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1. ԲՅՈՒՋԵԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Սույն վերլուծությամբ ուսումնասիրվել է Երևան քաղաքի 2023 թվականի 
բյուջեն1։ 

2023թ. բյուջեի փաթեթի մաս հանդիսացող՝ Երևան քաղաքի զարգացման 
հիմնական ուղղությունների մասին Երևանի քաղաքապետի զեկույցում (այսուհետ՝ 
Ուղերձ) նշվում է, որ 2023թ. բյուջեով առաջնահերթ և գերակա են համարվում 
մայրաքաղաքի տարածքային համաչափ և կայուն զարգացմանը, բարեկարգ, 
հարմարավետ և մատչելի միջավայրի ձևավորմանը, քաղաքային 
ենթակառուցվածքների արդիականացմանը, և բնակչության կենսական շահերի 
ապահովմանն ուղղված ծրագրերը: Որպես թվարկված ծրագրային ուղղությունների 
հիմք՝ զեկույցում նշված են Երևան քաղաքի զարգացման 2019-2023 թվականների 
հնգամյա և 2023-2025 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերով 
նախատեսված գերակայություններն ու առկա ռեսուրսները, ինչպես նաև 2023թ. 
ծրագրի առաջնահերթություններն ու 2022 թվականի ընթացքում իրականացված 
ծրագրերը: Նշենք, որ 2023թ. բյուջեի կազմման մոտեցումներում փոփոխություն չի 
եղել՝ այն իմաստով, որ Երևան քաղաքի նախորդ չորս տարիների բյուջեները ևս 
նախագծվել էին նույն տրամաբանությամբ:  

2023թ. բյուջեով նախատեսվում է ապահովել 105.1 մլրդ դրամի եկամուտներ՝ 
2022թ. հաստատված բյուջեով նախատեսվածի համեմատ 10.5 մլրդ դրամով (11.1%-
ով), իսկ Ուղերձում հիշատակվող տարեկան ճշտված պլանով նախատեսվածի 
համեմատ՝ 13.7 մլրդ դրամով (15.0%-ով) ավելի։ Բյուջեի ծախսերը կազմում են 105.5 
մլրդ դրամ և 2022-ի նախատեսված մեծությանը գերազանցում են 6.7 մլրդ դրամով 
(6.8%-ով), իսկ Ուղերձում հիշատակվող` 2022թ. ճշտված բյուջեի համեմատ պակաս 
են 10.2 մլրդ դրամով (8.8%-ով)։ 

Բյուջեի պակասուրդը 2023թ. կկազմի 0.4 մլրդ դրամ՝ 2022-ի տարեկան 
բյուջեով հաստատված 4.3 մլրդ դրամի դիմաց։

1 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0002/15/....pdf 

https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0002/15/e1b9ea4f5827f9a41fb994bcf221ceb976fc5f9b.pdf
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Գծապատկեր 1. Երևան քաղաքի բյուջեի ցուցանիշները, մլրդ դրամ 

2. ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

2023 թվականի բյուջեով նախատեսվում է, որ ընդհանուր եկամուտները 
2022-ի բյուջեի համեմատ կաճեն 11.1%-ով (իսկ 2022թ. բյուջեի՝ Ուղերձում 
հիշատակվող տարեկան ճշտված պլանի համեմատ՝ 15.0%-ով) և կկազմեն 105.1 
մլրդ դրամ։ Ընդ որում, աճն ակնկալվում է ապահովել ինչպես սեփական2, այնպես 
էլ ոչ սեփական եկամուտների աճի շնորհիվ: Նախատեսվում է, որ բյուջեի 
սեփական եկամուտները կկազմեն եկամուտների ընդհանուր ծավալի 36.9%-ը՝ 
38.8 մլրդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից ավելի է 0.4 տոկոսային 
կետով: Բացարձակ մեծությամբ դրանք 12.3%-ով (շուրջ 4.3 մլրդ դրամով) 
գերազանցում են 2022 թվականի հաստատված բյուջեով սահմանված մեծությանը։ 
Նախատեսվում է, որ 2023 թվականին Երևան քաղաքի բյուջեի ոչ սեփական 
եկամուտները կկազմեն 66.3 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա հաստատված բյուջեով 
նախատեսվող ցուցանիշից 10.5%-ով ավելի:  

2 Սեփական եկամուտներ են համարվում Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտներից «Հարկեր և 
տուրքեր» հոդվածի բոլոր եկամտատեսակները և բյուջեի «Այլ եկամուտներ» հոդվածի բոլոր 
եկամտատեսակները, բացառությամբ «Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման 
համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցների»: 
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Գծապատկեր 2. Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտները, մլրդ դրամ3 

Ակնկալվում է, որ հարկային եկամուտները և տուրքերը 2023 թվականին 
կկազմեն 28.2 մլրդ դրամ` 2022թ. հաստատված բյուջեով նախատեսվածի 
համեմատ աճելով 11.3%-ով կամ շուրջ 2.9 մլրդ դրամով և բյուջեի ընդհանուր 
եկամուտների 11.1% աճին կնպաստեն 2.7 տոկոսային կետով: Նախատեսվում է, որ 
հարկային եկամուտների և տուրքերի 11.3% աճից 9.6 տոկոսային կետը 
կապահովվի անշարժ գույքի համար վճարվող գույքահարկի 26.3% աճի, իսկ 1.2 
տոկոսային կետը` փոխադրամիջոցներից ստացվող գույքահարկի 2.4% աճի 
հաշվին (դրանք 2023 թվականին կկազմեն համապատասխանաբար 11.7 և 12.7 
մլրդ դրամ): Տեղական և համայնքային բյուջե վճարվող տուրքերի նպաստումները 
կկազմեն համապատասխանաբար 0.3 և 0.2 տոկոսային կետ (2022 թվականի 
համեմատ աճերը՝ համապատասխանաբար 2.3% և 8.7%):  

Նախատեսվում է ստանալ 22.5 մլրդ դրամի պաշտոնական դրամաշնորհներ, 
որոնց 88.9%-ը կամ 20.0 մլրդ դրամը կկազմեն ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհները: Դրանցից 13.4 մլրդ դրամը կազմում են ՀՀ պետական բյուջեից 
ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 
(գումարը նույնն է 2020 թվականից ի վեր), իսկ 6.6 մլրդ դրամը` պետական բյուջեից 
ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումները 
(սուբվենցիաները): Նշված գումարը 2022 թվականի համեմատ գրեթե չի 
փոփոխվել։ Միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի 
ֆինանսավորման նպատակով ստացվող ընթացիկ արտաքին պաշտոնական 
դրամաշնորհները կաճեն 6.2%-ով և կկազմեն շուրջ 1.4 մլրդ դրամ: 

3 Գծապատկերը կառուցվել է 2019-2021 թվականների բյուջեի կատարման հաշվետվությունների և 
2022 և 2023 թվականի տարեկան բյուջեների հիման վրա։ 
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Միջազգային կազմակերպություններից ստացվող կապիտալ արտաքին 
դրամաշնորհների նախատեսվող ծավալը 2022-ի հաստատված բյուջեով 
պլանավորված մեծությունից պակաս է 45.4%-ով և կազմում է շուրջ 0.4 մլն դրամ։ 
Փոխարենը, կառավարման այլ մակարդակներից ստացվող կապիտալ ներքին 
դրամաշնորհների պլանավորվող ծավալը 2022-ի բյուջեով նախատեսվող 
մեծությանը գերազանցում է 75.1%-ով (2023 թվականի բյուջեով այդ նպատակով 
դրամաշնորհի տեսքով նախատեսվում է ստանալ 0.7 մլրդ դրամ)։ 

Ինչպես և նախորդ տարիներին, նախատեսվում է, որ 2023 թվականին ևս 
ընդհանուր եկամուտների կազմում ամենամեծ տեսակարար կշիռը (51.7%) 
կունենան բյուջեի այլ եկամուտները (54.4 մլրդ դրամ կամ 2022թ. հաստատված 
բյուջեով նախատեսված ցուցանիշից 16.3%-ով, իսկ Ուղերձում հիշատակվող 
ճշտված բյուջեով նախատեսված 44.4 մլրդ դրամից 22.4%-ով ավելի): 16.3%-ով  աճն 
առավելապես (13.3 տոկոսային կետով) պայմանավորված կլինի պետության 
կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված 
լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար 
պետական բյուջեից ստացվող միջոցների 16.5%-ով (6.2 մլրդ դրամով) աճով: Քանի 
որ 2021-ի բյուջեով ՀՀ կառավարության կողմից պատվիրակված 
լիազորությունների կատարման համար Երևան քաղաքին տրամադրվող 
գումարը նախորդ տարվա համեմատ նվազեցվել էր 35.8%-ով, ապա, չնայած 
հետագա երկու տարիների աճերին, հատկանշական է, որ այն 2023 թվականին 
կշարունակի պակաս լինել 2020-ի բյուջեով նախատեսվածից (12.3 մլրդ 
դրամով): 

2023 թվականի ընթացքում նախորդ տարվա հաստատված բյուջեի 
համեմատ ավելացված եկամուտների հավաքագրումը կարող է խնդրահարույց 
լինել, քանի որ 2018-2021թթ. ժամանակաշրջանի բոլոր տարիներին Երևան 
քաղաքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրումը թերակատարվել է թե՛ 
հաստատված բյուջեի և թե՛ ճշտված պլանի մեծության համեմատ (Գծապատկեր 3)։ 
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Գծապատկեր 3. Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտների կատարողականը, %4 

*Քանի որ 2022թ. բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվությունում5 այդ ամիսների ճշտված պլանը տրված չէ, ինն
ամիսների փաստացի մեծությունները համեմատվել են այդ հաշվետվությունում ներկայացվող տարեկան ճշտված պլանի 
ցուցանիշների հետ։ 

Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ անցած չորս տարիների ընթացքում 
եկամուտների հավաքագրումը մշտապես թերակատարվել է։ 2022 թվականի 
բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվության համաձայն՝ հունվար-
սեպտեմբեր ամիսների փաստացի եկամուտները այդ հաշվետվությունում 
ներկայացվող տարեկան ճշտված պլանով նախատեսված ծավալի կեսից մի փոքր 
են ավելի, և եկամուտների հավաքագրման նման դինամիկայի պահպանման 
դեպքում բյուջեի եկամտային մասի կատարումը 2022թ. ևս վտանգված է։ Մինչդեռ, 
2023 թվականի բյուջեով նախատեսվում է, որ ընդհանուր եկամուտները 2022-ի 
համեմատ աճելու են 11.1%-ով։ 

3. ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ

2023 թվականի բյուջեով նախատեսվում է տարվա ընթացքում իրականացնել 
105.5 մլրդ դրամի ծախսեր, ինչը 2022թ. հաստատված բյուջեով նախատեսված 
ծավալը գերազանցում է 6.8%-ով կամ 6.7 մլրդ դրամով, իսկ 2022թ.՝ Ուղերձում 
հիշատակվող ճշտված բյուջեի նկատմամբ պակաս է 8.8%-ով կամ 10.2 մլրդ 
դրամով: 

3.1. Ծախսերը` ըստ տնտեսագիտական դասակարգման 

Ակնկալվում է, որ ծախսերի 90.9%-ը կամ շուրջ 95.9 մլրդ դրամը բաժին է 
ընկնելու ընթացիկ ծախսերին, որոնք 2022-ի համեմատ աճելու են 8.8%-ով։ 

4 Գծապատկերը կառուցվել է բյուջեի կատարման 2018-2021 թվականների տարեկան և 2022 
թվականի ինն ամիսների հաշվետվությունների հիման վրա։ 
5 https://www.yerevan.am/uploads․․․.pdf 
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Կապիտալ ծախսերը6` ընդհակառակը՝ նվազելու են 10.0%-ով և կկազմեն 9.6 մլրդ 
դրամ: Ընդհանուր ծախսերի՝ 2022 թվականի հաստատված բյուջեով 
նախատեսվածի համեմատ 2023 թվականին ակնկալվող 6.8%-ով աճին ընթացիկ 
և կապիտալ ծախսերը կնպաստեն համապատասխանաբար 7.9 և -1.1 տոկոսային 
կետով: 

Գծապատկեր 4. Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերը` տնտեսագիտական 
դասակարգմամբ, մլրդ դրամ7 

Կապիտալ ծախսերի կրճատման կառուցվածքի ուսումնասիրությունը 
մտահոգությունների տեղիք է տալիս՝ այն իմաստով, որ առավել մեծ է լինելու 
մի քանի կարևոր ուղղություններով կատարվող կապիտալ ծախսերի նվազումը։ 
Մասնավորապես, ակնկալվում է, որ 2023 թվականին 2022-ի համեմատ նվազելու 
են ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով այնպիսի հոդվածներով ծախսերը, 
ինչպիսիք են «շենքերի և շինությունների կառուցում»-ը (նվազումը՝ 51.5%-ով կամ 
շուրջ 1.1 մլրդ դրամով) և «շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում»-ը 
(նվազումը՝ 13.7%-ով կամ շուրջ 1.4 մլրդ դրամով), իսկ փոխարենը, օրինակ՝ 
ավելանալու են նախագծահետազոտական ծախսերը (աճը՝ շուրջ 5 անգամ կամ 1.4 
մլրդ դրամով)։ Ի դեպ, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը մի քանի 
տարի շարունակ զգալիորեն թերակատարվում են (Գծապատկեր 5): 

6 Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի («+» նշանով) և ոչ ֆինանսական ակտիվների 
իրացումից մուտքերի («-» նշանով) հանրագումար: 
7 Գծապատկերը կառուցվել է 2019-2021 թվականների բյուջեի կատարման հաշվետվությունների և 
2022 և 2023 թվականի տարեկան բյուջեների հիման վրա։ 
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Գծապատկեր 5. Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի՝ ճշտված 
պլանի նկատմամբ թերակատարումը, %8 

*Քանի որ 2022թ. բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվությունում այդ ամիսների ճշտված պլանը տրված չէ, ինն
ամիսների փաստացի մեծությունները համեմատվել են այդ հաշվետվությունում ներկայացվող տարեկան ճշտված պլանի 
ցուցանիշների հետ։ 

2022 թվականի հաստատված բյուջեի համեմատ ընթացիկ ծախսերի բոլոր 
բաղադրիչներում ծախսերն աճել են։ 2022 թվականի բյուջեի համեմատ ընթացիկ 
ծախսերի աճին ամենամեծ նպաստումը (4.1 տոկոսային կետ) կունենա «Այլ 
ծախսեր» բաղադրիչի հոդվածներով պլանավորվող ծախսերի 17.4%-ով աճը։ 
Հաջորդ ամենամեծ նպաստումը (3.6 տոկոսային կետ) կունենա «Սուբսիդիաներ» 
բաղադրիչի հոդվածներով նախատեսվող ծախսերի 7.2%-ով աճը։ «Աշխատանքի 
վարձատրություն» բաղադրիչի հոդվածներով կատարվող ծախսերի 4.1%-ով աճը 
ընթացիկ ծախսերի աճին նպաստելու է 0.5 տոկոսային կետով։ Ընդ որում, 
նախատեսվում է, որ այս բաղադրիչի հոդվածներից աշխատավարձերի և 
հավելավճարների ֆոնդը 2023 թվականին կաճի 3.2%-ով կամ 340.1 մլն դրամով 
(2022 թվականին` 2021 թվականի համեմատ պլանավորված 24.7%-ով՝ 2.1 մլրդ 
դրամով աճի դիմաց) և կկազմի 11.2 մլրդ դրամ։ Պարգևատրումների ֆոնդը կաճի 
50.6%-ով և կկազմի 297.6 մլն դրամ: Մյուս բաղադրիչների նպաստումներն ավելի 
փոքր են։ 

3.2. Ծախսերը` ըստ գործառնական դասակարգման 

Ըստ գործառնական դասակարգման` ծախսային հոդվածները համախմբվել 
են հետևյալ ուղղություններով. 

• Ընդհանուր նշանակության ծառայություններ, որում ընդգրկված են
«Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ» և
«Պաշտպանություն» հոդվածները,

8 Գծապատկերը կառուցվել է բյուջեի կատարման 2018-2021 թվականների տարեկան և 2022 
թվականի ինն ամիսների հաշվետվությունների հիման վրա։ 
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• Տնտեսական ծառայություններ, որն ընդգրկում է «Տնտեսական
հարաբերություններ» և «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»
հոդվածները,

• Սոցիալական ծառայություններ` ընդգրկում է «Առողջապահություն»,
«Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն»,
«Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» և «Սոցիալական պաշտպանություն»
հոդվածները,

• «Կրթություն»,
• «Պահուստային ֆոնդ»։

Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է բյուջեի ծախսերի՝ ըստ գործառնական 
դասակարգման կառուցվածքը։ 

Գծապատկեր 6. Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերի (գործառնական 
դասակարգմամբ) կառուցվածքը, % 

Գծապատկերից երևում է, որ ըստ գործառնական դասակարգման՝ ծախսերի 
կառուցվածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռը՝ 36.4% (38.4 մլրդ դրամ) կունենան 
տնտեսական ծառայություններին ուղղվող ծախսերը, որոնք 2022 թվականի 
բյուջեի ծախսերում երկրորդ տեղում էին՝ զիջելով կրթության ոլորտին։ Ծախսերի 
կառուցվածքում տեսակարար կշռով երկրորդը կրթության ոլորտին ուղղվող 
ծախսերն են՝ 34.8% (36.7 մլրդ դրամ), որոնք չնայած բացարձակ մեծությամբ 
2022-ի բյուջեով նախատեսվածից աճելու են 1.9 մլրդ դրամով (5.4%-ով), սակայն, ի 
տարբերություն 2022-ի բյուջեի, ծախսերի կառուցվածքում տեսակարար կշռով 
առաջատարի դիրքերը զիջելու են տնտեսական ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերին։ Տեսակարար կշիռների նվազման կարգով մյուս երեք ծախսային 
ուղղություններն են՝ սոցիալական ծառայություններին, ընդհանուր 
նշանակության պետական ծառայություններին և պահուստային ֆոնդերի 
ձևավորմանն ուղղվող ծախսերը (համապատասխանաբար 14.2%, 12.0% և 2.7% 
տեսակարար կշիռներով)։ 

12.0%

36.4%

14.2%

34.8%

2.
7%

Ընդհ․ նշանակ․ ծառ․ Տնտեսական ծառայ․ Սոցիալական ծառ․

Կրթություն Պահուստային ֆոնդ
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Գծապատկեր 7. Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերը` գործառնական 
դասակարգմամբ, մլրդ դրամ 

Տնտեսական ծառայությունների ծախսերի 20.4%-ով աճը պայմանավորված 
է դրա բաղադրիչներից Տնտեսական հարաբերությունների ոլորտին ուղղվող 
ծախսերի աճով։ Դրանք 2022 թվականի հաստատված բյուջեով նախատեսված 
մեծության համեմատ աճել են 9.8 մլրդ դրամով (55.4%-ով) և կազմելու են 27.6 մլրդ 
դրամ (նպաստումը տնտեսական ծառայությունների ծախսերի 20.4% աճին՝ 30.9 
տոկոսային կետ)։ Այս ուղղության ծախսերի թվում նախորդ տարվա բյուջեով 
պլանավորված մեծությունների համեմատ առավել էական փոփոխություններ են 
կատարվել «Վառելիք և էներգետիկա» և «Տրանսպորտ» խմբերում 
(համապատասխանաբար՝ 71.8%-ով կամ 2.1 մլրդ դրամով և 39.9%-ով կամ 7.3 մլրդ 
դրամով աճ)։ Ընդ որում,  «Տրանսպորտ» խմբում ավելի քան 2.2 անգամ (11.8 մլրդ 
դրամով) ավելացվել են ճանապարհային տրանսպորտային համակարգին ուղղվող 
ծախսերը և, միաժամանակ, ավելի քան կրկնակի (4.5 մլրդ դրամով) նվազեցվել են 
խողովակաշարային և այլ տրանսպորտին ուղղվող ծախսերը։ 

Ուշագրավ է, որ 2022 թվականի հաստատված բյուջեով նախատեսվում էր 
տարվա ընթացքում կատարել տնտեսական հարաբերությունների ոլորտին 
ուղղվող 17.8 մլրդ դրամի ծախսեր, իսկ հետագայում՝ համաձայն 2022թ. բյուջեի ինն 
ամիսների կատարման հաշվետվության, ճշտված պլանով այդ թիվը բարձրացվել 
էր մինչև 43.2 մլրդ դրամ: Սակայն, համաձայն 2022թ. բյուջեի ինն ամիսների 
կատարման հաշվետվության՝ փաստացի ինն ամիսների ընթացքում կատարվել է 
ընդամենը 13.0 մլրդ դրամի ծախս։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելու 
պարագայում տնտեսական ծառայությունների ծախսերի՝ 2023 թվականի 
բյուջեով նախատեսվող աճի իրատեսական լինելը բավարար չափով համոզիչ 
չէ։ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղվող ծախսերը, ընդհակառակը, 
կնվազեն 23.5%-ով և կկազմեն 10.8 մլրդ դրամ (տնտեսական ծառայությունների 
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Ընդհ․ նշանակ․ պետ․ ծառ․ Տնտեսական ծառայ․ Սոցիալական ծառ․
Կրթություն Պահուստային ֆոնդ Ընդամենը ծախսեր
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ծախսերի աճին ունենալով 10.4 տոկոսային կետի բացասական նպաստում): 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղվող ծախսերի գրեթե կեսը կազմում 
են աղբահանման ծառայություններին ուղղվող ծախսերը, որոնց ծավալը 2023թ. 
նախորդ տարվա համեմատ կնվազի  33.0%-ով կամ 2.5 մլրդ դրամով և կկազմի 5.0 
մլրդ դրամ։  

Կրթությանն ուղղվող ծախսերը 2023թ. կկազմեն 36.7 մլրդ դրամ, 2022-ի 
համեմատ ավելանալով 1.9 մլրդ դրամով կամ 5.4%-ով։ Չնայած այս աճին, 
ընդհանուր ծախսերի մեջ կրթության ուղղված ծախսերի տեսակարար կշիռը 
2023թ. որոշ չափով կնվազի (կկազմի 34.8%՝ 2022թ. 35.2%-ի դիմաց): Կրթության 
ոլորտին ուղղվող ծախսերի կազմում 2022-ի համեմատ աճել են նախադպրոցական 
կրթությանն ուղղված ծախսերը (9.7%-ով կամ 1.0 մլրդ դրամով), տարրական 
ընդհանուր կրթությանն ուղղված ծախսերը (7.7%-ով կամ 0.6 մլրդ դրամով),  
միջնակարգ ընդհանուր կրթությանն ուղղված ծախսերը (11.1%-ով կամ 1.0 մլրդ 
դրամով), ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթությանն ուղղված ծախսերը 
(10.8%-ով կամ 0.5 մլրդ դրամով)։ Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 
ծառայություններին ուղղված ծախսերը, ընդհակառակը, նվազելու են (38.8%-ով 
կամ 1.2 մլրդ դրամով): Կրթության ոլորտին ուղղված ծախսերը հիմնականում 
կօգտագործվեն Երևանի ենթակայության երաժշտական, սպորտի, արվեստի և 
շախմատի դպրոցների սուբսիդավորման, Երևանի ենթակայության 
մանկապարտեզների համար մանկական կահույքի ձեռքբերման, կենցաղային 
էլեկտրական սարքավորումների և այլ անհրաժեշտ գույքերի ձեռքբերման 
նպատակով: 

Սոցիալական ծառայություններին ուղղվող ծախսերը 2022-ի համեմատ 
կնվազեն 2.9%-ով և կկազմեն 14.9 մլրդ դրամ` 0.5 տոկոսային կետով հակազդելով 
ընդհանուր ծախսերի աճին: Ընդ որում, սոցիալական ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերից բնակարանային շինարարությանն ու կոմունալ ծառայություններին և 
առողջապահությանն ուղղվող ծախսերը կնվազեն (համապատասխանաբար՝ 
9.9%-ով կամ 0.8 մլրդ դրամով և 23.6%-ով կամ 0.2 մլրդ դրամով): Դրանք 
սոցիալական ծառայություններին ուղղվող ծախսերի 2.9%-ով նվազմանը 
կնպաստեն համապատասխանաբար 5.4 և 1.2 տոկոսային կետով: 
Բնակարանային շինարարությանն ու կոմունալ ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերից առավել էական նվազում է նախատեսվում փողոցների լուսավորման 
ծախսերում (նվազումը՝ 54.4%-ով կամ 2.3 մլրդ դրամով)։ «Սոցիալական 
պաշտպանություն» և «Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» հոդվածներով նախատեսված 
ծախսերը, ընդհակառակը, կաճեն՝ համապատասխանաբար 5.0%-ով (0.1 մլրդ 
դրամով) և 10.7%-ով (0.5 մլրդ դրամով): Այդ աճերը համապատասխանաբար 0.6 և 
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3.0 տոկոսային կետով կհակազդեն սոցիալական ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերի նվազմանը։  

Ակնկալվում է, որ ընդհանուր նշանակության ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերը կավելանան 13.2%-ով կամ 1.5 մլրդ դրամով և կկազմեն 12.6 մլրդ դրամ: 
Դա բյուջեի ընդհանուր ծախսերի աճին կնպաստի 1.5 տոկոսային կետով` 
հիմնականում պայմանավորված «Ընդհանուր բնույթի հանրային 
ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ» 
հոդվածով նախատեսված ծախսերի 5.1 անգամ աճով (դրանք 2023թ. կկազմեն 
շուրջ 1.8 մլրդ դրամ): 

3.3. Ծախսերը` ըստ ծրագրերի 

Բյուջեի միջոցների օգտագործման արդյունավետության տեսանկյունից 
նպատակահարմար է ծախսերն ուսումնասիրել ըստ իրականացվելիք ծրագրերի։ 
Այդպիսի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես 2022 թվականին, 
2023-ին ևս բյուջեով նախատեսված են քաղաքային զարգացմանն ուղղված մի 
շարք կարևոր ծրագրերի ֆինանսավորման մասով նվազեցումներ: 

Մասնավորապես, 2022 թվականի բյուջեի համեմատ 2023թ. բյուջեով 
«Փողոցների պահպանում և շահագործում» ծրագրով հատկացվող գումարը 
նվազեցվել է շուրջ 57 անգամ (83.5 մլն դրամով), այն դեպքում, երբ 2022-ի բյուջեով 
այն 2021-ի համեմատ արդեն իսկ նվազեցվել էր 128.1 մլն դրամով: «Շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության ենթակառուցվածքների զարգացում» և 
«Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում» ծրագրերով հատկացվող 
գումարները ևս զգալիորեն նվազեցվել են (2022 թվականի հաստատված բյուջեից 
համապատասխանաբար՝ 9.2 անգամ կամ 485.4 մլն դրամով  և 5.5 անգամ կամ 
227.0 մլն դրամով)։ Զգալիորեն նվազեցվել է նաև «Մայրուղիների և փողոցների 
վերակառուցում և հիմնանորոգում» ծրագրով հատկացվող գումարը (33.4%-ով կամ 
202.3 մլն դրամով)։  

«Վերելակների հիմնանորոգում» ծրագրով նախատեսված ծախսերը 2022-ի 
համեմատ կնվազեն 6.2%-ով (70.6 մլն դրամով) և կկազմեն շուրջ 1.1 մլրդ դրամ։ 
Այդ նվազումն առաջին հայացքից կարող է թվալ ոչ այնքան էական, եթե հաշվի 
չառնվի, որ 2023թ. բյուջեով նախատեսված գումարը շուրջ 5 անգամ պակաս է 
2020թ. և 3 անգամ պակաս՝ 2021թ. ճշտված բյուջեով այս ծրագրի համար 
նախատեսվածից։ Մինչդեռ, միանշանակ է, որ հիշյալ ժամանակահատվածում 
վերելակների արդիականացման հետ կապված իրավիճակը նույնքան 
զգալիորեն չի բարելավվել: 
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«Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի իրականացման վերլուծություն» 
ծրագրով նախատեսվում է հատկացնել 290.0 մլն դրամ՝ 2022 թվականի՝ Ուղերձում 
հիշատակվող ճշտված բյուջեով նախատեսվածից 200.0 մլն դրամով կամ 3.2 
անգամ ավելի՝ Երևան քաղաքի նոր գլխավոր հատակագծի և 
ճանապարհափողոցային ցանցի զարգացման համալիր սխեմայի մշակման 
նպատակով: 

«Նախագծային աշխատանքներ» ծրագրով նախատեսվում են շուրջ 1.4 մլրդ 
դրամի ծախսեր՝ 2022 թվականի հաստատված բյուջեով նախատեսվածից 1.2 մլրդ 
դրամով կամ 6.7 անգամ, իսկ Ուղերձում հիշատակվող ճշտված բյուջեով 
նախատեսվածից 566.7 մլն դրամով կամ 71.3%-ով ավելի)։ Նշված գումարից 1.1 
մլրդ դրամը պետության կողմից պատվիրակվել է Երևանի քաղաքապետին՝ Երևան 
քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի մետրոպոլիտենի կայարանի 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման, իսկ 262.0 մլն դրամը՝ 
կապիտալ ծրագրերը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով ապահովելու 
համար:  

«Ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ծրագրի համար նախատեսվում է 
հատկացնել 165.8 մլն դրամ՝ 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ցուցանիշից 
24.6%-ով ավելի։ Ընդ որում, նշված գումարից 6.0 մլն դրամը պարզապես 
նախատեսված է ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տարատեսակ 
տեղեկատվական բրոշյուրների, բուկլետների, կատալոգների և ներդրումային 
տեղեկատվական գրքույկների տպագրության, իսկ 13.0 մլն դրամը՝ 
դրամաշնորհային ծրագրերի, մրցույթների հայտերի լրացման, ինչպես նաև 
ներդրումային և սուբվենցիոն ծրագրերի կազմման նպատակով մասնագետների 
ներգրավման, շնորհանդեսների, ֆիլմերի և այլ նյութերի պատրաստման համար: 
Մնացած 146.8 մլն դրամը նախատեսվում է որպես սուբսիդիա հատկացնել 
«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման 
գրասենյակ» ՀՈԱԿ-ին: 

Ըստ իրականացվող ծրագրերի` բյուջեի ծախսերի ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ, չնայած 2023թ. բյուջեով ծախսերի ընդհանուր մեծության 
ավելացմանը, քաղաքային զարգացման մի շարք կարևոր ծրագրերի 
ֆինանսավորման ուղղությամբ ծախսերը նվազելու են: Այն դեպքում, երբ 
ֆինանսավորումը չնվազեցված (առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ ավելացված) որոշ 
ծրագրերի նպատակահարմարությունը ներկա պայմաններում այնքան էլ 
արդարացված չէ կամ դրանց իրականացումը կարող է պարունակել կոռուպցիոն 
ռիսկեր` վտանգելով բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը: 
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4. ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ

Երևան քաղաքի 2023 թվականի բյուջեով նախատեսվում է 0.4 մլրդ դրամի 
չափով պակասուրդ՝ 2022թ. հաստատված բյուջեով պլանավորված 4.3 մլրդ 
դրամ և 2022թ. բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվությունում 
ներկայացվող ճշտված պլանով նախատեսված 24.3 մլրդ դրամ պակասուրդի 
դիմաց։ Նվազումը պայմանավորված է բյուջեի ծախսերի համեմատ եկամուտների 
առաջանցիկ աճով: Պակասուրդն ամբողջությամբ նախատեսվում է ֆինանսավորել 
վարկերի հաշվին: 

Գծապատկեր 8. Երևան քաղաքի բյուջեի պակասուրդը, մլրդ դրամ 

Հատկանշական է, որ չնայած այն բանին, որ Երևան քաղաքի համար 2018-
2021թթ. ժամանակահատվածի բոլոր տարիների համար էլ պլանավորվել է 
պակասուրդային բյուջե, այնուամենայնիվ, փաստացի բոլոր տարիներին այն եղել 
է հավելուրդային: Պատճառը ծախսերի (հատկապես` կապիտալ ծախսերի) զգալի 
թերակատարումն է։ Ամենայն հավանականությամբ նույն երևույթը կարձանագրվի 
նաև 2022 թվականին։ Համենայն դեպս, 2022թ. առաջին ինն ամիսների բյուջեի 
կատարման հաշվետվությունը վկայում է, որ, չնայած 2022թ. բյուջեով նախապես 
ծրագրված 4.3 մլրդ դրամի պակասուրդն այդ հաշվետվությունում ներկայացվող 
տարեկան ճշտված պլանով բարձրացվել էր մինչև 24.3 մլրդ դրամ, 
այնուամենայնիվ առաջին ինն ամիսների արդյունքներով փաստացի ձևավորվել է 
1.5 մլրդ դրամի հավելուրդ։ Համապետական մակարդակում պլանավորման 
ոլորտում տեղ գտած «տխուր ավանդույթի» մասին «Լույս» հիմնադրամը 
անդրադարձել է «2022թ. առաջին ինն ամիսներին ՀՀ պետական բյուջեի 
կատարման հաշվետվության վերաբերյալ» տեղեկանքում9։ Փաստորեն, նույն 
խնդիրն առկա է նաև համայնքային մակարդակում։ 

9 https://www.luys.am/img/artpic/․․․.pdf , էջ 11 
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Պակասուրդ Ֆինանսական ակտիվներ Վարկեր և փոխատվություններ

https://www.luys.am/img/artpic/small/bdb117d99a3e1335b3c104-%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BB%D5%A5%D5%AB-2022%D5%A9%E2%80%A4-%D5%AB%D5%B6%D5%B6-%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-2022-11-18-edited.pdf
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ամփոփելով Երևան քաղաքի 2023թ. բյուջեի վերաբերյալ վերլուծությունը՝ 
արձանագրենք. 

• 2023 թվականի համար նախատեսված եկամուտների ամբողջական
հավաքագրումը խնդրահարույց է։ 2018-2021թթ. ժամանակաշրջանի բոլոր 
տարիներին Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրումը 
թերակատարվել է թե՛ հաստատված բյուջեի և թե՛ ճշտված պլանի մեծության 
համեմատ։ 2022թ. ինն ամիսների դինամիկայի պահպանման դեպքում սպասվում 
է, որ 2022 թվականը ևս բացառություն չի լինի։ Մինչդեռ, 2023 թվականի բյուջեով 
նախատեսվում է, որ ընդհանուր եկամուտները 2022-ի ցուցանիշին գերազանցելու 
են 11.1%-ով։ 

• Կապիտալ ծախսերի նվազեցումը վկայում է քաղաքային
իշխանությունների՝ ծախսերը բարձր արդյունավետությամբ, ժամանակին և 
ամբողջ ծավալով կատարելու անընդունակության մասին։ Կապիտալ ծախսերի 
կրճատման կառուցվածքային ուսումնասիրությունը մտահոգությունների 
տեղիք է տալիս՝ որոշ կարևոր ուղղություններով կատարվող կապիտալ 
ծախսերն առավել մեծ չափով են կրճատվելու։ Հարկ է ընդգծել, որ 2018-
2021թթ. այս ուղղությամբ ծախսերը զգալիորեն թերակատարվել են։ Ամենայն 
հավանականությամբ դրանք կթերակատարվեն նաև 2022 թվականին, քանի որ 
2022թ. բյուջեի կատարման ինն ամիսների հաշվետվության համաձայն երեք 
եռամսյակների ընթացքում կատարվել են այդ հաշվետվությունում 
ներկայացվող տարեկան ճշտված պլանով նախատեսված ցուցանիշի մեկ 
քառորդից քիչ կապիտալ ծախսեր: 

• Ըստ իրականացվող ծրագրերի` բյուջեի ծախսերի ուսումնասիրությունը
մտահոգությունների տեղիք է տալիս. ինչպես 2022 թվականի, այնպես էլ 2023-ի 
բյուջեով նվազեցումներ են նախատեսված քաղաքային զարգացմանն ուղղված մի 
շարք կարևոր ծրագրերի ֆինանսավորման մասով, այն դեպքում, երբ 
ֆինանսավորումը չնվազեցված (առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ ավելացված) որոշ 
ծրագրերի նպատակահարմարությունը ներկա պայմաններում այնքան էլ 
արդարացված չէ, կամ դրանց իրականացումը կարող է պարունակել կոռուպցիոն 
ռիսկեր` վտանգելով բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործումը: 

• Բյուջեի պակասուրդի պլանավորվող մեծությունն իրատեսական չէ։
Չնայած Երևան քաղաքի 2018-2021թթ. ժամանակահատվածի բոլոր տարիների 
բյուջեներով պլանավորվել է պակասուրդ, այնուամենայնիվ, բոլոր այդ տարիներին 
դրանք փաստացի եղել են հավելուրդային: Դատելով 2022թ. առաջին ինն 
ամիսների բյուջեի կատարման հաշվետվությունից՝ կարելի է ակնկալել, որ 2022 
թվականին ևս բյուջեն հավելուրդային կլինի (2022թ. բյուջեով նախապես 
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ծրագրված էր 4.3 մլրդ դրամի պակասուրդ, որը հետագայում, համաձայն Երևան 
քաղաքի 2022 թվականի բյուջեի ինն ամիսների կատարման հաշվետվության, 
տարեկան ճշտված պլանով բարձրացվել էր մինչև 24.3 մլրդ դրամ, մինչդեռ 
առաջին ինն ամիսների արդյունքներով փաստացի ձևավորվել է 1.5 մլրդ դրամի 
հավելուրդ)։ 

• Փաստերը վկայում են պլանավորման ոլորտում առկա լուրջ խնդիրների
մասին։ Այսպես, օրինակ՝ 2022 թվականի ինն ամիսներին բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունում (փաստաթղթի ստեղծման ամսաթիվը՝ 28.10.2022թ.) նշվում է, 
որ ըստ տարեկան ճշտված պլանի 2022թ. բյուջեով նախատեսվում են 106.5 մլրդ 
դրամի եկամուտներ, 130.8 մլրդ դրամի ծախսեր և 24.3 մլրդ դրամ պակասուրդ, 
իսկ արդեն համաձայն Երևանի քաղաքապետի 2023թ. բյուջետային ուղերձի 
(փաստաթղթի ստեղծման ամսաթիվը՝ 16.11.2022թ.) ստացվում է, որ 2022 
թվականի ճշտված պլանով նախատեսվում են 91.4 մլրդ դրամի եկամուտներ և 98.8 
մլրդ դրամի ծախսեր։ Ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում նման էական ճշտման 
արդյունքում տրամագծորեն փոխվում է 2023 թվականի բյուջեի վերաբերյալ 
ընդհանուր գնահատականը` պլանավորված ցուցանիշների 
արժանահավատության մասով։ Քաղաքապետի ուղերձում նշվում է, որ 2023 
թվականի բյուջեի եկամուտները 2022 թվականի ճշտված ցուցանիշին 
գերազանցում են  13.7 մլրդ դրամով։ Մինչդեռ, 2022 թվականի ինն ամիսներին 
բյուջեի կատարման հաշվետվությունում նշված ճշտված պլանի ցուցանիշների հետ 
համեմատելու դեպքում ստացվում է, որ Երևան քաղաքի 2023 թվականի բյուջեով 
և՛ եկամուտները, և՛ ծախսերը զիջում են 2022-ին (ընդ որում, ծախսերը զգալիորեն՝ 
25.3 մլրդ դրամով կամ 19.3%-ով)։ Տարվա ընթացքում մի քանի անգամ 
սովորական գործելաոճ դարձած բյուջեի էական ճշտումներ կատարելուց հետո, 
միևնույն է, փաստացի ցուցանիշները հեռու են մնում պլանավորված 
ցուցանիշներից։  



16 

«ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառմամբ հրապարակված նյութը պաշտպանված 
է  ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային համաձայնագրերով։ Հրապարակված նյութի բոլոր 

իրավունքների բացառիկ իրավատերը «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն է։ 

Նյութի ամբողջական կամ դրանից քաղվածքների վերարտադրումը թույլատրվում է 
իրականացնել միայն «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառման և համապատասխան ակտիվ 

հղման տեղադրման պայմանով՝ պահպանելով «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամին 
պատկանող նյութերի օգտագործման կարգը։ 
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