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გ. გიგინეიშვილი
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება
სამუშაოს აქტუალობა.
მენეჯმენტის

სადისერტაციო თემა ,,ენერგოპროექტის

სრულყოფის

გზები

(ნამახვანჰესის

მაგალითზე)’’

თანამედროვე საქართველოსთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ
საკითხს, რადგან ელექტროენერგიის სულ უფრო მზარდი მოთხოვნის
პერსპექტიული ამოცანის დასაკმაყოფილებლად დღის წესრიგში დგას
ადგილობრივი

ჰიდროენერგეტიკული

რესურსების

ათვისების

ფართომასშტაბიანი საინვესტიციო საქმიანობის წარმართვა.
საკითხის

აქტუალობიდან

გამომდინარე,

ენერგეტიკული

პროექტის

მენეჯმენტის სრულყოფის გზების ძიებას ეძღვნება მრავალი, მათ შორის
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

ენერგეტიკისა

და

ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მეცნიერების შრომები.
ამგვარად, წინამდებარე სადოქტორო ნაშრომში დასმული ამოცანების
გადასაწყვეტად გამოყენებულია თანამედროვე ფორმები და მიდგომები,
კვლევა

ატარებს კომპლექსურ ხასიათს და მასში სრულად აისახება ის

ფაქტორები, რაც გავლენას ახდენს ენერგოპროექტის მართვის მექანიზმების
სრულყოფაზე.
სადისერტაციო

სამუშაოს

მიზანს

წარმოადგენს

საქართველოს

ელექტროენერგეტიკაში პერსპექტიულ პერიოდში მოქმედებაში შევიდეს
ისეთი

ახალი

საწარმოო

სიმძლავრეები,

რომელებიც

მინიმალური

დანახარჯებით დააკმაყოფილებს ელექტროენერგიაზე ქვეყნის გაზრდილ
მოთხოვნას,

განსაკუთრებით,

შემოდგომა-ზამთრის

პერიოდში.

ნამახვანჰესის მოდელირებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
პროექტის რეალიზაციის სავარაუდო რისკების წინასწარ გამოვლენას და
რაოდენობრივ შეფასებას, რათა გაიზარდოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება,
ნაკლებად დააზიანდეს გარემო, ამავდროულად გათვალიწინებულ იქნას
კაპიტალდაბანდებების და საექსპლუატაციო ხარჯების გამართლებული
მოცულობა.
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კვლევის მიზანი - უახლესი ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების
გამოყენებით ენერგოპროექტების მენეჯმენტის მეთოდიკის დამუშავება.
მოდელირების მეთოდი დღეისათვის ერთადერთი სისტემატიზებული
ხერხია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია მომავლის ვარიანტების
დანახვა და ალტერნატიული გადაწყვეტილებების პოტენციური შედეგების
განსაზღვრა. მიზნის მისაღწევად და ამოცანის დასაკმაყოფილებლად
საჭიროა მეცნიერული კვლევის საფუძველზე დამუშავდეს საინვესტიციო
პროექტის განვითარების

ისეთი მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს

მისდამი წაყენებული ეკონომიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას,
როგორიცაა მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი რისკები, ეკოლოგიური
წონასწორობის

შენარჩუნებისთვის

საჭირო

კაპიტალდაბანდებათა

გამართლებული მოცულობა და ა.შ.
კვლევის

ობიექტი.

კვლევის

ობიექტად

შერჩეულია

დასავლეთ

საქართველოში ასაშენებელი პერსპექტიული - ,,ნამახვანჰესების კასკადის’’
ენერგოპროექტი. აღსანიშნავია, რომ მთელ მსოფლიოში და საქართველოში
განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა ის ჰესები, რომელთაც გააჩნიათ
მარეგულირებელი წყალსაცავი, რადგან ისინი ახდენენ ყველაზე უარყოფით
ზემოქმედებას კლიმატზე, ეკოლოგიურ, გეოლოგიურ და სოციალურ
პირობებზე.
კვლევის

მეთოდები.

საპროექტო

ჰიდროელექტროსადგურის

მოდელირებაში არსებული განუსაზღვრელობა აფერხებს ან სრულიად
გამორიცხავს

ზუსტი

გამოყენებას. ამიტომ,

რაოდენობრივი

მეთოდების

და

მიდგომების

ფაზი-მათემატიკური საშუალებების გამოყენება

არამკაფიო ინფორმაციის წარმოსადგენად, უფრო ადექვატურად ასახავენ
განუსაზღვრელობის სხვადასხვა ასპექტებს.
აღნიშნულ პრობლემის გადასაჭრელად გამოყენებული იქნა მათემატიკურ
მოდელირების საფუძველზე შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის
პაკეტი. არამკაფიოლოგიკის თეორიის საფუძველზე შემუშავებული იქნა
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საინვესტიციო პროექტის შემადგენელი ძირითადი ელემენტების ,,დროდანახარჯების’’ ალგორითმი.
ნაშრომის ძირითადი შედეგები და სამეცნიერო სიახლე.
-

გაანალიზებულია ჰიდრო ენერგეტიკის განვითარების მნიშვნელობა
საქართველოსთვის.
განსაკუთრებით

ის

განახლებადი

ჰიდროენერგიის

ენერგიის

მხრივ

პოტენციალის,

ერთ-ერთი

უმდიდრესი

ქვეყანაა და განახლებადი ენერგიის სექტორის განვითარება საშუალებას
მისცემს დააკმაყოფილოს ქვეყნის შიგა მოთხოვნა და ელექტროენერგიის
მსხვილ რეგიონულ ექსპორტიორად იქცეს.
-

დამუშავებულია ნამახვანჰესის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების
დაწყებამდე გარემოზე მიყენებული ზიანი და

და გაკეთებულია

შესაბამისი ფინასურ ეკონომიკური შეფასება.
-

განსაზღვრულია

პერპექტიული

და

მათ

შორის

ნამახვანჰესების

გლობალური დათბობის პოტენციალი (Global Warming Potential, GWP),
და სასოფლო-სამეურნეო ან სხვა დანიშნულების მიწის მოსალოდნელი
დატბორვა

და

გამოთვლილია
ნახშირორჟანგი

ხმელეთის

გადაქცევა

სათბურის
CO2),

ჭარბტენიან

ტერიტორიად.

ემისიები,

როგორიცაა:

გაზების

მეთანი (CH4)

და

აზოტის ქვეჟანგი (N2O)

თითოეული პერსპექტიული ჰესისათვის.
-

ნაჩვენებია ნამახვანჰესის პროექტის
შედეგები.

რაოდენობრივად

განხორციელების პოზიტიური

გამოთვლილია

ჰესების

კასკადის

მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზებზე ქვეყანაში და რეგიონში
მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი.
-

მეცნიერული კვლევის საფუძველზე დამუშავებულია ის მეთოდები,
რომლებიც

ხელს

შეუწყობს

ენერგოპროექტის

წარმატებულ

რეალიზაციას.
-

მეცნიერულად დასაბუთებულია პროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის
ერთ-ერთ

გზა,

შესაძლო

რისკების

ანალიზი,

რაც

გულისხმობს

კრიტიკულ პარამეტრებთან დაკავშირებული გაურკვევლობის შეფასებას
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(მაგალითად როგორიცაა, ხარჯის, დროის და მოთხოვნის შეფასება) და
ინდივიდუალური

გაურკვევლობების

სავარაუდო

კომბინაციას

პროექტის მოსალოდნელი შედეგის მისაღებად. რისკის მართვა მოიცავს
ძირითად

რისკებზე

მენეჯმენტის

რეაგირების

ფორმულირებას.

დაუყოვნებელი რეაგირების შედეგად უნდა შეიცვალოს პროექტის გეგმა
ისე, რომ იდენტიფიცირებული რისკები შერბილდეს ან აღმოიფხვრას.
-

წარმოდგენილია პროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის ერთ-ერთ გზა,
ალბათობის

თეორიის

გამოყენება

საინვესტიციო

პროექტის

მენეჯმენტში. განისაზღვრა პროექტის განვითარების ყოველი ვარიანტის
ალბათობა და პროექტის წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი (წდშ),
აგრეთვე

წდშ-ის

ინტეგრალური

მაჩვენებელი.

წდშ-ს

დადებითი

მნიშვნელობა მიუთითებს იმაზე, რომ პროექტის რეალიზაციასთან
დაკავშირებული რისკი მისაღებია.
-

განხორციელებულია ნამახვანჰესის პროექტის რეალიზაციის რისკის
ანალიზი მთელი 15 წლიანი დაკვირვების პერიოდისთვის, შერჩეულია
ერთ-ერთი

მათემატიკური

მეთოდი:

,,გადაწყვეტილების

ხის

მოდელირება’’.
-

ჩატარებულია ნამახვანჰესის მშენებლობის საინვესტიციო პროექტის
ფინანსური

მაჩვენებლების

დისკონტირებული
პერიოდი,

ანალიზი:

შემოსავალი

(წდშ),

პროექტის
პროექტის

წმინდა

გამოსყიდვის

პროექტის უკუგების შიგა განაკვეთი, რენტაბელობის

ინდექსი.
-

ნაჩვენებია კომპიუტერული პროგრამა PROJECTLIBRE-ს მეშვეობით
განტის გრაფიკი და ქსელური დიაგრამა. დეტალურად ასახულია
პროექტის მშენებლობის მთელი 5 წლიანი პერიოდი გამოსასვლელი და
შაბათ-კვირის დღეების ჩვენებით. შედეგად გამოვლინდა, რომ განტის
გრაფიკი

ყველაზე

გეგმირებისთვის,

ოპტიმალური
დავალებების

გადაწყვეტაა

დროის

თანმიმდევრობის,

გრაფიკის
პროგრესის

ურთიერთდამოკიდებულების, თვალსაჩინო ვიზუალიზაციისთვის.
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-

გაანგარიშებულია
დასრულების

ნამახვანჰესის
ალბათობა

პროექტის

დადგენილ

განუსაზღვრელობის

ვადაში

პირობებში.

წარმოდგენილია სამი დროითი შეფასება: ოპტიმისტური, პესიმისტური
და

ალბათური.

სტატისტიკური

საშუალოს,

ვარიაციებისა

და

სტანდარტული გადახრის გამოანგარიშებით დადგენილია ადრეული
ფინიში (Ef-Early finish), კრიტიკულ გზაზე მდებარე ოპერაციების ჯამი,
რომელიც შეადგენს 1340 დღეს. რაც შეეხება გვიან ფინიშს, ანუ
დაგეგმილ ვადას (Lf-Late finish), ის არის 1250 დღე.
-

ჩვენს

მიერ

ჩატარებულმა

კვლევამ

გვიჩვენა,

ნორმალური

სტანდარტული განაწილების მნიშვნელობათა ცხრილის შესაბამისად Z-ს
მნიშვნელობისათვის განსაზღვრული ალბათობა, ანუ რომ ნამახვანჰესის
მშენებლობის დასრულების ალბათობა დაგეგმილ ვადაში არის 0%. თუ
გვინდა, რომ პროექტის დადგენილ ვადაში დასრულების ალბათობა
იყოს 99%, საჭიროა ე.წ. „გვიანი ფინიში“ გაიზარდოს და გახდეს 1343
დღე.
-

შემუშავებულია

ე.წ.

,,დრო-დანახარჯების

მოდელი”,

რომელიც

წარმოადგენს PERT-ის და CPM-ის მეთოდების გაფართოებულ ვარიანტს
და გამოიყენება მთელი პროექტისათვის მინიმალური დანახარჯების
გრაფიკის

შედგენის

და

პროექტის

რეალიზაციის

პროცესში

დანახარჯების კონტროლისათვის.
-

გამოთვლილია

და

ურთიერთშედარებულია

პროექტის

ჯამური

საშუალო დანახარჯები (MC), დანახარჯების ლიმიტი (CL), თითოეული
(i-ური) ოპერაციების ვარიაცია (Vi), დისპერსია (σ T) და ალბათობის
ნორმალური
გამოთვლილია

განაწილების

ფუნქციის

არგუმენტი

პროექტის

ბიუჯეტის

ფარგლებში

(Z).

შემდეგ

შესრულების

ალბათობა, რომელიც არის 6%. დადგენილია, რომ ალბათობის 100%მდე გასაზრდელად დანახარჯების ლიმიტი უნდა გაიზარდოს 733 მლნ.
$-მდე.
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-

ანალიზის

შედეგად

დადასტურებულია,

რომ

ენერგეტიკული

პროექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე და სოციალური
ზემოქმედებით

გამოირჩევიან,

სპეციფიკიდან
საქმიანობიდან).
წარმოადგინოს
ზემოქმედების
ნებისმიერი

რაც

გამომდინარეობს

(ნაგებობების

მშენებლობისა

ამგვარად,

ენერგოპროექტის

საკმარისი
და

მტკიცებულება

სოციალური

მნიშვნელოვანი

და

რისკების

ოპერაციული

მენეჯერმა

პროექტის

მდგრადობის

მათი

უნდა

გარემოზე

შესაფასებლად

გასარკვევად,

და

რომლებმაც

შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
-

გამოთვლილია

კასკადის

ოპტიმალური

დადგმული

სიმძლავრე,

რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლეს წმინდა მიმდინარე ღირებულებას
და

შიდა

უკუგების

ნორმის

მაქსიმუმს.

სხვადასხვა

დადგმული

სიმძლავრისთვის შიდა უკუგების ნორმის და წმინდა მიმდინარე
ღირებულების შეფასება განხორციელდა ხარჯების და სარგებლის
ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით.
შედეგების

გამოყენების

ექსპერიმენტული

გამოკვლევები

სფერო.

სადისერტაციო

გამოყენებული

იქნება

სამუშაოს
საპროექტო

ნამახვანჰესების კასკადის მშენებლობისა და ოპერირების პროცესში.
სამუშაოს აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი საკითხები
მოხსენებების სახით გაშუქდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე:

სტუ-ს სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ივნისი

2016წ;

სტუ-ს

სტუდენტთა

ღია

სამეცნიერო

,,ენერგეტიკა და გარემო’’, 17 თებერვალი, 2018წ.

ასევე,

კონფერენცია
I, II და III

კოლოკვიუმებზე.

დისერტაციის
შესავლის,

სტრუქტურა

ლიტერატურის

და

მოცულობა.

მიმოხილვის,

სამი

ნაშრომი
თავის,

შედგება

დასკვნების,

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისა და დანართისაგან. სადოქტორო
დისერტაცია მოიცავს 112 გვერდს, 26 ნახაზს, 26 ცხრილსა და 4 დანართს.
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სამუშაოს ძირითადი შინაარსი
შესავალში

დასაბუთებულია

პრობლემის

ჩამოყალიბებული და განსაზღვრულია

აქტუალობა,

გამოსაკვლევი საკითხების წრე,

ასევე კვლევის მიზანი და ამოცანები. ფორმულირებულია ნაშრომის
მეცნიერულ სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა.
პირველ

თავში

წარმოდგენილია

ლიტერატურული

წყაროების

ანალიზი.
პირველი თავი ,,ჰიდროენერგეტიკის განვითარების უპირატესობა’’
ეძღვნება საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის როლის კვლევას. დღევანდელ
მსოფლიოში

დაწყებულია

არატრადიციული,

ეფექტურად

გამოყენების

საშუალებების

განახლებადი

ძიება,

რათა

ენერგიის

ამოწურვადი

ენერგეტიკული რესურსების, როგორიცაა ნახშირი, ბუნებრივი გაზი და
ნავთობის

გამოყენება

ენერგეტიკული

მიზნებისთვის

შეიცვალოს

განახლებადი ენერგიის წყაროებით. გარდა ამისა, განახლებადი ენერგიის
გამოყენების წინა პლანზე გადმოსვლა გამოწვეულია ისეთი ფაქტორებით,
როგორიცაა

ტრადიციული

ენერგორესურსების

შეზღუდული

მარაგი,

გლობალური დათბობა და ენერგიის მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა.
საქართველო

განახლებადი

ენერგიის

პოტენციალის,

განსაკუთრებით

ჰიდროენერგიის მხრივ ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა და განახლებადი
ენერგიის სექტორის განვითარება საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილოს
ქვეყნის შიგა მოთხოვნა და ელექტროენერგიის მსხვილ

რეგიონულ

ექსპორტიორად

საპროექტო

(ნამახვან)

იქცეს.

ჰესის

განხორციელების

პირველ

თავში

წარმოდგენილია

ტექნიკურ-ეკონომიკური
შესაძლო ნეგატიური

დახასიათება,

პროექტის

ზემოქმედება და პოზიტიური

შედეგები.
ნაშრომის
რეალიზაციის
მიღების

მეორე
რისკის

პროცესის

თავში

შეფასება

განხილულია
და

მენეჯერული

,,ენერგოპროექტის
გადაწყვეტილების

მოდელირება’’ განხორციელებულია
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ნამახვანჰესის

პროექტის რეალიზაციის რისკის ანალიზი მთელი 15 წლიანი დაკვირვების
პერიოდისთვის,

შერჩეულია
ხის

,,გადაწყვეტილების

ერთ-ერთი

მოდელირება’’.

მათემატიკური
განისაზღვრება

მეთოდი:
პროექტის

განვითარების ყოველი ვარიანტის ალბათობა, წდშ და პროექტის წდშ-ს
ინტეგრალური მაჩვენებელი. წდშ-ს დადებითი მნიშვნელობა მიუთითებს
იმაზე, რომ პროექტის რეალიზაციასთან დაკავშირებული რისკი მისაღებია.
პროექტისათვის დისკონტის ნორმა 10% შეადგენს.

განსაზღვრულია

განვითარების ყველა შესაძლებელი სცენარი, მითითებულია საწყისი და
საბოლოო კვანძები, მიღებულია განვითარების შემდეგ სცენარები:
S -2, S-4, S-6, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S-17.
j - ური სცენარის ალბათობა გამოითვლება ფორმულით: P Pj=Pn*Pi,
სადაც

Pi -

ყოველ

კვანძში

შესაბამისი

გადაწყვეტილების

მიღების

ალბათობაა, Pn - წინა კვანძებში შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების
ალბათობა. განვსაზღვროთ ალბათობები თითოეულ კვანძში: P (S-2) = 0,2; P(S4)

= 0,8*0,1=0,08; P(S-6) = 0,8*0,9*0,1=0,072; P(S-12) = 0,8*0,9*0,4*0,3= 0,086; P(S-13) =

0,8*0,9*0,4*0,4= 0,115; P(S-14) = 0,8*0,9*0,4*0,3= 0,086; P(S-15) = 0,8*0,9*0,5*0,3= 0,108;
P(S-16) = 0,8*0,9*0,4*0,5= 0,144; P(S-17) = 0,8*0,9*0,5*0,3= 0,108.
სწმინდა

დისკონტირებული

ყოველწლიური

შედეგების

მომენტისათვის; სადაც

შემოსავალი

(წდშ)

დისკონტირებით

Ej

j-ური სცენარის
განისაზღვრება

დროის

საწყისი

2, 4 და 6 ხდომილება-პროექტის შეწყვეტა. 1, 3 და

5 ხდომილება - გადაწყვეტილებები პროექტის გაგრძელების შესახებ. 7 და 8
- ექსპლუატაციის ფაზის დაწყება.

9, 10 და 11 - ექსპლუატაციის

დამატებითი წელი, წარმოების დაჩქარებული ამოქმედების შედეგად. 12 - 17
-

პროდუქციის რეალიზაცია. დავუშვათ, რომ მიმდინარე შედეგები არ

იცვლება მე-6 წლის შემდეგ. ინტეგრალური წმინდა დისკონტირებული
შემოსავალი გამოითვლება ფორმულით:
Eint = Ej * Pj ,
სადაც Pj - i -რი სცენარის ალბათობა, Ej - i -რი სცენარის წდშ. პროექტის
რეალიზაციის მე-4 წელს უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება - მშენებლობა
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დაჩქარებულად

წარიმართოს

უფრო

ნაკლები

დანახარჯებით

თუ

გაგრძელდეს კიდევ 2 წლის განმავლობაში, ისე, როგორც დაგეგმილია.
შესაბამისად ჩამოყალიბდა ორი ვარიანტი:
1-ლი ვარიანტი:

მე-2 ვარიანტი:

#

წელი

ინვესტიცია $

4

2020

150 000 000

5

2021

200 000 000

6

2022

-

ჯამი:3500000000$

#

წელი

ინვესტიცია $

4

2020

146 000 000

5
6

2021
2022

219 000 000
36 500 000

ჯამი:401500000$

აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე მოვახდინეთ პროექტის 15 წლიანი
დაკვირვების პერიოდის მოდელირება.

ნახ.1. ნამახვანჰესის პროექტის გადაწყვეტილების ხის მოდელირება

ფულადი

ნაკადების

წმინდა

დისკონტირებული

შემოსავლის

ბაზად

აღებულია წმინდა ფულადი შემოდინებები 128 048 665$ (წმინდა მოგება
98842325 + წლიური ამორტიზაცია 29201520). ჩვენ მოვახდენთ წმინდა
მოგების (98842325) რეინვესტირებას ექსპლუატაციის

პირველ 3 წელს.

ამგვარად, დრიოს პერიოდში განხორციელებული ფულადი გადინებები
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(Cash ourflows) და შემოდინებები (cash inﬂows), აგრეთვე ინტეგრალური
წდშ რისკის გათვალისწინებით წარმოდგენილია პირველ ცხრილში.

ცხრ.1. ფულადი გადინებები (Cash ourﬂows) და შემოდინებები (cash inflows),
აგრეთვე ინტეგრალური წდშ რისკის გათვალისწინებით

საინვესტიციო

პროექტის

მე-7,

მე-8

და

მე-9

წელს

მოგების

რეინვესტირების შემდეგ ნამახვანჰესის პროექტის ინტეგრალური წმინდა
დისკონტირებული შემოსავალი დადებითია: 38 703357$, ე.ი. პროექტის
რეალიზაციის რისკი მისაღებია.
გარდა ამისა, ნაშრომში ჩატარებულია ნამახვანჰესის მშენებლობის
საინვესტიციო პროექტის ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზი: პროექტის
წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი (წდშ), პროექტის გამოსყიდვის
პერიოდი, პროექტის უკუგების შიგა განაკვეთი, რენტაბელობის ინდექსი.
დარგში მოქმედი კანონების, მეთოდოლოგიის და ნორმატიული აქტების
საფუძველზე გაანგარიშებულია ნამახვანჰესის მიერ გამომუშავებული
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ელექტროენერგიის
პროექტის

ერთეულის

ტარიფი.

ნაჩვენებია

ნამახვანჰესის

განხორციელების პოზიტიური შედეგები. რაოდენობრივად

გამოთვლილია

ჰესების

კასკადის

მშენებლობის

და

ექსპლუატაციის

ფაზებზე ქვეყანაში და რეგიონში მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური
სარგებელი.

დამუშავებულია

სამუშაოების

დაწყებამდე

გაკეთებულია

ნამახვანჰესის

გარემოზე

შესაბამისი

პროექტის

მიყენებული

ფინასურ

სამშენებლო

ზიანი

ეკონომიკური

და

და

შეფასება.

განსაზღვრულია პერპექტიული და მათ შორის ნამახვანჰესის გლობალური
დათბობის პოტენციალი (Global Warming Potential, GWP) და სასოფლოსამეურნეო ან სხვა დანიშნულების მიწის მოსალოდნელი დატბორვა და
ხმელეთის გადაქცევა ჭარბტენიან ტერიტორიად. გამოთვლილია სათბურის
გაზების ემისიები, როგორიცაა: ნახშირორჟანგი CO2), მეთანი (CH4) და
აზოტის ქვეჟანგი (N2O) თითოეული პერპექტიული ჰესისათვის.
ნაშრომის მესამე თავში ,,ნამახვანჰესის პროექტირება ქსელური
დაგეგმვის

მეთოდებით’’

ნაჩვენებია

კომპიუტერული

პროგრამა

PROJECTLIBRE-ს მეშვეობით აგებული განტის გრაფიკი და ქსელური
დიაგრამა (ნახ.1, ნახ.2.).
დეტალურად ასახულია პროექტის მშენებლობის მთელი 5 წლიანი
პერიოდი

გამოსასვლელი

გაანგარიშებულია

და

შაბათ-კვირის

ნამახვანჰესის

პროექტის

დღეების
დადგენილ

ჩვენებით.
ვადაში

დასრულების ალბათობა განუსაზღვრელობის პირობებში. სტატისტიკური
საშუალოს, ვარიაციებისა და სტანდარტული გადახრის გამოანგარიშებით
დადგენილია ადრეული ფინიში (Ef-Early finish), კრიტიკულ გზაზე მდებარე
ოპერაციების ჯამი, რომელიც შეადგენს 1340 დღეს. რაც შეეხება გვიან
ფინიშს, ანუ დაგეგმილ ვადას (Lf-Late finish), ის არის 1250 დღე. ჩვენს მიერ
ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, ნორმალური სტანდარტული განაწილების
მნიშვნელობათა

ცხრილის

განსაზღვრული

ალბათობა,

შესაბამისად
ანუ

რომ

Z-ს

მნიშვნელობისათვის

ნამახვანჰესის

მშენებლობის

დასრულების ალბათობა დაგეგმილ ვადაში არის 0%. თუ გვინდა, რომ
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პროექტის დადგენილ ვადაში დასრულების ალბათობა იყოს 99%, საჭიროა
ე.წ. „გვიანი ფინიში“ გაიზარდოს და გახდეს 1343 დღე.

ნახ.1. ნამახვანჰესის პროექტის განტის გრაფიკი

ნახ.2. ნამახვანჰესის პროექტის ქსელური დიაგრამა

შემუშავებულია

ე.წ.

,,დრო-დანახარჯების

მოდელი”,

რომელიც

წარმოადგენს PERT-ის და CPM-ის მეთოდების გაფართოებულ ვარიანტს და
გამოიყენება მთელი პროექტისათვის მინიმალური დანახარჯების გრაფიკის
შედგენის

და

პროექტის

რეალიზაციის

პროცესში

დანახარჯების

კონტროლისათვის. გამოთვლილია და ურთიერთშედარებულია პროექტის
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ჯამური საშუალო დანახარჯები (MC), დანახარჯების ლიმიტი (CL),
თითოეული (i-ური) ოპერაციების ვარიაცია (Vi), დისპერსია (σT) და
ალბათობის ნორმალური განაწილების ფუნქციის არგუმენტი (Z), რომელიც
6%

ია.

დადგენილია,

რომ

ალბათობის

100%-მდე

გასაზრდელად

დანახარჯების ლიმიტი უნდა გაიზარდოს 733 მლნ. $-მდე.
ოპტიმალური

დადგმული

სიმძლავრის

დადგენა

-

საწყის

ეტაპზე

განხორციელდა საპროექტო ჰესის სიმძლავრის დიაპაზონის დადგენა
ჩამონადენის
სიტუაციის
ჩამონადენის

ხანგრძლივობის
ანალიზი

მრუდზე

განხორციელდა

ხანგრძლივობის

მრუდის

დაყრდნობით.
ფიზიკური
საშუალებით.

არსებული

მაჩვენებლის

-

ოპტიმალური

დადგმული სიმძლავრის შეფასება განხორციელდა წინასწარ შერჩეული
დიაპაზონის ფარგლებში. წინამდებარე ანალიზის უპირველეს მიზანს
წარმოადგენს ჰესის სხვადასხვა ალტერნატივების შედარება. ანალიზი
ეფუძნება ყველა მსგავსი ტიპის არსებული ჰესების პროექტებს.
ნახ.3 ნაჩვენებია, რომ წყლის ხარჯის 20%-იანი დანაკარგი შესაძლოა
შემცირდეს 2%-მდე, რაც დაახლოებით შეადგენს 890 - 130 მ3/წ-ს, რის
შედეგადაც დადგმული სიმძლავრე 50 მგვტ-დან 101 მგვტ-მდე გაიზრდება.

ნახ.3. ტვიშჰესი-წყლის ხარჯის დანაკარგი და დადგმული სიმძლავრე
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ნახ.4 ნაჩვენებია, რომ წყლის ხარჯის 20%-იანი დანაკარგი შესაძლოა
შემცირდეს 3%-მდე, რაც დაახლოებით შეადგენს 966 - 169 მ3/წ-ს, რის
შედეგადაც დადგმული სიმძლავრე 180 მგვტ-დან 335 მგვტ-მდე გაიზრდება.

ნახ.4. ნამახვანჰესის წყლის ხარჯის და დადგმული სიმძლავრის თანაფარდობა

ჰესის

პარამეტრების

ზრდა

დაკავშირებული

იქნება

შემდეგი

ხარჯების ზრდასთან: ღია ტიპის ჰესის შენობის მშენებლობის ხარჯები;
ელექტრო-მექანიკური აღჭურვილობა; წყალსატარი ნაგებობები; დამხმარე
სამუშაოები. გარდა ამისა, გაიზრდება ასევე სხვა კომპონენტების ხარჯები
(სამშენებლო ბანაკები და ნაგებობები, ქვესადგური, ელექტროგადამცემი
ხაზები, ჰესის შენობა, საინჟინრო სამუშაოები), თუმცა მათი ეფექტი
გაცილებით ნაკლები იქნება ზემოთ მოყვანილი სამუშაოებთან შედარებით.
ანალიზი ეხება ჰესის მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავების მაჩვენებლის
ცვლილებას დადგმული სიმძლავრის გაზრდის შემთხვევაში. აღნიშნული
წინასწარი ანალიზი ეფუძნება ვარაუდს, რომ ორივე საპროექტო ჰესი
იმუშავებს მდინარის ბუნებრივ ჩამონადენზე. როგორც ქვემოთ მოცემული
ცხრილიდან და ნახაზიდან ჩანს, ტვიში ჰესის მიერ გამომუშავებული
ელექტროენერგია დაახლოებით გაიზრდება 68 გვტსთ/წ-ით, რაც ნიშნავს
იმას რომ ჰესის წლიური გამომუშავება 278 გვტსთ/წ-დან 346 გვტსთ/წ-მდე
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გაიზრდება.

ხოლო ნამახვანი ჰესის შემთხვევაში, გამომუშავებული

ელექტროენერგია დაახლოებით 225 გვტსთ/წ-ით გაიზრდება, რაც იმას
ნიშნავს, რომ ჰესის წლიური გამომუშავება 944 გვტსთ/წ-დან 1170 გვტსთ/წმდე გაიზრდება.

ნახ.5. ტვიშჰესი-საშუალო წლიური გამომუშავება დადგმულ სიმძლავრესთან
მიმართებაში

ნახ. 6. ნამახვანჰესი-საშუალო წლიური გამომუშავება დადგმულ სიმძლავრესთან
მიმართებაში

ტვიში ჰესისთვის გაანალიზებული დადგმული სიმძლავრის დიაპაზონი (50
მგვტ-დან 101 მგვტ-მდე) დაახლოებით შეესაბამება ჰესის დადგმული
17

სიმძლავრის

გამოყენების

კოეფიციენტებს:

0,60

დადგმ.

სიმძლავრის

გამოყენების მაქს. კოეფიციენტი და 0,40 დადგმ. სიმძლავრის გამოყენების
მინიმ. კოეფიციენტი.

ნახ.7. ტვიშჰესი-დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტი ჰესის
დადგმულ სიმძლავრესთან მიმართებაში

ნახ.8. ჰესის დადგმული სიმძლავრის ზრდა
18

ნამახვანჰესისთვის

გაანალიზებული

დადგმული

სიმძლავრის

დიაპაზონი (180 მგვტ-დან 335 მგვტ-მდე) დაახლოებით შეესაბამება ჰესის
დადგმული სიმძლავრის გამოყენების კოეფიციენტებს: 0,60 დადგმული
სიმძლავრის გამოყენების მაქსიმ. კოეფიციენტი და 0,40

დადგმული

სიმძლავრის გამოყენების მინიმ. კოეფიციენტი.
ჰიდროელექტროსადგურის სიმძლავრის შერჩევა განხორციელდა
ეკონომიკური ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით.

ნახ.9. ტვიშჰესის დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზი

ნახ.10. ნამახვანჰესის დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზი
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ორივე ჰესის შემთხვევაში ჩანს, რომ შიდა უკუგების ნორმა საკმაოდ
სტაბილურია, რადგან ის არ იცვლება ჰესის დადგმული სიმძლავრის
ზრდის შესაბამისად. ტვიში ჰესის შემთხვევაში შიდა უკუგების ნორმა 11.74
- 12.40%-ი ფარგლებშია, ხოლო ნამახვანი ჰესის შემთხვევაში - 14.44 - 14.88
%-ის ფარგლებში.
შიდა უკუგების ნორმის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ წინასწარ შერჩეული
დიაპაზონის ფარგლებში მრუდი საკმაოდ სტაბილურია. ტვიში ჰესისთვის
დადგმული სიმძლავრე 80 - 101 მგვტ-ის ფარგლებშია, ხოლო ნამახვანი
ჰესისთვის 250 – 335 მგვტ-ის ფარგლებში. ნამახვანი ჰესის შემთხვევაში
შიდა უკუგების ნორმა მცირდება სულ რაღაც 0.2 % -ით. აქედან
გამომდინარე, ეკონომიკური ანალიზისთვის განხორციელდა ასევე წმინდა
მიმდინარე

ღირებულების

გაანგარიშება.

ნახაზზე

ნაჩვენებია

დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზის შედეგები წმინდა
მიმდინარე ღირებულების ვარიაციის პირობებში.

ნახ.11. ტვიშჰესი, დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზის შედეგები:
წმინდა მიმდინარე ღირებულება და დადგმული სიმძლავრის ცვლილება

ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით ელექტროენერგიის გასაყიდ
ფასად შერჩეულ იქნა 8 ცენტი/კვტსთ, ფასის წლიური 3%-იანი ესკალაციის
გათვალისწინებით. ქვემოთ მოცემულია ორივე ჰესისთვის შერჩეული
დადგმული სიმძლავრე, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ წმინდა
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მიმდინარე ღირებულებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ საპროექტო ჰესებისთვის
შერჩეული დადგმული სიმძლავრე უზრუნველყოფს არა მხოლოდ უმაღლეს
წმინდა მიმდინარე ღირებულებას, არამედ ასევე საპროექტო ჰესის და
ზოგადად

რიონის

ჰესების

კასკადის

(დაახლოებით

1360

მგვტ)

ექსპლუატაციისთვის ხელსაყრელ პირობებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენს
მიერ შერჩეულ იქნა ოპტიმალური დადგმული სიმძლავრის შემდეგი
სიდიდეები: 101 მგვტ ტვიშჰესის და 335 მგვტ ნამახვანჰესის დადგმული
სიმძლავრე.

ნახ.12. ნამახვანჰესი, დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ანალიზის შედეგები:
წმინდა მიმდინარე ღირებულება და დადგმული სიმძლავრის ცვლილება

ანალიზის

შედეგად

დადასტურებულია,

რომ

ენერგეტიკული

პროექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე და სოციალური
ზემოქმედებით გამოირჩევიან, რაც გამომდინარეობს მათი სპეციფიკიდან
(ნაგებობების მშენებლობისა და ოპერაციული საქმიანობიდან). ამგვარად,
ენერგოპროექტის
მტკიცებულება

მენეჯერმა

უნდა

წარმოადგინოს

საკმარისი

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების და

სოციალური

მდგრადობის შესაფასებლად და ნებისმიერი მნიშვნელოვანი რისკების
გასარკვევად,

რომლებმაც

შესაძლოა

ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
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საფრთხე

შეუქმნან

ქვეყნის

დასკვნები
1. გაანალიზებულია ენერგეტიკის ადგილი და როლი

საქართველოს

ეკონომიკაში. დღევანდელ მსოფლიოში დაწყებულია არატრადიციული,
განახლებადი ენერგიის ეფექტურად გამოყენების საშუალებების ძიება,
საქართველო განახლებადი ენერგიის პოტენციალის, განსაკუთრებით
ჰიდროენერგიის

მხრივ

ერთ-ერთი

უმდიდრესი

ქვეყანაა

და

განახლებადი ენერგიის სექტორის განვითარება საშუალებას მისცემს
დააკმაყოფილოს ქვეყნის შიგა მოთხოვნა და ელექტროენერგიის მსხვილ
რეგიონულ ექსპორტიორად იქცეს.
2. დამუშავებულია ნამახვანჰესის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების

დაწყებამდე გარემოზე მიყენებული ზიანი და

და გაკეთებულია

შესაბამისი ფინასურ ეკონომიკური შეფასება.
3. განსაზღვრულია

პერპექტიული

და

მათ

შორის

ნამახვანჰესების

გლობალური დათბობის პოტენციალი (Global Warming Potential, GWP),
და სასოფლო-სამეურნეო ან სხვა დანიშნულების მიწის მოსალოდნელი
დატბორვა

და

გამოთვლილია
ნახშირორჟანგი

ხმელეთის

გადაქცევა

სათბურის
CO2),

ჭარბტენიან

ტერიტორიად.

ემისიები,

როგორიცაა:

გაზების

მეთანი (CH4)

და

აზოტის ქვეჟანგი (N2O)

თითოეული პერსპექტიული ჰესისათვის.
4. ნაჩვენებია ნამახვანჰესის პროექტის

შედეგები.

რაოდენობრივად

განხორციელების პოზიტიური

გამოთვლილია

ჰესების

კასკადის

მშენებლობის და ექსპლუატაციის ფაზებზე ქვეყანაში და რეგიონში
მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი.
5. მეცნიერული კვლევის საფუძველზე დამუშავებულია ის მეთოდები,

რომლებიც

ხელს

შეუწყობს

ენერგოპროექტის

წარმატებულ

რეალიზაციას.
6. პროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს
შესაძლო

რისკების

ანალიზი,
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რაც

გულისხმობს

კრიტიკულ

პარამეტრებთან

დაკავშირებული

გაურკვევლობის

შეფასებას

(მაგალითად როგორიცაა, ხარჯის, დროის და მოთხოვნის შეფასება) და
ინდივიდუალური

გაურკვევლობების

სავარაუდო

კომბინაციას

პროექტის მოსალოდნელი შედეგის მისაღებად. რისკის მართვა მოიცავს
ძირითად

რისკებზე

მენეჯმენტის

რეაგირების

ფორმულირებას.

დაუყოვნებელი რეაგირების შედეგად უნდა შეიცვალოს პროექტის გეგმა
ისე, რომ იდენტიფიცირებული რისკები შერბილდეს ან აღმოიფხვრას.
7. პროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს
ალბათობის

თეორიის

მენეჯმენტში.

განისაზღვრება

ვარიანტის

ალბათობა

გამოყენება

და

საინვესტიციო

პროექტის

პროექტის

პროექტის

განვითარების

წმინდა

ყოველი

დისკონტირებული

შემოსავალი (წდშ) აგრეთვე წდშ-ის ინტეგრალური მაჩვენებელი. წდშ-ს
დადებითი

მნიშვნელობა

მიუთითებს

იმაზე,

რომ

პროექტის

რეალიზაციასთან დაკავშირებული რისკი მისაღებია.
8. განხორციელებულია ნამახვანჰესის პროექტის რეალიზაციის რისკის
ანალიზი მთელი 15 წლიანი დაკვირვების პერიოდისთვის, შერჩეულია
ერთ-ერთი

მათემატიკური

მეთოდი:

,,გადაწყვეტილების

ხის

მოდელირება’’.
9. ჩატარებულია ნამახვანჰესის მშენებლობის საინვესტიციო პროექტის
ფინანსური

მაჩვენებლების

დისკონტირებული
პერიოდი,

ანალიზი:

შემოსავალი

(წდშ),

პროექტის
პროექტის

წმინდა

გამოსყიდვის

პროექტის უკუგების შიგა განაკვეთი, რენტაბელობის

ინდექსი.
10. ნაჩვენებია კომპიუტერული პროგრამა PROJECTLIBRE-ს მეშვეობით
განტის გრაფიკი და ქსელური დიაგრამა. დეტალურად ასახულია
პროექტის მშენებლობის მთელი 5 წლიანი პერიოდი გამოსასვლელი და
შაბათ-კვირის დღეების ჩვენებით. შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
განტის გრაფიკი ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტაა დროის გრაფიკის
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გეგმირებისთვის,

დავალებების

თანმიმდევრობის,

პროგრესის

ურთიერთდამოკიდებულების, თვალსაჩინო ვიზუალიზაციისთვის.
11. გაანგარიშებულია
დასრულების

ნამახვანჰესის
ალბათობა

პროექტის

დადგენილ

განუსაზღვრელობის

ვადაში

პირობებში.

წარმოდგენილია სამი დროითი შეფასება: ოპტიმისტური, პესიმისტური
და

ალბათური.

სტატისტიკური

საშუალოს,

ვარიაციებისა

და

სტანდარტული გადახრის გამოანგარიშებით დადგენილია ადრეული
ფინიში (Ef-Early finish), კრიტიკულ გზაზე მდებარე ოპერაციების ჯამი,
რომელიც შეადგენს 1340 დღეს. რაც შეეხება გვიან ფინიშს, ანუ
დაგეგმილ ვადას (Lf-Late finish), ის არის 1250 დღე.
12. ჩვენს

მიერ

ჩატარებულმა

კვლევამ

გვიჩვენა,

ნორმალური

სტანდარტული განაწილების მნიშვნელობათა ცხრილის შესაბამისად Z-ს
მნიშვნელობისათვის განსაზღვრული ალბათობა, ანუ რომ ნამახვანჰესის
მშენებლობის დასრულების ალბათობა დაგეგმილ ვადაში არის 0%. თუ
გვინდა, რომ პროექტის დადგენილ ვადაში დასრულების ალბათობა
იყოს 99%, საჭიროა ე.წ. „გვიანი ფინიში“ გაიზარდოს და გახდეს 1343
დღე.
13. შემუშავებულია

ე.წ.

,,დრო-დანახარჯების

მოდელი”,

რომელიც

წარმოადგენს PERT-ის და CPM-ის მეთოდების გაფართოებულ ვარიანტს
და გამოიყენება მთელი პროექტისათვის მინიმალური დანახარჯების
გრაფიკის

შედგენის

და

პროექტის

რეალიზაციის

პროცესში

დანახარჯების კონტროლისათვის.
14. გამოთვლილია

და

ურთიერთშედარებულია

პროექტის

ჯამური

საშუალო დანახარჯები (MC), დანახარჯების ლიმიტი (CL), თითოეული
(i-ური) ოპერაციების ვარიაცია (Vi), დისპერსია (σ T) და ალბათობის
ნორმალური
გამოთვლილია

განაწილების

ფუნქციის

არგუმენტი

პროექტის

ბიუჯეტის

ფარგლებში

(Z).

შემდეგ

შესრულების

ალბათობა, რომელიც არის 6%. დადგენილია, რომ ალბათობის 100%24

მდე გასაზრდელად დანახარჯების ლიმიტი უნდა გაიზარდოს 733 მლნ.
$-მდე.
15. ანალიზის

შედეგად

დადასტურებულია,

რომ

ენერგეტიკული

პროექტები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ გარემოზე და სოციალური
ზემოქმედებით
სპეციფიკიდან
საქმიანობიდან).
წარმოადგინოს
ზემოქმედების
ნებისმიერი

გამოირჩევიან,

რაც

გამომდინარეობს

(ნაგებობების

მშენებლობისა

ამგვარად,

ენერგოპროექტის

საკმარისი
და

მტკიცებულება

სოციალური

მნიშვნელოვანი

და

რისკების

ოპერაციული

მენეჯერმა

პროექტის

მდგრადობის

მათი

უნდა

გარემოზე

შესაფასებლად

გასარკვევად,

და

რომლებმაც

შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
16. გამოთვლილია

კასკადის

ოპტიმალური

დადგმული

სიმძლავრე,

რომელიც უზრუნველყოფს უმაღლეს წმინდა მიმდინარე ღირებულებას
და

შიდა

უკუგების

ნორმის

მაქსიმუმს.

სხვადასხვა

დადგმული

სიმძლავრისთვის შიდა უკუგების ნორმის და წმინდა მიმდინარე
ღირებულების შეფასება განხორციელდა ხარჯების და სარგებლის
ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით.
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მოხსენებათა
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ივნისი 2016წ. გვ. 79.
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ჰიდროსადგურების

მოსალოდნელი

გავლენა

კლიმატის

ცვლილებაზე. სტუ-ს შრომების კრებული, 2016, №3 (501), გვ.69-76;
4.
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5. გუდიაშვილი მ., ჩაჩიბაია გ., გაგუა ა. ენერგეტიკული პროექტის
მენეჯმენტის

თავისებურებები
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გათვალისწინებით. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი’’, 2017, №3, გვ. 25-27.
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Summary
The work involves an introduction, literature review, three chapters,
conclusion, bibliography and appendices.
The first chapter „Advantage of Hydro Energy Development" is dedicated
to the role of hydro energy in Georgia. Recent developments in energy sector aims
for the use of non-traditional, renewable energy and efficient ways to replace
energy resources such as coal, natural gas and oil. In addition, the introduction of
renewable energy in the foreground is caused by factors such as restricted supply
of traditional energy resources, global warming and increase of energy
consumption. Georgia's renewable energy potential is one of the richest in terms of
hydro power. . Development of renewable energy sector will allow the country to
become a major regional exporter of electricity. The first chapter also features the
technical-economic character of the Namakhvani HPP cascade project, possible
negative impacts of the project implementation and positive results.
In the second chapter, "Risk Assessment of Efficiency Procedure and
Modeling of Decision Making Process" Namakhvani HPP project realization risk
analysis is permormed for a 15 year period of observation with the use of
mathematical methods such as "Decision Tree Model".
An analysis of the financial indicators of the Namakhvani HPP Project was
carried out, particularly Net Present Value, Payback Period, Internal Rate of
Return of the project was calculated. Positive impact from project construction and
operation is shown using quantitive indicators and the expected socio-economic
benefits of the region. The negative environmental impact has been assessed and
relevant net benefit analysed. Factors such Global Warming Potential (GWP),
expected flooding of agricultural land, greenhouse gas emissions, such as: carbon
dioxide CO2), methane (CH4) and (N2O) are taken into consideration.
In the third chapter Namakhvani "HPP Project Planning Using Network
Planning Methods. Defining Optimal Installed Capacity" Gantt chart and network
diagram is built using the software PROJECTLIBRE. Detailed 5 year periods of
construction of the project are outlined. Gantt chart is a very efficient way to
visualize timetable planning, order sequencing and progressive interaction. The
probability of completion of the Namakhvan HPP project is determined
considering uncertainty. The calculation of the statistical average, variations and
standard deviation is used to determine the Ef-Early Finish, which is 1340 days. As
for the LF-Late finish, it is 1250 days. The survey conducted by us indicates that
the probability of the Z's significance in terms of the normal standard distribution
table, the probability of completing the Namakhvani HPP project construction is
0%. If we want to have a probability of completing the project within the level
99%, it is necessary to increase "Late Finish" to 1343 days. The so-called "TimeExpense Model" was also implemented, which represents an extended version of
PERT and CPM methods and is used for drawing up the minimum expenditure
schedule for the entire project and the cost of project implementation. The average
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cost of the project is (MC), the cost limit (CL), the variation of each (i), the
dispersion (σT) and the probability of normal probability function (Z), which is
6%. It is determined that the Cost Limit should increase to $733 million in order to
probability of completion within the budget to become 99%. Optimal installed
capacity of the project was calculated using cost-benefit analysis for different levels
in a predefined range. Finally installed capacity with the highest NPV and IRR was
determined. As a result of the analysis, energy projects have a significant impact on
environmental and social factors, resulting from their specificity (structural and
operational activities). Thus, the Energy Project Manager must provide sufficient
evidence to assess environmental impacts and social sustainability and find out any
significant risks that may threaten the region’s ecological balance.
The results of executed work are given in the conclusion.
The annexes include the illustration tables.
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