«ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագիրն ընդգրկում է
Եվրոպական միության ամբողջ աջակցությունը, որի
նպատակն է բարելավել Արևելյան գործընկերության
երկրների` Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի,
Մոլդովայի, Ուկրաինայի էներգետիկ անվտանգությունը,
էներգամատակարարումը և կայունությունը: Վերջինս
իրականացվում է տարբեր նախագծերի և ծրագրերի
ֆինանսավորման միջոցով, որն ուղղված է էներգետիկ
շուկաների բարեփոխմանը, ազգային էներգետիկ
կախվածության նվազմանը և էլեկտրաէներգիայի
սպառման կրճատմանը: Երկարաժամկետ կտրվածքով`
էներգամատակարարումը կդառնա ավելի մատչելի, հուսալի
և թափանցիկ` նպաստելով էներգետիկ աղքատության
հաղթահարմանը, ձեռնարկությունների և քաղաքացիների
էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող հաշիվների նվազմանը:

«ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի կառավարման» ծրագրի
շրջանակում Էներգետիկ խարտիայի քարտուղարությունը
համագործակցում է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի
հետ, որպեսզի հզորացնի տվյալ երկրների օրենսդրական
դաշտը` էներգաարդյունավետության, էներգետիկ շուկաների
բարեփոխման և ներդրումային միջավայրի բարելավման
առումներով: Եվրոպական միությունում և Արևելյան
գործընկերության այլ երկրներում արդյունավետ գործող
էներգետիկայի ոլորտի քաղաքականությունների լավագույն
փորձը որպես մոդել կարող է ծառայել գործընկեր երկրների
համար` հաշվի առնելով այդ երկրների առանձնահատուկ
պայմանները:

Հայաստանի հետ կապված թվեր.
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«ԵՄ-ն հանուն
էներգետիկայի»
ծրագրի
միջոցառումների
մասնակիցների
քանակը`

8

Կարողությունների Հատուկ տեխնիկական
զարգացման
հաշվետվությունների
աշխատաժողովների
և օրենսդրական
և միջոցառումների
առաջարկների
քանակը`
քանակը`

«ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագրի
շրջանակում համագործակցության
բազմակի օգուտները.
Շենքերի և էլեկտրական սարքավորումների
էլեկտրաէներգիայի սպառման կրճատում`այդպիսով
նվազեցնելով ձեռնարկությունների և անհատ սպառողների
էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող հաշիվները.

Ներդրողների շրջանում վստահության ձեռքբերում`
Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտին ուղղված ներդրումներ
գրավելու նպատակով.

Հայաստանում էներգաարդյունավետության բարձրացում և
էներգետիկ ներկրումների կախվածության նվազեցում.

Օրենսդրական նախագծերի և քաղաքականությունների
մշակման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի հետ
խորհրդատվության փորձի ներդրում:

Տեղեկատվական թերթիկը պատրաստվել է
Եվրոպական միության աջակցությամբ` «ԵՄ-ն
հանուն էներգետիկայի» ծրագրի շրջանակում:
Բովանդակության համար պատասխանատու է
միմիայն Էներգետիկ խարտիայի քարտուղարությունը
և այն ոչ մի կերպ չի արտացոլում Եվրոպական
միության տեսակետները:

EU4Energy Project Management Unit
Energy Charter Secretariat
Boulevard de la Woluwe 46
B-1200 Brussels, Belgium
0032 (0) 2 775 98 00
EU4Energy@encharter.org
EnergyCharter.org/partners/EU4Energy

Co-funded by the
European Union

ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի
կառավարման ծրագիր

Էներգաարդյունավետության ստանդարտներ
էլեկտրական սարքավորումների համար

Էներգետիկայի ոլորտի ներդրումների
ռիսկերի գնահատում

Կենցաղային կարիքների համար էլեկտրաէներգիայի աճող
պահանջարկը ճնշում է գործադրում Հայաստանի ցանցային
ենթակառուցվածքների և էներգամատակարարման
վրա: Այնուամենայնիվ, այդ բեռը կարող է մասամբ
թեթևացնել էներգախնայողական միջոցառումների
իրականացման միջոցով` ընդունելով և կիրարկելով
էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ
(ԷԱՆՍ) էլեկտրական սարքավորումների որոշակի
տեսակների համար: Հաշվարկները ցույց են տվել, որ
մինչև 2030թ. Հայաստանը կարող է խնայել իր ապագա
էլեկտրաէներգիայի ծախսի 8.5%-ը` ավելի քան 609 ԳՎտժ,
և 30 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար, եթե ընդունի
էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ
հինգ կարևորագույն էներգասպառող արտադրանքների
համար, որն արտացոլում է լավագույն միջազգային փորձը:*
Ելնելով դրանից` «ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագիրը
համագործակցել է Հայաստանի հետ, որպեսզի ներդրվեն
կանոնակարգեր` արտադրանքների էլեկտրաէներգիայի
ծախսի պիտակավորման և էներգաարդյունավետության
նվազագույն պահանջների սահմանման ու կիրարկման
վերաբերյալ: Հայաստանյան շուկայից կհանվեն բոլոր այն
արտադրանքները, որոնք չեն բավարարի նշված պահանջները:
Արդյունքում հայաստանյան սպառողներն իրենց կենցաղում
ավելի արդյունավետ կօգտագործեն էլեկտրաէներգիան:

Կանխատեսելի քաղաքականությունը և օրենսդրական
դաշտը կարևոր նախապայման են ներդրումների
գրավման համար, որը կնպաստի էներգախնայողության
և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի
նպատակների իրագործմանը: Ելնելով դրանից`
Էներգետիկայի ոլորտի ներդրումների ռիսկերի գնահատման
թիմը մանրակրկիտ ուսումնասիրել է Հայաստանի
օրենսդրական դաշտը: Հատուկ առաջարկությունները
հիմնականում վերաբերում են հետևյալին.

Օդորակիչներ

Սառնարաններ
և
սառցարաններ

Լուսավորման
սարքավորուﬓ
եր

Ունի պիտակավորման պահանջներ և
էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ
Ունի պիտակավորման պահանջներ և
էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ` ըստ
«ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագրի առաջարկների
Ունի էներգաարդյունավետության նվազագույն ստանդարտներ
` ըստ «ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագրի առաջարկների

*https://united4efficiency.org/country-assessments/armenia/

Տեսլականների և
քաղաքականությունների
մասին իրազեկում

Հայաստանի` Երևանի շենքեր © Եվրոպական հանձնաժողով

Շենքերի էներգաարդյունավետության ներուժը
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի ծախսի ամենամեծ
բաժինն ընկնում է շենքերին: Ըստ էներգախնայողության
ազգային ծրագրի` այս ոլորտը Հայաստանի
էներգախնայողության բարելավման միջոցառումների 60%ն է կազմում: Չնայած հնարավորություններ կան շենքերի
էներգաարդյունավետության բարձրացման համար,
մասնավորապես բազմաբնակարան բնակելի շենքերի,
դրանք լիարժեք չեն օգտագործվում: Ուստի, «ԵՄ-ն հանուն
էներգետիկայի» ծրագիրը համագործակցել է Հայաստանի
Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և
բնական պաշարների նախարարության հետ, որպեսզի
մշակեն համընդհանուր պլան, որը ներառում է հատուկ
միջոցառումներ` ուղղված էներգաարդյունավետության
բնագավառի օրենսդրության կիրարկման ապահովմանը
և էներգաարդյունավետության ոլորտի ներդրումների
համախմբմանը` ֆինանսավորման նորարարական
գործիքների միջոցով: Արդյունքում Հայաստանի շենքերի
բնակիչները կօգտվեն էլեկտրաէներգիայի խնայողությունից և
էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարվող հաշիվների նվազեցումից:

Հարգանք
սեփականության
իրավունքների
նկատմամբ

100806040200-

Օտարերկրյա
ուղղակի
ներդրումների
սահմանափակումներ

Կայուն
քաղաքականության
նպատակներ և
հանձնառություններ

Ներդրումային ռիսկերի գնահատման ենթացուցանիշներ

Ինստիտուցիոնալ
կառավարում

Լվացքի
ﬔքենաներ

«ԵՄ-ն հանուն էներգետիկայի» ծրագիրն աջակցում
է Հայաստանին նշված միջոցառումներից մի քանիսի
ընդունման գործում, որը կօգնի ՀՀ կառավարությանը
բարելավել երկրի ներդրումային միջավայրը:

Ներդրողների և
պետության միջև
վեճերի կառավարում և
լուծում

Պիտակավորման պահանջներ ունեցող
արտադրանքները և էներգաարդյունավետության
նվազագույն ստանդարտները (ԷԱՆՍ) Հայաստանում և
Եվրոպական միությունում

(1) ներդնել պաշտոնական մեխանիզմներ միջգերատեսչական
համագործակցության և քաղաքականությունների
մշակման գործընթացում շահագրգիռ կողմերի
ներգրավման համար.
(2) էներգետիկայի ոլորտի կարգավորող մարմնի
անկախության ամրապնդում.
(3) ստեղծել օմբուդսմենի ինստիտուտ` ներդրողների
բողոքները քննելու և դրանց լուծում տալու համար:

Թափանցիկություն

Օրենսդրական դաշտի
արդյունավետություն
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