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ნავთობი და გაზი 

ჯეიჰანის პორტში აზერბაიჯანული ნავთობის ტრანსპორტირება აღდგა 

თურქეთის ჯეიჰანის ტერმინალზე ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) მილსადენით 

ტრანსპორტირებული აზერბაიჯანული ნავთობის მსოფლიო ბაზრებზე გასატანად 

ტანკერებში ჩატვირთვა აღდგა. ამის შესახებ ინფორმაციას BP Azerbaijan ავრცელებს, 

რომელიც აზერი-ჩირაგი-გიუნეშლის საბადოების განვითარების ოპერატორია, საიდანაც 

ნავთობი ხმელთაშუა ზღვაზე მდებარე ჯეიჰანის პორტს მიეწოდება. 

სააგენტო Report გასულ კვირას წერდა, რომ ჯეიჰანიდან ნავთობის ჩატვირთვები ბთჯ-ის 

მილსადენის თურქული მონაკვეთისა და ჯეიჰანის ტერმინალის ოპერატორმა კომპანია 

Botas International Limited-მა (BIL) მიწისძვრის შემდეგ შეაჩერა. მიზეზად ერთ-ერთ 

ჩასატვირთ ნავმისადგომზე ნავთობის გაჟონვა დასახელდა, რომელიც 6 თებერვალს, 

თურქეთის ამ რეგიონში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა. 

BP-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერ თამამ ბაიათლის თქმით, ზარალი 

შეფასდა, შესაბამისი სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა და ტესტირების შემდეგ კომპანია 

დარწმუნდა, რომ ნავმისადგომის ნავთობჩასატვირთი მოწყობილობები სრულიად 

უსაფრთხოა. ამდენად, ოპერატორმა კომპანიამ მსოფლიო ბაზრებზე შემდგომი 

ტრანსპორტირებისთვის ტანკერებზე ნავთობის ჩატვირთვა განაახლა. 

აზერბაიჯანული ნავთობის ბთჯ-ის მილსადენით გადაქაჩვა მაშინაც გრძელდებოდა, როცა 

ტერმინალის მუშაობა შეჩერებული იყო. ნედლეული ჯეიჰანის ტერმინალის 

რეზერვუარებში ინახებოდა. თამამ ბაიათლი ამბობს, რომ კომპანია ბაქოს სანგაჩალის 

ტერმინალიდან ბთჯ-ის მილსადენით ნავთობის ჯეიჰანში ტრანსპორტირებას განაგრძობს, 

რომელიც ტერმინალის შესანახ ავზებში იღვრება. 

ჯეიჰანის პორტს ნავთობშესანახი 7 რეზერვუარი აქვს და თითოეული მილიონი ბარელის 

ტევადობისაა. ბთჯ-ის მილსადენის დღიური გამტარუნარიანობა 1,2 მილიონი ბარელი 

ნავთობია. 

ამ მილსადენით, ასევე, სხვა აქვეყნების, კერძოდ ყაზახეთის ნავთობის ექსპორტი ხდება. 

თუმცა პარასკევს ყაზახეთის სახელმწიფო ენერგეტიკულმა კომპანია „ყაზმუნაიგაზმა“ 

განაცხადა, რომ გიგანტური თენგიზის საბადოდან ბთჯ-ის მილსადენით თებერვლაში 

დაგეგმილი ექსპორტის დაწყება გადაიდო. მიზეზად BP Azerbaijan-ის მიერ ჯეიჰანიდან 

ნავთობგადაზიდვებზე გამოცხადებული ფორსმაჟორული მდგომარეობა დასახელდა. 

„ყაზმუნაიგაზი“ თებერვალში ბთჯ-ის მილსადენით ნავთობის მიწოდებას კომპანია 

Tengizchevroil-ის (TCO) წილიდან გეგმავდა, რომელსაც ის ამერიკულ ნავთობკომპანია 

Chevron-თან და სხვა აქციონერებთან ერთად ფლობს. „ყაზმუნაიგაზი“ აქტაუს პორტიდან 

კასპიის ზღვის გავლით ბაქოში, შემდეგ კი ბთჯ-ის მილსადენით 120 000 ტონამდე ნედლი 

ნავთობის ტრანსპორტირებას აპირებს. 

წყარო: bpn.ge  -  https://cutt.ly/q3B7x3F   
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ნავთობიმპორტიორთა კავშირი: საქართველოში რუსეთიდან იაფი 

დიზელის შემოტანა იგეგმება 

ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, საქართველოში რუსეთიდან იაფი 

დიზელის ტიპის საწვავის შემოტანა იგეგმება. 

როგორც კავშირის თავმჯდომარემ, ვახტანგ იობაშვილმა „ბიზნეს ფორმულას“ განუცხადა, 

რუსეთიდან მცირე მოცულობით ეს პროდუქტი ახლაც შემოდის, თუმცა მოლოდინია, რომ 

მომავალში რუსეთიდან რეგულარის ტიპის საწვავის მსგავსად, დიზელის იმპორტიც 

გაიზრდება. 

„საქართველოში დიზელზე ფასები ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ რუსეთიდან 

მიზერული რაოდენობა შემოგვაქვს. მიმდინარეობს საუბარი, რომ ჩვენ როგორმე უნდა 

დავიწყოთ დიზელის გაიაფება. ახლა გვაქვს ვითარება, როდესაც თურქეთიდან 

სატრანსპორტო ნაკადი, გადამზიდავები სავსე ავზებით შემოდიან, გაივლიან 

საქართველოს, გადავლენ რუსეთში და იქ კაპიკებში ჩაასხამენ დიზელს. ჩვენ გვაქვს 

მოლოდინი, რომ რუსეთიდან შედარებით იაფი დიზელის შემოტანას დავიწყებთ. 

კომპანიებს ახლაც შემოაქვთ რუსეთიდან რეგულარის საწვავი და იმავე გზით, გარდაბნის 

გავლით შემოიტანენ დიზელსაც. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ საგრძნობლად დაბალი ფასები 

გვექნება და დიზელის რეალიზაციაც გაიზრდება“, - განაცხადა ვახტანგ იობაშვილმა. 

ამ დროისთვის სხვა ტიპის საწვავთან შედარებით, ქართულ ბაზარზე დიზელი ძვირი 

ღირს. ერთი ლიტრი დიზელის ღირებულება ბენზინგასამართ სადგურებზე 3.59-3.65 

ლარის დიაპაზონშია. 

ცნობისთვის, შარშან საქართველო მნიშვნელოვნად გახდა დამოკიდებული რუსული 

საწვავის იმპორტზე. კერძოდ, 2022 წელს საქართველომ რუსეთისგან 623 მლნ დოლარის 

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყიდა (წლიური ზრდა 361%). 

წყარო:  businessformula.ge -   https://cutt.ly/53B7mTn   

 

ელექტროენერგეტიკა 

არ ვიცი, ვის უნდა გაუჩნდეს ხუდონჰესში ინვესტიციის სურვილი, თუნდაც 

სახელმწიფო იყოს მეწილე – სოსო ბერიკაშვილი 

6 თებერვლის მთავრობის სხდომაზე პრემიერმა განაცხადა, რომ მთავრობა ხუდონჰესის 

ახალ პროექტზე მუშაობს, რომლის განსახორციელებლად სოფლების დატბორვა აღარ 

იქნება აუცილებელი. პრემიერის თქმით, ჰესი სახელმწიფოს თანამონაწილეობით 

აშენდება. 

ხუდონის ახალი პროექტისა და ჰესის მთავრობის თანამონაწილეობით აშენებასთან 

დაკავშირებით, კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლის დეკანმა სოსო 

ბერიკაშვილმა რადიო „კომერსანტის“ ეთერში განაცხადა, რომ ენერგეტიკაში 

ინვესტიციებს ემხრობა, მაგრამ ამ პროექტის წარმატებაში ეჭვი ეპარება. 

მისი თქმით,  მთავრობის მხრიდან არც ერთხელ არ ყოფილა ხალხთან სწორი კომუნიკაცია, 

არც ინვესტიციების იმედი აქვს და არც სახელმწიფოს მიიჩნევს მაინც და მაინც საიმედო 

მეწილედ და გარანტორად. 
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„მე ვემხრობი ინვესტიციებს ენერგეტიკაში, მათ შორის ჰესებში, მაგრამ ძალიან მეეჭვება ამ 

პროექტის წარმატების. ჩვენ გვახსოვს ნამახვანჰესის ჩავარდნილი პროექტი და 

ხუდონჰესიც. ხალხის მეხსიერებაში ჰესების შესახებ ინფორმაცია ძალიან არასწორადაა 

აღბეჭდილი. 

ხუდონჰესის მაგალითზეც ბევრი რისკი იყო, იგივე კორუფციასთან დაკავშირებით. რაც არ 

უნდა ყოფილიყო წარუმატებლობის მიზეზი, ხელისუფლების მხრიდან ხალხთან 

კომუნიკაცია საშინელი იყო. არ ვიცი, ვის უნდა გაუჩნდეს ხუდონში ინვესტიციის 

სურვილი, თუნდაც სახელმწიფო იყოს მეწილე. სახელმწიფო ნამახვანჰესის  შემთხვევაშიც 

გამოდიოდა გარანტორად, მაგრამ პროექტი წარუმატებელი აღმოჩნდა. 

სახელმწიფოს ჩართულობით გვინახავს პროექტები, რომლებიც საერთოდ ვერ 

განხორციელებულა. მაგალითად, სახელმწიფო ჩართულია გზების მშენებლობის 

პროცესში და ამდენი ხანია ავტობანი ბათუმამდე ვერ ჩავიყვანეთ. ამიტომ, სახელმწიფო 

როგორც მოთამაშე და აქტორი მაინც და მაინც საიმედო არ არის. თუმცა, თეორიულად 

სახელმწიფოს ჩართულობა შესაძლოა სანდოობის ამწევი იყოს“, – განაცხადა სოსო 

ბერკაშვილმა. 

წყარო: bfm.ge   -   https://cutt.ly/A3B7RZ5   

 

“ენერგეტიკაში ჭკვიანი ტექნოლოგიების დანერგვა ელ.ენერგიის მიწოდება-

მოხმარების დაბალანსებას ხელს შეუწყობს” 

„ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკული პოლიტიკა მოიცავს ციფრული ტექნოლოგიების 

ათვისებასა და მის აქტიურ გამოყენებას. სექტორის დიგიტალიზაციის სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა, რომლებიც სემეკმა ევროკავშირის მხარდაჭერით შეიმუშავა, 

მნიშვნელოვანია საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე მიმდინარე რეფორმების 

პროცესში. დარგში ჭკვიანი ტექნოლოგიების დანერგვა ხელს შეუწყობს ელექტროენერგიის 

მიწოდება-მოხმარების დაბალანსებას და ენერგეტიკული სისტემების ოპტიმიზაციას და 

განვითარებას,“ – განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

პირველმა მოადგილე რომეო მიქაუტაძემ პროექტის „სემეკის მხარდაჭერა 

დიგიტალიზაციისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნისა და დიგიტალზიაციის სტრატეგიის 

შემუშავების შესახებ“ ოფიციალური დახურვის ცერემონიაზე. 

ღონისძიებაზე ასევე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ სემეკის (ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის) თავმჯდომარე დავით 

ნარმანია, იტალიის ელჩი საქართველოში ენრიკო ვალვო და სხვა პასუხისმგებელი პირები. 

პროექტი, რომელიც 8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ევროკავშირმა 250,000 

ევროთი დააფინანსა. ის მიზნად ისახავს მარეგულირებელი კომისიის მხარდაჭერას 

დიგიტალიზაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში. პროექტში 

განხორციელებაში მონაწილეობდა იტალიის ენერგეტიკული მომსახურების სამსახური. 

პროექტის პრეზენტაციაზე აღინიშნა, რომ ეფექტიანი, გამჭვირვალე და კონკურეტული 

ბაზრისთვის არსებითია ენერგეტიკული ბაზრის მონაწილეებისა და მომხმარებლების 

აღჭურვა სათანადო ციფრული მექანიზმებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი 

აქტიური მონაწილეობა ბაზარზე. 

წყარო:    https://cutt.ly/h3B7U8z   
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განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

რომეო მიქაუტაძე: განახლებადი ენერგიების ათვისების მხარდაჭერის სქემა 

მნიშვნელოვანია, რათა მოხდეს ადგილობრივი რესურსების ათვისება და 

ინვესტიციების მოზიდვა 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე რომეო 

მიქაუტაძე მთავრობის მიერ დაანონსებულ აუქციონს ეხმაურება. 

„მთავრობის მიერ დაანონსებული განახლებადი ენერგიების ათვისების მხარდაჭერის 

სქემის ფარგლებში სიმძლავრის აუქციონი გამოცხადდა. ის წარიმართება კონკურენტულ, 

საბაზრო პრინციპებზე დაყრდნობილ გარემოში, რაც უზრუნველყოფს სამართლიანი ფასის 

მიღებას როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ბიზნესისთვის. მხარდაჭერის სქემა მნიშვნელოვანია, 

რათა მოხდეს ადგილობრივი რესურსების ათვისება, ინვესტიციების მოზიდვა, რაც 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გზაზე“, – 

განაცხაცხადა მიქაუტაძემ. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ „განახლებადი 

წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემის დამტკიცებისა 

და აუქციონის წესების შემუშავების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 7 

დეკემბრის N556 დადგენილების შესაბამისად, სიმძლავრის აუქციონი გამოაცხადა. 

აუქციონი მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს: ჰიდროელექტროსადგურები (მოდინებაზე) – 150 

მგვტ; ქარის ელექტროსადგურები – 70 მგვტ; მზის ელექტროსადგურები – 70 მგვტ; სხვა 

განახლებადი ენერგიის წყაროებზე მომუშავე ელექტროსადგურები – 10 მგვტ. 

წყარო:    https://cutt.ly/S3B7D1R   

 

IRENA-ს ახალი ანგარიში ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მნიშვნელობას 

უსვამს ხაზსს 

მსოფლიო მასშტაბით, ჰიდროენერგეტიკა ენერგეტიკული სისტემების ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ეს არის განახლებადი ელექტროენერგიის უდიდესი 

წყარო, რომელსაც დაბალანსების უნარისა და მოქნილი სერვისების მიწოდებით 

წყალობით, შეუძლია უზრუნველყოს ისეთი ცვალებადი ალტერნატიული ენერგიის 

წყაროების მდგრადობა და ეფექტურობა, როგორებიცაა მზე და ქარი. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის გარდა, ჰიდროენერგეტიკა 

ასევე გვთავაზობს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სხვა სერვისებაც, მათ შორისაა სასმელი 

და სარწყავი წყლის დაგროვების შესაძლებლობა, წყალდიდობისა და გვალვის მიმართ 

მდგრადობის გაზრდა და რეკრეაციულ შესაძლებლობებიც კი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰიდროენერგეტიკა ყველაზე აპრობირებული განახლებადი 

ტექნოლოგიაა, ის მრავალი გამოწვევის წინაშე დგას: აღნიშნული მოიცავს კლიმატის 

ცვლილებისადმი მდგრადობის უზრუნველყოფის აუცილებლობას, მოძველებული 

საინვესტიციო მოთხოვნების, ტექნოლოგიების, ინფრასტრუქტურის, ექსპლუატაციის 
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მეთოდებისა და ტექნიკური მომსახურების – ენერგოსისტემის თანამედროვე 

მოთხოვნებთან ადაპტაციის საჭიროებას; ასევე, მოძველებული ბაზრის სტრუქტურებისა 

და ბიზნეს მოდელების მოდერნიზებას. 

აღნიშნულზე IRENA-ს გენერალური დირექტორი ფრანჩესკო ლა კამერაც საუბრობს: 

„ჰიდროენერგეტიკა საუკუნეზე მეტია სუფთა ენერგიის გამომუშავების ეფექტური 

წყაროა“, – განაცხადა მან, „თუმცა, ენერგეტიკული ლანდშაფტის სწრაფად 

განვითარებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია მისი სამომავლო როლის გადაფასება და 

უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევების ინტეგრირება, რაც საშუალებას მოგვცემს 

მაქსიმალურად გაიზარდოს მისი პოტენციალი და უზრუნველყოს კლიმატის 

ცვლილებისადმი მდგრადობა“. 

თუმცა, მკვლევარების აზრით, რაც არ უნდა რთულად მოგვეჩვენოს დღევანდელი 

ვითარება, ის იძლევა ჰიდროელექტროსადგურების მოდერნიზაციის შესაძლებლობას, 

რათა მათ კვლავაც გააგრძელონ გლობალური ენერგოსისტემებისთვის კრიტიკული 

სერვისების მიწოდება. 

IRENA-ს ანგარიშში ჰიდროენერგეტიკა განხილულია ენერგეტიკის ზოგადი ჩარჩოს 

კონტექსტში. ანგარიშში ასევე მოცემულია ჰიდროენერგეტიკის ამჟამინდელი სტატუსის 

სურათი და ნათლად გვაჩვენებს ხედვას, თუ როგორ შეიძლება მისი სრული პოტენციალის 

რეალიზება. 

IRENA-ს აზრით, განვითარების ერთ-ერთი სავარაუდო სცენარის მიხედვით, თუ 

მსოფლიო სრულ დეკარბონიზაციას გადაწყეტს და დააკმაყოფილებს პარიზის 

შეთანხმებით დასახულ კლიმატის მიზნებს, ჰიდროელექტროსადგურების დადგმული 

სიმძლავრე, წყალსაცავიანი სადგურების ჩათვლით, გაორმაგდება 2050 წლისთვის. 

აღნიშნული კი მოითხოვს ყოველწლიური ინვესტიციებს გაზრდას ჰიდროენერგეტიკაში –  

საშუალოდ დაახლოებით ხუთჯერ მაინც. 

თუმცა, ანგარიში ხაზს უსვამს, რომ აუთვისებელი ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის 

უმეტესი ნაწილი განვითარებად ქვეყნებშია და დამფინანსებელმა ინსტიტუტებმა უნდა 

იმუშაონ ადგილობრივ მთავრობებთან ერთად რისკებისა და პრობლემების დასაძლევად 

და ხსენებულ რეგიონებსა და ქვეყნებში საჭირო ინვესტიციების განსახორციელებლად. 

ანგარიშში ასევე ხაზგასმულია ჰიდროენერგეტიკული პროექტების წახალისების 

აუცილებლობა, რათა უზრუნველყოფილი იქნას წარმატების მდგრადობა და 

სტაბილურობა. 

ანგარიშის სრული ვერსიიის სანახავად ინგლისურ ენაზე, მიჰყევით ბმულს: “The changing 

role of hydropower: Challenges and opportunities” 

წყარო:    https://cutt.ly/G3B7K0z   
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კლიმატის ცვლილება 

აჭარაში ტყის მდგრადი მართვის პროექტის განხორციელება იწყება - 

პროექტის ბიუჯეტი 7,4 მლნ ევრო 

აჭარაში ტყის მდგრადი მართვის პროექტის განხორციელება იწყება. პროექტი „ტყის 

მდგრადი მართვა აჭარაში“ დაფინანსებულია გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 

მიერ, ხორციელდება რეკონსტრუქციისა და განვითარების საკრედიტო ბანკის (KfW) 

მხარდაჭერით. პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 7,4 მლნ ევროს. პროექტის 

განმახორციელებელი კონსორციუმი აერთიანებს ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდს (WWF) 

კავკასიის პროგრამის ოფისს, ორგანიზაცია HessenForst-ს. 

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ პროექტის პრეზენტაციაში მიიღო მონაწილეობა და 

აჭარაში ტყის მდგრადი მართვის პროექტის განხორციელების მნიშვნელობის შესახებ 

ისაუბრა. თორნიკე რიჟვაძემ აღნიშნა, რომ პროგრამის დაწყება დაეხმარება აჭარის სატყეო 

სააგენტოს ინსტიტუციურ გაძლიერებაში, ასევე მნიშვნელოვანი იქნება ტყის მოვლა-

შენახვისა და აღდგენის მხრივ: 

,,გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობასთან ერთად, განვითარების და 

რეკონსტრუქციის ბანკთან ერთად მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას ვიწყებთ, 

რომლის ფარგლებშიც მოხდება როგორც აჭარის სატყეო სააგენტოს ინსტიტუციური 

გაძლიერება, ასევე, ტყის რესურსების და, მთლიანად სატყეო ფონდის აღდგენა, 

კონსერვაცია”. 

აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს აჭარის სატყეო სააგენტოს ტყის მართვის 

სრულყოფილ ორგანოდ გარდაქმნას, რომელიც განახორციელებს ტყის მდგრადი მართვის 

სრულ ციკლს, მათ შორის ტყის მოვლა-აღდგენას, კონსერვაციული ღონისძიებების 

დანერგვას, კლიმატური ცვლილებების მიმართ ტყის მდგრადობის გაძლიერებას, ტყით 

სარგებლობასა და საშეშე-სამასალე მერქნით მოსახლეობის უზრუნველყოფას. 

წყარო: bm.ge   -  https://cutt.ly/R3B7MDG   

 

„მიზნები, რომლებიც გარემოს დაცვისთვის დაისახა, მხოლოდ სანახევროდ 

დაიცავს გარემოს“, – აცხადებენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები 

მთავრობის მიერ დასახული ახალი გარემოსდაცვითი მიზნები „მხოლოდ სანახევროდ 

შესრულებული საქმეა“, – აცხადებენ  საქველმოქმედო ორგანიზაციები. მათი აზრით, 

ისინი ვერ შეძლებენ ბუნების გაუარესების შეჩერებას. 

ეს მიზნები გარემოზე ზრუნვის, საკვებისა და სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტებმა 

ექვსი კვირის დაგვიანებით, 2022 წლის 16 დეკემბერში გამოაქვეყნა. 

იურიდიულად გაწერილია, როგორ უნდა მოგვარდეს  ცხოველებისა და მცენარეების 

გადაშენება და ჰაერის დაბინძურება. თუმცა, კრიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ მიზნებში არ 

ფიგურირებს ბუნებრივი ობიექტებისა და წყლის ხარისხის საკითხები. ეს ნაწილი 

გამოტოვებულია. 
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ისეთი დიდი ორგანიზაციების განცხადებით, როგორებიცაა: RSPB, Greenpeace, Wildlife და 

Countryside Link, ბიომრავალფეროვნების  შემცირების წინააღმდეგ ბრძოლა მისაღებია, 

თუმცა დიდ ბრიტანეთის ბუნება არანაკლები მნიშვნელოვანი კრიზისის წინაშეა. 

დიდი ბრიტანეთი  ბუნებრივი რესურსები დაზიანებით მსოფლიოს ერთ-ერთი ცუდი 

მაჩვენებლის მქონე ქვეყანაა – იგი მსოფლიო ქვეყნების სიის ბოლო 10%-შია და ბოლო 

ადგილს იკავებს დიდ შვიდეულში. 

2021 წელს, გარემოს დაცვის კანონის გათვალისწინებით, ინგლისის მთავრობას დაეკისრა, 

2022 წლის 31 ოქტომბრისთვის ჩამოეყალიბებინა  მიზნები ზემოხსენებული პრობლემების 

მოსაგვარებლად, მაგრამ, მათი განცხადებით, „მნიშვნელოვანმა საჯარო რეაგირებამ“ მათი 

გეგმები გადადო. შეფერხებებთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის ოფისმა 

მოლაპარაკებები გამართა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ტერეზ კოფისთან. 

საბოლოოდ, 13 მიზანი გამოქვეყნდა, რომლებიც მოიცავდა სახეობათა გადაშენების 

პროცესის შეჩერებას 2030 წლისთვის; ასევე მოიცავს  2042 წლისთვის 

ბიომრავალფეროვნების ხარისხის გაუმჯობესებას 2022 წელთან შედარებით და რომ ის 

მინიმუმ 10%-ით აღემატებოდეს 2030 წლის მონაცემებს. 

წყარო: greenpole.org  -   https://cutt.ly/w3B74br  

 

პუბლიკაციები 

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო კონფერენცია    

თარიღი:  21 – 23 თებერვალი, 2023 

ადგილი: მადრიდი, ესპანეთი 

https://solarthermalworld.org/eventsingle/international-renewable-energy-conference-

2023madrid-spain/  

 

მსოფლიო მდგრადი ენერგეტიკის დღეები  

თარიღი: 1-3 მარტი, 2023 

ადგილი: ველსი, ავსტრია 

www.wsed.at 

 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - განახლებადი ენერგია, რესურსები და მდგრადი 

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/  


