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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 
 

    Անկախության հռչակումից հետո Հայաստանը  
աշխարհաքաղաքական և տնտեսական առումով հայտ-
նըվեց ծանր իրավիճակում: 1988 թ. երկրաշարժի ծանր 
հետևանքները, ԽՍՀՄ փլուզման պատճառով ավանդա-
կան տնտեսական կապերի թուլացումը, Լեռնային Ղա-
րաբաղի ազգային−ազատագրական պատերազմը, 
Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից տնտեսական շրջա-
փակումը մեծապես ազդեցին երկրի հանրային ու տնտե-
սական կյանքի վրա: Այս փորձությունները Հայաստանին 
պատուհասեցին գրեթե միանգամից և հանգեցրին քա-
ղաքական, սոցիալական և տնտեսական ճգնաժամի: 
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ բարդ իրավիճակում, 
դեռևս 1988-ի փետրվարին սկիզբ առած ազգային զար-
թոնքը, արցախյան գոյապայքարը և Հայաստանի ան-
կախության հռչակման իրողությունը պայքարի ոգի, ուժ 
ու կորով էին ներարկել հայ ժողովրդին՝ դիմակայելու 
դժվարություններին, պայքարելու պետականության կա-
յացման ու երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հա-
մար: Այս լավատեսության հիմքում ընկած էր նաև ամ-
բողջ աշխարհով սփռված հայկական Սփյուռքի առկա-
յությունը՝ ինչը համեմատական առավելություն էր տալիս 
Հայաստանին: 

Հատկապես 1991 թվականից հետո ժամանակա-
հատվածը հղի էր նաև համաշխարհային և աշխարհա-
քաղաքական բազմաթիվ ցնցումներով, որոնք իրենց 
ազդեցությունը թողեցին ինչպես Հայաստանի տնտեսա-
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կան զարգացման, այնպես էլ որոշակի փուլերում Հա-
յաստան–Սփյուռք տնտեսական հարաբերությունների 
ակտիվության վրա: Այսպես, 1988-ի դեկտեմբերից այդ 
հարաբերությունների վեկտորը երկրաշարժի գոտում 
ցուցաբերվող օգնությունն էր, արցախյան պատերազմի 
և շրջափակման պայմաններում բնակչության նվազա-
գույն կարիքների բավարարումը: 1994–2001 թթ. ուշադ-
րությունը սևեռվեց տնտեսության վերականգման ու ձեռ-
նարկատիրության զարգացման վրա: Այդ տարիներին 
Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարած 
օտարերկրյա ներդրողների շուրջ 69 տոկոսը սփյուռքա-
հայերն էին: Միայն 1998–2004 թթ. ընթացքում սփյուռքա-
հայերը կատարել են 275 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, 
որը կազմում է այդ ժամանակահատվածում կատար-
ված ներդրումների 25 տոկոսը1: 

Վերջին տասնամյակում Սփյուռքի մասնակցությունը 
Հայաստանի տնտեսական կյանքին դարձել է առավել 
կազմակերպված ու նպատակային: Անուրանալի է 
Սփյուռքի դերակատարությունը Հայրենիքում այնպիսի 
ոլորտների զարգացմանը, ինչպիսիք են՝ դրամատնային 
համակարգը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և ծառայություննե-
րը: Հայաստանի համար տնտեսական գերակայություն է 
արտահանմանն ուղղված արտադրությունների զար-
գացումը և արտաքին շուկայում հայկական ապրանքնե-
րի պատշաճ ներկայացումը:  

                                                 
1  http://evconsulting.com/hy/brainwork/foreign-investments-and-

diaspora/current%20-situation-of-the-diaspora-connected-fdis-in-
Armenia#sthash.pbkhuRbw.dpuf 
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ՀՀ Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ հրա-
տարակվող «Սփյուռքի ներդրումները Հայաստանի Հան-
րապետության տնտեսության մեջ. զարգացման հեռա-
նկարներ» գիրքը ընդամենը մի փոքր քայլ է ներկայաց-
նելու այս բազմաբնույթ երևույթը՝ հայկական սփյուռքի 
դերը Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում:  

Վիճակագրական տվյալների մշակմանը ցուցաբե-
րած աջակցության համար հեղինակները շնորհակալու-
թյուն են հայտնում ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասիս-
տենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Լուսինե Հարու-
թյունյանին, ամբիոնի մագիստրոսներ՝ Հերմինե Բադալ-
յանին, Զառա Միրաքյանին, Լուսինե Խաչատրյանին և 
Լիլիթ Առաքելյանին: 

Գրքի կազմի և ներդիրների ձևավորմանը ակտիվ 
մասնակցության համար առանձնահատուկ շնորհակա-
լությամբ ենք նշում ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի փորձագետ, տ.գ.թ. Աղասի Թավադյանի աշ-
խատանքը:  
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 Գ Լ ՈՒ Խ 1 
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ  
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
 
Սփյուռքի ներուժի օգտագործման անհրաժեշ-

տությունը պետք է ձևակերպի հայաստանյան էլի-
տան, որը պետք է հասկանա, որ առանց այդ ներ-
ուժի և փորձառության մենք չենք կարող հավուր 
պատշաճի մրցակցել միջազգային մակարդակում2: 

Ռուբեն Վարդանյան 
 
1.1  
       Սփյուռքի էությունը և զարգացումները 

 
Քսաներորդ դարը աշխարհի նոր պատմության ա-

ռանձնահատուկ և դինամիկ հարյուրամյակ էր: Երկու 
աշխարհամարտերը, դրանց հետևանքով մոլորակի քա-
ղաքական քարտեզի վերաձևումները, աշխարհի մեկ վե-
ցերորդը կազմող տարածքի վրա Խորհրդային միության 
կազմավորումն ու յոթանասունամյա համակարգաստեղծ 
գործոն լինելուց հետո անսպասելի արագությամբ փլու-
զումը, հետխորհրդային տարածքի և Արևելյան Եվրո-
պայի սոցիալիստական ճամբարի երկրների վերակողմ-
նորոշումը դեպի կապիտալիստական կացութաձևը՝ էա-
կան դերակատարություն ունեցան աշխարհի բնակչու-
թյան էթնիկ տարաբնակեցման և սփյուռքների ձևավոր-
ման համար: Վերջինս ի հայտ բերեց պատմական Հայ-
րենիք-Սփյուռք նոր հասարակական հարաբերություն-

                                                 
2  http://www.mediamax.am/am/news/interviews 
   /13437/#sthash.NqWVkpfe.dpuf 
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ներ, որոնք հատկապես վերջին երկու տասնամյակի 
միջազգային համագործակցության ծիրում կարևոր դեր 
ստանձեցին:  

Այն երկրները, որոնք ունեն արտերկրում բնակվող 
մարդկային մեծ ներուժ, որի հավաքական ամբողջու-
թյանն անվանում են Սփյուռք, ձգտում են արտաքին քա-
ղաքականության մեջ և միջազգային տնտեսական հա-
րաբերություններում օգտվել այդ ռեսուրսից: Այս 
երևույթն այնքան է կարևորվել, որ դարձել է ոչ միայն 
քաղաքական կյանքի էական բաղադրիչ, այլև լուրջ ու-
սումնասիրության առարկա, որով զբաղվում են սփյուռ-
քագետ հետազոտողները: Դա բնավ պատահական չէ, 
քանի որ սփյուռքը բնութագրվում է բազմաթիվ հատկա-
նիշներով, ներքին և արտաքին հիմնախնդիրներով, քա-
ղաքական, ազգային, տնտեսական և հումանիտար կա-
պերով: Բացի այդ, ազգային Սփյուռքներն ունենալով 
որոշակի ընդհանրություններ, միմյանցից տարբերվում 
են թվաքանակով, կազմակերպվածությամբ, մտավոր ու 
ֆինանսական ներուժով, հասարակական ակտիվու-
թյամբ: Աշխարհում որպես խոշոր սփյուռք դիտարկվում 
են՝ չինականը (35 մլն. մարդ), հնդկականը (25 մլն), ռու-
սականը (25 մլն), ուկրաինականը (12 մլն), հայկականը 
(10 մլն), հրեականը (8 մլն), իռլանդականը (10 մլն) և 
իտալականը (8 մլն) և այլն: Ի դեպ, առանձնանում են 
հատկապես հրեական և հայկական սփյուռքի համայնք-
ները, քանի որ վերջիններս ձևավորվել են հալածանք-
ների, եղեռնի, տարածական առումով պատմական հայ-
րենիքը կորցնելու և մասնակիորեն վերագտնելու հե-
տևանքով: Այս սփյուռքների կապը հայրենիքի հետ 
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առանձնահատուկ բնույթ ունի, քանի որ դեռևս առկա են 
ազգային անվտանգության սպառնալիքներ, որոնք պա-
հանջում են մարդկային, տնտեսական և քաղաքական 
ռեսուրսների համատեղումով սատարել պատմական 
հայրենիքի մրցունակությանը: 

 Հայ իրականության մեջ սփյուռքի հիմնախնդիրները 
մշտապես գտնվել են գիտական հանրության ուշադրու-
թյան կենտրոնում: Հատկապես վերջին տարիներին 
սփյուռքի հետազոտությամբ արդյունավետ կերպով 
զբաղվում են ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադե-
միան, համալսարանական համակարգի գիտական 
կենտրոնները և «Նորավանք» գիտակրթական հիմնա-
դրամը: Այս ասպարեզում արժեքավոր ուսումնասիրու-
թյուններ են իրականացրել Ա. Աբրահամյանը3, Կ. Դալ-
լաքյանը4, Է. Մելքոնյանը5, Է. Մինասյանը, Ա. Վարդանյա-
նը6, Ք. Պետրոսյանը7 և ուրիշներ: Գիտական պարբերա-
կաններում արժեքավոր հոդվածներ են հրապարակել Գ. 
Հարությունյանը, Վ. Հովեյանը, Ա. Բեժանյանը, Տ. Ղանա-
լանյանը: 

 Անդրադառնալով սփյուռքի էության բնորոշմանը՝ Ա. 
Բեժանյանը նշում է, որ ներկայումս արևմտյան վերլու-

                                                 
3  Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմու-
թյան, հատոր Ա և Բ, Հայպետհրատ, Եր., 1964 և 1967: 

4  Դալլաքյան Կ. Հայ Սփյուռքի պատմություն, «Զանգակ-97» հրատ., Եր., 
2004, 288 էջ: 

5  Մելքոնյան Է., Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության պատմու-
թյուն, «Մուղնի» հրատ., Եր., 2005, 584 էջ: 

6  Մինասյան Է., Վարդանյան Ա., Հայրենիք – Սփյուռք առնչությունները ՀՀ 
անկախության տարիներին (1991−2009 թթ.), «Պոլիգրաֆ» ՓԲԸ, 
Ստեփանակերտ, 2010, 200 էջ: 

7  Հայրենիք – Սփյուռք հարաբերությունները 1988–2001 թթ. , ՀՀ ԳԱԱ «Գի-
տություն» հրատ., Եր., 2011, 240 էջ: 
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ծաբանները գործածում են մի շարք եզրույթներ, որոնք 
տարիներ առաջ գոյություն չունեին. սփյուռքյան (dias-
poric and diasporan), սփյուռքություն կամ սփյուռքամե-
տություն (diasporicity or diasporism), սփյուռքացում 
(diasporization), ապասփյուռքացում (de-diasporization), 
վերասփյուռքացում (rediasporization), սփյուռքագիտու-
թյուն կամ սփյուռքագրություն (diasporology or diasporis-
tics)8: Ինչպես նկատում ենք, այս եզրերը պայմանավոր-
ված են սփյուռքի էության և տարբեր գործառույթների 
բազմակողմանի բնորոշմամբ 9 : Հեղինակն այնուհետև 
նշում է, որ սփյուռքի ձևավորմանը նպաստել են այնպի-
սի առանցքային իրադարձություններ, ինչպիսիք են հայ-
րենիքի կործանումը, տեղահանությունը գաղութատիրու-
թյունը, ապագաղութացումը, պատերազմները, քաղա-
քական շրջադարձերը և այլն: Սփյուռքագետները փոր-
ձել են տարբերակել սփյուռքի տեսակները` ըստ սփյուռ-
քացման պատճառների, նախնական գործունեության, 
ինքնության առանձնահատկությունների, սփյուռքի կազ-
մակերպական կառուցվածքի, սփյուռքի քաղաքական 
կարևորության, սփյուռքյան կազմակերպությունների հա-
մախմբվածության և ակտիվության մակարդակի: 

 Սփյուռքահայ հետազոտողներից սփյուռքագիտու-
թյան զարգացմանը մեծ նպաստ է բերում 1991 թվակա-
նից Կանադայում հրատարակվող «Սփյուռք. անդրազ-
գային հետազոտությունների ամսագիր» (Diaspora: A 
Journal of Transnational Studies) պարբերականի խմբա-
                                                 
8  Բեժանյան Ա. Գ., Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակն-
արկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, № 1, 2013, էջ 1:  

9  Sideri, E. 2008. The Diaspora of the Term Diaspora: A Working-Paper of a 
Definition, in Cultures in Transit (http://transtexts.revues.org/index247.html). 
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գիր, պրոֆեսոր Խաչիկ Թոլոլյանը: Նա գիտական բարձր 
մակարդակով անդրադառնում է ավանդական (հրեա-
կան, հայկական, հունական) սփյուռքին և վերջին երե-
սուն տարիների ընթացքում ձևավորված «նոր» հա-
մայնքների վերլուծություններին` շեշտադրելով սփյուռ-
քի անդրազգային հատկանիշները: Ի դեպ, Խ. Թոլոլյա-
նը, ի տարբերություն շատ այլ մասնագետների բավա-
կան պահանջկոտ և զգուշավոր է «Սփյուռք» հասկացու-
թյունը գործածելու առումով։ Օրինակ, նա այն կարծիքին 
է, որ անհրաժեշտ է առնվազն երեք սերունդ անցնի որևէ 
համայնք սփյուռք համարելու համար, քանի որ այլ դեպ-
քերում հայրենիքից նոր հեռացած մարդկանց կապը 
հայրենիքի հետ հիմնվում է ավելի շատ անձնական հա-
րաբերությունների վրա10։ 

Մոսկվայում 1999 թվականից լույս է տեսել ռուսա-
լեզու «Սփյուռք» (Диаспоры) հանդեսը, որի նպատակն է 
վերհանել ինչպես ռուսական սփյուռքի, այնպես էլ հետ-
խորհրդային Ռուսաստանում ապրող էթնիկ սփյուռքյան 
համայնքների հիմնախնդիրները: 2002 թ. Տուլուզ-լը-Մի-
րայի համալսարանի «Սփյուռք. պատմություն և հասա-
րակություններ» [DIASPORAS. Histoire et sociռtռs] ամ-
սագիրը լուսաբանում է սփյուռքի, միգրացիայի, էթնիկ 
կամ կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրները 
պատմության, սոցիոլոգիայի և այլ տեսանկյուններից: 
2011 թ. Նյու–Դելիում հրատարակվող «Սփյուռքագիտա-
կան հետազոտություններ» [Diaspora Studies] ամսագի-
րը նվիրված է սփյուռքյան (հիմնականում հնդկական) 
                                                 
10 https://hdanielyan.wordpress.com/tag/%D5%BD%D6%83%D5%B5%D5% 

B8%D6%82%D5%BC%D6%84/ 
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անդրազգային ցանցերի համեմատական ուսումնասի-
րությանը` որպես միջազգային հարաբերությունների ու-
շագրավ գործոն11: 

Էթնիկ գործընթացները, ազգամիջյան փոխազդեցու-
թյան և միջպետական հարաբերությունների համակար-
գերը, անդրազգային միությունների փլուզումը սերտո-
րեն առնչվում է այնպիսի սոցիալ–մշակութային ֆենոմե-
նի ձևավորմանը և զարգացմանը, ինչպիսին է էթնիկ 
սփյուռքը:  

Գերակայող ազդեցություն են ձեռք բերում այն հայե-
ցակարգերը, որոնք վերը նշված գործընթացները դի-
տարկում են համաշխարհայնացման համատեքստում: 
Ըստ որոշ գիտնականների՝ մարդկության հետագա 
զարգացումը հանգեցնելու է աստիճանաբար վերացող 
սահմանների, սաստկացնելու է ապրանքային, մարդկա-
յին, գաղափարների ազատ տեղաշարժերը12: 

 Համաշխարհայնացման նոր համատեքստն առա-
ջացրել է տարբեր հասկացությունների վերաիմաստա-
վորման անհրաժեշտություն: Դրանցից են՝ «անդրազ-
գային տարածությունները», «գաղութային համայնքնե-
րը» և «Սփյուռքը»: Ներկայումս «Սփյուռք» հասկացու-
թյան շրջանակը ընդլայնվել է, գործածության հաճախա-
կանությունը՝ էականորեն ավելացել, ինչի հետևանքով 
այդ եզրի իմաստը զգալիորեն փոխվել է: Փոփոխության 
պատճառներից մեկը, թերևս, այն է, որ սփյուռքին 
առնչվող քննարկումները տեղի են ունենում տարբեր 

                                                 
11 Բեժանյան Ա. Գ., Սփյուռքի մասին տեսությունների համառոտ ակ-
նարկ. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, №1, 2013, էջ 211:  

12 Տե′ս Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. М., ИС РАН, 2003. 
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ոլորտների մասնագետների՝ տնտեսագետների, քաղա-
քագետների և սոցիոլոգների, ազգաբանների, լրագրող-
ների և արվեստագետների շրջանում: 

Ազգաբանների տեսանկյունից՝ սփյուռքը (հունարե-
նից թարգմ. Diaspora - տարաբնակեցում) նեղ իմաստով 
հասկացվում է Բաբելոնի թագավորության կողմից Իս-
րայելի կործանումից հետո արտագաղթած հրեաների 
բնակեցված տարածքների ամբողջությունը, իսկ ավելի 
ուշ՝ Իսրայելից դուրս, աշխարհով սփռված, բոլոր այն 
տարածքների ամբողջությունը, որտեղ համեմատաբար 
համախմբված հրեաներ են ապրում: 

Ավելի լայն իմաստով՝ սփյուռքը հասկացվում է հայ-
րենիքից դուրս գտնվող, էթնիկ խմբավորումների հան-
րությունը (հայկական, հրեական, չինական, իռլանդա-
կան և այլն): Կարծիք կա, որ սփյուռքի ձևավորում չեն 
համարվում այն դեպքերը, երբ որևէ էթնիկ հանրություն 
տարածականորեն կտրվում է հայրենիքից՝ պետական 
սահմանի փոփոխության հետևանքով13: 

Իրականում «Սփյուռք» հասկացությունը օգտա-
գործվում է այնպիսի ոչ միատարր երևույթների նկարա-
գրման ժամանակ, ինչպիսիք են էթնիկ փոքրամասնու-
թյունները, փախստականները, աշխատանքային միգ-
րանտները և այլն: Վերջին հաշվով, խոսքը ցանկացած 
խմբի պատկանող մարդկանց մասին է, որոնք այս կամ 
այն պատճառով ապրում են իրենց հայրենիքից դուրս: 

Արդի սփյուռքագետների աշխատանքներում հա-
ճախ հոլովվում է այն միտքը, որ սփյուռքը ոչ միայն ար-
                                                 
13 Козлов В.И., Диаспора. Свод этнографических понятий и терминов. М., 

1986. С. 26. 
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տերկրում բնակվող ժողովրդի մի մասն է, որը որոշ չա-
փով պահպանում է հոգևոր, մշակութային ինքնությունը 
և ձգտում չխզել կապը պատմական հայրենիքի հետ, 
այլև, առաջին հերթին, այն անդրազգային ցանցն է, որը 
պարունակում է հսկայական սոցիալ-մշակութային, հա-
սարակա-քաղաքական, տնտեսական և մտավոր ներուժ։ 

Ըստ էության «Սփյուռք» հասկացության գործադրու-
մը միտված է համախմբելու էթնիկ գործընթացների բո-
լոր հնարավոր դրսևորումները: 

Գ. Շեֆերը, քննելով սփյուռքի անդամների վարքա-
գծի տարբեր դրսևորումները, նրանց տարբերակում է 
հետևյալ կատեգորիաների` «միջուկ», «լուսանցքային 
անդամներ» և «նիրհողներ»: Սփյուռքի «միջուկը» այն 
անհատներն են, որոնք ունեն անաղարտ ազգային ինք-
նություն, կարող են գոյատևել որպես առանձին կազ-
մակերպված համայնք` անկախ բոլոր գործընթացներից 
(արդիականություն, համաշխարհայնացում և այլն), սեր-
տորեն միավորված են և, հետևաբար, նրանց չի սպառ-
նում վերացման վտանգը:  

«Լուսանցքային» անդամներն ունեն էթնիկ ինքնու-
թյուն, սակայն հետաքրքրված չեն գործուն կերպով ներ-
գրավվելու ազգակիցների համայնքին:  

Ընդունող երկրի հասարակությունում ամբողջովին 
ինտեգրված և ձուլված անհատներին պայմանականո-
րեն անվանում են «նիրհողներ», որոնց սփյուռքի անդամ 
համարելն արդեն խնդրահարույց է14: 

Ինքնության տեսանկյունից սփյուռքագիտական 
գրականությունն անդրադարձել է նաև սփյուռքի անդամ-
                                                 
14 Sheffer G., Transnationalism and Ethnonational Diasporism. Diaspora 

15(1), 2006. pp. 121−145. 
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ների և միգրանտների միջև առկա կարևոր տարբերու-
թյուններին: Տեսության մեջ տարածված է այն մոտեցու-
մը, թե սփյուռքի անդամների և Հայրենիքի (ծագման 
երկիր) միջև առկա է մշակութային, լեզվական, կրոնա-
կան, պատմական և հուզական (զգացական) կապ, մինչ-
դեռ միգրանտների կարգավիճակը ենթադրում է ընդու-
նող երկրում ձուլվելը, նոր սովորույթներ ընդունելը, քա-
ղաքացիություն ձեռք բերելը, երկրի լեզուն սովորելը և 
այլն: Սակայն միգրանտները (երբեմն փոխադարձ) բախ-
ման մեջ են գտնվում թե' հայրենիքի, թե' ընդունող հա-
սարակության և թե' սփյուռքի հետ` հրաժարվելով ան-
դամագրվել գոյություն ունեցող սփյուռքյան կառույցնե-
րին, ինչպես նաև հիմնել սեփական կազմակերպություն-
ներ15: Պատմականորեն՝ միգրացիոն հոսքերը որոշակի 
ազդեցություն են թողնում սփյուռքի վրա: Սփյուռքն էլ իր 
հերթին է ազդում միգրանտների ինքնության վրա: Ըն-
դունված է կարծել, թե միգրանտների համար հայրենի-
քից հեռանալու և արտերկրում հաստատվելու հիմնա-
կան նպատակը նյութական բարեկեցությունն է, մինչդեռ 
հոգևոր, մշակութային և հուզական արժեքների կարիքը 
ստիպում է կառչել հայրենիքից: Երբ հայրենիքից հեռա-
ցումն ընկալվում է որպես կարճաժամկետ, իսկ վերա-
դարձը` մշտառկա16, անհատի մեջ միգրանտը կերպա-
փոխվում է սփյուռքի անդամի: Բայց և այնպես, արդյոք 
սփյուռքյան ինքնությունը միայն անհատի՞ որոշման ար-
դյունքն է: Ըստ Թոլոլյանի` սփյուռքյան կեցվածք է ընդու-
                                                 
15 Butler K., Free Articles Base, n.d. Diaspora: Origins, Development and 

Types. 2001. (http://pagerankstudio.com/Blog/2010/10/diaspora-origins-
development-types/). 

16 Նույն տեղում: 
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նում այն փոքրամասնությունը, որին քաղաքական կամ 
մշակութային մեկնաբանները Սփյուռք են համարում: 
Սփյուռքի ձևավորումը և գոյատևումը (նույնիսկ միգրա-
ցիայի դեպքում) պայմանավորված են մշակութային, սո-
ցիալական ու քաղաքական ընտրախավի գիտակցված 
և կազմակերպված ջանքերով, որոնք շարունակական 
բնույթ են կրում և փոխանցվում սերնդե սերունդ17: Մինչ-
դեռ Սփյուռքի գոյատևմանն ուղղված ջանքերի բացա-
կայությունը տանում է դեպի ուծացում: Երբ բացակայում 
է Հայրենիքի ընկալումը, և առկա է կազմակերպական 
դեֆիցիտ, սփյուռքը դառնում է ընդամենը վիրտուալ 
երևույթ` զուրկ միջազգային և պետական համակարգերի 
վրա ազդեցությունից: 

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչա-
կագրում ամրագրված է, որ «Յուրաքանչյուր ոք ունի 
ցանկացած, այդ թվում` սեփական երկրից մեկնելու և իր 
երկիրը վերադառնալու իրավունք»18: Պետք է նկատել, 
որ սփյուռքյան ինքնությունը հիմնված է երկու հակասա-
կան երևույթների վրա. Հայրենիքից հեռու գտնվելով 
հանդերձ` սփյուռքի անդամն ունի հայրենաբաղձության 
ուժեղ զգացում: Հայրենիքի հետ հարաբերությունների 
դինամիկան ենթադրում է հնարավոր կամ փաստացի 

                                                 
17 Toloyan K. 2000. Restoring the Logic of the Sedentary to Diaspora Studies, 

in Berthomière, W. and Sheffer, G., Anteby, L. 2000 ans de diasporas, 
Presses Universitaire de Rennes, 137-148. Gold, S. J. 2004. From 
Nationality to Peoplehood: Adaptation and Identity Formation in the Israeli 
Diaspora. Diaspora 13(2/3):331-58. 

18 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, հոդված 13.2, էջ 48, 
«Մարդու իրավունքներ» ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների միջազգային 
փաստաթղթերի ընտրանի, Միավորված ազգերի կազմակերպության 
հայաստանյան գրասենյակ, Եր., 2009: 
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վերադարձը, որը Հայրենիքի իդեալականացումը հակա-
դրում է ընդունող երկրի հանդեպ կապվածությանը: Հա-
ճախ ոչ թե ֆիզիկական վերադարձն է էական սփյուռք-
յան ինքնության համար, այլ դրա արծարծումը որպես 
կենսական թեմա19: 

Սփյուռքի և Հայրենիքի փոխադարձության հարցը 
քննելիս պետք է նկատել, որ մշտական կապի առկայու-
թյամբ հանդերձ, Հայրենիքի վերաբերմունքը սփյուռքին 
կարող է լինել անորոշ և երկակի: Միշտ չէ, որ հայրենիքի 
կառավարությունն անվերապահորեն աջակցում է 
սփյուռքին: Նմանապես միշտ չէ, որ Սփյուռքն աջակցում 
է հայրենիքի կառավարությանը: Վերջինիս լեգիտիմու-
թյան շուրջ փոխհամաձայնության բացակայությունը կա-
րող է սփյուռքում պառակտման տեղիք տալ20: 

Մեր կարծիքով, սփյուռքը, ի տարբերություն միգրա-
ցիայի, ավելի քաղաքական, քան սոցիալական երևույթ 
է, քանի որ այն իր դոնոր երկրի քաղաքատնտեսական 
շահերի պաշտպանման և տարբեր ծրագրերի իրակա-
նացման առումով մեծ դերակատարում ունի: Այսինքն՝ 
սփյուռքը, ի տարբերություն ազգային խմբերի, համա-
կարգված է և պարունակում է ոչ միայն էթնո-մշակութա-
յին, այլ էթնո-քաղաքական և տնտեսական բովանդակու-
թյուն: 

Հայկական սփյուռք ասելով՝ նախ և առաջ պետք է 
հասկանալ 1915–1923 թթ. հայերի ցեղասպանության և 
բռնագաղթի հետևանքով պատմական Հայաստանից 
                                                 
19 Butler K., Safran W., 2001. 1991. Երբեմն վերադարձը ներիմաստավոր-
վում է ընդունող երկրում առկա խտրական քաղաքականության հետևան-
քով, որն էլ հանգեցնում է Սփյուռքի անդամների միջև համերաշխությանը: 

20 Sheffer, French Conceptualization of Diaspora. 
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տարհանված և աշխարհով մեկ սփռված հայությունը, 
որն իր գոյության ողջ ընթացքում պայքար է մղում ազ-
գային դիմագիծը պահպանելու համար. արտերկրում 
հիմնում է դպրոցներ, եկեղեցիներ, կազմակերպություն-
ներ, որոնց միջոցով փորձում Է պահպանել իր ինքնու-
թյունը: Այդ ամենով հանդերձ` սփյուռքահայության գոյա-
տևման հիմնական երաշխիքը մայր հայրենիքի՝ Հայաս-
տանի Հանրապետության, առկայությունն է: 

Աշխարհում հայերի թիվը մոտ 13 մլն է21: Հայաստա-
նի Հանրապետության մշտական բնակչությունը 2011 թ. 
մարդահամարի տվյալներով կազմել է 3,019 միլիոն, 
որից 2,962 միլիոնը հայ են22, իսկ ԼՂՀ մշտական բնակչո-
ւթյան թիվը 2005 թ. մարդահամարի տվյալներով կազ-
մում էր 137,74 հազ. մարդ, որից հայերը` 137,38 հազ. 
մարդ 23 ։ Տարբեր գնահատականներով` հայկական 
սփյուռքի անդամների թիվը 8−9 միլիոն է24։ 

Առավել խոշոր սփյուռքահայ համայնքներ ձևավոր-
վել են ՌԴ-ում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, 
Իրանում, Կանադայում և այլն: Դրանցից ամենամեծը 
պատմականորեն ձևավորվել է ՌԴ-ում: 2005 թ. տվյալ-
ներով՝ այն կազմում էր մոտ 2,2 մլն մարդ: 2009 թ. այդ 
թիվը աճեց՝ հասնելով 2,7 մլն-ի: Իսկ եթե հաշվի առնենք 
ՌԴ-ում ժամանակավորապես ապրող հայերի թիվը, 
ապա այն գերազանցում է 3 մլն-ը: Այս քանակական ցու-
ցանիշները կարևոր են, սակայն առավել կարևորվում են 
                                                 
21 Миниатюрные Империи։ Исторический Словарь Недавно Независимых 
государств — Страница 3 Джеймс Б. Минахан.  

22 http://www.armstat.am/file/doc/99478358.pdf 
23 http://census.stat-nkr.am/nkr/5-1.pdf 
24 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6382703.stm 
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սփյուռքի որակական բնութագրիչները, որոնց հիմքում 
ընկած են պատմականորեն ձևավորված իրական փոխ-
հարաբերությունները: Իր մեծությամբ հաջորդ սփյուռքը 
ԱՄՆ-ում է. 2005 թ. տվյալներով՝ մոտ 1,4 մլն մարդ էր, 
ավելանալով՝ 2009 թ. դարձավ մոտ 1,7 մլն:  

Ժամանակակից հետազոտությունները ցույց են 
տալիս, որ պետությունների և ազգային սփյուռքի փոխ-
հարաբերություններն ավելի պրագմատիկ բնույթ են 
կրում: Անդրազգային կապերի զարգացումն էականորեն 
փոխեց սփյուռք հասկացության դերն ու նշանակությունը 
միջազգային հարաբերությունների համակարգում՝ կա-
րևորելով սփյուռքի տնտեսական, սոցիալ-մշակութային 
և հասարակաքաղաքական ներուժը: Ժամանակակից 
աշխարհում սփյուռքի գործոնը, որպես արտաքին քա-
ղաքական և տնտեսական ռեսուրս, գնալով ավելի մեծ 
կարևորություն է ստանում, և այդ ներուժի նպատակային 
օգտագործումն առանցքային նշանակություն ունի հա-
մաշխարհային թատերաբեմում յուրաքանչյուր պետու-
թյան դիրքավորման, մասնագիտացման, տնտեսական, 
քաղաքական և այլ կապերի ձևավորման առումով: Ուս-
տի առանձնահատուկ կարևորություն ունի արդեն իսկ 
ձևավորված սփյուռքի ազգային ինքնության, ավան-
դույթների, սովորույթների պահպանումն ու ուծացման 
չենթարկվելու ձգտումը: Ճիշտ է, օտար միջավայրում 
ձուլվելու վտանգն առկա է, և քիչ չեն նման դեպքերը, 
սակայն այս հիմնախնդրի լուծման համար անուրանալի 
են նաև հայրենիքի և եկեղեցու դերակատարությունը, 
միավորող ազգային գաղափարի շուրջ համախմբումը և 
ի շահ այդ գաղափարի գործելու ինստիտուցիոնալ հա-
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մակարգի ու մշակութային միջավայրի ձևավորումը: Այս 
տեսանկյունից՝ սեփական գործելաոճին ապավինելուց 
զատ էական նշանակություն ունեն միջազգային փորձի 
ուսումնասիրությունը և շահեկան գաղափարների յուրա-
ցումը: 

 

 
1.2 
 Սփյուռքի ներուժի օգտագործման 

միջազգային փորձը 
 

Ինչպես արդեն նշվեց, «Սփյուռք»-ի հասկացության 
սահմանումները բազմաթիվ են, սակայն ընդհանուր 
բնութագիրը Հայրենիքի հետ կապն է: Մենք «Սփյուռքը» 
սահմանում ենք որպես ոչ ռեզիդենտ բնակչություն, որը 
կրում է հայրենիքում բնակվող մարդկանց ազգային, քա-
ղաքացիական կամ էթնիկ հատկանիշները, քանի որ 
ծնվել է հայրենիքում, այնուհետև արտագաղթել կամ էլ 
արտագաղթածների ժառանգ է: 

Այն գաղափարը, որ սփյուռքի ունակ ներկայացու-
ցիչները կարող են տնտեսական օգուտ բերել իրենց 
հայրենիքին, վերջին տարիներին հայտնվել է ուշադրու-
թյան կենտրոնում:  

Սփյուռքի կապերը, օրինակ՝ հրեաների, շոտլանդա-
ցիների, իռլանդացիների և շատ այլ ազգերի համար 
տնտեսական ներուժն առավել արդյունավետ օգտա-
գործելու կարևոր նախապայման են դարձել: 

Ուսումնասիրելով միգրացիոն տեղաշարժերը՝ կարե-
լի է տարբեր վայրերում նկատել էթնիկ և լեզվական 
խմբերի զարմանալի համակենտրոնացումներ:  
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 Հատկանշական է նաև այն հանգամանքը, որ լեզ-
վական համընկնումները և միջանձնային կապերն առա-
վել նպաստում են տարբեր երկրներում բիզնեսի զար-
գացմանը: Օրինակ՝ Ինդոնեզիայում ապրող չինացի գոր-
ծարարը կարող է արագ նկատել տեղի շուկայում հովա-
նոցների պահանջարկը և արագ կապ հաստատել Չի-
նաստանում բնակվող բարեկամի հետ, ով ճանաչում է 
հովանոցներ արտադրող որևէ գործարարի: Այսպիսով, 
նրանք կարող են կնքել գործարք և ներմուծել հովանոց-
ներ մինչ անձրևային սեզոնի ավարտը: Բիզնես միջա-
վայրում միջանձնային կապեր հաստատելու համար 
առանցքային նշանակություն ունի վստահության գործո-
նը: Առանց այս գործոնի հնարավոր չէ երկարաժամկետ 
կտրվածքով ներդրումային ծրագրեր կամ ձեռնարկա-
տիրական գործունեություն ծավալել: Վստահությունը, 
ինչպես նաև տեղի մշակութային մտածելակերպը առա-
վել արագ է դրսևորվում այն երկրում, որտեղ բնակվում 
են արտաքին ներդրողի ազգակիցները: Նաև դա է 
պատճառը, որ մինչ օրս Չինաստանի օտարերկրյա ներ-
դրումների մեծ մասը ներգրավվում է չինական սփյուռքի 
միջոցով, որին նպաստում են ժամանակակից հաղոր-
դակցման միջոցները, ինչպես նաև միմյանց միջև վստա-
հությունը:  

Սփյուռքը օգնում է նաև գաղափարների տարածմա-
նը: Զարգացող աշխարհի բազում փայլուն ուղեղներ 
կրթություն են ստանում արևմտյան համալսարաններում: 
Նրանց զգալի մասը գիտելիքներով և օգտակար կապե-
րով նպաստում է մայր հայրենիքի զարգացմանը: Տեղե-
կատվական ոլորտի հնդիկ մասնագետը, ով գտնվում է 
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Բանգալորում, կարող է անմիջապես գաղափարներ 
ստանալ Սիլիկոնային Հովտում գտնվող իր ընկերներից: 
Չինական տեխնոլոգիական արդյունաբերության մաս-
նագետների շրջանում գերակշռում են «ծովային կրիա-
ները» (չինացիները, որոնք ապրել են արտասահմանում 
և վերադարձել հայրենիք) սփյուռքը, բնականաբար, նաև 
դրամական միջոցների աղբյուր է: Միգրանտները ոչ 
միայն դրամական միջոցներ են ուղարկում իրենց հայ-
րենիք, այլ նաև օգնում են այլ երկրի ընկերություններին 
գործել իրենց հայրենիքում: Հարվարդի բիզնես դպրոցի 
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ամերիկյան 
այն ընկերությունները, որտեղ աշխատում են մեծաթիվ 
չինացիներ, ավելի ինքնուրույն և դյուրին են մուտք գոր-
ծում չինական շուկա:  

Այդուհանդերձ, ամբողջովին գնահատել սփյուռքի 
ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա հնարավոր չէ, 
քանի որ առանձին վիճակագրություն չի վարվում 
սփյուռքի ներդրումների վերաբերյալ: 

Դյուկի համալսարանի՝ վերջերս հրապարակած աշ-
խատությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ում ներգաղթյալ-
ները կազմում են ընդհանուր բնակչության 8%-ը, սա-
կայն նրանց հիմնադրած տեխնոլոգիական և ինժենե-
րական ընկերությունները կազմում են ոլորտի 25%-ը: 
Կապելով Արևմուտքը զարգացող երկրների հետ՝ 
Սփյուռքը ստանձնում է յուրահատուկ դեր՝ օգնել այդ 
ընկերություններին ներթափանցելու արագ աճող տնտե-
սություններ25: 

                                                 
25 http://www.economist.com/node/21538742 
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Ռամոն Լ. Գարսիան՝ կիրառական գենետիկայի և 
կենսատեխնոլոգիաների չիլիացի մասնագետը, 1997 թ. 
պայմանագիր ստորագրեց «Fundacion Chile» պետա-
կան մասնավոր հիմնարկի հետ, որը զբաղվում էր վերա-
կանգնվող պաշարների ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրմամբ: Առաջարկվող ծրագրերի համատեղ ուսում-
նասիրությունից հետո այդ կազմակերպությունը Ռամոն 
Լ. Գարսիայի «InterLink» կազմակերպության հետ համա-
տեղ հիմնադրեց նոր ընկերություն, որը ներգրավվեց գի-
տահետազոտական երկարաժամկետ ծրագրերի աշխա-
տանքներում: Այդ ծրագրերն անհրաժեշտ էին Չիլիում 
նոր տեխնոլոգիաների ներդրումն ապահովելու համար, 
որն առանցքային կարևորություն ուներ երկրի արագ 
զարգացող ագրոբիզնեսի ոլորտի համար: Առանց Չիլիի 
տնտեսության մասին Ռամոն Գարսիայի խորը գիտելիք-
ների, ԱՄՆ-ում ստացած առաջնակարգ կրթության, ինչ-
պես նաև այնտեղ կիրառվող կառավարման տեխնոլո-
գիաների խոր իմացության և գործարարության ոլորտում 
զգալի փորձի՝ նոր ընկերությունը չէր կարող հասնել մեծ 
հաջողության: Երբ 1980-ականների սկզբներին Թայվա-
նի կառավարությունը որոշեց աջակցել վենչուրային կա-
պիտալի ճյուղի զարգացմանը, ո′չ համապատասխան 
կարողություններ ուներ, ո′չ էլ ծրագրային նախագիծ: 
Շատերը դեմ էին այդ գաղափարին, որովհետև «վենչու-
րային կապիտալ» հասկացությունը խորթ էր Թայվանում 
ավանդական ներդրումային գործելակերպին, որտեղ 
գործարարությանն առնչվող բոլոր ֆինանսական խըն-
դիրները կարգավորվում էին ընկերության սեփականա-
տեր ընտանիքների նեղ շրջանակում: Սիլիկոնյան հով-
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տում թայվանյան Սփյուռքի հետ ակտիվ շփումների 
շնորհիվ «Seed» հիմնադրամը երկրին հատկացրեց 
անհրաժեշտ կապիտալ միջոցներ: Ամերիկյան ոճով 
կազմակերպված երկու վենչուրային հիմնադրամներ 
ստեղծվեցին նաև 1980-ականների կեսերին: Դրանք ղե-
կավարում էին ԱՄՆ-ում կրթություն ստացած չինացի-
ները, որոնց պետությունը հրավիրեց Թայվան: Երբ այդ 
հիմնադրամները հաջող գործունեություն ծավալեցին, 
տեղական ՏՏ ընկերությունները ստեղծեցին սեփական 
վենչուրային հիմնադրամները: Իսկ երբ վերջիններս 
սկսեցին եկամուտ բերել, նույնիսկ առավել պահպանո-
ղական ընկերությունները սկսեցին ներդրումներ անել 
վենչուրային հիմնադրամներում և ՏՀՏ բիզնեսում:  

Հայաստանը, հետևելով Թայվանի վենչուրային կա-
պիտալի օրինակին, նոր մասնավոր ընկերությունների 
ներգրավմամբ մեծ հաջողություններ է արձանագրել: 
Օրինակ, Սփյուռքահայության ակտիվ մասնակցությամբ 
2004 թ. Հայաստանում հիմնվեց «ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՈԵ-
ՓՈՐԹԻՆԳ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որն 
ըստ էության առաջին վարկային բյուրոն էր: Հիմնադրու-
մից ընդամենը 10 տարի անց այն արդեն համագործակ-
ցում է հայաստանյան շուկայում հեղինակավոր միջազ-
գային ներդրողներ Dun and Bradstreet international 
(ԱՄՆ) և D&B SAME (ԱՄԷ) ընկերությունների հետ: Այսօր 
ԱՔՈԱ-ն առաջատար առևտրային բանկերի և ՀՀ ԿԲ-ի 
համատեղ սեփականությունն է: 

Վերջերս նաև ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիանե-
րի կենտրոնն իր դռները բացեց տեխնոլոգիաների և ար-
վեստի սահմանաեզրին գտնվող գործունեությամբ հե-
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տաքրքրված երեխաների և պատանիների համար: Սա 
Նյու Յորքի բնակիչ Սեմ Սիմոնյանի հիմնած «Սիմոնյան» 
կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությունն է: 2011 թ. 
օգոստոսից այդ կենտրոնում երեխաներին ծանոթաց-
նում են աշխատաձևի նոր տպավորիչ հնարավորու-
թյուններին, գիտելիքների յուրացման նոր գործիքներին 
և մրցակցային դաշտում հետագա աշխատանքային ճա-
նապարհի ծրագրման հնարավորություններին: Կենտ-
րոնն իր հիմնական գործունեությունն իրականացնում է 
չորս ոլորտներում՝ անիմացիա, խաղերի ստեղծում, կայ-
քերի մշակում, թվային մեդիա, որոնք գրավիչ են երե-
խաների համար և հետագա կարիերայի զարգացման 
լավ ներուժ ունեն: 

Սփյուռքի ներգրավման հայեցակարգային շրջա-
նակն է դիտարկել Սփյուռքի ներգրավումը՝ որպես 
փնտրման համակարգերի խթանում: Թայվանի դեպքում 
որոնման համակարգը սկզբնական շրջանում բաղկա-
ցած էր երկրի կառավարության առավել դինամիկ և 
առաջադեմ անդամներից ու արտասահմանում բնակվող 
առաջատար չինացի ինժեներներից, որոնք աշխատում 
էին Սիլիկոնային հովտում: 

Սակայն միայն Սփյուռքի ներկայացուցիչների ստեղ-
ծարար հնարավորությունների և ցանցերի վրա հիմնվելը 
այդքան էլ իրատեսական չէ: Լավ արդյունք ունենալու 
համար անհրաժեշտ է կազմավորել ոչ պաշտոնական 
ցանցեր և դնել դրանք ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա: 

Սփյուռքի հարցում կարևոր են ինչպես վարչական, 
այնպես էլ կառուցողական մոտեցումները, որոնք գալիս 
են միմյանց փոխլրացնելու: Կառուցողական մոտեցում-
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ները կենտրոնանում են լուծումների գործնական ճանա-
պարհներ գտնելու և որոնման ցանցեր ստեղծելու վրա: 
Վարչական աշխատանքներում, որպես կանոն, ներ-
գրավվում են տարբեր կառույցներ՝ հիմնականում 
Սփյուռքի և Արտաքին գործերի նախարարությունն ու 
տարբեր հասարակական կազմակերպություններ: 

Վերջիններս Սփյուռքի ներգրավման առանցքային 
կառույցներն են, որոնք նաև իրականացնում են կոորդի-
նացնող դեր: Ավելին, նպաստում են Սփյուռքի ներգրավ-
ման համար բարենպաստ ինստիտուցիոնալ պայմաննե-
րի ստեղծմանը և երկխոսության կայացմանը: Դրանք 
Սփյուռքի «դեսպանատներ» են հայրենի երկրում: Ինչ-
պես որ դեսպանատներն են կառավարության հետ կա-
պի հաստատման օղակներ, այնպես էլ Սփյուռքի հետ 
հարաբերություններում անհրաժեշտ են կառուցողական 
մոտեցումներ, այսինքն՝ կառավարության հատուկ գերա-
տեսչությունների հետ համագործակցություն (առողջա-
պահության, կրթության, գիտության և էկոնոմիկայի նա-
խարարություններ), նաև կապող օղակի դեր տանող 
գործակալներ, որոնք համալրված են բավարար միջոց-
ներով և գիտելիքներով: 

Սփյուռքի կապերի միջոցով Հայաստանում կան նաև 
տարբեր բնագավառներում և տնտեսության ճյուղերում 
իրականացված միկրոբարեփոխումների բազմաթիվ 
օրինակներ: Նման միկրոծրագրերից մեկը («Երևան/Ար-
մենիա Մարիոթ» և Ծաղկաձոր «Մարիոթ») հյուրանո-
ցային ցանցն է, որն իրականացվեց հաշվի առնելով լա-
վագույն միջազգային գործելակերպը: Այդ հինգ աստղա-
նի հյուրանոցը գործում է 2001 թ-ից Երևանում, իսկ  
2012 թ-ից՝ Ծաղկաձորում: 
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Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը 
(ՁՒՀ), որը սերտորեն համագործակցում է Սիլիկոնային 
հովտում աշխատող սփյուռքահայերի հետ, կարևոր նո-
րարարական քայլեր իրականացրեց ՀՀ ՏՀՏ ոլորտում: 
Հեղինակավոր սփյուռքահայերի կողմից ղեկավարվող 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը (ՀԱՀ) համար-
վում է Հայաստանի բուհական ոլորտում իրականաց-
ված միկրոբարեփոխում. այն կյանքի է կոչում միջազգա-
յին լավագույն փորձը և կիրառում զանազան արդիական 
տեխնոլոգիաներ: 

Ներպետական կառույցներն ու երկրի ներքին միջա-
վայրը պետք է բարենպաստ լինեն այդպիսի խորացման 
և ընդլայնման համար: Հայաստանի ինստիտուցիոնալ 
դաշտը կարող է էլ ավելի օժանդակել նման միկրոբարե-
փոխումներին. սովորելու և փնտրելու ցանկություն ունե-
ցող սփյուռքահայությանը պետք է հնարավորություն ըն-
ձեռել գործընկերների և ջանքերի համախմբման իրա-
տեսական ճանապարհներ գտնելու համար: Տնտեսու-
թյունում մշտապես առկա են դինամիկ և բարձր ցուցա-
նիշներ արձանագրող ոլորտներ: Նման դինամիկ ոլորտ-
ների և Սփյուռքի առաջատար ներկայացուցիչների հա-
մագործակցության շնորհիվ հնարավոր է վերացնել երկ-
րում առկա սահմանափակումների մեծ մասը: 

Գործունեության ծավալման շուրջ իրատեսական 
փոխհամաձայնության հասնելու և հիմնախնդիրների 
լուծմանը միտված որոնման ցանցերի ստեղծման հար-
ցում որոշ ոլորտներ ավելի մեծ ներուժ ունեն: Այդ առու-
մով հատկապես հեռանկարային է կրթության ոլորտը, 
մասնավորապես՝ բարձրագույն կրթության բնագավառը: 
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Արտասահմանում աշխատելու հեռանկարը խթա-
նում է նոր հմտությունների ձեռքբերմանը, և բոլորը չեն, 
որ արտագաղթում են: Որակավորում ունեցող Սփյուռքի 
անդամները դրամական միջոցներ են ուղարկում հայրե-
նիք և հաճախ վերադառնում են, որպեսզի բիզնես գոր-
ծունեություն ծավալեն հայրենիքում՝ կիրառելով իրենց 
բոլոր այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք ձեռք 
են բերել Սփյուռքում: Մեկ այլ ուսումնասիրության ար-
դյունքներ ցույց են տվել, որ համալսարանների շրջանա-
վարտների մինչև 20 %-ի չափով աղքատ երկիրը լքող 
ուսանողներն ավելի դրական ազդեցություն կարող են 
ունենալ տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական ոլորտների 
զարգացման վրա, քան այն դեպքում եթե շարունակեն 
մնալ հայրենիքում26:  

Միևնույն ժամանակ, արտասահմանում կրթություն 
ստացած հնդիկները, ներառյալ երկրի վարչապետը, 
1990-ականներին մեծ դեր են ունեցել երկրի բարեփո-
խումներն առաջ տանելու գործում: Մոտ կես միլիոն չի-
նացիներ, որոնք ուսանել են արտասահմանում, ներ-
գրավված են երկրի հետազոտական կենտրոններում և 
տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարման 
համակարգում: 

Զարգացած երկրների սահմանները փակելը հաս-
կանալի է, բայց միևնույն ժամանակ վտանգավոր: Միգ-
րացիան երիտասարդացնում է ծերացող երկրներին և 
թույլ է տալիս հաղորդակցվելու ավելի առաջադեմ քա-
ղաքակրթությունների և գաղափարների հետ:  

                                                 
26 http://www.economist.com/node/21538742 
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Ինչ վերաբերում է Հայաստանի առջև կանգնած ժա-
մանակակից մարտահրավերներին, ապա դրանք բազ-
մաբնույթ են: 

Հայաստանը, մի կողմից, պետք է կարողանա լուծել 
իր ներքին խնդիրները՝ ստեղծելով սոցիալ-տնտեսական 
բարենպաստ դաշտ, մյուս կողմից՝ պետք է ապահովի 
կայուն և անվտանգ տարածաշրջանային միջավայր, որ 
հնարավոր լինի նվազեցնել տրանսպորտային ծախսե-
րը՝ խթանելով արտաքին առևտուրը և ընդլայնելով ար-
տաքին շուկաներ դուրս գալու հնարավորությունները: 
Այստեղ հարց է առաջանում, թե վերը նշված խնդիրների 
կարգավորման առումով ինչ ազդեցություն կարող է ու-
նենալ Սփյուռքը:  

Թեպետ Սփյուռքից եկող դրամական օգնությունները 
մեղմում են երկրում առկա սոցիալական լարվածու-
թյունը, բայց մյուս կողմից մարդկանց մեջ կախվածու-
թյան և երկարաժամկետ առումով անորոշության ախ-
տանիշ են առաջացնում:  

Քանի որ Հայաստանը ներմուծվող ապրանքներից 
կախվածություն ունեցող երկիր է, տվյալ իրավիճակում 
մեծանում է արտասահմանից ներմուծելու, այլ ոչ թե տե-
ղում արտադրելու և արտահանելու ձգտումը: Այսինքն՝ 
արտասահմանից փոխանցվող տրանսֆերտները հա-
յաստանաբնակներին ծուլացնելու և առևտրային հաշվե-
կշռի պակասուրդը խախտելու հատկություն ունեն: 

Ներկայիս միջազգայնացման պայմաններում, երբ 
տնտեսական և բիզնես գործունեությունը ավելի ու ավե-
լի անդրազգային է դառնում իր բնույթով, վերազգային 
սոցիալական ցանցերը և ամբողջ աշխարհով մեկ արդեն 
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արմատացած Սփյուռքը՝ նշանակալի ազդեցություն ու-
նեն Հայրենիք–Սփյուռք տնտեսական կապերի զարգաց-
ման գործում: Այս իրականությունը հետաքրքրություն է 
առաջացրել ուսումնասիրելու Սփյուռքի ներուժի օգտա-
գործման տարբեր մոտեցումները և մեխանիզմները, 
երկկողմանի և միջազգային առևտրի օրինակները, մար-
քեթինգային միջնորդական գործունեությունը և օտար-
երկրյա ներդրումները, որոնք հիմք կդառնան Հայրենիքի 
տնտեսական զարգացման համար:  

Հայկական Սփյուռքը հայաստանյան անցումային 
տնտեսության պայմաններում կարելի է համարել վերը 
նշվածի դասական օրինակ: Մի քանի արտասահմանյան 
և հայ գիտնականներ հետազոտել են Հայրենիքի զար-
գացմանը հայկական Սփյուռքի ներգրավվածության հա-
տուկ դեպքեր: Սույն հետազոտությունը ևս ուսումնասի-
րում է հայկական Սփյուռքի ազդեցությունը Հայաստանի 
տնտեսության զարգացման վրա, քանի որ այն անխու-
սափելիորեն դարձել է տնտեսական զարգացման գլխա-
վոր աղբյուրներից մեկը: Ի տարբերություն այլ երկրնե-
րի, որտեղ հնարավոր դարձավ դրամական փոխան-
ցումներն առավել արդյունավետ օգտագործել ձեռնար-
կատիրության զարգացման համար, Հայաստան ու-
ղարկված տրանսֆերտների գերակշիռ մասը ծախսվել է 
սոցիալական կարիքների բավարարման համար: 

Ֆրեյնկմանը, ուսումնասիրելով՝ Հայաստանի տնտե-
սական զարգացմանը Սփյուռքի ներուժի օգտագործման 
հնարավորությունները, քննադատորեն է գնահատում 
հայկական Սփյուռքի ներգրավվածությունը հայրենի-
քում՝ պնդելով, որ Սփյուռքի դերը, թեև մարդասիրական 
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և մի շարք բարեգործական ծրագրերի իրականացման 
հարցում կարևոր նշանակություն է ունեցել, սակայն 
տնտեսական բարեփոխումների առումով շոշափելի 
չէ27 : Ուստի, նա համարում է Սփյուռքի ջանքերը ան-
բավարար հայրենիքի զարգացման համար, փոխարենը՝ 
գովաբանում օտարերկրյա ներդրումների կարևորությու-
նը: Բանավիճելով այս հարցերի շուրջ՝ Մինոյանը և 
Ֆրեյնկմանը նշում են, որ Սփյուռքի տրամադրած մար-
դասիրական օգնությունը և անվերապահ քաղաքական 
աջակցությունը ՀՀ Կառավարության համար, կարծես, 
դարձան տնտեսական բարեփոխումների հետաձգման 
պատճառներից մեկը՝ հատկապես բիզնես միջավայրում: 
Թաթուլ Մանասարյանը նույնպես քննադատորեն գնա-
հատելով Հայաստան – Սփյուռք համագործակցությունը՝ 
բանավիճում է, թե զարգացման օրակարգերի նկատ-
մամբ ռազմավարական մոտեցումների պակասն է եղել 
հիմնական խոչընդոտը: Նա նաև մատնանշում է տնտե-
սական և քաղաքական միավորումներում հիմնական 
քաղաքական ձախողումները28: 

Յուրաքանչյուր ազգային Սփյուռք, անկախ իր թվա-
քանակից և տեղաբաշխվածությունից, յուրօրինակ մի 
համակարգ է, որի քաղաքական և տնտեսական գործե-
լակերպը, կախված տարբեր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 

                                                 
27 Lev. Freinkman, Role of the Diaspora in Transition Economies: Lessons 

From Armenia, Paper presented at the 1llh Annual meeting of the 
Association for the study of the Cuban Economy (2001): pp 336-337. 

28 Tatoul Manasaryan "Diaspora The Comparative Advantage For 
Armenia", Working paper No. 04/14, Armenian International Policy 
Research Group, (2004): 7. 
http://www.aiprg.org/UserFilcs/FileAvp/ian2004/14.pdf (last accessed 
06/06/07) 
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պատճառներից, կարող է փոխվել, ինչն էլ դժվարացնում 
է Հայրենիք−Սփյուռք համագործակցությունը: 

Սփյուռքի ներուժի օգտագործումը տվյալ երկրի 
տնտեսական, հասարակաքաղաքական կապերի զար-
գացման առումով բավական տարածված է: Սակայն, 
միշտ չէ, որ նախաձեռնությունը պատկանում է պետու-
թյանը կամ պետական որևէ գերատեսչության: Հաճախ 
Սփյուռքն ինքն է ստեղծում ցանցային հարաբերություն-
ների համակարգ, որտեղ պատմական հայրենիքը դառ-
նում է միջազգային հարաբերությունների շղթայի մի 
հանգույց: 

Սփյուռքի իրենց հայրենակիցների հետ ակտիվ և 
արդյունավետ համագործակցող երկրներից են Իսրայե-
լը, Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Հունգարիան, Չինաստա-
նը, Իռլանդիան, Հնդկաստանը, Ղազախստանը:  

Միջազգային հարաբերություններում Սփյուռքի սո-
ցիալ-տնտեսական, հասարակաքաղաքական ազդեցու-
թյունն ու մասնակցությունը վերաբերում է ոչ միայն Հայ-
րենիք–Սփյուռք փոխհարաբերություններին, այլ նաև 
տվյալ երկրի տարածքում ապրող Սփյուռքի տարբեր 
ներկայացուցիչներին: Սփյուռքի դերի և նշանակության 
մասին պարբերաբար խոսվում է անգամ ԱՄՆ-ում 29 : 
Սակայն Սփյուռքն առավել արդիական դեր ու նշանա-
կություն ունի հետխորհրդային երկրներում, որտեղ ան-
ընդհատ հաշվի են նստում այդ հանգամանքի հետ՝ 
ստեղծելով համապատասխան համակարգող մարմին-
ներ: Օրինակ՝ Ղազախստանում ակտիվորեն գործում է 
                                                 
29 Шубин А., Обама и Маккейн: диаспоры против аристократов 

// http://www.psdp.ru/Main/Obama-i-Makkejn-diaspory-protiv-aristokratov 
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Ղազախստանի ժողովրդի ասամբլեան, որն արդեն 20 
տարեկան է: 

Ղազախստանը ԱՊՀ-ում առաջին երկիրն էր, որն ու-
շադրություն դարձրեց իր տեսակի մեջ եզակի ազգամիջ-
յան հաստատություն ստեղծելու խնդրին: Միջէթնիկա-
կան քաղաքականության ղազախական փորձը բարձր 
գնահատական է ստացել միջազգային հանրության կող-
մից և առաջացրել է նման բազմաէթնիկ բնակչության 
կազմ ունեցող պետությունների հետաքրքրությունը: 
Օրինակ՝ Լոնդոնում գործում է Խաղաղության և համա-
ձայնության ղազախստանյան կենտրոնը, որը ներկա-
յացնում է ազգամիջյան հանդուրժողականության և հա-
սարակական համաձայնության եզակի մոդել: Եվրոպա-
կան լեզուներով լույս են տեսել հատուկ հրատարակու-
թյուններ «Ղազախստան. Միասնության և համաձայնու-
թյան ինտեգրալ մատրիցան» խորագրով30: 

Միջազգային դիտորդներն ընդունում են, որ երկրի 
ղեկավարությունը կարողացել է կառուցել այնպիսի ներ-
քին քաղաքականություն, որը թույլ է տալիս ակտիվորեն 
առաջ մղել ժամանակակից և մրցունակ աշխարհիկ պե-
տության կառուցման գաղափարը:  

Արդի սփյուռքագետների աշխատանքներում հա-
ճախ հոլովվում է այն միտքը, որ Սփյուռքը ոչ միայն ար-
տերկրում բնակվող ժողովրդի մի մասն է, որը որոշ չա-
փով պահպանում է հոգևոր, մշակութային ինքնությունը 
և ձգտում չխզել կապը պատմական հայրենիքի հետ, 
այլև, առաջին հերթին, այն անդրազգային ցանցն է, որը 

                                                 
30 http://www.azg.am/AM/2015022721 
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պարունակում է հսկայական սոցիալ-մշակութային, հա-
սարակական-քաղաքական, տնտեսական և մտավոր 
ներուժ։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ տարբեր 
երկրներ իրենց Սփյուռքի մաս կազմող մտավոր հան-
րույթների գիտելիքներից և պետական կառույցներում 
մեծ հեղինակություն ունեցող անհատների գործունեու-
թյունից օգտվելու հսկայական փորձ ունեն։  

Հատկանշական է, որ Սփյուռքի օգնությամբ զարգա-
ցող երկրներում հիմնված առաջին կարևոր ենթակա-
ռույցները հիմնականում համալսարաններն են: Օրինակ՝ 
Ռաբաթի միջազգային ինստիտուտը (ՌՄԻ) Մարոկկո-
յում առաջին մասնավոր համալսարաններից էր:  

1996 թ. Հնդկաստանի գործարարության ոլորտի մի 
շարք առաջատարներ և դասախոսներ գիտակցեցին 
Հնդկաստանում բարձրակարգ բիզնես դպրոց հիմնելու 
անհրաժեշտությունը: Դրանց թվում էր հնդկական բիզ-
նեսի կարկառուն ներկայացուցիչներից Ռաջատ Կումար 
Գուպտան՝ ԱՄՆ «Մակքինսի» ընկերության առաջին 
տնօրենը: Նրանց հավաքական ջանքերի շնորհիվ հաս-
տատության հիմնադիրներին հաջողվեց հավաքագրել 
երկրի գործարար շրջանակների և դասախոսական կազ-
մի լավագույն ներկայացուցիչներին, որոնք ցանկանում 
էին կյանքի կոչել երկրի զարգացման իրենց տեսլականը 
և այդ ակնկալիքով համախմբվեցին դպրոցի շուրջ: 
Հնդկական սփյուռքի լավագույն ներկայացուցիչները 
ընդհանուր հարթակ հիմնեցին երկրում ինստիտուցիո-
նալ փոփոխությունների և առաջնորդության ջատագով-
ների հետ31: 

                                                 
31 Johnson, Robert W. (March 1, 2011). "Rajat Gupta". Business Insider, Inc. 
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Ուշագրավ է Սփյուռքի գիտական հանրության հետ 
աշխատանք ծավալելու չինացիների փորձը: Չինական 
Սփյուռքի գիտավերլուծական կարողություններն առա-
ջին հերթին օգտագործվեցին Չինաստանի տնտեսու-
թյան մեջ բեկում մտցնելու նպատակով, երկրորդ՝ արտ-
երկրում գործող քաղաքական և ռազմավարական հե-
տազոտական ինստիտուտներում աշխատող չինացինե-
րը ԱՄՆ−Չինաստան ոչ այնքան բարենպաստ հարաբե-
րություններում դարձան միջնորդող օղակ՝ հանդես գա-
լով որպես Չինաստանի արտաքին քաղաքականու-
թյանն աջակցող ուժ։ 

 
Աղյուսակ 1.1 

Չինական Սփյուռքի տեղը Հարավ-Արևելյան 
Ասիայի երկրների ասոցիացիայի (ACEAN) 

երկրների տնտեսության մեջ32 
 

Երկիրը Չինացիների տեսակա-
րար կշիռը ընդամենը 
բնակչության մեջ, % 

Չինացիների տնտեսական 
գործունեության մաս-

նաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ, % 
Թաիլանդ 3 60 
Ինդոնեզիա 4 70 
Ֆիլիպիններ 3 70 
Մալազիա 30 50 
Սինգապուր 75 90 

 
Չինական սփյուռքի գերակշիռ մասը, ավելի քան 

70%, գտնվում է Հարավ-Արևելյան Ասիայի երկրների 
ասոցիացիայում՝ ACEAN, և հատկապես այդ երկրների 

                                                 
32 А.Г. Ларин, Мировая китайская диаспора и новая миграционная кон-
цепция России: Китай в мировой и региональной политике. История и 
современность. Вып. XVII/ сост., отв. ред. Е.И. Софронова. М., ИДВ 
РАН. 2013. С. 193−222. 
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տնտեսության վրա չինացի բնակչության ազդեցությունը 
բավական մեծ է: Առանձին երկրներում տնտեսության 
որոշ ոլորտներ ամբողջությամբ գտնվում են չինական 
Սփյուռքի ազդեցության ներքո: Օրինակ՝ Թայլանդում չի-
նական սփյուռքին բաժին է ընկնում առևտրի և արդյու-
նաբերության 90%:  

Արևմուտքի, Չինաստանի և Հարավ-Արևելյան եր-
կըրների մասնագետները մեծ ջանքեր են գործադրել 
բացահայտելու չինական սփյուռքի հաջողության գաղտ-
նիքները: Նրանց կարծիքները ընդհանրացնելով կարելի 
է առանձնացնել հետևյալ գործոնները. 

 չինացիների անձնական հատկանիշները. աշխա-
տասիրություն, իմաստնություն, խնայողություն, 
արագ սովորելու ընդունակություն, ձեռնարկատի-
րական ունակություններ, 

 ընտանեկան բիզնեսի նախապատվությունը, 
 ոչ ֆորմալ կապերի ցանցի առկայությունը, որը 
թույլ է տալիս սփյուռքի անդամներին միմյանց 
փոխանցելու ոչ պաշտոնական գործնական տե-
ղեկատվություն, շրջանցելով ուռճացված և ոչ 
միշտ վստահելի կառուցակարգերը՝ կնքել գոր-
ծարքներ և բիզնեսը կառուցել վստահության վրա: 
Ընտանեկան, կլանային և հայրենակցական կա-
պերի միահյուսումը գործարար հարաբերություն-
ներին համախմբում է չինական համայնքին և դյու-
րացնում արտաքին ու ներքին շուկա դուրս գալու 
գործընթացները:  

 Կոնֆուցիական մեծ մշակույթին պատկանելու գի-
տակցումը միավորում է չինացիներին, հաղորդում 
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ազգային պատկանելության հպարտություն և 
ինքնավստահություն, ինչպես նաև ուժեղացնում 
ընտանեկան բիզնեսի գաղափարն ու հանրության 
մեջ ամրապնդում աստիճանակարգված հարաբե-
րությունները33: 

1998 թ. չինական իշխանությունները քայլեր ձեռնար-
կեցին արտերկրի բարձր որակավորում ունեցող չինացի 
գիտնականներին և փորձագետներին ներգրավելու 
հեռավար և տեղում իրականացվող ծրագրերում, բավա-
կան բարձր վարձատրությամբ։ Ընդ որում, սփյուռքի 
ներուժի օգտագործումը պայմանավորված էր տնտեսա-
կան և քաղաքական շարժառիթներով։ Այս ողջ շղթայա-
կան և անընդմեջ գործընթացն իրականացավ պետու-
թյան անմիջական մասնակցությամբ։ Այն հնարավոր 
դարձրեց սփյուռքի մտավոր-բիզնես վերնախավի հա-
մախմբումը տարբեր ոլորտներում առկա խնդրահարույց 
հարցերի լուծման շուրջ, որը հետագայում մեծ ար-
դյունքներ գրանցեց։ Սփյուռքի մտավոր հատվածին 
ներգրավեցին ոչ միայն կարծիքներ հայտնելու և քննար-
կումներ անցկացնելու նպատակով, այլև նրանց վստա-
հեցին գործնական քայլեր կատարել, որոնցից մեկն էլ 
տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու նախա-
ձեռնությունն էր34։ 

Չինական փորձը ցույց տվեց, որ սփյուռքն անգնա-
հատելի դերակատարում կարող է ունենալ ցանկացած 
ոլորտի զարգացման համար։ 
                                                 
33 http://demoscope.ru/weekly/2015/0637/analit03.php 
34 Այս մասին իր հոդվածում նշում է «Նորավանք» ԳԿՀ Հայագիտական 
կենտրոնի ղեկավար Արեստակես Սիմավորյանը: Տես Ա.Սիմավորյան 
Սփյուռքի վերլուծական հանրույթը որպես պետության ներուժ. միջազ-
գային փորձը: «Գլոբուս » վերլուծական հանդես, թիվ 12, 2013: 
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Հետաքրքիր է նաև Իսրայելի քաղաքականությունը։ 
Ինչպես Չինաստանը, այնպես էլ Իսրայելը փորձում էին 
Սփյուռքի գիտական ներուժն օգտագործել նորաստեղծ 
երկրի տնտեսության զարգացման նպատակով։ Ինչպես 
նշում է Հ.Մարությանը, «Փոքր տարածք և սահմանա-
փակ բնական ու ֆինանսական ռեսուրսներ ունեցող Իս-
րայել պետությունը, որը նաև շարունակական ռազմա-
կան հակամարտության մեջ է իր հարևանների մի մասի 
հետ, ստիպված է անընդհատ որոնել ոչ ստանդարտ՝ 
ստեղծագործական լուծումներ երկրի առաջընթացի 
ապահովման համար»35։ Ամերիկա-իսրայելական գիտա-
կան համագործակցության շնորհիվ 1972 թ. հիմնա-
դրվեց Ամերիկա-իսրայելական գիտական հիմնադրամը 
(The U.S. – Israel Binational Science Foundation – BSF)։ 
Նշյալ հիմնադրամին հաջորդեց 1978 թ. գյուղատնտե-
սության բնագավառում ամերիկա-իսրայելական հետա-
զոտությունների և մշակումների համատեղ հիմնադրամի 
ստեղծումը (United States-Israel Binational Agricultural 
Research and Development Fund – BARD), որը կոչված 
էր աջակցելու երկու երկրների գյուղատնտեսության հա-
մար մեծ նշանակություն ունեցող հետազոտություններին 
և նորարությունների զարգացմանը36։ 

Գիտական ներուժից օգտվելու փորձերն Իսրայելն 
իրականացրել է 1950-ական թ. սկսած՝ կարևորելով գի-
տության դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
գործում: Նման համագործակցության օրինակներից կա-

                                                 
35 Մարության Հ., Իսրայելի մրցունակությունը և գիտության դերը, «Գլոբուս, 
ազգային անվտանգություն», 2009 թիվ 4(8), էջ 42: 

36 Նույն տեղում, էջ 47−48: 
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րելի է առանձնացնել Հանրային կապերի ամերիկա-իս-
րայելական կոմիտեն (American Israel Public Affairs 
Committee, AIPAC), որը համարվում է «ուղեղային 
կենտրոն»։ Կենտրոնը հիմնադրվել է ամերիկաբնակ 
հրեաների կողմից 1954 թ.։ Նպատակն էր երիտասարդ 
հրեական պետության համար տնտեսական, քաղաքա-
կան և ռազմական աջակցության ապահովումը ԱՄՆ կա-
ռավարության կողմից։ AIPAC անմիջական նախաձեռ-
նությամբ Իսրայելը 1994 թ. ԱՄՆ-ից տնտեսական և ռազ-
մական ոլորտների զարգացման հեռանկարով ստացել է 
շուրջ 3 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որից 80 մլն. դոլարը նախա-
տեսվել է հրեաների հայրենադարձության համար 37 ։ 
AIPAC-ը յուրաքանչյուր տարի նախագահների և վարչա-
պետերի մակարդակով կազմակերպում է խոշոր հա-
վաքներ, քաղաքական բնույթի գիտաժողովներ՝ ԱՄՆ-ից 
և Իսրայելից հրավիրված քաղաքական գործիչների, եր-
կու երկրների հայտնի քաղաքագետների, փորձագետ-
ների, գիտնականների մասնակցությամբ։ Հատկանշա-
կան է, որ Իսրայելը ԱՄՆ ՈւԿ-ներում աշխատող ազգու-
թյամբ հրեա վերլուծաբանների հետ սկսեց համագոր-
ծակցել հենց այս շրջանակներում տեղի ունեցած գիտա-
ժողովներից հետո։ Նրանցից շատերն այսօր համագոր-
ծակցում են իսրայելական հեղինակավոր ռազմավարա-
կան հետազոտական կենտրոնների հետ՝ որպես ասո-
ցիացված աշխատակիցներ։ 

Վերջին տարիներին Սփյուռքի գիտական ներուժին 
սկսել են ուշադրություն դարձնել ԱՊՀ մի շարք երկրներ՝ 
                                                 
37 Лендман С., AIPAC хочет воевать 

http://news.putc.org/news/aipac_khochet_voevat/2012-08-21-1279. 
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Ռուսաստանը, Մոլդովան, Բելառուսը, որոնք դեռ նման 
ձևաչափով հնարավոր համագործակցության մեխա-
նիզմների մշակման փուլում են։ Հարկ է նշել, որ այդպի-
սի խոշոր նախագծերի իրականացման համար չափա-
զանց մեծ կարևորություն է տրվում այս ուղղությամբ նեղ 
թեմատիկ գիտաժողովների անցկացմանը։ Մասնավո-
րապես, 2010 թ. տարբեր երկրներից հրավիրված ռու-
սական ծագում ունեցող գիտնականների և ռազմավա-
րական հետազոտություններ իրականացնող ինստի-
տուտների վերլուծաբանների անմիջական մասնակցու-
թյամբ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ «Գիտա-
կան Սփյուռքը և Ռուսաստանի գիտության ապագան» 
խորագրով գիտագործնական կոնֆերանս38։ 

Միջազգային փորձին անդրադառնալիս հնարավոր 
չէ շրջանցել Թուրքիան, որի աշխատանքները, հատկա-
պես «ուղեղային կենտրոնների» հետ, անմիջականորեն 
վերաբերում են նաև ՀՀ, ԼՂՀ և Սփյուռք եռամիասնու-
թյանը։ 

Թուրքիան վերջին տասնամյակում մեծ ակտիվու-
թյուն է ցուցաբերում արտերկրի փորձագիտական ռե-
սուրսներին պետական առաջնահերթ խնդիրներին հա-
ղորդակից դարձնելը և ընդհանուր նպատակների շուրջ 
մոբիլիզացնելը։ Կան բազմաթիվ կառույցներ, որոնք մո-
բիլիզացնում են արտերկրի թուրք մտավորականներին 
տարբեր ինստիտուտների, քաղաքական հարթակների 
շուրջ, և այժմ նրանք, այսպես կոչված՝ «վերլուծաբան-
ների համազգային լիգա» ստեղծելու ճանապարհին են։ 

                                                 
38www.Lektorium.tv/course/22763  
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Հատկանշական է, որ թուրքական վերլուծական 
շրջանակներից սերած ներկայիս վարչապետ Ահմեթ 
Դավութօղլուն բարձր է գնահատել այս կառույցների դե-
րը երկրի ներքին և արտաքին քաղաքականության զար-
գացումներում՝ դրանք ծառայեցնելով որպես այլընտ-
րանքային «դիպկորպուս»՝ վերջիններիս միջոցով վարե-
լով նաև Թուրքիա−Հայաստան հարաբերություններում 
սեփական դիրքորոշումներն առաջ մղելու քաղաքակա-
նություն39։ 

Ի մի բերելով միջազգային փորձը՝ կարելի ասել, որ 
տարբեր երկրների՝ Սփյուռքի գիտավերլուծական հան-
րույթի հետ կապեր հաստատելու որոշման վրա ազդել 
են մի շարք գործոններ։ Դրանք են. 

 Սփյուռքի հետ կապերի և համագործակցության 
նոր ձևաչափի ստեղծումը, 

 տարբեր ոլորտներում բարեփոխումներ իրակա-
նացնելու անհրաժեշտությունը, 

 ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ փո-
փոխությունների կատարումը, 

 նոր որակի հաղորդումը ռազմավարական մշա-
կումներին, 

 հետազոտական նոր ոլորտների ներբերումը (քա-
ղաքական կանխատեսումներ և այլն), 

 կադրերի պատրաստումը, փորձի փոխանակումը, 
 քարոզչական և լոբբիստական գործունեությունը 
և այլն։ 

                                                 
39 Ա. Սիմավորյան, Սփյուռքի վերլուծական հանրույթը որպես պետության 
ներուժ. միջազգային փորձը: «Գլոբուս » վերլուծական հանդես, թիվ 12, 
2013:  
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Սփյուռքի վերլուծական հանրույթի հետ համագոր-
ծակցող այլ երկրների փորձը մեկ անգամ ևս վկայում է, 
որ դրանց հաջողությունը պայմանավորված է երկարա-
տև, համակարգված և ճկուն քաղաքականությամբ՝ ա-
ռանցքում ունենալով երկու գլխավոր դերակատար՝ պե-
տական համակարգը և գործարար աշխարհը։ 
 
 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 44 

Գ Լ ՈՒ Խ  2 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
Դու պիտի վրեժ առնես ապրելով, 
Ապրելով համառ, հազարապատիկ, 
Ավերումի տեղ, քո ստեղծելով, 
Ավեր Վանի դեմ, քո Երևանով, 
Աքսորների դեմ՝ խուլ անապատից 
Նորից տուն դարձող քո քարավանով, 
Դու պիտի ապրես այսպես, սրանով: 

Սիլվա Կապուտիկյան 
 

2.1  
Հայաստանի Հանրապետության  
սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
հիմնական փուլերը 

 
Հայաստանի ներկայիս խնդիրների համակողմանի և 

լիարժեք ուսումնասիրումն առանց անցյալի պատճա-
ռակցական կապերի դիտարկման հնարավոր չէ, քանզի 
կուտակված խնդիրներից շատերի ըմբռնման և լուծման 
բանալին «թաքնված» է մեր պատմության ոչ վաղ անց-
յալում: Պետականության կերտման ճանապարհին մեզ 
բաժին ընկած փորձությունները և դրանց հաղթահար-
ման ընթացքում սխալները, բացթողումները, չիրակա-
նացված բազում հնարավորությունները զգալի ազ-
դեցություն են թողել ներկա խնդիրների գոյացման վրա: 
Բացի այդ, դրանք դարձան նաև տնտեսական և քաղա-
քական լուրջ բանավեճերի առարկա՝ խոչընդոտելով 
միասնական ջանքերով լուծում գտնելու և գործելու հնա-
րավորությունները: Ցավոք, նախկին ԽՍՀՄ-ից ժառան-
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գած տնտեսական պայմանները, որ առավելապես հա-
մապատասխան են արդեն գոյություն չունեցող տնտեսա-
կան դրվածքին, Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, արա-
գորեն պատերազմի վերաճած ԼՂ հակամարտությունը, 
Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տրանս-
պորտային, էներգետիկ և տնտեսական շրջափակումը, 
ինչպես նաև շուկայական տնտեսությանն անցնելուն 
միտված ինստիտուցիոնալ հախուռն վերափոխումներն 
անբարենպաստ եղան Հայաստանի համար՝ իրենց գո-
յությամբ պայմանավորելով նոր հիմնախնդիրների առա-
ջացումը:  

Հայաստանի անկախացումը և պետականության ա-
ռաջին տարիները ուղեկցվեցին պետության կառավար-
ման փորձի իսպառ բացակայությամբ, պատերազմով, 
առևտրա-տնտեսական նախկին կապերի կորստով, 
տնտեսական ճգնաժամով, շրջափակմամբ, սննդամթեր-
քի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, էլեկտ-
րականության և վառելիքի պակասով, աղետի գոտու 
առաջացմամբ, փախստականների աննախադեպ ներ-
հոսքով, ինչին դիմակայելու ո'չ բավարար փորձ, և ո'չ էլ 
հնարավորություններ ուներ Հայաստանը: Ծանր պայ-
մանները հարուցեցին նաև զանգվածային արտագաղթ: 
Վերջինիս պատճառով Հայաստանի բնակչությունը 
1988–1992 թթ. կրճատվեց մոտ 1 միլիոն մարդով կամ 
մեկ երրորդով, իսկ արտագաղթածների զգալի մասը 
հետագայում ոչ միայն չվերադարձավ Հայաստան, այլև 
ձևավորեց արտագաղթի նոր ալիքներ40: Տնտեսական ու 
ժողովրդագրական ճգնաժամային իրավիճակը ձախո-

                                                 
40 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, բաժին 1, գլուխ 1, Երևան, 2010: 
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ղեց երկրում շուկայական ու ժողովրդավարական ար-
դյունավետ ինստիտուտներ կառուցելու առաջին փորձե-
րը. օրհասական պատերազմին դիմակայելու և սոցիա-
լական աղետը կանխելու անհրաժեշտությունը երկրորդ 
պլան մղեց քաղաքական, տնտեսական և ինստիտու-
ցիոնալ բարեփոխումները: Արդյունաբերական նախկին 
հզորություններն անգործության մատնելը, գործազրկու-
թյունը, հողի զանգվածային և հախուռն մասնավորեցու-
մը, բնակչության ծայրաստիճան աղքատության պայմ-
աններում ընթացող պետական սեփականության մաս-
նավորեցումն ու դրա արդյունքում սկիզբ առած կապի-
տալի նախնական կուտակումը, հիպերգնաճը և այլ գոր-
ծոններ մեծապես խոցելի դարձրին Հայաստանի տնտե-
սությունն արտաքին ու ներքին մարտահրավերների 
նկատմամբ: 

 

 
 

Գծապատկեր 2.1  
Հայաստանի ՀՆԱ-ն 1990–2000 թթ.41 

                                                 
411990–1995 թթ. տվյալները՝ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 1996, Մաս 1., էջ 1, 
http://armstat.am/file/article/bednost_1.pdf: 
1996–2000 թթ. տվյալները՝ ԱՎԾ, Վիճակագրական տարեգիրք, 2001: 
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Հատկանշական է, որ անկախության առաջին տա-
րիների ձախողումները զգալիորեն կրճատեցին նաև 
տնտեսության ծավալները, մյուս կողմից՝ դրանք մեծա-
պես կանխորոշեցին երկրի տնտեսական համակարգի 
երկարաժամկետ զարգացումը՝ լրջորեն սահմանափա-
կելով իրականացվող բարեփոխումների ազդեցությունն 
ու արդյունավետությունը:  

Ինչպես երևում է՝ անկախության առաջին տարինե-
րին (1991–1993 թթ.) Հայաստանի ներքին արդյունքի թո-
ղարկումը 1990 թ. համեմատ կրճատվել է ավելի քան 
երկու անգամ: 1993 թ. ՀՆԱ-ն կազմել է 1990 թ. ցուցանի-
շի միայն 46.9 տոկոսը, իսկ ընթացիկ գներով 1990 թ. 
ցուցանիշը գերազանցվել է միայն 2000 թվականին, ընդ 
որում՝ 1990 թ. գների վերահաշվարկի դեպքում՝ 2004 
թվականին: Ճիշտ է, Արցախյան պատերազմում ռազմա-
կան հաջողություններով Ադրբեջանին պարտադրված 
հրադադարը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության որդե-
գրած՝ մակրոտնտեսական կայունություն ապահովելու 
ռազմավարությունը նպաստեցին տնտեսական աշխու-
ժացմանը և իրավիճակի որոշակի բարելավմանը: Այս 
տարիներին իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարե-
փոխումներով և առևտրային ռեժիմի ազատականաց-
մամբ հանդերձ՝ Հայաստանի տնտեսության ծավալները 
վերականգնվել են դանդաղորեն, արտաքին առևտրի և 
հատկապես արտահանման ծավալները ՀՆԱ-ի մեջ 
ունեցել են ոչ մեծ տեսակարար կշիռ, արտահանումը 
կենտրոնացել էր հիմնականում հանքահումքային ռե-
սուրսների վրա և աչքի ընկել կենտրոնացման բարձր 
աստիճանով (աղյուսակ 2.1): 
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Աղյուսակ 2.1 
Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, դրա 
կառուցվածքը, համախմբված բյուջեն, արտաքին 

առևտուրը և սակագնային ինդեքսը 1995–2002 թթ.42 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ՀՆԱ 522,3 661,2 804,3 955,4 987,4 1031,3 1175,9 1357,0 
Արդյունաբերական 
արտադրանք, մլրդ 
դրամ 172,0 229,6 254,3 261,2 283,5 300,5 309,3 341,1 
Գյուղատնտեսության
արտադրանքը, մլրդ 
դրամ 333,0 342,7 355,8 402,1 311,7 281,2 351,0 377,6 
Մանրածախ առևտ-
րաշրջանառություն, 
մլրդ դրամ 

220,0 279,7 322,8 364,3 393,9 422,3 504,3 588,9 

Բնակչությանը մա-
տուցված ծառայու-
թյունները, մլրդ դրամ

53,7 87,2 141,6 142,3 169,3 178,8 187,6 195,3 

Պետական բյուջեի 
ծախսերը, մլրդ դրամ 125,6 127,1 146,9 204,6 242,6 222,9 244,4 263,9 

Պետական բյուջեի 
պակասուրդը, մլրդ 
դրամ 

-31,1 -28,9 -20,7 -35,9 -51,7 -50,8 -50,8 -35,6 

Արտահանում,  
մլն դոլար 270,9 284,7 232,5 220,5 231,7 300,5 341,9 505,1 
Ներմուծում, 
մլն դոլար 673,9 800,9 892,3 902,4 811,3 884,7 877,4 987,1 
Սպառողական 
գների ինդեքս 132,2 105,7 121,9 108,7 100,6 99,2 103,1 101,1 
 

Ինչպես երևում է՝ 1995–1998 թթ. գնաճը կրկին ունե-
ցել է բարձր տեմպեր, ՀՆԱ-ն, արդյունաբերական, գյու-
ղատնտեսության արտադրանքի թողարկումը և մանրա-
ծախ առևտրաշրջանառությունն աճել են դանդաղ տեմ-
պերով, արտահանումը դրսևորել է անկման միտումներ: 
Իրավիճակի արմատական փոփոխությունը մեծապես 
պայմանավորված էր Սփյուռքի գործոնով: Մասնավո-
րապես՝ Քըրք Քրքորյանի «Լինսի» հիմնադրամի միջոց-
                                                 
42 ԱՎԾ, Վիճակագրական տարեգիրք, 2001, 2003: 
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ներով աղետի գոտու վերականգնման, ճանապարհաշի-
նության և փոքր ու միջին գործարարության խթանման 
նպատակով Հայաստանին զգալի ֆինանսական օգնու-
թյան տրամադրումը, աշխատանքային միգրանտների ու 
1988–2001 թթ. արտագաղթածների կողմից ընտանիքի 
անդամներին և բարեկամներին ուղարկվող դրամական 
փոխանցումների ծավալների շեշտակի ավելացումը 
զգալի աշխուժացում մտցրին Հայաստանի տնտեսու-
թյան մեջ՝ նպաստելով վերջինիս աճի երկնիշ ցուցանիշ-
ների ապահովմանը:  
 

Աղյուսակ 2.2 
Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, դրա 
կառուցվածքը, համախմբված բյուջեն, արտաքին 

առևտուրը և սակագնային ինդեքսը 2003–2008 թթ.43 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ՀՆԱ, մլրդ դրամ 1624,6 1907,9 2242,9 2656,2 3148,7 3568,2 
Արդյունաբերական ար-
տադրանք, մլրդ դրամ 426,1 535,3 651,9 644,9 716,5 739,3 
Գյուղատնտեսության ար-
տադրանքը, մլրդ դրամ 410,1 504,1 493,0 555,9 633,9 628,1 
Մանրածախ առևտրա-
շրջան., մլրդ դրամ 688,5 789,0 853,9 820,8 934,4 1676,7 

Բնակչությանը մատուցվ. 
ծառայությունները,  
մլրդ դրամ 

253,0 315,3 362,8 498,5 599,4 698,5 

Պետական բյուջեի ծախ-
սերը, մլրդ դրամ 364,6 393,4 488,5 567,8 746,8 829,5 

Պետական բյուջեի պա-
կասուրդը, մլրդ դրամ -20,9 -29,3 -38,9 -34,3 -48,5 -26,6 

Արտահանում, մլն դոլար 685,6 722,9 973,9 985,1 1152,3 1057,2 
Ներմուծում, մլն դոլար 1279,5 1350,7 1801,7 2191,6 3267,8 4426,1 
Սպառողական գների 
ինդեքս 104,7 107,0 100,6 102,9 104,4 109,0 

 

                                                 
43 ԱՎԾ, Վիճակագրական տարեգիրք, 2008, 2012: 
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Ինչպես երևում է՝ 2003–2008 թթ. ժամանակահատ-
վածին բնորոշ են տնտեսության բոլոր հատվածների 
կանոնավոր աճի բարձր և գնաճի համեմատաբար ցածր 
տեմպերը: Այս ժամանակահատվածի միակ բացասա-
կան բնորոշումը, թերևս ներմուծման ծավալների զգալի 
ավելացումը և արտահանման նկատմամբ դրանց առաջ-
անցիկ բնույթը (ներմուծումն ավելացել է մոտ 3.5 ան-
գամ): Սակայն, տնտեսական աճի բարենպաստ տեմպե-
րի առկայությամբ և ՀՀ սոցիալ-տնտեսական բոլոր ցու-
ցանիշների նկատելի բարելավմամբ հանդերձ, այդ տա-
րիներին կառավարությունը ցավոք չկարողացավ մշա-
կել և իրականացնել տնտեսական աճը տնտեսական 
զարգացման վերափոխելու և տնտեսությունը դիվերսի-
ֆիկացնելու, ձևավորված մենաշնորհների շուկայական 
դիրքերը թուլացնելու, մրցակցային միջավայրը բարելա-
վելու արդյունավետ ծրագրեր: Բացի դրանից, սեփակա-
նության ու ներդրումների պաշտպանության օրենսդրա-
կան բացերը, տեղի գործարար շրջանակներից խաբված 
սփյուռքահայ մի շարք ներդրողների բացասական փոր-
ձը, դրա առնչությամբ վերջիններիս օբյեկտիվ դժգոհու-
թյունը և Սփյուռքի որոշ օջախներում դրա բարձրաձայ-
նումը զգալիորեն սահմանափակեցին Սփյուռքի գործա-
րար տաղանդն արդյունավետ օգտագործելու (հատկա-
պես փոքր և միջին գործարարության բնագավառում) 
հնարավորությունները և սպառման նպատակով իրա-
կանացվող դրամական փոխանցումները տնտեսության 
տարբեր ոլորտներում ներդրումների վերափոխմանը 
միտված ծրագրերի ընթացքը: Միգուցե ներկայիս 
խնդիրներից շատերն այսքան սուր արտահայտված 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 51 

չլինեին, եթե Սփյուռքի ֆինանսական օժանդակության, 
դրամական փոխանցումների ու շինարարության և ֆի-
նանսական ոլորտների աննախադեպ աճի շնորհիվ կա-
ռուցված տնտեսական մոդելը 2008–2009 թթ. ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով նկատելի տնտե-
սական անկում չգրանցեր (աղյուսակ 2.3): 

 
Աղյուսակ 2.3 

Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, դրա 
կառուցվածքը, համախմբված բյուջեն, արտաքին 

առևտուրը և սակագնային ինդեքսը 2008–2014 թթ.44 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ՀՆԱ, մլրդ դրամ 3568,2 3141,7 3460,2 3776,4 4266,5 4555,6 4843,2 
Արդյունաբերական 
արտադրանք, մլրդ 
դրամ 739,3 669,4 824,4 999,0 1121,9 1242,1 1291,3 
Գյուղատնտեսու-
թյան արտադրան-
քը, մլրդ դրամ 628,1 552,1 636,7 795,0 841,5 919,1 993,5 
Մանրածախ առևտ-
րաշրջանառություն,
մլրդ դրամ 

1676,7 1573,2 1810,2 2049,7 2195,5 2329,0 2406,3 

Բնակչությանը մա-
տուցված ծառայու-
թյունները, մլրդ 
դրամ 

698,5 737,6 791,2 865,6 974,6 1023,8 1119,6 

Պետական բյուջեի 
ծախսերը, մլրդ 
դրամ 

829,5 947,6 975,9 1013,5 1036,9 1170,6 1268,8 

Պետական բյուջեի 
պակասուրդը, մլրդ 
դրամ 

-26,6 -235,9 -171,6 -107,4 -61,8 -68,9 -90,6 

Արտահանում, մլն 
դոլար 1057,2 710,2 1041,1 1334,3 1380,2 1478,7 1547,3 
Ներմուծում,  
մլն դոլար 4426,1 3321,1 3748,9 4145,3 4261,1 4385,9 4424,4 
Սպառողական 
գների ինդեքս 109,0 103,4 108,2 107,7 102,6 105,8 103,0 
                                                 
44  ԱՎԾ, Վիճակագրական տարեգիրք, 2012, 2015: 
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Ինչպես երևում է՝ հետևողական աճով հանդերձ՝ Հա-
յաստանի տնտեսությունն արտաքին ազդակների 
նկատմամբ շարունակել է մնալ խոցելի: Մասնավորա-
պես՝ 2008-2009 թթ. մասնավոր տրանսֆերտների նվա-
զումը զգալիորեն կրճատել է ինչպես ՀՆԱ-ն, այնպես էլ 
դրա բաղադրիչները (բացի բնակչությանը մատուցվող 
ծառայությունների ծավալից): 2009 թ. անկման առավել 
վառ դրսևորումներից են ներմուծման 1.3 անգամ կրճա-
տումն ու 2010–2011 թթ. բարձր գնաճը: Ընդ որում՝ վե-
րականգնողական աճը հիմնականում հնարավոր է եղել 
ապահովել արտաքին պարտքի բեռի մեծացմամբ: 

Ինչպես ցույց տվեցին վերլուծության արդյունքները՝ 
հետխորհրդային իրողությունները, 2002–2008 թթ. 
տնտեսական աշխուժացումը, ինչպես նաև ներմուծող 
տնտեսության ձևավորումն այն հիմնական գործոններն 
են, որոնք պայմանավորել են Հայաստանի տնտեսու-
թյան ներկայիս կառուցվածքը:  

Եթե փորձենք «թվերի լեզվով» ներկայացնել, ապա 
պատկերը հետևյալն է. 2013 թվականին արդյունաբերու-
թյան (ներառյալ էներգետիկան) ու գյուղատնտեսության 
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կազմել է 35,7% իսկ շինարա-
րության ու ծառայությունների մասնաբաժինը՝ 55,5%45: 
Ընդ որում՝ արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության 
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ 2008-ի համեմատ մեծացել է 
մոտ 5.3%-ով, հիմնականում շինարարության ծավալնե-
րի աննախադեպ անկման հաշվին: Թեև հանքարդյունա-
բերությունը կազմել է 2010–2014 թթ. ՀՆԱ-ի միջինը 
2.6%-ը, սակայն մետաղական արտադրանքը և հանքա-

                                                 
45 ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, էջ 234–235: 
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քարը կազմել են երկրի արտահանման մեկ երրորդից 
ավելին:  

Պահանջարկի առումով մասնավոր սպառումը ՀՆԱ 
հիմնական բաղադրիչն է: Մասնավոր ներդրումների տե-
սակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կայուն աճում էր սկսած 2000-
ականների սկզբից, սակայն կտրուկ նվազեց 2009 թ. 
ճգնաժամի ընթացքում և դեռևս պետք է վերականգնվի 
մինչև մինչճգնաժամային մակարդակը: Անկախացումից 
ի վեր ներմուծումն ավանդականորեն զգալիորեն գերա-
զանցում է արտահանմանը: 2014 թ. արտահանումը 
կազմել է ՀՆԱ-ի մոտ 14%-ը, ներմուծումը՝ 41%-ը: Հա-
յաստանի տնտեսության ակնառու առանձնահատկու-
թյուններից մեկը նշանակալի ոչ ֆորմալ տնտեսությունն 
է: Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) տվյալնե-
րով ոչ ֆորմալ տնտեսությունը գնահատված է ՀՆԱ-ի 
35%, որը ամենաբարձրն է Կենտրոնական Ասիայի և 
Կովկասի երկրների համեմատ46: 

Հայաստանի տնտեսության մյուս կարևոր հիմնա-
խնդիրը գնաճի վերահսկումն է, ինչը դոլարայնացված և 
ներմուծող տնտեսության պարագայում բարդագույն 
խնդիր է: 2010–2014 թվականներին միջին տարեկան 
գնաճը տատանվել է 2.6–8.2%-ի միջակայքում 47 , ընդ 
որում՝ 2010, 2011 և 2013 թվականներին գերազանցել է 
աշխատավարձի աճի տեմպը48: 2010 և 2011 թվական-

                                                 
46 Յ. Աբդի, Լ. Մեդինա, Չափելով Ոչ ֆորմալ Տնտեսությունը Կովկասում և 
Կենտրոնական Ասիայում. ԱՄՀ աշխատանքային փաստաթուղթ 
WP/13/137. Մայիս 2013: 

47 2010 թ.` 8.2%, 2011 թ.` 7.7%, 2012 թ.` 2.6%, 2013 թ.` 5.8%, 2014 թ.` 3.0%: 
ԱՎԾ, Գները և գների ինդեքսները Հայաստանի Հանրապետությունում, 
2015 թ.: 

48 2010 թ.` 6.2%, 2011թ .` 5.3%, 2012 թ.` 4.7%, 2013 թ.` 4.1%, 2014 թ.` 
8.2%: ԱՎԾ, Վիճակագրական տարեգիրք, 2012, 2014, 2015: 
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ների գնաճը պայմանավորվել է հիմնականում պարենա-
մթերքի, 2010-ին՝ նաև կոմունալ ծառայությունների, իսկ 
2013-ին՝ հիմնականում կոմունալ ծառայությունների թան-
կացմամբ: Ինչպես պարենամթերքի, այնպես էլ էլեկտ-
րաէներգիայի թանկացումը մեծապես պայմանավորված 
է արտաքին, դժվար վերահսկելի գործոններով: Ազգա-
յին արժույթի 2009 և 2014 թվականների կտրուկ անկու-
մը, ներմուծման գնի և տրանսպորտային սակագների 
թանկացումները, մատակարարվող գազի սակագնի 
բարձրացումը գնաճի զսպման քաղաքականությունը 
կաշկանդող հիմնական անվերահսկելի գործոններն են, 
թեև ինչպես կենտրոնական բանկը, այնպես էլ կառա-
վարությունն ակտիվ ջանքեր են գործադրում: 2008–
2009 թթ. ճգնաժամի առավել բացասական դրսևորումնե-
րից մեկը պետական բյուջեի և պետական պարտքի բե-
ռի անշեղ ավելացումն էր: Գլոբալ ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամով պայմանավորված տնտեսական անկ-
մանը դիմագրավելու և 2009 թ. բյուջեն կատարելու 
նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2009 թ. մշակեց հա-
կաճգնաժամային ընդլայնող քաղաքականության ծրա-
գիր, ինչի հետևանքով 2009-ին բյուջեի պակասուրդը 
2008 թ. 0.7%-ի համեմատ ընդլայնվեց մինչև 7.6%: Բյու-
ջեի պակասուրդի լրացման, ինչպես նաև աճի ապահով-
մանը միտված ծրագրերի իրականացման (հիմնակա-
նում պետական միջոցներից շինարարություն, հիպոտե-
կային և բիզնեսի վարկավորման ծավալների աճի ապա-
հովում և այլն) և ՀՀ կառավարության հակացիկլային քա-
ղաքականության իրականացման նպատակով Հայաս-
տանը զգալիորեն ավելացրեց պետական պարտքի բե-
ռը: 2008 թ. 1906 միլիոն ԱՄՆ դոլարի համեմատ 2009-ին 
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այն 3362 միլիոն էր, ընդ որում՝ աճը հիմնականում ար-
տաքին պարտքի հաշվին էր (2008-ի 1577 միլիոնի փո-
խարեն 2009-ին՝ 2967 միլիոն)49: Հետագա տարիներին 
պարտքային բեռը հետևողականորեն աճել է. 2015 թ. ա-
ռաջին կիսամյակում պետական պարտքն արդեն  
4683 մլն դոլար էր: Պարտքային բեռի մշտական ավելա-
ցումը և տնտեսական աճի փոքր ծավալները հանգեցրել 
են նրան, որ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը 16.03%-ից (2008 թ.) հասել է 43.6%-ի (2014 թ.): 
Հատկանշական է, որ հետճգնաժամային տարիներին, 
բացի պետական պարտքից, ավելացել է նաև մասնա-
վոր հատվածի պարտքային բեռը (2008 թ. 1578.9 մի-
լիոն ԱՄՆ դոլարից՝ 4522 միլիոն 2014 թ.): Սա նշանակա-
լիորեն ավելացրել է Հայաստանի համախառն արտա-
քին պարտքը: Մասնավորապես՝ ՀՀ համախառն արտա-
քին պարտքը 2008 թ. 3444 միլիոն ԱՄՆ դոլարի50 համե-
մատ 2014 թ. վերջի դրությամբ կազմել է 8452 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար, որի մեջ պետական կառավարման համա-
կարգի և կենտրոնական բանկի մասնաբաժինը եղել է 
46.5%51:  

Պարտքային բեռի ավելացման հիմնական պատ-
ճառներից մեկը Հայաստանի՝ օտարերկրյա ներդրում-
ներ ներգրավելու սահմանափակ ներուժն է: Թեև նախ-
կին ԽՍՀՄ երկրների համեմատ Հայաստանն ունի ամե-
նաազատական տնտեսություններից մեկը, սակայն բնա-
կան ռեսուրսների սահմանափակությունը, ներքին շու-
կայի փոքր տարողունակությունը, արդյունաբերական 

                                                 
49 ՀՀ պետական պարտքի տարեկան հաշվետվություն, 2008 թ., 2009 թ.: 
50 http://www.armstat.am/file/article/nap_09_4.pdf 
51 http://www.armstat.am/file/article/sv_02_15a_450.pdf 
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համալիրի սահմանափակ բազմազանությունը, միջազ-
գային առևտրին աննշան ներգրավվածությունը, միջազ-
գային շուկայում հայրենական արտադրողների ոչ գրա-
վիչ կերպարը (շատ ճյուղերում՝ առհասարակ դրա բա-
ցակայությունը), երկրի աշխարհաքաղաքական ոչ 
նպաստավոր դիրքը, ինչպես նաև ԼՂՀ դեռևս չլուծված 
խնդիրը էականորեն սահմանափակում են օտարերկրյա 
ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները: 
Օտարերկրյա ներդրումների և ուղղակի ներդրումների 
ներգրավման հայաստանյան փորձը պայմանականորեն 
հնարավոր է բաժանել երկու հատվածի՝ դինամիկ աճի 
(2000–2008 թթ.) և հետճգնաժամային անկման (2009–
2014 թթ.): 2008 թ. Հայաստանի ներգրաված օտար-
երկրյա ներդրումների և ուղղակի ներդրումների ծավալը 
հասել էր պատմական առավելագույնին, կազմելով հա-
մապատասխանաբար՝ 1258 և 1001 միլիարդ ԱՄՆ դո-
լար: Սակայն հետճգնաժամային տարիներին դրանք էա-
կանորեն կրճատվել են: 2013 թ. դրությամբ ներգրավ-
ված օտարերկրյա ներդրումները եղել են 597.4 միլիոն, 
իսկ ուղղակի ներդրումները՝ 271.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար52, 
ինչը 2008 ցուցանիշից պակաս էր համապատասխանա-
բար՝ 2.1 և 3.7 անգամ: 2007–2013 թթ. օտարերկրյա ներ-
դրումները Հայաստանի տնտեսության իրական հատ-
վածում կազմել են 5906 միլիոն, իսկ օտարերկրյա ներ-
դրումները՝ 4268 միլիոն ԱՄՆ դոլար53: ՀՀ տնտեսության 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների մոտ 90%-ը պատ-
կանում է իրական հատվածին:  

                                                 
52 http://mineconomy.am/arm/8/graphics.html 
53 Նույն տեղում: 



Աղյուսակ 2.4 
ՀՀ իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներդրումները 2010–2013 թթ.54  

 
 

2010 2011 2012 2013     
ներդրում ՕՈՒՆ ներդրում ՕՈՒՆ ներդրում ՕՈՒՆ ներդրում ՕՈՒՆ 

Ընդամենը 1000 դոլ 702628 482999 816273 631421 751805 567410 597375 271160 
                    

Ռուսաստան 1000 դոլ 270342 194540 393851 338164 122715 88278 86258 58615 
Մասնաբաժին % 38,5 40,3 48,2 53,6 16,3 15,6 14,4 21,6 
Ֆրանսիա 1000 դոլ 146787 146787 100449 100449 230430 230430 99117 99117 
Մասնաբաժին % 20,9 30,4 12,3 15,9 30,7 40,6 16,6 36,6 
Գերմանիա 1000 դոլ 47340 21951 24596 24069 48143 48143 22130 22130 
Մասնաբաժին % 6,7 4,5 3,0 3,8 6,4 8,5 3,7 8,2 
Արգենտինա 1000 դոլ 32635 29752 19409 8780 54531 51322 117870 12605 
Մասնաբաժին % 4,6 6,2 2,4 1,4 7,3 9,0 19,7 4,6 
ԱՄՆ 1000 դոլ 16142 6058 43810 23227 14618 3748 9423 2451 
Մասնաբաժին % 2,3 1,3 5,4 3,7 1,9 0,7 10,9 4,2 
Լիբանան 1000 դոլ 17500 11293 13735 13402 12981 12981 6351 6351 
Մասնաբաժին % 2,5 2,3 1,7 2,1 1,7 2,3 1,1 2,3 
Շվեյցարիա 1000 դոլ 11402 10908 18642 7930 44692 43705 10266 10266 
Մասնաբաժին % 1,6 2,3 2,3 1,3 5,9 7,7 1,7 3,8 
Ընդամենը 7-ը 1000 դոլ 542148 421289 614492 516021 528110 478607 351415 211535 
մասնաբաժին % 77,1 87,3 75,3 81,8 70,2 84,4 68,1 81,3 

 

                                                 
54 http://www.mineconomy.am/uploades/20142504171816295.pdf 
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2010–2013 թթ. Հայաստանում իրականացված 
օտարերկրյա և ուղղակի ներդրումներում, իրար փոխա-
րինելով, առաջատար դիրքեր են ունեցել հիմնականում 
Ռուսաստանը և Ֆրանսիան, որոնց միասին բաժին է ըն-
կել իրականացված ներդրումների 31–59.4%-ը և ուղղա-
կի ներդրումների 56.2–71%-ը 55 : Ֆրանսիական ներ-
դրումները հիմնականում բաժին են ընկել խմիչքների 
արտադրության և հեռահաղորդակցության ոլորտներին: 
Զգալի են նաև Գերմանիայի (հանքագործություն), Ար-
գենտինայի (գյուղատնտեսություն, օդային տրանս-
պորտ՝ հիմնականում Է. Էռնեկյանի անձով պայմանա-
վորված), Լիբանանի (հեռահաղորդակցություն, սննդա-
մթերքի արդյունաբերություն), ԱՄՆ և Շվեյցարիայի 
(հանքագործություն, մեծածախ առևտուր) մասնաբա-
ժինները: 

  
 
2.2 
 Հայաստանի Հանրապետության 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները  
և դրանց վրա ազդող գործոնները 

  
Ըստ UNCTAD  (United Nations Conference on Trade 

and Development) պաշտոնական հրապարակումների` 
համաշխարհային ՕՈՒՆ հոսքերը 2014 թվականին ան-
կում են ապրել: Համընդհանուր ՕՈՒՆ-ը կազմել են 1.23 
տրիլիոն դոլար` կրճատվելով 16 տոկոսով, ինչը հիմ-
նականում պայմանավորված է եղել համաշխարհային 
                                                 
55 http://www.mineconomy.am/uploades/20142504171816295.pdf 
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տնտեսության անկայունությամբ, ներդրումային քաղա-
քականության անորոշությամբ և ածանցյալ աշխարհա-
քաղաքական ռիսկերով: ՕՈՒՆ հոսքերը դեպի զարգա-
ցող տնտեսություններ կազմել են 681 մլրդ դոլար` աճե-
լով 2 տոկոսով: Զարգացող տնտեսություններն այդպի-
սով ընդլայնել են իրենց առաջատարությունը համաշ-
խարհային հոսքերի գծով, ընդ որում` ՕՈՒՆ-ը ավանդա-
կան աճող շուկաներից, ինչպես, օրինակ, ասիական և 
լատինամերիկյան զարգացող երկրներն են, սկսում են 
շարժվել դեպի քիչ յուրացված շուկաներ` աֆրիկյան 
երկրներ: Աշխարհում ՕՈՒՆ ընդունող 10 խոշոր երկրնե-
րից 5-ը զարգացող տնտեսություններ են (խոշորագույնը 
Չինաստանն է)56: 

Ինչ վերաբերում է այլ երկրների հետ Հայաստանի 
մեր կատարած համեմատական վերլուծություններին, 
ապա ընտրվել են լայն իմաստով «տարածաշրջանա-
յին» և հարևան երկրները` Ադրբեջան, Վրաստան, Թուր-
քիա, Ուկրաինա, Ղազախստան, Ռուսաստան և Բելա-
ռուս, քանի որ վերջիններիս տնտեսությունները որոշա-
կիորեն կապված են Հայաստանի տնտեսության հետ, 
հարևան տնտեսություններ են և ներդրումային տեսան-
կյունից որոշ չափով համադրելի են: 

Տարբեր երկրների ցուցանիշների համադրելիու-
թյունն ապահովելու նպատակով օգտագործվել են Հա-
մաշխարհային բանկի հրապարակած վճարային հաշվե-
կշռի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքե-
րը, քանի որ ընտրված երկրներում ՕՈՒՆ ներկայացման 

                                                 
56 ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях, 2014 год, стр. 1–2. 
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մեթոդաբանությունները տարբեր են: Ներկայացվել և 
վերլուծվել են ոչ միայն ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը, այլ նաև 
ՕՈՒՆ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը, ինչը հնարավորու-
թյուն է ընձեռում տարբեր մասշտաբների տնտեսություն-
ները դարձնել համադրելի: 

 

Աղյուսակ 2.5 
Հայաստանում և տարածաշրջանային երկրներում 

կատարված ՕՈՒՆ զուտ հոսքերը57 
 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերը 
(Վճարային հաշվեկշիռ, մլն ԱՄՆ դոլար) 

Երկիր 2012 2013 2014 
Հայաստան 488.8 370.2 382.8 

Աճը (%)` - -24.26 3.42 
Ադրբեջան 5,293.3 2,619.4 4,430.5 

Աճը (%)` - -50.51 69.14 
Վրաստան 831.3 956.3 1,273.7 

Աճը (%)` - 15.05 33.18 
Ռուսաստան 50.587.6 69,218.9 20,957.7 

Աճը (%)` - 36.83 -69.72 
Թուրքիա 13,282.0 12,457.0 12,550.0 

Աճը (%)` - -6.21 0.75 
Բելառուս 1,463.6 2,246.1 1,832.6 

Աճը (%)` - 53.46 -18.41 
Ուկրաինա 8,175.0 4,509.0 847.0 

Աճը (%)` - -44.84 -81.22 
Ղազախստան 13.784.8 9,738.5 9 562.0 

Աճը (%)` - -29.35 -1.81 
 

 

Քանի որ երկրների տնտեսության մասշտաբների 
անհամադրելիության պատճառով բացարձակ թվերով 
վերլուծությունը ճիշտ պատկեր չի արտացոլում, ուստի 

                                                 
57 Աղբյուրը. 

http://www.panorama.am/am/news/2015/09/10/investment/1442547 
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վերլուծության հիմք է ծառայել ամեն մի երկրի աճի դի-
նամիկան: 

2013 թվականին մի շարք երկրներում` ներառյալ 
Հայաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում, Ուկրաինա-
յում և Ղազախստանում, նախորդ տարվա համեմատ 
նկատվել է ՕՈՒՆ զուտ հոսքերի նվազում: Ամենամեծ 
նվազումը վերոնշյալ երկրների շարքում գրանցվել է 
Ադրբեջանում, որտեղ ՕՈՒՆ-ը կրճատվել են 2 անգամ 
կամ շուրջ 50.5 տոկոսով և Ուկրաինայում` շուրջ 44.8 
տոկոսով: Մնացած երկրներում անկումը համեմատա-
բար փոքր է եղել` Հայաստանում` 24.3 տոկոս, Թուր-
քիայում` 6.2, իսկ Ղազախստանում` 29.4: Միևնույն ժա-
մանակ Ռուսաստանում և Բելառուսում ՕՈՒՆ-ի զուտ 
հոսքերը նվազել են հաջորդ` 2014 թվականին: Այսպես, 
Ռուսաստանում անկումը կազմել է 69.7, իսկ Բելառու-
սում` 18.4 տոկոս: 2014 թվականին անկում է գրանցվել 
նաև Ուկրաինայում` 81.2 տոկոսով կամ շուրջ 5 անգամ 
և Ղազախստանում` 1.8 տոկոսով: Հակառակ դրան՝ 
2014 թվականին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ը աճել են 3.4 
տոկոսով: 

 

Աղյուսակ 2.6 
ՕՈՒՆ ներհոսքերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ 

 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները 
(%, ՀՆԱ-ի նկատմամբ) 

Երկիր 2012 2013 2014 
Հայաստան 4.9 3.5 3.5 
Ադրբեջան 7.7 3.6 5.9 
Վրաստան 5.2 5.9 7.7 

Ռուսաստան 2.5 3.3 1.1 
Թուրքիա 1.7 1.5 1.6 
Բելառուս 2.3 3.1 2.4 
Ուկրաինա 4.7 2.5 0.6 

Ղազախստան 6.8 4.2 4.5 
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Մի այլ ցուցանիշով ևս Հայաստանը վերջին տարի-
ներին չի զիջել համադրելի երկրներին, իսկ շատերին 
նույնիսկ գերազանցել է: Այսպես, 2012–14 թթ. ՀՆԱ-ի մեջ 
ՕՈՒՆ-ի ունեցած տեսակարար կշռով Հայաստանը դի-
տարկվող երկրների շարքում եզրափակում է առաջին 
քառյակը. վերջին երեք տարիներին առաջատար եռ-
յակն են Ղազախստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը: 

Վերլուծությունից ակնհայտ է, որ Հայաստանում 
ՕՈՒՆ դինամիկան համահունչ է և' համաշխարհային, և' 
տարածաշրջանային համընդհանուր փոփոխություննե-
րին, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Հայաս-
տանը, իր փոքր և բաց տնտեսությամբ, առավել զգայուն 
է արտաքին ազդակների հանդեպ: 2015 թվականին Հա-
յաստանում կատարված օտարերկրյա ներդրումների 
վերաբերյալ վերլուծությունը կատարվել է ԱՎԾ հրապա-
րակած առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տնտեսու-
թյան իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա 
ներդրումների հիման վրա, քանի որ վճարային հաշվե-
կշռի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն: Այսպես, 
2015 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին օտարերկ-
րյա պետությունների՝ ՀՀ տնտեսության իրական հատ-
վածում կատարած ընդհանուր ներդրումների զուտ հոս-
քերի (զուտ հոսքը հաշվետու ժամանակաշրջանում 
օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մա-
րումների տարբերությունն է) ծավալը կազմել է 81.9 
մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 171.5 մլն ԱՄՆ դոլար)` նախորդ 
տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի հա-
մեմատ աճելով 4.7 մլրդ դրամով (շուրջ 9.8 մլն ԱՄՆ դո-
լար): Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքե-
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րը 2015 թ. առաջին կիսամյակում կազմել են 30.7 մլրդ 
ՀՀ դրամ (շուրջ 64.3 մլն ԱՄՆ դոլար)` նվազելով 42.7 
մլրդ դրամով (շուրջ 89.5 մլն ԱՄՆ դոլար): 

Հարկ է նշել, որ ընդհանուր ներդրումները ներառում 
են ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումներ (ներ-
առում են վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների 
և ծառայությունների դիմաց վճարվելիք/ստացվելիք գու-
մարները, ստացված/տրված կանխավճարները): Օտար-
երկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտ(ներ) 
կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապի-
տալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ 
բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռքբերումն է: Հետևաբար, 
պարզ է դառնում, որ ՕՈՒՆ-ը ընդհանուր օտարերկրյա 
ներդրումների միայն մի տարրն են, և վերջիններիս նվա-
զումը չի նշանակում ընդհանուր ներդրումների նվազում: 

Վերոնշյալ ժամանակահատվածում օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումների նվազումը պայմանավորված է 
եղել գլխավորապես «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ում ՀՀ 
կառավարությանը պատկանող 20 տոկոս բաժնեմասի 
օտարմամբ, ինչի հետևանքով ավելացել է 2014 թ. բա-
զան, որի համեմատ էլ նվազել են այս տարվա ՕՈՒՆ-ը: 

Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ 2015 թվականից 
օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյունը ԱՎԾ-ն հրապարակում է զտված, այսինքն` որպես 
օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների և մա-
րումների տարբերություն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առավել խոշոր 
ներդրող երկրներն են. Գերմանիան` 11.1 մլրդ ՀՀ դրամ 
(շուրջ 23.2 մլն ԱՄՆ դոլար), որին հաջորդել են Կիպ-
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րոսը` 11.0 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 22.9 մլն ԱՄՆ դոլար), 
ԱՄԷ` 9.3 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 19.6 մլն ԱՄՆ դոլար), 
Վիրջինյան կղզիները` 8.4 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 17.7 մլն 
ԱՄՆ դոլար), Արգենտինան` 7.8 մլրդ ՀՀ դրամ (շուրջ 
16.3 մլն ԱՄՆ դոլար) և Կանադան` 6.0 մլրդ ՀՀ դրամ 
(շուրջ 12.7 մլն ԱՄՆ դոլար)58: 

Գերմանիան ներդրումներ է կատարել գլխավորա-
պես հիմնային մետաղների արտադրության ոլորտում, 
Կիպրոսը` հանքարդյունաբերության, հիմնային մետաղ-
ների արտադրության և մեծածախ առևտրի ոլորտնե-
րում, ԱՄԷ-ն` մանրածախ առևտրի և էլեկտրական սար-
քավորումների արտադրության, Արգենտինան` գյուղա-
տնտեսության և օդային տրանսպորտի գործունեության, 
իսկ Կանադան` սննդամթերքի և ծխախոտային արտադ-
րատեսակների արտադրության ոլորտներում: Ներդրում-
ները հիմնականում ուղղվել են մշակող արդյունաբերու-
թյան (35.3 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 73.9 մլն ԱՄՆ դո-
լար), մանրածախ և մեծածախ առևտրի (13.1 մլրդ ՀՀ 
դրամ կամ շուրջ 27.4 մլն ԱՄՆ դոլար), հանքագործա-
կան արդյունաբերության (11.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 
24.7 մլն ԱՄՆ դոլար) և տեղեկատվության ու կապի (11.5 
մլրդ ՀՀ դրամ կամ շուրջ 24.0 մլն ԱՄՆ դոլար) ոլորտ-
ներ: 

Մշակող արդյունաբերության ոլորտում բավական 
մեծ տեսակարար կշիռ ունեն հիմնային մետաղների ար-
տադրությունը (19.7 մլրդ ՀՀ դրամ), ծխախոտային ար-
տադրատեսակների արտադրությունը (5.9 մլրդ ՀՀ 

                                                 
58 http://www.panorama.am/am/news/2015/09/10/investment/1442547 
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դրամ), դեղագործական արտադրանքի արտադրությու-
նը (5.5 մլրդ ՀՀ դրամ) և խմիչքների արտադրությունը 
(5.2 մլրդ ՀՀ դրամ): 

Տեղեկատվության և կապի ոլորտում առաջատար են 
հեռահաղորդակցությունը (7.1 մլրդ ՀՀ դրամ) և ծրագ-
րային ապահովման մշակումը (4.3 մլրդ ՀՀ դրամ): 

ՕՈՒՆ-ների ծավալների շարժընթացի վրա էական 
ազդեցություն ունեն բազմաթիվ գործոններ, այդ թվում՝ 
ազգային դրամի փոխարժեքը: Վերջինիս տատանումնե-
րը պայմանավորված են երկրի մակրոտնտեսական 
իրավիճակով, որի բնութագրիչ ցուցանիշներն ազդում 
են նաև ներդրումային մթնոլորտի վրա: Ներկայացնենք 
դոլարի նկատմամբ դրամի անվանական փոխարժեքի 
վրա տնտեսական գործոնների ազդեցության վերլուծու-
թյունը: 

Անվանական փոխարժեքի վարքագիծը պայմանա-
վորող գործոնների բացահայտման նպատակով կիրա-
ռել ենք տնտեսական մի շարք ցուցանիշների 1999–
2014 թթ. եռամսյակային տվյալներ (հավելված 1): Այդ 
ցուցանիշներն են իրական ՀՆԱ-ն, ապրանքների և ծա-
ռայությունների արտահանումը և ներմուծումը, ապ-
րանքների և ծառայությունների հաշվեկշռի պակասուր-
դը, առևտրի պայմանները, զուտ տրանսֆերտները, հա-
մախառն արտաքին պարտքը, օտարերկրյա ուղղակի 
ներդրումների զուտ ներհոսքը, դրամային զանգվածը, 
գնաճը, դոլարով ավանդների տոկոսադրույքը, միջազ-
գային պահուստները: 

Վերոնշյալ գործոնները ընտրվել են՝ հաշվի առնելով 
ինչպես անվանական փոխարժեքի վրա ազդող՝ տնտե-
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սագիտական գրականության մեջ հայտնի գործոնները, 
այնպես էլ Հայաստանի առանձնահատկությունները: 
Ընդ որում՝ անվանական փոխարժեքի վրա այդ ցուցա-
նիշների ազդեցության սպասվող ուղղությունները հե-
տևյալն են. 

1. իրական ՀՆԱ-ի, արտահանման, առևտրի պայ-
մանների, զուտ տրանսֆերտների, համախառն 
արտաքին պարտքի, օտարերկրյա ուղղակի ներ-
դրումների զուտ ներհոսքի, դրամային զանգվածի, 
դոլարով ավանդների տոկոսադրույքի աճերը 
հանգեցնում են անվանական փոխարժեքի ար-
ժևորմանը, իսկ այդ ցուցանիշների նվազումները՝ 
արժեզրկմանը, 

2. ներմուծման, ապրանքների և ծառայությունների 
հաշվեկշռի պակասուրդի, միջազգային պահուստ-
ների աճերը և գնաճը հանգեցնում են անվանա-
կան փոխարժեքի արժեզրկմանը, իսկ այդ ցուցա-
նիշների նվազումները՝ արժևորմանը: 

Ընդ որում՝ վերոնշյալ ցուցանիշների աղբյուրները ՀՀ 
Ազգային վիճակագրական ծառայության, Ֆինանսների 
նախարարության և Կենտրոնական բանկի տվյալների 
բազաներն են: Անվանական փոխարժեքի և վերոնշյալ 
տնտեսական ցուցանիշների միջև կապերի վերաբերյալ 
նախնական պատկերացում կազմելու նպատակով, 
նախ՝ իրականացվել է կոռելացիոն վերլուծություն: Կո-
ռելացիոն վերլուծության արդյունքները ներկայացված 
են ստորև աղյուսակում59:  
                                                 
59 Օգտագործվել են ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի դասախոս Լ. Հարություն-
յանի մագիստրոսական խմբի հաշվարկները: 
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Աղյուսակ 2.7 
Անվանական փոխարժեքի և տնտեսական 
ցուցանիշների միջև կորելացիոն կապերը 

 

    Կորելացիայի 
գործակից 

Իրական ՀՆԱ (2005թ. գներով) RGDP -0.7 
Ապր. և ծառ. արտահանում Exp -0.7 
Ապր. և ծառ. ներմուծում Imp -0.8 
Ապր. և ծառ. հաշվեկշռի պակասուրդ Trade_serv_def -0.9 
Առևտրի պայմաններ TOT -0.9 
Զուտ տրանսֆերտներ Transferts -0.8 
Համախառն արտաքին պարտք Ext_debt -0.6 
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
զուտ ներհոսք 

FDI -0.7 

Դրամային զանգված  M2 -0.8 
Գնաճ Inf -0.1 
Դոլարով ավանդների տոկոսադրույք Int_rate -0.1 
Միջազգային պահուստներ FR -0.8 

 
Ինչպես նկատելի է` անվանական փոխարժեքի և 

տնտեսական ցուցանիշների մեծ մասի միջև կորելացիոն 
կապերը բավական ուժեղ են, բացառությամբ գնաճի և 
դոլարով ավանդների տոկոսադրույքի հետ կապերի: 
Ընդ որում` այդ կապերը հիմնականում ունեն սպասվող 
ուղղությունները: Սակայն անվանական փոխարժեքի և 
որոշ ցուցանիշների՝ ապրանքների և ծառայությունների 
ներմուծման, ապրանքների և ծառայությունների հաշվե-
կշռի դեֆիցիտի, դրամային զանգվածի և գնաճի միջև 
կորելացիոն կապերը հակադարձ են: Մինչ անվանական 
փոխարժեքի և մյուս տնտեսական ցուցանիշների շար-
քերի ուսումնասիրությանն անդրադառնալը կատարվել 
է այս շարքերի որոշակի մշակում: Այսպես, նախ՝ շարքե-
րը լոգարիթմվել են բնական հիմքով լոգարիթմով, այնու-
հետև, քանի որ օգտագործվում են եռամսյակային ցու-
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ցանիշներ, լոգարիթմված շարքերը սեզոնայնորեն հար-
թեցվել են՝ օգտագործելով Eviews 8 ծրագրային փաթե-
թի Census X12 մեթոդը: 

Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով ռեգրեսիոն 
հավասարման գնահատման նպատակով, նախ՝ պարզ-
վել է, թե արդյոք ընտրված ցուցանիշները ստացիոնար 
են: Ցուցանիշների ստացիոնարությունը ստուգվել է 
Eviews 8 ծրագրային փաթեթի միջոցով՝ օգտագործելով 
ցուցանիշների ստացիոնարության ստուգման Augmen-
ted Dickey-Fuller թեստը: Թեստերի արդյունքները վկա-
յում են որ բոլոր ցուցանիշները, բացառությամբ գնաճը և 
դոլարով ավանդների տոկոսադրույքը, ոչ ստացիոնար 
ցուցանիշներ են: Հետևաբար, այդ ցուցանիշները ան-
հրաժեշտ է դիֆերենցել: Ընդ որում՝ մեկ անգամ դիֆե-
րենցելուց հետո այդ ցուցանիշները վերածվում են ստա-
ցիոնար ցուցանիշների, հետևաբար դրանք առաջին 
կարգի ինտեգրված ոչ ստացիոնար ցուցանիշներ են:  

Անվանական փոխարժեքի մոդելի գնահատումը կա-
տարվել է Eviews 8 ծրագրային փաթեթի միջոցով՝ օգ-
տագործելով ռեգրեսիոն հավասարման գնահատման 
փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը (OLS): Մոդելում 
կիրառվել են վերոնշյալ դիֆերենցված ցուցանիշները և 
գնաճն ու դոլարով ավանդների տոկոսադրույքը: 

Գնահատված մոդելի արդյունքները վկայում են. 
1. անվանական փոխարժեքի 1% արժեզրկումը (ար-

ժևորումը) 1 եռամսյակ անց (անվանական փոխ-
արժեքի նախորդ լագի ազդեցությունը ներառում է 
նաև սպասումները) հանգեցնում են անվանական 
փոխարժեքի 0.56% արժեզրկմանը (արժևորմանը), 
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2. ապրանքների և ծառայությունների հաշվեկշռի 
պակասուրդի խորացումը (նվազումը) 2 եռամսյակ 
անց հանգեցնում է անվանական փոխարժեքի 
0.04% արժեզրկմանը (արժևորմանը), 

3. իրական ՀՆԱ-ի աճը (նվազումը) 2 եռամսյակ անց 
հանգեցնում է անվանական փոխարժեքի 0.32% 
արժևորմանը (արժեզրկմանը), 

4. զուտ տրանսֆերտների (կամ տրանսֆերտների 
զուտ ներհոսքի) 1% աճը (նվազումը) 1 եռամսյակ 
անց հանգեցնում է անվանական փոխարժեքի 
0.32% արժևորմանը (արժեզրկմանը), 

5. համախառն արտաքին պարտքի 1% աճը (նվա-
զումը) 2 եռամսյակ անց հանգեցնում է անվա-
նական փոխարժեքի 0.14% արժևորմանը (արժե-
զրկմանը), 

6. առևտրի պայմանների 1% բարելավումը (վատ-
թարացումը) տվյալ եռամսյակում հանգեցնում է 
անվանական փոխարժեքի 0.31% արժևորմանը 
(արժեզրկմանը): 

Ընդ որում՝ մոդելում ներառված բոլոր գործոնները 
վիճակագրորեն նշանակալի են, քանի որ այդ գործոն-
ների t-Statistic ցուցանիշները բացարձակ արժեքով մեծ 
են 1.96-ից, իսկ սխալի հավանականությունները (Prob.) 
մոտ են 0-ին: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ գնա-
հատված անվանական փոխարժեքի վերոնշյալ մոդելը 
որակյալ է, քանի որ R2 (R-squared) և ճշգրտված R2 (Ad-
justed R-squared) գործակիցները բավական բարձր են և 
փաստում են, որ գնահատված մոդելը շուրջ 72%-ով 
բացատրում է անվանական փոխարժեքի տատանում-
ները: 
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Անվանական փոխարժեքի դիֆերենցված շարքերի 
փաստացի և մոդելի միջոցով գնահատված արժեքների 
համեմատությունը ներկայացված է ստորև գծապատ-
կերում. 
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Գծապատկեր 2.2  
Մոդելի միջոցով գնահատված և փաստացի 
շարքերի համեմատություն 

 
Ինչպես տեսնում ենք՝ մոդելի միջոցով գնահատված 

շարքերը և փաստացի շարքերի դինամիկաները բավա-
կան մոտ են, ինչը նույնպես վկայում է, որ մոդելը որակ-
յալ է: 

Ֆինանսական ճգնաժամերը և ցնցումները շուկայա-
կան տնտեսության մշտական ուղեկիցն են: Արժութային 
շուկաներում դրանք արտահայտվում են արժութային 
փոխարժեքների կտրուկ տատանումների ձևով:  

ՀՀ արժութային շուկայի զարգացումները, տնտեսու-
թյան և հասարակության վրա դրանց ազդեցությունը 
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որոշակի բացահայտումների հնարավորություն են տա-
լիս: Արժութային շուկան հայաստանյան ամենազարգա-
ցած շուկան է և' մասնակիցների թվով, և' գործարքների 
քանակությամբ և ծավալներով: Միայն արտաքին 
տրանսֆերտներից, օտարերկրյա ներդրումներից, ար-
տահանումից արժութային մուտքերը տարեկան կազ-
մում են 5–5,5 մլր. ԱՄՆ դոլար՝ առանց զբոսաշրջության 
և այլ մուտքերի հաշվառման: Արժեթղթերի շուկայի թեր-
զարգացվածության պայմաններում ՀՀ արժութային շու-
կան, կամա թե ակամա, վերածվել է տնտեսական և ֆի-
նանսական կայունության զգայուն ինդիկատորի, դրա-
մավարկային, ֆիսկալ, արժութային քաղաքականու-
թյունների արդյունավետության չափանիշի: 2014 թ. նո-
յեմբեր-դեկտեմբերին արժութային շուկայում դրամի փո-
խարժեքի կտրուկ անկումը ոչ միայն ՀՀ տնտեսության 
հետճգնաժամային ոչ դրական ընթացքի, այլև առաջիկա 
տարիների ցածր աճի և բացասական սպասումների, 
ինչպես նաև այդ ժամանակաշրջանում էապես կրճատ-
ված օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքի արտահայ-
տումն է, այդ թվում՝ պայմանավորված խոշոր ներդրու-
մային նախագծերի ավարտով և նոր նախագծերի սա-
կավությամբ: 

Դրամի փոխարժեքի կտրուկ անկումը և ՀՀ արժու-
թային շուկայում պահպանվող լարվածությունը զգալի 
չափով նաև Ռուսաստանի տնտեսությունից և ռուբլու 
փոխարժեքից բացասական սպասումների արտահայ-
տում է:  

2015 թվականի հունվար-մայիս ամիսների մակրո-
տնտեսական համեստ արդյունքները, ներդրումների և 
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արտահանման ծավալների անկումը, տրանսֆերտների 
կրճատումը և, որպես հետևանք, արժութային շուկայում 
լարվածության աճը վկայում են, որ կառավարության և 
կենտրոնական բանկի ջանքերը բավարար չեն: 

Հայտնի է, որ ՀՀ անկախացման տարիներից սկսած 
տնտեսության կարևորագույն խնդիրներից են արտա-
հանման խթանումը, դիվերսիֆիկացումը և արտաքին 
առևտրի բացասական հաշվեկշռի կրճատումը: Թեպետ 
այս խնդիրները միշտ էլ եղել են ՀՀ կառավարության 
ուշադրության կենտրոնում, սակայն այդպես էլ արդյու-
նավետ լուծում չեն ստացել: Հայկական դրամի արժևո-
րումը ընդունված է համարել հայկական ապրանքների 
արտահանման աճն արգելակող հիմնական գործոն։ Այս 
տեսակետի հիմքում ընկած է այն հանրահայտ փաստը, 
որ արժույթի արժևորումը թանկացնում է արտահանումը, 
էժանացնում ներմուծումը և, հետևաբար, ընդլայնում 
առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդը։ 

ՀՀ տնտեսությունը և արժութային շուկան հայտնվել 
են տևական անհավասարակշռության տիրույթում, պայ-
մանավորված ինչպես արտաքին գործոնների բացասա-
կան ազդեցությամբ, այնպես էլ ներքին շուկաներում 
ապրանքների ու կապիտալի աշխուժության բացակա-
յությամբ: Տնտեսության ոլորտում հարկավոր է անցում 
կատարել ներկրող մենաշնորհային տնտեսությունից 
ազատ մրցակցային տնտեսության, հումքային-տրանս-
ֆերտային տնտեսությունից` ներդրումային-արտահան-
ման տնտեսության: Կարճաժամկետում արժութային 
մուտքերի առումով կարևոր նշանակություն կարող է 
ունենալ ՏՏ ոլորտի և զբոսաշրջության հետագա զար-
գացումը: 
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ՀՀ արժութային շուկայի կայունացումն անհնար է ա-
ռանց կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի և 
հաճախորդների արժութային փոխհարաբերությունների 
վերանայման: Իրավիճակը, երբ կենտրոնական բանկը 
գերազանցապես արժույթ վաճառողի և թելադրողի, իսկ 
բանկերը՝ գնորդի և պատասխանատվությունից խուսա-
փողի դերում են, չի կարող անվերջ շարունակվել: Լինե-
լով փողի շուկայի ինստիտուտներ՝ բանկերը հակված են 
կարճաժամկետ շահերը և շահույթները գերադասելու 
երկարաժամկետ կայունությունից: Ռիսկերը ամեն կերպ 
նվազեցնելու և վերաբաշխելու մոլուցքը ի վերջո բերում 
է նոր ռիսկերի կուտակման և անկայունության: 

Այսպիսով, ՕՈՒՆ-երի, այդ թվում՝ Սփյուռքի ներ-
դրումների խթանման կարևոր նախադրյալ են ՀՀ մակրո-
տնտեսական կայունությունը և ֆինանսական ռիսկերի 
կառավարելիությունը: Միանգամայն տրամաբանական 
է, որ ոչ մի ներդրող իր գումարները չի վստահի այն 
երկրին, որը չի իրականացնում ֆինանսական անվտան-
գության ապահովման հետևողական քաղաքականու-
թյուն: 

 
 
2.3 
 Միգրացիոն տեղաշարժերի և  

դրամական փոխանցումների  
ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա 

  

Հայաստանը միգրացիայի երկար պատմություն 
ունեցող երկրներից է: Նշյալ երևույթը և դրա հետևանքով 
ձևավորված սփյուռքի օջախները եղել և մնում են հայ 
ազգին բնորոշող կողմերից մեկը հարյուրամյակների ըն-
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թացքում: Ավելին՝ սփյուռքը միշտ էլ եղել է աշխարհա-
սփյուռ հայերի ազգային նկարագրի պահպանության ու 
ազգային գաղափարախոսության հիմնական ջատագո-
վը: Սփյուռքը եղել է նաև հայերին արտաքին աշխարհի 
հետ կապող կարևորագույն ուղիներից մեկը, ինչպես պե-
տականության վերագտնելու փորձերի, այնպես էլ տար-
բեր կայսրություններում մասնատված կամ տարբեր 
երկրներով սփռված հայության խնդիրները բարձրա-
ձայնելու ճանապարհին: Այդպես էր 19-րդ դարի վերջում, 
երբ հայերի ազգային ազատագրական պայքարը օս-
մանյան կայսրությունում ֆինանսավորվում էր ռուսա-
կան կայսրությունում ապրող հայերի կողմից, այդպես էր 
երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին, երբ եղեռնից 
մազապուրծ եղած Սփյուռքը դրամահավաքներով 
օժանդակում էր խորհրդային բանակին, այդպես էր ար-
ցախյան պատերազմի և պետականության կերտման 
օրերին, այդպես է նաև այսօր, երբ Հայաստանը փորձում 
է կառուցել որակապես նոր հասարակություն և պետու-
թյուն: 

Կանոնավոր և անկանոն միգրացիան եղել և մնում է 
Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած ամե-
նաառանցքային խնդիրներից մեկը, որը տնտեսության 
վրա կարևոր սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն ունե-
ցող երևույթ է: Տարբեր գնահատումներով 1991–2014 թթ 
արտագաղթի իրական չափերը տատանվում են 1–1.4 
միլիոն մարդու սահմաններում: Մասնավորապես, ՀՀ 
տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակ-
ների նախարարության Միգրացիայի պետական ծառա-
յության տվյալներով 1988–2001թթ. արտաքին միգրա-
ցիոն շարժի հետևանքով արտերկրում են մնացել մոտ 
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1.1 մլն ՀՀ քաղաքացիներ60, իսկ 2001–2014 թթ. ժամա-
նակահատվածում Հայաստան ժամանածների և մեկ-
նածների թվի բացասական տարբերությունը կազմել է 
շուրջ 352 հազար մարդ61: Հատկանշական է, որ անկա-
խացումից ի վեր Հայաստանն ունեցել է միգրացիոն մի 
քանի ալիք` պայմանավորված բազմաթիվ օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գործոններով: 

Արտագաղթի առաջին ալիքը պայմանավորված էր 
1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներով: Բավա-
կան է նշել, որ 1989 թ. աղետի գոտուց շուրջ 200 հազար 
անտուն մնացած բնակիչներ տարհանվել են նախկին 
ԽՍՀՄ այլ երկրներ, որոնց մոտ 1/4-ը տարբեր պատ-
ճառներով այլևս Հայաստան չի վերադարձել: Արտա-
գաղթի երկրորդ ալիքը տեղի ունեցավ 1992–1994թթ, 
երբ արցախյան պատերազմի, արտաքին հաղորդակցու-
թյան ուղիների շրջափակման հետևանքով ծանր սո-
ցիալ-տնտեսական իրավիճակ էր երկրում և Հայաստա-
նը լքեց ավելի քան 1 մլն մարդ, որոնցից շուրջ 600 հա-
զարը հետագա տարիներին ևս չվերադարձան Հայրե-
նիք62: Սակայն 1988–1992 թթ. Ադրբեջանից և ԱՊՀ այլ 
երկրներից Հայաստանն ընդունել է շուրջ 420 հազար 
փախստականների:  

Միգրացիայի երրորդ՝ 1995–2001թթ. ալիքը, թե' ար-
տագաղթի պատճառների, թե' ծավալների տեսանկյու-
                                                 
60 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, բաժին 1, գլուխ 1, Եր., 2010: 

61 ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պաշ-
տոնական կայքէջ, միգրացիոն վիճակագրություն, ՀՀ սահմանահատում-
ների ծավալներն ըստ տարիների, http://smsmta.am/?menu-id=18: 

62 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, բաժին 1, գլուխ 1, Եր., 2010: 
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նից էապես տարբերվել է նախորդներից: Տվյալ ժամա-
նակահատվածում երկրի տնտեսական դրության բարե-
լավմանը զուգահեռ միգրացիոն ակտիվությունը զգալիո-
րեն մեղմվել է՝ 3.5 անգամ զիջելով 1992–1994 թթ. տա-
րեկան ցուցանիշը: Սակայն ընտանիքների վերամիա-
վորման անհրաժեշտությունը ձևավորել է միգրացիոն 
նոր ենթահոսք, որի հետևանքով շուրջ 250 հազար մարդ 
ևս անվերադարձ լքել է Հայաստանը63:  

Միգրացիայի չորրորդ ալիքը նույնպես ունի սոցիալ-
տնտեսական բնույթ, ինչը հատկապես սրվել է 2009–
2010 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևան-
քով: Մասնավորապես, 2001–2014 թթ. Հայաստանից 
մեկնածների և ժամանողների 352 հազար բացասական 
տարբերության 59%-ը (206.2 հազ) բաժին է ընկել հետ-
ճգնաժամային ժամանակահատվածին64:  

Արտագաղթին մեծապես նպաստում են նաև ռուսա-
կան «Հայրենակիցներ» ծրագիրը և ԱՄՆ մշտական 
բնակության (Գրին քարտ) տարեկան խաղարկություն-
ները: Մասնավորապես՝ 2007 թ. «Հայրենակիցներ» ծրա-
գրի մեկնարկից հետո Հայաստանից Ռուսաստան 
մշտական բնակության է տեղափոխվել շուրջ 5 հազար 
քաղաքացի, իսկ դիմողների թիվը պաշտոնական տվյալ-
ներով գերազանցում էր 25 հազարը (ոչ պաշտոնական 
տվյալներով նրանց թիվը հասնում էր մինչև 60 հազա-
րի65): 2007–2012 թթ. միջինում 70 հազար հայաստանցի 
մասնակցել է «Գրին քարտի» խաղարկությանը՝ ԱՄՆ-ում 
                                                 
63 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, բաժին 1, գլուխ 1, Եր., 2010: 

64 ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պաշ-
տոնական կայք էջ, միգրացիոն վիճակագրություն, ՀՀ սահմանահատում-
ների ծավալներն ըստ տարիների, http://smsmta.am/?menu-id=18: 

65 http://www.yerkirmedia.am/?id=10085: 
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բնակություն հաստատելու հնարավորություն ստանալու 
համար: 2013–2014 թթ. տարիների խաղարկության մաս-
նակիցներից «Գրին քարտ» արտոնագրեր շահել են 
2216 ՀՀ քաղաքացիներ66: 

 

Աղյուսակ 2.8 
Հայաստանից մեկնած և Հայաստան ժամանած 

ուղևորների թվաքանակը և մնացորդի շարժընթացը 
2000-2014 թթ.67 

 

Տարեթիվը Ժամանել են Մեկնել են Սալդո 
2000 399,7 457,2 -57,5 
2001 508,2 568,6 -60,4 
2002 590,7 593,4 -2,7 
2003 618,3 628,5 -10,2 
2004 739,9 737,8 2,1 
2005 845,8 833,3 12,5 
2006 983,7 962,0 21,8 
2007 1293,6 1296,8 -3,2 
2008 1397,2 1420,2 -23,1 
2009 1432.0 1457,0 -25,0 
2010 1754,2 1800,9 -46,7 
2011 1945,1 1988,9 -43,8 
2012 2191,8 2234,6 -42,8 
2013 2476,3 2507,5 -31,2 
2014 2734,6 2776,3 -41,7 

 
Հատկանշական է, որ նման ծավալների հասնող ար-

տագաղթը էականորեն ազդել է Հայաստանի ժողովրդա-
գրական վիճակի, աշխատանքային ռեսուրսների կազմի 
ու կառուցվածքի, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի 
որակի վրա: Մասնավորապես՝ արտագաղթը զգալի կեր-
պով խաթարել է Հայաստանում մնացածների սեռատա-
րիքային կառուցվածքը, բացասաբար է անդրադարձել 
ամուսնությունների և ծնելիության ցուցանիշների վրա, 
                                                 
66 http://www.azatutyun.am/content/article/26619299.html: 
67 ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ 
սահմանահատումների ծավալներն ըստ տարիների: 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 78 

նպաստել է «ուղեղների արտահոսքին», զգալիորեն 
սահմանափակել է ՀՀ ներքին շուկայի սահմաններն ու 
տարողունակությունը՝ որպես հետևանք նաև հայրենա-
կան արտադրողների իրացման հնարավորությունները: 
Արտագաղթը և հատկապես միջինից բարձր կրթություն 
ունեցողներինը էականորեն սահմանափակել է նաև հայ-
րենական ընկերությունների արտադրական հնարավո-
րությունները՝ հատկապես գիտատար ճյուղերում: Ցա-
վալի փաստ է՝ լավ կրթված, բարձր որակավորում ունե-
ցող աշխատողների արտահոսքը դեպի այլ երկրներ իր 
բացասական ազդեցությունն է թողել աշխատուժի մաս-
նագիտական և որակական կառուցվածքի վրա՝ նվա-
զեցնելով Հայաստանի գլոբալ մրցունակությունը:  

Բացի արտագաղթից՝ Հայաստանին բնորոշ է նաև 
սեզոնային աշխատանքային միգրացիան, որը որպես 
երևույթ մեր իրականության մեջ ի հայտ է եկել 1960-
ականներին՝ կապված երկրի տարբեր վարչա-տարա-
ծաշրջանային միավորների միջև գոյություն ունեցող 
սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների, ինչպես նաև 
նախկին ԽՍՀՄ տարբեր շրջաններում աշխատանքային 
ռեսուրսների խիստ պահանջվածության հետ: 1950–
1990 թթ. աշխատանքային միգրացիան հիմնականում 
ներառել է Հայաստանի բարձր լեռնային դիրք ունեցող 
տարածքների բնակիչներին, որտեղ պահանջարկը գյու-
ղատնտեսական աշխատանքների նկատմամբ սահմա-
նափակ էր (անբարենպաստ բնակլիմայական պայման-
ների պատճառով), իսկ արդյունաբերական ենթակա-
ռուցվածքները թերզարգացած էին68: ՀՀ ազգային վիճա-

                                                 
68 Սկսած 1990-ից, արդեն նշված պատճառներով, վերջինը ներառում է ՀՀ 
վարչատարածքային բոլոր միավորները: 
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կագրական ծառայության տվյալներով 2010–2013 թթ. 
Հայաստանի բոլոր տնային տնտեսությունների 7.8%-ի 
15-ից բարձր տարիք ունեցող անդամները ներգրավված 
են եղել միգրացիոն գործընթացներում, ինչը կազմել է 
Հայաստանի 15-ից բարձր տարիքի բնակչության  
9.6%-ը: Միգրացիոն գործընթացներում ներգրավված 
15-ից բարձր տարիք ունեցողների 71.3%-ը արտաքին 
միգրանտներ են, որոնց 90%-ը ներգրավված են եղել 
դեպի Ռուսաստան միգրացիայում: 2013 թ. դրությամբ 
2010–2013 թթ. միգրացիոն գործընթացներում ներգրավ-
վածների 70%-ը (173 հազ մարդ) դեռևս բացակայել են 
իրենց բնակության վայրերից69: 2010–2013 թթ. 3 ամիս և 
ավելի տևողությամբ արտաքին միգրացիոն գործընթաց-
ներում ներգրավված և 2013 թ. դրությամբ դեռևս արտ-
երկրից չվերադարձած տնային տնտեսությունների ան-
դամների շուրջ 56%-ի Հայաստանից բացակայելու տևո-
ղությունը կազմել է 4–12 ամիս, իսկ 44 %-ինը` մեկ տարի 
և ավելի: Հետազոտությանը նախորդող 12 ամիսների 
ընթացքում 15 և բարձր տարիքի միգրանտ անդամների 
շուրջ 51%-ը գումար կամ ապրանք են ուղարկել իրենց 
ընտանիքներին կամ բարեկամներին70:  

Պետք է նշել, որ 1990–2014թթ միգրացիայի (լինի 
էմիգրացիա, թե երկարատև կամ ժամանակավոր աշխա-
տանքային միգրացիա) արդյունքում դեպի Հայաստան 
դրամական միջոցների ներհոսքը հսկայական նշանա-

                                                 
69 ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, 
էջ 23–24: 

70 ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, 
էջ 25–26: Հաշվառման ընթացքում չեն ներառվել հանգստի, ընկերներին 
կամ բարեկամներին այցելության, արձակուրդի, գործնական, առողջա-
կան կամ կրոնական ուխտագնացության մեկնածները: 
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կություն է ունեցել Հայաստանում 1990–1995 թթ. սո-
ցիալ-տնտեսական կաթվածի հաղթահարման, բնակչու-
թյան անվճարունակության խնդիրների լուծման, աղքա-
տության կրճատման, սոցիալական պայթյունի ռիսկերի 
նվազեցման և որպես հետևանք՝ պետականության ամ-
րապնդման գործում: Միգրանտների դրամական փոխ-
անցումների ազդեցությունը պահպանվել է նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ դրանք կրճատվել են բնակչության դրա-
մական եկամուտների կառուցվածքում71:  

Ասիական զարգացման բանկի՝ Կենտրոնական 
Ասիայում և Հարավային Կովկասում դրամական փոխ-
անցումների և աղքատության վերաբերյալ նախկինում 
կատարած ուսումնասիրության արդյունքներով՝ 2006 թ. 
Հայաստանի տնային տնտեսությունների ավելի քան մեկ 
քառորդը ստանում էր դրամական փոխանցումներ, 
որոնք կազմել են տնային տնտեսությունների ընդհա-
նուր եկամտի գրեթե կեսը: ԱԶԲ ուսումնասիրության հա-
ջորդ եզրահանգմամբ՝ այդ դրամական փոխանցումներն 
առավել հավանականությամբ նվազեցրել են եկամտա-
յին աղքատությունը72: Նույնկերպ՝ ՀՀ ազգային վիճակա-

                                                 
71http://www.crrc.am/hosting/file/_static_content/projects/social_protection_inc

lusion/Armenia_SP_SI_ExSum_Final_Armenian.pdf: 
72 Դրամական փոխանցումները զգալի դրական ազդեցություն են ունեցել 
կրթության ծախսերի վրա և օգնել ստացող տնային տնտեսություններին 
կուտակել բարեկեցություն, որը ծառայել է որպես բուֆեր ոչ բարե-
նպաստ եկամտային ցնցումների դեմ: ԱԶԲ. 2008. Միջազգային միգ-
րանտների դրամական փոխանցումները և աղքատությունը Հայաստա-
նում. Խորհրդատուի զեկույց. Մանիլա (ՏԱ 6315-ՌԵԳ) և ԱԶԲ. 2008. 
Տնային տնտեսությունների բարեկեցության, աղքատության և անհավա-
սարության վրա դրամական փոխանցումների ազդեցության էկոնոմետ-
րիկ վերլուծություն. Հայաստան, Ադրբեջան, Ղրղզստանի Հանրապետու-
թյուն և Տաջիկստան. Խորհրդատուի զեկույց, Մանիլա (ՏԱ 6315- ՌԵԳ): 
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գրական ծառայության հետազոտությունների արդյունք-
ներով` 2013 թ. դրությամբ ՀՀ բոլոր տնային տնտեսու-
թյունների անվանական եկամուտների 10.5%-ը կազմել 
են դրամական փոխանցումները (9.3%-ը՝ արտերկրից): 
Ընդ որում տնային տնտեսությունների դրամական եկա-
մուտներում տրանսֆերտների մասնաբաժինը զիջել է 
միայն վարձու աշխատանքի (48%) և պետական կենսա-
թոշակների ու նպաստների (16.6%) ցուցանիշներին 73 : 
Ընդհանուր առմամբ արտերկրում միգրանտներ ունեցող 
տնային տնտեսությունների սպառումը 2013 թվականին 
19%-ով ավելի է եղել մյուս տնային տնտեսությունների 
սպառումից74: Բացի այդ, Հայաստանից տևական բացա-
կայությամբ հանդերձ՝ արտագաղթի ձևավորած «նոր 
Սփյուռքը» դրսևորում է Հայրենիքի հետ կապվածության 
շարունակում, ինչը, բացի դրամական փոխանցումների 
աճից, արտահայտվում է նաև անշարժ գույքի պահպան-
մամբ և նորի ձեռքբերմամբ75:  

Մյուս կողմից, սակայն, սկսած 2004 թվականից միգ-
րանտների դրամական փոխանցումների շեշտակի աճը 
բացասաբար է ազդել Հայաստանի տնտեսության կա-
ռուցվածքի և ներքին արտադրողների մրցունակության 
վրա: Այսպես, 2004 թ. մասնավոր տրանսֆերտների շեշ-
տակի աճի հետևանքով ձևավորված «Հոլանդական հի-
վանդության» ազդեցությամբ Հայաստանի տնտեսությու-

                                                                                                         
Տես նաև Աղքատության վերլուծություն (ամփոփ), հասանելի է Հավելված 
2-ում տրված հղումներով փաստաթղթերի ցանկից): 

73 ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2014, 
էջ 104: 

74 Նուն տեղում, էջ 56: 
75 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, Եր., 2010: 
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նը սկսեց զարգանալ այն սցենարով, որը ենթադրում էր 
ներքին պահանջարկի աճ՝ արտաքին տրանսֆերտների 
և օտարերկրյա ներդրումների շնորհիվ76, ինչը ակտիվա-
ցրել է ներկրվող ապրանքների վերջնական սպառումը 
(ուղղակի էֆեկտ) և թույլ է տվել սահուն զարգացնել 
տրանսպորտի, շինարարության, առևտրի և ծառայու-
թյունների ոլորտը: Սրա հետևանքով տնտեսության մեջ 
սկսել է գերակշռել ծառայությունների ոլորտը: Արդեն 
մինչճգնաժամային 2008-ին շինարարության և ծառայու-
թյունների մասնաբաժինը Հայաստանի ՀՆԱ-ում կազմել 
է 61.4%, իսկ արդյունաբերության (ներառյալ էներգետի-
կան) և գյուղատնտեսության մասնաբաժինը՝ 30.4% 77 : 
Թեև հետճգնաժամային փուլում, հիմնականում շինարա-
րության անկման հետևանքով, իրավիճակը փոքր-ինչ 
փոխվել է, և 2013 թվականին շինարարության ու ծառա-
յությունների մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կազմել է 55,5%, 
իսկ արդյունաբերության ու գյուղատնտեսության մաս-
նաբաժինը՝ 35,7%78:  

Կարելի է ասել, որ արդեն մինչճգնաժամային հատ-
վածում Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվել էր որդե-
գրված մոդելի «ծուղակում», քանի որ ներկրման նվազե-
ցումն ու այս հատվածների փլուզումը կարող էին լուրջ 
բացասական հետևանքներ ունենալ տնտեսության հա-
մար: Մասնավորապես, 2009 թ. տնտեսության 14.4% 
անկումը հիմնականում շինարարության ոլորտի 42.3% 

                                                 
76 Տնային տնտեսությունների և պետական հատվածի սպառումը 2004-

2014 հատվածում միջինում կազմել է 88-98% 
77  ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը  

2008 թ. հունվար-դեկտեմբերին: 
78  ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2014, էջ 234-235: 
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անկման հետևանքն էր79: Բնականաբար, նման բարձր 
ռիսկերը, մինչճգնաժամային ժամանակահատվածում 
ՀՀ տնտեսական քաղաքականության պատասխանա-
տուներին ստիպել են տնտեսության իրական հատվածի 
շահերի (ծավալային աճի, զարգացման, տեխնոլոգիա-
կան զինման) հաշվին ամեն կերպ պահպանել ձևավոր-
ված տնտեսական «ստատուս քվոն»: Անգամ ճգնաժա-
մային 2009-ին ՀՀ ԿԲ-ն արտարժութային պահուստների 
հսկայածավալ ներարկումներով (մոտ 600 մլն ԱՄՆ դո-
լարի) փորձեց պահել ազգային արժույթի բարձր փոխ-
արժեքը, ինչը սակայն ձախողվեց և դրամի արժեզրկու-
մը ցնցումային ազդեցություն գործեց առանց այն էլ կա-
ռուցվածքային լուրջ խնդիրներ ունեցող տնտեսության 
վրա՝ առկա խնդիրներին ավելացնելով պարտքային բե-
ռի հետևողականորեն ավելացումը80: 

Այնուամենայնիվ, դրամական փոխանցումները կա-
րևոր դեր են կատարում Հայաստանի տնտեսությունում: 
2005–2014 թթ. ընդհանուր դրամական փոխանցումների 
ներհոսքը Հայաստան կազմել է ավելի քան 13 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար, դրանք միջինում կազմել են ՀՆԱ 16%ը՝ մոտ 
38%-ով ավելի քան ընդամենը արտահանումը, կրկնակի 
բարձր, քան օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներ-
հոսքը, քառակի բարձր, քան պետական ներհոսքերը և 
ութ անգամ բարձր, քան բանկային միջոցների ներհոսքը: 

 
                                                 
79  ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը  

2009 թ. հունվար-դեկտեմբերին: 
80 Եթե 2008 թվականին ՀՀ արտաքին պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ 
դոլար, ապա 2014-ին այն կազմում էր արդեն 4.5 միլիարդ դոլար, դա այն 
դեպքում, երբ ՀՀ ՀՆԱ-ն միայն 2012-ին էր կարողացել գերազանցել  
2008 թ. մակարդակը: ՀՀ ՖՆ «ՀՀ պետական պարտքը» տարեկան հաշ-
վետվություն 2008 և 2014: 
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Աղյուսակ 2.9 
ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրներից մուտք եղած և  

ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից արտերկիր կատարված ոչ առևտրային բնույթի տարեկան 
փոխանցումները 2004-2014 թթ.81 

 

Տարիներ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ներհոսք 644 019 752 819 960 926 1 319 479 1635307 1124 119  1293736 1546959  1686134 1869791 1728558 
Ռուսաստան 419014 541308 739 419 1 078 218 1371066 904011  1062266 1295163  1444230 1606643 1434242 
ԱՄՆ 78 787 82 628 94 491 76571 60958 59288  67789 74380 66441 82339 103610 
Արտահոսք 171296 189793 208436  261170 242240 194884  221763 264602 291943 324213 339568 
Ռուսաստան 68 210 83 537 107835 129126 122759 99524  116950 141352 164441 180351 203205 
ԱՄՆ 10308 30 671 13295 23 764 32110 23332  24554 27331 25912 32933 31016 
Զուտ ներհոսք 472 723 563025 752490 1 058 310 1393067 929235  1071973 1282357 1394 191 1545578 1388990 
Ռուսաստան 350803 457771 631584 949092 1248307 804487  945316 1153811 1279789 1426292 1231037 
ԱՄՆ 68479 51958 81196 52808 28848 35956  43235 47049 40528 49407 72595 

 

                                                 
81 ՀՀ ԿԲ, ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից մուտք եղած և ՀՀ-ից ֆիզիկական ան-
ձանց անունով արտերկիր կատարված դրամական փոխանցումները (տարեկան):  
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Հատկանշական է, որ միգրանտների կենտրոնացու-
մը հիմնականում դեպի Ռուսաստան հանգեցրել է նաև 
դրամական փոխանցումներում Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան մասնաբաժնի գերակշռմանը (80–85%) 82 , ինչը  
2014 թ. Ռուսաստանի ՀՆԱ անկման և տնտեսական 
դժվարությունների համատեքստում բացասաբար է 
անդրադարձել դեպի Հայաստան դրամական միջոցների 
ներհոսքի վրա:  

Ինչպես երևում է աղյուսակից, արդեն 2014 թվակա-
նին բանկային համակարգով դրամական միջոցների 
փոխանցման ծավալները կրճատվել են 7.6%-ով, ինչը 
հիմնականում տեղի է ունեցել Ռուսաստանից կատար-
վող փոխանցումների 10.7% կրճատման հետևանքով, 
թեև փոխանցումներում զգալի մասնաբաժին ունեցող 
մյուս երկրներից (բացառությամբ Ուկրաինայի) կատար-
վող փոխանցումները նշանակալիորեն ավելացել են: 
Նվազման միտումը շարունակվել է նաև 2015 թվակա-
նին, ընդ որում՝ ավելի մեծ ծավալներով: Մասնավորա-
պես՝ 2015 թ. առաջին ինն ամիսներին ՀՀ բանկերի միջո-
ցով ֆիզիկական անձանց կատարած դրամական փո-
խանցումները 2014 թ. նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ նվազել են 43.9%-ով, իսկ Ռուսաստանից 
կատարված փոխանցումները՝ 51.8%-ով83: 

                                                 
82 Գնահատված է, որ Հայաստանի միգրանտների 85%-ն աշխատում է Ռու-
սաստանի շինարարության ոլորտում: Հատկանշական է, որ Հայաստանի 
դրամական փոխանցումների ներհոսքի տվյալները դյուրին չէ համապա-
տասխանեցնել թե՛ Հայաստանի, և թե՛ Ռուսաստանի միգրացիոն տվյա-
լների հետ: 

83 ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք, ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց 
անունով արտերկրից մուտք եղած և ՀՀ-ից ֆիզիկական անձանց կողմից 
արտերկիր կատարված դրամական փոխանցումներ (ամսական): 
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ «հին» 
սփյուռքահայությունը ուներ վառ արտահայտված քա-
ղաքական ինքնություն՝ պայմանավորված բռնի արտա-
գաղթով: Ուստի դրա ներգրավվածությունը Հայրենիքում 
ևս որոշ քաղաքական ենթատեքստ ուներ, և ներդրու-
մային միջավայրը մեծապես կախված էր քաղաքական 
գործոններից: Ի տարբերություն «հին» Սփյուռքի, «նոր» 
Սփյուռքը քաղաքականացված չէր, և միգրացիան պայ-
մանավորված էր տնտեսական գործոններով: Հաշվի 
առնելով այդ հանգամանքը՝ կարելի է եզրակացնել, որ 
«նոր» Սփյուռքահայությունը ավելի հակված է հայրենի-
քում ներդրումներ իրականացնել, քան «հինը»: Առաջին 
հայացքից կարող է տրամաբանական թվալ այն հանգա-
մանքը, որ զարգացած երկրների Սփյուռքահայությունը 
ավելի մեծ ներգրավվածություն ունի իր Հայրենիքում 
ներդրումներ կատարելու առումով, սակայն համեմատե-
լով ՌԴ-ի և ԱՄՆ-ի սփյուռքի կողմից կատարված ներ-
դրումները կտեսնենք, որ ՌԴ-ից կատարվող փոխան-
ցումներն ու իրականացվող ծրագրերը գերազանցում են 
ԱՄՆ-ի հիմնական ցուցանիշները՝ զարգացվածությամբ 
ակնհայտորեն զիջելով վերջինիս: Այսպիսով, կարող ենք 
եզրակացնել, որ երկար տարիների միգրացիոն փորձն է 
որոշում սփյուռքի ինքնությունը՝ քաղաքական, մշակու-
թային, տնտեսական: Նրանք, ովքեր ունեն ամուր կապ 
Հայրենիքի հետ և մոտ են իրենց ազգային էթնիկ մտա-
ծողությանը, ավելի են հակված ներդրումների իրակա-
նացմանը: 

Ընդհանուր առմամբ, արտագաղթի, աշխատանքա-
յին միգրացիայի և միգրանտների դրամական փոխան-
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ցումների վերաբերյալ առկա հետազոտությունների ար-
դյունքների ամփոփմամբ հնարավոր է նշել որ միգ-
րանտների դրամական փոխանցումները նպաստել են 
անհավասարության և աղքատության կրճատմանը, 
դրականորեն են ազդել ՀՀ տնային տնտեսությունների 
կենսամակարդակի վրա, կարևոր դերակատարում են 
ունեցել Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասի 
կրթական և առողջապահական կարիքների բավարար-
ման գործում՝ որպես սոցիալական կապիտալի ձևավոր-
ման կարևոր գործոն: Սակայն արտագաղթը և աշխա-
տանքային միգրացիայի մեծ ծավալները նաև լրջագույն 
խնդիրներ են առաջադրել մեր պետությանը: Հայաստա-
նի միգրացիոն գործընթացների հետևանքով հանրու-
թյան տնտեսապես ակտիվ զանգվածի զգալի մասի 
օտարումը երկրի ներքին խնդիրներից առաջադրել են 
մի շարք ժողովրդագրական, սոցիալական և տնտեսա-
կան հիմնախնդիրներ: Դրանց շարքում առավել հատ-
կանշական են առկա բնակչության թվակազմի շարունա-
կական նվազումը և մշտական բնակչության թվի աճի 
դանդաղումը, բնակչության և հատկապես գյուղական 
բնակչության սեռատարիքային կազմի անհամամասնու-
թյունների ձևավորումը: Սոցիալական պլանում առավել 
սուր են արտահայտված արտագնա աշխատանքային 
միգրանտների երկարատև բացակայության հետևանքով 
ընտանիքի կայունության նվազման, ամուսնական-ըն-
տանեկան հարաբերությունների համակարգի խաթար-
ման, սերունդների առողջ դաստիարակության հնարա-
վորությունների սահմանափակման, կյանքի հետ անհա-
մատեղելի վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում՝ սե-
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ռավարակների թվի աճով, պայմանավորված խնդիրնե-
րը: Պակաս կարևոր չեն նաև տնտեսական բնույթի 
խնդիրները, որոնցից են վերարտադրողական տարիքի 
բնակչության նվազումը, «ուղեղների արտահոսքը», 
որակյալ աշխատուժի և կապիտալի անկանոն արտա-
հոսքը, Հայաստանի տնտեսական զարգացման հնարա-
վորությունների սահմանափակումն ու ներուժի նվազու-
մը 84 , ազգային արժույթի վրա արտարժութային 
անկանոն ու սեզոնային բնույթ կրող ճնշումները, 
տնտեսության՝ տնտեսական զարգացման մակարդակից 
չբխող, կառուցվածքային վերափոխումները:  

Հատկանշական է, որ արտաքին միգրացիոն հոսքե-
րին նպաստող մի շարք գործոններ դեռ երկար ժամա-
նակ կարող են պահպանել իրենց բացասական ազդե-
ցությունը: Մասնավորապես, ըստ ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարա-
րության միգրացիոն պետական ծառայության կանխա-
տեսումների՝ գյուղացիական հողերի խոշորացումը, ման-
րածախ առևտրի, և ծառայությունների ոլորտներում խո-
շոր բիզնեսի մասնաբաժնի հետևողական մեծացումն 
այն հիմնական ռիսկային գործոններն են, որոնք կարող 
են գործազրկության մակարդակի բարձրացման հե-
տևանքով հանգեցնել աշխատանքային և մշտական 
միգրացիայի ծավալների մեծացմանը85: Պատկերն ավե-
լի վատթար է ներկայանում, եթե նշվածներին ավելաց-
նենք հարկային վարչարարության խստացման հետևան-
քով փոքր և միջին բիզնեսի սոցիալական աճող դժգոհու-
թյունը և գործազրկության մակարդակի աճը: Բացի այդ, 
                                                 
84 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, Եր., 2010: 

85 Նույն տեղում: 
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Հայաստանի անկախացումից հետո ձևավորված սփյուռ-
քի՝ հայրենիքի հետ կապվածության շարունակման ֆո-
նին հնարավոր չէ բացառել նաև վերջինի արտահոս-
քածին ազդեցությունը: Նամանավանդ, որ պատկան 
մարմինների կողմից 2009 թ. ճգնաժամի հետևանքով 
կանխատեսված ռեէմիգրացիայի ծավալները (70–80 
հազար մարդ)86, այդպես էլ չապահովվեցին՝ վկայելով 
երկրից երկարատև բացակայողների ռեէմիգրացիոն ներ-
ուժի բացակայության մասին: Փաստացի ճգնաժամի հե-
տևանքով արտերկրում գտնվող աշխատանքային միգ-
րանտները, անգամ կենսապայմանների ու աշխատան-
քային հնարավորությունների վատթարացման պայման-
ներում, միևնույն է՝ նախապատվությունը տվել են տվյալ 
երկրներում մնալուն: Սա վկայում է, որ վերջիններն 
ավելի շուտ ակնկալում են հենց այդ երկրներում իրա-
վիճակի լավացում, քան Հայաստանում, ինչը մեծացնում 
է ռիսկը, որ նրանք իրենց հետևից միգրացիոն գործըն-
թաց կներքաշեն նաև իրենց ընտանիքների անդամներին 
և հեռավոր բարեկամներին: Մասնավորապես, ՀՀ ՏԿ և 
ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայու-
թյունն առնվազն չի բացառում ինչպես աշխատանքային 
միգրանտների մեծ մասի մշտական բնակության մնալը, 
այնպես էլ իրենց ընտանիքների տեղափոխումն արտ-
երկիր, ինչի հետևանքով Հայաստանից մոտակա 10 
տարիներին կարող է էմիգրացվել շուրջ 300 հազար 
մարդ87: Կարծում, ենք կանխատեսումը հեռու չէ իրակա-
նությունից, հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ կա-
                                                 
86 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, Եր., 2010: 

87 Նույն տեղում: 
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տարված կանխատեսման հաջորդող 4 տարիներին Հայ-
աստանից մեկնածների ու ժամանողների թվի տարբե-
րությունն արդեն կազմում է 159,5 հազար մարդ,88 իսկ 
2015 թ. առաջին ինն ամիսներին Հայաստանից մեկնող-
ների ու ժամանողների թվի բացասական տարբերությու-
նը արդեն իսկ կազմում է 93 հազար մարդ89: Ճիշտ է, 
հատկապես դեկտեմբերին այս ցուցանիշը զգալի կբա-
րելավվի, սակայն կանխատեսելի է, որ տարեկան 
կտրվածքով այն հաստատապես մոտ կլինի նախորդ 
տարիներին արձանագրվածին (մոտ 44 հազար մարդ): 
Էմիգրացիայի այս հինգերորդ ալիքը, նման ծավալնե-
րով, ամենաանցանկալի սցենարներից է Հայաստանի 
Հանրապետության համար, քանի որ այն ավելի կսրի 
առանց այդ էլ բարդ ժողովրդագրական վիճակը:  

ՀՀ ՏԿ և ԱԻ միգրացիոն պետական ծառայության 
տեսանկյունով Հայաստանի ներկայիս միգրացիոն գործ-
ընթացների պատճառները գործազրկության բարձր և 
արժանավայել կյանքի համար եկամուտների ոչ բավա-
րար մակարդակներն են, մարդու իրավունքների ասպա-
րեզում առկա հիմնախնդիրները, ապագայի հանդեպ 
վստահության ու հավատի զգացման խաթարվածությու-
նը, սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների 
և տեմպերի ընդգծված տարածքային շեղվածություննե-

                                                 
88 ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պաշ-
տոնական կայք, միգրացիոն վիճակագրություն, ՀՀ սահմանահատումնե-
րի ծավալներն ըստ տարիների: 

89 ՀՀ ՏԿ և ԱԻ նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պաշ-
տոնական կայք, միգրացիոն վիճակագրություն, ՀՀ սահմանահատումնե-
րի ընթացիկ իրավիճակը: 
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րը90: Մեր՝ 250 պոտենցիալ և 150 արտերկրից վերա-
դարձած միգրանտների 91  շրջանում իրականացրած 
հարցման արդյունքները նույնպես փաստում են, որ Հա-
յաստանը լքելու կամ ժամանակավոր միգրացիայի մեկ-
նելու ամենածանրակշիռ պատճառներն աշխատանքի 
բացակայությունը և ապագայի հանդեպ հավատի կո-
րուստն են: 

 

Աղյուսակ 2.10 
Հայաստանից մեկնելու հիմնական պատճառները՝ 

ըստ պոտենցիալ և միգրացիոն գործընթացում 
արդեն գտնվող միգրանտների (%)  

 

Անվստահությունը երկրի ապագայի կառավարման 
մարմինների նկատմամբ 

18 

Ցածր աշխատավարձը և աշխատանքի ոչ բավարար 
հեռանկարները ՀՀ-ում 

13 

Կենսապայմանների ապահովման անհրաժեշտությունը 10 
Այլ 4 
  

 
Պոտենցիալ միգրանտների նախապատվություննե-

րի ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ մեկնման առավել 
նախընտրելի երկրներն են Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը և 
Ֆրանսիան: Ընդհանուր առմամբ, դեպի ռուսալեզու 
երկրներ աշխատանքային միգրացիայի հակվածությունը 
կազմում է մոտ 80%: Միևնույն ժամանակ, եթե հաշվի է 
                                                 
90 Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման 
քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան, 2010: 

91 Հարցմանը մասնակցել են 18–55 տարեկան հայաստանցիներ, որոնց 
72%-ը` արական, իսկ 28 %-ը՝ իգական սեռի: Հարցման մասնակցած ան-
ձանց 28%-ը եղել է 18–25 տարեկան, 62%-ը 26–41 տարեկան, 10%-ը 42–
55 տարեկան: Հարցվողների 36 %-ը բնակվել է մայրաքաղաքում, իսկ 64 
%-ը՝ գյուղական համայնքներում: Հարցմանը մասնակցած անձանց ճնշող 
մեծամասնությունն ունեցել է ավագ դպրոցի կամ բարձրագույն կրթու-
թյուն: Հարցվողների միայն 6%-ն է, որ ունեցել է ութամյա կրթություն, իսկ 
19 %-ն ունի բարձրագույն կրթություն: 
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առնվում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանում, Ուկ-
րաինայում կամ Ղազախստանում մարդու իրավունքնե-
րի պաշտպանության վիճակը ինստիտուցիոնալ առու-
մով առավել մոտ է Հայաստանին, ապա ակնհայտ է, որ 
Հայաստանը լքելու հիմնական պատճառն առավելապես 
կապված է ոչ թե ապագայի հանդեպ անվստահության 
կամ սեփական իրավունքների իրացման խնդիրների, 
այլ հենց աշխատանք չունենալու հետ: Իսկ այդ երկրնե-
րի նախապատվությունը հիմնականում կապված է հայ-
րենակիցների հետ առկա կապերով և լեզվական խոչըն-
դոտների բացակայությամբ: Այսինքն` երկրից արտա-
գաղթելու կամ աշխատանքային միգրացիայի մեկնելու 
հիմնական պատճառները, այնուամենայնիվ, տնտեսա-
կան բնույթի են:  
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Գծապատկեր 2.3   
 Պոտենցիալ միգրանտների 

նախապատվություններն՝ ըստ երկրների 
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Իսկ Հայաստան վերադարձած միգրանտների զբաղ-
վածության բնույթի ուսումնասիրումից ակնհայտ է, որ 
նրանց զգալի մասը (63%) արտերկրում ներգրավված է 
եղել շինարարություն ճյուղում: Սա նույնպես կարող է 
բացատրել հատկապես 2009 թ. ճգնաժամից հետո աշ-
խատանքային միգրացիայի և արտագաղթի ծավալների 
մեծացման պատճառները: Հատկապես, երբ համա-
դրվում են շինարարության ոլորտում 2008 և 2014 թվա-
կաններին զբաղվածության ցուցանիշները (նվազումը 
շուրջ 40 հազար մարդ):  
 

9

5

7

9

12

58

0 20 40 60 80

Այլ

Վերանորոգման
աշխատանքներ

Տրանսպորտ 

Արտադրություն

Առևտուր

Շինարարություն

 

Գծապատկեր 2.4   
 Միգրանտների զբաղվածությունն՝  

ըստ ոլորտների 
 

Իրականացված հարցման արդյունքները փաստում 
են, որ միգրացիայի գերակա տեսակը սեզոնային միգ-
րացիան է: Եթե հարցվողների 36%-ը հստակ մտածել է 
միգրացիայի մասին, ապա նրանց մոտ մեկ քառորդն է, 
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որ հստակ մտածել է նաև Հայաստանից մշտապես հե-
ռանալու մասին: Սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ Հայաս-
տանում գործազրկության կրճատումը և նոր աշխատա-
տեղերի ստեղծումը արդյունավետ կերպով կկարողա-
նան զսպել արտագաղթը: 

Ինչպես տեսնում ենք, անկախացումից ի վեր Հա-
յաստանի միգրացիոն գործընթացները և արտագաղթը, 
դրանք ծնող պատճառներն ու դրանց հետևանքները, 
միգրացիայում ներգրավված սոցիալական խմբերը, ինչ-
պես նաև միգրացիայի պետական կարգավորման պատ-
կերացումներն ու հայեցակարգային մոտեցումները զգա-
լի փոփոխությունների են ենթարկվել: Արդեն 2010 թվա-
կանից միգրացիայի պետական արդյունավետ կարգա-
վորման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարությունը ճանաչել է որպես իր գործունեության 
առանցքային ուղղություններից մեկը: ՀՀ կառավարու-
թյունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության 
միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքակա-
նության հայեցակարգը, որում հստակ մանրամասնված 
են արտագաղթի կանխման, միգրացիայի կանոնակարգ-
ման հիմնական մոտեցումները, ճանապարհային քար-
տեզը, միգրանտների շահերի պաշտպանության խնդիր-
ները: Արդեն իսկ դրական արդյունքներ է արձանագրում 
ՀՀ Սփյուռքի նախարարության ջանքերով իրականաց-
վող «Արի տուն» ծրագիրը: ՀՀ կառավարության 2008-
2012 թվականների ծրագրում տարածքային համաչափ 
զարգացումը, ժողովրդագրական ակտիվ քաղաքակա-
նությունը ամրագրվել են որպես կառավարության գոր-
ծունեության գերակայություն, որով կառավարությունը 
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պարտավորություն է ստանձնել պետական քաղաքա-
կանության բոլոր գործիքներն ուղղել բարձր լեռնային և 
սահմանամերձ շրջաններից բնակչության արտագաղթի 
կանխմանը, երկրից արտագաղթի կասեցմանն ու դեպի 
Հայաստան ներգաղթի խրախուսմանը: Նույն ծրագրով 
նախատեսվել է մշակել միջազգային աշխատաշուկային 
Հայաստանի քաղաքակիրթ ինտեգրման միջոցառում-
ներ: Նշյալի արդյունքում սահմանամերձ համայնքների 
բնակիչների տնտեսական գործունեությունն օրենսդրո-
րեն ազատվել է հարկային պարտավորություններից, ՀՀ 
Սփյուռքի նախարարությունն ակտիվացրել է ջանքերը 
սիրիահայ փախստականներին Հայաստանում պահելու 
սոցիալ−կենցաղային և բնակարանային ապահովման 
խնդիրների լուծման ուղղությամբ: 
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Գ Լ ՈՒ Խ  3 
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  
 

Ղարաբաղյան շարժումից ու Սպիտակի երկրա-
շարժից հետո Սփյուռքի գլխավոր խնդիրը դարձավ 
Հայաստանը, որտեղ էլ ուղղեց իր նյութական և բա-
րոյական պաշարամիջոցները92:  

 

Ռիչարդ Հովհաննիսյան 
3.1  

Հայաստանի Հանրապետության 
տնտեսության զարգացմանը սփյուռքի 
մասնակցությունը 

 
Ավանդաբար օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

ներգրավման գործում Սփյուռքի դերն անգնահատելի է: 
Բացի հանքարդյունաբերության և մասամբ հեռահաղոր-
դակցության ոլորտից, տնտեսության մյուս ոլորտներում 
(ադամանդագործություն, ոսկերչություն, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաներ, տրանսպորտ, շինարարություն, 
ներկայումս ֆինանսական հատված, զբոսաշրջություն և 
առևտուր) իրականացված ներդրումների գերակշիռ մա-
սը կապված է սփյուռքի հետ: Օրինակ, EV consalting ըն-
կերության չափումներով 1994–2001 թթ. ընթացքում հա-
յաստանյան տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարած 
օտարերկրյա ներդրողների շուրջ 69 տոկոսը սփյուռքի 
հետ կապված ներդրողներն են եղել, որոնց կողմից 
1998–2004 թթ. կատարել են շուրջ 275 միլիոն ԱՄՆ դո-
լարի ներդրում, ինչը կազմել է վերոնշյալ ժամանակա-
հատվածում կատարված ներդրումների շուրջ 25%-ը93: 
                                                 
92 http://www.yerevaklur.am/category/news_id/296 
93www.evconsulting.com/sites/default/files/Current%20Situation%20of%20the

%20Diaspora%20Connected%20FDIs%20in% 20Ar meniaARM.pdf  
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Աղյուսակ 3.1 
Ոչ ռեզիդենտ հայազգի ներդրողների 

աշխարհագրական կառուցվածքը (01.12.2014 թ.)94 
  

Երկրի կոդը Երկրի անվանումը Հաշվետերերի 
քանակը 

UAE Արաբական Միացյալ Էմիրություններ 2 
ARG Արգենտինա 7 
AUS Ավստրալիա 4 
ASC Ծննդյան Կղզի 1 
BHR Բահրեյն 2 
BIH Բոսնիա և Հերցոգովինա 2 
BRA Բրազիլիա 3 
CAN Կանադա 18 
CHE Շվեյցարիա 2 
CYP Կիպրոս 1 
DEU Գերմանիա 8 
FRA Ֆրանսիա 18 
TF Ֆրանսիական Հարավային տարածքներ 1 
GBR Մեծ Բրիտանիա 9 
GEO Վրաստան 3 
GRC Հունաստան 2 
IND Հնդկաստան 2 
IRN Իրան 29 
ISR Իսրայել 5 
ITA Իտալիա 1 
LBN Լիբանան 10 
LVA Լիտվա 1 
NLD Նիդերլանդներ 2 
RUS Ռուսաստան 402 
SVN Սլովենիա 10 
SYR Սիրիա 1 
TKM Թուրքմենստան 1 
TUR Թուրքիա 3 
UKR Ուկրաինա 14 
USA ԱՄՆ 97 
UZB Ուզբեկստան 1 
Ընդամենը   662 

 
Ուսումնասիրության ընթացքում անդրադարձ է կա-

տարվել նաև 2014 թ. դրությամբ «Հայաստանի կենտրո-
                                                 
94 «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ տրամադրած 
տվյալների հիման վրա: 
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նական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ի արժեթղթերի հաշվառ-
ման և հաշվարկային միասնական համակարգում 
գրանցված ՀՀ ոչ ռեզիդենտ հաշվետերերի աշխարհա-
գրական կառուցվածքին, ինչը ստորև ներկայացված է 
աղյուսակ 3.1-ում: Բերված տվյալները ցույց են տալիս, 
որ ոչ ռեզիդենտ հայազգի ներդրողների ընդհանուր 
թվից մոտ 61 % Ռուսաստանի Դաշնությունից են և 15% 
ԱՄՆ-ից: Միանգամայն պարզ է, որ այս ցուցանիշը դեռ-
ևս լիարժեք չի ներկայացնում ներդրումների աշխարհա-
գրությունը ըստ ծավալների, բայց, բոլոր դեպքերում 
պատկերացում է տալիս հայկական Սփյուռքի ներդրու-
մային ներուժի մասին: 

ՀՀ տնտեսության մյուս առանցքային բնորոշիչները 
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների նվազ հասա-
նելիությունն ու տարածաշրջանային ինտեգրացիոն 
գործընթացներում ՀՀ տնտեսության սահմանափակ 
ներգրավվածությունն են: Տրանսպորտային շրջափա-
կումը զգալիորեն ավելացնում է ՀՀ բեռնափոխադրում-
ների ծախսերը, բացասաբար է անդրադառնում նաև 
զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման հնարավորու-
թյունների վրա: Բացի բարձր գնաճից՝ նշյալը հանգեց-
նում է նաև բազմաթիվ ապրանքային շուկաներում ան-
արդյունավետ մրցակցությանը, գերիշխանության հաս-
տատմանը և մենաշնորհների ձևավորմանը: Նախկինում 
իրականացված հետազոտությամբ հաշվարկվել է, որ 
աշխարհաքաղաքական սահմանափակումների հաղթա-
հարումը կարող է կիսով չափ նվազեցնել Հայաստանի 
արտաքին առևտրի պակասուրդը և ավելացնել ՀՆԱ-ն 
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30%-ով95: Հայաստանը 1990-ականների կեսերին ոչ մի-
այն կորցրեց նավթային հոսքում տարանցիկ երկիր դառ-
նալու հնարավորությունը, այլև Բաքու-Թբիլիսի-Կարս 
երկաթուղու կառուցման, ինչպես նաև Իրան–Ռուսաս-
տան երկաթուղային հաղորդակցությունն Ադրբեջանով 
կարգավորելու պարագայում մեծ է ռիսկը որ Հայաստա-
նը կհայտնվի տարածաշրջանի տրանսպորտահաղոր-
դակցական ենթակառուցվածքներից լիակատար մեկու-
սացման մեջ: Ճիշտ է, ՀՀ կառավարությունը մեծ ջանքեր 
է գործադրում հյուսիս–հարավ միջպետական մայրուղու 
շինարարությունն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ, 
սակայն Հայաստանն արտաքին աշխարհին կապող կապ-
ուղիները ծախսատար են և ոչ այնքան հուսալի: Հատ-
կապես Վրաստանի բեռնափոխադրումները պարբերա-
բար վտանգվում են Վերին Լարս անցակետի անգործու-
թյան հետևանքով: Ձևավորված հաղորդակցական իրո-
ղություններն ու աշխարհաքաղաքական սահմանափա-
կումները ակնհայտորեն խոչընդոտում են երկրի տնտե-
սական աճն ու Հայաստանի ներգրավումը միջազգային 
առևտրին: Նշյալ խնդիրների կարգավորումն առանցքա-
յին նշանակություն ունի ՀՀ տնտեսության համար՝ հատ-
կապես ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունից հետո, քանի որ 
Հայաստանը միության անդամներից միակն է, որ խո-
րացված առևտրային համաձայնագրեր ունի Եվրամիու-

                                                 
95 Աշխարհաքաղաքական սահմանափակումների վերացումը տարածա-
շրջանային գործընկերների համար կստեղծի նաև զգալի առևտրային 
հնարավորություններ, հաշվի առնելով Հայաստանի ներմուծման բարձր 
բաղադրիչը: Տե′ս Ե. Պոլյակով, Առևտրի պատկերի փոփոխությունը Հա-
րավային Կովկասում հակամարտությունների կարգավորումից հետո, 
Վաշինգտոն, Համաշխարհային բանկ: 
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թյան երկրների հետ, ինչը մեզ հնարավորություն է ընձե-
ռում, հատկապես, Ռուսաստան–ԵՄ «սառը» հարաբե-
րությունների պայմաններում վերածվելու վերջինների 
գործարար շրջանակները կապելու արդյունավետ 
տնտեսական հարթակի: Նույնը կարելի է նշել նաև 
Իրան–Արևմուտք ջերմացող հարաբերությունների պա-
րագայում: Ցավոք, Իրանը Հայաստանը դիտարկում է 
դեպի որպես հաղորդակցական երկիր, սակայն մենք, 
նույն աշխարհաքաղաքական սահմանափակումների 
հետևանքով, դեռևս չենք կարողանում Իրանին առա-
ջարկել մեր տնտեսական օրակարգը:  

Մատնանշված խնդիրների լուծման գործում Հայաս-
տանն ակնկալում է նաև Սփյուռքի հայրենակիցների ակ-
տիվ օժանդակությունը: Մենք կարծում ենք, որ Հայրե-
նիք–Սփյուռք փոխհարաբերությունները սխալ է պատ-
կերացնել միայն Սփյուռքի ֆինանսական ներուժի հա-
մախմբման և դեպի Հայաստան դրա ուղղորդման համա-
տեքստում: Նշյալն առավելապես Սփյուռքի բարեգոր-
ծական հաստատությունների կամ անհատ բարեգործ-
ների և Հայաստանի միջև հարաբերությունների օրա-
կարգի մեկ բաղադրիչը կարող է լինել: Ակնհայտ է, որ 
Սփյուռքի բարեգործական հիմնադրամների և անհատ 
բարեգործների իրականացվող ծրագրերը՝ հիմնված հո-
գևոր, մշակութային, մարդասիրական, քաղաքական և 
կամ գաղափարախոսական սկզբունքների վրա մշտա-
պես իրականացվելու են. Սփյուռքը միշտ էլ օժանդա-
կում և օգնում է հայաստանաբնակ հայությանը: Սակայն, 
կարծում ենք, որ Հայրենիք–Սփյուռք հարաբերություն-
ները բարեգործական, մարդասիրական կամ գաղափա-
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րախոսական դաշտից անհրաժեշտ է տեղափոխել 
խիստ գործնական և գործընկերային (ցանցային) հարա-
բերությունների դաշտ: Ավանդաբար՝ Սփյուռքի մեր հայ-
րենակիցները բնատուր տաղանդի ու աշխատասիրու-
թյան շնորհիվ առաջատար դիրքեր են գրավում իրենց 
ապաստան տված երկրների քաղաքական, տնտեսա-
կան ու մշակութային կյանքում: Մեր հայրենակիցներն 
արտերկրում տիրապետում են առևտրային, ֆինանսա-
կան ՏՏ ոլորտների զգալի ակտիվների, ինչպես նաև 
արտադրական լուրջ հզորությունների: Կարծում ենք, ոչ 
այնքան կարևոր է Հայաստանում ներդրումների իրակա-
նացումը, որքան արտերկրում մեր հայրենակիցների տի-
րապետած ակտիվների ձևավորած արժեքային շղթա-
ներում հայկական ընկերություններին ներգրավվելու 
հնարավորությունների ընձեռումը, հատկապես, որ նմա-
նօրինակ հաջողված փորձն արդեն իսկ իր դրական ար-
դյունքն է տալիս թանկարժեք քարերի մշակման, ոսկեր-
չության և ՏՏ ոլորտներում: Կարծում ենք, որ Սփյուռքի 
մեր հայրենակիցները կարող են իրենց նպաստը բերել 
տարբեր երկրներում Հայաստանի առևտրատնտեսա-
կան ներկայացուցչությունների հիմնման, հայկական 
ապրանքների հավաստագրման ու ստանդարտացման 
ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրման, հայկա-
կան ընկերություններում միջազգային պահանջներին 
համապատասխանող արտադրական ու կառավարչա-
կան տեխնոլոգիաների ներդրման, տարբեր երկրներում 
հայրենական արտադրանքի ներմուծման խնդիրների 
լուծման, արտերկրում «Պատրաստված է Հայաստա-
նում» բրենդի ձևավորման ու առաջ մղման հարցերում: 
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Կարծում ենք նման գործակցությունն առավել շահավետ 
է ինչպես տեղի գործարար շրջանակների, այնպես էլ 
Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար: Նման գործակ-
ցությունը, մի կողմից, կնպաստի հայաստանյան և արտ-
երկրի հայ գործարար շրջանակների ընկալումների և 
սկզբունքների փոխադարձ հարմարմանը, մյուս կողմից՝ 
ճանապարհ կհարթի տնտեսական համագործակցու-
թյան հարթակների ձևավորման ուղղությամբ: Կարծում 
ենք, ժամանակն է, որ Հայաստանում գործող հասարա-
կական նախաձեռնություններն ու կազմակերպություն-
ները ուղղակի հարաբերության մեջ մտնեն Սփյուռքում 
նմանատիպ աշխատանքով զբաղվող տեղի կազմակեր-
պությունների հետ՝ ձևավորելով համագործակցության 
ու փոխօգնության նոր օրակարգ և ձևաչափեր: Հայաս-
տանը, իր հերթին, պետք է առանց խտրականության 
հարաբերվի Սփյուռքում գործող բոլոր ուժերի հետ, 
հաշվի առնի նրանց կարծիքն ու մոտեցումները՝ անկախ 
քաղաքական հայացքներից: Ակնհայտ է, որ 21-րդ դա-
րում Հայաստանի Հանրապետության ու աշխարհա-
սփյուռ հայության առջև ծառացած արտաքին և ներքին 
մարտահրավերները պահանջում են նոր որակ, ձև և 
բովանդակություն հաղորդել Հայաստան–Սփյուռք գոր-
ծակցությանը, ինչը պետք է ուղղված լինի հայության բո-
լոր հատվածների ներուժի ներառմամբ մարդկային կա-
պիտալի ձևավորմանը:  

Ուշագրավ է, որ Հայաստան–Սփյուռք գործակցու-
թյան զարգացումը Հայաստանի իշխանությունների կող-
մից դիտարկվում է, որպես պետական քաղաքականու-
թյան առանցքային ուղղություն, որի ամբողջական և ար-
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դյունավետ իրականացման, ինչպես նաև համագործակ-
ցության խորացման գործում պետական մարմինների 
գործունեությունը համակարգելու նպատակով 2008 
թվականից ՀՀ կառավարության կազմում գործում է ՀՀ 
Սփյուռքի նախարարությունը, որը լուծում է տարաբնույթ 
խնդիրներ, այն է. Հայաստան–Սփյուռք գործակցության 
զարգացման, Հայաստանի, հայ ժողովրդի վարկանիշն 
ամրապնդող համահայկական նպատակային ծրագրերի 
մշակումն ու իրականացումը, համահայկական կրթա-
կան ծրագրերի իրականացման նպաստումը, հայապահ-
պան գործունեության աջակցությունն ու մշակութային 
ժառանգության պահպանումը, ՀՀ տնտեսական ծրա-
գրերին Սփյուռքի ձեռներեցների մասնակցության օժան-
դակումը, հայկական պետականության ամրապնդմանն 
ու համազգային խնդիրների լուծմանը սփյուռքահայերի 
արդյունավետ մասնակցության համար նպաստավոր 
քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, իրավական 
և հոգևոր միջավայրի ձևավորումը, Սփյուռքի չկազմա-
կերպված հատվածի ինքնակազմակերպմանը նպաս-
տելը, համահայկական միասնական տեղեկատվական 
դաշտի ձևավորումն ու զարգացումը, ինչպես նաև Հա-
յաստանի և սփյուռքի քաղաքական, տնտեսական, 
մտավոր, գիտակրթական, հոգևոր-մշակութային կարո-
ղությունների ու ջանքերի համախմբում96: Նախարարու-
թյունը մշակել և ՀՀ կառավարությունը 2009 թ հաստա-
տել է Հայաստան–Սփյուռք գործակցության զարգաց-
ման հայեցակարգը, որում մանրամասնորեն ներկայաց-

                                                 
96 http://www.mindiaspora.am/am/Progpams 
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վել են նոր գործակցության առաջնահերթությունները, 
խնդիրները, նպատակները, համագործակցության կա-
յացման գործիքներն ու մոտեցումները97: Պետք է նշել, 
որ հայեցակարգով սահմանված նպատակները միտված 
են Հայրենիք–Սփյուռք գործակցության նշաձողի էական 
բարձրացմանը, ինչը, սակայն, առանց Սփյուռքի մեր 
հայրենակիցների անմիջական մասնակցության, ան-
հնար կլինի: 

 
 

3.2 
 Հայկական բարեգործական կառույցների 

ծրագրերը Հայաստանում և  
Լեռնային Ղարաբաղում 

 
Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում Սփյուռքի 

բարեգործական և ներդրումային ծրագրերն իրականաց-
վում են բիզնեսի ոլորտում ճանաչված սփյուռքահայերի 
և համահայկական ու համայնքային կազմակերպություն-
ների միջոցով: Սփյուռքի բոլոր համայնքներում գործող 
ազգային հաստատությունների շարքում հատկապես 
կարևոր է Հայ Առաքելական Եկեղեցու դերը, որի հե-
տևորդն է Սփյուռքահայերի գերակշիռ մեծամասնությու-
նը: Ստորև համառոտ ներկայացնում ենք Հայաստանի 
սոցիալ-տնտեսական կյանքում Սփյուռքի բարեգործա-
կան հիմնադրամների, անհատ բարերարների, և խոշոր 
ներդրողների գործունեությունը: 

 

                                                 
97 http://www.gov.am/files/meetings/2009/3478.pdf 
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Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն 
(ՀԲԸՄ, AGBU) 
Միությունը հիմնադրվել է 1906 թ. ապրիլի 15-ին ազ-

գային բարերար Պողոս Նուպար փաշայի նախաձեռնու-
թյամբ: 1924 թ. Լոզանում (Շվեցարիա), իսկ 1955 թ. նաև 
ԱՄՆ-ում ՀԲԸՄ ճանաչվել է որպես իրավաբանական 
անձ:  

ՀԲԸՄ-ի նպատակն է նյութապես օգնել պետակա-
նությունից զուրկ հայ ժողովրդի կարիքավոր հատված-
ներին, նպաստել հայերի կրթության ու դաստիարակու-
թյան գործին, հետագայում նաև՝ հայրենիքի մշակութա-
յին, տնտեսական վերելքին:  

 Հիմնադրումից առ այսօր ՀԲԸՄ-ի նախագահներն 
են եղել Պողոս Նուբարը (1906–1930), Գալուստ Գյուլ-
բենկյանը (1930–1932), Զարեհ Նուբարը (1932–1940), 
Արշակ Կարագյոզյանը (1942–1953), Ալեք Մանուկյանը 
(1953–1989), Լուիզ-Սիմոն Մանուկյանը (1989–2002): 
2002 թ.-ից ՀԲԸՄ-ի նախագահն է Պերճ Սեդրակյանը98:  

Հայաստանի Հանրապետության անկախության 
ձեռքբերումից հետո ՀԲԸՄ-ն ֆինանսավորել է մի շարք 
երկարաժամկետ կրթական, մշակութային, մարդասիրա-
կան, կրոնական և տնտեսական ծրագրեր: Հայաստա-
նում վերջին տասը տարիների ընթացքում ՀԲԸՄ-ի ծրա-
գրերը, ընդգրկելով բոլոր տարիքային և սոցիալական 
խմբերը, ծառայել են հարյուր հազարավոր մարդկանց և 
տարեկան ավելի քան 1000 հավելյալ աշխատատեղ են 
ապահովել: 
                                                 
98 Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն: Հարյուրամյա 
ազգային ծառայություն: Եր., 2011, էջ 13: 
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1992 թ. ավարտվել է 10 հազ. տ. տարողության սաո-
ցամթերանոցի կառուցումը Գյումրիում: Նույն թվականին 
ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալության և 
Հովարդ Կարագյոզյան հաստատության սկզբնական 
օժանդակությամբ Երևանում հիմնվել է պլաստիկ վեր-
ականգնողական վիրաբուժության կենտրոնը, որտեղ 
բուժում է ստացել մոտ 6 հազ մարդ: 1991 թ. հիմնել է 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, որի տարբեր 
բաժիններում ուսանում է 450 ուսանող, իսկ շրջանա-
վարտների թիվը մոտ 750 է: 1999 թ. ԱՄՆ կառավարու-
թյան և ամերիկահայ նվիրատուների օժանդակությամբ 
ՀԲԸՄ-ն կառուցել է նույն համալսարանի բիզնես կենտ-
րոնի շենքը: Ջեֆերսոնի անվան ուլտրաձայնային հե-
տազոտությունների և կրթության ինստիտուտի հետ հա-
մատեղ Ջեֆերսոնի համալսարանի հիվանդանոցի ռա-
դիոլոգիայի դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Նազարյանի ղեկա-
վարությամբ ՀԲԸՄ-ն Էրեբունի հիվանդանոցում հիմնա-
դրել է ուլտրաձայնային հետազոտությունների բաժին:  

ՀԲԸՄ-ն և Թոմաս Ջեֆերսոնի անվան ինստիտուտը 
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում բացել 
են նոր ուլտրաձայնային ուսուցողական կենտրոն ուսա-
նողների և բժիշկների համար99:  

2001 թվականին ՀԲԸՄ-ն գնել է 120 մահճակալ 
ունեցող Պրոկտոլոգիայի հիվանդանոցը, որտեղ տարի-
ներ շարունակ գործում էր ՀԲԸՄ-ի կողմից հովանավոր-
վող պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժական 

                                                 
99 Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին 

(1991–2009 թթ): Հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ: «Պոլի-
գրաֆ» ՓԲԸ, 2010, էջ 47: 
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կենտրոնը: Նույն թվականին ՀԲԸՍ-ն հիվանդանոցը 
հանձնեց Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնին՝ օժանդակելու եկե-
ղեցու մարդասիրական առաքելությանը100: 

Կարևորելով կատարողական արվեստի դերը 
ՀԲԸՄ-ն 1992 թվականից ֆինանսավորում է 100 հոգա-
նոց Հայաստանի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը: 

ՀԲԸՄ-ի բարերարները եղել են աշխարհի ամենա-
մեծ հայկական Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցու 
շինարարության գլխավոր հովանավորները:  

Միության՝ հայրենի ժողովուրդին օգնելու և անկախ 
պետականության կայացմանն աջակցելու մնայուն քա-
ղաքականությունը պայմանավորված չի եղել Հայաստա-
նում տիրող վարչակարգով ու իշխանություններով:  

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» համահայկական հիմնադրամ 
(HAYASTAN ALL A) 
1992 թվականին ՀՀ նախագահի հրամանագրով 

ստեղծվեց «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը: 
Վերջինիս աշխատանքներում գործուն մասնակցություն 
և մեծ ներդրում ունեն նրա 25 տեղական մարմինները, 
որոնք ներկայումս գործում են աշխարհի 22 երկրնե-
րում101: 

Տեղական մարմինները սերտորեն համագործակ-

                                                 
100 Նույն տեղում էջ 48: 
101 Միացյալ Նահանգներում` Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում, Ֆրանսիայում, 
Կանադայում` Տորոնտոյում և Մոնրեալում, Մեծ Բրիտանիայում, Գերմա-
նիայում, Հոլանդիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Շվեդիայում, Լի-
բանանում, Ավստրալիայում, Բրազիլիայում, Արգենտինայում` Բուենոս 
Այրեսում և Կորդոբայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, Սիրիայում, 
Ուրուգվայում, Ռումինիայում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Իրանում, 
Իտալիայում և Քուվեյթում 

http://www.himnadram.org/index.php?id=119&lang=2 
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ցում են իրենց երկրների հայ համայնքի եկեղեցական, 
հասարակական և բարեգործական կազմակերպություն-
ների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Սփյուռքահայ 
ճանաչված բարերարների և գործիչների հետ: Հիմնա-
դրամի` Երևանում գործող գործադիր վարչությունը և 
աշխարհասփյուռ տեղական մարմինները հաշվետու են 
հոգաբարձուների խորհրդին: 

Հիմնադրամի միջոցները հիմնականում ուղղորդվել 
են ճանապարհների, դպրոցների, մանկապարտեզների, 
հիվանդանոցների, ջրագծերի ու գազատարների կա-
ռուցմանը: Բացի այդ, նյութական օժանդակություն է ցու-
ցաբերվել արվեստի և գիտության հայ գործիչներն ու 
երիտասարդ ստեղծագործողներին և սոցիալապես ան-
ապահով ազատամարտիկների ընտանիքներին: 

Հիմնադրամի առաջին խոշորածավալ ձեռնարկը 
«Ձմեռ» մարդասիրական ծրագիրն էր, որի շրջանակնե-
րում հանգանակված միջոցները 1992-95 թթ. ուղղվեցին 
ժողովրդի համար օրախնդիր դարձած սոցիալական 
հիմնահարցերի լուծմանը: Աղետի գոտում Հիմնադրամը 
ձեռնամուխ եղավ բնակարանաշինությանը` 1988-ի երկ-
րաշարժից անօթևան մնացածներին կացարաններով 
ապահովելով Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավա-
նում, Սպիտակում: 

1995–1999 թթ. Հիմնադրամի ֆինանսավորումով կա-
ռուցվեցին «Գորիս-Ստեփանակերտ», Արցախի «Հյու-
սիս-հարավ» ավտոմայրուղիները: Վերջինս ճանապար-
հային ցանց ապահովեց ԼՂՀ քաղաքների և գյուղերի 
միջև` մեծապես նպաստելով երկրի պաշտպանունակու-
թյանը և տնտեսության զարգացմանը: Ճանապարհաշի-
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նությանը զուգընթաց` Հիմնադրամը ստանձնեց նաև հա-
մայնքային զարգացման նպատակային ծրագրեր` կա-
ռուցելով ու վերակառուցելով դպրոցներ, բուժհաստա-
տություններ, ջրամատակարարման ու գազամատակա-
րարման համակարգեր, էլեկտրահաղորդագծեր, մշա-
կութային հաստատություններ և այլն:  

2005 թ. Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 
նիստում հաստատվեց տարածքային զարգացման «Ար-
ցախի վերածնունդ» ծրագիրը, որի շրջանակներում 
2005–2006 թթ. հեռուստամարաթոններում հանգանակ-
ված գումարները համապատասխանաբար ուղղել ար-
ցախյան պատերազմից առավել մեծ վնասներ կրած ԼՂՀ 
Մարտակերտի և Հադրութի շրջանների վերականգն-
մանն ու զարգացմանը:  

2006 թվականից սկսվեցին Մարտակերտի շրջանի 
վերականգնման աշխատանքները, որոնք ներառում են 
միաժամանակ մի քանի ոլորտ` գյուղատնտեսություն, 
ջրամատակարարում, առողջապահություն, դպրոցաշի-
նություն: Նույնօրինակ ծրագիր Հիմնադրամն իրագոր-
ծում է ԼՂՀ Մարտունու շրջանում: 

2007–2008 թթ. Հիմնադրամը ձեռնամուխ եղավ Հա-
յաստանի ու Արցախի գյուղերում սոցիալական ենթակա-
ռուցվածքների վերականգնմանը: Հեռուստամարաթոնը 
2009 թ. անցկացվեց «Մեր Շուշին» խորագրի ներքո և 
հասույթը գլխավորապես ուղղվեց Շուշիում սոցիալա-
կան ու տնտեսական ենթակառուցվածքների` ջրագծե-
րի, դպրոցների, ճանապարհների, բնակելի շենքերի 
տանիքների վերանորոգմանը: 2010–2011 թթ. Հիմնա-
դրամն իր միջոցները նպատակաուղղեց Արցախի ջրա-
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մատակարարման ոլորտի բարելավմանն ու Հայաստա-
նի գյուղական համայնքների ենթակառուցվածքների 
զարգացմանը: 2012 թ-ի նվիրատվություններն ուղղվե-
ցին Արցախի և Հայաստանի գյուղական շրջաններում 
համայնքային կենտրոնների կառուցմանն ու սիրիահա-
յության հրատապ խնդիրների լուծմանը: 

2013 թ. հավաքագրված միջոցները ծառայեցին հայ-
կական երկու հանրապետություններն իրար կապող 
շուրջ 116 կմ երկարությամբ Վարդենիս–Մարտակերտ 
ավտոճանապարհի հողային աշխատանքների իրակա-
նացմանը: 2014թ.-ի հեռուստամարաթոնի հավաքագրած 
միջոցները ևս հիմնականում ուղղվել է ճանապարհի աս-
ֆալտապատմանն ու հարդարմանը: Զուգահեռաբար 
կյանքի են կոչվել բարերարների ընտրած հատուկ ծրա-
գրեր Հայաստանում և Արցախում: «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամի ամբողջ գործունեության շրջա-
նակներում կառուցվել է ավելի քան 490 կմ ճանապարհ 
Հայաստանում և Արցախում, 517 կմ ջրագիծ ու ջրամա-
տակարարման համակարգ, 144 կմ գազատար, 70 կմ 
էլեկտրական հոսանքի գիծ: Կառուցվել, վերակառուցվել 
ու կահավորվել են 344 դպրոց ու մանկապարտեզ, 424 
տուն և բնակարան, առողջապահական 70 հաստատու-
թյուն, սպորտային ու մշակութային 53 կենտրոն, ինչպես 
նաև իրականացվել է կրթական, մշակութային ու գիտա-
կան 159 ծրագրեր102: 

Հայաստանում և Արցախում իրագործված ծրագրերի 
ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 235,800,000 

                                                 
102 http://www.himnadram.org/index.php?id=4&lang=2 
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ԱՄՆ դոլար: Գումարած այն սոցիալ-տնտեսական ազ-
դեցությունը, որը դժվար է չափել գումարային արտա-
հայտությամբ: 

 

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ» հիմնադրամ 
Նպատակ ունենալով բարեգործական ծրագրեր 

իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, այ-
նուհետև Արցախում՝ 1999 թ. Երևանում ամերիկահայ 
գործարար և բարերար Ջեյմս Թուֆենկյանը հիմնադրել 
Է «Թուֆենկյան» հիմնադրամի մայր գրասենյակը: 

«Թուֆենկյան» բարեգործական հիմնադրամն իր ան-
միջական մասնակցությամբ տարբեր ծրագրեր է իրա-
կանացնում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցա-
խում: 

Հատկանշական է այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետությունն իր սոցիալ-տնտեսական, մշակու-
թային և այլ ոլորտների զարգացման համար զրկված է 
միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից 
վարկեր ստանալու հնարավորությունից: Ուստի անգնա-
հատելի է սփյուռքահայ բարեգործական, մշակութային. 
եկեղեցական կազմակերպությունների և հիմնադրամնե-
րի, ինչպես նաև առանձին բարերարների օգնությունը: 
Այդ գործում մեծ ավանդ ունի «Թուֆենկյան» բարեգոր-
ծական հիմնադրամը: 

Արցախին օգնելու նպատակով 2004 թ. փետրվարին 
բացվում է «Թուֆենկյան» հիմնադրամի Երևանյան գրա-
սենյակի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը, որի միջոցով 
իրականացվում են սոցիալ-տնտեսական, կրթամշակու-
թային և այլ բարեգործական ծրագրեր: 
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Վերաբնակեցումը համազգային, ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող կարևորագույն խնդիր Է: Մեծ 
ուշադրություն դարձնելով դրան՝ «Թուֆենկյան» հիմնա-
դրամը մեծ աշխատանքներ է կատարում Արցախի, մաս-
նավորապես՝ սահմանամերձ շրջանների վերաբնակեց-
ման ուղղությամբ: «Թուֆենկյան» բարեգործական հիմ-
նադրամի տնօրեն Ջեյմս Թուֆենկյանը նշում է. «…վե-
րաբնակեցման խնդիրն այսօր ոչ միայն ԼՂՀ իշխանու-
թյունների, այլև Սփյուռքի բարեգործական կազմակեր-
պությունների, Արցախի ճակատագրով մտահոգ համայն 
հայության մտահոգություններից մեկը պետք է դառնա: 
Չնայած մեր կառույցը նպաստում է նաև երկրում կրթա-
մշակութային մի շարք ծրագրերի իրականացմանը, ա-
ջակցում տաղանդավոր երեխաների զարգացմանը՝ ցու-
ցաբերելով բարոյական և նյութական օժանդակություն, 
սակայն մեր առաջնահերթ խնդիրը մնում է վերաբնա-
կեցման ռազմավարությունը»103: 

Այդ ուղղությամբ կատարված առաջին խոշոր քայլե-
րից մեկը Հադրութի շրջանի նորակառույց Առաջամուղ 
գյուղի հովանավորման ծրագիրն է, որը համահունչ Է 
ԼՂՀ իշխանությունների վարած քաղաքականությանը: 
Առաջամուղը կառուցվել է «Թուֆենկյան» հիմնադրամի 
հանգանակած միջոցներով: Գյուղում կառուցված 
տասնութ տուն բնակեցված է: Բնակիչների մի մասը 
փախստականներ են Ադրբեջանից. մի մասն այնտեղ է 
տեղափոխվել Հայաստանից, մյուս մասն էլ՝ Ղարաբաղի 
տարբեր բնակավայրերից, որոնց տները պատերազմի 
տարիներին ավերվել են: Նորակառույց տները հարմա-
                                                 
103 http://archive-am.com/am/h/hetq.am/2012-12-14_966600_30/Hetq_Online/ 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 113 

րավետ են: Յուրաքանչյուր առանձնատուն ունի երեք 
ննջասենյակ, ընդարձակ հյուրասենյակ. ինչպես նաև 
խոհանոց, բաղնիք և սանհանգույց: Լուծված է շուրջօրյա 
ջրամատակարարման հարցը: Բոլոր բնակիչներն էլ 
ունեն իրենց տնամերձ հողամասն ու այգին, օժանդակ 
տնտեսությունը, ապահովված են անասուններով, 
թռչուններով: 2007 թ. ամռանը շահագործման հանձնվեց 
80 տեղանոց նորակառույց դպրոցը, որի շինարարու-
թյան և կահավորման ծախսերը հոգացել են «Թուֆեն-
կյան» և «Հայ կրթական հիմնադրամը»: Նոր ուսումնա-
կան հաստատությունում կսովորեն 44 աշակերտ, կաշ-
խատեն 11 ուսուցիչ:  

Առաջամուղում նախատեսվում է նաև կառուցել ման-
կապարտեզ, գյուղապետարան և բուժկետ: 

Հիմնադրամը աշխատանքներ է կատարում նաև 
արդեն վերաբնակեցված գյուղերի ամրապնդման և 
զարգացման ուղղությամբ: Նա իրականացնում է խաղո-
ղի այգիների վերականգնման ծրագիր Քաշաթաղի Այգե-
հովիտ և Ուռեկան գյուղերում: Այգիները վերականգնե-
լուց հետո, ըստ կազմած պայմանագրի, դրանք վերա-
դարձվելու են համայնքի անդամներին: 2006 թ. 35 հա 
խաղողի այգիներից ստացվել է առաջին բերքը՝ 12 տոն-
նա խաղող, իսկ 2008 թ-ին ստացվել է մոտ 400 տոննա 
խաղողի բերք: Այս տարածաշրջանում նախատեսվում է 
կառուցել խաղողի սկզբնական վերամշակման գործա-
րան: 

Հիմնադրամի միջոցներով Քաշաթաղի Այգեհովիտ 
գյուղում կառուցվել է ալրաղաց, որը սպասարկում է 
շրջակա մոտ 20 գյուղերի բնակիչների, իսկ Իշխանաձոր 
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գյուղում կառուցվել Է բուժամբուլատորիա, որը կարող է 
սպասարկել 2000 բնակչի: Ամբուլատորիան կահավոր-
ված է, ունի իր բաժանմունքները՝ ատամնաբուժական, 
մանկաբարձական, բուժքույրական անձնակազմով, 
շտապ օգնության մեքենայով: Հիմնադրամի նախաձեռ-
նությամբ բուժամբուլատորիայի աշխատակիցները դաս-
ընթացների են մասնակցել Ստեփանակերտի ծննդա-
տանը և ախտորոշիչ կենտրոնում: 

Գյուղերի տնտեսական վերելքը խթանելու նպատա-
կով «Թուֆենկյան» հիմնադրամը տրամադրում էր ցածր 
տոկոսադրույքով վարկեր: Վարկերի համար տրա-
մադրված գումարը ետ ստանալով՝ այն օգտագործվում 
է հետագա ծրագրերի ընդլայնման համար: 

«Թուֆենկյան» հիմնադրամի Արցախի մասնաճյուղի 
միջոցով իրագործվում են նաև կրթամշակութային ծրա-
գրեր: Հիմնադրամը Շուշիի պատմաերկրագիտական 
թանգարանի հովանավորն է. 2005 թ. մայիսի 9-ին այս-
տեղ բացվեց նոր բաժին՝ նվիրված Շուշիի ազատա-
գրման ռազմական գործողությանը:  

Արդեն չորրորդ տարին է. որ հիմնադրամն իրակա-
նացնում է «Տաղանդավոր երիտասարդներին՝ ֆինան-
սական աջակցություն» ծրագիրը: Այն նախատեսված է 
օժանդակելու ԼՂՀ շնորհաշատ երեխաներին և երիտա-
սարդներին՝ հետագայում նրանց տաղանդը բացահայ-
տելու և զարգացնելու նպատակով: Տաղանդավոր երի-
տասարդների ընտրության հարցում հիմնադրամը հա-
մագործակցում է ԼՂՀ Մշակույթի. Կրթության և գիտու-
թյան նախարարության, ինչպես նաև Սպորտի կոմիտեի 
հետ: Ծրագրում ընդգրկված են ավելի քան 70 տաղան-
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դավոր երեխաներ և երիտասարդներ: Ներկայումս, Ստե-
փանակերտից բացի. ծրագրում ներառված են Մար-
տունու և Հադրութի շրջանները, իսկ 2008 թ. սեպտեմ-
բերից՝ Մարտակերտի շրջանը: Հիմնադրամի օժանդա-
կությամբ իրագործվեց Շուշիի երեք երգչախմբերի լա-
զերային սկավառակի ձայնագրությունը, որը մեծ ընդու-
նելության է արժանացել արտասահմանում: Քաշաթաղի 
շրջանի բոլոր գյուղերում երկու փուլով անցկացվում են 
համակարգչային դասընթացներ ուսուցիչների, աշա-
կերտների և գյուղի երիտասարդության համար: 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում հիմնադրամը խո-
շորածավալ ներդրումներ է իրականացրել հյուրանոցա-
յին բիզնեսում: Խոսքը «Tufenkyan Heritage» հյուրանոց-
ների մասին է104: Հայաստանի գեղեցկությամբ և հնա-
դարյա պատմությամբ տպավորված՝ Ջեյմս Թուֆենկյա-
նը, օգտվելով սեփական բիզնեսի հաջողություններից, 
հիմնեց հայկական ավանդական ոճի հյուրանոցներ: 
Դրանց առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, 
որ հայկական արհեստներն ու ազգային ավանդույթները 
կիրառում են հյուրանոցների ձևավորման և ծառայու-
թյունների մատուցման մեջ:  

Զբոսաշրջության ոլորտի առաջատարներից մեկի՝ 
«TripAdvisor»-ի կայքում Թուֆենկյանի հյուրանոցներից 
տպավորված արտասահմանցիները նշել են, որ իրենց 
հատկապես գրավել է հյուրանոցների հայկական մթնո-
լորտը, ազգային ոգով կատարված դիզայնն ու հարդա-
րանքը՝ սկսած գորգագործության նմուշներից մինչև ձե-
ռակերտ ազգային գործիքները: 

                                                 
104 http://www.tufenkianheritage.com/ 
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Արդյունքում, ստեղծվել են «Հին Դիլիջան» համալի-
րը, «Ավան Ձորագետ» հյուրանոցը, «Ավան Վիլլա 
Երևան» հյուրանոցը, ինչպես նաև հանգստյան տներ՝ 
ապահովված արդիական պայմաններով և անհրաժեշտ 
ծառայություններով: 

 

Հայ օգնության միության (ՀՕՄ) 
Համայն Սփյուռքի հայաշատ վայրերում, Հայաստա-

նում և Արցախում շուրջ 105 տարի ազգօգուտ գործու-
նեություն է իրականացնում Հայ օգնության միությունը 
(ՀՕՄ): Այս կազմակերպությունը հիմնվել է 1910 թվակա-
նի հունվարի 1-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
Նյու Յորք քաղաքում, երիտասարդ մտավորական և ան-
նկուն քաղաքական ու հասարակական գործիչ Խաչա-
տուր Մալումյանի (ծածկանուն՝ Էդգար Ակնունի) նախա-
ձեռնությամբ: Հայ կանանց բարեսիրական գործունեու-
թյանը ծառայող այս կազմակերպությունը, ինչպես 
Սփյուռքում, այնպես էլ վերջին 25 տարիներին Հայաս-
տանում և Արցախում, մեծ ներդրում ունի հայապահպա-
նության, կրթական, առողջապահական և տնտեսական 
ծրագրերի իրականացման գործում: ՀՕՄ-ը ձևավորվել է 
աշխարհասփյուռ հայ կանանց տարբեր խմբակների 
միավորմամբ և ինչպես իրավացիորեն նշում է Հայաս-
տանի ազգային արխիվի տնօրեն, պատմական գիտու-
թյունների դոկտոր Ամատունի Վիրաբյանը, «Կանանց 
այդ տարբեր խմբակների միավորումը նման մարդասի-
րական ու բարեգործական մեկ կառույցում էլ ավելի է 
ընդլայնում ու կարևորում նրանց բեղուն գործունեությու-
նը, որի բուն նպատակն է եղել հայ կնոջը հատուկ կամ-
քով, անձնվեր ու հայրենանվեր գործունեությամբ, անձն-
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ուրացությամբ, խելամտությամբ ու հմայքով նպաստել 
հայապահպանությանը, դիմակայել ու օգնել աշխարհա-
սփյուռ հայությանը օրհասական պահերին՝ ջարդերի, կո-
տորածների, բռնաճնշումների ու բնական աղետների 
ժամանակ»105:  

  Հայտնի պատճառներով շուրջ յոթ տասնամյակ ՀՕՄ-ը 
զրկված էր Խորհրդային Հայաստանում գործունեություն 
ծավալելու հնարավորությունից: Սակայն 1988 թ. դեկ-
տեմբերի ավերիչ երկրաշարժը, իսկ մինչ այդ համազ-
գային ընդգրկում ստացած արցախյան շարժումը, ստի-
պեցին քանդել խորհրդային կայսրության դրած սահման-
ներն ու գաղափարախոսական արգելքները: Հայրենի-
քին հասած աղետի հետևանքների վերացմանն անմասն 
չէին կարող մնալ բարեգութ հայուհիները և նրանց միա-
վորող ՀՕՄ-ը. «Երկրաշարժի ահազդու գուժին օրն իսկ 
ՀՕՄ-ի բոլոր միավորները հայ աշխարհի տարածքին 
արդեն գործի էին լծուած անմիջական օգնութիւն 
հասցնելու աղէտաբեր հայրենիքին: Թէեւ օրին ամէն մեկ 
միաւոր, ապագայ ճշգրիտ պատմագրութեան ի խնդիր, 
հայ մամուլի միջոցաւ հանրութիւնը հաղորդ էր պահած 
իր աշխատանքներուն աշխարհածիր համապատկերին, 
այսօր՝ աւելին քան երկու տասնամեակ անց, անհրա-
ժեշտ է ու արդար, որ շուրջ 17000 ՀՕՄ-ուհիներու ան-
սակարկ նուիրումը այդ հեւիհեւ աշխատանքին, ներկա-
յացուի իր ամբողջակա՛ն տարողութեամբ106»: Այո, ծանր 

                                                 
105 Տե′ս, Նվիրյալ հայուհիների առաքելություն: Փաստաթղթերի ժողովածու / 
Գլխ. խմբագիր՝ Ա. Վիրաբյան. Եր.: Հայաստանի ազգային արխիվ, 2015, 
էջ 4: 

106 Հարիւրամեայ յուշամատեան Հայ Օգնութեան Միութեան 1910–2010, 
հրատ. ՀՕՄ կեդրոնական վարչության, Պոսթոն, 2010, էջ 171: 
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կացության մեջ հայտնված հայրենիքին գթառատ ձեռք 
մեկնեցին հօմուհիները: Նրանց բարեսիրական գործու-
նեությունն ավելի առարկայական դարձավ, երբ 1990 թ. 
որոշվեց Հայաստանում ստեղծել ՀՕՄ-ի կառույցը՝ Հայ 
օգնության խաչը (ՀՕԽ): 

 
Հայ օգնության ֆոնդ (ՀՕՖ) 
Հայ օգնության ֆոնդը Հայաստանյաց Առաքելական 

եկեղեցու ԱՄՆ-ի Արևելյան թեմի բարեգործական կազ-
մակերպություն է: Ստեղծվել է 1988 թ. դեկտեմբերյան 
ավերիչ երկրաշարժից անմիջապես հետո Նյու Յորքում 
ԱՄՆ-ի Արևելյան թեմի առաջնորդարանի (թեմակալ ա-
ռաջնորդն էր Թորգոմ արք. Մանուկյանը) նախաձեռնու-
թյամբ: Սկզբնապես կոչվել է Հայաստանի վերականգ-
մնան առաջնորդարանի ֆոնդ, իսկ 1992 թ-ից՝ Հայ օգնու-
թյան ֆոնդ (ՀՕՖ): Նպատակն էր՝ ավելի արդյունավետ 
դարձնելու տեղի հայության և ամերիկյան հասարակու-
թյան ու տարբեր կազմակերպությունների օգնությունը: 
1993 թ. փետրվարին գրանցվելով որպես ոչ շահութա-
բեր բարեգործական կազմակերպություն՝ ՀՕՖ-ը հնա-
րավորություն ստացավ ծավալելու ինքնուրույն գործու-
նեություն: 

Սկզբնական շրջանում ՀՕՖ-ի ծրագրերը մարդասի-
րական բնույթի էին:  

ՀՕՖ-ի նախաձեռնությամբ հովանավորվել էին տաս-
նյակ ծերանոցներ և մանկատներ: 

Տարիների ընթացքում, երկրի հետագա զարգացման 
տրամաբանությամբ թելադրված. մարդասիրական օգ-
նության ծրագրերը հետզհետե իրենց տեղը զիջում են 
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զարգացման ծրագրերին: Այս ծրագրերը շոշափում են 
Հայաստանի և հայ ժողովրդի կենսական շահերը, ընդ-
գրկում են կյանքի ամենատարբեր բնագավառները՝ շի-
նարարություն, գյուղատնտեսություն, առողջապահու-
թյուն, կրթություն, գիտություն, մշակույթ և այլն: 

 ՀՕՖ-ի զարգացման ծրագրերում մեծ տեղ է հատ-
կացվում դպրոցաշինությանը, բնակելի շենքերի կառուց-
մանն ու վերակառուցմանը, տարբեր կրթօջախների վե-
րանորոգմանը: ՀՕՖ-ի միջոցներով նորոգվել են Երևանի 
լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 15 
գիշերօթիկ դպրոցը, Նորքի, Հաղթանակ գյուղի և Գյում-
րու ծերանոցները107: Կազմակերպության առաջին խո-
շոր շինարարական ծրագիրը Ստեփանավանի «Սուրբ 
Վարդան» բնակելի թաղամասի կառուցապատումն էր: 
Ծրագրի իրականացնողը՝ ՀՕՖ-ի ատենապետ Գևորգ 
Հովնանյանի ղեկավարած ամերիկյան «Հովնանյան ձեռ-
նարկությունն» էր: Ավանը ներառում է երկհարկանի 6 
բնակելի մասնաշենքեր և նախատեսված է 100 ընտա-
նիքների համար108 : Շինարարական այս ծրագրի վրա 
ծախսվել է 14,5 մլն ԱՄՆ դոլար: Լրացուցիչ 1,5 մլն ԱՄՆ 
դոլար է փոխանցվել ՀՀ կառավարությանը՝ Ստեփանա-
վան և Վանաձոր քաղաքների կիսակառույցներն ավար-
տին հասցնելու համար: ՀՕՖ-ի ատենապետ Գևորգ Հով-
նանյանի նվիրատվությամբ վերակառուցվել է Սուրբ Էջ-
միածնի Գևորգյան ճեմարանը, որը 80-ամյա ընդմիջու-
մից հետո 1997 թ. հանդիսավորապես վերաբացվեց:  

                                                 
107 Հայ օգնության ֆոնդ. Տարեկան տեղեկագիրք, 2003-2004, էջ 9: 
108 ՀՕՖ-ի լրատվական կենտրոն, 2002 էջ 3: 
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Հայ օգնության ֆոնդն իր ներդրումն ունի ՀՀ մարզե-
րում ջրային ցանցերի անցկացման և նորոգման ծրագրե-
րում, ինչպես նաև ակտիվորեն մասնակցում է ՀՀ իրա-
կանացվող կրթամշակութային ծրագրերի իրականաց-
մանը: Նրա աջակցությամբ շահագործման են հանձնվել 
տասնյակ դպրոցներ և մանկապարտեզներ Երևանում ու 
ՀՀ մարզերում: ՀՕՖ-ը բարեգործական երկու այլ կազ-
մակերպությունների հետ (Հայ օգնության միություն և 
«Ազնավուրը Հայաստանին») հովանավորել է «Այբբե-
նարանի» տպագրությունը և դրա անվճար բաշխումը ՀՀ 
հանրակրթական դպրոցների բոլոր 66 հազար առաջին 
դասարանցիներին: ՀՕՖ-ի գործունեության կարևոր 
մասն է երեխաների ամառային հանգստի կազմակեր-
պումը Դիլիջանի, Ծաղկաձորի, Հանքավանի, Վայոց ձո-
րի մարզի Հերմոն գյուղի ճամբարներում: 2000 թ. կարևո-
րագույն ձեռնարկումներից մեկն էր Երևանի Զեյթուն 
թաղամասում տեղակայված երեխաների ընդունման և 
կողմնորոշման կենտրոնի գործարկումը, որը ժամանա-
կավոր ապաստան է տալիս մայրաքաղաքի և մարզերի՝ 
տարբեր պատճառներով խնամքից դուրս մնացած 3–18 
տարեկան երեխաներին: 

1996 թ. իրականացվում է ամերիկահայ բարերարու-
հի Անուշ Մաթևոսյանի «Մաթևոսյան կրթավճար» հիմ-
նադրամային ծրագիրը, որը նախատեսված է անապա-
հով ընտանիքների այն ընդունակ ուսանողների համար, 
ովքեր ի վիճակի չեն սովորելու պետական բուհերի 
վճարովի ուսուցմամբ բաժիններում: Բարերարուհու ֆի-
նանսական օժանդակությամբ Վանաձորում շահագործ-
ման հանձնվեց Անուշ Մաթևոսյանի անվան թիվ 8 միջ-
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նակարգ դպրոցը, որն իր որակով և ճարտարապետա-
կան լուծումներով ճանաչվեց լավագույնը ողջ Լոռու 
մարզում: Հայրենանպաստ իր գործունեության համար 
Անուշ Մաթևոսյանը պարգևատրվել է «Մովսես Խորենա-
ցի» մեդալով: 

ՀՕՖ-ը առաջինն էր. որ Նյույորքաբնակ Հարոլդ և 
ժոզեֆ Գյուլամիրյանների հաստատած կրթական «Գյու-
լամիրյան» ծրագրով ձեռնամուխ եղավ Հայաստանի 
մանկատների շրջանավարտների կրթությունը շարու-
նակելու խնդրի լուծմանը: Շուրջ 10 տարի է, որ կազմա-
կերպության հովանավորությամբ տասնյակ պատանի-
ներ շարունակում են իրենց ուսումը Հայաստանի տար-
բեր քոլեջներում և բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տություններում: Ներկայումս «Գյուլամիրյան» ծրագրով 
իրենց ուսումն են շարունակում 39 պատանիներ և աղ-
ջիկներ, որոնցից 12-ը սովորում են Երևանի, Վանաձորի 
ու Գավառի պետական և մասնավոր բուհերում, 27-ը 
ուսանում են Երևանի, Վանաձորի, Գավառի և Հրազդա-
նի միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաս-
տատություններում: Կրթավճարից բացի, ՀՕՖ-ը նրան-
ցից յուրաքանչյուրին ամսական տրամադրում է 7 հա-
զար դրամ կրթաթոշակ և օգնում կենցաղային տարբեր 
հարցերում: 2000 թ. ամերիկահայ բարերար բժիշկ Հով-
հաննես (Ջոն) Օյունջյանի նվիրատվությամբ Գյումրիում 
բացվեց իր ծնողների անունը կրող «Արմենակ և Եղիսա-
բեթ Օյունջյան» վարժարանը: Բժիշկը հովանավորում է 
նաև վարժարանի սաներին, ովքեր նյութապես անապա-
հով ընտանիքներից են և իրենց կրթությունը շարունա-
կում են Գյումրու և Երևանի բարձրագույն ուսումնական 
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հաստատություններում: 2006 թ. «Օյունջյան կրթավճար» 
ծրագրի մեջ ընդգրկված ուսանողների թիվը հասնում էր 
50-ի: 

ՀՕՖ-ի նախաձեռնությամբ 1994 թ. ստեղծված և նրա 
հովանավորությամբ մինչ օրս գործող «Տաթև» մանկա-
կան նվագախումբը նկատելի հաջողությունների է հասել 
թե′ հանրապետական, թե′ միջազգային բազմաթիվ 
մրցույթներում՝ իր հայտագրում ունենալով հայկական և 
արևմտաեվրոպական դասական ու ժամանակակից 
ստեղծագործություններ: 

Մեծ աշխատանք է կատարում Հայ օգնության ֆոնդի 
հովանու ներքո ստեղծված և նրա շրջանակներում գոր-
ծող գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմ-
նադրամը, որը նպատակ ունի կասեցնելու գիտական 
մտքի և ներուժի արտահոսքը հայրենիքից և զարկ տա-
լու հայ գիտության և հետազոտական աշխատանքների 
զարգացմանը՝ դրամաշնորհներ տրամադրելու միջոցով: 
Արդեն մի քանի տասնյակ հայ գիտնականներ ու գի-
տական խմբեր ստացել են 5000-ական ԱՄՆ դոլար 
դրամաշնորհներ: 1990-ական թվականներին ՀՕՖ-ի ա-
ջակցությամբ շուրջ ութ տասնյակ հայաստանցի բժիշկ-
ներ վերապատրաստվեցին ԱՄՆ-ի և Կանադայի առա-
ջատար կլինիկաներում: Վերադառնալով հայրենիք՝ 
նրանք բազմաթիվ բարեգործական միջոցառումներ 
կազմակերպեցին գիշերօթիկ դպրոցներում և մանկա-
տներում, տարբեր բուժհաստատություններում հանդես 
եկան դասախոսություններով՝ կազմակերպելով փոքրիկ 
սեմինարներ: 2000 թվականին, երբ նրանք հիմնեցին 
ՀՕՖ-ի շրջանավարտ բժիշկների ընկերությունը, կազ-
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մակերպական առավել նոր մակարդակի բարձրացվեց 
բժշկական բարեգործությունը Հայաստանի Հանրապե-
տությունում: Ակտիվորեն մասնակցելով Արևելյան Եվրո-
պայի և հետխորհրդային երկրների բժիշկների համար 
նախատեսված Զալցբուրգյան միջազգային դասընթաց-
ներին (առայսօր 20 մասնագիտությունների գծով վերա-
պատրաստվել են 217 բժիշկներ) ընտրվել բժիշկների 
խումբ, որը հանձն առավ մասնակցել ՀՕՖ-ի մարզային 
բժիշկների վերապատրաստման ծրագրին: Վերջինս 
ստեղծվեց 2004 թ. ՀՕՖ-ի նախաձեռնությամբ և «Ջինիշ-
յան» հիշատակի հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ: 

Արցախահայությանը օգնելու նպատակով 1997 թ. 
դեկտեմբերին Ստեփանակերտում բացվում է Հայ օգ-
նության ֆոնդի գրասենյակ: Այստեղ նախատեսվում է 
իրականացնել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք իրագործվել 
են Հայաստանում և, մարդասիրական օգնությունից բա-
ցի, զարկ տալ զարգացման ծրագրերին ու ստեղծել նոր 
աշխատատեղեր: «Բոլոր ղարաբաղցիները,– նշում է իր 
ուղերձում Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը,– նա-
խագահից մինչև շարքային քաղաքացին, միակամ էին 
իրենց երկիրն ու տնտեսությունը շուտափույթ ոտքի 
կանգնեցնելու և շենացնելու հարցում: Նրանք սփյուռքա-
հայ իրենց եղբայրներից ու քույրերից ակնկալում են օգ-
նություն հատկապես նոր աշխատատեղեր բացելու և կի-
սակործան քաղաքացիական ու հոգևոր կառույցների 
վերականգման գործում»109: 

1998 թ. ՀՕՖ-ը ԼՂՀ բուժհիմնարկներին տրամադրեց 
շուրջ 250 արկղ տարբեր տեսակի բժշկական պարագա-

                                                 
109 Հայ օգնության ֆոնդ. Տարեկան տեղեկագիրք, 1997, էջ 2: 
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ներ՝ ներարկիչներ, թթվածնային փողակներ, անզգայաց-
ման դիմակներ, հիվանդների խնամքի համար անհրա-
ժեշտ այլ պիտույքներ, նաև մանկական վիտամիններ:  

2002 թ. հոկտեմբերից Հայ օգնության ֆոնդը ԱՄՆ-ի 
Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) 
ֆինանսավորմամբ ձեռնամուխ եղավ «Մարդասիրական 
օգնություն Լեռնային Ղարաբաղին» լայնածավալ ծրա-
գրի իրագործմանը: Ծրագիրը կոչված է վերակառու-
ցելու պատերազմի հետևանքով մեծապես տուժած են-
թակառուցվածքները, առողջապահության և կրթության 
բնագավառները: Ծրագիրը հնարավորություն է ընձե-
ռում նաև միջոցներ տրամադրել բուժանձնակազմների 
վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպելու և 
անհրաժեշտ բուժսարքավորումներ ու դեղամիջոցներ 
ձեռք բերելու: «Մարդասիրական օգնություն Լեռնային 
Ղարաբաղին» ծրագրին հատկացրած գումարի չափը՝ 
15 մլն ԱՄՆ դոլար է, իրականացման ժամկետը՝ 5 տարի:  

2004 թվականից սկսվեց Լեռնային Ղարաբաղի, Աս-
կերանի, Մարտակերտի և Հադրութի շրջանների՝ հակա-
մարտությունից տուժած տների, բուժկետերի և խմելու 
ջրագծերի շինվերանորոգման գործընթացը: 

ԼՂՀ առողջապահական համակարգում ծրագրեր 
իրականացնելու առումով նշանակալից էր 2005 թվակա-
նը: Բացի 37 բուժկետերի վերանորոգումից և նրանց 
բուժսարքավորումներով համալրելու գործընթացից, Հա-
յաստանի ամերիկյան համալսարանի Առողջապահու-
թյան ծառայությունների և ուսումնասիրությունների 
կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվեց Մարտունու, 
Մարտակերտի, Ասկերանի և Հադրութի շրջանների բուժ-
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անձնակազմի վերապատրաստումը, որը ընդգրկեց հիշ-
յալ շրջանների 296 բուժաշխատողների: Լեռնային Ղա-
րաբաղի բոլոր բնակավայրերի բուժկետերի պատաս-
խանատուներն ու բուժաշխատողները` 113 մարդ, վե-
րապատրաստվեցին նաև «Մանկական հիվանդություն-
ների ինտեգրացված վարում» ծրագրով: Մինչև տարե-
վերջ Հադրութի շրջանում հնարավոր եղավ վերականգ-
նել 15, իսկ Մարտակերտի շրջանում՝ շուրջ 240 բնակելի 
շենքեր110:  

Կարևոր նշանակություն ուներ նաև ոռոգելի ջրագծե-
րի անցկացումը Մարտակերտի և Հադրութի շրջաննե-
րում, որը նպաստեց գյուղատնտեսության զարգացմա-
նը: 2007 թ. ավարտին հասցվեց Հադրութի շրջանի Մոխ-
րենես գյուղ մտնող 3 կմ ջրատարը: Զուգահեռաբար կա-
ռուցվում էր նաև 100 մ3 տարողությամբ ջրամբար 111 : 
Ստեփանակերտի Հայ օգնության ֆոնդը մեծ աշխա-
տանքներ է կատարել Ասկերանի, Մարտակերտի, Հադ-
րութի շրջաններում:  

Իր գործունեության տարիների ընթացքում Հայ օգ-
նության ֆոնդը Հայաստանում և Արցախում իրականաց-
րել է շուրջ 270 մլն ԱՄՆ դոլարի մարդասիրական օգնու-
թյան և զարգացման ծրագրեր:  

 

Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ (ՋՀՀ) 
Հիմնադրել է Վարդան Ջինիշյանը 1966 թ. ԱՄՆ-ում՝ 

ի հիշատակ իր ծնողների: Հիմնադրամի նպատակն է 
Մերձավոր Արևելքի հակամարտության և անկայուն 
շրջանների կարիքավոր հայերին օգնելը: 1993 թ-ից 
                                                 
110 Հայ օգնության ֆոնդ: Տարեկան տեղեկագիր, 2006, էջ 3-4: 
111 «Ազատ Արցախ», 4 դեկտեմբերի 2007.: 
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ՋՀՀ-ն գործունեություն է ծավալել նաև Հայաստանում՝ 
հիմնականում համայնքների և գործարարության զար-
գացման, առողջապահության, մարդասիրական օգնու-
թյան և բնակարանաշինության ոլորտներում: 1993 թ-ից 
ՋՀՀ-ն Հայաստանում իրականացրել է ավելի քան բարե-
գործական 430 ծրագրեր: 

 

Հովարդ Կարագյոզյան հաստատություն (ՀԿՀ) 
Հիմնել են Միհրան և Զաբել Կարագյոզյանները  

1921 թ. Նյու Յորքում՝ ի հիշատակ իրենց վաղամեռիկ 
որդու՝ Հովարդի: Հաստատության բարեսիրական գոր-
ծունեությունն իրականացվել է, նախ՝ Կոստանդնուպոլ-
սում, ապա՝ Ֆրանսիայում և այլուր: Հաստատությունը 
1992 թ. հիմնադրվել և պաշտոնապես գրանցվել է նաև 
Հայաստանում: 1993 թ-ից Երևանում, Գյումրիում, Ստե-
փանակերտում, Գորիսում, Վանաձորում բացվել են 
ատամնաբուժարաններ և ակնաբուժարաններ: Հաստա-
տությունը մեծ օգնություն է ցուցաբերել Նոր Խարբերդի, 
Գյումրու, Երևանի «Նորք» մանկատներին, Գորիսի գի-
շերօթիկ դպրոցին: 

 
Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկություն (ԳԳՀ) 
Հիմնադրվել է 1956 թ. Լիսաբոնում՝ հայ մեծահա-

րուստ նավթարդյունաբերող Գալուստ Գյուլբենկյանի 
կտակի համաձայն: Հիմնարկության նպատակը գիտու-
թյան, կրթության, առողջապահության և արվեստի զար-
գացմանն աջակցելն է: Կտակում նշված է միայն Սբ. Էջ-
միածնի Մայր տաճարի նորոգման համար 450 հազ. 
ԱՄՆ դոլարի հատկացման մասին: Սակայն կտակարար 
մարմնի անդամ Գևորգ Եսայանի՝ Գալուստ Գյուլբենկյա-
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նի դստեր ամուսնու ջանքերով հետագայում հիմնարկու-
թյունում բացվել է նոր՝ հայկական համայնքների բաժան-
մունքը (1984 թ-ից տնօրենը դոկտոր Զավեն Եկավյանն 
է): Բաժանմունքի տարեկան բյուջեն շուրջ 4 մլն ԱՄՆ 
դոլար է, որը կանոնավորապես բաշխվում է Սփյուռքի և 
Հայաստանի (1964 թ-ից) գիտական, առողջապահական, 
կրթական և մշակութային կազմակերպություններին: 
1988 թ. բյուջեից 1 մլն ԱՄՆ դոլարի լրացուցիչ օգնու-
թյուն է հատկացվել երկրաշարժից տուժած շրջաններին: 

ԳԳՀ-ի միջոցների գերակշիռ մասը տրամադրվում է 
Պորտուգալիայում և այլ երկրներում մարդասիրական 
բազմաբնույթ ծրագրերի իրականացման համար: 

Իր կարևորությամբ և գործունեության ընդգրկունու-
թյամբ Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկությունն ամենա-
խոշոր հաստատությունն է Եվրոպայում և աշխարհի 
նույնանման կենտրոնների տասնյակում է: Միջազգային 
կապեր ունի 75 երկրի հետ112: 

 
«Ազնավուրը Հայաստանին» հիմնադրամ 
Հիմնադրամը ստեղծվել է 1988 թ-ին Փարիզում, 

ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչ, ազգային բարե-
րար, Հայաստանի Ազգային հերոս (2004թ.) Շառլ Ազնա-
վուրի կողմից, Սպիտակի երկրաշարժից տուժածների 
օգնության նպատակով: Երկրաշարժից հետո նա բազ-
միցս այցելել է Հայաստան, եղել աղետի գոտում: Հիմնա-
դրամի մասնաճյուղը գործում է նաև Երևանում:  

 
 

                                                 
112 http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1012 
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3.3 
 Ազգային բարերարների նպաստը 

Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին 
 

Սփյուռք ունեցող երկրների համար Հայրենիք–
Սփյուռք հարաբերությունների շրջանակում առանձնա-
հատուկ նշանակություն ունի տնտեսական ոլորտը։ 
Սփյուռքի տնտեսական կապիտալն այդպիսի երկրների 
համար դիտվում է կարևոր ռեսուրս սեփական զարգաց-
ման համար։ Խնդիրն այն է, որ բացի տնտեսական շա-
հերից, տվյալ երկրում արտերկրից ներդրումների հետ 
կապված հարցերում կարևոր դեր են խաղում նաև ազ-
գային զգացումները, մարդկանց բնական ձգտումը 
նպաստելու սեփական հայրենիքի զորացմանը: Դժվար 
է աշխարհում գտնել մի երկիր, որտեղ հայազգի հաջո-
ղակ բիզնեսմեններ չլինեն։ Պատմության ընթացքում հա-
յերը հաճախ կարևորագույն պաշտոններ են զբաղեցրել 
աշխարհում տնտեսության ու առևտրի տարբեր ոլորտ-
ներում։ Շատ երկրների կառավարություններ ֆինանսա-
կան մարմիններում պաշտոններ էին վստահում հայե-
րին։ Այդ միտումը մինչ այսօր էլ պահպանվել է։ Ստորև 
ներկայացնում ենք աշխարհի ազդեցիկ հայերի, ովքեր 
հայտնի են ոչ միայն ժամանակակից բիզնես չափանիշ-
ներին համապատասխան իրենց ունեցած հաջողություն-
ների համար, այլև Հայաստանի, Արցախի և հայկական 
Սփյուռքի նկատմամբ ունեցած բարեգոործական ակտի-
վության համար։  

 

Քըրք Քրքորյան (ԱՄՆ) – ԱՄՆ-ի խոշորագույն ընկե-
րություններից մեկի՝ «Tracinda Corporation-ի» հիմնադիր 
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նախագահը։ 1978 թ. Time ամսագիրը Քըրք Քրքորյանին 
անվանեց երկրի ամենահաջողակ ձեռնարկատեր։ Այսօր 
Քրքորյանի ընկերությունները կառավարում են Նևադայի 
ու Կալիֆորնիայի խոշորագույն խաղատները (MGM 
Grand, Flamengo, Intenational Hotel): 2005 թ. Washington 
Post-ը Քրքորյանին տեղադրեց ԱՄՆ-ի ողջ պատմության 
ընթացքում խաղային բիզնեսի ոլորտի ամենահաջողակ 
բիզնեսմենների ցանկի երկրորդ հորիզոնականում 
(առաջին հորիզոնականում Բենջամին Սիգելբաումը)։ 
Քրքորյանը Միացյալ Հայկական հիմնադրամի և Լինսի 
հիմնադրամի հիմնադիրն է։ Արդեն երջանկահիշատակ 
Քըրք Քրքորյանը յուրաքանչյուր հայի հպարտությունն է 
և վայելում է ազգի խորին հարգանքը: Հայաստանում 
նրա խոշոր բարեգործական և ենթակառուցվածքային 
ծրագրերի իրականացման նախապատմությունը հետա-
քրքիր է ներկայացրել Հայաստանի արտաքին գործերի 
նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը: Այդ հոդվա-
ծից որոշակի հատվածներ ներկայացնում ենք թիվ 1 
ներդիրում:  

Արձանագրենք, որ Քըրք Քրքորյանի հիմնադրած 
«Լինսի» հիմնադրամը շուրջ 200 մլն ԱՄՆ դոլար է տրա-
մադրել Հայաստանին՝ ճանապարհների վերակառուց-
ման, մշակութային հաստատությունների վերանորոգ-
ման, աղետի գոտու բնակարանաշինարարության, ինչ-
պես նաև ՓՄՁ զարգացման համար: Ավելի առարկայա-
կան այդ գումարից 73 մլն ԱՄՆ դոլար տրամադրվել է 
ճանապարհաշինարարական, 14 մլն` Երևանի փողոցնե-
րի բարեկարգման, 45 մլն` երկրաշարժից ավերված 
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բնակելի ֆոնդի վերականգման և 18 մլն` մշակութային 
հաստատությունների համար113:  

 

Սթիվեն Կանդարյան (ԱՄՆ) – MetLife ապահովա-
գրական միջազգային ընկերության նախագահ։ Կան-
դարյանի պաշտոնական կարողությունը 25 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար է։ Fortune 500-ում ներկայացված ընկերու-
թյունների առաջին հարյուրյակի մեջ ներառված ընկե-
րությունների 90 տոկոսը MetLife-ի հաճախորդներն են։ 
Այսօր MetLife-ը աշխարհի 500 խոշորագույն ընկերու-
թյունների ցանկում 31-րդն է։ Սթիվ Կանդարյանը հայազ-
գի խոշորագույն բարեգործներից մեկն է, սակայն նախ-
ընտրում է չհրապարակել իր բարեգործական գործու-
նեության մասին։ Ամեն տարի նա միլիոնավոր ԱՄՆ դո-
լարներ է փոխանցում հայկական բարեգործական ֆոն-
դերին։ Նրա ընկերությունները աջակցություն են ցուցա-
բերում ԱՄՆ-ի առաջատար լոբբիստական խմբերին։ 

 
 
ՆԵՐԴԻՐ 1 

Վարդան Օսկանյան. «Ինչպես Քըրքը Հայաստան 
եկավ» (կրճատումներով)114 

 

Երկու ամիս առաջ որպես նորանշանակ արտգործնախարար իմ առջև 
մի քանի նպատակ էի դրել. նախ՝ ավելի արդյունավետ համագործակցու-
թյուն հաստատել Սփյուռքի հետ, երկրորդ՝ արտաքին-քաղաքական օրա-
կարգում ունենալ միջազգային տնտեսական հարաբերությունները: Այդ 
երկու նպատակների համար էլ Քրքորյանի դերը շատ կարևոր էր: Ես ան-
պայման ցանկանում էի հանդիպել նրան և խնդրել նշանակալից մասնակ-
ցություն ունենալ Հայաստանի զարգացմանը: 

 …Քըրքին էին հանձնել նամակս, որում ես յուրահատուկ մի առաջարկ 
էի արել: Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական սահմանա-

                                                 
113 http://b24.am/economy/55072.html 
114 http://www.mediamax.am/am/column/12227/ 
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փակումները և խնդրահարույց հարևանությունը՝ ես նրա աջակցությունն էի 
հայցում հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցման գործում, որը հայ-իրանա-
կան սահմանից կձգվեր մինչև վրացական նավահանգիստներ: Ժամանա-
կակից նման զարկերակը ոչ միայն Հայաստանը կվերածեր հյուսիս-հարավ 
միջանցքի, այլև կլուծեր մեր երկրի սեփական տրանսպորտային խնդիր-
ները և ելք կապահովեր դեպի ծով: 

  …1988 թ. երկրաշարժից հետո նա առաջին անգամ հնարավորություն 
էր ունեցել Հայաստանում անմիջականորեն ներգրավվելու: Երկրաշարժի 
պատճառած հսկայական ավերածությունները նրան դրդել էին ստեղծելու 
և ֆինանսավորելու Միացյալ հայկական հիմնադրամը (ՄՀՀ)՝ մի պայմա-
նով, որ Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունները պետք է ներգրավ-
վեն և գործեն միասնական:  

  …1993 թ. «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամն առերեսվեց 
առաջին մարտահրավերին: Պատերազմական շրջափակման ամենա-
դժնդակ օրերին Հայաստանը վառելիքի սուր կարիք ուներ: Քըրքը խոս-
տացել էր եռապատկել այն գումարը, որը կհավաքվեր ամբողջ արշավի 
ընթացքում: Հավաքվեց 7 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որը վերածվեց 21 միլիոնի: 
Դա Քըրքի երկրորդ մեծ ներգրավվածությունն էր Հայաստանում: 

  …1998 թ. Քըրքը 81 տարեկան էր՝ առողջ, աշխատունակ, արագ ու 
սրամիտ: Կասկած չկար, որ Քըրքը կարդացել էր նամակս և լավ ընկալել 
դրա բովանդակությունը: Կարող եմ նաև ասել, որ դա նրան դուր էր եկել: 
Նա մշտապես հիշատակում էր իր հորը, որը հաճախ ասելիս է եղել, որ 
Հայաստանի վիճակը ծանր է՝ դեպի ծով ելք չունի: Թվում էր, թե ցանկա-
նալով ինչ-որ մասնակցություն բերել այդ հարցի լուծմանը՝ նա փարատում 
էր հոր մտահոգությունները և հարգում նրա հիշատակը: …«Վարդա'ն, ի՞նչ 
գումարների մասին ենք խոսում»: Առանց վարանելու պատասխանեցի` 
100 միլիոնի: Նա նույնպես առանց վարանելու պատասխանեց. «Կստա-
նաք այն» (You got it): 

Նույն ամսվա վերջին զանգահարեց նրա օգնականներից մեկը՝ ասե-
լով, որ «պարոն Քրքորյանը կուզենար խոսել Ձեզ հետ»: Քըրքը վերցրեց 
լսափողն ու ասաց. «Ես Ֆրանսիայում եմ: Կարող եմ վաղը ժամանել Հա-
յաստան, հարմա՞ր է»: Հաջորդ օրը կեսօրին նա արդեն Երևանում էր: Նա-
խագահ Քոչարյանի հետ նրան դիմավորեցինք օդանավակայանում: Երբ 
Քըրքն իջավ իր անձնական օդանավից, շատ հուզված էր: Այցի ողջ ըն-
թացքում զգացմունքները համակել էին նրան: 

 Երկու օրվա ընթացքում երկրի ու մարդկանց տեսանելի կարիքները, 
որին գումարվեց վստահությունը մեր նկատմամբ, 100 միլիոնի վերաբերյալ 
պայմանավորվածությունը վերածեցին 200 միլիոնի որոշման: Փոխվեցին ոչ 
միայն թվերը: Հյուսիս-հարավ մայրուղու ծրագրին գումարվեցին երկրաշար-
ժի գոտում անօթևանների համար բնակարանաշինության ծրագիրը, Երևա-
նի կենտրոնի, ինչպես նաև Հայաստանի խոշորագույն մշակութային հաս-
տատությունների վերականգնման ծրագրերը: 
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Էդուարդո Էռնեկյան (Արգենտինա) - «American 
International Airports» և «Aeropuertos Argentina 2000» 
ընկերությունների նախագահ։ Էռնեկյանի ընկերություն-
ները կառավարում են արգենտինական 32 և Ուրուգվա-
յի, Էկվադորի ու Հայաստանի հիմնական օդանավակա-
յանները։ Հենց Էռնեկյանի միջոցներով (200 միլիոն ԱՄՆ 
դոլար) է վերականգնվել Զվարթնոց օդանավակայանի 
հին տերմինալը։ 2007 թ. փետրվարին Էռնեկյանը գնեց 
Կոնվերս-բանկի արժեթղթերը։ Այսօր նա համարվում է 
Արգենտինայի ամենահարուստ բիզնեսմենը ու Հարա-
վային Ամերիկայի 5 ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ 
Էռնեկյանը Լատինական Ամերկայի հայկական կազմա-
կերպությունների ֆինանսական հիմնական դոնորն է։ 
Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նա մի քանի միլիոն 
ԱՄՆ դոլար է ներդրել Հայաստանի ու Արցախի տարբեր 
ֆոնդերում։ 2011 թ. Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարե-
գին երկրորդը Արգենտինա իր այցելության ժամանակ 
Էդուարդո Էռնեկյանին հանձնեց «Ասպետ Սուրբ էջմիած-
նի» շքանշան։  

Էդուարդո Էռնեկյանը նաև «ՏԻԵՌԱՍ ԴԵ ԱՐՄԵ-
ՆԻԱ» ՓԲԸ հիմնադիրն է, որը Հայաստանում իր գործու-
նեությունն սկսել է 2004 թ. նոյեմբերից: «Հայկական հո-
ղեր» ծրագրի կայացման պատմությունը շարադրված է 
Ս. Ավետիսյանի «Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և 
ագրովերամշակումը» գրքում, որից մեկ հատված ներ-
կայացնում ենք թիվ 2 ներդիրում:  

«Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ-ն ներկայումս սկսել է 
«Կարաս» մակնշումով բարձրակարգ գինիների արտա-
դրությունը, որի ծավալները տարեցտարի ավելանալու 
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են: Այս ագրոհամալիրը առանձնանում է նրանով, որ Հա-
յաստանում խաղողագործության և գինեգործության ար-
դիական տեխնոլոգիաների ներդրման և ագրոբիզնեսի 
կառավարման օրինակելի համակարգ է, որը ծառայում է 
նաև ֆերմերների ու մասնագետների ուսուցման նպա-
տակով: 

Ներկայումս արգենտինահայ ճանաչված գործարար 
Էդուարդո Էռնեկյանը, բացի այգեգործությունից, նաև իր 
նպաստն է բերում Արմավիրի մարզի Բաղրամյան, 
Արևադաշտ, Արտամետ և Մյասնիկյան համայնքների 
գյուղատնտեսության և փոքր ձեռնարկատիրության զար-
գացմանը: Այս ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զար-
գացման Ծրագրերի (ՄԱԶԾ) հետ համագործակցության 
շրջանակներում: Ի դեպ, ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասեն-
յակն աջակցելու է չորս համայնքների զարգացման ռազ-
մավարական ծրագրերի մշակմանը, որտեղ ըստ առաջ-
նահերթությունների դասակարգում են համայնքի կարիք-
ները: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 230.000 ԱՄՆ դո-
լար, որից 204.000 ԱՄՆ դոլարը հատկացնելու է Սփյուռ-
քահայ գործարարը: 

Սփյուռքի աջակցությամբ գյուղի և գյուղատնտեսու-
թյան զարգացման կարևոր ծրագրեր են իրականացվում 
ՀՀ Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքներում: 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Գյուղերի 
զարգացման ծրագրի հենքի վրա, «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի 
և Ֆրանսիայի Օ-դը-Սեն նահանգի Գլխավոր խորհրդի 
նախաձեռնությամբ 2011 թ. հուլիսին ստեղծվեց «Հիմնա-
Տավուշ» զարգացման հիմնադրամը:  
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ՆԵՐԴԻՐ 2 

«ՏԻԵՌԱՍ ԴԵ ԱՐՄԵՆԻԱ»115  
 

Ընկերությունը լայնամասշտաբ գյուղատնտեսական արտադրության 
և գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման նպատակով փնտրում էր 
մեկ ամբողջական հողատարածք։ Ընտրվեց Արմավիրի մարզի Բաղ-
րամյան և Արևադաշտ գյուղերի հարևանությամբ 2301 հա մակերեսով 
անմշակ հողատարածքը: 

Շուկայի ուսումնասիրության և հողի, ոռոգման ջրի, կլիմայի և տեղա-
գրական հետազոտությունների հիման վրա մշակվեց զարգացման  
15-ամյա ծրագիր։ Այդ ծրագրով նախատեսվում էր համապատասխան 
մելիորատիվ աշխատանքների միջոցով կուլտուր-ոռոգելի դարձնել հո-
ղատարածքի առնվազն 80%-ը, իսկ մնացած 20%-ը չափազանց քարքա-
րոտ և գյուղատնտեսական առումով անպիտան լինելու պատճառով օգ-
տագործել ենթակառուցվածքների կառուցման գոտու համար։ Մելիորա-
տիվ աշխատանքներին զուգընթաց, հողից հանված քարերը ավանդա-
կան եղանակով օգտագործվեց հողատարածքը ցանկապատելու հա-
մար: Հիմնադրվեց նաև դաշտապաշտպան անտառաշերտ` ապագա այ-
գիները հյուսիս-արևմտյան քամիներից պաշտպանելու համար: Ընկերու-
թյունը, օգտագործելով կաթիլային ոռոգման ամենաարդիական սար-
քավորումներ, ներդրել է ոչ միայն ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ, 
այլև այդ համակարգի միջոցով իրականացնում է այգիների սնուցման և 
բուժման հիմնական աշխատանքները: Ներկայումս ոռոգման ջուրն 
ստանում են Քարակերտի և Շենիկի ջրօգտագործողների ընկերություն-
ներից (ՋՕԸ):  

Քանի որ ՋՕԸ-երի կողմից մատակարարվող ջրի ծավալը և պարբե-
րականությունը առանձին դեպքերում շեղվում է ագրոտեխնիկական 
պահանջներից, ընկերության տարածքի ամենաբարձրադիր մասում կա-
ռուցվել է երկու ջրամբար` 90000 մ3 և 105000 մ3 ընդհանուր ծավալով:  

Հանգամանորեն նախապատրաստված ու տեղաձևված տարածքի 
վրա այգետնկումները կատարվել են առանձին փուլերով։ Առաջին փուլը 
400 հա խաղողի այգու տունկն էր, որտեղ միջշարային հեռավորությունը 
2.7 և միջվազայինը՝ 1.2 մ է, այսինքն՝ 1 հա-ի հաշվով տնկվել է 3086 վազ։ 
Երկրորդ փուլը` 50 հա-ի վրա առավել կատարելագործված տեխնոլո-
գիայով խաղողի այգու հիմնումն էր: Երրորդ փուլում հիմնադրվեց ևս 100 
հա հայրենական և ֆրանսիական տեխնիկական սորտերով խաղողի 
այգի:  

 Ընկերությունը նախատեսում է խաղողի հիմնական մասը` 95 տոկո-

                                                 
115 Ս. Ավետիսյան, Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշա-
կումը, Եր., «Լիմուշ» հրատարակչություն, 2010, էջ 44–45: 
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սը, մատակարարել կոնյակի տեղական գործարաններին, իսկ մնացած 5 
տոկոսն օգտագործել սեղանի բարձրորակ գինիների ստացման փորձ-
նական ծրագրի համար։ 

Այգետարածքի որոշ հատվածներում տնկված են տեղական խա-
ղողի՝ Ոսկեհատ, Գառան Դմակ, Ռկածիթելի, Կանգուն սորտեր, իսկ 
մնացած մասում ֆրանսիական պատվաստված՝ Շենին, Ունի Բլանկ, Ֆոլ 
Բլանշ, Կոլոմբար և Ալիգոտե սորտերն են։ Բացի այդ, ևս 20 հեկտարի 
վրա բարձրորակ գինի ստանալու նպատակով տնկվել են Կաբեռնե 
Սավինյոն, Սիրահ, Մեռլոտ, Կոտ Մալբեկ, Մառսելան, Պինո Գրիս, Վիո-
նիեռ, Մուսկատ Օտտոնել, Շառդոնե, Սավինիոն Բլանկ սորտերի խա-
ղողի տնկիներ։  

Բացի նորամուծական տեխնոլոգիաներից, այստեղ կիրառվում է 
արտադրության կառավարման առաջադիմական համակարգ: Աշխա-
տանքի հիմնական վարձատրությունն ուղղակիորեն կապված է յուրա-
քանչյուր աշխատողի մասնակցության մակարդակից, տարվա ար-
դյունքների ամփոփումից հետո, տրվում է նաև պարգևատրություն: Աշ-
խատողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին տրամադրվում է առող-
ջության ապահովագրություն: Բացի այդ աշխատողներն օգտվում են 
կեսօրյա սննդից, ապահովվում են արտահագուստով, անհրաժեշտ գոր-
ծիքներով, կազմակերպվում է աշխատավայրից տուն, տնից աշխատա-
վայր տեղափոխումը: 

 
Անցած տարիներին այս հիմնադրամի, ՀՀ պետ-

բյուջեի, ինչպես նաև դոնոր կազմակերպությունների մի-
ջոցներով կառուցվել և հիմնանորոգվել են 120 կմ երկա-
րությամբ, ավելի քան 5.6 մլրդ դրամ ներդրումներով 
ոռոգման համակարգեր: Վերջինիս արդյունքում ոռոգելի 
են դարձել մոտ 8000 հա ցանքեր և այգիներ: Նոյեմբեր-
յանի և Իջևանի տարածաշրջաններում ռազմական գոր-
ծողությունների հետևանքով շարքից դուրս եկած այգի-
ների փոխարեն հիմնվել է ավելի քան 400 հա նոր 
պտղատու/դեղձ, տանձ, խնձոր, թուզ, արքայանարինջ, 
ընկույզ, նեկտարին և այլն/այգիներ, որոնց տարածքնե-
րը տարեցտարի ընդլայնվում են: 

Մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև վերամշակող 
ենթակառուցվածքների հիմնմանը և զարգացմանը, որի 
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շնորհիվ արդեն գործում է Երևանի «Արարատ» կոնյակի 
գործարանի Բերդի մասնաճյուղն իր հնեցման արտա-
դրամասով: Վերագործարկվել են Այրումի և Վարագա-
վանի պահածոների գործարանները, իսկ Այգեձորում 
կառուցվել է նոր, ժամանակակից հոսքագծերով պահա-
ծոների գործարան: Ակտիվացել են նաև մարզում գոր-
ծող գինու գործարանները, որոնք շարունակ ավելաց-
նում են մթերման ծավալները: Ակտիվություն է նկատ-
վում ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման և ծավալ-
ների ընդլայնման, ինչպես նաև չորանոցների և սառնա-
րանային տնտեսությունների ստեղծման ուղղությամբ: 
Տարեցտարի ավելանում է ծխախոտի չորանոցների թի-
վը, ընդլայնվում է ծխախոտի ցանքատարածությունը116: 

 
Հովնանյանների ընտանիք (ԱՄՆ) – 1959 թ. Գևորգն 

ու իր եղբայրները՝ Հրայրը, Ժիրայրը և Վահանը հիմնե-
ցին Նյու Յորքի ամենախոշոր շինարարական ընկերու-
թյունը՝ Hovnanian Enterprises Inc-ը։ Արդեն 1989 թ. ընկե-
րությունն ավելի քան 30,000 տուն ու բնակարան էր կա-
ռուցել և 1989–2009 թթ. ավելի քան 200,000 բնակարան 
վաճառվել էր։ Այսօր Հովնանյանների ընկերությունը հա-
մարվում է ԱՄՆ-ի ամենախոշոր ու հեղինակավոր ընկե-
րություններից մեկը։ 1959 թ. Գևորգ Հովնանայանը գու-
մարներ է ներդրել Նյու Ջերսիում ամենամեծ հայկական 
եկեղեցու շինարարության համար։ 1988 թ. կործանա-
րար երկրաշարժից հետո Գևորգն ու նրա եղբայրները 
հումանիտար օգնության բեռներ են ուղարկել Հայաս-
տան երկրաշարժից տուժածների օգնության համար։ 

                                                 
116 http://tavush.gov.am/files/docs/4320.docx  
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1991 թ. Գևորգ Հովնանյանը կառույց է նվիրաբերել Հա-
յաստանին: Այն գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ այսօր 
գործում է ՄԱԿ-ի հայաստանյան պաշտոնական պատ-
վիրակությունը։ 2006 թ. Գևորգ Հովնանայանը 2 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար է նվիրաբերել Հայկական օգնության ֆոն-
դին։ Նույն տարում նրան շնորհվել է Սուրբ Գրիգոր Լու-
սավորչի, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ու Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Վազգեն առաջինի անվան շքանշան: 

Հովնանյան չորս եղբայրները՝ Ժիրայրը, Գևորգը, 
Հրայրն ու Վահագնը, բնակարանաշինության ոլորտի 
կարևորագույն ներկայացուցիչներից են Միացյալ Նա-
հանգներից մինչև Հայաստան, Հովնանյան եղբայրների 
անունն ընկալվում է իբրև բարձրորակ տան հոմանիշ։ 

Եղբայրները ծնվել են Իրաքի Քիրքուք քաղաքում, 
սակայն 1948 թ. ներգաղթել են Միացյալ Նահանգներ։ 
Նրանց ծնողները Հայոց ցեղասպանությունը վերապ-
րածներ են: 

Հրայր Հովնանյանը տարեցների համար նախատես-
ված բնակելի թաղամասերի նախագծման ոլորտի առա-
ջատարն է։ Եղբայրները Հայաստանում «Վահագնի թա-
ղամասի» միջոցով զարկ են տվել ամերիկյան ոճի ար-
վարձանների զարգացմանը։  

«Վահագնի թաղամասի» ծնունդը հետաքրքիր է ներ-
կայացնում Վահագն Հովնանյանը (ներդիր 3): 
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ՆԵՐԴԻՐ 3  

Յ. ՊԱԼԵԱՆ. Զրոյց Վահագն Յովնանեանի Հետ 
(«Վահագնի Թաղամաս», Երեւան)117 

 
«Վահագնի թաղամաս»-ը պետական ծրագիր իրականացնող քա-

ղաք մը չէ: 
Հոն մէկ ամսուան կեցութեանս ընթացքին, եւ ապա` քանի մը 

այցելութիւններու, երբ մարգագետիններով եզերուած տուներու առջեւէն 
կ’անցնիմ, կ’երթամ մինչեւ հոն, ուրկէ Արարատը կը խօսի, կը խորհիմ, թէ 
ինչ որ կը տեսնեմ, տուն եւ տուներ չեն, այլ բաներ են: Եթէ հայրենի պե-
տութիւնը այդ տարածութեան վրայ քաղաքաշինութեան ձեռնարկած 
ըլլար, պիտի չզարմանայի, այդ պարտականութիւն է: Բայց ամէն անգամ 
որ հոն կ’այցելեմ, կը մտածեմ, որ կը գտնուիմ իր անունը այդպէս չըսող 
ազգային գաղափարախօսութեան նիւթականացած իրականութեան 
առջեւ: 

Եւ օր մըն ալ հեռախօսի գործիքը վերցուցի եւ ժամադրութիւն 
խնդրեցի Վահագն Յովնանեանէն, որպէսզի զրուցենք գործնական եւ 
ապագայակերտ ազգային գաղափարախօսութեան մասին: 

- Որոշած էի Հայաստան գալ: Երկրաշարժէն ետք Հայաստան գալու 
եւ հոս գործելու որոշումս ամրացաւ եւ ժամանակը հասած համարեցի 
երազս իրականացնելու: Խորհրդային Միութեան փլուզման եւ Հայաս-
տանի անկախացման անորոշութեան տարիներն էին: Լեւոն Տէր Պետրո-
սեան ըսաւ, որ դեռ ժամանակը չէր Հայաստանի մէջ մեծ նախաձեռնու-
թիւններ ունենալու: Երբ Ռոպերթ Քոչարեան նախագահ դարձաւ, տե-
սակցութեան մը ընթացքին հարց տուաւ, թէ` «ե՞րբ կրնայի սկսիլ» ծրա-
գրիս իրականացման: Պատասխանեցի` «հիմա՛»: Քոչարեան կանչեց 
ճարտարապետ Համլեթ Խաչատրեանը եւ թելադրեց, որ ինծի ընկերա-
նայ եւ զիս տանի` ո՛ւր որ կ’ուզէի երթալ, եւ ծրագրիս իրականացման 
համար հողամասեր ցոյց տայ: Երկու հողամասեր ցոյց տուաւ, չխան-
դավառուեցայ, ըսի, որ քշէ դէպի Աշտարակ: Ճամբու ընթացքին դիմացս 
գտայ տպաւորիչ ընդարձակ հողամաս մը: Համլեթ Խաչատրեանը բա-
ցատրեց, որ այդ տարածութիւնը Երեւանի աղբանոցն է: Բայց դիմացը 
Արարատ եւ Մասիս կային, եւ ըսի, որ ամէն հայ կ’ուզէ անոնց դէմ ըլլալ: 
Ան հարցուց, թէ որքա՛ն տարածութեան պէտք ունէի: Ըսի` 100-200 հեկ-
տար, քանի որ բնակարաններու կողքին պէտք էր ստեղծել մարզական 
տարածութիւններ, «կոլֆ»-ի դաշտ, լողաւազան եւ այլ կառոյցներ: Բա-
ցատրեցի, որ տարածութիւնը եւ բնակարանները գրաւիչ պէտք էր որ 
ըլլային, խանդավառէին ամերիկացի թոշակառուները: 

                                                 
117 http://www.aztagdaily.com/archives/213351 
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– Պարո՛ն Յովնանեան, այդ տարածութիւնը ձեր ակնկալութեան կը 
համապատասխանէ՞ր: Քանի՞ ընտանիք եւ քանի՞ հոգի կ’ուզէիք հոն 
բնակեցնել: 

Վահագն Յովնանեան շարունակեց. 
– Հողամասին տարածութիւնը 163 հեկտար էր, երազ մը: Գնեցի, ամէն 

տարի շարունակեցի մաս մը գնել եւ ընդարձակել: Հողամասը բնակելի 
դարձնելու համար շրջանի բնակիչներուն համար գործ ստեղծեցի, երբ 
կրնայի փոխադրութեան եւ մաքրութեան համար մեծ մեքենաներ գործածել: 
Նախատեսած էի 3000 ընտանիքի համար թաղամաս մը կառուցել: Ծրագրի 
իրականացումը եւ բնակարաններու կառւցումը կը շարունակուին: Այժմ 
արդէն հոս կը բնակին 300 ընտանիքներ, շուրջ` 1200 հոգի: 

 

 
Ջերարդ Գաֆեսջյան (ԱՄՆ) – «West Publishing»-ի 

հրատարակչության փոխնախագահ ու նախագահների 
խորհրդի անդամ։ Ջերարդ Գաֆեսջյանի գիտելիքների և 
ջանքերի շնորհիվ «West Publishing» ընկերությունը շու-
կայում մեծ համբավ ձեռք բերեց և աշխատողների թիվը 
2000 թ. աճեց մինչև 6500-ի։ Գաֆեսջյանը ԱՄՆ-ում հայ-
կական Սփյուռքի ակտիվ անդամ է։ 2003 թ. նա 20 մի-
լիոն ԱՄՆ դոլար է նվիրաբերել Վաշինգթոնում հայոց ցե-
ղասպանության թանգարանի շենքի գնման և վերանո-
րոգման համար։ Գաֆեսջյանը հայկական օգնության 
ֆոնդի կարևորագույն բարերարներից մեկն է։ Երևանի 
Կասկադի վերակառուցման նախաձեռնությունը Գաֆես-
ջյանին է պատկանում, ով այդ նպատակով 25 միլիոն 
ԱՄՆ դոլար գումար է ներդրել։ Այսօր կասկադի համալի-
րում կարելի է գտնել Ջերարդ Գաֆեսջյանի անվան յու-
րահատուկ թանգարանային նմուշներ։ Վերջինիս ֆոնդը 
միլիոնավոր ԱՄՆ դոլարներ է ծախսում Հայաստանում 
ջերմային էներգիայի աղբյուրների, արևային սկավա-
ռակների ու մարտկոցների արտադրման նպատակով։  
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Վաչե Մանուկյան (Մեծ Բրիտանիա) - MARS հոլդինգ 
դեղագործական և բիոտեխնոլոգիական ընկերության 
հիմնադիր-նախագահ։ Երկար ժամանակ Վաչե Մանուկ-
յանը Բրունեյի արքայազնի գլխավոր վստահված անձն 
էր։ Անգլիա տեղափոխվելուց հետո նա զբաղեցրեց 
«HSBC» բանկի գլխավոր տնօրենի խորհրդականի 
պաշտոնը։ 2002 թ. Վաչե Մանուկյանը դարձավ Լոնդոնի 
կենտրոնում՝ «Բիգ Բենի» հարևանությամբ գտնվող 
«Ադելֆի» հյուրանոցի սեփականատերը։ Մանուկյանը 
«Մանուկյան և Հայաստան» բարեգործական ֆոնդի հիմ-
նադիրն է։ Ֆոնդի ֆինանսավորման շնորհիվ Լոնդոնում 
վերանորոգվել է Սբ. Եղիշե եկեղեցին։ Մանուկյանը ա-
ջակցում է Մեծ Բրիտանիայում հայերի մշակութային և 
կրթական տարբեր ծրագրերին, կազմակերպում հայկա-
կան խոշոր ցուցադրություններ, ֆինանսավորում հայոց 
հին պատմության մասին գրքերի տպագրություններն ու 
հրատարակությունները։ Մանուկյանը Նորք-Մարաշի 
սրտաբանական կենտրոնի հովանավորներից մեկն է։ 
Նա ֆինանսավորում է նաև Հարվարդի և Օքսֆորդի հա-
մալսարաններում հայ ուսանողների ուսումը։ Վաչե Մա-
նուկյանին շնորհվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անվան 
շքանշան։ 
 

Սերժ Չուրուկ (Ֆրանսիա) – Հեռահաղորդակցության 
ոլորտում հայտնի ALCATEL միջազգային խոշոր ընկե-
րության գլխավոր տնօրեն։ 1980–1986թթ աշխատել է 
միջազգային քիմիադեղագործական «Rhone-Poulenc» 
ընկերությունում, որտեղ տարբեր ղեկավար պաշտոն-
ներ է զբաղեցրել։ 1986–1990 թթ. «Orkem» եվրոպական 
քիմիական ընկերության գործադիր տնօրենն էր: 1990–



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 141 

1995 թթ. նա զբաղեցնում էր նավթի և գազի աշխարհի 
խոշորագույն ընկերություններից մեկի՝ «Toral»-ի, նա-
խագահի և գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Չուրուկը 
Ֆրանսիայում հայկական Սփյուռքի ամենավառ ներ-
կայացուցիչներից մեկն է։ Նրա հիմնադրած ֆոնդերը ոչ 
միայն աջակցություն են ցույց տալիս հայկական ազ-
գային կազմակերպություններին, այլև մեծ ներդրումներ 
են կատարում Հայաստանի և Արցախի շահերի լոբ-
բիստական կազմակերպություններին: Ավելին, Չուրուկը 
տարեկան գումար է հատկացնում «Հայաստան» համա-
հայկական ֆոնդին և Համահայկական բարեգործական 
միությանը118։  

 

Իզմիրլյանների ընտանիք (Բահամյան կղզիներ) – 
Կարիբյան ավազանի երկրների պատմության խոշորա-
գույն առողջարան-հանգստյան տան՝ Բահամյան կղզի-
ներում գտնվող «Baha Mar»-ի հիմնադիր-նախագահը։ 
Իզմիրլյանների ընտանիքը կառավարում է ԱՄՆ-ում, 
Ֆրանսիայում և Ճապոնիայում գործող շինարարական 
ընկերությունների ցանցը։ Ընտանիքի ավագ անդամը՝ 
Տիգրան Իզմիրլյանը, համակարգում է գետնանուշի միջ-
ազգային արտահանման և վաճառքի մեծ մասը։ 2005 թ. 
Սարգիս Իզմիրլյանը սկսեց զբաղվել Մեծ Բրիտանիա-
յում անշարժ գույքի վաճառքով: Նա հիմնադրել է Շվեյ-
ցարիայում հայկական կազմակերպությունների աջակ-
ցության ֆոնդը, որի ֆինանսավորմամբ արդեն բազմա-
թիվ հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ ու մշակութային 
կենտրոններ են կառուցվել։ Բացի այդ, Իզմիրլյանների 

                                                 
118 http://blog.1in.am/blog/98767.html 
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ընտանիքը տարեկան գումար է հատկացնում «Հայաս-
տան» համահայկական ֆոնդին և Համահայկական բա-
րեգործական միությանը։ 

Իզմիրլյանների ընտանիքի աջակցությամբ վերա-
բացվել է «Իզմիրլյան» բժշկական հաստատությունը և 
Սուրբ Ներսես Մեծ գիտաբժշկական կենտրոնը:  

Բժշկական այս հաստատությունում իրականացվել է 
12 մլն ԱՄՆ դոլարի ծրագիր, որի շնորհիվ հիվանդանո-
ցը հիմնանորոգվել է և համալրվել նոր մասնաշենքով119: 

Վարդան Սրմաքեշ (Շվեյցարիա) – «Franck Muller» 
էլիտար բրենդային ժամացույցների արտադրության ըն-
կերության գլխավոր նախագահ։ Այսօր Վարդան Սրմա-
քեշը 7 ապրանքանիշեր և 14 արտադրամասերի սեփա-
կանատեր է։ Նա նաև «ArmSwissBank»-ի նախագահն է։ 
Տարեկան Սրմաքեշը հսկայական գումարներ է տրամա-
դրում Շվեյցարիայում հայկական սփյուռքի գործունեու-
թյան զարգացման նպատակով։ Այսօր «Franck Muller» 
ընկերությունը իր ներկայացուցչությունն ունի նաև Հա-
յաստանում։ Երկար ժամանակ Սրմաքեշը «Արարատ» 
ֆուտբոլային ակումբի համասեփականատերն էր և ֆի-
նանսավորում էր հայկական ֆուտբոլի զարգացումը։ 
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանով 
Սրմաքեշը նշանակվել է Ֆրանսիայում Հայաստանի 
գլխավոր հյուպատոս120։ 

Վարդան Սրմաքեշը 2014 թ. դեկտեմբերին ձեռնար-
կեց ՀԻՆ ԵՐԵՎԱՆ (OLD YEREVAN) նախագիծը, որի 

                                                 
119 http://www.agbu.am/am/227-archive/archive-2013/news1/1894-izmirlian-

center-arm 
120 http://blog.1in.am/blog/98767.html 
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իրագործման համար նախնական տվյալներով կպա-
հանջվի 150 միլիոն ԱՄՆ դոլար ներդրում: Ծրագիրը 
իրականցվելու է կարճ ժամանակահատվածում: «Հին 
Երևան» նախագիծը դառնալու է 19-րդ դարավերջի և 
20-րդ դարասկզբի Երևան քաղաքի հայելին121: 

Բացի դրանից, ըստ կառավարության հետ ձեռք բեր-
ված նախնական համաձայնության Վարդան Սրմաքեշը 
10 միլիոն ԱՄՆ դոլար կներդնի Շիրակի մարզում122:  

 

Լևոն Հայրապետյան (Ռուսաստան) – «Собеседник» 
հրատարակչության տնօրենների խորհրդի նախագահ։ 
Հետխորհրդային տարիների հայ բարեգործ։ Նրա ֆի-
նանսական աջակցության շնորհիվ Արցախում աննա-
խադեպ միջոցառում է կազմակերպվել՝ 700 զույգի հար-
սանիք։ Լևոն Հայրապետյանը հատուկ ֆոնդ է հիմնա-
դրել, որն աջակցություն է ցուցաբերում Արցախի երի-
տասարդ ընտանիքներին, մասնավորապես առաջին 
երեխայի ծնունդի դեպքում 2000 ԱՄՆ դոլար, երկրորդի 
դեպքում՝ 3000, երրորդի դեպքում՝ 5000, իսկ չորրորդի 
դեպքում 10000 ԱՄՆ դոլարի չափով օգնություն է տրա-
մադրվում։ Նրա միջոցներով մի քանի գյուղեր են վերա-
կանգնվել, Արցախի զարգացման համար ընդհանուր 
առմամբ 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար է հատկացրել: Վերջինիս 
միջոցներով Արցախում միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան ռազմական դպրոց է կառուցվում123։ 

 

                                                 
121 http://www.horizonweekly.ca/news/details/55067 
122 http://armenpress.am/arm/news/813993/shveycarahay--gortsarar-vardan-

sermaqeshy-10-mln-dolar-nerdum.html 
123 http://orer.am/?p=26726 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 144 

Ռուբեն Վարդանյան (Ռուսաստան) – 1991–1992 
թվականներին Վարդանյանը Տրոյկա Դիալոգ բրոքերա-
կան ընկերությունում աշխատել է փորձագետ, այնու-
հետև առաջնային շուկայի բաժնի ղեկավար, իսկ արդեն 
1992 թվականից Վարդանյանը ղեկավարում էր «Տրոյկա 
Դիալոգ» ընկերությունը՝ զբաղեցնելով գործադիր տնօ-
րենի, այնուհետև նախագահի, գլխավոր գործադիր տնօ-
րենի և «Տրոյկա Դիալոգ» ընկերությունների խմբի տնօ-
րենների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ «Տրոյկա 
Դիալոգի» ղեկավարումը տևում է մինչև 2012 թվականի 
հունվարի 23-ը, երբ ընկերությունը գնում է Ռուսական 
«Սբերբանկը»։ Այնուհետև նա «Սբերբանկի» համաղե-
կավարն էր մինչև 2013 թվականի օգոստոսը, ապա 
«Սբերբանկի» նախագահի խորհրդական և խորհրդի ղե-
կավար, ինչպես նաև «ՍԿՈԼԿՈՎՈ» մոսկովյան կառա-
վարման դպրոցի նախագահ: 

 Ավելի վաղ Վարդանյանը օգնել է բազմաթիվ կազ-
մակերպությունների խորհրդի նախագահներին։ Այդպի-
սի կազմակերպություններից էին «ԱվտոՎազը», «Նո-
վատեկը», «Սուխոյը», «Ավիասթար-ԷսՊեն», Շերեմե-
տյևոյի միջազգային օդանավակայանը, «ԱԿ ԲԱՐՍ» 
բանկը, «Մոսկվայի բանկը» և «Իզվեստիա» թերթը։ Այժմ 
Վարդանյանը «Կամազ», «Սիբուր», «Ժուլ Անլիմիթիդ», 
«Ամերիաբանկ» (Հայաստան) և հացահատիկային կազ-
մակերպությունների խորհուրդների անդամ է։ Բացի 
դրանից, հանդիսանում է միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիայի, որը «Համաշխարհային բանկ» գրուպի 
մասն է, տնտեսական խորհրդի անդամ։ Զբաղվում է բա-
րեգործությամբ և բիզնես-նախագծերի ստեղծմամբ: 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 145 

Վերջին տարիներին իրականացրած խոշոր ներդրումա-
յին ծրագրերից են՝ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի (Uni-
ted World College Dilijan, Dilijan International School) 
ստեղծումը, որտեղ ուսուցումը իրականացվում է միջազ-
գային համագործակցությամբ՝ անգլիական միջին դպրոց 
և գիշերօթիկ դպրոց, Cambridge IGCSE* և IB Diploma* 
ակադեմիական ծրագրերով: Դպրոցը գտնվում է Դիլի-
ջանում, Երևանից և Թբիլիսիից 1,5 ժամվա հեռավորու-
թյան վրա, զբաղեցնում է ավելի քան 88 հեկտար հողա-
տարածք: 

Վարդանյանը դպրոցը հիմնադրել է իր տիկնոջ՝ Վե-
րոնիկա Զոնաբենդի հետ համատեղ: Դպրոցի հոգաբար-
ձուների խորհրդի անդամներն են կրթության ոլորտի և 
բիզնեսի ականավոր ներկայացուցիչներ ԱՄՆ-ից, Մեծ 
Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Շվեյցարիայից, Ճապո-
նիայից։ 

Դպրոցի կամպուսի շինարարության, ենթակառուց-
վածքների և սարքավորումների ուղղությամբ կատար-
ված ներդրումների ծավալը կազմում է $ 150 մլն: Հետա-
գայում նախատեսվում է ներգրավել ֆինանսական մի-
ջոցներ կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ հատկացնե-
լու համար: Այդ միջոցները հնարավորություն կտան 
վճարել աշակերտների 70%-ի կրթության համար: Այդ-
պիսի ծրագրերը կարևոր են ոչ միայն տեղական, այլև` 
միջազգային մակարդակով, քանի որ դրանք ուշադրու-
թյուն են գրավում Հայաստանի վրա: Դպրոցում կսովո-
րեն երեխաներ առնվազն 60 երկրներից: Դիլիջանի միջ-
ազգային դպրոցի հիմնական նպատակներն են` 1. ՀՀ 
կրթական համակարգի համար որակապես նոր կողմնո-



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 146 

րոշիչների սահմանումը, 2. Տարածաշրջանի սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակի բարելավումը, 3. Դիլիջանի 
բնապահպանական կայուն զարգացումը, 4. Դիլիջանի 
ենթակառուցվածքների վերանորոգմանը խթանելը և 
դրա հետագա զարգացմանը նպաստելը։ Տվյալ նախա-
գծի հիմնական նպատակներին հասնելու համար սահ-
մանվել են մարտավարական և ռազմավարական նպա-
տակներ։ 

Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ռազմավարական 
խնդիրներն են` 

1. Դիլիջան քաղաքի նոր գլխավոր հատակագծի և 
զարգացման հայեցակարգի մշակումը և հաստա-
տումը` հաշվի առնելով քաղաքի նոր կարգավի-
ճակը և ֆունկցիոնալ հնարավորությունները 
(միջազգային դպրոց, ԿԲ-ի շենքերի համալիր, 
հանգստյան գոտի), 

2. Նոր ներդրողների ներգրավումը Դիլիջան, 
3. Միջազգային ֆինանսավարկային կազմակեր-

պությունների ներգրավումը տարածաշրջանի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախագծե-
րին մասնակցելու համար։ 

Բացի դրանից, Վարդանյանը իր խոսքում նշում է, որ 
Հայաստանը կհամալրի այն երկրների ցանկը, որոնցում 
գործում են գերժամանակակից կրթական չափանիշնե-
րին համապատասխանող միջազգային դպրոցներ, և դա 
մեծ ավանդ կլինի երկրի իմիջի ամրապնդման գործում: 
Երկրորդ, պատանիները, ովքեր կսովորեն Դիլիջանում, 
կկարողանան հետագայում կրթություն ստանալ աշխար-
հի լավագույն բուհերում, և Հայաստանում նրանց անց-
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կացրած տարիներն ապարդյուն չեն անցնի. այդ երիտա-
սարդները կդառնան մեր երկրի յուրօրինակ «պատվի-
րակները»: Երրորդ, նման ծավալուն ծրագրի իրականա-
ցումը կնպաստի Դիլիջանում փոքր և միջին բիզնեսի 
զարգացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը:  

«Տաթևի վերածնունդ» նախագիծը, որի շրջանակնե-
րում կառուցվել է «Տաթևեր» ճոպանուղին: Այն գտնվում 
է Սյունիքում, Երևանից 250 կմ դեպի հարավ: Կառուցվել 
է ավստրա-շվեցարական Dopplemayer/Garaventa ընկե-
րության կողմից: 

Ռեկորդային 9 ամսվա ընթացքում կառուցված ճո-
պանուղին ամենաերկարն է աշխարհում (5752մ) և ներ-
առված է Գինեսի ռեկորդների գրքում: Յուրաքանչյուր 
խցիկը տեղավորում է 25 ուղևոր և մեկ վագոնավար: 
Ժամում ճոպանուղին կարող է սպասարկել 200 մարդ: 

«Տաթևի վերածնունդ» ծրագրում, ընդհանուր առ-
մամբ, ներդրվել է շուրջ $ 80 մլն, սակայն ծավալը որոշ-
վում է ոչ միայն ներդրված միջոցների չափով, այլև տա-
րածաշրջանում կենսամակարդակի որակական փոփո-
խություններով: Եթե խոսենք Տաթևի մասին, ապա  
2010 թ. հոկտեմբերից սկսած` դեպի վանք տանող ճո-
պանուղուց օգտվել է ավելի քան 140 հազար մարդ, և 
դա, իսկապես, մեծ ցուցանիշ է: Զբոսաշրջության զար-
գացումն իր հետևից բերում է ենթակառուցվածքների 
զարգացում, տեղի բնակչությունը ստանում է գումար 
վաստակելու նոր աղբյուրներ, ստեղծվում են նոր աշ-
խատատեղեր: 

Ինչպես իր խոսքում Վարդանյանը նշել է, «Ձեռնար-
կելով նմանատիպ երկարաժամկետ ծրագրեր` մենք 
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փորձում ենք անձնական օրինակով ցույց տալ, որ երկ-
րի ապագան չի կարելի կառուցել 2–3 տարվա ընթաց-
քում: Դա քրտնաջան աշխատանք է, որը պահանջում է 
ներգրավվածություն տասնամյակների ընթացքում: 

Շատ կարևոր է նաև տեղի բնակչության ներգրավ-
վածությունը ծրագրերի իրականացմանը: Տաթևում կամ 
Դիլիջանում աշխատող մարդիկ պետք է զգան, որ դա 
պարզապես աշխատանք չէ, դա «իրենց» ծրագիրն է, 
իրենց կյանքի մի մասը: Օրինակ՝ Երևանի Կասկադը: 
Առաջին քանդակների նկատմամբ արձագանքը զգուշա-
վոր էր, երբեմն` թշնամական: Բայց այսօր արդեն դրանք 
դարձել են երևանյան բնական միջավայրի մասնիկը, և 
եթե ինչ-որ մեկի մտքով անցնի տեղից հանել Բոտերոյի 
«Կատուն», շատերը կսկսեն անհանգստանալ և հարց-
նել. «Ու՞ր է անհետացել մեր կատուն»124:  

Անհրաժեշտ է գիտակցել, որ նախնական մեծածա-
վալ կապիտալ ներդրումները բարեգործություն են: Գու-
մարները երբեք չեն վերադառնա նվիրատուներին: 
Պետք է մեխանիզմներ ստեղծել, որպեսզի ծրագրերն 
աստիճանաբար անցնեն ինքնաֆինանսավորման: Դա 
ամենահուսալի և երկարաժամկետ մոդելն է: Պետք է 
պայմաններ ստեղծել, որոնց դեպքում ծրագրերի հետա-
գա գոյությունը ապահովված կլինի` անկախ նվիրատու-
ներից: Օրինակ՝ Տաթևի ճոպանուղին թանկարժեք ինժե-
ներա-տեխնիկական կառույց է, և տոմսերի վաճառքից 
ստացված բոլոր եկամուտները գնում են դրա գործու-
նեության պահպանմանը:  

                                                 
124 http://www.mediamax.am/am/news/interviews/7625/ 
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Սամվել Կարապետյան (Ռուսաստան) – «Տաշիր»-ի 
սեփականատերն է, որը համարվում է Ռուսաստանի 
խոշորագույն դիվերսիֆիկացված արդյունաբերաշինա-
րարական ընկերությունների խումբը: Խմբի կազմի մեջ 
են ավելի քան 200 կազմակերպություն, որոնք գործու-
նեություն են ծավալում տնտեսության առանցքային 
ոլորտներում: Հիմնադրման պահից (1999 թ.) մինչ այժմ 
«Տաշիր» ընկերությունների խումբը հետևողականորեն 
մեծացնում է իր արտադրական հզորությունները և 
վստահորեն ամրապնդում դիրքերը շինարարության և 
առևտրային ցանցերի ոլորտում, միաժամանակ լայն 
հնարավորություններ ստեղծելով մյուս ոլորտների զար-
գացման համար: Խմբի կազմակերպությունները կառա-
վարում են Ռուսաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտ-
ների ակտիվներ՝ նպաստելով ինչպես իրենց գործու-
նեության դինամիկ զարգացմանը, այնպես էլ բարձրաց-
նելով տարբեր տարածաշրջանների ընդհանուր բարե-
կեցության մակարդակը: «Տաշիր» ընկերությունների 
խումբը գործունեություն է իրականացնում առևտրային 
ցանցերի զարգացման, ֆինանսների, արդյունաբերու-
թյան, շինարարության, էներգետիկայի, անշարժ գույքի, 
ռեստորանային բիզնեսի, ժամանցի գոտիների ստեղծ-
ման և այլ ոլորտներում: Խմբի ընկերություններում ներ-
առված են 45000 աշխատակիցներ՝ Ռուսաստանի և նրա 
սահմաններից դուրս գտնվող 62 քաղաքներում125: Վեր-
ջինիս հաջողության գրավականն են բիզնեսի դիվերսի-
ֆիկացումը, տարիների ընթացքում կուտակված փորձը, 

                                                 
125 http://www.tashir.ru/about/ 
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դրա շնորհիվ ձևավորված ինքնաբավ և կայուն կառուց-
վածքային բիզնես մեխանիզմները, բիզնեսի հաջորդա-
կան քայլերի համար մշակված երկարաժամկետ ռազ-
մավարությունը՝ հիմնված սեփական արտադրական, 
ֆինանսական, տեխնիկական և կառավարչական ռե-
սուրսների վրա:  

Սեփական ներուժի վրա հիմնվելը, սկսված աշխա-
տանքը հաջող ավարտին հասցնելու ձգտումն ու էներ-
գիան «Տաշիր» ընկերությունների խմբի հիմնական շար-
ժառիթներն են, որոնք ստեղծման պահից ի վեր օգնում 
են խմբի ընկերություններին զբաղեցնելու տարբեր 
ոլորտներում առաջնային դիրքեր: «Տաշիր» ընկերու-
թյունների խումբն ի դեմս Սամվել Կարապետյանի հաջո-
ղությամբ իր ներդրումն է ունեցել նաև Հայաստանի 
տնտեսության զարգացման գործում և այսօր «Տաշիր» 
խմբին պատկանող մի շարք ընկերություններ բարձր 
արդյունավետությամբ գործունեություն են ծավալում 
Հայաստանում և Արցախում: 

Հայաստանում վերջին իրադարձություններից կարե-
լի է առանձնացնել «Տաշիր» ընկերությունների խմբի և 
«Ինտեր ՌԱՕ» խմբի միջև կնքված պայմանագիրը՝ Հա-
յաստանում էլեկտրաէներգետիկ ակտիվների առքուվա-
ճառքի մասին։ «Տաշիր» ընկերությունների խումբն ամ-
բողջությամբ իր վրա է վերցնում ՀԷՑ-ի կառավարման 
գծով պարտականությունները: Զարգացման հետագա 
պլանների մեջ է ընկերության ֆինանսական գործունեու-
թյան օպտիմալացման և «Հայաստանի էլեկտրական 
ցանցեր» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական վերահսկողու-
թյունն ուժեղացնելու նպատակով՝ հակաճգնաժամային 
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ծրագրի ներդրումը։ Նախատեսվում է իրականացնել 
նաև բաշխիչ ցանցերի սարքավորումների փուլային ար-
դիականացում։ 

Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանն ա-
ջակցելու նպատակով որոշում է ընդունվել հաջորդ 
տարվա ընթացքում սեփական միջոցների հաշվին՝ ՀՀ 
կառավարության հետ հավասարության սկզբունքով, 
փոխհատուցել բարձրացած և մինչև 2015 թ. օգոստոսի 
1-ը գործող սակագնի տարբերությունը՝ բնակչության և 
փոքր բիզնեսի համար։ 

Արցախում կատարված վերջին ներդրումներից կա-
րելի է առանձնացնել Սարգիս և Ամալյա Կարապետյան-
ների անվան, միջազգային չափանիշներին համապա-
տասխան նոր բժշկական կենտրոնի ստեղծումը, որի շի-
նարարությունը սկսվել էր 2008 թ-ին, կառուցվել է Ստե-
փանակերտ քաղաքի հին քաղաքային հիվանդանոցի 
անմիջական հարևանությամբ: Կենտրոնը եզակի բժշկա-
կան հաստատություն է, որը կարող է բարձր տեխնոլո-
գիական բժշկական օգնություն ապահովել ԼՂՀ բնակչու-
թյան համար աշխարհի առաջատար հիվանդանոցների 
մակարդակին համապատասխան: 

Բժշկական կենտրոնը հագեցած է ամենաառաջա-
դեմ տեխնոլոգիաներով, նոր սերնդի բուժական, ախտո-
րոշիչ և վերակենդանացման սարքավորումներով, 
որոնք բացառիկ են ողջ անդրկովկասյան տարածա-
շրջանի համար, և կոչված է ծառայելու Լեռնային Ղարա-
բաղի Հանրապետության ողջ բնակչությանը: Բժշկական 
կենտրոնը կարող է ընդունել մինչև 136 ստացիոնար հի-
վանդների:  
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Շուրջ 10 հազար քառակուսի մետր մակերես զբա-
ղեցնող բժշկական կենտրոնն առանձնանում է բացառիկ 
ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներով: 
«Տաշիր» ընկերությունների խումբը ֆինանսապես ա-
ջակցել է այս բարեգործական նախագծին: Ֆինանսա-
կան միջոցների ընդհանուր ծավալը՝ շինարարությունը և 
նորագույն բժշկական սարքավորումները ներառյալ, 
կազմել է 22 մլն ԱՄՆ դոլար126: 

Ճիշտ ու գրագետ օգտագործվելու պարագայում 
արտերկրի հայրենակիցների կապիտալը կարող է էա-
կան դեր խաղալ Հայրենիքի տնտեսական և տեխնոլո-
գիական զարգացման գործում։ Օրինակ՝ ըստ որոշ գնա-
հատականների՝ հրեական Սփյուռքը տարեկան շուրջ 
$0,5 մլրդ (500 մլն) ներդրում է կատարում Իսրայելի 
տնտեսության մեջ, որի զգալի հատվածը՝ գիտատար 
արդյունաբերության ոլորտում։ Նաև այդ ներդրումներով 
է զգալիորեն պայմանավորված Հայաստանի նման սահ-
մանափակ տարածք և բնական ռեսուրսներ ունեցող, 
թշնամական միջավայրում գտնվող Իսրայելի տնտեսա-
կան և տեխնոլոգիական զարգացումը։ 

Հայրենի երկրի զարգացման գործում Սփյուռքի կա-
պիտալի արդյունավետ ներգրավումը ենթադրում է գրա-
գետ մոտեցում, որի կարևոր բաղադրատարրերից է այդ 
կապիտալի եթե ոչ ճշգրիտ գնահատումը, ապա գոնե 
դրա մասին համարժեք պատկերացում ձևավորելը։ 

Հայ իրականության մեջ եղել են ինչպես ռացիոնալ, 
այնպես էլ իռացիոնալ կամ նույնիսկ առասպելական 
պատկերացումներ հայկական կապիտալի մասին։ Իռա-
                                                 
126 http://www.mediamax.am/am/news/karabakh/8025/ 
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ցիոնալ պատկերացումները հանգում են այն մտքին, թե, 
իբր հայկական կապիտալը՝ հայ մեծահարուստների ու-
նեցվածքը, աստղաբաշխական է, անսահմանափակ և 
դրա միջոցով հնարավոր է լուծել բոլոր համազգային 
խնդիրները։ Այստեղից էլ բխում է հաջորդ կեղծ դրույթը, 
թե հայ ժողովրդին պատուհասած ողբերգությունների 
(ցեղասպանություն, տարածքային կորուստներ և այլն) 
պատճառներից մեկն էլ եղել է հայ մեծահարուստների 
ազգային զգացումների ցածր մակարդակը, կամ ավելի 
խիստ ասած՝ դավաճանությունը, որոնք ժամանակին 
չցանկացան իրենց ֆինանսական հնարավորություննե-
րը ներդնել Հայրենիքի ազատագրության, հայ ժողովրդի 
փրկության գործում127։ 

Հարկ է նշել, որ հայկական կապիտալի մասին առաս-
պելական պատկերացումներ եղել են ոչ միայն շարքա-
յին մարդկանց, այլև մտավորականության և հասարա-
կական-քաղաքական գործիչների շրջանակներում։ Ան-
գամ Գարեգին Նժդեհը ժամանակին գրել է, որ միայն 
Զմյուռնիայի հայության ունեցվածքի մի չնչին մասը բա-
վական կլիներ ամբողջ Հայաստանն ազատագրելու հա-
մար։ Խոր հարգանք տածելով Գարեգին Նժդեհի նման 
վառ անհատականության, ռազմական ու պետական 
գործչի, փիլիսոփայի նկատմամբ, հույժ բարձր գնահա-
տելով նրա վաստակը հայ ժողովրդի նորագույն պատ-
մության կերտման գործում, այնուամենայնիվ, կարծում 
ենք, որ սույն գնահատականն ավելի շատ եղել է հուզա-
կան վերաբերմունք հայ ժողովրդին պատուհասած ող-
բերգական կացության նկատմամբ։ 
                                                 
127 http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php/?ELEMENT_ID=13582 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 154 

 

 
ՆԵՐԴԻՐ  4 

 
«ԱՎԱ ՇՈՒԶ» ՍՊԸ 

 
2014 թ-ից հայկական շուկայում արտադրվում է «AVA Shoes» բրենդի 

կոշիկներ, որոնց արտադրությամբ զբաղվում են սիրիահայ գործարարներ՝ 
Անդրանիկ Սաֆարը, Վիգեն Տոլմողլյանը, Արտո Էլեջյանը: 
Արտադրամասը գտնվում է խորհրդային տարիներին գործող Երևանի 
կոշիկի «Մասիս» ֆաբրիկայի նորաձևության տանը: նախկինում «Մասիսը» 
8–9 ֆաբրիկա ուներ, և հայկական կոշիկը մատակարարվում էր ամբողջ 
Խորհրդային Միության տարածքով: 

Կոշիկները պատրաստվում են բնական կաշվից, արժեքը տատան-
վում է 15 հազարից մինչև 50 հազար դրամի միջակայքում: 

 Հայաստանը տարածաշրջանում կոշիկ արտադրող երկրի ներուժ 
ունի: Այսօր կաշվե հումքի մոտ 80 %-ը հոսում է Թուրքիա, որից հետո հայ 
գործարարները այնտեղից թանկ գնում և նորից ներմուծում են Հայաստան՝ 
բարձր մաքսատուրքեր վճարելով: Օրինակ՝ միայն 2014 թ. 1մլն 235 հազար 
ԱՄՆ դոլարի խոշոր եղջերավոր անասունների անմշակ մորթի է արտա-
հանվել Հայաստանից դեպի Թուրքիա: Եթե տեղում հումքի արտադրություն 
կազմակերպվի, ապա կոշիկի ինքնարժեքը գրեթե 2 անգամ կնվազի:  
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Արտերկրի հայկական կապիտալի մասին կան նաև 
ռացիոնալ պատկերացումներ, որոնք հանգում են երկու 
դրույթի։ Առաջինն այն է, որ Սփյուռքի ֆինանսական 
հնարավորությունները սահմանափակ են։ Մասնավորա-
պես, ինչպես նշում է Կառլեն Դալլաքյանը, ժամանակին 
Հայ օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ)128 հանգանակած միջոց-
ները չնչին էին Խորհրդային Հայաստանի հսկայական 
խնդիրների համեմատությամբ։ Երկրորդ դրույթն այն է, 
որ Սփյուռքը, լինելով հայության անբաժանելի մասը, այ-
նուամենայնիվ, ինքնուրույն համակարգ է և ունի իր սե-
փական խնդիրները, որոնց լուծումը պահանջում է ֆի-
նանսական միջոցներ։ Այդ խնդիրներն են, օրինակ, 
դպրոցների, հիվանդանոցների, հրատարակությունների, 
մշակութային հաստատությունների, հայագիտական 
կենտրոնների և այլնի հովանավորումը։ Հետևաբար, 
Սփյուռքը չի կարող իր ողջ կարողությունը հատկացնել 
միայն Հայաստանին։ 

Հայաստանի խնդիրն է ոչ թե պահանջել, որ 
Սփյուռքն իր ողջ կարողությունը ներդնի Հայաստանի 
կայացման և զարգացման գործում, այլ Սփյուռքի հետ 
համատեղ գտնել տնտեսական ոլորտում Հայրենիք–
Սփյուռք համագործակցության փոխշահավետ ուղիներ, 
որոնք արդյունավետ կլինեն թե' Հայաստանի, և թե' 
Սփյուռքի (հավաքական և անհատական կտրվածքնե-
րով) համար։ 

                                                 
128 ՀՕԿ-ը հիմնվել է 1921 թ. Կ. Պոլսում՝ Խորհրդային Հայաստանին Սփյուռ-
քից նյութապես աջակցելու նպատակով։ Լուծարվել է 1936 թ.։ 
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ՆԵՐԴԻՐ  5   

«ՀԱՅԼԱՆԴԶ ԷԿՈ ՎԻԼԻՋ ՌԻԶՈՐԹ» ՍՊԸ 
 

 
«Հայլանդզ Էկո Վիլիջ Ռիզորթ» ընկերությունը հիմնադրել են ամե-

րիկահայ Արթուր և Քերոլայն Զաքարյան ամուսինները Կոտայքի մարզի 
Գեղադիր գյուղում: Նրանց նպատակը հայրենիքում էկոտուրիզմի խթա-
նումն է, գյուղական վայրերում աշխատատեղերի ստեղծումը: Տեղի ընտ-
րությունը պատահական չէ: Ինչպես ցույց է տալիս գյուղի անունը, այն գե-
ղեցիկ դիրք ունի, գտնվում է Երևան-Գառնի-Գեղարդ մայրուղու վրա` մայ-
րաքաղաքից դեպի հարավ-արևելք 15 կմ հեռավորության վրա, որտեղ մե-
քենայով կարելի է հասնել 25 րոպեում: Գյուղին մոտ գտնվում են Գառնու 
տաճարը, Գեղարդի վանքը, Գառնու կիրճը, Ազատ գետը, Խոսրովի ան-
տառ արգելոցը, Հավուց Թառի վանքը և Չարենցի կամարը: Այստեղից 
երևում է Արարատյան դաշտի անզուգական համայնապատկերը, գոտևոր-
ված գեղատեսիլ Արարատ լեռան հրաշքով: Ամուսիններին շատ են դուր 
եկել Գեղադիրի մարդիկ ու բնությունը: Հայկական տուֆից և փայտից 
նորակառույց առանձնատները, մեծահասակների և երեխաների համար` 
կահավորված սենյակներ և հանգստի հարմարություններ, տեխնիկապես 
հագեցած ժամանակակից կոնֆերանս դահլիճը, ռեստորանը, բարը, միջո-
ցառումների սրահը, ինչպես նաև այգիները, օրգանական մրգերը, բան-
ջարեղենն ու կանաչեղենը լիակատար հանգստի լավագույն պայմաններն 
են: Հանգստավայրի էկոլոգիապես մաքուր շրջակայքում կան բազմաթիվ 
ընտանի կենդանիներ՝ բադեր, սագեր, հավեր, շներ, կատուներ, ավանակ-
ներ և այլն: 

Այս նախաձեռնությամբ Զաքարյան ամուսինները նպաստում են 
հայկական գյուղում զբոսաշրջության զարգացմանը, որը լրացուցիչ 
եկամուտ է ապահովում գյուղացիներին: 
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ՆԵՐԴԻՐ  6 
           «ՍԵՐԵՆԳԵՏԻ» ՍՊԸ 

 
ՀՀ կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր համայնքում է գտնվում «JAMBO» 

Էկզոտարիումը, որի հիմնադիրը Նիդերլանդներից հայրենադարձած գոր-
ծարար Արտյոմ Վարդանյանն է: Ավելի քան 2 հեկտար տարածք զբա-
ղեցնող համալիրը զբոսաշրջային հանգրվանից բացի, նաև կենդանաբա-
նական այգի է: Ամբողջ համալիրի ստեղծման համար մոտ 8 մլն ԱՄՆ դո-
լար է ներդրվել: Այժմ այստեղ կան ավելի քան 100 տեսակի կենդանիներ: 
Դրանց մեջ կան նաև բացառիկ տեսակի կենդանիներ, միայն 75 կապիկ-
ներ, բթաբերան կոկորդիլոսներ և ֆեյնիկուս աղվեսներ: Այցելուներին 
այստեղ ցույց են տալիս այծին կթելու և կաթից պանիր պատրաստելու 
ձևերը: «JAMBO» համալիրում կայանում են բարեգործական տարբեր 
համերգ-հանդիպումներ, որոնց հասույթն ուղղվում է բարեգործական 
նպատակների: Հայաստանում նման համալիրի ստեղծումը էթնիկ տու-
րիզմի զարգացմանն ուղղված լուրջ քայլ է, որը հետագայում կարող է 
ավելի ծավալվել: Արտյոմ Վարդանյանը զբոսաշրջության, առևտրի, 
գյուղատնտեսության ոլորտներում բիզնես է ծավալել Հայաստանում, 
ՌԴ-ում, Կիպրոսում, Նիդերլանդներում և աֆրիկյան երկրներում: Նա 
նաև Ամստերդամում, Հաագայում և Գաուդայում գործող պրեմիում և էկո-
նոմ դասի 7 հյուրանոցներ միավորող «Simfony hotels» ցանցի հիմնա-
դիրն է և «7 homes» նիդերլանդական զբոսաշրջային ընկերության համա-
սեփականատերը: 
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Այդպիսի ուղիներ առկա են։ Հիշատակենք որպես 
օրինակ, լիբանանահայ մի խումբ գործարարների նա-
խաձեռնած ԱՐԻ (ARI: Artsakh Roots Investment) ծրագի-
րը, որին միացել են նաև սփյուռքահայ գործարարներ 
աշխարհի այլ երկրներից։ Դրա նպատակն է ներդրու-
մային ծրագրերի (ցածր տոկոսներով արտոնյալ վարկա-
վորում) միջոցով նպաստել Արցախի Քաշաթաղի շրջանի 
բնակեցմանը՝ բնակարանաշինության և գյուղատնտե-
սության զարգացման միջոցով։ 

Որպես Հայրենիք–Սփյուռք տնտեսական գործակ-
ցության փոխշահավետ ուղիների վերաբերյալ գաղա-
փար հետաքրքրական է ՀՀ Սփյուռքի նախարար Հրա-
նուշ Հակոբյանի կոչը սփյուռքահայ մեր հայրենակիցնե-
րին՝ չորս տարին մեկ իրենց հանգիստն անցկացնել Հա-
յաստանում, ինչպես նաև առաջարկը՝ 1000-ական ԱՄՆ 
դոլար ներդնել Հայաստանի բանկերում129։ 

Այնուամենայնիվ, հնչած գաղափարներն ու իրակա-
նացված գործնական քայլերը դեռևս բավարար չեն 
տնտեսական ոլորտում Հայրենիք–Սփյուռք փոխշահա-
վետ գործակցությունն ամբողջական համարելու համար։ 
Անհրաժեշտ է ավելի համընդգրկուն միջոցներ և ուղիներ 
մշակել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, ինչպես վերն 
արդեն նշվեց, Սփյուռքի կապիտալի եթե ոչ ճշգրիտ 
գնահատում, ապա դրա մասին գոնե համարժեք պատ-
կերացման ձևավորում, ինչն էլ, իր հերթին, ենթադրում է 
գիտավերլուծական հետազոտություններ։ 

 

                                                 
129 http://www.tert.am/am/news/2015/04/29/hranushhakobian/1661081 
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Գ Լ ՈՒ Խ  4 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հայաստանն ունի մեծ առավելություն, քանի որ 

հզոր Սփյուռք ունի: Եվ դուք՝ բոլոր հայերդ, աշ-
խարհի տարբեր կետերում ապրելով՝ շատ կապ-
ված եք միմյանց հետ: Այնպես որ խորհուրդ եմ 
տալիս հայկական ստարտափներին աշխարհի 
տարբեր կետերում գտնել հաջողակ հայերի, 
նրանցից խորհրդատվություն ստանալ, ընկերա-
նալ: Սփյուռքի ներուժը ՏՏ ոլորտում պետք է օգ-
տագործել130: 

Ալեքսանդր Գալիցկի 
 

4.1  
Ադամանդագործություն, ոսկերչություն  
և  ժամագործություն 

 
Հայաստանում ոսկեգործությունը, հարուստ ավան-

դույթներով և հայ ոսկեգործության միջազգային ճանաչ-
մամբ, դեռևս մեծ ծավալներ չունի: 2010–2012 թթ. Հա-
յաստանից ոսկերչական իրերի արտահանումը կազմել է 
տարեկան մոտ 10–13 մլն ԱՄՆ դոլար: Արտահանման 
հիմնական շուկաներն են ԱՊՀ-ն (Ռուսաստան, Ղազախ-
ստան, Թուրքմենստան), ԱՄԷ-ն, Թաիլանդը և այլն:  

ՀՀ ոսկերչության, ադամանդագործության ու ժամա-
գործության ոլորտներն ունեն աճի և հատկապես միջազ-
գային շուկաներում ծավալվելու զգալի ներուժ: Հայաս-
տանում արդեն գործում են մի շարք ընկերություններ, 
որոնք ստեղծվել են Սփյուռքի կապերի միջոցով և հա-
                                                 
130 http://www.itel.am/am/news/interviews/7450/ 
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ջողությամբ համագործակցում են արտասահմանյան 
հայտնի ընկերությունների հետ (Jacob’s Jewelry, Simon 
G Jewelry և այլն):  

Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ-ում բնական ադաման-
դի մշակման կենտրոններից էր: Եվ այս ոլորտում անկա-
խությունից հետո էլ արագ աճ գրանցվեց օտարերկրյա 
ներդրումների շնորհիվ: 1973 թ. «Սապֆիր» արտադրա-
կան միավորման կազմում բացվեց առաջին վերամշակ-
ման արտադրամասը, որը հետագայում դարձավ ԽՍՀՄ 
7 խոշորագույն գործարաններից մեկը՝ 1986 թ. թողարկե-
լով 70 մլն ԱՄՆ դոլարի արտադրանք: 1976 թ. հիմնվեց 
«Շողակն» գործարանը՝ տարեկան 140 հազ կարատ վե-
րամշակման հզորությամբ: Զարգացման գագաթնակե-
տին ոլորտի արդյունաբերական անձնակազմի թիվը 3 
հազար էր: Ընդհանրապես, հայ ադամանդագործ վար-
պետները մեծ համբավ ունեն: Որոշ հայկական ընկերու-
թյուններում իրականացվել է անգամ ադամանդի ամե-
նաբարձր որակի՝ «գերազանց» կարգի մշակում: Հայաս-
տանում ոլորտի վերականգնման խթան եղավ 1992 թ. 
ադամանդների ոլորտում հայտնի գործարար Արսլան-
յանների ներդրումը: Ի դեպ, նրանց միջնորդությամբ մեր 
երկիր եկան նաև այս ոլորտի այլ հեղինակավոր ընկե-
րություններ (Tashe, Rosy Blue): Բնագավառում կարևո-
րագույն իրադարձություն եղավ, երբ 2000 թ. ոլորտի ա-
ռաջատար «Լև Լևաև դայմոնդս» (Lev Levaev Diamonds) 
ընկերությունը մուտք գործեց Հայաստան:  

Մինչև 2003 թ. հայ-ռուսական միջկառավարական 
պայմանագրի շրջանակում հայկական ընկերություննե-
րին տրված մասնաբաժինը, այնուհետև 2007 թ. հայկա-
կան ընտրված ընկերություններին հումքի հատուկ պայ-
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մաններով գնման պայմանավորվածություններն ապա-
հովել են Հայաստանում վերամշակված հումքի զգալի 
մասը: Եթե մի քիչ մանրամասնենք, ապա 1997 թ. ՀՀ կա-
ռավարության և ռուսական «Ալռոսա»-ի միջև կնքվում է 
նպաստավոր պայմաններով հումք ներմուծելու պայմա-
նագիր (տարեկան 300–500 հազ. կարատ): 2002 թ. 
«Ալռոսա»-ի հետ պայմանագիրը դադարեցվում է: Հենց 
այս տարին է ՀՀ ադամանդագործության զարգացման 
գագաթնակետը՝ 370 հազ. մշակված կարատով: 

2007 թ. ՌԴ-ում արգելվեց աշխատել «հումք՝ վերա-
մշակման համար» սխեմայով: 2008 թ. մեր երկրում 
գրանցվեց վերջին 10 տարվա ԱՄՆ դոլարի ամենացածր 
փոխարժեքը՝ 306 դրամ: Դրան հաջորդեց միջազգային 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը: 2002 թ. 370 հազ. 
կարատ ծավալից հետո մինչև 2009 թ. ցուցանիշը նվա-
զեց տարեկան 7 անգամ՝ հասնելով 50 հազ. կարատի: 
2011 թ. արդեն Հայաստանի ադամանդագործությունը 
աշխատում էր իր արտադրական հզորությունների 
17.5%-ի չափով ընդամենը (2002 թ. համեմատ): Ոլորտի 
աշխատողներն արտագաղթեցին Ռուսաստան, Կանա-
դա, Աֆրիկա: Ճիշտ է, 2010–11 թթ. որոշակի աճ նկատ-
վեց ոլորտում, բայց դա պայմանավորված էր համաշ-
խարհային շուկայի աշխուժացմամբ և ՀՀ դրամի արժե-
զրկմամբ: 

Փաստորեն ՀՀ կառավարության պայմանավորվա-
ծությունը ռուսական «Ալռոսա»-ի հետ նպաստավոր 
պայմաններով հայկական ընկերություններին հումք մա-
տակարարելու մասին (1997 թ.), հնարավորություն տվեց 
հայկական ընկերություններին ստեղծել ծախսային ա-
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ռավելություններ մյուս երկրների նկատմամբ: Բացվեցին 
բազմաթիվ փոքր ընկերություններ՝ տեղական կապի-
տալով, իսկ համաշխարհային խաղացողների համար 
ստեղծվեց հնարավորություն Հայաստանի միջոցով ձեռք 
բերել ռուսական հումք: 

Արդեն 2002 թ. արտոնությունները վերանում են, 
սկսած 2006 թ.-ից Ռուսաստանից ներմուծումը գրեթե 
զրոյանում է մինչև 2010 թ.: Համաշխարհային ճգնաժամի 
հետևանքով էլ նվազեց պահանջարկը շքեղության՝ ոս-
կերչության և ադամանդի նկատմամբ, որի հետևանքով 
կրճատվեցին ադամանդի մշակման ծավալները (միայն 
2009 թ. աշխարհում ադամանդի վերամշակման ծավալ-
ները կրճատվել են 36%-ով): Ոլորտը սկսեց վերա-
կանգնվել 2010 թ-ից: 

Արտաքին գործոններից (օտարերկրյա ներդրում-
ներ, ԱՄՆ դոլարի փոխարժեք, ռուսական հումքի մատ-
չելիություն, համաշխարհային ճգնաժամ) զատ ոլորտի 
շարժի վրա ներքին գործոններ էլ են ազդում: Օրինակ՝ 
«Lev Լevaev Diamonds»-ը 2000 թ. ձեռք բերելով «Շո-
ղակն» գործարանը, դառնում է ոլորտի խոշորագույն 
արտադրողը: Այստեղ ժամանակին աշխատել է մինչև 
1.800 մարդ, կամ ճյուղում զբաղվածների գրեթե կեսը: 
Սակայն 2007 թ-ից «Շողակն»-ը դատական վեճի մեջ է 
ՊԵԿ-ի հետ, ինչի հետևանքով նույն տարվանից դա-
դարեցվել է ձեռնարկության գործունեությունը. Վեճը 
մինչ օրս դեռ լուծված չէ: Այս ամենին հավելյալ՝ ոլորտի 
համար վերջին տարիներին խնդիրներ են ծագել «ներ-
մուծում՝ վերամշակման համար» մաքսային ռեժիմով աշ-
խատող ընկերությունների մոտ՝ կապված հումքի մշակ-
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ման կորուստների գնահատականների և ԱԱՀ-ի վերա-
դարձի հետ: 

 2011 թ. ՀՀ կառավարության հաստատած` Հայաս-
տանի արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական 
քաղաքականության 11 ոլորտների շարքում ներառվել 
են նաև ոսկեգործությունը, ադամանդագործությունը և 
ժամագործությունը` որպես արտահանման մեծ ներուժ 
ունեցող ոլորտներ: 2012 թ. մշակվել են այդ ոլորտների 
համար նախատեսված ռազմավարություններն ու իրա-
գործման ծրագիրը, որոնք ՀՀ վարչապետին կից արդյու-
նաբերական խորհուրդը հաստատել է 2013 թ. հուլիսի 
26-ին: 

Ոսկեգործության, ադամանդագործության և ժամա-
գործության ռազմավարությունների հիմնարար ուղղու-
թյուններից է Հայաստանում օտարերկրյա առաջատար 
ընկերությունների ներգրավումը, և այդ գործում առանց-
քային նշանակություն ունեն Սփյուռքի հետ կապերի 
ամրապնդումը և ազատ տնտեսական գոտու հիմնումը: 

ՀՀ կառավարությունը որոշում է կայացրել ստեղծել 
ԱՏԳ` «Էյ Ջեյ Էյ հոլդինգ» ՓԲԸ տարածքում (Երևան, 
Կաշեգործների 70, նախկին «Ավիահամալիր» գործա-
րանի տարածքում) և դրա կազմակերպիչ ճանաչել «Էյ 
Ջեյ Էյ ազատ տնտեսական գոտի» ՓԲԸ-ն: ԱՏԳ գոր-
ծառնական տեսակը սահմանվել է որպես արտադրա-
արդյունաբերական` ոսկերչության, ակնագործության ու 
ժամագործության ոլորտներում, գործունեության ժամ-
կետը` 10 տարի: 

 



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 164 

 

ՆԵՐԴԻՐ  7 
           «ԷՅ ԴԱԲԼՅՈՒ ԱՅ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ 

 
AWI ընկերությունը հիմնադրվել է 2001 թ. Սփյուռքահայ ներդրողներ 

Հրաչ Կապրիելյանի և Վարդան Սրմաքեշի կողմից: Արտադրում է միջին 
գնային հատվածի ժամացույցներ (50–1,000 ԱՄՆ դոլ.) և որակով համա-
դրելի է շվեյցարական «Swatch»-ին: Արտադրանքի մեխանիզմները ներ-
մուծվում են (Շվեյցարիա, Ճապոնիա), դիզայնը նույնպես կատարվում է 
Շվեյցարիայում: Արտադրանքի մոտ մեկ երրորդը արտահանվում է, հիմ-
նականում՝ ՌԴ, Հունաստան, Սիրիա, ԱՄՆ, ԱՄԷ, Կանադա: Ընդհանուր 
աշխատակիցների թիվը մոտ 30 է, որը ժամագործության մեջ փոքր չի 
համարվում: Կազմակերպությունը նաև պետական աջակցություն է ստա-
նում: Մասնավորապես՝ պետական, զինվորական պաշտոնյաներին, 
շնորհակալական նվերներ հանձնելիս պետական տարբեր գերատես-
չություններ համագործակցում են AWI ընկերության հետ: Ընկերության 
համար արտոնյալ պայմաններ են ստեղծվում տարբեր միջազգային ցու-
ցահանդեսներին մասնակցելու համար: AWI ընկերությունը զգալի ճա-
նաչում է ձեռք բերել Հայաստանում, սակայն վաճառքի ավելի մեծ ծա-
վալներ ապահովելու համար սպառման ավելի մեծ շուկաներ են պետք: 
Այսինքն՝ ընկերությունն այսօր արտաքին շուկաներում ավելի ակտիվ 
կերպով ներկայանալու և զարգանալու խնդիր ունի:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Հունաստանի և Սիրիայի վերջին տարիների տնտեսական և քաղա-

քական ցնցումները բացասաբար են անդրադարձել AWI ընկերության 
գործունեության վրա: Արտահանվող ապրանքները վաճառվում են դիս-
տրիբյուտորական սկզբունքով: Ընկերությունը նպատակ ունի, պահպա-
նելով վաճառքի այդ սկզբունքը, տարբեր երկրներում ունենալ նաև սե-
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փական ներկայացուցչություն, ինչը, բնականաբար, ավելի շահութաբեր 
է: Արտահանման առումով ամենահաջող տարիներն են 2007-ից մինչև 
2012-ը:  

 Այսօր մարդկանց գիտակցության մեջ նստած է «swiss made» արտա-
դրված է Շվեյցարիայում գաղափարը: Սակայն պետք է նշել, որ AWI ժա-
մացույցների հավաքման արտադրամասում աշխատող վարպետները, ոչ 
պակաս ուշադրությամբ և հոգատարությամբ են աշխատում: Ուղղակի 
«swiss made» մարքեթինգային արշավն անհամեմատելի է «swiss Arme-
nia»-ի մարքեթինգային միջոցառումների հետ: Մենք այսօր մեր ազգային 
բրենդերը համաշխարհային հանրության գիտակցության մեջ դիրքավո-
րելու խնդիր ունենք նաև: 

 
Գործադիրը նաև հաստատել է ԱՏԳ տարածքի սահ-

մանագիծը, ընկերության ներկայացրած` ԱՏԳ ստեղծե-
լու գործարար ծրագիրը:  

Կառավարությունն այս որոշումն ընդունել է օտար-
երկրյա ուղղակի ներդրումների, ոսկերչական, ադաման-
դագործական և ժամագործական ոլորտների միջազգա-
յին ընկերությունների ներգրավման միջոցով արտահան-
ման ծավալների աճի, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու և 
տնտեսական կայուն զարգացումը խթանելու նպատա-
կով: Այս որոշմամբ նախաձեռնվում է ոսկերչական, 
ադամանդագործական և ժամագործական ընկերու-
թյունների արդյունաբերական եզակի քլաստթերի ստեղ-
ծումը մեր երկրում: 

Այս ազատ տնտեսական գոտին հնարավորություն է 
տալու նաև ամբողջ աշխարհից հայերին, որոնք զբաղ-
վում են ոսկերչությամբ, Հայաստանում բացելու իրենց 
ձեռնարկությունները: Դրանք, իհարկե, կլինեն փոքր 
ձեռնարկություններ, բայց ենթադրվում է, որ կստեղծվի 
հազարից ավելի աշխատատեղ, իսկ դա նշանակում է, 
որ աշխատուժի նկատմամբ լինելու է մեծ պահանջարկ: 
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Հայաստանում ԱՏԳ հիմնելու հիմքերը 
Հայաստանի ոսկերչության ոլորտն ունի աճելու և 

հատկապես միջազգային շուկաներում ծավալվելու 
զգալի չիրացված ներուժ: 

Ըստ ռազմավարության կանխատեսվում է, որ ոս-
կերչության համաշխարհային շուկան կայուն աճ է ունե-
նալու միջնաժամկետ հեռանկարում: 

Ոսկու միջազգային գների դինամիկան 2000–2015 
թթ. կտրվածքով ներկայացնում ենք ստորև գծապատ-
կեր 6.1-ում՝. 
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Գծապատկեր 6.1   
 Ոսկու միջազգային գները 2000–2015 թթ. 
 

Ոսկերչության համաշխարհային շուկան շարունա-
կաբար աճել է սկսած 2000-ական թվականներից, բա-
ցառությամբ 2009 թ. ճգնաժամային տարին՝ մեկ եռակի 
ունցիայի հաշվով գրեթե 4,4 անգամ: Մի քանի տարին-
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երի ընթացքում ձևավորված 285 $-ից միանգամից թռիչք 
տեղի ունեցավ և արդեն 2015 թ. հասավ մինչև 1254 $-
ի131: Աճի հիմնական շարժիչ ուժը ասիական երկրների, 
մասնավորապես՝ Հնդկաստանի և Չինաստանի, աճող 
պահանջարկն է: 

Ակնկալվում է, որ ոսկու նկատմամբ պահանջարկը 
կաճի առաջիկա տասնամյակում՝ պահպանելով ոսկու 
գնի աճի միտումը: Մասնավորապես՝ 

 Վաճառքի և բաշխման նոր ուղիները կշարունա-
կեն ավելանալ և լայնորեն կիրառվել:  

 Կանխատեսվում է, որ անկախ մանրածախ կե-
տերը կզիջեն իրենց դիրքերը մանրածախ ցան-
ցերին:  

 Ոսկերչական միջազգային շուկաների շահութա-
բերության ցուցանիշները դառնում են ավելի ու 
ավելի մրցունակ՝ մասնակիցների թվաքանակի 
ավելացմանը զուգընթաց:  

 Սպառողներն առավել հաճախ են կատարում 
ավելի հիմնավորված և տեղեկացված որոշումներ 
և առավել պահանջկոտ են դառնում որակի 
նկատմամբ:  

 Ըստ կանխատեսումների՝ ոսկերչական իրերի հա-
մաշխարհային սպառումը կաճի հաջորդ տաս-
նամյակում:  

 Ամենամեծ աճը ակնկալվում է ասիական, Միջին 
Արևելքի և ԱՊՀ երկրներում, մինչդեռ արևմտյան 
շուկաներում աճը չափավոր կլինի132: 

                                                 
131http://www.vb.kg/doc/313374_finansovaia_gramotnost:_zoloto_kak_alternat

ivnyy_istochnik_investiciy.html 
132 http://www.mineconomy.am/uploades/tnt-08-05-03.pdf 
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Ոսկեգործության, ադամանդագործության և ժամա-
գործության ռազմավարությունների հիմնարար ուղղու-
թյուններից է Հայաստանում օտարերկրյա առաջատար 
ընկերությունների ներգրավումը, որում առանցքային 
նշանակություն ունի ԱՏԳ հիմնադրումը: 

Ադամանդագործությունը և ժամագործությունը սեր-
տորեն փոխկապակցված են ոսկերչությանը՝ ունենալով 
աճի լայն հեռանկարներ: ԱՏԳ ստեղծման պարագայում 
հնարավոր կլինի իրականացնել. 

 Ոլորտի առաջմղում և երկրի բրենդինգային ընդ-
հանրություններ (համատեղ տոնավաճառներ):  

 Ընդհանուր արժեքների շղթայի տիրապետում 

(օր.՝ թանկարժեք մետաղներ ու քարեր՝ որպես 
հումք):  

 Սփյուռքի ներգրավվածությունը բոլոր երեք ո-
լորտներում:  

 Ոսկեգործության ոլորտի զարգացումը հնարա-
վորություն կտա օգտագործել տեղական վերա-
մշակման ենթարկված ադամանդները և այլ 
թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերը133: 

Ինչ վերաբերում է ադամանդագործությանը, ապա 
պետք է նշել, որ ներկայումս Հայաստանում մշակվող 
ադամանդի հումքը հիմնականում ներմուծվում է վերա-
մշակող ընկերությունների սեփականատեր ընկերու-
թյունների երկրներից, որոնց շարքում առաջատարը Բել-
գիան է: Հենց այս երկրում ձևավորվող պահանջարկն էլ 
էապես ազդում է հայկական ադամանդագործության վի-
ճակի վրա: 
                                                 
133 http://www.mineconomy.am/uploades/tnt-08-05-03.pdf 
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Ըստ Հայաստանի մաքսային ծառայության՝ 2014-ին 
Հայաստանն արտահանել է 160,1 հազ. կարատ ադա-
մանդ՝ 117,8 մլն ԱՄՆ դոլար մաքսային արժեքով: 2013-ի 
համեմատ նվազել է արտահանման զուտ ֆիզիկական 
ծավալը՝ 42,6 հազ. կարատով, բայց ավելացել է մաք-
սային արժեքը՝ 29,8 մլն ԱՄՆ դոլարով: Սա էլ վկայում է, 
որ նախորդ տարի արտահանված ադամանդի ընդհա-
նուր ծավալում թանկարժեքներն ավելի շատ են եղել: 

2014-ին հայկական արտադրության ադամանդի 
գլխավոր գնորդը Բելգիան է՝ 42,6 մլն ԱՄՆ դոլարով 
(51,5 հազ. կարատ): Այս երկիրը նախորդ տարի Հայաս-
տանից գնել է համեմատաբար ավելի թանկ ադամանդ, 
որի 1 կարատի միջին գինը կազմել է 827 ԱՄՆ դոլար: 
Մինչդեռ 2013-ին գնել էր 95,1 հազ. կարատ, բայց շատ 
ավելի էժան ադամանդ՝ 1 կարատը մոտ 344 ԱՄՆ դո-
լարով: Արդյունքում 2014-ի մաքսային արժեքը մոտ 10 
մլն ԱՄՆ դոլարով գերազանցել է 2013-ի մաքսային ար-
ժեքը, իսկ ֆիզիկական ծավալները կրճատվել են 43,6 
հազ. կարատով:  

2014-ին համեմատաբար էժան ադամանդ արտա-
հանվել են Ռուսաստան, համեմատաբար թանկ՝ Բելգիա, 
Կանադա և Թայլանդ: 

Թայլանդը, օրինակ, 2013-ին հայկական ադամանդի 
հիմնական գնորդների շարքում չի եղել: Նախորդ տարի 
այս երկիր արտահանված ադամանդի մաքսային արժե-
քը 2013-ի համեմատ աճել է 20,4 մլն ԱՄՆ դոլարով: Իսկ 
դեպի Իսրայել՝ 1,2 մլն ԱՄՆ դոլարով: Հարկ է առանձ-
նացնել նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ցու-
ցանիշը: Այս երկիրը մեկ տարում 2,7 անգամ ավելացրել 
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է Հայաստանից ադամանդի ներմուծումը՝ այն հասցնելով 
2,7 մլն ԱՄՆ դոլարի: Իսկ դեպի Կանադա արտահանու-
մը նվազել է 2,4 մլն ԱՄՆ դոլարով: Այս ցուցանիշները 
ցույց են տալիս, թե նախորդ տարի որ երկրում է ավելա-
ցել հայկական ադամանդի պահանջարկը և որ երկրում՝ 
նվազել: Փոքր քանակով ադամանդ Հայաստանից ար-
տահանվել է նաև Բելառուս, Լիբանան, Հնդկաստան, 
Հոնգկոնգ և ԱՄՆ: 

 
Գծապատկեր 6.2  
 2014 թ. ՀՀ-ից արտահանված ադամանդը՝ ըստ 

մատակարար երկրների (մլն ԱՄՆ դոլար)134 
 

Նախորդ տարի Հայասատանից ադամանդի արտա-
հանմանը զուհագեռ նվազել են նաև արտերկրից ներ-
մուծման ծավալները: Այն 2013-ի 116,4 մլն ԱՄՆ դոլա-
րից հասել է 148,3 մլն ԱՄՆ դոլարի (2014 թ.): Սակայն 

                                                 
134 Վիճ. վարչության տվյալներ: 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 171 

նվազել են զուտ ֆիզիկական ծավալները՝ 406,4 կարա-
տից հասնելով 345,7 հազ. կարատի: Հայաստանին 
ադամանդի հումքի առաջնային մատակարարներն են 
ԱՄԷ-ն (139,8 հազար կարատ), Բելգիան (74,4 հազար 
կարատ), Ռուսաստան (44,5 հազար կարատ) և Հնդկաս-
տանը (29,7 հազար կարատ): 

 
Գծապատկեր 6.3   

2014 թ. ՀՀ ներմուծված ադամանդը՝ ըստ 
մատակարար երկրների (մլն ԱՄՆ դոլար)135 

 
Այստեղ պետք է առանձնացնել Բելգիայի ցուցանի-

շը: Այս երկրից Հայաստան ներմուծված ադամանդի ծա-
վալը 2013 թ. համեմատ նվազել է 25,6 հազ. կարատով 
(թեև 8,1 մլն ԱՄՆ դոլարով ավելացել է մաքսային արժե-
քը): Ստացվում է, որ կրճատվել են Բելգիայից Հայաս-
տան ներմուծված և Հայաստանից այս երկիր արտա-

                                                 
135 Վիճ. վարչության տվյալներ: 
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հանված ադամանդի ֆիզիկական ծավալները: Մեծ հա-
վանականությամբ, սա ևս ազդել է 2014 թ. Հայաստանի 
ադամանդագործության ոլորտում գրանցված անկման 
վրա, քանի որ Բելգիան ադամանդագործության ոլոր-
տում Հայաստանի առաջատար գործընկերն է: Եթե այս 
երկրից ադամանդի ավելի քիչ հումք է ներմուծվել, նշա-
նակում է, որ պահանջարկն է քիչ եղել: Հայաստանի հա-
մար այդ պահանջարկը նվազում է, երբ նվազում են 
ադամանդի վերամշակման պատվերները: 

Իսկ ինչ վերաբերում է ԱՄԷ-ին, նշենք, որ այս երկ-
րից արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Հայաստան մեծ քա-
նակությամբ ալմաստ է ներկրվում: Եվ 2013-ին, և 2014-
ին ամենամեծ ծավալի ալմաստ հենց ԱՄԷ-ն է արտա-
հանել Հայաստան: Այն նաև գնում է հայկական ադա-
մանդ, սակայն՝ փոքր ծավալով և որպես գնորդ Հայաս-
տանի համար մեծ տեղ չի զբաղեցնում: 

Հայաստանին ձեռնտու կլիներ նաև Հնդկաստանի և 
Չինաստանի հետ լայնածավալ համագործակցությունը, 
քանի որ այդ երկրներում ադամանդի պահանջարկն 
աճում է: 

Հայաստանն այս ոլորտի ներդրողներին գրավում էր, 
առաջին հերթին, իր վարպետների հեղինակությամբ և, 
իհարկե, վերամշակման արժեքի մատչելիությամբ: Հա-
յաստանը համարվում է ամենաէժան գներով ադամանդ 
մշակող երկրներից մեկը՝ Հնդկաստանից և Չինաստա-
նից հետո: Համեմատության համար նշենք, որ, օրինակ, 
Հնդկաստանում մեկ կարատ ադամանդը մշակվում է 
մոտավորապես 10 ԱՄՆ դոլարով, իսկ Հայաստանում` 
30 ԱՄՆ դոլարով, այնինչ ԱՄՆ-ում մեկ կարատի մշակ-
ման համար պահանջվում է միջինը 100 ԱՄՆ դոլար: 
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Ադամանդի վերամշակման ծավալները 2008-ի 
ճգնաժամից հետո դանդաղորեն ավելանում են իհարկե, 
հեռու լինելով 2002-ի ցուցանիշից: Եթե 2008-ին մեր երկ-
րում վերամշակվում էր տարեկան 50.000 կարատ 
ադամանդ, ապա հիմա այդ ծավալն ավելացել է մո-
տավորապես 20.000-ով: 

Անդամակցելով Եվրասիական տնտեսական միու-
թյանը՝ Հայաստանը կարող է վանել այստեղից ադա-
մանդ արտահանող երկրներին՝ Իսրայելին և Բելգիային: 
Պատճառը կարող է լինել այն, որ թվարկված երկրները 
2015-ից հետո Հայաստանի համար դառնում են 3-րդ 
երկիր, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ Հայաստան ներ-
մուծված և Հայաստանից արտահանված ադամանդի 
վրա կիրառվելու են նոր մաքսատուրքեր, ինչը կբարձ-
րացնի վերամշակված ադամանդի ինքնարժեքը: Փաս-
տորեն, Հայաստանը հնարավոր է դուրս գա մրցակ-
ցությունից և այլևս չհամարվի Չինաստանի ու Հնդկաս-
տանի նման ադամանդ էժան մշակող երկիր: 

2001-ից սկսած` Հայաստան ներմուծված ադա-
մանդն ազատված էր մաքսատուրքից, ինչպես նաև 
ավելացված արժեքի հարկից: Հայաստան ներմուծված 
ադամանդը հարկվելու է ԵՏՄ դրույքաչափերով: Ադա-
մանդի դեպքում ներմուծման համար նախատեսված 
մաքսատուրքը կազմում է 15 տոկոս, և նախնական գնա-
հատականով` ադամանդի գինը կբարձրանա մոտա-
վորապես 18 տոկոսով: Մյուս կողմից` բարենպաստ 
պայմաններ են ստեղծվում արդեն Ռուսաստանից ներ-
կրվող ադամանդների մշակման համար: Նախքան ԵՏՄ-
ին անդամակցելը՝ Ռուսաստանն արդեն իսկ հրաժարվել 
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էր Հայաստան եկող ադամանդի համար սահմանված 6.5 
տոկոս արտահանման մաքսատուրքից, որը, իհարկե, 
վերադարձվում էր ռուսական կողմին ադամանդի վերա-
վաճառքից հետո: 

ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո երկարաժամկետ հե-
ռանկարում Հայաստանը կարող է կորցնել եվրոպական 
շուկան մաքսատուրքերի պատճառով և ընդլայնել 
ռուսական ադամանդի մշակման ծավալը: Իսկ ահա 
կարճաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի ադամանդի 
ծավալը ենթադրվում է, որ կավելանա: Տրամաբանու-
թյունը վկայում է, որ եվրոպացի գնորդների համար աս-
տիճանաբար դժվարանում է Ռուսաստանի հետ առևտ-
րային կապեր հաստատելը՝ կիրառվող պատժամիջոց-
ների պատճառով: Սրա հետևանքը կարող է լինել այն, 
որ ռուսներն իրենց ադամանդը կարող են վաճառել Հա-
յաստանի միջոցով, այսինքն` ավելի շատ ռուսական 
ադամանդ կմշակվի Հայաստանում և ավելի շատ կվա-
ճառվի եվրոպացիներին:  

Ազատ տնտեսական գոտիները առանձնացված 
տարածքներ են, որտեղ օտարերկրյա ձեռնարկատերե-
րին ու ներդրողներին հնարավորություն է տրվում տվյալ 
պետության այլ տարածքի համեմատ առավել ազատ 
պայմաններով ծավալել տնտեսական գործունեություն, 
այդ թվում իրականացնել արտադրություն, առևտուր, 
գույքի ձեռքբերում և այլն։ Դրանք, մասնավորապես, 
լայն տարածում ունեն աշխարհում, որոնք առավելապես 
զարգացած են ԱՄՆ-ում և Ֆրանսիայում136: 

                                                 
136 http://fintax.am/ Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտիները/ 
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Հայաստանի ազատ տնտեսական գոտում նախա-
տեսվում է գործունեության համար առաջնահերթություն 
տալ այն կազմակերպություններին, որոնք միջազգային 
շուկայում հայտնի են իրենց ապրանքանիշով: Գործում է 
հիմնականում 6 չափանիշ, որոնց առկայության պարա-
գայում միայն հանձնաժողովը պատրաստ է ԱՏԳ-ներում 
նրանց գործունեության վերաբերյալ դրական եզրակա-
ցություն տալ: 

Հիմնականում նախապատվությունը տրվում է այն 
կազմակերպություններին, որոնք կառաջարկեն արտա-
հանման մրցունակ ուղղություններ, ներդրումային մեծ 
ծավալներ, կներմուծեն նորարարություններ և այլն: 

Ինչ վերաբերում է ազատ տնտեսական գոտում գոր-
ծունեություն ծավալող կազմակերպություններին տրա-
մադրվող արտոնություններին ապա նախատեսվում է 
ավելացված արժեքի հարկից ազատում՝ ազատ տնտե-
սական գոտու կազմակերպչին և ազատ տնտեսական 
գոտու շահագործողին ծառայությունների մատուցման, 
ազատ տնտեսական գոտու տարածքում ապրանքների 
մատակարարման մասով, այնուհետև ազատում շահու-
թահարկից՝ իրավաբանական անձանց համար, և ազա-
տում եկամտահարկից՝ անհատ ձեռնարկատերերի հա-
մար: 

Տնտեսական գործունեություն իրականացնողները 
ազատված են նաև ազատ տնտեսական գոտու տա-
րածքում գտնվող, ազատ տնտեսական գոտու ռեզի-
դենտներին պատկանող կամ նրանց կողմից օգտագործ-
վող հասարակական և արտադրական նշանակության 
շենքերի ու շինությունների գույքահարկից: 
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Բացի այդ, արտահանումն իրականացվելու է ա-
ռանց մաքսային վճարների գանձման: Սրանք են այն 
հիմնական խթանները, որոնք կմեծացնեն մեր ԱՏԳ-նե-
րում գործունեություն ծավալելու գրավչությունը:  

Հայաստանում ԱՏԳ-ներն արդեն գործում են և 
ստեղծված են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ: Ոս-
կերչության, ադամանդագործության և ժամագործության 
համար ստեղծված «Մերիդիան» ազատ տնտեսական 
գոտին 137  հիմնականում նախատեսված է շահագործել 
ոսկերչական գործունեության արտադրանքի ստեղծման 
և արտահանման նպատակով: Տարածքը լինելու է ոս-
կերչության արտադրամաս և թողարկելու է արտադ-
րանք՝ որոշ հարկային արտոնությունների պայմաննե-
րում, արտահանելով միջազգային շուկա:  

Ներդրողը, որ ԱՏԳ-ի հիմնադիրն է, Հայ ոսկերիչնե-
րի միջազգային ասոցիացիան է (AJA): Յուրաքանչյուր 
ընկերություն շահագործելու պայմանագիր է կնքելու 10 
տարի ժամկետով: Որպես այս գոտու առանցքային ա-
ռավելություն են համարվում՝ 

 0 % ավելացված արժեքի հարկ, շահութահարկ, 
եկամտահարկ և մաքսադրույքներ, 

 հարուստ ավանդույթներ ոսկերչական արվես-
տում, արդյունավետ և բարձր որակավորում ունե-
ցող մասնագիտական աշխատուժ, 

 պետական աջակցություն ոսկերչական, ադաման-
դագործական և ժամագործական ընկերություննե-
րին՝ իբրև արդյունաբերության զարգացման ռազ-
մավարության գերակա ուղղություններ, 

                                                 
137 http://www.mineconomy.am/arm/23/text.html 
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 կապիտալի, շահույթի և շահաբաժինների ազատ 
տեղաշարժ, 

 ցանկացած արտարժույթի հետ աշխատելու հնա-
րավորություն, 

 մեկ պատուհանի ծառայություն 
 մեծ ցուցահանդեսային տարածք և մշտապես ցու-
ցադրվելու հնարավորություն, 

 Եվրոպային, Ռուսաստանին, Կենտրոնական 
Ասիային և Մերձավոր Արևելքին մոտ աշխարհա-
գրական դիրքը, 

 ԱՊՀ երկրների հետ ազատ առևտրի համաձայնա-
գիրը միլիոնանոց շուկա մուտքի հնարավորու-
թյամբ, 

 GSP+ առևտրի ռեժիմ Եվրամիության երկրների 
հետ, 

 GSP առևտրի ռեժիմ ԱՄՆ-ի, Կանադային, Շվեյ-
ցարիայի, Ճապոնիայի և Նորվեգիայի հետ, 

 Հայաստանի` Առևտրի համաշխարհային կազմա-
կերպության անդամ լինելը, 

 անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի և ծառայություն-
ների հասանելիություն մեկ վայրում (արտադրա-
կան տարածքներ, բանկեր և ապահովագրություն, 
լոգիստիկա, ցուցահանդեսներ, մասնագիտական 
տեխնոլոգիական ծառայություններ և այլն), 

 կառավարության աջակցությունը «Ոսկեգործու-
թյան, ադամանդագործության և ժամագործության 
ոլորտների զարգացման ռազմավարությունների» 
շրջանակում (օրինակ՝ արտահանման խթանում, 
ֆինանսավորման հասանելության ապահովում, 
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աշխատուժի հմտությունների կատարելագործում 
և այլն): 

Հայաստանը 2016 թ. հյուրընկալելու է Ոսկերիչների 
համաշխարհային կոնֆեդերացիայի (CIBJՕ) համաժո-
ղովը, որին ներկա կլինի ոսկերչության ոլորտի շուրջ 
1000 ներկայացուցիչ աշխարհի տարբեր երկրներից138։  

Վաճառքի և բաշխման նոր ուղիները կշարունակեն 
ավելանալ և լայնորեն կիրառվել: Ոսկերչությանը փոխ-
կապված են ադամանդագործությունը և ժամագործու-
թյունը` ունենալով աճի լայն հեռանկարներ: Ոսկեգոր-
ծության ոլորտի զարգացումը հնարավորություն կտա 
օգտագործելու տեղական վերամշակման ադամանդնե-
րը և այլ թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերը: 
Ազատ տնտեսական գոտու հարկային ու մաքսային ար-
տոնությունները և ենթակառուցվածքները օտարերկրյա 
ներդրողների ներգրավման հավելյալ խթան կդառնան:  

Հայաստանում ոսկեգործության, ադամանդագործու-
թյան և ժամագործության ազատ տնտեսական գոտի 
հիմնելու գործարար ծրագիրը, որ պատրաստել է «Ի-Վի 
Քոնսալթինգ» ընկերությունը, նախատեսում է Հայաս-
տան ներգրավել ոսկերչական, ակնագործական և ժա-
մագործական ոլորտի միջազգային ընկերություններ, 
որոնք իրենց արտադրությունն իրականացնելով Հայաս-
տանում` կսպասարկեն տարածաշրջանային և միջազ-
գային շուկաները: Ծրագրվում է ԱՏԳ-ում առաջին 3 
տարում ներգրավել մոտ 120–150 ընկերություն, որոնք 
կստեղծեն շուրջ 2000 նոր աշխատատեղեր և կապա-
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հովեն տարեկան շուրջ 200–250 մլն դոլարի արտա-
դրանքի արտահանում: 

 
Հայ ոսկերիչների միությունը (ՀՈՄ) հիմնադրվել է 

1998 թվականին, նպատակը՝ խթանել ամբողջ աշխարհի 
հայ ոսկերիչներին, միավորել Սփյուռքի ոսկերիչներին և 
զարգացնել ոսկեգործությունը Հայաստանում139: 

ՀՈՄ-ը միջազգային առևտրի և զարգացման առաջին 
հայկական միություններից է: Անդամների ցանկը ներա-
ռում է ամբողջ աշխարհի Սփյուռքի և Հայաստանի ոս-
կերչության, ադամանդագործության, առևտրի և թանկ-
արժեք զարդերի բնագավառների ընկերությունների: 
Ներկայումս ՀՈՄ-ն ունի ավելի քան 5,000 անդամներ140 
Հայաստանից և 30-ից ավելի՝ այլ երկրներից՝ ԱՄՆ-ում, 
Եվրոպայում, Միջին Արևելքում, Հարավային Ամերիկա-
յում, Ավստրալիայում և Հայաստանում տարածաշրջա-
նային ներկայացուցչություններով: ՀՈՄ-ի անդամների 
ընդհանուր շրջանառությունը հատում է 500 մլն ԱՄՆ 
դոլարը Ռուսաստանում և հասնում է մոտ 1 մլրդ ԱՄՆ 
դոլարի ԱՄՆ-ում: 

ՀՈՄ-ը կանոնավոր կերպով ջանքեր է ներդնում ամ-
բողջ աշխարհում նոր գրասենյակներ բացելու և տե-
ղական հայ ոսկերիչներին Սփյուռքի տարբեր համայնք-
ների հետ միավորելու ուղղությամբ: Միությունը նախա-
տեսում է օգտագործել իր անդամների համաշխարհային 
ցանցը, ինչպես նաև Համաշխարհային ոսկերչական 
                                                 
139  Հայաստանում ոսկեգործության, ակնագործության և ժամագործության 

ազատ տնտեսական գոտու հիմնում: Գործարար ծրագիր, պատրաստ-
ված է «EV consulting» կողմից, Եր., 2013, էջ 11: 

140  Որոշ անդամների ցուցակը տես հավելված 4-ում: 
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կոնֆեդերացիայի աջակցությունը՝ ԱՏԳ միջազգային ըն-
կերություններ ներգրավելու համար:  

2013–15 թթ. ընթացքում տարածքի ձեռքբերման, 
հիմնանորոգման և գործարկման համար պահանջվող 
ներդրումները գնահատվել են 10.97 մլն ԱՄՆ դոլար, 
որից մոտ 6 միլիոնը ծրագրվում է ֆինանսավորել վար-
կի, մնացած մասը՝ ԱՏԳ կազմակերպչի սեփական մի-
ջոցների հաշվին:  

Միությունը մեծամասամբ ներգրավված է համաշ-
խարհային ոսկերչական ցուցահանդեսների առանցքա-
յին վայրերում իր անդամների մասնակցությունը խթանե-
լով, ներառյալ ամենամյա ոսկերչական ցուցահանդես-
ները Բազելում (Շվեյցարիա), Վինչենցայում (Իտալիա), 
Լաս Վեգասում և Նյու Յորքում (ԱՄՆ), Մոսկվայում 
(Ռուսաստան), Դուբայում (ՄԱԷ) և այլն: 

Սկսած 2011 թվականից՝ ամեն տարի ՀՈՄ-ը կազ-
մակերպում է Երևանի ոսկերչական ցուցահանդեսը 
«Yerevan Jewelry Show»՝ ներգրավելով տեղական, 
Սփյուռքի և օտարերկրյա ոսկերչական ընկերություն-
ների: 2012 թվականին ցուցահանդեսին մասնակցեցին 
մոտ 70 երկրների ոսկերչական ընկերություններ: 

ՀՈՄ-ը հիմնել է մի շարք ոսկերչական դպրոցներ 
Հայաստանում, Արցախում, Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում և 
այլ երկրներում, որտեղ ուսանողներին ոսկերչական 
կրթության տրամադրումն անվճար է: 

Որպես ԱՏԳ նախաձեռնող և ռազմավարական 
գործընկեր աջակցում է «Էյ-Ջեյ-Էյ Հոլդինգ» ՓԲԸ-ին 
ԱՏԳ առաջմղման, պոտենցիալ շահագործողների նույ-
նականացման և ներգրավման հարցերում, ինչպես նաև 
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իրականացնում է գովազդային արշավներ ԱՏԳ հնա-
րավորությունները արտերկրում ներկայացնելու համար: 

ԱՏԳ կազմակերպիչը, սերտորեն համագործակցե-
լով Հայ ոսկերիչների միության (ՀՈՄ) հետ, նախատե-
սում է իրականացնել ինտենսիվ մարքեթինգային ար-
շավ` ԱՏԳ-ն առաջմղման և շահագործողների ներգրավ-
ման նպատակով: Մասնավորապես՝ ծրագրվում է իրա-
կանացնել հետևյալ միջոցառումները.  

 Շնորհանդեսներ ՀՈՄ տարածքային գրասենյակ-
ներում: ՀՈՄ-ը ծրագրում է կազմակերպել շնոր-
հանդեսներ տարբեր երկրներում, որտեղ կան 
ՀՈՄ տեղական գրասենյակներ ներգրավելով, 
տեղական հայկական համայնքին և օտարերկրյա 
ոսկերչական ընկերություններին, ինչպես նաև 
շնորհանդեսներ միջազգային ոսկերչական միջո-
ցառումների ընթացքում:  

 ՀՈՄ-ը կխթանի իր ԱՏԳ-ն համաշխարհային ոս-
կերչական միջոցառումների, մասնավորապես` 
միջազգային ցուցահանդեսների ժամանակ: ՀՈՄ-
ն արդեն Հայաստանում նախաձեռնվող ԱՏԳ մա-
սին ներկայացրել է Basel World 2013 (Ժամա-
ցույցների և ոսկյա իրերի համաշխարհային ցու-
ցահանդես) միջոցառման ժամանակ (2013 թ. ապ-
րիլի 25-ից մայիսի 2-ը):  

 ՀՈՄ-ը Սփյուռքի ոսկերչական մի շարք կազմակերպու-
թյունների հետ արդեն իրականացրել է նախնական բա-
նակցություններ, որի շնորհիվ մի շարք ընկերություններ 
պատրաստակամություն են հայտնել հիմնել իրենց գոր-
ծունեությունը Հայաստանում պլանավորվող ԱՏԳ-ում:  
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 2013 թվականի մայիսի դրությամբ մոտ 10,000 քմ 
ընդհանուր մակերեսով տարածքն արդեն նախապես 
ամրագրվել է ավելի քան 15 ոսկերչական ընկերություն-
ների կողմից, որոնցից են.  

 Estet Jewelry House (Ռուսաստան),  
 Artinian Jewelry (ԱՄՆ),  
 Alen Bag (Թուրքիա),  
 Baghdadlian Jewelry (ԱՄՆ),  
 Adamand (Ռուսաստան),  
 Sabounjian Jewelry (Լիբանան, ԱՄԷ),  
 Sierra Jewelers (ԱՄՆ),  
 Stellar Jewelry (ԱՄՆ)141:  
Համաշխարհային ոսկերչական կոնֆեդերացիան 

(ՀՈԿ) և նրա նախագահ Գայետանո Կավալիերին ան-
ձամբ մեծ հետաքրքրվածություն և պատրաստակա-
մություն է հայտնել աջակցելու ՀՈԿ ԱՏԳ ընկերություն-
ներ ներգրավելու և արտադրական գործառնություններ 
հիմնելու հարցում: 

Ըստ պլանի ոսկերչական իրերի արտադրությունը 
կլինի ԱՏԳ տարածքում շահառուների հիմնական գոր-
ծունեությունը: Նախատեսվում է նաև ԱՏԳ ներգրավել 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի մշակմամբ և 
ժամագործությամբ զբաղվող արտադրական ընկերու-
թյուններ: Հիմնական թիրախը Սփյուռքի և օտարերկրյա 
ընկերություններն են, որոնք ծրագրում են ԱՏԳ տարած-
քում արտադրված արտադրանքն արտահանել տարա-
ծաշրջանային և միջազգային շուկաներ:  
                                                 
141 Հայաստանում ոսկեգործության, ակնագործության և ժամագործության 
ազատ տնտեսական գոտու հիմնում: Գործարար ծրագիր, պատրաստ-
ված է «EV consulting» կողմից, Եր., 2013, էջ  17: 
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ԱՏԳ-ն համաշխարհային ընդգրկմամբ օտարերկրյա 
ընկերությունների ներգրավման առումով կմրցակցի ոս-
կերչական հատուկ գոտիների և կենտրոնների հետ: 
Մասնագիտացած ոսկերչական հատուկ գոտիներն են` 
Դուբայը (ԱՄԷ), Շենժենը (Չինաստան), Ստամբուլը 
(Ստամբուլի Kuyumcukent Complex-ը չունի հատուկ գո-
տու կարգավիճակ և չի առաջարկում հարկային ու մաք-
սային արտոնություններ), Կալկաթան, Ջանիպուրը, Հայ-
դերաբադը (Հնդկաստան), իսկ ոսկերչական գործու-
նեության ընդգրկմամբ ընդհանուր հատուկ գոտիներն 
են՝ Մումբայը, Կոչինը (Հնդկաստան), Սինգապուրը, Սա-
մուտ Պրականը (Թաիլանդ), Պանաման:  

Նախատեսվում է, որ Հայաստանի ԱՏԳ-ում տա-
րածքի վարձավճարն էապես ցածր կլինի` տարածա-
շրջանում և Թաիլանդում ներկայում գործող հայտնի ոս-
կերչական հատուկ գոտիների (կենտրոնների) համե-
մատ: 

Ակնկալվում է, որ ԱՏԳ տարածքում կգործեն շահա-
գործող ընկերություններին ծառայություններ մատուցող 
ընկերություններ.  

 Լոգիստիկ աջակցություն. փոխադրման անվտան-
գությունը հույժ կարևոր հարց է և´ ադամանդա-
գործության, և´ ոսկերչության ու ժամագործության 
ոլորտներում: Լոգիստիկայում մասնագիտացած 
ընկերությունների առկայությունը կապահովի 
վերջնական արտադրանքի արդյունավետ փո-
խադրումը արժեշղթայի հաջորդ մակարդակ: Ներ-
կայում Հայաստանում ադամանդի փոխադրմամբ 
զբաղվում է «Կուրյեր Հայկ» ընկերությունը, որը 
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միջազգային հեղինակավոր «Բրինքս» ընկերու-
թյան հայաստանյան ներկայացուցիչն է:  

 ԱՏԳ ոսկերիչների, ադամանդագործների և ժամա-
գործների համար կլինի նյութերի արտադրություն, 
որը կներառի վերջնական արտադրանքի արտա-
դրության համար անհրաժեշտ կիսապատրաս-
տուկներ և տարատեսակ ծառայություններ:  

 Գնումներին աջակցություն. հումքի գնման և մա-
տակարարման մեջ մասնագիտացած ընկերու-
թյուններ (թանկարժեք և կիսաթանկարժեք մե-
տաղներ, թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարեր 
և այլն):  

 Քարերի հավաստագրում. սա ադամանդի առևտ-
րի կարևոր ասպեկտներից մեկն է: Նման ծառայու-
թյունների մատուցումը ԱՏԳ տարածքում կնպաս-
տի ադամանդագործության զարգացմանը: Այս 
բնագավառում համաշխարհային գլխավոր մաս-
նակիցներն են Ամերիկայի հեմոլոգիական ինստի-
տուտը (ԱՀԻ), Ամերիկայի թանկարժեք քարերի 
հանրությունը (ԱԹՔՀ), Միջազգային հեմոլոգիա-
կան ինստիտուտը (ՄՀԻ) և HRD Անտվերպենը:  

 Ադամանդի բորսա. ԱՏԳ-ում ադամանդագործու-
թյան մեծ ծավալները կարող են նպաստել ադա-
մանդի բորսայի զարգացմանը: Ադամանդագոր-
ծության՝ արտահանմանն ուղղված բնույթը հետա-
գայում կամրապնդի ադամանդի բորսայի գործու-
նեության հիմքերը:  

 Աջակցություն մարդկային ռեսուրսների գծով. 
ԱՏԳ-ում գործող ընկերությունների համար մաս-
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նագիտական ընկերությունները կիրականացնեն 
անձնակազմի հավաքագրում, ուսուցում և վեր-
ապատրաստում:  

 Ցուցահանդեսների կազմակերպում և աջակցու-
թյուն. աջակցություն տեղական (Երևանի ոսկեր-
չական ցուցահանդես) և միջազգային ոլորտային 
ցուցահանդեսներին մասնակցելու հարցում:  

 Այլ ծառայություններ, այդ թվում` բանկ և ապահո-
վագրություն, հաշվապահություն, իրավական և 
ներդրումային խորհրդատվություն, փաթեթավոր-
ման և վերանորոգման ծառայություններ և այլն: 

Ոսկեգործությունն այն եզակի արհեստներից է, որը 
նույնացվում է հայերի հետ և Հայաստանում վաղեմի ժա-
մանակներից եղել են ոսկեգործության ավանդույթներ և 
հմտություններ: Ի համեմատ համաշխարհային ոսկեգոր-
ծական առաջատար մի շարք երկրների (Շվեյցարիա, 
Թուրքիա, Ռուսաստան և այլն)` Հայաստանում ոլորտի 
աշխատավարձերը համեմատաբար ցածր են: ՀՀ-ում 
այս ոլորտի միջին ամսական աշխատավարձը կազմում 
է 500 ԱՄՆ դոլար, որը 2–3 անգամ փոքր է Ռուսաստա-
նի ոսկերչության ոլորտի միջին աշխատավարձից: Հա-
յաստանի ոսկերչության, ադամանդագործության և ժա-
մագործության ոլորտի զարգացման ռազմավարության 
կարևոր նախաձեռնություններից է «մասնագիտական 
կրթության և աշխատուժի ուսուցման բարելավումը»: 
Երրորդը արտոնյալ մուտքն է ԱՊՀ շուկաներ: ԱՊՀ ա-
զատ առևտրի համաձայնագրի շնորհիվ հայ արտահա-
նողներն առավելություն ունեն մրցակից երկրների 
նկատմամբ: Հայաստանից ոսկերչական իրերի արտա-
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հանումը ազատված է ներմուծման մաքսատուրքերից 
նաև Հայաստանի ոսկերչության ոլորտի հիմնական ար-
տահանվող երկրներում` ԱՄՆ, ԵՄ երկրներ, ԱՄԷ և այլն: 
Չորրորդը Հայ ոսկերիչների միության աշխարհասփյուռ 
ցանցի և համաշխարհային ռեսուրսների հասանելիու-
թյունն է: Միության ռեսուրսների հասանելիությունը նաև 
ներառում է մասնակցություն Երևանի ոսկերչական ցու-
ցահանդեսին և միջազգային ոսկերչական այլ ցուցա-
հանդեսների ողջ աշխարհով մեկ: Այն նաև միջազգային 
ոլորտային այլ ցանցերի, մասնավորապես` Համաշխար-
հային ոսկերչական համադաշնության հետ սերտ համա-
գործակցության հնարավորություն կընձոռի: 

 
4.2 
 Գիտության մեջ կատարվող 

ներդրումները  
 
Հայրենիք–Սփյուռք գործակցության առանցքային 

ոլորտներից է գիտությունը։ Գիտական արտադրանքը, 
որպես կանոն, նորամուծական բնույթ ունի և ծառայում է 
տնտեսության ինտենսիվ զարգացմանը: Տարբեր 
երկրների պատմությունը ուսումնասիրելիս կարելի է 
եզրակացնել, որ գիտությունը յուրաքանչյուր երկրի սո-
ցիալական, տնտեսական, քաղաքական և այլ ոլորտ-
ների զարգացման հիմնասյուներից մեկն է, առանց որի 
դժվար է պատկերացնել տնտեսության առանձին ճյու-
ղերի նորամուծական զարգացումը: Վերջինս հատկա-
պես վերաբերում է այն երկրներին, որոնք հարուստ չեն 
բնական ռեսուրսներով և աշխարհաքաղաքական առու-



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 187 

մով ոչ նպաստավոր դիրքում են գտնվում (դեպի ծով 
ելքի բացակայություն, հարևան երկրների կողմից շրջա-
փակվածություն):  

Հարկ է նշել, որ Խորհրդային Միության անկումից 
հետո տնտեսության, մշակույթի և հասարակական կյան-
քի այլ ոլորտների հետ միասին ծանր հարված ստացավ 
նաև գիտությունը։ Ինչպես նշում է «Նորավանք» ԳԿՀ 
Հայագիտական կենտրոնի փորձագետ Վահրամ Հով-
յանը` դա պայմանավորված էր հետևյալ հիմնական հան-
գամանքներով.142 

1.  Գիտության ոլորտի ֆինանսավորման կտրուկ 
անկում։ Ընդհանուր տնտեսական ճգնաժամը 
հանգեցրեց նաև պետության կողմից գիտության 
ոլորտի հատկացումների կտրուկ նվազմանը։ Եթե 
խորհրդային տարիներին Հայաստանում գիտու-
թյան ոլորտին հատկացվող գումարը կազմում էր 
մոտ $600 մլն համարժեք գումար, ապա այժմ` 
մոտ $25 մլն։ 

2.  Գիտատար արդյունաբերության քայքայում։ Ընդ-
հանուր տնտեսական անկման համապատկերում 
քայքայվեցին նաև գիտատար արդյունաբերու-
թյան շատ ճյուղեր, փակվեցին բարձր տեխնոլո-
գիական շատ գործարաններ։ Որպես հետևանք` 
նվազեց այդ գիտատար արդյունաբերության ճյու-
ղերի համար համապատասխան հետազոտու-
թյունների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական գործա-
րաններն անհրաժեշտ բարձրորակ կադրերով 

                                                 
142 www.noravank.am/arm/artieles/detail.php?ELEMENT_10=13680 
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(ինժեներներ, ծրագրավորողներ և այլն) ապահո-
վելու անհրաժեշտությունը։ 

3.  «Ուղեղների արտահոսք»։ Գիտության ոլորտում 
նկատվող լճացման և կազմալուծման միտումները 
հանգեցրին նաև մեծ թվով գիտաշխատողների 
արտագաղթին։ Գիտության մեջ «ուղեղների ար-
տահոսք» ասելով նկատի է առնվում նաև գիտաշ-
խատողների մասնագիտական գործունեությունը 
դադարեցնելը և այլ բնույթի գործունեությամբ 
զբաղվելը։ 

4.  Նախկին խորհրդային երկրների հետ գիտական 
կապերի խզումը։ Խորհրդային երկրներն ինտե-
գրված էին բազմաբնույթ, այդ թվում` գիտական 
կապերով, Հայաստանն իր ուրույն տեղն ուներ 
ԽՍՀՄ գիտության համակարգում և կոչված էր 
սպասարկելու այդ հսկա կայսրության պահանջնե-
րը։ ԽՍՀՄ անկմամբ, մի կողմից` խզվեցին գիտա-
կան կապերը նախկին խորհրդային հանրապե-
տությունների հետ, մյուս կողմից` Հայաստանի 
արդյունաբերության կազմալուծումը այլևս նախ-
կին ծավալներով գիտական ապրանք չէր սպա-
ռում: 

Գիտության դերի և առաքելության այս կտրուկ փո-
փոխությունն էլ դարձավ ճգնաժամային երևույթների 
պատճառ։ Դրա հաղթահարման համար անհրաժեշտ էր 
ելքեր գտնել գերազանցապես գիտելիքահենք արտադ-
րություններ ու ծառայություններ զարգացնելու համար: 

 Կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների և նորա-
մուծության սիներգետիկ համակարգի ստեղծումը և ար-
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դյունավետ գործունեությունը սկզբունքային նշանակու-
թյուն ունի հանրապետությունում գիտելիքի վրա 
հիմնված տնտեսություն, հետևաբար` նաև հասարակու-
թյուն ստեղծելու տեսլականն իրականություն դարձնելու 
հարցում: Այդպիսի ինքնավերարտադրվող համակարգն 
է հնարավորություն տալիս հասարակության մեջ ձևա-
վորելու ստեղծագործ միջավայր, և դրա արդյունավետ 
գործունեության շնորհիվ է, որ գիտելիքը և մասնագի-
տական հմտությունը (որակավորումը) դառնում են 
տնտեսական զարգացման ամենակարևոր ռազմավա-
րական ռեսուրսը, այլ ոչ թե պարզ վերարտադրու-
թյուն143:  

Հայկական Սփյուռքն իր աջակցությունն է ցուցա-
բերել ոչ միայն տնտեսական, սոցիալական, այլև գիտու-
թյան բնագավառում։ Գիտության ոլորտում Սփյուռքի 
կատարած ներդրումները հիմնականում օգտագործվում 
են երկու ուղղությամբ` 

1. Գիտության տարբեր ոլորտներում իրականացվող 
միանվագ ծրագրերի իրականացում (առանձին 
հետազոտական արդյունքների հրատարակման 
ֆինանսավորում): 

2. Գիտության ասպարեզում շարունակական գոր-
ծունեություն իրականացնող կառույցների հիմնա-
դրում և կարողությունների հզորացում (գիտահե-
տազոտական հիմնարկների շենքային պայման-
ների բարելավում ինչպես նաև վերջիններիս բնա-
կանոն գործառնության համար համապատաս-

                                                 
143 www.unece.org/.../strategy_action-plan.doc 
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խան տեխնիկայով և սարքավորումներով ապա-
հովում): 

Հայաստանում Սփյուռքի բարեգործական կառույցի` 
ՀԲԸՄ-ի, միջոցներով գիտակրթական հաստատություն-
ների հիմնադրման տեսանկյունից այսօր իրականաց-
ված ծրագրերից կարելի է առանձնացնել Հայաստանի 
Ամերիկյան համալսարանի և Սևանի Վազգենյան հոգևոր 
դպրանոցի հիմնումը։  

1991 թ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի 
ստեղծումը երկրի կրթական համակարգում նոր նշաձող 
է սահմանում, դասավանդման մեթոդի, ուսանող-դասա-
խոս հարաբերությունների, հետազոտական աշխա-
տանքների կազմակերպման և գիտակրթական մթնոլոր-
տի ձևավորման առումով: Նման ծրագրերը նաև մրցակ-
ցություն են առաջացնում գիտակրթական հանրությու-
նում, առանց որի շատ հաճախ այս ոլորտում լճացման 
միտումներ են նկատվում: 

Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը սկզբնական 
շրջանում իրականացնում էր միայն մագիստրատուրայի 
ծրագրեր։ 2013 թվականից այն որոշ մասնագիտություն-
ների գծով սկսել է իրականացնել բակալավրիատի ծրա-
գրեր, հետագայում նախատեսում է նաև ասպիրանտու-
րայի հիմնում: 

ՀԱՀ-ի հիմնադրումից հետո Հայաստանում ստեղծ-
վեցին նաև այլ երկրների համալսարաններ: Հիմնական-
ներից կարելի է առանձնացնել Ֆրանսիական համալսա-
րանը, Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիան, 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը ինչպես 
նաև Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալ-
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սարանի Երևանի մասնաճյուղը, որը առաձնացված կա-
ռուցվածքային միավորի կարգավիճակով հիմնադրվել է 
2015 թ. մարտի 31-ին:  

Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցը հիմնադրվել 
է 1993 թ-ին, ի պատիվ երջանկահիշատակ Ամենայն Հա-
յոց Կաթողիկոս Վազգեն Ա-ի: Դպրանոցը կառուցվել է 
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) 
խոշոր դրամաշնորհի միջոցով: Այն գտնվում է Սևանա 
լճի թերակղզու գեղատեսիլ տարածքում, որտեղ ուսա-
նում է շուրջ 100 ուսանող144։  

 Անհրաժեշտ է նշել, որ կրթական կառույցը ոչ միայն 
ներդրումների արդյունքում ստեղծված բարեկեցիկ շեն-
քային պայմաններ են կամ գիտելիքի մեխանիկական 
փոխանցման գործընթաց է, այլ նաև բարոյահոգեբանա-
կան մթնոլորտի ձևավորման և հոգևոր արժեքների սեր-
մանման յուրահատուկ մի հարթակ: Մեր կարծիքով գի-
տակրթական հաստատություններում այդ հարթակի 
ստեղծումը կենսական անհրաժեշտություն է հոգով, 
մտքով և սրտով առողջ մտածողություն ունեցող հասա-
րակական շերտի ձևավորման համար: Այս հոգեկերտ-
վածքով բարձրորակ մասնագետների պատրաստման 
համար հույժ կարևոր է հաղորդակցվել աշխարհի առա-
ջավոր փորձին ու ազգային առանձնահատկություններ-
ին համապատասխան կիրառել այդ փորձը: Այս բնագա-
վառում Սփյուռքի ներուժի օգտագործման կարևորու-
թյունն արձանագրում են նաև արտերկրի մասնագետնե-
րը: Մասնավորապես, 2015 թ. Հայտնի գործարար և բա-
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րերար Ռուբեն Վարդանյանի հրավերով Հայաստան այ-
ցելած Կառլոս Գոնը, որը աշխարհի հայտնի թոփ-մենե-
ջերներից է, «Renault & Nissan» ընկերությունների գլխա-
վոր տնօրենն ու «Renault-Nissan» դաշինքի ղեկավարը, 
Դիլիջանի միջազգային դպրոցին ծանոթանալով նշել է. 
«Հայաստանը Սփյուռքի միջոցով աշխարհի առջև բաց-
վելու հսկայական ներուժ ունի»145: 

Հիրավի, կարևորվում է գիտության միջազգայնա-
ցումը և այդ գործին Սփյուռքի ներուժի աջակցությունը: 
2008 թ-ից սկսած ընդլայնվել է գիտական և գիտատեխ-
նիկական գործունեության բնագավառում միջազգային 
համագործակցությունը` ստորագրվել են համագործակ-
ցության հուշագրեր և համաձայնագրեր Ռուսաստանի 
Դաշնության հիմնարար հետազոտությունների հիմնա-
դրամի, Ֆրանսիայի Հանրապետության գիտական հե-
տազոտությունների ազգային կենտրոնի, Բելառուսի 
Հանրապետության գիտության և տեխնոլոգիաների պե-
տական կոմիտեի, Հիմնարար հետազոտությունների բե-
լառուսական հիմնադրամի և Միջազգային գիտատեխ-
նիկական կենտրոնի հետ146: 

Գիտության ոլորտում միասնական քաղաքականու-
թյան մշակման և արդյունավետ իրականացման գործում 
առաջնային լուծում պահանջող հիմնական խնդիրներն 
են` 

                                                 
145  http://www.mediamax.am/am/news/interviews/11684 

   /#sthash.y9I9h3Uh.dpuf 
146  Ռազմավարական ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության գիտության 

ոլորտի զարգացման 2011–2015 թվականների 
http://www.innovcentre.am/arm/innovation/1/1/17.pdf 
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 գիտության կառավարման արդյունավետ համա-
կարգի ձևավորման նպատակով գիտության ոլոր-
տի պետական կառավարման միասնական մարմ-
նին համապատասխան լիազորությունների տրա-
մադրումը,  

 գիտության զարգացման առաջիկա 10–15 տարի-
ների ռազմավարական ծրագրի ընդունումը,  

 գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքների, նյո-
ւթատեխնիկական բազայի արդիականացումը, 

 գիտական ներուժի նպատակային վերարտա-
դրության ապահովումը,  

 գիտության ֆինանսավորման արդյունավետու-
թյան բարձրացման, ծրագրային ֆինանսավոր-
ման ձևերի հստակեցումը, մրցութային սկզբուն-
քով ծրագրերի ընտրությունը, 

 գիտության և տեխնիկական առաջընթացին մաս-
նավոր կապիտալի մասնակցության ապահովու-
մը, 

 գիտական արդյունքի ապրանքայնացման և այն 
արտաքին ու ներքին շուկաներ դուրսբերման հա-
մար ռիսկային կապիտալի ստեղծումը, 

 գիտատեխնիկական գործունեության ասպարե-
զում միջազգային համագործակցության ընդլայ-
նումը: 

Վերը նշված խնդիրների լուծման հարցում ևս կա-
րևոր է Սփյուռքի գիտական ներուժի օգտագործումը: 
Վերջինս հնարավորություն կտա լայն շփումներ հաս-
տատելու գիտության տարբեր բնագավառներում միջ-
ազգային հեղինակավոր մասնագետների հետ: Այդ 
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շփումները աշխուժություն են առաջացնում հայաստան-
յան հետազոտողների և գիտնականների շրջանում:  

Հայաստանի գիտության զարգացման գործում 
սփյուռքն իր մասնակցությունն է ունենում տարբեր տե-
սակի ծրագրերի, միջոցառումների և ենթակառուցվածք-
ների ստեղծման միջոցով:  

Գիտության զարգացման արդի համաշխարհային 
փորձը ցույց է տալիս, որ երիտասարդ կադրերի պատ-
րաստման գործընթացը հետզհետե կենտրոնանում է 
գիտական խոշոր կենտրոնների շուրջ, որոնցում առկա է 
գիտատեխնիկական մեծ ներուժ, որոնք գործում են ժա-
մանակակից գիտության, տեխնիկայի առաջավոր դիր-
քերում և ներառում են բնագավառի վերջին նվաճում-
ները:  

Գիտության զարգացման շարժիչ ուժը մարդկային 
կապիտալն է, առանց որի, բնականաբար, հնարավոր չէ 
զարգացնել այն:  

Աշխարհի առաջատար երկրներում գիտելիքահենք 
տնտեսությունը (ԳՏ) բնութագրվում է` մարդկային կա-
պիտալի (ՄԿ) բարձր որակով և նրա զարգացմանն 
ուղղված ներդրումների բարձր աստիճանով, օրենքի գե-
րակայությամբ, բիզնեսի և քաղաքացիների անվտան-
գության բարձր մակարդակով, կյանքի բարձր որակով, 
սոցիալական կայունությամբ, գործուն և գրագետ վեր-
նախավով, մարդկային զարգացման բարձր ինդեքսով, 
տնտեսական ազատության բարձր ինդեքսով, հիմնա-
րար և կիրառական գիտությունների զարգացման բարձր 
մակարդակով, տեխնոլոգիական զարգացման հզոր 
կենտրոնների առկայությամբ, տեխնոլոգիական հովիտ-
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ներով, մարդու նշանակալի մտավոր գործունեությամբ, 
տնտեսության մեջ նորամուծական համակարգի արդյու-
նավետությամբ և արդյունավետությամբ, պետության 
կողմից վենչուրային բիզնեսի հովանավորմամբ, գրավիչ 
նորամուծական մթնոլորտով և բարձր ներդրումային 
գրավչությամբ, բարենպաստ գործարար միջավայրով, 
բազմատեսականացված տնտեսությամբ և արդյունաբե-
րությամբ, համաշխարհային տեխնոլոգիական շուկանե-
րում մրցունակ արտադրանքով, տնտեսության պետա-
կան կարգավորման բարձր արդյունավետությամբ, բազ-
մազգ կորպորացիաների առկայությամբ, որոնք ապահո-
վում են երկրի տեխնոլոգիական և գիտական մրցունա-
կությունը, ցածր գնաճով (որպես կանոն` 3%-ից ցածր): 

ԳՏ-ն անհնար է առանց ժողովրդավարության, որը, 
իր հերթին, ի հայտ է գալիս տնտեսապես ավելի արդյու-
նավետ բնակչության բարձր աստիճանի համախմբվա-
ծության դեպքում: Առանց դրա, ինչպես վկայում է շատ 
երկրների փորձը, անհնար է իրականացնել տնտեսա-
կան ճեղքում: Սոցիալական համախմբվածությունը կամ 
սոցիալական ներառվածությունը ձևավորվում է ժամա-
նակակից ժողովրդավարական հասարակության երկու 
կարևորագույն գործոններից` սոցիալական ներգրավ-
վածության մակարդակից և սոցիալական կապիտալի 
զարգացվածությունից:147  Որքան զարգացած է սոցիա-
լական կապիտալը, այնքան մեծ է սոցիալական համա-
խմբվածության մակարդակը, իշխանությունն այնքան 
մեծ հնարավորություն է ունենում ոչ ժողովրդահաճո և 
                                                 
147 Полунеев Ю. Технология экономического прорыва. Зеркало недели. 
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հիվանդագին կառուցվածքային բարեփոխումների քա-
ղաքական և տնտեսական խուսանավման համար: 

 Սոցիալական ուժեղ կապիտալ ձևավորելու համար 
կարևոր նշանակություն ունի հասարակությունում ազ-
գային գաղափարի առկայությունը: 

Մինչ շատ երկրներ ազգային գաղափարի որոնում-
ների մեջ են` Հայաստանում, հստակ ձևակերպումների 
բացակայությամբ հանդերձ, տասնամյակներ շարունակ 
այդ գաղափարը եղել է ժողովրդի մեջ: Հայաստանի ա-
ռանձնահատկությունը, միգուցե առավելությունը, այդ 
առումով այն է, որ հանրությունը միատարր է: Այսինքն` 
ազգային գաղափարը չի կարող դիտարկվել որպես ազ-
գայնականություն, եթե նույնիսկ ունենա ընդգծված ազ-
գայնական երանգ: Խնդիրն այն է, որ չունենալով ազգա-
յին ձևակերպված գաղափար, շատ դեպքերում մենք մեր 
հայացքներն ուղղում ենք անցյալին, մինչդեռ այն պետք 
է որոնել ապագայում: 1980-ականների վերջին Հայաս-
տանի հասարակության ու Սփյուռքի միասնությունն էր, 
որ ապահովեց դարեր ի վեր մեր ժողովրդի երազած ոչ 
միայն հոգևոր, այլև ռազմական ու պատմական արդա-
րությունը վերականգնող հաղթանակը: 

Դեռևս թույլ է այն ըմբռնումը, որ Հայաստանի հա-
սարակության ու նաև Սփյուռքի միասնությանը խոչըն-
դոտող գործոններն անհամատեղելի են ազգի «մեծ գա-
ղափարների» հետ: Հայ ժողովրդի սոցիալական կապի-
տալի ձևավորման հսկայական ներուժը դեռևս իրացված 
չէ: Մեր հաջողությունները պայմանավորված կլինեն այդ 
ներուժի իրացմամբ, նախ` հայաստանում, այնուհետև` 
Սփյուռքում ու նրա հետ միասին: 
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Հայկական Սփյուռքը երկու անգամ գերազանցում է 
Հայաստանի բնակչությանը: Նա բնորոշվում է իր բնա-
կության պետությունների սոցիալական կառուցվածքին 
ինտեգրվածությամբ: Սա կարևոր է ինչպես իր իսկ 
սփյուռքի, այնպես էլ այներկրների հետ կապերի ամրա-
պնդման համար, որտեղ կան հայկական համայնքներ: 
Սփյուռքը հատուկ դեր ունի Հայաստանի ազգային ան-
վտանգության ապահովման և տնտեսության զարգաց-
ման խթանման հարցում, քանի որ մի յուրօրինակ կա-
մուրջ է Հայաստանի և միջազգային հանրության միջև: 
Համահայկական հաստատությունները մեծապես աջակ-
ցում են Հայաստանի միջազգային ինտեգրմանը: 

 Այդուհանդերձ, ավելի մեծ օգուտներ կարող են 
ստացվել, եթե «երթևեկությունն» այդ կապերում լինի 
երկկողմանի: Համազգային սոցիալական կապիտալի 
ձևավորումը հնարավոր կլինի, եթե այդպիսին ձևավոր-
ված լինի Հայաստանում: Դրա հիման վրա ստեղծված 
համազգային սոցիալական կապիտալի ձևավորմամբ 
հնարավոր կլինի ոչ միայն Հայաստանի մուտքն արժեքի 
ստեղծման գլոբալ շղթա, այլև կմեծանան հայության 
բնականոն զարգացման ու հայկական մշակույթի պահ-
պանման Հայաստանի կարողությունները: Սակայն, դրա 
համար պետք է վստահություն, արդարություն և սեր, 
որոնք սոցիալական կապիտալի հատկանիշներից են:  

 Ակնհայտ է, որ ազգային նպատակներին հասնելու 
ամենահուսալի ուղին մրցունակ տնտեսություն, միաս-
նական հասարակություն ունենալն է: Երբ հասարակու-
թյունում բացակայում է արդարության զգացումը, ապա 
«մեծ գաղափարները» կորցնում են ամենակարևորը` 
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դրանք կրողներին: Դրանք մնում են լոկ որպես քաղա-
քական կատեգորիաներ:148 

 Մարդկային կապիտալի վրա հիմնված մրցակցային 
առավելություններից առանձնացվում են գիտելիքի, 
ցանցային (Սփյուռքի) և արժեքային/էթիկական առավե-
լությունները, որոնք, իրենց հերթին, նպաստում են այդ 
կապիտալի զարգացմանը:  

Մինչ մյուս երկրները յուրահատուկ արժեքային 
առաջարկ ներկայացնելու նպատակով կարող են հան-
դես գալ առավելություններից մեկի կամ երկուսի օգնու-
թյամբ, Հայաստանը պետք է օգտագործի նշված բոլոր 
երեք առավելություններն ամբողջությամբ: Կրթության 
բարձր որակը և բարձրագույն կրթության զարգացած 
համակարգը կարևոր դեր են խաղում այս ուղղություն-
ներով կարողությունների ստեղծման գործում: Գիտելիք-
ների առավելությունը դրսևորվում է, երբ երկիրը յուրա-
քանչյուր անհատի ընձեռում է իր ընդունակությունները, 
տաղանդը օգտագործելու և գիտելիքների պաշարը ժա-
մանակակից միտումներին համահունչ հարստացնելու 
հնարավորություններ: Այս առավելությունը շեշտադրում 
է հայերի պատմականորեն դրսևորված հակումը դեպի 
կրթությունն ու ուսումը:  

Սփյուռքը համաշխարհային մասշտաբով Հայաստա-
նի ցանցային առավելության հիմքն է: Համապատաս-
խան մոտեցման պարագայում` այն թույլ կտա Հայաս-
տանին օգտվելու տարբեր երկրների առաջատար ու-
սումնական հաստատությունների կրթական և գիտա-
                                                 
148 Գ.Ի. Վարդանյան, «Գիտելիքահենք տնտեսություն: Հնարավորություն-
ներ և մարտահրավերներ», Երևան: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2008, էջ 340: 
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կան ռեսուրսներից, ինչը կօգնի բարելավելու տեղական 
համակարգը, կընդլայնի ոլորտի միջազգայնացումը և 
կխթանի փոխադարձ հոսքերը համակարգերի միջև:  

Այսպիսով, Սփյուռքի ավանդը Հայաստանի գիտա-
կան ենթակառուցվածքի զարգացման գործում դրսևոր-
վում է ինչպես մասնավոր ծրագրերի, այնպես էլ ինստի-
տուցիոնալ մակարդակներով։ Ինստիտուցիոնալ մա-
կարդակով Սփյուռքի աջակցությունը հայրենի գիտու-
թյանը դրսևորվում է գիտակրթական կառույցների, գի-
տական հետազոտությունները կանոնավոր կերպով 
խրախուսող հաստատություններ հիմնելու և գործար-
կելու միջոցով։ Այդ կառույցների գործառնությունը նվա-
զեցնում է որակյալ գիտական կադրերի արտագաղթը, 
խթանում տարբեր հետազոտությունները, մրցակցու-
թյուն առաջացնում գիտական գործունեության ասպա-
րեզում։ 

Սփյուռքի ակադեմիական և գործարար ներուժի օգ-
տագործումը կնպաստի Հայաստանում նորամուծական 
կարողությունների զարգացման և միջազգային գործըն-
թացների ներգրավման արագացմանը:  

 
 
4.3 
 Հայաստանի Հանրապետության 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացումը  

 
Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտը մեր տնտեսության ամենադինամիկ զարգացող և 
երիտասարդ ճյուղերից է: Ոլորտի ընկերությունների 
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80%-ից ավելին հիմնադրվել է 2000–2014 թթ. չնայած 
ոլորտում նախկին ՀԽՍՀ մասնագիտացմանն ու հա-
րուստ ավանդույթների առկայությանը: Հատկանշական 
է, որ անկախացման առաջին շրջանն անբարենպաստ է 
եղել ոլորտի համար. 1991–1997 թթ. այն ապրել է ծանր 
անցումային շրջան: Տնտեսության անկումը, ոլորտի ար-
տադրանքի նկատմամբ պահանջարկի իսպառ բացա-
կայությունն ու ճարտարագիտության, ֆիզիկայի, միկրո-
էլեկտրոնիկայի բնագավառի բարձրակարգ մասնագետ-
ների արտագաղթը զգալիորեն սահմանափակել են դրա 
զարգացման հնարավորությունները: Պաշտոնական վի-
ճակագրության տվյալներով 1998 թ. դրությամբ Հայաս-
տանում գործել են 35–40 ծրագրավորող ընկերություն-
ներ և ինտերնետային կապի պրովայդերներ, որտեղ, ըստ 
տարբեր հաշվարկների, աշխատել է շուրջ 1000 մասնա-
գետ: Համեմատության համար` 1987 թ. միայն Երևանի 
մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական 
ինստիտուտն ունեցել է մինչև 10000 աշխատակից149: 
Հատկանշական է որ, ոլորտը բնութագրող ցուցանիշ-
ներով այն հիմնականում համադրելի է ՏՏ արտադրան-
քի վրա կենտրոնացած երկրներին: Մասնավորապես, 
եթե 2003 թ. ոլորտին բաժին է ընկել ընդհանուր արտա-
հանման 3.6%-ը, ապա 2010 թ. արդեն` 8.55%-ը: Հա-
մեմատության համար, Ֆրանսիայում ՏՏ մասնաբաժինն 
արտահանման մեջ կազմում է 7.9%, իսկ Գերմանիա-
յում` 12.7%): Եթե 2007 թ. ՏՏ ոլորտի մասնաբաժինը ՀՀ 

                                                 
149 Հայաստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլո-
գիաների ոլորտի հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամ, Եր., 2014 թ, էջ 2: 
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ՀՆԱ-ի մեջ կազմել է 0.96%, ապա 2012 թ. աճել է` ՀՆԱ-ի 
2.05%-ը150: 2014 թվականին ծրագրային ապահովման և 
ինտերնետ ծառայությունների ոլորտի շրջանառությունը 
կազմել է 474.9 միլիոն ԱՄՆ դոլար` ինչն արդեն կազ-
մում է ՀՆԱ-ի 4.6%-ը: Ոլորտի 2007–2014 թթ. տարեկան 
աճի տեմպը միջինում տատանվել է տարեկան 20–22%-
ի միջակայքում և անգամ տնտեսական անկման տարի-
ներին վերջինը դինամիկ աճել է151` առաջանցիկ տեմ-
պեր ունենալով գլոբալ ճյուղի աճի համեմատ (5.4–
8.4%): Ոլորտում 2004–2014 թթ. տարեկան միջինում 
հիմնվել է 20–25 ընկերություն, ինչի արդյունքում 2014 թ. 
դրությամբ դրանում ներգրավված է եղել շուրջ 400 ընկե-
րություն (համեմատության համար 1990–1998 թթ. այդ 
ցուցանիշը կազմել է 5–6): Պատկառելի աճի ցուցանիշ-
ներով հանդերձ, Հայաստանի ՏՏ ոլորտը գլոբալ ճյու-
ղում իր 0.0013% մասնաբաժնով դեռ շոշափելի մաս-
նակցություն չունի ՏՏ գլոբալ արժեշղթայում. այն հիմնա-
կանում մասնագիտացված է ծրագրային ապահովման 
արտապատվիրումների և համակարգերի մշակման ու 
ավտորիզացիայի բնագավառներում:  

Թեև վերջին տարիներին սեփական արտադրանք 
թողարկող ընկերությունների թիվը և մշակումների քա-
նակը հետևողականորեն ավելանում են152: Թեև առաջին 
հայացքից ոլորտում նկատվում են խոշորացման ու 
                                                 
150  Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ 2011, 

Ծրագրային ապահովում և ծառայություններ, 2011, Հետազոտություն, 
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ՚ Երևան, 2012: 

151  2009` 17%, 2010` 14%, 2011` 38%, 2012` 23%, 2013` 20%, 2014` 28.1%: 
152  Ծրագրային ապահովման և ծառայությունների ոլորտի 40 խոշոր ընկե-

րություններ (ոլորտի ընկերությունների 11%-ը ձևավորում են ընդհա-
նուր հասույթի 60%-ը: 
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կենտորնացման միտումներ, սակայն ոլորտի ընդհանուր 
հասույթի մեջ խոշոր ընկերությունների մասնաբաժնի 
աճը պայմանավորվել է նրանով, որ որոշ միջին ընկե-
րություններ վերափոխվել են խոշորների, բացի այդ, 
2014 թվականին ոլորտում ստեղծվել է 17 նոր ընկերու-
թյուն: 100,000 ԱՄՆ դոլարից պակաս հասույթ ունեցող 
փոքր ընկերությունների թիվը 2013 թ. համեմատ աճել է 
10%-ով, իսկ նրանց մասնաբաժինը ոլորտի ընդհանուր 
հասույթում աճել է 50%-ով: Թեպետ փոքր ընկերություն-
ները զգալի ազդեցություն չունեն ոլորտի վրա, սակայն 
նրանց քանակի աճը վկայում է տեղական շուկայի շա-
րունակական զարգացման մասին153: «Վիասֆեր Ինթեր-
նեշնլ» վենչուրային ընկերության (ԱՄՆ) և Երևանում 
գործող «Վիասֆեր» տեխնոպարկի գլխավոր տնօրեն և 
նախագահ, «ԱրմԹեք» համաժողովի համահիմնադիր և 
նախագահ, ոլորտի տասնյակ ընկերությունների հիմնա-
դիր Թոնի (Էնթոնի) Մորոյանի խոսքերով «ՏՏ ոլորտը, ի 
համեմատ տնտեսության մյուս ճյուղերի, նախանձելի վի-
ճակում է»154։ Պետք է նշել, որ ոլորտի կայացման գոր-
ծում ամենակարևոր և որոշիչ գործոններից մեկը Հայաս-
տան–Սփյուռք կապն է, որը օգնեց ինչպես ոլորտի կա-
րևորության ընկալմանն ու պետական աջակցության 
տրամադրմանը, այնպես էլ ներ-դրումների ներգրավմա-
նը, նոր ընկերություններ հիմնելուն, ճյուղի ուժեղ խաղա-
ցողների կողմից արտապատ-վիրումների տրամադրմա-

                                                 
153  Հայաստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլո-

գիաների ոլորտի հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամ, Երևան, 2014, էջ 18–19: 

154  http://hetq.am/arm/news/60949/toni-moroyan-tt-olorti-hay-masnagetnery-
pahanjvats-en-artasahmanum.html 
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նը, Հայաստան մուտքին և փոխգործակցության հաս-
տատմանը: Ոլորտի օտարերկրյա կապիտալով ընկե-
րությունները հիմնականում ռուսական և ամերիկյան ըն-
կերություններն են, որոնք կա՜մ պատկանում են սփյուռ-
քահայերի, կա՜մ նրանց հետ փոխկապված անձանց, ում 
մուտքի որոշման վրա վերջինների ազդեցությունն 
առնվազն բացառել չի կարելի:  

Հայտնի փաստ է, որ ՏՏ ոլորտի զարգացման կա-
րևոր գործոններից է պետության աջակցումը: Հիմնա-
կանում Սփյուռքահայ ներդրողների ջանքերով և ոլորտի 
արձանագրած նկատելի արդյունքների ազդեցությամբ 
ՀՀ կառավարությունն աստիճանաբար ներգրավվեց ՏՏ 
ոլորտի խթանմանը: Սփյուռքի ներդրումների իրականա-
ցումը նպաստեց տարբեր օտարերկրյա ընկերություն-
ների` Հայաստանի ՏՏ-ի ոլորտ մուտքը. Հայաստան 
ներթափանցեցին առաջին հեղինակավոր ընկերություն-
ները (Սինոպսիս, Լայկոս և այլն): 2000 թ., ոլորտը ճա-
նաչվեց տնտեսության զարգացման գերակա ուղղու-
թյուն: Սկիզբ դրվեց օտարերկրյա ընկերությունների և 
կրթական հաստատությունների փոխգործակցությանը: 
Հատկանշական է, որ հայրենական ՏՏ արտադրանքի և 
ՏՏ գլոբալ քարտեզի վրա Հայաստանի ճանաչման հար-
ցում առաջնային դերակատարում է ունեցել նաև «Արմ 
Թեք» համաժողովը, որը կրկին կազմակերպվել է 
սփյուռքահայերի, մասնավորապես Թոնի (Էնթոնի) Մորո-
յանի ջանքերով: Առաջին համաժողովն անցկացվել է 
2007-ին, չնայած պնդումներին, որ Հայաստանը փոքր 
երկիր է և նման համաժողովների հնարավորություններ 
չունի: Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու 
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Ադրբեջանի, որոնք մինչ այդ ձախողվել էին համանման 
միջոցառումների անցկացման հարցում, ճիշտ ընտրված 
ռազմավարության, համաժողովի անցկացման վայրի, 
ոլորտի Սփյուռքահայ ներկայացուցիչների օժանդակու-
թյան շնորհիվ «Արմ Թեքին» հաջողվեց Հայաստանն 
ամրագրել ՏՏ քարտեզի վրա և ոլորտի մի շարք առա-
ջատար ընկերությունների հետ հաստատել փոխշահա-
վետ համագործակցություն, ինչի շնորհիվ արդեն 2008 
թվականին ոլորտում գրանցվել են ամենամեծ թվով ըն-
կերությունները (30)։ Պետք է նշել, որ 2008 թ-ից սկսած 
ոլորտի առաջընթացը որակական առումով զգալի տար-
բերվում է մինչ այդ գրանցված ցուցանիշներից: Ուշա-
գրավ է նաև, որ ոլորտի հայկական ընկերությունների 
գլոբալ ճանաչմանն ու առաջխաղացմանը նպաստում են 
նաև ՏՏ գլոբալ ճյուղում մեծ հեղինակություն ունեցող 
բազմաթիվ Սփյուռքահայերը, ովքեր, եթե անգամ ՀՀ ՏՏ 
ոլորտում հետաքրքրություն էլ չունեն, իրենց արմատ-
ների և հեղինակության պատճառով դարձել են «Հայկա-
կան տեխնոլոգիաների» անուղղակի գովազդողներն ամ-
բողջ աշխարհում: Նրանց շարքում հատկապես կարելի 
է առանձնացնել Reddit.com-ի համահիմնադիր Ալեքսիս 
Օհանյանին, «Industrial Toys («Bungie Software Products 
Corporation»)» ընկերության հիմնադիր Ալեքս Սերոբյա-
նին, ով նախկինում առաջատար պաշտոններ է զբա-
ղեցրել «Disney Interactive studios» և «Wideload Games» 
ընկերություններում, WattzOn.com-ի համահիմնադիր 
Րաֆֆի Կրիկորյանին, ով ՏՏ աշխարհին հայտնի է 
«Թվիթեր»-ի փոխնախագահ աշխատելու տարիներից, 
«Badoo» նախագծի հիմնադիր Անդրեյ Օհանջանյանցին 
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և հատկապես աշխարհահռչակ Lingvo էլեկտրոնային 
բառարանը թողարկող ABBYY ընկերության հիմնադիր 
Դավիթ Յանին ով, ի տարբերություն մյուսների, մեծ 
մասնակցություն ունի Հայաստանում բարձրորակ կրթա-
կան ծրագրերի ներդրման և վաղ տարիքից տեխնո-
լոգիական կրթության մատուցման ասպարեզում: Մաս-
նավորապես, Դ. Յանը «Այբ կրթական հիմնադրամի» 
հիմնադիրներից մեկն է, ինչպես նաև մասնակցություն է 
ունեցել «Թումո» նախագծին։  

Ընդհանրապես 2004-2014 թթ ժամանակահատվա-
ծում Հայաստանը գործադրված պատկառելի ջանքերի 
շնորհիվ վերածվել է ՏՀՏ ոլորտում օտարերկրյա ուղ-
ղակի ներդրումների համար բարենպաստ երկրի: Ճար-
տարագիտության, ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի և մաթե-
մատիկայի բնագավառներում միջազգային չափանիշ-
ներին համապատասխանող գիտահետազոտական և 
փորձարարական աշխատանքների իրականացման կա-
րողությունների ձևավորման, տեխնիկական հմտություն-
ներով և անգլերենի իմացությամբ, բարձրակարգ և շնոր-
հալի մասնագետների, ՏՏ և հարակից այլ մասնագիտա-
ցումներով բուհական հիմնարար ծրագրերի, մրցակցա-
յին բարձր մակարդակ ունեցող էժան աշխատուժի և ցածր 
գործառնական ծախսերի, պետության կողմից ոլորտին 
հատկացվող շոշափելի աջակցության և ներդրումային 
դաշտը բարելավելու պատրաստակամության, ՏՏ ոլոր-
տի կայուն և շարունակական զարգացման, Եվրոպայում 
և Հյուսիսային Ամերիկայում, ուժեղ և բարգավաճող 
սփյուռքի, խոշոր վերազգային ընկերությունների հետ 
համագործակցության մեծ փորձի, մտավոր սեփակա-
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նության պաշտպանությանն ուղղված միջազգային լա-
վագույն չափանիշներին համապատասխանող իրավա-
կան դաշտի ձևավորման շնորհիվ Հայաստանն ակնհայ-
տորեն մրցակցային լուրջ առավելություններ ունի տա-
րածաշրջանի մյուս երկրների համեմատ: «ԱրմԹեք» հա-
մաժողովի համահիմնադիր և նախագահ Թոնի (Էնթոնի) 
Մորոյանի պնդմամբ` Հայաստանի ՏՏ ոլորտը Վրաս-
տանին, Ադրբեջանին և Իրանին գերազանցում է բոլոր 
չափանիշներով, իսկ Թուրքիայի համեմատ առկա են 
համեմատական որոշ առավելություններ մի շարք ճյու-
ղերում:  

Սակայն պետք է նշել, որ ՏՏ ոլորտն ունի նաև հե-
տագա աճի ապահովման լուրջ մարտահրավերներ: 
Մասնավորապես, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամի 2010–2014 թթ. իրականացրած հետազո-
տությունները փաստում են, որ Հայաստանի ՏՏ ոլոր-
տում գործող ընկերությունների մեծամասնության հա-
մար ֆինանսավորման աղբյուրների ոչ մատչելի լինելը 
(տարբեր տարիներին հարցվողների 40–50%-ը)155, մի-
ջազգային շուկա մուտք գործելու հետ կապված խնդիր-
ները (տարբեր տարիներին հարցվողների 19–45%-ը), 
որակավորված տեխնիկական մասնագետների պա-
կասն ու աշխատուժի արտահոսքը (տարբեր տարինե-
րին հարցվողների 46–48%-ը), հարկային և մաքսային 
ընթացակարգերը (տարբեր տարիներին հարցվողների 
28–48%-ը) ոլորտի զարգացման հիմնական խոչընդոտ-

                                                 
155  Հայաստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլո-

գիաների ոլորտի հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամ, Եր., 2010–2014 թթ. Հաշվետվություններ: 
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ներն են: Ակնհայտ է, որ ոլորտի հետագա ընդլայնման 
համար նոր շուկաների ձևավորումը և ներդրումների 
ներգրավումն այն առանցքային հարցերն են, որոնց 
դրական լուծումը կարող է ոչ միայն ապահովել նախ-
կինում արձանագրված դինամիկ զարգացման միտում-
ները, այլև անցում կատարել զարգացման որակապես 
նոր մակարդակի` արտապատվիրումներից դեպի սե-
փական արտադրանքի դիրքավորում: Հատկանշական 
է, որ հայրենական և Հայաստանում գրանցված արտա-
սահմանյան ընկերությունների շատ փոքր տոկոսն է (2–
4%) որպես ոլորտի զարգացման խոչընդոտ դիտարկել 
մրցակցությունը, որակյալ կադրերի պատրաստման ան-
հնարինությունը և հարկային օրենսդրությունը: Սփյուռքի 
գործակցության խորացումը և ինստիտուցիոնալ գերա-
զանց կարողությունների առկայությունը կարող են ՏՏ 
բնագավառում Հայաստանի աննախադեպ առաջընթա-
ցի գրավականը դառնալ:  
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Գ Լ ՈՒ Խ  5 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 
Ոչ, ես կապեր չունեի, ես եկա այստեղ և առաջին 

բանը, որ արեցի` վարձեցի ամենալավ փաստաբա-
նին, հաշվապահին և սկսեցի աշխատել նրանց 
խորհրդով:  
Չպետք է միայն սրտով գաս Հայաստան, այլ 

հստակ կանոններով առաջնորդվես: Եթե չկարողա-
ցան հաջողության հասնել, չպետք է Հայաստանին 
մեղադրել: Դա Հայաստանի մեղքը չէ, ամեն երկրում 
էլ խաբեբաներ կան, ովքեր փողերը հավաքում ու 
փախչում են: 

Վահագն Հովնանյան  
 

5.1  
Հայաստանի ներդրումային միջավայրի 
ներկա վիճակը և բարելավման 
հայեցակարգային դրույթները 

 
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական զարգացման 

գլխավոր խթաններից մեկը բարենպաստ ներդրումային 
քաղաքականությունն է: Այդ քաղաքականությունն առա-
վելագույնս պետք է բխի երկրի տնտեսական ներուժի 
արդյունավետ օգտագործման, մրցակցային առավելու-
թյունների բացահայտման, ռազմավարական գերակա-
յություններին համապատասխան ներդրումների անհրա-
ժեշտ ծավալների ներգրավման, և վերջինիս հիման 
վրա, տնտեսական զարգացման ապահովման նպա-
տակներից: 
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Հայաստանի ներդրումային քաղաքականությունը 
ձևավորվել և իրականացվում է ազատական սկզբունք-
ների հիման վրա և նպատակաուղղված է Հայաստանի 
ինտեգրմանը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Ել-
նելով վերոնշյալից և դիտելով ներդրումային քաղաքա-
կանությունը որպես Հայաստանի տնտեսական զար-
գացման կարևոր ուղղություն` ՀՀ կառավարությունը 
1994 թվականից սկսած ներդրումների ասպարեզում 
հայտարարել և իրականացնում է «բաց դռների» քաղա-
քականություն:  

«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» օրենքի ըն-
դունմամբ ՀՀ կառավարությունը շեշտել է օտարերկրյա 
ներդրումների խթանիչ դերը տնտեսական աճի բնա-
գավառում, ճանաչել օտարերկրյա ներդրումների և ներ-
դրողի պաշտպանության կարևորությունը, ինչպես նաև 
ապահովել օտարերկրյա ներդրումների խրախուսման 
իրավական կարգավորումը` օտարերկրյա ներդրողի հա-
մար սահմանելով մի շարք երաշխիքներ: Ամերիկյան 
փաստաբանների ասոցիացիայի գնահատմամբ` «Օ-
տարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը օտար-
երկրյա ներդրումների մասին ամենաառաջատար և 
ազատական օրենքն է, որ գոյություն ունի անցումային 
շրջանի տնտեսություններում»156: Այսպիսի գնահատման 
հիմք են առաջին հերթին այն դրույթները, ըստ որոնց 
օրենքը` 

 երաշխավորում է հավասար վերաբերմունք օ-
տարերկրյա և տեղական ներդրումներին, 

                                                 
156 http://armeco.am/publ/3-1-0-21 
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 զգալիորեն սահմանափակում է պետության կող-
մից ունեցվածքի բռնագրավման հնարավորու-
թյունը,  

 պահանջում է լրիվ փոխհատուցում պետության 
կողմից ազգայնացման կամ բռնագրավման դեպ-
քում, 

 տալիս է օտարերկրյա ներդրումներ կատարելու 
հնարավորություններ տնտեսության տարբեր ո-
լորտներում և տարբեր ձևերով, 

 հինգ տարի ժամկետով պաշտպանում է ներ-
դրումներն օրենսդրական անբարենպաստ փոփո-
խությունների դեպքում,  

 տրամադրում է հայաստանյան և միջազգային դա-
տարաններ դիմելու հնարավորություն` տնտեսա-
կան վեճերը լուծելու նպատակով,  

 տալիս է շահույթների և սեփականության լրիվ 
հայրենադարձման հնարավորություն, 

 պաշտպանում է մտավոր սեփականությունը,  
 ապահովում է մի շարք այլ իրավունքներ և ար-
տոնություններ, որոնք օտարերկրյա ներդրողները 
դիտում են որպես կարևոր, եթե ոչ հիմնական157:  

ՀՀ կառավարության 2005 թ. ապրիլի 21-ի թիվ 15 
նիստի արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է «ՀՀ 
ներդրումային քաղաքականության» հայեցակարգը, որի 
հիմնական նպատակն է բարձրացնել ՀՀ ներդրումային 
քաղաքականության թափանցիկությունը, ամրագրել 
վերջինիս հիմնական սկզբունքները և ուղղությունները: 

                                                 
157 http://armeco.am/publ/3-1-0-21 
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Այդուհանդերձ, անցած ժամանակահատվածը ցույց 
տվեց, որ ներդրումային քաղաքականության օրենսդրա-
կան հիմքերը և տնտեսական մեխանիզմները վերա-
նայման և արդիականացման կարիք ունեն: 

ՀՀ կառավարության 2015 թ. օգոստոսի 8-ի նիստում 
հավանություն տրվեց ՀՀ ներդրումային քաղաքականու-
թյան նոր հայեցակարգին, որի ընդունումը հիմնավոր-
վում է մի շարք պատճառներով: Նախ` նշվում է, որ 
«….չնայած իրականացվող «բաց դռների» քաղաքա-
կանությանը, ներդրումային քաղաքականությանն առնչ-
վող գրեթե ոչ մի փաստաթուղթ չի ընդունվել, բացառու-
թյամբ 1994-ի` «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ 
օրենքի, որն էլ որոշակի վերանայման կարիք ունի, քանի 
որ գործարար և ներդրումային միջավայր հասկացու-
թյունները զգալի ընդլայնվել են ու կրել բովանդակային 
փոփոխություններ: Բացի այդ, ռազմավարական տար-
բեր փաստաթղթերում գործնականում գրեթե անդրա-
դարձ չի կատարվել ներդրումային քաղաքականությանը 
և ներդրումային միջավայրին: Իսկ ՕՈՒՆ-ների վերաբեր-
յալ ռազմավարություն ընդհանրապես գոյություն չունի, 
ոլորտային մակարդակում էլ մրցունակության համա-
կարգային ուսումնասիրություններ չեն կատարվել» 158 : 
Բացի դրանից վկայակոչվում է, որ «….ներկայում ՀՀ 
կառավարության տրամադրության տակ առկա խրա-
խուսման գործիքները, ինչպես նաև դրանց կիրառման 
հնարավորությունները դեռևս սահմանափակ են և վերա-
նայման կարիք ունեն»159:  
                                                 
158  http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
159  Նույն տեղում: 
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Նոր հայեցակարգի նպատակն է բարելավել ՀՀ ներ-
դրումային միջավայրը, կատարելագործել օրենսդրա-
կան հիմքերը, ՕՈՒՆ-ների խրախուսման միջոցով նպաս-
տել երկրի մրցակցային առավելությունների ամրա-
պնդմանը և դրա հիման վրա` տնտեսական զարգացման 
ապահովմանը: Այս դրույթներն առավել հանգամանորեն 
ձևակերպվել են հայեցակարգի խնդիրներում. «Հայաս-
տանում ներդրումային ոլորտում պետական քաղաքա-
կանության հիմնական խնդիրներն են` ներդրումային մի-
ջավայրի բարելավումը, օրենսդրական դաշտի կատա-
րելագործումը և ՀՀ տնտեսության մեջ ներդրումների, 
այդ թվում` ՕՈՒՆ խթանումը, հիմնանպատակը` ներ-
դրումային և գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևա-
վորումը, կարգավորող միջավայրի թափանցիկության 
բարձրացումը, երկրի մրցակցային առավելությունների 
բացահայտումը, Հայաստանում իրականացվող ներ-
դրումների ծավալների մեծացումը, շուկայական ենթա-
կառուցվածքի զարգացումը, որակյալ և բարձր վարձա-
տրվող աշխատատեղերի ստեղծումը, մարդկային կա-
պիտալի զարգացումը և այդ բոլորի հիման վրա` տնտե-
սական կայուն աճի և բնակչության բարեկեցության 
ապահովումը, ինչը համահունչ է «ՀՀ 2014–25 թթ. հեռա-
նկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի» գե-
րակայություններին»160:  

Որպես նպատակներին հասնելու և խնդիրները լու-
ծելու հիմնական գրավական` կարևորվում է ինչպես ՀՀ 
մասնավոր հատվածի, այնպես էլ օտարերկրյա ներ-
                                                 
160 http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
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դրումների խրախուսումը: Առանձնահատուկ շեշտա-
դրվում է, որ միայն տեղական մասնավոր հատվածի 
ջանքերը բավարար չեն, և անհրաժեշտ է եռանդուն ներ-
գրավել օտարերկրյա ներդրումներ տնտեսական և սո-
ցիալական ոլորտների գերակա նպատակների իրա-
գործման համար, միաժամանակ ընդունելով, որ օտար-
երկրյա ներդրումները կարող են նպաստել տեղական 
տնտեսության զարգացմանը` գիտելիքի և կապիտալի 
փոխանցման, բարձր հմտություններ պահանջող աշխա-
տատեղերի ստեղծման, միջազգային ներդրողների դիս-
տրիբյուտորական ցանցերի հասանելիության ապահով-
ման միջոցով:  

Միանգամայն հիմնավոր է, որ հայեցակարգի իրա-
կանացման հիմնական միջոցառումները պետք է համա-
հունչ լինեն տնտեսության այլ ոլորտներում իրականաց-
վող քաղաքականություններին, «….քանզի ներդրումա-
յին քաղաքականությունը խիստ զգայուն է և կրում է մի 
շարք ազդեցություններ. 

 առևտրային քաղաքականություն.  առևտրի պար-
զեցումը, առևտրային արգելքների վերացումը, մի-
ջազգային առևտրային համաձայնագրերի կնքումը, 
առևտրային նպատակային քաղաքականություն-
ների իրականացումը մեծապես կարող են նպաս-
տել ներդրումային գրավիչ միջավայր ձևավորելուն, 

 մրցակցություն. մրցունակ միջավայր ստեղծելն ու 
պահպանելը, մրցակցության սկզբունքները հար-
գելը, անտեղի սահմանափակումներից խուսափելը 
պահանջում են համապատասխան օրենքի առկա-
յություն և ճիշտ կիրարկում, ինչը ևս կապահովի 
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իրականացվող ներդրումային քաղաքականության 
բարձր արդյունավետություն, 

 հարկային քաղաքականություն. այն երկրները, ո-
րոնք հաջողությամբ են մշակել ներդրումներին 
նպաստող հարկային քաղաքականություն, կարո-
ղացել են համապատասխանություն հաստատել 
երկրի հարկային քաղաքականության, համազգա-
յին ու տեղական զարգացման նպատակների և ներ-
դրումների ներգրավման ռազմավարության միջև, 

 «կանաչ զարգացում».  էկոլոգիապես անվտանգ 
զարգացումն ինքնին խթան է ներդրումների ու ինո-
վացիաների համար, ինչն էլ նպաստում է կայուն 
աճին և ընձեռում աղքատության կրճատման ու սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման տնտեսական նոր 
հնարավորություններ»161:  
Հայեցակարգի «Ներդրումային քաղաքականության 

սկզբունքները» բաժնում նշվում է, որ ՀՀ կառավարու-
թյունը վերահաստատում է ներդրումների համար «բաց 
դռների» քաղաքականության իր մոտեցումը` հնարավո-
րինս ազատականեցնելով ՕՈՒՆ մուտքին, գործունեու-
թյանը և ելքին առնչվող հարաբերությունները: Միաժա-
մանակ, ներդրումային դաշտի գրավչությունը բարձրաց-
նելու և ներդրումները խրախուսելու նպատակով ՀՀ-ը 
ապահովում է ներդրումային քաղաքականության հե-
տևյալ սկզբունքները. 

                                                 
161  http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin- 

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
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• Թափանցիկություն.  Հայաստանում ներդրումնե-
րին առնչվող օրենսդրական ակտերը և ներդրու-
մային քաղաքականությանը վերաբերող դրույթ-
ներ պարունակող փաստաթղթերը մշակման փու-
լից սկսած թափանցիկ ու մատչելի ձևով հասա-
նելի կլինեն հանրությանը: Իրավական ակտերի և 
քաղաքականության մշակման ընթացքում կներ-
առվի մասնավոր հատվածը:  

• Առավել բարենպաստության ռեժիմ. որևէ երկիր 
ներկայացնող ներդրողների կողմից ներդրումների 
իրականացմանը և ընդլայնմանը ցուցաբերել նույն 
վերաբերմունքը, ինչ համանման իրավիճակում 
կցուցաբերվեր այլ երկրներ ներկայացնող ներ-
դրողների պարագայում: 

• Ազգային ռեժիմ. բացի ազգային օրենսդրությամբ 
սահմանված բացառություններից, ներդրումների 
գործարկման, ընդլայնման, իրականացման և 
պաշտպանության հարցում օտարերկրյա ներ-
դրողների նկատմամբ կիրառել ոչ պակաս նպաս-
տավոր վերաբերմունք, քան նույնանման իրավի-
ճակներում գտնվող տեղացի ներդրողների հան-
դեպ: 

• Ներդրումային արտոնություններ. սահմանվող 
արտոնությունների համակարգը համահունչ կլինի 
երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նպա-
տակներին` ապահովելով թափանցիկություն, ար-
դյունավետ կառավարում և կանոնավոր մշտա-
դիտարկում: 
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• Գործունեությանը ներկայացվող պահանջներ. չեն 
սահմանվի այնպիսի պահանջներ, որոնք խոչըն-
դոտում կամ սահմանափակում են առևտրի և 
ներդրումների ընդլայնումը: 

• Օտարում և փոխհատուցում.  ներդրումներն ուղ-
ղակիորեն կամ անուղղակիորեն չեն օտարվի, 
ազգայնացվի կամ օտարմանն ու ազգայնացմանը 
հավասարազոր հետևանքներ ունեցող այլ գործո-
ղությունների չեն ենթարկվի, բացառությամբ այն 
դեպքերի, երբ դա կատարվում է հանրային նպա-
տակներով: Օտարումը կիրականացվի ՀՀ օրենս-
դրությամբ սահմանված կարգով, ոչ խտրական 
հիմքերով:  

• Հայրենադարձություն (ռեպատրիացիա) և փոխար-
կելիություն.  ապահովել օտարերկրյա ներդրում-
ների հետ կապված միջոցների` շահույթների, շա-
հաբաժինների, ռոյալթիների, վարկային վճարում-
ների ու մարումների ազատ և անհապաղ փոխ-
անցումը` ազատ փոխարկելի արտարժույթով: 

• Վեճերի լուծում. պետության և ներդրողի կամ 
մասնավոր երկու ներդրողների միջև օտար-
երկրյա ներդրումների կապակցությամբ ծագող 
վեճերը լուծել խորհրդակցությունների և բանակ-
ցությունների միջոցով, իսկ դրանց անհնարինու-
թյան դեպքում` միջազգային պարտավորություն-
ներից բխող կամ երկու կողմերի համար ընդու-
նելի արբիտրաժային երկու ընթացակարգերի մի-
ջոցով:  
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• Անձնակազմի մուտքը և կեցությունը. համապա-
տասխան օրենքների և կանոնակարգերի շրջա-
նակներում թույլատրել օտարերկրյա տեխնի-
կական և ղեկավար անձնակազմի ժամանակա-
վոր մուտքն ու կեցությունը` օտարերկրյա ներ-
դրումներին առնչվող աշխատանքներում ներգրա-
վելու նպատակով: 

• Կրկնակի հարկման բացառում. օտարերկրյա ներ-
դրումների մասով կբացառվի կրկնակի հարկումը: 

Հայեցակարգում նախատեսվում են համապարփակ 
բարեփոխումներ, որոնք նպաստելու են ներդրումների 
խթանմանը և հատկապես ՕՈՒՆ-երի մի շարք խոչըն-
դոտների վերացմանը: Նախատեսվում է. 1) կատարե-
լագործել ներդրումային քաղաքականության բոլոր կա-
րևոր տարրերը` ներդրումային տեսլականը/ռազմավա-
րությունը, միջոցառումները/գործողությունները և, համա-
գործակցելով այլ մարմինների հետ, ապահովել դրանց 
պատշաճ իրականացումը, 2) ապահովել առավելագույն 
արդյունավետություն` ներդրումների կենսացիկլի տար-
բեր փուլերում հնարավոր խոչընդոտները մեղմելու մի-
ջոցով` ներդրումների ներգրավումից և պաշտպանու-
թյունից մինչև տեղական տնտեսության հետ կապեր 
հաստատելը, 3) համապատասխան միջավայր ստեղծել 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներդրում-
ների համար, ինչը բնույթով արտահանման ուղղվածու-
թյուն ունի և, համարվելով ներդրումների ամենադյուրա-
շարժ տեսակը, պահանջում է արտահանման-ներմուծ-
ման արդյունավետ գործառնություններ, ինչպես նաև 
ներդրողների պաշտպանության չափորոշիչների հաս-
տատում: 
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Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիան` ներդրողների դիտար-
կումները և մասնավոր հատվածի նկատառումները 
հիմք ընդունելով, նախատեսում է ներդրումային դաշտի 
առավել հստակ կանոնակարգում և առկա արգելքների 
ու խոչընդոտների վերացում: Մասնավորապես` շեշտա-
դրվում է. 

• Օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ համա-
պարփակ ներդրումային ռազմավարության բա-
ցակայությունը:  

• «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրեն-
քում հստակ արտացոլված չեն միջազգային 
տնտեսության նոր իրողությունները, մասնավորա-
պես` կապված ներդրողների պաշտպանության 
երաշխիքների հետ: 

• Տնտեսական գործունեությանն առնչվող օրենս-
դրության թափանցիկության անբավարարությունը 
և համապատասխան իրավական ակտերի հաճա-
խակի փոփոխությունները, ինչպես նաև դրանց ոչ 
պատշաճ կիրարկումը պետական տարբեր գե-
րատեսչությունների կողմից: 

• Ներդրումային միջավայրի հետ կապված այլ ար-
գելքներ, որոնք խոչընդոտում են ներդրողների 
վստահության ձևավորմանը, մասնավորապես` 

անհարկի և ծախսատար ստուգումներ, պայմանա-
գրերի կատարման տևական գործընթացներ և 
այլն162: 

                                                 
162 http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
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ՀՀ կառավարությունը ներդրումային քաղաքակա-
նության նոր հայեցակարգի դրույթներին համապատաս-
խան նախատեսում է կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 
հեռանկարում իրականացնել գործողությունների ծրա-
գիր: Վերջինիս շրջանակներում մատնանշված են այն 
հիմնական միջոցառումները, որոնց իրականացումամբ 
առավել կանոնակարգված ու գրավիչ կդառնա Հայաս-
տանի ներդրումային միջավայրը: Հաջորդաբար նշենք 
այդ հիմնական միջոցառումները. 

1. Ներդրումային օրենսդրության կատարելագործում: 
Ներդրումային ոլորտին առնչվող օրենքներում առկա 
բացերը նվազագույնի հասցնելու և միջազգային լավա-
գույն փորձին մոտեցնելու նպատակով նախատեսվում 
է. 

1.1. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքի 
և դրանից բխող իրավական այլ ակտերի վերանա-
յում: Թեև գործող օրենքը վկայում է օտարերկրյա 
ներդրումների և ներդրողների նկատմամբ կառա-
վարության «բաց դռների» քաղաքականության 
վարման մասին, այնուամենայնիվ` որոշակի ոլորտ-
ներում, առավելապես ներդրողների պաշտպանու-
թյան հարցերում, բարելավման լուրջ կարիք ունի: 
Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում օրենքում 
ներառել արդարացի և հավասար վերաբերմունքի 
չափանիշներ, ուժեղացնել օտարումից պաշտպա-
նությանը, ինչպես նաև արտարժույթի փոխարկե-
լիությանն ու փոխանցումներին առնչվող դրույթնե-
րը, հստակեցնել վեճերի լուծման վերաբերյալ 
դրույթները` ներդրող–պետություն վեճերի պարա-
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գայում միջազգային արբիտրաժ դիմելու հստակ ու 
միանշանակ իրավունք տրամադրելու միջոցով, 
հստակեցնել նաև սահմանափակումների բացակա-
յությանն առնչվող դրույթները` անհրաժեշտության 
դեպքում կիրառելով «բացասական ցանկի» 
սկզբունքը` սահմանափակումները միանգամայն 
հստակ նշելու համար: 

1.2. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ 
օրենքի և դրանից բխող իրավական այլ ակտերի 
վերանայում: Հայաստանում ԱՏԳ-ների ստեղծման 
հիմնական նպատակը օտարերկրյա ուղղակի ներ-
դրումների ներգրավման և դրա արդյունքում` առա-
ջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ար-
տահանման ծավալների աճին, նոր աշխատատե-
ղերի ստեղծմանն ու կայուն տնտեսական զարգաց-
մանը նպաստելն է: ԱՏԳ-ների գործունեությունն 
ապահովելու համար ստեղծվել է համապատաս-
խան իրավական դաշտ: Այսպես, ոլորտի հիմնա-
կան կարգավորող փաստաթուղթ է 2011 թ. մայիսի 
25-ին ընդունված` «Ազատ տնտեսական գոտիների 
մասին» ՀՀ օրենքը, որով նախատեսված են հար-
կային և մաքսային մի շարք արտոնություններ: Այ-
նուամենայնիվ` ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցելուց հե-
տո լրացուցիչ անհրաժեշտություն է առաջացել 
վերանայել գործող օրենսդրությունը` այն համա-
պատասխանեցնելով ԵԱՏՄ օրենսդրությանը: 

1.3. Պետություն–մասնավոր հատված գործընկերու-
թյան զարգացում: ՀՀ կառավարությունը կարևորում 
է պետություն–մասնավոր հատված գործընկերու-
թյան զարգացումը` այն դիտարկելով որպես իր 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 221 

գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկը, 
որը հնարավորություն կտա բարձրացնելու հանրա-
յին ծառայությունների որակը, զարգացնելու ենթա-
կառուցվածքը և նպաստելու ազգային ու տեղա-
կան կարևորագույն ծրագրերի արդյունավետ իրա-
կանացմանը: Կառավարությունը դեռևս 2009 թ. 
հունվարի 29-ին ընդունել է «Պետություն−մասնա-
վոր հատված համագործակցության հայեցակար-
գին հավանություն տալու մասին» թիվ 4 արձանա-
գրային որոշումը, իսկ 2012 թ. սեպտեմբերի 20-ի 
թիվ 1241-Ն որոշմամբ` հաստատել պետություն–
մասնավոր գործընկերության ծրագրերի գնահատ-
ման և հաստատման կարգը, որում, սակայն, առկա 
են մի շարք բացեր: Ուստի` անհրաժեշտ է ամրա-
պնդել առկա նվաճումները և, հիմնվելով միջազ-
գային լավագույն փորձի վրա, շարունակել աշխա-
տանքներն այդ ուղղությամբ` շեշտադրելով պետու-
թյուն–մասնավոր հատված գործընկերությունը 
կարգավորող օրենսդրության կատարելագործումը: 

Նշենք, որ միջոցառումների կատարման ժամանա-
կացույցում որպես ներդրումային օրենսդրության կա-
տարելագործման վերջնաժամկետ ամրագրված է  
2016 թ. սեպտեմբերը163:  

2. ՕՈՒՆ ներգրավման ռազմավարության մշակում: 
Նախատեսվում է, որ ՀՀ կառավարությունը կմշակի և 
կներդնի ՕՈՒՆ-ների առավել համակարգային և վերջ-
նական արդյունքին միտված ռազմավարություն, որը 
կիրականացվի երկու փուլով: 
                                                 
163 http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
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Առաջին փուլում մշակվելու է ՕՈՒՆ ներգրավման և 
խրախուսման ռազմավարությունը, որը կձևակերպի.  
ա) ՕՈՒՆ-ների նշանակությունը և դրանց կարևորու-
թյունը քաղաքականության գլխավոր նպատակների 
իրագործման հարցում, բ) կսահմանի ՕՈՒՆ ներգրավ-
ման, երկիր մուտք գործելու, պահպանելու և խթանելու, 
ոլորտում ներգրավված հիմնական պետական մարմին-
ների դերերն ու պարտականությունները, գ) կներկա-
յացնի ՕՈՒՆ ներգրավման գերակա թիրախ-ոլորտները, 
դ) կսահմանի ՕՈՒՆ ներգրավման թիրախները և 
ակնկալվող օգուտները (ներդրումները` գումարային 
արտահայտությամբ, ստեղծված աշխատատեղերը, ներ-
գրավված տեխնոլոգիաները և այլն), ե) կներդնի իրա-
կանացման տարեկան ծրագրի մշակման մեխանիզմ` 
կատարողականի հիմնական ցուցանիշներով ու թիրախ-
ներով, զ) կներդնի մշտադիտարկման ու գնահատման 
համակարգ և ներդրողների հետ աշխատանքի համա-
կարգ (investor tracking system): Սա կառավարությանը 
հնարավորություն կընձեռի հսկել օտարերկրյա ներ-
դրումների ռազմավարական նպատակների իրականաց-
ման առաջընթացը և չափել ներդրումների ներգրավման 
ուղղությամբ կատարված ծախսերի արդյունավետու-
թյունը: 

Երկրորդ փուլում մշակվելու է ՕՈՒՆ ռազմավարու-
թյան վերաբերյալ տարեկան ծրագիրը: Վերջինս կթիրա-
խավորի առանձին, մասնավորապես` արդյունավետու-
թյան բարձրացմանն ուղղված ոլորտները, հիմնված կլի-
նի ներդրումների համար ընտրված ոլորտներում համե-
մատական գնահատականի (benchmarking) վրա, կհզո-
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րացնի ոլորտային թիմերը, այդ թվում` մասնավոր հատ-
վածում փորձառություն ունեցող նոր անձնակազմ ներ-
գրավելու կարողությունը: 

ՕՈՒՆ ներգրավման ռազմավարության մշակման 
վերջնաժամկետ է սահմանվել 2017 թ. նոյեմբերը:  

3. Ներդրումների խրախուսում: Հայեցակարգում 
նշվում է, որ ՀՀ կառավարությունը վարում է ներդրում-
ների խրախուսման հետևողական քաղաքականություն և 
ներդրումների նկատմամբ կիրառում է «ներդրողների 
կարիքների վրա հիմնված» մոտեցում: Հայաստանում 
ներդրումների խրախուսումը կիրականացվի հիմնակա-
նում հետևյալ ուղղություններով` ֆինանսական միջոց-
ների հասանելիության ապահովում, ՓՄՁ ներդրումների 
խրախուսում, վերազգային կորպորացիաներից ներ-
դրումների խրախուսում, ազատ տնտեսական գոտի-
ների կայացում, էներգախնայող և բարձր տեխնոլոգիա-
կան ներդրումների խրախուսում, տարածքային համա-
չափ զարգացմանը նպաստող ծրագրերի խրախուսում: 

Այս ուղղությունները կյանքի կոչելու համար նախա-
տեսվում է. 

ա)  ընկերությունների համար արտահանման ֆինան-
սավորման մատչելիության գործիքակազմի (ար-
տահանման ապահովագրում) զարգացում,  

բ) ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծում և 
դրանցում նոր շահագործողների ներգրավում, 

գ) արտոնությունների փաթեթի մշակում ներդրումա-
յին ծրագրերի համար` հաշվի առնելով ստեղծվե-
լիք աշխատատեղերի քանակը, արտասահմա-
նում մեծ ցանցի առկայությունը կամ արտասահ-
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մանյան որևէ ցանցի համար մատակարար հան-
դիսանալը, խնդրահարույց բիզնեսի վերականգն-
ման ու զարգացման ուղղվածությունը, տարած-
քային առանձնահատկությունները (միջին աշխա-
տավարձը, գործազրկության մակարդակը, մայ-
րաքաղաքից հեռավորությունը, տարածքի ներ-
ուժը), 

դ) վենչուրային ֆինանսավորման ինստիտուտի 
զարգացում, 

ե)  ներդրումների համար գրավիչ պետական ան-
շարժ գույքի քարտեզագրման իրականացում, 

զ) ՀՀ տարածքում ներդրումային ծրագրերի հավա-
քագրման, միասնական ձևաչափի բերելու և հրա-
պարակման աշխատանքների իրականացում, 
ներդրումային ծրագրերի միասնական բազայի 
ստեղծում164: Բացի նշված միջոցառումներից` կա-
ռավարությունը քայլեր է ձեռնարկելու ներդրում-
ների խթանման հատուկ գործառույթներ մշակելու 
ուղղությամբ, ինչպես` մարքեթինգը և իրազե-կու-
մը, հետազոտությունները, ներդրողների հետ աշ-
խատանքի համակարգը (investor tracking sys-
tem), հետներդրումային սպասարկման մեխա-
նիզմի մշակումը, ՕՈՒՆ-ից ծագող հարաբերու-
թյունների ուժեղացման ծրագրերը, արտոնու-
թյունների կառավարումը, ներդրումների խթան-
ման հետ կապված այլ գործառույթները: 

                                                 
164  http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 
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Թերևս հայեցակարգի ամենակարևոր և բարդ բա-
ժիններից մեկը ներդրումները խթանող արտոնություն-
ների փաթեթի մշակումն է: Այդուհանդերձ, նախատես-
վում է, նախ` գնահատել գործող օրենսդրությամբ սահ-
մանված արտոնությունների արդյունավետությունը և 
անհրաժեշտության դեպքում մշակել արտոնությունների 
նոր սխեմաներ: Հայեցակարգում տեղ է գտել այն դրույ-
թը, որ արտոնություններ սահմանվեն գլխավորապես 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներդրում-
ներ իրականացնողների, ինչպես նաև Հայաստանում 
գլխամաս հիմնադրած հանրաճանաչ կազմակերպու-
թյունների համար: Կախված գործունեության ծավալնե-
րից` նախապատվությունը տալ խոշոր (10 մլն ԱՄՆ 
դոլար և/կամ առնվազն 300 աշխատատեղ ստեղծող) և 
ռազմավարական ներդրումային ծրագրեր իրականաց-
նող ներդրողներին: Իհարկե, այս մոտեցման տրամաբա-
նությունն ընդունելի է, բայց միաժամանակ կախված 
ձեռնարկատիրական գործունեության վայրի ռազմավա-
րական կարևորությունից (հատուկ տնտեսական գոտի-
ներ, սահմանամերձ համայնքներ և այլն) նպատակա-
հարմար է արտոնություններ սահմանել նաև փոքր և մի-
ջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ներդրողների համար: 

Միանգամայն արդարացված է, որ ՕՈՒՆ-երին վե-
րաբերող փաստաթղթում կարևորվում է Սփյուռքի ներ-
դրումային ներուժի օգտագործումը: Այս մասին հայե-
ցակարգում ուղղակի նշվում է. «ՀՀ կառավարությունը 
կարևորում է սփյուռքահայ ներդրողների հետ համագոր-
ծակցության խորացումը: Այդ նպատակով ստեղծվելու է 
Հայաստանի տնտեսության մեջ սփյուռքահայերին առա-
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վելագույնս ներգրավելու և ներդրումների խրախուսման 
նպաստավոր միջավայր, որտեղ օժանդակություն կցու-
ցաբերվի մրցունակ և զարգացմանը նպաստող ներդրու-
մային ծրագրերի ավելացմանը: Այս առնչությամբ հիմ-
նական ջանքերն ուղղվելու են Սփյուռքի ներդրումային 
ներուժի վերլուծությանն ու համագործակցության մեխա-
նիզմի մշակմանը» 165 : Կարծես նշված հիմնադրույթի 
տրամաբանական շարունակությունն է, որ հաջորդիվ 
շեշտադրվում է ներդրումների ներգրավումը գիտելիքա-
հենք և նորարարական տնտեսության զարգացման հա-
մար: Բանն այն է, որ հատկապես վերջին տարիներին 
Սփյուռքի ներդրողները սկսել են նախապատվությունը 
տալ այդ ոլորտներին, որը բոլոր առումներով միանգա-
մայն արդարացվում է: Զարգացնելով այդ գաղափարը 
նշվում է, որ կառավարությունը կխրախուսի գիտելիքա-
հենք և նորարարական տնտեսության կայացմանն 
ուղղված յուրաքանչյուր նախաձեռնություն և դրան ուղղ-
ված ներդրումները: Այս տեսանկյունից հատկապես կա-
րևորվում են «գիտություն–արտադրություն» շղթայի ա-
պահովմանը նպաստող ներդրումները, գիտահետազո-
տական ոլորտում օտարերկրյա ներդրումները, ներ-
դրումները մարդկային կապիտալում և հանրային ենթա-
կառուցվածքներում, հատկապես` մշակող արդյունաբե-
րության ճյուղերում, տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-
րի, էներգետիկայի և զբոսաշրջության ոլորտներում: Այս 
նպատակով նախատեսվում է «գիտություն–արտադրու-
թյուն» կապն ապահովող ինստիտուցիոնալ կառույցների 
ստեղծում: 
                                                 
165  http://armef.com/hy/news/meknabanutyun/hh-nerdrumayin-

qaxaqakanutyan-hayecakargy/ 



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 227 

Անթաքույց է, որ օտարերկրյա ներդնողները, այդ 
թվում` սփյուռքահայերը, ներկայումս ունեն որոշակի բո-
ղոքներ ու դժգոհություններ: Ճշմարտությունը պահան-
ջում է արձանագրել, որ դրանք, եթե անգամ հիմնավոր 
են, շատ դեպքերում մնում են անարձագանք կամ ար-
դարացի լուծում չեն ունենում: Սա խիստ անբարե-
նպաստ մթնոլորտ է ստեղծում և բացասաբար է ազդում 
երկրի ներդրումային ակտիվության վրա: Ուստի միան-
գամայն օրինաչափ է, որ նոր հայեցակարգում տեղ է 
գտել «Ներդրողների մտահոգություններին և բողոքնե-
րին արձագանքելու մեխանիզմների հիմնում» բաժինը: 
Վերջինիս շրջանակներում մեկնաբանվում է, որ նշված 
բացասական երևույթների մեծ մասի առաջացման 
պատճառն առավելապես օրենքների ու կանոնակար-
գերի թերի իրականացումն է, քան դրանց անկատարու-
թյունը: Ուստի ներդրող–պետություն հնարավոր վեճե-
րից խուսափելու համար կառավարությունը պետք է 
գնահատի ներդրողների հետ աշխատանքի համակար-
գի (investor tracking) և դիտանցման մեխանիզմների 
գործունեությունը: Դա ապահովելու համար անհրաժեշտ 
է յուրաքանչյուր բողոքի կամ հիմնախնդրի վերաբերյալ 
հավաքագրել և վերլուծել հետևյալ տեղեկատվությունը` 
ռիսկի ենթարկվող ներդրումների արժեքը, ներդրումների 
հետ կապված բողոքի այլ ազդեցությունները (ինչպես 
բողոքին ընթացք տալու հետ կապված ծախսերը, աշ-
խատատեղերը, որոնց վրա այն անդրադարձել է և այլն), 
ներդրողի նկարագրությունը, խնդրի բնագավառը, 
առնչվող պետական գերատեսչությունները, բողոքի 
առնչությամբ ներպետական/միջազգային դատական 
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գործի առկայությունը և այլն: Ենթադրվում է, որ կմշակ-
վեն գործուն մեխանիզմներ բողոքներին առնչակից հե-
տևյալ գործառույթներն իրականացնելու նպատակով` 
տեղեկատվության փոխանակում, վաղ նախազգուշա-
ցում, խնդիրների լուծման մեթոդների լավագույն փորձ, 
խնդրի կարգավորման լուծումների ներկայացում: 
Նշված հաղորդակցությամբ և սկզբունքային մոտեցում-
ներով հարցի քննարկումը ու լուսաբանումը կարող են 
բացառել առաջացած հիմնախնդրի բացասական հե-
տևանքները: 

 

 
5.2 
 Սփյուռքի ներդրումների խթանման 

հիմնական ուղղությունները  
 
Հայաստան–Սփյուռք տնտեսական հարաբերու-

թյունների զարգացման առաջընթացը պայմանավորված 
է քաղաքական, տնտեսական, իրավական և հոգեբա-
նական մի շարք գործոններով: Ինչպես նշվում է ՀՀ կա-
ռավարության դեռևս 2009 թ. ընդունած «Հայաստան–
Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ»-
ում` «21-րդ դարում Հայաստանի Հանրապետության ու 
աշխարհասփյուռ հայության առջև ծառացած արտաքին 
և ներքին մարտահրավերները պահանջում են նոր ո-
րակ, ձև ու բովանդակություն հաղորդել Հայաստան–
Սփյուռք գործակցությանը` հենվելով առավելապես 
մարդկային, մշակութային և սոցիալական կապիտալի, 
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հասարակական լիարժեք ինտեգրման ու մրցունակու-
թյան կռվանների վրա»166: 

Սույն ուսումնասիրության հեղինակներն աշխատել 
են հնարավորինս բացահայտել Սփյուռք–Հայրենիք հա-
րաբերությունների միջազգային փորձը և գտնել ուղիներ 
Հայաստան–Սփյուռք հարաբերությունների առավել կա-
նոնակարգված ու արդյունավետ զարգացման համար: 
Մի շարք պատճառներով` առավել շահեկան է յուրացնել 
Իսրայելի փորձը և, համադրելով այն հայկական էթնիկ 
առանձնահատկություններին և Հայաստանի պայմաննե-
րին, նախանշել զարգացման ուղիներ:  

Իսրայելի «տնտեսական հրաշքի» մասին շատ է 
գրվել, հիմնավորվել համակարգային և իրավիճակային 
մի շարք նախադրյալներով: Որքան էլ տարօրինակ է, 
վերլուծաբաններից ոմանք Իսրայելի բարձր մրցունա-
կության համակարգային նախապայմաններից կարևո-
րում են պատերազմը և հրեա ժողովրդի աշխարհա-
սփյուռ իրողությունը: Վկայակոչելով պատերազմի խթա-
նիչ դերը` նշվում է. «Ֆիզիկական բնաջնջման իրական 
վտանգը լավագույնս խթանում է ոչ ստանդարտ լուծում-
ների փնտրտուք: Իսրայելական ՌԱՀ-ն (ռազմաարդյու-
նաբերական համալիրը, ծանոթ. հեղինակների) եղել և 
մնում է նորամուծական արդյունաբերության առաջըն-
թացի հիմնական շարժիչը»167: Որպես օրինակ` Իսրայե-
լի պաշտպանության բանակի համակարգչայնացված 
ստորաբաժանումները ձևավորվել են դեռևս 1959 թվա-
կանին: Ռազմական ոլորտի տեխնոլոգիաները խելա-
                                                 
166 Հայաստան-Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգ, էջ 10:  
167  http://ritworld.com/izrailskoe-ekonomicheskoe-chudo-ot-apelsinov-k-

innovaciyam/ 
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մտորեն կիրառվել են նաև տնտեսության մյուս հատ-
վածներում:  

Ինչպես նշվեց, համակարգային հաջորդ նախադրյա-
լը հրեա ժողովրդի սփյուռքայնացումն է: Իսրայելի բազ-
մաթիվ նախաձեռնություններ բազմակողմանի, գերա-
զանցապես` ֆինանսական, աջակցություն են ստացել 
շնորհիվ հրեական սփյուռքի խելամիտ դիրքորոշման ու 
շահագրգիռ վերաբերմունքի: Ինչ վերաբերում է իրա-
վիճակային նախադրյալներին, ապա այստեղ գործել է 
գործարարության մեջ ընդունված այն իմաստնությունը, 
թե, «ճգնաժամը նաև նոր վերելքի հնարավորություն է»: 
Օրինակ` վկայակոչվում է հետևյալ փաստը` 1987 թ. Իս-
րայելը ԱՄՆ-ի աննախադեպ ճնշումների ներքո դա-
դարեցրեց ամերիկյան F-16-ին մի շարք ցուցանիշներով 
գերազանցող Lavi կործանիչի ստեղծման աշխատանք-
ները: Այդ գործին մասնակից բարձրակարգ մասնագետ-
ներն անորոշության մեջ էին, սակայն չհիասթափվեցին 
և, միացյալ ուժերով, հիմք դրեցին, այսպես կոչված` 
«START-UP NATION»-ի, որը նորամուծական ծրագրերի 
դարբնոց է, նպաստում է ոչ միայն Իսրայելի տնտեսու-
թյան նորամուծական զարգացմանը, այլև երկրին մեծ 
նպաստ ու հեղինակություն ապահովող տեխնոլոգիա-
ների արտահանմանը: Այս ոլորտի զարգացմանն անմի-
ջաբար նպաստում են աշխարհասփյուռ հրեաները, մի 
կողմից` ինտելեկտուալ ու ներդրումային ռեսուրսով, 
մյուս կողմից` շուկայահանմանն աջակցելով: Իրավիճա-
կային հաջորդ նախադրյալը, որը ճգնաժամային վիճակ 
էր ստեղծել, 1990-ական թվականներին հետխորհրդա-
յին տարածքից վերաբնակիչների հախուռն հոսքն էր դե-
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պի Իսրայել: Բայց պետական և մասնավոր մի շարք 
ծրագրերով հաջողվեց հատկապես ռուսախոս տեխնի-
կական մտավորականությանը ներգրավել նորամուծա-
կան և նախագծային ոլորտներում, օգտագործել նրանց 
փորձն ու գիտելիքները և հասնել լավագույն արդյունք-
ների: Ահավասիկ, եթե 1990-ական թվականներին Իսրա-
յելը հիմնականում արտահանում էր թանկարժեք մե-
տաղներ և քարեր, մեքենաներ և սարքավորումներ, ինչ-
պես նաև` քիմիկատներ, ապա ներկայումս մեծ տեսա-
կարար կշիռ ունեն նորամուծական տեխնոլոգիաները: 

 Բարեբախտաբար թե դժբախտաբար` Հայաստա-
նում ևս այս կամ այն չափով առկա են այն նախադրյալ-
ները, որոնք խթանեցին «իսրայելական հրաշքը», ուստի 
պարտավոր ենք խելամտորեն գնահատել մեր հնարա-
վորությունները և համայն հայության միացյալ ջանքերով 
վերածել առարկայական գործոնների: Իհարկե, ինչպես 
նշել ենք գրքի համապատասխան բաժիններում, Հայաս-
տանը նույնպես նորամուծական տեխնոլոգիաների 
մշակման ու կիրառության որոշակի ձեռքբերումներ ունի: 
Այդուհանդերձ, կարծում ենք, պետք է չհապաղել և պե-
տական ու մասնավոր հատվածի համագործակցու-
թյունն ու միասնական աջակցությունը ուղղորդել գիտե-
լիքահենք արտադրությունների, այլընտրանքային էներ-
գետիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մըր-
ցունակ ագրարային ոլորտի զարգացմանը: Վերջին եր-
կու տարիներին սիրիահայերի ներգաղթը, թեև պար-
տադրված բնույթ ունի, բայց իրավիճակային բարե-
նպաստ նախադրյալ է Հայաստանում փոքր և միջին 
գործարարությունը խթանելու համար: Ավելին, սիրիա-
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հայ երիտասարդների մեծ մասը տիրապետում է օտար 
լեզուների, ունի անհրաժեշտ հատկանիշներ նորամու-
ծական ոլորտներում ինտեգրվելու համար: Հարկավոր է 
բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերել նրանց, իրա-
կանացնել անվճար բարձրագույն կրթության, դրամա-
շնորհային ծրագրերով նախաձեռնությունների խթան-
ման և կենցաղային պայմանների բարելավման միջոցա-
ռումներ: Հակառակ պարագայում, ինչպես դա եղավ 
Ադրբեջանից գաղթած հայերի հետ, նրանք կլքեն Հայաս-
տանը և կկորցնենք ոչ միայն բնակչություն, այլև արժե-
քավոր մտավոր ներուժ: 

Հայաստանի կառավարությունը ծրագրային մի շարք 
փաստաթղթեր է ընդունել տնտեսության զարգացումը 
խթանելու և այս կարևոր գործին Սփյուռքի կառույցները 
ներգրավելու ուղղությամբ: Վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ Հայաստան–Սփյուռք տնտեսական կապերի 
զարգացումն ու արդյունքները զգալի են: Այդուհանդերձ, 
հնարավորություններն ավելին են, քան իրականում օգ-
տագործվում են: Անշուշտ, կան Սփյուռքի ներուժի բազ-
մակողմանի և լիարժեք դրսևորման որոշ խոչընդոտներ: 
Ուստի անհրաժեշտ է իրականացնել ավելի նպատա-
կային քաղաքականություն և կիրառել ավելի գործնա-
կան բնույթի միջոցառումներ: Հատկապես գործարարու-
թյան ոլորտում Սփյուռքի ներդրումները խթանելու նպա-
տակով առաջարկում ենք` 

 Պահպանելով օտարերկրյա բոլոր ներդնողների 
համար «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի միասնա-
կան պահանջները` օտարերկրյա այն ներդնող-
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ներին, ովքեր ներդրումային ծրագրեր կիրակա-
նացնեն ՀՀ կառավարության սահմանած հատուկ 
տնտեսական տարածքներում կամ գերակա 
հռչակված ոլորտներում, տրամադրել հարկային 
և մաքսային լրացուցիչ արտոնություններ: 

 Օտարերկրյա ներդրողների ձեռնարկատիրական 
շահույթից ՀՀ կառավարության սոցիալական և 
տարածքային զարգացման ծրագրերի իրակա-
նացման նպատակով բարեգործական հատկա-
ցումների գումարը հավասարեցնել «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին 
ուղղվող փոխանցումների կարգավիճակին` կի-
րառելով համապատասխան բարոյական խրա-
խուսանք և հարկային վարչարարություն: 

 ՀՀ-ում սփյուռքահայերի կատարած ներդրում-
ների պետական ապահովագրության համակար-
գի ներդրում, ինչը ենթադրում է միջազգային ա-
պահովագրական ընկերություններում Սփյուռքի 
ներդրումների ապահովագրում և դրա տարեկան 
վճարների իրականացում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
1. Հայաստանն այն նվիրական երկիրն է, որի շենա-

ցումն ու բարգավաճումը ոչ միայն հայաստանա-
բնակներիս, այլև ճակատագրի բերումով աշխար-
հասփյուռ դարձած բոլոր հայերի նպատակն ու 
ձգտումն է: Այս հայրենանվեր մղումներով և բազում 
արգելքներ հաղթահարելով` դեռևս խորհրդային 
տարիներին մեր հայրենակիցները օգնության ձեռք 
էին մեկնում Հայրենիքին:  

2. Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում բազում ա-
վերածություններ ու տասնյակ հազարավոր մարդ-
կային զոհեր պատճառած 1988 թ. դեկտեմբերի 
ահավոր երկրաշարժը բարեսիրական ձեռնարկ-
ների մղեց աշխարհի բոլոր երկրներին և մարդ-
կանց: Այդ արհավիրքի առաջին իսկ օրվանից 
շտապ օգնության միջազգային շարժում ծավալվեց 
հայկական սփյուռքում: Աշխարհի բոլոր ծայրերից 
տնակներ, վրաններ, սննդամթերք, հագուստեղեն, 
բժշկական սարքավորումներ, դեղորայք ու բազում 
այլ պարագաներ էին առաքվում աղետյալ Հայաս-
տանին:  

3. Սկզբնական շրջանում Սփյուռքի օժանդակությունը 
հիմնականում մարդասիրական օգնության բնույթի 
էր: Հայաստանի անկախացումից հետո, երբ երկի-
րը հայտնվեց համընդհանուր ճգնաժամի մեջ, 
սփյուռքի օգնությունը ծառայեց Հայաստանի և Ար-
ցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Համա-
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գործակցության նոր փուլ սկսվեց, երբ կարևորվեց 
Հայաստանում ներդրումներ կատարելու, գործա-
րարությունը զարգացնելու փոխշահավետ գործե-
լաոճը: Բնակարանաշինությունը, հիվանդանոցնե-
րի, դպրոցների, ճանապարհների կառուցումը, հա-
մատեղ ձեռնարկությունների հիմնումը, գործարան-
ների վերագործարկումը, նոր արտադրությունների 
ու ծառայությունների զարգացումը մեծ աջակցու-
թյուն եղան Հայաստանի հզորացմանը և տնտեսու-
թյան մրցունակության բարձրացմանը: Այդ ծրագրե-
րը իրագործվում են ինչպես կազմակերպություն-
ների («Հայաստան» հիմնադրամ, ՀԲԸՄ, Լինսի 
հիմնադրամ, Հայաստանի օգնության ֆոնդ, ՀՕՄ, 
«Ազնավուրը Հայաստանին» և այլն), այնպես էլ ան-
հատ բարերարների նախաձեռնության և ֆինան-
սավորման շնորհիվ։ 

4. Վերջին տարիներին, հատկապես ՀՀ Սփյուռքի 
նախարարության ստեղծումից հետո, Հայաստան–
Սփյուռք հարաբերություններն առավել կազմա-
կերպված ու փոխշահավետ են դառնում: Մի կող-
մից` ավելի շոշափելի է սփյուռքահայերի մասնակ-
ցությունը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացմանը, մյուս կողմից` Հայրենիքը նոր լիցք է հա-
ղորդում սփյուռքի միաբանմանն ու հայապահպա-
նության դժվարին գործին։ 

5. Հայ ժողովրդի երկու հատվածները համախմբելու, 
նրանց հարաբերություններն առավել արդյունա-
վետ և փոխշահավետ դարձնելու նպատակով Հա-
յաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ ա-



 
«ԱՄԲԵՐԴ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ. 28 

 236 

վելի քան մեկ ու կես տասնամյակ է Հայաստանում 
կազմակերպվում են Համահայկական մարզական 
խաղեր, ինչպես նաև «Հայաստան–Սփյուռք» 
խորհրդաժողովներ, որոնց մասնակցում են Սփյուռ-
քի բոլոր համայնքների պատվիրակությունները։ 
Աննախադեպ ներկայացուցչական էին 2015 թ. 
ապրիլի 24-ին Հայոց մեծ եղեռնի հարյուրամյա 
տարելիցի ոգեկոչման արարողությունները: Բացի 
համայն հայության ներկայացուցիչներից` Հայաս-
տան էին ժամանել 4 երկրների նախագահներ և 19 
երկրների բարձրաստիճան պատվիրակություններ:  

6. Անուրանալի է հայկական Սփյուռքի դերակատա-
րությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտե-
սական դժվարությունների հաղթահարման և 
տնտեսության զարգացման գործում: Նորաստեղծ 
Հայաստանի Հանրապետությունը ի սկզբանե 
ստիպված էր դիմակայել ծանր փորձությունների: 
Մեզ պարտադրված արցախյան պատերազմը, 
տնտեսական ճգնաժամը, Ադրբեջանի և Թուրքիայի 
կողմից արտաքին հաղորդակցության ուղիների 
շրջափակումը, էներգետիկ համակարգի կազմալու-
ծումը, դրանց գումարած 1988 թ. դեկտեմբերի կոր-
ծանարար երկրաշարժի հետևանքները երկրում 
ստեղծել էին, հիրավի, ծանրագույն իրավիճակ: 
Ահա, այս ծանր կացության մեջ շատ սփյուռքահա-
յեր Հայրենիքում բարեգործական ու ներդրումային 
նշանակալից գործունեություն ծավալեցին: Հիշա-
տակության է արժանի հատկապես Հայկական բա-
րեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ) արդյու-



  

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

 237 

նավետ գործունեությունը: Երկրի մշակութային 
կյանքին զարկ տալուն էր ուղղված աղետի գո-
տում` Գյումրիում, միջազգային չափանիշներին հա-
մապատասխան ամերիկյան համալսարան բացելու 
ՀԲԸՄ-ի ծրագիրը: Սակայն ընտրությունը կանգ ա-
ռավ Երևանի վրա, քանի որ երկրաշարժից ավեր-
ված Գյումրին պատրաստ չէր այդ խնդրին: Հայրե-
նաշեն բազում ծրագրերով Հայաստանին օժանդա-
կեցին սփյուռքահայ նշանավոր ազգային բարերար 
Ալեք Մանուկյանը և 1989 թ. բարեգործականի նա-
խագահի պաշտոնում նրան փոխարինած դուստ-
րը` Լուիզ Սիմոն Մանուկյանը:  

7. Եթե 1988–1990 թթ. Սփյուռքից Հայաստանին ցու-
ցաբերվող օգնության կիզակետը երկրաշարժի գո-
տին էր, ապա 1991–1994 թթ. դրան գումարվեց ար-
ցախյան գոյամարտը, պատերազմի և շրջափակ-
ման պայմաններում բնակչության նվազագույն կա-
րիքների բավարարումը:  

8. 1994–2001 թթ. ուշադրությունը սևեռվեց տնտեսու-
թյան վերականգման ու ձեռնարկատիրության զար-
գացման վրա: Այդ տարիներին Հայաստանի տնտե-
սության մեջ ներդրումներ կատարած օտարերկրյա 
ներդրողների շուրջ 69 տոկոսը սփյուռքահայերն 
էին: 1998–2004 թթ. ընթացքում վերջիններս կա-
տարել են շուրջ 275 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում, 
որը վերոնշյալ ժամանակահատվածում կատար-
ված ներդրումների 25 տոկոսն է168: Հետագա տա-

                                                 
168  http://evconsulting.com/hy/brainwork/foreign-investments-and-

diaspora/current%20-situation-of-the-diaspora-connected-fdis-in-
Armenia#sthash.pbkhuRbw.dpuf  
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րիներին Հայաստան–Սփյուռք տնտեսական հարա-
բերություններն ավելի համակարգված բնույթ ստա-
ցան: Զուտ ձեռնարկատիրական բնույթի ներդրում-
ների խթանմանը նպաստեցին պարբերաբար կազ-
մակերպվող գործարար համաժողովները:  

9. ՀՀ Նախագահի հրամանագրով 1992 թ. ստեղծվեց 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը, որի 
առաջին խոշորածավալ ձեռնարկը «Ձմեռ» մարդա-
սիրական ծրագիրն էր: Այնուհետև հիմնադրամի 
միջոցներն ուղղվեցին աղետի գոտու բնակարանա-
շինությանը, Հայաստանում և Արցախում ենթակա-
ռուցվածքների զարգացմանը: Մեկը մյուսին հա-
ջորդեցին «Գորիս–Ստեփանակերտ» և ԼՂՀ-ում 
«Հյուսիս–Հարավ» ավտոմայրուղիների կառուցու-
մը: Ճանապարհաշինությանը զուգընթաց` Հիմնա-
դրամի միջոցներով կառուցվեցին դպրոցներ, բուժ-
հաստատություններ, ջրամատակարարման ու գա-
զամատակարարման համակարգեր, էլեկտրահա-
ղորդագծեր և մշակութային հաստատություններ: 
Ներկայումս Հիմնադրամը իրականացրել է ավելի 
քան 235 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ծրագրեր։  

10.  «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամից հե-
տո ՀՀ-ի տնտեսության զարգացմանը մեծ աջակ-
ցություն է ցուցաբերել ամերիկահայ մեծահարուստ 
Քըրք Քրքորյանի հիմնադրած «Լինսի» հիմնադրա-
մը: Բացի «Հայաստան» համահայկական հիմնա-
դրամի ամենամյա դրամահավաքին լուրջ մասնակ-
ցություն ցուցաբերելուց` Ք. Քրքորյանը «Լինսի» մի-
ջոցով շուրջ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար է տրամադրել 
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Հայաստանին` ճանապարհների վերակառուցման, 
մշակութային հաստատությունների վերանորոգ-
ման, աղետի գոտու բնակարանաշինության, ինչ-
պես նաև Հայաստանում փոքր և միջին ձեռներե-
ցության զարգացման համար169։  

11. Հայաստանի առողջապահության ոլորտին Սփյուռ-
քի աջակցության կարևոր ծրագրերից են «Տաշիր 
գրուպ» ընկերությունների խմբի սեփականատեր 
Սամվել Կարապետյանի ներդրումներով կառուց-
ված Ստեփանակերտի հանրապետական նոր հի-
վանդանոցը և Վանաձորում կառուցվող մարզային 
գերժամանակակից առողջապահական նոր համա-
լիրը, ինչպես նաև Հայ–Ամերիկյան մշակութային 
ասոցիացիայի (ՀԱՄԱ) ձեռնարկումով Առողջության 
կենտրոնի հիմնումը, քանի որ կրծքի քաղցկեղի 
պատճառով կանանց մահացության թիվը մեծ էր: 
Այս գործում անուրանալի է ամերիկահայ բարերար 
Ռիտա Պալյանի դերակատարությունը:  

12. Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում 
սփյուռքը զգալի աջակցություն է ցուցաբերում նաև 
գյուղերի և գյուղատնտեսության զարգացմանը: 
Վերջինս դրսևորվում է գյուղական համայնքների 
սոցիալ-մշակութային ենթակառուցվածքների վե-
րականգման, ճանապարհաշինության և ջրամա-
տակարարման, գյուղատնտեսական արտադրու-
թյան զարգացման ծրագրերով: Հայաստանում դրա 
լավագույն օրինակն արգենտինահայ գործարար Է. 

                                                 
169 http://b24.am/economy/55072.html 
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Էռնեկյանի նախաձեռնությամբ Արմավիրի մարզի 
Բաղրամյանի տարածաշրջանի` նախկինում ան-
մշակ հողերում իրականացվող խաղողագործու-
թյան և գինեգործության զարգացմանը նպատակա-
ուղղված «Տիեռաս դե Արմենիա» և «Կարաս» ծրա-
գիրն է: 

13. Կրթության և գիտության զարգացման ոլորտում 
նույնպես մեծ է Սփյուռքի բազմակողմանի աջակ-
ցությունը: Այսօր բարձր մրցունակություն է ապահո-
վում Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, որի հիմնա-
դիրներն են ռուսաստանաբնակ գործարար և բա-
րերար Ռուբեն Վարդանյանը` տիկնոջ հետ։ ՀՀ 
տնտեսության հեռանկարային և արագ զարգացող 
ոլորտներից են տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ները: Այս բնագավառի հայկական ընկերություն-
ների գլոբալ ճանաչմանն ու առաջխաղացմանը 
նպաստում են նաև ՏՏ գլոբալ ճյուղում մեծ հեղի-
նակություն ունեցող բազմաթիվ սփյուռքահայեր:  

14. Հայաստանի և Արցախի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացմանն անգնահատելի աջակցություն են ցուցա-
բերում Ռուսաստանում բնակվող հայազգի մեծա-
հարուստներ Սամվել Կարապետյանը, Ռուբեն 
Վարդանյանը, Սերգեյ և Նիկոլայ Սարկիսովները, 
Արթուր Վարժապետյանը, Լևոն Հայրապետյանը, 
Ռադիկ Վանունցը և ուրիշներ: Հայազգի գործա-
րարների ու բարերարների` Հայաստանում իրակա-
նացրած գործունեության վերաբերյալ արժեքավոր 
տեղեկատվություն է ամփոփված սույն ուսումնա-
սիրության մեջ: 
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Հավելված 1 

Վերլուծության մեջ օգտագործված տնտեսական ցուցանիշների  
եռամսյակային տվյալները 1999-2014թթ. 
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(մլն. ԱՄՆ
դոլար) 

(մլն. ԱՄՆ
դոլար) 

(մլն. ԱՄՆ
դոլար) 

ինդեքս 
(1997= 
100) 

(մլն. ԱՄՆ
դոլար) 

(մլն. ԱՄՆ 
դոլար) 

(մլն. ԱՄՆ 
դոլար) 

(մլն. ՀՀ 
դրամ) ինդեքս % (մլն. ԱՄՆ

դոլար) 

 Ex_rate RGDP Export Import Trade_ser
v_def TOT Transferts Ext_debt FDI M2 Inf Int_rate FR 

1999/1 538.7 208197.5 94.0 200.9 106.9 92.0 39.5 1155.6 14.9 45819.0 103.4  284.5 
1999/2 539.9 268349.6 91.0 209.7 118.8 93.4 40.0 1194.3 45.5 49666.0 100.9  259.6 
1999/3 539.1 360372.3 98.7 221.5 122.8 94.1 34.5 1286.3 31.0 57956.0 96.2  294.0 
1999/4 522.6 354791.0 102.1 271.3 169.1 94.1 36.1 1381.3 30.7 56288.0 101.7  303.0 
2000/1 527.5 208467.8 92.3 225.8 133.5 95.8 37.7 1386.3 45.4 52828.0 101.6 12.5 286.7 
2000/2 536.2 278988.4 121.9 255.1 133.2 95.5 48.6 1418.7 35.8 55730.0 98.6 10.0 280.1 
2000/3 542.8 372423.2 110.3 220.0 109.7 95.9 33.0 1457.9 20.3 60741.0 97.0 11.6 285.9 
2000/4 551.6 402090.1 129.7 285.2 155.4 94.5 51.9 1499.9 2.6 76662.0 103.3 9.6 313.8 
2001/1 550.5 232441.6 118.5 229.4 110.9 94.7 45.5 1491.1 37.8 65057.0 103.7 8.3 295.5 
2001/2 552.2 294890.7 138.0 261.8 123.8 96.3 52.7 1461.5 9.2 71420.0 100.2 4.6 306.9 
2001/3 554.2 429031.5 150.0 284.3 134.3 93.3 73.4 1513.2 11.0 75235.0 95.5 6.8 318.4 
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Հավելված 1-ի շարունակությունը 
 

2001/4 563.3 427019.7 155.5 307.8 152.3 92.6 64.9 1551.5 11.8 83429.0 103.7 8.4 331.2 
2002/1 567.2 251966.7 163.1 251.3 88.2 94.6 44.3 1536.2 10.7 78898.0 100.9 8.1 325.0 
2002/2 579.9 323495.1 158.6 254.7 96.1 97.3 48.6 1565.7 21.7 82045.0 103.7 10.5 334.9 
2002/3 562.9 485663.7 198.7 323.3 124.7 96.6 64.7 1582.0 25.8 94460.0 91.6 8.6 351.2 
2002/4 583.5 503456.2 227.2 377.7 150.5 93.1 71.7 1676.5 52.5 123897.0 106.4 8.3 442.0 
2003/1 586.6 279431.1 190.6 301.1 110.5 94.5 43.6 1674.4 17.5 106567.3 102.1 6.6 414.2 
2003/2 586.4 376224.8 253.7 403.0 149.3 95.6 66.7 1762.3 5.4 114053.5 104.7 6.0 449.6 
2003/3 577.5 555113.6 282.7 407.4 124.7 96.4 81.4 1691.4 88.5 122362.0 94.6 5.6 470.7 
2003/4 564.6 573940.1 254.8 418.3 163.4 100.5 89.8 1775.8 11.0 133410.0 107.4 6.6 512.3 
2004/1 565.2 301785.6 212.9 361.4 148.5 109.1 79.1 1804.5 70.1 119806.0 102.2 5.6 492.0 
2004/2 551.1 415352.2 282.4 444.6 162.2 119.0 81.5 1782.1 41.6 123360.4 102.2 6.4 490.9 
2004/3 519.0 625613.0 283.9 465.2 181.3 121.3 98.1 1803.7 62.9 126134.3 94.5 5.8 507.6 
2004/4 498.5 628464.4 338.1 491.3 153.2 127.2 159.3 1882.6 73.0 145717.9 103.3 6.1 578.1 
2005/1 477.0 327135.6 284.7 457.1 172.4 130.2 103.8 1856.5 52.7 145480.1 103.7 6.8 591.7 
2005/2 448.7 474747.6 351.4 543.6 192.3 134.6 81.4 1819.7 56.8 164477.5 97.8 6.9 636.1 
2005/3 452.7 705065.9 420.7 598.7 178.0 133.2 95.6 1812.3 83.0 189852.0 95.0 6.5 695.7 
2005/4 452.3 735931.8 402.0 641.9 239.9 140.9 171.8 1839.7 94.7 224801.9 103.5 6.8 762.3 
2006/1 450.9 370000.4 294.4 507.3 212.9 142.9 110.6 1902.0 42.9 210910.0 102.8 6.5 760.3 
2006/2 436.8 565444.8 398.6 637.0 238.4 152.8 122.4 1927.3 57.8 229465.7 101.5 6.4 803.7 
2006/3 402.4 790806.1 444.6 715.1 270.5 158.9 119.6 1999.2 99.6 276875.7 98.1 7.1 902.7 
2006/4 374.0 812645.1 509.1 822.5 313.5 159.2 227.8 2050.1 244.2 342325.9 102.8 7.3 1072.0 
2007/1 359.4 414861.4 369.8 745.9 376.1 156.9 142.6 2109.4 108.9 347105.8 102.0 7.3 1062.9 
2007/2 354.0 622876.5 471.9 859.3 387.4 166.2 160.0 2277.1 98.0 385415.7 101.9 7.2 1216.0 
2007/3 337.8 915268.8 568.3 1032.5 464.2 163.5 160.0 2435.7 130.2 446562.9 96.1 7.7 1334.0 
2007/4 317.1 934967.7 558.5 1237.6 679.1 160.1 269.5 2939.6 316.8 561023.6 106.8 7.3 1656.9 
2008/1 308.1 469131.0 390.8 959.3 568.6 162.0 162.8 3134.7 116.7 539940.8 104.8 8.0 1603.5 
2008/2 307.1 683115.2 488.4 1192.7 704.3 163.0 169.7 3173.2 142.9 567846.4 101.9 7.7 1579.6 
2008/3 302.3 1056298.5 581.0 1453.1 872.1 159.4 209.8 3210.2 245.0 606296.3 97.6 7.9 1585.2 
2008/4 306.4 880076.1 483.5 1466.0 982.5 141.3 235.0 3462.0 420.4 537958.2 100.9 8.6 1406.8 
2009/1 325.6 439029.2 272.9 760.2 487.3 134.6 130.3 3584.9 52.7 357809.4 100.7 9.2 1343.3 
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Հավելված 1-ի շարունակությունը 

 

2009/2 370.5 555120.5 347.0 840.0 493.0 131.9 116.3 4469.9 149.1 379413.3 104.5 7.9 1963.1 
2009/3 372.6 847261.5 494.5 1073.7 579.2 138.4 139.0 4706.1 148.8 421337.5 97.6 9.4 2028.9 
2009/4 384.4 810170.1 444.8 1251.7 806.9 136.7 196.3 5036.2 359.0 450877.6 103.7 8.6 2003.7 
2010/1 384.1 470555.8 401.7 940.2 538.5 146.6 131.8 5267.7 120.8 400901.2 102.8 8.7 1911.3 
2010/2 384.3 606073.7 521.9 1059.2 537.3 148.5 123.3 5443.5 88.6 430089.9 101.5 7.8 1786.9 
2010/3 365.5 798927.7 651.9 1223.3 571.4 150.4 154.7 5877.8 156.3 457746.0 100.3 7.8 1852.6 
2010/4 360.7 834358.9 635.2 1314.5 679.3 154.8 197.1 6306.6 155.6 521633.0 104.5 8.3 1865.8 
2011/1 366.1 479643.2 523.8 1015.5 491.7 160.5 140.7 6619.1 152.2 508188.5 105.2 8.0 1823.3 
2011/2 374.2 626872.2 645.7 1179.1 533.4 152.9 155.3 7004.5 116.5 548248.4 98.4 7.2 1782.0 
2011/3 368.8 851917.8 833.3 1336.2 502.9 150.8 198.8 7360.6 131.6 591902.7 97.2 7.3 1955.1 
2011/4 380.9 878849.0 739.3 1387.0 647.6 144.9 262.0 7417.6 37.0 659436.6 104.0 7.4 1932.4 
2012/1 388.4 504584.6 578.8 1094.2 515.4 150.0 154.7 7384.2 100.2 649854.6 102.7 7.6 1714.2 
2012/2 401.5 672007.0 676.4 1233.6 557.1 144.6 154.7 7362.4 73.4 654819.0 96.9 7.8 1671.2 
2012/3 410.7 929442.3 864.2 1296.4 432.3 142.2 177.7 7576.6 132.5 689105.0 99.0 7.9 1692.3 
2012/4 406.4 934216.5 798.5 1507.1 708.6 141.3 245.5 7673.5 174.7 737982.6 104.7 8.0 1799.3 
2013/1 409.5 544446.8 636.3 1149.4 513.1 141.5 162.4 7722.2 60.8 713445.4 102.9 8.1 1631.2 
2013/2 414.9 677383.1 724.5 1199.4 474.8 139.3 178.0 7923.9 87.8 731228.0 99.8 7.9 1606.3 
2013/3 408.7 943384.0 945.3 1393.8 448.5 137.8 216.7 8771.2 113.2 760239.1 100.5 8.0 2430.6 
2013/4 405.5 981861.5 849.7 1622.4 772.7 137.9 267.8 8730.4 91.5 848045.9 102.3 7.4 2251.6 
2014/1 411.0 560235.8 687.6 1185.3 497.7 139.7 172.1 8639.4 208.0 791348.2 101.2 7.7 1970.3 
2014/2 412.8 690930.7 749.3 1256.0 506.7 141.4 182.4 8565.1 81.5 835514.6 97.9 7.3 1784.0 
2014/3 408.5 995270.1 1001.1 1535.5 534.4 144.5 191.7 8395.8 166.1 867844.9 100.2 7.3 1663.3 
2014/4 431.3 1008371.8 880.9 1490.9 610.0 143.6 197.6 8536.5 -67.3 818277.3 105.4 7.2 1489.4 
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Հավելված 2 

ՀՈՄ անդամների ցանկը Սփյուռքի հիմնական համայնքներից 
 

Ընկերություն Երկիր Ընկերություն Երկիր 
Estet Jewelry House  Ռուսաստան Moog  Ֆրանսիա 

Brizol  Ռուսաստան Tellus  Ֆրանսիա 
JH Onyx  Ռուսաստան Fancy Jewelry Europe  Ֆրանսիա 

Petrozavodsk Jewelry Plant Ռուսաստան Nathalie Sevikian Ֆրանսիա 
GemEst Co. Ռուսաստան Waskoll Paris Ֆրանսիա 

Jason G Ռուսաստան Backes & Strauss Շվեյցարիա 
ProTime RUS Ռուսաստան Ecowas Group Plc. Միացյալ Թագավորություն 

Nevsky Technological Factory Ռուսաստան OROFASMA Հունաստան 
Simon G ԱՄՆ Demirdjian Jewelry Լիբանան 

LOGIC MATE Inc. ԱՄՆ Har-Men Jewellers Լիբանան 
Oro Diamante Inc. ԱՄՆ Yessayan Jewelry Լիբանան 

Haytayan Jewelers Inc. ԱՄՆ Momjian Jewelry Իսրայել 
Suzanne Kalan ԱՄՆ Lazord Jewelry Բահրեյն 

Ozcan Jewelers Inc. ԱՄՆ AL HOSN Jewelry ԱՄԷ 
True Knots ԱՄՆ Arsa Gems Հնդկաստան 

Artinyan Co. Կանադա Belpearl Հոնկոնգ 
Malo Inc. Կանադա BB Designer Jewellers Ավստրալիա 

Laura Aline Կանադա Keverian House Ավստրալիա 
Canadian Gem Կանադա Gold Investment Գանա 
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Հետազոտական խմբի ղեկավար` 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
 
Հետազոտական խմբի անդամներ` 
Արմեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
Սուրեն ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ 
Աշոտ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության  
ամբիոնի ասպիրանտ 
 

 

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

  
Խմբագիր` Վալերի Միրզոյան 
Տեխնիկական խմբագիր  
և ձևավորող` Նաիրա Խչեյան 
Էջադրող և սրբագրող` Սյուզաննա Բոյաջյան 

 
Կազմի վրա Երևանի «Հայ բարերարների ճեմուղու»  
հուշահամալիրի հայ բարերարի հավաքական կերպարը 
խորհրդանշող հուշարձանը, 
քանդակագործ՝ Ֆերդինանդ Առաքելյան 
Լուսանկարը՝ Ռազմիկ Խաչատրյանի 

 
 
 
 
 
 
Չափս` 60×841/16: 
16 տպ. մամուլ: 
Տպաքանակ` 200: 

 
 

ՀՊՏՀ «ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ» հրատարակչություն 
Երևան, Նալբանդյան 128 

010 59 34 37 




