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Էներգետիկ անվտանգությունը և էներգաարդյունավետությունը Հայաստանի տնտեսական 
զարգացման բանալին են: Եվրամիությունն «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» («EU4Energy») 
նախաձեռնության շրջանակում աջակցում է մատչելի, անվտանգ և կայուն էներգիային՝ առավել 
հուսալի էներգամատակարարման, էներգաարդյունավետության խթանման և էներգիայի 
վերականգնվող աղբյուրների օգտագործման միջոցով:

Հայաստանի էներգետիկ կառուցվածքը
Առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարում, 2016

*Տվյալները՝ ՄԷԳ-ի

Այդ նպատակով ԵՄ-ն աջակցում է այն նախագծերին, որոնք՝

• օգնում են էներգետիկ շուկաների բարեփոխմանը

• նվազեցնում են էներգասպառումը

• խթանում են վերականգնվող էներգիան

• աջակցում են էներգետիկ արդյունավետությանը

«EU4Energy», «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» և 
«Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ ցուցադրական նախագծեր» 
ծրագրերի նման նախաձեռնություններն ապահովում են, որպեսզի 
քաղաքացիները, տնային տնտեսությունները և բիզնեսներն առավել 
հուսալի էներգամատակարարում ունենան, ինչպես նաև նվազեցնում են 
էներգասպառման ու ածխաթթու գազի արտանետումների ծավալները:

ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթ 2019 (հունիսի 17-19)

Ամեն տարի ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթը (EUSEW) համախմբում 
է պետական մարմիններին, գործարարներին, հասարակական 
կազմակերպություններին և հասարակայնությանն ամբողջ ԵՄ-ից և 
Արևելյան գործընկեր երկրներից` խթանելու այն նախաձեռնությունները, 
որոնք ուղղված են էներգիայի խնայողությանն ու ավելի մաքուր, 
առավել անվտանգ և արդյունավետ էներգիայի անցմանը: EUSEW-ի 
հովանու ներքո, Արևելյան գործընկերության ամբողջ տարածաշրջանից 
Քաղաքապետերի դաշնագրին միացած շուրջ 100 կողմեր 2018թ.-
ին կազմակերպեցին Էներգիայի օրեր` մաքուր էներգիայի անցումը 
խթանելու նպատակով՝ ընգրկելով մոտ 50.000 մարդու:

Քաղաքապետերի դաշնագիր 

Քաղաքապետերի դաշնագիրը տեղական կլիմայական և էներգետիկ 
գործողություններին ուղղված աշխարհի խոշորագույն շարժումն է, որը 
միավորում է Եվրամիության կլիմայական և էներգետիկ նպատակների 
իրականացումը կամավոր կերպով հանձն առած հազարավոր տեղական 
իշխանությունների: Դաշնագրին միացած քաղաքները պարտավորվել 
են մինչև 2030 թվականը մինչև 40%-ով կրճատել ջերմոցային գազերի 
արտանետումները և ընդունել կլիմայի փոփոխության հետևանքների 
մեղմացման ու հարմարման համատեղ մոտեցում: 2019թ. ապրիլի 
դրությամբ Հայաստանից 25 քաղաք է միացել նախաձեռնությունը, 
որոնք ընդգրկում են բնակչության ավելի քան 57%-ը:

Հայաստանի էներգատարները
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«Գյուղական համայնքների համար բիոզանգվածներով ջեռուցման 
լուծումներ» նախագիծը կայուն բիոզանգվածի օգտագործմամբ 
ջեռուցման սարքավորումներ է հատկացրել վեց տեղական 
համայնքների: Այդ համայնքներն օգտագործում են նշված 
սարքավորումներն իրենց մանկապարտեզները, դպրոցներն ու 
ջերմոցային տնտեսությունները ջեռուցելու նպատակով:

«Նախկինում 
մենք խնայում 
էինք գազը, 
իսկ արևային 
օրերին նույնիսկ 
անջատում էինք, 
քանի որ այն 
չափազանց թանկ 
էր: Այժմ մենք չորս 
անգամ պակաս 
ենք վճարում, քան 
դա անում էինք 
նախկինում»: 

Կանաչ և մատչելի սինթեզ-գազի օգտագործում Վերականգնվող աղբյուրներն օգնում են պայքարել 
աղքատության դեմ

Էներգետիկայի ոլորտի իրավական կառուցակարգի 
կատարելագործում

Արթուր Գասպարյան, 
ֆերմեր

«Կանաչ էներգիա» նախագիծը Շիրակի մարզի 29 կետերում 
տեղակայված արևային մարտկոցների միջոցով խթանում 
է վերականգնվող էներգետիկայի տարածմանը: Ծրագիրն 
իշխանություններին և քաղաքացիներին խրախուսում է տեղադրել 
էներգիայի ստացման էկոլոգիապես մաքուր սարքավորումներ` 
եկամուտ ստանալու և կյանքի որակի բարելավման նպատակով:

«ԵՄ-ն էներգետիկայի համար - Կառավարում» (EU4Energy - 
Governance) ծրագիրը, որը «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» ծրագրի մաս 
է կազմում, Հայաստանին օժանդակում է էներգաարդյունավետության 
նվազագույն չափորոշիչների ապահովման գործում:

«Արևային 
էներգիան 
բացարձակ 
անվճար կերպով 
լուսավորում է 
մեր փողոցների 
30%-ը»,- 

««EU4Energy» ծրագիրն 
օգնել է Հայաստանի 
կողմից միջազգային 
լավագույն փորձի 
կիրարկմանը 
շենքերի էներգետիկ 
արդյունավետության, 
զրոյին մոտ 
էներգասպառմամբ 
շենքերի և 
էներգասարքավորումների 
մակնշման ոլորտներում»: 

ասում է 
Գուսանագյուղ 
համայնքի 
ղեկավար 
Վասակ 
Ղազարյանը:

Աստղինե Պասոյան, 
Էներգախնայողության 
աջակցման հիմնադրամ, 
Հայաստան

Բիոգազը խթանում է սննդամթերքի 
արտադրությանն ու տներ է ջեռուցում

ԵՄ-ն աջակցել է Գեղամասարում բիոգազի կայանի և 
Արեգունիում ջերմոցային տնտեսության ստեղծմանը: Ջերմոցային 
տնտեսությունը տարեկան տալիս է 12 տոննա բանջարեղենի 
բերք: Նշված երկու նախաձեռնություններն էլ կայուն 
աշխատատեղեր են ստեղծել տեղացիների համար:

«Որևէ մեկը 
չէր հավատում, 
որ բնական 
թափոններից 
հնարավոր է գազ 
ստանալ: Հարևան 
գյուղերն այժմ 
տեսնում են, որ 
դա հնարավոր 
է՝ մեկանգամյա 
ներդրում 
կատարելով»: 
Հայկ 
Վարդանյան, 
«Արեգունի» 
կոոպերատիվի 
ղեկավար


