
 
 
Էրիկ Գրիգորյան  
 
Հանդիսանումեմ Բնապահպան իրավաբանների և տնտեսագետների երիտասարդակ
ան ասոցիացիա (ԲԻՏԵԱ) ՀԿ համահիմնադիրը եւ համանախագահը։ 
Կազմակերպությունը ստեղծվել է 2004 թվականին, իրականացրել բազմաթիվ 
ծրագրեր բնապահպանական եւ բնօգտագործման տնտեսագիտության 
բնագավառում, մասնավորապես էական դեր ունի ներկայիս օրենսդրությամբ 
սահմանված ռոյալթի դրույքաչափի բարձրացնելու, ռոյաթլիների հաշվարկման 
մեջ  միջազգային գների ամրագրման գործում, ակտիվորեն մասնակցում ենք 
բնապահպանական վճարների, ՇՄԱԳ, էկոհամակարգային ծառայությունների, 
վնասի փոխհատուցումների եւ այլ բնապահպանական օրենսդրական 
փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքներին։  
  
Աշխատանքային կենսագրություն 

·      ·       Միավորված ազգերի կազմակեպության զարգացման ծրագիր, 
բնապահպանական սատելիտային հաշիվների ներդրման տնտեսական բաղարիչի 
գծով փորձագետ, 2015 

·       Միավորված ազգերի կազմակեպության զարգացման ծրագրի Ղազախստանի 
գրասենյակ, էկոհամակարգային ծառայությունների գծով միջազգային 
փորձագետ 2015 

·       ԵԱՀԿ Երեւանյան գրասենյակ, բնապահպանական տնտեսագիտության գծով 
փորձագետ, 2015 

·       Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող հանքարդյունաբերության 
թափանցիկության բարձրացման ծրագիր,  փորձագետ, 2015-2016 



·       Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր, ազգային 
փորձագետ բնապահպանական տնտեսագիտության գծով, 2014-2015 

·       Քրիթիքալ Ռեսուրզեզ բրիտանական կազմակերպության Հայաստանյան ավագ 
խորհրդատու, 2014-2015 

·       Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, շրջակա միջավայրի 
տնտեսագիտության գծով փորձագետ, 2014 

·       ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող Մաքուր էներգիա եւ ջուր ծրագիր, ազգային 
խորհրդատու, 2014-2015 

·       ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող եւ Կենտրոնական ասիայի բնապահպանական 
տարածաշրջանային կենտրոնի կողմից իրականացվող էկոհամակարգային 
ծառայությունների ծրագիր, միջազգային փորձագետ, 2014 

·       Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող եւ բնության պահպանության 
միջազգային միության կողմից իրականացվող FLEG-2 Ծրագիր, ազգային 
փորձագետ, 2014 

·       Գերմանիայի զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող “Անդրսահմանային 
միացյալ քարտուղարություն” Հայաստանի պահպանվող տարածքների աջակցման 
ծրագրի համակարգող, 2011-2014 

·       ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող “Մաքուր էներգիա եւ ջուր ծրագրիր, 
Տնտեսագետ, իրավական թիմի ղեկավարի պաշտոնակատար, 2011-2014 

·       Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից ֆինանսավորվող “Հյուսիս-Հարավ 
ճանապարգային ներդրումային հիմնարկ” բնապահպանության եւ վերաբնակեցման 
մասնագետ 2011 

·       ԵԱՀԿ կողմից ֆինանսավորվող «Շրջակա միջավայրի կառավարման տնտեսակ
ան մեխանիզմների հզորությունների ուժեղացում, տեղեկատվության բարձրացում և մ
ասնակցային գործընթացի ապահովում» ծրագիր, Ծրագրի ղեկավար, 2011 

·       ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի էկոնոմիկայի վարչու
թյան միջազգային ծրագրերի կառավարման բաժին, Բաժնի պետ 2009-2011  

·       ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի էկոնոմիկայի վարչու
թյան շրջակա միջավայրի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների և գործիքների
 բաժին, Գլխավոր մասնագետ 2009-2009  

·       Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման Ծրագրի “Կայուն զարգա
ցման տնտեսական ոլորտի ազգային փորձագետ”, 2006,  



·       Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման Ծրագրի Ազգային հզորու
թյունների ինքնագնահատում ծրագիր, 
“Շրջակա միջավայրի կառավարման տնտեսական մեխանիզմների ազգային փորձագ
ետ”, 2004,www.undp.am  

·       Շվեդական միջազգային զարգացման գործակալություն (SIDA) Անտառային ոլոր
տի տնտեսական խնդիրների ազգային խորհրդատու (Անտառի ինստիուցիոնալ աջա
կցություն ծրագիր) 2003  

·       ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանության 
և բնօգտագործման էկոնոմիկայի բաժին, Առաջատար մասնագետ 2002-2004, 2005-
2008 

·       ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանության 
և բնօգտագործման էկոնոմիկայի բաժին, Պրակտիկանտ 1998, 1999 

·       Հայկական միջազգային ամսագիր, (AIM), Լրագրող  2002 

·       Հայկական զարգացման գործակալություն, Ձեռնարկությունների աջակցություն հ
իմնադրամ, Ֆինանսական վերլուծաբան 2002  

·       «ԱՍ» անշարժ գույքի գործակալություն,  Մենեջեր-Տնտեսագետ 1997/3 – 2000/5 
  
Կրթություն 

·       Նեվադայի Համալսարան, շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների 
ֆակուլտետ, հրավիրված հետազոտող, 2015 www.unr.edu 

·       Արիստոտելի համալսարան և ԱՏԵԻ, Էրասմուս-
Մունդուս ECW ներքո դոկտորական ուսում, թեմա «Շրջակա միջավայրի կառավարմ
ան տնտեսական մեխանիզմների զարգացումը և շրջակա միջավայրի աղտոտման հե
տևանքով առաջացած վնասի տնտեսական գնահատումը», փիլիսոփայության դոկտ
որի աջակցման դիպլոմ  (PhD Diploma of 
Supplement), դիսերտացիայի անվանումը «Տնտեսական մեխանիզմների զարգացում
ը որպես շրջակա միջավայրի կառավարման կարևոր գործիք» 

·       Դրեզդենի տեխնիկական համալսարան, միջազգային հետբուհական դիպլոմավո
րված ծրագիր` Շրջակա միջավայրի կառավարում զարգացող երկրների համար, շրջա
կա միջավայրի կառավարման մասնագետի դիպլոմ, ավարտական աշխատանք «Շրջ
ակա միջավայրի կառավարման  տնտեսական մեխանիզմների զարգացումը Հայաստ
անի Հանրապետությունում և  Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության փորձը» 

·       Էգեյան համալսարան, բնապահպանական գիտությունների ֆակուլտետ, շրջակա
 միջավայրի կառավարման և քաղաքականության միջազգային ասպիրանտական  ծր



ագիր, հրավիրված հետազոտող, ավարտական աշխատանք 
«Շրջակա միջավայրի կառավարման տնտեսական և ֆինանսական մեխանիզմները Ե
վրոպական միությունում» 

·       Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ և Երևանի ֆոնդային բորսա
, կապիտալի շուկայի հիմունքները ուսումնական ծրագիր, 
կապիտալի շուկայի մասնագետի դիպլոմ, Հայաստան 1998-1999 

·       Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, ընդհանուր տնտեսագիտա
կան ֆակուլտետ, բնօգտագործման տնտեսագիտություն մասնագիտություն, տնտես
ագետ - էկոլոգի դիպլոմ, դիպլոմային աշխատանք «Կայուն զարգացման տնտեսակա
ն ասպեկտը և իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում» 

  
Ուսումնական դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ 
Ավելի քան  70 տարբեր դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ Գերմանիայում, 
Թուրքիայում, ԱՄՆ-ում, Հայաստանում, Վրաստանում, Լեհաստանում, Մոնղոլիայում, 
Ֆրանսիայում, Հունաստանում, Խորվաթիայում, Ուկրաինայում, Ռուսաստանում, 
Ղազախստանում, Չեխիայում եւ այլն։ 
  
Հրատարակություններ, Գիտական հոդվածներ եւ հրատարակություններ 
տպագրված Հայաստանում, Ռուսաստանում, Հունաստանում եւ Գերմանիայում  
  
Լեզուների իմացություն  Հայերեն (մայրենի), Անգլերեն (գերազանց), Ռուսերեն (գերազ
անց), Հունարեն (բավարար);  
  
Համակարգչային ունակություններ, Windows, Microsoft Office, Network, Mulberry, 
WEAP 
  

Աշխատանքային ոլորտները 
Շրջակա միջավայրի կառավարում և քաղաքանություն, օրենսդրություն, տնտեսական
 և ֆինանսական մեխանիզմներ, հանքարդյունաբերության կառավարում, 
էկոհամակարգային ծառայություններ, 
կանաչ էկոնոմիկա, ֆինանսական վերլուծություն, բյուջեի պլանավորում և կառավար
ում: 
  
Որոշ գրքեր, հոդվածներ, հարցազրույցներ 

1.     http://www.amazon.com/Economical-Mechanisms-Important-Environmental-
Policy/dp/3838337611/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1454543239&sr=1-
1&refinements=p_27%3AErik+Grigoryan economic mechanisms of environmental 
management  



2.     http://aarhus.am/CASE/bbv_last.pdf բնապահպանական եւ բնօգտագործման 
վճարների իրավական ակտերի ժողովածու 

3.     http://hetq.am/arm/news/3487/hanqardyunaberutyun-tntesutyan-sharzhich-uzh-te-
kortsanman-tchanaparh.html հանքարդյունաբերություն՝ տնտեսության շարժիչ ուժ թե 
կործանման ճանապարհ 

4.     http://w3.cenn.org/wssl/uploads/documents/Mining_in_Armenia_A_Comprehensive
_Overview_Arm.pdf, Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի վերլուծություն 

5.     http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/article_1395856683/ հարցազրույց 
հանքարդյունաբերերոթյան վերաբերյալ  

6.     http://medialab.am/news/id/6685 , Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի 
խնդիրները. ԵԱՀԿ-ն աջակցում է Հայաստանում օրենսդրության 
կատարելագործմանը  

7.     http://green.tomsk.ru/sites/default/files/sibirian_rivers_5_green.tomsk_.ru_.pdf  փոք
ր ՀԷԿ երի շահագործման հետեւանքով շրջակա միջավայրին հասցված վնասի 
գնահատում  
  
Այլ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ իմ LinkedIn էջից  
  
https://www.linkedin.com/in/erik-grigoryan-9653a011 
 
ինչպես կարող եք լսել Լրատվական ռադիոյով այսօրվա իմ հարցազրույցը 
հանքարդյունաբերության ոլորտի վերաբերյալ  
 
http://lratvakan.am/?p=54099&l=am/anazniv+xaxer%D5%9D+azniv+metaxneri+het+ken
solort 

 


