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Հապավումներ 

EaP GREEN Արևելյան հարևանության կանաչ տնտեսություն ծրագիր 
ԱԷԿ Ատոմային էլեկտրակայան 
ԱՄՀ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ 
ԱԷԸՄ Առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարում 
ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ 
ԱՀԿ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 
ԱՄՆ ՄԶԳ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման 

գործակալություն 
ԳԷՖ Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդ 
GSI/IISD Գլոբալ սուբսիդիաների նախաձեռնություն/ Կայուն զարգացման 

միջազգային ինստիտուտ  
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

(Գերմանական միջազգային համագործակցության կորպորացիա)  
EABR Եվրասիական զարգացման բանկ 
EaP ԵՄ Արևելյան գործընկերություն 
ԵԽ Եվրախորհուրդ 
ԵՄ Եվրամիություն 
ԷԸՎՍ Էներգիայի ընդհանուր վերջնական սպառումը 
ԷԱ Էներգաարդյունավետություն 
ԷՋԷՀԱ Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրություն 
CIF Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամներ 
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 
ՀԷՑ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր 
ՀԷԿՀ Հայաստանի էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողով 
ՀՇԳՑԷ  Համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգակայանք 
ՀԾԿՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 
NIF Հարևանության ներդրումային հաստատություն  
ՀԷԿ Հիդրոէլեկտրակայան 
ՀՆԳ Հեղուկացված նավթային գազ 
ԵՏՀ ՄԱԿ ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովը  
UNFCCC ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիա (ԿՓՇԿ) 
ՄԱԶԾ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիր 
ՄԱԱԶԿ Միավորված ազգերի կազմակերպության արդյունաբերական զարգացման 

կազմակերպություն  
ՄԷԳ Միջազգային էներգետիկ գործակալություն 
ՄՖԿ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 
ՋԷԿ Ջերմային էլեկտրակայան 
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ՋԳ Ջերմոցային գազ 
ՍԲԳ Սեղմված բնական գազ 
ՎԷ Վերականգնվող էներգիա 
ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ 
ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 
ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություն 
ՖԶԳ Ֆրանսիական զարգացման գործակալություն 
  
Չափման միավորներ 
ԳՎտժ գիգավատ ժամ 
կՎ կիլովոլտ 
կՎտժ կիլովատ ժամ 
մ3 խորանարդ մետր 
մլն.տնհ միլիոն տոննա նավթային համարժեք 
ՄՎտ մեգավատ 
տնհ տոննա նավթային համարժեք 
ՏՎտժ տերավատ ժամ 
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Հիմնական դրույթները 
• Ներկայացվող ուսումնասիրությունը վերլուծում է Հայաստանում նավթամթերքի, բնական 

գազի և էլեկտրաէներգիայի (ածուխը ընդգրկված չէ, քանի որ այն Հայաստանում գրեթե չի 
օգտագործվում) արտադրողների և սպառողների սուբսիդիաները, ինչպես նաև առկա 
աջակցությունը՝ էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների 
իրականացմանը և վերականգնվող էներգետիկային: 
 

• Վերլուծության արդյունքում Հայաստանում բացահայտվել են շատ սահմանափակ 
սուբսիդիաներ, որոնք ըստ էության, չեն կարող առաջացնել զգալի աղավաղումներ սպառողի 
էներգետիկ ընտրության համար: Հայաստանում բացահայտված հանածո վառելիքի վեց 
սուբսիդիայի գումարային արժեքը 2015 թ.-ին կազմել է 37 մլն. ԱՄՆ դոլար (17.7 մլրդ. ՀՀ 
դրամ): 

 

• Բացահայտված սուբսիդիաները պատկանում են երկու կատեգորիայի՝ աջակցություն խոցելի 
խմբերին, բյուջետային ուղղակի փոխանցումների միջոցով (դրանք տրամադրվում են 
էներգիայի մատակարարման ծառայությունը վնասով իրամանացնող անձանց, այլ ոչ 
ուղղակի սպառողներին), և կառավարության կողմից  կանխատեսված, չստացվող մուտքեր՝ 
վառելիքի թերի հարկման հետևանքով: Այդ բոլոր սուբսիդիաների շահառուները 
սպառողներն են: 

 

• Խոցելի խմբերին աջակցելու նպատակով, Հայաստանի կառավարությունը իրականացնում է 
երեք սուբսիդավորման սխեմա ՝ էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճի փոխհատուցում, 
բնական գազի սակագնի մասնակի փոխհատուցում ցածր եկամուտ ունեցող բաժանորդներին 
և աջակցություն բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի սպառողներին սահմանամերձ 
համայնքներում: Չնայած, որ նշվածները դասակարգվել են որպես էներգետիկ սուբսիդիաներ, 
ըստ էության, դրանք սոցիալական պաշտպանության միջոցներ են: 
 

• Հայաստանի կառավարության կողմից կանխատեսվում են չստացվող մուտքեր հանածո 
վառելիքի որոշ տեսակների թերի հարկման միջոցով՝ ներմուծվող դիզելային վառելիքի 
համար (ազատում ԱԱՀ-ից, բոլոր ապրանքների համար այն կիրառվում է 20-տոկոս 
դրույքաչափով), որը թեևևս հանածո վառելիքի ամենամեծ սուբսիդիան է Հայաստանում, մոտ 
25 մլն. ԱՄՆ դոլար տարեկան, 2011թ. մինչև 2015թ. ժամանակահատվածում, նաև ներմուծվող 
բնական գազի համար, ինչպես նաև սեղմված բնական գազի համար (ազատում ակցիզային 
հարկից, այլ վառելիքների համար այն կիրառվում է տարբեր դրույքաչափերով):  
 

• Էներգաարդյունավետության բարձրացմանը և վերականգնվող էներգետիկային աջակցող 
շատ ծրագրեր ստանում են ֆինանսավորում միջազգային դոնորների և միջազգային 
ֆինանսական հաստատությունների կողմից: Այդ ծրագրերի շարունակականության 
ապահովումը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ, դեռևս բարդ խնդիր է՝ 
էներգաարդյունավետությունն ու վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը 
Հայաստանում լիարժեք զարգացնելու առումով: 
 

• Իրազեկման և հաղորդակցման արդյունավետ ծրագրերը մեծապես կարևոր են էներգիայի 
սուբսիդավորման և գնագոյացման բարեփոխումների քաղաքական ընկալման բարձրացման 
համար: 
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Էներգետիկ սուբսիդիաները Հայաստանում  
Զեկույցը պատրաստված է Տիգրան Սեկոյանի և Դանիել Ֆջաերթոֆթի կողմից, 
խմբագրությամբ Վիբհութի Գարգի և Իվետա Գերասիմչուկի, (GSI / IISD): 

Հայաստանը միանշանակորեն առանձնանում է` պատմական և տնտեսական պատճառների 
համադրությամբ պայմանավորված, նմանատիպ երկրների շարքում: Հայաստանը 
միջազգայնորեն ճանաչված օրինակելի երկիր է՝ էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների, 
սակագնային համապարփակ ռեֆորմի առումով և ջերմոցային գազերի արտանետումների 
կտրուկ անկմամբ (2012թ. դրությամբ 73.5 % -ով 1990թ. համեմատ): Սակայն, սուբսիդիաների 
նույնականացման՝ «ներքևից վերև» մոտեցման շնորհիվ, Հայաստանում բացահայտվել են 
հանածո վառելիքի մի քանի սուբսիդիաներ, օրինակ, դիզելային վառելիքի ազատումը ԱԱՀ-ից: 
Բնական գազի գնագոյացումը նույնպես շարունակում է մնալ կենսունակ խնդիր ներքին 
քաղաքականության բանավեճերում: 

Ներկայացվող նյութը ակնարկ է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի և այն քաղաքականության 
մասին, որը կարելի է որակել որպես էներգետիկ սուբսիդավորում:  Զեկույցը տրամադրում է 
նաև բարեփոխումների ծրագրի մաս կազմող, միջազգային լավագույն փորձի մի շարք 
առաջարկություններ՝ սուբսիդիաների առկայությունը և մասշտաբները ավելի թափանցիկ 
դարձնելու, ճիշտ գների ձևավորման, ազդեցությունների մեղմացման`խոցելի խմբերին 
պաշտպանելու, ինչպես նաև ներքին կազմակերպվածության, արտաքին խորհրդատվության և 
հաղորդակցության միջոցով այդ բարեփոխումների իրականացման համար օժանդակող 
միջավայրի ստեղծման վերաբերյալ: Միաժամանակ, կարևորելով վերականգնվող 
էներգետիկայի և էներգախնայողության լայնամասշտաբ զարգացման համար նպաստավոր 
միջավայրի ստեղծումը, որը առանցքային պայման է ջերմոցային գազերի արտանետումների 
նվազեցման համար: 

1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կառավարությունները երկար ժամանակ ապավինում են էներգետիկ սուբսիդավորմանը՝ 
զարգացման կոնկրետ նպատակներ առաջ տանելու կամ որոշակի խնդիրներ լուծելու, որոնք 
կարող էին ընկալվել որպես շուկայի ձախողումներ: Էներգետիկ սուբսիդիաների ներդրման և 
պահպանման ամենատարածված փաստարկն այն է, որ նրանք աջակցում են ներքին 
քաղաքականության կարևորագույն նպատակներին, ինչպիսիք են գյուղական և 
արդյունաբերական զարգացումը, էներգիայի հասանելիությունը, էներգետիկ 
անվտանգությունն ու անկախությունը կամ աղքատության հաղթահարումը: Իրենց ենթադրյալ 
օգուտների համար էներգետիկ սուբսիդիաները, այնուամենայնիվ, հաճախ հանգեցնում են 
երկրի պետական ֆինանսների վրա զգալի բեռի առաջացմանը, միևնույն ժամանակ 
թուլացնում են աճի ներուժը և խրախուսում էներգախնայողության վատթարացումը: 

Տարբեր ուսումնասիրությունների վերլուծությունը փաստում է, որ էներգետիկ 
սուբսիդիաները անհամաչափ են անդրադառնում հասարակության ամենահարուստ և հզոր 
անդամների վրա, այդպիսով մեծացնելով կապակցված ներդրողների կամ 
արդյունաբերողների շահույթները: Հանածո վառելիքի օգտագործումը խթանելու արդյունքում, 
մասնավորապես, և մաքուր, այլընտրանքային էներգիայի կիրառումը չխրախուսելու 
հետևանքով, որոշ հանածո վառելիքի սուբսիդիաներ կարող են հանգեցնել ածխածնի 
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երկօքսիդի և այլ ջերմոցային գազերի արտանետումների ավելացմանը: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ էներգիայի շռայլ օգտագործումը խթանող 
սուբսիդիաների վերացումը, կարող է նպաստել արտանետումների զգալի կրճատմանը, 
միաժամանակ ապահովել բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալական օգուտներ: 

ԵՄ արևելյան գործընկերության (EaP) երկրների կառավարություններին օժանդակելու՝ 
երկրներում առկա էներգետիկ սուբսիդավորման սխեմաները, դրանց տնտեսական, 
սոցիալական և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները ավելի լավ պատկերացնելու 
նպատակով, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) 
ձեռնարկեց նման սուբսիդիաների տարածաշրջանային ուսումնասիրություն EaP երկրներում: 
Ուսումնասիրությունը նպատակ ունի ապահովել տարածաշրջանում էներգետիկ 
սուբսիդավորման առաջին համապարփակ ուսումնասիրությունը և գույքագրումը` 
թափանցիկության բարելավման և կայուն վերլուծական հիմքերի ստեղծման նպատակով, 
որոնք կարող են նպաստել այդ երկրներում բարեփոխումների իրականացմանը:  

Այս ուսումնասիրությունը ներառում է Հայաստանը, ինչպես նաև Ադրբեջանը, Բելառուսը, 
Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան: Վերլուծությունների ժամանակ օգտագործվում են 
մեթոդներ, որոնք ՏՀԶԿ-ն արդեն կիրառել է՝ հանածո վառելիքի սպառմանը և 
արտադրությանը կառավարությունների աջակցությունը հայտնաբերելու և գնահատելու 
համար, կազմակերպության 35 անդամ երկրներում և մի շարք խոշոր զարգացող G20-ի 
տնտեսություններում (Բրազիլիա, Չինաստան, Հնդկաստան, Ինդոնեզիա, Ռուսաստանի 
Դաշնություն, և Հարավային Աֆրիկա): 

Հաշվետվությամբ ներկայացվող վերլուծությունը վերաբերում է նավթամթերքի, բնական 
գազի, նաև այլ հանածո վառելիքով արտադրված էլեկտրական և ջերմային էներգիայի 
սուբսիդիաներին, ինչպես սպառողների այնպես էլ արտադրողների մոտ: Համառոտ 
դիտարկվում են նաև վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը խրախուսող 
սուբսիդիաները: Հետազոտությունը հիմնվում է հրապարակայնորեն մատչելի բազմազան 
աղբյուրների վրա, այն ամփոփում է Հայաստանում էներգետիկ սուբսիդավորման 
ենթատեքստը, առկա իրավիճակը, համակարգի ընդհանուր մեխանիկան և զարգացման 
հեռանկարները:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ ուսումնասիրության մեջ օգտագործված տեղեկությունը և տվյալները 
(եթե այլ բան նշված չէ), բերված են 2015թ. դրությամբ: 

Այս վերլուծության առաջին նախագիծը քննարկվել է 2016թ. ապրիլի 7-ին Երևանում տեղի 
ունեցած շահագրգիռ կողմերի հանդիպման ժամանակ: Հանդիպումը հյուրընկալել էր ՀՀ 
էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը (ներկայումս էներգետիկայի 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն), մասնակցությամբ ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարության, ՀՀ բնապահպանության նախարարության, 
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության: Ներկա էին նաև Հայաստանի 
էներգետիկ շուկայում հիմնական դերակատարները, ներառյալ Հանրային ծառայությունների 
կարգավորման հանձնաժողովը (Կարգավորող), «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ, «Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ, 
«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ և այլն: Միջոցառմանը 
մասնակցում էին նաև մի շարք միջազգային կառույցների փորձագետներ, ինչպիսիք են 
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Հայաստանում ԵՄ պատվիրակությունը, ՄԱԶԾ-ն, Համաշխարհային բանկը, ՎԶԵԲ-ը, ԱՄՆ 
ՄԶԳ-ը, Մոսկվայում Նորվեգիայի Թագավորության դեսպանատունը, ինչպես նաև Կովկասի 
տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնը: Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև 
Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների և ակադեմիական 
հաստատությունների ներկայացուցիչներ: 

Հեղինակները հատկապես շնորհակալ են Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարության աշխատակազմին, մասնավորապես` նախարարի տեղակալ Հայկ Ա. 
Հարությունյանին, Հայկ Բադալյանին (Էներգետիկայի վարչության պետ), Դանիել 
Ստեփանյանին (Էներգետիկայի վարչության վերականգնվող էներգետիկայի բաժնի պետ) և 
Դոնարա Վարդանյանին (Վերականգնվող էներգետիկայի բաժնի առաջատար մասնագետ)` 
աջակցություն ցուցաբերելու և հաշվետվության նախագծի վերաբերյալ կառուցողական 
կարծիքների համար: Վիկտորյա Քեշիշյանը (Արտաքին կապերի վարչության միջազգային 
տնտեսական համագործակցության բաժնի պետ) և Նելլի Սարգսյանը (Արտաքին կապերի 
վարչության արարողակարգի բաժնի պետ) կարևոր դեր խաղացին Երևանում շահագրգիռ 
կողմերի հանդիպման կազմակերպման ժամանակ: 

«Սիգրա Գրուպ»-ի ավագ գիտաշխատողներ՝ Լարս Լունդենը և Մարտին Ջերերը զգալի 
մեթոդական աջակցություն են ցուցաբերել «գնային ճեղքվածքի գնահատման» մոտեցման 
կիրառմամբ երկրին հատուկ տվյալների վերլուծության հարցում և նրանց ինտելեկտուալ 
ներդրում բարձր է գնահատվում: Հեղինակները նաև ցանկանում են շնորհակալություն 
հայտնել Էմիլ Զալինյանին (Համաշխարհային բանկի խորհրդատու), Լուդովիկ Չեչանովսկուն 
(Հայաստանում ԵՄ պատվիրակություն), Ամալյա Համբարձումյանին («Խազեր» էկոլոգիական 
ՀԿ-ի նախագահ) և Արամ Գաբրիելյանին (ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի ազգային համակարգող) այս 
ուսումնասիրության վերաբերյալ գերազանց մեկնաբանությունների համար: Եվ, վերջինը, 
բայց ոչ պակաս կարևոր՝ այս աշխատանքը մեծապես շահել է ՏՀԶԿ գործընկերներ Ռոնալդ 
Սթինբլիկի, Ջեհան Սուվաժի և Քրիստինա Տիմիլոտիսի (բոլոր երեքը ՏՀԶԿ առևտրի և 
գյուղատնտեսության տնօրինություն) գիտելիքների ու խորհուրդների շնորհիվ և 
հեղինակները շատ երախտապարտ են ուսումնասիրության նախապատրաստման 
ընթացքում իրենց շարունակական աջակցության համար:  

Այս ուսումնասիրությունը պատրաստվել է «Արևելյան հարևանության կանաչ տնտեսություն» 
(EaP GREEN) ծրագրի շրջանակներում, Եվրամիության աջակցությամբ, համաձայնեցված EaP 
երկրների կառավարությունների հետ: EaP GREEN-ը համատեղ իրականացվում է ՄԱԿ-ի 
գործընկերների հետ` ԵՏՀ ՄԱԿ, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայր և ՄԱԱԶԿ: Այս վերլուծության 
հետազոտությունը իրականացվել է Գլոբալ սուբսիդիաների նախաձեռնության (GSI), Կայուն 
զարգացման միջազգային ինստիտուտի (IISD) կողմից և վերահսկվել է ՏՀԶԿ ծրագրի ղեկավար 
Նելլի Պետկովայի կողմից (ՏՀԶԿ բնապահպանական տնօրինություն):  

2. ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ  ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՈԼՈՐՏԻ ԱԿՆԱՐԿ 

Հայաստանի տնտեսությունը էական վերափոխման է ենթարկվել 1991թ. ձեռք բերված 
անկախությունից ի վեր: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, երկրի ՀՆԱ-ն կրճատվել է 
53 % -ով, 1990թ-ից մինչև 1993թ.՝ ընդամենը երեք տարվա ընթացքում (ՀԲ, 2015թ.): Դա, 
հիպերինֆլյացիայի և գործազրկության մի ժամանակահատված էր, որն ուղեկցվում էր զգալի 
արտագաղթով և աղքատության կտրուկ աճով (ԱՄՀ, 2001թ.): 
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Հայաստանում իրականացվեցին կտրուկ տնտեսական բարեփոխումներ, որոնք ներառում էին 
ուժեղ դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություններ, ինչպես նաև մի շարք 
կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ: Բարեփոխումների արդյունքում, 
արտասահմանյան ներդրումների ներհոսքի, դրամական փոխանցումների և դոնորների 
ֆինանսավորման շնորհիվ, տնտեսությունը սկսեց վերականգնվել (ՀԲ, 2014թ.ա): ՀՆԱ-ի աճը 
1994թ.-ից մինչև 1999թ. կազմեց միջինը 5.3 %, և աճեց մինչև 11.2 % 2000թ.-ից մինչև 2008թ. 
ընկած ժամանակահատվածում: Փոքրամասշտաբ գյուղատնտեսությունը, ծառայությունները, 
ոսկերչությունը և այլ շուկայական կողմնորոշում ունեցող արտադրությունը փոխարինեց 
խորհրդային ժամանակներից ժառանգած ծանր արդյունաբերությանը, որը լուծարվեց 
անկախության վաղ տարիներին  (ՀԲ, 2014թ.բ): 

Աղյուսակ 1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ 

Ցուցանիշ Միավոր 
Միջազգային  

վիճակագրություն 
Ազգային 

վիճակագրություն 
Տարի Արժեք Տարի Արժեք 

Բնակչություն մլն. 2014թ. 2.97 2015թ. 3.01 
ՀՆԱ 
 

մլրդ. ԱՄՆ 
դոլար  

2014թ. 10.27 2014թ. 11.65 

ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով ԱՄՆ դոլար 2014թ. 3 159 2014թ. 3 869 
էներգիայի արտադրություն  մլն.տնհ 2013թ. 0.81 2014թ. 0.81 
Զուտ էներգետիկ ներմուծումը մլն.տնհ 2013թ. 2.21 2014թ. 2.33 
Առաջնային էներգիայի ընդհանուր 
մատակարարում (ԱԷԸՄ) 

մլն.տնհ 2013թ. 2.97 2014թ. 3.04 

ԱԷԸՄ մեկ շնչի հաշվով տնհ 2013թ. 1.00 2014թ. 1.01 
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը ՏՎտժ 2013թ. 5.46 2014թ. 5.35 
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը մեկ 
շնչի հաշվով 

ՄՎտժ մեկ 
շնչի հաշվով 

2013թ. 1.84 2014թ. 1.78 

CO2 արտանետումները* մլն.տ CO2 2013թ. 5.42 2012թ. 5.3 

CO2 արտանետումները մեկ շնչի 
հաշվով* 

տ CO2 2013թ. 1.83 2012թ. 1.76 

Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից (ՄԷԳ, 2015թ. բ), (ՀԲ 2015թ.), (ԱՎԾ 2015թ.), (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարություն 2015թ.), (ՄԱԶԾ/ԳԷՖ, 2015թ.) հիման վրա: 
Նշում. * CO2 արտանետումները միայն վառելիքի այրման հետևանքով: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009թ.-ին Հայաստանի 
ՀՆԱ-ն կրճատվեց 14.2 % -ով, սակայն երկրի տնտեսական աճը 2010թ.–ի վեր կազմեց միջինը 
4.2 % տարեկան (ՀԲ, 2015թ.): 2014թ.-ին ՀՆԱ-ի աճը նվազեց մինչև 3.4 %, իսկ տնտեսական աճը 
պարտադրված էր շարունակել նվազել 2015թ.-ին, և 2016թ.-ին, հաջորդելով Ռուսաստանի 
տնտեսության շարունակական թուլացմանը, զուգորդվելով հանքարդյունաբերության և 
մետաղագործության արտադրանքի, համաշխարհային գների անկմամբ, ինչը բացասաբար 
ազդեց հայաստանյան արտադրանքի արտահանման վրա (ՀԲ, 2014թ. ա): Աղյուսակ 1-ում և 2-
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ում բերված են վերջին հիմնական տնտեսական ցուցանիշները միջազգային և ազգային 
աղբյուրներից 1. 

Աղյուսակ 2. Փոխարժեքի միջին տարեկան տվյալները 

 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 
Միջին փոխարժեքը, ՀՀ դրամ / մեկ ԱՄՆ դոլար 401.74 409.54 415.77 477.85 

Աղբյուրը՝ Հայաստանի կենտրոնական բանկ, ինչպես հաղորդում է Rate.Am (2015թ.) կայքը: 

2.1. Էներգիայի մատակարարում 

Հայաստանի առաջնային էներգիայի ընդհանուր մատակարարումը (ԱԷԸՄ) կտրուկ նվազեց 
Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, այդ ժամանակ նավթամթերքի մատակարարումը 
նվազեց 90 % -ով, իսկ բնական գազի մատակարարումը կրճատվեց կիսով չափ: Նույնիսկ 
ավելի քան մեկ տասնամյակ շարունակական տնտեսական աճի պարագայում, 2014թ. ԱԷԸՄ 
դեռ 61 % ցածր է 1990թ. մակարդակից (Նկար 1):  Վերջին 20 տարիների ընթացքում, ջանքեր են 
ներդրվել Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը վերականգնելու նպատակով: Այնուամենայնիվ, 
Հայաստանի ԱԷԸՄ-ը 2002թ-ից 2014թ. աճել է ընդամենը 62 %-ով, պայմանավորված 
հիմնականում 128 % բնական գազի մատակարարման աճով և 20 % հիդրոէներգետիկայի 
արտադրության ավելացմամբ (ՄԷԳ, 2015թ. բ), (ՄԱԶԾ/ԳԷՖ, 2015թ.): 

Նկար 1: Առաջնային էներգիայի ընդհանուր 
մատակարարում 1990-2014թթ. 

Նկար 2: Առաջնային էներգիայի 
մատակարարում ըստ վառելիքի 

տեսակների 2014թ.  

  
Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից (ՄԷԳ, 2015թ. բ), (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 2015թ.) 
հիման վրա: 

 
                                                      
1 Ծրագրում ընդգրկված այլ երկրի համապատասխան տվյալների համադրելիության առումով այս 
բաժինը հիմնված է տվյալների միջազգային աղբյուրների վրա ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը և 
Միջազգային էներգետիկ գործակալությունը: Այդ տվյալները, սակայն ունեն որոշակի 
անհամապատասխանություններ Հայաստանի տեղական վիճակագրական տվյալների հետ և առաջին 
հերթին ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ, 2015թ .): Հետևաբար, բոլոր հիմնական 
ցուցանիշների համար հղումները կատարված են ինչպես ազգային այնպես էլ միջազգային 
վիճակագրության վրա, ներառյալ Հայաստանի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 
հաշվետվությունը (ՄԱԶԾ/ԳԷՖ, 2015թ.): 
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Ինչպես ցույց է տրված նկար 2-ում Հայաստանի էներգետիկ հաշվեկշիռը մեծապես կախված է 
բնական գազից, վերջինիս մասնաբաժինը 2014թ.-ին կազմում է ԱԷԸՄ 64 % -ը, մինչդեռ 
2002թ․ ՝46 % էր։ Նավթամթերքի մասնաբաժինը 2014թ.-ին 9.3 % է, իսկ ատոմային էներգիայի և 
հիդրոէներգիայի բաժինը համապատասխանորեն կազմում են 20.5 % և 5.5 %։ Աթարը և 
վառելափայտը հիմնականում օգտագործվում են որպես վառելիք գյուղական վայրերում և 
կազմում են 2014թ. ԱԷԸՄ 1.1 %-ը։ Ուշագրավ է, ածուխի բացակայությունը Հայաստանի 
էներգետիկ հաշվեկշռում։ Հանածո վառելիքի, տեղական արդյունահանման բացակայության 
պատճառով Հայաստանում էներգետիկ կարիքների ընդհանուր պահանձարկի 75 % -ը, 
բավարարվում է ներմուծվող նավթամթերքի և բնական գազի հաշվին (ՄԷԳ, 2015թ.): 2014թ.-
ին, Հայաստան է ներկրվել 814 մլն. ԱՄՆ դոլար արժողությամբ բնական գազ, նավթամթերք և 
այլ հանքային վառելիք, որի 75 % -ը՝ Ռուսաստանի Դաշնությունից, 12.5 % -ը `Իրանից (ըստ 
Իրան-Հայաստան էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց միջպետական համաձայնագրի, տես 
ստորև), իսկ մնացծը այլ երկրներից: 

2014թ-ին, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մնում է 1990թ. մակարդակից 25 % ցածր, 
սակայն 2002թ․ -ից մինչև 2014թ. այն աճել է 40 % -ով, հիմնականում պայմանավորված 
բնական գազի մատակարարման աճով և բնական գազի վրա հիմնված արտադրական 
հզորությունների ընդլայնմամբ։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 2014թ.-ին կազմել է 7 
750 ԳՎտժ, որից, հիդրոէներգետիկայի մասնաբաժինը կազմել է մոտավորապես 26 %, 
ատոմային էներգիաետիկայի բաժինը՝ 32 % և գազի վրա հիմնված ջերմային էներգիայի 
կայաններում էլեկտրաէներգիայի արտադրության բաժինը՝ 42% (մանրամասների համար 
տես Նկար 3 և Նկար 4)։  

Էլեկտրաէներգիայի տեղակայված արտադրական հզորությունները 2014թ․  Հայաստանում 
կազմում են 4 147 ՄՎտ, որից 2 476 ՄՎտ ջերմային էլեկտրակայաններ, 1 252 ՄՎտ 
հիդրոկայններ և 407 ՄՎտ ատոմային կայանը (ՄԷԳ, 2015թ.): Ներկայումս, 
էլեկտրաէներգետիկական համակարգում տեղակայված հզորությունները շուրջ երկու անգամ 
ավելի են էլեկտրաէներգիայի բեռի առավելագույն պահանջարկից: Վերջինս տնտեսապես 
հիմնավորում է Իրանի հետ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման պայմանավորվածությունը, 
որտեղ Հայաստանը մատակարարում է 3 կՎտժ էլեկտրաէներգիա 1 մ3 իրանական գազի 
դիմաց։  

Նկար 3: Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունն 
ըստ վառելիքի տիպերի 1990-2014թթ․  

Նկար 4: Էլեկտրաէներգիայի 
արտադրությունը 2014թ․  ըստ 
կայանների/վառելիքի տիպերի 

  
Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից (ՄԷԳ, 2015թ. բ), (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 2015թ.) 
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հիման վրա: 

Չնայած Հայաստանում գնահատված 4 300 ՄՎտ վերականգնվող էներգիայի հզորության 
ներուժի՝ քամու և կենսագազի տեղակայված (տնօրինելի) հզորությունը 2014թ.-ին կազմել է 
համեստ 3.7 (3.7) ՄՎտ, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրությունը 
14.1  (8) ՄՎտ, իսկ արևային ֆոտովոլտաիկ կայանքների մասնաբաժինը աննշան է Առաջիկա 
տարիներին, կառավարության ծրագրերի համաձայն, էներգետիկ համակարգի ակտիվները 
անհրաժեշտ է փոխարինել և արդիականանել։  Միաժամանակ, Հայաստանի 
կառավարությունը 2007թ․ -ին փաստացի համաձայնել է դադարեցնել Մեծամորի ատոմային 
էլեկտրակայանի (ԱԷԿ, 407 ՄՎտ հզորությամբ) շահագործումը 2016թ.-ին, սակայն դրա 
տեխնիկական կյանքի տևողությունը երկարաձգվել է 10 տարի ժամկետով հզորությունների 
փոխարինման անբավարարության պատճառաբանությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը 
Հայաստանին կտրամադրի 270 մլն. ԱՄՆ դոլար վարկ և 30 մլն. ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ 
Մեծամորի կայանի շահագործման ժամկետը մինչ 2026թ. երկարաձգելու նպատակով։ 
Միջոցները կտրամադրվեն 15 տարի ժամկետով, 5-ամյա արտոնյալ ժամկետով և 3 % 
տարեկան տոկոսադրույքով («ԱՌԿԱ» գործակալություն 2015թ.)։ Հայաստանի 
կառավարությունը ի սկզբանե նախատեսում էր կառուցել նոր, 1 000 ՄՎտ հզորության 
ատոմակայան, որպես գործող կայանի փոխարինում 2026թ․ -ին, սակայն մանրամասն 
հետազոտություների վրա հիմնվելով որոշվել է, որ 600 ՄՎտ հզորության էներգաբլոկը ավելի 
լավ ընտրություն է, քանի որ դա կլինի ավելի ճկուն շահագործման և սպասարկման 
տեսանկյունից: Սակայն, նոր ԱԷԿ-ի ֆինանսավորումը դեռևս խնդիր է, և որևէ կոնկրետ 
առաջընթաց մինչ օրս առկա չէ (ԱրմԻնֆո, 2016թ.): 

Վերջին տարիներին արձանագրվել է բնական գազի բաշխման համակարգի աննախադեպ 
ընդլայնում։ Հայաստանի գազիֆիկացման մակարդակը 2015թ.-ին կազմել է 95 %: Հաշվի 
առնելով, էլեկտրաէներգիայի սակագների պարբերական բարձրացումները, տնային 
տնտեսությունները, հնարավորության սահմաններում անցնում էին բնական գազի իրենց 
ջեռուցման և կերակրի պատրաստման կարիքները հոգալու նպատակով (Սարգսյան Գ., 
2006թ.): 

Գազաֆիկացումը մեծապես ներգործել է նաև տրանսպորտի ոլորտը, որտեղ սեղմված 
բնական գազի (ՍԲԳ) սպառումը կազմել է  2014թ․  օգտագործվող վառելիքի շուրջ 70 %։ 
Սեղմված բնական գազը մոտ 2.5 անգամ էժան է քան բենզինը։  ՍԲԳ օգտագործումը 
խրախուսվում է  որպես մաքուր վառելիք, որը նաստում է նաև հասարակական տրանսպորտի 
զարգացմանը։ 

Միևնույն ժամանակ, 1990-ականների սկզբի էներգետիկ ճգնաժամի արդյունքում 
կենտրոնացված ջեռուցման համակարգը Հայաստանում գործնականում դադարել է գոյություն 
ունենալուց: Լոկալ ջեռուցման հայեցակարգը (ջերմային էներգիայի մատակարարում մեկ կամ 
մի քանի շենքերի՝ կառուցված բնական գազի փոքր կաթսայատներից) կարծես թե նույնպես չի 
արմատավորվել։ Ներկայումս, Հայաստանում բնակարանների ջեռուցման առավել 
հարմարավետ և ժամանակակից տարբերակ է համարվում անհատական, պատի, բնական 
գազի կաթսանները։ 

2.2. էներգիայի պահանջարկը 

Հայաստանի էներգիայի վերջնական ընդհանուր սպառումը (ԷՎԸՍ) գերակշռում է բնակելի 
սեկտորում: Դրա մասնաբաժինը 2014թ․ -ին կազմել է ԷՎԸՍ 36.5 %, որին հաջորդում է 
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տրանսպորտը (29 %), արդյունաբերությունը (18.5 %) և հասարակական/առևտրային սեկտորը 
(16 %): 

Բնական գազը օգտագործվում է վերջնական սպառման բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև 
որպես վառելիք էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար, կազմելով 2014թ․  ԷՎԸՍ-ի մոտ 
62 % -ը։ ԷՎԸՍ-ի շուրջ 22 % կազմում է տնային տնտեսություններին, բիզնեսին և 
արդյունաբերությանը մատակարարված էլեկտրաէներգիան իսկ նավթամթերքի 
մասնաբաժինն է ԷՎԸՍ-ի 16 % -ը, որը հիմննականում օգտագործվում է տրանսպորտի, 
արդյունաբերության և բիզնեսի ոլորտներում (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն 2015թ.): 

2.3. Էներգետիկայի ոլորտի կառուցվածքը, սեփականության ձևերը և կառավարումը 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը մշակում և իրականացում է 
Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականությունը: Նրան վերապահված է էներգետիկա ոլորտի 
հիմնական պատասխանատվությունը։ Սակայն, ոլորտի կարգավորման իրականացումն 
գտնվում է  Հայստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) 
պատասխանատվությունը դաշտում, որը ստեղծվել է 1997թ-ին Հայաստանի նախագահի 
հրամանագրով: ՀԾԿՀ-ն անկախ կարգավորող մարմին է, որի որոշումներին կառավարական 
կառույցները չեն կարող միջամտել: Այն իրենից ներկայացնում է բազմանդամ մարմին, որը 
պատասխանատու է էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի և հեռահաղորդակցության 
ոլորտներում (ՎԶԵԲ Հայաստան): Նկար 5-ում սխեմատիկ ներկայացված են 
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի ոլորտների հիմնական մասնակիցները։   

Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտը իրավական և ֆինանսական առումներով տարանջատված է, 
սակայն դեռ կարգավորվում է «մեկ գնորդի մոդել»-ով, առաջնորդվելով ծախսերը արտացոլող 
սակագնի սկզբունքով:  

Էներգիայի արտադրությունը մասամբ սեփականաշնորհված է: 2016թ․ մարտ ամսվա 
դրությամբ միայն Երևան ՋԷԿ-ը և Մեծամորի ԱԷԿ-ը մնում են պետական սեփականություն 
ներքո: Ծախսերը արտացոլող սակագնի ներդրումը (մեթոդաբանության մանրամասների 
վերաբերյալ տես հավելված III), էլեկտրաէներգիայի ոլորտում հանգեցրեց զգալի 
ներդրումների արտադրական հզորություներում և ցանցերում, զգալիորեն բարելավելով 
հուսալիությունը  (ՄԷԳ, 2015թ.): Ի լրումն խոշոր արտադրության (բնական գազ, մեծ 
հիդրոէներգետիկա և ատոմային), էլեկտրաէներգիայի արտադրության փոքր կայանները 
(հիմնականում հիդրո) վերջին տարիներին զգալի ուշադրության են արժանացել քաղաքական 
և կարգավորման առումներով, որպես Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
դիվերսիֆիկացման քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս: Փոքր կայանները անցնում են 
ծրագրերի հաստատման պարզեցված ընթացակարգեր  (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարություն 2015թ.): 

Էլեկտրաէներգիայի բաշխում իրականացնող ընկերությունը՝ ՀԷՑ-ը (Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր) ոչ միայն սեփականաշնորհվել է, այլ նաև, տարիների ընթացքում 
փոխել է սեպականատերերին: Նախ, ՀԷՑ-ը պատկանել է «Միդլենդ ռեսուրս հոլդինգ լտդ»  
օֆշորային գրանցում ունեցող բրիտանական ընկերությանը։ Այնուհետև, 2005թ.-ին  «Միդլենդ 
Ռեսուրսիզ»-ը վաճառել է ՀԷՑ-ը Ռուսաստանի պետական «Ինտեր ՌԱՕ ԵԷՍ» ընկերությանը  
(PanARMENIAN.net 2005թ.), (Առավոտ, 2015թ.): Բոլորովին վերջերս, ԻՆՏԵՐ ՌԱՕ-ն վաճառել է 



14 
  

ՀԷՑ-ի 100 % բաժնետոմսերը Ռուսաստանում գրանցված «Տաշիր Գրուպ» մասնավոր 
ընկերությանը, որի սեփականատերը հայ գործարար է:  

 

Նկար 5. Էլեկտրաէներգետիկայի և Գազի ոլորտների կառուցվածքը Հայաստանում 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից  (ՄԷԳ, 2015թ.) (Գազպրոմ Արմենիա, 2015թ.) հիման վրա։ 

 

 

Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
Էներգետիկ քաղաքականության մշակում և իրականացում 

 

Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտ Գազի ոլորտ 

(ՓԲԸ) Էլեկտրաէներգետիկական 
համակարգի օպերատոր 

(ՓԲԸ) Հաշվարկային կենտրոն 
Մեծածախ շուկայում էլեկտրաէներգիայի հաշվառում և 
հսկողություն, պետական սեփականություն 

(ՓԲԸ) Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր 
Բարձր լարման ցանցի սեփականատեր, պետական 
սեփականություն  

Գազպրոմ-Արմենիա ՓԲԸ  
Գազային ոլորտի մոնոպոլիստ․ 100 % 
սեփականատեր՝ «Գազպրոմ» ՀԲԸ (Ռուսաստան) 

Գազպրոմ-Արմենիա ՓԲԸ դուստր 
ձեռնարկություններ 
«Տրանսգազ» ՍՊԸ (Բնական գազի 
տեղափոխում և պահեստավորում) 
«Բութան» ՍՊԸ (հեղուկ գազի ընդունում, 
պահեստավորում, տեղափոխում և իրացում) 
«Ավտոգազ» ՍՊԸ (Սեղմված բնական գազի 
իրացում, կայանների շահագործում, 
սարքավորումների տեղադրում)  
«Արմավիրգազմաշ» ՍՊԸ 
(սարքավորումների արտադրություն 
տեխնիկական խնդիրներ) 
«Կորպորատիվ տեխնոլոգիական կապի 
միջոցների և համակարգերի 
շահագործման և սպասարկման» ՍՊԸ 
(կապի ապահովում,շահագործում,սպասարկում) 

 

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (ՀԾԿՀ) 
Կարգավորող մարմին 

Գազամատակարարման և 
գազաֆիկացման 15 մասնաճյուղեր 

(ՓԲԸ ՀԷՑ) Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր 
Մանրածախ մակարդակի բաշխում, հաշվառում և 
իրացում, պատկանում է Տաշիր գրուպ մասնավոր 
ընկերությանը 

Էլեկտրաէներգիայի արտադրութան 
բոլոր տեսակները, խառը 
սեփականություն։ 
Այդ թվում Հրազդանի 5-րդ էներգաբլոկը (ՋԷԿ 440 
ՄՎտ հզորությամբ), որը պատկանում է 
Գազպրոմ-Արմենիա ՓԲԸ-ին։ 
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ՀԷՑ-ը ձեռք է բերում էլեկտրաէներգիա անմիջապես արտադրող ընկերություններից ու 
վաճառում է այն սպառողներին և հետևաբար, ունի երեք առանձին պայմանագրեր հետևյալ 
ընկերությունների հետ՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ , «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ 
և «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ (տես Նկար 5): Էլեկտրական 
էներգիայի (հզորության) հաղորդման գործունեությունը մնացել է պետական սեփականության 
ներքո: Պետական սեփականություն հանդիսացող «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ իր 
ծառայության դիմաց վճարվում է ՀԾԿՀ կողմից սահմանված սակագների համաձայն։  

Սակայն, բացառիկ իրավունքը, որը նախկինում տրված էր ՀԷՑ-ին հինգ տարի ժամկետով 
վերջերս լրացել է՝ ըստ 10 փետրվարի 2016թ. № 20 «Ա» ՀԾԿՀ որոշման ՀԷՑ-ը պարտավոր է 
հնարավորություն տալ առք ու վաճառքի իրավունք ունեցող այլ անձանց էլեկտրական 
էներգիայի մուտքը բաշխիչ ցանց, տեխնիկական հնարավորությունների առկայության 
դեպքում։ 

Բնական գազի ոլորտը շարունակում է մնալ ինտեգրված և կարգավորվող ենթակառուցվածք, 
որն այժմ լիովին պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնության պետական սեփականություն 
հանդիսացող գազային մոնոպոլիստ Գազպրոմին: Գազի ոլորտում,  մասնավորապես 
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ում Հայաստանի կառավարություն մնացած բաժնետոմսերը և 
համակցված շոգեգազային ցիկլով էլեկտրակայանը (ՀՇԳՑԷ)՝ Հրազդանի ջերմային 
էլետրական կայանի (ՋԷԿ) 5-րդ էներգաբլոկը օգտագործվեց որպես պետական  պարտքի 
կարգավորման մի մաս Գազպրոմի հետ, 2014թ․  հունվարին։ Դառնալով «Գազպրոմ» ՀԲԸ 
100 % դուստր ընկերություն՝ ՀայՌուսգազարդ փոխեց իր անվանումը և դառձավ «Գազպրոմ 
Արմենիա» ՓԲԸ։  

Բնական գազի ոլորտի, շուկայի տարանջատում կամ բացում չի նախատեսվում (ՄԷԳ, 2015թ.): 

Դիզելային վառելիքի և բենզինի շուկաները չեն կարգավորվում: Հայաստանը չունի սեփական 
նավթավերամշակման գործարաններ: Գործում են շուրջ հինգ-վեց մասնավոր 
ընկերություններ, որոնք դիզվառելիք և բենզին են ներմում Հայաստան: 

2.4. Գնային քաղաքականությունը էներգետիկայի ոլորտում 

Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) 
կարգավորում է արտադրողի, սպառողի, ինչպես նաև փոխադրման/հաղորդման և բաշխման 
սակագները բնական գազի և էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտներում: Գազի առումով, սա մի 
համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել և մեղմացնել՝ Ռուսաստանի 
Դաշնությունից և Իրանից ներկրվող վառելիքից խիստ կախվածության արդյունքում, 
մենաշնորհային սակագների հնարավոր ռիսկերը։ 

Բնական գազ 

Բնական գազի սպառողների սակագները սահմանվում են ավելի բարձր, քան ներմուծման 
գներն են: Խոշոր սպառողները վճարում են ավելի ցածր սակագնով, քան մանր սպառողները, 
վերջինս լավագույն փորձի և Հայաստանի  հաջողված ջանքերի ցուցադրում է՝ բնական գազի 
սպառման կողմում սուբսիդավորումից հրաժարման առումով (ՀՀ կառավարություն, 2006թ.)2։ 
                                                      
2 Երբ, 2006թ-ին Գազպրոմը սկսեց բարձրացնել իր գազի գիները, Հայաստանի կառավարությունը ի 

սկզբանե կիրառել է սուբսիդիաներ գազի սպառողների համար։ 2005թ.-ից 2008թ. Գազպրոմի 
վաճառքի միջին գինը ԱԵԿԿԱ երկրներ համար ավելացել է 100 ԱՄՆ դոլար/հազ․ խմ –ով՝ 60-ից 
մինչև 160 ԱՄՆ դոլար/ հազ․ խմ դիմաց (Գազպրոմ, 2011թ.). Գների աճին հետևեց նաև եվրոպական 
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Այնուամենայնիվ, հետագա հետազոտություն է անհրաժեշտ գնահատելու համար, թե ինչ 
չափով դեռևս սպառողները կարող են օգտվել Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող 
բնական գազի համեմատաբար ցածր գներից, և թե որքանով է համարժեք ներկրման և 
սպառման սակագների դիֆերենցիալը: Լրացուցիչ ուսումնասիրության է ենթական նաև՝ 
ներկրվող գազի ցածր գների և խոշոր սպառման համար սահմանված ցածր սակագների 
խանգարող ազդեցությունը ԷԽ գործելակերպը ադապացնելու համար: 

Ներկայում, Հայաստան բնական գազի ներկրումը Ռուսաստանի Դաշնությունից 
իրականացվում է գազի վաճառքի միջոցով՝ Գազպրոմից իր դուստր ձեռնարկությանը, որը 
նախկինում կոչվել է «ՀայՌուսգազարդ»: Ընկերությունը վերանվանվեց «Գազպրոմ Արմենիա», 
այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը փոխանցեց իր մնացած 20 տոկոս 
բաժնեմասը Գազպրոմին, որպես պարտքի կարգավորման գործընթաց, 2014թ․ հունվարին։ 
Նախապես, համաձայն «Հայաստանին բնական գազ մատակարարման գների սահմանման 
կարգի», երկու երկրների կառավարությունների միջև համաձայնություն ձեռք բերվեց ըստ, որի 
Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավորվեց չգանձել Հայաստան բնական գազի 
արտահանման 30 % մաքսատուրք 2013թ. ապրիլի 1-ից: Հետևաբար, ներմուծման գինը 
կրճատվեց 270-ից մինչև 189 ԱՄՆ դոլար/հազար խ.մ., ինչը 2015թ.-ի սեպտեմբերից կրճատվեց 
մինչև 165 ԱՄՆ դոլար/հազար խ.մ. (ՄԷԳ, 2015): Հետագայում 2016թ. ապրիլին գազի գինը 
վերանայվեց մինչև 150 ԱՄՆ դոլար/հազար խ.մ. համար (PanARMENIAN.net, 2016): 
Այնուամենայնիվ, նման «վերպետական» սուբսիդավորման սխեմայի գոյության պոտենցիալ 
հնարավորությունը ենթակա է լրացուցիչ գնահատման Գազպրոմի համար 
հնարավորությունների արժեքի համատեքստում: Այս հարցերի քննարկումները 
շարունակվում են նաև հետագա բաժիններում կապված Հայաստանում գազի 
սուբսիդավորման գնի ճեղքվածքի գնահատման հենանիշների ընտրության հետ։ 

Էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումները (տես հաջորդ բաժինը) նպաստեցին 
բնական գազի ցանցի ընդլայմանը և, որտեղ հնարավոր էր, սպառողները անցան բնական 
գազի օգտագործման՝ իրենց ջեռուցման և կերակրի պատրաստման կարիքները հոգալու 
նպատակով  (Սարգսյան Գ. 2006թ.): Բնական գազը շարունակում է մնալ համեմատաբար 
մատչելի, սակայն կառավարությունը, գազի օգտագործման համար տրամադրում է 
աջակցություն սոցիալական որոշ խմբերի, ինչպիսիք են Հայաստանի սահմանամերձ 
համայնքների և ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները։ 

Սեղմված բնական գազը (ՍԲԳ)3 Հայաստանում կարևոր վառելիք է տրանսպորտի համար, 
սակայն գների մակարդակի և գնագոյացման մեխանիզմների պարզաբանման համար 
հետագա ուսումնասիրություններ են պահանջվում։  

Էլեկտրաէներգիա  

                                                                                                                                                                             
գների բարձրացումը, որը ԵՄ երկրներին գազի մատակարարման թողունակության խնդիրների 
ֆոնին, առաջ բերեց Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի (ԱԵԿԿԱ) երկրների 
սպառողներին ցածր գնային քաղաքականության շարունակական իրականացման 
անհրաժեշտությունը։ Այդուհանդերձ, եվրոպական գները շարունակում են աճել ԱԵԿԿԱ միջին 
գների համամատ։ 

3    ՍԲԳ-ն առաջանում է խողովակաշարով մատակարարված բնական գազը տեղական ճնշակային 
կայաններում սեղմման արդյունքում.   
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Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում կատարված սակագնային արմատական 
բարեփոխումները բոլորին հայտնի ցուցադրական օրինակ է, այն իրականացվեց վաղ 1990 – 
ականներին հետևելով Խորհրդային Միության փլուզմանը և դրանից բխող էներգետիկ 
ճգնաժամին: Հայաստանի կառավարությունը (միջազգային դոնորների աջակցությամբ) 1990 – 
ականների վերջում,  ձեռնարկեց համապատասխան միջոցառումներ, որոնք միտված էին 
էներգիայի դիմաց վճարմուները կապել սպասարկման որակի հետ և տպավորիչ էին 
սպառողների համար։ Էլեկտրաէներգիայի սակագները արդյունաբերական, առևտրային, 
կենցաղային սպառողների և բնակչության համար սահմանվեցին նույն մակարդակներում, 
որը սկիզբ դրեց սակագների վերաբալանսավորման և խաչաձև սուբսիդավորման վերացման 
գործընթացին։ Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտի 
մասնավորեցմանը 1997թ. վաճառելով մի քանի փոքր հիդրոէներգետիկ արտադրական 
ակտիվներ: Տնտեսական կորուստների ամենամեծ աղբյուրը էլեկտրաէներգիայի բաշխում 
իրականացնող ընկերությունն էր, որը վերահսկում էր ծառայությունների մատուցման 
արդյունքը՝ վերջնական սպառումը և վարձավճարների գանձումը: Բաշխում իրականացնող 
ընկերությունը սեփականաշնորհելու վճռական ջանքերը սկսվեցին 1998թ. Ստեղծվեց  անկախ 
կարգավորող՝ Էներգետիկայի հանձնաժողով, ներկայումս Հանրային ծառայությունները 
կարգավորող հանձնաժողով (նախկինում Հայաստանի էներգետիկայի կարգավորող 
հանձնաժողով, ՀԷԿՀ): Հետագայում, Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի 
մասին օրենքը ընդլայնեց այդ հանձնաժողովի իրավասությունը ընդգրկելով նաև ջրային և 
հաղորդակցություն համակարգերը: Միջազգային դոնորների ծավալուն աջակցությամբ, 
Հայաստանի կառավարությունը պայքար սկսեց էներգետիկայի ոլորտում երկու 
կարևորագույն խնդիրների աղբյուրների դեմ`առևտրային կորուստներ և չվճարումներ։  
Էլեկտրաէներգիայի հաշվիչների վերատեղադրումը4 և ծախսերը արտացոլող սակագների 
կիրառումը բերեցին զգալի օգուտներ, իսկ սպառողները սկսեցին ներդնել առավել 
էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ։ Այնուամենայնիվ, 2015թ․  օգոստոսին, 
էլեկտրաէներգիայի սակագների նոր բարձրացումները մեղմացնելու նպատակով խոցելի 
խմբերի համար սահմանվեցին շուկայականից ցածր մակարդակի սակագներ և Հայաստանի 
կառավարությունը սկսեց փոխհատուցել ՀԷՑ-ի կորուստները ուղղակի բյուջետային 
փոխանցումների միջոցով (մանրամասները տես հավելված I-ում): 

Ներկայում, սպառողների սակագների բարձր կամ ցածր լինելը պայմանավորված է 
վերջնական սպառողների խմբերի, համապատասխանաբար ցածր կամ ավելի բարձր 
լարմամբ սնվելու հանգամանքից։ Բնակիչ սպառողները վճարում են ամենաբարձր գինը։ 
Սակագինի այս կառույցվածքը արտացոլում է ցածր լարման դեպքում բաշխման աճող 
ծախսերը (կորուստների պատճառով): Այսպիսով, Հայաստանում չկա խաչաձև 
սուբսիդավորում արդյունաբերական սպառողներից բնակիչ սպառողներին, ի տարբերություն 
մի շարք այլ ԱԵԿԿԱ երկրների։  

                                                      
4 էլեկտրաէներգիայի սպառողների 100 տոկոսի մոտ (մատչելի տեղերում) տեղադրված են էլեկտրական 
հաշվիչներ, առանց հաշվիչի ցանցին միացումներ գոյություն չունեն: Նոր սպառողները վճարում են 
հաշվիչների տեղադրման համար, սակայն մեկ տարի հետո ՀԷՑ-ը մարում է հաշվիչի արժեքը 
էլեկտրաէներգիայի ամսական վճարումների հաշվին։ Հաշվիչները համարվում են, որ ՀԷՑ-ի 
սեփականությանը։ 
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Էլեկտրաէներգիա արտադրողների սակագները սահմանվում են անհատապես: Ջերմային 
էլեկտրակայանները ունեն ամենաբարձր սակագները5 (+/- 40 դրամ / կՎտժ, 2014թ.-ին): Խոշոր 
հիդրոէներգետիկան և ատոմային կայանը ունեն ամենացածր սակագները (+/- 10 դրամ / 
կՎտժ), իսկ ՓՀԷԿ-երի սակագները գնտվում են միջին տիրույթում (+/- 22 դրամ / կՎտժ): 
Սակագների դինամիկան ըստ արտադրողների անհամապատասխան է։ Օրինակ, 
Միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի (ՄԷԿ) հիդրոէլեկտրակայանի (ՀԷԿ), սակագինը 
2015թ.-ին 2014թ. նկատմամբ ավելացել է 21 տոկոսով, իսկ Որոտան ՀԷԿ-ի սակագինը 
կրճատվել է 4 տոկոսով, նույն ժամանակահատվածում: Երևանի համակցված շոգեգազային 
ցիկլով էլեկտրակայանի (ՀՇԳՑԷ) սակագնի աճը 2013թ. մինչև 2015թ. կազմել է 77 տոկոսով, 
իսկ Հրազդանի ՋԷԿ-ի սակագինը, նույն ժամանակահատվածում աճել է ընդամենը 23 
տոկոսով: ՀԷՑ-ը ձեռք է բերում էլեկտրաէներգիան յուրաքանչյուր արտադրողից իր 
անհատական սակագնով և միջինացնում ծախսերը: Նկար 6-ում ցույց են տրված 
արտադրողների սակագների տատանումները տարբեր կայնների համար (թվային արժեքները 
տես Հավելված II-ում): Այս կերպ, համադրելով ցածր սակագնով հիդրոէներգետիկայի և 
բարձր ծախսերով ջերմային էլեկտրակայնների արտադրանքը հնարավոր է դառնում 
նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի արտադրության միջին սակագինը։   

Այս իրավիճակը նաև հնարավորություն է տալիս խաչաձև սուբսիդավորել քամու և 
կենսազանգվածի էլեկտրական կայանների, ինչպես նաև «ՀայՌուսկոգեներացիա» ՓԲԸ՝ 
Հայաստանի միակ (բնակիչ բաժանորդներին ջերմային էներգիա մատակարարող) և 
մասնակիորեն գործող էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրության 
կայանը (ԷՋԷՀԱ).6 Օրինակ, 2014թ.-ին «ՀայՌուսկոգեներացիա» ՓԲԸ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության միջին սակագինը 60.1 դրամ/կՎտժ էր մինչդեռ սպառման առավելագույն 
սակագինը կազմում էր 41.85 դրամ/կՎտժ (սահմանված 2014թ․  օգոստոսի 1-ից 0.38 կՎ 
լարմամբ սնվող սպառողների, այդ թվում բնակիչ բաժանորդների համար, ցերեկային 
սակագին)։ 

                                                      
5 Սակագները հաշվարկված են հաշվի առնելով, առաքված էլեկտրաէներգիայի (ՀՀ դրամ/կՎտժ) և 
հզորության (ՀՀ դրամ/ կՎտ) սակագները: 
6 Կենտրոնացված ջերմամատակարարման համկարգերի փլուզման պատճառով, 
ՀայՌուսկոգեներացիան, էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության համակցված կայանը 
որոշակի խնդիրներ ունի ջերմային էներգիայի վաճառքի կազմակերպման հետ, հետևաբար նաև 
ջերմային բեռի վրա հիմնված էլեկտրաէներգիայի։ Կայանը փորձում է սուբսիդավորել ջերմային 
էներգիան՝ էլեկտրաէներգիայի բարձր սակագնի հաշվին: Սա միակ ԷՋԷՀԱ-ն է, որը ունի 
ներթաղամասային ջերմամատակարարման համակարգ, որին միացված են մի շարք բազմաբնակարան 
շենքեր (ըստ հաղորդման՝ 39 բնակելի շենք, 1 մանկապարտեզ, 1 գրասենյակ, բնակելի շենքերում 
համակարգին միացված են բնակարանների շուրջ 43 %, բաժանորդների ընդհանուր թիվը կազմում է 
474 բնակարան, նույն շենքերում մնացած բնակարանները օգտագործում են ջեռուցման այլ 
տարբերակներ): Թերևս, տարեկան, ջերմային էներգիա արտադրվում է շուրջ կես տարի: 
ՀայՌուսկոգեներացիան զգալի կապիտալ ներդրումներ է կատարել, բայց համակցված արտադրության 
տեխնոլոգիան դեռևս չի հետգնվել, և ներդրումների վերադարձը ընկերության համար բարդ խնդիր է։  
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Նկար 6. Հայաստանում էլեկտրաէներգիա արտադրողների միջին տարեկան սակագինները, 
2011-2015, ՀՀ դրամ/կՎտժ  

 
Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից ՀԾԿՀ տվյալների հիման վրա։ 

Թերևս, էլեկտրաէներգիայի հաղորդման և բաշխման ծախսերի հետագա վերլուծություն է 
անհրաժեշտ հասկանալու համար, թե գործող սպառողական սակագները որքանով են 
բավարար Հայաստանի բարձր ծախսերով կայաններում արտադրության արժեքը ծածկելու 
համար, թե դրանք մասնաբաժին են ստանում՝ ցածր ծախսերով արտադրողների մարժայից։ 
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում խոշոր ՀԷԿ-երի արտադրության սակագները շատ ցածր են, 
(տես հավելված II) միանգամայն հնարավոր է, որ արտադրողների սակագների սահմանման 
կառուցվածքը ձևավորված է այնպես, որ հիդրոէներգետիկայի ոլորտում օգտագործում է 
բնական ռեսուրսների վարձավճարների պոտենցիալը այլ արտադրողներին խաչաձև 
սուբսիդավորման և վերջին հաշվով վերջնական սպառողներին սուբսիդավորելու 
նպատակով։ Թեեևս, նման վերլուծությունները դուրս է սույն զեկույցի շրջանակներից։ 

Նավթամթերք 

Բենզինի և դիզելային վառելիքի գները Հայաստանում չեն կարգավորվում: Սակայն, 
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վերահսկում է 
բենզինի և դիզելային վառելիքի գները և վստահեցնում, որ չկա կարտել, մուտքի խոչընդոտ և 
գերշահույթների դրսորումներ շուկայի ցանկացած հատվածում: Համաձայն Գերմանիայի 
միջազգային համագործակցության ընկերություն GIZ (2015թ.) Հայաստանում բենզինի և 
դիզելային վառելիքի գները 2014թ․  նոյեմբերի կեսերին համապատասխանաբար կազմել են 
1.25 և 1.15 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ մեկ լիտրի համար։ Սա ավելի է քան «կանաչ» 
հենանիշը (ԱՄՆ գնային մակարդակ), որը Հայաստանին դասում է այն երկրների 
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կատեգորիային՝ որտեղ վառելիքի գները հարկվում են, այլ ոչ թե սուբսիդավորվում (տես 
հաջորդ բաժինը, էներգիայի հարկման դաշտը քննարկելու համար): Միևնույն ժամանակ, 
Հայաստանում նավթամթերքը չի հանդիսանում հիմնական շարժիչային վառելիք: Ինչպես 
ներկայացված է վերևում, 2014թ.-ին սեղմված բնական գազը (ՍԲԳ) կազմել է ճանապարհային 
տրանսպորտում օգտագործվող վառելիքի 70 տոկոսը։ ՍԲԳ-ն մոտ 2․ 5 անգամ ավելի էժան է, 
քան բենզինը։ ՍԲԳ օգտագործումը խրախուսվում է որպես էկոլոգիապես ավելի մաքուր 
վառելիք, որը նաստում է նաև հասարակական տրանսպորտի զարգացմանը։  

Աղյուսակ 3. Տարբեր էներգակիրների գնային քաղաքականությունը Հայաստանում 

էներգակիր Գնային 
քաղաքականություն 

Գնային կատեգորիաներ Գնային մակարդակներ 

Բնական գազ Կարգավորվող, 
Բնական գազի համար 
գնագոյացումը 
«ծախսեր պլյուս» 

Սեղմված բնական 
գազի գնագոյացման 
գնահատման համար 
պահանջվում են 
հետագա 
ուսումնասիրությունն
եր 

Ներմուծման 
(արտադրության) գները 
որոշվում են 
Ռուսաստանի 
Դաշնություն հետ 
երկկողմ 
համաձայնությամբ:  

Տարբերակված 
սակագներ՝ (<10 
հազ.մ3/ամիս) բնակիչ 
բաժանորդներ և (≥ 10 
հազ.մ3/ամիս) 
արդյունաբերություն։ 

Ներմուծման գինը՝ 189 ԱՄՆ 
դոլար հազ.ն.մ3-ի դիմաց 
2013թ-ից մինչև 2015թ. (2015թ. 
դեկտեմբերին վերանայված է և 
կազմում է 165 ԱՄՆ 
դոլար/հազ.մ3, 2016թ. ապրիլից 
150 ԱՄՆ դոլար/հազ.մ3): 

Բնակիչ սպառողների համար 
սակագինը, 2013թ.-ից 
սահանված է 156 հազ ՀՀ դրամ 
հազ․ ն.մ3 դիմաց, ԱԱՀ 
ներառյալ (կամ 326․ 5 ԱՄՆ 
դոլար 2015 թ․  տարեկան 
միջին փոխարժեքով): 2016թ. 
հուլիս ամսից 146.7 հազ. ՀՀ 
դրամ/ հազ․ ն.մ3: 

Ամսական 10 հազ. ն.մ3. և ավել 
սպառողների համար (խոշոր 
սպառողներ) համար 
սակագինը, 2013թ.-ից 
սահանված է 276.98 ԱՄՆ 
դոլար հազ․  մ3-ի դիմաց (կամ 
132.4 հազ․  ՀՀ դրամ 2015թ․  
տարեկան միջին 
փոխարժեքով)։ 2017թ. 
հունվար 1-ից 242.1 ԱՄՆ 
դոլար / հազ․ ն.մ3 և 212 ԱՄՆ 
դոլար / հազ․ ն.մ3 

գյուղատնտեսության 
ոլորտում՝ պահածոների, 
խմիչքների, կաթնամթերքի 
արտադրությունների համար: 

Էլեկտրաէներ
գիա 

Կարգավորվող, 
գնագոյացումը 

Արտադրողների գները 
հիմնականում 
բաղկացած են էներգիայի 

Արտադրողների գները 
(2015թ․  միջին արժեք) 
տատանվում են 9.4 –ից մինչև 
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«ծախսեր պլյուս» և հզորության 
բաղադրիչներից 
յուրաքանչյուրը 
տարբերակված ըստ 
արտադրողի։ 

Արտոնյալ սակագնային 
համակարգ 
վերականգնվող 
էներգիայի համար 
(բացառությամբ խոշոր 
հիդրոէներգետիկան): 

Սպառողների 
սակագները 
տարբերակված են ըստ 
ժամանակի՝ 
ցերեկ/գիշեր, 
սպառողների խմբերը 
տարբերակված են ըստ 
սնման լարման և բնակիչ 
բաժանորդների։ 

50.48 ՀՀ դրամ մեկ կՎտժ-ի 
համար (ԱԱՀ ներառյալ): 

Սպառողների սակագները, 
2016թ օգոստոսի 1-ից 
տատանվում են 30.7 
(գիշերային սակագին, 110 կՎ 
լարմամբ սնվող սպառողներ) և 
46.2 (ցերեկային սակագին, 0.38 
կՎ լարմամբ սնվող 
սպառողներ) ՀՀ դրամ մեկ 
կՎտժ-ի դիմաց (ԱԱՀ 
ներառյալ): 2017թ. փետրվարի 
1-ից սպառողների սակագները 
(ցերեկային սակագին, 0.38 կՎ 
լարմամբ սնվող սպառողներ) 
հետագայում նվազեց և 
սահմանվեց 44.98 ՀՀ դրամ մեկ 
կՎտժ-ի դիմաց: 

Հեղուկ 
նավթամթերք 

Չկարգավորվող Չկարգավորվող Չկարգավորվող. Դիզելային 
վառելիքի և բենզինի գները 
2014թ․  նոյեմբերին 
համապատասխանաբար 
կազմել են 1.25 և 1.15 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ 
մեկ լիտրի համար (GIZ 
2015թ.)։   

Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից (ՄԷԳ, 2015թ.), (ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 2015թ.), 
ՀԾԿՀ (2015թ. բ) տվյալների հիման վրա։ 

2.5.  Հարկային քաղաքականություն 

Հասաստանի հարկաբյուջետային համակարգը հիմնված է յոթ հիմնական հարկերի վրա՝ 
ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ), շահութահարկը, եկամտահարկը, գույքահարկը, հողի 
հարկը, ակցիզային հարկը և այսպես կոչված պարզեցված հարկը փոքր բիզնեսի համար։ ԱԱՀ-
ի դրույքաչափը սահմանված է 20 տոկոս՝ ապրանքների ու ծառայությունների հարկվող 
շրջանառության նկատմամբ, այդ թվում էներգիայի, բացառությամբ ներմուծվող դիզելային 
վառելիքի (տես ստորև): Աղյուսակ 4-ը ուրվագծում է էներգետիկայի ոլորտում հիմնական 
հարկման տարրերը, ըստ գործունեության: Սահմանափակ ռեսուրսների առկայությունը 
արդարացիորեն բացատրություն է տալիս վարձավճարների գանձմանն ուղղված 
հարկատեսակների բացակայությունը (օրինակ՝ ռոյալթիներ կամ շահութահարկի հատուկ 
տեսակներ): Մեծ ՀԷԿ-երի դեպքում, հարկման միակ ոլորտը, որտեղ կարող են ակնկալվել 
զգալի հարկային կուտակումներ, վարձավճարների հավաքագրումը ըստ արտադրողների 
սահմանափակված է ցածր սակագներով: 
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Բենզինը, նավթը, նավթային գազերը այլ ածխաջրածինները առավել ծանր հարկվող 
վառելիքներ են և հարկվող օբյեկտ են համարվում թե ԱԱՀ-ով և թե ակցիզային հարկով։ 

Միակ վառելիքը, որ ազատված է ԱԱՀ-ից դիզելային վառելիքն է։ Միևնույն ժամանակ, 
սակայն, դիզելային վառելիքի ենթակա է ակցիզային հարկով հարկման 10 % դրույքաչափով, 
բայց ոչ պակաս, քան 35 000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր 1 տոննայի համար: Դիզելային վառելիքի 
լայնորեն օգտագործվում է գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում, այդ թվում, փոքր 
ու միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) կողմից։ Այնուամենայնիվ, դիզելային վառելիքը ԱԱՀ-ից 
ազատելը կարող է աղավաղել էներգիա սպառողների ընտրությունը և դիտարկվել է որպես 
պոտենցիալ սուբսիդիա (կառավարության կողմից  կանխատեսված, չստացվող մուտքեր, ըստ 
ՏՀԶԿ մեթոդաբանության) ՏՀԶԿ (2013թ.): Ազգային ժողովը մտադիր է 2018թ. ի վեր նոր 
հարկային նոր օրենսգրքում վերացնել դիզելային վառելիքի ԱԱՀ-ից ազատումը, սակայն 
գյուղատնտեսության համար դիզելային գների աճի ազդեցությունը մեղմելու նպատակով 
ակցիզային հարկը կնվազեցվի ներկայիս 35 000 դրամ մեկ տոննայի դիմաց դրույքաչափից 
մինչև 13 000 դրամի: 

Ինչպես արդեն նշվել է, ԱԱՀ-ի դրույքաչափը բոլոր ապրանքների համար անփոփոխ է (20 
տոկոս), մինչդեռ, ակցիզային հարկի դրույքաչափերը տարբերվում են ըստ վառելիքի 
տեսակների (տես Աղյուսակ 4): Երկու վառելիք ազատված են ակցիզային հարկից՝ բնական 
գազը, Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի ոլորտի հիմնական վառելիքը և սեղմված բնական 
գազը (ՍԲԳ): ՍԲԳ-ն՝  Հայաստանի համար կարևոր տրանսպորտային վառելիքը, 2016թ 
մայիսից ենթակա կլինի հարկման ակցիզային հարկով: Այդ նպատակով, ակցիզային հարկի 
մասին օրենքը  լրամշակվել է 2015թ․  հոկտեմբերին։ ՍԲԳ համար ակցիզային հարկի 
դրույքաչափը կկազմի 8 330 ՀՀ դրամ, գազի հազար խորանարդ մետրի համար, որը կվճարվեն 
տրանսպորտային միջոցներին լցավորման ծառայություններ մատուցող ընկերությունները: 

Ներկրվող բնական գազի ազատումը ակցիզային հարկից և այլ վառելիքների տարբերակված 
ակցիզային դրույքաչափերը կարող են ազդել սպառողների ընտրություն վրա: Անհրաժեշտ է 
շուկայի կառուցվածքի և վառելիքների գնագոյացման լրացուցիչ վերլուծություն, որպեսզի 
պատասխանենք այն հարցին, թե արդյոք ակցիզային հարկի սահմանված դրույքաչափերը 
կարող են ստեղծել աղավաղումներ շուկայում, և արդյոք այդ դրույքաչափերը բավարար 
չափով են արտացոլում բնապահպանական և այլ արտաքին գործոնները: 

Աղյուսակ 4: Էներգիայի հարկումը Հայաստանում 

Հարկվող սուբյեկտ Բազային հարկային համակարգ 
 ԱԱՀ, շահութահարկ, գույքահարկ, հողի 

հարկ, պարզեցված հարկ 

Ակցիզային հարկ 

Գազպրոմ-Արմենիա, 
որպես բնական գազի 
ներմուծող և գազի 
սպառողները 

Կիրառվում է կախված հանգամանքներից Ներկրվող բնական գազը 
ազատված է ակցիզային 
հարկից 

Տրասպորտային 
միջոցները և ՍԲԳ-ով 
լցավորող 
ընկերությունները 

Կիրառվում է կախված հանգամանքներից ՍԲԳ համար ակցիզային 
հարկ կգանձվի 2016թ․  
մայիսից 8 330 ՀՀ դրամ, գազի 
հազար խորանարդ մետրի 
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դիմաց դրույքաչափով 

Ածխաջրածնային 
արտադրանքի 
ներկրողները և  
սպառողները 

Բոլոր վառելիքները ենթակա են ԱԱՀ-ով 
(20 տոկոս) հարկման, բացառությամբ 
դիզելային վառելիքի 

2016թ․  համար ակցիզային 
դրույքաչափերն են՝ 

Բենզինի համար՝ 25 000 ՀՀ 
դրամ 1 տոննայի դիմաց*։ 
Դիզելային վառելիքի համար 
10 %, բայց ոչ պակաս, քան  
35 000 ՀՀ դրամ 1 տոննայի 
դիմաց։  
Հեղուկացված գազի համար՝  
1 000 ՀՀ դրամ 1 տոննայի 
դիմաց։ 

Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից (Հարկերի մասին ՀՀ օրենք, 1997թ.), (ՀՀ Ակցիզային հարկի մասին օրենք, 2000թ., 
հետագա լրացումներով ններով և փոփոխություններով) 

Նշում. *Բենզինի 1 տոննայի համար սահմանված ակցիզային հարկի և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված ԱԱՀ-
ի հանրագումարը 120 000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում ակցիզային հարկն ավելացվում է այն չափով, որպեսզի բենզինի 1 
տոննայի համար գանձվող ակցիզային հարկի և ԱԱՀ-ի հանրագումարը հավասարվի 120 000 ՀՀ դրամի: 

2.6. ՋԳ արտանետումները, կլիմայի քաղաքականությունը 
Հայաստանի էներգետիկա սեկտորում ածխածնի երկօքսիդի արտանետումները 2012թ.կազմել 
են 5.3 միլիոն տոննա: Սա երկրի 1990թ. արտանետումների մակարդակի մոտ մեկ քառորդն է: 
Այդպիսի կտրուկ նվազումը կարելի է վերագրել էներգիայի սպառման կրճատմանը, ինչպես 
նաև էներգիայի արտադրության հաշվեկշռում տարբեր վառելիքների համամասնության 
փոփոխությանը (տես էներգիայի մատակարարում և էներգիայի պահանջարկ բաժինները), 
որոնք հաջորդեցին Խորհրդային Միության փլուզմանը և էներգետիկ քաղաքականության 
բարեփոխումներին, ներառյալ էներգակիրների սակագների աճը: Հայաստանի էներգետիկա 
սեկտորում CO2 արտանետումները ըստ ոլորտների բաշխվում են հետևյալ կերպ՝ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրություն 31 տոկոս, որին հաջորդում է տրանսպորտը (23 %), 
բնակչությունը (20 %), արդյունաբերությունը (12 %), գյուղատնտեսությունը (8 %) ու 
առևտրային և այլ ծառայությունները (6 %):   

Հայաստանը վավերացրել է Կիոտոյի արձանագրությունը 2002թ.-ին որպես Հավելված I-ում 
չընդգրկված երկիր հետևաբար, չունի ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման 
քանակական պարտավորություններ արձանագրության իրականացման ժամկետի 
ընթացքում: Սակայն, Հայաստանը ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային 
կոնվենցիայի (ԿՓՇԿ) Կողմ երկիր է, և ջերմոցային գազերի  արտանետումների նվազեցման 
գործունեությունները համահունչ են երկրի տնտեսական, էներգետիկ և բնապահպանական 
նպատակներին: Հայաստանում վերջին տարիներին ընդունվել են մի շարք օրենքներ և 
ենթաօրենսդրական ակտեր, մշակվել և իրականացվում են զարգացման ազգային և ճյուղային 
ծրագրեր, որոնք հիմնված են կայուն և ցածր ածխածնային զարգացման սկզբունքների վրա:  
Հիմնական փաստաթղթերը այս առումով ներառում են՝ «Ազգային մակարդակով սահմանված 
նախատեսվող գործողությունները» ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո (INDC, ընդունվել է 2015թ.), ՀՀ 
էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը (ընդունվել է 2013թ.), 
Վերականգնվող էներգիայի զարգացման ներդրումային ծրագիրը (SREP, ընդունվել է 2014թ.), 
էներգետիկ անվտանգության գործողությունների պլանը (ընդունվել է 2014թ.), և Հայաստանի 
էներգետիկայի նվազագույն ծախսերով զարգացման ծրագիրը (2015թ.): 
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Հիմնական օրենսդրական ակտերը ներառում են՝ 

• Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994թ. լրացում 2008թ. և 
2011թ.) 

• «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը (2001թ., լրացում 2014թ., Նոր լրացումներով 
նախագիծը ընդգրկված է Ազգային ժողովի օրակարգում) 

• «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը (2004թ., 
լրացում 2011թ., նոր լրացումներով նախագիծը ընդգրկված է Ազգային ժողովի 
օրակարգում) 

• «Թափոնների մասին ՀՀ օրենքը» (2004թ.) 
• «ՀՀ անտառային օրենսգիրքը» (2005թ.) 

Հայաստանը իրականացնում և հետագայում նույնպես նախատեսում է իրականացնել կլիմայի 
փոփոխության մեղմման միջոցառումներ: Մեղղման, նախատեսված հիմնական միջոցառումը՝ 
նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցումն է (600 ՄՎտ 2026թ.): Իրականացված, ընթացիկ և 
նախատեսվող կարևոր միջոցառումները ներառում են՝   

• Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության 
բարձրացում (իրականացված, ՄԱԶԾ/ԳԷՖ ծրագիր, ԳԷՖ դրամաշնորհ, ՀԲ 
դրամաշնորհ, տեղական բյուջեներ), 

• Էներգախնայողության ծրագիր (ՀԲ, ՀՎԷԷՀ, ԳԷՖ դրամաշնորհ, ՀՀ կառավարության 
համաֆինանսավորում,  վարկավորում ՀՎԷԷՀ շրջանառության հիմնադրամի 
միջոցով),  

• Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում (ՄԱԶԾ/ԳԷՖ ծրագիր, 
բնապահպանության նախարարություն, քաղաքաշինության պետական կոմիտե, 
ՄԱԶԾ, ԳԷՖ դրամաշնորհ), 

• Քաղաքային կանաչ լուսավորություն (ՄԱԶԾ/ԳԷՖ ծրագիր, ԳԷՖ դրամաշնորհ, ՀՀ 
կառավարություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ), 

• Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագիր (ՎԶԵԲ, բնապահպանության 
նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, ՎԶԵԲ անկախ վարկավորում), 

• Գրին ֆոր Գրոուս հիմնադրամ (վարկային համաձայնագիր`Հայաստանի ՓՄՁ 
մակարդակում էներգաարդյունավետության ծրագրերի իրականացման համար 
Հայաստանի Հանրապետության բանկերի վարկունակության կարողությունների 
ամրապնդում), 

• «Աջակցություն Արևելյան գործընկերության և Կենտրոնական Ասիայի քաղաքների 
մասնակցությանը Քաղաքապետերի դաշնագրերում», Եվրոպական Միության ծրագիր: 

3. ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ  

Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում սուբսիդավորման որևէ ծավալուն ազգային 
սահմանում: Սակայն, տարրական մեկնաբանության հետևյալ օրինակը (ՀՀ կառ. Որոշում N 
1937-Ն 2003թ.) ցուցադրում է, թե ինչպես են սուբսիդիաները ամրագրված ազգային 
օրենսդրությամբ. 

«Սուբսիդիան`պետության հանձնարարությամբ և որոշած գնով կազմակերպության կողմից 
որպես նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ապրանքների արտադրության, 
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արտահանման, ներմուծման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման 
արդյունքում այդ կազմակերպության կրած վնասի կամ դրա մի մասի փոխհատուցումն է:  

Սուբսիդիան ուղղված չէ կազմակերպության համար կապիտալ ակտիվների ձեռքբերմանն ու 
հիմնական ֆոնդերի կամ դրամագլխի ավելացմանը և կազմակերպության ընթացիկ 
գործունեության արդյունքում գոյացող եկամուտների հավելում է»: 

Գյուղատնտեսության աջակցության խնդիրների լուծման համար, Առևտրի համաշխարհային 
կազմակերպության (ԱՀԿ) անդամակցության համատեքստում (ՀՀ կառ. Որոշում N 2310-Ն 
2005թ.) սուբսիդիան սահմանում է որպես  «պետական բյուջեից տնտեսավարող 
սուբյեկտներին տրամադրվող անհատույց ու անվերադարձ դրամական հատկացում» մինչդեռ 
այլ երկրներում, այդ հղումները հետևյալն են՝ արտադրողների ֆիքսված գներ, գերին 
աջակցություն ներմուծման քվոտաների և տուրքերի միջոցով, վերգետնյա բեռնաթափման 
աջակցություն կամ աջակցություն արտադրության միջոցների ձեռքբերման համար:  

Վերապահումով, որ ներկայիս մատչելի տեղեկատվությունը հնարավոր է թերի լինի, 
այնուամենայիվ կարելի է ենթադրել որ, գործնականում, Հայաստանում կարգավորող 
գործունեության ժամանակ սուբսիդիա հասկացությունը օգտագործում են միայն իր 
պարզագույն տեսքով՝ ուղղակի փոխանցումներ (տես Նկար 7). Միաժամանակ, էներգետիկ 
ոլորտի հետ կապված, «պետական աջակցություն» կամ «պետական օգնություն» 
հասկացությունը չեն օգտագործվում:  

Նկար 7: Ինչ է՞ ներառված Հայաստանում, սուբսիդա ազգային սահմանման մեջ 

 Ընդգրկված է «սուբսիդիա» և 
«պետական աջակցություն» 
ազգային սահմանումներում 

 Ընդգրկված է միայն 
«սուբսիդիա» ազգային 
սահմանման մեջ 

 Ընդգրկված չէ ոչ 
«սուբսիդիա» և ոչ էլ 
«պետական աջակցություն» 
ազգային 
սահմանումներում 

 
Ուղղակի 

բյուջետային 
փոխանցումներ 

Հարկային 
ծախսեր 

Անուղղակի 
հատուցումներ 

Ռիսկերի 
փոխանցում 

կառավարությանը 

Հղումներ 

    Կառ. որոշում N 1937-Ն, 
2003թ. 
Կառ. որոշում N 2310-Ն, 
2005թ. 

Աղբյուրը՝ Կազմված է հեղինակների կողմից 

Հայաստանի կառավարությունը չի հրապարակում իր սեփական հաշվարկներ հանածո 
վառելիքի սուբսիդիաների վերաբերյալ: Սակայն, Հայաստանի վերաբերյալ առկա են երկու 
ուսումնասիրություններ՝ Էներգետիկ սուբսիդավորման բարեփոխումների իրականացում, 
Ջարգացող երկրների փաստացի ցուցանիշներ (Համաշխարհային բանկ, (Vagliasindi M. 2013թ.) 
և Հանրային ծախսերի ակնարկ իրականացված Համաշխարհային բանկի կողմից (ՀԲ, 2014թ. 
բ): 

INOGATE–ի «Էներգիայի սակագների ակնարկ INOGATE գործընկեր երկրներում» ( հունիս 
2015թ.) հաշվետվության մեջ նույնպես կան վարկածներ այն մասին, որ գազը հնարավոր է 
«թաքնված» սուբսիդիա է ստանում Իրանի հետ էլեկտրաէներգիա գազի դիմաց փոխանակման 



26 
  

պայմանագրի շրջանակներում, սակայն արդյունքները պետք է ուսումնասիրվեն և 
հաստատվեն (թերևս, այս միջսահմանային սուբսիդավորման հետաքննությունը դուրս է 
տվյալ ուսումնասիրության շրջանակներից):  

Աղյուսակ 5-ում ամփոփված են կատարված հետազոտությունների հիմնական արդյունքները 
և սուբսիդավորման տեսակների վերաբերյալ ձեռք բերված տեղեկատվությունը: Դրանք 
կծառայեն որպես ելակետային տվյալներ հետագա բաժինների համար:  

Աղյուսակ 5. Սուբսիդավորման տեսություն 

Էներգետիկ սուբսիդիա Նախնական արդյունքներ 

Ֆոնդերի և 
պարտավորությունների 
ուղղակի բյուջետային 
փոխանցումներ 

• Ներառված են սուբսիդավորման ազգային սահմանումներում 
(բացառությամբ պարտավորությունների) 

• Խոցելի խմբերը վճարում են ցածր սակագներով, 
էներգամատակարարները ստանում են փոխհատուցում 
վնասով իրացված էներգիաի դիմաց, իրավասու բնակիչ 
բաժանորդների ցանկը հաստատվում է կառավարությունը և 
շտեմարում հատկացումները ամսական կտրվածքով  

կառավարության կողմից  
կանխատեսված, չստացվող 
մուտքեր (եկամուտ, որ 
կառավարությունը 
կստանար, եթե հարկային 
դրույքաչափերը լինեին 
բարձր)  

• Ներառված չէ սուբսիդավորման ազգային սահմանումներում 
• Հարկային ծախսերը չեն հրապարակվում Հայաստանի 

կառավարության կողմից 
• Դիզելային վառելիքն ազատված է ԱԱՀ-ից, և բնական գազն 

ակցիզային հարկով չի հարկվում  
• Հայաստանի կառավարության որոշմամբ սեղմված բնական 

գազի նկատմամբ ակցիզային հարկի չկիրառումը կվերացվի 
2016թ. մայիսի 1-ից: 

Անուղղակի հատուցումներ 
(եկամուտի կամ գնային 
աջակցության տրամադրվում 
արտադրողներին կամ 
սպառողներին տարբեր 
կարգավորումների միջոցավ) 

• Չի ներառված սուբսիդավորման ազգային սահմանումներում 
• «գնային ճեղքվածքի վերլուծության» գնահատմները մատչելի 

չեն ՄԷԳ -ից կամ այլ միջազգային աղբյուրներից 
 

Ռիսկերի փոխանցում • Ներառված չէ սուբսիդավորման ազգային սահմանումներում 
• Էական քննարկումների բացակայություն 

Աղբյուրը՝ Ամփոփված է հեղինակների կողմից 

4. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔԻՆ  

ԵՄ Արևելյան գործընկերություն և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում որոշ 
նմանատիպ երկրների համեմատ Հայաստանում էներգետիկ սուբսիդիաները սահմանափակ 
են: Հայաստանը չի իրականացնում պրո-սուբսիդավորման քաղաքականություն, ոչ սպառման 
և ոչ էլ արտադրության հետ կապված: Այնուամենայնիվ, սուբսիդավորման նույնականացման 
«ներքևից վերև» մոտեցման և «գնային ճեղքվածքի վերլուծության» համադրության միջոցով, 
Հայաստանում բացահայտվել են հանածո վառելիքի սուբսիդիաներ:  
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4.1. Սպառողական սուբսիդիաների գնահատումներ ըստ «գնային ճեղքվածքի» 
վերլուծության 

Երբ, ՄԷԳ-ի կողմից ներկայացվեց, «գնային ճեղքվածքի» վերլուծության մեթոդի կիրառմամբ, 
գրեթե բոլոր երկրներում իրականացված, հանածո վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի 
վերջնական սպառողների սուբսիդավորման հաշվետվությունը, Հայաստանի համար 
գնահատումները բացակայում էին: Դրա հիմնական պատճառն այն էր, որ նման 
սուբսիդիաներ Հայաստանում չկան, ինչը հաստատվեց նաև սույն ուսումնասիրությամբ: 
Սակայն, հաշվետվության տրամաբանության պահպանման նկատառումներով, համառոտ 
դիտակում է ներկայացվում, Հայաստանում բնական գազի գնագոյացման «գնային ճեղքվածքի 
վերլուծության» հնարավոր կիրառման վերաբերյալ: Այս մոտեցումը կիրառվում է ճիշտ նույն 
տրամաբանությամբ ինչ և սույն հաշվետվության, Արևելյան գործընկերության այլ երկրների 
համապատասխան բաժիններում: 

Գնային ճեղքվածք = Բազային գին – Զուտ սակագին  

Սուբսիդիա = Գնային ճեղքվածք × Սպառում  

Հայաստանի համար, որպես զուտ-ներմուծողի, բազային գին համարվում է բնական գազի 
ներկրման գինը (Աղյուսակ 6): Բնական գազի ներքին սպառման միջին կշռույթային գինը 
Հայաստանում բարձր է, քան բազային գինը (հետևաբար արժեքներ բացասական են), դա 
նշանակում է, որ բնական գազի ներքին սպառման սուբսիդավորում չկա:  

Մինչդեռ գազի հարկման խնդիրը և դրա բավարար լինելը «գնային ճեղքվածքի վերլուծության» 
դաշտում չեն և ավելի լավ արտացոլվում են, ստորև դիտարկվող, սուբսիդաների 
նույնականացման «ներքևից վերև» մոտեցման կիրառման արդյունքում:  

Աղյուսակ 6. Հայաստանի բնական գազի ոլորտում, 2015թ-ին, սպառողների սուբսիդավորման 
«գնային ճեղքվածքի վերլուծություն»   
(Նոմինալ 2015թ. միլիոն ԱՄՆ դոլար) 

Սպառողների խմբեր Մասն
աբաժի

ն 
 
 

% 

Զուտ 
Սակագի

ն 
ԱՄՆ 

դոլար/ 
հազ խ.մ. 

Սակագին 
ԱԱՀ 

ներառյալ 
ԱՄՆ 

դոլար/հազ 
խ.մ. 

Գազի 
քանակու

թյուն 
 
 

մլրդ.խ.մ 

Գնման 
արժեք 
ԱՄՆ 

դոլար/
հազ 
խ.մ. 

«գնային 
ճեղքվածք» 

 
ԱՄՆ 

դոլար/ 
հազ խ.մ. 

Սուբսիդի
ա 
 
 

մլն. ԱՄՆ 
դոլար 

Բնակչություն 37 % 272 326 0.927129 165 -107 -99 
Արդյունաբերություն 
և տրանսպորտ 63 % 231 277 1.594481 165 -66 -105 
Ընդամենը       2.52161     0 
Միջին կշռույթային     295     -81   

Աղբյուրը՝ Հեղինակների գնահատումներ հիմնված, ՀԲ (2015թ.), (ՀԾԿՀ 2015թ.), Rate.Am (2015թ.) 

4.2. Կառավարության աջակցության գույքագրում հանածո վառելիքին «ներքևից վերև» 
մոտեցմամբ 
Աղյուսակներ 7ա-ում և 7բ-ում ներկայացված են Հայաստանում հայտնաբերված հանածո 
վառելիքի վեց սուբսիդաները, իսկ Հավելված I-ում ներառված է մանրամասն 
տեղեկատվություն սուբսիդավորման յուրաքանչյուր սխեմայի վերաբերյալ: Աղյուսակ 8-ում 
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բացատրում է մեթոդաբանությունը, որն օգտագործվել է յուրաքանչյուր սուբսիդիայի 
քանակական գնահատման համար:    

Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ բացահայտված սուբսիդիաներ պատկանում է երկու 
կատեգորիայի՝ աջակցություն խոցելի խմբերին, բյուջետային ուղղակի փոխանցումների 
միջոցով (դրանք տրամադրվում են էներգայի մատակարարման ծառայությունը վնասով 
իրամանացնող անձանց, այլ ոչ ուղղակի սպառողներին), և կառավարության կողմից 
կանխատեսված, չստացվող մուտքեր՝ վառելիքի թերի հարկման հետևանքով: Այդ բոլոր 
սուբսիդիաների շահառուները սպառողներն են:  

Հայաստանի կառավարությունը իրականացնում է, սոցիալապես անապահով խմբերին 
աջակցության երեք սուբսիդավորման սխեմաներ՝ փոխհատուցում էլեկտրաէներգիայի գների 
բարձրացման (սկսած 2015թ. օգոստոսից՝ ամսական մինչև 250 կՎտժ էլեկտրաէներգիա 
սպառող բնակիչ բաժանորդներին և փոքր բիզնեսներին, որոնք սպառում են մինչև 500 կՎտժ 
ամսական), բնական գազի սակագնի մասնակի փոխհատուցում ցածր եկամուտ ունեցող 
բաժանորդներին և աջակցություն սահմանամերձ համայնքների սպառողներին: 

Բոլոր դեպքերում, սուբսիդիաները ուղղված են բաժանորդներին, որոնք  հաշվառված են և 
դրանց ցանկը հաստատված է պատասխանատու պետական գերատեսչության կողմից: Ըստ 
պաշտոնական վիճակագրության, Հայաստանի բնակչության շուրջ մեկ երրորդը ապրում է 
աղքատության շեմից ներքև (Աղքատության հարթահարման ռազմավարական ծրագիր): Ոչ 
պաշտոնական գնահատումները շատ ավելի բարձր են: Բնակչության համար 
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սակագների աճը և միաժամանակ գների բարձրացման 
սպասվող շղթայական ազդեցությունը՝ սննդի, առաջին անհրաժեշտության և երկարաժամկետ 
օգտագործման ապրանքների համար, նպաստում են իշխանության հանդեպ դժգոհության 
ավելացմանը: Նույնիսկ, չնայած որ էներգիայի սպառմանը օժանդակող սուբսիդիաներ են 
տրամադրվում, կարելի է պնդել, որ աջակցության այս երեք սխեմաները հիմնականում 
բարեկեցության բարելավման քաղաքականություն են, այլ ոչ թե էներգիայի օգտագործումը 
ըստ էության խթանող միջոցառումներ: 

Աղյուսակ 7ա. Հանածո վառելիքի հիմնական սուբսիդիաների գնահատում Հայաստանում, 
(մլն. ՀՀ դրամ) 

Սուբսիդիա Սուբսիդիայի տիպը 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 
Հանածո վառելիք 

էլեկտրաէներգիայի 
սակագնի աճի 
փոխհատուցում 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 

Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ 3 450* 

Բնական գազի 
սակագնի մասնակի 
փոխհատուցում ցածր 
եկամուտ ունեցող 
ընտանիքներին 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 544 516 1 053 646 Կ/Չ 

Սոցիալական 
աջակցություն 
սահմանամերձ 
համայնքներին 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 

Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ 928 
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Դիզելային վառելիքի 
ազատում ԱԱՀ-ից 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  
կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

8 932 10 919 10 585 10 932 7 613 

Ներկրվող բնական 
գազի ազատումը 
ակցիզային հարկից ** 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  
կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

1 448 1 719 1 653 1 716 1 660 

Սեղմված բնական 
գազի ազատում 
ակցիզային հարկից ** 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  
կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

3 018 3 482 3 790 4 013 4 037 

Ընդամենը, հանածո 
վառելիքի 
սուբսիդիաներ 

 
13 943 16 636 17 081 17 306 17 688 

Աղբյուրը՝ Հաշվարկված և կազմված է հեղինակների կողմից, հիմնված՝ (ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն), (ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն), (ՀՀ   արտաքին առևտուրը 2015 թ.) 

Նշումներ. *    Արժեքները ներկայացված են 2015թ. օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների համար: 
**  Առկա է կրկնակի հարկման հնարավորություն, չնայած, որ ակցիզային հարկը պետք է գանձվի միայն մեկ անգամ, այն չի 
կարող կիրառվել ինչպես ներկրվող գազի այնպես էլ դրա մասը կազմող՝ տրանսպորտային միջոցների համար օգտագործվող 
ՍԲԳ համար: Մինչդեռ, ակցիզային հարկի դրույքաչափերը շատ տարբեր են, կախված արտադրանքից և դրա սպառողներից: 
Հաշվարկներում, ներկրվող բնական գազի համար օգտագործված ակցիզային հարկի դրույքաչափը շատ ավելի ցածր է, քան ՍԲԳ 
համար 2016թ. մայիսի 1-ից  Հայաստանում կիրառման ենթակա ակցիզային հարկի դրույքաչափը: OECD (ՏՀԶԿ) «ներքևից վերև» 
գուքագրումը սովորաբար ընդունում է հարկերի կրկնակի հաշվարկման հնարավորությունը և չի ձգտում դրանք վերացնել:    

Աղյուսակ 7բ. Հանածո վառելիքի հիմնական սուբսիդիաների գնահատում Հայաստանում, 

 (մլն. ԱՄՆ դոլար) 

Սուբսիդիա Սուբսիդիայի տիպը 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 
Հանածո վառելիք 

էլեկտրաէներգիայի 
սակագնի աճի 
փոխհատուցում 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 

Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ 7.22* 

Բնական գազի 
սակագնի մասնակի 
փոխհատուցում ցածր 
եկամուտ ունեցող 
ընտանիքներին 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 1.46 1.28 2.57 1.55 Կ/Չ 

Սոցիալական 
աջակցություն 
սահմանամերձ 
համայնքներին 

Սպառողական 
սուբսիդիա, ուղղակի 
բյուջետային փոխանցում 

Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ Կ/Չ 1.94 

Դիզելային վառելիքի 
ազատում ԱԱՀ-ից 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  

23.98 27.18 25.85 26.29 15.93 
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կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

Ներկրվող բնական 
գազի ազատումը 
ակցիզային հարկից ** 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  
կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

3.89 4.28 4.04 4.13 3.47 

Սեղմված բնական 
գազի ազատում 
ակցիզային հարկից ** 

Սպառողական 
սուբսիդիա, 
կառավարության կողմից  
կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

8.10 8.67 9.25 9.65 8.45 

Ընդամենը, հանածո 
վառելիքի 
սուբսիդիաներ 

 
37 41 42 42 37 

Աղբյուրը՝ Հաշվարկված և կազմված է հեղինակների կողմից, հիմնված՝ (ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների 
նախարարություն), (ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն), (ՀՀ արտաքին առևտուրը 2015 թ.) 

Նշումներ՚ *      Արժեքները ներկայացված են 2015թ. օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների համար: 
** Առկա է կրկնակի հարկման հնարավորություն, չնայած, որ ակցիզային հարկը պետք է գանձվի միայն մեկ անգամ, այն չի կարող 
կիրառվել ինչպես ներկրվող գազի այնպես էլ դրա մասը կազմող՝ տրանսպորտային միջոցների համար օգտագործվող ՍԲԳ 
համար: Մինչդեռ, ակցիզային հարկի դրույքաչափերը շատ տարբեր են, կախված արտադրանքից և դրա սպառողներից: 
Հաշվարկներում, ներկրվող բնական գազի համար օգտագործված ակցիզային հարկի դրույքաչափը շատ ավելի ցածր է, քան ՍԲԳ 
համար 2016 մայիսի 1-ից  Հայաստանում կիրառման ենթակա ակցիզային հարկի դրույքաչափը: OECD (ՏՀԶԿ) «ներքևից վերև» 
գուքագրումը սովորաբար ընդունում է հարկերի կրկնակի հաշվարկման հնարավորությունը և չի ձգտում դրանք վերացնել:   

2015թ.-ին կառավարությունը, ուղղակի բյուջետային փոխանցումների միջոցով, փոխհատուցել 
է բնակիչ բաժանորդների էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճը: Այնուամենայնիվ, 
կառավարությունը դադարեցրել է այդ սուբսիդիաները՝ 2016թ. օգոստոսից, 
էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման ժամանակ, վերջիններս իջեցնելով, կապված 
Հայաստան ներմուծվող գազի գների նվազեցման հետ, ինչն, իր հերթին, նվազեցրեց այդ 
ազդեցությունը սպառողների վրա: 

Հայաստանի կառավարությունը զրկվում է որոշակի հասույթից՝ հանածո վառելիքի որոշ 
տեսակների թերի հարկման հետևանքով, օրինակ՝ բացառությունները ներմուծվող դիզելային 
վառելիքի (ազատում ԱԱՀ-ից, որը, կիրառվում է բոլոր ապրանքների համար 20 տոկոս 
դրույքաչափով) և ներմուծվող բնական գազի, ինչպես նաև սեղմված բնական գազի (ազատում 
ակցիզային հարկից, որը տարբեր չափերով կիրառելի է այլ վառելիքների համար): 

Աղյուսակ 8. Մոտեցումներ որոնք օգտագործվել են Հայաստանում հանածո վառելիքի 
սուբսիդիաների գնահատման համար 

Սուբսիդավորման սխեմա Գնահատման մեթոդ 
Բնակիչ բաժանորդների 
էլեկտրաէներգիայի սակագների 
բարձրացման փոխհատուցում 

Սուբսիդիաների գնահատված արժեքները ստացվել են 
կառավարական աղբյուրներից (ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարությունից) 

Բնական գազի դիմաց վճարների 
մասնակի փոխհատուցում ցածր 
եկամուտ ունեցող ընտանիքներին 

Սուբսիդիաների գնահատված արժեքները ստացվել են 
կառավարական աղբյուրներից (ՀՀ էներգետիկայի և բնական 
պաշարների նախարարությունից) 
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Սոցիալական աջակցություն 
սահմանամերձ համայնքներին 

Սուբսիդիաների գնահատված արժեքները ստացվել են 
կառավարական աղբյուրներից (Տարածքային կառավարման և 
զարգացման նախարարություն) 

Դիզելային վառելիքի ազատում 
ԱԱՀ-ից 

Հեղինակների կողմից կատարված հաշվարկներ՝ ԱԱՀ-ի 
ստանդարտ (20 %) դրույքաչափի կիրառում, ներմուծվող 
դիզելային վառելիքի արժեքի նկատմամբ 

Ներկրվող բնական գազի 
ազատումը ակցիզային հարկից * 

Հեղինակների կողմից կատարված հաշվարկներ՝ 
համապատասխան ակցիզային դրույքաչափի (1 000 ՀՀ դրամ 
մեկ տոննաի դիմաց, բնական գազի քանակությունը ըստ կշռի 
վերահաշվարկվել է 0.7 կգ/նմ3 գազի խտության համար) 
կիրառում ներկրված բնական գազի ծավալների նկատմամբ 

Սեղմված բնական գազի ազատում 
ակցիզային հարկից * 

Հեղինակների կողմից կատարված հաշվարկներ՝ 2016թ. 
մայիսի 1-ից կիառման ենթակա դրույքաչափի (8 330 ՀՀ դրամ 
հազար նորմալ խորանարդ մետրի համար) հետադարձ 
կիրառում նախորդ տարիներին սպառված ՍԲԳ ծավալների 
նկատմամբ   

Աղբյուրը՝ Հեղինակների կողմից կազմված ամփոփում: 

Նշում. * Առկա է կրկնակի հարկման հնարավորություն, չնայած, որ ակցիզային հարկը պետք է գանձվի միայն մեկ անգամ, այն չի 
կարող կիրառվել ինչպես ներկրվող գազի այնպես էլ դրա մասը կազմող՝ տրանսպորտային միջոցների համար օգտագործվող 
ՍԲԳ համար: Մինչդեռ, ակցիզային հարկի դրույքաչափերը շատ տարբեր են, կախված արտադրանքից և դրա սպառողներից: 
Հաշվարկներում, ներկրվող բնական գազի համար օգտագործված ակցիզային հարկի դրույքաչափը շատ ավելի ցածր է, քան ՍԲԳ 
համար 2016 մայիսի 1-ից  Հայաստանում կիրառման ենթակա ակցիզային հարկի դրույքաչափը: OECD (ՏՀԶԿ) «ներքևից վերև» 
գուքագրումը սովորաբար ընդունում է հարկերի կրկնակի հաշվարկման հնարավորությունը և չի ձգտում դրանք վերացնել:    

Դիզելային վառելիքի ազատումը ԱԱՀ-ից թերևս հանածո վառելիքի ամենամեծ սուբսիդիան է 
Հայաստանում՝ դիտարկվող ժամանակահատվածում այն կազմել է տարեկան մոտ 25 մլն. 
ԱՄՆ դոլար: Դիզելային վառելիքը, գյուղական վայրերում օգտագործվող հիմնական վառելիքն 
է, հետևաբար, դրա ազատումը ԱԱՀ-ից դիտարկվում է որպես աջակցություն գյուղական 
համայնքների զարգացմանը: ԱԱՀ-ից ազատումը սակայն, մասամբ փոխհատուցվում է 
դիզելային վառելիքի նկատմամաբ ավելի բարձր ակցիզային հարկի կիրառմամբ: Թերևս, 
առկա են քննարկումներ 2018թ. ի վեր նոր հարկային նոր օրենսգրքում վերացնել դիզելային 
վառելիքի ԱԱՀ-ից ազատումը: Սակայն գյուղատնտեսության համար դիզելային գների աճի 
ազդեցությունը մեղմելու նպատակով ակցիզային հարկը կնվազեցվի ներկայիս 35 000 դրամ 
մեկ տոննայի դիմաց դրույքաչափից մինչև 13 000 դրամի: Դիզելային վառելիքի ազատումը 
ԱԱՀ-ից կարծես թե, չի ստեղծում զգալի աղավաղումներ տրանսպորտային վառելիքի 
շուկայում, պայմանավորված՝ ՍԲԳ-ի գերակա օգտագործմամբ որպես շարժիչային վառելիք:  

Բնական գազի օգտագործվում է որպես հիմնական վառելիք էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար, միաժամանակ կերակուր պատրաստելու և ջեռուցման 
նպատակներով ինչպես նաև որպես տրանսպորտային վառելիք (ՍԲԳ տեսքով): Հետևաբար, 
բնական գազի ազատումը ակցիզային հարկից շահեկան է բոլոր նշված սպառողների համար: 
Մինչ դեռ, Հայաստանն արդեն ձեռնարկել է վառելիքի այս սուբսիդայի բարեփոխումը, 
ներդնելով հարկեր՝ տրանսպորտային միջոցները ՍԲԳ լցավորման, բնական գազի 
օգտագործման այդ «շահութաբեր» գործունեության համար: 2016թ. մայիսի 1-ից ՍԲԳ-ն կլինի 
ենթակա ակցիզային հարկով հարկման՝ հազար նորմալ խորանարդ մետրը 8 330 ՀՀ դրամ 
դրույքաչափով:  
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Ինչպես արտադրության, այպես էլ սպառման կողմերում սուբսիդիաների ոչ մի այլ ձևեր 
Հայաստանում չեն հայտնաբերվել: Թերևս, էներգակիրների ներկրման և արտահանման 
պայմանավորվածությունները Ռուսաստանի և Իրանի հետ, ինչպես նաև միջազգային 
զարգացման բանկերի արտոնյալ վարկերը կարող են ունենալ ավելի լայն հետևանքներ 
Հայաստանում էներգակիրների սպառման գների ձևավորման առումով, սակայն դրանք 
պահանջում են լրացուցիչ հետազոտություններ, և դուրս են սույն զեկույցի շրջանակներից: 

Հարկ է նշել, որ մեկ այլ ներկրման և արտահանման պայմանավորվածություն առկա է նաև 
Ռուսաստանի Դաշնության հետ: Հայաստանը և Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական 
միության և Մաքսային միության անդամներ են: Այդ իսկ պատճառով, Ռուսաստանի 
Դաշնությունը վաճառված էներգակիրների համար չի պարտադրում վառելիքի արտահանման 
տուրքեր Հայաստանին և Բելառուսին: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում, բնական գազի 
սակագները սպառողների համար, թերևս ավելի ցածր են քան եվրոպական երկրներում, 
սակայն զգալիորեն ավելի բարձր են, քան հարևան երկրներում: Միաժամանակ «Գազպրոմ 
Արմենիա»-ն ամենախոշոր հարկատուն է Հայաստանում: 

Հայաստանին վաճառվող բնական գազի գինը (սահմանի վրա) որոշակիորեն ներքին խնդիր է 
Գազպրոմի համար, քանի որ այն Ռուսաստանից գազ է արտահանում իր «Գազպրոմ 
Արմենիա», 100-տոկոսանոց դուստր ընկերությանը («Գազպրոմ» ՀԲԸ-ն միակ բաժնետերն է): 
Բացի այդ, սահմանին գազի գնի վերջին նվազեցումը ազդեցություն չունեցավ վերջնական 
սպառողների սակագնի վրա, այնպես որ, այս իրավիճակը կարող է դիտարկվել որպես 
ներդրումներ սեփական բիզնեսում, այլ ոչ թե որպես սուբսիդիա: 

Բացի այդ, Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը ավանդաբար շահել է Միջազգային զարգացման 
բանկերի աջակցության արդյունքում: Մասնավորապես, 2016թ. փետրվարի 19-ին Հայաստանի 
կառավարությունը հայտարարել է, որ ստանալու է 30 մլն. ԱՄՆ դոլար վարկ 
Համաշխարհային բանկից արտոնյալ պայմաններով: Վարկը կօգտագործվի Հայաստանի  
էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի (ՀԷՑ) պարտքերը մարելու համար: Այդ գումարները 
կտրամադրվեն պետական սեփականություն հանդիսացող Մեծամորի ատոմայի 
էլեկտրակայանին և Երևանի ջերմային էլեկտրակայանին, որպեսզի նրանք մարեն 
Հայաստանի առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված կարճաժամկետ վարկերը: 
էներգետիկայի նախկին նախարարը հայտարարել է, որ ցածր տոկոսադրույքով (1.5 տոկոս) 
վարկի մարման ժամկետը 30 տարի է: Համակարգում ֆինանսական ճեղքվածքի մի մասը (22.4 
մլրդ. ՀՀ դրամ կամ 45.2 մլն. ԱՄՆ դոլար) որը, ձևավորվել էր պայմանավորված Մեծամորի 
ԱԷԿ-ին և Երևանի ՋԷԿ-ին ՀԷՑ-ի կողմից չվճարումնելով, ներառվել է էլեկտրաէներգիայի նոր 
սակագնում (սահմանված 2015թ. օգոստոսի 1-ին) և վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս: Այդ 
գումարը պետք է լիովին վճարվի Մեծամորի ԱԷԿ-ին և Երևանի ՋԷԿ-ին մինչև  2016թ. հուլիսի 
31-ը: 

5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԸ 

Ներկայիս հետազոտությունը չի բացահայտել Հայաստանում էներգաարդյունավետությանը 
աջակցող որևէ միջոցառում, որ հնարավոր լիներ դասակրգել որպես սուբսիդիա: Միևնույն 
ժամանակ, Հայաստանը իրականացրել է էներգիաարդյունավետության բարձրացման մի 
շարք ծրագրեր, որոնք իրականացվել են միջազգային դոնոր կազմակերպությունների 
աջակցությամբ, այդ թվում` Համաշխարհային բանկի և Միջազգային ֆինանսական 
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կորպորացիայի, KfW Գերմանական զարգացման բանկի և Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի, 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի և Ասիական զարգացման բանկի: Մի 
քանի նման ծրագրեր իրականացման ընթացքում են կամ նախատենվում են (տես, Հավելված 
IV).  

6. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ 

Հայաստանը ապահովում է ինչպես գնման երաշխիքներ, այնպես էլ արտոնյալ սակագներ՝ 
փոքր ՀԷԿ-երի, հողմային տուրբինների, արևային էներգիայի ինքնավար արտադրողների 
(ՖՎ) և կենսագազի կայններում արտադրված  էլեկտրաէներգիայի համար:  
 
«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանել էր, որ առաջին 15 տարիների շահագործման 
ընթացքում, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ արտադրվող 
էլեկտրաէներգիայի 100 % -ը ենթակա է գնման ՀԾԿՀ կողմից սահմանված սակագներով: 
Վերականգնվող էներգիայի արտադրության խթանման նպատակով, Էներգետիկայի օրենքում 
կատարված փոփոխությունը (ընդունվել է 2014թ.) ընդլայնել է վերականգնվող աղբյուրների 
կիրառմամբ արտադրվող էլեկտրաէներգիայի գնման ժամկետը 15-ից միչև 20 տարի: Սա 
ստեղծում է կարգավորող խթաններ հողմային, արևային, երկրաջերմային և կենսազանգվածի 
տեխնոլոգիաների զարգացման համար, որը էլ, Համաշխարհային բանկի, ՎԶԵԲ, ՄԱԶԾ / ԳԷՖ, 
KfW և այլ ծրագրերի օժանդակությամբ՝ տեղական առևտրային բանկերի կողմից 
տրամադրվող նպատակային վարկավորման հետ միասին կնպաստի վերականգնվող 
էներգետիկայի զարգացմանը Հայաստանում: 

Սակայն, ՀԷԿ-երի սակագները զգալի ցածր են, քան բնակիչ բաժանորդների սակագները կամ 
ՋԷԿ-երից առաքված էլեկտրաէներգիայի սակագները: ՀԷԿ-երում արտադրված 
էլեկտրաէներգիայի ցածր արժեքը, ըստ էության, ծառայում է որպես միջոց էլեկտրաէներգիայի 
արտադրման միջին ծախսերը նվազեցնելու համար: Ի հակադրություն վերոնշվածին, 
հողմային և կենսագազի արտոնյալ սակագները համեմատաբար բարձր են և կարելի է ասել, 
որ այս երկու էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների կիրառմամբ արտադրվող 
էլեկտրաէներգիայի համար տրամադրվում է սուբսիդիա անուղղակի հատուցումների տեսքով 
(տես Հավելված II): Սակայն, քամու և բիոգազի դերը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկայում 
մինչ օրս մնում է շատ փոքր է:   

Արևային էներգիայի սակագինը ներկայացվել է 2015թ: Արևային էներգիայի արտադրողները 
հիմնականում ինքնավար են (մինչև 150 կՎտ) և էլեկտրաէներգիա են արտադրում միայն 
սեփական կարիքների համար: Ներկայումս, ակնկալվում է, որ որոշ ինքնավար 
արտադրողներ էլեկտրական էներգիա կմատակարարեն ցանցին, սակայն սակագները 
սահմանվում են ՀԾԿՀ կողմից տվյալ սպառողական խմբի համար սահմանված սակագների 50 
տոկոսի չափով (տարվա արդյունքներով, ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից հատուցման 
ոչ ենթակա էլեկտրաէներգիայի ծավալից ավելի առաքված էլեկտրաէներգիայի դիմաց) 

7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Աշխարհաքաղաքական և տնտեսական պատճառների համադրության մեջ, Հայաստանը 
չուներ այլընտրանք, քան բարեփոխել իր էներգետիկ համակարգը և թոթափել խորհրդային 
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ժամանակաշրջանից ժառանգած սուբսիդիաների բեռը։ Գնահատման «ներքևից-վերև» 
մոտեցմամբ բացահայտվել են շատ սահմանափակ սուբսիդիաներ, որոնք ըստ էության, չեն 
կարող առաջացնել զգալի աղավաղումներ սպառողի էներգետիկ ընտրության համար: 
Հայաստանում բացահայտված, հանածո վառելիքի վեց սուբսիդիաի գումարային արժեքը 
2015թ.-ին կազմել է 37 մլն. ԱՄՆ դոլար (17.7 մլրդ. ՀՀ դրամ): Սա ցածր ցուցանիշ է 
համեմատած տարածաշրջանի այլ երկրների հետ, որը արտացոլում է բարեփոխումների 
առաջընթացը և համահունչ է «գնային ճեղքվածքի» վերլուծության արդյունքներին: 
Հայաստանում գլխավոր վառելիքիը բնական գազն է, որը հիմնականում ներկրվում է 
Ռուսաստանի Դաշնությունից: «Գնային ճեղքվածքի վերլուծություն» մոտեցմամբ, բնական 
գազի համար ոչ մի սուբսիդիա չի բացահայտվել, քանի որ, Գազպրոմից գազի գնման գինը 
զգալիորեն ավելի բարձր է քան տարածաշրջանի մի շարք այլ երկրներում:  

Հայաստանում էներգետիկ սուբսիդավորման շուրջ քննարկումների բացակայությունը 
որոշակի չափով բացատրվում է էներգիայի սուբսիդավորման ցածր մակարդակով։ 
Փոխարենը, քաղաքականություն մշակողները և շահառուները հաճախակի անդրադառնում 
են սակագնային բարեփոխումներին: Սպառողական սակագները որոշվում են 
ծախսածածկման սկզբունքի հիման վրա, թերևս դա պետք է ապահովել, որ արտադրղները և 
ՀԷՑ-ը կարողանան ամբողջությամբ վերականգնել իրենց ծախսերը վառելիքի գնի 
փոփոխության դեպքում, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման կորուստների դիմաց: 
Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ներկրվող գազի գնի նվազեցման և խոշոր սպառողների համար 
սահմանված ցածր սակագների բացասական ազդեցությունը ԷԽ խրախուսման վրա: 

Հարկման  կառուցվածքը, կարծես թե առավել կարևոր է  ինչպես Հայաստանի էներգետիկ 
համակարգի համար այնպես էլ պետական աջակցության և սակագնային բարեփոխումների 
առումներով: Դիզելային վառելիքի ազատումը ԱԱՀ-ից, ինչպես նաև ներկրված բնական գազի 
ազատումը ակցիզային հարկից, վերջինս հանգեցնում է նաև գազով արտադրված 
էլեկտրական էներգիայի ցածր սակագներին և հետևաբար զսպում են սպառողական 
սակագների աճը: 

Այդ խնդիրների լուծման համար, ՀԾԿՀ-ն, որպես կարգավորման անկախ մարմին, ստիպված 
կանգնելու է էլեկտրաէներգիայի սպառողների սակագների հետագա աստիճանական 
բարձրացման անհրաժեշտության առջև, էլեկտրաէներգիայի արտադրության սակագների 
աճին և արտադրողների կապիտալ ներդրումների պահանջարկին զուգընթաց: Միևնույն 
ժամանակ, Հայաստանը արդեն իսկ համարվում է, տարածաշրջանում էներգիայի բարձր 
սակագներ ունեցող երկիր: Ինչպես էլեկտրաէներգիայի, այնպես էլ բնական գազի համար 
բնակիչ բաժանորդների սակագները բարձր են քան արդյունաբերական սպառողների 
սակագները, ինչը համապատասխանում է՝ բաշխման ծախսերի աճին, լարման/ճնշման 
նվազեցմանը զուգընթաց: Ի տարբերություն, տարածաշրջանի որոշ այլ երկրների, 
Հայաստանում չկա խաչաձև սուբսիդավորում տարբեր տիպի սպառողների միջև: 
էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում ցանկացած հետագա բարեփոխումներ զգայուն և բարդ են, 
ինչպես, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման վերջին փորձը 2015թ., որը հանգեցրեց 
լայն սոցիալական բողոքների և արդյունքում՝ ցածր եկամուտ ունեցող սպառողներին 
աջակցելու համար, նոր թիրախավորված սուբսիդիաների ներդրմանը: 

Համապատասխանաբար, բացահայտված վեց էներգետիկ սուբսիդիաներից երեքը, 
սուբսիդիաների գույքագրման «ներքևից վերև» մոտեցման արդյունքում դասակարգվել են՝ 
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խոցելի սպառողներին նպատակային աջակցություն կատեգորիայում, ինչը էներգետիկ 
սուբսիդավորման ցանկացած բարեփոխման անբաժանելի մաս է: Չնայած, որ այդ 
միջոցառումները որակվել են որպես էներգետիկ սուբսիդիաներ, դրանց հիմնական նպատակը 
սոցիալական պաշտպանությունն է:   

Մյուս երեք բացահայտված սուբսիդավորման սխեմաներ ներկայացնում են՝ կառավարության 
կողմից  կանխատեսված, չստացվող մուտքեր կատեգրիան, դրանք են՝ դիզելային վառելիքի 
ազատումը ԱԱՀ-ից, նաև բնական գազի և սեղմված բնական գազի նկատմամբ ակցիզային 
հարկի չկիրառումը: Այնուհանդերձ, դիզելային վառելիքը ենթակա է համեմատաբար բարձր 
դրույքաչափով ակցիզային հարկով հարկման, իսկ  ՍԲԳ նկատմամբ ակցիզային հարկի 
չկիրառումը կդադարեցվի 2016թ. մայիսի 1-ից: Վառելիքի ոլորտում, հետագա համակարգումը, 
ռացիոնալացումը կարող է ներառել՝ դիզելային վառելիքը ԱԱՀ-ով չհարկման դրույթի և բոլոր 
վառելիքների համար ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայումը: 

Վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանն ուղղված կառավարության աջակցությունը 
Հայաստանում, կարծես թե շատ սահմանափակ է: Փոքր հիդրոկայանների համար 
սահմանված արտոնյալ սակագները շատ ավելի ցածր են քան էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության այլ տեխնոլոգիաներով արտադրվող սակագները, այդ թվում` գազային 
վառելիք օգտագործող ջերմային էլեկտրակայաններում: Բացի այն, որ փոքր ՀԷԿ-երը 
Հայաստանում չեն սուբսիդավորվում, դրանք նաև պոտենցիալ սուբսիդավորող են 
էլեկտրաէներգիա արտադրողների այլ տեսակների համար: Հողմային և կենսագազի կայնների 
արտոնյալ սակագները համեմատաբար բարձր են: Սա, թերևս միակ դեպքն է, երբ 
վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը կարող է արտոնյալ վերաբերմունք վայելել 
Հայաստանում: Սակայն, դրա արժեքը շատ փոքր է, հաշվի առնելով, քամու և բիոգազի չնչին 
կշիռը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկայում: Արևային էներգիայի արտոնյալ սակագինը 
ներկայացվել է 2015թ., այն, էլեկտրական էներգիայի ինքնավար արտադրողներին 
հնարավորություն կտա միանալ էլեկտրաէներգետիկական համակարգին:  

Միևնույն ժամանակ, էներգաարդյունավետությունը և վերականգնվող էներգետիկան 
խրախուսող ծրագրերի մեծամասնությունը աջակցություն են ստանում միջազգային 
դոնորներից, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը և ՄՖԿ, ՎԶԵԲ, KfW, ԳԷՀ, ԵՄ և այլն: Այդ 
ծրագրերի շարունակականության ապահովումը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ, 
դեռևս բարդ խնդիր է՝ էներգաարդյունավետությունն ու վերականգնվող էներգիայի 
արտադրությունը Հայաստանում լիարժեք զարգացնելու առումով:  

Հայաստանին անհրաժեշտ է ապահովել բարենպաստ միջավայր՝ վերականգնվող էներգետիկ 
ռեսուրսների կիրառմամբ էներգիայի լայնամասշտաբ արտադրության խթանման համար: 
Համաշխարհային մասշտաբով, վերականգնվող էներգիայի, հատկապես հողմային և արևային 
տեխնոլոգիաների նորարարությանը զուգընթաց զգալիորեն նվազել են դրանց արժեքները: 
Այնուամենայնիվ, նման փոփոխական բնույթ ունեցող էներգիայի արտադրության 
ինտեգրումը շարունակում է մնալ որպես մարտահրավեր: Կառավարությանն անհրաժեշտ է 
էներգետիկ քաղաքականությունն իրականացնել այնպես, որպեսզի թույլատրվի 
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառմամբ արտադրված էներգիայի վաճառքը 
իրականացնել շուկայական մեխանիզմների հիման վրա՝ ուղղակի առաքումների կամ 
դարձափոխիչային (ռեվերսային) հաշվիչների կիրառմամբ, իսկ ավելցուկային էներգիան 
վաճառվի շուկայական գներով: Միաժամանակ Հայաստանը կարող է խթանել 
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էներգախնայողությունը սպառման կողմում՝ էներգիայի օգտագործման նվազեցման 
համապատասխան միջոցառումների սահմանմամբ: Ցածր տոկոսադրույքով ֆինանսավորման 
առկայությունը առանցքային խնդիր է վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառմամբ, 
էներգիայի լայնամասշտաբ արտադրության և էներգաարդյունավետության միջոցառումների 
զարգացման համար:   Կառավարության աջակցությունը՝ պետական երաշխիքների կամ 
էլեկտրաէներգիայի երկարաժամկետ գնման համաձայնագրերի միջոցով կարող է օգնել 
էներգետիկ շուկայից ֆինանսներ ներգրավելու առումով: 

Հանածո վառելիքի օգտագործմանն աջակցության դադարեցման արդյունքում,  
կառավարության խնայողությունները կարող են ուղղվել մաքուր էներգիայի այլընտրանքների 
և էներգախնայողության միջոցառումների մշակմանը: Իսկ, սպառողների համար վառելիքի 
գնի կամ էլեկտրաէներգիայի սակագնի ցանկացած աճ կարող է մեղմվել, ապահովելով 
աղքատ տնային տնտեսություններին հասցեագրված աջակցություն: Այնուամենայնիվ, 
էլեկտրաէներգիայի սուբսիդավորման և գնագոյացման բարեփոխումների քաղաքական 
ընկալման և ընդունման համար շատ կարևոր է դառնում իրազեկման արշավը, 
հաղորդակցության ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ: Այն կներառի էլեկտրաէներգիայի 
սուբսիդավորման և գնագոյացման բարեփոխումների անհրաժեշտության վերաբերյալ 
իրազեկման քարոզարշավների զարգացումը, միաժամանակ կաջակցի էլեկտրաէներգիայի 
սուբսիդավորման և գնագոյացման բարեփոխումների վերաբերյալ հիմնական փաստերի 
տարածման գործում ոչ կառավարական դերակատարների հետ համագործակցության և 
դաշինքների կայացմանը: 

Հայաստանը հայտնի միջազգային օրինակ է, իր ջերմոցային գազերի արտանետումները 
1990թ. արտանետումների մակարդակի մոտ մեկ քառորդին հասցնելու առումով: Որպես 
էներգետիկ ոլորտի լայն բարեփոխումների մաս՝ հանածո վառելիքի սուբսիդավորումից 
հրաժարման բարեփոխումները նպաստել են Հայաստանի տնտեսության ցածր ածխածնային 
զարգացման միտմանը: Հայաստանում իրականացված բարեփոխումների համատեքստը, 
հատկապես 1990-ականների սկզբի էներգետիկ ճգնաժամը, եզակի երևույթ էր: Խիստ 
կախվածությունը ներկրվող վառելիքից, հին և թերի շահագործվող էներգիայի հաղորդման 
(փոխադրման) և բաշխման ակտիվները Հայաստանը դրել էին էներգամատակարարման 
ընդհատումների, գների տատանումների և հնարավոր խափանումների ռիսկերի առջև:  
Հայաստանում, ոչ թե պարզապես էներգետիկ քաղաքականության փոփոխություն է կատրվել, 
այլ Հայաստանը հաղթահարել է շատ ավելի դժվարին, ավելի հիմնարար վերափոխում, 
ինչպես տնտեսության, այնպես էլ մարդկանց մտածելակերպում: Միևնույն ժամանակ, 
Հայաստանի փորձը (որոշակի տեխնիկական ասպեկտների առումով), որպես լավագույն 
փորձի օրինակ կարելի է կիրառել և տարածել լայն տարածաշրջանում՝ Արևելյան 
Եվրոպայում, Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ I. ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 
ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճի փոխհատուցում 
 

Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, ուղղակի բյուջետային փոխանցում Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ին (ՀԷՑ), 2015թ. օգոստոսի 1-ից  

Խթանող 
գործունեություն  

Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ ցածր եկամուտ ունեցող, մինչև 250 կՎտժ 
էլեկտրաէներգիա ամսական սպառող բնակիչ բաժանորդների և ամսական 
մինչև 500 կՎտժ էլեկտրաէներգիա սպառող փոքր ձեռնարկությունների 
կողմից: 

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Էլեկտրաէներգիայի արժեքի փոխհատուցում՝ մինչև 250 կՎտժ 
էլեկտրաէներգիա ամսական սպառող բնակիչ բաժանորդներին և ամսական 
մինչև 500 կՎտժ էլեկտրաէներգիա սպառող փոքր բիզնեսին 

Իրավասություն Ազգային  

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն  

 

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Էլեկտրաէներգիայի գների աճի մասնակի փոխհատուցումը աղքատ 
տնային տնտեսություններն և փոքր ձեռնարկատերերին 

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

Տնային տնտեսություններ (մոտ 766 889 բաժանորդներից 604 000-ը կամ մոտ 
79 %), որոնք միջին հաշվով ամսական օգտագործում են 250 կՎտժ 
էլեկտրաէներգիա, և փոքր ձեռնարկատերեր որոնք ամսական 
օգտագործում են մինչև 500 կՎտժ էլեկտրաէներգիա 

Ժամանակահատված 2015 թ. օգոստոսի 1-ից մեկ տարվա համար (նախնական որոշում) 

Նախապատմություն Հայաստանի միակ բաշխիչ էլեկտրական ցանցը՝ «Հայաստանի 
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ (ՀԷՑ) պաշտոնապես դիմել էր Հանրային 
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին (ՀԾԿՀ) 
էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40 % -ով (17.08 դրամով, ներառյալ ԱԱՀ-ը) 
բնակիչ բաժանորդների համար բարձրացնելու խնդրանքով: Գների այս 
կանխատեսվող աճը հանգեցրեց լայնամասշտաբ բողոքների: 
Բողոքականները արգելափակում էին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտան: 
Այնուամենայնիվ, ՀԾԿՀ-ն որոշեց բնակիչ բաժանորդների համար 
էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել 6.93 դրամ/կՎտժ-ով (16.5 %): 
Որոշումը ուժի մեջ է մտել 2015 թ. Օգոստոսի 1-ին: 

Աղքատ բնակիչ բաժանորդներին, սահմանվածից ցածր սակագնով 
էլեկտրաէներգիա իրացնելու հետևանքով ՀԷՑ-ում առաջացած վնասը 
փոխհատուցելու նպատակով կառավարությունը ամսական կտրվածքով 
կատարում է ուղղակի բյուջետային փոխանցումներ: Հատկացումը 
կատարվում է պետական բյուջեից: ՀԷՑ-ի ծախսերի հաշվարկների հիման 
վրա ամսական փոխհատուցման գումարները հաստատվում են 

http://www.ena.am/
http://www.ena.am/
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Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից: 

Այս սխմայի արժեքը նախատեվում է ծածկել Որոտանի կասկադ ՀԷԿ-ի 
սեփականաշնորհման արդյունքում ստացված միջոցների հաշվին: 

Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

Օգոստոս 2015թ.՝ 1 008.10 մլն. ՀՀ դրամ կամ 2.10 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Սեպտեմբեր 2015թ.՝ 923.80 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.92 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Հոկտեմբեր 2015թ.՝ 558.00 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.18 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Նոյեմբեր 2015թ.՝ 509.4 մլն. ՀՀ դրամ կամ 0.94 մլն. ԱՄՆ դոլար  

Դեկտեմբեր 2015թ.՝ 451.1 մլն. ՀՀ դրամ կամ 0.93 մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ընդամենը (Օգոստոս-Դեկտեմբեր 2015թ.) 3 450.4 մլն. ՀՀ դրամ կամ 7.07 մլն. 
ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
http://www.minenergy.am/en/staff/structure_of_the_ministry 

 
2. Բնական գազի սակագնի մասնակի փոխհատուցում ցածր եկամուտ ունեցող 

բաժանորդներին  
 

Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, ուղղակի բյուջետային փոխանցում «Գազպրոմ 
Արմենիա» ՓԲԸ (նախկինում «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ) 

Խթանող 
գործունեություն  

Աղքատ տնային տնտեսությունների կողմից բնական գազի սպառում  

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին մատակարարվող բնական գազի 
գանձումների մասնակի փոխհատուցում 

Իրավասություն Ազգային 

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում 15 
սեպտեմբերի, 2011 թ. N 1327-Ա, Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին 
մատակարարվող բնական գազի վճարների մասնակի փոխհատուցում 
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ին (2015թ.-ից ընկերությունը կոչվում է «Գազպրոմ 
Արմենիա») 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 29 դեկտեմբերի 2011թ., N 1888-Ա  

ՀՀ կառավարության Որոշում, 31 մարտի 2011թ., N 335-Ն 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 22 մարտի 2012թ., N 331-Ա 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 14 հունիսի 2012թ., N 743-A 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 20 սեպտեմբերի 2012թ., N 1186-Ա 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 27 դեկտեմբերի 2012թ., N 1651-Ա 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 7 մարտի 2013թ., N 213-Ա 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 6 հունիսի 2013թ., N 574-Ա 

ՀՀ կառավարության Որոշում, 17 ապրիլի 2014թ., N 425-Ա 

http://www.minenergy.am/en/staff/structure_of_the_ministry


42 
  

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Մեղմացնող միջոցառում`ամենաաղքատ տնային տնտեսությունները 
պաշտպանելու համար 

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների ցանկը հաստատում է ՀՀ 
կառավարությունը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարության ներկայացմամբ 

Ժամանակահատված 
2011թ. - ներկա 

Հատուցման կոնկրետ ժամկետները և գումարները սահմանվում են 
յուրաքանչյուր կառավարության որոշմամբ  

Նախապատմություն Համաձայն պաշտոնական տվյալների (Աղքատության հաղթահարման 
ռազմավարական ծրագիր) Հայաստանի բնակչության մեկ երրորդը ապրում 
է աղքատության գծից ցածր: Ոչ պաշտոնական գնահատականները շատ 
ավելի բարձր են: 

Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներից սպառված բնական գազի դիմաց 
գանձվում է նվազեցված սակագնով: Այդ տնային տնտեսությունների ցանկը 
հաստատում է ՀՀ կառավարությունը: Վերջին տարիներին Հայաստանում 
ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքները վճարում են 1 խորանարդ մետր 
բնական գազի համար ընդամենը 100 դրամ, մինչդեռ 2012 թ. և 2013 թ. 
համար գործող, սահմանված սակագինն էր 132 դրամ, իսկ 2014 թ.-ին այն 
բարձրացվել էր մինչև 156 դրամ (0.38 ԱՄՆ դոլար) յուրաքանչյուր 
խորանարդ մետրի համար, սակայն ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների 
համար այն պահպանվել էր 100 դրամ: 

Կառավարությունը փոխհատուցում է «Գազպրոմ Արմենիա» -ին` գազի 
արժեքի և ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար նվազեցված 
սակագների միջև տարբերությունը, ամսական կտրվածքով ընկերությանն 
ուղղակի բյուջետային փոխանցումներով: Հատկացումը կատարվում է 
պետական բյուջեից: «Գազպրոմ-Արմենիա»-ի ծախսերի հաշվարկների 
հիման վրա ամսական փոխհատուցման գումարները հաստատվում են 
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից:  

Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

2011թ.՝ 543.5 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.5 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2012թ.՝ 516.0 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.3 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2013թ.՝ 1 053.0 մլն. ՀՀ դրամ կամ 2.6 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2014թ.՝ 646.2 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.6 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2015թ.՝ Կ/Չ 

Ընդամենը (2011-2015թթ.) 2 758.7 մլն. ՀՀ դրամ կամ 6.9 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն 
http://www.minenergy.am/en/staff/structure_of_the_ministry 
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3. Աջակցություն բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի սպառողներին սահմանամերձ 
համայնքներում  

 
Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, ուղղակի բյուջետային փոխանցում 

Խթանող 
գործունեություն 

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառում սահմանամերձ 
համայնքների կողմից 

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Սոցիալական աջակցություն ՀՀ սահմանամերձ համայնքներին 

Իրավասություն Ազգային 

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

ՀՀ օրենք 203-Ն ընդունված 2014թ. դեկտեմբերի 1-ին, սահմանամերձ 
համայնքների սոցիալական աջակցության մասին (ուժի մեջ է 01.01.2015թ.-
ից մինչև 01.01.2018թ.) 

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Սոցիալական օգնություն 

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

Սահմանամերձ համայնքների սպառողներ 

Ժամանակահատված 2015թ. հունվարի 1-ից մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 31-ը 

Նախապատմություն Սահմանամերձ համայնքներում բնակվողները՝ Հայաստանի բնակչության 
պաշտպանության ենթակա բնակիչները  են, սահմանի վրա ռազմական 
փոխհարաբերությունների պատճառով: Կառավարությունը ջանում է 
հնարավորության սահմաններում պաշտպանել նրանց, մասնավորապես 
էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սակագների ավելացումներից:   

ՀՀ կառավարությունը փոխհատուցում է սահմանամերձ համայնքների 
բնակիչ բաժանորդների էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի տարեկան 
սպառված միջինացված ծավալների առնվազն 50 տոկոսը, ինչը նպաստում 
է գյուղական բնակավայրերում աղքատության կրճատմանը: 
Սահմանամերձ համայնքների բաժանորդների ցանկը հաստատում է ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և ՀՀ 
տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը: 

Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

2015թ.՝ 928 մլն. ՀՀ դրամ կամ 1.94 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

Պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրը` ՀՀ տարածքային 
կառավարման և զարգացման նախարարություն http://www.mtaes.am/hy/ 
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4. Դիզելային վառելիքի ազատում ԱԱՀ-ից  
 

Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, կառավարության կողմից  կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

Խթանող 
գործունեություն 

Դիզելային վառելիքի սպառումը գյուղատնտեսության և այլ գործունեության 
մեջ  

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Դիզելային վառելիքի ազատում ԱԱՀ-ից 

Իրավասություն 
Նվազեցված գներ տնային տնտեսությունների, գյուղատնտեսության և այլնի 
համար 

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենք (ՀՕ-118 14.05.1997թ., փոփոխված 
26.12.97 ՀՕ-177, 28.12.98 ՀՕ-276, 26.12.00 ՀՕ -126, 14.12.01 ՀՕ-288, 11.12.02 
ՀՕ-478-Ն, 27.11.06 ՀՕ-189-Ն, 21.08.08 ՀՕ-146-Ն, 26.12.08 ՀՕ-246-Ն, 08.12.10 
ՀՕ-192-N, 22.12.10 ՀՕ-208-Ն, 15.04.11 ՀՕ-126-Ն, 06.12.11 ՀՕ-334-Ն, 19.12.12 
ՀՕ-240-Ն, 12.11.13 ՀՕ-111- Ն, 21.06.14 ՀՕ-129- Ն, 07.05.15 ՀՕ-41-Ն և այլն) 

Հոդված 15. Դիզելային վառելիքի ներմուծումը կամ վաճառքը ազատվում է 
ԱԱՀ-ից: 

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Տնտեսական և պարենային անվտանգության խթանում, գյուղական 
բնակավայրերի և գյուղատնտեսության զարգացում 

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

Դիզելային վառելիքի բոլոր օգտագործողները 

Ժամանակահատված Օրենքում որևէ կոնկրետ ժամկետ չի նշվում 

Նախապատմություն Ներմուծված դիզելային վառելիքն ազատվում է ԱԱՀ-ից: Բոլոր մյուս 
ապրանքատեսակների համար ԱԱՀ-ի չափը հաստատուն է՝ 20 %: 
Սուբսիդիայի արժեքը կարող է հաշվարկվել`ամեն տարի ներմուծվող 
դիզելային վառելիքի արժեքի 20 % տոկոսադրույքով: 

Դիզելային վառելիքը գյուղատնտեսության համար հիմնական վառելիքն է, 
և այս հարկային բացը նախատեսված է գյուղական վայրերում 
աղքատության կրճատման լրացուցիչ պայմաններ ստեղծելու և 
սննդամթերքի անվտանգության խթանման համար: 

Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

2011թ.՝ 8 932.4 մլն. ՀՀ դրամ կամ 23.98 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2012թ.՝ 10 918.8 մլն. ՀՀ դրամ կամ 27.18 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2013թ.՝ 10 585.1 մլն. ՀՀ դրամ կամ 25.85 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2014թ.՝ 10 931.7 մլն. ՀՀ դրամ կամ 27.89 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2015թ.՝ 11 200 մլն. ՀՀ դրամ կամ 23.44 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Ընդամենը (2011-2015թթ.) 52 568 մլն. ՀՀ դրամ կամ 128.34 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 2014թ. ներմուծված դիզելային վառելիքը 
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_2015_5.pdf 
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աղբյուրներ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը 2014 թվականին 
(ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային 
անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման) Հանքահումքային արտադրանք: 
2013թ. ներմուծված դիզելային վառելիքը 
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_2014_5.pdf 
2012թ. ներմուծված դիզելային վառելիքը 
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_2013_5.pdf 
2011թ. ներմուծված դիզելային վառելիքը 
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_12_5.pdf 
Դիզելային վառելիքի  8-նիշ դասակարգման կոդերը 27101931, 27101935, 
27101942, 27101945, 27101946, և 27101948: 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան միջին փոխարժեքը 
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia 

 
5. Ներկրվող բնական գազի ազատումը ակցիզային հարկից  
 

Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, կառավարության կողմից  կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

Խթանող 
գործունեություն  

Ներմուծված բնական գազի սպառումը նվազեցված գներով՝ տնային 
տնտեսություններում, էներգիայի արտադրության, արդյունաբերության, 
տրանսպորտի և այլ գործունեության միջոցով: 

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Ներկրվող բնական գազի ազատումը ակցիզային հարկից 

Իրավասություն Ազգային 

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

Ակցիզային հարկի մասին օրենք (ՀՕ-79 07.07.2000թ., փոփոխվել է՝ 14.12.01 
ՀՕ-280, 25.12.03 ՀՕ-64-Ն, 26.12.08 ՀՕ-28-Ն, 07.10.10 ՀՕ-126-Ն, 19.12.12 ՀՕ -
250-Ն, 22.05.14 ՀՕ-24-Ն, 29.10.15 ՀՕ-116-Ն և այլն) 
Հոդված 5. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը 1. Ակցիզային հարկը 
վճարվում է հետևյալ դրույքաչափերով՝ Ապրանքի ծածկագիրը ըստ 
ԱՏԳԱԱ-ի 2711 (բացառությամբ 2711 11 և 2711 21), Ապրանքախմբի 
անվանումը՝ նավթային գազեր և գազանման այլ ածխաջրածիններ 
(բացառությամբ բնական գազի), Հարկման բազայի միավորը`1 տոննա; 
Ակցիզային հարկի դրույքաչափը (դրամ)`1 000: 

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Բնական գազի վերջնական գնի իջեցում տնային տնտեսությունների, 
էներգիայի արտադրության, արդյունաբերության, տրանսպորտի և այլ 
սպառողների համար 

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

Գործնականորեն բոլոր սպառողական խմբերը 

Ժամանակահատված 
Խորհրդային ժամանակներից մինչև այսօր: Ակցիզային հարկի մասին 
օրենքում ժամանակահատվածը չի նշվում: 

Նախապատմություն Բնական գազը օգտագործվում է վերջնական սպառման բոլոր 
հատվածներում, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար: 
Բնական գազը կազմում է 2014թ.-ին Հայաստանում էներգիայի վերջնական 
սպառուման մոտ 62 %: Բնական գազը ամբողջությամբ ներմուծվում է: 

http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_2014_5.pdf
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_2013_5.pdf
http://www.armstat.am/file/article/ft_8nish_12_5.pdf
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia
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Հաշվի առնելով էլեկտրաէներգիայի գների հաստատուն աճը, շատ տնային 
տնտեսություններ, ջեռուցման և կերակուր պատրաստելու կարիքների 
համար անցել են բնական գազի օգտագործմանը: Վերջին տարիներին 
բնական գազի բաշխիչ ցանցերը աննախադեպ ընդլայնվել են և 2015թ. 
գազիֆիկացման մակարդակը հասել է 95 տոկոսի: 

Սուբսիդիայի արժեքը կարող է հաշվարկվել կիրառելով հարկի 
դրույքաչափը՝ յուրաքանչյուր տարի Հայաստան ներմուծվող բնական գազի 
ծավալների նկատմամբ: Ելակետային դրույքաչափը սահմանվում է մեկ 
տոննայի դիմաց 1 000 դրամ, իսկ ներմուծվող բնական գազի ծավալը 
սովորաբար հաշվարկվում է խորանարդ մետրով: Փոխակերպումը 
կատարվում է ըւտ բնական գազի միջին խտության՝ մեկ խորանարդ մետրի 
դիմաց 0.7 կգ: 

Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

2011թ.՝ 1 448.37 մլն. ՀՀ դրամ կամ 3.89 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2012թ.՝ 1 718.85 մլն. ՀՀ դրամ կամ 4.28 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2013թ.՝ 1 652.74 մլն. ՀՀ դրամ կամ 4.04 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2014թ.՝ 1 715.63 մլն. ՀՀ դրամ կամ 4.13 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2015թ.՝ 1 660.26 մլն. ՀՀ դրամ կամ 3.47 մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ընդամենը (2011-2015թթ.) 8 195.85 մլն. ՀՀ դրամ կամ 19.80 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

2015թ.-ին ներկմուծված բնական գազի ծավալ: Տեղեկանք 
գազամատակարարման համակարգի 2015թ. հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-er/gaz-
xoranard-tari.pdf 
2014թ.-ին ներկմուծված բնական գազի ծավալ: Տեղեկանք 
գազամատակարարման համակարգի 2014թ. հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/21401.pdf 
2013թ.-ին ներկմուծված բնական գազի ծավալ: Տեղեկանք 
գազամատակարարման համակարգի 2013թ. հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnutagir_4_2013.pdf 
2012թ.-ին ներկմուծված բնական գազի ծավալ: Տեղեկանք 
գազամատակարարման համակարգի 2012թ. հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2012.pdf 
2011թ.-ին ներկմուծված բնական գազի ծավալ: Տեղեկանք 
գազամատակարարման համակարգի 2011թ. հիմնական ցուցանիշների 
վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2011.pdf 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան միջին փոխարժեքը 
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia 

  

http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-er/gaz-xoranard-tari.pdf
http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-er/gaz-xoranard-tari.pdf
http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/21401.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnutagir_4_2013.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2012.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2011.pdf
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia
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6. Սեղմված բնական գազի ազատում ակցիզային հարկից  
 

Սուբսիդիայի 
կատեգորիան 

Սպառողական սուբսիդիա, կառավարության կողմից  կանխատեսված, 
չստացվող մուտքեր 

Խթանող 
գործունեություն 

Տրանսպորտային միջոցներում սեղմված բնական գազի (ՍԲԳ) 
օգտագործում 

Սուբսիդիայի 
անվանումը 

Սեղմված բնական գազի ազատում ակցիզային հարկից 

Իրավասություն Ազգային 

Օրենսդրություն/ 
հաստատող 
կազմակերպություն 

Ակցիզային հարկի մասին օրենք (ՀՕ-79 07.07.2000թ., փոփոխվել է՝ 14.12.01 
ՀՕ-280, 25.12.03 ՀՕ-64-Ն, 26.12.08 ՀՕ-28-Ն, 07.10.10 ՀՕ-126-Ն, 19.12.12 ՀՕ -
250-Ն, 22.05.14 ՀՕ-24-Ն, 29.10.15 ՀՕ-116-Ն) վերջինս փոփոխել է օրենքի 5-րդ 
հոդվածը՝ Ակցիզային հարկը վճարվում է հետևյալ դրույքաչափերով 
(ակցիզային հարկի դրույքաչափերը պետք է սահմանվեն). 

Ապրանքի ծածկագիրը` ըստ ԱՏԳԱԱ-ի՝ 2711 21, Ապրանքախմբի 
անվանումը ` սեղմված բնական գազ, Հարկման բազայի միավորը`1 000 մ3; 
Ակցիզային հարկի դրույքաչափը (դրամ)`8 330: Ակցիզային հարկ վճարող 
են համարվում ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման 
(գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող իրավաբանական 
(այդ թվում` ՀՀ սահմանված կարգով գրանցված օտարերկրյա 
իրավաբանական անձանց ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերը) և 
ֆիզիկական անձինք: 

Սուբսիդիայի 
քաղաքականության 
նպատակը (ները) 

Տրանսպորտում ՍԲԳ օգտագործում, որպես ավելի մաքուր և ավելի էժան 
վառելիք, ինչը հանգեցնում է հասարակական տրանսպորտում ավելի ցածր 
վճարների և ավտոճանապարհային փոխադրումների զարգացմանը  

Սուբսիդիայի 
վերջնական ստացողը 
(ները) 

ՍԲԳ-ով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ օգտագործողները և 
հատկապես հասարակական տրանսպորտով երթևեկող բնակչության 
հիմնական մասը: 

Ժամանակահատված 
Ակցիզային հարկի մասին օրենքի ընդունումից  (2000թ. կամ հնարավոր է 
ավելի վաղ) մինչև 2016 թ. մայիսի 1-ը:  

Նախապատմություն Վերջին տարիներին բնական գազի բաշխման համակարգը աննախադեպ 
ընդլայնվել է, այդ թվում, ՍԲԳ լցավորման կայանների ցանցը: 

ՍԲԳ-ը Հայաստանի տրանսպորտային հիմնական վառելիքն է, որը 2014թ.-
ին գնահատվում է տրանսպորտում օգտագործվող ամբողջ վառելիքի 70 % -
ի չափով: ՍԲԳ-ն 2.5 անգամ ավելի էժան է, քան բենզինը: ՍԲԳ 
օգտագործումը նաև խրախուսվում է որպես մաքուր վառելիք և 
հասարակական տրանսպորտում օգտագործվող հիմնական վառելիք:  

Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտում սպառվող ՍԲԳ ծավալները 
պարբերաբար ներկայացվում են: Սուբսիդիայի արժեքը հաշվարկվել է` 
կիրառելով հետադարձ հաշվարկ և դրույքաչափը, որը կիրառվելու է 2016թ. 
մայիսի 1-ից սկսված (8 330 ՀՀ դրամ հազար խորանարդ մետրի համար): 
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Սուբսիդիայի 
ներկայացված 
գումարը 

2011թ.՝ 3 018.46 մլն. ՀՀ դրամ կամ 8.10 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2012թ.՝ 3 481.94 մլն. ՀՀ դրամ կամ 8.67 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2013թ.՝ 3 789.82 մլն. ՀՀ դրամ կամ 9.25 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2014թ.՝ 4 012.56 մլն. ՀՀ դրամ կամ 9.65 մլն. ԱՄՆ դոլար 

2015թ.՝ 4 036.72 մլն. ՀՀ դրամ կամ 8.45 մլն. ԱՄՆ դոլար  

Ընդամենը (2011-2015թթ.): 18 339.49 մլն. ՀՀ դրամ կամ 44.12 մլն. ԱՄՆ դոլար 

Տեղեկատվական 
աղբյուրներ 

2015թ.-ին տրանսպորտում կամ ԱԳԼՃԿ ներ-ում իրացված բնական գազի 
ծավալ: Տեղեկանք գազամատակարարման համակարգի 2015թ. հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-
er/gaz-xoranard-tari.pdf 

2014թ.-ին տրանսպորտում կամ ԱԳԼՃԿ ներ-ում իրացված բնական գազի 
ծավալ: Տեղեկանք գազամատակարարման համակարգի 2014թ. հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/21401.pdf 

2013թ.-ին տրանսպորտում կամ ԱԳԼՃԿ ներ-ում իրացված բնական գազի 
ծավալ: Տեղեկանք գազամատակարարման համակարգի 2013թ. հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ  

http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnutagir_4_2013.pdf 

2012թ.-ին տրանսպորտում կամ ԱԳԼՃԿ ներ-ում իրացված բնական գազի 
ծավալ: Տեղեկանք գազամատակարարման համակարգի 2012թ. հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2012.pdf 

2011թ.-ին տրանսպորտում կամ ԱԳԼՃԿ ներ-ում իրացված բնական գազի 
ծավալ: Տեղեկանք գազամատակարարման համակարգի 2011թ. հիմնական 
ցուցանիշների վերաբերյալ 
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2011.pdf 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի տարեկան միջին փոխարժեքը 
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia 

 
  

http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-er/gaz-xoranard-tari.pdf
http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/2015/4-er/gaz-xoranard-tari.pdf
http://www.psrc.am/images/docs/reports/gas/21401.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnutagir_4_2013.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2012.pdf
http://www.psrc.am/docs/reports/gas/Himnakan_bnudagir_4_2011.pdf
http://rate.am/am/armenian-dram-exchange-rates/central-bank-armenia
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ 
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող 
կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների համեմատությունը 
ավանդական էներգիայի աղբյուրների միջին սակագների հետ 

Հայաստանում ՎԷ արտադրող կայանների  սակագները 01 հուլիս 2016 մինչև 01 հուլիս 2017 
սահմանված են ՀԾԿՀ 25.05.2016թ. N “128 N” որոշմամբ. 

ՀՀ տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա 
արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները,  

2011-2017թթ. (դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) 

Տարի 

Բնակիչ 
բաժանորդների 

միջին 
սակագերը 

Փոքր ՀԷԿ-
եր (բնական 
ջրահոսքերի 

վրա 
կառուցված) 

Փոքր ՀԷԿ-եր 
(ոռոգման 

համակարգերի 
վրա 

կառուցված) 

Փոքր ՀԷԿ-եր 
(խմելու 

ջրատարների 
վրա 

կառուցված) 

Հողմային 
էլ․ կայաններ 

Կենսաբանական 
զանգվածից էլ․  

էներգիա 
արտադրող 
կայաններ 

2011թ 26.667 23.14 15.42 10.28 40.51 44.31 

2012թ 26.667 23.46 15.64 10.43 42.41 44.94 

2013թ 34.667 24.34 16.23 10.82 41.95 46.63 

2014թ 38.517 25.27 16.85 11.23 44.41 48.41 
2015թ 
01.07 38.517 25.41 16.93 11.29 45.61 48.65 
2016թ 
01.07 45.45 28.36 18.90 12.60 50.91 50.91 

2017թ 
01.07 41.647 28.504 18.998 12.667 51.174 

51.174 ներառյալ 
արևային էլ. 
կայանները 

Աղբյուրը՝ ՀԾԿՀ (2015թ.) 

Հայաստանում էլեկտրական էներգիա արտադրող ընկերությունների կողմից առաքված էլեկտրական 
էներգիայի (հզորության) սակագները հաշվարկվում են ըստ հաստատված մեթոդաբանության, ՀԾԿՀ 
համապատասխան որոշումներով: 

Հայաստանում ավանդական էներգիայի աղբյուրների միջին սակագինը,  
2011-2016թթ. (դրամ, ներառյալ ԱԱՀ) 

Տարի ԱԷԿ ՋԷԿ խոշոր հիդրո ԷՋԷՀԱ 

2011թ. 10.07 25.33 4.75 34.69 

2012թ. 10.99 26.09 6.01 38.24 

2013թ. 11.81 31.70 8.63 42.11 

2014թ. 13.03 37.65 9.50 46.72 

2015թ. 12.76 42.13 10.88 37.74 
2016թ.հունվար-

մարտ 12.17 44.48 16.30 42.90 
Աղբյուրը՝ ՀԾԿՀ (2015թ.) 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ III. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ և ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ 
ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) հաստատում է 
սակագների սահմանման և վերանայման կարգեր: ՀԾԿՀ-ն ունի հստակ մեթոդաբանություններ ոլորտի 
բոլոր ընկերությունների համար սակագների սահմանման համար: Այն, սակայն, չունի 
մեթոդաբանություն որոշելու համար, թե որքան եկամուտ պետք է հաշվեգրել յուրաքանչյուր 
սպառողական խմբից կամ ինչպիսի սակագնի կառուցվածք և դրույքաչափեր սահմանել վերջնական 
սպառողական խմբի/դասի շրջանակներում, որը համարժեք կլինի տվյալ խմբի/դասի եկամուտների 
մակարդակին: 

• Կարգավորվող սակագների ձևավորման սկզբունքները. Էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքի 
համաձայն ՀԾԿՀ կողմից սահմանված սակագինը կարող է արտահայտել ինչպես որոշակի 
թվային արժեք, այնպես էլ որոշակի մեծություններից կախված հաշվարկային բանաձև: 
Էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և բնական գազի կարգավորվող սակագների և այդ 
ոլորտներում ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումների ձևավորման սկզբունքներն 
են. 

 Լիցենզիայի պայմաններին համապատասխան լիցենզավորված գործունեություն 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ` հիմնավորված շահագործման և պահպանման 
ծախսերի, հիմնական միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների 
ամորտիզացիայի փոխհատուցման ապահովումը. 

 Ողջամիտ շահույթի ստացման հնարավորության ապահովումը. 

 Հիմնավորված վարկերի սպասարկման ծախսերի ներառումը. 

 Սպառման ծավալով, պատվիրված հզորությամբ, տարվա եղանակով, օրվա ժամերով, 
միացման պայմաններով, ծառայությունների տեսակներով պայմանավորված 
սակագների տարբերակումը. 

 Հիմնավորված և անհրաժեշտ ապահովագրական ծախսերի ներառումը. 

 Բնապահպանական նորմերն ապահովելու համար անհրաժեշտ` հիմնավորված 
ծախսերի ներառումը. 

 ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված էներգետիկայի զարգացման ծրագրով 
նախատեսված էներգատեղակայանքների կոնսերվացման և պահպանման ծախսերի 
ներառումը. 

 Օգտագործված միջուկային վառելիքի պահպանման անհրաժեշտ ծախսերի և 
ատոմակայանը շահագործումից հանելու հիմնադրամին անհրաժեշտ հատկացումների 
ապահովումը. 

 Հիմնավորված տեխնիկական և առևտրային կորուստների ներառումը. 

 օրենսդրությամբ նախատեսված հիմնավորված և անհրաժեշտ այլ ծախսերի 
ներառումը: 
 

• Կարգավորվող սակագների սահմանումը և կիրառումը  
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 Սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը, այդ առնչությամբ լիցենզավորված 
անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը և ցանկը (հայտի 
փաթեթը) սահմանում է հանձնաժողովը: 

 Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունվելուց երեսուն օր հետո: 
Սակագների գործողության ժամկետը վեց ամսից պակաս չի կարող լինել, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ լիցենզավորված անձը խախտում է գործունեության 
լիցենզիայի պայմանները. Նշված դեպքում հանձնաժողովն իրավունք ունի նշված 
ժամկետից շուտ փոխելու լիցենզավորված անձի սակագները, որոնք ուժի մեջ կմնան 
մինչև նրա կողմից թույլ տրված խախտման վերացումը:   

 Հանձնաժողովը կարող է սահմանել լիցենզավորված անձի գործունեության 
երկարաժամկետ սակագին:  

 Սահմանված սակագինը կարող է արտահայտել ինչպես որոշակի թվային արժեք, 
այնպես էլ որոշակի մեծություններից կախված հաշվարկային բանաձև: 

 Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես լիցենզավորված անձի, այնպես 
էլ հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ: Հանձնաժողովը սակագինը սահմանում, 
վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և որոշում է կայացնում 
լիցենզավորված անձի սահմանման (վերանայման) հայտի փաթեթը հանձնաժողով 
ներկայացնելու օրվանից հետո` ութսուն աշխատանքային օրվա ընթացքում (փոքր 
հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ 
գործող կայանների դեպքում` քսանհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում): 

 Հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կարող է վերանայել գործող սակագինը 
և սահմանել նոր սակագին` իր կողմից հաստատված ընթացակարգի համաձայն` 
ելնելով լիցենզավորված անձի տնտեսական գործունեության արդյունքներից, 
ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի 
նկատմամբ ներկայացված պահանջների կատարումից:  

 Գործունեության լիցենզիա ունեցող անձը կարող է էլեկտրական, ջերմային էներգիան և 
բնական գազը վաճառել կամ լիցենզավորված ծառայությունները մատուցել 
հանձնաժողովի սահմանածից ավելի ցածր սակագնով, պայմանով, որ չի վտանգվում 
կամ չի վտանգվի լիցենզավորված գործունեությունը, և (կամ) այն նպատակաուղղված 
չէ շուկայում մենաշնորհային կարգավիճակ ձեռք բերելուն, և եթե այդ իջեցումը 
կատարվում է լիցենզավորված անձի շահույթի հաշվին: Սակագների նման իջեցման 
դեպքում նոր սակագներ սահմանելիս հանձնաժողովը հաշվի չի առնում սակագների 
իջեցման հետևանքով լիցենզավորված անձի հնարավոր վնասները:  

 Հանձնաժողովը հաստատում է սակագների հաշվարկի համար անհրաժեշտ 
ցուցանիշների (շահութաբերության, մաշվածության, սեփական կարիքների, 
կորուստների, վառելիքի տեսակարար ծախսի և այլն) սահմանային (թույլատրելի) 
մեծությունները տոկոսային կամ բացարձակ մեծությամբ կամ հաստատում է դրանց 
հաշվարկման մեթոդիկաները: 
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• Քաղվածք Սակագնային մարժայի հաշվարկման մեթոդիկայից 

Սակագնային մարժայի հաշվարկման հիմքում դրվում է Լիցենզավորված անձի անհրաժեշտ 
հասույթի ապահովման սկզբունքը, որի համաձայն անհրաժեշտ հասույթը (ԱՀ) հաշվարկվում 
է հետևյալ բանաձևով՝ 

ԱՀ = ԳԷԱ + ՇՊԾ + Մ + Հ + ԱԴՊ + ԹՇ ± ∑∆Մi/3, 

որտեղ՝ 
ԳԷԱ-ն Լիցենզավորված անձի կողմից գնվող էլեկտրաէներգիայի արժեքն է, 
ՇՊԾ-ն լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

շահագործման և պահպանման ծախսերն են, 
Մ-ն լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար ներգրավված հիմնական 

միջոցների մաշվածությունն է, 
Հ-ն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հարկերն են (բացի 

շահութահարկից և ավելացված արժեքի հարկից), տուրքերը ու պարտադիր այլ վճարները, 
ԱԴՊ-ն անհուսալի դեբիտորական պարտքերի մեծությունն է, 
ԹՇ-ն լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար ներգրավված ակտիվների 

դիմաց թույլատրելի շահույթի մեծությունն է, 
∆Մi-ն սույն մեթոդիկայի 16-րդ և 19-22-րդ կետերի համաձայն որոշվող i-րդ տարվա 

փոխհատուցման ենթակա գումարն է, 
i-ն տարիների թիվն է, որոնց համար սույն մեթոդիկայի 16-րդ և 19-22-րդ կետերի համաձայն 

որոշվում է փոխհատուցման ենթակա գումարը, և չի կարող գերազանցել 3-ը: 
1. Գնվող էլեկտրաէներգիայի արժեքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

ԳԷԱ = 
(ՆԻ + ՍԿ)/(1 - ԿՑ/100) + ԱԻ - ԷԱԲ*ԿԲՑ/100 

* ԷԳՄՍ, 
1 - ԿԲՑ/100 

որտեղ՝ 
ՆԻ-ն Լիցենզավորված անձի կողմից ներքին շուկայում իրացվող էլեկտրական էներգիայի 

քանակությունն է (կՎտժ), 
ՍԿ-ն Լիցենզավորված անձի կողմից սեփական և տնտեսական կարիքների համար 

ծախսվող էլեկտրական էներգիայի քանակությունն է (կՎտժ), 
ԿՑ-ն Բաշխիչ ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիայի նկատմամբ Բաշխիչ ցանցում 

թույլատրելի կորուստի մեծությունն է (%), 
ԱԻ-ն Լիցենզավորված անձի կողմից էլեկտրական էներգիայի այլ իրացումներն են 

(կՎտժ), 
ԷԱԲ-ն Արտադրող-Բաշխող սահմանազատման կետերում Արտադրողի կողմից Բաշխողին 

առաքվող էլեկտրական էներգիայի քանակությունն է (կՎտժ), 
ԿԲՑ-ն Հաղորդման ցանցում էլեկտրական էներգիայի ընդունված կորուստի մեծությունն է 

(%), 
ԷԳՄՍ-ն Լիցենզավորված անձի կողմից էլեկտրական էներգիայի գնման միջին 

կշռութային սակագինն է (դրամ/կՎտժ): 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV. ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ, 
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԱԿԱՅԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 

 
Մի շարք բազմակողմ և երկկողմ դոնորներ ակտիվորեն ներգրավված են Հայաստանում 
վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման գործում: Հետևյալ ենթաբաժինները նկարագրում 
են այդ դոնորներին և նրանց ներգրավվածության ոլորտները: 

Տարի Ծրագրի 
 անվանում 

Դոնոր/ 
Իրականացնող 

գործակալություն 

Ֆինանսական  
ռեսուրսներ  

Ծրագրի նպատակը 

2010-
2014թթ. 

Փոքր ՀԷԿ-երի 
կառուցում 

ՎԶԵԲ, ՄՖԿ, ՀԲ,  
KfW  

ՀՀ առևտրային 
բանկերին 

տրամադրված 
վարկային 
միջոցներ  

Վերականգնվող էներգիայի 
զարգացման խթանում 

մասնավոր հատվածի ներգրավ 
մամբ 

2010-
2016թթ. 

ՀՀ կայուն էներգե-
տիկայի ֆինանս-
ավորման ծրագիր  

ՄՖԿ`Ավստրիայի 
ֆինանսների նա–

խարարության 
աջակցությամբ 

Վարկ 
30 մլն. ԱՄՆ 

դոլար  
 

Նպաստել ԷԱ ու ՎԷ 
զարգացմանը՝ ստեղծելով 

ներդրումների կայուն շուկա 

2010-
2017թթ. 

Կովկասի Կայուն 
էներգետիկայի 
ֆինանսավորման 
հիմնադրամ՝ 
«Էներգոկրեդիտ» 

ՎԶԵԲ,   ԵՄ, ՎԶԵԲ  
Բաժնետերերի 
հատուկ ֆոնդ, 
Ավստրիայի 
ֆինանսների 

նախարարություն 

ՎԶԵԲ վարկ 28 
մլն. ԱՄՆ 

դոլար, ԵՄ 
հարևանու-

թյան 
ներդրումային 

ծրագրի 
դրամաշնորհ  

և ՎԶԵԲ  
Բաժնետերերի 
հատուկ ֆոնդ 

ԷԱ և ՎԷ միջոցառումնեի 
վարկավորում մասնավոր 
բնակարանային հատվածի 

ներդրումների իրականացման 
համար 

2011-
2014թթ 

Երրորդ ազգային 
հաղորդագրություն 

ԳԷՖ-ՄԱԶԾ Դրամաշնորհ 
480,000 ԱՄՆ 

դոլար 

Կլիմայի փոփոխության մասին 
ՀՀ երրորդ ազգային հաղո-

րդագրության մշակում և ՄԱԿ 
ԿՓՇԿ-ին ներկայացում 

2011-
2014թթ. 

Փոքր դրամաշնորհ-
ների ծրագիր 

ԳԷՖ-ՄԱԶԾ Դրամաշնորհ 
300,000 ԱՄՆ 

դոլար 

Ցածր ածխածային տեխնոլո-
գիաների  մշակում, փոխանցում 
և ցուցադրում համայնքային մա-

կարդակում 
2011թ. Հայաստանի վերա- 

կանգնվող էներգիայի 
ճանապարհային 

քարտեզ 

ԳԷՖ -ՀԲ Դրամաշնորհ Վերականգնվող էներգիայի տ-
նտեսապես և ֆինանսապես 

կենսունակ ներուժի ու թիրախն-
երի բացահայտում, դրանց 

հասնելու կոնկրետ քայլերի նա-
խանշում 
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2011-
2015թթ. 

«Մաքուր էներգիա 
և ջուր» ծրագիր 

ԱՄՆ ՄԶԳ Դրամաշնորհ 
76,000 ԱՄՆ 

դոլար (միայն 
մեղման 

բաղադրիչ) 

Ներդնել ԷԱ և ՎԷ կիրառման 
լուծումներ գյուղական վայր-

երում 

2011թ. Ազգային էներգե-
տիկ հաշվեկշիռ 

ԱՄՆ ՄԶԳ 
 

Դրամաշնորհ 
500,000 ԱՄՆ  

դոլար 

Աջակցել ազգային էներգետիկ 
հաշվեկշռի մշակմանը 2010-

2012թթ. համար՝ ՄԷԳ և 
Եվրոստատի պահանջների 

համաձայն 
2012-

2016թթ. 
Էներգաարդյունա-
վետության 
ծրագիր 

ԳԷՖ-ՀԲ Դրամաշնորհ 
1.82 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
ՀՀ կառ. 

համաֆինասավ
որում 

Նվազեցնել ՋԳ 
արտանետումները 

հասարակական սեկտորում 
էներգաարդյունավետ ներդրում-

ների իրականացման 
խոչընդոտների վերացման 

միջոցով 
2012թ. Էներգաարդյուն-

ավետության վար-
կավորման զար-
գացման ծրագիր 

 Գրին ֆոր Գրոուս 
հիմնադրամ 

Վարկ 
15.354 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 
(առևտրային 

բանկերին տրա-
մադրված 

վարկային միջո-
ցներ)  

Էներգաարդյունավետությանն 
ուղղված վարկային գծերի 

ստեղծում տնային տնտեսութ-
յունների և մասնավոր 

հատվածի համար 

2012-
2015թթ. 

Ցածր ածխածնային 
զարգացման ռազմա-
վարություն/ՀՀ էներ-
գետիկայի նվազա-
գույն ծախսերով 
զարգացման ծրագիր 

ԱՄՆ ՄԶԳ Դրամաշնորհ 
400,000 ԱՄՆ 

դոլար 

Աջակցել Հայաստանի է-
ներգետիկ նոր ռազմավա-

րության մշակմանը՝ էներգետիկ 
անվտանգության զարգացման 

ռազմավարությունն ապա-
հովելու համար 

2012 Բնակելի շենքերում 
էներգաարդյունավե-
տության բարձրաց- 
ման ուսումնասի-
րություն 

ՎԶԵԲ Դրամաշնորհ 
90,000 Եվրո 

Հայաստանի քաղաքային 
բնակելի ֆոնդի ուսումնասի-
րություն՝ իրավական, կար-
գավորիչ, ինստիտուցիոնալ, 
տեխնիկական շրջանակների 

ուսումնասիրություն՝ 
էներգաարդյունավետության  

բարձրացման նպատակով 
2013-

2017թթ. 
Ցածր եկամուտ 
ունեցող տնային 
տնտեսությունների 
բնակարանային 
էներգաարդյու-
նավետության 
ծրագիր 

ԱՄՆ ՄԶԳ - 
Հաբիթաթ ֆոր 

Հյումենիթի 

Դրամաշնորհ 
230,576 ԱՄՆ 

դոլար 

Ցածր եկամուտ ունեցող տնային 
տնտեսությունների բնակարա-
նային էներգաարդյունավետու–

թյան բարձրացում 

2013-
2017թթ. 

Քաղաքային 
կանաչ լուսավո-

ԳԷՖ- ՄԱԶԾ Դրամաշնորհ 
1.6 մլն. ԱՄՆ 

Քաղաքային լուսավորության 
էներգաարդյունավետության 
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րության ծրագիր դոլար բարձրացում՝ փորձնական ծրա-
գրերի իրականացման և  
ֆինանսական ու ինստի-

տուցիոնալ մեխանիզմների 
մշակման միջոցով 

2013թ. Ոռոգման համա–
կարգի բարելավ-
ման ծրագիր 

ՀԲ Վարկ 
33.1 մլն. ԱՄՆ 

դոլար 

Կրճատել էներգիայի սպառումը 
և բարելավել ոռոգման արդյուն-

ավետությունը ոռոգման 
թիրախային սխեմաներում 

2013թ. Սևծովյան շենքերի 
էներգ-
աարդյունավե-
տության պլան 
(BSBEEP) 

Եվրոպական 
հարևանության և 
գործընկերության 

գործիք (ENPI) 

Դրամաշնորհ 
123,000 ԱՄՆ 

դոլար 

Աջակցել անդրսահմանային 
համագործակցությանը և 

ստեղծել վարչական կարո-
ղություններ՝ տեղական զարգ-

ացման քաղաքականություննե-
րի մշակման և իրականացման 

համար 
2014-

2018թթ. 
Վերականգնվող 
էներգիայի և էներգ-
իայի արդյունավետ 
օգտագործման 
հնարավորությունը 
Վայք և Սպիտակ 
քաղաքներում 

ԵՀ-Հաբիթաթ ֆոր 
Հյումենիթի 

Դրամաշնորհ 
1.7 մլն. Եվրո 

Աջակցություն Սպիտակի և 
Վայքի քաղաքապետարա-

ններին՝ զարգացնելու և 
փորձարկելու էներգիայի խը-

նայողության մոդելներ բազմա-
բնակարան և հանրային շենք-
երում՝  ընդգրկված  համայն-

քային զարգացման պլաններո-
ւմ/ Կայուն էներգիայի գործողո-

ւթյան ծրագրերում՝ Քաղ-
աքապետերի դաշնագրի ներքո 

2014թ. ԱՀՀՄԳ փաստաթղթի 
մշակում «Էներգա-
արդյունավետ 
հասարակական 
շենքեր և բնակարա-
նային ֆոնդ Հայաս-
տանում»  

ՄԱԶԾ Դրամաշնորհ 
25,000 ԱՄՆ 

դոլար 
 

Պետական ֆինասավորմամբ 
կառուցվող և կապիտալ 

վերանորոգվող շենքերի է-
ներգաարդյունավետության 

բարձրացում 

2014թ. Վերականգնվող 
էներգետիկայի զա-
րգացման ներդր-
ումային  ծրագիր 
(SREP) 

Կլիմայական 
ներդրումային 

ֆոնդի (CIF) 
Ռազմավարական 
կլիմայական ֆոնդ 

(SCF) 

40 մլն. ԱՄՆ 
դոլար, որից 14 

մլն. ԱՄՆ դոլար 
դրամաշնորհ և 

26 մլն. ԱՄՆ 
դոլար արտոնյ-

ալ վարկ 

Վերականգնվող էներգետիկայի 
այն տեխնոլոգիաների 

բացահայտում, որոնք կարող են 
լավագույնս նպաստել երկրի 
էներգետիկ, տնտեսական և 

բնապահպանական զարգացմ-
ան նպատակներին, և  դրանց ի-
րականացմանն ուղղված  քայլե-

րի նախանշում 
2014-

2018թթ. 
Տնային տնտեսու-

թյունների սոցիալա-
կան խնդիրների 

լուծման և էներգա-

Ֆրանսիական զար-
գացման գործակալ-
ություն և Ազգային 

հիպոթեկային կազ-

10 մլն. վարկա-
յին գիծ և 1.5 

մլն. Եվրո դրա-
մաշնորհ ԵՄ 

Մարզերում տնային տնտեսությ-
ուններին վարկերի տրամադրո-
ւմ՝ էներգաարդյունավետության 
ներդրումները բնակարանային 
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արդյունավետության 
բարձրացման ֆի-

նանսավորման ծրա-
գիր 

մակերպություն Հարևանության 
ներդրումային 
ֆոնդից (NIF) 

սեկտորում ցածր և միջին 
եկամուտ ունեցող ընտանիքն-
երի ֆինանսավորելու համար: 

2014-
2017թթ. 

Տեխնոլոգիական 
կարիքների 
գնահատում 

ԳԷՖ-ՄԱԿ-ի 
շրջակա միջավա-

յրի ծրագիր 

Դրամաշնորհ 
120,000 ԱՄՆ 

դոլար 

Բացահայտել կլիմայի փ-
ոփոխության  մեղմման և հարմ-
արվողականության գործընթաց-

ներին նպաստող 
տեխնոլոգիաներ՝ ըստ ազգային 
կա-յուն զարգազման նպատակ-
ների ու առաջնահերթությունն-

երի 
2014-

2015թթ. 
Ախուրյան գետի ջը- 
րային ռեսուրսների 
ինտեգրացված կա-
ռավարման ծրագիր 

KfW բանկ Տեխնիկատնտե
սական 

հիմնավորում 

Կապսի ջրամբարի և ոռոգման 
ինքնահոս համակարգի 

կառուցում 

2014թ. Վեդիի ջրամբարի 
կառուցման տեխնի-
կատնտեսական 
հիմնավորում 

Զարգացման 
ֆրանսիական 

գործակալություն 

Վարկ 
1.52  մլն. Եվրո 

Վեդիի ջրամբարի կառուցման 
արդյունքում Արարատյան 

դաշտավայրի հողերի ինքնահոս 
ոռոգման հիմնավորում 

Աղբյուրը՝ (ՀՀ երկամյա առաջընթացի առաջին զեկույց 2015թ.) 
 

 

 

 

 





էներգետիկ սուբսիդիաների գույքագրում ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում Հայաստան

Հայաստանում էներգետիկ սուբսիդիաների ուսումնասիրությունը կազմում է տարածաշրջանային 

վերլուծության մի մասը, որը ներառում է ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրները: Հայաստանից բացի, 

ուսումնասիրությունը ներառում է Ադրբեջանը, Բելառուսը, Վրաստանը, Մոլդովայի Հանրապետությունը 

և Ուկրաինան: Վերլուծության համար օգտագործվող մեթոդները, Տնտեսական համագործակցության 

և զարգացման կազմակերպության կողմից (ՏՀԶԿ) արդեն կիրառվել են, կազմակերպության 35 անդամ 

երկրներում և G20-ի մի շարք զարգացող, խոշոր  տնտեսություններում (Բրազիլիա, Չինաստան, 

Հնդկաստան, Ինդոնեզիա, Ռուսաստանի Դաշնություն և Հարավային Աֆրիկա) հանածո վառելիքի 

սպառմանը և արտադրությանը պետական աջակցության հայտնաբերման և գնահատման համար:

Ուսումնասիրությունը դիտարկում է՝ ածխի, նավթի և նավթամթերքի, բնական գազի ինչպես նաև հանածո 

վառելիքի հիման վրա էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրողներին և սպառողներին հատկացվող 

սուբսիդիաները: Համառոտ դիտարկվում են նաև էներգաարդյունավետության միջոցառումները և 

վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը խրախուսող սուբսիդիաները: Հետազոտությունը 

հիմնվում է հրապարակայնորեն մատչելի բազմազան աղբյուրների վրա, այն ամփոփում է Հայաստանում 

էներգետիկ սուբսիդավորման ենթատեքստը, առկա իրավիճակը, համակարգի ընդհանուր մեխանիկան և 

զարգացման հեռանկարները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար

այցելել՝ www.green-economies-eap.org

տիկին Նելլի Պետկովա (ՏՀԶԿ), Nelly.PETKOVA@oecd.org

Լուսանկարի աղբյուրը՝
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	1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
	2. ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ  ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՈԼՈՐՏԻ ԱԿՆԱՐԿ
	2.1. Էներգիայի մատակարարում
	2.2. էներգիայի պահանջարկը
	2.3. Էներգետիկայի ոլորտի կառուցվածքը, սեփականության ձևերը և կառավարումը
	2.4. Գնային քաղաքականությունը էներգետիկայի ոլորտում
	2.5.  Հարկային քաղաքականություն
	2.6. ՋԳ արտանետումները, կլիմայի քաղաքականությունը

	3. ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
	4. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔԻՆ
	4.1. Սպառողական սուբսիդիաների գնահատումներ ըստ «գնային ճեղքվածքի» վերլուծության
	4.2. Կառավարության աջակցության գույքագրում հանածո վառելիքին «ներքևից վերև» մոտեցմամբ

	5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆԸ
	6. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ
	7. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Աղբյուրների ցանկ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ I. ՀԱՆԱԾՈ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ III. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ և ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔՈՒՄ ԸՆԿԱԾ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
	ՀԱՎԵԼՎԱԾ IV. ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ, ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԱԿԱՅԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
	Blank Page
	Blank Page

