
 

  

2021 

 

      

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ և ԱՅԴ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ՈՒ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 



1 
 

 

 

 

 

 

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՄԿ) ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

 

 

ԱՅՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՉԷ, ՈՐ 

ԱՐՏԱՑՈԼԻ ԱՄԿ-Ի ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱՄ ԿԱՐԾԻՔԸ։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետազոտությունն իրականացրել են՝ 

Արսեն Իգիթյանը 

Մարինա Գալստյանը 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ԱՅԴ 

ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ՈՒ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Երևան 2021 

  



3 
 

Բովանդակություն 

 
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ......................................................................................................................................................................... 4 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ .......................................................................................................................................................................... 6 

Առկա իրավիճակը ..................................................................................................................................................................... 6 

COVID-19 համավարակի ազդեցությունն աշխատաշուկայի և աշխատողների սոցիալ-տնտեսական 

վիճակի վրա .................................................................................................................................................................................. 7 

Աշխատանքային հարաբերություններում գրանցված հիմնական խնդիրները ............................... 12 

Համավարակի հաղթահարմանն ուղղված քաղաքականությունը և խնդիրները ........................... 14 

Ճգնաժամերի ընթացքում սոցիալական գործընկերությունը եւ աշխատանքային 

հարաբերություններում հանրային քաղաքականությունը ............................................................................. 15 

Սոցիալական երկխոսությունն ու պետության քաղաքականությունը ճգնաժամերի 

ընթացքում և դրանից հետո ......................................................................................................................................... 15 

Ճգնաժամերի հաղթահարման ու կանխարգելման վերաբերյալ միջազգային փորձը ու առկա 

վիճակը Հայաստանում ....................................................................................................................................................... 21 

ԱՄԿ R205 ռեկոմենդացիայով սահմանված ոլորտներում առկա իրավիճակը Հայաստանում 21 

Նոր սոցիալական պայմանագիր (New Social Contract) ................................................................................. 27 

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ....................................................................................................... 31 

Համավարակի եւ պատերազմի ազդեցությունը տարբեր ոլորտների արհմիությունների 

գործունեության վրա ............................................................................................................................................................ 31 

Ճգնաժամերի ընթացքում արհմիությունների կարիքներն ու խնդիրները .............................................. 33 

SWOT վերլուծություն ............................................................................................................................................................ 35 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ........................................................ 40 

Եզրակացություններ ............................................................................................................................................................ 40 

Առաջարկություններ արհմիությունների զարգացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի 

համար .......................................................................................................................................................................................... 42 

Բարեփոխումներ ՀԱՄԿ-աշխատակազմում և ճյուղային միություններում....................................... 42 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 ................................................................................................................................................................................... 49 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 ................................................................................................................................................................................... 53 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 ................................................................................................................................................................................... 54 

 

  



4 
 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

 

2020թ․ COVID-19 համավարակը նշանակալի ազդեցություն ունեցավ 

հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում՝ զբաղվածության, 

աշխատաշուկայի և տնտեսական գործունեության ոլորտների։ Գրեթե բոլոր սոցիալական 

ինստիտուտները և կառույցները հանդիպեցին մարտահրավերների, որոնց 

հաղթահարման ուղղությամբ քայլերի մշակումն այսօրվա հրամայականն է։  

Արհմիությունները, որպես աշխատողների աշխատանքային, սոցիալական, 

տնտեսական և իրավական շահերը ներկայացնող միավորումներ, ևս կրեցին այս 

համավարակի ազդեցությունը և կարիք ունեն փոխակերպումների։  

Այս զեկույցի նպատակն է գնահատել համավարակի և 2020թ․ 44-օրյա պատերազմի 

և դրանց հետևանքների ազդեցության պայմաններում Հայաստանի արհմիությունների 

կոնֆեդերացիայի (այսուհետ՝ ՀԱՄԿ) գործունեությունը, ինչպես նաև ճգնաժամերը 

հաղթահարելու արհմիությունների հնարավորությունները։ Ստացված արդյունքներն 

ամփոփվելու են առաջարկությունների տեսքով, որոնք հետագայում կարող են 

օգտագործվել ՀԱՄԿ-ի միջնաժամկետ ռազմավարության մշակման նպատակով։  

Զեկույցը մշակվել է ՀԱՄԿ-ի և Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության միջև 

ձևավորված համագործակցության արդյունքում՝ փորձագետներ Արսեն Իգիթյանի և 

Մարինա Գալստյանի կողմից։  

2020թ․ ճգնաժամերի, աշխատողների և աշխատանքային հարաբերությունների ու 

սոցիալական երկխոսության վրա դրանց սոցիալ-տնտեսական ազդեցության, 

ճգնաժամերի ժամանակ ՀԱՄԿ-ի գործունեության գնահատման համար օգտագործվել է 

փաստաթղթային ուսումնասիրություն, ինչպես նաև անցկացվել են անհատական 

հարցազրույցներ։  

Ուսումնասիրվել են հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

➢ Հայաստանում սոցիալական ոլորտի հանրային քաղաքականության վերաբերյալ 

իրավական ակտեր և հրապարակումներ  
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➢ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներ, ռեկոմենդացիաներ 

և այլ փաստաթղթեր ու ուղեցույցեր՝ սոցիալական գործընկերության ու 

ճգնաժամերի հաղթահարման վերաբերյալ 

➢ ՀԱՄԿ-ի գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ 

➢ Հայաստանում աշխատաշուկայի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ և 

ոլորտային նախկին հետազոտություններ 

➢ COVID ճգնաժամի (ու պատերազմի) հաղթահարմանն ուղղված այլ երկրների 

արհմիությունների քաղաքականության փորձի ուսումնասիրություն 

 

ՀԱՄԿ-ի ուժեղ և թույլ կողմերը, կարիքները, առանձին ոլորտների 

արհմիությունների մարտահրավերներն ու դրանց տրված լուծումները գնահատելու 

նպատակով իրականացվել են հարցազրույցներ ՀԱՄԿ-ի անդամ ճյուղային 

հանրապետական միությունների ղեկավար անձնակազմերի և ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչների հետ։ Հարցազրույցների հարցաշարը ներկայացված է Հավելված 1-

ում, իսկ հարցազրույցի մասնակիցների ցանկը՝ Հավելված 2-ում։   

Հարցազրույցների հիման վրա իրականացվել է նաև ՀԱՄԿ-ի գործունեության 

SWOT վերլուծություն։ 
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2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ  

Առկա իրավիճակը 

 

 COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ ՀՀ կառավարությունը 2020թ․ մարտի 

16-ի N298 որոշմամբ հայտարարեց արտակարգ դրություն, որը կիրառվեց ողջ 

հանրապետության տարածքում1։ Արտակարգ դրությունն այնուհետև մի քանի 

հաջորդական կառավարության որոշումներով երկարացվեց մինչև 2020թ․ սեպտեմբերի 

11-ը։ Արտակարգ դրության հետ մեկտեղ, ՀՀ պարետի 2020թ․ մարտի 31-ի N27 որոշումով2 

սահմանվել են արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված 

տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող ժամանակավոր 

սահմանափակումների ցանկ։ Նշված սահմանափակումներով արգելվեցին բոլոր այն 

տնտեսական գործունեության ճյուղերը, որոնք չունեն կենսական կարևորություն։ Որոշ 

տեսակի գործունեությունների համար սահմանվեց հեռավար աշխատանքի ռեժիմ։ ՀՀ 

առողջապահության նախարարության մշակված ցուցումների հիման վրա ՀՀ պարետի 

որոշմամբ աշխատավայրերում սահմանվեցին համաճարակաբանական ու 

սանիտարական կանոններ։ Նշված փոփոխությունները, հանրային առողջության 

աննախադեպ ճգնաժամի հետ միասին, մեծապես փոխեցին Հայաստանի աշխատանքային 

շուկան, խորը ազդեցություն ունեցան աշխատողների իրավունքների ու աշխատանքային 

պայմանների վրա։ Հանրային առողջության ու սոցիալական կայունության տեսանկյունից 

Հայաստանը բախվեց նաև այլ արհավիրքի՝ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ 

պատերազմի, որի արդյունքում հազարավոր քաղաքացիներ զորակոչվեցին մարտի դաշտ. 

արդյունքում զոհվեցին մոտ չորս հազար զորակոչիկներներ (այդ թվում` զինծառայողներ), 

 
1Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին ՀՀ կառավարության 
որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261  
 
2 Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված ՀՀ ողջ տարածքում կիրառվող 
սահմանափակումների վերաբերյալ 2020թ․ մարտի 31-ի N27 Պարետի որոշում, 
https://www.gov.am/files/docs/3985.pdf   

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261
https://www.gov.am/files/docs/3985.pdf
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հազարավորները ստացան ծանր վիրավորում և հաշմանդամություն: Պատերազմն ավելի 

խորացրեց ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը՝ դրան ավելացնելով նաև 

միգրացիոն ճգնաժամ, պայմանավորված Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված 

բնակչությամբ։ Ընդհանուր առմամբ, 2020թ․ ճգնաժամերի երկարաժամկետ հետևանքները 

հանրության տարբեր խմբերի համար դեռ ենթակա է գնահատման։  

 

COVID-19 համավարակի ազդեցությունն աշխատաշուկայի և 

աշխատողների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա 

 

2020թ․ լուրջ մարտահրավերի առաջ կանգնեցրեց աշխարհը՝ պայմանավորված 

համավարակով և դրանից բխող սոցիալ-տնտեսական հետևանքներով։ 2020թ. COVID-19 

նոր համավարակի բռնկումը շոշափելի ազդեցություն ունեցավ ամբողջ աշխարհում 

ուսումնական գործընթացի կազմակերպման վրա: Համավարակի հետագա տարածման 

կանխարգելման անհրաժեշտությունը հանգեցրեց դպրոցների փակմանը, ինչը 

բացասաբար անդրադարձավ ավելի քան 1,5 միլիարդ երեխայի կրթության իրավունքի 

իրացման վրա՝ առաջացնելով համաշխարհային կրթական ճգնաժամ3։ Համավարակով 

պայմանավորված արգելափակումների հաղթահարման նպատակով տարբեր երկրների 

կրթական գերատեսչությունների ավելի քան 90%-ը որդեգրեց հեռավար ուսուցման 

քաղաքականությունը։  

Հայաստանի աշխատաշուկան բնութագրվում է աշխատաշուկայի պահանջարկի և 

առաջարկի խրոնիկ անհամապատասխանությամբ: Տնտեսության որոշ ճյուղեր միշտ 

ունեն որակյալ աշխատուժի պակաս, իսկ մյուսներն ունեն առաջարկի առատություն: Դա 

պայմանավորված է մի քանի գործոններով՝ սկսած համապատասխան ոլորտներում 

որակյալ կրթության մատչելիությունից մինչև կարիերայի ընտրության առկա 

կարծրատիպեր և կրթության ու աշխատաշուկայի թույլ կապ: Անկախ տնտեսության 

կառուցվածքային փոփոխություններից և աշխատաշուկայի ազդակներից՝ շատ 

 
3 What Have We Learnt? Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19, 
October 2020, https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/  [25.05.2021]  
 

https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/
https://data.unicef.org/resources/national-education-responses-to-covid19/
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համալսարաններ շարունակում են արտադրել նույն մասնագետները, ինչ տաս տարի 

առաջ, և ուսանողները նախընտրում են նույն, ավանդաբար անվտանգ և հեղինակավոր 

մասնագիտությունները, ինչպես իրենց ծնողները: Դա հիմնականում պայմանավորված է 

իրական ժամանակի աշխատաշուկայի միտումների վերաբերյալ տեղեկատվության 

բացակայությամբ և, հետևաբար, կրթության և աշխատանքի անցման գործընթացում 

ներգրավված բոլոր դերակատարների միջև հաղորդակցության և համակարգման 

բացակայությունից, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների, արդյունաբերության, կարիերայի կենտրոնների, կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության և 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության: Ավելին, ուսանողները հակված 

են դուրս գալ համալսարաններից` առանց շոշափելի հմտությունների ձեռք բերման, 

որոնք կօգնեն նրանց ուսումը վերածել աշխատանքի` հնացած ուսումնական ծրագրերի և 

ուսուցման մեթոդաբանության պատճառով, որոնք անտեսում են աշխատաշուկա մուտք 

գործելու ժամանակակից հրամայականները: Անցած 6 տարիների ընթացքում 

Հայաստանում աշխատանքային ռեսուրսները նվազել են ավելի քան 170 000 մարդով, և 

որոշ դրական հեռանկար գրանցվել է միայն 2017 թվականին: Այսպիսի կտրուկ 

փոփոխությունը կարող է բացատրվել ինչպես ժողովրդագրական միտումներով, 

մասնավորապես բնակչության ծերացումով, այնպես էլ՝ մշտական արտաքին միգրացիայի 

մակարդակով։ Այս փոփոխությունը էական խոչընդոտներ է ստեղծում հետագա 

տնտեսական աճի համար և զգացվում է աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման 

լուրջ և արդյունավետ քաղաքականության կարիք: 

 COVID-19 համավարակից առաջ Հայաստանն աստիճանաբար բարելավել էր իր 

գործարար միջավայրը: Տնտեսական աճը բարձր էր՝ 2017-2019 թվականների ընթացքում 

միջինը 6,8 տոկոս: COVID-19 բռնկումը բացասաբար ազդեց տնտեսական աճի վրա։ 

Միևնույն ժամանակ, 2020թ․ սեպտեմբերին սկսվեց 44-օրյա պատերազմը: Այս երկակի 

ցնցումները հանգեցրեցին կտրուկ տնտեսական անկման, աղքատության աճի և 

հարկաբյուջետային վարչարարության վատթարացման: Երկու մարտահրավերներն 

անդրադարձան ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության, այլև աշխատուժի մակարդակի և 
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հանրակրթական դպրոցների և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից 

մատուցվող  կրթության որակի վրա: 

Համավարակն, իհարկե, ազդեց նաև աշխատաշուկայի վրա։ Մինչ համավարակը 

2018թ․ Հայաստանում աշխատաշուկայի պատկերը հետևյալն է եղել՝ շուրջ 50% 

զբաղվածություն և 19% գործազրկություն։  

 Պետության կողմից հաստատված սահմանափակումները հատկապես ազդեցին 

ծառայությունների ոլորտի վրա։ ՀՀ-ում սահմանափակվեցին 17 տնտեսական 

գործունեության տեսակներ՝  

➢ կացություն և հանրային սնունդ,  

➢ տեղեկատվություն և կապ,  

➢ վարչարարական և օժանդակ գործունեություն,  

➢ կրթություն,  

➢ մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ և սպասարկման այլ 

ծառայություններ բաժիններում (ՀՀ պարետի 3.05.2020թ. թիվ 63 որոշման 

հավելվածներ):  

 Տնտեսական ակտիվությունը նվազեց 4,7%-ով 2020թ․-ի մարտին և 17%-ով 

ապրիլին՝ նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ4։ 

 2020թ․ հունիսի 25-ին Կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետը 

հայտարարեց, որ մարտ-մայիս ամիսներին ավելի քան 70.000 աշխատող, այսինքն` 

աշխատողների 11․5%-ը տոկոսը կորցրել է աշխատանքը (հիմնականում մի շարք 

տնտեսական հատվածների արգելափակումներից): 2020թ․ մայիսի ընթացքում այդ 

աշխատանքներից 50.000-ը վերականգնվեց: Ներկայումս 20.000 պայմանագրային 

աշխատողներ դեռ աշխատանքի չեն վերադառնում, որոնցից շատերը ընդմիշտ կորցրեցին 

իրենց աշխատանքը: Այս խնդրի լուծման համար կառավարությունը հունիսի 25-ին 

կայացած նիստի ընթացքում հայտարարեց 22-րդ աջակցության ծրագրի մասին, որը մեկ 

 
4 Rapid assessment of the employment impact and policy responses of the COVID-19 pandemic on Armenia, 
Employment Country Reports Series ILO Decent Work Team and Country Office for Eastern Europe and 
Central Asia, October / 2020 
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նվազագույն աշխատավարձի չափ գումար է տրամադրում աշխատանքի զրկված 

քաղաքացիներին։ 

2020թ․ ապրիլին գործատուների կողմից Զբաղվածության պետական 

գործակալությանը ներկայացված թափուր աշխատատեղերի քանակը 2019-ի նույն 

ժամանակահատվածի համեմատությամբ կրճատվել է 8․2 տոկոսով, մինչդեռ 

գործակալության օգնությամբ իրենց աշխատանքը գտած մարդկանց թիվը 42․5%-ով է 

նվազել:  

 ՀՀ կառավարությունը 2020թ. մարտի 26-ի N 354-Լ որոշմամբ հաստատեց 

կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հակազդման միջոցառումների 

համապարփակ ծրագիրը, որում սահմանվել են տնտեսական հետևանքների հակազդման 

միջոցառումների նպատակները, իսկ հետագայում նաև՝ ֆինանսական միջոցների 

չափերը: Սոցիալ-տնտեսական աջակցության փաթեթի իրականացման համար ՀՀ 

կառավարությունը 150 մլրդ դրամ է նախատեսել՝ հետևյալ հիմնական ուղղությունների 

համար.  

 1) 25 մլրդ դրամ՝ ձեռնարկություններին աջակցության ծրագրեր, որոնք 

ուղղված են ընթացիկ իրացվելիության խնդիրների լուծմանը,  

 2) 25 մլրդ դրամ՝ սոցիալական աջակցության ծրագրեր,   

 3) 80 մլրդ դրամ՝ տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ծրագրեր, 

որոնք ուղղված են մասնավոր ներդրումների ընդլայնման խնդրի լուծմանը,  

 4) 20 մլրդ դրամ՝ պահուստային միջոցներ անհրաժեշտ վերաբաշխումներ 

իրականացնելու համար»5։ 

 ՀՀ ամբողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո ֆիզիկական 

և իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման 

 
5 ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՎԻԴ-19 ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ, 
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիա, Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպություն 
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արդյունքում սահմանափակվեցին նաև աշխատանքային իրավունքները։ 

Մասնավորապես՝ ստեղծված իրավիճակում բազմաթիվ աշխատողներ իրենց կամքից 

անկախ պատճառներով զրկվեցին աշխատանքի ներկայանալու հնարավորությունից, 

քանի որ աշխատանքը կազմակերպելն անհնարին դարձավ պարետի որոշումներով 

տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների սահմանափակման արդյունքում, որոշ 

դեպքերում էլ գործատուներն աշխատողներին հորդորում էին վերցնել չվճարվող 

արձակուրդներ։ Շատերն էլ, գնահատելով ստեղծված վիճակը, իրենք էին փորձում 

առաջարկել գործատուին տրամադրել իրենց չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի 

օրերը, ինչն աշխատողների աշխատանքային իրավունքների կոպիտ խախտում է6։  

 Արտակարգ իրավիճակում աշխատողների համար աշխատանքի և եկամտի 

պահպանման միակ ելքը դարձավ հեռավար աշխատանքը, սակայն ոչ բոլոր 

աշխատանքները կարելի է իրականացնել հեռավար եղանակով, հետևաբար 

աշխատողների մի մեծ խումբ համավարակի ժամանակ մնաց խոցելի վիճակում7։ 

 Աշխատողների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա համավարակի թողած 

բացասական ազդեցության մեկ այլ օրինակ է այն, որ գործատուների մի մասը կրճատում 

էր աշխատաժամանակը և աշխատողին վարձատրում կրճատված աշխատաժամանակին 

համապատասխան8։ 

Առավել խոցելի վիճակում հայտնվեցին չգրանցված աշխատողները, որոնք ոչ միայն 

զրկվեցին իրենց աշխատավարձից, այլև հնարավորություն չունեին օգտվելու 

կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից9։ 

 

 
6 «Մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համավարակի 
կանխման նպատակով սահմանված արտակարգ դրության պայմաններում», ԶԵԿՈՒՅՑ, Հելսինկյան 
քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, 2020,  https://hcav.am/hr-covid-19/  
 
7 Նույն աղբյուրը  
 
8 Նույն աղբյուրը  
 
9 Նույն աղբյուրը  
 

https://hcav.am/hr-covid-19/
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Աշխատանքային հարաբերություններում գրանցված հիմնական 

խնդիրները 

 

Տարբեր ոլորտների աշխատողների միավորող ճյուղային միության ղեկավարների 

հետ կատարված հարցազրույցներից, ինչպես նաև տվյալ ճյուղային միությունների 

ինտերնետային կայքերի ուսումնասիրությունից կարելի առանձնացնել մի քանի 

մարտահրավերներ, որոնց առնչվել են այս կամ այն ոլորտների աշխատողները 2020թ․ 

ընթացքում վրա հասած ճգնաժամերի հետևանքով։  

Մարտահրավերներից առաջինը համավարակի ժամանակ հեռավար աշխատանքի 

անցնելու հետ կապված վարձատրության հետ առաջացած խնդիրներն են։ Հեռավար 

աշխատանքի ռեժիմը լայնորեն կիրառվել է առաջին հերթին կրթական համակարգում։ 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել10, որ համայնքային կրթական 

հաստատություններում (մանկապարտեզներ, երաժշտական և արվեստի դպրոցներ, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական, մշակութային կենտրոններ) համավարակով 

պայմանավորված սահմանափակումների ընթացքում ոչ բոլոր աշխատողներն են 

վարձատրվել։ Դրա պատճառ է հանդիսացել այն, որ աշխատողների մի մասի 

աշխատավարձը գոյանում է ուսման վճարներից և նախատեսված չէ համայնքային 

բյուջեներում։ Հեռավար ռեժիմի անցնելու ժամանակ հիմնականում չեն հավաքագրվել 

ուսման վճարները, ինչը հանգեցրել է որոշ աշխատողների վարձատրության կասեցման։  

Երկրորդ մարտահրավերը համավարակի սկզբնական շրջանում հարկադիր 

պարապուրդների ժամանակ աշխատանքի վարձատրման խնդիրն է, ինչի մասին նշում են 

մի քանի ճյուղային միությունների ղեկավարներ։ Խնդիրն առավելապես վերաբերվում է 

մարտ և ապրիլ ամիսներին, մինչև Աշխատանքային օրենսգրքում 

համապատասխանությունը փոփոխությունների ընդունումը։  

Կարևոր խնդիր է COVID-19-ը որպես մասնագիտական հիվանդություն ճանաչելը։ 

Այդպիսի պրակտիկա կիրառել են մի շարք պետություններ, իսկ արհմիությունները 

 
10 Ուսումնասիրություններ՝ սահմանափակումների ժամանակ կրթական հաստատություններում 
վարձատրության հետ կապված, https://arhmiutyun.org/2020/08/28/payment-report-in-education-facilities/  
 

https://arhmiutyun.org/2020/08/28/payment-report-in-education-facilities/
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ակտիվ պայքարում են հիվանդությունը մասնագիտական ճանաչելու համար11։ ՀՀ 

առողջապահության ոլորտի աշխատողներին COVID-19-ով վարակվելու դեպքում 

աշխատանքը վարձատրվում է սովորական անաշխատունակության թերթիկի վճարման 

չափով, ինչը կազմում է սահմանված վարձատրության 80%-ը։  

Աշխատանքային ոլորտի հետ կապված մարտահրավերներ են առաջացել նաև 

2020թ․ սեպտեմբերին բռնկված 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Մասնավորապես, 

հանքարդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում տեղի է ունեցել 

աշխատողների կրճատում, ինչը պայմանավորված է Գեղարքունիքի և Սյունիքի 

մարզերում տեղի ունեցող պետական սահմանների դեմարկացիոն գործընթացներով, որի 

արդյունքում որոշակի տարածքներ անցել են Ադրբեջանի Հանրապետությանը, իսկ որոշ 

տարածքներ դարձել են սահմանամերձ։ Պատերազմը, համավարակի հետ մեկտեղ, 

առաջացրել է նաև աշխատողների հոգեբանական աջակցության կարիք։ Եթե 

համավարակի դեպքում դա մեծապես վերաբերվում է առողջապահության ոլորտի 

աշխատողներին, ապա պատերազմի պատճառով խնդիրն ընդգրկել է տարբեր ոլորտների 

աշխատողների, որոնց մոբիլիզացրել են զինված գործողություններում մասնակցելու 

նպատակով։  

Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ հեռավար 

աշխատանքային ռեժիմին անցնելու ընթացքում աշխատողները բախվել են նաև հեռավար 

աշխատանքի հետ կապված գործիքներին ընտելանալու հետ, իսկ որոշ աշխատողներ 

(մասնավորապես պետական և կրթական ոլորտներում) չեն ունեցել հեռավար 

աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգչային և ինֆորմացիոն գործիքները, այնինչ 

գործատուների կողմից դրանք չեն տրամադրվել։  

 

 

 
11 EPSU, the European trade union federations and ETUC demand COVID-19 is recognised as occupation 
disease,  https://www.epsu.org/article/epsu-european-trade-union-federations-and-etuc-demand-covid-19-
recognised-occupation  

https://www.epsu.org/article/epsu-european-trade-union-federations-and-etuc-demand-covid-19-recognised-occupation
https://www.epsu.org/article/epsu-european-trade-union-federations-and-etuc-demand-covid-19-recognised-occupation
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 Համավարակի հաղթահարմանն ուղղված քաղաքականությունը և 

խնդիրները 

 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են Առողջապահական 

համաշխարհային կազմակերպության կողմից արտակարգ իրավիճակներում կիրառման 

համար թույլտվություն ունեցող երկու պատվաստանյութ COVID-19-ի դեմ՝ 

«ԱստրաԶենեկա» ընկերության VaxZervia պատվաստանյութը և Չինաստանի 

Ժողովրդական Հանրապետության (ՉԺՀ) «Սինովակ Բիոտեք» ընկերության «Կորոնավակ» 

պատվաստանյութը։ «ԱստրաԶենեկա» ընկերության պատվաստանյութի վերջին 

խմբաքանակը՝ ` 50 հազար դեղաչափ, Հայաստան է ներկրվել մայիսի 17-ին 

(պիտանելիության ժամկետը՝ օգոստոսի 31)։ Ինչ վերաբերվում է «Կորոնավակ» 

պատվաստանյութին, դրա 100 000 դեղաչափը ՉԺՀ-ի կողմից Հայաստանին է տրամադրվել 

անհատույց կերպով։ Երկու պատվաստանյութերն էլ, համեմատած ԱՀԿ կողմից 

թույլատվություն ունեցող այլ պատվաստանյութերի, ունեն ավելի ցածր 

արդյունավետություն։ «ԱստրաԶենեկա» պատվաստանյութի արդյունավետությունը 

կազմում է 60%-70%12, իսկ «Կորոնավակ» պատվաստանյութինը՝ 51%13: Միևնույն 

ժամանակ երկու պատվաստանյութերն էլ հիվանդության ծանր ընթացքի հանդեպ 

համարվում են 100% արդյունավետ։ Բացի նշվածներից, ՀՀ-ում օգտագործվում է 

ռուսական «Սպուտնիկ -V» պատվաստանյութը, որը դեռևս հաստատված և թույլատրված 

չէ ԱՀԿ-ի կողմից։  

Բնակչության պատվաստման գործընթացը տեղի է ունենում լրջագույն և 

յուրահատուկ խնդիրներով։ Քանի դեռ աշխարհի պետությունների գերակշիռ մասում 

մարտահրավեր է համարվում պատվաստումների ոչ բավարար քանակը, ինչի 

հետևանքով անհրաժեշտ է լինում բնակչությանը հերթագրել ըստ ռիսկային խմբերի, 

Հայաստանում առաջնային խնդիրը պատվաստումից հրաժարվելն է։ 2021թ․ հունիսի 20-ի 

դրությամբ, գործընթացը սկսելուց մեկ եռամսյակ հետո, Հայաստանում կատարվել է 

 
12 Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca), 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca  
 
13 WHO, The Sinovac COVID-19 vaccine: What you need to know, https://www.who.int/news-room/feature-
stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know  
 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know
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ընդամենը 64293 պատվաստում, ինչի շնորհիվ պետությունը պատվաստման 

մակարդակով գտնվում է աշխարհի վերջին քսան երկրների ցուցակում՝ իր տեղը կիսելով 

այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Սուդանը, Կենտրոնաֆրիկյան 

Հանրապետությունը, Սոմալին։ Թեպետ կատարված պատվաստումների թիվը ՀՀ 

բնակչության թվի մոտավոր 2%-ն է կազմում, գործնականում դժվար է գնահատել, արդյոք 

բնակչության 2%-ն է ստացել պատվաստումը, թե ոչ, քանի որ պատվաստումներն արվում 

են պետական պատվերի շրջանակներում ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիների համար, այլ նաև 

օտարերկրյա քաղաքացիների ու զբոսաշրջիկների։ Նշված իրավիճակը հանգեցրել է, 

այսպես կոչված, պատվաստումային զբոսաշրջության, երբ պատվաստվողների զգալի 

մասը հարևան երկրների քաղաքացիներն են։ ՀՀ առողջապահության նախարարությունն 

ի պատասխան մեր հունիսի 25-ին կատարված հարցմանը տեղեկացրել է, որ չկան 

տեղեկություններ, թե պատվաստված անձանցից քանիսն են հանդիսանում ՀՀ մշտական 

բնակիչ։ Պատվաստվածների քաղաքացիության մասին տվյալները նույնպես դեռ 

ամփոփված չեն։  

Հայաստանի Հանրապետության պարագայում պատվաստման մակարդակը ունի 

ոչ միայն համավարակը արագ և անվտանգ կերպով հաղթահարելու նշանակություն, այլև 

քաղաքացիների ազատ տեղաշարժն ապահովելու նշանակություն։ Ներկայումս, 

աշխարհի տարբեր պետություններ աստիճանաբար բացում են սահմանները միայն ԱՀԿ 

և Եվրոպական բժշկական գործակալության կողմից թույլատրված պատվաստանյութերով 

պատվաստված անձանց համար։  

Ճգնաժամերի ընթացքում սոցիալական գործընկերությունը եւ 

աշխատանքային հարաբերություններում հանրային 

քաղաքականությունը 

 

Սոցիալական երկխոսությունն ու պետության քաղաքականությունը 

ճգնաժամերի ընթացքում և դրանից հետո 

 

2020թ․ առաջացած ճգնաժամերի ընթացքում և ընդհուպ մինչև 2021թ․ հունիսը, 

սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանում Հանրապետական մակարդակով գրեթե 
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չի գործել։ 2019թ․ դեկտեմբերի 12-ին լրացել է ՀՀ վարչապետի, Հայաստանի 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Գործատուների հանրապետական միության միջև 

կնքված աշխատանքային հարաբերություններում սոցիալական գործընկերության 

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի գործողության ժամկետը։ 2019թ․ վերջին 

ամիսներին տեղի են ունեցել նոր պայմանագրի մշակման հետ կապված 

բանակցություններ, ինչի արդյունքում նոր պայմանագրի տեքստը ստացել է եռակողմ 

հանձնաժողովի հավանությունը՝ 2019թ․ դեկտեմբերի 19-ի Եռակողմ հանձնաժողովի 

նիստին։ Սակայն, ստորագրման գործընթացը ձգձվել է կառավարության կողմի 

պատճառով, կառավարությունը մոտ վեց ամիս չի անդրադարձել պայմանագրին։ Եվ 

միայն 2020թ․ հունիսից նոր բանակցություններ է սկսել՝ անտեսելով սոցիալական 

գործընկերների նախորդ որոշումը։ Բանակցությունների ընթացքում նկատվել է 

կառավարության կողմից սոցիալական գործընկերության ու միջազգային նորմերի մասին 

տեղեկացվածության ցածր մակարդակ։ Այս փուլում, բանակցությունների մեջ ներգրավվել 

էին տարբեր պետական գերատեսչություններ․ առաջարկվում էր պայմանագրից հանել 

արհմիությունների համար կարևոր դրութներ14։ Այսպիսով 2020թ․-ի ինը ամսվա 

ընթացքում սոցիալական երկխոսությունը գոյություն չի ունեցել ֆորմալ տեսքով։ Նոր 

Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը կնքվեց միայն 2020թ․ հոկտեմբերի 5-ին, 

ռազմական դրության ընթացքում, առանց որևէ պաշտոնական միջոցառման, իսկ դրա 

բովանդակության առումով որևէ առաջընթաց չգրանցվեց․ երկարատև 

բանակցությունները հանգեցրին նրան, որ արհմիություններին հաջողվեց պահպանել 

պայմանագրի կարևորագույն դրույթները, և դրանք պայմանագրի տեքստից 

չհեռացվեցին15։ Պայմանագրի կնքումը գործնականում դեռ սոցիալական երկխոսության 

ակտիվացմանը չի նպաստել։  Պայմանագրով նախատեսված եռակողմ հանձնաժողովը 

ձևավորվել է միայն 2021 թ․ հունիսի 4-ին, իսկ Հանձնաժողովի առաջին տեղի է ունեցել  

հուլիսի 2-ին։  

 

 
14 Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի վերաբերյալ, https://arhmiutyun.org/2020/07/17/erakoxm-
2020-july-update/  
15 Կնքվել է հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագիրը, https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-
collective-agreement-signed/  
 

https://arhmiutyun.org/2020/07/17/erakoxm-2020-july-update/
https://arhmiutyun.org/2020/07/17/erakoxm-2020-july-update/
https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-collective-agreement-signed/
https://arhmiutyun.org/2020/10/19/national-collective-agreement-signed/
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Համավարակով պայմանավորված 6-ամսյա արտակարգ դրության ժամանակ 

սկզբնական ժամանակահատվածում ՀՀ Պարետի որոշմամբ սահմանափակվել էր նաև 

արհմիությունների գործունեությունը16, որը վերականգնվել է միայն մոտ մեկ ամիս անց։ 

Արտակարգ դրության ընթացքում կառավարության կողմից ձեռնարկվել են 

փոփոխություններ՝ աշխատանքային օրենսգրքում, ինչպես նաև ընդունվել են 

Կորոնավիրուսի տնտեսական ու սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր։ 

Մասնավորապես, ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքում կատարվել են փոփոխություններ, 

որոնցով տրվել է հեռավար աշխատանքի հասկացության սահմանումը, տարերային 

աղետների, տեխնոլոգիական վթարների, համաճարակների, դժբախտ պատահարների, 

հրդեհների և արտակարգ բնույթ կրող այլ դեպքերի կանխարգելման կամ դրանց 

հետևանքների վերացման ժամանակահատվածների համար նախատեսվել են որոշակի 

երաշխիքներ երեխա խնամող աշխատողների համար, ինչպես նաև դրվել են որոշակի 

պարտավորություններ գործատուի վրա17։  

Միաժամանակ, Կառավարության կողմից սահմանվել է Կորոնավիրուսի 

տնտեսական ու սոցիալական հետևանքների չեզոքացման ընդհանուր առմամբ 25 

ծրագիր։ 

Համաձայն ՀԱՄԿ-ի ինտերնետային կայքի և COVID-19-ի վերաբերյալ երկրների 

գործողությունների մասին ԱՄԿ տեղեկատվական բազայի18՝ միայն Աշխատանքային 

օրենսգրքի փոփոխություններ են խորհրդակցվել Հայաստանի արհմիությունների 

կոնֆեդերացիայի հետ։ Չեզոքացման ծրագրերը, ինչպես նաև մնացած քաղաքական 

նախաձեռնությունները մշակվել և ընդունվել են առանց սոցիալական երկխոսության։ 

ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի և ճյուղային արհմիությունների ղեկավարությունների հետ 

 
16  Դիմել ենք ՀՀ պարետ, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին՝ COVID-19-ի հետ կապված մի շարք 
առաջարկություններով, https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-
%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-
%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-
%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6/  
 
17  ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142123  
 
18  Country policy responses, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-
responses/lang--en/index.htm#AM  
 

https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://arhmiutyun.org/2020/03/20/%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%b0-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%bf-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=142123
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#AM
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#AM
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հարցազրույցները բացահայտում են, որ նույնիսկ տեղի ունեցող 

խորհրդակցություններն ու բանակցությունները կառավարության հետ կրում են 

կառավարության կողմից ՀԱՄԿ-ին ուղղված էլեկտրոնային նամակների բնույթ, որոնց 

միջոցով կարճ ժամկետի ընթացքում հայցվում են արհմիության մեկնաբանություններն 

ու կարծիքները։ Այդպիսի գործընթացը մեծամասամբ սահմանափակում է 

բանակցությունների լիարժեքությունը․ դրա ընթացքում չի օգտագործվում ՀԱՄԿ-ի և 

դրա անդամ ճյուղային միությունների ողջ հմտությունները, քանի որ չի տրվում դրա 

համար բավարար ժամանակ։  

 Ընդհանուր առմամբ, աշխատողների սոցիալ-տնտեսական վիճակին 

վերաբերվող որևէ այլ օրենք չի քննարկվել սոցիալական գործընկերների հետ ողջ 

2020թ․ ընթացքում, նույնիսկ արտակարգ իրավիճակի ավարտից հետո։ Որպես ցայտուն 

օրինակ կարելի է նշել ««ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին 

կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» ՀՀ օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որով 

բարձրացվում են աշխատողների աշխատավարձից գանձվող պարտադիր վճարները, 

սակայն, օրենքի փոփոխությունն ընդունվել է շտապ կարգով և առանց հանրային կամ 

եռակողմ քննարկումների19:   

Նմանապես, առանց սոցիալական գործընկերների հետ քննարկումների, 2021 թ․ 

ապրիլի 15-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանություն տրվեց ««Տոների և 

հիշատակի oրերի մաuին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծին, որով նախատեսվում է չեղարկել հանրության կյանքում 

կարևորագույն նշանակություն ունեցող Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոները20։ Միայն 

կառավարության կողմից հավանություն տալու օրը, ՀՀ կառավարության կայքում 

հրապարակված հանրային քննարկման ամփոփաթերթն ուսումնասիրելուց պարզ է 

դառնում, որ հանրային քննարկման վերջում, նախագիծը կարծիք հայցելու նպատակով 

 
19 Առանց սոցիալական գործընկերների հետ քննարկման ընդունվեց օրենք, 

https://arhmiutyun.org/2020/12/30/servicemen-trust-fund-contributions-act-amended-without-social-dialogue/  
 
20 Կառավարությունն այնուամենայնիվ հավանություն տվեց Ամանորյա տոների չեղարկմանը, 
https://arhmiutyun.org/2021/04/16/christmas-is-stolen/  
 

https://arhmiutyun.org/2020/12/30/servicemen-trust-fund-contributions-act-amended-without-social-dialogue/
https://arhmiutyun.org/2021/04/16/christmas-is-stolen/
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ուղարկվել է նաև ՀԱՄԿ-ին, այն էլ՝ ճյուղային արհմիությունների հորդորից հետո21։ 

Բացի դրանից, ամփոփաթերթից երևում է, որ ոչ մի առարկություն և դիտողություն, որն 

արվել է թե՛ արհմիությունների, թե՛ այլ շահագրգիռ մարմինների կողմերից, նախագիծը 

հեղինակած գերատեսչությունը չի ընդունել22։  

Այսպիսով, թե՛ մինչև 2020թ․ հոկտեմբերի 5-ին Հանրապետական կոլեկտիվ 

պայմանագրի ստորագրումը, թե՛ դրանից հետո, սոցիալական երկխոսությունը 

հանրապետական մակարդակով գրեթե չի գործել։  

Նույնը կարելի է ասել նաև ճյուղային մակարդակներով սոցիալական 

երկխոսության մասին։ Ճյուղերից մեծ մասում առկա չէ որևէ ճյուղային կոլեկտիվ 

պայմանագիր, իսկ որոշների դեպքում նույնիսկ անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե 

կոնկրետ որ կառավարման մարմինը պետք է հանդես գա բանակցային կողմ՝ ճյուղային 

հանրապետական արհմիության համար։ Մասնավորապես, դա վերաբերվում է 

քաղաքացիական և համայնքային ծառայողներին, որոնց դեպքում օրենսդրությամբ 

սահմանված չէ այն մարմինը, կամ գործակալությունը, որը լիազորված կլինի և 

բավականաչափ կարողություն կունենա ոլորտային մակարդակով կոլեկտիվ 

բանակցության կողմ լինելու23։  

Ինչ վերաբերվում է կազմակերպության մակարդակով սոցիալական 

երկխոսությանը, տվյալ մշակույթը Հայաստանում դեռ ձևավորված չէ. դրա մասին են 

վկայում ճյուղային միությունների ղեկավարների հետ անցկացված հարցազրույցները։ 

Թեպետ շատ կազմակերպություններում արհեստակցական կազմակերպության և 

գործատուի միջև կնքված են կոլեկտիվ պայմանագրեր, դրանք մեծամասամբ կրում են 

դեկլարատիվ բնույթ, և աշխատանքային պայմանների ու վարձատրության հետ 

կապված կոնկրետ դրույթներ չեն նախատեսում։ Միաժամանակ, մետալուրգիայի 

ոլորտի դեպքում, գործատուների հետ բանավոր բանակցությունների արդյունքում 

հաջողվել է համավարակի ընթացքում կազմակերպել սանիտարահիգիենիկ ու 

 
21 Դիտողություններ՝ Ամանորյա տոների չեղարկման նախագծի վերաբերյալ, 
https://arhmiutyun.org/2021/02/03/on-cancelling-christmas/  
 
22 ՀՀ կառավարության նիստի օրակարգ, 2021 թ․ ապրիլի 15, https://www.e-
gov.am/sessions/archive/2021/04/15/  
 
23 Արհմիությունների մեկնաբանությունները Աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների նածագծի 
վերաբերյալ, https://www.e-draft.am/projects/3213/digest  

https://arhmiutyun.org/2021/02/03/on-cancelling-christmas/
https://www.e-gov.am/sessions/archive/2021/04/15/
https://www.e-gov.am/sessions/archive/2021/04/15/
https://www.e-draft.am/projects/3213/digest
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պաշտպանիչ միջոցառումներ (աշխատողների տրանսպորտային տեղափոխում, 

անձնական պաշտպանիչ միջոցների ու ջերմաչափման սարքավորումների ձեռքբերում, 

հարկադիր պարապուրդի պատշաճ վճարում, աշխատողների համար թեժ գծի 

կազմակերպում, և այլն)։ 
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Ճգնաժամերի հաղթահարման ու կանխարգելման վերաբերյալ 

միջազգային փորձը ու առկա վիճակը Հայաստանում  

ԱՄԿ R205 ռեկոմենդացիայով սահմանված ոլորտներում առկա իրավիճակը 

Հայաստանում 

 

Սոցիալական երկխոսությունը ոչ միայն ժողովրդավարության անբաժանելի 

սկզբունք է և հանրության ներդաշնակ զարգացման համար անհրաժեշտություն, բայց նաև 

ամրագրված է միջազգային նորմերով և կոնվենցիաներով։  

Ինչ վերաբերվում է ճգնաժամերի և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ 

սոցիալական երկխոսությանը, այն ամրագրված է Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության (ԱՄԿ) R205 ռեկոմենդացիայով՝ «Արժանապատիվ աշխատանքն ու 

զբաղվածությունը հանուն խաղաղության ու դիմակայության»։ Նշված ռեկոմենդցիան 

միջազգային օրենսդրության մեջ հայտնի ամենահամապարփակ ու ակտուալ ուղեցույցն է 

հանրային ճգնաժամերի, տարերային աղետների ու զինված կոնֆլիկտների ընթացքում և 

դրանից հետո հանրային քաղաքականության մշակման ու սոցիալական երկխոսության 

վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տուժել է ոչ միայն 

COVID-19 համավարակից,  բայց և հարևան պետության հետ բռնկվել է զինված կոնֆլիկտ, 

այս ռեկոմենդացիան առավել քան օրհասական է Հայաստանի իրավիճակի համար։ Այդ 

իմաստով, նշված ռեկոմենդացիան կարելի է և հարկավոր է օգտագործել, որպես 

արհմիությունների գործողությունների ու զարգացման ուղղությունների 

ռազմավարության մշակման համար հիմնական շրջանակային փաստաթուղթ։  

Ռեկոմենդացիան ԱՄԿ անդամ երկրներին տրամադրում է միջոցառումների 

ուղեցույց, որոնք պետք է ձեռնարկվեն աղետներից ու կոնֆլիկտներից ստեղծված 

ճգնաժամերի կանխարգելման, հաղթահարման, խաղաղության ու դիմակայության 

համար արժանապատիվ աշխատանք և զբաղվածություն գեներացնելու համար։ 

Ռեկոմենդիացիայի համառոտ նկարագիրը բերվում է Հավելված 3-ում։  

Հետևելով Ռեկոմենդացիայիում նշված հանձնարարականների 

տրամաբանությանը կարելի է առանձնացնել դրանում սահմանված ոլորտներից մի 

քանիսի խնդիրներն ու առկա իրավիճակը Հայաստանում։  
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• Գենդերային ներառականություն և բռնության կանխարգելում 

Կարևորելով գենդերային հավասարության և բռնության կանխարգելման խնդիրը 

ճգնաժամերից հաղթահարման փուլում, հարկ է նշել, որ Հայաստանում դեռևս 

վավերացված չէ «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի Խորհրդի Կոնվենցիան։ 

Կոնվենցիան լայն օրենսդրական շրջանակ է սահմանում ընտանեկան բռնության և սեռով 

պայմանավորված բռնության վերացման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերվում է 

աշխատավայրում և աշխատանքային հարաբերություններում բռնությունների և 

սեռական ոտնձգությունների վերացմանն ուղղված օրենսդրական շրջանակին, այն 

սահմանվում է ԱՄԿ կողմից 2019թ․ ընդունված «Բռնության և ոտնձգության մասին» թիվ 

190 կոնվենցիայով։ Այս կոնվենցիայի վավերացումն այժմ ընկած է միջազգային 

արհմիությունների կողմից տարվող լոբբինգային օրակարգի կիզակետում, և թեպետ դեռ 

սակավաթիվ երկրներ են հասցրել այն վավերացնել, դրա վավերացումը լավ 

հնարավորություն  է բարելավել պետության համբավը։  

 

• Սոցապահովություն, սոցիալական երաշխիքներ և սոցիալական 

արդարություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական որոշումները պատմականորեն 

հիմնված են խիստ նեոլիբերալ տրամաբանության վրա, ինչի հետևանքով սոցիալական 

քաղաքականությունը գտնվում է անբավավար վիճակում՝ սկսած համընդհանուր 

առողջապահությունից, վերջացրած բնակչության սոցիալական երաշխիքներով։ 

2014թ.-ից Հայաստանում ներդրվել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգը: 

Նշված համակարգը հանդիսանում է միջազգային պրակտիկայում ընդունված երկու 

տիպի համակարգերի՝ մասնավոր և պարտադիր կենսաթոշակային համակարգերի 

յուրօրինակ հիբրիդ, սակայն բացակայում է համակարգի ամենակարևոր բաղադրիչը՝ 

գործատուի մասնակցությունը։ Աշխարհի երկրների մեծամասնությունում24 հիմնական 

 
24 Pension Funds Online - Knowledge database: https://www.pensionfundsonline.co.uk/  
 

https://www.pensionfundsonline.co.uk/
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պարտադիր կենսաթոշակային համակարգերը հիմնված են «աշխատող – գործատու» 

համատեղ վճարումների վրա, քանի որ կենսաթոշակային ֆոնդի ձևավորման մեջ 

գործատուի ավանդը սոցիալական արդարության ու մասնավոր ոլորտի սոցիալական 

պատասխանատվության կարևորագույն հիմնաքարն է։ Փաստորեն, Հայաստանում 

կենսաթոշակային ապահովության մոդելը նման է միայն հատուկենտ,  խիստ նեոլիբերալ 

ու պահպանողական ուղղվածություն ունեցող երկրներին, որտեղ կենսթոշակային 

համակարգը հիմնված է անհատական խնայողական հատկացումների ու կապիտալի 

կուտակմամբ ֆինանսական մասնավոր ֆոնդերի վրա25 (Չիլի, Ավստրալիա), սակայն 

նույնիսկ այդ դեպքերում հատկացումներին ինչ-որ չափով մասնակցում է նաև 

գործատուն։ Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային պարտադիր 

հատկացումների պարտավորություն ունի միայն աշխատողը, իսկ աշխատողի հետ 

համատեղ մասնավոր ֆինանսական ֆոնդերին հատկացումներ է անում նաև 

պետությունը։ Այսպիսով, ոչ միայն խախտվում է սոցիալական արդարության և 

սոլիդարության սկզբունքը, բայց պետությունը նաև լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է կրում՝ 

մասնավոր, բայց պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերը համալրելու համար։ Ավելին, 

համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հիմնված ABC Finance տեղեկատվական 

համակարգի տրամադրված կենսաթոշակային հաշվիչի՝ միջին վիճակագրական 

աշխատավարձ ստացող անձի կողմից կուտակված միջոցներից թոշակի անցնելու 

տարիքում հնարավոր կլինի ամսեկան ստանալ ընդամենը մոտ 15 հազար դրամ26։ Դա 

փաստում է, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ոչ միայն սոցիալապես 

անարդար և պետական միջոցներ վատնող է, այլև հետագայում կարող է հանգեցնել 

աղքատության մեջ հայտնված կենսաթոշակառուների մի ամբողջ խավի։   

Սոցիալական արդարությանը հակասող մեկ այլ քաղաքականություն հարկային 

համահարթեցումն է։ 2019 թ. հունիսի 25-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց նոր 

Հարկային օրենսգիրքը, համաձայն որի ոչ միայն նվազեցվեց շահութահարկը, այլ 

համահարթեցվեց եկամտահարկը՝ սահմանելով մեկ դրույքաչափ բոլոր աշխատողների 

 
25 Chile. Review of private Pension System, OECD 
 
26 Ըստ ճշգրտված գնաճի, https://abcfinance.am/calculators/pensioncalc.html  
 

https://abcfinance.am/calculators/pensioncalc.html
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համար։ Համահարթ եկամտահարկը գործնականում ցույց է տվել իր 

անարդյունավետությունը27 և երկրների մեծ մասը հրաժարվել է այդպիսի հարկման 

տեսակից։ Համահարթ եկամուտը զրկում է պետությանը ահռելի անհրաժեշտ բյուջետային 

միջոցներից, միևնույն ժամանակ ստիպում է աշխատողներին վճարել ավելի շատ հարկեր, 

քան գերշահույթ ապահովող վիթխարի մասնավոր ընկերությունները։ Հատկապես վերջին 

տարիներին Հայաստանում ակնհայտ է դարձել, որ պետության եկամուտները չեն 

բավարարում պետության կարիքներին, ինչի պատճառով շարունակաբար տեղի են 

ունենում խնայողական քաղաքական որոշումներ և կազմակերպվում են պարտադիր կամ 

կամավոր նպատակային դրամահավաքներ, ինչպիսիք են, օրինակ, զինծառայողների 

ապահովագրության հիմնադրամին վճարվող պարտադիր դրոշմանիշային գումարները, 

պատերազմի ու COVID-19 համավարակի ընթացքում կազմակերպվող 

դրամահավաքները՝ ուղղված տարբեր հիմնադրամներին28։ Փաստորեն, պետական 

եկամուտների ձևավորման և սոցիալական պաշտպանության համակարգը 

Հայաստանում նույնպես ծայրահեղ նեոլիբերալ և «ստվերային» բնույթ ունի։ 

Համակարգերի ֆինանսավորման ողջ պատասխանատվությունը ընկած է միայն 

աշխատողների վրա, առավել հաճախ՝ ցածր եկամուտ ունեցող աշխատողների, իսկ 

հավաքված միջոցները ոչ թե կուտակվում են պետության մոտ, այլ ֆինանսական 

կազմակերպություններում կամ հիմնադրամներում։ Միջազգային արհմիությունների 

ջանքերի կիզակետում է գտնվում ճիշտ հակառակը՝ ավելի պրոգրեսիվ հարկային 

համակարգերի անցումը և առհասարակ հարկման տրամաբանության 

արդարացիությունը։ Ըստ արհմիությունների և առաջադեմ քաղաքացիական 

շարժումների, հարկային բեռն ավելի շատ պետք է ընկած լինի խոշոր տնտեսվարողների, 

մեծ շահույթ ապահովողների, բնությանը վնաս հասցնող արդյունաբերողների, 

արտանետող  և արդյունահանող գործունեություն իրականացնողների վրա, և ավելի քիչ՝ 

վարձու աշխատողների վրա։ Միաժամանակ, բազմաթիվ վերլուծություններ ցույց են 

տալիս, որ ցածր շահութահարկի չափերը, ինչպես նաև խոշոր ընկերությունների կողմից 

 
27 A flat tax is for flat earth, Social Europe: https://www.usnews.com/opinion/articles/2010/04/12/flat-tax-is-
class-warfare  
 
28 Request to the Prime Minister regarding to the rise of “sticker fees” : 
https://arhmiutyun.org/en/2021/01/19/request-to-the-prime-minister-regarding-to-the-rise-of-sticker-fees/  

https://www.usnews.com/opinion/articles/2010/04/12/flat-tax-is-class-warfare
https://www.usnews.com/opinion/articles/2010/04/12/flat-tax-is-class-warfare
https://arhmiutyun.org/en/2021/01/19/request-to-the-prime-minister-regarding-to-the-rise-of-sticker-fees/
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հարկերից խուսափելու մեխանիզմները աշխարհի հանրային ֆինանսական միջոցներից 

տարեկան խլում են հարյուրավոր միլիարդներ։ Դրան նաև նպաստում են ցածր 

շահութահարկ ունեցող երկրները, ինչը ստիպում է խոշոր ընկերություններին գրանցվել 

այդպիսի երկրներում՝ ավելի քիչ հարկեր մուծելու համար։ Խնդրի օրհասականությունը 

ստիպել է ԱՄՆ նախագահ Բայդենի ադմինիստրացիային նախաձեռնել «Ամերիկայի 

վերակառուցման պլան» (The American Jobs Plan) ծրագիրը, ըստ որի երկրի 

ենթակառուցվածքները զարգացնելու և ճգնաժամը հաղթահարելու համար 

շահութահարկը պետք է բարձրացվի այժմյան 21%-ից 28%-ի։ Իսկ ԱՄՆ Ֆինանսների 

նախարարության ղեկավար Ջանեթ Յելլենի մտահաղացմամբ նախաձեռնվել է գլոբալ 

մինիմալ շահութահարկի գաղափարը, որի նպատակն է սահմանել շահութահարկի 

նվազագույն շեմ ամբողջ աշխարհի համար29։ 2021 թ․ ընթացքում կայացած Մեծ յոթնյակի 

(G7) հանդիպման ժամանակ մասնակից պետությունների ղեկավարները ստորագրեցին 

համաձայնագիր՝ մինիմալ շահութահարկի շեմի վերաբերյալ։ Այս առումով, փաստորեն 

Հայաստանի քաղաքականությունը շարժվում է համընդհանուր թրենդին հակառակ, և 

Հայաստանի արհմիությունները զգալի անելիքներ ունեն։  

Առողջապահական ծառայությունների հասանելիության առումով Հայաստանում 

իրավիճակը նույնպես անբավարար է։ Առողջապահական համակարգը մեծ մասամբ 

մասնավորեցված է և գործում է շահույթ հետապնդելու սկզբունքով։ Ի տարբերություն 

բազմաթիվ երկրների՝ բացակայում են համընդհանուր առողջապահության հանրային 

ֆինանսավորման տարբերակները, ինչպիսին է, օրինակ, համընդհանուր պարտադիր 

առողջապահական ապահովագրության համակարգը։ Տվյալ պահին պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական ծառայությունները տրամադրվում են համաձայն ՀՀ 

կառավարության 2004թ․ մարտի 4-ի N-318Ն որոշման։ Բոլոր խմբերի քաղաքացիներին 

«պետպատվերով» (անվճար) տրամադրվում են միայն որոշակի սակավաթիվ և ծայրահեղ 

անհրաժեշտ բժշկական ծառայություններ։ Բժշկական ծառայությունների ավելի 

ընդգրկուն շրջանակ անվճար տրամադրվում է միայն նշված որոշմամբ սահմանված 

 
29 Explainer: What is a global minimum tax and what will it mean?, Reauters, 
https://www.reuters.com/business/finance/what-is-global-minimum-tax-what-will-it-mean-2021-06-05/  
 

https://www.reuters.com/business/finance/what-is-global-minimum-tax-what-will-it-mean-2021-06-05/
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սոցիալական հատուկ խմբերի քաղաքացիների համար30, իսկ վերջերս դրան ավելացվել 

են նաև 18-ից ցածր տարիքի քաղաքացիները։ Խնդրի վերաբերյալ առկա 

հրապարակումներից կարելի է եզրակացնել, որ նույնիսկ պետպատվերի շրջանակում 

մատուցվող առողջապահական ծառայությունները լի են համակարգային խնդիրներով և 

շատ դեպքերում հասանելի ու մատչելի չեն։ Փաստորեն, առողջապահական համակարգից 

օգտվելու դեպքում բնակչությունը հսկայական ֆինանսական բեռ է կրում, իսկ որոշ 

դեպքերում հրաժարվում է բուժումից դրա՝ անմատչելիության պատճառով։ Այս երևույթն 

ավելի ակտուալ է հանրային առողջապահական ճգնաժամի ընթացքում, մանավանդ ցածր 

եկամուտ ունեցող երկրի դեպքում։ Առողջապահական և դրան հարակից սոցիալական 

խնդիրները հոգալու պատճառով բնակչության կողմից սեփական ֆինանսական 

ներդրումների վառ օրինակ կարող է լինել Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի 

աշխատողների արհմիության կողմից հրապարակված տվյալները31, համաձայն որոնց, 

արհմիության անդամ կազմակերպությունների միջոցներից արհմիության անդամներին 

համավարակի ու պատերազմի հետ կապված աջակցություն ցույց տալու նպատակով 

ավելի քան 40 միլիոն դրամ ծախսեր է արվել։ Սա իր մեջ ներառում է նաև աշխատողների 

առողջապահական ծախսերի հետ կապված տրամադրված աջակցությունները։ Բացի 

դրանից, բանավոր հարցումների համաձայն, աշխատողներից շատերը COVID-19-ով 

վարակվելու արդյունքում ստիպված են եղել իրենց ամսական եկամտից ավելի բարձր 

գումարներ ծախսել հիվանդությունից բուժվելու ու վերականգնվելու համար։ Համաձայն 

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից իրականացված հետազոտության, ՀՀ բնակչության 

համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիության առումով հատկապես 

խոցելի են Արարատ, Արմավիր, Կոտայք և Արագածոտն մարզերը32։ 

 
30 ՀՀ կառավարության 2004թ․ մարտի 4-ի N-318Ն որոշում,   

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=149385 

  
31 Նախագահության նիստ N10 — ամփոփվեցին տարեկան հաշվետվությունները,  

https://arhmiutyun.org/2021/02/15/executive-committee-10/   

 
32 SOCIO-ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT OF THE COVID-19 OUTBREAK IN ARMENIAN COMMUNITIES, 

UNDP, ARMENIA 2020  

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=149385
https://arhmiutyun.org/2021/02/15/executive-committee-10/
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• Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, աշխատավայրում 

անվտանգություն 

Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման հանդեպ և աշխատանքային 

իրավունքների հսկողության և վերահսկողության մեխանիզմները ՀՀ-ում լիարժեք չեն, 

քանի որ 2013 թվականին լուծարվել է Աշխատանքի պետական տեսչությունը33: 

Այնուամենայնիվ, 2019թ․ ընդունված ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համապատասխան 

փոփոխությամբ34 նախատեսում է, որ ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական 

մարմնի լիազորություններին տրվելու է գործատուների կողմից աշխատանքային 

օրենսդրության, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների 

կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողության լիազորություն։ Միաժամանակ, 

արհմիությունների գործունեության գնահատման վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 

արհմիություններն անհարժեշտ են համարում վերականգնել նաև արհմիությունների 

վերահսկողական և տեսչական լիազորությունները:  

Աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման ոլորտի օրենսդրական 

լրջագույն բաց կարելի է համարել ԱՄԿ «Աշխատանքի անվտանգության և առողջության 

պահպանման մասին» թիվ 155 կոնվենցիայի վավերացված չլինելը։ Ավելին՝ բացի  

կառավարության մի քանի որոշումներից, Հայաստանում բացակայում է նաև 

Աշխատանքի անվտանգության հետ կապված ազգային օրենսդրությունը։  

 

Նոր սոցիալական պայմանագիր (New Social Contract) 

 

COVID-19 համավարակը ի ցույց դրեց, որ հանրության մեջ առկա բոլոր 

թերություններն ու անհավասարությունները այդպիսի ճգնաժամերի ընթացքում միայն 

 
33A. Igityan, Current Challenges of the Social Dialogue in Armenia, draft copy. 
https://www.researchgate.net/publication/336106411_The_current_challenges_of_social_dialogue_in_Armeni
a  
 
34 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 
ՀՀ օրենք,  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=137281  
 

https://www.researchgate.net/publication/336106411_The_current_challenges_of_social_dialogue_in_Armenia
https://www.researchgate.net/publication/336106411_The_current_challenges_of_social_dialogue_in_Armenia
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=137281
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ավելի են խորանում։ Հանրային ճգնաժամը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ նեոլիբերալ 

քաղաքականությունը պատրաստ չէ ապահովել հանրության անվտանգությունն ու 

բարօրությունը արտակարգ իրավիճակներում։ ՄԱԿ-ի 2020թ․ կայուն զարգացման 

նպատակների զեկույցը35 նշում է, որ գլոբալ համավարակը բացասաբար է ազդել կայուն 

զարգացման գրեթե բոլոր նպատակների վրա։ 2020թ․ ընթացքում աշխարհում 

տնտեսության անկմանն զուգահեռ կտրուկ աճել է գործազրկությունն ու աղքատության 

մակարդակը։ Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ մասնավորեցված հանրային 

ծառայությունները չեն կարողացել պատշաճ կերպով արձագանքել ճգնաժամին36։  

2020թ․ հուլիսի 18-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը հանդես 

եկավ «Հաղթահարելով անհավասարությունը․ նոր ժամանակաշրջանին՝ նոր 

սոցիալական համաձայնագիր» խորագրով ելույթով37, որը նվիրված էր խորագույն 

ճգնաժամից վերականգնվելուն։ Ելույթում կարևորվեց, որ ճգնաժամի հաղթահարման, 

կայուն զարգացման նպատակների և Փարիզյան համաձայնագրի իրագործման հիմքում 

մեծապես պետք է ընկած լինի Նոր սոցիալական պայմանագիրը և Նոր գլոբալ 

համաձայնագիրը։ Նոր սոցիալական պայմանագիրն է, որ համաձայն գլխավոր 

քարտուղարի, պետք է օգնի երիտասարդներին ապրել արժանապատիվ կյանքով, կանանց 

ունենալ նույն հնարավորություններն, ինչ-որ տղամարդիկ, բոլորին հասանելի որակյալ 

կրթությունն ու առողջապահությունը, իսկ ճգնաժամից հաղթահարումը դարձնել 

բնապահպանական տեսանկյունից հնարավորինս չեզոք։ Նոր սոցիալական 

պայմանագիրը կոչված է զարգացնել այնպիսի աշխարհակարգ, որը «հիմնված է լինելու 

արդար գլոբալիզացիայի, ամեն առանձին մարդու իրավունքների ու 

արժանապատվության, բռնության հետ ներդաշնակ գործունեություն ծավալելու, հետագա 

սերունդների իրավունքները հաշվի առնելու վրա, ինչպես նաև մարդկային, այլ ոչ թե 

տնտեսական ցուցանիշների վրա հիմնված հաջողությունների վրա»։ Նոր սոցիալական 

 
35 The Sustainable Deveopment Goal Reports, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020  

 
36 Spain nationalises all private hospitals, UK rents hospital beds: 
https://publicservices.international/resources/news/spain-nationalises-all-private-hospitals-uk-rents-hospital-
beds?id=10645&lang=en  
 
37 A New Social Contract for a New Era, https://www.un.org/sustainabledevelopment/a-new-social-contract-
for-a-new-era/  

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020
https://publicservices.international/resources/news/spain-nationalises-all-private-hospitals-uk-rents-hospital-beds?id=10645&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/spain-nationalises-all-private-hospitals-uk-rents-hospital-beds?id=10645&lang=en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/a-new-social-contract-for-a-new-era/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/a-new-social-contract-for-a-new-era/


29 
 

պայմանագիրը ճգնաժամերից տուժած գլոբալ հանրությունը վերականգնելու և վերջին 

տասնամյակների նեոլիբերալ քաղաքականություններից ազատվելու համար մի քանի նոր 

թեզեր է առաջարկում, որոնցից կարելի առանձնացել, մասնավորապես՝ 

➢ Համընդհանուր բազային եկամտի և համընդհանուր առողջապահական 

համակարգի ներդրումը 

➢ Հանրային ծառայությունների ակտիվ պետական ֆինանսավորումը և նվազագույն 

սոցիալական երաշխիքների ներդրումը 

➢ Հարկային մոդելի բարեփոխումները, որպեսզի բոլորը վճարեն իրենց բաժին հարկը 

արդարացի կերպով։ Հատկապես հարուստները և խոշոր տնտեսվարողները պետք 

է իրենց արդար հարկային ներդրումը ունենան պետության և հանրության 

բարօրության զարգացման համար 

➢ Այսպես կոչված ‹‹կլիմայական›› կամ ‹‹ածխածնային›› հարկերի ներդրումը։ 

Հարկային պարտավորություններ պետք է դրվեն արտանետումներ կատարող և 

բնապահպանական իրավիճակը վատթարացնող տնտեսվարողների վրա՝ 

փոխարենը թեթևացնելով աշխատավարձով ապրողների հարկային բեռը։ Դա թույլ 

կտա ավելացնել զբաղվածության և հարկային ցուցանիշները, միաժամանակ 

լուծելով բնապահպանական ճգնաժամը։  

➢ Կառավարությունների հաշվետվողականության բարձրացման մեխանիզմների 

ներդրումն ու ամրապնդումը, որպեսզի չվատնվեն այն ֆինանսական միջոցները, 

որոնք կարող էին նպաստել հանրային ծառայությունների ու 

ենթակառուցվածքների բարելավմանը։   

Նոր սոցիալական պայմանագրի գաղափարն ու վերը նշված թեզերը, ինչպես նաև 

2019թ․ Աշխատանքի միջազգային կոնֆերանսին հրապարակված «Աշխատանքի 

ապագայի մասին ԱՄԿ հարյուրամյակի հռչակագիրը» հանդիսանում են 

արհմիությունների ներկայիս ուղենիշը միջազգային պրակտիկայում։ Ընդհանուր 
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առմամբ, Նոր սոցիալական պայմանագրի շրջանակներում, արհմիությունների 

պահանջները կարելի է բաժանել հինգ հիմնական խմբի38՝ 

➢ Արդարացի անցման միջոցով ստեղծել բնապահպանապես չեզոք աշխատատեղեր։ 

Աշխատատեղ ստեղծող արդյունաբերական բարեփոխումներ զրոյական 

ածխածնային արտանետումների հասնելու համար։  

➢ Անկախ աշխատանքային պայմանագրերից բոլոր աշխատողների համար 

իրավունքներ, իրագործելով ԱՄԿ հարյուրամյակի հռչակագիրը39, ներառելով դրա 

մեջ ամրագրված մինիմալ աշխատանքային իրավունքերը, մաքսիմալ 

աշխատանքային ժամանակը, մինիմալ կենսամակարդակ ապահովող 

աշխատավարձը, աշխատավայրում անվտանգությունն ու առողջությունը։  

➢ Ոչ ապահով երկրների համար երկրների Սոցիալական պաշտպանության ֆոնդի 

ստեղծումը 

➢ Հավասարությունը։ Բոլոր տեսակի խտրականություններին պետք է վերջ դնել, 

ներառյալ գենդերային կամ ռասայական, որպեսզի երաշխավորվի, որ բոլոր 

մարդիկ ունեն ռեսուրսների հանդեպ մատչելիություն, իսկ հարստության 

կենտրոնացումը չպետք է լինի կենտրոնացած մի քանի հոգու ձեռքերում։    

➢ Ներառականություն։ Մենաշնորհների և օլիգարխիաների աճող հզորության դեմ 

պայքարելու համար պետք է ապահովվի, որ զարգացող երկրները կարողանան 

զարգացնել իրենց տնտեսությունը և այնպիսի հարկային քաղաքականություն 

պետք է երաշխավորվի, որը կառավարությունների համար բավարար եկամուտ 

կապահովվի՝ մարդկանց և մոլորակի կենսական կարիքները բավարարելու 

համար: COVID-19 համաճարակի դեմ պայքարի ներառական մոտեցումն 

առաջնային է ինչպես տնտեսական աջակցության, այնպես էլ հիվանդության 

թեստավորման, բուժման և պատվաստանյութերի համընդհանուր 

հասանելիության առումով: 

 
38 New Social Contract: Five workers’ demands for recovery and resilience. https://www.ituc-csi.org/new-
social-contract-five-demands  
 
39 ILO Centenary Declaration for the Future of Work, 2019, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-
and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm  

https://www.ituc-csi.org/new-social-contract-five-demands
https://www.ituc-csi.org/new-social-contract-five-demands
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm
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ԱՐՀՄԻՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՎ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Համավարակի եւ պատերազմի ազդեցությունը տարբեր 

ոլորտների արհմիությունների գործունեության վրա 

 

Համավարակով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ ՀԱՄԿ-ի, 

ինչպես նաև ճյուղային արհմիությունների աշխատակազմերը հիմնականում անցել են 

հեռավար աշխատանքի։ Սահմանափակումների ու համավարակի հետ կապված 

միջոցառումների մեծ մասը արհմիությունները հնարավորություն չեն ունեցել 

իրագործելու։ Պատճառներից մեկը՝ անդամ կազմակերպություններում անդամների ու 

կոլեգիալ մարմիններում հեռավար տեխնիկական գործիքներին չտիրապետելը կամ 

չունենալն է։  

Հետազոտության մասնակիցներից ոչ բոլոր են նշել, որ արհմիություններին հաջողվել 

է ակտիվ լինել համավարակի և արտակարգ դրության ժամանակ, դա հիմնականում 

պայմանավորված է առցանց գործիքներին չտիրապետելու հանգամանքով։ Հայաստանի 

արհմիությունների կոնֆեդերացիայի կողմից չեն ձեռնարկվել համավարակի հետ 

կապված որևէ քննարկումներ, քաղաքական նախաձեռնություններ, չեն կատարվել արագ 

արձագանքման քայլեր։ Միևնույն ժամանակ, սկսած մայիս-հունիս ամիսներից,  ՀԱՄԿ-ի 

կողմից մշակվել և հրապարակվել են համավարակի հետ կապված ուղեցույցեր և 

տեղեկատվական բնույթի նյութեր, այդ թվում՝ ԱՄԿ հետ համագործակցության 

արդյունքում Պատերազմի ժամանակ էլ ՀԱՄԿ-ն իր  վեբկայքի միջոցով հայտարարություն 

է հրապարակել՝ դատապարտելով Ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիան և կոչ 

անելով միջազգային կառույցներին տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել40։   

Համավարակի հետևանքով առաջնագծում գտնվող հանրային ծառայությունների 

ոլորտի արհմիություններում, որոնցից է առողջապահության ոլորտը, մինչ օրս 

 
40 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԿ-ի վեբկայք, http://www.hamk.am/post_view.php?lang=arm&id=446  

http://www.hamk.am/post_view.php?lang=arm&id=446
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սահմանափակված է արհմիութենական միջոցառումներ և ակտիվ գործողություններ 

ծավալելու հնարավորությունը։  

Համավարակն ավելի սրեց ու ցույց տվեց այն հիմնախնդիրները, որոնք ունեին 

արհմիությունները, օրինակ՝ հանրային խնդիրների հանդեպ արհմիությունների պասիվ 

դիրքորոշումն ու գործողությունները։ Հետազոտության մասնակիցներից մեկի 

գնահատմամբ, համավարակի ժամանակ արհմիությունների գործունեությունը 

կաթվածահար էր։ Արհմիություններին այդ ժամանակ դժվար է եղել կազմակերպել 

նիստեր հեռավար ձևաչափով, հատկապես, որ աշխատակիցները ևս չէին տիրապետում 

հեռավար աշխատանքի գործիքներին։ 

Սեպտեմբերին բռնկված 44-օրյա պատերազմը ևս բացասաբար ազդեց ինչպես ողջ 

պետության, այնպես էլ արհմիությունների գործունեության վրա։ Ե՛վ համավարակի 

պատճառով տուժած, և՛ պատերազմից տուժած անդամների համար արհմիությունները 

աջակցություն են տրամադրել, կազմակերպել են աշխատավայրերի սանիտարական 

միջոցառումներ, անդամներին տրամադրել ֆինանսական աջակցություն։ Հարցված 

ճյուղային արհմիությունների ներկայացուցիչների մեծ մասը նշել է, որ որպես հետևանք 

զգալիորեն տուժել են ճյուղային արհմիությունները, որոնց համար կտրուկ պակասել են 

հավաքագրվող անդամավճարները, ինչպես նաև առկա ֆինանսական միջոցները։ Առավել 

սուր խնդիրն արտահայտվել է առողջապահական համակարգի աշխատողների, ինչպես 

նաև թեթև արդյունաբերության աշխատողների ճյուղային միություններում։ Բացի 

ֆինանսական միջոցների կրճատումից, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով 

տեղի է ունեցել նաև արհմիությունների անդամակցության կրճատում։ Անդամակցության 

մակարդակի վրա բացասաբար է ազդել հատկապես Զինծառայողների 

ապահովագրության հիմնադրամին աշխատավարձից վճարվող պարտադիր 

դրոշմանիշային վճարների ավելացումը, ինչի հետևանքով պակասել է աշխատողների 

եկամուտը և արհմիության անդամ լինելը դարձել է անցանկալի բեռ։ Այս խնդրի 

պատճառով, օրինակ, առողջապահության ոլորտի ճյուղային արհմիությունը կորցրել է 

մեկ ամբողջ արհեստակցական կազմակերպություն։  

Պատերազմի հետևանքով, հիմնականում գյուղատնտեսության և 

հանքարդյունաբերության ոլորտում տեղի են ունեցել արհմիության անդամների կորուստ՝ 
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աշխատատեղերի կրճատման պատճառով։ Աշխատողների անվտանգության և 

աշխատանքից զրկվելու առումով տուժել են նաև այս ոլորտների այն աշխատողները, 

որոնք տեղակայված են Գեղարքունիքի ու Սյունիքի մարզերում՝ կապված պետական 

սահմանների դեմարկացիայոն գործընթացներով պայմանավորված տարածքների 

կրճատմամբ և շրջակայքում հակառակորդ պետության սահմանապահների 

տեղակայմամբ։ Միայն հանքարդյունաբերության ոլորտում նշված զարգացումների 

պատճառով արհմիության անդամների թիվը պակասել է մոտ հազարով։ 

Գյուղատնտեսության ոլորտում համավարակի ժամանակ առավել սրվեց անձնական 

պաշտպանիչ միջոցների, ջրի և այլ անհրաժեշտ պարագաների հասանելիությունը։ 

Պատերազմի հետ կապված մյուս խնդիրները իրավական և սոցիալական էին․ 

սկզբնական շրջանում խնդիրներ էին առաջացել իրավական տեսանկյունից՝ թե ինչպես 

ձևակերպել բուժաշխատողների շուրջօրյա աշխատանքը։ Հետագայում 

համապատասխան կարգավորումներն ընդունվեցին ռազմական դրության մասին 

օրենքով։ Միաժամանակ, անկախ ոլորտից, պատերազմին մասնակցած բազմաթիվ 

աշխատողներ կարիք են ունեցել ոչ միայն առողջության ֆիզիկական, բայց և 

հոգեբանական վերականգման կարիք։ Համավարակի դեպքում հուզական այրման ու 

գերհոգնածության խնդիրը չի շրջանցել համավարակի հետ անմիջական 

պայքարողներին՝ բժշկական աշխատողներին։ Հարցազրույցի մասնակիցներից մեկի 

կարծիքով էլ լուրջ խնդիր էր պատերազմի հետևանքով աշխատողների շրջանում 

առաջացած քաղաքական բևեռացվածությունը, քաղաքական հայացքների շուրջ 

փոխադարձ ատելության ու լարվածության մթնոլորտը։  

 

 

 Ճգնաժամերի ընթացքում արհմիությունների կարիքներն ու 

խնդիրները 

 

 Արհմիությունների ներկայացուցիչները նշեցին, որ համավարակը հիմնականում 

ընդգծեց այն խնդիրները և կարիքները, որն ունի ՀԱՄԿ-ը, մասնավորապես՝ 
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➢ Կառավարության հետ սոցիալական երկխոսության, և առհասարակ՝ հանրային 

քաղաքականության մշակմանը մասնակցելու ոչ բավարար մակարդակը 

➢ ՀԱՄԿ-ի ու արհմիությունների ցածր հանրային համբավը 

➢ Կադրերի, հատկապես երիտասարդ կադրերի կարիքը 

➢ Հասարակության հետ կապերի ամրապնդման կարիքը  

➢ ՀԱՄԿ-ում միասնական որոշումների ձևավորման մեխանիզմների, ՀԱՄԿ-ի և 

ճյուղային միությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման, ինֆորմացիայի 

շրջանառման արդյունավետ մեխանիզմների կարիքը 

➢ Նյութական ոչ բավարար միջոցները, ընդ որում՝ համավարակի պայմաններում 

կրճատվել են նաև ճյուղային արհմիությունների ֆինանսական մուտքերը, քանի որ 

ճյուղային արհմիություններից շատերի անդամ արհեստակցական 

կազմակերպություններն այդ ընթացքում լիարժեք չեն վճարել անդամավճարները, 

իսկ անդամների մի մասն էլ դադարեցրել է անդամակցությունը՝ նաև 

դրոշմանիշային վճարների ավելացման պատճառով։ 

Ճյուղային արհմիությունների վրա թե՛ համավարակը, թե՛ պատերազմը 

միանշանակ բացասական ազդեցություն են ունեցել, քանի որ այդ ճգնաժամերն ազդել են 

աշխատանքային, տնտեսական գործունեության բոլոր ոլորտների վրա։ Կրթական, 

մշակութային ոլորտներն ամբողջությամբ անցել են հեռավար գործունեության, կամ 

առհասարակ կասեցրել են գործունեությունը, իսկ մյուս ոլորտներում տեղի են ունեցել 

գործունեության ծավալների կրճատում, ինչը ևս բացասաբար է ազդել աշխատողների 

վրա՝ աշխատատեղերի կրճատում, աշխատավարձերի կրճատում, առողջապահական 

խնդիրներ։  

Ճյուղային արհմիություններն իրենց ֆինանսական միջոցները ծախսել են 

անդամների բուժման հետ կապված խնդիրների վրա, ինչի պատճառով ֆինանսական 

կորուստներ են կրել բոլոր ճյուղային արհմիությունները։ 

Հետազոտությանը մասնակից ճյուղային արհմիությունների ղեկավարության 

անդամները հիմնականում անբավարար են գնահատում ՀԱՄԿ գործունեությունը՝ նշելով, 

որ ՀԱՄԿ-ն ունի կանոնադրության, գործողությունների ծրագրի բարելավման կարիք, 

քանի որ նշված փաստաթղթերը կրում են դեկլարատիվ բնույթ։ Բացի այդ ՀԱՄԿ-ն ունի 
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կոնսոլիդացիայի կարիք՝ բացակայում են որոշումների կայացման մասնակցային 

մեխանիզմները, առկա է կառավարման, այդ թվում ֆինանսական և մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման բարելավման անհրաժեշտություն։ 

Թեթև արդյունաբերության ոլորտում զգացվում է օրգանայզինգի և աշխատողների 

շրջանում անընդհատ ուսումնական աշխատանքներ տանելու անհրաժեշտություն, որի 

համար պետք են թե՛ կադրեր, առաջին հերթին երիտասարդ, թե՛ ֆինանսական 

ռեսուրսներ։ Այս ոլորտը համավարակից ամենաառաջին տուժածներից է և 

ամենախոցելին՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, մասնավորապես տեքստիլ 

արդյունաբերությունում։ Այդպիսով, այս ոլորտի համար չափազանց կարևոր է նաև 

պետության՝ որպես սոցիալական գործընկերոջ աջակցությունը։ Օրինակ՝ 

կառավարության կողմից մշակված աջակցության ծրագրերում չեն ներառվել թեթև և 

տեքստիլ արդյունաբերության համար նախատեսված նախաձեռնություններ։  

 

SWOT վերլուծություն 

 

Հետազոտության շրջանակներում գնահատվել է նաև ՀԱՄԿ-ի ուժեղ և թույլ 

կողմերը, ինչպես նաև վեր են հանվել հնարավորությունները և ռիսկերը։  

Ըստ հետազոտության ժամանակ կատարված հարցման մասնակիցների, 

արհմիությունների ուժեղ կողմերը հետևյալ են՝ 

➢ ՀԱՄԿ-ը միավորում է տարբեր ոլորտներում աշխատող բազմաթիվ 

անդամների, այդպիսով հանդիսանում է ամենաներկայացուցչական 

հասարակական միավորումը 

➢ Առկա է ձևավորված եռակողմ հանրապետական սոցիալական 

գործընկերության համակարգ՝ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի և այդ 

պայմանագրով սահմանված Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի 

տեսքով  
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➢ Առկա են ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ՝ վավերացված են հիմնարար 

միջազգային նորմերը, ինչպես նաև ընդունված են դրանց մեծամասամբ 

համապատասխանող ազգային օրենսդրություն 

➢ ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի կարծիքով՝ ձևավորված է հաջողված 

համագործակցություն ՀԱՄԿ-ի և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության միջև։ 

➢ Համավարակի ընթացքում ՀԱՄԿ-ը ակտիվացրել է տեղեկատվական որոշ 

աշխատանքներ՝ պաստառների, անիմացիոն հոլովակների մշակում և 

հրապարակում։ 

 

 

Արհմիությունների թույլ կողմերն են՝ 

➢ ճյուղային արհմիությունների գործունեության համակարգման կարողության 

և/կամ ցանկության բացակայություն ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի կողմից, 

արդյունքում՝ ճյուղային արհմիությունների գործունեության և ՀԱՄԿ-ի 

աշխատակազմի՝ իրարից մեկուսացվածությունը 

➢ սակավ նյութական ռեսուրսները  

➢ համատեղ որոշումների քննարկման և ընդունման համար ձևավորված 

մոտեցումների բացակայություն, ինչպես նաև տեղեկատվության 

փոխանակման ցածր մակարդակ 
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➢ արհմիության անդամների պասիվությունն ու ցածր մոտիվացիան, 

անտարբերությունը, ինչը նաև ողջ արհմիության պասիվության պատճառ է 

հանդիսանում 

➢ կառավարության հետ սոցիալական երկխոսության ոչ պատշաճ մակարդակ 

➢ կարևոր հանրային խնդիրների վերաբերյալ ՀԱՄԿ-ի կողմից դիրքորոշում 

արտահայտելու մշակույթի բացակայություն  

➢ մարդկային ռեսուրսի պակաս՝ իրավաբաններ, աշխատանքի անվտանգության 

մասնագետներ, հասարակայնության հետ կապի մասնագետներ, 

աշխատանքային իրավունքների տեսուչներ, հանրային քաղաքականության 

մոնիթորինգ անող մասնագետներ, առցանց գործիքներին տիրապետող 

մասնագետներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ, հանրային 

քաղաքականությունների մոնիթորինգի մասնագետներ, ներառյալ երիտասարդ 

կադրերի պակաս։ 

 

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի SWOT վերլուծության հիմնական արդյունքները՝ 

պատկերավոր 

 



38 
 

Համավարակը նաև հնարավորություններ ստեղծեց ՀԱՄԿ-ի գործունեության 

համար, որոնցից են՝ 

• Զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիական գործիքների օգտագործումը,  

• Ներդնել աշխատանքային հեռավար գործիքներ։  

Հենց այս հնարավորության հետ է կապված նաև ռիսկը, որ ՀԱՄԿ-ում, համաձայն 

հարցումների, համավարակի սկզբնական շրջանում հեռավար գործիքների կիրառման 

վերաբերյալ չկար նույնիսկ ձևավորված տեսակետ։  

Հաջորդ ռիսկը արհմիությունների մեկուսացումն է սոցիալական գործընկերային 

հարաբերություններից, ինչպես նաև առցանց ու հեռավար գործիքների կիրառման 

բացակայությունը արհմիությունների շրջանում։  

Արհմիությունների աշխատանքում մեկ այլ ռիսկը անդամների քաղաքական 

բևեռացվածությունն է դիտարկվում, ինչը վերաբերվում է նաև արհմիության 

կառույցներին։ Պատերազմի ելքով պայմանավորված՝ ՀԱՄԿ-ի նախագահն արտահայտեց 

քաղաքական դիրքորոշում՝ պահանջելով վարչապետի հրաժարական, ինչը հակասում է 

իր գործունեության սկզբունքին․ Ավելին՝ այդ հայտարարությունը ոչ միայն չի քննարկվել 

ՀԱՄԿ-ի Խորհրդի և արհմիությունների անդամների մեծ մասի հետ, այլ նաև 

հրապարակվել է այն բանից հետո, երբ ՀԱՄԿ-ի կողմից նման դիրքորոշում հայտնելու 

մասին որոշման նախագիծը մերժվել էր ՀԱՄԿ-ի գործադիր կոմիտեի, իսկ այնուհետև նաև 

Խորհրդի կողմից։   

Միևնույն ժամանակ տասից ավելի ճյուղային միություններ հայտարարություններ են 

հղել հարյուրավոր միջազգային ու օտարերկրյա  արհմիություններին, ինչպես նաև ՀՀ-ում 

հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններին՝ Ադրբեջանա-թուրքական ռազմական 

ագրեսիան դատապարտելու և Արցախի Հանրապետության անկախությունն ընդունելու 

կոչով։ Հայտարարությանը չի մասնակցել ՀԱՄԿ-ը։ 

Տարբեր անդամ կառույցների աշխատողների շրջանում, ինչպես արդեն նշվել է,  

առկա է բարձր բևեռացվածություն, փոխադարձ ատելություն, լարվածություն՝ 

քաղաքական հայացքներից ելնելով։ 
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Արհմիությունների համար որպես սպառնալիք և ռիսկ է հանդիսանում 

գործազրկության բարձր մակարդակը, հատկապես՝ համավարակից և պատերազմական 

գործողություններից հետո։ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Եզրակացություններ 

Հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս կատարելու հետևյալ 

եզրակացությունները՝ 

➢  ՀՀ ամբողջ տարածքում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների և 

ազատությունների սահմանափակման արդյունքում սահմանափակվեցին 

նաև աշխատանքային իրավունքները։  

➢  Արտակարգ իրավիճակում աշխատողների համար աշխատանքի և եկամտի 

պահպանման միակ ելքը դարձավ հեռավար աշխատանքը, սակայն 

աշխատողների մի մեծ խումբ համավարակի ժամանակ մնաց խոցելի 

վիճակում։ 

➢  Աշխատողների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա համավարակը թողել է մի 

շարք բացասական հետևանքներ։ Գործատուների մի մասը կրճատում էր 

աշխատաժամանակը և աշխատողին վարձատրում կրճատված 

աշխատաժամանակին համապատասխան։  

➢ Առավել խոցելի վիճակում հայտնվեցին չգրանցված աշխատողները, որոնք 

ոչ միայն զրկվեցին իրենց աշխատավարձից, այլև հնարավորություն չունեին 

օգտվելու կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումներից։ 

➢ Դեռևս ամբողջությամբ կայացած չէ սոցիալական երկխոսությունը, շատ 

հարցեր եռակողմ սոցիալական գործընկերությամբ չեն քննարկվել։ Ազգային 

եռակողմ ֆորմատը բարեփոխելու կարիք կա, քանի որ այն իրականում 

գործուն չէ։ ՀԱՄԿ-ի ղեկավարությունը նախաձեռնող չէ եռակողմ 
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ֆորմատում, ճյուղային միությունների մեծ մասի սոցիալական 

գործընկերներ՝ գործատուները ներկայացված չեն գործատուների 

հանրապետական միությունում, ինչպես նշում են հարցվածների կեսից 

ավելին։  ։ Սոցիալական գործընկերները շահագրգռված չեն եռակողմ 

բանակցությունների համար և այն ավելի ձևական բույթ ունի, քան 

գործնական։ Կարևոր է զարգացնել սոցիալական գործընկերությունը 

ոլորտային մակարդակներով։ Նույնը վերաբերվում է արհմիությունների 

միջազգային կապերին։ Միջազգային կապերը պետք է ավելի ամրապնդվեն 

ոլորտային արհմիությունների դեպքում։    

➢ Արհմիությունների երկու հիմնական գործիքները՝ գործադուլը և 

սոցիալական երկխոսությունը փաստացի չեն գործում, կամ գործում են 

խիստ սահմանափակ։ 

➢ Կազմակերպության մակարդակով կոլեկտիվ պայմանագրերի 

գործունեությունը անբավարար է այն պատճառով, որ աշխատողներից քչերն 

են հանդիսանում արհմիության անդամ։ Այլ խնդիր է նաև աշխատողների 

ներկայացուցիչների ցածր պատրաստվածությունն ու իրազեկվածության 

մակարդակը․ արհեստակցական կազմակերպությունների ղեկավարներն 

ունեն կարողությունների զարգացման կարիք։ Կոլեկտիվ 

բանակցությունները կրում են սիմվոլիկ բնույթ։  

➢ Համավարակի ընթացքում արհմիությունների գործունեությունը 

հիմնականում խաթարվել է։ Կոլեգիալ մարմինների աշխատանքը 

համավարակի ժամանակ ապահովվել է հեռավար եղանակով՝ զանգերի և 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ 

➢ ՀԱՄԿ-ն ունի իր ֆինանսներն ավելի արդյունավետ կառավարելու խնդիր։  

➢ ՀԱՄԿ-ի ղեկավարությունը և աշխատակազմը պետք է ավելի ակտիվ 

ներգրավվի յուրաքանչյուր ճյուղային միության խնդիրների 

ուսումնասիրման և լուծման մեջ։  

➢ Համավարակի ընթացքում ճյուղային արհմիությունների ֆինանսական 

միջոցները հիմնականում ուղղվել են հակահամաճարակային 
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միջոցառումների պահպանմանը, մասնավորապես աշխատողների համար 

կազմակերպվել է փոխադրում, ջերմաչափման սարքավորումների ձեռք 

բերում և այլն։ 

➢ Համավարակը և պատերազմը ազդել է արհմիությունների ֆինանսական 

դրության վրա։ 

 

Առաջարկություններ արհմիությունների զարգացմանն ուղղված 

գործողությունների ծրագրի համար 

 

Ամփոփելով ճգնաժամով ստեղծված և արդեն առկա սոցիալ-տնտեսական 

պատկերը, ինչպես նաև հարցազրույցների արդյունքում բացահայտված խնդիրներն ու 

կարիքները, կարելի է առանձնացնել գործողությունների և գործունեության գերակա 

ուղղությունների շարք, որոնք առաջարկվում է կատարել արհմիությունների զարգացման 

նպատակով։  

 

Բարեփոխումներ ՀԱՄԿ-աշխատակազմում և ճյուղային միություններում 

 

Կադրային ու տեխնիկական բարեփոխումներ 

 

• ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի համար հարկավոր է նախաձեռնել հմտությունների և 

կարողությունների զարգացման միջոցառումներ։ Ճյուղային միություններից 

շատերն ակնկալում են, որպեսզի ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմն ավելի ակտիվ 

մասնակցություն ունենա յուրաքանչյուր ճյուղի խնդիրներին, և ակտիվացնի 

ճյուղային միությունների հետ երկկողմանի կապը։ Առաջարկվում է որպեսզի 

ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմում համապատասխան բաժին կամ աշխատակից ՀԱՄԿ-ի 

աշխատակազմի ծավալած գործունեության մասին պարբերական հաղորդումներ 

ներկայացնի ճյուղային միություններին, ինչը կարելի է անել էլեկտրոնային 

փոստային կապով։  Շաբաթական կամ ամսական կտրվածքով տեղեկագրի կամ 

ամփոփման տեսքով ճյուղային արհմիություններին հաղորդում ներկայացնելը 
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ավելի արդյունավետ կդարձնի ՀԱՄԿ – ճյուղային միություններ տեղեկատվական 

կապը։ Հետադարձ կապն ապահովելու համար առաջարկվում է սահմանել ՀԱՄԿ-

ի ղեկավարության և ճյուղային միությունների ղեկավարությունների միջև 

պարբերական հանդիպումների ժամանակացույց (օրինակ՝ ամսական 

պարբերականությամբ), որտեղ կհավաքագրվեն և կքննարկվեն յուրաքանչյուր 

ոլորտների խնդիրները, և դրանց հիման վրա կպլանավորվեն հետագա 

անելիքները։ Տեղեկատվական կապն ապահովող աշխատակիցների համար 

միաժամանակ առաջարկվում է կազմակերպել սոցիալական ցանցերի մենեջմենթի 

(SMM) և ինտերնետային կայքի բովանդակության ստեղծողի  (content creation) 

հմտությունների զարգացման դասընթացներ, որպեսզի ավելի ակտիվ ու 

արդյունավետ ապահովվի ՀԱՄԿ-ի գրասենյակի կողմից կատարվող 

գործունեության մասին ինֆորմացիայի լուսաբանումն ու առաջխաղացումը։ 

 

• ՀԱՄԿ-ի գործունեության համար անհրաժեշտ է մշակել որոշումների 

մասնակցային ու միասնական ընդունման վերաբերյալ մոտեցումներ, մշակել 

հանրային խնդիրների հանդեպ հստակ դիրքորոշումների գաղափարախոսություն։ 

Դրա նպատակով ՀԱՄԿ ղեկավար մարմնին առաջարկվում է մշակել ՀԱՄԿ-ի 

գործունեության սկզբունքների ու գաղափարախոսության վերաբերյալ որոշակի 

փաստաթուղթ։ Կարևոր է հստակ ամրագրել ՀԱՄԿ-ի գործունեության 

նպատակներն ըստ ոլորտների, որդեգրել որոշակի քաղաքական և հանրային  

գաղափարախոսություն, որը կվերաբերվի տարբեր ոլորտներում առկա ազգային 

մակարդակի օրհասական խնդիրներին։ Նպատակին հասնելու համար 

առաջարկվում է որդեգրել միջազգային փորձը։ ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմի 

համապատասխան աշխատակիցները կարող են վերլուծել և ադապտացնել այլ 

երկրներում գործող արհմիությունների կոնֆեդերացիաների, Արհմիությունների 

միջազգային կոնֆեդերացիայի, Արհմիությունների Եվրոպական կոնֆեդերացիայի 

կողմից որդեգրված աշխատանքի սկզբունքներն ու գաղափարական հիմքերը, 

որոնց հիման վրա կմշակվեն ՀԱՄԿ-ի գործունեության սկզբունքները, որոնք 

ՀԱՄԿ-ի ներկայիս կանոնադրությունում չափազանց սակավ են ներկայացված։  
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• ՀԱՄԿ-ի կանոնադրության բարեփոխում, ՀԱՄԿ-ի գործունեության շրջանակների 

ընդլայնում։  Նախորդ կետում նշված նպատակներին հասնելու համար կարևոր է 

նաև հիմնովին վերափոխել ՀԱՄԿ-ի կանոնադրությունը։ Ներկայիս 

կանոնադրությունն ունի դեկլարատիվ բնույթ, համաձայն դրա, ՀԱՄԿ-ի 

գործունեության սկզբունքները և նպատակները դուրս չեն գալիս աշխատանքային 

շահերի ներկայացման տրամաբանությունից։ Այնինչ, սովորաբար միջազգային 

պրակտիկայում տարբեր ոլորտների ազգային արհմիություններ միավորող 

կառույցների գործունեության տրամաբանությունն ավելի լայն է։ Եվրոպական և 

ասիական երկրների մի քանի արհմիությունների կոնֆեդերացիաների 

կանոնադրությունների և առհասարակ վեբ-կայքերի արագ զննումը թույլ է տալիս 

նկատել41, որ այդպիսի կառույցներում գործունեության սկզբունքների, 

հասարակական-քաղաքական հայացքների և նպատակների լայն շրջանակ է 

սահմանված (օրինակ՝ ազատությունների ու ժողովրդավարության 

պաշտպանություն, բոլոր տեսակի խտրականությունների դեմ պայքար, կայուն 

զարգացում, գենդերային հավասարություն, ժողովրդավար ու կանաչ 

տնտեսության զարգացում, հարկային արդարություն և սերունդների միջև 

սոլիդարություն, որակյալ ու արժանապատիվ կյանքի առաջխաղացում, և այլն)։ 

Կանոնադրության բարեփոխումը թույլ կտա բարելավել որոշումների ընդունումը և 

հստակեցնել ՀԱՄԿ-ի աշխարհահայացքը տարատեսակ հարցերի նկատմամբ։  

• Հարկավոր է աջակցել ճյուղային միություններին՝ հիմնելու և զարգացնելու 

ճյուղային մակարդակով կոլեկտիվ պայմանագրերը։  ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմը 

կարող է տրամադրել անհրաժեշտ մասնագիտական ու տեխնիկական 

աջակցություն, ինչպես նաև որպես հանրապետական մակարդակի սոցիալական 

գործընկեր օգտագործել կապերը՝ աջակցելու ճյուղային ոլորտներում 

արդյունավետ ու իմաստալից կոլեկտիվ պայմանագրերի կնքմանը։  

•  Գործունեության արդյունավետության համար հարկավոր է կատարել մի շարք 

կառուցվածքային փոփոխություններ, ինչպիսիք են՝ ՀԱՄԿ աշխատակազմի 

 
41 Օրինակ՝ Արհմիությունների միջազգային կոնֆեդերացիայի, Արհմիությունների Եվրոպական 
Կոնֆեդերացիայի, Բուլղարիայի, Լիտվայի, Ճապոնիայի արհմիությունների կոնֆեդերացիաների 
կանոնադրություններում և վեբկայքերում նշված տեղեկությունները։  
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օպտիմալացումը և վերապատրաստումը, անհրաժեշտության դեպքում նոր 

բաժիններ կամ մասնագետներով համալրումը։ Ճյուղային միությունների 

կարիքներին ևս աջակցելու համար առաջարկվում է լրացնել ՀԱՄԿ-ի 

աշխատակազմը կադրային մի շարք ուղղություններով՝ աշխատանքի 

պաշտպանության մասնագետ, աշխատանքի տեսուչ, հանրային կապերի 

մասնագետ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ, փաստաբաններ, 

հանրային քաղաքականության ու տնտեսական վերլուծաբան, օրգանայզինգի 

քաղաքականության մասնագետ, ինչպես նաև իրականացնել կադրերի ուսուցում։ 

Նոր մասնագետներով համալրելու փոխարեն, նպատակին կարելի է հասնել նաև 

առկա մասնագետներին լրացուցիչ հմտություններ հաղորդելով և նրանց 

աշխատանքային պարտականությունները ընդլայնելով։ Ենթադրվում է, որ ՀԱՄԿ-

ի աշխատակազմի նման կադրերը միաժամանակ պետք է ծառայեն ճյուղային 

միությունների կարիքների համար։ Արհմիությունների կառուցվածքի հետ կապված 

նույնպես նկատվել են խնդիրներ, ինչը նշանակում է, որ հարկավոր է նախատեսել 

բարեփոխումներ արհմիությունների կառուցվածքում։ Օրինակ, մի կարծիքի 

համաձայն՝ Կոնֆեդերացիային հարկավոր է ավելի ուղղահայաց՝ վերից ներքև 

կառավարվող, միմյանց հանդեպ պարտադիր հաշվետու կազմակերպությունների 

(ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմից մինչև արհեստակցական կազմակերպություններ) 

կառուցվածք։ Այլ կարծիքի համաձայն, ներկայիս կառուցվածը չափից շատ 

դեֆրագմենտացված է։  

•  ՀԱՄԿ-ում պետք է ներդրվի օրգանայզինգի համակարգ։ Անհրաժեշտ է մշակել 

քաղաքականություն՝ ճյուղային միությունների անդամների ավելացման 

ուղղությամբ, սահմանել տարեկան նպատակներ և այնուհետև ներկայացնել 

հաշվետվություններ արդյունքների մասին։  

• Նախորդ կետերում նշված նպատակներին հասնելու համար կարևոր են նաև 

ՀԱՄԿ-ի գրասենյակի տեխնիկական վերազինումը։ Ընդ որում՝ վերազինված 

տեխնիկական միջոցները պետք է նաև տրամադրվեն այն ճյուղային 

արհմիություններին, որոնք կունենան դրանց կարիքը։ Օրինակ՝ համընդհանուր 

օգտագործման տեսակոնֆերանսային համակարգչային ծրագրի ձեռքբերում (Zoom 
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կամ Microsoft Teams), ամենօրյա աշխատանքում անվճար կամ մատչելի ամպային 

տեխնոլոգիաների, համատեղ աշխատանքի ծրագրային լուծումների, արագ 

արձագանքման կապի կիրառումը (Dropbox, Google Drive, Google Docs, WhatsApp 

խմբեր)։  

• Ստեղծել արհմիությունների կողմից օրենքով նախատեսված աշխատանքային 

օրենսդրության և աշխատանքային իրավունքի նորմերի նկատմամբ 

կազմակերպություններում ոչ պետական վերահսկողություն իրականացնելու 

համակարգ (արհմիութենական աշխատանքի տեսչություն)։ Թեպետ 2021 թ․ 

հուլիսի 1-ից վերականգնվում է ՀՀ առողջապահական և տեսչական մարմնի՝ 

աշխատանքային օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողության լիազորությունը, 

հետազոտության հարցվածների մեծ մասը նշել է արհմիությունների համար 

նմանատիպ գործառույթի կարևորությունը։   

 

Սոցիալական երկխոսության հարթակով օրենսդրական նախաձեռնություններ 

 

Քանի որ արհմիությունների գործունեության երկու հիմնական գործիքներից մեկը 

սոցիալական երկխոսությունն է, անհրաժեշտ է առաջին հերթին զարգացնել և ուժեղացնել 

սոցիալական երկխոսությունը, և այնուհետև հանդես գալ նախաձեռնություններով 

սոցիալական գործընկերության ձևաչափում։  

Հետազոտությունը ցույց տվեց, որ ՀԱՄԿ-ը պետք է ավելի նախաձեռնող լինի 

սոցիալական գործընկերության մեջ և դառնա ակտիվ դերակատար, հատկապես 

օրենսդրական փոփոխությունների գործընթացում ակտիվ մասնակցություն ունենա։ 

2020թ․ հոկտեմբերի 5-ին կնքված Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի, և 2021թ․ 

ձևավորված հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի հարթակն օգտագործելով, 

ՀԱՄԿ-ը պետք է նախաձեռնի և առաջխաղացնի մի շարք օրենսդրական 

փոփոխություններ։ Այդ նպատակին արդյունավետ հասնելու համար առաջարկվում է 

ստեղծել ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմից և ճյուղային միությունների ներկայացուցիչներից 

բաղկացած աշխատանքային խումբ (taskforce), որը կզբաղվի եռակողմ ֆորմատով 

նախաձեռնությունների մշակմամբ։ Մասնավորապես, հարկավոր է նախաձեռնել՝ 
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➢ աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման (Occupational Safety 

and Health - OSH) հետ կապված ազգային օրենսդրական դաշտի մշակում։ 

Հայաստանում ներկայումս առկա չէ օրենսդրական շրջանակ աշխատանքի 

անվտանգության հետ կապված։ Ավելին՝ անհրաժեշտ է աշխատանքներ տանել 

«Աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանման մասին» թիվ 155 

կոնվենցիայի վավերացման ուղղությամբ։  

➢ ներդաշնակեցնել  օրենսդրությունը, որպեսզի այն լիովին համապատասխանի 

«Աշխատանքի տեսչության» մասին ԱՄԿ թիվ 81 կոնվենցիային։  

➢ աշխատանքներ տանել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության 

կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի Խորհրդի Կոնվենցիան, 

ինչպես նաև «Բռնության և Ոտնձգության մասին» թիվ 190 կոնվենցիան 

վավերացնելու ուղղությամբ։ 

➢ Աշխատանքներ տանել առանձին ոլորտների համար անհրաժեշտություն 

ներկայացնող միջազգային կոնվենցիաների վավերացման ուղղությամբ։ Օրինակ՝ 

գյուղատնտեսության ոլորտի դեպքում առողջության և անվտանգության 

վերաբերյալ թիվ 184 ԱՄԿ կոնվենցիան, գյուղատնտեսության ոլորտում 

աշխատանքի տեսչության թիվ 129 ԱՄԿ կոնվենցիան։  

➢ նախաձեռնել օրենսդրական փոփոխություններ կազմակերպության 

մակարդակում կոլեկտիվ բանակցությունները զարգացնելու համար։ Հարցման 

մասնակիցները տեսնում են «վերևից ներքև» մոտեցման կիրառումը օրենսդրական 

փոփոխությունների միջոցով, որպեսզի գործատուները պարտավորված լինեն 

ստորագրել պայմանագիրը և ընդգրկել դրանում աշխատանքի պայմանների ու 

վարձատրության հետ կապված հարցեր։ 

➢ Սոցիալական գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում մշակել 

ճգնաժամերից հաղթահարման ազգային ծրագիր՝ արհմիությունների 

ներգրավմամբ։ Այն պետք է ունենա սոցիալական ուղղվածություն՝ սոցիալական 

աջակցություն, բնակչության գումարային օգնություն, համավարակով 

պայմանավորված առողջապահական ծախսերի փոխհատուցում, ազգային 

վերականգման պահուստային ֆոնդի ստեղծում։ 
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➢ Աշխատանքներ տանել Հայաստանում համընդհանուր առողջապահական 

ապահովագրման համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ Ինչպես արդեն նշվել է, 

համընդհանուր հանրային առողջապահության համակարգի բացակայությունը 

պետության լրջագույն խնդիրներից է։ Հանրապետական եռակողմ ֆորմատը այն 

հարթակն է, որտեղ արհմիությունները պետք է ակտիվ ներգրավված լինեն 

այդպիսի համակարգի մշակման ու ներդրման պրոցեսում, մանավանդ, որ 2019 

թվականին Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի կողմից արդեն 

մշակվել այդպիսի համակարգի հայեցակարգ։ 

➢ Պարբերաբար կատարել մշտադիտարկումներ՝ ազգային ծրագրերի ու 

ռազմավարությունների (2019-2023թթ. «Արժանապատիվ աշխատանք» ազգային 

ծրագիր, «Աշխատի՛ր, Հայաստան» Ռազմավարություն, Մարդու իրավունքների 

պաշտպանության ազգային ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր), 

միջազգային համաձայնագրերի ու պարտավորությունների (ՄԱԿ կայուն 

զարգացման նպատակներ, ԱՄԿ կոնվենցիաներ, ՀՀ – ԵՄ համապարփակ և 

ընդլայնված համաձայնագիր, Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիա)՝ 

կատարման վերաբերյալ, հրապարակել զեկույցներ և հաշվետվողականություն 

պահանջել սոցիալական գործընկերներից։  

➢ Սոցիալական գործընկերների հետ քննարկման արդյունքում մշակել պետական 

պաշտոնյաների համար արհմիության իրավունքների ու աշխատանքային 

միջազգային նորմերի վերաբերյալ սեմինարների ու ուսուցումների անցկացման 

հայեցակարգ, ինչպես նաև աշխատանքներ տանել արհմիությունների 

աջակցության պետական քաղաքականություն մշակելու ուղղությամբ։  

Վերը նշված նպատակներին հասնելու համար պետք է ակտիվ աշխատանքներ 

տարվեն արդեն իսկ Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրով ակնկալվող 

Գործողությունների ծրագրի մշակումից սկսած, իսկ աշխատանքների ընթացքում 

առաջարկվում է ակտիվորեն օգտագործել ԱՄԿ 205 Ռեկոմենդացիայի և Նոր 

սոցիալական պայմանագրի դրույթները, որպես ուղեցույց։  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

 

Հարցազրույցների հարցաշար  

 

ՀԱՄԿ ուժեղ-թույլ կողմերը, կարիքները գնահատելու նպատակով իրականացվել 

են հարցազրույցներ ՀԱՄԿ ղեկավարության և գործադիր կոմիտեի անդամների (ճյուղային 

արհմիությունների նախագահների կամ ներկայացուցիչների հետ) հետ։ 

 

Հարգելի գործընկեր, Մեր փորձագիտական թիմը, Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության և ՀԱՄԿ համագործակցության շրջանակներում իրականացնում է 

հետազոտություն, մասնակցային ձևով գնահատելու համար ՀԱՄԿ ուժեղ, թույլ կողմերը, 

վեր հանելու ՀԱՄԿ կարիքները։ Խնդրում ենք մասնակցել հարցազրույցին, որը կտևի 30 

րոպե։ Խնդրում ենք թույլ տալ ձայնագրել հարցազրույցը տեղեկատվությունը չկորցնելու 

նպատակով։  

Հավաստիացնում ենք, որ Ձեր կողմից հնչեցրած մտքերը չեն կիսվի երրորդ կողմի 

հետ և զեկույցում կներկայացվեն միայն ընդհանրացված եղանակով։ 

 

Ներածական հարցեր 

 

Խնդրում ենք ներկայանալ, նշել, թե որքան ժամանակ եք ներգրավված ՀԱՄԿ-ի և Ձեր 

ճյուղային միության գործունեության մեջ։ 

 

ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ - Համավարակ 

 

• Ինչպիսի՞ նոր ռիսկեր առաջացրեց արհմիությունների (ՀԱՄԿ և ձեր ղեկավարած 

ՃՀՄ) գործունեության մեջ COVID 19 համավարակը։ Խնդրում ենք բերել օրինակներ։ 

• Ինչպիսի՞ նոր հնարավորություններ բացեց արհմիությունների (ՀԱՄԿ և ձեր 

ղեկավարած ՃՀՄ)  գործունեության համար COVID 19 համավարակը։ Խնդրում ենք 

բերել օրինակներ։ 
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• Ի՞նչ խնդիրներ են եղել Ձեր ոլորտում և Ձեր անդամ կազմակերպություններում, ի՞նչ 

լուծումներ են տրվել դրանց և ո՞ւմ ջանքերով։ (Համավարակի հետ կապված, և այլ)։ 

Միայնակ եք լուծել խնդիրները, թե նաև  ՀԱՄԿ-ի աշխատակազմը օգնել է ինչ-որ 

խնդրի լուծման գործում։ 

• Ի՞նչ կարելի էր ձեռնարկել, որ հնարավորություն չեք ունեցել  անել 

կարողությունների բացակայության պատճառով։ Ի՞նչ մասնագետների կարիք եք 

զգացել COVID-19 համավարակի ընթացքում։ 

• Ինչպե՞ս են գործել ձեր կոլեգիալ ղեկավար մարմինները (ՃՀՄ-ների կամ ՀԱՄԿ-ի՝ 

կախված հարցաշարի պատասխանողի հետ)։ Հրավիրվե՞լ են արդյոք նիստեր, 

քննարկումներ և սեմինարներ այնքան, ինչքան որ դրանց անհրաժեշտությունը կա։ 

Եթե ոչ՝ ո՞րն է եղել պատճառը։ 

 

ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ - ՊԱՏԵՐԱԶՄ 

 

• Ինչպիսի՞ նոր ռիսկեր առաջացրեց ՀԱՄԿ գործունեության մեջ 2020թ․ պատերազմը 

Խնդրում ենք բերել օրինակներ։ 

• ՀԱՄԿ գործունեության մեջ ինչպիսի՞ նոր ուղղություններ բացեց 2020թ․ 

պատերազմը։ Խնդրում ենք բերել օրինակներ։ 

 

ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

• Որքանո՞վ է Ձեր անդամ կազմակերպություններում տարածված կոլեկտիվ 

պայմանագրեր կնքելու մշակույթը (կազմակերպությունների մակարդակում)։ Ի՞նչ 

կարողությունների կարիք ունեք կազմակերպություններում կոլեկտիվ 

բանակցությունները զարգացնելու համար։  

 

ՀԱՄԿ-Ի ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 

• Խնդրում ենք նշել ՀԱՄԿ ուժեղ կողմերը։ Նշել թույլ կողմերը։ Որոնք են ՀԱՄԿ 

գործունեության համար ռիսկերը։ Որոնք են այն հնարավորությունները, որն առկա 

է այսօր ՀԱՄԿ գործունեության համար։ 
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• Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս կգնահատեք ՀԱՄԿ գործունեությունը։ Որո՞նք են 

վերջին տարիներին ՀԱՄԿ հիմնական ձեռքբերումները։ Որո՞նք են ՀԱՄԿ 

հիմնական թերացումները, բացթողումները։ 

• Մասնավորապես, ինչպես կգնահատեք ՀԱՄԿ-ի գործունեությունը հետևյալ 

ուղղություններով՝ 

• ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

• Որքանո՞վ եք տեղեկացված ՀԱՄԿ-ի մասնակցությանը ՀՀ 

կառավարության հետ մեկտեղ քաղաքական  և օրենսդրական 

մշակումներին։ 

 

• Մասնակցե՞լ է արդյոք Ձեր արհմիությունը 2020թ․ -ին ազգային 

մակարդակում սոցիալական երկխոսության հետ կապված 

գործընթացներին։ Եթե ոչ՝ ո՞րն է եղել պատճառը։ 

 

• ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՇԱՀԵՐԻ  

• ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

• ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 

• ՆԵՐԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

• ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  

• Երբևիցէ ՀԱՄԿ-ում եղե՞լ է որևէ խնդիրների քննարկում՝ COVID-ի հետ կապված։ 

• Ի՞նչ քայլեր է արել ՀԱՄԿ-ի ղեկավարությունը՝ որպես գործատու ՀԱՄԿ-ի և 

Ճյուղային միությունների աշխատողներին Քովիդից պաշտպանելու համար։ 

• Խնդրում ենք նշել ՀԱՄԿ հիմնական կարիքները Ձեր կարծիքով՝ առանձնացնելով՝ 

-ֆինանսական կարիքները 

-կադրային  

-տեխնիկականմ ենթակառուցվածքային և այլ կարիքները։ 
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• Քանի որ նախատեսվում է մշակվել առաջարկություններ է ՀԱՄԿ-ի և 

արհմիությունների հետագա զարգացման վերաբերյալ ռազմավարություն 

համար,  որո՞նք ըստ Ձեզ պետք է լինեն ՀԱՄԿ նոր ռազմավարության 

առաջնահերթությունները, գերակա ուղղությունները։ 

• Ինչպիսի՞ փոփոխություններ ըստ Ձեզ նպետք է իրականացնել ՀԱՄԿ 

գործունեության մեջ առաջիկայում։ Խնդրում ենք առանձին նշել ներքին 

կառուցվածքային փոփոխությունները և բովանդակային փոփոխությունները։ 

 

Ամփոփիչ հարցեր 

 

• Հաճախ է հնչում, որ արհմիությունները և ՀԱՄԿ-ը ունեն վատ համբավ։ Ի՞նչ քայլեր 

կառաջարկեք ՀԱՄԿ հանրային համբավի բարելավման նպատակով։ 

• Ըստ Ձեզ, ինչպիսի ակնկալիք, սպասելիք ունի հանրությունը այսօր ՀԱՄԿ-ից։ 

Խնդրում ենք մանրամասնել։  

• Կա՞ միտք, հարց, որի մասին կուզեիք առավել մանրամասն խոսել, խնդրում ենք 

նշել և ներկակացնել։ 

 

Շնորհակալություն Ձեր մասնակցության համար։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

Հետազոտության մասնակիցների ցանկ  

1. Գրիգոր Ղարիբյան, Կրթության և գիտության աշխատողների արհեստակցական 

կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ 

2. Անահիտ Ասատրյան, Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների 

արհմիության նախագահ 

3. Սեդա Հարությունյան, Կոմունալ - բնակարանային տնտեսության և 

ծառայությունների ոլորտի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների 

ճյուղային հանրապետական միություն նախագահ 

4. Գայանե Արմաղանովա, Առողջապահության աշխատողների արհեստակցական 

կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ  

5. Սեյրան Ավագյան, Տեղակատվական տեխնոլոգիաների, ավիացիայի և 

հեռահաղորդակցության աշխատողների «Միաբանություն» արհեստակցական 

կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ 

6. Ժանետա Թորոսյան, Մշակույթի աշխատողների արհեստակցական 

կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ 

7. Տիրուհի Նազարեթյան, Ագրոարդյունաբերական համակարգի աշխատողների 

արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահի 

տեղակալ  

8. Էդուարդ Փահլևանյան, Լեռնագործների, մետալուրգների և ոսկերիչների 

արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ 

9. Սրապիոն Առաքելյան, Թեթև արդյունաբերության աշխատողների 

արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ 

10. Բորիս Խարատյան, ՀԱՄԿ-ի նախագահի տեղակալ 

11. Էլեն Մանասերյան, ՀԱՄԿ-ի կազմակերպաուսումնական կենտրոնի ղեկավար 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 

 

Համաձայն ԱՄԿ թիվ 205 «Արժանապատիվ աշխատանքն ու զբաղվածությունը 

հանուն խաղաղության ու դիմակայության Ռեկոմենդացիայի»՝ անդամ պետությունները 

պետք է սահմանեն բազմակողմանի մոտեցումներ համապարփակ ռազմավարություններ 

մշակելու վերը նշված ճգնաժամերի ընթացքում խաղաղությունն առաջխաղացնելու, 

կոնֆլիկտները կանխարգելելու ու դիմակայությունը կառուցելու համար։ Այդպիսի 

ռազմավարություններից է՝ 

○ անհապաղ սոցիալական ապահովության միջոցառումների և 

զբաղվածության քաղաքականությունների միջոցով կյանքի որակի և եկամուտների 

կայունացումը 

○ տեղական տնտեսության վերականգնման խթանումը սոցիալ-

տնտեսական ինտեգրման և արժանապատիվ աշխատանքի ուզբաղվածության 

ստեղծման նպատակով 

○ կենսակայուն զբաղվածության ու արժանապատիվ աշխատանքի, 

սոցիալական ապահովության ու սոցիալական ներառականության, սոցիալական 

զարգացման, կենսակայուն հիմնարկների ստեղծման խթանումը, ոչ ֆորմալ 

տնտեսությունից ֆորմալ տնտեսության անցումը, պատշաճ անցումը դեպի 

կենսակայուն տնտեսություն և հանրային ծառայությունների համընդհանուր 

հասանելիություն 

○ գործատուների և աշխատողների կազմակերպութունների միջև 

խորհրդակցություններն ու իրենց ակտիվ մասնակցությունը հաղթահարման ու 

դիմակայման ծրագրերի նախագծման, ներդրման ու մշտադիտարկման մեջ, նաև 

քաղաքացիական հասարակության հայացքները հաշվի առնելով 

○ վերահսկողություն, որպեսզի ազգային հաղթահարման ծրագրերը 

առաջխաղացնեն բոլորի համար լիարժեք, արդյունավետ և ազատորեն ընտրվող 

արժանապատիվ զբաղվածություն ու աշխատանք 

○ ազգային մակարդակով տնտեսական, սոցիալական և իրավական 

օրենսդրական փաթեթների ստեղծում, որոնք պետք է խրախուսեն երկարատև և 
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կենսակայուն խաղաղությունը և զարգացումը՝ աշխատողների իրավունքն 

աշխատավայրում ապահովելով 

○ սոցիալական երկխոսության և կոլեկտիվ բանակցությունների 

առաջխաղացում 

○ աշխատողների և գործատուների կազմակերպությունների 

վերականգնում և անհրաժեշտության դեպքում վերա-հիմնադրում  

 

Ռեկոմենդացիան այնուհետև պարունակում է տասը գլուխ, որտեղ մանրամասն 

ներկայացվում է երկրների կողմից ամեն առանձին բնագավառում տարվող 

միջոցառումների ու քաղաքականության վերաբերյալ հանձնարարականներ։ Այդ 

բնագավառներն են՝ զբաղվածությունն ու եկամտի գեներացումը, իրավուքներն ու 

հավասարությունները, կրթությունն ու վերապատրաստումը, սոցիալական 

պաշտպանվածությունը, աշխատանքային օրենսդրությունն ու աշխատանքային շուկան, 

սոցիալական երկխոսությունը, միգրանտները, փախստականները, ճգնաժամերի 

կանխարգելումը, միջազգային գործընկերությունը։  

 

Զբաղվածություն 

R205-ը նշում է, որ զբաղվածության ոլորտի զարգացման ու վերականգման համար 

անհրաժեշտ են զբաղվածության հետ կապված ծրագրերում ներդրումներ կատարելը, 

կենսակայուն տնտեսությանն ուղղված պատշաճ անցման (just transition) հետ կապված 

քաղաքական ծրագրերի մշակումը, ԱՄԿ թիվ 204 Ռեկոմենդացիայի հիման վրա ոչ ֆորմալ 

տնտեսությունից ֆորմալ տնտեսությանն անցնելու քայլեր ձեռնարկելը, Միջազգային 

կորպորացիաների և սոցիալական քաղաքականության վերաբերյալ եռակողմ Հռչակագրի 

հիման վրա մասնավոր ոլորտում աշխատանքային հարաբերությունների և սոցիալական 

պատասխանատվության քաղաքականության մշակումը։ R205-ը կարևորում է նաև 

պատերազմին մասնակցած անձանց համար աշխատաշուկայում ինտեգրվելուն ուղղված 

միջոցառումներն ու թրեյնինգները, ինչպես նաև տեղահանված կամ ներգաղթած անձանց 

ինտեգրմանն ուղղված միջոցառումները։ Վերջինս, հաշվի առնելով 2020թ․ 44-օրյա 

պատերազմն ու դրանից բխող հետևանքները խիստ ակտուալ են Հայաստանի 
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համատեքստում։ Համաձայն ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի իրականացրած 

հետազոտության, հարցման մասնակից տնային տնտեսությունների 10 տոկոսը կորցրել է 

իր աշխատանքը համավարակի ընթացքում42։ 

 

Իրավունքներ, գենդերային հավասարություն ու միջազգային ստանդարտներ 

Աշխատանքային իրավունքների ու աշխատողների համար հավասար պայմաններ 

ապահովելու համար, համաձայն R205-ի, կարևոր է ուշադրություն դարձնել այս ոլորտի 

հետ կապված Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաներին, 

ինչպիսիք են Հավասար վարձատրման կոնվենցիան (թիվ 100) և դրա հետ 

փոխկապակցված Ռեկոմենդացիան (թիվ 90); Զբազվածության և մասնագիական 

ոլորտում խտրականության Կոնվենցիան (թիվ 111) և դրա հետ փոխկապակցված 

Ռեկոմենդացիան (թիվ 111); Մինիմալ տարիքի մասին Կոնվենցիան (թիվ 138) և դրա հետ 

փոխկապակցված Ռեկոմենդացիան (թիվ 146); Մանկական աշխատանքի վատագույն 

տարբերակների մասին Կոնվենցիան (թիվ 182) և դրա հետ փոխկապակցված 

Ռեկոմենդացիան (թիվ 190)։ Այս ցուցակում հարկ է ավելացնել Բռնության և Ոտնձգության 

մասին Կոնվենցիան (թիվ 190), որը տվյալ պահին համարվում է աշխատանքային 

կյանքում գենդերային հիմքով ոտնձգության կանխարգելմանն ուղղված 

ամենահիմնական ու համապարփակ կոնվենցիան, և այն ընդունվել է 2019թ-ին։  

 

Կրթություն և վերապատրաստում  

R205-ը բացի կրթական ծրագրերի ու քաղաքականության մշակման պրոցեսում 

եռակողմ քննարկումներից, կարևորում է աղետների կանխարգելման ու ռիսկերի 

վերահսկման հետ կապված ուսումնական ծրագրերի ներդրումը, աղետների պատճառով 

զբացվածությունից դուրս մնացած անձանց վերապատրաստման և աջակցության 

տրամադրումը, և տնտեսական գիտելիքների ուժեղացման հետ կապված ուսումնական 

ծրագրերի ներդրումը։  
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Սոցիալական պաշտպանվածություն 

Բազային եկամտի ապահովման հետ մեկտեղ, R205-ի հանձնարարականներից 

հարկավոր է առանձնացնել սոցիալական ապահովության համակարգի վերանայումը և 

բժշկական համակարգի մատչելիությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում 

սոցիալական ապահովությունն իրոք վերանայման կարիք ունի, քանի այն որ այն չի 

համապատասխանում միջազգային պրակտիկայում ընդունված սոցիալական 

արդարության սկզբունքին։  

Աշխատանքային իրավունք և աշխատանքային հարաբերություններ 

Համաձայն R205-ի` արհմիությունների և գործատուների միության հետ համատեղ 

պետք է վերանայվի կամ վերափոխվի աշխատանքային օրենսդրությունը համաձայն ԱՄԿ 

ֆունդամենտալ կոնվենցիաների և սկզբունքների, այլ միջազգային ստանդարտների, իսկ 

աշխատանքային ոլորտում իրավահարաբերությունները պետք է բարեփոխման 

ենթարկվեն, ուշադրություն դարձնելով Աշխատանքի տեսչության մասին Կոնվենցիային 

(թիվ 81) և Կազմակերպվելու և կոլեկտիվ բանակցելու իրավունքի մասին Կոնվենցիային 

(թիվ 98)։ 

  

Սոցիալական երկխոսություն և եռակողմ խորհրդատվություններ 

R205-ը կարևորում է Արհմիությունների և գործատուների հետ համատեղ 

ձեռնարկությունների համար ճգնաժամի հաղթահարման ու կանխարգելման հետ 

կապված ծրագրերի մշակումը եռակողմ ֆորմատով, հաշվի առնելով գենդերային 

ներառականությունը, և հիմք ընդունելով Եռակողմ Խորհրդակցությունների վերաբերյալ 

Կոնվենցիային (թիվ 144): 


