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ნავთობი და გაზი 

თურქეთი შავი ზღვის საბადოდან მომხმარებლისთვის გაზის მიწოდებას 

მარტში გეგმავს 

თურქულმა სახელმწიფო კომპანია BOTAŞ-მა გაზსაზომი სადგურის მშენებლობა დაასრულა 

და შავი ზღვის გაზს მომხმარებელი Filyos-ის საწარმოდან მიიღებს. 

თურქეთი განაგრძობს შავი ზღვის შელფზე საკარიას გაზის საბადოს აქტიურ განვითარებას. 

შავი ზღვის საკარიას საბადოდან გაზის მიწოდება თურქეთში, მომხმარებლებისთვის 

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში (მარტის ბოლომდე) დაიწყება. 

შავ ზღვაში საკარიას საბადოზე სამუშაოებს თურქეთის ნავთობის კორპორაცია (TPAO) 

სახელმწიფო BOTAŞ-თან თანამშრომლობით ახორციელებს. 

წყარო:   https://cutt.ly/q9seZhS   

 

“აზერბაიჯანის მიზანია, ხუთ წელიწადში ევროპაში გაზის ექსპორტი 

გააორმაგოს” 

გასულ წელს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ დოკუმენტს ევროკომისიასთან ევროპულ ბაზარზე 

გაზის მიწოდების გაორმაგების შესახებ და ამ მიზანს ხუთი წლის განმავლობაში 

მივაღწევთ. 

ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. 

„ეს შესაძლებელია, თუმცა ადვილი არ იქნება. დიახ, აზერბაიჯანი არ არის ბუნებრივი 

აირის ძალიან დიდი მიმწოდებელი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საკუთარი ბაზარი აღმოსავლეთ და 

სამხრეთ ევროპაში და რაც უფრო მეტ გაზს ვაწარმოებთ მომავალში, მით უფრო 

გავაფართოვებთ მიწოდების გეოგრაფიას“, – განაცხადა ალიევმა. 

წყარო:    https://cutt.ly/K9seCbv   

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

საქართველოში, 2022 წელს გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა 

2021 წელთან შედარებით 12,7%-ით არის გაზრდილი 

საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსის შესახებ არსებული სტატისტიკური 

მონაცემების თანახმად, 2022 წელს საქართველოში 14 მილიარდ 246 მილიონ 600 ათასი 

კვტსთ ელექტროენერგიაა გამომუშავებული 2022 წელს გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის მოცულობა 2021 წელთან შედარებით 12,7%-ით არის გაზრდილი. 

თბოსადგურების გამომუშავებული ელექტროენერგიის მოცულობა (3 387,7 მლნ კვტსთ) 

42,4%-ით არის გაზრდილი, ჰიდროსადგურების გამომუშავებულის (10 771,4 მლნ კვტსთ) 

5,8%-ით, ხოლო ქარის სადგურის გამომუშავებულის (87,5 მლნ კვტსთ) კი 4,9%-ით. 
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თბოსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ხვედრითი წილი მთლიან 

გამომუშავებაში 18,8%-დან 23,8%-მდეა გაზრდილი. 

წყარო: ipress.ge  -  https://cutt.ly/p9seNSz   

 

2022 წელს საქართველოდან ექსპორტირებული ელექტროენერგიის 

მოცულობა 2021 წელთან შედარებით 148,4%-ით არის გაზრდილი 

საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსის შესახებ არსებული სტატისტიკური 

მონაცემების თანახმად, 2022 წელს საქართველოში 14 მილიარდ 246 მილიონ 600 ათასი 

კვტსთ ელექტროენერგიაა გამომუშავებული, რაც 2021 წელს გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის მოცულობას (12, 645 მლრდ კვტსთ) 12,7%-ით სჭარბობს. 

2002 წელს მომხმარებელს მიეწოდა 14 მილიარდ 181 მილიონ 400 ათასი კვტსთ 

ელექტროენერგია, რაც 2021 წელს მომხმარებლისთვის მიწოდებული ელექტროენერგიის 

მოცულობას (13 753,1 მლნ კვტსთ) 3,1%-ით სჭარბობს. 

2022 წელს საქართველოში იმპორტირებულია 1 მილიარდ 533 მილიონ 200 ათასი კვტსთ 

ელექტროენერგია, რაც 2021 წელს იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობაზე (2 

0006,2 მლნ კვტსთ) 23,6%-ით ნაკლებია. 

იმპორტირებული ენერგიის 82,5% რუსეთის წილად მოდის, 9% სომხეთის წილად, ხოლო 

8,5% აზერბაიჯანიდანაა შემოტანილი. 

საქართველოდან ექსპორტირებულია 971 მილიონ 100 ათასი კვტსთ ელექტროენერგია, რაც 

2021 წელს ექსპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობას (391 ათასი კვტ სთ) 148,4%-

ით სჭარბობს. 

ექსპორტის 88,7% თურქეთის, 10,4% აზერბაიჯანის, ხოლო 0,9% კი სომხეთის წილად მოდის. 

2022 წელს საქართველოდან ტრანზიტით თურქეთში 3 მილიარდ 160 მილიონ 300 ათასი 

კვტსთ ელექტროენერგია გავიდა. 

თურქეთში ტრანზიტით გასული ელექტროენერგიის მოცულობაში აზერბაიჯანის წილი 

შეადგენს 84,3%-ს, რუსეთის 8,5%-ს, ხოლო სომხეთის კი 7,2%-ს. 

წყარო: ipress.ge  -  https://cutt.ly/Z9se1Ok   

  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

გორში „სკრას ქარის“ ელექტროსადგურის მშენებლობა იგეგმება 

მთავრობის სხდომაზე „საქართველოს მთავრობასა და შპს „საქართველოს საერთაშორისო 

ენერგეტიკულ კორპორაციას“ შორის „სკრას ქარის“ ელექტროსადგურის შესახებ დასადები 

ხელშეკრულების თაობაზე“ იმსჯელა. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, კომპანიამ 12 თვის განმავლობაში საკუთარი 

სახსრებით უნდა ჩაატაროს „სკრას ქარის“ ელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური 
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კვლევა. ელექტროსადგურის ადგილმდებარეობაა გორის მუნიციპალიტეტი, 

ელექტროსადგურის სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე კი 20,7 მგვტ-ს შეადგენს. 

სავარაუდო წლიური გამომუშავება 85,23 მლნ.კვტ.სთ. სავარაუდო განსახორციელებელი 

ინვესტიცია კი 23,3 მლნ აშშ დოლარია. 

წყარო:    https://cutt.ly/b9se2JK   

 

იაპონური ქალაქი თოვლით ელექტროენერგიის გამომუშავებას ცდილობს 

მდგრადი ენერგომომარაგების უზრუნველსაყოფად და ნებისმიერი ტიპის 

ენერგოდეფიციტის თავიდან ასაცილებლად, იაპონიის ქალაქ აომორში მომუშავე 

მკვლევრებმა თოვლის გამოყენებით ელექტროენერგიის მიღება გადაწყვიტეს. აომორი, 

რომელიც ტოკიოს ჩრდილოეთით, 715 კილომეტრში მდებარეობს, დედამიწაზე ერთ-ერთ 

ყველაზე უხვთოვლიან ტერიტორიად მიიჩნევა, სადაც თოვლის საფარი 7-8 მეტრს აღწევს. 

აიმორის IT-სტარტაპ Forte-სა და ტოკიოს ელექტროკომუნიკაციების უნივერსიტეტის გეგმა 

საკმაოდ ამბიციური და მიმზიდველია, თუმცა დიდ დროს, რესურსებსა და ფინანსებს 

მოითხოვს. მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ თოვლის დიდი რაოდენობა, რომელიც აომორში 

ყოველწლიურად მოდის, შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სუფთა და ხელმისაწვდომი 

ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად. The Japan Times-ის ინფორმაციით, ჯგუფმა იდეის 

გამოცდა მიტოვებული სკოლის შენობის საცურაო აუზში უკვე დაიწყო. 

კვლევის პროცესში, ელექტროენერგიის მწარმოებელი ტურბინის ასამუშავებლად, 

იაპონელი მეცნიერები თოვლის დიდი რაოდენობისა და ღია სივრცის ჰაერის გამოყენებას 

გეგმავენ, რომელსაც მზისგან გარკვეული სითბოს მიღების ხარჯზე უფრო მაღალი 

ტემპერატურა აქვს, ვიდრე თოვლის გარშემო არსებულ ჰაერს. ტურბინის შიგნით 

არსებული გამაგრილებელი სითხისთვის ცივი ჰაერისა (შენახული თოვლიდან) და ცხელი 

ჰაერის (გარედან) მისაწოდებლად, მკვლევრები სითბოს მილებს გამოიყენებენ. ცივ და 

ცხელ ჰაერს შორის ტემპერატურული სხვაობა ტურბინის გამაგრილებელში კონვექციის 

ნაკადს გაზრდის და ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. 

ავტორების მტკიცებით, თოვლის დახმარებით ელექტროენერგიის მიღება მზის 

ელექტროსადგურებისგან ენერგიის გამომუშავების მსგავსი ეფექტიანობით გამოირჩევა, 

თუმცა ამასთან ერთად შესაძლოა ბევრად ეკონომიურ მეთოდადაც ჩაითვალოს. სისტემის 

ეფექტიანობა ასევე დამოკიდებულია ტემპერატურის სხვაობის ფაქტორზე – რაც უფრო 

დიდია სხვაობა, მით მეტია ელექტროენერგიის გამომუშავების ეფექტიანობაც. 

ახალი მიდგომა შესაძლოა სასარგებლო იყოს ევროპის მრავალი ქვეყნისთვისაც, რომლებიც, 

რუსეთ-უკრაინის ომიდან გამომდინარე, ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე აღმოჩნდნენ. 

მსგავსი ქვეყნების უმეტესობაში თოვლის დეფიციტი არ შეინიშნება, რაც მათ რესურსის 

სუფთა ენერგიის წარმოებისთვის გამოყენების საშუალებას აძლევთ. 

წყარო: forbes.ge  -  https://cutt.ly/W9se3WI  
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კლიმატის ცვლილება 

უდაბნოს მტვერი საქართველოში, შესაძლოა, კიდევ რამდენიმე დღე 

შენარჩუნდეს 

როგორ უნდა დავიცვათ თავი უდაბნოს მტვრის გავრცელების პირობებში? ამის შესახებ 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის 

სამმართველოს ხელმძღვანელი ნოე მეგრელიშვილი საუბრობს. 

მისი თქმით, საქართველოში ამ ეტაპზე მტვრის ნაწილაკების მატება ფიქსირდება. ამ 

მოვლენის მთავარი წყარო კი არის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება. როგორც 

მეგრელიშვილი განმარტავს, ესაა ქვეყნის გარედან უდაბნოს მტვრის შემოჭრა, რაც წლის 

განმავლობაში საკმაოდ ხშირად გვიფიქსირდება და რამდენიმე ათეული შემთხვევა გვაქვს, 

როდესაც ხან საჰარის უდაბნოს, ხან შუა აზიის და არაბეთის ნახევარკუნძულიდან 

წამოსული უდაბნოს მტვერი ვრცელდება ძალიან დიდ ტერიტორიაზე. მათ შორის 

საქართველო ამ კუთხით ერთერთი ყველაზე მოწყვლადი ტერიტორიაა. 

„ეს არაა იშვიათობა, თუმცა ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით მკვეთრად ჩანს იქიდან 

გამომდინარე, რომ ზამთარში ხშირად გვაქვს ინვერსია და ის ხელს უწყობს ამ ყველაფრის 

ვიზუალიზაციას და დაბინძურების დონის აწევას, რადგან  ზამთარში დაჭირხნულია 

ატმოსფერო, კონცენტრაციები გაცილებით მაღალია და თვალნათლივ ჩანს, თუმცა 

ზაფხულის პერიოდშიც გვქონია არაერთი შემთხვევა. 

სხვადასხვა მოწყვლადობის მქონე, სხვადასხვა ტიპის ადამიანები – ბავშვები, ორსულები, 

გულსისხლძარღვთა და ფილტვის დაავდების მქონე პირები უნდა მოერიდონ ფიზიკურ 

აქტივობას, გარეთ დიდხანს ყოფნას, ჯობია დარჩნენ სახლში, ოთახი მოკლე ხნით 

გაანიავონ. 

ჯანდაცვის ექსპერტების მიერ აღიარებულია, რომ მყარი ნაწილაკები არის ერთერთი 

ყველაზე სახიფათო დამაბინძურებელი, რადგან ესაა ძალიან წვრილი ნაწილაკები, ძალიან 

ღრმად აღწევს ადამიანის ორგანიზმში, ბრონქებში, ზოგი კი პირდაპირ სისხლში ხვდება, 

თუმცა დასამშვიდებელია ის, რომ ესაა ბუნებრივი მტვერი, არ არის მეტალურგიული 

ქარხნებიდან ან ქიმიური წარმოებიდან გაფრქვეული მყარი ნაწილაკები, რომლებიც 

შეიძლება შეიცავდეს მძიმე ლითონებს, კანცეროგენულ ნივთიერებებს და ა.შ.“ – განაცხადა 

მეგრელიშვილმა. 

მისივე თქმით, ევროპის ტერიტორიაზე მტვრის შტორმების დაკვირვბების ცენტრი 

ბარსელონაში მდებარეობს და ამ რუკაზე უკვე 15 იანვარს დაფიქსირდა აზიიდან 

საქართველოსკენ  მომავალი მტვრის მასივი. 

რაც შეეხება პროგნოზებს, სპეციალისტის თქმით,  ამ დღეებში მტვერი უნდა გადავიდეს, 

თუმცა თუ მეტეოროლოგიური პირობები ხელსაყრელი არ იქნება – მაგალითად იქნება 

შტილი (წყნარი ამინდი) და არ იქნება ქარი, შეიძლება მტვერი საქართველოს ტერიტორიაზე 

რამდენიმე დღე კიდევ შენარჩუნდეს. 

წყარო:    https://cutt.ly/w9se4VM   
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გრენლანდიაში ჰაერის ტემპერატურამ ბოლო 1000 წლის რეკორდი მოხსნა 

გრენლანდიაში ჰაერის ტემპერატურამ 1000 წლის წინანდელ რეკორდს გადააჭარბა. 

მეცნიერებმა გლობალური დათბობის ნიშნები აღმოაჩინეს. ყინულის ნაწილაკების 

ნიმუშების შესწავლით, ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ ტემპერატურის ზრდა 1995 წლიდან 

დაიწყო. 

ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ ტემპერატურა ჩრდილოეთ 

გრენლანდიაში მე-20 საუკუნის შემდეგ 1,5 გრადუსით ცელსიუსით (2,7 ფარენჰეიტი) 

გაიზარდა და დღეისათვის თერმომეტრები ბოლო 1000 წლის განმავლობაში ყველაზე 

მაღალ ტემპერატურას აჩვენებს. 

„ჩვენ კვლავ ვხედავთ ტემპერატურის ზრდას 1990-2011 წლებში. ახლა გვაქვს გლობალური 

დათბობის აშკარა ნიშნები“, – თქვა მარია ჰორჰოლდმა, მკვლევართა ჯგუფის მეცნიერმა. 

”ჩვენ ძალიან უნდა ვიყოთ შეშფოთებული ჩრდილოეთ გრენლანდიის დათბობით, რადგან 

ამ მხარეში არის ათეული მიძინებული მცურავი მყინვარი”, – თქვა ჯეისონ ბოქსმა, დანიის 

მეტეოროლოგიური ინსტიტუტის ყინულის სპეციალისტმა. 

ადრე, მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ გრენლანდიის არქტიკული რეგიონი არ თბება ისე 

სწრაფად, როგორც კუნძულის სხვა ნაწილები. 

წყარო: bstandard.ge  -   https://cutt.ly/k9se6Q9  

 

 

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 


