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ნავთობი და გაზი 

2023 წელს ყაზახეთი, CPC-ის მეშვეობით, ნავთობის ტრანსპორტირების 60 

მილიონ ტონამდე გაზრდას გეგმავს 

ყაზახეთი გეგმავს ნავთობის ტრანსპორტირების გაზრდას კასპიის მილსადენის 

კონსორციუმის (CPC) მეშვეობით 50 მილიონ ტონიდან 60 მილიონ ტონამდე 2023 წელს, 

განაცხადა ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრმა ბულატ აკჩულაკოვმა. 

„ჩვენ მივაწოდეთ 50 მილიონ ტონაზე მეტი ნედლი ნავთობი CPC-ით. წელს ჩვენი მიზანია 

მივაწოდოთ დაახლოებით 60 მილიონი ტონა ნედლი ნავთობი ჩვენს მომხმარებლებს 

მთელს მსოფლიოში“, - თქვა მან CERAWeek საერთაშორისო ენერგეტიკულ 

კონფერენციაზე ჰიუსტონში, ტექსასში. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/b4jdfms  

 

მოლდოვამ „გაზპრომისგან“ ბუნებრივი აირის მიღება სრულიად შეწყვიტა 

მოლდოვამ „გაზპრომისგან“ ბუნებრივი აირის მიღება სრულიად შეწყვიტა. ქვეყნის 

ენერგეტიკის მინისტრის, ვიქტორ პარლიკოვის განცხადებით, მოლდოვის ხელისუფლება 

რუსეთს საშუალებას არ მისცემს ბუნებრივი აირის მიწოდება ზეწოლისთვის გამოიყენოს. 

მისივე თქმით, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან მოლდოვამ რუსულ ბუნებრივ 

რესურსებზე დამოკიდებულება შეამცირა და 2022 წლის დეკემბრიდან დღემდე რუსული 

ბუნებრივი აირი მოლდოვის გავლით მხოლოდ ოკუპირებულ დნესტრისპირეთს 

მიეწოდებოდა. 

მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ მოლდოვა ახლა ბუნებრივი აირის ძირითად ნაწილს 

რუმინეთის გავლით იღებს. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/y4jdkj2  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

ახალდაბაში “ტაშისკარი ჰესის” მშენებლობა თვის ბოლოდან დაიწყება 

ახალდაბაში თვის ბოლოდან “ტაშისკარი ჰესის” მშენებლობა დაიწყება. პროექტი Gross 

Energy Group-ს ეკუთვნის და კომპანია მასში 3.2 მლნ დოლარის ინვესტიციას 

განახორციელებს. 

როგორც კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა „ბიზნესპარტნიორს“ ირაკლი ტყებუჩავამ 

განუცხადა, ჰიდროელექტროსადგურის წლიური გამომუშავება 8.5 მლნ კვტ.სთ იქნება. 

„ტაშისკარი ჰესის მშენებლობის ნებართვა 27 დეკემბერს ავიღეთ. ეს იქნება 1,3 მეგავატი 

დადგმული სიმძლავრის მცირე ჰიდროელექტროსადდგური, მოდინებაზე. ალბათ, ამ 

თვის ბოლოსთვის უშუალოდ მშენებლობის პროცესს დავიწყებთ,“-განმარტა ირაკლი 

ტყებუჩავამ. 



 

3 

 

მისივე განმარტებით, კომპანიამ აქტივის სარგებლობასთან დაკავშირებით 

ხელშეკრულება საქართველოს მელიორაციასთან უკვე გააფორმა. 

„ამ ტერიტორიაზე არის მელიორაციის არსებული კაშხალი და სწორედ ამ კაშხალზე 

მოეწყობა ჰიდროელექტროსადგური. მელიორაციასთან გვაქვს ხელშეკრულება 

გაფორმებული მათი აქტივის სარგებლობაზე, უწყება შემოსავლის ათ პროცენტს მიიღებს. 

ასევე, ადგილობრივ მოსახლეობაებთანაც გვაქვს შეთანხმება სოციალური 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რაც გულისხმობს რომ ჰესის მომიჯნავედ მოეწყობა 

პარკი. ამ მიმართულებით, პარკის კეთილმოწყობაში დაახლოებით 50 000 ლარის 

ინვესტიციას განვახორციელებთ.“-აღნიშნა ირაკლი ტყებუჩავამ. 

წყარო: “ბიზნესპარტნიორი”  -  https://cutt.ly/44jdcpd  

 

2022 წელს ექსპლუატაციაში 7 მცირე ჰიდროელექტროსადგური შევიდა 

2022 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 7 მცირე ჰიდროელექტროსადგური, ჯამური 

დადგმული სიმძლავრით 26.9 მგვტ. მათ შორის ყველაზე დიდი იყო 10.0 მეგავატი 

სიმძლავრის ნაკრა ჰესი, ყველაზე პატარა კი 0.9 მგვტ ბერალი ჰესი.  ამის შესახებ „გალთ 

ენდ თაგარტის“ ენერგეტიკული ბაზრის მიმოხილვაშია აღნიშნული. 

„2022 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ჯამურმა დადგმულმა სიმძლავრე 4.5 გიგავატი 

შეადგენდა, აქედან 3.4 გვტ ჰესები იყო, 0.02 გვტ ქარის ელექტროსადგური, ხოლო 1.1 გვტ 

თბოელექტროსადგური. განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მხარდაჭერის 

ახალი მექანიზმის - ფასთაშორისი ხელშეკრულების (CFD) დანერგვით, მოსალოდნელია 

ინვესტორების ინტერესის ზრდა და შესაბამისად ახალი სადგურების მშენებლობის 

ტემპის მატება,“- ნათქვამია „გალთ ენდ თაგარტის“ ენერგეტიკული ბაზრის მიმოხილვაში. 

წყარო: commersant.ge  -  https://cutt.ly/c4jdnjr  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

მზის ელექტროსადგურში ჩადებული ინვესტიციის დაბრუნებას 

იურიდიული პირები უფრო მალე ახერხებენ - „ჰელიოს ენერჯი" 

მზის ელექტროსადგურის ასაშენებლად საჭირო ხარჯებსზე გადაცემა BMGDRIVE-ში 

„ჰელიოს ენერჯის“ დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ ისაუბრა. 

მისი განმარტებით, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ფინანსური სარგებელი ერთ-ერთი 

მთავარი მოტივაციაა მზის ელექტროსადგურის დამონტაჟებისთვის, ინვესტიციის 

ამოღების პერიოდი კი ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის განსხვავებულია. 

„ფიზიკური პირის შემთხვევაში თუ მას, პირობითად, ელექტროენერგიის 150-ლარიანი 

გადასახადი მოსდის ყოველთვიურად, დაახლოებით 5კვტ სიმძლავრის 

ელექტროსადგური დასჭირდება, რისი ღირებულებაც დაახლოებით $4000-ია, 

დღევანდელი კურსით 11 000 ლარამდე გამოდის. ამ დაშვებით 5-დან 6-წლამდე 

პერიოდში მოქალაქე ამ ინვესტიციას უკან იღებს, ტარიფების გაძვირების შემთხვევაში კი 

ეს უფრო ადრე მოხდება. გვქონია შემთხვევებიც, როცა მომხმარებელი გათბობასა და ცხელ 
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წყალს მზის ენერგიით ანაცვლებს, ანუ თითქმის არც ერთ კომუნალურ გადასახადს არ 

იხდის“, - აცხადებს დარჯანია. 

რაც შეეხება იურიდიულ პირებს, „ჰელიოს ენერჯის“ დამფუძნებლის თქმით, მათთვის 

ინვესტიციის ამოღების პერიოდი უფრო მცირეა. 

„იურიდიული პირებისთვის ფინანსური მოდელი კიდევ უფრო უკეთესია. მას შედარებით 

ნაკლები უჯდება სისტემის დაყენება, რადგან, ძირითადად, უფრო დიდი სიმძლავრის 

სადგურს იშენებენ და კილოვატის ფასიც უფრო დაბალია. ამიტომ, იურიდიული 

პირისთვის ინვესტიციის ამოღების პერიოდი 4-დან 5-წლამდეა. ელექტროენერგიაზე 

კომერციული ტარიფი კიდევ უფრო მაღალია. ჩვენ გვყავს კომპანიები, რომელთა 

დანახარჯები მათი მთლიანი ხარჯის 50%-ია, ხანდახან უფრო მეტიც. 4-5 წელიწადში კი, 

მზის სადგურების დახმარებით, ელექტროენერგია ექნებათ სრულიად უფასოდ“, - 

აცხადებს თორნიკე დარჯანია. 

წყარო:  bm.ge - https://cutt.ly/O4jdWdw  

 

ელექტროენერგიის გამომუშავება ჰაერიდან — მეცნიერებმა ენერგიის 

ფერმენტი აღმოაჩინეს 

ავსტრალიის მონაშის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა აღმოაჩინეს ახალი ფერმენტი, 

რომელსაც შეუძლია გამოიყენოს ჰაერში არსებული წყალბადის მცირე რაოდენობა 

ენერგიის გამომუშავებისთვის. ეს პირველი ნაბიჯია ისეთი ტექნოლოგიებისკენ, 

რომლებიც პირდაპირი მნიშვნელობით ელექტროენერგიას ჰაერიდან გამოიმუშავებენ. 

აღმოჩენა დიდ მნიშვნელობას იძენს, რადგან მსოფლიო ეძებს ინოვაციურ გზებს 

წიაღისეული საწვავებისგან თავის დასაღწევად. 

მიუხედავად იმისა, რომ მზის და ქარის ენერგიების გამომუშავებელი ტექნოლოგიების 

მასშტაბირება ხდება, ისინი შეზღუდულია გარკვეული საკითხებით — მათ არ შეუძლიათ 

ენერგიის გამომუშავება მუდმივად ან მოთხოვნის შესაბამისად. ფერმენტზე 

დაფუძნებული ენერგიის გამომუშავების მოწყობილობა შეიძლება ჩართოთ და გამორთოთ 

სურვილისამებრ, ისევე როგორც ელექტროენერგიის გენერატორი. 

სუფთა ენერგიის ახალი წყარო 

მრავალი წლის განმავლობაში მკვლევრებმა იცოდნენ, რომ საკვები ნივთიერებებით ღარიბ 

რეგიონებში მცხოვრები ბაქტერიები ატმოსფეროდან წყალბადად გარდაიქმნება — 

როგორც ენერგიის წყარო. ეს დაფიქსირდა ექსტრემალურ გარემოში, როგორიცაა 

ანტარქტიდა, ვულკანური კრატერები და ოკეანეების სიღრმეები. თუმცა, ზუსტი 

მექანიზმი, თუ როგორ აღწევენ წყალბადში, ცნობილი არ იყო. 

მონაშის უნივერსიტეტის ბიომედიცინის ინსტიტუტის მკვლევრებმა შემდეგ მიმართეს 

ნიადაგის საერთო ბაქტერიას, Mycobacterium smegmatis, რათა გამოეკვლიათ. შედეგად მათ 

ამოიღეს ფერმენტი სახელად Huc, რომელსაც წყალბადის გაზის ელექტროენერგიად 

გარდაქმნა შეუძლია. 

შემდეგ მათ გამოიყენეს ყველაზე მოწინავე ტექნიკა, რათა გაეგოთ მეტი ფერმენტის 

სტრუქტურისა და ფუნქციის შესახებ. მეთოდები, როგორიცაა კრიო-ელექტრონული 

მიკროსკოპი (კრიო-EM) გამოიყენება ფერმენტის მოლეკულური სტრუქტურის 
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დასადგენად, ხოლო ელექტროქიმია გამსადეგია იმის საჩვენებლად, რომ ფერმენტის 

გამოყენება შეიძლება მაშინაც, თუ ის ჰაერში სულ რაღაც 0,00005 პროცენტიანი 

კონცენტრაციითაა. 

მკვლევარებმა ისიც დაადგინეს, რომ გაწმენდილი ფორმით, ფერმენტი ძალიან 

სტაბილური იყო და ექსტრემალურ ტემპერატურასაც გადაურჩა. ლაბორატორიები, 

როგორც წესი, ყინავენ ფერმენტებს -20 გრადუს ცელსიუსზე დაბალ ტემპერატურაზე მათი 

სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. გაირკვა, რომ Huc ფერმენტს შეუძლია სტაბილური 

დარჩეს 80 გრადუს ცელსიუსის ტემპერატურაზეც და გამოიმუშაოს ელექტროენერგია, 

როცა წყალბადი ხელმისაწვდომია. 

მკვლევრებმა ფერმენტს "ბუნებრივი ბატარეა" უწოდეს, რომელსაც წყალბადის 

გამოყენებით მდგრადი ელექტრული დენის გამომუშავება შეუძლია. ეს, სავარაუდოდ, 

გამოიწვევს მცირე ჰაერზე მომუშავე მოწყობილობების განვითარებას, რომლებიც 

გამოიმუშავებენ ელექტროენერგიას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალ ტექნოლოგიებს სჭირდება მრავალი ინოვაცია, სანამ მათ 

მასშტაბირება მოვახდენთ, Huc ფერმენტი გვხვდება ორგანიზმებში, რომლებიც უხვად 

არიან ნიადაგში. მეტიც, ისინი ასევე შეიძლება დიდი რაოდენობით გაიზარდოს 

სხვადასხვა მოწყობილობაზე ერთდროულად. 

კვლევის შედეგები პირველად ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნდა. 

წყარო:   https://cutt.ly/L4jdYkQ  

 

კლიმატის ცვლილება 

ტყის ხანძრების კვამლის ნაწილაკებს შეუძლიათ ოზონის შრის დაშლა 

ავსტრალიის ტყის ხანძრებმა 2020 წელს ოზონის ხვრელი 10 პროცენტით გააფართოვა. 

ტყის ხანძარს შეუძლია კვამლის ატანა სტრატოსფეროში, სადაც ნაწილაკები ერთ წელზე 

მეტი ხნის განმავლობაში დრეიფობენ. MIT-ის ახალმა კვლევამ დაადგინა, რომ იქ 

შეჩერებისას ამ ნაწილაკებს შეუძლიათ გამოიწვიონ ქიმიური რეაქციები, რომლებიც 

ანადგურებენ დამცავ ოზონის შრეს, რომელიც იცავს დედამიწას მზის მავნე 

ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან. 

კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალ Nature-ში, ფოკუსირებულია აღმოსავლეთ 

ავსტრალიაში "შავი ზაფხულის" მეგახანძრის კვამლზე, რომელიც იწვოდა 2019 წლის 

დეკემბრიდან 2020 წლის იანვრამდე. ხანძრებმა - ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე 

დამანგრეველმა - დაწვა ათობით მილიონი აკრი და ატმოსფეროში 1 მილიონ ტონაზე 

მეტი კვამლი გააფრქვია. 

MIT-ის გუნდმა დაადგინა ახალი ქიმიური რეაქცია, რომლის დროსაც ავსტრალიის ტყის 

ხანძრის კვამლის ნაწილაკებმა დააჩქარა ოზონის დაშლა. ამ რეაქციის გამოწვევით, 

ხანძრებმა, სავარაუდოდ, ხელი შეუწყო მთლიანი ოზონის 3-5 პროცენტით შემცირებას 

სამხრეთ ნახევარსფეროს შუა განედებზე, ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის და აფრიკისა 

და სამხრეთ ამერიკის ნაწილებში. 

წყარო:  sciencedaily.com   -  https://cutt.ly/W4jdOCq  



 

6 

 

ევროკავშირის წმინდა-ნულოვანი ინდუსტრიის აქტი მიზნად ისახავს 

ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების წარმოებას 

ევროკომისიამ 16 მარტს წარადგინა თავისი წმინდა ნულოვანი ინდუსტრიის აქტი, 

რომლის მიზანია აწარმოოს ევროკავშირში ტექნოლოგიების მინიმუმ 40%, რათა 2030 

წლისთვის მიაღწიოს კლიმატურ და ენერგეტიკულ მიზნებს. 

„ჩვენ გვჭირდება მარეგულირებელი გარემო, რომელიც საშუალებას მოგვცემს სწრაფად 

გავაფართოვოთ სუფთა ენერგიაზე გადასვლა“, - თქვა ევროკომისიის პრეზიდენტმა 

ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. 

„წმინდა ნულოვანი ინდუსტრიის აქტი სწორედ ამას გააკეთებს. ეს შექმნის საუკეთესო 

პირობებს იმ სექტორებისთვის, რომლებიც გადამწყვეტია ჩვენთვის, რომ მივაღწიოთ 

წმინდა ნულოვან ემისიებს 2050 წლისთვის: ტექნოლოგიები, როგორიცაა ქარის 

ტურბინები, თბური ტუმბოები, მზის პანელები, განახლებადი წყალბადი და CO2-ის 

შენახვა“, - დასძინა მან. 

შემოთავაზებული კანონი მიზნად ისახავს დააჩქაროს ნებართვების გაცემა და ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა სუფთა ტექნოლოგიებისთვის. მხარდაჭერილი 

ტექნოლოგიები მოიცავს მზის, ქარის, ბატარეებს და ენერგიის შენახვას, თბურ ტუმბოებს 

და გეოთერმულ ენერგიას, ელექტროლიზატორებს და საწვავის უჯრედებს, 

ბიოგაზს/ბიომეთანს, ნახშირბადის ჩაჭერას, გამოყენებას და შენახვას და ქსელურ 

ტექნოლოგიებს. 

წყარო:   eceee.org -  https://cutt.ly/U4jdSJv  

 

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

კონფერენცია - ენერგეტიკის მომავალი მრეწველობაში  

თარიღი: 09–11 მაისი, 2023 

ადგილი: Chalmers Conference, გოტენბურგი, შვედეთი 

თემატიკა: ენერგოეფექტური მრეწველობა ნულოვანი ან ნეგატიური ემისიებით 

https://www.eceee.org/events/calendar/event/energy-future-in-indsutry/  

 

კონფერენცია - CO2 -ის ჩაჭერა, შენახვა და ხელახალი გამოყენება  2023 

თარიღი:: 16–17 მაისი, 2023 

ადგილი:  კოპენჰაგენი, დანია  

https://www.eceee.org/events/calendar/event/co2-capture-storage-reuse-2023/  
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ონლაინ ვებინარი - ენერგოეფექტურობის მრავალჯერადი ზემოქმედება: 

გარემოსდაცვითი ინდიკატორები  

თარიღი:: 1 ივნისი, 2023 

ორგანიზატორი: პროექტი MICAT  

https://www.eceee.org/events/calendar/event/the-multiple-impacts-of-energy-efficiency-

environmental-indicators/  

 

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

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/ 


