
ՌԷԳ-ի տված օգուտները և ՌԷԳ 
հաջողված դեպքերի օրինակներ ԵՄ-
ում և աշխարհում տնտեսական 
տարբեր սեկտորների համար 

Դոկտոր Մայա Գաչեչիլաձե-Բոժեսկու և պրն. 
Միխալ Մուսիլ, ՄԱԿ ԵՏՀ փորձագետներ 



ՌԷԳ-ի տված Օգուտները ՝ հինգ դեպք 

1. Անտառի Կառավարման 20-ամյա Պլան, Կանադա 

2. Տեղական Տրանսպորտի 5-ամյա Պլան, Անգլիա 

3. Պլզենի տարածաշրջանի Թափոնների 
Կառավարման Պլան, Չեխիայի Հանրապետություն 

4. Ազգային Տարածքային Զարգացման 
Քաղաքականություն, Չեխիայի Հանրապետություն 

5. Չեխիայի Էներգետիկ Քաղաքականություն, 
Չեխիայի Հանրապետություն 



Դեպք 1. Փասքիա-Փորքուփայնի Անտառի 
Կառավարման 20-ամյա Պլանի ՌԷԳ-ը, Կանադա 

 Մակերեսը՝ երկու միլիոն հեկտար կամ 20000 կմ2 (Հայաստանի 
մակերեսի մոտ 2/3-ը)  

 Տևողությունը՝ 1999-2019 (պլանավորման առաջին շրջափուլ) 

 ԱԿՊ (Անտառի Կառավարման Պլան) և ՌԷԳ պատրաստվել են 
ինտեգրացված եղանակով՝ նախագծի մասնավոր նախաձեռնողի 
կողմից՝ Բնապահպանության նախարարության շարունակական 
աջակցությամբ, 1997-1998 թթ. 

 ԱԿՊ-ն թարմացվում է յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ 

 Վերահսկումն ու հետադարձ կապը տեղական մակարդակի տարեկան 
գործառնական պլանների միջոցով 

 ԱԿՊ-ն ընդունվեց նախարարության կենսաֆիզիկական և սոցիալ-
տնտեսական հաստատման պայմաններին համապատասխան 

 Հաստատված Պլանի գործողություններում տեղի ունեցան 
փոփոխություններ, որոնց պատճառով և՛ԱԿՊ-ն և՛ ՌԷԳ-ը 
փոփոխվեցին 2005 թ. 



 

Փասքիա-Փորքուփայնի Անտառի 
Կառավարման տարածքի գտվելու 
վայրը, Սասկաչևան 



Դեպք 1. Անտառի Կառավարման Պլանի 
ՌԷԳ-ի առավելությունները, Կանադա 

 Ինտեգրացված ՌԷԳ և ԱԿՊ՝ կենսաֆիզիկական և և 
սոցիալ-տնտեսական ասպեկտների ընդգրկում 

 Աճած նվիրվածություն և տեղեկացվածություն 
անտառի կայուն կառավարման վերաբերյալ 

 Ավելի լավ կապեր նահանգային Բնապահպանության 
նախարարության կողմից պատրաստված ավելի 
բարձր մակարդակի Հողօգտագործման 
Ինտեգրացված Պլանի հետ 

 Յուրահատուկ ուշադրություն և հետադարձ կապ 
շահագրգիռ կողմերի և տեղական համայնքների 
կողմից (աբորիգեն, խոցելի, անտառի/էկոհամակարգի 
ծառայության օգտագործողներ, պաշտոնյաներ և այլն) 





Դեպք 1. Անտառի Կառավարման Պլանի ՌԷԳ-
ի առավելությունները, Կանադա (շարունակ.) 

 ՌԷԳ-ը բարձրացրեց ԱԿՊ-ի արժանահավատությունը 

 ՌԷԳ-ն իր տուրքը մատուցեց կատարողների 
բարելավված միացյալ իմիջին 

 Խուսափեց ցածր մակարդակի ՌԷԳ-երի և ՇՄԱԳ-ի վրա 
կատարվող ծախսերից շնորհիվ խորացված ՌԷԳ-ը 
շարունակող ծրագրի՝ միավորված պլանի կատարման 
վերահսկողության հետ 

 ՌԷԳ-ի շարունակությունը՝ հնարավորություն 
շահագրգիռ կողմերին շարունակաբար ներկայացնելու 
կատարողների գործողությունների տեղին լինելը և 
նրանց ամբողջական պատասխանատվությունը ԱԿՊ-ն 
տեղ հասցնելու գործում: 



Դեպք 2. Տեղական Տրանսպորտի Պլան 
(ՏՏՊ), Բլեքբըռնը՝ Դարվենին, Անգլիա 

• Տևողությունը՝ 2006-2011 (2րդ 
շրջափուլ)  

• Վայրը՝ տարածք Լենքըշիրի 
կոմսությունում (1 մեծ քաղաք, 1 
փոքր քաղաք և գյուղական 
վայրեր), Երևանի 2/3 չափ, 
~140,000 մարդ  

• ՏՏՊ-ի իրականացման 
ֆինանսավորումը՝ 
կենտրոնական+տեղական 
հարկեր+արտաքին = £53.1մլն 

• ՌԷԳ-ը կատարվել է ՏՏՊ-ի 
կատարման հետ զուգահեռ 2005 
թ. Ամռանից մինչև 2006 թ. 
փետրվարը 

• Վերջնական ՏՏՊ-ն ներկայացվել է 
կառավարությանը 2006 թ. 
մարտին 
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ՌԷԳ նպատակները 

Պլանի 
նախագ
ծի 
նպատա
կները 
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 Փոփոխություններ ՏՏՊ-ում՝ ներկայացնելու համար 
էկոլոգիական և կայունացման հեռանկարը. 

– ՌԷԳ-ը ընդգծեց ՏՏՊ-ն ազգային և տարածաշրջանային 
քաղաքականությունների էկոլոգիական, 
առողջապահական և կայունացման նպատակներին 
հստակորեն կապելու անհրաժեշտությունը 

– ՌԷԳ-ը թույլատրեց ՏՏՊ-ին դիտարկել և կոորդինացնել 
տեղական այլ պլանների/նախաձեռնությունների հետ, 
որոնք նախկինում անտեսվել էին տրանսպորտի 
պլանավորողների կողմից, ինչպիսիք են, օրինակ, 
բնակարանավորման նախաձեռնությունները,  
համայնքային զարգացման նախաձեռնությունները 

Դեպք 2. Տեղական Տրանսպորտի Պլանին ՌԷԳ-ի 
տված օգուտները, Անգլիա 



 ՌԷԳ գործընթացը և ձեռքբերումները տեղեկատվություն 
հաղորդեցին ՏՏՊ մշակմանը (հիմնական ուղղություն, 
գործողություններ, վերահսկում) 

 ՌԷԳ-ը լարվածություններ հայտնաբերեց ՏՏՊ-ի որոշ 
նպատակների միջև և ուղիներ առաջարկեց այդ մրցակցող 
նպատակների հավասարակշռման համար 

 ՌԷԳ-ը առաջարկեց “հաղթել-հաղթել” լուծումներ, որտեղ 
ռազմավարությունը դրականորեն է ազդում բազմաթիվ 
նպատակների վրա 

― Օրինակ, ՌԷԳ-ը պլանի շրջանակներում կարգավորեց 
“Խելացի ընտրություններ” թեման, նպատակ ունենալով 
հասնելու փոխադրումների վերաբաշխման ըստ 
տրանսպորտի տեսակների 

 

Դեպք 2. Տեղական Տրանսպորտի Պլանին ՌԷԳ-ի 
տված օգուտները, Անգլիա (շարունակ.) 



• Պլզենի տարածաշրջան - 450 000 բնակիչ 

• Թափոնների 17 տեսակի ինտեգրացված կառավարում 

• Կենտրոնացումը՝ համայնքային թափոնների, կենսաբանորեն 
քայքայվող թափոնների (ներառյալ գյուղատնտեսությունից 
ստացվող), թափոնային ջրերի նստվածքի , փաթեթավորումների, 
շինարարական աղբի, վտանգավոր թափոնների (սանիտարական և 
անասնաբուժական թափոններ, ֆրիոններ պարունակող թափոններ, 
մարտկոցներ, հին ավտոմեքենաներ, անվադողեր, 
արդյունաբերական յուղեր, պոլիքլորինացված բիֆենիլ (ՊՔԲ) 
պարունակող յուղեր, և այլն…) վրա 

• Առաջարկում է կազմակերպչական և ներդրումային միջոցառումներ 

• Խստորեն ընդգծում է քաղաքացիների իրազեկության բարձրացման 
ու մասնակցության անհրաժեշտությունը (պլանի մշակման և 
իրականացման ժամանակ) 

 

Դեպք 3. ՌԷԳ Պլզենի տարածաշրջանի 
Թափոնների Կառավարման Պլանի համար, 

Չեխիայի Հանրապետություն 



• Այլընտրանք 1ա –թափոնների տարանջատման և դրանց հետագա 
վերաօգտագործման՝ զուգորդած անօգտագործելի նյութերը 
աղբանոցները թափելը, վրա հիմնված ռազմավարություն 

• Այլընտրանք 2 –100.000 տոննա/տարի թողունակությամբ 
համայնքային աղբի համար նախատեսված վառարանի վրա 
հիմնված ռազմավարություն: Ամբողջ տարածաշրջանի 
թափոնները լրացուցիչ էներգիայի ստացման համար 
օգտագործելը: 

• Այլընտրանք 3 – համայնքային թափոնները սկղբնաղբյուրում 
առանձնացնելու , մնացած անօգտագործելի համայնքային աղբը 
60.000 տոննա համայնքային աղբ/տարի թողունակությամբ , ցածր 
թողունակության  պիրոլիզի հոսքագիծ տեղափոխելու վրա 
հիմնված ռազմավարություն 

• Այլընտրանք 4 – սկզբնաղբյուրում խստացված տարանջատման և 
մնացորդային համայնքային աղբի չափերը ջերմային եղանակով 
փոքրացնելու (իր նախնական ծավալի մինչև 30%) միջոցով 
մշակման վրա հիմնված ռազմավարություն 

 

Դեպք 3. ՌԷԳ Պլզենի տարածաշրջանի 
Թափոնների Կառավարման Պլանի համար, 

Չեխիայի Հանրապետություն 
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9 

 
10 

 
11 

 

  

 
Հավաքում, 

տեսակավորում և 

տեղափոխում 

-1 

 
-1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-3 

 
Ծավալի ջերմային 

փոքրացում (autokláv) 

-2 

 
-2 

 
-1 

 
-2 

 
-2 

 
-2 

 
-2 

 
0 

 
-2 

 
-2 

 
-1 

 
-18 

 
Պիրոլիզ 

-1 
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+1 

 
0 
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0 

 
0 

 
0 

 
+3 

 

Աղբահորեր S-NO 

 

-1 

 
-2 

 
-2 

 
-3 

 
-3 

 
-2 

 
-2 

 
0 

 
-3 

 
-3 

 
-3 

 
-24 

 
Կոմպոստավորում 

 

-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-2 

 
-2 

 
-1 

 
-9 

 
Աղբահոր S-OO  

 

-1 

 
-1 

 
-2 

 
-2 

 
-2 

 
-2 

 
-1 

 
-1 

 
0 

 
-2 

 
-2 

 
-16 

 



Դեպք 3. ՌԷԳ Պլզենի տարածաշրջանի 
Թափոնների Կառավարման Պլանի համար, 
Չեխիայի Հանրապետություն (շարունակ.) 

Այլընտրանք 1ա -45 

 

Այլընտրանք 2 -75 

 

Այլընտրանք 3 -64 

 

Այլընտրանք 4 -67 

 



ՌԷԳ-ը մեծապես ազդեց Թափոնների 
Կառավարման ընդունված համակարգի վրա 

ՌԷԳ-ը թափոնների կառավարման հստակ 
սկզբունքներ գովազդեց և՛ որոշում 
կայացնողների, և՛ ընդհանուր հասարակության 
շրջանում 

Թափոնների կառավարման նպատակակետերը 
(թափոնների առանձին հավաքում, 
վերամշակում և այլն) հանգիստ կերպով 
իրականացվեցին հաջորդող տարիներին 

Դեպք 3. ՌԷԳ Պլզենի տարածաշրջանի 
Թափոնների Կառավարման Պլանի համար, 
Չեխիայի Հանրապետություն (շարունակ.) 



 Քաղաքականությունն ուրվագծում է Զարգացման 
տարածքները և առանցքները 

 Յուրահատուկ տարածքներ (տարածաշրջանի կայուն 
զարգացմանը վերաբերվող հիմնախնդիրներ) 

 Տրանսպորտային միջանցքներ 

 Տեխնիկական ենթակառուցվածքային միջանցքներ (գազ, 
էլեկտրականություն) 

 ՌԷԳ-ը կենտրոնացավ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության հետ տարածքային կոնֆլիկտների՝ 
օրինակ, էկոհամակարգի մասնաբաժանման 
(ֆրագմենտացիայի) կանխման վրա 

Դեպք 4. ՌԷԳ Ազգային Տարածքային 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 





Դեպք 4. ՌԷԳ Ազգային Տարածքային 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն՝ լանդշաֆտի մասնաբաժանում 

 

Evernia s.r.o. 



Evernia s.r.o. 



Շարժման ինտենսիվությունը 
 1000 մեքենա/օր 

տարածքը 
 100 կմ2 

ՉԽ՝ Մեթոդոլոգիան մշակվել է Evernia s.r.o. կողմից 

Evernia s.r.o. 



Vývoj fragmentace krajiny: 1980 - 2005 

25 let 

pokles podílu  
nefragmentovaných oblastí: 
84  → 63 % rozlohy ČR 



Case 3. SEA for SEA for National Territorial 
Development Policy, Czech Republic 

 



 ՌԷԳ-ը հաջողության հասավ պլանավորման մի 
շարք պոտենցիալ կոնֆլիկտների նույնականացման 
հարցում 

 Ձևակերպեց սկզբունքներ և մեղմացման հնարավոր 
միջոցառումներ, որոնք կիրառելի են ավելի 
մանրամասնված տարածքային պլանավորման 
մակաարդակով 

 Իր ավանդը ներդրեց լանդշաֆտային-
մասնաբաժանման մոտեցման հիմնադրման մեջ 
որպես շրջակա միջավայրի գնահատման 
ստանդարտ գործիք Չեխիայի 
Հանրապետությունում 

Դեպք 4. ՌԷԳ Ազգային Տարածքային 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն (շարունակ.) 



 Առաջին համապարփակ փաստաթուղթը ամբողջ 
էներգետիկ սեկտորի (էլեկտրականություն, ածուխ և 
գազ) – որոշումներ՝ 
 

• երկրում հիմնական ածխահանքների աստիճանաբար փակման 
• ատոմային երկրորդ էլեկտրակայանի ապագայի 
• Էներգիայի խնայողություններին և էներգիայի այլընտրանքային 

աղբյուրներին պետական աջակցության 
• բնապահպանական վճարները էներգիայի սակագներում 

ընդգրկելու 
• ԵԽ-ն նախագծել է 1997 թ. – Բնապահպանության 

նախարարությունը պահանջում է ՌԷԳ 

վերաբերյալ 

 առաջին մեծամասշտաբ ՌԷԳ-ը Չեխիայի 
Հանրապետությունում 

 

Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 



Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 

 
 Անկախ վերլուծական մարմին է վարձվել+աջակցվել 

– Ելակետային տվյալների թիմի (13 փորձագետներ – տարբեր  
շահագրգիռ անձինք) 

– Մոդելավորման թիմի (իրականացվելիության 3 այլընտրանք) 

– Գնահատման թիմի(19 փորձագետներ - տարբեր շահագրգիռ անձինք)  

կողմից 

 12 ամիս, ընդհանուր 600 անձ օրեր 
 

 ՌԷԳ գործընթացը՝ 
– Ելակետային տվյալների որոշում (80 մասնակիցներ) 
– ՌԷԳ Հաշվետվության Նախագիծը 
– 6 տարածաշրջանային քննարկումներ ՀԿ-ների կողմից 

(մոտավորապես 150 մարդ) 
– Հասարակական քննարկում (Չեխիայի Սենատ – 170 մասնակիցներ) 
– ՌԷԳ Վերջնական Հաշվետվությունը 

 



Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 

Այլընտրանք Ա 

– Հիմնված տեղում առկա սև և շագանակագույն 
ածուխի պաշարների վրա 

– Ածուխի արդյունահանման տարածքային 
սահմանափակումներ չեն կիրառվում (հանքերի 
ընդլայնում) 

– Արտաքին ծախսերի ոչ մի հետագա ներառումներ 
(այսինքն, ածխի հարկը և էլեկտրաէներգիայի հարկը 
չեն ներկայացվում)  

– Ատոմային երկրորդ էլեկտրակայանը մասնակիորեն 
վերջնական տեսքի է բերվում 2004-2005 թթ. 



Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 
 Այլընտրանք Բ 

– Հիմնված տեղում առկա սև և շագանակագույն ածուխի պաշարների 
վրա + կիրառված են ածուխ հանույթի սահմանափակումները: 

– Դա փոխհատուցվում է էլեկտրականության և գազի ներկրմամբ: 

– Արտաքին ծախսերի մասնակի ընգրկումները ներքին ծախսերի մեջ 
փոփոխություններ կառաջացնեն գոյություն ունեցող էներգիայի 
աղբյուրների կառոուցվածքում: 

– Կաճի նաև էներգիայի խնայողության սխեմաների և էներգիայի 
այլընտրանքային աղբյուրների ավելի շատ օգտագործումը:  

– Համակցված արտադրության տեղակայանքների օգտագործման աճ 
(գազի ներկրման աճ): 

– Ատոմային երկրորդ էլեկտրակայանը մասնակիորեն վերջնական 
տեսքի է բերված մինչև 2005 թ.: 



Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 

 Այլընտրանք Գ 
 
– Հիմնված էներգիայի խնայողության սխեմաների և էներգիայի այլընտրանքային 

աղբյուրների կտրուկ աճի վրա: 

– Կիրառվում են ածխի արդյունահանման նախկինում հաստատված 
սահմանափակումները: 

– Ատոմային երկրորդ էլեկտրակայանը վերջնական տեսքի չի բերվում:  

– Էներգիայի էական խնայողություններ պետկան սեփականություն հանդիսացող 
ձեռնարկություններում:  

– Ֆինանսավորում և տեխնիկական աջակցության ծրագրեր մասնավոր 
սեփականության ձեռնարկություններում տեխնոլոգիական փոփոխությունների 
համար: 

– Էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրներ՝ կենսազանգված, փոքր 
հիդրոէլեկտրակայաններ, քամու, արևի էներգիայի հավաքիչ սարքեր + 
ֆոտոգալվանիկ մարտկոցների սահմանափակ օգտագործում: 

– Էներգիայի սակագները ամբողջապես ներառնում են արտաքին էկոլոոգիական 
ծախսերը՝ համակցված արտադրության տեղակայանքների օգտագործման աճ: 



Դեպք 5. ՌԷԳ Չեխիայի Էներգետիկ 
Քաղաքականության համար, Չեխիայի 

Հանրապետություն 
ՌԷԳ մոտեցումը 

– Այլընտրանքների համեմատություն հիմնական 
ազդեցությունների 25 կատեգորիաներում՝ 
յուրաքանչյորը ներկայացված մեկ ցուցիչով 

 

 

 

Օդի արտանետումները 
– CO2 (տոննա) 
– CH4 (տոննա) 
– SO2 – ընդհանուր (տոննա) 
– SO2 – տեղական (տոննա) 
– NOX – ընդհանուր (տոննա) 
– NOX – տեղական (տոննա) 
– Պինդ մասնիկներ (տոննա) 

Ջրի աղտոտում 
– Աղտոտված ջրեր 

հանքարդյունահանման 
հետևանքով (մ3) 

– Այլ աղտոտված ջրեր(մ3) 
Ազդեցություններ հողի վրա 
– Հողի զբաղեցում 

հանքարդյունահանմամբ (կմ2) 
– Հողի զբաղեցում 

աղբահորերով (կմ2) 
– Հողի զբաղեցում նոր 

տեղակայումներով (կմ2) 
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Թափոնների տարեկան 
արտադրությունը 
– Մոխիր էլեկտրակայաններից 

(տոննա) 
– Չօգտագործված գիպս (տոննա) 
– Օգտագործված միջուկային 

վառելիք (տոննա) 
– Ռադիոակտիվ թափոններ 

(տոննա) 
 
Սոցիալական ազդեցություններ 
– Տեղափոխման ենթակա մարդկանց 

քանակը 
– Էներգիայի խնայողության հետևանքով 

կատարվող զբաղվածության 
փոփոխություններ 

– Էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
հետևանքով կատարվող 
զբաղվածությաան փոփոխությոունները 

– Հանքարդյունահանման հետևանքով 
կատարվող զբաղվածության 
փոփոխությունները 
 

Տնտեսական ազդեցություններ 
– Ներդրման ծախսերը 1 գիգաջոուլ 

միավորի հաշվով 
– Շահագործման ծախսերը 1 

գիգաջոուլ միավորի հաշվով 
– Էներգախնայողական սխեմաների 

ծախսերը 
– Շրջակա միջավայրի վրա 

անբարեհաճ ազդեցությունների 
չեղարկման և մեղմման համար 
կատարվող միջոցառումների 
ծախսերը 
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 Այլընտրանքների նախնական համեմատություն 

– Այլընտրանք Ա-ն օգտագործվել է որպես հիմնական ուղղություն՝ 
այլընտրանքներ Բ-ն և Գ-ն համեմատվել են ընդդեմ այլընտրանք Ա-ի:  
 

 Օրինակ - “CO2 արտանետումներ”.  

– CO2 արտանետումներն այլընտրանք Ա-ի համար դասակարգվել են որպես 
100%,  

– Այլընտրանք Բ՝  CO2 արտանետումների 95%՝ համեմատած այլընտրանք Ա-ի 
հետ,  

– Այլընտրանք Գ՝՝CO2 արտանետումների 87%՝ համեմատած այլընտրանք Ա-ի 
հետ,: 
 

 Այլընտրանքներ Բ և Գ-ի ցուցանիշները շատ ավելի լավն են համարյա 
բոլոր էկոլոգիական ցուցիչներով, քան Այլընտրանք Ա-ինը 

 Մինչդեռ տնտեսական ցուցիչներով Այլընտրանք Ա-ի ցուցանիշները 
լավագույնն են 
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 Փուլ 2. Բազմաչափանիշային վերլուծություն (ԲՉՎ) 
 

 Հարցում նմուշային 32 ներկայացուցչական ռեսպոնդենտների միջև՝ 
պարզելու համար յուրաքանչյուր ազդեցության կատեգորիայի 
սոցիալական կարևորությունը (կշիռը): 

 
 Բազմաչափանիշային վերլուծության (ներառյալ զգայունության 

վերլուծությունը) արդյունքում ստացվեց այլընտրանքների 
պարզ համեմատության բուն պարզ վերլուծությանը շատ նման 
եզրակացություն: 
 

 ԲՉՎ-ն այնուամենայնիվ երկարացրեց ՌԷԳ գործընթացը 3 
ամսով՝ ՌԷԳ թիմը բաց թողեց վերջնաժամկետը՝ ՌԷԳ 
վերջնական հաշվետվությունը երբեք պաշտոնապես հաշվի 
չառնվեց: 
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 Կարևոր դասեր 

 

• ՌԷԳ-ն ուներ շատ լավ որակ, բայց այն կարող էր եզրափակվել շատ ավելի արագ, 
եթե լրացուցիչ բարդացված վերլուծություններ (այսինքն բազմաչափանիշային 
վերլուծություն) չիրակացվեին: 

 

• Բնապահպանական հիմնական խնդիրները և միտումները, կապված 
յուրաքանչյուր այլընտրանքի հնարավոր իրականացման հետ, ակնհայտ էին 
արդեն առաջին գնահատումներից հետո: 

 

• ՌԷԳ-ը չի փոխարինում քաղաքական որոշում կայացնելուն: Այն ընդամենն 
որոշմանն աջակցող փաստաթուղթ է, որը կարող է անտեսվել: 
 

• Հակառակ պաշտոնապես անտեսված լինելուն, ՌԷԳ-ը հաջողության հասավ 
պլանավորման գործընթացի վրա ազդելու հարցում և կարևոր ազդեցություն 
ունեցավ էներգետիկ սեկտորում ռազմավարական պլանավորմանը վերաբերվող 
հասարակական բանավեճի , ինչպես նաև Չեխիայի Հանրապետությունում ՌԷԳ-ի 
զարգացման վրա: 

 


