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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԸ ԵՐԲԵՄՆԻ ՀԶՈՐ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ Է 

 

ՍԵՐԳԵՅ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 

 

Արդեն քսան տարի է, ինչ մենք ապրում ենք անկախության պայմաններում։ Այդքան 

ժամանակ է նաև, որ համայն հայության աջակցությամբ ադրբեջանական գաղութային լծից 

ազատագրվել, անկախացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Անկասկած, 

ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմի տարիներին մեծապես տուժել են և՛ ՀՀ, և՛ ԼՂՀ 

տնտեսությունները։ Սակայն մենք արդեն 17 տարուց ավելի է, ինչ ապրում ենք հարա-

բերական խաղաղ պայմաններում։  

Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ԽՍՀՄ եվրոպական մասի ու Եվրոպայի` այդ 

աշխարհամարտին մասնակցած բոլոր երկրների (իսկ դրանց թիվն անցնում էր երեք 

տասնյակից) տնտեսությունները հիմնահատակ ավերվել էին։ Սակայն դրանք համեմա-

տաբար կարճ ժամանակում (1945-ից մինչև 1950-ական թվականների սկզբները) 

հիմնականում վերականգնվեցին։ Ուրեմն ինչո՞վ բացատրել այն հանգամանքը, որ հետ-

խորհրդային շուրջ երկու տասնամյակի ընթացքում մենք ոչ միայն չկարողացանք պահպանել 

բարձր զարգացած արդյունաբերություն ունեցող մեր հանրապետության տնտեսության 

ներուժը, այլև այն հիմնականում կազմալուծվեց։ 

Մինչև խորհրդային կարգերի փլուզումը Հայաստանն արդեն դարձել էր զարգացման 

բարձր մակարդակ ունեցող արդյունաբերական երկիր. 1970-1990 թթ. արդյունաբերության 

տեսակարար կշիռը հանրապետության ամբողջ տնտեսության համախառն արտադրանքի 

մեջ կազմել է 56-68 տոկոս։ Արդյունաբերության զարգացման շնորհիվ լուծվել էր հանրապե-

տության աշխատանքային ռեսուրսների լրիվ ու նպատակային օգտագործման կենսական 

նշանակություն ունեցող հիմնահարցը։ 1988 թ. տվյալներով հանրապետության տնտե-

սությունում աշխատողների թիվը հասնում էր 1430,5 հազարի, որից 1363,2 հազարը 

բանվորներ ու ծառայողներ էին։ Նույն տարվա տվյալներով արդյունաբերության մեջ 

աշխատողների թիվը կազմում էր 459,9 հազար մարդ1, հանրապետությունում գործում էին 

հզոր ԽՍՀՄ-ում շատ հայտնի արդյունաբերական 7132, ինչպես նաև հազարավոր միջին ու 

փոքր ձեռնարկություններ։ Արդյունաբերության զարգացումն էլ հնարավորություն տվեց 

ինդուստրացնելու գյուղատնտեսությունը, շինարարությունն ու մյուս բնագավառները։ 

Այսպիսով` արդյունաբերության զարգացումը վճռական դեր խաղաց հանրապետության 

աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման շատ կարևոր խնդիրը լուծելու համար։ 
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Արդյունաբերության բուռն զարգացումը նպաստեց նաև միջազգային շուկայում 

Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության մի շարք ճյուղերի ճանաչմանն ու 

այստեղ դրանց ներառմանը։ Այդ տարիներին Հայաստանից աշխարհի 80 երկիր էր 

արտահանվում արդյունաբերական շուրջ 200 տեսակի կարևոր արտադրանք, որոնց զգալի 

մասը միջազգային ցուցահանդեսներում և տոնավաճառներում արժանացել էր ոսկե մեդալ-

ների ու պատվոգրերի3։ 

Շատ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի 

արտաքին առևտրաշրջանառության հաշվեկշիռը ակտիվ էր. արտահանումը 1,5 անգամ 

գերազանցում էր ներմուծմանը։ 

Ինչպիսին է մեր հանրապետության երբեմնի հզոր արդյունաբերության արդի վիճակը։ 

Մեկ բառով եթե բնութագրենք` աննախանձելի. ձեռնարկությունների մեծ մասը անհեռատես 

ձևով կազմալուծված է, չնչին մասը գործում է ոչ լրիվ հզորությամբ։ Դրա հետևանքով ունենք 

զգալի թվով գործազուրկներ, հետևաբար նաև բնակչության արտահոսք։ 

Հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը 2004 թ. կազմել 

է 108,6 հազ., 2008 թ.` 74,7 հազ.4։ 2009 թ. այդ թիվը հասել է 84,5 հազարի5։ Սրանք, ինչպես 

նշվեց, պաշտոնապես գրանցված թվեր են, իրականում հանրապետությունում գործազուրկ-

ների թիվը նշվածից, մեր կարծիքով, 60-70 տոկոսով ավելի է։ Մեծ թվով գործազուրկներ 

գիտակցաբար չեն հաշվառվում պետական մարմիններում, քանի որ, հաշվառվելու դեպքում, 

կզրկվեն չնչին քանակությամբ իրենց տրվող այս կամ այն նպաստից, եկամուտներից։ 

Գործազրկության մեծացման հետ կապված, ինչպես նշեցինք, զգալի է 

արտագաղթողների թիվը (թեև վերջին տարիներին այդ ցուցանիշը նկատելիորեն կրճատվել 

է)։ Մասնավորապես` 2004 թ. ՀՀ-ից արտագաղթողների թիվը կազմել է 9,2 հազ., 2008 թ.` 6,7 

հազ. մարդ։ Նույն տարիներին ներգաղթողների թիվը համապատասխանաբար` 1,5 և 0,9 հազ. 

էր6։ 2009 թ. տվյալներով արտագաղթողների թիվը 4,8 հազար էր, ներգաղթողներինը` 0,9 

հազար7։ Կասկածից վեր է, որ հանրապետության բնակչության միգրացիայի բացասական 

ցուցանիշների հիմնական պատճառը աշխատատեղերի բացակայությունն է։ Այս խնդիրը 

կարող է լուծվել երբեմնի հզոր արդյունաբերության  վերականգնմամբ, որի  զարգացումը  

միայն  կարող  է  

շտկել ստեղծված վիճակը։ 

Նշենք, որ այժմ բնակչության արտահոսքը բավական մեծացել է նաև գյուղական 

բնակավայրերից, քանի որ մեր սակավահող հանրապետությունում սեփականաշնորհված 

հողատարածքների 35-40 տոկոսը չի օգտագործվում։ Իսկ մեր հանրապետության հատկապես 

ցածրադիր վայրերի կլիմայական պայմաններն այնպիսին են, որ նույնիսկ 1-2 տարի հողա-

տարածքների չօգտագործման դեպքում դրանք նորից անապատանում են։ Հանրապետության 

տնտեսության նյութական արտադրության վճռական դեր խաղացող երկու բնագավառների 

(արդյունաբերություն և գյուղա-տնտեսություն) անմխիթար վիճակի պատճառով մեր 

բնակչության զգալի մասը, ավելի ճիշտ` հանրապետությունը, արտադրողից դարձել է 

սպառող։ Դրա վառ ապացույցը արտահանման (2009 թ.` 710,2 մլն դոլար) և ներմուծման (2009 

թ.` 3321,1 մլն դոլար) ցուցանիշների խիստ մեծ բացասական ճեղքվածքն է8։  
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Այսպիսով, ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության կառուցվածքում ներմուծումը 

գերազանցում է արտահանմանը ավելի քան 4,5 անգամ։    2010 թ. այդ ճեղքվածքը 

պահպանվել է։ Իսկ յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման պատկերը, բնութագիրը 

ներկայացնողը արտահանման և ներմուծման հիմնական ցուցանիշներն են։ Մեր 

տնտեսության անմխիթար վիճակի ապացույցներից է նաև արտաքին պարտքի աճող պատ-

կերը. 2007 թ. այն կազմել է 1,25 մլրդ, իսկ 2009 թ.` 2,47 մլրդ դոլար9, 2010 թ. արդեն հասել է 3,7 

մլրդ դոլարի։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության այսօրվա վիճակը շատ մաս-

նագետներ փորձում են բացատրել բավարար քանակությամբ հումքային ռեսուրսներ 

չունենալով, տրանսպորտային շրջափակման մեջ լինելով և այլ պատճառներով։ Մեր կարծի-

քով` սրանք հիմնավոր պատճառաբանություններ չեն։ Հանրապետության տարածքի ու 

բնակչության քանակի համեմատությամբ մենք այնքան բազմազան ու մեծ քանակությամբ 

հումքային պաշարներ ունենք, որ դրանք խնայողաբար, նպատակային, համալիր օգտա-

գործելու դեպքում կարող ենք ունենալ տնտեսապես այնպիսի զարգացած երկիր, ինչպիսին 

Շվեյցարիան է։ Տրանսպորտային, այսպես կոչված, մեկուսացվածությունն էլ վճռական 

գործոն չէ, քանի որ այդ պայմաններում մենք 4,5 անգամ ավելի շատ կարողանում ենք 

ներմուծել։ Հետևաբար` զարգացած արտադրություն ունենալու դեպքում կարելի է առնվազն 

նույն չափով նաև արտահանել։ 

Այնուհանդերձ, ինչո՞վ բացատրել այն հանգամանքը, որ արդեն շուրջ երկու տասնամյակ 

խաղաղ պայմաններում ապրելու պարագայում չի հաջողվում վերականգնել հանրապե-

տության տնտեսությունը։ Մեր համոզմամբ` դրա պատճառը մարդկային գործոնի ոչ ճիշտ և 

ոչ նպատակասլաց օգտագործումն է։ Մենք` հայերս, թեև աշխարհի հնագույն 

ժողովուրդներից մեկն ենք, համաշխարհային պատմության, մշակույթի, գիտության, կրթու-

թյան բնագավառներում ունենք խոշոր ներդրումներ, սակայն շատ հարցերում (տնտեսական, 

քաղաքական) անհեռատես ենք։ 

Խնդիրն այն է, որ մենք մեր երկրի բնական պայմանները, ռեսուրսները տնտեսապես 

ճիշտ չենք գնահատում, հաշվի չենք առնում մեր տարածքի բարդ կառուցվածք։  

Հայ ժողովրդի մեծ զավակ Գարեգին Նժդեհը «Մենք պետք է փնտրենք և գտնենք մեր 

անհաջողությունների իրական պատճառները» հոդվածում նշում է. «…. ինչու հայ ժողովուրդը 

պարտություն կրեց, և ընկերները լքեցին նրան։ Ո՞րն է դրա պատճառը։ Երկրի աշխար-

հագրական դի՞րքը, քրիստոնյա Եվրոպա՞ն, մուսուլման Ա՞սիան, ճակատագի՞րը։ Բողոքում 

են, դժգոհում, անիծում ճակատագիրը և անվերջ կրկնում, որ մենք գտնվում ենք Երկրի մեծ 

խաչմերուկներում, որ վատն են այդ խաչմերուկները։ Այստեղ կա մի խղճուկ ճշմարտություն, 

բայց առավելությունները հաշվի չեն առնվում։ Չէ՞ որ մեր լեռնաշխարհը անառիկ է, մեր 

լեռներից յուրաքանչյուրն անխոցելի բնական արգելք է թշնամու համար։ Չտեսնել դա և ողբալ 

ճակատագիրը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թույլի ու վախկոտի ինքնաարդարացում։ Թույլի 

ինքնաարդարացում, տկարի հոգեբանություն։ Սա ոչ թե նախապաշարմունք է, այլ առաքի-

նության բացակայություն»10։ 

Մեծ զորավարի այս միտքը պետք է հասկանալ ոչ միայն ռազմական, այլև տնտեսական 

առումով։ 

Մեր լեռնաշխարհի ամեն մի բաղադրիչ յուրահատուկ դեր կարող է խաղալ ինչպես 

պաշտպանական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական խնդիր-ներ լուծելիս։  

                                                            
9 î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 503: 
10 Ê³Å³Ï ¸ñ³Ù÷Û³Ý, ØïáñáõÙÝ»ñ ³ÝóÛ³ÉÇ ¨ ³å³·³ÛÇ ßáõñç, ºñ., 2010, ¿ç 123-124:  
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Մեր բարդ տարածքի յուրաքանչյուր հողակտորի, ջրային, մետաղային ռեսուրսի 

տնտեսական գնահատումը, օգտագործումը պետք է կատարվի հեռանկարային 

մտածելակերպով և ոչ թե այսօր ստացվող եկամտով, շահույթով։ 

Մեր կարծիքով` բոլոր դեպքերում չէ, որ ազգային սեփականություն հանդիսացող 

բնական պաշարների օգտագործման տնօրինությունը պետք է հանձնենք օտար 

ներդրողներին, որոնց, բնականաբար, առաջին հերթին կհետաքրքրի, թե այսօր որքան 

շահույթ կարող է ստանալ, իսկ դրանց հեռանկարային ճակատագիրը քիչ կհետաքրքրի կամ 

բնավ չի չհետաքրքրի։  

Երկրաբանական մոտավոր տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է 

գտնվում աշխարհի պղնձի հետազոտված պաշարների 5-7 և մոլիբդենի 7-9 տոկոսը։ 

Հանրապետությունը բավական հարուստ է նաև ոսկու, բազմամետաղների, ալյումինի հումքի 

պաշարներով։ Մեր երկիրն աչքի է ընկնում նաև քարանյութերի շատ խոշոր պաշարներով։ 

Գիտությանը հայտնի բոլոր քարանյութերն առկա են այստեղ։ Քարը մեր ազգային հիմնական 

հարստություններից մեկն է։ Ըստ որում, քարը ոչ միայն հումք է շինանյութ արտադրելու 

համար, այլև կոմպլեքսային հումքատեսակ է, որից հնարավոր է արտադրել հարյուրավոր 

այնպիսի արտադրատեսակներ, որոնք խոշոր գումարներով և մեծ դժվարություններով ներ-

մուծում ենք հեռավոր երկրներից։ Հիշենք, որ դեռ անհիշելի ժամանակներից հայը 

քարանյութերը օգտագործել է իր կյանքի շատ բնագավառներում։ Այդ առումով շատ դիպուկ է 

ժողովրդական ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի հետևյալ միտքը. «Քարի վրա է ծնվել 

հայը, քարի վրա ապրել, քարը քարին դրել, քարերի վրա բարձրացել, քարեր բարձրացրել։ 

Քարերի մեջ է աճել մանուկը, քարով խաղ արել, քարը քարին դրել, քարի պես ամրացել»11։ 

Սակայն կարևորը բնական պաշարներ ունենալը չէ, այլ դրանց արդյունավետ օգտագործումը։ 

Ցավոք, այսօր էլ շարունակում ենք անհեռատեսորեն օգտագործել մեր բնական պաշարների 

մեծ մասը։ Մասնավորապես` դեռևս ոչ լիարժեք ենք գործածում մեր առավել կարևորագույն 

մետաղային հանքային հանածոները` հատկապես պղինձն ու մոլիբդենը։  

Թեև մոլիբդենի օգտագործման բնագավառում դրական որոշ տեղաշարժ է նկատվում, 

սակայն այս հույժ կարևոր մետաղի հումքային պաշարների համալիր կիրառման խնդիրը 

հիմնականում լուծված չէ։ Մինչև վերջին ժամանակներս, սկսած 1950-ական թվականներից, 

երբ շահագործման հանձնվեց Քաջարանի կոմբինատը, այստեղ արդյունահանված մոլիբդենի 

հումքի հարստացված խտանյութը (կիսաֆաբրիկատը) արտահանվում էր սկզբից 

Ռուսաստան, իսկ անկախություն ստանալուց հետո` Իրան և այս ճանապարհով նաև այլ 

երկրներ։ Բնականաբար, այս թանկարժեք հումքը խտանյութի ձևով արտահանելը մեր 

տնտեսության համար նվազ եկամտաբեր էր, քանի որ վաճառվում էր համեմատաբար ցածր 

գնով։ Վերջին տարիների տեխնոլոգիական փոփոխությունների հետ կապված` Քաջարանի 

կոմբինատի համակարգում, ինչպես նաև Երևանի նախկին «Մաքուր երկաթ» փորձնական 

ձեռնարկությունում ներդրվել է մեր հանրապետությունում արդյունահանվող մոլիբդենի 

հումքից վերջնական արտադրանքի` ֆերրոմոլիբդենի արտադրության տեխնոլոգիան։ Այս-

պիսով` այժմ մենք արտահանում ենք ոչ թե մոլիբդենի խտանյութը, այլ պատրաստի արտադ-

րանքը` ֆերրոմոլիբդենը, որի արժեքը միջազգային շուկայում անհամեմատ բարձր է։ Նշենք, 

որ Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, վերջին տվյալներով, տարեկան 

արտադրում է 7 հազ. տոննա մոլիբդենի խտանյութ, որի մեջ մաքուր մոլիբդենի տեսակարար 

կշիռը 51 տոկոս է կազմում։ Իսկ պղնձի խտանյութի արտադրությունն այս կոմբինատում 

տարեկան հասնել 43 հազար տոննայի, որի մեջ մաքուր պղնձի պարունակությունը 27,5 

տոկոս է կազմում։ Այս ցուցանիշները հաշվի առնելով` կարելի է եզրակացնել, թե Քաջարանի 

կոմբինատը միայն պղնձի ու մոլիբդենի վաճառքից մոտավորապես ինչպիսի եկամուտ 

                                                            
11 è. Æëñ³Û»ÉÛ³Ý, Ðá¹í³ÍÝ»ñ, áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÏÝ³ñÏÝ»ñ, ºñ., 1982, ¿ç 231: 
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կարող է ապահովել։ Իսկ եթե նկատի առնենք, որ այսպիսի կոմպլեքսային հումք է արդ-

յունահանում նաև Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, և այդպիսին կլինի նաև նոր 

կառուցվող Թեղուտի (Լոռու մարզ) նմանատիպ կոմբինատը, ապա դժվար չէ պատկերացնել, 

թե այսպիսի ձեռնարկությունների ռացիոնալ գործունեությունը այսօրվա 

արդյունաբերության հետագա ճակատագրի վրա ինչպիսի դրական ազդեցություն կարող է 

ունենալ։ 

Խոսքը, մասնավորապես, պղնձամոլիբդենային հումքի համալիր օգտագործման մասին է։ 

Թեև այժմ արդեն Քաջարանի կոմբինատում որոշ աշխատանքներ են կատարվում արդյունա-

հանված հումքից (պղնձից ու մոլիբդենից բացի) նաև այլ թանկարժեք մետաղատեսակներ 

(ռենիում և այլն) կորզելու նպատակով, սակայն դրանք դեռևս բավարար համարել չի կարելի։ 

Խնդիրն այն է, որ մեր հանրապետության պղնձամոլիբդենային հանքավայրերի հումքը 

պղնձից ու մոլիբդենից բացի պարունակում է նաև 10-ից ավելի մետաղային այլ տարրեր` 

սելին, թելուր, ռենիում, ոսկի, գերմանիում և այլն։ Դրանցից հիմնականում կորզվում են 

պղինձ ու մոլիբդեն, մասնակիորեն նաև` ռենիում (այն էլ ոչ լիարժեք), մնացածները պոչանքի 

հետ նետվում են շրջակա միջավայր։ 

Վերջին տվյալներով մեր պղնձամոլիբդենային հանքավայրերից արդյունահանվող 

հանքանյութի մեջ եղած հիմնական մետաղներից` պղնձի   65-66 տոկոսն է կորզվում, 

մոլիբդենի շուրջ 70 տոկոսը, իսկ բազմամետաղների հանքավայրերում` միայն 50 տոկոսը, 

փոքր է նաև ոսկու կորզման տեսակարար կշիռը։ 

Միայն Սյունիքի մարզի լեռնահանքային ձեռնարկությունների թափոնապահեստներում 

(պոչանքի պահեստներում) կուտակված է 200 մլն տ. ավելի այդպիսի պոչանք (թափոն)։ 

Փաստորեն, այս հսկայական զանգվածը նույնպես հումք է, քանի որ դրա բաղադրության մեջ 

կան զգալի քանակությամբ պղինձ, մոլիբդեն և հազվադեպ շատ թանկարժեք մետաղատե-

սակներ։ Հատկապես Ողջի գետի կիրճում կուտակված պոչանքի այդ հսկայական 

զանգվածները, անկասկած, բացասական ազդեցություն են ունենում բնական համակարգի 

(ջրային, հողային ռեսուրսների, մթնոլորտի) վրա։ Այդպիսին է նաև Մեղրու կիրճի, Դեբեդի 

ավազանի, Սոթքի, Մեղրաձորի ոսկու հանքավայրերի, Արարատի ոսկու կորզման ֆաբ-

րիկայի հարակից վայրերի էկոլոգիական վիճակը։ 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը և շրջակա միջավայրին խորհրդային 

իշխանության ամբողջ ժամանակաշրջանում մեծ վնասներ են հասցվել, այժմ էլ դա 

շարունակվում է բնական շինանյութերի` տուֆաքարի, բազալտաքարի, գրանիտի, կրաքարի, 

պեմզայի, պեռլիտների ու մյուս քարանյութերի արդյունահանման և մշակման ոչ ռացիոնալ 

կազմակերպման հետևանքով։ Բերենք միայն մեկ օրինակ։ Մեր հանրապետության 

քարանյութերի զարդը տուֆաքարն է, որն իր որակական, ճարտարապետաշինարարական, 

դեկորատիվ հատկանիշներով, որպես որմնանյութ, երեսպատման նյութ, աշխարհում շատ 

ճանաչված է։ Հանրապետության բոլոր քաղաքները, գյուղական շատ բնակավայրեր 

կառուցապատված են հիմնականում տուֆաքարով։ Այս առումով առանձնահատուկ 

նշանակություն ունի Արթիկի վարդագույն տուֆը։ Անհանդուրժելի է, որ ԽՍՀՄ ամբողջ 

ժամանակաշրջանում և այսօր էլ այդ չվերականգնվող անզուգական բնական ռեսուրսն 

օգտագործում ենք շատ անհեռատես մեթոդներով։  

Հանրապետության տուֆաքար արդյունահանող խոշորագույն ձեռնարկությունը միշտ 

եղել է «Արթիկտուֆ» կոմբինատը, որն այդ հումքն արդյունահանում է Արթիկ քաղաքի 

շրջակայքում գտնվող տուֆի բազմաթիվ հանքավայրերից։ 1928 թվականից մինչև այժմ այդ 

կոմբինատը արդյունահանել է 55 մլն մ3 տուֆի զանգված, որից 25 մլն մ-ն օգտագործվել է 

որպես որմնանյութ, մնացած մեծ մասը հիմնականում նետվել է շրջակա միջավայր` որպես 
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«թափոն»12։ Իրականում ինչ է այդ «թափոն» կոչվածը և տնտեսաէկոլոգիական ինչ 

հետևանքների պատճառ կարող է դառնալ։ 

Տուֆաքարի թափոնը ընդերքից արդյունահանված մանրուք է ավազի ու խճի տեսքով 

կամ էլ որպես որմնանյութ, ստանդարտին չի համապատասխանում։ Սակայն ի՞նչ է 

նշանակում «քարի թափոն». դա ամբողջապես հնարավոր է օգտագործել որպես բնական 

թեթև լցանյութ` ավազ, խիճ, որի պահանջը շատ մեծ է շինարարական 

արդյունաբերությունում։ Դրանից կարելի է արտադրել նաև արհեստական տուֆաբլոկներ, 

որոնք իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկանիշներով չեն զիջում բնական որմնանյութերին։ 

Հայտնի է, որ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և շատ այլ երկրներում կավից արտադրում են 

արհեստական լցանյութեր (կերամզիտ, ագլոպորիտ և այլն) և օգտագործում շինարարության 

մեջ։ Իսկ մեր բնական այդ բարձրորակ լցանյութը (տուֆի մանրուքը) հիմնականում միշտ 

նետել և նետում ենք շրջակա միջավայր։ Փաստորեն, հսկայական աշխատանք կատարելով, 

ֆինանսական միջոցներ ծախսելով` արդյունահանում ենք տուֆի ու բնական այլ 

քարանյութերի հսկայական զանգված և դրա կեսից ավելին նետում շրջակա միջավայր։ 

Մինչդեռ այս ամբողջ հումքը օգտագործելու դեպքում հնարավորություն կստեղծվի 

արտադրվող շինանյութերի ծավալը ավելի քան 1,5 անգամ մեծացնելու, իսկ ինքնարժեքն էլ 

այդքան անգամ իջեցնելու։ Բացի դրանից, արդյունահանված ամբողջ հումքի անմնացորդ 

օգտագործումը թույլ կտա բնական ռեսուրսները խնայել հետագա սերունդների համար։ Այդ 

բոլորից բացի, հանրապետության քարհանքերում ամեն տարի առաջացող հսկայական 

քանակությամբ թափոնների լրիվ օգտագործումը կլուծի նաև բնապահպանական մի կարևոր 

հիմնահարց։ Միայն Արթիկ քաղաքի շրջակայքում 1928 թվականից մինչև այժմ տուֆաքարի 

թափոններով և լքված քարհանքերով զբաղեցված է ավելի քան հազար հեկտար սևահողային 

տարածություն։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում, ընդհանուր առմամբ, այդ ձևով 

անգործածելի է դարձել 6,5-7,0 հազ. հեկտար գյուղատնտեսական հողահանդակ13։ 

Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի սակավահող երկրներից է, և շուրջ 7,0 հազ. 

հեկտար սևահողային տարածությունը մեզ համար մեծ հարստություն է։ Հետևաբար` 

քարանյութերի թափոնների օգտագործումը, հողատարածքները աղտոտումից փրկելուց 

բացի, մեծ դեր կխաղա շրջակա միջավայրի օդային զանգվածի, ջրային ավազանների 

մաքրությունը վերականգնելու համար։ 

Տնտեսաէկոլոգիական առումով շարունակում է անհանգստացնել մեր երկրի բնական 

պաշարների անխնա, տնտեսապես անընդունելի մեթոդներով օգտագործումը, որի 

հետևանքով տարեցտարի շրջակա միջավայր են արտանետվում հսկայական ծավալով 

թափոններ, ինչպես նաև վնասակար նյութեր։ 

Եթե 2003 թ. մեր հանրապետության մթնոլորտ են արտանետվել 28,2 հազ. տ վնասակար 

նյութեր, 2007-ին` 34 հազ. տ (այդ թվում` ծծմբային անհիդրիդ, ազոտի օքսիդներ և այլ 

թունավոր նյութեր), ապա 2009 թ. դրանց ծավալը կազմել է 74,7 հազ. տ14։  

Ընդհանուր առմամբ, 2009-ին հանրապետությունում առաջացած թափոնների ծավալը 

կազմել է 14,76 մլն տ, որից օգտագործվել է ընդամենը 2,4 հազ. տ, վնասազերծվել` 0,5 հազ. տ։ 

Համեմատության համար նշենք, որ 2005 թ. առաջացած թափոնների ծավալը 11,23 մլն տոննա 

էր։ 

                                                            
12 î»°ë ê. Ø»ÉùáõÙÛ³Ý, ÐÐ μÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áõ é»ëáõñëÝ»ñÇ ïÝï»ë³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ ßñç³Ï³ 
ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ºñ., 2009,      ¿ç 187: 
13 î»°ë Ýßí. ³ßË., ¿ç 188: 
14 î»°ë ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, ºñ., 2008 (¿ç 195) , 2010 (¿ç 218): 
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Այսպիսով` ինչպես ցույց են տալիս փաստերը, Հայաստանի Հանրապետությունում 

բնական պաշարների համալիր, խնայողաբար օգտագործման, շրջակա միջավայրի 

պահպանության առնչությամբ դեռևս նկատելի դրական տեղաշարժեր չեն կատարվում։ 

Կարծում ենք` մեր բնական պայմանների, պաշարների, շրջակա միջավայրի ճանաչման, 

գնահատման, պահպանման անհրաժեշտությունը պետք է սերմանել մատաղ սերնդի մեջ 

դեռևս հանրակրթական դպրոցում, ավելի կայուն արմատավորել բուհական 

ուսումնառության տարիներին, քանի որ նրանք են վաղը լինելու այս երկրի տերը։ Ինչ 

վերաբերում է մեր բնական պաշարների տնտեսական համակողմանի գնահատման, խնայո-

ղաբար, համալիր, անթափոն օգտագործման, շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնա-

խնդիրներին, ապա դրանց հետ կապված պահանջները պետական մակարդակով պետք է 

դրվեն դրանք տնօրինող, շահագործող ձեռներեցների առջև, խախտումների դեպքում ոչ 

միայն պահանջել համապատասխան փոխհատուցում, այլև կասեցնել նրանց հետագա 

գործունեությունը այդ բնագավառում։ Իսկ նշված պահանջների կատարման հետևողական 

վերահսկողությունը միայն կօգնի վերակենդանացնել հանրապետության երբեմնի հզոր 

արդյունաբերությունը, ստեղծել աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման բավարար 

պայմաններ, վերացնել գործազրկությունը և բնակչության արտահոսքը։ 

 

 


