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Կայուն զարգացման ուղենիշները ներկայումս աշխարհի բազմա-

թիվ երկրների տնտեսությունների զարգացման մոդելների անքակտելի 
մասն են: Այն ենթադրում է երկրի տնտեսության կարգավորման ողջ 
համակարգի և ճյուղերի զարգացման համապատասխանեցում կայուն 
զարգացման տրամաբանությանը:  

Կայուն զարգացման բազմաթիվ սահմանումներից առավել տա-
րածված է հետևյալը. «Կայուն է համարվում այնպիսի զարգացումը, ո-
րը թույլ է տալիս բավարարել ներկա պահանջմունքները՝ ապագա սե-
րունդներին նույնպես ապահովելով նման հնարավորություններով»1: 
Կիրառական տեսանկյունից առանցքային նշանակություն ունի կայուն 
զարգացման պայմանավորումը բնապահպանական, տնտեսական և 
սոցիալական կայունությամբ2: Եթե բնապահպանական կայունութ-
յունն ապահովվում է կենսական համակարգերի պահպանմամբ, ապա 
տնտեսական և սոցիալական կայունությունը տնտեսական և սոցիա-
լական կապիտալի պահպանումն է: Այսինքն՝ սոցիալ-տնտեսական 
զարգացումը պետք է ուղեկցվի շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
խիստ քաղաքականությամբ և բնակչության սոցիալական խնդիրների 
պատշաճ հասցեագրմամբ: Ըստ այդմ` զարգացումը, որը մեկտեղում է 
կայունության երեք բաղադրիչները, կբնորոշվի կայուն:  

Տնտեսության ոլորտային քաղաքականության շրջանակում կայուն 
զարգացման տեսլականը կրում է ոլորտի առանձնահատկությունների 
ազդեցությունը: Մասնավորապես, հանքարդյունաբերական գործու-
նեության վերաբերյալ մոտեցումները տարբեր են: Ավելի վաղ շրջանի ո-
րոշ հետազոտողներ առավել արմատական դիրքորոշում ունեին՝ պնդե-
լով, որ հանքային ռեսուրսները չվերականգնվող են, հետեվաբար որ-
պեսզի ապագա սերունդները հնարավորություն ունենան օգտվելու 
հանքահումքային ռեսուրսներից, անհրաժեշտ է հանքերը պահպանել, 
իսկ հանքային ռեսուրսներից ստացված պատրաստի արտադրանքը 
երկրորդային վերամշակման ենթարկել3: Մյուսները պնդում են, որ 
                                                        

1 World Commission on Environment and Development, Brundtland Report Our Common 
Future, 1987, p. 16. 

2 Տե՛ս Goodland R., The concept of environmental sustainability, Annual Review of Eco-
logical Systems, № 26, 1995, էջ 1-24:  

3 Տե՛ս Tilton J., Exhaustible resources and sustainable development, Resources Policy, № 
23 (1-2), 1996, էջ 91-97: 
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հանքարդյունաբերական գործունեությունը պետք է համապատասխա-
նեցվի կայուն զարգացման սկզբունքներին4 կամ արդի գիտական նվա-
ճումներին ու միջազգային լավագույն փորձին և ուղենիշներին5: Ընդ-
հանուր առմամբ, խնդիրը հանգում է ուժեղ կամ թույլ կայունության 
ընտրությանը: Առաջինի դեպքում տնտեսական աճն ամբողջովին 
ստորադասվում է բնապահպանական խնդիրների լիարժեք կանխար-
գելմանն ու լուծմանը, ինչը չեն կարող իրենց թույլ տալ զարգացող 
երկրները, բացի այդ` հանքահումքային արդյունաբերությունն անհա-
մատեղելի է ուժեղ կայունությանը: Ավելին, նույնիսկ տեղին է հար-
ցադրումը, թե որքանով է հանքարդյունաբերական գործունեությունը 
համատեղելի նույնիսկ թույլ կայունությանը: Ի վերջո, ճյուղային մա-
կարդակում կայուն զարգացման հրամայականն է տնտեսական զար-
գացման և շրջակա միջավայրի պահպանության փոխզիջումային այն-
պիսի հայեցակարգի մշակումը, որը համահունչ կլինի կայուն զար-
գացման միջազգային լավագույն փորձին և միաժամանակ հաշվի կառ-
նի յուրաքանչյուր երկրի կարիքները և հասարակության ակնկալիքնե-
րը: Այսինքն՝ անհրաժեշտ է որոշակի հավասարակշռության ապահո-
վում կայուն զարգացման երեք տարրերի միջև: Կիրառական դաշտում 
առավել առարկայական՝ «հողեղեն» դարձնելու համար այս հայեցա-
կարգը արևմտյան գրականությունն առաջ է մղում «կանաչ» տնտե-
սության գործիքակազմը, իսկ ռուսական գրականությունը՝ ճյուղի էկո-
լոգացման սկզբունքները: Սակայն երկուսի պարագայում էլ առաջնա-
յին է բնապահպանական սկզբունքներին համահունչ տնտեսական ա-
ճը՝ սոցիալական բաղադրիչի պակաս շեշտադրմամբ: Մինչդեռ արդի 
զարգացումներն ամբողջ աշխարհում վկայում են, որ բնակչության՝ 
հատկապես ազդակիր համայնքների կողմից «սոցիալական հավա-
նության» ձեռքբերումը տվյալ տարածքում հանքահումքային գործու-
նեություն ծավալելու նախապայմաններից է: Այս առումով, կարծում 
ենք, այնուամենայնիվ, ոլորտի զարգացման հնարավորություններն ու 
խնդիրներն անհրաժեշտ է դիտարկել կայուն զարգացման եռաչափ մո-
դելի շրջանակներում, այն է՝ վերլուծել ոլորտը տնտեսական, բնապահ-
պանական և սոցիալական ազդեցության տեսանկյունից և խնդիրների 
լուծումը դիտարկել միջազգային լավագույն փորձի և նորարարական 
մոտեցումների շրջանակում: Մարտավարական տեսանկյունից հան-
քահումքային ոլորտի հիմնախնդիրների լուծման օգտակար մոտե-
ցումներ կարելի է ուրվագծել նաև «կանաչ հանքարդյունաբերության» 
հայեցակարգի շրջանակում՝ դիտարկելով Ֆինլանդիայի՝ որպես կա-
յուն հանքարդյունաբերության առաջատարի փորձը: 

Եթե բնապահպանական բաղադրիչը ենթադրում է ոլորտի բնա-
                                                        

4 Տե՛ս Hobbs J., Enhancing the contribution of mining to sustainable development, Sus-
tainable Minerals Operations in the Developing World, 2005, էջ 9-23: 

5 Տե՛ս Carvalho F., Mining industry and sustainable development: Time for change, Food 
and Energy Security, № 6(2), 2017, էջ 61-77:  
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պահպանական կարգավորման այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կպահ-
պանեն շրջակա միջավայրը՝ կառավարելի դարձնելով մարդածին ռիս-
կերը, ապա տնտեսական կայունության բաղադրիչը ենթադրում է բնա-
պահպանական կարգավորումների շրջանակում ոլորտի մրցունակութ-
յան ապահովում: Սոցիալական կայունության առաջնահերթ պայման 
են հանրային մասնակցությունը և համայնքային բնակչության ներգրա-
վումը հանքարդյունաբերական նախագծի քննարկմանն ու ընդունմանը:  

Բնապահպանական հիմնախնդիրը 
Ինչպես հայտնի է, հանքարդյունաբերությունը համարվում է 

շրջակա միջավայրի վրա առավել մեծ ազդեցություն ունեցող ոլորտ, ո-
րում կայուն զարգացման սկզբունքների ինտեգրումը, կարելի է պնդել, 
դեռևս զիջում է հումքային այլ ոլորտների (գյուղատնտեսություն, ան-
տառագործություն, ձկնորսություն)6: Նույնիսկ ներկայումս ակտիվո-
րեն խրախուսվող «պատասխանատու» հանքարդյունաբերությունը, ո-
րը ենթադրում է ձեռնարկությունների կողմից ռիսկերի կառավարման 
նպատակով տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական կառա-
վարման միջազգային ստանդարտների պահպանում7, բնությանը 
պատճառում է և՛ կարճաժամկետ, և՛ երկարաժամկետ վնաս, որն ազ-
դում է կենսոլորտի տարրերի՝ հողի, օդի և ջրի վրա:  

Հանքարդյունաբերական գործունեության հետևանքով մթնոլորտ 
են արտանետվում աղտոտիչ գազային նյութեր՝ ածխաթթու գազ, մե-
թան, ազոտի օքսիդներ, ծծմբի երկօքսիդ և փոշի, որոնք դառնում են 
բույսերի աճի խաթարման և մակերևութային ջրերի աղտոտման պատ-
ճառ, և որպես հետևանք տեղի է ունենում շրջակա միջավայրի խեղում:  

Հանքարդյունաբերական գործընթացներում օգտագործվող հիմ-
նական բաղադրիչներից է ջուրը: Այն տեխնոլոգիական գործընթացի 
վերջում կա՛մ բաց է թողնվում, կա՛մ կուտակվում՝ առաջացնելով պո-
չամբար: Շրջակա միջավայրի ջրի որակի վատթարացման պատճառ է 
թթվային դրենաժից թափոնների արտահոսքը, ինչը կարող է առաջա-
նալ տեխնիկական պայմանների խախտման կամ առատ տեղումների 
պատճառով: Այս դեպքում վտանգվում են և՛ մակերևութային, և՛ ստո-
րերկրյա ջրային ռեսուրսները:  

Հանքարդյունաբերական տարածքի հողային ռեսուրսները նույ-
նիսկ հանքը փակելուց հետո շատ երկար տարիներ տնտեսական այլ 
գործունեության համար դառնում են ոչ պիտանի:  

Ի վերջո, թվարկված բնապահպանական ռիսկերի հաշվարկումն 
ու պատշաճ կառավարումը կարևոր են այնքանով, որ դրանք ազդում 
են մարդկանց առողջության վրա՝ առաջացնելով խրոնիկ բրոնխիտ, 
ասթմա և այլ հիվանդություններ: Աշխատողների և համայնքային 
                                                        

6 Տե՛ս Worrall R. et al, Towards a sustainable criteria and indicators framework for legacy 
mine land, Journal of Cleaner Production, № 17, 2009, էջ 1426-1434: 

7 Տե՛ս Goodland R., Responsible mining: The key to profitable resource development, 
Sustainability, № 4, 2012, էջ 2112: 
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բնակչության առողջության վրա հանքարդյունաբերության ազդեցութ-
յան վերաբերյալ ուսումնասիրությունները պարզել են, որ այն աշխար-
հում ամենավտանգավոր գործունեության տեսակն է, որը պատճառում 
է և՛ կարճաժամկետ, և՛ երկարաժամկետ առողջական խնդիրներ8: 
Զարգացած երկրներում (մասնավորապես՝ Հյուսիսային Ամերիկայում 
և Արևմտյան Եվրոպայում) բնապահպանական նորմերը և տնտեսա-
կան մեխանիզմները խստացվել են, ինչը մեծացրել է հանքարդյունա-
բերական կազմակերպությունների ծախսերը, և հետևաբար այդ տա-
րածաշրջաններից կազմակերպությունները կամ դրանց մասնաճյուղե-
րը տեղափոխվել են այլ՝ պակաս զարգացած երկրներ, որտեղ օրենք-
ներն ու կարգավորումներն առավել ազատական են9:  

Աղյուսակ  
 

Հանքարդյունաբերության բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական 
ազդեցության առավել հանգամանալից պատկերը ներկայացնենք աղյուսակով: 

 
Բնապահպանական ազդեցություն Հետևանք 
Հողային մակերևույթի ձևախախ-
տում 

Հողային մակերևույթի քայքայում (էրոզիա) 

 Տարածքի էկոհամակարգի կորուստ, բուսա-
կան և կենդանական աշխարհի ոչնչացում  

 Ռադիոակտիվ նյութերի առկայության դեպ-
քում՝ դրանց ակտիվության մեծացում 

Մթնոլորտի վրա ազդեցություն 
 

Հանքանյութերի արդյունահանման հետևան-
քով սուլֆիդային նյութերի օքսիդացում, արդ-
յունքում՝ թթվային դրենաժի առաջացում և 
ծանր մետաղներով շրջապատի աղտոտում  

 Հանքանյութի կորզման նպատակով կիրառ-
ված թունավոր նյութեր պարունակող թափոն-
ների արտանետում շրջակա միջավայր 

 Քամու ազդեցությամբ տարածաշրջանի աղտո-
տում վնասակար նյութերով հագեցած փոշով 

 Ջերմոցային գազերի արտանետում տրանս-
պորտից և տեխնիկայից 

Ջրային ռեսուրսների վրա ազդե-
ցություն 

Քիմիական նյութերի արտահոսք և ջրային ռե-
սուրսների աղտոտում 

 Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի կայուն 
ռեժիմի խախտում և հատկապես բնական ա-
ղետների (հեղեղ, երկրաշարժ և այլն) պատճա-
ռով նշված ազդեցության ուժեղացում 

 Հանքի փակումից հետո պոչամբարների առկա-
յություն (կախված արդյունահանման մեթոդից) 

                                                        
8 Տե՛ս Stephens C., Ahern M.,Worker and community health impacts related to mining in-

ternationally: A rapid review of the literature, Mining, Minerals and Sustainable Development, № 
25, 2001, էջ 7-10: 

9 Տե՛ս Guj P. et al, Transfer pricing in mining with a focus on Africa: A reference guide 
for practitioners, World Bank Group, January 2017, էջ XIV-XV:  
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Տնտեսական ազդեցություն Հետևանք 
- ուղղակի ազդեցություն  

Ներդրումների աճ Տնտեսական ակտիվության բարձրացում 
Աշխատատեղերի ստեղծում   Համայնքի կենսամակարդակի բարձրացում 
Հարկային եկամուտների աճ Հանրային բարիքների ստեղծման ֆինանսա-

վորում 
Առևտրային հաշվեկշռի բարելա-
վում 

Տնտեսական աճ 

- անուղղակի ազդեցություն  
Հանքի և հարակից տարածքում այլ-
ընտրանքային տնտեսական գոր-
ծունեության անհնարինություն  

Բաց թողնված տնտեսական օգուտներ 

Ճյուղի գերակայության հավանա-
կանություն 

Տնտեսության ոչ արդյունավետ կառուցվածք 

Արտարժույթի մեծ ներհոսք Արտահանելի ճյուղերի զարգացման սահմա-
նափակում 

Սոցիալական ազդեցություն Հետևանք 
- հանքի գործունեության ըն-

թացքում 
 

Ազդակիր համայնքների և մաս-
նագիտացված հասարակական 
կազմակերպությունների ներա-
ռականության շնորհիվ որոշում-
ների նկատմամբ սեփականութ-
յան զգացում 

Քաղաքացիական հասարակության զարգա-
ցում 

Աշխատատեղերի ստեղծում 
Համայնքային ենթակառուցվածք-
ների հիմնում 
Եկամուտների մասհանում 
համայնքին 

 
Աղքատության կրճատում 

Աղմուկ՝ պայթեցումների, 
տրանսպորտի և տեխնիկայի 
աշխատանքի հետևանքով 

Համայնքի բնականոն կյանքի խաթարում  

Շրջակա միջավայրի աղտոտ-
վածության ազդեցություն բնակ-
չության վրա 

Առողջական խնդիրների առաջացում 

- հանքի փակումից հետո  
Դրական սոցիալական ազդեցու-
թյան չեղարկում 

Զբաղվածության այլընտրանքային տարբերակ-
ների բացակայության դեպքում համայնքում 
աղքատության մակարդակի աճ և արտագաղթ 

Հանքարդյունաբերության բնապահպանական ազդեցության վե-
րաբերյալ համակողմանի վերլուծություն կարելի է գտնել դեռևս 16-րդ 
դարի գիտնական, երկրաբանության հիմնադիր Ջիորջիուս Ագրիկոլա-
յի “De Re Metallica” («Մետաղների բնույթը») գրքում10, որը մոտ 180 տա-
րի դիտվում էր հանքագործության վերաբերյալ հիմնարար աշխա-
տություն: Կարևորելով հանքարդյունաբերության, հատկապես մետա-
                                                        

10 Տե՛ս Agricola G., De Re Metallica, Dover Publications, Inc. 1950, Translators’ Preface, iv: 
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ղական հանքարդյունաբերության դերը մարդկանց կյանքի որակի բա-
րելավման գործում՝ հեղինակը, այնուամենայնիվ եզրակացնում է, որ 
հանքարդյունաբերության վնասները մարդկությանն ավելին են, քան 
արդյունահանվող մետաղների արժեքն է11: Իհարկե այս պնդումը կա-
րելի է վիճարկել, քանի որ հայտնի է, որ 18-րդ դարում Անգլիայում տե-
ղի ունեցած արդյունաբերական հեղափոխության հիմնական տնտե-
սական կատալիզատորը երկրում ածխի և երկաթի արդյունահանման 
կտրուկ աճն էր12, ինչի շնորհիվ արտադրվեցին և գործարկվեցին մեծա-
քանակ արդյունաբերական հաստոցներ: Հետագայում, բնակչության 
աճի և սպառողական հասարակարգի ձևավորմանը զուգընթաց, աճեց 
նաև հանքերի թիվը: Հետևաբար, հանքարդյունաբերության զարգացու-
մը կարելի է զսպել երկու ուղղությամբ՝ վերանայել և վերաիմաստավո-
րել սպառողական վարքագիծը և մյուս կողմից՝ նորարարությունների 
խրախուսման շնորհիվ առավել արդյունավետ օգտագործել բնական 
ռեսուրսները՝ միաժամանակ խրախուսելով դրանց վերամշակումը: 

Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ հանքարդյունաբերության ազդե-
ցությունը շրջակա միջավայրի վրա բացասական է, քանի որ որևէ 
դրական ազդեցություն, որը կհակակշռի բացասականին, դժվար է 
նշել: Հետևաբար, հանքարդյունաբերության կայուն զարգացման բնա-
պահպանական հիմնախնդիրը բնապահպանական ազդեցությունները 
առավելագույնս նվազեցնելն է:  

Հանքարդյունաբերության բնապահպանական ազդեցության հա-
կակշիռը երկրի և հարակից համայնքների վրա տնտեսական ազդե-
ցությունն է, որը, այնուամենայնիվ, միանշանակ չէ:  

Տնտեսական հիմնախնդիրներ 
Արդեն նշվեց, որ հանքահումքային ոլորտը նպաստել է 18-րդ դարի 

արդյունաբերական հեղափոխությանը, հետևաբար՝ համընդհանուր բա-
րեկեցության աճին: Դեռևս Ադամ Սմիթը տնտեսական կայուն աճի գոր-
ծում մեծ դեր էր վերապահում հանքային ռեսուրսների առկայությանը:  

Մինչև 1980-ական թվականները գերակշռում էր այն մոտեցումը, որ 
բնական ռեսուրսները նպաստում են արդյունաբերության զարգացմանը, 
ներդրումների աճին և շահեկան դեր ունեն տնտեսական աճի գործում:  

Սակայն տեղային մակարդակում պատկերը մի փոքր այլ է: Վեր-
ջին տասնամյակների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բնա-
կան հարուստ ռեսուրսներ ունեցող երկրներին բնորոշ է աճի ավելի 
դանդաղ տեմպ, քան պակաս ռեսուրս ունեցողներին13, ինչը պատճա-
ռաբանվում է 1990-ականներին շրջանառության մեջ դրված «ռեսուր-
սային անեծք» երևույթով: Այն վիճարկում է բնական ռեսուրսների 
դրական ազդեցությունը երկրների զարգացման գործում: Ընդ որում, 
փոխանցման մեխանիզմը պայմանավորված է ռեսուրսների միջազգա-
                                                        

11 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 8: 
12 Տե՛ս Calvert P. S, The South, the North and the environment, Pinter, London, 1999, էջ 26: 
13 Տե՛ս Badeeb R. A. et al, The evolution of the natural resource curse thesis: A critical lit-

erature survey, Resources Policy, № 51, 2017, էջ 123-134:  
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յին գներով, երկրի ինստիտուցիոնալ մակարդակով, «հոլանդական 
համաճարակի» (1960-ականներին Հոլանդիայում բնական գազի ար-
տահանումից ստացված եկամուտներից և արտարժույթի ներհոսքից 
երկրի արժույթը գերարժևորվեց) ռիսկերով և այլն:  

Ջեֆրի Սաքսի և Էնդրյու Ուորների կողմից էմպիրիկ տվյալների 
հիման վրա իրականացված միջոլորտային ուսումնասիրություննե-
րով14 հաստատվեց բնական ռեսուրսներից կախվածության15 և ցածր 
տնտեսական աճի կապը, հատկապես եթե հանքահումքային ոլորտի 
եկամուտները չեն ուղղվում երկարաժամկետ ենթակառուցվածքային 
ներդրումների և կարողությունների բարելավմանը: Հակառակ պարա-
գայում տեղի է ունենում սպառողական ծախսերի աճ (պետական և 
մասնավոր), ինչի հետևանքով իրական փոխարժեքն արժևորվում է, 
այլ ոլորտների արտահանումը նվազում է, իսկ տնտեսական աճը՝ 
դանդաղում, որն էլ «հոլանդական համաճարակի» դրսևորումն է: 

 Ասվածի վկայությունն է Անգոլայի, Կոնգոյի, Նիգերիայի, Վենե-
սուելայի և այլ երկրների օրինակը, որոնք հարուստ են բնական ռե-
սուրսներով, սակայն ցածր կամ բացասական ՀՆԱ են արձանագրում, 
մինչդեռ արևելաասիական մի շարք երկրներ՝ Ճապոնիա, Հոնկոնգ, 
Սինգապուր, Թայվան և այլն, ռեսուրսներով աղքատ են, սակայն 
բարձր աճի տեմպ ունեն:  

Տեսության մեջ հանքարդյունաբերության շնորհիվ պետբյուջե 
մուտքագրված եկամուտների տնօրինման հարցի պատասխանը ձևա-
կերպված է «Հարթվիկի կանոն»-ի16 միջոցով, ըստ որի՝ հանքարդյունա-
բերական գործունեության արդյունքում պետական բյուջե մուտքա-
գրված եկամուտները, լինելով ազգային հարստության մոնետիզացիա, 
պետք է ներդրումների ձևով ամբողջությամբ տրանսֆորմացվեն նոր 
հանրային կապիտալի՝ ենթակառուցվածքների, մարդկային կապիտա-
լի, որպեսզի պահպանվի ազգային հարստության զուտ արժեքը: Ան-
հրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ներդրումների կլանման շուկայի կարո-
ղությունը և դիտարկել նաև խնայողություններ կատարելու նպատա-
կահարմարությունը: Հետևաբար, երկրի տնտեսական ռազմավարութ-
յամբ պետք է հստակ նախանշվեն հանքարդյունաբերության եկամուտ-
ների ծախսման ուղղությունները17՝ հաշվի առնելով երկրի զարգացման 
մակարդակը և տնտեսական ցուցանիշները:  

Նշված հակադրությանը զուգահեռ՝ առկա է նաև այն իրողությու-
                                                        

14 Տե՛ս Sachs J., Warner A., Natural resource abundance and economic growth, NBER 
WP № 5398, 1995, էջ 1-3, 35-36: 

15 Տե՛ս www.icmm.com/social-progress (ըստ Հանքարդյունաբերության և մետաղնե-
րի միջազգային խորհրդի՝ երկիրը համարվում է ռեսուրսներից կախվածություն ունե-
ցող, եթե 1) ռեսուրսները կազմում են արտահանման եկամուտների ավելի քան 20%-ը 
կամ 2) ռեսուրսային ռենտան կազմում է ՀՆԱ ավելի քան 10%-ը): 

16 Տե՛ս Hartwick J. M., Intergenerational equity and the investing rents from exhaustible 
resources, American Economic Review, № 66, 1977, էջ 972-974: 

17 Տե՛ս Natural Resource Governance Institute, Natural Resource Charter Technical Im-
plementation Guides, Precept 7. Allocating Revenues, 2012:  
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նը, որ հանքարդյունաբերության դերը կարևոր է ցածր և միջին եկա-
մուտ ունեցող երկրների տնտեսական զարգացման գործում: Տնտեսա-
կան ազդեցությունը հատկապես դրսևորվում է ՀՆԱ-ի, ընդհանուր 
ներդրումների, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների, արտահանման, 
պետական եկամուտների և զբաղվածության վրա: Բացի նշված ուղղա-
կի տնտեսական ազդեցությունից, կարևոր է քննության առարկա 
դարձնել նաև հանքի տարածքում այլընտրանքային տնտեսական գոր-
ծունեության բաց թողնված օգուտները:  

Որպես տնտեսության վրա ազդեցության գնահատման ցուցանիշ 
կիրառվում է Հանքարդյունաբերության և մետաղների միջազգային 
խորհրդի առաջարկած Հանքարդյունաբերության ներդրման համաթի-
վը (այսուհետ՝ ՀՆՀ): Համաթվի հաշվարկման բաղադրիչների և ստաց-
ված արդյունքների վերլուծությունը հնարավորություն է ընձեռում 
գործնական պատկերացում կազմելու հանքարդյունաբերության 
տնտեսական ազդեցության վերաբերյալ: Համաթվի հաշվարկման հա-
մար կիրառվող ցուցանիշներն են՝ հանքարդյունաբերությունն արտա-
հանման կառուցվածքում, նախորդ հինգ տարիներին հանքարդյունա-
բերության արտահանման դինամիկան, հանքարդյունաբերությունը 
ՀՆԱ կառուցվածքում և հանքահումքային եկամուտները ՀՆԱ կառուց-
վածքում (հանքահումքային եկամուտները սահմանվում են որպես ար-
տադրության արժեքի և «նորմալ ծախքերի» տարբերություն:): 

Որոշ հետազոտողներ18 առաջարկում են կարևորել և համաթվի 
հաշվարկման մեջ ընդգրկել նաև հանքերի երկրաբանական, հետա-
խուզական աշխատանքների ծախսերը, որը երկրի հանքարդյունաբե-
րական ներուժի և հանքարդյունաբերության ապագա զարգացումների 
ներուժի վերաբերյալ դատողությունների հնարավորություն կընձեռի:  

Միաժամանակ, ցուցանիշն առավել կշահի, եթե հաշվի առնվի 
նաև զբաղվածության աճի գործում ոլորտի ներդրումը, քանի որ համե-
մատաբար բարձր եկամուտ ապահովող տնտեսական գործունեության 
այլընտրանքների բացակայության պայմաններում հանքարդյունաբե-
րական կազմակերպությունում զբաղվածությունը խոցելի համայնքնե-
րի համար բարեկեցության աճի և արտագաղթից խուսափելու հնարա-
վորություն է: Այս ցուցանիշների շնորհիվ կարելի է յուրաքանչյուր 
երկրում հանքարդյունաբերության տնտեսական ազդեցության վերա-
բերյալ առավել ամբողջական նկարագիր ստանալ:  

2016 թ. մետաղական հանքահումքի և ածխի առավելագույն ար-
տադրանք թողարկած19 20 երկրներից 7-ը, ըստ Համաշխարհային բան-
կի եկամուտների դասակարգման (low-income, lower-middle income, 
upper-middle income, high-income), բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ 
են, 9-ը՝ միջինից բարձր, 3-ը՝ միջինից ցածր, և 1-ը՝ ցածր: Երկրներից 
                                                        

18 Տե՛ս Ericsson, M., Löf, O., Mining's contribution to low- and middle-income economies, 
Addison, T. & Roe, A.R. (Eds.). Extractive Industries, Oxford University Press, 2018, էջ 51-70: 

19 Տե՛ս ICMM, “Role of mining in national economies”, Mining contribution index 2018, 
4th edition, September 2018, էջ 3: 
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11-ը 2012 թ. համեմատ 2016 թ. բարելավել են դիրքերը 1-ով, մյուսները՝ 
պահպանել: Հետևաբար, հանքարդյունաբերության տնտեսական ազ-
դեցությունը ընդհանուր առմամբ կարելի է դրական համարել՝ իհարկե 
յուրաքանչյուր երկրի զարգացման հետագիծն ու մարտահրավերներն 
առանձին քննության ենթարկելով: 

Մյուս կողմից՝ հետաքրքրական է, երբ դիտարկում ենք ՀՆՀ առավե-
լագույն վարկանիշ ունեցող, այսինքն՝ հանքարդյունաբերությունից ա-
ռավելագույն կախում ունեցող 20 երկրների զարգացման պատկերը: 
Մասնավորապես՝ 20 երկրների կազմում չկա բարձր եկամուտ ունեցող 
երկիր, 4-ը միջինից բարձր եկամուտ ունեն, 7-ը՝ միջինից ցածր, իսկ 9-ը՝ 
ցածր: Վերջիններիս կարգավիճակն անփոփոխ է մնացել և՛ 2012 թ., և՛ 
2016 թ.: 8 երկրի եկամտային կարգավիճակը 2012 թ. ցածր կամ միջինից 
ցածրից մեկ դիրքով բարելավվել է 2016 թ.: Հարկ է նշել, որ Հայաստանը, 
լինելով 20 երկրներից մեկը, 2001 թ. ցածր եկամտային կարգավիճակը 
բարելավել է 2 դիրքով և 2017 թ. ընդգրկվել միջինից բարձր եկամտային 
երկրների խմբում: Բացի այդ, բացառությամբ Կոնգոյի, հանքահումքային 
առավելագույն արտադրանք թողարկած 20 և ՀՆՀ առավելագույն վար-
կանիշ ստացած 20 երկրները տարբեր են, ինչը մեկ անգամ ևս հաստա-
տում է, որ տնտեսության դիվերսիֆիկացիան և որևէ ճյուղից կախվա-
ծության բացառումը տնտեսության զարգացման անհրաժեշտ պայման-
ներից են, իսկ ռեսուրսային գերակայություն ունեցող երկրները, որպես 
կանոն, ունեն զարգացման սահմանափակ ներուժ և հաճախ ստիպված 
են հաղթահարել «ռեսուրսային անեծքը»: Այսպիսով, հանքարդյունաբե-
րության տնտեսական հիմնախնդիրները հանգում են ոլորտի տնտեսա-
կան ազդեցությամբ պայմանավորված ռիսկերի կառավարմանը:  

Սոցիալական հիմնախնդիրներ 
Տնտեսական և բնապահպանական ազդեցություններից բացի, ան-

հերքելի է նաև հանքարդյունաբերության սոցիալական մեծ ազդեցութ-
յունը (երբեմն բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունները 
դիտարկվում են միասնական՝ որպես շրջակա միջավայրի վրա ազդե-
ցություն): Հատկապես իրազեկված հասարակությունը շատ զգայուն է 
արձագանքում հանքարդյունաբերական գործունեությանը: Այդ առու-
մով այս ոլորտում անհրաժեշտ է ապահովել ներառականության 
բարձր մակարդակ՝ մեծ տեղ հատկացնելով մարդկանց իրավունքնե-
րին և ուղղակի մասնակցությանը որոշումների ընդունման գործընթա-
ցում: Այլ կերպ ասած՝ հանքարդյունահանող կազմակերպությունը 
գործելու համար պետք է ստանա «սոցիալական թույլտվություն»՝ լայն 
հասարակության հավանությունը, ինչը ֆորմալ թույլտվությունից ա-
վելին է: Նման գործընթաց պետք է իրականացնել գործունեության 
վաղ շրջանում՝ հետագայում դատական հայցերից և աշխատանքի 
ընդհատումից խուսափելու համար20: Հակառակ պարագայում մշտա-

                                                        
20 Տե՛ս Prno J., An analysis of factors leading to the establishment of a social license to 

operate in the mining industry, Resources Policy, № 38(4) , 2013, էջ 577-590: 
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պես առկա է համայնքի կողմից հանքարդյունաբերական նախագիծը 
մերժելու և դրա իրականացումը խոչընդոտելու ռիսկը: 

Որպես սոցիալական բացասական ազդեցություն դիտարկվում են 
ազդակիր համայնքների բնակչության առողջության վատթարացումը, 
ազդակիր համայնքների բնակչության կարծիքով հանքարդյունաբե-
րության եկամտային մուտքերից իրենց ոչ բավարար մասհանումները: 
Հաճախ նկատվում է նաև երեխաների ներգրավվածություն հանքարդ-
յունաբերական աշխատանքներում:  

Դրական ազդեցություն կարելի է համարել աղքատության 
կրճատման գործում հանքարդյունաբերության դերը, քանի որ բազմա-
թիվ զարգացող երկրների ՀՆԱ-ում այն ունեցել է նշանակալից մասնա-
բաժին: Եթե 1990 թ. աշխարհի բնակչության 36 %-ն էր ծայրահեղ աղ-
քատ՝ 2 մլրդ մարդ, ապա տնտեսական աճի շնորհիվ 2015 թ. այդ ցու-
ցանիշը հասավ 10 %-ի՝ 736 մլն-ի21:  

Համայնքների վրա դրական ազդեցությունն ավանդաբար դրսևոր-
վել է աշխատատեղերի ստեղծմամբ և բազմարկչի շնորհիվ համայնքա-
յին տնտեսության աճով: Սակայն տեխնոլոգիական առաջընթացին 
զուգընթաց՝ ճյուղը ներկայումս դարձել է ամենակապիտալատարնե-
րից և ձևավորել աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի նվազման մի-
տումներ22: Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 
միջին հաշվով հանքարդյունաբերության ոլորտի 1 աշխատատեղը 
ստեղծում է 0.5-1 լրացուցիչ աշխատատեղ համայնքի հարակից այլ ո-
լորտներում (մանրածախ առևտուր, ռեստորան, հյուրանոց և այլն)23: 
Մինչդեռ կա տեսակետ, որ ամբողջ երկրի տնտեսության ընդգրկմամբ 
զբաղվածության բազմարկչի մեծությունը 3-5 է24:  

Բնական է, որ վերոնշյալ հիմնախնդիրների կարգավորումը պա-
հանջում է պետական հստակ քաղաքականություն և հանքարդյունա-
բերական կազմակերպությունների կողմից կորպորատիվ պատասխա-
նատվության բարձր չափանիշների որդեգրում: Սակայն, հաշվի առնե-
լով, որ հանքարդյունաբերական գործունեության արդյունքում հողա-
յին մակերևույթը ձևախեղվում է, և երկարաժամկետ ազդեցություն է 
մնում, շատ խնդիրներից ի սկզբանե հնարավոր կլինի խուսափել, եթե 
հանքարդյունաբերական նախագծի մշակման սկզբնական փուլում 
պարզվի, թե որքանով է նպատակահարմար բնական ռեսուրսներով 
հարուստ աշխարհագրական տվյալ տարածքում իրականացնել նման 
գործունեություն: Այդ նպատակով սահմանվել են հանքարդյունաբե-
                                                        

21 Տե՛ս World Bank Group, Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the pov-
erty puzzle, Washington, DC, 2018, էջ 7:  

22 Տե՛ս Williams J. P., Global trends and tribulations in mining regulation, Journal of En-
ergy and Natural Resources Law, № 30(4), 2012, էջ 391-422: 

23 Տե՛ս Moritz T. et al, The local employment impacts of mining: an econometric analysis 
of job multipliers in Northern Sweden, Mineral Economics, № 30 (1), 2017, էջ 53-65:  

24 Տե՛ս ICMM, “The role of mining in national economies”, Report, 2nd edition, October 
2014, էջ 24:  
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րական գործունեության համար անմատչելի վայրեր (no-go zones for 
mining)25, որոնք 5 տիպի են. բնիկների (խոցելի էթնիկ փոքրամասնութ-
յուններ, ցեղախմբեր և մշակութային, պատմական ամուր կապերով 
տվյալ տարածքում հաստատված խմբեր) արգելոցներ, հակամար-
տության գոտիներ, խոցելի ջրբաժաններ, կենսաբազմազանության հա-
տուկ բնօրրաններ և մշակութային արժեքներ: Նախընտրելի է ազգային 
օրենսդրության մեջ հստակ սահմանել նման անմատչելի վայրերը բնո-
րոշող չափանիշները՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի առանձնահատկու-
թյունները, այլապես հնարավոր է, որ հանքարդյունաբերական կազմա-
կերպությունը խուսափի կարգավորման կամավոր սկզբունքներից:  

Բացի վերոգրյալից, համայնքային բնակչության կողմից հան-
քարդյունաբերական նախագծի մերժումը նույնպես հիմնավոր պատ-
ճառ կարող է դիտվել տվյալ տարածքում նման տնտեսական գործու-
նեությամբ չզբաղվելու համար:  

Այսպիսով, հանքարդյունաբերությունը շարունակելու է մնալ 
մարդկության զարգացումն ու առաջընթացն ապահովող կարևոր ո-
լորտներից, սակայն կառավարման ավելի պատասխանատու մոտե-
ցումներով, որոնք, կիրառելով առկա գիտելիքների բազան, առաջնա-
յին կհամարեն հասարակության կյանքի որակի ապահովումը և՛ ներ-
կայում, և՛ ապագայում: Բնապահպանական ազդեցությունները մեղմե-
լու նպատակով հանքարդյունաբերության ոլորտի օրենքները, իրավա-
կան կարգավորումներն ու տեխնիկական կարողությունները հատկա-
պես զարգացող երկրներում պետք է ուժեղացվեն՝ արտացոլելով մի-
ջազգային լավագույն փորձը: Մարտահրավերների հաղթահարումը 
ենթադրում է մինչ այժմ կուտակված խնդիրների շտկում նորարարա-
կան մեթոդներով (հատկապես օրհասական է պոչամբարների խնդի-
րը), առկա ռիսկերի կառավարում՝ շրջակա միջավայրի, հատկապես 
ջրային ռեսուրսների առավել պատշաճ պաշտպանության և հանրային 
առողջության պահպանման գործընթացների միջոցով:  

Դժվար է թերագնահատել հանքարդյունաբերության դերը ցածր և 
միջին եկամուտ ունեցող երկրների տնտեսության զարգացման գոր-
ծում: Սակայն մշտապես անհրաժեշտ է կառավարել ոլորտի հետ 
կապված հնարավոր տնտեսական ռիսկերը, որոնք կարող են առաջա-
նալ «ռեսուրսային անեծքի» պատճառով:  

Հանքարդյունաբերական նախագծերի հաստատման փուլում 
անհրաժեշտ է ապահովել դրանց ներառականությունը և բոլոր շահա-
ռուների իրավական ու սոցիալական հավանությունը: Իրազեկվածութ-
յան մեծացմանը զուգահեռ՝ հանրության շրջանում բնության պահ-
պանման և դրանից բխող հետևանքների գիտակցմամբ պայմանավոր-
ված՝ ձևավորվում է որոշակի արժեքային համակարգ, որի պարագա-
յում համայնքների կողմից սոցիալական հավանություն ստանալը ա-
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ռավել մեծ ջանքեր և ռեսուրսներ կպահանջի: Հետևաբար, հանքարդ-
յունաբերական կազմակերպությունները պետք է ակտիվ մասնակ-
ցություն ունենան համայնքի զարգացման, մարդու իրավունքների 
պահպանման և աղքատության հաղթահարման գործում:  

Տեխնոլոգիական զարգացմանը զուգընթաց՝ կանխատեսվում է, որ 
մոտ ապագայում մետաղական հանքարդյունաբերության բոլոր փուլե-
րում՝ հանքանյութի արդյունահանումից մինչև քիմիական մշակում, 
կներդրվեն ավտոմատացված համակարգեր՝ հանգեցնելով աշխատա-
տեղերի կրճատմանը և անմիջական ազդեցություն ունենալով հարա-
կից համայնքներից ներգրավված աշխատուժի զբաղվածության վրա:  

Կարևոր է նաև հանքարդյունաբերության եկամուտների բաշխ-
ման արդյունավետ սխեմաների կիրառումը՝ կարևորելով անապահով 
ազդակիր համայնքների խնդիրների լուծման առաջնահերթությունը: 
Այս համատեքստում էական են սոցիալական և տնտեսական աջակ-
ցության ծրագրերը, այդ թվում՝ կորպորատիվ սոցիալական պատաս-
խանատվության շրջանակում: 
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ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН – Проблемы устойчивого развития горнодобы-

вающей промышленности. – Эффективный способ выявить проблемы, от реше-
ния которых зависит устойчивое развитие горнодобывающей промышленности, – 
рассмотреть, как отрасль влияет на составляющие устойчивого развития (эколо-
гическую, экономическую и социальную). Анализ показал исключительно нега-
тивное влияние горнодобывающей промышленности на экологию, тогда как её 
социально-экономическое воздействие неоднозначно. В результате идентифици-
рованы актуальные проблемы экологической, экономической и социальной ус-
тойчивости горнодобывающей промышленности и обосновано, что её развитию 
по устойчивой модели нет альтернатив. 
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LUSINE HARUTYUNYAN – Problems of Sustainable Development of the 

Mining Industry. – An effective method for revealing sustainable development prob-
lems of the mining industry is to discuss its impact on environmental, economic, and 
social sustainability. Our analysis revealed the negative effect of mining on the envi-
ronment. In the meantime, the socioeconomic impact of mining is not unambiguous. 
The reseach identified some actual problems of environmental, economic, and social 
sustainability of mining and proposed that sustainable development of the mining indus-
try has no alternative.  
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