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ნავთობი და გაზი 

"2024 წელს პირველ სამრეწველო მნიშვნელობის გაზს რუსთავთან მდებარე 

საბადოდან მივიღებთ" 

2024 წელს პირველ სამრეწველო მნიშვნელობის გაზს რუსთავთან მდებარე საბადოდან 

მივიღებთ - ამის შესახებ „ბიზნესპარტნიორს“ ნავთობის და გაზის სააგენტოს დირექტორმა 

გიორგი ტატიშვილმა განუცხადა. 

საუბარია 16 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის მარაგზე, სადაც სამუშაოებს 

ბრიტანული კომპანია „ბლოკ ენერჯი“ აწარმოებს. 

ბუნებრივი აირის მოცულობა თბილისის მახლობლად, კომპანია „შლუმბერჟეს“ მიერ 

გაბურღილი ჭაბურღილის ტესტირებით 2019 წელს დადასტურდა. ამჟამად, აღნიშნულ 

უბნებზე მოპოვების ლიცენზიის ოპერატორია კომპანია “ბლოკ ენერჯი”. კომპანია გეგმავს 

ჰორიზონტალური ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებას, მათ შორის, უკვე აღმოჩენილი 

საბადოების პოტენციალის ათვისებას ინოვაციური ტექნოლოგიის გამოყენებით. ამჟამად 

კომპანია საქართველოში 5 პროექტს ახორციელებს. 

„ეს რესურსები ადგილზეა. ამჟამად მიმდინარეობს იმ მეთოდიკის შეთანხმება, რომლითაც 

გაზის ეს რესურსი უნდა აითვისოს კომპანიამ. პირვანდელი თარიღი და გეგმა არ 

შეცვლილა - ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2024 წელს პირველ სამრეწველო მნიშვნელობის გაზს 

მივიღებთ ამ ერთი ჭაბურღილიდან. მანამდე კი მიმდინარეობს ე.წ. გვერდითი ლულების 

პროგრამა. ახლაც ერთი ასეთი ჭაბურღილი იბურღება. მუშაობა მიმდინარებს ველზე, 

რომელიც იანვრის ბოლოს დასრულდება და იმედი გაქვს, ეს კიდევ ერთი დამატებითი 

წყარო იქნება ახალი რესურსებისა. გარდა ამისა, 2023-ში ორი ჭაბურღილის გაბურღვაა 

დაგეგმილი ზუსტად ასეთი გვერდითი ლულის დამუშავებით და შემდგომ უკვე 2024-ში 

მივუბრუნდებით გაზის იმ ჭაბურღილს, სადაც ასეთი მნიშვნელოვანი რესურსები გვაქვს 

დადასტურებული“ - აცხადებს გიორგი ტატიშვილი. 

აღსანიშნავია, რომ კომპანიამ იმ ზონაში, სადაც ჭაბურღილი ჰქონდა (თუმცა, ადრე არ იყო 

ნანახი ნახშირწყალბადების დაგროვება) დაგროვება გახსნა და დღესდღეობით, ამ 

ჭაბურღილიდან ნავთობის მოპოვება მიმდინარეობს. 

„დაახლოებით 45 ბარელი ნავთობია ამ ჭაში დღიური მოპოვება. ეს საკმაოდ საინტერესო 

შედეგია, გამომდინარე იქედან, რომ პოტენციურად, ამ ზონის გეოლოგიურ ათვისებაზეც 

შესაძლოა, ვიფიქროთ უახლოეს მომავალში“ - აცხადებს გიორგი ტატიშვილი. 

წყარო:   https://cutt.ly/t2BHwqO   

 

აშშ რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს 

განიხილავს 

აშშ და მისი მოკავშირეები რუსეთის ნავთობის ინდუსტრიის წინააღმდეგ სანქციების ახალ 

პაკეტს ამზადებენ. ამის შესახებ ნათქვამია The Wall Street Journal-ის მასალაში, რომელიც 11 

იანვარს გამოქვეყნდა. 

კერძოდ, აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნებს სურთ ნავთობპროდუქტების ფასის ორი ზღვარი 

დააწესონ. ერთი ფასი დაწესდება ძვირადღირებულ ნავთობპროდუქტებზე, მეორე – იაფზე. 
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გამოცემის ცნობით, აშშ-ის ხაზინის წარმომადგენლები ევროპაში შეხვედრებს მართავენ და 

მომავალი სანქიცების დეტალებს განიხილავენ. 

სანქციები 5 თებერვლიდან ამოქმედდება. 

ისევე, როგორც რუსული ნავთობის ფასების შეზღუდვის შემთხვევაში, 

ნავთობპროდუქტებზე ახალი სანქციები გავრცელდება ევროკავშირის, G7-ის და 

ავსტრალიის კომპანიებზე, რომლებიც აფინანსებენ, აზღვევენ ან ტრანსპორტირებას უწევენ 

საზღვაო ტვირთებს რუსული პროდუქტებით. 

5 თებერვლიდან შეზღუდვების შემოღების გეგმებზე Reuters-ს ევროკავშირის 

ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განუცხადა. გამოცემამ აღნიშნა, ახალი სანქციების 

მიზანი ნავთობის ექსპორტით რუსეთის შემოსავლის შემცირებაა. 

5 დეკემბერს G7-ის ქვეყნების კოალიციამ და ევროკავშირმა უკვე შემოიღეს რუსეთის 

ფედერაციის ნედლი ნავთობის ფასის ზღვარი – ბარელზე 60 დოლარი. ეს ღონისძიება 

მიზნად ისახავს შეზღუდოს შემოსავალი, “რომელსაც რუსეთი უკრაინაში უკანონო ომის 

დასაფინანსებლად იღებს.” 

Bloomberg წერს, რომ გარდა ამისა, ევროკავშირი იანვრის შუა რიცხვებში აპირებს ნედლი 

ნავთობის ფასის ზღვრის გადახედვას. ზოგიერთ ქვეყანას სურს ზედა ზღვარი კიდევ 5%-ით 

შემცირდეს. 

წყარო:   https://cutt.ly/y2BHtfM  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

სამეგრელოში, სტიქიის შედეგად ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი 50 

ადმინისტრაციული ერთეული, 60-ს კი უკვე აქვს ელექტროენერგია 

სამეგრელოში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. პირველადი მონაცემები 

უკვე ცნობილია. ოთხდღიანმა ძლიერმა ქარმა დააზიანა 1200-ზე მეტი შენობა, მათ შორის 

საბავშვო ბაღები, სკოლები, საცხოვრებელი კორპუსები და კერძო სახლები. 

სტიქიის შედეგად დაზიანებულია წყლისა და გაზის მილები, ელექტროგადამცემი ხაზები, 

რის გამოც 50 ადმინისტრაციულ ერთეულს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია. 

„60 ადმინისტრაციულ ერთეულს უკვე აქვს ელექტროენერგია, დარჩენილი გვაქვს 50 

ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც ელექტროენერგიის გარეშეა. ვვარაუდობთ, რომ 

დღის ბოლომდე მათაც სრულად ექნებათ მიწოდებული ელექტროენერგია, რაც სრულად 

მოაგვარებს წყალმომარაგების პრობლემასაც. რაც შეეხება ზარალს, ამ ეტაპისთვის 

დაახლოებით 1100 საცხოვრებელი სახლია დაზიანებული, 37 საჯარო სკოლა, 38 

საცხოვრებელი კორპუსი, 6 საბავშვო ბაღი. გარდა ამისა, გვაქვს დაზიანებული რამდენიმე 

ავტომობილი “ – განაცხადა სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა 

გიორგი გუგუჩიამ. 

წყარო:    https://cutt.ly/v2BHiZ4  
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„2022 წელს სომხეთმა იმაზე მეტი ელექტროენერგია გაყიდა საქართველოში, 

ვიდრე ბოლო 10 წლის განმავლობაში“ - რა მოცულობის დენს ვყიდულობთ 

2022 წელს სომხეთმა იმაზე მეტი ელექტროენერგია გაყიდა საქართველოში, ვიდრე ბოლო 

10 წლის განმავლობაში - ამის შესახებ სომხეთის ინფრასტრუქტურის მინისტრის 

მოადგილემ აკოფ ვარდანიანმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, 2022 წელს სომხეთმა 

საქართველოში 365 მლნ კვტ/სთ ელექტროენერგია გაიტანა, მაშინ, როდესაც 2012-დან 2021 

წლამდე ეს მაჩვენებელი 242 მლნ კვტ/სთ იყო. 

2022 წლის სრული მაჩვენებელი საქართველოს სტატისტიკის სამსახურს ჯერ 

გამოქვეყნებული არ აქვს, თუმცა იანვარ-ნოემბრის მონაცემებითაც ჩანს, რომ სომხეთიდან 

ელექტროენერგიის იმპორტი რეკორდულ მაჩვენებელზეა. კერძოდ, წინა წელს 

საქართველომ სომხეთში 20,236 მლნ დოლარის ელექტროენერგია იყიდა, წინა წლის 

ანალოგიურ პერიოდში კი მხოლოდ 20 დოლარის. 2022 წლამდე კი ყველაზე დიდი 

მოცულობის შესყიდვა 2017 წელს მოხდა, როდესაც 6,124 მლნ დოლარის დენი შეიძინა 

ქვეყანამ სომხეთში. 

მთლიანად კი, 2022 წლის 11 თვეში საქართველომ 40,922 მლნ აშშ დოლარის 

ელექტროენერგია შეიძინა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში - 41,482 მლნ აშშ დოლარის. 

ამასთან, საქართველომ გასულ წელს ელექტროენერგია ყველაზე დიდი რაოდენობით 

შეიძინა რუსეთში - 21,007 მლნ აშშ დოლარი, რომელსაც მოსდევს სომხეთი - 10,236 მლნ აშშ 

დოლარი და აზერბაიჯანი - 9,679 მლნ აშშ დოლარით. 

რაც შეეხება 2021 წლის 11 თვის მონაცემებს, პირველ ადგილზე იყო აზერბაიჯანი - 24,596 

მლნ აშშ დოლარი, შემდეგ რუსეთი - 9,852 მლნ აშშ დოლარი, რომელსაც მოსდევდა 

თურქეთი - 7,033 მლნ აშშ დოლარი და სომხეთი, საიდანაც მხოლოდ ნოემბერში 20 

დოლარის ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა. 

წყარო:    https://cutt.ly/k2BHsFp  

 

ალიევი – აზერბაიჯანმა პარტნიორებს შესთავაზა, რომ შავი ზღვის 

ელექტროენერგიის კაბელის სიმძლავრე 4 000 მეგავატამდე გაზრდილიყო 

აზერბაიჯანმა პარტნიორებს შესთავაზა, რომ შავი ზღვის ელექტროენერგიის კაბელის 

სიმძლავრე 1 000 მეგავატიდან 4 000 მეგავატამდე გაზრდილიყო, – ამის შესახებ 

აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, ილჰამ ალიევმა, აზერბაიჯანული მედიის 

წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. 

აზერბაიჯანის პრეზიდენტის თქმით, მსოფლიოს ორ წამყვან კომპანიასთან გაფორმებული 

მემორანდუმების საფუძველზე აზერბაიჯანში 22 ათას მეგავატამდე მზის და ქარის 

ელექტროსადგურების მშენებლობა იგეგმება, თუმცა, რეალურად, ნახევარი მაინც არის 

სრულიად განხორციელებადი. 

ალიევის განცხადებით, მთავარი საკითხია ელექტროენერგიის გადაცემის პერსპექტივა და 

საჭიროა გადამცემი ხაზების გაფართოება. 

„ვბრუნდებით ზანგეზურის დერეფანში. ჩვენი აზრით, ამ დერეფნის გასწვრივ 

ელექტროენერგია ერთდროულად უნდა გადაეცეს. სწორედ ამ მიზნით ვაშენებთ დიდ 
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მიმღებ-გადამცემ სადგურს ჯაბრაილის რაიონში. ეს პროექტი თუ განხორციელდება, მაშინ 

ნახჭევანისა და თურქეთის საზღვარზე სადგური უნდა აშენდეს. ამავდროულად, 

თურქეთში გადაცემის შესაძლებლობები უნდა გაფართოვდეს. რადგან ამდენი ენერგიის 

მიღების საშუალება არ არსებობს. ეს არის ძალიან გლობალური პროექტი და მისი სრულად 

რეალიზება შესაძლებელია“, – განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. 

ილჰამ ალიევმა ასევე აღნიშნა, რომ პროექტების რეალიზებაში აზერბაიჯანი ერთ მანეთსაც 

არ დახარჯავს, პროექტები უცხოური ინვესტიციებით განხორციელდება და დაზოგილი 

ბუნებრივი გაზი ექსპორტზე გავა. 

საქართველომ, აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და უნგრეთმა შავი ზღვის გავლით 

ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელის პროექტს 2022 წლის 17 დეკემბერს 

მოაწერეს ხელი. 

წყარო:    https://cutt.ly/g2BHhsg  

 

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

რომეო მიქაუტაძემ „ახალი სამგორის მზის ელექტროსადგურის“ პროექტის 

განვითარების შესახებ კომპანია „Masdar”-ში შეხვედრა გამართა 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ, 

რომეო მიქაუტაძემ და „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ დირექტორმა 

ჯაბა ხმალაძემ არაბთა გაერთიანებული საამიროებში მიმდინარე „აბუ დაბის მდგრადი 

განვითარების კვირეულის“ ფარგლებში, კომპანია „Masdar”-ის დირექტორთან მოჰამედ 

ჯამელ ალ რამაჰთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. აღნიშნული კომპანია განახლებადი 

ენერგიისა და მდგრადი ურბანული განვითარების მიმართულებით გლობალური 

ლიდერია და მსოფლიოს 40 ქვეყანაში ოპერირებს. 

შეხვედრაზე მხარეებმა „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ და „Masdar“- 

ის ერთობლივი პროექტის „ახალი სამგორის მზის ელექტროსადგურის“ შემდგომი 

განვითარების საკითხები განიხილეს. „ახალი სამგორის მზის ელექტროსადგურის“ 

საპროექტო დადგმული სიმძლავრე 96 მგვტ-ი იქნება. მისი მშენებლობა ხელს შეუწყობს 

ელექტროენერგიის იმპორტზე საქართველოს დამოკიდებულების შემცირებას და მოახდენს 

ელექტროენერგიის მიწოდების ადგილობრივი წყაროების დივერსიფიკაციას. გარდა ამისა, 

შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები როგორც პროექტის მშენებლობის, ასევე ოპერირების 

დროს. 

საქართველოს დელეგაცია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი 

მოადგილის რომეო მიქაუტაძის ხელმძღვანელობით, „აბუ დაბის მდგრადი განვითარების 

კვირეულში“ მონაწილეობს. კვირეულის ძირითადი საკითხებია გლობალური 

თანამშრომლობა მდგრადი განვითარების მისაღწევად, ტექნოლოგია, ინოვაცია და 

ეკონომიკური განვითარება. კვირეულს ესწრება 4000 მდე დელეგატი, მათ შორის 

სხვადასხვა ქვეყნების პრემიერ – მინისტრები და პრეზიდენტები, კერძო სექტორის 

წარმომადგენლები, ექსპერტები და მეცნიერები. 

წყარო:    https://cutt.ly/r2BHk40  
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საფრანგეთში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბიოგაზის ქარხანა ამუშავდა 

საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთით 160 გვტ.სთ-მდე სიმძლავრის ბიოგაზის უდიდესი 

ქარხანა ამუშავდა. 

ამის შესახებ კომპანია TotalEnergies-მა დღეს განაცხადა. 

ქარხანა, BioBéarn-ი ქალაქ პაუს მახლობლად მდებარეობს, რომლის კვების წყაროც 

ორგანული ნარჩენებია, ძირითადად სიმინდი. 

ეს არის მე-18 ბიოგაზის ქარხანა, რომელსაც TotalEnergies-ი ფლობს. 

„2023 წელს ქარხანა 69 გიგავატ/სთ ენერგიას გამოიმუსავებს და წარმოების ზრდას 

განაგრძობს. რის შედეგადაც 220 ათასი ტონა ბიომასა გადამუშავდება 200 ათას ტონა 

ორგანულ ნარჩენად, რომელიც ბუნებრივი სასუქია და 160 გიგავატ/სთ ბიომეთანი 

იწარმოება. რაც 32 ათასი ადამიანის საშუალო წლიურ მოხმარებას უდრის“, – ნათქვამია 

კომპანიის განცხადებაში. 

ქარხნის ამოქმედება საფრანგეთის სტრატეგიის ნაწილია, რათა გაზარდოს განახლებადი 

ენერგიის წყაროების წილი ქვეყნის ენერგეტიკულ ბაზარზე, ასევე შეცვალოს რუსეთიდან 

ბუნებრივი აირის მიწოდება. 

TotalEnergies-ის ბიოგაზის პროექტების დირექტორის, ოლივიე გუერინის თქმით, ახალმა 

ქარხანამ კომპანიას საშუალება მისცა გაზარდოს ბიოგაზის წარმოება 700 გვტ.სთ-მდე. 

2030 წლისთვის კომპანია გეგმავს 20 ტვტ/სთ წარმოებას. 

წყარო: europetime.eu  -  https://cutt.ly/42BHx9K  

 

კლიმატის ცვლილება 

გაერო: დედამიწის ოზონის შრის აღდგენის გეგმა წარმატებით მუშაობს 

დედამიწის ოზონის შრის სრულ აღდგენას 4 ათწლეული დასჭირდება. ასეთ დასკვნამდე 

გაეროს ექსპერტთა ჯგუფი მივიდა, რომელთა ანგარიშსაც BBC აქვეყნებს. 

გამოცემის ინფორმაციით, ანგარიშში, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ქვეყნდება, 

აღნიშნულია, რომ მიმოქცევიდან ოზონის შრის დამაზიანებელი ქიმიკატების თითქმის 

99%-ის ეტაპობრივმა გაყვანამ ოზონის შრის შენარჩუნების საშუალება მოგვცა. შედეგად, 

ადამიანზე მავნე ულტრაიისფერი სხივებს ზემოქმედება შემცირდა. 

მოქმედი პოლიტიკის შენარჩუნების პირობებში, ოზონის შრე 1980 წლის მაჩვენებელს 

ანტარქტიკის თავზე 2066 წლისთვის, არქტიკის თავზე 2045 წლამდე, მსოფლიოს დანარჩენ 

რეგიონებში კი 2040 წლამდე დაუბრუნდება. 

„ის რომ ოზონის შრე აღდგენის გზაზეა ნამდვილად ფანტასტიკური ამბავია“ – განაცხადა 

გაეროს გარემოს პროგრამის აღმასრულებელმა მდივანმა მეგ სეკიმ. 

ოზონის შრე დედამიწის ატმოსფეროს ნაწილია, რომელიც ბუნებრივ ეკრანს წარმოადგენს 

და პლანეტას და მთელ ბიოსფეროს მზის ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე 
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ზემოქმედებისაგან იცავს. პირველი ხვრელი შრეში მეცნიერებმა 1985 წელს აღმოაჩინეს. 

მისი დიამეტრი 1000 კილომეტრს აღემატებოდა. ხვრელის წარმოქმნის ძირითად მიზეზად 

სპეციალისტებმა ფრეონის შემცველი ნივთიერებების მასობრივი გამოყენება მიიჩნიეს. 

ამიტომ 1987 წელს 46 სახელმწიფომ „მონრეალის პროტოკოლს“ მოაწერა ხელი, რომელიც 

მავნე ქიმიკატების გამოყენების აღმოფხვრას ითვალისწინებდა. 

წყარო:   https://cutt.ly/Y2BHmIL  

 

ნინო თანდილაშვილი კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF) მმართველი საბჭოს 

წევრად აირჩიეს 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო 

თანდილაშვილი, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნების წარდგინებით, კლიმატის 

მწვანე ფონდის (GCF) მმართველი საბჭოს წევრად აირჩიეს. 

კლიმატის მწვანე ფონდი (GCF) გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) 

მიერ 2014 წელს დაარსდა. განვითარებად ქვეყნებში კლიმატის ცვლილებით წარმოქმნილ 

გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით, კლიმატის მწვანე ფონდში ფინანსების 

უპრეცედენტოდ მასშტაბური აკუმულირება ხდება. 

საქართველო მჭიდროდ და ნაყოფიერად თანამშრომლობს GCF-თან.  

წყარო:    https://cutt.ly/I2BHTG8  

 

 

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 

 

მსოფლიო მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  

თარიღი: 1-3 მარტი, 2023 

ადგილი:ველსი, ავსტრია 

www.wsed.at 


