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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
“Կանաչ տնտեսություններ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում (EaP GREEN)”
ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսիայի, Վրաստանի,
Մոլդեվային և Ուկրաինայի կառավարություններին շարժվել դեպի կանաչ տնտեսություն`
այդպիսով տարանջատելով տնտեսական աճը շրջակա միջավայրի դեգրադացիայից և
ռեսուրսների սպառումից:
EaP GREEN-ը համատեղ իրականացվում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից՝
ՏՀԶԿ գլխավորությամբ և ՄԱԿ-ի ԵՏՀ (UNECE), ՄԱԿ-ի ՇՄԾ (UNEP) և ՄԱԱԶԿ (UNIDO)
աջակցությամբ (www.eap-green.org): EaP GREEN ծրագրի ներքո ՄԱԱԶԿ-ն փորձում է ցույց
տալ հնարավորությունները արտադրական ձեռնարկությունների համար, մասնավորապես՝
սննդի վերամշակումից, շինարարական նյութերից և քիմիկատներից ու հարակից
ոլորտներից, կանաչ տնտեսությունը գործածման մեջ դնելու համար։
ՄԱԱԶԿ-ն նախագծել և իրականացնում է տարածաշրջանային «Ռեսուրսների
արդյունավետություն և մաքուր արտադրություն» (ՌԱՄԱ) ցուցադրական ծրագիր բոլոր 6
երկրների համար։
ՌԱՄԱ-ն

առնչվում

է

գործընթացների,

ապրանքների

և

ծառայությունների

վրա

կանխարգելիչ բնապահպանական գործելակերպի և ընդհանուր արտադրական մեթոդների
ինտեգրված և հետևողական կիրառմանը արդյունավետության բարձրացման և մարդկանց ու
շրջակա միջավայրի վրա ռիսկերի նվազեցման համար, ինչը նպաստում է նյութերի, ջրի և
էներգիայի արդյունավետ օգտագործմանը, թափոնների, արտանետումների և կեղտաջրերի
կրճատմանը, մարդու առողջության և բարօրության բարելավմանը (www.unido.org/cp)։
ՌԱՄԱ ակումբը աջակցող մոդել է, որը մշակվել է ձեռնարկություններում, մասնավորապես
փոքր ձեռնարկատիրականներում ՌԱՄԱ ակտիվացման համար։ Այս ակումբային
մոտեցումը հիմնվում է ավելի քան 20 տարիների միջազգային փորձի վրա՝ ներառյալ
տարբեր անվանումների ներքո, ինչպես օրինակ Հնդկաստանում Ավստրիայում, Միացյալ
Թագավորությունում կամ Հարավային Աֆրիկայում։
EaP տարաժաշրջանում առաջին ՌԱՄԱ ակումբները ստեղծվել են ՄԱԱԶԿ-ի կողմից
Մոլդովայում՝ 2014թ․ ընթացքում՝ որպես Ազգային մաքուր արտադրության ծրագրի մաս
(www.ncpp.md) (Ավստրիայի կառավարության աջակցությամբ)
Զուգահեռաբար երեք ՌԱՄԱ ակումբներ էին աշխատում երեք տարբեր շրջաններում և
նպաստեցին 25 ընկերությունների կողմից ՌԱՄԱ հայեցակարգի զարգացմանը, 160 ՌԱՄԱ
միջոցառումների բացահայտմանը՝ էական բնապահպանական և տնտեսական օգուտներով։
Ակումբները հյուրընկալվում էին տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
(ներկայացված քաղաքապետերի գրասենյակների միջոցով) և իրենց հերթին նպաստում էին
ակտիվ տարածաշրջանային համագործակցության։
1. ՌԱՄԱ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՌԱՄԱ
ակումբների
նպատակն
է
աջակցել
փոքր
ձեռնարկատիրական
կազմակերպություններին բացահայտելու կենսունակ տնտեսական և բնապահպանական
լուծումներ իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության համար:
ՌԱՄԱ ակումբների հիմնական գաղափարն է նույն տարածաշրջանում մինչև 10 փոքր
ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների համախմբումը և մոտ 4 ամիս տևողությամբ
նրանց հետ համատեղ արագացված ուսուցման և մարզչական ծրագրի անցկացումը,
ակումբի ավարտին հանգեցնելով յուրաքանչյուր կազմակերպության համար ՌԱՄԱ
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գործողությունների ծրագրի մշակմանը: Ակումբային ծրագրի ավարտին յուրաքանչյուր
ակումբի անդամ պետք է ունենա գործուն ՌԱՄԱ ծրագիր և նախաձեռնի դրա
իրականացումը:
Հյուրընկալ
կազմակերպությունը
(մարզպետարան
կամ
այն
տարածաշրջանային կամ տեղական մարմին) հաջողության հասած ձեռնարկություններին
կպարգևատրի ծրագրի ավարտման վկայականով, որը կարող է նորացվել, եթե
կազմակերպությունները
շարունակաբար
բարելավեն
իրենց
բնապահպանական
նախաձեռնությունները:
Նախատեսված են թեմատիկ ոլորտների վերաբերյալ ընդհանուր վեց մոդուլներ, որոնք
կանցկացվեն հետևյալ հաջորդականությամբ՝

Գծապատկեր 1: ՌԱՄԱ ակումբների մոդուլները
1. Բնապահպանական նկարագիր - ձեռնարկության նկարագրի մշակում՝ շեշտադրելով
ռեսուրսների օգտագործման և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բացահայտումը:
2. Էներգետիկ ռեսուրսներ - հասկանալ կազմակերպության կողմից էներգիայի
օգտագործումը և գործընթացների համար էներգիայի արդյունավետության տարբերակների
մշակումը, ինչպես նաև համակարգերի և շինությունների կառավարումը:
3. Նյութեր և թափոններ - հիմնական նյութական հոսքերի և դրա հետ կապված թափոնների
արտահոսքերի բացահայտում, նյութերի արդյունավետության, և թափոնների կրճատման
տարբերակների մշակում:
4. Ջուր և կեղտաջրեր - հիմնական ջրային հոսքերի և դրանից ելնելով թափոնների
արտահոսքերի բացահայտում և ջրի արդյունավետության, արտահոսքերի կրճատման
տարբերակների մշակում:
5. Քիմիկատներ և արտանետումներ – քիմիկատների օգտագործման և դրա հետ կապված
վտանգավոր նյութերի և արտանետումների բացահայտում, քիմիական նյութերի
պատասխանատվությամբ՝ օգտագործման հուսալի տարբերակների մշակում:
6. Գործողությունների պլանավորում – ձեռնարկության համար քննարկվող թեմաների
առնչությամբ կարճ, միջին և երկարաժամկետ նպատակներով և գործողություններով
միասնական մոտեցման տարբերակների համախմբում:
Յուրաքանչյուր թեմատիկ մոդուլ նկարագրում է՝
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ԻՆՉ–մտահոգությունները. Համաշխարհային, ազգային, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական
մակարդակով՝ կապված ռեսուրսների սպառման (նյութեր, ջուր և էներգիա), նաև
թափոնների և արտանետումների առաջացման հետ:
ԻՆՉՈՒ–մարտահրավերները. ըստ ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների կողմից
ծախսերի, ռիսկերի և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության: ՌԱՄԱ իրականացման
օգուտները, տեղական ձեռնարկատիրական օրինակները:
ԻՆՉՊԵՍ –ՌԱՄԱ մեթոդ, որը կիրառվում է հասկանալու համար ընկերությունում առկա
խնդիրները, իրականացնելով համակարգված արմատական վերլուծություն, յուրաքանչյուր
թեմատիկ ոլորտում ՌԱՄԱ տարբերակների բացահայտում, գնահատում և իրականացում:
2. ՌԱՄԱ ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ
Կանաչ ակումբ անդամ կազմակերպությունները ունեն հնարավորություն իրականացնելու
ՌԱՄԱ մոտեցում կրճատելով իրենց գործողությունների արդյունքում առաջացած
բնապահպանական ազդեցությունը և միաժամանակ ունենալ տնտեսական օգուտներ:
Կազմակերպություններում տեղի ունեցած բարելավումները կնպաստեն տեղական
ձեռնարկատիրական միջավայրի առաջընթացին և, վերջապես կհանգեցնեն տեղական
տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը և միջավայրի որակի բարելավմանը, այս
կերպ կրճատելով տեղական համայնքի և բնակչության վրա ունեցած բացասական
ազդեցությունը: Ակումբների գործողություններին ակտիվ կերպով ներգրավվելու դեպքում
անդամ կազմակերպությունները կունենան ֆինանսական, ձեռնարկատիրական և
բնապահպանական օգուտներ, և հնարավորություն կունենան՝

Մրցանակ

ա. Կրճատել ծախսերը՝ բարելավված արդյունավետության և
արտադրողականության միջոցով:
բ. Կրճատել սեփական գործունեության արդյունքում
հասցվող բնապահպանական ազդեցությունը:
գ.
Ավելացնել
գիտելիքներն
ըստ
ռեսուրսների
արդյունավետության մեթոդների և գործելակերպի:
դ. Տիրապետել լավագույն գործելակերպի և նորարարական
գործիքների ու մոտեցումների վերաբերյալ հիմնական
տեղեկատվությանը:
ե.
Խթանել
կազմակերպության
գործունեությունը
և
տրամադրվող
ծառայությունները՝
ակումբային
միջոցառումների,
հրատարակությունների
և
հրապարակումների միջոցով:
զ. Պարգևատրվել տեղական պետական մարմինների կողմից:
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ե. Կապ

հաստատել այլ

նմանատիպ գործունեությամբ

զբաղվող մասնագետների հետ, փոխանակել գաղափարներ և
հնարավորություններ:
ը. Ստեղծել սեփական ձեռնարկատիրական օրինակներ և
հաջողության պատմություններ:
թ. Ներգրավվել նորարարական խմբերում:
3. ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
(ՌԱՄԱ) ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

և

ՄԱՔՈՒՐ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

ՌԱՄԱ-ն սահմանվում է որպես կանխարգելիչ բնապահպանական գործելակերպի և
համալիր մեթոդների, ապրանքների և ծառայությունների արտադրողականության
բարձրացման գործընթացների ինտեգրված և հետևողական կիրառում՝ արդյունավետության
բարձրացման և մարդկանց ու շրջակա միջավայրի համար ռիսկերի նվազեցման նպատակով
(ՄԱԱԶԿ և ՄԱԿՇՄԾ)
ՌԱՄԱ-ի հիմնական գաղափարն է՝

Կանխարգելման մեկ ունցիան ավելի արժեքավոր է, քան մեկ փութ բուժումը:
Ռենե վան Բերկել

Գծապատկեր 2: ՌԱՄԱ նպատակները, խնդիրները, մեթոդները և փորձը
ՌԱՄԱ-ն դրվում է պրակտիկայի մեջ լուծման միջոցների (ՌԱՄԱ գործելակերպ), դրանց
բացահայտման և գնահատման համար համակարգված մոտեցման (ՌԱՄԱ մեթոդ) միջոցով,
հասցեագրելով
առկա
անարդյունավետությունները
(ՌԱՄԱ
խնդիրներ)
և
ձեռնարկությունների տվյալների դիտարկումը (ՌԱՄԱ ցուցանիշներ):
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ՌԱՄԱ նպատակները – ՌԱՄԱ նպատակները նպաստում են՝

Ռեսուրսների
արդյունավետությանը
Բնական
ռեսուրսների
արտադրողական
օգտագործման օպտիմալացում (հումք, էներգետիկ և ջրային ռեսուրսներ):
Թափոնների նվազեցմանը - Թափոնների և արտանետումների կրճատման միջոցով շրջակա
միջավայրի վրա արտադրական համակարգերի բացասական ազդեցության նվազեցում:
Մարդկանց բարեկեցութանը - Համայնքների և մարդկանց համար ռիսկերի նվազեցում և
վերջիններիս համար զարգացման հնարավորությունների ապահովում:
ՌԱՄԱ-ի կողմից հասցեագրվող խնդիրների տեսակները վերաբերվում են ռեսուրսների
օգտագործմանը, թափոնների և արտանետումների գոյացմանը, որը նշանակում է՝

Նյութերի
ընտրություն և
արդյունավետ
օգտագործում
Ջրի աղբյուրի
ընտրություն և
արդյունավետ
օգտագործում
Էներգետիկ
աղբյուրի
ընտրություն և
արդյունավետ
օգտագործում

Թափոնների
կրճատում և
ապահով
հեռացում
Կեղտաջրերի
նվազեցում և
մաքրում
Օդի
աղտոտվածության
կրճատում և
կառավարում

Գծապատկեր 3: ՌԱՄԱ խնդիրները
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ՌԱՄԱ մեթոդները հիմնված են հետևյալի վրա՝
Հասկանալ ընկերության խնդիրները՝ վերլուծելով
ռեսուրսների օգտագործման ուղիները, սպառման
տվյալները և հարակից ծախսերը։
Համակարգված իրականացնել անարդյունավետության
(պատճառ) հիմնական աղբյուրների և պատճառների
վերլուծություն՝ գործընթացի արդյունավետության և
թափոնների առաջացման վրա նրանց հնարավոր
ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով կիրառելով
«պատճառների ստանդարտ կատեգորիաները»։
Բացահայտել, գնահատել և իրականացնել ՌԱՄԱ
հնարավորությունները (տարբերակները)՝ կիրառելով
«ստանդարտ գործելակերպերը» թափոնների և արտանետումների բոլոր պատճառների և
գործընթացի անարդյունավետության նկատմամբ։
ՌԱՄԱ փորձը
ՌԱՄԱ գործելակերպը ապահովում է լուծման տարբերակներ, որոնք կարող են կիրառվել
անհատականորեն
կամ
համատեղ՝
տարբերակների
հավաքագրման
և
ձեռնարկություններում ՌԱՄԱ-ի իրականացման համար: Լուծումների այն տեսակները,
որոնք կարող են կիրառվել արդյունավետության բարձրացման նպատակով կոչվում է
ՌԱՄԱ գործելակերպ և վերաբերվում է հետևյալին՝

Լավ
տնտեսվարում

Մուտքային
նյութերի

փոփոխում

Գործընթացների
բարելավված
առավարում

Սարքավորումների
մոդիֆիկացում

Ռեսուրսաարդյունավետ և մաքուր արտադրություն

Տեխնոլոգիայի
փոփոխում

Տեղում կրկնակի
օգտագործում և
վերամշակում

Օգտակար օժանդակ
արտադրանքի
ստացում

Արտադրանքի
մոդիֆիկացում

Գծապատկեր 3. ՌԱՄԱ գործելակերպ
1. Լավ տնտեսավարում - Անցանկալի կորուստները կրճատելու նպատակով
գործառնական
ընթացակարգերի
և
աշխատատեղի
կառավարման
գործելակերպի փոփոխություն
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Տիպային լուծումներ
–

Անջատել այն ամենը, ինչ չի օգտագործվում,

–

վերանորոգել այն ամենը, ինչը վերանորոգման կարիք ունի,

–

պահպանել աշխատատեղի մաքրությունը և կազմակերպվածությունը,

–

նվազեցնել և կառավարել պաշարները,

–

բոլոր խնդիրների համար սահմանել ճիշտ գործելակերպ,

–

պահպանել անձնակազմի մոտիվացումը:

2. Մուտքային նյութերի փոփոխում - Օգտագործել այնպիսի այլընտրանքային
մուտքային նյութեր, որոնք վերականգնվող են և/կամ պակաս վնասակար և
առաջացնում են ավելի քիչ թափոններ կամ պակաս խնդրահարույց
թափոններ:
Տիպային լուծումներ
-

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրի օգտագործում,

-

օգտագործել կայուն մատակարարվող վերականգնվող նյութեր,

-

երկրորդային նյութերի, էներգիայի և ջրի օգտագործում,

-

նպատակահարմար նյութերի օգտագործում,

-

պակաս վնասակար նյութերի օգտագործում,

-

հայթայթել տեղական մատակարարման աղբյուրներ:

3. Գործընթացների և սարքավորումների կառավարում - Բարելավել
գործընթացների և սարքավորումների կառավարումն այնպես, որ հնարավոր
լինի գործարկել դրանք շարունակաբար ` ամենաբարձր արդյունավետությամբ
և ամենացածր կորուստներով:
Տիպային լուծումներ
-

Գործառնական ստանդարտ գործելակերպ և գործընթացների մոնիթորինգ,

-

ջրի, էներգիայի, նյութերի չափումներ,

-

ավտոմատացված կամ այլ կերպ բարելավված, վերահսկողություն` ներառյալ
անջատումը և այլն,

-

կանխարգելիչ վերանորոգումներ:
4. Սարքավորումների

մոդիֆիկացում

-

Արտադրական

սարքավորումների

կատարելագործում` կորուստներից խուսափելու (գերածախսի արդյունքում) և
արդյունավետությունը բարելավելու նպատակով
Տիպային լուծումներ
-

Մեկուսացում,

-

արտադրական գծի ճիշտ դասավորում,

-

բարելավել գործընթացի ջերմաստիճանը, ճնշումը, արագությունը, խառնումը,

-

խելամիտ կառավարել կոմունալ և բաշխման համակարգերը,
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-

համատեղել գործընթացների որոշ քայլեր:
5. Տեխնոլոգիայի փոխարինում - Տեխնոլոգիայի (գործընթացի) փոխարինում
առավել արդյունավետ
տեխնոլոգիայով

և/կամ

պակաս

կորուստներ

առաջացնող

Տիպային օրինակներ

-

Արդյունավետ կաթսաներ, շարժիչներ, կոմպրեսորներ, չորացնող սարքեր և
այլն,
գործընթացի փոխարինում,օր.` քիմիականից մեխանիկականի, բազմափուլի և
այլն,
գործընթացի քիմիական նկարագրի փոփոխություն, օր.` կատալիտիկի կամ
առանց լուծիչների,
ներկառուցված վերականգնման օղակներով սարքավորում,

-

առանձնացման առաջադիմական պրոցեսներ,

-

գործընթացների տաքացում/հովացում արևային էներգիայի հաշվին:

-

6. Տեղում կրկնակի օգտագործում - Թափոնների օգտակար կիրառություն
(նյութեր, էներգիա, ջուր) ընկերության սահմաններում՝ նմանատիպ

կամ

այլընտրանքային նպատակներով
Տիպային լուծումներ
-

Ջրի և էներգիայի հակառակ հոսանքների կամ կասկադային կիրառում,

-

կոնդենսատի և ջերմության վերականգնում,

-

մուտքային ապրանքների փաթեթավորման կրկնակի օգտագործում բաց
թողնվող արտադրանքի համար,

-

արտ ադրական թափոնների կամ մաքրման հեղուկի կրկնակի օգտագործում
արտադրանքի որևէ այլ խմբաքանակի համար:
7. Օգտակար օժանդակ արտադրանքի արտադրություն - Նախկինում
օգտագործված
նյութերը
վերածել
այլ
ընկերությունների
կամ
օգտագործողների համար փոխարինող մուտքային նյութերի
Տիպային օրինակներ

-

Հովացման համար օգտագործված ջուրը կրկնակի օգտագործել արտաքին
ջեռուցման կամ հովացման նպատակներով (շենքեր, ձկնաբուծարաններ և

-

այլն),
տարանջատել վերամշակելի թափոնները՝ արտաքին վերամշակման և
ռեսուրսների վերականգնման նպատակով,

-

արդյունաբերական համակեցություններ, օր.` ոչ օրգանական նյութերի
օգտագործումը ցեմենտի արտադրության մեջ, խարամի կիրառումը
շինարարության մեջ և այլն:
8. Արտադրանքի վերափոխում - Վերափոխել արտադրանքն այնպես, որ
նվազեցվի դրա արտադրության, օգտագործման և/կամ հեռացման ընթացքում
առաջացող բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
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Տիպային օրինակներ
–

Մշակել արտադրանքի օպտիմալ պիտանելիության ժամկետը,

–

ապահովել ջրի, էներգիայի, մաքրման և այլնի նվազագույն ծախսումներ

–

փոփոխություններ` կապված արտադրության թափոնների կրճատման հետ,

–

փոփոխություններ, որոնք թույլ
վերանորոգել և վերամշակել:

կտան

արտադրանքը

հետագայում

ՌԱՄԱ ելակետային տվյալներ և ցուցանիշներ
Առաջարկում ենք մի շարք ցուցանիշներ ռեսուրսների օգտագործման և շրջակա միջավայրի
աղտոտման նվազեցման, հաջողության հաղորդման և ՌԱՄԱ ձեռքբերումների
պահպանման հարցում ընկերության առաջադիմությունը չափելու և գնահատելու համար։
ՌԱՄԱ ցուցանիշների
ցուցանիշներից․

համակարգը

բաղկացած

է

բացարձակ

և

հարաբերական

Բացարձակ ցուցանիշներ․
• Ռեսուրսների օգտագործման ցուցանիշները
- հումքի օգտագործում՝ տոննա / տարի
- խմելու ջրի ծավալ՝ մ3 / տարի
- էներգիայի օգտագործում՝ կՎտժ / տարի
• Աղտոտվածության ցուցանիշները
- արտանետումների ծավալ՝ տոննա
- կեղտաջրերի ծավալը՝ մ3
- կոշտ թափոնների ծավալը՝ տոննա
Հարաբերական ցուցանիշները․
• Ռեսուրսների արդյունավետություն = ընդհանուր արտադրության ծավալ / ռեսուրսի
սպառման միավոր ...
- ... օգտագործվող հումքի ընդհանուր ծավալը տոննայով
- ..... ընդհանուր էներգիայի սպառում՝ կՎտժ = էներգիայի արտադրողականություն
- ... ընդհանուր քաղցրահամ ջրի օգտագործում՝ մ3= ջրի արտադրողականություն
• Աղտոտման ինտենսիվությունը = թափոնների և արտանետումների ընդհանուր ծավալը
տոննայով... / մեկ միավոր ապրանքի դեպքում
- ... .թափոնների ընդհանուր ծավալ՝ մ3
- ... .արտանետումների ընդհանուր ծավալ՝ CO2
- ... .կեղտաջրերի ընդհանուր ծավալ՝ մ3
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4. ԻՆՉՊԵՍ ԿԻՐԱՌԵԼ ՌԱՄԱ-Ն ՁԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՌԱՄԱ-ի կիրառումը հիմնված է ընկերության արտադրողականության ինքնագնահատման
վրա՝ շեշտը դնելով ռեսուրսների օգտագործման, թափոնների և արտանետումների
գոյացման, կորուստների բացահայտման ու հաշվարկման, արդյունավետության ու
ֆինանսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության վրա։

Հիմնական գաղափարն է. օգնել կազմակերպություններին` օգնել իրենք իրենց

Այս նպատակով ընկերությունները կշահեն սեմինարների, տեխնիկական այցերի և հեռակա
փոխգործության
ընթացքում
տրամադրվող
թեմատիկ
վերապատրաստումներից,
վարժանքներից և հետևողական ուղորդումներից, ինչպես նաև անհատական
աջակցությունից՝ խորհրդատվությունների տեսքով։
Այսպիսով, մշակվել են մի շարք գործիքներ և աշխատաթերթեր՝
-

ռեսուրսների օգտագործման ուղիների, ռեսուրսների սպառման ու թափոների
գոյացման տվյալների ու հարակից ծախսերի վերլուծության միջոցով ձեր
ընկերության խնդիրները հասկանալու և ինքնագնահատմանն աջակցելու համար,

-

«Պատճառների ընդունված դասակարգումների» կիրառմամբ
բացահայտված
անարդյունավետությունների
հիմնական
աղբյուրների
և
պատճառների
վերլուծություն իրականացնելու համար՝ գործընթացի արդյունավետության և
թափոնների առաջացման վրա նրանց հնարավոր ազդեցությունն ուսումնասիրելու
նպատակով։

«Ընդունված գործելակերպերի» կիրառմամբ ՌԱՄԱ հնարավորությունները բացահայտելու,
ՌԱՄԱ տարբերակները գնահատելու և իրականացնելու համար։
Գործիքների և աշխատաթերթերի նկարագիրը ներկայացվում է հաջորդիվ։
Ինքնագնահատման գործիք
Նախատեսվում է, որ ընկերությունների կողմից ինքնագնահատման գործիքը կիրառվելու է
ՌԱՄԱ համակարգողի անմիջական ուղորդմամբ և հսկողությամբ։ Բնապահպանական
նկարագրի ձևավորման, ռեսուրսների օգտագործման, քանակների և ծախսերի գնահատման
(էներգիա, ջրեր և կեղտաջրեր, նյութեր և թափոններ, քիմիկատներ և վտանգավոր
թափոններ) և ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագրի մշակման նպատակով յուրաքանչյուր
թեմայի համար մշակվել է առանձին աշխատաթերթ։
Յուրաքանչյուր թեմատիկ աշխատաթերթի արդյունքում ձևավորվում է տարբերակների
թեմատիկ ցանկ՝ ներառյալ դրանց գնահատման բաժինները։ Վերջին աշխատաթերթում
գործողությունների ծրագիրը մշակվում է մանրամասն վերլուծության արդյունքում
առաջացած բոլոր ՌԱՄԱ տարբերակների համակցմամբ, դրանց
ընտրությամբ/ցուցադրմամբ և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ
առաջադրանքների սահմանմամբ։
Գործիքը բաղկացած է 7 մասից, որոնք են՝
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5. “ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ”-ՕՐԻՆԱԿ
Ներածական մաս - “Հիմնական տեղեկատվություն”-օրինակ

Տեղեկություններ ընկերության մասին
Կազմակերպության անվանումը

“Լևոն Ավագյան” Անհատ ձեռներեց

ՌԱՄԱ
Կանաչ
մասնակցի անունը

Լևոն Ավագյան

Ակումբի

Հասցե

ՀՀ Լոռու մարզ, քաղաք Դիլիջան

Հեռախոս

(+374 ) 094 202303

Կոնտակտային անձ, հեռախոսի
համար

Լևոն Ավագյան (+374 ) 094 202303

Արդյունաբերության տեսակը

Շինանյութ-Կղմինդր

Աշխատակիցների թվաքանակը

5 հիմնական և 10-15 հոգի ԿԿԹ հավաքման գործընթացում

Աշխատանքային ժամեր

10.00-18.00

Բաժանմունքներները

Կազմակերպությունն աշխատում է մի շարք համայնքներում-կոշտ
կենցաղային պլաստիկի հավաքման գործընթացի ժամանակ,
միայն
Դիլիջան
քաղաքում
գտնվող
արտադրամասն է
օգտագործվում վերջնական արտադրատեսակի ստացման համար

Հիմնական գործընթացները

Կղմինդրի պատրաստում-կոշտ կենցաղային
ավազից
քիմիական
ներկանյութերի
և
օգտագործմամբ

Արտադրանքը

թափոններից,
հավելումների

Կղմինդր, օգտագործվում է բնակավայրերում, շենքերի
տանիքներին, որպես ծածկ
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-

Մաս 1 “Նկարագիր”: Այս մասն առաջարկում է տվյալների հավաքագրման և
ընկերության ելակետային նկարագիրը ձևավորելու համար շրջանակ։ Հիմք
ընդունելով զանգվածային հոսքերի քանակների, տնտեսական արժեքի և
բնապահպանական ազդեցության նախանական վերլուծությունը՝ սահմանվում են
հիմնական
բնապահպանական
առաջնահերթությունները։
տվյալլների
հավաքագրումը (քանակներ և արժեք) այս փուլում վճռորոշ է և օգտագործվելու է
էներգիայի, ջրերի և կեղտաջրերի, նյութերի և թափոնների, քիմիկատների և
վտանգավոր թափոնների հետագա ինքնագնահատման համար։ Ռեսուրսների
օգտագործման (մուտք) և թափոնների ու արտանետումների առաջացման
(անօգուտ/անարդյունավետ ելքեր) ընդհանուր տվյալները (տեսակ, ֆիզիկական
միավոր, ֆիզիկական տարեկան օգտագործում, տարեկան ծախսեր, հիմնական
օգտագործում և թափոնների ու արտանետումների առաջացման հիմնական
աղբյուրներ) «Բնապահպանական նկարագիրը» Բաժին 1-ից տեափոխվում են
հաջորդ թեմատիկ մասեր։

-

Մաս 2 “Էներգիա”, Մաս 3 “Ջուր”, Մաս 4 “Թափոններ” և Մաս 5 “Քիմիկատներ”
նախատեսված են շրջանակ տրամադրելու ներքոհիշյալ նպատակների համար․
 Ռեսուրսների քարտեզագրման և հաշվարկման տեսակները,
օգտագործման նպատակը, փաստացի օգտագործումը՝ տեսականի
համեմատ, գործածման պայմանները և դրանց վրա ազդող
գործոնները:
 Կեղտաջրերի, թափոնների և արտանետումների (տեսակներ,
աղբյուրներ և դրանց առաջացմանը նպաստող գործոններ)
քարտեզագրում և հաշվարկում:
 Յուրաքանչյուր ռեսուրսի, թափոնի և արտանետման
անարդյունավետության և կորստի պատճառների սահմանում՝ որպես
ՌԱՄԱ տարբերակների առաջացման ելակետ, որոնք նպաստում են
ռեսուրսների պահպանմանը և թափոնների ու արտանետումների
նվազեցմանը:
Մաս 6 «Գործողությունների ծրագիր»․ ներառում է ՌԱՄԱ տարբերակների ցանկը և
յուրաքանչյուր ՌԱՄԱ տարբերակին առնչվող առաջադրանքների ցանկը, ինչպես
նաև դրանց տնտեսական և բնապահպանական օգուտները, իրականացման
վերջնաժամկետները և պատասխանատու անձանց։

-

Ինքնագնահատման աշխատաթերթերը.
Մշակվել է 5 ինքնագնահատման աշխատաթերթ, այն ձեր ընկերության կողմից ՌԱՄԱ
համակարգողի անմիջական հսկողության ներքո օգտագործելու համար։ Աշխատաթերթերը
բաղկացած են 2 հիմնական մասերից՝
Նախնական գույքագրում․ այս մասն օգտագործվելու է աշխատաժողովների ընթացքում:
Ձեզանից կպահանջվի «ստուգել Ձեր ընկերության զարկերակը»՝ իրականացնելով Ձեր
ընկերության նախնական գնահատում՝ կապված ռեսուրսների օգտագործման, ծախսերի և
կորստի աղբյուրների, թափոնների, արտանետումների և կեղտաջրերի գոյացման, ինչպես
նաև իրավիճակը բարելավելու նպատակով իրականացված միջոցառումների հետ։
Նախնական գնահատումն ավարտելուց հետո Ձեզ կխնդրեն բացատրել Ձեր ընտրությունը
ընդհանուր հանդիպումների ընթացքում։
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Ընկերություն: “Կավաշեն” ՍՊԸ
ՀԵՌ.: (+ 374 91) 437 772, (+ 374 234) 41 173
Ռեսուրսի օգտագործում
Հումքի օգտագործում

V
V
V
_

Էներգիայի օգտագործում
Ջրի օգտագործում
Քիմիկատների օգտագործում

Բնապահպանական ազդեցություն
Թափոնների հեռացում

V
V

Արտանետումների օդ բացթողում
Կեղտաջրերի արտահոսք

V

Թունավոր նյութերի նկատմամբ վերահսկողություն

V
V

Տհաճ հոտ
Աղմուկ

V

Ընկերության վարքագիծ
Ղեկավարության պատրաստակամությունն իրականացնել
բնապահպանական քաղաքականություն
Արտադրության
արդյունավետություն,
կիրառվող
տեխնոլոգիայի մակարդակ
Աշխատակիցների
խրախուսում,
բնապահպանական
տեղեկացվածություն
Աշխատավայրի պայմաններ

V

V
V
V

Աշխատանքային ընթացակարգեր

Օրենսդրական համապատասխանություն՝ գործարար և
հասարակական պատասխանատվություն
Համապատասխանություն
կիրառվող
բնապահպանական
օրենսդրությանը
Իշխանությունների կողմից կիրառված ուղղիչ գործողություններ (բնապահպանական թույլատրելի նորմեր)
Համայնքից ստացված արձագանքներ

V

Հաճախորդներից
արձագանքներ

V

և

մատակարարներից

ստացված

V
V

Ինքնագնահատում․ բաժինը նախատեսված է ինքնագնահատման գործիքի
համապատասխան մասը ներկայացնելու և մանրամասն ցուցումներ տրամադրելու
նպատակով, ինչ տեղեկատվություն և տվյալներ է պետք տրամադրել և ինչպես լրացնել
գործիքի համապատասխան բաժինը՝ անարդյունավետության և կորստների բացահայտմանն
առնչվող հարցերի հետ մեկտեղ։ Ձեզ կխնդրեն անդրադառնալ հարցերին և
նախապատրաստվել թեմայի շուրջ Ձեր ձեռքբերումների վերաբերյալ հաջորդ սեմինարին
հաշվետվություն ներկայացնելու համար։

Ձեռնարկության զեկույցի/հաշվետվության կաղապար
ՌԱՄԱ ինքնագնահատման և ընկերության ձեռքբերումների վերաբերյալ կարևոր
տեղեկատվությունը պետք է ամփոփվի մեկ փաստաթղթում, որը պետք է օգտագործվի
ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
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որպես գործիք ներքին և արտաքին հաղորդակցման համար։ Կաղապարը նախագծված է
որպես ընդլայնված գործողությունների ծրագիր և ներառում է 4 բաժին.
(1) Ներածություն՝ տալիս է ՌԱՄԱ նկարագիրը և թե ինչ է արվել:
(2) Գործողությունների ծրագիրը:
(3) Իրակաանացում (տարբերակների համար առաջադրանքների ամփոփում):
(4) Կառավարման առաջարկություններ (առաջարկված խաչաձև բարելավումներ):

6. ՄՈԴՈՒԼ 1: ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Մոդուլ 1-ի հիմնական նպատակն է աջակցել ընկերություններին կառուցել իրենց
բնապահպանական նկարագիրը՝ ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանական
ազդեցությունների բացահայտման հատուկ շեշտադրմամբ։ Այս քայլն օգնում է հասկանալ
ընկերությունների կատարողականը, նրանց բնապահպանական և ձեռնարկատիրական
ռիսկերը և թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնել կորստների և անարդյունավետության
հիմնական աղբյուրները սահմանելիս։ Այս փուլում ընկերությունների ձեռնարկատիրական
և բնապահպանական նկարագիրը ձևավորվում է ռեսուրսների արդյունավետության և
աղտոտման ուժգնության ցուցանիշները հաշվարկելու միջոցով։
Հիմնական տարրեր

Ակնկալվող արդյունքներ

Ի՞նչ.
գլոբալ,
ազգային
ձեռնարկատիրական մտահոգություններ

և Բնապահպանական նկարագիր

Ինչու՞. օգուտներ ձեռնարկատերերի համար
Ինչպե՞ս. կառուցելով
նկարագիրը

Նյութերի, ջրի, էներգիայի և թափոնների
ելակետային տվյալներ

բնապահպանական Ելակետային
նկարագիր՝
ռեսուրսների
արդյունավետության
և
աղտոտման
ինտենսիվության ցուցանիշներ

Գլոբալ բնապահպանական խնդիրները
Նյութերի սպառման և թափոնների գոյացման սրընթաց աճը գլոբալ մտագոգություններ են՝
հաշվի առնելով բնապահպանական ազդեցությունները ողջ կյանքի ընթացքում՝ նյութերի
արդյունահանում, վերամշակում, օգտագործում և հեռացում։ Նյութերի, էներգիայի և ջրի
ինտենսիվ օգտագործումը ունի լուրջ հետևանքներ արդյունահանման տեմպերի և բնական
պաշարների սակավության, շրջակա միջավայրի աղտոտման (օդ, ջուր և հող),
էկոհամակարգի ծառայությունների և մարդու առողջության վրա։ Միջազգային առևտուրը և
շուկայում հումքի ու այլ ապրանքների գները ևս հետևանքներ են, որոնք անմիջականորեն
ազդում են ձեռներեցության մրցունակության և արդյունավետության վրա։
Այս առումով, ռեսուրսների արդյունավետության խթանումը դարձել է յուրաքանչյուր
ձեռներեցի գոյատևման տնտեսական հրամայականը։ Յուրաքանչյուր արդյունաբերություն
հնարավորություն ունի բարելավել իր արտադրանքի արդյունավետությունը համակարգված
միջամտությունների միջոցով։ Ռեսուրսների արդյունավետության առաջին քայլը
բարեփոխումների անհրաժեշտության գիտակցումն է, ռեսուրսների օգտագործման և
թափոնների ֆինանսական հետևանքների գնահատումը, ղեկավարության կողմից
աջակցության
և
ուղղորդման
երաշխավորումը,
ստեղծագործ
մտածողության
գործընթացներում աշխատողների մոտիվացումը և ներգրավումը։
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Այս առումով երկրներում ձեռներեցությամբ զբաղվող ցանկացած անհատ պետք է
տիրապետի ոչ միայն միջազգային մարտահրավերներին, այլ նաև գնահատի և վերլուծի
ոլորտին առնչվող Ազգային մտահոգությունները: Համաձայն Ծրագրի շրջանակներում
հրատարակված «ՌԱՄԱ. Արդյունավետ և մաքուր բիզնեսի ուղեցույցի» Հայաստանում այդ
խնդիրներն են.
•

Անթափոն և սակավաթափոն տեխնոլոգիաների ներդրում: Թափոնների քանակի
նվազեցման նպատակով նյութահումքային ռեսուրսների համալիր օգտագործում:

•

Էներգիայի սպառման արդյունավետության
էներգետիկ անվտանգության ապահովում:

•

Երկրում
կեղտաջրերի
մաքրման
արդիականացման ծրագրերի ներդրում:

և

էներգախնայողության,

համակարգերի

երկրի

վերակառուցման

և

Ձեռնարկատիրական մտահոգություններ
Ձեռնարկատիրական ծախսեր․ նյութերի հասանելիությունն ու արժեքները և թափոնների
կառավարումը դառնում են ձեռնարկատիրական առաջնահերթություններ։ Հումքի և
էներգիայի աճող գները, ինչպես նաև ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործումը խիստ
արտացոլվում է ձեռնարկությունների ֆինանսական կատարողականում և մրցունակության
մեջ։
Ձեռնարկատիրական ռիսկեր․ ամենից առաջ սա վերաբերում է հարդար գնով որակյալ
հումքի մատակարարման բարդությանը, պայմանավորված դրանց լայնածավալ սպառմամբ՝
մի շարք նյութեր սպառվում են և դրանց արժեքը շուկայում սկսում է տատանվել։ Մյուս
կողմից, բնապահպանական օրենսդրությունը անցումային և զարգացող երկրներում
անընդհատ փոփոխման է ենթարկվում․ դժվարացնելով ձեռնարկատերերի կողմից
հասկանալ առկա օրենսդրական շփոթեցնող փոփոխությունները կամ նոր կանոնակարգերի
հաճախակի
թողարկումը,
հետևել
դրանց
և
ձեռնարկել
միջոցներ
դրանց
համապատասխանելու համար։ Արդյունքում ՓՄՁ-ները շատ հաճախ տեղյակ չեն կիրառվող
պահանջների և ոչ էլ դրանց բնապահպանական ազդեցության մասին՝ իրավիճակ, որը
կարող է հանգեցնել նրանց արտոնագրի կասեցմանը։ Կարող են ծագել խնդիրներ
թափոնների անօրինական հեռացման, քիմիական պատահարների և աշխատողների
առողջության և համայնքների վրա դրանց հնարավոր ազդեցության արդյունքում՝
ներկայացնելով հավելյալ ռիսկեր ձեռնարկատերերի համար։
Ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա․
ՓՄՁ-ներին բաժին է ընկնում աշխարհի ռեսուրսների սպառման և թափոնների ու
արտանետումների գոյացման մեծ մասը։ Մինչ առանձին ընկերությունների կողմից
առաջացած աղտոտման մակարդակը ցածր է, նրանց ընդհանուր ազդեցությունը ավելանում
է, նրանց մեծ թվաքանակի պատճառով։ Առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ հաճախ ՓՄՁները հակված են թերագնահատելու իրենց բնապահպանական ազդեցությունը, չկապելով
այն արտադրության ոչ արդյունավետության հետ, և “Ինչ չափելի չէ, չի կարող կառավարվել”
ասացվածքը հատկապես ճիշտ է ՓՄՁ-ների պարագայում։ Շրջակա միջավայրի վրա զգալի
ազդեցություն ունեցող ոլորտների շարքում են արդյունաբերությունը, շինարարությունը,
սննդի ոլորտը, մետաղական արտադրանքը, տեքստիլի և կաշվի արտադրությունը,
անտառանյութի և փայտի արտադրությունը, անասնաբուծությունը։
Հայաստանում գործող չորս Կանաչ ակումբների մասնակից ՓՄՁ-ների մեծ մասը
արտանետվող թափոնները չի համարում շրջակա միջավայրի վրա բացասական
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ազդեցության աղբյուր: Բոլոր 26 անդամ ՓՄՁ-ներում առաջարկությունների հիմնական
մասը վերաբերվում է Թափոնների վերաօգտագործմանը կամ վերամշակմանը:

Բնապահպանական պատասխանատու վարքագծի ձեռնարկատիրական օգուտները
Գոյություն ունի ձեռնարկատիրական օգուտի նվազագույնը
բնապահպանական պատասխանատու վարքագծի արդյունք են․

3

տեսակ,

որոնք

Բնապահպանական պատասխանատվությունը ընկերություններից ժամանակ, ջանք և
ռեսուրս է պահանջում՝ փոխարենը նպաստելով գործընթացների, արտադրանքի և
ծառայությունների բարելավմանը և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազմանը։
ՓՄՁ-ները
փոքր
ձեռնարկություններ
են,
որոնց
համար
բնապահպանական
պատասխանատվությունը հաշվարկելը առավել բարդ է․նրանք հաճախ բախվում են
այնպիսի մարտահրավերների, ինչպիսիք են․
1. Իրազեկման պակաս. ՓՄՁ-ները կազմակերպություններ են՝ փոքրաքանակ
աշխատակիցներով, որոնք հաճախ ունեն մեծ ծանրաբեռնվածություն և այնքան էլ
պատրաստ չեն արձագանքել բոլոր տեխնիկական ու իրավական խնդիրներին։ Այս
իրավիճակը հանգեցնում է թերահավատ վերաբերմունքի՝ ձախողելով հնարավոր
օգուտները, ծախսերի խնայողությունն ու հաճախորդների պարգևատրումը
բնապահպանական բարելավման հետ մեկտեղելուն։
2. Գիտելիքի պակաս կամ բացակայություն, ռեսուրսների սահմանափակությունն
արտահայտվում
է
նաև
ՓՄՁ-ների
անձնակազմի
ցածր
տեխնիկական
փորձառնությամբ,
ավելի
բարձրակարգ
անձնակազմ
վարձելու
կամ
սիստեմատիկորեն
կրթական
ծրագրեր
առաջարկելու
անկարողությամբ։
Շարունակական
փոփոխությունների
ենթարկվող
բնապահպանական
օրենսդրությանը հետևելը մեկ այլ մարտահրավեր է, հետևաբար ՓՄՁ-ները շատ
անգամ անտեղյակ են թե կիրառվող պահանջների և թե դրանց բնապահպանական
ազդեցության կամ դրանց հետ կապված արտադրության ոչ արդյունավետության
մասին՝
իրավիճակ,
որը
դժվարացնում
է
ձեռնարկությունների
արտադրողականության բարելավումը։
Ենթակառուցվածքի բացակայություն․ ՓՄՁ-ները ունեն սահմանափակ ֆինանսական
ռեսուրսներ ու կապիտալի հասանելիություն, և հետևաբար նոր տեխնոլոգիաների և
սարքավորումների սահմանափակ հասանելիություն, ինչն էլ ցածր արտադրողականության
և ռեսուրսների անարդյունավետ օգտագործման հիմնական պատճառներից է։ Բացի այդ,
զարգացող երկրներում ՓՄՁ-ների համար պատշաճ բնապահպանական ենթակառուցվածքը
անհասանելի է, քանի որ այն կամ շատ աղքատիկ է կամ ել որոշ շրջաններում լիովին
բացակայում
է
(վերամշակման
տեխնոլոգիաներ,
թափոնների/ջրի
մշակման
տեխնոլոգիաներ, այլ)։
Ձեռնարկությունների բնապահպանական նկարագիրի ստեղծում.
Մուտքերը, միջոցները, ելքերն ու գործընթացները, նաև շրջակա միջավայրի հետ դրանց
հիմնական փոխգործակցությունը, կազմում են ընկերության բնապահպանական
նկարագիրը։ Գործընթացը լավագույնս հասկանալու համար հաջորդիվ ներկայացվում են
հիմնական տարրերի սահմանումները․
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Հումք
Օժանդակ նյութեր
Ջուր

+ վնասակար
թափոններ

Գծապատկեր 4: Արդյունաբերական գործընթացի հիմնական հումքերը և արտադրանքը
Հումք – այն ամենը, ինչն օգտագործվում է ձեռնարկություններում,
արտադրության համար օգտագործվող նյութեր, ջուր և էներգիա:

ապրանքի

Գործըթացներ՝ գործողություններ, որոնք մուտքերը և միջոցները վերածում են արտադրանքի
և գործունեության, որոնք անհրաժեշտ են արտադրական գործողությունների համար
(օրինակ՝ նյութերի մատակարարում և պահեստավորում, կոմունալ ծառայությունների
տրամադրում, քիմիկատների և թափոններ բեռնաթափում, փոխադրում):
Արտադրանք՝ այն ամենը, ինչը ստացվում է գործընթացների արդյունքում, հիմնականում
արտադրանք, բայց նաև ոչ արտադրական արդյունքներ/ելքեր կամ թափոններ (օրինակ՝
արտանետումներ, պինդ և հեղուկ թափոններ, կեղտաջրեր, կորած էներգիա,
անհամապատասխան հումք և ջարդոն):
Բնապահպանական նկարագրի կառուցումը պահանջում է կենտրոնացում՝
•

•

•

Ընկերության արտադրողականության վրա՝ նյութերի, էներգիայի ու ջրի
տեսակներ, քանակ և արժեք, և թե ինչպես են դրանք օգտագործվում,
թափոնների, արտանետումների և կեղտաջրերի տեսակներն ու քանակները և
թե որտեղ և ինչպես են դրանք գոյանում, արտադրանքի տեսակներն ու որակը:
Կառավարման փորձի վրա՝ կառավարման հանձնառություն և
բնապահպանական
քաղաքականություն,
բնապահպանական
պարտավորություններին
համապատասխանություն,
աշխատանքային
ընթացակարգեր և գործելակերպեր, աշխատողների իրազեկություն և
կրթություն
Ռեսուրսների օգտագործման և աղտոտման արդյունքում առաջացած
բնապահպանական ռիսկերի վրա և թե ինչպես է ընկերությունը կառավարում
ռիսկերը:

ՌԱՄԱ պարզեցված գնահատումը կենտրոնանում է՝
Աղբյուր:

_ Ընկերությունում խնդիրների ընկալում
_ Տվյալների հավաքագրում և գնահատում

Պատճառ:

_ Հիմնական աղբյուրների և պատճառների
սիստեմատիկ վերլուծություն
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Տարբերակ:
–

Ռամա հնարավորությունների բացահայտում և
գնահատում

–

Իրականացման մեկնարկ

Գործողություն

Ընկերությունում խնդիրների ընկալումը պահանջում է պատասխանել մի շարք հարցերի՝

Որոնք
են
ներդրվող Ընկերությունները պետք է բացահայտեն ներդրվող
ռեսուրսների տեսակները, ռեսուրսների (հումք և օժանդակ նյութեր, էներգիա և ջուր և
քանակները և արժեքները դրանց հիմնական օգտագործումը) տեսակները, տարեկան
քանակները և արժեքը:
Որոնք
է
ըկերության Ապրանքներն
ու
ծառայությունները
ընկերության
արտադրանքը
գործընթացների և գործունեության հիմնական արդյունքն
են․տեսակները, քանակները և տարեկան վաճառքի
արժեքը կարևոր տվյալներ են, որոնք օգնում են
ընկերությանը
հասկանալ
արտադրողականության
արդյունավետությունը:
Որոնք են թափոնները և Մշակման և այլ գործողությունների ընթացքում գոյացած
արտանետումները
թափոնների և արտանետումների տեսակները և դրանց
առաջացման աղբյուրները, տարեկան սպառումը և արժեքը
հարկավոր է պարբերաբար բացահայտել։ Հարկավոր է
շեշտը դնել գոյացած թափոնների և արտանետումների
տեսակների և քանակների, դրանց իրական արժեքի և
դրանք
տեղում
նվազագույնի
հասցնելու
համար
անհրաժեշտ առկա գործելակերպերի վրա։
Ինչի վրա կենտրոնանալ

Որոնք
ձեռնարկատիրական
ռիսկերը և ինչպես
կառավարվում

Նյութերի,
ջրի
և
էներգիայի,
թափոնների
և
արտանետումների գոյացման տարեկան սպառման
տվյալների և արժեքների հավաքագրումը և գնահատումը
կօգնի բացահայտել․
•
Հատկապես
կարևոր
զանգվածային
հոսքերը`
քանակի, տնտեսական արժեքի, թունավորման,
բնապահպանական ազդեցության և իրավական
պահանջների առումով:
•
Հատկապես կարևոր թափոնների հոսքերը՝ քանակի,
տնտեսական
արժեքի,
թունավորման,
բնապահպանական ազդեցության և իրավական
պահանջների առումով:

են Ձեռնարկատիրականի հիմնական ռիսկը կապված է
որակյալ
հումքի՝ ժամանակին և մատչելի գներով
են մատակարարման հնարավոր դժվարության հետ։ Ավելին,
թունավոր նյութերի հետ աշխատելը լուրջ ռիսկային
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հետևանքներ
ունի
գործողությունների,
տարածքի
անվտանգության
և
մարդկանց
առողջության
ու
անվտանգության վրա։ Այս առումով, շեշտը պետք է դնել
թանկարժեք նյութերի և թունավոր նյութերի, որոնցից
առաջանում են թափոններ և արտանետումներ, և դրանց
Տվյալների հավաքագրում կառավարման ուղիների վրա։ Տվյալների, ներառյալ՝
և
ՌԱՄԱ
հիմնարար վերոնշյալ կատեգորիաների վերաբերյալ տեղեկատվության
սկզբունքներ
հավաքագրումը պետք է ներկայացվի ինքնագնահատման
գործիք Մաս 1-ում՝ «Նկարագիր»․․․․ Ռեսուրսների
արդյունավետւթյան
և
աղտոտման
ուժգնության
ցուցանիշները ինքնաբերաբար հաշվարկվում են և կազմում
ՌԱՄԱ ելակետային նկարագիրը։
Հուշում։ Քննարկել:
3–5 ամենաթանկարժեք ռեսուրսների ներդրումը Ձեր
ընկերությունում:
3–5 ամենակարևոր թափոնների հոսքերը ըստ ծավալի,
քաշի:
3-5
առավելագույն
բնապահպանական
ռիսկեր
պարունակող թափոնների հոսքերը:

Հիմնական
պատճառների
վերլուծություն․
տարբեր
հոսքերը
բացահայտելուց,
հաշվարկելուց և բնութագրելուց հետո հաջորդ քայլը հիմնական պատճառների
վերլուծության իրականացումն է՝ պարզելու, թե ինչով է պայմանավորված թափոնների
առաջացումը։

Գծապատկեր 5: հիմնական պատճառների վերլուծություն ձկան ոսկորի
օգտագործմամբ
Ձկան ոսկորի սխեման օգտակար գործիք է բարդ իրավիճակներում հիմնական աղբյուրների և
պատճառների վերլուծություն իրականացնելու համար, երբ մի քանի գործոններ են
ներառված։ Խնդրի հիմնական պատճառը հասկանալու համար կրկնվող հարցեր են տրվում,
որոնք օգնում են հասնել խնդրի արմատին։
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Հետևյալ հարցերն են տրվում․
Որն՞ է խնդիրը
Ինչո՞ւ է այն ծագել
Սովորաբար պատճառները կարելի է նշել ըստ դասակարգման, ինչպիսիք են․
Գործընթացի ներդրում (նյութերի ընտրություն և որակ):
Մեխանիզմ (գործընթացների ստանդարդ վերահսկում, գործելակերպերի ընտրություն,
սարքավորումների ու տեխնոլոգիաների նախագծում):
Մարդիկ (նյութերի բեռնաթափման, շահագործման և պահպանման ընթացակարգեր):
Թափոն ներքին և արտաքին արժեքի հոսքեր

ՌԱՄԱ տարբերակների առաջացում
Թափոնների
և
արտանետումների
բոլոր
պատճառների
և
գործընթացների
անարդյունավետությունների նկատմամբ ՌԱՄԱ ստանդարտ գործելակերպերի կիրառման
արդյունքում բացահայտվում են հնարավոր լուծումները։

Գծապատկեր 8 Տարբերակների առաջացում ձկան ոսկրերի օգտագործմամբ

Ներդրումների փոփոխում (նյութերի փոփոխում կամ ավելի որակյալ նյութեր):
Մեխանիզմի փոփոխում (գործընթացների ավելի լավ վերահսկում, սարքավորումների
ձևափոխում, տեխնոլոգիաների փոփոխում):
Արտադրանքի փոփոխություն և ներքին կամ արտաքին թափոնների օգտագործում
Վերը նկարագրված հիմնական պատճառների վերլուծությունը ապահովում է մեկնարկային
շրջանակ տարբերակների առաջացման համար՝ մեկ առ մեկ հաշվի առնելով բացահայտված
խնդիրները և խրախուսելով մասնակիցներին պատասխանել հետևյալ հարցին՝
Ինչպես կարելի է արդյունավետ լուծել խնդիրը
ՌԱՄԱ տարբերակները առաջանում են նիստերի ընթացքում ակտիվ քննարկումների
արդյունքում,
ստեղծագործ
գործընթաց,
որը
ենթադրում
է
ընկերությունների
ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
կազմակերպություն
22

ազգերի

արդյունաբերության

զարգացման

համապատասխան
աշխատակազմի
մասնակցություն։
Այդ
նիստերի
ընթացքում
մասնակիցներին խրախուսում են արտահայտել իրենց գաղափարները և լուծումները՝
մոտեցում, որն օգնում է ստեղծել սեփականության զգացում առաջացած ՌԱՄԱ
տարբերակների նկատմամբ։
ՌԱՄԱ տարբերակների ցուցադրում և գնահատում
Իրականացվում է ՌԱՄԱ տարբերակների նախնական ցուցադրություն դրանց
իրականացման առաջնահերթությունը որոշելու նպատակով։ Այս վարժությունը բաժանում է
տարբերակները մի քանի կատեգորիաների․
•

•

•

Անհապաղ իրականացման ենթակա ՌԱՄԱ տարբերակները հիմնականում
տնտեսվարման լավ տարբերակներ են կամ գործընթացի պարզ բարեփոխումներ,
որոնք հետագա գնահատում չեն պահանջում։ Ուղղակի միջոցառումները պետք է
անհապաղ իրականացվեն իրենց շոշափելի և կարճատև օգուտների պատճառով։
Մանրամասն գնահատման ենթակա ՌԱՄԱ տարբերակները տեխնիակական և
տնտեսական առումով ավելի բարդ են, և դրանք իրականացնելու որոշումը
պահանջում է իրագործելիության մանրամասն վերլուծության իրականացում։
Հետաձգված կամ մերժված ՌԱՄԱ տարբերակները սովորաբար դժվար է
իրականացնել, ունեն բարձր արժեք կամ անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների
բացակայություն և դրանց իրականացումը հարկավոր է քննարկել հետագայում։

Հիմնական հարցն է՝
Որ միջոցառումներն են առաջնահերթ
ՌԱՄԱ տարբերակների տնտեսական, տեխնիկական և բնապահպանական գնահատումը
տրամադրում է տեղեկատվություն պահանջվող նոր սարքավորումների, առկա
մեխանիզմների ենթակառուցվածքում պահանջվող փոփոխությունների, ներդրումների
արժեքի, տնտեսական և բնապահպանական այնպիսի օգուտների վերաբերյալ, ինչպիսիք են
թափոնների և աղտոտումների կրճատումը, էներգիայի, ջրի և նյութերի սպառման
կրճատումը։
ՌԱՄԱ տարբերակների իրականացում.
Առավել բարձր շահութաբերությամբ տարբերակները ընդգրկված են մանրամասն
գործողությունների ծրագրում, որտեղ ընդգծվում են առաջադրանքները, հստակ
պարտականությունները, ծախսերը և վերջնաժամկետները։ Մոդուլ 6-ը նվիրված է ՌԱՄԱ
իրականացմանը, բացատրում է՝ ինչպես հետագայում ընտրել և գնահատել ՌԱՄԱ
տարբերակները և ինչպես մշակել ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագիրը։
7. ՄՈԴՈՒԼ 2: ԷՆԵՐԳԻԱ
Այս մոդուլի հիմնական նպատակն է ուղղորդել ընկերություններին ավելի լավ
պատկերացում կազմել իրենց ընկերությունում էներգիայի օգտագործման, էներգիայի
կորուստների բացահայտման, հիմնական պատճառների վերլուծության իրականացման և
էներգիայի արդյունավետության բարձրացման նպատակով ՌԱՄԱ տարբերակների
մշակման վերաբերյալ։
Հիմնական տարրեր

Ակնկալվող արդյունքներ

Ի՞նչ։
գլոբալ,
ազգային
և էներգիայի նկարագիր
ձեռնարկատիրական մտահոգություններ
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Ինչու՞։
համար

օգուտներ

ձեռնարկատերերի Էներգիայի
արժեք

Ինչպե՞ս։
ՌԱՄԱ
արդյունավետության համար

օգտագործում,

քանակներ

և

էներգիայի ՌԱՄԱ
տարբերակներ
էներգիայի
արդյունավետության բարձրացման համար

Գլոբալ մտահոգություններ
2000 թվականից ի վեր աշխարհում էներգիայի առաջնային սպառման շարունակական աճն
ավելացել է 38%-ով, մինչդեռ էներգիայի օգտագործումը 69% ջերմոցային գազի գլոբալ
արտանետումների պատճառն է հանդիսանում։ էներգիային օգտագործումը կապված է այլ
բնապահպանական ազդեցությունների հետ, ինչպիսիք են բնական ռեսուրսների սպառումը,
հողօգտագործումը, օդի և ջրի արտանետումները, թափոնների գոյացումը։
Ազգային մտահոգություններ
•

Հայաստանը չունի սեփական վառելիքային ռեսուրսներ և վառելիքի պահանջարկը
բավարարվում է հիմնականում ներմուծման շնորհիվ:

•

Վառելիքի հիմնական տեսակը (շուրջ 80 %-ը) բնական գազն է: Ստորև բերված է ՀՀում հանածո վառելիքների սպառման կառուցվածքն ըստ տեսակների և
«Էներգետիկա»
սեկտորի
CO2
արտանետումների
կառուցվածքն
ըստ
ենթակատեգորիաների։

•

Ըստ ԿՓՓՄԽ (IPCC)
դասակարգման «Էներգետիկա» սեկտորը ներառում է
վառելիքի այրման հոտ կապված բոլոր գործառույթները։

•

Բերված է 2012թ․պաշտոնական ամենավերջին տվյալները, թերևս հետագա
տարիներին վառելիքաէներգետիկ պաշարների (ՎԷՊ)-ի սպառման կառուցվածքը
մնացել է գրեթե անփոփոխ։

•

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հիմնական խնդիրներն են.

•

ՀՀ կայուն տնտեսական զարգացման համար նախադրյալների ստեղծում,

•

Տարածաշրջանում ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ինքնաբավության և արտահանման ներուժի ապահովում,

•

Ներդրումների համար գրավիչ միջավայրի ստեղծում, այդ թվում` ինչպես վերականգնվող ու այլընտրանքային էներգետիկայի, այնպես էլ ատոմային էներգետիկայի
ոլորտում,

•

Էներգիայի սպառման արդյունավետության և էներգախնայողության ապահովում,

•

ՋԳ արտանետումների կրճատում

•

Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության սահմանված մակարդակի ապահովմանն
ուղղված հիմնադրույթների մշակում:

Ձեռնարկատիրական մտահոգություններ
Ողջ աշխարհում արտադրական ընկերություններին բաժին է ընկնում գլոբալ էներգետիկ
սպառման մոտ մեկ երրորդը։ Ըստ ԱՄՆ էներգետիկ տեղեկատվության կառավարման
վարչակազմի (US Energy Information Administration (EIA) EIA) կանխատեսումների՝ մինչև
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2030թ․WTI նավթի արժեքը տարեցտարի կաճի 2,5-3%-ով 2։ Էներգիայի անկայուն արժեքը
հիմնականում ազդում է փոքր ընկերությունների վրա, որոնք դժվարանում են պլանավորել
իրենց ձեռնարկատիրականը և ռեսուրսները․ երբ էներգիայի գները աճում են, փոխադրման,
մատակարարված ապրանքների և նրանց սեփական գործողությունների գները բարձրանում
են։ Շատ տարածաշրջաններում ընկերություններում հաճախակի պատահում են
էներգամատակարարման խզումներ, ինչն ընկալվում է որպես դրամատիկ ազդեցություն
արտադրական գործընթացի վրա։ Ընկերություններում, մատակարարման շղթայում
էներգիայի
օգտագործումը
կրճատելու
կամ
ապրանքների
էներգետիկ
արտադրողականությունը մեծացնելու առկա մեծ ներուժը դեռևս չի շահագործվում՝ անկախ
հնարավոր ֆինանսական և շուկայական օգուտների։
Էներգաարդյունավետության ձեռնարկատիրական օգուտները.
Էներգաարդյունավետությունը կրճատում է ձեռնարկատիրական ծախսերը և ավելացնում
նրա շահութաբերությունը․ փորձը ցույց է տալիս, որ փոքր ձեռնարկությունների մեծ մասը
կարող
են
հեշտությամբ
պահպանել
իրենց
էներգիայի
առնվազն
10%-ը։
Էներգաարդյունավետությունը կրիտիկական է նաև ջերմոցային գազերի (GHG)
արտանետումների կրճատման և կլիմայական փոփոխության վրա նրանց ազդեցության
համար։
Էներգիայի սպառումը
կրճատող ընկերությունը
շահում են ուղղակի և
անուղղակի ծախսերի
խնայողությունից

Միջին արտադրական ընկերության համար էներգիան
կազմում է ծախսերի մոտ 5%-ը։ Էներգաարդյունավետության
ծրագիրը 3 տարվա ընթացքում կարող է պահպանել այդ
էներգետի ծախսերի 10-30% 3։ Կրճատված պահպանումը,
նյութերը, թափոնները և ռիսկերը ավելացնում են օգուտները
մոտ կիսով չափ արդյունավետ կերպով կրճատված ուղղակի
էներգետիկ ծախսի հետ համատեղ։

Էներգաարդյունավետությունը
ապահովում է
ձեռնարկատիրականները և
նվազեցնում կախվածությունը
անկայուն գներից

Կրճատելով էներգետիկ կախվածությունը՝ էներգետիկ ծախսը
ավելի քիչ կարտացոլվի ընդհանուր ձեռնարկատիրական
ծախսում, և ձեռնարկատիրականը կկարողանա ավելի լավ
պլանավորել ռեսուրսները և ապագա ներդրումները

Էներգաարդյունավետությունը
կարող է ստեղծել նոր
ձեռնարկատիրական
հնարավորություններ

Աճում
է
էներգաարդյունավետության
օգտագործմամբ
արդյունաբերական
և
սպառողական
ապրանքների
պահանջարկը։
Էներգաարդյունավետությունը
որոշ
դեպքերում պահանջվում է օրենսդրությամբ (օրինակ՝ ԵՄ-ն
արդեն իսկ ընդունել է օրենսդրություն 2012թ․-ից ի վեր
առավել անարդյունավետ լամպերն արգելելու համար), կարող
է առաջարկել մրցունակ հնարավորություններ և բացել նոր
շուկաներ։

Էներգաարդյունավետությունը
նպաստում է ջերմոցային
գազերի (GHG) կրճատմանը և
ընկերությունում մշակույթի

Ընկերությունների
կողմից
օգտագործվող
էներգիայի
ամենամեծ մասնաբաժինը չվերականգնվող ռեսուրսներից է
առաջանում՝ վառելիք, գազ, ածուխ։ Դրանք սահմանափակ են
և էներգիայի առաջացման համար դրանց օգտագործումը

2
3

EIA International, International Energy Price Information, 2008
Bain&Co,, համացանցային աղբյ ու ր
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ձևավորմանը

բնապահպանական ազդեցություն է առաջացնում մթնոլորտ
արձակված ջերմոցային գազի արտանետումների (ներառյալ՝
ածխածնի երկօքսիդ) կլիմայական փոփոխությունների
ազդեցության շնորհիվ։
Էներգիայի պահպանումը կազդի աշխատողների վարքագծի
վրա՝ բարելավելով նրանց մոտիվացիան և ընդլայնելով
նորարարությունը։

Ընկերությունում էներգաարդյունավետության բարելավումը պահանջում է կենտրոնացում
հետևյալի վրա․

–
–
–
–

Աղբյուր:
Որտեղ է օգտագործվում էներգիան և ինչ նպատակով
Պատճառ․
Ինչ գործոններ են ազդում այդ էներգիայի օգտագործման վրա
Տարբերակ:
Ինչպես նվազեցնել այդ էներգիայի օգտագործումը
Գործողություն
Սկսել օգտագործել էներգաարդյունավետության տարբերակները

Հասկանալ կազմակերպությունում էներգիայի օգտագործումը
Էներգիայի օգտագործմանը, քանակներին և ծախսերին վերաբերվող տվյալների
հասկանալը, դա առաջին քայլն է ուղղված կազմակերպությունում ընդհանուր էներգիայի
սպառման օպտիմալացմանը:
Ինչ տեսակի էներգիա Օգտագործվող էներգիայի տեսակները կարող են լինել
է օգտագործվում և
ընկերության կողմից մատակարարվող էլեկտրաէներգիան, գազը,
ինչ նպատակով
վառելիքը, յուղանյութը կամ նույնիսկ տեղում արտադրվող
վերականգնվող
էներգիան․
հարկավոր
է
բացահայտել
մատակարարվող յուրաքանչյուր տեսակի էներգիայի հիմնական
օգտվողներին։
Որն է էներգիայի
առաջնային
Էներգիան
կարող
է
օգտագործվել
արտադրական
օգտագործումը,
գործընթացներում, կոմունալ գործողություններում և այլ
քանակը և արժեքը
գործունեության մեջ (շենքեր, պահեստներ, գրասենյակներ, այլ)։
Փոքր է հավանականությունը, որ փոքր ընկերությունները
կունենան
ֆիզիկական
մոնիթորինգային
համակարգ
և
կկարողանան ուղղակիորեն չափել էներգետիկ սպառողներին
առկա էներգետիկ հաշվիչների միջոցով։ Նման հաշվիչների
բացակայության դեպքում արտադրության մեջ և կոմունալ
գործողություններում (գոլորշու գեներատոր, տաք ջրի համակարգ,
կոմպրեսոր, չիլեր և սառնարան) էներգիայի ընդհանուր ուղղակի
օգտագործումը գնահատվում է հիմնական էներգետիկ սպառման
գործընթացների/սարքավորումների
ցուցակագրմամբ,
յուրաքանչյուր օգտագործողի/սարքավորման համար գրանցելով
նախատեսված էներգիայի սպառումը, գրանցելով տարեկան
գործառնական ժամերը և հաշվարկելով տարեկան էներգետիկ
օգտագործումը
արտադրության
մեջ
և
կոմունալ
գործողություններում։ Այլ էներգետիկ օգտագործումները՝ կապված
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զարգացման

շենքերի կառավարման հետ, ներառյալ՝ մշակման և պահեստային
տարածքները, գրասենյակները, գնահատվում են միևնույն
մեթոդով։
Որն է անուղղակի
էներգետիկ
օգտագործումը,
քանակը և արժեքը։

Կոմունալ
գործողություններում
անուղղակի
էներգետիկ
օգտագործումը վերլուծվում է յուրաքանչյուր կոմունալ տեսակի
համար՝ գոլորշու արտադրություն, ջրի սառեցում կամ սեղմված
օդ։ Անուղղակի էներգետիկ օգտագործումը գնահատելու համար
թվարկվում են գոլորշու, ջրասառեցման օգտագործողները, նրանց
գործածման պահանջները (ջերմաստիճան, ճնշում, ծավալ),
հատուկ ծախսերը, տարեկան աշխատաժամերը, ինչն էլ
հանգեցնում է տարեկան սպառման և ընդհանուր հաշվարկված
կոմունալ սպառման գնահատմանը։

Ինչ գործոններ են
ազդում էներգիայի
օգտագործման վրա

Շահագործման պայմանները, նախագծման ստանդարտները,
գործընթացների
վերահսկումը,
գործողությունների
և
պահպանման գործելակերպերը կարող են որոշել տվյալ
տարածքում էներգետիկ սպառման մեծ մասը և հետևաբար
ազդում են նաև էներգախնայման ներուժի վրա։
Տնտեսվարման ակնհայտ սխալները, ինչպիսիք են գոլորշու, ջրի,
կոնդենսատի, սեղմված օդի արտահոսքը կամ արտահոսքերը
արտադրական գործընթացներում, կարելի է նկատել տարածքով
քայլելիս։

Հիմնական պատճառների վերլուծություն
Տարբեր էներգետիկ հոսքերի և էներգետիկ օգտագործման վրա ազդող գործոնների
բացահայտումը,
հաշվարկումը
և
բնութագրումը
կօգնի
հասկանալ
անարդյունավետությունների և կորուստների պատճառները։ Հաջորդ քայլը հիմնական
պատճառների վերլուծությունն է՝ անարդյունավետության բնորոշ պատճառների
կիրառմամբ։
Ստորև ներկայացված է սեղմված օդի համակարգի դեպքի օրինակը․
Հիմնական պատճառների կատեգորիա

Որոշ
օրինակներ
համակարգ)

(սեղմված

Գործընթացների
ներդրում

•

Ջերմաստիճանը
թողնելու պահին

մարդիկ

•

Սխալ օգտագործում, օրինակ՝
չորացնելու, մաքրելու համար

Գործընթացի
վերահսկում

•

Ճնշման
ընդմիջումներ

սարքավորումներ

•

Կոմպրեսորի
կարգավիճակը

•

Սեղմված օդի մատակարարման
նախագծում, չափերի սահմանում

Մեխանիզմ

ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
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օդը

օդի
ներս

օպերացիոն
սպասարկման

զարգացման

և պլանավորում
տեխնոլոգիաներ
Արտադրություն

Թափոն

•

Կոմպրեսորների
տեսակ
(սեղմված օդի մատակարարում)

•

Ճնշումն օգտագործման պահին

•

Այլընտրանքային
էներգիայի
աղբյուրներ
(սեղմված
օդի
օգտագործում)

Ներքին արժեք

Ջերմային
թափոններ
կոմպրեսորներից․փոխարինում
է
ջեռուցման պահանջարկին

Արտաքին արժեք

Ջերմային թափոններ կոմպրեսորներից․
ավելացնում
է
օդորակման
ծանրաբեռնվածությունը

Էներգախնայման տարբերակների առաջացումը և գնահատումն իրականացվում է՝
էներգետիկ կորուստների և գործընթացների բոլոր պատճառների նկատմամբ կիրառելով
ՌԱՄԱ ստանդարտ գործելակերպերը։ Սեղմված օդի համակարգի պարագայում կիրառվե են
տիպիկ ՌԱՄԱ գործելակերպեր էներգախնայման տարբերակների առաջացման և
համակարգի արյունավետության բարելավման նպատակով։

ՌԱՄԱ գործելակերպեր

Որոշ օրինակներ

Ներդրման
փոփոխություն

•

Օդի
ներս
քաշման
փոփոխություն՝
սառը
և
պաշտպանված տարածք

Լավ տնտեսվարում

•

Խուսափել
օգտագործումից

Գործընթացի վերահսկում

•

Գործող
ճնշման
բարելավված վերահսկում

Սարքավորումների
փոփոխում

•

Կարգավորել
բոլոր
արտահոսքերը,
վերացնել
ցանցավոր
համակարգի
անգործածական
մասերը,
նվազեցնել
ճնշման
կրճատումը
Բարելավել կոմպրեսորների
սպասարկումը

Մեխանիզմի փոփոխում

•
Տեխնոլոգիայի փոփոխում
Արտադրության
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անիմաստ

Էներգաարդյունավետ
կոմպրեսորներ
Անցնել
սեղմված
օդի
այլընտրանքների,
օգտագործել
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զարգացման

փոփոխում

ուղղակի
սնուցվող
գործիքներ,
էլեկտրոնային վերահսկում, այլ

վերօգտագործում

Տեղում վերօգտագործում

Օգտակար
ապրանք

Վերականգնել
թափոնները
շենքի
համար

ջերմային
ջեռուցման

կողմնակի Անջատել՝ կոմպրեսորի ջերմության
ոչ
օգտակար
օգտագործումը
կանխելու համար

էներգախնայման տարբերակների իրականացում
Պետք է իրականացվի էներգիայի պահպանման ՌԱՄԱ տարբերակների նախնական
գնահատում և ընդգրկի՝




Տեխնիկական
և
կազմակերպչական
բարդության
ցածր/միջին/բարձր)
Էներգիայի խնայման հաշվարկներ
Ներդրումների և տարեկան խնայողությունների հաշվարկներ

գնահատում

Պարզ տարբերակները պետք է անմիջապես իրականացվեն, մինչդեռ բարդ տարբերակները
ենթակա են իրագործելիության մանրամասն վերլուծության։ Բարձր շահութաբերությամբ
տարբերակները ներառված են մանրամասն գործողությունների ծրագրում՝ ընդգծելով
հստակ պարտականությունները, ծախսերը և վերջնաժամկետները։
Էներգիայի սպառողների համար բնորոշ էներգաարդյունավետության տարբերակներ
Այս բաժինը տրամադրում է տեղեկատվություն տարբեր էներգիա օգտագործող
համակարգերի և էներգիայի պահպանման տիպիկ միջոցառումների վերաբերյալ, որոնք
կարող են օգտագործվել ՌԱՄԱ գնահատումների շեշտադրման ոլորտները պարզելու
համար։
Էներգիայի խնայման բնորոշ տարբերակները թվարկվում են յուրաքանչյուր համակարգի
համար
Սեղմված
օդն
օգտագործվում
է
գրեթե
բոլոր
տեսակի
արդյունաբերություններում և կազմում է որոշ գործարաններում
օգտագործվող
էներգիայի
հիմնական
մասնաբաժինը։
Այն
օգտագործվում է տարատեսակ վերջնական կիրառումների համար, ինչպիսիքն են
օդաճնշական գործիքները և սարքավորումները, գործիքավորումը, այլ։ Սեղմված օդը
հավանաբար գործարանում հասանելի ամենաթանկ էներգիայի տեսակն է, և այն, միևնույնն
է, ընտրվում է այնպիսիս կիրառման համար, որի համար այլ էներգիայի աղբյուրները ավելի
տնտեսող կլինեին, օրինակ՝ էլեկտրական սրճաղացների փոխարեն ընտրվում են
օդաճնշական սրճաղացները 4

Սեղմված օդ

Սպառվող էներգիայի միայն 10%ն է վերածվում սեղմված օդի․ էներգիայի 85%-ը կորչում է
սառեցնող յուղի հետ, 5%-ը՝ ճառագայթման միջոցով, մինչդեռ սեղմված օդի էական մասը
կորում է համակարգում արտահոսքի և ոչ ճիշտ օգտագործման արդյունքում։ Սեղմված օդի
համակարգի համապարփակ աուդիտի իրականացումը ներառում է օդի մատակարարման

4

CP-EE Manual, UNEP 2010

ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
կազմակերպություն
29

ազգերի

արդյունաբերության

զարգացման

և օգտագործման գնահատում, առաջարկի և պահանջարկի փոխգործակցություն,
համակարգի բաղադրիչների ուսումնասիրություն։ Աուդիտի ընթացքում գնահատվում են
համակարգի արտահոսքի պատճառով կորուստները և վատ արտադրողականությունը,
սխալ օգտագործումը, պահանջարկի միջոցառումները, համակարգի վատ նախագծումը,
գործող ճնշումը և ստեղծվում են ՌԱՄԱ միջոցառումները։
Սեղմված օդով տիպիկ
էներգախնայում

Կոմպրեսորի ելքի մոտ 10%-ից ցածր ճնշման տատանումների
սահմանափակում:
Արտահոսքերի բացահայտումը և վերանորոգումը կարող են
էապես կրճատել էներգիայի կորուստը․
Սխալ օգտագործման վերացում․
Սեղմված
օդի
ռացիոնալացում՝
այլընտրանքային
համակարգերով,
օրինակ՝
հովհարով,
փոխարինմամբ․
կոմպրեսորի արտահոսքի ճնշումը համապատասխանեցնել
կարիքին․
Օգտագործել բազմաքանակ կոմպրեսորներ պահանջարկի
վարիացիայի դեպքում․
Հին/չափազանց մեծ կոմպրեսորների փոխարինում․
Ջերմազատման վերականգնում լավ նախագծված համակարգերի
միջոցով՝ յուղանյութի հասանելի ջերմային էներգիայի 50-90%, և
կարող է օգտագործվել ջրի տաքացման համար։ Սառեցումն
օգտագործվում է արդյունաբերական շատ կիրառումներում
ջերմաստիճանի նվազեցման կամ ապրանքների մաքրման,
քիմիական
ռեակցիաներից
ջերմության
հեռացման,
գործընթացների համար օդորակման ապահովման կամ
տարածքի սառեցման համար։ Սառեցման գործընթացի
օպտիմալացմանը կարելի է նպաստել երեք բաղադրիչների
համակցմամբ՝ պահանջարկի օպտիմալացում, մատակարարման
կորուստների նվազեցում, սառը էներգիայի արտադրության
բարեփոխում:

Գծապատկեր 9, սառնարան կամ գոլորշու սեղմման ցիկլով ջերմային պոմպ
ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
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Սառեցման
համակարգերով տիպիկ
էներգախնայում
Պահանջարկին
համապատասխան
լավ
նախագծված
համակարգ․
Որակյալ սառեցնող տեխնիկայի օգտագործում
Ողջ համակարգի, ներառյալ՝ օդափոխիչների և պոմպերի,
Ջերմային
կանխարգելիչ օգտագործում և կանոնավոր վերահսկում
Լավ նախագծված հիդրավլիկ համակարգ
համակարգեր
Համակարգի պատշաճ մեկուսացում
Հարմարավետության օգտագործում և ռացիոնալացում
Անվճար սառեցման այլընտրանքային օգտագործում
Ջերմության վերականգնում արդյունավետ համակարգերի
միջոցով:
Կաթսան սահմանվում է որպես «փակ անոթ, որում ջուր կամ այլ հեղուկ է տաքացվում,
գոլորշի կամ շոգի է առաջանում, կամ դրանց համակցում՝ տարբեր տեսակի վառելիքների
այրման
արդյունքում
առաջացած
էներգիայի
ուղղակի
կիրառման
միջոցով»։
Արդյունաբերությունում օգտագործվում են տարբեր տեսակի կաթսաներ, և նրանց
արդյունավետությունը կախված է օգտագործվող վառելիքի տեսակից, տեխնոլոգիայից,
շահագործումից և սպասարկումից։

Գծապատկեր 6. Էներգետիկ հաշվեկշիռը կաթսայում
Այրման ընթացքում վառելիքի էներգամատակարարումը վերածվում է տարբեր էներգետիկ
հոսքերի, ջերմային և էներգետիկ կորուստների։ Ջեռուցման համակարգերին բնորոշ
կորուստները չայրված գազի կորուստներն են օդի բարձր ջերմաստիճանի շնորհիվ,
հեռացվող գազում և մոխիրում չայրված վառելիքը,
կոնդենսատով կորուստները և
կոնվեկցիայի ու ճառագայթման արդյունքում կորուստները
Ջեռուցման
Հին
ու
անարդյունավետ
կաթսաների
և
համակարգերով տիպիկ ջերմափոխանակիչների փոխարինում
էներգախնայում
Օպտիմալ այրման իրականացում (նվազագույնի հասցնել
օդի կոնցետրացիան)
Ջրի որակի վերահսկման և blowdown իրականացում
Կաթսաների, ջերմափոխանակիչների և խողովակների
Էլեկտրական
մեկուսացման ապահովում
շարժիչներ
Հիդրավլիկ խողովակների օպտիմալացում
Սննդարար ջրի/ներս թողնվող օդի ջերմաստիճան
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Ադյունաբերության կողմից սպառվող էլեկտրականության ավելի քան 85%-ը անցնում է
էլեկտրական շարժիչների միջով։ Էլեկտրականությունը կարելի է ենթադրաբար խնայել հին
շարժիչները նորերով, առավել արդյունավետներով փոխարինելու միջոցով՝ հաշվի առնելով,
որ այսօրվա էլեկտրականության արժեքի ներքո շարժիչի գործող արժեքը 8-10 անգամ
գերազանցում է նրա ներդրումային արժեքը։

Գծապատկեր 11 Էներգետիկ հոսքերի գծապատկեր
Շարժիչների շահագործման և էներգաարդյունավետության բարելավման համար հասանելի
են նաև նոր տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են փափուկ էլեկտրոնային ստարտերները և
փոփոխական արագությամբ կրիչները։
Էլեկտրոնային
շարժիչներով տիպիկ
էներգախնայում

Լուսավորում

Հին
անարդյունավետ
շարժիչների
փոխարինում
նոր
էներգաարդյունավետ շարժիչներով
Շարժիչի շահագործում հավասարակշռության ճիշտ լարմամբ
Չափազանց մեծ շարժիչներից խուսափում
Պատշաճ օդափոխություն և ջերմամեկուսացում
Շարժիչի
ծանրաբեռնվածության կանոնավոր
ստուգում՝
տատանումների գնահատման համար
Բարելավված սպասարկում
Բարելավված էներգամատակարարում
Նոր տեխնոլոգիաների ներդրում՝ փափուկ էլեկտրոնային
ստարտերներ և փոփոխական արագությամբ կրիչներ

Լուսավորման համակարգը բաղկացած է բոլոր բաղադրիչներից, որոնք անհրաժեշտ են
տարածության ցանկալի մակարդակի կամ աշխատատեղի լուսավորման մատակարարման
համար։ Մի շարք գործոններ են ազդում լուսավորման արդյունավետության վրա՝
համակարգի նախագիծը, լամպերի արդյունավետությունը, էլեկտրոնային վերահսկման
առկայությունը, լույսի ավտոմատ անջատում, երբ այն այլևս անհրաժեշտ չէ, լամպերի
սպասարկում և մաքրում։
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Գծապատկեր 12 Լուսավորության համակարգեր
Լուսավորման
համակարգերով տիպիկ
էներգախնայում

Լուսավորման ոչ ավտոմատացված վերահսկում
Արդյունավետ լամպեր
LED լուսավորման օգտագործում
Կանոնավոր սպասարկում և մաքրում
Ավտոմատ վերահսկում
Շարժման և ցերեկային լույսի սենսորներ

Էլեկտրականության
կառավարման
համակարգեր

Գծապատկեր 13. Էլեկտրաէներգիայի բեռի կառավարում
Էլեկտրականության արժեքը կազմված է էլեկտրաէներգիայի արժեքից բուն իմաստով
(այսինքն՝ սպառված կվտժ արժեքը), որը կարող է կրճատվել էլեկտրականության սպառման
կրճատման միջոցով, և էներգիայի պահանջարկի արժեքից (այսինքն՝ էլեկտրաէներգիայի
ամենաբարձր պահանջարկի արժեքից), որը կարող է կրճատվել էներգիայի սպառման
առավելագույն
մակարդակի
կրճատմամբ։
Ծանրաբեռնվածության
արդյունավետ
կաավարում նշանակում է էլեկտրական սարքավորումների առավելագույն պահանջարկի
վերահսկում և դրանց առաջացման պլանավորում թեժ/ոչ թեժ ժամակահատվածներում։

Ծանրաբեռնվածության
կառավարմամբ
տիպիկ
էներգախնայում

Ծանրաբեռնվածության վերապլանավորում՝ աշխատացնել ծանր
սարքավորումները
պլանի
համաձայն՝
առավելագուն
պահանջարկի կրճատման և ծանրաբեռնվածության գործոնի
բարելավման համար
Շարժիչային բեռբերի բաշխում․ աշխատանքի բաշխումը
նպատակահարմար
է
ժամանակի
համապատասխան
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հետաձգմամբ՝ այդ շարժիչներից միաժամանակյա առավելագույն
պահանջարկը նվազեցնելու համար։
Ապրանքների պահեստավորում․ օրինակ՝ գիշերը սառեցված ջրի
պահեստավորում ցերեկային ժամին օդորակման ապահովման
համար
Անէական բեռների թափում․տեղադրել ուղղակի պահանջարկի
մոնիթորինգային համակարգեր, որոնք անջատում են ոչ կարևոր
բեռները նախապես սահմանված պահանջարկի մակարդակին
հասնելիս։
Շենքերը արդյունաբերական ենթակառուցվածքների մասն են կազմում և
նրանց էներգաարդյունավետության վրա ազդում են շրջապատող
կոնստրուկցիաների որակը (շինանյութ, պատեր, տանիք, հատակ,
մեկուսացում), դռների և պատուհանների որակը, արտաքին գործոնները (կանաչապատում,
եղանակ, դիրքը արևի և քամու նկատմամբ, այլ)։ Շենքը էներգաարդյունավետ դարձնելուն
կարելի է նպաստել ջեռուցման և սառեցման անհրաժեշտության կրճատման միջոցներով։
Շենքեր

Շենքերում տիպիկ
էներգախնայում

8.

Շենքի կաղապարի մեկուսացում
Կրկնակի և եռակի ապակեպատված պատուհաներ
Պտտվող դռներ
Տարածքում և գործողությունների վերակազմակերպում
Ապակյա տարածքի կրճատում
Ամառվա ընթացքում ստվերի ապահովում
Ներքին գործողությունների միջոցով ջերմառաջացման
կրճատում

ՄՈԴՈՒԼ 3: ՋՈՒՐ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՋՈՒՐ

Այս մոդուլի հիմնական նպատակն է ուղորդել ընկերություններին ավելի լավ պատկերացում
կազմել ընկերությունում ջրօգտագործման և կեղտաջրերի գոյացման մասին, բացահայտել
ջրի կորուստները, իրականացնել հիմնական պատճառների վերլուծություն և ձևավորել
ՌԱՄԱ տարբերակներ ջրի արդյունավետության բարձրացման նպատակով։

Հիմնական տարրեր

Ակնկալվող արդյունքներ

Ի՞նչ։ գլոբալ, ազգային և ձեռնարկատիրական Ջրի օգտագործում, սպառում և արժեք
մտահոգություններ
Ինչու՞։ օգուտներ ձեռնարկատիրականների Կեղտաջրերի գոյացում և ջրի աղտոտման
համար
աղբյուրներ
Ինչպե՞ս։ ՌԱՄԱ ջրի արդյունավետության և ՌԱՄԱ
տարբերակներ
ջրի
կեղտաջրերի ու աղտոտիչների նվազեցման արդյունավետության
բարձրացման
և
համար
կեղտաջրերի ու աղտոտիչների նվազեցման
համար
Գլոբալ մտահոգություններ
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Վերջին դարում կտրուկ ակտիվացել է ջրի օգտագործումը, ինչպես նաև ջրի աղտոտումը։
երջին 50 տարիների ընթացքում բնակչության աճը, ուրբանիզացումը, միգրացիան ու
ինդուստրացումը և արտադրության ու սպառման աճը եռապատկել են քաղցրահամ ջրերի
օգտագործումը և շարունակում են աճող միտումը տարեկան 64 մլն խորանարդ մետրով։ 5
Ողջ աշխարհում, գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն իսկ ջրային ռեսուրսների ամենամեծ
օգտագործողն է, որին բաժին է ընկնում քաղցրահամ ջրերի գլոբալ օգտագործման մոտ 70%ը՝ համեմատած 20% արդյունաբերության և 10% կենցաղային օգտագործման հետ։
Ազգային մտահոգություններ
•

Ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեղմելու և տնտեսությունը բնական նոր պայմաններին հարմարեցնելու համար առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ համալիր միջոցառումները.

•

Վարչարարական և պլանավորման.

•

Հայաստանի բոլոր խոշոր գետային ավազանների կառավարման պլանների մշակման
գործընթացում հաշվի առնել կլիմայի փոփոխության գործոնը,

•

հիդրոլոգիական դիտակետերի ցանցի օպտիմալացում և վերազինում ժամանակակից
սարքավորումներով,

•

ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրում՝ հաշվի առնելով կլիմայի փոփոխության ռիսկերը,

•

Բոլոր գետավազաններում գետային հոսքի ձևավորման տարածքներում հիդրոլոգիական արգելոցների ստեղծում:

•

Հետազոտական և տեղեկատվական.

•

բարձր լեռնային լճերի ջրային ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում,

•

ՀՀ տարածքում բոլոր խոշոր գետավազանների համար ձյան պաշարի փոփոխության
գնահատում, կլիմայի փոփոխության սցենարներով պայմանավորված, համակարգչային մոդելավորման կիրառում,

•

ստորերկրյա ջրերի վրա կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատում,

•

էկոլոգիական հոսքի հաշվարկման մեթոդի լրամշակում,

•

Տնտեսական և տեխնիկական.

•

Նոր փոքր ջրամբարների կառուցում և չգործողների վերականգնում,

•

ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի վերսկսում,

•

Ջրամատակարարման և ոռոգման համակարգերում հոսակորուստների կրճատում,

•

Գյուղատնտեսության մեջ ոռոգման առաջատար եղանակների կիրառման խթանման
տնտեսական մեխանիզմների մշակում:

Ձեռնարկատիրական մտահոգություններ.

5

Ջուր կայուն աշխարհի համար, Աշխարհի ջրային ռեսուրսների զարգացման զեկույց, 2015
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Աշխարհում ընդհանուր ջրերի սպառման միայն 20%-ն է բաժին հասնում
արդյունաբերությանը, թեև ձեռնարկատիրականները առանց ջրի չեն կարող գործել։
Որակյալ ջրերի աղբյուրների հասանելիությունը կարևոր է մի շարք արդյունաբերական
գործընթացների, աջակցման գործառույթների համար և որպես
բաղադրամաս շատ
ապրանքներում․ հետևաբար մաքուր ջրի հասանելիությունը նախապայման է շատ
ձեռնարկատիրականների համար։ Ընդհատված մատակարարումը, ջրի աղտոտումը, ջրի
բաշխումը փոխելու ճնշումները, հասարակական և համայնքային ընկալումը, թե ինչպես են
ընկերություններն արձագանքում տեղական ջրի մարտահրավերներին, կամ օրենսդրության
աճող պահանջարկը կարևոր ձեռնարկատիրական ռիսկեր են, որոնք ազդում են նրանց
արդյունավետության, գործելու կարողության և երբեմն կրիտիկական ձեռնարկատիրական
որոշումներ կայացնելու վրա։ Ընկերություններից շատերը չունեն ջրօգտագործման
թույլտվություններ: Սակայն ՓՄՁ-ներից մի քանիսն ունեն հստակ ջրօգտագործման
մշակված պլաններ - ջրի հետվերադարձի և կրկնակի օգտագործման հնարավորություներով:
“Մարտին Թովմասյան” ԱՁ-ում ակնհայտ էր ջրի պաշարման հետաքրքիր տարբերակ,
արտադրամասի տակ գտնվող տարածքը օգտագորշվում էր անձրևաջրերի հավաքման և
հետագա օգտագործման նպատակով, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է ջրօգտագործման
վճարները:
Ջրի արդյունավետությունից
օգուտները

և

արտանետումների

նվազեցումից

ընկերությունների

Ուղղակի և անուղղակի
ծախսերի կրճատում

Շատ երկրներում ջուրն ընկալվում է որպես սովորական
երևույթ ցածր արժեքի պատճառով․ մատակարարված ջրի
ուղղակի ծախսի կրճատման օգուտները չեն ընկալվում որպես
ջրի խնայման ջանքեր։ Իրականում, ջրի արդյունավետությունը
կարող է ունենալ ուղղակի և անուղղակի շատ օգուտներ,
ինչպիսիք են՝ ավելի քիչ ջրի բաշխում և մաքրում (մաքրող
քիմիկատների ավելի քիչ սպառում, ավելի քիչ պոմպի էներգիա,
սարքավորումների քիչ օգտագործում կամ ավելի քիչ կոյուղու
հարկեր) կամ մատակարարների կողմից անուղղակի ծախսեր
ինտենսիվ ջրային գործընթացներով և զգալի ջրային
ազդեցություններով։

Ձեռնարկատիրական
անվտանգություն

Ջրի արդյունավետության և ջրի աղտոտման վերահսկումը
ապահովում են համապատասխանությունը ջրի կիրառելի
կանոնակարգերին՝
ապահովելով
ջրի
լիցենզիան
և
ձեռնարկատիրականը
աշխատացնելու
և
ընդարձակելու
կարողությունը։
Համապատասխանության
արժեքը
և
միաժամանակ ջրի և շրջակա միջավայրի աղտոտման ռիսկերը
կրճատվել են։

Սոցիալական
Աշխարհի շատ տարածքներում ընկերությունները բախվում են
պատասխանատվություն համայնքներին տեղական ջրի ռեսուրսների օգտագործման
հարցում։
Մեկ
այլ
խնդիր
է
արդյունաբերական
գործողությունների արդյունքում ջրի աղտոտումը, ինչը ազդում
է համայնքների և շրջակա միջավայրի վրա։
Ջրային մարտահրավերներին ակտիվորեն արձագանքով
ձեռնարկատիրականները շահում են համայնքում մեծ
հեղինակությունից և նպաստում գլոբալ և տեղական ջրային
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մարտահրավերների կրճատմանը։
Ջրի արդյունավետության բարելավում և կեղտաջրերի ու աղտոտիչների նվազեցում
Աղբյուր:
–
Որտեղ է օգտագործվում ջուրը, ինչ նպատակով
–
Որտեղ են գոյանում կեղտաջրերը
Պատճառ:
–
Ինչ գործոններ են ազդում ջրօգտագործման, ջրի կորուստների և աղտոտման վրա
Տարբերակ
–
Ինչպես նվազեցնել ջրօգտագործումը, կորուստները և աղտոտումը
Գործողություն:
–
Սկսել ջրի արդյունավետության տարբերակների իրականացումը
Ընկերությունում ջրի օգտագործման և կեղտաջրերի գոյացման վերաբերյալ պատկերացման
կազմում
6

Գծապատկեր 7 ջրօգտագործումը արդյունաբերական ընկերությունում
Որտեղ է
օգտագործվում ջուրն
ընկերությունում և ինչ
նպատակով

6

Ընկերության ջրային նկարագիրի ձևավորումը ենթադրում է
հասկանալ․
• Ջրամատակարարումը․ջուրը կարող է մատակարարվել
տեղական ջրային ընկերության և /կամ արդյունահանվել
տեղում։ Վերջին դեպքում կպահանջվի ջրի հավելյալ
մաքրում և ախտահանում՝ կախված ստորգետնյա կամ
մակերեսային ջրերի որակից
• Ջրօգտագործում․ ջուրն օգտագործվում է արտադրական
գործընթացներում, օժանդակ գործընթացներում, ներքին
գործողություններում (ճաշարան, սանիտարիա, պարտեզ,
այլ) և կոմունալ գործողություններում, ինչպիսիք են
սառեցումը, ջեռուցումը կամ գոլորշու արտադրությունը։
Ջրօգտագործման մասին պատկերացում կազմելու
համար
թվարկվում
են
ջրի
սպառման
գործընթացները/սարքավորումները, գրանցվում են ջրի
գնահատված սպառումը և տարեկան շահագործման
ժամերը, իսկ տարեկան ջրի սպառումը գնահատվում է
յուրաքանչյուր սպառողի համար։

Water Toolkit, EPA
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Հատուկ օգտագործողների կողմից ջրի սպառման վրա ազդող
գործոնները, ջրի վերականգնման ու վերօգտագործման համար
տեղում գործելակերպերը և մեթոդները ընկերությունում ջրի
կառավարման կարևոր ցուցանիշներ են։ շեշտը պետք է դնել շատ
սպառողների, աղբյուրների վրա։
Որտեղ են գոյանում
կեղտաջրերը, որոնք
են ջրի աղտոտիչները

Կեղտաջրերի հոսքերը բացահայտվում են՝
կապված
ջրօգտագործողների հետ, գնահատվում են կեղտաջրերի
տարեկան ծավալները և ծախսերը։ Կեղտաջրերի աղտոտիչների
տեսակները, արտանետված քանակները և աղբյուրները
(սարքավորումներ, գործընթացներ, նյութեր) ևս հարկավոր է
բացահայտել։ Հարկավոր է շեշտը դնել մեծածավալ, խիստ
աղտոտված կեղտաջրերի հոսքերի և աղբյուրների վրա

Ինչ գործոններ են
ազդում
ջրօգտագործման և
կեղտաջրերի
գոյացման վրա

Շահագործման
պայմանները,
տեխնոլոգիաները,
սարքավորումների նախագիծը, գործածվող գործելակերպերը և
ներդրվող նյութերի բնույթը, որոնք օգտագործվում են ջրի հետ
միասին, աղտոտիչների տեսակները, կեղտաջրերի մշակման
մեթոդները, այլ կարող են էական ազդեցություն ունենալ
ջրօգտագործման, կեղտաջրերի գոյացման և աղտոտման
աստիճանի վրա։

Ջրային տվյալների
հավաքագրում և
մոնիթորինգ

Ջրի
սպառման
տվյալների
որակը
կախված
է
ջրի
մշտադիտարկումից։
Ջրի
մոնիթորինգը
հնարավոր
է
իրականացնել
ջրաչափերի՝
ներդրված
ջրի
աղբյուրը
(մատակարարված ջուր կամ
հորատված ջուր) չափելու
նպատակով,
և
մատակարարների՝
ներքին
ջրային
սպառողներին, գոնե ամենակարևորներին, չափելու համար։
Օգտագորժվում են այլ տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ ջրային
հոսքերը չափելու և ջրի ծավալները հաշվարկելու համար,
ինչպիսիք են շարժական ջրաչափերը, դույլի կամ ավազանի
մեթոդը՝ ըստ կիրառելիության։ Շատ ընկերություններում ջուրը
չափվում է միայն հիմնական ջրային հաշվիչի կիրառմամբ․ այս
պարագայում ջրի գնահատված սպառումը և տարեկան
շահագործման ժամերը պետք է գնահատվեն ջրի սպառման
յուրաքանչյուր գործընթացի կամ սարքավորման համար,
տարեկան ընդհանուր սպառումը հաշվարկելու համար։
Ջրային տվյալների հավաքագրումը ջրի իրական արժեքի
հաշվարկման առաջին քայլն է։ Իրական արժեքը սովորաբար
ավելի բարձր է ապրանքագիր արժեքից և կազմված է մի շարք
ծախսային բաղադրիչներից ի հավելումն ապրանքագիր արժեքի՝
քիմիկատների մշակման, սարքավորումների, էներգիայի և
աշխատուժի
արժեքներ,
ջրային
թույլտվությունների
և
աղտոտիչների հարկերը, այլ։
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Հիմնական պատճառների վերլուծություն
Ջրային հոսքերը և կեղտաջրերի հոսքերը բացահայտելուց, հաշվարկելուց և բնորոշելուց
հետո հաջորդ քայլը բացահայտված անարդյունավետությունների հիմնական պատճառների
վերլուծությունն է՝ տիպից պատճառների կիրառմամբ։ Շշալվացման գործողությունը՝
ըմպելիքների արդյունաբերությունում ջրի ինտենսիվ սպառման գործընթաց, ներկայացվում
է ստորև․
Ջրի խնայման և կեղտաջրերի կրճատման տարբերակների գոյացում և գնահատում․
իրականացվում է՝ կիրառելով ՌԱՄԱ գործելակերպեր ջրի կորստի և կեղտաջրերի
գոյացման բոլոր պատճառների նկատմամբ։ ՇՇերի լվացման գործողության պարագայում
տիպիկ ՌԱՄԱ գործելակերպերը կիրառվում են ջրի խնայման և կեղտաջրերի կրճատման
տարբերակների ստեղծման և շշերը լվացողի արդյունավետության բարելավման
նպատակով։
Իրականացում և շարունակություն
Ջրի պահպանմանը և կեղտաջրերի կրճատմանն ուղղված ՌԱՄԱ տարբերակների
նախնական գնահատում է իրականացվում և կազմված է․




Տեխնիկական
և
կազմակերպչական
բարդության
(ցածր/միջին/բարձր)
Էներգախնայման արդյունավետություն գնահատում
Ներդրումների և տարեկան խնայողությունների գնահատում

գնահատում

Պարզ տարբերակները պետք է անմիջապես իրականացվեն, մինչդեռ բարդ տարբերակները
ենթակա են իրագործելիության մանրամասն վերլուծության։ Բարձր շահութաբերությամբ
տարբերակները ներառված են մանրամասն գործողությունների ծրագրում՝ ընդգծելով
հստակ պարտականությունները, ծախսերը և վերջնաժամկետները։
Տիպիկ տարբերակներ ջրի արդյունավետության բարելավման և կեղտաջրերի գոյացման
կրճատման համար
Ջրի արդյունավետության բարելավման համար կիրառվող տիպիկ ռազմավարությունները
սկսվում են
•
•

Ներդրված փոփոխություններից: ավելի բարձրորակ ջրի օգտագործում, անջուր և
արդյունավետ ջրային ապրանքներ;
Տնտեսվարման տտարբերակներից: կարիքներին համապատասխան հարմարեցված
ջրային հոսք, ջրաչափում, մոնիթորինգ և կանխարգելիչ սպասարկում

Հասնելով ավելի բարդ տարբերակների, ինչպիսիք են
•

•
•

Տեխնոլոգիաների/սարքավորումների
փոփոխությունը
և
գործընթացների
վերահսկումը․ առկա սարքավորումների ձևափոխում կամ ջրախնայման սարքերի
տեղադրում, անցում առավել ջրարդյունավետ սարքավորումների, ջրային քիչ
քանակությամբ կամ անջուր գործընթացների
Ներքին ջրերի վերօգտագործում կամ վերամշակում (անհրաժեշտության դեպքում՝
մաքրում)
Արտադրանքի նախագծում․ անցում ցածր ջրի սպառման ապրանքների

Կենցաղային օգտագործման, մաքրման գործընթացներում (սառեցման կամ կաթսայի ու
ջերմային համակարգերը ևս պետք է հաշվի առնել) ջրի արդյունավետության բարձրացման
լավ գործելակերպեր․
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ցածր լցված զուգարաններ/անջուր պիսուարներ,
ցածր հոսքի փականներ կամ սահմանափակիչներ խցանների վրա,
աերատորներ խցանների, ցնցուղիների վրա, այլ
ինքնափակվող խցաններ, ջուր
Ողջ ծանրաբեռնվածությամբ լվացքի մեքենայի, աման լվացող և այլ
Մաքրում
սարքերի շահագործում
սահմանել հստակ ընթացակարգեր,
առաջնահերթությունը տալ չոր մաքրմանը սկզբում
փախարինել արտահոսող խողովակները և մաշված ծորակները
օգտագործել արդյունավետ հոսքով ավտոմատ անջատվող ծորակներ
մաքրել վերականգնված/մշակված ջրով
դիտարկել և կառավարել blow down գները և սննդարար ջրի որակը
Սառեցում
իրականացնել և բարելավել կոնդենսատի վերադարձը
բարելավել ներքին և արտաքին սննդարար ջրի մշակում
պահպանել և վերանորոգել գոլորշու գծերը, կոնդենսատ խողովակները, այլ
ժամանակի ընթացքում ռացիոնալացնել գոլորշու համակարգը
Կաթսայի ու
գոլորշու
համակարգ

դիտարկել և կառավարել blow down գները և սննդարար ջրի որակը,
հավանաբար ավտոմատ
իրականացնել և բարելավել կոնդենսատի վերադարձը
բարելավել ներքին և արտաքին սննդարար ջրի մշակում
պահպանել և վերանորոգել գոլորշու գծերը, կոնդենսատ խողովակները, այլ
ժամանակի ընթացքում ռացիոնալացնել գոլորշու համակարգը

9. ՄՈԴՈՒԼ 4 – ՆՅՈՒԹԵՐ և ԹԱՓՈՆՆԵՐ
Այս մոդուլի հիմնական նպատակն է ուղորդել ընկերություններին ավելի լավ պատկերացում
կազմել իրենց ընկերությունում նյութական օգտագործման և թափոնների գոյացման
վերաբերյալ, բացահայտել թեժ կետերը, իրականացնել հիմնական պատճառների
վերլուծություն, ձևավորել ՌԱՄԱ տարբերակներ նյութերի արդյունավետության
բարձրացման և թափոնների կրճատման համար։
Հիմնական տարրեր

Ակնկալվող արդյունքներ

Ի՞նչ։ գլոբալ, ազգային և ձեռնարկատիրական Նյութերի օգտագործում, սպառում և արժեք
մտահոգություններ
Ինչու՞։ օգուտներ ձեռնարկատիրականների Թափոնների
համար
աղբյուրներ
Ինչպե՞ս։
ՌԱՄԱ
արդյունավետության
և
կրճատման համար

տեսակներ,

ծավալներ

և

նյութերի ՌԱՄԱ
տարբերակներ
նյութերի
թափոնների արդյունավետության
բարձրացման
և
թափոնների կրճատման համար

Գլոբալ մտահոգություններ
1990-2008 թթ․ ժամանակահատվածում նյութերի գլոբալ սպառումը աճեց 80%-ով և դեռևս
շարունակում են բարձրանալու միտումները։ ՄԱԱԶԿ համաձայն աճը կեռապատկվի մինչև
2050թ․` հաշվի առնելով, որ բոլոր երկրները 2030թ․ ի վեր փորձում են հասնել ՏՀԶՀ
մակարդակին։ Նյութերի ինտեսնիվ օգտագործումը կապված է արդյունահանման տեմպերի
աճով և հանգեցնում է բնական ռեսուրսների պաշարների սպառմանը և անհրաժեշտ
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նյութերի
սակավությանը,
ինչպիսիք
են
հազվագյուտ
մետաղները։
նյութերի
արդյունահանումը, մշակումը, փոխադրումը, օգտագործումն ու հեռացումը (օրինակ՝
աղտոտում, թափոններ, բնական միջավայրի քայքայում) բնապահպանական ճնշում են
գործադրում և լուրջ հետևանքներ ունեն շրջակա միջավայրի որակի (օրինակ՝ օդ, կլիմա,
ջուր, հող, կենսաբազմազանություն, լանդշաֆտ), էկոհամակարգի և մարդու առողջության
վրա։
Ազգային մտահոգություններ
•

ՀՀ-ում նախատեսվում է գոյություն ունեցող կոշտ կենցաղային թափոնների (ԿԿԹ) 48
աղբավայրի փակում և տարածաշրջանային 5 նոր աղբավայրի կազմակերպում 10
փոխաբեռնման կետերով՝ թափոնների տեսակավորմամբ: Խոշոր փակված աղբավայրերում (Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում) նախատեսվում է աղբավայրային գազի որսում և այրում ու ԿԿԹ-ների բաց այրման դադարեցում:

•

Արտադրության և սպառման թափոններ են համարվում՝ արտադրության կամ
սպառման ընթացքում գոյացած հումքի, նյութերի, արգասիքների, այլ արտադրանքի
կամ մթերքի մնացորդներ, ինչպես նաեւ ապրանքներ (արտադրանք), որոնք կորցրել
են իրենց սկզբնական սպառողական հատկությունները։ Վտանգավոր թափոններ են
այն թափոնները որոնք իրենց ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական
հատկություններով վտանգ են ստեղծում կամ կարող են ստեղծել մարդու
առողջության և շրջակա միջավայրի համար, և պահանջվում են դրանց հետ վարվելու
հատուկ մեթոդներ, եղանակներ, միջոցներ: «Թափոնների մասին» ՀՀ Օրենքի
համաձայն թափոնների գործածության մեջ ներգրավված իրավաբանական անձինք
պարտավոր են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել գոյացող,
օգտագործվող, վնասազերծվող, այլ անձանց փոխանցվող կամ այլ անձանցից
ստացվող, ինչպես նաեւ տեղադրվող թափոնների սկզբնական հաշվառում։

Ձեռնարկատիրական մտահոգություններ
Ընկերություններն իրենց ապրանքն արտադրելու համար կախված են հումքից։ Նյութերի
օգտագործման աճը մեծացնում է շուկայում պահանջարկը և ազդում միջազգային առևտրի և
հումքի շուկայական գների վրա։ պատրաստի ապրանքներում ներդրվող նյութերի ցածր
փոխանակման արժեքի շնորհիվ մեծաքանակ հումք է վատնվում։ Որակյալ և մատչելի
հումքի հասանելիությունը և դրանց՝ արտադրանքի փոխակերպելու ավելացման
կարողությունը ազդում է ընկերությունների արդյունավետության և մրցունակության վրա։
Նյութերի ընդհատված մատակարարումը կամ թափոնների ենթակառուցվածքներ
մատչելիության բացակայությունը հանգեցնում են արտադրանքի կորստի, մինչդեռ
թափոննեևւ վատ կառավարումը և անօրինական բեռնաթափումը կարող են հանգեցնել
գործող լիցենզիայի կասեցման։ Դիլիջանում գործող ՞Լևոն Ավագյան՞ ՍՊԸ-ն ունի հումքի
ձեռքբերման խնդիրներ: Կազմակերպությունը հումքը բացառապես հավաքվում է քաղաքի և
հարակից
տարածքների
աղբավայրերից:
Անգնահատելի
է
կազամկերպության
գործունեությունը քաղբի քանակների կրճատման ոլորտում, սակայն սա նաև
սահմանափակում է ելանյութերի ձեռքբերման հնարավորությունները:
Ընկերությունների օգուտներընՆյութերի արդյունավետությունից և թափոնների կրճատումից
Թափոնների հետ աշխատեսլիս առավել արտադրական մոտեցման օգուտները սկսվում են
թափոնների մշակման կրճատված ծախսերի ուղղակի խնայումից և հասնում ներդրված
նյութերի կրճատման շնորհիվ ստացված օգուտների և ՝ համայնքի և իշխանությունների հետ
հարաբերություններում ընկերության ավելի լավ պատկերի ձևավորման ։
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Ուղղակի և անուղղակի Առաջին և ամենաակնհայտ օգուտը ուղղակի թափոնների
մշակմամբ
և
գործածմամբ
ծախսերի
կրճատումն
ֆինանսական
է․վերամշակման գործակցի ավելացումը նպաստում է ավելի քիչ
խնայումներ
թափոնների հեռացման, ինչն էլ արտացոլվում է թափոնների
ուղղակի ծախսերում՝ ծախս, որը կարող է վերածվել
վերամշակման ընկերությունների կողմից վճարվող եկամտի։
Թափոնից խուսափումը կամ դրա կրճատումը բերում է ավելի
քիչ հումքի (ներառյալ՝ թունավոր նյութերի) և փաթեթավորման
մատակարարնման, ինչը նշանակում է, որ ընկերությունը ավելի
քիչ կծախսի ներդրվող նյութերի վրա և կկարգավորի,
կպահեստավորի ու գործ կունենա ավելի քիչ նյութերի և
թափոնների հետ։
Ձեռնարկատիրական
անվտանգություն

Թափոնների պարտավորություններին համապատասխանելը
նվազեցնում է ձեռնարկատիրական ռիսկը։ Թունավոր նյութերի
և թափոնների հետ աշխատելը կապված է ռիսկերի հետ,
որոնցից կարելի է խուսափել հենց թունավոր նյութերից
խուսափելու միջոցով։ Ձեռնարկատիրականը դառնում է առավել
ապահով թանկարժեք ռեսուրսներից և որոշ դեպքերում՝ հատուկ
թուավոր նյութերից ցածր կախվածության շնորհիվ։

Սոցիալական
Ընկերությունների
համար
գոյություն
ունեն
իրենց
պատասխանատվություն պատասխանատվությունն ապացուցելու շատ միջոցներ, երբ
գործը հասնում է թափոններին․
• Պատասխանատվությունը ապրանքի նկատմամբ, որը
վերածվում է թափոնի և այս առումով արժե փորձել
երկարացնել ապրանքի կյանքը ավելի լավ որակի և
նախագծման միջոցով
• Պատասխանատվությունը
կապված
հեռացված,
վերամշակման ուղարկված կամ շրջակա միջավայր
արտանետումների տեսքով բաց թողնված թափոնների
հետ, որոնք կարող են ազդել տեղական համայնքների
վրա
• Պատասխանատվությունն աշխատողների հանդեպ, թե
ինչպես է թափոնների բեռնաթափման գործընթացն
ազդում նրանց վրա, թե ինչպես են նրանք մոտիվացվում
աղբն առանձնացնելու և ընթացակարգերին հետևելու
համար
Պատասխանատվության
ստանձնումն,
այնուամենայնիվ,
նպաստում է համայնքում ընկերության դրական ընդունմանը,
մոտիվացնում
է
աշխատողներին
և
բարելավում
հարաբերությունները համայնքի և համապատասխան այլ
շահառուների
հետ՝
ներառյալ
բնապահպանական
գործակալությունները։
Ինչ է թափոնը և ինչպես այն կառավարել
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«Թափոնը բաղկացած է ծախսատար հումքից, որը չի վերածվել արտադրանքի և որի համար
վճարվում են գործածման հավելյալ ծախսեր 7։ Թափոնն արտադրվում է արտադրական
գործընթացի ընթացքում (վնասված նյութեր, ջարդոն, անհամապատասխան արտադրանք,
արտահոսքեր, այլ կորուստներ) և աջակցում է այնպիսի գործընթացների, ինչպիսիք են՝
ներդրվող ապրենքների ընդունում և պահեստավորում (փաթեթավորման ծախս,
անհամապատասխան հումք), պահում (աղտոտված չոր մարմիններ, յուղանյութեր, այլ
վտանգավոր և ոչ վտանգավոր թափոններ), ջրի մաքրում (տիղմ), մաքրում (փաթեթավորում,
քիմիական թափոններ, աղտոտված ջուր) և գրասենյակային գործողություններ (թուղթ,
պլաստմասսա, քարթրիջներ)։
Պայմանանակ թափոնների կառավարումը հիմնականում կենտրոնանում է թափոնների
մշակման վրա՝ մոտեցում, որը միջամտում է արտադրական գործընթացի վերջում և հայտնի
է որպես «խողովակի եզրը» լուծում, մինչդեռ ավելի մաքուր արտադրության նպատակն է
կանխել թափոնները հենց աղբյուրից, խուսափել պոտենցիալ թունավոր գործընթացներից և
նյութերից և ավելացնել նյութերի արդյունավետությունը՝ միաժամանակ խթանելով
տնտեսական լուծումները։
Գլխավոր նպատակն է գտնել լուծումներ, որոնք լուծում են խնդիրը սկսած աղբյուրից, ինչն էլ
առաջին մոտեցումն է թափոնների կառավարման հիերարխիայում։

Անընդունելի մոտեցում
Գծապատկեր 15. Թափոնների հիերարխիա
ՌԱՄԱ կիրառմամբ նոյւթերի օգտագործման բարելավում և թափոնների կրճատում
Աղբյուր․ որտեղ են օգտագործվում նյութերը, ինչ նպատակով և ինչ նյութական
կորուստներով
Պատճառ․ Ինչ գործոններ են ազդում նյութերի սպառման վրա։ ինչ գործոններ են ազդում
թափոնների հոսքերի ծավալի և կազմի վրա։
Տարբերակ․ Ինչպես նվազեցնել նյութական անարդյունավետությունը, կորուստները և
թափոնների գոյացումը։

7

ՄԱԱԶԿ ՄԱ գործիքներ
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Գործողություն․ սկսել իրագործել ՌԱՄԱ տարբերակներ նյութերի օգտագործման և
թափոնների գոյացման նվազեցման համար
Պատկերացում նյութերի օգտագործման և թափոնների գոյացման վերաբերյալ
ընկերությունում նյութերի օգտագործման օպտիմալացման և թափոնների կրճատման
մեկնարկային կետն է։
Որտեղ
օգտագործվում
նյութերը
և
նպատակով

են Նյութերն
օգտագործվում
եմ
ապրանքներում,
օժանդակ
գործողություններում
և
փաթեթավորման
համար։
բոլոր
ինչ ապրանքների և ընդգրկված նյութերի տեսակների, մեկ միավոր
ապրանքին հասնող նյութական սպառման գործակցի և
ապրանքների քանակի թվարկումը թույլ է տալիս համեմատել
տեսական նյութական սպառումը իրական նյութական սպառման
հետ ու բացահայտել նյութական կորուստը։
Հատուկ ուշադրություն է պետք դարձնել կրիտիկական նյութերի,
թանկարժեք կամ թունավոր նյութեր), գործընթացների և
գործողությունների վրա, որոնք թափոնների գոյացման հիմնական
աղբյուրն են։

Ինչ տեսակի թափոններ Թափոնների տեսակը և նրանց գոյացման աղբյուրը բացահայտվում
են գոյանում և որտեղ
են՝ կապված նյութերի օգտագործման հետ։ Թվարկվում և
գնահատվում են թափոնների հոսքերը, տարեկան ծավալներն ու
ծախսերը, նշանակման վայրն (օրինակ՝ աղբավայր, վերամշակում
կամ այրում) ու հիմնական աղբյուրները, հաշվարկվում է
թափոնների հոսքը ընդհանուր թափոններից։ Շեշտը պետք է դնել
կարևոր թափոնների հոսքերի վրա՝ քանակի, նախօրինակ նյութի
արժեքի և թունավորության աստիճանի առումով։
Ինչ է պատահում, երբ Թափոնի տեսակ․ կարևոր է, որբ թափոնի առանձնացում չի
թափոնը
չի իրականացվել։ Քանի որ այս առաջադրանքը պահանջում է, որ
առանձնացվում
թիմը ֆիզիկապես տեսակավորի աղբի միջից, պաշտպանիչ
ձեռնոցներ կրելը պարտադիր է։ հետազոտումն իրականացնելու
համար մեծ լաստիկ թերթ է փռվում, որի վրա դատարկվում է մեկ
օրվա թափոնի նմուշը։ Թափոնի նմուշից առանձնացվում և կշռվում
են
տարբեր
կատեգորիաների
թափոնները։
թափոնների
տեսակավորման արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվության
հիման
վրա
կարելի
է
իրականացնել
թափոնների
օրական/ամսական/տարեկան քանակների գնահատում։ Գուցե և
սա կողտոտ առաջադրանք է, բայց որոշ դեքերում տվյալների միակ
աղբյուրն է հատկապես այն ընկերությունների համար, որոնք ոչ մի
տեսակի թափոնների տեսակավորում չեն իրականացնում։
Ինչ գործոններ են
ազդում նյութերի
սպառման, թափոնների
հոսքերի ծավալի և
կազմի վրա

Նյութերի սպառման և թափոնների գոյացման վրա ազդում են մի
շարք գործոններ՝ կապված նյութերի որակի, ապրանքի
նախագծման, տեխնոլոգիայի, արտադրության պլանավորման,
գործող
գործընթացների,
թափոնների
առանձնացման
գործելակերպերի, աշխատողների կրթության և վարքագծի,
լոգիստիկ ասպեկտների, թափոնների վերացման որոշումների և
այլնի հետ։
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Տվյալների
հավաքագրում

Գրանցվում են նյութերի բոլոր տեսակների և թափոնների հոսքերի
քանակները և ծախսերը։ տվյալները կարելի է գտնել
հաշվապահական
փաստաթղթերում,
ներքին
արձանագրություններում և ծրագրերում, թափոնների փոխադրման
գրառումներում, թափոնների հեռացման և մշակման կշռման
գրառումներում։
Հիմնական պատճառների վերլուծություն․նյութական կորուստները, թափոնների հոսքերը և
աղբյուրները բացահայտելուց, հավարկելուց և բնութագրելուց հետո հաջորդ քայլը
անարդյունավետության հիմնական պատճառների վերլուծության իրականացումն է տիպիկ
պատճառների կիրառմամբ՝ կապված հետևյալի հետ․
Գործարան․ անարդյունավետ տեխնոլոգիաներ, ոչ ադեկվատ ավտոմատացում և
գործընթացների վերահսկում, արտադրության վատ պլանավորում (հաճախակի անցումներ,
մաքրում, մեկնարկ ու անջատումներ), վատ կառավարում, անսարքություն, արտահոսք
Գործընթացի ներդրում: հումքի և օժանդակ նյութերի վատ որակ, չափից դուրս
փաթեթավորում, անարդյունավետ ձեռքբերում, վատ գործածում, ապրանքների փոխադրում,
ոչ ադեկվատ գնումներ և պահեստի կառավարում
Մարդիկ:
իրազեկման
և
մոտիվացիայի
բացակայություն,
աշխատանքային
հրահանգավորման բացակայություն, ոչ պատշաճ վարքագիծ, մաքրող ընկերության
անձնակազմի հանդեպ վերահսկողության բացակայություն
Թափոններ: թափոնների առանձնացման բացակայություն, թափոնների վատ լոգիստիկա,
ներքին/արտաքին մշակման լուծումների բացակայություն, տեղում թափոնների
ընթացակարգերի բացակայություն
Արտադրանք: արտադրանքի
անպատշաճ առաքում

նախագիծ,

արտադրանքի

ցածր

որակ,

արտադրանքի

Կերամիկայի արտադրությունում ապրանքի կոտրման դեպքի օրինակը ներկայացված է
ստորև․ ՌԱՄԱ տարբերակների գոյացում և գնահատում նյութերի արդյունավետության
բարելավման և թափոնների կրճատման համար․ իրականացվում է նյութերի կորստի և
թափոնների
գոյացման
բոլոր
պատճառների
նկատմամբ
ստանդարտ
ՌԱՄԱ
գործելակերպերի կիրառմամբ։ Կերամիկայի արտադրությունում ապրանքի կոտրման դեպքի
պարագայում հնարավոր տարբերակները պատկանում են տիպիկ ՌԱՄԱ գործելակերպերի
կատեգորիաներին․
Իրականացում և շարունակություն
Իրականացվում է նյութերի արդյունավետության բարձրացման և թափոնների կրճատման
համար ՌԱՄԱ տարբերակների գնահատում և կազմված է․




Տեխնիկական
և
կազմակերպչական
բարդության
ցածր/միջին/բարձր)
Էներգիայի խնայման հաշվարկներ
Ներդրումների և տարեկան խնայողությունների գնահատում

գնահատում

Պարզ տարբերակները՝ կապված գնումների բարելավումներին, թափոնների լոգիստիկային,
թափոնների առանձնացմանը և վերամշակմանը, պետք է իրականացվեն հնարավորինս
կարճ
ժամանակահատվածում,
մինչդեռ
բարդ
տարբերակները
ենթակա
են
իրագործելիության
մանրամասն
վերլուծության։
Բարձր
շահութաբերությամբ
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տարբերակները ներառված են մանրամասն գործողությունների ծրագրում՝ ընդգծելով
հստակ պարտականությունները, ծախսերը և վերջնաժամկետները։
Նյութերի արդյունավետության բարելավման և թափոնների գոյացման կրճատման տիպիկ
տարբերակները առնչվում են ՌԱՄԱ գործելակերպերին․
Գործարանի
ձևափոխում․
արդյունավետ
տեխնոլոգիաներ/սարքավորումներ,
պլանավորման և վերահսկման բարելավում, ավտոմատացման և գործընթացների
բարելավում, կանխարգելիչ սպասարկում,
Ներդրմնա փոփոխոթյուն: ներդրվող նյութերի ավելի լավ ընտրություն, թունավոր նյութերից
խուսափում, արդյունավետ գնումներ,
Լավ տնտեսվարում․ թափոնների առանձնացման ընթացակարգեր, համակարգված
կրթություն, արդյունավետ թափոնների լոգիստիկա, մաքրող անձնակազմի վերահսկում,
ֆոնդային կառավարում, թափոների մոնիթորինգ
Թափոնների օգտատժգործում․թափոնների
վերօգտագործում և վերամշակում

առանձնացում,

ներքին

և

արտաքին

Արտադրանքի ձևափոխում․ բարելավված արտադրանքի նախագիծ, արտադրանքի ավելի
լավ որակ, օպտիմալացված բաշխում և փաթեթավորում (թեթև, սեղմված, վերամշակված,
վերամշակելի)
Լավ փորձ/գործելակերպեր մեծացնելու համար ջրի արդյունավետ ներքին օգտագործման,
մաքրման գործընթացները եւ սառեցման կամ Boiler & գոլորշու համակարգը պետք է
համարել նաեւ:
Ստացվող
ապրանքներ և
արտադրանքի
առաջում

Արտադրական
թափոններ

Օժանդակ
գործընթացներ

Գրասենյակ և
ճաշարան

Բարելավված զննումը և ընդունման խիստ չափանիշներ
Նվազեցում գույքագրման (ճիշտ ժամանակին), այդ թվում՝ իր
բազմազանությամբ
Առաջինը առաջին տեղում սկզբունքով պահեստի կառավարում
Վերահսկվող հասանելիությամբ պահեստավորման ադեկվատ
պայմաններ
Ադեկվատ քանակի գնումներ և մինիմում փաթեթավորմամբ
Արտադրության պլանավորում վաճառքին/կարգին համահունչ
Պլանավորել արտադրանքի ընթացքը մաքրումը նվազեցնելու համար
Վերականգնել մաքրված ապրանքը հաջորդ փաթեթում
վերօգտագործման համար
Կրճատել ապրանքների վրա սարքավորումների ճնշումը
Պահպանել նույնիսկ գործընթացի պայմանները (ավելի լավ խառնում,
ջեռուցում, սառեցում)
Օգտագործումը ընդլայնելու և սպառումն ու թափոնները կրճատելու
նպատակին պիտանի
Հնարավորին նվազեցնել բազմազանությունը
Օգտագործեք դոզավորման համակարգեր, որտեղ տեղին է
Սառեցնող հեղուկներ, քսանյութեր, մաքրող գործակալներ, այլ
թուղթ մի օգտագործեք
օգտագործեք վերամշակված թուղթ
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ընտրեք վերօգտագործելի/վերալիցքավորվող ապրանքներ
թափոնների առանձնացում
աշխատակազմի մոտիվացում
վերօգտագործվող բաժակներ և դանակ-պատառաքաղ
գնեք տեղականը
խուսափեք միանգամյա փաթեթավորումից

10. ՄՈԴՈՒԼ 5․ ՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐ, ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐ և ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐ
Այս մոդուլի հիմնական նպատակն է ուղորդել ընկերություններին ավելի լավ պատկերացում
կազմել քիմիկատների օգտագործումը, քիմիական ռիսկերը և վտանգավոր թափոնների և
արտանետումների տեսակները, հասկանալ դրանց վրա ազդեղ գործոնները, էներգիայի
օգտագործման,
էներգիայի
կորուստներ
բացահայտման,
իրականացնել
անարդյունավետության հիմնական պատճառների վերլուծություն և մշակել ՌԱՄԱ
տարբերակներ քիմիկատների օգտագործումը բարելավելու և վտանգավոր թափոնների և
արտանետումների կրճատման համար։
Հիմնական տարրեր

Ակնկալվող արդյունքներ

Ի՞նչ։ գլոբալ, ազգային և ձեռնարկատիրական Քիմիական նկարագիր
մտահոգություններ
- Քիմիկատների օգտագործում, սպառում
և ծախս
- Քիմիական ռիսկեր
Ինչու՞։ օգուտներ ձեռնարկատիրականների Վտանգավոր
թափոնների
և
համար
արտանետումների տեսակներ, ծավալներ և
գոյացած աղբյուրներ
Ինչպե՞ս։
ՌԱՄԱ
արդյունավետության
թափոնների
ու
կրճատման համար

քիմիկատների ՌԱՄԱ
տարբերակներ
քիմիկատների
և
վտանգավոր արդյունավետության
բարձրացման
և
արտանետումների վտանգավոր
թափոնների
ու
արտանետումների կրճատման համար

Գլոբալ մտահոգություններ
Քիմիկատները մեր առօրյայի մասն են կազմում։ Քիմիկատներն ակտիվորեն օգտագործվում
են արդյունաբերություններում և գլոբալ արտադրության աճելու տենդենցը և
փոփոխությունները էլ ավելի կավելացնեն քիմիկատների օգտագործումը։ Ներկայումս,
ավելի քան 80000 քիմիկատ է օգտագործվում արտադրական գործընթացներում և
գործողություններում, և սովորական գործողությունների կամ պատահարների ընթացքում
կարող է ստեղծվել և դուրս մղվել մեծ քանակություն։ Այս տենդենցը ազդում է բոլոր
երկրների վրա և պահանջում է քիմիկատների պատասխանատու օգտագործում ու
կառավարում՝ որպես ռիսկերի կառավարման և վտանգավոր թափոնների ու
արտանետումների վերահսկմանն ուղղված անհրաժեշտ լուծումների մաս։
Քիմիկատները և քիմիական թափոններն ընկած են օդի, ջրի և հողի աղտոտման հիմքում և
վայրի բնության կորստի հիմնական գործոն են։ Օդ արտանետված քիմիկատները կարող են
հանդես գալ որպես աղտոտիչներ, ջերմոցային գազերի արտանետումներ և օզոնի
քայքայիչներ և նպաստում են թթվային անձրևների ձևավորմանը։
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Ազգային մտահոգություններ․
•

Թափոնների գործածության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական
ուղղությունը թափոնների գոյացման և դրանց վտանգավորության նվազեցումն է
հետեւյալ միջոցներով.

•

Անթափոն
և
սակավաթափոն
տեխնոլոգիաների
ներդրման
գիտատեխնիկական նորագույն նվաճումների օգտագործում.

•

Թափոնների քանակի նվազեցման նպատակով նյութահումքային ռեսուրսների
համալիր օգտագործում.

•

Հումքային արժեք ունեցող թափոնների առավելագույն սպառում ուղղակի, կրկնակի
կամ այլընտրանքային օգտագործումով.

•

Օգտահանման համար ոչ պիտանի թափոնների անվտանգ հեռացման ապահովում՝
թափոնների վնասազերծման եւ ոչնչացման համապատասխան տեխնոլոգիաների,
էկոլոգիապես անվտանգ մեթոդների եւ միջոցների մշակմամբ.

•

Թափոնների
ապահովում.

•

Տնտեսական խթանման մեխանիզմների սահմանում:

գործածության

ոլորտում

տեղեկատվության

նպատակով

մատչելիության

Ձեռնարկատիրական մտահոգություններ
Ձեռնարկատիրականների կողմից վճարվող արժեքի վրա հաճախ ազդում է անարդյունավետ
մատակարարումը, քիմիկատների անպատշաճ օգտագործումը կամ քիմիկատների վատ
կառավարումը։ Բացի արժեքից, կարող են լինել լուրջ ռիսկային հետևանքներ վտանգավոր
օգտագործումից, որոնք կարող են ազդել ձեռնարկատիրական գործընթացների և
օբյեկտների, աշխատողների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա։ Մեծաքանակ
վտանգավոր քիմիկատների օգտագործումը կարող է ունենալ հավելյալ իրավական
հետևանքներ, ավելացնել ռիսկերը և աղտոտման վերահսկման, մոնիթորինգի ու զեկուցման
անհրաժեշտությունը։ Վտանգավոր թափոնների բեռնաթափումը, դեպի օդ, ջուր կամ հող
արձակված արտանետումները ունեն բացասական ազդեցությունօդի, ջրի և հողի վրա։
՞Կաշի՞ ԲԲԻ ներկանյութերի ձեռքբերման հնարավորությունները սահմանափակվում են
երկրում նրանց բավարար քանակների բացակայությամբ: Նաև առաջացած թափոնների
քանակների վերացման կամ վերաօգտագործման հանրավորությունների սահմանափակում:
Ձեռնարկատիրական օգուտներ
Ձեռնարկատիրականները
կարող
են
շահել
քիմիկատների
արդյունավետ
և
պատասխանատու օգտագործումից՝ ծախսերի կրճատման, բիզսնես անվտանգության
բարելավման և ընկերության սոցիալական պատասխանատվության բարձրացման միջոցով։
Ուղղակի և անուղղակի Քիմիկատների ներդրման կրճատումը նպաստում է ուղղակի
ծախսերի կրճատմանը մատակարարված քիմիկատներով կամ
խնայողություններ
անուղղակի ծախսերի կրճատմանը վտանգավոր քիմիկատների
գործածմամբ և ռիսկերի ու աղտոտման վերահսկման
կրճատմամբ։
Ձեռնարկատիրական
անվտանգություն

Քիմիկատների օգտագործման և վտանգավոր թափոնների
գործածման հետ կապված ռիսկերը բացահայտելը և հասկանալը
ապահովում է ռիսկերի ավելի լավ վերահսկում, ավելի անվտանգ

ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
կազմակերպություն
48

ազգերի

արդյունաբերության

զարգացման

գործողություն
պահանջներին։

և

համապատասխանություն

իրավական

Սոցիալական
Քիմիկատների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով
պատասխանատվություն ձեռնարկատիրական
գործընկերների
հետ
համագործակցությունը և քիմիական վտանգների ու գործածման
ընթացակարգերի վերաբերյալ աշխատողների իրազեկության
թարմացումը նպաստում են աշխատողների առողջության և
անվտանգության վրա դրական ազդեցությանը, բարձրացնում
ռիսկերի
վերաբերյալ
իրազեկությունը
և
արտակարգ
իրավիճակներին պատրաստվածությունը և բարելավում են
հարաբերությունները համայնքի հետ։
Ինչ է քիմիկատը և ինչպես են դրանք դասակարգվում
Քիմիկատ կարող է լինել հետևյալը․
Սուբստանցիա՝ քիմիական տարր կամ դրա բաղադրիչ բնական վիճակում կամ ստացված
որևէ արտադրական գործընթացում
Խառնուրդ․ մեկ կամ ավելի սուբստանցիաներ պարունակող խառնուրդներ կամ լուծույթներ,
որտեղ նրանք չեն գործում
Խառնուրդ․ մետաղական նյութ՝ բաղկացած երկու կամ ավելի տարրերից, որոնք այնպես են
համակցված, որ չեն կարող հեշտությամբ անջատվել մեխանիկական միջոցներով
Արդյունաբերությունում օգտագործման տեսկաների բացահայտումից հետո քիմիկատները
կարելի է բաժանել հետևյալ կատեգորիաների․

Գծապատկեր 16 Քիմիական նյութերի օգտագործումը արդյունաբերության մեջ
Քիմիկատները ենթարկվում են միջազգային և եվրոպական շատ կանոնակարգերի,
կոնվենցիաների և համաձայնագրերի՝ շատ երկրներում թարգմանված և կիրառելի ազգային
օրենսդրության մեջ։ ԵՄ քիմիկատների պիտակավորման և դասակարգման Գլոբալ
Ներդաշնակեցված Համակարգը միջազգային ոչ պարտադիր համաձայնագիր է, որը
ներդաշնակեցնում է չափանիշներ սուբստանցիաների և խառնուրդների, վտանգների
հաղորդման
տարրերի
դասակարգման
համար։
Վտանգների
հաղորդման
և
պիտակավորման համակարգերը անդրադառնում են բոլոր պոտենցիալ վտանգավոր
քիմիկատներից պոտենցիալ ճառագայթահարմանը օգտագործման բոլոր տեսակի
իրավիճակներում, ներառյալ՝ արտադրությունը, պահեստավորումը, փոխադրումը,
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աշխատավայրում օգտագործումը, սպառողական օգտագործումը, և շրջակա միջավայրում
առկայությունը, և ուղղված են մարդկանց, օբյեկտների և շրջակա միջավայրի
պաշտպանմանը։
ԳՆՀ դասակարգման համակարգը հիմնված է քիմիկատների ներքին հատկությունների վրա․
քիմիկատները
դասակարգվում
են ըստ
իրենց
ֆիզիկական,
առողջական
և
բնապահպանական վտանգների։ Վտանգների մասին հաղորդվում է հետևյալի միջոցով․
Ա) պիտակավորում
 Քիմիկատի ինքնություն (ԵՄ գրանցման համարը, CAS գրանցման համարը)
 պատկերագրեր – գրաֆիկական պատկեր, որը ներառում է նշան
 Ազդանշաններ – բառ, որն օգտագործվում է վտանգի խստության
հարաբերական մակարդակը ցույց տալու և ընթերցողին պիտակի վրա նշված
պոտենցիալ վտանգի մասին զգուշացնելու համար, օրինակ՝ ՎՏԱՆԳ
 Վտանգի մասին ձևակերպումներ՝ տվյալ դասի և կարգի վտանգը բնորոշող
արտահայտություն, որը նարագրում է վտանգավոր արտադրանքի վտանգի
բնույթը, ներառյալ, որտեղ տեղին է, վտանգի աստիճանը, օրինակ՝ վնասակար
ջրային ֆլորայի համար H402

Գծապատկեր 17 Քիմիական վտանգավոր նյութերի տարբերանշաններ

 նախազգուշական
հայտարարություններ՝
արտահայտություններ
(և/կամ պատկերագրեր),
որոնք նկարագրում են
վտանգավոր
արտադրանքին,
անպատշաճ
պահեստավորման
կամ
Գծապատկեր 8 նախազգուշական նշաններ
վտանգավոր
արտադրանքի գործածման ենթարկվածության արդյունքում վնասական
ազդեցությունները նվազեցնելուն կամ կանխելուն ուղղված առաջարկվող
միջոցառումները․ օրինակ՝կանխարգելու, կոդ codes P2xx 8
 Մատակարարողի վերաբերյալ տեղեկատվություն
 Առաքման վերաբերյալ տեղեկատվություն
8

Definitions by GHG, UN 2013
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Անվտանգության տվյալների թերթ
Անվտանգության տվյալների թերթը (ԱՏԹ), միակ գործիքն է՝ ապահովելու, որ քիմիկատների
ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԸ և ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԸ բավարար տեղեկատվություն կփոխանակեն
մատակարարման շղթայում, ինչը թույլ կտա անվտանգ օգտագործել իրենց
սուբստանցիաները և խառնուրդները։ Այն տրամադրում է տեղեկատվություն
աշխատավայրում քիմիկատների անվտանգ օգտագործման վերաբերյալ՝ թոիյլ տալով
գործատուին մշակել աշխատավայրում պաշտպանության միջոցառումներ և դիտարկել
միջոցներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար։
Քիմիական թափոնը կամ վտանգավոր թափոնը սահմանվում է որպես քիմիկատների
ցանկացած ավելորդ օգտագործում, որը կարող է վնասակար լինել մարդու առողջության
կամ շրջակա միջավայրի համար, և/կամ քիմիկատներ պարունակող բաղադրիչ կամ
նյութեր, որոնք պահանջում են ապահով կորպով հեռացում։ Քիմիական թափոնների
հոսքերը ներառում են բոլոր քիմիական կորուստները քիմիկատների ներդրման
(գերմատակարարում կամ սխալ մատակարարում, ժամկետնանց կամ չպիտակավորված
քիմիկատներ), գործընթացների (կողմնակի արտադրանք, օգտագործված քիմիկատներ և
արտանետված աղտոտիչներ) և քիմիկատներով աղտոտված նյութերի շնորհիվ։
Ինչ է քիմիական ռիսկը և ինչպես այն գնահատել
Փոքր ընկերությունները հակում ունեն թերագնահատելու քիմիկատների օգտագործման
արդյունքում առաջացած ռիսկերը հաճախ տեղեկատվության և կրթության բացակայության
պատճառով։ քիմիկատների օգտագործումը և վտանգավոր թափոնների հեռացումը
ենթադրում է պատահարներ, առողջական, անվտանգության և բնապահպանական ռիսկեր։
Ռիսկերի ներուժը գնահատելու համար հարկավոր է բացահայտել պատահարների բոլոր
հնարավոր սցենարները, աշխատողների առողջության, համայնքների, շրջակա միջավայրի
և տնտեսության վրա նրանց ազդեցության առաջացման հնարավորությունը և լրջությունը։
Ռիսկի թույլատրելիությունը որոշվում է հաճախականության և լրջության բազմապատկման
հիման վրա։ Վերոնշյալ օրինակում ռիսկի ընդհանուր հաշիվը 10-14-ի միջև լինելու դեպքում
պահանջում է բարձր վերահսկողություն, մինչդեռ ռիսկերը > 14 ընդհանուր հաշվով
համարվում են անընդունելի։
Քայլերում իրականացվում է ռիսկերի գնահատում՝ համաձայն հետևյալ մեթոդաբանության 9՝
•
•

•
•
•

•
9

Բացահայտել քիմիկատները, դրանց քանակները և ներգրավված վտանգները
Բացահայտել վտանգների ցուցամասերը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մեծ
ծավալների և/կամ վտանգավոր քիմիկատների օգտագործմանը, պահեստավորմանը
և հեռացմանը
Բացահայտել պատահարի պարագայում ռիսկերի հակված և խոցելի խմբերը,
տարածքները և ակտիվները
Յուրաքանչյուր վտանգի ցուցամասին առնչվող պոտենցիալ պատահարների
սցենարների բացահայտում
Բացահայտել
վթարային
իրավիճակներում
համապատասխան
առողջապահական,
բնապահպանական,
սոցիալական
եւ
տնտեսական
ազդեցությունների խստությունը
Գնահատել բացահայտված վթարի տեղի ունենալու հավանականությունը

Promoting Resource Efficiency in Small & Medium Enterprises: industrial training handbook, UNEP. 2010
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•
•
•
•

Յուրաքանչյուր վտանգի ցուցամասի նշանակեք ռիսկային գործոն
Գերակայություններ և վտանգի կետեր
Վտանգի կետերի քարտեզագրում
Տրամադրել վթարային պլան պատահարներին և վթարներին արձագանքելու
համար

Քիմիկատների օգտագործումը և հարակից ռիսկերը բացահայտելու համար իրականացվում
է քիմիկատների օգտագործմամբ գործընթացների և գործողությունների սկանավորում և
թվարկում։ Ավելի մանրամասն գնահատման համար կարելի է գծել պարզ գործընթացների
բլոկ-սխեմա և բացահայտել առաջինից մինչև վերջին գործողությունում քիմիկատների
օգտագործումը․ բլոկ-սխեմայում նշվում են յուրաքանչյուր գործողության կամ գործընթացի
հետ կապված քիմիկատների քանակները և վտանգները։ Տեղեկատվությունը կարող է
փոխատեղվել ընկերության մաշտաբով՝ բացահայտված վտանգների ցուցամասերը
տեղափոխելով հատակագիծ։ Այս առաջադրանքի արդյունքը վտանգների ցուցամասերի
քարտեզն է, որը հստակ ցույց է տալիս գործընթացների տարբեր փուլերում քիմիկատների
օգտագործումը, քանակները և հատուկ վտանգները։
ՌԱՄԱ կիրառմամբ քիմիական
թափոնների նվազեցում
10

արդյունավետության

բարելավում

և

վտանգավոր

Աղբյուր - Որտե՞ղ են կիրառվում քիմիկատները, ի՞նչ նպատակներով, և ինչպիսի՞ն է
դրանց հետագա ճակատագիրը (ապրանք, փոխարկում, թափոն,արտանետում):
Պատճառ - Ի՞նչ գործոններ են ազդում քիմիկատների օգտագործման և հետագա
ճակատագրի վրա:
Այլընտրանքային տարբերակ - Ինչպե՞ս նվազեցնել քիմիկատների մեծածավալ
օգտագործման պատճառները և դրանց հետագա անցանկալի հետևանքները,
ներառյալ դրանց հնարավոր արտանետումը շրջակա միջավայր:
Գործողություն – Սկսեք իրականացնել քիմիկատների արդյունավետ և պատասխանատու
օգտագործման տարբերակներ

Պատկերացում
վերաբերյալ

քիմիկատների

օգտագործման

և

քիմիական

թափոնների

գոյացման

Քիմիկատների օգտագործման օպտիմալացման և վտանգավոր թափոնների կրճատման
առաջին քայլը մատակարարված քիմիկատների, քիմիկատների օգտագործման,
քիմիկատների գործածման և պահեստավորման ներքին ընթացակարգերի, քիմիական
թափոնների բոլոր պոտենցիալ աղբյորների մասին մանրամասն տեղեկատվության
ձեռքբերումն է։

10

Sonya Bauer, 2015 - Hazard Management
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Որտե՞ղ են կիրառվում
ի՞նչ
քիմիկատները,
նպատակներով,
և
ինչպիսի՞ն
է
դրանց
հետագա ճակատագիրը

Քիմիկատները
կարող
են
օգտագործվել
արտադրության/ապրանքների
մեջ
և
օժանդակ
գործողություններում․քիմիական օգտագործումը և առնչվող
ռիսկերը
բացահայտելու
նպատակով
քիմիկատների
օգտագործմամբ
գործողոթյունները
և
գործընթացները
սկանավորվում և թվարկվում են՝ քանակների, արժեքների և
ԳՆՀ դասակարգումների հետ մեկտեղ։

Արտադրության մեջ օգտագործվող քիմիկատներ․
ապրանքներում/արտադրության
մեջ
օգտագործվող
բոլոր քիմիկատները գրանցվում են, արտադրության մեջ
նրանց օգտագործման տեղը և նպատակը, յուրաքանչյուր
ապրանքի/արտադրության մեկ միավորի համար
տեսական
քիմիական
պահանջը,
ինչն
էլ
հնարավորություն է տալիս գնահատել քիմիկատների
կորուստը որպես տեսական քիմիական պահանջի %:

Օժանդակ
գործընթացներում
քիմիկատների
օգտագործումը, օգտագործման տեղն ու նպատակը,
քանակները և վերջնական ճակատագիրը (քիմիկատի
վերջնակետը) առանձին են նշվում

Որոնք են տեսակները եւ
քանակները վտանգավոր
թափոնների
եւ
արտանետումների.
Որտեղ են գոյանում:

Օգտագործվող
քիմիկատներն
ընկած են
վտանգավոր
թափոնների հիմքում։ Վտանգավոր թափոնները ներառում են
բոլոր քիմիկատների կորուստները հետևյալի շնորհիվ՝
քիմիկատներ ներմուծած նյութեր (գերմատակարարում կամ
սխալ մատակարարում, ժամկետնանց և չպիտակավորված
քիմիկատներ), գործընթացների (կողմնակի արտադրանք,
օգտագործված քիմիկատներ և արտանետված աղտոտիչներ) և
արտադրական նյութեր (քիմիկատներով աղտոտված նյութեր,
ցանկացած քիմիական թափոնների հոսք)։
Վտանգավոր թափոնների հոսքերը պետք է բնութագրվեն և
հաշվարկվեն՝ տարեկան քանակները, վերացման ծախսերը և
նպատակակետը արանագրվում են՝ կապված իրենց գոյացման
աղբյուրի հետ։ գոյացած արտանետումների գոյացման (օդ, ջուր)
տեսակները և քանակները արձանագրվում են և գոյացման
հիմնական աղբյուրը բացահայտվում։

Տվյալների
հավաքագրում՝
քիմիկատների
գույքագրում և
վտանգների
դասակարգում

Քիմիկատների գույքագրման ստեղծումն ու թարմացումը
օգնում
է
ընկերությունում
պահվող,
օգտագործվող
քիմիկատների
սիստեմատիկ
բացահայտմանը։
Նման
գույքագրումը տեղեկատվության հավաքագրում է՝ կապված
քիմիկատների տեսակի և նրանց կազմի, ամսական և տարեկան
սպառման,
պիտանելիության
ժամկետւ,
վտանգների
տեսակների, պահեստավորման տեսակների, քիմիկատների
արժեքի հետ։ Տեղեկատվության աղբյուր են մատակարարների
կողմից
տրամադրվող
տվյալները,
մասնավորապես՝
քիմիկատների
անվտանգության
տվյալների
թերթերը,
մատակարարման գրառումները, ներքին պահեստավորման
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գրառումները, կամ հաշվապահական փաստաթղթերը։
Հիմնական պատճառների վերլուծություն․հիմնական հարցն է՝ ինչպես նվազեցնել
քիմիկատների մեծաքանակ օգտագործումը և նրանց անցանկալի ճակատագիրը՝ ներառյալ
շրջակա միջավայր հնարավոր արտանետումները։ Քիմիական օգտագործումը, վտանգավոր
թափոնների հոսքերը և աղբյուրները և դրանց վրա ազդող գործոնները բացահայտելուց,
հաշվարկելուց և բնութագրելուց հետո հաջորդ քայլը հիմնական պատճառների
վերլուծության իրականացումն է՝ տիպիկ պատճառների կիրառմամբ․
Գործարար․հին
տեխնոլոգիաներ,
գործընթացների
վերահսկում, անպատշաճ սպասարկում

նախագծում,

գործընթացների

Ներդրվող գործընթացներ՝ քիմիկատների ընտրություն և որակ, օգտագործվող վտանգավոր
քիմիկատների տարբեր տեսակներ, մատակարարման գործընթաց, վատ գործածում և
պահեստավորում
Մարդիկ՝ անհմտություն, վարքագիծ և վերաբերմունք, մարդկանց և շրջակա միջավայրի
համար ռիսկերի վերաբերյալ գիտելիքի բացակայություն
Արտադրանք՝ արտադրանքի նախագծում, հաճախորդների առանձնահատկություններ,
որակի պահանջներ
Թափոն՝ նեքին և արտաքին օգտագործման
Տեքստիլի ներկատու նյութերի համար հիմնական պատճառների կատեգորիաների օրինակը
ներկայացված է ստորև

Գծապատկեր 19 Տեքստիլ արտադրությունում ներկանյութերի օգտագործում
Քիմիական արդյունավետության և վտանգավոր թափոնների ու արտանետումների
մինիմալացման տարբերակների առաջացում և գնահատումն իրականացվում է
քիմիկատների արարդյունավետ օգտագործման և վտանգավոր թափոնների ու
արտանետումների գոյացման բոլոր պատճառների նկատմամբ ստանդարտ ՌԱՄԱ
գործելակերպերի կիրառմամբ։
Տեքստիլի ներկատու նյութերի օրինակում առաջացած տարբերակները ՌԱՄԱ տիպիկ
գործելակերպերի մասն են կազմում։
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Իրականացում և շարունակություն
Քիմիկատների
արդյունավետ
օգտագործման
և
վտանգավոր
թափոնների
ու
արտանետումների նվազեցման համար ՌԱՄԱ տարբերակների նախնական գնահատում է
իրականացվում, որը բաղկացած է․




Տեխնիկական
և
կազմակերպչական
բարդության
ցածր/միջին/բարձր)
Էներգիայի խնայման հաշվարկներ
Ներդրումների և տարեկան խնայողությունների հաշվարկներ

գնահատում

Պարզ
տարբերակները՝
կապված
քիմիկատների
ձեռքբերման,
գործածման
և
պահեստավորման, արձանագրման և ռիսկերի գնահատման բարելավումներին, քիմիական
թափոնների առանձնացմանը և անվտանգ
հեռացմանը, պետք է իրականացվեն
հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում, մինչդեռ բարդ տարբերակները ենթակա են
իրագործելիության
մանրամասն
վերլուծության։
Բարձր
շահութաբերությամբ
տարբերակները ներառված են մանրամասն գործողությունների ծրագրում՝ ընդգծելով
հստակ պարտականությունները, ծախսերը և վերջնաժամկետները։
Քիմիական արդյունավետությունը բարելավելու և քիմիական թափոնների գոյացումը
կրճատելու տիպային լուծումները՝
Երբ մենք գործ ենք ունենում քիմիական նյութերի հետ մեզ ամենից շատ հետաքրքրական են
այս երեք տարբերակները՝
•

Քիմիական ռիսկի նվազեցում:

•

Քիմիական ներդրումների կրճատում:

•

Քիմիական թափոնների կրճատում:

Դրանք կարելի է նշանակել ՌԱՄԱ տիպիկ գործելակերպերին՝ սկսած՝
Լավ տնտեսավարումից – ժամանակին մատուցում, խուսափում ոչ անհրաժեշտ
մատակարարումից, ճիշտ չափսի պահեստներ, քիմիկատների գույքագրում և
պիտակավորում, ճիշտ ընտրություն, վտանգավոր թափոնների պահետսվարում և
պիտակավորում
Օգտագործումից – լավ գիտելիք և կիրառելի իրավական պահանջների կիրառում,
քիմիկատների մատակարարման, պահետսվարման, գործածման և հեռացման ներքին
ընթացակարգեր, աշխատեղների կրթության վերաբեչյալ տեղեկատվություն, աշխատողների
առողջությունը պաշտպանելու նպատակով տեխնիկական և կազմակերպչական
միջոցառումներ
Վերջացած ավելի բարդ և մեծ ազդեցությամբ տարբերակների՝
Ելանյութի փոփոխում – փոխարինել քիմիկատները, հնարավորինս վերացնել թունավոր
քիմիկատների օգտագործումը, գործընթացներում օգտագործվող քիմիկատների ընդհանուր
քանակի կրճատում, օգտագործվող քիմիկատների թվի կրճատում։
Գործարանի մոդիֆիկացում
–

Գործընթացի վերահսկում՝ անցում պակաս վնասակար քիմիկատների կամ ավելի
քիչ քիմիկատների կիրառմամբ գործընթացների, գործընթացներում օգտագործվող
քիմիկատների ընդհանուր քանակի կրճատում
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–

Տեխնոլոգիաների փոփոխում

Արտադրանքի մոդիֆիկացում – արտադրանքի դիզայնավորման փուլում վտանգավոր
քիմիկատների փոխարինում
Թափոնների ներքին կամ արտաքին վերօգտագործում կամ վերամշակում

11. ՄՈԴՈՒԼ 6 – ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Վերջին մոդուլի գլխավոր նպատակն է մեթոդի և գործողությունների շրջանակի
ապահովումն է, որն աջակցում է ՌԱՄԱ տարբերակների իրականացմանը, որոնք
առաջացել են մանրամասն վերլուծության արդյունքում՝
Էներգիա, ջուր և կեղտաջրեր, նյութեր և թափոններ, քիմիկատներ, վտանգավոր թափոններ
և արտանետումներ:
Ինչպե՞ս մշակել գործողությունների ծրագիր
ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագրի հիմնական նպատակն է ՌԱՄԱ տարբերակների
իրականացման պարզեցումը, որոնց եկամտաբերությունը արդեն իսկ ապացուցվել է, և
իրենց շոշափելի արդյունքների շնորհիվ հաստատվել է ղեկավարության կողմից:
Ռեսուրսների օգտագործման, արտահոսքերի, թափոնների և արտանետումների
կուտակումների վերաբերյալ մանրամասն գնահատման անցկացումը, ոչ արդյունավետ
գործունեության պատճառների բացահայտումը և ՌԱՄԱ հնարավորությունների մշակումը
կհանգեցնեն
կազմակերպության
կարգավիճակի
բարելավմանը՝
բացահայտելով
յուրաքանչյուր թեմատիկ ոլորտին առնչվող ՌԱՄԱ հնարավորությունները և կատարելով
նախնական գնահատումներ:
Գործողությունների ծրագիրը սկսվում է մշակվել ծրագրի ընթացքում՝ ՌԱՄԱ
հնարավորությունները մշակվում են յուրաքանչյուր թեմատիկ ոլորտի համար և տեղ են
գտնում ինքնագնահատման գործիքի 2-5 մասերում և նրանց նախնական գնահատումն
իրականացվում է հաշվելով՝
–
–
–
–

Տեխնիկական և կազմակերպչական բարդությունը (ցածր / միջին / բարձր)
Ռեսուրսների կոնսերվացման կրճատումը
Թափոնների և արտանետումների կրճատումը
Ներդրումները և տարեկան խնայողությունները

Այս պահից ի վեր բոլոր հաջորդ քայլերն ուղղված են լինելու գործողությունների ծրագրի
մշակմանը՝

Նկար 1: ՌԱՄԱ գործողությունների ծրագրի մշակման հիմնական քայլերը

Տարբերակները

ՌԱՄԱ տարբերակները, որոնք հավաքագրվել են թեմատիկ
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համախմբված
մշակում

ցանկի ոլորտներում գնահատումներ անցկացնելու ընթացքում և
միայն ցանկով դրվել են: Համատեղելու փոխադարձ
միջամտությունները և բացառությունները կամ
հնարավորությունները ; արդյունքները: Այս վարժության է
համախմբված ցանկը տարբերակները.

ցուցակից
ընտվում
են
ՌԱՄԱ
ՌԱՄԱ տարբերակների Համաձայնեցված
տարբերակներ, նշանակվում հետևյալ կատեգորիաներից
ցուցադրում
մեկին և քննարկվում ղեկավարության հետ
- անհապաղ իրականացման ենթակա ՌԱՄԱ տարբերակներ
- մանրամասն գնահատման ենթակա ՌԱՄԱ տարբերակներ
- մերժված ՌԱՄԱ տարբերակներ
Համաձայնեցված ՌԱՄԱ
ՌԱՄԱ
տարբերակների
կատալոգը
ՌԱՄԱ
տարբերակների
գործողությունների ծրագրի իրականացման սկզբնակետն է։
կատալոգի սահմանում
Առաջինը պետք է հաշվի առնել անհապաղ իրականացման
ենթակա տարբերակները և շարունակել դրանց կիրառումը։
Բարդ
տարբերակները
պահանջում
են
մանրամասն
վերլուծություն և այս նպատակով իրականացվում է
իրագործելիության ուսումնասիրություն՝ համապատասխան
տեխնիկական,
տնտեսական
և
բնապահպանական
ասպեկտները գնահատելու համար (հիմնական քայլերը
նկարագրվում են հաջորդ բաժնում)։
Որոշել հաջորդ քայլերը

ՌԱՄԱ տարբերակների իրականացմանն աջակցելու համար
պահանջվող առաջադրանքները հիմնվում են տարբերալի
տեսակի վրա։ Դրանք կարող են պատկանել հետևյալ խմբերից
մեկին․
 Իրականացնել՝ անել այն, ինչն օգտակար է տարբերակի
իրականացման համար
 Չափել՝ հավաքագրել լրացուցիչ տեղեկատվություն
գործընթացների մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ
 Կատարելագործել՝ մշակել տեխնիկական մանրամասներ,
թե ինչպես իրականացնել տարբերակը
 Գնահատել՝ բարդ տարբերակների համար տեխնիկական
և
տնտեսական
իրագործելիության
մանրամասն
վերլուծություն

Որոշում կայացնել
խաչաձև
բարելավումների
վերաբերյալ

ՌԱՄԱ գործողությունների պահպանումը պահանջում է
կառավարման
լրացուցիչ
առաջադրանքներ,
որոնք
կապակցված չեն կոնկրետ մեկ տարբերակի, այլ նպաստում
են խաչաձև բարելավումների․ դրանք կարող են առնչվել
կառավարման
բաելավված
ղեկավարմանը
և
հանձնառությանը, կարճատև, միջին տևողությամբ և
երկարատև նպատակների ընդգրկմամբ ձեռնարկատիրական
ռազմավարության հաստատմանը, համակարգված կերպով
բնապահպանական
և
ռեսուրսների
կառավարման
խնդիրներին արձագանքմանը, աշխատեղների մոտիվացմանը

ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
կազմակերպություն
57

ազգերի

արդյունաբերության

զարգացման

և նորարարական գործընթացներում ներգրավմանը։
Նման առաջադրանքների օրինակներ են․
 Ջրի և էներգիայի օգտագործման ամսական զեկուցում
 Բնապահպանական համեմատական համակարգի
տեղադրում
 Բնապահպանական
կառավարման
համակարգի
իրականացում
 Բնապահպանական հաշվապահական հաշվառման
ավտոմատացված համակարգի իրականացում
 Կառավարչի բնապահպանական հայտարարության
մշակում
 ՌԱՄԱ ձեռքբերումների վերաբերյալ հաղորդակցման
օրվա նշանակում
 Տեխնիկական
վերապատրաստումների
միջոցով
աշխատակազմի գիտելիքի բարձրացում
 Բնապահպանական առաջարկությունների արկղիկ
 Աշխատողների պարգևատրում
ՌԱՄԱ բարդ տարբերակների գնահատում
Իրագործելիության
ուսումնասիրություններն
իրականացվում
են
ՌԱՄԱ
բարդ
տարբերակների տեխնիակական, տնտեսական և բնապահպանական ասպեկտները
գնահատելու համար։ Իրագործելիության ուսումնասիրությունը տեխնիկապես և/կամ
տնտեսապես ավելի բարդ միջոցառումների մանրամասն վերլուծությունն է և հաճախ
պահանջում է ֆինանսական ներդրումներ։ Դրանց իրականացմանը հավանություն տալը
ձեռնարկատիրական որոշում է, որը պետք է լավ փաստագրվի տեխնիկական և
գործառնական իրագործելիության, տնտեսական իրագործելիության և բնապահպանական
իրագործելիության առումներով։Իրագործելիության ուսումնասիրությունները ներառում է
տեխնիկական, տնտեսական և բնապահպանական գնահատումների արդյունքները։
Տեխնիկական և կազմակերպչական գնահատումները բաղկացած է գործարանի առկա
ենթակառուցվածում պահանջվող նոր սարքավորումների և անհրաժեշտ փոփոխությունների
բացահայտումից ու գնահատումից և համապատասխան տարբերակի ազդեցության
գնահատականից։ Հիմնական հարցերն են՝
o Արդյոք այն կաշխատի.՞
o Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի այն աշխատի
o Ի՞նչ կշահենք մենք
Տնտեսական գնահատումը․ նախատեված է գնահատել բոլոր վերը նկարագրված
կրճատումների տնտեսական օգուտները և կրճատված հիվանդ օրերից, կրճատված
պարտավորություններից, թափոնների կամ կողմնակի արտադրանքի վաճառքի պոտենցիալ
շահույթից, և այլնից ստացված ավելի քիչ ակնհայտ ֆինանսական օգուտները ։
Բնապահպանական գնահատում․նախատեսված է վերլուծել, թե որոնք են տարբերակների
իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի համար օգուտները․ օգուտները չափվում
են հետևալի մեջ՝ աղտոտիչների և թափոնների կրճատումներ,
արտանետումների
կրճատումների թունավորություն, էներգիայի, ջրի և նյութերի սպառման նվազում,թունավոր
քիմիկատների կրճատումներ, աղմուկի մակարդակի կամ շրջակա միջավայրի և
աշխատողների համար ռիսկերի կրճատում։
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Տեխնիկական, տնտեսական և բնապահպանական գնահատման արդյունքները ինտեգրվում
են ու առավել բարձր շահութաբերությամբ տարբերակները ընտրվում և առաջնահերթ են
իրականացման համար։
ՌԱՄԱ օգուտների մոնիթորինգ
Հիմնական
հարցը
հետևյալն
կատարողականությունը՛՛

է՝

՛՛Ինչպե՞ս

եմ

ես

չափում

աշխատանքի

ՌԱՄԱ տարբերակների իրականացման կատարողականության մակարդակին և ծրագրի
հաջողությանը հետևելու նպատակով պետք է հաշվարկել և համեմատել ՌԱՄԱ
ցուցանիշների նոր համախումբը (set) ելակետային տվյալների հետ: Քննարվում են ծրագրի
սկզբում մշակված ելակետային տվյալները (նյութերի, ջրի, էներգիայի, թափոնների,
աղտոտիչների տարեկան սպառումը և ՌԱՄԱ ընթացիկ ցուցանիշները): Նույնատեսակ
տվյալներ հավաքագրվել են ծրագրի մեկ տարվա իրականացման և ընդհանուր օգուտների
ստացման արդյունքում, որոնք փաստագրվել են և ՌԱՄԱ նոր ցուցանիշների համախումբ է
հաշվարկվել (ընդհանուր ներդրումներ, տարեկան խնայողություններ և տարեկան
բնապահպանական օգուտներ):
Առաջընթացը հասկանալու համար պետք է համեմատել ՌԱՄԱ ընթացիկ ցուցանիշները
մեկ/երկու տարի առաջ ստացված ՌԱՄԱ ցուցանիշների հետ; օրինակը կարող եք տեսնել
ներքևում՝
Վերոնշյալ օրինակում, ՌԱՄԱ-ն իրականացվել է երկու հաջորդական փուլերով, և, ի
հավելումն ելակետային տվյալներին, երկու պատասխան չափումներ են կատարվել:
Էներգիայի դեպքում առաջին չափումը ցույց է տվել 56% արտադրողականության աճ,
այսինքն, կազմակերպությունը արտադրում էր 56% ավել արտադրանք մեկ միավոր
էներգիայի դեպքում:
Երկրորդ պատասխան չափումը ցույց է տվել 70% արտադրողականության աճ, կրկին
համեմատած ելակետային տվյալների հետ: Սա նշանակում է, որ կազմակերպությունը
բարձրացրել էր իր արտադրողականությունը 14%-ով առաջին և երկրորդ պատասխան
չափումների միջև ընկած ժամանակահատվածում 11:
Կայուն ՌԱՄԱ
ՌԱՄԱ-ն եզակի մոտեցում չէ, այլ այն շարունակական իրականացման գործընթաց է. եթե
այն իրականցվի հետևողականորեն և շարունակաբար, ապա կբերի կարևոր
բնապահպանական և տնտեսական օգուտներ կազմակերպությունում:

Գծապատկեր 20 – ՌԱՄԱ ծրագրի հրատապության անկյունաքարերը
11

ՄԱԿ ԱԶԿ ՌԱՄԱ ուղեցույցային ցուցանիշներ, 2010
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ՌԱՄԱ-ի միջոցով հաջողության հասնելու համար, այն պետք է ներգրավել
կազմակերպության
կազմակերպչական
և
գործառնական
ֆունկցիաների
մեջ:
Կազմակերպության ղեկավարությունը պետք է ունենա պարզ հասկացողություն իր
կորուստների և դրա հետ կապված ծախսերի վերաբերյալ, տեղեկացված լինի ՌԱՄԱ
ձեռքբերումների և կազմակերպության գործունեության և եկամտաբերության վրա ունեցած
նրա ազդեցության մասին, խթանի աշխատողների ստեղծագործականությունը և նրանց
նորարարական գործընթացներին ներգրավմանը, վերջապես, հաստատի ՌԱՄԱ-ն
կազմակերպության գործող կառավարման համակարգում և ձեռնարկատիրական
ռազմավարությունում:

Բարելավված
ձեռնարկատիրական
արտադրողականություն

Ավելի
լավ
ձեռնարկատիրական
արտադրողականության
կարելի
է
նպաստել
ռեսուրսների
արդյունավետության
բարձրացման
միջոցով՝ բարելավում, որն ունի դրական ազդեցություն
ծախսերի նվազեցման, թունավոր նյութերի սպառման և
թափոնների
ու
արտանետումների
գոյացման
կրճատման վրա։ Լավ վերահսկվող գործընթացների
արդյունքում բարելավված արտադրանքը ավելի լավ
կբավարարի սպառողների ակնկալիքները, կնպաստի
շուկայում
ձեռնարկատիրականի
ավելի
լավ
դիրքավորմանը և վաճառքի ավելացմանը։

Ձեռնարկատիրական
անվտանգությունը

Բնապահպանական
նորմերին
համապատասխանության համար ներդրումները և
թափոնների ու աղտոտման կրճատումը վերացնում են
ձեռնարկատիրականի ռիսկերը և հնարավորություն
տալիս
աշխատել
և
գործել
ժամանակին
բնապահպանական
օրենսդրության
պահանջներին
հարմարվելու համար։ Ապահով ձեռնարկատիրականը
ավելի վստահելի կլինի գործընկերների համար և
կունենա մուտք դեպի դրամաշնորհներ և վարկեր՝ ձեռք
բերելով
ռազմավարական
հեռատեսություն
ձեռնարկատիրականի
վերափոխման
և
արժեքի
ավելացման մասին պատկերացումների միջոցով։

Շահառուների հետ
հարաբերությունները

ԲՆապահպանական պատասխանատվությունը օգնում է
ձեռնարկատիրականներին
բարձրացնել
իրենց
հեղինակությունը՝ ստեղծելով դրական օրինակ՝ փաստ,
որը մոտիվացնում է մարդկանց և նպաստում ավելի լավ
հարաբերությունների ստեղծմանը համայնքի և այլ
համապատասխան շահառուների հետ։

ՌԱՄԱ բաղադրիչի Ձեռնարկ (EaP Region) Միավորված
կազմակերպություն
60

ազգերի

արդյունաբերության

զարգացման

