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5,500
ամեն տարի մահանում է ծխախոտի 
հետ կապված հիվանդության 
պատճառով՝ կազմելով երկրում 
բոլոր մահերի գրեթե 

հայաստանցիԱվելի քան

20%-ը։ 

Ծխախոտի ծախսերը Հայաստանում 
կազմում են

273.1 միլիարդ դրամ
ամեն տարի, ինչը համարժեք է

երկրի ՀՆԱ-ի 
4.2%-ին
2017 թվականին։
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Ծխախոտի դեմ պայքարի մեջ ներդրված 
յուրքանչյուր ՀՀ դրամի համար, մինչեւ 
2024թ․-ը Հայաստանը ստանալու է 38 
դրամ կանխված ծախսերի եւ տնտեսական 
կորուստների տեսքով, իսկ մինչեւ 2034թ․-ը՝ 
86 դրամ։

հիմա    

AMD 86

AMD 1

2024թ․                2034թ․

AMD 38

Ներդրումներ կատարելով հիմա 
ծխախոտի դեմ պայքարի յոթ 
միջոցառումներում կկանխարգելվի 
ավելի քան

23,200 մահ
եւ կկանխվի

889.1 միլիարդ 
դրամ
առողջապահական ծախսեր եւ տնտեսական 
կորուստներ մինչեւ 2034 թվականը։
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Այս զեկույցը առաջարկում է գործնական քայլեր ի 
լրումն ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի մոդելավորված դրույթների, որոնք 
Հայաստանի կառավարությունը կարող է ձեռնարկել` 
ամրապնդելու ծխախոտի եւ դրա զարգացման 
հետեւանքների նկատմամբ ամբողջ կառավարության 
մոտեցումը: ԾՊՇԿ-ի 2030 ծրագրի միջոցով ԾՊՇԿ-ի 
քարտուղարությունը, ՄԱԶԾ-ն եւ ԱՀԿ-ն պատրաստ են 
աջակցել Հայաստանի կառավարությանը՝ նվազեցնելու 
ծխախոտի կողմից երկրին պատճառվող սոցիալական, 
տնտեսական եւ բնապահպանական բեռները:
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1. Սեղմագիր

Ծխախոտի օգտագործումը հանդիսանում է առողջապահության եւ կայուն զարգացման 
խնդիրներից մեկը: Ծխախոտի սպառումը եւ արտադրությունը հանգեցնում են վաղ մահվան 
եւ հիվանդությունների, առողջապահական մեծ ծախսերի եւ տնտեսական կորուստների, 
խորացնում սոցիալ-տնտեսական անհավասարությունը եւ խոչընդոտում Կայուն զարգացման 
նպատակների առաջընթացը:

Սույն զեկույցը ներկայացնում է Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարի ներդրումային 
հետազոտության արդյունքները: ԱՀԿ ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային 
կոնվենցիայի (ԾՊՇԿ) Ծխախոտի դեմ պայքարի խթանման գլոբալ ռազմավարության 
համաձայն հաշվարկվում են ծխախոտի դեմ պայքարի յոթ առաջնահերթ միջոցառումներն 
իրականացնելու ծախսերը եւ օգուտները առողջապահական եւ տնտեսական առումով: Յոթ 
միջոցառումներն են.

Բարձրացնել ծխախոտի հարկերը` ծխախոտային արտադրատեսակների 
մատչելիությունը  նվազեցնելու նպատակով: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 6)

Արգելել ծխելը հասարակական վայրերում՝ ծխախոտի ծխից մարդկանց 
պաշտպանելու համար: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 8)

Պարտադրել, որ առողջությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ 
նախազգուշացումները ծածկեն ծխախոտի տուփի առնվազն 50 տոկոսը:  
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված II)

Իրականացնել միատեսակ փաթեթավորում: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված II Ուղեցույց)

Խթանել եւ ամրապնդել հասարակության իրազեկությունը ծխախոտի դեմ պայքարի 
Ծխախոտի  օգտագործման վնասների եւ ծխախոտի դեմ պայքարի խնդիրների 
վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով  
տեղեկատվական արշավների իրականացում զանգվածային լրատվաական 
միջոցներով: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 12)
Կիրառել ծխախոտի գովազդի,  իրացման խթանման եւ հովանավորության բոլոր 
ձեւերի համակողմանի արգելք: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 13)

Նպաստել ծխախոտից կախվածության նվազեցմանը եւ ծխելը 
դադարեցման`առողջապաության ոլորտի մասնագետների վերապատրասման 
միջոցով ծխելը թողնելու վերաբերյալ համառոտ խորհրդատվություն տրամադրելու 
միջոցով: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 14)

Ամփոփ նկարագիր
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2017թ-ին ծխախոտի օգտագործումը Հայաստանի տնտեսության համար արժեցել է 
273,1 մլրդ դրամ: Այս ծախսերը հավասար են Հայաստանի ՀՆԱ-ի 4.2 տոկոսին եւ մոտ 
երեք անգամ ավելին են, քան ծխախոտի հարկերից ստացված եկամուտները: Դրանք 
ներառում են. ա) 75,8 միլիարդ դրամ առողջապահական ծախսեր, եւ բ) 197,3 միլիարդ 
դրամ կորցրած արտադրողականություն` վաղ մահացության եւ հաշմանդամության, 
ինչպես նաեւ աշխատավայրում ծխելու ընդմիջումների պատճառով: Հայաստանում 
ծխախոտի ներկայիս օգտագործման արդյունքում արտադրողականության 
կորուստները կազմում են ծխախոտի հետ կապված բոլոր ծախսերի 72 տոկոսը եւ 
ցույց են տալիս, որ ծխախոտի օգտագործումը Հայաստանում անդրադառնում է ոչ 
միայն առողջապահության ոլորտի վրա: Հետեւաբար ծխախոտի դեմ արդյունավետ 
պայքարը պահանջում է բազմաոլորտային աշխատանք, քանի որ այն օգուտ է բերում 
բոլոր ոլորտներին՝ ավելի առողջ եւ ավելի արտադրողական աշխատուժի միջոցով:

Ամեն տարի ծխախոտը սպանում է Հայաստանի ավելի քան 5,500 բնակչի: Այդ մահերի 
52 տոկոսը 70 տարեկանից ցածր անձանց շրջանում են (այսինքն՝ վաղաժամ մահեր 
են): Ծխախոտի պատճառով կորցված կյանքերի գրեթե մեկ հինգերորդ մասը (19 
տոկոսը) պայմանավորված է երկրորդային ծխի ազդեցությամբ, որը համաշխարհային 
միջինի կրկնակիից ավելին է:

Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է պատմական քայլեր ծխախոտի օգտագործման 
նվազեցման ուղղությամբ՝ 2020թ-ին «Ծխախոտային արտադրատեսակների  եւ դրանց 
փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման 
եւ կանխարգելման մասին» օրենքի ընդունմամբ1 (այսուհետ` Նոր օրենք): Ուժի մեջ մտնելուց 
հետո օրենքի անշեղ իրականացումը, ինչպես նաեւ ծխախոտի դեմ պայքարի լրացուցիչ 
միջոցառումների շարունակական իրականացումը կարող են նվազեցնել ծխախոտի 
օգտագործման հետեւանքով ձեւավորված ազգային բեռը: Ներդրումային հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ առաջիկա 15 տարիների ընթացքում ԾՊՇԿ ծխախոտի դեմ 
պայքարի յոթ ապացուցված միջոցառումների ընդունումն ու իրականացումը թույլ կտա.
 

1 Տե՛ս https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Armenia/Armenia%20-%202020%20TC%20Law.pdf

Հիմնական բացահայտումները

https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Armenia/Armenia%20-%202020%20TC%20Law.pdf
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Խուսափել 889,1 միլիարդ դրամի տնտեսական վնասներից:Այս ընդհանուր գումարից 
642,7 միլիարդ դրամը վերականգնված տնտեսական կորուստներն են: Ծխախոտի դեմ 
պայքարի միջոցառումները խթանում են տնտեսական աճը՝ ապահովելով, որ ավելի 
քիչ մարդ 1) դուրս մնա աշխատաշուկայից վաղաժամ մահացության պատճառով, 2) 
կորցնի աշխատանքի օրեր՝ հաշմանդամության կամ հիվանդության պատճառով, եւ 3) 
աշխատի ոչ ամբողջ կարողությամբ, ծխելու ընդմիջումների կամ առողջության հետ 
կապված խնդիրների պատճառով:  

Ապահովել ծխախոտի հետ կապված առողջապահական ծախսերից խուսափելու 
միջոցով լրացուցիչ 246,4 միլիարդ դրամի խնայողություն, որից 32,3 միլիարդ դրամ 
առողջապահական ծախսերի տեսքով կառավարության համար, 207,0 միլիարդ դրամը 
որպես գրպանից վճարվող առողջապահական ծախսեր քաղաքացիների համար եւ 7,1 
միլիարդ դրամը այլ առողջապահական ծախսերի տեսքով: 

Փրկել 23,245 կյանք եւ նվազեցնել հիվանդացությունը: ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի ծխախոտի դեմ 
պայքարի առաջարկվող միջոցառումները նպաստում են ԿԶՆ թիրախ 3.4-ին հասնելուն 
ուղղված Հայաստանի ջանքերին` մինչեւ 2030 թվականը մեկ երրորդով նվազեցնել 
ոչ վարակիչ հիվանդություններից (ՈՎՀ-ներ) վաղաժամ (70 տարեկանից ցածր) 
մահացությունը: ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի միջոցառումների իրականացումը մինչեւ 2030 թվականը 
կկանխարգելի ավելի քան 7800 վաղաժամ մահեր՝ չորս հիմնական ՈՎՀ-ներից, ինչը 
համարժեք է ԿԶՆ թիրախ 3.4-ի իրականացման համար անհրաժեշտ վաղաժամ 
մահացության նվազեցման շուրջ 20 տոկոսի:

Ապահովել տնտեսական օգուտ (889,1 միլիարդ դրամ), որն էապես կգերակշռի ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ 7 միջոցառումների իրականացման ծախսերը (10,4 միլիարդ դրամ): Ծխախոտի 
գովազդի, իրացման խթանման եւ հովանավորության արգելքների կիրառումն ունի 
ամենաբարձր շահութաբերությունը (888:1), որին հաջորդում է ծխախոտի հարկերի 
բարձրացումը (383:1), առողջության վրա բացասական ազդեցության մասին խոշոր 
գրաֆիկական նախազգուշացումների պարտադրումը (292:1), ծխախոտային 
արտադրատեսակների օգտագործման արգելքների կիրառումը փակ հասարակական 
վայրերում (216:1), ծխախոտային արտադրատեսակի միատեսակ փաթեթավորման 
իրականացումը (99:1), զանգվածային լրատվամիջոցներում քարոզարշավների 
իրականացումը (56:1) եւ ծխելը թողնելու վերաբերյալ առողջապահության 
մասնագետների կողմից խորհրդատվությունը, համապատասխան 
վերապատրաստումներից հետո (13: 1):

Այս զեկույցն առաջարկում է գործնական քայլեր ի լրումն ԱՀԿ ԾՊՇԿ մոդելավորված 
դրույթների, որոնք Հայաստանի կառավարությունը կարող է ձեռնարկել` ամրապնդելու 
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ծխախոտի եւ զարգացման վրա դրա հետեւանքների ամբողջ կառավարության մոտեցումը: 
ԾՊՇԿ 2030 ծրագրի միջոցով ԾՊՇԿ քարտուղարությունը, ՄԱԶԾ-ն եւ ԱՀԿ-ն պատրաստ են 
աջակցել Հայաստանի կառավարությանը՝ նվազեցնելու սոցիալական, տնտեսական եւ 
բնապահպանական բեռները, որոնք ծխախոտը շարունակում է առաջացնել  իր երկրի 
համար:

Ապահովել ծխախոտի նոր օրենքով սահմանված կանոնների պահպանումը: 
Կառավարության համար այժմ առաջնահերթ է ապահովել 2020 թվականի 
օրենքի բոլոր դրույթների լիարժեք եւ արդյունավետ իրականացումը, որը կներառի 
մոնիթորինգի եւ կիրարկման համապատասխան մեխանիզմների ստեղծումը:
Բարձրացնել ծխախոտային արտադրատեսակի հարկերը` ԱՀԿ 
առաջարկությունները եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում 
Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար: 
Ծխախոտային արտադրատեսակի հարկերի բարձրացումը կնվազեցնի 
դրանց մատչելիությունը եւ սպառումը, կկրճատի ծխախոտի օգտագործմամբ 
պայմանավորված հիվանդությունների առաջացրած բեռը եւ կավելացնի պետական 
եկամուտները՝ թույլ տալով Հայաստանին կատարել ԵԱՏՄ կազմում 2019 թվականին 
ստորագրված պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները:
Ապահովել ծխախոտի դեմ պայքարի իրականացումը տարբեր ոլորտներում: 
Առողջապահության նախարարության ղեկավարությամբ կձեւավորվի ծխախոտի 
դեմ պայքարի գործողությունների իրականացման համակարգող միջգորատեսչական 
համակարգման մեխանիզմ:

Աղյուսակ ES1․ Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարի ներդրումային ծրագրի 
ուսումնասիրության հիմնական արդյունքների ամփոփում

Ամեն տարի ծխախոտի օգտագործումը 
առաջացնում է…

15 տարվա ընթացքում ծխախոտի 
դեմ պայքարի նոր միջոցառումներ 
իրականացնելը կամ առկա 
գործողությունները ակտիվացնելը…

Ավելի քան 5,500 մահ Կանխելու է ավելի քան 23,200 մահ 

75.9 միլիարդ դրամ առողջապահական ծախսեր Խնայելու է 246 միլիարդ դրամի 
առողջապահական ծախսեր

200 միլիարդ դրամի տնտեսական 
արտադրողականության կորուստներ

Կանխելու է 651 միլիարդ դրամի տնտեսական 
վնասներ 

Ընդհանուր տնտեսական ծախսերը համարժեք 
են ՀՆԱ-ի 4,2%-ին

Բերելու է տնտեսական օգուտի (898 
միլիարդ դրամ), որը մեծապես գերակշռում է 
իրականացման եւ կիրարկման հետ կապված 
ծախսերը (10.4 միլիարդ դրամ)՝ ներդրումների 
ընդհանուր 86:1 շահութաբերություն

Առաջարկություններ

1

2

3
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2. Ներածություն

Ծխախոտը առողջության հիմնական սպառնալիքներից մեկն է ամբողջ աշխարհում 
եւ հիմնական ռիսկի գործոնը ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) համար, 
ինչպիսիք են չարորակ նորագոյացությունները, շաքարային դիաբետը, շնչուղիների 
քրոնիկ հիվանդությունները եւ սրտանոթային հիվանդությունները: Հայաստանում 
ներկայում մարդկանց շուրջ 28,0 տոկոսը  ներկայումս օգտագործում է ծխախոտային 
արտադրատեսակներից որեւիցե մեկը [1], ինչը տարեկան բերում է 5,5292 մահերի [2]: Այդ 
մահերի մոտ կեսը 70 տարին չլրացածների շրջանում են [2]:

Առողջապահական ծախսերին զուգահեռ ծխախոտը զգալի տնտեսական բեռ է առաջացնում: 
2012թ․-ին ամբողջ աշխարհում ծխախոտի օգտագործման պատճառով հիվանդությունների եւ 
վնասվածքների բուժման համար առողջապահական ծախսերը կազմել են առողջապահության 
համաշխարհային ծախսերի գրեթե վեց տոկոսը [3]: Բացի այդ, ծխախոտի օգտագործումը 
կարող է նվազեցնել արտադրողականությունը` վատ առողջության պատճառով անհատներին 
աշխատանքի շուկայից մշտապես կամ ժամանակավորապես հեռացնելով [4]: Վաղաժամ 
մահվան դեպքում, այն աշխատանքի արդյունքը, որը կարտադրվեր կյանքի մնացած 
տարիներին կորսվում է: Բացի այդ, վատառողջ անձինք, ամենայն հավանականությամբ, բաց 
կթողնեն աշխատանքային օրեր (աբսենտեիզմ) կամ աշխատելու ընթացքում կաշխատեն 
նվազեցված կարողությամբ (պրեզենտեիզմ) [5], [6]:

Ծխախոտի օգտագործումը նաեւ նպաստում է աղքատացմանն ու սովին [10] [11], քանի որ 
տեղի է ունենում տնային տնտեսության ծախսերի փոխարինում այն միջոցների հաշվին, 
որոնք այլ պայմաններում կծառայեին հիմնական կարիքները բավարարելու համար, 
ինչպես սնունդը եւ կրթությունը [7]-[9]: Այն առողջապահական եւ սոցիալ-տնտեսական 
մարտահրավերներ է առաջացնում աղքատներին, կանանց, երիտասարդներին եւ այլ խոցելի 
բնակչությանը [12]: Միեւնույն ժամանակ, ծխախոտի արտադրությունը վնաս է պատճառում 
շրջակա միջավայրին` ներառյալ հողի դեգրադացման, ջրի աղտոտման եւ անտառհատումների 
միջոցով [13]-[15]: Հաշվի առնելով ծխախոտի երկարաժամկետ ազդեցությունը զարգացման 
վրա եւ պահանջվող միջամտությունների բազմաոլորտային բնույթը՝ ծխախոտի դեմ 
արդյունավետ պայքարը պահանջում է ոչ առողջապահական ոլորտների ներգրավում` 
ամբողջ կառավարության եւ միջոլորտային մոտեցման համատեքստում: 

2 Ներդրումային հոտազոտությունն օգտագործել է հիվանդության գլոբալ բեռի (ՀԳԲ) ուսումնասիրության բոլոր 
պատճառներով եւ ծխախոտով պայմանավորված մահացության եւ հիվանդացության տվյալները, որոնք 
տարանջատված են ըստ հիվանդությունների, սեռի եւ հինգ տարիքային խմբերի համար: Ըստ ՀՀ 2017թ-ի 
վիճակագրական տարեգիրքի բոլոր պատճառներով մահերը կազմել են 27,157, իսկ ըստ ՀԳԲ-ի՝ 28,294, կամ 4 տոկոսով 
պակաս: Երկրի վիճակագրական տվյալներին համապատասխանություն ապահովելու համար, ուսումնասիրության 
շրջանակում, բոլոր պատճառներով եւ ծխախոտին վերագրվող ՀԳԲ-ից մահացության վիճակագրությունը կրճատվել է 
4 տոկոսով:  
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Ծխախոտի օգտագործման ներկա միտումները, Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, 
անհամատեղելի են կայուն զարգացման հետ: Կայուն զարգացման նպատակի (ԿԶՆ) թիրախ 
3.4-ի միջոցով, Կայուն զարգացման օրակարգ 2030-ը անդամ երկրներին պարտավորեցնում է 
մինչեւ 2030 թվականը հասնել ՈՎՀ-ներից վաղաժամ (այսինքն` 30-ից 70 տարիքի միջակայքում) 
մահացության մեկ երրորդի նվազեցմանը: ՈՎՀ-ների մասով առաջընթացը պահանջում է ԱՀԿ 
ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի անշեղ իրականացում (ԿԶՆ թիրախ 
3.A): Ծխախոտի դեմ պայքարը ոչ միայն բնակչության առողջության բարելավման առաջնային 
միջոց է, այլեւ աղքատությունն ու անհավասարությունը նվազեցնելու, տնտեսությունը 
զարգացնելու եւ կայուն զարգացումը խթանելու ապացուցված մոտեցում:

Ծխախոտի դեմ պայքարը ԿԶՆ արագացուցիչ է, քանի որ այն կարող է միաժամանակ նպաստել 
բազմաթիվ նպատակների՝ տնտեսական, սոցիալական եւ բնապահպանական ոլորտներում: 
Այնուամենայնիվ, պետք է ավելի շատ աշխատանք կատարվի ծխախոտի համաճարակը 
վերացնելու ուղղությամբ, այդ թվում` արագացնելով Կոնվենցիայի իրականացումը։

Հայաստանը վավերացրել է ԱՀԿ ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիան (ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ) 2004թ-ին [16]: Այդ ժամանակաշրջանից Հայաստանը մեծ առաջընթաց է գրանցել 
ծխախոտի դեմ պայքարում: Բոլորովին վերջերս՝ 2020թ-ի փետրվարին Հայաստանն 
ընդունեց «Ծխախոտային արտադրատեսակների  եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման 
հետեւանքով  առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին» 
օրենքը, որն արգելում է ծխելը բոլոր փակ հասարակական վայրերում. ընդունում է գովազդի, 
խթանման եւ հովանավորման համակողմանի արգելք եւ իրականացնում է ծխախոտային 
արտադրանքի միատեսակ փաթեթավորում [17]: Բացի այդ, Հայաստանը, որպես 
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) անդամ, պարտավորվում է իրականացնել 
ծխախոտային արտադրանքի վրա նախազգուշական գրաֆիկական խոշոր պատկերների 
տեղադրումը եւ ծխախոտի հարկի շարունակական բարձրացումներ՝ համահունչ ԵԱՏՄ 
երկրների հետ: Ծխախոտի դեմ պայքարի նոր օրենքում միջոցառումների կատարման 
ապահովումը եւ գործող միջոցառումների ակտիվացումը կարող է նվազեցնել ծխախոտի 
տարածվածությունը եւ նպաստել առողջության եւ տնտեսական լրացուցիչ ձեռքբերումների: 
Նման միջոցառումներից ամբողջական օգուտների ստացումը կախված է կառավարման 
բազմաթիվ ոլորտների, ինչպես նաեւ բարձր մակարդակի ղեկավարության եւ իրազեկ 
հասարակության համաձայնեցված եւ համակարգված ջանքերից: Այն նաեւ պահանջում 
է ուշադրություն, որպեսզի ծխախոտ արտադրողները չմասնակցեն քաղաքականության 
մշակմանը:
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2020թ-ին ԱՀԿ ԾՊՇԿ կոնվենցիայի քարտուղարությունը համատեղ ՄԱԶԾ-ի եւ ԱՀԿ-ի 
հետ կազմակերպեցին վիրտուալ առաքելություն Հայաստանում` ԾՊՇԿ 2030 ծրագրի 
շրջանակներում ներդրումային ուսումնասիրություն նախաձեռնելու նպատակով: ԾՊՇԿ 
2030 նախագիծը գլոբալ նախաձեռնություն է, որը ֆինանսավորվում է Մեծ Բրիտանիայի եւ 
Ավստրալիայի կառավարությունների կողմից ի աջակցություն երկրներին՝ ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի եւ 
ԿԶՆ-երի իրականացման գործում: Հայաստանն աշխարհի 24 երկրներից մեկն է, որը ստանում 
է ԾՊՇԿ 2030 ծրագրի նպատակային աջակցություն:

Ներդրումային հետազոտությունը վերլուծում է ծխախոտի օգտագործման 
առողջապահական եւ տնտեսական ծախսերը, ինչպես նաեւ ԱՀԿ ԾՊՇԿ միջոցառումների 
ընդլայնված իրականացման արդյունքում հնարավոր ձեռքբերումները: Այն սահմանում 
է, թե պահանջարկի նվազեցմանն ուղղված ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի  միջոցառումներից որը կունենա 
ամենամեծ առողջապահական եւ տնտեսական օգուտը Հայաստանում (ներդրումների 
շահութաբերությունը (ՆՇ)): Ներդրումային հետազոտությունը կանխատեսում է ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ-ի հետեւյալ յոթ հիմնական դրույթների իրականացման արդյունքում առաջացած 
ազդեցությունը.
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3Սույն զեկույցի Բաժինը 3-ը ներկայացնում է Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարի 
ընդհանուր պատկերը, ներառյալ ծխախոտի օգտագործման տարածվածությունը, ինչպես 
նաեւ մարտահրավերներն ու հնարավորությունները: Բաժին 4-ը ամփոփում է ներդրումային 
ծրագրի մեթոդաբանությունը (լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս Հավելվածը եւ 
Տեխնիկական հավելվածը4): Բաժին 5-ը ներկայացնում է տնտեսական վերլուծության 
հիմնական արդյունքները: Զեկույցը եզրափակում է Բաժին 6-ը` առաջարկություններով:

3 Փաթեթավորման պարզ (կամ չեզոք) պահանջներն արգելում են լոգոտիպերի, գույների, ապրանքանիշի պատկերների 
կամ փաթեթավորման վրա գովազդային տեղեկատվության օգտագործումը, բացի ստանդարտ գույնով եւ 
տառատեսակի ոճով ցուցադրվող ապրանքանիշի անուններից եւ ապրանքի անուններից:

4 Առկա է ըստ պահանջի:

Բարձրացնել ծխախոտի հարկերը` ծխախոտային 
արտադրատեսակների մատչելիությունը  նվազեցնելու նպատակով։ 
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 6)

Արգելել ծխելը հասարակական վայրերում՝ ծխախոտի ծխից 
մարդկանց պաշտպանելու համար: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 8)

Ծխախոտի  օգտագործման վնասների եւ ծխախոտի դեմ պայքարի 
խնդիրների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը 
բարձրացնելու նպատակով  տեղեկատվական արշավների 
իրականացում զանգվածային լրատվական միջոցներով: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 12)

Իրականացնել միատեսակ փաթեթավորում3:3 (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 
11. Իրականացման ուղեցույցներ եւ Հոդված 13)

Նպաստել ծխախոտից կախվածության նվազեցմանը եւ ծխելը 
դադարեցման`առողջապաության ոլորտի մասնագետների 
վերապատրաստման միջոցով ծխելը թողնելու վերաբերյալ 
համառոտ խորհրդատվություն տրամադրելու միջոցով։ (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 13) 

Պարտադրել, որ առողջությանը սպառնացող վտանգների 
վերաբերյալ նախազգուշացումները ծածկեն ծխախոտի տուփի 
առնվազն 50 տոկոսը: (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված II)

Կիրառել ծխախոտի գովազդի,  իրացման խթանման եւ 
հովանավորության բոլոր ձեւերի համակողմանի արգելք:
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 13)

1

2

3

4

5

6

7
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Նկար. 1. Ծխելու ինտենսիվությունը՝ 
ըստ ԱՀԿ Եվրոպայի տարածաշրջանի 
երկրների               

3. Ծխախոտի դեմ պայքարը Հայաստանում․          
կարգավիճակը եւ համատեքստը

3.1 Ծխախոտի տարածվածությունը, 
սոցիալական նորմերը եւ 
իրազեկվածության բարձրացումը

Հայաստանում 18-69 տարեկան 
բնակչության ավելի քան մեկ քառորդը (28 
տոկոսը) ներկայում օգտագործում է որեւէ 
ծխախոտային արտադրատեսակ: Գրեթե 
բոլոր սպառողները ներկայում սիգարետ 
ծխողներ են (26 տոկոսը) [1]: Հայաստանում 
ծխողները սպառում են մեծ քանակությամբ 
ծխախոտ. միջինում օրական ծխում են 
1.25 տուփ սիգարետ (24 սիգարետ) [1]: Դա 
շատ ավելի բարձր է, քան համաշխարհային 
միջին օրական 18 սիգարետը եւ ԱՀԿ 
Եվրոպայի տարածաշրջանում միջին 
օրական 21 սիգարետը (Նկար 1) [1], 
[18]: Սպառման բարձր մակարդակը հայ 
ծխողներին ստիպում է ամսական ծախսել 
15,460 դրամ ծխախոտի վրա, ինչը միջին 
ամսական աշխատավարձի 9 տոկոսն է 
[1], [19]: Այս գումարը ավելի ճիշտ կլիներ 
ներդնել կրթության, խնայողությունների 
կամ սննդամթերք եւ այլ անհրաժեշտ 
իրեր գնելու համար՝ առողջությունը 
վատթարացնելու փոխարեն:                     

Ծխախոտային արտադրատեսակների  
տարածվածությունը մեծապես 
տարբերվում է ժողովրդագրական խմբերի 
միջեւ: Յուրաքանչյուր երկու տղամարդուց 
մեկը ծխում է, իսկ 50 կանանցից` միայն 
1-ը: Ծխախոտային արտադրատեսակների 
տարածվածությունը ամենացածրն է 
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հարավային Հայաստանում, ամենաբարձր 
ցուցանիշները գրանցվել են Երեւանում 
եւ Արագածոտնում (35 եւ 38 տոկոս 
համապատասխանաբար) [20]: Ի 
տարբերություն շատ երկրների, Հայաստանում 
ծխախոտային արտադրատեսակների 
օգտագործման տարածվածությունն ավելի 
բարձր է հարուստ մարդկանց շրջանում. 
30 տոկոս տարածվածություն է նկատվել 
բնակչության ամենահարուստ 20 տոկոսի 
շրջանում, իսկ 18 տոկոս տարածվածություն 
նկատվում է ամենաաղքատ 20 տոկոսի 
շրջանում [1] (Նկար 2): 

Հայաստանում ծխախոտային 
արտադրատեսակների օգտագործման լայն 
տարածվածությունը հանգեցնում է ծխախոտի 
երկրորդային ծխի ենթարկվածության բարձր 
մակարդակի: Անցած 30 օրվա ընթացքում 18-
69 տարեկան չափահասների կեսից ավելին 
ենթարկվել են ծխախոտի ազդեցության տանը, 
իսկ 4-ից 1-ը` աշխատանքի վայրում [1]: Պասիվ 
ծխի հետեւանքները միայն չափահասներին 
չեն վերաբերում. ամեն տարի Հայաստանում 
5 տարեկանից ցածր 17 երեխա մահանում է 
ստորին շնչառական ուղիների վարակների 
պատճառով [2]:

Համաձայն 2014թ-ին Դպրոցահասակ 
երեխաների առողջության վարքագծի 
հետազոտության, 15-17 տարեկան տղաները 
դրական են վերաբերվում ծխելուն, դա 
կապում են հանգստացման, տրամադրության 
բարելավման, քաշի վերահսկման, գրավչության 
եւ այլ առավելությունների հետ [21]: Հայերի 
ավելի քան մեկ քառորդը (26 տոկոսը) ծխող են 
հանդիսանում 17 տարեկանից սկսած, իսկ 11 
տոկոսը գոնե մեկ անգամ փորձել է ծխել [21]:

Նկար. 2. Ծխելու տարածվածությունը 
Հայաստանում՝ ըստ մարզերի*

*Մարզերում տարածվածության 
վերաբերյալ տվյալների աղբյուր 
է հանդիսանում Հայաստանի 
ժողովրդագրական եւ առողջապահական 
հարցերի հետազոտությունը (ՀԺԱՀ) 
2015- 16թթ., մինչդեռ ծխախոտային 
արտադրատեսակների օգտագործման 
ներկայիս տարածվածության աղբյուրը, 
որն օգտագործվել է ներդրումային 
ծրագրի մոդելում, 2016թ- ի STEPS 
ազգային հետազոտությունն է: 
ՀԺԱՀ հետազոտությունն 
այստեղ օգտագործվում է ծխելու 
տարածվածության տարածաշրջանային 
տարբերությունները ներկայացնելու 
նպատակով:
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3.2 ԾՊՇԿ ծխախոտի դեմ պայքարի պահանջարկի նվազեցման միջոցառումների 
կարգավիճակը

Խիստ ֆինանսական եւ օրենսդրական սահմանափակումները զգալիորեն ազդում են 
հասարակության ընկալումների վրա` բնակչությանը ազդարարելով, որ ծխախոտի 
օգտագործումը վնասակար է ոչ միայն օգտագործողների, այլեւ շրջապատող մարդկանց` 
ներառյալ ընտանիքի անդամների, գործընկերների եւ աշխատողների համար: Ապացույցներ 
կան, որ Հայաստանի կառավարության ծխախոտի դեմ պայքարին ուղղված ջանքերն իրենց 
ազդեցությունն են թողնում: Հայ ծխողների ավելի քան մեկ քառորդը (28 տոկոս) մտածում էր 
թողնել ծխելը՝ ծխախոտի տուփերի վրա առողջության վերաբերյալ նախազգուշացումների 
պատճառով [1]:

2017թ-ի սեպտեմբերին Կառավարությունը հաստատեց Ծխախոտի դեմ պայքարի 
ռազմավարությունը եւ գործողությունների ցանկը 2017-2020 թվականների համար [1], 
որոնց նպատակն էր ներգրավել ծխախոտի դեմ պայքարի բոլոր շահագրգիռ կողմերին, 
զարգացնել ծխախոտի դեմ պայքարում ներգրավված կազմակերպությունների 
կարողությունները, իրականացնել դեռահասների շրջանում ծխախոտի սպառումը կանխելու 
միջոցառումներ, իրականացնել ծխախոտի օգտագործման եւ դրա հետեւանքների հետ 
կապված տվյալների հավաքագրում եւ բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը 
ծխախոտի օգտագործման հետեւանքների վերաբերյալ: Ծխախոտի դեմ պայքարի 
ռազմավարությունից բխող գործողություններից մեկը Հայաստանի օրենսդրական դաշտի 
ուսումնասիրությունն ու փոփոխությունն էր, ինչը հանգեցրեց 2020թ-ի փետրվարին 
«Ծխախոտային արտադրատեսակների  եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման 

Նկ․ 3. Ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման տարածվածությունը՝ ըստ 
եկամտի քվինտիլի 
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հետեւանքով  առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին» օրենքի 
ընդունմանը։ Այս նոր օրենսդրությունը, սկսած 2022 թվականից արգելում է ծխելը բոլոր 
փակ հասարակական վայրերում. ընդունում է գովազդի, խթանման եւ հովանավորության 
լիակատար արգելք եւ 2024 թվականից պարտադրում է ծխախոտային արտադրանքի 
միատեսակ փաթեթավորում [17]: Սակայն հարկ է նշել, որ սահմանափակումներից որոշներն 
արդեն 2020թ. մարտից մտել են ուժի մեջ, եւ միայն հանրային սննդի կազմակերպման 
վայրերում ծխախոտային արտադրանքի օգտագործման արգելքն է նախատեսվում կիրառել 
2022թ. մարտի 15-ից։ Բացի այդ, որպես Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) 
անդամ, Հայաստանը պարտավորվում է իրականացնել ծխախոտային արտադրանքի վրա 
նախազգուշացնող խոշոր գրաֆիկական պատկերների տեղադրումը եւ շարունակել հարկերի 
բարձրացումը` ԵԱՏՄ երկրների հետ ներդաշնակ:

Նոր քաղաքականությունների այս փաթեթի ընդունմամբ Հայաստանը կկատարի 
ԾՊՇԿ-ի շրջանակներում ստանձնած իր բազմաթիվ պարտավորությունները: Սակայն, 
քաղաքականությունն արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ լավ է ֆինանսավորվում եւ 
հետեւողական ու կայուն կերպով իրականացվում: Ստորեւ ներկայացվում է հետազոտության 
շրջանակում ընդգրկված միջոցառումների կարգավիճակը եւ թիրախավորումը, ինչպես 
սահմանված է 2020թ-ի օրենսդրությամբ կամ ԾՊՇԿ-ով:

Բարձրացնել ծխախոտի հարկերը` ծխախոտային արտադրանքի մատչելիությունը 
նվազեցնելու համար   (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 6)

Ներկայում Հայաստանում կիրառվում է մեկ հարկային դրույքաչափ սիգարետների 

համար, որը կազմում է ամենաշատ վաճառվող սիգարետի ապրանքանիշի մանրածախ 

գնի 38 տոկոսը: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) 

առաջարկում է, որ հարկերը կազմեն ծխախոտային  արտադրանքի մանրածախ 

գնի առնվազն 75 տոկոսը, ներառյալ առնվազն 70 տոկոս ակցիզային հարկը, եւ որ 

հարկերի դրույքաչափերը կանոնավոր կերպով վերահսկվեն եւ ավելացվեն, որպեսզի 

ծխախոտային արտադրանքը ժամանակի ընթացքում ավելի մատչելի չդառնա (օրինակ՝ 

եկամտի աճի պատճառով): 2019թ-ին Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) 

շրջանակներում Հայաստանը համաձայնագիր ստորագրեց, որը նախատեսում է 

ակցիզային հարկերի աստիճանական բարձրացում` 1,000 ծխախոտի դիմաց 13 եվրոյի 

ներկայիս դրույքաչափից մինչեւ 2024 թվականը 1,000 ծխախոտի համար 35 եվրո 

դրույքաչափը` նախատեսվող տարեկան ավելացումները 20 տոկոսով բարձրացնելու կամ 

իջեցնելու հնարավորությամբ: Հետազոտությունն ընդգրկում է այն ազդեցությունը, որ 

կարող է առաջանալ, եթե հարկերը համապատասխանեն ԱՀԿ-ի առաջարկություններին 

եւ ԵԱՏՄ-ի ներքո Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին: 2020 թվականից 

սկսած, հարկերը բարձրացվում են համաձայն ԵԱՏՄ պահանջների, հետագա տարիների 

ընթացքում հավել յալ աճով` 2034թ-ին մեկ տուփ ծխախոտի իրական արժեքը կկազմի 

2,432 դրամ:  
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Կարգավորել եւ իրականացնել ծխելու արգելքները բոլոր հասարակական վայրերում՝ 
ծխախոտի ծխից մարդկանց պաշտպանելու համար (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 8)

«Ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման 

հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման 

մասին» օրենքը, որն ընդունվել է 2020թ-ի փետրվարին, արգելում է ծխելը բոլոր 

փակ հասարակական վայրերում, այդ թվում` առողջապահական, ուսումնական 

հաստատություններում, համալսարաններում, պետական շ ե ն ք ե ր ո ւ մ , 

աշխատավայրերում, ռեստորաններում, սրճարաններում ու բարերում եւ 

հասարակական տրանսպորտում: Հասարակական բոլոր փակ վայրերում 

ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքն ուժի մեջ է մտնում 

2022թ-ից: Ներդրումային հետազոտությունը նաեւ հաշվի է առել վերջերս ընդունված 

արգելքի ըստ նախատեսվածի ամբողջությամբ իրագործման ապահովումը՝ 

իրավակիրարկման բարձր մակարդակով։ 

Պարտադրել, որ ծխախոտային արտադրատեսակը եւ   փաթեթավորումը ունենան    
խոշոր    գրաֆիկական    նախազգուշացումներ,    որոնք    նկարագրում են ծխախոտի 
օգտագործման վնասակար հետեւանքները (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 11)

Որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ՝ Հայաստանը պարտավորվել 

է մինչեւ 2024 թվականը կիրառել ծխախոտային արտադրատեսակների այնպիսի 

պիտակավորում, որ կծածկի ծխախոտի տուփի առնվազն 50 տոկոսը՝ այդպիսով 

բավարարելով ԱՀԿ ԾՊՇԿ պահանջները փաթեթավորման մասով: Գրաֆիկական 

պատկերներով նախազգուշացումների ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում 

թուլանում է, եւ պատկերները պետք է պարբերաբար փոխել, ազդեցությունը 

պահպանելու համար: 

Պարտադրել ծխախոտային արտադրատեսակների միատեսակ փաթեթավորման 
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդվածներ 11 եւ 13-ի իրականացման ուղեցույցներ)

Միատեսակ փաթեթավորումը` չեզոք գույները, առանց ապրանքանիշի եւ 

տարբերանշանների, ներառված է նաեւ Հայաստանի ծխախոտի դեմ պայքարի 

վերջերս ընդունված օրենսդրության մեջ: Ծխախոտային արտադրատեսակների 

միատեսակ փաթեթավորումը նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականից: 

Ըստ նախատեսվածի՝ ներդրումային հետազոտությունը մոդելավորում է միատեսակ 

փաթեթավորման պահանջների կատարման ազդեցությունը սկսած 2024 թվականից:
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Զանգվածային լրատվությամբ տեղեկատվական արշավների միջոցով խթանել եւ 
ամրապնդել հասարակության իրազեկվածությունը ծխախոտի դեմ պայքարի եւ 
ծխախոտի օգտագործման վնասների մասին (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 12)

Ծխախոտի դեմ պայքարի Հայաստանի ռազմավարության 6-րդ ուղղությունը 

նպատակ ունի բարձրացնել հանրության իրազեկվածությունը ծխախոտի 

օգտագործման վնասների եւ հետեւանքների վերաբերյալ: Ռազմավարության 

շրջանակներում նախատեսված հատուկ գործողությունները ներառում են 

հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքը, տեղեկատվության եւ 

նյութերի տարածումը եւ զանգվածային լրատվամիջոցներով հակածխախոտային 

քարոզարշավների կազմակերպումը: Հետազոտությամբ գնահատվում է այդ 

քարոզարշավների արդյունավետության բարձրացման հետեւանքով առաջացած 

ազդեցությունը` ապահովելով, որ դրանք ներառեն ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող բոլոր 

բաղադրիչները, ինչպիսիք են նպատակային լսարանի հետազոտությունը, նյութերի 

փորձարկումը, լրագրողների հետ աշխատելը` ճանաչում ձեռք բերելու եւ գիտահեն 

տեղեկատվություն տրամադրելու եւ քարոզարշավի ազդեցությունը գնահատելու 

նպատակներով: Զանգվածային լրատվամիջոցների լավագույն գործելակերպի 

քարոզարշավ սկսելը կնպաստի եւ կխթանի հասարակության իրազեկվածությունը 

ծխախոտի դեմ պայքարի խնդիրների եւ ծխախոտի օգտագործման վնասների 

վերաբերյալ:

Մշակել եւ իրականացնել ծխախոտի գովազդի, խթանման եւ հովանավորության 
բոլոր ձեւերի համակողմանի արգելք (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 13)

Ծխախոտի դեմ պայքարի 2020 թվականի Հայաստանի նոր օրենսդրությունը 

ամրապնդում է ծխախոտի գովազդի, խթանման եւ հովանավորչության առկա 

արգելքները (TAPS)՝ հեռուստատեսության, ռադիոյի, ինտերնետի, գովազդային 

վահանակների, ամսագրերի եւ թերթերի գովազդի բոլոր ձեւերը ծածկելու համար: 

Արգելվում են խթանման, հովանավորության, անվճար տարածման եւ այլ տեսակի 

անուղղակի գովազդի բոլոր ձեւերը: Ներդրումային ծրագիրը մոդելավորում է 

ծխախոտի գովազդի, խթանման եւ հովանավորչության վերջերս ընդունված ամբողջ 

արգելքի իրականացման եւ կիրառման ազդեցությունը:
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Աջակցություն ցուցաբերել ծխախոտային արտադրատեսակներից կախվածության 

նվազեցման եւ ծխախոտի օգտագործման դադարեցման ուղղությամբ. կարճ 

խորհրդատվություն առաջնային բուժօգնության մակարդակում (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 

14)

Հայաստանում երեք ծխողներից մեկը նշել է, որ վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

առողջապահական հաստատություններից խորհրդատվություն է ստացել ծխելը 

թողնելու վերաբերյալ [1]: Ծխախոտի դեմ պայքարի Հայաստանի ռազմավարության մի 

հատվածը վերաբերում է առաջնային բժշկական օգնության մասնագետների համար 

ծխախոտից կախվածության ախտորոշման եւ բուժման գործելակարգի մշակմանը: 

Մասնագետների կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կարող է օգնել 

թողնել ծխելը կամ ավելացնել թողնելու փորձերը: Հետազոտությամբ գնահատվում 

է առաջնային բժշկական հաստատությունների անձնակազմի (ծխելը թողնելու 

խորհրդատվություն տրամադրելու) վերապատրաստման ազդեցությունը: 

Աղյուսակ 1-ում ամփոփ ներկայացված է ԱՀԿ ԾՊՇԿ պահանջարկի նվազեցման 
միջոցառումների առկա վիճակը եւ յուրաքանչյուր միջոցառման համեմատությունը ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ թիրախային նպատակների հետ: Թիրախային նպատակներին հասնելը կարող է էլ 
ավելի նվազեցնել ծխախոտի սպառումը: Ռազմավարական միջոցառումների անհատական 
եւ համակցված ազդեցությունները նկարագրված են Հավելվածում` Աղյուսակ A1:
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Աղյուսակ 1. ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի պահանջարկի նվազեցման միջոցառումների ներկա վիճակի եւ 
թիրախային նպատակների ամփոփ նկարագրություն

Ծխախոտի դեմ պայքարի 
քաղաքականություն

Հայաստանի բազային 
մակարդակը*

Մոդելավորված ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
թիրախ

Բարձրացնել ծխախոտի 
հարկերը` ծխախոտային 
արտադրատեսակների 
մատչելիությունը նվազեցնելու 
համար (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 6)

Ամենավաճառվող սիգարետի 
ապրանքանիշի մանրածախ գնի 
38 տոկոսի չափով հարկային 
դրույքաչափ:

Բարձրացնել ծխախոտի, 
ներառյալ էլեկտրոնային 
սիգարետների հարկերը, 
մինչեւ մանրածախ գնի 
առնվազն 75%-ը` ակցիզային 
հարկի առնվազն 70% 
բաժնեմասով: Իրականացնել 
հարկերի կանոնավոր 
բարձրացումներ` հաշվի 
առնելով գնաճը եւ եկամտի 
աճը։5 

Ծխախոտի ծխից մարդկանց 
պաշտպանելու համար 
կիրառել բոլոր հասարակական 
վայրերում ծխելու արգելք (ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ Հոդված 8)

Նոր օրենսդրությունը 
արգելում է ծխախոտային 
արտադրատեսակների 
օգտագործումը բոլոր փակ 
հասարակական վայրերում՝ 
սկսած 2022 թվականից։

Բոլոր փակ հասարակական 
վայրերում ծխախոտային 
արտադրատեսակների 
օգտագործումն արգելող 
2020թ-ի օրենսդրության 
իրականացում՝ կիրարկման 
խիստ միջոցառումների 
իրականացմամբ։

Պարտադրել, որ ծխախոտային 
արտադրատեսակը 
պարունակի խոշոր 
գրաֆիկական 
նախազգուշացումներ, որոնք 
նկարագրում են ծխախոտի 
օգտագործման վնասակար 
հետեւանքները (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 11)

ԵԱՏՄ անդամակցությունը 
պահանջում է, որ գրաֆիկական 
նախազգուշացման 
պիտակները, որոնք 
ծածկում են ծխախոտի 
փաթեթավորման 50 տոկոսը, 
պետք է ներդրվեն մինչեւ 
2024 թվականը: Ներկայում 
նախազգուշացումները 
փոփոխելու պահանջ չկա:

Պարտադրել, որ 
գրաֆիկական 
նախազգուշացումները 
ծածկեն ծխախոտի 
փաթեթավորման 
առնվազն 50 տոկոսը, եւ որ 
պիտակները պարբերաբար 
փոփոխվեն եւ թարմացվեն 
(առնվազն երկու տարին մեկ 
անգամ)՝ շարունակական 
ազդեցությունն ապահովելու 
համար:

Պարտադրել ծխախոտի 
բոլոր ապրանքների պարզ 
փաթեթավորումը (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 11. Ուղեցույցներ եւ 
Հոդված 13)

Նոր օրենսդրությունը 
պարտադրում է միատեսակ 
փաթեթավորում սկսած 2024 
թվականից:

միատեսակ փաթեթավորման 
պահանջների կիրարկումն 
2024 թվականից:

5 Ներդրումային հետազոտությունը ուսումնասիրում է ծխախոտի հարկերի բարձրացման ազդեցությունը այն 
մակարդակներում, որոնք կապահովեն ԱՀԿ-ի առաջարկությունների իրականացումը հարկերի վերաբերյալ: 2020 
թվականից հարկերը կայունորեն բարձրանում են (տարեկան միջինը 173 դրամով), մինչեւ 2034 թվականը մեկ տուփ 
ծխախոտի արժեքը քառապատկվում է՝ իրական աճը կազմում է 2,432 դրամ:
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Ծխախոտի դեմ պայքարի 
քաղաքականություն

Հայաստանի բազային 
մակարդակը*

Մոդելավորված ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
թիրախ

Ամրապնդել հասարակության 
տեղեկացվածությունը 
ծխախոտի դեմ պայքարի 
խնդիրների ու վնասների 
վերաբերյալ
ծխախոտի օգտագործման 
մասին զանգվածային 
լրատվության միջոցների 
տեղեկատվական 
քարոզարշավների միջոցով 
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 12)

Իրականացնել զանգվածային 
լրատվամիջոցների 
հակածխախոտային 
քարոզարշավ, որը 
ճշգրտվում եւ փորձարկվում 
է նպատակային լսարանի 
միջոցով եւ գնահատվում է 
ըստ ազդեցության:

Ընդունել եւ կիրառել 
ծխախոտային 
արտադրատեսակների 
գովազդի բոլոր ձեւերի 
հովանավորության եւ 
խթանման համակողմանի 
արգելք (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 13)

Լրատվամիջոցներով 
հակածխախոտային 
քարոզարշավները վերջերս 
անցկացվել են Հայաստանում, 
բայց չեն ներառել ԱՀԿ-ի 
առաջարկած բոլոր 
բաղադրիչները:

Զանգվածային 
լրատվամիջոցներով 
իրականացնել 
հակածխախոտային 
համազգային քարոզարշավ, 
որը ճգրտվում եւ 
փորձարկվում է 
նպատակային լսարանի 
միջոցով եւ գնահատվում է 
ըստ ազդեցության:

Աջակցություն տրամադրել 
ծխախոտից կախվածությունը 
թուլացնելու եւ ծխելը թողնելու 
համար: Խորհրդատվություն 
տրամադրել առաջնային 
բուժօգնության մակարդակում 
ծխելը թողնելու վերաբերյալ  
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 14)

Նոր օրենսդրությունը 
արգելում է գովազդը խոշոր 
լրատվամիջոցներում (օրինակ՝ 
հեռուստատեսություն, ռադիո, 
համացանց, գովազդային 
վահանակներ, տպագիր), 
ինչպես նաեւ խթանման եւ 
հովանավորության բոլոր 
ձեւերը:

Վերջերս ընդունված TAPS 
արգելքի իրականացումը եւ 
կիրարկումը

* Այս սյունակում տեղեկատվությունը բխում է «Ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց 
փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման 
եւ կանխարգելման մասին» օրենքից, հաստատված «2017-2020 թթ.-ի համար ծխախոտի դեմ 
պայքարի ռազմավարությունից եւ միջոցառումների ծրագրից» 
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3.3 Ծխախոտի օգտագործումը եւ COVID-19 համավարակը

COVID-19 համավարակը ծանրաբեռնել է առողջապահական համակարգերն ամբողջ 
աշխարհում, եւ այս բռնկման տնտեսական ազդեցությունն ահռելի է: Ուղեկցող, հատկապես 
ոչ վարակիչ, հիվանդություններով (շաքարային դիաբետ, չարորակ նորագոյացություններ, 
շնչուղիների խնդիրներ) անձինք COVID-19-ի պատճառով հոսպիտալացման ավելի բարձր 
ռիսկի տակ հայտնվեցին, քան առողջները [22]: ԱՀԿ-ի կողմից մինչև 2020թ․ մայիսի 12-ը եղած 
դեպքերի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ծխելն առնչվում է  առկա դեպքերը կապված են 
COVID-19-ով հոսպիտալացված անձանց մոտ հիվանդության բարդացման և մահվան ելքերի 
հետ։ Այնուամենայնիվ, բնակչության հիման վրա նպատակային ուսումնասիրություններ են 
անհրաժեշտ ծխողների շրջանում հոսպիտալացման, COVID-19-ի բարդության և SARS-CoV-2-
ով վարակման ռիսկի վերաբերյալ հարցերի ուսումնասիրության համար [23]:

3.4 Ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային օրենսդրությունը, ռազմավարությունը եւ 
համակարգումը 

2020թ-ի սկզբին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովը ընդունեց «Ծխախոտային 
արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով  
առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին» օրենքը,6 
նշանակալից առաջընթաց է գրանցում երկրում ծխախոտի դեմ պայքարի ջանքերում: Այն 
նաեւ փոփոխություններ կատարեց հետեւյալ գործող օրենքներում.

• «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» 
օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենք

• «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին» օրենք

• «Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենք
• «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենք

Այս օրենքներն ու դրանց համապատասխան փոփոխությունները ամբողջությամբ արգելում 
են ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործումը 
հասարակական վայրերում 2022 թվականից սկսած, պարտադրում են միատեսակ 
փաթեթավորում 2024 թվականից եւ արգելում են գովազդի բոլոր ձեւերը (հեռուստացույց, 
համացանց, գովազդային վահանակներ, ռադիո, տպագիր): Օրինագիծը քննարկվել է 
տնտեսական հանձնաժողովում՝ մատնանշելով ծխախոտի դեմ պայքարի կարգավորման 
տնտեսական նշանակությունը: 

6 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759


19

ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի ներդրումային ծրագիր Հայաստանի համար

Ծխախոտի դեմ պայքարի նոր օրենքը սահմանում է իրականացման համար պատասխանատու 
մարմինները: Սակայն, իրականացման համար համապատասխան ֆինանսական միջոցները 
ապահովված չեն: Օրենսդրությունը դեռեւս թույլ է տալիս Հայաստանին ներմուծել, վաճառել 
եւ արտադրել ծխախոտային արտադրանք եւ դրանց փոխարինիչներ, մինչդեռ սնուսի 
մեծածախ եւ մանրածախ վաճառքն արգելված է7:

Այս օրենքները եւ դրանց համապատասխան փոփոխությունները արգելում են ծխախոտի 
գովազդի բոլոր ձեւերը (հեռուստատեսություն, համացանց, գովազդային վահանակներ, 
ռադիո, տպագիր), արգելում են ծխելը բոլոր փակ հասարակական վայրերում 2022 
թվականից եւ պարտադրում են միատեսակ փաթեթավորում 2024 թվականից: Դրանք նաեւ 
ապահովում են ծխելը թողնելու վերաբերյալ թիրախային պետական ծրագրի իրականացում 
եւ ծխախոտ օգտագործողների համար անվճար բժշկական օգնության եւ ծառայությունների 
տրամադրում, այն անձանց համար, որոնք նիկոտինային կախվածությունից եւ ծխախոտի 
օգտագործման հետեւանքներից բուժվելու անհրաժեշտություն ունեն: Ծխախոտի դեմ 
պայքարի նոր օրինագիծը քննարկվել է տնտեսական հանձնաժողովում եւ առաջ մղվել 
հիմնականում առողջապահության նախարարի առաջնորդությամբ: Այն նշում է, թե 
որոնք են իրականացնող մարմինները, սակայն անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները դեռ 
հատկացված չեն։ Օրենսդրությունը դեռ թույլ է տալիս Հայաստանին ներմուծել, վաճառել եւ 
արտադրել ծխախոտային արտադրատեսակ եւ դրա փոխարինիչները, մինչդեռ արգելված է 
սնուսի (անծուխ ծխախոտի) մեծածախ եւ մանրածախ վաճառքը:8

Հայաստանում ծխախոտային արտադրատեսակի տեխնիկական կարգավորումը համահունչ 
է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի 
N 107 որոշմամբ հաստատված «Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական 
կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 035/2014) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին: 
Այս կանոնակարգը պաշտպանում է առողջությունն ու շրջակա միջավայրը՝ ապահովելով, 
որ սպառողները մոլորության մեջ չհայտնվեն շրջանառվող ծխախոտային արտադրանքի 
նպատակի եւ անվտանգության տեղակատվությամբ: Հայաստանում կանոնակարգի 
պահանջների կատարման վերջնաժամկետը հետաձգվել է մինչեւ 2024թ-ի hունվարի 1-ը:9 
Որոշումը նաեւ ենթադրում է մաքսային միության եւ միասնական տնտեսական տարածքի 
անդամ պետությունների տարածքներում անծուխ ծխախոտի արտադրության, ներմուծման 
եւ շրջանառության արգելքի միջպետական համաձայնագրի նախապատրաստումը: 

7 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759, Article 6
8 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759, Article 3
9 Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2018թ․-ի դեկտեմբերի 18-ի թիվ 209 որոշման համապատասխան

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=139759
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Ծխախոտի դեմ պայքարի Հայաստանի ներկայիս ռազմավարությունը ներառում է 2017-
2020թթ. գործողությունների ծրագիր, որի նպատակն է ծխախոտի օգտագործման 
տարածվածության տարեկան 1,5-2 տոկոս կրճատում: Այն կենտրոնանում է երկրորդային 
ծխի ազդեցության նվազեցման վրա: Վերջերս ԱՆ ենթակայության ներքո գործող 
Առողջապահության ազգային ինստիտուտը (ԱԱԻ) ստեղծեց ծխախոտի դեմ պայքարի 
հատուկ ստորաբաժանում: Ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային առանձնեցված կենտրոնը 
գտնվում է ԱԱԻ-ում:
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Ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային 
ռազմավարություն՝ 2017-2020թթ․

Հիմնական ուղղությունները

Համագործակցու-
թյուն շահագրգիռ 
կողմերի հետ

Ծխելու դեմ 
պայքարի գործող 

օրենսդրական 
դաշտի վերանայում 

եւ փոփոխում

Միջոցառումների 
իրականացում 

Հասարակական 
իրազեկու-թյան 

բարձրա-ցում

Կազմակերպու-
թյունների կարո-
ղությունների 
զարգացում

Լայնածավալ 
վերլուծության 
իրականացում

4

5

3

1

2

6

2017-2020 թվականների ռազմավարության 
հիմնական ուղղություններն են․10

• Ռազմավարական ուղղություն 1. 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
ծխախոտի դեմ պայքարում բոլոր 
շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ 
եւ ակտիվ համագործակցություն:

• Ռազմավարական ուղղություն 
2. Ծխախոտի դեմ պայքարի 
գործող օրենսդրական դաշտի 
ուսումնասիրություն եւ վերանայում

• Ռազմավարական ուղղություն 
3. Ծխախոտի դեմ պայքարում 
ներգրավված առողջապահական 
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի 
կարողությունների զարգացում:

• Ռազմավարական ուղղություն 4. 
Դեռահասների շրջանում ծխելու դեմ 
միջոցառումների իրականացում։

• Ռազմավարական ուղղություն 5. 
Ծխախոտային արտադրատեսակի 
օգտագործումից առողջության վրա 
բացասական ազդեցության լայնածավալ 
վերլուծության իրականացում, 
հիմնական գործոնների բացահայտում, 
պատճառներ եւ արդյունավետ 
համաճարակաբանական հսկողություն:

• Ռազմավարական ուղղություն 6. 
Ծխախոտի օգտագործման վնասների 
եւ հետեւանքների վերաբերյալ 
հասարակության իրազեկվածության 
բարձրացում:

2019թ.-ին ծրագրի նախաձեռնությունները 
կենտրոնացած էին տարբեր մարզերում 
տեսանյութերի, պաստառների եւ 
տեղեկատվական ազդագրերի միջոցով 

10 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=91361

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=91361
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Ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային 
ռազմավարություն՝ 2021-2025թթ․

Հիմնական ուղղությունները

Պաշտպանու-
թյան մեխաիզմ- 
ների ստեղծում

Հակածխախոտային 
առողջապահական 

կազմակերպությունների 
կարողությունների 

ստեղծում

Առողջապահական 
քաղաքականու-

թյան մեջ 
ծխախոտի 

արդյունաբերու-
թյունը բացառելու 

մեխանիսմների 
ապահովում

Տվյալների 
լայնածավալ 

վերլուծություն

Հասարակու-թյան 
իրազե-կության 
բարձ-րացում

Ծխախոտի 
արտադրանքի 
վերաբերյալ 
տեղեկատվության 
բացահայտում

5

3

1

2

6

4

Առողջապահության նախարարության 
համակարգմամբ` բազմամասնագիտական 
աշխատանքային խմբի ղեկավարությամբ, 
մշակվում է նոր ռազմավարություն 
2021-2025թթ.-ի համար։ 

Նոր մշակված ռազմավարությունը նպատակ 
ունի խրախուսել 2020 թվականի օրենքի 
ամբողջական ներդրումն ու կիրարկումը է 
հետեւյալ ուղղություններով.

• Ռազմավարական ուղղություն 1. 
Ծխախոտային արտադրատեսակների, 
դրանց փոխարինիչների օգտագործման 
դեմ պայքարի կառավարման մեխանիզմի 
ստեղծում:

• Ռազմավարական ուղղություն 2. Ծխախոտի 
դեմ պայքարող առողջապահական 
կ ա զ մ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի 
կարողությունների զարգացում եւ ծխելը 
թողնելուն նպաստող գործողություններ:

• Ռազմավարական ուղղություն 3. 
Ծխախոտային արտադրատեսակի, 
ծխախոտայի փոխարինիչների 
օգտագործման արդյունքում պատճառված 
վնասի եւ հետեւանքների մասին 
հասարակության իրազեկվածության 
մակարդակի բարձրացում:

• Ռազմավարական ուղղություն 4. 
Առողջապահական քաղաքականության մեջ 
ծխախոտ արտադրողների ներգրավումը 
բացառելու մեխանիզմների ապահովում:

• Ռազմավարական ուղղություն 5. 
Ծխախոտային արտադրատեսակների, 
դրանց փոխարինիչների բաղադրության 
վերաբերյալ տեղեկատվության 
բացահայտման ապահովում:
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• Ռազմավարական ուղղություն 6. Հայաստանի Հանրապետությունում ծխախոտային 
արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման արդյունքում 
առողջությանը պատճառված վնասի տվյալների վերլուծություն, հիմնական գործոնների, 
պատճառների բացահայտում, համաճարակաբանական հսկողության արդյունավետ 
գործընթաց:

Հայաստանում ներկայում չկա ծխախոտի դեմ պայքարի համակարգման ազգային 
մեխանիզմ: Այնուամենայնիվ, ծխախոտի դեմ պայքարի Հայաստանի 2020-
2025 թվականների ռազմավարության համաձայն ստեղծվում է ծխախոտի  
դեմ պայքարի միջգերատեսչական ազգային  հանձնաժողով: Հանձնաժողովը  
գլխավորի Առողջապահության նախարարությունը. այն բաղկացած կլինի տարբեր 
գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից` ծխախոտի դեմ պայքարի նոր ազգային 
ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումները համակարգելու համար: Մի 
քանի նախարարություն, ներառյալ ֆինանսների նախարարությունը եւ էկոնոմիկայի 
նախարարությունը, ներգրավված են ծխախոտի օրենսդրական կարգավորումների 
գործընթացներում: Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) մաս կազմող 
Առողջապահական ծառայությունների, հետազոտությունների եւ զարգացման կենտրոնը 
(ԱԾՀԶԿ) իրականացնում է հետազոտություններ եւ հանրային իրազեկում: Օրինակ, 
ուսումնասիրությունների շրջանակներում գնահատվել են Հայաստանում ծխելը թողնելու 
դասընթացները եւ ծխախոտից կախվածության բուժման խոչընդոտները: ԱԾՀԶԿ-ն 
գործարկում է էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ` բժիշկների կողմից ծխելը թողնելու 
օժանդակության եւ առցանց օժանդակ նյութերի տարածման նպատակով: Այնուամենայնիվ, 
առողջապահական աշխատողների, համայնքային աշխատողների, սոցիալական 
աշխատողների, լրատվամիջոցների մասնագետների, մանկավարժների, որոշումներ 
կայացնողների եւ այլ համապատասխան խմբերի համար ծխախոտի դեմ պայքարի 
վերաբերյալ համակարգված դասընթացներ չեն տրամադրվում ո՛չ պետական կառույցների, 
ո՛չ հասարակական կազմակերպությունների կողմից:

Ծխախոտի դեմ պայքարը ներառված չէ բժշկական կրթական հաստատությունների 
ուսանողների մագիստրոսական կամ ակադեմիական կրթության ծրագրերի մեջ: ՀԱՀ-ը 
նաեւ ղեկավարում է «Ծխախոտից ազատ Հայաստան»-ը, որը շուրջ 30 հասարակական 
կազմակերպությունների կոնսորցիում է, որոնք գործում են ծխախոտի դեմ պայքարի 
ոլորտում: Այնուամենայնիվ, գործունեության ֆինանսավորումը անբավարար է: 
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Ֆինանսավորում

Հայաստանի կառավարությունը   ռազմավարական   գործունեության   ֆինանսավորման 
մի քանի աղբյուր է դիտարկում, որոնք ներառում են՝ (i) Հայաստանի պետական 
բյուջեն (Առողջապահության նախարարությանը հատկացված միջոցներից). 
(ii) միջազգային կազմակերպությունները, նպատակային ծրագրերի միջոցով.   
(iii)Հայաստանի օրենսդրությամբ   չարգելված այլ միջոցներ: 2019թ-ին եւ 2020թ-ին 
«Առողջ ապրելակերպի» եւ ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման 
համար հատկացված պետական բյուջեն կազմել է 100 միլիոն դրամ,11 որն, ի թիվս այլ
գործողությունների, ուղղված էր հասարակության տեղեկացվածության բարձրացմանը, 
ծխախոտի դադարեցման թեժ գծի ծառայության ներդրմանը եւ բուժաշխատողների 
կրթական գործունեության իրականացմանը:

Նոր օրենքի կիրարկման համար հատկացված միջոցները առաջնային անհրաժեշտություն եւ 
գերակայություն են:

11 ԱՆ, 2020-2022 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, 2020 թվականի բյուջեի ֆինանսավորման հայտ [https://
www.moh.am/#1/1415]

https://www.moh.am/#1/1415
https://www.moh.am/#1/1415
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4. Մեթոդաբանություն

ԾՊՇԿ ներդրումային ծրագիրը
Մեթոդաբանական քայլեր

1

2

3

4

5

6

ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 3

ՔԱՅԼ 5

Գնահատել 
հիվնադացությունը 
եւ մահացությունը 

ծխախոտի 
հետ կապված 

հիվանդություններից:

Գնահատել ծխելու 
տա-րածվածության 
փոփո-խությունների 

ազդե-ցությունը 
ծխախոտին 
վերագրվող 

դյունքների եւ տնտ․ 
ծախսերի վրա:

Քանավորել ծխախ․ 
դեմ պայքարի 

դրույթների ներդրում․ 
շահութաբերությունը 

(ROI): 

ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 6

Գնահատել 
ծխախոտին 
վերագրվող 

հիվանդություններից  
մահացությունը եւ 

հիվանդացությունը:

Գնահատել ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ ծխախոտի 

դեմ պայ-քարի 
դրույթների ազ-

դեցությունը ծխելու 
տա-րածվածության 

վրա:

Գնահատել ծխախո- 
տի դեմ պայքարի 

դրույթների 
ծախսերը:

ՎԵ
ՐՋ

ՆԱ

ԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆ
ԵՐ

Ներդրումային հետազոտության նպատակն 
է գնահատել Հայաստանում ծխախոտի 
օգտագործման ներկայիս առողջապահական 
եւ տնտեսական բեռը (ներկայում 
գործող ծխախոտի դեմ պայքարի 
միջոցառումների համատեքստում) եւ 
գնահատել, թե ինչպիսին կլինի ծխախոտի 
դեմ պայքարի նոր միջոցառումների 
իրականացման ազդեցությունը (կամ առկա 
գործողությունների ակտիվացումը) այդ բեռը 
նվազեցնելու վրա:

Ներդրումային ծրագիրն իրականացնելու եւ 
Նկար 4-ում մեթոդական քայլերը կատարելու 
համար «RTI International»-ի կողմից ստեղծվել 
է մշակված ստատիկ մոդել, որը ներառում է 
բնակչության թվին վերագրվող կոտորակային 
մոտեցում: Այս մեթոդաբանությունն 
օգտագործվել է ԾՊՇԿ 2030 ծրագրի 
շրջանակներում նախորդ ազգային ԾՊՇԿ 
ներդրումային ծրագրերի համար:

Այս քայլերը կատարելու համար օգտագործված 
գործիքներն ու մեթոդները նկարագրված են 
սույն զեկույցի Հավելվածում: Հետաքրքրված 
ընթերցողները նույնպես վկայակոչվում 
են սույն զեկույցի առանձին Տեխնիկական 
հավելվածը՝12 մեթոդաբանությունն ավելի
մանրամասն հաշվարկելու համար:

12 Առկա է ըստ պահանջի։

Նկ․ 4․ ԾՊՇԿ ներդրումային 
հետազոտություն
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Ներդրումային հետազոտության թիմն աշխատել է Հայաստանում շահագրգիռ կողմերի 
հետ` մոդելի համար ելակետային տվյալներ հավաքագրելու նպատակով: Այն դեպքում, երբ 
տվյալներն անհասանելի էին կառավարության կամ երկրում գտնվող այլ աղբյուրներից, թիմը 
օգտագործել է ազգային, տարածաշրջանային եւ գլոբալ տվյալների աղբյուրներ, ինչպիսիք 
են Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ), Համաշխարհային 
Բանկի տվյալների բազան, Առողջության չափման եւ գնահատման ինստիտուտը (IHME) 
Հիվանդության գլոբալ բեռի (ՀԳԲ) ուսումնասիրությունը եւ ակադեմիական գրականությունը:

Ներդրումային հետազոտությունում ծախսերը եւ ֆիսկալ օգուտները հաղորդվում են ՀՀ 
դրամով (2018թ-ի դրույքաչափով) եւ հաշվարկված են  տարեկան 3% դիսկոնտային դրույքով:
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5. Արդյունքներ

5.1 Ծխախոտի օգտագործման բեռը. առողջապահական եւ տնտեսական 
ծախսեր13

Ծխախոտի օգտագործումը խաթարում է տնտեսական աճը: 2017թ-ին Հայաստանում 
ծխախոտի օգտագործումը հանգեցրել է 5,500 մահերի, որոնց 52 տոկոսը տեղի է ունեցել 
մինչեւ 70 տարեկան անձանց շրջանում: Այս մահերը ենթադրում են կորսված 81,600 
տարիների կյանք, որոնք հանդիսանում են արտադրողական տարիներ, եւ այդ անհատներից 
շատերը կնպաստեին աշխատուժին: Ծխախոտի հետ կապված վաղաժամ մահացության 
հետեւանքով 2017թ-ի տնտեսական վնասները գնահատվում են 155 միլիարդ դրամ:

Թեեւ վաղ մահացության հետեւանքով առաջացած ծախսերը մեծ են, ծխախոտի  
օգտագործման հետեւանքները սկսվում են մահվանից շատ առաջ: Քանի որ անհատները 
տառապում են ծխախոտին վերագրվող հիվանդություններից (օրինակ՝ սրտի 
հիվանդություններ, գլխուղեղի կաթվածներ, քաղցկեղներ), նրանց բուժման համար 
պահանջվում է թանկարժեք բժշկական օգնություն: Ծխելուց առաջացած հիվանդությունների 
բուժման նպատակով ՀՀ կառավարության ծախսերը 2017թ-ին կազմել են 9․9 միլիարդ դրամ, 
իսկ ՀՀ քաղաքացիները սեփական միջոցներից ծախսել են 64 միլիարդ դրամ: Մասնավոր 
ապահովագրության եւ տնային տնտեսություններին սպասարկող շահույթ չհետապնդող 
հաստատությունները 2017թ-ին ծախսել են 2․2 միլիարդ դրամ ծխախոտի օգտագործման 
հետեւանքով առաջացած հիվանդությունների բուժման համար: Ընդհանուր առմամբ, 
ծխախոտի օգտագործման հետ կապված առողջապահական ծախսերը կազմել են 76 միլիարդ 
դրամ:

Սեփական միջոցներից կատարված վճարումների մասնաբաժինը ընթացիկ 
առողջապահական ծախսերում աճել է 2000-2017թթ. ընթացքում` 2017թ-ին կազմելով 
84 տոկոս (2000թ-ի մակարդակի համեմատ` +22 տոկոսային կետ):14 Առողջապահական
ծախսերը նկարագրող մանրամասն տեղեկությունները Հայաստանում ներկայացված են 
ստորեւ բերված աղյուսակում:

13 Ծխախոտի օգտագործման ներկայիս բեռը գնահատելիս վաղաժամ մահացության տնտեսական ծախսերը ներառում 
են ծխախոտի ազդեցության ցանկացած ձեւով պայմանավորված վաղաժամ մահվան ծախսերը (ներառյալ ծխելը, 
երկրորդային ծուխը եւ ծխախոտի այլ տեսակների օգտագործումը): Միայն ծխելուն վերագրվող (ոչ ծխախոտին 
վերագրվող) ծախսերը հաշվարկվում են որպես առողջապահական ծախսեր, բացակայություն, ներկայություն եւ 
ծխելու ընդմիջումներ: Մինչդեռ ծխախոտի այլ ձեւերը նույնպես կարող են վնասներ պատճառել այս կատեգորիաներում, 
այդ կորուստները ճշգրիտ պարզելու համար տվյալներ չկան:

14 https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en

https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en
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Աղյուսակ 2. Առողջապահական ծախսերի պրոֆիլը Հայաստանում

Ցուցանիշ 2005թ․ 2011թ․ 2017թ․

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով 
(ԱՄՆ $ հաստատուն 
20017)

2,398 3,145 3,934

CHE մեկ շնչի հաշվով 
(ԱՄՆ $ 2017 հաստատուն) 141 295 408

Պետական ծախսեր 
ՀՆԱ-ի %-ով %-ով 5․9% 9․4% 10․4%

GGHED-ն CHE-ի %-ով 25․2% 17․8% 13․2%

GGHED-ն ՀՆԱ-ի %-ով 1․5% 1․7% 1․4%

OOPS-ը CHE-ի %-ով 63% 78% 84%

GGHED-ն GGE-ի %-ով 7․4% 6․7% 5․3%

Բնակչություն 2,981,259 2,875,581 2,930,450

ՀՆԱ - Համախառն ներքին արդյունք; CHE - Առողջության ընթացիկ ծախսեր; GGHED - Ներքին 
հանրային առողջապահական ծախսեր; OOPS - Գրպանից դուրս վճարումներ; GGE - Ընդհանուր 
կառավարության ընդհանուր ծախսեր 

Առողջապահության հետ կապված ծախսերից բացի, քանի որ անհատները հիվանդանում են, 
նրանք, ամենայն հավանականությամբ, բաց կթողնեն աշխատանքային օրեր (աբսենտեիզմ) 
կամ աշխատանքում պակաս արդյունավետ կլինեն (պրեզենտեիզմ): 2017թ-ին ծխախոտի 
օգտագործմամբ պայմանավորված հիվանդությունների պատճառով բացակայությունների 
հետեւանքով առաջացած վնասը կազմել է 7․5 միլիարդ դրամ, իսկ սիգարետ ծխելու 
պրեզենտիզմի  հետեւանքով` 20 միլիարդ դրամ:

Ի վերջո, նույնիսկ առողջ տարիներին ծխող աշխատողներն ավելի հավանական է, որ 
արտադրողականության կորուստ ունենան, քան չծխող աշխատողները: Ծխողների 
դադարները տեւում են օրական տասը լրացուցիչ րոպե, քան չծխող աշխատակիցների 
դադարները [24]: Եթե տասը րոպեն հաշվարկվի աշխատողի միջին աշխատավարձով, 
ապա 299,139 աշխատող ծխողների հաշվարկով օրական տասը րոպե տեւողությամբ ծխելու 
դադարները բերում են տարեկան 14,4 միլիարդ դրամի արտադրողականության կորստի:

Ընդհանուր առմամբ, ծխախոտի օգտագործումը Հայաստանի տնտեսության համար 2017 
թվականին արժեցել է 273,1 միլիարդ դրամ15, կամ Հայաստանի 2017 թվականի ՀՆԱ-ի մոտ
4․2 տոկոսը: Նկար 6-ում ներկայացված են ուղակի եւ անուղղակի ծախսերը: Նկար 7-ը եւ 
Նկար 8-ը ցույց են տալիս ծխախոտի օգտագործման հետեւանքով առողջության տարեկան 
կորուստները:

15 Կլորացման արդյունքում բաղադրամասերը կարող են ճշգրիտ չավելանալ մինչև 273,1 միլիարդ դրամի:
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Ծխախոտի օգտագործման
ներկայիս բեռը
Նկար 6. 2017թ․-ին ուղղակի եւ անուղղակի տնտեսական ծախսերի մասնաբաժնի 
բաժանումը (միլիոն դրամ)

29

ՈՒՂՂԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ 
(28%)

75.8 մլրդ դրամ

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐ 
(72%)

197 մլրդ դրամ

Ներկայություն՝
20 մլրդ դրամ

Ծխելու ընդմիջում-
Ներ՝ 14 մլրդ դրամ

Գրպանից 
դուրս առողջա-
պահական 
ծախսեր 64 մլրդ 
դրամ

Բացակայություններ՝
7,5 մլրդ դրամ

Կառավարության 
առողջա-պահական 
ծախսեր
9.9 մլրդ դրամ

Վաղաժամ 
մահացություն՝ 155 

մլրդ դրամ

Մասնավոր 
ապահովագրության 
առողջապահական 
ծախսեր
2.1 մլրդ դրամ

Առողջապահական 
այլ ծախսեր 0.1մլրդ 
դրամ
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Նկ. 7. Հայաստանում ծխախոտի հիվանդություններով պայմանավորված մահեր, 2017թ. 
(Աղբյուրը. Արդյունքները ստացված են IHME-ի Հիվանդությունների արդյունքների գործիքի 
գլոբալ բեռից։ Այլ հիվանդություններից են ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեզը, կոկորդի 
քաղցկեղը, լյարդի քաղցկեղը, հաստ աղիքի եւ ուղիղ աղիքի քաղցկեղը, շագանակագեղձի 
քաղցկեղը, կրծքագեղձի քաղցկեղը, երիկամների քաղցկեղը, շրթունքների եւ բերանի խոռոչի 
քաղցկեղը, կոկորդի այլ քաղցկեղը, նախասրտերի ֆիբրիլիացիան եւ թրթռումը, արգանդի 
վզիկի քաղցկեղը, լեղապարկի եւ լեղուղիների հիվանդությունները, ասթման, քիթ-կոկորդի 
քաղցկեղը, ծայրամասային զարկերակի հիվանդությունը եւ բազմակի սկլերոզը:)

30

Այլ պատճառներ

Ալցհեյմերի հիվանդություն 
դեմենցիներ

Սրտի իշեմիկ հիվնադություն

Շնչափողի, բրոնխի եւ 
թոքի քաղցկեղներ

2.255

906

559

548

431

155
154
123

Թոքերի քրոնիկ 
օբստրուկտիվ հիվ․

Ստորին շնչուղիների վարակներ 

109
Աորտայի անեւրիզմա 

Միզապարկի քաղցկեղ

Կաթված

92
Ստամոքսի քաղցկեղ



31

ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի ներդրումային ծրագիր Հայաստանի համար

Ընդամենը Կանայք Տղամարդիկ

104,324

100,00080,00060,00040,0000

DALY

YLD

YLL

17,202

87,122

22,740

5,492

17,247

11,710

81,585

20,000

69,875

120,000

Նկար 8. Ծխախոտին վերագրվող DALY-ներ, YLD-ներ եւ YLL-ներ Հայաստանում, ըստ սեռի, 
2017թ․16

5.2 Ծխախոտի օգտագործման բեռը նվազեցնող քաղաքականության 
միջոցառումների իրականացում
«Ծխախոտի արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով 
առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ կանխարգելման մասին» օրենքի խիստ 
կիրարկումը եւ ծխախոտի դեմ պայքարի լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու 
ուղղությամբ շարունակական գործողությունները կարող են նվազեցնել ծխախոտի 
օգտագործման ազգային բեռը: Այս գործողությունների միջոցով Հայաստանը կարող է 
ապահովել առողջապահական եւ տնտեսական զգալի եկամուտներ եւ սկսել կրճատել 
ծխախոտի օգտագործումից տարեկան 273.1 միլիարդ դրամի ուղղակի եւ անուղղակի 
տնտեսական վնասները:

Հաջորդ երկու ենթաբաժիններում ներկայացված են առողջապահական եւ տնտեսական 
օգուտները, որոնք արդյունք են ԱՀԿ ԾՊՇԿ քաղաքականության յոթ գործողությունների. 
1) բարձրացնել ծխախոտի հարկերը` ծխախոտի մատչելիությունը նվազեցնելու համար. 2) 

16 YLD-երը «իդեալականից ցածր առողջության պայմաններում ապրած տարիներն են… [YLD-երը] չափվում են` հաշվի 
առնելով [հիվանդության] պայմանի տարածվածությունը բազմապատկած այդ պայմանի հաշմանդամության կշռի 
վրա: Հաշմանդամության կշիռներն արտացոլում են տարբեր պայմանների ծանրությունը»: YLL-երը «հաշվարկվում են 
այդ տարիքում գտնվող մարդու կյանքի ամենաերկար տեւողությունից հանելով մահանալու պահին եղած տարիքը»: 
DALY-ները «հավասար է YLL-երի եւ YLD-ների գումարին: Մեկ DALY-ն հավասար է առողջ կյանքի մեկ կորած տարվա»: 
Աղբյուրը՝ IHME: (2018): Հաճախակի տրվող հարցեր. Վերցված է <http://www.healthdata.org/gbd/faq#What%20is%20
a%20DALY?>

http://www.healthdata.org/gbd/faq#What%20is%20a%20DALY?
http://www.healthdata.org/gbd/faq#What%20is%20a%20DALY?
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ծխախոտային արտադրատեսակների օգտագործման արգելքներ փակ հասարակական 
վայրերում. 3) պարտադրել, որ առողջության վերաբերյալ խոշոր գրաֆիկական 
նախազգուշացումները ծածկեն փաթեթավորման առնվազն 50 տոկոսը. 4) իրականացնել 
ծխախոտային արտադրատեսակի միատեսակ փաթեթավորում. 5) իրականացնել 
լավագույն միջազգային փորձի վրա հիմնված լրատվական քարոզարշավներ, 6) կիրառել 
ծխախոտի գովազդի, իրացման խթանման եւ հովանավորության արգելքը, ինչպես նաեւ 7) 
աջակցել ծխախոտից կախվածության թուլացմանն ու ծխելը թողնելուն առողջապահական 
մասնագետներին վերապատրաստելով՝ ծխելը դադարեցնելու վերաբերյալ կարճ 
խորհուրդներ տալու համար:
 
5.3  Առողջության օգուտներ՝ փրկված կյանքեր

Ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների ամբողջական փաթեթի ներդրումը (ներառյալ 
վերը թվարկված բոլոր յոթ միջոցառումները) կնվազեցնի ծխախոտի օգտագործման 
տարածվածությունը՝ հանգեցնելով առողջության զգալի նվաճումների այժմ եւ ապագայում: 
Մասնավորապես, փաթեթի ընդունումը կնվազեցնի սիգարետ ծխելու տարածվածությունը 
52 տոկոսով (հարաբերական առումով) 15 տարվա ընթացքում՝ 2020-2034 թվականներին 
փրկելով 23,245 կյանք, կամ տարեկան 1,550 կյանք:
 
5.4 Տնտեսական օգուտներ՝ չարված ծախսեր

Ծխախոտի դեմ պայքարի քաղաքականության իրականացումը թույլ կտա Հայաստանին 
խուսափել հաշվարկված տնտեսական վնասների 26 տոկոսից, որը կառաջանար ծխախոտի 
օգտագործումից առաջիկա 15 տարիների ընթացքում, եթե ստատուս քվոն պահպանվի: 
Նկար 9-ը ցույց է տալիս, թե որքանով Հայաստանը կարող է կրճատել ստատուս քվոյի 
պայմաններում սպասվող տնտեսական վնասները:

Նկ. 9. 15 տարվա ընթացքում ծխախոտի հետ կապված տնտեսական կորուստներ. Ի՞նչ է 
տեղի ունենում, եթե Հայաստանը այլ բան չի ձեռնարկում, ի տարբերություն այն դեպքերի, 
երբ Կառավարությունը ուժեղացնում է ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումները՝ ծխելու 
պահանջարկի նվազեցման համար:   

3․
4 տ

րիլիոն ՀՀ դրամ

Ստատուս քվո
Կորուստներ՝ առանց 
միջամտությունների 

սցենարի դեպքում

2․
5 

տրիլիոն ՀՀ դրա
մ

Ծխախոտ դեմ 
պայքարի մեջ 
ներդրումով  

Կորուստներ, եթե 
իրականացվում 

են ծխախոտի 
դեմ պայքարի 

միջոցառումներ

88
9․

1 
մի

լիարդ ՀՀ դրա
մ

Տնտեսական 
վնասի 

ընդհանուր 
նվազում

=-
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Ընդհանուր առմամբ, 15 տարիների ընթացքում Հայաստանը կխնայի մոտ 889   
միլիարդ դրամ, որը հակառակ դեպքում կկորցներ, եթե չկատարեր ծխախոտի դեմ պայքարի 
առաջարկվող փաթեթը: Այս խնայողությունները համարժեք են 59 միլիարդ դրամի՝ տարեկան 
կանխված տնտեսական վնասների տեսքով:

Ավելի լավ առողջությունը նշանակում է հիվանդությունների ավելի քիչ բարդացումներ, ինչը 
հանգեցնում է կառավարության եւ քաղաքացիների ուղիղ ծախսերի խնայողության: Ավելի լավ 
առողջությունը նաեւ բերում է արտադրողականության բարձրացում: Աշխատունակ տարիքի 
ավելի քիչ անձինք ժամանակից շուտ  կհեռանան աշխատաշուկայից, մահվան պատճառով: 
Աշխատողները ավելի քիչ աշխատանքային օրեր բաց կթողնեն (բացակայություն), իսկ 
առողջական խնդիրները ավելի քիչ կանհանգստացնեն նրանց աշխատավայրում: Վերջապես, 
քանի որ ծխախոտի տարածվածությունը կնվազի, աշխատավայրում ծխելու ընդմիջումներն 
ավելի սակավ կլինեն:

Նկար 10-ը ցույց է տալիս այն աղբյուրները, որոնցից տարեկան խնայողությունները 
կուտակվում են ծխախոտի դեմ պայքարի քաղաքականության փաթեթի իրականացման 
արդյունքում: Ամենախոշոր տարեկան խնայողությունները առաջանում են վաղաժամ 
մահացությունից խուսափելու դեպքում (34 միլիարդ դրամ): Տարեկան խնայողությունների 
հաջորդ մեծ աղբյուրը առողջապահության ոլորտում չկատարված ծախսերն են (16 
միլիարդ դրամ), որին հաջորդում է կրճատված պրեզենտեիզմը (4․4 միլիարդ դրամ), ծխելու 
ընդմիջումների քանակի կրճատումը (3․1 միլիարդ դրամ) եւ աբսենտեիզմի կրճատումը (1․6 
միլիարդ դրամ) 
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Նկ. 10. ծխախոտի դեմ պայքարի քաղաքականության իրականացման արդյունքում 
տարեկան տնտեսական խնայողությունների աղբյուրները

Տարեցտարի միջամտությունների փաթեթը թուլացնում է ծխախոտի տարածվածությունը, 
ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ հիվանդությունների, եւ, համապատասխանաբար, 
ավելի քիչ առողջապահական ծախսերի (տե՛ս Նկար 11-ը): Վերլուծության 15-ամյա 
ժամանակահատվածում միջամտությունների փաթեթը կանխում է 246 միլիարդ դրամ 
առողջապահական ծախսեր, կամ տարեկան 16 միլիարդ դրամ: Դրանից խնայողությունների 
13 տոկոսը բաժին է ընկնում կառավարությանը, իսկ 84 տոկոսը` անհատ քաղաքացիներին, 
ովքեր ստիպված կլինեին գրպանից վճարումներ կատարել առողջապահության համար: Սա 
առավել լայնորեն համընկնում է գրպանից դուրս կատարվող առողջապահական ծախսերի 
միտումների հետ: 

Գրպանից վճարումները, որպես ընթացիկ առողջապահական ծախսերի մասնաբաժին, 
2017թ-ին կազմել են 84%` 2000թ-ի 62%-ի համեմատ: Խնայողությունների մնացորդը գնում է 
մասնավոր ապահովագրության եւ առողջապահական ծախսերի այլ աղբյուրների: Այսպիսով, 
միայն առողջապահության ծախսերի իջեցումից 15 տարվա ընթացքում Կառավարությունը 
խնայում է շուրջ 32 միլիարդ դրամ: Միեւնույն ժամանակ, Կառավարությունը հաջողությամբ 
կնվազեցնի առողջապահական ծախսերի բեռը, որն առաջացել է Հայաստանի 
քաղաքացիների համար ծխախոտի պատճառով, աջակցելով ընտանիքներին՝ տնտեսական 
դժվարությունները նվազեցնելու ջանքերին:
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Կանխարգելող հիվանդությունների բուժման ծախսերի եւ ծխախոտի սովորական ծախսերի 
փոխարեն, այս ընտանիքները կկարողանային ավելի շատ ներդրումներ կատարել սննդի, 
կրթության եւ այլ օգտակար պարագաներ ձեռք բերելու նպատակով:

Նկ․ 11. Պետական եւ մասնավոր առողջապահական խնայողությունները 15-ամյա 
ժամանակահատվածում

Ստատուս քվո Ծխախոտի դեմ պայքարի փաթեթով

Դ
րա
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5.5  Ներդրումների շահութաբերությունը (ROI)

Ներդրումը տնտեսական տեսանկյունից համարվում է արժեքավոր, եթե այն 
կատարելու արդյունքում ստացված շահույթը գերազանցում է ծախսերը: Ներդրումների 
շահութաբերության (ՆՇ) գնահատումը չափում է ծխախոտի դեմ պայքարում ներդրումների 
արդյունավետությունը` բաժանելով ԾՊՇԿ-ի ծխախոտի դեմ պայքարի ներդրումները ստացված 
տնտեսական օգուտների վրա: Հայաստանի ներդրումային հետազոտության տեսանկյունից 
յուրաքանչյուր միջամտության ՆՇ-ն գնահատվել է կարճաժամկետում (հինգ տարի 
ժամկետով), պլանավորման եւ քաղաքական շրջափուլերի հետ համապատասխանեցնելու 
համար, եւ՝ միջնաժամկետում (15 տարի ժամկետով): ՆՇ կանխատեսումներով գնահատվում 
է յուրաքանչյուր միջոցառուման ամբողջական փաթեթի տնտեսական եկամտաբերությունը: 
Միջամտությունների արդյունավետությունը չափվում է ընդհանուր օգուտներով:
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Աղյուսակ 2-ը  ցույց է տալիս ծախսերը, օգուտները եւ ՆՇ-ն ըստ առանձին  
միջամտությունների, ինչպես նաեւ բոլոր միջամտությունների համար միասին: Բոլոր 
միջամտությունները առաջին հինգ տարվա ընթացքում ապահովում են դրական ՆՇ, ինչը 
նշանակում է, որ նույնիսկ կարճաժամկետ հատվածում միջամտությունների իրականացման 
օգուտները գերակշռում են ծախսերը: Կախված միջամտությունից, առաջին հինգ տարիների 
ընթացքում կառավարությունը կվերադարձնի իր ներդրման 3․3-ից մինչեւ 377-ապատիկը: 
Յուրաքանչյուր միջամտության համար ՆՇ-ն ժամանակի ընթացքում շարունակում է աճել՝ 
արտացոլելով ռազմավարական միջոցառումների արդյունավետության բարձրացումը, երբ 
դրանք անցնում են պլանավորման եւ մշակման փուլերից դեպի լիարժեք իրականացում:
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Աղյուսակ 3. Ներդրումների վերադարձը՝ ըստ ծխախոտի դեմ պայքարի 
քաղաքականության/միջամտության (միլիարդ դրամ)

Ներդրումների 
շահութաբերությունը` 

ծխախոտի դեմ պայքարի 
միջոցներով

Առաջին 5 տարին 
(2020–2024)

Բոլոր 15 տարիները
(2020–2034)

Ընդհանուր 
ծախսեր 

(մլրդ)

Զուտ 
օգուտներ 

(մլրդ)
ROI

Ընդհանուր 
ծախսեր 

(մլրդ)

Զուտ 
օգուտներ 

(մլրդ)
ROI

Ծխախոտի դեմ պայքարի 
փաթեթ * (միաժամանակ 
իրականացվող բոլոր 
քաղաքականությունները/ 
միջամտությունները)

3.6 140 38 10 889 86

Բարձրացնել ծխախոտի 
հարկերը (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 6)

0․2 80 377 0․5 406 888

Գովազդի, խթանման եւ 
հովանավորման արգելք 
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդվա13)

0.3 22.7 69.8 0.7 271.4 383.1

Զանգվածային 
լրատվամիջոցներում 
քարոզարշավ (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդվա12)

0.1 3.0 23.4 0.4 112.7 292.4

Միատեսակ 
փաթեթավորում
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված 11 
Ուղեցույց)

0.4 22.7 56.3 0.8 177.1 215.9

Պաշտպանել մարդկանց 
ծխախոտի ծխից (ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ Հոդված 8)

0.1 1.0 7.8 0.4 38.1 98.9

Նախազգուշացնող 
պիտակներ (ԱՀԿ ԾՊՇԿ 
Հոդված 11)

1.2 23.0 18.8 3.2 179.4 56.2

Դադարեցում. ծխելը 
թողնելու վերաբերյալ 
կարճ խորհրդատվություն 
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված14)

1.0 3. 2 3.3 3.9 49.9 12.9

*Բոլոր միջամտությունների համատեղ ազդեցությունը անհատական միջամտությունների 
հանրագումարը չէ: Միջամտությունների համատեղ ազդեցությունը գնահատելու համար, 
հետեւելով Լեւիի եւ գործընկերների (2018 թ.), «Էֆեկտի չափերը [կիրառվում են] որպես մշտական 
հարաբերական կրճատումներ, այսինքն՝ i եւ j քաղաքականության համար՝ PRi եւ PRj էֆեկտների 
չափսերով, (1-PR ii) x (1-PR j) [] կիրառվում է ծխելու ներկայիս տարածվածության վրա [30]: Ծխախոտի 
փաթեթի ծախսերը ներառում են ուսումնասիրված քաղաքականության, ինչպես նաեւ ծխախոտի 
դեմ պայքարի համապարփակ ծրագիր իրականացնելու եւ վերահսկելու համար ծրագրային 
ծախսերը:
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Ակնկալվում է, որ 15 տարվա ընթացքում ծխախոտի գովազդի, իրացման խթանման 
եւ հովանավորության արգելքի կիրառումը կունենա ներդրումների ամենաբարձր 
շահութաբերությունը (888:1)17 Ակնկալվում է, որ ծխախոտի հարկերի ավելացումը կապահովի
ներդրումների ամենաբարձր շահութաբերությունը (383:1), երկրորդ տեղում փոփոխվող 
գրաֆիական նախազգուշացումներն են (292:1), փակ հասարակական վայրերում ծխելու 
արգելքի կիրարկումը (216:1), ծխախոտային արտադրանքի միատեսակ փաթեթավորումը 
(99:1), զանգվածային լրատվամիջոցների քարոզարշավները (56:1) եւ ծխելը թողնելու 
վերաբերյալ առողջապահության ոլորտի մասնագետներին վերապատրաստելով՝ ծխելը 
թողնելու կարճ խորհրդատվություն տրամադրելու համար (13:1)

17 Կլորացված է մինչեւ մոտակա ամբողջական թիվը
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6. Լրացուցիչ ազդեցություն-ների 
ուսումնասիրություն. Կառավարության 

եկամուտները եւ ԿԶՆ-ները

Ներդրումային հետազոտությունը ուսումնասիրում է ծխախոտի հարկերի ավելացման 
ազդեցությունը պետական եկամուտների վրա եւ ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների 
իրականացման ազդեցությունը կայուն զարգացման նպատակներին հասնելու Հայաստանի 
ճանապարհին:

6.1 Սիգարետի հարկեր եւ պետական եկամուտներ

Ադիս Աբեբայի «Ֆինանսավորում հանուն զարգացման» գործողությունների օրակարգը 
[26] հաստատում է, որ ծխախոտի գները եւ հարկային միջոցառումները «շատ երկրներում 
զարգացման ֆինանսավորման աղբյուր են»: Մինչեւ 2025 թվականը Հայաստանը պարտավոր 
է աստիճանաբար բարձրացնել ծխախոտի ակցիզային հարկերը` Եվրասիական տնտեսական 
միության (ԵԱՏՄ) մյուս երկրներին համահունչ` 1000 սիգարետի դիմաց մոտ 13 եվրո ներկայիս 
դրույքաչափից մինչեւ 20 եվրո, 23 եվրո, 26 եվրո, 30 եվրո եւ 35 եվրո յուրաքանչյուր 1,000 
սիգարետի դիմաց՝ համապատասխանաբար մինչեւ 2024 թվականը: Համաձայնագիրը նաեւ 
նախատեսում է, որ երկրները յուրաքանչյուր տարի կարող են 20 տոկոսով շեղվել սահմանված 
ստանդարտից:

Այս բաժնում ներկայացվում է սիգարետի հարկի բարձրացման երեք սցենար՝ 
պետական եկամուտների վրա հարկերի բարձրացման ազդեցությունը գնահատելու 
համար: «Մեկնարկային» սցենարը՝ Հայաստանը հասցնում է հարկերը Եվրասիական 
տնտեսական միության նվազագույն մակարդակին (այսինքն` 20 տոկոսով պակաս, քան 
սահմանված ստանդարտները). «Միջանկյալ» սցենարը. Հայաստանը բարձրացնում է 
հարկերը ԵԱՏՄ սահմանված ստանդարտներին համապատասխան եւ «Վերջնական» 
սցենարը ուսումնասիրում է եկամտի ազդեցությունը, եթե հարկերը բարձրացվում են 
ԵԱՏՄ առավելագույն չափով (այսինքն` 20 տոկոսով ավելի բարձր, քան սահմանված 
ստանդարտները):

Ցածր եկամտով եւ միջին եկամտով երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ միջին հաշվով 
սիգարետների գնի 10 տոկոսով բարձրացումը բերում է սպառման նվազման 5 տոկոսով: 
Այսինքն, գնի տատանումները համեմատաբար թույլ ազդեցություն են ունենում գնորդի 
որոշումների վրա: Հայաստանում, «միջանկյալ» սցենարի ներքո, հարկի բարձրացմամբ 
եւ պահանջարկի հարմարվողականությամբ, օրինական ճանապարհով վաճառված 
սիգարետների տարեկան սպառումը, 2020 թվականից մինչեւ 2025 թվականը` շուրջ 390 
միլիոն տուփ ներկայիս քանակից կնվազեր մինչեւ 368 միլիոն:
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Երբ սիգարետների հարկերը բարձրանում են, աճում է պետական եկամուտը, քանի որ 
ծխախոտի մատչելիությունը նվազում է եւ որոշ մարդկանց ստիպում թողնել ծխելը կամ 
պակասեցնել օգտագործումը, ծխողների մեծ մասը շարունակում է ծխել՝ հիմնականում 
ծխախոտից կախվածության պատճառով՝ ավելի բարձր հարկեր վճարելով կառավարությանը 
յուրաքանչյուր գնման դեպքում: Նկար 12-ը ցույց է տալիս հարկերի բարձրացման յուրաքանչյուր 
սցենարի դեպքում զեղչված կուտակային պետական եկամուտը 5 տարվա ընթացքում, 
ընդհանրապես հարկերը չբարձրացնելու համեմատ: Յուրաքանչյուր սցենարով հարկային 
եկամուտը մեծանում է, ծխախոտի հարկի բարձրացման ինտենսիվությանը համընթաց: 
«Վերջնական» սցենարում 5 տարվա ընթացքում պետական եկամուտը կազմում է լրացուցիչ 
160 միլիարդ դրամ, համեմատած «մեկնարկային» սցենարի ընդամենը 88 միլիարդի հետ: 
Այսպիսով, եթե Հայաստանը առավելագույնի հասցնի ԵԱՏՄ համաձայնագրում տրված 
հնարավորությունը` հարկերը բարձրացնելով սահմանված ստանդարտի 20 տոկոսով, ապա 
կարող է ակնկալել լրացուցիչ 72 միլիարդ դրամ եկամուտ` համեմատած «մեկնարկային» 
սցենարի հետ:

«Միջանկյալ» սցենարի դեպքում, պետական եկամուտը կազմում է լրացուցիչ 126 միլիարդ 
ՀՀ դրամ, ինչը համարժեք է 2018թ-ին առողջապահության ընդհանուր ծախսերի ավելի 
քան մեկ հինգերորդին (21 տոկոս): Ծխախոտի հարկումը կարող է նշանակալի դեր 
խաղալ առողջապահության ֆինանսավորման հարցում, հաշվի առնելով համընդհանուր 
առողջապահական ծածկույթի ապահովման պետական հանձնառությունները:
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Նկար 12. Լրացուցիչ հարկային եկամուտներ (կուտակային, զեղչված)` ելակետային 
սցենարի համեմատ, 2020-2025թթ․

6.2 Կայուն զարգացման նպատակները եւ ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ն 

Սույն զեկույցում առաջարկվող ԱՀԿ ԾՊՇԿ յոթ միջոցառումների իրականացումը կնվազեցնի 
ծխախոտի պահանջարկը Հայաստանում՝ ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի իրագործումն ամրապնդելու համար 
առաջ մղելով ԿԶՆ թիրախ 3.A-ի կատարումը: Ավելին, անհապաղ գործողությունները 
կնպաստեն ԿԶՆ թիրախ 3.4-ի իրականացման Հայաստանի ջանքերին` ուղղված մինչեւ 
2030 թվականը վաղաժամ մահացության նվազեցմանը մեկ երրորդով: Առողջության 
ամրապնդման նման ձեռքբերումները կնպաստեն համակողմանի զարգացմանը՝ ընդգրկելով 
աղքատության կրճատումը եւ անհավասարությունների մեղմումը (համապատասխանաբար 
ԿԶՆ-ներ 1 եւ 10) եւ տնտեսական աճը (ԿԶՆ 8):

Հայաստանում 2017թ-ին ավելի քան 10,600 վաղաժամ (30-ից 70 տարեկան հասակում) մահ 
է գրանցվել չորս հիմնական ՈՎՀ-ներից (սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ, 
շաքարային դիաբետ, չարորակ նորագոյացություններ եւ քրոնիկ շնչառական 
հիվանդություններ) [2]: Այս վաղաժամ մահվան դեպքերի ավելի քան մեկ քառորդ մասը 
(27 տոկոսը) տեղի է ունեցել ծխախոտի օգտագործման պատճառով [2]: Ներդրումային 
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հետազոտությամբ ներկայացված ԱՀԿ ԾՊՇԿ միջոցառումների կիրառումը կնվազեցնի 
ծխախոտի օգտագործման տարածվածությունը (ինչը հանդիսանում է ՈՎՀ-ների հիմնական 
պատճառը` կանխելով 7,801 վաղաժամ մահվան դեպք չորս հիմնական ՈՎՀ-ներից հաջորդ 
11 տարիների ընթացքում (2020-ից մինչեւ 2030 թվականներ), ինչը մոտեցնում է Հայաստանին 
ԿԶՆ 3.4 թիրախին՝ վաղաժամ մահացության նվազեցմանը 20%-ով:

Մինչեւ 
2030թ․-
ը ԾՊՇԿ 
միջոցա-
ռումները․․․ 

Իջեցնելու են ծխախոտի օգտագործման 
տարածվածությունն ներկայիս 
մակարդակից ավելի քան 48 տոկոսով:

Կրճատելու են ծխախոտի օգտագործման 
պատճառով տնտեսական ծախսերը 
664միլիարդ դրամով, այդ թվում խնայելով 
184 միլիարդ դրամ առողջապահական 
ծախսերում:

ԿԶՆ թիրախ 3.4

Հանգեցնելու են խնայողությունների 
(184 միլիարդ դրամ), որոնք զգալիորեն 
գերակշռում են ծախսերը (8.5 միլիարդ 
դրամ)՝ 78:1 ներդրումների ընդհանուր 
եկամտաբերությումբ: 
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7. Եզրակացություն եւ առաջարկություններ

Ամեն տարի ծխախոտի օգտագործումը Հայաստանին պատճառում է 273 միլիարդ դրամի 
տնտեսական վնաս եւ առաջացնում էական խոչընդոտներ մարդկային զարգացման 
տեսանկյունից: Բարեբախտաբար, ներդրումային հետազոտությամբ ապացուցվում է, որ 
Հայաստանում ծխախոտի սոցիալական եւ տնտեսական բեռը նվազեցնելու հնարավորություն 
կա: Ծխախոտի դեմ պայքարի առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը տարեկան 
կփրկի 1,550 կյանք եւ կնվազեցնի հիվանդացությունը` հանգեցնելով խնայողության բուժման 
համար չկատարված ծախսերից եւ արտադրողականության մակարդակի պահպանումից: 
Տնտեսության համար հաջորդ 15 տարվա ընթացքում 889 միլիարդ դրամի ավելացումը 
էական նշանակություն ունի: Բացի այդ, ծխախոտի դեմ պայքարի ամրապնդման արդյունքում 
առաջացած տնտեսական օգուտը զգալիորեն գերակշռում է իրականացման ծախսերը (889 
մլրդ դրամ օգուտ՝ 10.4 միլիարդ դրամ ծախսերի դիմաց):

Ներդրումներ կատարելով հիմա, ծխախոտի դեմ պայքարի սույն հետազոտությամբ 
ամրագրված յոթ միջոցառումների իրականացման ինտենսիվությունն ապահովելով, 
Հայաստանը ոչ միայն կնվազեցնի ծխախոտի սպառումը, կբարելավի առողջությունը, 
կնվազեցնի կառավարության առողջապահական ծախսերը եւ կբարձրացնի տնտեսությունը, 
այլ նաեւ կթեթեւացնի բնակչության հոգսերը, հատկապես ցածր եկամուտ ունեցողների 
շրջանում: Շատ երկրներ առողջապահության ոլորտի ծախսերից եւ ծխախոտի ավելացված 
հարկերից ստացված եկամուտները կրկին ներդնում են այնպիսի առաջնահերթ ոլորտներում, 
ինչպիսին է սոցիալական պաշտպանությունը, ներառյալ համընդհանուր առողջապահական 
ծածկույթը, որին ՀՀ կառավարությունը պարտավորվում է հասնել:

Ներդրումային հետազոտությամբ ներկայացվում են ծխախոտի դեմ պայքարում այնպիսի 
ներդրումներ, որ Հայաստանը կարող է իրականացնել: Այն առաջարկում է համոզիչ 
տնտեսական եւ սոցիալական փաստարկներ ԱՀԿ ԾՊՇԿ հիմնական միջոցառումներն 
իրականացնելու համար: Ներդրումային հետազոտության բոլոր առաջարկությունների 
իրականացումը ավելի հավանական է դառնում հետեւյալ գործողությունների կատարման 
դեպքում.
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Սիգարետների հարկերի բարձրացումը ներդրումային հետազոտությամբ առաջարկվող 
ծախսարդյունավետ միջոցներից մեկն է: 15 տարվա ընթացքում ակնկալվում է, որ հարկերի 
բարձրացումը ավելի քան 383 դրամ տնտեսական օգուտ կապահովի ներդրված յուրաքանչյուր 
1 դրամի դիմաց:

2019թ-ին Հայաստանի կառավարությունը պայմանագիր է կնքել Եվրասիական 
տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) հետ` մինչեւ 2024 թվականը սիգարետների  
ակցիզային հարկը աստիճանաբար ավելացնելու մասին: Սույն համաձայնագրի կատարումը 
Հայաստանին ավելի կմոտեցնի ԱՀԿ-ի մանրածախ գնի 75 տոկոսին համարժեք հարկային 
դրույքաչափի առաջարկության կատարմանը, թեեւ լիարժեք համապատասխանության 
համար պետք կլինեն լրացուցիչ բարձրացումներ, 2024թ.-ից հետո։ Սիգարետների հարկերի 
ավելացումը կնվազեցնի ծխախոտային արտադրատեսակի մատչելիությունը, կնվազեցնի 
սպառումը, կկրճատի ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված հիվանդությունների 
բեռը եւ կավելացնի եկամուտը: Բացի այդ, ծխախոտի հարկերի բարձրացումը, ԱՀԿ-ի 
առաջարկթյունների համաձայն, կուժեղացնի տնտեսությունը՝ կանխելով վաղ մահացությունը 
եւ պահպանելով աշխատուժի արտադրողակությունը: Հաշվարկված է, որ ընդհանուր 
տնտեսական օգուտը, որ կարող է առաջանալ ծխախոտի սպառման կրճատումից` առաջիկա 
15 տարիների ընթացքում հարկերի առաջարկվող բարձրացման հետեւանքով, կկազմի 2017 
թվականի Հայաստանի ՀՆԱ-ի 4.1 տոկոսը:

Սիգարետների հարկերի առաջարկվող բարձրացումը Հայաստանի կառավարությանը 
կտրամադրի էական լրացուցիչ եկամուտ: ԵԱՏՄ պայմանագրին համապատասխան հարկերը 
բարձրացնելով` Հայաստանի կառավարությունը հինգ տարվա ընթացքում հավաքելու է 88 
միլիարդ եւ 160 միլիարդ դրամ լրացուցիչ եկամուտ` կախված բարձրացումների մակարդակից, 
կամ համարժեք Հայաստանի 2018թ-ի առողջապահական բյուջեի 15 տոկոսից մինչեւ 27 
տոկոսի համարժեքը: 

Վերոնշյալի համատեքստում առաջարկվում է, որ Առողջապահության նախարարությունը 
աշխատի Ֆինանսների նախարարության հետ՝ ծխախոտային  ապրանքների հարկերի 
հետագա ավելացման համար քաղաքական եւ սոցիալական միջավայր ստեղծելու 
համար: Կառավարությունը պետք է նաեւ ընդլայնի հարկերի բարձրացումը ծխախոտային  
բոլոր ապրանքների վրա (ոչ միայն սիգարետների), ներառյալ նիկոտին ստանալու նոր 
համակարգերը (օրինակ` էլեկտրոնային սիգարետներ, վեյփինգի սարքեր), որոնք նաեւ 

Բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի հարկերը` ԱՀԿ 
առաջարկությունները եւ Եվրասիական տնտեսական 
միության շրջանակներում Հայաստանի ստանձնած 
պարտավորությունները կատարելու համար

1
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վտանգում են օգտագործողի եւ թունավոր գոլորշիների ազդեցության տակ գտնվողների 
առողջությունը: Ծխախոտի նվազեցման միջոցառումները պետք է հավասարաչափ 
կիրառվեն ծխախոտային  արտադրանքի ամբողջ տեսականու նկատմամբ, որպեսզի թույլ 
չտան ծխախոտ սպառողներին պարզապես փոխել ապրանքատեսակները:

Հայաստանի կառավարությունը 2020թ-ին ընդունեց «Ծխախոտային արտադրատեսակների  
եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետեւանքով  առողջությանը հասցվող վնասի 
նվազեցման եւ կանխարգելման մասին» օրենքը: Այս նոր առաջադեմ օրենսդրությունը 
արգելում է ծխելը բոլոր փակ հասարակական տարածքներում, աշխատավայրերում եւ 
հասարակական տրանսպորտում, 2022 թվականից սկսած, ամբողջությամբ արգելում է 
գովազդը, խթանումը եւ հովանավորումը եւ պահանջում է ծխախոտային արտադրանքի 
միատեսակ փաթեթավորում մինչեւ 2024 թվականը: Սույն օրենքի ամբողջական ընդունումը 
կապահովի ԾՊՇԿ-ի ներքո ստանձնած բազմաթիվ պարտավորությունների կատարումը 
եւ կհանգեցնի այս ներդրումային ծրագրով առաջարկվող չորս միջամտությունների 
իրականացմանը, ներառյալ այն միջամտությունը, որը պետք է ապահովի առավելագույն 
եկամտաբերություն:

Կառավարության առջեւ այժմ խնդիր է դրված ապահովել օրենքի բոլոր դրույթների լիարժեք 
եւ արդյունավետ իրականացումը, ինչը կներառի նաեւ մոնիթորինգի եւ վերահսկողության 
համապատասխան մեխանիզմների ստեղծում: Այդ նպատակով Առողջապահության 
նախարարությունը կարող է սերտորեն համագործակցել համապատասխան մարմինների 
եւ հաստատությունների հետ, որոնք կարող են օգնել վերահսկել նոր սահմանափակումների 
պահպանումը:

Օրինակ՝ Առողջապահության նախարարությունը կարող էր աշխատել Աշխատանքի եւ 
սոցիալական հարցերի նախարարության հետ՝ ծխելու սահմանափակումների ստուգումը 
աշխատանքային տեսուչների կողմից աշխատավայրեր այցելությունների ժամանակ 
անցկացվող պարտադիր ստուգումների մաս դարձնելու համար:

Առաջարկվում է ստեղծել մշտական անձնակազմ եւ ստեղծել միջգերատեսչական 
աշխատանքային խումբ՝ ապահովելու նոր օրենսդրության իրագործումը, հատկապես, որ 
նոր կանոնակարգերից շատերը պետք է գործարկվեն մինչեւ 2022 թվականը: Պահանջվող 
ծախսերը ֆինանսավորելու համար կարող են օգտագործվել ծխախոտի ավելացված 
հարկերից ստացված եկամուտները: Փաստորեն, ըստ ծախսերի գնահատման արդյունքների, 

Ապահովել ծխախոտի դեմ պայքարի նոր օրենսդրությամբ 
սահմանված կանոնների պահպանումը2
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առաջիկա 15 տարիների ընթացքում հասարակական վայրերում ծխելու արգելքը, 
միատեսակ փաթեթավորումը եւ գովազդի, իրացման խթանման եւ հովանավորության 
համապարփակ արգելքը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ ամբողջ ներդրումը կկազմեր 
եկամուտների ընդամենը 2 տոկոսը, որը Հայաստանի կառավարությունը նախատեսվում 
է հավաքագրել առաջիկա 5 տարիների ընթացքում «մեկնարկային» սցենարի համաձայն 
ծխախոտի հարկերի բարձրացումից:

Ավելին, պատասխանատու շահագրգիռ կողմերի շրջանում նոր սահմանափակումների մասին 
իրազեկվածության բարձրացումը (օրինակ` ռեստորաններ եւ գարեջրատներ, կրպակներ 
եւ այլն) նույնպես պետք է դիտարկվի որպես համապատասխանությունը ապահովելու 
հնարավոր միջոց: Կարող են նյութեր հրապարակվել եւ տարածվել համապատասխան 
տնտեսությունների սեփականատերերի եւ ղեկավարների շրջանում, որոնք կօգնեն նրանց 
հարմարվել նոր կանոնակարգերին եւ համոզվել, որ նրանք կճանաչեն միջոցառումների 
կարեւորությունն ու իրենց պարտականությունները:

Ներդրումային ծրագիրը ցույց է տալիս, որ ծխախոտի դեմ պայքարը Հայաստանի համար 
կայուն զարգացման խնդիր է, որ կապված է պետական շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում` 
Էկոնոմիկայի նախարարության, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, 
Ֆինանսների նախարարության,  Ազգային Ժողովի, աշխատողների եւ պացիենտների 
իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիաների եւ քաղաքացիական հասարակության 
հետ: Ներդրումային հետազոտությամբ արված բացահայտումները պետք է օգտագործվեն 
ոլորտների միջեւ համագործակցությունն ու համակարգումը ամրապնդելու համար: 
Առողջապահության նախարարության ղեկավարությամբ պետք է ստեղծվի ծխախոտի դեմ 
պայքարի ազգային համակարգման մեխանիզմ` հատկացված ռեսուրսներով եւ անձնակազմով: 
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ ԱՀԿ ԾՊՇԿ քարտուղարության «Գործիքակազմ ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի 
Հոդված 5.2 (a)-ն իրականացնելու համար», ի թիվս այլ գործիքների, ապահովում է օրինակելի 
տեխնիկական առաջադրանք, ընթացակարգի կանոններ եւ վարքագծի կանոններ: ՄԱԶԾ-ն 
եւ ԱՀԿ ԾՊՇԿ քարտուղարության համատեղ քննարկման արձանագրությամբ նշվում է, թե 
ինչպես է ծխախոտը ազդում գրեթե յուրաքանչյուր ԿԶՆ-ի վրա:

Միջգերատեսչական արձագանքն ուժեղացնելու համար բոլոր համապատասխան 
շահագրգիռ կողմերը պետք է ընդգրկվեն 2021-2025 թվականների ծխախոտի դեմ պայքարի 
նոր ազգային ռազմավարության մշակման եւ իրականացման ընթացող գործընթացում:
 

Ամրապնդել ծխախոտի դեմ պայքարի իրականացումը 
տարբեր ոլորտներում3
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Նոր ռազմավարությունը պետք է արտացոլի այս ներդրումային հետազոտությամբ 
ներկայացված ռազմավարական միջոցառումները` սահմանելու ծխախոտի դեմ 
պայքարի կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ առաջնահերթությունները: Տարբեր 
նախարարություններ եւ քաղաքականություն կերտողներ կարող են եւ պետք է 
աջակցեն ծխախոտի դեմ համակողմանի պայքարին ազգային ռազմավարական եւ 
քաղաքականության փաստաթղթերում: Ներկայում, Հայաստանի 2014-2025 թվականների 
զարգացման ռազմավարությունը եւ ՀՀ կառավարության 2019-2023 թվականների ծրագիրը 
սակավաթիվ հղումներ են անում ծխախոտի դեմ պայքարին: Մասնավորապես, ծխախոտի 
դեմ պայքարի քաղաքականությունն արտացոլված է նաեւ Կառավարության 2019-
2023թթ. հնգամյա միջոցառումների ծրագրում. օրինակ՝ Միջոցառում թիվ 21.1 (հանրային 
կրթությանն անդրադարձող միջոցառում) եւ Միջոցառում թիվ 21.2 (առաջնային բժշկական 
օգնության հաստատությունների բժիշկների կողմից ծխելը դադարեցնելու վերաբերյալ 
խորհրդատվություն տրամադրելու համար վերապատրաստումներին անդրադարձող 
միջոցառում)։ Չնայած երկու փաստաթղթերն էլ ընդունում են ծխախոտի վնասակար 
ազդեցությունը, դրանք չեն սահմանում կանխարգելման կամ պայքարի հետ կապված 
թիրախներ կամ նպատակներ: Սույն ներդրումային հետազոտությամբ առաջարկվող 
միջամտությունների թիրախների եւ նպատակների ընդգրկումը ազգային ռազմավարական 
եւ քաղաքական փաստաթղթերում ձեւավորելու է կառավարության եւ ամբողջ 
հասարակության արձագանքը ծխախոտին՝ օգուտներ բերելով ոլորտների եւ շահագրգիռ 
կողմերի շրջանում:
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8. Մեթոդաբանության հավելված

ԾՊՇԿ ներդրումային ծրագիրը
Մեթոդաբանական քայլեր

1

2

3

4

5

6

ՔԱՅԼ 1

ՔԱՅԼ 3

ՔԱՅԼ 5

Գնահատել 
հիվնադացությունը 
եւ մահացությունը 

ծխախոտի 
հետ կապված 

հիվանդություններից:

Գնահատել ծխելու 
տա-րածվածության 
փոփո-խությունների 

ազդե-ցությունը 
ծխախոտին 
վերագրվող 

դյունքների եւ տնտ․ 
ծախսերի վրա:

Քանավորել ծխախ․ 
դեմ պայքարի 

դրույթների ներդրում․ 
շահութաբերությունը 

(ROI): 

ՔԱՅԼ 2

ՔԱՅԼ 4

ՔԱՅԼ 6

Գնահատել 
ծխախոտին 
վերագրվող 

հիվանդություններից  
մահացությունը եւ 

հիվանդացությունը:

Գնահատել ԱՀԿ 
ԾՊՇԿ ծխախոտի 

դեմ պայ-քարի 
դրույթների ազ-

դեցությունը ծխելու 
տա-րածվածության 

վրա:

Գնահատել ծխախո- 
տի դեմ պայքարի 

դրույթների 
ծախսերը:

ՎԵ
ՐՋ

ՆԱ

ԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆ
ԵՐ

Նկ. A1․ Քայլեր ԾՊՇԿ-ի ներդրումային 
ծրագրով  

8.1 Ակնարկ 

Տնտեսական վերլուծությունը 
բաղկացած է երկու բաղադրիչներից. 
1) ծխախոտի օգտագործման 
ներկա բեռի գնահատում եւ 2) 
ուսումնասիրություն, թե որքանով 
ԱՀԿ ԾՊՇԿ դրույթները կարող են 
նվազեցնել այդ բեռը: Նկար A1-
ում նկարագրված առաջին երկու 
մեթոդաբանական քայլերը կիրառվում 
են ծխախոտի օգտագործման 
ներկայիս բեռը գնահատելու համար, 
մինչդեռ 3-6-րդ մեթոդաբանական 
քայլերը գնահատում են ծխախոտի 
պահանջարկը նվազեցնելու 
համար ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի դրույթների 
իրականացման կամ ուժեղացման 
ազդեցությունը, ծախսերը եւ օգուտը: 
Այս մեթոդաբանական քայլերը 
կատարելու համար օգտագործվող 
գործիքներն ու մեթոդները 
մանրամասնորեն նկարագրված են 
ստորեւ:
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2
ՔԱՅԼ 2

Գնահատել ընդհանուր տնտեսական ծախսերը (ուղղակի 
եւ անուղղակի ծախսեր), որոնք արդյունք են ծխախոտին 

վերագրվող հիվանդությունների:

8.2 ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՄԵԿ․
ԸՆԹԱՑԻԿ ԲԵՌ

Ընթացիկ բեռի մոդելի բաղադրիչը տալիս է պատկեր
Հայաստանում ծխախոտի օգտագործման ներկայիս 
առողջապահական եւ տնտեսական բեռի մասին:

1
ՔԱՅԼ 1

Գնահատել մահացությունը եւ հիվանդացությունը 
ծխախոտի հետ կապված հիվանդություններից:

Ներդրումային հետազոտությունը պարունակում է ծխախոտին վերագրվող մահացության 
եւ հիվանդացության վերաբերյալ հատուկ երկրներին վերաբերող տվյալներ՝ 2017թ-ի 
Հիվանդությունների գլոբալ բեռի ուսումնասիրությունից (ՀԳԲ) [27]: Ուսումնասիրությունը 
գնահատում է, թե 195 երկրներում ծխելը եւ ծխախոտի ծխի ազդեցությունը որքանով 
են նպաստում 37 հիվանդություններին, առողջ կյանքի տարիների կորստին եւ մահվան 
դեպքերին:

Հաջորդը, մոդելը գնահատում է ծխախոտի օգտագործման արդյունքում առաջացած 
հիվանդությունների եւ մահացության ընդհանուր տնտեսական, ինչպես ուղիղ, այնպես 
էլ անուղղակի ծախսերը:18 Ուղիղ ծախսերին վերաբերում են ծխախոտին վերագրվող
առողջապահական ծախսերը: Անուղղակի ծախսերին վերաբերում են ծխախոտի 
օգտագործմամբ պայմանավորված վաղաժամ մահացության պատճառով աշխատուժի 
կորուստներին եւ աշխատուժի արտադրողականության կորուստներին. աբսենտեիզմ, 
պրեզենտեիզմ եւ ծխելու ընդմիջումներ:

Ուղիղ ծախսեր - ուղիղ ծախսերը ներառում են ծխախոտին վերագրվող պետական 
(կառավարության կողմից վճարված), մասնավոր (ապահովագրության, սեփական միջոցներ) 
եւ այլ առողջապահական ծախսեր: Ծխելուն վերագրվող առողջապահական ծախսերի 
մասնաբաժնի հաշվարկը ստացվել է Գուդչայլդից եւ այլքից (2018), ովքեր գնահատում են 

18 Ծխախոտի օգտագործման ընթացիկ բեռը գնահատելիս վաղաժամ մահացության տնտեսական ծախսերը ներառում 
են ծխախոտի ազդեցության ցանկացած ձեւով պայմանավորված վաղաժամ մահվան ծախսերը (ներառյալ ծխելը, 
երկրորդային ծխելը եւ այլ տեսակի ծխախոտային արտադրանքի օգտագործումը): Միայն ծխելուն վերագրվող (ոչ 
ծխախոտին վերագրվող) ծախսերը հաշվարկվում են առողջապահության ոլորտի ծախսերի, բացակայությունների, 
ներկայությունների եւ ծխելու ընդմիջումների համար: Չնայած ծխախոտի այլ ձեւերը նույնպես կարող են վնասներ 
պատճառել այս կատեգորիաներին, այդ կորուստները ճշգրտելու համար տվյալներ չկան:
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երկրների մեծ մասի համար առողջապահական ծախսերի՝ ծխելուն վերագրվող մասնաբաժինը 
(SAF) [3]: Գուդչայլդի հոդվածը գնահատում է, որ առողջապահության ընդհանուր ծախսերի 
12.6 տոկոսը Հայաստանում վերագրվում է ծխելուն: Հաշվարկելու համար ծխելուն վերագրվող 
առողջապահական ծախսերի մասնաբաժինը, որը կրում են պետական, շահույթ չհետապնդող 
եւ մասնավոր սուբյեկտները, ենթադրվում էր, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն կրել է 
ծխելու համար հատկացվող առողջապահական ծախսեր` առողջապահական ընդհանուր 
ծախսերին իր ներդրման համարժեք համամասնությամբ:

Առողջապահական ծախսերը ստացվել են երկրի շահագրգիռ կողմերի կողմից տրամադրված 
առողջապահության ազգային հաշիվներից:

Անուղղակի ծախսեր - անուղղակի ծախսերը ներկայացնում են ծխախոտի օգտագործմամբ 
պայմանավորված հիվանդությունների արդյունքում կորցրած ժամանակի, արտադրողական 
կարողության կամ կյանքի որակի արժեքը դրամով: Անուղղակի ծախսերն առաջանում են, 
երբ ծխախոտի օգտագործումը վաղաժամ մահ է առաջացնում՝ զրոյացնելով այն եզակի 
տնտեսական եւ սոցիալական ներդրումները, որ անձը կտրամադրեր կյանքի մնացած 
տարիներին: Բացի այդ, ծխախոտի օգտագործումը բերում է արտադրողականության 
կորստի: Չծխողների հետ համեմետած, ծխախոտ օգտագործող անձինք, ամենայն 
հավանականությամբ, բաց կթողնեն աշխատանքային օրեր (աբսենտեիզմ). պակաս 
արդյունավետ կլինեն աշխատանքում ծխախոտի օգտագործմամբ պայմանավորված 
հիվանդությունների պատճառով (պրեզենտեիզմ) եւ աշխատանքային ժամերին լրացուցիչ 
ընդմիջումներ կանեն՝ ծխելու համար:

• Ծխախոտի օգտագործման պատճառով վաղաժամ մահացության տնտեսական արժեքը.
վաղաժամ մահացությունը գնահատվում է մարդկային կապիտալի մոտեցման հիման 
վրա, որը տնտեսական արժեք է տալիս կորցրած կյանքի յուրաքանչյուր տարվա համար: 
Օգտագործելով ՀԳԲ տվյալներ ծխախոտին վերագրվող մահվան տարիքի նկատմամբ, 
մոդելը հաշվարկում է ծխախոտի պատճառով կորցրած կյանքի ընդհանուր տարիները 
բնակչության շրջանում: Կյանքի յուրաքանչյուր տարուն մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 
գնահատվում է 1․4 անգամ` հետեւելով «ամբողջ եկամտի մոտեցմանը», որը կիրառել են 
Ջեմիսոնը եւ այլք (2013 թ.) [28]:

• Արտադրողականության ծախսեր. արտադրողականության ծախսերը բաղկացած են 
աբսենտեիզմից, պրեզենտեիզմից եւ ծխելու պատճառով ավելորդ աշխատանքային 
ընդմիջումների հետ կապված ծախսերից: Մոդելը ներառում է ակադեմիական 
գրականությունից ստացված գնահատականներ ակտիվ ծխելու պատճառով բաց թողնված 
լրացուցիչ աշխատանքային օրերի քանակի մասին (տարեկան 2․9 օր) [29]: Պրեզենտեիզմի 
կորուստները ձեռք են բերվում նույն կերպ՝ հետազոտության համաձայն, որը ցույց է տալիս, 
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8.3 ԲԱՂԱԴՐԻՉ ԵՐԿՈՒ․ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ/
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍՑԵՆԱՐՆԵՐ 

Սույն բաղադրիչը գնահատում է ԾՊՇԿ ծխախոտի դեմ 
պայքարի միջոցառումների ազդեցությունը մահացության 
եւ հիվանդացության, ինչպես նաեւ ծխախոտի 
պգտագործման հետ կապված ընդհանուր տնտեսական 
ծախսերի (ուղղակի եւ անուղղակի) վրա։

որ Չինաստանում, ԱՄՆ-ում եւ եվրոպական հինգ երկրներում ծխողների մոտ 22 տոկոսով 
ավելի շատ վատթարացում է լինում աշխատանքում` առողջության հետ կապված խնդիրների 
պատճառով համեմատած երբեւէ չծխողների հետ [30]: Ծխելու ընդմիջումներից հետո 
կորցրած արտադրողականությունը գնահատվում է պահպանողական ենթադրությամբ, 
որ աշխատող ծխողները օրական տասը րոպե լրացուցիչ ընդմիջում են կատարում [24]:

Այս բաղադրիչը գնահատում է ԱՀԿ ԾՊՇԿ ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների 
ազդեցությունը մահացության եւ հիվանդացության, ինչպես նաեւ ծխախոտի օգտագործման 
հետ կապված ընդհանուր տնտեսական (ուղղակի եւ անուղղակի) ծախսերի  վրա: 
Ներդրումային հետազոտությունը օգտագործում է ստատիկ մոդել` ծխախոտի դեմ պայքարի 
միջոցառումների ընդհանուր ազդեցությունը գնահատելու համար, ինչը նշանակում է, որ 
բացի ծխելու տարածվածությունից, փոփոխականները չեն տատանվում վերլուծության 
ողջ ժամանակահատվածում: Մոդելը ուսումնասիրում է մի բնակչություն, որի չափը կամ 
կազմը (տարիք/սեռ) ժամանակի ընթացքում չի փոփոխվում երկու հետեւյալ սցենարներում. 
ստատուս քվոյի սցենար, որում ծխելու տարածվածությունը շարունակում է պահպանվել 
եւ միջամտության սցենար, որի դեպքում ծխելու տարածվածությունը նվազում է ըստ 
ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների, որոնք իրականացվում կամ ամրապնդվում են: 
Հրապարակված ուսումնասիրությունները օգտագործել են նույնպիսի ստատիկ մոդելներ՝ 
գնահատելու ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցառումների ազդեցությունը մահացության եւ 
այլ արդյունքների վրա [31], [32]:

Ներդրումների ծրագրում մահացությունը եւ հիվանդացությունը, ինչպես նաեւ տնտեսական 
ծախսերը, որոնք հաշվարկվում են միջամտության սցենարում, համեմատվում են ստատուս 
քվոյի սցենարի հետ՝ պարզելու, թե ծխախոտի դեմ պայքարի միջոցները որքանով կարող են 
նվազեցնել առողջապահական եւ տնտեսական ծախսերը:
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ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի առաջնահերթ միջոցառումերի ընտրությունն արվել է ներդրումային 
հետազոտության համաձայն, ծխախոտի վերահսկման արագացմանն ուղղված գլոբալ 
ռազմավարությանը զուգահեռ, եւ մշակվել է ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի Կողմերի խորհրդաժողովի 
(COP7) յոթերորդ նստաշրջանի որոշման արդյունքում: Ռազմավարության նպատակ 1.1-
ի համաձայն՝ կողմերը ձգտում են արագացնել ԱՀԿ ԾՊՇԿ-ի իրականացումը` սահմանելով 
հստակ առաջնահերթություններ, որտեղ դրանք, ամենայն հավանականությամբ, կունենան 
ամենամեծ ազդեցությունը ծխախոտի օգտագործման նվազեցման վրա: Սա ներառում 
է գների եւ հարկային միջոցառումների առաջնահերթ իրականացումը (Հոդված 6) եւ 
կոնվենցիայի ժամկետային միջոցառումները, ներառյալ բոլոր հասարակական վայրերում 
ծխելու արգելքը (Հոդված 8), առողջապահական նախազգուշացումները եւ ծխախոտային 
արտադրատեսակների միատեսակ փաթեթավորումը (Հոդվածներ 11 եւ 13) եւ ծխախոտի 
գովազդի, իրացման խթանման եւ հովանավորության համապարփակ արգելքը (Հոդված 
13): Բացի այդ, հաշվի առնելով իրազեկվածության դեպքում վարքի փոփոխությանը եւ 
մշակութային նորմերի ձեւավորման կարեւորությունը, ներդրումային հետազոտությունները 
ներառում են ծխախոտի օգտագործման դեմ զանգվածային լրատվության միջոցների 
արշավների նախաձեռնում (Հոդված 12): ԱՀԿ ԾՊՇԿ դրույթների իրականացման ազդեցությունը 
նկարագրված է գրականության մեջ: Ծխից զուրկ միջավայրի մասին օրենքների կիրառման, 
միատեսակ փաթեթավորման իրականացման, գովազդային արգելքների ակտիվացման եւ 
զանգվածային լրատվության միջոցների քարոզարշավներ իրականացնելու ազդեցությունը 
բխում է Լեվիի եւ այլքի (2018) [25] եւ Չիփթիի (2016) հրապարակումներից [33], հարմարեցված 
ԱՀԿ 2013-2020 թվականների ՈՎՀ վերաբերյալ գլոբալ գործողությունների ծրագրի Հավելված 
3-ի ծխախոտի օգտագործման համառոտագրում [34], եւ ճշգրտված՝ ելնելով Հայաստանի 
իրականացման ելակետային արագության գնահատումից:

Վերլուծության շրջանակներում, ծխախոտի դեմ պայքարի նոր միջոցառումների 
իրականացումը կամ ակտիվացումը հետեւում է իրականացման օրինաչափությանը, 
որը նկարագրված է «Ծխախոտային արտադրատեսակների  եւ դրանց փոխարինիչների 
օգտագործման հետեւանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման եւ 
կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում, ինչպես նաեւ հարկերի բարձրացման եւ գրաֆիկական 
նախազգուշացնող պատկերների օգտագործման վերաբերյալ ԵԱՏՄ համաձայնագրերում։ 
Բացառությամբ հարկերի, որոնց ազդեցությունը կախված է դրույքաչափերի բարձրացման 
ժամկետներից (նկարագրված է ստորեւ), միջոցառումների ամբողջ ազդեցությունը 

3
ՔԱՅԼ 3                                         

Գնահատել ծխելու ԾՊՇԿ ծխախոտի դեմ պայքարի 
դրույթների ազդեցությունը տարածվածության վրա։
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աստիճանաբար արտահայտվելու է հինգ տարվա ընթացքում: Մեկնարկը կարող է տրվել 
ԱՀԿ առաջարկությունների համաձայն՝ [36] հաշվի առնելով, որ քաղաքականության 
գործարկումից եւ իրականացումից առաջ պահանջվում է երկու տարի պլանավորում եւ 
նախապատրաստում, որին հաջորդում են մասնակի իրականացման երեք տարիները, 
որոնք բավարար են քաղաքականության գործարկման, հետագա լիարժեք իրականացման 
եւ համապատասխանության ապահովման համար:

Աղյուսակ A1-ում ցուցադրվում է այն ազդեցությունը, որ օգտագործվել է ներդրումային 
հետազոտության ընթացքում: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել տեխնիկական 
հավելվածում:19

Ծխախոտի հարկեր: Ծխախոտի հարկի բարձրացման ազդեցությունը տարածվածության 
վրա գնահատվում է Excel-ի վրա հիմնված գործիքով, որը մշակվել է 15 տարվա ընթացքում 
բնակչության անփոփոխ խմբի վրա հարկերի բարձրացման ազդեցությունը վերլուծելու 
համար: Գործիքը պարունակում է տվյալներ՝ ներառյալ ծխելու ներկայիս տարածվածության, 
հարկային կառուցվածքի եւ կիրառվող հարկերի դրույքաչափերի, ծխախոտի գների, 
տարածվածության փոփոխականության, գնաճի եւ եկամտի վերաբերյալ:

Հարկերի բարձրացման սցենարը մշակվել է համաձայն ԾՊՇԿ-ի եւ ԱՀԿ-ի թիրախների 
(մինչեւ 2034 թվականը ծխախոտային արտադրանքի մանրածախ գնի առնվազն 75 տոկոսին 
համարժեք հարկեր եւ մանրածախ գնի 70 տոկոսին համարժեք հատուկ ակցիզային 
հարկ) համապատասխանելու համար: Մինչեւ 2025թ-ը հարկերը հավաքագրվում են 
ըստ ԵԱՏՄ գործող համաձայնագրի, որին հաջորդում են տարեկան հարկերի լրացուցիչ 
բարձրացումները մինչեւ 2034 թվականը: Իրապես, դա հանգեցնում է հատուկ ակցիզային 
հարկի աճին՝ տարեկան միջին 145 դրամով, ինչը ավելին է, քան մեկ տուփ սիգարետի արժեքը 
քառապատկելը մինչեւ 2034 թվականը՝ իրական թանկացում մոտ 2,600 դրամով:

Ծխախոտի հարկերի տարեկան աճի տարածվածության ազդեցությունը կախված է 
գերակշռող տարածվածության առաձգականությունից. այն չափով, որով անհատները 
դադարեցնում են ծխելը ծխախոտային արտադրանքի գնի փոփոխության արդյունքում: 
Հայաստանում տարածվածության փոփոխականության վերաբերյալ վերջերս ապացույցներ 
չեն հայտնաբերվել: Պարզվում է, որ զարգացող երկրներում գների փոփոխականությունը 
սովորաբար գտնվում է -0,4-ից -0,8 [36] սահմաններում: Ենթադրում ենք, որ գնի 
փոփոխականությունը -0,5 է, իսկ տարածվածության փոփոխականությունը` այսինքն գնի 
փոփոխականության մոտավորապես կեսը (-0,25) [37]:

19 Առկա ըստ պահանջի։
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Ծխախոտի օգտագործման տարածվածության փոփոխությունները հաշվարկվում են 
Ջուսենսի եւ գործընկերոջ (2009 թ.) հրապարակման [38] համաձայն, որը օգտագործում 
է կրկնակի լոգարիթմի գործառույթ` ապահովելու համար, որ մեծ գների բարձրացումը 
չի հանգեցնի տարածվածության անհավանական նվազեցման: Ենթադրվում է, որ 
պահանջարկի եկամտի գնի առաձգականությունը 0,5 է [37], իսկ եկամտի տարածվածության 
առաձգականությունը՝ 0,25:

Որտեղ․
SP = ծխելու տարածվածությունը (ծխողների քանակ) i տարում
Ԑp = տարածվածության առաձգականություն
Op_np = հարկի բարձրացումից հետո մի տուփ սիգարետի հին գնի հարաբերակցությունը նոր գնի հետ
Ԑi = եկամտի առաձգականություն 
GDP = Համախառն ներքին արդյունքը տարվա մեջ

Լուսանկարը © Համաշխարհային Բանկի՝ Flickr-ի միջոցով
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Աղյուսակ A1. Ազդեցության չափը. 15 տարվա ընթացքում ծխախոտի դեմ պայքարի 
քաղաքականության/միջամտության միջոցով ներկայիս ծխելու տարածվածության 
հարաբերական նվազում

ԱՀԿ ԾՊՇԿ գործիքներ

Ամրապնդել ընթացիկ ծխելու տարածվածու-
թյան նվազումը

Առաջին 5 տարին
(2020–2024)

Բոլոր 15 տարիները 
(2020–2034)

Ծխախոտի դեմ պայքարի փաթեթ  
(բոլոր քաղաքականությունները) 24.8% 51.9%

ԲԲարձրացնել սիգարետների հարկերը  
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 6) 2.5% 21.9%

Խստացնել հասարակական վայրերում 
եւ աշխատավայրերում ծխելու արգելքի 
պահպանումը (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 8)

4.6% 8.0%

Պարտավորեցնել, որ ծխախոտային 
արտադրանքի փաթեթները 
ունենան առողջապահական մեծ 
նախազգուշացումներ (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 13)

1.2% 6.4%

Ծխախոտային արտադրանքի միատեսակ 
փաթեթավորում (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 11 - 
Ուղեցույցներ եւ Հոդ. 13)

0.4% 2.1%

Անցկացրել զանգվածային լրատվամիջոցների 
քարոզարշավ՝ խթանելու ծխախոտի դեմ 
պայքարի վերաբերյալ իրազեկվածության 
բարձրացումը (ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 12)

4.7% 8.1%

Անցկացնել ծխախոտի դեմ պայքարի 
վերաբերյալ իրազեկվածությունը 
խթանելու նպատակով զանգվածային 
լրատվամիջոցների քարոզարշավներ  
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդ. 13)

13.2% 17.2%

Դադարեցում. ծխելը թողնելու վերաբերյալ 
հակիրճ խորհրդատվություն  
(ԱՀԿ ԾՊՇԿ Հոդված14)

0.7% 3.9%

*Բոլոր միջամտությունների համատեղ ազդեցությունը առանձին միջամտությունների 
հանրագումարը չէ: Միջամտությունների համատեղ ազդեցությունը գնահատելու համար, 
հետեւելով Լեւիի եւ գործընկերների (2018 թ.), «Էֆեկտի չափերը [կիրառվում են] որպես մշտական 
հարաբերական կրճատումներ այսինքն՝ i եւ j քաղաքականության համար՝ PRi եւ PRj էֆեկտների 
չափսերով, (1-PR ii) x (1-PR j) [] կիրառվում է ծխելու ներկայիս տարածվածության վրա [25]:
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4

ՔԱՅԼ 4                                     
Գնահատել ծխելու տարածվածության 

փոփոխությունների ազդեցությունը ծխախոտին 
վերագրվող առողջապահական արդյունքների եւ 

տնտեսական ծախսերի վրա:

Ծխելու առողջապահական ու տնտեսական բեռի նվազեցման վրա ռազմավարական 
միջոցառումների ազդեցությունը վերլուծելու համար ներդրումային ծրագիրը հաշվարկում եւ 
համեմատում է երկու սցենար: Ստատուս քվոյի սցենարում ներկայիս ջանքերը «սառեցված» 
են, ինչը նշանակում է, որ մինչեւ 2034 թվականը (վերլուծության ավարտը) ծխախոտի դեմ 
պայքարի դրույթներում որեւէ փոփոխություն տեղի չի ունենա: «Միջամտության» սցենարում 
Հայաստանը ծխախոտի տարածվածությունը նվազեցնելու համար ծխախոտի դեմ պայքարի 
նոր միջոցառումներ է իրականացնում կամ ուժեղացնում առկաները: Առողջապահական եւ 
տնտեսական արդյունքների տարբերությունը ստատուս քվոյի եւ միջամտության սցենարների 
միջեւ ներկայացնում է այն ձեռքբերումները, որոնց Հայաստանը կարող է հասնել ծխախոտի 
օգտագործումը նվազեցնելու նպատակային գործողություններ ձեռնարկելով:

Քաղաքականության մարգինալ հետեւանքները հաշվարկվում են որպես համեմատության 
խումբ ստատուս քվոյի սցենարով: Մարգինալ ազդեցությունները հաշվարկելու համար 
մոդելը միջամտության արդյունքը (ռիսկի գործոնի հետեւանքով մահվան դեպքեր, 
առողջապահական ծախսեր եւ այլն) հանվում է ստատուս քվոյի սցենարի ներքո նույն 
արդյունքից: Երկու արդյունքների տարբերությունը քաղաքականության հետ կապված 
արդյունքի փոփոխության չափն է:

Մարգինալ էֆֆեկտ 
Ելակետային 
բազային սցենար

Ելակետային 
միջամտային սցենար=

Յուրաքանչյուր արդյունքի համար մարգինալ ազդեցությունները հաշվարկվում են հետեւյալ 
կերպ.

• Առողջապահական արդյունք. ռազմավարական միջոցառումների իրականացման 
արդյունքում մահացության եւ հիվանդացության նվազեցումները հաշվարկելու 
համար ծխելու տարածվածության կանխատեսվող փոփոխությունները կիրառվում են 
ուղղակիորեն ստատուս քվոյի սցենարին վերագրվող ՀԳԲ ռիսկի գործոնի նկատմամբ: Սա 
նշանակում է, որ մոդելը ճշգրտում է մահացության եւ հիվանդացության ռիսկի գործոնին 
վերագրվող արդյունքները, ինչպես հաղորդում է ՀԳԲ-ն` ելնելով յուրաքանչյուր արդյունքի 
համար ծխելու տարածվածության տարեցտարի հարաբերական փոփոխություններից:
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5
ՔԱՅԼ 5

Գնահատել ծխախոտի դեմ պայքարի 
քաղաքականության եւ միջամտությունների 

իրականացման ֆինանսական ծախսերը, ինչպես 
անհատապես, այնպես էլ հավաքականորեն:

• Առողջապահության ոլորտի ծախսերի համար մոդելը կիրառում է յուրաքանչյուր 
միջամտության սցենարի համար ծխելու տարածվածության կանխատեսվող տարեկան 
հարաբերական փոփոխությունները SAF-երի նկատմամբ: SAF-երը ճշգրտվում են 
յուրաքանչյուր միջամտության սցենարի համար համամասնություններով, որոնք հավասար 
են ծխելու տարածվածության հարաբերական փոփոխությանը:

• Աշխատավայրում ծխելու արդյունքները վերահաշվարկվում են` փոխարինելով ծխելու 
փաստացի (ստատուս քվո) տարածվածությունը ծխելու տարեկան գնահատված 
տարածվածությանը` մոդելավորված միջամտության յուրաքանչյուր սցենարի համար:

Նոր միջոցառումներ իրականացնելու կամ առկա միջոցները խստացնելու կամ կիրառելու 
համար կառավարության ծախսերը գնահատվում են ԱՀԿ-ի ՈՎՀ ծախսերի հաշվարկման 
գործիքի միջոցով: Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության ՈՎՀ ծախսսերի 
հաշվարկման գործիքի մեջ ներառված ծախսերի եւ ենթադրությունների ամբողջական 
բացատրությունները հասանելի են [35]:

Գործիքը օգտագործում է «ներքեւից վերեւ» կամ «բաղադրիչների վրա հիմնված» մոտեցում: 
Այս մեթոդով յուրաքանչյուր ռեսուրս, որը պահանջվում է ծխախոտի դեմ պայքարի 
միջոցառման իրականացման համար, որոշվում, քանակավորվում եւ գնահատվում է: 
Գործիքը գնահատում է վերահսկողության, մարդկային ռեսուրսների ծախսերը կապված 
ծրագրի կառավարման, փոխադրման, շահերի պաշտպանության եւ օրենսդրության 
ընդունման եւ կիրառման, դասընթացների եւ հանդիպումների, ԶԼՄ-ների, սարքավորումների 
եւ այլ բաղադրիչների հետ: Գործիքի շրջանակներում իրականացման չորս հստակ փուլերի 
ընթացքում ծախսերը տարբեր կերպ են կուտակվում. պլանավորում (1-ին տարի), զարգացում 
(2-րդ տարի), մասնակի իրականացում (3-5-րդ տարի) եւ ամբողջական իրականացում (սկսած 
6-րդ տարուց հետո):

Այս կատեգորիաներում Գործիքը պարունակում է 2011թ-ի լռել յայն ծախսեր, որոնք 
ստացվել են «ԱՀԿ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ» ծախսերի ուսումնասիրությունից: Հետեւելով Շանգի եւ 
գործընկերների հրապարակմանը, Գործիքը թարմացվում է՝ արտացոլելու համար 2019թ-ի 
ծախսերը՝ թարմացնելով մի քանի պարամետր. ԱՄՆ դոլարի եւ տեղական արժույթի միավորի 
փոխարժեքը (2019թ.), գնողունակության հավասարության (PPP) փոխարժեքը (2019թ.), ՀՆԱ-ն 
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6
ՔԱՅԼ 6

Քանակապես գնահատել  ներդրումների 
շահութաբերություն (ROI) ծխախոտի դեմ պաքարին 

ուղղված տարբեր քաղաքականությունների և 
մոդելավորված միջոցառումների դեպքում՝ անհատական 

և հանրային մակարդակներում

Ներդրման շահութաբերություն (ROI)  =
Միջամտության/քաղաքականության օգուտներ          

Միջամտության/քաղաքականության ծախսեր

մեկ շնչի հաշվով (ԱՄՆ դոլար, 2019թ.), ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով (PPP, 2019թ.), բնակչությունը 
(ընդհանուր եւ բնակչության 15+ տարիքային խմբի մասնաբաժինը, 2019թ.), աշխատուժի 
մասնակցության մակարդակը (2019թ.), գազը մեկ լիտրի հաշվարկով եւ առողջապահության 
պետական ծախսերը՝ որպես ընդհանուր առողջապահական ծախսերի տոկոս (2017թ.) [44]: 
Քանի դեռ կառավարության կամ երկրի ներսում այլ կառույցներից պարամետրեր չեն ստացվել, 
տվյալները բերվում են Համաշխարհային Բանկի տվյալների բազայից, բացառությամբ 
պետական առողջապահական ծախսերի մասնաբաժնի եւ բնակչության տվյալների: 
Առողջության ոլորտում պետական ծախսերի մասնաբաժինը, որպես առողջապահության 
ընդհանուր ծախսերի տոկոս, ստացվում է ԱՀԿ առողջապահական ծախսերի տվյալների 
շտեմարանից, իսկ բնակչության թվերը ստացվում են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամից:

Ներդրումների շահութաբերության (ՆՇ) վերլուծությունը չափում է ծխախոտի դեմ պայքարում 
ներդրումների արդյունավետությունը` ներդրումներից առողջության բարելավման ընթացիկ 
դրամական արժեքը բաժանելով դրանց համապատասխան ընթացիկ ծախսերի վրա:

Ծխախոտի դեմ պայքարի չորս քաղաքականությունից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվել 
է շահութաբերություն, իսկ չորս միջամտությունների համար` որպես փաթեթ: 3-րդ եւ 4-րդ 
քայլերի իրականացման հաշվարկային արդյունքները օգտագործվել են շահութաբերության 
հաշվարկման համար 5 եւ 15 տարվա ժամանակամիջոցների համար:
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