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ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Սույն հաշվետվության մեջ տեղ գտած տղյալները, մեկնաբանությունները և 
եզրակացությունները պատկանում են հեղինակին և չեն արտահայտում Միավորված Ազգերի 
Կազմակերպության, դրա պաշտոնատար անձանց կամ անդամ պետությունների 
տեսակետները: Աշխատանքի շրջանակներում կիրառված անվանումները և ներկայացված 
ձևակերպումները չեն արտահայտում Միավորված Ազգերի Կազմակերպությանն առնչվող 
որևէ երկրի, տարածքի, քաղաքի կամ իշխանության իրավական կարգավիճակի, 
սահմանների կամ սահմանազատման վերաբերյալ դիրքորոշումներ։ Ընկերությունների, 
լիցենզավորման գործընթացների կամ կոմերցիոն պրոդուկտների հիշատակումը չի 
ենթադրում, որ այն հաստատվել է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կողմից։ 

ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ 

Հաշվետվության գլխավոր հեղինակն է Անի Ռաֆյանը, ում աջակցել է Սուրեն Շատվորյանը: 
ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ Օլեգ Ձյուբինսկին և 
Նադեժդա Խամրակուլովան իրականացնելեվ վերլուծական-մեկնաբանողական մեծ 
աշխատանք իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցրել աշխատանքի կատարման հարցում։ Ծրագրի 
ուսումնասիրությունների մասով կարևոր դերակատարում են ունեցել հարցումների և 
հարցազրույցների մասնակիցները: 
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60 ՄՓՄՁ-ների աղյուսակում ներառված են նախագծման, շինարարության, տեղադրման, 
սպասարկման, արտադրական, էներգաարդյունավետության սարքավորումների, 
ապրանքների, արևային ՖՎ կայանների և արևային ջերմային տեխնոլոգիաների, 
կենսագազային կայանների, փոքր ՀԷԿ-երի համար նախատեսված նյութերի ներմուծման, 
մեծածախ վաճառք և մանրածախ մատակարարման, էլեկտրական մեքենաների, բնակելի և 
արդյունաբերական էներգաարդյունավետ HVAC համակարգերի, ջերմային պոմպերի, պասիվ 
արևային, nZEB սարքավորումների և նյութերի, ջերմամեկուսիչ և հիդրոմեկուսիչ նյութերի 
մատակարարման, էներգաարդյունավետ շինարարական և վերանորոգման նյութերի, 
էներգաարդյունավետ դռների և պատուհանների մատակարարման, քաղաքային և բնակելի 
էներգաարդյունավետ լուսավորության ապահովման ոլորտներ. Ընդհանուր առմամբ, 
որակավորված պատասխաններ են ստացվել 24 հարցվողներից։  ..................................................43
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24 հարցվողների խումբը ներկայացնում է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտը՝ շուկայում իրենց գործունեությունը գրանցած ՄՓՄՁ-ների ընդհանուր 
թվի մոտ 20%-ը: Արևային ֆոտովոլտային և ջերմային էներգիայի ընդհանուր շրջանառությունը 
կազմում է ամբողջ հայկական շուկայի մոտ 40%-ը։ Ավելին, հարցվողները ներկայացնում են 
շուկայի ամենաակտիվ խաղացողներին, ովքեր շահագրգռված էին անկեղծորեն հաղորդել 
իրենց մտահոգությունները և կարիքները՝ կապված COVID-19 համաճարակի հետևանքով 
շուկայում առկա իրավիճակի հետ։ Այսպիսով, ենթադրվում է, որ հարցված խմբի 
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տվյալ իրավիճակում այն կարևոր է վերլուծությունների, որոշ ընդհանրացումների և 
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ՀՀԴ Հայկական դրամ 
ՀԱՀՀ Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամ 
ՀՕՄ      Հայ օգնության միություն  
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ՎԶԵԲ Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկ 
ԷԱ Էներգաարդյունավետություն 
ԱԳ Արևել յան գործընկերություն 
ԵՄ Եվրոպական միություն 
ՕՈՒՆ  Օտարերկրյա ուղիղ ներդրումներ 
ՖՀ Ֆինանսական հաստատություն 
ԳՀՀ Գերմանա-հայկական հիմնադրամ 
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ԿԿՀ Կանաչ կլիմայական հիմնադրամ 
ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյունք 
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ՀԷԿ Հիդրոէլեկտրակայան 
ՆՀ Ներդաշնակեցված համակարգ 
 ՏԿՏ Տեղեկատվական և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներ 
ՄՖԿ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա 
ՄՖՀ Միջազգային ֆինանսական հաստատություն 
ԿՏՆՀ Կիլոտոննա նավթային համարժեք  
ԲՇ         Բազմաբնակարան շենք 
ՄՓՄՁ  Միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններ 
ՀՀ ՏԿԵՆ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարություն 
ԱՍՆԳ      Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների 
փաստաթղթի մշակում 

ԷԱԱԳԾ Էներգաարդյունավետության ազգային գործառնությունների ծրագիր 
ԱԷԿ   Ատոմային էլեկտրակայան 
ԳՖՀ   Գործընկեր ֆինանսական հաստատություն 
ՀԾԿՀ   Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 
ՎՌԷԱՀ    Վերականգնվող ռեսուրսների և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 
ՀՀ    Հայաստանի Հանրապետություն 
ՎԷԱ    Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ 
ՎԷ    Վերականգնվող էներգիա 
ԿԶՆ     Կայուն զարգացման նպատակներ 
ՓՄՁ     Փոքր և միջին ձեռնարկություններ 
ՇՄԶՀԳ     Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալություն 
ՋԷԿ     Ջերմային էլեկտրակայան 
 ՏՀ     Տեխնիկական համագործակցություն 
ԱՄԷ      Արաբական Միացյալ Էմիրություններ 
ՄԹ             Միացյալ Թագավորություն 
ՄԱԿ ԱԽԷԲԿ Միավորված ազգերի կազմակերպության առևտրի խթանման և էլեկտրոնային 
բիզնեսի կենտրոն 
ՄԱԶԾ        Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր 
ՄԱԿ ԵՏՀ    Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով 
ԱՄՆ        Ամերիկայի միացյալ նահանգներ 
ՄՆԴ        Միացյալ նահանգների դոլար 
ԱԱՀ        Ավելացված արժեքի հարկ 
ՀԲ        Համաշխարհային բանկ 
ԿԲԾ        «Կանայք բիզնեսում» ծրագիր 

                                                                                                                        
  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Որպես զարգացող երկրներում միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների ընդհանուր 
գնահատման մի մաս՝ Covid-19 ճգնաժամի մարտահրավերներին արձագանքելու նպատակով 
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ուսումնասիրությունների կիզակետում էին էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտում գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունները։ 

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Եվրոպայի Տնտեսական Հանձնաժողովը մշակել է 
ուղեցու յցներ և ձեռք բերել լավագու յն պրակտիկան ՝ ՄՓՄՁ-ների կողմից 
էներգաարդյունավետ արտադրանք մատակարարելու և վերականգնվող էներգետիկայի 
ոլորտում սարքավորումներ  տրամադրելու հարցում: 1

Ուսումնասիրությունը ներկայացնում է ՄՓՄՁ-ների համար կարևոր նշանակություն ունեցող  
լավագույն պրակտիկայի օրինակներ էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտում՝ դիմակայելու Covid-19-ի ճգնաժամին, խթանելու հետճգնաժամային 
վերականգնմանը, ինչպես նաև դրանց՝ շուկա մուտք գործելու, ֆինանսական 
գործառնությունների կառավարման և նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմանը։ 

Հաշվետվությամբ ՄՓՄՁ-ներին տրամադրվել են ֆինանսական գործառնությունների 
կառավարման, շուկա մուտք գործելու ուղեցույցներ և ներկայացրել առաջարկություններ 
կառավարությանը՝  ընթացակարգային քաղաքականության ուղեցույցներ մշակելու և 
ֆինանսական գործառնությունների համար խթանիչ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով:  

Հայաստանը կարող է օգտվել «Ուղեցույցներ և լավագույն պրակտիկա» անհատական 
ծրագրից, որտեղ հաշվի են առնվում տվյալ երկրին հատուկ պայմանները: 

Ուսումնասիրությամբ ներկայացվել է Covid-19-ի բռնկման հետևանքով ստեղծված 
իրավիճակի վերլուծությունը, որում հայտնվել են Հայաստանում գործող ՄՓՄՁ-ները։ 
Կորոնավիրուսային համաճարակը իր ազդեցությունն է ունեցել երկրի տնտեսության վրա՝ 
հանգեցնելով սահմանափակումների, կարանտինի, աշխատուժի պակասի, մատակարարման 
շղթաների հետագա խափանումների և ապրանքների դեֆիցիտի: Կազմակերպությունները 
ճգնաժամի պատճառով բախվել են բազմաթիվ մարտահրավերների, այդ թվում 
աշխատակիցների՝ գրասենյակային պայմաններում աշխատելու սահմանափակումների, 
մատակարարման շղթաների խափանումների, սպառողների վարքագծի փոփոխության 
պատճառով պահանջարկի նվազեցման և կառավարության կողմից սահմանված 
սահմանափակումների: 

Կատարված ուսումնասիրություններից բացի, պատահականության սկզբունքով ընտրված 
ծուրջ 60 էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ, 
նյութեր արտադրող և մատակարարող ՄՓՄՁ-ների շրջանում անցկացվել են հարցումներ: 
Հարցման մասնակիցներին առաջարկվել է պատասխանել մի շարք հարցերի՝ պարզելու 
COVID-19-ի ազդեցությունը բիզնեսի վրա, դրա դեմ իրականացված միջոցառումները, 
ֆինանսական և լիկվիդացիոն խնդիրները, համաճարակի հետևանքների մեղմման 
ուղղությամբ կառավարության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունավետության մասին 
կարծիքները, մատակարարման շղթաների, գործառնությունների, ֆինանսական 
կայունության, աշխատակիցների առողջության, մոտիվացիայի, ապագայի տեսլականի և 
այլնի  հետ կապված մի շարք խնդիրներ: Պատասխանները մշակվել, վերլուծվել և 
համեմատվել են արդյունքների հետ և կատարել եզրակացություններ։  

Կ ա տ ա ր վ ա ծ հ ա տ ո ւ կ ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ը ց ո ւ յ ց ե ն տ վ ե լ Հ ա յ ա ս տ ա ն ի 
էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում գործող ՄՓՄՁ-ների 
ընթացիկ մարտահրավերներին արձագանքելու գործելաոճը: Օրինակ՝ բախվելով 
հիվանդության պատճառով աշխատակիցների՝ աշխատանքից բացակայելու թվի 
ավելացման խնդրին, ընկերությունները ընթացիկ և հետագա պայմանագրային 

 United Na/ons Economic Commission for Europe: Guidelines and Best Prac/ces for Micro-, Small and Medium Enterprises 1

in Delivering Energy-Efficient Products and in Providing Renewable Energy Equipment. ECE Energy Series No.69; United 
Na/ons; Geneva, 2021 h¡ps://unece.org/sites/default/files/2021-03/2017871_E_ECE_ENERGY_135_WEB.pdf 
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գործունեությունը ապահովելու նպատակով՝ որոշում են կայացրել ընդլայնել աշխատուժի 
ծավալները։ Արդյունքում, չնայած այն հանգեցրել է արտադրողականության անկման, 
COVID-19 հիվանդության պատճառով արձակուրդային օրերի ավելացումը կարևոր 
նշանակություն չի ունեցել հարցվողների մեծ մասի գործունեության համար: Հարցմանը 
մասնակցող ՄՓՄՁ-ներում ներառված անձնակազմի պատվաստումների մակարդակը 
ազգային միջինից զգալիորեն ավելի բարձր է: Ի լրումն պետական աջակցության 
միջոցառումների՝ ընկերությունների մեծ մասը լոկդաունի ընթացքում շարունակել է 
աշխատավարձ/դրամական միջոցներ վճարել աշխատակիցներին: Ընկերությունների մեծ 
մասը ապագայում մտադիր է ընդլայնել անձնակազմը։ 

Ուսումնասիրությունների և հարցումների արդյունքների վերլուծությամբ տնտեսության 
վերականգնման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը համահունչ մշակվել են 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ի կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ յ ա ն և ո լ ո ր տ ի շ ա հ ա գ ր գ ի ռ կ ո ղ մե ր ի ն ո ւ ղ ղ վ ա ծ 
առաջարկություններ՝ նպաստելու ՄՓՄՁ-ների կայուն զարգացմանը: Ֆինանսական 
աջակցության հետ մեկտեղ, կառավարության համար կարևոր է հաստատել և պահպանել 
ՄՓՄՁ-ների հետ հաղորդակցության ավելի բարձր ինստիտուցիոնալ մակարդակ՝ 
արդյունավետորեն իրականացնելու կառավարության ռազմավարությունը, աջակցելու և 
զարգացնելու  կորոնավիրուսային համաճարակի լուրջ մարտահրավերների առաջ կանգնած 
էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտը: Ֆինանսների 
կառավարման մարմիններին  առաջարկվել է  ՝ էներգաարդյունավետ արտադրանքի 
մատակարարման և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների տրամադրմանն ուղղված 
հատուկ ծրագրերի շրջանակներում ներդնել վարկային ապահովագրություն և ՄՓՄՁ-ներին 
տրամադրվող վարկային պետական երաշխիքներ։ 

Էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիայի ոլորտում ծրագրերի 
ֆինանսավորման համար ՄՓՄՁ-ներին առաջարկվում է ակտիվորեն օգտագործել տեղական 
և միջազգային աջակցության ծրագրերի հնարավորությունները, մարքեթինգի և 
արտադրության մեջ կիրառել ամենաժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները, ընդլայնել 
առաջարկվող ծառայությունների և ապրանքների տեսականին, աշխատակիցների շրջանում 
կիրառել սոցիալական քաղաքականության մոտեցումները: 
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I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Էներգաարդյունավետությունը և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը Հայաստանի 
էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական մրցունակության բարձրացման, շրջակա 
միջավայրի և կլիմայի, գլոբալ տաքացման բացասական ազդեցության նվազեցման ազգային 
առաջնահերթություններից են։ Էներգաարդյունավետությունը տնտեսության բոլոր 
ոլորտներում ամրագրված է ազգային օրենսդրությամբ և էներգետիկայի ոլորտի  որդեգրած 2

ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ա յ ի ն ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա մ բ , ո ր ի ն պ ա տ ա կ ն է ա ծ խ ա ծ ն ա յ ի ն 
արտանետումներից զերծ մնալու միջոցով ապահովել Հայաստանի էներգետիկայի անցումը 
դեպի ավելի հավակնոտ զարգացում։ 

Հայաստանի էներգետիկ անկախության գաղափարը հիմնված է էներգիայի վերականգնվող 
աղբյուրների առավելագույն օգտագործման և էներգաարդյունավետության սկզբունքների 
վրա՝ առաջադեմ ծախսարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ստեղծելու 
կայուն էներգետիկ համակարգ, որը կարող է ապահովել մատչելի էներգիայի 
հասանելիությունը երկրի ողջ տարածքում և դիմակայել ներքին և արտաքին 
ազդեցություններին։ 

Թեև առաջիկա տասնամյակում էներգաարդյունավետ արտադրանքի, ծառայությունների և 
վերականգնվող էներգետիկայի հայկական շուկայի ներուժը գնահատվում է ավելի քան երեք 
միլիարդ Միացյալ նահանգների դոլար (ՄՆԴ), զարգացման արդի փուլում նման 
պրոդուկտների և ծառայությունների մասնաբաժինը բավականին փոքր է: Հաշվի առնելով 
համաշխարհային տնտեսության՝ ածխածնի արտանետումներից զերծ մնալու ձգտումը և 
տեղի ունեցող համաշխարհային աշխարհատնտեսական խոշոր փոփոխությունները՝ 
ակնկալվում է, որ վերականգնվող էներգետիկան և էներգաարդյունավետությունը 
առաջիկայում կդառնան Հայաստանի տնտեսության կարևորագույն ոլորտները: 

Ընդհանուր առմամբ, ՄՓՄՁ-ները հանդիսանում են Հայաստանի տնտեսության 
մրցունակության բարձրացման, ներգրավվածության և կայուն զարգացման ապահովման 
կարևորագույն գործոնը։ Հայաստանում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտի ծառայությունների և վերջնական արտադրանքի մատակարարումը 
գրեթե ամբողջությամբ կենտրոնացած է միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՄՓՄՁ-
ների) ձեռքում, հետևաբար նրանք շուկայում ամենակարևոր ֆիգուրներն են։ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը (ՀՀԿ), որպես տնտեսության աճի հիմնական 
նախադրյալ մեծապես իր ծրագրերում կարևորում է ՄՓՄՁ-ների զարգացումը։ Պաշտոնական 
վիճակագրության համաձայն ՄՓՄՁ-ներին բաժին է ընկնում գործող ձեռնարկությունների 99 
%-ը, ընդ որում ամենամեծ սեկտորը միկրո ձեռնարկություններն են (ընդհանուր ՄՓՄՁ-ների 
49,9 %-ը): Ավելին, 2020 թ-ին ՄՓՄՁ-ներին բաժին է ընկնում ընդհանուր զբաղվածության 68,7 
%-ը, ընդհանուր շրջանառության 64,9 %-ը և ձեռնարկատիրական ոլորտի կողմից գոյացած 
ընդհանուր ավելացված արժեքի 63.5%-ը։ 

Սույն ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել COVID-19 ճգնաժամի ազդեցությունը 
ՄՓՄՁ-ների վրա, և կիրառել ընթացիկ մարտահրավերներին արձագանքելու 
նպատակահարմար մոտեցումներ: Ուսումնասիրության արդյունքում Հայաստանի 
կառավարությանը արվել են առաջարկություններ՝ ի նպաստ տնտեսության վերականգնմանը 
համահունչ կայուն զարգացմանը: 

 The Law on “Energy Saving and Renewable Energy”; Na/onal Program on Energy Saving and Renewable Energy; the 2

Energy Sector Development Strategy to 2040 (approved on January 14, 2021, by the GoA Decree 48-L), 2021-2026 
Government Program approved on August 18, 2021 by the GoA Decree 1363-A; Na/onal Program on Energy Saving and 
Renewable Energy for 2022-2030.
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Հայաստանում համաճարակի հետևանքների հաղթահարման մոտեցումները ավելի 
ընդգրկուն դարձնելու նպատակով՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի «Առևտրի կարգավորման և 
ընթացակարգային խոչընդոտներ»  և «Covid-19-ի ազդեցությունը Հայաստանում առևտրի և 
կառուցվածքային տրանսֆորմացիայի վրա» (հիմնված ՄՓՄՁ-ների հարցումների վրա) 
խորագրերով, առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող ուսումնասիրությունների 
իրականացան միջոցով վերլուծվել են նաև տվյալ ուղղությամբ կատարված տեղական և 
արտասահմանյան տարբեր համալսարանական և անկախ հետազոտական կենտրոնների, 
առանձին փորձագետների աշխատանքներ։  

I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 

Կորոնավիրուսային համաճարակը և 2020 թվականի ապրիլ յան լայնածավալ պատերազմը 
հանգեցրել են տնտեսության անկման։ 2020 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին 
Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցիչը (ՏԱՑ) նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ կազմել է -6,4 %։ Անկումը պայմանավորված է եղել 
ծառայությունների (-10,8 %), առևտրի (-11,5 %) և շինարարության (-19,1 %) ոլորտների 
անկմամբ։ Համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) 2020  թվականին, վեց ամսում նվազել է -5,7 3

%-ով՝ հիմնականում վերամշակող արդյունաբերության, բնակեցման, սննդի և առևտրի 
ոլորտների անկման պատճառով։ 

Համաշխարհային տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումը անուղղակիորեն արտացոլվեց 
Հայաստանի տնտեսության վրա, հատկապես՝ Հայաստանի արտահանման պահանջարկի 
վրա։ 2020 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին ապրանքների արտահանման ծավալը 
կազմել է 1567.9 մլն ԱՄՆ դոլար՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 106.4 մլն ԱՄՆ դոլարով 
կամ 6.0 %-ով։ Ապրանքների արտահանման ծավալների կրճատումը մեծապես 
պայմանավորված է եղել հետևյալ պրոդուկտներով՝ 

Կոնյակ՝ անկում -26 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ -18,8 %-ով 
Երկաթի ձուլվածք՝ անկում -7,6 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ -28,4 %-ով 
Ադամանդ՝անկում -19,5 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ -53,1 %-ով 
Ծխախոտ՝ անկում -15,5 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ -9,6 %-ով 
Թանկարժեք զարդեր՝ անկում -15 3 մլն ԱՄՆ դոլարով կամ -52,4 %-ով 

Համաճարակի հետևանքով տնտեսության ամենա տուժած ոլորտներից է զբոսաշրջության 
ոլորտը։ 2020 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին 331,264 մարդ կատարել է զբոսաշրջային 
այցելություն, ինչը նախորդ տարվա համեմատ այցելությունների և մարդկանց քանակով 
պակաս է մոտ 458,791-ով կամ մոտ 60 %-ով ։ 4

Աղյուսակ 1. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների նախնական օպերատիվ ամփոփումը 2021 թվականի 
սեպտեմբերին (2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ի դրությամբ):  5

 h\ps://armstat.am/file/ar/cle/sme__bul_2021_eng.pdf3

 h¡ps://www.mineconomy.am/en/page/17134

 Staµsµcal Commi¡ee of the Republic of Armenia. Current – operaµve preliminary main macro – economic indicators 5

characterizing the socio – economic situaµon of RA for September 2020 and Current – operaµve preliminary main macro – 
economic indicators characterizing the socio – economic situaµon of RA for September 2021 (as of October 25, 2021)

 13



Աղբյուր՝ Արմստատ, ՀԱՎԿ  

2020 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ն կազմել է 12,65 մլրդ ԱՄՆ դոլար՝ 2019 թվականի 
համեմատ ունենալով 7,51 տոկոս անկում, 2019 թվականին ՀՆԱ-ն կազմել է 13,67 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար՝ 2018 թվականի համեմատ աճելով 9,75 տոկոսով, 2018-ին կազմել է 12,46 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար՝ գրանցելով 8,07% աճ 2017 թ-ի համեմատ, 2017 թվականին կազմել է 11,53 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար, ինչը 9,31 տոկոսով ավել է 2016 թվականի համեմատ (տե՛ս Գծապատկեր 1): 6

 

Գծապատկեր 1. Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը  ըստ 2010-2021թթ-ի 7

(միլիարդ ԱՄՆ դոլար) 

2020 թվականի հունվար-
սեպտեմբեր ամիսների և 
2019 թվականի հունվար-

սեպտեմբեր ամիսների 
համեմատական, %

2021 թվականի հունվար-
սեպտեմբեր ամիսների և 
2020 թվականի հունվար-

սեպտեմբեր ամիսների 
համեմատական, %

Տ ն տ ե ս ա կ ա ն 
ակտիվության ցուցանիշ 93.4 104.4

Արդյունաբերություն 101.0 100.7

Գյուղատնտեսություն 100.5 98.5

Շինարարություն 84.3 106.4

Առևտրի շրջանառություն 88.6 106.4

Ծառայություններ (առանց 
առևտրի) 88.3 105.4

 h¡ps://www.macrotrends.net/countries/ARM/armenia/gdp-gross-domesµc-product6

 h¡ps://tradingeconomics.com/armenia/gdp7
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2. COVID-19-Ի ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  

Կորոնավիրուսի բռնկումը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել համաշխարհային տնտեսության 
հ ա մ ա ր և դ ա ն դ ա ղ ե ց ր ե լ հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն տ ն տ ե ս ա կ ա ն ա ճ ը , ք ա ն ի ո ր 
սահմանափակումները ծանր հարված են հասցրել արդյունաբերությանը և 
գյուղատնտեսությանը՝ տնտեսության արտահանմանն ուղղված հիմնական ոլորտներին։ 

Covid-19 համաճարակը և 2020 թվականի ապրիլ յան լայնածավալ պատերազմը խիստ 
բացասական ազդեցություն են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ինչպես 
սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտների վրա՝ 2019 թվականի նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ 2020 թվականին առաջացնելով ՀՆԱ-ի 15%-ով անկում՝ 
(Գծապատկեր 2).  

Կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված լոկդաունը, աշխատուժի պակասը, 
մատակարարման շղթաների խափանումները և միջանկյալ ապրանքների դեֆիցիտը խիստ 
բացասաբար են ազդել տնտեսության վրա: Կառավարության կողմից սահմանած 
սահմանափակումների, մատակարարման խափանումների և սպառողների վարքագծի 
փոփոխության պատճառով պահանջարկի անկման, գրասենյակային աշխատողների 
գրասենյակում աշխատելու սահմանափակումների հետ կապված ընկերությունները բախվել 
են բազմաթիվ մարտահրավերների: Այս խնդիրները բնորոշ են բոլոր տեսակի 
ձեռնարկություններին, սակայն ճգնաժամը առանձնապես ծանր հարված է հասցրել ՄՓՄՁ 
ոլորտին: 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2. ՀՆԱ-ն 2018-ից 2020 թվականներին (աղբյուր՝ արմստատ) 

Համաձայն առցանց հարցման , մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումը հարցվողների 8

68%-ը ուներ կայուն զբաղվածություն և, հետևաբար՝ կայուն եկամուտ։ Նրանցից կեսից 
ավելին գործունեություn է ծավալում սպասարկման ոլորտում։ Covid-19-ով և 2020-ի 
պատերազմով պայմանավորված տնտեսական անկումը և եկամուտների 7,4 % նվազումը 
հանգեցրել են հիմնականում ծառայությունների մատուցման և շինարարական ոլորտի 
անկման։ Բնակչության և բիզնես եկամուտների զգալի նվազեցումը հանգեցրել է նաև 
գնողունակության և ներդրումների նվազման։ 

ՀՆԱ, Բացարձակ արժեք, Մլն հհ դրամ

2018 2019 2020 2021

6982848.6

6181664.1

6543321.8

6017035.2

  A. Mkrtchyan, A. Osipyan, S. Sahakyan Covid-19 Social, economic and legal manifesta/ons of the epidemic in the Republic 8

of Armenia (Arm.). 2020 Yerevan YSU. Konrad Adenauer S/dung h\ps://www.kas.de/documents/
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COVID-19 համաճարակը զգալիորեն ազդել է աշխատանքային գործունեության վրա: 
Կառավարությունը ձեռնարկել է աջակցության տրամադրման լայնածավալ միջոցառումներ, 
հետաձգել վարկերի և հարկերի մարումը առավել տուժած ոլորտների օժանդակման, 
գործազրկության վերահսկման և աշխատակիցների՝ աշխատավայրում աշխատելու 
ուղղությամբ։ Այնուամենայնիվ, ըստ Արմստատի՝ ՀՀ Վիճակագրական ծառայության, ՓՄՁ-
ներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը 2017-2019 թվականների որոշակի աճից հետո և 
2019 թվականի համեմատ՝ 2020 թվականին 6%-ով կտրուկ նվազել է (տե՛ս ստորև՝ Աղյուսակ 5): 

Աղյուսակ 2.  2017-2020թթ. -ին ՄՓՄՁ-երում աշխատուժի ներգրավվածությունը և 
տոկոսային աճը։ 

Աղբյուր՝ Արմստատ 

2017-2020 թվականներին միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններում ներգրավված 
աշխատուժի փոփոխությունները ներկայացված է ստորև, Գծապատկեր 3-ում: 

 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3. ՄՓՄՁ աշխատուժի ներգրավվածությունը 2017 – 2020 
թվականներին 

Ըստ Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության աջակցությամբ Հայաստանի 
Գործատուների Հանրապետական Միության կողմից իրականացված «COVID-19-ի 
ազդեցության գնահատումը Հայաստանյան  ընկերությունների վրա» հարցման՝ 9

ընկերությունների կեսն ունեցել է համաճարակի հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ 2021 
թ վ ա կ ա ն ի ա պ ր ի լ - ս ե պ տ ե մ բ ե ր ա մի ս ն ե ր ի ն Հ ա յ ա ս տ ա ն ի 5 0 7 փ ո ք ր և մի ջ ի ն 

Տարի Ընդամենը Միկրո Փոքր Միջին %

2020 232955 90917 72002 70036 - 6.1

2019 248069 95929 79808 72332 16.5

2018 212963 82586 69328 61049 26.6

2017 168187 61000 57261 49926 21.0

0

25000

50000

75000
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 Assessing the Impact of COVID-19 on Companies in Armenia 10/22/2021 h\ps://employers.am//storage/files/assessing-9

the-covid-19-impact-in-armenia-eng.pdf
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ձեռնարկությունների հարցման համաձայն, հարցվողների միայն 1%-ն է դադարեցրել 
աշխատանքը, մինչդեռ հարցվողների 57,40 %-ը երբեք չի դադարեցրել գործունեությունը:  10

Ըստ «Հայաստանում COVID-19-ի ազդեցությունը փոքր և միջին ձեռնարկությունների վրա և 
աշխատուժի ներգրավվածություն»խորագրով հարցման՝ ՓՄՁ-ներում աշխատանքի 
ընդունվելը կրկնապատկում է աշխատանքից ազատվելու և աշխատավարձի նվազեցման 
հավանականությունը։ Միևնույն ժամանակ հաստատվում է նաև այն թեզը, որ հեռավար 
աշխատանքի դեպքում, օրինակ՝ կրթության, տեղեկատվական և կոմունիկացիոն 
տեխնոլոգիաների ոլորտում (ՏԿՏ), մասնագիտական միջինից բարձր որակավորում 
ունեցողները ավելի քիչ են տուժել ճգնաժամից։ ՓՄՁ տվյալների վերլուծությունը (n=714 
ամբողջական պատասխան) ցույց է տալիս, որ 175 աշխատակից (ընդհանուրի 25 %-ը՝ 
տղամարդիկ և կանայք) կորցրել են իրենց աշխատանքը ճգնաժամի պատճառով, իսկ մոտ 
կեսը ունեցել է աշխատավարձի կրճատում։ Տղամարդիկ մոտ 35%-ով  ավելի շատ են տուժում 11

ճգնաժամից, քան կանայք: 

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի Հայաստանի վերաբերյալ մշակված՝ «ԵՏՀ ընտրված երկրների ազգային 
կարողությունների զարգացում` առաջնորդվելով կայուն զարգացման  նպատակներին 12

(ԿԶՆ)հասնելու, ամրապնդված, համակարգային և հավասարակշռված առևտրային 
ընթացակարգային քաղաքականություն ունենալու ձգտումներով»խորագրով 
ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը հ ի մն վ ա ծ է 2 0 2 0 թ վ ա կ ա ն ի մ ա յ ի ս - օ գ ո ս տ ո ս ը ն կ ա ծ 
ժամանակահատվածում ողջ երկրում 370 միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
հարցման հիման վրա: Ուսումնասիրությունը արտացոլում է COVID-19 համաճարակի ունեցած 
ազդեցությունը մատակարարման շղթաների  վրա սկզբից մինչև վերջ: 

- Արտադրողական կարողությունների կրճատում. պահանջարկի նվազման և 
մատակարարումների ոչ բավարար պայմաններում ՄՓՄՁ-ների մեծ մասը կրճատել է 
արտադրական գործունեությունը:  

- Արտադրատեսակների վերապրոֆիլավորում. միայն 4 ձեռնարկություն է 
մասնակիորեն վերապրոֆիլավորել իր արտադրությունը՝ արձագանքելով ձեռքի 
ախտահանիչ միջոցների ներքին պահանջարկի աճին: 

- Էլեկտրոնային առևտրի սահմանափակ ներգրավվածություն. հարցված ՄՓՄՁ-ների 
շուրջ 19 %-ը ներքին շուկաներում վաճառքի խթանման նպատակով մեծացրել է իր 
գործունեութունը էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում՝ նշելով, որ առաքումների հետ 
կապված դժվարությունները պակասեցնում են արտահանումների թիվը: Ներքին 
պահանջարկի ցածր մակարդակի, տնտեսական անկման և սպառողների կողմից 
էլեկտրոնային առևտուր կատարելու սահմանափակ ձգտման պատճառով ՄՓՄՁ-ները 
չեն ունեցել բավարար շահութաբերություն: Ձեռնարկությունների համար նաև 
խնդրահարույց է եղել առցանց գործարքների կատարումը, չնայած որ հայկական 
բանկերը ունեն արդյունավետ վճարային համակարգ, այդուհանդերձ կարծես թե 
դրանք ծանրաբեռնված են եղել համաճարակի պատճառով։ 

 Among 58% of the respondents: 13% work in the hospitality sphere, tourism and catering, employees of commerce and 10

construc/on areas form 7% each, 6% work in educa/on, 5% of the respondents are the employees of the food, drink and 
tobacco spheres, 4% - in agriculture. A certain number of respondents represented such industries as financial service (3%), 
media (3%), logis/cs (2%), tex/le (2%), forestry (1%), mechanical and electrical engineering (1%), metalworking (1%), 
chemical industry (1%), health services (1%), transport (1%), mining (1%) and u/li/es (1%).

 Beglaryan, M., & Shakhmuradyan, G. (2020). The impact of COVID-19 on small and medium-sized enterprises in Armenia: 11

Evidence from a labor force survey. Small Business Interna/onal Review, 4(2), e298. h\ps://doi.org/10.26784/sbir.v4i2.298 

 The Impact of Covid-19 on Trade and Structural Transforma/on in Armenia. Evidence from UNECE’s Survey of Micro, 12

Small and Medium Enterprises h\ps://unece.org/sites/default/files/2020-12/Impact_COVID-19_Armenia.pdf 
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- ՄՓՄՁ-ների պարտքի ծավալային կտրուկ աճ. հարցված ՄՓՄՁ-ները կուտակել են 
պարտքեր, քանի որ եկամուտների անկման պատճառով նրանք հետաձգել են բիզնես 
ծախսերը և վարկերի մարումները: Մոտ 79 %-ն ընդգծել է, որ իրենց գոյատևումը 
կախված է պետական աջակցություն ստանալուց, մասնավորապես՝ հարկերի 
վճարման հետաձգման և սուբսիդավորվող վարկերի տեսքով: 

- ՄՓՄՁ-ների կյանքի որակի զգալի վատթարացում. սեփականատերերի մոտ 62 %-ը 
օգտագործել է անձնական խնայողությունները՝ իրենց ընտանիքների բարեկեցության 
հաշվին աշխատավարձի վճարման և ընկերության գործունեությունը պահպանելու 
նպատակով։ Նրանք ստիպված են եղել կրճատել սննդի ծախսերը և հետաձգել տնային 
տնտեսության հետ կապված վճարումները, այդ թվում՝ անձնական վարկերը, 
վարձավճարները և կոմունալ ծախսերը: 

Համաձայն ուսումնասիրության՝ կառավարության կողմից ցուցաբերած զանգվածային 
օգնության բացակայության դեպքում համաճարակի՝ տնտեսության վրա ազդեցությունը 
շատ ավելի ծանր կլիներ: Covid-19-ի տնտեսական և սոցիալական հետևանքները 
չեզոքացնելու նպատակով կառավարությունը ընդհանուր առմամբ ձեռնարկել է 150 միլիարդ 
դրամի (մոտ 300 միլիոն ԱՄՆ դոլար) տնտեսական օգնության ծրագիր։ Ծրագրերի հիմնական 
նպատակն է՝ գյուղատնտեսական ոլորտի ձեռներեցությանը, ՄՓՄՁ-ներին, բարձր 
տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկություններին հատկացնել ֆինանսական ռեսուրսներ՝ 
շարունակելու իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև մրցակցային  բիզնես գաղափարի 13

շրջանակներում ստեղծելու նոր ձեռնարկություններ: Իրենց աշխատավարձի և 
գործառնական ծախսերի մի մասը մարելու նպատակով, որի մեջ ներառված է նաև հումքի 
ձեռք բերումը՝ ընկերությունները ստացել են անմիջական աջակցություն սուբսիդավորված 
վարկերի տեսքով, ինչպես նաև ստացել դրամաշնորհներ և միանվագ դրամական 
աջացություն։ 

Մի կողմից, շուկայում պահանջարկի կտրուկ անկումը հանգեցրել է ՄՓՄՁ-ների եկամուտների 
նվազմանը, ինչը լրջորեն ազդել է նրանց գործունեության վրա և առաջացրել լիկվիդացիոն 
լուրջ խնդիր, իսկ մուս կողմից, սպառողների եկամուտների կորուստը, վարակվելու 
մտավախությունը, անորոշությունը առաջացրել են սպառման և ծախսերի կրճատում: 
Իրավիճակը լրջորեն ազդել է զբոսաշրջության, հյուրընկալության և ուղևորափոխադրման 
ոլորտների վրա՝ առաջացնելով բիզնես-սպառող վստահության անկում:  

Հաշվի առնելով ՄՓՄՁ-ների սահմանափակ ռեսուրսները, ֆինանսական խոչընդոտները, և 
ցնցումներին դիմակայելու երկար ժամանակահատվածը ՄՓՄՁ-ների համար ստեղծվել էին 
ավելի ծանր պայմաններ քան մեծ ընկերությունների դեպքում: Ամերիկայի Միացյալ 
նահանգներում (ԱՄՆ) կատարված հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ փոքր 
ձեռնարկությունների 50 %-ը բուֆերային կանխիկ դրամով կարող է գոյատևել 15 օրից 
պակաս, իսկ նույնիսկ կայուն ՄՓՄՁ-ների ունեցած կանխիկ խնայողությունները բավարար են 
երկու ամսից պակաս ժամանակահատվածի  համար: 14

Աշխատանքային գործընթացների փոփոխությունների հետ կապված ՄՓՄՁ-ները ունեն 
ավելի ցածր դիմադրողականություն և ճկունություն, ինչպիսին է օրինակ՝ հեռավար 
աշխատանքի անցնելը, ունենալով թվայնացման ցածր մակարդակ, նրանք բախվում են 
տեխնոլոգիաների հասանելիության և կիրառման դժվարությունների:  

❖ Կարելի է ենթադրել, որ ՄՓՄՁ-ների տնտեսական խոցելիության վրա ազդող 
գործոնները հավասարապես ազդում են ՄՓՄՁ-ների կողմից էներգաարդյունավետ 

 17th package of the Government support measures13

 h¡ps://insµtute.jpmorganchase.com/insµtute/research/small-business/small-business-cash-liquidity-in-25-metro-areas 14
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պրոդուկտների մատակարարման և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների 
տրամադրման վրա։ 

3. COVID-19 ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՈԼՈՐՏԻ ՎՐԱ  

Երկրի էներգետիկ ոլորտն իր մեջ է ներառում էլեկտրաէներգիայի արտադրության 
ավանդական աղբյուրները, ինչպիսիք են՝ ատոմակայանները (ԱԷԿ), ՋԷԿ-երը, 
հիդրոէլեկտրակայանները և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները: Առաջնային էներգիայի 
հիմնական ներքին աղբյուրները՝ ատոմային և հիդրո էներգիայի արտադրությունը, 2020 
թվականին կազմել են համապատասխանաբար էներգիայի 74,5 և 15,9 տոկոսը։Նախորդ 
տարիների համեմատ 2020 թվականին ՀԷԿ-երում էներգիայի արտադրության ծավալները 
նվազել են՝ «Որոտան» ՀԷԿ-երի կասկադ ՓԲԸ-ում վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացման պատճառով։ Շնորհիվ պետական խրախուսման նպատակային 
քաղաքականության, 2020 թվականից վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը 
ավելացել է: Մասնավորապես, ինքնավար և ցանցային արևային ՖՎ կայանների 
արտադրության տեսակարար կշիռը 2019-2020 թվականներին 1,9 %-ից աճել է մինչև 2,7 %։ 
Այսինքն, 2019 թվականի համեմատ 2020 թվականին ինքնավար ՖՎ կայանների 
արտադրությունը աճել է 2,4 անգամ։   

 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4.  Էներգետիկ հաշվեկշռի ցուցիչի փոփոխության դինամիկան՝ 2015 – 
2020թթ.-ին Աղբյուր՝ ՀԾԿՀ 
Covid-19 համաճարակի ընթացքում, 2020թ-ին էներգիայի սպառումը Հայաստանի 
արդյունաբերության ոլորտում ավելացել է 6.2 %-ով, տրանսպորտի ոլորտում՝ 6.6 %-ով, 
տնային տնտեսությունների ոլորտում՝ 5.9 %-ով, գնուղտնտեսության ոլորտում՝ 217․1 %-ով, 
ծառայությունների մատուցման և այլ ոլորտներում նվազել է 10.4 %-ով:  
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5. ՀՀ Էներգիայի սպառումը ըստ ոլորտների, 2015-2020 թթ (աղբյուր՝ private 
source) 

Հայաստանը  խստորեն  շարունակում  է  կախյալ  մնալ  էներգիայի  ներմուծման 
աղբյուրներից։  Ներմուծված  էներգետիկ  ռեսուրսների  ծավալը  2020-ին  կազմել  է 
առաջնային էներգիայի համախառն մատակարարումների 74.6 %-ը, իսկ տեղական 
արտադրությունը՝ 25.4 %-ը։

4. ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐ 

Հայաստանի Հանրապետության էներգաարդյունավետության ռազմավարությունն 
արտացոլված է «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում, 
որը սահմանում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ընթացակարգային 
միջոցառումների և ծրագրերի միջոցով իրականացվող ազգային կարգավորումները։ 

2022-2030 թվականների «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի» 
խորագրով ազգային ծրագրում ներառված են ԷԱ թիրախները և երկրի 2030 թվականի 
ճանապարհային քարտեզի իրականացումը: Ազգային էներգաարդյունավետության 
հիմնական թիրախներն են՝ 

• Էներգախնայողություն էներգամատակարարման ոլորտում ՝ 815 կտնհ 

• էներգիայի սպառման կրճատումից առաջացած խնայողության՝ 931 կտնհ 
(համապատասխանում է ընդհանուր վերջնական էներգիայի սպառման մոտ 20%-ին) 

Ինչպես կանխատեսվում է Ազգային ծրագրում, 2030 թվականին էներգիայի վերջնական 
սպառումը կկազմի շուրջ 3,8 կտնհ և կբաշխվի ըստ յուրաքանչյուր ոլորտի։ Տես Աղյուսակ 3 և 
Գծապատկեր 6։ 
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Աղյուսակ 3 

Ինչպես երևում է ոլորտային սպառման բաշխվածությունից, ակնկալվում է, որ շենքերի և 
տրանսպորտի ոլորտում ԷԱ միջոցառումների իրականացումը զգալի ազդեցություն կունենա 
էներգիայի սպառման ընդհանուր արժեքների վրա: Նախատեսված միջոցառումներն ու 
ծրագրերը՝ համաձայն առաջընթացին խոչընդոտող մի քանի խնդիրների լուծման և 
էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումների համար նպաստավոր միջավայր 
ստեղծելու ԷԱ/ՎԷԱ ազգային ծրագրի՝ ընթանում են ճիշտ ուղով: Այս համատեքստում 
առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի էներգախնայողության զգալի ներուժ ունեցող 
երեք ոլորտներին՝ բնակելի հատվածին, տրանսպորտին և հանրակրթական դպրոցներին: 

Բնակելի ոլորտ 

▸Նշաձողի սահմանում նոր շենքերի համար, որոնք կապահովեն ջերմամեկուսացման և 
ջեռուցման արդյունավետության համապատասխան մակարդակ ինչպես բնակելի, այնպես էլ 
ընդհանուր տարածքների համար, 

▸Բնական գազի սպառման աճի տեմպերը նվազեցնելու նպատակով արևային և 
կենսազանգվածային օբյեկտների զարգացման խթանում, 

▸  Էներգաարդյունավետությունը բարելավելու, էներգիայի նոր աղբյուրների, ինչպես նաև 
էներգախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործման հնարավորություններ ստեղծելու 
նպատակով հասարակության իրազեկման ծրագրերի մշակում և իրականացում։ 

Տրանսպորտ 

▸  Հասարակական տրանսպորտում սպասարկման արդյունավետության և որակի 
բարելավում, 

▸  հանրային (փողոցային) կայանատեղիների վճարային համակարգի կարգավորման 
քաղաքականության իրականացում, 

էներգիայի վերջնական սպառումը բոլոր 
ո լ ո ր տ ն ե ր ո ւ մ 2 0 1 9 և 2 0 3 0 
թվականներին (ըստ ազգային ԷԱ / ՎԷԱ 
ծրագրի) 

Ոլորտ Էներգիայի վերջնասպառում [կտնհ] 
 2019 2030 

Արդյունաբերություն 313 443 
Տրանսպորտ 807 1,305 

Տնային տնտեսություն 
 813 1,260 

Ծառայություն 
 451 523 

Գյուղատնտեսություն 
 29.8 189 

Էներգիայի չօգտագործում 
 46.2 114 

Ընդամենը 2,460 3,834 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6. ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ՍՊԱՌՄԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԸՍՏ 2030 Թ.-Ի ԷԱ / 
ՎԷԱ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ 
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▸ Էլեկտրական մեքենաների զարգացման խթանում 

Հանրակրթական դպրոցներ 

▸  Հանրային շենքերի տեխնիկական բնութագրերի ռեեստրի/տվյալների բազայի ստեղծում, 
որով նաև կիրականացվի էներգիայի սպառման վերահսկողություն։ 

▸  Տարրական դպրոցների,մասնաշենքերի ջերմամեկուսացման, ջեռուցման և 
լուսավորության համակարգերի բարելավում, 

▸  Սեմինարների, իրազեկման միջոցառումների անցկացում և վերապատրաստական 
աշխատանքների իրականացում տարրական կրթահամալիրներում։ 

▸ Ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրում։ 

5. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՇՐՋԱՆԱԿ 

Հայաստանը նախագծել է բարձր ստանդարտների համապատասխանող ինստիտուցիոնալ 
շրջանակ, որը կարող է խթան հանդիսանալ բարեփոխումների իրականացման համար և 
էներգաարդյունավետության ոլորտում ստանձնել կարևոր դեր և նշանակություն: 
Ընթացակարգային քաղաքականության մշակման գործընթացի ներգրավվածությունը և ԷԱ 
ոլորտին առնչվող պարտականությունները վերապահված են ստորև ներկայացված 
հաստատություններին: 

Տարածքային կառավարման եվ ենթակառուցվածքների նախարարությունը՝ ԷԱ 
գործառնությունների ազգային պլանավորման և նպատակային մոնիտորինգի 
իրականացման միջոցով էներգաարդյունավետության ծրագրերի մշակման գործընթացում 
պատասխանատվություն կրող և շուկայում համապատասխան բարեփոխումներ 
իրականացնող և առաջնորդող գործադիր մարմինն է: 

Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը անկախ կարգավորող մարմին է, 
որը գործում է էներգետիկայի, ջրի և հեռահաղորդակցության ոլորտներում: 
Էներգաարդյունավետության հետ կապված՝ ՀԾԿՀ-ն սահմանել է գազի և էլեկտրաէներգիայի 
սակագներ և նախագծել ԷԱ քաղաքականությունը առաջ մղելու ճանապարհներ։ 

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը գործադիր մարմին է, որը պատասխանատու է 
շրջակա միջավայրի պահպանության, բնական ռեսուրսների սահմանափակ օգտագործման 
ազգային քաղաքականության սահմանման և իրականացման համար: Նախարարությանն է 
վերապահված նաև թիրախների սահմանման և ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի շրջանակներում գործող 
կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ երկրի պարտավորվածության և մոնիտորինգի դերը, 
ինչպես նաև Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների 
փաստաթղթերի մշակումը։  (ԱՍՆԳ)  15

Քաղաքաշինության նախարարությանը վերապահվել են մի շարք պարտականություններ՝ 
սկսած սոցիալ-բնակարանային ռազմավարության կառավարումից, քաղաքաշինական 
ծրագրերի և ընթացակարգերի իրականացումից, շինարարության ոլորտում ԷԱ 
տեխնիկական կանոնակարգերի, նորմերի և ստանդարտների մշակումից մինչև 
քաղաքաշինական ոլորտի կազմակերպությունների և մասնագետների լիցենզավորում։ 

 ԷԱ ոլորտի հիմնական պարտականությունները ներառում են շինարարության ոլորտում 
էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության կարգավորման դրույթների 
պլանավորում և իրականացման ապահովում: 

h¡ps://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Armenia%20First/15
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Որակի վերահսկման համար պատասխանատու մարմինը էկոնոմիկայի նախարարությունն 
է։ Նախարարության պարտականությունների թվում են արտադրված կամ ներմուծվող 
արտադրանքի էներգաարդյունավետության ստանդարտների և նորմերի սահմանումը, 
ինչպես նաև դրանց պահանջների կատարման մոնիտորինգը և համապատասխանության 
հավաստագրումը: 

Վերականգնվող ռեսուրսների եվ էներգաարդյունավետության հիմնադրամը (ՎՌԵԱՀ) 
պետական կառույց է, որին վերապահված է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտներում ֆինանսավորման մեխանիզմների կիրառման միջոցով 
արդյունավետորեն աջակցել ներդրումներին ՝ էկոլոգիապես մաքուր և սակավաթափոն 
տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով։  

6.    ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ 

Էներգաարդյունավետության ընթացակարգային քաղաքականության վրա ամենաբարձր 
ազդեցությունն են թողնում շինարարության, արդյունաբերության, տրանսպորտի և 
էներգետիկայի ոլորտները (արտադրություն/շարժահաղորդում): Հետևաբար, կարևոր է 
վերլուծել դրանց ստատուս-քվոն և կարգավորման ընթացակարգային քաղաքականությունը: 

ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ 

Կարգավորող դաշտ 

ՀՀ-ում շենքերը տրանսպորտայի ոլորտի հետ մեկտեղ ամենամեծ էներգիա սպառող ոլորտներից 
են։ Կարգավորող դաշտը մեծ չափով հարմարեցվել է բարեփոխումների իրականացման 
հիմնական խոչընդոտները վերացնելու համար, և մշակվել են հատուկ շինարարական կանոններ՝ 
նպաստելու էկոլոգիապես մաքուր և սակավաթափոն տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Ավելի 
կոնկրետ, շինություններին առնչվող օրենսդրական դաշտը ներառում է ՝ 

▸  «Էներգետիկայի մասին» ԱԻ-148 օրենքը (07.03.2001թ.) (2014թ.-ի 2017թ.-ի և 2018թ.-ի 
փոփոխություններ), 

▸ «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին»  ԱԼ-122 օրենքը (2004թ․) (2016թ-ի 
և 2017թ-ի փոփոխություններ), 

▸  Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի մասին ազգային ծրագիրը (ընդունվել է 
2007թ. հունվարին), 

▸ Էներգաարդյունավետության գործառնությունների կիրառման վերաբերյալ ազգային ծրագրերը 
(2010-2014, 2015-2017), 

▸  ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 426-Ն որոշումը «Պետական միջոցների 
հաշվին նորակառույց բազմաբնակարան շենքերում (ԲՇ), ինչպես նաև կառուցվող 
(վերակառուցվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության 
տեխնիկական կանոնակարգեր սահմանելու մասին», որը  ուժի մեջ է մտել 2019 թվականի 
հոկտեմբերից։ 

▸  Շինարարության/վերակառուցման ոլորտում  պետական ֆինանսավորմամբ նախատեսված 
էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումների պարտադիր իրականացումը՝ 
նախատեսված կառավարության 2014թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 1504-Ն որոշմամբ։ 

Շինության ծածկագրեր 

 23



Հայաստանի շինությունների ծածկագրերը սահմանված են ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից և 
ներկայացվում են հետևյալ կերպ՝ 

▸ ԷԱ շինությունների ծածկագիր «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» ՀՀՇՆ 24-01-2016 

▸ ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական Ջերմաֆիզիկա Շենքերի Պատող Կոնստրուկցիաների»  
▸ ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» 

Շինությունների էներգահամակարգերի կիրառումը պարտադիր պայման է, սակայն 
շինարարական ծածկագրերի մասով էներգիայի սպառման և արդյունավետության 
գնահատման ցուցիչներ դեռևս սահմանված չեն: Այսպիսով, էներգետիկ արդյունավետության 
մոնիտորինգի պահանջները բացակայում են: 

Նորմեր եվ ստանդարտներ 

Ապրանքների, նյութերի և այլնի հիմնական պահանջները, նորմերը և/կամ նվազագույն 
չափորոշիչները սահմանվում են «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի 
մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածով: Էներգաարդյունավետության կիրառելի նորմերի և 
ստանդարտների մասին ընդհանուր նկարագիրը ներկայացված է Հավելված III-ում: 

Էներգաարդյունավետությունը բնակելի շենքերում 

Շինարարական ոլորտը էներգիայի վերջնական օգտագործման ամենամեծ ոլորտներից է և 
2019 թվականին սպառել է 813 կտնհ կամ ընդհանուր վերջնական սպառման մոտ 33%-ը։ 
Էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը ծախսվում է ջեռուցում ապահովելու համար՝ կենտրոնացված 
ջեռուցման համակարգի բացակայության/փլուզման կամ անհատական ջեռուցման 
տարբերակների անցնելու պատճառով: 

Հայաստանի մոտ 2 միլիոնանոց բնակչության մոտ երկու երրորդն ապրում է քաղաքային 
բնակավայրերում։ 2018 թվականի տվյալներով Հայաստանն ունի մոտ 19183 
բազմաբնակարան շենք՝ 446024 բնակարան և 417297 տուն, որոնց մեծ մասը գտնվում է 16

գյուղական բնակավայրերում։  

Քաղաքային բնակարանային ֆոնդի մեծ մասը 30-60 տարեկան է և աչքի է ընկնում իր 
ցածրակարգ ջերմային բնութագրերով և տեղակայվածությամբ: Հին շենքերի մեծ մասը 
կարիք ունի որոշակի վերանորոգման, իսկ մոտ 11%-ը՝ շտապ վերակառուցման։ 

Ջեռուցման սեզոնի տևողության և ձմռան խստության պատճառով,  երկրի հատկապես որոշ 
գյուղական շրջաններում, Հայաստանի շենքերում էներգիան մեծամասամբ սպառվում է 
տարածքների ջեռուցումն ու տաք ջուրը ապահովելու նպատակով։ 

Համաձայն «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 
թվականների ազգային ծրագրի» (աշխատանքային նախագիծ) առաջնահերթությունը պետք 
է տրվի էներգախնայողության զգալի ներուժ ունեցող հետևյալ ոլորտներին.՝ 

•                Նոր կառուցվող շենքերի կառուցապատման նշաձողի սահմանում, որոնք 
կապահովեն ջերմամեկուսացման և ջեռուցման արդյունավետության համապատասխան 
մակարդակ ինչպես բնակելի, այնպես էլ ընդհանուր տարածքների համար, 

•      Արևային և կենսազանգվածային օբյեկտների զարգացման խթանում` նվազեցնելու 
բնական գազի սպառման աճի տեմպերը։ 

•  Ծրագրերի մշակում և իրականացում, որոնք հանրությանը կտեղեկացնեն 
էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղիների, էներգիայի նոր աղբյուրների 
օգտագործման հնարավորությունների, ինչպես նաև էներգախնայող տեխնոլոգիաների 
մասին: 
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Էներգաարդյունավետությունը հանրային շենքերում 

Հանրային շենքերի մեծ մասը պետության կողմից սեփականաշնորհված են և գտնվում են 
պետական վերահսկողության և անմիջական ֆինանսավորման ներքո: Դպրոցները, 
համալսարանները, քոլեջները, մանկապարտեզները, բժշկական հաստատությունները և 
մարզական հաստատությունները կազմում են բոլոր հանրային շենքերի 92%-ը: Նրանցից 
շատերն ունեն շատ ցածր էներգաարդյունավետություն՝ պայմանավորված դրանց ժամկետով 
հին վիճակով և էներգիայի կառավարման համակարգի բացակայությամբ, ինչը նշանակում է, 
որ դրանք կունենան 10-70% էներգախնայողության ներուժ: Էներգաարդյունավետության 
բարելավումների կարելի է հասնել արդյունավետ ջեռուցման համակարգերի տեղադրման, 
պատերի/տանիքի մեկուսացման, դռների և պատուհանների փոխարինման միջոցով: 

Էներգաարդյունավետությունը արդյունաբերության ոլորտում 

Արդյունաբերական ոլորտը 2020 թվականին սպառել է 0,4 կտնհ, ինչը համարժեք է ընդհանուր 
վերջնական սպառման 15%-ին։ Ակնկալվում է, որ 2030 թվականին այս մասնաբաժինը կաճի 
մինչև 35%: 2020 թվականին բնական գազը դեռևս արդյունաբերության էներգիայի հիմնական 
աղբյուրն էր՝ ընդհանուր ոլորտների 44%-ը, ինչը գերազանցում է ԵՄ-ի միջին տոկոսը՝ 31%-ը 
(2019թ.): Այնուամենայնիվ, եթե ներկայիս միտումները շարունակվեն, արդյունաբերության 
ոլորտում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կգերազանցի գազի պահանջարկին, ինչը կարող 
է պատմական լինել Հայաստանի ընդհանուր վերջնական սպառման պատմության մեջ։  

էներգիայի կառավարման համակարգերի ներդրման, էներգետիկ աուդիտի ոլորտում 
կարողությունների զարգացման և էներգաարդյունավետության լավագույն հասանելի 
տեխնոլոգիական փորձի կիրառումը արդյունաբերության մեջ էներգաարդյունավետությունը 
բարելավելու մեծ ներուժ են, ինչը թույլ կտա նվազեցնել էներգիայի ինտենսիվությունը 20%-ով՝ 
և վերադարձնել  ներդրված ֆինանսները: 17

Հայաստանի արդյունաբերական ճյուղերի էներգետիկ ինտենսիվությունը նվազում է։ Մեկ 
ավելացված արժեքի հաշվով հաշվելով, որպես էներգիայի սպառում՝ 2015-ից 2019 
թվականներին արտադրական գործունեության ընդհանուր էներգիայի ինտենսիվությունը 
նվազել է 39%-ով: Առկա տվյալների բացերի պատճառով պարզ չէ՝ այս կրճատումը բխում է 
էներգաարդյունավետության բարելավումից, թե տնտեսության կառուցվածքային 
փոփոխություններից (որը կարող է նաև պայմանավորված լինել տնտեսական 
խափանումներով): Զարգացման ինտենսիվությունը նույնպես տարբեր է արդյունաբերության 
տարբեր ոլորտների համար: 

Էներգաարդյունավետությունը տրանսպորտի ոլորտում 

Տրանսպորտի ոլորտը 2019 թվականին սպառել է 807 կտնհ և հանդիսանում է Հայաստանում 
էներգիայի երկրորդ խոշոր սպառող ոլորտը բնակելի ոլորտից հետո։ 

Տրանսպորտի ոլորտի կողմից սպառվող էներգիայի հիմնական աղբյուրներն են՝ 

• Շարժիչային վառելիքներ (հիմնականում բենզին, դիզելային վառելիք և սեղմված բնական 
գազ (ՍԲԳ), որոնք սպառվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտի բոլոր տեսակների կողմից): 
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• Հասարակական տրանսպորտի (հիմնականում մայրաքաղաք Երևանի մետրոպոլիտեն և 
տրոլեյբուսներ) և երկաթուղոիներ կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիան (Հայաստանի 
երկաթուղային ցանցի ավելի քան 95%-ը էլեկտրիֆիկացված է)։ 

• օդային տրանսպորտով սպառվող ռեակտիվ կերոսին: 

1-ին և 2-րդ ԷԱԱԳԾ-ով սահմանվել են հետևյալ միջոցառումները (որոնք մասնակիորեն 
իրականացվում են)՝ ուղղված տրանսպորտի ոլորտում էներգիայի սպառման աճի 
նվազեցմանը՝ 

• Վառելիքի արդյունավետության և արտանետումների նորմերի օրենսդրական բազայի 
մշակում 

• Տեխնոլոգիաների և էներգախնայողության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում։ 

• Միկրոավտոբուսների շարունակական փոխարինում ավելի մեծ մարդատար 
ավտոբուսներով և երթուղու օպտիմալացում 

• Էլեկտրաֆիկացված հասարակական տրանսպորտի ընդլայնում և արդիականացում 

• Երկաթուղային տրանսպորտի (ուղևորային և բեռնատար) ցանցի ընդլայնում և 
արդիականացում 

• Ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների շարունակական անցում բենզինից սեղմված 
բնական գազի 

• Ինտեգրված էլեկտրատրանսպորտային ցանցի և ծառայությունների զարգացում Երևանի 
տարածքում ՝ հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների չբավարարված 
պահանջարկը լրացնելու համար 

Այս միջոցառումներն ինտեգրվել են Հայաստանի կայուն զարգացման 2014-2025թթ.-ի  
ծրագրիում և մշակվել է հատուկ ներդրումային պլան: 

Ըստ «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի 2022-2030 թվականների 
ազգային ծրագրի» (աշխատանքային նախագիծ) լրացուցիչ միջոցառումներ են 
նախատեսվում հետևյալ ուղղություններով՝ 

• հանրային տրանսպորտում սպասարկման արդյունավետության և որակի բարձրացում, 

• հանրային (փողոցային) կայանատեղիների վճարման համակարգի կարգավորման հետ 
կապված քաղաքականության իրականացում, 

• էլեկտրական մեքենաների զարգացման խթանում 

Էներգաարդյունավետությունը գյուղատնտեսության ոլորտում 

Գյուղատնտեսության ոլորտը 2019 թվականին սպառել է 29,8 կտնհ, իսկ 2020 թվականին՝ 94,5 
կտնհ (աճ՝ 217,1%), ինչը կազմում է ընդհանուր սպառման 3,6%-ը՝ 2614,0 կտնհ։ Ակնկալվում 18

է, որ 2030 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում էներգիայի օգտագործումը կհասնի 
մինչև 189 կհտն-ի։ 

 The increase in consumpµon may be due to a sharp increase in the number of greenhouses using natural gas for heaµng.18
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Վերջին տասնամյակի ընթացքում մի քանի ծրագրեր ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
նպաստել են գյուղատնտեսության ոլորտում էներգաարդյունավետության բարելավմանն 
ուղղված միջոցառումների խթանմանը: Այս ծրագրերում ներառված են՝ ոռոգման ցանցերի և 
ջրամատակարարման օբյեկտների բարելավում, մեքենաների և սարքավորումների 
արդիականացում, ջրային կուլտուրաների և ջերմոցների արդիականացում: Նմանօրինակ 
ծրագրեր են՝ 

 • ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր. 
համայնքի ջրային ցանցի բարելավում Բերքաբեր գյուղում, Լուկաշին գյուղում և Արազափում: 

• Ոռոգման համակարգերի արդիականացում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների 
զարգացում. 50 մլն ԱՄՆ դոլարի ծրագիր Եվրասիական տնտեսական համայնքի 
հակաճգնաժամային հիմնադրամի շրջանակներում: 

• Էներգաարդյունավետ ջերմոցներ. ՀՀ կառավարության հետ համագործակցող հայկական 
բերքի իրացման կենտրոնի նախագիծ: 

7. ՄՓՄՁ-ՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունները Հայաստանի տնտեսության մրցունակության 
բարձրացման, մերձեցման և կայուն զարգացման ապահովման կարևորագույն գործոններից 
են։ ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի ծրագրում մեծապես շեշտվում է ՄՓՄՁ-ների 
զարգացումը, որը համարվում է ներառական տնտեսական աճի նախապայման։ 

Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն՝ ՄՓՄՁ-ները ակտիվ ձեռնարկությունների 99%-ն 
են կազմում, ընդ որում միկրո ձեռնարկությունները կազմում են ամենամեծ մասը (ընդհանուր 
ՄՓՄՁ-ների 49,9%-ը): Ավելին, ՄՓՄՁ-ները կազմում են ընդհանուր զբաղվածության 68,7%-ը, 
ընդհանուր շրջանառության 64,9%-ը և ձեռնարկությունների ոլորտի կողմից 2020 

թվականին22 գոյացած ընդհանուր ավելացված արժեքի 63,5%-ը: 

 

Գծապատկեր 7. Համախառն ավելացված արժեքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական 
սուբյեկտների չափերի, 2020թ., % 19

7.1. ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 
2011թ. -ին ՀՀ-ում ՄՓՄ-ների սահմանումը աշխատողների միջին աշխատավարձի թվի մասով 
համապատասխանեցվել է ԵՄ անդամ երկրներում ՄՓՄՁ-ների սահմանմանը, ըստ որի 

 h\ps://armstat.am/file/ar/cle/sme__bul_2021_eng.pdf19
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վարչական նպատակներով ՄՓՄՁ սուբյեկտները դասակարգվում են ըստ ստորև 
ներկայացված չափանիշների՝  
Աղյուսակ 4. ՄՓՄՁ-ների սահմանումը ՀՀ-ում 

7.2. ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանում ՓՄՁ-ների միջին խտությունը 1000 բնակչի հաշվով ցածր է՝ 23.1-ից: ՓՄՁ-ների 
կեսից ավելին գործում է Երևանում, որտեղ ՓՄՁ-ների խտությունը 1000 բնակչի հաշվով 33 է, 
մինչդեռ մարզերում նույն ցուցանիշը զգալիորեն ցածր է։ Երևանի տարածքից դուրս ՓՄՁ-
ների առումով առանձնանում է Կոտայքի մարզը, որտեղ տեղակայված է ՄՓՄՁ-ների 8.6%-ը, 
իսկ ՓՄՁ խտությունը 1000 բնակչի հաշվով 23.4 է:  20

2018 թվականին Հայաստանում 1000 բնակչի հաշվով հիմնադրվող ընկերությունների թիվը 
կազմել է 9,8։ Բարձր միջին եկամուտ ունեցող երկրներում այս ցուցանիշը հասնում է 30-ի։ 
Ներկայումս Հայաստանի տվյալ ցուցանիշը համապատասխանում է ցածր/միջին եկամուտ 
ունեցող երկրների ցուցանիշներին.  21

7.3. ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՄՁ ոլորտի մեկ աշխատակցի հաշվով արտադրված հավել յալ արժեքը Հայաստանում 2018 
թվականին կազմել է տարեկան մոտ 6.7 մլն ՀՀ դրամ (մոտ 13700 ԱՄՆ դոլար), ընդ որում 
խոշոր ընկերություններում այն կազմել է 9.55 մլն ՀՀԴ(մոտ 19700 ԱՄՆ դոլար)։ Ստորև բերված 
Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է 2018 ․թ–ի ՓՄՁ արտադրողականության ցուցանիշներն ըստ 22

ոլորտների։ ՀՆԱ-ում համախառն ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռն ըստ տնտեսվարող 
սուբյեկտների չափի՝ ներկայացված է ստորև նշված Գծանկար 8-ում: 

Աշխատակիցների միջին 
թիվ

Նախորդ տարվա 
գործունեությունից 

առաջացած եկամուտներ

Կամ ակտիվների 
հաշվեկշռային արժեքը 
նախորդ տարվա վերջի 

դրությամբ

Գերփոքր (Մինի) 0 – 9 < 100 միլիոն AMD < 100 million AMD

Փոքր 10 – 49 < 500 միլիոն AMD < 500 million AMD

Միջին 50 – 249 < 1.5 միլիարդ AMD < 1.0 billion AMD

 Armstat, Small and medium-sized entrepreneurship in the Republic of Armenia, 201920

 h\ps://mineconomy.am/en/page/8621

 h\ps://mineconomy.am/en/page/8622
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Գծապատկեր 8. ՀՆԱ-ում ավելացված համախառն արժեքի բաժինը ըստ տնտեսության 
սուբյեկտների չափի, 2020թ. 

Աղյուսակ 5. ՓՄՁ արտադրողականությունը ըստ տնտեսական գործունեության 
դասակարգման կատեգորիաների բաժինների (ՏԳԴԿ խումբ 2)  23

7.4. ՄՓՄՁ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հանքարդյունաբերություն 10.3

Վերամշակող (արտադրական) արդյունաբերություն 5.9

Է լ ե կ տ ր ա է ն ե ր գ ի ա յ ի , գ ա զ ի , գ ո լ ո ր շ ո ւ ե վ ո ր ա կ յ ա լ օ դ ի 
մատակարարում

15.8

Շինարարություն 11.3

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. Ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլետների վերանորոգում

6.5

Տրանսպորտ և պահեստավորում 10.07

Բնակարանային և սննդի գործունեություն 3.86

Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն 7.34

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 6.97

Վարչական և օժանդակող գործունեություն 4.22

Համակարգիչների, անձնական և կենցաղային տեխնիկայի 
վերանորոգում

4.3

Միջինում 6.6

 Sta/s/cal classifica/on of economic ac/vi/es in the European Community (NACE Rev.2 )23
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2020 թվականի օգոստոսի 27-ին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել էկոնոմիկայի 
նախարարության կողմից մշակված Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 
2020-2024 թվականների ռազմավարությանը և դրան կից 2020-2022 թվականների 
գործառնության ծրագրին։ 
ՓՄՁ ոլորտի մրցունակության ամրապնդման և բարձրացման համար ՀՀ կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում են հետևյալ ռազմավարական ուղղությունները՝ 
- ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացում, 
- ՓՄՁ-ների կարողությունների և բիզնես մշակույթի զարգացում, 
- ՓՄՁ-ների համար շուկայական մատչելիության ապահովում, 
-ՓՄՁ զարգացման համար բարենպաստ ինստիտուցիոնալ և իրավական միջավայրի 
ապահովում։ 

Ռազմավարական նպատակն է ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման, 
գաղափարների իրականացման, մրցունակության բարձրացման միջոցով ստեղծել 
բարենպաստ միջավայր Հայաստանի Հանրապետության ՓՄՁ-ների համար՝ ինչը թույլ կտա 
ՓՄՁ-ներին մուտք գործել ներքին և արտաքին շուկաներ: 

Ռազմավարության թիրախային միջոցառումներն ուղղված են ՓՄՁ-ների համար 
ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացմանը, կարողությունների 
զարգացմանը, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական մշակույթի խթանման համար անհրաժեշտ 
ինստիտուցիոնալ և իրավական միջավայրի ձևավորմանը: 

Ռազմավարությամբ սահմանված միջոցառումների իրականացման արդյունքում 
նախատեսվում է նպաստել ՓՄՁ արտադրողականության աճին` 2020-2023 թվականներին 
արտադրողականությունը բարձրացնելով 3 տոկոսով, իսկ 2024 թվականին՝ 7,5 տոկոսով: 
Մասնավորապես, ՓՄՁ-ներում մեկ աշխատակցի կողմից արտադրված ավելացված արժեքը 
2024 թվականին կկազմի 12 մլն դրամ, ինչը գրեթե կրկնապատկում է 2018 թվականի նույն 
ցուցանիշը (2018 թվականին՝ 6,7 մլն դրամ)։ 

Ռազմավարությամբ նախատեսված նպատակային գործողությունների արդյունքում ՓՄՁ-
ներում զբաղվածության թիվը կավելանա տարեկան միջինում 2,5%-ով: 

Համաճարակի հետևանքները մեղմելու նպատակով ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվել 
սնանկության գործընթացի մեխանիզմների կատարելագործմանը և երկրորդ 
հնարավորության ընձեռնմանը, ֆինանսավորման հետ կապված լրացուցիչ 
դժվարությունների հաղթահարմանը, մեծ արժեքային շղթաներում ՓՄՁ-ների ներգրավման 
անհրաժեշտությանը։ Իրականացվող գործունեության հետևանքով ոչ միայն զգալիորեն 
կբարելավվի ՓՄՁ-ների արտադրողականությունը և կբարձրանա զբաղվածության թիվը, այլ 
նաև հմտությունների փոխանակումը  և բարելավված միջավայրի շնորհիվ 
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը կարող է դառնալ որպես արտերկրում 
աշխատանքի այլընտրանք և կորցրած աշխատատեղերի և եկամուտների վերականգնան 
աղբյուր։ 

5.  ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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Գծապատկեր 9. ՄՓՄՁ-ների շրջանառությունը 2017-2020 թթ-ին: Աղբյուր՝ ԱՐՄՍՏԱՏ 

 
Գծապատկեր 10. Միկրո, փոքր, միջին ձեռնարկությունների շրջանառությունը 2017 - 2020 թթ. 
-ին (աղբյուր՝ արմստատ) 

Գծապատկերը ցույց է տալիս, որ առավել տուժած ոլորտը փոքր բիզնեսն է (10-49 աշխատող): 
Ըստ տնտեսվարողների թվի այս ձեռնարկությունների զբաղվածության հիմնական 
ուղղություններն են՝ մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և 
մոտոցիկլետների վերանորոգում՝ 28 %, արտադրություն՝ 20%, կեցության և սննդի 
սպասարկման գործունեություն՝13 %, տեղեկատվություն և հաղորդակցություն՝ 9 %, 
շինարարություն՝ 9 %, մասնագիտական, գիտատեխնիկական գործունեություն՝ 6 %. 

ՓՄՁ-ների շրջանառությունը 2017-2020 թթ-ին: 
Աղբյուր՝ ԱՐՄՍՏԱՏ
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 11. Աշխատավարձ չստացած անձինք եվ ՄՓՄՁ-ների շրջանառությունը 
2017-2022 թթ-ին (Աղբյուր՝ ԱՐՄՍՏԱՏ) 

Գծապատկեր 11-ը ցույց է տալիս աշխատավարձ չստացած անձանց համեմատական 
պատկերը այլ ՄՓՄՁ-ների հետ: Ըստ տնտեսվարողների թվի՝ նման ձեռնարկությունների 
զբաղվածության հիմնական ոլորտներն են՝ մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
ավտոմեքենաների և մոտոցիկլետների վերանորոգում՝ 69 %, արտադրություն՝ 10%, 
մասնագիտական, գիտատեխնիկական գործունեություն՝ 5 %, վարչական և օժանդակող 
գործունեություն՝  3 %, կեցության և սննդի սպասարկման գործունեություն՝ 4 %, 
տրանսպորտային գործունեություն և պահեստավորում՝ 4 %, տեղեկատվություն և 
հաղորդակցություն՝  2 %, շինարարություն՝ 1 %։ 

8. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

8.1. ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի կառավարությունն իրականացրել է բիզնեսի աճին ուղղված դրամավարկային և 
հարկաբյուջետային քաղաքականություն՝ իրականացնելով օժանդակող լայնածավալ 
միջոցառումներ, ինչպիսիք են գործազրկությունը վերահսկելու և ամենաշատ տուժած  24

ոլորտներին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով վարկերի և հարկերի հետաձգման 
սխեմաները: 2020 թվականի հունիսի 16-ին COVID-19-ի հետևանքները մեղմելու համար 
Հայաստանի խորհրդարանը հաստատեց կորպորատիվ հարկերի կանխավճարի մեղմացումը։ 
Այն նախատեսում է ազատել վճարողներին 2020 թվականի 2-րդ եռամսյակի 
կանխավճարների կատարումից: Ավելին, 2020 թվականի 3-րդ եռամսյակից նախատեսվում է, 
որ կանխավճարի չափի որոշման առավել նպաստավոր մեթոդը կկիրառվի ավտոմատ 
կերպով, որը կկազմի կամ նախորդ տարվա կորպորատիվ հարկի 20%-ը կամ նախորդ  25

եռամսյակի եկամտի 2%-ը: 

Ներդրումային ռեսուրսների պակասի դեպքում ֆինանսական ռեսուրսների 
հասանելիությունը որոշակի չափով կօգնի բարելավել բիզնեսի արդյունավետությանը: Այս 
ռազմավարությանը համահունչ ՀՀ Կենտրոնական բանկը ձեռնարկել է նաև մի շարք 
միջոցառումներ՝ օրինակ, իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը մինչև 4.25%, 
երկարացրել ֆինանսական հաստատությունների հաշվետվությունների ներկայացումը 
Կենտրոնական բանկ, այդ թվում զարգացման և վերականգնողական ծրագրերը, վերանայել է 
պայմանագրային պայմանները COVID-19-ից տուժած ամենախոցելի վարկառուների համար՝ 
նպաստելով համաճարակի տնտեսական ազդեցությունը հաղթահարելու ջանքերին: 

ՄՓՄՁ-ների շրջանառությունը 2017-2020թթ-ին, Միլ. ԱՄԴ
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 h¡ps://www.gov.am/am/covid1924

 h¡ps://www.orbitax.com/news/archive.php/Armenia-Provides-Advance-Tax-P-4268325
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Կենտրոնական բանկը բանկերին հանձնարարել է բռնագանձումներ չիրականացնել այն 
վարկառուների նկատմամբ, ում հաշիվների միջոցով, կառավարության աջակցության 
միջոցառումների շրջանակներում տրամադրվել է աջակցություն, ինչպես նաև ֆիզիկական 
անձանց տրամադրվել են սոցիալական օգնություններ, միջոցներ են ձեռնարկվել 
սոցիալական աջակցության միջնորդավճարներից խուսափելու համար։ 

Ընդհանուր առմամբ, համավարակի տնտեսական և սոցիալական հետևանքների 
չեզոքացմանն ուղղված ՀՀ կառավարության միջոցառումների իրականացումը որոշակիորեն 
մեղմացրել է տնտեսության ճգնաժամը, ինչի մասին է վկայում 2020 թվականի հունվար-
սեպտեմբեր   ամիսներին բանկային համակարգի վարկային ներդրումների 6,3 տոկոս աճը։ 26

2020 թվականի համեմատ տնտեսության մեջ որոշակի առաջընթաց  կարելի է նկատել 2021 
թվականի վիճակագրական ցուցանիշներում (Գծապատկեր 1): Այնուամենայնիվ, 2021 
թվականի ութ ամիսների ընթացքում բիզնես վարկերի հոսքերի աճի տեմպը կազմել է 5,3% 
(ԱՐՄՍՏԱՏ): Տնտեսվարողների շրջանում անորոշության և ռիսկերի աճի պայմաններում 
բանկային համակարգը շարունակել է վարկավորել տնտեսությանը, թեև վարկավորման աճի 
տեմպերը դանդաղել են։ Ներդրումային ռեսուրսների բացակայության պայմաններում 
անհրաժեշտ է մշակել վարկերի տոկոսադրույքների նվազեցման նոր մեխանիզմներ։  

8.2 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

COVID-19 համավարակի տնտեսական և սոցիալական հետևանքների վերացման նպատակով 
2020 թվականի մարտի 26-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է «Կորոնավիրուսի 
հետևանքների հակազդման համալիր միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 27

354-Լ որոշումը։ 

Հայաստանի կառավարությունը սահմանել է հնարավոր միջոցառումների հիմնական 
նպատակները, որոնք են՝ կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված ընթացիկ, 
կանխատեսելի լիկվիդացիոն ռիսկերը մեղմելու նպատակով կառավարության կապիտալ 
ներդրումների առաջնահերթությունների հստակեցում և իրականացման ակտիվացում, 
Հայաստանի Հանրապետությյունում գործող առանձին առևտրային սուբյեկտներին 
ոլորտային աջակցության տրամադրում, կայուն զարգացման ապահովում, իդենտիֆիկացում 
և աջակցություն կորոնավիրուսի պատճառով աշխատանքը կորցրած մարդկանց ինչպես 
նաև ինքնազբաղված անձանց, որոնց համար մոտ ապագայում աշխատանք գտնելը կարող է 
անհնարին լինել, այդ թվում, սոցիալապես անապահով խմբերի սոցիալական ապահովումը և 
նրանց ընտանիքների տնտեսական կայունացմանն ուղղված աջակցություն, ինչպես նաև 
հայտարարված այլ նպատակներ։ 

Այս նպատակներին հասնելու համար ՀՀ կառավարությունը սահմանել և իրականացրել է 
կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 24 միջոցառումներ։ Առաջին 
որոշումն ընդունվել է 2020 թվականի մարտի 26-ին, վերջինը՝ 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին։ 

Քաղաքացիներին սոցիալական աջակցությանն ուղղված աջակցության ծրագրերը և 
Covid-19-ի տնտեսական հետևանքների վերացմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպիսիք են՝ 
կանխավճարների վճարման և մաքսատուրքերի արտոնությունները, սուբսիդավորման 
վարկերի միջոցով ձեռնարկություններին աջակցելը, ձեռնարկությունների կողմից վերցված 
բանկային վարկերի տոկոսադրույքների համաֆինանսավորումը, ընթացիկ ծախսերի 
մարման համար վերաֆինանսավորումը և սուբսիդավորման  գյուղատնտեսական վարկերը, 
ՄՓՄՁ-ների ներգրավումը արտադրության, բնակեցման և սննդի ոլորտում, փոխադրումը և 
պահեստավորումը, զբոսաշրջությանն ուղղված և այլ ծառայությունները,միանվագ 
դրամաշնորհների և նպաստի տրամադրումը խիստ տուժած ոլորտների աշխատողներին և 

 h¡ps://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/FinSys%2008.09.2020.pdf26

 Government Programs to address the economic impact of Covid-19 h¡ps://www.gov.am/am/covid1927
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անհատ ձեռնարկատերերին: Մի շարք միջոցառումներ (NN 12, 13, 14, 15, 16, 20) տրամադրում 
են սուբսիդիաներ՝ որպես ընտանեկան նպաստ՝ 2020 թվականի փետրվար ամսվա կոմունալ 
ծախսերի մարման համար։  2019-2020 թթ-ի ուսումնական տարվա ավարտական, 
ասպիրանտուրայի (կլինիկական օրդինատուրա) ուսումնական ծրագրերի ուսանողների 
ուսման վարձի տրամադրում, նշված ոլորտների ՄՓՄՁ-ների (հյուրընկալություն, 
զբոսաշրջություն, ժամանց և ժամանց, նախադպրոցական կրթություն, մշակույթ, 
երաժշտություն, սպորտ, պար, մեքենաների վարձույթ և այլն)նպաստի տրամադրում մեկ 
ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով։ 

Ձեռնարկատիրություններին առնչվող ծրագրերը հետապնդում են ֆինանսական 
ռեսուրսների հասանելիություն՝ խթանելու միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների 
բիզնեսի գործունեությանը, ապահովելու բարձր տեխնոլոգիական բիզնեսի զարգացումը, 
նպաստելու շահառուների կողմից մշակված մրցունակ բիզնես ծրագրերի և 
ձեռնարկատիրական գաղափարների իրականացմանը՝ հիմնելով բիզնես զրոյից։ Մրցակցային 
ձեռնարկատիրական գաղափարների, նորարարական բիզնես ծրագրերի խթանման համար, 
ցուցաբերվում է աջակցություն անտոկոս վարկերի (75%)՝ 8 տարի մարման ժամկետով և 25% 
դրամաշնորհների տեսքով: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
ռազմավարական առաջնահերթություններին համապատասխան օժանդակող 
միջոցառումների 17-րդ փաթեթն ուղղված է հատկապես բարձր տեխնոլոգիական 
ընկերությունների զարգացմանը ( այլ ոչ թե պահպանման և գոյատևման) պրոդուկտիվ 
աշխատատեղերի պահպանմանը, ինչպես նաև նորարարական գաղափարների 
իրականացմանն ու առևտրայնացմանը խթանելուն՝ մրցութային հիմունքներով 
տրամադրելով միանվագ դրամաշնորհներ։ 

Միջոցառումների 19-րդ փաթեթն աջակցում է մրցակցային բիզնես գաղափարներին՝ 
համապատասխանելու ՄՓՄՁ-ների պահանջներին: Նախատեսվում է օժանդակել «զրոյից» 
բիզնես սկսելու ձգտող շահառուների ձեռնարկատիրական գաղափարների իրականացմանը՝ 
նրանց ձեռնարկատիրական գիտելիքների ընդլայնման և ֆինանսների հասանելիության 
բարձրացման միջոցով։ Միջոցառումը վերաբերում է ներկայացված առցանց հայտերի 
պարբերական վերանայմամբ ընտրված ՄՓՄՁ-ներին: Ընտրված թեկնածուները հանձնում են 
թվային գրագիտության թեստ, որին հաջորդում է ձեռնարկատիրական գիտելիքների 
բարձրացման դասընթացը: Զուգահեռաբար մասնակիցները զարգացնում և 
կատարելագործում են իրենց բիզնես մոդելները։ Դասընթացի հաջող ավարտից հետո 
մասնակիցները ստորագրում են վարկի երաշխիքային պայմանագիր՝ արտոնյալ 
դրույքաչափերով իրենց բիզնես նախագծերի իրականացման համար: 

Միջոցառումների 10-րդ փաթեթի նպատակն է օժանդակել միկրո ձեռնարկություններին՝ 
իրականացնելու իրենց մրցակցային բիզնես գաղափարներ։ 5-րդ, 18-րդ և 21-րդ 
(աշխատանքի աջակցություն) միջոցառումները հատուկ ուղղված են տնտեսվարող 
սուբյեկտներում աշխատանքի արդյունավետ աջակցմանը՝ հնարավորություններ ընձեռնելով 
Հայաստանում գործող արդյունաբերական ընկերությունների համար։  

Միջոցառումների 1-ին փաթեթն ուղղված է անձնակազմի աշխատավարձերին և հարկերին. 
հումքի գնման կամ ներմուծման վարկեր, սարքերի և սարքավորումների ներմուծման վարկեր, 
կոմունալ վարկեր՝ էլեկտրաէներգիայի, ջրի և ջեռուցման ծախսերի վճարման համար։ 
Միջոցառումների 3-րդ փաթեթը ներառում է անձնակազմի աշխատավարձերը՝ պետական 
կամ համայնքային հարկեր, տուրքեր, հումքի գնում և ներմուծում, կոմունալ վճարումներ 
(էլեկտրաէներգիա, ջուր, ջեռուցում, կապ) առավելագույնը երեք ամսվա համար. ՄՓՄՁ-ներին 
աջակցելու վարձավճարները (տես Հավելված II): 

ՄՓՄՁ-ները, այդ թվում ՝ վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետ 
սարքավորումների արտադրության և սպասարկման ոլորտում գործողները, 
պատասխանատու են իրենց՝ կորոնավիրուսից տուժած աշխատակիցների աջակցության 
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փաթեթներով տրամադրվող ֆինանսական միջոցների, աշխատանքի և սոցիալական 
օգնության միջոցառումների իրականացման համար։ 

8.3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
COVID-19-ի անբարենպաստ ազդեցությանը դիմակայելու նպատակով Հայաստանի 
կառավարությունը իրականացրել է 25 օժանդակող միջոցառում, ինչպես նաև տրամադրել  
բիզնես կազմակերպչական աջակցություն և արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրների 
հասանելիություն։ Հայաստանը ստացել է բազմամիլիոնանոց ծրագրեր՝ ուղղված ՄՓՄՁ-ների 
գործունեությանը՝ մեղմելու Covid-19-ի ազդեցությունը։ Հայաստանի ազգային 
հետաքրքրությունների հիմնադրամը (ՀԱՀՀ) պետական ձեռնարկություն է, որի նպատակն է 
համաշխարհային առաջատար ներդրողների և արդյունաբերական գործընկերների հետ 
միասին Հայաստանում ներդրումներ կատարել և խոշորածավալ նախագծեր իրականացնել 
տնտեսության և ենթակառուցվածքների կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են՝ 
արդյունաբերությունը, էներգետիկան, գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջությունը, 
առողջապահությունը և բարձր տեխնոլոգիաները։ 2021 թվականի հոկտեմբերին ՀԱՀՀ-ը մոտ 
4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում է կատարել ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ հիմնադրամում՝ 
Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկություններին  ֆինանսավորելու համար, ինչը 
համարվում է կարևոր ներդրում հայկական ՄՓՄՁ-ների բիզնեսի ընդլայնման ծրագրերին 
աջակցելու համար:  
Հիմնադրամի ներդրումը հնարավորություն է տվել ներգրավել Նիդեռլանդների զարգացման 
ֆինանսական ընկերությանը՝ կատարելով մոտ 7 մլն ԱՄՆ դոլարի ներդրում,  ինչը 
բազմապատիկ անգամ էֆեկտիվ կլինի Հայաստանի տնտեսության համար, ինչպես նաև 
կնպաստի ֆոնդում այլ ներդրողների ներգրավմանը : Նիդեռլանդների զարգացման 28

ֆինանսական ընկերության մասնակցությունը կնպաստի Հայաստանում մասնավոր 
կապիտալի շուկայի զարգացմանը, որն իր հերթին ավելի հասանելի կդարձնի ՄՓՄՁ-ների 
ֆինանսավորումը և կօգնի ստեղծել նոր աշխատատեղեր: Հիմնադրամի կապիտալը հասել է 
50 մլն ԱՄՆ դոլարի, որն ուղղակիորեն կներդրվի Հայաստանի տնտեսության մեջ։  

Պրն․ Դավիթ Փափազյան, ՀԱՀՀ-ի գործադիր տնօրեն. «Այսօր Հայաստանում գրեթե 
չկան բիզնեսի ֆինանսավորման այլընտրանքային գործիքներ, ինչպիսին են մասնավոր 
բաժնետիրական հիմնադրամները։Մեր ներգրավվածությունը ռազմավարական 
նշանակություն ունի, քանի որ իրականացվում է Նիդեռլանդների զարգացման 
ֆինանսական ընկերության կողմից։ Ներդրումը հատկապես նշանակալից է ՀԱՀՀ-ի 
համար՝ հաշվի առնելով դրա ներգրավվածությունը Հայաստանի տնտեսության, 
ինչպես նաև դրա կապիտալի շուկաների զարգացման գործում»: 

Տիկին Անուշ Սիմոնյան, Amber Capital Armenia-ի կառավարիչ- գործընկեր. «Ցանկանում 
ենք շնորհակալություն հայտնել ՀԱՀՀ-ին այս ներդրման համար: Մենք կարծում ենք, որ 
այդ քայլով արտացոլվում է ԵՄ Հայաստանի ՓՄՁ հիմնադրամի նկատմամբ 
վստահությունը և Amber Capital-ի և ՀԱՀՀ-ի միջև հիմք է դրվում երկարաժամկետ 
փոխշահավետ գործընկերական հարաբերութունների»: 

Ի լրումն Covid-19-ի ազդեցության դեմ պայքարի պետական դրամավարկային և 
հ ա ր կ ա բ յ ո ւ ջ ե տ ա յ ի ն ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն , Հ ա յ ա ս տ ա ն ի կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը 
էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու համար կարևոր հնարավորություն է ընձեռում 
ՓՄՁ-ներին՝ հեշտացնելով առևտրային բանկերից և ԵՄ հիմնադրամներից ֆինանսական 
ռեսուրսների հասանելիությունը։  

Կլիմայի, տեխնիկական աջակցության և այլ տարածաշրջանային և երկկողմ զարգացման 
ծրագրերի հիմնական միջազգային գործընկերներն են Վերակառուցման և զարգացման 
եվրոպական բանկը, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, Ասիական զարգացման 
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բանկը, Վերականգնման վարկերի բանկը (ՎՎԲ), Միացյալ Նահանգների միջազգային 
զարգացման գործակալությունը, ԵՄ-ն (ԱԳ), Միավորված ազգերի կազմակերպության 
զարգացման ծրագիրը (ՄԱԶԾ), Կանաչ Տնտեսության Ֆինանսավորման Հիմնադրամ (ԿՏՖՀ), 
Կանաչ Կլիմայի հիմնադրամը (ԿԿՀ), Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամներ (ԿՆՀ) և այլն: 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը Հայաստանում առաջատար 
ինստիտուցիոնալ ներդրողն է։ Բանկը ավելի քան 1,51 միլիարդ եվրո է ներդրել երկրի 
ֆինանսական, կորպորատիվ, ենթակառուցվածքային և էներգետիկ ոլորտներում՝ 189 
նախագծերում, որոնց 88%-ը մասնավոր ոլորտներում է: Առաջիկա տարիներին Հայաստանում 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի հիմնական ռազմավարական 
առաջնահերթություններից են ՄՓՄՁ-ների հզորացումը՝ ուղղակի և անուղղակի 
ֆինանսավորման, ինչպես նաև ՓՄՁ-ների համար խորհրդատվական ծառայությունների 
անցկացման միջոցով, նորարարական կլիմայական տեխնոլոգիաների ներդրման 
աջակցություն, Ֆինանսական ավելի լայն հասանելիության ապահովում վարկավորվող 
շրջանակների համար և խորհրդատվական ծառայությունների ապահովում գործընկեր 
բանկերի, շահառուների ինչպես նաև ՄՓՄՁ-ների համար, տարածաշրջանային զարգացում և 
բիզնես ներգրավվում (օրինակ՝ կանայք բիզնեսում), գործընկեր բանկերի հետ 
էներգաարդյունավետության նպատակով վարկավորման ապահովում: Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկը ԵՄ չափանիշներին համապատասխանելու և 
տեխնոլոգիաների արդիականացման գործում աջակցում է Հայաստանի մասնավոր 
սեկտորին։ Ֆինանսավորումը կօգնի ՄՓՄՁ-ներին՝ կատարելու ներդրումներ կանաչ 
տեխնոլոգիաների ոլորտում։ 

2022 թվականի հունվարի 20-ին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը 
Ամերիաբանկին   է հանձնել ընդհանուր 25 մլն ԱՄՆ դոլար, որից մինչև 4 մլն ԱՄՆ դոլարը 29

Կ ա ն ա չ կ լ ի մ ա յ ի հ ի մն ա դ ր ա մ ( Կ Կ Հ ) Կ ա ն ա չ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ա ն ֆ ի ն ա ն ս ա վ ո ր մ ա ն 
տարածաշրջանային ծրագրի (ԿՏՖՏԾ) շրջանակներում, որի 75%-ը տրամադրվելու է 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ռեսուրսներից և 25%-ը Կանաչ կլիմայի 
հիմնադրամի կողմից, մինչև 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ կանանց կողմից ղեկավարվող ՄՓՄՁ-
ներին՝ «Կանայք բիզնեսում (ԿԲԾ) ծրագիրը Արևել յան գործընկերության երկրներում» 
շարունակական վարկավորման համար և մինչև 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հիմնական վարկ` 
Արևել յան գործընկերության՝ «ՓՄՁ մրցունակության խթանում» ծրագրի շրջանակներում 
(Արևել յան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորում-ՓՄՁ 
մրցունակության ծրագիր Արևել յան գործընկերությունում').  30

2022 թվականի հունվարի 20-ին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը 
Ամերիաբանկին է հանձնել ընդհանուր 25 մլն ԱՄՆ դոլար, որից մինչև 4 մլն ԱՄՆ դոլարը Կանաչ 
կլիմայի հիմնադրամի Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման տարածաշրջանային ծրագրի  
շրջանակներում, որի 75%-ը տրամադրվելու է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 
բանկի ռեսուրսներից և 25%-ը Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի կողմից, մինչև 10 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար՝ կանանց կողմից ղեկավարվող ՄՓՄՁ-ներին՝ «Կանայք բիզնեսում (ԿԲԾ) ծրագիրը 
Արևել յան գործընկերության երկրներում» շարունակական վարկավորման համար և մինչև 5 
միլիոն ԱՄՆ դոլարի հիմնական վարկ Արևել յան գործընկերության՝ «ՓՄՁ մրցունակության 
խթանում» ծրագրի շրջանակներում։ 

 Եվրոպական միության (ԵՄ) աջակցությամբ, EU4Business նախաձեռնության 
շրջանակներում, Ամերիաբանկը կստանա նաև 5 մլն ԱՄՆ դոլար EU4Business-ՎԶԵԲ վարկային 

 Ameriabank is the largest of the 17 banks in the Armenian banking sector by total assets (market share of 15.7% and a 29

balance sheet of USD 2.2 bln as of Q3 2021). it is also the market leader by equity size, loan porÉolio and net profit. It 
operates through 22 branches in major ciµes and most populated regions, employing staff of over 1100.

 h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51732.html 30
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գծով՝ ֆինանսավորելով արտահանման պոտենցիալով տեղական ՄՓՄՁ-ներին, նրանց 
երկարաժամկետ ներդրումների, ԵՄ չափանիշներին համապատասխանելու համար 
տեխնոլոգիաների ու սարքավորումների արդիականացման նպատակով՝ միաժամանակ 
խթանելով կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառմանը արտադրանքի որակի, առողջության և 
անվտանգության միջոցառումների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության առումով: Այն 
կօգտագործվի կլիմայի փոփոխություններ մեղմացման և ադապտացիայի ոլորտում 
ներդրումների կատարման, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների և ծառայությունների մատուցման՝ 
ԵՄ չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ՝ խթանելով կանաչ 
տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Անհատական վարկերի առնվազն 70%-ն օգտագործվում է 
կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ֆինանսավորման համար՝ 
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ -ի «Կանաչ տնտեսության անցումային» 
մոտեցմանը» (ԿՏԱ) համապատասխան: Վարկառուները կարող են ստանալ տեխնիկական 
խորհրդատվություն և խրախուսական դրամաշնորհներ 523,000 եվրոյի չափով.  31

2020 թվականի փետրվարի 20-ին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է 
Եվրամիության հետ 65 միլիոն եվրոի ֆինանսական համաձայնագրեր։ Միջոցները կուղղվեն 
երեք ծրագրերի՝ էներգաարդյունավետության բարձրացմանը, շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, համայնքի զարգացման խթանմանը և համապարփակ և ընդլայնված 
գ ո ր ծ ը ն կ ե ր ո ւ թ յ ա ն ի ր ա կ ա ն ա ց մ ա ն հ ա մ ա ր գ ո ր ծ ի ք ն ե ր ի ս տ ե ղ ծ մ ա ն ը : 
«Էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրին ուղղված Հայաստանի 
կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ֆինանսավորման համաձայնագիրը» 
կօժադակի Հայաստանում էներգաարդյունավետության և բնապահպանական 
նախաձեռնություններին։ Մասնավորապես, այս միջոցառումները նախատեսվում են 
բարձրացնելու էներգաարդյունավետությունը առկա շենքերում (օրինակ՝ բազմաբնակարան 
և ցածր եկամուտ ունեցող տնային տնտեսություններում) և համապատասխան 
տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու էներգաարդյունավետության պահանջվող 
չափորոշիչներին հասնելու համար: 

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը-Արևել յան գործընկերության 
քաղաքացիական հասարակության ֆորումը-Արևել յան գործընկերությունում ՓՄՁ 
մրցունակության ծրագիրը, որը ստեղծվել է ՎԶԵԲ-ի կողմից ԵՄ-ի հետ համագործակցությամբ՝ 
ՄՓՄՁ-ներում ներդրումների ֆինանսավորման, տեխնոլոգիաներում կայուն ներդրումների 
աջակցման, արտադրանքի որակի, աշխատանքի առողջության և անվտանգության, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության և կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտները 
համապատասխանեցնելով լավագույն չափանիշներին՝ դրանով իսկ բարձրացնելով ՓՄՁ-ների 
մրցունակությունը տեղական և տարածաշրջանում:  

Արևել յան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի և Արևել յան 
գործընկերությունում ՓՄՁ մրցունակության ծրագրի շրջանակներում ՎԶԵԲ-ը 5 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի հիմնական վարկ է տրամադրում Ինեկոբանկին ՝ ֆինանսավորելու հայաստանյան 32

ՓՄՁ-ների երկարաժամկետ ներդրումները՝ արդիականացնելու իրենց տեխնոլոգիաները և 
սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են արտադրանքի որակի, առողջության և 
անվտանգության միջոցառումների և շրջակա միջավայրի պահպանման տեսանկյունից 
ինչպես նաև ԵՄ չափանիշներին համապատասխանելու համար՝ խթանելով կանաչ 
տեխնոլոգիաների կիրառմանը` դրանով իսկ բարձրացնելով ՓՄՁ-ների մրցունակությունը: 

 h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-summary-documents.html?filterCountry=Armenia  31

 InecoBank CJSC is the 5th largest bank in Armenia in terms of total assets, with 5.8% market share as of YE 2020. 32

InecoBank is one of the best performing banks in Armenia as per the results of 2020, exhibiµng strong liquidity and capital 
posiµons.
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2020 թվականի հունիսին ՎԶԵԲ-ը ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ  հետ 20 մլն ԱՄՆ դոլարի 33

վարկային պայմանագիր է ստորագրել՝ Հայաստանում կորոնավիրուսից տուժած ՓՄՁ-ներին 
ֆինանսավորելու նպատակով։ Համաճարակի հետևանքով տուժած ՓՄՁ-ների ֆինանսական 
միջոցները կտրամադրվեն ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ ԱՄՆ դոլարով։  34

ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման համար Արևել յան գործընկերության քաղաքացիական 
հասարակության ֆորումի շրջանակներում Արևել յան գործընկերությունում ՓՄՁ 
մրցունակության մինչև 5 մլն եվրոյի ծրագիրը կկառավարի Հայէկոնոմբանկի  մասնավոր 35

ոլորտի ենթավարկառուների և ներդրումների ուղղությունը՝ նրանց տեխնոլոգիաները և 
սարքավորումները ԵՄ չափանիշներին համապատասխանեցնելու, խթանելով կայուն և 
կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառմանը՝ դրանով իսկ բարձրացնելով բիզնեսի 
մրցունակությունը: 

ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման նպատակով, Արևել յան գործընկերության քաղաքացիական 
հասարակության ֆորումի, Արևել յան գործընկերությունում ՓՄՁ մրցունակության ծրագրի 
շրջանականերում Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը և Արմսվիսբանկը 

ստորագրել են 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի համաձայնագիր։Մարման ժամկետը կսահմանվի 4 36

տարի, մարվելու է 5 հավասար կիսամյակային մարումներով՝ 2 տարի արտոնյալ ժամկետով: 
Ֆինանսավորումը հասանելի կլինի կանաչ տեխնոլոգիաների, մասնավորապես՝ կլիմայի 
ադապտացման և մեղմացման տեխնոլոգիաների ոլորտում, այսինքն՝ ջերմամեկուսացման, 
արևային ՖՎ էլեկտրակայանների, գեոջերմային պոմպերի, ջրի արդյունավետ ոռոգման 
համակարգերում ներդրումների համար: Ծրագիրը ներառում է նաև տեղական 
ձեռնարկություններին տեխնիկական աջակցության համապարփակ փաթեթ, որը կօգնի 
իդենտիֆիկացնել և օգտագործել կանաչ ներդրումային հնարավորությունները: ԿԿՀ-ն 
կաջակցի Հիմնադրամին` տրամադրելով խրախուսական դրամաշնորհներ իրավասու կանաչ 
ծրագրերին ։ 37

Արևել յան գործընկերությունում ՓՄՁ մրցունակության ծրագրի շրջանակներում  և դրա 
ընթացակարգային քաղաքականությանը համահունչ ԱԿԲԱ բանկի և նրա լիզինգային դուստր 
ձեռնարկության կողմից 5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ է տրամադրվում մասնավոր սեկտորի 
ենթավարկառուներին՝ ֆինանսավորելու հայաստանյան ՓՄՁ-ների երկարաժամկետ 
ներդրումները՝ արդիականացնելու իրենց տեխնոլոգիաները և սարքավորումները, որոնք 
անհրաժեշտ են արտադրանքի որակի, առողջության և անվտանգության միջոցառումների և 
շրջակա միջավայրի պահպանման տեսանկյունից ինչպես նաև ԵՄ չափանիշներին 
համապատասխանելու համար՝ խթանելով կանաչ տեխնոլոգիաների կիրառմանը`  դրանով 38

իսկ բարձրացնելով ՄՓՄՁ-ների մրցունակությունը: 

 ACBA bank is a long-standing partner bank of EBRD since the first engagement in 2003 and one of the leading banks in 33

Armenia. It is the 4th largest bank in Armenia in terms of total assets with a dominant posiµon in lending to agriculture and 
MSMEs in rural areas in parµcular. The bank belongs to the local shareholder ACBA Federaµon CJSC (non-profit 
organizaµon, which consolidates 10 Agri unions in Armenia), which currently owns 95% of shares, while SACAM 
Internaµonal SJSC owns the remaining 5%.

 h¡ps://www.acba.am/en/news/sme-20-mln-usd34

 Armeconombank is a mid-size private bank in Armenia, with an extensive network of 54 branches, including 22 branches 35

located in the regions, with overall 859 employees h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52436.html

 ArmSwissBank (ASB) is the 6th largest bank in Armenia (among 17 banks) with a market share by assets of c. 5.8% as of 36

end-2020.  h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51734.html 

 h¡ps://ebrdgeff.com/armenia/ebrd-expands-green-finance-opportuniµes-for-armenian-businesses/37

 Converse Bank CJSC among 17 banks in Armenia CB ranks the 6th by three indicators: total assets (5.6% market share), 38

loan porÉolio (6.2% market share) and customer deposits (6.5% market share) as of 3Q 2019. h¡ps://www.ebrd.com/work-
with-us/projects/psd/50165.html 
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https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/51734.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50165.html
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Մինչև 6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տեղական արժույթին համարժեք ՄՓՄՁ վարկ (2020 թվականից) 
է տրամադրվել Կոնվերս Բանկին՝ տեղական մասնավոր ՓՄՁ-ներին տեղական արժույթով 
մշտական վարկավորումն ընդլայնելու նպատակով: 

Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) իր 2019-2023 թվականների ռազմավարական 
նպատակների և առաջնահերթությունների և Երկրի գործընկերության ռազմավարության 
շրջանակներում (ԵԳՌ) աջակցում է վերականգնվող էներգիայի զարգացմանը՝ նպատակ 
ունենալով առավելագույնս օգտագործել արևային և հողմային ներուժը, իրականացնելով նաև 
«էներգիայի արտադրության ոլորտում ներդրումների ներգրավվման  համար էներգետիկ 39

ներքին շուկան մրցունակ և արդյունավետ դարձնելու միջոցառումներ»: Իրականացնելով 
տարբեր ծրագրեր Հայաստանում՝ ԱԶԲ-ն մասնավոր ներդրումների միջոցով աջակցում է 
ՓՄՁ-ներին՝ էներգաարդյունավետ արտադրանք և վերականգնվող էներգիայի 
սարքավորումներ մատակարարելու հարցում: «Երկրի գործընկերության ռազմավարության»  
գործունեության շնորհիվ ակնկալվում է, որ մինչև 2024 թվականը վերականգնվող էներգիայի 
աղբյուրներից (քամու, արևային էներգիա) արտադրող հզորությունը կավելացվի մինչև 205,1 
ՄՎտ (2018թ. ելակետ՝ 10,9 ՄՎտ): 

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ (ԿԿՀ) Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման 
տարածաշրջանային ծրագրի (ԿՏՖՏԾ) շրջանակներում, Արմսվիսբանկ-ին տրամադրվել է 4 
մլն ԱՄՆ դոլար, որից 75%-ը տրամադրվելու է ՎԶԵԲ-ի ռեսուրսներից, իսկ 25%-ը՝ Կանաչ 
կլիմայի հիմնադրամից: Մարման ժամկետը կսահմանվի 4 տարի, մարվելու է 5 հավասար 
կիսամյակային մարումներով՝ 2 տարի արտոնյալ ժամկետով: Վարկը կնպաստի 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ո ւ մ կ ա ն ա չ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ո ւ ն կ ա ռ ո ւ ց ե լ ո ւ ն ՝ մ ա ս ն ա վ ո ր ս ե կ տ ո ր ի 
ենթավարկառուների՝ կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման և ադապտացիոն 
տեխնոլոգիաներին և ծառայություններին ուղղված ներդրումների կատարման միջոցով՝ 
համահունչ քայլելով Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի - Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման 
տարածաշրջանային ծրագրի ընթացակարգային քաղաքականության հետ։ 

2021 թվականի ապրիլին Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի(ԿԿԳ) Կանաչ տնտեսության 
ֆինանսավորման տարածաշրջանային ծրագրի (ԿՏՖՏԾ)  շրջանակներում Հայաստանում 40

ԱԿԲԱ բանկին տրամադրվել է մինչև 5 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 75%-ը տրամադրվելու է ՎԶԵԲ-ի 
ռեսուրսներից, իսկ 25%-ը՝ Կանաչ կլիմայի հիմնադրամից (ԿԿՀ): Վարկը կնպաստի 
Հ ա յ ա ս տ ա ն ո ւ մ կ ա ն ա չ տ ն տ ե ս ո ւ թ յ ո ւ ն կ ա ռ ո ւ ց ե լ ո ւ ն ՝ մ ա ս ն ա վ ո ր ս ե կ տ ո ր ի 
ենթավարկառուների՝ կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման և ադապտացիոն 
տեխնոլոգիաներին և ծառայություններին ուղղված ներդրումների կատարման միջոցով՝ 
համահունչ քայլելով Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի(ԿԿՀ) Կանաչ տնտեսության 
ֆինանսավորման տարածաշրջանային ծրագրի (ԿՏՖՏԾ) ընթացակարգային 
քաղաքականության հետ։  Ըստ ենթածրագրերի տրամադրվում են խրախուսական 
դրամաշնորհների (ներդրվող արժեքի կամ համապատասխանաբար տրամադրված 
ենթավարկային  գումարի նվազագույն արժեքի մինչև 20%-ը): 41

2021 թվականի հունվարին Triodos Fair Share Fund-ը և Triodos Microfinance Fund-ը 3 միլիոն 
եվրոյի վարկ են տրամադրել Արարատբանկին՝ «ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու  
«կանաչ» վարկավորման ապրանքների և կանանց կողմից ղեկավարվող բիզնեսների վրա՝ 

 Country Partnership Strategy. October 2019 Armenia, 2019–2023 — Fostering Inclusive, Diversified, and 39

Transformaµve Growth h¡ps://www.adb.org/sites/default/files/insµtuµonal-document/540146/cps-arm-2019-2023.pdf

 Green Climate Fund – Green Economy Financing Facility 40

 h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52442.html41
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COVID-19-ի և պատերազմի  հետևանքները մեղմելու, ինչպես նաև ամուր ֆինանսական 42

ենթակառուցվածք ստեղծելու նպատակով»։  

Գերմանական զարգացման ՎՎԲ բանկը և «Գերմանա-հայկական հիմնադրամ»-ը (ԳՀՀ) 2016 
թվականին մեկնարկել են գերմանա-հայկական ֆինանսական համագործակցությունը՝ 
նպատակ ունենալով «ՄՓՄՁ-ների համար Էներգաարդյունավետությանն ուղղված ծրագրի» 
միջոցով աջակցել հայկական ձեռնարկություններում էներգաարդյունավետությանն ուղղված 
ներդրումներին։ Համագործակցությունը նպատակաուղղված է Հայաստանում 
վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանն ու խթանմանը` վերականգնվող էներգետիկայի 
ոլորտում ներդրումների կատարման նպատակով մասնավոր ներդրողների համար 
մեծացնելով վարկերի ձեռքբերման հասանելիությունը (փոքր ՀԷԿ-եր, հողմային 
էլեկտրակայաններ, արևային էլեկտրակայաններ և արևային ջերմային կայաններ, ջերմային 
պոմպեր և երկրաջերմային էներգիայի լուծումներ, կենսազանգվածի և կենսագազի 
էներգետիկա («Վերականգնվող էներգետիկայի խթանում» ծրագիր (IV և V փուլեր), 

էներգաարդյունավետության ոլորտում ներդրումներին, էներգիայի սպառման կրճատման 43

ծրագրերին, արդյունավետ մեխանիզմների, արդյունաբերական սարքավորումների, 
ջեռուցման, օդափոխության, հովացման և լուսային համակարգերի, արդյունավետություն 
ապահովող կաթսաների և ջեռուցիչների, LED լուսավորության համակարգերի, 
կենսազանգվածի կաթսաների գործունեությանը, շենքերի մեկուսացմանը, պատուհանների 
բարելավմանը, էներգետիկ ծառայություններին  և այլն, որպես գործընկեր ֆինանսական 44

հաստատություններ (ԳՖՀ) ծրագրի իրականացմանն են մասնակցում 16 տեղական բանկեր։ 

Հայաստանը տասնամյակներ շարունակ միջազգային զարգացման ծրագրերով 
համագործակցում է Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) խմբի անդամ Միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիայի (ՄՖԿ) հետ՝ ֆինանսավորելով ձեռնարկություններին, մասնավորապես՝ ՓՄՁ-
ներին՝ խթանելու վերականգնվող էներգետիկայի, էներգաարդյունավետության և կլիմայի 
նկատմամբ դիմացկուն տեխնոլոգիաների արագացված ներթափանցումը դեպի շուկա, այդ 
թվում՝ արևային ՖՎ կայաններ, արևային, ջերմային, երկրաջերմային պոմպեր և կենսագազի 
ստացման  տեխնոլոգիաներ: 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան 15 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վարկ է տրամադրել 
Ինեկոբանկին՝ խթանելու Հայաստանի ՓՄՁ-ների վարկավորումը՝ օգնելով նրանց 
հաղթահարել COVID-19-ի բռնկման հետևանքները։  45

Կանաչ կ լիմայի հի մնադրամի(ԿԿՀ) Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման 
տարածաշրջանային II-րդ ծրագրի (ԿՏՖՏԾ), Ինեկոբանկին տրամադրվել է մինչև 6 մլն ԱՄՆ 
դոլարի վարկ, որից մինչև 4,5 մլն ԱՄՆ դոլարը տրամադրվելու է Վերակառուցման և 
զարգացման եվրոպական բանկի ռեսուրսներից և մինչև 1,5 մլն ԱՄՆ դոլարը Կանաչ կլիմայի 
հիմնադրամի(ԿԿՀ) Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման տարածաշրջանային ծրագրի 
(ԿՏՖԾ) շրջանակներում տեղի մասնավոր սեկտորի՝ հաճախորդների կողմից կլիմայի 46

փոփոխությունների մեղմացման և ադապտացիոն տեխնոլոգիաներին ուղղված 
ներդրումների ֆինանսավորման համար։ 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան Էվոկաբանկին 15 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկ է 
տրամադրել՝ ուղղված թվային բանկինգին՝ ՄՓՄՁ-ներին կապիտալ միջոցների և առևտրային 

 h¡ps://www.smefinanceforum.org/post/boosµng-sme-growth-in-armenia42

 h¡p://re.gaf.am/index0b30.html?id=243

 h¡p://greenfinance.gaf.am/en/menu/what-are-the-objecµves-of-the-programme44

 h¡ps://pressroom.ifc.org/all/pages/PressDetail.aspx?ID=1691545

 h¡ps://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/52440.html46
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վարկեր տրամադրելու նպատակով, մասնավորապես նրանց, ովքեր գործում են 
ճգնաժամային տնտեսական ոլորտներում, այդ թվում՝ առողջապահություն, սննդի 
արտադրություն, փաթեթավորում, էլեկտրոնային առևտուր և լոգիստիկա։  47

Նիդեռլանդների զարգացման ֆինանսական ընկերության (Նիդեռլանդներ) «Ռիսկերի 
բաշխման ծրագրով» Արարատ բանկին տրամադրում է 9,33 մլն ԱՄՆ դոլար՝ աջակցելու 
Covid-19-ից տուժած ՄՓՄՁ-ներին և Հայաստանում բնակվող, հակամարտող շրջաններից 
տեղահանված անձանց բիզնես վարկային պորտֆոլիոին, նրանց եկամուտ ստեղծող բիզնես 
գործունեությանը, բարձրացնելու Արարատբանկի ռիսկի ախորժակը և խրախուսելու 
ֆինանսավորել Հայաստանի  անապահով և լուսանցքում գտնվող համայնքներին: 48

h¡ps://arka.am/en/news/business/47

ifc_s_new_partnership_with_evocabank_to_support_smaller_businesses_boost_resilience_and_drive_recove/

 h¡ps://www.fmo.nl/project-detail/5962048
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II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ 
ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ COVID-19 ՃԳՆԱԺԱՄԻՆ 

1. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս հետազոտության մեթոդաբանությունը հիմնված է տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության 
հավաքագրման և վերլուծության, այդ թվում պաշտոնական վիճակագրության վրա, տարբեր 
տեղական և միջազգային կազմակերպությունների, փորձագետների հետազոտությունների 
արդյունքների, ինչպես նաև վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության 
ոլորտում գործող ՄՓՄՁ-ների հարցման վերլուծության հիման վրա: 

Վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության ոլորտում ՄՓՄՁ-ների շրջանում 
անցկացված հետազոտական հարցումը հետամուտ է եղել COVID-19 համաճարակի հետևանքով 
առաջացած դժվարությունների վերաբերյալ փաստերի հավաքագրմանը:  Կիրառելով 35 կետերից 
բաղկացած գործիքակազմ, իրականացվել է ճգնաժամի՝ աշխատանքային (աշխատանքային 
կարգավիճակի փոփոխություններ), շուկայական, գործառնական, ֆինանսական և 
ռազմավարական ոլորտների վրա ունեցած ազդեցության գնահատում։ Շուրջ 60 գործող 
ընկերություններ մասնակցել են հետազոտական հարցմանը՝ հավաքագրելու բիզնես 
մարտահրավերների, մատակարարման շղթաների, վիրուսի ազդեցության դեմ պայքարի 
գործունեության, ֆինանսական և իրացվելիության խնդիրների, ուղղիչ միջոցառումների 
վերաբերյալ կարծիքների փոխանակման, կառավարության գործողությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն։ 

Ճգնաժամի՝ ՄՓՄՁ-ների վրա թողած հետևանքների, դրանից առաջացած խնդիրների լուծման 
նպատակով, զբաղվածության վերաբերյալ տվյալների (աշխատանքների կրճատում, 
աշխատավարձի կրճատում), շրջանառության, հիվանդության պատճառով  արձակուրդային 
օրերի տրամադրման, COVID-19-ի ազդեցությունը մեղմելուն ուղղված գործողությունների, 
Covid-19-ի տևական ընթացքի վերաբերյալ ընկալումների, բիզնեսի վրա ազդեցության դեմ 
պայքարելի նոր ուղիներ ձևավորվեցին (տես Հավելված I): 

Հետազոտական հարցաշարը բաղկացած է չորս բաժիններից(Հավելված I) Բաժին I (հարցեր 1-ից 
6), սահմանում է ընկերության չափը, հիվանդության և ընկերության ֆինանսական 
շրջանառության միջև կապը՝ Covid-19-ի բռնկումից առաջ և հետո (ընթացքում),կառավարության` 
աշխատանքային գործունեությանը աջակցելու ծրագրեր։ Բաժին II (հարցեր 7-ից 18) 
Կորպորատիվ ռազմավարական արձագանքի ուսումնասիրություն COVID-19-ի՝ բիզնեսի վրա 
թողած ազդեցության վերաբերյալ: Բաժին III (հարցեր 19-ից 28) Բիզնեսի գոյատևման 
չափորոշիչների սահմանում այն ընկերությունների շրջանում, ովքեր բախվել են խիստ 
հակահամաճարակային սահմանափակումների: Բաժին IV (հարցեր 19-ից 28) Հարցվողների 
բավարարվածության աստիճանը կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության 
վերաբերյալ և նրանց տեսակետները, թե ինչպես կարելի է հետագայում պայքարել համաճարակի՝  
բիզնեսի վրա ունեցած ազդեցության դեմ: 

Ի հավելումն գրավոր պատասխանների, որոշ հարցվողների հետ հարցազրույց է անցկացվել 
հեռախոսազանգով: Պատասխանները մշակվել, վերլուծվել և արդյունքներն օգտագործվել են 
ամփոփման, եզրակացությունների և առաջարկությունների համար: 

 42



2. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

60 ՄՓՄՁ-ների աղյուսակում ներառված են նախագծման, շինարարության, տեղադրման, 
սպասարկման, արտադրական, էներգաարդյունավետության սարքավորումների, ապրանքների, 
արևային ՖՎ կայանների և արևային ջերմային տեխնոլոգիաների, կենսագազային կայանների, 
փոքր ՀԷԿ-երի համար նախատեսված նյութերի ներմուծման, մեծածախ վաճառք և մանրածախ 
մ ա տ ա կ ա ր ա ր մ ա ն , է լ ե կ տ ր ա կ ա ն մե ք ե ն ա ն ե ր ի , բ ն ա կ ե լ ի և ա ր դ յ ո ւ ն ա բ ե ր ա կ ա ն 
էներգաարդյունավետ HVAC համակարգերի, ջերմային պոմպերի, պասիվ արևային, nZEB 
սարքավորումների և նյութերի, ջերմամեկուսիչ և հիդրոմեկուսիչ նյութերի մատակարարման, 
էներգաարդյունավետ շինարարական և վերանորոգման նյութերի, էներգաարդյունավետ դռների 
և պատուհանների մատակարարման, քաղաքային և բնակելի էներգաարդյունավետ 
լուսավորության ապահովման ոլորտներ. Ընդհանուր առմամբ, որակավորված պատասխաններ 
են ստացվել 24 հարցվողներից։ 

24 հարցվողների խումբը ներկայացնում է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգետիկայի ոլորտը՝ շուկայում իրենց գործունեությունը գրանցած ՄՓՄՁ-ների ընդհանուր թվի 
մոտ 20%-ը: Արևային ֆոտովոլտային և ջերմային էներգիայի ընդհանուր շրջանառությունը 
կազմում է ամբողջ հայկական շուկայի մոտ 40%-ը։ Ավելին, հարցվողները ներկայացնում են 
շուկայի ամենաակտիվ խաղացողներին, ովքեր շահագրգռված էին անկեղծորեն հաղորդել իրենց 
մտահոգությունները և կարիքները՝ կապված COVID-19 համաճարակի հետևանքով շուկայում 
առկա իրավիճակի հետ։ Այսպիսով, ենթադրվում է, որ հարցված խմբի պատասխաններից 
հավաքագրված տեղեկատվությունը վստահելի է և տեղին, հետևաբար, տվյալ իրավիճակում այն 
կարևոր է վերլուծությունների, որոշ ընդհանրացումների և եզրակացությունների կատարման 
տեսանկյունից։ 

3. ՀԱՐՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Էներգաարդյունավետ արտադրանք և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ 
մատակարարող ՄՓՄՁ-ների շրջանում իրականացվել է հարցում՝ COVID-19 համաճարակի 
հետևանքով առաջացած պահանջների և խնդիրների մասին փաստեր հավաքագրելու 
նպատակով: Պատահականության սկզբունքով ընտրված մոտ 60 ՄՓՄՁ-ների առաջարկվել է 
մասնակցել նախապես պատրաստված հետազոտությանը՝ պարզելու COVID-19-ի 
ազդեցությունը բիզնես միջավայրի և ընկերության ներուժի վրա, համաճարակի 
ազդեցության դեմ պայքարի գործողությունները, հարակից ֆինանսական խնդիրները, 
իրացվելիության խնդիրները, տեսակետները կառավարության գործողությունների 
վերաբերյալ՝ համաճարակի հետևանքների մեղմման, մատակարարման շղթաների, 
ընկերությունների գործունեության, ֆինանսական կայունության, աշխատողների 
առողջության, հեռանկարների, նրանց տեսլականի և մոտիվացիայի հետ կապված 
խնդիրների և այլնի ուղղությամբ: 

Հարցաշարը բաժանված է հինգ բաժինների (ՀԱՎԵԼՎԱԾ I): I բաժնում (հարցեր 1-ից 6) նշվում է 
ընկերության չափը, ֆինանսական շրջանառությունը, համեմատականներ են անցկացվում 
Covid-19-ի բռնկումից առաջ և հետո (ընթացքում) ընկերության շրջանառության վերաբերյալ, 
սահմանում է հարցվողների շրջանում՝ կառավարության աշխատանքի աջակցման ծրագրերի 
ընդգրկվածության մակարդակը: Բաժին II (հարցեր 7-ից 18) Կորպորատիվ ռազմավարական 
արձագանքի ուսումնասիրություն COVID-19-ի՝ բիզնեսի վրա ունեցած ազդեցության վերաբերյալ: 
Բաժին III (հարցեր 19-ից 28) Բիզնեսի գոյատևման չափորոշիչների սահմանում այն 
ընկերությունների շրջանում, ովքեր բախվել են խիստ հակահամաճարակային 
սահմանափակումների: Բաժին IV (հարցեր 19-ից 28) Հարցվողների բավարարվածության 
աստիճանը կառավարության հակաճգնաժամային քաղաքականության վերաբերյալ և նրանց 
տեսակետները, թե ինչպես կարելի է հետագայում պայքարել համաճարակի՝  բիզնեսի վրա 
ունեցած ազդեցության դեմ: 

Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության ոլորտում գործող ՄՓՄՁ-
ներում ներառված մարդկային ռեսուրսների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատման 
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հետազոտության վերլուծության ամփոփ արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված 
բաժիններում: 

3.1. ՄՇՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ ՄԻՆՉԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ 
ԱՄԻՍ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ 

Պատասխաններ՝ 100% 

Ամփոփում՝ 

Աշխատակիցների (կարճաժամկետ աշխատանկիցնեը ներառյալ) թիվը համեմատած նախորդ 
տարվա՝ նախքան Covid-19-ը։ 

- Կրճատվել է հարցվողների 13%-ի համար (24-ից 3-ը) միջինում 4 հոգի 

- Չի փոփոխվել հարցվողների 42%-ի համար (24-ից 10-ը) 

- Հարցվողների 45%-ի համար (24-ից 11-ը) աճել է միջինում 8,36-ով 

Հարցվողների ընդհանուր թվի ինդեքսն աճել է միջիննում 3,33-ով։ 

❖ Աշխատողների ընդհանուր թիվը 2020 թվականի փետրվարից հետո աճել է 120%-ով 
(241-ից հասնելով 529-ի), ուստի կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանում Covid-19 
համաճարակը Էներգախնայողության և էներգետիկայի վերականգնման ոլորտում չի 
հանգեցրել ՄՓՄՁ-ներում աշխատուժի կտրուկ պակասի։ 

Հղում. Պատասխանող ՄՓՄՁ-ներում աշխատակիցների միջին թիվը 13.1 է, հարցվածների 
65%-ը (13 ՄՓՄՁ) ունի 10 և ավելի աշխատակից։ 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 12. Աշխատուժի ներգրավվածությունը հարցվող ՄՓՄՁ-ների շրջանում Covid-19 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 13. Աշխատուժի Ներգրավվածությունը պատասխանող ՄՓՄՁ-ների շրջանում 
ըստ ֆրակցիաների Covid-19 ից հետո 

Հղում. Պատասխանող ՄՓՄՁ-ներում աշխատակիցների միջին թիվը 24 է. 

Հարցվողների 70%-ը (17 ՄՓՄՁ) ունի 10 և ավելի աշխատակից (միջինում 29): 

3.2. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՄԻՆՉԵՎ 2020 
ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՀԵՏՈ 
Պատասխաններ՝ 75 % 
Ամփոփում. Տարեկան շրջանառության բացասական դինամիկա արձանագրել է 
հարցվողների 17%-ը (24-ից 4-ը): Անկումը միջինում կազմում է -28%: 18 հարցվողները, ովքեր 
արձանագրել են աճ, ունեցել են միջինում 293% աճ, հարցվողների 55%-ի 
ներգրավվածությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է միջինում 183%-ով։ 

❖ Ընդհանուր առմամբ բոլոր հարցվողների համար շրջանառության միջին աճը 
կազմել է 91%:  

3. COVID-19 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ ՀԵՏՈ 

Պատասխաններ՝ 100 % 

Ամփոփում. 24 հարցվողներից 16-ը հայտնել են, որ աշխատակիցները COVID-19 
հիվանդության պատճառով արձակուրդում են: COVID-19-ի պատճառով հիվանդության 
արձակուրդում գտնվող աշխատակիցների թիվը 2020 թվականի փետրվարից հետո աճել է 
160%-ով (25-ից հասել է 65-ի, ովքեր COVID-19 հիվանդության պատճառով արձակուրդում են 
գտնվում): 

COVID-19-ի պատճառով հիվանդության արձակուրդում գտնվող աշխատակիցների թվի 
հարաբերակցությունը աշխատակիցների ընդհանուր թվին 2020 թվականի փետրվարին (241-
ից 25-ից) և դրանից հետո (529-ից 65-ը) համապատասխանաբար կազմում է 10,37% և 12,38%։ 

❖ 2020 թվականի փետրվար ամսիից հետո հիվանդության պատճառով արձակուրդի 
հարաբերական աճը կազմում է 2% (աշխատակիցների ընդհանուր թվի 
նկատմամբ): 

3.4. 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ ՀԵՏՈ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 
Պատասխանների տոկոս՝ 100% 

46%

42%

13%

reduced
no change
increased
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Ամփոփում: 

❖ Առողջական խնդիրների պատճառով հիվանդության արձակուրդի օրերի թիվը 
(1167) 2020 թվականի փետրվար ամսվից հետո աճել է 256%-ով: 

3.5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ 
ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՄՍԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ COVID-19-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Պատասխաններ ՝ 100% 
Ամփոփում. 24 հարցվողներից 9-ը (37,5%) հայտնել են պետական օժանդակման ծրագրերի 
շրջանակներում աշխատողներին վճարված ֆինանսական փոխհատուցումների մասին, 
որոնցից 43%-ին վճարվել է միանվագ փոխհատուցում, ևս 43%-ը վճարվել է երկու անգամ, իսկ 
14%-ը՝ երեք անգամ: 

❖ Տարբեր պատճառներով հարցվողների 62.5%-ը չի ստացել ֆինանսական 
փոխհատուցում։ 

3.6. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԸ COVID-19-Ի ԴԵՄ 

Պատասխաններ ՝ 100%: 

Ամփոփում: 

24 հարցվողների 529 աշխատակիցներից 303-ը ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 
առաջին ներարկումը, ինչը վերջին լրացված թերթիկը ստանալու պահին կազմում է 57%։  

Պատվաստումների տվյալները և հիվանդության պատճառով արձակուրդի գնացածների 
քանակը համեմատելիս կարելի է տեսնել մի օրինաչափություն. պատվաստումների ավելի 
բարձր մակարդակն ուղեկցվում է հիվանդության պատճառով արձակուրդի գնացածների 
ավելի քիչ քանակով: Այնուամենայնիվ, դա չպետք է ընկալվի որպես գծային գործոն, քանի որ 
պատվաստումն ինքնին շատ հաճախ հանգեցնում է նրան, որ աշխատողը ստանում է 
հիվանդության արձակուրդ, թեև ավելի կարճ ժամանակով (տես Հավելված IV): 

❖ Պատվաստումների ավելի բարձր մակարդակը հիվանդության պատճառով 
արձակուրդ գնացածների ավելի քիչ քանակի գործոն է։ 

❖ Հարցվող ՄՓՄՁ-ների շրջանում պատվաստումների մակարդակն ավելի բարձր է, 
քան ընդհանրապես ամբողջ երկրում։ 

3.7. ՄՓՄՁ-ՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ COVID-19-Ի ԴԵՄ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 14. Covid-19 –ի ազդեցությունը ՎԷ եվ ԷԱ ոլորտներում գործող ՄՓՄՁ-ներում 
ներգրավված մարդկային ռեսուրսների վրա 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 15. ՎԷ եվ ԷԱ ոլորտներում գործող ՄՓՄՁ-ների կորպորատիվ արձագանքման 
ռազմավարությունը  Covid-19-ի դեմ 

1.  ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԽԻՍՏ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ    

Աղյուսակ 6. Առաջարկվող երեք տարբերակներով խմբավորված պատասխաններ: 
Պատասխանները ներկայացված են նաև որպես հարցվածների ընդհանուր թվի տոկոս 
(24): (24).  

 Do you have vaccinated employees in the company?

Have you been forced to make personnel cuts because of the financial situaµon in the company caused by COVID-19?

Have you had any employees who quit their jobs due to health problems caused by COVID-19?

Did the employees receive compensaµons from the company due to COVID-19?

Do you have employees on unpaid leave?

Are you planning to increase your company staff in the near future?

0% 25%

79%

58%

17%

12%

YES

Did the COVID-19 crisis reveal the company's weaknesses?

Are you going to review the company's financial strategy due to  COVID-19 pandemic?

Have you had to cut your business µes with your Red Zone counterparts?

Did you have to sell part of your business or property during 2020-2021 to improve the financial posiµon of the company?

Do you have new products/services added to your business in 2020-2021?

Is the remote work mode efficient for the company?

Did you have to switch to remote mode?

0% 25%

8%

33%

13%

54%

67%

YES NO
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❖ Վաճառքներն աճել կամ մնացել են անփոփոխ հարցվողների 62%-ի շրջանում, մինչդեռ 

38%-ը նշել է, որ այն նվազում է: 
❖ Մրցունակությունը աճել կամ մնացել է անփոփոխ հարցվողների 79%-ի շրջանում, 

մինչդեռ 21%-ի համար նվազել է: 
❖ Թեև արտադրական գործընթացը զգալիորեն փոխվել է հարցվողների 21%-ի համար, 

ապա 79%-ը նշում է, որ կա փոփոխություն կամ ընդհանրապես ոչինչ չի փոխվել: 
❖ Աշխատավարձի վճարման հետ կապված կասեցումներ չեն արձանագրվել, միայն 8%-ն 

է հայտնել աշխատավարձի կրճատման մասին: 

2020թ-ի փետրվար ամսից մինչ 
այսօր

Պա
տա
սխ
ան
ներ

ի 
քա
նա
կ

%  

Պա
տա
սխ
ան
ներ

ի 
քա
նա
կ

%  

Պա
տա
սխ
ան
ներ

ի 
քա
նա
կ

%

Ապրանքների/
ծառայությունների 

ծավալը
մերժված 9 38 Անփոփոխ 10 42 Աճի գրանցում 5 21

Ընկերության 
մրցունակութունը

Մերժվել է 5 21 Անփոփոխ 
է

12 50 Գրանցվել է աճ 7 29

Արտադրական 
գործընթացը Covid-19-

ով պայմանավորված

Զգալիորեն 
փոփոխված 
է

5 21 Փոփոխվա
ծ է

10 42 Անփոփոխ է 9 38

Աշխատակցի 
աշխատավարձը 

վճարումները

ժամանակ
ավորապես 
կասեցված 
է

0 0 Նվազել է 2 8
Անփոփոխ է/ 
գրանցվել է աճ

22 92

Ընկերության 
սեփականություն

Ամբողջապ
ես կորուստ 
է գրանցվել

1 4 Նվազել է 2 8 Անփոփոխ է/  
գրանցվել է աճ

21 88

Բանկի նկատմամբ 
ունեցած 

պարտավորություններ

 Գրանցվել է 
աճ

12 50 Անփոփոխ 
է

12 50 Նվազել է 0 0

Պետության կողմից 
տրամադրվող 

օգնություն/
սուբսիդավորում

Օգտակար 
է

4 17
Կիսով չափ 
օգտակար 
է

9 38 Չի ստացվել 11 46

Վաճառքը երկրում Կասեցված 
է

0 0
Զգալիորեն 
գրանցել է 
նվազում

12 50 Անփոփոխ է/ 
գրանցվել է աճ

12 50

Արտահանում Կասեցված 
է

8 33
Զգալիորեն 
գրանցել է 
նվազում

1 4 Անփոփոխ է/ 
գրանցվել է աճ

15 63

Ներկրում Կասեցված 
է

0 0
Զգալիորեն 
գրանցել է 
նվազում

10 42
Անփոփոխ է/ 
գրանցվել է 
 աճ

14 58
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❖ Սեփականութունն անփոփոխ է կամ ավելացել է հարցվողների 88%-ի (21-ից 24-ի) մոտ. 
ըստ 8%՝-ի (24-ից 2-ը) այն նվազել է, հարցվողների 4%-ը (24-ից 1-ը) ամբողջությամբ 
կորցրել է սեփականությունը։ 

❖ Բանկերի նկատմամբ պարտավորությունները հարցվողների 50%-ի համար անփոփոխ 
են, իսկ մյուս 50%-ի համար (12) ավելացել է: 

❖ Պետական ծրագրերից ֆինանսական օգնություն/սուբսիդավորում ստացել են 
հարցվողների միայն 50%-ը, որոնցից 4-ը օգնությունը գնահատել է օգտակար, իսկ 9-ը՝ 
մասամբ օգտակար: 

❖ Աբողջ երկրում վաճառքը չի կասեցվել: Հարցվողների 50%-ի համար վաճառքը 
զգալիորեն նվազել է, մյուս 50%-ի համար՝ աճել կամ մնացել է անփոփոխ։ 

❖ Հարցվողների 63%-ի համար (24-ից 15-ի) արտահանումն աճել կամ մնացել է 
անփոփոխ. արտահանման կասեցում գրանցվել է 33% (24-ից 8-ը)-ի համար, 1-ը 
արձանագրել է զգալի նվազեցում: 

❖ Չի կասեցվել ներմուծումը, ավելացել կամ մնացել է անփոփոխ հարցվողների 58%-ի 
(24-ից 14-ի) համար, 10 –ի համար զգալիորեն նվազել է: 

9. ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ COVID-19-Ի ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ։  
COVID-19-Ի ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՔԱՅԼԵՐԸ։ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ 

3.9.1.  ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 
Պատասխաններ ՝ 71 % 
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն 

- Բիզնես վարկերի սուբսիդավորում՝ տոկոսադրույքը 0%-3% իջեցնելու նպատակով, 
հիմնական պարտքի վճարման հետաձգում 

- Հարկային արտոնություններ, հարկային արձակուրդներ, հարկային վճարային 
հետաձգումներ, 

-  Լիզինգի դրույքաչափերի նվազեցում, 
- ՎԷ-ի և ԷԱ-յան հետ կապված ապրանքները ներմուծելիս ԱԱՀ-ի և մաքսատուրքերի 

վճարման հետաձգում մեկ տարով, 
- Սպառողների համար շահավետ ծրագրերի իրականացում (խրախուսումներ)՝ 

խրախուսելու վերականգնվող էներգիայի ավելի մեծ օգտագործումը: 
Օրենսդրություն 

- Ա զ գ ա յ ի ն օ ր ե ն ս դ ր ո ւ թ յ ա ն ա ռ կ ա բ ա ց ե ր ի լ ր ա ց ո ւ մ ՝ չ լ ի ց ե ն զ ա վ ո ր վ ա ծ 
կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով, 

- Պետական գնումների մասին օրենքի բարելավում, որը ներկայումս չի 
համապատասխանում բիզնեսի շահերին: 

 Այլ 
- «Մեղրի» ՀԷԿ-ի կառուցում, 
- Կրթության ֆինանսավորում ՎԷԱ-ի և ՎԷ-ի ոլորտում, առաջադեմ միջազգային փորձի 

ներդնում: 
3.9.2. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՄԱՆ 
ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ 

Պատասխաններ ՝ 67 % 
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն 
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- Էներգախնայող ծրագրերի համար եկամտահարկի զրոյական դրույքաչափերի 
կիրառում, 

- արտոնյալ վարկերի տրամադրում՝ այլընտրանքային էներգիայի օգտագործումը 
խրախուսելու համար, 

- ներմուծման մաքսատուրքի վճարման հետաձգում և/կամ ԱԱՀ-ի վճարման 
հետաձգում 

- հարկային արտոնությունների տրամադրում այն կազմակերպություններին, որոնք 
նպաստում են ջերմոցային գազերի կրճատմանը, 

- Ճկուն բանկային պրոդուկտների խրախուսում, 
- Անտոկոս վարկերի տրամադրում՝ ՎԷ և ԷԱ արտադրության համար անհրաժեշտ 

սարքավորումների և նյութերի ներմուծման համար: 
Օրենսդրություն 

- Էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման համար պետական և մասնավոր 
սեկտորների մասնակցությամբ բաց բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծում, 

- ՖՎ կայանների և արևային ջերմային տեխնոլոգիաների տեղադրման միջոցների 
սուբսիդավորում ոչ գազաֆիկացված տարածքների բնակչության համար՝ 
թիրախավորված համայնքներին աջակցելու ծրագրերի շրջանակներում: 

3. ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ  

Հարց. Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի ձեր բիզնեսը վերադառնա այն 
կարգավիճակին, ինչպիսին Covid-19 համաճարակից առաջ էր։ 
Պատասխաններ: 100 %  

Պատասխաններ 

❖ Մինչդեռ 42%-ը դժվարանում է պատասխանել, հարցվողների 50%-ը (17 + 29 + 4%) 
կարծում է, որ իրենց բիզնեսը 1 կամ 2 տարի հետո կվերադառնա Covid-19-ին 
նախորդող կարգավիճակին, ինչը դիտվում է, որպես լավատեսական սցենար։ 

❖ Միայն 1 հարցվող է կարծում, որ դրա համար ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի՝ 2-
ից 3 տարի։ 

❖ Ռեալիստական կարծիք է ունեցել հարցվողների 42%-ը, ովքեր դժվարացել են հարցին 
պատասխանել։ 

4. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
Հարց. Արդյո՞ք նախատեսու՞մ եք փոխել ձեր գործունեության ոլորտը: 

Պատասխաններ՝ 100% 

❖ Բոլոր հարցվողները պատասխանել են՝. «Մտադրություն չունեմ փոխել 
գործունեության ոլորտը»։ 

3.9.5.  ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ) 

Դժվարանում 
եմ 

պատասխանել

Արդեն 
վերականգնվել 

է

1 տարի 2 տարի 1-2 
տարի

2-3 
տարի

42 % 4 % 17 % 29 % 4 % 4 %

Պատասխաններ 10 1 4 7 1 1
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Հարց. Արդյո՞ք պատրաստվու՞մ եք ստեղծել պահեստային ռեսուրսներ (ֆինանսական կամ 
ֆիզիկական): 

Պատասխաններ՝ 92 % 

Պատասխաններ 

Պահուստային ռեսուրսներ (ֆինանսական կամ ֆիզիկական) ստեղծվել 

են հարցվողների 4.5%-ի կողմից, իսկ 82%-ը պատրաստվում է ստեղծել. 
10. ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 

ԿՈՂՄԵՐԸ 

Այո Չ ե մ կ ա ր ո ղ 
պատասխանել

Արդեն ստեղծել 
եմ

Ա յ ո , ե ր բ 
հնարավորություն 
լինի

% 81.8 % 9.1 % 4.5 % 4.5 %

Պատասխաններ 
18 2 1 1
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Պատասխաններ՝ 100% 

24 հարցվողներից 16-ը (67%) չեն օգտվել սուբսիդավորումից։ Մնացած 

պատասխաններն են՝ 

❖ Բացասական՝ վարկերի չափազանց բարձր տոկոսադրույք, (ա) 

❖ Բացասական՝ պարտադիր գրավ, դանդաղ մաքսազերծման 

ընթացակարգ, բարձր տոկոսադրույք, (ա) (բ) (գ) 

❖ Բացասական ՝ սուբսիդիաները հասանե լ ի չ ե ն եղե լ 

կազմակերպությանը տարբեր սահմանափակումների 

պատճառով, ուստի ոչ մի նշում չի եղել դրական կամ բացասական 

կողմերի մասին, (դ) 

❖ Չեզոք՝ արտոնյալ վարկեր ստացվել են այլ աղբյուրներից, բացի 

կառավարության աջակցության ծրագրերից, ինչպիսիք են՝ 

Հա յ ա ս տ ա ն ի վ ե ր ա կ ա ն գ ն վ ո ղ ա ղ բ յ ու ր ն ե ր ի և 

էներգաարդյունավետության հիմնադրամը ( R 2 E 2 F u n d ) , 

Վերականգման վարկերի բանկը (KFW) KFW, Ջերմ Օջախ (Ջերմ Տուն) 

ՎԷ և ԷԱ ծրագրերը: Այլ ռեսուրսների սպառողների համար 

գ ո ր ծ ու մ է ց ա ծ ր տ ո կ ո ս ա դ ր ու յ ք , ս ա կ ա յ ն 

համապատասխանության խիստ պահանջների պատճառով ոչ 

բոլորը կարող են օգտվել այդ առավելություններից, 

❖ Բացասական՝ սուբսիդիայի չափազանց փոքր չափ, (ե) 

❖ Չեզոք՝ Կառավարության կողմից չկիրառված սուբսիդիաներ:  

ՎԶԵԲ վարկի օգտագործում, 

❖ Դրական՝ սուբսիդավորումը էֆֆեկտիվ էր աշխատավարձի և 

հարկային պարտավորությունները մարելու համար, 

❖ Բացասական՝ չափազանց բարձր տոկոսադրույք (ա) 

❖ Կառավարության աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ 

հարցվողների պատասխաններից 5-ը բացասական են, և միայն 

մեկը՝ դրական։ Բացասական պատասխաններում նշվում է ՝ 

ա) վարկերի չափազանց բարձր տոկոսադրույք 

բ) պարտադիր գրավ 

գ) դանդաղ մարման ընթացակարգ.  

դ) տարբեր սահմանափակումներ (սահմանափակումների պատճառով 

իրավասության խնդիրներ) 

ե) սուբսիդավորման չափազանց ցածր քանակ 
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3.11. ՀԱՐՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

24 հարցվողներից միայն 3-ն է (13%) հայտնել COVID-19-ի բռնկման 

հետևանքով առաջացած ֆինանսական խնդիրների պատճառով 

անձնակազմի կրճատման մասին: Նման դեպքերը կարող են դիտվել 

որպես բացառություններ, այլ ոչ թե սովորական պրակտիկա և պետք է 

վերագրվեն մարդկային գործոնին, քանի որ հարցվողների ճնշող 

մեծամասնությանը հաջողվե լ է խուսափել անձնակազմին 

աշխատանքից հեռացնելուց. 21 հարցվողներ (87%) նշել են, որ 

աշխատողների թվի փոփոխություն կամ ավելացում չկա: Միջին հաշվով, 

հարցվող աշխատակիցների ընդհանուր աճը կազմում է 120%: 

❖ Ընդհանուր առմամբ, ՄՓՄՁ-ների համար էներգաարդյունավետ 

արտադրանք մատակարարելու և վերականգնվող էներգիայի 

սարքավորումների ապահովման ոլորտում զբաղվածությունն 

աճել է 120%-ով, ինչը պետք է դիտարկվի որպես դրական միտում: 

Տարեկան շրջանառության միտումները 

Հարցվողների 17%-ը (24-ից 4-ը) նշել է տարեկան շրջանառության 

բացասական դինամիկա, միջինում՝ 28%: 

18 հարցվողների համար միջին աճի տեմպը կազմել է 293%։ Հարցվողների 

55%-ի շրջանառությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է միջինում 

183%-ով։ 

❖ Որպես բոլոր հարցվողների շրջանառության ամփոփում, միջին 

աճը կազմել է 91%: Covid-19-ի բռնկման ժամանակ հարցվողների 

շրջանառությունը զգալիորեն աճել է, ինչը պետք է դիտարկել 

որպես դրական միտում։ 

COVID-19 հիվանդության պատճառով արձակուրդի ձեվակերպման միտումները 

2020 թվականի փետրվարից COVID-19-ի պատճառով հիվանդության 

արձակուրդում գտնվող աշխատակիցների թիվն աճել է 160%-ով։ 

Այնուամենայնիվ, մինչև 2020 թվականի փետրվար (241-ից 25-ը) և 2020 

թվականի փետրվարից հետո (529-ից 65-ը) աշխատողների ընդհանուր 

թվի նկատմամբ հիվանդության պատճառով արձակուրդների 

տրամադրման տոկոսը կազմում է համապատասխանաբար 10,37% և 

12,38%։ 

❖ Առաջին հայացքից հիվանդության պատճառով արձակուրդ 

ձևակերպելու այս 2% աճը էական չի թվում։ Այնուամենայնիվ, 
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արդյունաբերության վրա ազդեցությունը պետք է ընդունվի 

որպես չափանիշ (տես 3.12.2. Արտադրողականություն): 

Առողջական խնդիրների պատճառով արձակուրդի օրերի քանակը 

Հիվանդության պատճառով արձակուդների ձևակերպումը մինչև 2020 

թվականի փետրվար և դրանից հետո մինչև առ այսօր աճել է 256 % -ով 
(1167): 

❖ Պ ե տ ք է գ ն ա հ ա տ վ ի ա ր դ յ ու ն ա բ ե ր ու թ յ ա ն 

արտադրողականության զգայունությունը հիվանդության 

պատճառով արձակուրդների ձևակերպման ավելացման 

նկատմամբ։ 

Կառավարության աջակցության ծրագրերի շրջանակներում 

աշխատողներին վճարվող փոխհատուցումներ ՝ C O V I D - 1 9 -ի 

ազդեցությունը մեղմելու նպատակով։ 

24 հարցվողներից 9-ը (37.5%) հայտնել են պետական աջակցության 

ծրագրերի շրջանակներում աշխատողներին վճարվող ֆինանսական 

փոխհատուցումների (զուգակցված) մասին, որոնցից 43%-ը մեկ անգամ 

ստացել է փոխհատուցում ևս 43%-ը վճարվել է երկու անգամ, իսկ 14%-ը՝ 

երեք անգամ: 

❖ Ֆինանսական փոխհատուցում (զուգակցված ) ստացած 

հարցվողների 3 7 . 5 % -ի ցածր մակարդակը կարող է 

պայմանավորված լինել մի քանի պատճառներով՝  

պետական աջակցության ծրագրերի մասին աշխատողների 

անտեղյակություն, 

աջակցության ծրագրի պայմանների (համապատասխանությունը) 

չպահպանում, 

աջակցության ծրագրերին դիմելու հետ կապված բարդություններ, 

Ֆինանսական օգնության փոքր չափի պատճառով հետաքրքրության 

բացակայություն և այլն: 
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Covid-19-ի պատվաստումների մակարդակը 

Բոլոր հարցվողները հայտնել են, որ պատվաստվել են, սակայն նրանցից ոչ 
մեկը չի հայտնել 100%-անոց պատվաստման մասին: Հարցման պահին 24 
հարցվող ընկերությունների 529 աշխատակիցներից 303-ը ստացել է 
պատվաստանյութի առնվազն առաջին ներարկումը, որը կազմում է 
ընդհանուր 57%-ը: 

Միայն երեք ընկերություններ ունեին ամբողջությամբ պատվաստված 
աշխատակազմ: Մյուս 21 ընկերությունների աշխակիցներիներից միայն 56%-ն է 
պատվաստված։ Հարցվողների ընդհանուր թվի դեպքում պատվաստումների 
միջին ցուցանիշը կազմում է 65%։ 

❖ Հարցվողների շրջանում պատվաստումների մակարդակը շատ ավելի 
բարձր է եղել, քան հանրապետական միջինը։ 

Աշխատակազմի կրճատումներ՝ կապված Covid-19 համաճարակի հետևանքով 
ընկերության ֆինանսական վիճակի հետ 

Հարցվողների միայն 12% են ստիպված եղել կրճատել աշխատատեղերը։ 

❖ Հարցվողների 12%-ը ստիպված է եղել կրճատել աշխատատեղերը՝ 
կապված C o v i d - 1 9 համաճարակի հետևանքով ընկերության 
ֆինանսական վիճակի հետ, ինչը զգալիորեն ցածր է, քան այլ 
ոլորտներում։ 

Covid-19-ի հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով 
աշխատանքից ազատվելու դեպքեր 

❖ Հարցվողների 17%-ի դեպքում աշխատակիցները թողել են իրենց 
աշխատանքը Covid-19-ի հետևանքով առաջացած առողջական 
խնդիրների պատճառով։ 

Ընկերության և չվճարվող արձակուրդում գտնվող աշխատակիցների 
փոխհատուցումներ 

Փոխհատուցումներ գործատուներից՝ կապված Covid-19-ի հետ, վճարել է 
հարցվածների 58%-ը.  

Հարցվողներից ոչ մեկը չվճարվող արձակուրդում գտնվող աշխատակից չի 
ունեցել: 

❖ Չվճարվող արձակուրդը համարվում է ամենաանցանկալի լուծումը թե՛ 
աշխատակցի, և թե՛ գործատուի համար. աշխատակիցը կարող է զրկվել 
գործազրկությանն ուղղված աջակցության պետական ծրագրերին 
մասնակցելու իրավունքից, իսկ գործատուն կարող է կորցնել որակյալ 
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կադրեր , որոնք կարող են աշխատանքի ընդունվել մրցակից 
ընկերությունում: 

Առաջիկայում ընկերության անձնակազմի ավելացում 

❖ 24 հարցվողներից 19-ը մտադիր են առաջիկայում ավելացնել 
ընկերության անձնակազմի քանակը, ինչը ուշագրավ փաստ է, որը ցույց 
է տալիս, որ ընկերությունները պատրաստվում են երկրում ՎԷԱ-ի և ԷԱ 
շուկայական աճին: 

3․12. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հարցվողների մեծամասնության (67%) համար ճգնաժամը բացահայտեց 
ընկերության թույլ կողմերը, իսկ նրանցմոտ կեսը Covid-19-ի պատճառով 
պատրա ստ վ ու մ է վ ե րա նա յ ե լ ը ն կ ե րու թ յ ա ն ֆ ի նա ն սա կա ն 
ռազմավարությունը։ 

Հարցվողների 13%-ը (24-ից 3-ը) նշել է, որ ստիպված է եղել խզել գործարար 
կապերը Կարմիր գոտում գտնվող իրենց գործընկերների հետ, իսկ 49

հարցազրույց անցածները որպես հիմնական պատճառ նշե լ են 
մատակարարումների ընդհատումները, դանդաղումները, կազմակերպչական 
դժվարությունները և տրանսպորտային ծախսերի ավելացումը: 

Հարցվողների 33%-ը (24-ից 8-ը) 2020-2021 թվականներին ստիպված է եղել 
վաճառել իր բիզնեսի կամ գույքի մի մասը՝ ընկերության ֆինանսական 
վիճակը բարելավելու համար, ինչը, սակայն, համարվում է սովորական բիզնես 
պրակտիկա։ 

Հարցվողների 75%-ը (24-ից 18-ը) 2020-2021 թվականներին իրենց բիզնեսին 
ավելացրել են նոր ապրանքներ/ծառայություններ, ինչը նշանակում է ՎԷ և ԷԱ 
ոլորտի ՄՓՄՁ-ների մեծամասնության հաջող դիմադրությունը Covid-19-ի 
սահմանափակման մարտահրավերներին: Այնուամենայնիվ, հարցվողների 
միայն 15%-ն է օգտվել կառավարության աջակցության ծրագրերից: 

79%-ը (24-ից 19-ը) ստիպված է եղել անցնել հեռավար աշխատանքի, բայց միայն 
8%-ն (24-ից) է արդյունավետ է համարել հեռավար աշխատանքը, ինչը, 
հավանաբար, վերաբերում է նրանց, ովքեր կատարում են օրինակ՝ 
ֆինանսական , հաշվապահական կամ վարչական փաստաթղթային 
աշխատանքներ: 

❖ Covid-19-ի բռնկման ընթացքում՝ 2020 թվականի փետրվարից մինչ օրս, 
վերականգնվող էներգիետիկայի և էներգաարդյունավետության 
ոլորտում աշխատող ՄՓՄՁ աշխատակիցների բացարձակ թիվը, 
հակառակ այլ ոլորտների ընդհանուր միտումների, զգալիորեն աճել է։ 

❖ Թեև շրջանառության աճը դրական անդրադարձ է ունեցել 
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության 

 Countries or regions currently having a high risk of infecµon. h¡ps://www.info-coronavirus.be/en/colour-49

codes-by-country/
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ոլորտներում գործող ՄՓՄՁ-ների համար, այնուամենայնիվ, զգալիորեն 
ավելի բարձր կլիներ, եթե Covid-19-ը չխոչընդոտեր: 

Ենթադրություն 

- COVID-19-ի պատճառով հիվանդության պատճառով ձևակերպված 
արձակուրդի օրերի 2% աճը էական դեր չի կատարում ՄՓՄՁ-ների 
գործունեության համար։ 

- 2020 թվականի փետրվարից մինչ օրս հիվանդության պատճառով 
ձևակերպված արձակուրդների թվի զգալի աճը պայմանավորված է 
Covid-19 հիվանդությունից ապաքինման ավելի երկար ժամանակով։ 

Ենթադրություն 

      -  Հիվանդության պատճառով ձևակերպված արձակուրդի օրերը կարող են 
ցածր գնահատվել՝  

ա) հնարավոր չգրանցված արձակուրդների և  

բ) չգրանցված աշխատուժի առկայության պատճառով: 

  -       Աշխատակիցների երկարատև բացակայությունը աշխատավայրից 
կարող է հանգեցնել ընկերության զգալի ֆինանսական վնասների: 

  -        Կառավարության ծրագրերի շրջանակներում ՄՓՄՁ-ների շրջանում 
փոխհատուցման ցածր մակարդակը կարող է պայմանավորված լինել՝  

ա) աշխատակիցների ցածր մոտիվացիայով. 

բ) փոխհատուցում ստանալու հնարավորության մասին  տեղեկացվածության 
ցածր մակարդակով։ 

Սուբյեկտներում չգրանցված աշխատակիցների առկայության , 
կազմակերպչական խնդիրների և այլնի պատճառները մենք դժվարացանք 
ըստ իրենց նշանակության տարբերակել։ 

Պատվաստված աշխատակիցներ 

Թեև հարցվողների 100%-ն էլ հայտնել է պատվաստված աշխատակիցների 
առկայության մասին, իրականում միայն երեք ընկերություն է անձնակազմին 
ամբողջությամբ պատվաստել։ Մյուս 21 ընկերությունների աշխատակիցների 
միայն 56%-ն է պատվաստված։ Հարցվողների ընդհանուր թվի դեպքում 
պատվաստումների միջին ցուցանիշը կազմում է 65%: 

Արտադրողականություն 
2020 թվականի օգոստոսի 27-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրությունների զարգացման 2020-2024թթ.-ի ռազմավարությունը» սահմանել է 
համալիր միջոցառումներ՝ ուղղված ինստիտուցիոնալ և իրավական միջավայրի 
ամրապնդմանը և ձեռնարկատիրական մշակույթի խթանմանը: 
Պետական ռազմավարությամբ սահմանված միջոցառումներն ուղղված են ՄՓՄՁ-ների 
արտադրողականության աճին՝ 2020-2023 թվականներին այն ավելացնելով 3%-ով, իսկ 
2024 թվականին՝ 7,5%-ով՝ ավելացնելու ՄՓՄՁ-ներում աշխատակիցների թիվը տարեկան 
միջինում 2,5%-ով։  Թեև ԷԱ և ՎԷ ոլորտում ՄՓՄՁ-ներում մեկ աշխատակցի կողմից 
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արտադրված հավել յալ արժեքը շատ ավելի բարձր է, քան բոլոր ոլորտների միջինը, 
արտադրողականությունը կարևոր ցուցանիշ է ռազմավարության իրականացման 50

արդյունավետությունը գնահատելու համար: ՎԷԱ և ԷԱ ՄՓՄՁ-ների աշխատակիցների թվի 
աճին զուգընթաց, նկատվում է 2020 թվականի փետրվարից հետո Covid-19 հիվանդության 
պատճառով արձակուրդային օրերի զգալի աճ: 
Կատարողականի ցուցանիշը ցույց է տալիս տվյալ ոլորտում ՄՓՄՁ-ների տնտեսական 
հզորությունը: Ունենալով աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ համապարփակ 
տվյալներ՝ համաճարակի ազդեցությունը ՎԷ և ԷԱ արտադրողականության վրա 
հաշվարկվել և ներկայացվել է Աղյուսակ 7 և Գծապատկեր 16-ում: Արդյունքները ցույց են 51

տալիս, որ ՄՓՄՁ արտադրողականությունը խիստ զգայուն է հիվանդության պատճառով 
արձակուրդների  ավելացման նկատմամբ: 

Աղյուսակ 7. ՄՓՄՁ-ների արտադրողականության փոփոխությունը 2020 թվականի 
փետրվարից առաջ և հետո 

 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 16. (Բ) 2020 Թվականի փետրվարից առաջ եվ հետո վէ եվ էա ոլորտներում գործող 
մփմձ-ների արտադրողականությունը, շրջանառությունը և մարդկային ռեսուրսները 

Տարեկան 
շրջանառությունը 

միլ. դրամ

Աշխատանքային 
ռեսուրսներ 

Մարդ-օր

Արտադրողականություն 
ԱՄԴ

Մինչև 2020 թվականի 
Փետրվար

5563 60250 92332

2020 թվականի 
փետրվարից հետո

10624 132250 80333

Before February 2020 AÏer February 2020

80332.7032
92331.9502

132250

60250

106245563

Annual Turnover (T) Mil. AMD Labor resources (Man-days) Producµvity (T/NWL) AMD

 6.7 million AMD average for MSMEs all sectors in 2018. Armstat 201950

 250 working days are taken as the denominator of the aggregated indices of Annual Turnover and Labor resource (man-51

days).
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 17. (Բ) 2020 Թվականի փետրվարից առաջ եվ հետո վէ եվ էա ոլորտներում 
գործող ՄՓՄՁ-ների տարեկան շրջանառության, աշխատանքային ծանրաբեռնվածության եվ 
արտադրողականության փոփոխությունները 
Հեռավար աշխատանք 
Էներգաարդյունավետ արտադրանք և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումներ 
մատակարարող ՄՓՄՁ-ների շրջանում հեռահար աշխատանքը թույլ է տալիս 
առաջադրանքների կատարման բավականին սահմանափակ շրջանակ, և, հետևաբար, 
Covid-19-ի՝ ձեռնարկությունների կանոնավոր գործունեության վրա ունեցած հետևանքների 
դեմ պայքարելու համար այն չի կարող արդյունավետ լուծում համարվել : Ցնայած 
աշխատանքային նոր պայմաններին հնարավոր դանդաղ հարմարվողականության և 
կազմակերպչական դժվարությունների պատճառով ծախսերի որոշակի կրճատմանը, 
հեռահար աշխատանքը պետք է դիտարկվի որպես աշխատանքի արտադրողականության 
նվազման գործոն: 

4. ՀԱՏՈՒԿ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՎԱԾ և/ԿԱՄ ԿԱՌԱՎԱՐՎՈՂ 
ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Տիկին Օդիլ Ռենո-Բասո, ՎԶԵԲ նախագահ. «Զարգացող աշխարհում կանայք շատ հաճախ 
գյուղատնտեսության հիմնական արտադրողներն են: Որպես ֆերմերներ, ձեռնարկատերեր, 
արտադրողներ, սպառողներ և տնային տնտեսությունների մենեջերներ՝ կանայք առանցքային դեր 
ունեն ցածր ածխածնային ռազմավարության իրականացման գործում և, հետևաբար, համարվում 
են կարևոր փոփոխությունների կատարման գործակալներ: Բայց քանի որ կանայք հազվադեպ են 
կառավարում այն հողը, որի վրա աշխատում են, ըստ այդմ նրանք հաճախ հնարավորություն չեն 
ունենում կայացնել զարգացման տանող որոշումներ: Այդ որոշումների կայացման մեջ նրանց 
մասնակցությունւ կարող է փոխել արդյունքները… 

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ միասին ՎԶԵԲ-ը ապահովում է, որ ցածր ածխածնային 
տնտեսության անցնելու ընթացքում, «կանաչ» աշխատատեղերի հասանելիության միջոցով 
կանայք կարող են օգտագործել  նոր տեխնոլոգիաներից բխող նոր հնարավորությունները»: 

Տիկին Քրիստին Էնգստրոմ, ԱԶԲ-ի Ֆինանսական հաստատությունների տնօրեն. «ՄՓՄՁ-ների 
ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա զգալիորեն մեծ է, և դրանք հատկապես 
նշանակալից են կանանց համար, քանի որ նրանց դերակատարումը և ներդրումները երկրի 
տնտեսական զարգացման մեջ էականորեն մեծ են»: 

0

35000
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Ըստ փոքր և միջին ձեռնարկությունների վրա COVID-19 համաճարակի ունեցած ազդեցության 
վերաբերյալ որոշ  ուսումնասիրությունների՝ «Հայաստանում տղամարդիկ ավելի շատ են տուժում 52

ճգնաժամից, քան կանայք», , մինչդեռ այլ ուսումնասիրություններ հակառակն են ապացուցում. 
«համեմատած տղամարդկանց կողմից ղեկավարվող ՓՄՁ-ների՝ կանանց կողմից ղեկավարվող ՓՄՁ-ները 
յոթ տոկոսով ավելի են տուժել՝ որոշ տարածաշրջանային տատանումներով»  Հավանաբար, 53

Հայաստանի դեպքում գործում է «տարածաշրջանային տատանումների» գործոնը: 

2013 թվականից Հայաստանն ընդունել է «Կանանց ձեռներեցության ռազմավարությունը ՀՀ-
ում» ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ, ՄՓՄՁ-ների շրջանում սեռով պայմանավորված 
վիճակագրություն գոյություն չունի, ուստի այս ոլորտում կանանց ստույգ մասնաբաժինը 
որոշված չէ: Ըստ «Հայաստանի գենդերային գնահատման զեկույցի» կանայք կազմում են 
միկրո ձեռնարկություններ ի սեփականատերերի մոտ 30%-ը։  54

Չնայած գենդերային խտրականություն չլինելուն, ըստ ռազմավարության կանանց 
ձեռներեցությունը ճանաչվում է «ձեռներեցության» շրջանակներում, ուստի ոչ ֆորմալ 
հատվածում ներգրավված կանայք կարող են դուրս մնալ առաջարկվող զարգացման 
մոդելներից: Այնուամենայնիվ, բիզնեսում կանայք ավելի շատ դժվարությունների են 
հանդիպում, քան տղամարդիկ, քանի որ նրանք պետք է համատեղեն բիզնես 
պատասխանատվությունը ընտանեկան պարտականությունների հետ՝ տնային 
տնտեսություն վարելու և երեխաներին խնամելու հարցում: 

Վարկավորումը գենդերային սահմանափակումներ չի սահմանում, սակայն, ըստ ԱԶԲ-ի 
ուսումնասիրությունների, վարկերը հաճախ հասանելի չեն լինում կանանց կողմից գրավի 
ներդրման բացակայության, ձեռնարկատիրական փորձի բացակայության, բարձր 
տոկոսադրույքների կամ ռիսկի դիմելու պատրաստակամության բացակայության 
պատճառով: Ընդհանուր առմամբ, կանանց ձեռներեցության հիմնախնդիրներն են՝ 
ֆինանսական հասանելիությունը, սոցիալ-մշակութային գործոնները, ձեռնարկատիրական 
գիտելիքների և մասնագիտական ցանցերի բացակայությունը, ինչը կարող է ի սկզբանե 
պայմանավորված լինել գույքի, հողի, տնային սեփականաշնորհման ցածր մակարդակով 
(պայմանավորված այն բանով, որ ավանդաբար ժառանգությունը փոխանցվում է 
բացառապես որդիներին, քան դուստրերին): Կին ձեռներեցները ավելի քիչ ինքնավստահ են և 
ավելի շատ տեղեկատվության և աջակցության կարիք ունեն, քան տղամարդ ձեռներեցները: 
Հետևաբար, ցանկացած ֆինանսական աջակցություն, ինչպես վարկերի, այնպես էլ 
դրամաշնորհների, պետք է ուղեկցվի  բիզնես ուսուցմամբ և մենթորական/ցանցային 
աջակցությամբ՝ ապահովելու վարկի կամ դրամաշնորհի ամենաարդյունավետ 
օգտագործումը և կանանց առաջնորդելու դեպի արդյունավետ բիզնես ներդրումային 
գործունեություն։ 

Համաձայն Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի «Կանանց կողմից ձեռներեցության 
կազմակերպման ուսումնասիրություն Հայաստանում» խորագրով (2021թ. մարտ) կին 
ձեռներեցների օժանդակման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները «պետք է 
մեծացնեն իրենց նշանառությունը և մատչելիությունը, քանի որ հարցման մասնակիցների 
ճնշող մեծամասնությունը նշել է, որ դիմել կամ օգտվել է կառավարության կողմից 
հատկացված ծառայություններից։ Բոլոր ձեռնարկատերերի միայն մոտ 4%-ն է փորձել բիզնես 
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սկսելու համար նրանցից ֆինանսական աջակցություն ստանալ: Հարցման շրջանակներում 
բոլոր կանայք հայտնել են, որ ֆինանսական օգնություն չեն խնդրել կառավարությունից, ՀԿ-
ներից կամ միջազգային կազմակերպություններից»:   55

Կին ձեռներեցների առջև ծառացած մարտահրավերները մեղմելու նպատակով Միջազգային 
ֆինանսական հաստատության (ՄՖՀ)և հիմնադրամների կողմից մշակվել և Հայաստանյան 
շուկա են ներմուծվել մի շարք ֆինանսավորման ծրագրեր, այդ թվում՝ Հայաստանում Covid-19-
ի դեմ պայքարի շրջանակներում ՄՓՄՁ օժանդակող միջոցառումներ։ Ներկայումս 
Հայաստանում կան կանանց ձեռներեցությանն օժանդակող տարբեր ծրագրեր, որոնց մեջ 
ներառված են վարկավորման հնարավորություններ՝ զուգորդված բիզնես կրթությամբ, 
խորհրդատվությամբ և դրամաշնորհներով։ Նման ծրագրերից մի քանիսը համառոտ 
ներկայացված են ստորև։ 

Արևել յան գործընկերության երկրներ. «Կանայք բիզնեսում» ծրագիր (ԿԲԾ): Ծրագրի 
նպատակն է խթանել կանանց ձեռներեցությունը և ֆինանսական հասանելիությունը, և 
ավելի ընդլայնել կանանց մասնակցությունը բիզնեսում, Արևել յան գործընկերության 
երկրներում «Կանայք բիզնեսում» ծրագրի զարգացման միջոցով՝ հեշտացնել կանանց կողմից 
ղեկավարվող ՓՄՁ-ների համար ֆինանսական և խորհրդատվական հասանելիությունը: 
«Կանայք բիզնեսում» ծրագրի շրջանակներում տեղական արժույթով մինչև 2 մլն ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք վարկ է տրամադրվել Կոնվերս Բանկին՝ կանանց կողմից ղեկավարվող 
ՓՄՁ-ներին վարկավորելու նպատակով: 

Տեխնիկական համագործակցության (ՏՀ) աջակցությունը կազմակերպվում է Արևել յան 
գործընկերության երկրների` «Կանայք բիզնեսում» ծրագրի մակարդակով և 
ֆինանսավորվում Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության 
գործակալության կողմից (ՇՄԶՀԳ) (2,2 մլն եվրո):  

ՎԶԵԲ-ի 25 մլն ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորման փաթեթի շրջանակներում Ամերիաբանկը 
«Կանայք բիզնեսում» ծրագրի շրջանակներում կստանա 10 մլն ԱՄՆ դոլար՝ կանանց կողմից 
ղեկավարվող ՓՄՁ-ներին տեղական արժույթով վարկավորելու համար: Ծրագրում ներառված 
են՝ ֆինանսավորումը, տեխնիկական աջակցությունը, ռիսկերի նվազեցումը, տեղական 
ֆինանսական հաստատությունների կրած կորուստների փոխհատուցումը, որը 
իրականացվել է Փոքր բիզնեսի ազդեցության հիմնադրամի կողմից, ինչպես նաև կանանց 
կողմից ղեկավարվող ՓՄՁ-ներին բիզնես խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը: 
Տեխնիկական օգնությունը և խորհրդատվական ծառայությունները համատեղ 
ֆինանսավորվում են Եվրոպական միության (ԵՄ) և Շվեդիայի կողմից:  

Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) և Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ-ն (ՀԷԲ) ստորագրել են 15 միլիոն 
ԱՄՆ դոլարի վարկ՝ աջակցելու ՓՄՁ-ներին՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով կանանց 
պատկանող բիզնեսներին և մայրաքաղաք Երևանից դուրս գտնվող տարածքներին՝ մեղմելու 
Covid19 բռնկման հետևանքները:  56

«Կանայք բիզնեսում» ծրագրի շրջանակներում Հայէկոնոմբանկը ներկայացրել է 
սպառողական և առևտրային վարկերի փաթեթներ, որոնք նախատեսված են հատուկ 
կանանց համար։ Բանկը ստեղծել է հարթակ, որը տրամադրում է ուսումնական նյութեր` 
բիզնեսի տեխնիկական կազմակերպումը հեշտացնելու համար, թույլ է տալիս հետևել 
ֆինանսական ապրանքների նոր առաջարկներին, տրամադրում է բիզնեսի գնահատման 
գործիքներ, պատմում է հաջողակ հաճախորդների պատմությունների մասին: Որպես 
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կանանց կողմից կառավարվող ՄՓՄՁ-ներ, դրանք պետք է համապատասխանեն հետևյալ 
չափանիշներից առնվազն մեկին՝ ձեռնարկության առնվազն 50%-ը պետք է պատկանի կնոջ, 
գործադիր մարմնի առնվազն 60%-ը պետք է բաղկացած լինի կանանցից, կամ 
աշխատակիցների առնվազն 50%-ը պետք է լինեն կանայք։ 
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III. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ 
ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ COVID-19 ՃԳՆԱԺԱՄԻՆ ԵՎ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՐՁԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

ՄՎտ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան 
Արագածոտնի մարզում 
Տիկին Անդրեա Վիկտորին, ՀՀ-ում Եվրոպական միության դեսպան. «ԵՄ - Հայաստան ՓՄՁ հիմնադրամը 
առանցքային դեր է կատարում երկրի գործարար և ներդրումային միջավայրի համար՝ Համապարփակ և 
ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի չափանիշներին համապատասխան: Մենք ուրախ և 
հպարտ ենք, որ հիմնադրամի առաջին ներդրումը վերականգնվող էներգիայի ոլորտում է, ինչը խոսում է 
Հայաստանում կայուն ֆինանսների և ներդրումների ներուժի մասին։ ԵՄ-ն հանձնառություն է ստանձնել  
կանաչ վերականգնման, տնտեսական աճի և աշխատատեղերի ստեղծման ճանապարհին  աջակցելու 
երկրին և դրա մասնավոր սեկտորին:  Կանաչին անցումը շուտով տեղի կունենա և այն անկասելի է»։  57

Պրն․ Անուշավան Սիմոնյան, «ԱՄԲԵՐ ԿԱՊԻՏԱԼ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության (ՓԲԸ) գործադիր 
տնօրեն. «Մենք վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում մեծ ներուժ ենք տեսնում և շարունակում ենք 
ներդրումների հնարավորություններ փնտրել՝ նպատակ ունենալով խթանել Հայաստանի կանաչ 
էներգիայի ներուժը, շրջակա միջավայրի բարելավմանը և աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Մենք շատ 
ուրախ ենք համագործակցել Ամերիաբանկի և ԷկոՎիլ ի հետ՝ այս կարևոր նախագիծը կյանքի կոչելու 
համար»: 
«Սոլիս ՍՊԸ»– աշխատակիցների թիվը՝ 1-10 

ՀՀ Արագածոտնի մարզում կկառուցի և կշահագործվի 4 ՄՎտ հզորությամբ ՖՎ կայանը։ 
Ծրագրի ինժեներական և շինարարական պայմանագիրը մրցութային գործընթացում 
շնորհվել է փոքր ձեռնարկություն «Էկովիլ» ՍՊԸ-ին (աշխատակիցների թիվ՝ 1-10), որը 
Հայաստանում առևտրային արևային էլեկտրակայանների և տանիքի ՖՎ համակարգերի 
մշակման և կառուցման մասնագիտացված ընկերություն է:  Հաստատությունը տարեկան 
կարտադրի 7,5 ԳՎտժ մաքուր էներգիա, ինչը կհանգեցնի տարեկան 3200 տոննա CO2-ի 
արտանետումների կրճատման: Էլեկտրակայանը կնպաստի Հայաստանի կանաչ 
վերականգնմանը և կստեղծի շուրջ 50 աշխատատեղ շինարարության և շահագործման մեջ։ 

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ հիմնադրամի շրջանակներում, որը 
կառավարվում է «ԱՄԲԵՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՐՄԵՆԻԱ»  Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից։ 58

Ծրագրի  իրականացման համար Ամերիաբանկը տրամադրում է համապատասխան 59

ֆինանսավորում։ Այս շրջանակներում սա ֆինանսավորվող առաջին ծրագիրն է։ 

Ֆինանսավորման չափը հայտնի չէ։ 

Ծրագիրը համապատասխանում է Հայաստան-ԵՄ Համապարփակ և Ընդլայնված 
Գործընկերության համաձայնագրի չափանիշներին: 

Կանաչ սառեցում՝ էներգիայի և ջրի խնայողության համար 

 h¡ps://finport.am/full_news.php?id=44123&lang=357

 Amber Capital Armenia is a private equity fund that seeks to invest in viable small and medium-sized enterprises (SMEs) 58

in Armenia. It’s a joint iniµaµve of EBRD and the European Union focused on private sector development, specifically on 
improving access to finance for Armenian SMEs, addressing the lack of equity financing available to Armenian SMEs, 
improving corporate governance in local SMEs and building local private equity investment management capacity.

 h¡ps://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-and-eubacked-fund-invests-in-armenias-renewable-energy-sector-.html59
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«Թամարա Ֆրութ» ՓԲԸ – աշխատակիցների թիվը՝ 50 – 249 

 «Թամարա Ֆրութ» ՓԲԸ-ն հյութերի, կոմպոտների, նեկտարների, մուրաբաների լայն 
տեսականու առաջին հայտնի արտադրողն է Հայաստանում, այն արտադրում է սառեցված 
մրգեր և բանջարեղեն, ինչպես նաև օրգանական սնունդ: Ներքին վաճառքից բացի, 
ընկերության արտադրանքն արտահանվում է Ռուսաստան, ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, ԵՄ, 
Իսրայել և ԱՄԷ։ 

COVID-19-ի բռնկումը ընկերությանը դժվարությունների առջև կանգնեցրեց, ինչը մեծ 
ազդեցություն ունեցավ ընկերության շահութաբերության վրա։ Էներգիայի ծախսերը 
նվազեցնելու և հետճգնաժամային վերականգնման համար՝ ընդլայնելով արտադրությունը, 
ընկերության ղեկավարությունը որոշեց փոխարինել հնացած էներգատար ամոնիակային 
համակարգը ժամանակակից ֆրեոնի հիմքով մոդելով: Ընկերությունն օգտվեց Կանաչ 
տնտեսության ֆինանսավորման ծրագրի թիմի կողմից անվճար կատարված տեխնիկական 
գնահատումից: Նոր սառնարանային մեքենայի համար 39300 ԱՄՆ դոլարի ներդրումը 
ընկերությանը հնարավորություն կտա տարեկան խնայել 6070 ԱՄՆ դոլար՝ տարեկան 84 
ՄՎտ/ժ էլեկտրաէներգիայի և 1895 մ3/տարեկան ջրի խնայողության արդյունքում՝ 
նպաստելով տարեկան 37 տոննա CO2-ի արտանետման կրճատմանը: Բացի այդ, 
ապամոնտաժված և հեռացված ամոնիակի հիմքով սարքավորումները կվերացնեն 
արտահոսքի կամ հնարավոր վթարների ռիսկը: 

Ծրագիրն իրականացվել է Կանաչ Կլիմա հիմնադրամի (GCF) և Կլիմայի Ներդրումային 
հիմնադրամի (ԿՆՀ) կողմից:  60

Էներգաարդյունավետ շշալցման սարքավորումներ գինու արտադրման համար 

«Կատարո» ՍՊԸ – աշխատակիցների թիվը՝ 10 – 49 

Արարատի մարզի «Կատարո» գինեգործարանը տարեկան արտադրում և արտահանում է 
շուրջ 60 հազար շիշ գինի։ Covid-19-ի հետճգնաժամային վերականգնման համար գինեգործը 
որոշել է ներդրումներ կատարել իտալական արտադրության էներգաարդյունավետ շշալցման 
սարքավորումների մեջ՝ ընդլայնելով Արարատյան դաշտի արտադրությունը։ 

Բացի արտադրության հուսալիության բարձրացումից և աշխատանքային պայմանների 
բարելավումից նոր էներգաբլոկը գրանցել է տեսակարար ծախսի բավականին ցածր 
ցուցանիշներ և հանգեցրել էներգիայի ծախսի 41% անկման,  ինչը ցածր է շուկայական միջին 
թվից: Ծրագիրը իրականացվել է Գործընկեր Ֆինանսական Հաստատության ջանքերի և 
Կանաչ Տնտեսության ֆինանսավորման ծրագրի շնորհիվ (Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի (GCF) 
աջակցությամբ՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում  ագրոպարենային սարքավորումների  61

լիզինգի պետական աջակցության» ծրագրի հետ համատեղ: 

Ներդրումների ընդհանուր չափը կազմում է 162,000 ԱՄՆ դոլար, վերադարձը՝ 15 տարի: 
Տարեկան էներգախնայողություն՝ 12 ՄՎտժ։  

Ընկերությունը կօգտագործի բարձր արդյունավետությամբ տեխնոլոգիան և կշարունակի 
նրբաճաշակ գինիների արտադրությունը՝ միևնույն ժամանակ նվազեցնելով էներգիայի 
ծախսերը 41%-ով և կնպաստի CO2-ի տարեկան 3 տոննա արտանետումների կրճատմանը։ 

 h¡ps://ebrdgeff.com/armenia/projects/green-refrigeraµon-helps-save-both-energy-and-water/60

 h¡ps://mineconomy.am/en/page/134961
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➢ Կանաչ Տնտեսության ֆինանսավորման հիմնադրամի  Էներգաարդյունավետ 
շշալցման և սառեցման կանաչ երկու Հայաստանյան ծրագրերը առաջադրվել են 
կմասնակցելու  Energy Globe Awards 2022 մրցանակաբաշխությանը:  62

Հյուրընկալության ոլորտը կայունությունը վերականգնվող 

էներգիայի ներդրումների շնորհիվ 

Ավան Մարագ Ծափաթաղ Հյուրանոց,  

Թուֆենկյան Հոսփիթալիթի ընկերության աշխատակիցների 

թիվը՝ 50 – 249 

Ավան Մարագ Ծափաթաղ Հյուրանոցը գտնվում է Սևանա լճի մոտ գտնվող գյուղական 
տարածքում: Տանիքի փոքր արևային ՖՎ կայանը փոքր հավելում է հյուրանոցի էներգիայի 
կարիքները հոգալու համար, որը  նախկինում հիմնականում աշխատում էր ցանցային 
էլեկտրաէներգիայով և դիզելային վառելիքով: 

COVID-19-ի լոկդաունի ժամանակ ծախսերը մեղմելու նպատակով,  հյուրանոցի 
ղեկավարությունը որոշեց կառուցել 500 կՎտ հզորությամբ ցամաքային երկկողմանի ՖՎ 
կայան՝ տեղադրելով հյուրանոցին կից գտնվող 2,16 հեկտար տարածության վրա։Բացի 
ֆինանսական շահույթից դիզելային վառելիքի փոխարինումով,  հյուրանոցը ստեղծել է 
բնապահպանական առավելություններ՝ նպաստելով տարեկան 257 տոննա CO2-ի 
արտանետման կրճատմանը։ Ընդամենը հինգ տարի ժամկետը մեծ նշանակություն ունի 
տարածաշրջանում վերականգնվող էներգիայի ներդրումային ծրագրերի համար, իսկ 
հյուրանոցը դարձել է որպես փայլուն օրինակ տարածաշրջանային հյուրընկալության, 
բիզնեսի և համայնքի համար: 

Ներդրումը նաև սոցիալական օգուտ ստեղծեց տեղի սննդի կազմակերպությունների համար, 
քանի որ հյուրանոցը հանդիսանում է տարածաշրջանի ոչ սեզոնային հիմնական հաճախորդը: 

Ծրագիրն իրականացվել է Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման ծրագրի տեխնիկական 
աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ: 

Գազալցակայանի համար նախատեսված վերգետնյա ՖՎ կայան 

«Կարեն Եվ Ռաֆիկ» ՍՊԸ – աշխատակիցների թիվը՝ 1-10 

Տեղի գազալցակայանի օպերատորի՝ «Կարեն Եվ Ռաֆիկ» ՍՊԸ-ի կողմից Արտաշատում 
ցամաքային ՖՎ կայանի տեղադրման արդյունքում CO2-ի ատանետումները զգալիորեն 
կրճատվեցին (381 տ/տարի)։ Ներդրումը դարձավ վերականգնվող էներգետիկայի ևս մեկ 
օրինակելի նախագիծ, հատկապես արևային էներգիայի ոլորտում և այժմ հանդիսանում է նոր 

 h¡ps://ebrdgeff.com/armenia/geff-in-armenia-projects-nominated-for-the-energy-globe-awards-2022/62
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հարմարեցված տեխնիկական լուծումների և գործող բիզնես գործառնությունների 
արդյունավետ համադրություն: Ներդրումները հանգեցնում են արտաքին մատակարարներից 
էներգիայի մատակարարման կախվածության նվազմանը, ինչպես նաև էներգիայի և 
շահագործման ծախսերի զգալի կրճատմանը: Ներդրումների շնորհիվ էկոլոգիայի 
բարելավումը նույնպես բարձրացնում է ընկերության վարկանիշը։ 

Տանիքում տեղադրվող ՖՎ կայան հագուստի արտադրման ընկերության 
համար 

«Արթիկի ՓՀԿ» ՍՊԸ՝ աշխատակիցների թիվը՝ 10 – 49 

Հագուստի «Արթիկ ՓՀԿ» ՍՊԸ-ում աշխատակիցների 70%-ը կանայք են։ Ընկերությունը 
հիմնված է Շիրակի մարզում, որն ունի արևային էներգիայի առատ պաշարներ։ 
Ընկերությունը ներդրումներ է կատարել տանիքի ֆոտոգալվանային տեղադրման մեջ՝ 
նվազեցնելու իր էներգիայի կախվածությունը արտաքին աղբյուրներից և կարևոր քայլ 
կատարել կայունության հասնելու ուղղությամբ: Կանաչ տնտեսության ֆինանսավորման 
ծրագրի–Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ նախագիծն իրականացվել է շատ 
արագ և արդյունավետ է բոլոր առումներով, քանի որ այն ունի զրոյական արտանետումներ, 
պահանջում է նվազագույն սպասարկում, օգնում է պահպանել շրջակա միջավայրը և 
դանդաղեցնել գլոբալ տաքացումը: 

Արևային պիլոտային ծրագիր՝ սահմանամերձ գյուղական 

տարածքներում 

«Ֆրի Էներջի» ՍՊԸ – աշխատակիցների թիվը՝ 10 – 49 
Հայ օգնության միությունը (ՀՕՄ) փոքր ձեռնարկություն «Ֆրի Էներջի» ՍՊԸ-ի հետ, որը 
մասնագիտացած է արևային և երկրաջերմային էներգիայի ոլորտում, մշակել է «Արևային 
գյուղ» պիլոտային նախագիծը Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չին-Չին համայնքի համար: 
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Չին-Չին գյուղի համայնքին ապահովել բնակելի, 
հասարակական և վարչական շենքերի տանիքների 150 արևային ջերմային և ՖՎ 
կ ա յ ա ն ն ե ր ո վ , ի ն չ պ ե ս ն ա և փ ո ղ ո ց ն ե ր ի լ ո ւ ս ա վ ո ր ո ւ թ յ ա մ բ և խ մե լ ո ւ ջ ր ո վ : 
Էներգախնայողության և անտառների ապօրինի ծառահատումից զերծ պահելու բոլոր 
դրական կողմերից բացի, ծրագիրը հնարավորություն կստեղծի զբոսաշրջության 
արդյունաբերության զարգացման համար, քանի որ Տավուշի մարզը հայտնի է իր հմայիչ 
անտառներով, հարուստ բնությամբ, հնագույն պատմական հուշարձաններով և տպավորիչ 
վայրերով։ Ծրագրի նախաձեռնողները՝ Հայկական աջակցության և զարգացման 
ասոցիացիան և «Ֆրի Էներջի» ՍՊԸ-ն, դիմել են Հայաստանի կառավարությանը՝ ծրագրի 
վերանայման և դրա հաստատմանն աջակցելու համար, որպեսզի հետագայում դիմեն ԵՄ-ի և 
միջազգային ներդրողների հետ՝ նախագիծը համաֆինանսավորելու համար: 
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IV. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

2020 թվականի փետրվարից հետո Covid-19 համաճարակի դրսեւորումները սկսեցին լուրջ 
բնույթ կրել։ Կառավարությունը ներդրեց արմատական միջոցներ, ինչպիսիք են լոկդաունը, 
կարանտինը և տեղից տեղ շարժվելու սահմանափակումները, որոնք ազդեցին բիզնես 
միջավայրի վրա։ Հայաստանում համաճարակի սրման և հետևաբար, ընկերությունների 
անձնակազմի հիվանդության պատճառով արձակուրդների անսովոր աճի ֆոնին, 
վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության շուկայում գործող հարցվող 
ՄՓՄՁ-ների մեծամասնության շրջանում շրջանառությունը զգալի աճ է գրանցել, որը 
լավատեսական փաստ է։ 

COVID-19-ի անբարենպաստ ազդեցությանը հակազդելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը 
սկսել է աջակցության 25 միջոցառում։ Միջոցառումներն ուղղված են եղել իրացվելիության 
առկա խնդիրների լուծմանը, աշխատատեղերի պահպանմանը, տնտեսության 
վերականգնմանն ու երկարաժամկետ զարգացմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ 
Ընդհանուր առմամբ, տարբեր գործիքների միջոցով (օրինակ՝ դրամաշնորհներ, վարկեր, 
սուբսիդիաներ, արտոնյալ վարկեր, վերաֆինանսավորում, համաֆինանսավորում) 
աջակցության առկա ծավալը կազմել է ավելի քան 200.0 մլրդ դրամ։ Կառավարության 
նպատակն էր վերականգնել տնտեսական ակտիվությունը, պահպանել բիզնեսի և սպառման 
համար կենսունակ և անվտանգ միջավայր, մշակել միջնաժամկետ տնտեսական 
քաղաքականության օրակարգ։ 

Արտաքին ֆինանսավորման հասանելիությունը նույնպես գործել է: Հայաստանը ստացել է 
բազմամիլիոնանոց թիրախային ծրագրեր՝ ուղղված ՄՓՄՁ-ների գործունեության վրա 
Covid-19-ի ազդեցության դեմ պայքարին։ Սակայն, դե ֆակտո, մինչ տնտեսության 
արդյունքների շոշափելի դառնալը դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու, և դասեր քաղելու 
վերջին փորձից՝ բարեփոխումների խթանման նպատակով ընթացակարգային 
քաղաքականության արդիականացման, մեթոդաբանության և գործիքների բարելավման 
ուղղությամբ։ 

Ընդհանուր առմամբ, կառավարության միջոցառումների իրականացումը որոշակիորեն 
մեղմացրել է տնտեսության ճգնաժամային վիճակը, ինչի մասին է վկայում 2020 թվականի  63

հունվար-սեպտեմբերին բանկային համակարգի վարկային ներդրումների 6,3 տոկոս աճը։ 

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրերի շրջանակներում 
առաջարկվող վարկավորման պայմանները, սակայն, դեռ լիովին չեն համապատասխանում 
Հայաստանի տնտեսական իրողություններին։ Որպես կառավարության աջակցության 
ծրագրերի ոչ բարենպաստ կողմեր՝ հարցվողները նշել են 

ա) վարկերի չափազանց բարձր տոկոսադրույքը,  

բ) պարտադիր գրավը, 

գ) իրավասության սահմանափակումները, 

դ) սուբսիդավորման չափազանց փոքր չափը, որի հավանական պատճառներից մեկը, թերեւս, 
համապատասխան ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է։ 

ՄՓՄՁ-ներին աջակցելու և հետագա զարգացմանն ուղղված ֆինանսական միջոցների 
հասանելիությունն ու արդյունավետությունը ընդլայնելու համար ՀՀ կառավարությունը և 
Կենտրոնական բանկը պետք է ներդնեն առևտրային բանկերի համար նոր մշակված 
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ընթացակարգեր և կանոնակարգեր, այդ թվում վարկային երաշխիքային մեխանիզմների 
միջոցով բիզնեսի պաշտպանությունը և հարկային արտոնությունները: 

COVID-19-ի հետ կապված Հայաստանում տնտեսական իրավիճակի տարբեր 
ուսումնասիրություններ են իրականացվել և ի շահ ՄՓՄՁ-ների և հարկաբյուջետային/
դրամավարկային քաղաքականության գործնական բարելավման, մշակվել են մի շարք 
առաջարկություններ։ Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության 
ոլորտում ապրանքներ և ծառայություններ մատակարարող ՄՓՄՁ-ների համար 
նախատեսված առաջարկությունները ամփոփված են ստորև: 

Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգում գործող մարմինների եվ 
հաստատությունների կողմից անհրաժեշտ են հետեվյալ քայլերի կատարումը ՝ 

•   Մշակել և գործարկել վարկային ռիսկերի կառավարման արդյունավետ 
համակարգեր, 

• Ներդնել վարկային ներդրումային ապահովագրություն, որոշակի խմբի 
վարկառուների տրամադրել վարկերի մարման (համաֆինանսավորում) պետական 
երաշխիքներ, ինչպիսիք են օրինակ՝ ՄՓՄՁ-ները էներգաարդյունավետ արտադրանքի 
մատակարարման և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների տրամադրման 
հարցում, 

• Խրախուսել և սուբսիդավորել ներդրումները ԷԱ և ՎԷ արտադրանքների և 
ծառայությունների ուղղությամբ, որոնք երկար ժամկետում կհանգեցնեն էներգիայի և 
ծախսերի խնայողության, 

• Արտոնյալ պայմաններով վարկ տրամադրել այն ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց, որոնք հավատարիմ հաճախորդներ են եղել 3-5 տարի, 

• Բանկերի և ընկերությունների միջև հաստատել սերտ համագործակցության 
հաստատում, մասնակցություն ունենալ ընկերությունների կապիտալին, մշակել և 
իրականացնել համատեղ ներդրումային ծրագրեր, տեխնիկական խորհրդատվական 
ծառայությունների մատուցում և այլն, 

• Իրականացնել հատուկ ծրագրեր՝ ուղղված ՎԷ և ԷԱ շուկայում գործող ՄՓՄՁ-ներին, 
ինչպիսիսք են ՝ դրամաշնորհներ, վարկեր և վարկային երաշխիքներ, 
տեղեկատվության և շուկաների հասանելիություն, համատեղ մշակված 
ռազմավարություններով ընդհանուր խնդիրների լուծման հնարավորություններ։ 

• Հստակ ուղեցույց տրամադրել ընկերություններին, թե ինչպես օգտվել տարբեր 
ֆինանսական գործիքներից, հարցերի դեպքում ում հետ կապ հաստատել, ովքեր են 
միջոցնեչ տրամադրող ազգային մարմինները, ինչ դեր ունեն առևտրային բանկերը և 
որոնք են նրանց պարտավորությունները: 

Կառավարության կողմից անհրաժեշտ քայլերի կատարում՝ 
•  Մշակել կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներ, ապահովել ընկերությունների 
գործունեության թափանցիկությունը. 
• Ապահովել զբաղվածությունը պետական մակարդակով՝ նպաստելով ՀՀ 
քաղաքացիների հեռավար աշխատանքին։ 
• Ապահովել ՄՓՄՁ-ների և անհատ ձեռներեցների հետ խորհրդակցության 
անցկացումը և ներգրավումը համաճարակի դեմ քաղաքականության և 
վերականգնման ծրագրերի մշակման վերաբերյալ կառավարության որոշումների 
կայացման գործընթացներում: 
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• Ստեղծել արդյունավետ երկկողմանի հաղորդակցություն՝ վերահսկելու և 
գնահատելու բիզնես պահանջները և ՄՓՄՁ-ներին ուղղորդելու դեպի համաճարակի 
հաղթահարման համար առկա միջոցներ և լուծումներ: 

• Մարտահրավերներին դիմակայելու համար բարձրացնել պետական աջակցության 
ծրագրերի և ծառայությունների, միջազգային ներդրողների, մասնավոր 
նախաձեռնությունների, տեղի ֆինանսական աջակցություն առաջարկող ՀԿ-ների 
ծրագրային հասանելիութունը: Մասնագիտական ցանցերում ուսուցմանը և 
մենթորությանը զուգահեռ տրամադրել Ֆինանսական աջակցություն բիզնեսի 
կառավարման, մարքեթինգային, ֆինանսական և իրավական ոլորտներում: 

• Ընդլայնել կառավարության ֆինանսական աջակցության իրավասության 
չափանիշները՝ հավասարապես օգնելու նրանց, ովքեր կորցրել են իրենց 
աշխատանքը, ովքեր գտնվում են չվարձատրվող արձակուրդում, անհրաժեշտ է 
ընդլայնել իրավասության չափանիշները՝ օժանդակելու ինքնազբաղվածներին և 
խնդրի նկատմամբ հստակություն մտցնելու։ 

• Թվային համակարգերի հասանելիության պարզեցմամբ աջակցել ՄՓՄՁ-ներին և 
ձեռներեցությանը՝ միաժամանակ ապահովելով հաշվետվողականություն ու 
արդյունավետություն։ 

• Ապահովել, որ աջակցության միջոցառումները լինեն ներառական և հասանելի լինեն 
ՓՄՁ խոցելի հատվածներին, ինչպիսիք են՝ սահմանամերձ հատվածը և կին 
ձեռներեցները: 

• Հեշտացնել վերակազմակերպման գործընթացները՝ ձեռներեցներին շնորհելով 
երկրորդ հնարավորություն և ապահովելով արդար անցումային փուլ։ 

• Վերանայել ինքնազբաղված ձեռներեցների նկատմամբ քաղաքականության 
մոտեցումները և քայլեր ձեռնարկել սկսնակ և մասշտաբային ՓՄՁ-ների ուղղությամբ՝ 
ճկունությունը բարելավելու նպատակով: 

• Հատուկ ուշադրություն դարձնել ԷԱ և ՎԷ արտադրանքներին և ծառայություններ 
մատուցող ՓՄՁ-ների մրցունակության ամրապնդմանը և հետհամաճարակային 
պայմաններում դրանց վերականգնմանը: 

• Ամրապնդել նորարարության և ներդրումային գործունեության ինստիտուցիոնալ 
հիմքերը։ 

Առաջարկություններ ՎԷ ԵՎ ԷԱ ոլորտում գործող ՄՓՄՁ-ներին 
Ուղեցույց ՄՓՄՁ-ների համար 

• Ակտիվորեն օգտագործել տեղական և միջազգային աջակցության ծրագրերի ընձեռած 
հնարավորությունները՝ ֆինանսավորման և տեխնիկական աջակցության, ԷԱ և ՎԷԱ 
նախագծերի իրականացման նպատակով։ 
• Սոցիալական լրատվամիջոցների, առցանց հարթակների և տվյալների բազաների միջոցով 
հաճախորդների և ներդրողների համար բարձրացնել ապրանքների և ծառայությունների 
տեսանելիությունը։ 
• Ապահովել արդյունավետ թվային տեխնոլոգիաների և առաքման համակարգերի ներդրումը, 
որոնք կարող են բարձրացնել բիզնեսի գործունեության արդյունավետությունը, գործարկել 
առցանց վաճառքի և շուկայավարման գործիքները, հնարավորինս շատ ուսումնասիրել 
առցանց ծառայությունների և գործառնությունների կատարումը։ 
•Ավելացնել լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման փաթեթների, մշակել նոր 
պրոդուկտներ, ծառայությունների ցանկից բացի ավելացնել սոցիալական բաղադրիչներ, 
ուսումնասիրել նոր շուկաներ։ 
• Տիրապետել գիտելիքների վրա հիմնված նոր տեխնոլոգիաներին, ընթացակարգային 
հմտություններին, մեթոդներին, սարքավորումներին։ 
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• Մշակել և ներդնել ակտիվ բիզնես ռազմավարություններ, աճի կարճաժամկետ և 
միջնաժամկետ նպատակներ։ 
• Մշակել կորպորատիվ սոցիալական քաղաքականություն, աջակցել կին աշխատակիցներին՝ 
ստեղծելու ճկուն աշխատանքային մոտեցումներ։ 
• Մասնակցել առցանց վերապատրաստման ծրագրերին, նպաստել ներդրումների և 
ֆինանսական կառավարման կարողությունների զարգացմանը։ 
• «Հետազոտություն և զարգացում (R&D) պորտֆոլիոյի» հայեցակարգի ամրապնդում։ 
• Բաց չթողնել նոր գործընկերներ գտնելու հնարավորությունը։ 
• Ստեղծել սեփական ֆինանսական և նյութական ապահովության միջոցներ։ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I.    ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
                                                                                    ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

Հարցում Covid-19-ի ազդեցությունը ՄՓՄՁ-ների գործունեության, 

էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում 

սարքավորումների արտադրողների և մատակարարների վերաբերյալ 

Ընդհանուր տեղեկատվություն 

X-ով նշել համապատասխան վանդակը․ Հնարավոր է նշում կատարել մեկ և ավել 

վանդակներում 

Գործունեության հիմնական 
ուղղությունները

Արևային 
ՖՎ 

կայան

Արևային 
ջերմային 

կայան

Բիոգազ Էներգաար
դյունավետ

ություն 
(նշել 

տեսակը)

Այլ 
(նշել)

Համակարգերի ամբողջական 
կամ մասնակի արտադրություն

Ներմուծում, մատակարարում

Դիզայն

Շինարարություն, տեղադրում

Ծառայություն

I

Մինչև 2020 
թվականի 
փետրվար  

Ներկայացնել  
2020 թվականի 

փետրվար Նշումներ

1. Մշտական և կարճաժամկետ 
աշխատակիցների ընդհանուր թիվը

2. Վերոնշյալ ուղղություններով 
տարեկան շրջանառությունը (մլն 
դրամ) *
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* Եթե դժվարանում եք պատասխանել կամ չեք ցանկանում որևէ թիվ նշել, խնդրում ենք նշել 
աճման կամ նվազման տոկոսը «2020 թվականի փետրվարից մինչև այսօր»: 

3. COVID-19-ի պատճառով 
արձակուրդի մեկնած 
աշխատակիցների թիվը 

4. Առողջական խնդիրների 
պատճառով արձակուրդային օրերի 
քանակ (մարդ x օր)

5. 2020 թվականի փետրվարից մինչ այսօր 
կառավարության աջակցության ծրագրերի 
շրջանակներում աշխատողներին վճարվող ամսական 
փոխհատուցումների ընդհանուր թիվը՝ COVID-19-ի 
ազդեցությունը մեղմելու նպատակով (քանի 
աշխատակից (M) քանի անգամ (N) ստացել է վճարումը։

6. Covid-19-ի դեմ պատվաստված աշխատակիցների թիվը

I

Մինչև 2020 
թվականի 
փետրվար  

Ներկայացնել  
2020 թվականի 

փետրվար Նշումներ

II
«Այո» 
կամ 
«Ոչ» 

7. Արդյո՞ք ստիպված եղել եք COVID-19-ի հետևանքով առաջացած 
ֆինանսական վիճակի պատճառով ընկերությունում 
իրականացնել անձնակազմի կրճատումներ։

8. Արդյո՞ք աշխատակիցները ընկերությունից ստացել են COVID-19 
ճգնաժամի հետևանքները մեղմացնող փոխհատուցումներ։

9. Արդյո՞ք ունեցել եք աշխատակիցներ, ովքեր թողել են իրենց 
աշխատանքը COVID-19-ի հետևանքով առաջացած առողջական 
խնդիրների պատճառով:

10. Արդյո՞ք ունեք չվճարվող արձակուրդում գտնվող 
աշխատակիցներ։

11. Արդյո՞ք ստիպված եղել եք անցնել հեռավար աշխատանքի։

12. Արդյո՞ք հեռավար աշխատելաոճը արդյունավետ է ընկերության 
համար։

13. Արդյո՞ք ձեր բիզնեսում 2020-ից 2021 թվականներին ունեցել եք 
նոր պրոդուկտներ/ծառայություններ։

14. Արդյո՞ք ստիպված եղել եք 2020-2021 թվականների ընթացքում 
վաճառել ձեր բիզնեսի կամ գույքի մի մասը ՝ ընկերության 
ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար:
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Պատասխանել հարցերին՝ստորեվ նշելով համապատասխան տարբերակը․ 

15. Արդյո՞ք պլանավորում եք հետագայում ավելացնել ձեր 
ընկերության անձնակազմը։

16. Արդյո՞ք ստիպված եղել եք խզել ձեր բիզնես կապերը Կարմիր 
գոտու գործընկերների հետ:

17. Արդյո՞ք COVID-19-ի հետևանքով պատրաստվում եք վերանայել 
ընկերության ֆինանսական ռազմավարությունը։

18. Արդյո՞ք COVID-19 ճգնաժամը բացահայտեց ընկերության թույլ 
կողմերը:

II
«Այո» 
կամ 
«Ոչ» 

III
2020 թվականի փետրվար ամսից 
մինչ այսօր

«0», 
«5» 
կամ 
«10»

Պատասխաններ

Նշումներ
«0» եթե «5» եթե «10» եթե

19. Պրոդուկտների/
ծառայությունների ծավալ

Նվազել են Չի 
փոփոխ

վել

Աճել է

20. Ընկերության մրցունակություն Նվազել են Չի 
փոփոխ

վել

Աճել է

21. Արտադրական պրոցես՝ 
պայմանավորված COVID-19-ով

Համեմատա
բար նվազել 

է

Փոփոխ
վել է

Չի 
փոխվել

22. Աշխատակիցների 
աշխատավարձի վճարում

Ժամանակա
վորապես 

կասեցվել է

Նվազել 
է

Չի 
փոխվել /
աճել է/

23. Ընկերությանը պատկանող 
անշարժ գույք

Կորուստներ 
է գրանցվել

Նվազել 
է

Չի 
փոխվել /
ավելացել 

է/

24. Բանկերի նկատմամբ 
պարտավորություններ

Աճել է Չի 
փոխվել

Նվազել է

25. Ֆինանսական աջակցություն/ 
պետության կողմից 
սուբսիդավորում

Օգտակար Մասամբ 
օգտակ

ար

Չի 
ստացվել

26. Վաճառքը երկրում Դադարեցվել 
է

Համեմա
տաբար 
նվազել է

Չի 
փոխվել /
աճել է/

27. Արտահանում Դադարեցվել 
է

Համեմա
տաբար 
նվազել է

Չի 
փոխվել /
աճել է/
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Խնդրում ենք տրամադրել անփոփ նկարագրություն։ Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել 
լրացուցիչ էջեր: 

Խորհուրդներ 
(Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել լրացուցիչ էջեր) 
1.  
2.  
3.  
… 
… 
… 

28. Ներկրում Դադարեցվել 
է

Համեմա
տաբար 
նվազել է

Չի 
փոխվել /
աճել է/

III
2020 թվականի փետրվար ամսից 
մինչ այսօր

«0», 
«5» 
կամ 
«10»

Պատասխաններ

Նշումներ
«0» եթե «5» եթե «10» եթե

IV Հարց

29. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք կառավարությանը՝ 
բիզնեսի աջակցման ուղղությամբ

31. Ի՞նչ լրացուցիչ սուբսիդիա/աջակցություն 
կցանկանայիք ստանալ ի լրումն 
Հայաստանի կառավարության 
առաջարկածի:

32. Ի՞նչ եք կարծում, որքան ժամանակ 
կպահանջվի, որպեսզի ձեր բիզնեսը 
ստանա այն կարգավիճակը, ինչ Covid-19-
ից առաջ էր։

33. Արդյո՞ք հակված եք փոխել ձեր 
գործունեության ոլորտը։

34. Արդյո՞ք պատրաստվու՞մ եք ստեղծել 
պահուստային ռեսուրսներ (ֆինանսական 
կամ ֆիզիկական):

35. Թվարկե՛ք օգտագործվող սուբսիդիաների 
տեսակները, դրանց դրական և 
բացասական կողմերը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ II. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ՝ 
ՈՒՂՂՎԱԾ COVID-19-Ի՝ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՈՒՆԵՑԱԾ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԸ 
Միջոցառումների 1-ին փաթեթը նախատեսված էր մեղմելու Covid-19-ի ազդեցությունը և 
ընթացիկ լիկվիդացիոն ռիսկերը, օգնելու բիզնեսին՝ տնտեսվարող սուբյեկտներին 
տրամադրելով ֆինանսական ժամանակավոր հասանելիություն՝ արձագանքելու 
պահանջարկի փոփոխվող պայմաններին, շարունակելու իրենց գործունեությունը կամ 
վերադիրքավորվել, հարմարվել փոփոխվող տնտեսական իրավիճակին և կատարելագործել 
տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը։ 

Փաթեթի շրջանակներում նպատակային վարկերը տրամադրվել են լիցենզավորված բանկերի 
կ ա մ վ ա ր կ ա յ ի ն կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի կ ո ղ մի ց հ ա մ ա ֆ ի ն ա ն ս ա վ ո ր մ ա մ բ , 
վերաֆինանսավորմամբ և սուբսիդավորմամբ լավ վարկային և հարկային պատմություն 
ունեցող ռեզիդենտ առևտրային սուբյեկտներին՝ մարելու հետևյալ ծախսերը (բացառությամբ 
լիցենզավորված, առողջապահական, տրանսպորտային, կրթական ոլորտների և/կամ 
պետական սուբյեկտների) ՝ 1) աշխատավարձի հետ կապված կամ համարժեք դրամական 
միջոցների հատկացում աշխատակիցներին (առավելագույնը երեք ամսվա համար). 

2) պետական կամ համայնքային բյուջե հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների 
կատարում (առավելագույնը երեք ամիս). 3) հումքի գնում կամ ներմուծում. 4) նոր 
սարքավորումների (այդ թվում` գյուղատնտեսական նշանակության սարքավորումների) 
գնում կամ ներմուծում. 5) կոմունալ ծառայությունների (գազ, էլեկտրաէներգիա, կապ, 
հեռահաղորդակցություն) վճարումներ. 6) ընկերությունների կողմից սննդամթերքի և դեղերի 
ներմուծում։ 

Աջակցությունն իրականացվում է տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվող նպատակային 
վարկերի համաֆինանսավորման կամ վերաֆինանսավորման կամ տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորման միջոցով՝ լուծելու վարկային արժեթղթերի անհամապատասխանության, 
արտարժութային ռիսկերի մասնակի չեզոքացման, վարկային տոկոսների հետ կապված 
ծախսերի մասնակի նվազման (համաֆինանսավորում), արտարժութային ռիսկերի լրիվ 
չեզոքացման, ինչպես նաև վարկերի տոկոսադրույքների զգալիորեն նվազեցման 
(սուբսիդավորում) հետ կապված խնդիրներ։ 

Աղյուսակ 1 
Տրամադրվող ՀՀ վարկեր դրամային արժույթով և արտարժույթով 

Սուբսիդավորման չափը կախված է նպատակից  64

Վարկի նպատակը Սուբսիդավորման չափ

Վարկեր դրամային արժույթով Վարկեր արտարժույթով

Ապրանքներ Ընդհանրական Ընդհանրական

Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր 
վճարներ

Ընդհանրական Ընդհանրական

Հումք 7% 6%

Սարքավորումներ 6% 5%

Սպասարկման վճարներ 10% 8%

 Resoluµon of the Government of the RA on approving the First measure to neutralize the economic consequences of 64

coronavirus N 355-l of March 26, 2020 h¡ps://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145869 
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Միջոցառումների 2-րդ փաթեթը նախատեսված էր աջակցելու գյուղատնտեսության 
ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Գյուղատնտեսության ոլորտում գործող 
ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռներեց, որն ունի 
համապատասխան վարկային և հարկային պատմություն՝ տրամադրվում է ֆինանսական 
ժամանակավոր միջոցներ՝ արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու և այդպիսով իրենց 
գործունեությունը շարունակելու, հարմարվելու փոփոխվող տնտեսական իրավիճակին, 
միջոցներ ձեռնարկելու իրենց տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը 
կատարելագործելու համար։ Աջակցությունը տրամադրվում է նպատակային  վարկերի/65

լիզինգի (լիցենզավորված բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տնտեսվարող սուբ յեկտներին տրամադրվող) համաֆինանսավորման և/կամ 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ձևով՝ վարկավորման սահմանված պայմաններով։ 

Միջոցառումների 3-րդ փաթեթը (ավարտված) ուղղված էր սույն ծրագրով սահմանված 
չափանիշներին համապատասխանող փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին 
աջակցելուն՝ լուծելու Covid-19-ով պայմանավորված լիկվիդացիոն հնարավոր խնդիրները։ 
Հայաստանում թիրախային տնտեսվարող սուբյեկտներ են համարվում ՓՄՁ-ները, որոնք 
զբաղվում են տարբեր տեսակի առևտրային գործունեությամբ, ինչպիսիք են՝ 
արտադրությունը, շինարարությունը, զբոսաշրջությունը, հյուրընկալությունը և սննդի 
ս պ ա ս ա ր կ ո ւ մ ը , տ ր ա ն ս պ ո ր տ ը , պ ա հ ե ս տ ա վ ո ր ո ւ մ ը , ա ռ ո ղ ջ ա պ ա հ ո ւ թ յ ո ւ ն ը , 
նախադպրոցական կրթությունը (մասնավոր մանկապարտեզներ), սպորտային 
գործունեությունը, ժամանցի կազմակերպումը և որոնք սահմանված պայմաններով ունեն լավ 
վարկային և հարկային պատմություն, օրինակ՝ 24 մլն ՀՀ դրամի նվազագույն 
շրջանառություն, 500 մլն դրամի առավելագույն շրջանառություն(2019թ.) և 2019թ.-ի 
յուրաքանչյուր եռամսյակի շրջանառությունը կազմում է տարեկան շրջանառության 10%-ից ոչ 
պակաս։ 

Սույն աջակցության մեխանիզմներով սահմանված վարկերի նպատակ է՝ 
−  Վճարել աշխատակազմի աշխատավարձերը կամ դրանց համարժեք վճարները, բայց 

ոչ ավելին, քան յուրաքանչյուր աշխատակցի համար ամսական 300000 ՀՀ դրամը՝ 
առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, 

− Կատարել պետական կամ համայնքային հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների 
վճարումներ՝ առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, 

− Հաշվի առնելով, որ հումքն օգտագործվում է Հայաստանում արտադրական 
նպատակներով նույն տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից, ապա գնել և ներմուծել հումք։ 
Վարկի նպատակային օգտագործումը վերահսկվելու է Ներդրումների աջակցության 
կենտրոնի (ՆԱԿ) կողմից, 

− Կատարել կոմունալ վճարումներ (էլեկտրաէներգիա, ջուր, ջեռուցում, կապ) 
առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով, 

− Մարել վարձավճարը 
Աջակցման այս մեխանիզմով վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով, մինչև 36 ամիս 
ժամկետով, առաջին 6 ամիսների ընթացքում առանց վճարումների: Յուրաքանչյուր 
տնտեսվարող սուբյեկտի համար վարկի առավելագույն չափը կազմում է 50 մլն ՀՀ դրամ, բայց 
ոչ ավելի, քան տնտեսվարող սուբյեկտի 2019 թվականի շրջանառության 10%-ը: 
Այս մեխանիզմով վարկ ստանալու համար ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտ, որը 
համապատասխանում է ծրագրով սահմանված պայմաններին, կարող է դիմել ՀՀ 

Սնունդ 8% 6%
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էկոնոմիկայի նախարարության Ներդրումների Աջակցման Կենտրոն։ Դիմումը հաստատելուց 
հետո Ներդրումների Աջակցման Կենտրոնը պայմանագիր է կնքում տնտեսվարող սուբյեկտին 
սպասարկող բանկի հետ և բանկին հնարավորություն է տալիս օգտվել վարկի համար 
նախատեսված ֆինանսական միջոցներից: Աջակցության մեխանիզմով տրամադրվող 
վարկերի տոկոսները առաջին տարում կկազմեն 0%, երկրորդ տարում՝ 0%, երրորդ տարում՝ 
12%։ Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ-ում գործող բոլոր այն առևտրային բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների կողմից, որոնք յուրաքանչյուր վարկավորման համար Ներդրումային 
Աջակցման Կենտրոնից ստանում են սպասարկման վճար: 
Միջոցառումների 5-րդ փաթեթը (ավարտված) տրամադրում էր միանվագ դրամաշնորհ 
(հաշվարկվել է ըստ որոշման  նախատեսած բանաձևի) յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատակցի 66

աշխատավարձի չափով։ Փաթեթի շահառուներն այն տնտեսվարող սուբյեկտներն են 
(բացառությամբ ֆինանսական, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային 
ֆոնդերի, խաղային բիզնեսի և նմանատիպ այլ կազմակերպությունների), որոնք փաստացի 
2020 թվակ ան ի հո ւն վար ի 1-ի ց մինչև 2020 թվականի ապրիլի 1 -ն ընկած 
ժամանակահատվածում մշտապես ունեցել են 2-ից 50 աշխատակից, իսկ նշված 
ժամանակահատվածում աշխատավարձի չափը չի նվազել։ 
Միջոցառումների 10-րդ փաթեթը նպատակաուղղված էր միկրոձեռնարկությունների 
աջակցությանը՝ համաձայն սույն ընդհանուր դրույթների եւ պայմանների 2020 թվականի 
առաջին եռամսյակում ապրանքաշրջանառության, մատուցված ծառայությունների 10%-ի 
չափով միանվագ աջակցությամբ, բայց ոչ ավելին, քան նվազագույն աշխատավարձի 
կրկնապատիկը: 

- Որպես ընտանեկան ձեռնարկատիրություն դիմումատուն գրանցվել է 2019թ. -ին, կամ 
- Դիմումատուն ֆիզիկական անձ էր, որը 2019 թվականին չի եղել գրանցված, որպես 

ինքնազբաղվածություն ունեցող կազմակերպություն, ունեցել է հարկերից ազատման 
լիցենզիա, կամ 

- Դիմումատուն 2020 թվականի հունվարի 1-ից հանդիսանում է, որպես ֆիզիկական 
անձ՝ չգրանցված ինքնազբաղվածություն ունեցող սուբյեկտ, չի հաշվառվել սույն կետի 
1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված կարգով , ինչպես նաև դիտարկվող 
ժամանակահատվածում չի գրանցվել, որպես ինքնազբաղվածություն ունեցող 
սուբյեկտ: 

Միջոցառումների 17-րդ փաթեթն ուղղված է բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների 
շրջանում արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանմանը, ինչպես նաև այս ոլորտում 
նորարարական գաղափարների ներդրմանը և առևտրայնացմանը: Միջոցառման 
շահառուներն են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք 
համապատասխանում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում պետական 
աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված չափանիշներին։ Աջակցությունը 
տրամադրվում է միանվագ դրամաշնորհների տեսքով, մրցույթի արդյունքների հիման 
վրա (տե՛ս Աղյուսակ 2): Հայտերը գնահատվում են ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական 
արդյունաբերության նախարարության կողմից՝ հաշվի առնելով ներկայացված ծրագրի 
ն ո ր ա ր ա ր ա կ ա ն բ ն ո ւ յ թ ը , Հ Հ կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ թ յ ա ն ռ ա զ մ ա վ ա ր ա կ ա ն 
առաջնահերթությունների համապատասխանությունը, իրագործելիությունը, 
ֆինանսական համապատասխանությունը, արտադրանքի իրացվելիությունը 
միջազգային շուկայում և այլն։ 

Շահառուների համար նախատեսված հիմնական պայմաններ 67
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Միջոցառումների 18-րդ փաթեթը (ավարտված) ուղղված է 2020 թվականի փետրվարի 1-ից 
մինչև 2020 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում 2-ից 100 աշխատող 
ունեցող իրավաբանական անձանց արդյունավետ աշխատանքի աջակցությանը: 
Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամաշնորհի տեսքով: Հիմնական պայմանը 
նշված տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հաշվարկված փաստացի եկամուտների ֆոնդի՝ 
նշված ժամանակահատվածում չնվազումը կամ 5%-ից ոչ ավել նվազումն է: Իրականացման 
պատասխանատու մարմին՝ Պետական եկամուտների կոմիտե. 

Միջոցառումների 19-րդ փաթեթն ուղղված է նորարարական, մրցակցային բիզնես ծրագրերի 
խթանմանը,  շահառուների կողմից մշակված, զրոյից բիզնես սկսելու ձեռնարկատիրական 
գաղափարների աջակցությանը։ Շահառուները գրանցված են Հայաստանում տնտեսվարող 
սուբյեկտներում կամ անհատ ձեռնարկատերերում։ Աջակցության ձևերն են՝ անտոկոս 
ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 75%-ով, 8 տարի մարման ժամկետով , և 25% 
դրամաշնորհների հատկացում: Հիմնական պայմաններն են՝ 

- «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված չափանիշներին համապատասխանություն 

- Հայտի ներկայացման օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում լավ հարկային և 
վարկային վարկանիշ։ 

- Գործում է հիմնականում Հայաստանի մարզերում, 

- Օգնության համար դիմելու օրվանից առնվազն 24 ամիս առաջ եղել են Ներդրումների 
աջակցման կենտրոնի միջոցով պետական ֆինանսական աջակցության շահառուներ։ 

Վարկերը տրամադրվում են աջակցության գործիքների կիրառմամբ ՀՀ դրամով, 
առավելագույնը 60 ամիս ժամկետով: Սկսնակ շահառուների համար վարկի մայր գումարի 
արտոնյալ ժամկետը կարող է լինել առավելագույնը 6 ամիս։ Մեկ սկսնակ շահառուի համար 
վարկի առավելագույն գումարը կազմում է 10 մլն ՀՀ դրամ, իսկ նորարարական զարգացման 
շահառուների համար՝ 20 մլն դրամ (կուտակային): Վարկի տարեկան փաստացի 
տոկոսադրույքը կազմում է 7-10%: 

Միջոցառումների 21-րդ փաթեթը նպատակաուղղված է 2020 թվականի մարտի 1-ից մինչև 
2020 թվականի մայիսի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում 2-ից 100 աշխատակից ունեցող 
տնտեսվարող սուբյեկտներում աշխատանքի արդյունավետ աջակցությանը: Աջակցության 

Դրամաշնորհի 
անվանում

Դրամաշնորհի 
առավելագույն արժեք

Շահառուների համար նախատեսված 
պայմաններ 

Նորարարական 
դրամաշնորհներ

10.0 միլիոն դրամ Գրանցված են Հայաստանում որպես 
վերջին 2 տարում գործող տնտեսվարող 
սուբյեկտներ

Դրամաշնորհներ 
գործող 
ընկերություններին 

20.0 միլիոն դրամ Հայաստանում ավելի քան 2 տարի 
գրանցում ունեցող տեխնոլոգիաների 
զարգացման ընկերություններ, որոնք 
պատրաստ են մշակել իրենց պրոդուկտը։

Համաֆինանսավորման 
դրամաշնորհներ

Ոչ 30.0 մլն դրամը 
գերազանցող 100% 
համաֆինանսավորում

Տեխնոլոգիաների զարգացման 
ընկերություններ, որոնք կիրականացնեն 
փաստաթղթավորված և հաստատված 
ներդրումներ
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ձևը՝ միանվագ դրամաշնորհ՝ յուրաքանչյուր 5-րդ աշխատակցի աշխատավարձի չափով, 
գումարի չափը հաշվարկվել է սահմանված մեթոդաբանությամբ: Հիմնական պայմանը նշված 
տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հաշվարկված փաստացի եկամուտների ֆոնդի՝ նշված 
ժամանակահատվածում չնվազելն կամ  5%-ից ոչ ավել նվազումն է։ 

Տնտեսվարող սուբյեկտը, որի կանոնադրական կապիտալում 2020 թվականին ներդրվել է 50 
մլն դրամ և ավելի, օգտվում է հետևյալ բոլոր լրացուցիչ արտոնություններից։ 

Սուբսիդավորումն իրականացվում է մինչև 36 ամիս ժամկետով, իսկ արտարժութային 
վարկերի դեպքում՝ 12 ամիս ժամկետով։ 

Տրամադրվելիք վարկերի սուբսիդավորվող մասի առավելագույն չափը սահմանվել է 400 մլն 
դրամ, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում՝ 200 մլն դրամին համարժեք դրամ։ 

Սուբսիդիաները տրամադրվում են մինչև 48 ամիս, իսկ արտարժութային վարկերի դեպքում՝ 
24 ամիս ժամկետով։ 

Աջակցության ծրագրի տրամադրվելիք վարկերի սուբսիդավորվող մասի առավելագույն չափը 
սահմանվել է 500 մլն դրամ, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում՝ 250 մլն դրամին 
համարժեք դրամ, սուբսիդավորման դրույքաչափերը բարձրացել է 1%-ով։ 

COVID-19-ի սոցիալական ազդեցությանն ուղղված ծրագրերը ներառում են աջակցության 
հետեվյալ փաթեթները՝ 

Միջոցառումների 4-րդ փաթեթը նախատեսված է մինչև 14 տարեկան երեխա ունեցող 
ընտանիքների համար։ Յուրաքանչյուր երեխայի համար վճարվում է 100 000 դրամ միանվագ 
նպաստ, եթե առկա են հետևյալ պայմանները՝ երկու ծնողներն էլ աշխատանքից ազատվել են 
2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 25-ը, ծնողներից մեկը 
աշխատանքից ազատվել է 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 25-ը, 
իսկ մյուս ծնողը գործազուրկ է, ծնողներից մեկը աշխատանքից ազատվել է 2020 թվականի 
մարտի 13-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 25-ը, իսկ մյուսը մահացել է ճանաչվել է մահացած 
կամ անհայտ կորած, միայնակ մայրը կամ երեխայի հետ ապրող ծնողը աշխատանքից 
ազատվել է 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 25-ը։ 

Հիմնական պայման՝ աշխատանքից ազատվելուն նախորդող երկու ամիսների ընթացքում 
միջին ամսական աշխատավարձը չի գերազանցել 500000 դրամը։ Էլեկտրոնային բազան 
նույնականացնում է շահառուներին և գումարը փոխանցվում է ավտոմատ կերպով, ուստի 
դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ 

Միջոցառումների 6-րդ փաթեթը ուղղված է նրանց, ովքեր աշխատանքի են ընդունվել 
առնվազն 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 13-ն ընկած 
ժամանակահատվածում,որպես մշտական աշխատակից, բայց աշխատանքից ազատվել են 
2 0 2 0 թ վ ա կ ա ն ի մ ա ր տ ի 1 3 - ի ց մի ն չ և 2 0 2 0 թ վ ա կ ա ն ի մ ա ր տ ի 3 0 - ն ը ն կ ա ծ 
ժամանակահատվածում: Այս կատեգորիան իրավասու է ստանալ միանվագ օգնություն՝ 
68.000 ՀՀ դրամի չափով: Բացառություն են կազմում նրանք, ում միջին ամսական 
աշխատավարձը աշխատանքից ազատվելուց առաջ երկու ամսվա ընթացքում գերազանցել է 
500 000 դրամը , և նրանք, ովքեր աշխատել են ֆինանսական կազմակերպություններում կամ 
խաղային բիզնեսում։ Էլեկտրոնային բազան նույնականացնում է շահառուներին և գումարը 
փոխանցվում է ավտոմատ կերպով, ուստի դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ 

Միջոցառումների 7-րդ փաթեթը նպատակաուղղված է աջակցել հղի կանանց, ովքեր 
բախվում են Covid-19-ի բռնկման հետևանքով աշխատաշուկայում առկա մարտահրավերների 
հետևանքով առաջացած սոցիալական դժվարություններին։ Միջոցառման շահառու են այն 
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հղի կանայք, ովքեր 2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ չունեն աշխատանք, և որոնց 
ամուսինները 2020 թվականի մարտի 13-ից 2020 թվականի մարտի 30-ն ընկած 
ժամանակահատվածում ազատվել են աշխատանքից և չեն հասցրել այլ աշխատանքի անցնել 
նույն ժամանակահատվածում։ Ծրագրի շահառուներ են նաև միայնակ հղի կանայք, ովքեր 
2020 թվականի մարտի 30-ի դրությամբ աշխատանք չունեն։ Էլեկտրոնային բազան 
նույնականացնում է շահառուներին և գումարը փոխանցվում է ավտոմատ կերպով, ուստի 
դիմում ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա։ 

CՕVID-19-ի բռնկման հետևանքով մասնավոր սեկտորի առավել տուժած տարածքներում 
աշխատողներին և անհատ ձեռներեցներին աջակցելու միջոցառումների 8-րդ փաթեթը 
ուղղված է հյուրընկալության ծառայություններին, սննդի կազմակերպմանը, 
զբոսաշրջությանը, վարսահարդարման և գեղեցկության սրահի ծառայություններին, 
մանրածախ առևտրին, բացառությամբ սննդամթերքի, ծխախոտի, դեղամիջոցների և 
ալկոհոլի։ 

Աշխատակիցները համարվում են շահառու, եթե աշխատել են 2020 թվականի մարտի 13-ից 
մինչև 2020 թվականի մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում։ 

Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ՝ հետևյալ չափերով՝ աշխատակցիի միջին 
աշխատավարձի 50%-ը հունվար-փետրվար ամիսներին, բայց ոչ ավելի, քան 136000 ՀՀ դրամը, 
եթե շահառուն աշխատել է լրիվ դրույքով ապա ոչ պակաս, քան 68000 ՀՀ դրամը։  
Ինքնազբաղվածություն ունեցող սուբյեկտներին աջակցություն է տրամադրվում 2019 
թվականի 4-րդ եռամսյակում նշված շրջանառության 10%-ի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 
136000 դրամը։ 

Հիմնական պայմաններ՝ 

Շահառուն աշխատանքի Է ընդունվել ազդակիր ոլորտներում 2020 թվականի մարտի 13-30-ն 
ընկած ժամանակահատվածում։ 

Առցանց դիմում՝ www.online.ssa.am պաշտոնական կայքի միջոցով՝ ընթացակարգով 
սահմանված կարգով: 

Միջոցառումների 9-րդ փաթեթ. Այս միջոցառման շահառուները բոլոր այն տնային 
տնտեսություններն են, որոնք ունեն մինչև 18 երեխա, ծնողներից ոչ մեկը 2020 թվականի 
մարտի 12-ի դրությամբ չեն համարվում գրանցված աշխատակից (կամ միայնակ ծնողը), և 
2 0 2 0 թ վ ա կ ա ն ի մ ա ր տ ի 1 2 - ի ց մի ն չ և 2 0 2 0 թ վ ա կ ա ն ի մ ա ր տ ի 3 1 - ը ը ն կ ա ծ 
ժամանակահատվածում չեն անցել ժամանակավոր կամ մշտական աշխատանքի։ 
Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 26500 դրամի 
չափով։ Աջակցությունը տրամադրվում է ծնողներից մեկի կողմից www.online.ssa.am 
պաշտոնական կայքէջին ներկայացված էլեկտրոնային դիմումի հիման վրա՝ կայքի 
ընթացակարգերով սահմանված կարգով։ Շահառու չեն համարվում այն տնային 
տնտեսությունները, որոնց դեպքում երեխայի ծնողներից մեկն ունեցել է գրանցված մշտական 
կամ ժամանակավոր աշխատանք 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2020 թվականի 
մարտի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, և այդ ընթացքում ծնողներից մեկի միջին 
ամսական աշխատավարձը գերազանցել է 500.000 ՀՀ դրամը։ 
Միջոցառումների 22-րդ փաթեթն ուղղված է 2020 թվականի մարտի 31-ից հունիսի 1-ն ընկած 
ժամանակահատվածի համար նախատեսված միջոցառումների 8-րդ փաթեթին։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ III. ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐՄԵՐԸ և ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Աղյուսակ 8. Էներգաարդյունավետության նորմերը և ստանդարտները Հայաստանում 

# ԱՆՎԱՆՈՒՄ Վերնագիր

1 ԳՕՍՏ  6570-96 
Հաշվիչներ էլեկտրական ակտիվ և ռեակտիվ էներգիայի ինդուկցիոն. 
Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

2 ԳՕՍՏ 8.106-2001 

 
Չափումների միասնականության ապահովման պետական 
համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էներգիայի 
պայծառության և 220-1360 Կ ջերմաստիճանով ջերմային 
աղբյուրների ճառագայթման ուժի չափման միջոցների համար 

3 ԳՕՍՏ 8.259-2004 
Չափումների միասնականության ապահովման պետական 
համակարգ. Հաշվիչներ էլեկտրական ինդուկցիոն ակտիվ և ռեակտիվ 
էներգիայի. Ստուգաչափման մեթոդիկա

4 ԳՕՍՏ 8.275-2013

Չափումների միասնականության ապահովման պետական 
համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության 
ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և 
իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման 
միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա

5 ԳՕՍՏ 8.576-2001

Չափումների միասնականության ապահովման պետական 
համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էլեկտրոնների 
հոսքի, էլեկտրոնների հոսքի խտության և էլեկտրոնների 
հոսաքանակի (տեղափոխման), էներգիայի հոսքի, էներգիայի հոսքի 
խտության հոսաքանակի և էլեկտրոնային ու արգելակային 
ճառագայթման էներգիայի հոսաքանակի (տեղափոխման) չափման 
միջոցների համար

6 ԳՕՍՏ 8.584-2004
Չափումների միասնականության ապահովման պետական 
համակարգ. Հաշվիչներ ստատիկ փոփոխական հոսանքի ակտիվ 
էլեկտրական էներգիայի.Ստուգաչափման մեթոդիկա

7 ԳՕՍՏ 
ԵՆ 16297-3-2015 

Էներգետիկ արդյունավետություն. Պոմպեր շրջանառական 
հերմետիկ. Մաս 3. Այլ արտադրանքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 
շրջանառական պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշ

8 ԳՕՍՏ Ռ 54764-2011 Վերելակներ և շարժասանդուղքներ. Էներգաարդյունավետության

9 ԱՍՏ 204-2000 Ջերմային հզորություն. Տերմիններ և սահմանումներ

10 ԱՍՏ 240-2005 Էներգախնայողություն. Տերմիններ և սահմանումներ

11 ԱՍՏ 246-2006
Էներգախնայողություն. Նորմատիվամեթոդական ապահովում. 
Հիմնական դրույթներ

12 ԱՍՏ 247-2006
Էներգախնայողություն.Էներգաարդյունավետություն. Ցուցանիշների 
կազմը. Ընդհանուր դրույթներ

13 ԱՍՏ 248-2006
Էներգախնայողություն. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման 
էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները. Տիպերը. Խմբերը. 
Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները. Նույնականացումը
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Աղյուսակ 9. Հայաստանում շինարարության ոլորտին ուղղված միջազգային 
ստանդարտներ  

14 ԱՍՏ 254-2006
Էներգիախնայողություն. Արդյունաբերական սպառողի համար 
վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների էներգատեխնիկական վկայագիր. 
Հիմնական կանոններ. Ստանդարտներ

15 ԱՍՏ 255-2006
էներգախնայողություն. Էներգախնայողության միջոցառումների 
տնտեսական արդյունավետության որոշման մեթոդներ

16 ԱՍՏ 256-2006
Էներգախնայողություն. Երկրորդային էներգապաշարներ. Տերմիններ 
և սահմանումներ

17 ԱՍՏ 257-2006
Էներգախնայողություն. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 
հաշվառումը. Ընդհանուր դրույթներ

18 ԱՍՏ 265-2007
Energy conservaµon. Methods for determinaµon of energy capacity on 
producµon of output and rendering of services in technological energy 
systems. General principles

19 ԱՍՏ 326-2010
Էներգախնայողություն. Էլեկտրասպառում ճնշակներում և 
պոմպերում. Ընդհանուր դրույթներ

20 ԱՍՏ 327-2010
Էներգախնայողություն. Էլեկտրամատակարարում և 
էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ

21 ԱՍՏ 328-2010
Էներգախնայողություն. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման 
էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները. Տիպերը. Խմբերը. 
Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները. Նույնականացումը

22 ԱՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 
13273-1:2016

Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի 
աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 1. 
Էներգաարդյունավետություն

23 ԱՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 
13273-2:2016

Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի 
աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 2. 
Վերականգնվող Էներգիայի աղբյուրներ

# Անվանում Վերնագիր

1 ԳՕՍՏ 31168-2014 
Շենքեր բնակելի. Ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի 
տեսակարար օգտագործման որոշման մեթոդ

2 ԳՕՍՏ 32498-2013 
Շենքեր և շինություններ. Արհեստական լուսավորության էներգետիկ 
արդյունավետության ցուցանիշների որոշման մեթոդ

3 ԱՍՏ 249-2006
Էներգախնայողություն. Էներգասպառող արտադրանքի 
էներգաարդյունավետության ցուցանիշների համապատասխանության 
հավաստումը դրանց նորմատիվ արժեքներին. Ընդհանուր պահանջներ

4 ԱՍՏ 250-2006
Էներգախնայողություն. Սպառողների տեղեկացումը կենցաղային և 
կոմունալ նշանակության արտադրատեսակների 
էներգաարդյունավետության մասին. Ընդհանուր պահանջներ

5 ԱՍՏ 362-2013 
Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական 
դրույթներ.Տիպային ձև

6 ԱՍՏ 371-2016
Բնակելի և հասարակական շենքերում էներգետիկ աուդիտի 
իրականացման մեթոդաբանություն

7 ԱՍՏ ԵՆ 15217-2012 
Շենքի էներգետիկական բնութագիր. Շենքերի էներգետիկական 
բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության 
սերտիֆիկացման մեթոդներ
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8 ԱՍՏ ԵՆ 15241-2015 
Շենքերի օդափոխում. Առևտրային շենքերում օդափոխմամբ և 
ներթափանցմամբ պայմանավորված էներգակորուստների 
հաշվարկման մեթոդներ

9 ԱՍՏ ԵՆ 
15316-1-2012 

Ջերմամատակարարման համակարգեր շենքերում. Համակարգի 
էներգիային պահանջարկի ու արդյունավետության հաշվարկման 
մեթոդ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ

10
ԱՍՏ ԵՆ 
15316-3-3-2015 

Ջեռուցման համակարգեր շենքերում-համակարգի էներգիայի 
պահանջների և համակարգի արդյունավետության հաշվարկման 
մեթոդ. Մաս 3-3. Կենցաղային տաք ջրամատակարարման 
համակարգեր,արտադրություն

11 ԱՍՏ ԵՆ 15603-2012 
Շենքերի էներգետիկական բնութագիր. Էներգիայի ընդհանուր 
օգտագործում և էներգաարդյունավետության վարկանիշների որոշում

12 ԱՍՏ ԻՍՕ 13153-2014 
Շենքերի էներգետիկական բնութագիր. Էներգիայի ընդհանուր 
օգտագործում և էներգաարդյունավետության վարկանիշների որոշում

13 ԱՍՏ ԻՍՕ 13790-2014
Շենքերի էներգետիկ բնութագրեր. Ջեռուցման և հովացման էներգիայի 
ծախսի հաշվարկ

14 ԱՍՏ ԻՍՕ 14438-2009
Շինարարական ապակիներ. Էներգիական հաշվեկշռի արժեքի որոշում. 
Հաշվարկման մեթոդ

15
ԱՍՏ ԻՍՕ 
15316-3-2-2015 

Ջեռուցման համակարգեր շենքերում. Համակարգի էներգիայի 
պահանջների և համակարգի արդյունավետության հաշվարկման 
մեթոդ. Մաս 3-2. Կենցաղային տաք ջրամատակարարման 
համակարգեր, բաշխում

16 ԱՍՏ ԻՍՕ 16818-2012 
Շենքի միջավայրի նախագծում. Էներգաարդյունավետություն. 
Տերմինաբանություն

17 ԱՍՏ ԻՍՕ 23045-2012
Շենքի միջավայրի նախագծում. Նոր շենքերի 
էներգաարդյունավետության գնահատման ուղեցույց

18 ԱՍՏ ԻՍՕ 50001-201 Էներգիայի կառավարման համակարգեր. Ուղեցույցային ապահանջներ

19 ԱՍՏ ԻՍՕ 9050-2009 

Շինարարական ապակիներ. Լույսի, արևի ուղիղ ճառագայթների 
թողանցման, արեգակնային էներգիայի լրիվ թողանցման, 
անդրամանուշակագույն ճառագայթների թողանցման գործակիցների 
և ապակեպատվածքի համապատասխան բնութագրերի որոշում

20 ԱՍՏ ԵՆ 15265-2016

Շենքերի էներգետիկ բնութագիր. Սենքերի ջեռուցման և հովացման 
համար էներգիայի ծախսի հաշվարկ դինամիկական մեթոդների 
կիրառմամբ. Ընդհանուր չափորոշիչներ և գնահատման 
ընթացակարգեր
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  IV. COVID-19-Ի ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՔԱՆԱԿԻ ՎՐԱ 

Համեմատելով պատվաստումների տվյալները և հիվանդության պատճառով տրամադրված 
արձակուրդների տոկոսը, կարելի է տեսնել մի օրինաչափություն. պատվաստումների բարձր 
մակարդակն ուղեկցվում է հիվանդության պատճառով արձակուրդների ավելի քիչ քանակով 
տրամադրման: Այնուամենայնիվ, դա չպետք է ընկալվի որպես հստակ սահմանված 
օրինաչափություն, քանի որ պատվաստումն ինքնին շատ հաճախ հանգեցնում է նրան, որ 
աշխատողը ստանում է հիվանդության արձակուրդ, թեև ավելի կարճ ժամանակով: 

 
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 18. Covid-19-ի դեմ պատվաստումների ազդեցությունը հիվանդության պատճառով 
արձակուրդների տրամադրաման քանակի վրա 

COVID-19-Ի ԴԵՄ ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  
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V. ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողով. 
միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների կողմից էներգաարդյունավետ 
արտադրանքների մատակարարման և վերականգնվող էներգիայի սարքավորումների 
տրամադրման ուղեցույցներ և լավագույն պրակտիկա: ECE Energy սերիա, թիվ 69, 
Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Ժնև, 2021 թ., 

2. ՄՓՄՁ-ների կողմից Էներգաարդյունավետ պրոդուկտների և վերականգնվող էներգիայի 
սարքավորումների մատակարարման նորացված ուղեցույցներ և լավագույն պրակտիկա: 
ՄԱԿ ԵՏՀ - Ժնև, հոկտեմբեր, 2021 թ․, 

3 .Covid-19-ի ազդեցությունը Հայաստանի կոմերցիոն և կառուցվածքային 
տրանսֆորմացիայի վրա. Ապացույցներ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի միկրո, փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների հետազոտությունից: Ժնև, դեկտեմբեր, 2020թ., 

4.ՓՄՁ գնահատման հետազոտություն Հայաստանում. Հայկական բիզնես կոալիցիա. 
Երեւան – 2018թ., 

5. Մ․Բեգլարյան, Գ․Շախմուրադյան․ COVID-19-ի ազդեցությունը Հայաստանի փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների վրա. ապացույցներ աշխատուժի վերաբերյալ հարցումներից, 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան. Երևան. 2020 թվականի սեպտեմբեր, 

6. Բեգլարյան Մանե. Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) վրա 
COVID-19-ի ազդեցության գնահատում՝ աշխատուժի վերաբերյալ հարցումների տվյալների 
հիման վրա, 

Մանուկյան Սիմոնի․ Բիզնեսի և տնտեսագիտության քոլեջ: Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարան. Երևան 2020թ., 

7.Հայաստանյան ընկերությունների վրա COVID-19-ի ազդեցության գնահատում. 
Հայաստանի Հանրապետության գործատուների միություն՝ Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության աջակցությամբ։ Երևան, դեկտեմբեր 2021թ., 

9.Վ. Բոստանջյան, Ա․Զախարյան․Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների 
հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. ԵՊՀ, 2021թ., 

10.Ա. Մկրտչյան, Ա. Օսիպյան, Ս. Սահակյան․ Covid-19 համաճարակի սոցիալական, 
տնտեսական և իրավական դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում. (Արմ.): 
Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամ. ԵՊՀ, Երևան, 2020. h¡ps://www.kas.de/documents/ 
Covid-19 համաճարակի սոցիալական, տնտեսական և իրավական դրսևորումները 
Հայաստանի Հանրապետությունում, 

11. Գ. Ամիրխանյան (Արմ.) ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն. Երևան, սեպտեմբեր 
2021թ., 

12.Ն. Կարապետյան․ Ինչպե՞ս արձագանքել կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած 
տնտեսական շոկին: (Արմ.) ՀՊՏՀ, 2020թ․, 

13.Գ. Նովիկովա․ Covid-19 դարաշրջանի անվտանգության մարտահրավերները. 
Հայաստանյան իրավիճակ։ Եվրոպական անվտանգություն և պաշտպանություն, 2020 թ.: 

14.Ա. Փախլ յան, Կորոնավիրուս. Առաջիկա համաշխարհային ճգնաժամի առաջին 
ազդակները. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն։ «ԱՄԲԵՐԴ» 
հետազոտական կենտրոն. ապրիլ, 2020 թ., 

15. Վ. Բուլանիկյան. Պետական հայրականությունը ճգնաժամային և հետճգնաժամային 
իրավիճակներում. «ԱՄԲԵՐԴ» հետազոտական կենտրոն. ապրիլ, 2020 թ., 

16. Հ. Բեջանյան, Ե. Բազինյան, Ա. Այրումյան, Ն. Կարապետյան, Թ. Ռոստոմյան:  
Հայաստանի տնտեսության վրա բացասաբար ազդող գործոնները, նրանց բնութագրող 
ցուցանիշների ընտրությունը և այդ ցուցանիշների համար առավելագույն կամ 
նվազագույն շեմեր սահմանելու հնարավորությունը։ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն. 
«Էկոնոմիստ» հրատարակչություն. Երեւան, 2021 թ․, 
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17. ՀՀ ֆինանսական համակարգը՝ զարգացումը, ֆինանսական կայունությունը և 
Covid-19-ով պայմանավորված զարգացումները (Արմ.). ՀՀ կենտրոնական բանկ. 
Սեպտեմբեր, 2020 թ. 

18. ՀՀ 2020 թվականի սեպտեմբերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-
օպերատիվ նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները և 2021 թվականի 
սեպտեմբերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները (2021 թվականի հոկտեմբերի 
25-ի դրությամբ). Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե. Նոյեմբեր, 
2021 թ., 

19. Արմստատ. Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ռեսուրսները և կոմունալ 
ծառայությունները 2020 թ․, 

20. Կանանց ձեռներեցության ուսումնասիրությունը ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. Որակական և 
քանակական ուսումնասիրության ՍԻՆԹԵԶ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիա. Երևան, Հայաստան Մարտ, 2021թ․, 

21. Կանայք և տղամարդիկ Հայաստանում. Վիճակագրական ձեռնարկ 2021. Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (Արմստատ). 

22. Աշխատանքային գործունեությունը 2018-2020 թթ. -ին։ Աշխատանքի շուկա 
Հայաստանում, Արմստատ 202թ․, 

23. Փոքր և միջին ձեռներեցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. 
Վիճակագրական տեղեկագիր 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ. Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե (Արմստատ), Երևան 2021 թ., 

24. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ հաշվեկշիռ ՄԱԶԾ-ԳԲՀ 00112638.Երեւան 
2021թ., 

25. Տնտեսական արձագանքման ծրագրի եւ գործողությունների պլանի հաստատման 
մասին ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 4-ի 142-Լ որոշում: 

26. Տնտեսական արձագանքման ծրագիր. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 
փետրվարի 4-ի 142-Լ որոշման Հավելված 1, 

27. Տնտեսական արձագանքման թիրախային գործողությունների ծրագիր. ՀՀ 
կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 4-ի 142-Լ որոշման Հավելված 2։ 
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	ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
	ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ
	COVID-19-Ի ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
	Կորոնավիրուսի բռնկումը արտակարգ իրավիճակ է ստեղծել համաշխարհային տնտեսության համար և դանդաղեցրել համաշխարհային տնտեսական աճը, քանի որ սահմանափակումները ծանր հարված են հասցրել արդյունաբերությանը և գյուղատնտեսությանը՝ տնտեսության արտահանմանն ուղղված հիմնական ոլորտներին։
	COVID-19 ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՈԼՈՐՏԻ ՎՐԱ
	Երկրի էներգետիկ ոլորտն իր մեջ է ներառում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավանդական աղբյուրները, ինչպիսիք են՝ ատոմակայանները (ԱԷԿ), ՋԷԿ-երը, հիդրոէլեկտրակայանները և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները: Առաջնային էներգիայի հիմնական ներքին աղբյուրները՝ ատոմային և հիդրո էներգիայի արտադրությունը, 2020 թվականին կազմել են համապատասխանաբար էներգիայի 74,5 և 15,9 տոկոսը։Նախորդ տարիների համեմատ 2020 թվականին ՀԷԿ-երում էներգիայի արտադրության ծավալները նվազել են՝ «Որոտան» ՀԷԿ-երի կասկադ ՓԲԸ-ում վերանորոգման աշխատանքների իրականացման պատճառով։ Շնորհիվ պետական խրախուսման նպատակային քաղաքականության, 2020 թվականից վերականգնվող էներգիայի արտադրությունը ավելացել է: Մասնավորապես, ինքնավար և ցանցային արևային ՖՎ կայանների արտադրության տեսակարար կշիռը 2019-2020 թվականներին 1,9 %-ից աճել է մինչև 2,7 %։ Այսինքն, 2019 թվականի համեմատ 2020 թվականին ինքնավար ՖՎ կայանների արտադրությունը աճել է 2,4 անգամ։
	▸ Հանրային շենքերի տեխնիկական բնութագրերի ռեեստրի/տվյալների բազայի ստեղծում, որով նաև կիրականացվի էներգիայի սպառման վերահսկողություն։
	▸ Տարրական դպրոցների,մասնաշենքերի ջերմամեկուսացման, ջեռուցման և լուսավորության համակարգերի բարելավում,
	▸ Սեմինարների, իրազեկման միջոցառումների անցկացում և վերապատրաստական աշխատանքների իրականացում տարրական կրթահամալիրներում։
	▸ Ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրում։
	▸ ՀՀՇՆ II-7.02-95 «Շինարարական Ջերմաֆիզիկա Շենքերի Պատող Կոնստրուկցիաների»
	ՄՓՄՁ-ՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

	2. ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
	60 ՄՓՄՁ-ների աղյուսակում ներառված են նախագծման, շինարարության, տեղադրման, սպասարկման, արտադրական, էներգաարդյունավետության սարքավորումների, ապրանքների, արևային ՖՎ կայանների և արևային ջերմային տեխնոլոգիաների, կենսագազային կայանների, փոքր ՀԷԿ-երի համար նախատեսված նյութերի ներմուծման, մեծածախ վաճառք և մանրածախ մատակարարման, էլեկտրական մեքենաների, բնակելի և արդյունաբերական էներգաարդյունավետ HVAC համակարգերի, ջերմային պոմպերի, պասիվ արևային, nZEB սարքավորումների և նյութերի, ջերմամեկուսիչ և հիդրոմեկուսիչ նյութերի մատակարարման, էներգաարդյունավետ շինարարական և վերանորոգման նյութերի, էներգաարդյունավետ դռների և պատուհանների մատակարարման, քաղաքային և բնակելի էներգաարդյունավետ լուսավորության ապահովման ոլորտներ. Ընդհանուր առմամբ, որակավորված պատասխաններ են ստացվել 24 հարցվողներից։
	24 հարցվողների խումբը ներկայացնում է էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտը՝ շուկայում իրենց գործունեությունը գրանցած ՄՓՄՁ-ների ընդհանուր թվի մոտ 20%-ը: Արևային ֆոտովոլտային և ջերմային էներգիայի ընդհանուր շրջանառությունը կազմում է ամբողջ հայկական շուկայի մոտ 40%-ը։ Ավելին, հարցվողները ներկայացնում են շուկայի ամենաակտիվ խաղացողներին, ովքեր շահագրգռված էին անկեղծորեն հաղորդել իրենց մտահոգությունները և կարիքները՝ կապված COVID-19 համաճարակի հետևանքով շուկայում առկա իրավիճակի հետ։ Այսպիսով, ենթադրվում է, որ հարցված խմբի պատասխաններից հավաքագրված տեղեկատվությունը վստահելի է և տեղին, հետևաբար, տվյալ իրավիճակում այն կարևոր է վերլուծությունների, որոշ ընդհանրացումների և եզրակացությունների կատարման տեսանկյունից։
	COVID-19 ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ ԱՄՍԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ ՀԵՏՈ
	3.5. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՄՍԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ COVID-19-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
	Հարցվողների շրջանում բիզնեսի գոյատեվման մակարդակը խիստ համաճարակային սահմանափակումների պայմաններում
	Պահուստային ռեսուրսներ (ֆինանսական կամ ֆիզիկական) ստեղծվել են հարցվողների 4.5%-ի կողմից, իսկ 82%-ը պատրաստվում է ստեղծել.
	ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ
	Պատասխաններ՝ 100%
	24 հարցվողներից 16-ը (67%) չեն օգտվել սուբսիդավորումից։ Մնացած պատասխաններն են՝
	Բացասական՝ վարկերի չափազանց բարձր տոկոսադրույք, (ա)
	Բացասական՝ պարտադիր գրավ, դանդաղ մաքսազերծման ընթացակարգ, բարձր տոկոսադրույք, (ա) (բ) (գ)
	Բացասական՝ սուբսիդիաները հասանելի չեն եղել կազմակերպությանը տարբեր սահմանափակումների պատճառով, ուստի ոչ մի նշում չի եղել դրական կամ բացասական կողմերի մասին, (դ)
	Չեզոք՝ արտոնյալ վարկեր ստացվել են այլ աղբյուրներից, բացի կառավարության աջակցության ծրագրերից, ինչպիսիք են՝ Հայաստանի վերականգնվող աղբյուրների և էներգաարդյունավետության հիմնադրամը (R2E2 Fund), Վերականգման վարկերի բանկը (KFW) KFW, Ջերմ Օջախ (Ջերմ Տուն) ՎԷ և ԷԱ ծրագրերը: Այլ ռեսուրսների սպառողների համար գործում է ցածր տոկոսադրույք, սակայն համապատասխանության խիստ պահանջների պատճառով ոչ բոլորը կարող են օգտվել այդ առավելություններից,
	Բացասական՝ սուբսիդիայի չափազանց փոքր չափ, (ե)
	Չեզոք՝ Կառավարության կողմից չկիրառված սուբսիդիաներ:  ՎԶԵԲ վարկի օգտագործում,
	Դրական՝ սուբսիդավորումը էֆֆեկտիվ էր աշխատավարձի և հարկային պարտավորությունները մարելու համար,
	Բացասական՝ չափազանց բարձր տոկոսադրույք (ա)
	Կառավարության աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ հարցվողների պատասխաններից 5-ը բացասական են, և միայն մեկը՝ դրական։ Բացասական պատասխաններում նշվում է ՝
	ա) վարկերի չափազանց բարձր տոկոսադրույք
	բ) պարտադիր գրավ
	գ) դանդաղ մարման ընթացակարգ.
	դ) տարբեր սահմանափակումներ (սահմանափակումների պատճառով իրավասության խնդիրներ)
	ե) սուբսիդավորման չափազանց ցածր քանակ
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