
«2020-2021թթ-ին ՀՀ կառավարության կողմից 
կորոնավիրուսի տնտեսական հետեւանքների 
չեզոքացմանն ուղղված 1-ին, 2-րդ եւ 5-րդ 
միջոցառումների ուսումնասիրություն 
Արմավիրի մարզում»

«Ապագան այսօր. կանանց, երիտասարդների և երեխաների 
հզորացում՝ Հայաստանում ժողովրդավարությունը 
խորացնելու համար» ծրագրի շրջանակներում

Այս տպագրությունը ստեղծվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ։ 
Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Արմավիրի զարգացման 
կենտրոն» ՀԿ-ն և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները:Ա
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«2020-2021թթ-ին ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի 

տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված 1-ին, 2-րդ և 5-րդ 

միջոցառումների ուսումնասիրություն Արմավիրի մարզում» 

 

Հետազոտության հիմնախնդիրը 

2020թ․  մարդկությունն առերեսվեց լայնամասշտաբ տարածում ստացած 

համաճարակի՝ նոր կորոնավիրուսի (այսուհետ՝ COVID 19) հետ, որն ամբողջ 

աշխարհում առաջ բերեց մեծ մարտահրավերներ առողջապահական և տնտեսական 

համակարգերում։ COVID 19-ը խաթարեց համաշխարհային տնտեսության բնականոն 

ընթացքը, վտանգեց աշխարհի երկրների մեծ մասի ներքին և արտաքին տնտեսական 

կայունությունը:  

Ստեղծված իրավիճակում պետական արդյունավետ ու գործուն  

միջամտություն էր անհրաժեշտ՝ փրկելու մարդկանց կյանքերը, պաշտպանելու 

հասարակության խոցելի շերտերին, կանխելու գործազրկության աճը, կասեցնելու 

տնտեսական անկման բարձր ու օրեցօր ահագնացող տեմպերը, արագացնելու 

տնտեսության վերականգնման գործընթացը: Նախկինում, չունենալով նման 

բազմաբովանդակ ու մեծածավալ մարտահրավերներին դիմակայելու փորձ, 

յուրաքանչյուր երկիր սկսեց մշակել ճգնաժամը հաղթահարելու իր սեփական 

մեթոդաբանությունը և գործիքները։ 

Հայաստանում վերոնշյալ մեթոդաբանության ու գործիքների կիրառման 

արդյունավետության գնահատման անհրաժեշտությամբ էլ պայմանավորված է սույն 

հետազոտության հիմնախնդիրը և դրա արդիականությունը։  

Թվայնացման՝ օրեցօր աճող բարձր մակարդակը նպաստեց, որ տարբեր 

երկրներ կիսվեն գիտելիքներով, կատարված ուսումնասիրությունների 

արդյունքներով, մշակվող մեթոդաբանություններով ու կատարվող 

հակաճգնաժամային աշխատանքի փորձով։ Յուրաքանչյուր կառավարության առջև 



դրված էր մեկուսացման միջոցով վիրուսի տարածումը կանխելու և միևնույն 

ժամանակ տնտեսությունը ակտիվ պահելու բարդ խնդիրը։ 

Հետազոտության նպատակներն են․  

 2018-20թթ-ի ՀՀ պետական բյուջեների ուսումնասիրություն և իրականացված 

փոփոխությունների գնահատում՝ COVID 19-ի մարտահրավերով 

պայմանավորված (հատկացումներ, ծախսեր, COVID 19-ի հաղթահարմանը, 

տարածման կանխարգելանը, հասցված վնասների չեզոքացմանն ուղղված 

միջոցառումներ, ծրագրեր, հանրային գնումներ և այլն): 

 2021թ-ի ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի ուսումնասիրություն, COVID 19-ի 

հաղթահարման, տարածման կանխարգելման ու հասցված վնասների 

չեզոքացման համար նախատեսված քայլերի գնահատում (հատկացումներ, 

ծախսեր, միջոցառումներ, ծրագրեր)։ 

 ՀՀ պետական բյուջեի՝ համավարակով պայմանավորված փոփոխությունների 

ուսումնասիրություն, Արմավիրի մարզում տնտեսական գործունեություն 

իրականացնող ձեռներեցների համար կառավարության մշակած ծրագրերի 

արդյունավետության, դրանց հասցեականության, բացերի, առկա կոռուպցիոն 

ռիսկերի բացահայտում, իրականացված ծրագրերի հիմքում ընկած կարիքների 

վեր հանում։  

Հետազոտական նպատակների իրագործման համար առաջադրվել են հետևյալ 

խնդիրները․  

 Տարբեր երկրներում կատարված հակաճգնաժամային միջոցառումների 

ուսումնասիրություն։ 

 ՀՀ պետական բյուջեի 2018-2020թթ․ կատարողական և 2021թ․  պլանային 

եկամուտների ու ծախսերի կազմի, կառուցվածքի ու դինամիկայի 

վերլուծություն։ 

 ՀՀ 2020թ․  պետական բյուջեում COVID 19-ով պայմանավորված  

փոփոխությունների ուսումնասիրություն։ 



 ՀՀ 2020թ․  պետական բյուջեի դեֆիցիտի և դրա համալրման 

ուսումնասիրություն։ 

 ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված տնտեսական հակաճգնաժամային 

1-ին, 2-րդ և 5-րդ ծրագրերի ու միջոցառումների ուսումնասիրություն։ 

 ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 

չեզոքացման միջոցառումների շրջանակում տրամադրված աջակցության 

գնահատում և Արմավիրի մարզում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների 

կարծիքների, մոտեցումների ամփոփում։ 

 

Այլ երկրներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հակաճգնաժամային 

գործողությունների փորձի ուսումնասիրություն 

Կառավարությունների կողմից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի 

հակաճգնաժամային գործողությունները հիմնականում բաժանվել են երեք խմբերի․1 

 1. Անհապաղ ֆիսկալ աջակցություն. լրացուցիչ պետական ծախսեր (օրինակ՝ 

բժշկական ծառայությունների ֆինանսավորում, զբաղվածության մակարդակի 

պահպանում, ՓՄՁ-ների ֆինանսավորում, պետական ներդրումներ) և կորցրած կամ 

չստացած եկամուտների (օրինակ, որոշ հարկերի կամ սոցիալական վճարների) 

չեղարկում: Այս միջոցները տրվում են անհատույց և ապագայում չեն 

փոխհատուցվում: Այդ պատճառով «անհապաղ ֆիսկալ աջակցությունը» 

ուղղակիորեն հանգեցնում է բյուջետային հաշվեկշռի վատթարացման: 

2. Հետաձգումներ. որոշ վճարների, ներառյալ հարկերի և սոցիալական վճարների 

հետաձգում, բայց ոչ չեղարկում: Այս միջոցառումները բարելավում են անհատների և 

ընկերությունների իրացվելիությունը, բայց նրանց չեն ազատում համապատասխան 

պարտավորություններից: Այդ պատճառով «հետաձգումները» բյուջետային խնդիներ 

առաջացրին 2020թ-ին, սակայն ակնկալվում է, որ պատճառված վնասները 

կվերականգնվեն հետագա տարիներին: COVID-19 ճգնաժամին ընդառաջ՝ որոշ 
                                                           
1 J. Anderson, E. Bergamini, S. Brekelmans. A. Cameron, Z. Darvas, M. Dominguez Jimenez, The fiscal response to 
the economic fallout from the coronavirus, Bruegel, 22.04.2020, https://bit.ly/2YhR0vQ (այ ցել վել  է 
22.04.2020թ.): 



երկրներում հետաձգվեցին նաև վարկերի և կոմունալների վճարումները: Սա ևս իր 

բացասական հետևանքներն ունեցավ, քանի որ բանկերի շահույթների նվազման 

պատճառով կտրուկ անկում գրանցվեց նաև վճարվող հարկերի ծավալներում:  

3. Երաշխիքներ և իրացվելիության ներարկման այլ գործիքներ. ներառում են 

արտահանման երաշխիքները, ազգային ներդրումային բանկերի տրամադրած 

վարկային գծերը, առևտրային բանկերի տրամադրած վարկերի 

համաֆինանսավորումը և սուբսիդավորումը: Ի տարբերություն հետաձգումների 

գործիքների, որոնց ազդեցությունը նկատվում է չափազանց արագ և ինքնաբերաբար՝ 

վարկային գծերը ենթադրում են որոշակի գործողություններ տուժած 

ընկերությունների կողմից:  

Ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության 

(ՏՀԶԿ) կողմից հրատարակված «Covid 19-ի պայմաններում պետության կողմից 

բիզնեսին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության ծրագրերը»2 զեկույցի` չնայած, 

որ G20 (Քսանի խումբ (պաշտոնապես՝ անգլ.՝ Group of Twenty Finance Ministers and 

Central Bank Governors), 20 տնտեսություն (19 ազգային տնտեսություն և ԵՄ) 

ներկայացնող ֆինանսների նախարարների և  կենտրոնական 

բանկերի նախագահների միջազգային խորհրդաժողովի ձևաչափ) երկրները ունեին 

շուկայի իրացվելիությանը նպաստող կայուն դրամավարկային քաղաքականություն, 

սակայն ստեղծված իրավիճակն ապացուցեց, որ G20-ի ֆինանսական 

բարեփոխումների արդյունքում ակտիվները մնացել էին խոցելի և բանկային 

համակարգի ոչ արդյունավետ գործունեությունը մեծացրին համավարակի 

ազդեցությունը։ Արդյունքում, կառավարությունների ու բիզնեսների համար Covid 19-

ի համաճարակը ուղեկցվեց ռիսկերը հաղթահարելու համար ոչ բավարար 

բուֆերային ապահովվածությամբ։  

Վերացարկվելով առողջապահական համակարգի խնդիրներից և մշակված 

լուծումներից՝ դիտարկենք տարբեր կառավարությունների կողմից երկրի 

տնտեսական վիճակը կայունացնող քայլերը։  
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Հաշվի առնելով ՓՄՁ բիզնեսի կարևորությունը տնտեսական աճի 

կայունության ապահովման, արտադրողականության աճի արդյունքների, 

աշխատատեղերի պահպանման հարցում՝ կառավարությունները օգտագործեցին 

ՓՄՁ վարկավորումը որպես աջակցման կարևոր գործիք։ Փոքր բիզնեսներին 

ֆինանսական աջակցության տրամադրումը կառավարությունների կողմից 

կիրառվեց տարբեր ձևաչափերով՝ վարկավորում, աշխատակիցներին տրամադրված 

աջակցության ծրագրեր, տնտեսությունում բիզնես գործունեության 

դիվերսիֆիկացմանը խթանող ծրագրեր։  

Միացյալ Թագավորությունում վերջին անգամ նմանատիպ տնտեսական 

ճգնաժամ գրանցվել էր 300 տարի առաջ՝ ՀՆԱ-ի անկում 13%-ով։ Անգամ 1920-21թթ․  

մեծ դեպրեսիայի ժամանակ ՀՆԱ-ի անկումը չի գերազանցել 10%-ը։3 Միացյալ 

Թագավորությունը գնահատում է, որ եկամուտների 64,5%-ը ուղղվել է համավարակի 

հաղթահարմանը՝ հանրային տրանսֆերտներ մասնավոր հատվածին, զիջված 

հարկեր, մասնավոր հատվածի եկամուտների կորուստ։ Այստեղ ընկերությունների 

վարկավորման ծրագիրը միտված էր Անգլիայի բանկի միջնորդությունն 

ապահովելուն՝ տնտեսության իրական հատվածի կայունության հարցում: 

Անգլիայում մասնավոր հատվածի աջակցության համար տրամադրվել է 139,5 մլրդ 

ֆունտ ստերլինգ, ինչը կազմել է բյուջեի 15%-ը, իսկ տնային տնտեսություններին 

տրամադրվել է բյուջեի 9%-ը։  

Եվրոգոտում Եվրոմիության Կենտրոնական Բանկը փոխեց գրավադրման իր 

քաղաքականությունը՝ թույլ տալով բանկերի կողմից ՓՄՁ վարկերի միավորված 

գրավադրմանը, որն անուղղակիորեն աջակցում էր ՓՄՁ վարկավորմանը։ Միևնույն 

ժամանակ, շատ կառավարություններ մեծացրին վարկային երաշխիքների 

ծավալները ՓՄՁ-ների համար։ Սա նպատակ ուներ խթանել բանկերի կողմից 

վարկային միջոցների տրամադրումը՝ միևնույն ժամանակ նվազեցնելով բանկերի՝ 

իրենց հաշվեկշիռների վրա դրված ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ, որոշ վենչուրային 
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հիմնադրամներ ևս իրականացնում էին բիզնեսների համաֆինանսավորումներ։4 Այս 

ծրագրերի մասնակիցները հիմնականում եղել են 50 և պակաս աշխատակից ունեցող 

կազմակերպությունները։  

ԱՄՆ գանձապետարանը փոքր բիզնեսների համար մշակել է ռիսկային 

համարվող հարկային արտոնությունների ծրագրեր․  

 Աշխատակիցների պահպանման վարկեր՝ աշխատակիցներին վճարովի 

արձակուրդ ուղարկելու հնարավրությամբ։ 

 Արագ արձագանքմամբ կապիտալ ներդրումներ անելու ծրագրեր, որը միտված 

է փոքր և միջին շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների 

ֆինանսական կայունության ապահովմանը։ 

 Վճարային չեկերով պաշտպանության ծրագիր, որի նպատակն էր վճարային 

չեկերի դուրս գրումով կազմակերպությունների համար ապահովել այդ պահին 

բիզնես գործունեությունն ակտիվ պահելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներով։ 

Միջազգային փորձում ծրագրերի հաջորդ խումբը վերաբերում է 

արդյունաբերության ոլորտին․  

 Ավիաընկերությունների և ազգային անվտանգությանն ուղղված 

աջակցություններ, 

 Փոխադրումներով զբաղվող ընկերությունների համար աջակցության 

ծրագրեր, 

 Աշխատավարձերի վճարման ծրագրեր5։ 
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Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների 

ուսումնասիրություն ՀՀ-ում 

 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 

ևս կիրառվել են այլ երկրներում կիրառված վերոնշյալ երեք խմբերի գործիքները։ 

COVID 19-ով պայմանավորված համավարակի պայմաններում սոցիալ-տնտեսական 

ճգնաժամը թեթևացնելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ստանձնել է 

ֆինանսական լարվածությունը թեթևացնող պարտավորություն, որի արդյունքում 

նախաձեռնել և իրականացրել է 22 միջոցառումներ, որից 9-ը՝ տնտեսական, 13-ը՝ 

սոցիալական ուղղվածության։6  

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները 

միտված են բիզնես գործունեության անընդհատության ապահովմանը՝ որոշակի 

ծախսեր ծածկելով՝ սարք սարքավորումների ձեռքբերման համաֆինանսավորում, 

աշխատակիցների աշխատավարձերի համաֆինանսավորում, գաղափարը զրոյից 

կյանքի կոչելու  դրամաշնորհների տրամադրում։ Այս ամենին զուգահեռ 

իրականացվել են նաև սոցիալական միջոցառումներ, որոնց շրջանակում միանվագ 

տրամադրվել են գումարներ աշխատանքը կորցրած մարդկանց, անչափահաս 

երեխաներ ունեցող ընտանիքներին՝ կոմունալ ծախսերի ֆինանսավորման և այլ 

տեսքով։ Այս երկու ուղղությամբ իրականացված գործողությունները տնտեսական 

ակտիվությանը նպաստող զուգահեռ քայլեր են։  
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ՀՀ պետական բյուջեի 2018-2020թթ․ ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի, շարժընթացի, 

COVID 19-ի՝ դրանց վրա ունեցած ազդեցության ուսումնասիրություն 

 

Նշված միջոցառումների ֆինանսավորումը եղել է 2020թ․  պետբյուջեի 

պահուստային ֆոնդից,  պետբյուջեով պլանավորված ծախսերի փոփոխությունների 

արդյունքում առաջացած խնայողություններից, ինչպես նաև միջազգային 

կազմակերպություններից ներգրավված վարկային միջոցներից։ 

2020 թ․  ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերից ընդհանուր առմամբ 80,8 մլրդ ՀՀ 

դրամ ուղղվել է կորոնավիրուսի համավարակի կանխարգելմանը, վերահսկմանը, 

բուժմանը և տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանը։ Ծախսվել է 75,3 մլրդ ՀՀ 

դրամը կամ պլանավորածի 93,3%-ը։7 Այս ծախսը կազմում է ՀՀ 2020թ․-ի ՀՆԱ-ի 1,2%-

ը։  

2020թ․-ին ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ 

ավելացել են 16,3%-ով կամ 265,2 մլրդ ՀՀ դրամով՝ կորոնավիրուսի համավարակի և 

ռազմական դրության հետ կապված ծախսերով՝ սոցիալական նպաստներ, 

դրամաշնորհներ, ոչ ֆինանսական ակտիվներ, կենսաթոշակների աճ, այլ ծախսեր։ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում 2,3 մլրդ դրամ նախատեսվել է կորոնավիրուսի 

տնտեսական հետևանքների չեզոքացման հետևանքով տրամադրված վարկերի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորմանը։ Կատարվել է 66,2%-ով՝ պայմանավորված 

շահառուների ուշ դիմելու հանգամանքով։ 

COVID 19-ով պայմանավորված ծախսերի ֆինանսավորման համար 

կատարվել են 2020թ․-ի պլանավորված բյուջեի հետևյալ ճշտումները․  
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Աղյուսակ 1․  2020թ․  ՀՀ պետական բյուջեում COVID19-ով պայմանավորված 

փոփոխոխություններ 

 

Որոշման 

համար 

Գումար (հազ․ 

դ) 

Հոդվածը, որից 

կատարվել է ծախսը 

Հատկացման նպատակը 

N279-Ն  441,200  Այլ ծախսեր ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման, 

վերահսկման, բուժման և այլ 

համալիր միջոցառումների 

իրականացում 

N 320-Ն  121,175  Ընթացիկ 

տրանսֆերտներ 

ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման, 

վերահսկման, բուժման և այլ 

համալիր միջոցառումների 

իրականացում 

N 344-Ն  270,100  Ընթացիկ 

տրանսֆերտներ 

Առողջապահության ծախսեր 

N 386-Ն  293,000 Ընթացիկ 

տրանսֆերտներ 

Առողջապահության ծախսեր 

N 419-Ն 15,000,000 Պահուստային ֆոնդ  Կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների չեզոքացման 

նպատակով մատչելի 

պայմաններով վարկերի 

տրամադրման համար 

N 489-Ն 180,300  Այլ 

կատեգորիաներում 

չդասակարգված 

տրանսֆերտներ 

ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման, 

վերահսկման, բուժման և այլ 

համալիր միջոցառումների 

իրականացում 

N 594-Ն 110,600 Սոցիալական ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 



օգնության 

նպաստներ 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 635-Ն 1,709,624  Այլ եկամուտներ Վարակիչ հիվանդությունների 

նկատմամբ բնակչության 

անընկալության ապահովում, 

արյան բաղադրամասերի և 

արյան պատրաստուկների 

անհրաժեշտ քանակության 

ապահովում 

N 723-Ն 

 

1,426,093 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 890-Ն 

 

230,794  Ընդհանուր բնույթի 

այլ 

ծառայություններ 

Մեկուսացված անձանց 

կեցության ապահովում 

N 948-Ն 

 

2,247,950 Պահուստային ֆոնդ Հակահամաճարակային 

միջոցառումներ,  մեկուսացված 

անձանց կեցության ապահովում 

N 962-Ն 

 

156,422 Սոցիալական 

խմբերին տրվող 

սոցիալական 

աջակցություն 

Ծերերի խնամք 

N 1009-Ն 

 

600,000 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 1093-Ն 

 

1,297,000 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 1137-Ն 

 

78,300 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ մուլտիպլեքսում 

հեռարձակող 



հեռուստաընկերություններին և 

FM հաճախականություններին 

աջակցություն  

N 1235-Ն 

 

2,910,000 «Այլ եկամուտներ» ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 1445-Ն 

 

2,210,000 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 

վարակի կանխարգելման 

միջոցառումներ 

N 1463-Ն 

 

270,000 Պահուստային ֆոնդ ՀՀ շրջակա միջավայրի 

նախարարության բնության 

հատուկ պահպանվող 

տարածքների պահպանությունն 

իրականացնող ՊՈԱԿ-ներին, 

կորոնավիրուսի հետևանքով 

տնտեսական ազդեցությունները 

մեղմելու նպատակով 

N 1524-Ն 646,787 Պահուստային ֆոնդ Ուսումնական պրոցեսը սկսելու 

համար 

 

Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները բերել են 

պետական բյուջեի բազմաթիվ փոփոխությունների։ Նախ նշենք, որ 2018թ-ին 

պետական բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 1 տրլն 447 մլրդ ՀՀ դրամ, 2019թ-

ին՝ 1 տրլն 558 մլրդ, 2020թ-ին՝ 1 տրլն  668 մլրդ, 2021թ-ի պլանավորվածը կազմում է 1 

տրլն 850 մլրդ ՀՀ դրամ։  

Ստորև ներկայացնենք ՀՀ պետական բյուջեից 2018-2020թթ․ կատարված և 

2021թ․ պլանավորված ծախսերի ուղղությունները՝ ըստ ծախսերի գործառնական 

դասակարգման: 

 



Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կազմ ու կառուցվածքի դինամիկա 

2018-2020թթ. կատարողական և 2021թ. պլանային բյուջեներ 

 

 

Ինչպես տեսնում ենք դիտարկվող ժամանակաշրջանում ծախսերի 

ուղղությունների առաջնահերթությունների էական տարբերություն չի նկատվում։ 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանի բոլոր տարիներին ՀՀ բյուջեն ունեցել է սոցիալական 

ուղղվածություն՝ 2018թ-ին՝ 29%, 2019թ-ին՝ 28.4%, 2020թ-ին 29%, իսկ 2021թ-ին 

պլանավորվել է 27,8%: Ծախսերի մեջ տեսակարար կշիռ ունեցող հաջորդ հոդվածը 

«Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ» հոդվածն է, որն իրենից 

ներկայացնում է պետական պարտքի սպասարկման ծախսերը, օրենսդիր և 

գործադիր մարմինների պահպանման ծախսերը, կառավարության տարբեր 

մակարդակների միջև իրականացվող տրանսֆերտները, ընդհանուր բնույթի այլ 

ծախսեր8։ Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2018թ-ին այն կազմել է 19%, 2019թ-ին 

փոքր ինչ աճել է՝ 19,95%, 2020թ-ին նվազել է՝ դառնալով 18,1%, իսկ 2021թ-ին նորից 

բարձր ցուցանիշ է պլանավորվել՝ 21.2%։ 2020թ․  նվազումը հիմնականում 

պայմանավորված է պետական կառույցների որոշակի ժամանակահատվածում 

սահմանափակումների, առցանց աշխատանքի անցնելու և այլ գործոններով։  
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Պաշտպանություն հոդվածով հատկացվող ծախսերի տեսակարար կշիռն 

ընդհանուր ծախսերում 2018-2020թթ․  աստիճանաբար աճել են՝ 2018թ-ին կազմել է 

ընդհանուր բյուջեի 16,4%-ը, 2019 թ-ին՝  18,9%, 2020թ-ին դարձել է 20,4%, իսկ 2021 թ․  

համար պլանավորվել է ընդհանուր ծախսերի 16,3%-ը հատկացնել 

պաշտպանությանը։ Աճը պայմանավորված է 2020 թ-ի արցախյան պատերազմով։ 

Գծապատկերից երևում է, որ 2020թ-ին` համաճարակային և պատերազմական 

ճգնաժամային իրավիճակով պայմանավորված, նախորդ տարիների դինամիկ ֆոնին 

բյուջետային ծախսերում աճել են հետևյալ հոդվածների տեսակարար կշիռները՝ 

«Պաշտպանություն»՝ 4%-ով՝ 2018թ-ի համեմատ, 1,6%-ով՝ 2019թ-ի համեմատ, 

«Առողջապահություն»՝ 2,3%-ով 2018թ-ի համեմատ և 1,7%-ով՝ 2019թ-ի համեմատ, 

«Սոցիալական պաշտպանություն»՝ 2018թ-ի համեմատ նույնն է եղել, իսկ 2019թ-ի 

համեմատ աճել է 0,6%-ով։ 

Ճգնաժամային իրավիճակով պայմանավորված` նվազել են «Ընդհանուր 

բնույթի հանրային ծառայություններ», «Հասարակական կարգ, անվտանգություն և 

դատական համակարգ», «Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ», «Կրթություն» հոդվածներով հատկացվող ծախսերի 

մասնաբաժինը։ Ծախսերի նվազման վրա էական ազդեցություն է ունեցել COVID 19-ի 

տարածումն ու կիրառված սահմանափակումները։ 

Ընդհանուր առմամբ, 2020թ․  ՀՀ պետբյուջեի ծախսային հատվածը շուրջ 30 

մլրդ դրամի փոփոխության է ենթարկվել՝ հակահամաճարակային միջոցառումների 

իրականացման նպատակով։ Սա կազմում է 2020թ․  համար սկզբնական 

պլանավորված ծախսերի 1,6%-ը։ Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 1-ից, հիմնական 

փոփոխությունները պայմանավորված են պահուստային ֆոնդից կատարվող 

հատկացումներով։  

ՀՀ 2020թ․ պետական բյուջեով COVID 19-ի հետևանքների նվազեցման և 

չեզոքացման համար հատկացված ծախսերն ունեն հետևյալ բաշխվածությունը․  

 

 

 



Գծապատկեր 2․  ՀՀ 2020թ․  պետական բյուջեից COVID 19-ի հետևանքների 

հաղթահարման համար հատկացված միջոցների բաշխվածությունն ըստ 

գործառնական ուղղությունների. 

 

 

Ինչպես տեսնում ենք ՀՀ 2020թ․  պետական բյուջեից COVID 19-ի 

հետևանքների չեզոքացման և հաղթահարման ծախսերի մեծ մասն ուղղվել է 

առողջապահության նախարարությանը՝ 29,6%, որից ձեռք են բերվել բժշկական 

սարք-սարքավորումներ, պատվաստանյութեր, իրականացվել են առողջապահության 

համակարգի արդիականացման աշխատանքներ։ Հաջորդ խոշոր մասնաբաժինը ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն է՝ 24%, որն ուղղվել է 

կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների 

ֆինանսավորմանը։ Էկոնոմիկայի նախարարության միջոցով ֆինանսավորվել են 

տնտեսական միջոցառումների իրականացումը, և տնտեսական նշանակություն 

ունեցող այլ միջոցառումներ՝ աշնանացան ցորենի արտադրության խթանում։ 

Ընդհանուր առմամբ COVID 19-ի  հաղթահարման համար կառավարության 

մշակած ծրագրերից առողջապահական ծախսերի իրականացմանն ուղղվել է 

հակահամաճարակային ծախսերի 29,6%-ը (շուրջ 57 մլրդ), տնտեսական 

միջոցառումների իրականացմանը հատկացվել է հակահամաճարակային ծախսերի 

34,3%-ը (շուրջ 36 մլրդ), իսկ սոցիալական ծրագրերի համար 21,7%-ը (շուրջ 23 մլրդ)։ 
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Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային 

գործունեությունն ավելի շատ տնտեսության ակտիվացմանը խթանող է եղել։ 

 

ՀՀ պետական բյուջեի 2018-2020թթ․ եկամուտների կազմի ու կառուցվածքի, 

շարժընթացի վերլուծություն 

 

Դիտարկելով պետական բյուջեի եկամուտները՝ նկատում ենք, որ 2018-2020 

թթ-ին փաստացի եկամուտները և 2021 թ․ համար պլանային եկամուտներն ունեցել 

են հետևյալ կազմ ու կառուցվածքը. 

 

Գծապատկեր 3. ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների կազմ ու կառուցվածքի դինամիկա 

2018-2020թթ. կատարված և 2021թ. պլանային բյուջեներ․ 

 

 

Գծապատկերից երևում է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում պետական 

բյուջեի եկամուտների ամենաբարձր մակարդակն արձանագրվել է 2019թ-ին՝ 15,654 

մլրդ ՀՀ դրամ, որը 2018 թ․ ցուցանիշի նկատմամբ բարձր է եղել 16,7%-ով։ 2020թ-ին 

եկամուտները 0,3%-ով նվազել են՝ կազմելով 1,560 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ 2021թ-ին 

պլանավորվել է հավաքագրել 2020թ-ին հավաքագրված փաստացի եկամուտներից 

3,4%-ով պակաս: Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից, 2020թ-ին 2019թ-ի համեմատ 

6,5%-ով նվազել են հարկային եկամուտները, ինչը պայմանավորված էր 
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տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության ժամանակավոր դադարով։ Փոխարենը, 

2020թ-ին նախորդ տարվա համեմատ 330%-ով բարձր են եղել պաշտոնական 

դրամաշնորհները և 37,7%-ով՝ այլ եկամուտները։ Թեպետ 2019թ-ի համեմատ 

բավական բարձր է եղել ստացված դրամաշնորհների տեսակարար կշիռը, սակայն 

այդ ցուցանիշի ճշգրտված պլանային մակարդակը կատարվել է ընդամենը 85,9%-ով։ 

Ցածր կատարողականը պայմանավորված է եղել դրամաշնորհային ծրագրերով 

նախատեսված որոշակի գործողությունների չիրականացմամբ՝ համաճարակային 

իրավիճակից ելնելով, օրինակ, դեմ առ դեմ հանդիպումներ, սեմինարներ, 

վերապատրաստումներ և այլն։ 2020թ․ ընթացքում 1 մլրդ ՀՀ դրամ տրամադրվել է 

Ասիական զարգացման բանկի, 969,7 մլրդ ՀՀ դրամ` Եվրոպական միության, 891,7 մլն 

ՀՀ դրամ` Գլոբալ հիմնադրամի, 796,8 մլն ՀՀ դրամ` ՎԶԵԲ-ի, 643,5 մլն ՀՀ դրամ` 

Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KWF), 448,7 մլն ՀՀ դրամ` ՀԲ-ի, 363,6 մլն 

դրամ` ԱՄՆ-ի, 360,3 մլն դրամ` ՄԱԿ-ի, 234,8 մլն ՀՀ դրամ` ՀՀ կայունացման և 

զարգացման եվրասիական հիմնադրամի, 80 մլն՝ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի, 

49,7 մլն՝ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ հարևանության 

ներդրումային բանկի, 41,8 մլն՝ Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային 

հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի 

շրջանակում։ 

2020 թ․ Եվրամիության կողմից 15,1 մլրդ ՀՀ դրամ տրամադրվել է «COVID 19 

համավարակի դիմակայման Հայաստանի պայմանագիր» ծրագրի ֆինանսավորման 

համար։ 267,2 մլն դրամ տրամադրվել է Կովկասի բնության հիմնադրամի կողմից՝ 

«COVID 19 Արտակարգ դրամաշնորհի պայմանագրի» շրջանակներում։ Ասիական 

զարգացման բանկի միջոցներով «Հայաստանի Հանրապետությունում COVID 19-ին 

արձագանքման ծրագրի իրականացում» ծրագրով նախատեսվել է 987,5 մլն, ՀԲ-ից՝ 

նոր կորոնավիրուսային (COVID 19) hամավարակին հակազդելու նպատակով 

անհրաժեշտ սարքավորումների, անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերման 

նպատակով՝ 1,651մլն։ 

Այլ եկամուտների աճը հիմնականում պայմանավորված է այլ 

տրանսֆերտների աճով, ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի դիմաց ստացված 

տոկոսավճարներով, 2019թ-ի կադաստրի կոմիտեի ծախսերի նկատմամբ 

եկամուտների գերազանցումով, պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի 



վարձակալությունով և այլ հոդվածներով ստացվող եկամուտների աճով։ Նշենք, որ 

թվարկված եկամուտների ստացումը պլանավորված չի եղել։ Այլ տրանսֆերտները 

եղել են ռազմական դրությամբ պայմանավորված ենթակառուցվածքների, 

սոցիալական և առողջապահական ծախսեր իրականացնելու նպատակով։ 

Համաձայն ՀՀ 2020թ-ի պետական բյուջեի պակասուրդի և պետական պարտքի 

վերաբերյալ հաշվետվության՝ ընթացիկ տարում ՀՀ ռեզիդենտների վարկավորման 

հիմնական մասը՝ 40,2 մլրդ ՀՀ դրամը, տրամադրվել է բյուջեի ներքին ռեսուրսների 

հաշվին։ Արտաքին աջակցությամբ 10,1 մլրդ ՀՀ դրամի վարկավորման աջակցություն 

է ցուցաբերվել։ Սա նշանակում է, որ կառավարության կողմից իրականացվել է 

տնտեսական ակտիվությունն առաջիկա տարիներին խթանելու 

քաղաքականություն` նաև վարկերի տոկոսների ստացման տեսքով։  

    Դիտարկելով 2020թ․ ՀՀ պետբյուջեի դեֆիցիտը՝ նշենք, որ այն կազմել է 359,4 

մլրդ ՀՀ դրամ։ Պակասուրդի ֆինանսավորման 334 մլրդ ՀՀ դրամը ներքին 

աղբյուրներից է եղել, իսկ 25,4 մլրդ ՀՀ դրամը՝ արտաքին9։ Ներքին աղբյուրներից 300,5 

մլրդ ՀՀ դրամը ֆինանսավորվել է գանձապետական պարտատոմսերի 

տեղաբաշխումից։ 2020թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետական գանձապետական 

պարտատոմսերը բնութագրող ցուցանիշները եղել են հետևյալը․ 

 միջին կշռված եկամտաբերությունը 10,39% (2019թ` 11.78%), 

 մինչև մարումը մնացած միջին ժամկետայնությունը 3945 օր, 

 մարման բեռի բաշխվածությունը մինչև 2050թ, 

 շրջանառության մեջ գտնվող պարտատոմսերի ծավալն անվանական 

արժեքով, որը կազմել է 958,83 մլրդ ՀՀ դրամ, որից 5%-ը՝ կարճաժամկետ, 

27,6%-ը միջնաժամկետ, 66,8%-ը երկարաժամկետ, 0,6%-ը՝ խնայողական, 

 շրջանառության մեջ գտնվող գանձապետական պարտատոմսերի բոլոր 

սեփականատերերը ռեզիդենտներ են10։ 

Պետական պարտատոմսերի մարման բեռը տեղափոխվել է միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ տիրույթ։ Սա ստեղծված ճգնաժամային պայմաններում 

                                                           
9Որպես կանոն՝  համաձայ ն բյ ուջետայ ին ձևաչ ափի արտաքին ֆինանսավորման, միջոցները ներկայ ացվում են ներքին 
ֆինանսավորման մեջ, արդյ ունքում, վերջնարդյ ունքը ճիշտ ներկայ ացնել ու  համար ներքին ցուցանիշից (որը 
ներառում է նաև արտաքին պարտքը) հանվում է արտաքին ֆինանսավորման չ ափը։  
10http://www.parliament.am/Normativ_voroshum7/010721AJV002_hashvetvutyun.pdf էջ 537-538 

http://www.parliament.am/Normativ_voroshum7/010721AJV002_hashvetvutyun.pdf


թեթևացնում է կառավարության ֆինանսական բեռը, սակայն այն ծանրացնում է 

ապագայում։  

2020թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը նախորդ տարվա 

նկատմամբ աճել է 652,2 մլրդ ՀՀ դրամով, ինչը պայմանավորված է ՀՀ 

կառավարության պարտքի 19,7% աճով և ՀՀ ԿԲ պարտքի 2,4% աճով։ ՀՀ պետական 

պարտքը 2020թ-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 4,164 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 

ՀՆԱ-ի 67,3%-ը։  

2020թ-ին Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի հետ 

ստորագրվել է «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի» 

լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային միջոցների ներգրավման մասով 17,9 մլն 

եվրոյի ներգրավման պայմանագիր, որի մարման ժամանակացույցը կազմված է 2034-

2045թթ․ համար։ Եվս 231,7 մլն SDR վարկավորման պայմանագիր կնքվել է ԱՄՀ-ի 

հետ։ Վերջինիս մարման ժամանակացույց սահմանված է 2023-2025 թթ-ի համար, 

ավելի մեծ գումար է, ոը մարվելու է ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Վերջինս 

2023-2025թթ․ հարկային բեռի մեծացում է ենթադրում։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Արմավիրի մարզում ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետության  

գնահատում 

ՀՀ Կառավարության կողմից կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման 

միջոցառումների իրականացման արդյունավետությունը և օգտակարությունը 

գնահատելու նպատակով նախ հարցումներ են ուղարկվել ՀՀ Կառավարություն, ՀՀ 

Էկոնոմիկայի նախարարություն և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան։ ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարությունից տրվել է ամփոփ պատասխան` մարզի մակարդակով հասանելի 

տեղեկատվության մասով։ Ստացված տեղեկատվությունը մասամբ է լրացրել  

հետազոտական խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ բազան։  

Աշխատանքային թիմի կողմից Արմավիրի մարզում գործող տնտեսվարող 

սուբյեկտների շրջանակում իրականացվել են առցանց հարցումներ (հարցաշարը՝ 

Հավելված 3)՝ բացահայտելու աջակցություն ստացած կազմակերպություններին, և 

պարզելու, թե ինչքանով են բավարարված ստացված աջակցությամբ։ Արմավիրի 

մարզում տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում հեռախոսազանգերի միջոցով 

իրականացվել են հարցումներ, պարզելու, թե քանիսն են ստացել աջակցություն 

կառավարությունից։ Հարցման 99 մասնակիցներից 44-ը պատասխանել են, որ չեն 

ստացել աջակցություն, հիմնական պատճառը նշել են, որ չեն դիմել։ Աջակցություն 

ստացածները նշել են, որ ստացված գումարն օգտագործել են բիզնես գործունեության 

մեջ՝ աշխատավարձերի վճարում, հումքի, նյութի ձեռքբերում, բիզնես պարտքերի 

վճարում։ Հարցվողներից ընդամենը 2-ը կամ աջակցություն ստացածների 3,6%-ը նշել 

են, որ գումարը ծախսել են ընտանիքի ծախսերը հոգալու նպատակով։ Հարցին, թե 

բացի Կառավարության ծրագրերից, ինչ այլ աջակցության աղբյուրներից են օգտվել, 

նշվել են՝ նյութական աջակցություն Ավետարանչական եկեղեցական ընկերության 

կողմից, Կարմիր Խաչի կողմից դիմակ և ալկոգել, CARD_ից մասնագիտական 

աջակցություն։  

Այնուհետև, հարցման մասնակիցները, ովքեր նշել են, որ ստացել են պետական 

աջակցություն, հրավիրվել են ֆոկուս խմբային քննարկումների։ Իրականացվել են 

երկու ֆոկուս խմբային քննարկումներ, և երեք անհատական հարցազրույցներ 



տարբեր ոլորտներում բիզնես գործունեություն իրականացնող տնտեսվարող 

սուբյեկտների ներկայացուցիչների հետ։ Հարցումներին մասնակցել են հիմնականում 

1-12 աշխատակից ունեցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք 

գործունեություն են ծավալում տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ ջերմոցային 

տնտեսություն, կաթնամթերքի արտադրություն, մանրածախ առևտուր, 

հաշվապահական ծառայություններ, հանրային սնունդ, ժամանցային խաղեր և այլն։ 

Մասնակիցներին հնարավորություն է ընձեռվել կիսվել իրենց պրակտիկայում 

հանդիպած տարբեր իրավիճակային խնդիրներով և առաջարկվող լուծումներով։ 

(Ֆոկուս խմբային քննարկման հարցաշարը կցված է Հավելված 1-ում)։ 

Ֆոկուս խմբային քննարկումների ու անհատական հարցազրույցների ամփոփ 

արդյունքները ներկայացնենք ստորև՝ 

 Ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները հիմնականում գոհ են եղել իրենց 

բիզնեսի գործունեության արդյունքներից մինչև կորոնավիրուսի 

համավարակի տարածումը՝ նշելով, որ գրեթե բոլորի մոտ վերջին տարիներին 

շահութաբերությունը դինամիկ աճել է։ 

 Կորոնավիրուսի համավարակի տարածման արդյունքում հիմնական  

խնդիրներից առանձնացվել են բիզնեսի փակ լինելու պատճառով 

շրջանառության անկումը, հաճախորդների նվազումը կամ բացակայությունը, 

որոշ աշխատակիցների ազատումն աշխատանքից կամ հիվանդանալու 

պատճառով աշխատակիցների պակասը, գործունեության բարդությունները` 

կապված սոցիալական հեռավորության պահպանման և այլ հարցերի հետ, 

բիզնեսի` առցանց տարբերակի անցմանը չհարմարվելը և այլն։ Մանր 

առևտրով զբաղվող բիզնեսների ներկայացուցիչները նշել են, որ համավարակի 

պայմաններում  վաճառվող ապրանքատեսականին և վաճառքի ծավալները 

շուրջ 20-30% նվազել են։ Ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ձեռներեցի մոտ 

ևս շրջանառության ծավալների որոշակի նվազում է եղել։ Ըստ մասնակիցների 

դիտարկումների՝ ամենաշատը տուժել են զբոսաշրջության ու հանրային սննդի 

ոլորտները, վարսահարդարման ծառայություններ առաջարկող 

կազմակերպությունները։ Ըստ մասնակիցների՝ համավարակի բացասական 



ազդեցությունը փոքր բիզնեսի դեպքում ավելի մեծ է, քան միջին և խոշոր 

բիզնեսների դեպքում։ 

 Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ մասնակիցների մեծ մասը նշել են, որ 

գործունեության սահմափակմանը զուգահեռ` գրեթե աշխատատեղեր չեն 

կրճատել։ Որոշ դեպքերում  վճարել են աշխատակիցների աշխատավարձի  

մոտ 70%-ը կամ աշխատակցի համար պահպանել են նվազագույն 

աշխատավարձը։ Բացառություն է կազմել հանրային սննդի կազմակերպման  

և ժամանցային խաղերով զբաղվող կազմակերպությունը, որը ստիպված է եղել 

5 աշխատակցից 3-ին ազատել աշխատանքից, իսկ 2-ին կարողացել է վճարել 

ժամանցային խաղերից ստացված հասույթից։  

 Շրջանառության ծավալների նվազման արդյունքում բիզնեսներից մեկի մոտ 

հարկման դրույքաչափի փոփոխություն է եղել՝ անցել է 

միկրոձեռնարկատիրության հարկման դաշտ։ Բիզնես ներկայացուցիչներից 

մեկը, որը զբաղվում էր ռեստորանային բիզնեսով և հանրային սննդի 

մատուցմամբ, համավարակի պատճառով գործունեության հիմնական 

ուղղությունը փոխել է՝ կենտրոնանալով ֆուդ կորտի գործունեության վրա։  

 Մասնակիցներն ընդհանուր առմամբ գրեթե որևէ ակնկալիք չեն ունեցել 

պետության աջակցությունից։ Նրանց մեծ մասի համար պետության 

աջակցության ստացումը եղել է չնախատեսված։ 

 Մասնակիցների մեծ մասը որևէ կերպ չեն հիշել, թե Կառավարության կողմից 

իրականացվող որ միջոցառման շրջանակներում են ստացել աջակցություն։  

Մեծամասամբ վարկերի համաֆինանսավորման, վարկերի, լիզինգի 

տոկոսադրույքների սուբսիդավորման, վարկերի տրամադրման, արտոնյալ 

վարկավորման նպատակով երաշխիքների տրամադրման, աշխատակիցների 

աշխատավարձերի վճարման տեսքով աջակցություն չեն ստացել 

պետությունից։ Մասնակիցների մեծամասնությունը ստացել են կամ ամեն 5-րդ 

աշխատողի աշխատավարձի չափով միանվագ աջակցություն կամ 2020 

թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում մատակարարված ապրանքների, 

մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխատանքների իրացման 

շրջանառության 10%-ի չափով միանվագ դրամաշնորհ։ Մասնակիցներն 

ընդհանուր առմամբ գոհ էին տրամադրված աջակցությունից, ՊԵԿ-ի 



գործունեությունից, մասնավորապես` որոշակի ժամանակով տույժերի 

հաշվարկի դադարեցումից։ Նշեցին նաև, որ կանխավճարները օգնեցին 

թեթևացնել ընթացիկ տարվա գոնե հարկային ծախսերը և որ նախընտրելի է 

աջակցության շարունակական բնույթը՝ մինչ բիզնեսը կվերադառնա նախկին 

արտադրողականությանը։ Այնուամենայնիվ, բարձր են գնահատում 

պետության կողմից ստացված աջակցությունը՝ համարելով այն ավելի շատ 

բարոյական աջակցություն, քանի որ բիզնեսն անտեսված չէր։ 

 Միայն ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող բիզնեսը ստացել է վարկի 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման աջակցություն (որը նախկինում 

իրականացվող ծրագրի շրջանակներում է եղել), որը կազմակերպության 

ներկայացուցիչը դրական է գնահատում բիզնես գործունեության համար։ 

Մյուս մասնակիցները ստացել են նվազագույն աշխատավարձի չափով 

ֆինանսական աջակցություն, որը տրվել է աշխատակիցներին, իսկ մեկ 

դեպքում տրված գումարը վերաներդրվել է բիզնեսի շրջանառության մեջ։ 

Մասնակիցների մեծ մասի՝ պետությունից ստացած աջակցությունը եղել է 

աշխատակիցներին տրվող գումարի տեսքով, որը ծածկել է ընթացիկ ծախսերը, 

որոնք եկամուտ չեն ապահովել։ Կազմակերպությունների կողմից ստացված 

աջակցությունները բավարար չեն եղել բիզնես գործունեության 

շարունակականությունն ապահովելու համար։ Բացի այդ, մասնակիցների 

համար աջակցությունների տրամադրման չափորոշիչները հստակ չեն եղել, 

ներկայացված է եղել բարդ։ 

 Միայն ընթացիկ ծախսերի փակումը՝ պետության աջակցության հաշվին, 

մասնակիցների համար բավարար չի եղել և որպես հնարավոր աջակցություն 

նշվել են ցածր տոկոսով վարկերը՝ պետության մասնակցությամբ և 

երաշխավորությամբ։ Կառավարության աջակցությունների տրամադրման 

ընթացքում պարզվել է, որ շատ կազմակերպություններ հարկային 

հաշվետվությունները ներկայացնելիս իրենց գործունեության դասիչները սխալ 

են նշել, ինչի արդյունքում աջակցության ստացումը բարդություններ է 

առաջացրել, սակայն ՊԵԿ-ը դիմումների ուղղումներից հետո չի մերժել։ 



Գործընթացը նպաստել է մասնագիտական թերացումները բացահայտելուն և 

ուղղելուն։  

 Կարևոր է արձանագրել, որ բիզնես ոլորտի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչներն 

իրենց խնդիրների լուծման համար պետության աջակցությունից բացի այլ 

քայլեր չեն ձեռնարկել, ինչպիսիք կարող էին լինել վաճառքի ռազմավարության 

փոփոխությունը, արտադրատեսակի կամ ծառայության բնութագրերի 

փոփոխությունը, օնլայն դասընթացներին մասնակցությունը,  

դրամաշնորհների ձեռքբերումը, նոր բիզնեսի հիմնումը և այլն։ Բիզնեսի 

սեփականատերերը և կառավարիչները համարել են, որ բոլոր ոլորտներում 

ծանր է վիճակը, բիզնեսի ուղղությունը փոխելն արդյունավետ չի լինի, և որևէ 

կտրուկ քայլ ձեռնարկելը ստեղծված անորոշ իրավիճակում համարել են 

ռիսկային ու չհիմնավորված։ 

 Ըստ մասնակիցների՝ Կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը 

COVID 19-ի հասցրած վնասների չեզոքացմանն ընդհանուր առմամբ չի 

նպաստել, այլ որոշակիորեն աջակցել է միայն ընթացիկ ծախսերը 

նվազեցնելուն։ 

Մասնակիցների կողմից բարձրաձայնված այլ խնդիրներ․ 

 Ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցները որպես հիմնախնդիր 

ձևակերպեցին պետության և բանկերի կողմից կիրառված տույժերը, վարկային 

արձակուրդի պայմանները։ Վարկային արձակուրդի ավարտից հետո 

ստիպված են եղել անմիջապես կատարել չմարված պարտավորությունները 

այն դեպքում, երբ բիզնեսը դեռ չի վերադարձել բնականոն ընթացքին։  

  Որպես խնդիր նաև նշվել է պետության կողմից բիզնես գործունեության ոչ 

բոլոր ոլորտների համաչափ թիրախավորումը։ 

 Արձանագրվել է նախարարության թեժ գիծ կատարված զանգերի միջոցով 

առաջադրված հարցերին հստակ պատասխաններ չստանալը՝ օրինակ՝ ինչու է 

աջակցության դիմումը մերժվել։ Հարցվողները նշել են, որ խնդիրն 

աշխատակիցների ոչ արհեստավարժությունն ու անտեղյակությունն է եղել։ 



 Պետությունը բավարար ապահովված ու պատրաստ չի եղել նմանատիպ 

համավարակին, օրինակ՝ նմանատիպ ֆորսմաժորային իրավիճակներից 

խուսափելու համար պահեստավորված դիմակների, հակագազերի, այլ 

անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցների առկայությունը լուրջ խնդիր է 

դիտարկվել հատկապես Արմավիրի մարզում։ 

 

Թվային գործիքի միջոցով անցկացված պիլոտային հարցման արդյունքներ 
 

Ծրագրի շրջանակներում հարցումների անցկացման համար մշակվել է 

հատուկ թվային գործիք։ Գործիքը հնարավորություն է ընձեռում ցանկացած տիպի 

հարցումներ իրականացնել և կառուցված է Android համակարգի հիման վրա, ինչ իր 

հերթին դրա լայն կիրառման հնարավորություն է ընձեռում (գործիքի 

նկարագրությունը տես Հավելված 3-ում)։ 

Հարցումների արդյունքները հասանելի են բաց տվյալների ձևաչափով՝ հեշտ 

մշակման և օգտագործման համար։ Գործիքի կիրառմամբ անցկացվել է 34 հարցում։  

34 hարցվածներից 28-ը (82.7%) հայտնել է, որ տեղյակ է ՀՀ կառավարության 

կողմից իրականացվող կորոնովիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման  

ծրագրերի մասին: Նրանցից 30-ը (89․6%) hանդիսանում են ՀՀ կամ Արցախի 

տարածքում ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածին նախորդող մեկ տարվա 

ընթացքում առևտրային գործունեություն իրականացնող անձ (Ա/Ձ, ՍՊԸ և այլն)։ 

Միևնույն ժամանակ, հարցվածներից ընդամենը 1-ն է հայտնել, որ դիմել է 1-ին, 2-րդ 

կամ 5-րդ ծրագրերից բացի ՀՀ կառավարության այլ ծրագրի մասնակցելու համար։ 

Հարցման արդյունքում պարզվել է նաև, որ 1-ին ծրագրի արդյունավետությունը 

10 հնարավորից միջինում գնահատվել է 4․5 միավոր, դրան մասնակցության 

գործընթացների դյուրինությունը 7․875, իսկ թափանցիկությունը 6.5: 

Ընդհանուր առմամբ, ծրագրի շրջանակներում գործիքի կիրառությունը 

սահմանափակվում էր պիլոտային փուլով, իսկ ավելի մեծ ծավալի տեղեկատվություն 

հավաքագրելու պայմաններում հնարավոր կլինի ագրեգացնել և մշակել ավելի մեծ 

ծավալի տվյալներ՝ դրանց հիման վրա կատարելով գնահատումներ ծրագրերի 

վերաբերյալ՝ մասնակիցների տեղեկացվածության, դրանց արդյունավետության, 

թափանցիկության և մասնակցության դյուրինության տեսանկյունից։ 

 

 

 

 

 



Եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 

Հետազոտության արդյունքում կատարված եզրակացությունները ներկայացնենք 

ստորև․  

 

ՀՀ պետական բյուջեի վրա կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցության և 

փոփոխությունների վերաբերյալ․ 

 Ընդհանուր առմամբ տարբեր երկրների կառավարությունների կողմից 

կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հակաճգնաժամային գործողությունները 

հիմնականում բաժանվել են երեք խմբերի՝ անհապաղ ֆիսկալ աջակցություն, 

որոշ վճարների, ներառյալ հարկերի և սոցիալական վճարների հետաձգում, 

բայց ոչ չեղարկում, երաշխիքներ և իրացվելիության ներարկման այլ գործիքներ, 

ներառյալ արտահանման երաշխիքները, ազգային ներդրումային բանկերի 

տրամադրած վարկային գծերը, առևտրային բանկերի տրամադրած վարկերի 

համաֆինանսավորումը և սուբսիդավորումը։ Կախված երկրի սոցիալ-

տնտեսական իրավիճակից, կառավարության կողմից իրականացվող 

քաղաքականությունների և ընտրված հակահամաճարակային 

միջոցառումների բնույթից՝ երկրներն ընտրել են վերոնշյալ մեթոդներից որևէ 

մեկը կամ մի քանիսի համադրությունը։ 

 ՀՀ Կառավարության կողմից Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 

չեզոքացման միջոցառումների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

Հայաստանի Հանրապետությունում ևս կիրառվել են այլ երկրներում 

կիրառված  վերոնշյալ երեք խմբերի գործիքները, որի արդյունքում ՀՀ 

Կառավարությունը նախաձեռնել և իրականացրել է 22 միջոցառումներ, որից 9-

ը՝ տնտեսական, 13-ը սոցիալական ուղղվածության։  

 ՀՀ պետական բյուջեի 2018-2020թթ․ ծախսերի կազմի ու կառուցվածքի, 

շարժընթացի, COVID 19-ի դրանց վրա ունեցած ազդեցության վերլուծությունը 

վկայում է, որ ՀՀ Կառավարության կողմից միջոցառումների ֆինանսավորումը 

եղել է 2020թ․ պետբյուջեի պահուստային ֆոնդից,  պետբյուջեով 

պլանավորված ծախսերի փոփոխությունների արդյունքում առաջացած 



խնայողություններից, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններից 

ներգրավված վարկային միջոցներից։ 

 Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման միջոցառումները բերել են 

պետական բյուջեի բազմաթիվ փոփոխությունների։ Համաճարակային և 

պատերազմական ճգնաժամային իրավիճակի ազդեցությունն ընդհանուր 

բյուջետային ծախսերի վրա եղել է բացասական, չնայած որոշ ծախսեր աճ են 

արձանագրել։  

 Իրականացված միջոցառումների ուսումնասիրությունից ու կատարված 

ծախսերի տեսակարար կշռից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ կառավարության 

հակաճգնաժամային գործունեությունն ավելի շատ տնտեսության 

ակտիվացմանը խթանող է եղել։ 

 ՀՀ պետական բյուջեի 2018-2020թթ․ եկամուտների կազմի ու կառուցվածքի, 

շարժընթացի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի 

համավարակը էական ազդեցություն է ունեցել հարկային եկամուտնորի ու 

տուրքերի նվազման առումով՝ պայմանավորված  տնտեսվարող սուբյեկտների 

գործունեության ժամանակավոր դադարով և այլ պատճառներով 

շրջանառության անկմամբ։ Այս նվազումը մասամբ փոխհատուցվել է 

ստացված պաշտոնական դրամաշնորհների տեսակարար կշռի աճով։ 

 ՀՀ պետբյուջեի դեֆիցիտի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 

կառավարությունը ՀՀ ռեզիդենտների հետ համատեղ ունակ է ներքին 

միջոցներով ապահովել ծախսերի ծածկման լրացուցիչ աղբյուրներ։ Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ պարտատոմսերը բաշխվել են ՀՀ 

ռեզիդենտների մեջ և ժամկետայնության բաշխվածության տեսանկյունից, ՀՀ 

պետբյուջեի վրա ընթացիկ մեծ բեռ չավելացնելը կարող ենք գնահատել 

դրական առաջխաղացում՝ ֆինանսական գործիքների օգտագործելիության 

տեսանկյունից։ Սա նշանակում է, որ ֆինանսական միջոցների ներգրավմանը 

զուգահեռ՝ չի մեծանում կախվածությունը միջազգային կառույցներից,  մյուս 

կողմից վճարված տոկոսագումարները մնացել են երկրում։ Այստեղ դրական է 

գնահատվում նաև ՀՀ ռեզիդենտների արձագանքը երկրում ստեղծված անորոշ 

պայմաններում․ վերջիններս գիտակցել են իրենց ներդրման կարևորությունը և 

որոշել են ձեռք բերել պետական պարտատոմսեր՝ COVID 19-ի պայմաններում 



աջակցելով ՀՀ տնտեսության կայունացմանը։ Պետական պարտատոմսերի 

մարման բեռը տեղափոխվել է միջնաժամկետ և երկարաժամկետ տիրույթ։ Սա 

ստեղծված ճգնաժամային պայմաններում թեթևացնում է կառավարության 

ֆինանսական բեռը, սակայն այն ծանրացնում է ապագայում, որը հետագայում 

հարկային բեռի ավելացման ռիսկը կարող է մեծացնել։ 2020թ․ ընթացքում ՀՀ 

պետական պարտքը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է՝ հասնելով ՀՆԱ-ի 

67,3%-ի։ 

 Համավարակի հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների ֆինանսավորման 

հիմնական աղբյուրը եղել է նախորդ տարում գոյացած, 2020թ․-ի բյուջեի 

պահուստաֆոնդ տեղափոխված մասից։ Համավարակի հաղթահարման 

միջոցառումներով պայմանավորված բյուջետային ծախսերի վերաբաշխման 

արդյունքում շուրջ 30 մլրդ ՀՀ դրամի փոփոխություն է եղել բյուջեում, ինչը 

կազմում է սկզբնական պլանավորված ծախսերի 1,6%-ը։ 

 

Արմավիրի մարզում ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ  

 

 Բիզնեսի ներկայացուցիչների մեծ մասը չեն դիմել աջակցություն ստանալու 

համար՝ միջոցառումներից անտեղյակ լինելու, վստահության պակասի կամ 

այլ պատճառներից ելնելով։ 

 Քանի որ բինզեսների մեծ մասը աջակցություն ստանալու ակնկալիք 

պետությունից չեն ունեցել, ստացված թեկուզ փոքր չափերով աջակցությունից՝ 

ընթացիկ խնդիրների լուծման համար, առաջացրել է գոհունակության 

զգացողություն։ 

 Քանի որ շատ կազմակերպություններ հարկային հաշվետվությունները 

ներկայացնելիս իրենց գործունեության դասիչները սխալ են նշել, դրա 

արդյունքում աջակցության ստացումը բարդություններ է առաջացրել։ 

 Կարևոր է արձանագրել, որ բիզնես ոլորտի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչներն 

իրենց խնդիրների լուծման համար պետության աջակցությունից բացի այլ 

քայլեր չեն ձեռնարկել, ինչպիսիք կարող էին լինել վաճառքի ռազմավարության 

փոփոխությունը, արտադրատեսակի կամ ծառայության բնութագրերի 



փոփոխությունը, օնլայն դասընթացների մասնակցությունը,  դրամաշնորհների 

ձեռքբերումը, նոր բիզնեսի հիմնումը և այլն։ Բիզնեսի սեփականատերերը և 

կառավարիչները համարել են, որ բոլոր ոլորտներում ծանր է վիճակը, բիզնեսի 

ուղղությունը փոխելն արդյունավետ չի լինի, և որևէ կտրուկ քայլ ձեռնարկելը 

ստեղծված անորոշ իրավիճակում համարել են ռիսկային ու չհիմնավորված։ 

Սա  վկայում է ճգնաժամային իրավիճակներում անպատրաստ լինելու և 

կառավարման կարողությունների պակասի մասին։ 

 Կազմակերպությունների կողմից ստացված աջակցությունները բավարար չեն  

եղել բիզնես գործունեության շարունակականությունն ապահովելու համար։ 

Բացի այդ, մասնակիցների համար աջակցությունների տրամադրման 

չափորոշիչները հստակ չեն եղել, ներկայացված է եղել բարդ։ 

 Չնայած այն փաստին, որ ՀՀ կառավարությունն արագ արձագանքել է 

սպասվող ճգնաժամային իրավիճակին, մեր ուսումնասիրության արդյունքում 

պարզ դարձավ, որ համավարակի ազդեցությունը չեզոքացնելու և 

տնտեսությունն ու բնակչության սոցիալական պայմանները սկզբնական 

վիճակին բերելու համար անհրաժեշտ ծախսերի գնահատում արված չէ։ 

Այսինքն՝ գործողություններն արվել են բիզնեսի խնդիրներին կարճաժամկետ 

լուծումներ տալու համար, իսկ երկարաժամկետում բարձր 

արդյունավետություն ապահովելու համար հաղթահարման ռազմավարություն 

դեռևս մշակված և կիրառված չէ։ 

 Կազմակերպությունների կողմից ստացված աջակցությունները բավարար չեն  

եղել բիզնես գործունեության շարունակականությունը ապահովելու համար։ 

 Կառավարության կողմից մշակված աջակցության ծրագրերի չափորոշիչները 

մատչելի ու հստակ չեն ներկայացվել։ Անգամ մասնագետների համար 

դժվարություններ են եղել հասկանալու համար, թե որ ծրագրին որ բիզնեսը 

կարող է դիմել։ 

 Մեր կողմից իրականացված հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ ՓՄՁ 

բիզնեսով զբաղվող ձեռներեցները մեծամասամբ չունեն բավարար կրթություն՝ 

ճգնաժամային իրավիճակներում բիզնեսի կազմակերպման, ֆինանսական և 

հաշվապահական գործընթացի վարման վերաբերյալ։ Այդ մասին են փաստում 

իրենց ունեցած դժվարությունները, ֆինանսական աջակցություն ստանալու 



հարցում հանդիպած բարդությունները, որոնք  առաջ են եկել նախկինում սխալ 

հաշվետվություններ ներկայացնելու և այլ խնդիրների արդյունքում։ 

 Արձանագրվել է նախարարության կողմից ոչ արհեստավարժ ու անտեղյակ 

աշխատակիցների արձագանքներ առկա խնդիրներին, որը բիզնեսների մոտ 

դժվարություններ է առաջացրել։ 

 

Առաջարկություններ 

 Բացի ընթացիկ խնդիրների լուծման համար դրամաշնորհային 

աջակցությունից, անհրաժեշտ է, որ Կառավարությունը դիտարկի նաև առավել 

մեծ չափերով ու մասշտաբներով ՓՄՁ-ների երկարաժամկետ վարկավորման 

քաղաքականությունն ու գործիքների կիրառությունը, որոնք այլ երկրներում 

բերել են դրական մեծ էֆֆեկտներ։ 

 Հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացման ժամանակ առավել 

պարզեցնել ու հեշտացնել գործընթացը՝ բիզնեսների համար հստակեցնելով 

միջոցառման նպատակը, ինչպես նաև աջակցության ակնկալվող չափը, դրա 

հնարավոր օգտագործման ուղղությունները։ 

 Հակաճգնաժամային միջոցառումների մասին անհրաժեշտ է ապահովել 

տեղեկատվության փոխանցման առավել գործուն ու արդյունավետ 

մեխանիզմներ, որոնցից հնարավորություն կունենան օգտվել նաև 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին ոչ լիարժեք տիրապետող բիզնես 

կառույցները (օրինակ՝ սմս հաղորդագրություններ, հեռախոսազանգեր, 

ֆեյսբուքյան ու հեռուստատեսային գովազդներ և այլն)։ 

 Կառավարության կողմից անհրաժեշտ ենք համարում ձեռնարկել այնպիսի 

միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն ճգնաժամային իրավիճակներում 

բիզնեսի կառավարման հմտությունների ու կարողությունների զարգացմանը, 

մասնավորապես՝ բիզնես ռազմավարությունների փոփոխության 

ադապտացման, առցանց վաճառքի տեխնոլոգիաների տիրապետման, 

հնարավոր աղբյուրների հայթայթման ու այլ հարցերի շուրջ։ 

 Կառավարության կողմից տրամադրվող աջակցություններն ավելի 

հասցեական դարձնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ կարիքների 



գնահատման բաժին/աշխատանքային խումբ, որը կուսումնասիրի  

բիզնեսների ներկայացրած խոչընդոտները, թե ինչ խնդիրների են բախվել 

ճգնաժամի ընթացքում՝ օրենսդրական, ֆինանսական, մասնագիտական կամ 

այլ, որի հիման վրա կմշակվի համապատասխան քաղաքականություն։ 

 Աջակցության տրամադրումն ավելի թափանցիկ դարձնելու նպատակով 

Կառավարությունը պետք է ստեղծի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք ցույց 

կտան, թե որ կազմակերպությունը ինչ խնդիր ունի, դրա լուծման համար ինչ 

աջակցություն է ստացել, և որոշ ժամանակ հետո (պայմանավորված խնդրի 

առանձնահատկությունով) ներկայացվի տրամադրված աջակցության 

ապահոված արդյունավետությունը։ 

 Կառավարության կողմից անհրաժեշտ ենք համարում քայլեր ձեռնարկել 

համավարակի ճգնաժամին հակազդելուն ուղղված շարունակական 

միջոցառումների հաշվետվողականության մեխանիզմների բարելավման 

ուղղությամբ։ 

 Հակաճգնաժամային միջոցառումների ավելի արդյունավետ իրականացման 

համար ուժեղացնել տարեկան բյուջետային գործընթացում ամրագրված 

թափանցիկության, հաշվետվողականության կարողություններն ու 

հակաճգնաժամային գործուն մեխանիզմները և գործուն համակարգեր ներդնել 

այս ուղղությամբ։ 

 Հիմնվելով կորոնավիրուսի համավարակի արդյունքում ստեղծված 

իրավիճակի վրա՝ մշակել շոկային սցենարներ, որոնք կօգնեն հասկանալ, թե 

տարբեր իրավիճակներ ի հայտ գալու դեպքում տնտեսությունն ինչ խնդիրների 

առջև կարող է կանգնել, և ըստ այդմ մշակել իրավիճակի հաղթահարման 

լուծումներ։ 

 

 

Սույն հետազոտությունն իրականացրել է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP) շրջանակներում՝ Եվրոպական Միության 

ֆինանսավորմամբ, իրականացվող «Ապագան այսօր․  կանանց, երիտասարդների և երեխաների 

հզորացում՝ Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար» ծրագրի շրջանակներում:  



Հավելված 1 

Ֆոկուս խմբային քննարկման հարցաշար 

 

1․ Խնդրում եմ ներկայացրեք Ձեր բիզնես գործունեությունը։ Ի՞նչ ոլորտում է 

գործունեությունը, քանի՞ տարի է գործում, ինչպիսի շահութաբերություն ունեք, 

արդյոք գոհ եք եղել բիզնեսի արդյունքներից մինչև կորոնավիրուսի համավարակը, 

շահութաբերությունը դինամիկ աճել է թե՞ ինչ որ ժամանակ եղել է միևնույն 

մակարդակի։ 

1․1․ Խնդրում ենք նշել արդյո՞ք 2018թ, 2019թ և 2020թ տարին ամփոփել եք առանց 

հարկային պարտավորություններ կուտակելու։ 

1․2․ Խնդրում ենք նշել արդյո՞ք 2018թ, 2019թ և 2020թ տարին ամփոփել եք առանց 

մատակարարների նկատմամբ պարտավորություններ կուտակելու։ 

1․3․ Խնդրում ենք նշել արդյո՞ք 2018թ, 2019թ և 2020թ տարին ամփոփել եք 

աշխատակիցների նկատմամբ պարտքեր չկուտակելով։ 

2․Ինչպես է ազդել համավարակը Ձեր բիզնես գործունեության վրա։ Խնդրում եմ 

ներկայացնել խնդիրները՝ բիզնեսի փակ լինելու պատճառով շրջանառության 

անկում, հաճախորդների նվազում, աշխատակիցների ազատում, կամ հիվանդության 

պատճառով աշխատակիցների սղություն, օֆֆլայն գործունեության բարդություններ, 

օնլայն բիզնեսին չհարմարվել, այլ։ 

3․ Ձեր խնդիրների լուծման համար ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել/ վաճառքի 

ռազմավարության փոփոխություն, արտադրատեսակի կամ ծառայության 

բնութագրերի փոփոխություն, օնլայն դասընթացների մասնակցություն,  

դրամաշնորհների ձեռքբերում, նոր բիզնեսի հիմնում, այլ/ 

4․ Ձեր խնդիրների լուծման ի՞նչ ակնկալիքներ ունեիք պետությունից/ ֆինանսական, 

նյութատեխնիկական, մասնագիտական/։  

Արդյոք ձեր ակնկալիքները արդարացել են ինչ -որ չափով՞: 

5․ Ո՞ր միջոցառման շրջանակներում ու ի՞նչ աջակցություն եք ստացել պետությունից/ 

վարկերի համաֆինանսավորում, վարկերի, լիզինգի տոկոսադրույքների 

սուբսիդավորում, վարկերի տրամադրում, ամեն 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի 

չափով, միանվագ աջակցություն 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում 

մատակարարված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված 

աշխատանքների իրացման շրջանառության 10 տոկոսի չափով, միանվագ 

դրամաշնորհ, արտոնյալ վարկավորման նպատակով երաշխիքների տրամադրում, 

աշխատակիցների աշխատավարձերի վճարում/ 



6․ Կառավարության կողմից տրամադրված աջակցությունը արդյոք նպաստեց COVID 

19-ի հասցված վնասների չեզոքացմանը։  Եթե այո, ինչպես՝  

● ծախսերը նվազեցնելուն 

● ծախսերը զրոյական մակարդակի վրա պահելուն 

● ապահովել է լրացուցիչ եկամուտ 

● այլ տարբերակներ, եթե կան 

7․ Ի՞նչ հավելյալ օգտակարություն ապահովեց ստացված աջակցությունը բիզնես 

անընդհատության համար։ 

8․ Որո՞նք են Ձեր բիզնես ոլորտի խնդիրներն այս պահին։ 

9․ Ինչքանով էր հասցեական կառավարության կողմից տրամադրված 

աջակցությունը, որոնք էին բացերը։ 

10․ Ի՞նչ տեսակի աջակցությունը կարող է ավելի օգտակար լինել։ 

11․ Արդյոք կոռուպցիոն ռիսկեր նկատեցիք աջակցության միջոցառումներում։ Եթե 

այո, ինչպիսի։  

12․ Ինչ գործիքներ կառաջարկեք կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու, աջակցության 

միջոցառումներն ավելի հասցեական ու վերահսկելի դարձնելու ուղղությամբ: 

13․ Մեր կողմից մշակվող հակակոռուպցիոն գործիքը ինչպես կարող է նպաստել 

պետական աջակցությունն ավելի թափանցիկ ու հասցեական դարձնելու համար։ Ինչ 

առաջարկություններ ունեք։ 
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Ծրագրի շրջանակներում գործիքի օգտագործմամբ մշակվել է չորս հարցում։ 

Ընդ որում հարցումներից առաջինը (1․0 հարցում համարակալումով) օգտագործվել է 

բոլոր հարցվածներից ընդհանուր բնույթի տեղեկատվություն հավաքելու համար։ 

Հարցվածներին առաջարկվել է հայտնել իրենց տվյալները՝ ապագա թարմացումներ 

ստանալու նպատակով, տրվել են ընդհանուր բնույթի հարցեր՝ կարգավիճակի, ՀՀ 

կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի, տեղեկացվածության և 

ընդհանուր առաջարկությունների առկայության վերաբերյալ։ 

Առաջին հարցման միջոցով նաև նախնական գնահատական է տրվել 

հարցվողի համապատասխանության հնարավորությունը ընտրված երեք կոնկրետ 

ծրագրերին մասնակցելու տեսանկյունից։ Մասնավորապես տրվել են հետևալ 

հարցերը․ 

1. Հանդիսանում եք արդյո՞ք ՀՀ կամ Արցախի տարածքում ծրագրի իրականացման 

ժամանակահատվածին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առևտրային 

գործունեություն իրականացնող անձ (Ա/Ձ, ՍՊԸ և այլն)։ 

2. Հանդիսանում եք արդյո՞ք գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն 

իրականացնող ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ կամ անհատ 

ձեռնարկատեր։ 

3. Հանդիսանում եք արդյո՞ք տնտեսավարող (անհատ ձեռնարկարտեր, կամ 

իրավաբանական անձ, որը բանկ, ֆինանսական կամ պետական/համայնքային 

կազմակերպություն չէ)։ 

 

Հարցերից յուրաքանչյուրի «Այո» պատասխանը նշանակում է, որ անձը 

հնարավոր է համապատասխանի համապատասխանաբար 1-ին, 2-րդ կամ 5-րդ 

ծրագրին մասնակցելու համար սահմանված պահանջներին։ Նման պատասխանի 

դեպքում հարցվողին առաջարկվում է անցնել համապատասխան ծրագրին 

վերաբերող հարցաշար, որը հարցերի միջոցով որոշում է անձի իրական 

համապատասխանությունը ծրագրի պայմաններին։ Օրինակ, 1-ին ծրագրի մասով 1․1 

համարակալված հարցաշարը առաջադրում է հետևյալ հարցերը․ 



2. Հանդիսանում եք արդյո՞ք ՀՀ կամ Արցախի տարածքում ծրագրի 

իրականացման ժամանակահատվածին նախորդող մեկ տարվա ընթացքում 

առևտրային գործունեություն իրականացնող անձ (Ա/Ձ, ՍՊԸ և այլն)։ 

3. Ունեք կամ ունեցել եք արդյո՞ք բարվոք վարկային պատմություն։ 

4. Ունեք կամ ունեցել եք արդյո՞ք բարվոք հարկային պատմություն։ 

5. Ծրագրից օգտվելու համար ստացել եք արդյո՞ք հետևյալ պահանջներին 

համապատասխանող վարկ։ 

 

Ընդ որում, «նշումներ» հատվածում նաև տրվում է համապատասխան հարցի 

բացատրությունը, օրինակ, թե ինչ է «բարվոք վարկային պատմությունը»։ 

Եթե հարցվողը բոլոր այս հարցերին տալիս է «Այո» պատասխան, ապա 

ինքնագնահատումը ցույց է տալիս մասնակցության չափանիշների 

համապատասխանություն և հարցվողը պատասխանում է այլ հարցերի, 

մասնավորապես դիմելու կամ չդիմելու, դրա պատճառների և դիմումի արդյունքների 

մասին։ 

Հարցվողին նաև թվային արտահայտությամբ առաջարկվում է տալ 

գնահատական ծրագրի արդյունավետությանը, թափանցիկությանը և 

մասնակցության գործընթացների դյուրինությանը։ 
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1.

Mark only one oval.

Այո

Ոչ

Մասամբ

Կազմակերպություններին ուղարկվող
հարցում
«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի (UNDP) շրջանակներում՝ Եվրոպական Միության ֆինանսավորմամբ, 
իրականացնում է «Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում՝ 
Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար» ծրագիրը, որը սկսվել է 2021թ․-
ի հունվարի 1-ից՝ 12 ամիս տևողությամբ: 
Ծրագրի նպատակն է հզորացնել համայնքները, որպեսզի գործեն բարեվարքությամբ և 
պահանջեն բարեվարքություն՝ ակտիվորեն մասնակցելով ու հզորացնելով 
համագործակցային ջանքերը՝ մարտահրավերներին դիմակայելու։ Ծրագրի 
շրջանակներում ստեղծվելու է առցանց գործիք, որի օգնությամբ մշտադիտարկում է 
իրականացվելու՝ ուսումնասիրելու համար 2020թ-ի մարտահրավերներին դիմակայելու 
պետության ջանքերը, ծրագրերը։ 
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ձեր կողմից տրված տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է 
լիարժեք և հանրօգուտ հետազոտություն իրականացնելու համար։ Անհրաժեշտության 
դեպքում Ձեր հետ կապ կհաստատենք ավելի մասնագիտական հարցում իրականացնելու 
համար։ Տվալները ներկայացվելու են ամփոփ՝ առանց որևէ նույնականացնող տվյալների 
հանրայնացման։ Ակնկալում ենք Ձեր անկեղծությունը։

* Required

Ձեր կազմակերպության համար հաղթահարելի էր Քովիդ19-ով պայմանավորված
համաճարակային խնդիրները *:
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2.

Other:

Check all that apply.

Այո օգտվել եմ աջակցության 1-ին ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 2-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 3-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 5-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 10-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 18-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 19-րդ ծրագրից

Այո, օգտվել եմ աջակցության 20-րդ ծրագրից

Ոչ, չեմ դիմել

Ոչ, դիմել եմ բայց աջակցություն չեմ ստացել

3.

4.

Քովիդ19-ի հետևանքով առաջացած խնդիրները հաղթահարելու համար ստացել
եք պետական աջակցություն՞ *

Եթե ստացել եք պետական աջակցություն, խնդրում ենք նշել թե ինչ
օգտակարություն են ապահովել ծրագրերը ձեր կազմակերպության համար

Եթե ստացել եք այլ աջակցություն, խնդրում ենք նշել թե ինչ կառույցներից եք
ստացել աջակցություն, ինչ տեսքով են եղել՝ ֆինանսական, նյութական,
մասնագիտական կամ այլ։

:

:



22.11.2021, 11:50 Կազմակերպություններին ուղարկվող հարցում

https://docs.google.com/forms/d/1Ov9hbEQ9-7Hn29akURXNHajPAoZwKlPJMcdsC69yhaM/edit?ts=60aea300&edit_requested=truea&fbclid=IwAR2x0… 3/3

5.

6.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Խնդրում ենք նշել կազմակերպության անվանում։

Խնդրում ենք նշել կոնտակտային տվյալներ՝ գործող հեռախոսահամար,
էլեկտրոնային հասցե։
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