Հայաստանում
էներգաարդյունավետության ներուժն ու
զարգացման հեռանկարները
Աստղինե Պասոյան, տնօրեն
Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ

18 years in delivering better
policies, better programs, better
lifestyles with smaller footprint

THE Foundation to Save
Energy

Mission: The Foundation to Save Energy (ESF) was founded in
2003 and has since worked with a number of donors and
NGOs to promote awareness and policy reform in energy
efficiency and renewable energy areas. After the closure of
the Alliance to Save Energy’s operations in Yerevan, ESF also
continued the Alliance’s mission in Armenia.
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Key
Partners

European Bank
for
Reconstruction
and Development
US Agency for
International
Development

French
Development
Agency

UN Development
Program

European
Commission
Japanese Social
Development
Foundation

European Union

Communities,
private partners

Covenant of
Mayors
United Nations
Industrial
Development
Organization
Heinrich Boell
Foundation

European
Investment Bank
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Key Expertise
Green & Sustainable Energy Policy and Planning
Low-Income Energy Affordability and Efficiency
Residential and Municipal Energy Efficiency, Housing Policy
Sustainable Energy Financing Schemes
Climate Change Mitigation and Renewable Energy
Energy & Material Efficiency Auditing
Renewable Energy Development
Strategic and Project-level Environmental Impact Assessment
Awareness Raising and Capacity Building
5

ԳՎտ.-ժ

Ելակետային պայմաններ

Էներգիայի
օգտագործման
արդյունավետությունը

Էներգա-արդյունավետությունը Հայաստանում եւ
ընտրված եվրոպական երկրներում, 2018
Էներգախնայողության ազգային ծրագիր, նախագիծ

• ՀՀ տնտեսության տեսակարար
էներգատարությունը
պայմանավորված է․
• տնտեսության ցածր
էներգազինվածությամբ,
• ծանր արդյունաբերության
բացակայությամբ,
• ծառայությունների ոլորտի
գերակշռող դերով և
• բնակելի ոլորտի տեսակարար
կշռով էներգասպառման ﬔջ
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ՀՀ էներգետիկայի ածխածնային ոտնահետքը

ՋԳ արտենետումները՝ ըստ ոլորտների (առաց
անառների և հողօգտագործման) 2016, CO2 eq.

Առաջնային էներգիայի
մատակարարումը (TPES)
Բենզին
6.4%
Դիզել
5.8%

Ավիացիոն
վառելիք
2.4%

Ածուխ
0.05%

Բնական
գազ
85.0%

ՎԷՌ սպառման
կառուցվածքը, 2017

Թափոններ
6.0%

ՀԲԳ
0.3%

Գյուղատնտ․
22.3%

Հողմ/
արեգ
0.4%
ՀԷԿ, 6.0%

Կենսավառ
ելիք, 2.4%

ԱԷԿ,
18.9%

Արդյունաբերությու
ն
7.5%

Էներգետիկա
64.1%

Նավթ,
11.8%

Բն․գազ,
62.7%
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63%

35%
18%

23%

35%

40%

45%

52%
20%

20%

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ

60%

max

12%

ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ

ՀՀ տնտեսության
էներգախնայողության
ներուժը, ըստ
ոլորտների

min

2ՐԴ ԷԳԱՊ
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ՀՀ Էներգետիկայում
ﬕջազգային
ֆինանսական
կառույցների և
դոնորների ﬕջոցները՝
ըստ ենթաոլորտների,
մլն եվրո

Առաջնային էներգիայի մատակարարման բազային գծի և
էներգաարդյвւնավետության կանխատեսուﬓեր

Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ
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Ոլորտային կառուցվածքը
Շենքեր

Հանրային սեկտոր

• Բնակելի շենքեր. գոյություն
ունեցող շենքերի վերազինում
• Նոր շինարարություն.
կարգավորող նորﬔրի մշակում

• Հանրային շենքեր
• Ծառայություններ՝
մունիցիպալ, փողոցային
լուսավորում և այլն

Գյուղատնտեսություն
• Ոռոգում,
• ջրային տնտեսություններ,
• Ջերմոցներ և այլն

Շարժականություն
(տրանսպորտ)
• Էլեկտրական տրանսպորտ,
• Ճանապարհային
ենթակառուցվածքներ
• վառելիքի փոխարինում

Արդյունաբերություն և
Էներգետիկա
• Էներգետիկ ոլորտ: ՎԷՌ, գեներացիա,
փոխանցում, բաշխում
• Ծանր արդյունաբերություն/ խոշոր
ձեռնարկություններ
• ՓՄՁ

Հորիզոնական ﬕջոցառուﬓեր
• Քաղաքականություն (էներգետիկ աուդիտ,
SEAPs, հանրային գնուﬓեր, նորﬔր,
ստանդարտներ, լավագույն հասանելի
տեխնոլոգիաներ, ևն.),
• Ֆինանսավորման/ խթանման ﬔխանիզﬓեր
• Տեխնիկական աջակցություն
• ESCO-ներ զարգացում և
• Իրազեկում

ՀՀանրային շենքերի բաշխումը՝ ըստ մակերեսների
2

Հայաստանում հանրային շենքերի ընդհանուր մակերեսը (մ )

10,029,543.2

Հանրային շենքերում ընդհանուր էներգասպառումը (ՄՎտժ
/տարի)*
Տարեկան էներգախնայողության ներուժը (ՄՎտժ /տարի)*

805,643.5

Հանրային շենքերում Էներգիայի տարեկան ﬕջին սպառումը
2
նախքան ԷԱ-ն (կՎտժ/մ )*
որից էլեկտրաէներգիա

157․55
68․33

որից գազ

Հանրային շենքերի բաշխումը՝ ըստ քանակների

1,580,150.0

88․6

Հանրային շենքերում Էներգիայի տարեկան ﬕջին սպառումը
2
ԷԱ-ից հետո (կՎտժ/մ )*

77․22

որից էլեկտրաէներգիա

3․25

որից գազ

71․2

Էներգախնայողության ﬕջին ցուցանիշը*

51%
2

84,248,162,556.6

Ներդրման պահանջը (ԱՄՆ դոլար) – փոխարժեքը` 493.5 ՀՀ
դրամ
* - ՀՎԷԷՀ փորձի հիման վրա 56 ծրագրերով հանդերձ

$ 170,715,628.3

Ներդրման պահանջարկը (ՀՀ դրամ) ﬕջինը ՀՀ դրամ 8400/մ
տիպային ԷԿՀ-ների համար*

Դրական քայլեր, հաջողություններ և ﬓացյալ խնդիրներ
Օրենսդրական բարեփոխուﬓեր (ԷԽՎԷ օրենք, ծրագիր, 1-ին +2-րդ ԷԳԱՊ ,եւն.)
Բարեփոխուﬓերի կարիք, թերի կիրարկում, անբավարար ինստիտուցիոնալ հզորություններ
Նորﬔրի ու ստանդարտների բարեփոխում՝ ﬕջազգային փորձի կիրառմամբ
Ընդաﬔնրը մասնակի, դոնորների աջակցությամբ
Թերի կիրարկում
Ազգային ԷԽ ներուժը բազﬕցս գնահատվել է 30-40%
Այն ﬓում է հիﬓականում չյուրացված
Դոնորների ծրագրերում պիլոտային նախագխերը ցուցադրել են բավարար տեխնիկական լուծուﬔր
Ոչ ﬕշտ կան կրկնօրինակման ֆինասական, կառավարման և վարչական լուծուﬓեր
ԷԱ վարկային գծերը բաց կորպորատիվ, ՓՄՁ, տնային տնտեսությունների, համայնքների համար
Որոշ դրամաշնորհներ առեւտրային գրավչություն
ԲԲՇ ոլորտը հիﬓականում անտեսվում է
ունեցող նախագծերի համար
Համայնքները հետզհետե նախաձեռնություն են ցուցաբերում (ՔԴ/ԿԷԳՊ)
Համայնքները ԷԱ պլանավորման ի նախագծման հզորությունների պակաս ունեն
Հանրային իրազեկման մակարդակը անբավարար է

Համայնքը որպես օրինակ – Կանաչ համայնքային
տնտեսություն

Տեղական իշխանությունները կարող են օրինակ ծառայել հանրությանը.
• Ընդունելով ԷԱ քաղաքական պարտավորություններ.
•
•
•
•

ԷԱ պահանջներ սահմանել համայնքային շինարարություն համար
ԷԱ վերանորոգում գոյություն ունեցող շենքերում
ԷԱ պահանջներ հանրային գնուﬓերում
ԷԱ կառավարման ներմուծում

Օգուտները:
• Համայնքային էներգետիկ ծախսերի և արտանետուﬓերի կրճատում
• Շինարարական և քաղաքաշինական մասնագետների փորձառություն
• Պահանջարկ ԷԱ ապրանքների և ծառայությունների հանդեպ, ԷԱ և կանաչ հանրային գնուﬓեր
• Համայնքային բյուջեի պատասխանատու կառավարում
• Տեղական տնտեսության ամրապնդում և աշխատատեղեր՝ կանաչ էներգետիկայի և ԷԱ ոլորտում
• Պաշտպանում է համայնքային տնտեսությունը ապագա էներգետիկ ծախսերից
• Պարարտ հող պատրաստել առավել առաջադեմ պետական քաղաքականության համար

Բնակելի ոլորտի խնդիրները
• 100 մլն. մ2, ﬕջին տարեկան էներգասպառումը՝ > 160
կՎտժ/մ2։
• ԲԲՇ-ներ՝ շուրջ 435,000 բնակարաններով
• ԲԲՇ 52%-ը՝ հին, վատ պահպանված ՝
• 30%-ը պանելային/մոնոլիտ․ ~50% ջերմային կորստով:
• Մասնավոր տներ՝ 427,000, 15-25% ջերմային կորստով։
• Կախված բնակարանների չափսից՝ այս տները
զբաղեցնում են բնակելի տարածքի 71%-ը, ﬕնչդեռ ԲԲՇ
բնակարանները՝ ընդաﬔնը 29%-ը:

Բնակֆոնդում
էներգիայի
սպառման
կառուցվածքը

Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ
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Հանրային ոլորտի խնդիրները







Պետական պարտքի սահմանային շեմ: Արդեն գոյություն ունեցող պայմանագրային պարտավորություններով,
վարկերն արդեն իսկ գտնվում են սահմանային շեﬕն։ Նոր վարկային ծրագրի ﬕակ հնարավորությունը այլ վարկի
կասեցուﬓ է։
Խթանների տարանջատում շենքի սեփականատիրոջ և օգտագործողի համար: Օգտագործողը շահագրգիռ է
կրճատել էներգետիկ ծախսերը, սակայն այլ սեփականատիրոջ շենքի վրա ներդրուﬓեր կատարելու խթաններ
չունի՝ դրա ետգնման ժամկետով պայմանավորված
Շենքերի վատթար վիճակ: Դա պահանջում է էներգաարդյունավետ նորոգման համադրում շենքի ամրացման և
ուժեղացման աշխատանքների հետ։
Կապիտալի բարձր արժեք: Վարկերի պայմանները ﬔղﬔլու նպատակով Միջազգային ֆինանսական
հաստատությունների (ՄՖՀ) կողﬕց առևտրային բանկերի ﬕջոցով վարկային գործիքները համալրված են
լրացուցիչ խթաններով, ինչպիսիք են խորհրդատվությունը, գումարի վերադարձը կամ մասնակի հատուցումը։
Արտարժույթի հեջավորման բարձր արժեք: Այն կազմում է դրամային վարկի տոկոսի զգալի մասը։ Նույնիսկ ՄՖՀ
կողﬕց արտարժույթով ﬔղմ վարկավորման դեպքում դրամով վարկերը դառնում են ոչ գրավիչ։
Էներգաարդյունավետ պետական գնուﬓերի համար հանրային-մասնավոր համագործակցության բաց:
Պետական գնուﬓերի մասին օրենքում և Հանրային-մասնավոր համագործակցության մասին օրենքի շրջանառվող
նախագծում իրարաﬔրժ դրույթների առկայություն։

• Ցածր իրազեկվածության և կարողությունների մակարդակ: Հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության
վերաբերյալ ցածր իրազեկվածությունը և ըմբռնումը խոչընդոտ է ﬔծածավալ ներդրուﬓերի համար և պահանջում է
անհատական մոտեցում և ֆինանսական ﬔխանիզﬓեր
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Բնակելի և հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության ցուցանիշները` ըստ ելակետային,
նորﬔրին/ստանդարտներին համապատասխանող և գրեթե զրոյական էներգասպառման սցենարների

Շենքերի էներգաարդյունավետության տարրեր

Չափման
միավոր

Ելակետային

Բնակելի
Շենքի ընդհանուր
ջերմափոխանցման
գործակիցը
Տեսակարար ջերմային
պաշտպանության ցուցանիշ
(շենքի մակարդակով)

(մ2·°C)/ Վտ

Ջեռուցման սեզոնին
ջեռուցման և օդափոխության
համակարգերի էներգիայի
տեսակարար ծախսը (ԷՏԾ)

կՎտժ/(
3
մ ·տարի)
կՎտժ/
2
(մ ·տարի)

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը

Վտ/
3
(մ ·оС)

Նվազագույն
Գրեթե զրոյական
ստանդարտներին էներգասպառմամ
համապատասխա
բ (A դաս)
նող` C+/-

Հանրային Բնակելի Հանրային Բնակելի Հանրային

1.89

1.89

0.80

0.80

0.45

0.45

0.5

0.93

0.36

0.34

0.20

0.19

59

59

25

22.03

10

13.19

178

158

74

71.48

30.78

42.82

E

E

C-

C-

A

B+
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ԻՆչպես․ Շենքերի ոլորտի ԷԱ
1

Ավարտել օրենսդրական
բարեփոխուﬓերը և կիրարկումը

1. ԵՄ կիրառելի էներգետիկ կարգավորման տեղայնացում
2. Կարողությունների հզորացում
3. Շուկայի ազատականացում և ինտեգրացում

2

ԷԱ շահագրգիռ կառույցների ոչ
բավարար կարողություններ

1. Տեխնիկական աջակցություն կարողությունների բարելավման
նպատակով
2. Ոչ դրամային օգուտների ներառում և քանակայնություն

3

Շենքերում ԷԱ ներդրուﬓերի ընդլայնման
համար յուրահատուկ ֆինանսական
սխեմաների բացակայություն

1.
2.
3.
4.

4

Հանրային շենքերի ԷԱ ընդգրկուն
ծրագրի իրականացման համար
համարժեք ռեսուրսների
բացակայություն

1. Պետական և համայնքային ենթակառուցվածքների ԷԱ համար
վարկային սխեմաների ընդլայնում
2. Դրամաշնորհային համաֆինանսավորում
3. Օրինակելի ԷԱ նորոգման արավի մշակում
4. Պետական էներգետիկ կառավարման ծրագիր

Ցածր տոկոսադրույքով վարկեր
Դրամաշնորհային համաֆինանսավորում
Սոցիալական ծառայությունների ներգրավում
Երաշխիքային գործիքներ
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ԻՆչպես․ Շենքերի ոլորտի ԷԱ-շարունակություն
5

Բազմաբնակարան շենքերի ԷԱ
ներդրուﬓերի չիրացված շուկա

1.
2.
3.

Դրամաշնորհային տեխնիկական աջակցություն նպաստավոր ﬕջավայրի ձեւավորﬓան համար
Դրամաշնորհային համաֆինանսավորում վարկերի ﬔղմման համար
Վարկի երաշխիքային գործիքներ՝ կրճատելու համար վարկային ծախսերը։

6

Գյուղական բնակչությանը ԷԱ
ապրանքների և ծառայությունների
մատուցման ﬔխանիզﬓերի
բացակայություն, ինչը բերում է
էներգետիկ աղքատության և
անտառածածկ տարածքների կրճատման

1.
2.
3.
4.
5.

Դրամաշնորհային տեխնիկական աջակցություն նպաստավոր ﬕջավայրի ձևավորﬓան համար
Դրամաշնորհային համաֆինանսավորում վարկերի ﬔղմման համար
Վարկի երաշխիքային գործիքներ՝ կրճատելու համար վարկային ծախսերը
Դրամայնացնել անտառների կրճատման ﬔղմումը
Աջակցել կայուն կենսավառելիքի մատակարարման արժեշղթայի զանգացմանը

7

Որոշուﬓերի կայացման մակարդակում,
մատակարարների և սպառողների մոտ
թերի իրազեկվածություն

1.

Ընդգրկուն հանրային իրազեկման արշավի կազմակերպում

8

ԷԱ ներդրուﬓերում մասնավոր հատվածի 1.
սահմանափակ ներգրավվածություն
2.
3.

4.

Էներգետիկ ծառայություն մատուցող ընկերությունների և էներգետիկ կատարողականի
պայմանագրերի կիրառում՝ մասնավոր ֆինանսների ներգրավման և կատարողականի ռիսկերի
նվազեցման նպատակով
Մեթոդաբանության և քաղաքականության կիրառում՝ կատարողականի պայմանագիրը որպես
պետական պարտք չդասակարգելու նպատակով
Վերացնել խոչընդոտները, որոնք սահմանափակում են պետական կազմակերպությունների
կողﬕց վերադարձելիության սկզբունքով էԱ ներդրուﬓերի իրականացումը՝ բավարարելով
գանձապետական հաշիﬖերի ﬕջոցով վճարուﬓերի կատարման պահանջները
Էներգետիկ ծառայությունների գնման ուղեցույցների և հանրային-մասնավոր
համագործակցության համար օրինակելի փաստաթղթերի փաթեթի ներդրում
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Մասնավոր հատվածում ԷԱ խթանման կարիքները
• Խոշոր էներգասպառող ձեռնարկությունների հատկորոշում,
պարտադիր էներգետիկ աուդիտի և էներգետիկ կառավարման
կիրառում
• Նոր արդյունաբերական համալիրների հաստատման և կառուցման
ժամանակ էներգաարդյունավետ գործոնների ներառում
• Մշակել էներգիայի համակցված արտադրության և մատակարարման
արդյունավետ մոդել
• Արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար
էներգաարդյունավետության ֆինանսավորման իրականացում
• Սուբսիդավորված տեխնիկական աջակցություն / աուդիտ/ﬔնեջﬔնթ
• Կամավոր համաձայնագրեր և ճկուն ֆինանսավորում
• Արդյունաբերություն և ՓՄՁ: ISO 50001 օգտվողներ , ՌԱՄԱ, BAT,
բենչմարքինգ, հավաստագրեր և մրցանակաբաշխություններ
Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ

22

Գյուղատնտեսություն

12000
Մլն. կՎտ.-ժ

• Գյուղ․տնտ շարժակազմ

700
Ջորմոցներ (հա)
Էներգասպառումը (ԷԱ ջերմոց) ԳՎտ.-ժ

600

10000

• Բարձր արդյունավետության
գյուղատնտեսական ﬔքենաների
ներմուծում, դրանց պատշաճ
ֆինանսավորում
• Գյուղատնտեսական շարժակազﬕ
նորացում

Էներգասպառումը (սովորական ջերմոց) Մլն. կՎտ.-ժ
500
8000

• Ոռոգման համակարգերի
զարգացման/արդիականացման
ծրագրերում տեսակարար
էներգատարության նվազեցման
թիրախավորում
• Ներդնել ինքնահոս ոռոգման համակարգ

• Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ
• Էներգաարդյունավետ
սառնարանային տնտեսություններ
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• Ոռոգման համակարգ

6000
300

4000
200

2000

100

0

0
2011

2012

2013

2014

Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23

Տրանսպորտ․ ՎԷՌ սպառումը և ոլորտի կարիքները
Տրանսպորտի ոլորտում էներգիայի սպառումը

Տրանսպորտի ոլորտում բենզինի, դիզելային վառելիքի և
բնական գազի սպառման կառուցվածը

• Վառելիքի արդյունավետության և արտանետուﬓերի
նորﬔրի վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի ձևավորում
• Տեխնոլոգիաների և ԷԽ վերաբերյալ տեղեկատվության
տարածում
• Միկրո ավտոբուսների շարունակական փոխարինուﬓ
ուղևորների համար նախատեսված ավելի ﬔծ
ավտոբուսներով
• Էլեկտրական հանրային տրանսպորտի ընդլայնում և
արդիականացում
• Երկաթուղային տրանսպորտի ցանցի ընդլայնում և
արդիականացում (ուղևոր և փոխադրավճար)
• Ճանապարհային տրանսպորտի շարունակական անցում
բենզինից ՍԲԳ-ի
• Ինտեգրված էլեկտրա-տրանսպորտային ցանցի և
ծառայությունների ստեղծում Երևանի ավելի ընդլայնված
մասում՝ հանրային տրանսպորտի ծառայություններում
չբավարարված պահանջարկը բավարարելու համար:
• Էլեկտրական տրանսպորտային ﬕջոցների (ՄԷՏՄ, ՀԷՏՄ)
գործարկումը Հայաստանում

Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ
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ԵՄ-Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված
համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) էներգետիկ բաղադրիչ
Էներգաարդյունավետության օրենսդրության և ստանդարտների կիրարկումը
կպահանջի հետևյալի իրականացումը.
•

ՎԷ և ԷԱ, շենքերում էներգետիկ կատարողականի (ՇԷԿ), էկոնախագծման և
արդյունաբերական, կենցաղային ու գրասենյակային սարքավորման
պիտակավորման դիրետկտիվներ և շրջակա միջավայրի համար անվտանգ
ու էներգաարդյունավետ փոխադրամիջոցների խթանում,

•

Ենթաօրենսդրական դաշտի, մեթոդաբանության ու գործիքակազմի, հսկիչ
տվյալների բազաների, վերահսկողության ու համապատասխանության
ապահովման ընթացակարգերի,

•

Շենքերում
էներգաարդյունավետության
սերտիֆիկացման
ու
պիտակավորման ընթացակարգերի, փորձագետների հավատարմագրման
ու սերտիֆիկացման ընթացակարգերի, ինչպես նաև երկարաժամկետ
ճանապարհային քարտեզների մշակում՝ սահմանված պահանջներից զատ
շենքերում զրոին մոտ էներգասպառման խթանման նպատակով:

•

քաղաքականության ընդարձակ երկխոսության կազմակերպում
համապատասխան ազգային օրենքների բարեփոխում՝

•

Համապատասխան կառույցների կարողությունների զարգացում
Էներգախնայողության աջակցման հիﬓադրամ

և
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Key Elements

2021-2030թթ․ ԷԱ եւ ՎԷ 2-րդ
ազգային ծրագրի եւ 3-րդ ԷԳԱՊ-ի
մշակում (ընթացի ﬔջ)

 Տնտեսության
«ապածխայնացում»
(Decarbonization)
 Էներգաարդյունավետություն
 Վերականգնվող էներգետիկա
 Էներգետիկ անվտանգություն
 Էներգետիկ շուկներ
 Փոխհոսքեր
 Շուկայական ինտեգրում
 Էներգետիկ աղքատություն

Stock-taking,
data-mining

Assessment of Progress
since 1st Nat Program and
1st & 2nd NEEAPs,
GHG emissions and
removals related
indicators

Drafting,
alignment with
other policies

Stakeholder
Consultation

Adoption,
MRV, Renewal

Analysis of Energy
balances and indicators,

Development of EE, RE
and Climate mitigation
policies & measures,

TIMES modeling of trends
and projections,

Projection of their
impacts,

Macro-Economic Analysis
and Forecasts

Development of economic
tools and financing models
for their implementation,
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