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 ազդեցությունը համավարակի Կորոնավիրուսի
 Համաշխարհային վրա։ բիզնեսի միջին և փոքր

 հարցում  
 

Կորոնավիրուսի համավարակը աննախադեպ ազդեցություն է ունեցել փոքր և միջին բիզնեսի վրա։ Այս 
հարցման նպատակն է գնահատել այդ ազդեցությունը։ Ձեր պատասխանները մեզ կօգնեն ավելի լավ 
հասկանալ համավարակով պայմանավորված իրավիճակի առանձնահատկությունները։   

Շնորհակալ ենք հարցմանը պատասխանելու համար տրամադրած Ձեր ժամանակի և ջանքերի համար։  

Հարցերի դեպքում կարող եք կապվել հետևյալ հասցեով՝ mnurunnabi@psu.edu.sa 

 

Ա․ Ընդհանուր տեղեկություններ 
 

Ա1. Արդյոք դուք ընկերության սեփականատե՞րն եք *  Choose an item.  

Ա2. Տարեկան շրջանառությունը 2019-ին:  Ձեր պատասխանը։  

Ա3. Հիմնական ոլորտը, որում գործում է Ձեր ընկերությունը: Choose an item.  

Ա4. Վերոնշյալ ոլորտում (գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն կամ ծառայություններ) ընկերության 

գործունեության տեսակը։ Ձեր պատասխանը։ 

Ա5. Որքա՞ն էր Ձեր աշխատողների միջին թիվը 2019-ին։ Ձեր պատասխանը։ 

Ա6. Աշխատակիցներից քանի՞սն են աշխատանքի գալիս այլ քաղաքներից։ Ձեր պատասխանը։  

 

 
Գործառնություններ և կառավարում 
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Մեկնաբանություն Պատասխան  
 Ձեր մեկնաբանությունը։  Choose an 

item. 
Բ1.1 Ազդե՞լ է արդյոք կորոնավիրուսի ճգնաժամը Ձեր 

բիզնեսի վրա։ 
Բ1.2 Եթե այո, ապա ո՞րն է ազդեցությունը հետևյալ առումներով․ 

Choose an item. ա) պահանջարկի/պատվերների նվազում 
Choose an item. բ) մատակարարումների շղթայի խանգարում 
Choose an item. գ) ավել աշխատողներ 
Choose an item. դ) նոր աշխատողներ ընդունելու խնդիրներ 
Choose an item. ե) պարտադրված փակում/դադար 

Choose an item. Ձեր պատասխանը։ զ) այլ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ1.3 Քանի՞ մասնաճյուղ ունի Ձեր ընկերությունը։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ1.4 Որտե՞ղ են գտնվում Ձեր մասնաճյուղերը։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ1.5 Եթե ունեք մեկից ավելի մասնաճյուղ, քանի՞սն են 
այսօր փակված։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ1.6 Քանի՞ աշխատակից է ժամանակավորապես մնացել 
անգործ կամ աշխատավարձի կրճատում ունեցել 
կորոնավիրուսի ճգնաժամի պատճառով։ 

Մեկնաբանություն Պատասխան  
 Ձեր պատասխանը։  Choose an 

item. 
Բ2.1 Ի՞նչ ազդեցություն են ունեցել պետության կողմից 

ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցառումները (ինչպես 
օր․՝ պարետային ժամը կամ արգելանքը) Ձեր բիզնեսի 
վրա։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ2.2 Որքա՞ն մեծ է կանխարգելիչ միջոցառումների 
ազդեցությունը Ձեր բիզնեսի շրջանառության միջին 
ծավալի վրա՝ 2019-ի վերջին եռամսյակի հետ 
համամետած։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ2.3 Որքա՞ն է Ձեր բիզնեսի գործառնությունների 
շաբաթական ծախսը փոխվել ճգնաժամի սկզբից ի վեր։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ2.4 Որքա՞ն է ձեռնարկության ակնկալվող զուտ 
գործառնական եկամուտը 2020-ին՝ 2019-ի հետ 
համեմատած։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ2.5 Այս պայմաններում ի՞նչ ծավալով է կարող Ձեր 
բիզնեսը աշխատել։ 

 Ձեր պատասխանը։  Choose an 
item. 

Բ2.6 Երբ համաճարակը ավարտվի, որքա՞ն ժամանակ է 
Ձեզ անհրաժեշտ՝ վերականգնվելու և վերսկսելու 
բնականոն գործունեությունը։ 

Բ2.7 Որքանո՞վ է Ձեր ընկերությունը կիրառել հետևյալ միջոցառումներից յուրաքանչյուրը՝ թեթևացնելու ֆինանսական 
բեռը ճգնաժամի ժամանակ։ 

Choose an item. ա) աշխատանքային պայմանագրերի չեղարկում  
Choose an item. բ) նոր խորհրդատուների վարձում 
Choose an item. գ) աշխատակիցների աշխատաժամերի կրճատում 
Choose an item. դ) աշխատավարձերի կրճատում 
Choose an item. ե) աշխատավարձերի ավելացումների և/կամ պարգևավճարների 

ժամանակավոր դադարեցում 
Choose an item. զ) աշխատակիցների ծանրաբեռնվածության ավելացում  
Choose an item. է) աշխատավարձի կամավոր կրճատում 
Choose an item. ը) նվիրատվություններ աշխատողներից  
Choose an item. թ) ֆինանսական աջակցություն կառավարությունից 
Choose an item. ժ) ցածր տոկոսադրույքով կարճաժամկետ փոխառություններ 
Choose an item. ժա) այլ /խնդրում ենք մանրամասնել/։ Ձեր պատասխանը։ 
Choose an item. ժբ)  այլ /խնդրում ենք մանրամասնել/։ Ձեր պատասխանը։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Աշխատողներ։ Choose an item. 
Մատակարարներ։  Choose an item. 
Վարձակալներ։  Choose an item.  

Բ2.8 Արգելանքի պայմաններում որքա՞ն 
լավ եք դուք կատարում Ձեր 
ֆինանսական պարտավորությունները 
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Գ. Նորարարություն և թվային կերպափոխում կորոնավիրուսի 
ազդեցությամբ 

Հարկեր՝ ԱԱՀ, շահութահարկ և այլ։   Choose an 
item. 
Ֆինանսական կազմակերպություններ 
(վարկատուներ): Choose an item.  
Առողջության ապահովագրություն:  Choose an 
item. 
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ:  
Choose an item.   

նշվածներից յուրաքանչյուրի համար։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Choose an item. Բ2.9 Որքա՞ն է Ձեր բիզնեսի 
շրջանառությունը փոխվել անցած 
երեք ամիսներին։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Choose an item. Բ2.10 Ըստ Ձեր սպասումների՝ որքա՞ն 
կփոխվի Ձեր բիզնեսի 
շրջանառությունը հաջորդ երեք 
ամիսներին։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Choose an item. Բ2.11 Արդյոք դադարեցրե՞լ եք 
ներդրումները Ձեր ընկերության 
ենթակառուցվածքներում կամ 
արտադրանքում կորոնավիրուսի 
համավարակի պատճառով։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Choose an item. Բ2.12 Կարողացե՞լ է արդյոք Ձեր 
ընկերությունը համավարակի 
պայմաններում աշխատել 
կառավարության պահանջներին 
համապատասխան /հաճախորդների 
միջև տարածության պահպանում, 
դիմակներ, տարածքի ախտահանում/։ 

Գ.1 Ձեր ընկերությունը քայլեր ձեռնարկե՞լ է՝ 
բիզնես գործունեությունը դարձնելու 
առցանց։ 

Choose an 
item.  

Ձեր պատասխանը։ 

Գ.2 Արդյոք օգտվե՞լ եք կառավարություն և ՀԿ-
ների կողմից տրամադրված առցանց 
ծառայություններից։ 

Choose an 
item. 

Ձեր պատասխանը։ 

Գ3. Ձեր բիզնես գործունեության մեջ կայի՞ն 
արդյոք առցանց ծառայություններ 
ճգնաժամից առաջ։ 

Choose an 
item. 

Ձեր պատասխանը։ 

Գ4. Որքա՞ն է եղել վաճառքի ավելացումը 
առցանց հարթակների շնորհիվ ճգնաժամի 

Choose an Ձեր պատասխանը։ 
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Դ. Կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրեր և աջակցություն 
ՓՄՁ-ներին 

 

Մեկնաբանություն Պատասխան 
Դ1. Արդյոք օգտվե՞լ եք կառավարության 

հակաճգնաժամային ծրագրերից։ 
Choose an 
item. 

Ձեր պատասխանը։ 

Դ2. Ըստ Ձեզ՝ կառավարության ՓՄՁ ծրագրերը 
բավարա՞ր են՝ հաղթահարելու ճգնաժամը։ 

Choose an 
item. 

Ձեր պատասխանը։ 

Դ3. Այլ ի՞նչ աջակցություն է անհրաժեշտ Ձեր 
ընկերությանը՝ հաղթահարելու ճգնաժամը /օր․՝ 
ֆինանսական միջոցներ, վարկերի երաշխիք, 
դրամաշնորհներ, առողջապահական ծախսերի 
փոխհատուցում և այլն/։ 

Այլ Ձեր պատասխանը։ 

Դ4. Եթե ընտրելու լինեք կառավարության կողմից ՓՄՁ 
աջակցության մեկ միջոցառում, ո՞րը կլինի դա։ 

Ձեր 
պատասխանը։ 

Ձեր մեկնաբանությունը։ 

 

Ե. Այլ մեկնաբանություններ 
Ձեր պատասխանը։ 

սկզբից ի վեր։ item. 

Գ5. Արդյոք հնարավո՞ր է Ձեր բիզնես մոդելը 
փոխել առցանց/էլեկտրոնային բիզնես 
մոդելի։  

Choose an 
item. 

Ձեր պատասխանը։ 

Գ6. Որքանո՞վ է Ձեր ընկերությունը ակնկալում թվայնացման դրական ազդեցության նշված առումներով․  
ա) Գործընթացների թվայնացում Choose an item. 
բ) Նորարարական ապրանքներ և ծառայություններ Choose an item. 
գ) Ավելի մոտ/լավ հարաբերություններ հաճախորդների, մատակարարների և 
գործընկերների հետ 

Choose an item. 

դ) Առաջխաղացում շուկայում Choose an item. 
ե) Նոր բիզնես հնարավորություններ Choose an item. 
զ) Այլ։ Խնդրում ենք մանրամասնել։ Choose an item. 
է) Այլ։ Խնդրում ենք մանրամասնել։  


