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Սույնով  մեր  մտահոգությունն  ենք  հայտնում  վերջին  շրջանում
ընդերքօգտագործող  ընկերությունների  շուրջ  բացասական
հասարակական  ընկալում  ձևավորելուն  ուղղված  քայլերի  վերաբերյալ,
որոնց  հաճախ  նպաստում  են  նաև  օրենսդիր  և  գործադիր
իշխանությունների,  տեղական  ինքնակառավարման  մարմինների  որոշ
ներկայացուցիչների գործողություններն ու հայտարարությունները։ Նման
գործելակերպը  խոչընդոտներ  է  ստեղծում,  իսկ  որոշ  դեպքերում  էլ
անհնարին  է  դարձնում  ոլորտի  ընկերությունների  բնականոն
գործունեությունը,  ինչն  անհամատեղելի  է  տնտեսական գործունեության
ազատության՝  Սահմանադրությամբ  ամրագրված  հիմնական  իրավունքի
հետ։  Ընդերքօգտագործման  շուրջ  արհեստականորեն  ստեղծված  այս
բացասական  ֆոնը  նաև  ի  չիք  է  դարձնում  երկրի  տնտեսության
կարևորագույն այս ճյուղի ներդրումային գրավչությունը։ Հատկանշական
է,  որ  վերջերս  ՄԱԿ-ի  Առևտրի  և  զարգացման  համաժողովի  (UNCTAD
/ՄԱԿԱԶՀ)  կողմից  Հայաստանի  համար  մշակված  «Ներդրումային
քաղաքականության  ուսումնասիրություն»  զեկույցում  ևս  նշվում  է,  որ
Հայաստանի  ընդերքօգտագործման  ոլորտը  պահանջում  է  հավելյալ
ուշադրություն  և  կարող  է  զարգացման  էական  պոտենցիալ  ապահովել
արտահանման, զբաղվածության և հարակից ճյուղերի միջոցով։ Մինչդեռ,
ինչպես  նշվեց,  վերջին  շրջանում  տնտեսության  այս  ճյուղի  նկատմամբ
առկա է ակնհայտ թիրախավորում։ Նշվածի վկայությունն է նաև վերջերս
Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագիծը, որով
առաջարկվում է շուրջ երկու տարով դադարեցնել մետաղական օգտակար
հանածոների  արդյունահանման  նոր  թույլտվությունների  տրամադրումը։
Ընդ որում, օրինագծի 3-րդ հոդվածից էլ պարզ է դառնում, որ այդ արգելքը
վերաբերում է նաև գործող թույլտվություններով տրամադրված ընդերքի
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տեղամասերի  ընդլայնումներին,  ժամկետների  երկարաձգմանը  և
նախագծային  փոփոխություններին,  բացառությամբ,  եթե
համապատասխան  ՇՄԱԳ  գործընթացն  այդ  օրենքի  ուժի  մեջ  մտնելու
պահին արդեն սկսված կլինի։

Կարծում  ենք,  որ  առաջարկվող  արգելքն  անխուսափելիորեն
կհանգեցնի  խիստ  բացասական  տնտեսական  հետևանքների
Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իհարկե, ընդերքօգտագործման
ոլորտի օրենսդրությունը  կարիք  ունի  բարեփոխումների,  սակայն  դա չի
կարող  տեղի ունենալ  բավական տևական ժամանակահատվածում  նոր
թույլտվությունների, ընդլայնումների և երկարաձգումների արգելքի գնով։
Այս առումով կարծում ենք,  որ այդ արգելքի անհրաժեշտությունը ոչնչով
փաստարկված  չէ։  ՀՀ-ում  մշտապես  տեղի  են  ունենում  տնտեսության
տարբեր  ճյուղերի  օրենսդրական  կարգավորումների  բարեփոխումներ,
սակայն դա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր ճյուղի զարգացումը պետք է
մի  քանի  տարով  ետ  գցենք՝  արդարացնելով  դա  բարեփոխումների
անհրաժեշտությամբ։

Նշված  արգելքը  կխոչընդոտի  ընդերքօգտագործման  ոլորտում
տնտեսվարող  սուբյեկտներին  իրականացնելու  իրենց  բնականոն
գործունեության  հնարավորությունները։  Օրինագիծը  հատկապես
խնդրահարույց  է  ընդլայնումների,  երկարաձգումների  և  նախագծային
փոփոխությունների  արգելքի  մասով,  քանի  որ  դա  զրկում  է  օրինական
ակնկալիքից այն ընդերքօգտագործողներին, որոնք նախկինում ստացել են
թույլտվություններ, կատարել են ներդրումներ և այժմ օրենքի ուժով նրանց
արգելվում է անցնել իրենց ծրագրերի հետագա փուլերի իրականացմանը։
Սա ուղղակիորեն հակասում է տնտեսվարողների համար կանխատեսելի
գործարար  միջավայր  ապահովելու  վերաբերյալ  արվող
հայտարարություններին։  Օրինագծի  ընդունումը  ազդակ  կլինի
միջազգային ընդերքօգտագործող ընկերությունների համար, որ անիմաստ
է Հայաստանում զբաղվել երկրաբանական ուսումնասիրություններով, եթե
նրանք չունեն  համոզվածություն,  որ  կկարողանան արդյունահանել  այն,
ինչը  կգտնեն  երկրաբանական  ուսումնասիրությունների  արդյունքում։
Նրանք  պարզապես  կհանեն  Հայաստանն  իրենց  հետաքրքրության
երկրների  շարքից,  և  մորատորիումի  ժամկետի  ավարտից  հետո  գրեթե
անհնար  կլինի  նրանց  համար  Հայաստանը  ներդրումների  առումով
գրավիչ դարձնել։ Ընդ որում, միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս
չի խոսում քննարկվող օրինագծով առաջարկվող մորատորիումի օգտին։
Մինչ օրս միայն հատուկենտ պետություններ են գնացել այդ քայլին (ըստ
էության,  որպես  օրինակ  կարելի  է  հիշատակել  միայն  Սալվադորը  և
Ֆիլիպինները)։  Կարծում  ենք,  որ  եթե  դա  օբյեկտիվորեն  արդարացված
լիներ,  ապա  այդ  փորձը  չէր  սահմանափակվի  միայն  նշված  մի  քանի
պետությունների  օրինակով։  Անհասկանալի  է,  թե  ինչու  Հայաստանի
Հանրապետությունը  պետք  է  ընդօրինակի  Սալվադորին  կամ
Ֆիլիպիններին  և  ոչ  թե  պատասխանատու  հանքարդյունաբերության
ոլորտում  առաջատար,  զարգացած  հանքարդյունաբերություն  և
տնտեսություն ունեցող երկրներին։



Փաստացի  պատերազմող  երկրի  խոշորագույն  հարկատու
ոլորտներից մեկի դեմ ուղղված այս բազմակողմանի արշավը արժանի է
գնահատման նաև ազգային անվտանգության տեսանկյունից: 

Ակնկալում ենք, որ վերոնշյալ օրենքի հեղինակային խմբագրությամբ
նախագիծը  ՀՀ  ազգային  ժողովում  չի  արժանանա  հավանության  և
պետական  կառավարման  մարմիններն  այսուհետ  զերծ  կմնան
ընդերքօգտագործման ոլորտի նկատմամբ իրականացվող ուղղակի  կամ
անուղղակի  թիրախավորումից,  հասարակության  շրջանում  ճյուղի
վերաբերյալ  բացասական  ընկալումներ  առաջացնելուց,  ապահովելով
ընդերքօգտագործողների օրինական  իրավունքների պահպանումը, ինչին
արժանի  է  օրենքով  չարգելված  տնտեսական  գործունեություն
իրականացնող ցանկացած սուբյեկտ՝ անկախ ոլորտից:

Կանխավ շնորհակալություն

Հարգանքով՝   
Հայաստանի  հանքագործների  և  մետալուրգների  միության

խորհուրդ


