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ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
Հայաստանը հավատարիմ է իր` բազմակուսակցական 
ժողովրդավարության, բազմակարծության և շուկայական տնտեսության 
սկզբունքների պահպանման հանձնառությանը` համաձայն «Բանկի 
հիմնադրման համաձայնագրի» Հոդված 1-ում սահմանված պայմանների, 
չնայած նախորդ Ռազմավարության շրջանակներում այս սկզբունքներն 
անհամաչափորեն են կիրառվել: Թեև իշխանությունները մի շարք դրական 
քայլեր  են ձեռնարկել ժողովրդավարական ինստիտուտների ուժեղացման 
ուղղությամբ, լրացուցիչ քայլեր են պահանջվում` ստեղծելու աշխույժ 
ժողովրդավարական քաղաքական միջավայր, որը կներառի 
ոստիկանության և դատական համակարգի բարեփոխումները և բաց ու 
բազմակարծիք լրատվական միջավայրի հիմնումը:  
 
Հետճգնաժամային վերականգնումը ընթացել է չափավոր տեմպերով, եթե 
համեմատելու լինենք ճգնաժամից առաջ գրանցված աճի երկնիշ 
ցուցանիշերի հետ: 2009թ.-ին գրանցված 14.1 տոկոս անկումից հետո 
արտադրանքի ծավալներն 2010թ. համեստորեն աճեցին 2.2, իսկ 2011թ.-ին` 
4.7 տոկոսով: Հանքարդյունահանումն ու արդյունաբերությունը դարձան 
վերականգնման շարժիչ ուժը` մետաղների ավելի բարձր համաշխարհային 
գների և կառավարության` առևտրային հատվածին աջակցություն 
ցուցաբերելու ջանքերի շնորհիվ: Ֆինանսական հատվածը արագընթաց աճ 
է գրանցել` մեծամասամբ հենվելով Կենտրոնական բանկի միջնորդությամբ 
տրամադրված սուվերեն և ՄՖՀ-ների հատկացրած վարկերի վրա: Սղաճը 
կարևոր մարտահրավեր է դարձել քաղաքականության իրականացման 
համար, իսկ սպառողական գների տարեկան սղաճը հասել է երկնիշ 
ցուցանիշի 2011թ. գարնանը, թեև վերջին շրջանում այն նվազել է ավելի 
խիստ դրամական քաղաքականության, վերահսկվող ֆիսկալային 
քաղաքականության և պարենի` ավելի ցածր համաշխարհային գների 
շնորհիվ: Իշխանությունները իրականացնում են ֆիսկալ կոնսոլիդացիա` 
ձգտելով 2012թ. պետական բյուջեի` 3 տոկոս թիրախային պակասուրդի: 
Ընթացիկ հաշվեկշռի պակասուրդը նվազել է` վերականգնվող դրամական 
փոխանցումների և հանքարդյունահանման արտադրանքի արտահանման 
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աճի շնորհիվ, չնայած այն դեռևս շարունակում է բարձր մնալ` կազմելով 
ՀՆԱ-ի մոտ 12 տոկոսը:  
 
Հայաստանը տպավորիչ առաջընթաց է գրանցել անցումային զարգացման 
ճանապարհին, և իշխանությունները մի շարք կառուցվածքային 
բարեփոխումներ են կատարել վերջին տարիներին` նվազեցնելով 
գործարար գործունեության պաշտոնական և ոչ-պաշտոնական 
արգելքները, ազատականացնելով տնտեսության որոշ հատվածներ և 
ներգրավելով մասնավոր ոլորտի զգալի մասնակցություն հանրային 
ծառայություններում:  Այնուամենայնիվ, այս բարեփոխումները դեռ պետք է 
հանգեցնեն ներդրումային միջավայրի նշանակալի բարելավումների, 
այնինչ հիմնական բոլոր ոլորտներում դեռևս առկա են զգալի անցումային 
մարտահրավերներ: Ֆինանսական հատվածը շարունակում է մնալ 
մասնատված, քաղաքային տարածքներում կենտրոնացած և մեծապես 
դոլարիզացված: Ենթակառուցվածքների անբարենպաստ վիճակի 
պատճառով ավելանում են գործարար գործունեության ծախսերը և 
սահմանափակվում է մարզերի  հավասարակշռված զարգացման 
հնարավորությունը: Արդյունաբերական բազան շարունակում է մնալ 
սահմանափակ և ուղղված է ցածր շահութաբերություն ապահովող 
հանքարդյունահանմանը: Գյուղատնտեսական արտադրանքը 
շարունակում է մնալ հնարավոր մակարդակից ցածր: Թույլ 
մրցակցությունը, օլիգոպոլիստական կառույցները և կոռուպցիան 
Հայաստանի զարգացման ճանապարհին ընկած հիմնական խոչընդոտներն 
են: 
 
Ռազմավարական ուղղություններ  
 
Հաշվի առնելով տնտեսական միջավայրի, անցումային շրջանում դեռևս 
առկա մարտահրավերների և Հայաստանում նախանշված 
բարեփոխումների կատարմանը սատարելու ՎԶԵԲ-ի կարողությունը` 
Բանկն ընտրել է չորս հիմնական ռազմավարական գերակայություններ 
ռազմավարության հաջորդ ժամանակահատվածի համար.  
 
· Ֆինանսական հատվածի զարգացում և ֆինանսավորման 

հասանելիության ընդլայնում: Բանկը կենտրոնանալու է իր 
ավանդական` ՓՄՁ-ների և միկրո-ֆինանսավորման գծերի 
տրամադրման վրա` կենտրոնանալով մայրաքաղաքից դուրս գտնվող 
շրջանների վրա և նպաստելով գյուղական շրջաններում ՓՄՁ-ների 
համար ֆինանսավորման հասանելիությանը: Գյուղական շրջաններում 
ՎԶԵԲ-ը մեկնարկելու է տեղական արժույթով տրվող 
գյուղատնտեսական վարկային գծեր և ապահովելու է հարակից 
տեխնիկական համագործակցություն` մասնավորապես ոլորտի 
առևտրականացմանը զուգահեռ: Բանկը, ԱՄՀ-ի և Համաշխարհային 
Բանկի հետ համագործակցությամբ, կերկխոսի համապատասխան 
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քաղաքականության վերաբերյալ և կտրամադրի տեխնիկական 
աջակցություն` հզորացնելու Կենտրոնական բանկի` սղաճը և 
դոլարիզացիան նվազեցնելու, տեղական արժույթն ուժեղացնելու  և 
կապիտալ շուկաները զարգացնելու կարողությունը:  

 
· Համայնքային և քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքների 

բարելավում: ՎԶԵԲ-ը կսատարի մասնավոր հատվածի` 
ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հեռացման հատվածներում ավելի 
ակտիվ մասնակցությանը, որը կնպաստի իրական ծախսերն 
արտացոլող սակագնային համակարգերի ներմուծմանը, կբարելավի 
ծառայությունների հասանելիությունը և կնվազեցնի կորուստները: 
ՎԶԵԲ-ն, իր ներդրումների միջոցով, կաջակցի քաղաքային և 
համայնքային տրանսպորտի ոլորտի բարեփոխումներին, ներառյալ 
տրանսպորտի կառավարման և տոմսերի միասնական համակարգի 
ներմուծմանը, կայանատեղիների, մինչև մետրոյի կայարան երթուղիներ 
կատարող ավտոբուսների և երթուղային տաքսիների ծառայությունների 
ավելի լավ կառավարմանը: Հարկ կլինի վարել ինտենսիվ քաղաքական 
երկխոսություն` կենտրոնական և տեղական մակարդակներում 
իրականացվող բարեփոխումներին աջակցելու նպատակով: 
Մատչելիության և վարկունակության սահմանափակումներին 
անդրադառնալու համար կպահանջվի դրամաշնորհային 
համաֆինանսավորման բարձր մակարդակ:  

 
· Ագրոբիզնեսի և բարձր շահութաբերություն ունեցող և իր արտադրանքն 

արտահանել ձգտող արդյունաբերական ընկերությունների զարգացում: 
ՎԶԵԲ-ը կօգնի անդրադառնալ արդյունաբերական հատվածների 
մարտահրավերներին, սատարելով բիզնես միջավայրի բարելավմանը,  
հզորացնելով կորպորատիվ կառավարումը և մեծացնելով 
ֆինանսավորման հասանելիությունը տեղական միկրո-, փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների (ՄՓՄՁ-ների) համար: Բանկը կորոշի, թե ինչ 
ներդրումներ են արվելու արդյունաբերության այն ճյուղերում, որոնք 
արտահանման ներուժ ունեն, այդ թվում` նաև այն ոլորտներում, որոնք 
շեշտվել են իշխանությունների կողմից վերջերս կազմված 
արտահանման զարգացման ծրագրում: ՎԶԵԲ-ի նպատակը կլինի 
աջակցել գյուղատնտեսական հատվածին` ձգտելով ներդրումներ 
իրականացնել արժեքային շղթայի ողջ երկայնքով: Հնարավոր 
դեպքերում Բանկը կաշխատի ֆինանսավորումն իրականացնել 
տեղական արժույթով: Բանկը նաև կակտիվացնի  իր գործունեությունը, 
որն  ուղղված կլինի խորհրդատվական ծառայությունների 
տրամադրման միջոցով կարևորագույն հատվածների ՄՓՄՁ-ներին 
աջակցելուն:  

 
· Կարգավորող և ինստիտուցիոնալ հենքերի բարելավում` կայուն 

էներգիայի և հանքաարդյունահանման հատվածում շահութաբերության 
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բարձրացման նպատակով: Բանկը կաջակցի վերականգնվող էներգիայի 
ոլորտում ֆինանսապես իրագործելի ծրագրերում  ներդրումներին, և 
գործընկեր բանկերի միջոցով կշարունակի ֆինանսավորել 
արդյունաբերական և բնակելի հատվածների սպառողներին 
տրամադրված, էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված 
վարկային գծերը: Բանկը կաջակցի էներգիա արտադրող 
ընկերություններին, հատկապես ոլորտ նոր մուտք գործող 
կազմակերպություններին և ոչ-պետական մասնակիցներին, ինչպես 
նաև կնախանշի իր մասնակցությունը էլեկտրաէներգիայի 
մատակարարման ենթակառուցվածքների ծրագրերին, որոնք կխթանեն 
մրցակցությունը էլեկտրաէներգիայի  մատակարարման 
տարածաշրջանի շուկայում: Բանկը կաջակցի բնապահպանական և 
սոցիալական պաշտպանության բարձր չափանիշներ ցուցաբերող 
վստահելի ներդրողների հետ հանքարդյունահանման` 
ֆինանսավորման տեսակետից գրավիչ գործողություններին:  

 
Հայաստանի միջնաժամկետ հեռանկարները մեծ մասամբ կախված են 
իշխանությունների` ներդրումների համար պայմաններ ստեղծելու և 
արդյունավետության բարձրացման կարողությունից: Առաջիկա տարիների 
ընթացքում Բանկը կշարունակի իշխանությունների հետ երկխոսել 
Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավմանն ուղղված 
քաղաքականության վերաբերյալ: Բանկի կողմից ֆինանսավորվող Բիզնեսի 
աջակցման գրասենյակի միջոցով, կհզորացվի և կընդլայնվի հանրային 
հատված-մասնավոր հատված երկխոսությունը, որպեսզի հնարավոր լինի 
արդյունավետորեն լուծել զանազան խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են 
բիզնեսին Հայաստանում: Հատվածների բարեփոխումների վերաբերյալ 
քաղաքական երկխոսությունը պետք է նպաստի կոմունալ 
ընկերությունների առևտրականացմանը, խորացնի մասնավոր հատվածի 
մասնակցությունը և նվազեցնի հանրային սուբսիդավորման մակարդակը: 
Կայուն էներգիայի զարգացման համար տեխնիկական, կարգավորող և 
իրավական շրջանակների բարեփոխումները պետք է օգնեն Հայաստանին 
հաղթահարել էներգետիկ անվտանգության, արդյունավետության և 
հասանելիության մարտահրավերները:  
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1. ԲԱՆԿԻ ՊՈՐՏՖԵԼԸ  
 
1.1. Բանկի` ցայսօր գործունեության նկարագիրը  
 
2012թ. հունվարի վերջի տվյալներով Բանկը Հայաստանում ստորագրել է 
106 գործարք, ապահովելով 516 մլն եվրո զուտ կուտակային 
գործառնությունների ծավալ (որից Առևտրի Աջակցման Ծրագրերի (ԱԱԾ) 
կուտակային ծավալը կազմում է 108 մլն եվրո). Վերջին ռազմավարության 
մշակմանը հաջորդող 3 տարիների ընթացքում (հունվար 2009թ.- հունվար 
2012թ.) Հայաստանի պորտֆելն աճեց 14 մլն եվրոյով`  2009թ. վերջին 
գրանցված 264 մլն եվրոյից հասնելով մինչև 278 մլն եվրո 2012թ. հունվարի 
վերջին: Գրանցված ընդհանուր աճը սահմանափակ էր, քանզի 2010թ. 60 
միլիոն եվրո արժեքով մարզերին վերաբերող Անշարժ գույքի և տուրիզմի 
գործարքը չեղյալ հայտարարվեց: 
 
Գործառնական ակտիվները աճել են 80 տոկոսով, հասնելով 243 մլն եվրոյի, 
և ներառում են գործառնություններ ֆինանսական հաստատությունների 
ոլորտում (կազմելով ընդհանուր գործառնական ակտիվների 47 տոկոսը), 
էներգետիկայի ոլորտում` 18 տոկոսի չափով, արդյունաբերության, առևտրի 
և գյուղատնտեսության ոլորտներում` 17 տոկոսով, և 
ենթակառուցվածքներում` 16 տոկոսով:  Մասնավոր հատվածը կազմում է 
գործառնական ակտիվների 95 տոկոսը:  
 
Վերջին 3 տարիների ընթացքում Բանկը մեկ տարվա կտրվածքով 
ստորագրել է միջինը 20 ծրագիր, այդ ժամանակահատվածում ընդամենը` 
58 ծրագիր 231 մլն եվրո ընդհանուր ծավալով, իսկ յուրաքանչյուր ծրագրի 
միջին արժեքը կազմում է 4 մլն եվրո: Բանկը շարունակում է կատարել 
ստանձնած վարկային պարտավորությունները` իրականացնելով 
հատկացումներ տարեկան մոտ 50-90 մլն եվրոյի չափով:  
 
Ներկայումս հաջորդ 5-ամյակի համար մասնավոր հատվածի պորտֆելի 
հարաբերակցությունը 96 տոկոս է, ինչը զգալիորեն գերազանցում է Բանկի` 
մանդատով ամրագրված 60 տոկոս նվազագույն ցուցանիշին:  
 
Աղյուսակ 1. Հայաստանում պորտֆելի զարգացումը 2012թ. հունվարի 31 
դրությամբ  
 

ՀԱՏՎԱԾ  ԶՈՒՏ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ  
ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼ 

 

ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԾԱՎԱԼ  
  

Գումարը մլն եվրոյով  
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Էներգետիկա  6 170 103 20% 3 46 17% 46 18% 
Բնական ռեսուրսներ  2 14 10 2% 1 7 3% 7 3% 
Էլեկտրականություն 
և էներգիա  

4 156 92 18% 2 39 14% 39 15% 

Ֆինանսական 
հաստատություններ  

54 286 237 45% 35 135 48% 115 47% 
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Բանկերի 
կապիտալում 
ներդրումներ 

4 14 13 3% 3 12 4% 12 5% 

Բանկային 
վարկավորում  

27 153 142 27% 16 81 29% 64 25% 

Ապահովագրություն և 
ֆինանսական 
ծառայություններ  

2 7 7 1% 2 4 1% 4 2% 

Փոքր բիզնեսի 
ֆինանսավորում  

21 111 74 14% 14 38 14% 36 15% 

Արդյունաբերություն, 
առևտուր և 
ագրոբիզնես  

40 269 96 19% 18 46 17% 42 17% 

Ագրոբիզնես  19 77 50 10% 7 14 5% 13 5% 
Կապիտալի 
հիմնադրամներ 

1 1 0 0% 0 0 0 0 0 

Արտադրություն և 
ծառայություններ  

12 25 21 4% 6 10 4% 9 4% 

Անշարժ գույք և 
տուրիզմ  

4 163 22 4% 3 20 7% 20 8% 

Հեռահաղորդակցություն
ներ, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ, 
լրատվամիջոցներ  

4 3 3 1% 2 2 1% 0.5 0% 

Ենթակառուցվածք  6 247 81 16% 5 52 18% 40 16% 
Մունիցիպալ և 
բնապահպանական 
ենթակառուցվածքներ  

3 47 19 4% 3 18 6% 11 5% 

Տրանսպորտ  3 200 62 12% 2 34 12% 29 11% 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  106 971 516 100% 61 278 100% 243 100% 
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Աղյուսակ 2. Հայաստանում պորտֆելի զարգացումը 2009-2012թթ.  
 
Գումարը մլն եվրոյով  2009 2010 2011 2012թ. հունվար Զարգացում 2009-2012 թթ.  

(վերջին Ռազմավարությունից  ի վեր 3 
տարվա ընթավքում) 

     (2009թ. վերջի դրությամ ի 
համեմատություն 2012թ.) 

Զուտ կուտակային 
գործառնությունների ծավալ 

373 403 516 516 +38% (կամ  +10% բացառությամբ 
ԱԱԾ-րի) 

Որոնցից ԱԱԾ-րը*:  2 47 106 108 Չի տրամադրվում  
Գործառնությունների 
կուտակային քանակը  

76 96 105 106 +40% 

Ներկայիս պորտֆելի ծավալը  264 235 285 278 +5% 
Գործառնությունների քանակը  59 67 63 61 +3% 
Գործառնական ակտիվներ  135 205 244 243 +80% 
% Չօգտագործված  49% 11% 11% 9%  
     Կուտակային ( 2009-12) 
Տարեկան գործառնությունների 
ծավալը  

85 53 93 3 +€231 մլն եվրո  

Գործառնությունների քանակը  11 25 21 1 +58 ծրագիր  
Համախառն հատկացումներ  48 94 74 7 +€223 մլն եվրո  
Չեղյալ հայտարարված 
գործարքներ տարվա 
կտրվածքով  

1 60 1 0 -€62 մլն եվրո  

Կանխատեսվող ծրագրերի 
ակտիվ ցուցակ  

286 297 250 255  

Մասնավոր հատվածի բաժինը 
(Պորտֆելի տոկոս) 

97% 95% 93% 93%  

Ոչ սուվերեն (Պորտֆելի 
տոկոս) 

98% 95% 93% 93%  

Ծանություն*: Առևտրի Աջակցման Ծրագրեր ԱԱԾ (փոփոխություն հաշվարկման 
եղանակներում. եթե նախորդ ժամանակահատվածներում ԱԱԾ-երի հաշվարկը կազմվում 
էր տարվա կտրվածքով, 2010թ.-ին և այնուհետ գումարի մասին հաշվետվությունը 
կազմվում է կուտակային հիմունքներով: Սույն փոփոխությունը ազդում է միայն Զուտ 
կուտակային գործառնությունների ծավալի վրա:  
 
1.2. Երկրի գծով նախորդ Ռազմավարության իրականացումը  
 
2009թ. ապրիլի 21-ին հաստատված Երկրի գծով Ռազմավարության մեջ 
սահմանված էին հետևյալ ռազմավարական առաջնահերթությունները.  
 
· Ձեռնարկատիրական ոլորտ. Շարունակական ֆինանսավորում ՄՓՄՁ-

ների համար, հիմնականում տեղական գործընկեր բանկերին 
տրամադրվող վարկային գծերի միջոցով, բայց նաև ուղղակիորեն` 
Ուղղակի ներդրումների ծրագրի (ՈւՆԾ) և Ուղղակի վարկավորման 
ծրագրի (ՈւվԾ), ինչպես նաև համաֆինանսավորման միջոցով և Միջին 
չափի համաֆինանսավորման ծրագրի (ՄՀՖԾ) ներքո ռիսկերը 
տեղական բանկերի հետ կիսելով:  Ընտրովի ֆինանսավորում մեծ 
վարկարժան ձեռնարկությունների, հատկապես այնտեղ, որտեղ այն 
սատարում է Արտասահմանյան ուղղակի ներդրումներին: Լրացուցիչ 
շեշտադրում Բանկի` TAM Շրջադարձային Կառավում /BAS Գործարար 
խորհրդատվական ծառայություն ծրագրերի ընդլայնման վրա:  

· Ֆինանսական հատված. Հայաստանում ավելացնել ֆինանսական 
միջնորդությունը` այդ թվում նաև խրախուսելով բանկային հատվածի 
կոնսոլիդացիան: Ավելացնել տեղական բանկերին ցուցաբերվող 
աջակցությունը ՓՄՁ-ների վարկավորման, առևտրի ֆինանսավորման և 
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ՄՀՖԾ-ի ներքո համաֆինանսավորման գործունեության 
ուղղություններով, ինչպես նաև ձգտել ներկայացնել նոր պրոդուկտներ, 
ինչպիսիք են էներգաարդյունավետությանն ուղղված վարկերը:  
Շարունակել մասնակցել Հայաստանի լավագույն բանկերի կապիտալում 
և ձգտել ուժեղացնել ֆինանսական հատվածը` վարկարժան ոչ-
բանկային ֆինանսական հաստատություններին (ՈԲՖՀ) 
ֆինանսավորում տրամադրելու միջոցով:   

· Ենթակառուցվածքներ. Աջակցել վերականգնվող էներգիայի և 
էներգաարդյունավետության վարկարժան ծրագրերին և նպաստել 
Հայաստանի էներգետիկայի հատվածի հետագա զարգացմանը` 
ֆինանսավորելով էլեկտրաէներգիա արտադրող և բաշխող առաջատար 
մասնավոր ընկերություններին: Ֆինանսավորում տրամադրել 
մասնավոր օպերատորներին և հանրային կոմունալ ծառայությունների 
կոնցեսիոներներին և տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ 
ներկայացնող ընկերություններին: Իրականացնել սուվերեն երաշխիքով 
ծրագրեր, հատկապես այնպիսիք, որոնք կունենան դրամաշնորհային 
համաֆինանսավորման զգալի բաղադրիչ: 

 
Նախորդ ռազմավարության ժամանակաշրջանի ընթացքում Հայաստանի 
վրա մեծապես ազդեց համաշխարհային տնտեսական և ֆինանսական 
ճգնաժամը: Ճգնաժամի ընթացքում զգալի անկում գրանցվեց դրամական 
փոխանցումների, հանքաարդյունահանման ոլորտի արտահանումների և 
Արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների ծավալներում:  Շինարարության 
հատվածը, որը նախկինում ՀՆԱ-ի երկնիշ աճի հիմնական շարժիչ ուժն էր, 
զգալի անկում ապրեց և դեռևս լիովին չի վերականգնվել: Արդյունքում 
2009թ. ՀՆԱ-ն կրճատվեց 14.1 տոկոսով: Այնուհետ` 2010 թ. երկիրը 
ստիպված էր հաղթահարել խիստ երաշտը, որը  15.7 տոկոսով նվազեցրեց 
գյուղատնտեսական արտադրանքը` դանդաղեցնելով վերականգնումը: 
Հայկական դրամի արժեզրկման արդյունքում բանկային ոլորտում 
դոլարիզացիայի մակարդակն աճեց մոտ 30-ից մինչև գրեթե 75 տոկոս, 
սակայն, 2009թ. վերջին այն սկսեց աստիճանաբար նվազել: 
 
Չնայած այս խոչընդոտներին` Բանկը ռազմավարական 
առաջնահերթությունների իրականացման ուղղությամբ առաջընթաց 
գրանցեց մի շարք հատվածներում: 
 
Ձեռնարկատիրական ոլորտ. Բանկը զգալիորեն ավելացրել է մասնավոր 
կորպորատիվ հատվածին տրամադրվող ուղղակի աջակցությունը 
(ներառյալ տեղական ֆինանսական միջնորդների հետ իրականացվող 
համաֆինանսավորումը), լիարժեք կերպով օգտագործելով այն գործիքները, 
որոնք հասանելի են Վաղ Անցումային Երկրների (ՎԱԵ)  նախաձեռնության 
ներքո: Սա հնարավորություն է տվել Բանկին հիմնականում աջակցել 
Հայաստանի փոքր, մասնավոր ձեռնարկություններին: Կորպորատիվ 
հատվածի բոլոր ծրագրերը կազմվել են` օգտագործելով ՎԱԵ-ի 
գործիքները` ՈւՆԾ-ը, ՈւՎԾ-ը և ՄՀՖԾ-ը. Ագրոբիզնեսի ոլորտի 
ընկերությունների ֆինանսավորումը կազմել է ամենամեծ մասնաբաժինը 
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թե’ ծրագրերի ծավալի, թե’ նրանց քանակի առումով: Բանկը նաև սատարել 
է այն ընկերությունների ընդլայնմանն ու զարգացմանը, որոնք ներգրավված 
են սննդամթերքի արտադրության, փաթեթավորման և մանրածախ 
վաճառքի մեջ: Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) հատվածում Բանկը շարունակեց իր 
համագործակցությունը առաջատար մասնավոր հեռուստաալիքի հետ: 
ՎԶԵԲ-ից լրացուցիչ ֆինանսավորում ստացան արտադրության և 
ծառայությունների (ԱևԾ) հատվածը ներկայացնող երկու առկա 
հաճախորդ` մեկը` դեղորայք, իսկ մյուսը`  շինանյութեր արտադրող 
ընկերություն: Բանկը նաև երաշխիքներ փոխանցեց և գնեց Տորոնտոյում 
գրանցված և Հայաստանում գործող ոսկու հանքահանման ընկերության նոր 
բաժնետոմսեր: Անշարժ գույքի հատվածում նույն հովանավորի 
օժանդակությամբ Բանկը երկու գործարք է ստորագրել. մեկը` բնակելի 
հատվածում, իսկ մյուսը` գրասենյակային տարածքների շինարարության 
ոլորտում:  
 
Փոքր բիզնեսի աջակցման (ՓԲԱ) թիմը նույնպես ակտիվացրել է իր 
գործունեությունը Հայաստանում: ՎԶԵԲ-ի` ներկայիս երկու 
հաճախորդները օգտվել են Ձեռնարկությունների զարգացման ծրագրի 
(ՁԶԾ) Ճգնաժամի արձագանքման գործիքից` ճգնաժամից բխող լրացուցիչ 
մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում օժանդակություն ստանալու 
նպատակով: Ներկայումս սննդամթերքի, դեղորայքի, մետաղի 
արտադրության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծառայությունների 
ոլորտներում 15 հայկական ընկերություններ համագործակցում են 
Ձեռնարկությունների զարգացման ծրագրի (ՁԱԾ) հետ: Գործարար 
խորհրդատվական ծառայություն ծրագիրը (BAS) նույնպես մեծ թվով 
ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանում, որոնց 70 տոկոսն իրականացվել է 
գյուղական շրջաններում: Գործարար խորհրդատվական ծառայություն 
ծրագիրը (BAS)  նաև հաջողությամբ իրականացրել է մարզային «Կանայք 
բիզնեսում» ծրագիրը` օժանդակելու այն ընկերություններին, որոնք 
պատկանում կամ կառավարվում են կանանց կողմից:  
 
Ֆինանսական հատված. Նախորդ ռազմավարության ժամանակահատվածի 
ընթացքում Բանկն ընդլայնել է նախկինում 9 առևտրային բանկերում 
ունեցած ներգրավվածությունը և այժմ ներգրավված է 12 առևտրային 
բանկերում (Հայաստանում գործող 21 բանկերից): Տնտեսական ճգնաժամի 
արդյունքում ՎԶԵԲ-ն ավելացրեց իր հանձնառությունները տեղական 
բանկերի հանդեպ` տրամադրելու խիստ անհրաժեշտ երկարաժամկետ 
ֆինանսավորումը և վերահաստատելու իր շարունակական աջակցությունը 
գործընկեր-բանկերին: Պրոդուկտների ծավալը ներառում էր ավանդական 
ՓՄՁ և ՄՓՁ գծերը ընդլայնված Հայաստանի բազմաբանկ վարկային 
ծրագրի (ՀԲԲՎԾ) ներքո, առևտրի ֆինանսավորման գծեր, ինչպես նաև 
մասնակցություն չորս բանկերից երկուսի կապիտալում և մեկ 
ապահովագրական ընկերությունում, որի բաժնետեր է ՎԶԵԲ-ը: Բացի այդ, 
վեց գործընկեր բանկեր միացել են ՄՀՖԾ-ին,  իսկ մի բանկ ստացել է 
երկրում առաջին անգամ տրամադրված էներգաարդյունավետության 
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վարկային գիծ արդյունաբերական սպառողների համար: Ի լրումն, ՎԶԵԲ-ը 
համագործակցում է մեկ միկրոֆինանսավորող հաստատության, մեկ 
լիզինգային ընկերության և մեկ ապահովագրական ընկերության հետ:  
 
Տեղական արժույթի` 2009թ. մարտին գրանցված արժեզրկումից հետո 
դոլարիզացիան բանկային հատվածում աճել է մինչև վարկերի և 
ավանդների մոտ 70-80 տոկոսը:  ՎԶԵԲ-ը, այլ միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների հետ միասին, ներգրավվել է Կենտրոնական բանկի և 
կառավարության հետ տեղական արժույթով վարկավորման զարգացման 
վերաբերյալ քաղաքական երկխոսության մեջ: Հայաստանն առաջիններից է, 
որ օգտվեց Բանկի` 2011թ. փետրվարին հաստատված Վաղ անցումային 
երկրների համար Տեղական արժույթի և տեղական կապիտալ շուկայի 
նախաձեռնությունից:  Այս նախաձեռնության ներքո Հայաստանի 
իշխանությունները ստորագրեցին Փոխըմբռնման հուշագիր, որը կազմվել 
էր ՎԶԵԲ-ի, ԱՄՀ-ի և ՀԲ-ի կողմից 2011թ. ապրիլին` տեղական արժույթի և 
կապիտալ շուկաների զարգացմանը նպաստելու նկատառումներով 
համապատասխան քաղաքականության ապահովման նպատակով: 
Տեղական արժույթի և տեղական կապիտալ շուկայի նախաձեռնության 
ներքո հայկական բանկերը և միկրոֆինանսավորող հաստատությունները 
վերավարկավորվել են մոտ 11.5 մլն եվրոյին համարժեք տեղական 
արժույթով:   
 
2010թ. Բանկը 20 մլն ԱՄՆ դոլար տրամադրեց Հայաստանում 
արդյունաբերական էներգաարդյունավետության և վերականգնվող 
էներգիայի ֆինանսավորման ծրագրին: Տվյալ պահին մեկ առևտրային բանկ 
է գործում այդ ծրագրի ներքո:  
 
Ենթակառուցվածքներ. Բանկի` այս հատվածում արված ներդրումները 
հանդես եկան որպես մասնավոր, ինչպես նաև սուվերեն գործարքներ: 
2009թ. Բանկը ստորագրեց իր ամենախոշոր գործարքը Հայաստանի 
մասնավոր հատվածում. 42 մլն եվրո վարկ Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցերին` հնացած ցածր վոլտաժի ենթակառուցվածքի վերազինման և 
արդիականացման նպատակով: ՎԶԵԲ-ը նաև 30.1 մլն եվրո է տրամադրել 
մասնավոր ընկերության կողմից կառավարվող Երևանի միջազգային 
օդանավակայանին` ավարտելու նոր ուղևորական տերմինալի կառուցումը, 
որի համար զուգահեռ ֆինանսավորում են տրամադրել ԱԶԲ-ն և DEG-ը: 
Մունիցիպալ և բնապահպանական ենթակառուցվածքների հատվածում 
Բանկը ստորագրել է 5 մլն եվրոյի սուվերեն գործարք Երևանի 
Մետրոպոլիտենի համար` բարելավելու ստորգետնյա քաղաքային 
տրանսպորտի համակարգի անվտանգությունը և կայունությունը, ինչպես 
նաև բարելավելու նրա էներգաարդյունավետությունը:  
 
ՀԲ-ի հետ միասին, ՎԶԵԲ-ը կարևոր դերակատարություն է ունեցել ջրային 
ոլորտում բարեփոխումներին սատարելու առումով` ծառայությունների 
մատուցումը և գործառնական կայունությունը բարելավելու նպատակով: 
Փոքր համայնքների ջրային ծրագիրը ստացել է 6.5 մլն եվրո 
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ֆինանսավորում` բարելավելու ջրի մատակարարումը 17 բնակավայրերում 
և կոյուղաջրերի հեռացումը երկու քաղաքներում: Երկու ծրագրերն էլ 
համաֆինանսավորում են ստացել ԵՆԲ-ի և ԵՄ-ի Հարևանության 
ներդրումային ծրագրի կողմից: Բանկը նաև նախաձեռնել է տեխնիկական, 
գործառնական և ֆինանսական ուսումնասիրություններ Երևանի 
ամենամեծ աղբանոցում, ինչը կօգնի Բանկին կազմել ներդրումային 
ծրագիր` անդրադառնալու կոշտ թափոնների հավաքման և աղբանոցի 
կառավարման այլ հարցերին: Այս ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ասպեկտները կդառնան հետագա ուսումնասիրության 
առարկա: Բանկը նաև իրականացրել է Հայաստանի Կոտայքի մարզում 
կոշտ թափոնների հավաքման և աղբանոցի հիմնման համար 
իրագործելիության ուսումնասիրություն, տեխնիկական, ինչպես նաև 
բնապահպանական և սոցիալական գնահատում: Եթե ծրագիրը հաջող 
ընթանա, այն կարելի է կրկնել երկրի այլ մարզերում:  
 
Քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն. Բանկը ակտիվորեն 
ներգրավվել էր քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությունների մի 
շարք նախաձեռնություններում թե’ ծրագրերի և ոլորտների մակարդակով, 
թե’ ավելի լայնածավալ` տնտեսությանը վերաբերող հարցերի շուրջ: 
Կորպորատիվ և բանկային հատվածներում ներդրումային կլիմայի 
բարելավումը արժանացել է հատուկ ուշադրության: Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիայի հետ համատեղ Բանկը շարունակեց իր 
համագործակցությունը կառավարության հետ` ներմուծելու ԵՄ-ի` 
ձեռնարկությունների ստուգման ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցումը: 
Արդյունքում հաստատվել են պետական ստուգումների մասին օրենքի 
փոփոխությունները, և 2012թ. հունվարից բոլոր պետական ստուգումները 
հիմնված են ռիսկերի վրա:  Կառավարությունը նաև որոշել է 
սահմանափակել ստուգումների ենթակա կորպորատիվ հարկատուների 
քանակը` երկու տոկոսից ոչ ավելի  2012 թվականին: Սա կարևորագույն 
քայլ է բիզնես միջավայրի բարելավման ուղղությամբ:  Ստուգումների 
ոլորտում իրականացված բարեփոխմանը հաջողությամբ օժանդակություն 
ցուցաբերելուց հետո Բանկը հրավեր ստացավ միանալ վերջերս 
հիմնադրված ՓՄՁ-ների Զարգացման խորհրդին, որը նախագահում է 
Վարչապետը: Չնայած այս Խորհուրդը միայն երկու հանդիպում է ունեցել 
2011թ., այն հանդես է եկել որպես հարթակ, որտեղ ՓՄՁ-ները կարող են 
հնչեցնել իրենց մտահոգությունները և ուղղակիորեն լուծումներ 
առաջարկել Վարչապետին և կառավարության այլ բարձրաստիճան 
պաշտոնյաներին` շրջանցելով Հայաստանի կարծրացած և երբեմն 
խանգարիչ բյուրոկրատիան:   
 
Բանկը շարունակել է երկխոսությունը Էկոնոմիկայի նախարարության, 
Կենտրոնական բանկի և Ֆոնդային բորսայի օպերատորի հետ ՎԶԵԲ-ի 
կողմից ղեկավարվող կորպորատիվ կառավարման օրենսգրքի ներմուծման 
վերաբերյալ: Բանկն օգնել է իշխանություններին պատրաստել 
ստուգաթերթիկներ և ներդրման ուղեցույցներ: ՎԶԵԲ-ի բանկային 
հաճախորդների շրջանում անցկացվել են մի շարք փորձնական ծրագրեր: 
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Ֆոնդային բորսայի գրանցման և վաճառքի հանման կանոնները փոփոխվել 
են, որպեսզի բոլոր գրանցված ընկերությունները պարտավորվեն 
հաշվետվություն ներկայացնել իրենց գործողությունների` օրենսգրքին 
համապատասխանության վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է կազմել ներդրման 
ավելի մանրամասն ուղեցույցներ պետական և մասնավոր 
ընկերությունների համար:  
 
Հայաստանը մեկն է այն երկրներից, որոնք օգտվեցին ՎԶԵԲ-ի ղեկավարած` 
Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ համատեղ 
տեղական արժույթի նախաձեռնությունից: Տեղական կապիտալ շուկայի 
ախտորոշման առաջին փուլը տեղի ունեցավ 2010թ. դեկտեմբերին, իսկ 
2011թ. ապրիլին Հայաստանում անցկացվեց սղաճի թիրախավորման մասին  
տարածաշրջանային սեմինար, որը հյուրընկալել էին Կենտրոնական 
բանկը, ԱՄՀ-ն և ՎԶԵԲ-ը:    
 
Բանկն իշխանությունների հետ քաղաքականության վերաբերյալ 
երկխոսություն սկսեց նաև քաղաքային տրանսպորտի, 
էներգաարդյունավետության և էներգետիկայի ոլորտների առնչությամբ և 
տեխնիկական աջակցություն տրամադրեց հեռահաղորդակցության 
հատվածի կարգավորողին: Առաջին փուլում կարգավորող մարմնի 
աշխատակազմին ներկայացվեցին ԵՄ-ի ընթացիկ փորձն ու 
ընթացակարգերը, ինչպես նաև վերապատրաստման դասընթաց 
անցկացվեց ֆիքսված և շարժական հեռախոսակապի և ինտերնետի 
կարգավորման վերաբերյալ: Ակնկալվում է, որ այս երկարատև 
օժանդակությունը կուժեղացնի ոլորտում առկա մրցակցությունը և կգրավի 
արտասահմանյան և տեղական ներդրումներ: 
 
 
1.3. Բանկի գործունեության ազդեցությունը անցումային գործընթացի 

վրա  
 
2009թ. նախորդ Ռազմավարությունը ընդունելուց հետո Հայաստանում 
բոլոր նոր ծրագրերը կանխատեսումների հիման վրա գնահատվել են «լավ», 
ինչը գերազանցում է Բանկի բոլոր ծրագրերի համար սահմանված թիրախը, 
ըստ որի ծրագրերի 80 տոկոսը պետք է գնահատվեն «լավ» կամ նույնիսկ 
դրանից էլ բարձր:  Այս ժամանակահատվածում Հայաստանում 
ստորագրված գործառնությունների թվում չեն եղել անցումային շրջանի 
համար պոտենցիալ «գերազանց» կամ «բավարար» գնահատված ծրագրեր: 
Հայաստանում 2009թ.-ից իրականացված ծրագրերի մոտ երկու-երրորդը 
ֆինանսական հաստատություններին վարկավորող ծրագրեր են: 
 
2009թ.-ից ի վեր ստորագրված ծրագրերի անցումային շրջանին ուղղված 
նպատակները արտացոլում են Բանկի արձագանքը ֆինանսական 
ճգնաժամին: Անցումային շրջանի գլխավոր նպատակներից է շուկայի 
ընդլայնմանը սատարումը, հատկապես ճգնաժամից զգալիորեն տուժած 
ֆինանսական հաստատությունների կողմից տրամադրվող վարկավորման 
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աճի միջոցով (Գծապատկեր 1): 2009թ.-ից ի վեր Հայաստանում 
ստորագրված ծրագրերի մոտ երկու-երրորդը վերաբերել են այս 
նպատակին: Գործառնությունների մոտ 30 տոկոսի թիրախը բիզնեսի 
չափանիշների բարելավումն էր` որպես անցումային նպատակ:  
 
 
 
Գծապատկեր 1. Անցումային գործընթացի թիրախային նպատակներ 
(ծրագրերի մասնաբաժինը), 2009թ.-ից ցայսօր  
 
 
 

 
 
2011թ. վերջի տվյալներով իրականացման փուլում գտնվող (այսինքն` 
առնվազն 6 ամիս ստորագրման պահից հետո և առնվազն մեկ անգամ իրենց 
անցումային ազդեցության առումով մոնիտորինգ անցած) ակտիվ 
գործառությունների 95 տոկոսը (20-ը` 21-ից) դասվում են 1–6 աստիճանի 
ըստ Բանկի` Անցումային ազդեցության և մոնիտորինգի համակարգի1: 
Հայաստանի ակտիվ Անցումային ազդեցության և մոնիտորինգի 
համակարգերի (ԱԱՄՀ) պորտֆելի միջին գնահատականը 4.10 է, որը ավելի 
ցածր է, քան 2011թ. համար Բանկի սահմանած թիրախը,  և ավելի ցածր է,  
քան Եվրոպական տնտեսական համագործակցության տարածաշրջանային 
թիմի սահմանած թիրախը: Պորտֆելի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 13 
ծրագիր (62 տոկոս) համապատասխանում են նպատակներին, իսկ յոթը, 
                                                
1 Դասն անցումային ազդեցության ներուժի համապատասխան վարկանշի և անցումային 
ազդեցության ռիսկերի համատեղումն է: Գործառնություների ակնկալվող անցումը 
սովորաբար մոնիտորինգի է ենթարկվում տարին մեկ անգամ և գնահատվում է 1-ից 8-ը 
սանդղակով, որտեղ 1-ից 3-ը ցույց են տալիս հիմնականում իրագործված ազդեցությունը, 
3-ից 6-ը` անցումային շրջանի նպատակները իրագործելու համար ճիշտ ուղու վրա 
գտնվողներն են, իսկ 7-ից 8-ը` անցումային շրջանի նվազագույն ազդեցություն կամ 
չափազանց շատ ռիսկեր պարունակողները:  
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կամ մոտ մեկ-երրորդը, հիմնականում հասել են ցանկալի անցումային 
ազդեցության մակարդակին: Ակտիվ ԱԱՄՀ պորտֆելում միայն մեկ 
գործառնություն չի հասել նախատեսված անցումային ազդեցության 
նպատակներին: 
 
 
2. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ 
  
2.1. Քաղաքական համատեքստ  
 
Հայաստանը մտել է նոր ընտրական փուլ. խորհրդարանական 
ընտրությունները անցկացվել են 2012թ. մայիսի 6-ին, իսկ նախագահական 
ընտրությունները պլանավորվում է անցկացնել 2013թ. փետրվարին: 
Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը 
համոզիչ վստահության քվե ստացավ` 131 պատգամավոր ունեցող 
օրենսդիր մարմնում ներկայանալով 69 անդամով: Բարգավաճ Հայաստանը` 
երկրորդ կուսակցությունը, որը կառավարական կոալիցաիայի անդամ էր 
մինչև ընտրությունները,   ստացավ 36 տեղ: Ընդդիմադիր 
կուսակցություններից և ոչ մեկը չստացավ բավարար աջակցություն.   Հայ 
Ազգային Կոնգրեսը` Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, նվազագույն 
առավելությամբ  հաղթահարեց համամասնական ընտրակարգի համար 
նախատեսված 7.1 տոկոսի շեմը` ստանալով 7 խորհրդարանային մանդատ: 
Երեք այլ ընդդիմադիր կուսակցություն` Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը և Օրինաց Երկիրը նվազագույն 
առավելությամբ հաղթահարեցին կուսակցությունների` խորհրդարան 
մուտք գործելու համար սահմանված 5 տոկոսի շեմը:   
  
Այս տարվա ընտրություններն առաջինն են 2008թ. փետրվարի վերջին 
նախագահական ընտրություններից հետո, և 2008թ նախագահական 
ընտրությունների հետևանքները զգալի քաղաքական լարվածություն 
ստեղծեցին Հայաստանում: Տաս հոգի մահացան ցուցարարների և 
ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներում, ցուցարարները 
պնդում էին, որ տեղի էին ունեցել քվեարկության ընթացակարգի 
խախտումներ, իսկ մի շարք ակտիվիստներ ձերբակալվել էին:  
 
Հայաստանի իշխանությունները մի շարք քայլեր են ձեռնարկել` 
կայունացնելու քաղաքական միջավայրը և հիմքեր ստեղծելու ավելի 
թափանցիկ և արդար ընտրությունների համար: Ընդդիմության 
ակտիվիստներին շնորհված ներումը և նոր հետաքննության մասին 
հայտարարությունը արժանացել են Եվրոպայի Խորհրդի 
Խորհրդարանական Վեհաժողովի հավանությանը 2011թ. հոկտեմբերին 
առաջ քաշված բանաձևերից մեկում: Եվրոպայի Խորհրդի 
Խորհրդարանական Վեհաժողովի բանաձևը եզրակացրեց, որ այս քայլերի 
հիման վրա «2008թ. մարտի իրադարձությունների մասին գլուխը կարելի է 
վերջապես փակված համարել»:  Այնուամենայնիվ, մի շարք հայկական և 
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միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ հանդես են եկել 
այս եզրակացության դեմ:  
 
Խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող ամիսներին նախագահ 
Սարգսյանը և կառավարությունը նախաձեռնել են մի շարք ներքին 
բարեփոխումներ, որոնք նպատակաուղղված են` ուժեղացնելու 
հանրության կողմից կառավարությանը սատարումն ընտրությունների 
նախօրեին: Դրանց թվում են հակակոռուպցիոն միջոցառումները և զորեղ 
գործարար շահերի ազդեցությունը Հայաստանի քաղաքական 
հաստատությունների վրա նվազեցնելու փորձերը, որոնց թվում է  
Քաղաքացիական ծառայողների մասին օրենքում փոփոխությունների 
ընդունումը, որոնցով կպահանջվի ունեցվածքի, եկամուտների և 
բիզնեսների հետ կապերի  ամբողջական հայտարարագրում 500 
ամենաբարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների կողմից: 
Այնուամենայնիվ, Հայաստանի իշխանությունների ձեռքբերումները 
ժողովրդավարական կառավարման առումով դեռևս միանշանակ չեն, և 
առկա են բացթողումներ դատական համակարգի, լրատվամիջոցների 
բազմակարծության և ոստիկանության համակարգում բարեփոխումների 
առումներով:  
 
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԱԿՀ/ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդներն 
իրենց նախնական եզրակացություններում հայտարարեցին, որ 
«Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրությունները 
բնութագրվել էին մրցակցային, աշխույժ և հիմնականում խաղաղ 
ընտրարշավով:» Այնուամենայնիվ, ԵԱՀԿ-ը նաև նշեց «խաղի անհավասար 
պայմանները՝ քարոզարշավի դրույթների խախտման և ընտրողների վրա 
ճնշում գործադրելու, ինչպես նաև բողոքների և բողոքարկման գործընթացի 
թերի լինելու պատճառով:» Նույն մտահոգություններով հանդես եկան մի 
շարք տեղական դիտորդներ, հասարակական կազմակերպություններ և 
ընդդիմադիր խմբեր:  
 
Քաղաքական միջավայրի ավելի մանրակրկիտ գնահատմանը 
ծանոթանալու համար տե'ս Հավելված 1-ը: 
 
2.2. Մակրոտնտեսական համատեքստ  
 
Հայաստանը Բանկի գործունեության այն երկրներից էր, որոնց վրա ծանր 
ազդեցություն թողեց 2008-9թթ. Ճգնաժամը: 2009թ. արտադրությունը ՀՆԱ-ի 
14.1 տոկոսով կրճատվեց դրամական փոխանցումների վրա հիմնված 
շինարարական ոլորտի անկման և ապրանքների ավելի ցածր գների 
պատճառով, ինչը ազդեց պղնձի և այլ մետաղների արդյունահանման 
ոլորտների վրա: Կառավարությունը արձագանքեց, բարձրացնելով 
դեֆիցիտի թիրախային շեմը, իսկ Կենտրոնական բանկը թույլ տվեց, 
որպեսզի դրամը արժեզրկվի:  Դոլարիզացիայի մակարդակի ցուցանիշները 
զգալիորեն աճեցին արժեզրկումից հետո: Չնայած արժույթի փոխանակման 
դրույքի զգալի կարգավորմանը, ընթացիկ հաշվեկշռի պակասուրդը մնաց 
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բարձր մակարդակի վրա և ֆինանսավորվեց դոնորական աջակցության և 
արտասահմանյան ուղիղ ներդրումների   միջոցով:  
 
Հետճգնաժամյա տնտեսական վերականգնումն ընթացել է միջին 
տեմպերով: Իրական ՀՆԱ-ն աճել է 2.2 տոկոսով 2010թ. և 4.7 տոկոսով 
2011թ.: Հիմնականում համաշխարհային շուկայում մետաղների ավելի 
բարձր գների և առևտրային հատվածի քաղաքականությանը պաշտոնապես 
ցուցաբերվող աջակցության շնորհիվ հանքահանումն ու արտադրությունը 
դարձել են աճի հիմնական շարժիչ ուժերը: Հիմնականում չբարեփոխված 
գյուղատնտեսական ոլորտը, որը 2010թ. տուժեց երաշտից, նույնպես 
վերականգնվեց: Շինարարության ոլորտը, որը աճի կարևոր շարժիչ 
ուժերից էր ճգնաժամից առաջ, շարունակում է ճնշված մնալ: Ներքին 
պահանջարկը մնում է կայուն, քանզի դրան աջակցում են արագ վարկային 
աճը, աճող իրական եկամուտները և դրամական փոխանցումները: 2011թ. 
առաջին երեք ամիսներին գրանցված երկնիշ աճից հետո սպառողական 
գների սղաճը դանդաղել է, քանի որ Կենտրոնական բանկը բարձրացրել է 
դրամական քաղաքականության դրույքները, և ֆիսկալ ծախսերն ավելի 
չափավոր են դարձել, իսկ պարենային գնային ճնշումները նվազել են: 
Ընթացիկ հաշվեկշռի պակասուրդը նվազել է վերականգնվող դրամական 
փոխանցումների և  հանքահանվող ապրանքների աճող արտահանումների 
շնորհիվ, թեև պակասուրդի մակարդակը դեռևս մնում է բարձր` ՀՆԱ-ի մոտ 
12 տոկոսի չափով 2011թ. դրությամբ:   
 
Իշխանություններն իրականացնում են հետճգնաժամյա կայունացման 
քաղաքականություն: Ֆիսկալային դեֆիցիտը նվազեցվել է` 2009թ. 
գրանցված 7.7 տոկոսից հասնելով մինչև ՀՆԱ-ի մոտ 2.7 տոկոսի 2011թ.: 
2011թ. սկզբին դրամական խիստ քաղաքականության իրականացման 
շրջանից հետո Կենտրոնական բանկը նվազեցրեց դրամական 
քաղաքականության իր դրույքները սեպտեմբերին, երբ սղաճն ընկավ 4 +/-
1.5 տոկոս թիրախային միջակայքում: Իշխանությունների` կայունացմանն 
ու բարեփոխումների իրականացմանն ուղղված ջանքերը շարունակում են 
աջակցություն ստանալ ԱՄՀ-ի հետ համատեղ իրագործվող միջնաժամկետ 
միջոցառումներից, որոնց ներքո իշխանությունները պարտավորություն են 
ստանձնել շարունակել ֆիսկալ կոնսոլիդացիան, վարել շրջահայաց 
դրամական քաղաքականություն, ներառյալ արտարժույթի փոխանակաման 
դրույքի ավելի մեծ ճկունություն և կառուցվածքային բարեփոխումներ` 
բարելավելու բիզնես միջավայրը և ստեղծելու պայմաններ կայուն աճի, 
աղքատության և գործազրկության նվազեցման համար:   
 
Չնայած վերջերս տեղ գտած բարելավումներին` Հայաստանի 
տնտեսությունը դեռևս խոցելի է արտաքին ցնցումների հանդեպ, որոնք 
կարող են ուժեղանալ բարդ գործարար և քաղաքական միջավայրում: 
Առանձնակիորեն խոցելի են ընթացիկ հաշվեկշռի մեծ պակասուրդը, որը 
ֆինանսավորվում է մեծ մասամբ Միջազգային ֆինանսական 
հաստատությունների օգնությամբ, չդիվերսիֆիկացված արտահանման 
ոլորտը և արտասահմանյան շուկաների սահմանափակ հասանելիությունը, 
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մեծ և անկայուն դրամական փոխանցումներից կախվածությունը, և 
մեծապես դոլարիզացված ֆինանսական ոլորտը:  Հայաստանի աճի 
հեռանկարի վրա ստվեր է գցում նաև արտաքին միջավայրի անորոշության 
գործոնը: Հավանաբար, աճը կդանդաղի, 2012թ. հասնելով 4 տոկոսի, եթե 
ենթադրենք, որ կշարունակվի երկրի գլխավոր ներդրողների և առևտրային 
գործընկերների վերականգնումը, ինչը կհանգեցնի դրամական 
փոխանցումների և կապիտալի շարունակական ներհոսքի, և որ 
Հայաստանից հիմնականում արտահանվող ապրանքների նկատմամբ 
արտաքին պահանջարկը և դրանց համաշխարհային գները կայուն կմնան:   
Ակնկալվում է, որ 2012թ.սղաճը կմնա թիրախային միջակայքում (4+/-1.5 
տոկոս): Արտարժույթի փոխանակման դրույքի լողացող ռեժիմին 
վերադառնալը և դրան հետևած արժեզրկումը վերացրեցին արտարժույթի 
փոխանակման անհամապատասխանությունը և պետք է, ժամանակի 
ընթացքում, աջակցեն արտահանումների մրցունակությանը 
հանքահանումից բացի նաև այլ ոլորտներում:   
 
Ավելի երկարաժամկետ աճի ապահովմանը կօժանդակեն շարունակվող 
կառուցվածքային բարեփոխումները և համեմատաբար նպաստավոր 
արտաքին միջավայրը: Հայաստանի` համեմատաբար մենաշնորհային 
տնտեսությունը չափազանց կախյալ վիճակում կմնա ցածր 
շահութաբերություն ունեցող հումքի արտահանումներից, ինչն այս 
տնտեսությանը դարձնում է խոցելի այն բացասական ցնցումների հանդեպ, 
որոնց ենթարկվում են իր առևտրային գործընկերները:  Միջնաժամկետ 
հեռանկարները մեծապես կախված են իշխանությունների` ներդրումների 
համար պայմաններ ստեղծելու և արտադրողականությունը բարելավելու  
կարողությունից: Տնտեսական և արտահանումների հենքերի մեծապես 
անհրաժեշտ ընդլայնումը կօգնի ժամանակի ընթացքում նվազեցնել 
ընթացիկ  հաշվեկշռի պակասուրդը և տնտեսությունը պակաս խոցելի 
դարձնել արտաքին ցնցումների հանդեպ:  
 
Ընտրված տնտեսական ցուցանիշների աղյուսակը տե’ս Հավելված 6-ում: 
 
2.3. Կառուցվածքային բարեփոխումների համատեքստ  
 
Վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանը զգալի առաջընթաց է ապրել 
կառուցվածքային բարեփոխումների առումով: Երկրի միջին անցումային 
ցուցանիշը գտնվում է հարավ-արևելյան Եվրոպայի ԵՄ անդամակցության 
հավակնորդ երկրներին բնորոշ մակարդակի վրա` արտացոլելով 
սեփականաշնորհման և գների ազատականացման ոլորտներում գրանցված 
զգալի, իսկ մրցակցության քաղաքականության առումով որոշակի 
առաջընթացը: Մի շարք միջոցառումներ են ձեռնարկվել գործարար կլիմայի 
բարելավման ուղղությամբ, ներմուծվել են  պաշտոնյաների` առևտրային 
գործունեության մեջ ներգրավման վերաբերյալ իրավական 
սահմանափակումներ, հզորացվել է մրցակցության հանձնաժողովը, և 
շարունակվում է նոր բիզնեսների` գործարար ոլորտ մուտք գործելուն 
խոչընդոտող հանգամանքների վերացումը: Նախատեսվում է մի շարք 
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բարեփոխումներ իրականացնել ԵՄ-ի հետ կնքվելիք Ասոցացման 
համաձայնագրի և դրան կից Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի 
համաձայնագրի (ԽՀԱԱՀ) վերաբերյալ վերջերս մեկնարկած 
բանակցությունների շրջանակում: 
 
Կառավարությունը շարունակում է առաջընթաց գրանցել հարկային 
վարչարարության բարեփոխումների հարցում: Հարկերի վերաբերյալ 
հաշվետվության ընթացակարգերը պարզեցվել են, իսկ վճարումների 
կատարման հաճախականությունը` նվազել: 2011թ. կեսերին 
հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման և 
արխիվացման համակարգը հասանելի դարձավ 4,000 հարկատուներին, իսկ 
եկամտահարկի հայտարարագրերի էլեկտրոնային մշակումը և 
ստացականի ավտոմատ տրամադրումը գործառնության մեջ մտան 2011թ. 
վերջին:   Բացի այդ, միջոցառումներ են ձեռնարկվել ԱԱՀ 
փոխհատուցումների ռիսկերի կառավարումը, խոշոր հարկատուների 
աուդիտը և դրամարկղերի վերահսկումը  զարգացնելու և բարելավելու, 
ինչպես նաև աուդիտորական ձեռնարկների մշակման և 
կատարելագործման նկատառումներով: Սակայն առ այսօր հարկային 
դաշտի բարեփոխմանն ուղղված լայնածավալ ջանքերի արդյունքում 
կառավարությունն ավելի քիչ եկամուտ է հավաքագրել, քան ակնկալվում 
էր:  
 
Հայաստանի կենտրոնական բանկը (ՀԿԲ) շարունակում է նվազեցնել 
դոլարիզացիային նպաստող գործոնները և ուժեղացնել դրամային 
փոխանցումների մեխանիզմը: ՀԿԲ-ն շարունակում է մեծացնել 
արտարժույթով արտահայտված պարտավորությունների երաշխավորման 
համար պահանջվող, դրամով արտահայտված ռեզերվների մասնաբաժինը` 
տեղական արժույթով և արտարժույթով ավանդների միջև 
տոկոսադրույքների մարժան մեծացնելու նպատակով: Չնայած սա օգնել է 
նվազեցնել ավանդների դոլարիզացիան, արտարժույթով արտահայտված 
վարկերի քանակը շարունակում է աճել:  
 
Ոլորտում դեռևս առկա անցումային մարտահրավերների մանրամասն 
գնահատումը տե’ս Հավելված 2-ում: 
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Գծապատկեր 2. ՎԶԵԲ-ի` անցումային ցուցանիշները Հայաստանի 
վերաբերյալ  

 

  
 
2.4. Բիզնես միջավայր  
 
Վերջին տարիներին Հայաստանը մեծացրել է բիզնես միջավայրի 
բարեփոխումների տեմպը: 2010թ. ներմուծվել է նոր` էլեկտրոնային 
գրանցման համակարգը և «մեկ պատուհանի» սկզբունքով գրանցման 
ընթացակարգը: Տարբեր տեսակի գործարար գործունեության համար 
պահանջվող լիցենզիաների քանակը զգալիորեն կրճատվել է` 169-ից 
հասնելով 96-ի, իսկ շինարարության թույլտվություն ստանալու համար 
պահանջվող ժամանակահատվածը կրճատվել է 137-ից մինչև 27 օր: 
Աուդիտի ենթակա ձեռնարկությունների ընտրության համար հարկային և 
մաքսային մարմիններում և Աշխատանքի տեսչությունում ներմուծվում են 
ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցումներ, իսկ իշխանությունները մեղմացրել են 
ծագման վկայականների ներկայացման պահանջները, հեշտացրել են 
ներկրման ընթացակարգերը, որոնք պետք է նվազեցնեն անդրսահմանային 
առևտրի արժեքը: 2011թ. հուլիսին հիմնադրվել է փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների խորհուրդ, որը կզբաղվի այս հատվածին վերաբերող 
քաղաքականության հարցերով: ԵՄ-ի հետ համագործակցությամբ, 
իշխանությունները աշխատում են մաքսային համակարգի 
բարեփոխումների վրա և նպատակ ունեն ապահովել ավելի լավ 
կառավարում, իրավական նորմերի կատարում և մաքսազերծման 
գործընթացի արագացում: Իշխանությունները նաև քայլեր են ձեռնարկում 
մրցակցությունը խթանելու ուղղությամբ: Տնտեսական մրցակցության 
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Կորպորատիվ Էներգետիկա Ենթակառուցվածքներ Ֆինանսական 
 Հաստատություններ 

Անցումային միավորն ըստ հատվածի 
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պաշտպանության մասին օրենքում 2011թ. ապրիլին ներմուծված 
փոփոխությունները պետք է օգնեն ուժեղացնել Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական հանձնաժողովը բարելավված 
մեթոդաբանության և մենաշնորհային վարքի համար ավելի բարձր 
տույժերի և խստացված ստուգումների միջոցով: Այս միջոցառումների 
արդյունքում, Հայաստանը բարձրացել է վեց կետով Համաշխարհային 
բանկի 2012թ. «Գործարարությամբ զբաղվելը» Doing Business վարկանիշային 
դասակարգման մեջ` 183 երկրների շարքում զբաղեցնելով 55-րդ տեղը:. 
 
Այնուամենայնիվ, գործարար միջավայրը դեռևս լի է մարտահրավերներով` 
հարկային և մաքսային վարչարարության ոլորտում առկա խնդիրների և 
կոռուպցիայի պատճառով: 2009թ. անցկացված Գործարար միջավայրի և 
ձեռնարկությունների գործունեության hարցումը (ԳՄՁԳՀ) նշում էր, որ 
վարկային և ոչ-մրցակցային ընթացակարգերի հասանելիությունը, 
հատկապես ոչ-պաշտոնական հատվածում և հարկերը ՓՄՁ-ների 
զարգացման գործընթացի հիմնական խոչընդոտներն են: Խիստ մեծ 
իրավական կարգավորման դաշտը շարունակում է խոչընդոտել 
ներդրումներին` ազգային մակարդակով գործում են 25,000 իրավական 
նորմեր:   Չնայած այս իրավական նորմերից շատերը լավ են մշակված, 
իրավական դաշտում դեռևս առկա են անհապատասխանություններ, 
հակասություններ և բարդություններ, որոնք խնդրահարույց են 
քաղաքացիների և բիզնեսների համար: 2011թ. հունիսին հայտարարված 
«Կանոնակարգիչ գիլյոտինը» պետք է օգնի նվազեցնել գործարար 
գործունեության համար առկա խոչընդոտները և էլ ավելի բարելավել 
բիզնես միջավայրը:  
 
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի տնտեսությունը թույլ է մրցունակության 
առումով: Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից 
հրապարակվող 2011-12թթ. Մրցունակության Համաշխարհային Ցուցանիշի 
երկիրն զբաղեցրեց 92-րդ տեղը 142 տնտեսությունների ցանկում: 
Լայնատարած կոռուպցիան և անարդյունավետ հարկումն առանձնացվել են 
որպես ամենախնդրահարույց ոլորտներ:  Կառավարության 
անարդյունավետ բյուրոկրատիան ևս մի հիմնական խոչընդոտ է գործարար 
գործունեությամբ զբաղվելու և բանկային ֆինանսավորման 
հասանելիության համար: Մյուս կողմից, Հայաստանը կիրառում է 
բավական ճկուն աշխատանքային ընթացակարգեր, երբ խոսքը գնում է 
հաստիքների կրճատման արդյունքում աշխատակցին տրվող 
վերջնահաշվարկների, աշխտանքի ընդունման կանոնների և 
աշխատավարձերի մասին: Ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև 
տեխնոլոգիաները դեռևս թերզարգացած են, թեև նորամուծությունների 
ներդրման կարողությունը շարունակում է բավարար մակարդակի վրա 
մնալ: Երկրի ցածր մրցունակությունը ապրանքային շուկայում, գերծանր 
մաքսային ընթացակարգերը և անարդյունավետ հակամենաշնորհային 
քաղաքականությունները նույնպես խոչընդոտում են գործարար ոլորտի 
զարգացմանը:  
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Transparency International կազմակերպության` Կոռուպցիայի ընկալման 
ցուցանիշը հաստատում է, որ կոռուպցիան դեռևս խնդիր է Հայաստանի 
համար:  Երկրում իրավիճակը վերջերս վատթարացել է, Հայաստանին 
տեղակայելով իր նախկին դիրքի համեմատությամբ վեց կետով` այս կերպ 
նրան հատկացնելով 129-րդ տեղը: Անցյալ տարվա միավորը մնաց 
անփոփոխ` 2.6 հնարավոր 10-ից, որից 1 միավորը տրվում է այն երկրներին, 
որոնք ըստ ընկալման, ունեն կոռուպցիայի ամենաբարձր մակարդակը:  
 
 
2.5. Սոցիալական համատեքստ  
 
Մինչև 2008-9թթ. ճգնաժամը Հայաստանի բնակչությունն օգտվում էր 
տնտեսական արագընթաց աճից, երբ մասնավոր և հանրային 
հատվածներում աշխատավարձերը աճում էին, իսկ գործազուրկությունը 
նվազում էր: Ըստ Համաշխարհային Բանկի տվյալների, աղքատության 
շեմից ցածր գտնվող բնակչության մասնաբաժինը կրճատվեց. 2004թ. 
գրանցված 34.6 տոկոսից հասնելով 11.1 տոկոսի 2008թ.: 
Անհավասարությունը նույնպես նվազեց, երբ բնակչության ամենաաղքատ 
քսան տոկոսի միջին ամսեկան եկամուտը աճեց 2.4 անգամ, իսկ 
ամենահարուստ քսան տոկոսինը` 1.8 անգամ: 2004թ. բնակչության  
ամենահարուստ 20 տոկոսի եկամուտը 10.6 անգամ ավելի բարձր էր, քան 
ամենաաղքատ 20 տոկոսինը. այս տարբերությունը նվազեց մինչև 7.8 
անգամի 2008թ.:  
 
Այնուամենայնիվ, աղքատության մակարդակը և անհավասարությունը 
աճեցին ճգնաժամի ընթացքում: 2008թ. համեմատ, աղքատությունը և 
ծայրահեղ աղքատությունը փոքր քաղաքներում աճեցին 7.2 և 4.2 տոկոսով 
համապատասխանաբար 2009թ., իսկ Ջինիի գործակիցը մի փոքր աճեց` 
2009թ. հասնելով 0.35-ի: ՎԶԵԲ-ի` 2010թ. վերջին անցկացված «Կյանքը` 
տնտեսական անցումային ժամանակաշրջանում» ուսումնասիրությունը 
պարզեց, որ հարցվածների մոտավորապես մեկ հինգերորդն էր միայն 
կյանքով բավարարված, ինչն այս առումով Հայաստանին դասում է 
անցումային երկրների սանդղակի վերջին շարքերին: Ուսումնասիրությունը 
նաև պարզեց, որ ճգնաժամն ազդել է շատ հայերի ապրուստի միջոցների 
վրա, և այդ ազդեցությունը հիմնականում զգացել են միջին տարիքի մարդիկ 
և ավելի ցածր սոցիալ-տնտեսական խավերը: Ինչպես և ճգնաժամից առաջ, 
զգալի փոփոխություններ են գրանցվել եկամուտների մակարդակում ըստ 
տարածաշրջանների, և մեծ տարբերություն է նկատվել քաղաքային և 
գյուղական շրջանների միջև: Գյուղական շրջաններում առկա է միտում 
դեպի աղքատության ավելի բարձր մակարդակներ, այնինչ հարուստները 
կենտրոնացած են քաղաքային շրջաններում և հատկապես Երևանում:  
 
Դրամական փոխանցումները շարունակում են կարևոր դեր խաղալ 
աղքատության նվազեցմանն ուղղված ֆինանսավորման առումով: 
Հայաստանն աշխարհում ամենամեծ աշխատուժ արտահանողներից է: 
Երկրի ՀՆԱ-ի 10-ից  20 տոկոսը վերջին տարիներին ապահովել են 
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մեծապես հմուտ արտագաղթողները: Ընտանեկան կապերը կարևոր են, 
բայց հայկական սփյուռքի նվիրվածությունը դուրս է գալիս անմիջական 
ընտանիքի սահմաններից և հասնում է համեմատաբար լայն` հեռու 
բարեկամների և ընկերների շրջանակներին: Թեև երկիրն աշխատուժի 
ամենամեծ արտահանողն է, 2009թ. ԳՄՁԳՀ-ը հմուտ աշխատուժի պակասը 
չի գրանցել որպես գործարար գործունեության համար հիմնական 
խոչընդոտ: Թեև բարձրակարգ հմտություններ ունեցող սփյուռքահայերն 
ավելի քիչ տուժեցին, քան այլ երկրներից ցածր մակարդակի հմտություններ 
ունեցող ներգաղթողները, դրամական փոխանցումների ծավալի անկումը 
կարևոր ազդեցություն ունեցավ տնտեսական աճի և աղքատության 
մակարդակի վրա ճգնաժամի ընթացքում:   
 
2008թ. կառավարությունը վերանայեց 2008-2012թթ Աղքատության 
կրճատման ռազմավարական ծրագիրը (PRSP), որի հիմնական թեմաներն 
էին կայուն տնտեսական աճին սատարումը մակրոտնտեսական 
կայունության և մասնավոր հատվածի զարգացման միջոցով, հանրային 
ենթակառուցվածքների բարելավումը, մարդկային ռեսուրսների 
զարգացման խթանումը և սոցիալական ապահովության ցանցի 
բարելավումը, շրջահայաց ֆիսկալային քաղաքականության 
իրականացումը և հարկային համակարգի բարեփոխումը, ինչպես նաև 
հանրային հատվածի առանցքային գործառույթների բարելավումը: 2008թ. 
ԱՄՀ-ի հետ համատեղ իրագործվող եռամյա Աղքատության կրճատման և 
տնտեսական աճի աջակցման ծրագրի (ԱԿՏԱԱԾ) ավարտից հետո  
իշխանությունները խնդրեցին երկարացնել ծրագրի տևողությունը ևս երեք 
տարով` այս փուլում կենտրոնանալով աղքատության կրճատման և 
տնտեսական աճին նպաստող ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով 
լրացուցիչ ներքին ռեսուրսների ստեղծման վրա: 
 
2.6. Իրավական համատեքստ  
 
Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները զգալի 
ջանքեր գործադրեցին` գործարար միջավայրի բարելավման նպատակով 
առևտրային, հարկային և ֆինանսական օրենսդրությունն 
արդիականացնելու ուղղությամբ:  Ընթացքի մեջ են անհարկի 
կարգավորման մեխանիզմները և ծանր հարկային ստուգումները 
թեթևացնելուն ուղղված միջոցառումներն: Այնուամենայնիվ, իրավական և 
կարգավորող դաշտերում դեռևս առկա են զգալի բացեր: Բացի այդ, ինչպես 
հաճախ է պատահում վաղ անցումային երկրներում, դեռևս խնդիր է նաև 
օրենքի` դատարանների և պաշտոնյաների կողմից կիրառումը:  
 
Ընկերությունների վերաբերյալ օրենքը փոփոխվել է 2001թ.: 2010թ. ՎԶԵԲ-ի 
աջակցությամբ մշակվել է կորպորատիվ կառավարման օրենսգիրք: Այժմ 
հարկ է, որ օրենսգիրքը ձեռք բերի օգտագործողների ավելի լայն շրջանակ: 
Գրավով ապահովագրված գործարքների մասին օրենքը լրամշակվել էր 
անշարժ գույքի մասով` ներառելով արդյունավետ գրանցման (դեռևս 
թվայնացման ենթակա) համակարգի ներմուծումը, սակայն օրենքը դեռ 
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կատարելագործման կարիք ունի շարժական ակտիվների մասով: 
Անվճարունակության մասին օրենքը բարելավվել է որոշ առումներով 
(օրինակ, անվճարունակության վարույթներ սկսելու, պարտատերերի 
նկատմամբ վերաբերմունքը, վերակազմակերպման և լուծարման 
ընթացակարգերը), սակայն շարունակում է մնալ թույլ այլ ոլորտներում 
(օրինակ, վերակազմակերպման ֆինանսավորում կամ 
անվճարունակությանը նախորդող շրջանում գործարքներից խուսափում): 
  
Չնայած վերջերս էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության մասին օրենքի 
ներմուծմանը` հատվածում լավագույն աշխատակարգերի հիմնական 
կողմերը հիմնականում բացակայում են, մասնավորապես այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են համարների տեղափոխելիությունը,   տեղական 
ենթակառուցվածքների` երրորդ անձանց համար հասանելիությունը և 
մեծածախ լայնաշերտ կապը: ՎԶԵԲ-ը ներկայումս համագործակցում է 
Հայաստանի իշխանությունների հետ` օժանդակելու այս հարցերից մի 
քանիսի լուծմանը: Էներգետիկայի ոլորտում էներգաարդյունավետության 
միջոցառումների արդյունավետ կիրառումը պահանջում է իրավական և 
ինստիտուցիոնալ միջավայրի վերանայում: Բնակարանային հատվածում 
առկա այս խնդրի առնչությամբ Հայաստանի կառավարությունը հայցել է 
ՎԶԵԲ-ի օժանդակությունը: Հանրային և մասնավոր հատվածի միջև 
գործակցությունը և կոնցեսիաները հստակ չեն կարգավորվում, իսկ հստակ 
իրավական և կարգավորող հենքերի բացակայությունը խոչընդոտում է 
ծրագրերի ֆինանսավորումը: Եվ ի վերջո, թեև 2010թ. Հայաստանը ընդունել 
է գնումների մասին օրենքը, նրա արդյունավետ իրականացումը կպահանջի 
հետագա ջանքեր` մեծացնելու գնումներով զբաղվող պաշտոնյաների 
կարողությունը:  
 
Իրավական միջավայրի ավելի մանրամասն գնահատումը տե’ս Հավելված 
3-ում:  
 
2.7. Էներգաարդյունավետություն և կլիմայական փոփոխության 

համատեքստ  
 
Քանի որ Հայաստանը չունի բնական գազի, նավթի կամ ածուխի տեղական 
պաշարներ, այն կախվածության մեջ է գտնվում ածխաջրածինների 
ներկրումից: Ներկրվող վառելիքից այս խիստ կախվածության և 
տարածաշրջանային թույլ կապի արդյունքում Հայաստանը ենթարկվում է 
մատակարարման ընդհատումների, գների տատանումների և հնարավոր 
հոսակորուստների/պարապուրդի ռիսկերին: Էներգաարդյունավետության 
և վերականգնվող էներգիայի տարածման ուղղությամբ հետագա ակտիվ 
քաղաքական գործողությունները կհանգեցնեն էներգիայի պահանջարկի 
նվազմանը և զգալի խնայումների էներգիայի արտադրման և ներկրումների 
առումով: 
 
Էներգասպառումը Հայաստանում հարաբերականորեն ցածր է, 
համեմատած ՎԶԵԲ-ի գործունեության այլ երկրների հետ և մոտավորապես 
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համապատասխանում է ՏՀԶԿ (OECD) միջին ցուցանիշին: Բնակելի 
հատվածը էներգիայի ամենամեծ վերջնական սպառողներից է. 2008թ. այն 
օգտագործել է  ընդհանուր վերջնական սպառման էլեկտրականության մոտ 
44 տոկոսը և ջերմության 37 տոկոսը, մինչդեռ արտանետումների 40 տոկոսը 
բաժին է ընկնում բնակելի հատվածին: Այս պատճառով բնակելի հատվածը 
ամենակարևորներից է` էներգիայի օգտագործումը և ջերմոցային գազերի 
արտանետումները նվազեցնելու առումով: 
 
Հայաստանը վերջերս ներմուծել է մի շարք դրական միջոցառումներ, 
ներառյալ խթանող (խրախուսող) սակագների մեխանիզմները, որոնք 
մշակված են` աջակցելու փոքր հիդրակայաններին և վերականգնվող 
էներգիայի այլ տեսակներին վերաբերող ծրագրերի, իսկ Էներգետիկայի 
մասին օրենքը պարտադրում է, որ էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ցանցը գնի 
փոքր հիդրակայանների կողմից արտադրված էլեկտրականությունը այդ 
կայանների գործառնությունների առաջին 15 տարիների ընթացքում: 
Արդյունքում, փոքր հիդրաէլեկտրակայանների շուկան լավ է զարգացել 
Հայաստանում, իսկ կառավարությունը խթաններ է ստեղծել ներդրումների 
համար: Ճիշտ քաղաքականություն վարելու դեպքում վերականգնվող 
էլեկտրաէներգիայի ունեցած ներդրումը 2020թ. կարող է լինել հինգ անգամ 
ավելին` համեմատած վերականգնվող աղբյուրներից ներկայումս 
արտադրվող էներգիայի ծավալների հետ:  Այնուամենայնիվ, հատվածի 
ներուժը սահմանափակում են ամուր շուկայական արգելքները, ներառյալ 
օրենսդրական հենքում, և հատկապես` էներգաարդյունավետության 
կարգավորման մասով առկա թերությունները:   
 
 
3.ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  
 3.1. Անցումային շրջանի մարտահրավերները  
 
Հայաստանը տպավորիչ առաջընթաց է գրանցել անցումային շրջանում, իսկ 
վերջին տարիներին իշխանությունները մի շարք կառուցվածքային 
բարեփոխումներ են իրականացրել: Այնուամենայնիվ, Հայաստանը 
շարունակում է մնալ վաղ անցումային երկիր և մարտահրավերներ ունի 
շատ հատվածներում:  Ֆինանսական հատվածը շարունակում է մնալ 
մասնատված, քաղաքային տարածքներում կենտրոնացված և մեծապես 
դոլարիզացված: Ենթակառուցվածքների անբարենպաստ վիճակը 
բարձրացնում է Հայաստանում գործարար գործունեությամբ զբաղվելու 
արժեքը և սահմանափակում մարզերի  հավասարակշռված զարգացման 
հնարավորությունը: Արդյունաբերական բազան դեռևս սահմանափակ է և 
ուղղված է ցածր շահութաբերություն ապահովող հանքարդյունահանմանը, 
իսկ գյուղատնտեսական արտադրանքը շարունակում է մնալ հնարավոր 
մակարդակից ցածր ծավալների` այսպիսով նվազեցնելով երկրի 
պարենային անվտանգությունը: Բացի այդ, Հայաստանը մնում է 
էներգիայից մեծ կախվածություն ունեցող երկիր, որը հիմնվում է 
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Ռուսաստանից ածխաջրածինների ներկրումների և էլեկտրականության 
միջուկային արտադրության վրա սեյսմիկ զգայուն շրջանում:  
 
Կառավարությունը վերջերս հաստատեց արտահանումներին նպաստող 
արդյունաբերական քաղաքականությունը` երկրի արդյունաբերական 
զարգացման համար  խթան ապահովելու և արտահանման ներուժը 
ուժեղացնելու նպատակով: 2011թ. վերջին հաստատված ընդերքի մասին 
նոր օրենսգիրքը պետք է նպաստի այս ոլորտում իրականացվող 
ներդրումներին, բարձրացնի հանքահանման գործառնությունների 
հարկումը և բարելավի ոլորտի բնապահպանական ազդեցությունը: 
Իշխանությունները հայտարարել են իրենց պատրաստակամության 
մասին` շարունակել գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված 
քայլերը` մրցակցության ուժեղացման, կոռուպցիայի մակարդակի 
նվազեցման և հանրային և մասնավոր հատվածների միջև արդյունավետ 
երկխոսության զարգացման միջոցով:  
 
Բանկը հատկորոշել է նաև հետևյալ հիմնական մարտահրավերները, որոնց  
հարկ կլինի անդրադառնալ հաջորդ ռազմավարության 
ժամանակահատվածում. 
 
· Զարգացնել ֆինանսական հատվածը և բարելավել ֆինանսավորման 

հասանելիությունը: Հայաստանի ֆինանսական հատվածը դեռևս փոքր 
է, մասնատված և դոլարիզացված: Չնայած ոչ-բանկային ֆինանսական 
հատվածի համար կարգավորող միջավայրն ուժեղացնելու համար 
քաղաքականության ապահովմանն ուղղված ջանքերին, հատվածը 
դեռևս մնում է շատ փոքր:  Գյուղական շրջաններում և ՓՄՁ-ների 
համար ֆինանսների հասանելիությունը մնում է սահմանափակ: 
Առաջիկա տարիների ընթացքում ոլորտի հիմնական 
մարտահրավերները, որոնց հարկ կլինի անդրադառնալ, կլինեն 
ֆինանսական միջամտության խորացումը և թերսպասարկվող 
ոլորտներին և հատվածներին հասանելիության ընդլայնումը, 
դոլարիզացիայի նվազումը և տեղական դրամական և կապիտալ 
շուկաների զարգացումը:  

· Բարելավել համայնքային և քաղաքային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքը: Համայնքային մակարդակում 
ջրամատակարարման ոլորտը վերջերս զգալի բարեփոխումների 
ենթարկվեց, բայց մասնավոր հատվածի մասնակցությունը 
սահմանափակ է, իսկ սակագները դեռևս պետք է վերանայվեն այնպես, 
որ ծածկեն ծախսերը: Դեռևս հարկ է  հիմնել հստակ հենք` կոշտ 
թափոնների ժամանակակից կառավարման, այդ թվում` 
աղբահանության գործում մասնավոր հատվածի ներգրավման 
նպատակներով: Սակագների որոշման մեթոդաբանությունները, որոնք 
ուղղված են ծախսերի ամբողջական փոխհատուցմանը, դեռ պետք է 
իրականացվեն համայնքային գրեթե բոլոր հատվածներում: Հետևաբար, 
առաջիկա տարիներին առաջնահերթություններ կհամարվեն 
համայնքային ջրամատակարարման, կեղտաջրերի հեռացման և կոշտ 
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թափոնների կառավարման ոլորտներում բարեփոխումների 
իրականացումը և  հասարակական քաղաքային տրանսպորտի 
ենթակառուցվածքների անվտանգության, որակի և հասանելիության 
բարելավումը: 

· Զարգացնել ագրոբիզնեսը և բարձր շահութաբերություն ունեցող 
արդյունաբերական ընկերությունները: Արդյունաբերական հատվածի 
մարտահրավերներին անդրադառնալը պահանջում է բարելավել 
գործարար միջավայրը, ուժեղացնել կորպորատիվ կառավարումը և 
ընդլայնել ֆինանսավորման հասանելիությունը տեղական ՄՓՄՁ-ների 
համար: Հարկային քաղաքականությունների պարզեցումը և հարկային 
վարչարարության բարելավումը հսկայական կարևորություն ունեն` 
խթանելու իրական տնտեսությունում գործող ֆիրմաների` ավելի 
թափանցիկ գործունեությունը: Կառավարությունը նաև պետք է 
բարձրացնի իր հակակոռուպցիոն ծրագրի կատարողականությունը, 
պարզեցնի պաշտոնական ընթացակարգերը, ուժեղացնի 
մրցակցությունը, կիրառի շահերի բախման մասին օրենսդրությունը և 
խզի բիզնեսի և քաղաքականության միջև ամուր կապերը: Հիգիենայի 
չափանիշների բարելավումը, մասնավոր ընկերությունների կողմից 
սննդի մշակման, լոգիստիկայի և բաշխման համակարգերի զարգացումը, 
ինչպես նաև ագրոբիզնեսի ընկերությունների ֆինանսավորման համար 
առկա ինստիտուցիոնալ արգելքների վերացումը պետք է բարելավեն 
Հայաստանի գյուղատնտեսության մրցունակությունը:    

· Բարելավել կարգավորող և ինստիտուցիոնալ հենքերը կայուն 
էներգիայի համար: Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել մինչև 
2017թ. դադարեցնել Մեծամորի Ատոմակայանի աշխատանքը, որը 
ներկայումս արտադրում է սպառվող էլեկտրականության մոտ 40 
տոկոսը:  Երկիրը կարող է լրացնել էներգիայի արտադրման պակասի մի 
մասը` նպաստելով վերականգնվող էներգիայի (հիդրո, 
կենսազանգվածային կամ հողմային) և էներգաարդյունավետության 
ոլորտներում ներդրումների իրականացմանը: Էլեկտրաէներգիայի 
ենթակառուցվածքը կարիք ունի ընդլայնվելու և արդիականացվելու` 
հասանելիությունը բարելավելու և ոլորտի կորուստներն էլ ավելի 
նվազեցնելու նպատակով: Տարածաշրջանային ինտեգրացումը կարող է 
հնարավորութուն տալ Հայաստանին էներգիա արտահանել հարևան 
երկրներ և հանդես գալ որպես տրանզիտ երկիր: Հայաստանի բնակելի և 
արդյունաբերական հատվածները էներգատար են և ոչ արդյունավետ: 
Շինարարական չափանիշները պետք է վերանայվեն` խրախուսելու 
ժամանակակից էներգաարդյունավետ չափանիշների կիրառումը:  

 
3.2 Բանկի առաջնահերթությունները ռազմավարության 
ժամանակահատվածի համար  
 
Հայաստանում իր գործառնությունների համար առաջնահերթությունները 
որոշելիս` Բանկը կառաջնորդվի հիմնական անցումային 
մարտահրավերների գնահատմամբ և կհամապատասխանեցնի դրանք 
իշխանությունների իրականացրած բարեփոխումների 
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առաջնահերթություններին: Բանկի` իր նպատակները իրականացնելու 
կարողությունը զգալիորեն կախված կլինի բարեփոխումների 
իրականացման ժամանակ գրանցված առաջընթացից: Բանկը 
առանձնացրել է չորս հիմնական մարտահրավերներ, որոնց հարկ կլինի 
անդրադառնալ հաջորդ ռազմավարության ժամանակահատվածում.   
 
· Ֆինանսական հատվածը զարգացնելու և ֆինանսավորման 

հասանելիությունը բարելավելու նպատակով  Բանկը կենտրոնանալու է 
իր ավադական ՓՄՁ և միկրո-ֆինանսավորման գծերի տրամադրման 
վրա` որպես թիրախ ընտրելով մայրաքաղաքից դուրս գտնվող 
տարածքները, և նպաստելու է գյուղական տարածքներում գտնվող ՓՄՁ-
ների համար վարկավորման հասանելիությանը: Գյուղական 
շրջաններում ՎԶԵԲ-ը կմեկնարկի տեղական արժույթով 
արտահայտված գյուղատնտեսական վարկային գծերի տրամադրումը և 
դրանց հետ կապված Տեխնիկական Համագործակցության ապահովումը, 
հատկապես գյուղատնտեսական հատվածի առևտրականացմանը 
զուգահեռ: Բանկը, ԱՄՀ-ի և ՀԲ-ի հետ համագործակցությամբ, 
կներգրավվի քաղաքական երկխոսության մեջ և կտրամադրի 
Տեխնիկական Համագործակցություն` ուժեղացնելու Կենտրոնական 
բանկի` սղաճը և դոլարիզացիան նվազեցնելու  կարողությունը և 
զարգացնելու տեղական դրամային և կապիտալ շուկաները: 

· Համայնքային և քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքը 
բարելավելու նպատակով Բանկը կքննի մեծ քանակությամբ 
ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը: 
Կշարունակվի ակտիվ երկխոսությունը քաղաքականության 
վերաբերյալ` աջակցելու կենտրոնական և տեղական մակարդակներով 
իրականացվող բարեփոխումներին: Բնակչության` վճարունակության 
սահմանափակումների և կառավարության` վարկունակության 
սահմանափակումների խնդիրները լուծելու համար կպահանջվի 
դրամաշնորհային համաֆինանսավորման բարձր մակարդակ: 

· Ագրոբիզնեսի և բարձր շահութաբերություն ունեցող արդյունաբերական 
ընկերությունները զարգացնելու նպատակով Բանկը կորոշի այն 
ներդրումները, որոնք կարվեն արդյունաբերության` արտահանման 
ներուժ ունեցող ճյուղերում, այդ թվում նաև այն ոլորտներում, որոնք 
շեշտադրվել են իշխանությունների կողմից վերջերս կազմված 
արտահանումների խրախուսման ծրագրում: ՎԶԵԲ-ի կնպատակադրվի 
աջակցել գյուղատնտեսական հատվածին` ձգտելով ներդրումներ 
իրականացնել ագրոբիզնեսի մշակող ընկերություններում (մասնավոր 
մշակում, լոգիստիկա, բաշխման և մանրածախ առևտրի համակարգեր) 
որպես առաջնային հատվածները զարգացնելու արդյունավետ միջոց: 
Հնարավոր դեպքերում Բանկը կձգտի ֆինանսավորումն իրականացնել 
տեղական արժույթով: Բանկը նաև կակտիվացնի  իր գործունեությունը, 
որն  ուղղված կլինի խորհրդատվական ծառայությունների 
տրամադրման միջոցով կարևորագույն հատվածներում ՄՓՄՁ-ներին 
աջակցելուն: 
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· Կայուն էներգիայի և հանքահանման ոլորտների զարգացմանն 
աջակցելու նպատակով Բանկը կքննի մարզերում էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և հանքահանման ոլորտներում այնպիսի 
ծրագրերի իրականացումը, որոնք շահութաբեր և օգտակար կլինեն 
Հայաստանի համար:  Էներգաարդյունավետության ապահովման 
նպատակով գործընկեր բանկերի միջոցով տրամադրվող վարկային 
գծերը, ուղղված թե’ բնակելի, թե’ արդյունաբերական սպառողների 
հատվածներին, կարող են աջակցել այս ոլորտում խիստ անհրաժեշտ 
ներդրումների իրականացմանը, էներգաարդյունավետության ծրագրերի 
ֆինանսավորման նպատակով իրազեկության բարձրացմանը և 
հաճախորդների ու ֆինանսական միջնորդների կարողության 
հզորացմանը:   

 
3.3. Մարտահրավերներն ըստ ոլորտների և Բանկի գործառնական 
արձագանքը  

3.3.1. Ֆինանսական Հաստատություններ  
 
Ոլորտներում առկա մարտահրավերները  
 
· Ֆինանսական հատվածի զարգացումը և ֆինանսավորման 

հասանելիության ընդլայնումը: Չնայած վարկավորման ոլորտում 
վերջերս գրանցված արագ աճին և օտարերկրյա բանկերի մուտքին, 
ֆինանսական հատվածը մնում է հարաբերականորեն փոքր, իսկ 
պրոդուկտների տեսականին` սահմանափակ և պարզունակ: Բանկի` 
մասնավոր հատվածի համար նախատեսված վարկային ռեզերվը 
կազմում է ՀՆԱ-յի մոտ 30 տոկոսը միայն: ՓՄՁ-ների համար 
հատկապես տեղական արժույթով արտահայտված ֆինանսավորման 
հասանելիությունը մնում է սահմանափակ, իսկ գյուղական 
տարածքներում հաճախ առկա չէ տարրական ֆինանսական 
ծառայությունների հասանելիություն: Ոչ-բանկային ֆինանսական 
հատվածը, որը ներկայացված է ապահովագրական ընկերություններով, 
միկրո-վարկավորող, լիզինգային և այլ տիպի վարկային 
կազմակերպություններով, նույնպես գտնվում է զարգացման 
սկզբնական փուլում: 

· Դոլարիզացիայի նվազում և տեղական կապիտալ շուկաների 
զարգացում: Ֆինանսական համակարգը մնում է խիստ դոլարիզացված. 
վարկերի ավելի, քան 50 տոկոսը և ավանդների 70 տոկոսն 
արտահայտված են արտարժույթով, ինչն արտացոլում է տեղական 
արժույթի նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակը:   Սա 
բարդացնում է դրամական քաղաքականության կառավարումը և ամբողջ 
համակարգը դարձնում խոցելի արտարժույթի փոխանակման դրույքի 
անկայունության նկատմամբ: 2008-2009թթ. ճգնաժամին հաջորդած 
արժեզրկումից ի վեր, Կենտրոնական բանկը ընդունել է լողացող 
փոխարժեքի քաղաքականություն և կենտրոնացել է սղաճի զսպման 
վրա: Տեղական կապիտալ շուկան մինչև հիմա թերզարգացած է, չնայած, 
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որ որոշ բարելավումներ է դրսևորել այն բանից ի վեր, երբ Nasdaq-OMX-ը 
գնեց Ֆոնդային բորսան և Կենտրոնական դեպոզիտարիան: 
Նախատեսվում է 2014թ. մեկնարկել կենսաթոշակային 
բարեփոխումների հիմնական փուլը, իսկ դրա հաջող իրականացումը 
կարևոր դեր կխաղա կապիտալ շուկաների զարգացման մեջ: 

 
Բանկի գործառնական արձագանքը  
 
Ֆինանսական հատվածը զարգացնելու և ֆինանսաների հասանելիությունը 
մեծացնելու նպատակով Բանկը կշարունակի տրամադրել այնպիսի 
պրոդուկտներ, ինչպիսիք են ՄՓՄՁ և ԱԱԾ գծերը, և կներմուծի նոր 
պրոդուկտներ, ներառյալ էներգաարդյունավետության վարկային գծեր, 
գյուղական տարածքներում գյուղատնտեսական գործունեության 
ֆինանսավորում: Առաջնահերթությունը ավելի շուտ կլինի առկա 
հաճախորդ բանկերի հետ համագործակցության խորացումն ու 
ընդլայնումը, քան հաճախորդների ցանկին նոր բանկեր ավելացնելը: 
Սուբսիդավորված վարկավորումը, որը դեռևս տրամադրվում է 
Կենտրոնկան Բանկի կողմից գյուղական վայրերի, գյուղատնտեսական 
գործունեության և ՄՓՄՁ-ների ոլորտներին, ՎԶԵԲ-ի` տեղական 
արժույթով ֆինանսավորումը դարձնում է անմրցունակ, սակայն Բանկը 
կուժեղացնի իր` այս ոլորտներին տեղական արժույթով տրամադրվող  
ֆինանսական աջակցությունը, երբ սուբսիդավորումը դուրս գա 
ասպարեզից և երբ վերահաստատվի մրցունակ ֆինանսավորման 
շուկայական պահանջը:  Էներգաարդյունավետության ոլորտի 
ֆինանսավորման համար իրավական, կարգավորող, ինստիտուցիոնալ և 
գործառնական միջավայրի բարեփոխումների իրականացումը 
հնարավորություն կտար Բանկին աջակցել բնակելի հատվածի 
էներգաարյունավետության ապահովման համար տրամադրվող վարկային 
գծին, որը հիմնված կլինի կարգավորողների, մասնակից բանկերի և 
հաճախորդների համար  ինստիտուցիոնալ կարողությունների ստեղծման 
վրա: Բանկը նաև կմեծացնի իր հաճախորդների թիվը միկրո-
ֆինանսավորման հատվածում և կաջակցի նրանց աճին վարկավորման և 
տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով: ՓՄՁ-ների համար 
վարկային գծերի և գործընկեր ֆինանսական հաստատությունների կողմից 
տրամադրվող ֆինանսավորման հասանելիությունը կիրականցվի նաև 
Փոքր բիզնեսի աջակցման թիմի` Գործարար խորհրդատվության 
ծառայության և Ձեռնարկությունների աճի ծրագրի աջակցության միջոցով:  
 
Դոլարիզացիայի նվազեցմանը և տեղական կապիտալ շուկաների 
զարգացմանը օժանդակելու նպատակով Բանկը կտրամադրի տեղական 
արժույթով ֆինանսավորում գործընկեր բանկերին և միկրո-
ֆինանսավորման հաստատություններին Վաղ Անցումային Երկրների 
համար Տեղական արժույթով վարկավորման ծրագրի ներքո: Բանկը նաև 
կնպաստի թոշակային բարեփոխումների հիմնական փուլի 
իրականացմանը, աջակցելով ակտիվների կառավարման լավ համբավ 
ունեցող ընկերությունների մուտքին հայաստանյան շուկա,  
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անմիջականորեն կամ տեղական գործընկերությունների միջոցով: 
Անհրաժեշտության դեպքում, Բանկը կտրամադրի  տեխնիկական 
աջակցություն, և ներդրումներ կանի թոշակային ֆոնդերի կառավարում 
իրականացնող ընկերություններում` կախված նրանց ակտիվների ծավալի 
ֆինանսական գրավչությունից: Այնուամենայնիվ, սա կախված կլինի 
իշխանությունների` այնպիսի քաղաքականություններ իրականացնելու 
շարունակական պատրաստակամությունից, որոնք ուղղված կլինեն 
դոլարիզացիայի նվազեցմանը և տեղական դրամային և կապիտալ 
շուկաների հետագա զարգացմանը, ինչպես և նկարագրված է 2011թ. 
իշխանությունների հետ համատեղ ստորագրված Փոխըմբռնման 
հուշագրում:  
 
Քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն  
 
Հայաստանն այն երկրներից է, որոնք օգտվում են ՎԶԵԲ-ի կողմից 
ղեկավարվող Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ 
համատեղ իրականացվող Տեղական արժույթի նախաձեռնությունից: 
Տեղական արժույթով ֆինանսավորման և կապիտալ շուկաների 
զարգացման վերաբերյալ Փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն, Բանկը, 
ԱՄՀ-ի և ՀԲ-ի հետ համագործակցությամբ, կներգրավվի 
քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսության մեջ և կտրամադրի 
Տեխնիկական աջակցություն` ուժեղացնելու Կենտրոնական բանկի` սղաճը 
և դոլարիզացիան նվազեցնելու և տեղական դրամական և կապիտալ 
շուկաները զարգացնելու կարողությունը:   
 
ՎԶԵԲ-ը կներգրավվի քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսության մեջ` 
հզորացնելու կարգավորող և ինստիտուցիոնալ հենքերը` գյուղական 
տարածքներում տրամադրվող և գյուղատնտեսական գործունեությանն 
ուղղված վարկերի հասանելիությանը նպաստելու նպատակով: Հատուկ 
առաջադրանքները, որոնք ունենալու են ուժեղ ազդեցություն, կարելի է 
ֆինանսավորել Տեխնիկական Համագործակցության ծրագրով: ՎԶԵԲ-ը 
Տեխնիկական Համագործակցության ծրագրից միջոցներ կտրամադրի` 
մեծացնելու տեղական միկրոֆինանսավորման հաստատությունների 
կարողությունները, այդ թվում` աջակցելու նրանց վերափոխմանը ավանդ 
ընդունող հաստատությունների այն դեպքերում, երբ դա հնարավոր լինի:  

3.3.2. Արդյունաբերություն, առևտուր և ագրոբիզնես  
 
Ոլորտում առկա մարտահրավերները  
 
· Կորպորատիվ կառավարման բարելավում, մրցակցության ուժեղացում և 

գործարքների արժեքի նվազեցում արդյունաբերական հատվածում: 
Վատ կորպորատիվ կառավարումը, սահմանված չափանիշներին 
անհամապատասխան ֆինանսական հաշվետվության հետ մեկտեղ, 
շարունակում է մնալ տեղական ձեռնարկությունների համար գլխավոր 
խոչընդոտներից մեկը, որը թույլ չի տալիս հասնելիություն ունենալ 
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մատչելի ֆինանսավորմանը, կրճատել գործարքների արժեքը և 
ստանձնել ընդլայնմանն ուղղված քայլեր` նպաստելու 
արդյունաբերական աճին: Տնտեսության որոշ հատվածներում դեռևս 
առկա են հարկերից խուսափելու սխեմաները` խափանելով շուկայում 
արդար մրցակցությունը և խոչընդոտելով արտասահմանյան 
ներդրումների կատարմանը: Կառավարությունը ներմուծել է խթանման 
զանազան ծրագրեր, որոնց նպատակը արտահանումների վրա 
կենտրոնացած արտադրողների ընդլայնման խթանումն է, ինչպես նաև 
այն արտադրողների ընդլայնման խթանումն է, որոնք ապահովում են 
ներկրվող ապրանքների տեղականով փոխարինում: Հարկային 
արձակուրդ տրամադրվում է այն ընկերություններին, որոնք 
սարքավորումներ են ներկրում արտադրամասերի հիմնադրման կամ 
տեղական արտադրամասերի արդիականացման համար: 
Այնուամենայնիվ, այս ջանքերը խաթարվել են բիզնեսի և 
քաղաքականության միջև առկա այն մշտական կապերի պատճառով, 
որոնք հզորացնում են ոչ-թափանցիկ օլիգարխային կառույցները և 
շուկայական հարաբերությունների խեղաթյուրումները:   Հատկապես 
ՓՄՁ-ների աճը սահմանափակող խոչընդոտներից է բարդ 
բյուրոկրատիան, իսկ ձեռնարկությունների բաշխումն ըստ չափսերի, 
դասերի և տարածաշրջանների անհամաչափ է: ՓՄՁ-ների աջակցման 
ենթակառուցվածքը բախվում է անցումային լուրջ մարտահրավերների: 
Հասանելի խորհրդատվական ծառայությունների որակն ընկալվում է 
որպես համեմատաբար ցածր, իսկ տեղական խորհրդատուներն ունեն 
փորձի պակաս և լավ չեն պատկերացնում միջազգային շուկան: Վերջերս 
հիմնադրվել է մասնագիտական ասոցիացիա, բայց ինստիտուցիոնալ 
շրջանակներում դեռևս պահանջվում է լրացուցիչ աջակցություն: 

· Հայաստանի ագրոբիզնեսի մրցունակության ուժեղացում` հիգիենայի 
չափանիշների բարելավման, սննդի վերամշակման ոլորտի, 
լոգիստիկայի և բաշխիչ համակարգերի զարգացման միջոցով: 
Գյուղատնտեսական հատվածում դեռևս գերիշխում են փոքր, ոչ 
արդյունավետ և թերզարգացած տնայնագործական ֆերմաները: 
Ժամանակակից սարքավորման և տեխնոլոգիաների պակասի 
պատճառով նրանք շարունակում են կախման մեջ լինել եղանակային 
պայմաններից` արդյունքում ունենալով արտադրանքի ոչ կայուն 
ծավալներ և որակ: Ֆերմաների համար վարկավորման 
հասանելիությունը մնում է սահմանափակ և թանկ, քանի որ միայն մի 
քանի բանկ/վարկային կազմակերպություն ունեն անհրաժեշտ 
փորձագիտությունն այս հատվածին վարկեր տրամադրելու համար: 
Վերամշակմամբ զբաղվող ֆիրմաները ավելի լավ են զարգացած, չնայած 
դրանց հետագա աճը սահմանափակվում է առաջնային 
գյուղատնտեսության վիճակով և արտադրության բարձր արժեքով: 
Հաշվի առնելով տեղական շուկայի սահմանափակ 
սպառողականությունը` մշակող ընկերությունները որպես թիրախ 
ընտրել են արտասահմանյան շուկաները:   Այնուամենայնիվ, 
տրանսպորտի հնացած ենթակառուցվածքը և լոգիստիկայի 
թերզարգացած ցանցերը թուլացնում են նրանց մրցունակությունը: 
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Արտահանող ընկերությունները նույնպես ենթակա են արտարժույթի 
ռիսկերին` համապատասխան հեջինգային գործիքների բացակայության 
պարագայում: 

· Անշարժ գույքի հատվածում ժամանակակից չափաորոշիչների և 
տեխնոլոգիայի ներմուծումը: Չնայած 2009թ. տնտեսական անկումից 
առաջ դրամական փոխանցումների հաշվին ֆինանսավորվող 
շինարարական հատվածի  արագ ընդլայնմանը` անցումային բացերը 
դեռ զգալի են: Դեռևս կիրառվում են շինարարության հին 
չափաորոշիչներն ու տեխնոլոգիաները, որոնք հաճախ չեն 
համապատասխանում Հայաստանի ակտիվ սեյսմիկ գոտիներին: 
Շինարարության թույլտվության տրամադրման գործընթացները  
դանդաղ և բարդ են, իսկ շինարարկան չափորոշիչների պատշաճ 
ստուգումներ դեռ չեն իրականացվում:  Չնայած Ա-կարգի 
գրասենյակային տարածքների քանակը աճեց ճգնաժամից առաջ, ավելի 
մատչելի Բ-կարգի տարածքը, որը հարմար կլիներ ավելի փոքր 
ֆիրմաների համար, դեռ հազվադեպ է հանդիպում: Շատ քիչ են միջին 
կարգի հյուրանոցները թե’ մայրաքաղաքում, թե’ մարզերում: 
Հայաստանի` մասնավոր ներդրողների, վարկատուների և գնորդների 
իրավունքների մասին օրենսդրությունը բարելավման կարիք ունի: 

 
Բանկի գործառնական արձագանք  
 
Կորպորատիվ կառավարումը բարելավելու, մրցակցությունը ուժեղացնելու 
և գործարքների արժեքը նվազեցնելու նպատակով տեխնիկական 
աջակցության զանազան ծրագրեր, այդ թվում ՎԱԵՆ/ Գործարար 
խորհրդատվության ծառայության ֆինանսական կառավարման և 
հաշվետվության ծրագիրը, կանցակվի` տեղական ձեռնարկությունների 
ֆինանսական հաշվետվությունների  որակը և թափանցիկությունը 
բարելավելու նպատակով: Բանկը կնպաստի կորպորատիվ կառավարման 
ստուգաթերթիկների կիրառմանը և համապատասխան գործողությունների 
պլանների մշակմանը` բարելավելու կորպորատիվ կառավարումը` 
վերջնական նպատակ ունենալով մեծացնել ցուցակված ընկերությունների 
քանակը, որոնք հնարավորություն կունենան ֆինանսավորման միջովներ 
հավաքագրել սկզբնական հանրային առաջարկի և պարտատոմսերի 
թողարկման միջոցով: Պարտատոմսերի և կապիտալի շուկայի 
մատակարարողների զարգացումը հատկապես կարևոր է գալիք` 
կենսաթոշակային բարեփոխումների լույսի ներքո: Ֆինանսական 
աջակցությունը կտրամադրվի անմիջապես Բանկի ուղղակի վարկավորման 
ծրագրերի (ՈՒՎԾ, ՈՒՆԾ, «մեզոնինային» վարկեր), ինչպես նաև ՓՄՁ 
վարկային գծերի և միջին չափի ֆինանսավորման ծրագերի միջոցով: 
Ուշադրությունը հիմնականում դեռ կենտրոնացված կլինի տեղական 
արժույթով վարկավորման վրա` նվազեցնելու արտարժույթի հետ կապված 
ռիսկերը, որոնք սպառնում են տեղական ընկերություններին: ՓՄՁ-ների 
ոլորտի մրցունակությունը ուժեղացնելու նպատակով Բանկը կհամատեղի 
խորհրդատվությունները և վերապատրաստումը ձեռնարկությունների 
մակարդակով` զարգացնելով գործարար խորհրդատվության 
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ծառայությունների կայուն ենթակառուցվածքը շուկայի մակարդակով: ԵՄ-ի 
Արևելյան գործընկերության ֆինանսավորմամբ, ՓԲԱ-ը  կկենտրոնանա 
ագրոբիզնեսի և ՏՀՏ ոլորտի ՓՄՁ-ների, արտահանողների և մարզային 
ձեռնարկությունների վրա: Պլանավորված գործառնությունները 
կուժեղացնեն կատարողությունը և զարգացածությունը այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են կառավարման հմտությունները, մարկետինգը, 
մարդկային ռեսուրսները և բնապահպանական կառավարումը:  
 
Հայաստանի ագրոբիզնեսի մրցունակությունը ուժեղացնելու նպատակով 
Բանկը կտրամադրի ֆինանսական  և տեխնիկական աջակցություն 
վերամշակող և լոգիստիկական ընկերություններին` կարողություններ 
ստեղծելու և դեպի վեր տանող մատակարարման շղթան բարելավելու 
նպատակով: Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու արտահանման վրա 
կենտրոնացող ընկերություններին, իսկ տեխնիկական աջակցությունն 
ուղղված կլինի Հայաստանի արտադրանքի մրցունակությունն 
արտասահմանյան շուկաներում բարձրացնելուն, ինչպես նաև բաշխիչ 
ցանցեր հիմնելուն:  Բանկը նաև կփորձի հասանելի դառնալ առաջնային 
գյուղատնտեսության ֆերմաներին տեղական արժույթով արտահայտված 
վարկային գծերի միջոցով, որոնք կտրամադրվեն մասնակից բանկերի  և 
վարկային կազմակերպությունների միջոցով և կզուգորդվեն տեխնիկական 
աջակցության ծրագրերով, որոնց նպատակը բանկերին փորձագիտական 
խորհրդատվություն տրամադրելը և կարողություններ ստեղծելն է` այս 
հատվածին տրամադրվող ֆինանսավորման կայունությունը ապահովելու 
նպատակով:  
 
Անշարժ գույքի հատվածում ժամանակակից չափաորոշիչների և 
տեխնոլոգիայի ներմուծման նպատակով Բանկը կզուգորդի իր 
ֆինանսավորումը տեխնիկական աջակցության ծրագրերով, որոնք 
կաջակցեն շինարարական ընկերություններին ներգրավել առաջատար 
տեխնոլոգիաներ և հասնել էներգաարդյունավետության: Այնուամենայնիվ, 
հաշվի առնելով կոռուպցիայի և ծանոթությունների օգտագործման բարձր 
մակարդակը այս ոլորտում, Բանկն այստեղ ներգրավված կլինի 
կամընտրական հիմունքներով, իսկ հիմնական շեշտը կդրվի այն 
ընկերությունների վրա, որոնք ունեն վստահելի հովանավոր և շրջակա 
միջավայրը բարելավելու բարձր պատրաստակամություն: ՎԶԵԲ-ը 
կդիտարկի միջին կարգի հյուրանոցների ֆինանսավորումը, պահեստների 
ոլորտի ընդլայնումը և ժամանակակից գրասենյակային շենքերի կառուցւը, 
հատկապես մարզերում: 
 
Քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն  
 
Բանկը կշարունակի աջակցել կառավարությանը ընթացիկ 
նախաձեռնություններում` բարելավելու գործարար միջավայրը այնպիսի 
բնագավառերում, ինչպիսիք են կարգավորման արդյունավետության 
շարունակական քննությունը «գիլյոտինի» ընթացակարգի ներքո և 
դատական կարողությունների ուժեղացումը գնումների դաշտում (միացյալ 
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ՎԶԵԲ/UNCITRAL ծրագրի ներքո).  Բանկը նաև դաշտ կներմուծի 
կորպորատիվ կառավարման օրենսգիրքը և կանցկացնի դրա կիրառման 
մոնիտորինգը, ինչպես նաև կմասնակցի ՓՄՁ-ների ոլորտի առնչությամբ 
քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությանը:  

3.3.3. Ենթակառուցվածքներ  
 
Ոլորտում առկա մարտահրավերները  
 
· Բազմակողմանի բարեփոխումներ համայնքային ջրամատակարարման, 

կեղտաջրերի հեռացման և կոշտ թափոնների կառավարման 
ոլորտներում, որոնք կբերեն առևտրականացման ավելի բարձր 
մակարդակի: Վերջին տարիներին զգալի բարելավումներ են տեղի 
ունեցել համայնքային ջրամատակարարման ոլորտում, ներառյալ 
հավաքման բարելավված կարգապահությունը, բարձրացված 
սակագները և ավելի լավ կատարողականությունը լայնորեն կիրառվող 
ջրաչափերի շնորհիվ: Թեև ոլորտն այժմ լիովին կառավարվում է կամ 
վարձակալության է հանձնվել մասնավոր հատվածին, համայնքային 
ջրամատակարարման ծառայությունները դեռ պետք է հասնեն լիարժեք 
առևտրականացման մակարդակի:  Ոլորտին մինչև օրս բնորոշ են ջրի 
մեծ կորուստները և անհուսալի մատակարարումը:  Դեռևս պետք է 
ապահովվեն ծախսերի լիարժեք փոխհատուցմանն ուղղված 
սակագնային մեթոդաբանության կիրառումը և մասնավոր հատվածի 
աճող մասնակցությունը: Կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտում կա 
կոշտ թափոնների ժամանակակից կառավարման հենքի կարիք, 
ներառյալ մասնավոր հատվածի ներգրավվածության ապահովման 
անհրաժեշտություն աղբահանության և համապատասխան սակագների 
հաստատման գործընթացներում:  

· Հասարակական քաղաքային տրանսպորտի անվտանգության, որակի և 
հասանելիության բարելավումը: Քաղաքային տրանսպորտի 
աշխատանքը պլանավորելու, մոտիտորինգ անցկացնելու և 
գործառնության մեջ դնելու համայնքային կարողությունը 
համեմատաբար սահմանափակ է, ինչը հանգեցնում է 
ապակարգավորվող և ապակենտրոնացված համակարգի առկայության:  
Քաղաքային տրանսպորտի ցածր որակը հիմնականում բացատրվում է 
երթևեկության ոչ-արդյունավետ կառավարմամբ, անհամապատասխան 
հասարակական տրանսպորտով, որը հիմնականում հիմնվում է հին 
ավտոբուսների և չկարգավորվող երթուղային տաքսիների վրա, և 
այնպիսի քաղաքային միջավայրով, որը բնապահպանական, 
առողջապահական և անվտանգության ռիսկերի է ենթարկում իր 
բնակչությանը: Հարկ է հզորացնել մոնիտորինգ անցկացնելու և այս 
ոլորտում մասնավոր հատվածի մասնակցությունը բարելավելու 
ինստիտուցիոնալ կարողությունը, իսկ կարգավորման մի շարք 
գործառույթները պետք է փոխանցվեն համայնքապետարաններին: 
Բարեփոխումները պետք է ընդգրկեն տրանսպորտի միասնական 
կառավարման ներմուծումը, կայանատեղիների կատարելագործված 
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կառավարումը, երթուղային տաքսիների ծառայությունների 
բարելավված կարգավորումը և միասնական տոմսերի համակարգի 
ներդրումը: Ֆինանսական կայունության հասնելու համար հարկ է 
վերանայել հասարակական տրանսպորտի տոմսերի արժեքը և 
ներդաշնակեցնել տրանսպորտի բոլոր տեսակների հետ, քանի որ 
ներկայիս ցածր արժեքը թույլ չի տալիս օպերատորներին ծածկել իրենց 
գործառնական ծախսերի մեծ մասը կամ երկարաժամկետ հատվածում 
փոխարինել գույքը նորով: 

 
Բանկի գործառնական արձագանքը  
 
Դեպի առևտրականացում տանող` համայնքային ջրամատակարարման, 
կեղտաջրերի հեռացման և կոշտ թափոնների հատվածներում 
բազմակողմանի բարեփոխումներին սատարելու նպատակով Բանկը կքննի 
համայնքային կոմունալ ընկերություններին լրացուցիչ ֆինանսավորում 
տրամադրելու հնարավորությունը: Բանկի առկա ջրային ծրագրերը 
Հայաստանում հնարավորություն են տվել Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ին 
բարելավել իր գործառնությունները, ներառյալ հավաքման ավելի բարձր 
ցուցանիշների գրանցումը և հաճախորդներին տրամադրվող բարելավված 
ծառայությունները, ինչը հող է նախապատրաստել ծախսերի 
փոխհատուցման և ոլորտի հետագա առևտրականացման  համար: Ի 
հավելումն Սևանա լճի Բնապահպանական ծրագրին, որը ստորագրվել էր 
2007թ., Բանկը 2011թ. ստորագրել է մեկ այլ սուվերեն ծրագիր, 
ֆինանսավորում տրամադրելով ջրամատակարարման և կոյուղաջրերի 
մաքրման ոլորտի բարելավումներին 17 փոքր համայնքներում: 
Ռազմավարության ժամանակահատվածի ընթացքում Բանկը կշարունակի 
իր աջակցությունը առկա համայնքային հաճախոդներին և կսկսի 
համագործակցել նոր քաղաքների, հիմնականում Երևանի և այլ մարզային 
քաղաքների հետ: Բանկը այժմ պատրաստում է կոշտ թափոնների 
վերաբերյալ առաջին ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի 
մարզում, առևտրականացված մոտեցմամբ, որը բարձր օրինակելիության 
ազդեցության ներուժ կունենա այլ քաղաքների և կոշտ թափոնների 
կառավարման ընկերությունների վրա, եթե հաջողությամբ իրականացվի:  
 
Հասարակական քաղաքային տրանսպորտի անվտանգությունը, որակը և 
հասանելիությունը բարելավելու համար Բանկը աջակցություն 
կտրամադրի Երևանի Մետրոպոլիտենի տրանսպորտային համակարգին` 
միմյանց հաջորդող ներդրումների միջոցով, և կշարունակի խրախուսել 
ընկերության առևտրականացման միջոցառումները` նպատակ ունենալով 
հասնել ծախսերը փոխհատուցող սակագների ներդրման: Առկա և 
պոտենցիալ ծրագրերի շրջանակներում տրանսպորտային 
ծառայությունների բարելավված որակն ապահովելու համար ներմուծվելու 
է հանրային ծառայության համաձայնագիր քաղաքների և ծառայություններ 
տրամադրողների միջև: Պայմանով, որ իշխանությունները հավատարիմ 
կմնան իրենց ստանձնած հանձնառությանը` քաղաքային տրանսպորտի 
հատվածի շարունակական բարեփոխումների իրականացման առումով, 
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Բանկը կդիտարկի այնպիսի ծրագրերի ֆինանսավորման 
հնարավորությունը, որոնք ուղղված կլինեն առկա տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքի վերականգնմանը: Բացի այդ, կուսումնասիրվեն նաև 
ընտրված նոր ենթակառուցվածքներում ներդրումների ու տրանսպորտի 
հետ կապված ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, և 
կխրախուսվի հատվածի կայուն զարգացման համար ավելի 
առևտրականացված մոտեցման կիրառումը: Քաղաքային տրանսպորտի 
ոլորտի բարեփոխումները կարելի է սկզբնական փուլում իրականացնել 
Երևանում. դրանք կարող են ներառել տրանսպորտի միասնական 
կառավարում, կայանատեղիների արդյունավետ կառավարում և 
ավտոբուսների և երթուղային տաքսիների ցանցի համար 
կատարելագործված լուծումներ` տոմսերի միասնական համակարգով: 
Բանկը նաև կդիտարկի այնպիսի պոտենցիալ ծրագրերի իրականացման 
հնարավորությունը, որոնք կսատարեն ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումներին, մասնավոր հատվածի ավելի մեծ ներգրավվածությանը 
և կարող են լավ տնտեսական շահույթ բերել: Կառավարության` 
վարկունակության  սահմանափակումներին անդրադառնալու համար 
հարկ կլինի ապահովել յուրաքանչյուր համայնքային վարկի զուգորդումը 
համաֆինանսավորող դրամաշնորհի հետ:  
 
Տրանսպորտի հատվածում կարող են առաջանալ լրացուցիչ 
հնարավորություններ այլ ՄՖՀ-ների և երկկողմ դոնորների հետ  
համաֆինանսավորելու ազգային կամ մարզային ծրագրերը` հատկապես 
հաշվի առնելով Հայաստանի կառավարության` այս բնույթի 
ենթակառուցվածքային ծրագրեր ֆինանսավորելու սահմանափակ 
կարողությունը:   Սա կարելի է կիրառել նաև հանրային և մասնավոր 
հատվածների համագործակցության բարդ կառույցների նկատմամբ 
(այսպես կոչված` «հիբրիդային» մոդելներ, որոնք օգտվում են առևտրային, 
պետական և/կամ ՄՖՀ-ի դրամաշնորհային հիմնադրամերից): Բանկը 
կզննի այս հնարավորությունները` համոզվելու, որ դրանք 
համապատասխանում են վերը նշված գործառնական 
առաջնահերթություններին և իր անցումային մանդատին, և կառաջարկի 
ֆինանսավորում իր սովորական պայմաններով, որտեղ յուրաքանչյուր 
դրամաշնորհային բաղադրիչ համապատասխանաբար կալիբրացվում է: 
 
 
Քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսություն  
 
Բանկն ընդունել է ամբողջական մոտեցում ջրամատակարարման 
վերականգնման ծրագրերին  իր ներգրավվմանը, ծրագրերը ներառում են մի 
շարք նմանատիպ գործարքներ, որոնք միտված են անդրադառնալու 
ընդհանուր անցումային նպատակներին, ինչպիսիք են սակագնային 
մեթոդաբանությունը, հավաքման դրույքների բարելավումը, հանրային 
ծառայությունների համաձայնագրերի ներմուծումը և մասնավոր հատվածի 
ավելի լայն մասնակցությունը:  Այս ծրագրերը նպատակ ունեն 
արագացնելու սակագների բարեփոխման գործընթացը և ուժեղացնելու 
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հանրային կոմունալ ծառայությունների և կարգավորողների կառավարումը 
և ինստիտուցիոնալ կարողությունները: Այլ ՄՖՀ-ների հետ համատեղ, 
հանրային կոմունալ ընկերությունների առևտրականացումը հնարավոր 
դարձնելու, մասնավոր հատվածի մասնակցությունը խորացնելու և 
հանրային սուբսիդավորումը նվազեցնելու նպատակով, Բանկը 
կշարունակի բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքական երկխոսությունը: 
Եթե վարկունակությունը կայուն լինի հանրային հատվածի ծրագրերում, 
Բանկը կընդլայնի իր գործունեությունը և աջակցությունը բարելավված 
համայնքային և կոմունալ ծառայությունների ոլորտում` համատեղելով իր 
ներդրումները ԵՆԲ-ի ր ԵՄ-ի Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի 
համաֆինանսավորման և այլ հնարավոր Տեխնիկական 
Համագործակցության աջակցության հետ: 
 
3.3.4. Էներգետիկա և բնական ռեսուրսներ  
 
Ոլորտում առկա մարտահրավերները  
 
· Բաց և մրցունակ էլեկտրականության մեծածախ շուկայի զարգացում 

ծախսերը արտացոլող գնային ցուցանիշներով: Ներկայումս 
մրցակցությունը սահմանափակ է շուկայի փոքր չափերի և էներգիայի 
անդրսահմանային առևտրի սահմանափակ հնարավորությունների 
պատճառով: Էներգիա արտադրող ձեռնարկությունների քանակը 
սահմանափակ է: Էլեկտրականության բաց և մրցունակ մեծածախ 
շուկայի զարգացումը կմեծացներ գնային ազդակների և խթանիչ 
ներդրումների թափանցիկությունը, սակայն գործընթացը  բարդ կլինի 
վերը նշված սահմանափակումների պատճառով:  Էլեկտրականության 
գները և սակագները կարգավորվում են կիսանկախ կարգավորիչի 
կողմից, որը ուժեղացման կարիք ունի` մեծ դերակատարների հետ գործ 
ունենալու համար:  Առաջնահերթ է ուժեղ և անկախ կարգավորողի 
գոյությունը, որպեսզի ապահովվի համապատասխան 
հավասարակշռություն սպառողների և լիցենզավորված սուբյեկտների 
միջև և ստեղծվի հավասար պայմաններ լիցենզավորված սուբյեկտների 
գործունեության համար: 

· Կայուն էներգիայի համար ինստիտուցիոնալ հենքի իրականացում: 
Հայաստանը ունի կայուն էներգիայի զարգացած ինստիտուցիոնալ հենք, 
ներառյալ էներգիայի խնայման մասին օրենքը, որը ընդունվել է 2004թ.: 
Վերականգնվող ռեսուրսների զարգացման համար առկա է նաև 
իրավական դաշտ և կա մեծ հնարավորություն օգտագործելու փոքր 
հիդրակայանները, կենսազանգվածային և քամու հզորությունը  
էլեկտրականություն արտադրելու համար: Այնուամենայնիվ, չկա ոչ մի 
գործակալություն, որը պատասխանատու է էներգաարդյունավետության 
և դրա հետ կապված օրենքների իրականացման համար, և դեռ կա 
կարիք պարբերաբար վերանայելու խթանող (խրախուսող) սակագների 
սակագները: Դեռ պետք է վերանայվեն կառուցապատման 
չափանիշները` ժամանակակից էներգաարդյունավետությունը 
խրախուսելու համար: 
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· Հանքարդյունահանման ոլորտում շահույթի աճը: Հայաստանում 
հանքարդյունահանման ազգային տնտեսության հիմնական ներդրողն է:  
Գունավոր մետաղների գների վերջերս տեղի ունեցած աճը դրական 
ազդեցություն է ունեցել երկրի առևտրային հաշվեկշռի վրա: 
Հայաստանում արտադրված հանքանյութի կոնցենտրատներն ու 
մետաղները կազմում են երկրի արտահանումների կեսից ավելին` 
դարձնելով այս արդյունաբերությունը Հայաստանի ամնեակարևոր 
շարժիչ ուժերից մեկը: Այնուամենայնիվ, հանքանյութերի  մեծ մասը 
արտահանվում է որպես ցածր արժեք ունեցող կոնցետրատներ, քանի որ 
երկրում չկա ժամանակակից վերամշակման հզորություն: 
Իշխանությունները վերջերս ընդունել են հանքարդյունաբերության 
մասին նոր օրենք, որը մշակվել է Համաշխարհային Բանկի 
օժանդակությամբ և պետք է մեծացնի թափանցիկությունը և շրջակա 
միջավայրի պաշտպանությունը, ինչպես նաև հանրային հատվածից 
ստացվող եկամուտները:   Օրենսդրական և կարգավորող հենքի 
բարելավումները նույնպես կօգնեն ներգրավել ավելի շատ ներդրումներ 
Հայստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում: 

 
Բանկի գործառնական արձագանք  
 
Էլեկտրականության բաց և մրցունակ մեծածախ շուկայի զարգացմանը 
աջակցելու նպատակով Բանկը կմասնակցի տարածաշրջանային 
էլեկտրականության ենթակառուցվածքների ծրագրերին` մրցունակ, բաց և 
թափանցիկ փոխկապակցման կանոններ ունեցող տարածաշրջանային 
էլեկտրականության շուկայի սատարման  վերջնական նպատակով:  
Մրցակցությունը ուժեղացնելու և մատակարարման անվտանգությունն ու 
կայունությունը ապահովելու նպատակով Բանկը նաև կաջակցի էներգիա 
արտադրող սուբյեկտերին, հատկապես նորեկներին և ոչ-պետական 
մասնակիցներին: Բանկը նաև կօժանդակի կարգավորողի ուժեղացման 
հարցում, իսկ անկախության առաջնահերթության պարագայում այս 
մարմինը պատասխանատու է էներգետիկայի ոլորտում գների և 
սակագների որոշման համար:   
 
Կայուն էներգիայի համար ինստիտուցիոնալ հենքի իրականացման 
նպատակով Բանկը  կաջակցի ներդրումներին ֆինանսապես կենսունակ 
վերականգնվող (հիմնականում հողմային, հիդրո, և կենսազանգվածի) 
էներգիայի ծրագրերում, ինչպես նաև կշարունակի իր աջակցությունը 
էներգիա բաշխող ընկերությանը: ՎԶԵԲ-ը նաև կաջակցի Հայաստանին 
Վերականգնվող Էներգիայի Ծրագրից (SREP) ֆինանսավորում ստանալու 
գործընթացում և նպատակ ունի աջակցելու Վերականգնվող Էներգիայի 
Ներդրումների Պլանի ծրագրավորմանը և իրականացմանը այլ ՄՖՀ-ների 
հետ համատեղ: Գործընկեր բանկերի միջոցով ՎԶԵԲ-ը կշարունակի 
ֆինանսավորել արդյունաբերության և բնակիչների համար 
էներգաարդյունավետության վարկային գծերը` հետագա բարեփոխումներ 
անցկացնելու և իրավական հենքի ուժեղացման պարագայում: 
Էներգաարդյունավետության վարկային գծերի հետ մեկտեղ Բանկը 
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կշարունակի էներգաարդյունավետության ՏՀ տրամադրումը գործընկեր 
բանկերին:  
 
Հանքաարդյունահանման հատվածում շահութաբերության մեծացման 
նատակով Բանկը կաջակցի հանքարդյունահանման ֆինանսավորման 
տեսակետից գրավիչ գործարքների հեղինակավոր ներդրողներին, ովքեր 
ցուցադրել են բարձր չափանիշներ բնապահպանական և սոցիալական 
պաշտպանման հարցում: Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու ծրագրերին, 
որոնք բերելու են վերամշակման նոր հզորություններ կառուցելուն:   
 
Քաղաքանության վերաբերյալ երկխոսություն  
 
Բանկը կաջակցի Հայաստանին Հանքահանող Ադյունաբերությունների 
Թափանցիկության Նախաձեռնությանը միանալու հարցում, կբարելավի 
շենքերի և շինարարական նորմերը և կամրապնդի կարգավորիչի 
կարողությունները: Բանկը կառաջարկի բարելավումներ կատարել 
համատիրությունների մասին օրենսդրության մեջ` բնակարանային 
շենքերում էներգաարդյունավետությունը հնարավոր դարձնելու 
նպատակով: Բանկը 2012թ. մարտին Հայաստանի հետ ստորագրել է Կայուն 
Էներգիայի Գործողությունների Ծրագիր, ինչը ճանապարհ կհարթի 
վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության ոլորտներում 
ներդրումների և քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսության համար: 
Վերականգնվող ջեռուցման մեջ ներդրումները հնարավոր դարձնելու 
նպատակով Բանկը կանցկացնի վերականգնվող ջեռուցման 
իրագործելիության տարածաշրջանային ուսումնասիրություն, կառաջարկի 
քաղաքականության և իրավական կարգավորիչ փոփոխություններ: 
 
 
3.4. Բանկի առաջարկված գործունեության բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունը  
 
ՎԶԵԲ-ի ծրագրերը, որոնք 2008թ. նոյեմբերին անցել են չափանիշներին 
համապատասխանության ստուգում, պետք է համապատասխանեն 2008թ. 
Բնապահպանական և Սոցիալական Քաղաքականույթան և 
Կատարողության Պահանջներին:   Ուղղակի ներդրումների համար սա 
պահանջում է, որ ծրագրերը կառուցված լինեն այնպես, որ 
համապատասխանեն ԵՄ-ի և ազգային բնապահպանական պահանջներին: 
ԵՄ-ի պահանջներին համապատասխանելու հանձնառությունը կարող է 
բարդ լինել Վաղ Անցումային Երկրների համար, հատկապես համայնքային 
հատվածի ծրագրերի դեպքում, որտեղ վարկեր վերցնելու կարողությունը 
կարող է սահմանափակ լինել: Եթե ծրագիրը միտված է  բարձրացնելու 
խմելու ջրի որակը ըստ ԵՄ-ի չափանիշների,  շատ հաճախ չի լինում 
բավարար ֆինանսավորում բարելավումներ կատարելու` 
համապատասխան կոյուղաջրերի պատշաճ հեռացման համար: Եթե 
հնարավոր չլինի ծրագրերը կազմել այնպես, որ նրանք 
համապատասխանեն ԵՄ-ի բնապահպանական պահանջներին, այս մասին 
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կնշվի Բանկի` Տնօրենների խորհրդին ուղղված տեղեկատվության մեջ, 
շեղումների համապատասխան պատճառաբանման հետ մեկտեղ և 
հրապարակման ենթակա «Ծրագիրն ամփոփող փաստաթղթի» մեջ: Նաև, 
ըստ անհրաժեշտության, ՎԶԵԲ-ը կաշխատի հաճախորդների հետ, 
որպեսզի ԵՄ բնապահպանական չափանիշներին չհամապատասխանող 
ծրագրերին առնչվող լրացուցիչ գործողություններ  միտված լինեն այդ 
ծրագրերի`  ԵՄ չափանիշներին լիարժեք համապատասխանությանը 
ապագայում:  
 
Վարկերից օգտվելու սահմանափակ կարողությունը և ծրագրերի 
փոքրածավալությունը կարող են խնդիրներ առաջացնել այնպիսի 
ոլորտներում, ինչպիսիք են  հանքաարդյունահանումը, որտեղ 
բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը հաճախ բարձր են, և Բանկի 
հետ համաձայնեցված բնապահպանական և սոցիալական 
հանձնառությունների ծախսերը կարող են զգալի լինել: Բանկը կաշխատի 
հաճախորդների հետ` գնահատելու ծրագրի ռիսկերը և 
հնարավորությունները, և բարձր ռիսկայինություն ունեցող հատվածների 
համար սովորաբար համաձայնություն ձեռք կբերվի լայնածավալ 
մոնիտորինգի պլանի շուրջ, որը Բանկի իրավաբանական փաստաթղթերի 
մեջ հանդես է գալիս որպես ծրագրի հանձնառությունների մի մաս:  
 
Բանկի շեշտադրումը տեղական ֆինանսական հաստատությունների 
կարողությունների ստեղծման վրա սատարվում է բնապահպանական և 
սոցիալական ոլորտներում: 2011թ. Հայաստանում ինը ֆինանսական 
միջնորդ անցան Բանկի ՖՀ-ի խորհրդատուների հետ վերապատրաստում, և 
ՖՀ-ներից յուրաքանչյուրը ստացավ աջակցություն` բնապահպանական և 
սոցիալական քաղաքականությունները, ընթացակարգերը և 
գործողությունների պլանները զարգացնելու նպատակով, նրանց 
հնարավորություն տալով կիրառել ՎԶԵԲ-ի` ՖՀ-ի վերաբերյալ 
պահանջները:  
 
Կլիմայի փոփոխման ճկունությունը և ադապտացումը  
 
Հայաստանում ջրի ռեսուրսները խոցելի են առկա կլիմայական 
պայմանների և կլիմայի ապագա փոփոխությունների նկատմամբ:: Կլիմայի 
փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի` շրջանակային կոնվենցիայի ներքո երկրորդ 
ազգային զեկույցի համաձայն Հայաստանում արդեն նկատելի են 
տեղումների և մակերեսային ջրերի չորացման զգալի թե' ժամանակային, թե' 
տարածական փոփոխություններ, և կլիմայական փոփոխությունների 
մասին կանխատեսումների մեծ մասի համաձայն ակնկալվում է, որ 
փոփոխությունները ավելի լուրջ բնույթ կկրեն ապագայում, իսկ 
մակերեսային ջրերի չորացումը կնվազի: ԵԱՀ-ում ասվում է, որ ջրային 
ռեսուրսների վրա կլիմայի փոփոխման ազդեցությունը կառավարելու և 
փոփոխվող կլիմայական պայմաններին ադապտացվելու համար 
կպահանջվեն ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք 
կբերեն ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը: Կլիմայի 
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փոփոխման ճկունության և հարմարվողականության հարցերը անհրաժեշտ 
է հաշվի առնել, հատկապես ագրոբիզնեսում, հանքաարդյունահանման և 
հիդրաէներգիայի ծրագրերում:  
 
Գենդեր  
 
ՎԶԵԲ-ի Գենդերային Գործողությունների Պլանի իրականացմանը 
համապատասխան, Բանկը կձգտի աջակցել կանանց ձեռներեցությանը 
Ֆինանսական Հաստատությունների ծրագրերի միջոցով, որոնք մեծացնում 
են ֆինանսավորման հասանելիությունը կանանց պատկանող և կանանց 
կողմից կառավարվող ՄՓՄՁ-ների համար, և կանդրադառնա այն 
արգելքներին,  որոնք խոչընդոտում են վարկավորման հասանելիությանը, 
հատկապես գյուղական տարածքներում: Հիմնվելով «Կանայք Բիզնեսում» 
հաջողակ ծրագրի վրա, որը ավարտվեց 2011թ., BAS Գործարար 
խորհրդատվական ծառայությունը և Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագիրը 
(ՁԱԾ) կշարունակեն օժանդակել ընկերություններին, որոնք պատկանում, 
կառավարվում են կանաց կողմից կամ իրենց աշխատակազմում ունեն 
բազմաթիվ կանայք:  Բանկը նաև կսատարի գենդերային հավասարությանը, 
իրականացնելով ՀԲԵ ծրագրեր, որտեղ հարմար լինի: Բացի այդ, Բանկը 
կփնտրի հաճախորդների հետ այլ առաջնային հատվածներում աշխատելու 
հնարավորություններ` իրենց կադրային քաղաքականության և 
պրակտիկաների մեջ գենդերային առումով հավասարակշռված 
մոտեցումներ ընդունելու նկատառումներով: 
 
Գենդերային հարցերի ավելի մանրամասն գնահատման համար տեսեք 
Հավելված 7-ը: 
 
 
4. ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՈՒՆԸ  
 
4.1. Կապիտալի մասնավոր աղբյուրներ  
 
Ֆինանսական հատվածը համեմատաբար լավ դիմացավ 2008-09թթ. 
Ճգնաժամին, և մնում է լիկվիդային և լավ կապիլացված, թև փոքր, բայց ունի 
սահմանափակ մուտք դեպի կապիտալի միջազգային շուկաներ:  
Վարկավորումը խրախուսելու և տնտեսական վերականգնումը խթանելու 
նպատակով, կառավարությունը տրամադրեց տեղական արժույթով 
ֆինանսավորում այն բանկերին, որոնց համար ՓՄՁ-ները և մեծ 
կորպորացիաները թիրախ են հանդիսանում, և այդ ֆինանսավորման մեծ 
մասը տրամադրվել է ՄՖՀ-ների և Ռուսաստանի կառավարության կողմից 
որպես հակաճգնաժամային փաթեթի մի մաս: Սա օգնեց մեծացնել երկրում 
վարկավորման ակտիվությունը: 
 
Մինչ ֆինանսական միջամտությունը հասել է ՀՆԱ-ի մոտ 45 տոկոսի 
(համեմատած ԵՄ-ի անդամակցության հավակնորդ երկրներում մոտ 50 
տոկոսի հետ), վարկավորման հասանելիությունը մնում է դժվար, 
հատկապես այն բիզնեսների համար, որոնք տեղակայված են գյուղական 
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տարածքներում և մայրաքաղաքից դուրս: Բարձր դոլարիզացիան և 
վարկային շուկաների կարճաժամկետ բնույթը շարունակում է բացահայտել 
բիզնեսներին և տնտեսվարերին ենթարկել արժեզրկման և հասունության 
ռիսկերի:  
 
4.2. Միջազգային Զարգացման Բանկերի կողմից ֆինանսավորում և 

համագործակցություն այլ ՄՖՀ-ների և բազմակողմանի դոնորների հետ  
 
ՄՖՀ-ների և դոնորների միջև կոորդինացումը իրականացվել է դոնորների 
կոորդինացման պարբերական և ժամանակավոր հանդիպումների, ավագ 
կառավարողների շփումների և այցելությունների, Երևանում դոնորական 
գրասենյակների և այցելող առաքելությունների միջև աշխատանքային 
մակարդակով շփումների միջոցով: 2010թ. կեսերին դոնորները 
հիմնադրեցին թեմատիկ աշխատանքային խմբեր այնպիսի առարկաների 
վերաբերյալ, ինչպիսիք են տնտեսական զարգացումը, 
ժողովրդավարությունը և օրենքի գերակայությունը, լավ կառավարումը, 
առողջապահությունը և կրթությունը, սոցիալական պաշտպանությունը, 
տրանսպորտը և էներգետիկան, անդրսահմանային համագործակցությունը 
և բնապահպանությունը: Իշխանությունները պարբերաբար հաճախում էին 
այս աշխատանքային խմբերի հանդիպումները: Բանկի Երևանյան 
գրասենյակը մասնակցել է աշխատանքային խմբերի գործունեությանը 
տնտեսական զարգացման, տրանսպորտի և էնրգետիկայի ոլորտներում: 
Կան մի շարք օրինակներ, երբ դոնորները հաջող կերպով նպաստել են մի 
շարք կարևորագույն բարեփոխումների, որոնք կապված են բիզնես 
միջավայրի բարելավման հետ, օրինակ. հարկային քաղաքականության և 
վարչարարության, մրցակցության, ստուգումների բարեփոխման, 
լիցենզավորման և թույլատրման, սեփականության և ընկերության 
գրանցման հետ: 
 
Էկոնոմիկայի Նախարարությունը Համաշխարհային Բանկի, ՄԱԿ-ի 
Զարգացման Ծրագրի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային 
Զարգացման Գործակալության Առաքելության հետ համատեղ անցկացրել է 
երկրի Կայուն Զարգացման Ծրագրի հետ կապված մի շարք 
նախաձեռնություններ: Այս Ծրագիրը նկարագրում է երկրի միջնաժամկետ 
և երկարաժամկետ կայուն զարգացման ռազմավարությունը և հիմք է 
ծառայում մակրոտնտեսական կանխատեսման, բյուջեյի պլանավորման և 
զանազան հատվածների ռազմավարությունների համար: Էկոնոմիկայի 
Նախարարությունը պետք է շարունակի և ի վերջո ընդլայնի իր` դոնորների 
կոորդինացնողի դերը և ձգտի առավելագույնի հասցնել զանազան 
դոնորական ծրագրերի ազդեցությունը:  
 
ՎԶԵԲ-ը մոբիլիզացրել է դրամաշնորհային համաֆինանսավորում և 
տեխնիկական աջակցության միջոցներ մի շարք կազմակերպություններից, 
այդ թվում նաև ԵՄ Հարևանության Ներդրումային Ծրագրից, Վաղ 
Անցումային Երկրների Հիմնադրամից, և Ավստրիայի, Ֆինլանդիայի և 
Իսպանիայի կառավարություններից: ԵՄ ՀՆԾ-ի հետ 
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համագործակցությունը կարևոր դեր է խաղում Համայնքային և 
Բնապահպանական Ենթակառուցվածքների և տրանսպորտի ծրագրերին 
Բանկի ներգրավվածությունը սատարելու գործընթացում: Հաշվի առնելով 
Հայաստանի` մատչելիության սահմանափակումները, և ԱՄՀ-ի` հանրային 
հատվածի վարկերի դեպքում սովորաբար  35 տոկոս դրամաշնորհային 
բաղադրիչ ունենալու կոնցեսիոն պահանջը բավարարելու նպատակով, 
ակնկալվում է, որ  կախվածությունը դրամաշնորհներից կշարունակվի 
2012-2015թթ. ռազմավարության ամբողջ ընթացքում:  
 
Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ   
 
Հայաստանը դարձավ ԱՄՀ-ի անդամ 1992թ.: 2010թ. կեսերին Հայաստանի 
իշխանությունները չեղյալ հայտարարեցին ԱՄՀ-ի հետ համաձայնությունը, 
որը ստեղծվել էր ի պատասխան միջազգային ճգնաժամի: Այդ 
համաձայնությունը, որը կենտրոնանում էր միջնաժամկետ 
մարտահրավերների վրա, փոխարինվեց 3-տարվա 395 մլն դոլար արժեքով 
ծրագրով` Ընդլայնված Հիմնադրամի Ծրագրի և Ընդլայնված Վարկային 
Ծրագրի ներքո: Ծրագրի ներքո արվեցին չորս հատկացումներ, ինչպես 
պլանավորված էր, արժանանալով ծրագրի իրականացումից և 
Հայաստանում անցկացված բարեփոխումներից ԱՄՀ-ի գոհունակությանը: 
 
ԱՄՀ-ն և ՎԶԵԲ-ը համատեղ աշխատում են տեղական արժույթով 
ֆինանսավորման  շրջանակները բարելավելու և բանկային հատվածում 
դոլարիզացիայի մակարդակը նվազեցնելու վրա: Հայաստանը վաղ 
անցումային երկրներից մեկն է, որ ստացել է ՎԶԵԲ-ի և ԱՄՀ-ի 
աջակցությունը` կենտրանական բանկի` սղաճը խթանելու շրջանակները 
ուժեղացնելու նպատակով: ԱՄՀ-ն նաև օժանդակում է կառավարությանը 
հարկային քաղաքականության և վարչարարության, ֆինանսական 
հատվածի կարգավորման ամրապնդման, դրամավարկային 
քաղաքականության ընդլայնման, հանրային ֆինանսական և ծախսերի 
կառավարման բարեփոխումների և ազգային վիճակագրական գրասենյակի 
համար կարողություններ ստեղծելու հարցերում:  
 
 
Համաշխարհային բանկի խումբ   
 
 
1992թ. Համաշխարհային Բանկին միանալուց հետո Հայաստանը ստացել է 
մոտ 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ֆինանսավորում` մոտ 70 ծրագրերի համար: 
ՀԲ-ի հանձնառությունների մոտ մեկ քառորդը տրամադրվեց գյուղական 
ճանապարհների վերականգնման համար: Ի լրումն գյուղական 
շրջաններում աշխատատեղերի ավելացմանը, Կենսական կարևորություն 
ունեցող ճանապարհների ծրագիրը նպաստում է փոքր ֆերմերների համար 
շուկաների հասանելիությանը: Այլ կարևոր հատվածներն են. ջրի 
մատակարարումը, ոռոգումը, գյուղատնտեսության զարգացումը, 
էներգետիկան, կրթությունը, հանրային հատվածը և դատական դաշտը: ՀԲ-
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ն նաև օժանդակում է Հայաստանին առողջապահական ծառայությունների 
հասանեիությունը, մատչելիությունը և որակը բարելավելու գործընթացում: 
 
Հայաստանը ներկայումս կարող է օգտվել Միջազգային Զարգացման 
Ընկերակցության (ՄԶԸ) և Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային 
Բանկի (ՎԶՄԲ) վարկերից շնորհիվ այն բանի, որ ճգնաժամից առաջ 
Հայաստանը հասել էր միջին եկամուտ ունեցող երկրների կարգավիճակին: 
Առ այսօր Հայաստանը ստացել է մոտ 293.6 մլն ԱՄՆ դոլար ՎԶՄԲ-ի 
կողմից, հիմնականում ճանապարհների վերակառուցման, ոռոգման, ՓՄՁ-
ների համար ֆինանսավորման հասանելիության, էլեկտրոնային 
հասարակության և նորարաությունների, էներգետիկայի, հանրային ոլորտի 
արդիականացման, առողջապահության նպատակների համար, և այլն: 
 
Հայաստանը Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի (ՄՖԿ) անդամ է 
սկսած 1995թ.-ից: 2011թ. դեկտեմբերի դրությամբ ՄՖԿ-ն Հայաստանում 
իրականացրել է 168 մլն դոլարի 34 ծրագիր ֆինանսական 
հաստատություններում, արտադրությունում, էներգետիկայի և 
էլեկտրաէներգիայի և հանքաարդյունահանման հատվածներում: 2011թ. 
ֆիսկալային տարվա ընթացքում (2010թ. հուլիսի 1-ից մինչև  2011թ. հունիսի 
30), ՄՖԿ-ն գրանցեց Հայաստնաում հանձնառությունների ռեկորդային 
մակարդակ. 70 մլն ԱՄՆ դոլար: ՄՖԿ-ն Հայաստանում նաև իրականացնում 
է մի շարք խորհրդատվական ծրագրեր, որոնք կենտրոնանում են բիզնես 
միջավայրի բարելավման և  Doing Business հաշվետվություններում նշված 
հարցերի վրա: ՎԶԵԲ-ը և ՄՖԿ-ն համագործակցում են ստուգումների 
բարեփոխման գործընթացում, ծրագրին տրամադրելով երկարաժամկետ 
աջակցություն, ստուգման բոլոր մարմիններում` ներմուծելով ռիսկերի վրա 
հիմնված մոտեցում:  
 
ՎԶԵԲ-ի և Համաշխարհային Բանկի համագործակցութունը ներառում է մի 
շարք համատեղ նախաձեռնություններ և ծրագրեր: Ի լրումն տեղական 
արժույթով ֆինանսավորման շրջանակների ուժեղացմանը, ՎԶԵԲ-ը և ՀԲ-ն 
համագործակցում են` բիզնես միջավայրը բարելավելու, մասնավոր ոլորտի 
զարգացմանը աջակցելու, տարբեր հանրային հաստատություններում և 
կոմունալ ընկերություններում կարողություններ ստեղծելու, և 
քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսության և ոլորտների 
բարեփոխումների օրակարգերը կոորդինացնելու նպատակներով:  
Քաղաքականության վերաբերյալ համատեղ երկխոսությունը և 
ներդրումները իրականացվել էին ստուգումների բարեփոխման, ինչպես 
նաև քաղաքային տրանսպորտի, ջրի և կոշտ թափոնների, վերականգնվող 
էներգիայի, անշարժ գույքի, հանքաարդյունահանման և ֆինանսական 
հաստատությունների ոլորտներում:  
 
 
 
 
Ասիական Զարգացման Բանկ (ԱԶԲ)  
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Հայաստանը միացել է ԱԶԲ-ին 2005թ. սեպտեմբերին և դասակարգվել 
որպես ԱԶԲ Ասիական Զարգացման Կոնցեսիոնալ Հիմնադրամի կողմից,  
ինչպես նաև նրա սովորական կապիտալ ռեսուրսներից, ֆինանսավորման 
համար իրավասու: 2011թ. վերջի տվյալներով, ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվել 
էր ութ ծրագիր` տրանսպորտի, համայնքային ենթակառուցվածքների և 
ընդհանուր` բյուջեյին աջակցող հատվածներում: Ընդհանուր 
հանձնառությունները կազմում են 442 մլն ԱՄՆ դոլար սուվերեն վարկեր և 
108 մլն ԱՄՆ դոլար մասնավոր հատվածի վարկեր: Սուվերեն ծրագրերը 
ներառել են այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են գյուղական ճանապարհների և 
ջրի մատակարարման ենթակառուցվածքի վերականգնումը փոքր 
քաղաքներում և գյուղերում, և ճգնաժամից հետո վերականգնման 
աջակցությունը: 
 
 
Արդյունավետությունը և երկարաժամկետ համագործակցությունը 
ուժեղացնելու նպատակով, ԱԶԲ-ն առաջարկել է նոր գործիք. ծրագրերի 
ֆինանսավորում Բազմակողմանի տրանշերի Ֆինանսավորման Ծրագրի 
(ԲՖԾ) ներքո: Երկու ԲՖԾ արդեն հաստատվել է ԱԶԲ-ի կողմից. i) մինչև 500 
մլն ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորում Հյուսիս-Հարավ Ճանապարհային 
Միջանցքի Զարգացման Ծրագրի համար և ii) 400 մլն ԱՄՆ դոլար Քաղաքի 
Կայուն Զարգացման Ներդրումային ծրագրի համար` ֆինանսավորելու 
Հայաստանում քաղաքային տրանսպորտի ծառայությունների 
բարելավումը: 
 
Համաշխարհային Բանկի Խմբի հետ համատեղ, ՎԶԵԲ-ը և ԱԶԲ-ն միավորել 
են իրենց ուժերը` նպաստելու ոլորտի բարեփոխումներին և աջակցելու 
ջրային կոմունալ ծառայությունների առևտրականացմանը: Բացի այդ,  
քաղաքային տրանսպորտը մի ոլորտ է, որտեղ ԱԶԲ-ն և ՎԶԵԲ-ը 
տեղեկատվություն են փոխանակում և կոորդինացնում են իրենց` 
քաղաքականության վերաբերյալ երկխոսությունը: Այս 
հաստատությունները նաև համատեղ ֆինանսավորել են (DEG-ի հետ 
միասին) Երևանի միջազգային օդանավակայանում ուղևորային տերմինալի 
կառուցման 2րդ փուլը: Ի լրումն վարկային ծրագրերի, ԱԶԲ-ն նաև 
ներգրավված է ոչ-վարկային գործունեությանը, հիմնականում 
տրամադրելով խորհրդատվական և կարողությունների զարգացմանն 
ուղղված տեխնիկական աջակցություն` օժանդակելու կառավարությանը 
ներմուծել բիզնեսի գրանցման առցանց համակարգ:  
 
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
(UNDP) 
 
ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը հիմնադրվել է 
1993թ.: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի ծախսերի ընդհանուր ծավալը 1993-
2011թթ. գերազանցել է 68 մլն ԱՄՆ դոլար,  ինչը ներառել է Զարգացման 
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Ծրագրի  հիմնական ռեսուրսները և կառավարույթան և դոնորների կողմից 
ծախսերի փոխանակումը: ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը այժմ ունի 
հետևյալ առաջնահերթությունները հետևյալ թեմատիկ ոլորտներում. 
«Ժողովրդավարական կառավարում», «Սոցիո-տնտեսական կառավարում», 
և «Բնապահպանական կառավարում»:   
 
ՎԶԵԲ-ը և ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը համատեղ աշխատանք են 
վարում` Հայաստանում էներգաարդյունավետության դաշտը, հատկապես 
բնակելի տարածքներում, բարելավելու ուղղությամբ: ՄԱԿ-ի Զարգացման 
Ծրագրի դրամաշնորհը կարևոր դեր խաղաց համայնքային 
ջրամատակարարման և կոյուղաջրերի հեռացման ծրագրի մշակման 
գործընթացում ՎԶԵԲ-ին օժանդակելու առումավ: ՄԱԿ-ի Զարգացման 
Ծրագիրը նաև մշակում է ներդրումային ծրագիր` Հայաստանի և 
Վրաստանի միջև տրանսպորտային կապերը բարելավելու նպատակով:  
 
Եվրոպական Միություն  
 
Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունները, ներառյալ առևտրային և 
տնտեսական կապերը, կարգավորվում են Գործընկերության և 
Համագործակցության Համաձայնագրով (ԳՀՀ), որը ստորագրվել է 
Հայաստանի և Եվրոպական Համայնքի կողմից 1996թ. ապրիլին, և որը ուժի 
մեջ է մտել 1999թ. հուլիսին: 2006թ. ստորագրվեց Հայաստան-ԵՄ 
Գործողությունների Պլանը, որը նկարագրում էր Հայաստան-ԵՄ 
համագործակցության և ԵՄ աջակցության հիմնական ուղղությունները: 
ԵՄ-ի տեխնիկական և ֆինանսական համագործակցությունը սատարում է 
Հայաստանի` ԵՄ-ի հետ աճող և սերտ հարաբերության նպատակը և օգնում 
է երկրի` ռազմավարական պլաններ մշակելու և իրականացնելու 
ջանքերին:  
 
1992թ.-ից ԵՄ-ի ընդհանուր օժանդակությունը Հայաստանին հասնում է 
ավելի, քան 500 մլն Եվրոյի, և տարիների ընթացքում տարեկան 
աջակցությունը աստիճանաբար աճում է: Որպես Եվրոպական 
Հարևանության Քաղաքականության մասնակից, Հայաստանը օգտվում է  
Եվրոպական Հարևանության և Գործընկերության Գործիքից (ԵՀԳԳ): 2011-
2013թթ. Ազգային Ցուցանիշային Ծրագրի ներքո ԵՀԳԳ ֆինանսավորումը 
Հայաստանի համար կազմում է 157.3 մլն եվրո: Սա ներառում է առնվազն 32 
մլն եվրո Արևելյան Գործընկերության Հաստատությունների Ստեղծման 
Բազմակողմանի Ծրագրի համար և առնվազն  7 մլն եվրո Արևելյան 
Գործընկերության ներքո` Տարածաշրջանային Զարգացման Փորձնական 
Ծրագրի (ՏԶՓԾ) համար:   
 
ԵՄ-ի դրամաշնորհները և ԵՆԲ-ից համաֆինանսավորումը որոշիչ դեր 
խաղացին և ՎԶԵԲ-ին հնարավորություն տվեցին կազմակերպել Երևանի 
Մետրոպոլիտենի արդիականացման ծրագրի ֆինանսավորումը: ԵՄ-ն նաև 
աջակցել է ՎԶԵԲ-ի կողմից ֆինանսավորված ծրագրին` կառուցելու ջրի և 
կոյուղաջրերի հեռացման համակարգեր, Սևանա լճի շրջակայքի մի շարք 



 48 

համայնքներում: ՎԶԵԲ-ը, ԵՆԲ-ն և ԵՄ ՀՆԾ-ն համատեղ աշխատում են 
Հայաստանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտային կապերը բարելավելու 
ուղղությամբ: Ներկայումս Հայաստանում փոքր բիզնեսի աջակցման 
գործունեությունը ֆինանսավորվում է 5 մլն եվրո ԵՄ դրամաշնորհով:    
 
 
 
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 - ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
 
Հոդված 1-ին համապատասխանություն  
 
Հայաստանը ստանձնել է հանձնառություն բազմակուսակցական 
ժողովրդավարության, բազմակարծության և շուկայական տնտեսության 
սկզբունքների նկատմամբ` համաձայն Բանկի Հիմնադիր Համաձայնագրի 
Հոդված 1-ում սահմանված պայմանների, չնայած այս սկզբունքների 
կիրառումը նախորդ ռազմավարության ժամանակահատվածում  եղել է 
անհավասարաչափ: 2008թ. նախագահական ընտրություններին հաջորդած 
քաղաքական ճգնաժամը ընդգծեց Հայաստանում ժողովրդավարեցման 
գործընթացի, օրենքի գերակայության և հանրային կառավարման հետագա 
հզորացման անհրաժեշտությունը:  Իշխանությունները ձեռնարկել են մի 
շարք դրական քայլեր` այս մարտահրավերներին անդրադառնալու 
նպատակով: Այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ են հետագա քայլեր` առողջ 
ժողովրդավարական քաղաքական միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ, 
ներառյալ ոստիկանության և դատաիրավական համակարգերի 
բարեփոխումները և բաց ու բազմակարծիք լրատվական միջավայրի 
ստեղծումը:  
 
 
Քաղաքական պատասխանատվություն   
 
 
ՀՀ Սահմանադրությունը սահմանում է քաղաքական 
պատասխանատվություն գործադիր, օրենսդիր և դատական 
իշխանությունների բաժանման, և նախագահի ու միապալատ օրենսդրի` 
Ազգային Ժողովի համար կանոնավոր, ուղղակի հիմունքներով 
ընտրությունների միջոցով: Ազգային Ժողովը բաղկացած է 131 
պատգամավորներից, որից 90-ը ընտրվում են կուսակցական ցուցակներից 
և 41-ը` մեծամասնական ընտրատարածքներից: Մայիսի 6-ին անցկացված 
խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը 
համոզիչ վստահության քվե ստացավ` 131 պատգամավոր ունեցող 
օրենսդիր մարմնում ներկայանալով 69 անդամով: Բարգավաճ Հայաստանը` 
երկրորդ կուսակցությունը, որը կառավարական կոալիցաիայի անդամ էր 
մինչև ընտրությունները, ստացավ 36 տեղ: Ընդդիմադիր 
կուսակցություններից և ոչ մեկը չստացավ բավարար աջակցություն.   Հայ 
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Ազգային Կոնգրեսը` Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ, նվազագույն 
առավելությամբ հաղթահարեց համամասնական ընտրակարգի համար 
նախատեսված 7.1 տոկոսի շեմը` ստանալով 7 խորհրդարանային մանդատ: 
Երեք այլ ընդդիմադիր կուսակցություն` Հայ Հեղափոխական 
Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը և Օրինաց Երկիրը նվազագույն 
առավելությամբ հաղթահարեցին կուսակցությունների` խորհրդարան 
մուտք գործելու համար սահմանված 5 տոկոսի շեմը:   
 
Խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԱԿՀ/ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդներն 
իրենց նախնական եզրակացություններում հայտարարեցին, որ 
«Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական ընտրությունները 
բնութագրվել էին մրցակցային, աշխույժ և հիմնականում խաղաղ 
ընտրարշավով:» Այնուամենայնիվ, ԵԱՀԿ-ը նաև նշեց «խաղի անհավասար 
պայմանները՝ քարոզարշավի դրույթների խախտման և ընտրողների վրա 
ճնշում գործադրելու, ինչպես նաև բողոքների և բողոքարկման գործընթացի 
թերի լինելու պատճառով:» Նույն մտահոգություններով հանդես եկան մի 
շարք տեղական դիտորդներ, հասարակական կազմակերպություններ և 
ընդդիմադիր խմբեր:   
 
Հայաստանի քաղաքական համակարգը մնում է կենտրոնացված 
նախագահական, չնայած սահմանադրական փոփոխությունների, որոնք 
մշակվել են օրենսդրական և դատական դաշտերը նախագահության 
համեմատ ուժեղացնելու նպատակով և որոնք ընդունվել էին 2005թ. 
նոյեմբերին ազգային հանրաքվեի ժամանակ: Արդյունքում, զսպումների և 
հակակշիռների սահմանադրական համակարգը գործնականում մնում է 
թույլ: Զսպումների և հակակշիռների այս համակարգը խստորեն ստուգվեց 
քաղաքական ճգնաժամով, որը հետևեց 2008թ. նախագահական 
ընտրություններին և հետագա բախումներին ոստիկանության և 
ցուցարաների միջև, ովքեր պնդում էին ընտրական խախտումների մասին:   
Կառավարության ծանրակշիռ արձագանքը և անկախ ուսումնասիրություն 
անցկացնելու դժկամությունը` հայտնաբերելու և պատժելու նրանց, ովքեր 
պատասխանատու են քաղաքական համակարգի հանդեպ հանրության 
հավատքը թուլացնելու համար, բերեցին կառավարող կոալիցիայի և 
ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև երկխոսության դադարեցմանը և 
ընդգծեցին դատական և ոստիկանական համակարգերում  
բարեփոխումների անհետաձգելի անհրաժեշտությունը, ինչը 
հնարավորություն կտար ապահովել այդ դաշտերի անկախությունը թե' ըստ 
օրենքի, թե' գործնականում:  
 
Նախագահ Սարգսյանը, խորհրդարանում կառավարող կոալիցիայի 
աջակցությամբ, սկսել է անդրադառնալ այս մարտահրավերներին: 
Կառավարությունը ստեղծեց Ժամանակավոր Խորհրդարանական 
Հարցումների Հանձնաժողով, որը հանդես եկավ մի շարք առաջարկներով, 
որոնք նկարագրվեցին Եվրոպայի Խորհրդի Խորհրդարանական 
Վեհաժողովի (ԵԽԽՎ)  կողմից, որպես «ամուր հիմք 2008թ. մարտի 
իրադարձությունների  հիմքում ընկած պատճառներին անդրադառնալու և 
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ապագայում նմանատիպ իրավիճակների զարգացումը կանխելու համար»: 
Խորհրդարանական հարցումից հետո նախագահը և կառավարությունը 
սկսեցին իրականացնել այդ առաջարկները: 2011թ. մայիսին խորհրդարանը 
ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրք, որը պատրաստվել էր Վենետիկի 
Հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և 
մարդու իրավունքների գրասենյակի /ԺՀՄԻԳ/ սերտ խորհրդակցության 
արդյունքում:  Միջազգային դիտորդները ողջունեցին նոր ընտրական 
օրենսգիրքը և եզրակացրեցին, որ բարեխիղճ կիրառման պարագայում այն 
կարող է հիմք հանդիսանալ ավելի ժողովրդավարական և թափանցիկ 
ընտրություններ անցկացնելու համար: Միևնույն ժամանակ, Եվրոպայի 
Խորհրդի և ԵԱՀԿ-ի Համատեղ Կարծիքի հաշվետվությունը նույնպես ի 
հայտ բերեց ոլորտներ, որտեղ օրենսդրությունը կարելի է բարելավել, 
ներառյալ. «թեկնածուական իրավունքների չափազանց 
սահմանափակումների հեռացումը, պետական և կուսակցական 
կառույցների տարանջատման ապահովումը, հաշվարկման և 
տաբուլյացիայի գործընթացների դրույթների և ընտրությունների 
արդյունքների որոշման բարելավումը, ինչպես նաև բողոքների և 
բողոքարկումների ընթացակարգերի բարելավումը` արդյունավետ 
լուծումների ապահովման նպատակով»:  
 
 
Ի լրումն նոր ընտրական օրենսդրության ընդունմանը, Նախագահ 
Սարգսյանը համաներում հայատարարեց բոլոր անձանց համար, ովքեր 
ձերբակալվել էին 2008թ. մարտի իրադարձությունների կապակցությամբ: 
Նախագահ Սարգսյանը նաև խոստացավ ակտիվացնել այդ 
իրադարձություններում անվտանգության ուժերի դերի վերաբերյալ 
հետաքննությունը: ՀԱԿ-ը, որը փողոցներում ցույցերի գլխավոր շարժիչ 
ուժն էր, ողջունեց համաներումը և կառավարության հետ սկսեց 
քաղաքական երկխոսություն: Սակայն այդ երկխոսությունը ընթացավ 
միայն երկու փուլով և արդյունքներ չունեցավ: Այնուամենայնիվ, այն 
փաստը, որ երկխոսությունը տեղի է ունեցել և իշխանությունները 
փոխզիջումներ են առաջարկել, արդեն իսկ առաջընթաց է դեպի 
Հայաստանի ներքին քաղաքական միջավայրի կայունացում  և 
իշխանությունների, ընդդիմության և ավելի լայն հանրության միջև 
վստահության վերականգնում:  
 
Ի վերջո, Հայաստանի` զսպումների և հակակշիռների համակարգը 
թուլացվել է մի քանի հզոր բիզնեսմենների  գերակայությամբ, որոնցից 
շատերը ազդեցություն ունեն խորհրդարանական, և, որոշ դեպքերում, 
գործադիր քաղաքականության որոշումների վրա: Սա թուլացրել է 
հասարակության վստահությունը երկրի քաղաքական համակարգի, 
ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման և հանրային 
ֆինանսների հանդեպ: Խորհրդարանական ընտրությունների նախօրեին 
Նախագահ Սարգսյանը ցուցադրեց իր` բիզնեսի և քաղաքականության միջև 
կապերը նվազեցնելու պատրաստակամությունը, ասելով, որ  «բիզնեսը 
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պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և 
իշխանությունից»:  
 
Օրենքի գերակայություն  
 
Հայաստանի Սահմանադրությունը նախատեսում է անկախ դատական 
համակարգ և հիմնարար իրավական իրավունքների, ներառյալ 
անմեղության կանխավարկածի, երաշխավորում: Այնուամենայնիվ, 
դատական համակարգը կրում է քաղաքական և առևտրային 
շարժառիթներով միջամտություններից բացասական ազդեցությունը, և 
ընդդիմության ակտիվիստները բազմիցս ձերբակալվել են 
երկարաժամկետ` առանց դատավարության: Սա հատկապես վերաբերում է 
2008թ. մարտի 1-ի` բողոքի ցույցից հետո  ընդդիմադիր ցուցարարների վրա 
հարձակման արդյունքներին, որի ընթացքում մի քանի հարյուր 
ցուցարարներ ձերբակալվեցին: 2008թ. մարտի իրադարձությունների 
կապակցությամբ ձերբակալված անձանց դատական ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 
վարույթները  բացահայտեցին լուրջ խնդիրներ այդ գործերի 
դատավճիռների կայացման մեջ: Եվ չնայած, որ Հայաստանի 
կառավարությունը առաջնահերթ է դասել դատական համակարգի 
բարեփոխումները, վերջիններս դեռևս չեն հանգեցրել  դատական 
համակարգի անկախության կամ, դրանով իսկ, երկրի իրավական 
համակարգի հանդեպ հասարակության վստահության վերականգնմանը: 
 
Կոռուպցիան Հայաստանում շարունակում է լուրջ հիմնախնդիր մնալ: 
Transparency International-ի Կոռուպցիայի Ընկալման Համաթվում 
Հայաստանը իջել է 123րդ տեղից 2010թ. մինչև 129րդ տեղը 2011թ.:  
Իշխանությունները մի շարք քայլեր են ձեռնարկել` անդրադառնալու այս 
խնդիրներին և իրականացնելու առաջարկները, որոնք արվել են 
Կոռուպցիայի դեմ պետությունների խմբի (GRECO) կողմից իրենց` 2010թ. 
հունիսի Հայաստանի վերաբերյալ գնահատող հաշվետվության մեջ:   
Կառավարությունը ընդունել է Հակակոռուպցիոն Ռազմավարություն 2009-
2012թթ. ժամանակահատվածի համար և անցկացրել վերապատրաստման 
ծրագրեր դատավորների, դատախազների և ոստիկանության սպաների 
համար: 2011թ. մայիսին Ազգային Ժողովը ընդունեց օրեքներ, որոնք 
փոփոխում են Ընտրական Օրենսգիրքը, և Հատուկ Քննչական Ծառայության 
մասին Օրենքը` վերացնելու խորհրդարանական թեկնածուների,  
կենտրոնական, մարզային և տեղական ընտրական հանձնաժողովների 
անդամների և Հատուկ Քննչական Ծառայության անդամների 
անձեռնամխելիությունը: Հետո Ազգային Ժողովը փոփոխեց 
Դատախազության մասին Օրենքը, վերացնելով Գլխավոր Դատախազի 
դերը վարույթի մեկնարկում և դատախազների անձեռնամխելիությունը: 
Կառավարությունը հիմնադրել է Էթիկայի Հանձնաժողով բարձրաստիճան 
պաշտոնյաների համար, ինչպես նաև մի շարք  Էթիկայի Հանձնաժողովներ 
ավելի ցածր մակարդակի պաշտոնյաների համար կառավարության բոլոր 
բաժիններում: 2012թ. հունվարի 1-ից 500 ավագ պաշտոնյաներից 
պահանջվում է ներկայացնել հայտարարգրեր իրենց և իրենց բարեկամների 
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եկամուտի և ունեցվածքի մասին: Այնուամենայնիվ, խորհրդարանի 
անդամները ենթակա չեն Էթիկայի Հանձնաժողովի զննմանը` իրենց 
եկամուտի և շահերի հնարավոր բախման պատճառով:    
 
 
Քաղաքացիական և մարդու իրավունքներ   
 
Տեսականորեն, Հայաստանի Սահմանադրությունը երաշխավորում է 
քաղաքացիների` քաղաքացիական և մարդու իրավունքների հավասար 
պաշտպանությունը օրենքով: Այնուամենայնիվ, գործնականում այդ 
սահմանադրական երաշխիքների իրագործումը եղել է անհավասար: 
Հայաստանում լրատվական միջոցների ազատությունն ու անկախությունը 
մնում են սահմանափակ: Եվ չնայած ընդդիմադիր թերթերին թույլատրվում 
է գործունեություն ծավալել, սակայն նրանց շրջանառությունը շատ փոքր է 
և գրեթե ամբողջությամբ սահմանափակվում է Երևանով: Լրատվական 
միջոցները բազմակարծության մեծ պակաս ունեն և չեն կարողանում 
արտացոլել երկրի ներսում գոյություն ունեցող քաղաքական ողջ 
բազմակարծությունը: 2010թ. ԵԽ-ի Խորհրդարանական Վեհաժողովի 
որոշումը  ողջունեց Հեռուստատեսության և Հեռարձակման Ակտի 
փոփոխումը, բայց նաև կրկնեց Հայաստանի իշխանություններին ուղղված 
կոչերը` գործնականում բազմակարծիք լրատվական միջավայր 
ապահովելու մասին: Այսպիսի մի օրինակ էր Հեռուստատեսության և 
Ռադիոյի Ազգային Հանձնաժողովի (ՀՌԱՀ) 2010թ. դեկտեմբերի որոշումը` 
մերժել հեռարձակման լիցենզիայի տրամադրումը ընդդիմադիր Ա1+ 
հեռուստաալիքին տեխնիկական պատճառներով: Հիմնական խնդիրներից 
մեկը վերաբերում է ՀՌԱՀ-ի կազմին. նրա անդամների կեսը նշանակվում են 
նախագահի կողմից և մյուս կեսը` խորհրդարանի կողմից, որտեղ 
կառավարող կոալիցիան ճնշող մեծամասնություն է կազմում:   
 
 
Արտաքին հարաբերություններ  
 
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հիմնարար սկզբունքների 
վերաբերյալ  համաձայնության գալ վերջին գագաթնաժողովի ժամանակ, 
որը 2011թ. հունիսին հյուրընկալել էր Ռուսաստանի Նախագահ Մեդվեդևը: 
Դաժան միջադեպերի քանակի աճը Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում 
լուրջ մտահոգություն է առաջացնում տարածաշրջանային կայունության և 
անվտանգության համար: 
 
Նախագահ Սարգսյանը գրանցել է փոքր առաջընթաց 2009թ. Ցուրիխյան 
Արձանագրությունների գործընթացի հիման վրա Թուրքիայի հետ 
հարաբերությունների կարգավորման հարցում: Երկու կողմերը փաստացի 
հետաձգել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 2009թ. 
արձանագրությունների վավերացումը: Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը 
հայտարարեց, որ վավերացում տեղի չի ունենա առանց Լեռնային 
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Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առաջընթացի, մինչդեռ 
նախագահ Սարգսյանը արձագանքեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը 
քվեարկություն կանցկացնի  վավերացման շուրջ միայն այն բանից հետո, 
երբ թուրքական խորհրդարանը  կվավերացնի արձանագրությունները:   
2012թ. հունվարին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար 
Նալբանդյանը կրկին հաստատեց, որ Հայաստանը պատրաստ է 
վերակենդանացնել կարգավորման գործընթացը, եթե երկու 
պետությունները համաձայնեն դա անել առանց նախապայմանների:  
 
 
 
 
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ  2 – ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
 
Ստորև բերված աղյուսակը և տեքստը ներկայացնում են Անցումային 
Մարտահրավերների ընդհանուր գնահատում ըստ հատվածների և 
հիմնված են 2011թ. Անցումային Շրջանի Հաշվետվության վրա: 
Յուրաքանչյուր հատվածի համար գոյություն ունի երկու առանձին միավոր, 
որոնցով գնահատվում են շուկայական կառույցները և շուկային աջակցող 
հաստատությունները:   
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Հայաստան. Անցումային ցուցանիշներ ըստ հատվածների  

Հատվածներ Շուկայի կառուցվածք Շուկային աջակցող հաստատություններ 

Կորպորատիվ հատվածներ 
    Ագրոբիզնես Միջին Միջին 
    Ընդհանուր արդյունաբերություն  Միջին Փոքր 
    Անշարժ գույք Խոշոր Միջին 
Էներգետիկա 
   Բնական ռեսուրսներ Միջին Միջին 
   Կայուն էներգիա Միջին Միջին 

    Էլեկտրաէներգիա Միջին Միջին 
Ենթակառուցվածքներ 
   Հեռահաղորդակցություններ Միջին Միջին 
    Ջուր և կեղտաջրեր  Միջին Միջին 
    Քաղաքային տրանսպորտ Խոշոր Միջին 
    Ճանապարհներ Միջին Միջին 
    Երկաթուղիներ Միջին Միջին 
Ֆինանսական հատվածներ 
   Բանկային համակարգ  Խոշոր Միջին 
Ապահովագրություն և ֆինանսական ծառայություններ Խոշոր Խոշոր     ՄՓՄՁ-ների ֆինանսավորում  Միջին Միջին 
   Մասնավոր կապիտալ  Խոշոր Խոշոր 
    Կապիտալ շուկաներ Խոշոր Խոշոր 

Աղբյուր. Անցումային Շրջանի Հաշվետվություն 2011թ. 

 
Ագրոբիզնես  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունը. Միջին  
 
Հայաստանը ունի շատ փոքր թվով առևտրային սահմանափակումներ և 
չունի արտահանման քվոտաներ: Գները ապակարգավորվել և սակագները 
իջեցվել են 2003թ. Առևտրի Համաշխարհային Կազմակերպությանը ԱՀԿ 
միանալուց հետո, և իրականացվել են համապարփակ հողային 
բարեփոխումներ: Թեև ինստիտուցիոնալ շրջանակը շատ ուժեղ է, լայն 
սպառման և գյուղատնտեսական ապրանքների որոշ ներկրողների 
մենաշնորհային և քողարկված վարքագիծը խոչընդոտում է 
մրցակցությունը այս բնագավառում: Ոլորտի համար հիմնական խոչընդոտ 
շարունակում են հանդիսանալ  ֆինանսների սահմանափակ 
հասանելիությունը, տեղական բանկերի առաջնային գյուղատնտեսությանը 
ֆինանսավորելու  հմտությունների պակասը, ինչպես նաև օրենսդրական և 
իրավական դաշտերի թերզարգացածությունը: Հնացած տրանսպորտային 
ենթակառուցվածքները և թերզարգացած նյութատեխնիկական  ցանցերը 
հանգեցնում են բեռնատեղափոխման և լոգիստիկայի բարձր ծախսերի: 
Առաջնային արտադրության ցածր չափանինշները խոչընդոտ են 
հանդիսանում և սահմանափակում են ավելի բարձր շահավետություն 
ունեցող արտադրությունը մթերքի վերամշակման ոլորտներում: 
 
 
 



 55 

Ընդհանուր արդյունաբերություն 
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունը. Փոքր  
 
Շուկայական պայմանները արտադրության և ծառայությունների ոլորտում   
բարելավվել են: Սեփականաշնորհումը ավարտվել է, և կառավարական 
սուբսիդիաների կամ պաշտոնական առևտրային խոչընդոտների 
պատճառով ձեռնարկությունները դիմակայում են շատ փոքր 
քանակությամբ շուկայական աղավաղումների: Այնուամենայնիվ, 
ներկրողների, հատկապես հանածոներ ներկրողների միջև սահմանափակ 
մրցակցությունը անկանխատեսելի ազդեցություն է ունենում ներկրում 
պահանջող ձեռնարկությունների մրցունակության վրա:   
Բեռնափոխադրման բարձր արժեքը խոչընդոտում է միջազգային 
շուկաների հասանելիությունը: Մրցակցության քաղաքականությունը 
բարելավվեց 2007թ. Մրցակցության Հանձնաժողովի ուժեղացման հետ 
մեկտեղ, բայց առևտրականացվող ապրանքների ոլորտում կանոնների 
կիրառումը դեռ բացակայում է:  Դեռևս առկա են խոչընդոտներ բիզնեսի 
հիմնադրման գործում, բայց ջանքեր են գործադրվում այս գործընթացը 
հեշտացնելու նպատակով` հիմնադրելով «մեկ պատուհանի» սկզբունքը: 
Կորպորատիվ կառավարման նոր օրենսգիրքը ընդունվել է 2010թ. 
դեկտեմբերին և համապատասխանության մասին հաշվետվություն 
ներկայացնելու համար իրականացման ուղեցույցները և հարցաշարերը 
նախապատրաստման փուլում են գտնվում: Առաջընթաց է գրանցվել 
հարկային համակարգի պարզեցման գործընթացում` հարկային և 
մաքսային հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգ 
ներմուծելու շնորհիվ: Արգելվել են ՓՄՁ-ների բոլոր պետական 
ստուգումները, բացառությամբ հարկային և մաքսայիններից, մինչև 
ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման ձեռնարկումը: 
 
Անշարժ գույք  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր  
Հաստատությունները/քաղաքականությունը. Միջին  
 
Ժամանակակից առևտրային անշարժ գույքի ոլորտում դեռ գոյություն ունի 
առաջարկի զգալի բաց: Ժամանակակից, ինստիտուցիոնալ շինարարական 
ֆոնդի պահանջարկը մնում է բարձր, իսկ ֆինանսավորումը հազվադեպ 
հասանելի: Վերջերս բացվել են մի շարք մասնավոր հյուրանոցներ, 
հատկապես Երևանում, չնայած դեռ կա սահմանափակ մատակարարում  
բյուջեյի- և բիզնես-ուղղվածություն ունեցող  ոլորտներում:  Խոշոր 
բացթողումներ կան նորարարական  շինարարական տեխնոլոգիաների 
թափանցելիության  առումով, որն ընդգծում է ոլորտում 
էներգաարյունավետությանն ուղղված բարելավումների 
անհրաժեշտությունը: 2005թ.-ից կարևոր առաջընթաց է գրանցվել շուկային 
աջակցող հաստատությունների և քաղաքականությունների առումով: 
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Գրեթե ամբողջ անշարժ գույքը այժմ գրանցված է, ինչը բերում է անշարժ 
գույքի շուկայի արդյունավետության բարելավմանը. անշարժ գույքի 
գործարքի գրանցման ժամանակը կրճատվել է մինչև 7 օր և զգալիորեն 
նվազել են շինարարության թույլտվություն ստանալու ժամանակն ու 
արժեքը: Այնուամենայնիվ, դեռ մեծ են բացերը ժամանակակից առաջնային 
և երկրորդական օրենսդրության զարգացման առումով, որը կնպաստեր 
անշարժ գույքի ոլորտի կայունությանը:   
 
Բնական ռեսուրսներ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
Հանքաարդյունահանման ոլորտը Հայաստանի հիմնական արտահանման 
ոլորտն է և արտարժույթի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի 
ամենամեծ աղբյուրը: Այնուամենայնիվ, Հայաստանի մետաղների մեծ մասը 
արտահանվում են որպես ցածր շահութաբերություն ունեցող 
կոնցենտրատներ, քանի որ երկիրը ունի ժամանակակից վերամշակման 
կայանների պակաս: Երկիրը քննարկում է հանքահանման 
գործառնությունների համար հարկային համակարգի բարեփոխումներ, 
ինչը պետք է մեծացնի բյուջեի եկամուտները: Հարկավոր է ներմուծել 
արդյունաբերության լավագույն չափորոշիչները հանքահանման ոլորտում, 
բնապահպանական և սոցիալական պաշտպանության, ազդեցության 
գնահատման և մոնիտորինգի ու հաշվետվողականության համար: Ներքին 
էներգետիկայի ոլորտը դեռ տուժում է էներգիայի բարձր կախվածությունից, 
վճարումների անբավարար հավաքումից, վճարումների ուշացումներից և 
հնացած ենթակառուցվածքներից: Արդյունավետությունը բարելավելու 
նպատակով կառավարությունը պետք է դիտարկի բնական գազի 
փոխանցման և բաշխման տարանջատումը և հնարավորություն տա երրորդ 
կողմին միանալ ցանցին: Հայաստանի Հանրային Ծառայությունները 
Կարգավորող Հանձնաժողովը (ՀԾԿՀ) օժանդակության կարիք ունի` 
սակագների որոշման նոր տեխնոլոգիաներ ներմուծելու համար, որն էլ 
կներառի մատչելիության գնահատում: 

 
 
Կայուն էներգիա  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
Էներգիայի խնայման և վերականգնվող էներգիայի մասին օրենքը 
ընդունվել է 2004թ., բայց արդյունաբերական և բնակելի ԷԱ-ի իրավական 
հիմքերը թերզարգացած են, և նրա կիրառման համար ինստիտուցիոնալ 
հիմքը բացակայում է: Էներգիայի սակագները ծածկում են ծախսերը, 
տրամադրելով էներգաարդյունավետության մեջ ցածր արժեք ունեցող 
ներդրումների համարժեք հասույթ, առանց սուբսիդավորման, բայց 
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ներդրումներ չեն իրականացվում լավագույն փորձի մասին իրազեկության 
բացակայության պատճառով: Օրենքներն ու կանոնադրությունները պետք է 
սատարեն ներդրումները, որոք ունեն էներգաարդյունավետության 
բաղադրիչներ: Էներգիայի գները սակայն չեն ներառում բնապահպանական 
ծախսերը, և չկա կայուն էներգիայի համար նպատակաուղղված 
ֆինանսավորում: Թերզարգացած են տեխնիկական հմտությունները 
էներգարդյունավետության ծրագրեր մշակելու հարցում: Վերականգնվող 
աղբյուրների զարգացման համար առկա է իրավական դաշտը: 
Վերականգնվող էներգիայի գնումը բաշխման ընկերությունների կողմից 
պարտադիր է կանխավ որոշված խթանող (խրախուսող) սակագնով 15 
տարվա ընթացքում, և վերականգնվող էներգիայի ոլորտում 
կազմակերպվել են մի շարք փոքր ծրագրրեր: Դեռ հարկավոր է շարունակել 
զարգացնել ինստիտուցիոնալ կարողությունը ավելի շատ ԷԱ և ՎԷ 
ծրագրեր իրականացնելու համար:  
 
Էլեկտրականություն  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
Ըստ օրենսդրության, էլեկտրականության ոլորտը տարբերակված է և  
մասնավոր հատվածը ներգրավված է ոլորտում, բայց մրցակցությունը 
սահմանափակ է, որովհետև արտադրման և բաշխման հիմնական 
կապիտալը վերահսկվում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
հայաստանյան կամ արտասահմանյան պետական ընկերությունների 
կողմից: Գների ազատականացումը բարդացվում է փոքր շուկայով, խոշոր 
դերակատարների գերիշխող դիրքով և եզակի գնորդի շուկայական մոդելով: 
Կան պլաններ 2013թ.ներմուծելու երրորդ կողմի մուտքը, ինչպես նաև 
կնքելու երկկողմ համաձայնագրեր խոշոր սպառողների հետ: 
Էլեկտրականության գները և սակագները կարգավորվում են կիսանկախ 
կարգավորիչի կողմից, որը ունի ուժեղացման կարիք, որպեսզի կարողանա 
գործ ունենալ խոշոր դերակատարների հետ: Էլեկտրաէներգիայի ներքին 
արտադրությունը կարելի է ենթարկել մրցակցային ճնշման` Կովկասի 
տարածաշրջանում էլեկտրականության անդրսահմանային առևտրի 
միջոցով: 
 
Հեռահաղորդակցություն  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
 
Չնայած ոլորտը ազատականացվել է և մի շարք օպերտորների տրվել են 
VOIP հեռախոսակապի լիցենզիաներ, ֆիքսված հեռախոսակապի առկա 
օպերատոր Արմենթելը դեռ ունի փաստացի մենաշնորհ ֆիքսված 
հեռախոսակապի շուկայում: Շարժական կապի երրորդ օպերատորի 
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լիցենզիան տրվեց Orange-ին 2009թ. նոյեմբերին, և 2010թ. շարժական կապի 
ներթափանցումը հասավ մոտ 100 տոկոսի: Այնուամենայնիվ, շարժական 
հեռախոսահամարների տեղափոխելիությունը դեռ չի ներմուծվել: 
Ինտերնետի շուկան համեմատաբար մրցունակ է, բայց չափազանց 
թերզարգացած, և տեղական ինտերնետ-պրովայդերները բողոքում են 
Արմենթելի կողմից տրամադրվող կապի բարձր արժեքի և վատ որակի 
մասին: Պետք է իրականացնել տարանջատում և թույլատրել երրորդ կողմի 
մուտքը ենթակառուցվածք` մրցակցությանը նպաստելու, ինտերնետի 
հասանելիությունը մեծացնելու և գները իջեցնելու նպատակով:  
Կարգավորողը, Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող 
Հանձնաժողովի Հեռահաղորդակցման Բաժինը, դեռ ամբողջությամբ 
անկախ չէ: Այն պատրաստակամ է բարեփոխումներ իրականացնել, բայց 
չունի ինստիտուցիոնալ կարողություն դա անելու համար:  

 
Ջուր և կեղտաջրեր  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
 
2005թ.-ից համայնքային ոլորտում առաջընթաց է գրանցվել բարելավված 
ծառայությունների մատուցման տեսքով: Առաջընթաց է գրանցվել նաև 
ջրային կոմունալ ծառայությունների առևտրականացման և հանրային-
մանսավոր գործընկերությունների ներմուծման մեջ, բայց ֆինանսական և 
գործառութային կատարողականության մեջ հարկավոր են հետագա 
բարելավումներ: Ջրային կոմունալ ծառայությոնների մեծ մասը 
աշխատացվում է մասնավոր կոնցեսիաների կողմից (կառավարման 
համաձայնագրերով) և առկա են կատարողության վրա հիմնված 
պայմանագրեր:  Ջրային ոլորտի կարգավորման իրավասությունները 
փոխանցվել են ազգային կարգավորողին, բայց գործնականում 
սակագնային մեթոդաբանությունը լիովին չի կիրառվում: Չնայած դա դեռ չի 
վերաբերում ամբողջ համակարգին, ջրային միացումների չափումը 
դառնում է ավելի համատարած, և ջրի համար գանձումները հաճախ 
կատարվում են սպառմանը համաչափ:  Այնուամենայնիվ, դեռ անհրաժեշտ 
է հասցնել ջրի սակագները ծախսերի փոխհատուցման մակարդակին:  
Համայնքային կոմունալ ծառայությունները երկրորդական քաղաքներում 
կարիք ունեն էական բարեփոխումների (հաճախորդների կողմնորոշում, 
ծախսերի վերակառուցում, կորպորատիվ զարգացում) և կշահեն 
բարելավված պայմանագրային դրույթներից: Ինստիտուցիոնալ 
կարողությունը ցածր է և ոլորտում կայունությանը հասնելու համար 
պահանջվում է էական զարգացում: 
 
Քաղաքային տրանսպորտ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր 
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
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Հասարակական տրանսպորտի ոլորտում ծառայությունների տրամադրման 
մեջ գերիշխում է մասնավոր հատվածը, հիմնականում երթուղային 
տաքսիների մասնավոր օպերատորների միջև ապակարգավորված 
մրցակցության տեսքով: Դեպքերի մեծ մասում կա մրցակցության բարձր 
մակարդակ և օպերատորները կենտրոնանում են ծախսերի նվազեցման 
վրա, շեղվելով ծառայության մինիմալ ընդունելի որակի չափանիշներից: 
Բացի այդ, երթուղային տաքսիների երթուղիների համար տենդերները 
թափանցիկ չեն, որն էլ չի գրավում օպերատորներին ներդրումներ անել 
ծառայությունների անվտագության, որակի և հասանելիության մեջ: 
Թաղապետարաններին պատկանող ընկերությունները ունեն 
ֆինանսական, տեխնիկական և գործառնական հիմնախնդիրներ: 
Երկարաժամկետ ֆինանսավորումը խստորեն սահմանափակված է 
ծառայությունների մասին հստակ հանաձայնագրերի պակասով, որոնք 
որոշում են դերերի և պարտականությունների դիմաց համաձայնագրով 
սահմանված` հանրային տեղափոխման երթուղիների իրավունքները: 
Հատվածի մարտահրավերները նաև ներառում են որոշ հիմնական 
կարգավորող ասպեկտների ապակենտրոնացում, ներառյալ սակագների 
որոշման և ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում, և 
ինստիտուցիոնալ և իրավական կարողության ուժեղացում, որպեսզի  
թաղապետարանները կարողանան կարգավորել և վերահսկել 
հասարակական տրանսպորտի ծառայությունների տրամադրումը:    
 
Ճանապարհներ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
 
Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է և նրա արևմտյան և արևելյան 
սահմանները դեռ փակ են: 1990թթ. սկզբին ացկացվել են ճանապարհային 
ոլորտի վերակառուցման միջոցառումներ և ֆինանսավորման 
բարելավումներ: Այնուամենայնիվ, ճանապարհային ոլորտը հիմանկան 
քաղաքական օրակարգ է դարձել այն բանից հետո, երբ Սփյուռքի 
միջոցները դարձան հասանելի և կառավարությունը լիովին վերահսկեց 
իրավիճակը: Մինչ ճանապարհների որակը բարելավվեց, ինստիտուցիոնալ 
զարգացումը և վերակառուցումը հետ ընկան: Առևտրականացումը և 
թափանցիկությունը բարելավման կարիք ունեն: Ազգային տրանսպորտային 
ռազմավարության զարգացման մեջ մնում են անցումային 
մարտահրավերներ. միջմոդալային ինտեգրման, իշխանության համար 
ճանապարհների կառավարման կարողությունների ստեղծման, և 
կատարողականության վրա հիմնված ճանապարհների սպասարկման 
պայմանագրերի կամ փոքր ծավալի Հանրային-Մասնվոր 
Համագործակցույան ծրագրերի մշակման առումով:   
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Երկաթուղիներ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
2005թ.-ից ի վեր տեղի է ունեցել զգալի առաջընթաց սակագնային 
բարեփոխումների առումով, և աճել է մասնավոր հատվածի 
մասնակցությունը տրանսպորտի ոլորտում: Երկաթուղիների հատվածում 
գործառնությունների և քաղաքականության որոշման գործառույթները 
առանձնացվել են, և երկաթուղային հիմնական բիզնեսները մասամբ 
տարանջատվել են: Չնայած Ռուսական երկաթուղիներին տրվել է 
կոնցեսիոն պայմանագիր, երկաթուղիների կառավարումը և 
ծառայությունները մնում են լավագույն միջազգային պրակտիկաներից շատ 
հեռու: Ավելին, չկա ոչ մի լուծում երկաթուղային ենթակառուցվածքի 
մշտական թերֆինանսավորման և գործառնությունների անվտանգության 
վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ: Հարևան Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ 
փակ սահմանները սահմանափակում են Հայաստանի երկաթուղային 
բիզնեսի առևտրային գրավչությունը: Էական անցումային 
մարտահրավերներ առկա են բոլոր ոլորտներում, բայց 
առաջնահերթությունը պետք է տրվի լիարժեք ինստիտուցիոնալ 
առանձնացմանը, ուղևորական և ենթակառուցվածքային բիզնեսներում 
ֆինանսական կայունության ստեղծմանը (ներառյալ հետագա սակագնային 
բարեփոխումները և Հանրային Ծառայությունների մեխանիզմի 
ներմուծումը), և երկաթուղային բիզնեսում մրցակցության ներմուծմանը:   

 
 
Բանկային համակարգ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
Բանկային համակարգի կատարողականությունը բարելավվել է այն 
միջոցառումներից հետո, որոնք ուղղված էին հատվածի կոնսոլիդացիային, 
վերահսկման ուժեղացմանը, նոր կորպորատիվ կառավարման կանոնների 
ներմուծմանը և պարտադիր նորմատիվներին չհամապատասխանելու 
համար պատիժների կիրառմանը: Արտասահմանյան բանկերի մուտքը 
նպաստել է վարկային և ավանդային շուկաներում աճած մրցակցությանը: 
Ավանդների ապահովագրման սխեման ստեղծվել է 2005թ. կեսերին, և այն 
ավելի լայնածավալ դարձավ ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում: 
Բանկային համակարգը լիկվիդային է և լավ կապիտալացված: Սակայն, 
ֆինանսական միջամտությունը մասնավոր հատվածում մնում է 
ամենացածրերից մեկը տարածաշրջանում: Բանկային հատվածը փոքր է և 
որոշ չափով խտացված, և առաջարկվող ֆինանսական գործիքների 
միջակայքը մնում է սահմանափակ: Հետագա բարելավումներ անհրաժեշտ 
են` պարտադիր նորմատիվները կիրառելու և կենտրոնական բանկի` 
ռիսկերը վերահսկելու ունակությունը ուժեղացնելու նկատառումներով:   
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Ռիսկերի և բանկային պորտֆելների կառավարման ուժեղացումը, ինչպես 
նաև իրենց ավանդային բազան, հատկապես տեղական արժույթով 
ավանդները, կարևոր մարտահրավերներ են, քանի որ շատ բանկեր հույս են 
դնում կապիտալ կամ արտաքին ֆինանսավորման վրա` իրենց 
գործունեությունը ֆինանսավորելու համար:  
 
 
Ապահովագրություն և այլ ֆինանսական ծառայություններ   
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Խոշոր  
  
 
Ապահովագրական հատվածը մնում է շատ փոքր և, չնայած ակնկալվում է 
մեկնարկել մասնավոր թոշակներ, դեռ գոյություն չունի թոշակային ֆոնդի 
մասնավոր արդյունաբերություն:  2011թ. հունվարից Հայաստանը սկսեց 
երրորդ կողմի անունից իրականացվող ավտոմեքենայի օգտագործման 
պատասխանատվությունից բխող պարտադիր ապահովագրություն, և 
մեքենաների մոտ 85 տոկոսը արդեն ապահովագրվել է:  Գնում են 
քննարկուներ պարտադիր առողջապահական ապահովագրվածություն 
ներմուծելու մասին, բայց դեռ շատ առաջընթաց չկա: Ապահովագրության 
ներթափանցումը մնում է ցածր; այս արդյունաբերության մեջ 
ապահովագրական պրեմիաների բաժինը ՀՆԱ-ի կազմում հավասար է 
ընդամենը 0.23 տոկոսի, ամենացածրը Եվրոպական Տնտեսական Համայնքի 
տարածաշրջանում: Մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները 
պատասխանատու են շուկայի մեծ մասի համար, այնուամենայնիվ, իրենց 
ծառայությունների տեսականին սահմանափակ է: Ռիսկերի մեծ մասը (89 
տոկոսը) վերաապահովագրվում է, հիմնականում օֆշորային եղանակով, 
ինչը նշանակում է, որ  ոլորտը չի առաջացնում ներդրումների ենթակա 
զգալի ներքին ակտիվներ: Ապահովագրության մասին նոր օրենքը, որը ուժի 
մեջ մտավ 2008թ., մասամբ ազատականացրեց արտասահմանյան 
ընկերությունների մուտքը դեպի ոլորտ: Այն փոխեց արտասահմանյան 
կապիտալի մասնակցության լիմիտը յուրաքանչյուր ապահովագրական 
ընկերությունում 49 տոկոսից մինչև բոլոր ապահովագրական 
ընկերությունների ընդհանուր լիազորված կապիտալի 30 տոկոսը: 
Ապահովագրական օրենսդրությունը և կարգավորումը չեն 
համապատասխանում Ապահովագրման Վերահսկման Միջազգային 
Ասոցիացիայի ԱՎՄԱ չափանիշներին, և վերահկողը (Կենտրոնական 
Բանկը) առ այսօր չի միացել  ԱՎՄԱ-ին: Ապահովագրական 
արդյունաբերությունը կշահեր, եթե ունենար իր սեփական կարգավորողին: 
Իրավական միջավայրը լիզինգային հատվածում մնում է թերզարգացած և 
լիզինգային գործառնությունների ծավալը համեմատաբար ցածր է (լիզինգի 
ներթափանցումը կազմում է ՀՆԱ-ի 0.2 տոկոսը): Մինչդեռ տների 
սեփականության դրույթները բարձր են, հիփոթեքները մնում են փոքր, 
կազմելով ՀՆԱ-ի 2.5 տոկոսը: 
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Միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկություններ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Միջին  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Միջին  
 
Բանկերը, մասնագիտացված միկրոֆինանսավորող բանկերը և այլ 
հաստատությունները առաջարկում են փոքր և միկրոֆինանսավորման մի 
շարք ծրագրեր:  Ընդհանուր առմամբ, ֆինանսավորման պակասը խնդիր է 
ՄՓՄՁ-ների համար: Ավելին, ՄՓՄՁ-ների վարկավորումը կազմում է 
մասնավոր հատվածին ներքին վարկի միայն մոտ 25 տոկոսը, մինչդեռ 
գնահատվում է, որ ՄՓՄՁ-ները պատասխանատու են են զբաղվածության և 
ՀՆԱ-ի մոտ 42 տոկոսի համար:  ՄՓՄՁ-ների համար ֆինանսավորման 
հասանելիությունը հետագայում տուժել է ճգնածամի պատճառով 
վարկավորման նվազումից:   ՄՓՄՁ-ները դիմակայում են բարձր 
տոկոսադրույքերի, կարճ վարկերի (սովորաբար մեկ տարուց պակաս), և 
բարձր գրավ դնելու պահանջներին: ՄՓՄՁ-ները, որոնք գործում են 
ինտենսիվ ներդրումներ պահանջող ոլորտներում, տուժում են 
երկարաժամկետ ֆինանսավորման պակասից, հատկապես տեղական 
արժույթով: Միջին և մեծ ձեռնարկությունները, որոնք սովորաբար 
ամենաարդյունավետն են լինում, ձգտում են բարելավել իրենց կապիտալի 
ֆոնդը և տեխնոլոգիաները: Նրանք միտված են հույս դնել 
ինքնաֆինանսավորման  կամ արտասահմանյան գործընկերներից 
ֆինանսավորման վրա: Չնայած վարկային բյուրոների մասին օրենքի մեջ 
վերջերս արված բարելավումների և հանրային գրանցման ծածկույթի աճին, 
ավելի փոքր վարկերի համար արդյունավետ կառավարման և վարկերի 
մասին բազմակողմանի տեղեկատվական ծառայությունների 
բացակայությունը ակնհայտ խոչընդոտ են հանդիսանում ՄՓՄՁ-ների 
համար ֆինանսավորման հասանելիության հարցում: Վերջերս Հայաստանի 
Կենտրոնական Բանկը արտահայտեց իր պատրաստակամությունը` 
ընդունելու գրավի այլընտրանքային ձևերը առանց պահանջելու, որ 
վարկերը դասակարգվեն այն ՓՄՁ-ների համար, որոնք գործում են առևտրի 
բնագավառում: Գրավների ռեժիմի պարզեցումը (գրավի գրանցման 
շարժական գրասենյակի ստեղծում, խոշոր անասունների գրանցում և գրավ 
դնում, բերքի ապահովագրության ներմուծում, ապագա բերքը գրավ դնելու 
հնարավորության ստեղծում և այլն) կաջակցեր առաջնային 
գյուղատնտեսության ֆիանսավորման անհրաժեշտ աճին: Միևնույն 
ժամանակ կարգավորող և հարկային ռեժիմը միկրոֆինանսավորման 
հաստատությունների համար պետք է համապատասխանեցվի կոմերցիոն 
բանկերի ռեժիմին:  
 
Մասնավոր կապիտալ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Խոշոր  
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Առևտրային մասնավոր կապիտալի հատվածը դեռ պետք է զարգանա և առ 
այսօր երկիրը չի արժանացել միջազգային մասնավոր կապիտալի 
հիմնադրամների կողմից զգալի հետաքրքրությանը: Երկիրը 
հանձնառություն չունի և տարածաշրջանային ֆոնդերի կառավարիչները 
հայտնաբերված չեն շուկայում, Հայաստանում համարյա բացակայում է 
մասնավոր կապիտալի գործունեությունը: Բարդ բիզնես միջավայրը, 
ներդրումների սահմանափակ հնարավորությունները և ելքի վատ 
հեռանկարները խոչընդոտում են այս ոլորտի զարգացումը: Արժեթղթերի 
օրենսդրության ուսումնասիրության մեջ բաժնետերերի հանդեպ արդար 
վերաբերմունքի բավականին բարձր միավորը, ինչպես նաև ՏՀԶԿ 
Կորպորատիվ Կառավարման Սկզբունքներին համապատասխանությունը, 
թույլ են տալիս այնուհանձերձ եզրակացնել, որ առկա են ինստիտուցիոնալ 
նախապայմանները Հայաստանում մասնավոր կապիտալի շուկան 
զարգացնելու համար:  Nasdaq-OMX ֆոնդային բորսան  ունի սահմանափակ 
կապիտալային գործունեություն: Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 
ինտեգրումը Nasdaq-OMX-ի կողմից աշխատացվող այլ բորսաների հետ 
կարող է աջակցել տեղական մասնավոր կապիտալի արդյունաբերության 
զարգացմանը` բարելավելով ելքի հնարավորությունները: Ակնկալվող 
բազմափուլ թոշակային բարեփոխումը պետք է առաջացնի զգալի միջոցներ, 
որոնք  կներդրվեն երկրում: 
 
Կապիտալ շուկաներ  
 
Շուկայի կառուցվածքը. Խոշոր  
Հաստատությունները/քաղաքականությունները. Խոշոր  
 
 
Միջբանկային մեկ օրվա ընթացքում ձևակերպվող վարկային շուկան 
բացվեց 2010թ. ապրիլին և իր արդյունավետ գործունեությամբ օգնեց 
բանկերին կառավարել իրենց դիրքերը` ռեզերվային պահանջներին 
համապատասխանելու նպատակով: Մեկ օրվա ընթացքում ձևակերպվող 
վարկերի շուկան միայն հայկական դրամով է և կապակցվում է ՀԿԲ-ի 
համակարգի հետ: Պարտատոմսերի շուկայի օրենսդրությունը բավականին 
լավ է զարգացած, չնայած ունի թերություններ կիրառման մեջ:   Ակնկալվում 
էր, որ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 2008թ. գնումը Հյուսիսային ֆոնդային 
բորսաների օպերատոր` OMX AB-ի կողմից  կաջակցի կապիտալի շուկայի 
զարգացմանը:  Այնուամենայնիվ, այն մնում է փոքր և ոչ լիկվիդային: OMX-ը 
նաև տրամադրում է հարթակ արտարժույթի և արժեթղթերի առևտրի 
համար: OMX-ը նաև տրամադրում է կենտրոնական գանձարանը 
կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկման համար և տրամադրում է հարթակ 
կառավարական արժեթղթերի համար, բայց նույն ծառայությունները 
տրամադրվում են Կենտրոնական Բանկի կողմից անվճար: Հայաստանում 
գործարքների մեծ մասը արվում է ռեպո գործարքների միջոցով, որոնք 
երաշխավորված են կառավարական պարտատոմսերով: Ինչևէ, 
կառավարական պարտատոմսերի երկրորդական շուկայի 
շրջանառությունը աննկատ է: Առաջիկայում Կենտրոնական Բանկը պետք է 
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ամրապնդի իր` սղաճի թիրախման շրջանակը` սղաճի ակնկալիքները 
խարիսխելու նպատակով: Արտարժույթի փոխանակման դրույքի ավելի մեծ 
անկայունությունը կբարելավի դրամական քաղաքականությունների 
փոխանցումը բանկային և կորպորատիվ հատվածներին և կխթանի 
դրամական շուկայի գործիքները, բարելավելով լիկվիդայնությունը:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 – ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ   
 
Ընդհանուր գնահատում  
 
Վերջին տասնամյակի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները 
ներմուծել են օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ շատ բարեփոխումներ` 
նպատակ ունենալով աջակցել ներդրումային գործունեությանը և 
ձեռներեցությանը: Որոշ ոլորտներում հետագա գործողություններ 
կպահանջվեն, որպեսզի երկիրը քաղի այս բարեփոխումների պտուղները: 
Սա ներառում է կորպորատիվ կառավարման օրենսգրքրի ակտիվ 
սատարման կարիքը և գրավի համար ավելի արդյունավետ 
ընթացակարգերի ներմուծումը: Այլ ոլորտներում դեռ պետք է անցկացնել 
հիմնարար բարեփոխումներ, օրինակ, կոնցեսիաների/Հանրային-
Մասնավոր Համագործակծության /ՀՄՀ/ ոլորտում, որտեղ օրենսդրության 
պակաս է նկատվում: Ներդրումային կլիմայի վրա ազդող մեկ այլ մշտական 
անցումային բացը դատական համակարգի հանդեպ վստահության 
պակասն է, չնայած վերջերս տեղի ունեցած ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների և օժանդակության արտաքին տրամադրողների 
ինտենսիվ տեխնիկական աջակցությանը: Սա արտացոլվել է 2011թ. Բիզնես 
Միջավայրի և Ձեռնարկությունների Արդյունավետության 
Ուսումնասիրության մեջ /BEEPS/, որը հայտնաբերել է, որ բիզնես ոլորտի 
հարցվածների միայն 33 տոկոսը համարում էին, որ դատարանները արդար 
և անկողմնակալ են:  
 
ՎԶԵԲ-ը` իր Իրավական Բարեփոխումների Ծրագրի միջոցով օգնում է 
ստեղծել ներդրողների համար հարմարավետ, թափանցիկ և կանխատեսելի 
իրավական միջավայր անցումային շրջանի երկրներում: Ծրագրի 
միջոցառումները կարող են ներառել քաղաքականության վերաբերյալ 
երրկխոսություն, իրավական գնահատում և երկրի իշխանությունների հետ 
տեխնիկական համագործակցություն: Ստորև ներկայացված է իրավական 
զարգացումների ուսումնասիրություն այն հատվածներում, որոնք կարևոր 
են Հայաստանում Բանկի ներդրումային ռազմավարության համար, և, 
որտեղ անհրաժեշտ է, այն զուգորդվում է ՎԶԵԲ-ի` ընթացիկ կամ 
պլանավորվող տեխնիկական համագործակցության միջոցառումների 
ամփոփ նկարագրով:   
 
Ներդրումային կլիմա/մասնավոր հատված  
 
ՓՄՁ-ների և միկրոձեռնարկությունների զարգացումը կշահեր 
գրավադրմամբ գործարքների խիստ ռեժիմից: Ռեժիմը, որը ուժի մեջ դրվեց 
1998թ. Քաղաքացիական Օրենսգրքով (ներառյալ փոփոխությունները), իրոք 
թույլ է տալիս ստեղծել շարժական գույքի կոշտ գրավներ, սակայն, չնայած 
Քաղաքացիական Օրենսգրքի մեջ վերջերս արված փոփոխությունների, 
որոշ տիպի կապիտալի դիմաց երաշխիք տրամադրելու 
սահամանափակումները, գրանցման ոչ ադեկվատ համակարգերը և 
վարկառուների իրավունքների ոչ արդյունավետ կիրառումը 
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սահմանափակում են վարկերի հասանելիությունը: Այս հարցերի լուծումը 
առաջնահերթություն է` երկրում ՓՄՁ-ների ոլորտի զարգացմանը 
օժանդակելու նպատակով: 
 
Վարկառուի` անշարժ գույքի իրավունքների ապահովումը, որը նույնպես 
կարգավորվում է   Քաղաքացիական Օրենսգրքով, ներկայացնում է 
Հայաստանում գրավադրմամբ գործարքների դրական կողմը: 
Համեմատաբար ուժեղ գրանցման համակարգ է ներմուծվել Պետական 
Կոմիտեի Անշարժ Գույքի Կադաստրի  ներքո, միացնելով կադաստրի և 
գույքի գրանցման համակարգերը: Սա օգնել է նվազեցնել միմյանց 
հակաճառող տվյալների խնդիրները, որոնք սովորաբար հայտնվում են 
երկրներում, որտեղ կա գրանցման երկակի համակարգ:  Այնուամենայնիվ, 
կիրառման ընթացակարգերի ընդհանուր բարելավումը և հասարակության 
համար հասանելի էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներմուծումը 
հարկավոր են` վարկառուների իրավունքները ուժեղացնելու 
նկատառումներով: Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին 
նոր օրենքը ընդունվել է 2008թ., բայց համաշխարհային տնտեսական 
անկումը բացասական ազդեցություն ունեցավ երկրորդական  
հիփոթեքային շուկայի զարգացման վրա: 
 
ՓՄՁ-ները և միկրո ձեռներեցները նույնպես անվճարունակության 
արդյունավետ ռեժիմի կարիք ունեն` պարտքերի արդյունավետ մարման 
համար, իսկ ձախողման դեպքում` շուկա կրկին մուտքի հնարավորություն: 
Հայաստանը ընդունեց սննկության մասին նոր օրենք 2006թ., որը նախորդի 
համեմատ համարվում էր բարելավում:  Հիմնական ոլորտները, որոնք 
բարելավվեցին, անվճարունակության վարույթների մեկնարկն էր, 
վարկառուների հետ վարվելակերպը և վերադասավորման և ավարտական 
ընթացակարգերը (լիկվիդացումը/լուծարումը): Օրենքը, սակայն, մնում է 
թույլ վարկառուներին տեղեկատվություն տրամադրելու առումով, և չունի 
վարկառուներին առաջարկվող վերակազմակերպման պլանների անկախ 
վերլուծության պահանջ: Ավելին, չկա ընթացակարգ, որը կնպաստեր 
առաջարկվող վերակազմակերպման ֆինանսավորմանը: Հետագա 
բարեփոխումներից շահող ոլորտները ներառում են դրույթներ, որոնք գործ 
ունեն անշարժ գույքի ակտիվների հետ և նախասննկացման փուլում 
գործարքներից խուսափում:  Շատ առումներով սրանք աղոտ են և 
առաջացնում են անորոշություն: Բացի այդ, դրույթները, որոնք 
հնարավորություն են տալիս Հայաստանին գործ ունենալ 
անդրսահմանային անվճարունակության հարցերի հետ, ադեկվատ չեն:  Եվ 
վերջինը. դրույթները, որոնք վերաբերում են Հայաստանում 
անվճարունակության մասին որոշում ընունող պաշտոնյաներին, բավարար 
չեն, հատկապես հիմնական որակավորումների առումով, և չկան դրույթներ 
այդ պաշտոնյաներին լիցենզիաներ տրամադրելու մասին: Բացի այդ, 
բացակայում են մասնագիտական աշխատանքային չափանիշները և 
էթիկայի օրենսգիրքը: 
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Կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ գործող օրենսդրությունը 
բաղկացած է 1998թ. Քաղաքացիական Օրենսգրքից, 2001թ. Համատեղ 
Ընկերությունների մասին Օրենքից, 2001թ. Սահմանափակ 
Պատասխանատվությամբ Ընկերությունների մասին օրենքից, և 2001թ. 
Իրավաբանական անձանց Պետական Գրանցման մասին Օրենքից, բոլորը 
ներառյալ փոփոխությունները: 2007թ. ՎԶԵԲ-ի` կորպորատիվ 
կառավարման գնահատումը ցույց տվեց, որ Հայաստանը «Միջին 
մակարդակի համապատասխանություն» ունի Տնտեսական 
Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության` Կորպորատիվ 
Կառավարման սկզբունքներին: Վերջին տարիներին մի շարք էական  
բարեփոխումներ են անվկացվել Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման 
ոլորտում, որոնք բարելավել են այդ դաշտը:  
 
2010թ. դեկտեմբերին Կառավարությունը հաստատեց Կորպորատիվ 
Կառավարման նոր Օրենսգիրքը, որը մշակվել էր ՎԶԵԲ-ի օգնությամբ: 
Մինչդեռ այն պարտադիր չէ, կանոնների այս հավաքածուն ներառում է 
հաշվետվության նմուշ, որտեղ պահանջվում է, որ ընկերությունները 
հայտարարեն իրենց` օրենսգրքին համապատասխանության մասին, կամ 
բացատրեն անհամապատասխանության պատճառները: 2011թ. հունիսին 
Կառավարությունը ընդունեց #881 Որոշումը, որը մանրամասնում էր 
պետությանը պատկանող ձեռնարկությունների ցուցակը, որոնք 
պարտավոր են հաշվետվություն ներկայացնել այս օրենսգրքի հիման վրա: 
Այս Որոշման համաձայն, Օրենսգիրքը կկիրառվի 416 պետական 
ձեռնարկություններում: Հայաստանի` կորպորատիվ կառավարման 
օրենսգրքի ընդունումը միայն գործընթացի սկիզբն է, որը պետք է բերի 
ավելի լավ պրակտիկաների: Այժմ կարևոր է,  որ Հայաստանի 
իշխանությունները հատկացնեն անհրաժեշտ ժամանակ և ռեսուրսներ` 
ապահովելու այս օրենսգրքի պատշաճ կիրառումը: ՎԶԵԲ-ը պատրաստ է 
սատարել տեխնիկական աջակցության միջոցով, պետք է ներդրում անի 
սեփականատիրության ավելի արդյունավետ բացահայտմանը, 
բաժնետերերի իրավունքներին և տեղեկատվության որակի բարձրացմանը, 
ընկերությունների ներքին և այլ կողմերի գործարքների ավելի լավ 
վերահսկմանը, և ուժեղացնի հանձնաժողովների վերահսկող դերը: 
 
Ենթակառուցվածքներ, էներգետիկա և բնական ռեսուրսներ  
 
Հայաստանում հեռահաղորդակցությունների հատվածը կառավարվում է 
2005թ. Էլեկտրոնային Հեռահաղորդակցությունների մասին Օրենքով, որը 
համալրվել է նաև իրականացման կանոնակարգով:  Մինչդեռ Հայաստանը 
առաջ է շարժվում դեպի ոլորտի լավագույն պրակտիկաների կիրառումը, 
օրենսդրական հենքերը, որոնք անհրաժեշտ են այդ պրակտիկաների 
գլխավոր բնագավառները իրականացնելու համար, մեծապես բացակայում 
են, հատակապես այնպիսի կարևորագույն ոլորտներում, ինչպիսիք են 
համարների տեղափոխելիությունը, տեղական հանգույցների 
տարանջատումը, կամ մեծածախ լայնաշերտ ենթակառուցվածքը: ՎԶԵԲ-ը 
այժմ համագործակցում է Հայաստանի իշխանությունների հետ` 
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իրականացնելու մի շարք պրակտիկ կարգավորող նախաձեռնություններ, 
որոնք ուղղված են Հայաստանը առաջ տանելուն, դեպի լավագույն 
պրակտիկաների արդյունավետ կիրառումը և բարձր հզորություն ունեցող 
լայնաշերտ ենթակառուցվածքի մեջ ներդրումների սատարումը: 
Կարճաժամկետից մինչև միջնաժամկետ ժամանակահատվածներում 
խորհուրդ է տրվում կառավարության` ազգային լայնաշերտ  պլանի 
անմիջական վերականգնումը և իրականացումը (պատշաճ կերպով 
վերափոխված` ապահովելու բաց մուտք և շուկայի մինիմալ աղավաղում), 
ինչպես նաև խորհուրդ է տրվում արագ իրականացնել մրցակցային 
երաշխիքները, որոնք կուժեղացնեն լայնաշերտ ենթակառուցվածքի մեջ 
ներդրումները: Երկարաժամկետ կտրվածքով նույնպես խորհուրդ է տրվում 
կիրառել ինստիտուցիոնալ և քաղաքականության մոտեցում էլեկտրոնային 
հեռահաղորդակցությունների հանդեպ, որը ավելի է հարմարեցված 
տեխնոլոգիայի և կարգավորող կոնվերգենցիայի զարգացող միտումներին, 
որոնք դիտվում են ավելի զարգացած շուկաներում:   
 
Կա բնակելի ոլորտում էներգաարդյունավետությանն ուղղված 
միջոցառումների մեջ ներդրումներ կատարելու զգալի ներուժ: Երբ 
էներգիայի խնայման միջոցառումները ներմուծվեն, նրանք նաև կնպաստեն 
բնակիչների ջերմային հարմարավետության աճին: Այնուամենայնիվ, 
կարգավորող միջավայրում թերությունները, հատկապես 2002թ. 
կոնդոմինիումների մասին Օրենքը, էներգաարդյունավետության 
ֆինանսավորման համար ներկայացնում են պատնեշներ շենքերի 
հատվածում, և հատկապես բնակելի ենթահատվածում: 
Էներգաարդյունավետության հնարավորությունների պոտենցիալ 
մասնավոր ֆինանսավորումը արագացնելու համար, կառավարությունը 
դիմել է Բանկի օգնությանը` ուսումնասիրելու իրավական և 
ինստիտուցիոնալ միջավայրը քաղաքային բնակարանային ֆոնդի համար` 
հայտնաբերելու տարբերությունները Հայաստանի` շենքերի 
էներգաարդյունավեըության  մասին օրենսդրության և միջազգային 
լավագույն պրակտիկաների միջև: Հիմնվելով այս նոր ծրագրի 
արդյունքների և առաջարկների վրա, Բանկը պատրաստ է աջակցել 
Հայաստանի կառավարությանը` մշակելու անհրաժեշտ իրավական և 
կարգավորող շրջանակներ, որոնք կբացահայտեն 
էներգաարդյունավետության ծրագրերի ներուժը:  
 
Հայաստանը ՎԶԵԲ-ի գործունեության մի քանի երկրներից է, որտեղ առ 
այսօր չկա պարզ քաղաքականություն և կարգավորող հենք ՀՄՀ-ի և 
կոնցեսիաների համար: Երբ այն համապասխան կերպով մշակվի և 
իրականացվի, ՀՄՀ-ները կարող են ծառայել որպես մասնավոր հատավծի 
լրացուցիչ ֆինանսավորման, կարողությունների և ռեսուրսների 
անգնահատելի աղբյուր երկրի ենթակառուցվածքային կարիքների համար: 
Չնայած կոնցեսիաներին անդրադառնում են որոշ` հատվածներին հատուկ 
օրենքների մեջ (օրինակ, հանքարդյունահանում կամ ջուր), քննարկվող 
կանոնները չեն պարունակում կոնցեսիաների որևէ պարզ ժամանակակից 
սահմանում և շատ հասարակ են ընտրման ընթացակարգերի հարցերում, 
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որոնք հիմնվում են ընդհանուր սկզբունքի վրա, որ կոնցեսիաները տրվում 
են մրցակցային աճուրդի հիման վրա: Ջրային հատվածի մասին օրենքի 
դրական կողմը այն է, որ կոնցեսիոն համաձայնագրի նմուշի օգտագործումը 
ավելի շուտ կամընտրական է, քան պարտավորող: Կառավարության 
աջակցությունը և դրա հետ կապված ֆինանսական պարտատոմսերը 
սահմանված են ընդհանուր օրենսդրության մեջ, օրինակ, Քաղաքացիական 
Օրենսդրույթան և Բյուջեյի Համակարգի մասին Օրենքում, որոնք ճանաչում 
և սահմանում են այդպիսի բաղադրիչներ: Մեկ այլ թերություն. չի 
կատարվում ոչ մի հստակ  հղում միջազգային արբիտրաժի կոնցեսիոն 
միջոցառումների համար: 
 
Եվ վերջինը. ենթակառուցվածքի և այլ ծրագրերի հանրային բյուջեների 
օգտագործման բարելավման նպատակով Բանկը սատարում է 
բարեփոխումները` ԱՊՀ երկրներում հանրային գնումների մասին 
օրենսդրույթունը  արդիականացնելու ուղղությամբ: 2010թ. Հայաստանում 
ընդունվել է Գնումների մասին Օրենքը` հանրային գնումների 
կանոնադրությունը Համաշխարհային Առևտրային Կազմակերպության 
(ՀԱԿ)` Կառավարական Գնումների Համաձայնագրի հետ 
ներդաշնակեցնելու նպատակով:   Դրանից հետո Հայաստանը 2011թ. 
մայիսին միացավ Կառավարական Գնումների Համաձայնագրին (ԿԳՀ), որը 
կարևոր նվաճում է ՎԶԵԲ-ի գործունեության տարածաշրջանում: Չնայած 
առաջընթացին, օրենսդրության իրականացման մեջ առկա են 
բարդություններ, որոնք հետագայում կպահանջեն ջանքեր` մեծացնելու 
կարողությունները գնումներով զբաղվող պաշտոնյաների շրջանում:   
Հայաստանը վերջերս դիմեց մասնակցության ՎԶԵԲ-UNCITRAL 
նախաձեռնությունում` ուժեղացնելու հանրային գնումների հենքերը ԱՊՀ 
երկրներում: 2011թ. հոկտեմբերին Երևանում տեղի ունեցավ 
քաղաքականության վերաբերյալ սեմինար, որտեղ հավաքվել էին տեղական 
շահագրգիռ կողմերը և քաղաքականություն վարողները: Սեմինարը օգնեց 
պարզաբանել ազգային կառավարական բարեփոխումների օրակարգը և 
կազմել տեխնիկական համագործակցության ծրագիր` աջակցելու 
բարեփոխման ջանքերին: Այս ծրագրի ներքո Բանկը և UNCITRAL-ը կօգնեն 
բարելավել Հայաստանի` հանրային գնումների երկրորդական 
օրենսդրության որակը, նախագծել իրականացման ուղեցույց և 
կազմակերպել վերապատրաստում պաշտոնյաների համար:   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 - ԱՋԱԿՑՈՒՄ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻՆ  
 
Փոքր Բիզնեսի Աջակցման Թիմը սատարում է տնտեսական անցումը` 
փոփոխություններ կատարելով պոտենցիալ կենսունակ միկրո, փոքր և 
միջին ձեռնարկություններում (ՄՓՄՁ), և նպաստում է կայուն 
ենթակառուցվածքի զարգացմանը` տեղական բիզնես խորհրդատվական 
ծառայությունների համար: Այս նպատակներին հասնում են երկու 
լրացուցիչ ծրագրերի միջոցով. Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագիր (ՁԱԾ), 
նախկինում Շրջադարձային Կառավարման Ծրագիր, և Գործարար 
խորհրդատվական ծառայություն (BAS ծրագիր): 
 
Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագրի (ՁԱԾ) նախկին փորձը  
 
Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագիրը (ՁԱԾ) Հայաստանում ակտիվ է 2003թ.-
ից և մոբիլիզացրել է 2.1 մլն եվրո դոնորական միջոցներ ՎԶԵԲ-ի 
Բաժնետերերի Հատուկ Հիմնադրամից, ԵՄ, Կանադա, Թայփեյ Չինաստան 
և այլ երկկողմ դոնորներից: Այս ծրագրերը իրականացվել են 15 
արդյունաբերական ոլորտներում, և առաջատարը երեքն են. սննդամթերքի 
արտադրության, տեղեկատվական ծառայությունների և տվյալների 
մշակման և մետաղյա արտադրանքի ոլորտները: Ընդհանուր առմամբ 14 
ծրագիր ներկայումս ընթացքի մեջ են, որոնցից 4 սկսվել են 2011թ., և 2 այլ 
ծրագրեր սկսվել են հատուկ` Ճգնաժամին արձագանքելու 
նախաձեռնության ներքո 2009թ.: Մինչև հիմա գնահատվել են 9 ծրագրեր, և 
43 տոկոսը գնահատվել է որպես շատ հաջողակ, իսկ 50 տոկոսը որպես 
հաջողակ: Ի լրումն, միջինում աջակցություն ստացած ձեռնարկությունների 
82 տոկոսը հայտնել է շրջանառության աճի մասին, 88 տոկոսը հայտնել է  
մինչև հարկում շահույթի աճի մասին, 64 տոկոսը` զբաղվածության աճի 
մասին, աջակցություն ստացած ձեռնարկությունների 82 տոկոսը հայտնում 
է արտադրողականության աճի մասին Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագրից 
(ՁԱԾ) հետո և 71 տոկոսը հայտնում է շահույթի մարժայի բարելավման 
մասին: Ընկերություններում իրականացվել են սեմինարներ և բիզնեսի 
համեմատության այցելություններ, կազմակերպվել է ավելի քան 15 
վերապատրաստում` ՄՓՄՁ-ները զարգացնելու և սատարելու նպատակով: 
ՁԱԾ-ը նաև անցկացրել է բիզնեսի համեմատության այցելություն Թայպեյ, 
Չինաստան`  խորացնելու կապերը ՏՏ արդյունաբերությունների միջև երկու 
երկրներում և ավելի լայն` Կովկասյան տարածաշրջանում: 
 
Գործարար խորհրդատվական ծառայության /BAS ծրագրի/ նախքին փորձը:  
 
2003թ. ստեղծվելուց հետո Գործարար խորհրդատվական ծառայության  
/BAS/ ծրագիրը ստացել է ընդհանուր 5.3 մլն եվրո դոնորական 
ֆինանսավորում, որը համալրվել է 2.5 մլն եվրո գումարով` ձեռնարկության 
հաճախորդների ներդրումների տեսքով: 2011թ. վերջի դրությամբ ծրագիրը 
իրականացրել է ընդհանուր առմամբ 837 ծրագիր, ներգրավելով 106 
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խորհրդատու, և ծրագրերի ամենատարածված տիպերը նրանք էին, որոնք 
ուղղված են ֆինանսական/կառավարման տեղեկատվական համակարգի 
ներմուծմանը: Արդյունաբերությունը լայն տարածում է ունեցել, 
ագրոբիզնեսը և շինարարությունը եղել են ամենատարածված 
բնագավառները: Առ այսօր, Հայաստանում գնահատվել են 710 ծրագրեր, 
որոնցից 93 տոկոսը`  հաջողակ կամ շատ հաջողակ: Գործարար 
խորհրդատվական ծառայության ծրագիրը օժանդակում է ավելի փոքր 
ձեռնարկություններին, և ծրագրերի ավելի քան 96 տոկոսը իրականացվում 
է այն ձեռնարկությունների հետ, որոնք ունեն 50 աշխատակցից պակաս: 
Խաչաձևվող հարցերի առումով Գործարար խորհրդատվական 
ծառայության ծրագիրը Հայաստանում հատկապես կենտրոնացել է 
գյուղական զարգացումը արագացնելու վրա, և ծրագրերի ավելի, քան 56 
տոկոսը տեղակայված են գյուղական շրջաններում: Գործարար 
խորհրդատվական ծառայության ծրագիրը նաև իրակացրել է հատուկ` 
«Կանայք Բիզնեսում» ծրագիրը` օգնելու ձեռներեց կանանց զարգացնել 
իրենց բիզնեսները վերապատրաստման և խորհրդատվական 
ծառայությունների միձոցով:  Բացի այդ, Գործարար խորհրդատվական 
ծառայության ծրագիրը նաև նախաձեռնել է շուկայի զարգացման մի շարք 
գործողություններ` տեղական ՄՓՄՁ-ների և խորհրդատուների 
հմտությունները և գիտելիքը զարգացնելու նպատակով: 
 
Հայաստանում ՄՓՄՁ-ների և Խորհրդատվական հատված  
 
ՄՓՄՁ-ների հատված  
 
ՓՄՁ_ին վերաբերող վիճակագրական տվյալները Հայաստանում 
հազվադեպ են: ՄՓՄՁ-ների հատվածը կազմում է մոտավորապես 20 
տոկոս, այդ թվում ՀՆԱ-ն և արտահանումը, և հատկապես կենտրոնացված է 
Երևանի տարածաշրջանում: ՓՄՁ-ների գրեթե 50 տոկոսը գտնվում են 
մայրաքաղաքում, և հատկապես ակտիվ են առևտրի և ծառայությունների 
բնագավառում: 
 
Խորհրդատվական շուկա  
 
Հայաստանի խորհրդատվության ոլորտը ՄՓՄՁ-ների առումով կանգնած է 
անցումային մեծ մարտահրավերների առջև: Խորհրդատվական 
ծառայությունների մատուցման անհամապատասխանությունը քաղաքային 
և գյուղական ոլորտների միջև ավելի քիչ է արտահայտված, քան այլ 
անցումային երկրներում, այնուամենայնիվ, դեռ մնում է զգալի: Տեղական 
խորհրդատուների համարյա 20 տոկոսը գործում են հիմնական 
քաղաքներից դուրս, և դեռևս առկա են որակի առումով տարբերություններ: 
Խորհրդատուների մեծ մասը մասնագիտանում է կառավարման 
տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում, շուկայի վերլուծության, 
պլանավորման, զարգացման պլանավորման բնագավառներում, մինչդեռ 
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ներմուծման բարդ որակի, կառավարման համակարգերի, ինչպես նաև 
ինժեներական ուսումնասիրություններին վերաբերող փորձագիտությունը 
սահմանափակ է: Ծառայությունների որակը ընկալվում է որպես ոչ 
ադեկվատ և պահանջում է հետագա բարելավումներ:  
 
ՓՄՁ-ների աջակցության ենթակառուցվածքը 
 
Իշխանությունները աստիճանաբար ստեղծում են պետական աջակցության 
համակարգ ՓՄՁ-ների համար և 2001թ. նրանց համար իրականացվել են 
տարեկան ծրագրեր: 2002թ. հիմնադրամը օգնելու է ՓՄՁ հատվածի 
զարգացմանը, որը համարվում է հիմնական մարմին և պատասխանատու է 
այս ոլորտում պետական քաղաքականության իրականացման համար, 
ինրպես նաև ծրագրերի համար, որոնք ուղղված են ՓՄՁ-ների ոլորտի 
զարգացմանը: Սակայն հանրային բյուջեյի կրճատումների ներքո ՓՄՁ 
գործակալության համար ֆինանսավորումը վերջին տարիներին զգալիորեն 
նվազել է: Մասնավոր հատվածում մինչև վերջերս չի եղել մասնագիտական 
ասոցիացիա, որը կաջակցեր Հայաստանի խորհրդատվական հատվածին: 
Այնուամենյիվ, 2011թ. սեպտեմբերին, Հայաստանում հիմնադրվել էր 
Կառավարման խորհրդատուների ինստիտուտ որպես Հայաստանի առաջին 
մասնագիտական խորհրդատվական ասոցիացիա, և ակնկալվում է, որ 
գրանցումը կավարտվի գալիք ամիսների ընթացքում: 
 
Փոքր Բիզնեսի Աջակցման ծրագրի շարունակություն Հայաստանում  
 
Ձեռնարկությունների Աճի Ծրագրի (ՁԱԾ) շարունակությունը  
 
Կախված դոնորական ֆինանսավորումից, ՁԱԾ-ն պլանավորում է 
հետագայում աջակցել կառավարական հմտությունների փոխանցմանը 
Հայաստանում ՓՄՁ-ներին, համաձայն ՎԶԵԲ-ի գործառնական 
առաջնահերթությունների: ՁԱԾ-ը կաշխատի Հայաստանի 
ձեռնարկությունների հետ, որոնք ունեն տեղական շուկայի համար 
հիմնական մատակարարողներ դառնալու, ինչպես նաև արտահանման 
ներուժ: ՁԱԾ-ի օժանդակությունը կկենտրոնանա արտադրանքի 
զարգացման, բիզնեսի պլանավորման, վաճառքների և մարկետինգի 
վերաբերյալ խորհրդատվության վրա: ՁԱԾ-ը կօգնի հայկական 
ձեռնարկություններին` ամրապնդել իրենց միջազգային լավագույն փորձը: 
Ուշադրություն կդարձվի Երևանից դուրս ձեռնարկությունների 
ներգրավելուն, որոնք ունեն գյուղական շրջաններում աշխատանքի 
ընդունման ներուժ: Ոլորտի ուշադրությունը կենտրոնացված կլինի 
ագրոբիզնեսի, մասնագիտացված արտադրանքի, ֆերմաների, խմիչքների, 
սառեցված և չորացված մրգերի, կաթնամթերքի, թխվածքների, 
սննդամթերքի մանրածախ վածառքի, արտադրման (շինանյութեր), 
հանքարդյունահանման, անշարժ գույքի, տուրիզմի և հյուրընկալության, 
ինչպես նաև ՏՀՏ-ի վրա: Բացի այդ, ՁԱԾ-ը կձեռնարկի Հատվածի 
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Զարգացման Գործողություններ` անհատական ՁԱԾ-երի արդյունքները 
հաստատություններում ներմուծելու և անցումային գործընթացի և 
միջազգային լավագույն պրակտիկաների օրինակ ծառայելու նպատակով: 
 
Գործարար խորհրդատվական ծառայության /BAS/ շարունակությունը  
 
Գործարար խորհրդատվական ծառայության հայաստանյան ծրագիրը 
պլանավորում է իրականացնել տարեկան մոտ 65 նախագիծ, ներգրավելով 
տեղական խորհրդատուներին: Հայաստանի համար առաջարկվել է 
Դրամաշնորհների Ուղեցույցի Մատրիցա` առաջնահերթություն տալու 
միջամտություններին և խուսափելու միջազգային դոնորների և 
կառավարական կազմակերպությունների ջանքերի կրկնօրինակումից: 
Կախված ֆինանսավորման հասանելիությունից, ավելի բարձր 
դրամաշնորհներ կտրվեն ավելի փոքր ձեռնարկություններին, որոնք 
գտնվում են մայրաքաղաքից դուրս, ավելի բարդ խորհրդատվական 
ծառայությունների և այնպիսի ծրագրերի իրականացման համար, որոնք 
ներառում են խորհրդատվական ծառայություններ, իսկ շուկայի 
պահանջարկը պակաս հասուն է: Բացի այդ, կանանց ձեռներեցության 
աջակցությունը կշարունակի Հայաստանում  Գործարար խորհրդատվական 
ծառայության ուշադրության կենտրոնում լինել: 
 
Գործարար խորհրդատվական ծառայության աջակցությունը 
ձեռնարկությունների մակարդակում կհամալրվի շուկայի զարգացման 
հետևյալ միջոցառումներով` Հայաստանում ծրագրի` անցումային շրջանի 
վրա ազդեցությունը մեծացնելու նպատակով. 
 
· Տեսանելիություն և տարածում.  Քայլեր կձեռնարկվեն բիզնես 

խորհրդատվությանը նպաստելու համար, հատկապես գյուղական 
ոլորտներում, և զարգացած խորհրդատվական ծառայությունների 
պահանջարկը խրախուսելու համար, մասնավորապես Մարդկային 
Ռեսուրսների առումով նոր արտադրանքի և ծառայությունների, 
ինստիտուցիոնալ օպտիմիզացիայի նոր գործիքների, բիզնես 
գործընթացների օպտիմիզացիայի և վերածրագրավորման, մարկետինգի 
նոր գործիքների, արդյունաբերությանը հատուկ կառավարման 
տեղեկատվական համակարգերի /MIS/ փաթեթների և նոր որակի 
կառավարման և սերտիֆիկացման չափանիշներ կիրառման 
գործընթացներում: 

· ՄՓՄՁ-ներ և խորհրդատվական վերապատրաստում. 
Կարողությունների զարգացումը տեղական խորհրդատուների համար 
կկազմակերպվի` օգնելու ընդլայնել առաջարկը և բարելավել տեղական 
խորհրդատվական ծառայությունների որակը:  

· Առկա տեղական հաստատությունների աջակցություն և զարգացում. 
Գործարար խորհրդատվական ծառայությունը կշարունակի աջակցել 
տեղական հաստատություններին, որոնք մասնակցում են ՄՓՄՁ-ների 
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զարգացմանը և բիզնես խորհրդատվական ծառայությունների շուկային: 
Օրինակ, Գործարար խորհրդատվական ծառայությունը կշարունակի 
աջակցել կառավարական խորհրդատվական տեղական ասոցիացիայի 
կոնսոլիդացիային և կայունությանը, երբ 2012թ. ավարտվի «Հայաստանի 
Կառավարման Խորհրդատուների Ինստիտուտի» (IMC-Armenia) 
գրանցումը: 

 
Բացի այդ, Գործարար խորհրդատվական ծառայությունը Հայատանում 
կսկսի իրականցնել վերջերս ներմուծված ՎԱԵՆ ֆինանսական 
կառավարման և հաշվետվութան ծրագիրը` նպատակ ունենալով 
բարձրացնել ձեռնարկությունների ֆինանսական կառավարման 
պրակտիկաները և չափանիշները` նպաստելու ՎԶԵԲ-ի պոտենցիալ 
ներդրումներին: Գործարար խորհրդատվական ծառայությունը նաև կձգտի 
հեշտացնել հաճախորդների համար ֆինանսների հասանելիությունը 
Հայաստանում ՎԶԵԲ-ի գործընկեր ֆինանսական հաստատությունների և 
արտաքին աղբյուրների միջոցով:  
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 - ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 
Տեխնիկական համագործակցութուն ՎԶԵԲ-ի միջոցով, ըստ դոնորների, 
2009-2011թթ.  
 

Դոնոր Տեխնիկական 
համագործակցութան 
հանձնառություններ 

(եվրոյով)  
Ավստրիա 2,225,304  
Կանադա 216,000  
Չեխիայի Հանրապետություն 70,000  
Վաղ Անցումային Երկրների 
հիմնադրամ 

979,887  

ՎԶԵԲ-ի Բաժնետերերի Հատուկ 
Հիմնադրամ  

6,043,208  

ԵՄ 862,875  
Ֆինլանդիա 450,000  
Կորեա 75,000  
Իսպանիա 199,000  
Թայփեյ Չինաստան 24,588  
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 314,522  
Ընդամենը 11,460,385 
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ՎԶԵԲ-ի միջոցով հատկացված Տեխնիկական համագործակցութան 
միջոցներ,  ըստ հատվածի, 2009-2011թթ.  
 

Հատված/թիմ Տեխնիկական 
համագործակցութա

ն միջոցներ 
(եվրոյով) 

 
Ագրոբիզնես 89,873  
Աջակցություն 
ձեռնարկությունների
ն 

30,642  
ՓՄՁ զարգացում* 

  
  

Փոքր Բիզնեսի 
Աջակցման Ծրագիր 
(նախկինում 
TAM/BAS) 

2,381,659  

Էներգաարդյունա
վետության և 
կլիմայի 
փոփոխման 
ծրագրեր E2C2  

Էներգաարդյունավե
տության և կլիմայի 
փոփոխման ծրագրեր 
E2C2 

1,485,304  

Ֆինանսական 
Հաստատություններ  

794,710  Ֆինանսական 
Հաստատությունն
եր  

  
Փոքր Բիզնեսի 
Ֆինանսավորում  

323,916  

Իրավական 
բարեփոխումների 
թիմ  

Իրավական 
բարեփոխումների 
թիմ  

548,000  

Համայնքային և 
Բնապահպանական 
Ենթակառուցվածքնե
ր 

5,537,281  Ենթակառուցվածք  
  

Էլեկտրականույթուն 
և Էներգիա  

199,000  

Բնապահպանությ
ուն  

Բնապահպանություն  70,000  

Ընդամենը  11,460,385 
 
Ծանոթություն*. Հանձնառությունների արժեքները հիմնված են 
յուրաքանչյուր տարվա համար՝ տարվա վերջի կամ ժամանակահատվածի 
վերջին տվյալների վրա   
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* Ըստ հատվածների այս դասակարգումը ներառում է ուղղակի 
աջակցություն ՓՄՁ-ներին և անուղղակի աջակցություն 
քաղաքականությանը երկխոսության միջոցով` ՎԶԵԲ-ի, իշխանությունների 
և առևտրային/բիզնես ասոցիացիաների (օրինակ, Ներդրումային 
Խորհուրդների) միջև:  
 
Տեխնիկական Համագործակցույթան Ֆինանսավորման  հեռանկար                                         
 
Հայաստանը, տեխնկական աջակցության առումով, հիմնականում 
ապավինում է դրամաշնորհներին և դրամաշնորհային 
համաֆինանսավորմանը՝ մեղմելով մատչելիության 
սահմանափակումները: Ակնկալվում է, որ դրամաշնորհների վրա հիմնվելը 
կշարունակվի 2012-2014թթ. ռազմավարության ժամանակահատվածում:  
 
2009-2011թ. Հայաստանը ստացավ դրամաշնորհներ, որոնք ուղղված էին 
տեղական համայնքային ենթակառուցվածքների, ֆինանսական 
հասատությունների և փոքր բիզնեսների զարգացմանը: Ընդհանուր առմամբ 
այդ ժամանակահատվածում մշակվել է 65 ՏՀ ծրագիր 11 մլն եվրո 
արժողությամբ: ՏՀ հանձնարարականների մեծ մասը եղել է փոքր կամ 
միջին չափսի:  
 
ՏՀ ֆինանսավորումը ստացվել է հիմնկականում ՎԶԵԲ-ի` Բաժնետերերի 
Հատուկ Հիմնադրամից, Եվրամիությունից, ՎԱԵՀ-ից, և երկկողմ 
դոնորներից. օրինակ, Ավստրիայից, Ֆինլանդիայից, և ԱՄՆ-ից: 
 
ՎԶԵԲ-ի` Բաժնետերերի Հատուկ Հիմնադրամը կշարունակի մնալ 
վերջինիս ծրագրերին աջակցող կարևոր լրացուցիչ աղբյուր` դոնորների 
կողմից ֆինանսավորման հասանելի կամ բավարար չլինելու և 
համաֆինանսավորման մեկ այլ միջոցի անհրաժեշտության դեպքերում: 
 
ԵՄ-ն հիմնականում աջակցել է ՓՄՁ-ների զարգացմանը և տրամադրել 
դրամաշնորհային ռեսուրսներ Հայաստանում TAM Շրջադարձային 
Կառավում /BAS Գործարար խորհրդատվական ծառայություն ծրագրերին, 
ինչպես նաև աջակցել է համայնքային ենթակառուցվածքի զարգացմանը ԵՄ 
Հարևանության Ներդրումային Ծրագրի (ՀՆԾ) միջոցով: Հայաստանը 
կստանա ՀՆԾ-ի աջակցությունը 2012թ.-ից, հետևաբար հասանելի կլինեն 
նոր ռեսուրսներ ենթակառուցվածքային ծրագրերի և մասնավոր հատվածի 
զարգացման համար: 
 
ՎԶԵԲ-ի կողմից ղեկավարվող ՎԱԵ Հիմնադրամը կհանդիսանա 
դրամաշնորհային ֆինանսավորման մեկ այլ աղբյուր: ՎԱԵ Հիմնադրամը 
կշարունակի ընդգրկել ՎԶԵԲ-ի մի շարք ծրագրեր, որոնք ներառում են ՏՀ և 
ուղղակիորեն կապված չեն ՎԶԵԲ-ի ներդրումների հետ: Միևնույն 
ժամանակ, ՎԱԵՀ-ի ռեսուրսները սահմանափակվել են և հնարավոր է, որ 
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չկարողանան հոգալ կարիքները նույնիսկ ներկայիս համեստ` տարեկան 
կես միլիոնի մակարդակով:  
 
Հայաստանի ամենախոշոր երկկողմ դոնորը եղել է Ավստրիան, որը 
տրամադրեց զգալի միջոցներ 2009-2011թթ. (2.2 մլն եվրո), կենտրոնանալով 
էներգաարդյունավետության և թափոնների կառավարման վրա: Յոթ այլ 
երկկողմ դոնորներ վերջին երեք տարիների ընթացքում տրամադրել են 1.3 
մլն եվրո Հայաստանում ՏՀ ծրագրերին:   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 – ԸՆՏՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

 
 
 
 
 

Հայաստան 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Նախահաշիվ Կանխատեսվող 
Արտադրանք և ծախսեր 
ՀՆԱ 13.2 13.7 6.9 -14.2 2.1 4.5 3.0 
    Մասնավոր սպառում 13.3 16.1 5.4 -4.4 1.2 1.8       Հանրային սպառում 14.0 5.2 -1.9 -1.2 5.3 3.5 Չի 

Տրամ 
ադրվում 

 

     Համախառն ֆիքսված կապիտալի ձևավորում 33.7 18.2 11.9 -25.4 -2.8 -5.7       Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում -7.3 -3.5 -13.1 -10.4 26.5 14.5       Ապրանքների և ծառայությունների ներկրում 3.8 13.0 7.3 -19.2 12.8 -4.0  Համախառն արդյունաբերական արտադրանք -0.9 2.6 1.7 -7.5 9.7 14.1  Աշխատանքի շուկա 1 
Համախառն ամսեկան վարձատր. տնտ. մեջ (տարեկան միջինը) 19.7 19.2 17.8 9.9 6.9 5.0  Աշխատավարձի իրական աճը տեղական 
 արժույթով 

16.3 14.1 8.1 6.2 -1.1 -2.5 Չի 
Տրամ 
ադրվում 

 
Գործազուրկության տոկոսը(տարվա վերջին) 7.5 7.0 6.3 7.0 7.0 6.2  
Գներ 
Սպառողական գներ (տարեկան միջին) 2.9 4.4 9.0 3.4 8.1 7.7 4.3 
Սպառողական գներ (տարվա վերջ) 5.2 6.7 5.2 6.5 9.3 4.7 4.0 
Ֆիսկալային ցուցանիշներ 
Կառավարության ընդհանուր հաշվեկշիռ -2.0 -2.3 -1.8 -7.7 -4.9 -3.6 -3.9 
Կառավարության ընդհանուր եկամուտներ 18.0 20.1 20.5 20.9 21.0 21.7 Չի 

Տրամ 
ադրվում 

 

Կառավարության ընդհանուր ծախսեր 20.0 22.4 22.2 28.6 25.9 25.3  Կառավարության ընդհանուր պարտք 18.7 16.1 16.1 40.2 39.2 42.0  
Դրամային և ֆինանսական հատվածներ 
Փողի զանգված (M2, տարեվերջ) 32.9 42.3 2.4 16.4 10.6 17.9  Մասնավոր հատվածի վարկավորում (տարվա վերջ)  30.0 82.2 48.3 15.1 26.8 -18.5 Չի 

Տրամ 
ադրվում 

 
Չաշխատող վարկերի տոկոսը 2.5 2.4 4.4 4.8 3.1 4.8  
Տոկոսադրույքեր և արժույթի փոխանակման դրույքեր 
Տեղական արժույթով ավադների  տոկոս* 5.6 6.1 7.7 8.1 8.8 10.3  Արտարժույթով ավանդների տոկոս 4.5 5.1 6.6 6.2 5.3 6.1  Տեղական արժույթով վարկավորման տոկոս 17.2 16.5 16.5 18.8 18.9 17.7  Արտարժույթով վարկավորման տոկոս 17.7 14.1 13.8 13.2 12.3 12.2  Դրամական շուկայի տոկոսադրույք/Զեղչային/քաղաքականտոկոսադրույք 4.3 4.5 6.8 6.2 7.3 8.0  
Փոխանակման դրույք (տարվա վերջ) 364.64 304.09 307.85 380.58 360.35 383.11  Փոխանակման դրույք (տարեկան միջին) 416.04 342.08 305.97 363.28 373.66 372.50  
Արտաքին հատված 
Ընթացիկ հաշիվ  -1.8 -6.4 -11.8 -15.8 -13.9 -11.5 -10.9 
Առևտրային հաշվեկշիռ -14.0 -17.3 -22.8 -24.4 -23.1 -21.0      Ապրանքների արտահանում 16.1 13.0 9.5 8.7 12.5 14.1     Ապրանքների ներկրում  -30.1 -30.4 -32.4 -32.7 -34.2 -35.1  Արտասամանյան ուղղակի ներդրումներ 7.0 7.6 7.9 8.4 6.0 7.4 7.2 
Համախառն պահուստները, բացառությամբ ոսկու (տարեվերջին) 16.8 18.0 12.0 23.5 20.1 17.8  Արտաքին պարտքի ռեզերվ 31.4 31.6 29.5 57.8 64.6 65.5     Հանրային արտաքին պարտք 18.9 15.7 13.6 35.7 34.2 36.7     Մասնավոր արտաքին պարտք  12.5 15.9 15.9 22.1 30.4 28.8  
Համախառն եկամուտ, բացառությամբ ուսկու (տարեվերջ) 3.6 4.2 4.6 5.7 4.8 4.5 4.2 
Հուշագրի կետեր 
Բնակչություն (տարեվերջ, մլն) 3.223 3.230 3.238 3.250 3.263 3.270  ՀՆԱ (միլիարդ դրամով) 2,656 3,149 3,568 3,142 3,502 4,020  ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար) 1,981 2,850 3,602 2,661 2,872 2,715  ՀՆԱ-ում արդյունաբերության մասնաբաժինը (տոկոսներով) 17.2 15.0 13.4 13.9 16.0 10.0  ՀՆԱ-ում գյուղատնտեսութան տեսակարար կշիռը (տոկոսով) 18.7 18.2 16.1 16.7 17.2 18.1  ԱՈՒՆ (մլն ԱՄՆ դոլար) 450 701 940 725 562 600 580 
Արտաքին պարտք - ռեզերվներ (մլն ԱՄՆ դոլարով) 938.1 1,250.1 170.3 963.0 1,433.2 1,580.0  Արտաքին պարտք/ապրանքների և ծառայութ.-րի արտահանում (տոկոսով) 79.8 81.5 89.8 221.7 170.3 160.0  Փողի զանգված (M2, տարեվերջ, ՀՆԱ-ի տոկոսով) 18.3 22.0 19.8 26.2 26.0 26.7  

* Ավանդների և վարկերի դրույքների թվերը ներառում են ավանդների միջին դրույքները (15 օրից մինչև 1 տարի) 

(ՀՆԱ-ի տոկոսով) 

Արտարժույթ 

Տարեկան տոկոսով, տարեվերջ 

(Տոկոս.փոփոխություն) 

(ՀՆԱ-ի տոկոսով) 

(Տոկոս.փոփոխություն) 

(աշխատուժի տոկոսով) 

(Տոկոսադրույքի փոփոխություն) 

Տոկոսադրույքի փոփոխությունը իրականում 

  

1    Թվերը չեն ներառում արտասահմանում աշխատող արտագաղթողներին   
 

(Դրամ ԱՄՆ դոլարի դիմաց) 

 

Ապրանքների և ծառայությունների ներկրման ամիսներով 

(ընդհանուր վարկերի տոկոսով) 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 – ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 
ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի 2011թ. մարդու զարգացման ցուցանիշի (ՄԶՑ) 
համաձայն, Հայաստանը պատկանում է զարգացած ազգաբնակչությամբ 
երկրների թվին, 187 երկրների ցուցակում զբաղեցնելով 86րդ տեղը: ՄԶՑ-ը 
բաղկացած է երեք բաղադրիչներից. առողջապահություն, կրթություն և 
պատշաճ ապրելու չափանիշ: Ըստ Գենդերային անհավասարության 
ցուցանիշի երկիրը զբաղեցնում է ավելի բարձր դիրք՝ 60րդն է աշխարհում: 
 
Զբաղվածության առումով կանայք Հայաստանում տղամարդկանցից հետ են 
ընկնում: Օրինակ, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, 2009թ. զբաղվածության 
չափանիշում 15-ից 64 տարեկան կանանց մասնաբաժինը կազմում էր 59.6 
տոկոս ի հակադրություն տղամարդկաց 74.6 տոկոսի: Մինչդեռ աշխատուժի 
մեջ տղամարդ-կին զբաղվածության անհամապատասխանությունը 
ակնհայտ է բոլոր տարիքային խմբերում, տարբերությունը չնչին է 16-19 
տարեկանների խմբում և  արտացոլում է հավասար հնարավորություններ 
կրթության մեջ, ապա  այն աճում է 20-34 տարեկանների շրջանում, իսկ 
ամենամեծ տարբերությունը գրանցվել է 25-29 տարեկանների խմբում, ըստ 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Վիճակագրական Ծառայության 
(ԱՎԾ): Վարձատրման տարբերությունները ըստ գենդերի բարձր են` 39.2 
տոկոս 2009թ.: 
 

Ցուցանիշ  Կանայք  Տղամարդիկ  Տարի  

Աշխատուժի 
զբաղվածության 
տոկոսադրույք  

59.6% 74.6% 2009 

Վարձատրման 
տարբերությունները ըստ 
գենդերի 

39.2% 2009 

 
Աղբյուրներ. ՄԱԿ, 2009թ.; ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, 2009թ. 
 
Թվերի առումով իսկապես զգալի առաջընթաց է գրանցվել կրթության մեջ 
գենդերային տարբերությունները փակելու գործընթացում: 
Այնուամենայնիվ, երբ նայում ենք ուսանողների բաշխմանը բարձրագույն 
կրթական հաստատություններում ըստ մասնագիտության, սեգրեգացիան 
ակնհայտ է դառնում: Օրինակ, 2008-2009թթ., ըստ ԱՎԾ-ի, կանանց միայն 
18.7 տոկոսը սովորում էր արդյունաբերական և շինարարական 
ֆակուլտետներում ի հակադրություն տղամարդկանց 81.3 տոկոսի, կանայք 
կազմում էին միայն 23.2 տոկոսը տրանսպորտի և հաղորդակցությունների 
ֆակուլտետներում ի հակադրություն  տղամարդկանց 76.8 տոկոսի, և 
հակառակը` առողջապահության և սոցապահովության ֆակուլտետներում 
սովորողների 71.8 տոկոսը կանայք էին ի հակադրություն տղամարդկաց 
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28.2 տոկոսին, ըստ ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի 
տվյալների: 
 

Ուսանողների բաշխումը 
ըստ բարձրագույն 
ուսումնական 
հաստատությունների 
ֆակուլտետների  

Կանայք  Տղամարդիկ  Տարի  

Արդյունաբերություն և 
շինարարություն  

18.7% 81.3% 2008-09 

Տրանսպորտ և 
հաղորդակցություններ  

23.2% 76.8% 2008-09 

Առողջապահություն և 
սոցապահովություն  

71.8% 28.2% 2009-10 

 
Աղբյուրներ. ԱՎԾ, 2009թ.; ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով, 2009-10թ. 
 
Կրթության մեջ գենդերային տարբերությունները համապատասխանաբար 
արտացոլվում են աշխատավարձերի մեջ: Կանայք ավելի կենտրոնացված 
են ցածր վարձատրվող հասարակական աշխատավայրերում: Ինչպես ըստ 
մասնագիտություների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, 
կանայք թույլ են ներկայացված արդյունաբերության և շինանարարության, 
տրանսպորտի և հաղորդակցության ոլորտներում, եթե նշելու լինենք 
դրանցից միայն մի քանիսը: 
 
Աշխատուժում կանանց մասնակցության մակարդակը և բնույթը կապված է, 
ի թիվս այլ գործոնների, հաստատությունների աջակցության 
մեխանիզմների հետ, օրինակ, երեխաներին խնամելու ծառայությունների, 
դեկրետային արձակուրդի և աշխատանքի ճկուն կազմակերպման հետ: 
Ըստ Տնտեսագիտական Ուսումնասիրությունների Բաժնի` 2010թ. Կանաց` 
Տնտեսական Հնարավորությունների Ցուցանիշը, որը գնահատում է 
աշխարհում  113 երկիր, ներառյալ Բանկի գործունեության 21 երկիր, 
Հայաստանը 39րդն է, երբ համեմատում ենք մի շարք ցուցանիշներ 
աշխատանքային քաղաքականության և պրակտիկաների ոլորտում. 
օրինակ, դրույթներ մայրերի և հայրերի անաշխատունակության 
արձակուրդի վերաբերյալ, հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար 
վարձատրման մասին կանոնադրությունը, և երեխաների խնամքի 
ծառայությունների հասանելիությունը, մատչելիությունը և որակը: 
Դասակարգումը այնուամենայնիվ փոխվում է, երբ առանձին 
ուսումնասիրում ենք աշխատանքային քաղաքականությունը և 
պրակտիկան: Հայաստանը 15րդ տեղում է աշխատանքային 
քաղաքականության առումով, բայց իջնում է  72րդ տեղ  աշխատանքային 
պրակտիկաների առումով, շեշտելով այն փաստը, որ կիրառական կողմը 
դեռ մնում է թույլ:  
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Ցուցանիշ  Կանայք  Տարի  
Ֆիրմաների տոկոսը, որտեղ 
կանայք սեփականատեր են  

31.8% 2009 

Լրիվ դրույքով աշխատող 
կանանց մասնաբաժինը  

36.9% 2009 

Կին գլխավոր կառավարիչ 
ունեցող ֆիրմաների տոկոսը  

13.5% 2009 

 
Աղբյուր. ՄՖԿ, 2009թ.  
 
Ըստ ՄՖԿ-ի` 2009թ. Ձեռնարկությունների Ուսումնասիրության, 
Հայաստանում ուսումնասիրված 374 ֆիրմաների 31.8 տոկոսը ունեին կին-
սեփականատեր, կանայք կազմում էին լրիվ դրույքով աշխատողների 36.9 
տոկոսը, և ֆիրմաների 13.5 տոկոսը ունեին կին-գլխավոր կառավարիչ: 
ՎԶԵԲ-ի` BEEPS 2008-2009թ. ուսումնասիրության շրջանակներում 
ֆիրմաների 31.2 տոկոսը, որոնք դիմել էին վարկավորման համար 2007 
ֆիսկալային տարվա ընթացքում, ունեին կին-սեփականատեր, և այդ 
ֆիրամների 16.3 տոկոսին մերժեցին վարկ տրամադրել: Մինչդեռ 
ֆիրմաների 67.5 տոկոսը, որոնք դիմել էին վարկավորման համար, չունեին 
կին-սեփականատեր, և միայն 5.7 տոկոսին մերժել էին վարկ տրամադրել:   
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