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ნავთობი და გაზი 

ევროპაში ბუნებრივი აირის ფასი მკვეთრად, ორწლიან მინიმუმამდე დაეცა 

რუსეთ-უკრაინის ომის გაგრძელების მიუხედავად, ევროპის მასშტაბით ბუნებრივი აირის 

ფასი მკვეთრად ეცემა - ერთთვიან ჭრილში ევროპული გაზის ბენჩმარკის, Dutch TTF-ის 

ღირებულება დამატებით 23%-ით შემცირდა და ამჟამად მეგავატი-საათი ენერგიის 

ღირებულება 31 ევროს შეადგენს, რაც ორწლიანი მინიმუმია. წინა წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით გაზის ფასი თითქმის 65%-ითაა შემცირებული. 

ბუნებრივი აირი მკვეთრადაა გაიაფებული ამერიკის შეერთებული შტატების 

მასშტაბითაც, სადაც წლიურ ჭრილში გაიაფების მაჩვენებელი 70%-ს აღწევს. 

ანალოგიური ვითარებაა ბრიტანეთის მასშტაბითაც, სადაც ერთ წელიწადში ბუნებრივი 

აირის ფასი საშუალოდ 60%-ით შემცირდა. 

გაზის გაიაფება რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული, თუმცა მათ შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ევროკავშირის მიერ გაზის ფასზე ლიმიტის დაწესებაა. დეკემბერში 

ევროკავშირი Dutch TTF-ზე 180-ევროიანი ჭერის დაწესებაზე შეთანხმდა. გარდა ამისა, 

ამოქმედდა სუბსიდირების მექანიზმი, EU-ს მასშტაბით კი სტრატეგიული რეზერვები 

ფაქტობრივად სრულად შეივსო. 

გასათვალისწინებელია შედარებით თბილი ზამთრის ფაქტორიც, 2022 წელს 

სინოპტიკოსები ევროკავშირის მასშტაბით სუსხიან ამინდს პროგნოზირებდნენ, თუმცა ეს 

მოლოდინი არ გამართლდა, გაზზე მოთხოვნა კი დაგეგმილზე ნაკლები აღმოჩნდა. 

აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ევროპული სახელმწიფოები, განსაკუთრებით კი გერმანია 

თხევადი გაზზე ადაპტირდნენ, LNG-ის იმპორტის ზრდა კი ბუნებრივი აირის მოხმარების 

შემცირებას უწყობს ხელს. 

წყარო:  bm.ge  - https://cutt.ly/awqw78tT  

 

Financial Times - ევროპამ შესაძლოა მთლიანად აკრძალოს რუსული გაზის 

იმპორტი 

G7 ქვეყნები და ევროკავშირი, რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების მე-11 

პაკეტის ფარგლებში, აპირებენ აიკრძალონ მილსადენით რუსული გაზის იმპორტი იმ 

მარშრუტებზე, რომლებზეც მოსკოვმა მანამდე მიწოდება შეამცირა. 

ამის შესახებ Financial Times წერს. 

აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილებამ ხელი უნდა შეუშალოს მილსადენებით გაზის 

ექსპორტის აღდგენას რუსეთიდან ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა პოლონეთი და გერმანია. 

2022 წელს მოსკოვმა ამ მიმართულებით გაზის მიწოდება ფაქტობრივად შეწყდა. 

წყარო:  bfm.ge - https://cutt.ly/bwqw5qai  
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ელექტროენერგეტიკა 

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მონაწილე კომპანიები ბაზრის 

გახსნისთვის ემზადებიან 

საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, ელექტროენერგიის 

მწარმოებელმა, ისევე როგორც მსხვილმა მომხმარებელმა კომპანიებმა ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან ერთად, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის 

გახსნასა და ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმასთან დაკავშირებულ სიახლეებზე 

იმსჯელეს. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ მინისტრის მოადგილე რომეო მიქაუტაძე, საქართველოს 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკი) 

თავმჯდომარე დავით ნარმანია, ენერგეტიკული ბირჟის დირექტორი ირინა მილორავა, 

საქართველოს ენერგეტიკული განვითარების ფონდისა და  სახელმწიფოს 

ელექტროსისტემისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორების 

წარმომადგენლები. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

მოადგილე რომეო მიქაუტაძემ, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მონაწილეებს ბაზრის 

გახსნასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები გააცნო და თანამშრომლობისა და 

კოორდინირებული მუშაობისკენ მოუწოდა. 

საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის დირექტორმა ირინა მილორავამ ენერგეტიკული 

ბაზრების რეფორმასა და ენერგეტიკულ ბირჟაზე ახალ მოდელში ისაუბრა. ასევე, 

შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს, ელექტროენერგიის ბაზრის სამიზნე მოდელი, მისი 

კონცეფცია და აღსრულების მექანიზმები. საუბარი შეეხო, ორმხრივი ხელშეკრულებების 

ბაზარს, არსებული ორმხრივი ხელშეკრულებების მისადაგებას ახალ მოდელთან და 

დეტალურად გაანალიზდა დღით ადრე და დღიური ბაზრის პრინციპები. 

შეხვედრაზე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის დირექტორთა საბჭოს წევრმა 

ზვიად გაჩეჩილაძემ საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზარზე, უბალანსობის 

ფორმულასა და საბალანსო პროდუქტების შესყიდვის პროცენტულ მაჩვენებლებზე 

ისაუბრა. 

ელექტროენერგეტიკული დარგის კომპანიების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა 

ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში, რასაც მოჰყვა ღია დისკუსია. 

„ენერგეტიკის დარგში მომუშავე კომპანიები აქტიურად ემზადებიან ბაზრის გახსნისთვის, 

შესაბამისად, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია აქტიურ რეჟიმში ცდილობს სახელმწიფოსა 

და ბიზნესს შორის პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარებას, რაც ორმხრივად სარგებლის 

მომტანი იქნება. ვიმედოვნებთ, რომ პროცესი ჰარმონიულად წარიმართება. 

მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოსა და დარგში მოღვაწე ბიზნეს ოპერატორებს შორის 

მიმდინარეობს კონსულტაციების პროცესი, რაც პოზიციებს მაქსიმალურად დაახლოებს,“ - 

განაცხადა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან 

ვეფხვაძემ. 

წყარო:  bfm.ge - https://cutt.ly/ywqw5uqS  
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აპრილში საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტი 2 320-ჯერ 

გაიზარდა - იმპორტი თითქმის განულდა 

2023 წლის აპრილში საქართველოდან ელექტროენერგიის ადგილობრივი ექსპორტი 

მკვეთრად გაიზარდა. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, აპრილში ექსპორტმა 

12.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს, დაახლოებით, 

2,320-ჯერ აღემატება. 2022 წლის აპრილში ქვეყნიდან მხოლოდ 5.26 ათასი აშშ დოლარის 

ექსპორტი განხორციელდა. 

საქსტატის საგარეო ვაჭრობის პორტალზე მიმდინარე წლის მარტში ექსპორტი არ 

ფიქსირდება, შესაბამისად, ამ თვესთან შედარება შეუძლებელია, თუმცა ექსპორტი 

წლევანდელ თებერვალთან შედარებითაც, დაახლოებით, 130-ჯერაა გაზრდილი. 

ექსპორტის ამგვარი ზრდის ფონზე, მცირდება ელექტროენერგიის იმპორტი და 2023 წლის 

აპრილში მინიმალურთან მიახლოებულ 4.26 ათას აშშ დოლარს შეადგენს, რაც წინა წლის 

ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე, 4.3 მლნ აშშ დოლარს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. 

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის 4 თვეში იმპორტმა, საერთო ჯამში, 766.6 მლნ აშშ 

დოლარს მიაღწია, გასული წლის 4 თვეში კი ამ მაჩვენებელმა 34 მლნ აშშ დოლარს 

გადააჭარბა. 

იმპორტის კლება და ექსპორტის ზრდა იმის მანიშნებელია, რომ ქვეყანა შიდა მოთხოვნას 

საკუთარი გამომუშავებით აკმაყოფილებს, ჭარბ ენერგიას კი საზღვრებს გარეთ ყიდის. 

წყარო:  bfm.ge - https://cutt.ly/Rwqw5dVF  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

HELIOS ENERGY: წელს 10 მეგავატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურების 

დადგმას ვგეგმავთ 

“მზის ელექტროსადგურებზე მოთხოვნა გაიზარდა, რასაც პანდემიის შემდეგ მზის 

პანელებზე ფასების კლებამაც შეუწყო ხელი,” – ამის შესახებ Helios Energy-ს 

დამფუძნებელმა „ბიზნესპარტნიორთან“ ინტერვიუში განაცხადა. 

თორნიკე დარჯანიას თქმით, მოთხოვნა დიდია როგორც კერძო პირების, ასევე 

კომპანიების მხრიდან. 

“პანდემიის შემდეგ დაახლოებით 20-30%-ით გაიაფდა მზის პანელები, შესაბამისად 

დაუბრუნდა პანდემიამდელ ნიშნულს. ამასთან, გაიაფდა გადაზიდვებიც, ამიტომ დღეს 

მზის ელექტროსადგურები ინვესტიციისთვის ხელსაყრელია. შარშან 8 მეგავტი 

სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურები დავდგით და წელს ჩვენი გეგმაა, რომ მხოლოდ 

ნეტო აღრიცხვის პროგრამის ფარგლებში კიდევ 10 მეგავატი სიმლავრის სადგური 

დავამონტაჟოთ. 

ამასთან, გვაქვს ინტერესი, რომ აუქციონის ფარგლებში, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იქნა 

გამოცხადებული და წელსაც გამოცხადდება, დავაყენოთ დიდი სიმძლავრის მზის 

ელექტროსადგურები,”-ამბობს თორნიკე დარჯანია. 



 

5 

 

შეგახსენებთ, რომ Helios Energy ბაზარზე 2017 წლიდან გამოჩნდა და ამ დროისთვის 

კომპანიას გერმანიაში 3, საქართველოში კი 10 მეგვატზე მეტი სიმძლავრის მზის 

ელექტროსადგური აქვს დამონტაჟებული. 

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

 

განახლებადი ენერგიები ევროპაში 

თუთანა კვარაცხელია, „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ (WEG) 

ენერგეტიკული გარდაქმნა ევროკავშირის თანამედროვე ენერგეტიკული პოლიტიკის 

ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორია. აღნიშნული კონცეფცია გულისხმობს 

წიაღისეული საწვავის - ნავთობის, ქვანახშირის თუ ბუნებრივი გაზის ჩანაცვლებას 

განახლებადი ენერგიის წყაროებით (მზის, ქარის, ბიომასის, ჰიდრო ენერგია და სხვ). 

ენერგეტიკული გარდაქმნის ძირითადი სამიზნე მაჩვენებლები დეკლარირებულია 

ევროპის მწვანე შეთანხმებაში, რომლის მიხედვითაც, 2050 წლისთვის ევროპა პირველი 

კლიმატნეიტრალური კონტინენტი უნდა გახდეს. 

გარემოსდაცვით სარგებელთან ერთად, მწვანე ენერგიაზე გადასვლა ევროკავშირის 

ეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინტერესიცაა. 2022 წელს, რუსეთის 

უკრაინაში შეჭრის შედეგად ევროპაში წარმოქმნილმა ენერგეტიკულმა კრიზისმა კიდევ 

ერთხელ დაადასტურა, რომ წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირება ევროპის 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებელი პირობაა. სწორედ 

აღნიშნული ფაქტი დაედო საფუძვლად 2022 წლის მაისში ევროკომისიის მიერ 

გამოქვეყნებულ გეგმას RePower EU, რომლის ერთ-ერთი მიმართულებაც სუფთა 

ენერგიაზე გადასვლის დაჩქარებაა. 

გეგმა ამბობს, რომ 2030 წლამდე ევროკავშირის მიერ საბოლოო ენერგომოხმარებაში 

განახლებადი ენერგიების წილი 45% უნდა იყოს (შედარებისთვის, დღეს ეს მაჩვენებელი 

დაახლოებით 22%-ია). უფრო კონკრეტულად, მზის ფოტოელექტრული სადგურების 

სიმძლავრე 600 გვტ.-მდე (დღეს დაახლოებით 160 გვტ.-ია), ქარის სიმძლავრე კი დღეს 

არსებული 190 გვტ.-დან 480 გვტ.-მდე უნდა გაიზარდოს. 2029 წლიდან ყველა ახალ 

შენობას უნდა ჰქონდეს სახურავზე დამონტაჟებული მზის პანელები, ხოლო მზისა და 

ქარის სადგურების ასაშენებლად საჭირო ნებართვების გაცემა უნდა გამარტივდეს. 

ნებართვების გამარტივება არ გულისხმობს გარემოზე ზემოქმედების კომპონენტის 

უგულებელყოფას. ეს ძირითადად ეხება ბიუროკრატიული მექანიზმების ვადების 

შემცირებას და პოტენციური სამშენებლო ადგილების წინასწარ შერჩევას. გეგმა ასევე 

აქცენტს აკეთებს ბიომეთანისა და წყალბადის გამოყენებაზე. 

საქართველოში განახლებადი ენერგიის წილი მთლიან ენერგომოხმარებაში 19%-ია, სადაც 

15% არის ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებული ელექტროენერგია, ხოლო 

დანარჩენი კი ბიომასაა.. ქვეყანა გეგმავს აღნიშნული მაჩვენებელი 2030 წლისთვის 27.4%-

მდე გაზარდოს. ეს გულისხმობს როგორც ახალი ჰიდროელექტროსადგურების, ისე ქარისა 

და მზის სადგურების მშენებლობას, გეოთერმული ენერგიის თუ თანამედროვე 

ბიოსაწვავის განვითარებას. 

ბუნებრივია, განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადასვლას თან ახლავს გამოწვევები. 

წარსული ენერგეტიკული ტრანზიციების პერიოდში მთავარი ენერგიის წყაროები 
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შეიცვალა, კერძოდ ბიომასა ჯერ ქვანახშირით, შემდეგ კი ნავთობით ჩანაცვლდა, თუმცა 

არც ბიომასისა და არც ქვანახშირის გამოყენება არ შეწყვეტილა. მწვანე ენერგიაზე 

გადასვლამ თითქმის სრულად უნდა ჩაანაცვლოს წიაღისეული საწვავის გამოყენება. ეს 

პოლიტიკით განპირობებული ტრანზიციაა, რომელიც, დიდწილად, ქვეყნებისა და 

საზოგადოებების მზაობასა და კონკრეტული ადამიანების ქცევის ცვლილებაზე იქნება 

დამოკიდებული.  

წყარო:  bfm.ge - https://cutt.ly/0wqw5xtI  

 

კლიმატის ცვლილება 

მეცნიერებმა ქვიშის დიუნებში ხანძრის ჩანაწერები აღმოაჩინეს 

აღმოჩენამ შეიძლება გააფართოოს არიდულ რეგიონებში ხანძრის ისტორიის სამეცნიერო 

გაგება მთელს მსოფლიოში . 

იმის ცოდნა, თუ როგორ იცვლებოდა ხანძრების სიხშირე და ინტენსივობა დროთა 

განმავლობაში, მეცნიერებს საშუალებას მისცემს თვალი მიადევნონ დედამიწის წარსულ 

ლანდშაფტებს, ასევე გააცნობიერონ კლიმატის მომავალი ცვლილების გავლენა. ხანძრის 

ჩანაწერების აღსადგენად, მკვლევარები დიდწილად ეყრდნობიან ტბის კალაპოტების 

ნალექის ჩანაწერებს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ არიდული რეგიონებიდან ხანძრის ისტორია 

ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. ახლა ახალმა კვლევა აჩვენა, რომ ქვიშის დიუნები შეიძლება 

იყოს ხანძრის ისტორიის საცავი და დაეხმარონ ცეცხლის რეჟიმების მეცნიერული გაგების 

გაფართოებას მთელს მსოფლიოში... 

წყარო:  sciencedaily.com - https://cutt.ly/cwqw5AqP  

 

ძლიერდება ზეწოლა ევროსაბჭოზე, რათა მან დააკანონოს უფლება  ჯანსაღ  

გარემოზე  

ისლანდიის პრემიერ-მინისტრმა კატრინ იაკობსდოტირმა ამ დღეებში გამართულ მაღალი 

დონის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ „გადაუდებელი აუცილებლობაა ავტონომიური 

უფლება სუფთა, ჯანსაღ და მდგრად გარემოზე“, რათა დაეხმაროს კლიმატის 

ცვლილებასთან და სხვა გარემოსდაცვითი კრიზისებთან გამკლავებაში და პირობა დადო, 

რომ გაუგზავნის „ძლიერ სიგნალს სამომავლო გამოწვევების შესახებ“ ლიდერთა 

დაგეგმილ სამიტს. 

იურიდიული ექსპერტების აზრით, ჯანსაღი გარემოზე უფლების აღიარება შეცვლის 

პოლიტიკურ პრიორიტეტებს და გახსნის შესაძლებლობებს გარემოსდაცვითი 

პრეტენზიებისთვის როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ დონეზე.  

ისლანდიამ ადამიანის უფლებებსა და გარემოს შორის კავშირის ხელშეწყობა აქცია 

ევროპის საბჭოს მისი ექვსთვიანი თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად, 

რომელსაც 1949 წლიდან ევალებოდა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის 

უზენაესობის დაცვა. 

წყარო:  climatechangenews.com - https://cutt.ly/Jwqw5WYs  
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ღონისძიებები 

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-16 საერთაშორისო კონფერენცია "ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება" 

მწვანე ენერგიის ინვესტირების მე-10 ფორუმი 

თარიღი::11-13 ოქტომბერი, 2023 

ადგილი: ათენი, საბერძნეთი 

https://promitheasconference.wordpress.com/open-calls-deadlines/ 

 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - განახლებადი ენერგია, რესურსები და მდგრადი 

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/ 


