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ნავთობი და გაზი 

გერმანიის დამოკიდებულება რუსულ ენერგიაზე არასწორი იყო - გერმანიის 

საგარეო საქმეთა მინისტრი 

გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანალენა ბერბოკის განცხადებით, გერმანიის 

დამოკიდებულება რუსულ ენერგიაზე არასწორი იყო.  

მისი თქმით, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლები სიმართლეს ამბობენ, რომ 

ბალტიის ზღვაში გამავალი გაზსადენი ევროპის უსაფრთხოებას ძირს უთხრის. 

ანალენა ბერბოკის განცხადებით, გერმანია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო 

დამოკიდებული რუსულ ენერგიაზე და, ყოველი იაფი კუბური მეტრი გაზის სანაცვლოდ, 

ევროპამ უსაფრთხოებით ორჯერ და სამჯერ მეტი გადაიხადა. 

ფორუმზე ასევე ისაუბრა დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ლარს ლოკე რასმუსენმა და 

აღნიშნა, რომ ევროპის ქვეყნებმა მწვანე ენერგიაზე გადასვლასთან დაკავშირებით 

თანამშრომლობა უნდა გააძლიერონ. 

„რუსეთის სასტიკმა და ასევე უკანონო ომმა უკრაინაში უსაფრთხოების ახალი ვითარება 

შექმნა. ახლა უფრო ნათელია, ვიდრე ოდესმე, რომ ენერგეტიკული პოლიტიკა 

უსაფრთხოების პოლიტიკაა. ჩვენ უნდა შევცვალოთ რუსული გაზი ევროპული მწვანე 

ენერგიით, განსაკუთრებით სანდო პარტნიორებთან თანამშრომლობით“, – თქვა ლარს 

ლოკე რასმუსენმა. 

წყარო:  bfm.ge  - https://cutt.ly/O6RLeuJ  

 

EIA ამცირებს ნედლი ნავთობის ფასის 2024 წლის პროგნოზს 

„მოკლევადიანი ენერგეტიკული პროგნოზის (STEO) მაისის გამოცემაში, აშშ-ს 

ენერგეტიკული ინფორმაციის ადმინისტრაცია  (EIA) პროგნოზირებს, რომ Brent ნედლი 

ნავთობის ფასი 2024 წელს იქნება საშუალოდ $74/ბარელზე, რაც 7 დოლარით ნაკლებია, 

ვიდრე გასული თვის STEO-ს პროგნოზი. 

წყარო:  ogj.com  - https://cutt.ly/M6RK6Q8  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

აფხაზეთთან ელექტროენერგიის გაყოფის პროპორცია უცვლელია. ასე 

იქნება მომავალშიც… - დავით ნარმანია 

ენგურჰესის რებილიტაცის შედეგად წლიური გამომუშავება 30-ზე მეტით გაიზარდა - ამის 

შესახებ ,,პალიტრანიუსის" გადაცემაში ,,ბიზნეს პალიტრა" ელექტროენერგიისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელმა, დავით ნარმანიამ 

განაცხადა. 
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„ენგურჰესის რეაბილიტაცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც 

ფარგლებშიც გარდა იმისა, რომ შეკეთდა გვირაბზე არსებული ბზარები და შესაბამისად, 

შემცირდა დანაკარგები, კიდევ სხვა ტიპის რეაბილიტაციაც განხორციელდა. იგივე 

წყალმიმღებების ელექტრული ნაწილის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის აღდგენა. 

ჯამში, ამ ყველაფერმა მოგვცა საშუალება, რომ თითქმის 30%-ზე მეტად არის გაზრდილი 

ენგურჰესის წლიური გამომუშავება. 

ძალიან მალე დავდებთ ახალ ინფორმაციასაც და განვაახლებთ მონაცემებს. ამ ეტაპისთვის 

მიმდინარეობს რეზერვუარის აქტიური შევსება და მისი ერთი ნაწილის გამოყენება. ანუ, 

ხდება ელექტროენერგიის გამომუშავებაც და წყლის დონის აწევაც", - ამბობს სემეკის 

ხელმძღვანელი. 

ნარმანია ენგურჰესის გამომუშავებული ენერგიის აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს 

შორის გაყოფის შესახებ სიტყვიერ შეთანხმებასაც გამოეხმაურა. 

,,რაც შეეხება აფხაზეთთან ელექტროენერგიის გაყოფის ფორმულას, პროპორცია 

შენარჩუნებულია 60/40-ზე. ასე იქნება მომავალშიც. მიუხედავად იმისა, გაეზრდებათ თუ 

არა მოხმარება მაინინგის ან სხვა რამის გამო. თუ იზრდება მოხმარება, იზრდება 

დეფიციტიც, რისი დაბალანსებაც რუსეთიდან ელექტროენერგიის შემოტანით უწევთ. 

შეთანხმება ძალაშია და არ ნიშნავს, რომ რამის გამო დანარჩენ საქართველოს ნაკლები 

უნდა დარჩეს", - განაცხადა ნარმანიამ. 

წყარო:   bpn.ge -  https://cutt.ly/j6RLybZ  

 

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

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

რომეო მიქაუტაძე - საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზანი 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა 

მოსახლეობისა და ბიზნეს სექტორის უსაფრთხო, სუფთა და ხელმისაწვდომი ენერგიით 

უზრუნველყოფა, მზარდი მოხმარების გათვალისწინებით, ქვეყნის განვითარების ერთ-

ერთი მთავარი წინაპირობაა. სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული 

პოლიტიკის მიზანია ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, - ამის შესახებ 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილე რომეო 

მიქაუტაძემ განაცხადა, რომელიც არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ენერგეტიკისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და შეიხ ხალიდ ბინ მოჰამედ ბინ ზაიედ ალ 

ნაჰიანის პატრონაჟით დაგეგმილ მსოფლიო კომუნალური საწარმოების კონგრესზე - 

World Utilities Congress 2023 მონაწილეობს. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრის 

პირველმა მოადგილემ მოხსენება გააკეთა პანელზე „Global Ministerial Dialogues”, სადაც 

გლობალური ენერგეტიკისა და კომუნალური ინდუსტრიების სამომავლო განვითარების 

მიმართულებები განიხილებოდა. 

„რომეო მიქაუტაძის განცხადებით, ტრადიციული განახლებადი ენერგიის წყაროების 

განვითარების პარალელურად, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით 

აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, მათ შორის, მწვანე წყალბადის წარმოების 

განვითარების კუთხით. 

აგრეთვე, მინისტრის პირველმა მოადგილემ ენერგიის შემნახველი ბატარეებისა და სხვა 

სისტემების გამოყენებაზე ისაუბრა, რომლებიც ხელს უწყობს განახლებადი წყაროების 

მიერ გამომუშავებული ჭარბი ენერგიის შენახვას დაბალი მოთხოვნილების პერიოდში, 

რაც საშუალებას იძლევა დაგროვილი ენერგია გამოვიყენოთ მაშინ, როდესაც მოთხოვნა 

უფრო მაღალია. 

კიდევ ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად, რომეო მიქაუტაძემ ენერგოეფექტურობა 

დაასახელა, რომელიც ხელს უწყობს ენერგიის მოხმარების შემცირებას, მათ შორის, 

წიაღისეული საწვავის გამოყენების კუთხით. მისი თქმით, ენერგოეფექტურობის 

ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა შენობის იზოლაციის გაუმჯობესება, განათების 

სისტემების განახლება და ენერგოეფექტური მოწყობილობების გამოყენება, შეიძლება 

ენერგიის საერთო მოთხოვნის შემცირებას დაეხმაროს. 

მინისტრის პირველმა მოადგილემ ყურადღება კერძო სექტორის წახალისებაზე 

გაამახვილა, რათა მათ სუფთა ენერგიის წარმოებაში მეტი ინვესტიცია განახორციელონ. 

რომეო მიქაუტაძემ განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების 

მხარდაჭერის სქემაზე ისაუბრა, რომელიც, საბოლოოდ, საქართველოს ენერგოსექტორში 2 

მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელების შესაძლებლობებს შექმნის“, - 

აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

წყარო:  bfm.ge  -  https://cutt.ly/L6RK3H7  
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ლაშა ხუციშვილი: CFD ენერგოსექტორისთვის მოქნილი და მიმზიდველი 

მექანიზმია 

ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ CFD ენერგოსექტორისთვის 

მოქნილი და მიმზიდველი მექანიზმია. 

„ჩვენ გვქონდა ძალიან ფართო კონსულტაცია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან.  

მათ შორის წამყვანი როლი ჰქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. ერთობლივი 

მუშაობის შედეგად ჩამოყალიბდა მექანიზმი, რომელიც მაქსიმალურად აზღვევს როგორც 

ფისკალურ რისკებს ასევე შესაძლებლობას იძლევა,  წახალისდეს ენერგიის გენერაცია 

საქართველოში. 

პირველი აუქციონიდან გამომდინარე თუ ვიმსჯელებთ შესაძლებელია ვთქვათ რომ 

საკმაოდ მიმზიდველი და მოქნილი მექანიზმია კერძო სექტორისთვის. იქიდან 

გამომდინარე, რომ პირველ შეთავაზებაზე გაცილებით მაღალი იყო მოთხოვნა, ვიდრე 

შეთავაზება იყო ჩვენი მხრიდან.  ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ აქტივობა კიდევ უფრო 

გაიზრდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის და 

ენერგოუსაფრთხოების განსამტკიცებლად“ - განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა. 

წყარო:  business-partner.ge  - https://cutt.ly/g6RLdvI  

 

კლიმატის ცვლილება 

თვითმფრინავები, სანაოსნო მარშრუტები და ავტომობილები: საკვირველი 

გზები, რომლითაც კლიმატის ცვლილებამ შესაძლოა იმოქმედოს 

ტრანსპორტზე 

კლიმატის გლობალური ცვლილების შედეგები ვრცელია და შეეხება ყველას, და ასევე 

დედამიწის ბუნებრივ სისტემებს. 

კლიმატის ცვლილების ძირითად შედეგებზე ბევრია დაწერილი. ისეთი ეფექტები, 

როგორიცაა დედამიწის ზედაპირის გლობალური ტემპერატურის აწევა, ოკეანის დონის 

ამაღლება, უფრო ხანგრძლივი და ინტენსიური თბური ტალღები, მყინვარების დნობა, 

ამინდის და კლიმატის ექსტრემალური მოვლენები, ასევე ცხოველების ჰაბიტატზე 

ზემოქმედება, კარგადაა დოკუმენტირებული და რეგულარულად შუქდება ახალ ამბებში.   

კლიმატის შესახებ ნასას სტატიების ამ ახალ სერიაში ნაჩვენებია ზოგიერთი ნაკლებად 

ცნობილი და საკვირველი გზები, რომლითაც დედამიწის კლიმატის ცვლილება 

მოქმედებს ჩვენს სამყაროზე. 

სამრეწველო რევოლუციამდე ადამიანთა მოგზაურობა გავლენას არ ახდენდა დედამიწის 

კლიმატზე. სიტუაცია შეიცვალა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ წიაღისეული საწვავის 

გამოყენება მატარებლების, გემების, ავტომობილების და თვითმფრინავებისთვის. ამჟამად 

ტრანსპორტი წარმოქმნის ნახშირორჯანგის მსოფლიო ემისიების დაახლოებით 

მეოთხედს, და მხოლოდ ელექტროენერგეტიკას ჩამორჩება. 
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კლიმატის ცვლილება სერიოზულ გავლენას ახდენს ტრანსპორტზე, 

მაგალითად,ნულოვანი გამონაბოლქვის ავტომობილებზე. თუმცა ტრანსპორტზე 

კლიმატის ზოგიერთი ზემოქმედება ნაკლებად თვალსაჩინოა. აი ზოგიერთი მათგანი ...  

წყარო:  climate.nasa.gov  - https://cutt.ly/d6RK0Q9  

 

პაწაწინა მიკრობებს შეუძლიათ დიდი სარგებელი მოუტანონ მწვანე 

ბიოწამოებას  

მეცნიერებმა ბაქტერიებში იპოვეს მრეწველობის ნახშირბადისგან განთავისუფლების 

ახალი გზა. აღმოჩენას შეუძლია შეამციროს სათბური გაზების ემისიები სათბობის, 

წამლების და ქიმიკატების წარმოებაში. მკვლევართა ჯგუფმა ლოურენს ბერკლის 

ეროვნული ლაბორატორიიდან (Berkeley Lab) და კალიფორნიის უნივერსიტეტიდან 

შეიმუშავა ბაქტერიები ბუნებაში ახალი ნახშირბადოვანი პროდუქტების საწარმოებლად, 

რომლებმაც შეიძლება უზრუნველყონ გზა მდგრადი ბიოქიმიური ნივთიერებებისკენ ... 

წყარო:  https://www.sciencedaily.com/releases/2023/05/230508114008.htm  

 

 

ღონისძიებები 

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/ 


