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.1.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
Տնտեսության նկարագրություն
Համախառն առաջարկ
2012 թվականին տնտեսական աճը կազմել է 7.2 տոկոս: Աճ է արձանագրվել
տնտեսության բոլոր ճյուղերում: Ծառայությունների հաշվին ապահովվել է տնտեսական
աճի 2.5 տոկոսային կետը՝ իրական աճը կազմելով 6.5 տոկոս, գյուղատնտեսության
հաշվին ապահովվել է տնտեսական աճի 1.9 տոկոսային կետը` իրական աճը կազմելով
9.5 տոկոս: Արդյունաբերությունն աճել է 7 տոկոսով` 1.2 տոկոսային կետով դրական
նպաստում ունենալով տնտեսական աճին: Շինարարությունն աճել է 3.3 տոկոսով` 0.4
տոկոսային կետով դրական նպաստում ունենալով տնտեսական աճին:
2013 թվականի համաշխարհային տնտեսությունում աճի տեմպերի դանդաղման
կանխատեսումները, ինչպես նաև ներքին տնտեսական զարգացման միտումները հիմք
են հանդիսացել 2013 թվականի տնտեսական աճի տեմպի (4.1 տոկոս) կանխատեսման
համար: 2014 թվականի համար իրական ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսվում է 5.2 տոկոսի
չափով, որին հիմնականում կնպաստեն ծառայությունների և արդյունաբերության
ճյուղերի աճերը: Աճի կանխատեսումը հիմնված է արտահանմանն ուղղված
արդյունաբերական
քաղաքականությամբ
պայմանավորված
բարեփոխումների
իրականացման, գործարար միջավայրի բարելավման, մասնավոր և օտարերկրյա
ներդրումների ավելացման ենթադրությունների վրա: Ի դեպ, արդյունաբերությունում
իրական աճը կանխատեսվում է 7 տոկոս, գյուղատնտեսությունում` 5 տոկոս,
շինարարության և ծառայությունների ոլորտներում, համապատասխանաբար 3 տոկոս և
5.2 տոկոս, իսկ արտադրանքի հարկերը (հանած սուբսիդիաներ)` 5 տոկոս:
2013 թվականի հունվար-հուլիսին տնտեսության պետական և ոչ պետական
հատվածներում միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է
համապատասխանաբար` 115745 դրամ և 178230 դրամ, միջին ամսական անվանական
աշխատավարձը` 144850 դրամ:
Համախառն պահանջարկ
2013
թվականի
առաջին
կեսին
վերջնական
սպառումն
իրական
արտահայտությամբ աճել է 3.9 տոկոսով, որը պայմանավորված է հիմնականում
մասնավոր սպառման շուրջ 4 տոկոս աճով: Պետական սպառումն աճել է 3.8 տոկոսով:
2014 թվականին ակնկալվում է սպառման 3.5 տոկոսանոց աճ:
2013
թվականի
առաջին
կեսին
կապիտալ
ներդրումներն
իրական
արտահայտությամբ կրճատվել են շուրջ 14.8 տոկոս պայմանավորված հիմնականում
շինարարության անկմանը համահունչ մասնավոր ներդրումների կրճատմամբ:
2014 թվականին շինարարության դրական աճի և ներդրումային միջավայրի
ակնկալվող բարելավման արդյունքում կանխատեսվում է կապիտալ ներդրումների 2.9
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տոկոս աճ, ընդ որում` կաճեն ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ներդրումները և
համապատասխանաբար կկազմեն 0.8 և 3.4 տոկոս աճ:
Զուտ արտահանում
2013 թվականի հունվար-հունիսին արտահանման ծավալները աճել են 3.3 %-ով,
իսկ ապրանքների և ծառայությունների ներմուծումը նվազել է 3.3 %-ով:
Կանխատեսվում է, որ տարեվերջին կունենանք արտահանման շուրջ 10.3 տոկոսանոց
աճ, իսկ ներմուծումը իրական արտահայտությամբ կավելանա 5.2 տոկոսով: 2014
թվականին նշված միտումները կպահպանվեն, որի արդյունքում կանխատեսվում է
արտահանման ծավալների 10.3 %, իսկ ներմուծման` 6.4 % աճ:
Գնային փոփոխականներ
2013 թվականի հուլիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ արձանագրվել
է 8.5% գնաճ, որը հիմնականում պայմանավորված է եղել պարենային ապրանքների
(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գների 9.9% (նպաստումը գնաճին` 5.3 տոկոսային
կետ), ոչ պարենային ապրանքների գների 4.3% (նպաստումը գնաճին` 0.7 տոկոսային
կետ) և ծառայությունների սակագների 8.4% (նպաստումը գնաճին` 2.6 տոկոսային կետ)
աճով: Բարձր գնաճը պայմանավորվել է հիմնականում հուլիսի ամսից էներգակիրների
սակագների բարձրացմամբ:
2013 թվականի հուլիսին միջին գնաճը կազմել է 4.7%:
Նշված զարգացումները թույլ են տալիս ակնկալել, որ 2013 թվականին և 2014
թվականի առաջին կեսում 12-ամսյա գնաճը կգերազանցի տատանումների թույլատրելի
միջակայքի վերին սահմանը տատանվելով միջին հաշվով 8% մակարդակի շուրջ: Իսկ
2014 թվականի երկրորդ կեսից 12-ամսյա գնաճը կվերադարնա իր նպատակային
թիրախի 4 (+/-1.5) տոկոս տատանման թույլատրելի միջակայքին և կկազմի շուրջ 4.5
տոկոս:
Ֆինանսական շուկա
Առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին տրված
վարկերը 2013 թվականի հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
նկատմամբ ավելացել են 219.3 մլրդ դրամով (14.8%-ով):
2013 թվականի հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
նկատմամբ ավանդներն ավելացել են 322.4 մլրդ դրամով (29.8%-ով):
2013 թվականի հունվար-հուլիսին առևտրային բանկերի դրամով տրամադրված
վարկերի տոկոսադրույքները միջին հաշվով կազմել են 16.3 տոկոս` 2012 թվականի
հունվար-հուլիսին 17.6 տոկոսի համեմատ: Նույն ժամանակահատվածում առևտրային
բանկերի դրամով ներգրավված ավանդների տոկոսադրույքները միջին հաշվով կազմել
են 10.1 տոկոս` 2012 թվականի հունվար-հուլիսին 9.3%-ի համեմատ: Հատուկ
ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ առևտրային բանկերի` մինչև մեկ տարի
ժամկետով դրամով ներգրավված ավանդների և վարկերի տոկոսադրույքների միջև
սպրեդը 2013 թվականին հունվար-հուլիսին 2012 թվականի հունվար-հուլիսին
նկատմամբ նվազել է 2.1 տոկոսային կետով` կազմելով 6.2 տոկոսային կետ:
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Վճարային հաշվեկշիռ
2013 թվականի հունվար-հուլիսին ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառությունը
նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3.4
տոկոսով, ընդ որում` արտահանումն աճել է 9.4 տոկոսով` կազմելով 825.4 մլն ԱՄՆ
դոլար, իսկ ներմուծումն աճել է 1.4 տոկոսով` կազմելով 2364.5 մլն ԱՄՆ դոլար:
Ներմուծման աճը 2013 թվականի համար ակնկալվում է փաստացի
զարգացումներին համապատասխան` մոտ 3 տոկոս: 2014 թվականի ապրանքների
դոլարային արտահայտությամբ ներմուծման տարեկան աճը մի փոքր կարագանա և
կկազմի 4.0 տոկոս՝ կապված տնօրինվող եկամտի աճի տեմպերի արագացմամբ:
Այս պայմաններում ընթացիկ հաշվի պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 2013
թվականին կկազմի 10.0 տոկոս (առանց պաշտոնական տրանսֆերտների` 10.4 տոկոս),
իսկ 2014 թվականին այն կնվազի մինչև ՀՆԱ-ի 8.6 տոկոսը (առանց պաշտոնական
տրանսֆերտների` 9.1 տոկոս)` արձանագրելով կառավարության կողմից որդեգրած
արտաքին հաշվեկշռվածության ապահովման քաղաքականության ճիշտ ուղղությունը:
Փոխարժեք: Ընթացիկ տարվա հունվար-հուլիս ամիսներին միջին փոխարժեքը
կազմել է 411.9 դրամ 1 ԱՄՆ դոլարի դիմաց` նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի ցուցանիշի համեմատ արժեզրկվելով 3.5 տոկոսով:
Պետական հատված
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսեր/ՀՆԱ ցուցանիշը 2012 թվականի արդյունքներով
նախորդ տարվա նկատմամբ դրսևորել է նվազման միտում` 0.94 տոկոսային կետի
չափով և կազմել 25.2 տոկոս: ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտը 2011 թվականին կազմել
է ՀՆԱ-ի 1.5 տոկոսը, նախորդ տարվա 2.8 տոկոսի դիմաց:
2013 թվականի հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի
նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների գծով արձանագրվել է 19.6 տոկոս, իսկ
հարկային եկամուտների մասով` 19 տոկոս աճ:
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը 2013 թ. հունվար-հուլիսին նախորդ տարվա նույն
ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել են 7.1 տոկոսով, որից ընթացիկ ծախսերի գծով
արձանագրվել է 7.5 տոկոս աճ, իսկ կապիտալ ծախսերի գծով 2.9 տոկոս աճ:
2014 թվականին իրականացվող հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կլինի
ընդլայնողական, նպատակ ունենալով խթանել տնտեսական ակտիվությունը, ինչպես
կապիտալ ներդրումների ծավալների մեծացման, այնպես էլ սոցիալական
(մասնվորապես՝ կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացմանն ուղղված)
ծրագրերի իրագործման միջոցով: 2013 թվականի համար պետական բյուջեի
պակասուրդի մակարդակը ըստ գնահատականների կկազմի 1.8 տոկոս, որը սպասվող
մակարդակից
ցածր
է
և
հիմնականում
պայմանավորված
է
արտաքին
ֆինանսավորմամբ կապիտալ ծախսերի իրականացման ուշացումներով:
2014 թ. հարկաբյուջետային քաղաքականության կանխատեսումների հիմքում
2014թ. պետական բյուջեի պակասուրդի ՀՆԱ նկատմամբ 2.3 տոկոս մակարդակի
ապահովման ուղենիշն է:
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Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
Ցուցանիշներ
2010
2011
2012
2013
2014
փաստ. փաստ. փաստ. սպասում կանխ.
Անվանական ՀՆԱ, մլրդ դրամ
3460.2 3777.9 3997.6 4305.6 4723.7
Իրական ՀՆԱ ինդեքս
102.2
104.7
107.2
104.1
105.2
ՀՆԱ դեֆլյատոր
107.8
104.3
98.8
103.5
104.3
Գնաճ (ժամանակաշրջանի վերջ) %
9.4
4.7
3.2
7.4
4.5
Գնաճ (միջին) %
8.2
7.7
2.6
6.0
5.5
ՀՆԱ իրական աճն ըստ ճյուղերի ավել. արժեքների
ՀՆԱ
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Ծառայություններ
Զուտ հարկեր
Արտաքին հատված /Մլն. ԱՄՆ դոլար/
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում
Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում
Ապրանքների արտահանում
Ապրանքների ներմուծում
Ապրանքների արտահանման աճ, %
Ապրանքների ներմուծման աճ, %
Ընթացիկ հաշիվ
Արտաքին պարտք
ՀՆԱ-ի նկատմամբ /տոկոս/
Ապրանքների և ծառայությունների հաշվեկշիռ
Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում
Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում
Առևտրային հաշիվ
Ընթացիկ հաշիվ (ներառյալ պաշտ. տրանսֆերտ.)
Ընթացիկ հաշիվ (առանց պաշտ. տրանսֆերտ.)
Արտաքին պարտք

2.2
9.2
-16.0
3.3
4.1
13.4

4.7
13.6
14.0
-12.2
4.7
3.8

7.2
7.0
9.5
3.3
6.5
9.9

4.1
3.0
4.7
-4.5
6.0
7.0

5.2
7.0
5.0
3.0
5.2
5.0

1937
-4212
1175
-3208
57.0
13.4
-1373
3299

2407
-4797
1580
-3658
34.4
14.0
-1108
3568

2440
-4907
1619
-3738
2.5
2.2
-1115
3738

2660
-5066
1781
-3850
10.0
3.0
-1037
3828.6

2891
-5281
1959
-4004
10.0
4.0
-939
3928

-24.6
20.9
45.5
-21.9
-14.8
-15.8
34.7

-23.6
23.7
47.3
-20.5
-10.9
-12.5
36.4

-24.8
24.5
49.3
-21.3
-11.2
-12.2
37.7

-23.1
25.6
48.7
-19.9
-10.0
-10.4
36.8

-22.0
26.6
48.6
-18.8
-8.6
-9.1
36.1

Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի՝
 եկամուտների գծով՝ 1 168.9 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային
փոխանցումներից ստացվող մուտքերի),
 ծախսերի գծով՝ 1 284.5 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
 դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 115.6 մլրդ դրամ:
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 2014 թվականի բյուջեները կկազմեն՝
 եկամուտների գծով՝ 113.6 մլրդ դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող
պաշտոնական դրամաշնորհները),
 ծախսերի գծով՝ 118.7 մլրդ դրամ,
 դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 5.1 մլրդ դրամ:
Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեն կկազմի`
 եկամուտների գծով՝ 1 134.4 մլրդ դրամ ,
 ծախսերի գծով` 1 244.9 մլրդ դրամ ,
 դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 110.5 մլրդ դրամ:
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.2.
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
«ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում
եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրվել է 1,134.4 մլրդ դրամի չափով կամ 2013
թվականի համար հաստատված 1,032.8 մլրդ դրամ, 2012 թվականին փաստացի
ստացված
918.9
մլրդ
դրամ
համադրելի
գումարների
համեմատությամբ
համապատասխանաբար 9.8%-ով և 23.5%-ով ավելի:
ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված
բյուջետային եկամուտների կառուցվածքը (%-ով ընդհանուրի նկատմամբ)

1.75

1.96

96.28

Ð³ñÏ»ñ ¨
å»ï³Ï³Ý ïáõñùեր

ä³ßïáÝ³Ï³Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñ

²ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñ

Ակնկալվում է, որ 2014 թվականին պետական բյուջեի եկամուտներ/ՀՆԱ
հարաբերությունը կկազմի 24.02 %` 2013 թվականի համար հաստատված 22.76 %-ի և
2012 թվականի փաստացի 22.99 %-ի դիմաց:
ՀԱՐԿԱՅԻ Ն ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ
Պետական բյուջեի հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը 2014
թվականի համար ծրագրվել են 1,092.3 մլրդ դրամի չափով: Հարկային եկամուտների և
պետական տուրքերի գծով 2014 թվականի համար ծրագրված ցուցանիշը 2013
թվականի համար հաստատված և 2012 թվականի փաստացի համադրելի մուտքերից
ավելի է համապատասխանաբար 99.2 մլրդ դրամով (10.0%-ով) և 217.2 մլրդ դրամով
(24.8%-ով):
Հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի 2014 թվականի ծրագրային
մակարդակը կազմում է ՀՆԱ-ի 23.12%-ը` 2013 թվականի համար ծրագրային և 2012
թվականի փաստացի համապատասխանաբար 23.06%-ի և 21.89%-ի դիմաց:
2014 թվականի հարկային եկամուտների և պետական տուրքերի գծով տարեկան
ցուցանիշը ծրագրվել է ըստ նախորդ տարիների հավաքագրման և մակրոտնտեսական
միջավայրի զարգացման միտումների, տնտեսական գործոնների և վարչարարական
միջոցառումների իրականացումից ակնկալվող լրացուցիչ մուտքերի: Նախորդ
տարիների հավաքագրման և մակրոտնտեսական միջավայրի զարգացման միտումների
հիման վրա մուտքերը ծրագրվել են 1,066.5 մլրդ դրամի չափով, իսկ տնտեսական
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գործոնների և վարչարարական միջոցառումների իրականացումից ակնկալվում է
հավաքագրել շուրջ 25.8 մլրդ դրամ (Տնտեսական գործոնների ազդեցությամբ
պայմանավորված ակնկալվում է լրացուցիչ հավաքագրել եկամտային հարկից`
պայմանավորված 2014 թվականին պետական կառավարման մարմիններում
աշխատանքի վարձատրության նոր համակարգի ներդրման, ՀՀ-ում նվազագույն
ամսական աշխատավարձը ս.թ. հուլիսի 1-ից 50 հազ. դրամ սահմանելու հետ):
Եկամտային հարկի գծով 2014 թվականի բյուջետային մուտքերը կանխատեսվել
են 287.0 մլրդ դրամի չափով, որը 66.3 մլրդ դրամով գերազանցում է եկամտահարկի և
պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով 2012 թվականի փաստացի
մուտքերի հանրագումարը:
Պետական տուրքերի գծով 2014 թվականի բյուջետային մուտքերը ծրագրվել են
26,857.9 մլն դրամի չափով` 2013 թվականի համար հաստատված 24,107.3 մլն դրամի և
2012 թվականին փաստացի ստացված 23,261.0 մլն դրամի դիմաց:
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ ՆԵՐ
Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից 2014
թվականին ակնկալվում է ստանալ 19.9 մլրդ դրամի չափով պաշտոնական
դրամաշնորհներ: Մասնավորապես, 2014 թվականին պաշտոնական դրամաշնորհների
ստացում է նախատեսվում`
 Եվրոպական հարևանության շրջանակներում ՀՀ-ԵՄ գործողությունների ծրագրով
նախատեսված դրամաշնորհային ծրագրերից` 13.0 մլն եվրո կամ 7.0 մլրդ դրամ,
 Նպատակային պաշտոնական դրամաշնորհներից` 31.7 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 12.9
մլրդ դրամ, որից`
 Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրերի
շրջանակներում` 16.4 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 6.7 մլրդ դրամ,
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային
ծրագրերի շրջանակներում` 4.0 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 1.6 մլրդ դրամ,
 ԳԴՀ զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող
դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում` 3.3 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 1.3
մլրդ դրամ,
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀյուսիսՀարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագրի (3-րդ տրանշ) շրջանակներում`
5.1 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 2.1 մլրդ դրամ,
 Դանիայի թագավորության աջակցությամբ իրականացվող գյուղական
կարողությունների ստեղծում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում` 2.1
մլն ԱՄՆ դոլար կամ 0.9 մլրդ դրամ,
 Այլ դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում` 0.7 մլն ԱՄՆ դոլար կամ 0.3
մլրդ դրամ:
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Այլ եկամուտների գծով մուտքերը 2014 թվականի համար ծրագրվել են 22.2 մլրդ
դրամի չափով` 2013 թվականի համար հաստատված 22.3 մլրդ դրամի և սպասողական
26.3 մլրդ դրամի, 2012 թվականի համադրելի փաստացի 27.0 մլրդ դրամի դիմաց:
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.3.
ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջեի նախագծով ծախսերը ծրագրվել են 1,244.9 մլրդ
դրամի չափով, որի 87.2 %-ը կամ 1,086.1 մլրդ դրամն ընթացիկ ծախսերն են, իսկ
12.8 %-ը կամ 158.8 մլրդ դրամը՝ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով զուտ ծախսերը:
ՀՀ 2014 թ պետական բյուջեի նախագծի ծախսային մասը ՀՀ 2013 թ պետական
բյուջեի հաստատված մակարդակի համեմատ ավելացել է շուրջ 92.3 մլրդ դրամով:
Սոցիալական
բնագավառի
ծախսերի
(կրթություն,
առողջապահություն,
սոցիալական պաշտպանություն) տեսակարար կշիռը բյուջետային ծախսերի ամբողջ
ծավալում կազմում է 45.4%, պաշտպանության, հասարակական կարգի պահպանության
և ազգային անվտանգության ապահովման ոլորտներինը՝ 21.0%, տնտեսության
ճյուղերինը՝ 12.1 %, պետական պարտքի սպասարկմանը՝ 4.5 %, համայնքների
բյուջեներին ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների և
այլ դոտացիաների տրամադրմանը՝ 3.3 %, ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի
ձևավորմանը՝ 1.6%:
ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջեի նախագծում ևս ծախսային ծրագրերը հիմնականում
դասավորված են ծրագրային բյուջետավորման սկզբունքներին համապատասխան:
Տես աղյուսակներ՝ N 1, N 2 և N 3:
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
Հիմնական ծախսային ուղղություններ.
 ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջեի նախագծում ՀՀ օրենսդիր, գործադիր և դատական
իշխանության մարմինների պահպանման ծախսերի ընդհանուր գումարը (առանց այս
ոլորտում իրականացվող նպատակային վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի)
ծրագրված է 72,699.5 մլն դրամ, որը 2013 թ. համար հաստատված
համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ կազմում է 115.8 տոկոս: Պահպանման
ծախսերը հաշվարկվել են հիմք ընդունելով 17172 հաստիքային միավորների քանակը,
որը 2013 թ. համեմատ ավելացել է 47-ով:
Աշխատավարձի ֆոնդ. 2014 թ. համար ծրագրվել է 48,450.4 մլն դրամի չափով,
որը 2013 թ ծրագրվածից ավելի է 9028.4 մլն դրամով: 2014 թ. հունվարի 1-ից մինչև
հուլիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածի համար քաղաքացիական (պետական,
դատական) ծառայողների աշխատավարձի ֆոնդը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով
2013 թ. մակարդակը: Իսկ 2014 թ. հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած
ժամանակահատվածի համար աշխատավարձի ֆոնդի հաշվարկման հիմքում ընկած
է ՀՀ կառավարության կողմից շրջանառության մեջ դրված «Պետական պաշտոններ
զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով սահմանված
պետական
պաշտոն
զբաղեցնող
անձանց
վարձատրության
միասնական
համակարգը.
 ՀՀ դեսպանությունների և ներկայացուցչությունների պահպանման ծախսերը 2014 թ.
համար ծրագրվել են 7,875.2 մլն դրամ՝ 2013 թ. մակարդակից 210.5 մլն դրամ ավել.
 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվել է 647.0 մլն դրամ` ՀՀ
Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմերին
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ամրագրված
վարչական
շենքերի
շինվերանորոգման
աշխատանքների
իրականացման նպատակով:
Միաժամանակ
պետական
կառավարման
(ապարատի)
շրջանակներում
նախատեսվում են շարունակել և իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող
նպատակային վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով 18 ծրագրեր: Որոնցից են՝
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական
սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» անցման կետերի
արդիականացման ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է 5,315,5 մլն դրամ,
 ԵՄ Հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ
պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գոգավան» անցման
կետերի արդիականցման դրամաշնորհային ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է
3,125,6 մլն դրամ,
 ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրոնային հասարակության և
մրցունակության համար նորարարության ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է 2,747.0
մլն դրամ,
 ՀԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Հարկային
վարչարարության
արդիականացման ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է 1,942,3 մլն դրամ, այդ թվում
վարկային միջոցներ` 1,553,8 մլն դրամ, համաֆինանսավորում` 388,5 մլն դրամ,
 Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ
իրականացվող «Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիրը. 2014թ.
ծրագրված է 1,402,1 մլն դրամ,
 ՕՊԵԿ զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող
«Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է
3,420,0 մլն դրամ,
 ՀԲի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի սոցիալական ներդրումների
հիմնադրամի երրորդ ծրագրի երրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիրը.
2014թ. ծրագրված է 1,430,8 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 4:
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀ ՈՒԹՅՈՒՆ
2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով առողջապահության բնագավառի
ծախսերը նախատեսված են 80,695.9 մլն դրամ: Ծախսերի աճը 2013 թ. պետական
բյուջեի համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ 8,676.1 մլն դրամ է՝ 12.0 տոկոս:
2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով առողջապահության ծախսերում՝
 «Արտահիվանդանոցային ծառայություններ» խմբի գծով նախատեսվում է
26,668.4 մլն դրամ: 2013 թվականի համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ
ծախսերն աճել են 2,641.9 մլն դրամով: Այդ ավելացման շուրջ 96.4 տոկոսը կամ
2,547.5 մլն դրամ հիմնականում պայմանավորված է 2014 թվականին
աշխատողների
աշխատավարձերի
բարձրացմամբ:
2014
թվականին
արտահիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում նախատեսվում է
տասներեք ծրագրերի իրականացում: Որոնցից են՝
 «Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ»
ծրագիրը՝ 9,852.8 մլն դրամ 2013 թվականի 8,664.2 մլն դրամի դիմաց.
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 «Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝
3,464.7 մլն դրամ 2013 թվականի 2,805.1 մլն դրամի դիմաց կամ 659.6 մլն
դրամով ավելի,
 «Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ»
ծրագիրը՝ 1,418.7 մլն դրամ 2013 թվականի 1,332.4 մլն դրամի դիմաց կամ 86.3
մլն դրամով ավելի
 «Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ» ծրագիրը՝ 1,406.8 մլն դրամ` 2013
թվականի չափով.
 «Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ» ծրագիրը՝ 3,249.5
մլն դրամ 2013 թվականի 2,869.8 մլն դրամի դիմաց կամ 379.7 մլն դրամ.
 «Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 3,139.6 մլն դրամ`
2013 թվականի 2,986.9 մլն դրամի դիմաց կամ 152.7 մլն դրամով ավելի.
 «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և
բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 2,762.6 մլն դրամ 2013
թվականի 2,611.4 մլն դրամի դիմաց կամ 151.2 մլն դրամով ավելի:
 «Հիվանդանոցային ծառայություններ» խմբի գծով նախատեսվում է 34,497.2 մլն
դրամ: 2013 թ. նկատմամբ ծախսերն աճել են 7,241.1 մլն դրամով: Ավելացումը
հիմնականում պայմանավորված է 2014 թ.-ին աշխատողների աշխատավարձերի
բարձրացմամբ:
2014 թ. հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում
նախատեսվում է տասնչորս ծրագրերի իրականացում: Որոնցից են՝
 «Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական
օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 7,430.0 մլն դրամ՝ 2013 թվականի 4,141.1
մլն դրամի դիմաց.
 «Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 2,339.0 մլն
դրամ` 2013 թվականի 2,207.2 մլն դրամի դիմաց.
 «Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց
ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝
2,683.6 մլն դրամ.
 «Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 1,391.6 մլն
դրամ` 2013 թվականի 1,313.3 մլն դրամի դիմաց կամ 78.3 մլն դրամով ավել.
 «Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության
ծառայություններ» ծրագիրը՝ 1,192.4 մլն դրամ` 2013 թվականի 1,125.2 մլն դրամի
դիմաց կամ 67.2 մլն դրամով ավել.
 «Հոգեկան
և
նարկոլոգիական
հիվանդների
բժշկական
օգնության
ծառայություններ» ծրագիը՝ 2,012.0 մլն դրամ՝ 2013 թվականի 1,898.7 մլն դրամի
դիմաց կամ 113.3 մլն դրամով ավել.
 «Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական
օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 1,097.5 մլն դրամ` 2013 թվական 1,041.5
մլն դրամի դիմաց կամ 56.0 մլն դրամով ավել.
 «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային
բժշկական օգնություն և փորձաքննություն» ծրագիրը՝ 1,245.5 մլն դրամ՝ 2013
թվականի 1,174.7 մլն դրամի դիմաց կամ 70.8 մլն դրամով ավել.
 «Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 6,759.9
մլն դրամ` 2013 թ. 6,479.3 մլն դրամի դիմաց կամ 280.6 մլն դրամով ավել.
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 «Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիրը՝ 7,140.6 մլն
դրամ՝ 2013 թվականի 6,737.7 մլն դրամի դիմաց կամ 402.9 մլն դրամով ավել.
 «Հանրային առողջապահական ծառայություններ» խմբի գծով նախատեսվում է
3,983.2 մլն դրամ: 2013 թվականի համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ
ծախսերն աճել են 939.6 մլն դրամով: Այդ ավելացման 71.0 տոկոսը կամ 667.5
մլն դրամ պայմանավորված է աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացմամբ:
Հանրային
առողջապահական
ծառայությունների
շրջանակներում
նախատեսվում է յոթ ծրագրերի իրականացում: Որոնցից ամենախոշորը
«Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայություններ»
ծրագիրն է՝ 2,404.7 մլն դրամ՝ 2013 թվականի 1,836.5 մլն դրամի դիմաց կամ
568.2 մլն դրամով ավել.
 Առողջապահական հարակից ծառայությունների և ծրագրերի շրջանակներում
նախատեսվում է 16 ծրագրերի իրականացում: Որոնցից են՝
 «Դատաբժշկական և գենետիկ ծառայություններ» ծրագիրը՝ 371.2 մլն դրամ 2013
թվականի 339.4 մլն դրամի դիմաց կամ 31.8 մլն դրամով ավել.
 «Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտություններ» ծրագիրը՝ 395.5 մլն դրամ`
2013 թվականի չափով:
Միաժամանակ առողջապահության ոլորտում նախատեսվում են շարունակել և
իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և
դրամաշնորհային միջոցներով ծրագրեր, որոնցից են՝
 ՀԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Առողջապահական
համակարգի
արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիրը.
2014թ. ծրագրված է 2,087,1 մլն դրամ, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ` 1,565,3
մլն դրամ, համաֆինանսավորում` 521,8 մլն դրամ:
 ՀԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Ոչ
վարակիչ
հիվանդությունների
կանխարգելման և վերահսկման ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է 7,045,5 մլն դրամ,
այդ թվում՝ վարկային միջոցներ` 5,673,1 մլն դրամ, համաֆինանսավորում`
1,372,4 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 5:
ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ
2014թ. պետական բյուջեի նախագծով այս բնագավառին նախատեսված
հատկացումները կազմում են 20,912.6 մլն դրամ` 2013թ. պետական բյուջեով
նախատեսված 18,274.7 մլն դրամի դիմաց: Ծախսերը 2013թ. պետական բյուջեի
նկատմամբ աճել են 2,637.8 մլն դրամով (14.4 տոկոսով):
Հիմնանորոգման և շինարարության համար նախատեսված հատկացումները
կազմում են 770.0 մլն դրամ` ՀՀ 2013 թվականի 215.0 մլն դրամի դիմաց, կամ ծախսերը
ՀՀ 2013 թվականի նկատմամբ աճել են 555.0 մլն դրամով (շուրջ 2.6 անգամ):
Բնագավառի աշխատողների աշխատավարձերը հաշվարկվել են, հիմք ընդունելով
հուլիսի 1-ից հանրապետությունում սպասվող աշխատավարձերի բարձրացումը, որը
արդյունքում աշխատավարձի ծախսերը աճել են` 1,701.3 մլն դրամով:
 Հանգստի և սպորտի ծառայությունների համար նախատեսված են` 1,806.3 մլն դրամ
հատկացումներ: Հանգստի և սպորտի ոլորտի 70 աշխատողների միջին ամսական
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հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ից կկազմի 122.0 հազ. դրամ,
2013 թվականի` 78.3 հազ. դրամի դիմաց.
 Մշակութային ծառայությունների համար նախատեսված են 11,613.4 մլն դրամ
հատկացումները: Ծախսերի աճը կազմում է 1,554.1 մլն դրամ կամ 15.4 տոկոս:
Մշակութային ծառայությունների համար նախատեսված ծախսերը կտրամադրվեն՝
 Գրադարանների գծով՝ 1,513.1 մլն դրամ: Գրադարանների 1150 աշխատողների
միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ից
կկազմի 108.2 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 71.6 հազ. դրամի դիմաց.
 Թանգարանների և ցուցասրահների գծով՝ 1,984.1 մլն դրամ: Թանգարանների և
ցուցասրահների
1480
աշխատողների
միջին
ամսական
հաշվարկային
աշխատավարձը 2014թ. հուլիսի 1-ից կկազմի 98.2 հազ. դրամ, 2013թ.` 72.7 հազ.
դրամի դիմաց:
 Մշակույթի տների, ակումբների, կենտրոնների գծով՝ 165.2 մլն դրամ, որոնց 35
աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի
հուլիսի 1-ից կկազմի 96.6 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 66.0 հազ. դրամի դիմաց:
 Այլ մշակութային կազմակերպությունների գծով՝ 759.4 մլն դրամ, որոնց 485
աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի
հուլիսի 1-ից կկազմի 108.9 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 74.5 հազ. դրամի դիմաց:
 Արվեստի գծով՝ 6,144.5 մլն դրամ, որոնք հիմնականում կուղղվեն թատերական
ներկայացումների,
երաժշտարվեստի
և
պարարվեստի
համերգների
իրականացմանը (32 կազմակերպություն)` 3,973.8 մլն դրամ և մշակութային
միջոցառումների իրականացմանը` 1,501.7 մլն դրամ: Արվեստի ոլորտի 3562
աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի
հուլիսի 1-ից կկազմի 107.4 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 65.6 հազ. դրամի դիմաց:
 Կինեմատոգրաֆիայի գծով 647.8 մլն դրամը կուղղվի կինոարտադրության
կազմակերպմանը` 454.0 մլն դրամ, կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանմանն
ու թվայնացմանը՝ 7.2 մլն դրամ, ազգային և փաստավավերագրական
կինոծրագրերի իրականացմանը` 186.6 մլն դրամ: Ոլորտի 108 աշխատողների
միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ից
կկազմի 126.2 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 112.8 հազ. դրամի դիմաց:
 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնման և պահպանման գծով՝
399.4 մլն դրամ` 2013թ.` 355.7 մլն դրամի դիմաց: Պատմամշակութային
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի 50 աշխատողների միջին
ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ից կկազմի
109.1 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 83.3 հազ. դրամի դիմաց:
 Ռադիո
և
հեռուստահաղորդումների
հեռարձակման
և
հրատարակչական
ծառայությունների իրականացման համար 2014 թվականին կհատկացվի 5859.8 մլն
դրամ (աճը 2013 թվականի նկատմամբ կազմել է 689.2 մլն դրամ կամ 13.3 տոկոս),
որոնք հիմնականում կուղղվեն՝
 Հեռուստառադիոհաղորդումների գծով՝
4,447.2 մլն դրամ: Ոլորտի 767
աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թվականի
հուլիսի 1-ից կկազմի 164.3 հազ. դրամ, 2013 թվականի` 145.0 հազ. դրամի դիմաց.
 Հրատարակչությունների, խմբագրությունների գծով՝ 1,038,3 մլն դրամ: Ոլորտի
228 աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային աշխատավարձը 2014 թ.
հուլիսի 1-ից կկազմի 118.0 հազ. դրամ,
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 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայությունների գծով՝ 809.1 մլն դրամ: Ընդ որում,
Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված են 613.4 մլն
դրամ: Երիտասարդության ոլորտի 60 աշխատողների միջին ամսական հաշվարկային
աշխատավարձը 2014 թվականի հուլիսի 1-ից կկազմի 126.2 հազ. դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 6:
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
Կրթության բնագավառի ծախսերը (առանց գիտության գծով ծախսերի) կազմում
են 122175.8 մլն դրամ. ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան
ցուցանիշի նկատմամբ աճել են 14019.0 մլն դրամով կամ 13.0 տոկոսով:
Կրթության ոլորտի ծախսերի հիմնական մասը կուղղվի.
 Հանրակրթության ոլորտի գծով`
72001.5 մլն դրամ: Աճը 2013 թվականի
նկատմամբ կազմել է 5084.8 մլն դրամ կամ 7.6 տոկոս: Աճը հիմնականում
պայմանավորված է աշխատավարձերի գծով 4394.7 մլն դրամով ծախսերի աճով.
 «Ներառական կրթություն» ծրագրի գծով՝ 1666.0 մլն դրամ: Ծախսերի աճը 2013
թվականի նկատմամբ կազմել է 455.1 մլն դրամ կամ 37.6 տոկոս.
 Հատուկ կրթության և մասնագիտացված հանրակրթական ուսուցման գծով՝ 5304.6
մլն դրամ: Աճը 2013 թ. նկատմամբ կազմել է 553.5 մլն դրամ կամ 11.7 տոկոս:
Աաճի 487.0 մլն դրամը, պայմանավորված է աշխատավարձերի բարձրացմամբ.
 «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն» դասի գծով՝
2854.3 մլն դրամ, որը 2013 թվականի նկատմամբ աճել է 292.2 մլն դրամով կամ 11.4
տոկոսով: Աշխատավարձերի գծով ծախսերն աճել են 267.6 մլն դրամով.
 «Միջին մասնագիտական կրթություն» դասի գծով՝ 5843.9 մլն դրամ: Աճը ՀՀ 2013
թվականի նկատմամբ կազմում է 2002.2 մլն դրամ կամ
52.1 տոկոս`
պայմանավորված
սովորողների
թվաքանակի
2743-ով
ավելացմամբ
և
աշխատավարձերի բարձրացման գծով լրացուցիչ միջոցների նախատեսմամբ.
 Բարձրագույն կրթության գծով՝ նախատեսվել է 9714.3 մլն դրամ, որը 2013
թվականի նկատմամբ աճել է 1705.5 մլն դրամով կամ 21.3 տոկոսով.
 «Արտադպրոցական դաստիարակություն» դասի գծով՝ նախատեսվել է 3662.6 մլն
դրամ, որը 2013 թվականի նկատմամբ աճել է 933.9 մլն դրամով կամ 34.2 տոկոսով:
Աճը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձերի բարձրացման գծով
լրացուցիչ միջոցների նախատեսմամբ` 1004.4 մլն դրամի չափով:
 «Լրացուցիչ կրթություն» դասի գծով նախատեսվել է 1217.4 մլն դրամ, որը 2013
թվականի նկատմամբ աճել է 88.2 մլն դրամով կամ 7.8 տոկոսով.
Միաժամանակ, կրթության ոլորտում նախատեսվում է շարունակել ՀԲ
աջակցությամբ իրականացվող Կրթության որակի և համապատասխանության երկրորդ
վարկային ծրագիրը, որի համար 2014թ. նախատեսված է 3,492,8 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 7:
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գիտության բնագավառի
ծախսերը կազմում են շուրջ 12,789.4 մլն դրամ:
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2014թ. պետական բյուջեի նախագծով գիտատեխնիկական գործունեության
համար նախատեսվել է շուրջ 12662.8 մլն դրամ` 2013 թվականի 11433.1 մլն դրամի
դիմաց, կամ` 1229.6 մլն դրամով ավել, որը բաշխվելու է հետևյալ ուղղություններով.
 Բազային ֆինանսավորում ստացող կազմակերպությունների համար նախատեսվել
է 9,025.4 մլն դրամ` 2013 թվականի 8,348.9 մլն դրամի դիմաց, կամ աճը կազմում
է 676.5 մլն դրամ: Այդ թվում` գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության
ենթակառուցվածքի պահպանման ու զարգացման ծրագրերի
իրականացման
համար նախատեսվել է 7,134.0 մլն դրամ` 2013 թվականի 6,501.1 մլն դրամի դիմաց,
կամ` 632.9 մլն դրամով ավել, որից 446.2 մլն դրամը հիմնականում
պայմանավորված է աշխատավարձի բարձրացմամբ
 Պետական նպատակային-ծրագրային ֆինանսավորման համար նախատեսվում է
1675.3 մլն դրամ` 2013 թվականին 1536.7 մլն դրամի դիմաց՚
 Պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման համար նախատեսվել է 1515.7 մլն
դրամ` 2013 թվականի 1106.5 մլն դրամի դիմաց:
Տես աղյուսակ՝ N 8:
ՍՈՑԻ ԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2014 թվականին ոլորտի ծախսերը կկազմեն 362 109.5 մլն դրամ կամ աճը 2013
թվականի հաստատված պետական բյուջեի նկատմամբ կկազմի 56 651.4 մլն դրամ:
2014 թվականի հուլիսի 1-ից նախատեսվում է սոցիալական պաշտպանության
ոլորտի աշխատողների աշխատավարձի աճ, որը կկազմի շուրջ 33 տոկոս:
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը ըստ դասերի (խոշոր ծրագրեր)
բնութագրվում են հետևյալ կերպ.
 Ծերություն.
 §Սպայական
անձնակազմի
և
նրանց
ընտանիքների
անդամների
կենսաթոշակներ¦ ծրագրով նախատեսվում է 23 815.6 մլն դրամ: Աճը 2013 թ.
նկատմամբ 4 829.2 մլն դրամի չափով հիմնականում պայմանվորված է
կենսաթոշակառուների թվաքանակի աճով և 2014 թվականի հուլիսի
1-ից
կենսաթոշակի միջին ամսական չափի 15.0 տոկոս աճով
 §Շարքային
զինծառայողների
և
նրանց
ընտանիքների
անդամների
կենսաթոշակներ¦ ծրագրով նախատեսվում է 1 099.9 մլն դրամ: Նվազումը 2013
թվականի նկատմամբ 1.7 մլն դրամի չափով պայմանվորված է
կենսաթոշակառուների թվի նվազմամբ և կենսաթոշակի միջին ամսական չափի
աճով 17 379.0 դրամ (2013 թ. 16 357.4 դրամ դիմաց.)
 §Սոցիալական կենսաթոշակներ¦ ծրագրով նախատեսվում է 10 937.9 մլն դրամ:
Աճը 2013 թվականի նկատմամբ 1 070.9 մլն դրամի չափով պայմանվորված է
կենսաթոշակառուների թվաքանակի աճով և կենսաթոշակի հիմնական չափի
աճով՝ 14 000.0 դրամ 2013 թվականի 13 000.0 դրամի դիմաց: Արդյունքում
սոցիալական կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կկազմի 17 147.0 դրամ
2013 թվականի 16 221.0 դրամի դիմաց.
 §Աշխատանքային կենսաթոշակներ¦ ծրագրով նախատեսվում է 195 668.6 մլն
դրամ: Աճը 2013 թվականի նկատմամբ 28192.7 մլն դրամով պայմանավորված է
կենսաթոշակառուների թվի աճով և կենսաթոշակի հիմնական չափի ու
աշխատանքային ստաժի մեկ տարվա արժեքի աճով: Արդյունքում
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աշխատանքային կենսաթոշակի միջին ամսական չափը կկազմի 36 061.8 դրամ
(կամ աճը 15 տոկոս) 2013 թվականի 31 345.8 դրամի դիմաց.
§Տարեցների
շուրջօրյա
խնամքի
ծառայություններ¦
ծրագրի
գծով
նախատեսվում է 1 733.4 մլն դրամ (2013 թվականին` շուրջ 1 539.0 մլն դրամ).
Ընտանիքի անդամներ և զավակներ.
§Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ¦ ծրագրի
ծախսը կազմում է 37 105.8 մլն դրամ (պահպանվել է 2013 թ. համար
նախատեսված չափը): Ծրագրով նախատեսվող նպաստառուների նպաստի
միջին ամսական չափը՝ 29 537.8 դրամ.
§Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ¦ ծրագրով նախատեսվում է
2 419.2 մլն դրամ (պահպանվել է 2013 թ. համար նախատեսված չափը):
Ծրագրով նախատեսվող նպաստ ստացողների թվաքանակը կազմում է 11 200
մարդ, իսկ նպաստի ամսական չափը՝ 18 000 դրամ.
§Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ¦ ծրագրով նախատեսվում է 8 564.7 մլն
դրամ: Ծախսերը 2013 թ. նկատմամբ աճում են 3 939.6 մլն դրամով: 2014 թ.
նախատեսվում է 1-ին և 2-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում պահպանել միանվագ
նպաստի չափը` 50.0 հազ. դրամ, իսկ 3-րդ և ավելի երեխայի ծննդյան դեպքում`
կիրառել տարբերակված նոր մոտեցում` ներդնելով ընտանեկան դրամագլխի
(կապիտալ) համակարգը, կանխիկ վճարելով 500.0 հազ. Դրամ՝ 2013 թ. 430.0
հազ. դրամի դիմաց ( Երրորդ և չորրորդ երեխայի ծննդյան դեպքում միանվագ
նպաստի չափը սահմանել 1.0 մլն դրամ, հինգ և ավելի երեխայի ծննդյան
դեպքում` 1.5 մլն դրամ):
§Հղիության և ծննդաբերության նպաստ¦ ծրագրով նախատեսվում է 4 682.5
մլն դրամ: Աճը 2013 թ. Նկատմամբ կազմում է 1 571.3 մլն դրամով, որը
պայմանավորված է միջին օրական նպաստի չափի աճով կամ 3 565.9 դրամ
2013 թվականի 2 780.6 դրամի դիմաց.
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող).
§ՎՏԲ-Հայաստան¦ ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների,
որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև
1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց
փոխհատուցում¦ ծրագրի գծով ծախսը կազմում է 1 500.0 մլն դրամ (2013
թվականին` 1 700.0 մլն դրամ).

 §ՀՄՊ մասնակիցներին, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական
գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին
տրվող և 25.11.1998 թ. ՀՕ-258 օրենքի 34.1
հոդվածով սահմանված
դրամական օգնության տրամադրում¦ ծրագրի գծով ծախսը կազմում է 9 078.4
մլն դրամ (2013 թվականին` շուրջ 8 280.0 մլն դրամ):
Տես աղյուսակ՝ N 9:
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Գյուղատնտեսության ոլորտին 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով
նախատեսվում է հատկացնել 15,660.0 մլն դրամ: ՀՀ 2013 թվականի նկատմամբ աճը
կազմում է 2,942.8 մլն դրամ կամ 23.1 տոկոս:

16

Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
հիմնական ծրագրերի իրականացմանը.
 «Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման
միջոցառումներ» ծրագրի համար հատկացվելու է 62.3 մլն դրամ` 2013 թվականի
48.5 մլն դրամի դիմաց կամ ավել` 13.8 մլն դրամով.
 «Անասնաբուժասանիտարիայի,
սննդամթերքի
անվտանգության
և
բուսասանիտարիայի ոլորտներում ծառայությունների մատուցում» ծրագրի
համար հատկացվելու է 128.4 մլն դրամ` 2013 թվականի 123.2 մլն դրամի դիմաց
կամ ավել` 5.2 մլն դրամով.
 «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում» ծրագրի համար
հատկացվելու է 150.0 մլն դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 «Գյուղատնտեսական
կենդանիների
հիվանդությունների
լաբորատոր
ախտորոշման և կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի, բույսերի
կարանտինի, գյուղմշակաբույսերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների
լաբորատոր
փորձաքննությունների
իրականացում»
ծրագրի
համար
հատկացվելու է 293.0 մլն դրամ` 2013 թվականի 223.3 մլն դրամի դիմաց.
 «Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ»
ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 57,8 մլն դրամ` 2013 թվականի
51.5 մլն դրամի դիմաց
 «Գյուղական խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում» ծրագրի
համար նախատեսվում է հատկացնել 346.5 մլն դրամ` 2013 թվականի 295.4 մլն
դրամի դիմաց.
 Պետական աջակցություն գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին ծրագրի
համար հատկացվելու է 550.0 մլն դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 Գյուղատնտեսական
կենդանիների
պատվաստում
ծրագրի
համար
նախատեսվում է հատկացնել 1,136.5 մլն դրամ` 2013 թվականի 1,109.5 մլն
դրամի դիմաց
 Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների
սուբսիդավորում ծրագրի համար հատկացվելու է 872.5 մլն դրամ` 2013
թվականի 634.5 մլն դրամի դիմաց.
 Անտառպահպանական ծառայություններ ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 971.8 մլն դրամ` 2013 թվականի 717.2 մլն դրամի դիմաց:
Միաժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտում նախատեսվում են շարունակել և
իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և
դրամաշնորհային միջոցներով ծրագրեր, որոնցից է ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող
Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության
ծրագիրը. 2014թ. ծրագրված է 1,753,2 մլն դրամ:


Տես աղյուսակ՝ N 10:
ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտին 2014 թվականին հատկացվելու է 38728.3 մլն դրամ: Աճը
2013
թվականի նկատմամբ կազմում է 3651.8 մլն դրամ կամ 10.4 տոկոս:
 Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
ծրագրերի իրականացմանը.
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 «Ոռոգում-ջրառ
իրականացնող
կազմակերպություններին
ֆինանսական
աջակցության տրամադրում» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել
693.5 մլն դրամ` 2013 թվականի 433.0 մլն դրամի դիմաց.
 «Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական
աջակցության տրամադրում» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել
4749.97 մլն դրամ` 2013 թվականի 3934.4 մլն դրամի դիմաց.
 «Խմելու
ջրի
մատակարարման
ծառայությունների
սուբսիդավորում`
(«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք)» ծրագրի համար
նախատեսվում է հատկացնել 1945.0 մլն դրամ` 2013 թ. 1317.7 մլն դրամի դիմաց.
 «Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում` («Նոր
Ակունք» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք)» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 261.07 մլն դրամ` 2013 թվականի 233.3 մլն դրամի դիմաց.
 «Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում» ծրագրի համար
նախատեսվում է հատկացնել 225.0 մլն դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 «Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային
ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ» ծրագրի համար
նախատեսվում է հատկացնել 94.7 մլն դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 «Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում» ծրագրի համար հատկացվելու է
1,000.0 մլն դրամ, 2013 թվականի ծախսերից 300.0 մլն դրամով ավելի:
Միաժամանակ ջրային տնտեսության ոլորտում նախատեսվում են շարունակել և
իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և
դրամաշնորհային միջոցներով ծրագրեր, որոնցից են՝
 ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և
ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագիր.2014թ. ծրագրված է 2,933,0 մլն դրամ.
 ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և
ջրահեռացման
ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 5,458,2 մլն դրամ.
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի
փոքր համայնքների ջրային ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 2,406.0 մլն դրամ.
 ՎԶԵԲ աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային
ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 2,406,0 մլն դրամ.
 ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային
ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 2,855,6 մլն դրամ.
 ԳԶՎԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Շիրակի
(Գյումրի)
մարզի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր`
երկրորդ փուլ. 2014թ. ծրագրված է 3,563,1 մլն դրամ.
 ԳԶՎԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Շիրակի
(Գյումրի)
մարզի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման
դրամաշնորհային ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 1,058,4 մլն դրամ.
 ԳԶՎԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Լոռու
(Վանաձորի)
մարզի
ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման
ծրագիր` երկրորդ փուլ. 2014թ. ծրագրված է 1,225,6 մլն դրամ.
 Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող ԱրփաՍևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 1,893,7 մլն դրամ

18

 ՀԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Ոռոգման
համակարգերի
արդյունավետության բարձրացման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 3,338,6 մլն
դրամ.
 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող
Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող
տեխնիկական աջակցության ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 2,300,6 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 11:
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ
Էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտների գծով 2014 թ. պետական
բյուջեի նախագծով նախատեսվում է հատկացնել 13,358.8 մլն դրամ` 2013 թ. 15,033.6
մլն դրամի դիմաց: Նվազումը 2013 թ. նկատմամբ 1,674.8 մլն դրամ է կամ 11.1 տոկոս:

Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
ծրագրերի իրականացմանը.
«Ռադիոակտիվ
թափոնների
վնասազերծման
ծառայություններ»
ծրագրին
նախատեսվում է հատկացնել 48.3 մլն դրամ` 2013 թ. 29.6 մլն դրամի դիմաց.
«Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն» ծրագրին
նախատեսվում է հատկացնել 6.1 մլն դրամ` 2013 թ. 6.0 մլն դրամի դիմաց:
Միաժամանակ էներգետիկայի ոլորտում նախատեսվում են շարունակել և
իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և
դրամաշնորհային միջոցներով ծրագրեր, որոնցից են՝
 ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի-2 ենթակայանի վերականգնման
ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 995,7 մլն դրամ.
 ԳԶՎԲ աջակցությամբ իրականացվող Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների
համալիրի վերականգնման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 5,188,5 մլն դրամ.
 ՎԶՄԲ աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրամատակարարման հուսալիության
ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 5,721,7 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 12:
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ ԵՎ ԿԱՊ
Տրանսպորտ և կապի ոլորտների գծով 2014 թ. պետական բյուջեի նախագծով
նախատեսվում է 82,182.2 մլն դրամ` 2013 թ. 86228.1 մլն դրամի դիմաց: Ծախսերի
նվազումը 2013 թ. նկատմամբ կազմում է 4045.9 մլն դրամ կամ 4.7 տոկոս:
 Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
ծրագրերի իրականացմանը.
 «Ավտոճանապարհների պահպանում և շահագործում» ծրագրի համար
նախատեսվում է 5827.8 մլն դրամ` 2013 թ. 5550.3 մլն դրամի դիմաց: Ծրագրով
նախատեսվում է իրականացնել 3200 կմ միջպետական և հանրապետական
նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ նորոգման և 3298 կմ ձմեռային
պահպանության աշխատանքներ.
 «Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում,
ընթացիկ պահպանում և շահագործում» ծրագրով նախատեսվել է 760.0 մլն
դրամ` 2013 թ. հաստատված գումարի չափով: Ծրագրով նախատեսվում է
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իրականացնել 1021.7 կմ մարզային նշանակության ավտոճանապարհների
ընթացիկ նորոգման և 2389.3 կմ ձմեռային պահպանության աշխատանքները.
 «Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման ծառայություններ» ծրագրով
նախատեսվում է 395.7 մլն դրամ` 2013թ. 376.7 մլն դրամի դիմաց.
 «Երկաթուղու
շինարարություն»
փակ
բաժնետիրական
ընկերությանը
սուբսիդիայի տրամադրում» ծրագրով նախատեսվում է 38.9 մլն դրամ` 2013թ.
43.8 մլն դրամի դիմաց.
 «Ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց «Հարավկովկասյան
երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սուբսիդիայի տրամադրում»
ծրագրով նախատեսվում է 536.5 մլն դրամ, կամ 2013 թվականից 207.7 մլն
դրամով ավել:
 «Հայաստանի Հանրապետության համայնքային բյուջեներին նպատակային
հատկացումների, սուբվենցիաների տրամադրում» ծրագրով նախատեսվում է
5722.9 մլն դրամ, որից.
 Երևան քաղաքի փողոցների ընթացիկ նորոգման և ճաքալցման
աշխատանքների ֆինանսավորման գծով` 3284.0 մլն դրամ,
 Երևան քաղաքի արտաքին լուսավորության ցանցի շահագործման և
պահպանման աշխատանքների ֆինանսավորման գծով` 1972.0 մլն դրամ,
 «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» փակ բաժնետիրական ընկերության
նվազագույն շահավետ գնից ցածր գնով ծառայությունների մատուցման
արդյունքում կրած վնասի փոխհատուցման գծով` 466.9 մլն դրամ:
 «Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում
պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների
իրականացման ֆինանսավորում» ծրագրով նախատեսվում է 2512.8 մլն դրամ,
որից.
 2203.4 մլն դրամը` «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն»
փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից նվազագույն շահավետ գնից
ցածր գնով ծառայությունների մատուցման արդյունքում կրած վնասի
փոխհատուցման համար:
 309.4 մլն դրամը` ՎԶԵԲ և Եվրոպական ներդրումային բանկի նկատմամբ
ունեցած վարկային պարտավորությունների և դրանց տոկոսների մարման
համար.
 Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով 2014 թվականի պետական բյուջեի
նախագծով նախատեսվել է 7,722.5 մլն դրամ, ՀՀ 2013 թվականի պետական
բյուջեով հաստատված 4,000.0 մլն դրամի դիմաց, որն ուղղվելու է «Պետական
նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «Տրանսպորտային
օբյեկտների հիմնանորոգում» ծրագրերի իրականացմանը:
Միաժամանակ տրանսպորտի ոլորտում նախատեսվում են շարունակել և
իրականացնել արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկային և
դրամաշնորհային միջոցներով ծրագրեր, որոնցից են՝
 ՎԶԵԲ աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն»
անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 1,543,0 մլն
դրամ.
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 ՀԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Կենսական
նշանակության
ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 2,635,8 մլն
դրամ,
 ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի
զարգացման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 3,365,1 մլն դրամ.
 ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի
զարգացման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է 17,839,4 մլն դրամ:
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր. 2014թ. ծրագրված է
9,592.7 մլն դրամ.
 ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի
զարգացման ծրագիր (Տրանշ 3). 2014թ. ծրագրված է 9,631.3 մլն դրամ,
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր
(Տրանշ 3). 2014թ. ծրագրված է 2,509,8 մլն դրամ.
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի
մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (Երևան համայնքի
ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն). 2014թ.
ծրագրված է 1,635,8 մլն դրամ.

ՎԶԵԲ
աջակցությամբ
իրականացվող
Երևանի
մետրոպոլիտենի
վերակառուցման երկրորդ ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության
կողմից պատվիրակված լիազորություն). 2014թ. ծրագրված է 1,656,3 մլն դրամ

ԵՄ հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող
Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր
(Երևան
համայնքի
ղեկավարին
պետության
կողմից
պատվիրակված
լիազորություն). 2014թ. ծրագրված է 1,382,7 մլն դրամ.
 ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Քաղաքային ենթակառուցվածքների և
քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր (Երևան համայնքի
ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն). 2014թ.
ծրագրված է 5,948,7 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 13:
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտի գծով 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է
հատկացնել 2322.1 մլն. դրամ: Ծախսերի ավելացումը 2013 թվականի նկատմամբ
կազմում է 516.2 մլն դրամ` կամ 28.6 տոկոս:
 Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
ծրագրերի իրականացմանը.
 «Թափոնների
ուսումնասիրության
ծառայություններ»
ծրագրի
համար
նախատեսվում է հատկացնել 14.11 մլն. դրամ` 2013 թվականի պետական
բյուջեով հաստատված 11.72 մլն. դրամի դիմաց, կամ ավել` 2.39 մլն. դրամ.
 «Հանրապետության ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության
վիճակի մոնիտորինգի իրականացում» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 135.75 մլն. դրամ` 2013 թ. 113.45 մլն. դրամի դիմաց.
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 «Ձկան պաշարների համալրում» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել
60.0 մլն. դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում» ծրագրի
նախատեսվում է հատկացնել 125.4 մլն. դրամ` 2013 թ. գումարի չափով.

համար

 «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների
հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 7.6
մլն. դրամ` 2013 թվականի գումարի չափով.
 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեության ապահովմանն
ուղղված ծրագրերի համար նախատեսվում է հատկացնել 689.6 մլն. դրամ`
2013թ. 514.5 մլն. դրամի դիմաց.
 «Բնապահպանական
ոլորտի
գծով
վերլուծական-տեղեկատվական
ծառայություններ» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 18.79 մլն. դրամ`
2013 թ. 17.1 մլն. դրամի դիմաց.
 «ՀՀ տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական
մոնիտորինգի վարում» ծրագրի գծով նախատեսվում է հատկացնել 19.44 մլն.
դրամ` 2013 թ. 18.42 մլն. դրամի դիմաց.
 «Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան
մասնաճյուղի գրասենյակի պահպանման» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 6.8 մլն դրամ` 2013 թ. գումարի չափով:
Տես աղյուսակ՝ N 14:
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող ծախսային ծրագրերի
համար 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է հատկացնել
2,382.5 մլն դրամ: Ծախսերի աճը ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի
համապատասխան ցուցանիշի նկատմամբ կազմում է 530.0 մլն դրամ կամ 28.6 տոկոս:
 Ընթացիկ ծախսերի գծով հատկացված միջոցներն ուղղվելու են հետևյալ
ծրագրերի իրականացմանը:
 «Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 151.9 մլն դրամ`
2013 թ. 150.0 մլն դրամի դիմաց, որը
պայմանավորված է նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ.
 «Զբոսաշրջության
աջակցության
ծառայություններ»
ծրագրի
համար
նախատեսվում է հատկացնել 75.0 մլն դրամ` 2013 թ. 50.0 մլն դրամի դիմաց.
 «Ստանդարտների մշակման ծառայություններ» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 14.3 մլն դրամ` 2013 թ. հաստատված գումարի չափով.
 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայություններ»
ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 80.0 մլն դրամ` 2013 թ.
հաստատված գումարի չափով.
 «Պետական
աջակցություն
«Հայաստանի
ազգային
մրցունակության
հիմնադրամի կանոնադրական խնդիրների իրականացմանը» ծրագրի համար
նախատեսվում է հատկացնել 260.0 մլն դրամ.
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 «Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու
նորմերի պահպանման վերահսկողություն» ծրագրի համար նախատեսվում է
հատկացնել 30.0 մլն դրամ` 2013 թ. հաստատված գումարի չափով.
 «ՀՀ
արտահանմանն
ուղղված
արդյունաբերական
քաղաքականության
ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման պետական
աջակցություն» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 569.7 մլն դրամ`
2013 թ. 463.7 մլն դրամի դիմաց:
 «ՀՀ հավատարմագրման համակարգի բարեփոխում և Հավատարմագրման
ազգային մարմնի ստեղծում» ծրագրի համար նախատեսվում է հատկացնել 13.9
մլն դրամ` 2013 թ. հաստատված գումարի չափով.
 «Որակի ենթակառուցվածքների բարեփոխում» ծրագրին նախատեսվում է 200.0
մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 15:
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտի գծով 2014 թվականին նախատեսվում են 13,183.1 մլն դրամի ծախսեր`
2013 թվականի համար հաստատված 10,972.5 մլն դրամի դիմաց կամ 20.1%-ով ավել:
Ոլորտին հատկացվելիք միջոցներով նախատեսվում են հետևյալ ծրագրերը.

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ապարատի պահպանման գծով
ծախսերը նախատեսվել են 766.1 մլն դրամ` 2013 թ. 601.8 մլն դրամի դիմաց.:

Կրթական հաստատությունների հիմնանորոգման և շինարարության համար
նախատեսվել է 9,645.0 մլն դրամ, որը 2013 թ. համար հաստատված 6,400.0 մլն
դրամը գերազանցում է 50.7%-ով.

Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման և շինարարության համար
նախատեսվել է 855.0 մլն դրամ, որը 2013 թվականի համար հաստատված 341.0
մլն դրամը գերազանցում է 150.8%-ով: Նախատեսված գումարները
կնպատակաուղղվեն թվով 5 մարզական օբյեկտների շենքերի հիմնանորոգման և
կառուցման աշխատանքներին. Մշակութային օբյեկտների շինարարության գծով
նախատեսվել է 250.0 մլն դրամ` ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի
տան և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ք. Գավառի թատրոնի շենքի կցակառույցի
կառուցման
ու
հին
մասնաշենքի
վերակառուցման
շինարարական
աշխատանքների իրականացման նպատակով.

«Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում» ծրագրի գծով
նախատեսվել է 250.0 մլն դրամ` 2013 թ. 215.0 մլն դրամի դիմաց.

«Զոհված (մահացած) և առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ
զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովման և
բնակարանային պայմանների բարելավում» ծրագրի գծով նախատեսվել է 500.0
մլն դրամ, որի շրջանակներում նախատեսվում է լուծել 53 ընտանիքների
բնակարանային ապահովման խնդիրները.

Վարչական
օբյեկտների
հիմնանորոգման
և
շինարարության
գծով
նախատեսվել է 647.0 մլն դրամի ծախս` ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի, ՀՀ
Ազգային ժողովի աշխատակազմի և ՀՀ կառավարության աշխատակազմի
ենթակայության տակ գտնվող շենքերի շինվերանորոգման աշխատանքների
իրականացման նպատակով.
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«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» և «Հայաստանի հանրային
ռադիոընկերություն» ՓԲԸ-ների շենք-շինությունների հիմնանորոգման գծով
270.0 մլն դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 16:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐ

Ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը 2014թ. ուղղված է լինելու ՀՀ-ում
անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման համակարգի
զարգացմանը խոչնդոտող գործոնների վերացմանը և արդիական, զարգացող
տեղեկատվական հասարակության նորանոր պահանջները բավարարելու ունակ` ՏՏ
կիրառման բարձր մակարդակով համակարգի ձևավորմանը:
Աշխատանքներ
կիրականացվեն
գեոդեզիական,
տեղագրական
քարտեզագրության, աշխարհագրական անվանումների և WGS-84 համակարգում մեկ
միասնական քարտեզագրական հիմքի ստեղծման և ներդրման, հողաշինարարության և
հողային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորման,
մարզերի, համայնքների վարչական սահմանների ամրացման և փոփոխության,
պետական և համայնքային սեփականություն համարվող հողերի օտարման և
օգտագործման տրամադրման հրապարակային սակարկությունների մեխանիզմների
կատարելագործման ուղղություններով, աջակցություն կցուցաբերվի հողերի միավորման
ծրագրերին և հողի շուկայի ձևավորմանը:
Անշարժ գույքի շուկայական մեթոդների վրա հիմնված միասնական գնահատման
կարգերի մշակման նպատակով պարբերաբար կիրականացվեն համակարգված
դիտարկումներ, որի հիմնական խնդիրն է անշարժ գույքի շուկայի գնային իրավիճակի
վերաբերյալ
վերլուծական
տեղեկատվության
ապահովումը,
անշարժ
գույքի
կադաստրային
գնահատման
կարգերի
կատարելագործման
վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակումը` հողամասերի և շենքերի ու շինությունների
միասնական
գոտիների
սահմանների
նկարագրում,
տարածագնահատման
միասնական գոտիականության գործակիցների և բազային արժեքների դուրս բերում,
ինչպես նաև անշարժ գույքի կադաստրային միասնական գնահատման բանաձևերի
մշակման և հետագա կատարելագործման առաջարկությունների ներկայացում:
Տես աղյուսակ՝ N 17:
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Բնագավառի ծախսերը 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով
նախատեսվել են 192,049.6 մլն դրամի չափով, որից՝
 ռազմական կարիքների բավարարմանը` 186,791.1 մլն դրամ,
 պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսերին՝ 5,258.5 մլն դրամ, որից`
 «Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր» ծրագրով` 5,057.7 մլն դրամ,
 «Հումանիտար
ականազերծման
և
փորձագիտական
ծառայությունների
կազմակերպում» ծրագրով` 144.8 մլն դրամ,
 զորակոչիկներին վարորդական իրավունքի վկայականների տրման և
քննությունների ընդունման ծախսեր, որի գումարը կազմում է՝ 56.0 մլն դրամ:
Նշված գումարի հաշվարկը կատարվել է 2000 զինվորների հաշվով:
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ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎԱՅՐԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հասարակական կարգի, անվտանգության, փրկարար ծառայության և
կալանավայրերի պահպանության համակարգերի ծախսերի ֆինանսավորմանը 2014
թվականի պետական բյուջեից նախատեսվում է ուղղել 69,082.2 մլն դրամ: Նշված
ծախսերը ներառում են ՀՀ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության,
պետական
պահպանության
ծառայության,
փրկարար
ծառայության
և
քրեակատարողական համակարգի ծախսերի ֆինանսավորումներ: Մասնավորապես՝
 ՀՀ Ոստիկանության պահպանման ծախսերը նախատեսվել են 31,602.5 մլն
դրամի չափով, որն ամբողջությամբ ուղղվելու է ընթացիկ ծախսերի
ֆինանսավորմանը: Աշխատողների աշխատավարձերը և հավելավճարները
ծրագրվել են 26,159.8 մլն դրամի չափով, որը 2013 թվականի պետական բյուջեի
նկատմամբ աճել է 3,977.6 մլն դրամով.
 Հայաստանի փրկարար ծառայության համար նախատեսվում է 6,307.5 մլն դրամ,
որն ամբողջությամբ ուղղվելու է ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանը, որից
աշխատողների աշխատավարձերի, հավելավճարների և քաղաքացիական
ծառայողների պարգևատրումները նախատեսվել են 5,393.7 մլն դրամի չափով.
Աճը 2013 թվականի պետական բյուջեի նկատմամբ կազմում է 1,468.0 մլն դրամ.
 Քրեակատարողական ծառայության ծախսերը նախատեսվել են 9,310.9 մլն
դրամի չափով, որից՝ 8,310.9 մլն դրամն ուղղվելու է ընթացիկ ծախսերի, իսկ
1,000.0 մլն դրամը` ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի
ֆինանսավորմանը: Քրեակատարողական ծառայության համար աշխատողների
աշխատավարձերը և հավելավճարները ծրագրավորվել են 5,765.0 մլն դրամի
չափով, որը 2013 թվականի պետական բյուջեի նկատմամբ ավել է նախատեսվել
1,019.2 մլն դրամի չափով. Ազգային անվտանգության ծառայության ծախսերը
նախատեսվել է 16,272.5 մլն դրամ, որից՝ 15,991.2 մլն դրամն ուղղվելու է
ընթացիկ ծախսերի, իսկ 281.3 մլն դրամը` ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով
ծախսերի ֆինանսավորմանը: Նշված ծրագրի գծով 2014 թվականի համար
ծրագրավորված գումարները 2013 թվականի հաստատված բյուջեի նկատմամբ
աճել են 2,145.0 մլն դրամով: Ազգային անվտանգության ծառայության համար
աշխատողների աշխատավարձերը և հավելավճարները ծրագրավորվել են
12,153.7 մլն դրամի չափով, որը 2013 թվականի պետական բյուջեի նկատմամբ
ավել է նախատեսվել 2,206.2 մլն դրամով.
 Պետական պահպանության ծառայության համար նախատեսվում է 2,454.4 մլն
դրամ, որն ամբողջությամբ ուղղվելու է ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորմանը:
Այդ թվում, աշխատողների աշխատավարձերը և հավելավճարները ծրագրվել են
1,838.1 մլն դրամի չափով:
ՀՀ
Ոստիկանության,
Քրեակատարողական
ծառայության,
Ազգային
անվտանգության ծառայության և Պետական պահպանության ծառայության
աշխատողների աշխատավարձերը և հավելավճարները, ինչպես նաև Հայաստանի
փրկարար ծառայության աշխատողների աշխատավարձերի, հավելավճարների և
քաղաքացիական ծառայողների պարգևատրումները ծրագրվել են պայմանավորված
2014 թվականի հունվարի 1-ից միջին ամսական աշխատավարձերը 10%-ով
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բարձրացմամբ, իսկ հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 66138 դրամ
սահմանմամբ և աշխատավարձերի նոր համակարգի հիման վրա հաշվարկված աճով:
ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՆ
 Ֆինանսական համահարթեցման և այլ դոտացիաներ. 2014 թվականի պետական
բյուջեի նախագծով նախատեվում է՝
 ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով համայնքներին տրամադրել
ընդհանուր գումարով 38,957.7 մլն դրամի դոտացիաներ,
 համայնքների 2012 թվականի բյուջեների եկամուտների կորուստների
փոխհատուցման ենթակա ընդհանուր գումար՝ շուրջ 54.1 մլն դրամ.
 2.0 մլրդ դրամի չափով պետական աջակցության տրամադրում ՀՀ
համայնքներին` բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար:
 Սուբվենցիաներ.
 Բնապահպանական սուբվենցիաների հատկացումներ` 252.4 մլն դրամի չափով.
 Սուբվենցիաների հատկացում Երևանի քաղաքային համայնքի ծրագրերի
իրականացմանը աջակցելու համար՝ շուրջ 7.4 մլրդ դրամ:
Տես աղյուսակ՝ N 18:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ
2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ՀՀ կառավարության պահուստային
ֆոնդի ծավալը նախատեսված է շուրջ 20.1 մլրդ դրամ (Նախագծով նախատեսված
ծախսերի ընդհանուր ծավալի 1.6 %-ը):
Նախատեսվել են նաև հատկացումներ նյութական ռեսուրսների պետական
պահուստի պահպանման և ձևավորման, ինչպես նաև ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարության
պետական
ռեզերվների
գործակալության
համակարգի
ստորաբաժանումների պահպանման համար, համապատասխանաբար՝ 211.2 մլն դրամի
և 25.9 մլն դրամի չափով:
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.4.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ


Դեֆիցիտը և դրա ֆինանսավորման աղբյուրները. 2014 թվականի պետական
բյուջեի նախագծով դեֆիցիտի գումարը ծրագրվել է 110.5 մլրդ դրամի չափով:
Դեֆիցիտի ֆինանսավորումը նախատեսվում է իրականացնել ներքին և
արտաքին աղբյուրների զուտ մուտքերի հաշվին, համապատասխանաբար` 89.9
մլրդ դրամ և 20.5 մլրդ դրամ (Տես աղյուսակ՝ N 19).



Բյուջետային վարկեր. 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծով զուտ
վարկավորման ընդհանուր ծավալը ծրագրված է 31.0 մլրդ դրամ: Ընդ որում,

 պետական
բյուջեից
տրամադրվելիք
վարկերի
ընդհանուր
գումարը
նախատեսվում է սահմանել 51.0 մլրդ դրամի չափով: Մասնավորապես՝
 ՀՀ
կողմից
ցուցաբերվող
արտաքին
տնտեսական
աջակցության
շրջանակներում բյուջետային վարկեր տրամադրելու համար առանձնացվել են
43.6 մլրդ դրամի չափով հատկացումներ՝ դրանք ամբողջությամբ ԼՂՀ-ին
բյուջետային վարկի տրամադրմանն ուղղելու նպատակով,
 Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության», Գերմանիայի
զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի-2
ենթակայանի վերականգնման և Դանիական թագավորության աջակցությամբ
իրականացվող Գյուղական կարողությունների ստեղծում դրամաշնորհային
ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել շուրջ 7.4 մլրդ դրամ
բյուջետային վարկեր.
 մուտքեր Վրաստանից, ինչպես նաև մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներից`
պետության կողմից նախորդ տարիներին իրենց տրամադրված բյուջետային
վարկերի մարումների գծով պետական բյուջե կատարվելիք վճարումներից` շուրջ
20.0 մլրդ դրամի չափով.
 Պետական պարտք.
 Ներքին պետական պարտք. 2013 թվականի վերջի դրությամբ ՀՀ ներքին
պետական պարտքի ծավալն անվանական արժեքով կկազմի մոտ 290.5 մլրդ
դրամ, որից շրջանառելի պարտատոմսերի ծավալը` 287.2 մլրդ դրամ, իսկ ՀՀ
ռեզիդենտից ստացված վարկի ծավալը` 3.3 մլրդ դրամ: 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ ներքին պետական պարտքի ընդհանուր ծավալն
անվանական արժեքով կազմել էր 254.7 մլրդ դրամ, որից շրջանառելի
պարտատոմսերի ծավալը` 249.8 մլրդ դրամ, իսկ ՀՀ ռեզիդենտից ստացված
վարկի ծավալը` 4.9 մլրդ դրամ: Պարտքի միջին ժամկետայնությունը 2013
թվականի հուլիսի 31-ի դրությամբ կազմել է 1756 օր (2012 թվականի դեկտեմբերի
30-ի դրությամբ նույն ցուցանիշը եղել է 1713 օր), միջին կշռված
եկամտաբերությունը՝ 13.96% (2012 թվականի տարեվերջին նույն ցուցանիշը եղել
է 13.58%):
2012 թ. վերջի դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող պարտատոմսերի
15%-ը կարճաժամկետ, 52%-ը միջնաժամկետ և 33%-ը երկարաժամկետ
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պարտատոմսերն էին: 2013 թվականի վերջի դրությամբ նախատեսվում է, որ
շրջանառության մեջ գտնվող պարտատոմսերի 9%-ը կլինեն կարճաժամկետ,
54%-ը` միջնաժամկետ և 37%-ը` երկարաժամկետ պարտատոմսեր:
Պետական պարտատոմսերի գծով 2014 թվականի պետական բյուջեում
նախատեսվել է շուրջ 35.2 մլրդ դրամ սպասարկման ծախս, ապահովելով 37.0
մլրդ դրամ դեֆիցիտի ֆինանսավորում:
2014 թ. վերջին ՀՀ ներքին պետական պարտքի ծավալն անվանական արժեքով
կկազմի մոտ 329.4 մլրդ դրամ, միջին ժամկետայնությունը՝ մոտ 5 տարի.
 Արտաքին պետական պարտք. 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ
արտաքին պետական պարտքը կազմել է 3,738.3 մլն ԱՄՆ դոլար:
2013
թվականի
պետական
բյուջեով
արտաքին
աղբյուրներից
նախատեսված վարկային միջոցները ամբողջությամբ ստանալու դեպքում,
ինչպես նաև հաշվի առնելով 2013 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի
ֆինանսավորման ճշտված պլանի համեմատությամբ առանձին վարկային
ծրագրերի գծով արձանագրված գերակատարումները, «ՀՀ 2013 թվականի
պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով չնախատեսված և 2013 թվականի
ընթացքում փաստացի ստացված վարկերը, Հայաստանի Հանրապետության
արտաքին պետական պարտքը (ՀՀ կառավարության և ՀՀ կենտրոնական
բանկի վարկային պարտավորություններ) 2013 թվականի տարեվերջին կկազմի
մոտ 3,829 մլն ԱՄՆ դոլար:
2013թ. ընթացքում արտաքին պարտավորությունների գծով կստացվի մոտ
522 մլն ԱՄՆ դոլար, որից ՀՀ կառավարության պարտավորությունների գծով 410
մլն ԱՄՆ դոլար և ԿԲ-ի գծով մոտ 112 մլն ԱՄՆ դոլար, և կկատարվի մոտ 353 մլն
ԱՄՆ դոլարի հիմնական գումարի մարում (այդ թվում 167 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ
կառավարության պարտավորությունների գծով): 2012թ. տարեվերջի համեմատ
ՀՀ արտաքին պարտքը կաճի մոտ 90 մլն ԱՄՆ դոլարով:
2013 թվականի ընթացքում արտաքին պետական պարտքի գծով
ընդհանուր սպասարկումը կկազմի մոտ 407 մլն ԱՄՆ դոլար: Միայն ՀՀ
կառավարության գծով 2013 թվականին այն կկազմի մոտ 213.3 մլն ԱՄՆ դոլար,
որից 166.9 մլն ԱՄՆ դոլար՝ մարում և 46.4 մլն ԱՄՆ դոլար՝ տոկոսավճար:
2014թ. ընթացքում, արտաքին պետական պարտքի գծով նախատեսվում է
ստանալ մոտ 334 մլն ԱՄՆ դոլար` այդ թվում ՀՀ կառավարության
պարտավորությունների գծով 288 մլն ԱՄՆ դոլարի արտաքին միջոցներ:
2014 թվականի ընթացքում արտաքին պետական պարտքի գծով
նախատեսվում է սպասարկել մոտ 292 մլն ԱՄՆ դոլար՝ 235 մլն ԱՄՆ դոլար
հիմնական գումարի մարման գծով և մոտ 57 մլն ԱՄՆ դոլար որպես
տոկոսավճար, այդ թվում ՀՀ կառավարության պարտավորությունների գծով մոտ
136.4 մլն ԱՄՆ դոլարի հիմնական գումարի մարում և 51.5 մլն ԱՄՆ դոլարի
տոկոսավճար: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, 2014 թվականի տարեվերջին ՀՀ
արտաքին պետական պարտքը կկազմի մոտ 3,9 մլն ԱՄՆ դոլար:
2013-2014 թվականներին արտաքին պետական պարտքը բնութագրող
ցուցանիշները հիմնականում կգտնվեն նվազ և միջին պարտքի բեռ ունեցող
երկրների ցուցանիշների սահմաններում:
Տես աղյուսակ՝ N 19:
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