
 

 
 

N 05, 2023 
 

 



 

1 

 

 

ს ა რ ჩ ე ვ ი  

 

ნავთობი და გაზი .................................................................................................................... 2 

ევროპამ რუსულ გაზზე დამოკიდებულება 40%-დან 8%-მდე შეამცირა ................................ 2 

ფატიჰ დონმეზი: შავი ზღვის გაზის მარაგი თურქეთის საჭიროებებს 30 წლის 

განმავლობაში დაფარავს ................................................................................................................ 2 

ელექტროენერგეტიკა ............................................................................................................. 2 

საქართველომ, აზერბაიჯანმა, უნგრეთმა და რუმინეთმა ელექტროენერგიის პროექტის 

განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფი შექმნეს ........................................................................ 2 

აფხაზეთში ელექტრომომარაგების გრაფიკი კიდევ უფრო გაამკაცრეს ................................ 3 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა ................................................................ 4 

2022 წელს ქარის და მზის ენერგიით ევროპამ მეტი დენი გამოიმუშავა, ვიდრე გაზით .... 4 

სუფთა ენერგიაში ინვესტიციები რეკორდულ 1.4 ტრილიონ დოლარამდე გაიზარდა ..... 4 

კლიმატის ცვლილება............................................................................................................. 5 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კლიმატის ცვლილების 

საბჭოს მეორე სხდომა გაიმართა ................................................................................................... 5 

ევროპას წყლის კრიზისი ემუქრება – კონტინენტზე მიწისქვეშა რეზერვუარები შრება .... 6 

პუბლიკაციები ......................................................................................................................... 7 

ღონისძიებები .......................................................................................................................... 7 

 

 

  



 

2 

 

ნავთობი და გაზი 

ევროპამ რუსულ გაზზე დამოკიდებულება 40%-დან 8%-მდე შეამცირა 

ევროპამ 2022 წელს რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირება 40%-დან 8%-მდე შეძლო. 

ეს განცხადება დღეს, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ენ-კლერ 

ლეჟანდრმა ტელეარხ RTVI-სთან ინტერვიუში გააკეთა. 

„დღეს ჩვენ მხოლოდ 8%-ით ვართ დამოკიდებული რუსულ გაზზე, ხოლო გასული წლის 

დასაწყისში ეს დამოკიდებულება 40%-ზე მეტი იყო“, – განაცხადა ლეჟანდერმა. 

„ეს არის შეუქცევადი პროცესი და ღრმა სტრატეგიული ცვლილება ევროპული 

ენერგეტიკული მიქსის სტრუქტურირებაში. ეს არის ცვლილება მომავლისთვის“, – 

განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა. 

მისივე თქმით, „იგივე გაკეთდა ნავთობის ემბარგოსთან დაკავშირებით“. 

„დღეს, ჩვენი შეფასებით, მხოლოდ 2022 წელს რუსეთმა ემბარგოს შედეგად ენერგეტიკის 

სექტორიდან $50 მილიარდი დაკარგა“, – განაცხადა ლეჟანდრმა. 

წყარო:     https://cutt.ly/i973Ayy   

 

ფატიჰ დონმეზი: შავი ზღვის გაზის მარაგი თურქეთის საჭიროებებს 30 წლის 

განმავლობაში დაფარავს 

თურქეთის მიერ გამოკვლეულმა გაზის მარაგმა შავ ზღვაში შეიძლება ქვეყნის 

საჭიროებები მომდევნო 30 წლის განმავლობაში დაფაროს. 

ამის შესახებ თურქეთის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა, ფატიჰ 

დონმეზმა განაცხადა სტამბოლში ფორუმზე „თურქეთის საუკუნე ენერგეტიკაში“ სიტყვით 

გამოსვლისას, იუწყება TVnet. 

„შავ ზღვაში არსებული გაზის მარაგი მოიცავს ჩვენს საჭიროებებს მომდევნო 30 წლის 

განმავლობაში. 

ახალი შესწავლილი საბადოებით ეს პერიოდი კიდევ უფრო გაიზრდება. შავი ზღვის გაზის 

მოპოვების პირველი ეტაპი, იმედი გვაქვს, მარტში დაიწყება“, – განაცხადა მინისტრმა. 

წყარო: bfm.ge   -   https://cutt.ly/u973GAx  

 

ელექტროენერგეტიკა 

საქართველომ, აზერბაიჯანმა, უნგრეთმა და რუმინეთმა ელექტროენერგიის 

პროექტის განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფი შექმნეს 

საქართველომ, აზერბაიჯანმა, უნგრეთმა და რუმინეთმა აზერბაიჯანიდან ცენტრალურ 

ევროპაში ელექტროენერგიის მიწოდების პროექტის განსახორციელებლად სამუშაო 

ჯგუფი შექმნეს. 
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ამის შესახებ უნგრეთის საგარეო საქმეთა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 

მინისტრმა, პეტერ სიიარტომ ბაქოში ოთხი ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრის 

შემდეგ განაცხადა. 

„აზერბაიჯანიდან საქართველოსა და რუმინეთის გავლით უნგრეთში სუფთა 

ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების ფართომასშტაბიანი პროექტი ხელს შეუწყობს ორი 

მნიშვნელოვანი მიზნის მიღწევას. მასში განხორციელებული ინვესტიცია ხელს შეუწყობს 

ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას და პლანეტის კლიმატის დაცვას. ეს 

ერთობლივი ინვესტიცია უნიკალურია, რადგან შავი ზღვის ფსკერით გავუშვებთ 

მსოფლიოში ყველაზე გრძელ წყალქვეშა ელექტროსადენს, რომლის სიგრძე 1195 კმ. 

შეადგენს. დღეს საქართველომ, აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და უნგრეთმა შექმნეს სამუშაო 

ჯგუფი და დაისახეს ამოცანად ამ პროექტისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 

მომზადება“, – დაწერა მინისტრმა “ფეისბუქზე”. 

მხარეებს შორის შეთანხმება 2022 წლის დეკემბერში შედგა. მისი ღირებულებაა 2,5 

მილიონი ევროა და მას მსოფლიო ბანკი დაფარავს. 

დოკუმენტი 2023 წლის ბოლომდე უნდა იყოს მზად. 

წყარო:   https://cutt.ly/z973Xyb  

 

აფხაზეთში ელექტრომომარაგების გრაფიკი კიდევ უფრო გაამკაცრეს 

ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ენერგოკრიზისი მძვინვარებს, პირველი თებერვლიდან 

დენის გათიშვის გრაფიკს კიდევ უფრო ამკაცრებენ. გრაფიკის გამკაცრების შესახებ 

ინფორმაციას „ჩერნომორენერგო“ ავრცელებს. აბონენტებს დენი დღე–ღამეში 3–ჯერ 

გაეთიშება, ნაწილს 5 საათით, ნაწილს კი 7 საათით. 

კომპანიაში ამბობენ, რომ რუსეთიდან სოხუმი თებერვალში 190 მლნ კვტ/სთ ენერგიას 

მიიღებს, რაც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება იანვარში მიღებულ მოცულობას (250 მლნ 

კვტ/სთ). აფხაზეთში ელექტროენერგიის მოხმარება დღე–ღამეში 11 მლნ კვტ/სთ–ს 

შეადგენს. 

გარდა ამისა, გრაფიკი დაწესდება მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებზეც, რომელიც 

ენგურჰესიდან იკვებება. ამის მიზეზი კი წყალსაცავში წყლის კრიტიკულად დაბალი დონე 

სახელდება (410 მ). შეზღუდვა ყველა კატეგორიის მომხმარებელს შეეხება, ვინაიდან არა 

ცალკეული ქვესადგურები, არამედ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები გაითიშება. 

სემეკის მონაცემების თანახმად, 2022 წელს ოკუპირებულმა აფხაზეთმა მთლიანობაში 3 

მლრდ კვტ/სთ ელენერგია მოიხმარა. აქედან 900 მლნ კვტ/სთ რუსეთიდან მიიღო, ხოლო 

2,1 მლრდ კვტ/სთ თბილისის მიერ კონტროლირებადი ელექტროსისტემიდან. 

წყარო: gbc.ge  -  https://cutt.ly/h973Myb   
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განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

2022 წელს ქარის და მზის ენერგიით ევროპამ მეტი დენი გამოიმუშავა, 

ვიდრე გაზით 

2022 წელს, პირველად, ევროკავშირმა მეტი ენერგია მიიღო განახლებადი ენერგიის 

წყაროებიდან, ვიდრე გაზით. მონაცემები 31 იანვარს, Ember-ის ანალიტიკოსებმა თავიანთ 

ანგარიშში გამოაქვეყნეს. შეგახსენებთ, რომ Ember-ი ევროკავშირის კლიმატის პოლიტიკის 

იკვლევს. 

ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან ყველაზე მეტი ქარის და მზის ენერგია გერმანიამ 

გამოიმუშავა, ამის შესახებ Deutsche Welle-წერს. 

მზისა და ქარის ენერგიამ ევროკავშირში გასულ წელს ელექტროენერგიის წარმოების 

დაახლოებით 22% შეადგინა. ამავდროულად, გაზის წილი 20%-ია, რაც ერთი 

პროცენტული პუნქტით ნაკლებია 2021 წელთან შედარებით. 

ევროკავშირის ქვეყნებმა 2022 წელს 203 ტერავატსათი (TWh) მზის ენერგია აწარმოეს, რაც 

39 TWh-ით ან 24%-ით მეტია წინა წელთან შედარებით. ამან დაახლოებით 10 მლრდ 

ევროს ოდენობის გაზის შესყიდვის დაზოგვის საშუალება მისცა ევროკავშირს, წერენ 

Ember-ის ანალიტიკოსები. ქარის ენერგიით ევროკავშირს 420 ტვტ/სთ ელექტროენერგია 

მიეწოდა, რაც 33 ტვტ/სთ-ით მეტია 2021 წელთან შედარებით. 

2022 წელს ევროკავშირში გერმანიამ ყველაზე მეტი ენერგია მიიღო განახლებადი 

წყაროებიდან – 126 ტვტ/სთ ქარიდან და 59 ტვტ/სთ მზისგან. თუმცა, ევროკავშირის 

ზოგიერთი ქვეყნის მთლიან ენერგეტიკულ ბალანსში „მწვანე“ ენერგიის წილი უფრო 

მაღალია. კერძოდ, მზის ენერგია უზრუნველყოფს მთლიანი ელექტროენერგიის 

წარმოების 14%-ს ნიდერლანდებში და 13%-ს საბერძნეთსა და უნგრეთში. გერმანიაში ეს 

მაჩვენებელი მხოლოდ 10%-ია. 

რაც შეეხება ქარის ენერგიას, ის უზრუნველყოფს დანიის პროდუქციის 50 პროცენტზე 

მეტს, თითქმის 40 პროცენტს – ლიტვას და დაახლოებით 35 პროცენტს – ირლანდიას. 

გერმანიაში ქარის ენერგიის წილი დაახლოებით 20 პროცენტია. 

ამავდროულად, 2022 წელს გერმანიამ უდიდესი პროგრესი მიაღწია მზის ენერგიის 

განვითარებაში, ესპანეთთან და პოლონეთთან ერთად, და ქარის ენერგეტიკაში, 

პოლონეთთან და შვედეთთან ერთად, ნათქვამია Ember-ის ანგარიშში. 

წყარო: commersant.ge  -  https://cutt.ly/79734LD  

 

სუფთა ენერგიაში ინვესტიციები რეკორდულ 1.4 ტრილიონ დოლარამდე 

გაიზარდა 

რუსეთის ომს უკრაინაში გამანადგურებელ შედეგებთან ერთად ერთი დადებითიც ახლავს 

თან - მსოფლიოში წიაღისეული საწვავიდან განახლებად ენერგიაზე ტრანზიცია ჩქარდება. 

ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA) თანახმად, სუფთა ენერგიის (მზის პანელები, 

ბატარეები და ელექტრომანქანების დამტენი სადგურები) პროექტებში ინვესტიციები 

2022-ში 1.4 ტრილიონ დოლარს გადააჭარბებს, რაც ენერგიაში მთლიანი ინვესტიციების 
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ზრდის 3/4-ია. 2020 წელთან შედარებით მაჩვენებელი 12%-ითაა გაზრდილი, რაც 

ისტორიულად ყველაზე მაღალ ნიშნულია და მეტია ნავთობისა და გაზის პროექტებში 

ჩადებულ თანხაზეც. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ფატიჰ ბიროლი ამბობს, 

რუსულმა აგრესიამ „სუფთა ენერგიაზე გადასვლის პროცესი დააჩქარა“. 

პოზიტიური ტრენდის შუაგულში განახლებადი ელექტროენერგიაა და მიუხედავად 

ხარჯების ზრდისა, ქარის და მზის ტექნოლოგიები ბევრ ქვეყანაში ელექტროენერგიის 

გამომუშავების ყველაზე იაფ საშუალებად რჩება. კიდევ ერთი მთავარი მზარდი სექტორი 

ენერგოეფექტურობაა და მთავრობები სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ ამ მხრივ 

სტანდარტების ამაღლებას ახალი კონსტრუქციების მშენებლობისას… 

წყარო:   -  https://cutt.ly/c978yUw  

 

 

კლიმატის ცვლილება 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კლიმატის 

ცვლილების საბჭოს მეორე სხდომა გაიმართა 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კლიმატის ცვლილების საბჭოს 

მეორე სხდომა გაიმართა, – ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. 

მათივე ცნობით, სხდომას, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ, 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ხელმძღვანელობდა. 

საბჭომ საქართველოს დაბალემისიიანი გრძელვადიანი განვითარების კონცეფციის (დეგგკ) 

დოკუმენტი დაამტკიცა. 

აღნიშნული კონცეფცია მომზადებულია საქართველოს მთავრობის მიერ, პარიზის 

შეთანხმების შესაბამისად, როგორც საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების 

გრძელვადიანი ხედვის ჩარჩო დოკუმენტი და მიზნად ისახავს 2050 წლამდე ქვეყნის 

დაბალემისიიანი განვითარებისთვის საჭირო ხედვისა და პრინციპების ჩამოყალიბებას. 

„კლიმატის ცვლილებები და მისგან გამოწვეული უარყოფითი მოვლენები დიდი 

გამოწვევაა მთელი მსოფლიოსთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით, 

თანმიმდევრული ღონისძიებების დაგეგმვა და აღსრულება. დაბალემისიიანი 

გრძელვადიანი განვითარების კონცეფციის დოკუმენტის მიღებით ჩვენ ვასრულებთ 

ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ვალდებულებას“, – განაცხადა ოთარ შამუგიამ. 

აღსანიშნავია, რომ პარიზის შეთანხმებამ (2015 წლის დეკემბერი) სათავე დაუდო 

კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის ახალ ეტაპს, რაც გაეროს კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩო კონვენციის წევრი ქვეყნების მიერ, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის 

ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას გულისხმობს. კონცეფცია სრულ 

თანხვედრაშია გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციასთან, პარიზის 

შეთანხმებასთან, კლიმატის ნაწილში, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ 

შეთანხმებასთან, ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან და გაეროს მდგრადი 



 

6 

 

განვითარების მიზნებთან. კონცეფცია ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფოს ხედვას 

სათბურის გაზების ეროვნული ემისიების შემცირებისა და შთანთქმის გაძლიერების 

კუთხით. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს კლიმატის ცვლილების საბჭოს მანდატი, 

კლიმატის ფინანსების სამუშაო ჯგუფის ტექნიკური დავალების პროექტი, კლიმატის 

ტექნოლოგიების საკოორდინაციო ჯგუფის ტექნიკური დავალების პროექტი, კლიმატის 

ფინანსების სამუშაო და ტექნოლოგიების საკოორდინაციო ჯგუფების შექმნის საკითხი. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, კლიმატის ცვლილების 

საბჭო 2020 წლის 23 იანვარს შეიქმნა, რომელიც საბჭოსგან, საკოორდინაციო და სამუშაო 

ჯგუფებისგან შედგება. 

წყარო:  https://cutt.ly/0978gY2   

 

ევროპას წყლის კრიზისი ემუქრება – კონტინენტზე მიწისქვეშა 

რეზერვუარები შრება 

მეცნიერთა მიერ ჩატარებული ახალი კვლევის თანახმად, ევროპის ტერიტორიაზე წყლის 

მიწისქვეშა ბუნებრივი რეზერვუარები შრება, რაც იქ ამ სასიცოცხლო რესურსის კრიზისს 

მოასწავებს. 

ავტორების თქმით, 2018-19 წლებში კონტინენტის ცენტრალურ ნაწილში წყლის ნაკლებობა 

უკვე შეიმჩნეოდა, მას შემდეგ კი მიწისქვეშ არსებული სითხის მარაგი არ აღდგენილა. ამის 

მიზეზი ძლიერი გვალვებია, რომლებიც გარემოსთვის, მეურნეობისთვისა და 

ენერგოსექტორისთვის საზიანოა. 

უნალექობისა და სიცხის უარყოფითი შედეგები ევროპამ 2022 წელს უკვე იხილა. წყლის 

მრავალმა ბინადარმა ბუნებრივი საცხოვრებელი დაკარგა, ნიადაგის სიმშრალემ 

სამეურნეო პრობლემები წარმოშვა, საფრანგეთში წყლის ნაკლებობამ ატომური 

ელექტროსადგურების მიერ ენერგიის გამომუშავების პროცესი შეაფერხა, იგივე მოხდა 

ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაშიც. 

კვლევისთვის საჭირო მონაცემები მეცნიერებმა ხელოვნური თანამგზავრების მეშვეობით 

მოიპოვეს. აპარატები, რომელთა სახელებიც ტომი და ჯერია, დედამიწის მთლიანი მასის 

დასადგენად გამოიყენება, რომელსაც სპეციალისტებმა მდინარეების, ნიადაგის ტენის, 

თოვლისა და ყინულის მასა გამოაკლეს, რათა მიწისქვეშა რეზერვუარებზე მიეღოთ 

ინფორმაცია. 

როდესაც თითოეული სატელიტი რაიმე მასიურის (მაგალითად, მთის) თავზე 

გადაადგილდება, მისი მოძრაობა ჩქარდება. სწორედ ამაზე დაყრდნობით გამოითვალეს 

მკვლევრებმა მასათა ცვლილება და დედამიწის გრავიტაციული ველი მიკრომეტრის 

სიზუსტით შეისწავლეს. მსგავსი გლობალური მონაცემების შეგროვება თვეში ერთხელაა 

შესაძლებელი, რადგან აპარატებს პლანეტაზე სრულად დასაკვირვებლად ეს დრო 

სჭირდება. 

წყარო: on.ge   -  https://cutt.ly/0978xWu   
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პუბლიკაციები 

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

მსოფლიო მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  

თარიღი: 1-3 მარტი, 2023 

ადგილი: ველსი, ავსტრია 

www.wsed.at 


