ენეგოეფექტურობის კვლევის
წინასწარი შედეგები
მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე
ნებაყოფლობითი შეთანხმებები ენერგოეფექტურობის შესახებ
2021 წლის 10 თებერვალი

ნინო ლაზაშვილი
პროექტის ეროვნული მენეჯერი, UNIDO

კვლევის შინაარსი
კითხვარი
• ინგლისურ და ქართულ ენებზე

• კითხვარი შედგებოდა 4 ნაწილისაგან:
A. ენერგოეფექტურობა თქვენს კომპანიაში
B. ძირითადი ინფორმაცია თქვენი კომპანიის
შესახებ
C. ენერგიის მოხმარება

D. COVID-19 -ის დაძლევა
გაეგზავნა 11 კომპანიას
პასუხები გამოაგზავნა 4 კომპანიამ:

2 დიდი
1 საშუალო
1 მცირე
2

A. ენერგოეფექტურობა თქვენს კომპანიაში
1. რამდენად მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობა
და ენერგო მწარმოებლურობა თქვენი კომპანიის
კონკურენტუნარიანობისა და რენტაბელობისთვის?
60
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აუცილებლობის დონე

კომპანიებს გააზრებული აქვთ ენერგოეფექტურობის
მნიშვნელობა მათ კონკურენტუნარიანობისა და
რენტაბელობისთვის
3

2. თქვენს კომპანიას თუ აქვს ენერგიის მოხმარების
ან ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლები 2020
წლისთვის და/ან შემდგომი წლებისთვის?
• მხოლოდ 1 კომპანიას ჰქონდა
სამიზნე მაჩვენებლები
• დანარჩენ 3 კომპანიას არ
ჰქონდა სამიზნე მაჩვენებლები

Dear Nino,
Probably here a picture would be
good.
Not much more to write :-)
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3ა. ენერგოეფექტურობასთან
დაკავშირებული ინვესტიციები
განხორციელებული ეე პროექტები
7

პროექტების რაოდენობა
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დაფინანსების ფორმები

დაფინანსების ფორმები
კომერციული სესხი ეროვნული/ადგილობრივი ბანკიდან
კომერციული სესხი დაერთაშორისო ბანკიდან
კონცესიური სესხი საერთაშორისო ბანკიდან/ფინანსური
ინსტიტუტიდან
კომპანიის საკუთარი ონდებიდან/კაპიტალიდან
სხვა, გთხოვთ მიუთითოთ

• კომპანიები ეე პროექტებს
ძირითადად კომპანიის
საკუთარი
ფონდებიდან/კაპიტალიდან
აფინანსებენ

• კომპანიებს შეუძლიათ
სესხისთვის მიმართონ და
კომერციული სესხი მიიღონ
ადგილობრივი ბანკიდან და
კონცესიური სესხი მიიღონ
საერთაშორისო
ბანკიდან/ფინანსური
ინსტიტუტიდან
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3ბ. განხორციელებული ეე პროექტების
ზომები
დაფინანსების ფორმა

განხორციელებული პროექტები

დაფინანსების ფორმები

კომერციული სესხი
1 ეროვნული/ადგილობრივი ბანკიდან
კომერციული სესხი დაერთაშორისო
2 ბანკიდან

4
3

2
1
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პროექტების რაოდენობა

large

350,000 ლარზე მეტი

small

medium
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კონცესიური სესხი საერთაშორისო
ბანკიდან/ფინანსური
3 ინსტიტუტიდან
კომპანიის საკუთარი
4 ფონდებიდან/კაპიტალიდან

60,000 ლარზე ნაკლები
5 სხვა, გთხოვთ მიუთითოთ

-

დიდი პროექტებისთვის კომპანიები მიმართავენ ეროვნულ/ადგილობრივ ბანკებს

-

მცირე პროექტები ხშირად კომპანიის საკუთარი ფონდებიდან/კაპიტალიდან ფინანსდება

-

ხანდახან კომპანიები იღებენ კონცესიურ სესხის საერთაშორისო ბანკიდან/ფინანსური
ინსტიტუტებიდან, მაგრამ ეს ძნელია და არ არის ადვილად ხელმისაწვდომი
6

4ა. ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული
ინვესტიცია, რომელიც დაგეგმილია მომდევნო
3 წლისათვის (2021-2023)
ეე დაგეგმილი ინვესტიციები
11 %

33 %

33 %

ენერგო მენეჯმენტი და
ოპტიმიზაცია
ტექნოლოგიური
გაუმჯობესებები/დამატებები
ტექნოლოგიების
შეცვლა/გაუმჯობესება
სხვა ეე ან გარემოსდაცვითი
პროექტები

22 %
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4ბ. ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული
ინვესტიციების, რომელიც დაგეგმილია
მომდევნო 3 წლისათვის (2021-2023) დაფინანსება
დაფინანსების წყაროები
სხვა
კომპანიის საკუთარი
ფონდები/კაპიტალი
კონცესიური სესხი
საერთ.ბანკიდან/ფინ.ინსტ
კომერციული სესხი
საერთ. ბანკიდან
კომერციული სესხი
ეროვნული ბანკიდან
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როგორც ვხედავთ, კომპანიები ისევ უმეტესწილად საკუთარი
ფონდების გამოყენებას ფიქრობენ ეე ინვესტიციებისათვის
8

5. ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებულ
რომელ საკითხში სჭირდება თქვენს კომპანიას
მეტი დახმარება გარედან?
• მოწყობილობების/ტექნოლოგიების შესყიდვები/შეცვლა –
მაღალი პრიორიტეტი ყველა კომპანიისათვის
• პროცესების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება – მაღალი
პრიორიტეტი 25%, საშუალო პრიორიტეტი 25 %
• დაბალფასიანი დაფინანსების ხელმისაწვდომობა - მაღალი
პრიორიტეტი 25%, საშუალო პრიორიტეტი 25 %
• ტექნოლოგიების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება მაღალი
პრიორიტეტი 25%, საშუალო პრიორიტეტი 25 %, დაბალი
პრიორიტეტი 25 %
• მენეჯმენტისა და ბიზნეს ოპერაციების გაუმჯობესება
ენერგოეფექტურობისათვის საშუალო პრიორიტეტი 25 %
9

6. როგორი სახის გარე დახმარება დაგჭირდებათ
თქვენი კომპანიის ენერგოეფექტურობის პროგრესის
გასაზრდელად და დასაჩქარებლად?
უფასო ექსპერტები შემდეგისათვის
•

ენერგო აუდიტები – მაღალი პრიორიტეტი 25%

•

ეე პროექტების დიზაინი – საშუალო პრიორიტეტი 25 %

•

ენერგომენეჯმენტის სისტემა ISO 50001 განხორციელება - საშუალო პრიორიტეტი 25 %

•

სპეციალისტის კვლევა ენერგიის მნიშვნელოვანი მოხმარების შესახებ-საშუალო პრიორიტეტი 25 %

•

ეე პროექტბის ფინანსური ანალიზი - საშუალო პრიორიტეტი 50%

უფასო ტრეინინგი შემდეგისთვის
•

ენერგომენეჯმენტის სისტემა ISO 50001 განხორციელება - მაღალი პრიორიტეტი 25%, საშუალო
პრიორიტეტი 25 %, დაბალი პრიორიტეტი 25 %

•

ენერგიის მნიშვნელოვანი მოხმარების ოპტიმიზაცია და გაუმჯობესება – მაღალი პრიორიტეტი 25%

•
•

ენერგეტიკული შეფასებები/აუდიტები - საშუალო პრიორიტეტი 25 %
ციფრული ტექნოლოგიები & მრეწველობა 4.0 ენერგეტიკისათვის - საშუალო პრიორიტეტი 25 %
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6. როგორი სახის გარე დახმარება დაგჭირდებათ
თქვენი კომპანიის ენერგოეფექტურობის პროგრესის
გასაზრდელად და დასაჩქარებლად? გაგრძელება
კონცესიური დაფინანსება
შემდეგისთვის
• შემცირებული საპროცენტო განაკვეთები –
მაღალი პრიორიტეტი 25%
• სესხის უფრო ხანგრძლივი ვადა - მაღალი
პრიორიტეტი 25%

არ უპასუხია კომპანიების 50%-ს

გარანტია შემდეგისთვის
• უზრუნველყოფის შემცირებული
საჭიროება ეე სესხებზე
• შემცირებული საპროცენტო განაკვეთი მაღალი პრიორიტეტი 25%
• სესხის უფრო ხანგრძლივი ვადა

არ უპასუხია კომპანიების 75%-ს
გადასახადების შემცირება ან ფისკალური ინიციატივები როგორიცაა
• გადასახადების პროპორციული შემცირება ენერგო დანაზოგების მიხედვით
არ უპასუხიათ
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B. საბაზისო ინფორმაცია თქვენი კომპანიის
შესახებ
1. მოკლე აღწერილობა/ინფორმაცია თქვენი კომპანიის შესახებ
2. მრეწველობის რომელ სექტორში ან ქვე-სექტორში მუშაობს
თქვენი კომპანია NACE კოდ(ებ)ი
3. კომპანიის ძირითადი პროდუქცია/მომსახურება
4. კომპანიის დაახლოებითი წლიური შემოსავალი 2019 წელს
უნდა აერჩიათ შემოსავლის დიაპაზონი

5. 2019 და 2020 წლებისთვის:
• წარმოების ობიექტების რაოდენობა საქართველოში
• სრულ შტატზე მომუშავეების ჯამური რაოდენობა
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C. ენერგიის მოხმარება
1.
ენერგიის ღირებულების წილი წარმოების მთლიან
ღირებულებაში გასული სამი წლის განმავლობაში
2.
კომპანიის მიერ მოხმარებული ენერგიის მოცულობა 2019
წელს, სხვადასხვა საწვავის და ენერგეტიკული წყაროების
მოცულობების მითითებით

D. კოვიდ-19-ის დაძლევა
1. როდის მოელით, რომ თქვენი წარმოების დონე
დაუბრუნდება კოვიდ-19-მდე არსებულ დონეს?
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ენერგოეფექტურობის კვლევა გრძელდება!

დაგვეხმარეთ ნებაყოფლობითი
შეთანხმების სქემის ჩამოყალიბებისთვის
უკეთესი ინფორმაციის მოგროვებაში!
ჩვენ დაგიკავშირდებით
კვლევაში
მონაწილეობისათვის!
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მადლობა!
დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ:
ქ-ნი ნინო ლაზაშვილი

ბ-ნი მარკო მატტეინი

პროექტის ეროვნული მენეჯერი

ინდუსტრიული განვითარების ოფისერი

UNIDO

ინდუსტრიული ენერგოეფექტურობის
განყოფილება

მობ. +995 599 699 757
ელ-ფოსტა: N.Lazashvili@unido.org

UNIDO-ს ენერგეტიკული დეპარტამენტი
ელ-ფოსტა: M.Matteini@unido.org

