
 

 
 

N 15, 2023 
 

 



 

1 

 

 

ს ა რ ჩ ე ვ ი  

 

ნავთობი და გაზი .................................................................................................................... 2 

ბუნებრივ გაზზე სამომხმარებლო ტარიფის სიმცირით საქართველო ევროპაში მესამეა .. 2 

IEA: 2023 წელს ნავთობზე მსოფლიო მოთხოვნა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწევს ........ 2 

ელექტროენერგეტიკა ............................................................................................................. 3 

გერმანიაში ბირთვული ენერგიის ერა სრულდება - ქვეყანაში ბოლო 3 ატომური 

ელექტროსადგურიც დაიხურება .................................................................................................. 3 

ჰესების ქონების გადასახადის დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტის 

განხილვები საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყება .......................................................................... 3 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა ................................................................ 4 

რომეო მიქაუტაძე - თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრია პასუხისმგებლობა, 

ენერგორესურსები უფრო გონივრულად მოვიხმაროთ............................................................ 4 

მწვანე ინდუსტრიული რევოლუციის ლიდერობისთვის ევროკავშირმა გეგმები 

წარადგინა ......................................................................................................................................... 5 

კლიმატის ცვლილება............................................................................................................. 6 

პრეზიდენტ ბაიდენის ალასკის პროექტი, რომელსაც  გარემოს დამცველი აქტივისტები 

ეწინააღმდეგებიან ........................................................................................................................... 6 

IEA-ს გლობალური ანგარიში „CO2 ემისია 2022 წელს“: სექტორების, საწვავის სახეობის, 

რეგიონის, და ა.შ. მიხედვით ......................................................................................................... 7 

პუბლიკაციები ......................................................................................................................... 8 

ღონისძიებები .......................................................................................................................... 8 

 

 

  



 

2 

 

ნავთობი და გაზი 

ბუნებრივ გაზზე სამომხმარებლო ტარიფის სიმცირით საქართველო 

ევროპაში მესამეა 

ბუნებრივ გაზზე სამომხმარებლო ტარიფების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ევროპაში 

რუსეთშია, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი და სამეულს საქართველო კრავს. აღსანიშნავია, 

რომ რუსეთიც და აზერბაიჯანიც ბუნებრივი გაზის მსხვილი მომპოვებლები არიან. 

საქართველოს შემდეგ ყველაზე იაფი გაზი თურქეთის მოქალაქეებისთვის ღირს. ასევე 

ხუთეულში ხვდება სომხეთიც, რომელიც მთლიანად რუსულ გაზზეა დამოკიდებული, 

საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტით. 

თვალსაჩინოებისთვის, საქართველოში ბუნებრივ გაზზე დაწესებული სამომხმარებლო 

ტარიფი 1 კუბურ მეტრზე თითქმის 25 თეთრით ჩამორჩება მეოთხე ადგილზე მყოფ 

თურქეთს და თითქმის 40 თეთრით სომხეთის მაჩვენებელს. 

თუ ელექტროენერგიის მოხმარების უდიდეს ნაწილს საქართველო საკუთარი 

ელექტროგენერაციის ობიექტებიდან (თბოსადგურები, ჰესები, ქარისა და მზის 

ელექტროსადგურები) იკმაყოფილებს, ბუნებრივი გაზის შემთხვევაში ქვეყანა თითქმის 

100%–ით არის დამოკიდებული იმპორტზე (2022 წელს საქართველოში მოპოვებული 

გაზის მოცულობამ 13,7 მლნ კბ/მ შეადგინა, რაც მთლიანი შიდა მიწოდების მხოლოდ 

0,5%–ს უდრის) და ძირითადი მომწოდებელი აზერბაიჯანია, რომელსაც „ცისფერი 

საწვავი“ ევროკავშირის ბაზარზეც გააქვს საქართველოსა და თურქეთის გავლით. 

გარდა იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკა და შინამეურნეობები იმპორტულ საწვავს 

მოიხმარენ, ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფში ამ ნედლეულის 

ტრანსპორტირებისა და თითოეულ მომხმარებლამდე მიწოდების ხარჯებიც არის 

გათვალისწინებული, რაც აუცილებელი პირობაა მოსახლეობის უწყვეტი და ხარისხიანი 

გაზმომარაგების უზრუნველსაყოფად. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/d71KoLS  

 

IEA: 2023 წელს ნავთობზე მსოფლიო მოთხოვნა რეკორდულ მაჩვენებელს 

მიაღწევს 

მსოფლიო ნავთობზე მოთხოვნა 2023 წელს 2 მილიონი ბარელით მოიმატებს და 

რეკორდულ ნიშნულს შეადგენს 101,9 მილიონ ბარელს დღეში, განაცხადა ენერგეტიკის 

საერთაშორისო სააგენტომ (IEA) ნავთობის ბაზრის მიმოხილვის აპრილის ნომერში. 

ნავთობზე მოთხოვნის ზრდას ახასიათებს მზარდი რეგიონალური უთანასწორობა, OECD-

ის არაწევრ ქვეყნებზე მოდის ზრდის 87%  და მხოლოდ ჩინეთზე მოდის გლობალური 

ზრდის ნახევარზე მეტი, IEA-ს მიხედვით. OECD-ის მოთხოვნა, რომელიც შემცირდა 

სუსტი ინდუსტრიული აქტივობის და თბილი ამინდის გამო, 2023 წლის პირველ 

კვარტალში შემცირდა 390,000 ბარელით/დღეში წლიურ პერიოდთან შედარებით, რაც 

წარმოადგენს ზედიზედ მეორე კვარტალურ შემცირებას. 

„მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობზე მოთხოვნამ განვითარებულ ქვეყნებში ბოლო თვეებში 

დაიკლო, თბილი ამინდისა და დუნე ინდუსტრიული აქტივობის გამო, ჩინეთსა და OECD-

ის სხვა არაწევრ ქვეყნებში მდგრადი ზრდა ძლიერ კომპენსაციას ახდენს. 2023 წლის 
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პირველ კვარტალში OECD-ის ნავთობზე მოთხოვნა 390,000 ბარელით შემცირდა წინა 

წელთან შედარებით, მაგრამ ჩინეთის მყარმა ზრდამ აამაღლა გლობალური მოთხოვნა 

ნავთობზე 810,000 ბარელით/დღეში წინა წელთან შედარებით, რაც შეადგენდა 100.4 მლნ 

ბარელს დღეში. წლის ბოლომდე მოსალოდნელია 2.7 მილიონი ბარელით ბევრად უფრო 

ძლიერი ზრდა, რაც გამოწვეულია ჩინეთის აღდგენის გაგრძელებით და საერთაშორისო 

მოგზაურობებით“, - განაცხადა IEA-მ. 

წყარო:  ogj.com -   https://cutt.ly/T71Kfup  

 

ელექტროენერგეტიკა 

გერმანიაში ბირთვული ენერგიის ერა სრულდება - ქვეყანაში ბოლო 3 

ატომური ელექტროსადგურიც დაიხურება 

გერმანიაში, ფუკუშიმას კატასტროფიდან 12 წლის თავზე, ბოლო სამი ატომური 

ელექტროსადგურიც დაიხურება. 

ეს გამარჯვებაა ქვეყნის ანტი-ატომური მოძრაობისთვის, თუმცა თავსატეხს ტოვებს 

ენერგოპოლიტიკის შემქმნელებისთვის, რომლებიც ცდილობენ დააბალანსონ მზარდი 

მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე და დეკარბონიზაციის მცდელობები. 

გასულ წელს, რუსეთის მიერ ევროპისთვის გაზის მიწოდების შემცირების გამო, 

გერმანიაში ამ სამი ელექტროსადგურის დახურვა გადაიდო - საერთო ჯამში, 2022 წელს 

ელექტროენერგიის გამომუშავებაში ელექტროსადგურების წილი 6.5% იყო. 

გერმანიამ ბირთვული ენერგიის შემცირება ორი ათწლეულის წინ დაიწყო, თუმცა 2010 

წელს კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ქვეყნის 17 ბირთვული ელექტროსადგურის 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის 2036 წლამდე გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. 

მდგომარეობა ქვეყანაში ფუკუშიმას კატასტროფის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა და 

ბირთვული ენერგიის წინააღმდეგ გამოსვლებმა სულ უფრო იმატა. 

წყარო:   bpn.ge  -  https://cutt.ly/871KlJt  

 

ჰესების ქონების გადასახადის დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტის 

განხილვები საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყება 

„განახლებადი ენერგიების ასოციაციის“ ინფორმაციით, ჰიდრო ელექტროსადგურების  

ქონების გადასახადის დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვები 

საგაზაფხულო სესიაზე დაიწყება. 

დოკუმენტი უკვე მზადაა და სხვა უწყებებთან ერთად,  ფინანსთა სამინისტროსთანაც 

შეთანხმებულია.  კანონპროექტის  თანახმად, ჰიდრო ელექტროსადგურების მიერ 

გადახდილი ქონების გადასახადის მნიშვნელოვანი ნაწილი ცენტრალური ბიუჯეტის 

ნაცვლად,  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შევა. 

„ეკონომიკის სამინისტროს დახმარებით, გადავლახეთ მთავარი ბარიერი, რომელიც იყო 

ფინანსთა სამინისტრო და რომელიც ამ კანონპროექტს ეწინააღმდეგებოდა. უწყება  

საგადასახადო პოლიტიკიდან გამომდინარე,  გადასახადის დეცენტრალიზებაში 

პრობლემას ხედავდა, მაგრამ გავიარეთ კონსულტაციები.  მოვახერხეთ კანონპროექტის 
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დახვეწა და დოკუმენტი უკვე ეკონომიკურ საბჭოზეც იყო წარდგენილი. ვფიქრობთ, 

საგაზაფხულო სესიებზე მოვახერხებთ მის ინიცირებას და  მიღებას.“-განმარტა გიორგი 

აბრამიშვილმა. 

მისივე  განცხადებით, კანონპროექტი გულისხმობს, რომ იმ  სარგებლის განაწილება, 

რომელიც ინვესტორმა შეიძლება ნახოს ჰესის ოპერირებით, უნდა მოხდეს ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე.  უფრო კონკრეტულად კი ქონების გადასახადის დიდი ნაწილი ზუსტად 

იმ თემში უნდა დაიხარჯოს სადაც ესა თუ ის პროექტი განხორციელდება. 

„შედგება გამგეობა, რომელშიც იქნებიან ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებიც. ისინი 

თავად გადაწყვეტენ  რა ინფრასტრუქტურულ თუ საგანმანათლებლო პროექტებში 

დაიხარჯება ქონების გადასახადით ადგილობრივ ბიუჯეტში შესული თანხები.“-განმარტა 

გიორგი აბრამიშვილმა. 

წყარო:    “ბიზნესპარტნიორი”  -  https://cutt.ly/r71KmJr  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

რომეო მიქაუტაძე - თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრია პასუხისმგებლობა, 

ენერგორესურსები უფრო გონივრულად მოვიხმაროთ 

ენერგოეფექტურობა არა მხოლოდ ენერგიის დაზოგვაში გვეხმარება, არამედ 

უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ნახშირბადის კვალისა და გარემოზე ჩვენი 

ზეგავლენის შემცირებაში, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის პირველმა მოადგილემ, რომეო მიქაუტაძემ „საქართველოს ენერგეტიკული 

სექტორის რეფორმის პროგრამის” ფარგლებში, კამპანიის „გახადე შენი სკოლა 

ენერგოეფექტური“ გახსნით ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. 

ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

ავრცელებს. 

უწყების ცნობით, აღნიშნულ პროგრამას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო, ევროკავშირისა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) 

მხარდაჭერითა და კომპანია GOPA Intec-თან თანამშრომლობით ახორციელებს. გახსნით 

ღონისძიებას კონკურსში მონაწილე თბილისის 10 სკოლის წარმომადგენლები დაესწრნენ. 

რომეო მიქაუტაძის თქმით, საქართველოში მიმდინარეობს ენერგეტიკული რეფორმები, 

რომელთა წარმატებით განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია საზოგადოების 

ინფორმირებულობა და ჩართულობა. 

„თითოეულ ჩვენგანს გვაკისრია პასუხისმგებლობა, უფრო გონივრულად მოვიხმაროთ 

ენერგორესურსები. კონკურსი “გახადე შენი სკოლა ენერგოეფექტური” მიზნად ისახავს 

ბავშვების სასკოლო ასაკიდანვე ცნობიერების ამაღლებასა და ქცევის ცვლილებას 

ენერგოეფექტურობის საკითხებზე. დარწმუნებული ვარ, მსგავსი აქტივობები 

ახალგაზრდებს მისცემს სტიმულს, უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ 

ენერგორესურსების გამოყენებასა და გარემოზე ზრუნვას. მჯერა, რომ ასეთი კონკურსები 

შეუწყობს ხელს ქვეყანაში ენერგიის დაზოგვის ევროპული პრაქტიკის პოპულარიზაციასა 

და ენერგოეფექტურობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის 
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მდგრად მომავალსა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე დადებითად აისახება“, - აღნიშნა 

მინისტრის პირველმა მოადგილემ. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, ღონისძიებაზე მოწვეულ 

სტუმრებს სიტყვით მიმართეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ მზია გიორგობიანმა, intec - GOPA-

International Energy Consultants-ის უფროსმა მრჩეველმა ვახტანგ ბეგაშვილმა და CENN-ის 

აღმასრულებელმა დირექტორმა ნანა ჯანაშიამ. 

მათივე ინფორმაციით, მისასალმებელი ნაწილის შემდეგ მონაწილე სკოლებისათვის 

კამპანიის შესახებ ინტერაქციული საინფორმაციო სესია გაიმართა. CENN-მა მონაწილე 

სკოლებს კონკურსის წესები და შეფასების კრიტერიუმები გააცნო. თბილისის მასშტაბით 

10 მონაწილე სკოლა 15 ივნისამდე შენობებში ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად 

აქტივობებს დაგეგმავს, ივნისის ბოლოს კი სხვადასხვა უწყებისაგან დაკომპლექტებული 

კომისია 3 გამარჯვებულს გამოავლენს და 3,000 ევროს ოდენობის ენერგოეფექტური 

პრიზებით დააჯილდოებს. 

ღონისძიებას ასევე დაესწრნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, კონკურსში 

მონაწილე სკოლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/n71KTR0  

 

მწვანე ინდუსტრიული რევოლუციის ლიდერობისთვის ევროკავშირმა 

გეგმები წარადგინა 

გასულ კვირას ევროკომისიამ სტრატეგია წარადგინა, რომელიც 27 ქვეყნისგან შემდგან 

ბლოკს, ტექნოლოგიური და მწვანე ინდუსტრიების მიმართულებით, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან და ჩინეთთან კონკურენციის გაწევაში დაეხმარება. ევროკავშირის 

აღმასრულებელი ორგანოს მიერ შემუშავებული „წმინდა ნულოვანი ინდუსტრიის აქტი“ 

და „დეფიციტური ნედლი მასალის აქტი“, ბლოკის „მწვანე შეთანხმების ინდუსტრიული 

გეგმის“ ნაწილია, რომლის მიზანიც ევროკავშირის მიერ ემისიების შემცირება და მწვანე 

ინდუსტრიულ რევოლუციაში ლიდერის პოზიციის მოპოვებაა. 

ევროკომისიის ინფორმაციით, ათწლეულის ბოლოსთვის, მწვანე ტრანზიციაში 

განხორციელებული გლობალური ინვესტიციები, გასული წლის $1 ტრილიონთან 

შედარებით, გასამმაგდება. ვიცე-პრეზიდენტ ვალდის დომბროვსკისის განცხადებით, 

ორგანიზაციის მთავარი მიზანი მომავლის მწვანე ინდუსტრიის ლიდერობაა. 

ევროკომისიის დადგენილი მიზნით, ორგანიზაციის მიერ მოხმარებული დეფიციტური 

ნედლი მასალის, მათ შორის ლითიუმის სპილენძისა და ნიკელის 10%, თავად ბლოკის 

ფარგლებში უნდა იქნას მოპოვებული, ხოლო 15% გადამუშავების შედეგად უნდა მიიღონ. 

აღნიშნული სამიზნე მაჩვენებელი კი 2030 წლისთვის საჭიროების 40%-მდე უნდა 

გაიზარდოს. 

ევროკავშირის მწვანე ტრანზიციისთვის ნედლი მასალის წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი გამოწვევაა. ჩინეთი ლითიუმის თითქმის 60%-ს ამუშავებს, მასალას, რომელიც 

ბატარეების წარმოების საკვანძო ელემენტია. კომისიის განცხადებით, ნებისმიერი 

ნედლეულის არაუმეტეს 65%-ისა სხვა ქვეყნიდან იქნება მიღებული. „ჩვენ არ ვართ 

რესურსებით მდიდარი დიდი კონტინენტი, რის გამოც ბევრი რესურსისთვის ევროპა 
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ეყრდნობოდა მისი პარტნიორების მცირე რაოდენობას. თუმცა ეს არ არის სტაბილური და 

საიმედო გზა სამომავლო ინდუსტრიების განსავითარებლად, რისთვისაც სასწრაფოდ 

დივერსიფიკაცია გვჭირდება“, – განაცხადა დომბროვსკისმა. 

რუსეთის უკრაინაში შეჭრით, პანდემიის პერიოდში მიღებული „გაკვეთილი“ 

ევროკავშირმა თავიდან გამოცადა, როდესაც გააცნობიერა, რომ არსებითად 

მნიშვნელოვანი რესურსებისთვის ერთი მიმწოდებლის იმედზე არ უნდა იყოს. 

ევროკომისიისთვის ნედლეულის მოპოვებისა და გადამუშავების გეგმებს „სტრატეგიული 

პროექტების“ მნიშვნელობა აქვს, რაც, ახალი გეგმით, მათ გამარტივებული ნებართვებით 

სარგებლობისა და ფინანსებზე წვდომის საშუალებას მისცემს. ვაჭრობის მხრივ 

ევროკავშირი მისი პარტნიორების გარემოცვის გაფართოებასაც შეეცდება, მათ შორის 

ავსტრალიასთან, კანადასთან და ჩილესთან თანამშრომლობით. 

ევროკავშირის ახალი გეგმები 2030 წლისთვის „წმინდა ნულოვანი“ ტექნოლოგიებისთვის 

საჭირო პროდუქტების, მათ შორის მზის ენერგიის პანელების, მინიმუმ, 40%-ის 

წარმოებასაც ითვალისწინებს. ბლოკი ათწლეულის ბოლოსთვის კი, ევროკავშირის 

არსებული გეგმით, 50 მილიონი ტონა ნახშირბადის დაჭერასაც შეძლებს. შეგახსენებთ, 

რომ ნახშირბადის დაჭერის ტექნოლოგიის განვითარება მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის 

პროცესში ევროკავშირის უმთავრეს სამიზნეებს შორისაა. 

წყარო:  forbes.ge  - https://cutt.ly/R71KAWE   

 

კლიმატის ცვლილება 

პრეზიდენტ ბაიდენის ალასკის პროექტი, რომელსაც  გარემოს დამცველი 

აქტივისტები ეწინააღმდეგებიან 

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ ალასკაში 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვების პროექტი დაამტკიცა. ბაიდენის მხრიდან, 

ConocoPhillips-ის პროექტ Willow-ის მცირე ზომის ვერსიის დამტკიცებას კი მალევე გარემოს 

დამცველი აქტივისტების აღშფოთება მოჰყვა. 

Willow-ის პროექტი დაახლოებით $7-მილიარდიანი შეთავაზებაა ConocoPhillips-ისგან, 

რომლის მიზანიც ალასკაში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვებაა. პროექტი ქვეყნის 

ეროვნული ნავთობის რეზერვში – ალასკაში, 93 მილიონი ჰექტარის ფართობზე, შტატის 

ჩრდილოეთ ფერდობზე განთავსდება, რომელიც ამავდროულად ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში გამოუყენებელი სახელმწიფო მიწის ყველაზე დიდი ნაკვეთია. 

ბაიდენის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის მიერ დამტკიცებული პროექტის ვერსია კი 

ნავთობისა და გაზის მოპოვებისთვის მხოლოდ სამ ლოკაციას უზრუნველყოფს და უფრო 

ნაკლებ მიწაზე განსალაგებელ ინფრასტრუქტურასაც. 

ConocoPhillips-ის საწყისი გეგმა, პროექტის ფარგლებში, ალასკაში ხუთამდე საბურღი 

ადგილის, ათობით მილი გზების, შვიდი ხიდისა და მილსადენის განლაგებას 

ითვალისწინებდა. შინაგან საქმეთა დეპარტამენტის ინფორმაციით, Willow-ის შედარებით 

მცირე ზომის ვერსიის დამტკიცება შეამცირებს მის გავლენას ისეთი სახეობების 

ჰაბიტატებზე, მათ შორის პოლარული დათვების. 
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აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად, პროექტის სრული ვერსია წლების წინ, პრეზიდენტ 

დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ დაამტკიცა. თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის 

გადაწყვეტილება 2021 წელს ალასკის ფედერალურმა მოსამართლემ შეცვალა, რადგან, მისი 

შეფასებით, პროექტის გარემოსდაცვითი ანალიზი ხარვეზებს შეიცავდა და გადახედვას 

საჭიროებდა. 

ამ ეტაპზე აშშ-ის შინაგან საქმეთა დეპარტამენტი, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 

მხარდასაჭერად, ყურადღებას პროექტის შემცირებული ზომებით დამტკიცებაზე 

ამახვილებს, რაც, თავის მხრივ, Willow-სთან დაკავშირებულ გარემოსდაცვით რისკებსაც 

შეამცირებს. მიუხედავად ამისა, გადაწყვეტილებით კვლავ უკმაყოფილონი არიან გარემოს 

დამცველი აქტივისტები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პროექტი, თუნდაც შემცირებული 

ზომით, ეწინააღმდეგება ბაიდენის ადმინისტრაციის კლიმატურ დაპირებებს და საფრთხეს 

უქმნის ველურ გარემოს. 

„დღევანდელი გადაწყვეტილება Willow-ის პროექტის დამტკიცების შესახებ, ალასკის 

ფარგლებში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის დამაბინძურებელ და სახიფათო წარმოებას 

დამატებით ათწლეულებით გაახანგრძლივებს. პროექტი გაანადგურებს უდიდეს 

ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ შესაძლებლობებს, რომელთაც მსოფლიო სუფთა 

ეკონომიკაზე გადასვლის შემდეგ მიიღებს“, – განაცხადა Climate Action-ის კამპანიის 

დირექტორმა მარჯი ალტმა. 

ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ Willow-ის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის პროექტის 

დამტკიცების გამო, გარემოს დამცველთა ექვსმა ჯგუფმა გასულ კვირაში სასამართლოში 

სარჩელიც შეიტანა. მათი მტკიცებით, პროექტი ზიანს აყენებს არქტიკულ თემებს, 

საზოგადოებრივ ჯანმრთელობას, ველურ ბუნებასა და კლიმატს. 

ConocoPhillips-ის თქმით, შემცირებული გეგმა Willow-ისთვის „წინსვლის 

სიცოცხლისუნარიან გზას“ წარმოადგენს და კომპანია, პროექტის დამტკიცებისთანავე, 

მშენებლობის დასაწყებად მზად იყო. ცნობისთვის, Willow-ის პროექტის არეალი 

დაახლოებით 600 მილიონ ბარელ ნავთობს ინახავს, იმაზე მეტს, ვიდრე ამჟამად აშშ-ის 

„ნავთობის სტრატეგიულ რეზერვში“, ქვეყნის საგანგებო მარაგშია წარმოდგენილი. 

წყარო:  forbes.ge  -  https://cutt.ly/571KHO1   

 

IEA-ს გლობალური ანგარიში „CO2 ემისია 2022 წელს“: სექტორების, 

საწვავის სახეობის, რეგიონის, და ა.შ. მიხედვით 

ენერგიის მისაღებად საწვავის წვის შედეგად  ემისიები გაიზარდა 423 მლნ ტონით, ხოლო 

სამრეწველო პროცესებიდან ემისიები შემცირდა 102 მლნ ტონით. სხვადასხვა 

წყაროებიდან (სექტორი, საწვავი, რეგიონი, გათბობა და ა.შ.) ემისიები დაყოფილია იმ 

მიზეზების მითითებით, რის გამოც მოხდა ცვლილება. ანგარიში არის პარიზის 

შეთანხმების IEA-ს პირველი გლობალური მიმოხილვის  ნაწილი, რომელიც დასრულდება 

COP28-მდე 2023 წლის ბოლოს. 

CO2 ემისიები 2022 წელს იძლევა სრულ სურათს ენერგიასთან დაკავშირებული სათბურის 

გაზების ემისიების შესახებ 2022 წელს. მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ემისიების 

გლობალური ზრდა არ იყო ისეთი მაღალი, როგორც ზოგიერთი თავდაპირველად 

შიშობდა გლობალური ენერგეტიკული კრიზისით გამოწვეული შეფერხებების ფონზე. ეს 
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ბოლო გამოცემა ასახავს IEA-ს უახლეს ანალიზს, რომელიც აერთიანებს სააგენტოს 

შეფასებებს CO2-ის ემისიების შესახებ ენერგიის ყველა წყაროდან და სამრეწველო 

პროცესებიდან, ასევე იძლევა ინფორმაციას ენერგეტიკასთან დაკავშირებული მეთანისა 

და აზოტის ოქსიდის ემისიების შესახებ. 

ეს მოხსენება არის IEA-ს მხარდაჭერის ნაწილი პარიზის შეთანხმების პირველი 

გლობალური ინვენტარიზაციის შესახებ, რომელიც დასრულდება COP28-მდე, გაეროს 

კლიმატის ცვლილების შემდეგი კონფერენციის წინ, 2023 წლის ბოლოს. 

წყარო:  eceee.org   -  https://cutt.ly/J71KXzx  

 

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/ 

 

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/ 


