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ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ՀԵԼԻՈՖԻԿԱՑԻԱՅԻ ԾՐԱԳՐԻ
ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի հայցորդ
Բանալի բառեր. էներգետիկ անվտանգություն, էլեկտրաէներգիա, ատոմային
էլեկտրակայան, արեգակնային էներգիա

Էներգետիկ անվտանգության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, թե որքանով է հիշյալ համակարգը խոցելի պետական վերահսկողության
և կարգավորման առումներով, հետո նաև` թե որքանով է ինքնաբավ, ինչ
չափով է ինտեգրված տնտեսությանը, մրցունակության մակարդակը տեղական շուկայում և տարածաշրջանում և տեխնիկական հագեցվածությունը և
այլն: Դատելով այն գործընթացներից, որոնք հանգեցրել են հանրային վերահսկողությունից էներգետիկ համակարգի մեկուսացմանը և գույքի օտարման տարբեր եղանակներով ձեռնարկությունների դուրս բերմանը բնական
մենաշնորհի կարգավիճակից, երբեմն կարելի է արձանագրել պետական
վերահսկողության կորուստ և որոշակի խոցելի վիճակ: Այսօր էներգետիկայի
ոլորտի ձեռնարկությունների մոտ գերակշիռ մասը մասնավորեցված է, սակայն ոլորտը համարվում է բնական մենաշնորհ և կարգավորվում է համապատասխան օրենքներով և ենթաօրենսդրական ակտերով, որոնք կոչված
են ապահովել Հայսատանի Հանրապետության էներգետիկ, այդ թվում միջուկային էներգետիկայի անվտանգությունը:
Հայաստանի էներգետիկ համակարգն ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոլորտի հետագա զարգացումն ու անվտանգությունն ապահովելու գործընթացներում:
Նախ, էներգետիկան երկրի այն սակավաթիվ ոլորտներից է, որ ունի
բացարձակ մրցակցային առավելություն ինչպես տեղական շուկայում, այնպես էլ տարածաշրջանում:
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Երկրորդ, Հայաստանն առաջինն ու առայժմ միակն է տարածաշրջանում ոչ միայն միջուկային էներգիա ստանալու, միջուկային էլեկտրաէներգիա
արտադրող ձեռնարկություն կառուցելու և շահագործելու, այլև այդ էլեկտրակայանը վերագործարկելու փորձով:
Երրորդ, միջուկային հումքից ստացվող էլեկտրաէներգիան ամենամաքուրն է բնապահպանական առումով, ինչպես նաև ամենաէժանն այսօր օգտագործվող էներգիայի տեսակներից:
Չորրորդ, էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ միջուկային էլեկտրաէներգիայի արտադրության տեսակարար կշիռը Հայաստանում ամենամեծն է` մինչև 40%, մինչդեռ երկրի տարածքում գործող բոլոր հիդրոէլեկտրակայանների թողարկածը հազիվ 22% է կազմում, իակ մնացածը բաժին է
ընկնում ջերմաէլեկտրակայաններին:
Հինգերորդ, Հայաստանը միակն է տարածաշրջանում ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի ինքնաբավությամբ, այլև այն կարողությամբ, որի մասնակի
օգտագործումն անգամ հնարավորություն է ընձեռում էլեկտրաէներգիա արտահանել հարևան երկրներ:
Վեցերորդ, հանրապետությունում ներկայումս օգտագործվում է էներգետիկ հզորությունների միայն մեկ երրորդ մասը` ստանալով 5,800-6,000 գիգավատ/ժամից ավելի էլեկտրաէներգիա:
Յոթերորդ, միայն էներգետիկայի ոլորտը զարգացնելով և օգտագործելով առկա հնարավորությունները, էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավելացմամբ կարելի է ընդհուպ մոտենալ արտաքին առևտրի հաշվեկշռի հավասարակշռմանը` վերացնելով վտանգավոր կախվածությունը ներմուծումից,
որը ներկայումս կրկնակի անգամ գերազանցում է արտահանմանը և հանգեցնում զգալի նյութական միջոցների արտահոսքին:
Ութերորդ, էներգետիկ հզորությունների ավելացումն իր հետ կբերի նաև
նոր աշխատատեղերի ստեղծում: Հզորությունների միայն մեկ երրորդի օգտագործման պայմաններում էներգետիկայի ոլորտում աշխատում են 30.000ից ավելի մարդ: Սա կթեթևացնի նաև պետության սոցիալական բեռը:
Այս ամենով հանդերձ, փորձ է արվում էներգետիկ ոլորտում կրկնել տընտեսության այլ ճյուղերում թույլ տրված որոշ բացթողումներ: Նախ, խոսելով
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պետական կառավարման անարդյունավետության մասին, դարձյալ փորձ է
արվում մի ծայրահեղությունից` պետական սեփականության ձևից կտրուկ
անցում կատարել մեկ այլ ծայրահեղության` լրիվ մասնավոր սեփականության: Վերջին տարիներին ակտիվորեն շրջանառվում է նաև էլեկտրաէներգիայի շուկան ազատականացնելու գաղափարը, որն արդեն օրենքի նախագծի տեսքով ներկայացվել է ՀՀ Ազգային Ժողով: Մինչդեռ կարևոր է հաշվի
առնել կառավարման այնպիսի մոդելներ, որոնք ներառում են սեփականության այլ` համատեղ, խառը, խմբային, բաժնետիրական և այլ ձևերի օգտագործումը, կոնցեսիոն կառավարման հնարավորույունն ու այլ եղանակներ:
Հատկանշական է, որ տնտեսական զարգացման համադրելի մակարդակի
վրա գտնվող որևէ երկիր իրեն թույլ չի տվել բնական նման մենաշնորհից
հրաժարում: Ավելին, բնական մենաշնորհը, որը տվյալ աշխարհատնտեսական և աշխարհաքաղաքական պայմաններում տնտեսության մեջ ունեցած
բացառիկ դերով, ինչպես նաև մի շարք այլ գործոններով տվյալ ոլորտին
շնորհված կարգավիճակ է, ամենևին էլ չի նշանակում միայն իրավունքի մենաշնորհ: Հատկապես միջուկային էներգետիկայի պարագայում այն վերածվում է նաև պատասխանատվության մենաշնորհի:

Եթե փորձենք թողնել

երկրի միջուկային էներգետիկան առանց պետական մենաշնորհի, ապա
հնարավորություն կընձեռենք հարևան Թուրքիային և Ադրբեջանին ավելի
առարկայական փաստարկներ գտնել առ այն, որ Մեծամորի ատոմակայանը
հսկողությունից դուրս է և լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանում: Մի հանգամանք, որը ԵՄ հետ կնքված շրջանակային համաձայնագրում ևս արձանագրվում է մտահոգության համատեքստում: Մյուս կողմից, միջուկային էներգետիկայի պետական մենաշնորհի վերացումը ենթադրում է նոր ատոմակայանի կառուցում, մինչդեռ Եվրամիությունը մի քանի տարի առաջ 100 միլիոն եվրո էր առաջարկել Մեծամորի ատոմակայանի փակման աշխատանքների համար: Մի կարևոր հանգամանք ևս: Միջուկային էներգետիկայի մենաշնորհի վերացումը ենթադրում է որոշակի մրցակցության ծավալում, հետևաբար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել այն ռիսկերը, որոնք
կարող են առաջանալ Հայաստանում նման մենաշնորհի բացակայության
պայմաններում՝ տնտեսության ռազմավարական կարևորության այս ճյուղում:
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Էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևորագույն նախապայմաններից է էներգիայի այլընտրանքային և վերականգնվող աղբյուրների օգտագործումը: Մասնավորապես, վերջին տարիներին Հայաստանում մեծ
զարգացում է ապրում արեգակնային էներգիայի օգտագործմանը միտված
նոր տեխնոլոգիաների մշակումն ու կիրառումը: Այն միտված է ոչ միայն դիվերսիֆիկացնելու էներգետիկ հաշվեկշիռը, այլև էականորեն նվազեցնելու
գհուղական բնակավայրերում էներգիայի ավանդական աղբյուրներից ստացված էլեկտրաէներգիայի սպառումն, ինչը կարևոր սոցիալական նշանակություն է ձեռք բերում:
Գյուղի հելիոֆիկացման գաղափարը պատկանում է գիտնականների
խմբին, որը ղեկավարում է «Տեխնոստանդարդ» ընկերության տնօրեն, դոկտոր Վահան Համազասպյանը: Գործունեության տասը տարիների ընթացքում խումբը մշակել և փորձարկել է Հայաստանի տարբեր կլիմայական գոտիներում շահագործման տարբեր հնարավորություններով DV II տիպի համակցված հելիոդիկ համակարգեր: Գյուղերի լայն հելիոֆիկացման գաղափարը քննարկվել է մի շարք տարածաշրջանային եւ միջազգային համաժողովներում, այդ թվում` 2007 թ. Հունիսին Ստամբուլի 2-րդ Ստանդարտ ժողովրդավարության և անվտանգության համաժողովում: Կենցաղային տաք ջրի
ընդունման և գյուղմթերքների վերամշակման համար սկսվել է տարիներ առաջ և կկիրառվի արդյունաբերական արտադրության մեջ: Հելիոֆիկացման
գաղափարը հաստատվել է Ռուսաստանում, Չինաստանում, Թաիլանդում և
Բուլղարիայում փորձնական ծրագրերի համար, որոնցից մի քանիսը արդեն
մշակումների և իրագործման փուլում են: Ավելին, նշված երկրների որոշ
շրջաններում նախագծի համար հատկացվել են հսկայական տարածքներ:
Հելիոֆիկացման հիմնական տարրը հելիո համակարգն է, որը կարող է
սահմանվել հետևյալ կերպ.
- արևային ճառագայթման էներգիայի փոխակերպման համար այլ,
հեշտ օգտագործվող էներգիայի տեսակների (այսինքն, ջերմային կամ էլեկտրական ջերմային միջոցով) փոխակերպումը;
- արևային էլեկտրակայանները կիրառվում են ջրի և օդի ջեռուցման եւ
սառեցման, բանջարեղենի և մրգերի չորացման, ջրի տաքացման և այն էլեկտրաէներգիայի վերածելու, էլեկտրաէներգիայի արտադրման եւ այլ առնչվող
նպատակների համար.
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- արևային էլեկտրակայանները վերականգնվող էներգիայի էկոլոգիապես մաքուր աղբյուրներ են.
- շատ դեպքերում արևային էներգիայի արտադրությունը խրախուսվում
է ավանդական էներգիայի աղբյուրների հետ միասին:
Ծրագրի թիմը սկսել է շահագործման հանձնված տեղամասում գործարանների, ցուցադրական կանգառների և պահեստի կառուցման աշխատանքներից: Բացի այդ, կառուցվել է «Արևային սրճարանի» նոր տեսակ: Հելիոֆիկացիայի գործընթացը սկած համար առաջին գյուղերից մեկը գտնվում
է Արագածոտնի մարզի գեղատեսիլ վայրում, որտեղ կան հարյուրավոր ճարտարապետական հուշարձաններ, այդ թվում IV դարի եկեղեցի եւ XI դարի
վանք: Հետևաբար, ենթադրվում է, որ Սառնաղբյուր գյուղը կարող է դառնալ
զբոսաշրջիկների համար գրավիչ վայր:
Հելիոֆիկացիայի համակարգի առաջադրման հիմնական նպատակն է
ապահովել՝
- տաք ջրամատակարարում և մասնավոր տների և ամառային հանգույցների, հյուրանոցների, պանսիոնատների և հանգստյան տների ջեռուցում;
- ռեստորանների, սրճարանների և բարերի տաք ջրամատակարարման
համակարգի համար արևային վակուումային կոլեկտորներ;
- նորակառույց տների և բազմաբնակարան շենքերի տաք ջրամատակարարում;
- լողավազանների ջեռուցման արևային համակարգեր;
- արևային կոլեկտորներ, որոնք պատշգամբներում տեղադրված են և
ապահովում են տաք ջրամատակարարում և սպասարկում են քաղաքային
բնակարանները տան ջեռուցման համակարգերով;
- ժամանակավոր շինությունների և շենքերի տաք ջրամատակարարում;
- տաք ջրամատակարարում և արդյունաբերական օբյեկտների ջեռուցում:
Գիտնականների խումբը փորձում է օրակարգ ձևավորել` սկսելու արևային ջրատաքացուցիչների հզորությունը սկսած 50 կիլոգրամից մինչև 200
կիլոգրամ գյուղական բաղնիքների, դպրոցների և հիվանդանոցների համար:
Ծրագրի երկրորդ փուլը կլինի Սառնաղբյուրի գյուղի բաղնիքի և դպրոցի
նման սարքավորումները, ինչպես նաև Պ.Հերունիի կողմից նախագծված
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արևային էլեկտրակայան կառուցելը: Բացի այդ, նախատեսվում է, որ գյուղական բնակավայրերի, հատկապես՝ հեռավոր գյուղերի բնակիչները հնարավորություն ունենան ստանալ հելիումային համակարգեր համեմատաբար
ավելի բարենպաստ պայմաններով: Նախնական հաշվարկի հիման վրա նախատեսվում է, որ այս նախագծի միջոցների զգալի մասը ձեռք է բերվում՝
էներգախնայողության, արդյունավետության և այլընտրանքային աղբյուրների օգտագործման և այլ հարակից ծրագրերի իրագործման համար: Գյուղի
հելիոֆիկացիան, իհարկե, կենսական և առաջնային խնդիր է: Այնուամենայնիվ, դա չի կարող ինքնանպատակ լինել: Մեր կարծիքով, այն կարող է խրախուսել և աջակցել նորարարական նոր ձեռնարկության զարգացմանը և միջազգային շուկաներին ներկայացնել «նոու-հաու» և նոր տեխնոլոգիաներ:
Էներգետիկ ճգնաժամը հարկադրում է որոնել այլընտրանքային էներգիայի ավելի արդյունավետ ձևեր, որոնք հավասարապես կարևոր են բոլոր
պետությունների համար էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարում և
էներգետիկ կայուն անվտանգություն ապահովելու համար:
Համակցված helio համակարգի DVH շարքի աշխատանքի կատարումը
հիմնված է ընդունող օբյեկտի (փոխարկիչի) արևի լույսի կլանման և օգտագործման բարձր ճշգրտության վրա: Կախված խնդրի լուծման ձևերից՝ համակենտրոնացման մակարդակը կարող է լինել հետևյալ սահմաններում.
- 100-500 կաթսայատուն, ջեռուցման օբյեկտներ, տնային տնտեսությունների համար տաք ջուր ստանալու, սեղմված ջրի մեջ սեղմված ջրից էներգիայի փոխարկմանը, ջեռուցման պայմաններին բիոգազի ռեակտորներ բերելու, քիմիական տոքսինների և պարարտանյութերի լույսով մշակման և ակտիվացման, ֆումիգիացման և այլն:
- 500-1000 - տաք ջրի և գոլորշու էլեկտրատուրբինների և տուրբո պոմպերի համար
- 1000-10000 - բարձր ջերմաստիճանի սինթեզ, ջրածնային ռեակտորների համար, կիսահաղորդիչների ֆոտոդիֆուզիոնների համար, կիսահաղորդիչների պատրաստված նյութերի գոտի հալեցման և գերբնական նյութերի արտադրության, հրակայուն նյութերի մշակման և հատուկ հատուկ համաձուլվածքների մշակման, միկրո և նանո միջակայքերում հետազոտություններ, բարձր ջերմաստիճանում նյութերի թեստեր, այլ գիտական հետազոտություններ Հատկանշական է ընդգծել նշված խմբի գիտնականների գործունեությունը բացառիկ առարկաներում` բարձր ջերմաստիճանի կլանիչնե484
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րով: Այստեղ գիտական գործի հիմնական էությունը եզրափակվում է. Դա
նորարարություն է, նոր տեխնիկա, որը ճառագայթների համակենտրոնացման համար հստակության միջոց է, այսպես կոչված, պարաբոլիկ խտանյութեր` տասը տարի շարունակվող աշխատանքների արդյունք, ուղղված ճառագայթների խնդրի վրա: Չնայած տարբեր երկրներում գիտնականների փորձերին, հելիոֆիկացիայի ոլորտում նման արդյունքների հասնելու համար նոր
համակարգը աշխարհում նմանը չունի: Արդյունավետության պարտականության գործոնն այն կարգի վրա է, որը վերցված է մյուս տեսակի սարքավորումներից, քանի որ այն կարող է տարվա ամենաքիչ ցոլարձակում ունեցող
օրերին նվազագույն քանակով բավարար էներգիա կենտրոնացնել: Հայտնի
է, որ շատ երկրներում մեծ նշանակություն է տրվում արևային էներգիայի
օգտագործմանը: Որոշ երկրներ աջակցում են նման տեխնոլոգիաների առաջընթացին, այլընտրանքային էներգիայի փոխանցման գործընթացին աջակցող օրենքներին: Օրինակ, նրանք, ովքեր ցանկանում են օգտագործել հելիո
տեխնիկան Միացյալ Նահանգներում ընտանիքի կարիքների համար, իրավասու են ստանալ ցածր տոկոսադրույքով և երկարաժամկետ վարկեր: Անշուշտ, ոչ բոլոր կառավարությունները բավարար միջոցներ ունեն նման ծրագրերի իրականացման համար, հետևաբար, մարդիկ փնտրում են այլ հնարավորություններ` գալիք տարիներին ավելի լավ տեխնոլոգիաների օգտագործման միջոցներ գտնելու համար: Ավելի կոնկրետ, ամբողջ աշխարհում ֆերմերները կարող են զգալիորեն օգտվել հելիո համակարգերից, սարքավորումներ օգտագործելով՝ գումար խնայել և աշխատել էկոլոգիապես մաքուր և
անվտանգ միջավայրում: Քանի որ հարցն ավելի գլոբալ է, միջազգային կառույցներից հատուկ ֆինանսավորումը կարող է հիմնավորված լինել: Բացի
այդ, հաշվի առնելով գյուղական տարածաշրջանային զարգացման անհամապատասխանությունները նվազեցնելու առաջնային նպատակները, ակնհայտ
է, որ անհրաժեշտ է հատուկ օրենք ընդունել այլընտրանքային էներգիայի
աղբյուրների և գյուղական տների ու մասնավոր բնակավայրերի շինարարության կանոնների վերաբերյալ, հետևաբար՝ պարտադիր դարձնել արեգակնային էներգիայի տեխնիկայի, հելիո համակարգերի և հարակից տեխնոլոգիաների օգտագործումը:
Գիտահետազոտական դիտարկումների, սպառողների գնահատականների և հետազոտությունների հիման վրա մշակված հելիոդիկ համակարգը
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շատ պարզ և հարմար է շահագործման մեջ, ինչը ոչ միայն կարևոր է, այլև,
ինչպես վկայում են փորձագետները՝ շահավետ է ամեն տեսանկյունից:
Ներկայումս հատուկ ուշադրություն է դարձվում գործածվող հելիո համակարգերի կողմից ճաշատեսակների և տարբեր ճաշերի պատրաստման
չափանիշների մշակմանը: Մասնավորապես, շարունակական հետաքրքրություն է դարձվում սննդի հիգիենայի նորմերին և չափանիշներին: Այս տեխնիկան աներևակայելի արժեք կունենա էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ
բիոտեխնոլոգիաներ արտադրելու համար, մասնավորապես, միջազգային
շուկայում աճող պահանջարկով չորացրած մրգերի և չորացրած բանջարեղենի արտադրություն: Կարելի է նկատել, որ վերջին տասնամյակում զգալի,
զգալի առաջընթաց չի արձանագրվել այս ոլորտում: Համեմատած ամերիկյան «Ամերիկայի արևային կաթսա» ամսագրում ներկայացված հնարավոր
անալոգերի, այս համակարգն ունի որոշակի առավելություններ: Ներկայացվում են հելիո համակարգի նման այլ սարքավորում և գործիքներ, ինչպիսիք
են այսպես կոչված «արեւային խոհանոցները», ինչպես նաև արևային ջրատաքացուցիչները: Դրանք առաջարկվում են օգտագործել ավելի քիչ զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են Տանզանիան, Հնդկաստանի որոշ
շրջաններ: Այնուամենայնիվ, բոլոր այս պայմանավորվածությունները ունեն
մեկ թերություն, դրանց օգտագործումը հիմնականում տեղական է: Նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը սովորաբար կախված է բարեգործական
քարոզարշավներից և նվիրատվություններից: Անշուշտ, Հայաստանում էլ
կարելի է օգտագործել արևային էներգիայի վերափոխման սարքավորման
տեսակները: Այնուամենայնիվ, հելիո ծրագիրը և դրա արտադրանքի օգտագործումը շատ ավելի լայն, ավելի համապարփակ և բարձր վստահություն է
ստեղծում: Ավելին, հելիո համակարգը չի սահմանափակվում միայն արևային
էներգիայի օգտագործմամբ. այն ենթադրում է բիոգազերի օգտագործումը,
ինչպես նաև արևային էներգիան էլեկտրաէներգիայի վերածելը:
Անհատական համակցված helio համակարգերի տեխնիկական եւ տընտեսական պարամետրերը DVH՝
Range ջերմային հզորությունը` 0-250 կՎ (շարժական համակարգեր);
Էլեկտրական հզորություն - 0 10 կՎ (բջջային համակարգեր);
Range ջերմային հզորությունը` 0,4 50 մեգավատ; (շարժական);
Range էլեկտրական հզորություն - 0,1-1 մեգավատ (շարժական);
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Տեղադրված ջերմային հզորության 1 կվ գինը` 100-150 դոլար;
Ներքին էլեկտրական հզորության 1 կվ գինը` 600 դոլար;
Հելիոյի համակարգի ծառայության ժամկետը` 50 տարի;
Անվճար սպասարկման երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:
Համաձայն տնտեսական վերլուծության և կանխատեսումների, գազի և
նավթի շուրջ հակամարտությունները 2020 թ. ընթացքում սպասվում են ամբողջ աշխարհում: Շատ երկրներ մեծապես կախված են էներգետիկ ռեսուրսներից: Հետևաբար, անհրաժեշտ է առաջիկա մարտահրավերներին
լավ պատրաստվել: Շատ երկրներ պետք է ուշադրություն դարձնեն ջրային
ռեսուրսների վրա՝ ՀԷԿ-երի, քամու էներգիայի օգտագործման և, անշուշտ,
անսպառ արևային էներգիայի վրա: Մենք պետք է սովորենք օգտագործել
այն առավելագույնս: Աշխարհում տարբեր արևային ծրագրերի կիրառման
բազմաթիվ օրինակներ կան: Այնուամենայնիվ, նրանց մեծամասնությունը
փորձարկման փուլի, թեստերի փուլում է: Երբեմն, որոշ համակարգերի ներքին զարգացումն արտասահմանյան անալոգների վերը նշված կարգի համար է, որը հիմնված է միջազգային պարբերականների և մամուլում հրապարակվող նյութերի ուսումնասիրության վրա, ինչպես նաև ինտերնետից
ստացված տվյալների վերլուծության վրա: Իհարկե, տեխնոլոգիաների այս
ուղղությունը համեմատաբար նոր է և շատ բան է կատարվում պրոֆեսիոնալ
խանդավառության վրա, բայց եթե նպատակն է լրջորեն ձեռնարկել նոր
արտադրանքի զարգացումը և ներմուծումը` երկրի բոլոր գիտական և տեխնիկական հնարավորությունները միացնելու համար, ինչպես նաև ամուր
միջոցների ներդրմամբ՝ դա կարևոր դիվիդենտներ կբերի, ընդ որում, ոչ միայն տնտեսական: Կստեղծվեն նոր տեխնոլոգիաներ, բացի այդ, պետական
աջակցությամբ նման տեխնոլոգիաները պահանջարված են, մասնավորապես, մանկական արտադրանքի արդյունաբերության ոլորտում:
Սև ծովի ավազանի շատ երկրներ բնական գազ են ստանում Ռուսաստանից, իսկ Իրանում, հավանաբար, մոտ ապագայում կարող է փոխվել
պատկերը: Քանի որ ոչինչ հավերժական չէ՝ աշխարհաքաղաքական իրավիճակները ևս կարող են փոխվել ցանկացած ժամանակ: Կառավարությունները և սպառողները պետք է պատրաստ լինեն տնտեսության անսպասելի
տեղաշարժերի: Պետական տնտեսական քաղաքականության և ներդրումային ռեժիմի առումով պետք է աջակցություն և համապատասխան վերա487
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բերմունք դրսևորվի՝ ներգրավելով տարբեր ֆոնդերի ներկայացուցիչների,
գործարարների և արդյունաբերողներ, որոնք կարող են օգնել նախագծին:
Ինչպես ցանկացած բիզնես նախաձեռնության կամ մեկնարկի դեպքում,
ռիսկի տարրը, իհարկե, առկա է: Բայց դա նվազագույն է և բացարձակապես
արդարացված, ուստի պետք չէ վախենալ առաջին քայլը կատարելու համար:
Գյուղերի հելիոֆիկացիան կարող է համարվել միայն սկիզբը, որը այս ուղղությամբ հետագա առաջընթաց կբերի:
Մինչ օրս որոշակի առաջընթաց է գրանցվել.
• մշակվում է անհատական համակցված helio համակարգ DVH;
• Լաբորատոր նախնական արտադրության մոդելները պատրաստվում
են DVI helio համակարգով և տարբեր կլիմայական գոտիներում գործնական
փորձարկումներ են իրականացվում,
• մշակվել է տարբեր մոդիֆիկացիաների և ֆունկցիոնալ նշանակության
ավտոմատացված դիզայնի անձնական հելիո համակարգը,
• 2,6 կիլոգրամ, 4 կՎտ, 6,5 կՎտ, 15 կՎտ, 24 կՎտ եւ 40 կվ ջերմային
հզորություններ ունեցող, 6 նոր մոդելների նոր տեխնոլոգիաներ և բյուրեղային արտադրություն:
• 0,3-ից մինչեւ 250 կվ բարձրության վրա տարբեր հզորությունների
պատվերով պատրաստված անձնական հելիումային համակարգ արտադրելու տեխնոլոգիաների մշակում;
• մշակվել է չափագիտության պահպանման, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական հսկողության համակարգը, ինչպես նաև արտադրանքի փորձարկում` փաթեթային արտադրության պայմաններում.
• Հիմնական հիելիոտեխնիկական գործարանի նախագիծը «առանցքային հիմքի վրա» մշակվել է բարձր արտադրողականությամբ, մինչև 1000
ամբողջական խտասկավառակի հիդիո համակարգ (5 կՎտ հզորությամբ
հզորությամբ) փոփոխության համար:
Անշուշտ, ավանդական վառելիքից հանկարծակի և ամբողջական հրաժարվելն անհնար է: Հետևաբար, անհրաժեշտ է գնալ քայլ առ քայլ: Սակայն
գլոբալ վթարից խուսափելու համար մարդիկ պետք է սովորեն ստանալ
այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներ: Նշված ծրագիրը կարող է դառնալ
համընդհանուր և ներգրավել ներդրողներին: Նման նախագծի իրագործումը
ցանկացած երկրի համար նոր մշակույթ է: Ցանկացած տեխնիկական
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նորարարություն, որն օգտագործվում է կյանքի համար, հատկապես գյուղում,
ժամանակ է պահանջում մարսելու և սովորելու համար: Գյուղատնտեսության
մեջ հելիո համակարգին անցումը պահանջում է նաև մտածելակերպի փոփոխություն, որպեսզի հասկանան, որ ոչ ստանդարտ կաթսա է ստացվել, ինչն
ապահովված է նոր տեխնոլոգիաներով ու վերամշակման ժամանակակից
սարքերով: Ընդհանուր առմամբ, հելիո համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները և առավելությունները կարող են սահմանվել հետեւյալ
կերպ.
- սպառողների համար բարձր որակի ապահովում.
- ընդլայնված գործառույթներ;
- նոր և արդյունավետ դիզայն;
- յուրահատուկ «նոու-հաու» հատուկ նշանակության միջոցների կիրառմամբ.
- զարգացած մակարդակի հատուկ հելիոտեխնիկական մեքենաշինություն;
- տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերջին ձեռքբերումների կիրառում ու դրանց զարգացում;
- Ծառայության պարզություն;
- Հեշտ հավաքում և տեղադրում;
- Բոլոր կլիմայական գոտիներում աշխատելու ունակություն;
- Ամենակարճ ժամանակում (մոտ 10 օր) նոր մոդելների մշակում և
տեղադրում:
Այսպիսով, հելիո համակարգը հնարավորություն է տալիս խնայել գյուղում օգտագործվող էներգիայի 40% -ը, կփոխի ֆերմերների սոցիալական և
տնտեսական պայմանները: Ի վերջո, հելիո համակարգի պատշաճ ներդրումը կարող է նպաստել կաթնամթերքի որակի ընդհանուր բարելավմանը, տեղական և միջազգային շուկաներում նրա մրցունակության աճին:
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ, Վահե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Էներգետիկ անվտանգության ապահովման հնարավորությունները և
հելիոֆիկացիայի ծրագրի իրագործման հեռանկարները Հայաստանի
Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. էներգետիկ անվտանգություն, էներգիա, ատոմային էներգիա

Էներգետիկ անվտանգության մասին խոսելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել,
թե որքանով է հիշյալ համակարգը խոցելի պետական վերահսկողության և
կարգավորման առումներով, հետո նաև` թե որքանով է ինքնաբավ, ինչ
չափով է ինտեգրված տնտեսությանը, մրցունակության մակարդակը տեղական շուկայում և տարածաշրջանում և տեխնիկական հագեցվածությունը և
այլն: Դատելով այն գործընթացներից, որոնք հանգեցրել են հանրային վերահսկողությունից էներգետիկ համակարգի մեկուսացմանը և գույքի օտարման տարբեր եղանակներով ձեռնարկությունների դուրս բերմանը բնական
մենաշնորհի կարգավիճակից, երբեմն կարելի է արձանագրել պետական
վերահսկողության կորուստ և որոշակի խոցելի վիճակ:

Tatul MANASERYAN, Vahe MARTIROSYAN
Opportunities for ensuring energy security and prospects for heliofication program
in the Republic of Armenia
Key words. energy security, electricity, atomic power station, solar energy

While talking about energy security it is necessary to take into account the extent to which
this system is vulnerable to state control and regulation, and to the extent that it is selfsufficient, to what extent it is integrated into the economy, competitiveness in the local
market and in the region, and technical equipments. Judging from the processes that have
led to the isolation of the energy system from public control and the abolition of enterprises through a variety of foreign properties, natural monopoly status can sometimes be
recorded as a loss of state control and a particular vulnerability.
Татул МАНАСЕРЯН, Ваге МАРТИРОСЯН
Возможности обеспечения энергетической безопасности и перспективы
программы гелиофикации в Республике Армения
Ключевые слова: энергетическая безопасность, электричество, атомная
электростанция, солнечная энергия

Говоря об энергетической безопасности, важно учитывать, насколько эта система
уязвима с точки зрения государственного контроля и регулирования и насколько
она самодостаточна, насколько она интегрирована в экономику, конкурентоспособность на местном рынке и в регионе, а также техническое оборудование. Судя
по тем процессам, которые привели к изоляции энергетической системы от общественного контроля и упразднению предприятий через различные зарубежные объекты, потерв статуса естественной монополии иногда может рассматриваться как потеря государственного контроля и особая уязвимость.
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