
   

 
 

Մամլո հաղորդագրություն 

Հայաստանի հիդրոէներգետիկայում  Էկոհամակարգային  մոտեցման 
ներդրումը  էկոլոգիական և սոցիալական խնդիրների լուծման ուղի է 

 

Երևան, 2019 թվականի հուլիսի 12-ին 

 

Հայաստանի էներգետիկ զարգացման ծրագիրը բազմաթիվ հարցեր է հարուցում: Նոր 
հիդրոէլեկտրակայաններով  էներգետիկ համակարգի կարողությունների մեծացման 
ծրագրերը անհիմն են  գետային  էկոհամակարգերի հնարավորությունների 
տեսանկյունից: Հայաստանի գետերը ներկայումս շահագործվում են ծայրահեղ 
ծանրաբեռնվածությամբ, ինչը հանգեցրել  է ջրային և առափնյա էկոհամակարգերի 
ոչնչացմանը, իխտիոֆաունայի կորստի և լանդշաֆտների փոփոխության: Ազդակիր 
համայնքներում սոցիալական բախումները շարունակվում են, իսկ պետական  և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն կարողանում լուծել դրանք: 

 

Հայաստանի հիդրոէներգետիկական ոլորտում էկոհամակարգային  մոտեցման ներդրման 
և էկոհամակարգային ծառայությունների հաշվարկման ու հաշվառման հեռանկարները 
քննարկվել են 2019 թ.-ի հուլիսի 12-ին Երևանում կայացած «Էկոհամակարգային 
մոտեցումը հիդրոէներգետիկայում: Արևելյան Եվրոպայում հիդրոէներգետիկայի 
զարգացման եվրոպական պահանջների կատարման խթանումը» սեմինարի ընթացքում: 
Փորձագետների հիմնական եզրակացությունն այն է, որ էկոհամակարգային մոտեցումը 
թույլ կտա ընդունել էկոլոգիապես արդարացված և սոցիալապես ընդունելի որոշումներ, և 
կնպաստի ջրավազային մակարդակում արդարացի անդրսահմանային 
համագործակցության ձևավորմանը: 

Էկոհամակարգերի դեգրադացիան մերժում է բնության փոխակերպման  թվացյալ  
տնտեսական օգուտները: Նման իրավիճակում էկոհամակարգային մոտեցման 
սկզբունքների կիրառումը, որը հիմնված է կենսաբանական և ֆիզիկական համակարգերի 
կառավարման էկոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական սկզբունքների ինտեգրման 
վրա այնպես, որ պաշտպանվի շրջակա բնական միջավայրի կայունությունը, 
կենսաբանական բազմազանությունը և շրջակա բնական միջավայրի 
վերարտադրողականությունը, դառնում է առավել արդիական, քան երբևէ:  Տատյանա 
Դանիելյան. «Լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության պահպանության  
միություն» ՀԿ. «2015-ին մշակվեց «Էկոհամակարգային ծառայությունների մասին» օրենքի 
նախագիծ, որն իր մեջ պարունակում է իրավական հարաբերություններ կարգավորող 
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դրույթներ և հոդվածներ, ներառյալ դրանց տնտեսական գնահատման դասակարգումը և 
մեթոդաբանությունը, վճարումները և վճարման պայմանները, դրանց հետ կապված 
ֆինանսական մեխանիզմները: Չնայած խնդրի կարևորությանը, օրինագծի քննարկման 
տարբեր մակարդակներում որոշումներ կայացնողները եկան այն եզրակացության, որ 
դրա ընդունումը այս փուլում վաղաժամ է, պատճառաբանելով, որ այն բարձրացնելու է 
տնտեսվարողների ֆինանսական բեռը, և այդ հարցի քննարկումը հետաձգվեց»: 

Ըստ ՀՀ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի պահպանության 
վարչության ՇՄԱԳ-ի և ջրային ռեսուրսների քաղաքականության վարչության պետ Լիլիթ 
Աբրահամյանի, «հատկապես արժեքավոր գետային հատվածներում 
հիդրոէլեկտրակայանների շինարարությունը սահմանափակելու նպատակով, 
նախարարությունը մշակել է «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,  որով 
նախատեսում է  կազմել գետերի և լանդշաֆտային գոտիների ցուցակ, որտեղ արգելվում է 
փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումն ու շահագործումը: Սեմինարի նախօրեին, 
2019թ.-ի հուլիսի 11-ին օրենքն ընդունվեց ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից:  

Օգտագործվող  գետահատվածի հնարավոր ռեսուրսների սխալ հաշվարկները հանգեցրել 
են անկանխատեսելի հետևանքների:  Սակավաջուր  սեզոնին ջրի  բացակայության 
պատճառով փոքր հիդրոէլեկտրակայանները սահմանված ռեժիմով էլեկտրաէներգիա չեն 
արտադրել՝ միաժամանակ ոչնչացնելով էկոհամակարգերը: Ինգա Զարաֆյան, «Էկոլուր» 
տեղեկատվական- հասարակական կազմակերպության նախագահ. «Հայաստանի ջրային 
ռեսուրսների նկատմամբ  անմտածված և գիշատիչ քաղաքականության արդյունքում Փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների զարգացման հեռանկարներն իրենց սպառել են: Փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների խթանման համար միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների ֆինանսավորումը օգտագործվել է անարդյունավետ, 
հիդրոէլեկտրակայանները չեն բավարարել ոչ միայն էկոհամակարգային մոտեցման 
սկզբունքներին, այլև ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության պահանջներին»: 

 

Արդեն հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման փուլում էկոհամակարգերը հզոր 
ազդեցություն են կրում: Էկոհամակարգի ամենալուրջ փոփոխությունները տեղի են 
ունենում հիդրոէլեկտրակայանի հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներից գետով դեպի վեր 
հատվածում, բայց դրանց գնահատումը շարունակում է մնալ խնդրահարույց: Գեորգի 
Ֆայվուշ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան  
Բուսաբանության ինստիտուտի Երկրաբուսաբանության  և էկոլոգիական ֆիզիոլոգիայի 
ամբիոնի վարիչ. «Հայաստանում չկա գիտական բազա` գնահատելու էկոհամակարգերի 
վիճակը մինչ շինարարությունը և հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման մեկնարկից 
հետո: Անհրաժեշտ է մշակել, ընդունել և ներդնել  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման մասին օրենք, իրականացնել էկոհամակարգերի հետազոտություն և 
գույքագրում, իրականացնել գիտականորեն հիմնավորված գնահատում և 
էկոհամակարգերի փոփոխությունների կանխատեսում»: 

«Գլոբալ ջրային գործընկերություն» ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Լիանա Մարգարյանը գտնում է, 
որ քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ էկոհամակարգային 
մոտեցումը կարող է հաջող գործիք լինել անդրսահմանային համագործակցության համար. 



«Լինելով փոխշահավետ բոլոր կողմերի համար, էկոհամակարգային մոտեցումը կարող է 
դառնալ ջրավազանային  ընդգրկմամբ  շահագրգիռ տարածաշրջանային միջսահմանային 
միջհամայնքային համագործակցության միջոց: Այն հանդես կգա որպես  նախապայման և 
գործիք ՝ ջրային միջավայրի պահպանության և արդարության  հիմունքներով   ջրային 
ռեսուրսներին հասանելիության համար»:  

 

Ամփոփելով սեմինարի արդյունքները, «Խազեր» էկոլոգամշակութային հասարակական 
կազմակերպության ներկայացուցիչ, ծրագրի փորձագետ Արամ Գաբրիելյանը,  նշեց, որ 
կառավարությունը խրախուսում է փոքր և միկրո հիդրոէլեկտրակայանների կառուցումը 
«էներգետիկ անվտանգության և կայունության բարելավման» պատրվակով, 
երաշխավորում է արտադրած էլեկտրականության գնումն ու կայուն շահութաբերությունը 
հիդրոէլեկտրակայանի սեփականատերերի համար: Հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման 
աննախադեպ հետաքրքրության աճի  և փոքր հիդրոէներգետիկային զարգացման ծրագրի 
իրականացման հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում բնական գետային  
էկոհամակարգերը կորցված են:  «Եթե մենք ցանկանում ենք և մտադրություն ունենք 
վերականգնել գետերը որպես բնական էկոհամակարգեր, պետք է արմատապես 
վերանայենք այդ օբյեկտների նկատմամբ հաստատված վերաբերմունքը: Էկոհամակարգի 
վերականգնումը և պահպանումը պետք է դիտարկել որպես անվիճելի գերակա 
նախապայման, իսկ սոցիալական և տնտեսական բաղադրիչները՝ որպես ածանցյալ և 
էկոհամակարգի բնական  կարողությունից կախված: Կանաչ էկոնոմիկայի 
աքսիիոմատիկայի և սկզբունքների վրա հիմնված էկոհամակարգային մոտեցումը թույլ 
կտա էկոլոգիապես արդարացված և սոցիալապես ընդունելի որոշումներ կայացնել, իսկ 
էկոհամակարգային ծառայությունների դիմաց վճարումների ֆինանսական մեխանիզմը 
տնտեսական հիմք կստեղծի դրա ներդրման  համար, ներառյալ անդրսահմանային 
ջրավազանային մակարդակում», ամփոփեց Արամ Գաբրիելյանը: 

 

Սեմինարը անցկացրել էին  «Խազեր» էկոլոգամշակութային հասարակական 
կազմակերպությունը և Ուկրաինայի ազգային էկոլոգիական կենտրոնը ՝ 
«Էկոհամակարգային մոտեցումը հիդրոէներգետիկայում: Արևելյան Եվրոպայում 
հիդրոէներգետիկայի զարգացման եվրոպական պահանջների կատարման խթանումը» 
ծրագրի շրջանակներում: 

 

Նախագիծն իրականացվում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական 
հասարակության ֆորումի «Regranting-2019» սխեմայի ներքո՝ Եվրամիության կողմից 
ֆինանսական աջակցությամբ, որպես տարածաշրջանում քաղաքացիական 
հասարակության աջակցման մաս: Դրա բովանդակությունը Ուկրաինայի 
բնապահպանական ազգային կենտրոնի և ծրագրի գործընկերների բացառիկ 
պատասխանատվությունն է և պարտադիր չէ, որ արտահայտի Եվրամիության տեսակետը: 


