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ნავთობი და გაზი 

თებერვალში სტამბულში გაზის საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება 

თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ფატიჰ დონმეზმა დღეს დაადასტურა, რომ სტამბულში 

თებერვალში, ევროპის მომხმარებლებისა და გაზის მიმწოდებლების მონაწილეობით 

საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. 

დონმეზის სიტყვებით, მომავალ შეხვედრაზე იგეგმება თურქეთის ტერიტორიაზე 

ევროპისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის ენერგეტიკული ცენტრის (ჰაბის) შექმნის 

საკითხის განხილვა. 

მისივე სიტყვებით, მისი მეშვეობით იგეგმება არა მხოლოდ რუსული ბუნებრივი აირის, 

არამედ თურქეთიდან სხვა ქვეყნების ენერგომატარებლების მიწოდება. 

წყარო:  https://cutt.ly/P2WNwIq  

 

ევროპა თხევადი გაზის უმსხვილესი მომხმარებელი გახდა 

2022 წელს ევროპამ მნიშვნელოვნად გაზარდა თხევადი გაზის შეძენა, ხოლო ჩინეთმა და 

აზიის სხვა ქვეყნებმა, პირიქით, თხევადი გაზის შეძენა შეამცირეს. ამის შესახებ Deutche 

Welle იუწყება. 

გასულ წელს ჩინეთმა თხევადი გაზის შეძენა 21%-ით შეამცირა, ბრაზილია 72%-ით და 

ინდოეთმა 17%-ით. 

რუსულ ბუნებრივ გაზზე უარის თქმის შემდეგ საფრანგეთმა თხევადი გაზის შეძენა 99%-ით 

გაზარდა, ბელგიამ 167%-ით და ნიდერლანდებმა – 99%-ით. ამით გერმანიამაც ისარგებლა, 

რომელსაც დეკემბრამდე თხევადი გაზის მისაღები ტერმინალი არ ჰქონდა და იქ თხევადი 

გაზის მიწოდება მესამე ქვეყნების გავლით ხდებოდა. 

ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ 2023 წელს ჩინეთმა შეიძლება თხევადი გაზის შეძენის 

მოცულობა კვლავ გაზარდოს, რადგანაც ქვეყანაში კორონავირუსის გამო შემოღებული 

შეზღუდვები გაუქმდება, ამან კი შეიძლება მსოფლიო ბაზარზე თხევადი გაზის გარკვეული 

დეფიციტი გამოიწვიოს. 

წყარო: pia.ge  - https://cutt.ly/h2WNrFa  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

ელექტროენერგიის იმპორტი წლიურად 48%-ით გაიზარდა 

ენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის (ESCO) ინფორმაციით ოქტომბერში ელენერგიის 

მთლიანმა წარმოებამ 1,033 გვტ/სთ შეადგინა, რაც 13.4%-ით ნაკლებია წინა წლის იმავე 

პერიოდზე. 
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აქედან თბოელექტროსადგურების გამომუშავებამ 153.8 გვტ/სთ შეადგინა. 

ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებამ - 872.1 გვტ/სთ, ხოლო ქარის სადგურებმა - 8 

გვტ.სთ. 

სექტემბერში ელექტროენერგიის იმპორტმა 437.2 გვტ/სთ შეადგინა და ეს მონაცემი წინა 

წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 47.7%-ით არის გაზრდილი. 

წყარო: gbc.ge  -  https://cutt.ly/32WNyze   

 

“დრო, რომელიც შავი ზღვის კაბელის პროექტის რეალიზაციას დასჭირდება, 

საექსპორტო ენერგიის შექმნისთვის უნდა გამოვიყენოთ, სხვა შემთხვევაში 

დავრჩებით მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყნად” 

შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პარალელურად, ქვეყანაში ჰესების მშენებლობა დაიწყება, 

რაზეც მთავრობა ინტერესთა გამოხატვას მალე გამოაცხადებს. 

როგორც „კომერსანტთან“ სემეკის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ განაცხადა, ეს 

პერიოდი გამოყენებული უნდა იყოს მეტი ადგილობრივი გენერაციის წყაროების 

შექმნისთვის, ქვეყანამ მეტი ენერგია უნდა გაიტანოს ექსპორტზე და არ იყოს მხოლოდ 

ტრანზიტის იმედად. 

„შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას დასჭირდება ერთი წელი, 

შემდგომ დეტალური პროექტირებაც დროსთან იქნება დაკავშირებული, ანუ რამდენიმე 

წელი დასჭირდება ამ პროექტის სრულად რეალიზაციას. ეს ის პერიოდია, რაც ჩვენ 

სათანადოდ, კარგად უნდა გამოვიყენოთ, რათა მეტი ადგილობრივი გენერაციის წყაროები 

შევქმნათ და შევძლოთ, რომ მეტი ენერგია გვქონდეს საექსპორტოდ. სხვა შემთხვევაში 

დავრჩებით მხოლოდ სატრანზიტო ქვეყნად. 

ქვეყანა სარგებელს ტრანზიტითაც მიიღებს, მაგრამ არა ისე, როგორც ამას საკუთარი 

გამომუშავებული ენერგიის ექსპორტის შემთხვევაში მიიღებდა. 

ადგილობრივი გენერაციის ობიექტების მშენებლობა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის 

მშენებლობასთან ერთად პარალელურ რეჟიმში უნდა განხორციელდეს, რომ ერთის მხრივ 

პირდაპირი საექსპორტო ხაზი გვქონდეს და ქვეყანამ მეტი შემოსავალი მიიღოს 

ექსპორტიდან, ვიდრე მხოლოდ ტრანზიტის შემთხვევაში მიიღებდა“, – განაცხადა 

ნარმანიამ. 

სეკემის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 1500 მგვტ-ზე ინტერესთა გამოხატვა მალე 

გამოცხადდება, რაც ენერგეტიკაში ინვესტირებას კიდევ უფრო დაასტიმულირებს. 

„სახელმწიფომ მიმდინარე წლის 7 დეკემბერს დაამტკიცა განახლებადი ენერგიების 

ხელშეწყობის ახალი წესი და აპირებს, რომ ძალიან მალე გამოაცხადოს 1500 მგვტ-ზე 

ინტერესთა გამოხატვა. ეს იქნება სწორედ ის მექანიზმი, რაც სტიმულს მისცემს 

ინვესტორებს, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთონ ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების 

განხორციელებაში. 

ყოველ შემთხვევაში, მექანიზმი, რაც ამ წესით არის დამტკიცებული, კარგი სიგნალია 

საფინანსო დაწესებულებებისთვის, რომ უფრო მყარად და დარწმუნებულად მისცენ 

დაფინანსების წყაროები იმ პირებს, რომელთაც გააჩნიათ ტექნიკურ-ეკონომიკური 
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კვლევები და აპირებენ სამომავლოდ როგორც მზის და ქარის, ასევე ჰიდროსადგურების 

მშენებლობას. ასევე არის სხვა განახლებადი წყაროებიც“, – განაცხადა დავით ნარმანიამ. 

დღეისათვის საქართველო  ელექტროენერგიის ექსპორტს თურქეთის ბაზარზე ახდენს, შავი 

ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტის რეალიზების შემდეგ ხომ არ ჩაანაცვლებს თურქულ 

ბაზარს ევროკავშირის ბაზარი – ამ თემასთან დაკავშირებით,  სემეკის თავმჯდომარე 

მიიჩნევს, რომ ეს თავად ბაზარზე არსებულ ფასებზე იქნება დამოკიდებული და სადაც იმ 

დროისთვის ფასი უფრო მეტი იქნება, ექსპორტიც იმ მიმართულებით განხორციელდება. 

„ამის პროგნოზირება ცოტა რთულია, თუმცა ამ შემთხვევაში გლობალური ბაზარი 

განსაზღვრავს საით წავა ენერგია. სადაც უფრო მაღალი ფასი იქნება, რა თქმა უნდა იქეთ“, – 

ამბობს ნარმანია. 

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით, შავი ზღვის წყალქვეშა 

კაბელის პროექტის პრაქტიკული განხორციელების შესაძლებლობები და საუკეთესო გზები 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მეშვეობით დადგინდება. საკონსულტაციო კომპანიამ 

კვლევა 2022 წლის 11 მაისს დაიწყო და მისი დასრულება 18 თვის ვადაშია დაგეგმილი. 

პროექტის სრულყოფილი კვლევა და შეფასება, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერითა და მსოფლიო ბანკის აქტიური ჩართულობით, 

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ არის ინიციირებული. 

კვლევის ფარგლებში, სსე აქტიურად თანამშრომლობს რუმინეთის გადამცემი სისტემის 

ოპერატორთან – Transelectrica. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მხრიდან პროექტის თაობაზე პერიოდული კონსულტაციები ტარდება 

რუმინეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკების შესაბამის სამინისტროებთან, 

ხოლო სსე-ის მხრიდან – ზემოაღნიშნული ქვეყნების შესატყვის ენერგეტიკულ 

კომპანიებთან. 

„საქართველო-რუმინეთის დამაკავშირებელი შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი“ 

წყალქვეშა მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მოწყობას ითვალისწინებს. ინიციატივა 

მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასთან 

დაკავშირებას შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის საშუალებით, რომლის 

მთლიანი სიგრძე დაახლოებით 1195 კმ. (95 კმ. სახმელეთო და 1100 კმ. წყალქვეშა ნაწილი) 

იქნება, ხოლო სიმძლავრე – 1000 მგვტ. წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელი ასევე 

აღჭურვილი იქნება ციფრული კავშირით, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის 

ტელეკომუნიკაციას რუმინეთსა და საქართველოს შორის. 

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ევროპისა და კავკასიის რეგიონის 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმტკიცებას, განახლებადი ენერგიის სექტორის 

განვითარებას და გაზრდის სატრანზიტო შესაძლებლობებს მითითებულ რეგიონებს შორის. 

წყარო: commersant.ge  -  https://cutt.ly/12WNpEA  
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განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

მსოფლიოში უდიდესმა ქარის ტურბინამ ენერგიის გამომუშავება დაიწყო 

პრეს-რელიზის მიხედვით, დანიაში, დასავლეთ იუტლანდიაში, Østerild-ის ქარის 

ტურბინების საცდელ ცენტრში Vestas V236-ის პროტოტიპი ამუშავდა. ეს 15 მეგავატიანი 

ქარის ტურბინა ამ მომენტში მსოფლიოში უდიდესია. 

მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები წიაღისეული საწვავის მოხმარების შემცირებასა და 

ენერგიის განახლებადი წყაროების წახალისებას ცდილობენ. ამ პროცესში ქარის ენერგია 

ერთ-ერთი ყველაზე დაწინაურებული არჩევანია. მზის ენერგიასთან შედარებით, ქარის 

ენერგიის გამოყენებას არაერთი უპირატესობა აქვს. მაგალითად, ქარის ტურბინა ბევრად 

ნაკლები ფართობის მიწა სჭირდება და მოქმედება 24 საათის განმავლობაში შეუძლია. 

იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც დიდ ტერიტორიას არ ფლობენ, თუმცა ტერიტორიული 

წყლები ჭარბად აქვთ, ქარის ენერგია ხელსაყრელი არჩევანია. მწარმოებლები ცდილობენ, 

ააგონ რაც შეიძლება დიდი ტურბინები, რაც მათი რაოდენობის გაზრდის საჭიროებას 

მოხსნის და მიწის ფართობს დაზოგავს. 

დანიური კომპანია Vestas Wind Systems ქარის ენერგიის ინდუსტრიაში უკვე 50 წელზე 

მეტია მოღვაწეობს. ამ დროის განმავლობაში კომპანიამ ქარის ჯამურად 160 გიგავატზე 

მეტი შესაძლებლობის ტურბინები 88 ქვეყანას მიაწოდა. ბუნებრივია, Vestas ახალი თაობის 

ქარის ტურბინების შექმნის საქმეშიც ერთ-ერთი მოწინავეა. 

V236 თავდაპირველად 2021 წლის თებერვალში დაანონსდა. ის 15-მეგავატიანი 

ელექტროსადგურია, რომლის როტორის დიამეტრი 236 მეტრია, სიმაღლე კი 280 მეტრს 

აღწევს. 

პრეს რელიზში ვკითხულობთ, რომ ელექტროსადგურის მიერ წლის განმავლობაში 

გამომუშავებული ენერგია ყოველწლიურად 20 000 ოჯახს ეყოფა და ატმოსფეროში 38 000 

ტონა ნახშირორჟანგის გაფრქვევას აღკვეთს. 

V236 ვერიფიკაციის გასავლელად სრულად უნდა გამოიცადოს, რათა კომპანიამ მისი 

სერიული წარმოების უფლება მიიღოს. 

ქარის ელექტროსადგურების ინდუსტრია სწრაფად ვითარდება და, რა თქმა უნდა, Vestas 

არ არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც ბაზარზეა წარმოდგენილი. 2022 წლის 

დეკემბერში ცნობილი გახდა, რომ ჩინეთში 16-მეგავატიანი ელექტროსადგურის 

მშენებლობა იგეგმება, რომელიც, წარმატების შემთხვევაში, დანიური კომპანიის რეკორდს 

მოხსნის. 

წყარო: on.ge  -  https://cutt.ly/V2WNsIT     

 

თურქეთში შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება სავალდებულო 

ხდება 

თურქეთში 2023 წლის პირველი იანვრიდან გარკვეული ზომის შენობებში განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენება სავალდებულო ხდება. მომავალი წლიდან ყველა შენობის 

მიერ გამოყენებული ენერგიიდან, რომელთა ჯამური სამშენებლო ფართი 5,000 
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კვადრატულ მეტრს აღემატება, მინიმუმ 5% განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან უნდა 

იყოს გამომუშავებული. 

ცნობისთვის, თურქეთში ელექტროენერგიის დამონტაჟებული სრული სიმძლავრე 100 

გიგავატზე მეტს შეადგენს, რომლის ნახევარზე მეტი განახლებადი ენერგიის წყაროები, მათ 

შორის წყალბადის, ქარის, მზისა და გეოთერმული ენერგიაა. საერთაშორისო 

ენერგეტიკული სააგენტოს (IEA) ინფორმაციით, თურქეთს მომავალ ხუთ წელიწადში 

განახლებადი ენერგიის საერთო სიმძლავრის დაახლოებით 64%-ით, 90 გიგავატამდე 

გაზრდის პოტენციალი აქვს. 

ზრდის უდიდესი ნაწილი – 75% – ქარისა და მზის ენერგიიდან იქნება წარმოებული. ზრდა 

დაეხმარება მას ევროპაში მეოთხე ადგილზე და განახლებადი ენერგიის კუთხით 

მსოფლიოს ათ უმსხვილეს ბაზარს შორის მოხვდეს. თურქეთი ენერგეტიკული 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად კვლავ იმპორტზეა დამოკიდებული, რაც მას 

დაუცველს ხდის გლობალურად მზარდი ენერგოფასების მიმართ. განახლებადი ენერგიის 

წარმოების გასაზრდელად თურქეთმა ფართომასშტაბიანი პროექტები დაიწყო და მზისა და 

ქარის ელექტროსადგურებზე ტენდერებიც გამოაცხადა. 

ამავდროულად, პირველი იანვრიდან თურქეთი ევროპული პროდუქციის უსაფრთხოების 

მარკირებას, CE-ს, გაერთიანებული სამეფოსთან ვაჭრობისას UKCA-ის რეგულაციებით 

ჩაანაცვლებს. ამასთან ერთად კი, ექსპორტის გაზრდის შესახებ მიღებული 

დადგენილებით, სუბსიდიები საერთაშორისო ბაზრებისთვის პირველი იანვრიდან კიდევ 

უფრო გაიზრდება. 

წყარო: forbes.ge - https://cutt.ly/v2WNglC   

 

კლიმატის ცვლილება 

ევროპაში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება 

ევროპაში რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. როგორც BBC იუწყება, 

პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში 2023 წლის პირველ დღეებში, ჰაერის ტემპერატურამ 

პლიუს 18.9 გრადუსს მიაღწია, ესპანეთის ქალაქ ბილბაოში კი, 25.1 გრადუსზე მეტია. 

როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბილბაოში ტემპერატურა, ივლისის თვის საშუალო 

ტემპერატურას გაუტოლდა. რეკორდულად მაღალია ტემპერატურა ნიდერლანდებში, 

ლიეტუვაში, ლატვიაში, ჩეხეთსა და დანიაშიც. 

შვეიცარიაში სინოპტიკოსებმა პლიუს 20 გრადუსი დააფიქსირეს. მაღალი ტემპერატურა 

შვეიცარიის სამთო-სათხილამურო კურორტებზე ნეგატიურად აისახა. 

წყარო:   https://cutt.ly/J2WNjKE   
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“გარემოს დაცვის მიმართულებით გარდამტეხ რეფორმებს ვახორციელებთ“ – 

ოთარ შამუგია 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ოთარ შამუგიამ  გადაცემის 

„ბიზნესპარტნიორი“ ეთერში გარემოს დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ 

რეფორმებზე და პროექტებზე ისაუბრა. 

„ჩვენი მთავრობისთვის გარემოს დაცვა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ბოლო 

წლების განმავლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანი, გარდამტეხი რეფორმები დავიწყეთ. ეს 

ეხება როგორც ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დაცვას, ისე სატყეო სექტორს, დაცული 

ტერიტორიების განვითარებას, ნარჩენების მართვას და ა.შ. თითოეული ამ მიმართულებით 

გვაქვს კონკრეტული შედეგები: მიღებული კანონები,  რეგულაციები, რომლებიც სრულად 

შესაბამისობაშია  ევროპულ მოთხოვნებთან“, – აღნიშნა ოთარ შამუგიამ. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

დაცვის მიზნით მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრა. 

„ჩვენ გარკვეული ვალდებულებები დავაკისრეთ სამრეწველო საწარმოებს, რომლებიც ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი დამბინძურებლები არიან, და უკვე გვაქვს შედეგები – საწარმოებმა 

დაიწყეს შესაბამისი ფილტრების დამონტაჟება და თვითმონიტორინგის სისტემის აწყობა, 

რომლის მიხედვითაც ისინი აკონტროლებენ გაფრქვევებს და ინფორმაციას უწყვეტ რეჟიმში 

გვაწვდიან. ასეთი 15  საწარმო უკვე რეგისტრირებულია. მთლიანობაში,  50-მდე  

საწარმოზეა საუბარი და, ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს, მათი აბსოლუტური 

უმრავლესობა იქნება აღჭურვილი. ეს, რა თქმა უნდა, უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯია. 

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ პარლამენტში წარვადგინეთ „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 

კანონპროექტი, რაც გათვალისწინებულია ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში 

აღებული ვალდებულებებით. შემდგომში, ეტაპობრივად მოხდება საწარმოების  

გადაიარაღება თანამედროვე ტექნოლოგიების და ახალი სტანდარტების დანერგვით“, – 

განაცხადა ოთარ შამუგიამ. 

წყარო:   https://cutt.ly/92WNl36   

 

  

პუბლიკაციები 

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

მე-20 საერთაშორისო კონფერენცია - “მომავლის საწვავი 2023”  

თარიღი: 23 - 24 იანვარი, 2023 

ადგილი:  ბერლინი, გერმანია  

https://www.fuels-of-the-future.com/en/presse/picture-gallery/fuels-future-2023-call-papers-

exhibition-and-participation-offer-started 
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მსოფლიო მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  

თარიღი: 1-3 მარტი, 2023 

ადგილი: ველსი, ავსტრია 

www.wsed.at 


