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Ներածություն           
 
Համաշխարհային հանրության զարգացման ար-

դի էկոլոգատնտեսական նկարագիրը ունի մի շարք 
առանձնահատկություններ, որոնցից ռազմավարա-
կան առումով առավել նշանակալի են ռեսուրսապա-
հովվածության, կյանքի և շրջակա միջավայրի որակի 
բարելավման հիմնախնդիրները: Այդ տեսանկյունից 
բնապահպանության և բնօգտագործման կարևորա-
գույն սկզբունք է դառնում զարգացման էկոլոգիա-
կան և տնտեսական շահերի գիտականորեն հիմ-
նավորված զուգակցումը: Դա նշանակում է, որ կա-
յուն զարգացման ճանապարհին ցանկացած պետու-
թյան նախաձեռնությունները պետք է ներդաշնակ լի-
նեն այն հարցերի լուծման գաղափարախոսությանը, 
որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայրի որակի 
պահպանմանը, առաջնային բնառեսուրսային ներ-
ուժի կայունության ապահովմանը, էկոլոգիական 
անվտանգության հաղթահարմանը և հասարակա-
կան բարեկեցության/կյանքի որակի ցանկալի մա-
կարդակի նվաճմանը:  

Վերը նշված պահանջների իրականացումը ա-
ռանձնահատուկ նշանակություն ունի Հայաստանի 
համար, որտեղ զարգացման և արագընթաց տնտե-
սական աճի, հասարակական բարեկեցության բարե-
լավման որոշակի դրական միտումները, ցավոք, հա-
մարժեք չափով չանդրադարձան շրջակա միջավայրի 
որակի և բնառեսուրսային ներուժի կայունության 
պահպանման վրա: Ելնելով դրանից` առավել կա-
րևորվեց մարդու տնտեսական գործունեության ազ-
դեցության հետևանքով շրջակա միջավայրի բացա-
սական փոփոխությունների/վնասների կանխման 
խնդիրը, և այստեղ որոշակի դերակատարություն 
ունի բնապահպանական ու բնօգտագործման վճար-
ների համակարգի տնտեսական գործիքների կիրա-
ռումը: 
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Գիտական գրականությունում բազմաթիվ են ու-
սումնասիրությունները` նվիրված էկոլոգատնտեսա-
կան վնասների գնահատմանը: Սակայն գնահատման 
ցուցանիշների ընտրությունը ոչ բոլոր դեպքերում է 
ծառայում առաջադրված խնդիրներին: Դրա պատճա-
ռը գնահատման միասնական մեթոդաբանության 
բացակայությունն է: Բացի այդ, ՀՀ-ում բնօգտագործ-
ման և բնապահպանական վճարների, ինչպես նաև 
բնապահպանական վերահսկողության գործող հա-
մակարգերը հնարավորություն չեն տալիս ամբողջու-
թյամբ փոխհատուցելու էկոլոգատնտեսական վնասի 
մեծությունը: Դա, իր հերթին, պայմանավորված է 
վճարների դրույքաչափերի որոշման մեթոդաբանու-
թյան անկատարությամբ: Հետևաբար` այդ հիմնա-
խնդիրների գիտական կարգավորումը և լուծումը ժա-
մանակի հրամայականն են և պահանջում են համա-
լիր ուսումնասիրությունների իրականացում: Ենթա-
դրվում է, որ միայն այս դեպքում հնարավոր է հարթել 
զարգացման բարդ ճանապարհը, որը տանում է դե-
պի «կանաչ» էկոնոմիկայի նպատակների գործնա-
կան իրականացում: 

Հետազոտման հիմնական նպատակն է ուսում-
նասիրել Հայաստանի Հանրապետության բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների համակար-
գը, դրանում կիրառվող վճարների որոշման մեթոդա-
բանությունը, վեր հանել ոլորտին բնորոշ հիմնա-
խնդիրները և, համեմատելով առաջատար միջազգա-
յին փորձի հետ, որոշել կատարելագործման ուղինե-
րը: Այս համատեքստում առաջադրվել և լուծվել են հե-
տևյալ խնդիրները՝ 

1. բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների համակարգի ներքին կառուցվածքի ուսումնա-
սիրում, ազգային և միջազգային փորձի համեմատա-
կան վերլուծություն և գնահատում, 

2. բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների որոշման ժամանակակից մեթոդաբանության 
ձևավորման և կիրառման արդյունավետության ու-
սումնասիրում, 
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3. ոլորտի հրատապ լուծում պահանջող հիմնա-
խնդիրների վերհանում, դրա հիման վրա` առաջա-
տար միջազգային փորձի տեղայնացման հնարավո-
րությունների որոշում և զարգացման հեռանկարների 
հիմնավորում, 

4. բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների որոշման մեթոդաբանության կատարելագործ-
ման և միասնական մեթոդական մոտեցումների 
մշակման հիմնավորում, 

5. բուհական կրթական համակարգի համար բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարներին վե-
րաբերող ուսումնամեթոդական ձեռնարկի կամ մեթո-
դական ցուցումների մշակում և հրատարակում։ 

Հետազոտման առարկան և օբյեկտը: Առար-
կան Հայաստանի Հանրապետության բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարների որոշման մե-
թոդաբանությունն է:  

Հետազոտման օբյեկտն են ՀՀ բնապահպանա-
կան և բնօգտագործման վճարների համակարգը և 
դրա ներքին կառուցվածքը, տնտեսության զարգա-
ցումը և շրջակա միջավայրի որակի պահպանումը: 

Հետազոտության տեսական, մեթոդաբանա-
կան և տեղեկատվական հիմքերը: 

Առաջադրված խնդիրների լուծման համար տե-
սական հիմք են ՀՀ բնապահպանական քաղաքակա-
նությունը, օրենսդրությունը և նորմատիվամեթոդա-
կան և իրավական փաստաթղթերը, շրջակա միջա-
վայրի վրա ազդեցության գնահատման միջազգային 
առաջատար մեթոդաբանությունը և կոնվենցիաները, 
հայրենական և արտասահմանյան տնտեսագետների 
և բնապահպանների ուսումնասիրությունները: 

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հա-
մակարգային համեմատական վերլուծությունների, 
խմբավորումների և գրաֆիկական պատկերման, էկո-
լոգատնտեսական գնահատման և տեղեկատվության 
հավաքագրման ու մշակման  մեթոդներ: 
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Աշխատանքի համար տեղեկատվական հիմք են 
հանդիսացել Ազգային վիճակագրական ծառայու-
թյան տվյալները, ՀՀ բնապահպանության նախարա-
րության և գերատեսչությունների էկոլոգիային վերա-
բերող զեկույցները, տարեկան հաշվետվությունները 
և տվյալների բազաները/ բանկերը, ինչպես նաև միջ-
ազգային տարբեր պարբերականների գիտական ու-
սումնասիրությունների արդյունքները և փորձագի-
տական գնահատումները, ժամանակակից այլ գի-
տամեթոդական նյութեր:  

Հետազոտության արդյունքների գործնական 
նշանակությունը: Հետազոտության շրջանակներում 
իրականացված գիտական ուսումնասիրությունների 
և վերլուծությունների հիմնական արդյունքներն ու 
առաջարկությունները կարող են օգտագործվել շրջա-
կա միջավայրի որակի բարելավման կառավար-
ման/հսկողության և էկոլոգիական անվտանգության 
ապահովման, ազգային բնապահպանական փորձա-
քննության ու տեսչական ծառայությունների համա-
կարգում, ինչպես նաև դրանց գիտակրթական ապա-
հովման համար: 

Հետազոտության արդյունքների փորձարկումը 
և հրապարակումները: Հիմնական դրույթները և ար-
դյունքները նախատեսված են փորձարկել մարզային  
բնապահպանական տեսչական ծառայություններում: 
Կքննարկվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
գնահատման ամբողջական մատրիցայի ստեղծման 
մեթոդաբանական առաջարկը բնապահպանական 
վնասների, ռիսկի և վտանգների տվյալների հավա-
քագրման և դրանց թափանցիկության ու մատչելիու-
թյան ապահովման տեսանկյունից:  
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1.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ, ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 
 

1.1.   Իրավիճակային վերլուծություն,  
միջազգային փորձի գնահատում 

Բնապահպանությունը և բնօգտագործումը, լինելով շրջակա մի-
ջավայրի պահպանության ամբողջական համակարգի կարևոր բա-
ղադրիչներ, փոխկապակցված են էկոլոգիական հիմունքներով, 
ինչն ավելի ընկալելի/ընդունելի են դարձնում դրանց դիտարկումը 
և սահմանումը տնտեսական մեխանիզմի միասնական համա-
տեքստում։ 

Այսպես` տնտեսական մեխանիզմը շրջակա միջավայրի, դրա 
բնական ռեսուրսների պահպանության, վերարտադրության և բա-
նական/ռացիոնալ օգտագործման կառավարման (կազմակերպ-
ման և կարգավորման) ձևերի և մեթոդների համակարգ է` ուղղված 
հասարակական արտադրության տնտեսական և էկոլոգիական 
շահերի համատեղելիությանը։ Բնօգտագործողի տեսանկյունից, 
այդ մեխանիզմի կիրառումը կողմնորոշված է նյութական շահա-
գրգռվածության միջոցով շրջակա բնական միջավայրի հետ  դրա 
ներգործության օպտիմալացմանը։ Ավելի ընդհանուր կերպով 
շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմը 
կարելի է սահմանել որպես խրախուսական և հարկադրական 
բնույթի տնտեսական գործիքների համակարգ, որոնց օգտագոր-
ծումը բնության պահպանության կառավարման ոլորտում ապա-
հովում է էկոլոգիական քաղաքականության նպատակների հաղ-
թահարում: Ուշագրավ է այն փաստը, որ գիտական գրականու-
թյան մեջ, ինչպես նաև պաշտոնական պետական փաստաթղթե-
րում գրեթե եզակի են շեշտադրումները «օգտագործողը վճարում 
է» սկզբունքի վրա։ Ավելի հաճախ փորձ է արվում դիտել այն զուտ 
բնապահպանական տեսանկյունից, այսինքն` «աղտոտողը վճա-
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րում է» սկզբունքի կիրառման միջոցով, ինչը, մեր կարծիքով, մե-
թոդական բացթողում և աղավաղում է։ Այնուամենայնիվ, կատար-
ված ուսումնասիրությունները անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղ-
ծեցին բնապահպանության քաղաքականության տնտեսական 
գործիքների դասակարգման և ներքին կառուցվածքի վերլուծու-
թյան ու գնահատման համար։ Ուսումնասիրություններում հիմնա-
կան շեշտադրումը կատարված է Կենտրոնական և Արևելյան 
Եվրոպայի, ինչպես նաև ԱԵԿԿԱ-ի երկրների փորձի վերլուծու-
թյան և գնահատման վրա, քանի որ հենց այդ երկրներից են ավելի 
հաճախ բխում բնապահպանական քաղաքականության կատարե-
լագործման և ռազմավարությունների մշակման միջազգային նա-
խաձեռնությունները1,2։ Անտեսված չէ նաև ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, 
Կանադայի և զարգացած այլ երկրների փորձը: 

Ինչպես հայտնի է, բնապահպանական գործունեության խրա-
խուսման գործոնի արդիականացումը սկսվեց շուկայական տնտե-
սության անցման պահից։ Դրա կարևորությունն ակնհայտ էր, քա-
նի որ տնտեսական զարգացման նոր պայմաններում պետությունն 
այլևս դադարում է լինել կառավարման միակ սուբյեկտը։ Հակա-
ռակը, տնտեսավարման տարբեր սուբյեկտների և ձեռնարկատի-
րական գործունեության զարգացման հնարավորությունների ընդ-
լայնումը ստեղծեց նոր նախադրյալներ բնապահպանության և 
բնօգտագործման արդյունավետ տնտեսական մեխանիզմի մշակ-
ման և կատարելագորման համար։ Միաժամանակ, մեթոդական 
մշակումները հաստատեցին գիտական այն դրույթը, որ տնտեսու-
թյան շուկայական մոդելի փուլում բնապահպանական և բնօգ-
տագործման տնտեսական մեխանիզմի գլխավոր տարրը գնա-
յին կամ հարկային(կամ համատեղ) կարգավորումն է։ Գնային 
կարգավորման գործիքները պայմանականորեն բաժանված են 
երեք տեսակների` խրախուսման, հարկադրական և հատուցման: 

                                                 
1  Справочник по экономическим инструментам для осуществления политики в 

области окружающей среды в Центральной и Восточной Европе //под ред. Кла-
рера И., Мак Николаса Дж., Клаус Е., М., Сентедре, Венгрия 1999, 116 с. 

2  Экономические инструменты для контроля за загрязнением окружающей среды 
и для рационального использования природных рессурсов в странах членах  
OЭСР. OECD. 1997, 135 с. 
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Այս համատեքստում որոշակի հետաքրքրություն է ներկայաց-
նում Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում բնապահ-
պանության և բնօգտագործման քաղաքականության` ներկայումս 
օգտագործվող տնտեսական գործիքների վերլուծությունը և գնա-
հատումը:  

Ուսումնասիրության հիմնական արդյունքների վերլուծությունից 
հետևում է, որ, կապված իրականացվող բնապահպանական քա-
ղաքականության հետ, տնտեսական գործիքները մի շարք երկրնե-
րում ունեն որոշակի ընդհանրություններ հատկապես արտանե-
տումների, արտահոսքերի և թափոնների տեղադրման, օգտահան-
ման, ինչպես նաև այդ գործողությունների նորմերի չպահպանման 
վճարների մասով: Պետք է նշել, որ ՏՀՁԿ-ի գրեթե բոլոր երկրնե-
րում օգտագործվում են էկոլոգիական վճարները (բացառությամբ` 
Կանադայի և Մեծ Բրիտանիայի)։ Բացի դրանից, այդ երկրների 
մեծամասնությունը նախապատվությունը տալիս է «գրավ-վերա-
դարձային» համակարգին, իսկ էկոլոգիական փոխառություննե-
րը ներդրված են միայն Ավստրալիայում, ԱՄՆ–ում և Կանադայի 
երեք նահանգներում։ Միաժամանակ, խրախուսելի է այն փաստը, 
որ Կանադայում (Քվեբեկ), Դանիայում, Ֆինլանդիայում, Գեր-
մանիայում, Ճապոնիայում, Շվեդիայում, Թուրքիայում և ԱՄՆ–
ում ներդրված է վնասների հատուցման տնտեսական մեխա-
նիզմը։ Դրա կարևորությունն առավել նշանակալի է զարգացող 
երկրների, այդ թվում` նաև Հայաստանի համար, որտեղ դեռևս 
պահպանվում են խոր հակասություններ բնապահպանական 
վճարների սահմանման, նպատակային օգտահանման, հարկա-
յին բեռի և վնասների հատուցման միջև։ Ենթադրվում է, որ այս-
տեղ հիմնական պատճառը գործող օրենսդրության, շրջակա մի-
ջավայրի կառավարման մեխանիզմի և տնտեսական մեխանիզմի 
անկատարությունն է։  

Վճարների խրախուսման էֆեկտն առավել հեռանկարային (բա-
ցի ավանդականներից) կարող է դառնալ թափոնների օգտահան-
ման մասով, ինչի համար պետք է գործեն հատուկ մշակված կար-
գեր և օրենսդրական ակտեր։ Տնտեսական այս գործիքի կիրառ-
ման անհրաժեշտությունը բավականին արդիական է հատկապես 
Հայաստանում։ Խոսքը երկրորդային ռեսուրսաօգտագործման 
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մասին է, որի կարևորությունն ամրագրված է «Թափոնների մա-
սին» ՀՀ օրենքի 5-րդ գլխի 21-23 հոդվածներով։ Սակայն, գործնա-
կան կիրառման արդյունավետության տեսանկյունից, այդ հիմնա-
խնդիրը չի ապահովում ցանկալի տնտեսական և բնապահպանա-
կան արդյունք` հատկապես ընդերքօգտագործման, արդյունաբե-
րական և ԿԿԹ-ների վերամշակման և օգտագործման մասով։ 
Միաժամանակ, էկոլոգիապես արդարացված է այն քայլը, համա-
ձայն որի` ՀՀ-ում սահմանված են վճարներ ոչ էկոլոգիական ար-
տադրանքի թողարկման և թափոնագոյացման համար։ Կենտրո-
նական և Արևելյան Եվրոպայում նման մեխանիզմը գործում է 
սակավաթիվ երկրներում (Էստոնիա, Հունգարիա, Լատվիա, Չե-
խիա, Սլովակիա)։  

Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ ոչ էկոլոգիական արտադ-
րանքի համար վճարներն առավել տարածված են Հունգարիա-
յում, որտեղ, ի դեպ, չեն գործում արտանետման վճարները։ Այդ 
շարքի վճարները կարող են կապված լինել որոշակի էկոլոգիական 
հիմնախնդիրների, օրինակ` ԿԿԹ-ների ծավալի աճի հետ, ինչն ա-
ռավելագույնը բնորոշ է, օրինակ, Հայաստանին։ Այդ վնասները, 
ըստ եվրոպական փորձի, հիմնականում ուղղված են նպատակա-
յին էկոլոգիական ֆոնդերին, որոնք լայն տարածում են ստացել 
Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում։ Առանձնա-
հատկությունն այն է, որ բնապահպանական վճարների ձևավոր-
ման «մեկնարկային» փուլում (1998-2000 թթ.) հիմնական շեշտա-
դրումը մեծ թվով աղտոտող նյութերի (100-150 անվանում) վճար-
ների սահմանման վրա է, այն դեպքում, երբ Սլովենիայում, օրի-
նակ, հարկերը սահմանված են միայն մեկ աղտոտիչ նյութի՝ CO2 
համար։ Նշենք, որ «թույլտվություն – արտանետումների վճար-
ներ – նորմատիվների չպահպանման» համակարգը գործում է 
Չեխիայում, Էստոնիայում, Լատվիայում, Լիտվայում, Լեհաս-
տանում, Սլովակիայում և կողմնորոշված է մթնոլորտային օդի, 
ջրի, թափոնների հավաքման ու օգտահանման հսկողության ուժե-
ղացմանը։ Նորմատիվների չպահպանման վճարները լայն տարա-
ծում են ստացել Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի երկրնե-
րում, որոնց նպատակը ստանդարտների և նորմատիվների խախ-
տումների սահմանափակումն է։ 
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Վճարների և տուգանքների կիրառման նախնական փորձը 
ցույց տվեց, որ դրանց մեծությունները զգալիորեն զիջում են ծախ-
սերին, հատկապես պատճառված վնասների չափով, ինչը գրեթե 
դուրս է մնացել հսկողությունից։ Այստեղից էլ՝ վճարների դրույքա-
չափերի վերանայման «ֆենոմենը», որ, արդիականացնելով հար-
կերից ազատման գաղափարը, հետագայում դարձավ վճարների 
դրույքաչափերի վերանայման դրդապատճառ։ Ցավոք,  դա դեռևս 
չի ապահովում սպասվելիք բնապահպանական արդյունք։ Դիֆե-
րենցված հարկերը, իրենց հերթին, խրախուսում էին չէթիլացված 
բենզինի օգտագործումը։ 

Այս հիմնախնդիրների գործնական լուծումը ներկայիս պայման-
ներում դժվար է, քանի որ անհրաժեշտ է մշակել շրջակա միջա-
վայրի որակի պահպանման ժամանակակից իրավիճակին հա-
մահունչ նոր նորմատիվներ` ապահովելով դրանց կատարման 
հսկողությունը, գործարքների կազմակերպման կառույցների 
ստեղծումը, էկոլոգիական աուդիտի ներդրումը և զարգացումը։ 
Աղյուսակ 2-ում ամփոփված են բնօգտագործման կարգավորման 
հիմնական տնտեսական գործիքները, որոնք որոշ չափով հա-
մալրված են նոր տեսակներով։ Դա առաջին արձագանքն է տնտե-
սական մեխանիզմի կատարելագործման անհրաժեշտության 
(հետմեկնարկային փուլ)։ 

Այս հանգամանքն առավել նշանակալի է զարգացող երկրների, 
օրինակ, Հայաստանի համար, որտեղ հարկային քաղաքականու-
թյունը ինչ-որ չափով «հակադրված» է գնային քաղաքականությա-
նը, հատկապես հանքահումքային համալիրի ճյուղերում (մասնա-
վորապես` երկրորդային ռեսուրսաօգտագործումն ընդերքօգտա-
գործման ոլորտում)։ Բացի դրանից, Հայաստանում ընդհանրապես 
չի գործում էկոլոգիական ապահովագրության համակարգը, սուբ-
սիդիաները (գրանտներ, արտոնյալ հարկեր, «փափուկ» դրամա-
կան վարկեր և այլն) տատանողական արդյունավետության բնույ-
թի են, բացակայում են շուկայական գործիքները՝ հատուցման քա-
ղաքականությունը (վնասների մասով, բաբլ սկզբունքը, արտա-
նետման քվոտաների վաճառք և այլն)։ 

Մասնագետների կարծիքով` բնօգտագործման կարգավորման 
տնտեսական մեթոդները զարգացած շուկայական և անցումային 
տնտեսությամբ երկրներում ունեն շոշափելի ընդհանրություններ, 
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բացառությամբ` «զուտ շուկայական լծակների» օգտագործման 
առավելությունների։ Ավելին, էկոլոգիական վճարները, որոնք կի-
րառվում են նորանկախ պետություններում, օրինակ` Ռուսաստա-
նում, Բելառուսում, Ուկրաինայում, ավելի ընդլայնված և տարած-
ված են, սակայն օգտագործման արդյունավետության վրա հաճախ 
բացասաբար է անդրադառնում սոցիալ-տնտեսական անկայու-
նությունը։  

Իրավիճակը հատուկ է նաև Հայաստանին։ Ուստի վարչարա-
րական մեթոդները կարող են շրջագծել տնտեսական մեխանիզմ-
ների օգտագործման բնագավառը, իսկ բնապահպանական վճար-
ների արդյունավետ կիրառումը/ներդրումն էապես կախված է պե-
տական ստանդարտների/նորմատիվների ընթացակարգի առկա-
յությունից։ Ներկա պայմաններում այդ համակարգը կատարելա-
գործման կարիք ունի նաև Հայաստանում։  

 

1.2.  Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
համակարգը 

Հայաստանում գործող վճարների համակարգի հիմքում «Բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքն 
է, որն ուժի մեջ մտավ 1999 թ. հունվարի 1-ին3։ Օրենքը համալրվեց 
ՀՀ Կառավարության երկու որոշումներով, և արդյունքում ձևավոր-
վեց վճարների միասնական համակարգ, որը հիմնված է հետևյալ 
տնտեսական մեխանիզմի և գործիքների կիրառման վրա՝ 

 

1. Բնապահպանական 
վճարների մեխա-
նիզմ («աղտոտողը 
վճարում է» 
սկզբունք) 

 

• մթնոլորտային արտանետումների վճար-
ներ (շարժական և ամրակայված 
աղբյուրների համար), 

• ջրային ավազան վնասակար նյութերի ար-
տահոսքի համար սահմանված վճարներ, 

• թափոնների (արտադրական, սպառման 
և կենցաղային) տեղադրման համար 
սահմանված հարկեր, 

 

                                                 
3  2003-2005 թթ. նախարարական զեկույց, Երևան 2006, էջ 10-19,  
   2007-2011 թթ. նախարարական զեկույց, Երևան 2012, էջ 10-21,  
   Գրիգորյան Է., Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների իրավական 

ակտերի ժողովածու, Երևան 2011, 96 էջ: 
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• էկոլոգիապես վնասակար արտադրանքի 
համար սահմանված վճարներ, 

• շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող 
ապրանքների արտադրության և 
ներմուծման վճարներ: 

 
 

 

2. Բնօգտագործման 
վճարների մեխա-
նիզմ («օգտագործո-
ղը վճարում է»  
սկզբունք) 

 

• ջրօգտագործման վճարներ, 
• օգտակար հանածոների արդյունահան-

ված և մարված պաշարների համար սահ-
մանված վճարներ, 

• կենսապաշարների օգտագործման 
վճարներ: 

 
Դրանք պարտադիր վճարներ են, որոնք կուտակվում են պե-

տական բյուջեում և նախատեսված են բնապահպանական միջո-
ցառումների իրականացման համար` որպես եկամուտների ստաց-
ման գործիքներ։ Այստեղ տեղին է անդրադառնալ ՀՀ-ում ար-
տադրվող և իրացվող, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող 
ապրանքների համար սահմանված վճարների ձևավորման տնտե-
սական մեխանիզմին և գործիքներին։ Մեր կարծիքով` նման ապ-
րանքների դասակարգումը ունի մի շարք սկզբունքային անճշտու-
թյուններ։ Օրինակ` ապրանքների ներքին կառուցվածքում առանձ-
նացված են. 

- պոլիէթիլենային իրեր, հազ. տ, 
- պոլիէթիլենային իրեր, տ, 
- դույլ, հատ (դույլը ևս կարող է լինել պլաստմասսայե): 

Դասակարգումն անհրաժեշտ է վերանայել, քանի առկա է «պո-
լիէթիլենային նյութ – պլաստմասսա» հասկացությունների ոչ ճիշտ 
ընկալում։ Ավելին, դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ընդգրկել 
տարբեր անվանմամբ և վտանգի աստիճանի հավելանյութեր։ Այդ 
դեպքում անհասկանալի է մնում վճարների դրույքաչափերի 
ձևավորման մեթոդական մոտեցումը։ Նույն մոտեցումը կիրառ-
վում է ներկերի և յուղերի նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ, ա-
ռանձնացված են 16 տեսակի ապրանքներ (լամպեր, կապարե 
կցորդիչներ, ազբոշիֆեր, գետերգենար, անտիֆրիզ և այլն)4։ 

                                                 
4  ՀՀ ԱՎԾ։ Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապե-

տությունում, 2002 թ., էջ 59-60: 
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Դժվար չէ նկատել, որ Հայաստանում գործող բնապահպանա-
կան և բնօգտագործման վճարների համակարգը սկզբունքորեն չի 
տարբերվում վճարների ձևավորման եվրոպական մոդելից։ Տար-
բեր են եկամուտների նպատակային/հասցեագրման քաղաքական 
մոտեցումները, հատկապես համակարգի ձևավորման մեկնարկա-
յին փուլում, երբ Հայաստանում, ի տարբերություն ԱԵԿԿԱ այլ 
երկրների, չէին գործում նպատակային բնապահպանական (ար-
տաբյուջետային) ֆոնդեր։ Բացի այդ, օրենքն անհրաժեշտ չափով 
չէր արդիականացրել վճարների խրախուսման կողմը: Ավելին` 
նախատեսված չէ նաև վճարների պարբերական շտկումը ինֆ-
լյացիայի գործոնի հաշվառմամբ` բացառությամբ արտադրան-
քի համար սահմանված վճարների, որոնք ամրագրված են և 
ինֆլյացիայի դեպքում ավտոմատ կերպով շտկվում են։ Բնա-
պահպանական վճարների դրույքաչափերը հաստատվում են օրեն-
քով։ Աղտոտման վճարների դրույքաչափերը սահմանային թույլա-
տրելի արտանետումների/արտահոսքերի գերազանցման դեպքում 
եռապատկվում են։ Օրենքով սահմանված են նաև խախտումների 
հետ կապված պատժամիջոցների կիրառման կանոններ։  

Ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևավորման տեսանկյունից պետք է 
նշել, որ տնտեսական գործիքները մշակում է ՀՀ բնապահպանու-
թյան նախարարությունը, իսկ համակարգի տեսչությունները 
հսկում են աղտոտման ու բնական ռեսուրսների օգտագործման 
փաստացի ծավալները։ Վճարների դրույքաչափերն առաջարկում է 
ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը և հետագայում բաշխում  հա-
վաքագրված մուտքերը։ Որոշակի դերակատարություն ունեն նաև 
ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունը և պետական մաքսային 
ծառայությունը5։ Առաջինը ՀՀ-ում գրանցված տրանսպորտային 
միջոցներից աղտոտման վճարների գանձման, իսկ երկրորդը՝ 
տրանզիտային աղտոտման վճարների մասով։ Մաքսային ծառա-
յությունը մուտքագրում է նաև էկոլոգիապես վտանգավոր ներմուծ-
վող արտադրանքի համար սահմանված վճարները, իսկ երկրի 
ներսում թողարկվող նմանատիպ արտադրանքի վճարները մուտ-
քագրում է պետական եկամուտների կոմիտեն։ Վերջինիս և ՀՀ 

                                                 
5  Природоохронные платежи за загрязнение и продукцию. Оценка хода реформ и 

направления дальнейшего усовершенствования. ОЕСD. Ереван 2004, 51 с. 
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բնապահպանության նախարարության միջև են սահմանազատ-
ված վճարների գանձված հսկողության գործառույթները։ Վճարնե-
րի բաշխման սկզբունքները մնում են ոչ թափանցիկ։ 

Ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ վճարների ազգային 
համակարգը չընդհատվող բարեփոխումների ընթացքում է։ 
Չժխտելով տնտեսական մեխանիզմի բարելավման որոշ դրական 
միտումներ, այնուամենայնիվ, դեռևս ցածր է իրականացվող նա-
խաձեռնությունների արդյունավետությունը, քանի որ պահպան-
վում է անհամամասնությունը սահմանված վճարների դրույքա-
չափերի և փաստացի վնասների հատուցման ծավալների միջև։ 
Անհրաժեշտ է նաև վերանայել թափոնների համար սահմանված 
դրույքաչափերը, մասնավորապես` ոչ վտանգավոր թափոնների 
մասով։ Հստակեցման և վերանայման կարիք ունեն վճարումների 
դրույքաչափերի որոշման նորմատիվները, ինչը, մեր կարծիքով, 
դրական ազդեցություն կունենա հատկապես բնապահպանական 
և բնօգտագործման մեթոդաբանության կատարելագործման և կի-
րառման արդյունավետության բարձրացման վրա։ 

Հուսադրող են պետական նախաձեռնությունները՝ ուղղված 
բնապահպանական նոր ֆոնդերի ստեղծմանը, մասնավորապես` 
Սևանա լճի վերականգնման, պահպանման և զարգացման հիմնա-
դրամը, որը ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 2011 թ. ապրիլի 28-ի 
№ 517-Ն որոշմամբ։ Մեր կարծիքով, ինչպես այս հիմնադրամի, 
այնպես էլ 2005-ին ստեղծված շրջակա միջավայրի պահպանու-
թյան «Դրամագլխի» և «Բնապահպանական նպատակային ֆոն-
դի» գործունեությունը պետք է լինի թափանցիկ, իսկ տեղեկատվու-
թյունը դրա մասին՝ մատչելի հասարակությանը6։ Չափազանց կա-
րևոր է նաև ֆոնդերի ձևավորման մեխանիզմների ընտրությունը, 
որով հնարավոր է նպաստել ֆինանսական միջոցների ներհոսքի 
աճի և ձեռնարկությունների բնապահպանական գործունեության 
մասնակի ինքնաֆինանսավորման վրա` ի հաշիվ աղտոտման 
բնապահպանական վճարումների։ 

                                                 
6 2007-2011. նախարարական զեկույց։ Երևան.-2012.- էջ 12-23: 
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 2.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 
2.1. Մեթոդաբանության ձևավորման  

առանձնահատկությունները 
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ներքին կա-

ռուցվածքի և կիրառման արդյունավետության ուսումնասիրությու-
նը ցույց տվեց, որ դրանց ձևավորման կարևոր օղակն են վճա-
րովիության համակարգը և այդ համակարգի բաղադրիչների 
մեծության գնահատման մեթոդաբանությունը։ Վերջինիս գի-
տական հիմնավորվածության աստիճանի բարձրացումը, գնա-
հատման ցուցանիշների ճիշտ ընտրությունը, նորմատիվամեթոդա-
կան ապահովումը շարունակում են մնալ բնապահպանական և 
բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմների կատարելագործ-
ման օրակարգում։ Չի կորցնում իր արդիականությունը նաև այն 
թեզը, որ վճարների նման համակարգի գրագետ կիրառման դեպ-
քում հնարավոր կլինի, բացի էկոլոգիական վճարների խրախուսող 
և ֆիսկալ գործառույթներից, ապահովել/երաշխավորել նաև մի 
շարք այլ էկոլոգատնտեսական խնդիրների լուծում։ 

Բնականաբար, նշյալ խնդիրների լուծումը ենթադրում է ձեռ-
նարկությունների, իշխանության և կառավարման մարմինների, 
ֆինանսավարկային համակարգերի, պետական և տեղական բյու-
ջեների միջև հարաբերությունների կազմակերպման դեպքում 
բնապահպանության և բնօգտագործման գործընթացի էկոլոգա-
տնտեսական առանձնահատկությունների հաշվառում։ Այս տես-
անկյունից ևս կարևոր դերակատարություն ունեն բնապահպանա-
կան և բնօգտագործման վճարների համակարգի ձևավորման մե-
թոդաբանությունը և տնտեսական գործիքների նորացումը։ 

Մասնագետներն այն կարծիքին են, որ բնական ռեսուրսների 
համար սահմանված վճարները պետք է ներառեն բնական օբ-
յեկտների օգտագործման իրավունքի, այդ ռեսուրսների շահա-
գործման (սպառման) վճարները։ 
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Մեթոդաբանական այս մոտեցմամբ` բնական ռեսուրսների օգ-
տագործման իրավունքի ձեռքբերման վճարը հնարավորություն է 
տալիս կարգավորելու տարածքի բաշխումը բնօգտագործման 
«մրցակցող» տեսակների միջև։ Վճարի այս տեսակը մշտական 
բյուջետային մուտքերի ձևավորման հիմքն է՝ կապված բնական 
ռեսուրսների հատուցողական օգտագործման հետ։ Այն բնօգտա-
գործողների կողմից պետք է վճարվի ռեսուրսների սպառման/շա-
հագործման վճարին հավելյալ։ Մեթոդաբանական երկրորդ մո-
տեցմամբ` բնական ռեսուրսների սպառման կամ ծախսի վճարնե-
րը կարգավորում են դրանց շահագործման ինտենսիվությունը սե-
փականատիրոջ կողմից` ապահովելով նաև վերարտադրության 
միջոցների կուտակումը։ Սովորաբար, բնական ռեսուրսների 
նկատմամբ սահմանված վճարները գանձում են՝  

 սահմանված լիմիտների շրջանակում բնական ռեսուրսների 
օգտագործման իրավունքի, 

 բնական ռեսուրսների գերնորմատիվային և ոչ ռացիոնալ 
օգտագործման, 

 բնական ռեսուրսների պահպանության և վերարտադրու-
թյան համար։ 

Փաստորեն, բնական ռեսուրսների օգտագործման իրավունքի 
վճարը իրականացվում է ռեսուրսների շահագործման հետ կապ-
ված և բնօգտագործման սուբյեկտի ջանքերից ու ներդրումներից 
անկախ եկամուտների միջոցով։ Ընդ որում, բնական ռեսուրսների 
օգտագործման իրավունքի վճարն ընդգրկված է վարձակալման 
վճարի կազմի մեջ, իսկ վճարների դրույքաչափերը որոշվում են 
կադաստրային գնահատումների հիման վրա կամ պայմանագրա-
յին հիմունքներով` հաշվի առնելով ռեսուրսների մթերատվության, 
տեղանքի և շահագործման պայմանների տարբերությունները։ 
Նման մոտեցումը կիրառվում է մասնավորապես Ռուսաստանում7։ 

Բնական ռեսուրսների պահպանության և վերարտադրության 
վճարը ներդրված է բնավերականգնողական գործունեության 
իրականացմանն ուղղված բյուջետային հատկացումների և մաս-
նագիտացված կազմակերպությունների ծախսերի հատուցման 
նպատակով։ Դրանց համապատասխան որոշվում են վճարների 
                                                 
7 «Շրջակա բնական միջավայրի պահպանության մասին» ՌԴ օրենք, 2002 թ., հոդ. 3: 
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դրույքաչափերը։ Բնական ռեսուրսների գերնորմատիվային օգտա-
գործման դեպքում ուժեղանում է բնօգտագործողների տնտեսա-
կան պատասխանատվությունը պետության առջև, քանի որ վճարը 
գանձվում է բազմապատիկի չափով։ Պետք է նշել, որ թեև նորան-
կախ պետություններում արդեն գործում է բնական ռեսուրսների 
օգտագործման վճարովիության համակարգը, սակայն ոչ բոլոր 
երկրներում են տարբերակված օգտագործման իրավունքի և շա-
հագործման (ծախս) վճարները։ Այստեղ բնական ռեսուրսների 
վճարների համակարգը ներառում է սահմանված լիմիտների շրջա-
նակներում օգտագործման և գերնորմատիվային օգտագործման 
վճարները: 

Բնական ռեսուրսների վճարների չափերի որոշման ժամանա-
կակից մեթոդաբանությամբ առանձնացված է երեք մոտեցում` 
ծախսային, արդյունքային և ռենտային: Այս տեսանկյունից, ամե-
նևին պատահական չէ գիտական հետազոտությունների աշխուժա-
ցումը՝ նվիրված շրջակա միջավայրի ասիմիլյացիոն պոտենցիալի 
վրա բացասական ազդեցության, տնտեսական վնասի և աղտոտ-
ման վճարների վերլուծությանը։ Մասնագետների կարծիքով` այս-
պես է ձևավորվում բնօգտագործման վճարների մեկ այլ տեսակ՝ 
շրջակա միջավայրի աղտոտման վճարները (հարկեր, որոնք, ըստ 
էության, բնական ռեսուրսների օգտագործման տարատեսակ են)։ 
Տվյալ պարագայում որպես ռեսուրս դիտարկվում է շրջակա բնա-
կան միջավայրի ասիմիլյացիոն պոտենցիալը, որը միաժամա-
նակ, բնութագրում է էկոլոգիական համակարգերի կայունությունն 
արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ8։ 

Էկոլոգիական կարգավորման ժամանակակից գնային գործիք-
ներից են նաև մունիցիպալ մաքրման սարքավորումների օգտա-
գործման վճարները: Ըստ էության, դրանք իշխանության տեղա-
կան մարմինների ծառայությունների համար սահմանված վճար-
ներն են` օգտագործելով միասնական, ինչպես նաև անհատական 
սակագներ: Այստեղ հաշվի են առնվում աղտոտման ծավալներն և 

                                                 
8  Гусев А.А., Соотношение рентных доходов и платежей в сфере использования 

биологических ресурсов и биоразнообразия// Экономика природопользования. 
М., ВИНИТИ. 2002, №5, с.9-21. 
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բաղադրությունը: Բազմաթիվ երկրներում վճարների այս տեսակը 
հաշվառում են մունիցիպալ ծառայությունների սակագներում:  

Էկոլոգիական վճարների համակարգի կարևոր բաղադրիչնե-
րից են հատկապես ռեսուրսային վճարները` որպես բնական ռե-
սուրսների օգտագործման, վերարտադրության և պահպանման ի-
րավունքի վճար: Սպառվող ռեսուրսների համար, օրինակ, առանձ-
նացված են  հարկեր, եկամտահարկեր և ռոյալթի: Հայտնի են նաև 
էկոլոգիական հարկեր` սահմանված արտադրանքի գնով՝ որպես 
այնպիսի արտադրանքի գների նկատմամբ հավելում, որի ար-
տադրությունը կամ հետագա օգտագործումը բացասաբար է ազ-
դում շրջակա միջավայրի վրա: Մասնագետների պնդմամբ` տվյալ 
հարկերի կիրառումը գործող շուկայից էկոլոգիապես անբարե-
նպաստ արտադրանքի և տեխնոլոգիաների դուրսմղման հեռա-
նկարային միջոց է: 

Անհրաժեշտ է նշել նաև էկոլոգիական ապահովագրումը` որ-
պես բարձր էկոլոգիական ռիսկով գործող ձեռնարկությունների 
կողմից երրորդ անձանց պատճառված վնասի տնտեսական (գույ-
քային) պատասխանատվության ապահովագրում: Ապահովա-
գրման հիմնական նպատակն է վնասի հատուցումը, ինչպես նաև 
վթարների կանխման տնտեսական խրախուսումը: Մասնագետ-
ները համարում են, որ էկոլոգիական ռիսկի ապահովագրումը կա-
րող է դառնալ բնապահպանական վճարների մուտքերի համա-
լրման կայուն միջոց:  

 

2.2. Մեթոդական մոտեցումներ և գնահատման 
ցուցանիշներ 

Վճարների գանձման մեթոդական մոտեցումները համապա-
տասխանում են երկու հայեցակարգային դրույթների, որոնցով 
որոշվում են վճարների նորմատիվները և չափերը։ Պայմանակա-
նորեն դրանք անվանում են «ծախսային» և «վնասաբեր»։ 

Ծախսային հայեցակարգը ենթադրում է ձեռնարկության 
վճարների չափերի որոշումն ըստ բնական միջավայրի աղտոտ-
ման տարածաշրջանային նորմատիվների։ Հաշվարկը կատարվում 
է` ելնելով տարածաշրջանի ֆինանսական ռեսուրսների  տարեկան 
ծավալից, որ անհրաժեշտ է բնական միջավայրի նորմատիվային 
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որակի փուլային հաղթահարման համար։ Ընդհանուր առմամբ, 
աղտոտման վճարի նորմատիվը որոշում են հետևյալ բանաձևով. 

Վն=(Ծ+k)/ n
jM
   

(1),  

որտեղ` 
Վն–ն տվյալ տարածաշրջանի ձեռնարկության աղտոտող նյութերի 

արտանետման/արտահոսքի վճարի նորմատիվն է, դրամ  
միավոր/պայմ.տ, 

Ծ–ն  տարածաշրջանի շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի 
մասնակի հատուցմանն ու բնապահպանական  միջոցառումների 
անցկացմանն անհրաժեշտ ֆինանսական  ռեսուրսների միջին 
տարեկան ծավալն է, դրամ. միավոր, 

k–ն  տարածաշրջանային բնապահպանական ծրագրերը ֆինանսավո-
րող ձեռնարկության մասնակցության գործակիցն է, 
−n

jM ն ձեռնարկության աղտոտող նյութերի արտանետման/արտա-

հոսքի միջին տարեկան  ծավալն է՝ հաշվարկված տարեկան 
լիմիտներից (սահմանաչափով), պայմ.տ։ 

 

Այսպիսով` լիմիտի շրջանակներում ձեռնարկության կողմից 
բնական միջավայրի տարեկան աղտոտման գումարային վճարը 
հաշվարկվում է՝ ելնելով ձեռնարկության փաստացի արտանե-
տումների/արտահոսքերի նորմատիվից և ծավալից։ Տվյալ մեթո-
դական մոտեցմամբ որոշվում/սահմանվում են աղտոտման վճար-
ների նորմատիվներն աղտոտման որոշակի լիմիտների շրջանակ-
ներում և գերնորմատիվային աղտոտման դեպքում։ Ընդ որում, 
գերնորմատիվային աղտոտման վճարի նորմատիվը որոշվում է 
յուրաքանչյուր ձեռնարկության համար առանձին՝ ելնելով դրա 
տարեկան կապիտալ ներդրումներից և տվյալ տարվա համար նա-
խատեսված աղտոտումների կրճատման ծավալից։ 

Ինչպես վկայում է ծախսային մեթոդական մոտեցման կիրառ-
ման միջազգային փորձը, դա աղտոտման վճարների չափերի հիմ-
նավորման տեսանկյունից ունի որոշակի բացթողումներ, մասնա-
վորապես՝ 

 աղտոտումներով պայմանավորված կախված վնասի միա-
վորի գիտականորեն հիմնավորված ծախսերի նորմատիվնե-
րի բացակայություն, 
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 բնապահպանական նշանակության պլանային կապիտալ 
ներդրումների որոշման բարդություն, 

 ծախսային մոտեցմամբ ապահովված չէ ձեռնարկության պա-
տասխանատվությունը տնտեսական գործունեության էկոլո-
գիական հետևանքների և վնասների հատուցման պարտա-
դիր լինելու  նկատմամբ։ 

«Վնասաբեր» մեթոդական մոտեցմամբ որոշվում է կապը 
վճարների չափերի և շրջակա միջավայրի աղտոտման վնասի աս-
տիճանի միջև։ Նման սկզբունքով, օրինակ,  Ռուսաստանում և 
Ուկրաինայում գանձվում են ջրային օբյեկտների արտահոսքերի 
վճարները, թեև այդ երկրներում զգալիորեն տարբերվում են վնա-
սի գնահատման մեթոդները։ Ռուսաստանում գործող (1993-ից) 
մեթոդական մոտեցումների համաձայն` բնօգտագործողների` 
շրջակա միջավայրի աղտոտման վճարի չափը որոշվում է  որպես 
աղտոտման վճարի գումար՝ 

 աղտոտող նյութերի սթխ-ները չգերազանցող ծավալներով, 
 ժամանակավորապես համաձայնեցված արտահոսքերի սահ-
մաններում, 

 գերնորմատիվային աղտոտման դեպքում։ 
Վճարի նորմատիվը տնտեսությանը պատճառված տարեկան 

տեսակարար տնտեսական վնասի որոշակի մասն է, որը հատու-
ցում է ռեցիպիենտների վրա աղտոտող նյութերի ազդեցության 
կանխման և արտահոսքերի սահմանային թույլատրելի մակար-
դակի հաղթահարման ծախսերը։ Արտահոսքերի վճարի նորմատի-
վը տարեկան տեսակարար տնտեսական վնասի (1տ աղտոտող 
նյութերի համար) և կոնկրետ բաղադրիչի  հարաբերական վտան-
գի ցուցանիշի արտադրյալն է, որը  հակադարձ է սթխ-ին4. 

Hn= У գ A գ Kn  (2),  
որտեղ`  

Hn–ն 1տ i – աղտոտող նյութի արտահոսքի վճարի բազային նորմա-
տիվն է, 

У–ն 1տ աղտոտող նյութի արտահոսքի տեսակարար տնտեսական 
վնասն է, 

A–ն հարաբերական վտանգի գործակիցն է, 
Kn–ն վճարի ինդեքսավորման գործակիցն է։ 
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Միջազգային պրակտիկայում աղտոտման վճարների նորմա-
տիվների որոշման համար վնասների գնահատման մեթոդական 
մոտեցումը հիմնված է աղտոտման տնտեսական  հետևանքների  
հաշվառման վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս իրագործելու 
վնասի հատուցման սկզբունքը։ Սակայն փաստացի վնասի չափով 
վճարների գանձումը հաշվի չի առնում ձեռնարկությունների իրա-
կան վճարունակությունը, և արդյունքում հաշվարկված վճարների 
գումարը համարժեք չէ դրան։ Նման իրավիճակ, ինչպես արդեն 
նշվեց, ձևավորվում է նաև Հայաստանում, մասնավորապես` լեռն-
արդյունահանման և կենսառեսուրսների օգտագործման բնագա-
վառներում։  

Անկախ մեթոդական բարդություններից, էկոլոգիական վնաս-
ների տնտեսական գնահատման և դրամական հատուցման մոտե-
ցումը զբաղեցնում է իր ուրույն տեղը բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարների ձևավորման մեթոդաբանության մեջ։ 
Վնասների չափերի համարժեք և ճիշտ որոշումը դարձել է վճար-
ների որոշման մեթոդական նախապայման, որի կիրառումն ա-
պահովում է զգալի էկոլոգիական արդյունք։ Դանիայում, օրինակ, 
ընդունված է «էկոլոգիական վնասի մասին» (1994 թ.) հատուկ 
օրենք, որը սահմանում է էկոլոգիական վնասի հատուցման իրա-
վական  պատասխանատվություն։  

Ակնհայտ է, որ վճարների և նորմատիվների որոշման մեթո-
դական մոտեցումների ընտրումը բավականին բարդ և գիտա-
տար խնդիր է։ Բոլոր դեպքերում վճարների նշանակությունը ոչ թե 
հետևանքների վերացումն է, այլ շրջակա միջավայրի աղտոտման 
պատճառների կանխումը։ Հետևապես` դրանք պետք է լինեն 
պրևնետիվ, այսինքն` վնասը կանխարգելող, իսկ ըստ չափերի՝ 
հատուցող։ Սակայն գործնականում լրիվ ծավալով հատուցման 
վնասների իրացումը հաճախ անհնարին է, քանի որ աղտոտման 
տնտեսական վնասը, որպես կանոն, գերազանցում է ձեռնարկու-
թյան ֆինանսական հնարավորությունները դրա շահութաբերու-
թյան մասով։ 

Գիտական գրականության մեջ բազմազան են մեթոդական մո-
տեցումները և ցուցանիշները, որոնց միջոցով, օրենսդրական կար-
գավորմամբ, որոշվում են բնօգտագործման վճարները։ Դրանք, 
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ինչպես արդեն նշվեց, բնական ռեսուրսների համար սահմանված 
վճարներ են, որոնք, ըստ էության, բնօգտագործողի կողմից բնա-
կան ռեսուրսի որոնման, պահպանման և վերականգնման հա-
տուցման ծախսերն են։ Գնահատման ցուցանիշները տարբեր են16։ 
Օրինակ` հողի համար վճարն իրականացվում է 3 ձևով՝ հողային 
հարկ, վարձակալման վճար, հողի նորմատիվային գին։ 

Հողային հարկի գանձումը կատարվում է գյուղատնտեսա-
կան և ոչ գյուղատնտեսական հողերի համար։ Ցուցանիշները 
հետևյալն են. 

1. H3 = n գ S (3) գյուղատնտեսական հողերի համար 
սահմանված հարկերի դրույքաչափն է  (H3), 

որտեղ`  
n  - ն հողային հարկի նորմատիվային դրույքաչափն է, 
S –ն  հողամասի մակերեսն է, քառ.մ: 
 

2. Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի  հարկի  
դրույքաչափը(H3) .  

H3 = n գ S գ K1 գ K2 գ K3   (4),  
որտեղ` 

n –ն  հողային հարկի նորմատիվային դրույքաչափն է, 
S –ն  հողամասի մակերեսն է, քառ.մ, 
K1-ն առողջարանային գոտիներում բարձրացնող գործակիցն է (1,5-ից 

մինչև 8), 
K2–ն պատմական շինությունների հաշվառմամբ բարձրացնող 

գործակիցն  է (2,5-ից - 4), 
K3–ն քաղաքի սոցիալ-մշակութային ներուժի հաշվառմամբ 

բարձրացնող գործակիցն է (2,2-իցմինչև 3)։ 
 
3. Հողի նորմատիվային գինը. 

  
n
3H = Hi /r   (5),   

որտեղ` 
Hi– ն հողային հարկի նորմատիվային վճարն է, դրամ. միավոր, 
r –ն  պետության կողմից սահմանված դրույքաչափն է։ 

 

                                                 
16 Заломнова О.Н., Ткаченко Ю.Л., Природопользование. МГИУ, М., 2006, с. 118-128. 
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Ընդերքօգտագործման վճարները ձևավորվում են հետևյալ հա-
վաքագրումից՝ 

1. ընդերքօգտագործման, 
2. հանքահումքային բազային վերարտադրման, 
3. ակցիզային, 
4. լիցենզիայի տրամադրման, 
5. ծովային  հատակային տեղամասերի և ջրատարածության 

օգտագործման և այլն։ 
Որոշակի ընդհանրություններ առկա են նաև ջրային, անտառա-

յին և կենդանական աշխարհի ռեսուրսների վճարների համա-
կարգում։ 

Շրջակա միջավայրի աղտոտման վճարը, ըստ էության, դրան 
հասցված վնասի հատուցումն է։ Համաձայն ժամանակակից մեթո-
դական մշակումների` միջավայրի աղտոտման վճարները և ցուցա-
նիշները տարբերակվում են հետևյալ կերպ՝ 

 
1. Անշարժ աղբյուրներից աղտոտիչների մթնոլորտ 

արտանետման վճարներ 
1.1. Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետում-

ների վճար  
1.1.1.  1տ i - ն տեսակի աղտոտող  նյութի արտանետման բա-

զային նորմատիվն  է (H). 
H = У գ Koգ KH       (6),  

որտեղ` 
У–ն 1տ արտանետվող կամ արտահոսող աղտոտիչի տեսակարար 

տնտեսական վնասն է, դրամ. միավոր, 
Ko–ն հարաբերական վտանգի գործակիցն է (Ko=1/սթխ), 
KH –ն վճարի ինդեքսավորման գործակիցն է։ 
 

1.1.2. Սահմանված լիմիտների շրջանակներում էմիսիայի 
վճար (ПН) 
ПН = Мսթա գ Н գ КԷ    (7),  

որտեղ` 
Мսթա–ն  աղտոտող նյութի փաստացի արտանետումն է, տ, 
Н–ն վճարի բազային նորմատիվն է, դրամ. միավոր, 
КԷ–ն տվյալ տարածաշրջանում  էկոլոգիական իրավիճակի 

գործակիցն է։ 
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1.1.3. Ժամանակավոր սահմանված լիմիտների վճար (ԺԼՎ)` 
ԺԼՎ= 5 գ Н գ (МԺՍԱ-  Мսթա)    (8), 

 

1.1.4. Գերլիմիտային էմիսիաների վճար  
Գերլիմիտային արտանետումների և արտահոսքի վճարը (ՎԳԼ) 

որոշվում է` բազմապատկելով փաստացի արտանետման կամ 
արտահոսքի լիմիտների նկատմամբ գերազանցումը, բազային 
դրույքաչափը և քսանհինգապատիկ բարձրացնող գործակիցը. 

ՎԳԼ= 25 գ Н գ (Мփաստ - Мսթա կամ М ԺՍԱ)        (9) 
 

2. Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդի 
աղտոտման վճարներ 

Առանձնացված է վճարների երկու բազային նորմատիվ, կախ-
ված՝ 

- այրող վառելիքի տեսակից, 
- աղտոտող շարժական աղբյուրի տեսակից։ 
 

2.1. i-տեսակի 1տ վառելիքից օգտագործման արդյունքում ա-
ռաջացած աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների տե-
սակարար վճար (У), դրամ. միավոր. 

 Уi =
∑
=

n

i 1 HiMi      (10),  
որտեղ` 

Hi- ն նորմայի շրջանակներում i – տեսակի 1տ աղտոտիչի  
արտանետման բազային նորմատիվն է, դրամ.միավոր,  

Mi–ն 1տ i – տեսակի վառելիքի օգտագործման հետ կապված կարգա-
վորված/արտաքին տրանսպորտային միջոցի աշխատած/ արտա-
նետվող գազերում պարունակվող աղտոտիչի զանգվածն է, տ: 

 

2.2.  Աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների վճար 
(ПHi, դրամ. միավոր)`  

 ПHi = ∑
=

n

i 1
УjТj    (11),  

որտեղ` 
Уj–ն 3տ j – տեսակի վառելիքի թույլատրելի արտանետումների վճարն 

է, դրամ.միավոր, 
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Тj–ն հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված j-տեսակի վա-
ռելիքի քանակությունն է, տ։  

 

2.3. Աղտոտող նյութերի գերլիմիտային արտանետումների 
վճար (П), դրամ.միավոր. 

П =∑
=

n

i 1

ПнiDi      (12),  

որտեղ`  
Пнi–ն Di–ի տեսակի տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի արտանե-

տումների վճարն է, դրամ.միավոր, 
Di–ն ստանդարտներին չհամապատասխանող տրանսպորտային մի-

ջոցների մասնաբաժինն է։ 
 

Ուշագրավն այն է, որ արտանետվող գազերի վնասազերծման 
չեզոքարանների օգտագործման դեպքում կիրառվում են նվազեց-
նող գործակիցներ՝ 

 չէթիլացված բենզին և դիզելային վառելիք օգտագործող 
ավտոտրանսպորտի համար – 0,05, 

 այլ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար – 0,1։ 
Թափոնների տեղադրման վճարի նորմատիվները որոշվում են՝ 

կախված դրանց վտանգի աստիճանից։ Անվտանգ են համարվում 
արդյունահանող և վերամշակող արդյունաբերության թափոնները։ 
Այս մոտեցումն օգտագործվում է բազմաթիվ երկրներում, թեև 
վճարների դրույքաչափերի սահմանման քաղաքականությունը, 
մասնագետների կարծիքով, ունի որոշակի բացթողումներ, մաս-
նավորապես` ընդերքօգտագործման թափոնների գոյացման, տե-
ղադրման, վերամշակման և օգտագործման մասով։ 

Ընդունված մեթոդական մոտեցմամբ՝ թափոնների տեղա-
դրման վճարը (П) որոշվում  է հետևյալ բանաձևի օգնությամբ. 

П =∑
=

n

i 1

Спi գ Мпi + 5Спi գ (Мi - Мпi)   (13),  

որտեղ` 
Спi –ն լիմիտի շրջանակներում i – տեսակի 1տ թափոնի տեղադրման 

վճարի նորմատիվն է, դրամ. միավոր,  
Мпi–ն  թափոնի քանակությունն է լիմիտի շրջանակում, տ, 
Мi –ն  փաստացի տեղադրված թափոնի քանակությունն է։  
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Այս մոտեցմամբ ևս կիրառվում են տարբեր գործակիցներ՝ 
0,3` նվազեցման գործակիցը, որը հաշվի է առնում թափոնների 

տեղադրումը բնօգտագործողի տարածքում, 
3-ից մինչև 5 բարձրացնող գործակիցը, որը կիրառվում է թա-

փոնների տեղադրման դեպքում ջրապահպան, սելիտերային (բնա-
կության համար պիտանի) և ռեկրեացիոն գոտիներում, 

5` բարձրացնող և թափոնների տեղադրման վայրը հաշվի առ-
նող գործակիցն է, որը կիրառվում է չթույլատրված աղբյուրներում 
թափոնների տեղադրման դեպքում։ 

Դժվար չէ նկատել, որ վճարների դրույքաչափերի դեպքում կա-
րևոր կարգավորիչ դերակատարություն ունեն էկոլոգիական գոր-
ծակիցները։ Դրանց կիրառման արդյունավետությունը էապես 
կախված է վճարների որոշման մեթոդաբանությունից և գիտական 
հիմնավորվածության աստիճանից։ Հատուկ նշանակություն ունի 
նաև աղտոտող նյութերի արտանետման վճարների դրույքաչա-
փերի ինդեքսավորումն ըստ հետևյալ բանաձևի. 

Kինդ = 1 + սթխմ / սթխբ,     (14),  
որտեղ` 

Kինդ– ն վճարների դրույքաչափերի ինդեքսավորման գործակիցն է, 
սթխմ–ն սահմանային թույլատրելի քանակությունն է՝ հաշվարկված 1 

մարդու համար, 
սթխբ–ն սահմանային թույլատրելի խտությունը` հաշվարկված բույսերի 

համար։ 
 

Աղտոտող նյութերի մթնոլորտային արտանետումների դեպ-
քում, օրինակ, վճարների նոր դրույքաչափը (Դն), որոշվում է հե-
տևյալ կերպ. 

 Դն = Kինդ գ Դօդ,     (15),  
որտեղ` 

Դօդ–ն արտանետման վճարի գործող դրույքաչափն է17։ Մեթոդական 
այս մոտեցման կիրառումը կարևորվում է հատկապես հասարակա-
կան առողջության պահպանման տեսանկյունից, թեև պահանջում է 
մեծ ծավալի տեղեկատվության օգտագործում։ 

 

Հեռանկարային է նաև արտադրության էկոլոգիականության 
գնահատման` ըստ էկոլոգիական ռիսկի ցուցանիշը (Էռ). 
                                                 
17 Мамин Р.Г., Экология здоровья. ЮНИТИ, М., 2003. – с. 108-109. 
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Էռ=[4-(Տօ/Տ+Bօ/B+Mօ/M+m/M)]•100,   (16),  
որտեղ` 

արտադրական համակարգի շահագործման հետ կապված`  
4` էկոլոգիական ռիսկի գործոնների քանակություն, 
Տ` արտադրական համակարգի տեղադրման տարածքի լանդշաֆտի 

մակերես, հա, 
Տօ` տարածքի լանդշաֆտի մակերեսը, փոքրացած արտադրական 

համակարգի տարածքի մակերեսի մեծության չափով, հա, 
B` ձեռնարկության կողմից բնական ջրավազան և կոյուղի 

վերադարձած ջրի տեսակարար ծավալը, խոր.մ/ժամ, 
Bօ` մինչև սանիտարական նորմա մաքրված վերադարձված ջրի 

տեսակարար ծավալը, խոր.մ/ժամ: 
 
2.3. Ազգային փորձի վերլուծություն և գնահատում 
Հայաստանում բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-

ների համակարգը գործում է ըստ հետևյալ օրենքների, կառավա-
րության որոշումների և կարգերի՝ 

 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 
ՀՀ օրենք (ընդ. 28.12.1998 թ.), 

 «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 
վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք 
(ընդ. 15.05.2001 թ.), 

 «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին»  
ՀՀ օրենք (ընդ. 20.12.2006 թ.), 

 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապա-
հովող միջոցառումների մասին ՀՀ Կառավարության 
17.10.2001 թ. №986Ն որոշում, 

 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշ-
վարկման կարգ» (հաստատված է ՀՀ Կառավարության  
2001 թ. հոկտեմբերի 17-ի №986 Ն որոշմամբ), 

 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների վճա-
րողների հաշվարկման կարգ» (հաստատված է ՀՀ Կառա-
վարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի №986Ն որոշ-
մամբ), 
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 «Դրույքաչափեր բնօգտագործման վճարի» (հաստատված է 
ՀՀ Կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 
№864 որոշմամբ)։ 

Թվարկված օրենսդրական ակտերով, որոշումներով և կարգե-
րով կանոնակարգված է բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների ձևավորման, հաշվարկման դրույքաչափերի որոշման և 
նպատակային օգտագործման գործընթացը` ներառյալ ոլորտում 
կիրառվող հիմնական հասկացությունների/տերմինների գիտա-
կան սահմանումները, պատժամիջոցների կիրառման կանոնները։ 

 Առանձնացված են վճարների դրույքաչափերի որոշման ցուցա-
նիշները։ 

Մթնոլորտային արտանետումների դեպքում, օրինակ, մթնո-
լորտային օդն աղտոտող բոլոր նյութերի համար վճարի դրույ-
քաչափը (Դօդ) յուրաքանչյուր տոննայի արտանետման դիմաց հաշ-
վարկվում է հետևյալ բանաձևով9. 

Դօդ= 900 դրամ/սթկ    (17),  
որտեղ` 

Սթկ - ն օդում տվյալ նյութի միջին օրական սահմանային թույլատրելի 
խտանյութն է։  

 

Ընդ որում, համաձայն «Բնապահպանական դրույքաչափերի 
մասին» ՀՀ օրենքի (2006 թ.) հոդ. 2-ի «գ» կետի,  հաշվարկվող 
դրույքաչափերը կարող են ավելանալ 1,5 անգամ։ Նույն օրենքով 
մանրամասն սահմանված են վճարների դրույքաչափերը շարժա-
կան և ամրակայված (անշարժ) աղբյուրներից օդային ավազան 
արտանետվող վնասակար նյութերի համար։ 

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միջոցառումների 
համար յուրաքանչյուր տոննայի արտահոսքի/արտանետման դի-
մաց վճարի դրույքաչափը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

Դջուր = 10000 դրամ/սթկձկն    (18),  
որտեղ` 

սթկձկն–ն ձկնատնտեսական նպատակով օգտագործվող ջրում տվյալ 
նյութի սահմանային թույլատրելի կոնցեպցիան է (հոդ. 2-ի 2-րդ 
կետ, «բ»  ենթակետ)։ 

 

Օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներով սահմանված են շրջակա մի-
ջավայրում արտադրության և սպառման թափոնների տեղա-
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դրման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապ-
րանքների դիմաց վճարի դրույքաչափերը համապատասխանա-
բար։ 

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասով «Բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 
(1998 թ., հավելված 1) 7-րդ հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 30 
դեկտեմբերի 1998 թվականի №864 որոշման 2-րդ կետի «ա» են-
թակետի համաձայն (հավելված 7)` սահմանված են վճարների 
հաշվարկման հետևյալ բանաձևերը. 

ԲՎ = ՄՊծ x (Գի x ԴՏ/100), երբ (Գի x ԴՏ/100)> Դհ  (19) 
ԲՎ = ՄՊծ x Դհ (Գի x ԴՏ/100), երբ (Գի x ԴՏ/100)≤ Դհ (20) 

և որոշված են բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը` 
 ջրօգտագործման համար, 
 պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների, ստոր-
երկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդյունա-
հանված պաշարների համար, 

 կենսապաշարների օգտագործման համար, 
 պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների համար` 
ըստ վճարի հաստատագրված դրույքաչափերի։ 

Այսպիսով՝ մթնոլորտային օդի աղտոտման վճարների գործող 
դրույքաչափերը հաշվարկվում են մեթոդական նոր մոտեցմամբ` 
հաշվի առնելով առանձին աղտոտող նյութերի թունավորության 
աստիճանը։ Դրույքաչափը որևէ «բազային աղտոտող նյութի հա-
մար» բազմապատկվում է գործակցով, որ հակադարձ համեմա-
տական է օդի որակի համապատասխան ստանդարտին՝ սահմա-
նային թույլատրելի խտությանը։ Դա նշանակում է, որ ինչքան 
«կոշտ» է ստանդարտը, այնքան բարձր է վճարի դրույքաչափը։ 
Վնասների դրույքաչափերը պետք է վերանայվեին 1998-2000 թթ., 
ընդ որում,  քրոմի օքսիդի համար դրույքաչափը աճեց 316 անգամ 
այն դեպքում, երբ քլորոպրենի համար սահմանված դրույքաչափը 
մնաց անփոփոխ, իսկ փոշու և ծծմբի երկօքսիդի դրույքաչափերը 
նվազեցին մոտ 2/3-ի չափով։ Գերլիմիտային արտանետումների 
/արտահոսքերի դրույքաչափը եռապատկվում է։ «Բազային աղտո-
տող նյութի» գործոնի կիրառումը բնորոշ է նաև ջրային ավազանի 
աղտոտման դեպքում։ Հատկանշական է, որ 2000-ից բնապահ-
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պանական վճարները գանձվում են մթնոլորտային օդն աղտոտող 
10 նյութերի համար (ածխածնի մոնօքսիդ, ազոտի օքսիդներ, 
ծծմբի երկօքսիդ, քլոր, քլորոպրեն, քրոմի օքսիդ, ֆորմալդեիդ, տո-
լուոլ, քսիլո)։ Աղտոտող նյութերի ցանկը (1993-1999 թ.) բաղկացած 
էր 51 անվանումից։ 

 Աղտոտող նյութերի ցանկի կրճատումը (մինչև 1999 թ.) կա-
տարվեց նաև ջրերի աղտոտման և բնապահպանական վճարների 
գանձման համակարգում։ Նման քայլը, պետական կառավարման 
համապատասխան մարմինների կողմից հիմնավորվում է լաբո-
րատոր ներուժի բացակայությամբ/սղությամբ։ Ստացվում է այն-
պես, որ աղտոտող նյութերի տեսակները և քանակությունը հար-
մարեցվում են եղած լաբորատոր սարքավորումներին, այլ ոչ թե 
ջրի որակի պատշաճ հսկմանը և պահպանմանը։ Մեր կարծիքով` 
մոտեցումը գիտական հիմնավորվածության տեսանկյունից այն-
քան էլ արդարացված չէ։ 

Մասնավորապես` այդ սկզբունքով արդեն 1999 թ. թթվածնի 
կենսաբանական պահանջն աճել է 6, իսկ կախված նյութերինը` 
մոտ 8 անգամ։ Նույն կերպ բարձրացել են դրույքաչափերը ծանր 
մետաղների, աղերի, ցիանի և ցիանի միացությունների համար։ 
Այստեղ ևս առկա է դրույքաչափերի վերանայման գիտական հիմ-
նավորվածության ցածր մակարդակ։ 

Թափոնների տեղադրման (պահման) բնապահպանական վճա-
րի դրույքաչափերի վերանայումը և նորերի կիրառումը մեկնարկել 
են  2000-ից (1998 թ. համեմատ աճելով 2 անգամ)։ Հետագայում, 
համաձայն «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մա-
սին» 2006 թ. ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի, դրույքաչափերը կրկին 
վերանայվել են ցուցանիշների աճի ճանապարհով։ Նշենք, որ 
բնապահպանական բնագավառի օրենսդրական բարեփոխումնե-
րը որոշակի դրական ազդեցություն ունեցան շրջակա միջավայ-
րում արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման 
դիմաց վճարների դրույքաչափերի համակարգի ձևավորման 
վրա: Ուշագրավ են, մասնավորապես, արդյունաբերական հրա-
պարակներում թափոնների տեղադրման/պահման վճարների 
դրույքաչափերը, որոնք որոշված են թափոնների պահման ժամ-
կետների հաշվառմամբ: Դա սկզբունքորեն նոր մոտեցում է, որի 
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կիրառման արդյունավետությունը դեռևս խոր ուսումնասիրման 
կարիք ունի: Սակայն, անկախ դրույքաչափերի փոփոխության 
դրական միտումներից, այստեղ ևս, մեր կարծիքով, առկա են մե-
թոդաբանության բացթողումներ, քանի որ թափոնների դասա-
կարգման գործող սկզբունքների կիրառման և չստանդարտացված 
պահման պայմանների, ինչպես նաև ժամանակակից պոլիգոննե-
րի բացակայության դեպքում բավականին բարդ է ճշգրիտ գնա-
հատել վտանգավոր թափոնների բացասական ազդեցություն-
ների հետևանքները հնարավոր վնասների հաշվառմամբ: Հե-
տևաբար` դրույքաչափերը որոշակիորեն պայմանական բնույթի 
են: Անհրաժեշտ  է. 

- վերանայել լեռնարդյունահանող իրավաբանական անձանց  
կողմից տեղադրվող, ինչպես նաև հողածածկույթի քանդման և շի-
նարարության հետևանքով, առաջացած ոչ վտանգավոր թափոն-
ների դրույքաչափերը, 

- ուժեղացնել մշտադիտարկումը թափոնների, ըստ վտանգա-
վորության, դասակարգման նկատմամբ հատկապես լեռնաարդյու-
նահանման և շինարարության ոլորտներում։ Նման կարծիքի են 
նաև բնապահպան ՀԿ-ները։ 

Ինչ վերաբերում է էկոլոգիապես վտանգավոր արտադրանքին, 
ապա վճարներ սահմանված են և′ հայրենական, և′ ներմուծվող 
արտադրանքի համար։ Այդ վճարները մասնագետների կողմից 
դիտվում են որպես դրամամուտքերի աղբյուր, այլ ոչ թե գործու-
նեությունը խրախուսող գործիք։ Ընդ որում, արտադրանքի կատե-
գորիաների ցանկը ևս 1999-ից ենթարկվեց փոփոխության՝ բարձ-
րացնելով ակցիզները շարժիչային վառելիքի դիմաց և պահպանե-
լով եկամուտների մակարդակի կայունությունը։ 2000 թ. դրությամբ 
էկոլոգիապես վտանգավոր արտադրանքն ընդգրկում էր 22 կատե-
գորիա։ Ներկայումս, համաձայն «Բնապահպանական վճարների 
դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի հոդ. 4-ի, կատեգորիաների 
ցանկը զգալիորեն մեծացել է, իսկ դրույքաչափերը (%) սահման-
ված են9` 

 ՀՀ ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքի նկատ-
մամբ, 

 ՀՀ-ում արտադրվող և իրացվող ապրանքների իրացման 
շրջանառության նկատմամբ։ 
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Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ-ում 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների դրույքաչափե-
րը գտնվում են չընդհատող փոփոխությունների ճանապարհին` ոչ 
միայն երկրի ֆինանսական անկայունության, այլ նաև իրակա-
նացվող էկոլոգիական քաղաքականության անկատարության և 
տնտեսական մեխանիզմների/գործիքների գիտական հիմնավոր-
վածության  ոչ բավարար մակարդակի  պատճառով։ 
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 3.  ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
3.1.  Տնտեսական զարգացման էկոլոգիական 

առանձնահատկությունները 
Տնտեսական զարգացման ժամանակակից գիտական գնահա-

տումները վկայում են, որ բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների համակարգը դասվում է շրջակա միջավայրի պահպա-
նության և ռացիոնալ բնօգտագործման կառավարման թերևս 
ամենաարդյունավետ տնտեսական լծակների շարքը, որի հիմնա-
կան նպատակը տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից բնական 
ռեսուրսներին և շրջակա միջավայրին հասցված վնասի փոխ-
հատուցումն ու բնապահպանական գործունեության խթանումն 
է:  

Շուկայական տնտեսության անցման շրջանում տնտեսական 
զարգացումն ու տնտեսական աճը դարձել են յուրաքանչյուր երկրի 
տնտեսական քաղաքականության երկարաժամկետ և կարևորա-
գույն նպատակ: Տնտեսական աճը հաճախ ձեռք է բերվում ի հա-
շիվ բնական ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործման և 
շրջակա միջավայրի որակի անցանկալի փոփոխությունների: 

Գիտական ուսումնասիրություններից հայտնի է նաև, որ գոյու-
թյուն ունի սերտ կապ շրջակա միջավայրի որակի և տնտեսական 
զարգացման ցուցանիշների միջև: Ընդ որում, շատ դեպքերում այդ 
կապը հակադարձ է, իսկ տնտեսական զարգացման ցուցանիշ-
ների աճը հանգեցնում է շրջակա միջավայրի որակի վատթարաց-
ման: Դա բացատրվում է նրանով, որ գործունեության գրեթե բոլոր 
տեսակներում հիմնականում գերակա է տնտեսական շահը` ա-
ռանց հաշվի առնելու այդ գործունեության հետևանքով շրջակա 
միջավայրին հասցված հնարավոր էկոլոգիական վնասը:  

Համաձայն ժամանակակից գիտական գնահատումների` որ-
պես տնտեսական զարգացման էկոլոգիական հետևանքներն ար-
տահայտող ցուցանիշ է դիտարկվում «էկոլոգիական հետքը»: 
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Վերջինիս կարևորությունն այն է, որ ազգային և համաշխարհային 
մակարդակներում նմանատիպ գործիքների օգտագործումը հնա-
րավորություն է տալիս բարձրացնելու կառավարման արդյունավե-
տությունը շրջակա միջավայրի վրա բացասական  ազդեցություն 
ունեցող գործունեության բոլոր ոլորտներում` ապահովելով յուրա-
քանչյուր երկրի բնակչության էկոլոգիական անվտանգությունը:  

Հայտնի է, որ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակը ՀՀ տնտե-
սական բարձր աճի ժամանակաշրջան էր: Տնտեսության գրեթե 
բոլոր հատվածների զգալի զարգացումները նպաստեցին 2000-
2008 թթ. ընթացքում համախառն ներքին արդյունքի աճին: Սա-
կայն 2008 թ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը լրջորեն 
վտանգեց երկրի տնտեսական կայունությունը: Արդեն 2009 թ. ար-
ձանագրվեց տնտեսության 14.1% անկում, և թեև 2010 թ.  ՀՆԱ-ն 
վերականգնեց աճի միտումը (2.1%), տնտեսության մի շարք առա-
ջատար ճյուղեր դեռևս խոր ճգնաժամ էին ապրում:  

ՀՀ-ում վերջին տարիներին տեսչական, վերահսկողական աշ-
խատանքների արդյունավետության բարձրացմանը և երկրի 
տնտեսության զարգացմանը  զուգընթաց   զգալիորեն  ավելացել 
են բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով  պե-
տական  բյուջեի  մուտքերը` նպաստավոր  պայմաններ ստեղծելով 
ՀՀ-ում  բնապահպանական հիմնախնդիրների լուծմանը  նպատա-
կաուղղված ծրագրերի և միջոցառումների ֆինանսավորման հա-
մար: Նշենք, որ միայն վերջին 12 տարվա ընթացքում դրանց ծա-
վալներն աճել են ավելի քան 15 անգամ` 1998 թ. 608.0 մլն դրամից 
2011 թվականին հավասարվելով 12 171.4 մլն դրամի: Ուշագրավ 
են, հատկապես, 2006-2011 թթ. դինամիկ փոփոխությունները` հաշ-
վի առնելով տնտեսության նախաճգնաժամային և ճգնաժամային 
զարգացման առանձնահատկությունները (գծապատկեր 1)9: 
         

                                                 
9  ÐÐ/ ‹‹èÇá+20›› ³½·³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ½»ÏáõÛó/ îÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ/, 

´Ýû·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ 2006-2011 ÃÃ.: 
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Ընդամենը բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ   

Գծապատկեր 1.  Բնօգտագործման և բնապահպանական 
վճարների դինամիկան 2006-2011 թթ. (մլն դրամ) 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից,  թե՛ բնօգտագործման և 

թե՛ բնապահպանական վճարները 2006-2011 թթ. բնութագրվել են 
մուտքերի գրեթե անընդհատ աճով: Բացառություն է կազմել միայն 
2009 թ. համանուն ցուցանիշների կտրուկ անկումը: Վերջինս հիմ-
նականում պայմանավորված է եղել համաշխարհային տնտեսա-
կան ճգնաժամի հետևանքով, մասնավորապես` հանքարդյունաբե-
րության ծավալների կրճատմամբ և շրջակա միջավայրի վրա մար-
դածին ազդեցության նվազեցմամբ: Այնումենայնիվ, 2010 թ. վճար-
ների գծով աճի միտումը վերականգնվել է և 2011 թ. հասել առա-
վելագույն մակարդակի` գերազանցելով նախորդ տարիների փաս-
տացի վիճակագրական ցուցանիշները:  

Համաձայն «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարնե-
րի մասին» ՀՀ օրենքի` բնապահպանական վճարը բնապահպա-
նական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ 
դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե 
վճարվող պարտադիր վճարն է10: Առանձնացվում են բնապահպա-
նական վճարի հետևյալ տեսակները՝ 

 վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային 
ավազան) արտանետելու,  

 արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջա-
վայրում սահմանված կարգով տեղադրելու, 

 շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների:  

                                                 
10 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 1998 թ. ՀՀ օրենք, 

հոդված 2: 
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Հիմք ընդունելով այդ դասակարգումը` նշենք, որ 2011 թ., օրի-
նակ, ջրային ավազան թափված աղտոտիչ նյութերի դիմաց վճարը 
կազմել է բնապահպանական ընդհանուր վճարների 45.6%-ը, ար-
տանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված 
վնասակար նյութերի դիմաց վճարը` 36.5%-ը: Ինչ վերաբերում է 
ՀՀ-ում արտադրված և իրացված, շրջակա միջավայրին վնաս 
պատճառող ապրանքների դիմաց վճարին, ապա այն կազմել է 
բնապահպանական ընդհանուր վճարների 9.8%-ը, իսկ թափոնա-
կուտակիչներում  թափոնների տեղադրման դիմաց վճարը` 8.1%-ը 
(գծապատկեր 2)11: 

Ակնհայտ է, որ վճարները համարժեք չեն շրջակա միջավայրին 
պատճառվող վնասներին, ինչի մասին են վկայում նաև մթնոլոր-
տային օդի որակի անկման և ջրերի աղտոտման վիճակագրական 
տվյալները: 

 

366,1

64,9

78,8

 293,7

Ջրային ավազանի
աղտոտման վճար

Օդային ավազանի
աղտոտման վճար

Թափոնների տեղադրման
վճար

Շրջակա միջավայրին վնաս
պատճառող ապրանքների
դիմաց վճար  

Գծապատկեր 2.  Բնապահպանական վճարի կառուցվածքը, 2011 թ.  
(մլն դրամ) 

 
Դժվար չէ նկատել, որ բնապահպանական վճարների կառուց-

վածքում առավել մեծ տեսակարար կշիռ (գրեթե 83%) ունեն օդա-
յին և ջրային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի դիմաց 
վճարները:  

Օդային ավազանի աղտոտման վճարների աճը պայմանավոր-
ված է եղել շարժական աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար 

                                                 
11  Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2012 թ. /Բնապահպանա-

կան և բնօգտագործման վճարներ: 
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նյութերի արտանետման ծավալների ավելացմամբ, որոշ տեսակ-
ների գծով բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի բարձ-
րացմամբ, ինչպես նաև նոր վճարատեսակների կիրառմամբ (օրի-
նակ` հին ավտոմեքենաների ներմուծման ժամանակ ներդրված 
բնապահպանական վճարների համակարգը): Այնուամենայնիվ, 
մթնոլորտային օդի որակական ցուցանիշների դրական միտում-
ներն աննշան են հատկապես շարժական աղբյուրների բացասա-
կան ազդեցության մասով: Ինչ վերաբերում է ջրային ավազանի 
աղտոտման գծով վճարներին, ապա կարող ենք նկատել, որ 2006-
2010 թթ. ցուցանիշների դրական տեղաշարժը 2011 թ. փոխա-
րինվել է վճարների կտրուկ աճով` պայմանավորված ջրային ավա-
զանն աղտոտող նյութերի քանակական ավելացմամբ: 

Բնօգտագործման վճարը պետական սեփականություն համար-
վող բնական պաշարների արդյունավետ, համալիր օգտագործ-
ման, ինչպես նաև տարբեր որակի բնական պաշարներ օգտագոր-
ծողների համար տնտեսավարման հավասար պայմաններ ստեղ-
ծելու նպատակով այդ պաշարների օգտագործման դիմաց պետա-
կան բյուջե վճարվող վճարն է12: Բնօգտագործման վճարի տեսակ-
ներն են՝ 

 ջրօգտագործման,  
 օգտակար հանածոների արդյունահանված պաշարների, 
 կենսապաշարների օգտագործման:  

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 
օրենքի վերանայմամբ` 2011 թվականից որպես բնօգտագործ-
ման վճար է դիտվում նաև ռոյալթին` արդյունահանված մետա-
ղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման ար-
դյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար: Սակայն 
առկա է որոշակի մտավախություն առ այն, որ «Ընդերքն օգտա-
կար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիորու-
թյան և արդյունահանման համար տրամադրելու մասին (կոնցե-
սիայի) մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահման-
ված ռոյալթիի կիրառումը կարող է բախվել լուրջ հարկային հա-
կադրման: Նշենք նաև, որ 2011 թ. օգտագործված ջրի դիմաց վճա-

                                                 
12 «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 1998 թ. ՀՀ օրենք, 

հոդված 2: 
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րը կազմել է բնօգտագործման դիմաց ընդհանուր վճարների  
3.5%-ը, օգտակար հանածոների արդյունահանման դիմաց վճարը` 
94.7%-ը, կենսապաշարների օգտագործման դիմաց վճարը` 1.8%-ը 
(գծապատկեր 3)13: 

4538,05

166,8
87,7

Ընդերքօգտագործման
վճար

Ջրօգտագործման վճար

Կենսառեսուրսների
օգտագործման վճար

 
Գծապատկեր 3.  Բնօգտագործման վճարի կառուցվածքը, 2011 թ. 

(մլն դրամ) 
 

Համաձայն վիճակագրական տվյալների` ՀՀ-ում բնօգտագործ-
ման վճարների 90%-ից ավելին պատկանում է օգտակար հանա-
ծոների արդյունահանման դիմաց վճարին: Հետևապես`  առաջնա-
յին է ընդերքօգտագործման վճարների շարժընթացի վերլուծու-
թյունը (գծապատկեր 4)14: 

 

 
 

Գծապատկեր 4.  Ընդերքօգտագործման վճարների շարժընթացի 
2000-2011 թթ. (մլն դրամ) 

                                                 
13 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2012 թ. /Բնապահպանական 

և բնօգտագործման վճարներ: 
14 Շրջակա  միջավայրը և բնական պաշարները ՀՀ-ում 2005-2012 թթ. /Ընդերքօգ-

տագործման վճարները 2000-2011 թթ: 
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Հարկ է նշել, որ ընդերքօգտագործման վճարների աճը պայմա-
նավորված է եղել լեռնահանքային արդյունաբերության և շինարա-
րության զարգացմամբ, օգտագործվող ազնիվ և գունավոր մե-
տաղների, ոչ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունա-
հանման ծավալների ավելացմամբ, ազնիվ և գունավոր մետաղնե-
րի միջազգային գների աճով, ինչպես նաև առանձին օգտակար 
հանածոների (հանքային ջուր, աղ, ոչ մետաղական հանածոներ) 
բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի բարձրացմամբ: Ինչ վե-
րաբերում է 2009 թ. ցուցանիշին, ապա վերջինիս անկումը կախ-
ված է եղել, ինչպես արդեն նշվել է, համաշխարհային ճգնաժամի 
հետևանքով հանքարդյունաբերության ծավալների կրճատումից: 
Այստեղ պետք է հավելել, որ անկախ եկամտաբերության և ըն-
դերքօգտագործման վճարների աճից` ընդերքօգտագործումը 
շրջակա միջավայրի և դրա բնառեսուրսային ներուժը խախտող 
առավել ազդեցիկ տնտեսական ճյուղերից է: Ոլորտում պահ-
պանվում է բացասական սալդո թափոնագոյացման և թափոնօգ-
տագործման/երկրորդային հումքի ստացման միջև: Առկա է «բաց-
թողնված օգուտների» ֆենոմենը: 

Այսպիսով, ըստ բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների մուտքերի մասին ընդհանուր պատկերացման, կարելի է հան-
գել այն եզրակացության, որ, թեև վերոհիշյալ ցուցանիշները 
դրսևորում են աճի միտում, դեռևս չի նշանակում, թե համակարգը 
գործում է ադյունավետորեն:  

Ինչպես հայտնի է, գոյություն ունի էկոլոգիական վճարների 
հաշվարկման երկու մեթոդական մոտեցում: Վճարի չափի որոշ-
ման համար կարելի է հիմք ընդունել շրջակա միջավայրի աղտոտ-
ման արդյունքում և հետևանքով վնասի լրիվ տնտեսական գնա-
հատման հաշվարկը կամ բնապահպանական միջոցառումների 
իրականացման համար անհրաժեշտ ծախսերը: Պայմանավորված 
վնասների գնահատման որոշակի մեթոդական դժվարություննե-
րով` նախընտրությունը հիմնականում տրվում է երկրորդ մոտեց-
մանը:  

Վճարների հաշվարկման նմանատիպ ընտրություն է կատարվել 
նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը էկոլոգիապես ան-
ընդունելի է, քանի որ հնարավորություն չի տալիս կանխելու 
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շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասը, այլ, պարզապես, պայ-
քարում է արդեն իսկ հասցված վնասի հետևանքների վերաց-
ման դեմ: Որպեսզի էկոլոգիական վճարների միջոցով հնարավոր 
լինի լիարժեքորեն փոխհատուցել շրջակա միջավայրին և բնական 
ռեսուրսներին հասցված վնասը, անհրաժեշտ է հաշվարկման հիմ-
քում դնել շրջակա միջավայրի աղտոտման արդյունքում և հե-
տևանքով առաջացող լրիվ տնտեսական վնասի մեծությունը: Հե-
տևապես` ներկայումս առաջնային է համարվում բնօգտագործ-
ման և բնապահպանական վճարների հաշվարկման մեթոդա-
բանության վերանայումը: 

Ըստ փորձագետների գնահատականի` Հայաստանի պես զար-
գացման աստիճան ունեցող երկրներում տնտեսության գործու-
նեության արդյունքում յուրաքանչյուր տարի շրջակա միջավայրին 
պատճառվում է ՀՆԱ-ի 8,0-10,0 տոկոսին համապատասխանող 
վնաս կամ մաշվածություն, այսինքն` փոխհատուցման գումարները 
զիջում են փաստացի պատճառվող վնասն ավելի քան 32-40 ան-
գամ15: Նման պարագայում կարևորվում է բնօգտագործման և 
բնապահպանական վճարների տեսակարար կշռի ուսումնասիրու-
մը երկրում արտադրվող ՀՆԱ-ի մեջ (գծապատկեր 5)16: 

 
 

 
 

Գծապատկեր 5.  Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների կշիռը ՀՆԱ-ում, % 

 

                                                 
15 ÐÐ/ ‹‹èÇá+20›› ³½·³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ½»ÏáõÛó  2012 Ã.: 
16 Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, 2012/ ²½·³ÛÇÝ Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·:  

Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ ¨ μÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ 2005-2012 ÃÃ. ´Ýû·ï³·áñÍ-
Ù³Ý ¨ μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ 2001-2011 ÃÃ: 
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Ինչպես վկայում են գծապատկեր 5-ի ցուցանիշները, բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների տեսակարար կշիռը 
ՀՆԱ-ում միջինում կազմում է 0.2-0.3%: Համեմատության համար 
նշենք, որ համապատասխան ցուցանիշը եվրոպական երկրներում 
կազմում է 2-3%: Դա նշանակում է, որ ՀՀ-ում բնապահպանական 
և բնօգտագործման վճարների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում շատ 
փոքր է, հարաբերակցությունը կայուն չէ, և դրսևորվում են նույն-
իսկ անկման միտումներ, այն էլ` անընդհատ աճող ՀՆԱ պայման-
ներում: Կարելի է եզրակացնել, որ ստացված ՀՆԱ ցուցանիշը չի 
արտահայտում բնակչության իրական կենսամակարդակը, քանի 
որ դրանում հաշվի չեն առնվում բնությանը հասցված իրական 
էկոլոգատնտեսական և սոցիալական վնասները: 

Բացի այդ, բնապահպանական ներդրումային/նպատակային 
ծրագրերի նախագծերի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆի-
նանսական միջոցներ կուտակելու նպատակով ստեղծվել և գոր-
ծում է բնապահպանական ֆոնդերի համապատասխան համա-
կարգ, մասնավորապես` 
 2005 թ. գործում է շրջակա միջավայրի պահպանության 

դրամագլուխը, որտեղ իրականացվում է համապատասխան 
երաշխիքային գումարների կուտակում ընդերքի շահագործ-
ման հետևանքով խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիայի, 
հարթեցման, կանաչապատման, ծառատնկման և կառուցա-
պատման աշխատանքների իրականացման համար: 01.05.2010 
թվականի դրությամբ արդեն իսկ հավաքագրվել է ավելի քան 
350.0 մլն դրամ: 

 2005  թ. գործում է «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» 
արտաբյուջետային հաշիվը: 2005-2010 թթ. Հայաստանի Հան-
րապետության իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց կող-
մից կամավոր մուծումների, նվիրատվությունների և հանգա-
նակությունների տեսքով ֆոնդին է փոխանցվել ավելի քան 
260.0 մլն դրամ: 

 ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 517-Ն 
որոշմամբ ստեղծվել է Սևանա լճի վերականգնման, պահ-
պանման և զարգացման հիմնադրամը, որի նպատակն է ա-
ջակցել Սևանա լճի` որպես Հայաստանի Հանրապետության 
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քաղցրահամ ջրերի ռազմավարական շտեմարանի վերա-
կանգնմանը, վերարտադրությանը, պահպանմանը, բնականոն 
զարգացմանը և օգտագործմանը, ջրի մաքրության ապահով-
մանն  անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերմանը: 

 
3.2. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 

և վնասի հատուցումը ՀՀ մարզերի մակարդակով: 
Իրավիճակային վերլուծություն  

Ընդհանուր պատկերացում կազմելով ՀՀ-ում բնօգտագործման 
և բնապահպանական վճարների ընդհանուր ցուցանիշների վերա-
բերյալ` նպատակահարմար է անդրադառնալ վերջիններիս շարժ-
ընթացի ուսումնասիրությանը ՀՀ մարզերի մակարդակով: Ստորև 
2011 թվականին բնապահպանական օրեսդրությամբ հայտնաբեր-
ված խախտումների քանակն է մարզի 100 000 բնակչի հաշվով17: 
2011 թվականին բնապահպանական իրավախախտումների առա-
վել մեծ տեսակարար կշիռ 100 000 բնակչի հաշվով գրանցվել է 
Տավուշի (140.3), Վայոց ձորի (57.1), Լոռվա (43.2), Արագածոտնի 
(42.7) և Գեղարքունիքի (42.4) մարզերում, իսկ ամենաքիչը` Երևա-
նում (7.2) և Արարատի (6.8) մարզում: Ընդ որում,  հանրապետու-
թյան միջինը (ներառյալ բնապահպանության պետական տեսչու-
թյան տվյալները) կազմել է 36.6 միավոր: Ինչ վերաբերում է Երևա-
նին և Արարատի մարզին, ապա ցուցանիշների մեծությունը որո-
շակի կասկած է առաջացնում, եթե հաշվի առնենք այդ մարզերի 
շրջակա միջավայրին բնորոշ էկոլոգիական որակը: Բնապահպա-
նական իրավախախտումների հետևանքով առաջացող վնասների 
փոխհատուցման վերաբերյալ լիարժեք պատկերացում կազմելու 
համար` ներկայացնենք նաև վնասի հատուցման գումարի քանա-
կական բաշխվածությունն ըստ բնապահպանական տարածքային 
տեսչությունների, 2004-2012 թթ. (գծապատկեր 6)18: 

 
 

                                                 
17  ²ïÉ³ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ½»ñáí ¨ ºñ¨³Ýáí, 2012 Ã./ Æñ³í³-

Ï³Ý áÉáñï/ ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ Ù³ñ½Ç 100 000 μÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí, 2011 Ã: 

18 ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ/ ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Çñ³í³Ë³ËïáõÙ-
Ý»ñ/ ìÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý ·áõÙ³ñÝ Áëï ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 2004-2012 Ãí³-
Ï³ÝÝ»ñÇÝ: 
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Գծապատկեր  6. Վնասի հատուցման գումարի քանակական 
բաշխվածությունն ըստ բնապահպանական 
տեսչությունների, հազ. դրամ, 2004-2012 թթ.19 

 

Համաձայն գծապատկեր 6–ում բերված տվյալների` 2012 թվա-
կանին վնասի հատուցման առավել մեծ տեսակարար կշիռը պատ-
կանել է բնապահպանական պետական տեսչությանը (51280.8 
հազ. դրամ), Տավուշի (35805.3 հազ. դրամ), Սյունիքի (22314.6 
հազ. դրամ) և Լոռվա (13853.3 հազ. դրամ) մարզերին: Վնասի 
փոխհատուցման շարժընթացից կարելի է եզրակացնել, որ վերջին 
տարիներին նկատվել է փոխհատուցվող վնասի գումարի քանա-
կական անկում, որն, ըստ էության, պայմանավորված է եղել ըստ 
մարզերի հատուցման ենթակա վնասի մեծության կառուցվածքա-
յին փոփոխություններով: Եթե որոշ մարզերում նկատվել է փոխ-
հատուցվող վնասի ցուցանիշի անկում (ինչը հանգեցրել է վնասի 
ընդհանուր մեծության նվազմանը), մյուսներում (2011-2012 թթ.` 
Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Շիրակի և 
Սյունիքի մարզերում) պատկերը հակառակն է: Պետք է նշել նաև, 
որ տվյալ պարագայում շատ դժվար է պատկերացում կազմել ՀՀ 
յուրաքանչյուր մարզում վնասի հատուցման իրական պատկերի 
մասին, քանի որ ՀՀ մարզերի մակարդակով հավաքագրվող վնա-
սի փոխհատուցման ցուցանիշների մի մասը արտացոլված է բնա-
պահպանական պետական տեսչության տվյալներում: Այստեղ ան-
հրաժեշտ է գործառույթների հստակեցում: 

                                                 
19  ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý 2010 Ã. ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³ñï³óáÉí³Í »Ý 

ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ¨ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ: 
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Պետք է նշել նաև, որ 2006-2011 թթ. վիճակագրական տվյալնե-
րի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ բնապահպանական և բնօգ-
տագործման ընդհանուր վճարների 50%-ից ավելին պատկանել է 
Սյունիքի մարզին, մասնավորապես` 2011 թ. այստեղից հավաքա-
գրված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները կազմել 
են ընդհանուրի 62.8%-ը (գծապատկեր 7)20: 

Նման աճը պայմանավորված է Սյունիքի մարզում գանձվող ըն-
դերքօգտագործման վճարների քանակական ավելացմամբ, քանի 
որ միայն 2011 թվականին Սյունիքի մարզում դրանք (3444691 
հազ. դրամ)  կազմել են ընդհանուր բնօգտագործման վճարների 
71.8%-ը  (4792661.9 հազ. դրամ) և Սյունիքի մարզի մակարդակով`  
բնօգտագործման վճարների 99.1 %-ը (3474425.2 հազ. դրամ)21: 

 

 
Գծապատկեր 7.  Սյունիքի մարզի բնապահպանական և 

բնօգտագործման վճարների համեմատությունը 
ընդհանուր բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճարների հետ 

 
Այսպիսով` թե´ բնապահպանական իրավախախտումների և 

թե´ բնօգտագործման ու բնապահպանական վճարների վիճակա-
գրության ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ-ում  
շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վրա մարդածին 
ծանրաբեռնվածության առավել բարձր աստիճանով բնութա-
գրվում են Սյունիքի, Լոռվա, Գեղարքունիքի և Տավուշի (վնասի 
հատուցման գումարի մեծության գծով) մարզերը:  
                                                 
20  Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ ¨ μÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ 2006-2012 ÃÃ.: ´Ýû·ï³·áñÍ-

Ù³Ý ¨ μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ 2006-2011 ÃÃ.: 
21  Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ ¨ μÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ 2006-2012 ÃÃ.: ´Ýû·ï³·áñÍ-

Ù³Ý ¨ μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ 2006-2011 ÃÃ.: 
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3.3.  Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների որոշման մեթոդաբանության 
կատարելագործման և միասնական մեթոդական 
մոտեցումների մշակման հիմնավորում 

Վերլուծությունները վկայում են, որ շրջակա միջավայրի պաշտ-
պանության ծախսերը բավականին փոքր տեսակարար կշիռ ունեն 
պետբյուջեի ընդհանուր ծախսային հատվածում և նույնիսկ դրսևո-
րում են նվազման միտումներ այն պարագայում, երբ տարեցտարի 
նկատվում է պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի աճ: Մասնավորա-
պես` շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված հատկա-
ցումների տեսակարար կշիռը պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի 
նկատմամբ միջինում կազմում է 0.61%, ինչը զգալիորեն ցածր ցու-
ցանիշ է և հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ փոխհա-
տուցելու շրջակա միջավայրին հասցվող վնասը (գծապատկեր 8)22: 
Ցավոք, այդ երևույթը «քրոնիկ» բնույթի է, քանի որ բնապահպա-
նական ծախսերը երբևէ չեն մոտեցել 1%-ի սահմանին: 
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Գծապատկեր 8.  Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ծախսերի 

տեսակարար կշիռը պետբյուջեի ընդհանուր 
ծախսերում, % 

 

                                                 
22  §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý μÛáõç»Ç Ù³ëÇÝ¦ ûñ»Ýù, 2008-2013 ÃÃ. 

/ Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ 2008-2013 ÃÃ.: 
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Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է պետբյուջեից շրջակա մի-
ջավայրի պաշտպանությանը նպատակաուղղված միջոցների 
շարժընթացն ըստ բնապահպանական ուղղությունների23: 
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Գծապատկեր 9.  Պետբյուջեից շրջակա միջավայրի 

պաշտպանությանը նպատակաուղղված 
միջոցներն ըստ բնապահպանական 
ուղղությունների, 2008-2013 թթ., հազ. դրամ 

 
 

Գծապատկերից դժվար չէ նկատել, որ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը նպատակաուղղված հատկացումների մեջ 
առավել մեծ տեսակարար կշիռը ունեն կենսաբազմազանության և 
բնության պաշտպանության ծախսերը: Վերջին տարում նկատվել է 
նաև աղբահանման գծով հատկացումների ավելացում: Հաշվի 
առնելով մթնոլորտի գերնորմատիվային աղտոտման հետ կապ-
ված հիմնախնդիրները` նպատակահարմար է մեծացնել նաև օդի 
աղտոտման դեմ պայքարի հատկացումների տեսակարար կշիռը, 
որը ներկայումս կազմում է  շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
ծախսերի միայն 2.3%-ը (2013 թ. դրությամբ): Պետբյուջեի` շրջակա 
միջավայրի աղտոտման դեմ պայքարի դասում, օդի աղտոտման 
դեմ պայքարից բացի, անհրաժեշտ է ներառել նաև ջրերի և հո-
ղերի աղտոտման դեմ ուղղված միջոցառումների ցանկը և ապա-
հովել դրանց ֆինանսավորումը: 

                                                 
23  §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý μÛáõç»Ç Ù³ëÇÝ¦ ûñ»Ýù, 2008-2013 ÃÃ. 

Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñն Áëï μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áõÕ-
ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 2008-2013 ÃÃ.: 
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Էկոլոգատնտեսական վնասների փոխհատուցման լայն հնարա-
վորություններ է ստեղծում նաև «Ընկերությունների կողմից վճար-
վող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման 
մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումը: Համաձայն «Ընկերությունների 
կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային 
օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի` յուրաքանչյուր տարի օրենքում 
նշված ընկերությունների բնապահպանական վճարներից մասհա-
նումներ են կատարվում, և դրանք առանձին տողով արտացոլվում 
են այն համայնքների բյուջեների վարչական մասում, որոնց տա-
րածքում նշված ընկերությունների գործունեությունը թողնում է 
վնասակար ազդեցություն24: 

Այսպիսով` բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
համակարգի ձևավորման ու զարգացման միջազգային և ազգային 
փորձի ուսումնասիրումը, վճարների դրույքաչափերի որոշման մե-
թոդաբանության վերլուծությունը և գնահատումը հնարավորություն 
ստեղծեցին հայտնաբերելու այն առանձնահատկություններն ու 
հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, որոնք բնորոշ են բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարների ազգային համա-
կարգին: Դրանցից կարելի է նշել, մասնավորապես, հետևյալները. 

1. Վճարների ֆիսկալ և կարգավորիչ մեխանիզմների հա-
մարժեքության խախտման հիմնախնդիր: Բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճարները ՀՀ-ում ծառայում են հիմնականում 
որպես պետական բյուջեի համալրման ֆինանսական ռեսուրսների 
գեներացիայի (դրամական հոսքերի/մուտքերի ավելացման) ֆիս-
կալ մեխանիզմ: Վճարների համակարգի գործունեության արդյու-
նավետությունը, հատկապես` դրամական միջոցների բնապահպա-
նական նպատակային օգտագործման տեսանկյունից, դեռևս 
գտնվում է ոչ բավարար մակարդակի վրա: Արդյունքում` անար-
դյունավետ է գործում նաև շրջակա միջավայրի վրա բացասական 
ներգործությունների նվազեցման և բնական ռեսուրսների բնական 
օգտագործման կարգավորիչ մեխանիզմը: 

2. Բնապահպանական վճարների համակարգի բարեփո-
խումների և մեթոդաբանության գիտական հիմնավորվածու-

                                                 
24 «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակա-

յին օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, 2001 թ.: 
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թյան ցածր մակարդակի հիմնախնդիր: Բնապահպանական 
վճար ների դրույքաչափերի որոշման և էկոլոգիական որակի 
ապահովման մեթոդաբանությունը կողմնորոշված է հիմնականում 
դրույքաչափերի պարբերաբար վերանայմանը և բարձրացմանը, 
աղտոտող և հսկվող նյութերի ցանկի` հաճախ գիտականորեն 
չհիմնավորված կրճատմանը (օդի, ջրի և թափոնների ոլորտնե-
րում), ինչպես նաև գնաճին համապատասխան վճարների դրույ-
քաչափերի շտկման անտեսմանը: Ստացվում է այնպես, որ հա-
մակարգում գործում և արդարացված է համարվում` «աղտոտի′ր, 
բայց վճարի′ր» սկզբունքը: Այդ մասին է վկայում նաև շրջակա մի-
ջավայրի էկոլոգիական/կենսաապահովման որակի անկման կա-
յուն միտումը ՀՀ-ում:  

3. Բնօգտագործման վճարների համակարգում դրույքաչա-
փերի որոշման մեթոդական մոտեցումների անկատարության 
հիմնախնդիր: Այս ոլորտում արձանագրվում է բյուջետային մուտ-
քերի անընդհատ աճ` պայմանավորված լեռնահանքային արդյու-
նաբերության և շինարարության ոլորտների աստիճանական զար-
գացմամբ, ինչպես նաև ազնիվ և գունավոր մետաղների, ոչ մետա-
ղական օգտակար հանածոների արդյունահանման ծավալների 
ավելացմամբ: Միաժամանակ,  առանձին օգտակար հանածոների 
(հանքային ջուր, աղ, ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ) գծով 
վճարի դրույքաչափերի բարձրացումը բացասական էկոլոգիական 
հետևանքների նվազեցման մասով կազմում է դրական միտում-
ների չնչին տոկոսը, քանի որ ցածր մակարդակի վրա է համապա-
տասխան «բնապահպանական արձագանքը»:  

4. Բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի որոշման 
մեթոդաբանության և հարկային դրույքաչափերի սահմանման 
մեթոդաբանության անհամատեղելիության հիմնախնդիր: Առ-
կա են խոր հակասություններ շահույթի աճի և հարկային բեռի 
միջև, ինչի պատճառով հանքարդյունաբերության բնագավառում 
գրեթե չեն փոխհատուցվում էկոլոգիական և սոցիալական վնաս-
ները` կապված շրջակա միջավայրի կենսաապահովող որակի 
անկման հետ: Դա նշանակում է` լեռնարդյունաբերության ոլորտում 
գործող շահութահարկի պրոգրեսիվ դրույքաչափը վերանայման 
կարիք ունի: Հակառակ դեպքում, համարժեք ձևով չի գործի ռո-
յալթիի մեխանիզմը: 
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5. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների համա-
կարգում վնասների անհամարժեքության գործոնի վերացման 
հիմնախնդիր: Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
որոշման մեթոդաբանության մեջ դեռևս հաստատուն գործառու-
թային նշանակություն չի ստացել էկոլոգատնտեսական վնասների 
գնահատման մեթոդաբանությունը: Հաշվարկներում հաճախ օգ-
տագործվում են հնացած նորմատիվային գործակիցներ, ինչի 
պատճառով համոզիչ չեն «Բնապահպանական իրավախախտում-
ների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատ-
ճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում 
(ընդունվել է 2005 թ. մայիսի 3-ին) սահմանված վնասի հատուց-
ման սակագները: Անհասկանալի են դրանց որոշման մեթոդական 
մոտեցումները: Սակագների նման որոշումն «աղավաղում» է բնա-
պահպանական և բնօգտագործման վճարների իրական մեծությու-
նը, քանի որ այն հիմնվում է վնասների ոչ ճշգրիտ հաշվարկի վրա: 
Վճարները պետք է մոտ լինեն վնասների իրական արժեքին, որ-
պեսզի ապահովված լինեն կարգավորիչ գործառույթները: 

6. Ոչ վտանգավոր թափոնների տեղադրման դիմաց վճար-
ների դրույքաչափերի բարձրացման հիմնախնդիր: Հասունացել 
է «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ 
օրենքի 3-րդ հոդվածի (ա) կետով սահմանված` ոչ վտանգավոր 
թափոնների հաստատագրված վճարների դրույքաչափերի վերա-
նայման անհաժեշտությունը, հատկապես` 

 լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից 
տեղադրված ոչ վտանգավոր թափոնների համար, 

 հողածածկույթի քանդման և շինարարության հետևանքով 
առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների համար: 

Ընդ որում, այստեղ չափազանց կարևորվում են թափոնների 
վտանգավորության դասի որոշման մեթոդական մոտեցումների 
գրագետ օգտագործումը, նորմատիվային ցուցանիշների ճշգրիտ 
կիրառումը, վնասների գնահատումը և դրանց նկատմամբ հսկո-
ղության ուժեղացումը: Հեռանկարային է տվյալ բնագավառում թա-
փոնների տեղադրման քվոտավորման և իրավունքի վաճառման 
սկզբունքի ներդրման փորձնական կիրառումը` հաշվի առնելով 
տարածքի էկոլոգատնտեսական առանձնահատկությունները: 
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7. Էկոլոգիապես վտանգավոր արտադրանքի վճարների 
կարգավորման հիմնախնդիր: Հրատապ է էկոլոգիապես վտան-
գավոր արտադրանքի համար սահմանված վճարների վերանա-
յումը` նախապես հիմնավորելով դրանց դասակարգման գիտական 
լիարժեքությունը, վտանգավորության աստիճանը և օգտագործ-
ման հնարավոր վնասների հատուցման անհրաժեշտությունը: 
Միայն այս մոտեցմամբ դրանց կարգավորիչ/խրախուսող նշանա-
կությունը կուժեղանա: 

8. Էկոլոգիական ռիսկերի ապահովագրման համակարգի 
ներդրման և զարգացման անհրաժեշտության հիմնախնդիր: 
Անհրաժեշտ է ներդնել տնտեսական և գործունեության այլ տե-
սակների իրականացման, մասնավորապես` էկոլոգիապես վտան-
գավոր արտադրանքի թողարկման, ներմուծման և տրանզիտային 
փոխադրման հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի ապահովա-
գրման համակարգ: Դրանով կավելանա բյուջետային մուտքերի 
համալրման և էկոլոգիական վտանգները կանխարգելող ևս մեկ 
ժամանակակից լծակ: Բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը 
միտված առաջնահերթ խնդիրներից է դրանց հասցեական օգտա-
գործման էկոլոգիապես գրագետ հիմնավորումը, ինչի համար «ՀՀ 
բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված լրա-
ցումով 2011 թվականից սկսեց գործել բյուջետային մուտքերի կա-
յունացմանը նպաստող ևս մեկ տնտեսական լծակ`  ռոյալթին: 

9. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների նպա-
տակային օգտագործման հիմնախնդիր: Կարևոր հանգամանք-
ներից է նաև բնապահպանական սուբվենցիաների ստացման 
իրավունքից օգտվելու հնարավորություն ունեցող համայնքների 
ցանկի ընդլայնումը (ներկայումս դրանց թիվը 26 է): Այստեղ չա-
փազանց էական է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահ-
պանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքի կիրարկման նկատմամբ մոնիթորինգային ուսումնասիրու-
թյունների պարտադիր իրականացումը` նպատակ ունենալով 
պահպանելու տրանսպարենտության սկզբունքը: Նույն սկզբունքի 
կիրառումն անհրաժեշտ է նաև ՀՀ-ում գործող` Անտառների վերա-
կանգնման և զարգացման հիմնադրամի (2004 թ.), Շրջակա միջա-
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վայրի պահպանության դրամագլխի (2005 թ.), Բնապահպանա-
կան նպատակային ֆոնդի (2005 թ.), Սևանա լճի վերականգնման, 
պահպանման և զարգացման հիմնադրամի (2011 թ.) նկատմամբ: 
Այս տեսանկյունից նպատակահարմար է ՀՀ-ում ներդնել և զար-
գացնել էկոլոգիական աուդիտի ժամանակակից մեթոդաբանու-
թյուն:   

Այսպիսով` Հայաստանում գործող բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարները երկրի շրջակա միջավայրի պահպանու-
թյան և ռացիոնալ բնօգտագործման, կառավարման և հսկողու-
թյան միասնական համակարգի, տնտեսական մեխանիզմի առա-
վել ազդեցիկ գործոններից են: 

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները, ինչպես 
հայտնի է, կոչված են շրջակա բնական միջավայրի կենսաապահո-
վող որակի, այդ միջավայրի բնառեսուրսային ներուժի պահպան-
մանը և ողջամիտ օգտագործմանը:  

Վճարների կարևորագույն գործառույթներից է միջոցների նպա-
տակաուղղված/հասցեական օգտագործումը բնական՝ էկոհամա-
կարգերի և դրանց բաղադրիչների կայունության պահպանման  և 
էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման, բնառեսուր-
սային ներուժի վաղաժամ հյուծման կանխման, պատճառված 
վնասների և ռիսկերի հատուցման նպատակներով: Այդ գործո-
ղությունների ամբողջությունը կողմնորոշված է հասարակության 
բարեկեցության ամրապնդմանը և զարգացման էկոլոգիական ան-
վտանգության ապահովմանը: 

Վճարների համակարգի ներքին կառուցվածքը և գործիքավո-
րումը (տնտեսական գործիքների ամբողջություն), որպես կանոն, 
ենթարկվում է փոփոխությունների` կապված երկրում իրականաց-
վող էկոլոգիական քաղաքականության, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման միտումների և էկոլոգիատնտեսական բարեփոխում-
ների հետ: Դրույքաչափերը որոշվում են` հիմնվելով գործող օրենս-
դրական և իրավական ակտերի, ՀՀ Կառավարության որոշումնե-
րի և կարգերի, նորմատիվամեթոդական և այլ կարգավորիչ փաս-
տաթղթերի վրա: Ելնելով դրանից` ենթադրվում է, որ միասնական 
մեթոդաբանությունը պետք է ընդգրկի բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարների որոշման մեթոդական մոտեցումների ամ-



  53

բողջություն, որի գրագետ և արհեստավարժ օգտագործումից են 
կախված բյուջետային մուտքերի կայունությունը և նպատակային 
օգտագործման արդյունավետությունը: 

Միասնական մեթոդաբանությունը հիմնված է բնապահպանա-
կան և բնօգտագործման վճարների դրույքաչափերի որոշման մե-
թոդական մոտեցումների վրա, որոնք ընդգրկված են «Բնա-
պահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքում  
(2006 թ.):  

Հաշվի առնելով դրույքաչափերի որոշման հայտնաբերված 
բացթողումները` առաջարկվում է սույն օրենքի գլուխ 1-ի, հոդված 
2-ի, բ) ենթակետում Դօդ-ի հաշվարկում օգտագործել նոր բանաձև.   

Դօդ՛  =kինդ ∗ Դօդ, 
որտեղ`   

K ինդ=1+ՍԹԽմ /ՍԹԽբ, 
K ինդ- ը վճարի դրույքաչափի ինդեքսավորման գործակիցն է,  
ՍԹԽմ և ՍԹԽբ – ն սահմանային թույլատրելի խտությունն է մարդու և 

բույսերի համար` համապատասխանաբար: 
 
Նույն օրենքի 1-ին գլխի 2-րդ հոդվածի ա) կետում ամրակայված 

աղբյուրներից օդային ավազան փոշու արտանետման յուրաքան-
չյուր տոննայի դիմաց վճարը 1800 դրամի փոխարեն սահմանել 
2500 դրամ:  

Առաջարկվում է նաև նույն օրենքի 1-ին գլխի 2-րդ հոդվածի ա) 
կետում վճարի հաշվարկման բանաձևում վերանայել ինչպես վնա-
սակար նյութերի և միացությունների ցանկը, այնպես էլ դրույքա-
չափերը՝ հատկապես կախված նյութերի, դետերգենտների, ծանր 
մետաղների,  աղերի, ցիանի և ցիանի միացությունների մասով: 
Անընդունելի է, մասնավորապես, նույն դրույքաչափերի սահմանու-
մը վնասակար տարբեր ազդեցությամբ միացությունների համար: 
Նման մոտեցմամբ անհրաժեշտ է սահմանել նաև ջրային ավա-
զանի աղտոտման նյութերի դրույքաչափերը: Կարևոր է աղտոտիչ-
ների ներքին կառուցվածքի վերանայումը նոր դրույքաչափերով: 
Հրատապ է ոչ վտանգավոր թափոնների տեղադրման դրույքաչա-
փերի վերանայումը` օգտագործելով ձեռնարկությունների էկոլո-
գիականության գնահատման ցուցանիշները, հաշվի առնելով ռիս-
կի և վնասների գործոնը: 
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Եզրակացություն 
  

1. Բնական ռեսուրսների հարաճուն շահագործումը  և 
շրջակա միջավայրի կառավարման թերությունները     
ՀՀ-ում շարունակում են բացասական ազդեցություն գոր-
ծել շրջակա միջավայրի որակի, բնակչության առողջու-
թյան և կենսապայմանների վրա` լրջորեն վտանգելով 
նաև տնտեսության երկարաժամկետ կենսունակությունը: 
Վերջինս վկայում է, որ ՀՀ տնտեսությունը շարունակում է 
մնալ ինդուստրիալ բնույթի, բնութագրվում է շրջակա մի-
ջավայրի վրա մարդածին ծանրաբեռնվածության բարձր 
ցուցանիշներով և բնական ռեսուրսների գերշահագործ-
մամբ:  

2. Ուսումնասիրություններից պարզվեց, որ բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների համակարգը 
ՀՀ-ում ունի մի շարք ընդհանրություններ միջազգային 
համակարգի հետ: Տարբեր է վճարների կիրառման հե-
տադարձ էֆեկտը` պայմանավորված դրանց հասցեական 
օգտագործմամբ և օգտագործման տնտեսական 
արդյունավետությամբ: Ի տարբերություն եվրոպական 
պրակտիկայի, ՀՀ-ում դեռևս անհրաժեշտ գործնական 
կիրառում չեն ստացել «գրավ-վերադարձային» համա-
կարգը, էկոլոգիական փոխառությունների ներդրումը և 
ռիսկերի ապահովագրումը: 

3. ՀՀ-ն շարունակում է զարգանալ տեխնոծին մոդելի 
շրջանակներում, որը շրջակա միջավայրի որակի պահ-
պանման և բնառեսուրսային ներուժի կայունության ա-
պահովման տեսանկյունից ունի զգալի էկոլոգատնտեսա-
կան բացթողումներ, որոնք առավել նկատելի են վնաս-
ների հատուցման, հարկային բեռի և վճարների նպատա-
կային օգտագործման մասով: Նման պայմաններում ավե-
լի դժվար է բարձրացնել օգտագործվող վճարների դրա-
կան էկոլոգիական արդյունքը: 

4. Հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, 
որ ինչպես միջազգային, այնպես էլ ազգային պրակտի-
կայում դեռևս պահպանվում է վճարների դրույքաչափերի 
և ներքին կառուցվածքի պարբերաբար վերանայման ֆե-



  55

նոմենը, ինչը հաճախ երկրի տնտեսական անկայունու-
թյան կամ գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանք է: Եթե որոշ եվրոպական երկրներում հիմնա-
խնդրի լուծումը «մեղմվում է», օրինակ` մեթոդաբանու-
թյան կատարելագործման, վճարների դրույքաչափերի ին-
դեքսավորման և տնտեսական նոր գործիքների ներ-
դրման միջոցով, ապա ՀՀ-ում հարցի լուծումը, որպես կա-
նոն, փորձում են գտնել հիմնականում դրույքաչափերի 
հիման վրա: 

5. Ենթադրվում է, որ բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների դրույքաչափերի բարձրացման 
պրակտիկան դեռ կպահպանի իր գործունակությունը, 
քանի որ մշակված չեն վճարների դրույքաչափերի 
շտկման գործակիցներ և օրենսդրորեն կարգավորված չէ 
կապը վճարների դրույքաչափերի որոշման և վնասների 
հատուցման միջև: Մասնավորապես` բուսական և կեն-
դանական աշխարհին պատճառված վնասների հատուց-
ման մեծությունը կրում է ավելի շատ պայմանական 
բնույթ, քան ազդեցիկ` հատկապես վճարներում վնասի 
մեծության ներառման մասով: Վնասների հատուցումը 
ունի հիմնականում տուգանքային բնույթ` կտրված վճար-
ների իրական մեծությունից: Նման իրավիճակը բնորոշ է 
հատկապես մարզերին (Սյունիք, Լոռի, Արարատ, Գե-
ղարքունիք, Տավուշ), որտեղ բնապահպանական և բնօգ-
տագործման վճարների օգտագործման և հետադարձ 
դրական էկոլոգիական արդյունքի ապահովման միջև առ-
կա է խոր հակասություն: 

6. ՀՀ-ում շրջակա միջավայրին և բնական ռեսուրս-
ներին հասցված վնասի մեծության մասին կարելի է դա-
տել միայն բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների ցուցանիշների, ինչպես նաև բնապահպանական 
իրավախախտումների հետևանքով հայտնաբերված վնա-
սի ցուցանիշի մեծությունների հիման վրա: Ինչ վերաբե-
րում է բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
շարժընթացի վերլուծության արդյունքներին, ապա, թեև 
վերոհիշյալ ցուցանիշները դրսևորում են աճի միտումներ, 
դա դեռևս չի նշանակում, որ տնտեսական համակարգը 
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գործում է ադյունավետ: Բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարներն աճում են շրջակա միջավայրի որակի 
ցուցանիշների անկմանը զուգընթաց: 

7. ՀՀ-ում շրջակա միջավայրի պահպանության ուղ-
ղությամբ պետբյուջեից կատարվող հատկացումները բա-
վականին փոքր տեսակարար կշիռ ունեն պետբյուջե 
մուտքագրվող բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների ընդհանուր ծավալում, որի հետևանքով հա-
ճախ առաջ է գալիս բնապահպանական և բնօգտագործ-
ման վճարների ոչ նպատակային օգտագործման խնդիրը: 

8. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
որոշման ազգային և միջազգային փորձի համեմատական 
վերլուծությունը և գնահատումը ցույց տվեցին, որ ներկա-
յում միասնական մեթոդաբանության ստեղծման համար 
նպատակահարմար է ընտրել վճարների ինդեքսավորու-
մը, ձեռնարկությունների էկոլոգիականության գնահա-
տումը ռիսկերի և վնասների հատուցման համաչափու-
թյան միջոցով, ինչպես նաև էկոլոգիական ռիսկերի ապա-
հովագրման հիման վրա: Դրա համար առանձնացված են 
գիտականորեն հիմնավորված միասնական մեթոդաբա-
նության ստեղծման 9 ուղղություններ: 

Այսպիսով` ՀՀ-ում էկոլոգատնտեսական վնասների 
գնահատման և փոխհատուցման ոլորտում գործող նոր-
մատիվային փաստաթղթերի և առկա վիճակագրության 
վերլուծությունը վկայում է, որ էկոլոգիական վնասի գնա-
հատման և փոխհատուցման գոյություն ունեցող համա-
կարգն ունի մի շարք բացթողումներ մեթոդական, կազ-
մակերպական և իրավական ապահովման տեսանկյու-
նից: Հետևապես` առաջնային նշանակություն է ձեռք բե-
րում հետևյալ բարեփոխումների իրականացումը. 

1. Որպեսզի բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների միջոցով հնարավոր լինի ապահովել շրջակա 
միջավայրին և բնական ռեսուրսներին հասցված վնասի 
լիարժեք փոխհատուցում, անհրաժեշտ է հաշվարկման 
հիմքում դնել շրջակա միջավայրի աղտոտումից և դրա 
հետևանքով առաջացող լրիվ տնտեսական վնասի, այլ ոչ 
թե միայն բնապահպանական միջոցառումների իրակա-
նացման համար պահանջվող ծախսերի մեծությունը: 
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2. Վերանայել բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների գործող դրույքաչափերը, ընդլայնել բնապահ-
պանական ֆոնդերի ցանկը, ապահովել միջոցների հաս-
ցեական օգտագործումը և գործընթացի թափանցիկու-
թյունը: Խստացնել բնապահպանական վերահսկողու-
թյան պահանջները, ընդլայնել ստուգվող օբյեկտների քա-
նակը, ինչպես նաև կարգավորել հայտնաբերված բնա-
պահպանական իրավախախտումների` սահմանված ժամ-
կետում վերացման ապահովման գործընթաց: 

3. Կարևորելով կազմակերպությունների` որպես լոկալ 
մակարդակի հիմնական օղակի դերը էկոլոգատնտեսա-
կան վնասների գնահատման, կանխարգելման և փոխհա-
տուցման գործընթացների կատարելագործման ճանա-
պարհին` առաջնային է համարվում ՀՀ-ում «Բնապահպա-
նական օրենսդրության պահանջների կատարման նկատ-
մամբ ինքնահսկում իրականացնելու մասին» օրենքի նա-
խագծի ընդունումը: Էկոլոգատնտեսական վնասի գնա-
հատման մեթոդաբանության կատարելագործման նպա-
տակով շեշտադրվում է նաև «Տնտեսական գործունեու-
թյան հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա առաջացող 
բացասական ազդեցության գնահատման կարգը հաս-
տատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշման նախա-
գծի ընդունումը: 
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АННОТАЦИЯ 
 

С.А. Геворкян, Р.А. Петросян, А.П. Геворкян  
 

Проблемы усовершенствования методологии 
определения природоохранных и 
природопользовательских платежей в РА 

Исследован международный опыт формирования 
системы природоохранных и природопользовательских 
платежей. Проанализирована и оценена внутренняя 
структура системы платежей. Выделены наиболее перс-
пективные экономические инструменты. 

Исследован национальный опыт формирования сис-
темы природоохранных и природопользовательских пла-
тежей. Выделены типы природоохранных и природо-
пользовательских платежей, проанализирована и оцене-
на внутренняя структура системы и экономические инст-
рументы. Проанализированы показатели определения 
ставок природоохранных и природопользовательских 
платежей, обоснована необходимость их пересмотра. 

 

SUMMARY 
 

Gevorgyan S.А., Petrosyan R.А., Gevorgyan A.P. 
 

The Problems of Development of Determination 
Methodology the Environmental Fees and Natural 
Resources Payments 

International experience of forming a system of pay-
ments for environmental and natural resource management 
is analyzed.The internal structure of the payment system is 
analyzed and assessed. The most perspective economic 
instruments are subjected. 

Domestic experience of forming a system of payments 
for environmental and natural resource management is 
analyzed.The types of payments for environmental and 
natural resources management are identified, the internal 
structure of the system of payments and economic instru-
ments-analyzed and evaluated.The establishment of the rate 
of payments’ parameters on the ecology and natural 
resources are analyzed, and thenecessity to be revised. 
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