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ԲՅՈՒՋԵԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Երևան քաղաքի 2021թ. բյուջեն, հիմնված լինելով 2019-2023 թվականների 
հնգամյա ծրագրով նախատեսված գերակայությունների, ինչպես նաև Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի ծրագրի առաջնահերթությունների վրա, նախատեսում է 
ապահովել մայրաքաղաքի տարածքային համաչափ և կայուն զարգացումը, 
բարեկարգ, հարմարավետ և մատչելի միջավայրի ձևավորման 
շարունակականության ապահովումը, քաղաքային ենթակառուցվածքների 
արդիականացումը, բնակչության կենսական շահերի ապահովմանը միտված 
շարունակական ծրագրերի իրականացումը: Այդպիսի ծրագրերի իրականացումը 
առաջնային էր նաև 2020թ. բյուջեում, որը նույնպես հիմնված էր 2019-2023 
թվականների հնգամյա ծրագրով նախատեսված միջոցառումների վրա: 
Հետևաբար, այս առումով նոր մոտեցումներ Երևան քաղաքի բյուջեում չեն 
նախատեսվել:   

2020 թվականին ի հայտ եկած և դեռևս տեղի ունեցող բացասական 
երևույթներն իրենց ազդեցությունն են ունեցել նաև Երևան քաղաքի բյուջեի վրա՝ 
նվազեցնելով ակնկալիքները հաջորդ տարվա նկատմամբ:  2021 թվականի 
բյուջեով նախատեսվում է ինչպես եկամուտների, այնպես է ծախսերի զգալի 
կրճատում 2020 թվականի համեմատ, ինչը նշանակում է, որ առնվազն ծավալային 
առումով վերոհիշյալ միջոցառումները կիրականացվեն ավելի քիչ չափով, քան 
2020-ին: Այսպես, բյուջեի ընդհանուր եկամուտները 2021 թվականին կկազմեն 92.4 
մլրդ դրամ՝ նվազելով 13.7%-ով, իսկ ընդհանուր ծախսերը կկազմեն 100.8 մլրդ 
դրամ՝ նվազելով 13.3%-ով: Արդյունքում կձևավորվի բյուջեի պակասուրդ՝ 8.4 մլրդ 
դրամի չափով, որը նախորդ տարվա ցուցանիշից փոքր է մոտ 0.7 մլրդ դրամով: 

Գծապատկեր 1. Երևան քաղաքի բյուջեի ցուցանիշները, մլրդ դրամ 
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ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 

2021 թվականի բյուջեով կանխատեսվող ընդհանուր եկամուտների զգալի 
նվազումը հիմնականում պայմանավորված կլինի բյուջեի ոչ սեփական 
եկամուտների կտրուկ նվազմամբ, մինչդեռ սեփական եկամուտների գծով 
սպասվում է զգալի աճ: Այսպես, 2021 թվականին կանխատեսվում է մոտ 30.7 մլրդ 
դրամ սեփական եկամուտների ստացում, որը 2020թ. համեմատ ավելի է մոտ 
13.6%-ով, իսկ ոչ սեփական եկամուտների գծով կանխատեսվել է մուտքերի կտրուկ՝ 
մոտ 23.0% անկում: Հաշվի առնելով, որ ոչ սեփական եկամուտների աղբյուրը ՀՀ 
պետական բյուջեն է, ստացվում է, որ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած 
բացասական ազդեցությունները Երևան քաղաքի բյուջեի վրա կփոխանցվեն ՀՀ 
պետական բյուջեի միջոցով: Ըստ կանխատեսումների՝ 2021 թվականին կտրուկ 
կաճի սեփական եկամուտների կշիռը Երևան քաղաքի բյուջեի ընդհանուր 
եկամուտներում՝ կազմելով 33.2%՝ 2020թ. 25.2%-ի համեմատ: Սակայն, հարկ է նշել, 
որ 2019թ. փաստացի տվյալներով բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար 
կշիռը կազմել է 33.3%, հետևաբար նույնիսկ նշված կանխատեսումների 
պայմաններում այս ցուցանիշի բարելավում փաստացի արձանագրվածի 
նկատմամբ չի սպասվում: 

Սեփական եկամուտների շարքում հարկային եկամուտները և տուրքերը 2021 
թվականին կկազմեն 22.2 մլրդ դրամ՝ 2020թ. բյուջեով պլանավորվածի համեմատ 
աճելով 20.6%-ով և ընդհանուր եկամուտների աճին ունենալով 3.5 տոկոսային կետ 
դրական նպաստում: Հարկային եկամուտների և տուրքերի 20.6% աճից 17.1-ը 
պայմանավորված կլինի տրանսպորտային միջոցներից ստացվող գույքահարկի 
35.2% աճով, 3.4 տոկոսային կետը՝ անշարժ գույքից ստացվող հարկերի 10.7% 
աճով, իսկ մնացած 0.1 տոկոսային կետը՝ տեղական տուրքերի 0.8% աճով: Նշված 
աճերը հիմնականում պայմանավորված են հարկերի բազաների աճերով, այսինքն` 
տրանսպորտային միջոցների քանակի աճով, ինչպես նաև նոր կառուցված 
շինություններով: Սակայն, հարկ է նշել, որ տրանսպորտային միջոցների կտրուկ 
աճը ամբողջությամբ հարկման բազա չի դառնա, քանի որ դրանց զգալի մասը 
արտահանվել է, սակայն գրանցումից չի հանվել: Հետևաբար, այդ եկամուտների 
գծով ծախսերի նախատեսումը կլինի խիստ ռիսկային, իսկ ռիսկայնության չափը 
պարզ կլինի 2020թ. գույքահարկի թերակատարման տվյալների հաշվարկից հետո:  

Երևան քաղաքի բյուջեն 2021թ. կստանա 25.7 մլրդ դրամի չափով 
պաշտոնական դրամաշնորհներ, ինչը 7.1%-ով ավելի է, քան 2020 թվականի 
նախատեսված ծավալը: Պաշտոնական դրամաշնորհների կազմում զգալի կշիռ 
ունեն ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհները` ստացված 
կառավարման այլ մակարդակներից, որոնց ծավալը կաճի 0.2%-ով` կազմելով 21.9 
մլրդ դրամ: Դրանցից 13.4 մլրդ դրամը կկազմեն ՀՀ պետական բյուջեից 
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ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 
(որոնք նախատեսվել են նույն չափով, ինչ 2020-ին), իսկ 8.5 մլրդ դրամը՝ 
պետական բյուջեից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային 
հատկացումները (սուբվենցիաներ), որոնք կաճեն շուրջ 0.5%-ով: 2020 թվականի 
նախատեսված ծավալի համեմատ 38.0%-ով կնվազեն կապիտալ արտաքին 
պաշտոնական դրամաշնորհները` ստացված միջազգային 
կազմակերպություններից, որոնց ծավալը կկազմի 961.1 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա 
1.55 մլրդ դրամի փոխարեն: Այդ ծախսերը հիմնականում ուղղվում են առանձին 
ծրագրերի` օրինակ ենթակառուցվածքների արդիականացման կամ կառուցման 
իրականացմանը, որոնց կրճատումը կարող է բացասական անդրադառնալ 
քաղաքի զարգացման վրա: 

Գծապատկեր 2. Երևան քաղաքի բյուջեի եկամուտները, մլրդ դրամ 

 

Առանձին եկամտատեսակներից ամենամեծ կշիռ ունեցողը 2021 թվականին 
կշարունակեն ունենալ այլ եկամուտները՝ կազմելով 44.5 մլրդ դրամ, որոնց կշիռը, 
սակայն, ընդհանուր եկամուտներում կտրուկ կնվազի՝ կազմելով 48.1% նախորդ 
տարվա 60.4%-ի դիմաց: Այլ եկամուտների նվազումը կկազմի 31.3%, որից 31.1 
տոկոսային կետը պայմանավորված կլինի «համայնքի բյուջեի եկամուտներ 
ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից» հոդվածով 
պետական բյուջեից ստացվող գումարների կրճատմամբ, որոնց ծավալը 2021թ. 
կկազմի 36.0 մլրդ դրամ՝ նվազելով 35.8%-ով: Սրանք հիմնականում ՀՀ 
կառավարության կողմից պատվիրակված լիազորությունների կատարման համար 
Երևան քաղաքին տրամադրվող գումարներն են, որոնց կրճատումը 2021թ. բյուջեի 
ընդհանուր եկամուտների նվազմանը հանգեցնող գործոնն է: 
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ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 

Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի նախագծով ծախսերի ծավալը 
նախատեսվել է 100.8 մլրդ դրամի չափ, որը 2020թ. բյուջեով նախատեսված ծավալից 
փոքր է 13.3%-ով: Ծախսերի 87.9%-ը՝ 88.6 մլրդ դրամը, կկազմեն ընթացիկ ծախսերը՝ 
նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 15.6%-ով, իսկ կապիտալ ծախսերը կկազմեն 12.1 
մլրդ դրամ՝ աճելով 7.1%-ով: Արդյունքում, կապիտալ ծախսերի տեսակարար կշիռն 
ընդհանուր ծախսերում զգալի կաճի՝ 2020թ. նախատեսված 9.7%-ից 2021-ին հասնելով 
12.0%-ի: Սակայն, հաշվի առնելով փաստացի տվյալները, կարող ենք նշել, որ կապիտալ 
ծախսերի նախատեսված աճը դեռևս չի նշանակում, որ դրանք կիրականացվեն այդ 
ծավալով: 2019թ. բյուջեով, օրինակ, նախատեսվել էր իրականացնել 5.8 մլրդ դրամ 
կապիտալ ծախս, սակայն իրականացվել է միայն 1.2 մլրդ դրամը: 

Գծապատկեր 3. Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերը` տնտեսագիտական 
դասակարգմամբ, մլրդ դրամ 

 

Ընթացիկ ծախսերի նվազմանն ամենամեծ նպաստումն են ունեցել «այլ 
ծախսեր» հոդվածով նախատեսված ծախսերի ծավալի 44.1% նվազումը, որոնք 
կկազմեն 21.2 մլրդ դրամ 2020թ. նախատեսված 37.9 մլրդ դրամի դիմաց: Դրանք 
հիմնականում բաղկացած են պահուստային միջոցներին և կառավարության 
կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացմանն ուղղվող ծախսերից: 
Վերջինս էլ պատճառ է հանդիսացել «այլ ծախսերի» կտրուկ նվազման համար: 

Ընթացիկ ծախսերի նվազմանը նպաստել է նաև աշխատավարձի ֆոնդի 
10.9% կրճատումը, որը 2020թ. համար նախատեսված 10.7 մլրդ դրամից 2021 
թվականին կկազմի 9.5 մլրդ դրամ1: Նվազման հիմնական պատճառը 
պարգևավճարների կրճատումն է, որի ծավալը նախատեսվում է նվազեցնել մոտ 
մեկ մլրդ դրամով՝ 1.9 մլրդ դրամից հասցնելով 0.9 մլրդ դրամ: Սակայն, պետք է 
նշել, որ նույնիսկ պարգևավճարների կրճատման պարագայում աշխատավարձի 

                                                             
1 Նկատենք, որ սույն աշխատանքում աճի տեմպը հաշվարկվում է ելակետային, այլ ոչ թե կլորացված 
տվյալների հիման վրա: 
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ֆոնդը զգալի աճել է 2019 և 2018 թվականների նկատմամբ՝ 
համապատասխանաբար 21.6 և 60.0 տոկոսով: Դրա հիմնական պատճառը 2020 
թվականին հաստիքների քանակի 134-ով ավելացումն է` նախորդ տարվա 
համեմատ: 

Ծախսերն ըստ գործառնական դասակարգման 

Ըստ գործառնական դասակարգման ծախսերի կառուցվածքում ամենամեծ 
տեսակարար կշիռը 2021թ. կունենան տնտեսական ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերը, որոնց ծավալը կկազմի 35.8 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա նկատմամբ 
նվազելով 21.7%-ով և ընդհանուր ծախսերի նվազմանը նպաստելով 8.5 տոկոսային 
կետով: Դրանց կազմում տնտեսական հարաբերություններին ուղղվող ծախսերը 
կնվազեն մոտ 28.1%-ով, իսկ շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղվող 
ծախսերը՝ 13.3%-ով: Տնտեսական հարաբերություններին ուղղվող ծախսերի զգալի 
նվազումը պայմանավորված է տրանսպորտի և վառելիքաէներգետիկ 
համակարգերի ոլորտին ուղղվող ծախսերի կրճատմամբ:  

Գծապատկեր 4. Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերը` գործառնական դասակարգմամբ, 
մլրդ դրամ 

 

Հատկանշական է, որ տնտեսական ծառայություններին ուղղվող ծախսերը 
2018 և 2019 թվականներին կազմել են համապատասխանաբար 13.4 և 12.8 մլրդ 
դրամ, մինչդեռ 2020 և 2021 թվականներին դրանք կկազմեն 
համապատասխանաբար 45.7 և 35.8 մլրդ դրամ: Այսպիսի կտրուկ աճը կապված է 
հիմնականում տրանսպորտային համակարգի վրա ծախսերի կտրուկ աճով: 
Մասնավորապես` ճանապարհային տրանսպորտի ուղղությամբ 2019թ. փաստացի 
ծախսերը կազմել են 4.8 մլրդ դրամ, իսկ 2020թ. նախատեսվել է 11.7 մլրդ դրամ, 
որը նախատեսվել է ևս 11.4%-ով ավելացնել 2021-ին՝ հասցնելով 13.1 մլրդ դրամի: 
Այսինքն՝ ստացվում է, որ 2020թ. տրանսպորտային ոլորտում որևէ տեսանելի 
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բարելավում չկա, սակայն այդ ուղղությամբ ծախսերն աճել են մոտ 2.4 անգամ, ինչը 
շարունակական է լինելու:  

Շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղվող ծախսերի շարքում 
հատկանշական են աղբահանության վրա կատարվող ծախսերը, որոնց ծավալը 
ավելի քան 2 անգամ աճել էր 2020 թվականին՝ 2019 թվականի փաստացի 7.4 մլրդ 
դրամից դառնալով 16.0 մլրդ դրամ, իսկ 2021թ. կնվազի 34.4%-ով՝ կազմելով 10.5 
մլրդ դրամ, սակայն կմնա 2018 և 2019 թվականի ցուցանիշներից զգալի բարձր 
(2018թ. այն կազմել էր 5.8 մլրդ դրամ):  

Ծախսերի կառուցվածքում 2021 թվականին զգալի կշիռ կունենան նաև 
կրթության ոլորտին ուղղվող ծախսերը, որոնց ծավալը կկազմի մոտ 33.4 մլրդ 
դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 2.1%-ով: Նվազումը հիմնականում 
պայմանավորված է միջնակարգ կրթությանը ուղղվող ծախսերի նվազմամբ, որոնց 
ծավալը 2021թ. կկրճատվի 12.0%-ով՝ կազմելով 9.2 մլրդ դրամ:  

Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերի նվազմանը մոտ 1.0 տոկոսային կետով 
նպաստում կունենա ընդհանուր նշանակության պետական ծառայությունների 
ծավալի 10.8% կրճատումը, որը կկազմի 9.2 մլրդ դրամ՝ 2020թ. 10.3 մլրդ դրամի 
փոխարեն: Դրանց նվազման հիմնական պատճառը կհանդիսանան «օրենսդիր և 
գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում» հոդվածով նախատեսված 
ծախսերի նվազումը: Այս ծախսերը նույնպես 2020թ. նախատեսվել են զգալի՝ 19.0% 
աճով 2019թ. համեմատ և, 2021 թվականին նվազելով, կմոտենան 2019թ. 
փաստացի ցուցանիշին: 

2021թ. կնվազեն նաև սոցիալական ծառայություններին ուղղվող ծախսերը, 
որոնց ծավալը կկազմի 15.0 մլրդ դրամ՝ 2020թ. բյուջեով նախատեսվածի 
համեմատ նվազելով 4.5%-ով: Այս ծախսերի կազմում նվազեցվել են  
բնակարանային շինարարությանը և կոմունալ ծառայություններին ուղղվող 
ծախսերը, որոնք կկազմեն 7.9 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա 8.9-ի փոխարեն: 
Վերջինս պայմանավորված է փողոցների լուսավորմանը հատկացվող գումարների 
մոտ 22.2% կրճատմամբ: Սոցիալական ծառայությունների կազմում ընդգրկված 
մյուս ծախսերը (առողջապահություն, հանգիստ մշակույթ և կրոն, սոցիալական 
պաշտպանություն) կպահպանվեն 2020թ. բյուջեով նախատեսված մակարդակում 
(չնչին տարբերություններով): 
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Ծախսերն ըստ ծրագրերի 

Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեի` ըստ ծրագրերի դասակարգված 
ծախսերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր ծախսերի նվազումը 
մեծ ազդեցություն է ունեցել քաղաքի զարգացման տեսանկյունից «կարևոր» 
ծախսերի ծավալների վրա, որոնք զգալի չափով նվազել են: Սակայն, 
միաժամանակ, նախատեսվել են խոշոր ծավալներով այնպիսի ծրագրեր, որոնց 
նպատակը այնքան էլ արդարացված չէ ներկա պայմաններում, իսկ իրականացումը 
կարող է  պարունակել կոռուպցիոն ռիսկեր՝ առաջացնելով բյուջեի սուղ միջոցների 
ցածր արդյունավետությամբ օգտագործման վտանգ:  

Մասնավորապես, նվազեցվել է «ոռոգման ցանցի կառուցում և 
վերանորոգում» ծրագրով նախատեսված գումարները՝ 2020թ. հաստատված 
բյուջեի 290.0 մլն դրամի փոխարեն նախատեսվելով ընդամենը 24.1 մլն դրամ: 
Բյուջեի ուղերձում նշվում է, որ ծրագրով նախատեսված գումարի նվազեցումը 
պայմանավորված է ոռոգման ցանցի պահպանման աշխատանքները կանաչ 
գոտիների պահպանման ծրագրում ներառելու հանգամանքով: Սակայն, «կանաչ 
տարածքների հիմնում և պահպանում» ծրագրով նախատեսված գումարները ևս 
նվազեցվել են 2.5%-ով: 

Նվազել են «ասֆալտ-բետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում» և 
«ասֆալտ–բետոնյա ծածկի հիմնանորոգում» ծրագրերով նախատեսված 
գումարները, որոնք նախատեսվել են 3.8 մլրդ դրամ՝ 2020թ. 3.9 մլրդ դրամի 
փոխարեն: Նախատեսված գումարից 3.3 մլրդ դրամը ՀՀ պետական բյուջեի 
նախագծով ներկայացված նպատակային հատկացումն է (սուբվենցիա): 

«Հենապատերի վերանորոգում», «հետիոտն անցումների կառուցում և 
վերանորոգում» ծրագրերից յուրաքանչյուրի համար նախատեսվել է 120.0 մլն 
դրամ, ինչը 2020 թվականի հաստատված բյուջեից մոտ 3 անգամ պակաս է:  

«Մայրուղիների և փողոցների վերակառուցում և հիմնանորոգում» ծրագրով 
նախատեսվել է 374.0 մլն դրամ՝ 2020 թվականի հաստատված բյուջեով 
նախատեսված ցուցանիշից 321.9 մլն դրամով (մոտ 2 անգամ) պակաս: 

«Վերելակների հիմնանորոգում» ծրագրով նախատեսվել է 1.1 մլրդ դրամ՝ 
2020 թվականի ճշտված բյուջեի 5.2 մլրդ դրամի դիմաց՝ բազմաբնակարան 
շենքերի համար թվով 100 վերելակների ձեռքբերման, ինչպես նաև հին 
վերելակների պահպանումը իրականացնելու համար խիստ անհրաժեշտ 
սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման նպատակով։  

Միաժամանակ, 90.0 մլն դրամ նախատեսվում է հատկացնել Երևան քաղաքի 
գլխավոր հատակագծի նախագծի մշակման աշխատանքներին, 13.2 մլն դրամ 
նախատեսվում է ծախսել «իրավախախտ շրջիկ առևտրի կետը կամ 
տրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխման և պահպանման 
ծառայություն» ծրագրով: 44.3 մլն դրամ նախատեսվում է հատկացնել հատակագծի 
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նախապատրաստման և կազմման աշխատանքներին (չի նշվում, թե ինչ 
հատակագծի մասին է խոսքը, սակայն գումարը փոխանցվելու է 
«Քաղաքաշինություն» ՓԲԸ-ին՝ որպես սուբսիդիա): 

Նախատեսվում է 133.0 մլն դրամ հատկացնել «ներդրումային ծրագրերի 
իրականացում» միջոցառման իրականացմանը, սակայն անհասկանալի է, թե ինչ 
ներդրումային ծրագրերի մասին է խոսքը: Ավելին՝ այդ գումարից 18.0 մլն դրամը 
հատկացվելու է պարզապես ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ տարատեսակ 
տեղեկատվական բրոշյուրների, բուկլետների, կատալոգների և ներդրումային 
տեղեկատվական գրքույկների տպագրության համար, որը նպատակ ունի 
իրազեկելու հնարավոր ներդրողներին, ինչպես նաև հասարակության լայն 
շերտերին մայրաքաղաքում հնարավոր ներդրումներ իրականացնելու համար: 

534.1 մլն դրամ նախատեսվում է տրամադրել հասարակական և այլ 
կազմակերպություններին, որոնք զբաղվում են կրթական, մշակութային, սոցիալ-
հոգեբանական, բնապահպանական, հանրային խնդիրներով՝  Երևան քաղաքին 
վերաբերող ծրագրերին աջակցելու նպատակով:  

89.0 մլն դրամ նախատեսվել է ուղղել «Երևան համայնքի բնակիչների 
կենսամակարդակի բարելավմանն ուղղված նպատակային ծրագրերի 
իրականացում» ծրագրին: Իհարկե, ծրագրի անվանումից կարելի է ակնկալել, որ 
դրա իրականացման արդյունքում բարելավվելու է բնակիչների 
կենսամակարդակը, սակայն ծրագրի նկարագրությունում նշվում է, որ գումարները 
ծախսվելու են տեղական սոցիալական ծրագրերի իրականացման, կյանքի 
դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց կամ ընտանիքի կարիքի գնահատման 
շրջանակում տնայցերի համար ճանապարհային ծախսերի փոխհատուցման, 
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքների համար 
տոնական և հիշատակի օրերին միջոցառումների իրականացման նպատակով: 

ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ 

2021 թվականին Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերի՝ եկամուտների նկատմամբ 
ավելի մեծ չափով նախատեսելու արդյունքում կձևավորվի բյուջեի պակասուրդ 8.4 
մլրդ դրամի չափով, որն ավելի փոքր կլինի, քան 2020թ. բյուջեով նախատեսված 
9.1 մլրդ դրամ ցուցանիշը: Ինչպես 2020, այնպես էլ 2021 թվականին բյուջեի 
պակասուրդի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները կլինեն ֆինանսական 
ակտիվները՝ տարեսկզբի ազատ միջոցները: Դեֆիցիտի մնացած մասը (11.5%-ը) 
կֆինանսավորվի վարկերի հաշվին: Հարկ է նշել, որ 2018 և 2019 թվականների 
փաստացի տվյալներով ձևավորվել էր բյուջեի հավելուրդ՝ համապատասխանաբար 
5.9 և 8.3 մլրդ դրամի չափով, որի պատճառը ծախսերի զգալի թերակատարումն 
էր: 
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Գծապատկեր 5. Երևան քաղաքի բյուջեի պակասուրդը, մլրդ դրամ 

 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ 2021թ. բյուջեն իր վրա կրելու է 2020թ. 
ընթացքում տեղի ունեցած բացասական երևույթների ազդեցությունները՝ 
հիմնականում պետական բյուջեից փոխացնվող գումարների նվազման 
հետևանքով: 

Միաժամանակ, Երևան քաղաքի բյուջեով նախատեսված է սեփական 
եկամուտների կտրուկ աճ՝ 13.6 տոկոսով, ինչը մեծամասամբ կապահովվի 
փոխադրամիջոցների ներմուծման աճով պայմանավորված՝ դրանց գծով ստացվող 
գույքահարկի աճով: Սակայն բյուջեի կանխատեսումներում հաշվի չի առնվել, որ 
տրանսպորտային միջոցների կտրուկ աճը ամբողջությամբ հարկման բազա չի 
դառնա, քանի որ դրանց զգալի մասը արտահանվել է, սակայն գրանցումից չի 
հանվել: Հետևաբար, այդ եկամուտների հաշվին ծախսերի նախատեսումը խիստ 
ռիսկային է, իսկ ռիսկայնության չափը պարզ կլինի 2020թ. գույքահարկի 
թերակատարման տվյալների հաշվարկից հետո, քանի որ նույն երևույթն առկա է 
նաև 2020-ին: 

Կապիտալ ծախսերի գծով 2021թ. նախատեսվել են բավական մեծ գումարներ՝ 
մոտ 12.1 մլրդ դրամ, ինչը, բնականաբար, դրական երևույթ է: Սակայն, դա մոտ 10 
անգամ ավելի մեծ է քան 2019թ. փաստացի ցուցանիշը: Հետևաբար, հաշվի 
առնելով 2018 և 2019 թվականների թերակատարումները, այդպիսի խոշոր ծավալի 
իրականացումը անիրատեսական է, և կարելի է սպասել կապիտալ ծախսերի 
թերակատարում նաև 2021 թվականին:  
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2021 թվականին նախատեսվել է 10.9%-ով ավելի պակաս աշխատավարձի 
ֆոնդ, որի նվազման հիմնական պատճառը պարգևավճարների կրճատումն է, որի 
ծավալը նախատեսվում է նվազեցնել մոտ մեկ մլրդ դրամով՝ 1.9 մլրդ դրամից 
հասցնելով 0.9 մլրդ դրամ: Սակայն, հարկ է նշել, որ աշխատավարձի ֆոնդը զգալի 
աճել է 2019 և 2018 թվականների համեմատությամբ՝ համապատասխանաբար 21.6 
և 60.0 տոկոսով: Դրա հիմնական պատճառը 2020 թվականին հաստիքների 
քանակի 134-ով ավելացումն է` նախորդ տարվա համեմատ: Այսինքն` քաղաքային 
իշխանությունների վարչական ապարատի օպտիմալացման խոստումները այդպես 
էլ չեն իրականացվել: 

2021 թվականին կշարունակեն աճել ճանապարհային տրանսպորտի 
ուղղությամբ իրականացվող ծախսերը, որոնց ծավալը կհասնի 13.1 մլրդ դրամի՝ 
2020թ. համեմատությամբ աճելով 11.4%-ով: Հատկանշական է, որ 2019թ. այս 
ուղղությամբ փաստացի ծախսերը կազմել են 4.8 մլրդ դրամ, ինչը նշանակում է, որ 
այդ ծավալի համեմատ 2020 թվականի ծախսերը ավելի են մոտ 2.4, իսկ 2021 
թվականինը՝ 2.7 անգամ: Այսինքն` ստացվում է, որ 2020թ. տրանսպորտային 
ոլորտում որևէ տեսանելի բարելավում չկա, սակայն այդ ուղղությամբ ծախսերն 
աճել են ավելի քան կրկնակի և կշարունակեն աճել նաև 2021-ին: Նույնը կարելի է 
ասել նաև աղբահանության ծառայության վերաբերյալ, որի իրականացումը 
Երևանի «նոր» իշխանությունների գործողությունների արդյունքում դարձել է ավելի 
քան երկու անգամ թանկ և կշարունակի մնալ նախորդ տարիների համեմատ շատ 
ավելի թանկ 2021 թվականին: 

Երևան քաղաքի 2021 թվականի բյուջեով նախատեսվել են քաղաքի 
զարգացման տեսանկյունից «կարևոր» ծրագրերին (ճանապարհների ծածկերի, 
հենապատերի, ոռոգման ցանցի, հետիոտն անցումների կառուցման և 
վերանորոգման և այլ նմանատիպ ծրագրերին ուղղվող) հատկացվող գումարների 
կրճատում, ինչը բացասական ազդեցություն կունենա մայրաքաղաքի 
ենթակառուցվածքային ցանցի վրա: Սակայն, միևնույն ժամանակ, նախատեսվել 
են խոշոր ծավալներով այնպիսի ծրագրեր, որոնց նպատակը խնդրահարույց է, իսկ 
իրականացումը կպարունակի կոռուպցիոն ռիսկեր (որպես օրինակ՝ կարելի է նշել 
534.1 մլն դրամի տրամադրումը հասարակական կազմակերպություններին, 18.0 
մլն դրամի հատկացումը տարատեսակ տեղեկատվական բրոշյուրների, 
բուկլետների, կատալոգների տպագրությանը և այլն):  
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«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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