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ნავთობი და გაზი 

უნგრეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი აზერბაიჯანული გაზის მიწოდებაზე 

შეთანხმებას ამზადებენ 

უნგრეთი გეგმავს აპრილის ბოლოს ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ბულგარეთთან და 

რუმინეთთან სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში მილსადენის სისტემის განვითარების 

შესახებ აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების მიზნით. 

ამის შესახებ უნგრეთის საგარეო საქმეთა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 

მინისტრმა პიტერ სიარტომ ბუდაპეშტში თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის 

ენერგეტიკის მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. 

სიარტომ აღნიშნა, რომ უნგრეთი ელის, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე აზერბაიჯანული 

გაზის იმპორტს დაიწყებს და მომავალში 1-2 მილიარდ კუბურ მეტრს მიიღებს 

წელიწადში. ამ გაზის ნაწილი შეიძლება თურქეთის გავლით იყოს და მოლაპარაკებები 

უკვე მიმდინარეობს თურქ პარტნიორებთან. 

"რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე გვჭირდება ინფრასტრუქტურის განვითარება სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში - ბულგარეთსა და რუმინეთში. ამ მიზნით, მომავალი 

თვის ბოლოს სოფიაში მოვაწერთ ხელშეკრულებას", - განაცხადა უნგრეთის საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა.  

აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება ევროპაში 2020 წლის ბოლოს დაიწყო 

ტრანსადრიატიკის მილსადენით, რომელიც სამხრეთ გაზის დერეფნის (SGC) განუყოფელი 

ნაწილია. მათი მოცულობა უნდა იყოს 10 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი, საიდანაც 8 

მილიარდი მოდის იტალიაზე და 1 მილიარდი - საბერძნეთისა და ბულგარეთის წილზე. 

აზერბაიჯანსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმების შესაბამისად, ევროპისთვის გაზის 

მიწოდება მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში 20 მილიარდ კუბურ მეტრამდე 

გაიზრდება წელიწადში. 

წყარო:    bfm.ge -  https://cutt.ly/046U69g  

 

ევროკავშირის ქვეყნებში ნავთობის უმსხვილესი მიმწოდებლები აშშ, 

ნორვეგია და ყაზახეთი გახდნენ 

„ევროსტატის“ მონაცემებით, ევროპაში ნავთობის უმსხვილესი ექსპორტიორი აშშ გახდა.  

კერძოდ, დეკემბერში ევროკავშირის ქვეყნებში მიერ იმპორტირებული ნავთობის 18% 

ამერიკული იყო. 

აღსანიშნავია, რომ შარშან აშშ-ის წილი 13% იყო. 

აღსანიშნავია, რომ რუსეთის წილი, რომელიც ამ დრომდე ევროპაში ნავთობის 

უმსხვილესი მიმწოდებელი იყო, შარშან იანვარში დაფიქსირებული 31%-დან 4%-მდე 

შემცირდა. 

მეორე უმსხვილესი ექსპორტიორი ევროკავშირისთვის ნორვეგიაა. მისი წილი 17%-ს 

შეადგენს. 
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„2022 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირის ქვეყნებში ნავთობის უმსხვილესი მიმწოდებლები 

გახდნენ აშშ, ნორვეგია და ყაზახეთი. ამით ევროკავშირმა აჩვენა, რომ შეუძლია, 

ადაპტაცია მოახდინოს ნავთობის ბაზარზე შეცვლილ სიტუაციასთან და პრაქტიკულად 

გათავისუფლდეს რუსულ ნავთობზე დამოკიდებულებისგან“, – ნათქვამია „ევროსტატის“ 

განცხადებაში. 

რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, ევროკავშირში მიწოდების კუთხით ლიდერია ნორვეგია, 

მეორე ადგილზეა აშშ. 

წყარო:  bfm.ge -   https://cutt.ly/546U1F0  

 

ელექტროენერგეტიკა 

ნეტო აღრიცხვაში ჩართული ელექტროსადგურების სიმძლავრე 39 

მეგავატამდე გაიზარდა 

სემეკის ინფორმაციით, ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული მიკროსიმძლავრის 

ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა. ამ ეტაპზე სისტემაში ჩართულია 760 

მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური, ჯამური დადგმული სიმძლავრეა 39 მეგავატი. 

“თელასის“ გამანაწილებელ ქსელში ჩართულია 223 მიკროსიმძლავრის 

ელექტროსადგური, ხოლო „ენერგო პრო ჯორჯიას“ გამანაწილებელ ქსელში ჩართულია 

537 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. „ენერგო პრო ჯორჯიას“ გამანაწილებელ 

ქსელში ჩართულია 537 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. 

ნეტო აღრიცხვა მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის ქსელში გადადინებისა და ქსელიდან მიღებული ელექტროენერგიის 

ორმხრივად (რევერსულად) აღრიცხვის პროცესია. 

წყარო:    https://cutt.ly/746UNdQ  

 

ავსტრიული კომპანიის „ვერბუნდის“ წარმომადგენლებთან ენგურჰესის 

ციფრული მმართველობის დანერგვის საკითხი განიხილეს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე რომეო 

მიქაუტაძე ავსტრიული კომპანიის „ვერბუნდის“ წარმომადგენლებს შეხვდა, რომლებიც 

საქართველოში ენგურჰესის ციფრული მმართველობის დანერგვის მიზნით იმყოფებიან. 

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ენგურჰესის ციფრულ მმართველობაზე გადასვლის პროექტს 

ავსტრიული კომპანია ქართულ „იუჯითისთან“ თანამშრომლობით ახორციელებს. 

პროექტი ამჟამად განხორციელების პირველ ეტაპზეა, რაც არსებული ვითარების 

სიღრმისეულ ანალიზსა და მომდევნო საფეხურისთვის საჭირო ტექნიკურ დავალებას 

მომზადებას ითვალისწინებს. 

მინისტრის პირველი მოადგილის რომეო მიქაუტაძის განცხადებით, ენგურჰესის, 

რომელიც ქვეყნის ყველაზე მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურია, ციფრულ 

მმართველობაზე გადაყვანა უმნიშვნელოვანესია მისი უფრო მეტად ეფექტური, 
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უსაფრთხო, ოპერატიული და მდგრადი ფუნქციონირებისთვის. რომეო მიქაუტაძის 

თქმით, ენერგეტიკული ბირჟის გახსნის მომენტისთვის ადამიანურ ფაქტორებთან 

დაკავშირებული ხარვეზები და რისკები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. „ამასთან, 

საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში, ეს იქნება ციფრული 

მმართველობის დანერგვის პრეცედენტი. ციფრული მმართველოს შესახებ პროექტი 

ენგურჰესის მოკლევადიანი სტრატეგიული გეგმის ნაწილს წარმოადგენს,“ - განაცხადა 

მინისტრის პირველმა მოადგილემ. 

ავსტრიული კომპანიის წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრას საქართველოს 

ელექტროსისტემაშიც გამართავენ. ამასთანავე, იგეგმება უცხოელი სპეციალისტების 

ვიზიტი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რათა ისინი იქ განთავსებულ 

ენგურჰესის ნაგებობებს ადგილზე გაეცნონ. 

აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის დეკემბერში გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც ენგურჰესის 

ციფრულ მმართველობაზე გადასვლას ითვალისწინებდა. ეს ინიციატივა მოიცავს 3 ეტაპს: 

1. არსებული სიტუაციის აუდიტი, ანალიზი და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრა, 

რაც პროგრამული უზრუნველყოფისთვის აუცილებელ ფაქტორებს წარმოადგენს; 2. 

შესაბამის მოწყობილობებთან ერთად პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვა და 3. 

ციფრული მმართველობის იმპლემენტაცია/დანერგვა. 

წყარო:   https://cutt.ly/A46UCW9  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

სიმძლავრის პირველი აუქციონის ფარგლებში განაცხადების მიღება 

დასრულდა 

„განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემისა 

და სიმძლავრის აუქციონის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

N556 დადგენილებისა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის ბრძანებით გამოცხადებული სიმძლავრის პირველი აუქციონის ფარგლებში 

განაცხადების მიღება დასრულდა. ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  

სამინისტრო ავცელებს. 

დაინტერესებული პირების მიერ საინიციატივო შეთავაზებების წარდგენა მოხდა 

დახურული კონვერტის სახით. წარმოდგენილ იქნა ათეულობით განაცხადი, რომელთაც 

სიმძლავრის აუქციონის კომისია ერთი თვის ვადაში განიხილავს. უპირატესობა მიენიჭება 

იმ განაცხადებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთხსენებული დადგენილებისა და 

სიმძლავრის აუქციონის წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე 

შესაბამისობაში მოდიან არსებული მხარდაჭერის სქემის მიზნებთან. 

წინადადებების განხილვისა და სიმძლავრის აუქციონის კომისიის მიერ პროექტების 

გამარჯვებულად გამოცხადების შემდგომ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო შერჩეულ განაცხადებს, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად საქართველოს მთავრობას წარუდგენს. 
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სიმძლავრის აუქციონის პირველი ეტაპით დარგს მიეცემა საშუალება დამატებით 

ექსპლუატაციაში მიიღოს 300 მგვტ. დადგმული სიმძლავრის ელექტროსადგურები. 

აღსანიშნავია, რომ განაცხადების მიღება 2023 წლის 10 თებერვალს დაიწყო და 2023 წლის 

27 მარტის ჩათვლით მიმდინარეობდა. 

წყარო:   https://cutt.ly/046UL0X   

 

ევროკავშირში ენერგეტიკული ტრანზიციის ახალი ინიციატივები 

სემეკთან არსებული ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის საბჭოს წევრი, სალომე ჯანელიძე 

ენერგეტიკული ტრანზიციის ახალ ევროპულ ინიციატივებზე საუბრობს: 

„16 მარტს ევროკომისიამ ენერგეტიკული სექტორისთვის მასშტაბური მნიშვნელობის 

რამდენიმე ინიციატივა წარადგინა. წინადადებები, მათ შორის, მოიცავს წმინდა 

ნულოვანი ინდუსტრიის აქტს (NZIA), ევროპული კრიტიკული ნედლეულის აქტს 

(ECRMA), წყალბადის ბანკის დაფუძნების ინიციატივასა და ელექტროენერგიის ბაზრის 

რეფორმას. 

NZIA, რომლის მიზანი იმპორტირებულ ტექნოლოგიაზე დამოკიდებულების შემცირება 

და სუფთა ენერგიაზე გადასვლის პროცესის ხელშეწყობაა, წარმოადგენს ევროკავშირის 

პასუხს აშშ-ის მიერ შემუშავებულ ინფლაციის შემცირების აქტზე (IRA). IRA 2022 წლის 

აგვისტოში ამოქმედდა და ითვალისწინებს მწვანე ინდუსტრიის უპრეცედენტო პირდაპირ 

მხარდაჭერას საგადასახადო კრედიტების, სესხებისა და გრანტების სახით. IRA-ის 

მიღების შემდგომ მწვანე ტექნოლოგიების არაერთმა ევროპულმა მწარმოებელმა 

განაცხადა დაგეგმილი ინვესტიციების აშშ-ში გადატანის შესახებ, რამაც ევროკავშირის 

უკმაყოფილება გამოიწვია. ოკეანის გადაღმა წარმოების გაფართოება დააანონსეს 

Volkswagen-მა და BMW-მ, დამტენების რამდენიმე მწარმოებელმა, ასევე Iberdrola-მ, 

ესპანური განახლებადი ენერგიების გიგანტმა, რომელიც ინვესტიციების ნახევრის აშშ-ში 

გადატანას გეგმავს. 

NZIA-მ ხელი უნდა შეუწყოს ბლოკის ენერგოდამოუკიდებლობას და ისეთი 

ტექნოლოგიების წარმოებას, რომლებიც კრიტიკულია კლიმატური ნეიტრალიტეტისთვის 

– მათ შორის, მზის პანელების, ქარის ტურბინების, ბატარეებისა და 

ელექტროლიზატორების. აქტის თანახმად, 2030 წლისთვის სუფთა ტექნოლოგიაზე 

ევროკავშირის მოთხოვნის არანაკლებ 40% უნდა იყოს ადგილობრივად წარმოებული; 

შედარებისთვის, დღეს გამოყენებული მზის პანელების მხოლოდ 10% იწარმოება 

ევროკავშირში. NZIA ასევე განსაზღვრავს ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობის 

მექანიზმებს, მათ შორის, ნებართვების მიღების გამარტივებულ და დაჩქარებულ 

პროცედურას, დაფინანსების შესაძლებლობასა და მარეგულირებელ „სათამაშო 

მოედნებს“, რომლებიც იქმნება ინოვაციური ტექნოლოგიების კონტროლირებულ 

გარემოში გამოსაცდელად. აქტი ასევე არაპირდაპირ ითვალისწინებს ევროპული 

წარმოების სუფთა ტექნოლოგიების საჯარო შესყიდვების წახალისებას. 

მიუხედავად NZIA-ის მიზნებისა, ექსპერტების ნაწილს მიაჩნია, რომ იგი არ არის 

საკმარისად ეფექტიანი მექანიზმი და ვერ შეძლებს, ღირსეული კონკურენცია გაუწიოს 

ამერიკულ IRA-ს, რომლის წარმატებას განაპირობებს სუბსიდიის მექანიზმის სიმარტივე 

და მხარდაჭერის მიღების კრიტერიუმების გამჭვირვალობა. ევროკავშირში არსებული 
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მიდგომების დუალიზმი, რაც განპირობებულია უფლებამოსილებების გადანაწილებით 

კავშირის ორგანოებსა და წევრ სახელმწიფოებს შორის, იწვევს მხარდაჭერის 

მექანიზმებისა და მათი მოპოვების წესების სირთულეს. ამასთანავე, მიუხედავად მათი 

გარკვეულწილად გამარტივებისა, მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირში მოქმედი 

სახელმწიფო დახმარების მარეგულირებელი წესები დამატებით შეზღუდავს ფინანსური 

მხარდაჭერის გაცემის პროცესს. 

ევროკომისიამ ასევე დააანონსა ევროპული წყალბადის ბანკის შექმნა, რომელმაც ხელი 

უნდა შეუწყოს განახლებად წყალბადში კერძო ინვესტიციების განხორციელებასა და 

პროექტების კოორდინაციას. აღსანიშნავია, რომ REPowerEU-ის  გეგმის მიხედვით, 

ევროკავშირმა 2030 წლისთვის 20 მილიონი ტონა განახლებადი წყალბადი უნდა 

მოიხმაროს, რომლის ნახევარი ადგილობრივად უნდა იყოს წარმოებული. 

რაც შეეხება ECRMA-ს, მისი მიზანია წმინდა ნულოვანი ინდუსტრიისთვის აუცილებელ 

ნედლეულზე ევროპის წვდომის გარანტირება. აქტი ითვალისწინებს კრიტიკული და 

სტრატეგიული ნედლეულის ჩამონათვალს და განსაზღვრავს 2030 წლის სამიზნე 

მაჩვენებლებს: ნედლეულის 10% – მოპოვებული,  ხოლო 40% ევროკავშირში უნდა იყოს 

გადამუშავებული. ამასთანავე, მიწოდების წყაროების დივერსიფიცირების მიზნით, 

აიკრძალა მოხმარებული კრიტიკული ნედლეულის 65%-ზე მეტის იმპორტირება 

რომელიმე ერთი მესამე ქვეყნიდან. 

ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილმა ბაზრის რეფორმამ, თავის მხრივ, ხელი უნდა 

შეუწყოს მომხმარებლების მიერ განახლებადი ენერგიებიდან სარგებლის მიღებას. 

რეფორმა 2022 წლის ენერგეტიკული კრიზისის გამოძახილია, რომელმაც ბაზრის მოქმედი 

მოდელის ნაკლოვანებები გამოავლინა, მათ შორისაა ენერგეტიკული სიღარიბე და 

მიმწოდებლებისა და მომხმარებლების მიერ რისკების არასაკმარისი ჰეჯირება.  რეფორმა 

მიზნად ისახავს მომხმარებლების დაცვას როგორც მოკლევადიან, ისე – გრძელვადიან 

პერიოდში, ამავდროულად კი იმ სტრატეგიის  შენარჩუნებას, რომელიც უკავშირდება 

ენერგეტიკულ ტრანზიციასა და ენერგოუსაფრთხოებას. 

ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ელექტროენერგიის ფასის 

სტაბილურობისა და განახლებად ენერგიებში ინვესტიციების ხელშეწყობისთვის ორ 

ძირითადად მექანიზმს ითვალისწინებს – ელექტროენერგიის შესყიდვის 

ხელშეკრულებებსა (PPA) და ფასთა შორის სხვაობის ორმხრივ ხელშეკრულებებს (CFD). 

PPA სუბსიდიის გარეშე განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობის 

მექანიზმია და გულისხმობს მწარმოებელსა და კორპორაციულ მყიდველს შორის 

ელექტროენერგიის შესყიდვის გრძელვადიანი ხელშეკრულების გაფორმებას, რაც 

გამყიდველს უქმნის ელექტროენერგიის განსაზღვრულ ფასად გაყიდვის გრძელვადიან 

მექანიზმს. ამასთანავე, PPA საშუალებას აძლევს მყიდველს, უზრუნველყოს რისკების 

ჰეჯირება. რეფორმის მიზანია PPA-ების ფართო გავრცელებისა და მცირე 

მოთამაშეებისთვის მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პირველ რიგში იმ 

ფინანსური რისკების აღმოფხვრით, რომლებიც მყიდველის გადახდისუნარიანობასთანაა 

დაკავშირებული. აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს ევროკავშირში გამომუშავებული 

ელექტროენერგიის მხოლოდ 1% გაიყიდა PPA-ებით, ხოლო უკანასკნელი 5 წლის 

განმავლობაში PPA-ებით შესყიდული ელექტროენერგიის მთლიანი მოცულობის ნახევარი 

ბაზრის 10 უმსხვილეს მონაწილეზე მოდის. 
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რაც შეეხება CFD-მექანიზმს, იგი  გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ მინიმალური ფასის 

გარანტიის მიცემას ელექტროენერგიის მწარმოებლისთვის, და ამავდროულად იმ 

მაქსიმალური ფასის განსაზღვრას, რომლის ზემოთ მიღებული შემოსავალი მწარმოებლის 

მიერ უბრუნდება სახელმწიფოს, ეს თანხები კი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 

ენერგეტიკული სიღარიბის აღმოსაფხვრელად მიმართული ღონისძიებებისთვის. 

რეფორმა ასევე ითვალისწინებს ვირტუალური ჰაბების შექმნას ფორვარდული ბაზრების 

ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად და სისტემის ოპერატორების ვალდებულებას, 

სისტემით მოსარგებლეებს მიანიჭონ ელექტროენერგიის გადაცემის უფლება 1 წელზე 

მეტი პერიოდით. 

ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმირებაზე ევროკომისიის წინადადებები ბევრისთვის 

მოულოდნელად მსუბუქი აღმოჩნდა, რადგან წევრი ქვეყნების ნაწილი რადიკალურ 

ცვლილებებს უჭერდა მხარს. საბერძნეთი ბლოკს სთავაზობდა ბაზრების გაყოფას და 

განახლებადი და ბირთვული ენერგიების, აგრეთვე, მოდინებაზე მომუშავე 

ჰიდროელექტროსადგურების ერთი ბაზრისთვის მიკუთვნებას, ხოლო წიაღისეულ 

საწვავზე მომუშავე ელექტროსადგურებისა და დაგროვების უნარის მქონე 

ჰიდროელექტროსადგურებისთვის ცალკე ბაზრის შექმნას. ესპანეთი, თავის მხრივ, 

რეკომენდაციას უწევდა CFD-მექანიზმის რეტროაქტიურად გავრცელებას მოქმედ 

ელექტროენერგიის მწარმოებლებზე, რაც, ფართო მოსაზრებით, საფრთხეს შეუქმნიდა 

ევროკავშირის საინვესტიციო გარემოსადმი ინვესტორების ნდობას და უარყოფითად 

აისახებოდა განახლებადი ენერგიების განვითარებაზე. 

ევროკომისიის მიერ წარმოდგენილი წინადადების გაზიარების შემთხვევაში, 

მოსალოდნელია როგორც ბაზრის მდგრადობის გაძლიერება, ისე – 

ენერგოდამოუკიდებლობის გაზრდა. მიუხედავად გარკვეული სკეპტიციზმისა, 

წარმოდგენილი შეთავაზებების პაკეტის მნიშვნელობა უდავოდ დიდია და საგრძნობლად 

შეუწყობს ხელს ენერგეტიკულ ტრანზიციას“.  

წყარო:   https://cutt.ly/k46UHgp  

 

კლიმატის ცვლილება 

განახლებადი ენერგიების გავლენა ჰაერის ხარისხზე 

გიორგი მუხიგულიშვილი, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG) 

არაგანახლებადი ენერგიის წყაროები, როგორიცაა ქვანახშირი, ბუნებრივი აირი და 

ნავთობი, უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოსა და  ჰაერის ხარისხზე. განახლებადი 

(მზის, წყლის, ქარის) ენერგიების ფართომასშტაბიანი გამოყენება კი უზრუნველყოფს 

უფრო სუფთა, ჯანსაღ ჰაერს მთელს მსოფლიოში. 

წიაღისეული საწვავის განახლებადი ენერგიის წყაროებით ჩანაცვლება მნიშვნელოვნად 

ამცირებს წვრილ ნაწილაკებს ჰაერში. ეს წვრილი ნაწილაკები, როგორიცაა შავი 

ნახშირბადი და წიაღისეული საწვავით წარმოქმნილი სხვა დამაბინძურებლები, აზიანებს 

ადამიანის ჯანმრთელობას. მაგალითად, მხოლოდ შავი ნახშირბადით გამოწვეული 

გართულებები ყოველწლიურად 640,000-დან 4,900,000-მდე ნაადრევ სიკვდილს იწვევს. 

ჯანმოს 2016 წლის მონაცემებით საქართველო მესამე ადგილზე იყო მსოფლიოში ჰაერის 

დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელით. 
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ბუნებრივად წარმოქმნილი ნაწილაკები - აეროალერგენები, მათ შორის ამბროზიის 

მტვერი, შესაძლოა შავ ნახშირბადზე და წიაღისეულის წვის შედეგად გამოყოფილ სხვა 

დამაბინძურებლებზე  არანაკლებად საზიანო აღმოჩნდეს.  არსებობს კვლევა, რომელიც 

მიუთითებს, რომ წიაღისეული საწვავით გამოწვეულმა კლიმატის ცვლილებამ შესაძლოა 

მცენარეების მიერ მტვრის წარმოქმნის რაოდენობა გაზარდოს და მტვრის სეზონი 

გაახანგრძლივოს.  კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებამ შესაძლოა მსოფლიოში 

გარკვეული ადგილები საცხოვრებლად ნაკლებად მიმზიდველი გახადოს, განსაკუთრებით 

მათთვის ვისაც ალერგია აწუხებს.  განახლებადი ენერგიის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ 

ხანგრძლივი და პროდუქტიული მტვრის სეზონების და ჰაერის ხარისხის გაუარესების 

თავიდან არიდებას. 

კლიმატის ბოლოდროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ზაფხულის ტემპერატურის 

დათბობამ შესაძლოა “სტაგნაციის” მოვლენები გაამძაფროს.  მეტეოროლოგები სტაგნაციას 

უწოდებენ ისეთ მოვლენას, რომლის დროსაც ცხელი ჰაერის ჯიბეების მეშვეობით 

დამაბინძურებლების შეკავება და მათი ქვედა ატმოსფეროში ჩაკეტვა ხდება. 

წიაღისეული საწვავის წვისას ატმოსფეროს ქვედა ფენებში წარმოიქმნება აზოტის 

ოქსიდები (NOx), ოზონის შემადგენელი ელემენტები - კიდევ ერთი დამაბინძურებელი, 

რომელიც ჰაერის ხარისხს მნიშვნელოვნად აუარესებს და სასუნთქი გზების დაზიანებას, 

ინფექციებსა და ფილტვების ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებას იწვევს. 

განახლებადი ენერგიის მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ სტაგნაციის ზოგიერთი მოვლენის 

თავიდან აცილებასა და ატმოსფეროში არსებული ოზონისა და სხვა დამაბინძურებლების 

შემცირებას.  განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება ხელს შეუწყობს ჰაერის 

ხარისხის გაუმჯობესებას მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში. მზის, ქარის, 

წყლის და სუფთა ენერგიის სხვა წყაროებზე გადასვლა შეარბილებს კლიმატის ცვლილების 

ზეგავლენასაც.  განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების დანერგვისთვის მნიშვნელოვანია 

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, მდგრადი საბაზრო და ფინანსური მექანიზმების 

შექმნა. 

წყარო:   https://cutt.ly/g46UDtv  

 

„დღეში 5-ჯერ მაინც ვურეკავთ გარემოს დაცვას... მძიმე მეტალებით ნუ 

წამლავენ თავის თავს, შვილებს და გარემოს“  

"სამწუხაროდ, მენტალურად ქართველები ჯერ არ ვართ მზად, ჯერ არც კი ვიცით, რა არის 

ველნესი (განსაკუთრებით, სამედიცინო ველნესი), არ გვაქვს ამაზე წარმოდგენა, მაგრამ ეს 

არის ის ინდუსტრია, რომელიც შეიძლება საქართველოს ტურიზმის ფლაგმანიც კი 

გახდეს“,- ამის შესახებ „ბიოლის“ დამფუძნებელმა თამაზ მჭედლიძემ „პალიტრანიუსზე“, 

გადაცემაში „მონეტიზაცია“ განაცხადა. 

მისი თქმით, სამედიცინო, მკურნალი, გამაჯანსაღებელი კუთხით, საქართველო ნომერ 

პირველია, თავის პირობებით, თუმცა, პირველ რიგში თავად მოსახლეობა არ არის მზად, 

რომ ბუნებრივი რესურსები დაიცვას. 

„საქართველოს აქვს ყველა წინაპირობა, რომ მსოფლიოში ვიყოთ როგორც მინიმუმ ერთ-

ერთი ფლაგმანი, ველნეს ინდუსტრიის. სამწუხაროდ, მენტალურად ქართველები ჯერ არ 

ვართ მზად, ჯერ არც კი ვიცით, რა არის ველნესი (განსაკუთრებით, სამედიცინო ველნესი), 
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არ გვაქვს ამაზე წარმოდგენა, მაგრამ ეს არის ის ინდუსტრია, რომელიც შეიძლება 

საქართველოს ტურიზმის ფლაგმანიც კი გახდეს. იმიტომ, რომ ტურიზმის კუთხით, იგივე 

თურქეთთან, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება კონკურენცია. თურქეთს ისეთი 

ინფრასტრუქტურა და განვითარებული ინდუსტრია აქვს... მაგრამ სამედიცინო, 

მკურნალი, გამაჯანსაღებელი კუთხით, საქართველო არის ნომერ პირველი, თავის 

პირობებით. 

ვამბობდი და კიდევ გავიმეორებ, რომ საქართველოში იმდენივე კლიმატური ზონაა, რაც 

მთელს ევროპაში. საქართველოში სოფელს ვერ ნახავთ, სადაც თავისი მკურნალი არ იყოს. 

ბუნების რესურსების გამოყენება გაჯანსაღებისთვის და მკურნალობისთვის - საქართველო 

არის ძალიან ძლიერი. 

დამაბრკოლებელი ფაქტორები, რა თქმა უნდა, არის და ნომერ პირველი ჩვენი 

მენტალობაა. ჯერ არ ვართ მზად ამისთვის. „ბიოლშიც“ კი... ჩვენს წინ არის სოფელი 

წავკისი, დღეში 5-ჯერ მაინც ვურეკავთ გარემოს დაცვას, რომ ფოთლებს ნუ წვავენ, მძიმე 

მეტალებით ნუ წამლავენ თავის თავს, შვილებს და გარემოს. საქონელი ტყეში რომ დადის, 

ბიოლოგიურად აბინძურებს (ტყეში არ უნდა დადიოდეს საქონელი, მინდვრები უნდა 

იყოს სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილი) და ა.შ. ბევრი მენტალური პრობლემა გვაქვს, 

ამიტომ, თვითონ საქართველოს მოსახლეობაში ეს მოთხოვნა არ არის, ეკოლოგია კიდევ 

ბევრად დასახვეწია. ბუნება გვაქვს სასწაული, მაგრამ ეკოლოგია მისახედი გვაქვს“,- 

განაცხადა თამაზ მჭედლიძემ. 

წყარო:  https://cutt.ly/y46UOF6  

 

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/ 

 

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

თარიღი:: 16 – 17 მაისი, 2023 
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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/ 


