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Ընտրված տնտեսական 
մեխանիզմներ 

 Ջրառի վարձավճար – կառուցվածքի և 
դրույքաչափի մակարդակի փոփոխում, 

 Աղտոտման վարձավճար – կառուցվածքի և 
դրույքաչափի մակարդակի փոփոխում, 

 Հողի հարկ/գույքահարկ արժեքավոր ջրային 
մարմինների մոտ գտնվող 
տների/օբյեկտների համար (նոր մեխանիզմ) 



Ջրառի վարձավճարի փոփոխում 

 Ջրառի վարձավճարի ներկա դրույքաչափերը խիստ 
ցածր են, ինչը որևէ կերպ չի խթանում էական 
հոսակորուստները կրճատելուն (80%), 

 ՀՀ կառավարության թիվ 864 որոշման (դեկտեմբերի 30, 
1998թ. և հետագա լրամշակումներ) փոփոխում, 

 Կիրարկելիությունը կախված է նրանից, թե ինչ տոկոս է 
կազմում ջրաչափերի տեղադրման մակարդակը և ինչ 
պարբերությամբ են դրանց ցուցմունքները վերցվում, 

 Կարելի է ակնկալել որոշ դիմադրություն 
արդյունաբերական տնտեսվարողների կողմից, որոնք 
մեծ քանակությամբ ջրառ են իրականցնում 



Աղտոտման վճարի փոփոխում 

 Աղտոտման վճարի դրույքաչափերի ավելացում, որպեսզի 
լրացուցիչ եկամուտ գոյանա, ինչպես նաև աղտոտման վճարի 
կիրառում թույլատրված մակարդակի, այլ ոչ թե փաստացի 
աղտոտման վրա, ինչը կկրճատի վճարի հաշվարկի 
դժվարությունները և հավաքագրման “վարչական ծախսերը”, 

 “Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին” ՀՀ 
օրենքի փոփոխում, 

 Իրականացումը կհեշտանա, քանի որ ցանկացած 
թույլտվություն ունեցողի համար վճարը հեշտ կհաշվարկվի, 

 Կարող է առաջանալ որոշ դիմադրություն արդյունաբերական 
ոլորտի տնտեսվարողենրի կողմից, որոնք աղտոտման մեծ 
չափաքանի թույլտվություն ունեն 



Հողի հարկ և գույքահարկ 

 Հողի հարկը և գույքահարկը ավելացվում է` ըստ 
արժեքավոր ջրային համակարգին (օրինակ` Սևանա 
լիճ) մոտ գտնվելուն, քանի որ տանտերերը և 
բնակիչները վայելում են լանդշաֆտի/տեսարանի 
առավելությունները, 

 Կիրարկման նույն խնդիրները, ինչպես հողի հարկի 
և գույքի հարկի ներկա համակարգերն ունեն 

 Կարող են ընդունելիության որոշ խնդիրներ 
առաջանալ` կապված երկարաժամկետ բնակիչների 
համար հարկային բեռի ավելացման հետ 



Վերլուծության շրջանակը 

 Բոլոր մեխանիզմների համար. 
 Մեխանիզմով ազդեցության ենթարկվող բնակչությունը և 

ջրօգտագործողները, 

 Կառուցվածքը և դրույքաչափի մակարդակը` հիմնվելով 
միջազգային փորձի վրա, 

 Առաջարկվող մեխանիզմների տարբեր մակարդակների 
տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունը, 

 Տնտեսական օգուտները և կորուստները, 

 Ակնկալվող օգուտները ջրերի կարգավիճակի բարելավման 
առումով 



Հետազոտություն 

 Բոլոր մեխանիզմների համար. 
 Իրավական դաշտում անհրաժեշտ փոփոխությունները, 

 Արդյունավետ իրականցման նախապայմանները, 

 Իրականացման և կիրարկման դժվարությունները, 

 Իրականացման դժվարությունները կրճատելուն ուղղված 
հարակից միջոցառումները,   

 “Աղտոտման կրճարման նորարարական ֆոնդի” 
ստեղծման նախապայմանները 



Վերջնական արդյունք 

 Հայաստանի ջրային ոլորտում տնտեսական 
մեխանիզմների ներդրման 
քաղաքականության փաթեթի առաջարկում 


