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ნავთობი და გაზი 

SOCAR-მა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანით ყაზახური ნავთობის ტრანზიტი დაიწყო 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) მილსადენით აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია SOCAR-

მა ყაზახური ნავთობის ტრანზიტი დაიწყო. ამის შესახებ შვილობილ კომპანია SOCAR 

Midstream Operations-ის განცხადებაში არის ნათქვამი, რასაც „ინტერფაქს-აზერბაიჯანი“ 

ავრცელებს. 

კომპანიის ცნობით, ბთჯ-ისთვის წარმოებული თენგიზის საბადოს ნავთობის პირველი 

პარტია აქტაუს პორტიდან ბაქოს სანგაჩალის ტერმინალამდე ტანკერმა, „პრეზიდენტ 

ჰეიდარ ალიევმა“ 23 მარტს გადაზიდა. 

ბთჯ-ით ყაზახური ნავთობის ტრანსპორტირება SOCAR-სა და „ყაზმუნაიგაზს“ შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება, რაც წელიწადში 1,5 მილიონი 

ტონა ნავთობის ტრანზიტს ითვალისწინებს. 

SOCAR Midstream Operations-ის ცნობით, ყაზახური ნავთობის შემდეგი პარტია აქტაუს 

პორტიდან ბაქოში ტანკერ „შუშათი“ 27 მარტს გაიგზავნება. განცხადებაში, ასევე, 

ნათქვამია, რომ „2023 წლის ბოლოსთვის ბთჯ-ის გავლით ყაზახური ნავთობის 

ტრანზიტისთვის კასპიის ზღვაზე, აქტაუდან სანგაჩალის ტერმინალამდე სულ 12-14 

სატანკერო რეისი შესრულდება.“ 

კომპანიაში აცხადებენ, რომ ბთჯ-ის მილსადენში ყაზახური ნავთობის მისაღებად SOCAR-მა 

სანგაჩალის ტერმინალის ტერიტორიაზე 2022 წელს „ნავთობშემგროვებელი 

მილსადენების ქსელი განაახლა, რამაც ბთჯ-ის გამტარუნარიანობის გამოყენების 

შესაძლებლობა გაზარდა.“ 

ცნობისთვის: მიმდინარე კვირის დასაწყისში აქტაუს პორტიდან ბაქოს მიმართულებით 

ყაზახეთის კიდევ ერთი საბადოს, კაშაგანის ნავთობით დატვირთული პირველი ტანკერი 

გავიდა, რომელიც, ასევე, ბთჯ-ით ტრანსპორტირებისთვის არის განკუთვნილი. კაშაგანის 

საბადოს 6900 ტონა ნავთობი კომპანია „ყაზტრანსოილმა“ გაგზავნა, ხოლო მისი 

ტრანსპორტირება ტანკერმა „Akademik Khoshbakht Yusifzade“-მ განახორციელა. 

წყარო: bpn.ge  -  https://cutt.ly/K4FQ2s7  

 

სანავთობო ბიტუმის იმპორტი 135%-ით გაიზარდა - იმპორტის 69.1% 

რუსეთიდან განხორციელდა 

2023 წლის იანვარ-თებერვლის თვეებში სანავთობო ბიტუმის იმპორტმა შეადგინა 18,8 

ათასი ტონა, რაც 10,8 ათასი ტონით ანუ 135%-ით მეტია 2022 წლის ანალოგიური 

პერიოდის მაჩვენებელთან (8 ათასი ტონა) შედარებით - ინფორმაციას 

ნავთობიმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს. 

მათივე ცნობით, 2023 წლის 2 თვის განმავლობაში სანავთობო ბიტუმის იმპორტის 

ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუსეთიდან - 13 ათასი ტონა, რაც მთელი 

იმპორტის 69,1%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდიან: ერაყი - 3,1 ათასი ტონა (16,5%); თურქეთი - 

2,1 ათასი ტონა (11,2%); აზერბაიჯანი - 0,6 ათასი ტონა (3,2%); 
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2023 წლის იანვარ-თებერვლის თვეებში გათხევადებული აირების (LPG) იმპორტმა 

შეადგინა 7,1 ათასი ტონა, რაც 2,3 ათასი ტონით ანუ 47,9%-ით მეტია გასული წლის 

ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან (4,8 ათასი ტონა) შედარებით. 

2023 წლის 2 თვის განმავლობაში გათხევადებული აირების (LPG) იმპორტის 99,7% (7,11 

ათასი ტონა) განხორციელდა რუსეთის ფედერაციიდან. 

წყარო: bpn.ge  -  https://cutt.ly/I4FWqrA  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

თიბისისთან პარტნიორობით კომპანია „გროსვატმა“ საქართველოში უკვე 

მზის სამი ელექტროსადგური გამართა 

კომპანია „გროსვატმა“ თიბისის მხარდაჭერით მზის პანელებზე მომუშავე 

ელექტროსადგურები გამართა და კომპანიებისთვის და კერძო პირებისთვის სადგურის 

იჯარით გაცემა დაიწყო. მწვანე ენერგიის მიღებისა და გაცემის ახალ მეთოდზე კომპანიის 

დირექტორი, ირაკლი ნიორაძე გვესაუბრება: 

„ვიდრე საკუთარი მზის ელექტროსადგურების აგებას დავიწყებდით, „გროსვატის“ 

საქმიანობა კომპანიებისთვის მზის პანელების დამონტაჟება იყო. მწვანე ენერგია მთელ 

მსოფლიოში სულ უფრო ტრენდული და მოთხოვნადი პროდუქტია, ამიტომ, ამ 

მიმართულებით გამოცდილების დაგროვების პარალელურად, გადავწყვიტეთ, თავად 

აგვეშენებინა მზის ელექტროსადგური, რომლითაც საკუთარი საწარმოსთვის 

გამოვიმუშავებდით ენერგიას. 

მხარდაჭერისთვის მივმართეთ თიბისის, რომლის დახმარებითაც, 2019 წელს, საკუთარი 

საწარმოს სახურავზე პირველი, სატესტო ელექტროსადგური დავამონტაჟეთ. ეს იყო 25 

კილოვატი დადგმული სიმძლავრის მზის ელექტრო სადგური, რომელიც ყოველწლიურად 

35000 კვტ/სთ ენერგიას გამოიმუშავებს. პროექტმა გაამართლა და გადავწყვიტეთ 

აგვეშენებინა სხვა, უფრო მასიური სადგურიც, რომელსაც იჯარით შევთავაზებდით დიდ 

თუ მცირე კომპანიებს და ასევე ფიზიკურ პირებს. 

2021 წელს, სოფელ უჯარმაში შევიძინეთ მიწა, რომელზეც გავმართეთ უკვე 300 კვტ-იანი, 

ანუ პირველთან შედარებით 12-ჯერ დიდი სადგური, პარალელურად კი მოვიზიდეთ 

კომპანიები, რომლებიც დაინტერესდნენ ერთი მხრივ, ჩვენ მიერ შეთავაზებული 

შეღავათიანი ენერგიით, მეორე მხრივ კი, წარმოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა, მწვანე 

ენერგიის გამოყენებით. 

ეკოლოგიურმა მიმართულებამ და 8%-იანმა დანაზოგმა ჩვენი მოდელი – შეღავათიანი 

ენერგიის მიწოდება – პოპულარული და მოთხოვნადი გახადა, ამიტომ 2023 წელს უკვე 

მესამე ელექტროსადგური დავამონტაჟეთ. თიბისის დახმარებით ამ მიმართულების კიდევ 

უფრო გაფართოებასაც ვგეგმავთ. 

კომპანიებსა და კერძო პირებს, რომლებიც ჩვენგან მზის ელექტროსადგურს იჯარით 

იღებენ, 2 მთავარი ბენეფიტი აქვთ: 
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1. მიიღონ რეალური შეღავათი ელექტროენერგიაზე, 8%-იანი დანაზოგით და 2. აქციონ 

საკუთარი ბიზნესი ეკობიზნესად, რითაც, ერთი მხრივ, გარემოს დაიცავენ, მეორე მხრივ კი 

საკუთარ კომპანიას გააპიარებენ“. 

წყარო:  forbes.ge   -  https://cutt.ly/e4FWol5  

 

ელექტრომობილების ბატარეების მწარმოებელთა რეიტინგი 

ელექტრომობილების ბატარეების გლობალური ბაზრის ღირებულება 2019-2028 წწ 

პერიოდში 17 მილიარდიდან 95 მილიარდ დოლარამდე გაიზრდება. სატრანსპორტო 

სექტორის დეკარბონიზაციის მზარდმა მოთხოვნამ ელექტრომობილების ბატარეების 

მწარმოებელ კომპანიებს მნიშვნელოვანი იმპულსი შესძინა. 

აშშ და ევროპა ბატარეების წარმოების გაზრდას ცდილობენ, თუმცა ამ ბაზარზე კვლავ 

აზიელი მიმწოდებლები დომინირებენ. მსოფლიოს ათივე უმსხვილესი მწარმოებელი 

აზიის კონტინენტს წარმოადგენს. 

ჩინურ კომპანიებს ელექტრომობილების ბატარეების ბაზარზე ამჟამად 56%-იანი წილი 

უკავიათ. მეორე ადგილზე სამხრეთი კორეაა (26%), მესამეზე კი იაპონია (10%). 

ბატერეების უმსხვილესი მიმწოდებელია კომპანია CATL-ი, რომელმაც 2022 წელს თავისი 

ბაზრის წილი 34 პროცენტამდე გაზარდა. მსოფლიოს ელექტრომობილების ბატარეების 

ერთ მესამედს სწორედ ეს ჩინური კომპანია აწარმოებს. CATL-ის ლითიუმ-იონის ბატარეებს 

უამრავი კომპანია იყენებს, მათ შორის Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, 

Volkswagen და Volvo. 

წყარო:  forbes.ge   -  https://cutt.ly/t4FWgJl  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

მწვანე სამუშაო ადგილები 

ენერგიის განახლებადი წყაროების (მზის, წყლის, ქარის ენერგიების) განვითარება ხელს 

უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რომელიც, ხშირ შემთხვევაში, უფრო 

მაღალანაზღაურებადი და უსაფრთხოა, ვიდრე წიაღისეული საწვავის მოპოვება. 

ნავთობისა და გაზის მრეწველობამ პიკს 2012 წელს მიაღწია და მას შემდეგ წიაღისეული 

საწვავის მოპოვებასთან და დამხმარე საქმიანობასთან დაკავშირებული სამუშაო 

ადგილები სულ უფრო და უფრო მცირდება. ეს ნიშნავს, რომ ამ სფეროში დასაქმებული 

ადამიანები ახალ სამუშაო შესაძლებლობებს  ეძებენ. Greenmatch-ის თანახმად, 

განახლებადი ენერგიის ინდუსტრია 12%-ით უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე მთელი 

შეერთებული შტატების ეკონომიკა. 

გასულ წელს, განახლებადი ენერგიის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობამ მსოფლიოში  

12,7 მილიონს მიაღწია. მიუხედავად COVID-19-ის ხანგრძლივი ეფექტისა და მზარდი 

ენერგეტიკული კრიზისისა, მხოლოდ 12 თვეში 700 000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 

ამასთან, განახლებადი ენერგიების სექტორში მზარდი ყურადღება ეთმობა სამუშაო 

ადგილების ხარისხსა და სამუშაო პირობებს. განახლებადი ენერგიის სექტორში 
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დასაქმებულთა შორის იზრდება ქალების წილიც. იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ქმნიან 

სამუშაო ადგილებს განახლებადი ენერგიის სექტორში - თითქმის ორი მესამედი აზიაშია. 

ბიზნესებმა გააცნობიერეს, რომ მდგრადი ენერგოტექნოლოგიები გრძელვადიანი 

წარმატების წინაპირობაა.  შესაბამისად, განახლებადი ენერგიის სექტორში ინვესტირება 

წიაღისეული საწვავის ინდუსტრიასთან შედარებით გაცილებით მეტ სამუშაო ადგილს 

შექმნის.  განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად შეიქმნა 

ისეთი სამუშაო ადგილები, როგორიცაა ქარის და მზის ტექნოლოგიების ინჟინერი, 

ენერგეტიკის ანალიტიკოსი, იურისტი ენერგეტიკის საკითხებში, განახლებადი 

ტექნოლოგიების გაყიდვის სპეციალისტი, განახლებადი პროექტების დეველოპერი, 

განახლებადი ტექნოლოგიების ქსელზე მიერთების სპეციალისტი, ქარის რეჟიმების 

სპეციალისტი, განახლებადი გენერაციის ობიექტების სივრცული დამგეგმავი, 

განახლებადი ტექნოლოგიების შემსყიდველი, განახლებადი ტექნოლოგიების ფინანსური 

ანალიტიკოსი და ა.შ.  ამ მიმართულებებით იქმნება სასწავლო პროგრამები და 

სასერტიფიკატო კურსები  უნივერსიტეტებში, პროფ-სასწავლებლებსა და სხვა აკადემიურ 

ინსტიტუტებში. 

განახლებადი ენერგიის შესახებ არსებული  სასწავლო პროგრამები საქართველოში ჯერ 

კიდევ იშვიათობაა. 

თუმცა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში არსებობს ცალკეული თემატური კურსები, მათ 

შორის  კურსი განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების შესახებ. თანამედროვე, 

განახლებად ენერგოტექნოლოგიებზე სასწავლო პროგრამების განვითარება, როგორც 

უნივერსიტეტებში ისე პროფესიულ სასწავლებლებში, ხელს შეუწყობს კვალიფიციური 

სპეციალისტების რაოდენობის ზრდას, ამ ტექნოლოგიების ადგილობრივად წარმოებას და 

ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლებას.  

წყარო:  bfm.ge   -  https://cutt.ly/54FWz6x  

 

წიაღისეული საწვავის ინდუსტრიის 5 მითი წყალბადის შესახებ 

ამასწინანდელ ვებინარში მომხსენებლებმა შონ ო’ლირიმ ოჰაიოს რივერ ველის 

ინსტიტუტიდან და ერიკ შლენკერ-გუდრიჩმა დასავლეთის გარემოსდაცვითი სამართლის 

ცენტრიდან განიხილეს ზოგიერთი პრობლემა, მათ შორის წყალბადის „გამწვანების“ 

შესახებ. წიაღისეული საწვავის ინდუსტრიის ტოპ ხუთი მითი, რომლებიც გამოყენებული 

იქნა წყალბადის უპასუხისმგებლო პროექტების „გასამწვანებლად“, მოიცავს: 

მითი №1 – წყალბადს არ აქვს მავნე ემისიები: მიუხედავად იმისა, რომ წყალბადი არ 

წარმოქმნის ნახშირორჟანგს (CO2) წვისას, ის წარმოქმნის ჰაერის დამაბინძურებელ 

აზოტის ოქსიდის (NOx) დიდ რაოდენობას. სინამდვილეში, წყალბადი აწარმოებს ექვსჯერ 

მეტ NOx-ს, ვიდრე ბუნებრივი აირი წვისას. 

მითი №2 – „მწვანე“ წყალბადს შეუძლია დაგვეხმაროს დეკარბონიზაციის მიზნების 

მიღწევაში: „მწვანე“ წყალბადი წარმოიქმნება განახლებადი ენერგიის გამოყენებით 

ელექტროლიზის პროცესისათვის. თუმცა, ელექტროლიზი უკიდურესად ენერგო 

ინტენსიური პროცესია და მას შემდეგ, რაც „მწვანე“ წყალბადი წარმოიქმნება, ის ხელახლა 

უნდა გარდაიქმნას ელექტროენერგიად, რათა გამოყენებულ იქნას. მიუხედავად იმისა, 

რომ შეიძლება არსებობდეს „მწვანე“ წყალბადის ძალიან სპეციფიკური გამოყენება  
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დეკარბონიზაციის ძნელად მისაღწევ სექტორებში, როგორიცაა ავიაცია, ის ასევე არის 

ენერგიის უზარმაზარი მომხმარებელი, რომელიც ამცირებს განახლებად ენერგიას, 

რომელიც შეიძლება პირდაპირ მიიმართოს უშუალოდ ენერგოსისტემის 

დეკარბონიზაციისთვის. 

მითი №3 – წყალბადის უსაფრთხოდ შერევა შესაძლებელია არსებულ მილსადენებში: 

შერევის ძალიან დაბალ დონეზეც კი, წყალბადს შეუძლია გაბზაროს ფოლადის 

მილსადენები „გამყიფების“ სახელით ცნობილი პროცესით, რაც იწვევს აფეთქებებს და 

დიდი რაოდენობით გაჟონვას. 

მითი №4 – წყალბადი დაზოგავს ფულს: წყალბადის ქცევა ძალიან განსხვავდება 

ბუნებრივი აირისგან. ზემოთ ნახსენები მილსადენის საკითხების გარდა, ბუნებრივი 

აირის ელექტროსადგურებში ემისიების კონტროლის ტექნოლოგიების უმეტესობა არ 

არის აღჭურვილი წყალბადის დიდი რაოდენობით დასამუშავებლად. ეს ნიშნავს, რომ 

შერწყმის ძალიან დაბალი დონის გარდა, ნებისმიერი ადრე არსებული ინფრასტრუქტურა 

საჭიროებს გადაკეთებას წყალბადის უსაფრთხოდ გამოსაყენებლად, რაც ძალიან ძვირი 

დაჯდება. 

მითი №5 – წყალბადი არ უწყობს ხელს გლობალურ დათბობას: წყალბადი არის სათბურის 

არაპირდაპირი გაზი, რომელიც ახანგრძლივებს მეთანის სიცოცხლეს ატმოსფეროში. მისი 

მცირე მოლეკულური ზომის გამო წყალბადი უკიდურესად მიდრეკილია გაჟონვისკენ. 

ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ მიმდინარე პროგნოზებზე დაყრდნობით, 

წყალბადის გაჟონვის გლობალური ტემპები 2050 წლისთვის შეიძლება გაიზარდოს 6,5%-

ით - რაც ექვივალენტურია ატმოსფეროში 100-დან 200 მილიონ ტონამდე CO2-ისა. 

როგორც ერიკმა და შონმა აღნიშნეს ვებინარზე, ეს მითები ცოცხალია და კარგად არის 

გაშლილი წყალბადის რეგიონულ პროექტებში, რომლებიც შემოთავაზებულია ნიუ 

მექსიკოსა და პენსილვანიაში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ადგილას. წყალბადის შესახებ 

დეზინფორმაციასთან ბრძოლა არის ერთ-ერთი გზა, რათა მხარი დაუჭიროს 

გარემოსდაცვითი სამართლიანობის მრავალი დამცველის ძალისხმევას, რომლებიც 

გამოდიან ამ უპასუხისმგებლო წინადადებების წინააღმდეგ. 

წყარო:  renewableenergyworld.com   -  https://cutt.ly/I4FWmbu  

 

კლიმატის ცვლილება 

გასული კვირის მნიშვნელოვანი „მწვანე“ სიახლეები 

გასულ კვირას ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ ალასკაში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 

მოპოვების პროექტი დაამტკიცა, რასაც გარემოს დამცველი აქტივისტების პროტესტი და 

ადმინისტრაციის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელიც კი მოჰყვა. გარემოს დამცველების 

განცხადებით, პროექტი, თუნდაც მცირე მასშტაბებით, ეწინააღმდეგება აშშ-ის კლიმატურ 

გეგმებს და საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას, ველურ ბუნებასა და 

კლიმატს. 

პარალელურად კი ევროკავშირი აქტიურად ცდილობს, კონკურენცია გაუწიოს ამერიკის 

შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს, რისთვისაც ევროკომისიამ გასულ კვირას განახლებული 

კლიმატური გეგმებიც წარადგინა. ევროკავშირის მიზანი მწვანე ინდუსტრიულ რევოლუციაში 

ლიდერის პოზიციის მოპოვებაა, რისთვისაც ათწლეულის ბოლოსთვის მწვანე ტრანზიციაში 
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განხორციელებული გლობალური ინვესტიციები, გასული წლის $1 ტრილიონთან 

შედარებით, გასამმაგდება... 

წყარო:   forbes.ge   -  https://cutt.ly/M4FWTyL  

 

მეცნიერები აცხადებენ "ბოლო გაფრთხილებას" კლიმატური კრიზისის 

შესახებ: „იმოქმედეთ ახლა, თორემ გვიან იქნება“ 

მეცნიერებმა კლიმატური კრიზისის შესახებ „ბოლო გაფრთხილება“ გაავრცელეს, რადგან 

სათბურის გაზების მზარდი ემისიები სამყაროს შეუქცევადი ზიანის ზღვარზე აყენებს, 

რომლის თავიდან აცილება მხოლოდ სწრაფ და მკვეთრ ქმედებებს შეუძლია. 

კლიმატის ცვლილების მთავრობათაშორისმა პანელმა (IPCC), რომელიც შედგება მსოფლიოს 

წამყვანი მეცნიერებისგან კლიმატის სფეროში, გასულ ორშაბათს გამოაქვეყნა თავისი 

გიგანტური მეექვსე შეფასებითი ანგარიშის დასკვნითი ნაწილი. 

კლიმატური კრიზისის შესახებ ადამიანური ცოდნის ყოვლისმომცველი მიმოხილვისთვის 

ასობით მეცნიერს რვა წელი დასჭირდა, და იგი შედგება ათასობით გვერდისგან, თუმცა ერთ 

გზავნილზე დადის: „იმოქმედეთ ახლა, თორემ ძალიან გვიან იქნება“. 

გაეროს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტერეშმა თქვა: ”ეს მოხსენება არის ხმამაღალი 

მოწოდება კლიმატური მცდელობების მასიური აჩქარებისთვის ყველა ქვეყნის, ყველა 

სექტორის და ყველა დროითი ჩარჩოსთვის. ჩვენს სამყაროს სჭირდება კლიმატური 

მოქმედება ყველა ფრონტზე: ყველაფერი, ყველგან, ერთდროულად.” 

წყარო:  eceee.org  -  https://cutt.ly/j4FWORF  

 

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

ღონისძიებები 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)  აცხადებს ტენდერს 

შემდეგ მომსახურებაზე -  

ალტერნატიული საწვავის ბაზრის შეფასება და მიწოდების ჯაჭვის შემუშავების 

შესაძლებლობები 

https://tenders.ge/ka/tenders/16677/giz.html  

 

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/  



 

8 

 

 

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/  

 

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/ 


