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ნავთობი და გაზი 

რუსული ნავთობის ფასი მკვეთრად დაეცა | ენერგეტიკული ბირჟის 

მიმოხილვა 

საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე დაღმასვლის ტენდენცია გრძელდება - ბოლო 

სავაჭრო სესიაზე რუსული ნავთობის ფასი 8%-ით დაეცა და ამჟამად ბარელი Urals-ის 

ღირებულება 53 დოლარს შეადგენს. 

ერთთვიან პერიოდში რუსული ნავთობი 17%-ითაა გაიაფებული, გასული წლის 

ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი ვარდნის მაჩვენებელი 33%-ია. 

დაღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება დასავლურ ბენჩმარკებთან მიმართებითაც - ბარელი 

Brent-ის ღირებულება 73 დოლარამდეა შემცირებული; WTI-ის ფასი კი 69 დოლარის 

ფარგლებში მერყეობს, რაც ერთთვიან პერიოდში 14%-ით შემცირებული მაჩვენებელია, 

ერთწლიან ჭრილში კი ნავთობი 35%-ითაა გაიაფებული. 

რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, აშშ-ის მასშტაბით გაზი 75%-ითაა გაიაფებული; 67%-ით 

დაეცა ევროპული ბუნებრივი აირის ღირებულება; ხოლო რაც შეეხება ბრიტანეთს, ამ 

შემთხვევაში ერთ წელიწადში გაზი 50%-ითაა გაიაფებული. 

ბირჟაზე არსებული ტენდენცია რიგი ეკონომიკური ფაქტორებითაა განპირობებული, 

პირველ რიგში, ამერიკაში საწარმოო ინდექსის მოცულობა მკვეთრად დაეცა, რაც იმაზე 

მიუთითებს, რომ აშშ-ის ეკონომიკა კრიტიკულ ნიშნულამდე ნელდება და შესაძლოა, ის 

რეცესიაშიც გადავიდეს. ამ ყველაფრის ფონზე კი, FED-მა რეფინანსირების განაკვეთი 

დამატებით 25 საბაზო პუნქტით, 5%-იან ნიშნულამდე გაზარდა. 

გარდა ამისა, უპილოტო საფრენი აპარატით კრემლზე შეტევა განხორციელდა, ზუსტად 

ვინ დგას ამ თავდასხმის მიღმა კი უცნობია, თუმცა ზემოხსენებულ ინციდენტს 

ოფიციალური კრემლი უკრაინის სამხედრო ძალებს უკავშირებს, რაც, თავის მხრივ, 

კონფლიქტის ესკალაციის რისკებს ზრდის, თავად ეს უკანასკნელი კი რუსული ნავთობის 

ფასზე ნეგატიურად აისახება. 

ცნობისთვის, საქართველოში იმპორტირებული საწვავისა და ნავთობპროდუქტების 67% 

სწორედ რუსეთის ფედერაციიდან შემოდის, შესაბამისად, ფასების შემცირება პირდაპირ 

აისახება ქართულ ბაზარზეც. 

წყარო: bm.ge  -  https://cutt.ly/N6t2ZN3  

 

2022 წელს EU-ში ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნა 13%-ით შემცირდა 

2021 წელს 4.3%-იანი ზრდის შემდეგ, ევროკავშირში ბუნებრივ აირზე შიდა მოთხოვნა 

13.2%-ით შემცირდა და 13.72 მილიონ ტერაჯოული შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას 

Eurostat ავრცელებს. ეს რიგით მესამე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია 2008 წლის შემდეგ. 

მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ბუნებრივ გაზზე მოთხოვნის შემცირება, REPowerEu 

გეგმის ნაწილია და რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლობის მოპოვებას ისახავს მიზნად. 

2022 წლის აგვისტოსა და 2023 წლის მარტის შუალედით EU-ს ბუნებრივი აირის მოხმარება 

17.7%-ით შემცირდა, იმავე თვეების 2017-2022 წლების შედეგებთან შედარებით. 
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2022 წელს ბუნებრივი აირის ყველაზე მსხვილმა მომხმარებლებმა შეამცირეს საწვავზე 

მოთხოვნა. გერმანიას, იტალიასა და საფრანგეთს ჰქონდათ ყველაზე მაღალი შიდა 

მოთხოვნა, შესაბამისად - 3.07 მილიონი ტერაჯოულის (15.4%-ით ნაკლები, ვიდრე 2021-შ), 

2.61 მილიონი ტერაჯოული (9.9%-ით ნაკლები) და 1.54 მილიონი ტერაჯოული (-9.6%). 

ბუნებრივ აირზე მოთხოვნა შემცირდა ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაში ირლანდისა 

და მალტას გარდა, სადაც მოთხოვნა პირიქით გაიზარდა. 

2022 წელს ნორვეგია ბუნებრივი აირის მთავარ წყაროდ დარჩა (24.4%) მაშინ, როცა 

რუსეთმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა (15.3%-იანი წილით). იმპორტი გაიზარდა 

ამერიკის შეერთებული შტატებიდან (9.8%), ალჟირიდან (8.3%) და კატარიდან (6.7%). 

წყარო: bm.ge  -  https://cutt.ly/j6t2B3u  

 

ნავთობის ფასები კვლავ 70 დოლარამდე შემცირდა 

საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასები კვლავ მკვეთრად იკლებს, რასაც 

ამერიკაში დეფოლტის თავიდან არიდების გზებზე დისკუსია და ფედერალური რეზერვის 

მიერ საპროცენტო განაკვეთების კიდევ უფრო ზრდის მოლოდინი განაპირობებს. 

ამ დროისთვის Brent-ის ტიპის ნედლი ნავთობის ღირებულება 73 დოლარამდე 

ჩამოსული, ხოლო WTI 70-დოლარიან ნიშნულზეა, რაც მიმდინარე წლის 24 მარტის 

შემდეგ პირველად მოხდა. 

ნავთობის ფასებთან ერთად, შემცირდა უოლ სტრიტის მთავარი ინდექსებიც მას შემდეგ, 

რაც აშშ-ს ხაზინის მდივანმა, ჯანეტ იელენმა თქვა, რომ შესაძლოა მთავრობას ფული ერთ 

თვეში გამოელიოს. 

აღსანიშნია ისიც, რომ ამერიკაში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის ტემპი მესამე თვეა 

მცირდება, სამსახურიდან გათავისუფლებების მაჩვენებელი კი ორი წლის განმავლობაში 

ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. 

ინვესტორები მოელიან, რომ მომდევნო სხდომაზე ფედერალური რეზერვი მონეტარული 

პოლიტიკის განაკვეთს კვლავ 25 საბაზო პუნქტით გაზრდის. 

მოსალოდნელია, რომ განაკვეთებს გაამკაცრებს ევროპის ცენტრალური ბანკიც. 

ამასთან, დიზელზე მოთხოვნასთან დაკავშირებულმა ეჭვებმა აშშ-ში სათბობი ნავთობის 

ფიუჩერსები 2021 წლის დეკემბრის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე შეამცირა. 

წყარო: bpn.ge  -  https://cutt.ly/W6t21WA    
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ელექტროენერგეტიკა 

თურქეთში ევროპის მასშტაბით უმსხვილესი, მზის ელექტროსადგური 

იხსნება 

თურქეთში, კონიის პროვინციაში ევროპაში უმსხვილესი მზის ელექტროსადგური 

იხსნება.სადგურ „კარაპინარის“ სიმძლავრე 1350 მეგავატია და ის კომპანია Kalyon Energy-ს 

საკუთრებაა. 

როგორც კომპანიიდან სააგენტო „ანადოლუს“ აცნობეს, „კარაპინარი“ 20 მილიონ 

კვადრატულ მეტრზეა განთავსებული, სამონტაჟო სამუშაოები კი 2020 წლის იანვრიდან 

მიმდინარეობს. 

სადგურის სრული დატვირთვით ამოქმედების შემდეგ,  თურქეთში მზის ენერგიის 

დადგმული სიმძლავრე 20 პროცენტით გაიზრდება.ელექტროსადგუტი 3 256 038 

პანელისგან შედგება. 

პროექტს აქტიურ ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდა ბრიტანეთის მთავრობა. მისი ჯამური 

ღირებულება კი მილიარდი დოლარია. 

მზის ელექტროსადგური ყოველწლირად 3 მილიარდ კილოვატსაათ ელექტროენერგიას 

გამოიმუშავებს, რაც მთელი თურქეთის ელექტრომოხმარების 1 პროცენტია. ახალი 

სადგური ელექტროენერგიის მოხმარებაზე 2 მილიონი ადამიანის მოთხოვნას 

დააკმაყოფილებს. 

ამასთან, ელექტროსადგურის ამუშავების შედეგად, გარემოში 2 მილიონი ტონა მავნე 

ნივთიერების გამოყოფა იქნება თავიდან აცილებული. 

წყარო: business-partner.ge  -   https://cutt.ly/36t23iW     

 

წელს 6-7 მეგავატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურების მონტაჟს 

ვგეგმავთ – GREEN ENERGY 

კერძო სექტორის მხრიდან საქართველოში მზის ელექტროსადგურებზე მოთხოვნა 

წლიდან წლამდე იზრდება. წინა წელს, მაგალითად, ბუმი იყო და ჩვენმა კოპანიამ 4 

მეგავატამდე სიმძლავრის მზის პანელები დაამონტაჟა ჯამურად, – ამის შესახებ 

„ბიზნესპარტნიორს“ ენერგეტიკული კომპანია Green Energy-ს დამფუძნებელმა დავით 

შვანგირაძემ განუცხადა. 

მისივე თქმით, კოპანია წელს 6-7 მეგავატი სიმძლავრის პროექტების მონტაჟს გეგმავს. 

„საკმაოდ აქტიური წელი დავიწყეთ. მართალია, 2023 წლის პირველი კვარტალი 

შედარებით პასიური იყო, რაც საბანკო სექტორში არსებულ ახალ რეგულაციებს 

უკავშირდება, სესხების დამტკიცება გართულდა, თუმცა, ახლა მოთხოვნა ისევ 

გააქტიურებულიაა და ყველა პროექტი, რასაც ვიწყებთ, პრაქტიკულად 90 პროცენტით 

საბანკო სექტორის მხრიდან არის დაფინანსებული. ჯამურად, 2023 წლის განმავლობაში, 

წესით 7 მეგავატამდე მზის ელექტროსადგური უნდა დავამონტაჟოთ. დაახლოებით, 3 

მეგავატი უკვე დამონტაჟებული გვაქვს“,- განმარტა დავით შვანგირაძემ. 
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მან იმ დასრულებულ პროექტებზეც ისაუბრა, რომლებიც Green Energy-მ წელს 

განახორციელა. 

„მაგალითად, თერმოინდუსტრიის საწყობს მზის ელექტროსადგური დავუმონტაჟეთ, 300 

კილოვატიანი, ამასთან, ხვალ ჩავუშვებთ ექსპლუატაციაში სანზონაში კომპანია „ლიბო 

ჯგუფისთვის“ ასევე 300 კილოვატიან მზის სადგურს. ამავე დადგმული სიმძლავრის 

პროექტები გავაკეთეთ ზესტაფონში ერთ-ერთი სამაცივრე მეურნეობისთვის“, – განმარტა 

ენერგეტიკული კომპანია Green Energy-ს დამფუძნებელმა. 

მისივე თქმით, კომპანია კიდევ ერთ მასშტაბურ პროექტზე მუშაობს, რომლის მსგავსიც 

ჯერ არ ჰქონიათ – ეს არის 25 მეგავატიანი მზის ელექტროსადგური გარდაბანში. ამჟამად, 

საპროექტო სამუშაოები მინდინარეობს. 

შეგახსენებთ, Green Energy ბაზარზე 2017 წელს გამოჩნდა და მისი დადგმული ჯამური 

სიმძლავრე, რომელიც ნეტო აღრიცხვის სისტემაშია ჩართული 10 მეგავატს აღემატება. 

წყარო:   business-partner.ge  -  https://cutt.ly/L6t24QB   

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

ალიევი: „საკაბელო პროექტი გლობალური გახდება - საქართველოს და 

აზერბაიჯანს განახლებადი ენერგიის დიდი პოტენციალი აქვს“ 

შავი ზღვის საკაბელო პროექტი შესაძლოა, გლობალური გახდეს. ამის შესახებ პრეზიდენტ 

ილჰამ ალიევმა შუშაში გამართულ მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა, 

რომლის სახელწოდებაცაა „დიდი ევრაზიის გეოპოლიტიკის ფორმირება: წარსულიდან 

აწმყომდე და მომავლისკენ.“ ინფორმაციას Report ავრცელებს. 

პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთება რამდენიმე ხნის წინ ოთხმა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა, საქართველომ, 

უნგრეთმა და რუმინეთმა დაიწყო, რითიც „თანამშრომლობის უფრო ფართო ფორმატი 

შეიქმნა.“ 

„ჩვენ ამ პროექტს არა მხოლოდ შავი ზღვის საკაბელო პროექტად, არამედ უფრო ფართო 

კუთხითაც განვიხილავთ, როგორიც არის სატრანსპორტო მარშრუტი კასპიის ზღვის 

ოფშორული ქარის ელექტროსადგურებიდან ევროპისკენ,“ - აცხადებს ალიევი. 

მისი ცნობით, პროექტში მონაწილეობის სურვილი ევროპის სხვა ქვეყნებმაც გამოთქვეს, 

რომლებმაც უკვე წინადადებების წარდგენა დაიწყეს. 

„ამდენად, ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი შესაძლოა, ჭეშმარიტად გლობალური გახდეს. თუკი 

ჩვენ უკვე გვაქვს ნავთობისა და გაზის გლობალური პროექტები, რატომ არ უნდა 

გვქონდეს ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ელექტროკაბელის გაყვანის მსოფლიო 

პროექტიც?!" - დასძინა ალიევმა. 

პრეზიდენტის თქმით, ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს ამ პროექტს, რაც „მონაწილე 

მხარეებს ოპტიმიზმს მატებს.“ გასული წლის დეკემბერში, ბუქარესტში პროექტზე 

ხელმოწერის ცერემონიას ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი 

ესწრებოდა, რაც, ალიევის შეფასებით, ადასტურებს, რომ ევროკავშირი პროექტში 

სერიოზულ მონაწილეობას მიიღებს. 
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„ეს, ალბათ, გახდება შემდეგი ათწლეულების პროექტი, რადგან განახლებადი ენერგიის, 

მათ შორის ჰიდროენერგეტიკისა თუ ქარის ენერგიის წყაროების დიდი პოტენციალი აქვს 

როგორც საქართველოს, ისე აზერბაიჯანს, მათ შორის ყარაბაღში,“ - აცხადებს ალიევი. 

აზერბაიჯანული მხარე 2027 წლისთვის სამგიგავატიანი ქარის და ერთგიგავატიანი მზის 

ენერგიის გამომუშავებასა და ექსპორტზე გატანას გეგმავს. მთლიანობაში, იმავე 

წლისთვის, თითქმის, 6 გიგავატის ოდენობის დამატებითი წარმადობა შეიქმნება, ხოლო 

ერთ-ერთი კომპანია კაპიტალდაბანდებას ათგიგავატიანი მწვანე ენერგიის წარმოებაში 

აპირებს. 

ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენის შეფასებით, „ეს პროექტი 

საქართველოს ელექტროენერგიის ჰაბად გადააქცევს.“ მან Twitter-ის გვერდზე დაწერა, 

რომ „შავი ზღვის ორი სანაპირო არასდროს ყოფილა ასე ახლოს.“ 

წყარო: bpn.ge  -  https://cutt.ly/Y6t9yuk  

 

"განახლებადი ენერგიების მიმართულებით ცნობიერებას ავამაღლებთ" - 

GREEN ENERGY განათლების პროგრამას იწყებს 

ენერგეტიკული კომპანია Green Energy ცნობიერების ამაღლებისა და განათლების 

პროგრამას იწყებს, სახელწოდებით - „გრინ ენერჯის განათლების პროგრამა“. 

როგორც „ბიზნესპარტნიორს“ კომპანიაში განუცხადეს, პროგრამა 15 მაისიდან დაიწყება 

და მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მისი მიზანია განახლებადი ენერგიის 

შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მის მნიშვნელობაზე ყურადღების გამახვილება ქვეყნის 

ენერგოდამოუკიდებლობისა და გარემოს დაცვის ნაწილში. 

„თვეში რამდენჯერმე ვაპირებთ სხვადასხვა სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სხვადასხვა 

საინტერესო სპიკერების მიყვანას და საინტერესო შეხვედრების ჩატარებას. პროგრამის 

ფარგლებში, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მზის ენერგიის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლებზე, ვინაიდან, როგორც იცით საქართველოში მზის ენერგიის ათვისების ძალიან 

დიდი პოტენციალია და მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია, ამ დროისთვის, ათვისებული. 

ამიტომ, ჩვენი პროგრამის მეშვეობით, ხელს შევუწყობთ, რომ კიდევ უფრო მეტმა 

ადამიანმა იცოდეს განახლებადი ენერგიების მნიშვნელობის შესახებ. 

გარდა ამისა, ცალკე აღსანიშნია, რომ  ენერგეტიკის სექტორში, ამჟამად, ბევრი 

დასაქმებული არ არის,  შესაბამისად, მნიშვნელოვანია რომ სკოლებსა და 

უნივერსიტეტებში დაიწყონ ფიქრი ამ დარგში განვითარებისკენ“, - განმარტეს კომპანია 

Green Energy-ში. 

მათივე ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში, პირველ ლოკაციად „მწვანე სკოლა“ 

შეირჩა, სადაც Green Energy-ის ინიციატივით, ლექციას ირინა მილორავა წაიკითხავს. 

შეგახსენებთ, Green Energy ბაზარზე 2017 წელს გამოჩნდა და მისი დადგმული ჯამური 

სიმძლავრე, რომელიც ნეტო აღრიცხვის სისტემაშია ჩართული 10 მეგავატს აღემატება. 

წყარო:  business-partner.ge  -  https://cutt.ly/A6t9ol7    
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კლიმატის ცვლილება 

კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართულ ტექნოლოგიებში 

განხორციელებული ინვესტიციები 

წიაღისეული საწვავის განახლებადი ენერგიით ჩანაცვლების პროცესი უკანასკნელ წლებში 

განსაკუთრებით სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. დღეისთვის მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში 

ქარისა და მზის ენერგია ქვანახშირზე იაფია. შედეგად, აღნიშნული სექტორისადმი 

ინვესტორთა დაინტერესებაც მნიშვნელოვნად იზრდება. მხოლოდ 2019-2020 წლებში, 

კლიმატური პრობლემების გამოსასწორებლად გლობალურად საშუალოდ  $652 

მილიარდი იქნა გამოყოფილი, რომელშიც კერძო ($318 მილიარდი) და საჯარო ($334 

მილიარდი) წყაროების წილი თითქმის თანაბრად ნაწილდება. 

„კლიმატური პოლიტიკის ინიციატივის“ თანახმად, ფინანსების უდიდესი ნაწილი, $586 

მილიარდი, ემისიების შემცირებაზე დაიხარჯა, ნაწილი კი ადაპტაციებსა ($49 მილიარდი) 

და სხვადასხვა ღონისძიებაზე ($17 მილიარდი). 2019-2020 წლების საშუალო 

მაჩვენებელთან შედარებით, მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი აშშ-ის მთავრობის მხრიდან 

კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართული ტექნოლოგიების განვითარებისადმი 

მხარდაჭერაც. თუმცა აშშ-სა და კანადაში სახელმწიფო ფინანსები კვლავ მცირეა იმ 

რეგიონებთან შედარებით, სადაც ეროვნული განვითარების ბანკები და სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული დაწესებულებები უფრო დიდ როლს თამაშობენ. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2022 წელს პირველად, ნახშირბადის დაბალი შემცველობის 

ენერგიის ტექნოლოგიებში ინვესტიციებმა $1 ტრილიონს გადააჭარბა. $1.1-ტრილიონიან 

ინვესტიციაში უმსხვილესი სექტორის სტატუსი კვლავ განახლებადმა ენერგიამ დაიკავა, 

რომლის დაფინანსება წინა წელთან შედარებით 17%-ით გაიზარდა და რეკორდულ $495 

მილიარდს მიაღწია. მეორე ადგილზე კი, წლიური 54%-იანი ზრდითა და $466 

მილიარდით, ელექტრიფიცირებული სატრანსპორტო საშუალებები იყო წარმოდგენილი. 

საინტერესოა ისიც, რომ მიუხედავად ენერგეტიკული ტრანზიციის მიმართულებით 2022 

წლის გლობალურ ინვესტიციებში ძალიან მცირე, 0.1%-იანი წილისა ($1.1 მილიარდი), 

წყალბადი ყველაზე მზარდი მიმართულებაა, რომელიც კერძო სექტორშიც დიდი 

პოპულარობით სარგებლობს. 

წყარო:   forbes.ge  -  https://cutt.ly/56t9lQs  

 

"სამრეწველო ემისიების შესახებ" კანონი - რა მოთხოვნების შესრულება 

მოუწევს 200-მდე საწარმოს? 

პარლამენტში „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ კანონპროექტს განიხილავენ. 

საკანონმდებლო პაკეტის მიზანია, ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად, 

სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და მიწაში ემისიების 

პრევენცია ან შემცირება ასევე, ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია. 

ცვლილებების მიღების შემდეგ კერძო სექტორისთვის, ამოქმედდება ახალი 

ვალდებულებები მსხვილი საწარმოების გადაიარაღების და ტექნოლოგიური პროცესის 

გაუმჯობესების ნაწილში, დაინერგება ახალი ინტეგრირებული სანებართვო სისტემა. 
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როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ნინო 

თანდილაშვილი გადაცემა რედაქტ2-ში აცხადებს, კანონის მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

2026 წლიდან ეტაპობრივად 200-მდე სამრეწველო საწარმოს მოუწევს. 

„სამრეწველო ემისიების კანონზე 3 წლის განმავლობაში ვმუშაობდით, გქონდა არაერთი 

განხილვა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. კანონი ეხება დაახლოებით 200-მდე 

ქვეყანაში უკვე არსებულ, მოქმედ მსხვილ საწარმოს. მათ თავიანთი ტექნოლოგიური 

პროცესი იმგვარად უნდა გააუმჯობესონ და დანერგონ ისეთი თანამედროვე ახალი 

ტექნოლოგიები, დანადგარები და არამხოლოდ ტექნოლოგიური მიდგომები, რომ 

თავიანთი საწარმო საქმიანობა და მისი საქმიანობის შედეგად გარემოს შედარებით 

ნაკლები ზიანი მიადგეს. 

ეს არის მთავარი პრინციპი, რასაც ითვალისწინებს „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 

კანონი. მარტივი მაგალითი რომ გითხრათ, ჩვენ დავუწესეთ სამრეწველო ობიექტებს 

ჰაერში გაფრქვევებისთვის გარკვეული სტანდარტები, დავავალეთ მათ ფილტრაციის 

სისტემების ქონა და ასევე დავავალეთ უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების ქონის 

ვალდებულება, ეს გახლავთ ერთ-ერთი კომპონენტი, მათ შორის „სამრეწველო ემისიების 

შესახებ“ კანონპროექტის, რაც გულისხმობს იმას, რომ საწარმოებმა ისეთი ტექნოლოგიები 

უნდა დანერგონ, რაც გარემოს დაბინძურების რისკებს მინიმუმამდე დაიყვანს“,- 

განმარტავს ნინო თანდილაშვილი. 

კითხვაზე, რამდენად იქნება აღნიშნული რეგულაცია აღსრულებადი და რამდენად მზადაა 

სამრეწველო ბიზნესები ტექნოლოგიური გადაიარაღებისთვის, თანდილაშვილი 

განმარტავს: 

„ბევრი რეგულაცია დაემთხვა და ამას ეფექტიანი აღსრულება სჭირდება სახელმწიფოს 

მხრიდანაც, ამიტომ ავიღეთ ამოქმედების ვადად ახალი საწარმოებისთვის 2026 წელი. 

აღნიშნული პერიოდიდან მათ ახალი სტანდარტების შესაბამისი ნებართვების აღება 

დაევალებათ. მათ მოუწევთ ინტეგრირებული ნებართვის აღება, სადაც წინსწრებით 

ეცოდინებათ, რა მოთხოვნები უნდა შეასრულონ მშენებლობის პროცესში, რომ მათი 

საწარმოები იყოს მოდერნიზებული და თანამედროვე, ხოლო არსებულ საწარმოებს, 

რომლებიც დღეს უკვე ფუნქციონირებენ და გვესმის, რომ ისინი ფუნქციონირებას ვერ 

შეწყვეტენ, სექტორების მიხედვით დავუწესეთ სხვადასხვა გონივრული ვადები, 

არსებული საწარმოებისთვის კანონის ამოქმედება იწყება 2029 წლიდან. იგივე პროცესი 

გაიარა ევროპამ“. 

წყარო:  bm.ge  -https://cutt.ly/x5FuQbi 

 

 

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/ 
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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/ 


