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ნავთობი და გაზი 

გაზის მოხმარება 19%-ით გაიზარდა 

საქსტატის ინფორმაციით, 2022 წელს საქართველოში ბუნებრივი გაზის მოხმარებამ 3 

მილიარდ კუბურ მეტრს გადააჭარბა. ყველაზე მეტი 503 მლნ კუბური მეტრი ქვეყანამ 

დეკემბერში მოიხმარა. 2021 წელს საქართველოში მოხმარებული გაზის მოხმარება 

თითქმის 2.6 მილიარდ კუბური მეტრი იყო. შესაბამისად, წინა წელთან შედარებით გაზის 

მოხმარება 19%-ით არის გაზრდილი. თითქმის 723 მლნ კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზი 

თბოსადგურებმა მოიხმარეს, რაც 57%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 

გასული წლის ბოლოს მთავრობამ 2023 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი დაამტკიცა. 

მთავრობის პროგნოზით, 2023 წელს გაზის მიწოდება 3 მილიარდ კუბურ მეტრს 

გადააჭარბებს. 

აქედან დაახლოებით 2.8 მილიარდ კუბური მეტრის მოცულობის გაზს საქართველო 

აზერბაიჯანიდან მიიღებს. წელს ოფციური/დამატებითი გაზის მოცულობა 1.4 მილიარდ 

კუბურ მეტრამდე გაიზრდება. ასევე 200 მლნ კუბურ მეტრამდე იზრდება რუსეთიდან 

მიღებული გაზის მაჩვენებელიც. 

დღეისათვის საქართველო-აზერბაიჯანს შორის ძალაშია ორი კონტრაქტი: ოფციური 

გაზისა (ტრანზიტის მოცულობასთან უშუალოდ დაკავშირებული) და დამატებითი გაზის. 

ოფციური გაზის კონტრაქტი საშუალებას იძლევა შესყიდულ იქნეს გატარებული გაზის 

5%-მდე მოცულობის ბუნებრივი აირი ყოველწლიურად. კონტრაქტი ძალაშია 2066 

წლამდე. დამატებითი გაზის ყიდვა-გაყიდვის კონტრაქტი ძალაშია 2026 წლამდე და 

საქართველო მისი საშუალებით, ყოველწლიურად 500 მლნ კუბურ მეტრ გაზს იღებს. 

წყარო:  bm.ge - https://cutt.ly/889kDBR   

 

ევროკავშირი გაზის კარტელს აპრილისთვის შექმნის 

აპრილში ევროკავშირი აპირებს გამოაცხადოს ტენდერი გაზის მიწოდებაზე, განაცხადა 

ევროკომისიის (EC) პრეზიდენტის მოადგილემ მაროს შეფჩოვიჩმა. ივნისისთვის იგეგმება 

პირველი კონტრაქტების გაფორმება აშშ-დან, აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთის 

მომწოდებლებთან. წინასწარი შეფასებით, ევროკავშირისა და სამი მეზობელი ქვეყნის 

მთლიანი მოთხოვნა 24 მილიარდი კუბური მეტრი იქნება მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში. 

"ბლუმბერგთან" ინტერვიუში შეფჩოვიჩმა განაცხადა, რომ აუცილებელია „ევროპაში 

ეკონომიკური ვითარების შეცვლა“. 

„მჯერა, რომ ჩვენ ვქმნით ახალ სისტემას, რომელიც გაზრდის კონკურენციას, მოიზიდავს 

ახალ მომწოდებლებს და შეამცირებს ენერგეტიკულ ფასებს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ 

დავიწყეთ ეს ღონისძიება, საერთაშორისო მომწოდებლებმა დიდი ინტერესი გამოიჩინეს“, 

- გვარწმუნებს ის. 

ევროკავშირი 15 მარტს გახსნის კომპანიების ენერგეტიკულ პლატფორმაზე რეგისტრაციას, 

ორიოდე დღის შემდეგ კი გამოაცხადებს ცენტრალიზებულ მყიდველსა და აგენტებს. 

პირველი „მოთხოვნის აგრეგაციას მოახდენს, მოიძიებს საუკეთესო შეთავაზებებს 

მომწოდებლებისგან და დადებს კონტრაქტებს საბოლოო მომხმარებლებთან“. 
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აგენტები იმოქმედებენ როგორც შუამავლები ტრანზაქციებში და ასევე შესთავაზებენ 

დამხმარე მომსახურებას, ტრანსპორტირების ჩათვლით. 

„მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენ ერთგვარად გავხსნით დიდ ბაზარს მცირე და 

საშუალო კომპანიებისთვის, რომლებიც სხვაგვარად ვერ შეძლებდნენ LNG-ის ნაწილის 

შეძენას ან მსხვილ ენერგეტიკულ კომპანიასთან დაკავშირებას“, - განმარტა ევროკომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილემ. 

მან დასძინა, რომ თანამშრომლობისადმი ინტერესი 50-ზე მეტმა კომპანიამ გამოთქვა 

მთელი მსოფლიოდან. 

დაგეგმილია, რომ პირველი ტენდერის შემდეგ ევროკავშირი რეგულარულად მოაწყობს 

გაზის დამატებით ერთობლივ შესყიდვებს ევროპაში გაზის საკმარისი რაოდენობის 

უზრუნველსაყოფად. 

„კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი თვითკმაყოფილებისა და განცდის შესახებ, 

რომ გასული წლის რთული პერიოდი უკან გვრჩება, რადგან არ ვიცით, რას გველოდება ეს 

წელი“, - განაცხადა მაროს შეფკოვიჩმა. 

2022 წლის ოქტომბერში ევროკომისიამ შემოგვთავაზა ზომების სერია ევროპაში გაზის 

ფასების შესამცირებლად. წინადადებებს შორის არის გაზის დინამიური ფასების 

დაწესება. ასევე შემოთავაზებული იყო ევროკავშირის ქვეყნების ვალდებულება, რომ გაზი 

გაუზიარონ ერთმანეთს საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში. ამ ზომებმა ვერ მოიპოვა 

ყველა ქვეყნის მოწონება, მაგრამ იმავე თვეში ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა, ალექსანდრე 

დე კროომ განაცხადა, რომ ევროკავშირი განიხილავს გაზის კარტელის შექმნას. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/q89kJOX  

 

ელექტროენერგეტიკა 

თურქეთში Tesla-ს დამტენი სადგური აშენდება 

თურქეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანიზაციამ Tesla-ს დამტენი ქსელის 

ოპერატორის ლიცენზია მიანიჭა. 

ამის შესახებ Bloomberg იტყობინება ABC.AZ. 

Tesla გახდა 119 კომპანიადან ერთ-ერთი, რომელმაც მიიღო ელექტრომობილების 

მომსახურების უფლება თურქეთის მასშტაბით დამტენი სადგურების დაყენებისთვის. 

Tesla ასევე მოემსახურება ყველა ელექტრომობილის მოდელს დამტენ სადგურებზე, 

რომლებიც დამონტაჟდება თურქეთში და განსაზღვრავს დატენვის მომსახურების 

ღირებულებას ენერგიის ერთეულზე (კვტ/სთ). 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/489kZPg    
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ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი მზის ენერგიით 

მომარაგდება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მერვე კორპუსისის სახურავზე მზის 

ელექტროსადგური დამონტაჟდა, რომლის სიმძლავრე 200 კვტ-ია, - ინფორმაციას HELIOS 

ENERGY ავრცელებს. 

კომპანიის ცნობით, გამომუშავებული ელექტროენერგია სრულად დაფარავს მე-8 

კორპუსის მოხმარებას, რომელშიც ენერგეტიკის ფაკულტეტია განთავსებული. 

მათივე ინფორმაციით, ჭარბი გამომუშავება გადადინდება და მოხმარდება 

უნივერსიტეტის სხვა კორპუსებსაც, რაც ყოველწლიურად 65 000 ლარამდე დანაზოგს 

მისცემს უნივერსიტეტს, ხოლო ბუნებაში 103 ტონით ნაკლებ CO-ს გამოფრქვევა მოხდება. 

პროექტი ლიეტუვის გარემოს დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის დაფინანსებით,ასევე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის 

მხარდაჭერით განხორციელდა. 

წყარო: business-partner.ge  -  https://cutt.ly/08UQk2e 

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

წყალბადის ველების როლი მომავლის ენერგეტიკაში და საქართველოს 

პერსპექტივები 

მსოფლიოს უდიდესი ეკონომიკების კლიმატურმა ამბიციებმა, გამოიყენონ მხოლოდ 

ნახშირბადის დაბალი ემისიის მქონე ენერგორესურსები, ასევე უკრაინაში მიმდინარე 

მოვლენებმა, რომელმაც უდიდესი გავლენა იქონია მსოფლიო ენერგეტიკაზე, აიძულა 

ქვეყნები კვლავ მიემართათ დედამიწაზე ყველაზე მსუბუქი და გავრცელებული 

ელემენტისთვის – წყალბადისთვის. საერთაშორისო ექსპერტების აზრით, წყალბადს, 

რომელსაც ორაწლიანი გამოყენების ისტორია აქვს, საბოლოოდ წარმატების შანსი სწორედ 

მისი ეკოლოგიური სისუფთავის გამო აქვს. 

წყალბადს გააჩნია 2,5-ჯერ მეტი ენერგია, ვიდრე ბუნებრივ აირსა და ბენზინს, თუმცა, 

მისი ძალიან მცირე წონა ნიშნავს, რომ ატმოსფერულ პირობებში, აირად მდგომარეობაში 

მას გააჩნია გაცილებით ნაკლები სიმკვრივე. 

მას აქვს მრავალი ღირებული თვისება, რომელთაგან ორი მას უნიკალურს ხდის კლიმატის 

ცვლილების ეპოქაში: 

- შესაძლებელია მისი შენახვა და სუფთა საწვავის სახით გამოყენება, სათბურის აირებისა 

და ჰაერის სხვა დამაბინძურებლების პირდაპირი ემისიის გარეშე; 

- მისი წარმოება და მიწოდება შესაძლებელია ეკოლოგიურად სუფთა გზების ფართო 

სპექტრით, – აღნიშნავენ GS ექსპერტები. 

ამჟამად, დაახლოებით 70 მილიონი ტონა წყალბადის წარმოება ხდება, მაგრამ მხოლოდ 

2%-ზე ნაკლები მიიღება ეკოლოგიურად სუფთა გზით – წყლის ელექტროლიზით, 

როდესაც წყალი იშლება მასში შემავალ კომპონენტებად – წყალბადად და ჟანგბადად. თუ 

ელექტროენერგია განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებით მიიღება, ეს არის 

“მწვანე” წყალბადი, რაც ყველა ეკოლოგიურად პასუხისმგებელი ქვეყნის საბოლოო 
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მიზანია. ამასთან, როგორც ყოველთვის, აღნიშნული არის ყველაზე ძვირადღირებული 

მეთოდი. 

რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს ქვეყანაში ენერგიის მისაღებად წყალბადი არ იწარმოება, 

არ არსებობს წყალბადგასამართი სადგური და შესაბამისად წყალბადზე მომუშავე 

ავტომობილების რაოდენობაც 0-ს უდრის. თუმცა, ქვეყანა 2020 წლის სექტემბერში 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან ხელმოწერით მწვანე წყალბადის 

წარმოების პროცესს მაინც შეუერთდა. 

გარდა ამისა, გასულ წელს, გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა ახალი, 1,3 მილიონი ევროს 

ოდენობის გრანტი ტექნიკური დახმარებისათვის, რომელსაც განახორციელებს გერმანიის 

რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი (KfW) საქართველოში მწვანე წყალბადის 

ტექნოლოგიის დანერგვის მხარდასაჭერად და სამაგალითო პროექტის, როგორც ამ 

სფეროში პირველი ინვესტიციის მოსამზადებლად. 

იმის გასარკვევად, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი წყალაბადის ენერგეტიკის 

განვითარება მსოფლიოსთვის, რა არის საჭირო ამისთვის, როგორის სახის 

ტექნოლოგიური სიახლეები და მიღწევებია აღნიშნული მიართულებით, ასევე, 

საქართველოს როლსა და პერსპექტივებზე “ენერგონიუსი“  „სტრატეგიული ინციატივების 

სააგენტოსა“ და  „კლასტერების ეროვნული პლატფორმის“ გენერალურ დირექტორს 

ნოდარ ძიძკაშვილს ესაუბრა... 

წყარო:   https://energynews.ge/?p=51347  

 

"სურვილი გვაქვს, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ეტაპობრივად 

განახლებად ენერგიაზე გადავიდეს" 

საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებას, „საქართველოს მთავრობასა და იაპონიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) შორის „მზის ელექტროენერგიის 

გამომუშავების სისტემის მეშვეობით სუფთა ენერგიის დანერგვის პროექტის“ ფარგლებში 

2 ერთეული PRIUS PLUGIN 1.8PV გადმოეცა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანება ავრცელებს.  

ეკომეგობრული ავტომობილები თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტების 

ოპერირებას მოხმარდება. ავტომობილების გადაცემის ცერემონიალი თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტის ტერიტორიაზე გაიმართა, რომელიც, ასევე, იაპონიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) დახმარებით მზის პანელებითაა 

აღჭურვილი. 

,,მსურს მადლობა გადავუხადო იაპონელ ხალხს და საქართველოში იაპონიის საელჩოს იმ 

მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვგრძნობთ მათგან. დღეს გადმოგვეცა 2 

ელექტრომობილი, რომელიც არის JAICA-ს განახლებადი ენერგიის წარმოების პროექტის 

გაგრძელება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი სწორედ იაპონიის დახმარებით 

მარაგდება განახლებადი ელექტროენერგიით. ელექტრომობილებს ჩვენ გამოვიყენებთ 

აეროპორტების ოპერირების საჭიროებისთვის. მათ შორის გავაგზავნით ქუთაისის 

საერთაშორისო აეროპორტში. სურვილი გვაქვს, რომ ქუთაისის საერთაშორისო 

აეროპორტი ეტაპობრივად გადავიდეს განახლებად ენერგიაზე,"-განაცხადა საქართველოს 

აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა ირაკლი ქარქაშაძემ. 



 

6 

 

პროექტი ქვეყანაში გარემოს დაცვას ემსახურება და მისი სრულყოფაში მოყვანით 

საქართველოს საავიაციო ინდუსტრია ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდება. 

ღონისძიებას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი, საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანების დირექტორი ირაკლი ქარქაშაძე, ტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა 

ზაქარაძე, იაპონიის ელჩი საქართველოში იმამურა აკირა და ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი კახა ქარჩხაძე ესწრებოდნენ. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  „მზის ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემის მეშვეობით სუფთა 

ენერგიის დანერგვის პროექტის’’ ერთ-ერთი ბენეფიციარია და Jaica-სგან ერთი ერთეული 

PRIUS PLUGIN 1.8PV  გადაეცა. 

წყარო:  business-partner.ge - https://cutt.ly/289k3xR  

 

კლიმატის ცვლილება 

NASA-ს კოსმოსური მისიები ზუსტად განსაზღვრავს CO2-ის ემისიის 

წყაროებს დედამიწაზე 

დედამიწის სადამკვირვებლო მისიების დუეტმა მკვლევარებს საშუალება მისცა 

აღმოეჩინათ და თვალყური ედევნებინათ ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიის 

ცვლილებებისთვის ერთი ობიექტიდან, საცდელად გამოიყენეს მსოფლიოში სიდიდით 

მეხუთე  ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგური. 

ბოლო კვლევაში, მკვლევარებმა გამოიყენეს NASA-ს ორბიტალური ნახშირბადის 

ობსერვატორიის (OCO) მისიების კოსმოსური გაზომვები, რათა რაოდენობრივად 

შეეფასებინათ ნახშირორჟანგი პოლონეთში, ბელხატოვის ელექტროსადგურიდან, 

ევროპაში ყველაზე დიდ ემიტენტიდან ასობით მილის ქვემოთ. 2017-2022 წლებში 

რამდენიმე სატელიტური გადასასვლელიდან ქარხნის ემისიის შლეიფის გაანალიზებისას 

მათ აღმოაჩინეს ნახშირორჟანგის დონის ცვლილებები, რომლებიც შეესაბამება 

ელექტროენერგიის გამომუშავების საათობრივ რყევებს. დანადგარების დროებითი და 

მუდმივი გამორთვები (ტექ.მომსახურების ან ექსპლუატაციიდან გამოყვანის მიზნით) 

ამცირებდა ქარხნის საერთო ემისიებს, რაც ჯგუფმა ასევე შეძლო დაეფიქსირებინა. 

მიღებული მონაცემები აჩვენებს, რომ კოსმოსური დაკვირვებები შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას ნახშირორჟანგის ემისიის ცვლილებების თვალყურის დევნებისთვის ადგილობრივი 

მასშტაბით, განაცხადეს მეცნიერებმა. 

წყარო:  climate.nasa.gov - https://cutt.ly/389k7Cs 

 

მადრიდში მერიის ველოსიპედები უფასო გახდა 

მადრიდის საქალაქო ელექტროველოსიპედები, BiciMad უფასო გახდა. ცვლილება ძალაში 

7 მარტიდან შევიდა და 31 მაისამდე იმოქმედებს. ინფორმაციას „ევროპულსი“ ავრცელებს. 

ველოსიპედით უფასო მგზავრობა დღეში შეუზღუდავი რაოდენობით არის შესაძლებელი. 

ერთადერთი შეზღუდვა ის არის, რომ მგზავრობის საერთო დრო 30 წუთს არ უნდა 

აღემატებოდეს. 
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მადრიდში სულ 7,5 ათასი ახალი ელექტროველოსიპედი და 611 სადგური მუშაობს. 

მადრიდის მერია იმედოვნებს, რომ მოსახლეობა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტს 

ავტომობილებზე ხშირად გამოიყენებს. ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს მონაცემებით, 

ევროპაში სატრანსპორტო სათბურის გაზების ემისიათა 72%-ს ავტომობილები გამოყოფენ. 

ესპანეთში არაეკოლოგიური ავტომობილების ნაკლებად გამოსაყენებლად მოსახლეობის 

წამახალისებელი არაერთი ინიციატივა მოქმედებს. კერძოდ, მადრიდის მერია მსუბუქი 

ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების (ელექტროსკუტერის, ველოსიპედის, მოპედის, 

ელექტროძრავიანი მოტოციკლის) შესაძენად მოქალაქეებს ღირებულების 50%-მდე 

უნაზღაურებს. ამასთან, პატარა ესპანურ ქალაქ სანტანდერში 2021 წლიდან მერია 

ელექტროველოსიპედის შეძენის მსურველ მოქალაქეებს 350 ევროს უხდის. 

იმავე წლიდან ფრანგები ელექტროველოსიპედის შესაძენად და თავიანთი ძველი, 

არაეკოლოგიური მანქანების საუტილიზაციოდ ჩაბარების სანაცვლოდ ხელისფლებისგან 

2500 ევროს იღებენ. ქვეყნის მთავრობის მიზანია, 2030 წლისთვის სათბურის გაზების 

ემისიები 40%-ით შეამციროს. 

ევროპის კიდევ ერთი ქვეყნის, შვედეთის ქალაქ მალმოში საჯარო მოხელეები 

ავტომობილებიდან ველოსიპედებზე გადასვეს. 

წყარო:  bpn.ge - https://cutt.ly/X89lwQ5  

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

გაეროს მრეწველობის განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) მიერ ორგანიზებული 

ონლაინ-კონფერენცია (Zoom-ის პლატფორმით) -   

ეკო-სამრეწველო პარკები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში -წინასწარი შეფასების 

შედეგები და სამომავლო რეკომენდაციები 

თარიღი:16 მარტი, 2023  

დრო: 12.00 – 15.00 (თბილისის დროით) 

რეგისტრაცია: https://bit.ly/3SRxGQt 

 

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

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/ 


