის საბოლოო ვარიანტში (ზუსტი სტრუქტურა და
ოდენობა) და ეგზავნება კომიტეტს. მისი ანალიზის შეემდეგ სესხს მიენიჭება
შეფასება EBRD-ის შკალის მიხედვით რომლიც ითვალისწინებს პროექტის ენერგო
დანაზოგს და ინვესტიციის მოცულობას, და განთავსდება ბანკის პროექტების
მონაცემთა ბაზაში.
ენერგიის მართვის სისტემა
თუ კომპანიას არ აქვს რაიმე გამოცდილება ეე პროექტებში, EBRD-ი საწარმოს ასევე
სთავაზობს ენერგიის მართვის სისტემის დანერგვას, რაც გულისხმობს საწარმოში ISO 50001
დანერგვას.
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ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
ეე პროექტების ბალანს შიდა დაფინანსება
ენერგო ეფექტური დაფინანსების საბოლოო ბენეფიციარი შესაძლებელია იყოს მცირეერთეული მაცხოვრებელი და ასევე გაიზარდოს დიდ კომპანიამდე. ეე ღონისძიებებიც
შეიძლება იყოს ისე მცირე როგორიც ვარვარების ნათურის შეცვლაა ეკონომიური / ლედ
ნათურით და ისე დიდი როგორიც საწარმოს ენერგოეფექტური აღჭურვილობაა. შესაბამისად
სხვადასხვა მახასიათებლები აქვს ეე ინვესტიციას: რამდენიმე თვე ეე ნათურებისათვის და 25
წელი და მეტი შენობის ენველოპის მოდერნიზაციისათვის. იდეალურ შემთხვევაში, „მწვანე“
პროექტის უკუგების პერიოდი უნდა შეესაბამებოდეს სესხის ვადას (თუ მთელი ინვესტიცია
პროექტის კაპიტალში არ არის განხორციელებული).






განვითარებად ქვეყნებში სადაც ფინანსური ბაზარი არ არის სრულყოფილი კომერციული
ბანკების შეზღუდულობა გრძელვადიან ფინანსირებაზე აფერხებს „მწვანე“ პროექტების
განხორციელებას და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს კაპიტალში ინვესტირების
მიზანშეწონილობაზე.
აღნიშნულს ხშირად ემატება კომერციული ბანკების გაუთვითცნობიერებლობა ეე
სესხებში რაც კიდევ ერთი ბარიერია ნაკლებად განვითარებუ;ლ ბაზრებში. ამიტომ,
ხშირად აქ ეე ინვესტიცია საწარმოს ზოგადი განვითარების გეგმაში იდება
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რეფინანსირება

ეე პროექტების დაფინანსება საერთაშორისო ფონდებისაგან პარტნიორი ბანკების
საშუალებით დღეს ყველაზე გავრცელებული მოდელია საქართველოში. იღებენ რა „მწვანე
ფონდებისაგან“ სესხს ბანკები ახდენე მის გადასესხებას ფონდისგან მოთხოვნილი
პირობებით, მაგ.: საქართველოს ბანკმა მიღოო 25 მილიონი სესხი, რომლითაც უნდა
დააფინასოს ეე და გე პროექტები ყველა ტიპის კომპანიებისათვის, მცირე, საშუალო, დიდი და
ასევე სახელმწიფო კომპანები.


On-lending დაფინანსების მოდელის შემთხვევაში მეტად მნიშვნელოვანია ბანკის მიერ
მსესხებლის გადახდის უნარიანობის განსაზღვრა. გადახდის უნარიანობა ეყრდნობა სამ
მდგენელს:
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გადახდის უნარიანობის ბაზისები

1.

ბალანსის დოკუმენტზე დაყრდნობით

2.

აქტივებზე დაყრდნობით

3.

ფულად ნაკადებზე დაყრდნობილი
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ბალანსის დოკუმენტზე დაყრდნობით შეფასება გულისხმობს კომპანიის ფინანსური
მდგომარეობის შეფასებას მთლიანობაში. ამ დროს ხდება აქტივების და პასივების ანალიზი
და ასევე საკრედიტო ისტორიის გათვალისწინება.


აქტივებზე დაყრდნობით შეფასება გულისხმობს კომპანიის ერთი დიდი აქტივის
შეფასებას. ამ აქტივის მახასიათებლები უნდა იყოს მისი ფუნქციონირების გრძელი ვადა,
მობილურობა და საბაზრო ფასის ქონა. დაფინანსების შემთხვევაში ხდება მისი ჩადება,
როგორც საბანკო გარანტია. აღნიშნული მოდელი გამოიყენება ინდუსტრიულ ეე
დაფინანსებაში, თუმც ახლავს სიძნელეები, მოყვანილი ზემოთ.


ფულად ნაკადებზე დაყრდნობილი შეფასება გულისხმობს იმ მომავალი ნაკადების
ანალიზს რომელსაც გამოიწვევდა კრედიტით დაფინანსებული ინვესტიცია ამ კომპანიაში.
შეფასება უნდა დარწმინდეს, რომ ეს ნაკადები იქნება იმ ოდენობის და იმ დროის პერიოდის
განმავლობაში, რომ გადაიხადოს კრედიტის ძირი და საპროცენტო გადასახდელი.ასეთი
მოდელი ხსნის გზას საპროექტო ფინანსირების ტრანზაქციისათვის.
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საპროექტო ფინანსირება
საპროექტო ფინანსირება ეს არის პროექტის ფინანსირების ერთ ერთი სახეობა, რომლის
მახასიათებელბია:


ბალანს გარეთ ფინანსირება



სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს მხოლოდ დაფინანსებული პროექტის მომავალი
შემოსავლებიდან



აქედან გამომდინარე ასეთი ფინანსირებისას პროექტი არის კომპანიისაგან ცალკე მდგომი
ერთეული, რომელიც თავის თავზე იღებს პროექტთან დაკავშირებულ ყველა რისკს და
რომელმაც უნდა გაისტუმროს ყველა სასესხო ვალდებულება მისი ფუნქციონირებისაგან
წარმოშობილი ფულადი ნაკადებისაგან;

.
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საპროექტო ფინანსირება
საპროექტო ფინანსირება წარმოადგენს ფინანსირების მეთოდს, რომლის დროსაც
პროექტის დამფინანსებლებს არ აქვთ ან მეტად შეძღუდული შესაძლებლობა აქვთ
ვალდებულებების დასაფარად მიმართოს მთავარ კომპანიას ან სხვაგვარად „სპონსორს“ ვინც
ანვითარებს პროექტს


საპროექტო ფინანსირების თანმდევი ტრანზაქციის ფასი არის მაღალი, და შესაბამისად
უპრიანია მხოლოდ საშუალო და დიდი მოცულობის ტრანზაქციებისათვის.


საპროექტო ფინანსირება მოითხოვს პროექტში ჩართული არაერთი დაინტერესებული
მხარეებიის დიდი ოდენობით ხელშეკრულებებს, რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვა
ვალდებულებებს, სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადებას. აღნიშნული მეტად
შრომატევადი და ძვირია, სწორედ ამიტომ ამ პროცესის ხარჯები მაღალია. შესაბამისად
საპროექტო ფინანსირებას იშვიათად აქვს აზრი თუ პროექტს დაფინანსება 25 მილიონზე
ნაკლებს შეადგენს.
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ლიზინგი
კლიენტი (ლიზინგის მიმღები) გადაუხდის ძირითად თანხას და საპროცენტო განაკვეთს
ფინანსურ ინსტიტუტს (ლიზინგის გამცემს). პირობები დამოუკიდებულია ლიზინგის
კონკრეტულ კონტრაქტზე. ლიზინგი წარმოადგენს სესხთან შედარებით მიმზიდველ
ალტერნატივას, ვინაიდან მისი გადასახადი როგორც წესი უფრო ნაკლებია. ძირითადად
გავრცელებულია ინდუსტრიული მანქანა-დანადგარების და აღჭურვილობის ლიზინგი.
არსებობს ორი ტიპის ლიზინგი:
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კაპიტალური ლიზინგი
კაპიტალური ლიზინგი წარმოადგენს მანქანა-დანადგარების და აღჭურვილობის
შესყიდვას პერიოდული გადახდებით. კაპიტალური ლიზინგის დასაწყისშივე მანქანადანადგარებს და აღჭურვილობას ფლობს ლიზინგის მიმღები. ამიტომ იგი ასევე ახდენს
მათზე ამორტიზაციის დარიცხვას და შეუძლია ისარგებლოს ყოველ წელს კლებადი
გადასახადით. ლიზინგის მიმღები თავის საბალანსო უწყისში ლიზინგის ობიექტს ასახავს
ძირითად საშუალებებში ხოლო მასთან დაკავშირებულ ლიზინგის გამცემისადმი
გადასახდელი თანხას კი ვალდებულებებში.
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საოპერაციო ლიზინგი
საოპერაციო ლიზინგის შემთხვევაში მანქანა-დანადგარებს და აღჭურვილობას
დასასრულამდე ფლობს გამცემი, რომელიც ფაქტიურად აქირავებს მათ ფიქსირებული
ყოველთვიური შემოსავლის მიღების საფასურად. აღნიშნული წარმოადგენს ბალანს-გარე
დაფინანსების წყაროს. საოპერაციო ლიზინგს რისკი გადააქვს ლიზინგი მიმღებიდან
გამცემზე მაგრამ ჩვეულებრივ ასეთი ლიზინგი უფრო ძვირი უჯდება მიმღებს.
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ესკო დაფინანსების სტრუქტურები
ესკო დაფინანსების სტრუქტურებია:


ენერგო შესრულების დაკონტრაქტება (energy performance contracting) და



გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტები (guaranteed savings contracts).

ენერგო სერვისის კომპანია (ესკო) წარმოადგენს კომერციულ ორგონიზაციას რომელიც
ანხორციელებს ენერგო გადაწყვეტილებებს : ეე პროექტების შემუშავება და განხორციელება.
ესკო რჩება საოპერაციო როლში ეე პროექტის დაფინანსების ეტაპზე, და ამის გარდა
ჩვეულებრივ უზრუნველყოფს მომსახურება / შეკეთების და გაზომვა / ვერიფიკაციის
მომსახურებებს.


ესკო შეიძლება ინიცირებული ან მფლობელობაში იყოს ეე კომპონენტების მწარმოებლის
მიერ, ან ისეთი საინჟინრო კომპანიის მიერ რომელიც თავის კლიენტებს სთავაზობს
გარკვეული სახის დაფინანსებას თავის პროდუქტებზე / სერვისებზე. ზოგიერთ ბაზრებზე
არსებობს ესკო კომუნალური მომსახურების კომპანიის მფლობელობაში და ცალკე მდგომი
დამოუკიდებელი ესკო.
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ესკო დაფინანსების სტრუქტურები

იმისათვის რომ ესკომ განახორციელოს ტრანზაქცია, უნდა არსებობდეს საიმედო
გაზომვების პრაქტიკის, დადასტურებადი ენერგო დანაზოგების და მოდერნიზებული
შენობებში გრძელვადიანი და სტაბილური ენერგო მოხმარების წინაპირობა. აღნიშნული
გამომდინარეობს იქედან, რომ პროექტის საოპერაციო რისკი ესკომ უნდა აიღოს საკუთარ
თავზე და ეე ღონისძიებების დაბალი ეფექტი ესკოს მისცემს დაგეგმილზე ნაკლებ
შემოსავლებს. ასეთი დაბალი შესრულების დონე უნდა ნათლად გაზომვადი რათა
შესაძლებელი იყოს ბაზელაინთან შედარება და ამისათვის ესკომ უნდა განახორციელოს
შესაბამისი გაზომვა/ვერიფიკაციის ღონისძიებები უპრიანი ხარჯით.
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რისკი რომ მოდერნიზებული შენობა სტაბილურად ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს
მოდერნიზების შემდეგ და რისკი რომ ენერგიის ფასები შეიძლება გაიზარდოს უნა იყოს
აღებული შენობის მფლობელის მიერ.


ესკო ტრადიციულად საზოგადოებრივი შენომემბის ეე მოდერნიზებას ემსახურება
ვინაიდან საზოგადოებრივ სექტორში ბიუჯეტი ჩვეულებრივ შეზღუდულია და მიმზიდველი
ეე პროექტები ვერ ფინანსდება (ადმინისტრაციული შენობები, საავადმყოფოები, სკოლები)
ამერიკაში ესკო„ს ბაზარი შედგენდა 500 მლნ-ზე ნაკლებს 1990 წელს და გაიზარდა 5 მლრდმდე 2011 თვის.
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ენერგო შესრულების დაკონტრაქტება

როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, ეე ღონისძიებების ბალანს შიდა დაფინანსებას ხშირად აქვს
ამოგების გრძელვადიანი პერიოდი რაც იწვევს ნეგატიურ ეფექტს კომპანიის და ROCE-ზე და
ROA-ზე. მას ასევე შეუძლია შეზღუდოს კომპანიის სესხის აღების დარჩენილი
შესაძლებლობა, მაგ.: მოიპოვოს სასეხო დაფინანსება მომავალი გაფართოებისათვის. ამ
შეზრუდულობის გამო განვითარება პოვა ბალანს გარეთ დაფინანსების სახეობამ - ესკო
ფინანსირებიუს სტრუქტურებმა.


საწარმოს მომგებიანობის და მისი კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობის
შეფასებისათვის გამოიყენება ROCE და ROE კოეფიციენტები.




ROCE – Returon on Capital Employed (ROCE=EBIT / Capital employed);



ROE – Return of Equity (ROE=Net Income / Equity)
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ენერგო შესრულების დაკონტრაქტება
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ენერგო შესრულების კონტრაქტის მოდელი გულისხმობს ესკო -ს (ენერგო სერვისის
კომპანია) ფუნქციონირებას საბოლოო მომხმარებელს და მსესხებელს (ბანკი) შორის.
მომხმარებელი მოილაპარაკებს ენერგო შესრულების კონტრაქტს ესკოს-თან. თავის მხრივ
ესკო დებს სესხის ხელშეკრულებას მსესხებელთან და თავად უზრუნველყოფს სესხის
მიღებას ენერგო ეფექტური ღონისძიებების განსახორციელებლად მომხმარებელთან
დადებული ენერგო შესრულების კონტრაქტის მიხედვით. ამგვარად, ესკო აფინანსებს
ენერგოეფექტურ და სხვა საჭირო აღჭურვილობას, ენერგო ეფექტურ ღონისძიებების
განხორციელებას და ასახავს საკუთარ ბალანსზე, იღებს რა ფინანსირების რისკს.
ესკო ასევე უზრუნველყოფს აღებული სესხის მომსახურებას მსესხებლისადმი (ბანკი) და იგი
იღებს ამ თანხას მომხმარებლისაგან. ეს უკანასკნელი უხდის ყოველ თვიურ / კვარტლურ
გადასახადს ესკოს, რაც პირდაპირ შესაბამისობაშია დაზოგილი ენერგიის მოცულობასთან,
და მისგან ხდება სესხის ძირითადი და საპროცენტო თანხის დაფარვა. ესკო დაფარავს
ხარჯებს და მიიღებს მოგებას, თუ მის მიერ დაფინანსებულ ენერგო ეფექტურ პროექტს ექნება
დაგეგმილი დანაზოგები. შედეგად, ამ კონტრაქტით ესკო იღებს როგორც ამ პროექტის
საოპეარციო რისკს, ასევე მომხმარებლის საკრედიტო რისკს საკუთარ თავზე.

ენერგო შესრულების კონტრაქტში შესაძლოა გაწერილი იყოს, რომ მომხმარებლისათვის
ენერგიის მიწოდების კონტრაქტის მართვის უფლებამოსილება შესაძლოა მიენიჭოს როგორც
ესკოს ასევე საბოლოო მომხმარებელს. ამასთან მიწოდების მოცულობა იქნება უფრო ნაკლები
ვიდრე ენერგო ეფექტური ღონისძიებების გამხორციელებამდე.
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გავრცელებული პრაქტიკაა, რომ ესკო მოელეპარაკება და კონტრაქტს დებს არა ერთ არამედ
მრავალ მომხმარებელთან, და ახდენს ბანკიდან აღებული სესხის მომსახურებას იმ ფულადი
ნეკედებით რომელბიც შემოსდის ამ მომხმარებლებისაგან.

ევროპის ენერგოეფექტურობის ფონდი (EEEF) შეიქმნა EIB -ს მიერ, ევროკავშირში მესამე
სექტორში ეე პოტენციალის მხარდასაჭერად. ერთ-ერთი პირველი ტრანზაქცია
დაფინანსებული EEEF-ს მიერ იყო ესკო ხელშეკრულება ბერლინის ებრაულ მუზეუმს და
Johnson Controls შორის. ებრაულმა მუზეუმმა ენერგია შეამცირა შენობის ენერგიის და
საოპერაციო ხარჯები Johnson Controls- ის დახმარებით 26% -დან 46% და CO2 გაფრქვევა 24%დან 55%-მდე.
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გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტები.
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თუ კომპანიას გააჩნია კარგი ფინანსური მაჩვენებლები და ამის გამო გრძელვადიან და შეღავათიან დაფინანსებაზე
წვდომა, მას შეუძლია ამ უპირატესობის გამოყენება და ფინანსირების საკუთ თავზე მორგებული სტრუქტურის
შექმნა. ამასთან, შესაზლებელია კომპანიას არ გააჩნდეს სათანადო ცოდნა ენერგო ეფექტურ ტექნოლოგიებში და
საწიროდ ჩათვალოს ტექნოლოგიური რისკის შემცირება განსახორციელებელ ენერგო ეფექტურ პროექტში.
ამშემთხვევაში მას შეუძლია დადოს გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტი ესკოსთან.
გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტი გულისხმობს საბოლოო მომზმარებელს ესკოს და მსესხებელს (ბანკი)
შორის. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დებს გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტს ესკოსთან, მიიღოს და
გაიმართოს ენერგო ეფექტური აღჭურვილობა რომელიც მას მისცმს ენერიის დაგეგმილ დანაზოგებს, და ასევე
ანაზღაურებული იყოს ესკო-ს მხრიდან კონტრაქტში შეთანხმებული დანაზოგების ვერ მიღწევის შემთხვევაში. ამ
შემთხვევაში მომხმარებელი, ენერგო ეფექტური სერვისის მიმღების ესკოდან, თავად სესხულობს ამ სერვიისათვის
საჭირო თანხებს მსესხებლისაგან, ისევე როგორც უზრუნველყოფს სესხის მიღებას და მომსახურებას, ამასთან
სარგებლობს ესკოსთან გაფაორმებული გარანტირებული დანაზოგების უპირატესობით. ამ უპირატესობას
მომხამრებლისათვის მოაქვს ენერგიაზე ხარჯის დანაზოგი და შედეგად უფრო მაღალი საოპერაციო ფულის
შემოდინება. სწორედ ამისგან ანხოციელებს მომხმარებელი მსესხებლისათვის სესხის მომსახურეობას.
გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტი გულისხმობს საბოლოო მომზმარებელს ესკოს და მსესხებელს (ბანკი)
შორის. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელი დებს გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტს ესკოსთან, მიიღოს და
გაიმართოს ენერგო ეფექტური აღჭურვილობა რომელიც მას მისცმს ენერიის დაგეგმილ დანაზოგებს, და ასევე
ანაზღაურებული იყოს ესკო-ს მხრიდან კონტრაქტში შეთანხმებული დანაზოგების ვერ მიღწევის შემთხვევაში. ამ
შემთხვევაში მომხმარებელი, ენერგო ეფექტური სერვისის მიმღების ესკოდან, თავად სესხულობს ამ სერვიისათვის
საჭირო თანხებს მსესხებლისაგან, ისევე როგორც უზრუნველყოფს სესხის მიღებას და მომსახურებას, ამასთან
სარგებლობს ესკოსთან გაფაორმებული გარანტირებული დანაზოგების უპირატესობით. ამ უპირატესობას
მომხამრებლისათვის მოაქვს ენერგიაზე ხარჯის დანაზოგი და შედეგად უფრო მაღალი საოპერაციო ფულის
შემოდინება. სწორედ ამისგან ანხოციელებს მომხმარებელი მსესხებლისათვის სესხის მომსახურეობას
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.
ესკო თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტით
შეთანხმებული ენერგიის დანაზოგები იქნება უფრო ნაკლები, იგი განსხვავებას
აუნაზღაურებს მომხმარებელს.
ესკოს ამ გარანტიის ფასი დამოკიდებულია მის საკრედიტო გადახდისუნარიანობაზე.
ვინაიდან ესკო დაუყოვნებლივ მიიღებს გადახდებს მომხმარებლისაგან გაწეული
სერვისისათვის, მას გააჩნია შედარებით ნაკლები საჭიროება მიიღოს ფინანსირება და მისი
გადახდისუნარანობის საცვენებლად მას ჭირდება კონკრეტულად ძლიერი აქტივების ჩვენება
კარგ საკუთარ ბალანსის უწყისზე.
განსხვავებიით ენერგო შესრულების კონტრაქტისაგა, გარანტირებული დანაზოგების
კონტრაქტის შემთვევაში ესკო თავის თავზე იღებს მხოლოდ ენერგო ეფექტური
ღონისძიებების საოპერაციო რისკს და არ იღებს მათი ფინანსირების საკრედიტო რისკს. ამ
უკანასკნელს იღებს გარანტირებული დანაზოგების კონტრაქტში შესული მომხმარებლი
რომელიც თავად სესხულობს მსესხებლისაგან (ბანკი).
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ბარიერი ეე პროექტის განვითერებისადმი

ესკო-ს სარგებელი

ეე პროექტის ფინანსირებაზე ხელმიწავდომობა მოსარგებლისათვის

-ესკო ამცირებს საბოლოო მომხმარებლისათვის ეე პროექტის
დაფინანსების საჭიროებას

ეე სარგებლის შესახებ ცოდნის / ფოკუსის არ არსებობა

-ესკო ასრულებს მრჩევლის როლს და აწვდის ინფომრაციას ეე
დანაზოგების პოტენციალის შესახებ
-ესკო-ს გააჩნია დიდი მოტივაცია შეასრულოს ეე პროექტი
წარმატებულად
-ესკო-ს შეუძლია დააჯგუფოს პროექტები და ამით შეამციროს
ტრანზაქციის ხარჯი

ეე ტექნოლოგიის შესახებ ლიმიტირებული ცოდნა

-ესკო ასრულებს კომპეტენტური პარტნიორის როლს შეაფასოს და
შეიმუშაოს პერსპექტიული ეე ღონისძიებები და მართოს მათი
განხორციელება
-დებს რა ენერგო შესრულების კონტრაქტს ან გაზიარებული
დანაზოგების შეთანხმებას ესკო მოსარგებლეს თავიდან აშორებს და
თავის თავზე იღებს შესრულების რისკს, რითაც მნიშვნელოვნად
ზრდის ეე პროექტის მიმზიდველობას
-ესკო-ს შეუძლია თავის თავზე აიღოს მთლიანად ეე პროექტი რითაც
შეამციროს რისკები და კომპლექსურობა და სარგებელი კი გახადოს
ოპტიმალური.

კითხვა: შეუძლია ესკო-ს ფინანსირებას გაზარდოს ეე პროექტის მიმზიდველობა, თუ
მხედველობაში მივიღებთ ესკო-ს და მოსარგებლოს მიერ ფინანსირების ხარჯებში
განსხვავებას? რა ფაქტორები ახდენს ზეგავლენას ?
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ესკო განვითარებად ქვეყნებში
მიუხედავად იმისა რომ ესკო-ს წარმოადგენს მნიშვნელოვანი პოტენციის მქონე და
ინოვაციურ ფინანსირების სტრუქტურას განვითარებადი ქვეყნების და ნაკლებ
განვითარებული ბაზრების კონტქსტში, ეს დაფინანსება მნიშვნელოვანად არის
წარმოდგენილი მხოლოდ მცირე რაოდენობის ქვეყნებში. აღნიშნულს აქვს შემდეგი
მიზეზები:


ესკო წარმოადგენს მოგებაზე ორიენტირებულს სტრუქტურას რომლემაც უნდა შეაფასოს
და უაპასუხოს რისკებს რათა შეინარჩუნოს ფინანსური მდგრადობა. ამიტომ მას არ შეუძლია
მიიღოს ისეთი პროექტები, რომლებსაც აქვთ მაღალი რისკი და დაბალი მოსალოდნელი
ფინანსური შედეგი.


ტრადიციულად, ესკო-ს სერვისები მწოდება ხდება მსხვილი ტრანზაქციების კონტექსტში
100,000 დოლარზე მეტი წლიური ენერგიის ხარჯით. დამატებით ამისა, ეე პროექტის
შედეგად მიღებული დაზოგილი ენერგო მოხმარება უნდა იყოს სტაბილური და
გრძელვადიანი.
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ესკო განვითარებად ქვეყნებში


ერთის მხრივ ენერგო შესრულების კონტრაქტბეს შეუძლიათ შეამცირონ ფინანსირების
საჭიროება საბოლო მომხმარებლისათვის, ესკომ- თავად უნდა მოიზიდოს სასესხო
დაფინანსება რათა მომხმარებელს შესაძლებლობა მისცეს ისარგებლოს მიმზიდველი
ამოგების პერიოდით. თუ ესკო არ არის მფლობილი მსვილი ცომპანიის მიერ, როგორიცა
მაგ.: ეე კომპონენტების მწარმოებელი ან ენერგიის მიმწოდებელი, და თუ არ შეძლო
მოიპოვოს შიდა ფინანსირება, მან უნდა მოძებნოს გარე დამფინანსებელი. ნაკლებ
განვითარებულ ბაზრებში (მაგ.: ინდუსტრიული ეე მოწყობილობების ბაზარი
საქართველოში) აღნიშნული წარმოადგენს მასიურ გამოწვევას, ვინაიდან ბანკები არ არიან
დახელოვნებული forfeiting / factoring პროდუქტებში.
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გამსესხებლის მხრიდან გადახდის უნარიანობის გაზრდის სტრუქტურული მექანიზმები
ბანკს შეუძლია შეაფასოს პროექტის მიერ სესხის მიღების მაქსიმალური ზღვარი. ამისათვის






ამისათვის უნდა მოხდეს სესხის მომსახურების კოეფიციენტის (DSCR )დათვლა. ეს
კოეფიციენტი წარმოადგენს სესხის მომსახურებისათვის არსებული თავისუფალი ფულის
ოდენობის (საოპერაციო და საინვესტიციო ფულადი ნაკადები) შეფარდებას სესხის
მომსახურებისათვის აუცილებელ ოდენობასთან.
სესხის მომსახურების სარეზერვო ანგარიში წარმოადგენს პროექტის ბალანსის ანგარიშს
რომელიც დროში აყოვნებს დივიდენდების გადახდებს და უზრუნველყოფს პროექტის
მოსალოდნელზე ნაკლებ ფულად შემოდინებებს მოკლე ვადაში.
Cash sweep წარმოადგენს სესხის მომსახურების განხორციელების და სესხის
მომსახურების სარეზერვო ანგარიშის შექმნის შემდეგ დარჩენილი ფულადი ნაკადების
მიმართვას გადაუხდელი ვალდებულებების დასაფარად, და მხოლოდ ამის შემდეგ
დივიდენდებში.
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სესხის მომსახურების კოეფიციენტი (სმკ)
სესხის მომსახურები კოეფიციენტი სესხის გამცემს აჩვენებს თუ რამდენად მნიშველოვანი
ფულის რეზერვი აქვს მსესხებელს რომ დროულად და ზუსტად დააბრუნოს სესხი.
აღნიშნული დაკავშირებულია რისკთან, რომ პროექტის შემოსავლები შესაძლოა არ იყოს
დროში და ოდენობაში იმის შესაბამისი რაც იყოს დაგეგმილი (ანუ იყოს უფრო
დაგვიანებული და ნაკლები). აქ იყენებენ პროექტის შესრულების ალბათურ მიდგომას. მაგ.:
განიხილება ორი განსხვავებული შესრულება, P75 - პროექტი აღწევს დაგეგმილ შესრულებას
75% ალბათობით, და P90 - - პროექტი აღწევს დაგეგმილ შესრულებას 90 % ალბათობით.


P75 სცენარში სესხის მომსახურები კოეფიციენტი შესაძლებელია იყოს 1.2 ან 1.3, რაც
ნიშნავს 20% ან 30% იან ფულის რეზერვს (DSCR -ის ფორმულიდან).


P90 სცენარში სესხის მომსახურები კოეფიციენტი შესაძლებელია იყოს 1 ან ოდნავ
მეტი.რაც ნიშნავს სესხის მომსახურების ოდენობის არსებობას ან მცირე რეზერვს.


მაგალითი: ბანკმა ეე ინვესტორზე გასცა 1 მილიონი სესხი 10 წლის ვადიანობით და 8 %
ად წელიწადში. სესხის მომსახურება შედგება ძირის თანაბარი გადახდებისაგან და
საპროცენტო გადახდებისაგან, წლის დასაწყისში სესხის გადასახდელი ოდენობის 8%(
მაგ.:მეორე წლის დასაწყისში 1000 ის 8%, ხოლო მესამე წლის დასაწყისში 900 ის 8%, და ა.შ.).
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სესხის მომსახურების სარეზერვო ანგარიში (სმსა)
ასეთი ანგარიშის შექმა წარმოადგენს სესხის გამცემის რისკის შერბილების კიდევ ერთ
მექანიზმს. ეს ანგარიში იხსნება პროექტის ბალანსში და მისი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ
სესხის გამცემი განუსაზღვრავს სესხის მიმღებს სმსა - ს იმ ოდენობას, რომელამდეც უნდა
შეივსოს ეს ანგარიში პროექტის ფულადი შემოდინებებისაგან, და მხოლოდ შევსების შემდეგ
შეეძლება მსესხებელს დააკმაყოფილოს კაპიტალში ინვესტორის ვალდებულება. მაგალითად,
ეს ოდენობა შეიძლება იყოს 3 თვის, ან 6 თვის სესხის მომსახურების თანხა, რომელიც ამ ხნის
განმავლობაში რეჩება პროექტის ბალანსზე. ამასთან აღნიშნული მექანიზმი ამცირებს
კაპიტალში ინვესტორის მოგების ნორმას (equity IRR).


სმსა აზღვევს სმკ-ს როგორც სათადარიგო რეზერვუარი. სესხის ვადიანობის და პროექტის
ფუნქციონირების 10-15 წლიან პერიოდში შესაძლებელია იყოს მოკლე პერიდები, როდესაც
რეალური სმკ<1, ანუ შემოდინებული თანხები არ ეყოფა ძირის და პროცენტის გადახდას.
სწორედ ამ დროს ჩაერთვება სმსა-ზე დაგროვილი თანხები და გამოასწორებს სმკ-ს აღნიშნულ
ჩავარდნას. ამის შემდეგ ხდება სმსა-შევსება მოთხოვნილ ნიშნულამდე.
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1 წლის ბოლოს პროექტის თავისუფალმა ფულადმა შემოდინებამ შეადგინა 237. აქედან
დაიფარა სესხის მომსახურების ძირი და პროცენტი, ჯამურად 162 და დარჩა 75, რაც
განთავსდა სესხის მომსახურების სარეზერვო ანგარიშზე (სმსა). ვინაიდან მოთხოვნილია 6
თვიანი სმსა, იგი ტოლია 1 წლის სესხის მომსახურების თანხა 162/2=81. შესაბამისად
პროექტმა შემდეგი წლის ფულადი შემოდინებაც უნდა გამოიყენოს რომ სმსა შეავსოს 81 მდე.
მეორე წლის ბოლოს ოპერაციული სირთულეების გამო პროექტის ფულადი შემოდინება იყო
მნიშვნელოვნად ნაკლები -150. შედეგად სესხის მომსახურების თანხას აკლდება 5, რაც
აღებული იქნა სმსა-დან. ამ წელს სმკ აღმოშჩნდა 1-ზე ნაკლები (150/155=0.97). მესამე წელი
წარმატებული აღმოჩნდა, შედეგად, სესხის მომსახურების შემდეგ დარჩა 32 საიდანაც 11
მიემართა სმსა-ში და იგი შეივსო მოთხოვნილ 81 მდე.


ამგვარად, სმსა, რომელიც ტიპიურად 3 დან 12 თვემდეა, დანიშნულებაა სესხის
მთლიანია ვადის განმავლობაში მოკლევადიანი ჩავარდნების კომპენსირება, ამასთან მას არ
შეუძლია გრძელვადიანი ჩავარდნის გამკლავება.


4

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA

ბიზნეს მოდელი ბანკებისათვის
Cash sweep

აღნიშნულს შესაძლოა სკეპტიკურად შეხედოს მეტად კონსერვატორმა ინვესტორმა და
მოითხოვოს კიდევ ერთი მექანიზმი დარჩენილი რისკის შესარბილებლად.


ეს მექანიზმი, Cash sweep, გულისხმობს სესხის მომსახურების და ასევე სმსა-ს შექმნის
შემდეგ დარჩენილი თავიუფლი ფული არ გაუნაწილოს კაპიტალში ინვესტორს, არამედ
კვლავ მიმართოს პროექტის სესხის დასაფარად.
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ინვესტირება ინდუსტრიული საწარმოს კაპიტალში
ინდუსტრიული საწარმოს კაპიტალში ეე ინვესტირებისას ინვესტორისათვის
მნიშვნელოვანია ამ საწარმოს გადახდისუნარიანობის სიღრმისეული შეფასება. ამისათვის
ინვეტორი აფასებს საწარმოს მომგებიანობის და ბალანსის კოეფიციენტებს.


საწარმოს მომგებიანობის და მისი კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობის
შეფასებისათვის გამოიყენება ROCE და ROE კოეფიციენტები.




ROCE – Returon on Capital Employed (ROCE=EBIT / Capital employed);



ROE – Return of Equity (ROE=Net Income / Equity)

EBIT (Earnings before Interests and Taxes) ს გზა, რათა გავზომოთ ფირმის მომგებიანობა,
ყველა შემოსავლის და ხარჯების გათვალისწინებით, გარდა იმ საპროცენტო
გადასახდელების / მისაღებლების და გადასახდელი გადასახადებისა.


ROCE და ROE –ს მათი მაღალი მაჩვენებელი მიანიშნებს კაპიტალის გამოყენების უფრო
მაღალ ეფექტიანობას.
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ინვესტირება ინდუსტრიული საწარმოს კაპიტალში
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეე ინვესტიციებს საწარმოსათვის გრძელ ვადიან
პერიოდში მოაქვს მომგებიანობის ზრდა ელექტროენერგიის მოხმარებული რაოდენობის
შემცირების გზით, რაც ასევე მას იცავს გრძელვადაში ელექტროენერგიის ფასების ზრდის
რისკის ზეგავლენისაგან, საწყის პერიოდში იგი ამცირებს (განაზავებს) ROCE და ROE -ს.


მაგალითი: კომპანია A-ს გააჩნია საბრუნავი 500 მლნ კაპიტალი და ელოდება 120 მლნ
შემოსავალს ( EBIT ). ენერგო აუდიტორმა ურჩია კომპანიას, რომ ინვესტიციას ეე
აღჭურვილობაში / დანადგარებში მას საშუალებას მისცემს 10 მლნ დაზოგოს დასაწყისში, რაც
მოსალოდნელია რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს ელექტროენერგიის ტარიფის მოსალოდნელ
ზრდის შესაბამისად.
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ინვესტირება ინდუსტრიული საწარმოს კაპიტალში
ეე პროექტის განხორციელებამდე კომპანია A აღწევს 24% იან ROCE-ს. ეე ინვესტიციას
გააჩნია 11 წლიანი დაფინანსების ვადა და ამ ვადაში აღწევს 10% იან IRR-ს.


ეე პროექტის განხორციელების შედეგად კომპანია A გაეზარდა საბრუნავი კაპიტალი 600
მლნ მდე. დასაწყისში გაიზარდა 10 მლნ -ით და მიაღწია 130 მლნ-ს. შედეგად ROCE შემცირდა
21.7% მდე.
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ეე პროექტების განხორციელების ბარიერები
ეე პროექტის დაფინანსებაზე მოთხოვნის ნაკლებობა

ეე პროექტის დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა

ცოდნის და ფოკუსის არქონა
-ელექტროენერგიის დაბალი ფასები

არასაკმარისი დაფინანსება ბიუჯეტიდან
-ბიუჯეტის შიდა შეზღუდულობის გამო კერძო და საზოგადოებრივ
კომანიებს არ სურთ ეე ივესტიციის ხარჯის გაღება თუნდაც ფინანსურად
სიცოცხლისუნარიანი პროექტის დასაფინანსებლად (ბალანს შიდა
დაფინანსება). ამასთან, ბალნს გარე დაფინანსების შესაბამისი ცოდნის
არარსებობა საბოლოოდ შეუძლებელს ხდის ეე პროექტის
განხორციელებას.
-მაშინ როდესაც განახლებადი ენერგიების უმეტესი პროექტები
გამოიმუშავებენ დადებით ფულად ნაკადებს საწყისი ინვესტიციის შემდეგ
პერიოდში, ეე პროექტს შედეგად აქვს მოხმარებული ენერგიის შემცირება
და შედეგად ენერგიის ხარჯის დაზოგვა: ანუ სესხის გადახდის წყარო
შესაძლებელია იყოს მომავალი ხარჯთ დანაზოგები

-ელექტროენერგიის ხარჯის დაზოგვისათვის სტიმულების არ არსებობა,
განსაკუთრების ინდუსტრიულ სექტორში: მენეჯერებს არ აქვთ იმის
მსგავსი სტიმულები, როგორიც ძირითად ბიზნესში (ახალი პროდუქტების
შექმნა, ახალი მომხმარებლის შეძენა)
-ეე პროექტის შემუშავების და შეფასების წინასწარი ხარჯი არის მაღალი
(მაგ.ენერგო აუდიტის)

-თუმცა ეე ინვესტიცია ამცირებს ელ/ენერგიის ფასის ზრდით გამოწვეულ
რისკს და ამცირებს ენერგიის მოხმრებას, ის ასევე ზრდის კაპიტალის
ინტენსივობას და ამით ამცირებს (diluting) ROCE და ROE-ს.
-ინტერესთა კონფლიქტი ელექტროენერიის მომწოდებლებთან, რომლებიც -ენერგიის და ხარჯების დაზოგვაზე დაფუძნებული პროექტის
არ არიან მოხმარების შემცირებით დაინტერესებული
დაფინანსების გამოცდილების ნაკლებობის გამო ბანკებმა შესაძლებელია
დაიკავონ კონსერვატორული პოზიცია რისკის და ამონაგების არაასწორი
შეფასების გამო
არასაკმარისი ტექნიკური ცოდნა
-ნაკლებად გავითარებულ ბაზრებში ბანკების ლიმიტირებული
შესაძლებლობები მიაწოდონ ეე პროექტს გრძელვადიანი და შეღავათიანი
დაფინანსება
-ტექნიკური ცოდნა ეე პროექტის იდენტიფიცირების, შეფასების და
შესრუელბისათვის
-ამის შედეგად წარმოშობილი მაღალი რისკის აღქმა
-არაკვალიფიციური ენერგო აუდიტი აუდიტის სტანდარტების და
პროცედურების არქონის შედეგად
მარეგულირებელი და საკანონმდებლო
-არ არსებული ან არა მკაფიო მარეგულირებელი ჩარჩოს გამო ბალანს
გარეთა / ესკო დაფინასების განვითარება
კომერციულმა სამშენებლო ინვესტორებმა შეიძლება ვერ გაიაზრონ
ენერგიის დაზოგვის სარგებელი თუ ენერგიის ღირებულებას როგორ წესი
იხდიან მაცხოვრებლები
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პირველი მოქმედების უპირატესობა
ბანკებს შეუძლიათ გამოიყენონ პირველი მოქმედების უპირატესობა თუ ისინი შევლენ
ინდუსტრიული ეე დაფინანსების ბაზარზე რომელიც პრაქტიკულად არის აუთვისებელი და
ამასთან გააჩნია მნიშვნელოვანი პოტენციალი. ეს უპირატესობებია:
ბანკის მიერ ინდუსტრიული ეე დაფინანსების საერთაშორისო ფონდებთან
თანამშრომლობით ამ სექტორში საუკეთესო დაფინანსების შესაძლებლობის შექმნით
(გრძელვადიანი და შეღავათიანი პროცენტით) და კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება




ბანკის მიერ სახელის მოხვეჭა ახალ ინდუსტრიულ ეე ფინანასირების ბაზარზე

მომხმარებლის მხრიდან ბანკისადმი ლოიალურობა, ინდუსტრიულ ეე დაფინანსებაში
მისი სახელის და მაღალი კვალიფიკაციის სწრაფი იდენტიფიცირებით




ბაზრის მნიშვნელოვანი წილის დაკავება სუსტი კონკურენციის კონტექსტში
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პოლიტიკის მიერ გაზრდილი მოთხოვნა
გაზაფხულზე მოსალოდნელი ენერო ეფექტურობის და ასევე განახლებადი ენერგიების
კანონების მიღება და მთგან მიღებული სტიმულები რეალურად გაზრდის მოთხოვნას
ინდუსტრიული ეე პროექტების არსებობაზე და შესაბამისად მათ დაფინანსებაზე
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შედეგიანი ფინანსირების ინსტრუმენტების წარმატების ფაქტორები
კლიენტის საჭიროებების უკეთ მომსახურება

ახლო კონტაქტები სერვისის და აღჭურვილობის
მომწოდებლებთან
კლიენტის საჭიროებების გააზრება და მასთან ნდობის
შექმნა
პორტფელის ანალიზი და კლიენტების მოძიება
მომწოდებლის მართვა: პარტნიორობა საქონლის და
სერვისების მომწოდებლებთან
კლიენტან შეხვედრები ადგილებზე გასვლით
ეფექტური მეთოდის/მოწყობილობის გამოყენება ეე
პოტენციალის შესაფასებლად
განვითარებული და განვითარებადი ბაზრები
ფინანსირების წარმატებული პროგრამები რომლებიც
თავაზობენ უფრო მეტს ვიდრე მხოლოდ დაფინასებაა
ტრანზაქციის მასშტაბი და ხარჯი
ბალანს შიდა და ბალანს გარეთა დაფინანსებები
ეე აღჭურვილობა, როგორც საბანკო გარანტია
გადასახადები ეე სტიმულისათვის
მდგრადობა
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შედეგიანი ფინანსირების ინსტრუმენტების წარმატების ფაქტორები
ენერგო ეფექტურობის ფინანსირების პრაქტიკამ აჩვენა შემდეგი გამოწვევები (Institute for
Industrial Productivity):
მეტად მნიშვნელოვანია იმ ბაზრის კონტექსტი სადაც ხორციელდება პროექტის
დაფინანსება. ზოგიერთ შემთხვევაში გარე ფაქტორები როგორებიცაა მომხმარებლის
ინფორმირება ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და სარგებლის შესახებ, ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობა, ბაზრის კომპლექსურობა, ენერგო ეფექტურობათან დაკავშირებული
პოლიტიკა და რეგულაციები, გადასახადები, ელექტროენერგიის ფასი და სუბსიდირება,
სათბური გაზების გაფრქვევის ფასი, მსესხებელი ორგანიზაციების შესაძლებლობები უფრო
მნიშვნელოვანია წარმატებული დაფინანსების პროგრამისათვის ვიდრე დაფინანსების
დიზაინი, შიდა სტრუქტურა და თავად პროგრამის განხორციელება. ამის მაგალითია ეე
დაფინანსების პროგრამა ჩინეთში, რომელიც ეფექტურად სარგებლობს მთავრობის აქტიური
პოლიტიკით რომელიც შეიმუშავა ენერგიის ინტენსიურობის შესამცირებლად და ნაბიჯ
ნაბიჯ ეე ინვესტიციების გასაზრდელად.


მიუხედავდ იმისა, რომ ეე ინვესტიციები უფრო ნაკლებად არის დამოკიდებული
საკანონმდბლო პოლიტიკაზე და შეღავათებზე ვიდრე განახლებადი ენერგიების
ინვესტიციები, ისინი მაინც მგრძნობიარეა სამთავრობო პოლიტიკის და ბაზრის
მდგომარეობის გაუარესების მიმართ.
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დაფინანსების პროგრამის მოქნილობა
განვითარებად ქვეყნებში, განსაკუთრებით იქ სადაც ინდუსტრიული ეე ფინანსირება არის
არსებობის ადრეულ სტადიაში ბაზრის შესწავლილი კონტექსტი შესაძლოა მოძველდეს
ფინანსირების პროგრამის განხორციელების დროსთან მიმართებაში ვინაიდან კონტექტსი
შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეიცვალოს. რომ დარჩეს წარმატებული, ფინანსირების პროგრამას
ასეთ ქვეყნებში უნდა გააჩნდეს შიდა მოქნილობა რომ მიესადაგოს ბაზრის კონტექსტის
ცვლილებას. ბულგარეთში ეე დაფინანსების პროგრამამ შეძლო ადაპტაცია პროექტის
დიზაინისა და განხორციელების ფაზების პერიოდში ბაზარზე ცვლილებების მიმართ
შინაგანი მოქნილობის და რაც ასევე თანაბარწილად მნიშვნელოვანია, პროექტის
დაინტერესებული მხარეების კოორდინირებული კეთილი ნების გამო.
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განვითარებული და განვითარებადი ბაზრების მოდელები
განვითარებული ბაზრები ხასიათდებიან უფრო თანამედროვე და დახვეწილი ფინანსური
ბაზრებით და მარეგულირებელი რეჟიმებით, რაც საშუალებას იძლევა ეე დაფინანსებაში
გამოყენებული იყოს უფრო თანამდროვე მექანიზმები, მაგ.: ესკო, ეე სერვის კონტრაქტორები,
მაგ.: Metrus Energy ამერიკაში.


განვითარებულ ბაზრებში მთავრობა და მოქალაქეები გაზრდილ მოთხოვნებს უყენებენ
ცხოვრების სტანდარტებს და გარემოს დაცვას. ასეთ პირობებში მთავრობას შემოაქვს
გარკვეული გადასახადი ენერგიაზე, რათა აღნიშნული მიმართოს ენერგო ეფექტურობის
გაუმჯობესების ღონისძიებების და პოლიტიკის დასაფინანსებლად. მაგ.: ბევრი შტატის მიერ
დაფუძნებული Public Benefit Fund (PBF) როგორიცაა NYSEDRA შტატ NY -ში და Eff შტატ
Vermont -ში.
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განვითარებული და განვითარებადი ბაზრების მოდელები
განვითარებად ქვეყნებს გააჩნით ნაკლებ თანამედროვე და კომპლექსური დაფინანსება ეე
სთვის, შესაბამისად აქ დიდ როლს თამაშობენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და
კლიმატის და მწვანე ფონდები.თუმცა მაგ. ტაილანდმა დააწესა საწვავზე გადასახადი, რომ
ელიც მიმართა ფონდში რომელიც აფინანსებს ეე-ს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა
განვითარებად ბაზრებში არის იმის მიღწევა, რომ საბოლოო მომხმარებლებმა, ინვესტორებმა
და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა კარგად დაინახონ ის მნიშვნელოვანი
სარგებელი რაც ძევს ენერგო ეფექტურობის გაუმჯობესებაში. მართლაც, პრაქტიკაში ხდება
ისე, რომ როცა ბაზარი განვიტარებადია და ხშირად სწრაფად განვიტარებადია, ინვესტორი
ფოკუსირებულია ასევე სწრაფ ზრდაზე მზარდ მოგების გზით, და მას მხედევლობიდან
გამორჩება ეფექტიანობის და ხარჯის მართვის საჭიროება. და როდესაც ასეთ ბაზარზე იწყება
დაღმასვლა, აღნიშნული იწვევს დანაკარგებს და კონკურენტუნარიანობის გაუარესებას.
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ეე-ს მხარდაჭერის ინტეგრირებული პროგრამები, რომლებიც იძლევიან უფრო მეტს ვიდრე
დაფინანსებაა, არიან უფრო წარმატებული შედეგებით
ეე ფინანსირების პროგრამები განვითარებად ბაზრებზე ანხორციელებენ
ფინანსირებასთან თანმდევ დამატებით სერვისებს რათა განავითარონ და ქმედით უნარიანი
გახადონ ეს ბაზრები, რომლებშიც ოპერირებენ. ამ დამატებით სევისებში, რომელებიც ქვმოთ
დიაგრამაზეა ნაჩვენები, ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა ცოდნის გადაცემა და
შესაძლებლობების გაძლიერება როგორც საბოლოო მომხმარებლებისათვის ასევე ფინანსური
ინსტიტუტებისათვის (ბანკები).


ასევე მეტად ეფექტური აღმოჩნდა ფინანსირების პროგრამასტან კომბინირებული კარგად
ფოკუსირებული ტექნიკური დახმარების პროგრამა რაც აკომპენსირებს ენერო აუდიტების და
პროექტის ტექნიკური შემუშავების ხარჯებს. მაგ.: EBRD Energo Audits Program ასეთი
დახმარების მოდელია, რომელიც ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფს ენერგო
აუდიტებს ყველა თავის ცომერციულ და ინდუსტტიული ეე დაფინანსების პროგრამებში.
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ტრანზაქციის მასშტაბი და ფასი
ეე დაფინანსების მუდმივი თანმდები გამოწვევაა უმეტესი პროექტების მცირე მასშტაბი
შედარებით მათ განსახორციელებლად საჭირო ძალისხმევასა და ტრანზაქციის ფასთან
მიმართებაში. ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ პროექტებს რომელიბც ფინანსდებიან
საპროექტო ფინანსირების ან ბალანს გარეთ (off balance sheet) ფინანსირების სქემებით,
ვინაიდან საკონტრაქტო ჩარჩო და ასევე დეტალური კველევა (due diligence), რაც
აუცილებელია ასეთი ტრანზაქციებისათვის ბევრად ინტენსიურია ვიდრე პროექტის ბალანს
შიდა (balance sheet financing) დაფინანსების შემთხვევაში. მცირე მასშტაბის მქონე
ტრანზაქციები, დროდადრო უარყოფითად ზეგავლენას ახდენენ ინდუსტრიულ ეე
ფინანსირების პროგრამებზე რომლებსაც ამ პროექტებისათვის ესაჭიროებათ
თანადაფინანსება სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისაგან ვინაიდან ძალისხმევის დონე და
ხარჯი მეტია ვიდრე გაცნობიერებული შედეგები (მაგ.: EERSF-ს შემთხვევა ბულგარეთში ).
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ბალანს გარე (off balance sheet) და ბალანს შიდა (balance sheet financing) დაფინანსებები
ზემოდ აღნულიდან გამომდინარე უმეტესი ინდუსტრიული ეე პროექტების დაფინანსება
ხორციელდება პროექტის სპონსორის გადახდისუნარიანობის შესაბამისად. ეს განსაკუთრებთ
ეხება განვითარბად ბაზრებს ნაკლებად კომლექსური ფინანსური ინსტრუმენტებით.
მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ ძალისხმევას, რომ ეე დაფინანსებაში გაზრდილიყო
ბალანს გარე (off balance sheet) დაფინანსების მექანიზმი (მაგ.: საპროექტო ფინანსირება), და
ასევე გაზრდილიყო ენერგო სერვისების მომწოდებლების, ფუნქციონირება(მაგ.: ესკო),მოყვა
წარმატებული შედგები, ხშირად ეე დაფინანსება განვითარებად ბაზრებში შეტრიალდა
სასეხო დაფინანსებისაკენ რომელიც წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ მოდელს.
შედეგად, განვითარებად ბაზრებში მოქმედმა ბევრმა იდუსტრიული ეე დაფინანსების
პროგრამამ ვერ შეძლე მიეღწია მცირე და საშუალო სექტორში და დაბალი საკრედიტო
შესაძლებლობების მქონე მომხმარებლებში.
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ბალანს გარე (off balance sheet) და ბალანს შიდა (balance sheet financing) დაფინანსებები
ამის გარდა, საპროექტო ფინანსირება და სხვა ბალანს გარე (off balance sheet) და
დაფინანსების სტრუქტურები არიან თავისთავად უფრო ძვირი ვიდრე ბალანს შიდა (balance
sheet financing) დაფინანსების. ეს მაღალი ფასი ჭამს ინდუსტრიული ეე პროექტების ენერგო
დანაზოგებს და ზრდის ინვესტიციის ამოგების დროს. აღნიშნული გამოწვევა ზრდის
პროექტის სპონსორების მხრიდან საპროექტო დაფინანსების გამოყენების გადაწყვეტილების
მიუღებლობის რისკს. ამასთან, ხშირად სპონსორებს არ უნდათ დამატებთი ბალანს შიდა
ვალდებულებების აღება, და მათ მხოლოდ ბალანს გარე (off balance sheet) დაფინანსების
არჩევანი რჩებათ.
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ეე აღჭურვილობა როგორც საკრედიტო უზრუნველყოფა
ეე საპროექტო დაფინანსების გამოყენებისას საკვანძო ბარიერია ეე აღჭურვილობა როგორც
საკრედიტო უზრუნველყოფის გამოყენება. აქ არსებობს 2 გამოწვევა:
აღჭურვილობა განთავსებულია მოსარგებლის ტერიტორიაზე და გამოყენებულია
როგორც საკრედიტო უზრუნველყოფა;და




ახალი ინდუსტრიული პროცესი და ეე აღჭურვილობა ხშირად მომხმარებლის საწარმოს
შემადგენელი ნაწილია და ექნება მაღალი ფასი თუ გაიყიდება მთელი საწარმო და ბევრად
ნაკლები თუ გაიყიდება როგორც ცალკე მდგომი. ასევე, მსესხებლის გაკოტრების
შემთხვევაში დამფინასებელი უნდა შევიდეს მსესხებლის ტერიტორიაზე და მოხსნას ეე
აღწურვილობა, რისთვისაც მას დაჭირდება მსესხებლის თანხმობა და პლუს ხარჯის
გაწევა მოსახსნელად. პრაქტიკაში, შედარებით მაღალ დიზაინის და საინჯინრო ხარჯების
ეე პროექტს შეესაბამება პროპორციულად დაბალი ეე აღჭურვილობის
ფინანსირება.შედეგად დამფინანსებელი სესხის ვერ გადახდის ან გაკოტრების
შემთხვევაში სეთ მსესხებელს განიხილავს უზრუნველყოფის არმოქონე მსესხებლის
თანაბარზომადად.
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ეე აღჭურვილობა როგორც საკრედიტო უზრუნველყოფა
ამერიკაში მცდელობამ საკანონმდებლო დონეზე (PACE) და სხვა მექანიზმებით (on-bill
repayment) გაემყარებინათ ეე მსესხებლის საკრედიტო საიმედოობა გამოიწვია წინააღმდეგობა
გადახდისუნარიანი მსესხებლებისაგან და მსესხებლების ასოციაციისაგან.(On-bill financing
and on-bill repayment programs provide two options for property owners to pay for
investments in clean energy upgrades through their utility. ... On-bill financing allows the utility
to incur the cost of the clean energy upgrade, which is then repaid on the utility bill.)
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საგადასახადო სტიმული
მთავრობები ხშირად იყენებენ საგადასახადო წახალისებას, როგორიცაა შეღავათები
ცვეთაზე პრიორიტეტულ სექტორებში პირდაპირი ინვესტიციებზე, მაგალითად, კვლევები
და განვითარება, განახლებადი ენერგია. დაჩქარებული საგადასახადო ცვეთა და კიდევ
დამატებითი შეღავათები ცვეთაზე გამოყენებული ეე აღჭურვილობისათვის და ასევე უფრო
ეფექტური ახალი აღჭურვილობისათვის პრაქტიკაში მნიშვნელოვნად ზრდის
ინვესტიციების მოცულობას ინდუსტრიულ სექტორში. მაგ.: მიმდინარე ეე ინვესტიციები
ამერიკაში ნაკლებ უპირატეს პირობებში მოექცა ვიდრე ინვესტიციები მზის პანელებში,
თუმცა პირველი უფრო სარგებლის მომტანია ეკონომიკისათვის.
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ენერგიის დანაზოგის შეფასება
EE პროექტის განვითარების პროცესში კრიტიკული კომპონენტია ენერგიის დაზოგვის
პოტენციალის შეფასება. აღნიშნული განაპირობებს ინვესტიციის განხორციელება / არ
განხორციელებას ეე ღონისძიებებში.როგორც უკვე ავღნიშნეთ, როდესაც ეე ფინანსირების
პროგრამა კომბინირებულია და მოიცავ ტექნიკურ დახმარებასაც (მაგ.: ენერგო აუდიტი და
დანაზოგის შეფასება) მაშინ ეე ინვესტიციას მოაქვს ბევრად უფრო წარმატებული შედგები
(მაგ.:EBRD EA, NYSEDRA ).


მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ეე პროექტს გააჩნია ინდივიდუალური მოთხოვნები,
რომელბიც მოითხოვენ საბოლოო მომხმარებელზე, საწარმოზე და შესაბამის ბაზარზე
ფოკუსირებულ გადაწყვეტებს, დაგეგმილი და რეალური ენერო დანაზოგების მონაცემთა
ბაზის შექმნა დიდად წაადგება როგორც ეე პროექტის საბოლოო მომხმარებელს, ასევე მის
დამფინანსებლებს. პარალელურად ენერგო დანაზოგების და ემისიების შემცირების
ანაგარიშგების სტანდარტების შემუშავება ხელს შეუწყობს ეე პროექტების სარგებლიანობის
ნათლად შეფასებას და საბოლოო ჯამში ინვესტიციების ზრდას.
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ენერგო ეფექტურობა და კიდევ უფრო მეტი
ეე დაფინანსები პროგრამები ფოკუსირებულია უმეტესწილად დათვლად
ელექტროენერგის დაზოგვაზე, და ზოგჯერ სხვა ტიპის ენერგო დანაზოგებზე, მაგ: გაზის
გამოყენება, საწვავის ტიპის შეცვლა და გათბობა / ენერგიის კომბინირებული გამოყენება, რაც
მიიღწევა არსებული საშუალებების მოდერნიზაციით. ზოგიერთი ინოვაციური საფინანსო
პროგრამა, მაგ.: , NYSEDRA აძლიერებს ახალი აღჭურვილობის და პროცესის გაუმჯობესების
ეე კომპონენტს წარმადობის შედარებით. ანუ, ახალი აღჭურვილობის აუტფუთი შესაბამისი
ენერგიის ერთეულ ინპუტზე დარდება არსებული აღჭურვილობის მონაცემებს (preinstallation basline). ეე დაფინანსების პროგრამის ზეგავლების გაზრდა კიდევ უფრო მეტად
არის შესაძლებელი, თუ მაში შეფასებული იქნება ეფფექტიანობა სხვა რესურსების მიმართ,
მაგ:: წყლის გამოყენება. ამასთან გასათვალიწნინებელია, რომ განვითარებად ბაზრებში წყლის
მომსახურება შესაძლოა იყოს მნიშვნელოვნად სუბსიდირებული, რაც ხელს შეუშლის
ეკონომიკური ეფფეტიანობის შეფასებას.
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მდგრადობა


ეე ფინანსირების პროგრამა ყველაზე ეფექტურია როდესაც:

-მასში მონაწილეობს მდგრადი საზოგადოებრივი ფინანსირება, მაგ.: PBF რომელიც
მონაწილებს NYSEDRA და Eff.VT დაფინანსებაში.




-აღწევს თვით კმარობას პროგრამის დროის პერიოდში, მაგ.: (EERSF) ან

-ბადებს საკმარის თვითდაჯერებას კერძო დამფინანსებლებში რომ მათ შეავსონ ეე
დაფინანსების არსებული უკმარობები.(CHEEF)
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დასკვნები და რეკომენდაციები
ეე დაფინანსების პროგრამას წარმატებული შედგებისათვის ესაჭიროება ორი საკვანძო
მახასიათებელი:


უნდა მნიშვნელოვნად გაზარდოს ეე სარგებლის ცოდნა როგორც ინდუსტრიულ
სექტორში ასევე ფინანსურ სექტორში. აღნიშნული პროგრამას საშუალებას აძლევს გავიდეს
და შესაძლებლობები გააზრებინოს გადაწყვეტილების მიმღებებს ამ ორივე სექტორში.
აღნიშნული ცოდნის გაზრიდს ღონისზიებებია ტექნიკური დახმარება, ენერგო აუდიტები,
დახმარება პროექტის ტექნიკურ შემუშავებაში, მიზნობრივი ტრენინგები და კონფერენციები.


ეე პრექტში ინვესტიციის არ განხორციელების შესაძლებლობის ფასის გაზრდა.
აღნიშნულს ეე გადაწყვეტილებების ფასი ჩამოყავს business-as-usual გადაწყვეტილების
თანაბარზომადად ან მასზე ნაკლებად, და ამით ხელს უწყობს ენერგო დანაზოგების
ფასეულების აღიარებას. ასეთი აღიარება კი იწვევს ეე ინვესტიციაზე დადებით
გადაწყვეტილებებს. აღნიშნული ღონისძიების ფორმებია : ან მსგავსი სქემის დაწსება,
საგადასახადო სტიმულები, სათბურ გაზებთან დაკავშირებული ლიმიტები და საფასო
მექანიზმები.
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