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COVID-19-Ի ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Մանուկեան Սիմոն Գործարարության և 

Տնտեսագիտության Ֆակուլտետի Ավետիսյան Գործարարության Հետազոտման և 

Զարգացման Կենտորնն իրականացրել է «COVID-19-ի համավարակի ընթացքում 

աշխատանքի պայմանների գնահատում» առցանց հետազոտությունը Հայաստանի 

Հանրապետության ողջ տարացքում։  

Հետազոտությունն իրականացվել է առցանց տարբերակով հարցաթերթի լրացման 

միջոցով։ 

Պոտենցիալ հարցվողները SMS հաղորդագրության միջոցով ստացել են առցանց 

հարցմանը մասնակցելու հրավեր։ Հարցվողներն ընտրվել են տարածքային 

ստրատիֆիկացված պատահական ընտրանքի միջոցով՝ Երևանից և ՀՀ բոլոր մարզերից։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է 21․05․2020-ին առցանց տարբերակով: 

Հետազոտությանը մասնակցել են ՀՀ բոլոր մարզերի` ինչպես քաղաքային, այնպես էլ 

գյուղական բնակավայրերի և Երևան քաղաքի 1,312 բնակիչները։ 

Հարցաթերթերի որակի ստուգման արդյունքում խոտանվել է 32 հարցաթերթ։ 

Տվյալների բազան ներառում է 1,280 վավեր հարցաթերթ։ 
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Հետազոտության արդյունքների համառոտ ներկայացում 

Ինչպես երևում է գծապատկերում, այն հարցին, թե արդյո՞ք համավարակի ընթացքում 

հարցվողը կամ նրա ընտանիքի անդամները /հարցվողի հետ նույն տնային 

տնտեսությունում բնակվող անձիք/ կորցրել են աշխատանքը, հարցվողների 21% -ը նշել է 

դրական պատասխան, 73%-ը բացասական պատասխան, իսկ  6 %-ը դժվարացել է 

պատասխանել այս հարցին։  

Հարցվողների 39%-ը նշել է, որ իրենց կամ իրենց ընտանիքի անդամների աշխատավարձը 

կրճատվել է  համավարակի ընթացքում, 54%-ը նշել է, որ չի կրճատվել, իսկ 8%-ը 

դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։  

 

Գծապատկեր 1 
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Այս գծապատկերում երևում է, թե ըստ հարցվողների,ինչպես է ազդել կորոնավիրուսի 

համավարակը հարցվողների ֆինանսական վիճակի վրա։ 

Հարցվողների 14%-ի կարծիքով համավարակը իրենց ֆինանսական վիճակի վրա ավելի 

շատ է ազդել, քան մեծամասնության վրա, 28%-ի կարծիքով իրենց վրա ավելի քիչ է 

ազդել, քան մեծամասնության վրա, 48%-ի կարծիքով իրենց ֆինանսական վիճակի վրա 

կորոնավիրուսի համավարակը նույնքան է ազդել, որքան մյուսների վրա։ Հարցվողների 

9%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ 
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Ստորև ներկայացված է ՀՀ բնակիչների զբաղվածության փոփոխությունը արտակարգ 

իրավիճակի առաջին 45 օրերին և Մայիսի 4-ից 20 ընկած ժամանակահատվածում։ 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, հարցվողների 27%-ը արտակարգ իրավիճակի 

հայտարարումից հետո շարունակել է գնալ աշխատանքի, 10%-ը անցել է հարկադիր 

պարապուրդի, 5%-ը ազատվել է աշխատանքից, 13%-ը սկսել է աշխատել տանից, 6%-ը 

շարունակել է աշխատել տանից, ինչպես և նախկինում, 6%-ը նշել է, որ նախկինում 

աշխատել է տանից, բայց հիմա գնում է աշխատանքի և 32%-ը նշել է, որ չի աշխատել։ 

Այս հարցին պատասխանել են հարցվողներից 856-ը։ 

Մայիսի 4-ից հետո իրավիճակը փոխվել է հետևյալ կերպ։ Հարցվողների 35%-ը 

շարունակել է գնալ աշխատանքի, 7%-ը անցել է հարկադիր պարապուրդի, 4%-ը 

ազատվել է աշխատանքից, 8%-ը աշխատել է տանից, 10%-ը շարունակել է աշխատել 

տանից, ինչպես և նախկինում, 6%-ը նշել է, որ նախկինում աշխատել է տանից, բայց հիմա 

գնում է աշխատանքի, և 30%-ը նշել է, որ չի աշխատել։ 

Այս հարցին պատասխանել են հարցվողներից 929-ը։ 
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Այս գծապատկերում երևում է կառավարության՝ կորոնավիրուսի սոցիալական և 

տնտեսական հետևանքների հաղթահարմանն ուղղված առաջին 14 միջոցառումներից 

օգտված հարցվողների թվերն ըստ տոկոսների։ 

Այս հարցին պատասխանել են հարցվողներից 935-ը։ 

Այս հարցին պատասխանած հարցվողներից 487-ը կամ 52%-ը չի օգտվել որևէ 

միջոցառումից, 73 հոգի կամ 8%-ն օգտվել է միաժամանակ 2 միջոցառումից, 14 հոգի կամ 

1,5%-ը միաժամանակ 3 միջոցառումից է օգտվել, 1 հոգի միաժամանակ 4 և 2 հոգի 

միաժամանակ 5 միջոցառումից են օգտվել։ 

 

Գծապատկեր 4․ Միջոցառումների նկարագրությունը տես։ https://covid19.gov.am/hy/business_and_coronavirus 
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935 պատասխանող, որից 487-ը կամ 52%-ը չի օգվել ոչնչից, 

73-ը օգտվել է 2 միջոցառումից, 14-ը՝ 3, 1-ը՝ 4, 2-ը՝ 5։ 

Կառավարության առաջին 14 
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Այն հարցին, թե ինչպես կօգտագործեն կառավարության կողմից, որպես կորոնավիրուսի 

հետևանքի հաղթահարմանն ուղղված ֆինանսական աջակցությունը, հրացվողները 

պատասխանել են հետևյալ կերպ։ 

Հարցին պատասխանել են հարցվողներից 935-ը։ 
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Ստորև ներկայացված գծապատկերում երևում են հարցվողների գնահատականները 

սեփական ֆինանսական վիճակի մասին։ 

Հարցին պատասխանել են 935 հոգի։ 

Հարցվողներից 54%-ը նշել է որ սովորաբար կարողանում է ամբողջությամբ վճարել իր 

բոլոր հաշիվները /կոմունալ վճարումներ, ապահովագրություն, ապառիկ, վարկերի 

մարում և այլն/ սակայն նրանցից 39%-ն է նշել, որ կարողացել է դրանք ամբողջությամբ 

վճարել ընթացիկ ամսում։ 

Հարցման մասնակիցների 36%-ը չի կարողանում սովորաբար վճարել որոշ հաշիվների 

համար կամ մասամբ է վճարում, իսկ ընթացիկ ամսում նրանց 49%-ը չի կարողացել 

վճարել որոշ հաշիվների համար կամ մասամբ է վճարել։ 
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Ստորև պատկերված է հարցվողների գնահատականները սեփական ֆինանսական 

վիճակի հեռանկարների մասին։ 

Հարցվողների 15%-ն ունի խնայողություններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում 

կփակեն իրենց առաջիկա 3 ամիսների ծախսերը, իսկ 76%-ը չունի նման 

խնայողություններ, 9%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ 

Եկամուտի հիմնական աղբյուրը կորցնելու պարագայում հացվողների 12%-ը նշել է, որ 

կկարողանա իսկ 71%-ը չի կարողանա հոգալ առաջիկա 3 ամսվա ծախսերը պարտքով 

գումար վերցնելով, խնայողությունները ծախսելով, ակտիվները վաճառելով, 17%-ը 

դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ 
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15%

76%

9%12%

71%

17%

Այո Ոչ Դժվարանում եմ 

պատասխանել

Սեփական ֆինանսական հեռանկարի 

գնահատումը

Դուք արդյոք ունե՞ք խնայողություններ սև օրվա համար, որոնք կփակեն առաջիկա 3 

ամսվա Ձեր ծախսերը

Եթե Դուք կորցնեք Ձեր եկամուտի հիմնական աղբյուրը, կարո՞ղ եք արդյոք հոգալ 

առաջիկա 3 ամսվա Ձեր ծախսերը պարտքով, խնայողությունները ծախսելով, 

ակտիվները վաճառելով  


