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Հիմնաբառեր.  մակրոտնտեսական ազդեցություն,
  հարկաբյուջետային  շրջանակ,
  հարկաբյուջետային կանոն,
  արտաքին շոկեր

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը ոչ միայն 
տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում զգալի 
ցնցումներ և անորոշություններ է առաջացրել, որոնք 
պատճառ են դարձել վերանայելու տարե սկզբին առ-
կա դրական կանխատեսումները։ Այս գնա հատա-
կանները թեև մինչև տարեվերջ դեռևս բազ մակի 
կճշգրտվեն, սակայն, ըստ այս պահին առկա քանա-
կական գնահատումների, կարող ենք որոշակի պատ-  
կերացում կազմել սպասվող տնտե սական զարգա-
ցումների մասին, ինչպես նաև հաշվարկների միջո-  
ցով որոշել, թե որքանով բացասական զարգա ցում  -
ները կազդեն Հայաստանի բյուջետային համակար-   
գի վրա և ինչ խնդիրների կարող է բախվել հարկա -
բյու ջետային քաղաքականությունը։

Հաշվի առնելով, որ ցնցումները զգալի սպառնա-
լիք են նաև հարկաբյուջետային կայունության հա - 
մար, հոդվածում գնահատվել է ստացված արդյունք -
նե րի համապատասխանությունը գործող հարկա-
բյու ջե տա յին կանոններին։

  

Ռ ուս-ուկրաինական հակամարտությունը 
   հա մաշխարհային տնտեսության մեջ հան-

գեց  րեց անկայունությունների սրման, արժութային կտրուկ 
տատանումների, ֆինանսական և բանկային հատ ված   - 
նե րի խափանումների, էներգակիրների, պարենի գների 
պատմական հակառեկորդների արձանագրման1 և հա -
մաշխարհային ու տարածաշրջանային լայնածավալ այլ 
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ցնցումների։ Եթե մոտ մեկ ամիս առաջ միջ - 
ազ գա յին կառույցների կանխա տեսումն ե-
րը համաշխար հային տնտեսական զար-
գա ցումների վերաբերյալ բացառապես 
դրական էին, և նախանշվում էր կորո նա-
վիրուսային ճգնաժամի հետևանքների 
հաղ թահարման ու տնտեսությունների վե-
րականգնման գործընթաց, ապա այսօր 
արդեն խոսվում է գլոբալ համակար գե  րի 
փլուզման2, տնտեսական աճի դան  դաղ-
ման3 և համաշխարհային տնտեսա  կան 
իրադրության խաթարման խորքային ռիս-
կերի մասին4։

Ռուս-ուկրաինական հակամար տու թյան 
մեկնարկից ի վեր արևմտյան ավելի քան 
300 խոշոր միջազգային կազմակեր պու-
թյուններ և վերազգային կորպորա ցիա-
ներ հայտարարեցին ռուսաստանյան շու - 
կան լքելու կամ առժամկետ գործունեու-
թյան դադարեցման մասին5, որը հան-
գեց նելու է տասնյակ հազարավոր աշխա-  
տատեղերի կորստին, միլիոնավոր դո լար- 
 ների ներդրումների սառեցմանն ու այլ 
շղթայական հետևանքների։ Այս կազմա-
կերպությունների մեջ կան այնպիսի խոշոր 
կորպորացիաներ, առանց որոնց կա րող է 
խաթարվել ռուսական տնտեսու թյան մի 
շարք ռազմավարական ուղղություն նե րի 
բնականոն աշխատանքը՝ սկսած ավիա-
ցիայից, վերջացրած տեղեկատվա կան 
տեխ  նոլոգիաների ոլորտով։ Սակայն, Ռու - 
սաստանի դեմ կիրառվող պատժա մի  - 
ջոց  ները չեն սահմանափակվում միայն 
առևտրատնտեսական կապերի խզմամբ, 
դրանք վերաբերում են նաև ֆինանսա-
բանկային համակարգին, էլեկտրա էներ - 
գետիկ ոլորտին, ենթակառուց ված քային 
ներդրումներին և մի շարք այլ հարա կից 
ուղղությունների6։ Այլ կերպ ասած, պատ- 

մության այս աննախադեպ պատժա մի-
ջոցների փաթեթով Արևմուտքը որոշել է 
փակել Ռուսաստանի «օդատար խողո-
վակները»։ ԱՄՀ ներկայացուցիչ Թանոս 
Արվանիտիսի հաղորդմամբ՝ ՌԴ-ի նկատ-
մամբ կիրառվող պատժամիջոցների լայն 
շրջանակը, սննդամթերքի և վառելի քի 
ավելի բարձր գները, նվազ դրա մական 
փոխանցումները, համաշխար հային ֆի-
նան սական շուկայի տատանո ղակա նու-
թյան աճն առաջիկա ամիսներին կընդ լայ- 
նեն ընթացիկ հաշվի պակա սուրդը, կհան-
գեցնեն գնաճի բարձ րացմա նը և կնվա-
զեցնեն տնտեսական աճը։ Հայաս տանը ևս 
«անմասն» չի մնա այս զար գացումներից՝ 
հաշվի առնելով Ռու սաստանի հետ սերտ 
առևտրատնտե սական կապերը։ 

Հիմք ընդունելով տարածաշրջանի ըն- 
 թացիկ զարգացումները, գնաճային ակն-  
կալվող սպասումները և ռիսկի պրե միու-
մի բարձրացումը՝ օրերս իր կանխա  տե-
սումները վերանայեց նաև ՀՀ կենտրո- 
 նա կան բանկը7։ Եթե մինչ այս, ԿԲ կան-  
 խա տեսումների համաձայն, 2022 թ.-ին 
ՀՀ-ում նա խանշվում էր 5.3% տնտեսա-
կան աճ, ապա այժմ այդ ցուցանիշը 1.6% 
է։ Ընդ որում, այս կանխատեսումները 
դեռ  ևս լիարժեքորեն չեն արտացոլում այն 
բոլոր անորոշությունները, որոնց հնա րա  -
վոր է՝ բախվի ՀՀ տնտեսու թյունը պատ-
ժամիջոցների տևական երկարա ձգման, 
ինչպես նաև դրանց նոր փաթեթների կի-
րառման հետևանքով։ Ըստ ֆինանսների 
նախարար Տիգրան Խաչատրյանի հնչեց-
րած գնահատականների՝ 2022 թ.-ին կան-
խատեսվում է 5.5% գնաճի մակարդակ՝ 
1.5% շեղմամբ8։ Գրեթե համանման գնա-
հա տականներ է հնչեցրել նաև ԱՄՀ-ն9, 
համաձայն որի՝ թեև Հայաստանի վրա 

2 The world food system may collapse. must prevent the storm of hunger. Secretary-General of the United Nations, https://www.
reporter.am/the-world-food-system-may-collapse-must-prevent-the-storm-of-hunger-secretary-general-of-the-united-nations/ 

3 Global economic implications of the Russia-Ukraine war https://www.eiu.com/n/global-economic-implications-of-the-rus-
sia-ukraine-war/, Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году на 0,7 п.п https://tass.ru/ekonomi-
ka/14137525?utm_source=banks.am&utm_medium=referral&utm_campaign=banks.am&utm_referrer=banks.am 

4 Ukraine war is economic catastrophe, warns World Bank https://www.bbc.com/news/business-60610537 
5 The Economist Access, Какие западные компании покидают Россию? https://telegra.ph/Kakie-zapadnye-kompanii-poki-

dayut-Rossiyu-03-12 
6 IMF chief rules out global financial crisis in case of Russian default on debts, https://www.arabnews.com/node/2041736/busi-

ness-economy 
7 ԿԲ նախագահի անդրադարձը օրակարգային մի շարք կարևոր հարցերի և տնտեսական զարգացումներին,   

https://economood.am/n/1552 
8 Տիգրան Խաչատրյանը 2022-ի համար կանխատեսում է 5.5 տոկոս գնաճ, https://www.armenpress.am/arm/news/1078462/ 
9 ԱՄՀ-ն Հայաստանում 2022-ի համար կանխատեսում է 1.5 տոկոս տնտեսական աճ, https://www.armenpress.am/arm/

news/1078159.html 
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ազ դեցության չափի մասով զգալի անո-
րոշություն կա, նախնական գնահատա-
կա նով տնտեսությունը 2022 թ.-ին կարող 
է աճել շուրջ 1,5%-ով։

Այս գնահատականները թեև հսկայա-
կան անորոշություններ են պարունակում 
և մինչև տարեվերջ դեռևս բազմակի 
կճշգրտվեն, սակայն այս պահին ներ կայաց-
վող քանակական գնահատումները հնա- 
րավորություն են տալիս որոշակի պատ- 
 կերացում կազմելու սպասվող տնտե սա-
կան զարգացումների մասին և հաշ վարկ-
ների միջոցով փորձ անելու գնա հատել, 
թե որքանով այս բացասական զարգա-
ցումները կազդեն բյուջետային համա-
կարգի վրա և ինչ խնդիրների կարող է 
բախվել հարկաբյուջետային քաղաքա կա-
նությունը։ 

Համաձայն «Պետական բյուջեի մասին» 
ՀՀ օրենքի ուղերձ-բացատրագրում տեղ 
գտած10 մակրոտնտեսական շրջանակի՝ 
2022 թ.-ին պետական բյուջեի կազմման 
հիմքում եղել է 7.0% տնտեսական աճի 
սցե նարը, որի պարագայում անվանական 
ՀՆԱ-ն պետք է կազմեր 7,869.4 մլրդ դրամ։ 
Ըստ կանխատեսումների՝ ՀՆԱ դեֆլյա-
տորը նախանշվում էր 4.6%-ի շրջա նակ-
ներում, իսկ 12-ամսյա գնաճը կկազ մեր 
5.6%։ Այս զարգացումները հնարավորու-
թյուն կտային ապահովելու 1,947.8 մլրդ 

դրամ եկամուտ պետական բյուջեում, իսկ 
ծախսերի պլանավորված՝ 2,184.0 մլրդ 
դրամ մակարդակի դեպքում պետական 
բյուջեի պակասուրդը կկազմեր 236.3 մլրդ 
դրամ։ Արդյունքում, պետական պարտ քը 
2022 թ.-ի տարեվերջի դրությամբ կլի ներ 
4,740.8 մլրդ դրամ կամ ՀՆԱ 60.2%-ը։ 
Միաժամանակ, 2022 թ.-ին կառա վարու-
թյունն ակնկալում էր լրացուցիչ վար չա-
րա րությամբ ապահովել հարկեր/ՀՆԱ հա- 
  րա բերակցության մոտ 0.9 տոկոսային կե-
տով բարելավում:

Հիմք ընդունելով ԿԲ և ՖՆ վերանայ-
ված գնահատականները՝ փորձենք վե րա-
հաշվարկել մակրոտնտեսական և հար  կա-
բյուջետային հիմնական ցուցանիշները, 
մասնավորապես՝ գնահատել, թե 1.6% 
տն տե սական աճի, 5.5% գնաճի և պետա-
կան բյուջեի ծախսերի մակարդակի պահ-
պան ման պայմաններում որքան  կկազմեն 
պետական բյուջեի հարկային եկամուտ-
ները, պակասուրդը, և թե տարեվերջին 
որքան կլինեն կառավարության  պարտ քի 
ցուցանիշն ու դրա կշիռը ՀՆԱ-ում։

Հիմք ընդունելով վերանայված կան-
խատեսումները՝ հնարավոր է եղել գնա-
հա տել ՀՆԱ դեֆլյատորը՝ 5.8%, որի կի-    
րառմամբ և տնտեսական աճի վե րանայ-
ված կանխատեսմամբ հաշվարկ վել է ան-  
վանական ՀՆԱ մակարդակը: Այս պիսով՝ 

10 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի բյուջետային ուղերձ-բացատրագիր,  https://
minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2022t_nakhagits_ 

11  Աղբուրը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ կառավարության 2022 թվականի բյուջետային ուղերձ-բացատրագիր,  
https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2022t_nakhagits_ և հեղինակի գնահատումներ

Տնտեսության իրական հատվածի զարգացումների քանակական 
գնահատումները11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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պետական բյուջեի հիմքում դրված 7 
869,4 մլրդ դրամի փոխարեն՝ վերջինս 
կկազմի  7 496,1 մլրդ դրամ։ Արդյունքում, 
անվանական ՀՆԱ-ն 2022 թ.-ին մոտ 375 
մլրդ-ով ավելի պակաս կլինի, քան դրված 
էր բյուջեի կազմման հիմքում։

Ինչ վերաբերում է հարկաբյուջետային 
հատվածի զարգացումներին, ապա դրա 
գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվել 
այն հանգամանքը, որ այս պահին դեռևս 
հարկաբյուջետային վերանայումներ նա-
խա տեսված չեն, և չի քննարկվում պե-
տա  կան բյուջեի ծախսերի կրճատման 

հարցը։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով 
առաջացած ռիսկերը և բացասական զար-  
գացումները, պետական բյուջեով նշված 
վար չարարության բարելավմամբ հար կեր/
ՀՆԱ ցուցանիշի բարելավում ևս գործ-
նականում դժվար կլինի իրականաց նել, 
հետևաբար՝ գնահատումներ կատարելիս 
պետական բյուջեի ծախսերը թողնվել են 
անփոփոխ, իսկ հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի 
համար կիրառվել է 2021 թ.-ի փաստացի 
արձանագրված արդյունքը։ Անփոփոխ են 
թողնվել նաև պետական բյուջեի ոչ հար-
կային եկամուտների ծավալները (գծա-

Հարկաբյուջետային հատվածի կանխատեսումները և վերանայված 
գնահատականները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Կառավարության պարտքի մակարդակի կանխատեսումները և վերանայված 
գնահատականները1²

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

12 ՀՀ հարկաբյուջետային կանոնների ներկա համակարգը գործարկվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից՝ 2017 թվականի 
դեկտեմբերի 20-ին «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» և «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարող օրենքների, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 
23-ի N 942-Ն որոշման ընդունմամբ:
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յին կանոններից շեղման տարի, իսկ կա-
ռավարության պարտքի մա կարդակն ընդ-
հուպ կմոտենա կանոն ներով սահմանված 
վերին շեմին։ 

Կարևոր է ընդգծել, որ ներկայացված 
սահմանափակումները չեն գործում կառա-
վարության որոշմամբ սահմանված բացա-
ռիկ դեպքերում՝ ելնելով խոշորածավալ 
տա  րերային և տեխնածին աղետների, պա- 
 տերազմական գործողությունների, տնտե-
սությունը խաղաղ ժամանակա շրջա նից 
պատերազմականի փոխադրման, տնտե-
սական ցնցման հանգամանքներով: Հե-
տևաբար՝ չի բացառվում, որ 2022 թ.-ին 
ստեղծված իրավիճակը նույնպես կարող է 
համարվել բացառիկ՝ տնտեսական ցնցման 
հետ կապված բացասական տնտեսական 
զարգացումների համատեքստում, և որ 
գործի կդրվի հերթական հարկաբյու ջե-
տա  յին համախմբումը (կոնսոլիդա ցիան), 
որը կստիպի հաջորդող տարիներին սահ-
մանափակել ընթացիկ ծախսերի հավել-
աճը, ինչպես նաև առավել զգուշավոր 
մո   տեցում ցուցաբերել ծախսերի պլանա-
վորմանը, իսկ այս երկու գործոններն էլ, 
իրենց հերթին, կնպաստեն տնտեսական 
աճի դանդաղմանը։

Ամփոփելով նշենք, որ դիտարկումները 
հիմնված են այս պահին տարբեր գերա-  
տեսչությունների հրապարակած նախնա -
կան գնահատականների վրա և կարող 
են փոխվել՝ կախված հնարավոր զարգա-
ցումներից։ Այնուհանդերձ,  դրանք, թերևս, 
միակ պաշտոնական քանակական գնա-
հա տականներն են, որոնք արտացոլում են 
սպասվող տնտեսական զարգացումնե րը։ 
Ընդ որում, եթե ԿԲ կանխատեսումներն 
իրականանան, ապա ստեղծված իրավի-
ճակը լուրջ ռիսկեր կարող է առաջաց նել, 
և կառավարությունը մեծ ջանք պետք է 
գործադրի սպառնալիքները հաղթահա-
րե լու և տնտեսական ցնցումներին դիմա-
գրավելու ուղղությամբ։ 

Նկատենք, որ ՌԴ տնտեսական զար-
գացման նախարարության նախնական 
գնահատականներով, կիրառվող պատժա   -
միջոցների համապատկերում, 2022 թ.-ին 
կանխատեսվում է Ռուսաստանի ՀՆԱ ան-

պատ կեր 3)։ 
Ելնելով վերոգրյալ պայմաններից և 

հիմք ընդունելով իրականացված գնահա-
տումները՝ 2022 թ.-ի  պետական բյուջեի 
եկամուտները և պաշտոնական տրանս-
ֆերտները կկազմեն 1 790 519,8 դրամ, 
այսինքն՝ մոտ 157 մլրդ-ով պակաս բյուջեի 
կանխատեսումից։ Այս սցենարի դեպքում 
ակնկալվում է, որ պետական բյուջեի պա-
կասուրդը կկազմի 393 480,2  մլրդ դրամ, 
ինչը համապատասխան նախնա կան ցու-
ցանիշից շեղվում է մոտ 130 մլրդ-ով։

Ըստ իրականացրած գնահատումների՝ 
պետական պարտքը բյուջեի նախնական 
տվյալների համեմատ կավելանա ավելի 
քան 390 մլրդ-ով, իսկ պետական պարտք/
ՀՆԱ հարաբերակցությունը կկազմի 68.5%՝ 
պլանավորված 60.2%-ի փոխարեն: Այս 
պարագայում 2022 թ.-ի տարեվերջին պե-
տական բյուջեի պակասուրդը կկազմի 
ՀՆԱ 5,2%-ը։ 

Հաշվի առնելով ստացված գնահատա-
կանները, ինչպես նաև արտաքին աշխար-  
հից եկող սպառնալիքները՝ առաջի կա յում 
ևս կարող են ի հայտ գալ էական մակ  րո-  
տնտեսական ռիսկեր։ Մասնավո րապես՝ 
ինչպես 2020 թ.-ին (համավարակի և պա-
տերազմի հետևանքով), այնպես էլ այս տա-
րի հարկաբյուջետային ցուցա նիշները կա- 
րող են շեղվել քաղաքակա նու  թյան մշակ-  
ման հիմքում դրված հարկա բյու  ջե տա յին 
կանոններից։ Հարկաբյու ջե տային և պարտ- 
քային կայուն միջավայր ձևավորելու անհրա - 
ժեշտու թյունից ել նե լով՝ 2021 թ.-ին մեկնար - 
 կել էր հարկա բյուջետային համախմբու  մը 
(կոնսոլիդա ցիան): Հաշվի առնելով նա - 
խորդ տարվա բացասական իրադարձու-
թյունների հե տևանքները՝ ևս մեկ տարի 
օգտագործվել են հարկաբյուջետային կա-
նոնների համա կարգով նախատեսված 
բա  ցառիկ դեպքի կարգավորումները13, իսկ 
պետական ֆի նանսների «ոսկե կանոն-
ների» տրամա բա նությանը և հարկա բյու- 
ջետային կանոն ների ամբողջական պահ-
պանմանը ակն կալ վում էր վերադարձ կա-
տարել 2022 թ.-ին, սա կայն, ինչպես ցույց 
տվեցին գնահա տումները, չի բացառ վում 
որ 2022 թ.-ը ևս կլինի հարկա բյուջե տա- 

13 Առավել մանրամասն տե՛ս բյուջետային ուղերձի «2.5. Հարկաբյուջետային քաղաքականության 
համապատասխանությունը հարկաբյուջետային կանոններին» հատվածում:
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1. ԱՄՀ-ն Հայաստանում 2022-ի համար կան-
խատեսում է 1.5 տոկոս տնտեսական աճ,

 https://www.armenpress.am/arm/news/1078159.
html 

2.  ԿԲ նախագահի անդրադարձը 
օրակարգային մի շարք կարևոր հարցերին 
և տնտեսական զարգացումներին, 

 https://economood.am/n/1552 
3. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, 

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 
բյուջետային ուղերձ-բացատրագիր,  

 https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2022t_
nakhagits_ 

4.  Տիգրան Խաչատրյանը 2022-ի համար 
կանխատեսում է 5.5 տոկոս գնաճ, 

 https://www.armenpress.am/arm/news/1078462/ 
5.  A. Kammer, J. Azour, A. Aemro Selassie, I. 

Goldfajn, C. RheeHow, “War in Ukraine Is 
Reverberating Across World’s Regions”, IMF,

 https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-
ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/ 

6. The world food system may collapse. must 
prevent the storm of hunger. Secretary-Gen-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

eral of the United Nations, 
 https://www.reporter.am/the-world-food-system-

may-collapse-must-prevent-the-storm-of-hunger-
secretary-general-of-the-united-nations/ 

7. Global economic implications of the Rus-
sia-Ukraine war https://www.eiu.com/n/
global-economic-implications-of-the-rus-
sia-ukraine-war/, Fitch снизило прогноз 
роста мирового ВВП в 2022 году на 0,7п.п, 

 https://tass.ru/ekonomika/14137525?utm_
source=banks.am&utm_medium=referral&utm_
campaign=banks.am&utm_referrer=banks.am 

8. Ukraine war is economic catastrophe, warns 
World Bank 

 https://www.bbc.com/news/business-60610537 
9. The Economist Access, Какие западные 

компании покидают Россию? 
 https://telegra.ph/Kakie-zapadnye-kompanii-poki-

dayut-Rossiyu-03-12 
10. Russian default on debts no longer ‘improba-

ble’, says IMF head, 
 https://www.theguardian.com/world/2022/mar/13/

russian-default-on-debts-no-longer-improbable-
says-imf-head 

կում՝ 8.8%-ով, իսկ 2023 թ.-ին՝ աճ՝ 1.3%-
ով:14 Տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ 
Ռուսաստանից կպահանջվի 10 տարի՝ վե - 
  րադարձնելու տնտե սությու նը 2021 թ.-ի 
մակարդակին։ Նման կանխատե սումն երի 
համար հիմք է ըն դունվում ՌԴ տնտեսա- 
 կան անկման «մի ջին» սցենարը՝ 6% տնտե - 
սական անկման հավանականու թյամբ: 
Սակայն, նշենք, որ 2022 թ.-ի առա ջին եռ-
ամսյակում Հա յաստանում արձանա գրվել 
են տնտե սա կան ակտի վության՝ սպաս վածի 
համեմատ ավելի դրական զարգա ցումներ, 
որոնց հիմնականում նպաս տել է նաև միջ-
ազ գա յին այցելուների զգա լի ներհոսքը։ 
Մաս նավորապես՝ միայն 2022 թ.-ի առա-
ջին եռամսյակում Հայաստան այցելած 
զբո սաշրջիկների թիվը կազմել է 250 հա-  
զար 798 մարդ, որը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի համեմատ գրեթե 
երեք անգամ ավելի է, մինչդեռ 2019 թ.-ի 

նույն ժամանակահատվածի համեմատ՝ 
13.2%-ով պակաս: Դրանից զատ, 2022 թ.- 
ի հունվար-ապրիլին հարկա յին եկամուտ-
ների և պետական տուրքի գծով փաս տա- 
 ցի մուտքերը գերակատարվել են15, ինչը 
նույնպես լրացուցիչ հանգամանք կարող 
է լինել վերոնշյալ մակրոտնտե սական ցու - 
ցանիշների կանխատե սու  մային սցենա - 
րը մեղմելու հա մար։ Այ նու ամենայնիվ, 
մատ նանշված կանխա տեսումները դեռևս 
կփոփոխվեն՝ պայ մա նա վորված ներկա յիս 
անորոշություն ներով, և քաղաքականու-
թյուն մշակողների առջև խնդիր կդրվի՝ 
իրականացնելու տնտեսու թյան դիմադ -
րողակա նության մակարդակի բարձրաց-
մանն ուղղված միջոցառումներ՝ ստեղծված 
իրավիճա կից հնարավորինս քիչ կորուստ-
ներով տնտե սությունը դուրս բերելու նպա-
տակով։

14 Правительство обсудило параметры обновленного макропрогноза,  https://www.vedomosti.ru/economics/arti-
cles/2022/04/27/919912-parametri-obnovlennogo-makroprognoza 

15 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, «2022 թ. առաջին եռամսյակում հարկային եկամուտների հավաքագրումը 
գերակատարվել է 5.2 մլրդ դրամով կամ 1.3%-ով», https://www.petekamutner.am/mdNews.aspx?sid=ts&nid=8935, 

 «2022 թ. ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտները գերակատարվել են 31 մլրդ դրամով», https://www.petekamutner.am/
mdNews.aspx?sid=src&nid=9029 
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Мери ОВСЕПЯН
Аспирант кафедры международных экономических отношений, АГЭУ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШОКИ И ФИСКАЛНАЯ ОСНОВА. ВЫЖИВЕМ ЛИ МЫ ЭТОТ ШОК?

Российско-украинский конфликт вызвал значительные потрясения и неопределенности не 
только в регионе, но и во всем мире, что привело к пересмотру позитивных прогнозов. Хотя эти 
оценки содержат огромные неопределенности и к концу года они будут неоднократно уточ няться, 
количественные оценки, представленные в настоящее время, дают некоторое представ ление об 
ожидаемом экономическом развитии и дают возможность расчетным путем оценить, в какой сте-
пени эти негативные явления повлияют на бюджетную систему Армении и с какими проб лема ми 
может столкнуться фискальная политика. Учитывая, что эти шоки также представляли сущест-
венную угрозу фискальной стабильности, была проведена оценка соответствия результатов дей-
ству ющим бюджетным правилам.

Ключевые слова:  макроэкономическое воздействие, фискальная основа, бюджетное правило,
  внешние шоки

Meri HOVSEPYAN
PhD student of the Chair of International Economic Relations, ASUE 

ECONOMIC SHOCKS AND FISCAL FRAMEWORK. WILL WE SURVIVE THIS SHOCK? 

The Russian-Ukrainian conflict has caused significant upheavals and uncertainties not only in the 
region, but also around the world, which has led to a revision of positive forecasts. Although these 
estimates contain huge uncertainties and will be adjusted many times by the end of the year, the quanti-
tative estimates presented at this time provide some insights into the expected economic developments 
and make it possible to estimate by calculation the extent to which these negative phenomena will affect 
the budget system of Armenia,  and what problems the fiscal policy may face?

Taking into account the fact that these shocks also posed significant threats to fiscal stability, the 
compliance of the obtained results with the current fiscal rules was assessed.

Keywords:  macroeconomic impact, fiscal framework, fiscal rule, external shocks


