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Վերլուծությունը կատարված է  

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից. 

Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը
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« Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա  
հիմ ախն դիր նե րը և հ նա րա վոր լուծ ման  

ու ղի նե րը ՀՀ-ում» թե մա յով
2018 թվա կա նի հուն վար 1-ից ու ժի մեջ մտան ՀՀ նոր Հար կա յին օ րենսգր քի 

հիմն ա կան դրույթ նե րը, ըստ ո րոնց, մի շարք ապ րան քա տե սակ նե րի ակ ցի զա-

յին հար կը վե րա նայ վեց, մաս նա վո րա պես՝ ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի, ծխա խո-

տի, դի զե լա յին վա ռե լի քի, բեն զի նի, սեղմ ված գա զի և այլն: Բեն զի նի, դի զե լա-

յին վա ռե լի քի և սեղմ ված գա զի դեպ քում ակ ցի զա յին հար կի դրույ քա չա փե րի 

վե րա նա յու մը հան գեց րեց գնա ճի, ին չը զգա լի չէր ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի և 

ծ խա խո տի ա ռա վել մրցակ ցա յին շու կա նե րում:

Հա յաս տա նի տնտե սու թյան և ազ գաբ նակ չու թյան հա մար ա ռա վել զգա-

յուն է դի զե լա յին վա ռե լի քի, բեն զի նի և սեղմ ված գա զի գնե րի ա ճը, քա նի որ 

այս ապ րանք նե րը ոչ միայն սպա ռո ղա կան, այլև տնտե սա կան նշա նա կու թյուն 

ու նեն: Դի զե լա յին վա ռե լի քի, բեն զի նի և սեղմ ված գա զի գնե րի կտրուկ ա ճը 

ուղ ղա կիո րեն ազ դում է մեր երկ րի տա րած քում ար տադր վող և մա տուց վող 

ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ինք նար ժեք նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես՝ 

դի զե լա յին վա ռե լի քի և սեղմ ված գա զի գնե րի ազ դե ցու թյու նը մեծ է գյու ղատն-

տե սու թյան, արդ յու նա բե րու թյան և տ րանս պոր տի ո լորտ նե րի վրա:

ՀՅԴ Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տու թյան գրա սեն յակն այս վեր լու ծու-

թյամբ հե տապն դել է հետև յալ խնդիր նե րը.

1. պար զել արդ յո՞ք հա մա չափ է տե ղի ու նե ցել ակ ցի զա յին հար կի և ԱԱՀ-ի 

վե րա նա յու մը բեն զի նի, դի զե լա յին վա ռե լի քի և սեղմ ված գա զի գնա գո-

յաց ման դեպ քում,

2. բա ցա հայ տել վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա վի ճա կը և խոր քա յին հիմ-

նախն դիր նե րը,

3. ա ռա ջադ րել այդ հիմն ախն դիր նե րի լուծ ման ու ղի նե րը:
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1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲԵՆԶԻՆԻ, ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԵՎ ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԻ 
ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

1.1 2018 թվա կա նի հուն վար 1-ից բեն զի նի ներ մուծ ման հա մար ակ ցի զա յին 

հար կը բարձ րա ցել է 1 տոն նա յի հաշ վով 15 000 ՀՀ դրա մով: Ե թե մինչև 01.01.18 

թվա կա նը 1 տոն նա բեն զի նի ներ մուծ ման հա մար ակ ցի զա յին հար կի գու մա րը 

կազ մում էր 25 000 դրամ, ա պա ներ կա յումս այն կազ մում է 40 000 դրամ: Բա ցի 

այդ, մինչ 2018 թվա կա նը մաք սա յին սահ մա նին վճար վող ակ ցի զա յին հար կի և 

ԱԱՀ-ի հան րա գու մա րը կազ մում էր 120 000 ՀՀ դրամ, իսկ այժմ՝ 135 000 ՀՀ դրամ: 

Արդ յուն քում՝ տե ղի ու նե ցավ գնե րի աճ շուրջ 20 ՀՀ դրա մի չա փով՝ աղ ու սակ 

1-ի հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն: Ակ ցի զա յին հար կի դրույ քա չա փի բարձ րա ցու մը 

հա մա չափ է ազ դել բեն զի նի ման րա ծախ գնի գնա գո յաց ման վրա, ո րը որևէ 

կերպ չի ար դա րաց նում այս շու կա յում տա րի նե ր շա րու նակ ի րա կա նաց վող 

միաս նա կան գնա յին քա ղա քա կա նու թյու նը:

1.2 2016 թվա կա նի մա յի սի 1-ից սեղ ված գա զը հան դի սա նում է են թակ ցի-

զա յին ապ րան քա տե սակ, 1000 խմ.-ի հա մար սահ ման ված էր 8330 ՀՀ դրամ: 

Այս տար վա հուն վա րի 1-ից այն կազ մում է 25000 ՀՀ դրամ: Արդ յուն քում՝ տե ղի 

ու նե ցավ գնե րի աճ, շուրջ 20 ՀՀ դրա մի չա փով՝ Աղ ու սակ 1-ի հաշ վարկ նե րի 

հա մա ձայն: Ակ ցի զա յին հար կի դրույ քա չա փի բարձ րա ցու մը հա մա չափ է ազ-

դել սեղմ ված գա զի գնի գնա գո յաց ման վրա, ո րը որևէ կերպ չի ար դա րաց նում 

Երևա նի ԱԳԼՃԿ-նե րի կող մից միաս նա կան գնա յին քա ղա քա կա նու թյու նը:

1.3 Ակ ցի զա յին հար կի մա սին ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն (Ու ժի մեջ է ե ղել մինչև 01.01.2018թ.)՝ դի զե լա յին վա ռե լի քի ակ ցի զա յին 

հար կի դրույ քա չա փը 1 տոն նա յի հա մար սահ ման ված էր մաք սա յին ար ժե քի 

10 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս, քան 1 տոն նա յի հա մար 35 000 ՀՀ դրամ: 

01.01.2018 թվա կա նից ու ժի մեջ մտած նոր Հար կա յին օ րենսգր քի 88-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դի զե լա յին վա ռե լի քի ակ ցի զա յին հար կի դրույ քա չա փը 

1 տոն նա յի հա մար սահ ման ված է 13 000 ՀՀ դրամ, սա կայն նույն օ րենսգր քի 

450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն, մինչև 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ը 

նե րառ յալ, ներ մուծ ված և 2018 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի դրու թյամբ հարկ վճա-
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րող նե րի մոտ առ կա դի զե լա յին վա ռե լի քի ապ րան քա յին մնա ցորդ նե րի մա սով 

ներ մուծ ման ժա մա նակ վճար ված ակ ցի զա յին հար կը՝ յու րա քանչ ուր տոն նա յի 

հաշ վով 22 000 ՀՀ դրա մի չա փով է: Մինչև 2018 թվա կա նի հուն վա րի 1-ը դի զե-

լա յին վա ռե լի քի ներ մու ծու մը և օ տա րու մը ա զատ ված էր ԱԱՀ-ից: ՀՀ նոր Հար-

կա յին օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծը կար գա վո րում է ԱԱՀ-ից ա զատ ված գոր-

ծարք նե րը և գոր ծառ նու թյուն նե րը, ըստ ո րի՝ այս տար վա հուն վա րի 1-ից դի զե-

լա յին վա ռե լի քի ներ մու ծու մը և օ տա րու մը ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկ ման: ՀՅԴ 

Բ յու րո յի տնտե սա կան հե տա զո տու թյուն նե րի գրա սեն յա կի 08.01.2018 թվա կա-

նի հա մա ռոտ հա ղոր դագ րու թյան շրջա նա կում հնա րա վոր չէր անդ րա դառ նալ 

ԱԱՀ հաշ վարկ ման և հաշ վանց ման օ րենսդ րու թյան բո լոր աս պեկտ նե րին, քա-

նի որ ա ռաջ նա յին խնդիր էր հստա կեց նել դի զե լա յին վա ռե լի քի ման րա ծախ 

գնի ձևա վոր ման մե թո դա բա նու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով ԱԱՀ հաշ վանց ման առ-

կա հնա րա վո րու թյու նը: Եվ այս պես՝ ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ի 12.01.2018 թվա կա նին նե ր կա-

յաց րած պար զա բան ման հա մա ձայն՝ դի զե լա յին վա ռե լի քի ման րա ծախ գնի 

ներ կա յիս հաշ վար կը ի րա կա նաց վել է հետև յալ մե թո դա բա նու թյամբ՝ նախ-

կին գի նը կազ մում էր 380-390 ՀՀ դրամ, ո րից 18 ՀՀ դրա մի չա փով նվա զեց-

վում է ակ ցի զա յին հար կը՝ այ սինքն այն կազ մում է մոտ 372 ՀՀ դրամ (390-18), 

ա պա ձևա վոր ված նոր գնին նաև պետք է ա վե լաց նել ԱԱՀ՝ 20 %-ի չա փով, ո րի 

արդ յուն քում կստաց վի մոտ 446 ՀՀ դրամ (372+20 %): Այ սինքն՝ ստաց վում է, որ 

ա նուղ ղա կի հար կե րը ա վե լա ցել են ոչ թե 60 ՀՀ դրա մով, ինչ պես նախ կի նում 

պնդում էր ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ն, այլ 68 ՀՀ դրա մով (440-372), իսկ ե թե նա խորդ տար վա 

դի զե լա յին վա ռե լի քի գի նը վերց նենք 380 ՀՀ դրամ, ինչ պես դարձ յալ պնդում է 

ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ն, ա պա ա վե լա ցու մը կկազ մի 78 ՀՀ դրամ կամ շուրջ 10 ՀՀ դրա-

մով ա վե լի շատ է թան կա ցել դի զե լա յին վա ռե լի քը: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի նախագահի 

ա ռա ջին տե ղա կալ պա րոն Վ.Մի րում յա նի 15.01.2018 թվա կա նին տրված պար-

զա բան ման հա մա ձայն՝ դի զե լա յին վա ռե լի քի մեկ լիտ րը, մինչև թան կա նա լը, 

380 ՀՀ դրամ էր, ո րի մեջ ակ ցի զա յին հար կը 29.3 ՀՀ դրամ էր (Տե՛ս Աղ ու սակ 1.): 

Այ սինքն ինք նար ժե քին + շա հույթ + ակ ցի զա յին հարկ հա վա սար էր վա ճառ-

քի գին` 380 ՀՀ դրամ: Ինք նար ժեք + շա հույթ = 380 - 29.3 կամ 350.7 ՀՀ դրամ: 

Այժմ ակ ցի զա յին հար կը, մեկ լիտ րի հա մար, կազ մում է 10.9 ՀՀ դրամ: Այ սինքն 

ինք նար ժե քին + շա հույթ + ակ ցի զա յին հարկ հա վա սար է 350.7 + 10.9 = 361.6 ՀՀ 

դրամ: Ս րան, որ գու մա րենք 20 % ԱԱՀ կկազ մի`361.6 x 1.2 = 433, 9 ՀՀ դրամ: Այն 

դեպ քում, երբ ներ կա յումս դի զե լա յին վա ռե լի քը ման րա ծախ շու կա յում վա ճառ-
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վում է 440-450 ՀՀ դրամով: Բա ցի այդ, ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ն իր մե թո դա բա նու թյան մեջ 

հաշ վի չի ա ռել 2018 հուն վա րի 1-ից հե տո ՀՀ ներ մուծ վող դի զե լա յին վա ռե լի քի, 

ինչ պես նաև դի զե լա յին վա ռե լի քի ի րաց ման հա մար ձեռք բեր վող ապ րանք-

նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի (օ րի նակ՝ է լեկտ րաէ ներ գիա յի, տրանս պոր տա յին 

ծա ռա յու թյուն նե րի, սար քա վո րումն ե րի և այլ նի) գնի մեջ նե րառ ված ԱԱՀ-ի 

հաշ վանց ման հնա րա վո րու թյու նը (հա մա մաս նու թյամբ): Հա կա ռակ դեպ քում՝ 

ստաց վում է, որ ամ բողջ ԱԱՀ-ի բարձ րաց ման բե ռը դրվում է սպա ռող նե րի 

ու սե րին, իսկ այլ հա վա սար պայ ման նե րում դի զե լա յին վա ռել քի վա ճառ քից 

ստաց ված շա հույ թը ա վե լաց նում է, քա նի որ ե թե նախ կի նում նույն տնտե սա-

վա րո ղը ԱԱՀ-ն ծախ սագ րում էր, ա պա ներ կա յումս նա կա րող է հաշ վան ցել: 

Գտ նում ենք նաև, որ հան րա յին վստա հու թյու նը էա կա նո րեն կա վե լա նար, երբ 

ներ կա յաց վեր դի զե լա յին վա ռե լի քի, բեն զի նի և սեղմ ված գա զի ման րա ծախ 

գնե րի ձևա վոր ման ամ բող ջա կան հաշ վար կը (օ րի նակ՝ տո կոս նե րով), այդ 

թվում՝ մաք սա յին ար ժե քը, շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կը և այլն:

Ակ ցի զա յին հար կի դրույ քա չա փի բարձ րաց ման ազ դու թյու նը դի զե լա յին 

վա ռե լի քի ման րա ծախ գնի վրա հստակ չէ, քա նի որ հաշ վարկ նե րում պարզ չէ 

ԱԱՀ-ի հաշ վանց ման մե ծու թյու նը:

Աղ ու սակ 1. Մինչև 01.01.2018թ. և հե տո սեղմ ված գա զի, բեն զի նի և դի զե լա յին վա ռե լի

քի ակ ցի զա յին հար կի և ԱԱՀ հաշ վարկ նե րը՝ ար տա հայտ ված ՀՀ դրա մով

 Ապ րան քա խմբի  
ան վա նու մը

Խտ. 
գոր ծա-

կի ցը

մինչև 01.01.2018 թ. 01.01.2018 թ.-ից հե տո

ակցի-
զային 
հարկը

 ԱԱՀ-
ով

մանրա-
ծախ գինը՝

31.12.18թ

ակ ցի-
զայ ին 
հարկը

 ԱԱՀ-ով
մանրա-

ծախ գինը` 
20.01.18թ.

1 Սեղ մված գազ
1000 խ.մ.

 
8330 10000  25000 30000  

1 խ.մ. 8.33 10 170-190 25 30 190-210

2
Բենզին /ռե գու-
լյա ր, պրեմիում/ 

1 տոննա 1320-1330 
լիտր

25000 120000  40000 135000  

1 լիտր 18.9 90.9 410-430 30.3 102.3 430-450

3
Դիզելային   
վա ռելիք

1 տոն նա 1195-1210 
լիտր

35000 Ազատ-
ված 

  1 3000 ?  

1 լիտր 29.3 380-390 10.9 ? 440-450

Աղբյուրը՝ ՀՅԴ Բյ ու րոյի տնտեսական հետա զոտ ությու նն երի գր ասենյ ակ
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2. ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ 
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

2.1 Հայաստանը հեղ ուկ վառելիք ներկրող երկիր է: Մասնա վորապես ՝ ՀՀ  

ԱՎ Ծ-ի տվյալների համաձայն ՝ 2016 թվականին Հայաստա ն է ն երկր վել  շուրջ 

140 683.4 հազ. լիտր բենզին 83 234 101 ԱՄՆ դոլար մաքսային արժեքո վ /27101 2 

ԱՏԳ ԱԱ կոդ/, իսկ դիզելային վառել իք` 177 4 63.4 հազ. լիտր` 115 165 964 ԱՄՆ դոլար 

մաքսային արժեքո վ /27101 9 ԱՏԳ ԱԱ կոդ/: 2017 թվականի 11 ամիսն երի հաշ-

վարկով  ն ախորդ տարվա նույն ժամ անակահատվածի հ ամե մա տ գրա նցվել է 

նա վթի և նավթամթերքի (բե նզ ին ի, մազութ ի, դիզել ային վառե լիքի , նավ թի , 

յուղի) շուրջ 9,5 տոկոս ներկրման աճ:

Աղ ուսակ 2.-ի և 3.-ի համաձայն՝ 2012- 2016թթ. Հայաստանի Հան րապե տու-

թյուն բե նզին և դիզելային վառ ելի ք հիմնական ում ներ մուծվել են ՌԴ-ից, 

Բուլղարիայից, Թո ւրքմե նստա նից, ԻԻՀ-ի ց, Ռումինայից և այ լ ե րկրներից:

ՀՀ Կ Ա ՊԵԿ-ի առաջին 1000 խո շոր հարկ վճարողների տվյալ նե րի համաձայն՝ 

2017 թվականի հունվար- սեպտեմբե ր ամիսն եր ին «Ս ի ՓԻ էՍ Օիլ Քորփորեյշն» 

Ս ՊԸ -ն և «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն նվ ազեցրել են ՀՀ պե տական բյուջե վճ արվող հ արկերի 

ընդհ ան ուր գումարները, համա պա տասխանա բա ր՝ 6 21 մլն ՀՀ դրամ և 1.3 մլրդ 

ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ կտրուկ կրճատվել են մաքսայ ին մարմին ների կողմի ց 

հա վա քագրումները և ու ղղա կի հա րկերը: 2017 թվակ անի ընթացքում միջազ-

գ ային շո ւկայու մ բենզինի և դի զե լային վ առ ել իքի գն երը նախ որդ տա րվ ա 

համեմատ բա րձ ր ե ն եղել:

ՀՀ  ԱՎ Ծ-ի տվյալների համաձայն ՝ 2016 թվականին 

Հայաստա ն է ն երկր վել  շուրջ 140 683.4 հազ. լիտր 

բենզին 83 234 101 ԱՄՆ դոլար մաքսային արժեքո վ 

/27101 2 ԱՏԳ ԱԱ կոդ/, իսկ դիզելային վառելիք` 

177 4 63.4 հազ. լիտր` 115 165 964 ԱՄՆ դոլար 

մաքսային արժեքո վ /27101 9 ԱՏԳ ԱԱ կոդ/
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Աղուսակ 2. 201 2 2016 թթ. Հայաստան ներմ ուծվ ող դիզելային վառել իքի ծավա լներ ը, 

ըս տ ա րտահանող ե րկր ներ ի (հազ. ԱՄՆ դոլար)

Արտահանողներ Ներմուծում 
2012-ին

Ներմուծում  
2013-ին

Ներմուծում  
2014-ին

Ներմուծում  
2015-ին

Ներմուծում  
2016-ին

Աշխարհ, ընդհանուր 217 293 204 030 197 902 124 526 114 331
Ռուսաստանի Դաշնություն 93 328 98 302 105 685 70 811 68 242
Իրան (ԻԻՀ) 5 725 3 198 12 336 27 541 8 686
Հունաստան 6 505 0 0 3 971 7 348
Ռումինիա 736 11 006 13 994 7 136 5 138
Սաուդյան Արաբիա 39 145 9 4 4 411
Թուրքմենստան 12 913 1 199 0 0 3 920
Իտալիա 48 32 159 136 3 382
Բելգիա 3 675 2 973 2 047 1 183 2 104
Բուլղարիա 0 411 188 664 2 073
Կիպրոս 0 0 0 0 1 639
Գերմանիա 2 049 2 327 2 194 1 558 1 382
Նիդերլանդներ 944 1 678 1 875 1 675 1 247
Լիտվա 324 282 705 578 671
Թուրքիա 415 1361 1285 2550 611
Կորեայի Հանրապետություն 567 457 768 896 610
Ֆրանսիա 177 352 376 279 595
Միացյալ Թագավորություն 607 656 764 617 584
ԱՄՆ 851 703 788 642 427
Շվեդիա 75 237 231 233 323
Բելառուս 0 2 805 150 231 172
Ֆինլանդիա 97 99 95 30 135
Ճապոնիա 492 520 628 374 124
Անհայտ երկրներ 0 0 0 97 111
Ա.Մ.Է. 190 377 980 63 108
Սինգապուր 37 133 19 105 99
Լեհաստան 258 213 177 90 79
Իրաք 32 645 26 493 23 567 392 36
Ավստրիա 4 8 15 33 19
Վրաստան 436 37 0 6 16
Սլովակիա 0 2 0 0 11
Չինաստան 8 1 32 6 8
Շվեյցարիա 0 0 5 40 8
Պորտուգալիա 93 110 37 40 6
Իսրայել 49 437 44 858 28 097 2 430 3
Ուկրաինա 4 105 2 798 543 67 1
Չեխիա 1 1 1 2 1
Հնդկաստան 0 2 0 0 1
Իսպանիա 170 2 6 3 1
Ուզբեկստան 234 119 0 0 0
Ավստրալիա 0 69 1 0 0
Կանադա 0 1 1 0 0
Դանիա 6 0 0 0 0
Հունգարիա 2 2 0 0 0
Ինդոնեզիա 0 0 3 4 0
Լիբանան 0 0 0 9 0
Լատվիա 0 0 0 15 0
Մեքսիկա 0 0 44 0 0
Օման 96 60 93 2 0
Նիգեր 0 0 0 12 0
Եգիպտոս 0 1 1 1 0
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և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում
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Աղուսակ 3. 201 3 2016 թթ. Հայաստան ներմ ուծվ ող բենզինի ծավալներ ը, ըստ 

ա րտահանող երկրներ ի (հազ. Ա ՄՆ դոլար)

Արտահանողներ Ներմուծում 
2013-ին

Ներմուծում 
2014-ին

Ներմուծում 
2015-ին

Ներմուծում 
2016-ին

Աշխարհ, ընդհանուր 137 560 123 268 92 820 83 963
Ռուսաստանի Դաշնություն 0 108 106 82 502 69 131
Բուլղարիա 45 848 5 001 10 130 14 793
Անհայտ երկրներ 0 0 44 28
Էստոնիա 0 0 6 3
Լեհաստան 0 0 0 3
Գերմանիա 3 5 1 2
Իրան (ԻԻՀ) 129 19 2 1
Միացյալ Թագավորություն 2 4 2 1
Ուկրաինա 0 9 0 0
Բելգիա 0 0 28 0
Դանիա 0 2 0 0
Ֆինլանդիա 5 9 2 0
Ռումինիա 91 574 10 113 102 0
ԱՄՆ 0 1 1 0

Աղբյուրը՝ ITC ca lc ulations based on UN COMTRADE statistics.

Ներկայումս դի զե լային վառելիքի և բեն զին ի շու կայում գործունե ություն  ե ն 

ծավ ալում սահ մանա փակ թվով ը նկ երություններ , մաս նավ որապես՝ «Ֆլեշ» 

ՍՊԸ, «Ս ի ՓԻ էՍ Օիլ Քորփորեյշն» Ս ՊԸ  և այլն: «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն և «Սի ՓԻ էՍ Օիլ 

Քորփորեյշն» Ս ՊԸ -ն ոչ միայն մեծ ածախ, այլև ման րածախ վաճառողնե ր են, 

ինչ ի արդյունքում՝ նրա նց կողմից վերահսկվո ւմ է ներմ ուծում-մանրածախ  

վաճառք ի ողջ շղ թան: Միանշանա կ է, որ  փոքր  և միջին բենզալց ակայաննե րը 

ան հավա սա ր մրցակ ցա յին պայմաններում են գտ նվում, և վերջի ն տարին եր ին 

նրա նց թիվը աստիճանա բար նվ ազո ւմ է (Տ ե՛ս Աղուսակ 4.):

1 4.03.2012 թվականի ՀՀ ՏՄՊՊՀ -ի նիստում հրապարակ վել են բ ենզինի 

և դիզ ել ային վ առելիքի շու կան երում գործող « Սիթի Պե տրոլ Գրու պ» ընկե-

ր ության (C PS) հա նդեպ հարուցված վարչա կան վարու յթ ի արդյ ունքն երը, 

ըստ որոնց, ՏՄՊՊՀ-ի որոշմամբ, գերի շխ ող դիրք ի չարաշահման համա ր 

«Սիթի Պ ետրոլ Գր ուպ»-ը տուգանվել է 100 մի լիոն ՀՀ դրամով: Ընկերու թյունը 

փորձել էր  շուկայից դուրս մղ ել և սնանկաց նել հա մե մատաբար փոքր բեն-

զալցակայանների ս եփա կա նատեր երին: Հան ձնաժ ողով ը պարզել է, որ, մ աս-
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նա վորապես ըն կեր ության վարած գնա յին ք աղաքականությ ան արդ յունքում, 

անհատ ք աղաքացի ների ն պ ատկանո ղ փոք ր բենզալ ցակայաննե րը սն ան-

կա նո ւմ էին, և վերջինների սեփակ ան ատերեր ը ստիպվ ած իրենց բիզնեսը ոչ 

շահա վետ պայման նե րով վա ճառում էին CPS- ին:

Պարզվել էր, ո ր ը նկերությու նը մեծած ախ բազանե րից վառե լիքը իրաց-

ն ու մ էր այն գնով , ինչ գնով, որ արդեն իսկ վաճառ ում էր իր են պատկանող 

տասնյակ բենզալցա կայաննե րո ւմ : Փա ստ ացի CPS ընկեր ությունից  բենզի ն 

և դիզել ային վա ռելիք ձեռք բեր ող փոքր տնտեսվարողները հայ տնվե լ էին 

անմխիթար  վիճակո ւմ, քանի  որ չէին կ արող դրանք վ աճառել ավելի բա րձր 

գնով, քան ներկրող ընկերությ ան բե նզալցակայաններում  էր  և , հատկապես 

մարզերո ւմ, չէին էլ կարող օգտվել այ լ մատա կարարից, քանի որ մեծածա խ 

առևտրի  բազա ներ շատ վ այ րերում ու նի մի այն հենց այս ընկերությունը: 

Հանձն աժ ողով ի ուսումն ասիրու թյամբ բ ացահայտվել է ին տաս նյակ դեպքեր, 

երբ այս ընկերության ուղ ղորդվ ած քաղաքականության «զ ոհը» դարձած  

փոքր բեն զալցակայանների տ երե րը  ստիպ ված իրենց բիզնեսը վաճառել էին 

վեր ջինիս, կամ նրա հետ կնքել համատեղ օգտագոր ծման պա յմանագիր` 

ոչ շահ ավետ պայմաններ ով: Ըս տ այդ պայմանագրերի, շա հույ թի 98 %-ը 

տնօրինում է CPS- ը, իսկ մնացած 2 %-ը` տվյ ալ բենզալցակ այանի իր ական 

սեփականա տերը: Օրի նա կ. միայ ն Վանաձոր քաղաք ում ընկե րությունը ուներ  

8 բենզալցակայան, ո րո նցի ց 7-ը ձեռք էր բերել հենց այդ ճանապարհով: 

Հան ձնաժ ողով ը հաստատվ ած էր հա մարել այն հանգա մանքը, որ CP S- ը 

միտումնավոր և ն պատ ակաուղղված գոր ծունե ություն էր  ծավա լել` ուղղ ված  

այլ տնտեսվարողներին պա տկան ող բիզնեսի ոչնչացմա նը և սե փա կա ն 

բիզնեսի էլ ավ ել ի խոշորացմանը: Հա նձնա ժողով ի որ ոշ մամբ, ընկերությունը 

2017 թվականի հունվար- սեպտեմբե ր ամիս ն ե-

րին «Ս ի ՓԻ էՍ Օիլ Քորփորեյշն» Ս ՊԸ -ն և «Ֆլեշ» 

ՍՊԸ-ն նվ ազեցրել են ՀՀ պետական բյուջե 

վճար վող հ արկերի ընդհանուր գումարները, 

համա պա տասխանա բա ր՝ 6 21 մլն ՀՀ դրամ և 

1.3 մլրդ ՀՀ դրամ,
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ե ռօրյա ժ ամկետու մ պա րտ ավոր էր  վերաց նել խախտո ւմն ամբողջ ությամբ 

և աշխատ ել արդ ար  մրցակցային կանոննե րով: Հա նձ նա ժողո վի որոշման 

կ ատա րո ւմը ե նթադրում էր վերակ անգնել մա նրածախ շուկայու մ փոքր 

բենզալց ակայաննե րի գո րծու նե ու թյա ն համար մրցակցա յին դաշտը:

Այսպես , առ այսօ ր դիզելայի ն վառե լիք ի և բե նզ ինի ման րածախ շո ւկա-

յում մեծ ազդ եցություն են շ արո ւնակում պահպանե լ գերիշխ ող դիր ք ունեցող 

ներկ րո ղ ընկերություն նե րը, ի նչպես նաև պետական գնումնե րի մրցույթ նե րին 

հիմնականում մասն ակց ում և հաղթում են նր ան ք:

Հստակ է նաև, ո ր «գնագոյացում» և « գնա յին քաղաքականությու ն» տնտե-

սա գիտական հասկա ցու թյունն եր ի շփոթություն կա: Գնա գոյացումը ապ-

րան քի կամ ծառայություններ ի գնի հա շվարկման մեթոդաբան ությո ւնն է, իս կ 

գնային քաղաքակ անությո ւնը ձև ավո րվո ւմ է տ վյա լ ընկերու թյան ըն դհանուր 

ռազմավար ության շրջանակն երում և ներառ ում է գնա յին ռազմավարությունն  

ու  մա րտավարությունը։ Օրինա կ՝ «սեր ուցք քամելու» ռազմավ արություն ը, 

շ ակո ւյի մասն աբաժնի ավելացմ ան  ռա զմավարությունը և այլն , իսկ որպես 

մարտավարո ւթյուն ՝ ց ածր գների, գնային զ եղչերի և գն որ դների ոչ գնային 

խրախուսմ ան համա կարգերի կի րա ռո ւթյան հնարավորությունը  և այլ ն:

Այն հանգամանքը, որ դ իզել ային վա ռելիք և բենզին  ներկր ող  

ընկերություններ ը հիմն ակ անում ձեռք են բերում միևնույն  երկրնե րից և ընկե-

րո ւթյո ւն նե րից, որի արդյունքու մ նրա նք համադր ելի ծախս եր են  կ ատարում 

ներմ ուծ ման գործընթացում, որևէ կերպ չի արդարացնում տար իներ ի 

շարունա կ իրակա նա ցվող միասնական գնային քաղաքակա նությո ւնը , ինչ ը 

կ արող է վկայե լ շուկայի բաժանմա ն և հակ ամ րցակցա յին համաձա յն ությա ն 

մասի ն:

2.2 Հ Հ հանրային ծառայու թյուննե րը կարգավո րո ղ հա նձնաժողովի 

հաշվետ վու թյ ու նների համ աձայն՝ 2 016 թվականին Հայաստա ն է ն երկր-

վել շու րջ 2236, 5 մլն խմ բնական գազ, որից  467, 3 մլն խմ-ն կամ 20, 7 տոկոսը 

սպառվել է ավտոգա զալիցքավ որման ճն շակայ անների (ԱԳԼՃԿ- ի) կողմից, 

իսկ 2017 թվականի 9 ամիսնե րի հաշվ ար կո վ, նախորդ տարվա նո ւյն ժամ ա-
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ն ա կահատվածի համե մատ , գրանցվե լ է ԱԳԼՃԿ- ների կողմից բնա կա ն գազի 

սպառման 2 տոկ ոս  աճ: Այս ընթացքում ՌԴ-ից  ն երմուծվող բն ակ ան գազի գնի 

փոփոխ ություն տ եղի չի  ունե ցել: 1000 խմ  բնական գազը ներկ րվում  է 150 ԱՄՆ 

դոլարով, որը ԱԳ ԼՃԿ-ներ ին վաճառվում է 242 , 1 ԱՄՆ դոլարով:

ՀՀ ԱՎ Ծ-ի կողմից տրամադրվա ծ Աղո ւսա կ 4.-ի հա մաձայն, 2017 թվ ականի 

սեպտեմ բեր  ա մս վա դրությամբ, ՀՀ -ու մ գործում են 36 2 ԱԳԼՃԿ-ներ: Երևան 

քաղաքում և որո շ մարզեր ում գո րծ ող ԱԳԼՃԿ-ներ ի թիվը վերջին երե ք տա-

րինե րի ընթացքո ւմ  գրե թե  չի փոխվել: Մեր հաշվ արկն երի համաձայն՝ մի ջի նում 

յուրաքանչուր ԱԳ ԼՃԿ-ն ամսեկան սպառում է մոտ 1 07000 խմ բնական գազ 

(46 7, 3 մլն խմ: 364 հատ: 12 ամիս), իսկ Երև անի ԱԳԼՃԿ-ների դեպքում՝ մի քանի  

անգամ շատ : Մին չև 01.01.2018 թվականը երևանյան  ԱԳԼՃԿ -ն երում սեղմվա ծ 

գազը իրա ցվում էր հիմն ականում 190 ՀՀ  դրամով, իսկ մարզ երում՝ 170-180 ՀՀ 

դրամով: 01.01.20 18 թվականից, ակցիզա յին հարկ ի դրույքաչափերի բարձ րաց-

ման արդյունքում, երև անյ ան ԱԳԼՃԿ-ներում սեղմված գազը 210 ՀՀ դր ամ է, 

իսկ մա րզերում՝ 190 ՀՀ դրամ: Փաստացի ստացվ ու մ է, որ մարզեր ում սեղվա ծ 

գազը միշ տ ցածր  է : Այն դեպքում, երբ Երև անում սեղված գ ազի պահ անջա րկը 

մի քան ի ա նգ ամ ավելի է, քանի  որ այստեղ  է կենտրո նացված ավտ ոմեքե-

նաների մեծ մա սը: Կ արծում ենք նաև, որ Երևանում, սեղմվ ած գազի բարձր 

գնագ ոյ ացման պատճառ է նաև ա յն հանգամանքը, ո ր առկա  են ԱԳԼՃԿ- ների 

կառուցման և շահագ ործման խի ստ պայ մաններ, ո րոնց ա րդյունքում, վերջին 

տարիների ն, գրե թե չի ավելանում նրան ց թ իվը, ինչը, անշ ուշտ, բացասաբար է 

ազդ եցո ւմ այս շու կայի մրցակցությ ան վրա:

Գծապատկեր 1. ԱԳԼՃԿների սպառման մասնաբաժինը Հայաստան ներկրվող 

բնական գազի ծավալում

20,7%

79,3%



Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ նախն դիր նե րը  
և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում
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Աղուսա կ 4. 20 15 2017թթ. ավտոգազալիցքավո րմա ն ճն շակայանների (ԱԳ ԼՃԿ) և 

բենզալցման կա յա ննե րի քանակը ՀՀում

  

ԱԳԼՃԿ-ների քանակը, մի ավ որ Բենզալցման կա յա ննե րի
քանակը, միավոր

2 015թ.  2016թ.
2017թ. 

հունվար-
սեպտեմբեր

 2015թ. 2 016թ.
2017թ. 

հունվար-
սեպտեմբեր

Ընդամե ն ը ՀՀ 
այդ թվում՝

355 364 362 497 494 485

Արագածոտն 37 38  37  20 20 20
Արարատ 50 55 54  37 35 35
Արմավիր 44 44 45  48 40 39
Գեղարքունիք 37  40 3 9  56 52 44
Լոռի 40 37 37 3 7 38 37
Կոտայք 31 31 30 48 46 43
Շիրակ 37 38 38  29 27 31
Սյունիք 14 15 15 3 2 32 37
Վայոց Ձոր 9 9 1 0 12  12 13
Տավուշ 25 25 25 18 19 21
ք. Երևան 31 32 32 16 0 173 165

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ, ՀՅ Դ Բյուրոյի տնտեսակ ան  հետազոտ ություննե րի գրասե նյա կի  հա րցում

2.3 Եվ այսպես, ամփոփելով վառելի ք շ ուկայի  առկա վիճա կը, առա նձ-

նացվում ե ն հետևյա լ հիմնախ նդի րները.

 ˬ Համակենտրո նացմ ան բար ձր  մակարդակ ունեցող ապ րանքա-

յին շուկաներ ու մ տնտե սական քաղաքա կա նությու նը չպետք է 

սահմանափակվի հարկա յին և  մ աք սա յին վարչ արարության պարզե-

ցմամբ և բար ելա վմամբ, ինչը , ա նշուշտ, կարևոր է, բայց ոչ բավարար, 

քանի որ նոր ներկ րողները արդեն մանր ածախ շ ուկայում բախվ ու մ են 

բազմաթիվ խտ րականո ւթյուննե րի և «գ ործ ար ար սովո րույթների» հ ետ :

 ˬ Բե նզալցա կայան ներ ի դե պքում տեսանելի են ՀԴՄ-ի կա նոնների 

խախտման ռի սկեր, ին չը ավելացնում է ստվ երի հավանական ություն ը 

ա յս ապր անքային շո ւկայու մ:

 ˬ Կախված մի ջազգա յի ն շո ւկայ ի իրավիճակից, օրեն սդր ության 

փոփոխո ւթյ ուններ ից և այ լնի ց՝ օբյե կտիվորեն հնա րավ որ են գնային 
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ճնշումներ, որոնք կլա նող-չե զոքացնող տնտեսակա ն «բարձիկ ները» 

Հայաս տանի տնտ եսությա ն դեպք ում շ ատ թույլ են կա մ բացակայում են 

ա յն ապրանքային շուկան եր ում, որտ եղ գործունեություն են  ծ ավալում 

մենաշ նորհ կամ գե րիշխող դիրք ունեցո ղ տնտեսվա րող սուբ յեկ տ-

ն երը: Վառելիքայ ին շո ւկա յի դեպքում գրեթե բոլո ր գնայի ն ճնշում-

ները արտահայտվում  են գների բարձրացմամբ , երբ ա յլ  մրցակցային 

ապրանքայի ն շուկա նե րում տ ես ան ել ի են ծախսերի նվազեցման կամ 

արդ յո ւնավետության աճին ուղղվ ած հ ստակ մեխանիզմներ ը (քայլերը ): 

Այս շուկա յում տարիներ շ արունա կ իրակա նացվ ող մի ասնական 

գնային քա ղաքականո ւթյունը կար ող է փ աստել շուկայի բա ժանման և 

հակամրցա կցային համա ձայ նության մա սին:

 ˬ Դ իզելային վառելիք ի մ անրած ախ գների հ աշվարկման  մեթ ոդ աբա-

նության մեջ նե րառ ված չէ տնտեսվարողի կողմից ձ եռք բ եր ված 

ապրանք ների և ծառ այությ ունների (օրինակ՝ էլեկտրա էներգիայ ի, 

տրանս պորտային ծառայո ւ թյուններ ի, սարք ավո րումների և ա յլ նի) գնի 

մեջ ներառված ԱԱՀ-ի հա շվ անցման հնարավո րու թյունը  (համամասնու-

թյամբ) : Եթ ե մինչև 2018 թվականի հունվարի 1 -ը դիզել ային վառելի ք 

ներ մուծ ողը և վաճ առողը նվազեցնու մ էր շահ ու յթից , ապա ներկայումս 

կ ա րող է հաշվա նցել, ինչը թ ույ լ կտա վերանայել ի ր վեր ադի րի կամ 

շահո ւյ թի  մեծու թյունը: Հակ առակ դե պքո ւմ, ստացվում է, որ ԱԱՀ- ի 

բարձրացման ողջ բեռը  դ րվում է դ իզելայ ին վառե լիք ի սպառող նե րի 

ուսեր ին: Դիզելայ ին վառե լիք  ներմուծ մա ն և օտա րման դեպքում պետք է 

հ աշվարկել Ա ԱՀ հաշ վա նցման մեծությունը:

 ˬ Նախկ ին հե տազ ոտությունները և վեր ջին տարիներին գրանցվա ծ 

բ ենզալցակ այննե րի թ վի նվա զո ւմը փ աստ ու մ ե ն այն մասին, որ այստեղ  

դեռևս մեծ ազդեցություն են պահպա նո ւմ դիզելա յի ն վառել իք և բենզ ին 

ներկրող ընկերությո ւնները , ինչ ը տա րիներ շարունակ իր ականա ցվ ող 

անհա վասար մրցակ ցո ւթյան հետևանք է:

 ˬ Գնային քաղաքակա նություն ից զա տ կ արևորում ենք նաև որակի և 

իրական ծ ավալի խն դիրն երը , այսի նքն՝ բենզալ ցակայանների ց և 



Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ նախն դիր նե րը  
և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում
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Ա ԳԼՃԿ -ներից լիցքավորվող վառել իքի որակի համա պատա սխանու-

թյո ւնը սահ մանված չափանիշների ն և հ րապա րակված մակ նշմանը, 

ինչպես նաև ստուգա չափումը: Սու յն  խնդ իրն երի ուղղու թյամբ  տարի ներ 

շարունակ  տ եսանե լի  առաջ ընթ աց չի գրանցվում:
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3. ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ելնելո վ ներկայաց ված նյ ու թերից և վեր լուծո ւթյու ններից  հան գում ե նք այն 

եզրակացու թյանը, որ վառելի քային շուկ այում խնդիրները խորքային են, և 

ան հրաժեշտ է ա րմատապ ես վերանայե լ տնտեսա կան  և հակամե ն աշնոր-

հ ային քաղաք ականո ւթյու նը: Հակառակ դեպքում ՝ պ արբերա բար գոր ծ ենք 

ունենալու հասարակ ակա ն անվ ստահու թյան և եկամ ուտների ա նարդարաց ի 

բաշխման հետ: Այս ի րավիճակից դուրս գ ալո ւ համար առ աջարկ ում ենք հե-

տևյալ մոտեցումները.

 ˬ Միջ ազգայ ին փո րձը փ աստում է (Բելա ռո ւսի, ՌԴ -ի, Ղազախստանի 

և այ լն), որ սո ցիալական և ռազմավա րական ն շա նակու թյուն ունեցող 

ապրանքների մեծած ախ վաճառքը առավել ա րդ յուն ավետ և վե-

րա հսկե լի է, երբ ա յն  իրականացվում է է լեկ տր ոնային հարթակ-

ների (բորս աների ) միջոցով, ինչը նպ աստում է շուկա մ ուտք գործո ղ 

նոր տնտեսվ արողների վերաբեր յա լ տեղե կատվության հասանե-

լիությանը , խտրական գն երի բացա ռմանը , մեծա ծախ  շուկայո ւմ  ստվերի  

կրճատմանը, առողջ մր ցակությ անը և ա յլն:

 ˬ Այս կամ այն շուկայում որևէ տնտ եսվարողի  մրցակցո ւթյ ան վրա 

ա զդեցությունը գնահա տել իս ՝ ա նհրաժեշտ է տիրապետե լ շուկայ ի 

ի րական շ րջանառու թյան ծա վալ ները, հետևաբար, ա ռաջարկ-

վում է առա վել խստացնել  բ ենզալցակ այանն եր ու մ ՀԴ Մ կանոնների 

շահագործ մ անն ու ղղված հ արկային վարչար ար ությունը :

 ˬ ՀՀ հեղո ւկ վառելիքի շուկայի  մր ցակցու թյան վրա է ական ազդեցությու ն 

կու նենա այս ո լորտի միջազգային հայտն ի կոորպորացիաների մու տքը , 

օրինակ՝ GULF, Lu koil, Total, British Petroleum, Agip, Wissol, Shell և այլն, որոնց 

բե նզալցակ այանները և ներկ րո ղ ներկայացուցչու թյո ւնն երը  ազատորեն 

գործու մ ե ն հարևա ն Վր աստանի Հանրապետո ւթյու նո ւմ:



Վա ռե լի քա յին շու կա յի առ կա հիմ նախն դիր նե րը  
և հ նա րա վոր լուծ ման ու ղի նե րը ՀՀ-ում
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 ˬ Ինչ պես դեղերի, այնպես էլ  բենզինի և դիզելայ ի վառել իքի դեպքու մ 

պե տք է ս ահման ափակվի (ոչ  արգ ել վի) ներկրող տնտեսավարող-

ների (ն աև փոխկա պակց ված անձ ան ց) գործունեությունը մ ան րածա խ 

շուկայում , ինչը կ նպաստի փոք ր և միջի ն ձեռնարկատ իրության  զ արգա-

ցմա նը և եկ ամո ւտ ների վերա բաշխման ը:

 ˬ Ելնելո վ մեր շուկ այի փո քրություն ից չպ ետք է բացառել գերիշխող դիրք 

ու նե ցող տնտեսվարողների գործո ւնեո ւթյունը : Ա յդ ընկեր ությունն եր ը, 

դառ նալով բաժնետիրակա ն, բաժ նետ ոմսերի որոշ մասը ազատ վաճառ-

քի հ անելով , կնպաս տեն հանրային վերահսկող ության և ե կամուտ-

ների վե րաբաշխմա ն հաստատ ման ը: Երևա նի քաղաքապետ ար ան ը և ս 

կարող է հանդիսանա լ մեկ կա մ մի  քանի ԱԳԼՃԿ-ների բ աժնետոմսեր ի 

որոշ  մաս ի սեփա կանատեր, ինչ ը կապ ահովի լրացուցիչ եկամուտ նե ր, 

որ ի արդյունքում պետակա ն բ յուջեի ց տրվող Երև անի հատ կացումնե րի 

մի մ ասը կ վերաբաշ խի հօգո ւտ մարզերի՝ ապահովել ով տարա ծքա յին 

համա չափ  զ արգաց ու մ:

 ˬ 20 15 թվականի դեկտեմբերի  6-ին հ ան րաքվեով ընդ ունված  ՀՀ 

Սահմանադրությա ն 122-րդ հո դվածի համաձա յն՝ ՀՀ տն տեսական 

մրցակցո ւթյ ան պաշտպ անության պետական հա նձնաժ ողովի 

փոխարեն գո րծելու է ինքնավար  մարմին, որի անդամն երը ն շանա-

կվելո ւ են պ ատգ ամավո րներ ի ձայ ների ընդհանուր թվ ի մեծ ամասնու-

թյա մբ, ին չը, անշուշտ, կնպաստի տնտեսական մ րցակցու թյունը պ աշտ-

պանող մարմնի գոր ծունեու թյա ն անկա խությանը և այ ս ո լորտում 

խորհ րդ ար անական վերա հսկո ղության հաս տա տմա նը: 2018 թվականի 

ընթացքում ինքնավ ար մարմնի անդամների ն որ ըն տր ությո ւնը կարև որ 

նշա նա կություն կունենա Հա յաստանի  Հան րա պե տությ ան տնտեսական 

մրցակցու թյան պաշտպա նության ոլոր տի հա մար: Կարևորում ենք 

ի նք նավար մարմնի լի ազորությո ւն ներ ի և պ արտականություններ ի 

հ ստա կ ս ահմանում ը: Խո րհ րդարանակա ն կառավա րմա նը անց-

նելու համատեքստու մ, մա րդու և քաղաքացու հիմնա կան իրավուն-

քների և ազատու թյունների իրականացո ւմն ապ ահո վելու, ինչպ ես նաև 

Սահմանադրությամ բ սահմ անվ ած հիմնարար նշանակու թյուն ունեցող 
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հանրային շա հերի պ աշտպանությ ան նպատ ակով հնարավոր են ք 

գտնո ւմ նաև մրցակ ցության պաշտպանությ ան ինքն ավար մարմնի 

ձևավ որման գործընթացին խորհրդար անական ընդդիմու թյան 

մասնակցության մեխանիզ մնե րի ստ եղծումը:

 ˬ Գործ ող օ րենս դրության համաձայն՝ մե նաշն որհ և գե րիշխող դիրքը 

չ ար աշահող  տնտ եսվա րողների ն կա տմ ամ բ ՀՀ Տ ՄՊՊՀ-ն կարող է 

նշանակե լ տուգանք առավել ագ ույնը՝ հասույթի 2 տոկոս ի չ ափով, ո րը 

գան ձվում է պետական բյուջե: Փ աստացի ստ ացվում է, որ մե նաշնորհ 

կամ գերիշխ ող դիրքը չ արաշահող տ նտեսվ արո ղը տու գանվո ւմ  է , սակա-

յն որևէ կերպ  չի փոխ հա տուցվում նրա գործու նեության ար դյունքու մ 

տուժած տն տեսվա րո ղների վն աս ը: Հետևաբա ր, անհր աժեշտ է մշակել 

և ներդնել տ նտեսա կան մրցակ ցության պաշտպանությ ան և վն ասների 

հատուցման առավել  ար դյուն ավետ կառուցակարգ եր:

Ե վ այսպես, վառելիքայի ն շուկ այո ւմ հետևողակ ան աշխատանք ի, 

պետական կարգավոր ման, հասա րակական գիտա կց ու թյան բ արձրացման, 

պետ ու թյուն-մասնավոր հատված  ե րկխոսու թյան աշխուժ ացման միջո ցով կա-

րող ե նք  հասնել ավելի լավ ա րդյո ւնքների, ինչը, իհարկ ե, բխ ում է մեր երկ րի 

շահերից:



Վերլուծություն 1 

Կա րա գի գնի բարձ րաց ման պատ ճառ նե րը: 

Մե նաշ նորհ նե րի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ե րը։

http://www.maroukhianfoundation.org/am/wp-content/uploads/2018/02/HMF-ARF-Analysis-1-final-20180208.pdf
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Հրայր Մարուխյան Հիմնադրամը հիմնադրվել է Հայաստանի 

Հանրապետությունում 2009թ.-ին` Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի կողմից: Այն 

հանդիսանում է շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ, որի նպատակն 

է հանրային, քաղաքական խնդիրների լուծման առաջխաղացումն 

ու զարգացումը, որոնք նպաստում են սոցիալական 

ժողովրդավարության հիմնական արժեքների տարածմանը` 

կրթական եւ ուսումնական ծրագրերի, ուսումնասիրությունների եւ 

տարածաշրջանային ու միջազգային համագործակցության միջոցով:

www.maroukhianfoundation.org/am/

www.facebook.com/HrayrMaroukhianfoundation/

ՀՅԴ ԲՅՈՒՐՈՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակը 

կազմավորվել է 2017 թվականի ամռան ընթացքում: Գրասենյակի 

գործունեության հիմնական նպատակն է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցության քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ինքնուրույն 

մարտավարության մշակումը և իրագործման մշտադիտարկումը 

(մոնիտորինգը):


