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Ազգայնորեն սահնամված գործողությունների (ԱՍԳ) ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային ծրագրի մշակման նպատակն է կառավարությանն ընձեռել հնարավորություն՝ գործնականում կիրառելու ծրագրում հատկորոշված առաջնահերթ գործողությունները, մասնավորապես՝ ներգրավելով ազգային և միջազգային
պետական ֆինանսավորման աղբյուրներ, մասնավոր հատվածի
մասնակցություն և ներդրումային աղբյուրներ, ֆինանսավորման
նորարարական մեխանիզմներ, այդ թվում՝ ածխածնային ֆինանսավորում:
Սույն փաստաթուղթը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Փաստաթղթի բովանդակության համար
պատասխանատու է «ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիրը, և դրանում արտահայտված տեսակետներն ու
կարծիքները կարող են չհամընկնել Եվրոպական միության և ՄԱԶԾ
տեսակետների հետ:
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Ռազմավարությունը մշակվել է «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ-ի և Ադելֆի Քոնսալթ-ի
կողմից
Ռազմավարության մշակման աշխատանքներում ներգրավված է եղել հետևյալ թիմը.
Փորձագիտական թիմ
Ռայներ Ագստեր

Թիմի ղեկավար, կլիմայական ֆինանսավորման գծով
փորձագետ (Ադելֆի)

Միրկո Ցյուրխեր

Կլիմայական

ֆինանսավորման

գծով

փորձագետ

(Ադելֆի)
Գոռ Մովսիսյան

Շրջակա միջավայրի, իրավական և քաղաքականության
մշակման փորձագետ

Գոռ Ղազարյան
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱԶԲ

Ասիական զարգացման բանկ

ԳԱՏԱՀ
ՀՀ դրամ

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և այլ
հողօգտագործում
Հայաստանի Հանրապետության դրամ

ՀԱԷԿ

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

ԿՓ

Կլիմայի փոփոխություն

ՀՑԳՏ

Համակցված ցիկլով գազային տուրբիններ

ԿՆՀ

Կլիմայական ներդրումների հիմնադրամ

CO 2

Ածխաթթու գազ

COP26

ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողով

ԿՀԾԻՈՒ

Կլիմայական հանրային ծախսերի և
ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն

ԵՔԻԳ

Երկրի քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ գնահատում

ԶԱԿ

Զարգացման աջակցության կոմիտե

E5P
ՎԶԵԲ

Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի
գործընկերություն
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ

ԷԱ

Էներգաարդյունավետություն

ԲԾԻԳ

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ

EUR

Եվրո

ՀՆԱ

Համախառն ներքին արդյունք

ՋԳ

Ջերմոցային գազ

ՀԷԿ

Հիդրոէլեկտրակայան

ՄՖՀ

Միջազգային ֆինանսական հաստատություն

ԱՍՆԳՆ
KfW

Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող
գործողություններ/ներդրումներ
Գերմանական զարգացման բանկ

կՎտ

Կիլովատտ

կՎտժ

Կիլովատտ-ժամ

ՑԱԶՌ

Ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարություն

ԱՍՀՆ

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՉՀՀ

Չափումներ, հաշվետվայնություն և հավաստագրում

ՄՎտ

Մեգավատ

ՀԱԾ

Հարմարվողականության ազգային ծրագիր

ԱՍԳ

Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ

ԱԿՀ

Ազգային կադաստրի համակարգ
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ՀԿ

Հասարակական կազմակերպություններ

ԱԷԿ

Ատոմային էլեկտրակայան

ՏՀԶԿ
ՊՄԳ

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման
կազմակերպություն
Պետական-մասնավոր գործընկերություն

ՀՀ

Հայաստանի Հանրապետություն

ՎԷ

Վերականգնվող էներգիա

ԱԴԱՆ

Անտառահատումների և անտառային դեգրադացիայի հետևանքով
արտանետումների նվազեցում

ՈՀԾ

Ոլորտային հարմարվողականության ծրագրեր

ԿԶՆ

Կայուն զարգացման նպատակներ

ՓՀԷԿ

Փոքր հիդրոէլեկտրակայան

ՓՄՁ

Փոքր և միջին ձեռնարկություններ

ՊՁ

Պետական ձեռնարկություններ

ՋԷԿ

Ջերմաէլեկտրակայան

ՄԱԿ ԿԶՆ

Միավորված ազգերի կազմակերպության կայուն զարգացման
նպատակ

ՄԱԶԾ

Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր

ՄԱԿ ԵՏՀ

Միավորված ազգերի կազմակերպության եվրոպական տնտեսական
հանձնաժողով
Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության
մասին» շրջանակային կոնվենցիա
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման
գործակալություն

ՄԱԿ ԿՓՇԿ
ԱՄՆ ՄԶԳ
ԱՄՆ դոլար

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
Հայաստանի ՋԳ արտանետումները կազմում են համաշխարհային արտանետումների
ավելի քիչ քան 0.02%-ը։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանը մինչև 2030թ․-ը հանձն է առել
կրճատել իր ՋԳ արտանետումները գլոբալ նպատակների համատեքստում 40%-ով՝
1990թ․-ի ելակետային տարվա համեմատ, որը կազմել է 25,855 Գգ CO 2 համ․։ 2017թ․
դրությամբ Հայաստանը հասել է ՋԳ արտանետումների 10,624 Գգ CO 2 համ․

1

մակարդակին (ելակետային տարվա համեմատ ապահովելով 41% կրճատում (առանց
Անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում սեկտորի)։ Այնուամենայնիվ, գրեթե
բոլոր սեկտորներում արձանագրվում է աճի միտում, ուստի որպեսզի 2030թ․-ի թիրախը
լինի հասանելի, հարկավոր է իրականացնել լրացուցիչ միջոցառումներ։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՋԳ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 1990, 2000 ԵՎ 2017 ԹԹ

Սեկտորներ

1990

2000

2017

Էներգետիկա

22,719.4

4,255.1

7,087.4

ԳԱՏԱՀ (առանց Անտառային տնտեսություն և այլ

2,085.7

1,374

1,965.4

Արդյունաբերական պրոցեսներ

631.2

152.9

950.5

Թափոններ

418.8

513.8

620.7

25,855

6295.8

10,624

-736.9

-467.8

-470.6

հողօգտագործում սեկտորի)

Ընդամենը ՋԳ արտանետումներ (առանց Անտառային
տնտեսություն և այլ հողօգտագործում սեկտորի)
Անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում
Զուտ ՋԳ արտանետումներ

25,118.1

5,828.0 10,153.5

Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ) ֆինանսավորման
ռազմավարության և ներդրումների ծրագիրը (ՖՌՆԾ) ներառում է հինգ բաժին: Առաջին
բաժինն անդրադառնում է Հայաստանի ստանձնած ԱՍԳ հանձնառություններին, ՋԳ
արտանետումների ամենամեծ ծավալը ապահովող ոլորտներին և մինչ օրս դրանց
հատկացված

կլիմայական

ֆինանսավորմանը,

ինչպես

նաև

այն

հիմնական

սահմանափակումների ու բացերի շրջանակին, որն անհրաժեշտ է հասցեագրել:
Երկրորդ

բաժինը

ներկայացնում

է

ֆինանսական

ռեսուսրների

կարիքների

կանխատեսումը, որն անհրաժեշտ է մինչև 2030 թվականը սահմանված ԱՍԳ թիրախին
հասնելու համար: Երրորդ՝ այս փաստաթղթի գլխավոր բաժինը, նվիրված է միջազգային
և ազգային մակարդակներում պետական, մասնավոր ռեսուրսները մոբիլիզացնելու
ուղիներին: Մյուս երկու բաժիններում քննարկվում են կլիմայական ֆինանսավորման
ոլորտում

1

չափումների,

հաշվետվողականության

և

ստուգման

մեխանիզմները,

ՄԱԶԾ, Հայաստանի Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցը, 2021թ․, [հղում՝ https://unfccc.int/documents/274257]

8

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ֆինանսավորման կառուցվածքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ցանկը և
ներդրումների ծրագիրը՝ անհրաժեշտ գործողությունների սահմանմամբ:
ՖՌՆԾ-ի նպատակն է օգնել կառավարությանը՝ կյանքի կոչելու ԱՍԳ-ում և ԱՍԳ
իրականացման

ծրագրում

առանձնացված

առաջնահերթ

գործողությունները,

և

ուղղորդել ֆինանսավորման արդյունավետ գնահատման, մոբիլիզացիայի, չափման և
կիրառման գործընթացները:
Ռեսուրսների մոբիլիզացիա
Ներքին պետական ֆինանսավորում: Ներկայումս բյուջետավորման գործընթացում չի
կիրառվում կլիմային առնչվող ծախսերի հաշվարկի հստակ մեխանիզմ, ուստի
պետական բյուջեում կլիմայական ծրագրերը նույնականացվել են՝ հիմք ընդունելով
իրականացված ծախսի նպատակը և կլիմայի վրա հնարավոր ազդեցությունը՝ դրանց
համապատասխանության աստիճանի ու ազդեցության ինտենսիվության

կշռված

գնահատմամբ: Ըստ այդմ, 2021թ. Պետական բյուջեում նույնականացվել է կլիմային
առնչվող

185

միջոցառում,

որոնք

կազմել

են

բյուջեով

նախատեսված

բոլոր

միջոցառումների շուրջ 12.5%-ը։ Բացի պետական բյուջեում կլիմայական հատկորոշման
(tagging) բացակայությունից, կլիմայական առավել թիրախային և արդյունավետ
գործողությունների իրականացմանը խոչընդոտում է նաև բյուջետային հատկացումների
արդյունավետ կատարումը: 2021թ. դրությամբ բյուջեի կատարումը կազմել է շուրջ 73%։
Ներկայիս

ծրագիրը

հանդես

է

գալիս

պետական

բյուջեի

կատարման

արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված հնարավոր ուղիների առաջարկներով,
ներառյալ՝

(i)

կանխատեսումների

ընթացքում

կլիմայի

փոփոխության

(բնապահպանական և ֆինանսական) ազդեցության գնահատումը, (ii) ոլորտային
նախարարությունների կողմից բյուջեների մշակման ընթացքում կլիմային առնչվող
կարիքների

գնահատումների

իրականացումը,

(iii)

Չափողականություն,

հաշվետվայնություն և հավաստագրում (ՉՀՀ) պատշաճ հատկորոշման կիրառում:
Պետություն-մասնավոր գործընկերություն (ՊՄԳ): ՊՄԳ-ների միջոցով մասնավոր
հատվածի ներգրավումը կարող է բերել կլիմային առնչվող նախագծերի ավելի
արդյունավետ իրականացման և ծառայել որպես ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուր:
Թիրախավորված ոլորտներում Հայաստանն ունի ՊՄԳ նախագծերի իրականացման
հաջող պատմություն, և այս հաջողությունն ինստիտուցիոնալ հիմքերն ամրապնդելու
նպատակով

2017թ.

կառավարությունն

ընդունեց

Պետություն-մասնավոր

գործընկերության քաղաքականությունը Հայաստանում, իսկ 2019թ.՝ ՀՀ օրենքը
պետություն-մասնավոր

գործընկերության

մասին:

Այս

հաջողության

շարունակականությունը հետագայում ևս ապահովելու և կանաչ ենթակառուցվածքների,
բնական ռեսուրսների կառավարման ու նորարարական նախագծերի համար ՊՄԳ
շրջանակի գրավչությունը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է, ի թիվս այլոց, որդեգրել
ոչ պաշտոնական ուղեցույցներ կանաչ նախագծերի համար՝ հիմնված ՊՄԳ-ների
լավագույն պրակտիկայի և ուղեցույցների վրա, ավելի գործուն կերպով ստեղծել ՊՄԳ
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օրենքով նախատեսված խթաններ այն կողմերի համար, որոնք կհամապատասխանեն
շրջակա

միջավայրի

արդյունավետության

(կատարողականի)

հիմնական

ցուցանիշներին, և, ի վերջո, հոգ տանել, որ փոխատուների և ներդրողների ռիսկերը,
որոնք մեծապես կախված են օժանդակ ենթակառուցվածքների կատարողականից,
կողմերի միջև բաշխվեն իրավացիորեն: Այս ռազմավարությունը նախատեսում է մշակել
ՊՄԳ հաղորդակցության, համակարգման և գիտելիքի փոխանակման հարթակներ,
որոնք կօգնեն ոլորտին և համայնքին՝ ձևակերպելու կարիքները և նույնականացնելու
ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հեռանկարները:
Միջազգային հանրային ֆինանսավորում: Հայաստանը հիմնականում օգտագործում
է բազմակողմ ֆինանսավորման երկու աղբյուր՝ (i) ՄԱԿ ԿՓՇԿ-ի շրջանակում
ամրագրված ռեսուրսներ և (ii) կլիմայական ֆոնդեր, մասնավորապես՝ Կլիմայական
ներդրումների հիմնադրամի (ԿՆՀ) կողմից հատկացվող ռեսուրսներ: Բազմակողմ և
երկկողմ

միջազգային

ֆինանսական

հաստատությունների

(ՄՖՀ)

ճնշող

մեծամասնությունը գործում է Հայաստանում։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես
կարելի է էլ ավելի զարգացնել նրանց հետ համագործակցությունը՝ հիմք ընդունելով
նրանց կողմից հատկացվող ֆինանսավորման առանցքային ոլորտները, ինչպես նաև
գտնել նրանց հետ համագործակցության նոր ուղղություններ։ Նաև անհրաժեշտ է
ամրապնդել կառավարության, առևտրային բանկերի և մասնավոր ներդրողների միջև
հետագա համագործակցությունը, ի թիվս այլ միջոցների, ներգրավելու համակցված
ֆինանսական միջոցներ՝ նվազեցնելու պարտքի բեռը և կրճատելու տոկոսավճարները:
Միջազգային

կլիմայական

ֆինանսավորում:

Հայաստանը

պետք

է

ներդնի

ռեսուրսներ՝ ստեղծելու կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են կլիմայական նոր
ֆոնդերին, ֆինանսավորման որակյալ հարթակներին հասանելիություն ապահովելու և
այդ

ֆոնդերի

հատուկ

պահանջներին

համապատասխանելու

ճիշտ

ուղիները

հասկանալու համար: Ապագա համագործակցությունը կարող է կառուցվել հետևյալ
ոլորտներում՝

(i)

ՄԱԿ

ԿՓՇԿ-ի

հարմարվողականության

հիմնադրամ՝

հարմարվողականությանն առնչվող բոլոր ոլորտներ, (ii) Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան
տարածաշրջանում
ռիսկերի

կլիմայի

կառավարման

ֆինանսավորման

պրոդուկտներ՝

հիմնադրամ՝

ընդլայնելու

դրամավարկային

կլիմայի

փոփոխության

հետևանքների մեղմման և հարմարվողականության տեխնոլոգիաները, մոբիլիզացնելու
կլիմայի մասնավոր ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ և պահպանելու կլիմայի
նկատմամբ

զգայուն

ոլորտներում

ներդրումները,

(iii)

Կլիմայի

փոփոխության

հիմնադրամ՝ մաքուր էներգիա, ցածր ածխածնային քաղաքաշինության պլանավորում,
անտառահատումների
արտանետումների

և

հողերի

կրճատում,

դեգրադացիայի

հարմարվողականության

հետևանքով
նախագծեր

առաջացող
և

կլիմայի

ֆինանսավորման պատրաստականություն, (iv) Կանադայի կլիմայի փոփոխության
ծրագիր՝ վերականգնվող էներգիայի և հարմարվողականության նախագծեր:
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Սույն ռազմավարությունը մանրամասնում է նախկինում չօգտագործված այս միջոցների
արդյունավետ ֆինանսավորման մոբիլիզացիայի ներուժը առավելագույնին հասցնելու
համար անհրաժեշտ գործողությունները:
Կանաչ պարտատոմսեր: Թեև Հայաստանում կանաչ պարտատոմսերի շուկայի
զարգացման առաջին քայլերն արվել են Ամերիաբանկի կողմից երկու պարտատոմսերի
թողարկմամբ, կան որոշակի ռիսկեր՝ կապված Հայաստանում կանաչ պարտատոմսերի
շուկայի զարգացման և աճի հետ: Այդ ռիսկերը ներառում են հաշվետվողականության
որակը կամ դրանց բացակայությունը, թափանցիկությանն առնչվող խնդիրներ և
ընկերությունների նկատմամբ անվստահություն, «կանաչ քաղարկման (greenwashing)»
ռիսկեր և համեմատական գնային քաղաքականություն: Պարտատոմսերի առումով
Հայաստանի օրենսդրական դաշտը սահմանափակվում է պետական պարտատոմսերով,
ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերով և եվրապարտատոմսերով։ Ուստի,
կորպորատիվ (կանաչ) պարտատոմսերի շուկայի համար կամավոր ուղեցույցների
կազմումը և կանաչ պարտատոմսերի շրջանակային փաստաթղթի մշակումը կարող են
ապագայում խթանել ընկերությունների կողմից պարտատոմսերի թողարկումը:
Ռազմավարությունը ներկայացնում է ռիսկերի մեղմման կամ վերացման կարգավորման
մեղմ միջոցառումներ և գործողություններ:
Ածխածնի

շուկա

արտանետումների

/

արտանետումների

համար

գին

առևտրի

սահմանելով՝

համակարգ:

արտանետվող

Ածխածնի

ածխաթթու

գազի

հետևանքով մթնոլորտի աղտոտման բնապահպանական և սոցիալական ծախսերի
ինտերնալիզացիան (ընկալումը) կարող է նպաստել, որ ներդրողներն ու սպառողներն
անցնեն ցածր ածխածնային լուծումների (պայմանավորված սահմանված գնով):
Ածխածնի շուկայի ձևավորման պլանավորման փուլում կարևոր դեր է խաղում մի քանի
առանցքային

նախաձեռնություն,

այդ

թվում՝

ՉՀՀ

համակարգի

ստեղծումը,

հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ներդրումը և ածխածնի միջազգային
շուկայում սիներգիայի ապահովումը: 2021թ. նոյեմբերին ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության
համաժողովին (COP-26) Հայաստանը միացավ մյուս երկրներին՝ հավանություն տալով
Փարիզյան

համաձայնագրի

պայմանավորվածություններ

6-րդ

հոդվածին:

շուկայական

Երկրները

մեխանիզմների

ձեռք

բերեցին

վերաբերյալ,

նոր
որոնք

զգալիորեն նպաստում են երկրների միջև արտանետումների կրճատման փոխանցմանը՝
միաժամանակ

ստեղծելով

խթաններ

մասնավոր

հատվածի

համար:

Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երեք գործիքի կիրառման կարգի վերաբերյալ,
որոնք օգնում են երկրներին կյանքի կոչելու իրենց ԱՍԳ-ն: Այս գործիքներից առաջին
երկուսը

ներառում

են

համագործակցություն,

որը

կբերի

երկրների

միջև

արտանետումների կրճատման՝ այն երկրից, որը հասել է կրճատման, դեպի այն երկիր,
որը պետք է հասնի այդ կրճատմանը:
Կանաչ վարկեր: Գրեթե բոլոր խոշոր ֆինանսական հաստատությունները (օրինակ՝
ՎԶԵԲ, ԵՆԲ, ՀԲ, Գերմանական զարգացման բանկը (KfW) և այլն) և կլիմայի
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համաշխարհային ֆոնդերը տրամադրում են վարկեր, որոնք նախատեսված են՝
խթանելու անցումը կանաչ տնտեսությանը: Այս վարկային հաստատությունների հետ
արդյունավետ գործընկերության և համագործակության հաստատումն ունի մեծ ներուժ՝
ընդլայնելու Հայաստանում կանաչ վարկերի ֆինանսավորման շուկան: Այս առումով
անհրաժեշտ է բարելավել քաղաքականության շրջանակը, որը, ի թիվս այլոց, ընդունում
է

կանաչ

վարկերի

միջոցառումներ՝

սկզբունքներ,

ուղղված

կլիմայի

փոփոխության

նախագծերի

առումով

ֆինանսավորման

զգայուն

գնահատման

իրականացմանը, և սահմանում է հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներ,
որոնք ներառում են կատարողականի որակական և քանակական ցուցանիշներ:
Կլիմայական ֆինանսավորումն ու մոբիլիզացիան համակարգող մարմին: Հաշվի
առնելով այն փաստը, որ կլիմայի փոփոխության մեղմմանը և հարմարվողականությանն
ուղղված գործողությունները, ներառյալ՝ անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների
մոբիլիզացիային

ուղղված

գործողությունները,

գտնվում

են

մի

շարք

նախարարությունների և պետական մարմինների լիազորությունների շրջանակում՝
Հայաստանի

կառավարության

համապատասխան

որոշումներով

ստեղծվել

է

միջկառավարական մարմին, որն իրականացնում է համակարգման, ստանդարտների
սահմանման, ռեսուրսների մոբիլիզացիայի, շահագրգիռ կողմերի ներգրավման և
վերահսկողության

գործառույթներ:

Կլիմայի

փոփոխության

համակարգման

միջկառավարական խորհուրդը և վերջինիս՝ կլիմայական ֆինանսավորման, մեղմման
ու հարմարվողականության, ինչպես նաև հաշվետվությունների ներկայացման երեք
աշխատանքային խմբերը օժտված են անհրաժեշտ գործառույթներով, ի թիվս այլոց,
մոբիլիզացնելու

լրացուցիչ

ֆինանսական

միջոցներ

Հայաստանի

տարբեր

ռազմավարություններում գնահատված ԱՍԳՆ թիրախներին հասնելու և բացերը
լրացնելու համար: Դեռ վաղ է գնահատել՝ արդյոք այս ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների
մանդատը բավարար է՝ իրականացնելու արդյունավետ համակարգում և մոբիլիզացիա,
քանի որ խորհուրդը և իր աշխատանքային խմբերը դեռ պետք է սկսեն ավելի ակտիվ
գործունեություն ծավալել: Առայժմ ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է ամրապնդել ազգային
մակարդակով նշանակված կլիմայական ֆինանսավորման աշխատանքային խմբի
անդամների՝ կլիմայական ֆոնդերից ռեսուրսներ մոբիլիզացնելու կարողությունները,
քանի որ ոլորտն ունի իր առանձնահատկությունները է և պահանջում է լրացուցիչ
գիտելիքներ և հմտություններ:
Չափողականություն,

հաշվետվայնություն

և

հավաստագրում։

Համաձայն

Հայաստանում ՋԳ արտանետումների ազգային կադաստրի համակարգի մշակման
ճանապարհային քարտեզի՝ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատասխանատու
է ԱԿՀ-ի, ԵԱԶ-ի և ԱՀ-ի մշակման գործընթացի ընդհանուր համակարգման համար,
մինչդեռ

դրանց

հավաստագրումն

ու

հաստատումն

իրականացվում

է

միջգերատեսչական համակարգման խորհրդի կողմից: Ներկայում չկա իրավական
գործիք, որը սահմանում է կլիմային առնչվող տվյալների հաշվետվողականության,
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դրանց

պահպանման

և

փոխանակման

համար

նշանակված

ինստիտուտների

պարտականությունները:
Առաջարկվում

են

շրջանակի

հիմնական

բաղադրիչները,

ներառյալ՝

ազգային

կադաստրի համակարգի մշակումը, չափումների ծրագրերն ու հաշվետվայնության
հավաստագրման ռազմավարությունները (ՈԱ/ՈՎ):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

ԱՍԳՆ ֆինանսավորման համար կարգավորող իրավական շրջանակի բարելավում
1.1

Մշակել «Կլիմայի

35.6 միլիոն

Պետական

փոփոխության

բյուջե,

մասին»

միջազգային

համապարփակ օրենք

դոնոր

ՇՄՆ

2023-2024
թթ.

կազմակերպությ

Մշակել կանաչ

ուններ, այլ

անվանակարգերը

աղբյուրներ,

կարգավորող

որոնք

իրավական դաշտ

արգելված չեն

Մշակել

օրենքով (ԿՀՖ)

ինստիտուցիոնալ
միջոցառումներ և
ստեղծել կլիմայի
ֆինանսավորման
ռեեստր
1.2

Մշակել և վերանայել
ոլորտային
ռազմավարություններ
ը (հաշվի առնելով
շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության
գնահատումն ու
հարմարվողականությ
ան ընթացակարգերը)

13.2 միլիոն

Պետական

Ոլորտային

2023-2025

բյուջե,

նախարարությ

թթ.

միջազգային

ուններ

դոնոր
կազմակերպությ
ուններ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով (ԿՀՖ)
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

1.3

Ներդնել և կիրառել

15 միլիոն

ՉՀՀ համակարգ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

Պետական

ՀՀ

2023-2030

բյուջե, այլ

կառավարությ

թթ.

աղբյուրներ,

ուն

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

որոնք
արգելված չեն
օրենքով (ԿՀՖ)
1.4

Մշակել ազգային

9.3 միլիոն

Պետական

ՇՄՆ

բյուջե,

ուղեցույցներ և

2023-2024
թթ.

միջազգային

ձևանմուշներ՝ կլիմայի

դոնոր

հետ կապված

կազմակերպությ

կապիտալ

ուններ, այլ

ծախսումների համար

աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով

1.5

Մշակել անտառների
հետագա

33 միլիոն ՀՀ

Պետական

դրամ

բյուջե,

ՇՄՆ,ԷՆ

2023 թ․

ՇՄՆ, ՖՆ, ԷՆ

2023-2024

միջազգային

դեգրադացիան և

դոնոր

անտառազրկման

կազմակերպությ

(REDD+) պետական

ուններ, այլ

ռազմավարությունը

աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով

1.6

Մշակել կանաչ
նախագծերի համար
ՊՄԳ շրջանակ և
կԿատարել ՊՄԳ-ների
համար խրախուսման
կիրառելի
համակարգի
գնահատում, որոնք

11 միլիոն ՀՀ

Պետական

դրամ

բյուջե,
միջազգային
դոնոր
կազմակերպությ
ուններ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք

լիովին
համապատասխանում

14

թթ.

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

են հիմնական

արգելված չեն

բնապահպանական

օրենքով

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

KPI-ներին (հարկային
արտոնությունների,
պետական
երաշխիքների և այլնի
տեսքով)
1.7

Մշակել կանաչ
պարտատոմսերի

18 միլիոն ՀՀ

Պետական

ՖՆ, ՇՄՆ, ՀՀ

դրամ

բյուջե, ԱԶԲ,

ԿԲ

2024 թ.

KfW, ԿՀՖ,

շրջանակ

ԿՆՀ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով

1.8

Ստեղծել կայուն
հաշվետվայնության

Ենթակա է

Պետական

քննարկման

բյուջե,

ՇՄՆ, ՀՀ ԿԲ

2024-2026
թթ.

միջազգային

խթաններ և

դոնոր

կարողություններ

կազմակերպությ

մասնավոր հատվածի

ուններ, այլ

համար

աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով

1.9

Մշակել կանաչ
վարկավորման
սկզբունքներ
(ապահովելու կանաչ
վարկերի շուկայի
ամբողջականությունը
և սահմանելու
համապատասխանելի
ության չափանիշները)

16 միլիոն ՀՀ

Պետական

ՖՆ, ՇՄՆ, ԷՆ,

դրամ

բյուջե,

ՀՀ ԿԲ

առևտրային
բանկեր, ԱԶԲ,
KfW, ԿՀՖ,
ԿՆՀ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

15 միլիոն ՀՀ

Պետական

ՇՄՆ

2023 թ.

դրամ

բյուջե,

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

1.10

Մշակել ուղեցույցներ
ճյուղային

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

միջազգային

նախարարությունների

դոնոր

համար՝

կազմակերպությ

բյուջետավորման

ուններ, այլ

գործընթացներում

աղբյուրներ,

կլիմայի

որոնք

հարմարվողականությ

արգելված չեն

ան/մեղմման

օրենքով

հեռանկարը հաշվի
առնելու վերաբերյալ
1.11

Մշակել ածխածնի
շուկայի զարգացման

56.5 միլիոն ՀՀ

Պետական

ՖՆ, ՇՄՆ, ԷՆ,

2022-2033

դրամ

բյուջե, ԱԶԲ,

Միջգերատեսչ

թթ.

KfW, ԿՀՖ,

ական

ԿՆՀ, այլ

համակարգմա

աղբյուրներ,

ն խորհուրդ

քաղաքականության
հիմքը
Մշակել ԱԱՀ-ի

որոնք

գործարկման համար

արգելված չեն

անհրաժեշտ

օրենքով

համակարգեր

ԱՍԳՆ ֆինանսավորման կառավարման և վերահսկման բարելավմանն ուղղված ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմ
2.1

Ներկառուցել կլիմայի
փոփոխությունը

Ենթակա է

Պետական

Ոլորտային

քննարկման

բյուջե,

նախարարությ

միջազգային

ուններ

բյուջետավորման

2023 թ.

դոնոր

շրջանակում

կազմակերպությ
ուններ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով

2.2

Կառուցել
ռազմավարական

Ենթակա է

Պետական

ՀՀ

2022-2030

քննարկման

բյուջե

կառավարությ

թթ.

ուն

հարաբերություններ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

Ենթակա է

Պետական

ՏԿԵՆ, ԷՆ,

2023-2030

քննարկման

բյուջե,

ՇՄՆ

թթ.

2023-2024

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

բազմակողմ և
երկկողմ
ֆինանսական
հաստատությունների
հետ
2.3

Ընդլայնել ՊՄԳ
կանաչ նախագծերը

միջազգային
դոնոր
կազմակերպությ
ուններ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով (ԿՀՖ,
ԿՆՀ)

2.4

Ստեղծել
մոնիտորինգի,
գնահատման և
հաշվետվողականությ
անն ուղղված

Ծախսերը

Պետական

ՇՄՆ, Կլիմայի

ներառված են

բյուջե,

փոփոխության թթ.

1․3

միջազգային

միջգերատեսչ

գործողությու-

դոնոր

ական

նում

կազմակերպությ

համակարգմա

ուններ, այլ

ն խորհուրդ

ազգային կադաստրի

աղբյուրներ,

համակարգ

որոնք
արգելված չեն
օրենքով

2.5

Մշակել ՈԱ/ՈՀ
համակարգ

17.6 միլիոն ՀՀ

Պետական

ՇՄՆ, Կլիմայի

դրամ

բյուջե, ԿՀՖ, այլ

փոփոխության թթ.

աղբյուրներ,

միջգերատեսչ

որոնք

ական

արգելված չեն

համակարգմա

օրենքով

ն խորհուրդ

Կարողությունների զարգացում
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«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

3.1

Ինստիտուցիոնալ

10.5 միլիոն

մակարդակում

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

Պետական

ՇՄՆ

ՑՈՒՅՑ

2022-2024
թթ.

բյուջե,

զարգացնել

ԺԱՄԱՆԱԿԱ

միջազգային

կարողություններ՝

դոնոր

համաձայն

կազմակերպությ

Ռազմավարության

ուններ, ԿՀՖ

Հավելված 8-ի

Գենդերային հավասարության հասնելու ռազմավարություն
4.1

Ապահովել
գենդերային
ինտեգրում կլիմայի
գործողություններում,
ներառյալ.
ԱՍԳ-ի իրագործման
շրջանակում
իրականացվող
յուրաքանչյուր
միջոցառում պետք է
հստակ ներկայացնի

15 միլիոն

Պետական
բյուջե,
միջազգային
դոնոր
կազմակերպությ
ուններ, այլ
աղբյուրներ,
որոնք
արգելված չեն
օրենքով (ԿՀՖ,
ԿՆՀ)

գենդերային
պատասխանատու
գործողությունները և
համապատասխան
բյուջեները
Կլիմայի ոլորտին
առնչվող նորմատիվ
ակտերը պետք է
արտացոլեն
գենդերային
ասպեկտները
(գենդերային
իրավիճակ,
վիճակագրություն,
մետրիկաներ,
թիրախներ և այլն)

18

ՇՄՆ

2023 թ.

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

Պետական

ՀՀ

2023-2030

բյուջե, այլ

կառավարությ

թթ.

աղբյուրներ,

ուն

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

• ԱՍԳ ծրագիրը պետք
է ներառի կանանց
հզորացմանն
ուղղված
կլիմայական
նախագծերի
թիրախային
ֆինանսավորում։
4.2

Բարելավել

0

գենդերային
պատասխանատու

որոնք

բյուջետավորումը`

արգելված չեն

բյուջեի

օրենքով

պիտակավորման
գործընթացի
կատարելագործման և
բյուջեի

տողերում

գենդերային
ցուցիչների ներառման
միջոցով։

Ներդրումային ծրագրեր
5․1․1

122 փոքր ՀԷԿ-երի

76 միլիարդ

Կլիմայի

Փոքր ՀԷԿ-երի 2023-2026

արդիականացում և

փոփոխության

սեփականատ

ոռոգման համակարգի

հարցերի շուրջ

երեր, ԷՆ,

զարգացում

գործընկերությա

ՏԿԵՆ, ՇՄՆ

ն
համաշխարհայի
ն հիմնադրամ,
KfW, ՎԶԵԲ,
կանաչ
պարտատոմսեր
, կանաչ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

վարկեր,
սեփական
կապիտալում
ներդրումներ
5․1․2

Խոշոր ՋԷԿ-երի

60 միլիարդ

կառուցում

«Տաշիր գրուպ»,

ՀՀ

2023-2027

«Էներգո

կառավարությ

թթ.

ինվեստ

ուն, ՖՆ, ԷՆ,

հոլդինգ»,

ՇՄՆ, ՏԿԵՆ,

«Ռենկո

ՀԾԿՀ,

Արմենիա»,

Ջրային

Կլիմայի

կոմիտե,

հիդրոէներգետի

հիդրոլոգիակ

կայի

ան

հիմնադրամ,

ծառայությունն

ՎԶԵԲ, ԵՆԲ,

եր

KfW, կանաչ
պարտատոմսեր
, կանաչ
վարկեր,
սեփական
կապիտալում
ներդրումներ
5․1․3

300 ՄՎտ

121 միլիարդ

ԱԶԲ, ՎԶԵԲ,

ՀՀ

2022-2030

հզորությամբ

KfW, «Ակիլա

կառավարությ

թթ.

հողմակայանի

կապիտալ»,

ուն, ՇՄՆ,

կառուցում

«Ռամբոր

հիդրոլոգիակ

էներջի», «Գոլդ

ան

ուինդ»

ծառայությունն

ընկերություն,

եր

Հայաստանի
էներգետիկայի
ոլորտի
ներկայացուցիչն
եր, կանաչ
պարտատոմսեր
, կանաչ
վարկեր,
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

սեփական
կապիտալում
ներդրումներ
5․1․4

Արդյունաբերական

71 միլիարդ

ՀՀ բյուջե,

ՀՀ

2024-2031

շենքերի

ՎԶԵԲ, KfW,

կառավարությ

թթ.

գործառնական

ԶՖԳ, Կլիմայի

ուն, ՏԿԵՆ,

էներգաարդյունավետ

փոփոխության

ԷՆ, ՇՄՆ

ություն

հարցերի շուրջ
գործընկերությա
ն
համաշխարհայի
ն հիմնադրամ,
ԱԶԲ կլիմայի
փոփոխության
հիմնադրամ,
ԿՆՀ, կանաչ
վարկեր, կանաչ
պարտատոմսեր

5․1․5

Էլեկտրական

9.8 միլիարդ

Պետական

ՀՀ

2023-2026

շարժիչով աշխատող

բյուջե, ԵՆԲ,

կառավարությ

թթ.

տրանսպորտային

KfW, Կանադայի

ուն, ՏԿԵՆ,

միջոցների

կլիմայի

ԷՆ, ՇՄՆ

լիցքավորման

փոփոխության

կայանների ցանցի

ծրագիր, ԿՆՀ,

Էլեկտրական

Էլեկտրական

շարժունակության

շարժիչով

համար նպաստավոր

տրանսպորտայի

միջավայր

ն միջոցների
ներկրողներ
Հայաստանում,
Plug.am, կանաչ
վարկեր, կանաչ
պարտատոմսեր

21

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

Պետական

ՏԿԵՆ, ԷՆ,

2024-2027

կուտակման

բյուջե, KfW,

ՇՄՆ

թթ.

ենթակառուցվածք

ԵՆԲ, ՎԶԵԲ և

Պետական

ՏԿԵՆ, ԷՆ,

2023-

ցանցերի 40%

բյուջե,

ՇՄՆ

սուբսիդավորման

մասնավոր

2030 թթ.

ծրագիր Տավուշի

ներդրումներ,

մարզում

կլիմայի

ՇՄՆ, ԷՆ

2023-

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

5․1․6

100 ՄՎտ էներգիայի

56 միլիարդ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

ԱԶԲ,
Կլիմայական
ներդրումների
հիմնադրամ
(Էներգիայի
պահեստավորմ
ան
համաշխարհայի
ն ծրագիր),
«Նեքսթէրա
էներջի» (ԱՄՆ),
«ՌԵՍ»
ընկերություն,
«Ռեներա»
(Ռուսաստան) և
CATL
(Չինաստան),
կանաչ վարկեր,
կանաչ
պարտատոմսեր
5․1․7

Հակակարկտային

2.5 միլիարդ

հիմնադրամներ,
կանաչ վարկեր,
կանաչ
պարտատոմսեր
5․1․8

Անտառաշերտերը՝

2.7 միլիարդ

Պետական

որպես կլիմայի

բյուջե, կլիմայի

փոփոխության

հիմնադրամներ,

հարմարվողականությ
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ,
ՀՀ ԴՐԱՄ

ՖԻՆԱՆՍԱ-

ՊԱՏԱՍԽԱ-

ՎՈՐՄԱՆ

ՆԱՏՈՒ

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՄԱՐՄԻՆ

ան գործիք Տավուշի և

կանաչ

Արարատի մարզերի

պարտատոմսեր

ԺԱՄԱՆԱԿԱ
ՑՈՒՅՑ

պտղատու այգիների
համար
5․1․9

Ջրամբարների

140 միլիարդ

Պետական

ՏԿԵՆ, ԷՆ,

2023-2032

կառուցում և

բյուջե, ԱԶԲ,

ՇՄՆ

թթ.

վերանորոգում

ԶՖԳ, KfW,
կանաչ վարկեր,
կանաչ
պարտատոմսեր
, մասնավոր
ներդրումներ

23

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
2021 թ. ապրիլին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատեց
Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի 2021-2030 թթ. ազգային մակարդակով
սահմանված գործողությունները (ԱՍԳ): Ամրագրված լինելով ազգային և ոլորտային
ռազմավարություններով ու դրանց իրականացման ծրագրերով՝ Հայաստանի ԱՍԳ-ում
սահմանված թիրախների իրագործումը զգալիորեն կախված է առաջնային և լրացուցիչ
ծրագրերի իրականացման գործընթացից (մանրամասների համար տե՛ս ներդրումային
ծրագրեր բաժինը): Մեղմման և հարմարվողականության միջոցառումների համար
Հայաստանի ԱՍԳ-ով հետևյալ ոլորտներն

2

են հատկորոշվում որպես գերակա՝

էներգետիկան (արտադրություն և օգտագործում), արդյունաբերական գործընթացներ և
պրոդուկտի օգտագործում, գյուղատնտեսություն, թափոններ և անտառտնտեսություն:
ԱՍԳ ֆինանսավորման ռազմավարության և ներդրումային սույն ծրագրի (ՖՌՆԾ)
նպատակն է ուղղորդել կլիմայական ֆինանսավորման արդյունավետ գնահատման,
հավաքագրման, ընդլայնման և կիրառման հարցում՝ հասնելու ԱՍԳ շրջանակում
սահմանված ռազմավարական նպատակներին: Ֆինանսավորման ռազմավարությունը
ներառում է ընդհանուր առաջարկություններ՝ ստեղծելու նպաստավոր միջավայր և
խթանելու

որոշակի

կարճաժամկետ

և

միջնաժամկետ

գործողությունների

իրականացումը՝ առկա ֆինանսավորմամբ և հնարավոր ռեսուրսների հավաքագրմամբ
հասնելու ոլորտներում մեղմման և հարմարվողականության թիրախներին: Այն հիմնված
է խորքային

ուսումնասիրությունների

և

3

շահառուների

հետ

հաղորդակցման

արդյունքում ստացված վկայությունների վրա, որոնք բացահայտում են ներկայիս
ֆինանսական համակարգը, առկա բացերը, ապագա հեռանկարները և ֆինանսական
կարիքները՝ հասնելու կլիմայական նպատակներին՝ համաձայն Միավորված ազգերի
կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի (ՄԱԿ
ԿՓՇԿ) ներքո ԱՍԳ փաստաթղթում ուրվագծված՝ երկրի ազգային թիրախների:
Ռազմավարությունը

թիրախավորում

բյուջետային),

ազգային

դոնորներից,

մասնավոր

և

է

պետական

օտարերկրյա
հատվածից

և

հատվածից

(պետական

կառավարություններից,
ֆինանսավորման

/

միջազգային

այլընտրանքային

աղբյուրներից (զարգացման գործընկերներ, կանաչ հիմնադրամներ և հայկական / հայ
հանրություն) ֆինանսական միջոցների հավաքագրումը:

2
3

ԿՓՓՄԽ ոլորտներ
Փաստաթղթերի համակարգային վերլուծություն, որը հիմք կծառայի կլիմայական գործողություններին առնչվող
նպատակների, առաջնահերթությունների և միջոցառումների հետագա համապատասխանեցմանը, ներառյալ՝
առանցքային ոլորտների օրենսդրությունը, ռազմավարությունները և դրանց համապատասխան
գործողությունների ծրագրերը (Հավելված 1), բյուջեները և միջնաժամկետ ծախսերի շրջանակն ու
համապատասխան վերլուծական հաշվետվությունները
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՍԳ ԵՎ ՄԵՂՄՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
Հայաստանին բաժին է ընկնում աշխարհում ՋԳ ընդհանուր արտանետումների ծավալի
ավելի քիչ քան 0.02%-ը։ Այնուամենայնիվ, գլոբալ նպատակների համատեքստում
Հայաստանը հանձն է առել մինչև 2030 թվականը 40%-ով կրճատելու իր ՋԳ
արտանետումները՝ 1990-ի ելակետային տարվա համեմատ, ինչը կազմել է 25.855 Գգ
CO 2 համ : 2017 թ. դրությամբ Հայաստանի ՋԳ արտանետումները կազմել են 10.624 Գգ
CO 2

համ․

(բազային տարվա 41%-ը (առանց անտառային տնտեսության և այլ

4

հողօգտագործման)): Այնուամենայնիվ, մյուս բոլոր ոլորտներում արձանագրվել է ՋԳ
արտանետումների ծավալի աճ, ինչն անհրաժեշտ է սահմանափակել՝ 2030 թ.
ապահովելու 2030 թ. թիրախներին հասնելու իրագործելիությունը:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՋԳ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 1990, 2000 ԵՎ 2017 ԹԹ․

Ոլորտ

1990 թ.

Էներգետիկա

22,719.4

4,255.1

7,087.4

այլ

2,085.7

1,374

1,965.4

արտադրանքի

631.2

152.9

950.5

418.8

513.8

620.7

25,855

6295.8

10,624

-736.9

-467.8

-470.6

ԳԱՏԱՀ

(առանց

անտառային

տնտեսության

և

2000 թ. 2017 թ.

հողօգտագործման)
Արդյունաբերական

գործընթացների

և

օգտագործում
Թափոններ
Ընդամենը արտանետումներ (առանց անտառային տնտեսության
և այլ հողօգտագործման)
Անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում
Ընդամենը զուտ արտանետումներ

25,118.1

5,828.0 10,153.5

Հայաստանի Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցումում (ԵԱԶ3) ներկայացված ՋԳ
արտանետումների սցենարներում նշվում է, որ 2030 թ. ԱՍԳ թիրախներին հնարավոր է
հասնել միայն «լրացուցիչ միջոցառումների ներդրմամբ» սցենարի դեպքում, որը
ենթադրում է ավելի հավակնոտ վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների մշակում և
էներգաարդյունավետ միջոցառումների ավելի արդյունավետ իրականացում, ինչի
արդյունքում 2030 թ. համար կանխատեսվում է 10.055 Գգ CO 2

համ.

արտանետում

(ելակետային տարվա 38.8%-ը): Ուստի, սույն Ռազմավարության հիմքում ընկած են այն
րացուցիչ միջոցառումների իրականացումը, որոնք կարող են նպաստել «հիմնական
միջոցառումների»

(WM)

սցենարի

իրագործմանը

և

դրա

համար

ֆինանսավորման հավաքագրմանը:

4

ՄԱԿ, Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց, 2021 թ. [Հղում՝ https://unfccc.int/documents/274257]
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ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ
Էներգետիկայի ոլորտն ունի ՋԳ արտանետումների առավելագույն բաժինը, որը
կազմում է 66․7%:44 Ներկայումս այս ոլորտը հաջողությամբ օգտագործում է պետական
և մասնավոր ֆինանսական ռեսուրսները: Էներգամատակարարումն առանցքային
նշանակություն ունի Հայաստանում այլ ոլորտների հաջող գործունեության համար։ 2000
թ.-ի համեմատ՝ 2017 թ.-ին ոլորտի արտանետումների աճը

կազմել է 66.5%, ինչը

հիմնականում պայմանավորված է տնտեսական աճով, որը հանգեցրել է երթևեկության
ծավալի աճին և տնային տնտեսությունների կենսապայմանների բարելավմանը, ինչն էլ
իր հերթին հանգեցրել է տրանսպորտային միջոցների և ջեռուցման համար բնական
գազի օգտագործման ավելացմանը։ Ոլորտի արտանետումները մեծապես կախված են
տրանսպորտից, որի օգտագործումը 2000-2016 թթ.-ին աճել է 130%-ով, և տնային
տնտեսությունների կողմից օգտագործվող էներգիայից, որն աճել է ավելի քան հինգ
անգամ: 5 2021-2040 թթ. էներգետիկայի բնագավառի զարգացման ռազմավարական
ծրագրում ՀՀ-ն պլանավորում է առավելարկել երկրի էներգետիկ ռեսուրսների
օգտագործումը (հատկապես՝ վերականգնվող), փոխարինել հին էլեկտրակայանները,
մարզային ինտեգրման համար դիվերսիֆիկացնել էներգիայի մատակարարումը և
խթանել էներգասպառող բոլոր ոլորտների էներգաարդյունավետությունը, ինչը նաև
արտահայտված է սույն ռազմավարության ներդրումային ծրագրում:
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսության ոլորտին բաժին է ընկնում արտանետումների երկրորդ ամենամեծ
ծավալը՝ 2017 թ. դրությամբ 18.5%։ Արտանետումների առավելագույն մակարդակը
արձանագրվել է 2016 թ.-ին՝ կազմելով ընդանուր արտանետումների 22.3%-ը, և 2000 թ.ի համեմատ՝ ավելացել է 73%ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է կենդանիների
գլխաքանակի աճով և պարարտանյութերի կիրառման հետևանքով կառավարվող
հողերից ազոտի օքսիդի (N 2 O) արտանետումների ավելացմամբ: 6
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արդյունաբերության ոլորտի արտանետումների աճը 2017թ․-ին կազմել է 522%՝ 2000 թ.ի համեմատ, և 2017 թ. դրանք կազմել են Հայաստանի ՋԳ ընդանուր արտանետումների
8.9%-ը: Ածխաթթու գազի (CO 2 ) արտանետումների ամենամեծ ծավալը՝ 23.6%-ը, բաժին
է ընկնում ցեմենտի արտադրությանը, որը 2016 թ.-ի կազմել է նաև ՀՀ ընդանուր
արտանետումների 2.1%-ը: 7

Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա, Ջերմոցային
գազերի ազգային կադաստրի հաշվետվություն, Հայաստանի Հանրապետություն, 2016 թ. [հղում՝ http://natureic.am/Content/announcements/10603/GHG%20Inventory%202016_ENG_Final_Web.pdf]
6
Նույնը
7
Նույնը
5
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2019 թ.-ին 8 մշակող արդյունաբերության ՋԳ արտանետումները կազմել են ընդհանուր
ոլորտի ավելացված արժեքի 69.6%-ը, ներառյալ՝ սննդամթերքը (37.6%), ծխախոտը
(13.5%), խմիչքը (12.7%), հիմնական մետաղները (11.5%): 17.1%-ը բաժին է ընկել
հանքարդյունաբերությանը և քարհանքին, իսկ 96.1%-ը՝ գունավոր մետաղների
հանքաքարի արդյունահանմանը: Մշակող արդյունաբերությունը կազմում է արդյունաբերության ոլորտի շուրջ 62.5%-ը։ Արդյունաբերության ոլորտի արտանետումները 2017
թ. կազմել են 950.5 Գգ CO 2

համ.

արտանետումների շուրջ 8.9%:

9

, ինչը կազմում է Հայաստանի ՋԳ ընդհանուր
Արտանետումները որոշակիորեն կապված են

էներգետիկայի ոլորտի հետ (էներգետիկայի ոլորտի արտանետումների 7%-ը):
ԹԱՓՈՆՆԵՐ
Հայաստանում թափոնների ծավալներն ունեն աճի միտում: 2020 թ. դրությամբ
թափոնների տարեկան աճը 2016 թ.-ի համեմատ կազմել է 76%՝ հասնելով մոտ 72 մլն
տոննայի: 10 2010 թ. դրությամբ ՀՀ քաղաքներում կոշտ թափոնների ծավալը կազմել է 23
հազար տոննա, ինչը մեկ շնչի հաշվով կազմել է 5.8 կգ: Թափոնների ընդհանուր
բաղադրության մեջ 45%-ը կազմում են օրգանական թափոնները, որոնց հետևում են
պլաստիկն ու թուղթը, որոնք հիմնականում առաջանում են 100.000-ից ավելի բնակիչ
ունեցող քաղաքներում։ Թափոնների մեծ մասը հայտնվում է աղբանոցներում կամ
աղբավայրերում և, ի վերջո, շրջակա միջավայրում: 2017 թ. թափոնների մասնաբաժինը
երկրի ընդհանուր արտանետումներում կազմել է մոտ 6%:
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի անտառներն ու անտառային հողերը հանդիսանում են պետական
սեփականություն։ Անտառապատ տարածքների հնարավոր ավելացման նպատակով
Անտառային օրենսգիրքը (2005 թ.) սահմանում է նաև տնկված անտառների
համայնքային և մասնավոր սեփականության իրավունքները: Անտառային օրենսգրքի
համաձայն՝ Հայաստանի անտառները դասակարգվում են ըստ պաշտպանական
նշանակության, հատուկ նշանակության և արտադրական նշանակության՝ կախված
իրենց հիմնական նպատակային նշանակությունից:
2010-2015 թթ. ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է անտառածածկ տարածքի
աստիճանական նվազում՝ առանց էական փոփոխությունների հետագա տարիներին։
2020 թ. անտառային տարածքները կազմում էին երկրի ընդհանուր տարածքի 11.2%-ը՝

Դիտարկվել է նախակորոնավիրուսային ժամանակահատվածը
Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց, 2021 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BUR3_Armenia.pdf]
10
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը
2020 թվականին և ցուցանիշների 2016-2020 թթ. շարժընթացը [հղում՝
https://www.armstat.am/en/?nid=82&id=2422].
8
9
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նվազելով 2010 թ. արձանագրված 12.4%-ից: 11 2020 թ. կառավարությունը հատկացրել է
ավելի քան 3.4 մլրդ ՀՀ դրամ՝ բարելավելու անտառների կառավարումը (65%), ինչպես
նաև խթանելու անտառների և էկոհամակարգի քաղաքականության ավելի լայն
շրջանակ և նպաստելու գյուղատնտեսության ակտիվացմանը (35%): Ներկայումս
Հայաստանում իրականացվում են մի քանի կարևոր ծրագրեր այս ուղղությամբ։ 12
ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈԼՈՐՏՆԵՐ
Առկա

տվյալներն

ուսումնասիրելուց

և

ԵԱԶ3

սահմանված

գործողությունները

գնահատելուց հետո սույն ռազմավարության հիմնական շեշտը դրվել է էներգետիկայի
և գյուղատնտեսության ոլորտների նախաձեռնությունների վրա, ինչը թույլ կտա մշակել
լրացուցիչ միջոցառումներ՝ հասնելու ՋԳ արտանետումների՝ մինչև 2030 թ. սահմանված
թիրախներին: Սա ամրապնդվում է հետևյալ առանցքային դիտարկումներով:
- Էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներին բաժին է ընկնում ՋԳ
ընդամենը արտանետումների 85%-ից ավելին։
- Էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում առկա է ներդրումների
հրատապ

կարիք

(մաշված

ենթակառուցվածքներ,

տեխնոլոգիաների

զարգացման կարիք և այլն):
- Էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտները խիստ խոցելի են ԿՓ
նկատմամբ:
- Ակնկալվում է, որ Ներդրումային ծրագրում նույնականացված նախագծերի
բարեհաջող իրականացումը (տես Բաժին 4.1-ը) ապագայում կբարձրացնի երկրի
տնտեսական

դիմակայունությունը,

կմոտեցնի

զրոյական

ածխածնային

11

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, Անտառներ և այլ անտառածածկ տարածքներն ըստ
ցուցանիշների և տարիների, 2020 թ.
[https://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(D)%20%20Biodiversity/EEd3.px/table/tableViewLayout2/?rxid=5f989b36-2318-4e07-8b63-477541b5454f].

12

ՄԱԿ ՊԳԿ-ն և նրա գործընկերները խթանում են անտառտնտեսության ջանքերը և կլիմայական գործողությունները:
Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից (GCF) 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհով և 8,7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի
համաֆինանսավորմամբ՝

նախագիծը

երկարաժամկետ

օգուտներ

կբերի

սոցիալական,

տնտեսական

և

բնապահպանական ուղություններով։ Ծրագիր կիրականցվի օգտագործելով ՀՀ կառավարության, Ավստրիայի
զարգացման գործակալության, Բոլցանո ինքնավար մարզի (Իտալիա), Վայրի բնության համաշխարհային
հիմնադրամի և FAO-ի ռեսուրսները և հարուստ փորձը: Ծրագիրը կիրականացվի FAO-ի կողմից՝ Հայաստանի
շրջակա միջավայրի նախարարությանը կից Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հետ
համատեղ: Նախաձեռնությունը նպատակաուղղված կլինի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առավել խոցելի
մարզերից երկուսում՝ Լոռիում և Սյունիքում, հարմարվողականության և մեղմման ռազմավարական նպատակները
իրականացնելուն։ Սույն ծրագիրը կկենտրոնանա անտառ-էներգիա կապը ուժեղացնելու վրա: Միրաք ընտանիքի
անտառվերականգնման տնկարանային ծրագիրն օգնում է տարեկան տնկել 200,000 տնկի: Ծրագրի
աջակցությամբ 500,000 ծառ արդեն իսկ մշակման տարբեր փուլերում է գտնվում։ My Forest Armenia
կազմակերպությունը տնկել է 400.000 կամ մոտ 120 հեկտար նոր անտառ: Այժմ կազմակերպությունը
նպատակադրվել է մինչև 2025 թվականը տնկել 800 հազար ծառ կամ մոտ 240 հա նոր անտառ։
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տնտեսությանը,

կնպաստի

Հայաստանում

կլիմայի

ֆինանսավորման

ներգրավմանը և կապահովի ավելի բարձր տնտեսական աճ ու կայուն ապագա:
- Շահառուների՝

Շրջակա

միջավայրի

նախարարության,

Ֆինանսների

նախարարության, Էկոնոմիկայի նախարարության, Տարածքային կառավարման
և ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնյաների և Ջրային կոմիտեի,
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ու մասնավոր
հատվածի ներկայացուցիչների հետ անցկացված քննարկումները ցույց են տվել,
որ այս ոլորտներն ունեն բարձր առաջնահերթություն:

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏ
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կախված է ատոմակայանից (29%),
հիդրոէլեկտրակայաններից (31%) և ջերմային էլեկտրակայաններից (40%) ստացվող
էլեկտրաէներգիայից։

Ջերմային

էլեկտրակայանները

հանածո վառելիքի օգտագործմամբ:
էլեկտրաէներգիայի
պայմանավորված

ընդհանուր

13

են

ներմուծվող

Արևային և հողմային էներգիայի բաժինը

արտադրության

հետաքրքրության

աշխատում

բարձր

մեջ

դեռևս

մակարդակով

փոքր
և

է,

սակայն

ներդրումների

նպատակահարմարությամբ՝ արձանագրվել է ոլորտի արագ աճ: Տասնամյակների
ընթացքում էներգիայի բաշխման և արտադրության մակարդակները եղել են տարբեր:
Այսպիսով, 2010-2015 թթ. ներմուծվող բնական գազից արտադրվող էներգիան աճել է
95%-ով և հասել առավելագույն մակարդակին 2018 թ. (3375.6 մլն կՎտժ):14 2020 թ.-ին
միջուկային էներգիայի արտադրության աճը 2000 թ. համեմատ կազմել է 34%: Վերջին
տասնամյակում գրանցվել է հիդրոէներգետիկայի դանդաղ նվազում (2020 թ. դրությամբ
43%

նվազում

2010

ավտոմոբիլային
Ավտոմոբիլային

թ.

համեմատ):

տրանսպորտից
տրանսպորտը

արտանետումների

ամենամեծ

15

2000-2016

արտանետումները

հանդիսանում

է

աղբյուրը

թվականների
ավելացել

ոլորտում
(25%-ը

ընթացքում

են

130%-ով։

ջերմոցային
էներգետիկ

գազերի
ոլորտի

արտանետումներից): 16Հայաստանի էներգետիկ համակարգի հուսալիությանն առնչվող
հարցերը ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ 1990-ականների կեսերից
իրականացվող

գործառնական

բարելավումները

բերել

են

կորուստների

զգալի

Հայաստանի էներգետիկ նկարագրի վերլուծություն, Միջազգային էներգետիկ գործակալություն, 2019 թ.՝
https://www.iea.org/reports/armenia-energy-profile
14
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Հայաստանի Էներգետիկ
համակարգի՝ մինչև 2036 թ. զարգացման ռազմավարությունը, 2019 թ. [հղում՝
http://www.mtad.am/u_files/file/1/13RAZM.pdf]
15
ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Էլեկտրահաշվեկշիռն ըստ ցուցանիշների և տարիների, 2010-2020 թթ. [հղում՝
https://statbank.armstat.am/pxweb/en/ArmStatBank/ArmStatBank__3%20Industry,%20Construction,%20trade%20and%
20services__32%20Industry/IC-in-p.px/table/tableViewLayout2/?rxid=9ba7b0d1-2ff8-40fa-a309-fae01ea885bb]
16
ՄԱԶԾ, Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի հաշվառման ազգային հաշվետվություն 2016թ.,
2016թ., [հղումը՝ http://nature-ic.am/Content/announcements/10603/GHG%20Inventory%202016_ENG_Final_Web.pdf]
13
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նվազման:

Գազի

և

էլեկտրաէներգիայի

ոլորտներում

ցանցի

կորուստները

համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Գազի ոլորտում փոխանցման
կորուստները 2019 թ. կազմել են 3.39%, իսկ բաշխիչ համակարգինը՝ 1.11%: Շնորհիվ
մշտադիտարկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, վերահսկման և
տվյալների

հավաքագրման

արդյունավետ

համակարգի՝

կորուստները

եղել

են

համեմատաբար փոքր: Գործառնությունների և մոնիտորինգի բարելավման նպատակով
2003 թ. սկսած՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն ցանցի 110/35 կՎ լարման
ենթակայաններում

տեղադրել

ավտոմատացված

է

համակարգեր,

հաշվառման
և

2019

թ.

և

տվյալների

հավաքագրման

էլեկտրաէներգիայի

փոխանցման

կորուստները կազմել են 1.6%, մինչդեռ բաշխման կորուստները՝ 7.1%: 17 Բնակելի ոլորտը
էներգիայի ամենամեծ սպառողն է, որին 2016 թ. բաժին է ընկել էներգիայի վերջնական
սպառման

38%-ը:

Դրան

հաջորդում

են

տրանսպորտի

(29%),

առևտրային

օգտագործման (17%) և արդյունաբերության (14%) ոլորտները:

Էներգետիկայի ոլորտում իրականացված նախագծեր
Եթե ներկայիս տնտեսական աճը շարունակվի, ապա տասնամյակներ անց կաճի
էլեկտրաէներգիայի, ինչպես նաև ջրի մրցունակ

օգտագործման

գյուղատնտեսության և արդյունաբերության մեջ: Ստորև

պահանջարկը

ներկայացված է այն

գործողությունների ամփոփ նկարագիրը, որոնք իրականացրել կամ պլանավորում է
իրականացնել կառավարությունը՝ օպտիմալացնելու երկրի էներգիայի արտադրության
ներուժը, բարձրացնելու արդյունավետությունը և մեղմելու առկա և ծագող ռիսկերը։
•

2019 թվականից մինչև 2021 թվականը Հայաստանում կառուցվել և վերանորոգվել
է մոտ 1760 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհներ։

•

2019

թ.

հուլիսի

1-ին

ուժի

մեջ

է

մտել

«ՀՀ

հարկային

օրենսգրքում

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, համաձայն որի՝ էլեկտրական
շարժիչով

տրանսպորտային

միջոցների

(մարդատար

տրանսպորտային

միջոցներ, մոտոցիկլներ, մոպեդներ) ներմուծումը և օտարումն ազատվում են
ավելացված արժեքի հարկից:
•

Տեղադրված հիդրոէներգետիկ համակարգերը ունեն 1293 ՄՎտ կարողություն։
Հիդրոէներգետիկան կարող է ապահովել Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի
պահանջարկի ավելի մեծ մասը:

•

2020 թ. ՓՀԷԿ-երից էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը կազմել է մոտ 937
մլն կՎտ՝ ընդամենը էլեկտրաէներգիայի շուրջ 13%-ը: Փոքր ՀԷԿ-երը նախագծված
չեն

համապատասխան

արժեզրկման

17

բարձր

առկա

պահանջներին,

ինչը

պայմանավորված

է

տեմպերով, գործառնական անարդյունավետությամբ,

ՄԷԳ, Հայաստանի էներգետիկ նկարագիր, [հղում՝ https://iea.blob.core.windows.net/assets/89a4a24d-fe2b-4e049ec7-25d3c02dbefd/CountryPages_Armenia_FINAL.pdf]
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վերահսկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների պակասով, ցածր որակով և
այդպիսով, սարքավորումների, նյութերի և ճարտարագիտական լուծումների
ցածր հուսալիությամբ: 18
Իրականացվելիք ծրագրեր
•

ՀՀ կառավարության նպատակն է մինչև 2030 թվականը ունենալ 12 ԳՎտժ
արտադրանք, որից շուրջ 5․0 ԳՎտժ-ն կարտահանվի է Իրան և Վրաստան:

•

407 ՄՎտ հզորությամբ ԱԷԿ-ը բավարարում է Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի
պահանջարկի շուրջ 40%-ը:

19

ՀՀ կառավարաությունը երկարաձգել է ԱԷԿ-ի

շահագործման ժամկետի լիցենզիան մինչև 2026 թվականը20 և նախատեսում է
երկարաձգել շահագործումը 2026 թ. հետո և կառուցել նոր ԱԷԿ:
•

Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանի ցածր արդյունավետության պատճառով
կառավարությունը

նախատեսում

է

Իրան-Հայաստան

400

կՎտ

լարման

էլեկտրահաղորդման գծի և նոր կառուցվող Երևանի համակցված շոգեգազային
ցիկլով (2-րդ ՀՇԳՑ) էներգաբլոկը շահագործման հանձնելուց հետո այն հանել
շահագործումից։ 21
•

Արևային էներգիայի արտադրության տարեկան միջին ծավալը կազմում է մոտ
1720 կՎտժ մեկ քառակուսի մետրի համար, ինչը համեմատաբար ավելի բարձր է
Եվրոպայի համապատասխան ցուցանիշից (1000 կՎտժ): 22 Վերջին շրջանում ՀՀ
կառավարությունն առաջնահերթություն է տվել վերականգնվող էներգիայի
արտադրության

շրջանակում

արևային

էլեկտրակայանների

կառուցմանը։

Ակնկալվում է, որ մինչև 2022 թվականի վերջ նոր մրցութային գործարքները
կապահովեն արեգակնային էներգիայից 210 ՄՎտ հզորություն:
•

Էներգահաղորդման գծերի արդիականացում և Վրաստանի ու Իրանի հետ
համագործակցության ընդլայնում:

•

ՀՀ

կառավարությունը

ծրագրում

է

մշակել

և

իրականացնել

պետական

աջակցության ծրագիր՝ ուղղված էլեկտրաէներգիայով աշխատող ջեռուցման
ժամանակակից համակարգերի ներդրմանը (օրինակ՝ ջերմային պոմպեր), ինչը
զգալիորեն

կնպաստի

տնտեսության

մեջ

ածխածնի

արտանետումների

նվազեցմանը:

ԱՄՀ, Ֆիսկալ կանոնների արդիականացում, 2017 թ. [հղում՝
https://minfin.am/website/images/files/Armenia_Technical.pdf]
19
Առևտրի միջազգային կազմակերպություն, Հայաստանի առևտրային ուղեցույց, ԱՄՆ, 2020 թ. [հղում՝
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/armenia-energy]
20
ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման
ռազմավարական ծրագիր (մինչև 2040 թվականը), 2021 թ. [հղում՝
http://mtad.am/u_files/file/energy/Energy%20Strategy_%20Jan%2014%202021_English.pdf]
21
ԱՄՆ ՄԶԳ, «Նվազագույն ծախսերով Հայաստանի էներգահամակարգի զարգացում, Հայաստան, 2019 թ. [հղում՝
http://energinst.am/files/LCEDP%20Report_with%20Append_Eng_forSRIE.pdf]
22
ԱՄՆ ՄԶԳ, «Նվազագույն ծախսերով Հայաստանի էներգահամակարգի զարգացում, Հայաստան, 2019 թ. [հղում՝
http://energinst.am/files/LCEDP%20Report_with%20Append_Eng_forSRIE.pdf]
18
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•

ՀՀ

էներգետիկայի

համաձայն՝

բնագավառի

Հայաստանում

զարգացման

ռազմավարական

հողմաէներգետիկայի

ներուժը

ծրագրի

կազմում

է

տեղադրված ընդամենը կարողության շուրջ 500 ՄՎտ-ը: 23
Ոլորտային խոցելիությունը
CO 2 արտանետումների կրճատման ամենամեծ ներուժն առկա է էներգետիկայի
ոլորտում, և դրա կրճատումը կարող է նպաստել Հայաստանում կայուն տնտեսական
զարգացմանը և առաջարկի առումով՝ էներգիայի ինքնապահովմանը: Ուստի, կարևոր է
վերափոխել ոլորտը՝ այն դարձնելով ավելի արդյունավետ, զարգացած և կայուն
արտադրող:

Հայաստանում

էլեկտրաէներգիայի

արտադրությունը

և

էներգիայի

առաջարկը խոցելի են ԿՓ ներգործության նկատմամբ, իսկ էներգաարտադրող
հզորությունները սահմանափակ են: Ոլորտի համար կանխատեսվում են հետևյալ
ուղղակի ներգործությունները.
•

Գետերի հոսքերի նվազումը կազդի հիդրոէներգիայի արտադրության վրա:

•

Աճող ջերմաստիճանները, գետերի հոսքերի և լճերի մակարդակի նվազումը
խոչընդոտներ կստեղծեն ատոմակայանի և ջերմաէլեկտրակայանների (ՋԷԿ-եր)
սառեցման մեխանիզմների համար:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Միջուկային էներգիա
Ավելի բարձր միջին

•

ջերմաստիճան

•

Ջեռուցման
արդյունավետության նվազում

•

Հովացման

պայմաններում, երբ դա հնարավոր է
•

•

ցածր միջին քանակ

•

Ավելի սակավ ջուր, որը

շրջանառու համակարգերում

արտադրության հնարավոր

•

23

Բարելավել թաց եղանակով
սառեցումը, տեղադրել չոր եղանակով

կրճատման
•

Վերաօգտագործել կեղտաջրերը,
վերականգնել գոլորշացած ջուրը

հանգեցնում է
էլեկտրաէներգիայի

Ծայրահեղ ցուրտ

Նախագծել հովացման տարատեսակ
համակարգեր

արդյունավետության նվազում
Տեղումների ավելի

Ընտրել վայրեր ավելի զով կլիմայական

սառեցման համակարգ

Սառույցը կարող է խցանել ջրի
սառեցման համակարգերը՝
հանգեցնելով արտադրության

•

Տաք ջուրը սառեցման համակարգից
ուղղել դեպի մուտքի հատված

ՀՀ Կառավարություն ՀՀ էներգետիկայի բնակավառի ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040 թվականը, 2021թ․,
[հղում՝ http://mtad.am/u_files/file/energy/Energy%20Strategy_%20Jan%2014%202021_English.pdf]
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

•

•

Տեղումներ

•

•

Երաշտներ

•

կրճատման կամ ավտոմատ
անջատման
Սառույցը կարող է
սահմանափակել կայանի
հասանելիությունը
Խողովակների սառցակալումը
կարող է հանգեցնել կայանի
ներսում ջրհեղեղի

•

Մեկուսացնել առանցքային
խողովակները

Սաստիկ անձրևը կամ ձյունը
կարող է փլուզման ենթարկել
չամրացված կառույցները
Սաստիկ անձրևը կամ ձյունը
կարող է սամանափակել
կայանի հասանելիությունը
հիմնական անձնակազմի և
սնուցման համար

•

Հոգ տանել, որ առանցքային
համակարգեր պարունակող բոլոր
շենքերն ամրացվեն
Մշակել եղանակի արտակարգ
իրավիճակների ծրագրեր
Սահմանել սառույցի և ձյան մաքրման
հատուկ ընթացակարգեր

Ջրի ցածր մակարդակները
կարող են հանգեցնել նրան, որ
կայանների արտադրության
ծավալի նվազման կամ դրանց
աշխատանքի ընդհատման

•

•
•

•
•

Ներդնել սառեցման այլընտրանքային
միջոցներ՝ վերաօգտագործել
կեղտաջրերը
Վերականգնել գոլորշացած / ջուրը
շրջանառու համակարգերում
Անցնել սառեցման չոր համակարգերի

Ջերմային էներգիա
Ավելի բարձր միջին

•

ջերմաստիճան

•

•

Շրջակա միջավայրի ավելի
տաք ջերմաստիճանը
նվազեցնում է ջերմային
փոխակերպման
արդյունավետությունն ամենուր
Ջերմաստիճանի բարձրացումը
հանգեցնում է սառեցման
ավելի ցածր
արդյունավետության,
շահագործման մակարդակի
թուլացման և անջատման
Շրջակա միջավայրի ավելի
տաք ջերմաստիճանը նաև
բարձրացնում է
ջերմաստիճանը և նվազեցնում
սառեցման համար անհրաժեշտ
ջրի առկայությունը՝
հանգեցնելով
էլեկտրաէներգիայի
արտադրության ավելի ցածր
ծավալի և տարեկան միջին
ծանրաբեռնվածության՝ 0.15.6%-ով նվազման՝ կախված
կլիմայի փոփոխության
սցենարից
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•
•

•

•

Վայրերն ընտրել որքան հնարավոր է
զով տարածքներում
Վերաօգտագործել ծխատար գազերից
վերամշակվող ջուրը (կարող է ծածկել
կարիքների 25–37%-ը)
Օգտագործել սառույց՝ սառեցնելու օդը
նախքան այն կթափանցի գազային
տուրբինների մեջ (բարձրացնում է
արդյունավետությունը և ծավալը,
հալած սառույցը կարելի է օգտագործել
սառեցման աշտարակում)
Սառեցման աշտարակի ելքի մոտ
օգտագործել կոնդենսատոր՝ մինչև
20%-ով նվազեցնելու գոլորշացման
կորուստները
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Տեղումների ավելի

•

ցածր միջին քանակ

Ծայրահեղ ցուրտ

•

•

•

Տեղումներ

Երաշտներ

•

•

•

Փոթորիկներ,
տոռնադոներ,
մրրիկներ

•

Տեղումների
ավելի
քիչ
մակարդակը
նշանակում
է
սառեցման համար անհրաժեշտ
ավելի
քիչ
և
տաք
ջրի
հասանելիություն,
ինչը
նվազեցնում
է
սառեցման
արդյունավետությունն ու կարող
է
հանգեցնել
էլեկտրաէներգիայի
արտադրության
ծավալի
կրճատման

•

Սառույցի կուտակումը կարող է
խոչընդոտել հովացման համար
անհրաժեշտ ջրի ամբարումը
Սառած խողովակները կարող
են կոտրվել և հեղեղել
էլեկտրակայանի տարածքի
տարբեր հատվածներ
Սառը պաշարների ավելի քիչ
սառցակալում և սառնամանիքի
հետևանքով ավելի քիչ
կոռոզիա

•

Ծայրահեղ տարափները կարող
են կարճ ժամանակում հեղեղել
կայանի տարածքը: Ձյան
սաստիկ տեղումները կարող են
հանգեցնել թույլ կառույցների էլ
ավելի թուլացմանը և
խոչընդոտել գործարան մուտք
գործելը

•

Տեղումների ցածր մակարդակը
հանգեցնում ջրի առկայության
նվազման և ջրի համար ավելի
բարձր մրցակցության
Սառեցման ավելի քիչ ու տաք
ջուրը կարող է հանգեցնել
ծավալի նվազման կամ
նույնիսկ աշխատանքի
ընդհատման

•

Փոթորիկները կարող են
վնասել շենքերը, սառեցման
աշտարակները և
պահեստավորման
ցիստեռնները և կարող են

•
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•

•

•

•
•

•

•

Դիտարկել սառեցման
այլընտրանքային տեխնոլոգիաներ՝չոր
սառեցման աշտարակներ,
ռեգեներատիվ սառեցում, ջերմային
խողովակների ջերմության
փոխակերպիչներ
Սառեցման համակարգի
արդիականացման տարբերակների
ծախսերը կախված են առկա
համակարգերի
առանձնահատկություններից, ջրից
գտնվելու հեռավորությունից և
լրացուցիչ սարքավորումների
անհրաժեշտությունից
Սառեցմանը հակազդելու համար
օգտագործել տաք ջուր՝ տաքացնելու
մուտքի հատվածը
Մեկուսացնել առանցքային
խողովակները

Փոխել կլիմայական ազդեցության
գնահատումը ջրահեռացման
համակարգի նախագծման համար
Կառուցել ջրային ռեսուրսների
կառավարման պատշաճ օբյեկտներ
(ամբարտակներ, ջրային պոմպեր)
Ամրացնել շենքերը և կառույցները
Մշակել ձյան և սառույցի հեռացման
արտակարգ իրավիճակների ծրագրեր
Դիտարկել սառեցման
այլընտրանքային տարբերակներ՝
վերաօգտագործել կեղտաջրերը և
վերականգնել գոլորշացած ջուրը
շրջանառու համակարգերում
Դիտարկել չոր սառեցումը

Համապատասխանեցնել
շինարարական ստանդարտները
փոփոխվող պայմաններին
Ամրացնել զգայուն շենքերն ու
կառույցները
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խափանել ցանցային
համակարգի հետ կապը

•

Կառուցել արգելապատնեշներ և
հողմարգելիչ շերտեր

Հիդրոէներգիա
Ավելի բարձր միջին

•

Պակասեցնել ամբարված ջրի
քանակը

•

Հնարավորության դեպքում մեծացնել
պահեստավորման
հզորությունը՝
պահպանելու մեծ հոսքերից ամբարված
ջրի պաշարները

•

Հոսքային գործոններով
պայմանավորված և դրանց
հետևանքով առաջացող ջրի
փոփոխությունը որոշում է
արդյունահանման կրճատումը
կամ ավելացումը

•

Բարձրացնել
պահեստավորման
հզորությունը
Համապատասխանեցնել
ջրի
բացթողման
ժամանակացույցը՝
առավելագույնի
հասցնելու
արտադրությունը

Արդյունքում առաջացող
ջրհեղեղները կարող են
ուղղակիորեն և
անուղղակիորեն վնասել
ամբարտակների պատերը և
տուրբինները՝ հեղեղված
տարածքների վերին մասերում
կուտակելով բեկորներ
Ջրհեղեղները հանգեցնում են
արտադրության ծավալի
կորուստների՝
պայմանավորված շրջանցիկ
ջրանցքներով ջուր

•

ջերմաստիճան

Տեղումների
փոփոխություն

Տեղումների

•

ծայրահեղ բարձր
մակարդակ

•

•

•

•

Մեծացնել
պահեստավորման
հզորությունը
և
բարելավել
ամբարտակների
ու
տուրբինների
պաշտպանական կառուցվածքները
Կարգավորել
ջրի
կառավարումը՝
պահպանելու ավելորդ ջրի համար
ավելցուկային պահեստավորումը
Կազմակերպել բեկորների հեռացում

Աղբյուր՝ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն (ԱՏԷՄԻԳ), էներգետիկ ոլորտի
հարմարեցումը կլիմայի փոփոխությանը

Ստացված միջազգային ֆինանսական ռեսուրսներ
Այս ենթաբաժինն բացահայտում է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի զարգացման
ուղղված
ֆինանսավորման միտումները 1997-2022 ժամանակաշրջանի համար։
Միջազգային հիմնական դոնոր կազմակերպությունները վերլուծվել և ներկայացվել են
աղյուսակ 2-ում (ՎԶԵԲ, ԵՆԲ, ԱԶԲ, KfW):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՈԼՈՐՏ

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՎԶԵԲ
Էներգետիկա IEC ՀԷԿ-ի
մոդերնիզացիա

13 Սեպտ․ ՀԷԿ-ի
2012
մոդերնիզացիա
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25 մլն ԱՄՆ դոլարի
երկարաժամկետ
վարկ
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ՈԼՈՐՏ

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Էներգետիկա ENA - Բաշխիչ ցանցի
արդիականացում

18 մայիս Բաշխիչ
ցանցի 80 մլն ԱՄՆ դոլարի
2017
արդիականացում կորպորատիվ
վարկի
տրամադրում

Էներգետիկա Մասրիկ-1 Արևային
էլեկտրակայան

27
նոյեմբեր
2019

Էներգետիկա RF - ENA Ճկունության
վարկ

13 մայիս «Հայաստանի
2020
էլեկտրական
ցանցեր»
ընկերության
աջակցությունը

Էներգետիկա GrCF2 W2 - ENA
Ներդրումային շրագիր

14 հուլիս Բաշխիչ
ցանցի 60 մլն ԱՄՆ դոլար
2021
արդիականացում

Արևային
էլեկտրակայանի
շրջանակում
ներդրում

Միջազգային
ֆինանսական
կորպորացիայի
(IFC) հետ համատեղ
մինչև 35․4 մլն ԱՄՆ
դոլար
երկարաժամկետ պարտքի
ֆինանսավորման
տրամադրում:
25 մլն ԱՄՆ դոլարի
վարկ

ԵՆԲ
Էներգետիկա Մանկապարտեզների և
այլ շենքերի էներգաարդյունավետություն

Մինչև
2020

էներգաարդյունավե
տություն

7
միլիոն
ԱՄՆ
դոլարի վարկ

ԱԶԲ
Էներգետիկա Էլեկտրահաղորդման
վերականգնման
ծրագիր

22 հոկտ․ Բաշխիչ
ցանցի 700,000
2012
արդիականացում դոլար վարկ

Էներգետիկա Սեւան-Հրազդան
կասկադի
հիդրոէլեկտրակայանի
վերականգնման
ծրագիր

03 ապրիլ հիդրոէլեկտրակա
2013
յանի
վերականգնման
ծրագիր

Էներգետիկա Բաշխիչ ցանցի
վերականգնում,
արդյունավետության
բարելավում և
մեծացում

27 հունիս Բաշխիչ
ցանցի 80 միլիոն ԱՄՆ
2017
վերականգնում
դոլարի վարկ

Էներգետիկա Երևանի գազով
համակցված ցիկլով

16 ապրիլ ՋԷԿ-ի կառուցում
2018
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ԱՄՆ

25 միլիոն ԱՄՆ
դոլարի վարկ

68.4 միլիոն ԱՄՆ
դոլարի վարկ
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ՈԼՈՐՏ

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

կայանի ներդրումային
ծրագիր
Էներգետիկա COVID-19 շրջանառու
կապիտալի
աջակցության ծրագիր

28 մայիս «Հայաստանի
2020
էլեկտրական
ցանցերին»
շրջանառու
միջոցներ

20 միլիոն ԱՄՆ
դոլարի վարկ

Էներգետիկա ՀԷՑ-ի ներդրումային
ծրագրի 2-րդ փուլ

29 հուլիս Բաշխիչ
ցանցի 20 միլիոն ԱՄՆ
2021
վերականգնում
դոլարի վարկ

KfW
Էներգետիկա «Վերականգնվող
24
էներգիայի զարգացում նոյեմբեր
(փուլ I)»
2004,

Մասնավոր
ընկերությունների
հասանելիություն
ը վարկերի՝
վերականգնվող
էներգիայի
օգտագործումը
խթանելու
նպատակով

6.3 միլիոն ԱՄՆ
դոլարի վարկ

Էներգետիկա «Վերականգնվող
3
մայիս Մասնավոր
19
միլիոն ԱՄՆ
էներգիայի զարգացում 2010
ընկերությունների դոլարի վարկ
(փուլ 2)»
հասանելիություն
ը
վարկերի՝
վերականգնվող
էներգիայի
օգտագործումը
խթանելու
նպատակով
Էներգետիկա Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների
կասկադի մոդերնիզացիա

2010

ՀԷԿ-երի
53․1
միլիոն ԱՄՆ
վերակառուցում և դոլարի վարկ
վերազինում

Էներգետիկա «Վերականգնվող
13
էներգիայի զարգացում նոյեմբեր
(փուլ 3)»
2012
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Մասնավոր
ընկերությունների
հասանելիություն
ը վարկերի՝
վերականգնվող
էներգիայի
օգտագործումը
խթանելու
նպատակով

41․7
միլիոն ԱՄՆ
դոլարի վարկ
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ՈԼՈՐՏ

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Էներգետիկա «Վերականգնվող
2012
էներգիայի զարգացում
(փուլ 4)»

Մասնավոր
21
միլիոն ԱՄՆ
ընկերությունների դոլարի վարկ
հասանելիությունը վարկերի՝
վերականգնվող
էներգիայի
օգտագործումը
խթանելու
նպատակով

Էներգետիկա Տարածաշրջանային
ցանցային
համակարգի
ստեղծում

2014

Բաշխիչ
ցանցի 88
միլիոն ԱՄՆ
վերականգնում
դոլարի վարկ

Էներգետիկա «Էներգետիկ ծրագրի
արդյունավետ
օգտագործում ՓՄՁում»

2016

Մասնավոր
20․8 միլիոն ԱՄՆ
ընկերությունների դոլարի վարկ
հասանելիությունը վարկերի՝
վերականգնվող
էներգիայի
օգտագործումը
խթանելու
նպատակով

Էներգետիկա «Կովկասյան էներգետիկ միություն, 3-րդ
փուլ (ՀայաստանՎրաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գիծ,
ենթակայաններ)».

Բաշխիչ
ցանցի 183
միլիոն ԱՄՆ
վերականգնում
դոլարի վարկ

Աղբյուր՝ ՎԶԵԲ, Ծրագրի ամփոփ փաստաթուղթ [հղում:
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Page&c1=on&cid=1395238314964&d=&pagename=EBRD/Page/Sol
rSearchAndFilterPSD&page=1&safSortBy=Sector_sort&safSortOrder=ascending]
ԵՆԲ, ԵՆԲ-ն Հայաստանում, [հղում:
https://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_armenia_en.pdf]
https://www.minfin.am/en/content/reconstruction_credit_institute_kfw_development_bank_/#sthash.UCuIqB
bf.dpbs

38

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Էլեկտրաէներգիայի ոլորտից հետո արտանետումների երկրորդ խոշորագույն ծավալը
բաժին է ընկնում գյուղատնտեսության ոլորտին: Ըստ Կլիմայի փոփոխության մասին 4րդ ազգային հաղորդագրության՝ գյուղատնտեսության ոլորտի արտանետումները
կազմել են 2.296 Գգ CO 2
22.3%-ը:

24

համ.

, ինչը կազմում է երկրի ընդամենը արտանետումների

Գյուղական վայրերի տնտեսական զարգացման առումով ֆերմերային և ոչ

ֆերմերային տնտեսությունների եկամուտները ցածր են, իսկ աշխատուժը՝ ոչ լիարժեք
օգտագործված:

Թեև

ողջ

աշխատուժի

ավելի

քան

22%-ը

զբաղված

է

գյուղատնտեսության ոլորտում, այն ապահովում է ՀՆԱ-ի միայն 11.2%-ը (2020 թ.), ինչը
ցածր արտադրողականության հետևանք է:

25

Մարզերում գյուղատնտեսությունը

զբաղվածության առաջնային ոլորտ է, որը լրացվում է աշխատատեղերի պակաս
ունեցող մշակող արտադրության և ծառայությունների ոլորտներով: Այնուամենայնիվ,
գյուղական վայրերում որոշակի զբաղվածություն հիմնականում ներկայացված է
խոցելի աշխատատեղերով գյուղատնտեսության մեջ. գյուղատնտեսության ոլորտում
զգալի զբաղվածությունը թերզբաղվածության դրսևորում է (փաստացի անգործ /
գործազուրկ):
Գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված նախագծեր
ԱՍԳ փաստաթուղթը ուրվագծում է օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման և
անասնաբուծության կայուն ինտենսիֆիկացիայի կարևորությունը: Գյուղատնտեսության
ոլորտում կլիմայի ֆինանսավորման նպատակներից մեկը աղիքային խմորման
հետևանքով արտանետումների մեղմմանն ուղղված ներդրումների ավելացումն է և
կառավարվող հողերից ազոտի օքսիդի (N 2 O) ուղղակի և անուղղակի արտանետումների
նվազեցումը: Հարմարվողականության միջոցառումների շարքում շեշտադրված են ջրի
ավելի արդյունավետ կառավարումը և ոռոգման համակարգերի բարելավումը: 2019 թ.
սկզբին

Հայաստանի

գյուղատնտեսության
նկարագրերն

ու

փոփոխությանը

Հանրապետության

ոլորտի

աջակցության

հիմնավորումներն
և

դրա

կառավարությունը
ծրագրերի

հետևանքներին,

է

Թեև

ծրագրի

վերաբերում

կլիմայի

հարմարվողականության

առավել

ուղղակիորեն

չեն

ցանկը։

հաստատել

համապատասխան միջոցառումները ներառում են՝
•

վարկերի

տոկոսադրույքների

սուբսիդավորում

ոռոգման

արդիական

համակարգերի ներդրման համար,
•

վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում հակակարկտային ցանցերի
ներդրման համար (հարմարվողականություն),

ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն, երևան, 2020 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NC4_Armenia_.pdf]
25
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե, հղում՝ https://www.armstat.am/en/
24
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•

վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում արդի տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ մշակվող ինտենսիվ պտղատուների, հատապտուղների և
խաղողի այգիների հիմնման համար,

•

2019-2024 թթ. համար Հայաստանում անասնապահության զարգացում
(խաչաձև),

•

փոքր և միջին «խելացի» անասնանոցների կառուցում կամ վերակառուցում և
պետական աջակցություն դրանց տեխնոլոգիական ապահովման համար
(հարմարվողականություն),

•

տոկոսադրույքների սուբսիդավորում գյուղատնտեսական հումքի մթերումների
(գնումների)

նպատակով

ագրովերամշակման

ոլորտին

տրամադրված

վարկերի համար (խաչաձև),
•

Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թթ. ոչխարաբուծության և
այծաբուծության զարգացման աջակցության ծրագիր,

•

փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական
աջակցության ծրագիր (հարմարվողականություն)

•

և այլն:

Ոլորտային խոցելիությունը
Ոլորտը խիստ խոցելի է կլիմայի փոփոխության և բնական վտանգների նկատմամբ, և
այդպիսի խոցելիությունը տարբերվում է ըստ մշակաբույսերի և աշխարհագրական
վայրերի:

Եղանակային

ծայրահեղ

դրսևորումները,

աճող

ջերմաստիճանները,

տեղումները և ջրի առկայությունը կարող են ազդել և՛ անասնապահության, և՛
մշակաբույսերի արտադրության վրա: ՀՀ տարածքի շուրջ 80%-ը ենթարկված է
տարբեր աստիճանի անապատացման, ինչը ոչ միայն մարդածին գործունեության
արդյունք է, այլև կրում է բնական գործոնների ազդեցությունը, ինչպիսին են հողերի
ջրային և հողմային էրոզիան, խորշակները, երաշտը, խոնավության պակասը,
սողանքային երևույթները, բնական աղակալում-ալկալիացումը և այլն։ 26 Ջրային և
հողմային էրոզիան, խորշակները, երաշտը, խոնավության պակասը, սողանքային
երևույթները, կարկուտը՝ այս բոլորը առավել բացասական ազդեցություն ունեն
գյուղատնտեսության ոլորտի վրա: Ըստ Կլիմայի փոփոխության մասին չորրորդ
ազգային հաղորդագրության՝ առաջիկա 100 տարվա ընթացքում կանխատեսվում են
հետևյալ փոփոխությունները՝

26

•

հողի խոնավության նվազում 10-30%-ով%,

•

հողի ջրային դեֆիցիտի ավելացում 25-30%-ով,

•

ոռոգվող հողատարածքների արտադրողականության կրճատում 24%-ով,

•

արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսի և բերքատվության կրճատում 4-10%-ով

•

և այլն։

ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն, երևան, 2020 թ.

40

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՍԹՐԵՍՈՐՆԵՐ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Սթրեսորներ

Ռիսկեր

Աճող ջերմաստիճաններ

Վնասատուների
բերքի

և

հիվանդությունների

ավելացում,

մշակաբույսերի

դաշտերի

կրճատում,

աշխարհագրության փոփոխություն և այլն
Տեղումների

սեզոնայնության Հողի

էրոզիա

և

հողի

բերրիության

կորուստ,

փոփոխություններ

բերքատվության կրճատում

Երաշտների ավելացում

Բերքատվությունը պահպանելու նպատակով ոռոգման
աճող կարիքներ

Փոթորիկների հավանականության Բուսաբուծությանն
աճ

ու

անասունների

գլխաքանակին

հասցված վնաս, ջրհեղեղների հավանականության աճ

Ստացված միջազգային ֆինանսական ռեսուրսներ
Այս ենթաբաժինն ուսումնասիրում է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի զարգացման
ուղղված
ֆինանսավորման միտումները 1997-2022 ժամանակաշրջանի համար։
Միջազգային հիմնական դոնոր կազմակերպությունները վերլուծվել և ներկայացված են
աղյուսակ 4-ում (ՎԶԵԲ, ԵՆԲ, ԱԶԲ, KfW): 27
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 ՍՏԱՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

Երևանի կոնյակի
գործարան

27

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

21 մարտ
2000

Ամրապնդել տնտեսական
կապերը խաղողագործության և
վերամշակողների միջև

Երկարաժամկետ
վարկ 20 մլն ԱՄՆ
դոլար

ԵՆԲ վարկեր ՓՄՁներին

Դեկտեմբեր
2014

Ագրոբիզնեսի ՓՄՁ
աջակցություն

Վարկ 62.5 մլն
ԱՄՆ դոլար

Բարձրարժեք
մշակաբույսերի
դիվերսիֆիկացիայի
բարձրացում

20 հունիս
2020

Բարձրացնել բարձրարժեք
մշակաբույսերի
արտադրությունն ու
շուկայավարումը

0․7 մլն ԱՄՆ
դոլարի
դրամաշնորհ

Մանրամասների համար տե՛ս Հավելված 4
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ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ԱՄՍԱԹԻՎ

ԵՆԹԱՎՈԼՈՐՏ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Բարձր
արդյունավետության
այգեգործության և
ինտեգրված
մատակարարման
շղթայի նախագիծ

07
փետրվար
2018

Գյուղատնտեսական
արտադրություն

Վարկ 32 մլն ԱՄՆ
դոլար

Գյուղատնտեսության
ոլորտին աջակցություն

2010

Մասնավոր բիզնեսին
աջակցություն

Վարկ 31․2 մլն
ԱՄՆ դոլար

2016

Մասնավոր բիզնեսին
աջակցություն

Վարկ 20․8 մլն
ԱՄՆ դոլար

1-ին և 2-րդ փուլերը
Գյուղատնտեսության
ոլորտին աջակցություն
3-րդ փուլերը
Աղբյուր՝ ՎԶԵԲ, Ծրագրի ամփոփ փաստաթուղթ [Հղում:
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Page&c1=on&cid=1395238314964&d=&pagename=EBRD/Page/Sol
rSearchAndFilterPSD&page=1&safSortBy=Sector_sort&safSortOrder=ascending]
ԵՆԲ, ԵՆԲ-ն Հայաստանում, [Հղում: https://www.eib.org/attachments/country/the_eib_in_armenia_en.pdf
Գերմանահայկական հիմնադրամ, Ծրագրեր Հայաստանում, [Հղում: https://gaf.am/en/aboutus/mission-statement.html]

ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Կլիմայական

ֆինանսավորումը

վերաբերում

է

պետական,

մասնավոր

և

այլընտրանքային ազգային կամ միջազգային աղբյուրներին և ուղղվում է՝ աջակցելու
կլիմայի

փոփոխության

ներգործության

հետևանքների

մեղմման

և

հարմարվողականության միջոցառումներին (լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս
Հավելվածներ 4,5,6,7):
Վերջին 20 տարում Հայաստանին կլիմայական ֆինանսավորում են տրամադրել
տարբեր դոնոր կազմակերպություններ, այդ թվում՝ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը
(ԳԷՀ), Կլիմայական ներդրումների հիմնադրամը (ԿՆՀ), Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը
(ԿԿՀ) և Հարմարվողականության հիմնադրամը: ՀՀ կառավարության գործընկերների
շարքում են նաև ՀԲ-ն, ՎԶԵԲ-ը, ԱԶԲ-ն, ԵՄ հարևանության ներդրումային գործիքը,
ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, Գերմանական զարգացման գործակալությունը, KfW-ն և այլ միջազգային
բազմակողմ ու երկկողմ բանկեր, որոնք հիմնականում ներդրումներ են արել
տնտեսության հետևյալ ոլորտներում՝
•

ճանապարհաշինություն,

•

ջրամատակարարում, ջրահեռացում և ջրի կառավարում,
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•

կոմունալ ենթակառուցվածքների վերականգնում,

•

հողի և անտառների կայուն կառավարման ներկառուցում, ներառյալ` ծառատունկ
և բնապահպանական կրթություն,

•

կոշտ թափոնների կառավարման բարելավում,

•

էլեկտրահաղորդման վերականգնում,

•

էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիություն,

•

երկրաջերմային հետախուզական հորատում,

•

էներգաարդյունավետություն, վերականգնվող էներգիա,

•

անասնաբուծության զարգացում,

•

ոռոգում,

•

2013թ․-ին

նշանակալի

աջակցություն

է

ձեռք

բերվել

ֆինանսական

հաստատությունների կողմից կանաչ ֆինանսավորումը ընդլայնելու համար, և
ելակետային տարվա համեմատ ֆինանսավորումն ավելացել է 1700%-ով:
2010-2019 թթ. ընթացքում Հայաստանն ստացել է կլիմայական հարցերին վերաբերող
զարգացման «ազդեցիկ» 28

29

ֆինանսավորում, որը կազմել է 280 մլրդ ՀՀ դրամ: 2019

թ. Գերմանիան հատկացրել է ֆինանսավորման 61%-ը (22.5 մլրդ ՀՀ դրամ), իսկ
զարգացման բազմակողմ կազմակերպությունները՝ 35%-ը (13.1 մլրդ ՀՀ դրամ): 2010 թ.
ևս Գերմանիան ամենախոշոր ֆինանսավորում տրամադրած գործընկեր երկիրն էր.
վերջինիս տրամադրած ֆինանսավորումը կազմել է ամբողջի 99%-ը: Առավելագույն
ֆինանսավորումը ստացվել է 2010 թ. (61.5 մլրդ ՀՀ դրամ), իսկ մինչև 2019 թվականը
ներդրումները կրճատվել են 39%-ով: Ֆինանսների մեծ մասը ստացվել է պարտքային
գործիքների տեսքով։
Նույն

ժամանակահատվածում

Հայաստանը

ստացել

է

կլիմայական

հարցերին

վերաբերող «հիմքային» ֆինանսավորում, որը կազմել է 157 մլրդ ՀՀ դրամ։ 30 2019 թ.
Գերմանիան հատկացրել է ֆինանսավորման 82%-ը (11.6 մլրդ ՀՀ դրամ), մինչդեռ
զարգացման բազմակողմ կազմակերպություններին բաժին է ընկնում ֆինանսավորման
միայն 0.1%-ը: 2010-2019 թթ. ժամանակահատվածում 2013 թ. հատկացվել է 50 մլրդ ՀՀ
դրամ, և ելակետային տարվա համեմատ ֆինանսավորումն ավելացել է: Ֆինանսների
մեծ մասը ստացվել է պարտքային գործիքների տեսքով։
2010 թ. ֆինանսական միջոցների 9.8 մլրդ ՀՀ դրամն ուղղվել է միմիայն մեղմման
նպատակներին. ֆինանսավորման

100%-ը եղել է պարտք: Մինչդեռ 2019 թ.

Գործողությունների ամբողջական արժեքը, որոնք ուղղված են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
հարմարվողականությանը և/կամ մեղմմանը՝ այն դիտելով որպես հիմնական նպատակ: Զգալի ֆինանսներ, երբ
հստակորեն նշվում է նպատակը (կլիմայի փոփոխության մեղմում կամ հարմարվողականություն), բայց դա այն
ձեռնարկելու գլխավոր շարժիչ ուժը կամ դրդապատճառը չէ
29
ՏՀԶԿ, Կլիմայի հետ կապված զարգացման ֆինանսավորում. գործընկեր երկրի հեռանկարների զեկույց, 2017 թ.
30
Նպատակը (կլիմայի փոփոխության մեղմում կամ հարմարվողականություն) նշված է որպես գործողության
մշակման դրա իրականացման մոտիվացիայի առանքային հանգամանք:
28

43

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

Հայաստանն ստացել է ավելի քան 34 մլրդ ՀՀ դրամ (ֆինանսավորումն աճել է 250%ով)։ Նույն ժամանակահատվածում Հայաստանն ստացել է ավելի քան 305 մլրդ ՀՀ
դրամի ֆինանսավորում՝ ուղղված միմիայն հարմարվողականության նպատակների
իրականացմանը։ 2010-2019 թթ. ֆինանսավորման ամենամեծ ծավալը հատկացվել է
էներգետիկայի ոլորտին, որին հաջորդում են գյուղատնտեսության, անտառային
տնտեսության,

ձկնատնտեսության

և

բանկային

ոլորտները։

Էներգետիկայի

և

գյուղատնտեսության ոլորտներում կլիմայական հարցերին վերաբերող զարգացման
ֆինանսավորման կիզակետում հարմարվողականությունն է: Մեղմմանն առնչվող
ֆինանսավորումն առավել զգալի է բանկային և ֆինանսական հաստատություններում և
այլ բազմոլորտային նախագծերում:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8 ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՈԼՈՐՏ

2010

2019

ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱ-

ՄԵՂՄՈՒՄ,

Թ.

Թ.

ԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,

2019 Թ.

2019 Թ.
ՄԼՐԴ ՀՀ ԴՐԱՄ
Էներգետիկա
Գյուղատնտեսություն,
անտառտնտեսություն,
ձկնատնտեսություն
Բանկային և ֆինանսական
հաստատություններ
Այլ բազմոլորտային նախագծեր
Ջրամատակարում և ջրահեռացում
Տրանսպորտ և պահեստավորում
Արդյունաբերություն,
հանքարդյունաբերություն,
շինարարություն
Շրջակա միջավայրի ընդհանուր
պաշտպանություն
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Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ, Կլիմայի հետ կապված զարգացման ֆինանսավորում. գործընկեր երկրի հեռանկարներ

Նշում: Հնարավոր է թվերի անհամապատասխանություն՝ պայմանավորված նրանով, որ
ֆինանսավորման մի մասը խաչաձև է և ներառում է հարմարվողականություն և մեղմում:

ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Կլիմայի փոփոխությունից անհամաչափորեն տուժում են կանայք և աղջիկները: Սա
պայմանավորված կլիմայի նկատմամբ զգայուն ոլորտներում, գյուղատնտեսության,
ծառայությունների և արդյունաբերության ոլորտներում նրանց ներգրավվածության
բարձր մակարդակով: Կանանց խոցելիության ավելի բարձր մակարդակը հիմնականում
բացատրվում է այն հանգամանքով, որ նրանք ունեն ավելի քիչ կարողություններ ու
44
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ռեսուրսներ՝ հաղթահարելու կլիմայական արտաքին ազդեցությունները: Հայաստանում
կանայք.
•

Կազմում են աղքատ բնակչության 56%-ը, և միևնույն ժամանակ, տնային
տնտեսությունները, որոնք գլխավորում են կանայք, ունեն աղքատության
ավելի բարձր մակարդակ՝ 29%: 31

•

Ունեն աշխատաշուկայում ներգրավման հետևյալ ցուցանիշը՝ 51%, ինչը 19
տոկոսային միավորով ցածր է տղամարդկանց ներգրավման ցուցանիշից:

•

Վաստակում են աշխատաշուկայում ներգրավված տղամարդկանց կողմից
վաստակած գումարի միայն 68%-ը:

•

Ունեն ֆինանսավորման ավելի ցածր հասանելիություն, ինչը հիմնականում
պայմանավորված

է

ֆինանսական

գրագիտության

ավելի

ցածր

մակարդակով, ռիսկերից խուսափելու կամ անբավարար ֆինանսական
աջակցության հանգամանքով:
Ավելին,

հասարակական

կյանքում

և

որոշումների

կայացման

գործընթացքում

ներգրավվածության ավելի ցածր մակարդակը, ինչպես նաև իրենց իրավունքների
մասին իրազեկման պակասը մեծացնում են կանանց՝ կլիմայի փոփոխության հետ
կապված ռիսկերի նկատմամբ խոցելիությունը: Այնուամենայնիվ, կանայք առանցքային
դեր են խաղում կլիմայական ծայրահեղ իրադարձությունների հաղթահարման գործում:
Նրանք ունակ են պահպանելու հավասարակշռությունը և ապահովելու դիմակայունություն ազգային և տեղական մակարդակներում՝ այդպիսով նպաստելով տնտեսական
արժեքի ստեղծմանը:
Փարիզյան համաձայնագիրն ու վերջինիս իրականացման ուղեցույցները կոչ են անում
կողմերին՝ վերանայելու ԱՍԳ-ները և իրականացնելու գենդերային պատասխանատու և
մասնակցային եղանակով: 32 Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկել՝ մշակելու գենդերային
պատասխանատու քաղաքականություններ և ռազմավարություններ, մասնավորապես.
•

Հայաստանը Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման
մասին կոնվենցիայի (ԿԽԲՁՎԿ) մասնակից պետություն է: 33

•

Իրավունքների,

պարտականությունների,

պատասխանատվության,

հնարա-

վորությունների և արդյունքի հավասարությունը պաշտպանվում է «Կանանց և

Հայաստանի գենդերային իրավիճակի գնահատում, ԱԶԲ, 2019 թ., էջ 12 [հղում՝
https://www.adb.org/documents/armenia-country-gender-assessment-2019]
32
Բնության պահպանության միջազգային միություն (ԲՊՄՄ), Նոր հետազոտությունը ցույց է տվել գլոբալ
առաջընթաց ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններում (ԱՍԳ) գենդերային ինտեգրման
տեսանկյունից, 2021 թ. [հղում՝ https://www.iucn.org/news/gender/202111/new-research-reveals-global-progressincluding-gender-nationally-determined-contributionsndcs#:~:text=Resources-,New%20research%20reveals%20global%20progress%20on,in%20Nationally%2
0Determined%20Contributions%20(NDCs)&text=In%20this%20new%20study%2C%2078,the%202016%20IUCN%20basel
ine%20analysis).]
33
Ընդունվել է 1979 թ. դեկտեմբերին, ուժի մեջ մտել՝ 1981 թ. սեպտեմբերին: Հասանելի է այստեղ՝
https://indicators.ohchr.org/
31
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տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով: 34
•

Կայուն զարգացման 2030 օրակարգի ներքո Հայաստանը գործադրում է ջանքեր՝
ապահովելու նպատակ 5-ի իրականացումը, այն է՝ «Հասնել գենդերային
հավասարության և հզորացնել բոլոր կանանց ու աղջիկներին»:

•

2019 թ. ՀՀ-ն հաստատեց «Գենդերային քաղաքականության իրականացման
2019-2023 թթ. ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագիրը», որի նպատակը
գենդերային զգայունության բաղադրիչի ներառումն է պետական բյուջեի
ձևավորման գործընթացում: 35

Չնայած կլիմայի և գենդերային պատասխանատու քաղաքականությունների միաժամանակյա մշակման հանգամանքին՝ այս փաստաթղթերը, կարծես թե, չեն
համապատասխանում: Կլիմային առնչվող քաղաքականության մեջ ներառված չէ
գենդերային ինտեգրումը հստակ գործողությունների և ֆինանսական միջոցների
միջոցով: ԱՍԳ իրականացման պլանի նախագիծը առաջնահերթություն է տալիս
գենդերային ինտեգրմանը որոշակի ծրագրերում, որը, սակայն, դեռևս պետք է ավելի
մանրամասն ներկայացնի գենդերային պատասխանատու գործողություններն ու դրանց
համապատասխան բյուջեները:
Ըստ ՏՀԶԿ վիճակագրության՝ Զարգացման աջակցության կոմիտեի (ԶԱԿ) անդամների՝
գենդերային հավասարությանն ու կանանց հզորացմանն ուղղված գործողությունների
ֆինանսավորումը 2019 թ. կազմել է 92 մլն ԱՄՆ դոլար, 36 սակայն շրջակա միջավայրի
ընդհանուր կառավարմանն ուղղվել է դրա միայն 4.6%-ը (4.2 մլն ԱՄՆ դոլար):
Ընդհանուր առմամբ, ֆինանսավորումն ունի աճի միտում. բացառություն է 2020
թվականը՝ պայմանավորված համավարակով (տես Աղյուսակ 4-ը):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9 ԶԱԿ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ
ԿԱՆԱՆՑ ՀԶՈՐԱՑՄԱՆԸ, ՄԻԼԻՈՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ
2017 թ.
Հիմ-

2018 թ.

Ազդե- Ընդա-

քային

ցիկ

0.3

26.4

մենը
26.8

2019 թ.

2020 թ.

Հիմ-

Ազդե-

Ընդա-

Հիմ-

Ազդե-

Ընդա-

Հիմ-

Ազդե-

Ընդա-

քային

ցիկ

մենը

քային

ցիկ

մենը

քային

ցիկ

մենը

0.6

85.1

85.7

2.8

88.7

91.5

-

1.1

1.1

Աղբյուր՝ ՏՀԶԿ, Վիճակագրական տվյալների բազա, հղում՝ https://stats.oecd.org/Index.aspx#

34

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին»
ՀՀ օրենք, ընդունվել է 2013 թ. մայիսի 20-ին

Գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թթ. ռազմավարությունը և միջոցառումների
ծրագիրը, ՀՀ կառավարության 2019 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 1334-Լ որոշում, 2019 թ.
36
ՏՀԶԿ, Աջակցություն գենդերային հավասարությանն ու կանանց հզորացմանը [հղում՝
https://www.oecd.org/development/stats/aidinsupportofgenderequalityandwomensempowerment.htm]
35
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Հայաստանում խրախուսվում է գենդերային պատասխանատու բյուջեի կազմումը, 37,38,39
սակայն ներկայում բյուջեի ծախսերի շրջանակում գենդերային գործողությունները
սահմանող տողերը սահմանափակ են: 2020 թ. սկսած՝ ՀՀ կառավարությունը
ձեռնարկում է քայլեր՝ մշակելու և ներդնելու գենդերային զգայուն բյուջեի գործիքակազմ՝
ուղղված

պետական

բյուջեում

ներառված

նախագծերի

գենդերազգայունության

ապահովմանը, ինչպես բխում է 2019 թ. ՀՀ կառավարության N 1334-Լ որոշմամբ
հաստատված՝

Հայաստանի

Հանրապետությունում

2019-2023

թթ.

գենդերային

քաղաքականության «Գերակայություն 5»-ից: Այս ամենը ցույց է տալիս, որ գենդերային
40

պատասխանատու
ճանապարհի

բյուջետավորումը

շեմին

բացակայության
ասպեկտները

է:

հետ,
ոչ

Սա,
ինչպես

դեռևս

սովորական

զուգադրվելով

կլիմայի

նաև

ոլորտին

բավականաչափ

կլիմայի

արտացոլող

պրակտիկա
բյուջեի

հատկորոշման

առնչվող՝

նորմատիվ

դառնալու

գենդերային

ակտերի

հետ,

դժվարություններ է ստեղծում կլիմային առնչվող ծրագրերի գենդերային զգայունության
և պատասխանատվության աստիճանի գնահատումն իրականացնելու համար: Այս
առումով,

ի

լրումն

վերից

վար

(ուղղաձիգ)

մոտեցման՝

հենց

նախագծերի

ներկայացուցիչների կողմից գենդերային ստանդարտների ընդլայնումը կարող է
խթանել
հանրային

գենդերային

զգայունությունը

որոշումների

կայացման

ֆինանսավորման
գործընթացում:

բաշխման

վերաբերյալ

Հայաստանում

կլիմայի

բյուջետավորման մեջ գենդերային իմաստով արդյունավետ ինտեգրման համար
խոչընդոտներ են որոշումների կայացման գործընթացում կանանց հանգամանքը և ըստ
սեռի

տարանջատված

փոփոխության

տվյալների

վերաբերյալ

բացակայությունը,

գրագիտության

պակասը:

ինչպես

նաև

կլիմայի

մի

կողմից,

Այսպիսով,

գենդերային պատասխանատվությունը անհրաժեշտ է ներառել կլիմային առնչվող
կանոնակարգերում, ծրագրերում և նախագծերում, իսկ գենդերային չափումներն
անհրաժեշտ է ներառել կլիմայի բյուջեի հատկորոշման մեջ՝ հաշվի առնելով գենդերային
ասպեկտները: Տվյալները, խնդիրների մասին իրազեկումը և վկայությունների վրա
հիմնված որոշումները կառավարություններին տալիս են հնարավորություն՝ մշակելու
գենդերազգայուն

և

ապացույցներով

աջակցվող

քաղաքականություն,

բյուջեներ և ռազմավարություններ՝ ապահովելու ներառական աճ:

41

պլաններ,

Գենդերային

Մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինություն, Եվրոպայի խորհրդի գենդերային
բյուջետավորում, Գործնական իրականացում, Եվրոպայի խորհուրդ, ձեռնարկ, 2009 թ. [հղում՝
https://rm.coe.int/1680599885]
38
ՏՀԶԿ, Գենդերային բյուջետավորում ՏՀԶԿ երկրներում, ՌոնիԴաունիս, Լիզա ֆոն Թրափ և Շերի Նիկոլ, 2017 թ. ,
էջ 7 [հղում՝ https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf]
39
Ինչպես նշում է Եվրոպայի խորհուրդը, գենդերային բյուջետավորումը բյուջետային գործընթացում գենդերային
ինտեգրումն է, իսկ դա նշանակում է բյուջեների գենդերային գնահատում, որը կներառի գենդերային
հեռանկարը բյուջետային գործընթացի բոլոր մակարդակներում և եկամուտների ու ծախսերի վերասահմանում՝
խթանելու գենդերային հավասարությունը
40
Ընդունվել է 2019 թ. սեպտեմբերի 19-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2019 թ. հոկտեմբերի 11-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=134904
41
ՏՀԶԿ, Կանայք, կառավարությունը և քաղաքականության մշակումը ՏՀԶԿ երկրներում. բազմազանության
խթանում ներառական ապահովելու համար, 2014 թ. [հղում՝ http://dx.doi.org/10.1787/9789264210745-en]
37
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պատասխանատու կլիմայական բյուջետավորման բարեհաջող իրականացման համար
կարևոր է ապահովել համապատասխան որակավորումներ ունեցող մարդկային
ռեսուրսների առկայություն, բարելավել ըստ սեռի տարանջատված վիճակագրության
վերաբերյալ

կարողությունները,

սահմանել

պարտականությունները

և

համապատասխան մարմիններ, ստեղծել համագործակցություն տարբեր շահագրգիռ
կողմերի միջև, հիմնական շահագրգիռ կողմերին ներկայացնել կլիմայի փոփոխության
ոլորտում առկա գենդերային խնդիրները և ներառել գենդերային ցուցանիշները ՉՀՀ
համակարգում:
Շարունակական ներդրումները և կլիմայի փոփոխությանն արձագանքելու համար
ֆինանսական աջակցությունը առանցքային դեր են խաղում՝ համաշխարհային ավելի
խոշոր ֆինանսական կառուցվածքում կոտրելու գենդերային առումով կույր որոշումների
կայացման

գործընթացների

մեկուսացված

խմբերի

շղթան:

Անհրաժեշտ

կարողությունները՝

է

զարգացնել

ընձեռելու

նրանց

սոցիալապես

հնարավորություն՝

արդյունավետորեն մասնակցելու կլիմայի ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումների
կայացման գործընթացներին: 42
Մասնավոր և պետական հատվածների միջոցով կլիմայի ֆինանսավորման զուգահեռ
զարգացումն ապահովելու համար կարևոր է խթանել քաղաքական երկխոսություն
քաղաքականություն մշակողների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների միջև,
որոնք աշխատում են ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր կլիմայական
ներդրումների

բնագավառում

գենդերային

պատասխանատու

կլիմայական

գործողությունների տարբեր ասպեկտների վրա, և ստեղծել սիներգիա: Անհրաժեշտ է.
•

Բացահայտել ոլորտային մակարդակում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ
խոցելի խմբերը՝ տարանջատված ըստ սեռի:

•

Բացահայտել գենդերային տարանջատման՝ ոլորտային մակարդակում կլիմային
ու ֆինանսավորմանը վերաբերող բացերը, կարիքները և խոչընդոտները, որոնք
վերաբերում են կլիմային:

•

Վերլուծել կլիմայի փոփոխության առաջնահերթ ոլորտային գործողություններում
գենդերային

ասպեկտների

ինտեգրման

մակարդակը

և

գենդերային

ինտեգրմանն առնչվող գործողությունների արդյունավետ մոնիտորինգի և
գնահատման համար սահմանել միջոցառումներ և համապատասխան բյուջե:
•

Ապահովել ամենախոցելի խմբերի՝ կլիմայական ֆինանսավորման ավելի մեծ և
դյուրին

հասանելիություն,

մասնավորապես՝

կանանց,

ինչը

կընդլայնի

հաղթահարման

ամենախոցելի
և

խմբերի,

հարմարվողականության

կարողությունները:

42

ՄԱԶԾ, Գենդեր և կլիմայական ֆինանսավորում [հղում՝
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/PB5-AP-Gender-and-ClimateFinance.pdf]
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•

Զարգացնել ամենախոցելի խմբերի, ներառյալ՝ կանանց, կարողությունները:

•

Հզորացնել կանանց՝ մշակելով նրանց ուղղված կլիմայական գործողություններ:

•

Ներդնել կլիմայական ֆինանսավորման նորարարական գործիքներ, որոնք
ուղղված

են

կայուն

զարգացման

օրակարգի

շրջանակում

միջոլորտային

նախագծերին և միտված են կանանց ու կանանց ձեռներեցությանը:
Գլուխ 4-ում ներկայացված են քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկություններ:

ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԵՐ
Այս ռազմավարության բարեհաջող իրականացումը պահանջում է անդրադարձ առկա
բացերին և սահմանափակումներին, որոնց շարքում են.
Ելակետային անբավարար տվյալները: Կանխատեսումների ճշգրտությունը կախված է
առկա

տվյալներից,

որոնք

հասանելիության,

ճշգրտության

և

որոշակիության

տեսանկյունից սահմանափակ են: Այս բացը թույլ չի տալիս արդյունավետորեն
գնահատել ոլորտին վերագրվող ՋԳ արտանետումները կամ մշակել մեղմման
արդյունավետ

գործողությունների

և

դրանց

բարեհաջող

իրագործման

փուլի

ռազմավարություն: Խիստ կարևոր է ապահովել անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների
փոխանցում և ներգրավված կազմակերպությունների կարողությունների հզորացում,
ստեղծել պայմաններ ստանալու և վերլուծելու ամբողջական թվային տվյալներ,
իրականացնել ՉՀՀ գործընթացները՝ գնահատելու առկա ազդեցությունները, և մշակել
համապատասխան քաղաքականություններ:
Հաշվի

առնելով

փոփոխության

այս

բացահայտումները՝

չափումների,

առաջարկվում

հաշվետվայնության

և

է

ներդնել

հավաստագրման

Կլիմայի
(ՉՀՀ)

համակարգի ինստիտուցիոնալ կարողություն: Վերջինս պետք է թույլ տա ստեղծել
տարբեր ոլորտների տարբեր ցուցանիշների հավաստագրված տվյալներ, և էական
գործիք է՝ հաղթահարելու տարբեր մարմինների միջև համակարգման խնդիրները: Ինչ
վերաբերում է կարգավորող դաշտին, ապա Հայաստանն ունի բավականին զարգացած
կարգավորող

շրջանակ՝

կապված

շրջակա

միջավայրի

տարբեր

ասպեկտների

մոնիտորինգի հետ (օրինակ՝ հողի, 43 անտառների, 44 մթնոլորտային օդի, 45 ֆլորայի 46 և
ֆաունայի

47

մոնիտորինգի վերաբերյալ կառավարության որոշումներ): Թեև այս

Ընդունվել է 2009 թ. փետրվարի 19-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2009 թ. ապրիլի 11-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=136230
44
Ընդունվել է 2007 թ. հունարի 25-ին, ուժի մեջ մտել՝ 200և թ. մարտի 15-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135801
45
Ընդունվել է 1999 թ. ապրիլի 22-ին, ուժի մեջ մտել՝ 1999 թ. մայիսի 16-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=54399
46
Ընդունվել է 2009 թ. հունվարի 22-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2009 թ. մարտի 7-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135714
47
Ընդունվել է 2009 թ. հունվարի 22-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2009 թ. մարտի 7-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=135718
43
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կանոնակարգերով ստեղծված տվյալները վերաբերում են կլիմային, դրանք միշտ չէ, որ
ներկայացվում են մեղմման և հարմարվողականության տեսանկյունից: Այսպիսով,
ելակետային տվյալների խնդիրն անհրաժեշտ է լուծել՝ ավելացնելով նոր շերտ
իրականացման մեխանիզմներին, ոչ թե մշակելով կանոնակարգերի նոր ենթախումբ:
Ոլորտային անբավարար տվյալներ: Մինչև 2030-ը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի
արտադրության
սահմանափակ

և
են:

պարարտանյութերի

շրջակա
Թեև

միջավայրի

հողում

օգտագործման

պայմանների

կանխատեսումները

ածխածնի

սեկվեստրացիայի

մեղմման

արդյունավետության

և

սինթետիկ

քանակական

ցուցանիշների մշակումը տեսականորեն հնարավոր է, այն մինչև 2030 թվականը
պրակտիկորեն իրագործելի չէ: Բազմաթիվ արոտավայրեր գրանցված են որպես
անտառային հողեր, իսկ վարելահողերը կադաստրային քարտեզներում գրանցված են
որպես խոտհարքներ, ինչը հստակ երևում է աշխարհագրական տեղեկատվական
համակարգի / համակարգերի (GIS) միջոցով: Ի լրումն՝ «Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության

ոլորտի

տնտեսական

զարգացումն

ապահովող

հիմնական

ուղղությունների 2020-2030 թթ. ռազմավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության
գյուղատնտեսության

ոլորտի

տնտեսական

զարգացումն

ապահովող

հիմնական

ուղղությունների 2020-2030 թթ. ռազմավարության կատարմանն ուղղված 2020-2022 թթ.
միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2019 թ. N 1886Լ

48

որոշումը հիմնված է յոթ սկզբունքների վրա, որոնցից մեկը վերաբերում է

կլիմայական հարմարվողականությանը, դիմակայունությանը և կայունությանը: Այս
նպատակով գյուղատնտեսության ոլորտում կլիմայի փոփոխության մոնիտորինգի
բարելավումը

դիտարկվում

գործողություններից
ելակետային

է

մեկը:

տվյալները

որպես

կանաչ

գյուղատնտեսությանը

Գյուղատնտեսության

գտնվում

են

ոլորտի

նախնական

նպաստող

վերաբերյալ

փուլում,

ինչն

իր

կլիմայի
հերթին

սահմանափակում է մեղմման և հարմարվողականության ավելի մանրամասն ծրագրերի
մշակումը: Գյուղատնտեսության ոլորտի այս զարգացումները կարող են բացահայտել
այլ ոլորտներում եկալետային տվյալների հետ կապված իրավիճակը: Էլ ավելի խթանելու
կլիմայի

փոփոխության

մեղմման

և

հարմարվողականության

արդյունավետ

քաղաքականության մշակումը, ինչպես նաև նախագծերի արդյունավետ իրականացումը
դեռևս անհրաժեշտ է կատարել առաջնային տվյալների մոնիտորինգ, մշակում և
վերլուծություն:
Նախագծերը չեն ներառում կլիմայի փոփոխությանն առնչվող խնդիրներ: Առաջին
հերթին, էներգետիկայի և գյուղատնտեսության ոլորտներում պետական բյուջեով
ֆինանսավորվող

նախագծերը

դեռ

չեն

ներառում

կլիմայական

նշագրում

և

դասակարգված չեն որպես այդպիսին: Այս ստատուս քվոյից հեռանալու համար
անհրաժեշտ
48

կլինի

բյուջեի

դասակարգման

մեջ

ներառել

համապատասխան

Ընդունվել է 2019 թ. դեկտեմբերի 19-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2019 թ. դեկտեմբերի 28-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137852
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պիտակներ: Վերջինս գտնվում է Ֆինանսների նախարարություն լիազորությունների
ներքո:
Այսպիսի նշագրումը կլիմայի փոփոխության չափումների և հաշվետվայնության
համակարգի հետ միասին պետք է նպաստի ֆինանսական ներդրումների և կլիմայական
ծախսերի վերաբերյալ ավելի լավ տվյալների ձեռքբերմանը: Վերջինս միակն միջոցն է
պետական մարմինների համար՝ մշակելու երկրի կլիմայական քաղաքականությանը
համահունչ

բյուջե,

հատկորոշելու

ֆինանսական

բացերը,

գերակա

համարելու

ներդրումները և ունենալու վկայություններ՝ ի նպաստ կլիմայական ներդրումների
ապագա խոստումներին: 49
Սահմանափակ

ինստիտուցիոնալ

կարողություններ:

ՀՀ

կառավարությունը

հատկորոշել է ինստիտուցիոնալ, տեխնիկական և ֆինանսական կարողությունների
մասով մի շարք սահմանափակումներ՝ ՀԸՀՀ ներքո շրջակա միջավայրի և ԿՓ հետ
կապված իր պարտավորությունները կատարելու, նաև ըստ Փարիզյան համաձայնագրի
երկրում ԿՓ հակազդումը ակտիվորեն

խթանելու համար:

50

Ի թիվս այլոց,

սահմանափակումները ցույց են տալիս, որ էներգաարդյունավետության խթանման
օրենսդրական-ինստիտուցիոնալ դաշտից բացակայում է մոնիթորինգի և գնահատման
հստակ մեխանիզմները։։ Ավելին, կլիմայական քաղաքականության և միջոցառումների
համար փաստացի գնահատման համակարգի ստեղծումը կօգնի կառավարությանը
հասկանալու,

թե

որոնք

են

եղել

կլիմայական

քաղաքականության

իրական

ազդեցությունները, ինչպես նաև կօգնի հասկանալ ընդհանուր արդյունավետության
(օրինակ՝

արտանետումների

նվազեցում)

(արտանետումների կրճատման
համակարգը

տեղեկացնում

և

ծախսային

արդյունավետության

ծախսերը) մակարդակը: Փաստացի գնահատման
է

քաղաքականություն

մշակողներին

օպտիմալ

բարելավումներ կատարելու ուղղությունների մասին, որոնք կարող են լինել թե՜
գոյություն ունեցող, և թե՜ ապագա նախագծեր: Փաստացի գնահատման համակարգի
կիրառումը

առանցքային

դեր

ունի

երկրի

արտանետումների

թիրախների

ծախսարդյունավետ իրականացման համար:
Սահմանափակ բյուջետային շրջանակներ և ծրագրեր: Ռազմավարության կոնկրետ
բյուջետային

թիրախների

սահմանափակումները

և

միջնաժամկետ

ծախսերի

շրջանակում ներառված սահմանափակ միջոցառումները խոչընդոտում են ծախսերի
հաշվառումը: Սահմանափակ են նաև հարմարվողականության և մեղմման ոլորտային
ծրագրերի հասանելիությունը, ներառյալ՝ միջոցառումները, ՋԳ արտանետումների
նվազեցման կանխատեսումները և ֆինանսական կարիքների գնահատումը

Այս մասին ավելին տես ՄԱԶԾ, «CFAD»E, Կլիմայական բյուջեի նշագրում, կլիմայի փոփոխությունը հսկելու երկրի
նախաձեռնություն. Պատրաստվել է Հան Լիի և Գևորգ Բաբոյանի կողմից, 2015 թ. հուլիս
50
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2020 թ [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NC4_Armenia_.pdf]
49

51

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
Հայաստանում

կլիմայական

ֆինանսավորումն

ապահովող

հաստատությունների

շարքում են, ի թիվս այլոց, կառավարությունը, միջազգային դոնոր գործակալությունները,
երկկողմ

գործակալությունները,

մասնավոր

ֆինանսավորողները,

պետական

և

մասնավոր բանկերը (լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս հավելված 4-ը)::
Գծապատկեր

1-ը

ցույց

է

տալիս

Հայաստանում

ֆինանսավորման

հիմնական

աղբյուրները:
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1 ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Երկրի ներսում պետական / հանրային
միջոցներ

Կլիմայական ֆինանսավորման
մասնավոր ռեսուրսներ

Միջազգային պետական / հանրային
միջոցներ

Ֆինանսական գործիքներ

Կլիմայական միջազգային
հիմնադրամներ

Կլիմայական
ֆինանսավորո
ւմը
Հայաստանում

Կլիմայական հանրային ֆինանսները ներառում են բյուջետային ծախսեր, հարկեր,
սուբսիդիաներ, արտոնություններ և ԿՓ հակազդելուն ուղղված պետական այլ
ֆինանսական

մեխանիզմներ:

Կլիմայական

հանրային

ֆինանսները

կարող

են

առաջանալ երկրի ներսում կամ դրամաշնորհների և վարկային աջակցության
արդյունքում՝ անդրազգային կլիմայական հիմնադրամների միջոցով, ինչպիսին են ԿԿՀն, ԳԷՖ-ը, ՀՖ-ը կամ երկկողմանի՝ հակազդուն պարտքի դիմաց փոխանակման և այլ
մեխանիզմների

կիրառմամբ:

Կլիմայական

մասնավոր

ֆինանսները

կարող

են

առաջանալ երկրի կամ միջազգային աղբյուրներից և ուղղված են մասնավոր և
բանկային հատվածին: Կլիմայի մասնավոր ֆինանսավորումը ներգրավում է մասնավոր
հատվածին և բանկերին ՊՄԳ-ի և կանաչ պարտատոմսերի մեջ: Ընդհանուր առմամբ
2019 թվականին Հայաստանը ստացել է ավելի քան 137 մլրդ դրամ կլիմայի կամ կլիմայի
հետ կապված ֆինանսավորում։ Ընդ որում՝ միջազգային պետական / հանրային
ֆինանսավորողները ապահովել են 50%-ը, ներքին պետական ֆինանսները՝ 48%-ը, իսկ
Կլիմայական հիմնադրամները՝ ընդամենը 2%-ը (կլիմայի մասնավոր ֆինանսավորման
հետ կապված տեղեկատվությունը հասանելի չէ):
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ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
Ռեսուրսների արդյունավետ հավաքագրումը մեծապես կախված է քաղաքականության
համապատասխան

պայմաններով,

օրենքներով

և

կանոնակարգերով

հագեցած

միջավայրի խթանումից, այդ քաղաքականություններն ու ռազմավարություններն
իրականացնելու

ինստիտուցիոնալ

կարողություններից

և

կառավարության

աջակցությունից: Այն նաև կախված է արդյունաբերության ոլորտի պայմանների
գրավչությունից,

այդ

ենթակառուցվածքների

թվում՝

փորձագիտությունից,

նպաստավոր

պայմաններից,

լոգիստիկայի
տեղեկատվության

և
և

գիտահետազոտական բազայի հասանելիությունից, պատշաճ համագործակցությունից
և գործողությունների համակարգումից: Այն պահանջում է ֆինանսական ոլորտի
կայունություն, որը կարող է նպաստել ցածր ածխածնային էներգիայի ձևավորմանը,
ինչպես նաև շահութաբեր նախագծերի իրականացման կարողություններին:
ԱՍԳ

իրականացման

ֆինանսական

մոդուլը

ենթադրում

է

մի

շարք

քայլերի

հաջորդականություն, որոնք պետք է շարունակաբար կրկնվեն: Այդ քայլերը ներառում
են՝
1. ֆինանսական հոսքերի հսկում,
2. մասնավոր հատվածի ներգրավում,
3. ծրագրի պարբերաշրջանի մշակում,
4. ուղղակի հասանելիության ապահովում,
5. կլիմայական ներդրումների ծրագրի կազմում,
6. ֆինանսավորման տարբերակների գնահատում,
7. ֆինանսավորման կարիքների հատկորոշում,
8. ընդհանուր ծախսերի հաշվառում,
9. իստիտուցիոնալ փոխգործողության հաստատում:
Շահառուների լիարժեք հատկորոշումն առանցքային դեր է խաղում ռեսուրսների
արդյունավետ հավաքագրման գործում: Սա օգնում է բացահայտելու հնարավոր բոլոր
աղբյուրները,

սահմանելու

դրանց

առաջնահերթությունները

և

սկսելու

համագործակցություն (ավելին իմանալու համար տե՛ս Հավելված 5-ը և 6-ը և Գլուխներ
2-ը և 4-ը)՝
•

պետական/հանրային աղբյուրներից ֆինանսական ռեսուրսների հավաքագրման
բարելավում,

•

մասնավոր

հատվածից

և

ներդրումների

այլընտրանքային

ֆինանսական ռեսուրսների հավաքագրում,
•

նորարարական ֆինանսական գործիքների կատարելագործում,
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•

հավաքագրված

ռեսուրսների

կենտրոնացում՝

հասնելու

կլիմայական

դիմակայունության, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ի շահ երկրի,
•

հավաքագրված ռեսուրսների կիրառման ընթացիկ մոնիտորինգ,

•

նվիրատուների և ստացողների միջև արդյունավետ հարաբերություններ՝ հիմնված
փոխադարձ վստահության և օգուտների վրա: 51

Հայաստանի պետական հատվածի շահագրգիռ կողմերի շարքում են հիմնականում
Կլիմայի փոփոխության միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի անդամները, 52
որոնք մշակում և իրականացնում են ռազմավարություններ ու միջոցառումներ՝
ամրապնդելու «կլիմայական վտանգավոր դրսևորումների նկատմամբ երկրի ընդհանուր
իմունային

համակարգը»:

միջոցառումներ

և

ՀՀ

մշակում

կառավարությունը
ոլորտային

նաև

ձեռնարկում

ռազմավարություններ՝

է

կարևոր

հասցեագրելու

ռազմավարական և ֆինանսական առկա բացերը: Ռեսուրսների հավաքագրումը նաև
հանդես է գալիս առաջարկներով առ այն, թե տարբեր շահառուների ներգրավումն ու
ֆինանսական միջոցները կարող են լրացուցիչ պետական և մասնավոր ներդրումներ
ներգրավել Հայաստանում:

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ
Կլիմայի փոփոխությունը կարող է մեծացնել մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերի
ռիսկերն ու խոցելիությունը, սակայն վաղ գործողությունները կարող են մեղմել այդ
ռիսկերը

և

վերածել

վաղ

պլանավորումն

ու

ներդրումները

երկարաժամկետ

շահութաբերության: Ֆինանսական հաստատությունները, բանկերը և մասնավոր
ներդրողները այն հիմնական շահագրգիռ կողմերն են, որոնք փորձում են կիրառել
նորարարական

ու

երկարաժամկետ

հաղթահարելու

կլիմայի

ներդրումներ՝

փոփոխության

ավելի

ներգործությունը:

արդյունավետորեն
Այնուամենայնիվ,

Հայաստանում մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերը չունեն կարողություններ,
անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ և ֆինանսական ռեսուրսներ՝ ապահովելու կլիմայի
տեսանկյունից խելացի և դիմակայուն անցում: Այս առումով նպաստավոր կարգավորող
միջավայրը, ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ պետական աջակցությունը,
պետական

ֆինանսների

օգտագործման

միջոցով

լայնածավալ

մասնավոր

ֆինանսական ներդրումների ակտիվացումը կարող են խրախուսել ընկերություններին՝
ներդրումներ

կատարելու

ածխածնային

չեզոք

տեխնոլոգիաների

մշակման

ու

«Բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի ուղեցույց՝ հավաքագրելու ռեսուրսներ,
խթանելուպայմանագրային կողմերի միջև գործընկերություններ, ՊԳԿ, 2017 թ., էջ 2 [հղում՝
https://www.fao.org/documents/card/en/c/I7638EN/]
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կարողությունների զարգացման մեջ: Անհրաժեշտ է հարկային արտոնություններ 53
առաջարկել ընկերություններին, որոնք ձգտում են կրճատելու իրենց ածխածնի հետքը և
այդպիսով երկարաժամկետ հեռանկարում երկրի համար նվազեցնելու կլիմայական
գործունեության

ֆինանսական

բեռը:

Ուստի,

մասնավոր

հատվածի

տարբեր

շահագրգիռ կողմերի հարկային եկամուտները կարող են վերաներդրվել իրենց
կլիմայական

նախագծերում:

Ռեսուրսների

հավաքագրման

գործում

մասնավոր

հատվածի դերը պետք է բերի i) պետական աղբյուրների հետ կապակցմանը, ii)
նորարարական տեխնոլոգիաների ֆինանսավորմանը, iii) ռեսուրսների օգտագործման
անարդյունավետ մեթոդներից ավելի արդյունավետ մեթոդների անցմանը և iv)
վնասակար նյութերի արտանետումների կրճատմանը:
Հետևյալ

բաժինները

նկարագրում

են

ֆինանսավորման

տարբեր

աղբյուրների

շրջանակում գործողությունները՝ հաշվի առնելով ֆինանսավորման տարբեր գործիքներ,
որոնք արդիական են հայաստանյան համատեքստում:

ԵՐԿՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Պետական

բյուջեն

ՀՀ

կառավարության

հիմնարար՝

նպատակների

առաջնահերթությունը և իրականացումը մատնանշող փաստաթուղթն է։ 2013 թ. սկսած՝
օրենքով

պարտադիր

իրականացումը,
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է

Հայաստանում

«ծրագրային

բյուջետավորման»

որում պլանավորման և ծախսերի հաշվարկման գործընթացը

հիմնված է բյուջեի շրջանակում իրականացված ծրագրերի վրա: Թեև ներկայումս մեծ
հետաքրքրություն

կա

կլիմայի

փոփոխության

հակազդման

նկատմամբ,

բյուջետավորման գործընթացներում օգտագործվող ծախսերի հաշվարկման հստակ
պրակտիկա դեռևս գոյություն չունի:
ՊԵՏԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿՓ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆԸ (2019-2021 ԹԹ.)
Պետական

բյուջեում

հատկորոշված

կլիմայական

ծրագրերի

գնահատումն

իրականացվել է ըստ վերջիններիս՝
•

ՀՀ կառավարության կառուցվածքում (ոլորտային, կլիմայի ազդեցություն)
ֆունկցիոնալ դասակարգման,

•

ԿՓ և ԱՍԳ թիրախների հետ համապատասխանության աստիճանի:

Օրինակ՝ ջարդոնի անվադողերի վերամշակման խթաններ, օգտագործված յուղի համար վարկային համակարգ
կամ ծախսված գումարի վերադարձման համակարգ, «էկոլոգիապես պատասխանատու» արտադրանքի
պիտակավորում, պետական սուբսիդիաների կրճատում այն ծրագրերում, որտեղ խրախուսվում է ջերմոցային
գազերի արտանետումների ինտենսիվ արտանետումներ, հարկային արտոնություններ ընկերությունների համար,
որոնք հրապարակում են տարեկան բնապահպանական հաշվետվությունները և սահմանում են հստակ KPI-ներ:
54
ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով, Ծրագրային
բյուջետավորման
բարեփոխումները Հայաստանում, Վերլուծական գործիքակազմ, 2013 թ. [հղում՝
http://www.parliament.am/committee_docs_5/FV/GIZ_%20Brochureengfinal.pdf]
53
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2020 թ. պետբյուջեում առանձնացվել է կլիմային առնչվող 185 միջոցառում, որոնք
կազմել են բյուջեով նախատեսված բոլոր միջոցառումների շուրջ 12.5%-ը։ Բյուջեի՝
կլիմայի հետ կապված հատվածի գյուղատնտեսության բաժինը կազմել է 8% (2019 թ.՝
7%), իսկ էներգետիկայի բաժինը՝ 11% (2019 թ.՝ 23%): Ջրային ոլորտի բյուջեն 2019 թ. 18%ից աճել է մինչև 26%, ինչը կարևոր է նաև էներգետիկայի և գյուղատնտեսության
ոլորտների կայուն զարգացման համար, և ներառել է ոռոգման համակարգերի
վերականգնման, ջրի և կոյուղու համակարգերի կառավարման և ջրամբարի կառուցման
միջոցառումներ։
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2: ԿՓ ԲՅՈՒՋԵ, 2019-2021 ԹԹ., ՄԼՐԴ ՀՀ ԴՐԱՄ
2019 թ.

111

2020 թ.

113
149

2021 թ. (նախնական)

66
83

88

79

Սկզբնական բյուջե

51

65

Վերանայված բյուջե

Կատարված բյուջե (փաստացի)

Աղբյուր՝ ՀՀ կառավարություն, ՀՀ օրենքը ՀՀ 2019, 2020, 2021 թվականների պետական բյուջեի մասին

Կլիմայի փոփոխությանը հակազդելու արդյունավետ գործողությունների ճանապարհին
հիմնական խոչընդոտ է բյուջեի կատարումը: Ինչպես ցույց է տրված Գծապատկեր 2-ում,
2020 թ. բյուջեի կատարման մակարդակը եղել է շատ ցածր (35%): 2021 թ. սկզբնական
բյուջեն կրճատվել է մոտ 20%-ով (գյուղատնտեսություն՝ 9%, էներգետիկայի ոլորտ՝ 10%,
և

ջրային

ոլորտ՝

26%),

մինչդեռ

կատարման

մակարդակը

հասել

է

նախապատերազմական և նախահամավարակային մակարդակին։ 55

ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ներկառուցել ԿՓ-ն բյուջեներում: Կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունը
(բնապահպանական

և

ֆինանսական)

անհրաժեշտ

է

գնահատել

բյուջեի

նախապատրաստման փուլում իրականացվող կանխատեսումների և կարիքների
գնահատման ընթացքում: Բյուջետային քաղաքականության շրջանակում անհրաժեշտ է
ներառել կլիմազգայուն բյուջետային պլանավորում և ինստիտուցիոնալացնել ազգային
և ենթազգային մակարդակներում: Ոլորտային նախարարությունների համար պետք է
մշակվեն

55

ուղեցույցներ՝

բյուջեից

հատկացումներ

պահանջելիս

հաշվի

առնելու

Բյուջեի կատարման մակարդակի մասին տվյալները տրամադրել է ՀՀ ֆինանսերի նախարարությունը և այն
կազմում է մոտ 73%
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հարմարվողականության և մեղմման հարցերը: Բացի այդ, խորհուրդ է տրվում
թարմացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»
օրենքը և

ընդգծել

աղետների առաջացման դեպքում պահուստային

ֆոնդերի

օգտագործման հնարավորությունը։ 56
Բյուջետավորման գործընթացում ներգրավել շահագրգիռ այլ կողմերի: Հիմնական
շահագրգիռ կողմերի և ոչ կառավարական փորձագետների հետ անհրաժեշտ է
հաստատել

սերտ

համագործակցություն՝

փոխանցելու

կլիմայի

փոփոխության

ազդեցության վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում: Կլիմայի փոփոխության
միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը և դրա երեք աշխատանքային խմբերը
ապահովում են ինստիտուցիոնալ կարգավորումը՝ պաշտպանելու կլիմայի մեղմման և
հարմարվողականության պրակտիկաների առավել կիրառելի քաղաքականությունների
ընտրությունը: Այս նպատակով խորհրդի նիստերը կարող են բաց լինել մասնավոր
հատվածի,

գիտահետազոտական

և

ակադեմիական

հաստատությունների,

հասարակական կազմակերպությունների և փորձագետների համար: 57 Ի լրումն՝ երկրի
հաշվետվայնության աշխատանքային խումբն ունի մանդատ՝ խորհրդատվություն
տրամադրելու ազգային կադաստրի և երկամյա առաջընթացի զեկույցների, ինչպես նաև
հաշվետվայնության վերաբերյալ: Մեղմման և հարմարվողականության աշխատանքային խումբը պատասխանատու է կլիմայի մեղմման և հարմարվողականության
ռազմավարական փաստաթղթերում կլիմայական գործոնների հարմարվողականության,
գնահատման և ներառման գործընթացի ազգային պլանավորման, ինչպես նաև կլիմայի
մեղմման և հարմարվողականության ոլորտում որոշումներ կայացնող թիրախային
խմբերի վերապատրաստման համար: Ինչ վերաբերում է կլիմայի ֆինանսավորման
աշխատանքային
ֆինանսավորման

խմբին,
համար

ապա

վերջինիս

ներկայացված

հիմնական
նախագծերի

խնդիրն

է

նպաստել

կատարելագործմանը՝

ուսումնասիրելով կլիմայական տարբեր հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորման
հնարավորությունները, և կլիմայի ֆինանսավորման նորարարական գործիքների
մշակմանը, կատարելագործմանը և ներդրմանը: 58

ՀՀ

կառավարությունը

պետք

է

մշակի և ընդունի համապարփակ փաստաթղթեր, որոնք սահմանում են ԿՓ-ի մեղմման
և

56

57

58

հարմարվողականության

ոլորտում

պետական

քաղաքականությունը

և

այդ

Պետական բյուջեում նախատեսվում է կառավարության պահուստային ֆոնդ, որը տվյալ տարվա պետական
բյուջեում չկանխատեսված, ինչպես նաեւ բյուջետային երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման
աղբյուրն է։ Պետական բյուջեի ծախսային մասում կառավարության պահուստային ֆոնդը ներկայացվում է
առանձին հոդվածով։ Կառավարության պահուստային ֆոնդի մեծությունը չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա
պետական բյուջեի մասին՝ օրենքով նախատեսված ծախսերի 5 տոկոսը։ Պահուստային ֆոնսի միջոցներից
ծախսերը կատարվում են կառավարության որոշումների հիման վրա։
Այս մասին ավելին իմանալու համար տես ՀՀ կառավարության N 719-Ա որոշումը: Այն ընդունվել է 2021 թ. հուլիսի
6-ին և ուժի մեջ մտել՝ 2021 թ. հուլիսի 7-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157694
Այս մասին ավելին իմանալու համար տես ՀՀ կառավարության N 894-Ա որոշումը: այն ընդունվել է 2021 թ.
նոյեմբերի 4-ին և ուժի մեջ մտել՝ 2021 թ. նոյեմբերի 5-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=157412
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գործունեության

ֆինանսավորման

ռազմավարական

մոտեցումը։

Համակարգող

խորհրդի և աշխատանքային խմբերի նշված մանդատները բավարար են՝ ծառայելու
որպես ոլորտների հիմնական շահագրգիռ կողմերի ներգրավման առանցքային կետ և
ապահովելու կառավարության տարբեր գերատեսչությունների բյուջեների կլիմայական
նշագրման և նախագծերի ներկայացուցիչների առաջարկներում կլիմայական և շրջակա
միջավայրի անվտանգությանը վերաբերող միասնական ստանդարտների ընդունում:
Միևնույն ժամանակ, կլիմայի ֆինանսավորման աշխատանքային խմբի մանդատի
արդյունավետ իրականացումն արագացնելու համար աշխատանքային խմբին խորհուրդ
է տրվում.
-

Հաշվի

առնելով

սույն

զեկույցում

նշված

ֆինանսական

աղբյուրները

և

ֆինանսավորման մեխանիզմները (միջազգային, ներքին) ստեղծել համապարփակ
ցանկ՝

ըստ

առաջնահերթության՝

կենտրոնանալով

հատկապես

մինչ

այժմ

չօգտագործված աղբյուրների վրա,
-

Մշակել

ճանապարհային

քարտեզ

և

համապատասխան

գործողությունների

ժամանակացույց՝ այդ աղբյուրներն և մեխանիզմներն օգտագործելու համար,
- Մշակել այս ֆինանսական ռեսուրսների վերջնական շահառուների հնարավոր ցուցակ
ըստ

ոլորտների

(օրինակ՝

էներգետիկ

ոլորտ,

տնային

տնտեսություններ

և

գյուղատնտեսություն՝ առանձին ֆերմերային տնտեսություններ),
- Ստեղծել

ֆինանսական հաստատությունից մինչև վերջնական շահառուները

ֆինանսների հոսքերը արտացոլող գծապատկերներ,
- Մշակել կարճ ուղեցույց տարբեր պետական գործակալությունների և մասնավոր
հաստատությունների կողմից կլիմայի ֆինանսավորման առաջարկների մշակման և
ներկայացման համար.
- Մասնակցել մի շարք վերապատրաստումների/ իրազեկման միջոցառումների
հասկանալու համար, թե արդյոք իրենց խորհրդատվական-աջակցության դերը և
ստեղծած արդյունքն օգտագործվում են համապատասխան գործակալությունների և
կազմակերպությունների կողմից:
Դասակարգել և նշագրել կլիմայի փոփոխության գործողությունները: Պետական
բյուջետավորման

գործընթացները

պետք

է

համապատասխանեցվեն

կլիմայի

փոփոխությանը` ապահովելու հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների,
ինչպես նաև կլիմայական ազդեցությունների պատշաճ ամրագրումը բյուջեում (պատշաճ
նշագրում կատարելագործված ՉՀՀ համակարգի միջոցով): Անհրաժեշտ է մշակել
կլիմայի հետ կապված կապիտալ ծախսերի ազգային ուղեցույցներ և ձևանմուշներ՝
համապատասխանաբար
բյուջետային

համապատասխանեցնելով

փաստաթղթերում

արձանագրելու
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բյուջետային

կառուցվածքը՝

կլիմայի

փոփոխության
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արդյունավետության ցուցիչները (KPIs): 59 Ավելին, անհրաժեշտ է մշակել հարակից
ոլորտների

(գյուղատնտեսություն,

էներգետիկա

և

այլն)

ռազմավարական

պլանավորման որոշակի պահանջներ՝ հատկորոշելու ԿՓ քաղաքականությանն առնչվող
թիրախները, քաղաքականության միջոցառումները և կատարողականի ցուցանիշները:
Անհրաժեշտ է մշակել՝
•

ԿՓ քաղաքականության միջոցառումների վերաբերյալ Խորհրդարանին զեկուցելու
օրենսդրական դրույթ,

•

ԿՓ ֆինանսական շրջանակ և ճանապարհային քարտեզ՝ ԿՓ ֆինանսական
շրջանակը

պետական

ֆինանսների

կառավարման

(ՊՖԿ)

համակարգում

ներկառուցելու վերաբերյալ,
•

ԿՓ ծախսերի հատկորոշման, նշագրման և հաշվարկի մեթոդաբանություն,

•

հոգ տանել, որ ԿՓ վրա ազդեցությունը դառնա ծրագրերի առաջնահերթության
սահմանման հիմնական չափանիշներից: 60

Հատկացնել լրացուցիչ ֆինանսավորում ԿՓ գործողությունների համար: Լրացուցիչ
նախագծերի համար կառավարությունը պետք է կենտրոնանա ինստիտուցիոնալ
խթանների, կարողությունների զարգացման, քաղաքական և շուկայական ռիսկերի
նվազեցման վրա, մինչդեռ ֆինանսական ռեսուրսները պետք է հավաքագրվեն
լրացուցիչ աղբյուրների միջոցով, որոնք նկարագրված են այս Ռազմավարության
հետագա բաժիններում: Այս գործընթացը պետք է ուղեկցվի ֆինանսավորման
այլընտրանքային գործիքներով:

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանում մեծ կարևորություն է տրվում ՊՄԳ-ին, որը կարգավորվում է 2019 թ.
ընդունված «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենքով: Օրենք
սահմանում է ՊՄԳ կարգավորման իրավական դաշտը, այս ոլորտում ծրագրերի
մշակման և իրականացման կանոնները, գործող չափորոշիչները, պահանջները և այլն։
Կարևոր

է

նշել,

որ

պետական

և

մասնավոր

հատվածի

կառույցների

միջև

հարաբերությունները կարգավորվում են պայմանագրային հիմունքներով:
2017 թ. նոյեմբերին կառավարությունը հավանության է արժանացրել «Հայաստանի
Հանրապետության պետություն-մասնավոր գործընկերության քաղաքականություն»
փաստաթուղթը: Քաղաքականության փաստաթուղթը, ի թիվս այլոց, ուրվագծում է ՊՄԳ
կիրառման շրջանակը և սահմանում տարատեսակ գործընկերություններ, որոնք կարելի
է

կիրառել

հայաստանյան

համատեքստում:

Այն

նաև

ներկայացնում

է

ՄԱԶԾ, Կլիմայի փոփոխության բյուջետավորումը, 2021 թ.
[հղում՝https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-10/UNDP-RBAP-Budgeting-for-Climate-ChangeGuidance-Note-2021.pdf]
60
ՄԱԶԾ, Կլիմայի փոփոխության բյուջեի ինտեգրման ցուցիչ Հայաստանի համար, 2020 թ.
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ՊՄԳ
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յուրաքանչյուր տեսակի առանցքային առանձնահատկությունները, ՊՄԳ նախագծերի
իրականացման

փուլերը,

նախագծերի

գնահատումը,

ինստիտուցիոնալ

գործողությունները, ինչպես նաև պայմանագրերի մոնիտորինգը, հաշվետվայնությունը
և գնահատումը: 61 Ընդհանուր առմամբ, 1990 թվականից ի վեր իրականացվել է 16 ՊՄԳ
նախագիծ (1.2 տրլն ՀՀ դրամ) (տես Աղյուսակ 5-ը): 62 Շուրջ 568 մլրդ ՀՀ դրամ ծախսվել
է էներգետիկայի ոլորտում նախագծերի իրականացման վրա, և 94 մլրդ ՀՀ դրամ՝
ջրային և կոյուղու ոլորտների նախագծերի վրա: Այլ ոլորտների շարքում են
երկաթուղիները, հեռահաղորդակցությունը, օդանավակայանը:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊՄԳ ՆԵՐՔՈ ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ՊՄԳ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՈԼՈՐՏ

Հայաստանի էլեկտրացանցեր

Էլեկտրաէներգիա

169

Էլեկտրաէներգիա

151

Որոտանի ՀԷԿ (450 ՄՎտ)

Էլեկտրաէներգիա

117

Հրազդանի ՋԷԿ, հինգերորդ բլոկ

Էլեկտրաէներգիա

94

«Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային կայան

Էլեկտրաէներգիա

25

HEPS-ի Սևան-Հրազդան կասկադ

Էլեկտրաէներգիա

12

«Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ

Ջուր և կոյուղի

94

Երևանի

համակցված

ցիկլով

գազաէլեկտրակայան

(ՄԼՐԴ ՀՀ ԴՐԱՄ)

Աղբյուր՝ ՊՄԳ գիտելիքի լաբ

Հայաստանում օգտագործվող և օրենքով նախատեսված ֆինանսական գործիքները
վերաբերում են հետևյալին՝
•

ՊՄԳ ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ակտիվների հատկացումներ,

•

ՊՄԳ ծրագրերի շրջանակներում նվազագույն եկամուտի երաշխիքներ և/կամ
վերջնական

սպառողների

կամ

գնորդների

նվազագույն

թվի

և/կամ

այլ

արտոնությունների սահմանում,
•

երաշխիքներ,

որ

հանրային

գործընկերը

ՊՄԳ

ծրագրերի

իրականացման

ընթացքում կսպառի արտադրված ապրանքների, կատարված աշխատանքների կամ
մատուցված ծառայությունների որոշակի ծավալ կամ բաժին,
•

վարկեր և այլ տեսակի ֆինանսավորում կամ ներդրումներ,

ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր գործընկերության
քաղաքականություն» փաստաթուղթ, 2017 թ. [հղում՝
https://mineconomy.am/media/12961/PPP_Policy_Statement.pdf]
62
ՊՄԳ գիտելիքի լաբ, ՊՄԳ նախագծեր [հղում՝ https://pppknowledgelab.org/countries/armenia]
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•

փոխհատուցում (կամ ուղղակի պարտավորություն) ՊՄԳ ծրագրերի հետ կապված
որոշակի տեսակի ծախսերի համար,

•

բյուջետային երաշխիքներ,
• հարկային-մաքսային արտոնություններ,
• ՀՀ օրենքով չարգելված՝ ֆինանսական աջակցության այլ տեսակներ: 63

Ի լրումն՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը մշակել է «Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր գործընկերության քաղաքականություն» փաստաթուղթը: Քաղաքականության նպատակն է խրախուսել ՊՄԳ միջազգային լավագույն
փորձի կիրառումը Հայաստանում՝ հստակորեն սահմանելով օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ հիմքերի համար անհրաժեշտ բարձր մակարդակի քաղաքականության
առաջատար շրջանակ և այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են ստեղծելու,
խթանելու և պահպանելու ակտիվորեն զարգացող ծրագրային մոտեցում երկրում: 64
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՊՄԳ

հաղորդակցության,

համակարգման

և

գիտելիքների

փոխանակման

հարթակներ: Արդյունավետ հաղորդակցման հարթակների ստեղծումը կաջակցի
ոլորտին

և

համայնքին՝

հնարավորությունները,
ներկայացուցիչներից

արտահայտելու

օրինակ՝

կարիքները

թեմատիկ

i)

և

բացահայտելու

հարթակներ.

ոլորտային

յուրաքանչյուրը հաղորդակցում է և տեղեկացվում կայուն

զարգացման ստեղծած հնարավորություններին, ii) տեխնոլոգիաների փոխանակման
հարթակներ. խրախուսել գործարարներին ստեղծելու կոնգլոմերատներ՝ համատեղ
ջանքերով ներդնելու էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների մեջ: Սա կմեծացնի
տեղական և միջազգային շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը և կստեղծի
արտադրական և բաշխման կապեր: Այս գործընկերության միջոցով տեղական բիզնեսը
ձեռք կբերի ռազմավարական գործընկեր ու նոր ներդրողների աջակցություն և iii)
փոխանակման հարթակներ՝ ուղղորդման և վերապատրաստումների միջոցով խթանելու
տեղական

ընկերությունների

համագործակցությունը

միջազգային

դոնորների

և

կլիմայական հիմնադրամների հետ:
ՊՄԳ-ն կլիմայի փոփոխության ոլորտներում: Շատ դեպքերում պետական և
մասնավոր

հատվածներն

ունեն

ընդհանուր

շահեր,

որոնք

կարող

են

համապատասխանեցվել գործընկեությունների միջոցով: ԿՓ նկատմամբ խոցելի
էներգետիկայի, ջրային, ենթակառուցվածքների, կոշտ թափոնների և զբոսաշրջության
ոլորտները
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«Պետություն-մասնավոր

գործընկերության

մասին»

ՀՀ

օրենքում

«Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենք, 2019 թ., [հղում՝
https://mineconomy.am/en/page/1414#:~:text=On%20June%2028%2C%202019%2C%20the,of%20governance%2C%20an
d%20applicable%20principles.]
«Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր գործընկերության քաղաքականություն» փաստաթուղթ,
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 2017 թ. [հղում՝https://mineconomy.am/media/12961/PPP_Policy_Statement.pdf]
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սահմանված են որպես պետական-մասնավոր համագործակցության (ՊՄՀ) համար
իրավասու ոլորտներ:
ՊՄԳ շրջանակի և ԿՓ ծրագրերի խրախուսման համակարգի մշակում: Հարկավոր է
խթանների համակարգ (հարկային արտոնություններ, կառավարության երաշխիքներ և
այլն) ստեղծել նրանց համար, ովքեր կապահովեն սահմանված բնապահպանական
արդյունավետության ցուցանիշները (KPIs): Այս շրջանակն անհրաժեշտ է կիրառել
կանաչ նախագծերի համար, որոնք.
•

կանաչ ծրագրեր և նախագծեր են, որոնք ունեն մեծ ազդեցություն,

•

սույն ռազմավարության լրացուցիչ նախագծեր են և ՀՀ կառավարության
առաջնահերթ կանաչ միջոցառումներ,

•

նպաստում են կայուն զարգացմանը,

•

ներգրավում են լրացուցիչ ռեսուրսներ՝ աջակցելու Հայաստանի կայուն
զարգացմանը:

Մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչնեչը` վարկատուներ և ներդրողներ, որոնց
կապիտալը երկարաժամկետ հեռանկարում լինելու է վտանգի տակ, մեծապես կախված
են

օժանդակ

ենթակառուցվածքների

արդյունավետությունից:

Նախագծերի

օրինակները ներառում են.
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3: ՊՄԳ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՊՄԳՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ
300 ՄՎտ հզորությամբ հողմակայանի
կառուցում
Էլեկտրական մեքենաների
լիցքավորման կայանների ցանցի
ստեղծում

ՊՄԳ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՆԱԽԱԳԾԵՐ
Էներգիայի բաշխման ցանցի հուսալիություն
Էներգիայի պահեստավորման կայանք
Էներգիայի պահանջարկի և առաջարկի տվյալներ
Ճանապարհներ և ենթակառուցվածքներ
էլեկտրական շարժիչով փոխադրամիջոցների
ներմուծում և օգտագործում
Լիցքավորման կայանների վերանորոգման
կարողություն
Էներգիայի բաշխման ցանցի հուսալիություն

Ջրամբարների կառուցում և
վերանորոգում

Կառուցման և վերանորոգման կարողություն
Ենթակառուցվածքների զարգացում
Անհրաժեշտ տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների
պակաս
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Միջազգային հանրային ֆինանսները կարող են էական դեր խաղալ կլիմայական
ֆինանսավորման

հավաքագրման

համատեքստում:

Միջազգային

կազմակերպությունների և զարգացած երկրների ֆինանսավորմամբ Հայաստանում
իրականացվում են կլիմային առնչվող մի շարք նախագծեր: Ֆինանսական հոսքերը
ներկայացված

են

Գծապատկեր

6-ում:

Կառավարության

ստանձնած

պարտավորությունների տեսանկյունից միջազգային հանրային ֆինանսների զգալի
լծակների ապահովումը հրամայական է ԱՍԳ ռազմավարության համար և հանդիսանում
է վերջինիս կիզակետը: Այսպիսով, բազմակողմ կլիմայական ֆինանսավորման
նախաձեռնություններում

ներգրավվածությունը

կարևոր

է՝

ապահովելու

խոշոր

կլիմայական ֆինանսավորման հավաքագրում, քանի որ միջազգային մի շարք
հիմնադրամներ գնալով առաջնահերթություն են տալիս կլիմայի փոփոխությանը:
Երկկողմ կլիմայական ֆինանսավորումը ևս կարևոր է, մասնավորապես այն
պատճառով, որ զարգացած երկրները փնտրում են այլընտրանքային ուղիներ՝
կատարելու ՊՀ իրենց պարտավորությունները և աջակցելու զարգացող երկրների
մեղմման և հարմարվողականության ջանքերին:
Կլիմայի հանրային ֆինանսավորման զգալի մասը ծախսվում է երկկողմ եղանակով,
ինչը հիմնականում կարգավորվում է զարգացման գործող գործակալությունների
միջոցով, թեև մի շարք երկրներ նաև ստեղծել են հատուկ երկկողմ կլիմայական
հիմնադրամներ: Հայաստանում հիմնականում առկա է բազմակողմ ֆինանսավորման
երկու տեսակի աղբյուր.
•

ՄԿ ԿՓՇԿ ներքո ռեսուրսներ, ինչը հիմնականում վերաբերում է ԳԷՀ-ից և
Հարմարվողականության հիմնադրամից ռեսուրսների ներգրավմանը՝ ֆինանսական
ռեսուրսները

բացառապես

կլիմայի

փոփոխության

նկատմամբ

հարմարվողականության և մեղմման համար կիրառելու նպատակով:
•

Արտոնյալ կլիմայական հիմնադրամներ, ինչը հիմնականում վերաբերում է ԿՆՀ-ին և
ԿԿՀ-ին: Այս դեպքում ֆինանսավորումը հատկացվում է շահավետ պայմաններով՝
շուկայականից ցածր տոկոսադրույքներով:

Կլիմայական
հատկացված

միջազգային

հանրային

ֆինանսավորմամբ

էներգաարդյունավետությանը,

ֆինանսական

իրականացվող

վերականգնվող

ռեսուրսների

նախագծերն

էներգիային,

շրջանակում
ուղղված

են

տրանսպորտային

միջոցների էներգաարդյունավետությանը, քաղաքային բնակավայրերում թափոնների
կառավարման միջոցով ջերմոցային գազերից խուսափելուն, ջրամատակարարմանը և
ջրահեռացմանը, ոռոգման համակարգի կառավարմանը, ինչպես նաև աղետների ռիսկի
նվազեցմանը: Ֆինանսական միջոցները հատկացվել են արտոնյալ և ոչ արտոնյալ
վարկերի և դրամաշնորհների միջոցով։ Որոշ օրինակներ ներկայացված են Հավելված
4-ում:
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2 ԿԼԻՄԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Ներդրողներ

Գերմանի

Շվեդիա

Ֆրանսիա

Ավստրիա

ԱՄՆ

ՇՄԶՀ

ՖԶԳ

ԱԶԳ

ԱՄՆ ՄԶԳ

Ռուսաստան

ԵՄ

Ճապոն

ՄԱԿ

Երկկողմ հաստատություններ
ՏՀԶԴՆ

ԱՄՆԿ

ՎՎԻ
ԿՓ հակազդելուն
հատկացված
ֆինանսավորում
Իրականացնող
կառույցներ

Պետական
աջակցություն

Բազմակողմ հաստատություններ

ՄԱԿ ԿՓՇԿ ֆինանսական մեխանիզմներ

Ոչ ՄԱԿ ԿՓՇԿ ֆինանսական

ԵԶԲ

Զարգացման բազմակողմ
բանկեր (MDBs)

ՄԱԿ-ի
ՅՈՒՆԻՍԵՖ
ԿԿՀ

ՀՀ

ՄԱԶԾ

ԳԲՀ

Ե5Հ

ՄԲ

ԿՆՀ
ԿՏՀ

ԱԶԲ

ՄԱՇՄԾ
ՊՀԾ

ՎԶԵԲ

ՊԳԿ

ԵՆԲ

CCAGG

Էվոկա

ՌԿՀ
ՎԷԾԸ

Առևտրային բանկեր

ԱյԴի

ԱԿԲԱ Լիզինգ

Վարկային
կազմակերպություններ

Գլոբալ Կրեդիտ
Կարդ Ագրոկրեդիտ

Այլ
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Արարատ

Ameria

ԱրմՍվիս

Արդշին
Այլ

Կոնվերս

ԱԿԲԱ

Ինեկո

Հայբիզնես

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բազմակողմ

և

երկկողմ

ֆինանսական

հաստատությունների

հետ

համագործակցությունը խորացնելու համար կարևոր է գնահատել այդ կառույցների
կողմից

պարբերաբար

մշակվող

և

թարմացվող՝

երկրի

կամ

տարածաշրջանի

կտրվածքով ռազմավարությունները և առաջնահերթությունները (ներկայացված են
Հավելված 5-ում): Միջազգային կազմակերպությունների և այլ երկրների հետ առավել
արդյունավետ փոխգործակցության համար առաջարկվում են հետևյալ մոտեցումները՝
ապահովելու ռեսուրսների ավելի արդյունավետ հավաքագրում՝ ուղղված կլիմայի
փոփոխության հարմարվողականությանն ու մեղմմանը:
Համագործակցություն ՎԶԵԲ-ի հետ: Ապագա համագործակցությունը կարող է
հիմնված

լինել

վերականգնվող

էներգիայի

հզորության

ավելացման

վրա՝

դիվերսիֆիկացնելու էներգետիկ համակարգի կառուցվածքը: Նախագծերը կարող են
ներկայացնել 300 ՄՎտ հզորությամբ հողմակայանի կառուցումը, 120 ՓՀԷԿ-ի
արդիականացման

նախագիծը

և

խոշոր

հիդրոէլեկտրակայանների

կառուցումը:

Հետևյալ բոլոր նախագծերը կարող են իրականացվել գյուղատնտեսության ոլորտում՝
հողմարգելիչ շերտերը որպես կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության գործիք,
կարկտային ցանցեր նորատունկ պտղատու այգիների համար, լրացուցիչ ոռոգման
համակարգերի տեղադրում և բարելավում, Արարատի և Արմավիրի մարզերում ոռոգման
համակարգի

բարելավում,

առավել

կլիմադիմացկուն

մշակաբույսերի

տնկում,

նախնական կառուցված ջրամբարների վերակառուցում և նոր ջրամբարների կառուցում։
Համագործակցություն ԵՆԲ-ի հետ: Ապագա համագործակցությունը կարող է հիմնված
լինի կլիմայական գործողությունների և շրջակա միջավայրի կայունության վրա:
Իրավասու նախագծեր են էներգետիկայի ոլորտի նախագծերն ու էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցների ենթակառուցվածքի զարգացումը:
Համագործակցություն ԱԶԲ-ի հետ: ՀՀ կառավարությունը պետք է ներգրավվի
ջրամբարների կառուցման, ոռոգման համակարգի վերականգնման և ԱԷԿ-ի կառուցման
նախագծերում:
Համագործակցություն KfW-ի հետ: Ապագա համագործակցությունը կարող է ուղղվել
300

ՄՎտ

հզորությամբ

հողմակայանի

կառուցման

նախագծի,

հանրային

և

արդյունաբերական էներգաարդյունավետության նախագծերի և գյուղատնտեսության
ոլորտին առնչվող նախագծերի իրականացմանը:
Համագործակցություն
ջրամբարների

ԶՖԳ-ի

կառուցման

հետ:
(Վեդիի

Հաշվի

առնելով

ջրամբարի

ԶՖԳ-ի՝

կառուցում)

Հայաստանում
պատմական

ներգրավվածությունը՝ ՀՀ կառավարությունը պետք է հետագայում խորացնի իր
համագործակցությունն այս ոլորտում և փորձի ներգրավել խառը ֆինանսավորում՝
նվազեցնելու պարտքի բեռը:
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ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ
Հայաստանը

պետք

հիմնադրամների

է

ներդնի

միջոցներին

ռեսուրսներ՝

հզորացնելու

հասանելիության

կլիմայական

կարողությունը,

նոր

կազմելու

ֆինանսավորման բարձրորակ առաջարկներ և արդյունավետորեն կառավարելու և
մոտենալու այդ հիմնադրամների՝ կլիմայական ֆինանսավորման հասանելիության
պահանջներին:

Միջազգային

հասանելիությունն

ընդլայնելու

դոնոր
համար

կազմակերպությունների
անհրաժեշտ

է

ֆինանսավորման

իրականացնել

հետևյալ

գործողությունները՝
•

ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանում արդեն իսկ գործող միջազգային
կլիմայական հիմնադրամների հետ,

•

ներգրավել

նոր

միջոցներ

և

կիրառել

նորարարական

ֆինանսական

մեխանիզմներ:
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կլիմայական ֆինանսավորման ներգրավում նպատակային հիմնադրամներից:
Լրացուցիչ

կլիմայական

ֆինանսավորում

հավաքագրելու

նպատակով

ՀՀ

կառավարությունը պետք է դիտարկի հետևյալ հիմնադրամները: Դիտարկման համար
առաջարկվում

է

ստորև

նշված

հիմնադրամների

ցանկը

(ավելի

մանրամասն

տեղեկատվության համար տե՛ս Հավելված 6-ը):
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11 ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հիմնադրամ

Ֆինանսա-

Կլիմայական

վորման ծավալ

ներգործություն

30-40 մլրդ

Հարմարվողականություն • Գյուղատնտեսություն

կանություն

ԱՄՆ դոլար

փոքրածավալ

մինչև 2030 թ.

Աղետների ռիսկերի

Հարմարվողա-

Տեսակ
Բազմակողմ

գյուղատնտե-

նվազեցում

սական ծրագրի

փոփոխության
հիմնադրամ

• Բնական ռեսուրսների
կառավարում
• Հողի կայուն
կառավարում

համար
ԱԶԲ կլիմայի

Ոլորտներ

• Ջրային ոլորտ
Բազմակողմ

50 մլն ԱՄՆ

Հարմարվողականություն • Գյուղատնտեսություն

դոլար

Մեղմում
Նվազեցված
արտանետումներ
անտառահատումից և
դեգրադացիայից (REDD)
Աղետների ռիսկերի
նվազեցում
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• Էներգետիկա
• Անտառտնտեսություն
• Վերականգնվող
էներգիա
• Տրանսպորտ
• Ջրային ոլորտ
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Հիմնադրամ

Տեսակ
Բազմակողմ

Կանադայի
կլիմայի

Ֆինանսա-

Կլիմայական

Ոլորտներ

վորման ծավալ

ներգործություն

250 մլն ԱՄՆ

Հարմարվողականություն • Վերականգնվող

դոլար

էներգիա

փոփոխության
ծրագիր
Երկկողմ

Կլիմայի ոլորտում
պետություն-

283 մլն ԱՄՆ

Հարմարվողականություն • Էներգիայի

դոլար

Մեղմում

մասնավոր

փոխանցում
• Քաղաքաշինություն

գործընկերություն

• Ջրի մաքրում
• Թափոնների
վերամշակում
• Հողի կառավարում
Երկկողմ

Գերմանիայի

1.6 մլրդ եվրո

միջազգային

Հարմարվողականություն • Բոլոր
Մեղմում

կլիմայական

Նվազեցված

նախաձեռնություն

արտանետումներ
անտառահատումից և
դեգրադացիայից (REDD)
Կենսաբազմազանություն
Երկկողմ

Աղետների
նվազեցման

և

156 մլն ԱՄՆ

Հարմարվողականություն • Բոլոր

դոլար

Կարողությունների

վերականգնման

զարգացում

գլոբալ

Աղետների

հիմնադրամ

ռիսկերի

նվազեցում
15 մլրդ ԱՄՆ

Հարմարվողականություն • Գյուղատնտեսություն

«արագ մեկնարկ»

դոլար (11 մլրդ՝

ֆինանսավորում

պետական/հա

Մեղմում

Երկկողմ

Ճապոնիայի

նրային, և 4
մլրդ՝

• էներգաարդյունավետո

Աղետների

ռիսկերի

նվազեցում

ւթյուն
• Վերականգնվող
էներգիա

մասնավոր)
Աղբյուր՝ Կլիմայի միջոցների կադատրայի տվյալների շտեմարան, ՏՀԶԿ, 2016 թ. [հղում՝
https://qdd.oecd.org/data/climatefundinventory]

Կլիմայական հիմնադրամների հետ աշխատանքի պարզեցում: Հիմնադրամներն
առաջարկում են մեծ ճկունություն, և միջոցները կարող են ուղղվել երկրի տարատեսակ
կարիքներին:
աշխատանքը

Անհրաժեշտ
և

այն

է

պարզեցնել

կենտրոնացնել

կլիմայական
որոշակի

հիմնադրամների

կենտրոնական

հետ

մարմնի

պատասխանատվության ներքո (‹‹Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման
գրասենյակ›› ՊՀ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն): : Հիմնարկի հիմնական
նպատակն է ապահովել բնապահպանական ծրագրերի սահուն և արդյունավետ
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իրականացումը։ Այն նաև աշխատում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային
դոնոր կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի կատարման հետ։ 65
Կարիքների գնահատում ապագա նախագծերի համար: Այս գործընթացի համար
անհրաժեշտ է կատարել պլանավորում և կարիքների գնահատում: Միջազգային
միջոցները տրամադրվում են կանոնների և պահանջների լայն շրջանակի ապահովման
դեպքում,

ինչը

կարող

է

խոչընդոտել

Հայաստանի

պետական

և

մասնավոր

շահառուների մասնակցությունը գործընթացին: Ֆինանսավորման առաջարկները
պետք է հիմնված լինեն կարիքների գնահատման վրա, ինչին կարող են աջակցել նաև
վերոհիշյալ հիմնադրամները:
Նոր

կլիմայական

միջոցների

ինտեգրում

կլիմայական

ֆինանսավորման

կառուցվածքում: Կլիմայական գործող ֆինանսավորման կառուցվածքում անհրաժեշտ
է

քարտեզագրել

լրացուցիչ

հիմնադրամներ,

և

գծապատկերը

պարբերաբար

թարմացնել: Այս գործընթացներում անհրաժեշտ է ներգրավել մասնավոր հատվածին,
ՀԿ-ներին և այլ շահառուներին:

ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Դիմակայունություն ապահովելու, հարմարվողականության և մեղմման, ինչպես նաև
ԱՍԳ նպատակներին ու թիրախներին հասնելու համար և՛ ՀՀ կառավարությունը, և՛
մասնավոր հատվածը պետք է դիտարկեն պարտավորությունների այլընտրանքային և
նորարարական

գործիքների

կիրառումը:

Ավելին,

այս

գործիքների

կիրառման

արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կարևոր է Հայաստանում տարբեր
շահագրգիռ

կողմերի

շրջանում

բարձրացնել

կլիմայական

գործողությունների

անհրաժեշտության մասին իրազեկումը:
Կանաչ պարտատոմսերը կարող են որոշակի օգուտներ բերել թե թողարկողների, թե
ներդրողների համար: Թողարկողների համար հիմնական փոխհատուցումները կարող
են

լինել

ներդրողների

բազայի

ընդլայնումը

և

հեղինակության

բարձրացման

առավելությունները: Կանաչ պարտատոմսերի շուկայի զարգացումը նույնպես կարող է
մեծացնել ներդրողների ավելի դիվերսիֆիկացված բազայի հետաքրքրությունը, օրինակ՝
ինստիտուցիոնալ ներդրողների համայնքի (կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներ,
ապահովագրական

ընկերություններ,

ներդրումային

հիմնադրամներ)

և

մեծ

պորտֆելներ ունեցող անհատ ներդրողների: Այս առումով այդ ներդրողները գնալով
ավելի շատ են նախընտրություն տալիս կանաչ և ցածր ածխածնային ներդրումների
հնարավորություններին:

ՀՀ Կառավարություն, Կ ա ն ո ն ա դ ր ու թ յ ու ն, Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության
Նախարարության
«Բնապահպանական Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ» Պետական Հիմնարկի,2011,[Հղում՝
https://mnp.studio-one.am/storage/files/bcig-poak-kanonadrutyun.pdf]
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Կանաչ պարտատոմսերի ծրագրերի շրջանակում աջակցություն ստացող իրավասու
նախագծերը մշակված են այնպես, որ բավարարեն կլիմադիմացկուն զարգացման
համապատասխանելիության

որոշակի

չափանիշների:

Կարևոր

է

տարբերակել

հարմարվողականության և մեղմման նախագծերը, որոնք իրավասու են՝ աջակցություն
ստանալու

կանաչ

պարտատոմսերի

միջոցով:

Հայաստանում

պարտատոմսերի

թողարկումը կարող է նպաստել հետևյալ գործողություններին:
Մեղմմանը

վերաբերող

Հարմարվողականությանը

միջոցառումներ
•

միջոցառումներ
•

Արևային էներգետիկայի

•

Հողմային էներգետիկայի
ՋԳ արտանետումները
նվազեցնելու նպատակով
էլեկտրակայանների և
էլեկտրահաղորդման գծերի

Երաշտի կառավարում և ռիսկի նվազեցում

•

Գյուղատնտեսական ապահովագրություն

•

Անտառների կայուն կառավարում

•

Կլիմադիմացկուն մշակաբույսերի

•

Հմտություն տրանսպորտի և
ենթակառուցվածքների ոլորտում

•

Թափոնների կառավարում

•

Էներգաարդյունավետ բնակելի
շենքեր

•

•

խթանում

արդիականացում
•

Սթրեսադիմացկուն գյուղատնտեսական
համակարգերի ներդրում

զարգացում
•

Անտառվերականգնում և ջրբաժան
կառավարում

զարգացում
•

վերաբերող

Կարևոր կենսամիջավայրերի
պաշտպանություն

•

Ստորերկրյա ջրերի արդյունահանման
սահմանափակում

•

Ջրի արդյունավետություն և
ջրօգտագործման օպտիմալացում

Ածխածնի սեկվեստրացիա
անտառվերականգնման միջոցով

•

Էներգիայի կառավարման պլաններ և
ռազմավարություններ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը՝ ի դեմս ՀՀ կառավարության, պետք է
ձեռնարկի
արշավներ)՝

գործնական

միջոցներ

ապմրապնդելու

(օրինակ՝

շահագրգիռ

թիրախավորված
կողմերի՝

կլիմայի

տեղեկատվական
փոփոխության

ազդեցության ծախսերի և դրա մեղմման ու հարմարվողականության միջոցառումների
օգուտների

մասին

գիտելիքները։

Միմիայն

հնարավորությունների

ավելի

լավ

պատկերացումը կարող է նպաստել, որ ակտիվների սեփականատերերը գնալով ավելի
մեծ նախընտրություն տան ցածր ածխածնային հեռանկարներին և ստանդարտ
ակտիվներից տեղափոխեն իրենց ներդրումները՝ նվազագույնի հասցնելու իրենց
խոցելիությունը: Կանաչ պարտատոմսեր թողարկելու հնարավորություններ ունեն ՀՀ
կառավարությունը, քաղաքապետարանները, մասնավոր հատվածի մասնակիցները և ոչ
առևտրային կազմակերպությունները։ Աղյուսակ 7-ում ներկայացված են Հայաստանում
կանաչ պարտատոմսերի թողարկման մեծ ներուժ ունեցող կազմակերպությունները:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ ԹՈՂԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ
ԹՈՂԱՐԿՈՂ ԿԱՌՈՒՅՑ
ՀՀ կառավարություն

Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ

Երևանի

քաղաքապետարաններ

քաղաքապետարան, Գավառի քաղաքապետարան և այլն

Առևտրային բանկեր

«Արմսվիս» բանկ, «Կոնվերս» բանկ, «Ակբա» բանկ, «Էվոկա» բանկ, Ինեկո բանկ և

քաղաքապետարան,

Գյումրու

քաղաքապետարան,

Գորիսի

այլն
Մանրածախ

առևտրի

«Երևանի սիթի» սուպերմարկետ, «ՍԱՍ» սուպերմարկետ, «Դալմա գարդեն մոլ»

ոլորտ

առևտրի կենտրոն, «Երևան մոլ» առևտրի կենտրոն, «Մեգամոլ» առևտրի կենտրոն

Արտադրության ոլորտ

«Ալեքս

տեքստիլ»

ընկերություն,

«Գլորիա

տեքստիլ»

ընկերություն,

կոնյակի

գործարաններ, այլ արտադրողներ
Էներգետիկայի ոլորտ

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան,

հիդրոէլեկտրակայանների կասկադներ,

Երևանի փակ ցիկլի ջերմաէլեկտրակայան և այլն
Հանքարդյունաբերության

«Արմենիան մոլիբդեն փրոդաքշն» ՍՊԸ, Մղարթի հանքավայր, Ալավերդու «Կուպեր

ոլորտ

մայն»

ընկերություն,

Սոթքի

հանքավայր,

հանքարդյունաբերության

այլ

ընկերություններ

Ըստ էության, պարտատոմսերի թողարկման միջոցով ընկերությունները կարող են
մեծացնել շրջակա միջավայրին առնչվող նախագծերի համար չօգտագործված ավելի
մեծ

կապիտալ

ստանալու

իրենց

հնարավորությունները,

խորացնել

իրենց

ապրանքանիշի մասին ընկալումը և բարձրացնել հեղինակությունը:
Պահանջարկի կողմից հիմնական գնորդներն են ինստիտուցիոնալ ներդրողները
(կենսաթոշակային ֆոնդեր և ապահովագրություններ), կայուն զարգացման վրա
կենտրոնացած ներդրումների կառավարիչները, կառավարությունները և կորպորատիվ
ներդրողները: Հայաստանի կապիտալի շուկան ունի փոքր ծավալներ, գործիքների նեղ
շրջանակ և արժեթղթերի երկրորդային շուկայի սահմանափակ իրացվելիություն:
Պայմանականորեն, կապիտալի շուկայի ամենամեծ մասը կազմում են պետական
պարտատոմսերը, իսկ կորպորատիվ պարտատոմսերը կազմում են միայն մի փոքր
մասը:

Կապիտալի

շուկայի

բացակայությունը

դժվարություններ

կստեղծի

ինստիտուցիոնալ ներդրողների զարգացման համար: Կայուն նախագծերում միջոցների
ներդրումը կարող է պարզեցվել իրավական դաշտի կարգավորման և աջակցության
տրամադրման միջոցով (տես ստորև):
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում արտոնյալ բաժնետոմսերով առևտուրը գոյություն
չունի կամ սահմանափակ է, սակայն կորպորատիվ և պետական պարտատոմսերը
գնալով ավելի մեծ տարածում են գտնում ներդրողների շրջանում: Կապիտալի շուկայի
բարելավմանն ուղղված բարեփոխումները խոստումնալից են և կարող են որոշակի
ռազմավարական բարելավումներ բերել այս ոլորտ: 2020 թ. կառավարությունը
վավերացրել է Կապիտալ շուկայի զարգացման ծրագիրը, որը ներկայացնում է ոլորտի
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ընթացիկ

մարտահրավերների

ու

հեռանկարների

համապարփակ

ակնարկ

և

բարելավմանն ուղղված գործողությունների մանրակրկիտ պլան: Գործողություններն
ուղղված

են

ոլորտների

համապարփակ

ցանկի

(ինչպիսին

են

պետական

պարտատոմսերի շուկան, ներդրումային հիմնադրամները, որոնցում կառավարությունն
ունի բաժնետոմսեր, մունիցիպալ պարտատոմսեր, ընկերությունների առաջնային
հրապարակային տեղաբաշխում (IPO), ֆինանսական ոլորտի կողմից թողարկումներ,
ֆոնդային բորսայի մասնագիտացված ենթակառուցվածք, իրավական և կարգավորող
դաշտ) 66 բարելավմանը: Այնուամենայնիվ, կան էական խնդիրներ և ռիսկեր՝ կապված
Հայաստանում կանաչ պարտատոմսերի շուկայի կայացման և աճի հետ։ Դրանք
ներառում են հաշվետվությունների որակը կամ բացակայությունը, այդ ընկերությունների
թափանցիկության ու նրանց նկատմամբ անվստահության հետ կապված խնդիրներ,
կանաչ լվացման ռիսկը և համեմատական գնագոյացումը:
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ռիսկերի

մեղմման

նպատակով

անհրաժեշտ

է

նախաձեռնել

հետևյալ

գործողությունները.
Շրջանառել կանաչ տաքսոնոմիա: Աջակցել ընկերություններին ներգրավվելու կայուն
հաշվետվությունների մեջ և խուսափել կանաչ լվացումից: 67 Կանաչ տաքսոնոմիայի
ընդունումը կօգնի երկրին՝ սահմանելու ավելի լավ առաջնահերթություններ և
ընդլայնելու կայուն ներդրումները՝ հասնելու շրջակա միջավայրի և սոցիալական
քաղաքականության հիմնական նպատակներին, որոնք ուրվագծված են ներքին
քաղաքականության

փաստաթղթերում,

ինչպես

նաև

Հայաստանի

կողմից

վավերացված միջազգային համաձայնագրերում, ինչը կապահովի զգալի սոցիալական
և բնապահպանական օգուտներ հայ ժողովրդի համար: Կանաչ տաքսոնոմիայի
ներդրման դեպքում կանխատեսվում են հետևյալ ազդեցությունները.
•

Քաղաքականություն մշակողներին, տնտեսական գործակալներին և ներդրողներին տալ հստակ սահմանում առ այն, թե որ տնտեսական գործունեությունն ու
ներդրումային նախագծերն են բնապահպանակ տեսանկյունից կայուն:

•

Օժանդակել կառավարությանը ավելի ռազմավարական և ծախսարդյունավետ
կերպով օգտագործելու պետական աջակցության միջոցները՝ հասնելու ազգային
բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության նպատակներին և
իրականացնելու առաջնահերթ ներդրումային նախագծեր:

66

67

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, Կապիտալի
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=106559]

շուկայի

զարգացման

ծրագիր,

2020

թ.

[հղում՝

«Կանաչ լվացումը» որևէ բանի դիրքավորումն ու ներկայացումն է որպես էկոլոգիապես մաքուր, կանաչ և կայուն
այդ դեպքում, երբ դա չի համապատասխանում իրականությանը: Այն շփոթմունքի մեջ էգցում սպառողներին,
քանի որ վերջիններս կարծում են, որ այդ ապրանքներն օգտագործելով՝ օգնում են մոլորակին:
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•

Հայաստանի համար ապահովել զարգացման գործընկերների կողմից տրամադրվող կանաչ և կլիմայական ֆինանսավորման ավելի բարձր հասանելիություն:

Այսօր

հասանելի

են

միայն

սահմանափակ

ուսումնասիրություններ

և

հաշվետվություններ: Ընկերության՝ իր բնապահպանական գործունեության վերաբերյալ
համապարփակ և լայնորեն հասանելի հաշվետվությանը չմասնակցելը կարող է
պայմանավորված լինել մի քանի գործոնով, որոնց շարքում կարող է լինել արտաքին
շահագրգիռ կողմերի ճնշման բացակայությունը, օգուտների բացակայությունը և,
հետևաբար, զեկուցելու ցածր մոտիվացիան: Հաշվի առնելով սահմանափակումները՝ ՀՀ
կենտրոնական բանկը և Էկոնոմիկայի նախարարությունը դիտարկում են կանաչ
տաքսոնոմիայի մշակումը (Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ):
Մշակել կայուն հաշվետվայնության խթաններ և զարգացնել կարողություններ:
Բիզնեսների ճնշող մեծամասնությունն ունի ֆինանսների և գիտելիքների պակաս՝
կայուն

հաշվետվայնության

համար,

ինչին

հնարավոր

է

անդրադառնալ

կարողությունների հզորացման և իրազեկման բարձրացման միջոցով:
Կանաչ պարտատոմսերի շուկայում ներգրավել ինստիտուցիոնալ ներդրողների:
Ինստիտուցիոնալ ներդրողների դերը սահմանափակ է, և շատ դեպքերում նրանք չեն
մասնակցում որոշումների կայացման գործընթացներին: Անհրաժեշտ է միջազգային
ներդրողների դիտարկել որպես կանաչ պարտատոմսերի հիմնական գնորդներ։
ՀՀ շուկան վերլուծել: Վերլուծել շուկան տեսնելու, թե որքանով է ձևավորված կանաչ
պարտատոմսերի շուկան պահանջարկի տեսանկյունից, օգտակար կլինի գնահատել. i)
Հայաստանի հանրային ընկալումը կայուն զարգացման մասին, կանաչ պարտատոմսեր
գնելու

ներդրողների

պատրաստակամությունը,

տարբեր

աուդիտորական

ընկերությունների կարողությունները՝ իրականացնելու վերանայման գործընթացներ,
մասնավոր

հատվածի

պատրաստակամությունը

փոխելու

բիզնես

մոդելը

բնապահպանականորեն ավելի կայունով:
Հայաստանում Ամերիաբանկը ստանձնել է կորպորատիվ հանձնառություն՝ ստեղծելու
ցածր ածխածնային արտանետումներով կանաչ ակտիվների պորտֆել: Բանկը դրանք
առաջին անգամ թողարկեց 2020 թվականին՝ 50 մլն դոլար արժեքով: Հասույթն
ուղղվելու

է՝

ակտիվներ»,

ֆինանսավորելու
որոնք

առանձնացնում

է

կապված

կամ
են

իրավասության

վերաֆինանսավորելու

բանկի
հետևյալ

պրոդուկտների

«իրավասու
հետ:

դասակարգումները՝

կանաչ

Ամերիաբանկն
վերականգնվող

էներգետիկա, էլեկտրահաղորդում, բաշխում և պահպանում, ջուր, էկոլոգիապես կայուն
շինարարություն, հողի օգտագործում և ջրային ռեսուրսներ): Հետագայում՝ 2022
թվականին, Ամերիաբանկը հայտարարեց 8 մլն ԱՄՆ դոլար և 3 մլրդ ՀՀ դրամ
ծավալներով անվանական, արժեկտրոնային, ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերի
հրապարակային տեղաբաշխման մասին, որը Հայաստանում կանաչ պարտատոմսերի`
հրապարակային առաջարկի միջոցով իրականացվող առաջին տեղաբաշխումն է:
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Պարտատոմսերի շրջանառության ժամկետը 27 ամիս է, արժեկտրոնային տոկոսադրույքը դոլարային պարտատոմսերի դեպքում կազմում է 3.5%, իսկ դրամային պարտատոմսերի դեպքում` 9.5%: Պարտատոմսերի անվանական արժեքն է 100 ԱՄՆ դոլար
և 100,000 ՀՀ դրամ: Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 3 ամիս է:
Ամերիաբանկի փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում կանաչ պարտատոմսերի
թողար-կումը նոր պրակտիկա է, և կարգավորող էական խոչընդոտներ չկան:
Այնուամենայնիվ,

ֆինանսական

այլ

հաստատությունների

կողմից

կանաչ

պարտատոմսերի թողարկումը հեշտացնելու համար հնարավոր է կարիք լինի՝
տրամադրելու

կանաչ

պարտատոմսերի

շրջանակային

փաստաթուղթ,

հասույթն

օգտագործելուն ուղղված սկզբունքներ՝ ըստ որոնց այն կարող է ուղղվել մասնակիորեն
կամ

ամբողջությամբ

ֆինանսավորելու

նախագծեր,

որոնք

կխթանեն

կլիմայի

հարմարվողականությունը/մեղմումը, պահպանումն ու կայունությունը, և ապահովելու
երրորդ

կողմի

հավատարմագրված

ստուգողների

առկայություն՝

համաձայն

միջազգային լավագույն փորձի: Պարտատոմսերի վերաբերյալ Հայաստանի իրավական
դաշտը սահմանափակվում է միայն պետական պարտատոմսերով, 68 ապահովված
հիփոթեքային պարտատոմսերով
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և եվրապարտատոմսերով:

70

Հետագայում,

հնարավոր է առաջանա կորպորատիվ կանաչ պարտատոմսերի շուկայի համար
կամավոր ուղեցույցների մշակման անհրաժեշտություն:

ԱԾԽԱԾՆԻ ՇՈՒԿԱ ԵՎ ՀՈԴՎԱԾ 6
Ածխածնի շուկաները նպատակ ունեն նվազեցնելու ՋԳ արտանետումները՝ սահմաններ
դնելով արտանետումների վրա և թույլատրելով դրանց կրճատումը ներկայացնող՝
արտանետումների միավորներով առևտուրը: 71 Սա օգնում է նվազեցնելու պակասող
արտանետումների տնտեսական ծախսը: Ածխածնի արտանետումների համար գին
սահմանելով՝ ածխածնի աղտոտման բնապահպանական և սոցիալական ծախսերի
ներքինացումը կարող է խթանել ներդրողների և սպառողների մասնակցությունը՝
ընտրելու ավելի ցածր ածխածնային ուղիներ (պայմանավորված գնի դիտարկմամբ):
2021 թվականի նոյեմբերին ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովին (COP-26)
Հայաստանը միացավ մնացած երկրներին՝ համաձայնելով Հոդված 6-ի Փարիզյան
կանոնների հետ: Երկրները ձեռք են բերել նոր պայմանավորվածություններ շուկայական
մեխանիզմների վերաբերյալ, որոնք զգալիորեն նպաստում են երկրների միջև
արտանետումների կրճատման փոխանցմանը՝ միաժամանակ ստեղծելով խթաններ
Ընդունվել է 2017 թ. ապրիլի 13-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2017 թ. ապրիլի 25-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=112850
69
Ընդունվել է 2008 թ. մայիսի 26-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2008 թ. հուլիսի 12-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=122473
70
Ընդունվել է 2019 թ. հուլիսի 4-ին, ուժի մեջ մտել՝ 2019 թ. հուլիսի 25-ին: Հասանելի է այստեղ՝
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=146289
71
ՄԱԶԾ, Ածշածնի շուկաներ, 2016 թ. [հղում՝ file:///C:/Users/Gor/Downloads/Carbon%20Markets%20_%20UNDP.pdf]
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մասնավոր հատվածի համար: Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երեք գործիքի
կիրառման կարգի վերաբերյալ, որոնք օգնում են երկրներին կյանքի կոչելու իրենց ԱՍԳն: Այս գործիքներից առաջին երկուսը ներառում է համագործակցություն, որը կբերի
երկրների միջև արտանետումների կրճատման՝ այն երկրից, որը հասել է կրճատման,
դեպի այն երկիր, որը պետք է հասնի այդ կրճատմանը: Գործիքները մշակվել են՝
հնարավոր դարձնելու և խթանելու մասնավոր հատվածի մասնակցությունը: Բոլոր երեք
գործիքների համար էլ ընդունվել են դրանց իրականացման կանոնների վերաբերյալ
որոշումներ.
•

Առաջին հերթին, ընդունվել է համագործակցային մոտեցումների ուղեցույց. երկկողմ
պայմանավորվածությունների

դեպքում

կողմերը

ճանաչում

են

իրենց

միջև

արտանետումների կրճատման փոխանցումը: Սա ստեղծում է պայմաններ մեղմման
ծրագրերի համար, որոնցից է, օրինակ, երկրների արտանետումների առևտրի
համակարգերը իրար հետ կապելը:
•

Երկրորդ, արտանետումների նվազեցման գործողությունները կրեդիտագրող ՄԱԿ
ԿՓՇԿ

նոր

մեխանիզմի

համար

ընդունվել

են

կանոններ,

եղանակներ

և

ընթացակարգեր: Սա ընձեռում է հնարավորություն, որ ընկերությունը մի երկրում
նվազեցնի արտանետումները և վարկերը վաճառի մեկ այլ երկրի մեկ այլ
ընկերության, որը կարող է օգտագործել դրանք արտանետումների նվազեցման
սեփական պարտավորությունները կատարելու կամ զուտ-զրոյական նպատակին
հասնելու համար:
•

Երրորդ, կողմերն ընդունել են աշխատանքային ծրագիր՝ աջակցելու կողմերի միջև
ոչ շուկայական մոտեցումներին: Աշխատանքային ծրագիրն օգնում է տարբեր
երկրներին, հաստատություններին և շահագրգիռ կողմերին ընդլայնելու համագործակցությունը (օրինակ՝ մաքուր էներգիայի աղբյուրների զարգացման համար):

Թե համագործակցային մոտեցումները, թե ՄԱԿ ԿՓՇԿ մեխանիզմը խթաններ են
ստեղծում մասնավոր հատվածի համար՝ իրականացնելու մեղմման միջոցառումներ մի
շարք ոլորտներում և տեխնոլոգիաներում, օրինակ՝ էներգաարդյունավետություն,
տրանսպորտ և անտառների վերականգնում: Մեղմման այս գործողությունները թույլ են
տալիս մշակել ածխածնային վարկեր, որոնք կարող են փոխանցվել միջազգայնորեն և
օգտագործվել

այլ

երկրներում՝

համապատասխանության

այլ

հասնելու

կիրառումների:

ԱՍԳ
Այս

նպատակներին

գործիքները,

կամ

ներդրումային

ազդանշան տալով մասնավոր հատվածին, երկրներին ընձեռում են հնարավորություն՝
ավելի մասշտաբային դարձնելու մեղմման գործողությունները, ինչն իր հերթին կարող է
օգնել խթանելու հարմարվողականության գործողություններ: 72
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ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի արդյունքներ. շուկայական մեխանիզմներ և ոչ շուկայական
մոտեցումներ (Հոդված 6), հղում՝ https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climatepact/cop26-outcomes-market-mechanisms-and-non-market-approaches-article-6#eq-1
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ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
Հայաստանն ունի ածխածնի շուկայի ներդրման ներուժ և լայն հնարավորություններ:
Դրա ներդրումը կարող է ապահովել շրջակա միջավայրի պաշտպանության
քաղաքականության
իրականացման
արդյունավետության
բարձրացումը՝
թիրախավորելով արտանետումների կրճատումը։ Այն ունի նաև տնտեսության
զարգացման լայն ներուժ, քանի որ կարող է ապահովել ծախսարդյունավետ միջոցներով
արտանետումների
նվազեցումը
և
նպաստել
նորարական
ածխածնային
տեխնոլոգիաների ներդրմանը: Սույն համակարգի ստեղծումը լիովին համահունչ է
հանրային քաղաքականության նպատակների հետ, քանի որ խթանում է
արտանետումների մասին տվյալների հավաստի հավաքագրումը, հեշտացնում է
տեղեկատվության փոխանակումը և այլ միջազգային համակարգերի հետ կապի
հաստատումը՝ խթանելով միջազգային կլիմայական գործողությունների հաջող
իրականացումը: Ածխածնի շուկայի ներդրման միջոցով Հայաստանի համար հնարավոր
եկամուտների ստեղծումը կարող է դրական ազդել էներգաարդյունավետության
բարձրացման, տրանսպորտային ցանցի բարելավման և անտառտնտեսության
զարգացման վրա:
Հոդված

6-ով

օգտագործելու

նախատեսված
համար

շուկայական

մեխանիզմներն

կառավարությունը

պետք

է

արդյունավետորեն

ստեղծի

նպաստող

քաղաքականություն և կարգավորող դաշտ, ինչպես նաև սերտորեն համագործակցի
մասնավոր

հատվածի

հետ:

Այս

միջոցառումները

տատանվում

են

ածխածնի

գնագոյացման մեխանիզմների մշակումից մինչև ՉՀՀ-ի կայուն համակարգի ստեղծում:
Այս համատեքստում որոշ մարտահրավերներ և հնարավորություններ ներառում են
հետևյալը.
•

Էներգետիկայի ոլորտի արդիականացում՝ հաղթահարելու կորուստները և
մեծացնելու արտանետումների սակարկման համակարգից (ԱՍՀ) օգտվելու
ներուժը:

•

ԱՍՀ համակարգի գործարկումը կպահանջի քաղաքականության և կարգավորող
դաշտի վերանայում։

•

Ելակետային

տվյալների

բարելավում

և

հետևողականության

ապահովում

(օրինակ տվյալներ կապված թափոներից առաջացող մեթանային և գազային
ցանցերի արտանաետումներից):
•

ՉՀՀ համակարգերի կիրառում:

•

Հայաստանում ԱՍՀ-ի գործարկման համար քաղաքականություն և կարգավորող
դաշտ:

•

Հոդված

6-ի

համաձայն

երկրների

հետ

երկկողմ

ներգրավվածության

ռազմավարության մշակում,
•

Կամավոր

ներդրման

մեխանիզմի

(ԿՆՄ)

և

մասնավոր

հատվածի

խրախուսական ռազմավարությունների կիրառման ներուժի գնահատում:
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ԿԱՆԱՉ ՎԱՐԿԵՐ
Հայաստանի առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մեծ մասը
բիզնեսներին

և

առանձին

տնային

տնտեսություններին

տրամադրում է կանաչ վարկեր՝ իրականացնելու նախագծեր, ինչպիսին են՝
•

արևային կայանների տեղադրումը (մինչև 0.5 ՄՎտ),

•

արևային սարքերը տնային տնտեսությունների համար,

•

արևային,

հողմային

և

հիդրո

կայանների

տեղադրումն

ու

դրանց

արդիականացումը,
•

էներգաարդյունավետ սարքավորումները գործարար նպատակների համար,

•

էներգաարդյունավետությունը բոլոր տեսակի շենքերի համար,

•

գյուղատնտեսությունը և սարքավորումները

•

և այլն:

Հայաստանի գրեթե բոլոր խոշոր ֆինանսական հաստատությունները տրամադրում են
կանաչ վարկեր։ Դրանք հաճախ պահվում են միջազգային բանկերի կողմից (օրինակ՝
ՎԶԵԲ կամ KfW): Այս գործընկերությունը մեծ ներուժ ունի Հայաստանում կանաչ
ֆինանսների շուկան ընդլայնելու համար: Այնուամենայնիվ, առևտրային բանկերը
ֆինանսավորվում են նաև բանկային ավանդներով, որոնք օգտագործվում են տեղական
արժույթով վարկերի ֆինանսավորման համար, սակայն ցպահանջ ավանդներն ավելի
սահմանափակ են դարձնում այդ մեխանիզմը։ Այն ոլորտները, որոնք ներկայումս չեն
ֆինանսավորվում կանաչ վարկերով, ներառում են անտառների կառավարումը,
ոռոգման

համակարգի

հարմարվողականության
կառավարումը:

Այդ

վերականգնումը,

միջոցառումները,

ոլորտների

կլիմայի

աղտոտվածությունը

ընդգրկումը

իրավասության

փոփոխության
և

թափոնների

չափանիշներում

կհիմնավորի կանաչ վարկերը Հայաստանում և կուղղվի ավելի շատ շուկաների:
Այնուամենայնիվ,
ավանդներով,

առևտրային
որոնք

բանկերը

օգտագործվում

նաև
են

ֆինանսավորվում
տեղական

են

բանկային

արժույթով

վարկերի

ֆինանսավորման համար, սակայն ցպահանջ ավանդներն ավելի սահմանափակ են
դարձնում այդ մեխանիզմը։ 73 Կանաչ վարկերով չֆինանսավորվող բնագավառների
շարքում են անտառկառավարումը, ոռոգման համակարգի վերականգնումը, կլիմայի
փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները, աղտոտման և թափոնների
կառավարումը: Իրավասության չափանիշներում դրանց ներառումն իրավասության
չափանիշներում կդարձնի կանաչ վարկերը հիմնական ուղղություն Հայաստանում և
կթիրախավորի ավելի շատ շուկաներ:

73

Ավանդներն ունեն ավելի կարճ ժամկետ: Կարճ է նաև մարման ժամկետը:
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մշակել

կանաչ

գնահատման՝

վարկերի

բոլոր

սկզբունքներ:

կողմերի

համար

Մշակել

ընդունելի

նախագծերի

իրավասության

սկզբունքներ

(Կանաչ

վարկի

սկզբունքներ): Կանաչ վարկի սկզբունքները կարող են մշակվել ՀՀ կառավարության,
Կենտրոնական

բանկի

և

կանաչ

վարկերի

շուկայում

գործող

ֆինանսական

հաստատությունների կողմից՝ պահպանելու կանաչ վարկերի շուկայի ամբողջականությունը և սահմանելու «կանաչ» նախագծերի ֆինանսավորման իրավասության
չափանիշներ (կայունության նպատակ, հաշվետվողականություն, ընթացակարգեր,
կանաչ

սկզբունքների

պահպանում

և

հավաստագրեր),

ինչը

կբերի

հստակ

բնապահպանական ապահովություն:
Կանաչ վարկերում ներառել հատուկ ԿՓ միջոցառումներ: Ներառել կլիմայի
փոփոխության միջոցառումները որպես նախագծերի ֆինանսավորման գնահատման
կարևոր կարևոր մաս: Թիրախային ոլորտների շարքում կարող են լինել՝
•

վերականգնվող էներգետիկան, ներառյալ՝ արտադրություն, փոխանցում և այլն,

•

էներգետիկ

արդյունավետություն,

հանրային

շենքերում:

Այլ

ներառյալ՝

ենթակարգերը

բնակելի,

առևտրային

ներառում

են

կամ

էներգիայի

պահեստավորում, ջեռուցման համակարգեր, խելացի ցանցեր և այլն,
•

աղտոտման կանխարգելում և կառավարում՝ օդի արտանետումների նվազեցում,
ջերմոցային գազերի վերահսկողություն, թափոնների կառավարում, կրճատում և
վերամշակում, թափոններից էներգիայի ստացում,

•

բնական ռեսուրսներ և հողօգտագործում՝ կայուն գյուղատնտեսություն, կայուն
անասնաբուծություն, խելացի ֆերմա, բերքի անվտանգություն, կաթիլային
ոռոգում,

կայուն

անտառտնտեսություն

(անտառապատում

և

անտառվերականգնում) և այլն,
•

մաքուր տրանսպորտ՝ էլեկտրական, հիբրիդային, հասարակական տրանսպորտ,
ենթակառուցվածքների զարգացում (լիցքավորման կայանների տեղադրում),

•

ջրի և կեղտաջրերի կայուն կառավարում՝ խմելու ջրի կայուն կազմակերպում,
կեղտաջրերի կառավարում, ջրահեռացման համակարգերի մեղմում,

•

կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականություն՝ տեղեկատվական
արշավների համակարգեր, վաղ նախազգուշացման համակարգեր և այլն:

•

փակ

պարբերաշրջանով

արտադրանքի

ներմուծում,

փաթեթավորում և առաքում:

74

տնտեսության

գործընթացներ՝

բնապահպանական

էկոլոգիական

սերտիֆիկացում,

74

Կապիտալի շուկայի միջազգային ասոցիացիա (ԿՇՄԱ), Բնապահպանորեն կայուն տնտեսական գործունեությանն
օժանդակող կանաչ վարկի սկզբունքներ, 2018 թ. [հղում՝
https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf]
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Նախագծերի ֆինանսավորման գնահատման գործընթացում վերոնշյալ միջոցառումների

միասնական

կիրառումն

ապահովելու

համար

խելամիտ

կլինի,

որ

ՀՀ

կենտրոնական բանկն ընդունի համապատասխան կանոնակարգ։ Սակայն դա անելու
համար Կենտրոնական բանկին անհրաժեշտ է ավելի բարձր մակարդակի կարգավորող
հիմք, որը կարող է լինել «Կլիմայի փոփոխության մասին» օրենքը: Նույն նպատակներին
հասնելու

մեկ

այլ

ուղի

կարող

է

լինել

Խորհրդի

ֆինանսական

հարցերով

աշխատանքային խմբի առաջարկությունը բանկերին, որոնք կարող են ընդունել կանաչ
վարկերի սկզբունքների վերաբերյալ քաղաքականություններ:
Հաշվետվություններում ներառել կլիմայի փոփոխության ցուցանիշներ: Բարձրացնել
կանաչ

վարկերի

միջոցով

ֆինանսավորվող

նախագծերի

թափանցիկությունը՝

հաշվետվայնության պահանջներում ներառելով արդյունավետության որակական և/կամ
քանակական

ցուցանիշներ

(օրինակ՝

վերականգնվող

էլեկտրաէներգիայի

արտադրության աճ, էներգիայի սպառման կրճատում, ՋԳ արտանետումների կրճատում
և այլն) և դրանք հանրայնացնելով ավելի մեծ շահագրգիռ խմբերի համար։
Վարկառուների համար հաշվետվայնության ձևանմուշների մշակում:
Օժանդակել հասանելի կանաչ ֆինանսների վերաբերյալ իրազեկմանը: Կանաչ
վարկերի հաջող ինտեգրման համար ոչ պակաս կարևոր է կայուն զարգացման և
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ հանրային ընկալումը: Առկա է կանաչ աճի և կանաչ
ֆինանսների

դրական

ազդեցությունների

մասին

իրազեկման

մակարդակի

բարձրացման էական կարիք: Պետական և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների
մեծ տոկոսը տեղյակ չէ շուկայում առկա կանաչ ֆինանսավորման հնարավորությունների
մասին: Ֆինանսավորման տարբեր հնարավորությունների վերաբերյալ ավելի շատ և
ավելի որակյալ տվյալների կարիք կա:

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ

Շատ հաճախ բյուջեում ներառված ծրագրերն ու միջոցառումները չեն իրականացվում
ամբողջությամբ, և դա կարող է լինել, օրինակ, առաջնահերթությունների փոփոխության
հետևանքով՝ պայմանավորված արտաքին գործոններով կամ փոփոխվող կարիքներով:
Հայաստանում ԱՍԳ թիրախներին հասնելու և ՀՀ տարբեր ռազմավարություններում
բացահայտված բացերը լրացնելուն կարող են օժանդակել ՀՀ շրջակա միջավայրի
նախարարությունը,

Կլիմայի

խորհուրդը

մասնավորապես՝

ֆինանսների

պատասխանատու

ռեսուրսներ:

և

նրա

աշխատանքային
Համակարգման

աշխատանքային
խումբը՝

խորհուրդը

խմբերը,

հավաքագրելու
կարող

է

հսկել

առաջընթացը և աջակցել ֆինանսավորման հավաքագրման գործողություններին, այդ
թվում՝ ներգրավել լայնամասշտաբ առևտրային նախագծեր, օրինակ.
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•

վերականգնվող Էներգիայի նախագծեր,

•

խելացի էներգետիկայի ստարտափեր,

•

էներգաարդյունավետության միջոցառումներ տների սեփականատերերի համար,

•

ցածր արդյունավետություն ունեցող ՓՀԷԿ-երի տեխնիկական վերազինում,

•

ոռոգման համակարգի վերականգնում,

•

կարկտացանցերի կիրառում,

•

մշակաբույսերին առնչվող նախագծեր

•

և այլն:

Առկա ռեսուրսների լիարժեք օգտագործման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետևյալ
քայլերը.
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3 ԱՌԿԱ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՔԱՅԼԵՐ
ՀՀ կառավարությունը նպաստում է միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի և կլիմայական
ֆինանսավորման աշխատանքային խմբի կողմից կլիմայի փոփոխության հակազդման համար ռեսուրսների
Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը նպաստում է համագործակցությանը, ռեսուրսների
հավաքագրմանը և ռեսուրսների համակարգմանը

Ֆոնդի կառավարման հետևողական մոնիտորինգ և հաշվետվություն (աուդիտ) իրականացվում է բյուջեի
միջոցների նշագրումով՝ ապահովելու ռեսուրսների նպատակային բաշխումը:

Կլիմայի խորհուրդը և նրա՝ ֆինանսների գծով աշխատանքային խումբը կարող են
ներդրումներ ներգրավել բարերարներից, անհատ ներդրողներից, չօգտագործված
բյուջետային միջոցներից և այլ աղբյուրներից: Ավելին, այն պետք է գործի պետության
կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կամ միջազգային համաձայնագրերի
հիման վրա։ Ռեսուրսների մոբիլիզացիայի հետ մեկտեղ տվյալ մարմինը կարող է
կազմակերպել տարբեր օժանդակ միջոցառումներ, ներառյալ՝ կարողությունների
զարգացում, բիզնես գործընկերության հարթակների ստեղծում, շահութաբեր բիզնես
պլանների մշակում և այլն:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Նպատակների սահմանում: Ֆինանսների գծով աշխատանքային խումբը պետք է ձգտի
ավելի դյուրին դարձնելու ներդրումները կանաչ նախաձեռնություններում, որոնք
կաջակցեն ներդրումային ծրագրի իրականացմանը, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության
անցումը ցածր ածխածնային, ռեսուրսաարդյունավետ կլիմայի նկատմամբ դիմակայուն
աճի ճանապարհի:
Համակարգող խորհուրդը և նրա աշխատանքային խմբերը, ունենալով կանաչ
նախագծերն իրենց ուշադրության կենտրոնում, պետք է ձգտեն հասնելու հետևյալ
նպատակներին՝ ըստ իրենց մանդատի՝ i) զգալի ներգործությամբ կանաչ ծրագրերի և
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նախագծերի

խթանում,

ii)

կանաչ

միջամտությունների

միջոցով

կլիմայական

քաղաքականության նպատակների և ՀՀ կառավարության առաջնահերթությունների
ամրապնդում, iii) կանաչ տնտեսության ընդլայնման համար վկայությունների բազայի
կազմում (տեխնիկատնտեսական հիմնավորում և բիզնես պլաններ), iv) լրացուցիչ
ռեսուրսների

ներգրավում՝

աջակցելու

Հայաստանում

կանաչ

տնտեսության

զարգացմանը, v) նախագծերի գրանցամատյանի կազմում և կառավարում:
Իրավասության չափանիշների սահմանում: Յուրաքանչյուր նախագիծ պետք է անցնի
նախնական ստուգում՝ տեսնելու, թե որքանով է նպաստում ԱՍԳ իրագործմանը: Բոլոր
նախագծերը պետք է բավարարեն իրավասության որոշ չափանիշների, որոնք ներառում
են, i) նպատակահարմարություն՝ համապատասխանություն շեշտադրված կանաչ
տարածքներին,

ii)

նորարարություն՝

նախագիծը

նորամուծություն

է

կանաչ

տնտեսության ոլորտում (տեխնոլոգիա, բիզնես մոդել, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ
կամ ֆինանսական մոտեցում), iii) մասշտաբավորում՝ նախագիծը պետք է ունենա
ձնագնդի

էֆեկտ

և

ընդլայնվի

դեպի

այլ

ոլորտներ

և

հասարակություն,

iv)

գենդերազգայունություն՝ նախագիծը պետք է լինի գենդերազգայուն և ներառի
համապատասխան մետրիկաներ, v) դիտանցում և գնահատում:
Ֆինանսավորման

Նախագծերի

մեխանիզմներ:

ֆինանսավորման

աղբյուրները

տարբեր են և ներառում են i) ՀՀ կառավարության ֆինանսավորում, ii)Ածխածնային
շուկա, iii) կանաչ պարտատոմսեր, որոնք, ի թիվս այլոց, թիրախավորում են
ինստիտուցիոնալ ներդրողներին ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին, iv)
մասնավոր հատված՝ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները կարող են լինել
հնարավոր

գործընկերներ

և

ֆինանսավորել

գործողությունները:

Ավելին,

ֆինանսավորման հետ մեկտեղ նրանք, ըստ էության, կգնեն նախագծի ինչ-որ
մասնաբաժին և երկարաժամկետ հեռանկարում կունենան շահույթ և v) ապագա
ներդրողներ՝ տեղական և միջազգային հնարավոր ներդրողներ:
Կարիքների գնահատում: Տվյալների վերլուծությունը կօգնի կիրառելու տվյալահեն
մոտեցում ծրագրի իրականացման նկատմամբ, և, ուստի, կարևոր է, որ նախագծերը
մշակվեն՝ հիմք ընդունելով իրագործելիության ուսումնասիրությունները հետևյալ
ոլորտներում՝

իրավական

իրագործելիություն,

իրագործելիություն,

ֆինանսական

ռազմավարական

իրագործելիություն

և

և

քաղաքական
տնտեսական

իրագործելիություն։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունների հիման վրա կարելի է
մշակել

բիզնես

պլան՝

ավելի

լավ

ներկայացնելու

ռազմավարությունը

իրագործելիություն ուսումնասիրություններից բխող եզրահանգումները:
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ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՇՎԵՏՎԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ
Չափումները, հաշվետվայնությունը և հավաստագրումը (ՉՀՀ) կլիմայի փոփոխությանը
հակազդելու կարևոր գործիք է, որը նկարագրում է բոլոր այն միջոցառումները, որոնք
ձեռնարկում

են

երկրները՝

հավաքագրելու

արտանետումների,

մեղմման

գործողությունների և աջակցության վերաբերյալ տվյալներ: ՉՀՀ համակարգի հիմքում
ընկած են հետևյալ գործողությունները.
Չափել կամ մշտադիտարկել (Չ) արտանետումների, մեղմման գործողությունների և
աջակցության

տվյալներն

ու

տեղեկությունները,

այդ

թվում՝

չափված

ՋԳ

արտանետումներ, արտանետումների կամ արտանետումների զեղչերի մոտավոր
հաշվարկ՝

օգտագործելով

գործողությունների

տվյալներ

և

արտանետումների

գործոններ և այլ տարբերակներ:
Իրականացնել

հաշվետվայնություն

(Հ)՝

այս

տեղեկությունները

կուտակելով

կադաստրներում և այլ ստանդարտացված մեխանիզմներում՝ դրանք հասանելի
դարձնելու մի շարք օգտատերերի համար և ապահովելու տեղեկատվության
հանրայնացումը:
Հավաստագրել

ճշգրտությունն

(Հ)

ու

հաստատված

գործողություններին

համապատասխանությունը և տրամադրել բովանդակալից հետադարձ կապ:
Կլիմայի ֆինանսավորման մոնիտորինգը կարևոր է ոչ միայն ՄԱԿ ԿՓՇԿ շրջանակում
կլիմայի ֆինանսավորման խոստումների վրա ազդեցությունը որոշելու համար, այլ նաև
էական

ազդեցություն

ունի

Հայաստանի

տնտեսական

և

բնապահպանական

որոշումների կայացման վրա: Կլիմայի ֆինանսավորման հոսքերի և առաջընթացի
մոնիտորինգի վերաբերյալ ճշգրիտ և հուսալի հաշվետվությունները թույլ կտան
Հայաստանին

կայացնել

ավելի

տեղեկացված

որոշումներ՝

կապված

կլիմայի

փոփոխությանը հակազդելու համար ֆինանսական ռեսուրսների առաջնահերթությունների և հատկացումների հետ:

ՉՀՀ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՉՀՀ կառուցվածքը սահմանված է ՄԱԿ ԿՓՇԿ կողմից և ներառում է ՋԳ կադաստր, ԱՍԳ
իրականացման հաշվետվայնություն և ստացված ֆինանսներ:
Հայաստանում ՋԳ արտանետումների կադաստրի ազգային ֆունկցիոնալ համակարգի
մշակման ճանապարհային քարտեզի համաձայն՝ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը պատասխանատու է ազգային կադաստրի հաշվետվությունների, ԵԱԶ-ի և
ազգային հաղորդագրությունների մշակումների ընդհանուր համակարգման համար,
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մինչդեռ դրանց ստուգումն ու հաստատումն իրականացվում է միջգերատեսչական
համակարգող խորհրդի կողմից:
Թափանցիկության գործող համաձայնագրերի ներքո Հայաստանը ստեղծել է ՉՀՀ-ի
հիմքային ազգային համակարգ և նշանակել է համակարգման պաշտոնական մարմին՝
ի

դեմս

Շրջակա

ներգրավված

միջավայրի

այլ

նախարարության,

հաստատություններ,

և

ինչպես

սահմանել

նաև

է

գործընթացում

միջգերատեսչական

համակարգման և ստուգման հորիզոնական մեխանիզմ:
Այնուամենայնիվ, ՉՀՀ համակարգը դեռ ունի բարելավման կարիք, քանի որ
նշանակված

կառույցների՝

փոխանակման
փաստաթղթով:

կլիմայական

հաշվետվայնության,

պարտականությունները

սահմանված

չեն

պահպանման
որևէ

և

իրավական

75

Կլիմայական ֆինանսավորման մոնիտորինգի դեպքում Հայաստանը բախվում է
մարտահրավերների, որոնցից առանցքային են՝
•

բյուջեում կլիմայական հարցերին ուղղված ֆինանսավորման բացակայությունը
(պետական բյուջեում կլիմայական նշագրում),

•

ինստիտուցիոնալ

կառուցվածքին

հասանելի

անբավարար

ռեսուրսները

(փորձագիտության պակաս, տվյալների կառավարման համակարգերի/հարթակների բացակայություն),
•

միջգերատեսչական

սահմանափակ

համակարգումը,

որը

խոչընդոտում

է

տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակմանը (մինչ օրս խորհրդի և դրա
աշխատանքային խմբերի նիստերի սահմանափակ քանակ),
•

կլիմայական

ֆինանսավորման

վերաբերյալ

տվյալների

մասնակի

հասանելիությունը,
•

կլիմայի

հետ

կապված

մարվողականության

մասնավոր

միջոցառումների

ներդրումների

և

վրա

համապատասխան

դրանց

մեղմման/հար-

ազդեցության մասին տեղեկատվության բացակայությունը,
•

ՉՀՀ համակարգի բացակայությունը,

•

կլիմայական ներդրումների հսկման համակարգերի բացակայությունը:

Առաջարկվող շրջանակի առանցքային բաղադրիչները, ինչպիսին են ազգային
կադաստրի

համակարգը,

հավաստագրման

չափման

ծրագրերը

ռազմավարությունները

(ՈԱ/ՈՎ)

և

հաշվետվայնության

ներկայացված

են

հաջորդ

գլուխներում:

75 «ԵՄ-ն կլիմայի համար», Հայաստանի համար ջերմոցային գազերի արտանետումների գույքագրման ազգային
համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ, 2021 թ.
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՉՀՀ ՇՐՋԱՆԱԿ

1. Ստուգողների
Թեկնածուներ

3.Հաշվետվայնություն և

Չափման թիրախ

ՋԳ և կլիմայական
հիմնադրամների
կադաստրի զեկույց

Չափման
ծրագիր

Ազգային կադաստրի
համակարգ

Չափման
հաստատված

Միջգերատեսչական
համակարգող խորհուրդ

Փորձագետի
առաջադրում

2. Չափման ծրագիր

Միջգերատեսչական
համակարգող խորհուրդ

Շրջակա միջավայրի
նախարարություն

Աղբյուր՝ «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Հայաստանում ՋԳ արտանետումների ազգային կադաստրի ֆունկցիոնալ համակարգի
մշակման ճանապարհային քարտեզն առաջարկում է ստեղծել թիմ (Շրջակա միջավայրի
նախարարության ներսում), որը կունենա հստակ սահմանված դերեր և որակի
ապահովման/որակի վերահսկման համակարգերի հաջորդական ներդրում: 76 Այս թիմը
կարող է գնահատել ՋԳ արտանետումների հաշվետվայնությունը, ինչպես նաև հետևել
կլիմայի ֆինանսավորման ծավալին, քանի որ կարևոր կլինի այդ երկու գործընթացների
միջև սիներգիա ստեղծելը: Այս համակարգի ստեղծումը պահանջում է հետևյալ
քաղաքականության և հարակից ինստիտուցիոնալ միջոցառումների իրականացումը.
1. Ազգային կադաստրի համակարգի (ԱԿՀ) կառուցվածքի ստեղծում, ինչը
կսահմանվի օրենքով. ԱԿՀ-ին կտրվի տվյալների ստացման համապատասխան
լիազորություն:
2. Փորձագետների առաջադրում՝ ոլորտային փորձագետների առաջադրումներ,
նրանց դերերի սահմանում, ինչպես նաև նրանց տեղակալների առաջադրում:
3. ՈԱ/ՈՀ համակարգի ստեղծում՝ պետք է լինի փաստաթղթավորված և հասանելի,
անհրաժեշտ է կազմել ձևանմուշներ և հաշվարկային աղյուսակներ, ինչպես նաև
անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

76

Նույն տեղում
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4. Փորձագետների վերապատրաստում՝ անհրաժեշտ է անցկացնել մոդուլային
դասընթացներ՝ կախված ներգրավված փորձագետների փորձից:
5. Կադաստրը կազմողների համար տվյալների հասանելիության կարգավորող
հիմք՝ կանոնակարգը պետք է տա կադաստրը մշակողներին տվյալների
հավաքածուների հասանելիություն. այս տվյալների ստացումը կարող է բխել
հաշվետվայնության տարբեր պարտավորություններից: Վստահության որոշակի
մակարդակ կարող է ձևավորվել արդյունավետ ՈԱ/ՈՎ համակարգի մասին
տեղեկությունների տրամադրման միջոցով, սակայն կարգավորող դրույթները
կարող են հեշտացնել տվյալների փոխանցումը կադաստրը մշակողների համար:
ԱԿՀ-ն ընձեռում է հնարավորություն՝ ստեղծելու և կազմակերպելու բոլոր քայլերը, որոնք
անհրաժեշտ են ՋԳ արտանետումների և օգտագործվող կլիմայական միջոցների
գնահատման, հաշվետվայնության, վերանայման, արխիվացման և գնահատման
բարելավման համար:

77

Այն ներառում է ինստիտուցիոնալ (օրինակ՝ կադաստրի

առաջատար գործակալություն, ղեկավար թիմ), իրավական և ընթացակարգային
դրույթներ, որոնք հեշտացնում են գույքագրման ողջ գործընթացում գույքագրման
հիմնական անելիքների կառավարումը: ԱԿՀ մեխանիզմների հիմնական դերն է
գնահատել, զեկուցել, վերանայել, արխիվացնել և բարելավել ջերմոցային գազերի բոլոր
արտանետումների

գնահատումները:

Շրջակա

միջավայրի

նախարարությունը

ներկայում պատասխանատու է ՋԳ կադաստրի մշակման գործընթացի համակարգման
համար՝ համաձայն Կառավարության 2016 թ. N49 արձանագրային որոշման, թեև
նախարարությունում լրացուցիչ անձնակազմ վարձելու ֆինանսական սահմանափակումների պատճառով տվյալները հիմնականում հավաքագրում է ՄԱԶԾ-ԳԷՀ-ի
կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի համար վարձված փորձագիտական խումբը:
ԱԿՀ-ն պետք է սահմանի պետական մարմինների հստակ առաջադրանքներ և
պարտավորություններ: Այն նաև պետք է պարզեցնի հաշվետվությունների կազմումը՝ դա
ապահովելով հավաքագրված տվյալների և տեղեկությունների միջոցով: ԱԿՀ-ի
մշակման

համար

առանցքային

են

հետևյալ

քայլերը,

և

դրանք

պետք

է

համապատասխանաբար իրականացվեն նշանակված պետական մարմնի կողմից:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13 ԱԿՀ ԹԻՄ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՔԱՅԼԵՐ

Քայլ

Նպատակ

1) Հատկորոշել

Բացահայտել այն պրոֆեսիոնալներին, որոնք կարող են ներդրում

ազգային կադաստրի

ունենալ

թիմը

կլիմայական միջոցների ամենամյա վերանայմանը

ՋԳ

կադաստրի

ստեղծմանն

ու

թարմացմանը

և

77 ՄԱԿ ԿՓՇԿ, ԱՄՆ ԲՊԳ, ՋԳ ազգային կադաստրի համակարգերի մշակման գործիքակազմ [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Introduction_Toolkit%20for%20Building%20Natl%20GHG%20Inventory%20
Systems.pdf]
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Քայլ

Նպատակ

2) Հատկորոշել

Կատարելագործել կարողությունները՝ հստակորեն ամրագրելով,

ոլորտային դերերն ու

թե որ մարմինն է պատասխանատու ոլորտային յուրաքանչյուր

մեխանիզմները

կադաստրի ստեղծման և տվյալ կադաստրի հաշվետվայնության
համար

3) Հատկորոշել

Աջակցել

Հայաստանին

կադաստրային

ընթացակարգերի

և

ինստիտուցիոնալ

համակարգերի արդյունավետ ինստիտուցիոնալացման գործում՝

մեխանիզմների

դրանով հեշտացնելով կադաստրի թարմացման գործընթացները

բարելավումները

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԹԻՄԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ
Ազգային

կադաստրի

թիմի

ղեկավարը պետք է լինի ազգային

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5 ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԹԻՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

կադաստրի համակարգողը (NIC), և
այն

ներառում

է

ոլորտային

համակարգողներ/առաջնորդներ,

Ազգային
կադաստրի
համակարգ
ող

ՈԱ/ՈՎ համակարգի ղեկավար
և

փորձագետներ:

կադաստրի

թիմի

Ազգային
առաջարկվող

կառուցվածքը

ներկայացված

Գծապատկեր

7-ում:

կադաստրի

է

ՀՕՀՕՓԱՏի ոլորտի
առաջնորդ

Թափոններ
ի ոլորտի
առաջնորդ

Գյուղատնտեսությա
ն ոլորտի առաջնորդ

Ազգային

համակարգողի

պարտականություններն
որակավորումները

Արդյունաբ
երության
ոլորտի
առաջնորդ

Էներգետիկ
այի ոլորտի
առաջնորդ

ՈԱ/ՈՎ
համակարգո
ղ

ու

Տվյալների
համակարգ

ՋԳ
քաղաքականութ
յան մասնագետ

ներկայացված

են Հավելված 11-ում:
ՈԱ/ՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
Ըստ

ԿՓՓՄԽ

ուղեցույցների՝

որակի

վերահսկումը

(ՈՎ)

կադաստրի

որակի

գնահատման և պահպանման մեխանիզմ է, մինչդեռ որակի ապահովումը (ՈԱ)
վերանայման հատուկ համակարգ է, որն իրականացվում է անձնակազմի կողմից, որն
ընդգրկված չէ կադաստրի մշակման ընթացակարգում: 78
ՈԱ/ՈՀ միջոցառումների պլանավորումը և կիրառումը կարևոր են ՋԳ և կլիմայական
հիմնադրամների ազգային կադաստրների մշակման համար և վճռորոշ դեր են խաղում
ընդհանուր ՉՀՀ համակարգում: ՈԱ/ՈՀ պլանն օգնում է ճանաչելու կատարելագործման
հնարավորությունները՝ մեծացնելու ՋԳ ազգային կադաստրների թափանցիկությունը,

78

2006 թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցներ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրների համար, Որակի ապահովում/որակի
վերահսկում և հավաստագրում, 2006 թ. [հղում՝ Microsoft Word - V1_Ch6_QA_QC_final_v2.doc (iges.or.jp)]
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հետևողականությունը և ամբողջականությունը: Այս միջոցառումները նաև կարևոր են
ՋԳ ազգային կադաստրների նկատմամբ ավելի մեծ վստահություն ստեղծելու համար:
Այս բաժնում առաջարկվող ձևանմուշները կարող են օգնել խորացնելու ՈԱ/ՈՎ պլանի
տարբեր տարրերի մասին պատկերացումները: ՈՎ-ն սովորական տեխնիկական
գործողությունների համակարգ է. այդ գործողությունները կարող են իրականացվել
կադաստրի մշակման անձնակազմի կողմից, մինչդեռ ՈԱ-ն վերանայման և աուդիտի
պլանավորված համակարգ է, որն իրականացվում է երրորդ կողմի անձնակազմի
կողմից՝ գնահատելու ՈՎ ծրագրի արդյունավետությունը և ստուգելու՝ արդյոք տվյալների
որակի նպատակները կյանքի կոչվում են, թե ոչ. ՈՎ/ՈԱ գործընթացների համար,
մասնավորապես, կարգավորող կամ քաղաքականության հատուկ միջոցառումներ չկան:
ՈՎ/ՈԱ բոլոր գործընթացները պետք է ներառվեն ԱԿՀ-ի մշակման և իրականացման
գործընթացում, որի անբաժանելի մասը կարող է լինել ՈԱ/ՈԱ գրավոր պլանը: Վերջինս
ՈԱ/ՈՎ պլանը և դրա իրականացման ընթացակարգն ուրվագծող կառուցվածքային
փաստաթուղթ է:
ՈԱ/ՈՎ համակարգի ստեղծումը պետք է համապատասխանի հետևյալ քայլերի
իրականացմանը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14 ՈԱ/ՈՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՔԱՅԼԵՐ, ԿՓՓՄԽ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԴԱՍՏՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ/ՈՐԱԿԻ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ, 2006 Թ.
Քայլ

Նպատակ

1) Հրավիրել ՈԱ/ՈՎ մեկնարկին
նվիրված հանդիպում և
հատկորոշել ՈԱ/ՈՎ անձնակազմը

Կարևոր է նշանակել դերեր և պարտականություններ, որպեսզի անձնակազմը
հասկանա իր պատասխանատվության շրջանակը: Հայաստանի
համատեքստում թիմի մեկ անդամը կարող է ունենալ մի քանի դեր:

2) Մշակել թիմի անդամների
շրջանում ՈԱ/ՈՎ պլանի
տարածման ժամանակացույց

Բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է հասկանան ՈԱ/ՈՎ պլանի
կարևորությունը, և թե ինչպես է այն կապվում կադաստրի մշակման պլանի
հետ:

3) Սահմանել ՈՎ միջոցառումներ,
որոնց կհետևեն ոլորտային
առաջնորդները

Սրանք խաչաձև ընթացակարգեր են, որոնք վերաբերում են ողջ ՋԳ
կադաստրին:

4) Վերլուծել ՈԱ գործողությունների արդյունքում կազմված
առաջարկությունները

ՈԱ ընթացակարգերն իրականացվում են փորձագետների կողմից: Սա պետք է
օգնի բարելավելու կատարվող աշխատանքի որակը:

5) ՈԱ/ՈՎ գործողությունների
արդյունքում հանդես գալ ՋԳ
կադաստրի մշակումներին
ուղղված առաջարկություններով

Կադաստրի մշակման ոլորտները, որոնք ճանաչված են ՈԱ/ՈՎ
գործունեության ողջ ընթացքում, պետք է ներդրվեն ՋԳ կադաստրի
բարելավման պլանում:

6) Կազմել ՈԱ/ՈՎ
գործողությունների ցանկ
(checklists)

Գործողությունների այս ցանկը թույլ կտա հսկել ՈԱ/ՈՎ աշխատանքների
ընթացքը: 79
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ԿԼԻՄԱԿԱՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՉՀՀ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հայաստանի

ազգային

ներկառուցումը

ՉՀՀ

պահանջում

համակարգում
է

կլիմայական

ֆինանսական

ֆինանսավորման

աջակցություն՝

զարգացնելու

արտանետումների առևտրի ազգային համակարգը, ստեղծելու արտանետումների
ընթացքը հսկելու կարողություններ, տարբերակելու բարձր և ցածր արտանետումները և
կազմակերպելու էներգետիկ աուդիտորների վերապատրաստումներ: Կլիմայական
ֆինանսավորման ՉՀՀ-ն ներառում է Հայաստանում պետական, ներքին, պետական և
մասնավոր

միջազգային

հավաստագրում,

ֆինանսների

ներառյալ՝

հոսքերի

օգտագործված

չափում,

հաշվետվայնություն

ֆինանսների

արդյունքների

և
և

ազդեցությունների գնահատում:
Կլիմայական ֆինանսավորումը ներառում է դոնոր երկրներից ստացված՝ մեղմմանն
առնչվող աջակցության հսկում և զեկուցում ստացող երկրի կողմից: Աջակցությունը
հանդես է գալիս տարբեր ֆինանսական գործիքների տեսքով՝ վարկեր, դրամաշնորհներ
և այլն:
Կլիմայական ֆինանսավորման արդյունքները/ներգործությունը ներառում է ձեռք
բերված արդյունքների մոնիտորինգ և մեղմման հետ կապված նպատակներին հասնելու
համար

օգտագործված

կլիմայական

ֆինանսավորման

արդյունավետության

գնահատում: Մեղմման տարատեսակ գործողությունների իրականացման նպատակով
ցուցաբերված աջակցության արդյունքը և ներգործությունը չափելու ցուցիչները կարող
են ներառել, օրինակ, աջակցությամբ իրականացվող արտանետումների նվազեցման
ծրագրերի քանակը, ՋԳ արտանետումներից խուսափելու ծավալը, ձեռք բերված
էներգախնայողությունները և հավաքագրված մասնավոր ներդրումները:
Հայաստանի համատեքստում ՉՀՀ համակարգը կարող է ներդրվել՝ արդյունավետորեն
հսկելու և չափելու պետական, ներքին, պետական և մասնավոր միջազգային
աղբյուրներից

ստացված

կլիմայական

ֆինանսավորման

ծավալը,

և

հաշվետվայնությունը կարող է արտահայտվել ամենամյա վերանայմամբ: Որպես
մեկնարկային կետ կարող են օգտակար լինել Կլիմայական հանրային ծախսերի և
ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրության (ԿՀԾԻՈՒ) արդյունքները:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԵՐԿԱՌՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ՑԱՆԿ
Այս բաժնում ներկայացված են գործողություններ, որոնք ուղղված են ընդհանուր
ռազմավարական

նպատակների

իրագործմանը`

ստեղծելու

կառուցվածքի բարելավմանն ուղղված նպաստավոր միջավայր:
Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ֆինանսավորման

80

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՍԳ ֆինանսավորման իրավական, կարգավորող դաշտի կատարելագործում
1.1

Մշակել «Կլիմայի

35.6 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

փոփոխության մասին»

դրամ

միջազգային դոնոր

համապարփակ օրենք

ՇՄՆ

2023-2024
թթ.

կազմակերպությունն
եր, օրենքով

Մշակել կանաչ

չարգելված այլ

անվանակարգերը

աղբյուրներ (ԿԿՀ)

կարգավորող
իրավական դաշտ
Մշակել
ինստիտուցիոնալ
միջոցառումներ և
ստեղծել կլիմայի
ֆինանսավորման
ռեեստր
1.2

Մշակել և վերանայել
ոլորտային

13.2 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

Ճյուղային

2023-2025

դրամ

միջազգային դոնոր

նախարար

թթ.

կազմակերպությունն

ություններ

ռազմավարություններ
ը (հաշվի առնելով
շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության

եր, օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ (ԿԿՀ)

գնահատման և
հարմարվողականությ
ան ընթացակարգերը):

80

Փոխարժեք՝ 1 ԱՄՆ դոլար=480 ՀՀ դրամ
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Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1.3

Ներդնել և կիրառել

15 մլն ՀՀ դրամ Պետական բյուջե,

ՉՀՀ համակարգ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ

2023-2030

միջազգային դոնոր

կառավարո

թթ.

կազմակերպությունն

ւթյուն

եր, օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ
1.4

Մշակել ազգային
ուղեցույցներ և

9.3 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

դրամ

միջազգային դոնոր

չարգելված այլ

կապիտալ

աղբյուրներ

ծախսումների համար

հետագա

33 միլիոն ՀՀ

Պետական բյուջե,

դրամ

միջազգային դոնոր

կատարել ՊՄԳ-ների
համար խրախուսման
կիրառելի համակարգի

ՇՄՆ, ՖՆ,

2023-2024

միջազգային դոնոր

էՆ

թթ.

օրենքով

ռազմավարությունը

ՊՄԳ շրջանակ և

Պետական բյուջե,

որոնք արգելված չեն

(REDD+) պետական

նախագծերի համար

2023 թ․

եր, այլ աղբյուրներ,

անտառազրկման

Մշակել կանաչ

ՇՄՆ,ԷՆ

կազմակերպությունն

դեգրադացիան և

1.6

թթ.

եր, օրենքով

հետ կապված

Մշակել անտառների

2023-2024

կազմակերպությունն

ձևանմուշներ՝ կլիմայի

1.5

ՇՄՆ

11 մլն ՀՀ դրամ

կազմակերպությունն
եր, օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ

գնահատում, որոնք
լիովին
համապատասխանում
են հիմնական
բնապահպանական
KPI-ներին (հարկային
արտոնությունների,
պետական
երաշխիքների և այլնի
տեսքով)
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Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

1.7

Մշակել կանաչ

18 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

ՖՆ, ՇՄՆ,

2024 թ.

դրամ

ԱԶԲ, KfW, ԿԿՀ,

ԿԲ

պարտատոմսերի

ԿՆՀ, օրենքով

շրջանակ

չարգելված այլ
աղբյուրներ

1.8

Ստեղծել կայուն
հաշվետվայնության

Ենթակա է

Պետական բյուջե,

ՇՄՆ, ՀՀ

2024-2026

քննարկման

միջազգային դոնոր

ԿԲ

թթ.

2024 թ.

կազմակերպությունն

խթաններ և

եր, այլ աղբյուրներ,

կարողություններ

որոնք արգելված չեն

մասնավոր հատվածի

օրենքով

համար
1.9

Մշակել կանաչ
վարկավորման

16 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

ՖՆ, ՇՄՆ,

դրամ

Առևտրային բանկեր,

ԷՆ, ՀՀ ԿԲ

ԱԶԲ, KfW, ԿԿՀ,

սկզբունքները (կանաչ

ԿՆՀ, օրենքով

վարկերի շուկայի

չարգելված այլ

ամբողջականությունը

աղբյուրներ

և սահմանել
համապատասխանությ
ան չափանիշներ)
1.10

Մշակել ուղեցույցներ

15 մլն ՀՀ դրամ Պետական բյուջե,

ՇՄՆ

2023 թ.

միջազգային դոնոր

ճյուղային

կազմակերպությունն

նախարարությունների

եր, օրենքով

համար՝

չարգելված այլ

բյուջետավորման

աղբյուրներ

գործընթացներում
կլիմայի
հարմարվողականությ
ան/մեղմման
հեռանկարը հաշվի
առնելու վերաբերյալ
1.11

Մշակել ածխածնի
շուկայի զարգացման
քաղաքականության
հիմքը
Մշակել ԱԱՀ-ի

56.5 մլն ՀՀ

Պետական բյուջե,

ՖՆ, ՇՄՆ,

2022-2033

դրամ

ԱԶԲ, KfW, ԿԿՀ,

ԷՆ,

թթ.

ԿՆՀ, օրենքով

Միջգերատ

չարգելված այլ

եսչական

աղբյուրներ

համակարգ

գործարկման համար
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Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

անհրաժեշտ

ող

համակարգեր

խորհուրդ

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՍԳ ֆինանսավորման կառավարումն ու վերահսկումը կատարելագործելու ինստիտուցիոնալ
մեխանիզմ
2.1

Ներկառուցել կլիմայի
փոփոխությունը

Ենթակա է

Պետական բյուջե,

Ճյուղային

քննարկման

միջազգային դոնոր

նախարար

կազմակերպությունն

ություններ

բյուջետավորման

2023 թ.

եր, օրենքով

շրջանակում

չարգելված այլ
աղբյուրներ

2.2

Ստեղծել
ռազմավարական

Ենթակա է

Պետական բյուջե

քննարկման

ՀՀ

2022-2030

կառավարո

թթ.

ւթյուն

հարաբերություններ
բազմակողմ և
երկկողմ
ֆինանսական
հաստատությունների
հետ
2.3

Ընդլայնել կանաչ
ՊՄԳ նախագծերը

Ենթակա է

Պետական բյուջե,

ՏԿԵՆ, ԷՆ,

2023-2030

քննարկման

միջազգային դոնոր

ՇՄՆ

թթ.

կազմակերպությունն
եր, օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ (ԿԿՀ,
ԿՆՀ)

2.4

Ստեղծել
մոնիտորինգի,
գնահատման և
հաշվետվայնության
ազգային կադաստրի

Ծախսերը

Պետական բյուջե,

ՇՄՆ, ԿՓ

2023-2024

ներառված են

միջազգային դոնոր

հարցերի

թթ.

1․3

կազմակերպությունն

միջգերատ

գործողությու-

եր, օրենքով

եսչական

նում

չարգելված այլ

համակարգ

աղբյուրներ

ող

համակարգ

2.5

Մշակել ՈԱ/ՈՀ
համակարգ

խորհուրդ
17.6 միլիոն ՀՀ

Պետական բյուջե,

ՇՄՆ, ԿՓ

2023-2030

դրամ

ԿԿՀ, օրենքով

հարցերի

թթ.

միջգերատ
եսչական
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Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

չարգելված այլ

համակարգ

աղբյուրներ

ող

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

խորհուրդ
Կարողությունների զարգացում
3.1

Ինստիտուցիոնալ

10.5 միլիոն ՀՀ

մակարդակում

դրամ

զարգացնել
կարողություններ՝
համաձայն

Պետական բյուջե,

ՇՄՆ

2022-2024
թթ.

միջազգային դոնոր
կազմակերպությունն
եր, ԿԿՀ

Ռազմավարության
Հավելված 8-ի
Գենդերային ինտեգրում
4.1

Ապահովել
գենդերային
ինտեգրում կլիմայի
գործողություններում,
ներառյալ.
•

ԱՍԳ-ի
իրագործման

15 մլն ՀՀ դրամ Պետական բյուջե,
միջազգային դոնոր
կազմակերպությունն
եր, օրենքով
չարգելված այլ
աղբյուրներ (ԿԿՀ,
ԿՆՀ)

շրջանակում
իրականացվող
յուրաքանչյուր
միջոցառում պետք
է հստակ
ներկայացնի
գենդերային
պատասխանատու
գործողությունները
և
համապատասխան
բյուջեները
•

Կլիմայի ոլորտին
առնչվող
նորմատիվ
ակտերը պետք է
արտացոլեն
գենդերային
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Թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ՊԱՏԱՍԽԱ
ՆԱՏՈՒ

ԺԱՄԱՆԱ
ԿԱՑՈՒՅՑ

0 ՀՀ դրամ

Պետական բյուջե,

ՀՀ

2023-2030

միջազգային դոնոր

կառավարո

թթ.

կազմակերպությունն

ւթյուն

ասպեկտները
(գենդերային
իրավիճակ,
վիճակագրություն,
մետրիկաներ,
թիրախներ և այլն)
• ԱՍԳ ծրագիրը պետք
է ներառի կանանց
հզորացմանն
ուղղված
կլիմայական
նախագծերի
թիրախային
ֆինանսավորում
4.2

Բարելավել
գենդերային
պատասխանատու

եր, օրենքով

բյուջետավորումը`

չարգելված այլ

բյուջեի

աղբյուրներ

պիտակավորման
գործընթացի
կատարելագործման և
բյուջեի տողերում
գենդերային
ցուցիչների ներառման
միջոցով
Ներդրումային ծրագրեր
5.1

Իրականացնել

539 մլրդ ՀՀ

Պետական բյուջե,

Ներդրումա

2022-2030

ներդրումային

դրամ

միջազգային դոնոր

յին

թթ.

ծրագիրը՝ համաձայն

կազմակերպությունն

ծրագրում

Բաժին 4.1-ի

եր, մասնավոր

հատկորոշվ

ներդրումային

հատված, օրենքով

ած

ծրագրի 81 լրացուցիչ

չարգելված այլ

տարբեր

միջոցառումների

աղբյուրներ

շահագրգի
ռ կողմեր

81

Ներկայացված է Բաժին 5.1-ում
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
Առաջնային միջոցառումներ
Առաջնային գործողությունների ֆինանսավորման պահանջը (բացահայտված ԵԱԶ3-ում)
կազմում է 465 մլրդ ՀՀ դրամ (969 մլն ԱՄՆ դոլար), որի համար որոշված են
ֆինանսավորման աղբյուրները և իրականացնող կողմերը: Ներկայում ընթացքի մեջ է
33 նախագիծ (231 միլիարդ ՀՀ դրամ), պլանավորման փուլում է 3 նախագիծ (83
միլիարդ ՀՀ դրամ), և ևս 13 նախագիծ՝ ավարտված է (151 միլիարդ ՀՀ դրամ): Բոլոր
նախագծերի ավարտից հետո ջերմոցային գազերի տարեկան կրճատումը գնահատվում
է 2407 Գգ CO 2

համ․

չափով (տես Հավելված 2-ը մանրամասն ակնարկի համար):

Նախագծերի ուղղվածությունները՝
•

25%-ը՝ էներգաարդյունավետություն (12),

•

15%-ը՝ վերականգնվող էներգիա (7),

•

16%-ը՝ տրանսպորտի ոլորտ (8),

•

12%-ը՝ պահանջարկի կողմից վերականգնվող աղբյուրներ (6),

•

12%-ը՝ գյուղատնտեսություն,

•

20%-ը՝ ՓՄՁ-ներ, ԳԱՏԱՀ, հողօգտագործում, թափոնների ոլորտներ (10):

Լրացուցիչ միջոցառումներ (Ներդրումային ծրագիր) 82
Ներդրումային ծրագիրը կենտրոնանում է լրացուցիչ միջոցառումների վրա, որոնք
կարող են աջակցել ԵԱԶ-ում հատկորոշված «լրացուցիչ միջոցառումների» (WAM)
սցենարին և ուղղված են էներգիային, էներգաարդյունավետությանը, տրանսպորտին և
գյուղատնտեսությանը:
2020-2030 թթ. ժամանակահատվածի համար ֆինանսավորման պահանջը կազմում է
539 մլրդ ՀՀ դրամ (1.15 մլրդ ԱՄՆ դոլար), որից շուրջ 394 մլրդ ՀՀ դրամը (838 մլն
ԱՄՆ դոլար)՝ 83 էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտների համար և 145 մլրդ ՀՀ
դրամը՝ (308 մլն ԱՄՆ դոլար) գյուղատնտեսության և ջրային ոլորտների համար: 84
Ներդրումային ծրագիրը մշակվել է հետևյալ չափանիշների դիտարկմամբ.

Ներդրումային ծրագրերը կարող են փոփոխվել՝ կախված ՀՀ կառավարության և այլ շահագրգիռ կողմերի
կարիքներից և նպատակներից ։
83
Փոխարժեք՝ 1 ԱՄՆ դոլար=470 ՀՀ դրամ
84
Թիրախային ֆինանսավորումը, որն անհրաժեշտ է հավաքագրել, հիմնված է հետևյալ հաշվետվություններից և
գործողություններից ստացված տեղեկատվության և վերլուծության վրա.
- ՏՀԶԿ-ի «Մինչև 2030 թվականը Հայաստանում կլիմայական գործողությունների համար ներդրումային
կարիքների գնահատում» զեկույց, ՀՀ 2020-2022 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, ՀՀ
էներգետիկայի բնակավառի ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040 թվականը, Նվազագույն ծախսերով
Հայաստանի էներգահամակարգի զարգացման 2020-2036 թթ. ծրագիր, «Դեպի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված
կառավարում Հայաստանում»՝ Համաշխարհային բանկ, ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական
զարգացումն ապահովող հիմնական ուղղությունների 2020-2030 թթ. ռազմավարության իրականացման 20202022 թթ. գործողությունների պլան
- Պետական և մասնավոր հատվածների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններ
82
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•

Ֆինանսավորման առաջարկն հիմնվում է փաստահեն որոշումների կայացման
համար անհրաժեշտ կլիմայի բովանդակության վրա և մշակվել է Հայաստանում
առավելագույնս հասանելի կլիմայական տվյալների հիման վրա:

•

Խորհրդակցություններ ֆինանսավորման հնարավոր գործընկերների հետ:

•

Նախագծի ֆինանսական միջոցներ՝ ակնկալվող եկամուտներ և ներդրումների
գումարներ:

•

Համապատասխանեցում
տեսլականին,

երկրի

կարգավորող

երկարաժամկետ
և

ռազմավարական

քաղաքականությանը

վերաբերող

գործողություններին, որոնք ունեն հեռանկար՝ փոխելու ներդրումային հոսքերը:
•

Համապատասխանեցում

կլիմայի

առաջնահերթություններին
գերատեսչությունների

և

փոփոխության

տարբեր

ազգային

նախարարությունների

կամ

համապատասխան

այլ

աշխատակազմերի,

կազմակերպությունների և ոլորտային փորձագետների հետ համապարփակ
խորհրդակցություններ:
•

Կլիմայական

գործողություններից

զատ

լրացուցիչ

օգուտներ,

ներառյալ՝

սոցիալական և տնտեսական օգուտներ:
•

Գենդերային

պատասխանատվություն,

գենդերային

հավասարության

և

հավասար մասնակցության խթանում:
Լրացուցիչ նախագծերի ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների շարքում են երկկողմ
և բազմակողմ միջազգային կազմակերպությունները, կլիմայական հիմնադրամները,
ՊՄԳ-ները, մասնավոր հատվածը, պետական բյուջեն, կանաչ վարկերն ու կանաչ
պարտատոմսերը: Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրները ևս կարող են դիտարկվել
որպես կիրառելի:
Ներդրումային

ծրագիրն

ավելի

մանրամասն

տեղեկություններ

է

տրամադրում

նախապատմության, նպատակի, ֆինանսավորման կարիքի և համապատասխան
տարբերակների,

գործողությունների

ժամկետների

և

կազմի,

պատասխանատու

շահագրգիռ կողմերի, սահմանափակումների և ակնկալվող արդյունքների մասին, ինչը
կօգնի Հայաստանին հասնելու իր ԱՍԳ նպատակներին և կնպաստի երկրի ցածր
արտանետումային և կլիմադիմացկուն զարգացմանը:
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ. 122 ՓՀԷԿ-Ի ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Պատասխանատու

Նպատակ. ՓՀԷԿ-երի հզորությունը կարող է

Ֆինանսավորման

բարելավվել միջինը 25-35%-ով։ Հայաստանում

կարիք

շահագրգիռ կողմեր

76 մլրդ ՀՀ դրամ

- ՖՆ

գործող ՓՀԷԿ-երից էլեկտրաէներգիայի
արտադրության մասնաբաժինը կաճի՝ շուրջ 11%ից հասնելով 20%-ի:

Ժամկետներ

Վատթարագույն սցենար (25% արտադրության

2023-2030 թթ.

մեծացում)՝ 333 ՄՎտ

- ՀՀ կառավարություն
- ԷՆ

- ՀԱՆՀ
- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

- ՇՄՆ
- ՏԿԵՆ
-

Հանրային
ծառայությունները

Չափավոր սցենար (30% արտադրության

կարգավորող

մեծացում)՝ 346 ՄՎտ

հանձնաժողով
- Ջրային կոմիտե

Լավագույն սցենար (35% արտադրության
մեծացում)՝ 359 ՄՎտ
Նախապատմություն

2018 թ. դրությամբ Հանրապետությունում գործում է 186 ՓՀԷԿ՝ 360․4 ՄՎտ ընդհանուր դրվածքային հզորությամբ։ 186 ՓՀԷԿ-ից 33-ը գտնվում էր
շինարարության փուլում՝ մոտ 63․2 ՄՎտ նախատեսված հզորությամբ և տարեկան 222 մլն կՎտժ էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ։ Առնվազն 122 ՓՀԷԿ,
որոնց մեծ մասը կամ գետի հոսքի (run-of-river) ՓՀԷԿ-եր են կամ աշխատում են ոռոգման ցանցի վրա, ունեն որոշակի արդիականացման կարիք, քանի որ
վերջիններիս սարքավորումները մաշված են և մոտ շահագործման պիտանելիության ավարտին:
ՓՀԷԿ-երի ամբողջական ցանկը տես Հավելված 10-ում:
Ֆինանսավորման տարբերակներ

Գործողություններ


Ապահովել խթաններ արդիականացման նախագծերի համար (ներմուծման մաքսատուրքի
նվազեցում նոր տեխնիկայի ներմուծման համար):



Բարձրացնել էներգետիկայի ոլորտի պետական բյուջեի ծախսերը (օրինակ՝ ներդրումներ
էլեկտրահաղորդման գծերում, ջրային կառավարման համակարգերում և այլ օժանդակ
ենթակառուցվածքներում):
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Վերանայել պետական գինը և տրամադրել եկամուտների երաշխիքներ՝ բարձրացնելու
ներդրումային նախագծերի գրավչությունը:




Խթանել հիդրոլոգիական տվյալների հավաքագրման և մոնիտորինգի գործողությունները:
ՓՀԷԿ-երի արդիականացման նախագծերը ներառել 2040 թ․ Էներգետիկ ռազմավարության
շրջանակում՝ որպես առաջնահերթ միջոցառում:



Միջազգային գործընկերների հետ կազմակերպել տարածաշրջանային հարթակներ ՓՀԷԿերի կողմից ոռոգման ուղիների համատեղ կառավարման և օպտիմալ օգտագործման
համար:



Մշակել ջրային ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման ռազմավարական մոտեցում և
ներկայացնել յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար ՓՀԷԿ-երի դերը:



Օգնել սեփականատերերին՝ մշակելու իրագործելիության գրավիչ ուսումնասիրություններ,
բիզնես պլաններ և դրանք կապել այլ ներդրողների հետ:



Համապատասխանեցնել նախագծային կարիքները միջազգային ֆինանսական

Երկկողմ/բազմակողմ ֆինանսավորում,

հաստատությունների՝ երկրի մակարդակով ռազմավարություններին (ԱԶԲ, ՎԶԵԲ, ԵՆԲ և

կլիմայական ֆինանսավորում

այլն):


Օգտագործել կլիմայական հիմնադրամների չօգտագործված ռեսուրսները (տես Հավելված
6-ը):



Ներգրավել մատակարարներին արդիականացման գործողությունների իրականացման

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

համար և անցնել իրագործման փուլին. հնարավոր միջազգային ներդրողների շարքում են
Aquila Capital-ը (1.2 մլրդ եվրոյի ակտիվներ, 192 ՓՀԷԿ), VOITH-ը (մասնագիտացած է ՓՀԷԿերի արդիականացման մեջ):


Հայաստանում էներգետիկ շուկայի ամբողջական ազատականացումից հետո այն
ընկերությունները, որոնք էներգիայի ձեռքբերման նպատակով պայմանագիր են կնքում
տարբեր ՓՀԷԿ-երի հետ, կարող են դառնալ բաժնետերեր կամ էներգիա ձեռք բերել
իջեցված գներով՝ ներդրումներ կատարելով այդ կայանների արդիականացման մեջ։




Ֆինանսական միջոցներ ներգրավել Կանաչ վարկերի միջոցով՝ արդիականացման

Նորարարական/հանրօգուտ

նախագծերը ներառելով համապատասխանելիության չափանիշների շարքում:

ֆինանսավորում

Ֆինանսական միջոցներ ներգրավել կանաչ պարտատոմսերի միջոցով և կատարել
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ազդեցության մոնիտորինգ:
Սահմանափակումներ

 Հիդրոլոգիան ամենամեծ ռիսկային գործոնն է ՓՀԷԿ-ի զարգացման համար, քանի որ այն որոշում է կայանների էլեկտրաէներգիայի
արտադրությունը և ապագա եկամուտները

 Հիդրոլոգիայի վերաբերյալ ոչ հուսալի տվյալներ
 Անորոշություններ ապագա արտանետումների վերաբերյալ, քանի որ դրանք կարող են շեղվել առկա տվյալներից՝ պայմանավորված կլիմայի
փոփոխությամբ

 Լիցենզավորման գործընթացը բարդ է՝ կապված երկարատև գործընթացների և մեծ ծախսերի հետ, քանի որ այն ներառում է բազմաթիվ
պետական մարմիններ (ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, ՀՀ կառավարություն, Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողով)

 Գերածախսեր և շինարարության հետաձգումներ: ՓՀԷԿ-երի նախագծերը ենթակա են արտաքին գործոնների, ինչպիսին են երկրաբանությունը,
բնական վտանգները կամ ծայրահեղ եղանակը. այս ծախսերն անկանխատեսելի են և պարունակում են մեծ ռիսկեր
Ակնկալվող արդյունքներ


ՓՀԷԿ-երի արդյունավետության բարձրացում



էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելի մեծ հզորություն



Էներգիայի արտադրության հնարավորությունների մեծացում և պահպանման ծախսերի նվազում



Բնապահպանական արդյունավետության բարելավում (գետերի էկոֆլորա, գետահոսքի արդյունավետ օգտագործում, ոռոգման զարգացած ուղիներ,
ջրի որակի պահպանում)



Հանածո վառելիքով արտադրված էներգիայից կախվածության նվազում



Տվյալների հավաքագրման և կարգավարական կառավարման SCADA համակարգի և մոնիտորինգի համակարգերի ներդրում
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ԽՈՇՈՐ ՀԷԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Նպատակ. նոր խոշոր ՀԷԿ-

Ֆինանսավորման

ի կառուցում և էներգիայի

կարիք

ընդհանուր արտադրության
մեջ

վերականգնվող

էներգիայի

կառուցվածքի

ընդլայնում

Պատասխանատու
շահագրգիռ կողմեր

60 մլրդ ՀՀ

-

ՀՀ կառավարություն

դրամ 85

-

ՖՆ

Ժամկետներ

-

ԷՆ

2023-2028 թթ.

-

ՇՄՆ

-

ՏԿԵՆ

-

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

-

Ջրային կոմիտե

-

ՀԱՆՀ

-

Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

Նախապատմություն
«Շնող» ՀԷԿ-ի շահագործման ժամկետը 25 տարի է, իրագործելի շինարարության ժամկետը՝ 4 տարի։ Շինարարության կենսունակ ժամկետը 4 տարի (20232026 թթ.) է: Ակնկալվում է, որ նախագծի հետ կապված դրական ազդեցությունները զգալիորեն կստվերեն շրջակա միջավայրի վրա փոքր բացասական
ազդեցությունները: Նախագծի ամենանշանակալից ազդեցությունը Հայաստանի համար էլեկտրաէներգիայի կայուն աղբյուրի մատակարարումն է և ՋԷԿ-ից
կախվածության նվազեցումը։ Ակնկալվում է, որ ՀԷԿ-ը Հայաստանի համար կստեղծի էլեկտրաէներգիայի կայուն աղբյուր՝ 76 ՄՎտ ընդհանուր նվազագույն
հզորությամբ և 270 ԳՎտժ/տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ:
Ֆինանսավորման տարբերակներ

Գործողություններ


Պետական ֆինանսավորում

Կիրառել կառուցման-շահագործման-փոխանցման ՊՄԳ (BOT PPP)
մեթոդը և բանակցել գրավիչ արտոնյալ համաձայնագրեր:



Ներդրումային ծրագրերի գրավչությունը բարձրացնելու համար
վերանայել գնումների սակագները և ապահովել եկամուտների
երաշխիքներ :



Խթանել հիդրոլոգիական տվյալների հավաքագրումն ու մոնիտորինգի
ջանքերը:



Իրականացնել իրագործելիության ուսումնասիրություն և ավելացնել
«Լոռիբերդ» և Մեղրիի ՀԷԿ-երի վերականգնվող էներգիայի

85

Շնողի իդրոէներգանախագիծ Հայաստանի Հանրապետության համար, Burns And Roe Enterprises,Inc. [հղում՝ http://www.minenergy.am/en/page/464]
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մասնաբաժինը և 2040 թ․ էներգետիկ ռազմավարության մեջ լրացուցիչ
ներառել նմանատիպ խոշոր ՀԷԿ-երի նախագծեր:


Կազմակերպել տարածաշրջանային համաժողովներ և իրականացնել
կարողությունների զարգացում տուժած շրջաններում:



Մշակել ջրային ռեսուրսների կառավարման և օգտագործման
ռազմավարական մոտեցում և ներկայացնել յուրաքանչյուր
տարածաշրջանի համար ՀԷԿ-երի դերը:



Մշակել իրագործելիության գրավիչ ուսումնասիրություններ, բիզնես
պլաններ՝ կլիմայական ֆինանսավորման հավաքագրման
կենտրոնական մարմնի աջակցությամբ:



Համապատասխանեցնել նախագծային կարիքները միջազգային

Երկկողմ/բազմակողմ ֆինանսավորում, կլիմայական

ֆինանսական հաստատությունների՝ երկրի մակարդակով

ֆինանսավորում

ռազմավարություններին (ԱԶԲ, ՎԶԵԲ, ԵՆԲ և այլն):


Օգտագործել կլիմայական հիմնադրամների չօգտագործված
ռեսուրսները:



Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

Հասկանալ Հայաստանում գործող մասնավոր ներդրողների
հետաքրքրությունը: Այս և նմանատիպ նախագծերում ներգրավված են
բազմաթիվ մասնավոր ընկերություններ («Տաշիր գրուպ», «Ռենկո»,
«Էներջի ինվեստ հոլդինգ», Հայաստանի ներդրողների ակումբ և այլն):



Բացահայտել Իրանից ներդրումային հնարավորությունները. իրանցի
ներդրողների հետ նախնական բանակցությունները տեղի են ունեցել
2018 և 2019 թթ.:



Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և վերահսկել
նախագծի ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական
աղբյուրներ):

 Ներդնել կանաչ
մոնիտորինգ:


պարտատոմսերը

և

իրականացնել

ազդեցության

Ներգրավել ֆինանսական միջոցներ կանաչ վարկերի միջոցով՝ ՀԷԿ-
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երի կառուցման նախագծերը ներառելով համապատասխանելիության
չափանիշների շարքում:
Սահմանափակումներ

 Իրավական բարդություններ և անորոշ վարչական ընթացակարգեր



Պլանավորման և
կարողություններ



Անկայուն փոխարժեքներ



Փողի արժեզրկում

 Անորոշության բարձր մակարդակ



Ֆինանսավորման գին

 Քաղաքական անկայունություն և երկրի ռիսկ



Թերի ֆինանսական գիտելիքներ

 Պետականից դեպի տեղական մակարդակ



Որոշակի ռիսկերի կամ
շուկաների բացակայություն

 Սահմանափակ հուսալի տվյալների աղբյուրներ



Բարձրացող ջերմաստիճան և առկա ջրի ցածր մակարդակ

 Ենթակառուցվածքներ, հանրային հատվածի



Այլ օգտագործողներին ուղղված ջուր

արդյունավետություն և կարողություններ



Ոչ հմուտ աշխատողներ

 Օրենսդրական դաշտի մասնատվածություն 86
 Համակարգման բացակայություն ազգային և
տեղական մակարդակի կառույցների միջև

ռազմավարական կապի բացակայություն

նախագծերի

պատրաստման

երկարաժամկետ

թույլ

կապիտալի

 Պահանջարկի պակաս կամ այլ խնդիր, որոնք առնչվում են իրացմանը
 Ոչ հուսալի ցանցային ենթակառուցվածք
Ակնկալվող արդյունքներ


Կանաչ աղբյուրներից էներգիայի արտադրության և ստեղծման ծավալի մեծացում



ՋԷԿ-երից կախվածության նվազեցում



Դրական սոցիալական ազդեցություններ (աշխատատեղերի ստեղծում և այլն)

86 Նորմատիվ ակտերով կարգավորվող շուկայի մասնատվածությունը սահմանվում է որպես անհամապատասխանություն գլոբալ բարեփոխումների նախաձեռնությունների
մեջ, որոնք իրականացնում են առանձին իրավասու մարմիննները, որոնք բարձրացնում են ծախսերը և նվազեցնում ածանցյալ գործիքների հասանելիությունը:
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: 300 ՄՎՏ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀՈՂՄԱԿԱՅԱՆ
Պատասխանատու շահագրգիռ կողմեր

Նպատակ. ՀՀ կառավարությունն

Ֆինանսավորման

առաջնահերթություն է տվել 2025-2040 թթ.

կարիք:

- ՀՀ կառավարություն

121 մլրդ ՀՀ

- ԷՆ

դրամ 87

- ՇՄՆ

ընթացքում 500 ՄՎտ ընդհանուր
դրվածքային հզորությամբ հողմային
էլեկտրակայանի կառուցմանը` ՊՄԳ
ծրագրերի համար լրացուցիչ
արտոնություններով (հողմակայաններից
մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի ցածր

Ժամկետներ
2022-2030 թթ.

գներ):

- Կայուն կանաչ հիմնադրամ

- ՖՆ

- Հիդրոլոգիական
ծառայություններ
- Հայաստանի բաշխիչ ցանցեր

- ՏԿԵՆ
- Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողով
- Ջրային ռեսուրսների պետական կոմիտե

- «Արաց»
- «Զոդ ուինդ»
- «Սոլասիս»

- ՀԱՆՀ
- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

Նախապատմություն
Նախագիծը կիրականացվի հետևյալ ժամկետների հաշվի առնմամբ. 2022-2024 թթ․ նախատեսվում է 2.6 ՄՎտ հզորությամբ ցամաքային
հողմատուրբինների 38 (67.5 մլրդ ՀՀ դրամ), իսկ 2025-2030 թթ.՝ 77 հողմատուրբինի (135 մլրդ ՀՀ դրամ) տեղակայում:
Հողմային էլեկտրակայանի կառուցման համար առաջարկվում են հետևյալ վայրերը.
•

Քարախաչի լեռնանցք՝ 100 ՄՎտ դրվածքային հզորություն

•

Փամբակի լեռներ՝ 60 ՄՎտ դրվածքային հզորություն

•

Սելիմի լեռնանցք՝ 40 ՄՎտ դրվածքային հզորություն

•

Սիսիանի լեռնանցք՝ 100 ՄՎտ դրվածքային հզորություն



Կիրառել կառուցման-շահագործման-փոխանցման ՊՄԳ (BOT PPP) մեթոդը և
բանակցել գրավիչ արտոնյալ համաձայնագրեր:



Բարձրացնել ներդրումային եկամտաբերությունը հարկային վարկերի, զեղչերի,

Ֆինանսավորման տարբերակներ
Պետական ֆինանսավորում

հարկային արտոնությունների և այլնի միջոցով:

87

Տուրբինի տեսակը՝ Vestas V136՝ 4.2 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ: Մեկ տուրբինի գինը 1.7 մլրդ ՀՀ դրամ է: 300 ՄՎտ հողմակայան կառուցելու և տեղադրելու համար
անրաժեշտ կլինի 71 տուրբին: Գնումների և տեղադրմանը ընդհանուր գինը կազմում է 121 մլրդ ՀՀ դրամ:
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Խրախուսել ներդրումները՝ ընկերություններին ազատելով ներմուծման
մաքսատուրքերից (5 տարով): Դրան իրավասու են այլ երկրներից ներմուծված
տուրբինները, տեխնիկաները, կցամասերը և այլ պարագաներ:



Էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար երաշխավորել եկամտի հոսք՝ կանաչ
սակագների միջոցով:



Պարզեցնել ընթացակարգերը և անհրաժեշտության դեպքում աջակցել ներդրողներին
հողօգտագործման իրավունքի ձեռքբերման և նպատակային նշանակության
(կատեգորիայի) ճշգրտման հարցում՝ փոխելով հողի տեսակը «էներգետիկ,
տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքի օբյեկտների»:



Խթանել օդերևութաբանական տվյալների հավաքագրման և մոնիտորինգի
գործողությունները:



Կազմակերպել տարածաշրջանային ֆորումներ և իրականացնել կարողությունների
զարգացում:



Իրականացնել շինարարության վերջնական փուլի վերանայում և ներդրում՝ կապված
բնապահպանական հարցերի հետ:



Բնապահպանական ստանդարտների հետ փոխկապակցված կերպով վերահսկել և
խորհրդատվություն տրամադրել բնապահպանական մեղմման բոլոր կիրառելի
միջոցառումների վերաբերյալ:



Իրականացնել զարգացման կանոնավոր ստուգում և մոնիտորինգ
շինարարության/շահագործման բոլոր փուլերում և անհրաժեշտության դեպքում
տրամադրել էկոլոգիական խորհրդատվություն:



Իրականացնել շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ:



Մարզերից յուրաքանչյուրի համար մշակել հողմային ռեսուրսների կառավարման և
օգտագործման ռազմավարական մոտեցում:



Մշակել նախագծի արդյունավետության ցուցիչները (KPIs) և չափել արդյունքները:



Համապատասխանեցնել նախագծային կարիքները միջազգային ֆինանսական

Երկկողմ/բազմակողմ ֆինանսավորում,

հաստատությունների՝ երկրի մակարդակով ռազմավարություններին (ԱԶԲ, ՎԶԵԲ,

կլիմայական ֆինանսավորում

ԵՆԲ և այլն):

103

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր


Օգտագործել կլիմայական հիմնադրամների չօգտագործված ռեսուրսները:



Օգտագործել ստեղծված հիմնադրամը՝ իրականացնելու իրագործելիության

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

ուսումնասիրություններ և կազմելու բիզնես պլաններ յուրաքանչյուր տեղանքի համար:


Հասկանալ Հայաստանում գործող մասնավոր նեդրողների հետաքրքրությունը,
մինչդեռ բազմաթիվ մասնավոր ընկերություններ ներգրավված են այս և նմանատիպ
նախագծերում (տեխնոլոգիական և շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումներ):



Հողմակայանի կառուցման համար խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել հետևյալ
մասնավոր ներդրողներին՝ Aquila Capital (3.856 ՄՎտ հողմային էներգիայի
դրվածքային հզորություն և 614 հողմատուրբին), Vena Energy (տեղակայել է 714
ընդհանուր հողմակայան), Rambor Energy (գործում է 21 երկրներում, տեղակայել է
25.000 հողմատուրբին), Goldwind Company (գործում է 29 երկրում, տեղակայել է 73
ԳՎտ հողմակայան, տեղակայել է 40.000 հողմատուրբին):



Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և վերահսկել ծրագրի

Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Դիտարկել կանաչ պարտատոմսերի միջոցով ֆինանսավորումը և չափել
ազդեցությունը:



Ներգրավել ֆինանսավորում կանաչ վարկերի միջոցով՝ ներառելով հողմակայանի
կառուցման նախագծերը համապատասխանելիության չափանիշների շարքում:

Սահմանափակումներ

 Իրավական բարդություններ և անորոշ վարչական
ընթացակարգեր

 Օրենսդրական դաշտի մասնատվածություն
 Համակարգման բացակայություն ազգային և
տեղական մակարդակի կառույցների միջև

 Հողմային ներուժի մասին անորոշության բարձր
մակարդակ

 Քաղաքական անկայունություն և երկրի ռիսկ
 Պետականից դեպի տեղական մակարդակ









Պլանավորման և նախագծերի պատրաստման թույլ կարողություններ
Ինքնարժեքից ցածր սակագին
Անկայուն փոխարժեքներ
Փողի արժեզրկում
Ֆինանսավորման գին
Թերի ֆինանսական գիտելիքներ
Որոշակի ռիսկերի կամ երկարաժամկետ կապիտալի շուկաների
բացակայություն

 Ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներ
 Նորարարությունների մերժում
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ռազմավարական կապի բացակայություն






Հողմային անհետևողական քարտեզագրում
Սահմանափակ հուսալի տվյալների աղբյուրներ
Քամու սեզոնային տատանում
Քամու էներգիա արտադրող բլոկների
ապահովագրության բացակայություն

 Ենթակառուցվածքներ, հանրային հատվածի
արդյունավետություն և կարողություններ

 Պահանջարկի անորոշություն
 Ոչ հուսալի ցանցային ենթակառուցվածք (շուրջ 20% կորուստ)
Ակնկալվող արդյունքներ


էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժնի մեծացում



Բնապահպանական արդյունավետության բարելավում (գետերի էկոֆլորա, գետահոսքի արդյունավետ օգտագործում, ոռոգման զարգացած ուղիներ,
ջրի որակի պահպանում)



Հողմային էներգիայի արդյունավետ օգտագործում

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նպատակ. կախված

Ֆինանսավորման

միջամտությունների շրջանակից

կարիք

և ծավալից` ակնկալվում է մոտ

Պատասխանատու
շահագրգիռ կողմեր

-

Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

71 մլրդ ՀՀ դրամ

-

ՀՀ կառավարություն

-

Ժամկետներ

-

ներուժ արդյունաբերական

ՖՆ

Ջրային կոմիտե

-

(առևտրային) շենքերի համար 88

ԷՆ

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

-

2024-2031 թթ.

-

-

ՇՄՆ

Հայաստանի
վերականգնվող
էներգետիկայի
էներգախնայողության (ՀՎԷԷ) հիմնադրամ

-

ՏԿԵՆ

-

Habitat for Humanity

40%-60% էներգախնայողության

88

«ԵՄ-ն էներգիայի համար», Էներգաարդյունավետ շենքեր Հայաստանում, 2020-2040 թթ. ճանապարհային քարտեզ [հղում՝ https://iea.blob.core.windows.net/assets/fe6f8a58a4fa-40fd-9332-bb18bff3e720/Energy_Efficient_Buildings_in_Armenia_-_a_Roadmap.pdf]
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Քաղաքաշինության
կոմիտե

Նախապատմություն

Էներգաարդյունավետության բարելավումը էական նշանակություն ունի Հայաստանի ռազմավարական զարգացման համար, քանի որ շենքերը ներկայացնում
են երկրի էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր պահանջարկի մոտ 40%-ը և գազի պահանջարկի՝ ավելի քան 25%-ը: ՀՀ կառավարությունը պետք է
արդյունավետորեն հաղորդակցվի բիզնեսների հետ՝ նրանց տեղեկացնելով, որ էներգաարդյունավետության բարելավումը կնվազեցնի էներգիայի ծախսերը
և կարող է խթանել շահութաբերությունն ու մրցունակությունը: Այնուամենայնիվ, էներգաարդյունավետությունն առավելագույնի հասցնելը պետք է
իրականացվի՝ հիմք ընդունելով ընկերության բիզնես մոդելը, շահութաբերության կանխատեսումները և արդյունավետության ներդրումների ընդհանուր
իրագործելիությունը: Եթե էներգաարդյունավետության բարձրացումը պահանջում է ընկերության շահույթը գերազանցող ավելի մեծ կապիտալ, աշխատուժ,
այլ ռեսուրսներ, ապա ՀՀ կառավարությունը և տարբեր հիմնադրամներ պետք է աջակցեն նախագծի իրականացմանը:
Էներգաարդյունավետությանն ուղղված տեղեկատվական արշավ
Մասնավոր

հատվածի

թիրախային

լսարանի

համար

տեղեկատվական-կրթական

արշավի

կազմակերպումը

կարող

է

կարևոր

դեր

խաղալ

էներգախնայողության նախաձեռնությունների մշակման գործում: Անհրաժեշտ է տեղեկություններ տրամադրել արդյունավետ տեխնոլոգիաների, առաջարկի
և պահանջարկի մասին, ինչպես նաև ձևավորել դրական հանրային կարծիք:
Արշավի հիմնական թեմաները ներկայացված են ստորև՝
•

էներգախնայողության վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ինչպես նաև պետական և մասնավոր հատվածից ստացված
պատասխաններ,

•

լավագույն միջազգային փորձ,

•

էներգաարդյունավետության և կառավարման ստանդարտ 101,

•

ինչպես կառավարությունից ստանալ ֆինանսավորում,

•

պետական քաղաքականություն և իրականացման մեխանիզմներ,

•

հանրային կարծիքի ձևավորում միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ,

•

կրթական տեղեկություններ,

•

ծախսերի արդյունավետության վերլուծության հիմնավորում և ներկայացում,

•

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն:

Գործողություններ


ՀՀ

կառավարությունը

Ֆինանսավորման տարբերակներ
պետք

է

մշակի

արդյունաբերական

էներգիայի

ինտենսիվության և կառավարման ստանդարտները։ Այդ ստանդարտները
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պետք է լինեն կամավոր ընկերությունների համար և պետք է ունենան ՀՀ
կառավարության

աջակցությունը։

Փաստաթուղթը

պետք

է

ներառի

արդյունաբերական ներկայացուցիչներին ներկայացվող հետևյալ պահանջները՝



o

էներգիայի տվյալների վերլուծություն,

o

Էներգիայի զգալի օգտագործման ոլորտների հատկորոշում,

o

բարելավման ենթակա ոլորտների հատկորոշում,

o

էներգաարդյունավետության մակարդակի թիրախի սահմանում (պետք է
լինի չափելի և ունենա ժամկետներ),

o

այդ նպատակներին հասնելու ճանապարհային քարտեզի ստեղծում,

o

նախագծի իրականացում,

o

մոնիտորինգ և վերանայում (էներգետիկ աուդիտ):

Իրականացնել փոփոխություններ և ներառել առաջարկվող ստանդարտները
«Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նորմերում:



ՀՀ կառավարությունը պետք է աջակցի և ֆինանսավորի այն ընկերություններին,
որոնք

համաձայն

են

իրականացնել

էներգաարդյունավետության

և

կառավարման ստանդարտները:


Իրականացնել կառավարության էներգաարդյունավետության և կառավարման
ֆինանսավորումը.
o

Միաօբյեկտ՝ սա կարող է ներառել այն ընկերությունները, որոնք
շահագործում են միայն մեկ օբյեկտ՝ առավելագույնը 12 միլիոն ՀՀ դրամ
ներդրումով:

o

Բազմաօբյեկտ՝ սա կարող է ներառել այն ընկերությունները, որոնք
շահագործում են բազմաթիվ օբյեկտներ՝ առավելագույնը 70 միլիոն ՀՀ
դրամ ներդրումով:



Էներգաարդյունավետությանն ուղղված տեղեկատվական արշավի միջոցով
բարձրացնել բիզնեսների սեփականատերերի իրազեկման մակարդակը:
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Թարմացնել էներգաարդյունավետության՝ ընդլայնվող իրավական շրջանակը
(ընդլայնել

Հայաստանի

վերականգնվող

էներգետիկայի

և

էներգախնայողության (ՀՎԷԷ) հիմնադրամի դերակատարումը)


Ներառել

ստանդարտները

«Էներգախնայողության

և

վերականգնվող

էներգետիկայի մասին» օրենքում:


Մշակել

արդյունավետության

ցուցիչները

(KPIs),

համապատասխան

ցուցանիշներ և մշտադիտարկել նախագծի իրականացումը:


Ընդլայնել

«Արևելյան

գործընկերության

երկրներում

էներգաարդյունավետության բարելավումը » ծրագրի շրջանակը:

Երկկողմ/

բազմակողմ

ֆինանսավորում,

ֆինանսավորում



Ընդլայնել «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված
ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի շրջանակը,
Էներգաարդյունավետության
ֆինանսավորում,
GGF
հիմնադրամ,
Էներգաարդյունավետության ֆինանսավորում. Միջազգային ֆինանսավորման
կորպորացիայի ԷԱ վարկեր տնային տնտեսությունների և ՓՄՁ-ների համար:



Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության (ՀՎԷԷ)
հիմնադրամի շրջանակում ընդլայնել երկկողմ, բազմակողմ և կլիմայական
հիմնադրամների հետ համագործակցությունը:



Ընդլայնել համագործակցությունը KfW-ի, ԵՆԲ-ի և ՎԶԵԲ-ի հետ (նրանք նշում
են, որ ունեն մեծ հետաքրքրություն Հայաստանում էներգաարդյունավետ
նախագծերի նկատմամբ):



Ընդլայնել կամ հաստատել համագործակցություն Կլիմայի ներդրումային
հիմնադրամի,

Կլիմայի

փոփոխության

հիմնադրամի

(ԱԶԲ-ի

կողմից

ֆինանսավորվող), Կլիմայի գլոբալ գործընկերության հիմնադրամի հետ (ըստ
իրենց ծրագրերին բնորոշ իրավասությունների չափորոշման):


Բարձրացնել նախագծի ֆինանսական գրավչությունը: Նախագծում մասնավոր
ներդրող կներառվի, միայն եթե ակնկալվող եկամուտը զգալիորեն գերազանցում
է ներդրված կապիտալի ծախսը:
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Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և պահպանել ծրագրի

Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Մշակել

ֆինանսական

պրոդուկտներ՝

ուղղված

արդյունաբերական,

գործառնական արդյունավետությանը:


Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ պարտատոմսերի և կանաչ վարկերի
միջոցով և չափել ազդեցությունը:



Ածխածնի շուկա՝ տրամադրել երաշխիքներ առ այն, որ քաղաքականության
միջոցառումները կշարունակեն բավականին բարձր պահել ածխածնի գները:

Սահմանափակումներ






Իրավական բարդություններ և անորոշ վարչական ընթացակարգեր













Ենթակառուցվածքներ, հանրային հատվածի արդյունավետություն և կարողություններ

Օրենսդրական դաշտի մասնատվածություն
Քաղաքական անկայունություն
Ռիսկայնության նվազեցում ներդրումներ կատարելու համար՝ հաշվի առնելով ծրագրի իրականացման բարդությունն ու փոփոխականությունը, և
էներգաարդյունավետ նախագծերին բնորոշ ռիսկեր
Էներգոարդյունավետության ստանդարտների բացակայություն,
Պլանավորման և նախագծերի պատրաստման թույլ կարողություններ
Կապիտալի արտաքին հասանելիության բացակայություն
Կապիտալ ծախսերի բարձր դրույքաչափեր
Անկայուն փոխարժեքներ
Փողի արժեզրկում
Մարդկային կապիտալի ենթակառուցվածքների բացակայություն
Հմտությունների/վերապատրաստված անձնակազմի պակաս
Ծառայությունների բացակայություն
Տեխնիկական ենթակառուցվածքի բացակայություն

Ակնկալվող միջամտություններ


Ջեռուցման էներգաարդյունավետ համակարգ



Էներգախնայող տեխնոլոգիաներ
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Էներգիայի կառավարման խելացի համակարգեր



Մեկուսացում և պատուհաններ



Տանիքի ստանդարտացված նյութեր



Էներգախնայող սարքեր



Սառեցման համակարգեր



Նվազեցված գործառնական ծախսեր

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՄԻՋԱՎԱՅՐ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ
ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ)

Նպատակ.
տրանսպորտային

էլեկտրական

շարժիչով

միջոցների

լիցքավորման

կայանների տեղադրման նախագիծը ներառում է
լիցքավորման 1.050 կայանի տեղադրում:
Միջպետական

ճանապարհների

համար

ներդրումային պահանջարկը կազմում է 470 միլիոն

Ֆինանսավորման
կարիք

Պատասխանատու շահագրգիռ կողմեր

- ՀՀ կառավարություն,

9.8 մլրդ ՀՀ դրամ 89

- ՖՆ

Ժամկետներ

- ԷՆ

2023-2026 թթ.

- ՇՄՆ
- ՏԿԵՆ

ՀՀ դրամ (140 կայան), իսկ հանրապետական

- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

ճանապարհների համար՝ 940 միլիոն ՀՀ դրամ՝ 160

- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

կայան (2 մլն ԱՄՆ դոլար):

- Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության (ՀՎԷԷ)

Ավելին, Հայաստանի բոլոր մարզերում պետք է
տեղադրվի լիցքավորման 750 կայան: Այս թիվը

հիմնադրամ
- Plug.am

կապահովի լիցքավորման առնվազն 250 կայանի
հասանելիություն

յուրաքանչյուր

մեկ

միլիոն

բնակչի համար:

89

Արագ լիցքավորման մեկ կայանի գինն ու տեղադրումը գնահատվում են 9.6 մլն ՀՀ դրամ (20.000 ԱՄՆ դոլար): Որոշ դեպքերում տեղադրման արժեքը կարող է տարբերվել՝
պայմանավորված որակով կամ օժանդակ ենթակառուցվածքների բացակայությամբ (ճանապարհներ, էլեկտրաէներգիայի բաշխման ցանցեր և այլն):.
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Լիցքավորման կայանների այս թվի դեպքում
մայրուղիների երկայնքով յուրաքանչյուր 25 կմ
միջակայքում տեղակայված կլինի երկու կայան:
Նախապատմություն

ՀՀ կառավարությունը վավերացրել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության օրենքի
նախագիծը, որը թույլատրում է ներմուծել էլեկտրական շարժիչով մեքենաներ առանց ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ)։ Սա ուժի մեջ է մինչև 2022 թ.
հունվարի 1-ը: Հարկային արտոնությունը հստակորեն ցույց է տալիս կառավարության՝ էլեկտրական շարժիչով մեքենաների օգտագործումը Հայաստանում
ինտեգրելու տեսլականը: Սա էական քայլ է մեքենաների սեփականատերերի՝ գնում անելու որոշման վրա ազդելու համար, սակայն բավարար չէ։
Էլեկտրական շարժիչով մեքենաների լիցքավորման կայանի տեղադրման արժեքը ներառում է ենթակառուցվածքային և լիցքավորիչի ծախսեր: Որպես
տարբերակ՝ առաջարկվում է դիտարկել արագ լիցքավորման կայանները:
Գործողություններ



Ֆինանսավորման տարբերակներ

Իրականացնել կարիքների գնահատում և իրավիճակային վերլուծություն:
Ապահովել

էներգիայի

բաշխման

արդյունավետությունը

և

իրականացնել

իրավիճակային վերլուծություններ:


Քարտեզագրել լիցքավորման կայանները և իրականացնել ենթակառուցվածքային և
ճանապարհների իրավիճակային վերլուծություն:



Երկարաձգել

ԷՏՄ-ների

զրոյական

ԱԱՀ-ով

հարկման

քաղաքականության

վերջնաժամկետը:


Տեղեկատվական արշավի միջոցով բարձրացնել ԷՏՄ-ների մասին իրազեկման
մակարդակը:



Մշակել շրջանակ՝ միավորելով պետական և ֆինանսավորումը և մատակարարների
ֆինանսավորումը:



Մշակել վարկային երաշխիքների ռազմավարական շրջանակ:



Ստանդարտները ներառել «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի
մասին» օրենքում:
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Սերտորեն համագործակցել Plug.am նախագծի հետ (ֆինանսավորվում է ՄԱԶԾ ԳԷՀ

Երկկողմ/բազմակողմ

փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից):

ֆինանսավորում

Ընդլայնել

KfW-ի

հետ

(900

եվրո

դրամաշնորհ

տեղադրված

յուրաքանչյուր

Կլիմայական

ներդրումների

ֆինանսավորում,

լիցքավորման կայանի համար) համագործակցությունը:


Ընդլայնել

կամ

հաստատել

համագործակցություն

հիմնադրամի, Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամի, ԳԷՀ-ի հետ:


Բարձրացնել նախագծի ֆինանսական գրավչությունը

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ



ՊՄԳ պայմանավորվածություններ SOLARA-ի, Ecocars-ի, այլ հետաքրքրված կողմերի
հետ:



Խրախուսել

գործնական

նորարարական

լուծումները

և

պահպանել

ծրագրի

Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Տրամադրել

ֆինանսավորում

կանաչ

պարտատոմսերի

միջոցով

և

չափել

ազդեցությունը:


Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ վարկերի միջոցով՝ ներառելով արդիականացումը
համապատասխանելիության չափանիշների շարքում:

Սահմանափակումներ

 Իրավական

բարդություններ
վարչական ընթացակարգեր

և

անորոշ

 Օրինական թույլտվություններ ստանալու հետ
կապված բարդություններ

 Սեփականության

անհասանելիություն

իրավունքներ

և

 ԱԱՀ-ից ազատում, որն ավարտվում է 2022 թ.
 Ճանապարհների
և
օժանդակ
ենթակառուցվածքների անբավարար որակ

 Ենթակառուցվածքներ և կարողություններ
 Էներգիայի գնի մատչելիություն













Կապիտալ ծախսերի բարձր դրույքաչափեր
Անկայուն փոխարժեքներ
Փողի արժեզրկում
Նախագծի մակարդակի ռիսկ
Մարդկային կապիտալի ենթակառուցվածքների բացակայություն
Հմտությունների/վերապատրաստված անձնակազմի պակաս
Ծառայությունների բացակայություն
Տեխնիկական ենթակառուցվածքի բացակայություն
ԷՏՄ-ի պակաս
Լիցքավորման տարբերություններ՝ ըստ փոխադրամիջոցների
Լիցքավորման արագություն
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 Էներգիայի

բաշխում
ենթակառուցվածք

և

ցանցային

 Պլանավորման և նախագծերի պատրաստման
թույլ կարողություններ

 Կապիտալի արտաքին հասանելիության պակաս
Ակնկալվող արդյունքներ
 Զարգացած իրավական շրջանակ
 ԷՏՄ-ների լիցքավորման կայանների նախագծի իրականացմանը հարմարեցված ռազմավարություն
 Պետական, տեղական մասնավոր մակարդակի ակտիվացումների ներդաշնակեցում


Կլիմայի փոփոխության մասին օրենսդրություն, որը սահմանափակում է ածխաթթու գազը



ԱԱՀ-ից ազատումը երկարաձգվել է մինչև 2030 թ.

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: 100 ՄՎՏ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՔ

էներգիայի

Նպատակ.
պահեստավորումը
տալիս

ցանցի

թույլ

ավելի

ճկունություն:

է
մեծ

Ավելին,

Ֆինանսավորման
կարիք
56 մլրդ դրամ

- ՀՀ կառավարություն
90

Հրազդանի և Երևանի ՋԷԿ-

Ժամկետներ

երի, ԱԷԿ-ի կամ խոշոր ՀԷԿ-

2024-2027 թթ.

երի

արտադրության

ընդհատման

Պատասխանատու շահագրգիռ կողմեր
- ՖՆ

- ՀԱՆՀ

- ԷՆ

- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

- ՇՄՆ

- Ջրային կոմիտե

- ՏԿԵՆ

- Հիդրոլոգիական ծառայություններ
- Հանրային ծառայությունները կարգավորող

դեպքում

հանձնաժողով

էներգիայի պահեստավորումը
կարող

է

ծառայել

ցանցային

որպես

էներգիայի

մատակարարում:

90

1 կՎտ մոդուլի դեպքում գնահատվել են հետևյալ բաղադրիչները. լիթիում-իոնային մարտկոց՝ 367 հազար ՀՀ դրամ (768 ԱՄՆ դոլար), մարտկոցի կենտրոնական ինվերտոր՝
28 հազար ՀՀ դրամ (59 ԱՄՆ դոլար), համակարգի կառուցվածքային հավասարակշռություն՝ 25 հազար ՀՀ դրամ (52 ԱՄՆ դոլար), համակարգի էկելտրական
հավասարակշռություն՝ 68 հազար ՀՀ դրամ (142 ԱՄՆ դոլար), տեղադրման համար անհրաժեշտ աշխատուժ և սարքավորումներ՝ 37 հազար ՀՀ դրամ (77 ԱՄՆ դոլար):
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Նախապատմություն
Հայաստանի կառավարությունը նպատակ ունի հասնելու վերականգնվող էներգիայի օգտագործման բարձր մակարդակի։ Սա կնպաստի ջերմոցային գազերի
արտանետումների կրճատմանը, այնուամենայնիվ, արևային և հողմային էներգիայի արտադրության աճի հետ մեկտեղ էներգիայի տատանումները նույնպես
կարող են աճել (արևային էներգիան հիմնականում արտադրվում է ցերեկային ժամերին, իսկ քամու էներգիան արտադրվում է քամու առկայության դեպքում),
ինչը հատկապես նկատելի կլինի ԱԷԿ-ի և Հրազդանի ՋԷԿ-ի փակման դեպքում։ Եվ օրվա, և գիշերվա ընթացքում էներգիայի սպառման պահանջարկը պետք
է պատշաճ կերպով հասցեագրվի, որպեսզի չառաջանա էներգիայի արտադրության ավելցուկ կամ մատակարարման պակաս:
Շատ դեպքերում էներգիայի պահեստավորման բլոկը կարող է արագ արձագանքել պահանջարկի մեծ տատանումներին՝ ցանցը դարձնելով ավելի ռեակտիվ
և նվազեցնելով պահեստային էլեկտրակայանների կառուցման անհրաժեշտությունը: Էներգիայի պահեստավորման կայանքի արդյունավետությունը որոշվում
է՝ պահանջարկի փոփոխությանն արագ արձագանքելով, պահեստավորման գործընթացում կորած էներգիայի աստիճանով, պահեստավորման հզորությամբ
և դրա լիցքավորման արագությամբ: Էներգիայի պահեստավորումը նաև կարող է նպաստել էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարմանը պիկ
ժամանակներում: Այն լավագույնս տեսանելի է ամառվա շոգ օրերին կամ գիշերը, երբ տնային տնտեսություններն օգտագործում են էներգիայի մեծ մասը:
Գործողություններ


Ֆինանսավորման տարբերակներ

Կիրառել կառուցման-շահագործման-փոխանցման ՊՄԳ (BOT PPP)

Պետական ֆինանսավորում

մեթոդը և բանակցել գրավիչ արտոնյալ համաձայնագրեր:


Մեծացնել պետական բյուջեի ծախսերը էներգետիկ ոլորտի ուղղությամբ:



Վերանայել պետական գինը և տրամադրել եկամուտների երաշխիքներ ՝
ներդրումային ծրագրերի գրավչությունը բարձրացնելու համար:



Մշակել և ստուգել իրականացման պլանները:



Բացահայտել և հաստատել շահագրգիռ կողմերի
պատրաստակամությունը ծրագրի արդյունքում ստեղծված
պրոդուկտների ներդրման ուղղությամբ:



Խրախուսել էներգիայի պիկային պահանջարկի կանխատեսումային
հաշվարկները:



Ներառել էներգիայի պահեստավորումը 2040 թ. էներգետիկ
ռազմավարության մեջ:



Կազմակերպել տարածաշրջանային համաժողովներ էներգիայի
պահուստավորման առավելությունների վերաբերյալ:
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Սահմանել ռազմավարական KPI-ներ և իրականացնել մոնիտորինգ:



Օգտագործել Կանաչ հիմնադրամը՝ իրականացնելու իրագործելիության
գրավիչ ուսումնասիրություններ և կազմելու բիզնես պլաններ:



Ընդլայնել համագործակցությունը KfW-ի, ԵՆԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի և ԱԶԲ-ի հետ:



Ընդլայնել համագործակցությունը Կլիմայական ներդրումների հիմնադրամի
(Գլոբալ

էներգիայի

պահուստավորման

ծրագիր)

հետ:

Երկկողմ/բազմակողմ

ֆինանսավորում,

ֆինանսավորում

Նախագիծն

օժանդակում է հետևյալ ոլորտներում՝
o

օգնել զարգացող երկրներում մինչև 2025 թ. զարգացնելու շուրջ
17.5 ԳՎտժ մարտկոցի նոր հզորությունը:

o

կատալիզացնել

200-400

ԳՎտժ

ընդհանուր

հզորությամբ

մարտկոցների շուկա զարգացող երկրներում:



o

Արագացնել ծախսերի կրճատումը մինչև յոթ տարով:

o

Առնվազն

հավելյալ

ցանցերում:

91

16

ԳՎտ

քամու

և

արևի

ինտեգրում

Նվազեցնել կարողությունների գծով խոչընդոտները և ներդնել դրական

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

ֆինանսական և տնտեսական արդյունքներ:


Հնարավոր միջազգային ներդրողներն են NextEra Energy-ն (ԱՄՆ), RES-ը և
Renera-ն (Ռուսաստան) և CATL-ը (Չինաստան):



Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և պահպանել ծրագրի

Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ պարտատոմսերի միջոցով և չափել
ազդեցությունը:
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Ներառել էներգիայի պահեստավորումն ԱՍՀ համակարգում:

Կլիմայական ներդրումների հիմնադրամ, Կլիմայական ներդրումները ֆինանսավորում գլոբալ էներգիայի պահեստավորման ծրագիրը
[հղում՝https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/gesp_factsheet_final.pdf]
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 Կապիտալ ծախսերի բարձր դրույքաչափեր

Սահամանփակումներ

 Իրավական

 Անկայուն փոխարժեքներ

բարդություններ
անորոշ

և

վարչական

ընթացակարգեր

 Օրենսդրական դաշտի
մասնատվածություն

 Փողի արժեզրկում
 Նախագծի մակարդակի ռիսկ
 Ռիսկայնության

նվազեցում

կատարելու

համար՝

իրականացման բարդությունն ու փոփոխականությունը

 Մարդկային կապիտալի ենթակառուցվածքների բացակայություն

 Օրինական
թույլտվություն
ստանալու

հետ

կապված

 Ծառայությունների բացակայություն

 ԷՏՄ-ների պակաս

 Սեփականության
իրավունքներ

 Հմտությունների/վերապատրաստված անձնակազմի պակաս

 Տեխնիկական ենթակառուցվածքի բացակայություն

բարդություններ
և

անհասանելիություն

 Քաղաքական

 Լիցքավորման տարբերություններ՝ ըստ փոխադրամիջոցների
 Լիցքավորման արագություն

անկայունություն

 «Էներգիայի
պահեստավորում»
տերմինի
բացակայությունը
իրավական դաշտում

 Ենթակառուցվածքներ,
հանրային

ներդրումներ

հատվածի

արդյունավետություն և
կարողություններ
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 Էներգիայի

գնի

մատչելիություն

 Էներգիայի բաշխման
անհասանելիություն և
ցանցային
ենթակառուցվածք

 Պլանավորման

և

նախագծերի
պատրաստման

թույլ

կարողություններ

 Կապիտալի արտաքին
հասանելիության
պակաս
Ակնկալվող արդյունքներ



Պահանջել լիցքավորման կառավարում



Ամենաբարձր ծանրաբեռնվածություն տեղափոխել ոչ պիկ ժամերին



Հեշտ անցում ցանցային էներգիայից պահեստային էներգիայի



Խթանել վերականգնվող էներգիայի զարգացումը



Բնապահպանական օգուտներ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ԿԱՐԿՏԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Նպատակ. աջակցել Տավուշի մարզի խաղողի արտադրողներին տեղադրելու

Ֆինանսավորման

կարկտային

կարիք

ցանցեր

և

պաշտպանել

բերքը

արտաքին

բացասական

ազդեցություններից:

Պատասխաատու շահագրգիռ կողմեր
- ՀՀ կառավարություն
- ՖՆ
- ԷՆ
- ՇՄՆ
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2.5 մլրդ ՀՀ դրամ 92
Ժամկետներ
2023-2030 թթ.

- ՏԿԵՆ
- ՀԱՆՀ
- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ
- Ջրային կոմիտե
- Հիդրոլոգիական ծառայություններ
- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով,

Նախապատմություն
Հայաստանում կարկուտը գյուղատնտեսության ամենաթանկ և հաճախակի հանդիպող ռիսկերից է, որը տարեկան մի քանի անգամ վնաս է հասցնում։ Հայաստանում դրանից
առավել տուժող մարզերն են Լոռու, Տավուշի, Շիրակի և Արագածոտնի մարզերը։ Դա պայմանավորված է տեղական տեղագրական պայմաններով և սեզոնային մթնոլորտային
շրջանառությամբ:
Հայաստանում կարկտահարության հիմնական վնասները հասցվում են բանջարեղենին և խաղողի այգիներին։ Ուժեղ կարկուտը կարող է «գցել» պտուղները և առաջացնել
ուժեղ վնաս՝ հանգեցնելով որակի և բերքի կորստի: Կարկուտի նախնական վնասը բազմիցս հանգեցնում է հիվանդությունների երկրորդական վնասների: Կարկտահարությանը
հատկապես ենթակա են փափուկ մրգերը, ինչպիսին են ծիրանն ու խաղողը: Հայաստանի տարածքի հիդրոավիացիոն խոցելիության քարտեզի համաձայն Տավուշի մարզն
ունի ամենաբարձր ռիսկայնությունը։
2020 թ․ խաղողի տնկարկների ընդհանուր մակերեսը կազմել է 1.342 հա։ Առաջարկվող նախագիծը ներառում է կառավարության կողմից Տավուշի մարզում կարկտային
ցանցերի տեղադրման ընդհանուր արժեքի 40%-ի սուբսիդավորում։ 2023-2024 թթ․ նախատեսվում է ծածկել է 447 հա հողատարածք (1.6 միլիարդ ՀՀ դրամ), իսկ 2025-2030
թթ․՝ մոտավորապես 890 հա (840 միլիոն ՀՀ դրամ):
Գործողություններ

Ֆինանսավորման
տարբերակներ



Մեծացնել պետական բյուջեի ծախսերը գյուղատնտեսության ուղղությամբ:



Ներառել «Կարկտային ցանցերի սուբսիդավորման» ծրագիրը գյուղատնտեսության ռազմավարության շրջանակներում:



Հրապարակել «Կարկտային ցանցերի սուբսիդավորման ծրագրի» որոշման նախագիծը:



Փոփոխություններ կատարել գյուղատնտեսության մեջ գյուղատնտեսական ապահովագրության պիլոտային ծրագրի իրականացման

Պետական ֆինանսավորում

պետական աջակցության ծրագրում:


Կազմակերպել տարածաշրջանային համաժողովներ կարկտային ցանցերի առավելությունների վերաբերյալ:



Գյուղացիական տնտեսությունների համար իրականացնել կարողությունների զարգացում և վերապատրաստումներ կարկտային



Մշակել սպասարկման, որակի և շինարարության ստանդարտներ:



Ապահովել ծրագրի իրականացման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման մեկ միասնական ծրագիր-ժամանակացույց:

ցանցերի վերաբերյալ (լավագույն փորձի հիման վրա):
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Տավուշի մարզում խաղողի տնկարկների ընդհանուր մակերեսը գնահատվում է 1342 հա։ Դրանցից մեկի համար մեկ կարկտային ցանցի գինը կազմում է 4.800.000 ՀՀ
դրամ:
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Ընդլայնել համագործակցությունը KfW-ի և ԱԶԲ- ի հետ:

Երկկողմ/բազմակողմ



Ընդլայնել համագործակցությունը ՊԳԿ-ի և Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ

ֆինանսավորում,



Դոնոր կազմակերպությունների միջոցով ապահովել գիտելիքի փոխանցման արշավի իրականացում:

կլիմայական



ֆինանսավորում


Նվազեցնել կարողությունների գծով խոչընդոտները և ներդնել դրական ֆինանսական և տնտեսական արդյունքներ:

Մասնավոր



Ընդլայնել համագործակցությունը հայ արտադրողների հետ (օրինակ՝ «Վաբատեքս»-ի հետ Վանաձորում):

ֆինանսավորման



Համագործակցել գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագրեր իրականացնող ապահովագրական ընկերությունների հետ:

աղբյուրներ



Մշակել համաֆինանսավորման առաջարկ (կարկտային ցանցերը կնվազեցնեն ապահովագրական ընկերության համար ռիսկերը):



Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և պահպանել ծրագրի ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական

Նորարարական/հանրօգուտ

աղբյուրներ):

ֆինանսավորում



Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ պարտատոմսերի միջոցով և չափել ազդեցությունը:

Սահմանափակումներ






Անկայուն փոխարժեքներ
Փողի արժեզրկում
Նախագծի մակարդակի ռիսկ
արդյունավետություն և կարողություններ
Ռիսկայնության նվազեցում ներդրումներ կատարելու
համար՝ հաշվի առնելով ծրագրի իրականացման
 Կարկտային ցանցերի մասին գիտելիքների ցածր մակարդակ
բարդությունն ու փոփոխականությունը
 Պլանավորման և նախագծերի պատրաստման թույլ կարողություններ
 Հմտությունների/վերապատրաստված
 Կապիտալի արտաքին հասանելիության պակաս
անձնակազմի պակաս
 Ծառայությունների պակաս
 Կապիտալ ծախսերի բարձր դրույքաչափեր
 Տեխնիկական
ենթակառուցվածքների
բացակայություն
Ակնկալվող արդյունքներ

 Ենթակառուցվածքներ, հանրային հատվածի



Խաղողի այգիների պաշտպանություն



Ավելի բարձր բերքատվություն



Բերքատվության ավելի բարձր որակ



Արևի ճառագայթման կրճատում և ստվերի դրական ազդեցություն



Ոռոգման կարիքների կրճատում



Բնապահպանական օգուտներ
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ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ՀՈՂՄԱՐԳԵԼԻՉ ՇԵՐՏԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ
ՀՈՂՄԱՐԳԵԼԻՉ ՇԵՐՏԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Նպատակ: Աջակցել Տավուշի և
Արարատի մարզերի ֆերմերներին՝
տեղադրելու հողմարգելիչ շերտեր և
ապահովելու

բերքի

պաշտպանությունը
արտաքին

կլիմայի
բացասական

Ֆինանսավորման կարիք
2.7 մլրդ ՀՀ դրամ
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Ժամկետներ
2023-2030 թթ.

ազդեցություններից:
Այս

նախագիծը

Պատասխանատու շահագրգիռ կողմեր
- ՀՀ կառավարություն
- ՖՆ
- ԷՆ
- ՇՄՆ
- ՏԿԵՆ
- Ջրային կոմիտե

նաև

կառավարությանը՝

կօգնի
հասնելու

- Հիդրոլոգիական ծառայություններ
- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

անտառային ոլորտին առնչվող իր
նպատակներին հասնելու համար՝
տնկելով ավելի քան 6.5 միլիոն ծառ:
Նախապատմություն
Քամին Տավուշի և Արարատի մարզերում գյուղատնտեսական հաճախակի հանդիպող ռիսկերից է, որը տարեկան մի քանի անգամ վնաս է հասցնում։ Հայաստանի
ամենաքամոտ տարածքը Տավուշի մարզն է, որին հաջորդում է Արարատի մարզը։ Դա պայմանավորված է տեղական տեղագրական պայմաններով և մթնոլորտային սեզոնային
շրջանառությամբ:
2020 թ․ Տավուշի և Արարատի մարզերի պտղատու այգիների ընդհանուր մակերեսը կազմել է 52 հազար հեկտար։ Առաջարկվող նախագիծը ներառում է կառավարության
ներդրումներ։ 2023-2025 թթ․ ընթացքում Տավուշի մարզում բոլոր պտղատու այգիները ապահովված կլինեն հողմարգելիչ շերտերով (1.5 մլրդ ՀՀ դրամ), իսկ 2026-2030 թթ․՝
Արարատի մարզում (1.2 միլիարդ ՀՀ դրամ): Նախագծերի բարեհաջող իրականացման դեպքում Տավուշի և Արարատի մարզերի բոլոր պտղատու այգիները ապահովված
կլինեն հողմարգելիչ շերտերով:
Գործողություններ


Մեծացնել պետական բյուջեի ծախսերը գյուղատնտեսության ուղղությամբ:



Ներառել հողմարգելիչ շերտերը գյուղատնտեսական ռազմավարության

Ֆինանսավորման տարբերակներ
Պետական ֆինանսավորում

շրջանակներում:
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Տավուշի և Արարատի մարզերի պտղատու ծառերի մակերեսը կազում է 29211 հա և 22907 հա. Հայաստանում հողի միջին մակերեսը կազմում է 1.48 հա.: Մերկ արմատային
սածիլի գինը կազմում է միջինը 274 ՀՀ դրամ, իսկ յուրաքանչյուր սածիլի տնկումը՝ 144 ՀՀ դրամ. Բույսերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 80 սմ:
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Հրապարակել Տավուշի և Արարատի մարզերի հողմարգելիչ շերտերի
ծրագրի միջոցառումների ցանկի վերաբերյալ որոշման նախագիծը:



Կազմակերպել

տարածաշրջանային

համաժողովներ

հողմարգելիչ

շերտերի առավելությունների վերաբերյալ:


Գյուղացիական

տնտեսությունների

համար

իրականացնել

կարողությունների զարգացում և վերապատրաստումներ:


Ապահովել

ծրագրի

իրականացման

վերաբերյալ

տվյալների

հավաքագրման մեկ միասնական ծրագիր-ժամանակացույց:


Ընդլայնել համագործակցությունը KfW-ի և ԱԶԲ- ի հետ:



Ընդլայնել համագործակցությունը ՊԳԿ-ի, Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի,
Հարմարվողականության

հիմնադրամի

և

Կլիմայի

Երկկողմ/բազմակողմ ֆինանսավորում, կլիմայական ֆինանսավորում
փոփոխության

հիմնադրամի հետ (ֆինանսավորվում է ԱԶԲ-ի կողմից)՝ դրամաշնորհային
աջակցության տեսքով:


Դոնոր

կազմակերպությունների

միջոցով

ապահովել

գիտելիքի

փոխանցման արշավի իրականացում:


Նվազեցնել կարողությունների գծով խոչընդոտները և ներդնել դրական

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

ֆինանսական և տնտեսական արդյունքներ:


Համագործակցել

գյուղատնտեսության

ապահովագրության

ծրագրեր

իրականացնող ապահովագրական ընկերությունների հետ:


Խրախուսել գործնական նորարարական լուծումները և պահպանել ծրագրի

Նորարարական/հանրօգուտ ֆինանսավորում

ֆինանսական իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ պարտատոմսերի միջոցով և չափել
ազդեցությունը:

Սահմանափակումներ

 Սահմանափակ և/կամ սխալ տեղեկություններ հողօգտագործման վերաբերյալ
 Ծառերի վերաճի համար պահանջվող երկար ժամանակ
 Տարածքը, որտեղ տնկված է հողմարգելիչ շերտը, չի կարող օգտագործվել բերքարտադրության համար:
 Հողմարգելիչ շերտերին անհրաժեշտ է սպասարկում, որպեսզի նրանք պատշաճ կերպով կատարեն իրենց դերը:
 Հնարավոր է անհրաժեշտ լինի էտել արմատները և ճյուղերը՝ բերքի հետ մրցակցությունը կանխելու համար
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 Հողմարգելիչ շերտերն անհրաժեշտ է ոռոգել, և հնարավոր է՝ նաև պարարտացնել:
Ակնկալվող արդյունքներ



Պտղատու այգիների պաշտպանություն,



Ապրանքի ավելի բարձր որակ



Բերքատվության մակարդակի բարձրացում ողջ այգով մեկ (6%-ից 30%)



Ոռոգման կարիքների կրճատում (-3-ից -22%),



Քամու էրոզիայից հողի ավելի քիչ կորուստ (-50-ից -100%),



Պաշտպանություն ցրտահարությունից



Տնկված 6.5 միլիոն ծառ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ: ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
Նպատակ. ավարտին հասցնել

Ֆինանսավորմ

արդեն մեկնարկած նախագծերը

ան կարիք

(2023-2025

թթ.

համար՝

ընդհանուր 25 մլրդ ՀՀ դրամ),
կառուցել նոր ջրամբար (115 մլրդ
ՀՀ դրամ 14 ջրամբարի համար)
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մլրդ

Պատասխանատու շահագրգիռ կողմեր:
- ՀՀ կառավարություն

ՀՀ

դրամ 94
Ժամկետներ
2023-2032 թթ.

- ՀԱՆՀ

- ՖՆ

- Միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ

- ԷՆ

- Ջրային կոմիտե

- ՇՄՆ

- Հիդրոլոգիական ծառայություններ

- ՏԿԵՆ

- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

Նախապատմություն
Ջրամբարների զարգացման ծրագրերը առանցքային կարևորություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության համար: Այս առումով, մեծ նշանակություն ունի վերջերս
վերականգնված և վերակառուցված Մարմարիկի ջրամբարը, որն ունի 24 մլն մ3 ընդհանուր ծավալ։ Ներկայում առաջնահերթություն է տրվել Վեդիի, Կապսի, Եղվարդի և
Մարմարիկի ջրամբարների կառուցմանը։
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ՀԲ, Դեպի Հայաստանում ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում, [հղում՝ https://documents1.worldbank.org/curated/en/433731468218409267/pdf/Toward-integrated-waterresources-management-in-Armenia.pdf]
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Հայաստանը ջրային ռեսուրսներ ունի իր հարևան Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Թուրքիայի հետ: Այս երկրներից երկուսի հետ
Հայաստանն ունի փակ սահմաններ, ինչն էլ ավելի մեծ դժվարություններ է ստեղծում։ Համագործակցության ներկայիս մակարդակը թույլ է, և դոնոր համայնքի՝
անդրսահմանային համագործակցություն խթանելու նպատակով շարունակակն աջակցությունը հնարավոր է՝ բարելավման կարիք ունենա հետագայում:
Այսօր Հայաստանը կանգնած է ջրային ռեսուրսների կառավարման լուրջ խնդիրների առաջ։ Դա պայմանավորված է նրանով, ոռոգման համակարգով (գոլորշացման տեմպերի,
մաշված ոռոգման համակարգի և այլնի պատճառով), ինչի հետևանքով ջրամբարների կառուցումն անհրաժեշտ է և ունի կենսական նշանակություն: Առաջարկվում է դիտարկել
առաջնահերթ ջրամբարների հետևյալ ցանկը՝ Ափնա (4 մլրդ ՀՀ դրամ), Կարմիրգյուղ (15.5 մլրդ ՀՀ դրամ), Արթիկ (1.6 մլրդ ՀՀ դրամ), Գետիկ (3.6 մլրդ ՀՀ դրամ), Գետիկվանք
(25.3 մլրդ ՀՀ դրամ), Լիճք (Մեղրիգետ) (3 մլրդ ՀՀ դրամ), Օշական (Քասախ) (16.4 մլրդ ՀՀ դրամ), Արգիճի (1.9 մլրդ ՀՀ դրամ), Գետիկվանք (25.3 մլրդ ՀՀ դրամ), Գեղարդալիճ
2 (8.6 մլրդ ՀՀ դրամ), Հարթավան (4.5 մլրդ ՀՀ դրամ), Վերին Սասնաշեն (3 մլրդ ՀՀ դրամ), Ելփին (1.8 մլրդ ՀՀ դրամ), Խաչիկ (1.4 մլրդ ՀՀ դրամ), Աստղաձոր (1 մլրդ ՀՀ
դրամ), Բյուրական (4 մլրդ ՀՀ դրամ), Գեղաձոր (3 մլրդ ՀՀ դրամ), Սելավ-Մաստարա (15 մլրդ ՀՀ դրամ)։
Որոշ նախագծերի համար արդեն իսկ իրականացվել է իրագործելիության ուսումնասիրություններ, որոնք ենթակա են հաստատման: Ավելին, տնտեսական և ֆինանսական
կանխատեսումները նույնպես պետք է վերագնահատվեն և հարմարեցվեն կառավարության ռազմավարությանը:
Գործողություններ





Ֆինանսավորման տարբերակներ

Մեծացնել պետական բյուջեի ծախսերը ջրամբարների կառուցման ուղղությամբ:

Պետական ֆինանսավորում

Հավաքել գետերի հոսքի և ջրային ռեսուրսների երկարաժամկետ տվյալներ:
Նախագծի պլանավորման գործընթացներում ներդնել կլիմայի փոփոխության գործոնը (գոլորշացում,
ջրի հոսքերի կրճատում և այլն):



Հրապարակել

նախագծերի

վերաբերյալ

որոշման

նախագիծը

և

իրականացնել

հետագա

ուսումնասիրություններ յուրաքանչյուր ծրագրի համար:



Ինչպես նշված է «Հայաստանի Հանրապետության ջրամբարաշինության և պաշարների կառավարման
հայեցակարգին

և

Հայաստանի

Հանրապետության

ջրամբարաշինության

և

պաշարների

կառավարմանն և զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին»
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման մեջ, ընդլայնել ՊՄԳ շրջանակում
ջրամբարների կառուցումը:



Մշակել/արդիականացնել շինարարության և սպասարկման ստանդարտները:



Ընդլայնել համագործակցությունը KfW-ի, ԶՖԳ-ի, ԱԶԲ-ի և ՀԲ-ի հետ:



Համակարգել

բազմազգ

զարգացման

բ+անկերի

և

ազգային

Երկկողմ/
առևտրային

բանկերի

հետ

համագործակցությունը:


Ջրամբարների կառուցման և կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ
կառավարության որոշման մեջ ներառել Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը որպես ֆինանսավորող
գործընկեր:

123

բազմակողմ

ֆինանսավորում

ֆինանսավորում,

կլիմայական

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր


Նվազեցնել կարողությունների գծով խոչընդոտները և ներդնել դրական ֆինանսական և տնտեսական

Մասնավոր ֆինանսավորման աղբյուրներ

արդյունքներ:


Համագործակցել այս ոլորտի միջազգային ներդրողների հետ:



Խրախուսել

գործնական

նորարարական

լուծումները

և

պահպանել

ծրագրի

ֆինանսական

Նորարարական / հանրօգուտ ֆինանսավորում

իրագործելիությունը (խառը ֆինանսական աղբյուրներ):


Տրամադրել ֆինանսավորում կանաչ պարտատոմսերի միջոցով և չափել ազդեցությունը:

Սահմանափակումներ

 Ենթակառուցվածքներ, հանրային հատվածի
արդյունավետություն և կարողություններ

 Պլանավորման և ծրագրերի պատրաստման







Ծրագրի մակարդակի ռիսկ
Երկրաբանական անկայունություն
Պահպանման և քայքայման ծախսեր
Ժամանակի և ծախսերի գերազանցում
Հմտությունների/վերապատրաստված անձնակազմի պակաս

թույլ կարողություններ

 Կապիտալի արտաքին հասանելիության պակաս
 Կապիտալ ծախսերի բարձր դրույքաչափեր

 Ծառայությունների պակաս

 Անկայուն փոխարժեքներ

 Տեխնիկական

 Փողի արժեզրկում

ենթակառուցվածքի

Ակնկալվող արդյունքներ



Ջրային ռեսուրսների կառավարում



Ջրի մատակարարում



Ջրհեղեղների վերահսկում



Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն



Ոռոգում
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
2006 թ. ԿՓՓՄԽ ուղեցույցներ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրների համար, Որակի
ապահովում/որակի վերահսկում և հավաստագրում, 2006 թ. [հղում՝ Microsoft Word V1_Ch6_QA_QC_final_v2.doc (iges.or.jp)]
ԱԶԲ,

Հայաստանի

գենդերային

իրավիճակի

գնահատում,

2019

թ.,

էջ

12

[հղում՝

https://www.adb.org/documents/armenia-country-gender-assessment-2019]
Քրաուդֆանդինգ,

Ինվեստոպեդիա

[Հղում՝

https://www.investopedia.com/terms/c/crowdfunding.asp]
Մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինություն, Եվրոպայի
խորհրդի գենդերային բյուջետավորում, Գործնական իրականացում, Եվրոպայի խորհուրդ,
ձեռնարկ, 2009 թ. [հղում՝ https://rm.coe.int/1680599885]
ԱՄՆ ԲՊԳ՝ ՋԳ ազգային կադաստրի համակարգերի մշակման գործիքակազմ, ազգային
կադաստրի համակարգը՝ պարտականություններ և որակավորումներ, 2019 թ. [հղում՝
https://www.epa.gov/ghgemissions/toolkit-building-national-ghg-inventory-systems]
«ԵՄ-ն կլիմայի համար», Հայաստանի համար ջերմոցային գազերի արտանետումների
գույքագրման ազգային համակարգի մշակման ճանապարհային քարտեզ, 2021 թ.
«ԵՄ-ն էներգիայի համար», Էներգաարդյունավետ շենքեր Հայաստանում, 2020-2040 թթ.
ճանապարհային քարտեզ [հղում՝ https://iea.blob.core.windows.net/assets/fe6f8a58-a4fa40fd-9332-bb18bff3e720/Energy_Efficient_Buildings_in_Armenia_-_a_Roadmap.pdf]
Եվրոպական հանձնաժողով, ԵՄ արտանետումների սակարկման համակարգ (ԵՄ ԱՍՀ), [հղում՝
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en]
Գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թթ. ռազմավարությանը և
միջոցառումների ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2019 թ. սեպտեմբերի 19-ի N 1334-L
որոշում
ԱՏԷՄԻԳ անվտանգության ստանդարտների շարք՝ թիվ SSG-38, Միջուկային կայանքների
շինարարության անվտանգության հատուկ ուղեցույց, 2015 թ., [հղում՝: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1693Web-54107132.pdf]
Կապիտալի

շուկաների

միջազգային

ասոցիացիա

(ICMA),

«Կանաչ

պարտատոմսերի»

սկզբունքները, Ազդեցության հաշվետվության ներդաշնակ համակարգ, 2020թ․, [Հղում՝
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/HandbookHarmonized-Framework-for-Impact-Reporting-December-2020-151220.pdf]
ԿՇՄԱ, Բնապահպանորեն կայուն տնտեսական գործունեությանն օժանդակող կանաչ վարկի
սկզբունքներ,

2018

թ.

[հղու՝

https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Bo
oklet_V8.pdf]
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ԱՄՀ,

Ֆիսկալ

կանոնների

արդիականացում,

2017

թ.

[հղում՝

https://minfin.am/website/images/files/Armenia_Technical.pdf]
Առևտրի միջազգային կազմակերպություն, Հայաստանի առևտրային ուղեցույց, ԱՄՆ, 2020 թ.
[հղում՝ https://www.trade.gov/country-commercial-guides/armenia-energy]
Բնության պահպանության միջազգային միություն (ԲՊՄՄ), Նոր հետազոտությունը ցույց է տվել
գլոբալ առաջընթաց ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններում (ԱՍԳ)
գենդերային

ինտեգրման

տեսանկյունից,

2021

թ.

[հղում՝

https://www.iucn.org/news/gender/202111/new-research-reveals-global-progress-includinggender-nationally-determined-contributionsndcs#:~:text=Resources-,New%20research%20reveals%20global%20progress%20on,in%20Nat
ionally%2
0Determined%20Contributions%20(NDCs)&text=In%20this%20new%20study%2C%2078,the%2
02016%20IUCN%20baseline%20analysis).]
«Բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի ուղեցույց՝ հավաքագրելու
ռեսուրսներ, խթանելուպայմանագրային կողմերի միջև գործընկերություններ, ՊԳԿ, 2017
թ., էջ 2 [հղում՝ https://www.fao.org/documents/card/en/c/I7638EN/]
Ֆինանսների

նախարարություն,

Տարեկան

հաշվետվություն,

2021

թ.

[հղում՝

https://minfin.am/hy/page/tarekan_hashvetvutyunner/]
Ֆինանսների

նախարարություն,

Կապիտալ

շուկայի

զարգացման

ծրագիր

[հղում՝

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=106559]
Ֆինանսների նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության 2022-2024 թթ. պետական
միջնաժամկետ

ծախսերի

ծրագրեր

[հղում՝

https://minfin.am/hy/page/petakan_mijnazhamket_tsakhseri_tsragre/]
ՏՀԶԿ, Կանայք, կառավարությունը և քաղաքականության մշակումը ՏՀԶԿ երկրներում.
բազմազանության

խթանում

ներառական

ապահովելու

համար,

2014

թ.

[հղում՝

http://dx.doi.org/10.1787/9789264210745-en]
ՏՀԶԿ,

Աջակցություն

գենդերային

հավասարությանն

ու

կանանց

[հղում՝

https://www.oecd.org/development/stats/aidinsupportofgenderequalityandwomensempowerme
nt.htm]
ՏՀԶԿ, Գենդերային բյուջետավորում ՏՀԶԿ երկրներում, ՌոնիԴաունիս, Լիզա ֆոն Թրափ և
Շերի Նիկոլ, 2017 թ. , էջ 7 [հղում՝ https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECDcountries.pdf]
ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր
գործընկերության քաղաքականություն» փաստաթուղթ, 2017 թ. [հղում՝
https://mineconomy.am/media/12961/PPP_Policy_Statement.pdf]
ՊՄԳ գիտելիքի լաբ, ՊՄԳ նախագծեր [հղում՝ https://pppknowledgelab.org/countries/armenia]
ՀՀ կառավարություն, ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2022-2024 թթ.
ռազմավարական ծրագիր, 2021 թ. [հղում՝ https://www.minfin.am/en/page/strategy/]
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ՀՀ կառավարություն, Հայաստանի Հանրապետության պետություն-մասնավոր
գործընկերության քաղաքականություն» փաստաթուղթ, 2017 թ. [հղում՝
https://mineconomy.am/media/12961/PPP_Policy_Statement.pdf]
ՀՀ կառավարություն, ՀՀ էներգետիկայի բնակավառի ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040
թվականը, 2021 թ., [հղում՝
http://mtad.am/u_files/file/energy/Energy%20Strategy_%20Jan%2014%202021_English.pdf]
«Պետություն-մասնավոր գործընկերության» մասին ՀՀ օրենք, 2019 թ.[հղում՝
https://mineconomy.am/en/page/1414#:~:text=On%20June%2028%2C%202019%2C%20the,of%
20governance%2C%20and%20applicable%20principles.]
«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների
ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 2013 թ. մայիսի 20-ին
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն, Չորրորդ ազգային հաղորդագրություն, 2020 թ
[հղում՝ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NC4_Armenia_.pdf]
ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով,
Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները Հայաստանում, Վերլուծական
գործիքակազմ, 2013 թ. [Հղում՝
http://www.parliament.am/committee_docs_5/FV/GIZ_%20Brochureengfinal.pdf]
Ստատիստա, Հայաստանի պետական պարտքը, 2020 թ. [հղում՝
https://www.statista.com/statistics/531319/national-debt-of-armenia/]
Ստոկհոլմի շրջակա միջավայրի ինստիտուտ, Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական
ազդեցությունը Հայաստանում, Երևան, 2009 թ. [հղում՝ https://www.sei.org]
ՄԱԿ, Կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզյան համաձայնագիր, 2015 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf]
ՄԱԶԾ, Կլիմայի փոփոխության բյուջետավորում, 2021 թ. [հղում՝
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-10/UNDP-RBAP-Budgeting-forClimate-Change-Guidance-Note-2021.pdf]
ՄԱԶԾ, Ածխածնի շուկաներ, 2016 թ. [հղում՝
file:///C:/Users/Gor/Downloads/Carbon%20Markets%20_%20UNDP.pdf]
ՄԱԶԾ, Կլիմայական պետական ծախս և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն, երևան. 2020
թ. [հղում՝ http://www.nature-ic.am/Content/announcements/12717/CPEIR_Armenia_ENG.pdf]
ՄԱԶԾ, Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց, 2021 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/documents/274257]
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիր, Կարողությունների զարգացում կայուն
զարգացման համար. Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագրի՝
կարողությունների զարգացման նախաձեռնությունների ակնարկ, 2002 թ. [հղում՝
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8283/Capacity%20Building%20for%20Sustainable%20Development%20_%20An%20Overview%20of%
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20Unep%20Environmental%20Capacity%20Development%20Initiatives2002119.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed=]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Կիոտոյի արձանագրություն [հղում՝:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Հոդված 6-ի շրջանակում մեխանիզմի համար սահմանված կանոններ,
պայմաններ և ընթացակարգեր, Փարիզյան համաձայնագրի 4-րդ կետ, 2017 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/sbsta_10b_informal_note_final.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Հոդված 6-ի շրջանակում մեխանիզմի համար սահմանված կանոններ,
պայմաններ և ընթացակարգեր, Փարիզյան համաձայնագրի 4-րդ կետ, 2021 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_12b_PA_6.4.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Հոդված 6-ում ամրագրված՝ ոչ շուկայական մոտեցումների շրջանակի ներքո
աշխատանքային ծրագիր, Փարիզյան համաձայնագրի 4-րդ կետ [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_12c_PA_6.8.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, ԱՄՆ ԲՊԳ՝ ՋԳ ազգային կադաստրի համակարգերի մշակման գործիքակազմ
[հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Introduction_Toolkit%20for%20Building%20Natl%
20GHG%20Inventory%20Systems.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Կլիմայի փոփոխության մասին 4-րդ ազգային հաղորդագրություն, Երևան, 2020
թ. [հղում՝ https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NC4_Armenia_.pdf]
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Հայաստանի՝ ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների (ԱՍԳ)
իրականացման ծրագիր, Հայաստան, 2021 թ.
ՄԱԿ ԿՓՇԿ, Հարմարվողականության ազգային ծրագիր, Հայաստան, 2021 թ. [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NAP_Armenia.pdf]
ԱՄՆ ՄԶԳ, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի ոլորտի զարգացման
ռազմավարական ծրագրի իրականացումն ապահովելու գործողությունների ծրագիր,
Հայաստան, 2021 թ. [հղում՝ https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XJB5.pdf]
ԱՄՆ ՄԶԳ, Նվազագույն ծախսերով էլեկտրաէներգիա Հայաստանում, Հայաստան, 2019 թ.
[հղում՝ http://energinst.am/files/LCEDP%20Report_with%20Append_Eng_forSRIE.pdf]
ԱՄՆ ՄԶԳ, Հայաստանի կլիմայական ռիսկի նկարագիր, Հայաստան, 2017 թ. [հղում՝
https://www.climateհղում՝s.org/resources/climate-risk-profile-armenia]
Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական
կոմիտե, 2021 թ. [հղում՝ https://armstat.am/file/article/gender_2021.pdf]
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հանրային հատվածում, ՀՀ վարչապետի համակարգման ներքո, նախարարությունները,
համայնքներն
ու
գերատեսչությունները
ներգրավված
են
համապատասխան
քաղաքականության մշակման, գործողությունների համակարգման, իրականացման և
վերահսկման մեջ 95 : Ստորև բերված գծապատկերը ցույց է տալիս Հայաստանի հիմնական
շահագրգիռ
կողմերին,
որոնք
ունեն
դերեր
և
պարտականություններ
կլիմայական նշանակություն ունեցող գործունեության ֆինանսավորման մեջ։
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6 ԿԼԻՄԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԴԵՐԵՐԻ ԵՎ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐՒ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ
Ղեկավարում/համակարգում

Վարչապետ
ՀՀ նախագահ

Քաղաքականության
մշակում

և

ռազմավարության

Ազգային ժողով
ԿՓ միջգերատեսչական կառավարման խորհուրդ
Նախարարություներ, համայնքներ
Կադաստրի կոմիտե

Տվյալների հավաքագրում և կանոնակարգեր

Վիճակագրական կոմիտե
Քաղաքաշինության կոմիտե
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Կարողությունների զարգացում

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն
Միջազգային և տեղական խորհրդատվական
կազմակերպություններ

Իրականացնող գործընկերներ

Համալսարաններ
Գիտությունների ազգային ակադեմիա
Civil Service Office
Մասնավոր հատված
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

Աղբյուր․ Հայաստանում ազգային մակարդակով սահմաված գործողություններ իրականացման
ՄԱԶԾ-ի կողմից տրամադրված ծրագիր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 15 ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ ԵՎ
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր
ՀՀ 2019-2021թթ․կառավարության ծրագիր
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ՄԱԶԾ, «Կլիմայի հանրային ծախսերի և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրություն», Երևան, 2020թ․, [հղում՝
http://www.nature-ic.am/Content/announcements/12717/CPEIR_Armenia_ENG.pdf]
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ՀՀ 2021-2026թթ․կառավարության ծրագրեր
Կլիմայի փոփոխության մասին քաղաքականություն
Հայաստանի ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ/ներդրումներ (ԱՍԳ) (2021թ․)
Հայաստան-ԵՄ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր (2017թ․)
Երկամյա առաջընթացի երկրորդ և երրորդ զեկույցները
Կլիմայի փոփոխության մասին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ ազգային հաղորդագրություն (2020թ․)
Հարմարվողականության ազգային ծրագիր (2021թ․)
Էներգետիկա
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք (2011թ․)
«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք (2004թ․)
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության հայեցակարգ (2013թ․)
ՀՀ էներգետիկայի բնակավառի զարգացման ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040թ․(2020թ․)
Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ազգային անվտանգության
ռազմավարության կատարմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործողությունների
ծրագիր
Գյուղատնտեսություն
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսական զարգացումն ապահովող հիմնական
ուղղությունների 2020-2030 (2019) թվականների ռազմավարություն
Թափոնների կառավարում
Հայաստան. Երևանում կոշտ թափոնների կառավարման նախագիծ. բնապահպանական և սոցիալական ոլորտի
համապարփակ ուսումնասիություն (2014թ․)
ՀՀ 2017-2036թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն (2016թ․)
և ռազմավարության իրականացման միջոցառումներ (2017թ․)

Անտառակառավարում
Անտառային ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգ, ռազմավարություն և միջոցառումների ցանկ (2017թ․)
Անտառային հողերում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, գյուղատնտեսական նշանակության
հողատեսքերում և բնակավայրերում բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման ազգային
քաղաքականություն և դրա իրագործման ռազմավարությունն ու միջոցառումների ցանկը (2015թ․)
ՀՀ անտառային օրենսգիրք (2005թ․)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ԱՍԳ-Ի ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույցում սահմանված են մեղմացման այնպիսի միջոցառումներ, որոնք նախատեսված են մինչև 2030
թվականը կլիմայի թիրախներին հասնելու համար և համարվում են առաջնային գործողություններ, որոնք պետք է իրականացվեն ԱՍԳ-ի
իրականացման շրջանակներում96:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16 ԵՐԿԱՄՅԱ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՎԱՐՏՎԱԾ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ,
ՊԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ)
ՈԼՈՐՏ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Էներգետիկա․ Արդյունաբերական

Ընդհանուր 55 ՄՎտ հզորությամբ Մասրիկ-1 ծրագիր (23.9

մասշտաբի արևային

մլրդ ՀՀ դրամ)

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

23.9

Շարունակական

166

83.1

Պլանավորված

352

Շարունակական

2022թ․-ից՝ 176,

էներգակայաններ
Ընդհանուր 120, 200,200 ՄՎտ հզորությամբ ՖՎ կայանի
կառուցում (Այգ 1),
Մինչև 5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ

Հայտնի չէ

կայաններ՝ ընդհանուր 315 Մվտ հզորությամբ

2018-2029թթ․

Մինչև 1 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ

Հայտնի չէ

կայաններ՝ ընդհանուր 5 Մվտ հզորությամբ

9

2017-2019թթ․

Էներգետիկա՝

«Կոնտուր գլոբալ» (Որոտան) հիդրոէլեկտրակայանի

հիդրոէլեկտրակայաններ

արդիականացում

96

Ավարտված

2029թ․-ից՝ 299

66.5

Ավարտված
2018-2019թթ․

ՄԱԶԾ, Երկամյա առաջընթացի երրորդ զեկույց, 2021թ․, [հղում՝ https://unfccc.int/documents/274257]
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ՈԼՈՐՏ

Էներգետիկա՝ բաշխիչ ցանցեր

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների շահագործման հանձնում

Հայտնի չէ

Շարունակական

253

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ընկերության կողմից

35.6

Շարունակական

105

իրականացվող բաշխիչ ցանցերի արդիականացում
Էներգետիկա՝ շենքերի

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն

էներգաարդյունավետություն

ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ – ԿԿՀ

2016-2029թթ․

Շարունակական

Ծրագիր

2017-2023թթ․
9.5

100
Շարունակական

Երևան քաղաքի հասարակական շենքերի
էներգաարդյունավետություն

8.1

Էներգաարդյունավետ հիփոթեքային վարկեր

2018-2022թթ․

18.8

Շարունակական
10.8

Ներդրումներ քաղաքապետարանի շենքերի
3.3

Բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված վարկային մեխանիզմներ

1.1

Շարունակական

էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքներում
և լուսավորության մեջ

2014-2020թթ․

2013-2020թթ․

3.1

Ավարտված
6

2013-2018թթ․

1.9

«Վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ
օգտագործման հնարավորությունը Վայք և Սպիտակ

Ավարտված

քաղաքներում» (ՎԱԷՀՔ) ծրագիր

2014-2019թթ․
9.1
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ՈԼՈՐՏ

Էներգետիկա՝ լուսավորություն

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Աջակցություն Հայաստանի համայնքներին՝ ընդունելու և

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

0.052

Շարունակական

1.7

իրականացնելու կլիմայական խելացի լուծումներ» ՄԱԶԾ-

2019–2020թթ․

ԳԷՀ
Քաղաքային «կանաչ» լուսավորություն

0.8

Ավարտված

131.6

2013-2019թթ․
Երևան քաղաքի փողոցների լուսավորություն

3.5

Շարունակական

27.6

Մեկնարկել է
2020թ․-ին
Գյումրի քաղաքի փողոցների լուսավորություն

4

Շարունակական

1.2

Մեկնարկել է
2020թ․-ին
ՀՀ կառավարության 2018-2019թթ. պետական

2.1

Շարունակական

6.4

սուբվենցիոն ծրագիր
Մեկնարկել է
2018թ․-ին
Լուսավոր սահման

Հայտնի չէ

Շարունակական

3.2

Մեկնարկել է
2016թ․-ին
Տրանսպորտ

Ավարտված

Հասարակական տրանսպորտի (ՀՏ) օպտիմալացման
ռազմավարական ծրագիր

9.3

Հասարակական էլեկտրատրանսպորտի (տրոլեյբուսներ)
պարկի և ենթակառուցվածքների վերազինում

41.8

Ավարտված
15.1

133

2017-2021թթ․

2017-2021թթ․

1.9
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ՈԼՈՐՏ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

Շարունակական

Հասարակական էլեկտրատրանսպորտի (Երևանի
մետրոպոլիտեն) վերազինում

11.3

Երևան քաղաքի հասարակական և մասնավոր

2.6

Ավարտված

տրանսպորտային միջոցների անցումը սեղմված բնական
գազի (ՍԲԳ)

2017-2022թթ․

Հայտնի չէ

Ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարելավում

2017-2020թթ․

2.6

Շարունակական
44.8

2017-2021թթ․

55.6

Համայնքային տրանսպորտի օպտիմալացում և
կառավարման արդյունավետության բարձրացում (այդ

Ավարտված

թվում՝ աղբահանության, սանմաքրման և այլ

2017-2020թթ․

մեքենամեխանիզմների մասով)

5.4

Երևանի ավտոբուսների ծրագիր

2.2
Մեկնարկել է

13.5
Տրանսպորտային միջոցների՝ վառելիքից
էլեկտրաէներգիայի անցման խթանում

Հայտնի չէ

2020թ․-ին
Շարունակական

Փոքր և միջին

Էներգաարդյունավետության ծրագիր ՓՄՁ-ների համար

Շարունակական

ձեռնարկատիրություն

(Գերմանահայկական հիմնադրամ-ԷԱ)

Մեկնարկել է
12

Ներդրումներ «կանաչ» տեխնոլոգիաներում (ՎԷ և ԷԱ)

131.5

Մեկնարկել է
9.5

134

3.1

Շարունակական

փոքր և միջին ձեռնարկությունների և կորպորացիաների
համար:

2007թ․-ին

56.3

2016թ․-ին

139.3
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ՈԼՈՐՏ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

Աջակցություն առևտրային բանկերում ԷԱ վարկավորման
պրոդուկտների մշակմանը՝ ԷԱ բարելավման նպատակով

Շարունակական

վարկավորման հնարավորություն ստեղծելով

Մեկնարկել է

տնտեսվարողների և կորպորատիվ հաճախորդների
համար։

17.8

Կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և

Շարունակական

ավելի լայն օգտագործման միջոցով ՓՄՁ մրցունակության

Մեկնարկել է

բարձրացում:
Վերականգնվող էներգիայի

2019թ․-ին
11.5

11.2

Ինքնավար էներգագեներատորներ (մինչև 500 կՎ).

2012թ․-ին

16.9

Շարունակական
Մեկնարկել է

պահանջարկի կողմը
Հայտնի չէ

2017թ․-ին

117.8

Արևային ջրատաքացուցիչների և ՖՎ վահանակների
տեղադրման միջոցով Հայաստանի չգազաֆիկացված
գյուղական համայնքներում «Էներգետիկ աղքատության»
կրճատում՝ ներառյալ «Հայաստանի ծրագրում ԿԶՆ-ի

Շարունակական

իրականցման նորարար լուծումների» «Մատչելի և մաքուր

2017–2022

էներգիայի մասին 7-րդ ԿԶՆ-ի արագացված
իրականացման մոդելի» բաղադրիչը։
Հայտնի չէ
«ԵՄ-ն Երևանի համար․ Արևային համայնք» ծրագիր

9.3
Շարունակական

0.6
Համայնքի էներգաարդյունավետության /ԷԱ/ ծրագիր

2018-2021

2.5

Շարունակական
Մեկնարկել է
Հայտնի չէ
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2017թ․-ին

0.18
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ՈԼՈՐՏ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

ԵՄ հանուն Հայաստանի կայուն էներգիայի քառամյա

Շարունակական

ծրագիր․ Վերականգնող էներգիայի առաջխաղացման

Հաստատվել է

ծրագիր Ապարան և Արթիկ համայնքներում
0.4

Գյուղատնտեսություն՝ ոռոգում

2018թ․-ին

0.72

ԳԷՀ-ի Փոքր դրամաշնորհների ծրագիր, ՄԱԶԾ-ԳԷՀ

Հայտնի չէ

Շարունակական

0.55

Ոռոգման համակարգի բարելավման ծրագիր

38.2

Ավարտված

27.5

2013-2021թթ․
Արդյունաբերական

Ցեմենտի գործարանում տեխնոլոգիական

գործընթացներ և արտադրանքի

արդիականացում

Հայտնի չէ

Շարունակական

1.6

2020-2022թթ․

օգտագործում,
անտառտնտեսություն

Նոր բարձրորակ ցեմենտի արտադրություն (Ցեմենտի

Հայտնի չէ

գործարանում տեխնոլոգիական արդիականացում)
Գյուղատնտեսություն, անտառային

Տավարաբուծության զարգացման ծրագիր

Պլանավորված

9.6

2021-2022թթ․
Հայտնի չէ

տնտեսություն և այլ

Շարունակական

51.3

2013-2025թթ․

հողօգտագործում
Արոտավայրերի կառավարման և կենդանիների

Հայտնի չէ

Շարունակական

0.8

Հայտնի չէ

Ավարտված

Annual removals-3.9

այլընտրանքային արածեցման նոր համակարգի կիրառում
Անտառապատման և անտառվերականգնման
աշխատանքներ (տնկում)

2016-2020թթ․

Արևային ֆոտովոլտային վահանակների և

0.04

ջրատաքացուցիչների տեղադրում, էներգախնայող
վառարանների տրամադրում

136

Ավարտված
2017-2020թթ․

113.1

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
ՈԼՈՐՏ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կառավարման համակարգի ներդնում և դեգրադացված

ԾԱԽՍԸ ՄԼՐԴ

ԺԱՄԱՆԱԿԱ-

ՋԳ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՀՀ ԴՐԱՄ

ՑՈՒՅՑ

ԿՐՃԱՏՈՒՄ, ԳԳ CO 2 ՀԱՄ

Հայտնի չէ

Ավարտված

26

արոտավայրերի, խոտհարքների և վարելահողերի

2017-2020թթ․

վերականգնում.
Թափոն

Նուբարաշենի կոշտ կենցաղային թափոնների

Հայտնի չէ

Շարունակական

աղբավայրում կենսագազի օգտահանման և էլեկտրական

Մեկնարկել է

էներգիայի արտադրության ՄԶՄ ծրագիր

2007թ․-ին

Կոտայքի և Գեղարքունիկի մարզերի կոշտ կենցաղային

2.9

թափոնների կառավարման ծրագիր

Շարունակական
2016-2023թթ․

Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր

13.3

Հայտնի չէ

ինտեգրված համակարգ

4.6

Շարունակական
2016-2024

Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման

135

140

Պլանավորված
10.15

Ընդամենը՝

465
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2,407
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԿՈՂՄԵՐ՝

ԱՍԳ-Ի

ԵՎ

ԱՌՆՉՎՈՂ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ

Շրջակա

Տարածքային

Ֆինանսների

Էկոնոմիկայի

Արտակարգ

Առողջապահությա

ԿԳՄՍ

կառավարություն

միջավայրի

կառավարման և

նախարարություն

նախարարություն

իրավիճակների

ն

նախարարություն

97

նախարություն

ենթակառուցվածք

100

101

նախարարություն

նախարարություն

104

102

103

98

Քաղաքականությ

Կլիմայի

ան

փոփոխության

մշակում/համակա

քաղաքականությ

րգում

ների նախա-

Ֆինանսական,

Քաղաքականությ

վարկային և

ան մշակում և

Քաղաքականությ

Առողջապահությա

գիտության և

Քաղաքականությ

բյուջետային

իրականացում

ան մշակում և

ն ոլորտում

մշակույթի

ան մշակում

ան մշակում և

քաղաքականությ

գյուղատնտեսությ

իրականացում՝ար

քաղաքականությ

ոլորտում

/համակարգում/

իրականացում

ան մշակում և

ան,

տակարգ

ան մշակում և

քաղաքականությ

իրականացում

էներգետիկայի

իրականացում

զբոսաշրջության,

իրավիճակների

իրականացում,

ան մշակում և

/վերահսկում

ոլորտում,

արդյունաբերությ

կանխարգելման,

մահացության և

իրականացում

հանքարդյունաբեր

ան ոլորտներում

րարություն 99

Կրթության,

կառավարման և

հաշմանդամությա

ական

մեղմացման

ն կրճատման

տրանսպորտում և

համար

ծրագրեր

Հանրային ներդրու

Աղետների ռիսկի

Հիվանդություններ

Լրացուցիչ և

մների

նվազեցման

ի վերահսկման և

շարունակական

ենթակառուցվածք
ներում

ՀՀ

Կլիմայական

Էներգետիկայի

կառավարության

քաղաքականությա

վարչություն

աշխատակազմ

ն վարչություն

Բյուջետային
գործընթացի

քաղաքականությա

ՀՀ կառավարություն
Շրջակա միջավայրի նախարարություն
99
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
100
Ֆինանսների նախարարություն
101
Էկոնոմիկայի նախարարություն
102
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
103
Առողջապահության նախարարություն
104
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
97

98
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կրթության բաժին
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կազմակերպման

քաղաքականությա

ն մշակման

կանխարգելման ա

վարչություն

ն վարչություն

վարչություն

զգային կենտրոն,

Միջուկային

Թափոնների

Հանքարդյունաբեր

Միջազգային

Գործարար և

Շենքերի և

Առողջապահական

Պատմության և մշ

անվտանգության կ

և մթնոլորտ արտա

ության վարչություն

համագործակցությ

ներդրումային

շինությունների

պետական

ակույթի

արգավորման կոմի

նետումների

ան վարչություն

միջավայրի

պահպանման և

տեսչություն

հուշարձանների

տե

կառավարման

բարելավման

կառավարման

պահպանության

վարչություն

վարչություն

վարչություն

վարչություն

Քաղաքաշինությա

Ջրային

Ներդրումային

Ֆինանսական

Արդյունաբերությա

«Տեխնիկական

Գիտության

ն պետական կոմիտ

ռեսուրսների

ծրագրերի

շուկայի

ն զարգացման

անվտանգության

կոմիտե

ե

կառավարման

համակարգման,

վերլուծության և

վարչություն

ազգային

վարչություն

տնտեսագիտական

զարգացման վարչո

վերլուծության և

ւթյուն

կենտրոն» ՊՈԱԿ

մոնիթորինգի
վարչություն

Շրջակա

Մթնոլորտային օդի

«Հայկական

Եվրամիության

միջավայրի

քաղաքականությա

ատոմային

հետ տնտեսական

պահպանության և

ն վարչություն

էլեկտրակայան»

համագործակցությ

ՓԲԸ

ան վարչություն

հանքարդյունաբեր
ության տեսչական
մարմին

Կադաստրի

Ջրային

Էներգետիկայի

Գյուղատնտեսությ

կոմիտե

քաղաքականությա

գիտահետազոտակ

ան

ն վարչություն

ան ինստիտուտ

առաջնային արտա
դրանքի վարչությու
ն
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Անտառային

«Արմատոմ» ԳՀԻ

Գյուղատնտեսակա

քաղաքականությա

ՓԲԸ

ն խորհրդատվությ

ն վարչություն

ան, նորարարությու
նների և
մոնիթորինգի
վարչություն

Բնության հատուկ

Էլեկտրաէներգետի

Գյուղատնտեսությ

պահպանվող

կական

ան ծրագրերի

տարածքների և

համակարգի

իրականացման

կենսաբազմազանո

օպերատոր/

վարչություն

ւթյան

Հաշվարկային

քաղաքականությա

կենտրոն ՓԲԸ

ն վարչություն

«Բնապահպանակ

Բարձրավոլտ էլեկտ

Գյուղատնտեսակա

ան ծրագրերի

րական ցանցեր

ն ծրագրերի

իրականացման

մշակման,

գրասենյակ» ՊՀ

ռեսուրսների
օգտագործման և
կոոպերացիայի
զարգացման
վարչության

Շրջակա

Վերականգնվող

Զբոսաշրջության

միջավայրի նախա-

էներգետիկայի և

կոմիտե

րարության անտառ

էներգախնայողությ

ային կոմիտե

ան հիմնադրամ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՐ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17 ԴՈՆՈՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԻ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԵՍԱԿԸ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԻՔԸ ԵՎ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՒՄԱՐԸ
«Կովկասյան

Գերմանիա (KfW-ի

Արտոնյալ

ՀՀ կառավարություն (1.7 մլն ԱՄՆ

Էներգետիկայի և բնական

Էլեկտրահաղորդման

միջոցով), ԵՄ

պայմաններով վարկ

դոլար)

պաշարների նախարարություն,

Ցանց»

(Հարևանության

(KfW․ 97 մլն ԱՄՆ

ներդրումային հիմնադրամի

դոլար)

(2014թ․)

Ֆինանսների նախարարություն

է 7.5 մլն ԱՄՆ դոլար)

միջոցով*), Եվորպական
ներդրումային բանկ

(Վրաստանը նույնպես տրամադրել

Ոչ արտոնյալ
պայմաններով վարկ
(ԵՆԲ․ 11.4 մլն ԱՄՆ
դոլար)

Էներգաարդյուն
ա

Դրամաշնորհ

վետություն

(Հարևանության
ներդրումային հիմնադր
ամ․ 11.4 մլն ԱՄՆ դոլար)
Էլեկտրաէներգիայի

ԱԶԲ (Տեխնիկական

Ոչ արտոնյալ

ՀՀ կառավարություն (13 մլն ԱՄՆ

Էներգետիկայի և բնական

հաղորդման ցանցի

աջակցության հատուկ

պայմաններով վարկ

դոլար)

պաշարների նախարարություն,

վերականգնման

հիմնադրամ)

(37մլն ԱՄՆ դոլար)

Էլեկտրաէներգետիկական համ

ծրագիր (2014թ,

ակարգի օպերատոր (ԷՀՕ),

2013թ.)

Բարձրավոլտ էլեկտրական
ցանցեր (ԲԷՑ)

141

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
ՆԱԽԱԳԾԻ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԻՔԸ ԵՎ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ոչ արտոնյալ

ՀՀ կառավարություն (13 մլն ԱՄՆ

Էներգետիկայի և բնական

մատակարարման

պայմաններով վարկ (39

դոլար)

պաշարների նախարարություն,

հուսալիության ծրագիր

մլն ԱՄՆ դոլար)

ՏԵՍԱԿԸ

ԳՈՒՄԱՐԸ
Էլեկտրաէներգիայի

ՎԶՄԲ

Բարձրավոլտ էլեկտրական

(2011թ․)

ցանցեր (ԲԷՑ),
Վերականգնվող
էներգետիկայի և
էներգախնայողության
հիմնադրամ (R2E2)

ԻԷԿ

ՎԶԵԲ

Արտոնյալ

Հիդրոէներգետիկայի

պայմաններով վարկ

վերականգնում

(25 մլն ԱՄՆ դոլար)

Տվյալներ չկան

Միջազգային էներգետիկ
կորպորացիա ՓԲԸ (ՄԷԿ)

(2012թ․)

Վերականգնվող
էներգիա (ՎԷ)

«Երկրաջերմային

Կլիմայի ներդրումային

Դրամաշնորհ

ՀՀ կառավարություն (2.13 մլն ԱՄՆ

Վերականգնվող

հետախուզական

հիմնադրամների

(Ռազմավարական

դոլար)

էներգետիկայի և

հորատման ծրագիր»

Ռազմավարական կլիմայի

կլիմայական

էներգախնայողության

(2015թ․)

հիմնադրամ

հիմնադրամ․ 8.6 մլն

հիմնադրամ (R2E2),

ԱՄՆ դոլար)

Էներգետիկայի և բնական

վերականգնվող
էներգետիկայի

պաշարների նախարարություն

ընդլայնման ծրագրի
(SREP) շրջանակներում
Խորհրդատվական

Գերմանիա

Տվյալներ չկան

Տվյալներ չկան

Դրամաշնորհ (Գլոբալ

Կենտրոնական և մունիցիպալ

Բնապահպանության

լուսավորություն

էկոլոգիական հիմնադր

կառավարություններ (օր․՝ ք․

նախարարություն,

(2012թ․)

ամ՝ 1.6 մլն ԱՄՆ դոլար,

Երևան) (1.8 մլն ԱՄՆ դոլար)

Էներգետիկայի և բնական

ծառայություններ ՎԷ

Դրամաշնորհ (2.7 մլն
ԱՄՆ դոլար)

տրամադրման համար
Էներգաարդյուն
ավետություն
տրանսպորտի

Քաղաքային «կանաչ»

ԳԷՀ և ՄԱԶԾ
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ՆԱԽԱԳԾԻ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԵՍԱԿԸ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԻՔԸ ԵՎ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՒՄԱՐԸ
հետ առնչվող

ՄԱԶԾ՝ 2.4 մլն ԱՄՆ

պաշարների նախարարություն,

տարածքների

դոլար, Ավստրիա: 0.1

Երևանի և մյուս խոշոր

համար

մլն, Սլովակիա՝ 0.1 մլն

քաղաքների

ԱՄՆ դոլար)

քաղաքապետարաններ

Դրամաշնորհ (0.7 մլն

Տարածքային կառավարման և

ԱՄՆ դոլար)

արտակարգ իրավիճակների

Ջերմոցային

Երևանի կոշտ

գազերի

թափոնների

շրջանցում

կառավարման

նախարարություն,

քաղաքային

բարելավման

Քաղաքաշինության

բնակավայրերու

ներդրումային ծրագիր

նախարարություն

մ թափոնների
կառավարման

ԱԶԲ

(2013թ․)

միջոցով
Կոտայքի մարզի կոշտ

ՎԶԵԲ, Եվրամիության

Ոչ արտոնյալ

թափոնների

Հարևանության

պայմաններով վարկ

կառավարման ծրագիր

ներդրումային հիմնադրամ

(ՎԶԵԲ՝ 4.6 մլն ԱՄՆ

(2013թ․)
Ջրամատակարարման

դոլար)
Արտոնյալ

ՀՀ կառավարություն (10մլն ԱՄՆ

Ջրային տնտեսության

և ջրահեռացման

ԱԶԲ

պայմաններով վարկ (40

դոլար)

պետական կոմիտե

ոլորտի ծրագիր -

մլն ԱՄՆ դոլար)

Լրացուցիչ
Ջրամատակարա

ֆինանսավորում

րում և

(2012թ․)

ջրահեռացում

Կոմունալ
ենթակառուցվածքի

Գերմանիա

Դրամաշնորհ (4.6 մլն

Ջրային տնտեսության

ԱՄՆ դոլար)

պետական կոմիտե

վերականգնման
ծրագիր (2013թ․)
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ՆԱԽԱԳԾԻ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԵՍԱԿԸ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՂ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾԻՔԸ ԵՎ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼԻ ԿՈՂՄԻՑ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՒՄԱՐԸ
Ախուրյան գետի

Գերմանիա

Արտոնյալ

Ջրային տնտեսության

ջրային ռեսուրսների

պայմաններով վարկ (65

պետական կոմիտե, Երևանի

ինտեգրված

մլն ԱՄՆ դոլար)

ճարտարապետության և

կառավարման

շինարարության պետական

Ոռոգման

ոռոգման համակարգ,

համալսարան

կառավարում

Փուլ 2 (2013թ․)
Ոռոգման համակարգի

Ոչ արտոնյալ

ՀՀ կառավարություն (7.5մլն ԱՄՆ

Ջրային տնտեսության

բարելավման ծրագիր

Համաշխարհային բանկ

պայմաններով վարկ (30

դոլար)

պետական կոմիտե

(2013թ․)

մլն ԱՄՆ դոլար)

Ճգնաժամային

Շվեյցարիա (Շվեյցարիայի

Դրամաշնորհ (0.2 մլն

Տարածքային կառավարման և

Աղետների ռիսկի

կառավարման

զարգացման և

ԱՄՆ դոլար)

արտակարգ իրավիճակների

կրճատում/նվազ

ազգային կենտրոնին

համագործակցության

նախարարություն,

եցում

փորձի փոխանցում

գործակալության միջոցով)

Հայաստանի փրկարար

(ՃԿԱԿ) (2011թ․)

ծառայություն

Աղբյուր՝ Հայաստանում կլիմայական գործողությունների ֆինանսավորում․ Երկրի ուսումնասիրություն, Կանաչ գործողությունների ծրագիր, ՏՀԶԿ, 2016թ․

[հղում՝ https://www.oecd.org/environment/outreach/Armenia_Financing_Climate_Action.Nov2016.pdf]
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 ԲԱԶՄԱԿՈՂՄ ԵՎ ԵՐԿԿՈՂՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՋՆԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԿՐԻ/ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ
ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ
ՀՀ ՊՈՐՏՖԵԼ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ԵՐԿՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԶԵԲ

53 գործող ծրագիր․

2019-2024թթ․ ռազմավարություն

€310 մլն

Մասնավոր հատվածի մրցունակության

•

Ուժեղացնել մասնավոր հատվածի արդյունավետությունը, բարելավել

•

կառավարումը և աջակցել գործարար միջավայրի բարեփոխումներին,

բարձրացում՝ կարողությունների հզորացման,
թափանցիկության բարձրացման ու բիզնես
եվրո),
•

Կապիտալի շուկաների զարգացում ու

դիվերսիֆիկացված համակցում,
Հանրային կոմունալ ծառայությունների և պետական ձեռնարկությունների

•

կոմերցիոնացում և վերակառուցում:

ազգային արժույթով ֆինանսավորման

•

խթանում (69,5 մլն եվրո),
Անցում կանաչ տնտեսությանը։

•

Վերականգնվող էներգիայի հզորության ավելացում, էներգիայի ավելի

•

միջավայրի բարելավման միջոցով (250 մլն

Մունիցիպալ ենթակառուցվածքի արդյունավետ գործունեության,
ծառայությունների մատուցման և կայունության բարելավում:

Տրանսպորտի, հաղորդակցության և էներգետիկ ցանցերի որակի և կապի

•

բարելավում
ԵՆԲ

Հանրային հատվածի ծրագրեր՝ 214 միլիոն եվրո.

€379 մլն

•
•

•

ներդրումներ կլիմայական գործողությունների և շրջակա միջավայրի

ճանապարհաշինություն,

կայունության համար,

Երեք նոր սահմանային անցակետերն

•

ամրապնդում են Հայաստանի կապը

•

2025թ․-ին իր գործունեության ընթացքում հասնել բնապահպանական
կայունության 50%-ի,

Վրաստանի հետ,
•

2021թ․-ից 2030թ․-ը ԵՆԲ Խումբը կտրամադրի 1 տրիլիոն եվրոյի

•

Դպրոցների բարելավում,

մինչև 2020թ․-ի վերջը համապատասխանեցնել իր ողջ ֆինանսական
գործունեությունը Փարիզյան համաձայնագրի սկզբունքներին և

Մաքուր ջրի, ջրահեռացման ու թափոնների

նպատակներին,

կառավարում։
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165 մլն եվրոյի չափով մասնավոր հատվածի

•

վարկավորում․
•
•
•
•

ապակենտրոնացված էներգիայի արտադրության, էներգիայի
նորարարական պահպանման և էլեկտրոնային շարժունակության
ֆինանսավորման ավելացում,

Մեծածախ նախագծեր,
Գյուղատնտեսություն,

ներդրումների ապահովում էներգիայի ընդհատվող աղբյուրների համար,

•

ինչպես օրինակ քամին և արևը, ինչպես նաև միջսահմանային

Սննդի ծառայություններ,

փոխկապակցման ամրապնդում

Ընկերությունների կայուն զարգացման
խթանում։

ԱԶԲ
Ընդամենը վարկ․
սուվերեն՝ $ 598.9
մլն

Տրանսպորտի, քաղաքաշինութան,

Սուվերեն գործառնությունների ֆինանսավորման համար հասանելի

ֆինանսական, էներգետիկայի և պետական

գնահատված ռեսուրսները կազմում են 670 միլիոն ԱՄՆ դոլար:

հատվածի կառավարման ոլորտներ։

Ռազմավարական տարբերակներն են՝
արտահանմանն ուղղված և ներառական տնտեսության զարգացում, որը

•

Ոչ սուվերեն՝ $ 210.9

համապատասխանում է բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական և

մլն

բնապահպանական չափանիշներին,
•
•

պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացում,
•

•

տնտեսական գործունեություն,

մարդկային կապիտալի ներուժի զարգացում,

ենթակառուցվածքների մատչելիության և հուսալիության բարձրացում,
Կլիմայական հարմարվողականության առաջնահերթություններն են՝
ջրային ռեսուրսներ,

•
•

գյուղատնտեսություն,
•

•

անտառային տնտեսություն,
•
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ենթակառուցվածքներ,

•
•
KfW-ն աջակցում է Հայաստանին հետևյալ

KfW

ոլորտներում՝

Ցածր

զբոսաշրջություն.

Էներգետիկ նախագծեր
•

Վերականգնվող էներգիա. Ստանդարտ ծրագիր՝ բանկը տրամադրում է

ջրային ռեսուրսների ինտեգրված

ցածր տոկոսադրույքով վարկ և երկարաժամկետ ֆինանսավորում նոր

վարկեր ու

կառավարում և ոռոգման ջրի

հողմային էլեկտրակայանների կառուցման և գործող էլեկտրակայանների

դրամաշնորհներ՝

անարդյունավետ օգտագործում,

արդիականացման համար:

տոկոսադրույքներ,

•

ընդհանուր 1 մլրդ

•

եվրոյի չափով

կայուն էներգիա,

•

Վրաստանի, Հայաստանի և Իրանի միջև

•

Էներգետիկ ցանցեր և պահեստավորում,
Էներգաարդյունավետություն,

•

ինտեգրված տարածաշրջանային

•

էլեկտրական ցանց,
•
•

•

վերականգնվող էներգիա,

Գյուղատնտեսություն,
Անտառների պահպանում։

էներգաարդյունավետության միջոցառումներ,
•

տեղական ֆինանսական հատվածի
ընդլայնում (ագրոֆինանսավորում),
•

ԶՖԳ

բնության պահպանություն։

ԶՖԳ-ն աջակցում է Հայաստանին հետևյալ

«Հարևանության ներդրումային հիմնադրամ - Արևելք» ծրագրի շրջանակներում

ոլորտներում՝

վարկերի և եվրոպական դրամաշնորհների միջոցով աջակցել ՀՀ

€ 140 մլն
•

կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներին՝

Վերականգնվող էներգիա՝ Ազգային

հիփոթեքային ընկերությանը տրամադրելով

•

կիրառելով միախառնման ռազմավարությունը․ Դրամաշնորհները

13․8 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկային գիծ ու 1․5

հաճախ զուգակցվում են վարկերի, սեփական կապիտալի,

միլիոն ԱՄՆ դոլարի տեխնիկական

շահառուների ռեսուրսների կամ ֆինանսավորման այլ ձևերի հետ՝

աջակցություն՝ բնակարանների

նպատակ ունենալով նվազեցնել ծրագրերի ռիսկերն ու դարձնել դրանք

վերանորոգման ու

ընդունելի:

էներգաարդյունավետության մեջ

Առաջնահերթ են՝
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ներդրումների ֆինանսավորման առաջարկ
մշակելու համար,
Աջակցություն լավ կառավարմանը՝ 40 միլիոն

•

•

եվրոյի բազմաճյուղ բյուջետային օգնություն է

•

հատկացվել հարկաբյուջետային,
տնտեսական, սոցիալական ու

•

բնապահպանական բարեփոխումների
Աջակցություն գյուղական համայնքների
զարգացմանն ու ոռոգվող
գյուղատնտեսությանը՝ ԶՖԳ-ն ՀՀ
կառավարությանն է տրամադրել 75 մլն
նախնական սուվերեն վարկ՝ Արարատյան
դաշտի բերրի հողերում ջրային ռեսուրսների
կայունության համար:
Հայաստանի համար ռազմավարություն 2019-2024թթ․, ՎԶԵԲ
Եվրոպական ներդրումային բանկը Հայաստանում, 2019թ․, ԵՆԲ
Հայաստան, 2019–2023թթ․՝ Ներառական, դիվերսիֆիկացված և փոխակերպող աճի խթանում, 2019թ․, ԱԶԲ

Ինչպես է KfW զարգացման բանկը խթանում կլիմայի փոփոխության մեղմացումը և հարմարվողականությունը, KfW
ԶՖԳ և Հայաստան․ Կանաչ և ներառական աճի խթանում, ԶՖԳ
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տրանսպորտի,

•

էներգետիկայի,
շրջակա միջավայրի,

սոցիալական զարգացման և

մասնավոր հատվածի զարգացման ոլորտները։

համար:
•

•

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 ԿԼԻՄԱՅԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐ
Հիմնադրամ

Նախապատմություն և

Ֆինանսավորում ստանալու

ֆինանսավորման աղբյուրներ

իրավասություն

Կանաչ կլիմայի

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամը ՄԱԿ-

Վարկավորված

Երկրներն աջակցություն են ստանում՝

հիմանդրամ

ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային

կազմակերպությունները կարող են

ծրագրահեն և ծրագրային

կոնվենցիայի ներքո ստեղծված

դիմել միայն աջակցություն

մոտեցումների մշակման և

ֆինանսական մեխանիզմ է, որը

ստանալու համար, իսկ «Կանաչ

իրականացման հարցում, որոնք նշված

սահմանվել է ՄԱԿ-ի «COP16» Կլիմայի

կլիմայի հիմնադրամը»

են հետևյալ հաղորդագրություններում.

փոփոխության կոնֆերանսի ժամանակ

ապահովում է ուղիղ

2010թ․-ին, ընդունվել է 2011թ․-ին և

հասանելիություն:

գործել 2015թ․-ից ի վեր:

Հավատարմագրվելու համար

Նախնական 10․3 մլրդ ԱՄՆ դոլարի

գործում են թափանցիկության

ներդրումներ են կատարվել.

չափորոշիչների լայն շրջանակ,

•

որը սահմանվել է Կառավարման

Միացյալ նահանգներ՝ 3 մլրդ ԱՄՆ

խորհրդի կողմից:

դոլար
•

Ճապոնիա՝ 1.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար

•

ՄԹ՝ 1.13 մլրդ ԱՄՆ դոլար

•

Ֆրանսիա և Գերմանիա,

Ոլորտային ուղղվածություն

• Կլիմայի վերաբերյալ
ռազմավարություններ և ծրագրեր
• Ցածր արտանետումնեով
զարգացման ռազմավարություններ
• Կլիմայի փոփոխության մեղմման
ազգային գործողություններ
• Հարմարվողականության ազգային
ծրագրեր
• Այլ

յուրաքանչյուրը՝ 1 մլրդ ԱՄՆ դոլար
•

Շվեդիա՝ 0.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար
Բոլոր այն զարգացող երկրները,

Կլիմայի ներդրումների հիմնադրամի

ներդրում է կատարել՝ հատկապես միջին

որոնք ներառված են ՄԱԿ-ի

արտոնյալ վարկերը տրամադրում են

եկամուտ ունեցող երկրներին աջակցելու

Կլիմայի փոփոխության մասին

ճկուն պայմաններով ֆինանսական

համար։

շրջանակային կոնվենցիայում,

ռեսուրսներ՝

Կլիմայի ներդրումների

Հիմնադրամը 5․6 մլրդ ԱՄՆ դոլարի

հիմնադրամ
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2017 թ․-ի վերջի դրությամբ Կլիմայի

կարող են ստանալ

ներդրումային հիմնադրամը 14

ֆինանսավորում։

զարգացած երկրներից կուտակել է 8․3
մլրդ ԱՄՆ դոլարի չափով գումար և 72
զարգացող երկրներին տրամադրել
ֆինանսավորում։
Նախատեսվում է, որ Կլիմայի

Երկիրը պետք է առաջ տանի

•

մոտեցումներ գործարկելու համար,
•

այնպիսի մոտեցում, որը
բաղկացած է զարգացման և
իրականացման փուլից (տես՝

նոր բիզնես մոդելներ և
նոր շուկաներում փորձ
ձեռքբերելու համար,

•

խրախուսել ներդրողներին՝ ազնիվ
աղբյուրներից լրացուցիչ

Գծապատկեր 1):

ֆինանսավորում ստանալու

ներդրումային հիմնադրամի կողմից

համար, մասնավորապես՝

տրամադրած միջոցները լրացուցիչ 58

մասնավոր հատվածից և

մլրդ ԱՄՆ դոլար կներգրավեն։

բազմակողմ զարգացման
բանկերից:

ՄԱԿ-ի Կլիմայի

Ստեղծվել է 2001 թ.-ին՝ որպես

Զարգացող երկրները պետք է

փոփոխության մասին

Բազմակողմ ֆինանսավորման

Կիոտոյի արձանագրության կողմ

շրջանակային կոնվենցիայի

հիմնադրամ:

հանդիսանան և պետք է

ներքո գործող

հատկապես խոցելի լինեն կլիմայի

հարմարվողականության

փոփոխության բացասական

հիմնադրամ

հետևանքների նկատմամբ:

Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան

Ստեղծվել է 2017թ․-ին ԱԶԲ-ի կողմից՝

ԱԶԲ զարգացող երկրների բոլոր

տարածաշրջանի կլիմայի

որպես բազմադոնոր հիմնադրամ

անդամները

•

Ոլորտի հարմարվողականության
բոլոր միջոցառումները:

•

Դրամավարկային ռիսկերի
կառավարման պրոդուկտներ՝

ֆինանսավորման հիմնադրամ

կլիմայի մեղմացման և
հարմարվողականության
տեխնոլոգիաները ընդլայնելու
համար
•

Ռիսկերի կառավարման
նախագծեր՝ կլիմայի մասնավոր
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ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ
ներգրավելու համար
•

Ռիսկերի կառավարման
նախագծեր՝ կլիմայի նկատմամբ
զգայուն ոլորտներում
ներդրումները պահպանելու
համար:

Կլիմայի փոփոխության

Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամն

հիմնադրամ

աջակցում է ցածր ածխածնի և կլիմայի

ԱԶԲ զարգացող անդամ երկրներ

•

Մաքուր էներգիա, ցածր
ածխածնային քաղաքաշինություն

դիմացկուն զարգացմանը ԱԶԲ

•

զարգացող անդամ երկրներում:

Անտառահատումների և հողերի
դեգրադացիայի արդյունքում

Կլիմայի փոփոխության հիմնադրամը

առաջացած խտացված

հիմնականում ֆինանսավորվում է ԱԶԲ-ի

արտանետումներ

հիմնական միջոցներով, որոնք կազմում
են շուրջ 74 մլն ԱՄՆ դոլար:

•

Հարմարվողականություն

•

Կլիմայի ֆինանսավորման
պատրաստակամություն:

Կանադայի կլիմայի

•

փոփոխության ծրագիր
•

Հիմնադրամը կառավարվում է

•

Անտառահատման պայքարի

•

Վարկի, սեփական կապիտալի և

Միջազգային ֆինանսական

ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի (UNCCD)

տեխնիկական օժանդակության

կորպորացիայի կողմից

անդամ երկրներ

միջոցով ֆինանսավորում:

277մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով առկա

•

միջոցներ։

Ի լրումն 11 երկրում իրակա-

•

ծառայությունների մատուցման
ծրագրերի՝ 26 ներդրում 20
երկրում:
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Ֆինանսավորվել են հետևյալ
ծրագրերը՝

նացված 20 խորհրդատվական
•

Վերականգնվող էներգիա

•

Հարմարվողականություն

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
Կլիմայի միջազգային

•

նախաձեռնություն

Կլիմայի միջազգային

•

Հիմնադրամն աջակցում է

նախաձեռնությունը մեկնարկել է

ռազմավարությունների

Շրջակա միջավայրի,

լուծմանը՝ զարգացող և

բնապահպանության և միջուկային

անցումային տնտեսություն

անվտանգության դաշնային

ունեցող երկրներում:

•

Հարմարվողականություն

•

Մեղմացում

•

Անտառահատումների և
անտառների դեգրադացիայի
արդյունքում արտանետումների

նախարարությունը (BMU)՝ կլիմայի

կրճատում

միջազգային գործողություններին և
կենսաբազմազանությանը

•

Կենսաբազմազանություն

•

Վերականգնվող էներգիա

•

Մինչև 15 ՄՎտ դրվածքային

աջակցելու համար:
•

Ֆինանսավորման ընդհանուր
ծավալը՝ 4․5 մլրդ եվրո

Կլիմայական

•

Այն ստեղծվել է Գերմանիայի

•

Ֆինանսավորման են ենթակա

գործընկերության

Դաշնային Հանրապետության

միայն այն ծրագրերը, որոնք

համաշխարհային

Շրջակա միջավայրի,

հանգեցնում են էներգիայի

հիմնադրամ

բնապահպանության,

զգալի խնայողությանը և

շինարարության և միջուկային

հակված են կրճատելու

անվտանգության նախարարության

ջերմոցային գազերից

(BMUB) և KfW զարգացման բանկի

առաջացող

կողմից։

արտանետումները 20%-ով։

հզորությամբ ՀԷԿ
•

Մինչև 25 ՄՎտ դրվածքային
հզորությամբ արևային
էլեկտրակայան

•

Մինչև 50 ՄՎտ դրվածքային
հզորությամբ ՋԷԿ

•

Էներգաարդյունավետություն (CO2
արտանետումների 20% կրճատում)
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•

Գյուղատնտեսություն

•

Տրանսպորտ

•

Լոգիստիկա
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ՝ ԲՈԼՈՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Ջերմոցային գազերի

Էներգետիկա

արտանետումներ

Գյուղատնտեսություն

(MtCO2 e)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Թափոններ
Արդյունաբերություն
Անտառներ
Ընդամենը

Ազոտի ենթօքսիդի
արտանետումներ
(CO2 համարժեքի
հազար մետրական
տոննա)

Էներգետիկա
Գյուղատնտեսություն
Արդյունաբերություն
Թափոններ
Անտառներ
Ընդամենը

Մեթան (CH4) (CO2
համարժեքի հազար
մետրական տոննա)

Էներգետիկա
Գյուղատնտեսություն
Արդյունաբերություն
Թափոններ
Անտառներ
Ընդամենը

Ածխածնի օքսիդ
(CO2) (CO2
համարժեքի հազար
մետրական տոննա)

Էներգետիկա
Գյուղատնտեսություն
Արդյունաբերություն
Թափոններ
Անտառներ
Ընդամենը

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
ՀՆԱ (մլն ՀՀ դրամ)
Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ (մլն ՀՀ դրամ)
Արտաքին պարտք (ՀՆԱ %)
Ճշգրտված զուտ խնայողություններ, ներառյալ
մասնիկների արտանետումներից վնասը (ՀԱԵ %) 105

105

Ճշգրտված զուտ խնայողությունները հավասար են զուտ ազգային խնայողություններին՝ գումարած կրթության
ծախսերը և հանած էներգիայի սպառումը, օգտակար հանածոների սպառումը, զուտ անտառների սպառումը և
ածխածնի երկօքսիդի և մասնիկների արտանետումների վնասը։
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CO 2 արտանետումների ինտենսիվությունը ՀՆԱ-ի 106 մեկ
միավորի հաշվով
CPIA (երկրի քաղաքականություն և ինստիտուցիոնալ
գնահատական) հանրային հատվածի կառավարում և
հաստատությունների կլաստերային միջինը
Բնակչություն (միլիոն)
Քաղաքային բնակչություն (միլիոն)
Գյուղական բնակչություն (միլիոն)
Աղքատության մակարդակը (բնակչության %)
Գենդերային անհավասարության ինդեքս
Լրացուցիչ նախագծերին մասնակցող կանանց թիվը
ԱՍԳ ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշներ
Կլիմայի հետ առնչվող
ծրագրերի ներքին
պետական
ֆինանսավորում (մլն
ՀՀ դրամ)

Ներդրում

Կլիմայի հետ առնչվող
ծրագրերի
միջազգային
ֆինանսավորում (մլն
ՀՀ դրամ)

Դրամաշնորհ

Օտարերկրյա
ներդրումներ կլիմայի
հետ առնչվող
ծրագրերում (մլն ՀՀ
դրամ)

Ուղղակի

Վարկավորման
տոկոսադրույք (%)

Արտաքին դոնորներ

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2029

2030

Սուբսիդավորում

Վարկ

Անուղղակի

Ներքին ֆինանսական
հաստատություններ

ԱՍԳ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ․
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏ

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

ՋԳ-ի ընթացիկ արտանետումները
(MtCO2 e)
Էլեկտրաէներգիայի ընթացիկ
պահանջարկը (կՎտժ)
Էլեկտրաէներգիայի հասանելիություն
(բնակչության %)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կՎտժ մեկ
շնչի հաշվով)

106 CO2 արտանետումները վերաբերում են հանածո վառելիքի այրումից CO2-ի համախառն ուղղակի
արտանետումներին, օրրինակ՝ էներգիայի օգտագործման համար նավթի, ածուխի և բնական գազի այրումից: Այլ
աղբյուրներից մարդկային գործոնով պայմանավորված արտանետումները ներառված չեն: Ինտենսիվությունն
արտահայտվում է որպես ՀՆԱ-ի միավորի հաշվով արտանետվող CO2 տոննաներով։
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Հանածո վառելիքի էներգիայի սպառում
(ընդհանուր էներգիայի սպառման %)
Վերականգնվող էներգիայի սպառում
(վերջնական էներգիայի ընդհանուր
սպառման %)
Վերականգնվող էներգիայի սպառման
մասնաբաժինը (ընդհանուր
սպառման %)
Վերականգնվող էներգիայի
արտադրություն (ընդհանուր
արտադրված էլեկտրաէներգիայի %)
ԱՍԳ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ՈԼՈՐՏՈՒՄ. ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Հիդրոէներգետիկ հզորություն (ՄՎտ)
Արևային էներգիայի հզորություն (ՄՎտ)
Քամու էներգիայի հզորություն (ՄՎտ)
Էներգիայի բաշխնան կորուստ (ՄՎտ)
Տեղադրված լուսադիոդային փողոցային
լամպերի թիվը
Էներգախնայող շենքերի թիվը
Էլեկտրական մեքենաների համար
տեղադրված լիցքավորման կայանների
թիվը
ՄՎտ պահպանված էներգիա
ԱՍԳ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ․ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ
ՈԼՈՐՏ
Մեղմացման միջոցառումների
ֆինանսավորմանն ուղղված
միջազգային ներդրում (մլն ՀՀ դրամ)
Ներդրումներ
էներգետիկայի
ոլորտում (մլն ՀՀ
դրամ)

Հանրային

Պետական
ներդրումներ
էներգետիկայի
ոլորտում (մլն ՀՀ
դրամ)

Հիդրոէներգե
տիկ

Մասնավոր

Միջուկային
Ջերմային
Արևային
Հողմային
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Էներգախնայո
ղություն
Էներգիայի
պահեստավոր
ում
Այլ
Մասնավոր
ներդրումներ
էներգետիկայի
ոլորտում (մլն ՀՀ
դրամ)

Հիդրոէներգե
տիկ
Միջուկային
Ջերմային
Արևային
Հողմային
Էներգախնայո
ղություն
Էներգիայի
պահեստավոր
ում
Այլ

ԱՍԳ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ.
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ

2022

2023

ՋԳ-ի ընթացիկ արտանետումները
(MtCO2 e)
Գյուղատնտեսության ավելացված
արժեքը (ՀՆԱ-ում %)
Հողատարածք (կմ²)
Գյուղատնտեսական նշանակության հող
(հողատարածքի %)
Վարելահող (հեկտար մեկ անձի
հաշվարկով)
Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն և ձկնորսություն,
ավելացված արժեք (ՀՆԱ % )
Անտառային տարածք (կմ²)
Մշտական մշակահողեր
(հողատարածքի %)
Գյուղատնտեսական ոռոգելի հողեր
(ընդհանուր գյուղատնտեսական
նշանակության հողերի %)
Գյուղատնտեսական տեխնիկա, 100 կմ²
վարելահողի հաշվարկով տրակտորներ
Գյուղատնտեսության
մեջ զբաղվածություն

Արական
Իգական

156

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
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ԱՍԳ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ.
ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
Ոռոգման ջրանցքը
վերանորոգվել է (կմ)

2022

2023

Արմավիր
Արագածոտն
Տավուշ
Գեղարքունիկ
Վայոց Ձոր
Արարատ
Սյունիք
Շիրակ
Կոտայք
Լոռի
Երևան
Ընդամենը

Կառուցված նոր ջրամբարների թիվը
Արդիականացված ջրամբարների թիվը
Տեղադրված
հակակարկտային
ցանցեր (հա)

Արմավիր
Արագածոտն
Տավուշ
Գեղարքունիկ
Վայոց Ձոր
Արարատ
Սյունիք
Շիրակ
Կոտայք
Լոռի
Երևան
Ընդամենը

Անասնաբուծություն (#
բնակչություն)

խոշոր
եղջերավոր
անասուններ
ոչխարներ
խոզեր
այծեր
թռչուններ
մեղուներ
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Ընդամենը
Հացահատիկի
արտադրության
համար հատկացված
հողատարածք (հա)

Արմավիր
Արագածոտն
Տավուշ
Գեղարքունիկ
Վայոց Ձոր
Արարատ
Սյունիք
Շիրակ
Կոտայք
Լոռի
Երևան
Ընդամենը

Պարարտանյութի սպառում (կգ մեկ
հեկտար վարելահողի համար)
Տեղադրված են
հողմակայիչներ (հա)

Արմավիր
Արագածոտն
Տավուշ
Գեղարքունիկ
Վայոց Ձոր
Արարատ
Սյունիք
Շիրակ
Կոտայք
Լոռի
Երևան
Ընդամենը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ
8
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՈՒՂՂՎԱԾ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կարողությունների

զարգացումը

հիմնարար

է՝

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

երկրների

ԱՍԳ-ներում

նշված

առաջնահերթություններին հասնելու համար: Վերջինիս կարևորությունը ճանաչվել է Փարիզյան
համաձայնագրի ներքո Կարողությունների զարգացման փարիզյան հանձնաժողովի ստեղծման
(հոդված 11), կրթության, ուսուցման և հանրային իրազեկման խթանման (հոդված 12) և
«Թափանցիկության համար կարողությունների զարգացման նախաձեռնության» (հոդված 13) 107
միջոցով։ Այն նաև ճանաչվել է՝ որպես կայուն զարգացմանը հասնելու անբաժանելի
նախապայման: Կարողությունների զարգացումը մեծ կարևորություն ունի Հայաստանի համար՝
բազմաթիվ բազմակողմ համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման և
իր կառավարումը ընդհանուր առմամբ բարելավելու համար, ինչը հատկապես հրատապ է
դառնում այն ոլորտների համար, որոնք օրըստօրե ավելի խոցելի են դառնում կլիմայի
փոփոխության

հանդեպ,

իսկ

արձագանքելու

և

հարմարվելու

հանրային

հատվածի

կարողությունը նույնպես պետք է արտացոլի աճող այս պահանջը: Կարողությունների
զարգացումը պետք է հանգեցնի մշտական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների և նպաստավոր
միջավայրերի ստեղծմանը:
Կառավարության ինստիտուցիոնալ կարողությունները 3 տարվա ընթացքում՝ 2022-2025 թթ․-ին,
կարող

են

ամրապնդվել

կարողությունների

զարգացման

(1-ին

տարի),

ոլորտային

ռազմավարության մշակման (2-րդ տարի) և ծրագրահեն թիրախների մշակման միջոցով (3-րդ
տարի):

Կառավարության

պաշտոնյաների

կարողությունների

զարգացումը

պետք

կենտրոնանա պլանավորման, ռազմավարական տեսլականի և կայուն զարգացման վրա։
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7 ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
Կարողությունն
երի մակարդակ
Կարողությունն
երի զարգացում

1-ին տարի

Ծրագրահեն
թիրախներ

Ոլորտային
ռազմավարությ
ուններ

3-րդ տարի

2-րդ տարի

2022

2025

ԱՍԳ նպատակներ

Մասնագիտացված վերապատրաստման դասընթացներ պետք է անցկացվեն ստորև նշված
պետական մարմինների և գերատեսչությունների անձնակազմի համար.
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ՄԱԿ, Կլիմայի փոփոխության մասին Փարիզյան համաձայնագիր, 2015թ․, [հղում՝
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf]
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•

ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ՝ Ծրագրերի փորձաքննության, Տարածքային
զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի, Ֆինանսատնտեսագիտական,
Կարգավորման ազդեցության գնահատման վարչություններ:

•

Էկոնոմիկայի նախարարություն՝ Հանրային ներդրումների քաղաքականության,
Արդյունաբերության զարգացման, Պարենային անվտանգության և
ագրովերամշակման, Գյուղատնտեսական ծրագրերի մշակման, Ռեսուրսների
օգտագործման և կոոպերացիայի զարգացման, Գյուղատնտեսական
խորհրդատվության, նորարարությունների և մոնիթորինգի, Գյուղատնտեսության
ծրագրերի իրականացման վարչություններ:

•

Շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների
կառավարման, Ջրային ռեսուրսների կառավարման, Կլիմայի քաղաքականության,
Մթնոլորտային քաղաքականության, Ջրային քաղաքականություն, Անտառային
քաղաքականության, Ռազմավարական քաղաքականության, Վտանգավոր նյութերի և
թափոնների քաղաքականության, Միջազգային համագործակցության վարչություններ:

•

Ֆինանսների նախարարություն՝ Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման,
Ծախսերի ֆինանսավորման, Միջազգային համագործակցության, Ծրագրերի
իրականացման վարչություններ:

•

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝
Տարածքային ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման,
Էներգետիկայի, Ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական
վերլուծության և մոնիթորինգի, Երկաթուղային, ջրային և օդային տրանսպորտի
քաղաքականության, Ընդերքի վարչություններ:

•

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին,

•

Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտե,

•

Ջրային կոմիտե։

Առաջարկվող վերապատրաստման դասընթացների թեմաները կարող են բաղկացուցիչ
տարրեր դառնալ՝ առաջացող կարիքները լուծելու և հանրային ու մասնավոր հատվածներում
կարողությունները բարելավելու համար, և այդպիսով բարձրացնել կլիմայի հետ առնչվող
ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը:
Դասընթաց՝ Կլիմայի փոփոխության ազդեցության չափում
Կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատումը ոչ միայն կարևոր նշանակություն ունի
կարողությունների հաջող զարգացման համար, այլ նաև «շինանյութ» է հանդիսանում
սոցիալական և տնտեսական նախաձեռնությունների մեծամասնության համար: Այս
դասընթացը հիմնականում ուղղված է ծրագրերի գնահատման ճիշտ տեսակն ու մակարդակը
գտնելուն: Դասընթացը բաղկացած է տարբեր մեթոդներից և սկզբունքներից, կլիմայական և
սոցիալական ազդեցության գործնական չափումներից: Առաջարկվում են հետևյալ
ենթաթեմաները՝
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•

Ինչպիսի՞ն է կլիմայի ազդեցությունը և ինչո՞ւ չափել այն:

•

Ազդեցության դասակարգում. արդյունքների ընկալում և արդյունքների վերլուծության
իրականացում:

•

Աշխատանք արտաքին և ներքին շահագրգիռ կողմերի հետ: Սիներգիայի ստեղծում
որոշումների կայացման բոլոր մակարդակներում:

•

Նախագծի և ծրագրի մշակում՝ Փոփոխության տեսություն:

•

Ազդեցության հաշվառում՝ ինչպես ազդել փոփոխությունների վրա:

•

Կլիմայի մեջ ներդրումների եկամտաբերությունը: Գործողությունների պլանավորում և
գործընկերների (փոխադարձ) ուսուցում:

Դասընթաց՝ «Շրջակա միջավայրի փոփոխություն. քաղաքական և իրավական շրջանակ»
Անհատների արդյունավետ գործելակերպը ցանկացած գործողության կամ քաղաքականության
իրականացման հիմքն է։ Անհրաժեշտ է անդրադառնալ մի քանի կարևորագույն ասպեկտների,
և կհամապատասխանեք չափանիշներին։ Այդ չափանիշներն են անձի մոտիվացիան,
անձնական և ոլորտային առաքելությունը, հմտությունները, որոնք կարիերայի տեսանկյունից
համապատասխանում են նրա աշխատանքին և դրդապատճառներին՝ ֆինանսական կամ ոչ
ֆինանսական: Մոտիվացիան որոշ չափով խիստ անհատական հարց է։ Հատուկ
կատարողականի շատ ասպեկտներ կապված են անձնական մակարդակում կարողությունների
հետ առնչվող խնդիրների հետ:
•

Բնապահպանական քաղաքականության միտումները ազգային, տարածաշրջանային և
համաշխարհային մակարդակներում:

•

Գործող բնապահպանական օրենսդրության կազմակերպում, համակարգում,
թարմացում և համախմբում:

•

Բնապահպանական հաստատությունների համակարգման ամրապնդում և բարելավում։

•

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ընթացակարգերի կիրառում:

•

Ձեռք բերված հիմնարար գիտելիքների և տվյալների ճիշտ օգտագործման վրա
հիմնված որոշումներ կայացնելու ունակություն:

•

Բնապահպանական գործիքների վերաբերյալ միջազգային բանակցություններին
մասնակցելու հնարավորությունների ընդլայնում և, հետևաբար, համընդհանուր
բնապահպանական դաշնագրերի 108 շրջանակներում գործընկերության բարելավում:

108

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիր, Կարողությունների զարգացում հանուն կայուն զարգացման․
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագրի բնապահպանական կարողությունների զարգացման
նախաձեռնությունների ակնարկ, 2002թ․, [հղում՝ https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8283/Capacity%20Building%20for%20Sustainable%20Development%20_%20An%20Overview%20of%20Unep%20Environment
al%20Capacity%20Development%20Initiatives-2002119.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed=]
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Դասընթաց՝ «Համատեղ գործողությունների ներդաշնակեցում. հարթ հիերարխիա»
Մասնավոր և հանրային հատվածների բոլոր մակարդակներում սիներգիաների ավելի լավ
համակարգումը և ընդլայնումը, ներդաշնակ մոտեցումներն ու փոխաջակցության վրա
հիմնված գործունեությունը էական գործոններ են՝ ապագայում Հայաստանում հաջողության
հասնելու համար: Այնուամենայնիվ, տարբեր շահագրգիռ կողմերի աշխատանքն իրար հետ
համակցումն ու համակարգումը բախվում է մեծ խոչընդոտների և շատ դեպքերում ձախողվում
է: Ազգային մակարդակում անհրաժեշտություն կա բոլոր մակարդակների շահագրգիռ
կողմերին հաղորդել կառավարության առաջնահերթությունները: Ընդլայնված համակարգումը
կարևոր է նաև շրջակա միջավայրի հետևողական կառավարման և կլիմայի ֆինանսավորման
համար:
Առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ դասընթացներն ու ենթադասընթացները.
•

Քաղաքականության մշակման փուլում համակարգման խթանում.

ա. Ինչպես իմաստալից մշակել մարդու բարեկեցությանը համապատասխանող
քաղաքականություն:
բ. Ցածր, գիտական և տեխնիկական մակարդակներում կայուն սիներգիաների կառուցում:
•

Տվյալների փոխանակման, տեղեկատվության հավաքագրման և տեղեկատվության
հասանելիության ներդաշնակեցում.

ա. Որո՞նք են ազգային առաջնահերթությունները և ինչպե՞ս վերհանել դրանք:
բ. Ազգային պարտականություններ կառավարության բոլոր մակարդակներում։ (Ո՞րն է իմ դերը
կլիմայի ֆինանսավորման գործում):
•

Բնապահպանական օրենքների ներդաշնակեցում բոլոր մակարդակներում.

ա. Բնապահպանական ստանդարտների մշակում։
բ. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման կանոնակարգերի առաջընթացն ու
ներդաշնակեցումը:
գ. Թիրախային ոլորտների հատուկ դասընթացներ։

109

Կարևոր է գիտակցել, որ Կարողությունների զարգացման փուլը կազմելուց հետո
կիրականացվի կլիմայի հետ առնչվող ռազմավարության մշակման տեխնոլոգիայի
արդյունավետ կիրառում: Վերջինս կիրականացվի սովորելու, փոփոխություններին
հարմարվելու և շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ համագործակցելու միջոցով: Կարևոր
է նաև, որ այս ներդաշնակությունը անընդհատ կատարելագործվի՝ ապահովելու կլիմայի
փոփոխության հաջող ընդգրկումը կլիմայի ֆինանսավորման ճարտարապետության մեջ՝
ոլորտային առաջնահերթությունների զարգացման համար:

109

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագիր, Կարողությունների զարգացում հանուն կայուն զարգացման․
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագրի բնապահպանական կարողությունների զարգացման
նախաձեռնությունների ակնարկ, 2002թ․, [հղում՝ https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8283/Capacity%20Building%20for%20Sustainable%20Development%20_%20An%20Overview%20of%20Unep%20Environment
al%20Capacity%20Development%20Initiatives-2002119.pdf?sequence=3&amp%3BisAllowed=]
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9 «ԿԱՆԱՉ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ»․ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ
«Կանաչ պարտատոմսերի» թողարկումը պետք է անցնի հետևյալ փուլերը՝
•

«Կանաչ պարտատոմսերի» հայեցակարգի պատրաստում, որտեղ նշվում է, թե ինչպես
են թողարկողի ներքին գործընթացները համապատասխանում «կանաչ
պարտատոմսերի» համապատասխանության ընդհանուր չափանիշներին և բաժանվում
երկու մասի՝ նախաթողարկման և հետթողարկման փուլերի: Այս փաստաթուղթը
պետք է հասանելի լինի հանրությանը և դառնա թողարկողի և գնորդի միջև
հարաբերությունների կառուցման հիմքը:

•

Ծրագրի նույնականացում՝ բացատրելով ներքին կառավարչական գործընթացը, որը
կօգտագործվի կանաչ չափորոշիչներ ունեցող տարբեր նախագծերի և ակտիվների
համապատասխանությունը սահմանելու համար՝ սկսելով «կանաչ պարտատոմսի»
բնապահպանական նպատակների մասին հայտարարությունից:

•

Ծրագրի ընտրությունը սահմանում է թողարկողի ներքին գործընթացը՝ նախագծերի և
հիմնադրամների ընտրության համար: Օրինակ, այս փուլն իրականացնելու համար
ռազմավարություններից մեկը Ընտրող հանձնաժողովի ձևավորումն է, որը բաղկացած
կլինի վերին օղակի ղեկավարներից, փորձագետներից և տարբեր
գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից, որոնք կընդգրկվեն նախագծերի և
ակտիվների ընտրության և ստուգման գործընթացի մեջ: Եթե թողարկողը
կառավարությունն է, ապա համապատասխան նախագծերը կարող են վերահսկվել
Ֆինանսների նախարարության, Շրջակա միջավայրի նախարարության, Էկոնոմիկայի
նախարարության, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության, Ջրային կոմիտեի և այլ հաստատությունների տարբեր
ներկայացուցիչներից կազմված համատեղ հանձնաժողովի կողմից:

•

Գործընթացների կառավարում, որը վերաբերվում է այն գործիքներին, որոնք
թողարկողը պետք է ստեղծի ընկերության ներսում հասույթը հետևելու համար:

•

Հաշվետվողականություն հետևյալ ասպեկտների վերաբերյալ՝ առաջարկվող տարեկան
ժամկետով․ 110
-

ռեսուրսների և առաջադրված նախագծերի շարունակական բաշխում,

-

չբաշխված ռեսուրսների հաշվեկշռային հաշվետվություն,

-

Հիմնական ազդեցության ցուցանիշներ (օրինակ՝ ՄՎտ վերականգնվող
էներգիայի արտադրության աճ, ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների
կրճատում, որքան տոննա է օգտագործվել և այլն)։ 111

111

Կապիտալի շուկաների միջազգային ասոցիացիա (ICMA), «Կանաչ պարտատոմսերի» սկզբունքները,
Ազդեցության հաշվետվության ներդաշնակ համակարգ, 2020թ․, [Հղում՝
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/Handbook-Harmonized-Framework-for-ImpactReporting-December-2020-151220.pdf]
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•

Ծրագրի մոնիթորինգ, ժամանակի ընթացքում բաշխմանը հետևելն ու ազդեցության
կամ կայունության զեկույցի հրապարակում: Ավելին, անկախ փորձաքննությունը
ծրագրերի հուսալիությունն ապահովելու և ներդրողների շրջանում վստահության
մակարդակը բարձրացնելու կարևոր քայլերից մեկն է: Այս փորձաքննությունը
վերաբերում է արտաքին աուդիտի կողմից կանաչ նախագծերի անկախ գնահատմանը:
Թողարկումից հետո ստուգումը հաստատում է, թե արդյոք հասույթը հատկացվել է
պարտատոմսի թիրախային հատվածներին համապատասխան: Թողարկողը պետք է
որոշի՝ արդյոք անհրաժեշտ է անցկացնել երրորդ կողմի փորձաքննություն, սակայն նա
պետք է դիտարկի այդ փորձաքննությունները որպես համեմատական առավելության
հնարավոր աղբյուր՝ փորձաքննության չենթարկված այլ թողարկողների նկատմամբ:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10 ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ՓՀԷԿ)
ՑԱՆԿ
Մեկ լիցենզիայի
Անվանում

ՓՀԷԿ անվանում

Մարզ

տարողությունը
կՎ

1

«ԱՐԵՆԻ-ՀԷԿ» ՓԲԸ

Արենի-ՀԷԿ

Վայոց Ձոր

1,000

2

«Ք-Հ» ՍՊԸ

Մեղրի

Սյունիք

840

3

«Ագարակի ՀԷԿ» կոոպերատիվ

Ագարակ

Լոռի

792

4

«Հիդրոէներգիա» ՍՊԸ

Կոտայք Իռ Կանալ

Կոտայք

2,720

5

«Էներգոտեխնիկա» ՍՊԸ

Մայիսյան

Շիրակ

320

6

«Զովաշեն ՀԷԿ» ՍՊԸ

Զովաշեն

Արարատ

1,520

7

«Բազենք» ՓԲԸ

Եղեգիս-1

Վայոց Ձոր

9,950

8

«Լեռ և ջուր» ՍՊԸ

Արջուտ-2

Լոռի

850

Որոտնա ՀԷԿ

Սյունիք

1,260

«Հակոբջանյան և Գալստյան ՀԷԿ»
9

ՍՊԸ

10

«Զանգեզուր-95» կոոպերատիվ

Շինուհայր

Սյունիք

700

11

«Բենզար Էներջի» ՍՊԸ

Բենզար Էներջի

Սյունիք

279

12

«Լորագետ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Սիսական

Սյունիք

900

13

«Տիրակալ» ՍՊԸ

Կուրթան

Լոռի

6,350

14

«Սինգլ Գոռ» ՍՊԸ

Սանդաղբյուր

Սյունիք

800

15

«Ելեգիս ՀԷԿ» ՍՊԸ

Հերմոն

Վայոց Ձոր

1,750

16

«Պարգև և Վարդան» ՍՊԸ

Զոր-Զոր ՀԷԿ-1

Սյունիք

264

17

«Մավր» ՍՊԸ

Չանախչի ՀԷԿ-2

Լոռի

1,440

18

«Թեժ Վոթերֆոլ» ՍՊԸ

Թեժ

Կոտայք

2,064

19

«Սմբուլ» ՍՊԸ

Սմբուլ

Սյունիք

37

20

«Օստ-էլ» ՍՊԸ

Հաղպատ-2

Լոռի

2,000

21

«Շաղաթ» ՍՊԸ

Շաղաթ

Սյունիք

61

22

«Քուռկիկ Ջալալ» ՍՊԸ

Քուռկիկ Ջալալ

Լոռի

420
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23

«ԳՈՇՀԷԿ» ՍՊԸ

Գոշ

Տավուշ

750

24

«Սյունիք» ՍՊԸ

Ապրես

Սյունիք

1,500

25

«ՀԱԿ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Կարակայա

Վայոց Ձոր

5,700

26

«Ա․Ա․Խաչատրյան» ՍՊԸ

Շուշանիկ

Սյունիք

1,030

27

«Հերմոն ՄԱԴ» ՍՊԸ

Քարագլուխ

Վայոց Ձոր

1,750

28

«ՍՈՒՐԲ ԱՂԲՅՈՒՐ» ՍՊԸ

Սուրբ Աղբյուր

Վայոց Ձոր

1,000

29

«ՔԱՐԵՎԱՐԴ» ՍՊԸ

Խաչաղբյուր ՀԷԿ-1

Տավուշ

1,800

30

«Էլիզա ֆարմ» ՍՊԸ

Սպիտակ ՀԷԿ-1

Լոռի

500

31

«Վակուֆլո» ՍՊԸ

Արագած-1

Արագածոտն

1,260

32

«Ֆիրմա Գ․Ա․Խ» ՍՊԸ

Հեր-Հեր-1

Վայոց Ձոր

1,600

33

«ԳՈՇՀԷԿ» ՍՊԸ

Խաչարձան

Տավուշ

750

34

«Սանռայզ Էլեկտրիկ» ՓԲԸ

Սանռայզ

Վայոց Ձոր

1,000

35

«Էլ-Կաս» ՍՊԸ

Գեղարոտ

Արագածոտ

3,800

36

«Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Ամբերդ ՓՀԷԿ-1

Արագածոտ

3,467

37

«Վ․Գ․ և որդիներ» ՍՊԸ

Հեր-Հեր-1

Վայոց Ձոր

1,600

38

«Խ և Մ ընկերներ» ՍՊԸ

Վարակն

Սյունիք

780

39

«ԷրիկՓՀԷԿ» ՍՊԸ

Էրիկ

Գեղարքունիկ

2,500

40

«ԼԵՍՈՄԱ» ԲԲԸ

Ծավ

Սյունիք

2,860

41

«ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ

Ձորափ

Լոռի

26,400

42

«Ջ և Ք ՀԷԿ» ՍՊԸ

Անգեղակոթ

Սյունիք

150

43

«ՄԿՇԳ ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

Մարտունի

Գեղարքունիկ

2,100

44

«ՍԻՐԱՐՓԻ ԱՀ» ՍՊԸ

Սիրարփի

Տավուշ

750

45

«ԱՖԱՄԻԱ» ՍՊԸ

Դարպաս ՀԷԿ-2

Սյունիք

950

46

«Արգիշտի-1» ՍՊԸ

Մարցիգետ ՓՀԷԿ-2

Լոռի

5,000

47

«Սմբուլ» ՍՊԸ

Մանուկ

Սյունիք

37

48

«Քարահունջ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Քարահունջ

Սյունիք

1,890

49

«ԱՐՋԱՁՈՐ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Արջաջուր

Կոտայք

800
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50

«ԱՅՈՒԴԱ-ԼՈՍ» ՍՊԸ

Պոզիտրոն

Լոռի

1,890

51

«ԷՐԻԿ ՓՀԷԿ» ՍՊԸ

Վահան

Գեղարքունիկ

1,300

52

«ԱՐԻՅՈ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Գետիկ-1

Գեղարքունիկ

5,600

53

«ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» ՍՊԸ

Վարդահովիտ

Վայոց Ձոր

4,200

54

«ՎԱՆՇԱՅՆ» ՍՊԸ

Կաթնառատ

Լոռի

2,050

55

«ԼԱՅՏԵԿՈ» ՍՊԸ

Փարոս

Շիրակ

2,520

56

«ՍԱՌ-ՌՈՒԲ» ՍՊԸ

Նժդեհ

Սյունիք

1,890

57

«Ամբերդ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Ամբերդ ՍՀԷԿ-2

Արագածոտն

6,935

58

«Վ․Ա․Լ․ ԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ

Վ․Ա․Լ

Սյունիք

200

59

«Հ․Հ․Ն․Մ․Ս․» ՍՊԸ

Գողթանիկ

Վայոց Ձոր

1,200

60

«ԷՆԵՐԳՈՁՈՐ» ՍՊԸ

Ձոր-Ձոր-2

Սյունիք

145

61

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՎՈԹԸ» ՍՊԸ

Եղեգիս-3

Վայոց Ձոր

2,550

62

«ՌԱԵԼ ԳէՍ» ՍՊԸ

Եղեգիս -2

Վայոց Ձոր

2,100

63

«ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՓ» ՍՊԸ

Որետան-7

Սյունիք

750

64

«ԳՈՒՐԳԵՆ-ՄՀԵՐ» ՍՊԸ

Լեռնաշեն-1

Սյունիք

800

65

«ՎԵՆ ԼՈՌԵՆ» ՍՊԸ

Լոր ՀԷԿ -1

Սյունիք

1,000

66

«ԳԵԼԻԵԳՈՒԶԱՆ» ՍՊԸ

Կանթեղ

Սյունիք

4,890

67

«ԷՐՍՏԵԴ» ՍՊԸ

Ամասիա

Սյունիք

1,732

68

«Հիդրո կորպորացիա» ՓԲԸ

Արգիչի

Գեղարքունիկ

9,950

69

«Հազար ու մեկ» ՍՊԸ

Ձորագետ-5

Լոռի

1,150

70

«Վ-Ռ-Բ Կոնցեռն» ՍՊԸ

Ձորագետ -6

Լոռի

1,490

71

«ԷՆԵՐՋԻ ԿՈԿ» ՍՊԸ

Խաչաղբյուր

Տավուշ

1,300

72

«ՎԱՆ ԱԼ ԷՆ Կ» ՍՊԸ

Խաչակութ

Լոռի

420

73

«ՍՈՒՐԲ ԱՂԲՅՈՒՐ» ՍՊԸ

Վայոց

Վայոց Ձոր

3,050

74

«ՄԵԳԱԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Խաչաղբյուր -2

Տավուշ

5,000

75

«ԵՐԵՄԻՐԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Գեղի-2

Սյունիք

1,800

76

«ԱՐԱՏԵՍ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Նանե

Վայոց Ձոր

3,380
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77

«Բասա Շին» ՍՊԸ

Դաստակերտ

Սյունիք

1,404

78

«ՄԱՐԿ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Մարցիգետ-1

Լոռի

1,900

79

«ԿԱՅՈՒՐ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Մանե

Սյունիք

2,000

80

«ՌՈՒՍ ԸՆԴ ՀԱՐ» ՍՊԸ

Տիգրան Մեծ

Վայոց Ձոր

2,381

«Բ Կ Խորհրդատվական խումբ»

Սարավան

Վայոց Ձոր

2,470

81

ՓԲԸ

82

«ԱՔՍԱՏԻ» ՍՊԸ

Արեվիս-1

Սյունիք

1,260

83

«ՎԱՐԱՆՑՈՎ» ՍՊԸ

Վարանցով

Վայոց Ձոր

4,000

84

«Քարեվարդ» ՍՊԸ

Կայէներջի

Տավուշ

1,000

85

«Նատենեգրո 68» ՍՊԸ

Գոմք

Վայոց Ձոր

3,200

86

«Ստեկէներգո» ՓԲԸ

Սահակյան ՍՀԷԿ-1

Լոռի

1,110

87

«Խաչատրյան Եղբայրներ» ՍՊԸ

Դալի

Սյունիք

4,000

88

«ՏԱԹԵՎԻ ԱՆԱՊԱՏ» ՍՊԸ

Անապատ-1

Սյունիք

3,900

89

«ԳՐԻՆ ՓԱՈՒԷՐ» ՍՊԸ

Մեղրի-1

Սյունիք

2,500

90

«ՋԻՆՋ ԱՐՓԱ» ՍՊԸ

Արփա-2

Սյունիք

3,000

91

«ՋԻՆՋ ԱՐՓԱ» ՍՊԸ

Արփա-3

Սյունիք

3,760

92

«ԿՈԿ ՍՒՍԹԵՄ» ՍՊԸ

Կոկ

Տավուշ

990

93

Ֆերա ՍՊԸ

Գնդեվանք

Վայոց Ձոր

1,630

94

Էներգոստիլ ՓԲԸ

Սահակյան ՀԷԿ-2

Լոռի

2,434

95

«Սալէներգո» ՍՊԸ

Այրում

Լոռի

3,028

Գյումրի

Շիրակ

5,280

«Ակադեմիկոս Ա․Լ Մնջոյանի անվան
96

Գյումրի ՀԷԿ» ՍՊԸ

97

«Կապան-Էներջի» ՓԲԸ

Ողջի 2,3

Սյունիք

15,300

98

«Մուշեղ ՀԷԿ» ՍՊԸ

Ջերմուկ

Վայոց Ձոր

588.6

99

«Իջևանի ՀԷԿ» ՍՊԸ

Իջեվան

Տավուշ

1,292

100

«Էներգիա» ՍՊԸ

Կաթնաղբյուր-Երևան

Կոտայք

200

101

«Հ․Ա․Գ․ երակ» ՍՊԸ

Գառնի-1

Կոտայք

460

102

«Բիթլիս մեն» ՍՊԸ

Այգեզարդ

Արարատ

2,000

168

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր
103

«Լեռ և ջուր» ՍՊԸ

Չիչխան

Լոռի

1,600

104

«Ռինե» ՍՊԸ

Ռինե

Սյունիք

90

105

«Էնգելս Թումանյան» ՍՊԸ

Գևորգավան

Սյունիք

60

106

«Օսթ-էլ» ՍՊԸ

Հաղպատ-1

Լոռի

350

107

«Ատլաս-էներգո» ՍՊԸ

Այգեձոր-2

Տավուշ

2,000

108

«ՍԵԿՏՈՐ ՔՎԱՆՏ» ՍՊԸ

Ձորագյուղ-1

Գեղարքունիկ

530

109

«ՍԵԿՏՈՐ ՔՎԱՆՏ» ՍՊԸ

Ձորագյուղ -3

Գեղարքունիկ

610

Սյունիք

400

110

«ՏԻԳՐԱՆ ԸՆԴ ԱՇԽԵՆ» ՍՊԸ

Տիգրան ընդ Աշխեն
ՍՀԷԿ-1

111

«ԱՐԹԻԿԻ ՓՀԿ» ՍՊԸ

Արթիկ-1

Շիրակ

400

112

«ԷՅ-Ի-ՋԻ-ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ

Սպիտակ Ձուր

Լոռի

400

Շաքի

Սյունիք

1,200

«Հակոբջանյան ընդ Գալստյան ՀԷԿ»
113

ՍՊԸ

114

«Արմավիրի Լույս» ՓԲԸ

Արմավիր

Արմավիր

2,040

115

«Հիդրոէներգիա» ՍՊԸ

Yերևան Լեյք

Երևան

750

116

“Լեռ և ջուր» ՍՊԸ

Արջուտ

Լոռի

500

117

«Էներգացանցշին» ԲԲԸ

ՆԱրեկ

Կոտայք

1,200

118

«Էլեգիս ՀԷԿ» ՍՊԸ

Եղեգիս

Վայոց Ձոր

800

119

«Նարէներգո» ՍՊԸ

Գառնի

Կոտայք

1,376

120

«Գ․Գ․Վ․» ՍՊԸ

Վարդան

Արմավիր

2,000

121

«Ակինք» ՍՊԸ

Ծաղկավան

Տավուշ

1,600

122

«ԼԵՌ-ԷՔՍ-ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

Լեռ-էքս ՀԷԿ-2

Սյունիք

395

169

«ԵՄ կլիմայի համար» ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագիր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11 ԱԶԳԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ (ԱՏԿ)
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ԱՏԿ-ի պարտականությունները
ԱՏԿ-ն պետք է ղեկավարի և համակարգի Ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի և
կլիմայի հիմնադրամների զարգացումը: Ստորև ԱՏԿ-ի պարտականությունների ցանկն է․
 Կառավարել և աջակցել Ազգային գույքագրման աշխատակազմին, ծրագիրը և բյուջեն՝
ազգային առաջնահերթություններին համապատասխան անհրաժեշտ ազգային և
միջազգային հաշվետվությունները ժամանակին և լավ կազմակերպելու համար:
 Մշտադիտարկել գործողությունները՝ ըստ սահմանված ցուցանիշների (տես՝ Հավելված
7),
 Գործարկել ներքին գործընթացները՝ ազգային գույքագրման թիմի համար բավարար
ժամանակ ապահովելու համար, որպեսզի վերջինս իրականացնի որակի
ապահովման/որակի վերահսկման գործողություններ և գնահատի արտանետումների
գնահատման տեղեկատվական բացերը,
 Վերահսկել ոլորտի ղեկավարներին, որոնք պատասխանատու են բոլոր
մակարդակներում արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններ գրելու համար
(հաշվետվությունները պետք արտացոլեն բոլոր ոլորտային գնահատումները միասին)՝
բոլոր միջազգային հաղորդակցություններում գույքագրման ինտեգրումն ապահովելու
համար։
 Աջակցել ոլորտի ղեկավարներին աշխատանքային ծրագրերը կազմակերպելու
հարցում, ներառյալ միջանկյալ արդյունքները, ինչպես նաև տվյալները վերհանելու,
հավաքագրելու և կազմակերպելու հարցում՝ գույքագրման մեջ ներառելու նպատակով։
 Բոլոր նախագծերի դեպքում ներդաշնակեցրեք աշխատանքը այն ղեկավարներ հետ,
որոնց գործողությունները խաչվում են՝ պարտականությունները ոլորտի
ղեկավարներին, խորհրդատուներին, ազգային գործակալություններին և
հաստատություններին, համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին,
ինչպիսիք են ՄԱԶԾ-ի երկրների գրասենյակները և այլն112 հասցնելու համար։

ԱՏԿ-ի որակավորումները
ԱՏԿ-ը պետք է ունենա ամուր գիտական կամ տեխնիկական հիմք: Քաղաքականության
մշակման նախապատմությունը նույնպես կարևոր է, թեև այն կարող է օգտակար լինել
արդյունքների հաղորդման համար: Թեկնածուի համար շատ կարևոր է նաև արտաքին
խորհրդատուների և ՀՀ կառավարության բազմաթիվ անդամների հետ աշխատելու
ունակությունը: ՄԱԿ ԿՓՇԿ ՋԳ ազգային կադաստրի հաշվետվության և կլիմայի հետ առնչվող

112

Վերջնակետի գնահատման գործիքակազմ՝ ՋԳ գույքագրման ազգային համակարգի ստեղծման համար,
Գույքագրման ազգային համակարգող՝ պարտականություններ և որակավորումներ, 2019թ․, [հղում՝
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այլ համապատասխան հաշվետվությունների իմացությունը նախապայման է:
Որակավորումները պետք է լիովին համապատասխանեն ազգային պայմաններին և
կարիքներին: Հետևյալ ցանկում ներկայացված են միջազգայնորեն ճանաչված և առաջարկվող
որակավորումներից մի քանիսը.
 Փորձ կլիմայի փոփոխության ոլորտում՝ հիմնական շեշտը դնելով ջերմոցային
գազերի գույքագրումների և կլիմայի հիմնադրամների մոնիթորինգի վրա,
 Գիտական աստիճան (առնվազն մագիստրոսի աստիճան) բնապահպանական
գիտության/կառավարման հետ կապված առարկայից,
 ՄԱԿ ԿՓՇԿ գույքագրման հաշվետվության ուղեցույցների կիրառման իմացություն,
 Ազգային հաղորդակցությունների, Երկամյա առաջընթացի զեկույցների և
ՄԱԿ ԿՓՇԿ գործընթացների իմացություն,
 Բյուջեի կառավարման փորձ և աշխատանքի հետ առնչվող մասնագիտացումներ՝
աշխատանքների կատարման ժամկետները չխախտելու համար,
 Տարբեր տեխնիկական կրթություն ունեցող անձանցից կազմված թիմի 113 հետ
աշխատելու փորձ:

Ոլորտի ղեկավարների պարտականությունները
Ինստիտուցիոնալ պայմանավորվածություններն իրականացնելիս կարևոր է փոխկապակցել
պարտականությունները ոլորտի բոլոր ղեկավարների հետ: Այս բաժինը նկարագրում է ոլորտի
ղեկավարների հիմնական պարտականությունները, որոնց հիմնական դերը լինելու է
համապատասխան ստորաբաժանումներում ՋԳ արտանետումների և կլիմայի հիմնադրամի
գնահատումների մշակման կառավարումն ու կազմակերպումը:
Ստորև ներկայացված են ոլորտի ղեկավարների պարտականությունները: Այս ցանկը պետք է
ճշգրտվի յուրաքանչյուր ոլորտի համար՝ համաձայն երկրի կարիքների և Գույքագրման
ազգային համակարգի (ԳԱՀ) առաջարկությունների:
 Էներգետիկայի ոլորտում աղբյուրներ հանդիսացող ջերմոցային գազերի
կատեգորիաների իմացություն,
 ՋԳ գնահատումների մշակման պահանջների նվազագույն իմացություն
համապատասխան ոլորտի համար,
 Կլիմայի ֆինանսավորման գործունեությունը ֆինանսավորող աղբյուրների իմացություն,
 Համագործակցություն ԳԱՀ-ի հետ՝ համապատասխան ոլորտի բյուջեն կատարելու և
կոնկրետ ոլորտի գործողությունների ծրագիրը մշակելու համար:
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 Ոլորտին ներհատուկ ծրագրի մշակում՝ բոլոր համապատասխան նյութերը
հավաքագրելու համար՝ համաձայնացնելով արխիվացման աշխատանքները
համակարգողի հետ:
 Համապատասխան ոլորտի մասին տվյալներ հավաքագրողների և մատակարարների
միջև պայմանավորվածությունների ձևավորման վերահսկում:
 Ոլորտի բոլոր կատեգորիաներից ՋԳ գնահատումների մշակման վերահսկում:
 Որակի ապահովման/որակի վերահսկման համակարգողի հետ խորհրդակցում և որակի
ապահովման/որակի վերահսկման (ՈԱ/ՈՎ) իրականացում։
 Կոնկրետ ոլորտի ՋԳ արտանետումների վերջնական գնահատման արդյունքների
վերանայում։
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