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• ՀՎՍ-ները տնտեսապես անարդյունավետ են. ՀՎՍ-ները փոփոխում են 
ծախսերն ու գները և հանգեցնում տնտեսության մեջ կապիտալի բաշխման 
անարդյունավետության, կարող են խոչընդոտել ցածր ածխածնային նոր 
տեխնոլոգիաների առևտրայնացումը:

• ՀՎՍ-ները վնասակար են շրջակա միջավայրի համար. էժան վառելիքը 
հանգեցնում է գերսպառման և տնտեսությունները դարձնում ավելի 
էներգատար և ածխածնատար

• ՀՎՍ -ները առանձնապես արդար չեն. դրանք հաճախ ավելի շատ օգուտ 
են բերում հարուստներին և հզորներին, քան աղքատներին և խոցելիներին:

• Ոչ թիրախային ՀՎՍ-ները ծախսատար են. դրանք կարող են սպառել
պետական բյուջեն և այլ հատվածներում հանգեցնել ծախսերի կրճատման:

• ՀՎՍ-ները ժողովրդականություն վայելող և քաղաքականապես գրավիչ 
քաղաքական գործիք են, բայց դրանք դժվար է քանդել և բարեփոխել՝ 
լոբբիստական շահերի և կոռուպցիոն սխեմաների պատճառով։

2

Ինչու է  անհրաժեշտ հանածո վառելիքի 
սուբսիդավորման (ՀՎՍ) մոնիթորինգը



• Հաշվի առնելով, որ ՀՎՍ-ն կարող է ունենալ  տարբեր 
դրսևորումներ և հաշվի առնելով տնտեսության մեջ նրանց 
կարևորությունը՝ ՀՎՍ-ների  պարբերական հատկորոշումը, 
չափումը և դրանց վերաբերյալ զեկուցագրումը կարող է՝
հիմք հանդիսանալ  որոշումների կայացման գործընթացների  համար 

և քաղաքականություն մշակողներին օգնել հասկանալ, թե որտեղ են 
սուբսիդիաները, դրանց չափը, ով է դրանից օգուտ քաղում և որ 
սուբսիդիաները կարող են անհաապաղ բարեփոխման կարիք ունենալ:

բարձրացնել սուբսիդիաների հատկացման թափանցիկությունը և 
բարելավել կառավարության նկատմամբ վստահությունը

բարելավել ՀՎՍ-ների վերաբերյալ հաղորդակցությունը 
կառավարությունում և ընդհանուր առմամբ հասարակությունում

դյուրացնել սուբսիդավորման մասին հաշվետվությունների
ներկայացումը միջազգային մարմիններին, ինչպիսիք են Առևտրի 
համաշխարհային կազմակերպությունը, ՏՀԶԿ-ն, ՄԱԿ-ը

3

Ինչու՞ է անհրաժեշտ չափել ՀՎՍ-ները



• ՏՀԶԿ-ն տարիներ շարունակ լայնորեն վերլուծել է կառավարության 
աջակցության միջոցառումները ինչպես անդամ երկրներում, այնպես էլ 
G20-ի հիմնական զարգացող տնտեսություններում:

• Հիմնական գործիքն է  ՏՀԶԿ-ի Հանածո վառելիքի աջակցության 
միջոցների ռեեստրը և տվյալների հարակից բազան: Ներկայումս 
տվյալների բազան ներառում է 50 երկիր և 1300 անհատական 
միջոցառում:

• 2020 թվականից ի վեր ԵՄ Արևելյան գործընկերության (ԱԳ) երկրներն 
ընդգրկված են ՏՀԶԿ-ի ռեեստրում, ինչը կարևոր ուղենիշ է 
թափանցիկության ճանապարհին

• ԱԳ երկրների վերլուծությունը հանածո վառելիքին ուղղված
կառավարության աջակցությունը չափելու նպատակով հիմնվում է 
ՏՀԶԿ մեթոդաբանության վրա

4

Ի՞նչ է անում ՏՀԶԿ-ն՝ աջակցելու երկրներին 
հետևել ՀՎՍ-ներին 



• Աշխարհագրական ընդգրկումը՝  ԱԳ վեց երկրներ՝ Հայաստան, 
Ադրբեջան, Բելարուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ուկրաինա

• Ուսումնասիրության շրջանակը՝ հետևյալի արտադրողներին և 
սպառողներին աջակցող միջոցառումներ.
 Ածուխ
 Տրանսպորտի ոլորտում օգտագործվող նավթ և հեղուկ նավթամթերք
 Բնական գազ
 Հանածո վառելիքից գեներացվող էլեկտրաէներգիա/ջերմություն

• Ներառված սուբսիդիաների կատեգորիաները
 Բյուջեի ուղիղ տրանսֆերտներ
 Հարկային ծախսեր (և այլ եկամուտներ, որոնք բաց են թողնվել 

նպատակային հարկային ռեժիմից շեղվելու հետևանքով, օրինակ՝ 
վառելիքի սպառման ակցիզային հարկի նվազեցում կամ դրանից
ազատում)

5

ԱԳ երկրներում հանածո վառելիքի սուբսիդավորման 
վերաբերյալ ՏՀԶԿ-ի 2020թ.ընդգրկումը



6

ԱԳ երկրներում հանածո վառելիքի սուբսիդիաների քանակական
տվյալներ, 2016-2020 թթ., մլն. ԱՄՆ դոլար, անվանական

Նշում. Հարկային ծախսերի նախահաշիվներից օգտվողները պետք է նկատի ունենան, որ Գույքագումը գրանցում է հարկային ծախսերը որպես եկամտի 
գնահատումներ, որոնք բաց է թողնվել հարկային համակարգի որոշակի հատկանիշի պատճառով, որը նվազեցնում կամ հետաձգում է հարկերը՝ կապված 
իրավազորության չափանիշային հարկային համակարգի հետ՝ ի օգուտ հանածո վառելիքի: Հետևաբար, (i) հարկային ծախսերի նախահաշիվները կարող 
են աճել կա՛մ ավելի մեծ զիջումների պատճառով՝ կապված նպատակային հարկային ռեժիմի հետ, կա՛մ բուն հենանիշի աճի պատճառով. (ii) հարկային 
ծախսերի միջազգային համեմատությունը կարող է ապակողմնորոշիչ լինել՝ պայմանավորված երկրին հատուկ նպատակային հարկային մոտեցումներով:
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Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների քանակական  
տվյալները ԱԳ երկրներում, 2016-2020 թթ., մլն. ԱՄՆ դոլար
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Ընդհանուր կառավարության պակասուրդը/ավելցուկը և հանածո 
վառելիքի սուբսիդիաների քանակական տվյալները՝ որպես ՀՆԱ-ի 
մասնաբաժին, 2019թ.
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Պետական բյուջեի դեֆիցիտ / պրոֆիցիտ Հանածո վառելիքի սուբսիդիաներ
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Մեկ շնչի հաշվով հանածո վառելիքի սուբսիդիաները ԱԳ 
երկրներում 2020 թվականին, ԱՄՆ դոլար

Աղբյուրը՝ FossilFuelSubsidyTracker.org .
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Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների քանակական տվյալները ԱԳ 
երկրներում ըստ վառելիքի տեսակների 2020 թվականին, մլն. ԱՄՆ դոլար
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Ածուխ Բնական գազ Նավթամթերք Էլեկտրականություն
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Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների քանակական տվյալները ԱԳ 
երկրներում՝ ըստ աջակցության մեխանիզմի տեսակների 2020 
թվականին, միլիոն ԱՄՆ դոլար
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Ուղղակի փոխանցումներ Հարկային ծախսեր
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Հանածո վառելիքի սուբսիդիաների  քանակական տվյալները ԱԳ երկրներում՝ ըստ 
շահառուների (արտադրողին աջակցություն/աջակցություն սպառողին) ցուցանիշի, 2020, 
մլն. ԱՄՆ դոլար
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PSE CSE

Նշում. PSE (Producer Support Estimate -Արտադրողներին աջակցության գնահատում)
CSE (Consumer Support Estimate -Սպառողներին աջակցության գնահատում) 



• 2016 թվականին Հայաստանը աստիճանաբար հանել է սեղմված 
բնական գազի ակցիզային արտոնությունը՝ տարեկան մոտ մոտ 9 
մլն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ, ներկայումս աջակցության միայն 3 
սխեմա կա։

• Բելառուսը 2016 թվականի հունվարին դադարեցրեց տնային 
տնտեսությունների համար բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի 
ԱԱՀ-ի արտոնությունները՝ դադարեցնելով տարեկան 200 միլիոն 
ԱՄՆ դոլարի սուբսիդավորումը։

• Ուկրաինան վերջերս վերացրեց մի քանի բյուջետային 
տրանսֆերտներ, սակայն, միևնույն ժամանակ, ներդրեց նոր 
ժամանակավոր միջոցներ էներգետիկայի ոլորտում արտակարգ 
իրավիճակները և պարտքերը հասցեագրելու համար:
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• Հաշվի առնելով ամբողջ աշխարհում դեկարբոնացման ջանքերի 
ինտենսիվացումը՝ ՀՎՍ-ները հետագայում կենթարկվեն ուժեղացված 
վերահսկողության:

• ՀՎՍ ծավալները, ի թիվս այլ գործոնների, կախված կլինեն հետևյալից՝
 էներգիայի սպառման մակարդակները
 Հանածո վառելիքի միջազգային գները
 ՀՎՍ բարեփոխումների արագությունը
 Ածխածնի գնի/հարկի ներդրումը

• Քիչ երկրներ են ՀՎՍ բարեփոխումները տեսնում որպես ԱՄՍՆ-ներում կլիմայի 
փոփոխությունը մեղմելուխելամիտ գործիք , և շատերը չեն հարկում ածխածնի 
օգտագործումը:

• Մինչ այժմ, ՀՎՍ-ի չափման և հաշվետվությունների անհրաժեշտությունը 
հիմնականում պայմանավորված է եկել միջազգային գործընթացներով. այն 
կայուն դարձնելու համար ազգային մակարդակում ավելի շատ ջանքեր են 
պահանջվում:
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ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում 
էներգետիկ սուբսիդիաների ռեեստր (2018թ)

Էներգիայի սուբսիդավորման բարեփոխումներ 
Մոլդովայի Հանրապետությունում. էներգիայի 
մատչելիություն, հարկաբյուջետային և 
բնապահպանական ազդեցություն (2018թ)

Հանածո վառելիքի սուբսիդիաներ ԵՄ 
Արևելյան գործընկերության երկրներում. 
գնահատականներ և քաղաքականության 
վերջին զարգացումներ (2021)

OECD ՀՎՍ տվյալների բազա՝ հասանելի է 
OECD.Stat պորտալում՝
https://www.oecd.org/fossil-fuels/countrydata/

ՏՀԶԿ գործունեությունը ՀՎՍ ուղղությամբ ԱԳ 
երկրներում 

http://dotstat.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FFS_AUS
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