
ԷՆԵՐԳԻԱ

Կայուն զարգացումը ուղղակիորեն
կապված է էներգասպառման

կայունության և արդարության հետ



Տնտեսական էքսպանսիայի արդյունքը



Ինչպես նաև...



Վառելիքի
օգտագործում?

http://www.world-nuclear.org/education/whyu.htm



Հանածո վառելիքի սպառումը
1860-1985թթ․



Վառելիքի սպառումը դժվար է
կանխատեսել

Որո՞նք են կարևոր փոփոխականները

Բազմաթիվ են, բայց ամենակարևորներն են․

• Առկայությունը
• Պահանջարկը (կախված բնակչության

թվաքանակից, տնտեսական բարօրության
մակարդակից, աշխարհագրական դիրքից ևն)

• Կապիտալը և տեխնոլոգիան
• Քաղաքականությունը, ինչպես օրինակ

միջազգային առևտուրը, խայմանագրերը, ևն



Վառելիքի սպառման
կառուցվածը

http://www.fao.org/DOCREP/003/X8054E/x8054e26.gif

Որո՞նք են հիմնական սպառվող վառելիքները



Էներգիայի աղբյուրների կառուցվածքը
Հանածո վառելիքները կազմում են

համաշխարհային էներգասպառման 87%

Հանածո վառելիքներից
կախվածության հետ կապված
ի՞նչ խնդիր կա

Ինչպիսի՞ այլընտրանք կա

http://www.ecoworld.org/Home/Images/World_Energy_Consumption_Pie_97.gif



Առաջնային էներգասպառման
կանխատեսում 1860-2060թթ․

http://www.fao.org/DOCREP/003/X8054E/x8054e04.htm

Սպառման միտումը ինչպիսի՞ն է

Ո՞ր երկրների խմբում է ավելի հավանական արագ
էներգասպառման աճ



Համաշխարհային էներգիայի
արտադրության կանխատեսում

1970-2020թթ․

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/archives/theamericas/theamericas.html

ԻՆչպիսի փոփոխություններ են սպասվում էներգամատակարարմ
կողմից a) ԱՄՆ-ում b) Մնացած աշխարհում



Համաշխարհային էներգասպառման
կանխատեսումը՝ ըստ վառելիքի տեսակներ

1970-2025թթ․

http://www-sen.upc.es/Interno/Energia/world.html

Ո՞ր վառելիքների սպառումն է շարունակ աճելու։ Ո՞ր
վառելիքներն են գերակշռելու մոտակա ապագայում։

Կա՞ մտահոգության պատճառ։ Ի՞նչ կարելի է անել։

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html



CO2 արտանետումների կանխատեսումը՝
ըստ վառելիքի տեսակների 1970-2025թթ

Describe the predictions for future C02 emissions
http://www-sen.upc.es/Interno/Energia/world.html



Ապագա էներգասպառման կառուցվածքից է
կախված CO2 արտանետումների մակարդակը

http://www.climateprediction.net/schools/emissions_development.php
ԿՓՓՄԽ մշակած էներգասպառման ապագա միտումների չորս սցենարները

1․ Աշխարհի արագ հարստացում՝ հիմնականում հանածո վառելիքներ օգտագործելով

2․ Աշխարհի արագ հարստացում՝ հիմնականում վերականգնվող էներգիա օգտագործելով
3․ Աշխարհի դանդաղ հարստացում՝ հիմնականում հանածո վառելիքներ օգտագործելով
4․ Աշխարհի դանդաղ հարստացում՝ առանց հանածո վառելիքների սպառման զգալի աճի
Ո՞ր սցենարից ամենաշատ CO2 Արտանետումնները կլինեն։
Ո՞ր սցենարն է առավել հավանական, ինչու՞։



Գլոբալ էներգասպառումը

Աղբյուր: EIA /IEO 2007  
Հեղուկ վառելիք

Բնական գազ
Ածուխ

Ատոմային
Հիդրո/վերականգնվող էն.

23%

7%

26%

38%

6%

2005թ. 447 Quad Btu (479 

MJ)

24%

34%

28%

8%
6%

2030:. 702 Quad Btu (752 MJ)

Presenter
Presentation Notes
When we talk about resource availability we necessarily have to look at consumption growth.  Global demand projected to increase by 60% between 2001 and 2030 while fossil fuel share remains relatively constant at ~85%.



http://www.gly.uga.edu/railsback/CO2/9-2WorldEnergyConsumption.jpeg

Էներգասպառումը տարբերվում է՝ ըստ
երկրների և տարածաշրջանների

Ի՞նչն է տարբերության պատճառը



Ներկայիս առաջնային էներգասպառումն ու
առկա ռեսուրսները (նավթ)

http://earthsci.org/energy/fuels/fuels.htm

Ի՞նչ ենք տեսնում, իսկ ի՞նչ փոփոխություն է սպասվում
մոտակա 50 տարիների ընթացքում



Աճող գեո-քաղաքական խնդիրներ

ՌՖ
Քաղաքակ
անություն

ԱՄՆ
Նավթա-
մշակում

Եվրոպա
Գազի

մատակար
արում

Եվրոպա
Նավթի

մատակա
րարում

Իրան
Ատոմային
ախորժակ

Իրաք.
Սաբոտաժ

Նիգերիա
Քաղաքաղիական

անհանգստությոսւններ
Լատ.Ամերիկա
Ռեսուրսային
նացիոնալիզմ

Հս. Կորեա
Ատոմային
տրամադրու
թյուններ

ԱՄՆ
փոթորիկներ

Չինաստան
Պահան-
ջարկի աճ

Մալակա
Ծովահենություն

Պակիստան
Քաղաքական
անցուդարձ

Աղբյուր. Frank Verrastro, CSIS



Էներգասպառման իրատեսական կանխատեսում՝
ըստ երկրների առաջադիմության

Source: IEA World Energy 
Outlook 2004

Notes:  1. OECD refers to North America, W. Europe, Japan, Korea, Australia and NZ
2. Transition Economies refers to FSU and Eastern European nations
3. Developing Countries is all other nations including China, India etc.

Global Energy Demand Growth by Region (1971-2030)
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Համաշխարհային էներգասպառումըը հետագա 30 տարիների ընթացքում
աճելու է ավելի քան 60%-ով։ Միայն զարգացած երկրնեում այդ աճը կկազմի 74%

Presenter
Presentation Notes
This figure shows the projections by the DOE Energy Information Agency(EIA) for global energy use through 2030 projecting a 60% growth in demand with most of it from the underdeveloped countries including China and India. Please note the discontinuous horizontal scale for 1971Developing countries usage is projected  to double during that time essentially increasing by 50% every ten years. This demand alone will continue to drive up the cost of energy world wide.China’s economy is growing almost 10% per year, as evidenced by the growth in number of vehicles between 2002 and 2006. The number of cars grew from 5 million to 11 million while the number of trucks and buses grew from 10.5  million to 24 million both categories more than doubling in the span of four years for an annual growth rate of 18%. The implications of this growth on increased energy demand are profound. 



CO2 արտանետումների կանխատեսումը՝
ըստ տարածաշրջանների 1970-2025թթ․

Մեկնաբանեք աճի միտումները



0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

GDP per capita (PPP, $1995)

Pr
im

ar
y 

En
er

gy
 p

er
 c

ap
ita

 (G
J)

Source: UN and DOE EIA

Էներգասպառումը համեմատական
է տնտեսական աճին

US

Australia

Russia

BrazilChina

India

S. Korea

Mexico

Ireland

Greece

France

UK Japan

Malaysia

Էներգիայի պահանջարկն ու մեկ շնչի ՀՆԱ (1980-2002թթ)

Presenter
Presentation Notes
Energy Supply and ConsumptionThe US consumes almost a third of the world’s energy output.This slide from a presentation by Steven Koonin, former provost of Caltech, and now chief scientist of British Petroleum, shows per capita energy usage as a function of per capita GDP with each point on a country’s curve being a year starting in 1980.  The US has about twice the consumption of other industrialized countries with similar GDP per capita although Australia is growing fast. It appears that two factors drive the higher usage per capita in the US and Australia. Both are large geographically and both rely more on personal vehicles and truck transportation as opposed to the mass transit infrastructure in the other developed countries. 



Էներգասպառումը համեմատական է
տնտեսական զարգացմանը

Զարգանալով երկրները ավելի շատ էներգիա են սպառում



Ո՞ր աղբյուրները պետք է խրախուսվեն. Ինչու՞



Ներկայիս էներգիայի
համաշխարհային շուկայի վիճակը

• Սահմանափակ ռեսուրսներ
• Աճող պահանջարկ
• Անբավարար հզորություններ
• Բարձր գեո-քաղաքական և ներդրումային ռիսկ
• Բարձր գներ
• Գլոբալ կլիմայական ռեժիմների խաթարում

ԱՆԿԱՅՈՒՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Փակուղի



Կայուն էներգիայի
մարտահրավերը

Կամ ... Էներգիան
կայուն զարգացման

համար



Կլիմայի փոփոխություն

Presenter
Presentation Notes
This is a satellite image of the North Pole.  The white area shows the extent of polar sea ice in 2003 and the red outline shows its extent in 1979.  In less than 25 years polar sea ice has shrunk in area by more than 20% and its thickness has decreased by 40%.  Scientists are sure that some of this loss is due to the impact of man-made climate change but probably won’t be able to tell us how much for perhaps another 20 years.  But if we wait that long to take serious action we will be in big trouble.



Էներգետիկ ներդրումների բուրգը. 
Որտեղից սկսել



Որպես էներգիայի աղբյուր, էներգախնայողությունը.
• ԱՎԵԼԻ ԷԺԱՆ Է

– Օրինակ` Էներգաարդյունավետության պիտակավորման մեջ
ներդրված յուրաքանչյուր $1 համարժեք է $75 ծախսերի
խնայողության և $15 ներդրումների նոր տեխնոլոգիաների մեջ

• ԱՎԵԼԻ ԱՐԱԳ
– 2000թ. Ձմռան ընթացքում Սերբիան կռճատեց

էլեկտրաէներգիայի սպառումը ավելի քան 20%-ով

• ԱՎԵԼԻ ՄԱՔՈՒՐ
– “ՆԵԳԱՎատ”-երը շրջակա միջավայրի համար անհետևանք են

• ԱՎԵԼԻ ԱՊԱՀՈՎ
– Ազգային ռեսուրս (տեղական արտադրության էներգակիր)

Ընտրություն հօգուտ
էներգաարդյունավետության



ՎԷ
Պատուհան

Իրազեկում/Գիտակցություն
Անծախսատար / էժան

Լուսավորություն
Քփացում

Կենցաղային սարքեր
Ջերմամեկուսացում

Տաք ջուր
Ջեռուցում

Կառավարության
ուշադրության
կենտրոնում

սովորաբար….



Քամի, 
արևային
էլ.Էն

Պատուհանների
փոխարինում

Շին.նորմեր, էն.աուդիտ
Ռեժիմների կարգավորում

Արդյունավետ լամպեր, լուսատուներ
Տանիքներ, ձեղնահարկեր, նկուղներ

Լվացքի մեքենա, սառնարան…

Պատեր,տանիք,հիմք

Արև.ջրատաքացում, 
ռեկուպերացիա

Ջերմային պոմպեր

Աղբյուր`Green Building Advisor



Մրցունակություն

• Տնտեսության արտադրական գործընթացների ծախսի 25-
40% ուղղված է էներգասպառմանը, կա աճի միտում: 

• Հայկական արտադրողները օգտվում են տարածաշրջանի
ամենացածր էներգետիկ սակագներից

• Էներգետիկ սակագների բարձրացումը կարող է ոչնչացնել
թե առանձին արտադրողների, թե՜ ամբեղջ տնտեսության
ոլորտներ

• Տարեց էներգետիկ հզորությունների (20-70տարի) 
փոխարինումը կհանգեցնի սակագնի անխուսափելի
բարձրացման

• Էներգաարդյունավետությունը թույլ կտա կառավարել
պահանջարկի աճը, հետաձգել նոր հզորությունների
ներմուծման պահը

Presenter
Presentation Notes
Overall, 40 percent of Armenia’s power plants are over 30 years old. Seventy percent of the country’s hydroelectric plants are more than 35 years old and 50 percent are more than 50 years old. 
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