
Աստղինե Պասոյան
Հակոբեան Բնապհպանական Կենտրոն
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան

Էներգաարդյունավետություն

Կայուն զարգացում, 

կայուն էներգետիկա, 

կանաչ աճ,

կանաչ տնտեսություն



Ի՞նչն է կայուն զարգացումը

Կայուն զարգացումը «գործընթաց է, ուր
հաշվի են առնվում ներկայիս
պահանջները, չզրկելով գալիք
սերունդներին իրենց պահանջները
բավարարելու հնարավորությունից:» 

Բրունդլենդի հանձնաժողով (1987թ.)



Ներկայիս համաշխարհային
զարգացման ենթատեքստը

 Աշխարհում այժմ բնակվում է 7 միլիարդ մարդ - մինչև 2050 թվականը այդ թիվը կհասնի 9 միլիարդի: 

 Յուրաքանչյուր հինգ մարդուց մեկը՝ 1,4 միլիարդ մարդ, ներկայում ապրում է օրական մոտ 1,25 

դոլլար կամ ավելի քիչ գումարով: 

 1.5 միլիարդ մարդ ամբողջ աշխարհում չունի էլեկտրաէներգիայի օգտագործման հնարավորություն: 

 2.5 միլիարդը չունի զուգարան: 

 Համարյա 1 միլիարդ մարդ ամեն օր մատնված է սովի: 

 Ջերմոցային գազի արտանետումների քանակը գնալով ավելանում է, և բոլոր հայտնի
կենսատեսակների ավելի քան մեկ երրորդը կարող է ոչնչանալ, եթե, ինչպես և անցյալում, հաշվի
չառնվեն կլիմայական փոփոխությունները:

 Եթե մենք պետք է մեր երեխաններին և թոռներին թողնենք կյանքի համար բնակելի մոլորակ, ապա
համատարած աղքատության և շրջակա միջավայրի ոչնչացման հետ կապված խնդիրները պետք է
լուծվեն հիմա: 

 Մենք կունենանք շատ ավելի մեծ ծախսեր ապագայում, ներառյալ աղքատության և անկայունության
ավելի մեծ ցուցանիշներ և շատ ավելի վատթար վիճակում հայտնված շրջակա միջավայր, եթե հիմա
մեզ չհաջողվի այս վճռական մարտահրավերներին տալ համապատասխան լուծումներ



Այն ապագան որ մենք ուզում ենք

 Ջերմոցային գազի արտանետումների քանակը գնալով ավելանում է, և
բոլոր հայտնի կենսատեսակների ավելի քան մեկ երրորդը կարող է
ոչնչանալ, եթե, ինչպես և անցյալում, հաշվի չառնվեն կլիմայական
փոփոխությունները:

 Եթե մենք պետք է մեր երեխաններին և թոռներին թողնենք կյանքի համար
բնակելի մոլորակ, ապա համատարած աղքատության և շրջակա
միջավայրի ոչնչացման հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն հիմա: 

 Մենք կունենանք շատ ավելի մեծ ծախսեր ապագայում, ներառյալ
աղքատության և անկայունության ավելի մեծ ցուցանիշներ և շատ ավելի
վատթար վիճակում հայտնված շրջակա միջավայր, եթե հիմա մեզ չհաջողվի
այս վճռական մարտահրավերներին տալ համապատասխան լուծումներ



2014 և 2015 թթ մոլորակի պատմության մեջ
գրանցված ամենատաք տարիներն էին

 2015 թվականը 39-րդ հաջորդական տարին է, որը
գրանցել է պատմական միջին ջերմաստիճանների
նորմայի գերազանցում

 Ջերմոցային գազերի արտանետումների աճը և գլոբալ
կլիմայի տաքացումը համաշխարհային զարգացման
ամենառիսկային գործոններից մեծագույն եռյակի մեջ



1998 թվականից
10 ամենաշոգ տարիները
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Ջերմոցային էֆֆեկտ
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Ջերմաստիճանի գլոբալ վիճակագրություն, 1870-1990թթ
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Ջերմաստիճանի և
CO2

կոնցենտրացիայի
միտումը վերջին
160,000 տարվա
ընթացքում
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CO2 կոնցենտրացիան
մթնոլորտում

Ածխածնի երկօքսիդը (СО2) մոլորակի
մթնոլորտում
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CO2

արտանետումների
բաշխվածությունը ՝
ըստ ոլորտների
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CO2 արտանետումների բաշխվածությունը ՝ ըստ
վառելիքների
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Մթնոլորտում СО2-ի պարունակությունը



Գրենլանդիայի վրա սառցե ծածկույթի տարեկան ցիկլը –

կարգավորում է հյուսիսային կիսագնդի սառցի շերտը



Եվրոպային փոփոխություններ են սպասվում



18

Կլիմայական համակարգի արձանագրված փոփոխությունները

Source : IPCC AR5

•Օվկիանոսները տաքանում են և բարձրանում

•Ձյան և սառույցի ծավալները կրճատվել են

•Ծովի մակարդակը բարձրացել է

•Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) մթնոլորտային
կոնցենտրացիայի մակարդակը բարձրացել է

Գլոբալ միջին տարեկան ջերմաստիճան

Միջին ծովի մակարդակը

Հյուսիսային կիսագնդի ձյունածածկը
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Ջրհեղեղների հաճախականությունը՝ ըստ
մայրցամաքների, 1950թ՛-ից
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Անտառային հրդեհների հաճախականությունը՝
ըստ մայրցամաքների, 1950թ՛-ից
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Կլիմայի ազդեցությունը
Ձմեռվա կրճատում

Սառցաշերտի նվազում 20րդ
դարի ընթացքում

Երաշտները ուժգնանում են

Ուժգնացող կլիմայական ազդեցություններ

Տարերային փոթորիները
հաճախանում են



Կլիմայի փոփոխություն
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Վերնագտ 
սառցաշերտ 
(Ավստրիա)

Աժդահակ լեռ 
(Հայաստան)



24

Կլիմայի փոփոխության հետևանքները, ազդեցության ոլորտները

Դրանք անթիվ-անհամար են, բերենք մի քանի ակնառու օրինակ

• Գյուղատնտեսության արտադրողականության / բերքատվության կտրուկ անկում
(ջերմաստիճանային ռեժիմների փոփոխության, հողի բերրի գոտիների անապատացման, 
գ/տ կենդանիների մսա- և կաթնատվության անկում, անձրևային ոռոգման նվազում)

• Ձկնային տնտեսությունների անկում՝ օվկիանոսի թթվայնացման ու տաքացման
պատճառով, բխող ձկնամթերի նվազմամբ և տնտեսական կորուստներով

• Ծովի մակարդակի բարձրացման պատճառով՝ ափեզրյա հողերի կորուստ, թե՛ բնակելի, թե՛
արտադրական, թե՛ գյուղատնտեսական, և այլն

• Մոլորակի ցամաքային և ծովային կենսաբազմազանության զգալի կորուստ

• Տարերային աղետների (ջրհեղեղ, երաշտ, փոթորիկ, ցրտահարություն, և այլն) արդյունքում
գույքի, ենթակառուցվածքների, մարդկային կյանքի կորուստ, բազմամիլլիարդանոց
տնտեսական կորուստներ, ապահովագրական վճարներ, մարդկային տառապանք, 

• Էկոգաղթականություն, միջազգային հարաբերությունների սրում, և այլն
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Ինչ կարելի է անել մոլորակը փրկելու համար

Հայաստանի զարգացման
նպատարներից ու
գերակայություններից որո՞նց
վրա կարող է կլիմայի
փոփոխությունը
ազդեցություն ունենա

Ինչպե՞ս կարելի է
արձագանքել սրընթաց
կլիմայի փոփոխությանը՝
միաժամանակ նպաստելով
ազգային զարգացման
գերակայություններին
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Ինչպես կարելի է մեղմել կլիմայի փոփոխության
ազդեցությունը

 Միջոցառումներ՝ կախված համագործակցության և քաղաքական կամքի
առկայությունից – կարող է դանդաղեցնել գլոբալ տաքացման արագությունը և
ժամանակ տալ կլիմայի փոփոխություններին հարմարվելու

 Կրճատել արտանետումները. Հանածո վառելիէի ավելի արդյունավետ օգտագործում, 
անցում ՎԷ աղբյուրների, նոր տեխնոլոգիաների մշակում

 Անտառների ընդլայնում. Ծառերը կլանում են ածխածնի երկօքսիդ, որը գերակա
ջերմոցային գազն է: Որքան շատ է ծառածածկը, այնքան լավ: Ցավոք, 
համամոլորակային միտումը գնում է անտառահատման և անտառների քայքայման
ճանապարհով որն էլ բերում է ՋԳ արտանետումների բարձրացման:

 Կենսակերպի և կանոնակարգերի փոփոխություն. Միլիոնավոր մարդկանց
սովորությունները և ամենօրյա կենսակերպը, էներգիա վատնելու կամ արդյունավետ
օգտագործելու ունակությունը հիմնարար ազդեցություն ունի կլիմայի փոփոխության
վրա: Նույնը վերաբեվում է օրենսդրությանն ու ազգային քաղաքականությանը: 

 Դիմակայել. Հրատապ քայլեր են հարկավոր նվազեցնելու վնասը կլիմայի
անխուսափելի փոփոխություններից:

 Մինչ օրս նվաճումները... և խնդիրները. Եվրոպական երկրները արդեն ցավագին
քայլեր են ձեռնարկել էներգասպառման կրճատման և ՎԷՌ գործածության
ուղղությամբ, մինչդեռ զարգացող երկրներում էներգասպառումը դեռ արագ աճում է, 
նույնիսկ դրական ջանքերը փոքրամասշտաբ են

http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2908.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2909.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2910.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2911.php
http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2912.php


Կլիմայի փոփոխությունը

 ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմ երկրների 21-րդ
համաժողովի նախապատրաստական ժամանակաշրջանում բոլոր անդամակցող
երկրներին առաջարկվել է ներկայացնել սեփական դիրքորոշումները «Ազգային
մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների» վերաբերյալ, 
որոնք օգտագործվելու են ապագա արձանագրության բովանդակության, այդ
թվում ջերմոցային գազերի գլոբալ արտանետումների կրճատման ռեժիմի
հստակեցման համար:

 2020-ից սկսած` կոնվենցիային անդամակցող բոլոր երկրները պետք է ստանձնեն
պարտավորություններ` կատարելով ջերմոցային գազերի արտանետումների
կրճատման կամ սահմանափակման որոշակի գործողություններ:

 «Զարգացած երկրները պետք է ապահովեն համապատասխան ֆինանսական և
տեխնոլոգիական աջակցություն և պետք է համալրեն ստեղծված կանաչ
կլիմայական հիմնադրամը: Այսօր արդեն իսկ այդ հիմադրամում 11 միլիարդ
դոլար դրվել է զարգացած երկրների կողմից :

 2020 թվականից հետո արդեն պարտավորությունների կատարման համար
նախատեսված է, որ ամեն տարի պետք է համալրվի 100 միլիարդ դոլարի չափով, 

դրանք լինելու են և դրամաշնորհային, և հատուկ վարկային միջոցներ



Երկրի պրոֆիլ. Կլիմա, ջրային ռեսուրսներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Կլիմայի տեսակ

Խիստ փոփոխական՝ պայմանավորված բարդ ռելիեֆով: Գրեթե

բոլոր տեսակները՝ սկսած չոր մերձարևադարձայինից մինչև

խիստ ալպիական

Ջերմաստիճան

Տարեկան միջին ջերմաստիճան.

-8°C-ից բարձր լեռնային շրջաններում (>2,500մ) մինչև 12-14°C 

հովիտներում

Միջին T հուլիսին = 16.7°C (Արարատյան դաշտավայրում՝ 25°C). 

Առավելագույնը՝ 43.7°C (Մեղրի, 2011). Միջին T հունվարին = -

7°C

Տեղումներ

- Չոր, միջին տարեկան տեղումներ՝ P = 592 մմ

- 200 մմ Արարատում, Մեղրիում, 800-1000մմ լեռներում

Ամռանը տեղումները Արարատում՝ ~35մմ



Կլիմայի փոփոխությունը որպես շարժիչ ուժ
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ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ Կլիմիայի փոփոխություն (+ սոցիալ-տնտեսական փոփոխություններ)

ՃՆՇՈՒՄՆԵՐ - Ջերմաստիճանի ընդհանուր բարձրացում, ավելի տաք ձմեռներ

- Տեղումների քանակի աճող փոփոխականություն

- Ամենամյա և սեզոնային տեղումների փոփոխվող օրինաչափություններ

- Ավելի հաճախակի էքստրեմալ պայմաններ (չոր, թաց)

- Լճերում, գետերում ջրի ջերմաստիճանի փոփոխություններ

ԻՐԱՎԻՃԱԿ - Առավել ինտենսվ 1% փոթորիկների ժամանակ տեղումները աճում են 20%-ով

- Ձյունը տարվա մեջ ավելի շուտ է հալչում՝ փոխելով գետերում հոսանքի
ժամկետները

- Երաշտի և ջրհեղեղների ավելի մեծ վտանգ

- Թաց / չոր օրերի քանակի և հաջորդականության փոփոխություններ

ՀԱԿԱԶԴՈՒՄ - Մեղմման և հարմարվողականության տարբերակներ (տեխնոլոգիական, 

իրավական, ինստիտուցիոնալ, կրթական)՝ ուղղված ջրօգտագործման
արդյունավետության բարձրացմանը

- Կրճատել խոցելիությունը և դառնալ ավելի տոկուն բնական վտանգների
հանդեպ (ջրհեղեղներ, երաշտներ, փոթորիկներ, ջերմային ալիքներ)



Կլիմայի փոփոխության կանխատեսումներ / 

Ճնշումները Հայաստանի համար

Կլիմայի փոփոխական ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2030

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2060

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

2100

Միջին տարեկան

ջերմաստիճան

1.3-1.7°C-ով 2.6–3.2°C-ով 3.3 - 4.7°C-ով

Ձմռան միջին ջերմաստիճան 1.4–1.7°C-ով 2.6-2.8°C-ով 3.6 - 4.4°C-ով

Ամռան միջին ջերմաստիճան 1.9-2.1°C-ով 3.0–4.0°C-ով 3.8 – 6.0°C-ով

Շոգ օրերի քանակ (T>30°C) Էական աճ կիսանապատային և

տափաստանային գոտիներում

Միջին տարեկան տեղումներ 5.7 – 5.3%-ով 5.8 - 6.3%-ով 2.9 - 6.2%

(ձմեռ՝ -6 մինչև +16%, գարուն՝ -8 մինչև

+4%,ամառ՝ -3 մինչև -23%, աշուն՝ +1 

մինչև +14%) 

*մեծ անորոշություն, ԿՓ մոդելների

տարբերություններ:  differences among the CC 

models. Տեղումների անկում ամենաչոր

մարզերում, իսկ ամենախոնավ մարզերում

դրանց ավելաուցմ30



ԿՓ ազդեցությունները երկրի ջրային ռեսուրսների վրա
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Ծայրահեղ

միոցառումներ

- Կլիմայի չորության բարձրացում և անապատացման գործընթացների ակտիվացում

- Սեզոնային ջրհեղեղների, կարկուտների և երաշտների ավելացում

Ջրի առկայություն - Արփի լիճ և Սևանի ջրամբար նեհոսքների 6-25% նվազում

Ջրային ռեժիմ

- Գետային հոսքը նվազում է 12%-ով մինչև 2030թ, 25%-ով մինչև 2060թ, 40%-ով մինչև 2100

- Սևանա լճի մակերեսեցի գոլորշիացման 13-14% աճ

- Ձյան ծածկույթը նվազում է 7%-ով մինչև 2030թ, 16-20%-ով մինչև 2060թ, 20-40%-ով մինչև 2100թ

- Սևանա, Արփի լճերի ջրի ջերմաստիճանի 4-6 աստիճանով բարձրացում

Ազդեցության տակ

ընկնող ջրի հետ կապված

ոլորտներ

Ոռոգում, ձկնաբուծություն և անտառային տնտեսություն (ջրօգտագործման 88%), 

Արդյունաբերություն (8%), կենցաղային / խմելու (4%)

Ջրի կառավարման

համակարգեր

- Ակնկալվում է, որ Ապարանի ջրամբարն առավել խոցելի կլինի. մինչև 2100թ ջրի մակարդակը

կկրճատվի 11մ-ով (առավելագույն ծավալ՝ 25-36 մլն մ3)

- Ոռոգում պահանջող հողերի կեսից քիչն են ներկայումս ստանում այն: Հայաստանի փոքրի

ֆերմաները չեն կարող իրենց թույլ տալ ոռոգման համակարգեր և համապատասխան այլ

ենթակառուցվածք պահելու բարձր ծախսերը



Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
խոցելիությունը. դասակարգում

Ցուցանիշը համատեղում է լրացուցիչ՝
• շոգ, չոր և թաց տարիների քանակը
• շոգ, չոր և թաց ամառների քանակը
• շոգ, չոր և թաց ձմեռների քանակը

որը կանխատեսվում է 2070-2100թթ.-ի համար՝ ի համեմատ 1961-

1990թթ.

Նշանակալի փոփոխականություններ ու ծայրահեղություններ արդեն
իսկ տեսած երկրները քիչ հավանական է, որ այս դասակարգման մեջ
բարձր դիրք զբաղեցնեն (օր.՝ Հնդկաստանը և Չեխիայի
Հանրապետությունը գրեթե նույն գնահատականն ունեն):

• Ներգործության ցուցանիշ. այսօրվա բնական փոփոխականության
համեմատ ապագա կլիմայական փոփոխությունների
ուժգնությունը (ջերմաստիճանի և տեղումների բաղադրիչների
համար)

• Զգայունության ցուցանիշ. կլիմայական ցնցումների ազդեցությունը
մեծացնելու հավանականություն

• Հարմարվելու կարողությունների ցուցանիշ. համատեղում
սոցիալական (եկամտի անհավասարություն), տնտեսական (ՀՆԱ-

ն մեկ շնչի հաշվով), և ինստիտուցիոնալ չափանիշները (այն է՝
ավելի բարձր արժեքները լավ են): Զգայունությունը և
հարմարվելու կարողությունը հակադարձ կերպով
փոխկապակցված են:

Armenia

Armenia
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Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խոցելիությունը

Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
խոցելիության պատճառները



Համաշխարհային ՋԳ արտանետումների 0.02%

ՀՀ ՋԳ արտանետումները կազմում են․

Ընդամենը 7,5 միլիոն տոննա CO2 համարժեք 2010 թ․-ին
• (5.4 միլիոն տոննա CO2 համարժեք 2012թ․-ին)

• 2.14 տոննա մեկ շնչի հաշվով 2010 թ․ դրությամբ
• (1.83 տոննա CO2 2013թ․).

Մինչև 2030թ ՋԳ արտանետումները կհասնեն ․
• Հղումային սցենարով․ 20 մտ CO2 eq. 

• Մեղմման սցենարով․ 14 մտ CO2 eq.

• Մեղմման միջոցառումների չձեռնարկելու դեպքում ՀՀ տարածքում միջին ջերմաստիճանը
կբարձրանա 4.7oC-ով, հիդրոմետ տարերային աղետները կհաճախանան և կուժգնանան

• ՀՀ INDC /ազգային ինդիկատիվ պարտավորությունը/ հիմնված է մեկ շնչի հաշվարկի վրա
• Գումարային մեղմման պոտենցիալը 633 մտ CO2 համարժեք 2015-2050 թթ․
• (մեկ շնչին ընկնում է 189 տոննա x 3.35 միլիոն – 1990թ․ բնակչության համար շմչին 5.4 

տոննա). 

ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ և Կիոտոյի արձրանագրության կողմ ոչ Հավելված
I

ՀՀՀ կլիմայական ոտնահետքը
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Կլիմայի
փոփոխական

Հնարավոր ազդեցությունը Անհրաժեշտ ծախսերը Ռիսկեր

Ջերմ-

աստիճանի
փոփոխու-
թյուններ

- Օբյեկտները հովացնելու / տաքացնելու համար պահանջվող
էներգիան կապված սեզոնայնության կամ տաք / սառը
եղանակի երկարաձգման, բարձր / ցածր ջերմաստիճանի
ծայրահեղությունների հետ

- Աշխատակիցների համար անհարմարությունը

- Փոքրից մինչև խոշոր գործառնական
ծախսեր

- Նոր սարքավորումների համար փոքրից
մինչև խոշոր կապիտալ ծախսեր

- Էներգիայի ծախսերի աճ

Միջինից
բարձր

Բարձր / ցածր
ջերմաստի-

ճանի ծայրա-

հեղություններ

- Կառույցների ու մակերևույթների ջերմային
բեռնվածություն, ինչը հանգեցնում է շինության
սպասարկման ծառայությունների ընդլայնմանը, 

լարվածությանը և ձախողմանը

- Փոքրից մինչև խոշոր վերանորոգման
ծախսեր՝ պայմանավորված շինության
վնասվածություններով

Միջինից
բարձր

Ջրի
սակավություն
և երաշտ

- Սակավ ջրային ռեսուրսների աճող պահանջարկ, ինչը
ազդում է գործառնական գործընթացների ու
տեխսպասարկման վրա (այդ թվում՝ լանդշաֆտի
կառավարման)

- Ջրամատակարարման ընդհատումներ
- Հնարավոր է նաև էլեկտրաէներգիայի պակաս՝
պահանջելով էներգիայի արտադրություն

- Խոշոր գործառնկան ծախսեր
- Ջրի ծախսերի ավելացում
- Ջրի խնայողության սարքավորումներ, 

ջրի այլընտրանքային աղբյուներ
ներդնելու հետ կապված փոքրից խոշոր
կապիտալ ծախսեր

Բարձր

Ուժեղ/ երկար
տարափներ, 

ջրհեղեղներ, 

փոթորիկներ

- Ջրհեղեղի (անձրևային և գետային) ջրերի վնաս, 

հոսանքազրկումներ
- Կառուցվածքային վնաս / ձախողում

- Փոքրից մինչև խոշոր վերանորոգման
ծախսեր՝ պայմանավորված շինության
վնասվածություններով

- Կառուցվածքային վնասի / ձախողման
դեպքում խոշոր կապիտալ ծախսեր

Միջինից
բարձր



Կլիմայի փոփոխության ռիսկերն ըստ ոլորտների

Խորհրդատվություն փոքր բիզնեսներին Հայաստանում 35

Արդյունաբերության ոլորտ Ջերմաստիճանի փոփոխություններ Տեղումների
փոփոխություններ

Ծայրահեղ դեքպերի
հաճախականություն

Ջրի սակավություն և երաշտ / ջրի
հասանելիություն

Ուժեղ / երկար տեղումներ, 

ջրհեղեղներ, փոթորիկներ

Ագրոարդյունաբերություն / 

կենսազանգված
 Սնունդ, խմիչք
 Տեքստիլ
 Փայտե իրեր և թուղթ
 Ռետին
 Դեղագործություն

Գյուղատնտնեսությունից ու
անտառային տնտեսությունից
ռեսուրսների ներդրման վրա
ազդեցություն

Գյուղատնտնեսություն
ից ու անտառային
տնտեսությունից
ռեսուրսների
ներդրման վրա
ազդեցություն

Մշակաբույսերի, 

ծառերի վնասներ
Մուտքերի վրա ազդեցություն (օր.՝
ոռոգում)

Արտադրություն / բերքատվության
կորուստ

Գյուղատնտնեսությունից ու
անտառային տնտեսությունից
ռեսուրսների ներդրման վրա
ազդեցություն
Մուտքերի վրա ազդեցություն / 

ջրա- և էներգամատակարարում

Էներգիա
 Նավթ և գազ
 Նավթի վերամշակում
 Էլեկտրաէներգիա և գազ
 Կենսազանգված
 Հիդրոէներգետիկա, քամի
 Այլ վերականգնվողներ

Ջրամբարներից գոլորշիացման աճ
Փոքր ինչ պակաս արդյունավետ
ջերմային գեներացիա
Էներգիայի տեղափոխման
խոցելիության աճ (սառած
խողովակներ, հոսանքի գծերի ցածր
հզորություն)

Արկտիկայի օֆշորարային
գործառնությունների վրա
կրճատված սառույցի ազդեցությունը

ՀԷԿ ներուժի
փոփոխություններ
(փոփոխականության / 

սեզոնայնության
պատճառով)

Հոսանքի գծերի վրա
ազդեցություն

ՀԷԿ-երի,

հողմատուրբինների, 

արևային
համակարգերի
փոփոխականության
աճ
Օֆշորային նավթի ու
գազի վրա ազդեցություն
Հոսանքի գծերի վրա
ազդեցություն

Ջրի ավելի քիչ քանակությունները
կրճատում են ՀԷԿ-երի
արտադրած էներգիայի ծավալը; 

համակարգի հուսալիության և
ՀԷԿ-երի կողմից էներգիայի
երաշխավորված արտադրության
վրա ազդեցություն, 

հոսանքազրկումների
հնարավորություններ
Հովացման ջրի ավելի փոքր
հասանելիություն

Համակարգի հուսալիության և
ՀԷԿ-երի կողմից էներգիայի
երաշխավորված արտադրության
վրա ազդեցություն, 

հիդրոէներգետիկական
օբյեկտների համար ջրհեղեղի հետ
կապված վնաս
Հոսանքի գծերի վրա ազդեցություն

Տրանսպորտ, 

պահեստավորում և
հաղորդակցություններ

Խոցելիություն, եթե մշտական
սառույցը հալչի
Ճանապարհների վրա սառելու-
հալելու ցիկլերի փոփոխություններ

Ձյան և սառույցի
ազդեցությունը
ցամաքային և օդային
տրանսպորտի վրա

Ճանապարհների, 

երկաթգծերի,

կամուրջների վրա
ազդեցություններ
Գործառնությունների
անվտանգությունն ու
հուսալիությունը

Գետային նավարկության վրա
ազդեցություն

Ճանապարհների, երկաթգծերի,

կամուրջների վրա
ազդեցություններ
Ափամերձ ենթակառուցվածքների
վրա ազդեցություն
Գործառնությունների
անվտանգությունն ու
հուսալիությունը

Շինարարություն Շենքերի նախածգում Շինարարական
գործունեության
արտադրողականությ
ան փոփոխություն
(ձյուն, անձրև)

Շինարարական
գործունեության և
շենքերի նախագծման
վրա ազդեցություն

Կառուցվածքային վնասներ

Արտադրություն Էներգիայի ավելի մեծ պահանջարկ Տեխնոլոգիական ջրի
առկայություն, արտադրական
կորուստ

Մուտքերի / մատակարարման վրա
ազդեցություն





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



Էներգախնայողություն – ինչու՞
աջակցել
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Գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացում
Ցերեկային էլ․էներգիայի

սակագին
Գիշերային էլ․էներգիայի

սակագին
Գազի մանրածախ սակագին

• Էներգետիկ ռեսուրսների 2/3-ը ներկրվում է
• Ակնկալվում է պահանջարկի բավարարման բաց:

• Պահանջարկը աճել է, և ակնկալվում է այդ աճի
շարունակություն։ Առկա արտադրական
հզորությունները բավարար չեն այն ծածկելու
համար:

• Ակնկալվող պահանջարկի բավարարումը հնացող
կայաններով կպահանջի 2-3 անգամ ավելի շատ
առաջնային էներգիայի աղբյուրներ

• Վերջին տասնամյակում Էներգիայի գների աճը 
առաջացնում է մատչելիության և մրցունակության 
խնդիրներ:
• Էլեկտրաէներգիայի գինը աճել է 94-112%-ով
• Բնական գազի գինը աճել է 200-250%-ով

• ՀՀ տնտեսական ցուցանիշները հետ են մնում:
• Համաշխարհային մրցունակության ցուցանիշը

2013-14 թթ նվազել է 117-ից՝ 85-ի (ՀՏՖ)
• ՀՆԱ-ի աճը 2012-14թթ. նվազել է 7.2% -ից մինչև

3.4% (ՀԲ)



Ինչու՞ է էներգաարդյունավետությունը կարևոր Հայաստանի համար:

Ստեղծել տնտեսական զարգացումն ապահովող պայմաններ՝

բարելավելով երկրի էներգետիկ անվտանգությունը:

Նվազեցնել ազգային տնտեսական արդյունքի էներգատարությունը, 

բարելավել ծախսերի արդյունավետությունը և մրցունակությունը:

Ապահովել անվտանգ, կայուն և մատչելի էներգիայի
մատակարարում՝ մեղմելով կլիմայի փոփոխությունը:

Օգնել բավարարել էներգիայի աճող պահանջարկը՝ իրագործելով
բաց թողնված հնարավորությունները նոր շինարարության մեջ:

Բարելավել Հայաստանի բնակչության կյանքի որակը, ստեղծել
աշխատատեղեր և օգնել տեղի տնտեսությանը:

Կրճատել կոմունալ վճարները սպառողական բոլոր խմբերի համար:

Վառելիքի ներմուծումից ծայրահեղ կախվածության պայմաններում այն էներգիան, որը ՀՀ-ի
քաղաքացիները, ձեռնարկություններն ու ենթակառուցվածքները չեն օգտագործում, ամենաէժան, 

մաքուր և առավել անվտանգ էներգետիկ ռեսուրսն է:

Կրճատել սահմանափակ բնական ռեսուրսների օգտագործումը և
ճնշումը վտանգված անտառային ռեսուրսների վրա:

էԱ-ը կարող է.



Քանակականացնելով ԷԱ-ը Հայաստանի
տնտեսության համար

Էներգախնայողության ամբողջ
տնտեսական ներուժի

իրագործումը կարող է ավելացնել
ներքին էներգամատակարարումը
50-70%-ով (կրճատել ներմուծումը)

1մ3 ներմուծված գազը կրկնակի թանկ
է նույն ծավալով գազի սպառման

կրճատմանն ուղղված
ներդրումներից:

Էներգախնայողւթյունից ստացված
տնտեսական օգուտը՝ ՀԱԱ-ի 5%-ին

կամ պետական բյուջեի 80%-ին
համարժեք:

1կՎտ նոր հզորություն կառուցելը 5 
անգամ ավելի թանկ է քան 1 կՎտ
պահանւարկի կողմից էներգիայի

խնայողությունը :
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Բնակելի շենքեր

Հանրային շենքեր և ծառայություններ

Արդյունաբերություն և Էներգետիկա

Տրանսպորտ

Գյուղատնտեսություն

1 կՎտԺ ԷԽ կշռված միջին արժեքը (ԱՄՆ $) 

[ԷԳԱՊ տևողության ընթացքում 2010-20թթ]*

1 կՎտԺ էներգիայի արտադրության և խնայողության միջին
կշռված արժեքը

Ամբողջ համակարգի
զարգացման երկարաժամկետ
հղումային սցենարով
էլեկտրաէներգիայի
արտադրության միջին
կշռված արժեքը = US$ 0.74
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Արևային ՖՎ

Հրազդանի ՋԷԿ

Նոր ՀՑԳՏ 220

Նոր ՀՑԳՏ 400

Նոր քամու կայան

Լոռի մառզի քամու կայան

Նոր ատոմային VVER 1000

Երկրաջերմային կայան

Երևանի ՋԷԿ

Հրազդան 5

Լորիբերդ ՀԷԿ

Գործող ԱԷԿ երկարացում

Շնողի ՀԷԿ

Փոքր ՀԷԿ-եր

Համակարգային ընդհանուչ արժեք

Նոր փոքր ՀԷԿ-եր

ԱԷԿ

Որոտան ՀԷԿ կասկադ

Սևան-Հրազդան ՀԷԿ կասկադ

Մեղրի ՀԷԿ

Էլեկտրաէներգիայի արտադրության

Միջին կշռված արժեքը (ԱՄՆ ցենտ)

*-Կշռված միջին արժեքները հաշվարկված են միայն նպատակային ԷԱ և ԷԽ ծրագրերի ներդրումների հիման վրա՝ բաց թողնելով այն ենթակառուցվածքային մեծ
ներդրումները, որոնց համար ԷԽ և ԷԱ ընդամենը աշանցյալ արդյունք են։





Էներգետիկ ներդրումների բուրգը. 

Որտեղից սկսել



Ի՞նչ է էներգաարդյունավետություն
Ի՞նչ է էներգախնայողություն

 Էներգաարդյունավետություն. էներգիայի միավորի առավելագույն օգտագործում: 

 ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Էներգետիկ ծախսի կրճատման համար ոչ
ծախսատար միջոցառումներ, էներգիայի օգտագործման սովորությունների, վարքի և
ռեժիմների փոփոխություն և այլն: 

 ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ. էներգետիկ ծախսի կրճատում միայն
էներգիայի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հաշվին, այսինքն` 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ներդնելով և էներգասպառող սարքավորումների
կանոնավոր սպասարկման ապահովմամբ:

 էներգաարդյունավետությունը (ԷԱ) և էներգախնայողությունը (ԷԽ)  

էներգասպառման, էներգետիկ ծախսերի նվազեցման ամենաէժան միջոցներն են:



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
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ՎԷ արտադրության հետ կապված ծախսերը դեռ ավելի բարձր են, քան արդեն
արտադրվող էներգիայի գները, բայց արդեն կան մրցունակ դեպքեր

Source : IPCC SRREN



Էներգախնայողության թվաբանություն
 Եթե Հայաստանը կատարելապես իրացնի տնտեսության

էներգախնայողության ներուժը, երկրում էներգիայի
առաջարկը կաճի 50-70%-ով (ներմուծման պոտենցիալ
կռճատում, արտահանման ռեսուրս)

 Էներգախնայողության տնտեսական օգուտը համարժեք է
երկրի ՀՆԱ 5%-ի, կամ բյուջեի դեֆիցիտի մոտ 80%

 1մ3 ներմուծվող գազի արժեքը մոտ 2 անգամ բարձր է քան 1մ3 

գազի խնայողության բերող ներդրումը

 1կՎտ նոր հզորությունների կառուցման արժեքը 5 անգամ
գերազանցում է 1կՎտ էներգիայի խնայողության ծախսը



Կանաչ տնտեսություն

«Կանաչ տնտեսությունը» այն տնտեսությունն է, 

որը նպաստում է մարդկանց բարեկեցության
բարելավմանը և սոցիալական արդարությանը` 

միաժամանակ զգալիորեն նվազեցնելով
բնապահպանական ռիսկերը և էկոլոգիական

դեֆիցիտը: 

«կանաչ տնտեսությունը» մոդել է` հիմնված
բնապահպանական տնտեսագիտության

գիտելիքի և կայուն զարգացման վրա: 



Կանաչ աճ

ՏՀԶԿ-ն (OECD) մշակել և ներդրել է «կանաչ աճ» 

հասկացությունը, որը սահմանվում է որպես
տնտեսական աճի և զարգացման մաքսիմալացում` 

միաժամանակ խուսափելով բնական ակտիվների
քանակի և որակի վրա անկայուն ազդեցությունից և

վերահսկելով աճի ներուժը կանաչ տնտեսության
անցնելիս:



Կայուն զարգացման համար․․․(Rio ~ Rio + 20, Agenda 21)

 Կատարել անցում դեպի ավելի «կանաչ» տնտեսություն՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով
աղքատության վերացման խնդիրը: 

 Պաշտպանել մեր օվկիանոսները` մեծածավալ ձկնորսության, ծովային էկոհամակարգերի քայքայման և
կլիմայական փոփոխությունների անբարենպաստ հետևանքների դեմ պայքարի միջոցով: 

 Բարելավել կյանքի պայմանները մեր քաղաքներում և բարձրացնելով վերջիններիս
ենթակառուցվածքների արդյունավետությունը:

 Ընդլայնել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը, ինչը կարող է ակնհայտորեն
նվազեցնել ածխածնային գազի արտանետումները և մթնոլորտային օդի աղտոտվածության աստիճանը
ինչպես փակ, այնպես էլ բաց տարածքներում և, միաժամանակ, խթանել տնտեսական աճը: 

 Բարելավել անտառային տնտեսության կառավարումը, ինչն իր հերթին մեծ օգուտ կբերի: 

 Օրինակ, մինչև 2030թ. անապատացման կիսով չափով նվազեցումը թույլ կտա խուսափել ջերմոցային գազերի
արտանետումների հետևանքով կլիմայի փոփոխության վրա ազդող 3,7 միլիարդ ԱՄՆ դոլլարի հասնող վնասից և, 

սա դեռ չհաշված աշխատատեղերի ստեղծումից, եկամուտների աճից, ինչպես նաև կենսաբազմազանության
պահպանումից, մաքուր ջրի աղբյուրներից և անտառային բուսականությունից ստացված բուժիչ դեղամիջոցների
բերած օգուտը: 

 Բարելավել ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման եղանակները, որպեսզի նպաստենք
դրանց զարգացմանը և պայքարենք անապատացման դեմ: 



Կանաչ տնտեսության ՀՀ համար առաջարկվող բաղադրիչները

 Վերականգնվող էներգիա (ներառյալ հիդրոէներգիա, բիո վառելիք և
կենսազանգված); 

 Էներգիայի արդյունավետություն; 

 Շարժունակության (օդի որակ, արտանետումներ և աղմուկ); 

 Արդյունաբերություն (արտանետումներ և թափոններ); 

 Նորարարություն; 

 Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում (EIA) և ռազմավարական
ազդեցության գնահատում (SIA); 

 Կառավարման (ներառյալ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները) և
բնապահպանական գործունեության վերանայում; 

 Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (CSR) և
բնապահպանական հաշվետվություն; 

 Պատասխանատու հանքարդյունաբերություն:



Ներկայիս էներգիայի

համաշխարհային շուկայի վիճակը

 Սահմանափակ ռեսուրսներ
 Էներգետիկ կախվածություն

 Աճող պահանջարկ
 Անբավարար հզորություններ
 Բարձր գեո-քաղաքական և ներդրումային ռիսկեր

 Բարձր գներ
 Գլոբալ կլիմայական ռեժիմների խաթարում

ԱՆԿԱՅՈՒՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Փակուղի 



Հայաստանի
Հանրապետության

Էներգետիկ ամփոփաթերթը

Կայուն էներգետիկ ակադեմիա

Հակոբեան Բնապահպանական Կենտրոն

Հայաստանի Ամերիյան Համալսարան

Աստղինե Պասոյան 1



Հասկանալով
էներգա-
համակարգը



Գոյություն ունեցող հզորություններ

Անվանում
Տեղակայված
/տնօրինելի

հզորություն, ՄՎտ

Արտադրանք , 
ԳՎտժ, 2014թ. 

/առավելագույն

Շահագործման
հանձնման տարի

ՀԱԷԿ 440/385 2465 / 2400 1980

Երևան ՀՇԳՑԷ 272/220 1448 / 1760 2010

Հրազդան ՋԷԿ
1-4 բլոկեր

3x200/3x185
1x210/1x185

957 / 5040
1972
1974

Հրազդան-5 480/440 858 / 3520 2011

Սևան-Հրազդան
կասկադ

559/559 475 / 500 1936-1962

Որոտան կասկադ 404/404 833 / 1200 1970-1989

Փոքր ՀԷԿ-եր և
հողմային

222/222 689 / 689 -

3



Գոյություն ունեցող հզորություններ
(շարունակություն)

Ընդհանուր տեղակայված հզորությունը – 3220 ՄՎտ, որից տնօրինելի է 2665 
ՄՎտ
Հայաստանի հզորությունների կազմը բավականին հնացած է, արտադրող
հզորությունների մեծ մասը շահագործվում է ավելի քան 30 տարուց ավելի:
Հին և ոչ արդյունավետ ջերմային բլոկերը հիմնականում չեն շահագործվում և
թողարկվում են միայն ՀԱԷԿ-ի վերաբեռնավորման և ձմեռային պիկի
ժամանակ: Ջերմային հզորությունների հուսալիությունը շատ ցածր է:
Ջերմային 810 ՄՎտ հզորություններից առնվազն 3 բլոկերը շահագործումից
դուրս կբերվեն 2019թ.:

Դրվածքային հզորություն
Արտադրող կայանների միջին

տարիքը
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Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի
հիմնական տվյալներ – 2014թ.

 Մոտ 985,000 բաժանորդ

 1,503 ՄՎտ ընդհանուր համակարգային պիկ, որից

 1,299 ՄՎտ համախառն ներքին պիկ

 7,750 ԳՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրանք

 5,352 ԳՎտժ ներքին շուկա

 1,314 ԳՎտժ արտահանում

 Ընդհանուր ներքին սպառումը ապահովվել է՝
միջուկային (31%), հիդրո (26%), ջերմային (43%) 

արտադրությամբ:
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Էներգետիկայի կապը Հայաստանի
տնտեսության հետ

 Արտադրանքի ինքնարժեքի 25-40%-ը կապված է էներգիայի 
օգտագործման հետ, և այս ցուցանիշը շարունակում է աճել

 Էներգիայի սակագները ամենացածրերից են 
տարածաշրջանում, իսկ ցածր սակագները նպաստում են 
էներգիայի ոչ ռացիոնալ ընտրություններ կատարելուն

 Էներգիայի սակագների բարձրացումը կարող է սպառնալ 
առանձին արտադրողների և, առհասարակ, տնտեսության 
մրցունակությանը, ինչպես նաև մատչելիության հիմնական 
խոչընդոտ դառնալ ցածր եկամտով տնային 
տնտեսությունների համար

 Էներգաարտադրության կարողությունների աստիճանական 
փոխարինումը առաջիկա 20-70 տարիների ընթացքում 
կհանգեցնի սակագների էական բարձրացման

 Էներգաարդյունավետությունը թույլ կտա վերահսկել 
պահանջարկի աճը և հետաձգել նոր կարողություններ
զարգացնելու անհրաժեշտությունը



Էներգետիկ իրավիճակը 2010թ.-ի դրությամբ

7

Էներգամատակարարում

• Հայաստանի առաջնային էներգիայի սեփական ռեսուրսներն ապահովում են երկրի վառելիքի և 
էներգիայի ընդհանուր պահանջների միայն 8.3%-ը (կամ 32.8%-ը, եթե ատոմային էներգիան դիտարվկի 
որպես սեփական ռեսուրս)

• Երկիրը մեծապես կախված է ներկրվող վառելիքից:

• Առաջնային էներգիայի աղբյուրների օգտագործման տարեկան ծավալը կազմել է 2570.5 կիլոտոննա
նավթային համարժեքով (ktoe);

• ներմուծում – 1777.3 կիլոտոննա նավթային համարժեքով (ktoe); արտահանում – 74.1 կիլոտոննա նավթային
համարժեքով (ktoe) 

• Մեկ շնչի հաշվով էներգիայի սպառումը կազմում է 0.79 տոննա նավթային համարժեքով

Էներգետիկ արդյունաբերություն

• Հայաստանում էլեկտրաէներգիան արտադրվում է.

• ատոմակայանում – 2490 ԳՎտժ (38.8%), 

• ջերմային էլեկտրակայաններում (ՋԷԿ) - 1413.1 ԳՎտժ (21.7%),

• Հիդրոէլեկտրակայաններում (ՀԷԿ) - 2550.9 ԳՎտժ (39.3%)

• փոքրամասշտաբ էլեկտրակայաններում (քամու էլեկտրակայաններ, կենսագազի էլեկտրակայաններ և համակցված 
արտադրության /կոգեներացիոն կայաններ) - 37.2 ԳՎտժ (0.7%)

• Էլեկտրակայանների ընդհանուր արտադրողականությունը/հզորությունը կազմում է 3550 ՄՎտ

Էներգիայի տարեկան արտադրությունը կազմել է 6491 ԳՎտժ

Արտահանում`1149.4 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա , Ներմուծում` 287.2 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա

Աղբյուր` Հայաստանի “Աջակցություն կայուն էներգիային բոլորի համար” (SE4ALL) զեկույց
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Էներգահամակարգի նկարագիրը

Generation  (2013)

Available Capacity –
Summer (MW) 

2600 (Higher summer 
capacity is due to larger 

availability of hydro)

Available Capacity –
Winter (MW)

1900

Consumption  (2013)

Total Consumption (GWh)
5267

Summer Peak Demand (MW) 960

Winter Peak Demand (MW) 1520

• The power sector is fully unbundled
• Most of the large generation plants, distribution company and all of the small RE are 

privately owned
• The sector is regulated by independent and competent regulator 
• The Ministry of Energy and Natural Resources develops and implements energy policy 
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Կանխատեսվում է, որ էներգետիկ պահանջարկը
կաճի տարեկան միջինը 2%-ով

Աղբյուր` Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության և
տարածաշրջանային ինտեգրման ծրագիր



Ածուխ և տորֆ
0%

Անմշակ նավթ
0%

Նավթամթերք
10%

Բնական գազ**

56%

Ատոմային
19%

Հիդրո
8%

Վերականգնվող*

7%

Ածուխ և տորֆ

Անմշակ նավթ

Նավթամթերք

Բնական գազ

Ատոմային

Հիդրո

Վերականգնվող

Հայաստանում օգտագործվող առաջնային էներգիայի աղբյուրները, 2012թ.
(կիլոտոննա նավթային համարժեքով - ktoe)

10

Հայաստանում օգտագործվող առաջնային
էներգիայի աղբյուրները, 2012թ. 



28%

16%

26%

16%

6%
8%

Էներգիայի վերջնական սպառումն ըստ ոլորտների

(ktoe)

Բնակչություն

Արդյունաբերություն

Տրանսպորտ

11

Էներգիայի վերջնական սպառումն ըստ
ոլորտների (ktoe)

Արդյունաբերությունը 
պատասխանատու է 
առաջնային էներգիայի 
ընդհանուր աղբյուրների 
16 տոկոսի համար, իսկ 
Էներգետիկ 
արդյունաբերությունը` ևս 
16 տոկոսի համար



15%

25%

17%

19%

24%

Էներգիայի օգտագործումն արդյունաբերության մեջ. Բաշխումն ըստ 

ենթաոլորտների (2012թ.)

Գունավոր մետաղների

արտադրություն

Ապակի, կերամիկա և

շինանյութ

Քիմիական

արդյունաբերություն

Սնունդ, խմիչք և ծխախոտ

Այլ

12

Էներգիայի օգտագործումն արդյունաբերության
մեջ. Բաշխումն ըստ ենթաոլորտների (2012թ.)
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Բնական գազի սպառման կառուցվածքն
ըստ ոլորտների

Բնական գազի սպառման 
կառուցվախքն ըստ ոլորտների

(2011-2013)

2011 2012 2013 2014 Մասնաբաժինը Ընդհանուր
վերջնական

էներգասպառման մեջ

Ներմուծված գազի քանակը 2069.1 2455.5 2361.05 2450.9 (%)

Ցանցերի միջոցով բաշխված
գազը, որի թվում.

1534.92 1608.9 1821.92 2008.8 82%

Ազգաբնակչություն 550.75 542 538.93 515.4 26%

Էներգետիկ ոլորտ 184.91 231.9 252.29 594.1 29.6%

Արդյունաբերություն 252.04 259.9 275.261 252.1 12.5%

Ավտոմեքենաների լցակայման 
կայաններ (սեղմված բնական
գազ)

362.36 418 454.96 481.7 24%

Հանրային ոլորտ 51.45 48.4 49.89 49.1 2%

Այլ սպառողներ 133.42 108.7 250 116.3 6%

Բնական գազի միջին ջերմային արժեքը (կԿալ/մ3) 8214



14

Ջերմոցային գազերի արտանետումների
դինամիկան ըստ ոլորտների



Ելակետային պայմաններ

Գ
Վ

տ
.-

ժ



Վերջնական էներգասպառումը և
էլեկտրաարտադրությունը

Վերջնական էներգասպառումը ըստ ոլորտների (ԳՎտ.- ժ) Էլեկտրաարտադրությունն ըստ վառելիքի (ԳՎտ.- ժ)

Աղբյուրը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ, 2012. Համեմատական սցենար 2015-2030թթ. համար
* 2000 և 2005 տվյալները ՄԷԳ, Վիճակագրություն
Աղբյուրը՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության տարեկան հաշվետվությունը



Էներգիայի ցանցային կորուստները

14
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տ
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(%
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տարիներ

Իրական

Կարգավորվող սահման

Տեխնիկական

Էներգիայի կորուստները 0.38-110 Կվ ցանցում (ցանց մտնող էներգիայի %)
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Էներգատարությունը Հայաստանում՝
ընտրված եվրոպական երկրների համեմատ
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Արդյունաբերություն, ՓՄՁ-ներ և Էներգիա
(Գեներացում, Փոխանցում, Բաշխում)

Արդյունաբերության մեջ էներգետիկ ինտենսիվության միտումները, 2010-2012



ԷԱ քաղաքականությունը, ռազմավարություններն ու
կանոնակարգերը



Էլեկտրա-էներգիայի գործող սակագները
Աղբյուրը՝ www.psrc.am



էլեկտրաէներգայի սակագները աճել են 300%-ով

http://civilnet.am/
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Բնակելի տարածքների բնական գազի սպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա) 

Բնակելի տարածքների էլեկտրասպառում (նավթին համարժեք կիլոտոննա)

Էներգիայի այլ աղբյուներ (նավթին համարժեք կիլոտոննա)

Բնական գազի սակագին - մանրածախ (ՀՀ դրամ/մ3)

Էներգիայի սակագները և սպառումը բնակելի ոլորտում,  2010-2015թթ



Բնական
գազի
գործող
սակագները
Աղբյուրը՝
www.psrc.am



Բնական գազի գների միտում



Բնական գազի սպառման կառուցվածքն ըստ
ոլորտների (2011-2014թթ.), հազ․մ3

2011 2012 2013 2014 Վերջնակ
ան
սպառմա
ն
մասնաբ
աժինը

Ներմուծված գազի
քանակը

2069.1 2455.5 2361.05 2450.9 (%)

Ցանցերի միջոցով
բաշխված գազը, 
ներառյալ

1534.92 1608.9 1821.92 2008.8 82%

Բնակչությանը 550.75 542 538.93 515.4 26%

Էներգետիկ ոլորտին 184.91 231.9 252.29 594.1 29.6%

Արդյունաբերությանը 252.04 259.9 275.261 252.1 12.5%

Բենզալցակայանները 362.36 418 454.96 481.7 24%



ԷԱ-ինտեգրված ՎԷ լուծումների
գնահատում
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Երևանում և մարզերում էլեկտրաէներգիայի
սպառումն (մլն կՎտժ) ըստ սպառողների
կատեգորիայի



29

Էներգիայի սպառումը Հայաստանի հիմնական
արդյունաբերական ոլորտներում, 2012թ. (ktoe)

Երկաթ և

պողպատ
3%

Գունավոր

մետաղների

արտադրութ-

յուն
15%

Քիմիական

արդյունաբե-

րություն
17%

Ապակի, 

կերամիկա և

շինանյութ
24%Հողափոր

արդյունաբերու

թյուն
2%

Սնունդ, խմիչք

և ծխախոտ
18%

Տեքստիլ կաշի և

հագուստ
3%

Թուղթ և

տպագրություն
0%

Ինժիներա-

տեխնիկական և

այլ մետաղական

արդյունաբերությ

ուն
4%

Այլ

արդյունաբերու

թյուններ
14%

Վերջնական էներգիայի սպառումն ըստ

Հայաստանի արդյունաբերական ենթաոլորտների,

2012 (ktoe)

Ածուխ
1%

Բնական

գազ
56%

Նավթա-

մթերք
0%

Կենսազան

գված

(վառելա-

փայտ)

1%

Կենսազանգվ

ած (գոմաղբ.

այրում և

կենսագազ)

0%

Գեներացվող

ջերմություն

0%

Էլեկտրա-

էներգիա
42%

Արդյունաբերության մեջ էներգիայի

սպառումն ըստ վեջնական էներգիայի

տեսակների, 2014թ. (Ktoe)
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Բնակելի Էներգասպառում

Մասը համախառն էներգասպառման մեջ

Էներգիայի օգտագործումը բնակելի ոլորտում, 2010-
2030թթ.
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Հայաստանում բնակելի ու հանրային շենքերի
ֆոնդի աճի դինամիկան և կանխատեսումը



Հասարակական
շենքեր և
ծառայություններ

Հայաստանում հանրային շենքերի ընդհանուր մակերեսը (մ2) 13,787,397 

Հանրային շենքերում ընդհանուր էներգասպառումը (ՄՎտժ /տարեկան)* 1,764,787 

Տարեկան էներգախնայողության ներուժը (ՄՎտժ /տարեկան)* 896,181 

* - ՀՎԷԷՀ փորձի հիման վրա 56 ծրագրերով հանդերձ

Էներգիայի միջին սպառումը նախքան ԷԱ-ն հանրային շենքերում 128 կՎտժ.մ/տ

Էներգիայի միջին սպառումը ԷԱ-ից հետո 63 կՎտժ.մ/տ

Էներգախնայողության միջին ցուցանիշը 51%

Ներդրման պահանջարկը (ՀՀ դրամ) միջինը ՀՀ դրամ 8400/մ2 տիպային ԷԿՀ-ների համար 115,814,134,238 

Ներդրման պահանջը (ԱՄՆ դոլար) –փոխարժեքը` 473 ՀՀ դրամ $244,850,178 

Ներկայումս առկա ընդհանուր ֆինանսավորումը (ԳԷՀ և ԳԶԲ) $ 27,270,296 
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Տրակտորներ 15,025 11,862 78.9%

Բեռնատարներ 15,063 11,383 75.6%

–Բերքահավաք կոմբայն 1,356 1,007 74.3%

Տրակտոր -կցասայլ 6,130 5,337 87.1%

Տրակտոր՝ հնձող մեքենա 2,031 1,714 84.4%
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Հացահատիկ մաքրող
մեքենա

425 362 85.2%

Շարքերով ցանքս մեքենա 1,863 1,597 85.7%

Տրակտորի գութան 3,903 3,447 88.3%

Հողագործ մեքենա 2,279 1,926 84.5%

Քառակուսի հակեր սեղմիչ
մեքենա

1,664 1,397 84.0%
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Հայաստանի ՃՏ-ի կողմից սպառված շարժիչային վառելիքը, 2000-2013թթ..Ավտոմոբիլային վառելիքի սպառման տարեկան աճը ՃՏ-ի կողմից, 2000-2013թթ. 

Տրանսպորտի ոլորտում վերջնական էներգասպառումը 2000-2015 
էլէկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը (միլիոն Կվժ) 
Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի կողմից, 2003-2014թթ.
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բնագավառում(մլն կՎտ․ժ)

$1,274.8 

$356.1 

$331.0 
$104.3 

Անհրաժեշտ ներդրումները, միլիոն

ԱՄՆ դոլար

Ճանապարհներ և

ճանապարհային

տրանսպորտ

Երկաթուղիներ

ՃՏ շարժակազմի
կատեգորիա

Բենզին Դիզել ՍԲԳ Ընդհանուր ՃՏ-ն ըստ
կատեգորիայի

Ուղևորափոխադրո
ղ մեքենաներ

165,171 1,409 80,999 247,579

Ավտոբուսներ և
միկրոավտոբուսներ

3,962 1,902 5,521 11,385

Բեռնատարներ 13,434 12,550 14,848 40,832

Ընդհանուր ՃՏ ըստ
շարժիչի վառելիքի

182,567 15,861 101,368 299,796

. Տրանսպորտային ոլորտի էներգատարությունը

2010թ. փաստացի գործող ՃՏ շարժակազմ (քանակ)՝ ըստ հիմնական
կատեգորիայի և շարժիչային վառելիքի:
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Էներգիայի օգտագործումն
արդյունաբերության մեջ

Արդյունաբերական ոլորտի սպառած էներգիան կազմում է 312.2 կիլոտոննա նավթային
համարժեքով (ktoe), որը ներառում է.

• էլեկտրաէներգիայի սպառում – 1047.2 ԳՎտժ (90 ktoe) 

• ջերմային էներգիայի (բնական գազ) սպառում – 271 մլն մ3 (222.2 ktoe)

Արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկություններին հասանելի է կայուն և որակյալ 
էներգամատակարարումը` էլեկտրաէներգիայի և գազի ազգային բաշխիչ ցանցերի միջոցով:

 Արտադրական ոլորտում էլեկտրաէներգիայի միջին սակագինը կազմում է 5.7 եվրո
ցենտ/կՎտժ: Բնական գազի սակագինը կախված է ամսեկան սպառման ծավալից:

 Եթե գազի ամսեկան սպառումը չի գերազանցում 10,000 մ3-ը, սակագինը կազմում է 35.3 
եվրո ցենտ/մ3

 Եթե բնական գազի ամսեկան սպառումը գերազանցում է 10,000 մ3-ը, սակագինը կազմում է
24.3 եվրո ցենտ/մ3

Վերջին շրջանում էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի գների բարձրացումը հանգեցրել է արդյունաբերական 
արտադրանքի ինքնարժեքի բարձրացմանը , դրա թանկացմանն ու տեղական արտադրության 

մրցունակության նվազմանը:



Էներգաարդյունավետություն. ինչու՞
հոգալ
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Էներգառեսուրսների 2/3 –ը ներմուծվում է

Մատակարարման ձևավորվող բաց.

Պահանջարկն աճել է և կանխատեսվում է, որ 
կշարունակի աճել, մատակարարման առկա 
կարողությունները բավարար չեն աճող 
պահանջարկը բավարարելու համար

Հին կարողություններով ապագա
պահանջարկը մատակարարելը 2-3 անգամ 
ավել Ընդհանուր Առաջնային Էներգիայի 
Մատակարարում (ԸԱԷՄ)

Վերջին տասնամյակում էներգիայի գնի աճը
մատչելիության և մրցունակության խնդիրներ է 
առաջացնում:

Էլեկտրաէներգիայի գինն աճել է 94-112%-ով

Բնական գազի գինն աճել է 200-250%-ով

Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները
հետընթաց են ապրում.

2012-14 թթ.-երի ընթացքում ՀՆԱ-ն նվազել է 
7.2%-ից մինչև 3.4% (ՀԲ)
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Էներգախնայողության ներուժն ըստ
ոլորտների

ՀՀ Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի (2007) համաձայն`
մինչև 2020թ.-ը Հայաստանում էներգետիկ արդյունավետությանն ուղղված բարեփոխումների 
արդյունքում ընդհանուր տարեկան էներգախնայողության ներուժը հաշվարկվել է 1008 կիլոտոննա 
նավթային համարժեքով (ktoe), ընդ որում` ներուժը հետևյալ ոլորտներում է. 

 Տնային տնտեսություններ` 331 ktoe – շենքերի ջերմային պաշտպանության բարելավում, 
էներգախնայող լուսավորության և ջեռուցման համակարգերի օգտագործում; 

 Արդյունաբերություն` 69 ktoe – ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում; 

 Էներգետիկա` 439 ktoe – ՋԷԿ-երի և էլեկտրահաղորդման ու բաշխիչ ցանցերի արդիականացում

2010թ.-ի դրությամբ իրագործվել է Հայաստանի
խնայողության ներուժի միայն 25%-ը (258 ktoe)` 
հիմնականում էներգամատակարարման մասով:

Արդյունաբերական ոլորտում
էներգախնայողություն չի գրանցվել!

Պատճառը` արդյունաբերական տեխնոլոգիաների
ցածր արդյունավետությունն է և 
արդիականացմանն ուղղված ներդրումների
բացակայությունը

40%

8%

52%

0%

Էներգախնայողության ներուժն ըստ

ոլորտների, 2007թ.

Տնային

տնտեսություններ

Արդյունաբերությո

ւն

Էներգետիկա
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Identified priority RE technologies will help reduce impending supply capacity gap 
and increase energy security

Identified priority RE will help reduce 400 MW of 
capacity gap

 40-50 MW of solar PV will 
help save water at HPPs that 
can be used to generate 
power during evening peaks

 At least 28 MW geothermal 
plant will be base load and 
available  to meet peaks

 Geothermal heat pumps and 
solar water heaters will save 
fuel/water that can be used 
to generate power to meet 
peaks

All of the identified priority RE will help reduce dependence on gas imports, thus, improving 
energy security


