
ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայով
Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած

պարտավորությունների ներքո ջերմոցային գազերի
արտանետումների սահմանափակմնա խնդիրները

Դիանա Հարությունյան

ՄԱԶԾ կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող



ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային
կոնվենցիայի (ԿՓՇԿ) շուրջ նոր գործընթացները

 2015թ. դեկտեմբերին Փարիզում կայանալիք ԿՓՇԿ կողմ երկրների
համաժողովի 21-րդ նստաշրջանից առաջ կողմ երկրները մշակել են
իրենց Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող
ներդրումները (Intended Nationally Determined Constributions-INDC) 
և ներկայացրել ԿՓՇԿ քարտուղարությանը,

 2015թ. նոյեմբերի 18 դրությամբ 140 երկիր (ԵՄ որպես մեկ կողմ) 
ներկայացրել են իրենց INDC-ները,

 10.09.15ՙթ. N41 արձանագրային որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը
հաստատել Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող
ներդրումները

 ՀՀ INDC – ի հիմքում դրված սկզբունքները՝

 ՀՀ մնում է կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի առաջին
հավելվածում չընդգրկված ու զարգացող երկրի կարգավիճակում, և

 ստանձնում է ջերմոցային գազերի արտանետումների աճի
սահմանափակման քանակական պարտավորություն՝ համարժեք
ֆինանսական, տեխնոլոգիական ու տեխնիկական աջակցության
պարագայում

2



ՀՀ Ազգային մակարդակով սահմանված
նախատեսվող ներդրումները (INDC)

 Ըստ INDC ՀՀ քանակական գումարային ներդրումը 2015-
2050թթ. ժամանակահատվածի համար սահմանվել է 633մլն. 
տոննա (189տ/մարդ x  3,35 մլն մարդ, կամ տարեկան միջինը
5,4տ/մարդ:

 2050 թվականին պետք է հասնել էկոհամակարգային մոտեցման
տեսակետից ջերմոցային գազերի չեզոք արտանետումների (մեկ
շնչին 2.07 տոննա/տարի)` համարժեք (անհրաժեշտ ու
բավարար) միջազգային ֆինանսական, տեխնոլոգիական
օժանդակության ու կարողությունների ամրապնդմանը
աջակցելու պարագայում:

 Հայաստանի Հանրապետությունը 2015-2050թթ. գումարային
արտանետումների իր քվոտան (633 մլն. տոննան) 
չգերազանցելու դեպքում կրճատումների ավելցուկը կարող է
իրացնել «ածխածնային շուկայում», կամ փոխանցել 2050թ-ից
2100թ.-ին նախատեսվելիք արտանետումների
սահմանափակման հաշվին:
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Էներգասպառման ցուցանիշների դինամիկան

2012թ. առաջնային էներգիայի սպառումը կազմել է 1990թ. մակարդակի
40%, իսկ սպառումը  բնակչության մեկ շնչի հաշվով՝ 46%: Տնտեսության 
կառուցվածքային տեղաշարժով պայմանավորված ՀՆԱ-ի 
էներգատարությունը համեմատած 1995թ. հետ նվազել է 78%-ով (աղյուսակ
1-4): 

4

Ցուցանիշներ Միավոր 1990 1995 2012
Էներգիայի համախառն
ներքին արտադրություն 1000 տ ն.հ. 7 978 1853 3157 

(40%)

Էներգիայի վերջնական
սպառումը 1000 տ ն.հ. 5 345 1260 2063

Էներգիայի արտադրությունը
մեկ շնչի հաշվով կգ ն.հ. 2 269 591

1045

(46%)
ՀՆԱ-ի էներգատարությունը

տ ն.հ./1000 $ - 1.44 0.32



Առաջնային էներգիայի աղբյուրները, 1000 տ ն.հ.

5
Աղբյուրները 1990 2010 2012

Բնական գազ 3608.2
45.2%

1459.0
(50.4%)

1767.0
57.3%

Նավթամթերքներ 3887.6
48.7%

381.0
(13.1%)

336.9
10.9%

Հիդրոէներգիա 160.0
(2%)

245.9
(8.5%)

198.8
(6.4%)

Ատոմային էներգիա 0 649.5
(22.4%)

606.5
(19.7%)

Ածուխ 320.6
(4%)

0.7
(0.0%)

2.4
(0.1%)

Կենսազանգված 2.1
(0.1%)

152.8
(5.3%)

163.1
(5.3%)

Հեղուկացված գազ 0
7.2

(0.3%)
8.3

(0.3%)

Ընդամենը 7978.5
(100%)

2896.1
(100%)

3083.0
(100%)

Ընդհանուր էներգասպառման մեջ 1990թ. համեմատ բնական գազի և ատոմային
էներգիայի մեծ մասնաբաժինը, ինչպես նաև նավթամթերքների նվազումը 38%-
ով և հիդրոէներգիայի մասնաբաժնի ավելացումը 4.3%-ով վկայում են
Հայաստանի էներգետիկայի մաքուր զարգացման միտման մասին:    



2012 թ. ջերմոցային գազերի ազգային
կադաստր (ներկայացվել է 2015թ. դեկտեմբերին)6

* Առանց “Անտառային տնտեսություն և այլ հողօգտագործում” 
ենթասեկտորի (ԱՏԱՀ)

Սեկտորներ ՋԳ արտանետումները,
Գգ CO2 համ

Էներգետիկա 6,913  (70%)
Արդյունաբերական պրոցեսներ և ար-
տադրանքի օգտագործում 663   (6.7%)

Գյուղատնտեսություն, անտառային
տնտեսություն և այլ հողօգտագործում* 1,622   (16.5%)

Թափոններ 632   (6.4%)
Ընդամենը արտանետումները*

9,829



Ջերմոցային գազերի բաշխումն ըստ
սեկտորների, 2012թ.

«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00079327 Ծրագիր
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70.3%

6.7%

16.5%6.4%

Էներգետիկա

ԱՊԱՕ

ԳԱՏԱՀ

Թափոններ



«Էներգետիկա» սեկտորի CO2 արտանետման
ցուցանիշներն ըստ ենթակատեգորիաների 2012թ. 
համար

Ենթակատեգորիա Գգ

1. Էներգիայի արտադրություն 1616.3
2. Արդյունաբերություն
/շինարարություն 620.1

3. Տրանսպորտ 1241.7

4. Առևտրային/Ինստիտուցիոնալ 296.1

5. Բնակչություն 1082.8

6. Գյուղատնտեսություն 438.5

Ընդամենը 5296.5

8

31%

12%

23%

6%

20%

8%

Էներգիայի արտադրություն
Արդյունաբերություն/շինարարություն
Տրանսպորտ
Առևտրային/Ինստիտուցիոնալ
Բնակչություն
Գյուղատնտեսություն



ՋԳ արտանետումների միտումները ըստ
սեկտորների
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Գգ CO2 համ

2010թ. համեմատությամբ 2012թ. աճը` 18.1%, հիմնականում
պայմանավորված է «Էներգետիկա» սեկտորի արտանետումնե-
րի աճով՝ 18.7%, և «ԱՊԱՕ» սեկտորի աճով՝ 21.8%  (F գազեր):



«Էներգետիկա» սեկտորի արտանետումների
բաշխումն ըստ գազերի, 2012թ.

«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը»
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00079327/Ծրագիր
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76.6%

22.9%
0.4%

CO2

CH4

N2O

Ջերմոցային
գազ Գգ %

CO2 5,296.5 76.6

CH4 75.5 22.9

N2O 0.1 0.4

Ընդամենը
CO2 համ.

6,912.8 100



Բնական գազից CH4 փախուստային
արտանետումների ժամանակային շարքը
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Փախուստային արտանետումները կազմում են «Էներգետիկա» 
սեկտորի արտանետումների 21.8% :



Էներգետիկա սեկտորում ջերմոցային գազերի
արտանետումների կանխատեսում

Սցենարներ 2000 2005 2010 2012 2015 2020 2025 2030

Սցենար 1

4,023 5,307 5,826 6,913

7,615 11,336 13,091 15,393  
(64%) 

Սցենար 2 7,589 11,221 12,187 10,369

Սցենար 3 7,173 10,698 11,627 9,812

Սցենար 4 7,059 10,297 10,977 9,066
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ՋԳ արտանետումների գնահատման համար
դիտարկված սցենարները

Էներգիայի պահանջարկը գնահատվել է ելնելով ՀՆԱ-ի միջին 
տարեկան 5.7% աճից, բնակչության աճի կանխատեսումներից

 Սցենար 1՝ (վատագույն սցենար) Էլեկտրաէներգիայի աճող 
պահանջարկը ծածկվում է նոր ջերմային էներգաբլոկերով

 Սցենար 2՝ դիտարկվել է ՋԳ արտանետումների նվազեցման 
ներուժը գնահատելու համար՝ միայն էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության կառուցվածքի փոփոխության արդյունքում՝ 
ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցում, վերականգնվող 
էներգիայի նոր աղբյուրներ՝ փոքր և միջին հզորության ՀԷԿ-եր, 
հողմակայան, երկրաջերմային կայան, արևային
ֆոտովոլտայիկ կայան: Մեղմման գործողությունները 
(էներգախնայողություն, էներգաարդյունավետություն) 
սպառման կողմում նախատեսված չեն:
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ՋԳ արտանետումների գնահատման համար
դիտարկված սցենարները (շարունակություն)

 Սցենար 3՝ գեներացիայի կողմը մնացել է անփոփոխ (ինչպես
Սցենար 2-ում), դիտարկվել են մեղմման գործողություններ
սպառման կողմը: Այստեղ դիտարկվել են գոյություն ունեցող
մեղմման գործողությունները՝ արդեն իսկ իրականացվող կամ
որոնք ունեն իրականացման մեծ հավանականություն
(ֆինանսավորման աղբյուրները հայտնի են):

 Սցենար 4՝ դիտարկվել են լրացուցիչ մեղմման գործողություններ, 
ինչպես սպառման, այնպես էլ գեներացիայի կողմում: 
Գեներացիայի կողմը՝ լրացուցիչ 150 ՄՎտ հզորությամբ
հողմակայաններ, լրացուցիչ 30 ՄՎտ հզորությամբ արևային
ֆոտովոլտայիկ կայան, բիոգազով աշխատող կայաններ: 
Սպառման կողմում դիտարկվել են դեռևս ֆինանսավորմամբ
չապահովված միջոցառումները:
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ՋԳ արտանետումների նվազումը
էլեկտրաէներգիայի արտադրության
կառուցվածքի փոփոխության շնորհիվ

ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման շնորհիվ 3,959

Վերականգնվող աղբյուրների ներդրման շնորհիվ 1,065

այդ թվում՝

նոր միջին և փոքր ՀԷԿ-եր 839.3

հողմային ԷԿ-եր 73.2

երկրաջերմային կայաններ 108.3

արևային ՖՎ ԷԿ-եր 46.8

Ընդամենը 5,024
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2030թ. դրությամբ կկազմի 5023 Գգ, որը պայմանավորված է միայն
էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքի փոփոխությամբ



ՋԳ արտանետումների կրճատման ներուժի
գնահատումները, 2030թ.16

 Սպառման կողմում մեղմման գործողությունների
իրականացման արդյունքում՝ 558 Գգ, 

 Լրացուցիչ մեղման միջոցառումների իրականացման
արդյունքում՝ ինչպես գեներացիայի, այնպես էլ սպառման
կողմում կազմում է 745 Գգ, որից 269 Գգ կրճատումն արդյունք
է գեներացիայի կողմում իրականացվող միջոցառումների:

 Բոլոր դիտարկված մեղման միջոցառումների համընդհանուր
ազդեցությունը (1303 Գգ) բերում է նրան, որ վերանում է նոր
220 ՄՎտ հզորությամբ ջերմային էներգաբլոկի կառուցման
անհրաժեշտությունը: 



ՋԳ արտանետումների կրճատման ներուժը, 
2030թ. համար

Միջոցառում
2030, 

Գգ CO2 համ.

ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման շնորհիվ 3,959 (62.6%)

Վերականգնվող աղբյուրների ներդրման շնորհիվ 1,065 (16.8%)

Սպառման կողմում մեղմման գործողությունների
իրականացում

558 (8.8%)

Լրացուցիչ վերականգնվող աղբյուրների ներդրման
շնորհիվ

269 (4.2)

Սպառման կողմում լրացուցիչ մեղմման
գործողությունների իրականացում

476(7.5%)

Ընդամենը 6,326
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

էլ.-փոստ՝ climate@nature.am
Վեբկայք՝ www.nature-ic.am

«ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույցը»
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00079327Ծրագիր
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