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ნავთობი და გაზი 

LPG საწვავის იმპორტი 88%-ით გაიზარდა - მიზეზი 

საქართველოში გათხევადებული აირების იმპორტი გაიზარდა. წლის პირველ კვარტალში 

ქვეყანაში 11 ათას 600 ტონა LPG საწვავის იმპორტი განხორციელდა, რაც 5,4 ათასი ტონით 

ანუ 87,7%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. 

აღსანიშნავია, რომ 2023 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში LPG-ის იმპორტის 99,7% 

რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელდა. 

"თხევადი გაზის ასოციაციის" ხელმძღვანელის ნიკა ხოფერიას თქმით, იმპორტის ზრდის 

მიზეზი მოხმარების ზრდა არ ყოფილა. როგორც მან BMGTV-ის გადაცემა „საქმის კურსში“ 

განმარტა, გასულ წელს გზაზე პრობლემების გამო, იმაზე ნაკლები იმპორტი 

განხორციელდა ვიდრე მოლოდინი იყო, შესაბამისად მიმდინარე წელს ზრდა 

დაფიქსირდა. 

„2023 წელს მოხმარება არ გაზრდილა. 2022 წელს იყო დეფიციტი და ვინაიდან ჩვენ 

მთლიანად რუსეთის ფედერაციაზე ვართ მიბმული და შესაბამისად ტრანსპორტირება 

ლარსის საბაჟო პუნქტის მეშვეობით ხდება, 2022 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით 

რუსეთის ფედერაციასთან დამაკავშირებელ გზაზე დიდი პრობლემები იყო - 

დიდთოვლობა, გზის ჩანგრევა და ა.შ და შესაბამისად იმის 50% შემოვიდა, რაც უნდა 

შემოსულიყო საქართველოში. ზრდა იმით არის განპირობებული, რომ წინა წლის 

ანალოგიურ კვარტალს ვადარებთ“, - განაცხადა მან. 

რაც შეეხება საიმპორტო ბაზრებს, იგი ამბობს, რომ მთავარი მომწოდებელი რუსეთია და 

ამ ეტაპზე სხვა ბაზრები არ განიხილება. 

"სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ერთადერთი ბაზარი არის რუსეთი საიდანაც LPG საწვავი 

შეიძლება შემოვიტანოთ. სხვა ალტერნატივა არის, მაგრამ საქართველოს ბაზარი იმდენად 

მცირეა, რომ მაგალითად ზღვით შემოტანა ძვირი ჯდება", - განაცხადა ნიკა ხოფერიამ. 

წყარო:  bm.ge  -  https://cutt.ly/a5f9vEm  

 

ერდოღანი თურქებს უფასო გაზს ჰპირდება 

თურქეთმა გაზის წარმოება დაიწყო საკარიას საბადოზე, რომელიც აღმოაჩინეს შავი ზღვის 

ტერიტორიულ წყლებში 2020 წლის აგვისტოში. 

ზღვიდან მოპოვებული პირველი კუბური მეტრი საწვავი ნაპირზე მიიტანეს საზეიმო 

ცერემონიაზე, რომელიც 20 აპრილს ქალაქ ზონგულდაკში გაიმართა. 

თავად ცერემონია დაემთხვა პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის წინასაარჩევნო 

კამპანიას, რომლის დროსაც სახელმწიფოს მეთაურმა ღონისძიებაზე გამოსვლისას 

განაცხადა, რომ „თითო თვის განმავლობაში ყველა სახლი მიიღებს უფასო გაზს“. 

თურქეთის შავი ზღვის სანაპიროდან 175 კილომეტრში აღმოჩენილ საკარიას გაზის 

საბადოზე დაბრუნებისას უნდა აღინიშნოს, რომ ის მდებარეობს 2 100 მეტრის სიღრმეზე, 

ხოლო მისი მარაგი ექსპერტების მიერ შეფასებულია 320 მილიარდ კუბურ მეტრზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ საბადოდან წარმოებული გაზის წლიური მოცულობა 

უზრუნველყოფს თურქეთის შიდა მოთხოვნილებების მხოლოდ მცირე ნაწილს, ქალაქ 
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ზონგულდაკში გამართული ცერემონია, რეჯეფ ტაიპ ერდოღანის მთელ საარჩევნო 

კამპანიაში ყველაზე დიდ პიარ აქციად ითვლება. 

სიტყვით გამოსვლისას თურქეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პირველ ეტაპზე საკარიას 

საბადოდან ყოველდღიურად 10 მილიონი კუბური მეტრი გაზი გამოიმუშავებს, ახალი 

ჭაბურღილების ამოქმედების შემდეგ კი დღიური წარმოება 40 მილიონ კუბურ მეტრს 

მიაღწევს. ერდოღანის თქმით, „დაახლოებით 50 გემი და თითქმის 10 000 ადამიანი 

მუშაობდა დღედაღამ, რათა წარმოება დაწყებულიყო“. 

„მსოფლიოს სხვა ნაწილებში აღმოჩენილი გაზის საბადოების განვითარებას საშუალოდ 6-

7 წელი სჭირდება, მაგრამ ჩვენ ეს გავაკეთეთ სამ წელიწადში“, - თქვა ერდოღანმა 

თურქეთის პრეზიდენტმა ასევე პირობა დადო, რომ „წლის განმავლობაში თითოეულ 

ბინას 25 კუბური მეტრი გაზი უფასოდ მიეწოდება“. 

„და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზაფხულის თვეები მოდის. ეს ნიშნავს, რომ ბევრი 

სახლი საერთოდ არ გადაიხდის გაზის საფასურს”, - დააზუსტა ერდოღანმა. 

თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, მომავალში, შავ ზღვაში აღმოჩენილი გაზის სხვა 

საბადოების ექსპლუატაციის დაწყების შემდეგ, ქვეყნის "ლურჯი საწვავის" 

მოთხოვნილების დაახლოებით 30 პროცენტი ადგილობრივი რესურსებით იქნება 

უზრუნველყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ მოიხსნება ქვეყნის სრული დამოკიდებულება 

ბუნებრივი აირის იმპორტზე. 

შეგახსენებთ, რომ საკარიას საბადოს შემდეგ, თურქეთმა გამოაცხადა შავ ზღვაში კიდევ 

ერთი დიდი გაზის საბადოს აღმოჩენის შესახებ, რომელიც აღმოაჩინეს ჩაიჩუმის რეგიონის 

სანაპიროზე სამ ათას მეტრზე მეტ სიღრმეზე. 

ერდოღანის თქმით, შავ ზღვაში აღმოჩენილი გაზის საბადოების რეზერვების შეფასება 

უცხოურმა კომპანიამ განახორციელა, რომელმაც განმარტა, რომ თურქეთის 

ტერიტორიული წყლების ფსკერზე უკვე აღმოჩენილი გაზის მარაგების მთლიანი 

მოცულობა 710 მილიარდ კუბურ მეტრს აღწევს, რაც, თურქეთის პრეზიდენტის თქმით, 

მიმდინარე საბაზრო ფასებში ნიშნავს ტრილიონი დოლარის რეზერვს. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/t5f9mZb  

 

ელექტროენერგეტიკა 

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ქარის და მზის 

ელექტროსადგურებს ააშენებს 

საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი სოფელ ნიგოზაში 50 მგვტ დადგმული 

სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურს ააშენებს. ფონდის ხელმძღვანელის განმარტებით, 

პროექტი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მხარდაჭერით განხორციელდება. 

„როგორც მოგეხსენებათ, თავის დროზე გორის ქარის ელექტროსადგურიც ენერგეტიკის 

განვითარების ფონდის აშენებულია. მის   მსგავსად, ახალი ქარის   ელექტროსადგურიც, 

რომელიც ნიგოზაში განთავსდება, ძალიან შთამბეჭდავი იქნება“- განმარტა ჯაბა ხმალაძემ. 

კიდევ ერთი პროექტი, რომელზეც ენერგეტიკის განვითარების ფონდი მუშაობს, 100 

მეგავატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურია, რომელიც ახალ სამგორში აშენდება. 
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ფონდის ხელმძღვანელის განმარტებით,  მასში 100 მლნ დოლარის ინვესტიცია 

განხორციელდება. 

„ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებულია მნიშვნელოვანი 

პროექტები, მათ შორის  150 მეგავატამდე ქარის ელექტროსადგური, რომელიც ევროპის 

რეკონსტრუქცისა და განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით აშენდა.  ჩვენ გვაქვს 

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები, სადაც გვინადა საერთაშორისო ფინანსური 

ორგანიზაციების რესურსის  ჩართვა. მათი მონდომება ენერგეტიკის  სექტორის 

მხარდაჭერის მიმართ არის ძალიან დიდი.“-აღნიშნა ჯაბა ხმალაძემ. 

წყარო:   https://energynews.ge/?p=51444  

 

ისტორიაში პირველად, ლიეტუვა გაითიშება რუსეთის ელექტროსისტემას, 

რითაც საბოლოოდ გაწყდება ყველა ენერგეტიკული კავშირი მოსკოვთან. 

ამის შესახებ Bloomberg-ი ლიეტუვას ქსელურ ოპერატორ Litgrid-ზე დაყრდნობით 

იტყობინება. სატესტო გამორთვა მოხდება შაბათს ადგილობრივი დროით 11:00-დან 21:00 

საათამდე, რომლის დროსაც ლიეტუვა გადაერთვება ენერგიის საკუთარ წყაროებზე, ასევე 

იმპორტზე შვედეთიდან და პოლონეთიდან. 

სააგენტო აღნიშნავს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, მათ შორის ლიეტუვამ, ლატვიამ და 

ესტონეთმა, უკვე თქვეს უარი რუსული წიაღისეული საწვავის მიწოდებაზე, მაგრამ 

ელექტროენერგიის მიწოდებაზე ისტორიული დამოკიდებულება ამ ქვეყნებისთვის 

ყველაზე რთული პრობლემაა, რომელსაც ისინი ჯერ ვერ უმკლავდებიან.  

უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ, ბალტიისპირეთის 

ქვეყნებმა გააძლიერეს ზომები რუსეთზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. 

„პირველად ისტორიაში, ლიეტუვას ელექტროსისტემა იმუშავებს სრულიად 

დამოუკიდებლად, ამიტომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ტესტის მომზადებაზე და 

მზად ვიქნებით ყველა სცენარისთვის. მომხმარებლები ვერ შეამჩნევენ ტესტს“, - აღნიშნა 

Litgrid-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, როკას მასიულისი. 

წყარო:   bfm.ge  -   https://cutt.ly/N5f9E97  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

განახლებადი ენერგიების როლი საქართველოს ენერგეტიკულ 

დამოუკიდებლობასა და უსაფრთხოებაში 

მურმან მარგველაშვილი, მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG) 

საქართველოს მწირი წიაღისეული ენერგორესურსები აქვს.  მისი ძირითადი 

ენერგეტიკული მარაგი ქვანახშირია, რომლის მოპოვება და გამოყენება დიდ 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული და ამავე დროს, გარემოს და კლიმატს აზიანებს. 

ამის გამო, საქართველო სხვა ქვეყნებზეა დამოკიდებული და მოხმარებული ენერგიის 80% 

იმპორტით შემოაქვს. 
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საკუთარი ჰიდროსადგურებით და შემოტანილი გაზის გამოყენებით საქართველო 

მეტნაკლებად იკმაყოფილებს ელექტროენერგიის საჭიროებებს და პერიოდულად 

ექსპორტსაც ახორციელებს, თუმცა იმპორტირებული ელექტროენერგიის, ასევე 

იმპორტირებული ბუნებრივი აირის მეშვეობით ჩვენს ქვეყანაში წარმოებული 

ელექტროენერგის წილი 35%-ია. აღნიშნული მდგომარეობა მონოპოლიურ 

მომწოდებლებზე დამოკიდებულების მაღალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ რისკებს 

შეიცავს, რასაც გამოსწორება ესაჭიროება. გამოსწორება, უპირველესად, 

დივერსიფიკაციით, მათ შორის საკუთარი განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების 

განვითარებით და ენერგიის გამოყენების ეფექტიანობის გაზრდით არის შესაძლებელი. 

საქართველო ერთ-ერთია იმ გამორჩეულ ქვეყნებს შორის, რომელთაც მდიდარი 

ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი აქვთ.  ჰიდროსადგურების განვითარებით შეიძლება 

დამატებით სამჯერ მეტი ელექტროენერგია მივიღოთ ვიდრე  დღეს გამომუშავდება. ამას 

შეიძლება დაემატოს ქარის და მზის ელექტროსადგურები, რითაც კიდევ უფრო მეტი 

ეკონომიკური შესაძლებლობა შეიქმნება. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქარის და მზის 

ელექტროენერგიის გამოყენებისათვის მნიშვნელოვანია მათი ბუნებრივი ცვალებადობის 

დაბალანსება, რაც წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურების მეშვეობით ყველაზე 

ადვილად და იაფად შეიძლება განხორციელდეს. 

ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში გათბობისათვის ფართოდ გამოიყენებოდა 

შეშა, რაც მთლიანი ენერგიის მოხმარების 5%-ს შეადგენდა.  თუმცა ეს გამოყენება 

არაეფექტიანი და ბუნებისთვის დამაზიანებელი იყო და დიდწილად ტყის განადგურების 

ხარჯზე ხდებოდა.  შეშის გამოყენებას თანდათან ანაცვლებს ბუნებრივი გაზი, რითაც გარე 

დამოკიდებულება კიდევ უფრო იზრდება. ტყის რესურსები და სასოფლო სამეურნეო 

ნარჩენები, მათი მდგრადი გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი 

დამატებითი რესურსი ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის, რასაც ახალი 

ტექნოლოგიების შემოტანის, დასაქმების და კომფორტის გაზრდის სარგებლებიც მოყვება. 

განახლებადი ენერგია ის სფეროა, სადაც სწორი მართვის შემთხვევაში, შეიძლება კერძო 

ინიციატივის და ფინანსური თუ ადამიანური რესურსების წარმატებით გამოყენება. ამის 

კარგი მაგალითია ნეტო აღრიცხვის მექანიზმი, რის საშუალებითაც ოჯახებმა და მცირე 

საწარმოებმა საქართველოში ჯამში 30 მგვტ მზის სადგურები დააყენეს. ევროპული 

ენერგეტიკული კანონმდებლობა სწორედ ასეთი წახალისების კარგად გამოცდილ გარემოს 

ქმნის. მისი შემოღება, სწორი განხორციელება და კერძო ინვესტორების კარგად შერჩევა 

იმის საწინდარი იქნება, რომ ახალი სადგურები აშენდება, ქვეყნის ენერგეტიკული 

უსაფრთხოება გაიზრდება, ეკონომიკა განვითარდება, დასაქმება გაიზრდება, რეგიონები 

განვითარდება და სახელმწიფოსაც მეტი რესურსი დარჩება სტრატეგიული დარგების 

განვითარებისა და სოციალური პროგრამებისთვის. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/F5f9HmC  

 

„ინვესტორებთან გავაფორმეთ 60-ზე მეტი ხელშეკრულება, რაც $800 

მილიონზე მეტ ინვესტიციას ითვალისწინებს და ყოველწლიურად 2 

მილიარდ კვტ სთ-ს შემატებს ადგილობრივ გენერაციას“ 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის, რომეო 

მიქაუტაძის განცხადებით, ბოლო ათი წლის განმავლობაში საქართველოში რამდენიმე 
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ათეული ახალი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა. მისი თქმით, მხოლოდ 2022-2023 

წლებში ექსპლუატაციაში 12 ჰესი შევიდა, 30 მგვტ-ზე მეტი ჯამური დადგმული 

სიმძლავრით. 

გარდა ამისა, 2022 წლის განმავლობაში ინვესტორებთან გაფორმდა 60-ზე მეტი 

ხელშეკრულება, რაც ქვეყანაში 800 მლნ ამერიკულ დოლარზე მეტ ინვესტიციას 

გულისხმობს და პოტენციურად 2 მილიარდ კვტ სთ-ზე მეტს შემატებს წლიურად 

ადგილობრივ გენერაციას. 

ეკონომიკისა და მდგრადი გნვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნულის 

შესახებ რომეო მიქაუტაძემ კონფერენციაზე „საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების 

დაფინანსების მოზიდვა განახლებადი ენერგიის პროექტებისთვის“ სიტყვით 

გამოსვლისას. 

კონფერენცია ჩატარდა საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაციის 

(GREDA) ორგანიზებით და მასში მონაწილეობდნენ საჯარო და სექტორის, ასევე 

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების (IFC, EBRD, ADB, FMO და სხვ.) 

წარმომადგენლები. ღონისძიება გახსნა ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. 

რომეო მიქაუტაძის განცხადებით, მიმდინარეობს ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩოს 

შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს მწვანე ენერგიების მიმართულების განვითარებას. 

მისი თქმით, სამინისტრო ახორციელებს განახლებული დირექტივის გადმოტანას, 

რომელიც ხელს შეუწყობს ახალი, ბაზარზე ორიენტირებული მხარდაჭერის სქემების 

დანერგვას. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული 

ინტეგრირებული გეგმაზე, რომელშიც 2030 წლისთვის მაჩვენებელმა განახლებადი 

ენერგიისთვის საბოლოო მოხმარებაში 27.4%-ი უნდა შეადგინოს. 

მინისტრის პირველმა მოადგილემ ხაზი გაუსვა დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით 

შემუშავებულ კონკურენციისა და საბაზრო პრინციპებზე დაფუძნებული განახლებადი 

ენერგიების მხარდაჭერის ახალ სქემაზე, რომელიც ითვალისწინებს სიმძლავრის 

აუქციონებს განახლებადი ენერგიის წყაროებისათვის, მათ შორის ისეთი 

არატრადიციული წყაროებისათვის, როგორიცაა წყალბადი, ბიოგაზი, ბიომასა, 

გეოთერმული და ა.შ. 

„ვფიქრობთ, მხარდაჭერის შემოთავაზებული სქემა კარგი არგუმენტია ფინანსურ 

ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებებისა და თანამშრომლობისათვის და დაეხმარება 

პოტენციურ ინვესტორებს დაფინანსების მოზიდვაში. ეს სასიცოცხლოდ აუცილებელია 

ჩვენი ქვეყნის განახლებადი ენერგიების პროექტების განსახორციელებლად,“ - განაცხადა 

რომეო მიქაუტაძემ. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა სოციალურ და გარემოსდაცვით 

საკითხებზე, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ინვესტორების მხრიდან 

ენერგეტიკული პროექტების, განსაკუთრებით მსხვილი ენერგეტიკული ობიექტების 

მშენებლობისას. „ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევა ქვეყანაში განახლებადი ენერგიების 

ათვისების მიმართულებით ის ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა იქნება, რომელიც 

მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

გაძლიერებისა და ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით,“ - განაცხადა მინისტრის 

პირველმა მოადგილემ. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/h5f9ZqM  
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კლიმატის ცვლილება 

ადამიანების უმეტესობა კლიმატის ცვლილებასთან „ფსიქოლოგიურად 

ახლოს“ გრძნობს თავს 

კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მოქმედების წახალისებისას, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები და სამთავრობო უწყებები ხშირად მოქმედებენ იმ ვარაუდით, რომ 

ადამიანები არ არიან მოტივირებულნი იმოქმედონ, რადგან ისინი კლიმატის ცვლილებას 

განიხილავენ, როგორც პრობლემას, რომელიც გავლენას მოახდენს შორეულ რეგიონებზე 

მომავალში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კონცეფცია, რომელიც ცნობილია როგორც 

ფსიქოლოგიური დისტანცია, ინტუიციური ჩანს, მკვლევარები აცხადებენ, რომ 

ადამიანების უმეტესობა კლიმატის ცვლილებას მნიშვნელოვან და დროულ საკითხად 

ხედავს, მაშინაც კი, თუ მისი ზემოქმედება დაუყოვნებლივ არ არის შესამჩნევი… 

წყარო:   sciencedaily.com  -  https://cutt.ly/h5f9X2r  

 

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. 

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 
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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   

 

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  
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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/ 


