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ნავთობი და გაზი 

Tengizchevroil-მა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის გავლით ნავთობის ექსპორტი 

ვერ დაიწყო 

KazMunayGas (KMG) საექსპორტო მიწოდება Tengizchevroil-ის (TCO) რესურსებიდან ბაქო-

თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) მარშრუტით თურქეთში მიწისძვრის გამო შეფერხდა. ამის 

შესახებ TCO-ს გენერალურმა დირექტორმა, კევინ ლიონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, 

იუწყება Interfax-Kazakhstan. 

„ამჟამად ვმუშაობთ KazMunayGas-თან, რათა განვსაზღვროთ და ჩამოვაყალიბოთ ასეთი 

მარშრუტი, რადგან "თენგიზიდან" რკინიგზით იქნება გადაზიდვა. 

სამწუხაროდ, როგორც მოგეხსენებათ, თურქეთში მომხდარმა ტრაგიკულმა მიწისძვრამ 

გავლენა მოახდინა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და, შესაბამისად, დაზარალდა 

თურქეთის ჯეიჰანის ტერმინალი“, - თქვა ლიონმა და უპასუხა კითხვას, გეგმავს თუ არა 

KMG ნავთობის ექსპორტს BTC-ით თებერვალში TCO რესურსებიდან. 

„ამჟამად არ გვაქვს სატესტო გადაზიდვების გაშვების შესაძლებლობა, ამიტომ მარშრუტი 

ჯერ არ დაწყებულა. ჩვენ ვლოცულობთ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამის შედეგად 

დაზარალდა და მოუთმენლად ველით, როგორც კი გვექნება ტესტების ჩატარების 

შესაძლებლობა“, - განაცხადა მან. 

Tengizchevroil ავითარებს "თენგიზისა" და "კოროლევსკოეს" ნავთობისა და გაზის 

საბადოებს ყაზახეთის ატირაუს რეგიონში. 

Tengizchevroil LLP-ის მეწილეები არიან Chevron (50% წილი), ExxonMobil Kazakhstan 

Ventures Inc (25%), ყაზახეთი ეროვნული კომპანიის KazMunayGas (20%), Lukarco (5%). 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/48a5dtm   

 

ევროპა ზრდის ნედლი ნავთობის იმპორტს ანგოლადან, რადგან რუსეთის 

სანქციები არღვევს სავაჭრო მარშრუტებს 

(ბლუმბერგი) – ევროპა ზრდის ანგოლადან შემოტანილი ნედლი ნავთობის რაოდენობას, 

რადგან აკრძალვა რუსულ ნავთობზე არღვევს ტიპურ სავაჭრო მარშრუტებს. 

დასავლეთ აფრიკულ ნავთობზე სპეციალიზირებული მოვაჭრეების გამოკითხვის 

თანახმად, მიმიდნარე თვეში ანგოლას ნედლი ნავთობის 32  პარტიის 40%-ზე მეტი 

მიემართება სუეცის არხის დასავლეთით - ძირითადად ევროპისკენ, ასევე აშშ-სა და 

ბრაზილიაში. 

ეს თითქმის ორჯერ მეტია წინა წელთან შედარებით, როდესაც ანგოლას ყოველთვიური 

მარაგის მხოლოდ მეოთხედი იყიდებოდა დასავლეთის მარშრუტებზე, თითოეული 

პარტია დაახლოებით ერთ მილიონ ბარელ ნავთობს შეიცავს. 

ევროკავშირის გადამამუშავებელი საწარმოები ეძებენ ალტერნატიულ მარაგებს დეკემბრის 

დასაწყისში ბლოკის მიერ რუსეთიდან ნავთობის საზღვაო იმპორტის აკრძალვის შემდეგ. 

ანგოლა, OPEC-ის წევრი, აფრიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია. 
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ევროპელ იმპორტიორებში შედიან კომპანიები, რომლებიც მოიპოვებენ ნავთობს 

ანგოლაში, მათ შორის TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp. და Chevron Corp. მათ შეუძლიათ 

არჩიონ ნედლი ნავთობის გადამუშავება ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის საკუთარ 

ქარხნებში, აზიაში გაყიდვის ნაცვლად. 

ვინაიდან ევროპა უფრო მეტ იღებს ანგოლას მიწოდებიდან, ნაკლები ნავთობი მიდის 

ჩინეთში, რომელიც ჩვეულებრივ, ყველაზე დიდი მომხმარებელია. გასული წლის 

თებერვალში ჩინეთში მიდიოდა ანგოლას ნედლი ექსპორტის დაახლოებით 55%. ამ თვეში 

ეს 40%-ზე ცოტა მეტია. აზიური გიგანტი იღებს უფრო მეტ ფასდაკლებულ რუსულ 

ნავთობს, და ანაცვლებს თავის სხვა მომწოდებლებს. 

წყარო:  worldoil.com - https://cutt.ly/T8a5j3O  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

სემეკმა 15 მეგავატამდე ელექტროსადგურებისთვის ქსელთან მიერთების 

წესი დაამტკიცა 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა 

კომისიამ (სემეკ) 15 მეგავატამდე მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურებისთვის 

ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთების ახალი წესი დაამტკიცა. ახალი 

რეგულაცია უზრუნველყოფს არადისკრიმინაციულ მიდგომას ინვესტორების მიმართ და 

მათ აძლევთ შესაძლებლობას წინასწარ განსაზღვრონ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების 

ხარჯები და ვადები. 

წესით განისაზღვრა მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურების გამანაწილებელ ქსელთან 

მიერთების გამჭვირვალე და სამართლიანი პრინციპები, ქსელთან მიერთების პირობები 

და შესაბამისი საფასურები. 

ახალი რეგულაციის შესაბამისად, გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი ვალდებულია 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში (არაუმეტეს 18 თვე) უზრუნველყოს 

გამანაწილებელი ქსელის მზადყოფნა მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის 

მისაერთებლად. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/J8a5zza  

 

ენერგეტიკის სექტორის კიბერუსაფრთხოების შესახებ კონფერენცია 

გაიმართა 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარემ, დავით ნარმანიამ ენერგეტიკის კიბერუსაფრთხოების 

შესახებ USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ორგანიზებით 

გამართული  კონფერენცია გახსნა. დავით ნარმანიამ შეაჯამა ორი დღის განმავლობაში 

მიმდინარე სამუშაო შეხვედრა, რომელშიც სემეკის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 
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„ენერგეტიკის სექტორში მდგრადი და ძლიერი კიბერუსაფრთხოება არის 

უმნიშვნელოვანესი საკითხი. მნიშვნელოვანია კრიტიკული ენერგო ინფრასტრუქტურის 

კიბერმედეგობის გაძლიერება და ამ კუთხით, ენერგეტიკის სექტორის სრული დაცვა. 

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია დარგის სპეციალისტების გადამზადებაც.  USAID-ის 

ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ორგანიზებით, ევროკავშირის 

დაძმობილების პროექტის - „კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება 

საქართველოში” ფარგლებში გამართული სამუშაო შეხვედრები იყო ნაყოფიერი და ხელი 

შეუწყო მონაწილეების ინფორმირებულობის დონის გაზრდას, კიბერრისკების თავიდან 

აცილების მიზნით შესაბამისი უნარების გამომუშავებას“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. 

კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა სემეკის წევრმა, გიორგი ფანგანმა: 

„სემეკში აქტიურად მიმდინარეობს დიგიტალიზაციის პროცესი. შემუშავდა 

დიგიტალიზაციის სტრატეგია, რომელიც მოიცავს  მონაცემთა ბაზის დაცვის 

მექანიზმებისა და კიბერუსაფრთხოების საკითხების გაძლიერებას. კიბერუსაფრთხოება 

უმნიშვნელოვანესი საკითხია როგორც ზოგადად ენერგეტიკის სექტორისთვის, ასევე 

სემეკისთვის. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ ამ კუთხით თანამშრომლობას 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან“, - აღნიშნა გიორგი ფანგანმა. 

USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ორგანიზებით, 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ დაძმობილების პროექტთან „კიბერუსაფრთხოების 

შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში” თანამშრომლობით, 21-22 თებერვალს  

ენერგეტიკული კიბერსამაგიდო, ტექნიკური სავარჯიშო ჩატარდა. ტექნიკური და 

სამაგიდო სავარჯიშოების მიზანს წარმოადგენდა სემეკის, ენერგეტიკის სექტორში 

მოქმედი კომპანიების, ეროვნული კიბერუწყებების ტექნიკური შესაძლებლობების 

გაძლიერება, კრიტიკული ინფორმაციის ინფრასტრუქტურის უწყებებში კიბერრისკების 

სათანადო შეფასება. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/Q8a5vGo  

 

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

2022 წელს ჩინეთმა სუფთა ენერგიაში 546 მილიარდი დოლარის 

ინვესტიცია განახორციელა 

ჩინეთი, რომელსაც ამჟამად გარემოს მთავარი დამაბინძურებლის სტატუსი აქვს, 

განახლებად ენერგიებში ინვესტირების აგრესიულ გზას ირჩევს. გასულ წელს ქვეყანამ 

სუფთა ენერგიაში 546 მილიარდი აშშ დოლარის ინვესტიცია განხორციელა, რაც 

მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მიერ დახარჯული თანხის თითქმის ნახევარია. 

მსოფლიოს მეორე უდიდესი ეკონომიკა ნახშირბადის ემისიების შესამცირებლად 

მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს და ინვესტიციების მოცულობით ამერიკასაც კი 

გადაასწრო, რომელმაც 141 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. რაც შეეხება 

ევროკავშირს, ინვესიტიციების მოცულობამ 2022 წელს 180 მილიონი დოლარი შეადგინა. 
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BloombergNEF-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით, მთლიანად დაბალ-ნახშირბადიან 

ენერგიაზე ტრანზიციაში ინვესტირების მაჩვენებელი 1.1 ტრილიონ დოლარს გაუტოლდა, 

რაც რეკორდული მაჩვენებელია და მნიშვნელოვნად აღემატება 2021 წლის მონაცემებს. 

წყარო:  bpn.ge  -  https://cutt.ly/k8a5Q6j  

 

როგორ გამოვიმუშავოთ წყალბადი პირდაპირ ზღვის წყლიდან -- არ არის 

საჭირო გამტკნარება 

მკვლევარებმა შეიმუშავეს უფრო იაფი და ენერგოეფექტური გზა წყალბადის 

წარმოებისთვის უშუალოდ ზღვის წყლიდან, რაც გადამწყვეტი ნაბიჯია მწვანე წყალბადის 

მდგრადი ინდუსტრიისკენ. 

RMIT-ის უნივერსიტეტის მკვლევარების ახალი მეთოდი ზღვის წყალს პირდაპირ 

წყალბადად და ჟანგბადად ყოფს - გამოტოვებს გამტკნარების აუცილებლობას და მასთან 

დაკავშირებულ ხარჯებს, ენერგიის მოხმარებას და ნახშირბადის ემისიებს. 

წყალბადი უკვე დიდი ხანია რეკლამირებულია, როგორც მომავლის სუფთა საწვავი და 

კრიტიკული ენერგეტიკული გამოწვევების პოტენციური გადაწყვეტა, განსაკუთრებით იმ 

ინდუსტრიებისთვის, რომლებშიც უფრო რთულია დეკარბონიზაცია, როგორიცაა 

წარმოება, ავიაცია და გადაზიდვები. 

მსოფლიოში თითქმის მთელი წყალბადი ამჟამად იწარმოება წიაღისეული საწვავიდან და 

მისი წარმოება იწვევს წელიწადში დაახლოებით 830 მილიონ ტონა ნახშირორჟანგის 

ემისიებს, რაც ექვივალენტურია დიდი ბრიტანეთის და ინდონეზიის წლიური ემისიების 

ჯამის. 

მაგრამ ემისიის გარეშე მიღებული „მწვანე“ წყალბადი, რომელიც წარმოიქმნება წყლის 

გაყოფით, იმდენად ძვირია, რომ ის დიდწილად კომერციულად არახელსაყრელია და 

შეადგენს წყალბადის მთლიანი წარმოების მხოლოდ 1%-ს გლობალურად. 

პროექტის წამყვანი მკვლევარი, დოქტორი ნასირ მაჰმუდი, RMIT-ის უფროსი მკვლევარი, 

ამბობს, რომ მწვანე წყალბადის წარმოების პროცესები ძვირი ჯდება და ამავე დროს 

მიიღება მტკნარი ან გამტკნარებული წყლიდან. 

”ჩვენ ვიცით, რომ წყალბადს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი, როგორც სუფთა ენერგიის 

წყაროს, განსაკუთრებით იმ მრავალი ინდუსტრიისთვის, რომლებიც ადვილად ვერ 

გადადიან განახლებად ენერგიაზე,” - თქვა მაჰმუდმა. 

”მაგრამ იმისთვის, რომ იყოს ჭეშმარიტად მდგრადი, წყალბადი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, 

100% თავისუფალი უნდა იყოს ნახშირბადისგან წარმოების მთელი სასიცოცხლო ციკლის 

განმავლობაში და არ უნდა ამცირებდეს მსოფლიოს ძვირფას მტკნარი წყლის მარაგს. 

”ჩვენი მეთოდი წყალბადის პირდაპირ ზღვის წყლიდან წარმოებისა არის მარტივი, 

მასშტაბური და ბევრად უფრო ეკონომიური, ვიდრე ნებისმიერი მიდგომა მწვანე 

წყალბადის მისაღებად, რომელიც ამჟამად ბაზარზეა. 

წყარო:   sciencedaily.com  - https://cutt.ly/V8a5YyM  
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კლიმატის ცვლილება 

გასული კვირის მნიშვნელოვანი „მწვანე“ სიახლეები 

გასულ კვირას ევროპარლამენტმა ოფიციალურად დაამტკიცა კანონმდებლობა, რომელიც 

2035 წლიდან ევროკავშირში ბენზინსა და დიზელზე მომუშავე ახალი მანქანების გაყიდვას 

კრძალავს. შედეგად, 2035 წლიდან ავტომწარმოებლებს მოუწევთ მათ მიერ გასაყიდად 

ჩაშვებულ ახალ მანქანებში CO2-ის გამონაბოლქვი 100%-ით შეამცირონ, რაც, 

ორგანიზაციის საზღვრებში, წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ახალი მანქანების გაყიდვას 

შეუძლებელს გახდის. 

მნიშვნელოვანი სიახლეებია ტაივანშიც, სადაც პრეზიდენტმა 2050 წლამდე წმინდა 

ნულოვანი ემისიის მიღწევის ვალდებულება კანონმდებლობით დაამტკიცა. ახალ 

წესდებაზე ხელმოწერით, ტაივანი რიგით მე-18 ქვეყანა გახდა, რომელმაც წმინდა 

ნულოვანი ემისიის სამიზნე კანონით დაამტკიცა. არ უნდა გამოგვრჩეს თურქეთიც, სადაც 

დამანგრეველი მიწისძვრით დაზარალებული რეგიონების დახმარება უწყვეტ რეჟიმში 

მიმდინარეობს. ამჟამად თურქეთის რეგიონებს, ელექტროენერგიის გადაუდებელი 

საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, 12,000 მზის პანელი გადაეცა. 

საინტერესო სიახლეები აქვს შვედურ კომპანია H&M-ს, რომელმაც ტექსტილის ნარჩენებისა 

და მეორეული ტანსაცმლის გადასამუშავებლად ახალი საწარმო შექმნა. კომპანია Remondis-

თან თანამშრომლობით შექმნილი საწარმოს მიზანი, 2023 წელს, მინიმუმ, 40 მილიონი 

ტანსაცმლის სასიცოცხლო ციკლის გახანგრძლივებაა. 

წყარო: forbes.ge   -  https://cutt.ly/88a5IOE  

 

Shell-ის წინააღმდეგ მსოფლიოში პირველი პერსონალური „კლიმატური“ 

სარჩელი წარადგინეს 

ბრიტანული ნავთობგიგანტ Shell-ის დირექტორთა საბჭოს კლიმატის კრიზისთან 

დაკავშირებული რისკების არასათანადო მართვის გამო პირადად უჩივიან. სარჩელის 

თანახმად, კომპანიის თერთმეტმა დირექტორმა დაარღვია კანონიერი მოვალეობები, 

რომლებიც გათვალისწინებულია „გაერთიანებული სამეფოს კომპანიების აქტის“ მიერ, 

რადგან კომპანიის კლიმატური სტრატეგია პარიზის შეთანხმებას არ შეესაბამება. 

სარჩელი გარემოსდაცვითი იურიდიული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ClientEarth-ს 

ეკუთვნის. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული სარჩელი პირველი პრეცედენტია 

მსოფლიოში, რომელიც ენერგეტიკული ტრანზიციის პროცესის მოუმზადებლობისთვის 

პასუხისმგებლობას უშუალოდ კორპორაციულ დირექტორებს აკისრებს. „დაბალი 

ნახშირბადის ეკონომიკაზე გადასვლა არათუ გარდაუვალია, ის უკვე მიმდინარეობს 

კიდეც“, – აცხადებენ ორგანიზაციაში. 

ClientEarth-ის წამყვანი იურისტის პოლ ბენსონის მტკიცებით, Shell-ი ჯიუტად განაგრძობს 

თავის გარდამავალ სტრატეგიას, რომელიც „ძირითადად ხარვეზებითაა სავსე“. მისივე 

განცხადებით, ეს სტრატეგია სამომავლოდ კომპანიის წარმატებას შეუქმნის საფრთხეს, 

მიუხედავად იმისა, რომ რისკების მართვა საბჭოს კანონიერ მოვალეობაში შედის. 
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ClientEarth-მა მსოფლიოში პირველი მსგავსი ტიპის კლიმატის სარჩელი ინგლისისა და 

უელსის უმაღლეს სასამართლოში, აქციონერის სტატუსით წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ 

სარჩელმა ინსტიტუციური ინვესტორებისა და საპენსიო ფონდის მხარდაჭერაც მოიპოვა, 

რომლებიც Shell-ის შვიდი მილიარდი აქციიდან კოლექტიურად 12 მილიონ აქციას 

ფლობენ. ინვესტორებს შორისაა ისეთი საპენსიო ფონდები, როგორიცაა გაერთიანებული 

სამეფოს Nest-ი და London CIV-ი, მათთან ერთად კი შვედეთის ეროვნული საპენსიო ფონდი 

AP3. 

ClientEarth-მა კომპანიის დირექტორთა საბჭო შესაძლო სარჩელის შესახებ ჯერ კიდევ 

შარშან, მათთვის მიწერილი წერილით გააფრთხილა. ორგანიზაციის განცხადებით, 

სარჩელი Shell-ის ინტერესებს იცავს, რადგან „ეკონომიკის წიაღისეული საწვავიდან 

ჩამოშორება გარდაუვალია“. 

მოსარჩელეთა განცხადებით, სარჩელი ინვესტორთა ინტერესებშიც შედის. „ინვესტორებს 

სურთ ქმედებები, რომლებიც კლიმატის ცვლილებების რისკებს შეესაბამება და 

დაუპირისპირდებიან მათ, ვინც საკმარისს არ გააკეთებს თავისი ბიზნესის 

გარდაქმნისთვის“, – აღნიშნა Nest-ის წამყვანმა საინვესტიციო ოფიცერმა მარკ ფოსეტმა და 

იმედი გამოთქვა, რომ არსებულ მდგომარეობას სრულად ენერგეტიკული ინდუსტრია 

გაითვალისწინებს. 

ბრიტანული ენერგოგიგანტის განცხადებით, მისი „ენერგეტიკული ტრანზიციის გეგმა“, 

მათ შორის 2050 წლისთვის წმინდა ნულოვანი ემისიის მიზანი, შეესაბამება პარიზის 

შეთანხმებას ტემპერატურული მატების 1.5°C-ზე შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. 2030 

წლისთვის ემისიების განახევრების გეგმით კი, Shell-ის განცხადებით, „ინდუსტრიის 

ლიდერია“. 

მიუხედავად ამისა, ClientEarth-ის მტკიცებით, დამოუკიდებელი შემფასებლების მიერ 

დადგინდა, რომ Shell-ის კლიმატის სტრატეგია კომპანიის მთლიანი ემისიების 10%-ზე 

ნაკლებს მოიცავს, ამასთან ერთად კი შეუსაბამობაშია პარიზის შეთანხმებასთან. 

ორგანიზაცია სასამართლოსგან მოითხოვს, Shell-ს სტრატეგიის შემუშავება დაევალოს, 

რომელიც რისკებს სათანადოდ შეაფასებს და შეესაბამება ნიდერლანდების 

სასამართლოების 2021 წლის სამართლებრივ გადაწყვეტილებას ემისიების 45%-ით 

შემცირებასთან დაკავშირებით. 

წყარო: forbes.ge   -  https://cutt.ly/v8a5SQU  

 

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 
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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/  


