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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ում 
կո րո նավիրուսի համավարակով պայմանավորված 
ճգնաժամի պայմաններում բանկերի կողմից տնտե-
սության վարկավորման գործընթացին։ 

Ներկայում, երբ տնտեսական ակտիվությունն 
էա կանորեն նվազել է, տնտեսության հիմնական 
ճյու ղերն անկում են ապրում։ Միաժամանակ, արտա-
քին և ներքին միջավայրերում առկա անորոշությու-
նը մեծացնում է առաջիկա զարգացումների հետ 
կապված ռիսկերը, իսկ տնտեսության անկման և 
վե   րականգնման ժամկետների ու մակարդակի գոր-
ծոն ները հիմնականում կապվում են համավարա կի 
տևողության հետ։ Սակայն, հակառակ տնտեսության 
իրական հատվածի նվազող միտումների, վարկա-
վոր ման առումով, պատկերն այլ է. դրանց ծավալնե րը 
շարունակում են աճել, իսկ աճի տեմպերը տարբեր-
վում են ըստ առանձին ոլորտների ու վարկատե-
սակների։ Որոշակի միտումներ են արձանագրվում 
նաև դրամային և դոլարային վարկերի տոկոսա-
դրույք ների պարագայում։ Հեղինակը փորձ է արել 
բա ցահայտելու առկա միտումների պատճառները և 
հետագա զարգացումների հետ կապված սպա սում-
ները։

 ՀՀ տնտեսության ֆինանսավորումը, ինչ-
պես գիտենք, հիմնականում իրականացվում 

է բանկային վարկավորմամբ, որի պատճառները տար-
բեր են՝ կապված թե՛ ֆինանսական շուկայի կառուց ված- 
 քի և թե՛ տնտեսության զարգացման առանձնահատ կու- 
    թյունների հետ։ Այս առումով, բանկային վարկա վորումն 
էական ազդեցություն է ունենում տնտեսու թյան հետա-

ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՃ՝ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆԿՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  ճգնաժամ, տնտեսական 
  ակտիվություն, վարկեր, վարկերի
  տոկոսադրույքներ, իրական և
  ֆինանսական հատվածների խզում 

Էդգար 
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա: 
2007 թ. ստացել է տնտեսագի- 
տության թեկնածուի գիտական 
աստիճան և աշխատանքի ան-  
ցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկա - 
յի (այժմ՝ ֆինանսների) ամբիո-
նում, սկզբում՝ որպես ասիս-
տենտ, ապա դոցենտ: Հեղի նակ 
է մի շարք գիտական հրապա - 
րակումերի և հետազոտություն-
ների: 

5



գա զարգացման վրա։ Հարցն առա  վել կա- 
րևորվում է կորոնավի րու սով պայմա նա-
վորված ներկա համա վարակի պայ ման-
ներում, երբ մի կողմից տնտե սա  կան անկ- 
 ման միտումները ռիսկեր են ստեղծում բան - 
կերի ներդրումների համար, իսկ մյուս կող - 
մից՝ անհրաժեշ տություն է առաջանում ա - 
րա  գացնելու զարգացման ընթաց քը կամ 
ապահովելու առկա խնդիր ները վերացնե-
լու ուղղությամբ բավարար ֆի նան սա վո-
րում։ 

Ի՞նչ է սպասվում աշխարհին։ Կորոնա-
վի րուսի համավարակով պայմանավոր-
ված տնտեսական ճգնաժամը վտանգա վոր 
է ոչ միայն հետևանքների, այլև հետա  գա 
զարգացումների անորոշության տեսան-
կյունից։ Հենց վերջին հանգա մանքն էլ 
միջ  ազգային և հայրենական տարբեր կա-
ռույցների համար լուրջ բարդություններ է 
առաջացնում տնտեսական սպասումների 
գնահատման առումով։ Այս մասին է վկա-
յում այն իրողությունը, որ Արժույթի միջազ-
գային հիմնադրամի ապրիլյան կանխա-  
տեսումները1 վերանայվեցին արդեն հու նի- 
  սին։ Ի սկզբանե նախանշված՝ 2020 թ. հա  - 
մաշ խարհային ՀՆԱ 3% անկման և 2021 թ. 
5,8% աճի փոխարեն, ըստ հունիսյան կան-  
   խատեսումների, 2020 թ. անկման ցու  ցա- 
 նիշն ավելացվեց 1,9 տոկոսային կետով՝ 
դառնալով 4,9%, իսկ 2021 թ. աճը նվա զեց- 
վեց 0,4 տոկոսային կետով՝ հասնելով 
5,4%-ի2։ Միաժամանակ, էականորեն փոխ-   
վեցին ինչպես Կովկասի և Կենտրո նա կան 
Ասիայի նավթ ու գազ ներմուծող մյուս 
երկրների, այնպես էլ ՀՀ սպա սումն երի 
ցու ցանիշները. ապրիլին կանխա տեսված՝ 
2020 թ. 1,5% անկման և 4,8% աճի փոխա -
րեն3՝ հուլիսին նախանշվե ցին 4,6% ան    կում՝ 
2020 թ.-ի և 5,9% աճ՝ 2021 թ.-ի հա մար4։ 

Համաձայն Համաշ խար հային բան կի 
կատարած հունիսյան գնահա տումների5՝ 
2020 թ. ՀՀ տնտեսական անկու մը եղել է 
2,8%, իսկ 2021 թ.-ի համար կան խա տես- 
վում է մոտ 4,9% աճ, մինչդեռ եվրոպա-
կան և Կենտրոնական Ասիայի զար գա- 
 ցող երկրներում այդ ցուցանիշները համա -
պատասխանաբար կազմում են 4,7% և 
3,8%6։ Նշենք, որ համաշխարհային ՀՆԱ 
առումով, 2020 թ. կանխատեսվում է 5,2% 
անկում, իսկ 2021 թ.՝ 4,2 % աճ7։ 

Շարունակելով կանխատեսումների վե-  
րաբերյալ թեման՝ հարկ է նշել, որ ՀՀ 
ԿԲ-ն նույնպես էականորեն նվազեցրեց 
նախնական ցուցանիշները, և նախորդ 
եռամսյակի տնտեսական զարգացման 
0,7% կանխատեսումը 2-րդ եռասմսյակում 
արդեն իջեցվեց -4%-ի8։ 

Ինչպիսի՞ն են մակրոտնտեսական 
զար գացումները Հայաստանում։ Մակրո-  
տնտեսական առումով, տարին թեև բա-
վա կան հաջող էր սկսվել, սակայն, պայ-
մա  նավորված ճգնաժամով, տնտեսա կան 
սահ  մանափակումներն ու արտաքին մի-
ջա  վայրի ցնցումներն իրենց ազդեցու թյու-
նը թողեցին հետագա զարգացումն երի 
վրա։ Ընդ որում, անկման պատճառները 
կապված էին և՛ առաջարկի, և՛ պահան-
ջար կի գործոնների հետ։ Ապագա անո րո-
շություններն էլ, իրենց հերթին, անդ  րա-
դարձան պահանջարկի վերականգն ման 
վրա՝ բարդացնելով համապա տասխան 
գործընթացը։ 

Նախ՝ նշենք, որ, պայմանավորված ար   - 
տաքին և ներքին գնաճային ճնշումներով, 
տարվա սկզբին ձևավորված գնան կումը 
մարտից սկսեց վերափոխվել գնա ճի, սա- 
 կայն վերջինս բավական ցածր է ԿԲ թի րա-
խային մակարդակից։ Սրա հետ են կապ- 

1  International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. pg. 129, https://www.imf.org/~/me-
dia/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en

2 International Monetary Fund. World Economic Outlook Update, June 2020: A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. pg. 
129, https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/English/WEOENG202006.ashx?la=en

3 International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. pg. 132, https://www.imf.org/~/me-
dia/Files/Publications/WEO/2020/April/English/text.ashx?la=en

4 International Monetary Fund. Regional Economic Outlook Update: Middle East and Central Asia, July 2020 pg. 11, https://www.
imf.org/~/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2020/Update/July/English/MREOENG202007.ashx?la=en 

5   World Bank Group.Global Economic Prospects. Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis. June 2020, pg. 80, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/9781464815539.pdf 

6  Նույն տեղում, էջ 79-80։ 
7  Նույն տեղում, էջ 4։
8  ՀՀ ԿԲ։ Գնաճի հաշվետվություն։ 2020 թ. 2-րդ եռամսյակ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parberakan/DVQ/

Gnach_II_20.pdf
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ված նաև ԿԲ՝ խթանող դրա մա վար  կային 
քաղաքականության իրա գործման և վե րա-
ֆինանսավորման տոկո սադրույքի նվա-  
զեցման գործընթաց նե րը։ Վերջինս միտ-
ված է նաև բանկային հա մակարգի կողմից 
կատարվող ներդրումն երի ու դրանց տո-
կո սադրույքների փո փոխու թյանը։

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 
նույնպես հուլիսին գրանցեց 10,2% ան-
կում։ Սույն թվականի հունվարից մինչև 
հու նիս, նախորդ տարվա նույն ժամանա-

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի և սպառողական գների ինդեքսի 
մակարդակի փոփոխությունը 2020 թ. հունվար-հուլիս ժամանակահատվածում 
(տոկոսով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ)9 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

կահատվածի համեմատ, անկումը կազմեց 
5,7%։ Կարելի է նկատել, որ ամռան ամիս-
ներին տնտեսական գործունեության որոշ 
տեսակների թույլատրումը դրական տե-
ղա շարժ ապահովեց՝ հիմք ստեղծելով հե - 
տագա տնտեսական աճի համար։ Վերը 
նշվածին կարելի է ավելացնել նաև բեր-
քատվության սեզոնայնությամբ պայ մա-
նավորված գյուղատնտեսության ակտի վա- 
ցումը, ինչը պետական աջակցող քա ղա -
քականության պայմաններում դրական 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մակարդակի փոփոխությունը 
տնտեսության տարբեր ճյուղերում՝ 2020 թ. հունվար-հուլիս ժամանակա-
հատվածում (տոկոսով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

9  ՀՀ մակրոտնտեսական այս և հետագա ցուցանիշների աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրության կոմիտե: ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական 
մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020 թ. հուլիսին (2020 թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ), https://www.armstat.am/file/
doc/99519893.pdf
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Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը շինարարության ծավալը
առևտրի շրջանառությունը ծառայությունների ծավալը(առանց առևտրի)



10  Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/6-loans%20by%20sectors.xls 
11 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.xls 

ՀՀ բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի պաշարային 
ցուցանիշները և դրանց աճի տեմպերը 2018-2020 թթ. հուլիս ամիսներին 
(ժամանակաշրջանի վերջին, մլն դրամով, աճի տեմպը նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի նկատմամբ)10

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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Տարբեր արժույթներով՝ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրված 
վարկերի ամսական ծավալները 2019-2020 թթ. հուլիս ամիսներին (հազ. միավոր)11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4
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ՀՀ դրամով արտարժույթով

արդյունք կարող է ունենալ ու համավա րա-
կի տեմպերի թուլացման միտումը պահ  - 
պանվելու պարագայում՝ էականորեն ազ-
դել տնտեսական աճի վրա։

Հատկանշական է, որ, կապված տնտե-
սության ճյուղերի առանձնահատկություն-
ների հետ, համավարակը տարբեր կերպ 
է անդրադարձել դրանցից յուրաքանչյուրի 
վրա։ Մասնավորապես՝ շինարարության 
ոլորտում ապրիլին գրանցված 51% անկու-
մը հուլիսին նվազել է՝ դառնալով 19,5%, 
մինչդեռ ծառայությունների և առևտրի 

բնա գավառներում ս.թ. հունիսից հետո 
դրսևորված անկման միտումները հուլի-
սին կրկին մեծացել են։

Տարվա կտրվածքով մակրոտնտեսա-
կան ցուցանիշների ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ համավարակի սկզբնա-
կան փուլում անկումներն ավելի կտրուկ 
էին, սակայն իրավիճակի կայունացման և 
պետության տնտեսական աջակցության 
պայմաններում որոշակի մեղմացում է 
նկատվել։ Միաժամանակ, ակնկալիքներն 
առավել անորոշ են դարձել համավարակի 
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12  Այս և տնտեսության տարբեր ճյուղերի վարկավորման ծավալների աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/
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13 Այս և տնտեսության տարբեր ճյուղերի վարկավորման ծավալների աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/
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նոր ալիքի բռնկման սպասումների պա-
րագայում։ 

Ինչպե՞ս են վարկավորում բանկերը։ 
Եթե տնտեսության իրական հատվածում, 
ճգնա ժամով պայմանավորված, արձա նա- 
  գրվել է անկում, ապա ֆինանսական հատ- 
  վածում, վարկավորման առումով, պատ -
կերն այլ է։ Ինչպես ցույց են տալիս դի-
տար կումները, սկսած 2018 թ., ռեզի դենտ- 
 ներին տրամադրված վարկերի ընդ հա-
նուր ծավալը շարունակաբար աճել է, որ-  
 տեղ գերակշռել են տնային տնտե սու թյուն- 
ներին տրամադրվածները։ Սա կայն նշված 
հատվածի վարկավորման աճի տեմպը 
սկսել է դանդաղել՝ սկսած 2019 թ. հոկ տեմ-
բերից, ինչն ավելի կտրուկ է դրսևորվել 
2020 թ. ճգնաժամի պայման ներում։ Դրան 
հակառակ, 2019 թ. հունիսից սկսել են ավե-
լանալ իրավաբա նական անձանց տրա-
մադրվող վարկերի ծավալները, ինչին չի 
խանգարել նույնիսկ 2020 թ. ճգնաժամը։

Ակնհայտ է, որ իրավաբանական ան-
ձանց տրամադրված վարկերի ծավալների 
աճի տեմպը մարտին որոշակի չափով 
դան դաղել է, սակայն ապրիլին՝ վերստին 
վերականգնվել։ Տնային տնտեսություննե -
րին տրամադրվող վարկերի պարագա-
յում, մարտին արձանագրվել է ոչ թե բա-   

ցարձակ, այլ աճի տեմպի առումով ան-
կում, որն այդպես էլ չի հաղթահարվել։

Հետաքրքրական է նաև տրամադրված 
վարկերի ծավալների ուսումնասիրությունն 
ըստ տարբեր ամիսների։ Այսպիսով՝ պատ-
կերը հետևյալն է. և՛ իրավաբանական, 
և՛ ֆիզիկական անձանց տրամադրված 
դրա մային վարկերի ծավալները, ինչպես 
երևում է գծապատկեր 4-ից, անկու մից հե-  
տո վերականգնվել են, ԱՄՆ դոլարով և 
եվրոյով վարկերի դեպքում, ֆիզիկա կան 
անձանց առումով, էական տատանում 
չի արձանագրվել, իսկ իրավաբա նա կան 
ան ձանց պարագայում՝ տատանողակա-
նու թյունը, կարծես թե, նույնն է, ինչպես 
նախաճգնաժամային ամիսներին։ Վերջին 
հան գամանքը, կարծում ենք, պայմանա -
վորված է ճգնաժամի սկզբում դրամի ար  - 
ժեզրկման ռիսկով, ինչի պայմաննե րում 
բանկերն առավել հակված էին արտ ար-
ժույթով ներդրումներ կատարելու։

Վերոնշյալի մասին է վկայում նաև վար-
կավորման արժութային կառուցվածքը։ 
Այսպես՝ մարտին արտարժույթով տրա-
մադրվող վարկերի կշիռը որոշակիորեն 
աճել է, ինչը, հավանաբար, կապված է 
եղել արտարժույթի շուկայում կուտակված 
սպասումների ու տատանումների հետ, իսկ 

ՀՀ բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի աճի տեմպերն 
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ապրիլից սկսած՝ հարաբերակցությունը 
փոխ վել է, և հուլիսին վարկավորման 50,3 
տոկոսն արդեն դրամով էր։

Այժմ անդրադառնանք վարկավորման 
ճյուղային կառուցվածքին։ Նախ՝ նշենք, 
որ որոշ ճյուղերի վարկավորման պարա-
գայում դեռ ճգնաժամի սկզբից էական 
և կտրուկ տատանումներ, ինչպես նաև 
ծավալային փոփոխություններ չեն արձա-
նագրվել։

Պատկերը հատկապես հետաքրքրա-
կան է որոշ ոլորտներին տրամադրված 
վարկերի ծավալի աճի տեմպերի առումով։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 7-ից, ար- 
 դյունաբերության, գյուղատնտեսու թյան ու 
շինարարության ոլորտներում վար  կա  վոր- 
ման աճի տեմպերի արագա ցում է նկատ-
վել։ Ընդ որում, նշված երեք ոլորտում էլ 
մար տին արձանա գրված որոշակի անկու-
մից հետո վարկավորման աճի տեմպերն 
ավելի արագորեն վերականգնվել են, 
իսկ դրա ծավալները՝ մեծացել։ Շինարա-
րու թյան վարկավորման աճը նախորդ 
տար վա նույն ամսվա համեմատ հասել է  

34,3%-ի։ Արդյունաբերության պարագա- 
 յում աճի տեմպը կազմել է 18,9%։ Տրանս-
պորտի ու կապի, առևտրի ու սպա սարկ-
ման ոլորտների վարկավորման տեմպերը, 
որոնք նույնպես մարտին նվազել էին, ապ-
րիլից սկսած՝ վերականգնվել են։ Նշենք, 
որ վարկավորման աճի տեմպի նվազման 
միտումը շարունակվել է սպասարկման 
ոլորտում. մասնավորապես՝ առևտրի ֆի-
նանսավորման ոլորտում հուլիսին վար-
կավորման աճի տեմպը կազմել է 15,5%, 
իսկ տրանսպորտի ու կապի ոլորտում՝ 
10,8%։ 

Մարտից ի վեր՝ շարունակվում է ան-
կումը նաև հիփոթեքային ու սպառողա-
կան վարկերի տրամադրման առումով։ 
Հիփոթեքային վարկերի պարագայում, 
մարտին արձանագրված 46,1% աճի տեմ-
պը հուլիսին նվազել է մինչև 37%, իսկ 
սպա ռողական վարկերի դեպքում աճի 
տեմ պի նվազման ավելի երկար միտում 
է սկսվել 2019 թ. ապրիլից, ինչը ներկա 
ճգնաժամային իրավիճակում ավելի է 
արագացել՝ հուլիսին հասնելով 18%-ի։ 

14  Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/9-fin%20market.xls 

ՀՀ բանկերի տրամադրած վարկերի տոկոսադրույքները 2018-2020 թթ. հուլիս 
ամիսներին14 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

11

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Ֆիզիկական անձանց, ՀՀ դրամով 
Ֆիզիկական անձանց, ԱՄՆ դոլար

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

Իրավաբանական անձանց, ՀՀ դրամ
Իրավաբանական անձանց, ԱՄՆ դոլար

8.0
9.0

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0

Սպառողական վարկեր, ՀՀ դրամ
Սպառողական վարկեր, ԱՄՆ դոլար

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

հիփոթեքային վարկեր, ՀՀ դրամ
հիփոթեքային վարկեր, ԱՄՆ դոլար



Ինչպե՞ս են փոփոխվել տոկոսադրույք
ները։ Վարկերի տոկոսադրույքները, ի 
տարբերություն ֆինանսական այլ գործիք-
ների, սովորաբար, ավելի ուշ են արձա-
գան քում տեղի ունեցող փոփոխություն նե - 
րին, ինչի պատճառը ոչ միայն առկա ռիս- 
կերն են, այլև բանկերի կողմից մի ջոց  նե- 
րի ներգրավման, ակտիվների ու պար  տա-
վորությունների կառավարման առանձ նա-
հատկությունները։

Իրավաբանական անձանց մեկ տարուց 
ավելի ժամկետով տրվող, մասնավորա-
պես, դրամային վարկերի դեպքում, սկսած 
2020 թ. հունվարից, նկատվել է տոկո-
սադրույքների անկման միտում (հուն վարի 
11,8%-ից հուլիսին հասնելով 11,1%-ի), իսկ 
դոլարային վարկերի պարա գայում, այդ 
առումով, էական տատա նումներ չեն ար-
ձանագրվել (հունվարի 8,1%-ից հունի սին 
հասել է 8%-ի)։ Ինչ վերաբերում է ֆի զի-
կական անձանց տրամադրվող վարկե րին, 
ապա դրամային վարկերի դեպքում դրանց 
տոկոսադրույքների անկման միտումը շա-  
րունակվում է՝ 2019 թ. դեկտեմբերի 13,8%-
ից հուլիսին հասնելով 13,3%-ի, իսկ դոլա-
րայինի դեպքում՝ 11,3%-ից նվազելով մինչև 
10,7%։ Հիփոթեքային դրամային վարկերի 
պարագայում՝ մարտից հետո դրանց տո-
կոսադրույքներն աճել են, սակայն, ըստ 
էության, մնալով տարեսկզբի մակար դա- 
 կին, իսկ դոլարայինի դեպքում՝ 2019 թ. 
դեկտեմբերից նվազել, ապա 2020 թ. ապ- 
րիլից հետո մի փոքր աճել՝ հուլիսին հաս-
նելով 9,5%-ի։ Սպառողա կան դոլարային 
վարկերի տոկոսադրույք ները նույնպես 
նվա զել են, մինչդեռ դրամայիններինը՝ 
մնա  ցել գրեթե նույն մակարդակում։ Տոկո-
սա դրույքների նման վարքագծի պատճա-
ռը արտարժույթի փոխարժեքի հետ կապ-
ված տատանումներն ու սպասումներն են։

Բանկային համակարգի և տնտե սու   
թյան զարգացման խզում, կամ ի՞նչ է կա
տար վում իրականում։ Ինչպես նկատե -
ցինք, տնտեսական անկման և հետա գա 
զար գացումների անորոշության պայման- 
նե րում, երբ տնտեսության հիմնական 
ճյու  ղերն էական անկում են գրանցում, 
բանկային վարկավորման համակարգը 
շա  րունակում է գործել բնականոն հունով՝ 

որոշ ցուցանիշների առումով նույնիսկ ար-
ձանագրելով որոշակի աճ։ Առաջին հա -
յաց քից կարող է թվալ՝ տեղի է ունենում 
տնտեսության իրական և ֆինանսական 
հատվածների զարգացման խզում։ Սա-
կայն, իրականում, պետք է նշել, որ ֆինան-
սական շուկան համարժեքորեն է արձա -
գանքում տեղի ունեցողին, ինչն ակնառու 
է դրամային և դոլարային վարկերի զար-
գացման տարբեր միտումներում։ Բան կա-
յին համակարգն ակնհայտորեն խու սա-
փում է չարդարացված արտարժու թա յին 
ռիսկերից։ Եվ սա տեսանելի էր ճգնա-
ժամի առաջին իսկ ամիսներից սկսած, 
երբ արտարժութային շուկայում տեղի էին 
ունենում կտրուկ տատանումներ։ Բացի 
դրանից, նման ռիսկերից խուսա փելու վառ 
օրինակներ էին ինչպես սպա ռողական 
վար կերի աճի տեմպերի, այն պես էլ այն 
ոլորտների (մասնավորապես՝ սպասարկ-
ման) վարկավորման դանդաղումը, որոնք 
էականորեն տուժում էին ճգնաժամից։ 
Միա ժամանակ, չենք կարող հաշվի չառ-
նել, որ էական նշանակություն ունի նաև 
մի շարք ծրագրերով պետության աջակ-
ցությունը, ինչը, նախևառաջ, տեղի է ունե- 
 նում տարբեր ոլորտներում վարկերի սուբ-
սի դավորման (լրահատկացման) ճանա-
պարհով։ Մյուս կողմից էլ՝ ճգնաժամի այս 
փուլում ֆինանսական հատվածում դեռևս 
խնդիրներ չեն առաջացել. բան կային հա - 
մա կարգը և, ընդհանրապես, ֆինանսա-
կան շուկան չեն կորցրել իրենց իրացվե-
լիությունը և նպաստում են տնտեսության 
վերականգնմանը՝ այդպիսով իրենց վրա 
վերցնելով որոշակի թափարգելի դեր, ինչը 
ոչ միայն տնտեսությանն աջակցման, այլև 
հետագայում ֆինանսական ճգնաժամում 
չհայտնվելու իրենց իսկ շահերից է բխում։ 
Ֆինանսական համակարգի այս գոր ծա-  
ռույթի ապահովման մեջ, անշուշտ, անու-
րա նալի է ԿԲ-ի կողմից վարվող դրամա-
վարկային քաղաքականության դերա կա-
տարումը։ Հնարավորինս թափանցիկ, 
խթա նող և արտարժութային շուկայում 
ան ո րոշություններ չառաջացնող գործելա-
ոճը ներկա ճգնաժամից ելքի ապահովման 
կարևորագույն գրավականներից է։
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Эдгар АГАБЕКЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ, 

кандидат экономических наук 
ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА
В статье автор коснулся кредитования экономики Армении в условиях кризиса, вызванного 

коронавирусом. В условиях текущего кризиса экономическая активность значительно снизилась, 
а основные отрасли экономики приходят в упадок. Неопределенность во внешней и внутренней 
среде увеличивает риски, связанные с будущим развитием, а сроки и уровень экономического 
спада и восстановления в основном связаны с распространением пандемии. Однако, в отличие 
от снижающихся тенденций реального сектора экономики, в условиях кредитования наблюдается 
обратная картина. Объемы кредитования продолжают расти, и темпы их роста различаются 
в зависимости от секторов и типов кредитов. В отношении процентных ставок по драмовым 
и долларовым кредитам есть определенные тенденции. Автор попытался выявить причины 
нынешних тенденций и ожиданий, связанных с дальнейшим развитием.
Ключевые слова:  кризис, экономическая активность, кредиты, процентные ставки по   
  кредитам, разрыв реального и финансового секторa

Edgar AGHABEKYAN 
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE,

 PhD in Economics 
PANDEMIC TRAJECTORY

LENDING GROWTH IN AN ECONOMIC DOWNTURN
In the paper, the author touched on lending the economy amid the crisis caused by the coronavirus 

in Armenia. In the current crisis, economic activity has dropped significantly, and the main sectors of 
the economy are declining. Uncertainty in the external and internal environment increases the risks 
associated with future development, the timing and level of economic recession, and recovery is mainly 
associated with the spread of the pandemic. However, in contrast with downward trends in the real 
sector of the economy, the opposite is observed in terms of lending. Lending volumes continue to grow, 
and their growth rates differ depending on sectors and types of loans. There are certain trends in the 
interest rates on AMD and USD loans. The author tries to identify the reasons for current trends and 
expectations related to the future development.
Key words:   crisis, economic activity, loans, interest rates on loans, the gap between the real   
  and financial sectors
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ԲԻԶՆԵՍԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ 
ՃԻՐԱՆՆԵՐՈՒՄ.  

ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ 
ՊԱՐԱԴԻԳՄ

Սուսաննա 
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության 

թեկնածու

2003 թ. գերազանցությամբ ա - 
վարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ 
«Համաշխարհային տնտե սա գի -
տու թյուն» մասնագի տությամբ: 
2007 թ. ստացել է տնտեսագի-
տու թյան թեկնածուի գիտական 
աստիճան և աշխատանքի անցել 
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսա  կան 
հարաբերություններ ամբիո  նում 
որպես ասիստենտ: Հեղինակ է 
12 գիտական աշխատանքների:

Հիմնաբառեր.  բիզնես, վերափոխում,
  համավարակ, ռիսկեր, վարքագիծ,
  ռազմավարություն, կայունություն 

2020 թ. չափազանց ծանր է համաշխարհային  
տն տեսության համար, համավարակի տարածումը 
հան  գեցրել է աննախադեպ առողջապահական ճգնա-  
ժամի, ինչն ազդել է մարդկանց շփման, աշխա տան-
քի, արտադրության, առևտի, սպառման և առհա սա-
րակ կենսակերպի վրա: Բնակչության եկամուտ նե- 
րի նվազումը, ձեռնարկատերերի խուճապը, մեծ ըն -
կերությունների վաճառքների անկումը, արտադ րու-
թյան կազմակերպման պլանային ցուցանիշներից 
շե ղումը հանգեցնում են զանգվածային վերափոխ-
ման: 

Բիզնեսը մշակում է նոր վարքագիծ։ Թվայնա ցու-
մը ներսից բիզնեսը շարունակելու հիմքեր է ստեղ- 
ծում, իսկ դրսից՝ բիզնեսն ընդլայնելու և հաջո ղու-
թյուն ների հասնելու հիմքն է։ Բիզնեսն իր շեշտադ-
րումը դնում է եկամուտների վերականգման, գոր - 
ծարք ների վերակազմակերպման, ընկերության գոր- 
ծելա ոճի վերաիմաստավորման և թվային տեխնոլո-
գիաների ներդման արագացման վրա: Ընկերություն-
ները ոչ միայն կենտրոնացած են ճգնաժամը կա   ռա - 
վարելու վրա, այլև պատրաստվում են հետհա մա վա- 
րակային սցենարին՝ դասեր քաղելով համա վա  րա-
կից և համաշխարհային բիզնեսի վրա դրա ազդե ցու-
թյունից: 

Ավանդական աշխատակից-ընկերություն փոխ-
հա  րաբերությունները ևս վերափոխվում են: Աշխա-
տան քի սոցիալական արժեքը և դրանից բխող ար-  
ժանապատվությունն ու պատկանելությունը չեն կա- 
 րող փոխարինվել վիրտուալ սենյակներով, և շատ 
աշ խատակիցների մոտ առաջանում է ինքնության 
ու նպատակի կորուստ: Աշխատողների գործելաոճի 
այս փոփոխությունները կարող են շարունակվել 
նաև ապագայում, ինչը կպահանջի լրացուցիչ ներ-
դրումներ աշխատուժի ներգրավվածու թյան բարձ-
րացման և նոր հմտությունների ուսուցման համար:

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

14



Բիզնեսը ակտիվ որոնումների և փոխակերպման փուլում է, քանզի ցանկացած 
ճգնաժամ ընձեռում է զարգացման նոր հնարավորություններ:

 2020 թվականը չափազանց 
ծանր է տարի է համաշխարհա-

յին տնտեսության համար: Համավարակի 
տարածումը հանգեցրել է նաև աննախա-
դեպ առողջապահական ճգնաժամի, որն 
ազդում է մարդկության կենսակերպի վրա 
ամբողջությամբ՝ ինչ պես ենք շփվում, աշ-
խատում, ար տադ րում, առևտուր անում, 
սպառում և, առհասարակ, ինչ պես ենք 
ապ    րում։ Ճգնաժամն աստի   ճանաբար բա -
ցա  հայ տում է սոցիալ-տնտե սական ան-
վտան  գության համակարգերի և գլոբալ 
հա մա գործակ ցության ոլորտում համավա  -
րակի պատրաստվածության ա պահով    ման 
թե  րությունները: Դժվար է պատ  կերացնել, 
որ այս ծանր փորձու թյունն ա րագ կեր պով 
կհաղթահարվի: Միա ժա մանակ, ակն կալ-
վում է, որ երկա րատև արգելա փա կումից 
հետո վերականգնման գործ ընթացը նոր 
հնարավորություններ կըն ձե ռի: 

Այսօր ընդհանուր պատկերը փոխվում 
է. ընկերությունները վերանայում են գոր-
ծարարության վարման իրենց մոտե ցում - 
ները, թե´ հաճախորդները, թե´ աշխա տա - 
կիցները նոր վարքագիծ են ցուցաբե րում: 
Բնակչության եկամուտների, ինչպես նաև 
մեծ ընկերությունների վաճառքի ցու ցա- 
նիշների անկումը, ձեռնարկա տերերի խու-
ճապը, արտադրության կազմա կերպման 
պլանային տվյալներից շեղումը հանգեց-
նում են տնտեսության զանգվածային վե-
րափոխման:

Բիզնեսն ամբողջ աշխարհում է զգում 
համավարակի ազդեցությունը: Ըն կերու  -
թյունների ղեկավարները ստիպ ված են 
լու  ծել մի շարք խնդիրներ, մասնա վո րա-
պես՝ հոգ տանել իրենց աշխատա կից ների 
և հաճախորդների առողջության մասին, 
ավելացնել դրամական միջոց ները, ա պա-
հովել իրացվելիություն, վերակողմն ո րո  շել 
գործարքները և այլն։ Քաոսային իրա վի-
ճա կը, հետևաբար, առաջացնում է ռազ -
մա վարությունների վերանայման անհրա-  
ժեշտություն՝ սպառողների, մատակա րար- 
 ների, աշխատակիցների փոփոխ վող պա-
հանջներին արագ արձագան քելու նպա-

տակով։ Ի վերջո, ռիսկերի կա ռա վարման 
մոդելում առաջացել է մի նոր ռիսկ, որն 
ընկերություն ները չեն կարող ան տեսել:

COVID-19 համավարակը շարունակում 
է խափանել ինչպես արտադրական, այն- 
 պես էլ համաշխարհային մատակա րար- 
ման շղթաները: Ընկերություն ները կենտ-  
րոնացած են ոչ միայն ճգնաժամը կա ռա-  
վարելու, այլև հետհամավա րա կային սցե-
նարի իրագործման վրա՝ դասեր քաղե լով 
համաճարակից և համաշխար հային բիզ-
նե սի վրա դրա անդրադարձից: Տարածա -
շրջանային առաջատար վերազգա յին կոր- 
  պորացիաները սկսել են ռազմավա րա կան 
նախաձեռնություններ իրակա նաց  նել շա-  
րունակական ճգնաժամի պայ մաննե րում 
մատակարարման ավելի դիմաց կուն շղթա- 
 ներ ստեղծելու ուղղու թյամբ՝ արա գաց նե-
լով այդ գործընթացը (գծա  պատկեր 1):

Համաշխարհային տնտեսական ֆորու-
մը վերլուծել է 31 ռիսկ՝ ըստ 3 հարթու-
թյան. առավել բնորոշ աշխարհին, առա վել 
մտա հոգիչ աշխարհի և առավել մտա հո-
գիչ ընկերությունների համար: Ընկերու-
թյուն ների՝ ռիսկերի ընկալման մեջ գերա-  
կշռում են համավարակի տնտեսական հե- 
 տևանքները, ուստի, հարցվողների 2/3-ն 
առավել մտահոգված է եղել երկարատև 
գլո բալ անկմամբ: Հարցվողների կեսը, որ-
պես երկրորդ ազդեցիկ գործոն, մատնա-
նշել է սնանկության ցուցանիշի աճը, ար - 
տադրության ձախողումը, մատակա րար -
ման շղթաների խափանումը, իսկ որպես 
երրորդ ամենամտահոգիչ գործոն՝ կիբեռ-
հարձակումների թվի աճը1:

Տնտեսական ճգնաժամերի ժամանակ, 
փոփոխվող պայմաններին դիմակայելու 
ա ռումով, առավել խոցելի են դառնում սահ-   
մանափակ հնարավորություններով փո քր 
ընկերությունները: Դրանց մի մասն այս օր 
ինտենսիվ կերպով աշխատում է (պա րե-
նային ապրանքներ, բժշկական սար  քա-
վո րումներ և դեղորայք արտադրողներ), 
մինչ դեռ մյուս մասն (մեքենաներ, կա հույք, 
հյու րանոցներ և այլն) ունի վաճառ քի հետ 
կապ ված խնդիրներ։

1  WEF. COVID-19 Risks Outlook a Preliminary Mapping and Its Implications. Insight Report. In partnership with Marsh & McLen-
nan and Zurich Insurance Group, May 2020. 
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Ընկերությունների համար 31 ռիսկի գործոնների դասակարգում՝  
ըստ մտահոգության աստիճանի2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2  WEF. COVID-19 Risks Outlook A Preliminary Mapping and Its Implications. Insight Report. In partnership with Marsh & McLen-
nan and Zurich Insurance Group, May 2020. 
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31 Երկարատև ռազմական բախումների սրում
30 Մարդասիրական ճգնաժամերը սրվում են օտարերկրյա օգնության կրճատմամբ
29 Համաշխարհային ապակարբոնացման ջանքերի կտրուկ անկում
28 Քաղաքական առաջնորդների նկատմամբ զայրույթ և անվստահության կառավարությանը
27 Անհավասարության և հասարակության մեջ պառակտումների նոր ալիք
26 Տեխնոլոգիաների ներդրում և կարգավորում (էլեկտրոնային քվեարկություն, հեռաբժշկություն)
25 COVID-19 շահարկում՝ աշխարհաքաղաքական առավելության համար
24 Երկարատև ճգնաժամին հարմարվելու կրթության և վերապատրաստման համակարգերի ձախողում
22 Ազգային սոցիալական ապահովության համակարգերի անկարողության աճ կամ փլուզում
21 Կլիմայի կայունության պահպանման ոլորտում բավարար ներդրումներ չկատարելու մեծ ռիսկ
20 Առողջապահությունը դառնում է ավելի թանկ կամ անարդյունավետ
19 Կառ․ կողմից արտ․ իրավիճ․ լիազորությունների պահպ․ և/կամ քաղ․ ազատ․ վերացում
18 Գործազրկության աճ՝ աշխատուժի ավտոմատացման արդյունքում
17 Որոշ երկրներում ռազմավարական արդյունաբերության ազգայնացում
16 Հակաբիզնեսի տրամադրության բարձրացում
15 Կենսաթոշակային ֆոնդի արժեզրկման պատճառով կենսաթոշակի ֆինանսավորման կտրուկ անկում
14 Հոգեկան առողջության խնդիրների սրում
13 Կապիտալի զանգվածային արտահոսք և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դանդաղում
12 Կառուցվածքային գործազրկության բարձր մակարդակ
11 ՏՏ ենթակառուցվածքի և ցանցերի խափանում
10 Գլոբալ գնաճի կտրուկ անկում
9 Խոշոր տնտեսությունների հարկաբյուջետային դիրքերի թուլացում
8 Զարգացող երկրների տնտեսական փլուզում
7 COVID-19 կամ տարբեր վարակիչ հիվանդությունների հերթական գլոբալ բռնկում
6 Մարդկանց և ապրանքների միջսահմանային տեղաշարժի ավելի խիստ սահմանափակումներ
5 Գլոբալ մատակարարման շղթաների խափանում
4 Որոշ երկրներում արդյունաբերության կամ ոլորտների պատշաճ վերականգնման ձախողում
3 Կիբեռհարձակումներ և տվյալների կեղծիքներ
2 Սննանկությունների աճ
1 Համաշխարհային տնտեսության երկարատև անկումը



Համավարակի ուժեղ ազդեցությամբ 
պայմանավորված՝ բազմաթիվ ոլորտնե րում 
խախտվել են բիզնես գործընթացները։ 
Շատ ընկերություններ նախաձեռնել են 
թվային փոխակերպման գործընթաց՝ զար-
գացնելով համապատասխան ուղղություն-
ներ, փորձելով մշակել արագորեն գործող 
մոդելներ: 

Արդեն մի քանի տարի է՝ խոսվում է 
բիզ նեսի վարման ձևերի վերափոխման 
անհրաժեշտության մասին։ Տեղի է ունե- 
նում թվային տեխնոլոգիաների զանգվա-
ծա  յին ներդրում շփման մեջ, մեդիա դաշ  - 
տում, գնումների ոլորտում, ականա տես 
ենք լինում աշխատուժի՝ հեռա վար աշխա- 
 տանքի անցման և այլ համան ման երևույթ-
ների։ Այդուհանդերձ, այս ամենը նորույթ 
չէ և չի ներկայաց նում նոր պարադիգմ. այն 
ընդամենը գործունեու թյան արդյունավետ 
կազմակերպման հրամայական է: Հե տևա-
բար՝ այն, ինչին ականատես ենք լինում 
այսօր, սոսկ իրականացվող փոփոխու-
թյուն ների արագացում է, որը հատկապես 
վերաբերում է թվային տնտեսությանը, 
թվա յին վարքագծի ընդլայնմանը (հե ռա-  
վար աշխատանք և ուսուցում), հեռաբժշկու-
թյանը, մատակարարման ծառայու թյուն -
նե րին և այլն: Միաժամանակ, կառուց ված-
քային փոփոխություններն արագա նում են 
նաև մատակարարման շղթաների տա րա-
ծաշրջանայնացման, տվյալների հոսքի 
անդրսահմանային շարժի ոլորտ ներում: 
Անշուշտ, եթե չլիներ համա վարակը, նման 
որոշումների ընդունումը կհետաձգվեր, 
քան զի ինչ փոխել, եթե ամենն աշխատում 
է:

Այսօր գործարարության ոլորտի առաջ-
նորդներն ավելի են կարևորում առաջա-
տար տեխնոլոգիաների՝ արհեստական 
բա նականության, տվյալների հոսքի, 3D 
և ադիտիվ արտադրության դերը, ինչը 
կօգ   նի նրանց նայել ապագային ու հար-
մար  վել առաջարկի և պահանջարկի հնա-
րա վոր անհամամասնություններին3: Այս  
վե  րափոխումները պահանջում են նոր մո- 
 տե ցումներ, գիտելիքի, փորձի փոխա նա -
կում և համագործակցություն տարբեր բնա - 
գավառների միջև՝ ապահովելու դրանց 

շա  րունակականությունը և բարելա  վե լու 
կա յունությունը: 

Բիզնեսը ներկայում կարևորում է եկա-
մուտների վերականգնման, գործարքնե րի 
վերաձևակերպման, ընկերության գոր ծե-
լաոճի վերաիմաստավորման և թվային 
տեխնոլոգիաների ներդրման արագաց-
ման անհրաժեշտությունը: 

Վերափոխվում են նաև աշխատակից-
ընկերություն ավանդական փոխհարա բե - 
 րությունները. մի շարք դեպքե րում կա ռա-  
վարիչները ինքնավա րու թյուն են փոխան-  
ցում իրենց աշխատակիցնե րին, միա ժա-
մանակ, երբ բացակայում է վերահսկո ղու-
թյունը, վերջիններիս ներգրավվա ծության 
և արտադրողականության մակարդակը 
եր բեմն անկում է ապրում, շատ հաճախ 
միախառնվում են նրանց աշխատանքա յին 
և անձնական կյանքի սահմանները: Աշ-
խատանքի սոցիալական արժեքը և դրա- 
 նից բխող արժանապատվության ու ներ-  
գրավվածության զգացումները, անշուշտ, 
չեն կարող փոխարինվել վիրտուալ աշ խա-
տասենյակներով, ուստի, աշ խատակից-
նե  րի մեծամասնությունն ապրում է խոր 
ընկճ ախտ, համակվում մեկուսացված լի-
նելու և ինքնության ու նպատակի կորս տի 
մասին մտքերով: Աշխատողների գոր ծե-
լաոճի փոփոխությունները կարող են շա-
րունակվել նաև ապագայում՝ պահանջելով 
լրացուցիչ ներդրումներ վերջիններիս ներ-
գրավվածության մակարդակի բարձ րաց-
ման և նոր հմտությունների ուսուցման 
առումներով: 

Բիզնեսը մշակում է նոր վարքագիծ՝ 
կողմնորոշվելով դեպի այն հաճախորդ-
նե րը, որոնք միշտ առցանց են և մշտա-
պես՝ հասանելի։ Հաճախորդների թվայ-   
նաց մամբ պայմանավորված ռազմավա-
րությունը նպատակն ունի համա ցան ցում 
ստեղծելու բարձր ներգրավ վածություն՝ 
ան ցում կատարելով դեպի հարաբերա-
կան, համագործակ ցային և մասնակցային 
մոդելները։ Ներսից թվայնացումը բիզնե սը 
շարունակելու, իսկ դրսից՝ այն ընդլայնե-
լու և հաջողությունների հասնելու հիմք է 
ստեղծում: 

Ամբողջ աշխարհում մասնավոր սպա-

3  WEF. How to rebound stronger from COVID-19 Resilience in manufacturing and supply. White Paper. In collaboration with 
Kearney. April 2020. 
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ռողների համար էլեկտրոնային առևտ-
րի ամենահայտնի ձևը բիզնես-սպառող 
(B2C) փոխգործակցությունն է, որը ներա-
ռում է առցանց մանրածախ գնումներ, 
օրինակ՝ Walmart-ից, Amazon.com-ից կամ 
Rakuten-ից։ 2018 թ.-ին առցանց եղա նա-
կով աշխարհում ապրանք է գնել 1,8 մլրդ 
մարդ: Նույն տարվա ընթացքում հա մաշ-
խարհային էլեկտրոնային մանրածախ վա- 
 ճառքը կազմել է 2,8 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար4: 
Աշխարհի ամենամեծ առցանց շուկան չի - 
նական Таоbao-ն է՝ 515 մլրդ ԱՄՆ դո լար 
ծավալով, իսկ Tmall-ի և Amazon-ի առևտ-
րի ծավալները տարեկան կազ մել են հա-
մա պատասխանաբար՝ 432 և 344 մլրդ 
ԱՄՆ դոլար5։

Յուրաքանչյուր ամիս աշխարհում 3,14 
մլրդ մարդ օգտվում է Facebook, WhatsApp, 
Instagram, Messenger առցանց գործիքնե-
րից: Ինչ վերաբերում է Հայաս տանին, 
ապա այստեղ Facebook-ի օգ տա տերե րի 
թիվը 2018 թ. 1252000 է։ Face book-ը և 
Instagram-ը դարձել են բիզ նեսի նոր գոր-  
ծիքներ հայկական ընկե րու թյուն ների հա- 
մար։ Համավարակի ըն թաց քում դրանցից 
շատերն անցում են կատա րել բիզնեսի 
հեռավար եղանակին՝ բացե լով կայքեր և 

առցանց խանութներ: Ընկերությունները 
լայնորեն կիրառում են թվային մարքե - 
թին գի գործիքներ, առա վել հեշտորեն թի-
րա խավորում իրենց սպա ռո ղա   կան հատ- 
վածը՝ իրականաց նե լով հա  մապա տաս-
խան գովազդա յին արշավներ: Facebook-ն, 
ըստ օգտատերերի դիտումների, հավա-
քում և զտում է սպառողի առ ցանց վար քա-
գիծը, իսկ ընկերություն ներն օգտվում են 
այս հնարավորությու նից՝ բացահայտելով 
տարբեր խմբերի մոտե ցումն ե րը, ներ գրա- 
 վելով գնորդների, բարձրաց նելով ապրան- 
 քանիշի ճանաչելիությու նը, անընդհատ 
կապի մեջ լինելով մշտա կան հաճախորդ-
ների հետ։ Այդուհանդերձ, հայ կական բիզ-  
նեսի այսպիսի փոխակեր պու մը բա վա-
րար չէ, քանի որ ան ցումը թվային տեխ -
նո լոգիաներին պետք է կրի կա ռուց ված-
քային բնույթ:

Համաշխարհային տնտեսական ֆո-
րումն առաջարկում է համընդհանուր 7 
կա րևոր ուղղություններ, որոնք թույլ կտան 
ընկերություններին վերափոխել իրենց 
բիզնեսը6.

Ցանկալի է, որ հայաստանյան ընկե-
րությունները, հիմնվելով վերոնշյալ ուղ-

Բիզնեսի հարթություն Հիմա… Դեպի… 

Նոր արժեք Գծային արժեշղթա, 
բաժնետիրոջ արժեք Դինամիկ արժեշղթա, շահառուի արժեք 

Բիզնես մոդելներ Թվային ապրանքների 
շղթաներ 

Ըստ տվյալների ղեկավարվող 
ծառայություններ կամ արդյունքներ, 
թվային էկոհամակարգեր 

Գործառնական մոդելներ Աստիճանակարգային, 
մեկուսացված, տեղում 

Ճկուն, արհեստական խթանմամբ 
ուժեղացված հիմքով 

Մատակարարման 
շղթաներ 

Գլոբալացված, ցածր 
արժեք ունեցող Տեղայնացված, կայուն, արդյունավետ 

Որոշումների ընդունում Հիմնված ժամանակա-
գրական տվյալների վրա 

Կանխատեսելի՝ իրական ժամանակում, 
խելացի 

Ֆինանսներ/ներդրումներ 
Նոր տեխնոլոգիական 
հնարավորություններ և 
աճի նպատակներ 

Ռիսկերի նվազեցում ծախսեր/եկամուտ-
ներ շղթայում, նոր եկամտի աղբյուրների 
որոնում 

Տաղանդ Հմտություններ, հայտնի 
բացերի վերացում 

Ճկուն, արագորեն որակավորում ստացող 
թվային աշխատուժ, տաղանդի մոդելների 
ստեղծում 

 

4  https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/ 
5  https://www.oberlo.com/blog/online-shopping-statistics
6  Digital Transformation: Powering the Great Reset. © 2020 World Economic Forum 

Բիզնեսի վերափոխման ուղղությունները

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Հ
Ա

Մ
ԱՎ

Ա
Ր

ԱԿ
Ի

 Հ
Ե

ՏԱ
Գ

Ի
Ծ

Ը
 . 

ТР
АЕ

КТ
О

РИ
Я 

П
АН

Д
ЕМ

И
И

 . 
PA

N
D

EM
IC

 T
RA

JE
CT

O
RY

 . 
20

20
/4

18



ղոր դումների վրա, կարողանան արա գո- 
 րեն մշակել թվային լուծումներ՝ հար մա -
րեցնելով դրանք իրենց գործունե ության 
մոդելին և հասանելի դարձնելով հաճա-
խորդներին: Այս նպատակով պահանջվում 
է բիզնես գործընթացների միասնացում և 
փոփոխությունների կառավարում` ըստ 
տվյալների վրա հիմնված որոշումների:

Հարկ է նաև նշել, որ, ընկերության 
մե ծությամբ, գործունեության բնույթով և 
կարողություններով պայմանավորված, 

թվային վերափոխումների բնույթն ու տեմ-  
պերը կարող են տարբեր լինել: Ինչևէ, 
կարծում ենք՝ ճգնաժամի ընձեռած զար-
գացման հնարավորություններն ան չափ 
գայթակղիչ են: Հետևաբար՝ յուրա քան-
չյուր գործարար ոլորտ չպետք է բաց թող-
նի իր հնարավորությունը ու հա մար  ձակ 
կերպով պետք է ներգրավվի նոր գործ-
ընթացներում՝ դառնալով որոնումն ե րի ու 
փոխակերպման այս փուլի ակտիվ մաս-
նակիցը:

1. Digital Transformation: Powering the Great 
Reset. © 2020 World Economic Forum

2. WEF. How to rebound stronger from 
COVID-19 Resilience in manufacturing and 
supply. White Paper. In collaboration with 
Kearney. April 2020.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3. https://www.statista.com/topics/871/online-shop-

ping/
4. https://www.oberlo.com/blog/online-shopping-sta-

tistics

Сусанна АГАДЖАНЯН
Кандидат экономических наук, АГЭУ 

ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
БИЗНЕС В РУКАХ ПАНДЕМИИ: ПАРАДИГМА ТРАНСФОРМАЦИИ

2020 г. чрезвычайно тяжелый для мировой экономики: беспрецедентный кризис повлиял на 
то, как люди общаются, работают, производят, торгуют, потребляют и живут. Падение доходов 
населения, паника среди бизнесменов, падение продаж крупных компаний, отклонение от плано-
вых показателей приводят к массовым трансформациям.

Бизнес развивает новое поведение. Цифровизация создает основу для продолжения бизнеса, 
а также имеет большие возможности для расширения и развития. Бизнес фокусируется на вос-
становлении доходов, реорганизации транзакций, переосмыслении методов работы компании и 
ускорении внедрения цифровых технологий. Компании не только сосредоточены на управлении 
кризисом, но и готовятся к постпандемическому сценарию, извлекая уроки и оценивая влияние 
пандемии на бизнес.

Меняются также традиционные отношения «сотрудник-компания». Социальная ценность рабо-
ты и вытекающее из этого достоинство и принадлежность не могут быть заменены виртуальными 
комнатами, из-за чего многие работники теряют свою идентичность и цель. Эти изменения в по-
ве дении сотрудников могут продолжаться и в будущем, что потребует дополнительных инве сти-
ций для повышения вовлеченности персонала и приобретения новых навыков.

Бизнес находится в процессе активной поисковой трансформации, так как любой кризис 
открывает новые возможности для развития.

Ключевые слова:  бизнес, трансформация, пандемия, риски, поведение, стратегия,    
  стабильность 
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Susanna AGHAJANYAN 
PhD in Economics, ASUE

PANDEMIC TRAJECTORY
BUSINESS IN THE HANDS OF PANDEMICS: TRANSFORMATION PARADIGM

The Unprecedented crisis of 2020 has affected the way people work, produce, trade, consume and 
live. Population income falling, panic among the entrepreneurs, large companies’ sales falling, devia-
tion from the planned indicators are leading to mass transformation.

Businesses are developing new behaviors. Digitalization is the basis for continuing business and it 
provides greater opportunities for expansion and development. Business focuses on revenue restruc-
turing, transaction reorganization, reorganization of companies' work methods, and acceleration of the 
introduction of digital technologies. Companies are not only focused on crisis management, but are 
also preparing for post-pandemic scenarios, drawing conclusions and assessing the impact of business 
pandemics.

Traditional employee-company relationships are also changing. The social value of work and the 
outpouring of its dignity and competence cannot be replaced by virtual components, from which many 
workers maintain their identity and purpose. Changes in the behavior of employees can continue in the 
future, which requires additional investment to increase the involvement of staff and the acquisition of 
new skills.

Businesses are entering the process of active transformation, as the crisis reveals new opportuni-
ties for development.

Key words:   business, transformation, pandemic, risks, behavior, strategy, stability 
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Ալբերտ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ասիստենտ

2012 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ բա- 
կալավրիատը՝ տնտեսագի տու- 
թյան տեսություն մասնա գիտու- 
թյամբ: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնում ստա- 
ցել է տնտեսագիտության մա- 
գիստրոսի որակավորում՝ «Մե- 
նեջմենթ» մասնագիտությամբ, 
2017 թ.՝ տնտեսագիտության 
թեկնածուի գիտական աստի-
ճան: 2018 թ.-ից դասավանդում 
է ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսա-
կան հարաբերությունների ամ - 
բիոնում։ Հեղինակ է 12 գիտա-
կան հոդվածների: 

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ 
ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական տեխնոլոգիաներ, 
  արհեստական բանականություն,
  մեքենայական ուսուցում, իրերի 
  համացանց, մեծ տվյալներ,
  բաշխված գրանցամատյանների
  տեխնոլոգիա, համավարակ

COVID-19 համավարակով պայմանավորված 
ճգնաժամն իր ազդեցությունն է թողնում ֆինանսա-
կան տեխնոլոգիաների (ֆինտեխ) ոլորտի վրա։ Ֆի-
նանսական միջոցների սահմանափակ հասանելիու-
թյունը խոչընդոտում է ստարտափերի, ինչպես նաև 
նորաստեղծ կազմակերպությունների գործունեու-
թյու  նը։ Միաժամանակ, կայացած բիզնես մոդել ու-
նեցող ֆինանսատեխնիկական ընկերությունները 
ճգնա   ժամին դիմակայելու համար վերանայում են 
իրենց զարգացման ռազմավարությունը: 

Հոդվածում ներկայացվում են 2019-2020 թթ. ըն-
թաց քում ֆինտեխ ոլորտում տեղի ունեցած փոփո-
խու թյունները՝ նպատակ ունենալով վերլուծելու և բա-
ցահայտելու դրա հետագա զարգացման հետագիծը։

COVID-19 անունը ստացած համավարակն 
ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում 

հիմն ովին փոխեց համաշխարհային առողջապահական, 
քաղաքական, տնտեսական իրողությունները։ 2020 թ.-ի 
համար կանխատեսված 3% տնտեսական աճի փոխա-
րեն՝ մարդկանց կյանքի ու առողջության պահպանման 
նկատառումներով կիրառված սահմանափակումներն 
ա ռաջին եռամսյակում հանգեցրեցին 3% տնտեսական 
անկ ման` գերազանցելով 2008-2009 թթ. համաշխար-
հա յին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում 
գրանցված ցուցանիշները1։ Միաժամանակ, համաշխար-
հային տնտեսության վերականգնման մասին կանխա-

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

1  World economic outlook, The great lockdown, p.1, IMF World economic outlook 
reports, April 2020, հասանելի է՝ https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/
WEO/2020/April/English/text.ashx, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.: 
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տեսումները դեռևս պարուրված են անո - 
րոշության շղար շով, ինչն, իր հերթին, ան - 
խու սափելիորեն անդրա դառնում է նաև 
ֆինտեխ ոլորտի զարգացման վրա։

Ֆինանսական տեխնոլոգիաները, որ-
պես կանոն, հանդես են գալիս որպես շա- 
  հույթ հետապնդող նախաձեռնու թյուններ` 
ուղղված համապատասխան շուկայի այն 
հատվածների սպասարկմանը, որոնք դար-  
ձել են ոչ գրավիչ կամ ծախ սատար ավան-
դական ֆինանսական ինստի տուտ նե րի 
համար2։ Բազելյան կոմիտեի ֆի նան  սա - 
կան կայունության խորհուրդը (Financial 
Stability Board) ֆինտեխը սահմա  նում է որ- 
պես «ֆինանսական ծառայություն ների 
տեխնոլոգիահենք նորարարու թյուն»` դրա- 
 նում ներառելով և՛ ֆինանսա կան արդյուն-
քը (պրոդուկտը), և՛ ծառայություն ները 
(էլեկտ րոնային վճարումներ, էլեկտրոնա-
յին դրամապանակներ, ֆինտեխ վարկեր, 
ռոբոտացված խորհրդատուներ և էլեկտ-
րոնային վճարամիջոցներ (արժույթներ)), և՛ 
դրանց հիմքում առկա տեխնոլոգիաները։

Ընդհանուր առմամբ, ֆինանսական 
տեխնոլոգիաները կարելի է դասակարգել 
հետևյալ կերպ՝

• հավելվածի ծրագրային միջերես 
(Application program interface, API). սահ-  
մանումների, գործիքակազմի և հաղորդա-
կարգերի (protocol) համախումբ, որի մի - 
ջոցով կարգավորվում է տարբեր ծրագ-
րային ապահովումների համագործակցու -
թյունը3։ Այսպիսով, հնարավոր է մշա կել 
անհատական ֆինանսական միջոցների 
կառավարման հավելվածներ՝ հասանե-
լի  ու թյուն ապահովելով հաճախորդի ֆի-
նանսական միջոցների կառավարման գոր- 
 ծիքներին անհրաժեշտ տեղեկատվու թյա-
նը (բանկային հաշիվներ, նույնակա նաց-

ման տվյալներ և այլն)։
• Արհեստական բանականու թյուն (Arti-

ficial Intelligence). գիտատեխնոլո գիա կան 
ճյուղ, որի հիման վրա ստեղծված ծրա գրե-
րը կարող են ինքնուրույն կերպով իրակա- 
նացնել տարբեր գործառույթներ՝ խնդիր-
ների լուծում (problem solving), որո  շումն ե- 
րի ընդունում (decision making), թարգ մա-  
նություն, հաճախորդի նույնակա նա ցում՝ 
ձայնի, դիմաճանաչ ման, մատնահետ քի մի - 
ջոցով և այլն։ Նմանատիպ բազմա թիվ հա-   
վելվածներ լայնորեն կիրառ վում են տըն-
տեսության ֆինանսական հատվածում 
(ռո բոտ-խորհրդատուներ, գործարքի նույ-
նականացում և այլն)4։ 

• Մեքենայական ուսուցում (machine 
learning)՝ որպես արհեստական բանակա-
նության տարր, որը կենտրոնանում է հա-   
մակարգիչների «ինքնուրույնաբար սովո- 
  րելու» ունակության վրա՝ առանց նախա-
պես ծրագրավորման5։ Հիմնակա  նում կի-
րառվում է տվյալների ավտոմա տացված 
հավաքագրման և վերլուծության, ինչ պես 
նաև արդյունքների հիման վրա կան խա-
տեսումների իրականացման համար։ Ընդ-
գրկում է տվյալների մշակման տարբեր 
մե թոդներ՝ ներառյալ նեյրոնային ցանցերը 
(neural networking) և խորացված ուսուցումը 
(deep learning)6։ Ի տարբերություն արհես-
տա կան բանականության, որի առանց-
քում տրամաբանական և կանոնավոր մե  - 
թոդներն են, վերջինս հիմնվում է մեծա-
ծա վալ տվյալների ուսումնասի րության և 
դրա արդյունքում ի հայտ եկած զար գաց-
ման հետագծի վրա, որը պարտադիր չէ, 
որ լինի ինտուիտիվ կամ ռացիոնալ։ Հատ-
կանշական է, որ տվյալները կարող են 
ներկայացված լինել ցանկացած ձևաչա-
փով7։

2  Fintech and Innovations, Basel committee, հասանելի է՝ https://www.bis.org/topic/fintech.htm, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 30, 
2020 թ.:

3  Shrikant Srivastava, How Does the Fintech and Banking Sector Use APIs?, August 2020, Appinventive blog, հասանելի է՝ 
https://appinventiv.com/blog/use-of-apis-in-fintech/, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 30, 2020 թ.:

4  B.J. Copeland, Artificial intelligence, last updated: Aug 11, 2020, Encyclopedia Britannica, հասանելի է՝ https://www.britannica.
com/technology/artificial-intelligence, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

5  Oxford Dictionary definition, հասանելի է՝ https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/machine-learning#:~:-
text=machine%20learning-,noun,being%20programmed%20to%20do%20them, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

6 “Artificial Intelligence vs. Machine Learning vs. Deep Learning: What’s the Difference” by Serokell, April 10, 2020, հասանելի 
է՝ https://medium.com/ai-in-plain-english/artificial-intelligence-vs-machine-learning-vs-deep-learning-whats-the-difference-dc-
cce18efe7f, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

7  “Applications of Machine Learning in FinTech” by Medici, April 6, 2016, հասանելի է՝ https://medium.com/@gomedici/appli-
cations-of-machine-learning-in-fintech-838ab09af87d#:~:text=Machine%20learning%20is%20a%20type,learn%20without%20
being%20explicitly%20programmed.&text=Many%20startups%20have%20disrupted%20the,learning%20as%20their%20key%20
technology., վերջին մուտք՝ օգոստոս 31, 2020 թ.:
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• Իրերի համացանց (Internet of Things, 
IoT)՝ հայեցակարգ. միավորում է տարբեր 
տեխնոլոգիաներ՝ միտված ամենօրյա օգ-
տագործման սարքավորումների (կենցա-
ղային տեխնիկա, ավտոմեքենաներ, հե- 
  ռա խոսներ և այլն) միասնական հասա նե-
լիության ապահովմանը համացանցում՝ 
հաճախորդներին անհատական ծառայու-
թյունների մատուցման՝ կոմունալ վճա րում- 
  ների, անվտանգության ապահովման և 
այլ նպատակներով8։ 

• Մեծ տվյալների վերլուծություն (Big 
data analitics). հասկացություն, որ կիրառելի 
է չհամակարգված (էլեկտրոնային փոստ, 
համացանցային տրաֆիկ) և համա կարգ-
ված (տվյալների բազաներ) մեծ ծավալի 
տվյալների վերլուծությունը բնութա գրե  լու 
համար: Ընդ որում, նմանատիպ տվյալ -
ների վերլուծությունը հնարավոր չէ իրա- 
  կանացնել ավանդական մեթոդներով։ 
Այս տեխնոլոգիայի դեպքում օգտա գործ-
վում են համացանցից կամ տեղային (լո- 
 կալ) ցանցերից ստացվող և կազ մա կեր- 
 պությունների կողմից հավաքա գրվող և 
օգտագործվող տվյալները՝ բա  ցա հայ տե-
լով, օրինակ, հետագծերի, կոռել յացիա-
ների և տվյալների միտումն երը: Կարող է 
հիմնվել մեքենայական ուսուցման կամ այլ 
տեխնոլոգիաների վրա9։

• Բաշխված գրանցամատյանների տեխ- 
 նոլոգիա կամ բլոկչեյն (Distributed ledger 
technology, blockchain). մի քանի կողմերի 
միջև բաշխված տվյալների բազա, որն օգ- 
տագործվում է համաձայնեցված գործարք- 
 ների իրականացման համար։ Առանձ նա-  
հատուկ է նրանով, որ բոլոր կողմերն ու-
նեն միասեռ և/կամ միատեսակ տվյալներ 
կենտրոնակայանի հետ։ Այս տեխնոլո-

գիան ապահովում է հուսալի պաշտ պա-
նություն կիբեռհարձակումներից և տեղե-
կատվական արտահոսքից10։

• Խելացի պայմանագրեր (Smart con-
tacts). էլեկտրոնային պայմանագրի ձև, որը 
կարող է ինքնուրույն կերպով ավարտվել 
պայմանագրում նշված պայմանների ա-  
վարտվելուն պես։ Այս տեխնոլոգիան կա-
րող է հնարավոր օգուտներ ապահովել 
գոր ծառնական ծախսերի նվազեցման, 
օպե րատիվ համագործակցության տես-
ան կյունից11։

• Ամպային հավաքագրում (Cloud com-
puting). ցանցային ծառայությունների մա-
տակարարների կողմից տրամադրվող 
էլեկտրոնային պահոցներ, որոնք ֆի նան-
սական կազմակերպություններին հնարա-
վորություն են տալիս հավաքագրելու և 
վեր լուծելու ավելի մեծածավալ տվյալներ՝ 
նվազեցնելով գույքի և տեխնիկական ապա-  
 հովման ծախսերը12։ 

• Կրիպտոգրաֆիա. կիրառվում է տվյալ-   
ների պաշտպանության համար13։

• Կենսաչափություն (Biometrics). կի-
րառվում է անհատական կենսաչափա-
կան ճանաչման համար (մատնահետք, 
դիմաճանաչում, ձայնային ճանաչում և 
այլն)՝ նպաստելով մարդկանց անվտան-
գության ապահովմանը14։

Համաձայն Բազելյան կոմիտեի և To-
ronto կենտրոնի բնորոշման՝ ֆինտեխները 
կարող են դրական ազդեցություն ունենալ 
ֆինանսական հատվածի վրա չորս հիմ-
նա կան ուղղություններով.

1. մրցակցության խորացում, որին նպաս - 
տում են ֆինանսական ռեսուրսների հա-
սանելիությունը և կենտրոնացումը հաճա-
խորդների անհատական նախասի րու-

8  The internet of things: An overview, Investopedia terms and definitions, հասանելի է՝ https://www.investopedia.com/terms/i/in-
ternet-things.asp#:~:text=The%20Internet%20of%20Things%20(IoT)%20is%20a%20network%20of%20physical,information%20
about%20the%20human%20body., վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

9  “Big Data”, Investopedia terms and definitions, հասանելի է՝ https://www.investopedia.com/terms/b/big-data.asp, վերջին 
մուտք՝ օգոստոս 31, 2020 թ.:

10  “Blockchain 101: Overview”, Builtin topic guide, հասանելի է՝ https://builtin.com/blockchain, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 
2020 թ.:

11  “Smart Contracts”, Investopedia terms and definitions, հասանելի է՝ https://www.investopedia.com/terms/s/smart-contracts.asp, 
վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

12 “Cloud computing”, Investopedia terms and definitions, հասանելի է՝ https://www.investopedia.com/terms/c/cloud-computing.
asp, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

13  “Definition of Cryptography, The Economic Times Definitions, հասանելի է՝ https://economictimes.indiatimes.com/definition/
cryptography, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 31, 2020 թ.:

14 “Biometrics”, Investopedia terms and definitions, հասանելի է՝ https://www.investopedia.com/terms/b/biometrics.asp#:~:tex-
t=Biometrics%20refers%20to%20digitally%20encoding,both%20consumer%20and%20commercial%20use., վերջին մուտք՝ 
օգոստոսի 31, 2020 թ.:
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թյուն  ների ու վարքագծի վրա: 
2. Գործառնական արդյունավետու թյան 

մակարդակի բարձրացում նորարարա-
կան համապատասխան տեխնոլոգիանե-
րի, մասնավորապես՝ 

- վճարային համակարգերի, վարկա յին 
և հանրային ռեգիստրների միջոցով,

- ֆինանսական կազմակեր պություն նե-  
րի բեք-օֆիս (back-office) և ֆրոնտ-օֆիս 
(front-office) գործառույթնե րի ար դյու նա-
վե տության մակարդակի բարձրաց մամբ, 
որն, իր հերթին, ենթադրում է ռիսկերի 
կա  ռավարման, վերահսկողության, հաշ-
վետվողականության, ինչպես նաև որո-
շումն  երի ընդունման գործընթացների բա- 
 րելավում: Հավելենք նաև, որ թեև բան կե-
րը, որպես կանոն, իրենց հաճախորդնե րի 
և գործարքների վերաբերյալ ունեն մե ծա-  
ծավալ տեղեկություններ, այնուամե նայ-
նիվ, նրանք չեն տիրապետում համա  պա-
տասխան տեխնոլոգիական հզորություն -
ների՝ միտված տվյալների վերլուծության, 
բիզնես հետախուզության և այլ գործա-
ռույթ ների սեղմ ժամկետներում իրակա- 
 նաց մանը: Այդ պատճառով էլ վերոնշյալ 
գործառույթները շատ հաճախ արտա-
պատ վիր վում են մասնագիտացած ֆին-
տեխ կազմակերպություններին։

3. Ֆինանսական վերահսկողության բա-  
րելավում։

4. Նոր ներդրումների ներգրավման 
հնարավորություններ կայացած ֆինան-
սա կան կազմակերպությունների համար։ 

Ֆինանսական միջոցների հասա նե-
լի ության կրճատումը և ներդրումների 
կենտ րոնացումը կայացած բիզնես մոդել 
ունեցող ֆինտեխներում բարդացնում են 
հատկապես ֆինտեխ ստարտափերի ֆի-
նանսավորումը (գծապատկեր 1)։

Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ ներ-
դրումների ծավալը 2020 թ. առաջին եռամ -
ս յակում նվազել է՝ հասնելով 2017 թ. մա-
կար դակին։ Սա հիմնականում կապված է 
նոր ֆինտեխ կազմակերպություններում և 
ստարտափերում ներդրումների նվազման 
հետ։ Միաժամանակ, ֆինանսական ինս-
տիտուտներն ընդլայնում են ֆինտեխ ո լոր-
տում ներդրումները՝ պայմանավորված են-  
թակառուցվածքների թվայնաց ման անհրա-
ժեշտությամբ, կենտրոնանալով հիմն ա կան 
կարողությունների (core competencies) զար-
գացման վրա։

Համաշխարհային տնտեսության ան-
ցումն արագ արձագանքման հակաճգնա-
ժամային քայլերից դեպի վերականգ նո-
ղական զարգացման միջոցառումներ նոր 
հնարավորություններ է ընձեռում ֆին-
տեխ ոլորտի զարգացման համար (օրի-
նակ՝ սոցիալական հեռավորության պահ-
պանման անհրաժեշտությունը նպաստել 

2016-2020 թթ. ֆինտեխ կազմակերպություններում կատարված 
ներդրումները15 (մլն ԱՄՆ դոլար)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

15  State Of Fintech Q1’20 Report: Investment & Sector Trends To Watch”, էջ 11, հասանելի է՝ https://www.cbinsights.com/reports/
CB-Insights_Fintech-Report-Q1-2020.pdf, վերջին մուտք՝ օգոստոսի 30, 2020 թ.:
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է էլեկտրոնային բանկային գործարքների 
և էլեկտրոնային առևտրի ծավալների ա -
վելացմանն ամբողջ աշխարհում)17։

Ճգնաժամի ազդեցության չեզոքաց ման 
նպատակով ֆինտեխ կազմակերպություն -
ները վերանայում են իրենց ռազ մավա -
րությունը. օրինակ՝ ապահովագրա կան և 
այլ ֆինանսական ծառայու թյուն   ներ մա տու- 
ցողները նվազեց նում են հիմնա կան և փո-
խառու կապիտա լի ծավալը, խորհրդա տվա - 
կան ուղղվա ծություն ունեցողները՝ կրճա-
տում աշխատատեղերը՝ ձգտելով պակա-
սեց նել հաստատուն ծախսերը:

Կայացած բիզնես մոդելով ֆինտեխ-

ների գերնպատակը գործունեության շա - 
րունակականության ապահովումն է, վճա-
րահաշվարկային և վարկային ուղղվածու-
թյուն ունեցողներինը՝ ներդրումն երի ավե- 
 լացմամբ ենթակառուցվածք ների զար-
գա ցումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի 
պահպանել գործարքների ինքնարժեքը, 
քանի որ դրանց գործունեությունը կախ ված 
է հիմնականում գործարքների ծավալից18։ 
Այս ամենը նոր հորիզոններ է բացում 
գրան ցամատյանների տեխնոլոգիաների 
համար, որոնք այս գործընթացում ունեն 
առանցքային դերակատարում։

Ֆինանսական ինստիտուտների ներդրումները ֆինտեխ 
ենթակառուցվածքներում16

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

1. “World Economic Outlook, The Great Lock-
down”, p.1, IMF World Economic Outlook 
Rreports, April 2020, https://www.imf.org/~/
media/Files/Publications/WEO/2020/April/English/
text.ashx 

2. “Fintech and Innovations”, Basel committee, 
https://www.bis.org/topic/fintech.htm 

3. Shrikant Srivastava, “How Does the Fintech 
and Banking Sector Use APIs?”, August 
2020, Appinventive blog, https://appinventiv.
com/blog/use-of-apis-in-fintech/ 

4. B.J. Copeland, “Artificial intelligence”, last 
updated: Aug 11, 2020, Encyclopedia Bri-
tannica, https://www.britannica.com/technology/
artificial-intelligence

5. Oxford Dictionary definition, https://www.
oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
machine-learning#:~:text=machine%20learn-
ing-,noun,being%20programmed%20to%20do%20
them 

6. “Artificial Intelligence vs. Machine Learning 
vs. Deep Learning: What’s the Difference” 
by Serokell, April 10, 2020, https://medium.
com/ai-in-plain-english/artificial-intelligence-vs-ma-
chine-learning-vs-deep-learning-whats-the-differ-
ence-dccce18efe7f 

7. “Applications of Machine Learning in Fin-
Tech” by Medici, April 6, 2016, https://medi-
um.com/@gomedici/applications-of-machine-learn-
ing-in-fintech-838ab09af87d#:~:text=Machine%20
learning%20is%20a%20type,learn%20without%20
being%20explicitly%20programmed.&text=Ma-
ny%20startups%20have%20disrupted%20the,learn-
ing%20as%20their%20key%20technology 
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУС – СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кризис, обусловленный новой пандемией коронавируса, оказывает влияние и на сферу финан-
совых технологий. Ограниченный доступ к финансам препятству¬ет деятельности стартапов и 
новаторских компаний. В то же время финтех-компании с устоявшимися бизнес-моделями пере-
смат ривают свои стратегии развития, чтобы справиться с кризисом. В статье представлены из-
ме  нения, произошедшие в финтех-секторе за 2019-2020 гг. с целью выявления траектории даль-
нейшего развития сектора.  

Ключевые слова:  финансовые технологии, искусственный интеллект, машинное обучение,   
  интернет вещей, большие данные, технология распределенного реестра,   
  пандемия

Albert HAYRAPETYAN  
PhD in Economics, Assistant Professor 

in the Chair of International Economics of ASUE
PANDEMIC TRAJECTORY

CORONAVIRUS AS A STIMULUS FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES

Economic crisis which is the direct consequence of COVID-19 pandemic has not bypassed the 
sphere of financial technologies. The access to financial means significantly impairs the activities of 
startups and newly set-up businesses. At the same time, financial companies with sustainable business 
models revise their development strategies to be able to withstand the crisis. The paper discusses the 
changes in the field of financial technologies from March, 2019 till the time of writing. It aims to outline 
the future developments of the field.

Key words:  financial technologies, artificial intellect, machine learning, internet of things, 
  big data, distributed ledger technology, pandemic
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Ռուզաննա 
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն և 
ընդունվել ասպիրանտուրա: 

2018 թ.-ից աշխատում է «Ամ-
բերդ» հետազոտական կենտրո-
նում և սովորում Texas A&M հա- 
մալսարանի Ագրոբիզնեսի մա-
գիստրատուրայում:

Վերապատրաստումներ է ան-
ցել աշխարհի տարբեր երկրների 
համալսարաններում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՀՏ ՈԼՈՐՏԸ 
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական տեխնոլոգիա -  
  ներ, հեռահաղորդակցություն,   
  ոլորտ, համավարակ 

2020 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսնե րին 
ՏՀՏ ոլորտն ընդհանուր առմամբ աճ է արձանա գրել, 
որն ապահովվել է ՏՏ ենթաոլորտի ծառայու թյուն նե-
րի առաջանցիկ աճի հաշվին, իսկ մյուս ենթաոլորտ-
ները, ինչպիսիք են հեռահաղորդակցության ծառա-
յությունները, հեռուստառադիոծրագրերի կազմումն 
և հեռարձակումը, շարունակաբար կրճատվել են: 
Հա  մավարակով պայմանավորված, կրճատվել է նաև 
ՏՀՏ արտադրության և առևտրի ծավալները, որն էլ 
հանգեցրել է ոլորտի ներսում ենթաոլորտների կշիռ-
ների փոփոխության: Արդյունքում, ավելի է մեծացել 
ծառայությունների բաժինը, իսկ արտադրության և 
առևտրի փոքր տեսակարար կշռն էլ ավելի նվազել է:

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ոլորտը, ինչպես և 

մյուս բոլոր բնագավառները, անմասն չմնաց համավա-
րակի բացասական ազդեցությունից: Սակայն, այդ ազ դե-  
ցությունը տարբեր կերպ դրսևոր վեց ոլորտի ծառա  յու-
թյուն ների, արտադրության և առևտ րի ուղղու թյուն նե-
րում: Հենց դրանով էլ պայմանավորված, այլ ոլորտ նե րի 
համեմատ, ՏՀՏ-ն դարձավ շարժիչ ուժ տնտեսության 
մյուս բնագավառների համար: Կրթության և աշխատան-
քի հեռավար կազմակերպումն անհնար կլիներ առանց 
այս ոլորտի պատշաճ գործունեության, ուստի նույնիսկ 
տե ղաշարժի համընդհանուր սահմանափակումների 
պայ    մաններում այն գրեթե բնականոն կերպով շարունա-
կեց իր առաքելությունը:

Հայաստանում այս ոլորտի ծառայությունների ծավալը 
համավարակի ամիսներին շարունակաբար աճել է նա-
խորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, 

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ
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 Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս 
 Մլն 

դրամ 
%, 2019 թ. 

մարտի 
համեմատ 

Մլն  
դրամ 

%, 2019 թ. 
ապրիլի 

համեմատ 

Մլն 
դրամ 

%, 2019 թ. 
մայիսի 

համեմատ 

Մլն 
դրամ 

%, 2019 թ. 
հունիսի 

համեմատ 
Տեղեկատվություն և 
կապ 22 847.7 103.3 22 225.1 104.0 22 477.4 104.0 24 810.7 115.2 

որից՝         
hեռուստառադիո-
ծրագրերի կազմում 
և հեռարձակում 

1 100.0 97.0 1023.3  1029.7  1 138.9 91.6 

hեռահաղորդակ-
ցություն 10 471.4 95.4 10030.87 93.7 10307.3 92.9 10 523.5 96.1 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ 10 659.1 115.2 11171  11140.4  12 560.5 145.0 

այդ թվում՝         
համակարգչային 
ծրագրերի 
հրատարակություն 

37.7 3.3 անգամ     126.3 166.2 

ծրագրային ապա-
հովման մշակում և 
հարակից 
գործողություններ 

9 523.7 116.3     11 441.5 163.8 

տվյալների մշակում, 
ցանցում 
տեղեկատվության 
տեղաբաշխում 

1 097.7 104.5     992.7 97.3 

 

Տեղեկատվության և կապի ծառայությունները, 2020 թ. մարտ-հունիս1
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

սակայն ապրիլին, նույն թվականի մարտի 
համեմատ, կրճատվել է մոտ 2.3%-ով (աղ -
յուսակ 1): Այսինքն՝ մարտ-ապրիլի խիստ 
սահ մանափակումներն ամեն դեպ քում 
ի րենց ազդեցությունը թողել են, թեպետ 
2019 թ. ապրիլի համեմատ 4% աճ է գրանց- 
 վել: Ոլորտի վերաբերյալ հրապա րակված՝ 
2020 թ. մարտի և հունիսի ցուցա նիշնե  րի 
ավելի մանրամասն ուսումնա սիրու թյու-
նից պարզ է դառնում, որ այստեղ աճ է 
ապա հովվել հիմնականում տեղե կա տվա-  
կան տեխնոլոգիաների ծառայու թյուննե րի 
շնորհիվ: Մինչդեռ, թե՛ հեռուս տա  ռա դիո- 
ծրագրերի կազմման ու հեռար ձակման, թե՛ 
հեռահաղոր դակցության ծավալները նա- 
խորդ տարվա նույն ժամանակա հատ  վածի 
համեմատ կրճատվել են՝ փոքր-ինչ աճ 
ա պահովելով 2020 թ. հունիսին՝ նախոր - 
դող երեք ամիսների համեմատ: Ակնկալ-
վում էր, որ հեռահաղոր դակցության ենթա-
ոլոր տը հավամավարակի պայմաններում 
առնվազն պետք է անկում չգրանցեր, քա-  

նի որ, ի տարբերություն շատ այլ ոլորտ-
ների, այստեղ արտահանման խոչընդոտ-
ներ չեն գրանցվել (թեև վերջինիս ար տա-
հանման ծավալներն էլ մեծ չեն), բացի 
այդ, կրթության և մի շարք կազմակեր  պու- 
թյունների աշխատանքի հեռավար կազ-
մակերպումը մեծացրել է ինտերնետային 
ծառայությունների պահանջարկը: Մինչ-
դեռ, հեռահաղորդակցության ենթաոլոր-
տը 2020 թ. մարտ-հունիսին նախորդ տար-
վա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 
շարունակաբար կրճատվել է, ընդ որում, 
առավել մեծ անկում գրանցվել է ապրիլին և 
մայիսին, երբ թվում էր՝ համապատասխան 
ծառայությունների պահանջարկը պիտի 
հասներ իր գագաթնակետին: Հեռա հա  ղոր- 
դակցության ոլորտի 3 խոշոր ընկե րու թյուն - 
ների հիմնական տեխնիկա տնտե սական 
ցուցանիշների եռամսյակային հաշվետվու-
թյունների վերլուծությունից ակն հայտ են 
դառնում կրճատման պատճառ ները (աղ-
յու սակ 2):

1  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-մարտին, հունվար-
ապրիլին, հունվար-մայիսին, հունվար-հունիսին, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2257 https://www.armstat.am/
am/?nid=81&id=2266, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2271, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2280
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, թե՛ 
ա ռաջին, թե՛ երկրորդ եռամսյակում կրճատ - 
վել են բոլոր ընկերությունների (բացա-
ռությամբ «Յուքոմի»՝ 2020 թ. առա ջին 
եռ  ամ  սյակում) ձայնային ծառայություն նե-
րից (7-22%-ով), փոխկապակ ցումից՝ այլ 
ցան  ցերից ստացվող ձայնային ծա ռայու-
թյուններից և հաղորդա գրու թյուն ներից (17-
45%-ով) ստացվող եկա մուտները, որոնք 
կազմում են նրանց հասույթի «առյուծի բա - 
ժինը» (հա մապատասխանաբար՝ ձայնա-
յին ծառայու թյուններ՝ 28-41%, փոխկապակ-
ցումից եկամուտներ՝ 8-17%): Այս տեսան-
կյու նից, կարող ենք արձանագրել, որ պահ- 
  պանվել է ամբողջ աշխարհում դեռևս տա-   
րիներ առաջ սկիզբ առած՝ հեռահաղոր-
դակցության ենթաոլորտի անկման մի տու-

մը՝ պայմանավորված OTT (over the top) 
ծառայությունների (WhatsApp, Viber, Mes-
sen ger, Signal և այլն) ընդ լայնմամբ, որի 
արդյունքում բջջային, լարային հեռախո-
սա կապերը փոխարինվում են վերոնշյալ` 
ավելի էժան այլընտրանքներով, որոնք 
ան համեմատ ցածր մարժա ունեն: Աղյու-
սակ 2-ի տվյալներից երևում է, որ շարու-
նակաբար կրճատվել են նաև լայնաշերտ 
ինտերնետ հասանելիության (USB մոդե-
մով) և շարժական բջջային կապի ցանցով 
մատուցվող ծառայություններից եկա մուտ-
ները: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, 
թե առհասարակ նվազել է ինտերնետի 
պահանջարկը, սակայն, իրականում, դա 
վերաբերում է USB մոդեմով լայնաշերտ 
ինտերնետին, մինչդեռ ամրակցված լայ-

  «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ «Յուքոմ» ՓԲԸ 
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Եկամուտներ շարժական կա-
պից և հարակից գործունեու-
թյունից,  

այդ թվում՝ 

 96.6 85.7  86.7 72.1  87.8 79.8 

ձայնային ծառայություններից 0.28 93.0 90.0 0.32 83.0 77.9 0.41 103.7 97.7 
լայնաշերտ ինտերնետ հասա-
նելիության ծառայություննե-
րից (բացառությամբ հեռա-
խոսի միջոցով օգտվողների), 
(USB մոդեմով) 

0.02 79.9 84.9 0.05 81.4 86.8 0.24 86.1 86.0 

շարժական բջջային կապի 
ցանցով մատուցվող (հեռախո-
սի միջոցով) ծառայություննե-
րից 

0.40 113.3 103.1 0.32 123.3 98.8 0.09 91.4 77.3 

միջազգային ռոումինգ ծառա-
յություններից (տվյալ ցանցի 
բաժանորդներ) 

0.01 82.4 39.7 0.00 53.07 12.31 0.00 95.4 13.9 

միջազգային ռոումինգ ծառա-
յություններից (արտերկրի 
ցանցերի բաժանորդներ) 

0.00 119.7 23.8 0.00 70.90 11.63 0.01 88.7 44.6 

փոխկապակցումից եկամուտ-
ներ 0.17 83.1 82.4 0.12 67.1 55.6 0.08 73.3 69.0 

բաժանորդային սարքավո-
րումների և աքսեսուարների 
վաճառքից 

0.03 78.2 25.3 0.11 62.1 46.4 0.14 67.6 62.3 

 

Հեռահաղորդակցության ոլորտի 3 խոշոր ընկերությունների հասույթն 
ապահովող հիմնական ծառայությունների տոկոսային փոփոխությունը2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

2  Աղյուսակը կազմվել է «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ, «Յուքոմ» ՓԲԸ 2019-2020 թթ. հիմնական 
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների եռամսյակային հաշվետվությունների տվյալներով կատարված հաշվարկների 
հիման վրա:
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նա շերտ ինտերնետի պահանջարկն աճել 
է: Համաձայն ՀԾԿՀ տվյալների՝ 2020 թ. 
միայն առաջին կիսամյակում ամրակցված 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության 
բաժանորդների թիվը կազմել է 399 հա-
զար4, որը 3%-ով ավելի է ողջ 2019 թ.-ից: 
Ինչ վերաբերում է շարժական բջջային 
կա պի ցանցով մատուցվող ծառայություն-
ների կրճատմանը (բացառությամբ «ՄՏՍ 
Հայաստանի»), ապա դրա պատ ճա ռը, կար- 
    ծում ենք, կարող է լինել տեղա շարժի համ  - 
ընդհանուր սահմանա  փակումների պայ-
ման ներում տնային ֆիքս ված ինտեր նետ 
կապից օգտվելը: Ճամփոր դություն ների 
գրեթե դադարեցմամբ պայմանա վոր ված՝ 
կտրուկ կերպով՝ ընդհուպ 90%-ի չա փով 
(«Վեոն Արմենիա») կրճատվել են միջ ազ   գա-
յին ռոումինգ ծառայություններից ստաց- 
վող եկամուտները՝ 2020 թ. հասույ թում 
կազ  մելով ընդամենը 0-1%՝ 2019 թ. 2-3%-ի 
համեմատ: Զգալի չափով (48-75%) կրճատ-
վել են նաև ընկերությունների հասույթի 
3-14%-ն ապահովող բաժանորդային սար-
քավո րումների և աքսեսուարների վա ճառ- 
քից եկամուտները, որի պատճառը, կար-  
ծում ենք, համավարակով պայմա նա   վոր- 
 ված, բնակչության գնողունա կու  թյան ան- 
կումն է, ինչպես նաև ապա  գա եկամուտ-
ների վերաբերյալ անորոշու  թյունը:

Այսպիսով, թեև համավարակի շրջա-
նում որոշակի չափով աճել է ինտերնետ 
ծառայությունների պահանջարկը, սա կայն 
դա բավարար չի եղել ենթաո լոր տի ան-

կու մը զսպելու համար՝ կապված ձայ նա յին 
ծառայությունների կրճատման միտումնե-
րի պահպանման, միջազգային ռոումինգի 
և բաժանորդային սարքավո րումն եերի վա-  
ճառքի անկման հետ:

Ինչ վերաբերում է ՏՏ ոլորտի մատու-
ցած ծառայություններին, ապա դրանց ծա-  
վալը 2020 հունիսին նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի համե մատ ա - 
ճել է 45%-ով, 2020 թ. մարտի համեմատ՝ 
մոտ 18%-ով: Հատկապես մեծացել է հա   մա-
կարգչային ծրագրերի հրատա րա կու թյան 
ծավալը, թեև բացարձակ թվով հունի սին 
դա կազմել է 126 մլն դրամ, որը մատուցված 
ՏՏ ծառայություն ների ընդամենը 1%-ն է: 
Այսպիսով՝ ՏՏ ծառայությունները համա-
վարակի պայմաններում, ընդհանուր առ- 
 մամբ, թե՛ նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի, թե՛ ընթացիկ տարվա նա - 
խորդ ամիսների համեմատ աճել են, սա-
կայն պատկերն այլ է ՏՀՏ արտադ րու   թյան 
և առևտրի ոլորտում (գծա պատ  կերներ 1 և 
2): Պայմա նականորեն, եթե ընդունենք, որ 
2020 թ. հունվար-մարտին Հայաստանում 
համավարակը գրեթե չի ազդել ոլորտի 
վրա, քանի որ առա ջին անգամ արտա-
կարգ դրություն հայտարարվել է մարտի 
16-ին, իսկ ապրիլ-հունիսին եղել են հիմ- 
 նական սահ մանափակումները, ապա կա-
րող ենք արձանագրել ոլորտի զարգա ցում -
ները մինչհամավարակային և համավա-  
րակային շրջանում: Ինչպես երևում է գծա- 
  պատկեր 1-ից, 2020 թ. հունվար-մար տին 
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ՏՀՏ ոլորտի արտադրության ծավալը Հայաստանում, մլն դրամ3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

3  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-մարտին, հունվար-հունիսին, 
հավելված 2, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2257, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2280

4  Հայաստանի Հանրապետության Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, http://www.psrc.am/images/
docs/license/communication/2020/cucanishner_21.08.20.pdf

Հ
Ա

Մ
ԱՎ

Ա
Ր

ԱԿ
Ի

 Հ
Ե

ՏԱ
Գ

Ի
Ծ

Ը
 . 

ТР
АЕ

КТ
О

РИ
Я 

П
АН

Д
ЕМ

И
И

 . 
PA

N
D

EM
IC

 T
RA

JE
CT

O
RY

 . 
20

20
/4

30



2500
3500
4500
5500
6500
7500
8500
9500

10500
11500
12500

Հունվար-մարտ Ապրիլ-հունիս

2020 2019

ՏՀՏ արտադրությունը նախորդ տար վա 
համեմատ աճել է, մինչդեռ ապրիլ-հու նի-
սին՝ ավելի քան կրկնակի կրճատվել:

Գրեթե նույն պատկերն է ՏՀՏ առևտրի 
ոլորտում, սակայն այս դեպքում անկում 
գրանցվել է հենց առաջին եռամսյակից:

ՏՀՏ ոլորտի արտադրության և առևտ-
րի ծավալների կրճատումը, կարծում ենք, 
պայմանավորված է առաջարկի շղթա նե րի 
խաթարմամբ և անորոշության հետևան-
քով նոր պայմանագրերի կնքման դան-
դաղ  մամբ:

Պետք է նշել, որ կառավարությունը կո-
րոնավիրուսի տնտեսական հետևանքնե  րի 
չեզոքացման միջոցառումների շրջանա-  
կում ծրագրեր է մշակել նաև ՏՀՏ ոլորտի 
ընկերությունների համար: Մասնավո րա-   
պես, ըստ պետական օժանդա կության 
17-րդ ծրագրի, իրականացվել են նորա-
րա   րա կան (10 մլն դրամ), կայացած ընկե-
րու թյունների (20 մլն դրամ) և համա ֆի-   
նանսավորման (մինչև 30 մլն դրամ) դրա -
մաշնորհների մրցույթներ՝ 880 մլն դրամ 
բյուջեով6: Հատկանշական է, որ 2018 թ. 
ոլոր տում գործել է մոտ 800 ընկերություն7, 
իսկ վերոնշյալ դրամաշնորհային մրցույթ-  
ների առաջին փուլն արդեն իսկ հաղթա-
հարել է 81-ը8, ուստի կարող ենք հավաս-
տել, որ դրանց շուրջ 10%-ին (քանի որ 
2019 թ. և 2020 թ. ընթացքում ևս նոր ըն-
կե րություններ են ստեղծվել) առաջխա-

ՏՀՏ ոլորտի առևտրի ծավալը Հայաստանում, մլն դրամ5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ղացման էական խթան է տրվել: Իհարկե, 
այս ծրագրերն առավելապես ուղղված 
են ոլորտի զարգացմանը, քան կորո նա-
վի րուսի տնտեսական հետևանքների չե-
զոքացմանը և արդյունք կապահովեն միայն 
2020-ից հետո: Սակայն, դրանք նույնպես 
անչափ կարևոր են, քանի որ հնարավոր է՝ 
հետհամավարակային շրջանում ամբողջ 
աշխարհում սրվի մրցակցությունը, եթե 
երկրները, հաշվի առնելով գրանցված ար- 
 դյունքները և զարգացման հեռանկար նե-
րը, որոշեն մեծ ներդրումներ կատարել 
այս ոլորտում: Այսպիսով՝ նույնիսկ հա մա-
վարակի պայմաններում ՏՀՏ ոլորտում 
արձանագրվել է աճ՝ ի հաշիվ, մասնավո րա-
պես, ՏՏ ենթաոլորտի ծառայությունների 
մատուցման, իսկ հեռահաղորդակցության 
ծառայությունները շարունակաբար կրճատ- 
 վել են: Նույն միտումն է նկատվել հեռուս-
տառադիոծրագրերի կազմման և հեռար-
ձակման ենթաոլորտում: Համավարակով 
պայմանավորված՝ առաջարկի շղթաների 
խաթարումները, անորոշության հետևան-
քով նոր պայմանագրերի կնքման հապա-
ղումը, ի վերջո, ոլորտի հիմնական ռեսուր-
սի՝ մարդկային կապիտալի վրա Covid-19-ի 
բացասական ազդեցությունը հանգեցրել 
են ՏՀՏ արտադրության և առևտրի ծա-
վալների անկման, որը անդրադարձել է 
նաև ենթաոլորտների կառուցվածքի վրա:

5  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-մարտին, հունվար-հունիսին, 
հավելված 2, https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2257,https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2280

6 Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, www.hti.am
7 ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2018, Հայաստանում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների 

հետազոտություն, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, էջ 3:
8 Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության մամուլի հաղորդագրություն, 26.08.2020, 

էջ 1-2, https://hti.am/edfiles/files/PRelease_PConference_1st%20sem%202020_final.pdf
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
СЕКТОР ИКТ В АРМЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В январе-сентябре сектор ИКТ зарегистрировал рост за счет прогрессивного роста услуг, в 
частности услуг подсектора ИТ, а телекоммуникационные услуги непрерывно сократились, такую 
же тенденцию продемонстрировал подсектор создания и трансляции теле- и радиопрограмм. 
Из-за пандемии уменьшились также объемы производства и торговли ИКТ, что повлияло на 
структуру подсекторов внутри сектора. В результате доля услуг увеличилась, а небольшая доля 
производства и торговли снизилась еще больше.

Ключевые слова: информационные технологии, телекоммуникационный сектор, пандемия

Ruzanna TADEVOSYAN
Junior researcher at

«Amberd» Research Center, 
PhD student at ASUE

PANDEMIC TRAJECTORY
ARMENIA’S ITC SECTOR AMID PANDEMIC

In January-September, the ICT sector has generally grown even amid the pandemic which is due 
to the growth of services, particularly IT services. Telecommunication services have been continuously 
reduced. The same tendency was shown by the sub-sector of making and broadcasting TV and radio 
programs. Pandemic has led to a decline in ICT production and trade volume as well. This has affected 
the structure of the subsectors within the sector. As a result, the share of services has increased even 
more, and the small share of production and trade has decreased even more.

Key words: information technologies, telecommunication, sector, pandemic

1. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերու-
թյան նախարարություն, www.hti.am

2. Հայաստանի Հանրապետության բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
մամուլի հաղորդագրություն, 26.08.2020, 
էջ 1-2, https://hti.am/edfiles/files/PRelease_PCon-
ference_1st%20sem%202020_final.pdf

3. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2020 թվականի 
հունվար-մարտին, հունվար-ապրիլին, 
հունվար-մայիսին, հունվար-հունիսին, 

 https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2257, 
https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2266,

 https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2271, 
https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2280

4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-
մարտին, հունվար-հունիսին, հավելված 2, 
https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2257,

 https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2280

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5. Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողով, http://www.psrc.am/images/
docs/license/communication/2020/cucanish-
ner_21.08.20.pdf

6. «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Արդյունքներ 
և հաշվետվություններ, https://www.mts.am/
about-us/financial-reports

7. «Յուքոմ» ՓԲԸ, Արդյունքներ և 
հաշվետվություններ, https://www.ucom.am/hy/
footer/general/reports/

8. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ, Արդյունքներ և 
հաշվետվություններ, https://www.beeline.am/
hy/results-reporting/

9. ՏՀՏ ոլորտը Հայաստանում 2018, Հա-
յաս տանում տեղեկատվական և հեռա-
հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
հետազոտություն, Ձեռնարկությունների 
ինկուբատոր հիմնադրամ, 59 էջ:
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Տաթևիկ
ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ

Օրբելի վերլուծական 
կենտրոնի հետազոտող-

փորձագետ

2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
«Միջազգային տնտեսական հա- 
րաբերություններ» մասնագիտու - 
թյամբ և ընդունվել մագիստրա-
տուրա: 2019-ից առ այսօր Օր-
բելի վերլուծական կենտրոնի հե-
տա զոտող-փորձագետ է:

2733

ԹՎԱՅԻՆ ԱՐԺՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ 
ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԸ 

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  թվային արժույթ, անկանխիկ   
  գործարքներ, կորոնավիրուս,   
  Հայաստան 

Արդեն մի քանի տարի է՝ աշխարհի շատ երկրնե-
րի կենտրոնական բանկեր հետազոտում են թվային 
արժույթների գաղափարն ու փորձում մշակել իրաց-
ման կառուցակարգեր: Covid-19 համավարակը, կար-
ծես թե, խթանեց այս թեմայի շուրջ քննարկումն երի 
թեժացումը, ինչպես նաև կանխիկ վճարումներն ան-
կան խիկ եղանակով կազմակերպելու գործընթացի 
տեմպերի արագացումը: Համավարակն ուղղակի թե 
անուղղակի ազդեց նաև հայաստանյան սպառող նե-
րի վարքագծի վրա, ինչը, նախևառաջ, արտահայտ-
վեց անկանխիկ գործարքների աճով, իսկ ՀՀ կենտ-
րո նական բանկը, հաշվի առնելով վերջիններիս նոր 
պահանջները, առաջին անգամ հրապարակեց ՀՀ 
վճարա-հաշվարկային կազմակերպությունների կող-
մից թողարկված էլեկտրոնային փողի վերաբերյալ 
հաշ վե տվություն։

Covid-19 համավարակը խթանեց թվային ար-  
ժույթին անցման քննարկումների թեժացու-

մը, ինչպես նաև կանխիկ վճարումներն անկանխիկ եղա-
նակով կազմակերպելու տեմպերի խնդիրները: Դեռևս 
համավարակի սկզբնական փուլում համաշխարհային 
մա կարդակով (մասնավորապես՝ Հայաստանում, Վրաս -
տանում, Հնդկաստանում, Ինդոնեզիայում և այլ երկրնե-
րում) հայտարարություններ և կոչեր հնչեցին անկանխիկ 
եղանակով հնարավոր շատ գործարքներ կազմակերպելու 
վերաբերյալ: Հարկ է նշել, որ թվային արժույթի կամ ան-
կանխիկ գործարքների հետ կապված զարգացումները 
տարբերվում են ըստ տվյալ երկրի հասարակության և 
սպառողների տարբեր խմբերի վարքագծի։ Այդուհան-
դերձ, Covid-19-ով պայմանավորված վիճակը, երկրնե րի 

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ



կառավարությունների կողմից սոցիա  լա-
կան աջակցու թյան շրջանակ ներում իրա-
կանացվող միջոցառումները նպաս տում 
են անկանխիկ գործարքների թվի աճին, 
ինչն էլ, իր հերթին, կարող է խթանել թվա-
յին արժույթների թողարկման գործըն թա-
ցը: Աշխարհի շատ երկրների կենտրոնա-    
կան բանկեր արդեն մի քանի տարի է՝ հե - 
տազոտում են թվային արժույթների ստեղծ  - 
ման և իրացման հիմնախնդիրները: Հա-
մաշ խարհային բանկի խմբի և Միջ ազ գա-
յին հաշվարկների բանկի հետազո տու-
թյան համաձայն՝ 66 երկրի կենտրոնա կան 
բանկերի 20 տոկոսն առաջիկա 6 տարվա 
ընթացքում կթողարկի թվային արժույթ1։ 
Հատկանշական է, որ դեռևս 2014 թվա-
կանին Էկվադորի կենտրոնական բանկն 
իրականացրել էր «Dinero electrónico» 
(էլեկտ րոնային փող) կոչվող նախա գիծը, 
որը հնարավորություն էր ընձեռում ֆիզի-
կական անձանց բջջային հեռախո սից 
վճա րումներ կատարելու կենտրոնական 
բանկի համապատասխան համակարգի 
մի ջոցով: Այնուամենայնիվ, այս ձեռնար-  
կը 2016 թվականին դադարեց՝ չկարո ղա -
նալով ներգրավել զգալի թվով օգտվող-
ների: 

Հաշվի առնելով թվային արժույթների 
ներդրման առումով երկրների ջանքերը՝ 
Միջազգային հաշվարկների բանկը սկսել 
է հաշվարկել նոր՝ կենտրոնական բանկե -
րի թվային արժույթի նախագծի համաթիվ 
(CBDC project index), որը ցույց է տալիս վեր- 
 ջիններիս իրականաց  րած աշխա տանքն 
այդ ուղղությամբ։ Այլ կերպ ասած, այս հա- 
 մաթիվը (ինդեքսը) գնահատում է հան րա-
յին հետաքրքրությունների մակար դակը 
կենտրոնական բանկերի գործողու թյուն նե- 
 րի համեմատությամբ: Չինաստանն ար  -
դեն փորձարկում է թվային յուանը, նույն  -
պիսի քայլեր են նախաձեռնել նաև ԱՄՆ-ը, 
Մեծ Բրիտանիան, Հարավային Կորեան, 
Ֆրանսիան և ԵՄ այլ երկրներ։ Փոր  ձա գի-
տական շրջանակներում նշվում է, որ այն-
տեղ, որտեղ տնտեսության ստվերային 
հատվածը համեմատաբար ավելի մեծ է, 

համարժեք հետաքրքրություն է ցուցա բեր-
վում թվային արժույթներ կիրառելու հան-
գամանքի նկատմամբ:

Աշխարհում թվային արժույթին անցման 
լավագույնն օրինակներից է Շվե դիան, 
որտեղ վերջին տարիներին կանխի կի օգ-
տագործումը կրճատվել է այն աստի ճան, 
որ նոր ստեղծվող խանութներն առևտուր 
են կազմակերպում բացառապես անկան-
խիկ եղանակով: Ընդ որում, երկրի տնտե  - 
սությունում ակնառու է կանխիկի ամենա-
մեծ և ամենաարագ կրճատման գործըն-
թաց: Շվեդիայի կենտրոնական բանկի հե  - 
տազոտության արդյունքում պարզվել է, որ 
2018 թվականին մարդկանց միայն 13%-ն 
է գնումների համար կա տարել կանխիկ 
վճարումներ՝ 2010 թվականի 39%-ի փո-
խա րեն: Կենտրոնա կան բանկերի թվային 
արժույթների առաջադեմ նախագծերից 
մեկը հենց Շվեդիայի Sveriges Riksbank-ի 
e-krona-ն է: 

Չինաստանի ժողովրդական բանկը 
նույն պես թվային արժույթի զարգացման 
առաջատարներից է: Այստեղ իրականաց-
վող ծրագիրը կոչվում է Թվային արժույթ/
Էլեկտրոնային վճարումներ, իսկ դրա պի-
լոտային ծրագիրը ներդրվել է երկրի 4 քա - 
 ղաքներում2: Ի տարբերություն կրիպտո-
արժույթների, ինչպիսին Bitcoin-ն է, թվային 
յուանն անանունության որևէ կանխա-
վար կած չի ունենա, և դրա արժեքը կլինի 
նույնքան կայուն, որքան թղթադրամինը, 
որն առաջիկայում դուրս չի մղվի շրջա-
նա ռությունից: Ենթադրվում է, որ Չինաս-
տանի ժողովրդական բանկը, ամենայն 
հա վանականությամբ, կլինի առաջին խո-
շոր կենտրոնական բանկը, որը կթողար կի 
իր արժույթի` յուանի թվային տարբե րակը, 
ինչը համարժեք քայլ է երկրի թվայ նացվող 
տնտեսությանը։

Տնտեսագետների շրջանում թվային 
արժույթի հետ կապված էական մտահո-
գու թյուններից մեկը վերաբերում է վարկա-  
տուներին: Չինաստանի մոտեցմամբ, թվա- 
 յին արժույթին անցումը կիրակա նաց  վի 
աս  տիճանաբար: Այլ խոսքով, սպառողնե-

1  World Bank Group, Payment aspects of financial inclusion in the fintech era, https://www.finextra.com/finextra-downloads/news-
docs/d191.pdf

2  BIS Working Papers No 880 Rise of the central bank digital currencies: drivers, approaches and technologies https://www.bis.
org/publ/work880.pdf 
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րը կշարունակեն հաշիվներ ունենալ բան-
կերում, իսկ վերջիններս էլ, իրենց հերթին, 
հաշիվներ կունենան կենտրոնական բան-
կում: 2018 թ. հոկտեմբերին Չինաստանում 
հրապարակված արտոնագրային փաս տա-  
թղթերում նկարագրվել է մի պայմա նա-
կան արժույթ, որով բանկերը կարող են 
տրամադրել վարկեր՝ նախքան միջոցների 
փոխանցումը պարտապանների և տոկո-
սադրույքների մասին պահանջելով ման րա- 
մասների ներկայացում: Նման մոտե ցումը 
հնարավորություն է տալիս կենտ րոնական 
բանկին առավել ակտիվորեն վերահսկե-
լու բանկային վարկերի տրամադրման 
նպատակահարմարությունը: Ավելին, եթե 
անհրա  ժեշտ լինի, որ Չինաստանը դիմի ոչ 
ավանդական դրամավարկային քաղա քա-
կանության գործիքակազմին, թվայնաց-
ված արժույթը թույլ կտա նրան բացասա-
կան տոկոսադրույքներ կիրառել նույնիսկ 
թվային կանխիկ դրամ ունեցող անձանց 
նկատմամբ: Չինական ժողովրդական բան- 
 կի հետազոտության մեջ նշվում է, որ երբ 
թվային արժույթն առաջ է մղվում, և մար-
դիկ ոգևորված են ավելի շատ կանխիկ 
փող ունենալու գաղափարով, բանկային 
ավանդները կարող են կրճատվել, սա կայն 
իրավիճակը կլինի կառավարելի։ Հե տագա- 
յում կենտրոնական բանկը կարող է օգ-
տա գործել թվային արժույթը տնտեսու-
թյունն առավել նախընտրելի հունով ուղ-
ղոր դելու համար։ Եթե մարդիկ ցանկանան 
ներգրավել կանխիկ փող, նրանք կենտ րո- 
 նական բանկից կստանան տո կեններ, որը 
տեղ կգտնի նրանց դրամա պա նակ նե րում՝ 
առանց որևէ տոկոսադրույքի։ Թեև նման 
անտոկոս առաջարկին, չենք բա ցառում, 
որ այս մոտեցումը հետա գա յում կփոխվի. 
չէ՞ որ բանկային հատ վածի համար կա ռա- 
 ջանան հավելյալ ռիսկեր։ Հա վելենք նաև, 
որ վերջերս Չինաստանի կենտրո նական 
բանկը հրապարակեց թվա յին յուանի վե-
րա բերյալ առավել ման րամասն դրույթներ՝ 
նշելով, որ վերջինս պետք է կարգավորվի 
նույն օրենքով, ինչ պես և կանխիկ փողը3:

Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր նոր զար - 
գացում հետաքրքրական է դիտար կել քա-

ղաքական, տնտեսական և ֆինան սական 
տեսանկյուններից: Այսպես՝ երբ Facebook 
ըն կերությունը հայտարարեց Libra թվային 
արժույթի մասին, մասնագիտական շրջա-
նակներում մի շարք մոտեցումներ շրջա-
նառվեցին, որոնք վերաբերում էին ԱՄՆ 
դոլարի դերի փոփոխությանը, ինչպես 
նաև չինական կապիտալի նկատմամբ վե-
րահսկողության թուլացմանը։ Անշուշտ, 
ԱՄՆ-Չինաստան տնտեսական լարված 
հարաբերությունների խորապատկերում 
թվային արժույթի ներդրման ուղղու թյամբ 
Չինաստանի փորձերը նոր մարտահրա-
վերների շարքից են, սակայն մոտ ապա-
գա յում ԱՄՆ դոլարը դեռ կշարունակի պահ-  
պանել իր դիրքը։ Առաջնորդվելով սե փա-
կան թվային արժույթ ունենալու ձգտմամբ՝ 
Չինաստանը, կարծես թե, փորձում է հակա-  
կշռել և այլընտրանք գտնել ԱՄՆ դոլարի 
հաշվարկային համակար գին։ Բացի այդ, 
այն երկրները, որոնք կհաջողեն լինել առա-  
ջինն այս առումով, աշխարհաքա ղաքա-
կան տեսանկյունից կհայտնվեն ավելի բա- 
  րենսպաստ դիրքում։ 

Forbes-ը գրում է, որ ներկայում տնտե-
սության մեջ կա «փողի» մի քանի ձև՝ դրա- 
 մական միջոցներ, դեպոզիտներ և պա-
հուստներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 
սահ մանափակումներ՝ արագություն, թա-
փան ցիկություն և գաղտնիություն, իսկ 
Կենտրոնական բանկի թվային արժույթ-
ները կարող են դառնալ չորրորդ գործիքը։ 
Այլ հարց է՝ արդյո՞ք քաղաքականություն 
մշակողները կգործեն արագ ու ընդառաջ 
կգնան նորարարությունների՝ բարելավե-
լով հարկաբյուջետային և դրամավարկա-
յին քաղաքականությունները, ինչն էլ, իր 
հերթին, կօգնի հաղթահարել ճգնաժամը4։ 
Կենտրոնական բանկերի համար որպես 
մարտահրավեր են ներկայանում նաև տեխ-  
նոլոգիական խնդիրները՝ սկսած անհրա-
ժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորու-
մից մինչև պրոֆեսիոնալների թիմի ձևա  - 
վո րում, որոնց միջոցով էլ պետք է ապա- 
 հովվի որակյալ ծառայությունների մատու-
ցու մը։

Covid-19-ի նմանությամբ իրադարձու-

3  Bloomchain.ru, https://bloomchain.ru/newsfeed/narodnyi-bank-kitaja-cbdc-budet-regulirovatsja-kak-nalichnye-dengi
4  FORBES, Central Bank Digital Currencies (CBDCs): A Crisis Recovery Tool For Governments, https://www.forbes.com/sites/

pawelkuskowski/2020/06/07/central-bank-digital-currencies-cbdc-a-crisis-recovery-tool-for-governments/#1d1c2a1f483a 
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թյուն ներն ընդգծում են տարբեր վճարա- 
 յին միջոցների և մեթոդների մատչելիու-
թյան կարևորությունը՝ և՛ ներառա կանու - 
թյան, և՛ տարբեր մարտահրա վերների ու 
սպառնալիքների դիմակայու  թյան տեսան-
կյունից։ Ու թեև դժվար է կանխատեսել, թե 
առաջիկայում ինչ նոր մարտահրավերներ 
կլինեն, այնուամենայնիվ, հաշվի առնե լով 
վերոնշյալ դիտարկումները, կենտրոնա-
կան բանկերը շարունակում են քննարկել 
թվային արժույթների դերը մի շարք հա-
վանական սցենարների պարագայում: 

Հայաստանի մասին
Աշխարհը գրաված համավարակը, եր-  

կըրների միջև սոցիալական, տնտեսական 
ճեղքվածքն ավելի խորացնելուց զատ, մե-
ծացնում է նաև «թվային» խզված քը։ Թվա-
յին արժույթի մասին խոսակ ցություններն ու 
այդ ուղղությամբ իրականացվող քայլերը, 
բնականաբար, առավել շատ վերաբերում 
են տեխնոլոգիապես զարգացած երկրնե-
րին։ Թվային ֆինանսական տեխնոլոգիա-
ներին և համապատասխան արժույթներին 
առնչվող հարցեր պարբերաբար քննարկ-
վել են ԵԱՏՄ թվային օրակարգի շրջա նա-
կում։ Այնուամենայնիվ, մեր դիտարկմամբ, 
նմանատիպ արժույթ ունենալու հեռանկա-
րը Միության համար դեռ անորոշ է՝ հաշվի 
առնելով թե՛ կառույցում տեղի ունեցող 
զար  գացումները, թե՛ մի շարք այլ կա րևոր 
հարցեր։ Չի բացառվում, որ առաջի կա-
յում Հայաստանում ևս նշված թեման օրա-
կարգային դառնա՝ հաշվի առնելով ներկա 
մարտահրավերները:

Խոսելով համավարակի և անկանխիկ 
գործարքների մասին՝ նշենք, որ համավա-
րակն ուղղակի թե անուղղակի ազդում է 
հասարակության վարքագծային փոփո-
խու թյունների վրա։ Հայաստանում ընթա-
ցիկ տարվա միայն մարտին՝ նախորդ տար- 
 վա դեկտեմբերի համեմատ, թո ղարկ  վող 
վճարային քարտերի քանակն ավե լացել է 
մոտ 3 տոկոսով, իսկ փետրվա րի համե մատ՝ 
աճել են POS տերմինալով իրականաց վող 
անկանխիկ գործառնությունների ծա վալն 
ու քանակը։ 

Կարծես թե արձագանքելով թվային 
ար  ժույթների վերաբերյալ աշխարհում ըն- 
 թացող քննարկումներին՝ Հայաստանի 
կենտ րոնական բանկն ընդլայնեց վճա րա- 

 հաշվարկային ոլորտին առնչվող վիճա-
կա  գրական տեղեկությունների ցանկը և 
առաջին անգամ հրապարակեց ՀՀ վճա-
րահաշվարկային կազմակերպու թյուն նե-
րի թողարկած էլեկտրոնային փողի մա  սին 
հաշվետվությունը։ Հայաստանի տնտե-
սու  թյունում, արդեն 2020 թվականի երկ-
րորդ կիսամյակից սկսած, սկսեցին կի-
րառ վել մի շարք սահմանափակումներ, 
այդ թվում՝ քաղաքացիների տեղաշարժին 
վե րաբերող։ Հայաստանն այն երկրների 
շարքում էր, որ քաղաքացիներին հորդո-
րեց միայն խիստ անհրաժեշտության դեպ-  
քում այցելել բանկեր, վարկային կազ մա-
կերպություններ՝ կատարելու կոմունալ 
վճա րումներ, վարկերի մարումներ և այլ 
պարտավորություններ՝ միաժամանակ, 
խրա խուսելով նման գործարքների իրա-
կա նացման էլեկտրոնային տարբերակը:

Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալ-
ների՝ 2020 թվականի երկրորդ եռամս յա-
կում, նախորդի համեմատ, էլեկտրոնա-
յին վճարումների քանակն ավելացել է 26 
տոկոսով՝ կազմելով 40 մլրդ ՀՀ դրամ։ 
Քա ղաքացիներն առցանց համակարգից 
օգտվել են հիմնականում կոմունալ վճա-
րումներ, այլ անձանց փոխանցումներ և 
վար կային մարումներ կատարելու նպա-
տա կով: Նույն ժամանակամիջոցում էլեկ-
տ րոնային եղանակով մարվել է մոտ 8 
մլրդ ՀՀ դրամին համարժեք կոմունալ, 
ինչ  պես նաև 6 մլրդ ՀՀ դրամին համար ժեք 
վարկային պարտավորություն: Սահ մա-
նա  փակումների ժամանակահատվածում՝ 
2020 թվականի առաջին կիսամյակում, 
ավելի քան 2 անգամ աճել է հաշվե հա-
մարների միջև կատարվող փոխանցում-
ների քանակը:

Այսպիսով՝ թվայնացվող տնտեսություն-
նե րի համատեքստում համապատասխան 
արժույթների ձևավորումն իր հետևից բե- 
  րում է նաև անվտանգության, մակրո-
տնտե սական քաղաքականության, բան- 
 կային համակարգի հետ կապված հնա-
րավոր ռիսկեր։ Համաշխարհային խաղա-  
ցող ների մակարդակում դա նման է մրցա-
վազքի՝ հաշվի առնելով դրա աշխար հա- 
  քա ղաքական նշանակությունը և երկրնե  րի 
նկրտումները։ Թեև համավա րակն արա- 
 գացնում է թեմայի շուրջ քննարկումները, 
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1. BIS Working Papers No 880 Rise of the 
central bank digital currencies: drivers, ap-
proaches and technologies https://www.bis.org/
publ/work880.pdf

2. Bloomchain.ru https://bloomchain.ru/newsfeed/
narodnyi-bank-kitaja-cbdc-budet-regulirovats-
ja-kak-nalichnye-dengi

3. FORBES, Central Bank Digital Curren-
cies (CBDCs): A Crisis Recovery Tool For 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Governments, https://www.forbes.com/sites/
pawelkuskowski/2020/06/07/central-bank-digi-
tal-currencies-cbdc-a-crisis-recovery-tool-for-gov-
ernments/#1d1c2a1f483a

4. World Bank Group, Payment aspects of 
financial inclusion in the fintech era,  
https://www.finextra.com/finextra-downloads/news-
docs/d191.pdf

այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր գործո-
ղու  թյան հիմքում օպտիմալ ընտրությունն 
է։ Ու չնայած այն հանգամանքին, որ Հա-
յաստանն ունի տեխնոլոգիական ներուժ, 
տնտեսական զարգացման խնդիրներն 
այստեղ առավել ընդգծված են՝ թեկուզ 
միայն կենտրոնացվածության և համա-
չափ զարգացման առումով։ Ինչպես ցույց 

է տալիս այլ երկրների փորձը, բոլոր ռիս-
կե րը գնահատելուց հետո միայն, ըստ պի-
լոտային ծրագրի արդյունքի, հնարավոր է 
որոշել վերջինիս արդյունավետության մա-
կարդակը։ Հայաստանի դեպքում բլոկ չեյն 
տեխնոլոգիաների կիրառումը մի շարք 
ոլորտներում և դրա վերաբերյալ քննար-
կումներն ավելի արդիական են։

Татевик АРУСТАМЯН
Исследователь аналитического центра «Oрбели»

ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА

Уже несколько лет как Центральные банки многих стран исследуют идею цифровой валюты и 
механизмы её внедрения. Из-за коронавируса ускорились темпы перехода из наличных платежей 
в безналичные. Covid-19 также стал причиной активизации обсуждений о переходе на цифровую 
валюту. Пандемия повлияла на поведение потребителей Армении в прямом и косвенном смысле, 
так как количество безналичных сделок выросло, а Центральный банк в свою очередь, учитывая 
новые требования, впервые опубликовал отчет об электронных деньгах, выпущенных платежно-
расчетными организациями Армении.

Ключевые слова:  цифровая валюта, безналичные операции, коронавирус, Армения

Tatevik ARUSTAMYAN
Researcher at «Orbeli» Analitical Research Center

PANDEMIC TRAJECTORY
DIGITAL CURRENCIES AND NON-CASH TRANSACTIONS DURING THE CORONAVIRUS PERIOD

Central banks in many countries around the world have been researching the idea of digital curren-
cies and their mechanisms for several years. The Covid-19 caused an intensification of the discussions 
on the transition to digital currency, the acceleration of the pace of organizing non-cash payments. 
Coronavirus directly or indirectly affected the behavior of the population in Armenia, which was reflect-
ed in the growth of non-cash transactions, and the Central Bank, taking into account the new demands 
of consumers, for the first time published the report on e-money issued by payment and settlement 
organizations.

Key words:  digital currency, non-cash transactions, coronavirus, Armenia
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ԿԱՄ ԻՆՉՈ՞Ւ ԷՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնաբառեր.  «Doing Business» զեկույց,
  ֆինանսական զարգացման   
  ինդեքս, կապիտալի շուկայի   
  զարգացման ծրագիր, տեսլական,
  պետության դերակատարում 

Հայաստանն ունի ֆինանսական զարգացման 
ահ ռելի չափով չիրացված ներուժ։ Սա նշանակում է 
տնտեսական աճի և տնտեսության որակական փո-
փո խության նույնչափ ներուժի գոյություն։ Ֆինան սա-
կան զարգացումը խթանելու համար կարևորվում է 
շահագրգիռ կողմերի գործողությունները համակար-
գող, ներքին և արտաքին սուբյեկտներին ազդակներ 
հաղորդող զարգացման ծրագրի առկայությունը։ 
2020 թ. հուլիսին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց Կա-    
պի   տալի շուկայի զարգացման ծրագիր, որն ախ    տո  -
րո շում է իրավիճակը և սահմանում իրակա նացվե-
լիք միջոցառումներն ըստ պատասխանա տու նե  րի և 
ժամկետների։ Ծրագիրը, միջազգային փոր ձին հա- 
 մահունչ, շեշտադրում է այս փուլում շուկայի զարգաց-   
ման մեջ պետության առանցքային դերա  կա  տարու-
մը, ինչին համաձայն լինելով հան դերձ, հեղի նակը 
կար ծում է, որ անհրաժեշտ է ուշադրու   թյուն դարձնել 
նաև ՀՀ կապիտալի շուկայի երկարա ժամ կետ տես-
լա կանի ձևակերպման հարցին։

Համաշխարհային բանկի «Doing Business 
2020» զեկույցում, որը հրապարակվեց անց-

յալ տարվա հոկտեմբերին, Հայաստանն, ըստ գործարա- 
 րությամբ զբաղվելու դյուրության գործոնի, իր տեղը զի-  
  ջել էր 6 հորիզոնականով, իսկ ըստ փոքր բաժնե տե րե-
րի պաշտպանության գործոնի՝ 51-րդից հայտնվել 120-րդ 
տեղում՝ գրանցելով զգալի հետընթաց1։ Շատ քննարկ- 
վեց, որ վերջին գործոնի ցուցչի կտրուկ վատ թարա  ցումը 
պայ մանավորված էր զեկույցի մեթոդա բանության փոփո-

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

38

Նարեկ 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2019 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն, 
ընդունվել է ասպի րան  տուրա: 
2016-2018 թթ. ե ղել է ՀՊՏՀ «Ամ-
բերդ» հետա զոտական կենտ րո-
նի հետա զո տող, ապա փոր ձա-
գետ: 

Վերապատրաստումներ է ան -
ցել աշխարհի տարբեր եր կրնե-     
րի հեղինակավոր կազ մա կեր-
պու   թյուններում:

1  Տե՛ս «Economy Profile։ Armenia։ Doing Business 2020», https://www.doingbusi-
ness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/armenia/ARM.pdf և «Economy 
Profile։ Armenia։ Doing Business 2019», http://documents1.worldbank.org/curated/
en/688381541075133271/pdf/131604-WP-DB2019-PUBLIC-Armenia.pdf 



խու թյամբ։ Պարզվեց՝ Հայաս տա նը զրկվել 
է որոշ միավորնե րից, քանի որ ֆոնդային 
բորսայում բաժ նե տոմսերի առևտ րի հա-
մար ցուցակված ընկերու թյուն ների թիվը  
10-ից փոքր էր2։ 

Իրականում, ՀԲ նոր մեթոդաբանությու-
նը գուցե կարելի է ոչ այդքան արդարացի 
համարել, իսկ փոքր ներդրողների պաշտ-
պա նության վերաբերյալ գնահատա կա նը՝ 
չափազանց «տեխնիկական» և հետևա-
բար՝ ոչ այդքան ուշադրության արժա նի, 
սակայն վերջինս ցույց է տալիս, թե որ քան 
շատ է ՀՀ կապիտալի շուկան հետ մնացել 
ոչ միայն զարգացած, այլև տարածա շրջա-
նի և իր ե կամտային խմբի երկրներից, և 
նույնիսկ «Գործարարությամբ զբաղվելու 
մասին» զե կույ ցը, որի նախաբանում նշվում 
է, որ այն չի անդրադառնում երկրների ֆի- 
 նանսա կան համակարգի զարգաց ման աս-  
տիճանին, հի շեցնում է այդ մասին։

Այս դեպքում հետաքրքրա կան կլինի 
տեսնել, թե միջազգային համեմատության 
մեջ ինչ դիրքում է Հայաստանն ըստ այն 
ցու ցիչների, որոնց խնդիրը հենց ֆինան-
սական զարգացումը չափելն է։ Այդպիսին է 
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշա - 

կած և տարեկան կտրվածքով հաշվարկ-
վող ֆինանսական զարգացման ինդեք սը, 
որն այդ ցուցանիշը չափում է բազ մա   կող-
մանիորեն՝ ամփոփելով երկրի ֆինան  սա-
կան ինստիտուտների և ֆինանսական 
շու կաների խորությունը, հասանելիու թյու-
նը և արդյունավետությունը3։

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են 
ֆի նանսական զարգացման ինդեքսը և 
վեր  ջի նիս հիմք հանդիսացող երկու ենթա   - 
ինդեքս՝ ՀՀ և որոշ այլ երկրների ու երկրնե-    
րի խմբերի համար։ Ակնհայտ է՝ ՀՀ ֆինան - 
    սա կան զարգացման ցուցանիշը քիչ է զի-
ջում համաշխարհային միջինին, սակայն 
սա, հիմնականում, ֆինանսական ինստի -
տուտ ների գնահատականի հաշվին է, իսկ 
ֆինան սական շուկաների ցուցանիշը մոտ 
է զրոյին։ Այսպես՝ բավական է նշել, որ ՀՀ՝ 
0.26-ից 0.24 միավորը ձևավորվում է ֆի-
նան սական ինստիտուտների ցուցանի շից, 
մինչդեռ, օրինակ, ՌԴ-ում այս հարաբե-
րակ  ցությունն ավելի հավասարա կշռված 
է, և 0.5 միավորից մոտ 0.2-ը ձևավոր վում 
է ֆինանսական շուկաների գնահատա կա - 
նից4։

Այս ինդեքսի հիման վրա 128 երկրի 

2  Տե՛ս ««Doing Business 2020»-ում Հայաստանը դիրքը զիջել է մեթոդաբանության փոփոխման հետևանքով», Երևան, 24-ը 
հոկտեմբերի, Արմենպրես, https://armenpress.am/arm/news/992837.html

3 Ինդեքսը հաշվարկվում է ըստ 20 ցուցանիշի, որտեղ ֆինանսական ինստիտուտների ենթաինդեքսի համար կարևորվում 
են բանկային համակարգի վարկեր/ՀՆԱ, մասնաճյուղերի թիվ, շահութաբերություն, իսկ ֆինանսական շուկաների 
համար՝ բաժնետոմսերի կապիտալացում/ՀՆԱ, երկրի թողարկած եվրոբոնդեր/ՀՆԱ, արժեթուղթ թողարկողների թիվ 
և այլ ցուցանիշներ, որոնց ամբողջական ցանկին կարելի է ծանոթանալ՝ https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/
sdn1508.pdf, էջ 34: 

4 Ինդեքսները նորմալացված են, այսինքն՝ կարող են գտնվել 0-1 միջակայքում, որտեղ 0-ն համապատասխանում է 
երկրների մեջ ամենափոքր, իսկ 1-ը՝ ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցողին։

0.15

0.26
0.33

0.96

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

Ֆինանսական ինստիտուտներ Ֆինանսական շուկաներ Ֆինանսական զարգացման ինդեքս

Առ․ արդյունավետության գոտի

Ֆինանսական զարգացման ինդեքսը և այն ձևավորող գործոնները որոշ 
երկրներում (երկրների խմբերում) և Հայաստանում, 2018 թ. տվյալներ
Աղբյուրը՝ ԱՄՀ (https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B)  
և հեղինակի հաշվարկներ
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հա   մար գնահատվել է ֆինանսական զար- 
  գաց ման աստիճանի ազդությունը տնտե-  
սական աճի և մակրոտնտեսական կայու-
նության վրա։ Պարզվել է, որ ինդեքսի մին- 
չև 0.7 միավոր արժեքի դեպքում ֆինան-
սական զարգացումը նպաստում է ինչ պես 
տնտեսական աճին, այնպես էլ մակրո-
տնտեսական կայունությանը։ Ընդ որում, 
առավելագույն նպաստումը տնտեսա կան 
աճին (4.0-5.5 տոկոսային կետ) գրանց-
վում է 0.5-0.7 միավորային միջակայքում5։

Այս գնահատականը հավաստում է, որ 
զարգացող շատ երկրներ, այդ թվում՝ Հա-
յաստանը, ունեն տնտեսական աճի զգալի 
չիրացված ներուժ, որը կարող է իրացվել 
ֆինանսական զարգացման պարագայում։ 
Ֆինանսական զարգացումն օժանդակում 
է տնտեսությունում ռեսուրսների ավելի ար-  
դյունավետ բաշխմանը և թույլ տալիս տնտե - 
սավարողներին կիսել բիզնեսի ռիս կերն 
այլոց հետ, ինչն էլ, ի թիվս այլ գործոննե-
րի, վերջնարդյունքում ապահովում է լրա-
ցուցիչ տնտեսական աճ։

Տնտեսագետներ Ռ. Ռաջանը և Լ. Զին - 
գա լիսը, հենվելով 43 երկրի տվյալների 
վրա, իրենց աշխատությունում ուշագրավ 
բա ցահայտում են կատարել։ Նրանց կար-
ծիքով՝ այն ոլորտները, որտեղ ընկերու-
թյուն ներն ավելի շատ են ապավինում ար-
տա քին ֆինանսավորմանը, զարգա ցած 
ֆի նանսական շուկա ունեցող երկրներում 
ավելի արագորեն են աճում։ Սա վի ճակա-
գրորեն հավաստի է համակարգ չային տեխ- 
 նոլոգիաների, դեղագործու թյան, քիմիա-
կան արդյունաբերության և նման մի քանի 
այլ ոլորտների համար6։

Ներկայացվածը մի պատառիկ է այն 
հսկա յածավալ տնտեսագիտական գրա-
կանու թյունից, որը վկայում է ֆինանսա-
կան զարգացման կարևորության մասին։ 
Ան շուշտ, վերջինս նաև ռիսկեր է ստեղ-
ծում, ինչի համար էլ կարևորվում է ֆինան-
սա  կան զարգացման և ռիսկերի զսպման 

քա ղա քականությունների հավասարա կըշ - 
ռումը։ Եվ եթե մինչ այժմ ՀՀ-ում ֆինան  -
սա կան կայու նության խնդիրը հստակո-
րեն լուծվել է, ապա ֆինանսական շուկա-  
ների զարգացման առումով, գլոբալ համե-
մատության մեջ, արդյունքն առնվազն բա-
վարար չէ։ 

Ահա թե ինչու՝ Հայաստանի համար չա-
փազանց կարևորվում է իրավիճակի ախ-
տո րոշման և ֆինանսական շուկայի զար-
գաց ման ուղղությամբ պետական տարբեր 
մարմինների ջանքերի համախմբումը։ Այս 
տեսանկյունից, էական է շուկայի զարգաց -
ման ծրագիրը, որը, բացի գործողու թյուն  նե- 
րի համակարգումից, տարբեր սուբյեկտ  նե-
րին ազդակ է տալիս, որ առկա խնդիր  նե-
րը ճանաչված են, և կա հստակ հանձ  նա-
ռություն դրանց լուծման ուղղությամբ։

Համաշխարհային տնտեսական ֆորու-
մի զեկույցի համաձայն` կապիտալի շու-
կայի զարգացման ծրագիրը պետք է լուծի 
հետևյալ խնդիրները7.

1. սահմանել երկրի կապիտալի շուկա-
յի հստակ տեսլականը, այդ թվում՝ տեղը 
միջազգային և տարածաշրջանային հա-
մակարգերում,

2. ախտորոշել կապիտալի շուկայի զար - 
գացման վիճակը, բացահայտել հա մեմա-
տական առավելությունները և խնդիր-
ները,

3. մշակել իրագործելի միջոցառումնե-
րի ցանկ,

4. ձևավորել միջոցառումների իրակա-
նաց ման շրջանակը, ներառյալ պատաս-
խա նատուներին և հերթականությունը,

5. հստակեցնել միջոցառումների ժա-
մա նակացույցը։

2020 թ. հուլիսին ՀՀ կառավարությու-
նը հաստատեց Կապիտալի շուկայի զար-   
գաց ման ծրագիրը8, որը բավական ծավա-
լուն փաստաթուղթ է (75 էջ)՝ բաղկա ցած 
երկու մասից։ Առաջին մասում բազ մա   կող-  
մանիորեն վերլուծվում է կապիտալի շու-

5  Տե՛ս Sahay, R., Čihák, M., N’diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., ... & Svirydzenka, K. (2015). Rethinking financial deepen-
ing: stability and growth in emerging markets. IMF Staff Discussion Note. International Monetary Fund։

6 Տե՛ս Rajan, R. G., & Zingales, L. (1996). Financial dependence and growth (No. w5758). National Bureau of Economic Re-
search։ 

7 Տե՛ս Wyman, O. (2015, April). Accelerating Emerging Capital Markets Development, Corporate Bond Markets. In World Eco-
nomic Forum, էջ 43։

8 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հուլիսի 16-ի N 1202-Լ որոշման հավելված. Կապիտալի շուկայի զարգացման 
ծրագիր. վերլուծությունը և զարգացման ռազմավարական ուղղությունները, https://www.arlis.am/Annexes/5/2020_
N1202hav.docx
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կա յի ներկա վիճակը (շուկայի առաջարկ, 
շուկայի պահանջարկ, ենթա կա ռուց վածք- 
  ներ, կարգավորում և վերահսկո ղու թյուն), 
իսկ երկրորդում՝ ձևակերպվում միջո ցա -
ռումների ծրագիրը՝ հերթականու թյամբ, 
կատարողներով և ժամանա կացույ ցով։ Այ-  
սինքն, ըստ էության, Համաշխար հային 
տնտեսական ֆորմումի զեկույցում առա-
ջարկվող 5 կետից 4-ն ամբողջու թյամբ 
ապահովվում է։ Բացառություն է առաջին 
կետը, ըստ որի՝ քաղաքա կանու թյուն մշա-
կողներին առաջարկվում է կապի տալի շու-
կայի զարգացման ծրագրում ձևա կեր պել 
նաև տեսլական, այդ թվում՝ երկրի կա պի-
տալի շուկայի տարածաշրջանային կամ 
միջազգային դերակատարում ունե նա լու 
հնարավոր հավակնությունը։ Ան շուշտ, մի 
բան է տեսլականի կարգավիճակով ամ-
րագրել, և մեկ այլ բան՝ դրա շուրջ գործուն 
քայլեր ծրագրել ու իրականացնել։ Կապի-
տալի շուկայի զարգացման քայլերի հա-
ջոր դականության մեջ տարածա շրջա  նա- 
 յին կամ միջազգային դերակա տարի հնա  -
րավորությունների իրացումը (տա րա ծա-
շրջանային կամ միջազգային ֆինան սա-
կան կենտրոնի կարգավիճակ ձեռք բերե լը) 
վերջին կետն է, և, որպես կանոն, դրան 
ուղղված գործուն քայլեր իրականացվում 
են, երբ արդեն ձևավորված են լինում 
իրաց վելի կորպորատիվ արժեթղթերի շու - 
կա, ռիսկերի հեջավորման հնարավորու  - 
թյուններ և արտաքին ներդրողների հետ 
լայն կապեր։ Միաժամանակ, սա չի բա-
ցառում նման տեսլականի ձևակեր պու մը 
ՀՀ-ի համար, հատկապես, որ դրա կա-
րևորությունը պարբերաբար ընդգծվել է 
տարբեր շրջանակներում, այդ թվում՝ երկ- 
 րի բարձրագույն իշխանությունների ներ-
կայացուցիչների կողմից ինչպես անց յա-
լում, այնպես էլ ներկայում9։

Գործուն միջոցառումների տեսանկյու-
նից, միջազգային փորձը հուշում է ներկա 
փուլում պետության՝ կապիտալի շուկայի 
զարգացման գործընթացին պրոակտիվ 

մասնակցության անհրաժեշտության մա -
սին՝ ոչ միայն օրենսդրական դաշտի կար-
գավորման, կրթական և տեղեկատվա կան 
գործընթացների, այլև շուկայի զար գաց-   
մա նը «թափ հաղորդելու» առումնե րով՝ պե- 
տական պարտատոմսերի արդյու նավետ 
շուկայի ձևավորման, ֆինանսական գոր-
ծիքների տեսականու (օրինակ՝ ինդեք սա - 
վորվող, համայնքային, ծրագրային պար-
տատոմսեր) և խաղացողների շրջանակի 
ընդլայնման (օրինակ՝ պետական մաս-
նակ ցությամբ կազմակերպու թյուններ) ճա-
նա պարհներով։ Պետությունն այս փուլում 
դիտվում է որպես «քարշակ», ինչպես նաև 
շուկայի ենթակառուցվածքների, մշա կույ-
թի և ամենակարևորը՝ փողի գնի ուղենիշի 
ձևավորման առանցքային դերա կատար։ 

Նկատենք, որ այս խնդիրը հաջողու-
թյամբ ամրագրված է ՀՀ կապիտալի շու  - 
կայի զարգացման ծրագրում։ Մասնավո-  
 րապես՝ նախատեսվել են որոշակի միջո-
ցա ռումներ՝ միտված պետական պար տա- 
 տոմսերի շուկայի զարգացման նոր հնա- 
 րավորությունների ստեղծմանը, համայնք-   
ների, պետական մասնակցությամբ ընկե-
րությունների, խոշոր ենթակառուցվածքա -
յին ներդրումային նախագծերի հա մար 
պարտատոմսերի թողարկմանը, մասնա-
վոր կազմակերպությունների կողմից թո-
ղար կումների աջակցմանը, արժեթղթերի 
պահանջարկի խթանմանը և այլն։ 

Վստահ ենք՝ ֆինանսական զարգաց-
ման գործընթացի նշանակությունը չափա-
զանց մեծ է, քանի որ դրա արդյունքները 
տնտե սությունում քանակական և որա կա -
կան հսկայական տեղաշարժեր ապահո-
վելու ներուժ ունեն։ Հետևաբար՝ այս ուղ- 
ղու  թյամբ իրականացվելիք միջոցա ռում -
ներն արժանի են ոչ միայն նեղ մասնա գի-
տական, այլև հանրային ավելի լայն շրջա- 
նակների ուշադրությանը՝ այդպիսով իսկ 
նպաստելով դրանց արդյունա վե տու թյան 
մակարդակի բարձրացմանը։

9  Տե՛ս հետևյալ հղումները՝ https://www.president.am/hy/foreign-visits/item/2019/05/16/President-Armen-Sarkissians-work-
ing-visit-to-Kazakhstan/, https://banks.am/am/news/newsfeed/1702, https://banks.am/am/news/newsfeed/2085

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

41



1. Կենտրոնական բանկի նախագահը 
ներկա յացրել է Հայաստանը տարածա-
շրջանային ֆինանսական կենտրոն 
դարձնելու երեք տարբերակներ. Երևան, 
20-ը նոյեմբերի, 2007, ՄԵԴԻԱՄԱՔՍ, 

 https://banks.am/am/news/newsfeed/1702 
2. Հայաստանը լավ տարածաշրջանային 

ֆինանսական կենտրոն դառնալու բոլոր 
նախա-դրյալներն ունի. ԵՐԵՎԱՆ, 18-ը 
հոկտեմբերի, 2010, ԱՌԿԱ, 

 http://www.armbanks.am/hy/2010/10/18/16054/
3. Հայաստանը ֆինանսական կենտրոն 

դարձնելու գաղափարը պետք է դառնա 
առաջիկա տարիների մեր ուղեցույցը. 24-ը 
մայիսի, 2008, Մեդիամաքս, 

 https://banks.am/am/news/newsfeed/2085 
4. ՀՀ կառավարություն (2020). Կապիտա լի 

շուկայի զարգացման ծրագիր. վերլուծու-
թյունը և զարգացման ռազմավարական 
ուղղությունները, https://www.arlis.am/Annex-
es/5/2020_N1202hav.docx

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5. Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխա-

տան քային այցը Ղազախստանի Հանրա-
պետություն, 16.05.2019, 

 https://www.president.am/hy/foreign-visits/
item/2019/05/16/President-Armen-Sarkis-
sians-working-visit-to-Kazakhstan/ 

6. Rajan, R. G., & Zingales, L. (1996). Finan-
cial dependence and growth (No. w5758). 
National Bureau of Economic Research.

7. Sahay, R., Čihák, M., N’diaye, P., Barajas, A., 
Bi, R., Ayala, D., ... & Svirydzenka, K. (2015). 
Rethinking financial deepening: stability and 
growth in emerging markets. IMF Staff Dis-
cussion Note. International Monetary Fund.

8. World Bank Group (2020). The Doing Busi-
ness 2020, https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/32436/ 
9781464814402.pdf?sequence=24

9. Wyman, O. (2015, April). Accelerating Emerg-
ing Capital Markets Development, Corporate 
Bond Markets. In World Economic Forum.

Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

аспирант
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ, ИЛИ ПОЧЕМУ ПРИНЯТИЕ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАПИТАЛА БЫЛО НЕОБХОДИМОСТЬЮ?

Армения имеет огромный нереализованный потенциал финансового развития. Это подразу-
мевает наличие такого же потенциала для экономического роста и развития. Для ускорения фи-
нан сового развития необходима стратегия, которая координировала бы усилия различных заинте-
ресованных сторон и давала бы надлежащие сигналы внутренним и иностранным игрокам. В июле 
2020 г. Правительство РА приняло Программу развития рынка капитала, в которой анализируется 
текущая ситуация и планируются меры с их ответственными сторонами и сроками. Программа, 
соответствующая международному опыту, подчеркивает решающую роль государства в развитии 
финансового рынка, что, по мнению автора, является правильным, однако формулирование дол-
го  срочного видения развития рынка капитала РА также является уместным. 

Ключевые слова:  доклад «Doing Business», индекс финансового развития, программа развития
  рынка капитала, видение, роль государства
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PhD student
FINANCIAL SYSTEM

ITHE IMPORTANCE OF FINANCIAL DEVELOPMENT, OR WHY WAS  
THE ADOPTION OF CAPITAL MARKET DEVELOPMENT PROGRAM NECESSARY?

Armenia has a huge unrealized potential of financial development. This implies similar potential for 
economic growth and development. To boost financial development a clear strategy is needed, which 
would coordinate the efforts of different stakeholders and would give proper signals to domestic and 
foreign players. The RA Government adopted Capital Market Development Program in July, which anal-
yses the situation and plans the measures with responsible parties and respective deadlines. The Pro-
gram, in line with international experience, underlines the crucial role of the government in financial 
market development, which we believe is proper. However, we also think that formulating the long-term 
vision of capital market development might be proper too.

Keywords:  «Doing Business» report, financial development index, capital market development 
  program, vision, role of the government

Ֆ
ԻՆ

ԱՆ
Ս

ԱԿ
ԱՆ

 Հ
Ա

Մ
ԱԿ

Ա
Ր

Գ
 . 

Ф
И

Н
АН

СО
ВА

Я 
С

И
С

ТЕ
М

А 
. F

IN
AN

CI
AL

 S
YS

TE
M

 . 
20

20
/4

42



Հայկ 
ԲԵՋԱՆՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

2014 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն 
«Մակրոտնտեսա կան քաղա-
քա   կանություն և կանխա տե-
սում» մասնագիտությամբ, ըն - 
դունվել է աս պիրանտուրա՝ 
«Ֆի   նանս  ներ, հաշվապահա -
կան հաշվառում» մասնագի-
տությամբ: 2017 թ. ստացել է 
տն տեսա գիտության թեկնա  - 
ծուի գի  տական աստիճան և աշ-
խա  տանքի անցել ՀՊՏՀ բան-   
կային գործի և ա պա հովա-
գրության ամբիո նում. սկզբում՝ 
որպես դասա խոս, ապա ասիս - 
տենտ: Հեղի նակ է 2 մե  նագրու - 
թյան և 10-ից ավել ի գիտական 
հոդված ների: 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ 
ՎԵՐԱԴԱՐՁ.  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 
ՎԵՐԱԲԱՇԽՈ՞ՒՄ, ԹԵ՞ 
ԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԾԱԽՍ 

Հիմնաբառեր.  եկամտային հարկի վերադարձ,
  հիփոթեք, հարկային ծախս,
  ծախսային արդյունավետություն

Հարկային օրենսգրքի 2014 թ. փոփոխությունները 
հնարավորություն տվեցին տնտեսավարող սուբ յեկտ-
ներին անշարժ գույքի՝ հիփոթեքային վարկի միջո -
ցով առաջնային շուկայից գնման դեպքում յուրա -
քան չյուր եռամսյակ հիփոթեքային վարկի տոկոսի 
չափով պետական բյուջեից ապահովելու եկամտա-
յին հարկի վերադարձ։ Ծրագիրը բավական դրական 
արձագանք գտավ տնտեսավա րողների շրջանում՝ 
խթա նելով բնակարանաշինությունը, ինչն աննախա-
դեպ երևույթ էր 2008 թ. ֆինանսական ճգնաժամից 
ի վեր։ Տարիների ընթացքում եկամտային հարկի վե-
րադարձի այս ծրագիրը պետության համար դարձավ 
զգալի բեռ, և արդեն 2019 թ. արդյունքներով, որպես 
վճարված հիփոթեքային վարկի տոկոս, վարկա ռու-
նե րին վերադարձվեց շուրջ 7,9 մլրդ դրամ։ Պակա-
սուր դային բյուջեի պայմաններում, երբ կառա վա րու - 
թյունը հիմնականում առաջնորդվում է ոչ առաջ -
նա   յին ծախսերի բացառման սկզբունքով, կա րևոր 
է հասկա նալ, թե արդյոք նման ծախսը լուծում է սո  -
ցիա լական և տնտեսական զարգացման խնդիր ներ 
և նպաստում պետական բյուջեի արդյու նավետ վե-
րա բաշխմանը, թե, այնուհանդերձ, ծրագիրն անար -
դյունավետ է և ենթակա կասեցման։

Հարկային օրենսգրքում 2014 թ. կատարված 
փոփոխությունների1 արդյունքում 2015 թ. 

հաս տատվեց հիփոթեքային վարկի սպասարկման տո-
կո սա գումարների չափով եկամտային հարկի գումարնե-
րի վերադարձման հնարավորությունը, որից կարող են 

1  Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգիրք, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docID=109017
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օգտվել ՀՀ տարածքում կառուցված կամ 
կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի 
շեն քում անմիջապես կառուցապատողից 
բնա կարան ձեռք բերող անձինք կամ ան- 
հա տական բնակելի տուն կառուցող վար - 
ձու աշխատողները, անհատ ձեռնար կա  տե- 
րերը և նոտարները։ Ծրագիրը բավա կան 
դրական արձագանք գտավ շահառու նե-
րի շրջանում, և արդեն 2015 թ. տարե վեր-
ջի դրությամբ 571 հոգու վերադարձ վեց 
273,9 մլն դրամ գումար։ Հաջորդ 5 տա-
րիների ընթացքում այս թիվն ավելի քան 
տաս նապատկվեց. 2019 թ. տարեվերջին 
շա  հառուների ընդհանուր քանակը գերա-
զանցում էր 7 հազարը, իսկ վերադարձված 
եկամտային գումարը մոտ 7,9 մլրդ դրամ 
էր։

Հասկանալով, որ այս թիվն առաջիկա 
տարիներին շարունակելու է աճել, իշխա-
նությունները սկսեցին քննարկել ծրագրի 
դադարեցման2  կամ դրա՝ եկամուտների 
հայտարարագրման համակարգի շրջա -
նակներում3 վերափոխման մասին հար  ցեր։ 
Ընդ որում, այս փոփոխու թյուն ների հա-
մար նախանշվող ժամկետները, մեղմ ա-  
սած, շատ սեղմ էին, ինչն էլ տար բեր մա-
կար դակներում տարակարծություն ների 
տեղիք տվեց։ 

Ծրագրի կարևորությունը հասկանալու 
համար նախ՝ անհրաժեշտ է արձանագրել, 
թե ի սկզբանե ինչ է այն թիրախավորել, 
որքանով են իրականացվել առաջադրված 
նպատակները, և արդյոք այն ապահովում 
է արդյունավետության բավարար մակար-
դակ հետագայում շարունակվելու համար։ 

Այսպես՝ 2015-2019 թթ. թե՛ շահառու նե-
րի քանակը, թե՛ վերադարձված գումար-
ների չափը մշտապես աճել են, իսկ աճն 
առավել արագացել է 2019 թ.-ին։

Ի տարբերություն բացարձակ ցուցա-
նիշ ների, 2018-2019 թթ. նվազել է մեկ շա- 
  հառուի գծով եկամտային հարկի միջին 
վերադարձի չափը, որը 2019 թ. ար  դյունք- 
  ներով կազմել է 1105.8 հազ. դրամ։ Այս 
նվազումը հիմնականում պայմանա վորված 
է եղել 2018 թ. ուժի մեջ մտած օրենսդրա-  
 կան փոփոխություններով՝ ըստ որոնց սահ-    
մանափակվել են և՛ ձեռք բերվող գույ-
քի գինը, և՛ մեկ եռամսյակում ստաց վող 
եկամտային հարկի վերադարձի առա վե-
լագույն չափը։ 

Առավել ուշագրավ է այս ցուցանիշի ամ-
սական մասնաբաժինը՝ 92,2 հազ. դրամ։ 
Եկամտային հարկի հետհաշվարկի կի-
րառ մամբ պարզ է դառնում, որ մեկ շահա-
ռուի (կամ մեկ պայմանագրի համավար-

Եկամտային հարկի վերադարձի և շահառուների թվի շարժընթացը
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՊԵԿ տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2  Կենտրոնում և Արաբկիրում բնակարան գնելիս եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը կարող է չեղարկվել. Ա. 
Ջանջուղազյան, https://hetq.am/hy/article/118025 

3 Կառավարությունը վերանայում է եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը, https://www.civilnet.am/news /394071
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կառուների) միջին տնօրինվող եկամուտը 
շուրջ 400 հազ. դրամ է։ Այս ցուցիչը լրա- 
 ցուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի 
(տվյալ ների ոչ հրապարակային լինելով 
պայ մանավորված՝ հնարավոր չէ դա իրա -
կա նացնել փորձագիտական մակար դա-
կում)՝ պարզելու, թե եկամտային որ խմբի 
ներկայացուցիչներն են ընդգրկ ված, ինչն 
էլ հնարավորություն կտա հստակ պատ-
կերացում կազմելու ծրագրի սոցիա լական 
բաղադրիչի արդյունա վետության մասին։ 

Անդրադառնալով ծրագրի ծախսային 
արդյունավետությանը՝ անհրաժեշտ է գնա  - 
հատել նախագծի դերը տնտեսության զար- 
  գացման մեջ, որի շրջանակում առաջնա-
հերթ հետաքրքրությունը, իհարկե, շինա -
րարության ոլորտում ունեցած նպաս-
տումն է։ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, 
2015-2016 թթ. շարունակական անկումից 
հետո 2017 թ. նկատվում է ոլորտի ակտի- 
 վացում, որը հետագա տարիների համե - 
մատաբար բարձր աճի հաշվին դիտարկ -
վող ժամանակահատվածի համար ապա -
հովել է դրական աճի միտում։ Դրա նից 
զատ, աճ է նկատվում նաև նախա գծման 
և շի նարարական թույլտվություն ների և 
ա վարտական շինարարա կան ակ տերի 
շարժ ընթացում, որն առավել լավ է բնու-
թա գրում ծրագրի արդյունավետու թյունը, 
ինչ պես նաև նպաստումը շինարարության 
ճյուղի զարգացմանը։

Հիփոթեքային վարկերի ծավալների 

Հիփոթեքային վարկերի, շինարարության, Երևանում շինարարական ոլորտը 
բնութագրող ցուցանիշների շարժընթացը
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԿԲ և Երևանի քաղաքապետարանի տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

աճը ևս բարձր կոռելյացվածություն ունի 
ինչպես շինարարության ոլորտում արձա-
նագրված աճի, այնպես էլ եկամտային հար-
կի վերադարձի ցուցանիշների հետ (գծա- 
պատկեր 2)։ Այս կապն առավել ակնհայտ 
է դառնում, երբ համադրում ենք վարկերի 
ծավալները և շինարարության աճի միտու-
մը։ Ընդ որում, դիտարկելով հիփոթե քա  յին 
վարկերի շարժընթացը, պետք է արձա նա-
գրել, որ առավել կտրուկ աճ դրսևորվել է 
2015 թ., ինչը զգալի չափով պայմանա վոր - 
ված է եղել եկամտային հարկի վերա դար - 
ձի ծրագրի գործարկմամբ, իսկ երկրորդ 
արագացումը նկատվել է 2017-2018 թթ.՝ 
կապված մի կողմից 2014-2016 թթ. ար-
տա քին բացասական ցնցումնե րի վերաց -
ման, իսկ մյուս կողմից՝ եկամտա յին հար-
կի վերադարձի ծրագրում կատար ված 
որոշ վերափոխումների հետ։ Միաժա մա -
նակ, այս առումով զգալի է շահառու ների 
վարքագծի գործոնի դերը, քանի որ վեր-
ջիններիս կողմից ծրագրին մասնակցելու 
վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար 
որոշակի ժամանակ է պահանջվել (սա նաև 
սպառողական վարքագծի ժամանակային 
լագի գնահատման լավ բնութագրիչ կա-
րող է լինել)։

Շինարարության տեմպի արագացումը 
դրականորեն է արտացոլվում նաև պե-
տական ֆինանսների համակարգի ցու ցա-
նիշներում, մասնավորապես՝ բյուջեի եկա-
մուտներում։ Այսպես՝ կառուցապատման 
ծավալների ավելացման հաշվին ապա-

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

45



հով   վող եկամուտները գոյանում են երեք 
հիմն ական ուղիներով. նախ՝ շինարա րու-
թյան ժամանակ կապալառու և մատակա-     
րար ընկերության օգտագործած շինա-
նյու   թե րի և սարքավորումների ձեռքբեր-
ման համար տնտեսավարողները վճա րում 
են հարկեր և պարտադիր վճարներ, այդ 
թվում՝ եկամտային հարկ, ստեղ ծում աշ-
խա տատեղեր, երկրորդ՝ գույքի վաճառքի 
ժամանակ ձևավորվում են հարկեր, որոնք 
նույնպես վճարվում են պետական բյուջե, 
երրորդ՝ շահագործման հանձնված գույքի 
համար սեփականատերերը վճարում են 
գույքահարկ, որն էլ ուղղվում է դեպի հա- 
 մայնքային բյուջե։ Ի տարբերություն առա-
ջին և երկրորդ ուղու, որոնք հիմնակա-
նում կարճաժամկետ են, երրորդը կրում է 
երկարաժամկետ բնույթ։ Ու եթե առաջին 
երկու ուղիների դեպքում բարդ է վեր լու -
ծել, թե պետական բուջեի եկամուտ ների 
որ մասն է ապահովվել այս ճանա պար հով, 
ապա գույքահարկի ցուցանիշ ների ուսում-
նասիրությունից պարզ է դառնում, որ, 
բա ցառությամբ 2018 թ.՝ հեղափոխական 
տարվա անկման, մնացած տարիներին 
համայնքային բյուջե մուտքագրված ան-
շարժ գույքի գույքահարկի ցուցանիշնե րը 
զգա լիորեն բարելավվել և միայն վերջին 
5 տարում աճել են 745 մլն դրամով (գծա-
պատկեր 3)։ Իհարկե, սա չի կարելի և ճիշտ 
չի լինի պայմանավորել միայն եկամտային 
հարկի վերադարձի ծրագրով, սակայն այն, 

որ վերջինս զգալի նպաստում է ունեցել 
(քանի որ դրա շնորհիվ ավելացել է գույ-
քա հարկի հարկման բազան), աներկ բա 
է։ Ընդ որում, ինչպես նշեցինք, այս բա րե- 
լավ ման հիմնական էֆեկտը զգալու ենք 
երկարաժամետ հորիզո նում, հատկապես՝ 
2021 թ. ուժի մեջ մտնող փոփո խու թյուն-
ներից հետո, որոնց համաձայն՝ գույ քա-
հարկն առավել բարձր կլինի նորա կառույց 
շենքերի բնակարանների դեպքում։

Եվ մի վերջին նկատառում՝ քննարկ վող 
թեմայի շուրջ մտորումներն առավել ամ-
բողջականացնելու համար։ Յուրաքանչյուր 
տարի պետական բյուջեի եկամուտ նե րի 
կանխատեսման ժամանակ հաշ վարկվում 
և հրապարակվում են տվյալ բյուջե տա յին 
տարվա հարկային ծախսերը4, որոնք ամ  - 
բող ջացնում են օրենքների կամ ենթա- 
   օրենսդրական ակտերի, կառավարության 
որոշումների միջոցով տնտեսության ճյու-
ղերին կամ որոշ կազմակերպութ յուն նե-
րի տրամադրված հարկային արտոնու-
թյունները՝ ներառվելով տվյալ տարվա 
բյու ջետային ուղերձ-բացատրագրի 3-րդ 
բաժնում։ Ուսումնասիրելով այս ցուցա նի - 
շի շարժընթացը՝ տեսնում ենք, որ վեր ջին 
տարիներին այն ոչ միայն չի նվազել, այլև 
զգալի աճ է արձանագրել։ Այդ դեպ քում 
հարց է առաջանում. եթե կառա վարու-
թյու նը եկամտային հարկի վերադարձը 
դի տարկում է որպես բյուջեի համար բեռ, 
ապա ինչո՞ւ նույն մոտեցումը չի ցուցա-

Գույքահարկի, եկամտային հարկի վերադարձի և հարկային ծախսերի 
շարժընթացը
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ՊԵԿ տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

2  Պետական բյուջեի ուղերձ-բացատրագիր, http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byuj/ 
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բերում հարկային ծախսերի նկատմամբ, 
որոնք շուրջ 50 անգամ ավելի մեծ թիվ են 
ներկայացնում, կամ արդյո՞ք դրանք բո- 
 լորն աչքի են ընկնում առավել մեծ արդյու -
նավետությամբ և սոցիալական նշա նա- 
 կությամբ, քան եկամտային հարկի վերա - 
դարձը։ Սրանք հարցեր են, որոնք առնվազն 
ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելուց առաջ անհրա-  
ժեշտ է ուսումնասիրել և պարզա բանել։ 

Ամփոփելով, կարող ենք եզրակացնել, 
որ եկամտային հարկից հիփոթեքային 
վարկի տոկոսագումարների ստացման 
ծրա գիրը եթե անգամ զգալի բեռ է պե-
տա կան բյուջեի համար, միևնույն է, կա-
ռա վարությունը պարտավոր է քայլեր ձեռ - 
նար կել դրա վերափոխման (օրինակ՝ հի-
փոթեքի սահմանաչափի նվազեցում, շա-
հառուների համար այլ սեփականության 
բա ցակայություն, վերադարձվող գումարի 
սահմանափակման խստացում և այլն) և 
արդյունավետության մակարդակի բարձ-
րացման ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով մի 
շարք իրողություններ. մասնավորապես՝ 

ծրագրի իրագործմամբ հնարավորություն 
է ընձեռվում ոչ բարձր եկամտային խմբի 
տնտեսավարողներին լուծելու բնակա րա-
նային և սոցիալական խնդիրներ՝ այդպի - 
սով կատարելով եկամուտների արդյունա-
վետ վերաբաշխում, ինչպես նաև խթան-  
վում են շինարարության ոլորտի զարգաց-
ման, առանց այն էլ հնացած բնակֆոն դի 
թարմացման և երկարաժամկետում հա-
մայնքային բյուջեի եկամուտների ավելաց-  
ման գործընթացները։ Չի կարելի անտե- 
  սել նաև այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ 
ծրագրի կտրուկ կասեցումը կարող է հան- 
 գեցնել անշարժ գույքի սակագնե րի և 
հա  մապատասխան շուկայի անցան կալի 
փոփոխությունների՝ այդպիսով լուրջ հար-  
ված հասցնելով ոլորտի կայունու թյանը։ 
Ուստի, եթե անգամ քննարկվի ծրագրի 
կա  սեցման հարցը, ապա կտրուկ վայրի-
վե րումներից խուսափե լու նպատակով 
ցան  կալի է, որ դա իրականացվի ոչ հապ-
շտապ և ոչ սեղմ ժամկետներում։

1. Merridee L.Bujakia, Stéphanie Gaudetb, Rosa 
M.Iulianoc, Governmentality and identity 
construction through 50 years of personal 
income tax returns, 2017. 

2. Fernando Rolli, Alessandro Giorgetti, Paolo 
Citti, Integration of Holistic Non-conformities. 
Management and Axiomatic Design: A Case 
Study in Italian Income Tax Returns Manage-
ment. 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3. Gareth Morgan, Stephen Thomas, Taxes, 

dividend yields and returns in the UK.
4. www.minfin.am 
5. www.petekamutner.am 
6. www.armstat.am 
7. www.cba.am 
8. www.yerevan.am 
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Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук
ФИСКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА: ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЛИ 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ РАСХОДЫ?

Поправки в Налоговом кодексе Армении 2014-ого года позволили хозяйствующим субъектам 
ежеквартально обеспечить из государственного бюджета возврат подоходного налога в случае 
приобретения недвижимости на первичном рынке посредством ипотечного кредита. Программа 
получила достаточно положительный отклик у заинтересованных сторон, в результате чего после 
финансового кризиса 2008 года жилищное строительство стало набирать новые обороты.

С годами сумма возврата подоходного налога стала большой нагрузкой для госбюджета, и уже 
в 2019 году заемщикам было возвращено около 7,9 млрд драмов. Правительство с дефицитным 
бюджетом в основном руководствуется принципом исключения неосновных расходов, которые 
ложатся огромным бременем на бюджет. Таким образом, важно понять, решает ли программа 
проблемы социального или экономического развития, формируя тем самым основу для эф фек-
тивного перераспределения государственного бюджета, или она является неэффективной и под-
лежит приостановке.

 
Ключевые слова:  возврат подоходного налога, ипотека, налоговые расходы, эффективность
  затрат

Hayk KARAPETYAN
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics
FISCAL MILESTONE

INCOME TAX RETURN: EFFECTIVE REDISTRIBUTION OR INEFFECTIVE COST?

Amendments to the Tax Code in 2014 allowed stakeholders to receive payroll tax refunds from the 
state budget on a quarterly basis in the case of purchasing real estate from the primary market through 
a mortgage loan. The program received a very positive response from stakeholders, as a result of 
which, after the financial crisis of 2008, housing construction began to be observed.

Over the years, amount of payroll tax refund has become a significant burden for the state budget, 
in particular, about 7.9 billion AMD was returned to stakeholders in 2019. In a country with a budget 
deficit, where the government is mainly guided by the principle of excluding non-primary expenditures, 
income tax return in such big volumes is a huge burden on the budget. Therefore, it is crucial to un-
derstand whether income tax return solves the problems of social or economic development forming 
the basis for effective redistribution of the state budget, or whether it is inefficient expenditure and is 
subject to suspension.

Keywords:  payroll tax return, mortgage, tax costs, cost efficiency
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Սամվել 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

1978 թ. գերազանցությամբ ա -
վարտել է ՀԳԻ տնտեսագիտա-
կան ֆակուլտետը, աշխատել ար-  
տադրությունում և սովորել աս-
պիրանտուրայում: 1990 թ. ստա-
ցել է տնտեսագիտության թեկ- 
նա ծուի, 2003 թ.՝ դոկտորի գիտա-  
կան աստիճան, 2007 թ.՝ պրո ֆե-
սորի գիտական կոչում: 1999 թ. 
ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր: 
2002-2011 թթ. աշխատել է ՀՀ 
գյուղատնտեսության նախարա-
րի առաջին տեղակալ: 2013 թ.-ից 
աշխատում է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրոնում, 
նախ՝ զբաղեցնելով տնօրենի և 
սոցիալ-տնտեսական ծրագրե րի 
համակարգողի, ապա 2016 թ.-ից` 
«Ամբերդ» հետազոտական կենտ- 
րոնի «Ազգային մրցունակության 
և միջազգայնացման հետազո-
տություններ» ծրագրի տնօրենի 
պաշտոնները։ Ներկայում նույն 
կենտրոնի ավագ փորձագետ է:

Հեղինակ է շուրջ 140 գիտական 
հոդվածների, 16 մենագրություն-
ների և ուսումնական ձեռնարկ-
ների:

ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՕՐԵՆՔ Է ՊԵՏՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ  

Հիմնաբառեր.  գյուղատնտեսություն,
  կազմակերպաիրավական
  կարգավիճակ, օրենք, 
  պետական քաղաքականություն, 
  կարգավորում, մշտադիտարկում

Հայաստանի Հանրապետության ագրարային բա-
րեփոխումների իրականացումից անցել է մոտ երեք 
տասնամյակ, սակայն գյուղատնտեսության ոլոր տի 
օրենսդրական դաշտը դեռևս անկատար է մնում։ 
«Գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքի բա ցա-
կա յությունը խոչընդոտում է համապատասխան ապ-
րանքարտադրող սուբյեկտների կազմակերպաիրա- 
վական ձևերի հստակեցումը, ոլորտի քաղաքա կա նու - 
թյան և պետական աջակցության իրավահա րա բե -
րությունների կանոնակարգումը, գյուղատնտե  սա-
կան հողերի լիարժեք և ադյունավետ օգտագործ ման 
կառուցակարգերի կիրառումը։ 

Հոդվածում, հիմնվելով միջազգային փորձի ուսում-   
նասիրության վրա, շեշտադրվում է «Գյուղա տնտե-
սության մասին» օրենքի ընդունման անհրա ժեշտու-
թյունը, ինչպես նաև ներկայացվում են վերո նշյալ 
հիմնախնդիրների իրավական կար գավորման ուղի- 
ներ։ Ըստ արժանվույն գնահատելով ՀՀ կառա-
վա ության՝ կորոնավիրուսային համաճարակի հե-  
տևանք ների հաղթահարման ուղղությամբ ձեռ նար-
կած մի ջո ցառումները, միաժամանակ, նշվում է, որ 
դրան ցում սահմանված աջակցության գործիք նե րի 
ժամկետը լրանում է 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ին։ 
Մինչդեռ օրենքի մակարդակով դրանք ամրա գրե լու 
պարագայում հնարավոր կլիներ ապահովել գյուղա-
տնտեսության պետական աջակցության ծրագրերի 
երկարաժամկետ և կայուն իրականացում։

Հայաստանի Հանրապետության գյուղա-
տնտե սության ոլորտի իրավահարաբերու-

թյունները բազմազան են և կարգավորվում են տարբեր 
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իրավական ակտերով1: Դեռևս 1991 թվա-
կանին ՀՀ Գերագույն խորհուրդն ընդու-
նեց «Գյուղացիական և գյուղացիական կո - 
լեկտիվ տնտեսությունների մասին» օրեն քը 
և Հողային օրենսգիրքը, իսկ ՀՀ կա ռավա-  
րությունն ընդունեց ավելի քան չորս տաս-
նյակ որոշումներ, որոնք իրա վական հիմք 
հանդիսացան ագրա րային վերա փոխում-
ների և հողի մասնավորեցման համար2: 
Հետագայում՝ 2001 թվականին, ՀՀ Ազգա-
յին ժողովն ընդունեց նոր Հողային օրենս-
գիրք, իսկ «Գյուղացիական և գյուղա ցիա-
կան կոլեկտիվ տնտեսությունների մասին» 
օրենքը 2006 թ. նոյեմբերի 28-ին ուժը 
կորցրած ճանաչվեց: Դրանից հետո մինչ 
օրս անորոշ է, թե ինչ կազ մա կեր պաի րա-
վական կարգավիճակով են գործում նախ-
կին գյուղացիական տնտեսություն ները և 
ինչ օրենսդրությամբ կարգավոր վում գյու - 
ղատնտեսական ապրանքարտադ րող նե-
րի գործունեությունը: Բացի այդ, գոյություն 
չու նի որևէ օրենք, որով կկար գավորվի 
ոլոր տի քաղաքականությունը, մասնավո-
րապես՝ պետական աջակցության համա-
կարգը։ Դրա բացատրությունն, ըստ էու - 
թյան, այն է, որ կառավարությունը չի փոր- 
 ձում օրենքի ուժով միջամտել գյուղա տնտե-  
սության աջակցության համակար գին, քա  - 
նի որ վերջինս կարող է լրացուցիչ և կա-
յուն բեռնվածություն ստեղծել պետա կան 
բյուջեի ծախսային մասի համար։ Այլ կերպ 
ասած, գործադիր իշխանու թյունն այս առու-
մով խուսափում է կանխավ պարտավո-
րություն ստանձնել և սահմանափակել իր 
գործունեության ազատությունը։ 

Ի դեպ, միջազգային փորձը ցույց է տա-
լիս, որ նույնիսկ զարգացած երկրներում 
գյուղատնտեսության մասին օրենքը հարթ 
դաշտում չի ընդունվել։ Այսպես՝ 1933 թ. 
ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Դ. Ռուզվել տի 
նախաձեռնությամբ կոնգրեսը հաստատել 
է «Գյուղատնտեսության կարգավոր ման 
մասին» հայտնի օրենքը, որը թելադրված 

էր 1929 թ. սկսված Մեծ ճգնաժա մով և դրա 
հետևանքները մեղմելու հրա մա յա կա նով։ 
Ինչպես գյուղատնտեսությունը, այնպես էլ 
ամբողջ տնտեսությունը հայտնվել էին ծայ - 
րահեղ ծանր վիճակում։ Օրենքի շրջանա-
կում նախատեսված միջոցառումն երը կոչ- 
 ված էին հաղթահարելու գյուղա տնտե սա- 
  կան արտադրանքների գների աննախա -
դեպ անկումը, ցանքատարածու թյուննե րի 
և անասնագլխաքանակի վտանգա վոր աս-  
տի ճանի կրճատումը, գյուղական աղքա-
տու թյան խորացումը, գյուղական բնակ-
չության զանգվածային արտահոսքը և հա-
զարավոր ֆերմերային տնտեսություն ների 
սնանկացումը։ Ֆ. Ռուզվելտը, ականջալուր 
լինե լով հայտնի տնտեսագետ Ջ. Մեյ նարդ 
Քեյնսի՝ «կապիտալիստական արտադրու-
թյան բնականոն ընթացքն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է տնտեսության պե-
տական կարգավորում» գաղափարին, որ-  
դեգրեց նոր ուղղություն՝ պետական կար-
գավորման և աջակցության մի շարք ծրա-
գրեր, որոնց շնորհիվ արդեն իսկ 1939 թ. 
լիարժեքորեն դրսևորվեց բարեփո խում-
ների արդյունքը։

Հետագայում ԱՄՆ կոնգրեսը հիմնա-
կանում չորս տարվա պարբերակա նու-
թյամբ վերանայում էր օրենքը՝ լրացնելով 
այն պետական աջակցության նոր ծրագրե-
րով և անհրաժեշտ միջոցներ էր հատկաց-
նում դրանց իրականացման համար։ Վեր- 
 ջերս (2018 թ. դեկտեմբերին) ԱՄՆ նախա-
գահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց գյու-
ղա տնտեսության մասին հերթական հիմ-
նա րար օրենքը, որով նախատեսվում է 
ա ռա  ջիկա տասը տարիների համար ոլոր-
տին հատկացնել 867 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Ի 
դեպ, այս օրենքում, որը բավական ծա-
վալուն է՝ 800 էջ, տեղ են գտել պետա -
կան ֆինանսավորմամբ բոլոր ծրագրե րը՝ 
սկսած անասնաբուժությունից մինչև ար-
տաքին շուկա դուրս գալու համար ֆեր-
մեր ներին ցուցաբերվող աջակցությունը 

1  Առավել առանցքային նշանակություն ունեն Հողային օրենսգիրքը, ‹‹Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների 
մասին››, «Սննդամթերքի անվտանգության մասին», «Անասնաբուժության մասին», «Բուսասանիտարիայի մասին», 
«Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին», «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին», «Սերմերի մասին», 
«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասին», «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին», 
«Պարենային անվտանգության ապահովման մասին», «Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման մասին», 
«Գյուղատնտեսական հողերի մելիորացիայի մասին» և այլ օրենքներ: 

2 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների մասին», 
Երևան, «Հայաստան», 1991, 288 էջ:
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(ամերիկյան պարենի ավելի քան 20%-ն 
արտահանվում է)3։

Գերմանիան Եվրոպայի զարգացած 
գյու ղատնտեսություն ունեցող երկրներից 
է։ Պատմական իրողություն է, որ Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո 
այս պետությունը վերածվել էր ավերակի, 
որտեղ իշխում էին համատարած սովն ու 
աղքատությունը։ Սակայն, ընդամենը հինգ 
տարի հետո՝ 1950 թ., այստեղ վերահաս-
տատվեցին արդյունաբերական հզորու-
թյուն ների նախապատերազմական ծա-  
վալ ները։ Գյուղատնտեսությունը, այդու - 
հան դերձ, նույնքան արագ տեմպերով չէր 
վերականգնվում։ Ուստի 1955 թ. Ֆեր մեր - 
ների միության ներկայացուցիչները, բա-
նակցելով Գերմանիայի տնտեսական 
հրաշ  քի հեղինակի՝ էկոնոմիկայի առա ջին 
նախարար Լյուդվիգ Էրհարդի հետ, առա - 
ջարկեցին նրան ընդունել գյուղա տնտե-
սու թյան մասին օրենք՝ դրանում ամրա-
գրելով պետական քաղաքակա նու թյան 
սկզբունքային մոտեցումները։ Այս պիսով՝ 
նույն թվականի սեպտեմբերի 5-ին ըն-
դուն վեց ոչ միայն «Գյուղատնտեսության 
մասին» օրենքը, որը գործում է ցայսօր, այլև, 
որպես պետական աջակցության ծրա  գ- 
րային փաստաթուղթ, «Կանաչ պլանը»։ 
Օրենքի հիմնական առաքելու թյունն այն 
էր, որ պետությունը պարտա վորվում էր 
ա պահովել գերմանա կան տնտեսության 
մեջ գյուղատնտեսության առաջադիմա-
կան զարգացումը՝ բարձրացնելով դրա ար-
տադրողականության մակարդակը, բա-  
րելավելով գյուղացիների սոցիալական 
դրությունը, փոխհատուցելով ոլորտին բնո-  
րոշ բնական և տնտեսական ռիսկերի 
հասցրած վնասները։ «Կանաչ պլանի» իրա-  
կանացման մասին կառավարությունը յու - 
րաքանչյուր տարի (1997-ից հետո՝ չորս տա- 
րին մեկ) հաշվետվություն է ներկա յաց նում 
երկրի խորհրդարանում։ Արդեն 1961 թ. 
պա րենի նախարար Վերներ Շվար  ցը Բուն-  
դեսթագում զեկուցեց, որ «Կանաչ պլանի» 
գործարկումից հետո մեկ զբաղ վածի հաշ-
վով եկամուտն ավելացել է 70%-ով և հասել 
4000 մարկի։ Դա հնարա վոր դարձավ 22 
մլրդ մարկ կապիտալ ներդրումների շնոր-

հիվ, որից 2,7 մլրդ-ը հատկացվել էր ար-
տադրության միջոցներին4։ Ներկայում ԵՄ 
երկրներից Գերմանիան և Ֆրանսիան ու-
նեն ամենազարգացած տնտեսությունը, 
իսկ գյուղատնտեսության համախառն ար-  
տադրանքի ծավալով աշխարհում զիջում 
են միայն ԱՄՆ-ին և Կանադային։ Հե-
տաքրքրական է, որ այդ երկրները, հա-
վա տարիմ մնալով ԵՄ օրենքներին ու կա- 
  նո նակարգերին, միաժամանակ, հատկա-
պես՝ գյուղատնտեսության պետական կար-  
գավորման առումով, առաջնորդվում են 
սեփական օրենքներով։ Ավելին, Գերմա-
նիա յում, բացի դաշնային օրենքից, գյուղա-
տնտեսությունը կարգավոր վում է նաև յու-
րաքանչյուր Հողի (վարչատարածքային 
միա վորի) օրենսդրությամբ։

Հետխորհրդային երկրներն անցյալ դա- 
 րի 90-ական թվականներից հետո, որ դե -
գրելով տնտեսության ազատակա նաց ման 
և ագրարային բարեփոխումն երի քա  ղա-  
քականություն, նույնպես ձեռնար կեցին 
ագրարային ոլորտի իրավական դաշտի 
կարգավորման քայլեր։ Սակայն, մեր դի-   
տար կումները ցույց են տալիս, որ դրանք 
հիմնականում վերաբերում են հողային, 
ոռոգման համակարգերի, սննդամթեր քի 
անվտանգության, պարենային անվտան - 
գության, անասնաբուժության, բույսերի 
պաշտպանության, տոհմային անաս նա-
պա հության և այլ հարաբերությունների 
կարգավորմանը։ Ինչ վերաբերում է ագ-
րարային քաղաքականության և գյուղա-
տնտեսության պետական աջակցության 
իրավահարաբերություններին, այսինքն՝ 
սուբսիդավորման, համաֆինանսավոր-
ման, ուղղակի ներդրումների և սուբվեն-
ցիաների գործիքներով երկարաժամկետ 
և կայուն զարգացման խթանների կանո-
նակարգմանը, ապա, եթե բացառենք յու-
րա քանչյուր տարվա պետական բյուջեի 
մասին օրենքը, օրենսդրական դաշտը գրե - 
թե բացակայում է։

Ինչպես նկատեցինք զարգացած մի 
քանի երկրների օրինակով, գյուղատնտե-
սության օրենսդրական կարգավորումը 
թելադրված էր տնտեսական, սոցիալա-
կան և քաղաքական ծանր իրավիճակի 

3  Николай Худяков, В США принят новый закон о сельском хозяйстве, «Крестьянские ведомости», 29 декабря 2018 г. 
4 https://studbooks.net/1196643/agropromyshlennost/struktura_germanii

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

51



հաղթահարման հրամայականով։ Իմաս-
տուն է ժողովուրդը, երբ ասում է. «Չկա 
չարիք՝ առանց բարիքի»։ Ահավասիկ, Հա- 
 յաստանի Հանրապետությունում կորո նա -
վիրուսային համավարակը, կարծես թե, 
ապացուցում է այդ ասացված քի ճշմար-
տացիությունը։ Տակավին 2020 թ. մարտի 
26-ին ՀՀ կառավարությունը համավարա-
կի տնտեսական հետևանքների չեզոքաց-
ման միջոցառումների շրջանակում ընդու - 
նեց գյուղատնտեսության պետական ա-  
ջակցության մի շարք կարևոր ծրագրեր, 
որոնցից հատկանշական են հետևյալ նե-
րը. գյուղատնտեսության ոլորտին տրա-
մադրվող վարկերի տոկոսադրույքների 
սուբսիդավորում, գյուղատնտեսական տեխ- 
նիկայի, ագրոպարենային ոլորտի սար քա- 
 վո րումների ֆինանսական վարձակալու-
թյան՝ լիզինգի պետական աջակցություն, 
գյու ղատնտեսական հումքի մթերումների 
(գնումների) նպատակով ագրովե րամշակ-
ման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տո-
կոսադրույքների սուբսիդավորում, 2019- 
2024 թթ.՝ տավարաբուծության, 2019-
2023 թթ.՝ ոչխարաբուծության և այծաբու-
ծության զարգացման, փոքր և միջին «խե-  
լացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ 
վերակառուցման և դրանց տեխնոլո գիա- 
 կան ապահովման, խաղողի, ժամանա կա- 
 կից տեխնոլոգիաներով մշակվող ին տեն-
սիվ պտղատու այգիների և հա տա պտղա-
նոցների հիմնման համար պե տական ա- 
 ջակցություն, ոռոգման արդիա կան համա-
կարգերի ներդրման համա ֆինանսա վո-
րում, կարկտապաշտ պան ցանցերի ներ-
դրման համար տրամադրվող վարկերի 
տոկոսադրույքների սուբսիդավորում, փոքր 
ու միջին ջերմատնային տնտեսություննե-
րի ներդրման պետական աջակցություն, 
ապահովագրական համակարգի ներդրում 
 և այլն։ Ընդ որում, նշված ծրագրերն ուժի 
մեջ են մինչև այս տարվա դեկտեմ բերի  
31-ը5։ 

Ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ 
գյուղատնտեսության գործունեության կա- 
 նոնակարգման, տնտեսավարող սուբյեկտ  - 
ների կազմակերպաիրավական կարգա-
վի ճակի լեգետիմության, ագրարային քա-

ղաքականության գերակայություն ների 
իրավական հիմքերը թույլ են, իսկ պետա-
կան աջակցության հիմնարար ծրագրերի 
կայունությունը և երկարաժամկետ իրա- 
 կանացումը երաշխավորված չէ ու կրում է 
իրավիճակային բնույթ։ Բնա կանա բար, 
ստեղծված իրավիճա կում նվազում է պե-
տական աջակցության արդյու նավետու-
թյունը և պետություն-մասնավոր հատվա-
ծի համագործակցության կարևորությունը։ 
Այս հիմնախնդիրների լուծման համար 
կարևորելով ոլորտի օրենսդրական դաշ-
տի զարգացումը, կառավարման լիա զոր 
մարմինը ակտիվացրել է «Գյու ղա տնտե-
սության մասին» օրենքի մշակման աշխա-
տանքները։ Հեղինակի  կողմից նույնպես 
մշակվել է «Գյուղատնտեսության մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծ, որտեղ տեղ են 
գտել վերոհիշյալ հիմնախնդիրների լուծ-
ման որոշակի դրույթներ։

Նախ՝ առաջարկվող օրենքի նախա-
գծի 13-րդ հոդվածի (Գյուղատնտե սու թյան 
պետական աջակցության անհրաժեշ տու - 
թյունը, ձևերը և պայմանները) 2-րդ կե տով 
նախատեսվում է. «Տվյալ տարվա բյու ջեում 
գյուղատնտեսության պետական աջակ - 
ցությանն ուղղվելիք միջոցները չեն կա-
րող պակաս լինել ընթացիկ տարվա հա-
մար սահմանված միջոցների և բյուջեն ըն-
դունելու տարվա համար նախատեսված 
համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) աճի 
ցուցանիշի արտադրյալից։ Եթե չի նա խա-
տեսվում ՀՆԱ աճ, ապա գյուղա տնտե-
սու թյան բյուջետային աջակցությունը չի 
կա րող փոքր լինել նախորդ տարվա հատ-
կացումների ծավալից»։

Երկրորդ՝ նախագծի 18-րդ հոդվածում 
(«Գյուղատնտեսության զարգացման պե- 
 տական ծրագիրը») նշվում է. «1. Գյու ղա - 
տնտեսության զարգացման պետական 
ծրագիրը (այսուհետ` պետական ծրագիր) 
փաստաթուղթ է, որը սահմանում է երեք 
տարվա ժամանակահատվածի համար տա- 
րեկան կտրվածքով գյուղատնտե սության 
զարգացման հիմնական ցուցանիշները, 
պետական աջակցությամբ և մասնավոր 
հատվածի հետ համագործակցությամբ 
իրականացվելիք ծրագրերը, դրանց իրա- 

5  Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, Գյուղատնտեսության պետական աջակցության 
ծրագրեր, Երևան, 2020, 38 էջ, https://www.mineconomy.am/
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 կանացման կառուցակարգերը, ժամկետ-
ները, պատասխանատուներին և ֆինան- 
սա վորման աղբյուրները։

2. Պետական ծրագրի նախագիծը կազ - 
մում են կառավարման լիազոր մարմի նը 
և գործադիր իշխանության այն մար մին -
ները, որոնց գործառույթներն առնչվում են 
գյուղատնտեսությանը, ինչպես նաև տա-  
րածքային կառավարման և տեղական ինք - 
նակառավարման մարմինները: Մնա ցած 
բո լոր պետական մարմինները, հիմն  արկ-   
նե րը, առևտրային և ոչ առևտրա յին կազ -
մա կերպություններն ու ֆիզիկա կան ան-
ձինք կարող են մասնակ ցել պետա կան 
ծրագրի նախագծի կազմման աշխա տանք-  
ներին սեփական նախաձեռնու թյամբ` ներ- 
 կայացնելով առաջարկու թյուն ներ և հիմ-
նավորումներ։

3. Պետական ծրագիրը ներառում է գյու- 
ղատնտեսության զարգացման հիմնական 
ցուցանիշները, ըստ պետական աջակ ցու - 
թյան ուղղությունների նախատեսվող ծրա- 
  գրերը, դրանցից ակնկալվող արդյունք նե-  
րը և հետագա զարգացման կանխատե-  
սումները։ Նախատեսվող ծրագրերի ֆի-
նանսական միջոցները հիմնավորվում են 
ըստ աղբյուրների, իսկ ակնկալվող ար-
դյունքները պետք է լինեն չափելի՝ ծրա գ-
րային բյուջետավորման ժամանակակից 
մեթոդաբանության պահանջներին համա-
պատասխան։

4. Պետական լիազոր մարմինը պետա-
կան ծրագիրը հրապարակում է իր պաշ տո- 
նական կայքում և կատարման արդյունք-
ները ներկայացնում ըստ ուղղությունների՝ 
ինտերակտիվ բյուջեի ձևաչափով»։

Նախատեսվում է, որ վերոնշյալ ծրագի-
րը ՀՀ կառավարության հավանությանն 
արժանանալուց հետո, տվյալ տարվա պե-
տական բյուջեի հետ միասին, կքննարկ վի 
Ազգային ժողովում և որոշակի փոփոխու-
թյուններով ու լրացումներով կհաստատվի 
կառավարության կողմից։ Միաժամանակ, 
ակնկալվում է, որ ոլորտի լիազոր մարմի-
նը մինչև հաջորդ տարվա մարտի 30-ը ՀՀ 
Ազգային ժողովի հաստատմանը կներ կա-
յացնի և կհրապարակի գյուղատնտե սու-
թյան պետական ծրագրի կատարողա կան 

զեկույցը։
Հաջորդ կարևոր հիմնախնդիրը, որը 

նույնպես լուծում է պահանջում օրենսդրու-
թյան շրջանակում, վերաբերում է գյուղա-
տնտե սական ապրանքարտադրող սուբ-  
յեկտնե րի կազմակերպաիրավական կար- 
  գավիճակի հստակեցմանը։ Ինչպես իրա- 
   վա ցիորեն նկատում է ի.գ.դ., պրոֆե  սոր 
Տա րիել Բարսեղյանը. «… ագրարային 
հատվածի և այդ հատվածում գործունեու -
թյուն ծավալող սուբյեկտների (գյուղական 
ընտա նիք, գյուղացիական, ագարակային 
տնտեսություններ, կոոպերատիվն եր) իրա-  
վական կարգավիճակի կանո նակարգման 
իսպառ բացակայությունը կամ խեղաթյուր- 
 ված կարգավորումը՝ օրինակ կոոպերա -
տիվն  երինը (ՀՀ քաղ. օր. 117-121-րդ հոդվ.) 
նրանց զրկում է շուկայական հա րաբե  րու- 
թյուններում որպես լիարժեք սուբյեկտ հան- 
դես գալու և այդ հա րաբերու թյունների ըն-
ձեռած առա վելություններից օգտվելու հնա-
րա վորությունից»6: Ուստի՝ «… անհրաժեշտ 
է օր առաջ մտածել գյուղատնտեսության 
բնագավառում գործունեություն ծավալող 
սուբյեկտներին (գյուղական ընտանիք, գյու- 
ղացիական տնտեսություն, ֆերմեր, գյու-
ղատնտեսական կոոպերատիվ) շուկայա-
կան հարաբերությունների լիիրավ մաս- 
նակ ցի կարգավիճակով օժտելու մասին։ 
Դրա համար նախ՝ անհրաժեշտ է ՀՀ քա- 
ղա քա ցիական օրենսգրքում կատարել այդ 
սուբյեկտների կարգավիճակը կանոնա-
կարգող համապատասխան լրացումներ և 
փոփոխություններ, ինչպես նաև ընդունել 
նշված սուբյեկտներից յուրաքանչյու րի քա- 
ղաքացիաիրավական և գործարա րական 
կարգավիճակը համապարփակ և մանրա-
մասն կարգավորող առանձին օրենքներ։ 
Այդ ուղղությամբ առաջին քայլը կարծեք 
թե կատարվում էր։ 2010 թ. մշակվել էր 
«Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսու-
թյունների մասին» Հայաստանի Հանրա- 
պե տության օրենքի նախագիծ, սակայն 
այն մինչ օրս չի ընդունվել, մինչդեռ այդ 
օրենքի ընդունումը գյուղատնտեսության 
զարգացման, գյուղացիական տնտեսու-
թյունների արգասաբեր գործունեության 
ապահովման համար կունենար չափա-

6  Գյուղացիական տնտեսության քաղաքացիաիրավական կարգավիճակը, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Եր., ԵՊՀ, 2017, էջ 145։
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զանց կարևոր նշանակություն»7։ 
Այո՛, օրենսդրական դաշտի անկատա-

րու թյան պատճառով ստեղծվել է այնպիսի 
մի իրավիճակ, որ Հողային օրենսգրքի 
իրա վակարգավորող նորմերով հնարա վոր 
չէ հիմնովին կանոնակարգել գյուղա տնտե- 
սական նշանակության հողերի օգ տա-
գործ ման կամ, ավելի ճիշտ, չօգտա գործ- 
 ման խնդրահարույց հարաբերու թյուննե-  
րը: Բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստա նի 
սա կավահողության և պարենային ան-
վտանգության ռիսկերի պայմաններում 
ուղղակի անհանդուրժելի է գյուղատնտե-
սության ոսկե ֆոնդի՝ մշակովի հողերի, 
ինչպես նաև արոտավայրերի չափազանց 
ցածր մակարդակով օգտագործումը8: 

Թերևս, ՀՀ ԱՎԿ տեսանկյունից, միան- 
 գամայն տրամաբանական էր «Գյուղա-
ցիա կան և գյուղացիական կոլեկտիվ տըն-
տեսությունների մասին» ՀՀ օրենքի ուժը 
կորց րած ճանաչվելուց հետո այդ տնտեսու-
թյունների վերաբերյալ վիճակագրական 
տվալների հրապարակման դադարեցումը: 
Այդպիսով, կարելի է կարծել, որ 2006 թ. 
նո յեմբերի 11-ից նման տնտեսություններ 
այլևս գոյություն չունեն։ Մինչդեռ ակնհայտ 
է, որ դրանք առկա են ֆիզիկապես, բայց 
ոչ իրավունքի տեսանկյունից։ Իհարկե, 
ճշմարտությունը պահանջում է ասել, որ 
ՀՀ ԱՎԿ «Գյուղատնտեսությունը Հայաս տա-  
նի Հանրապետությունում 2000-2005 թթ.» 
հրապարակման «Բուսաբուծու թյուն» բաժ - 
նի «Գյուղատնտեսական մշակաբույ սերի 
ցանքային տարածությունները բնակչու-
թյան տնտեսություններում» աղյուսակի 
վեր նագրի վերաբերյալ նշվում է հետևյալ 
ծանո թագրությունը. «Այստեղ և հետայսու 
բնակ չության տնտեսություններ արտա-
հայ  տությունը ներառում է գյուղացիա կան, 
գյուղացիական կոլեկտիվ և բնակ չու թյան 
օժանդակ տնտեսություն ները»9։ Սա կայն, 
ժամանակ առ ժամանակ այդ ընդհան րա- 
կան հասկացությունը նույնպես փո խա րին- 
վում է «բոլոր կարգի տնտե սու թյուննե րում» 

արտահայտությամբ՝ խաթա րելով վի ճա-
կա գրությունը։

Բարեբախտաբար, 2015 թ. դեկտեմ-
բե րի 21-ին ՀՀ ԱԺ-ն ընդունեց «Գյու ղա-
տնտեսական կոոպերատիվների մասին» 
ՀՀ օրենքը, և նման կարգավիճակ ունեցող 
տնտեսությունների գործունեության հետ 
կապված իրավահարաբերությունները կա-  
րող են կանոնակարգվել։ Սակայն, վի ճա-  
կագրության առումով, առաջընթաց չու-
նենք, քանի որ ՀՀ ԱՎԿ-ն կոոպերա տիվ-
ների մասով դեռևս ամբողջական վիճա-
կագրություն չի վարում։ 

Այդուհանդերձ, վերադառնալով գյու ղա- 
տնտեսական տնտեսավարող սյուբեկտ-
ների կարգավիճակին և նրանց գործու-
նեությանը, պետք է արձանագրել, որ այս 
դաշտում օրինաստեղծ աշխատանքը գրե-
թե բացակայում է։ Իհարկե, արդարա ցի 
չի լինի կարծել, որ այս ուղղությամբ քայ-
լեր չեն ձեռնարկվել։ Սակայն, շուրջ մեկ 
տասնամյակ ՀՀ օրենսդիրները և գյուղա- 
 տնտեսության ոլորտի գործադիր մարմի-
նը միմյանց են փոխանցում գյուղա տնտե- 
 սության մասին օրենքի՝ տարբեր անվա-
նումներով նախագծեր՝ չհանգելով վերջ նա-   
կան եզրակացության։ Ավելին, վերջերս 
ավստրիական կառավարության դրամա -
շնորհով մշակվել է «Գյուղի և գյուղա տնտե-
սության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
բայց վերջինս չի արժանացել ՀՀ էկոնո-
միկայի նախարարության հավանու թյա-
նը։ Ներկայում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղա-
տնտեսության կազմակերպության (FAO) 
հա յաստանյան գրասենյակի աջակցու-
թյամբ մշակվում է նոր նախագիծ, որի 
լրամշակմանը կարող են նպաստել նաև 
սույն հոդվածում շարադրվող նկատա-
ռումները։ 

Օրենսդրական կարգավորման անհրա- 
 ժեշտություն ունեցող կարևոր խնդիր է նաև 
գյուղատնտեսական ապրանքար տադ  րող- 
 ների հաշվառումը և գրանցումը։ Այդ նպա - 
 տակով մեր կողմից առաջարկ վող օրեն քի 

7  Նույն տեղում, էջ 146։
8 Ս. Ավետիսյան, ՀՀ գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման վերլուծություն, https://asue.am/am/amberd/publications/

analytics, Բնական պաշարների օգտագործման նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և Հայաստանում 
կիրառման հնարավորությունները https://asue.am/am/amberd/research/international-experience-use-natural-resources; 
Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հրատապ խնդիրները, https://asue.am/am/amberd/re-
search/urgent-problems-food-security-ra և այլն։

9 ՀՀ ԱՎԾ, Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2000-2005, https://www.armstat.am/file/article/selx-
oz_2006_02.pdf
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նախագծում ներառված է գյուղա տնտեսա-
կան ապրանքարտա դրողների ռեեստ րի 
գաղափարը։ 

 Հաջորդ հարցը, որ նույնչափ էական 
է, վերաբերում է գյուղատնտեսական ապ-
րանքարտադրողներին սեփականության 
իրավունքով պատկանող հողերի օգ տա-
գործման նկատմամբ վարչարարության 
խստացմանը։ Աշխարհի ամենաազա տա-  
կան շուկայական երկրներում անգամ հող-  
օգտագործման հարցերը դիտարկվում են 
ոչ միայն մասնավոր սեփականության իրա- 
 վունքի, այլև հողի՝ որպես երկրի անփո -
խա րինելի բնական ռեսուրսի պահ պա նու-
թյան ու արդյունավետ օգտագործման տե-
սանկյունից։ Դրա վկայությունն է այն, որ 
սահմանվում են ագրարային կանոններ, 
որոնք պարտադրում են հատկապես գյու-
ղատնտեսական նշանակության հողերի 
ագրոտեխնիկական, բնապահպանական, 
առողջապահական, տնտեսական և սո-
ցիալական օգտագործման նորմեր։ 

Մեր կողմից առաջարկվող օրենքի նա-
խագծում ներառված են հետևյալ դրույթ-
ները.

 «1. Անկախ սեփականության ձևից, 
գյուղատնտեսական նշանակության հողե-
րի նպատակային և գործառնական նշա-
նակությանը համապատասխան օգտա-
գոր ծումը պետական կարգավորման ոլորտ 
է և օրենսդրությամբ սահման ված պա-
հանջների խախտման համար սե փա կա-
նատերը և (կամ) իրավասու մարմինը են-
թակա է պատասխանատվության։

 2. Գյուղատնտեսական մշակովի հո-
ղերի արդյունավետ օգտագործումը տվյալ 
գյուղատնտեսական գոտու բնակլիմա յա-
կան պայմաններին հարմարված մշակա-
բույսերի տեխնոլոգիական կանոններին 
համապատասխան մշակությունն է, հետ-
բերքահավաքային աշխատանքների կազ- 
 մակերպումը և ստացված բերքի նպա տա-
կային օգտագործումը, որի արդյուն քում 
ապահովվում է բարձր եկամուտ։

3. Գյուղատնտեսական գործունեու թյան 
համար ոչ բարենպաստ տարածքնե րում, 
որտեղ բնակլիմայական պայմանների, 
հո ղի վիճակի, ինչպես նաև սոցիալ-տնտե -
սական գործոնների հետևանքով, համան-
ման գործունեություն իրականացնելիս հա-  

մեմատաբար ցածր եկամուտ է ստացվում, 
ՀՀ կառավարությունը հողօգտագործ ման 
և երկրի պարենային անվտանգության գե-
րակայության թելադրանքով իրականաց-
նում է պետական աջակցության նպատա-
կային ծրագրեր»։ 

Այնուհետև, ի լրումն Հողային օրենս-
գրքի 102-րդ հոդվածի, առաջարկում ենք 
հողերի չօգտագործման դեպքում վար չա-
րարության խստացման հետևյալ պայման-
ները.

«1) Գյուղատնտեսական ապրանքար-
տադ րողին վարձակալության և (կամ) ան- 
 հատույց օգտագործման տրամադրված 
գյուղատնտեսական մշակովի հողը մեկ 
տարվա ընթացքում ըստ նպատա կային 
և գործառնական նշանակության չօգտա-
գործելու, ինչպես նաև ոչ արդյունավետ 
և օրենսդրությամբ արգելված ձևով օգ-
տա   գործելու դեպքում կնքված վարձա կա -
լության և (կամ) անհատույց օգտա գործ-  
ման պայմանագիրը ենթակա է միակող-
մանի լուծման։

2) Հողի սեփականատիրոջ՝ տևական 
ժամանակահատվածով (երկու տարուց ա- 
վե լի) բնակության վայրից բացակայելու 
և հո ղամասն անխնամ ու անօգտագոր-
ծելի թողնելու դեպքում տեղական ինք-
նա  կառավարման մարմինը սեփա կանա- 
 տի րոջ հետ կապի առկայության պարա-
գայում, նրա համաձայնությամբ, իսկ կապի 
անհնարինության պարագայում՝ հարկա -
դիր կարգով, պահպանելով սեփականու-
թյան իրա վունքը, հողամասը մրցութային 
կարգով տրամադրում է վարձակալու թյան։ 
Հողի հարկը վճարելուց հետո վար ձա կա- 
 լական վճարի մնացած գումարը փո խանց- 
 վում է հողամասի սեփականա տիրոջ անձ- 
նական հաշվին, իսկ դրա բացա կայության 
դեպքում՝ համայնքի զար  գացման հիմնա-
դրամին»։ 

Այսպիսով՝ «Գյուղատնտեսության մա-
սին» ՀՀ օրենքի նախագծի շրջանակում 
կարգավորում պահանջող հիմնախնդիր-
նե րին սույն հոդվածում կատարված հա-
մա ռոտ անդրադարձն անգամ վկայում է 
նման օրենքի ընդունման կարևորության և 
դրա իրականացման հետևողական մշտա - 
դիտարկման անհրաժեշտության մասին։
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1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
«Գյուղացիական և գյուղացիական 
կոլեկտիվ տնտեսությունների մասին», 
Երևան, «Հայաստան», 1991, 288 էջ:
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

КАКОЙ ЗАКОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ?

Прошло почти три десятилетия с момента проведения аграрных реформ в Республике Арме-
ния, но законодательное поле сельского хозяйства все еще несовершенно. Отсутствие «Зако на 
о сельском хозяйстве» не дает возможности уточнять организационно-правовые формы сель  хо-
зто варопроизводителей, регулировать правоотношения в сфере аграрной политики и государст-
венной поддержки, применять эффективные механизмы для полного и эффективного использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения.

В статье, основанной на изучении международного опыта, подчеркивается необходимость 
принятия закона о сельском хозяйстве с целью представления механизмов правового регулиро-
вания. Высоко оценивая меры, предпринятые Правительством Республики Армения для преодо-
ления коронавирусной пандемии, одновременно отмечается, что срок определенных в них 
инстру  ментов поддержки истекает 31 декабря 2020 года. Между тем, если они будут установлены 
зако ном, то можно обеспечить долгосрочную и устойчивую реализацию программ государственной 
поддержки сельского хозяйства.

 
Ключевые слова:  сельское хозяйство, организационно-правовой статус, закон,
  государственная политика, регулирование, мониторинг
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AGRICULTURAL POLICY 

WHAT LAW IS NECESSARY FOR AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA?

Almost three decades have passed since the implementation of agrarian reforms in the Republic of 
Armenia, but the legislative field of agriculture is not perfect. The absence of the "Law on Agriculture" 
makes it impossible to clarify the organizational and legal forms of agricultural producers, regulate 
legal relations in the field of agricultural policy and state support, and apply effective mechanisms for 
the full and effective usage of agricultural land.

Based on the study of international experience, the paper highlights the importance of adopting 
a law on agriculture in order to present the mechanisms of legal regulation. While appreciating the 
measures taken by the Government of the Republic of Armenia to overcome the coronavirus epidem-
ic, at the same time, it is noted that the support instruments defined expire on 31 December, 2020. 
Meanwhile, if they are established by the law, it is possible to ensure long-term and sustainable imple-
mentation of programs of state support for agriculture.

Keywords:  agriculture, organizational and legal status, law, state policy, 
  regulation, monitoring
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Գայանե 
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 

թեկնածու

2010 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ կառավա-
րում մասնագիտությամբ: 2014 թ. 
ստացել է տնտեսագիտության 
թեկնածուի գիտական աստիճան: 
2016 թ.-ից ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե-
տազոտական կենտրոնի աշխա-
տակից է, 2019 թ.-ից՝ կառա-
վար ման ամբիոնի ասիստենտ: 
90-ից ավելի գիտական հրապա-
րա կումների, այդ թվում՝ երկու 
մենագրության հեղինակ է և 
երեք ուսումնական ձեռնարկի 
հա մահեղինակ:

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 

COVID-19-Ի 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, ԶՀԿ, 
  սահմանափակումներ, սցենար, 
  COVID-19 

COVID-19 համաճարակը չափազանց մեծ վնաս է 
հասցրել զբոսաշրջության ոլորտին: 2020 թ. հունվար-
հունիսին, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի համեմատ, միջազգային զբոսաշրջիկների թիվն 
աշխարհում կրճատվել է 65%-ով կամ 440 մլն-ով։ 
Հաշվի առնելով փակ սահմանները և ճանապար -
հոր դելու սահմանափակումները՝ ԶՀԿ-ն կանխատե-
սում է, որ այս տարի զբոսաշրջային այցելություն-
ները, ընդհանուր առմամբ, կնվազեն 58-78-ով։ 
Իհարկե, աշխարհի տարբեր երկրներ արդեն իսկ 
հանել են միջազգային զբոսաշրջիկների համար նա-
խատեսված որոշ սահմանափակումներ և տարբեր 
միջոցառումներ են կիրառում ոլորտի աջակցության 
նպատակով։ ՀՀ կառավարությունը նույնպես նախա- 
 ձեռնել է զբոսաշրջության ոլորտի աջակցման ծրա-
գրեր, ինչպես նաև փոփոխություններ են կատար-
վել օդային ճանապարհով ՀՀ մուտք գործելու սահ-
մա նափակումների առումով։ Այս տարվա առաջին 
կիսամյակում, նախորդ տարվա նույն ժամանակա-
հատվածի համեմատ, դեպի ՀՀ միջազգային զբոսա-
շրջիկների թիվը կրճատվել է մոտ 60%-ով։ Եթե 
առաջ նորդվենք ԶՀԿ սցենարներով և կատարենք 
համա պատասխան հաշվարկներ, ապա ՀՀ-ի դեպ - 
քում ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը 2020 թ. կկազմի 
416763-795638 մարդ։ Հոդվածում առկա են մի շարք 
առաջարկներ՝ միտված ՀՀ ներքին և ներգնա զբո -
սաշրջության խթանմանը։

COVID-19 համաճարակը ի թիվս տնտեսու-
թյան այլ բնագավառների, չափազանց մեծ 

վնաս է հասցրել նաև զբոսաշրջության ոլորտին: Դեռևս 



2020 թ. մարտի սկզբին Զբոսաշրջության 
համաշխարհային կազմակերպությունը 
կանխատեսել էր զբոսաշրջիկների թվի՝ 
1-3-ով նվազում 2019 թ. 1461 մլն-ի փո- 
  խա րեն, 2020 թ.՝ 1416-1446 մլն մարդ աշ-
խար հում, ինչի հետևանքով վերջիննե   րիս 
կողմից կատարվող ծախսերի կորուստը 
հաշվարկվում էր 30-50 մլրդ եվրո1: Ավելի 
ուշ ԶՀԿ-ն թարմացրեց իր կան խա տե սու-
մը, ըստ որի՝ 2020 թ. միջազգային զբոսա-
շրջային այցելություն ները կկրճատ վեն 20-
30-ով, իսկ զբոսաշրջային եկա մուտները՝ 
300-450 մլրդ ԱՄՆ դոլարով: Որ պես հա- 
 մեմատական՝ նշվում էր, որ 2003 թ. SARS-ի 
(ատիպիկ թոքաբորբի) բռնկման հե տևան-
քով միջազգային զբոսաշրջային այցե լու-
թյունների նվազումն ընդամենը 0.4 էր, 
իսկ 2009 թ. համաշխարհային տնտեսա-
կան ճգնաժամի հետևանքով՝ 42: 

Համաձայն ԶՀԿ տվյալների՝ 2020 թ. 
ապրիլի 28-ի դրությամբ աշխարհի բոլոր 
երկրներում կիրառվել են ճանապար հոր-
դության սահմանափակումներ։ Մասնա-
վորապես՝ երկրների.

• 45 տոկոսն ամբողջությամբ կամ մաս-
նակիորեն փակել է իր սահ ման ները 
զբոսաշրջիկների համար. «ուղևոր նե-

րին թույլ չեն տալիս մուտք գործել»,
• 30 տոկոսն ամբողջությամբ կամ 

մաս նակիորեն դադարեցրել հե տա-
ձգել է միջազգային չվեր թերը. «բոլոր 
չվերթերը դադարեց ված են»,

• 18 տոկոսն արգելել է մուտքը ո րոշ 
երկրների կամ այդ վայրերի տարան-
ցիկ ուղևորների համար,

• 7 տոկոսը կիրառել է տարբեր մի ջո-
ցառումներ, ինչպիսիք են կա րան տի-
նը կամ ինքնամեկուսացումը 14 օրով 
և մուտքի արտոնագրային սահմա-
նափակումները3:

2020 թ. մայիսի սկզբին ԶՀԿ-ն հրա պա-
րակեց առաջին եռամսյակի տվյալ նե  րը. 
այսպիսով՝ զբոսաշրջային այցելու թյուննե- 
րի թիվը կրճատվել էր 22-ով (ընդ որում, 
միայն մարտ ամսին՝ 57-ով, ինչը նշա-
նակում էր 2019 թ. առաջին եռ ամս յակի 
հա  մեմատ 67 մլն-ով քիչ այցե լություններ և 
80 մլրդ ԱՄՆ դոլարով պա կաս եկա մուտ։ 
Հաշվի առնելով փակ սահ ման ները և ճա-
նապարհորդելու սահ մա նափա կումները՝ 
ԶՀԿ-ն դիտարկեց երեք սցենար՝ ըստ հու-
լիսի, սեպտեմ բերի և դեկտեմբերի ժա-
մանակահատվածների, համաձայն որոնց՝ 
զբոսաշրջային այցելությունները 2020 թ. 

Միջազգային զբոսաշրջային այցելություններն աշխարհում և 2020 թ. 
սցենարները, մլն մարդ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

1  Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, UNWTO, 2020։ https://webunwto.s3.eu-west-1.ama-
zonaws.com/s3fs-public/2020-03/UNWTO-Impact-Assessment-COVID19.pdf

2 International tourist arrivals could fall by 20-30% IN 2020, https://www.unwto.org/news/international-tourism-arriv-
als-could-fall-in-2020

3 COVID-19 related travel restrictions, a global review for tourism, second report as of 28 April 2020, 1-16 pp., https://webunwto.
s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/TravelRestrictions%20-%2028%20April.pdf
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կնվազեն 58-78-ով։ Ըստ առաջին սցե-
նա րի՝ եթե ազգային սահմանները բաց-
վեն և ճանապարհորդելու սահմանափա-
կումները հանվեն հուլիսի սկզբին, ապա 
զբոսաշրջային այցելությունների անկու մը 
տարվա կտրվածքով աշխարհում կկազ մի 
58, ըստ երկրորդ (սեպտեմբերի սկզբին) 
և երրորդ (դեկտեմբերի սկզբին) սցենար-
ների, համապատասխանաբար՝ 70 և 
784։

Ըստ վերոնշյալ սցենարների՝ 2020 թ. 
զբոսաշրջային այցելություններն աշխար-
հում կարող են կրճատվել 850-1140 մլն-ով՝ 
կազմելով 320-610 մլն։ Հարկ է նշել, որ այս 
կանխատեսումները հիմնված են երկրնե-
րի՝ ազգային սահմանների բացման հնա-
րավորությունների վրա, ուստի անընդ հատ 
կարող են փոփոխվել։

ԶՀԿ-ն նշել է նաև զբոսաշրջությունից 
ստացվող եկամուտների կրճատման հա-
մա  պատասխան սցենարներ՝ 62-79-ով 
կամ 910-1170 մլրդ ԱՄՆ դոլարով, այ սինքն` 
միջազգային զբոսաշրջությունից եկամուտ-  

 ները կարող են կազմել 310-570 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար՝ նախորդ տարվա 1,5 տրլն ԱՄՆ դո լա- 
րի դիմաց։ Կազմակերպության հաշ  վարկ-
նե րի համաձայն՝ զբոսաշրջու թյան 100-
120 մլն ուղղակի աշխատատեղ կորստի 
վտանգի առջև է5։

Հարկ է նշել, որ ԶՀԿ Վստահության ին-
դեքսը (UNWTO Confidence Index) կրճատ-
վել է և՛ հունվար-ապրիլի գնահատումնե րի 
(13 միավոր), և՛ մայիս-օգոստոսի (25 միավոր) 
կանխատեսումների մասով (2003 թ.-ից մինչ 
օրս ամենացածր գնահա տականնե րը)6։ 

Ըստ ԶՀԿ տվյալների՝ 2020 թ. հուլիսի 
19-ի դրությամբ երկրների 40 տոկոսը նվա-
զեցրել է միջազգային զբոսաշրջության սահ-  
մանափակումները, մասնավորապես՝

• 115 երկիր շարունակում է լրիվ փակ 
պահել իր սահմանները միջազգային 
զբոսաշրջության համար,

• 87 երկիր նվազեցրել է միջազգա յին 
զբոսաշրջության սահմանափակում-
նե րը, ընդ որում, 4-ն՝ ամբողջությամբ, 
իսկ 83-ը՝ մասնակիորեն։ Այդ երկրնե-   

Միջազգային զբոսաշրջային այցելությունների փոփոխությունները 2019-2020 թթ. 
հունվար-հունիսին7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

4  UNWTO World Tourism Barometer May 2020 Special focus on the Impact of COVID-19 (Summary), pp. 1-24, https://webunwto.
s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf

5 Նույն տեղում։
6 Ինդեքսը հաշվարկվում է ԶՀԿ փորձագետների հարցումների հիման վրա՝ նպատակ ունենալով պարզելու վերջիններիս 

կարծիքներն իրենց երկրներում զբոսաշրջային գործունեության վերջին չորս ամիսների վերաբերյալ և ամրագրելու 
նրանց կանխատեսումները գալիք չորս ամսվա համար (գնահատվում է 0-200 միավոր սանդղակով, շատ վատ՝ 0, վատ՝ 
50, նույնը՝ 100, լավ՝ 150, շատ լավ՝ 200)։ Հարցերը հետևյալն են՝ «Ինչպե՞ս եք գնահատում զբոսաշրջային գործու նեու-
թյու նը ձեր դեստինացիայում վերջին չորս ամսում՝ համեմատած տվյալ ժամանակահատվածի համար ձեր սպա սելիքնե-
րի հետ», և «Ինչպիսի՞ն են ձեր դեստինացիայում զբոսաշրջային գործունեության կանխատեսումները գալիք չորս ամսվա 
համար՝ համեմատած այն բանի հետ, որ տվյալ ժամանակահատվածի համար դուք տրամաբանորեն ակնկալում էիք»։ 
Աղբյուրը՝ World Tourism Barometer, Volume 18, Issue 4, July 2020 Update, UNWTO, p. 1-3, https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.4

7 World Tourism Barometer, Volume 18, Issue 4, July 2020 Update, UNWTO, p. 1-3, https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/
wtobarometereng.2020.18.1.4

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

59



րից 41-ը (26-ը՝ Շենգենյան գոտու) Եվրո -
պայում է, 20-ը՝ Ամերի կայում, 13-ը՝ 
Աֆրիկայում, 10՝ Ասիայում և Խա ղաղ-
օվկիանոսյան տարածաշրջա նում, 3-ը՝ 
Մերձավոր Արևելքում8։

2020 թ. սեպտեմբերին հրապարակ վեց 
ԶՀԿ-ի Համաշխարհային զբոսաշրջու թյան 
բարոմետրը, ըստ որի՝ 2020 թ. հունվար-
հունիս ամիսներին միջազգային զբոսա- 
 շր ջիկ ների թվաքանակն աշխարհում կըր-
ճատ վել է 65%-ով կամ 440 մլն-ով՝ նա-
խորդ տարվա նույն ժամանակա հատ վա ծի 
համեմատ, իսկ զբոսաշրջային այցելու-
թյուն  ներից եկամուտները կրճատվել են 
460 մլրդ ԱՄՆ դոլարով։ Հունիս ամսին 
միջ  ազգային զբոսաշրջային այցելություն-
ների կրճատումը կազմել է 93%9։

Սույն թվականի սեպտեմբեր ամսվա 
դրությամբ, հաշվի առնելով առկա միտում-
ները, ԶՀԿ-ի կողմից մայիսին մշակված 
սցենարներից (միջազգային զբոսաշրջա-
յին այցելությունների 58-78% կրճատման 
հետ կապված), առավել հավանական է 
դի տարկվում երկրորդ սցենարը, այն է՝ 
70% կրճատում։ Շատ երկրներ դեռ փակ 
են պահում իրենց սահմանները, որոշներն 
էլ ուժեղացրել են ճանապարհորդության 
սահմանափակումները՝ կապված հիվան -
դու թյան նոր բռնկումների հետ։ ԶՀԿ-ի կող - 
մից նաև 2021-2024 թթ. կտրվածքով որոշ 
սցենարներն են դիտարկվում՝ հաշվի առ-
նե լով որոշ գործոններ՝ ճանա պարհորդե- 
 լու սահմանափակումների աստիճանա-
բար վերացումը, զբոսաշրջիկների վստա-
հու  թյան բարելավման տեմպը և տնտեսա-
կան պայմանները։ Ըստ այդմ՝ 2.5-4 տարի 
կտևի, որպեսզի վերականգնվի միջազ-
գա յին զբոսաշրջային այցելությունների  
2019 թ. ցուցանիշը10։ Ըստ առաջին սցենա- 
 րի՝ 2019 թ. ցուցանիշի վերականգնու մը 
կլինի 2.5 տարի հետո՝ 2023 թ. կեսե րին, 
ըստ երկրորդ սցենարի՝ 3 տարի հետո՝ 
2023 թ. վերջին, և ըստ երրորդ սցենարի՝ 4 
տարի հետո՝ 2024 թ. վերջին։ Ըստ ԶՀԿ-ի՝ 

ոլորտի վերականգնումը կսկսվի 2021 թ.-ից, 
սակայն 2021 և 2022 թթ. զբոսաշրջային այ-  
ցելությունների ցուցանիշը դեռևս ցածր կլի - 
նի 2019 թ. արձանագրված ցուցանի շից11։

Հարկ է նշել նաև, որ տարբեր երկրնե-
րում իրականացվում են զբոսաշրջության 
ոլորտի աջակցության տարաբնույթ մի-
ջո ցառումներ։ Ըստ ԶՀԿ տվյալների՝ 220 
երկրից 167-ը հատուկ միջոցներ է ձեռ-
նարկել ճգնաժամի հետևանքները մեղ մե-
լու և ոլորտի վերականգնումն արա գացնե-
լու համար: Ավելի քան 144 երկիր ներ դրել 
է հարկաբյուջետային և դրա մավար կային 
գործիքներ, 100-ը իրա կանաց նում է աշ -
խա  տատեղերի պահպան  ման և վերա-
պատ րաստման քաղաքականու թյուն։ Այս 
հա մատեքստում իրականացվում են նաև 
պետություն-մասնավոր համագործակ ցու-
թյան, շուկայի հետազոտման, զբոսաշրջու-
թյան վերսկսման, ներքին զբոսաշրջու-
թյան խթանման միջոցառումներ։ Բերենք 
մի քանի օրինակներ՝ ըստ երկրների։ Նոր-  
վեգիան ուղևորատար տրանսպորտի, կա-
ցու թյան օբյեկտների ԱԱՀ-ն 12-ից նվազեց -
րել է մինչև 8%։ Եգիպտոսը զբոսա շրջային 
բոլոր օբյեկտների հարկերի վճա  րու մը հե - 
տաձգել է մինչև ոլորտի վերա կանգ  նու մը, 
իսկ երկրի կենտրոնական բանկը զբոսա-  
շրջային կազմակերպություններին ցածր 
տոկոսադրույքով վարկեր է առաջարկում՝ 
աշխատողների աշխատավարձի վճար-
ման համար։ Բելգիայում, Կամերունում, 
Թուրքիայում, Իսլանդիայում, Ուզբեկս տա- 
 նում զբոսաշրջային հարկը կասեցվել կամ 
վճարումը հետաձգվել է։ Սերբիան, Սլովե- 
 նիան, Սլովակիան ուղղակի վճարումներ են 
տրամադրում այն կազմակերպություննե-
րին, որոնք հարկադրված փակվել են հա- 
 մավարակի պատճառով։ Շուկայի հետա-  
զոտման նպատակով տարբեր երկրներ  
(Ալ բանիա, Հայաստան, Չիլի, Էստո նիա, 
Հունգարիա, Իրան, Պորտուգա լիա, Շվեյ -
ցա  րիա և այլն) իրականացրել են հար ցում- 
 ներ ոլորտի կազմա կերպություն ների շրջա- 

8  COVID - 19 RELATED TRAVEL RESTRICTIONS A GLOBAL REVIEW FOR TOURISM, Sixth Report as of 30 July 2020, Prepared 
by UNWTO Sustainable Development of Tourism Department, pp. 2-3, https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-pub-
lic/2020-07/200730-travel-restrictions.pdf

9 World Tourism Barometer, Volume 18, Issue 5, August/September 2020, UNWTO, p. 1,  https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5

10 Նույն տեղում։
11 Նույն տեղում։
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նում։ Ներքին զբոսաշրջության խթան ման 
նպատակով ընտանիքներին զբոսաշրջա-
յին վաուչերներ են տրա մա դրվում Իտա-
լիայում, Իսլանդիայում, Լիտվիայում։ Միջ-
ազ գային զբոսաշրջու թյան խթանման և 
ներքին զբոսաշրջության զարգացման 
նպա տակով մարքեթինգային արշավներ 
են կազմակերպվել Վրաստանում, Հուն-
գարիայում, Իսլանդիայում, Իսրայելում, 
Մեքսիկայում, Թաիլանդում, Նոր Զելան-
դիայում և այլն12։

Իսկ ի՞նչ վիճակ է ներկայում ՀՀ զբոսա-
շրջության ոլորտում։ 

Նախորդ վերլուծականներում13  արդեն 
անդրադարձել ենք մարտի կեսերից ՀՀ-
ում կիրառվող սահմանափակումներին, 
կառավարության աջակցության ծրագրե-
րին, փակ սահմանների պարագայում՝ 
ներ քին զբոսաշրջության խթանման կա-
րևորությանը և այլ հարցերի։

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրա- 
 պարակումների՝ 2020 թ. հունվար-հունի-

12 How are countries supporting tourism recovery? UNWTO briefing note – Tourism and Covid-19, Issue 1, June 2020, pp. 1-28, 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421893

13 Թովմասյան Գ., Ինչպիսի՞ն էր ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտը 2019 թվականին, և ի՞նչ սպասել 2020 թ. «կորոնավիրուսային 
համատեքստում», https://asue.am/amberd/publication/analytics/what-was-the-ra-tourism-sphere-in-2019-and-what-to-
wait-for-2020-in-the-coronavirus-context https://asue.am/amberd/publication/analytics/what-was-the-ra-tourism-sphere-in-
2019-and-what-to-wait-for-2020-in-the-coronavirus-context, Թովմասյան Գ., ՀՀ ներքին զբոսաշրջության խթանման 
անհրաժեշտությունը ներկա պայմաններում, https://asue.am/amberd/publication/analytics/the-need-to-promote-domestic-
tourism-in-the-current-conditions-1,Թովմասյան Գ., «COVID-19»-ի ազդեցությունը զբոսաշրջության ոլորտի վրա. աշխարհ 
և Հայաստան, էջ 73-80, ԱՄԲԵՐԴ տեղեկագիր, 2020-1, https://asue.am/upload/files/amberd/Amberd%202020.1.pdf

14 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-հունիսին, էջ՝ 137, https://www.armstat.
am/file/article/sv_06_20a_421.pdf

15 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին եռամսյակային հրապարակումներ, 2019-2020 
թթ., https://www.armstat.am/

16 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx

սին ՀՀ է ժամանել 311264 միջազգային 
զբոսաշրջիկ՝ նախորդ տարվա նույն ժա  - 
մանակահատվածի 770055-ի հա  մեմատ։ 
Ընդ որում, սույն ցուցա նիշը ձևավորվել 
է 2020 թ. հունվար-մարտ ժամանակա-
շրջանի տվյալներով, քանի որ 2020 թ. ապ-   
րիլ-հունիս ժամանակաշրջանում, ՀՀ կա-  
  ռավարության 2020 թ. մարտի 16-ի №298-Ն 
որոշման համաձայն, երկրում ներգնա զբո-  
սաշրջային այցելություններ չեն արձա նա-
գրվել14։

Եթե դիտարկենք վճարային հաշվե-
կշռում ճանապարհորդության և մարդա-
տար տրանսպորտով զբոսաշրջության 
հետ կապված ծառայությունների (զբոսա - 
 շրջային ծառայությունների) կրեդիտի 
թվերն ըստ եռամսյակների (աղյուսակ 2), 
ապա կտեսնենք, որ 2019 թ. առաջին եռ-
ամսյակում ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկնե րը 
միջինում ծախսել են 737, երկ րորդ եռ ամ-
սյակում՝ 784, 2020 թ. առա ջին եռամ սյա-
կում՝ 730 ԱՄՆ դոլար (տվյալները ստաց վել 

  2019  
Q1  

 2019  
Q2  

 2019  
Q3  

2019  
Q4 

2020 
Q1 

2020 
Q2 

Ժամանել են ուղևորներ, որոնք, 
ըստ ԶՀԿ մեթոդաբանության, 
համարվում են զբոսաշրջիկներ 

364,489 405,566 689,097 435,225 311,264 - 

 

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը 2018-2019 թթ., մարդ15

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

 2019 
Q1 

2019 
Q2 

2019 
Q3 

2019 
Q4 

2020 
Q1 

Ճանապարհորդության և մարդատար 
տրանսպորտով զբոսաշրջության հետ 

կապված ծառայություններ 
32.4 47.0 64.1 -42.2 20.8 

կրեդիտ 268.7 317.8 564.6 383.8 227.3 
դեբետ 236.3 270.9 500.4 426.0 206.6 

 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի որոշ ցուցանիշներ, 2019-2020 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար16

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
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են՝ ըստ եռամսյակների կրեդի տի թվե-   
րը բաժանելով ներգնա զբոսա շրջիկ նե  րի 
քանակի վրա)։

2019 թ. երկրորդ եռամսյակում զբոսա-
շրջային ծառայություններից ստացված 
գումարը 317,8 մլն ԱՄՆ դոլար է, և 
քանի որ 2020 թ. երկրորդ եռամսյակում 
միջազգային զբոսաշրջիկներ չեն եկել, հա-
մապատասխանաբար՝ այդ ժամանակա-
հատվածում նույնքան դոլարի վնաս ենք 
կրել։

Բնականաբար, միջազգային զբոսա-
շրջիկ ների բացակայությունից տուժում են 
ոլորտի կազմակերպություն ները։ Ու թեև 
ամռան ամիսներին նկատվում էր ներքին 
զբոսաշրջության ակտիվացում, ոչ բոլոր 
զբոսաշրջային գործակալություններն են 
պատրաստ զբաղվելու նման գործունեու-
թյամբ, հատկապես, որ այս շրջանում 
նկատվել է գների անկում։ Բացի այդ, շատ 
զբոսաշրջիկներ նախընտրում են սե փա-
կան մեքենայով գնալ տարբեր վայրեր 
մեկօրյա հանգստի՝ առանց գիշերակացի։ 
Միաժամանակ, Երևանում գործող հյու րա-
նոցային տնտեսության օբյեկտները մի ջ-
ազգային զբոսաշրջիկների բացակայու - 
թյան պատճառով հայտնվել են ծանր ֆի- 
 նանսական վիճակում, ի տարբերություն 
մարզերի ՀՏՕ-ների, որտեղ հանգստանում 
են ներքին զբոսաշրջիկները։

ՀՀ կառավարությունը օգոստոսի 13-ին 
ընդունեց կորոնավիրուսի տնտեսա կան 
հետևանքների չեզոքացման 23-րդ միջո-
ցառումը, որի նպատակն է օժանդակու-
թյուն տրամադրել զբոսաշրջությանն ուղ - 
ղակիորեն առնչվող որոշակի ոլորտների 
տնտեսավարողների՝ վերջիններիս ֆի-
նան սական խնդիրները մեղմելու, գոր ծու - 
նեու թյան շարունակականությունն ապա-
հովելու և առկա աշխատատեղերը պահ -
պանելու նպատակով։ Նման որոշումը հիմ-  
նավորվում է հետևյալ կերպ. կորո նա վի- 
 րուսի տարածման, զբոսաշրջա յին հոս քե-
րի նվազման, տնտեսական գոր ծունեու -
թյան որոշ տեսակների նկատմամբ կի րառ- 
ված սահմանափակումների հետևանքով 
զբոսաշրջության, կացության և հանրային 

սննդի ոլորտներում գրանցվել է իրացման 
շրջանառության շուրջ 70 տոկոս անկում։ 
Ըստ այդմ՝ նախատեսվում է ամսական 
դրա մաշնորհի տրամադրում ՀՀ տարած-
քում պետական գրանցում ստացած՝ միկ- 
 րոձեռնարկատիրության սուբյեկտ չհան- 
դի սացող այն իրավաբանական անձանց 
կամ հաշվառված անհատ ձեռնարկա տե-
րերին, որոնք ստեղծվել են մինչև 2020 թ. 
մարտի 31-ը, միջոցառման շրջանակում 
տրամադրվող աջակցության ամսվա ըն-
թացքում ունեցել են առնվազն 3 աշխա-
տող, 2020 թ. առաջին եռամսյակի կամ այդ 
եռամսյակում ընդգրկված որևէ ամսվա 
հա  մար ներկայացված ԱԱՀ և ակցի զային 
հարկի միասնական հաշվարկի և (կամ) 
շրջանառության հարկի հարկային հաշ -
վար կով տնտեսավարողի գործունեու թյան 
առնվազն 50 տոկոսը վերաբերել է հետևյալ 
ոլորտներին՝ կացության կազմակերպում, 
հանրային սննդի կազմակերպում, զբոսա-
շրջային գործակալությունների և օպերա-
տորների գործունեություն, տեղերի ամ րա - 
գրում և զբոսաշրջային ոլորտի այլ ծառա- 
յություններ, առողջության վերականգն-
ման կարիք ունեցող անձանց սո ցիալական 
սպասարկում կացության ապա հովմամբ։ 
Կառավարության այս որոշ ման շահառու 
հանդիսանալու ժամանա կահատվածն է 
2020 թվականի հուլիսից մինչև 2021 թվա-
կանի մարտը ներառյալ17։ 

ՀՀ կառավարության 2020 թ. օգոստո-
սի 12-ի 1319-Ն որոշմամբ հանվեց օդային 
ճա նապարհով օտարերկրյա քաղա քացի-
ների մուտքի արգելքը և սահմանվեց, որ 
ՀՀ տարածք մուտք գործելիս անձն ինք-
նամեկուսանում է 14-օրյա ժամկետով, որի 
ընթացքում նա կարող է անցնել կո րո նա-
վիրուսային հիվանդության ախտո րոշ ման 
ՊՇՌ հետազոտություն, որի բացա սական 
պատասխանի դեպքում անձը դուրս է գա- 
  լիս ինքնամեկուսացումից18: Այնուհե  տև 
Զվարթնոց միջազգային օդանա վա կա յա- 
  նում բացվեցին թեստավորման մի քանի 
լաբորատորիաներ, որտեղ ժամանող զբո-
սաշրջիկները կարող են հանձնել թեստը 
և պատասխանը ստանալ հաջորդ օրը։  

17  Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման քսաներեքերորդ միջոցառումն ուղղված է զբոսա-շրջության 
ոլորտի խնդիրների լուծմանը, https://mineconomy.am/news/2109

18 ՀՀ կառավարության 2020 թ. օգոստոսի 12-ի 1319-Ն որոշում, https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34569/
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2020 թ. հոկտեմբերի 31-ին կառավարու-
թյան որոշմամբ փոփոխություն կատար-
վեց ՀՀ մուտք գործելիս ինքնամե կու  սաց- 
 ման և թեստ հանձնելու ընթացա  կար  գում, 
և սահմանվեց, որ ՀՀ տա  րածք մուտք գոր-  
ծելիս կարելի է ներկայաց նել կորոնա վի-  
րուսային հիվան դության (COVID-19) ախ - 
տ որոշման հետազո տու թյան բացասա կան 
արդյունքը հավաստող, առավելա գույ նը 
72 ժամ վաղեմության սերտիֆի կատ, իսկ 
եթե չի ներկայացվում այդ սեր տիֆիկա-
տը, ապա անձը ենթակա է ՊՇՌ հետա-
զոտության համար նմուշառ ման՝ օդանա - 
վա կայանում կամ ցամաքա յին սահմանի 
անցման կետում տեղակայ ված նմու շառ-   
ման կետերում և պարտա դիր ինքնա մե-
կուսացման՝ մինչև ՊՇՌ հետազոտության 
բացասական արդյունքի ստացումը19: 
Սույն փոփոխությունը շատ կարևոր էր, 
որ  պեսզի զբոսաշրջիկը կարողանա ներ-
կա յացնել իր երկրում արված թեստի բա- 
 ցասական պատասխանը, ինչպես աշ-
խար հի տարբեր երկրներում է։ Հակա-
ռակ դեպքում, զբոսաշրջիկի համար ան-
ար  դյունավետ կլիներ գալ Հայաս տան և 
ինքնամեկուսանալ 14 օր, կամ հանձ նել 
այստեղ թեստ, քանի որ արդյուն քը կա-  
րող է լինել դրական և արդեն իսկ իր զբո- 
սաշրջային հանգիստը կխաթար վի։ Ընդ 
որում, արդեն մի շարք երկրներում կիրառ-
վում է ազատ մուտքի հնարավորություն 
որոշակի երկրներից ժամանող զբոսա-
շրջիկների համար, ովքեր առանց թեստի 
բացասական պատասխանի, առանց ինք-
նամեկուսացման պահանջի կարող են հան- 
 գիստ մուտք գործել այդ երկրներ։ Կա րևոր 
է նաև, որ որոշ երկրների (օրի նակ՝ Իս-  
պանիա, Պորտուգալիա, Իտալիա, Վրաս - 
տան) զբոսաշրջային պաշտոնական կայք-  
էջերում առկա են համապարփակ տեղե - 
կություններ երկիր մուտք գործելու կանոն-
ների, առկա սահմանափակումն երի, երկ-
րի ներսում անհրաժեշտ գործողություն-
ների, ինչպես նաև զբոսաշրջային տարբեր 

ենթակառուցվածքների և միջոցառումնե-   
րի կազմակերպման մասին՝ հանրային 
սննդի կետեր, հյուրանոցային տնտեսու-
թյան օբյեկտներ, տրանսպորտ, զբո սա -
շրջա յին գործակալություններ, թանգա-
րան ներ, բնության հատուկ պահպանվող 
տարածքներ, լողափեր, կինոթատրոններ, 
փառատոններ և այլն20։ Համեմատության 
համար նշենք, որ ՀՀ զբոսաշրջային պաշ-  
տոնական կայքէջում21 տեղադրված է ՀՀ 
կառավարության օգոստոսի 12-ի 1319-Ն 
որոշ մամբ սահմանվող` դեպի ՀՀ օդա յին 
ճանապարհով մուտք գործելու ընթա ցա- 
 կարգը։ Կարծում ենք՝ ինչպես վե րո նշյալ 
երկրներում, մեզանում նույն պես, ներ կա-
յացվող տեղեկատվու թյունը հարկ է ընդ-
լայնել՝ ներառելով զբոսաշրջա յին տար-
բեր ընկերությունների գործունեության 
ան վտանգ կազմակերպման գործող պա-
հանջները, երկրում առկա սահմանա փա -
կումները քաղաքացիների և զբոսաշրջիկ-  
ների համար (օրինակ՝ դիմակ դնելու պա- 
 հանջը համապատասխան վայրերում), 
զբո սաշրջային տարբեր միջոցառումների 
անց կացման կարգը և այլն։

Միաժամանակ, անչափ էական է ներ- 
 քին զբոսաշրջության խթանման աշխա-
տանքի իրականացումը տարբեր ուղղու-
թյուններով (մարքեթինգային միջոցա ռում- 
ների անցկացում համացան ցում, տար-
բեր տեսակի տուրփաթեթների մշակում՝ 
ներառելով զբոսաշրջության տարատե-
սակները՝ ռեկրեացիոն, կրոնական, դեպի 
սրբավայրեր ուխտագնացության, էկո-, 
ագրո-, գաստրոնոմիական, սպորտային, 
արկածային, իրադարձային և այլն)՝ չբա-
վարարվելով ոլորտում արձանագրված 
ներ կայիս ակտիվությամբ։ 

ՀՀ-ում առկա են մեծ գրավչությամբ 
բազում ռեսուրսներ, որոնց հիման վրա կա-
րող են զարգանալ զբոսաշրջու թյան տար- 
 բեր տեսակներ, մինչդեռ համապատաս-
խան կազմակերպությունները հիմնակա- 
 նում գովազդում են արդեն հայտնի դար-

19  ՀՀ կառավարության 2020 թ. հոկտեմբերի 31-ի 1756 – Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2020 թ. սեպտեմբերի 11-ի N 1514-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, https://www.e-gov.am/
gov-decrees/item/34990/

20 Tourism restarts in Italy, http://www.italia.it/en/useful-info/tourism-restarts-in-italy.html, COVID-19 | Measures implemented 
in Portugal, https://www.visitportugal.com/en/node/421175, COVID-19: measures to ensure tourists’ safety, https://www.spain.
info/en/discover-spain/practical-information-tourists-covid-19-travel-spain/, HOW TO EXPLORE GEORGIA NOW: COVID-19 
RESOURCES AND UPDATES, https://www.exploregeorgia.org/covid

21 COVID-19 Traveler Information, http://armenia.travel/en/covid19-traveler-information
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ձած և մեծ պահանջարկ վայելող ուղղու-
թյունները։ Տարբեր մարզերի և համայնք - 
ների ռեսուրսների օգտագործմամբ զբո-    
սաշրջային առաջարկ և համապա տաս-
խան երթուղիներ մշակելը կնպաստի և՛  
մարզերի սոցիալ-տնտեսական զար գաց  -
մանը, և՛ կխթանի ներքին ու ներգնա զբո- 
սաշրջության զարգացումը նաև հետա գա 
տարիներին։ Ներքին զբոսաշրջու թյու նը 
կարելի է խթանել նաև գործնական զբո-  
սաշրջության միջոցով՝ տարբեր մարզե-
րում կազմակերպելով միջոցառումն եր և 
գիտաժողովներ։ 

Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փոր-
ձը, ներքին զբոսաշրջության խթանման 
համար կարելի է նաև որոշակի գումարի 
սահմաններում հատուկ վաուչերներ տրա-
մադրել բազմազավակ, սոցիալապես ան - 
ա պահով ընտանիքներին և նրանց, ում 
ամսական եկամուտը նվազագույն աշխա-
տավարձի չափ է (օրինակ՝ Իսլանդիայում 
18 տարին լրացած բոլոր անձանց տրա-
մադրվում է 34 եվրո22)։ Վերջիններս այդ վա- 
 ուչերները կարող են ծախսել զբոսաշրջա-
յին տուրփաթեթների գնման, հյու րանո-
ցային տնտեսության օբյեկտներում գիշե-
րակացի համար։

Իսկ միջազգային զբոսաշրջության վե -
րականգնման համար կարևորվում է ագ-
րեսիվ մարքեթինգային միջոցառումն ե-
րի իրականացումը։ Այլ երկրների փորձը 
ցույց է տալիս, որ նույնիսկ համավարակի 

ընթացքում սոցիալական ցանցերով և 
համապատասխան կայքէջերով իրակա-
նացվում են մարքեթինգային լայնածա-
վալ միջոցառումներ՝ սահմանափակում-
նե  րի թուլացումից կամ վերացումից հետո 
միջազգային զբոսաշրջիկների մեծ հոսք 
ապահովելու նպատակով։ Մեր երկրի հա-
մար նույնպես ներկա պայմաններում չա-
փազանց կարևոր են միջազգային զբոսա-  
շրջային շուկայում տեղ գրավելը, նոր ա ռա- 
 ջարկներ ներկայացնելը, կայքէջերում և 
սոց ցանցերում ակտիվ մարքեթինգային 
ար շավների կազմակերպումը։

Ամփոփելով, կարող ենք նշել, որ միջ ազ-
գային զբոսաշրջիկների թվի կրճատումը 
շատ մեծ կլինի աշխարհում (ըստ ԶՀԿ 
սցե նարների՝ շուրջ 70%, հաշվի առնելով 
նաև այն, որ երկրների մեծ մասում հա մա-
վարակի տարածման նոր ալիք է սկսվել և 
սահմանափակումները կրկին խստացվել 
են)։ Եթե ՀՀ-ի համար, ըստ ԶՀԿ վերջին 
սցենարների, համանման հաշվարկներն 
կատարենք, այդ ցուցանիշը կլինի 58-78%։ 
Հետևաբար՝ ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկների 
քանակը 2020 թ. կկազմի 416763-795638 
մարդ։ Մնում է հուսալ, որ վարա կի տա -
րածման տեմպերը կնվազեն, և 2021 թ. 
զբո սաշրջության ոլորտը կսկսի աստի-
ճանաբար աշխուժանալ՝ վերականգնելով 
աճի տեմպերը և նախորդ տարիների ցու-
ցանիշները:

22  Government sends out vouchers to spend on domestic travel, https://turisti.is/2020/03/government-sends-out-vouchers-to-
spend-on-domestic-travel/

1. Թովմասյան Գ., Ինչպիսի՞ն էր ՀՀ 
զբոսաշրջության ոլորտը 2019 թվականին 
և ի՞նչ սպասել 2020 թ. «կորոնավիրուսային 
համատեքստում», https://asue.am/amberd/pub-
lication/analytics/what-was-the-ra-tourism-sphere-
in-2019-and-what-to-wait-for-2020-in-the-corona-
virus-context https://asue.am/amberd/publication/
analytics/what-was-the-ra-tourism-sphere-in-2019-
and-what-to-wait-for-2020-in-the-coronavirus-
context

2. Թովմասյան Գ., ՀՀ ներքին զբոսաշրջու-
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Гаяне ТОВМАСЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук
РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

КАК ВОССТАНОВИТЬ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ COVID-19?

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб туристическому сектору. В январе-июне 2020 г. 
количество иностранных туристов в мире уменьшилось на 65% или 440 миллионов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая закрытые границы и ограничения на поездки, 
ВТО рассматривает три сценария, согласно которым в 2020 году туристические посещения 
снизятся на 58-78%. Разные страны мира уже снизили ограничения для иностранных туристов, 
приняв различные меры для поддержки туристического сектора. Правительством Республики 
Армения приняты меры по поддержке туристического сектора, а также внесены изменения в 
плане ограничений на въезд в Республику Армения воздушным путем. В первом полугодии 2020г. 
количество международных туристов в Армении снизилось примерно на 60% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. Если руководствоваться сценариями ВТО и сделать соответствующие 
расчеты, то в случае с Арменией количество прибывающих туристов в Республику Армения в 
2020г. составит 416763-795638 человек. В статье представлены предложения по продвижению 
въездного и местного туризма в Армении.

 
Ключевые слова:  туризм, ВТО, ограничения, сценарий, COVID-19
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MARKETS AND COMPETITION 

HOW TO RESTORE TOURISM UNDER COVID-19 CONDITIONS?

The COVID-19 pandemic has caused enormous damage to the tourism sector. In January-June 
2020, the number of international tourists in the world decreased by 65% or 440 million compared to 
the same period last year. Taking into account the closed borders and travel restrictions, the UNWTO 
is considering three scenarios, according to which in 2020 international tourist visits will decrease by 
58-78%. Different countries of the world have already reduced the restrictions for international tour-
ists, and have taken various measures to support the tourism sector. The government of the Republic 
of Armenia has adopted measures to support the tourism sector, as well as has done changes in the 
restrictions on entry into the Republic of Armenia by air. In the first half of this year, the number of 
international tourists in Armenia decreased by about 60% compared to the same period last year. If we 
make calculations for the Republic of Armenia according to the UNWTO scenarios, then the number of 
incoming tourists to the Republic of Armenia in 2020 will make 416763-795638. The paper presents 
proposals for the promotion of inbound and domestic tourism in Armenia.

Keywords:  tourism, UNWTO, restrictions, scenario, COVID-19



 

Վարդան 
ԱԹՈՅԱՆ

Քաղաքական գիտությունների 
դոկտոր, դոցենտ

2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քա-
ղաքական դասընթացների երե-
վանյան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ 
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցը: 
2004 թ.-ին ստացել է գիտու-
թյուն  ների թեկնածուի, 2018 թ.՝ 
դոկ տորի գիտական աստիճան: 
2018 թ.-ից առայսօր ՀՊՏՀ «Ամ-
բերդ» հետազոտական կենտ-
րո նի տնօրենի տեղակալ-ավագ 
փորձագետ է: 2012 թ.-ից մինչ 
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա-
վագիտության և քաղաքագիտու-
թյան ամբիոնում: Ամերիկյան քա-  
ղաքական գիտության ասոցիա-
ցիայի (ք. Վաշինգտոն) և Ռու-
սաս տանի քաղաքական գիտու-
թյան ասոցիացիայի (ք. Մոսկվա) 
անդամ է: Հեղինակ է 60-ից ավե լի 
գիտական հրապարակումների:

   ORCID ID: https://orcid.
   org/0000-0002-4974-0312

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
ՀԻՄՆՎԱԾ

ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր.  ժառանգության վրա հիմնված
  ուղեղային կենտրոններ, հանրային 
  քաղաքականություն, Ջիմի Քարտեր, 
  արտերի կենտրոն, քաղաքական
  մշակույթ, երկրորդ շավիղի
  դիվանագիտություն

Հոդվածը նվիրված է ուղեղային կենտրոնների 
տիպաբանական մոդելների շարքում առանձ նահա-
տուկ տեղ զբաղեցնող և պետությունների պաշտո-
նաթող ղեկավարների կողմից ստեղծվող՝ ժառան գու- 
թյան վրա հիմնված ուղեղային կենտրոնների էու -
թյան, ինչպես նաև հանրային քաղաքականության 
մեջ դրանց նշանակության ու դերակատարության 
վեր լու ծությանը: Քննարկվում են նման կենտրոնների 
առա քելությունը, նպատակներն ու գործունեության 
հիմնական ուղղությունները: Որպես տիպային մոդելի 
օրինակ՝ առավել համակողմանի անդրադարձ է կա-
տարվում ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերի՝ 
1982 թվականին ստեղծած համանուն կենտրոնի 
գործունեությանը:

Ներածություն
Վերջին տասնամյակները մշտապես ու - 

ղեկց վել են ուղեղային կենտրոնների (think tanks) քանա-
կական աճով և հանրային քաղաքականությունում վեր-
ջին ներիս դերակատարության ու ազդեցության աստի ճա-  
նական մեծացմամբ: Այնուամենայնիվ, տարբեր երկրնե-   
րում ուղեղային կենտրոնների ոլորտն անցել է զարգաց  -
ման տարբեր ճանապարհ և ունի հասունության ոչ միա-   
նման մակարդակ։ Ուստի, հաճախ ձևավորվել են առա-
վելապես տեղական քաղաքական մշակույթին բնորոշ 
ուղե ղային կենտրոնների տիպաբանական մոդելներ: 
Դրանց շարքում առանձնահատուկ տեղ են զբաղեց  նում 
ժա ռանգության վրա հիմնված ուղեղային կենտրոննե րը, 
որոնց դերակատարությանն առնչվող հարցերի քննարկ-   
մանն էլ նվիրված է այս հոդվածը: Հատկանշա կան է, որ 
վերոնշյալ տիպաբանական մոդելին պատկանող ուղե-
ղային կենտրոնները հանրային քաղաքականությունում 

67



ունեն ուրույն գործառնական դերակա տա-
րություն և ակադեմիական գրականու թյան 
մեջ առավել քիչ ուսումնասիր ված ներից 
են: Այս առումով, սույն հետազո տությու-
նը, հատկապես հայրենական քաղաքա-
գիտական գրականության համատեքս-
տում, կարող է համարվել հարցի առավել 
հանգամանալից ներկայացման առաջին 
փորձը:

Հարկ է նշել, որ իր ավելի քան հար-
յու րամյա պատմության ընթացքում ուղե-
ղային կենտրոնների ոլորտն անցել է զար-  
գացման մի շարք փուլեր: Այդ փուլերից 
յուրաքանչյուրին բնորոշ են եղել որո շակի 
առանձնահատկություն, ուղղվածու թյուն և 
առաքելություն ունեցող ուղեղային կենտ-
րոնների ստեղծումն ու դերակատա րու  - 
թյան արդիականացումը: Հաշվի առնելով 
այն, որ հեղինակի՝ 2019 թ. հրապարա   կած 
աշխատությունում1 համակողմանի կերպով 
հետազոտվել են թե՛ ուղեղային կենտ րոն-
ների ոլորտի գենեզիսն ու էվոլյու ցիան, թե՛ 
յուրաքանչյուր ժա մանա կաշրջանին բնո-
րոշ ուղեղային կենտրոնների ստեղ ծումն 
ու դրանց գործառնական առանձնահատ-
կու թյունները, այս հոդվածի շրջա նակում 
անդրադարձ կկատարվի միայն խնդրո 
առարկա տիպային մոդելին դասվող ուղե-  
ղային կենտրոններին առնչվող որոշ հար-
ցերի: 

Վերլուծություն
Ուղեղային կենտրոնների ոլորտի զար-

գացման մակարդակի և դերակատարու-
թյան նշանակալիության վրա մեծապես 
ազդում են մի շարք գործոններ, որոն ցից 
հարկ է առանձնացնել տեղական քա ղա- 
 քական մշակույթի առանձնա հատ կություն -
ները, այդ թվում՝ հանրային քաղա քակա-
նության բացության աստիճանը, ուղեղա-  
յին կենտրոնների հետ փոխգոր ծակցու-
թյան հարցում քաղաքական վերնախա-
վե րի նախաձեռնողականությունը, ոլորտը 
կարգավորող օրենսդրությունը, հանրա-
յին քաղաքականության սուբյեկտների մի-
ջև ավանդույթի ուժով ձևավորված փոխ -
հարաբերությունների ձևաչափը, ինչպես 
նաև երկրի համախառն հզորությու նը, ար-

տաքին քաղաքական հավակնություն ները 
և այլն: Թերևս, հենց այդ է պատճառը, որ 
ներկայում տարբեր երկրներում ոլորտը 
զարգացման էականորեն տարբեր մա-
կար դակներում է, ինչն արտահայտվում է 
նաև համապատասխան ուղեղային կենտ-
րոնների տիպաբանական բնութագրիչ նե-
րի և տիպային բազմազանության վրա: 

Ոլորտի ուսումնասիրությունը վկայում 
է, որ որքան նպաստավոր են տվյալ երկրի 
պայմաններն ուղեղային կենտրոնների 
ոլորտի զարգացման համար, այդքան վեր-  
 ջիններիս տիպաբանական կառուց վածքն 
առավել հարուստ է ու բազմազան։ Պա տա-
հական չէ, որ այս հաստատու թյուն  ները 
սկզբնապես զարգացել են Արևմուտքում 
(հատկապես՝ ԱՄՆ-ում), որտեղ առկա էին 
և ցայսօր առկա են ոլորտի առաջընթացի 
համար անհամեմատ նպաստավոր պայ-
մաններ: Այսպես՝ նախորդ դարի 80-90-ա-  
կան թվականներին ուղեղային կենտրոն-   
նե րի ոլորտում սկսեցին հայտնվել ծա գում -
նաբանական առումով նոր մոդելի կա-
ռույցներ, որոնք ակադեմիական գրակա-
նու թյունում ստացան ժառան գության վրա 
հիմնված ուղեղային կենտրոններ (Lega-
cy-based Think Tanks) անվանումը: Նման 
հաստատություններ ստեղծում էին պետու- 
 թյունների պաշտոնաթող առաջին դեմքե   - 
րը կամ նախկին բարձրաստիճան պաշ-
տոն  յաները՝ թեկուզ և երբեմն տարբեր շեշ-
տադրումներով, սակայն գլխավորա պես 
հե տապնդելով հետևյալ նպատակները.

1. փորձագիտական, վերլուծական կա - 
ռույ ցի միջոցով շարունակել ինստիտու-
ցիոնալ դերակատարություն և որոշակի 
ազդեցություն ունենալ հանրային քաղա-
քա կանության ու քաղաքական խոսույթի 
վրա,

2. հանրային քաղաքականության այլ 
սուբյեկտների հետ հարաբերություննե-
րում և լայն հասարակական շրջանակնե-
րում շարունակել առաջ մղել այն գա ղա  - 
փարները, համոզմունքները, սկզբունք -
ներն ու արժեքային կողմնորոշիչ ները, 
որոնք իրենց պաշտոնավարման ընթաց-
քում վարվող քաղաքականության ուղե-

1  Տե՛ս Աթոյան Վ. (2019), Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների դարբնոցները, Եր., «Զանգակ» 
հրատ., 216 էջ:
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նիշ ներ էին,
3. անձնական փորձով, կապերով, ու-

ղե   ղային կենտրոնի մտավոր ու կազ մա կեր-
պական ռեսուրսներով և նման հաս  տա-
տու  թյուններին բնորոշ գործառույթնե րի 
իրա կանացմամբ, այդ թվում՝ երկրորդ շա   - 
վիղի դիվանա գիտության (Track II Diplo-
macy) գործիքակազմի օգնու թյամբ շարու  -
նակել ծառայել ազգային շա հե րի պաշտ   - 
պանությանը և նպաստել երկրի առ ջև 
ծառացած և/կամ միջազ գա յին նշանա-
կու թյան որոշակի հիմնա խնդիր ների լուծ-
մանը, 

4. քաղաքականության և այլ ոլորտ-
ների ապագա առաջնորդներին փոխան-
ցել սեփական փորձն ու գիտելիքները,

5. ամփոփել և համակարգված կեր պով 
լայն հանրությանն ու վերլուծա բա նական 
համայնքին ներկայացնել պաշտո նա վար- 
 ման տարիներին մշակված ու իրակա-
նացված քաղաքականության արդյունք 
ներն ու դրանց նշանակությունը՝ երկ րի 
պատմական հոլովույթի համա տեքս տում: 

Տեղին է նշել, որ ուղեղային կենտ րոն-
ների կողմից ավանդաբար իրակա նաց վող 
երեք հենասյունային՝ հետազոտա կան, հա - 
ղորդակցային և կրթական գոր ծառույթ-
նե րը լիովին բավարարում են վերո  նշյալ 
նպա տակների իրականացումը: Ինչ պես 
ճշմարտացիորեն նկատում է ուղեղային 
կենտրոնների ոլորտի ճանաչված հետա-
զո տող Դոնալդ Աբելսոնը, այդ հաս տա-  
տությունների գործունեության շրջանակը 
բավական լայն է. նրանք անցկացնում են 
սեմինարներ և աշխատաժողովն  եր, իրա-
կանացնում քաղաքականու թյան տարբեր 
ոլորտներին առնչվող հետա զոտու թյուն  - 
ներ2: Միաժամանակ, ուղեղային կենտրոն  -
նե րի լայն գործիքակազմը թույլ է տա լիս 
փաստիացիորեն ակտիվ քաղաքակա նու  - 
թյունից դուրս և արդեն առավել ազատ 
կարգավիճակով շարունակել դե րա կա  տա- 
րություն ունենալ հանրային քա ղաքա կա - 
նությունում՝ անձնական փորձը, գիտե լիք- 
 ները, կապերն ու ռեսուրսները ծա ռա յեց -

նելով հանրային կամ համաշ խար հային 
նշանակության հիմնախնդիրների լուծ-
մանն ու երկրի շահերին: Ուղեղային կենտ-
րոնների մեկ այլ հայտնի հետազոտող  
Ջեյմս ՄաքԳանի պատկերավոր դի տարկ-
մամբ՝ նման ուղեղային կենտրոններ ստեղ- 
 ծում են կարևոր անհատները, օրի նակ՝ 
նախկին նախագահները, որոնք փորձում 
են հիմնարար ժառանգություն թողնել ար -
տաքին և ներքին քաղաքա կա նությու նում3: 
Հավելենք, որ, սովորա բար, նման հաս-
տա տությունները շարունակում են իրենց 
գործունեությունն ու առաքելությունը նաև 
հիմնադիրների մահից հետո: 

Հաշվի առնելով նման հաստատություն-
ների հիմնադիրների քաղաքական հե տա-
գիծը (երկրի ղեկավարները հաճախ ան-
դամակցում են որևիցե կուսակցության), 
որոշակի գաղափարայնությունը և քաղա-
քականությանն առնչվող որոշ հարցերի 
նկատմամբ ընդգծված հետևողակա նու - 
թյու նը՝ ոլորտի հետազոտողները նման ու- 
ղե ղային կենտրոնները, որպես կանոն, դա-
սում են շահապաշտպան հաստա տություն-
ների տեսակին4: Այնուամենայնիվ, պետք 
է ընդգծել, որ ուղեղային կենտրոնների 
ստեղծման պարագայում հիմնադիրների 
մոտեցումը հաճախ այլ է լինում, և դրանք 
ձևավորվում են ապակուսակցական և 
ապաքաղաքական կառույցների ձևաչա-
փով: Այս մոտեցումը հնարավորություն է 
տալիս նման ուղեղային կենտրոններին 
իրենց հրապարակումներում և գործու նե-
ու թյան մեջ որոշակիորեն պահպանելու 
մաս նագիտական օբյեկտիվությունն ու ան-
աչառությունը՝ տարբեր գործընթացներում 
հանդես գալով առավել անկախ դիրքերից: 
Բնական է՝ վերջիններս, պայմանավորված 
հիմնադրի քաղաքական հայացքներով, 
որ դեգրած արժեքներով, տարբեր երևույթ-
ների նկատմամբ ձևավորած մոտեցում-
ներով, հաճախ կարող են ունենալ որոշա կի 
գաղափարախոսական ընդհանրու թյուն-
ներ այլ քաղաքական կառույցների հետ: 
Այնու ամենայնիվ, որպես կանոն, ժա ռան-

2  Abelson, Donald E. (2006). A Capitol Idea: Think Tanks and US Foreign Policy. Canada: McGill Queen’s University Press, p. 10.
3 McGann, James. (2016). The Fifth Estate: Think Tanks, Public Policy and Governance. Washington D.C.: Brookings Institution 

Press. P. 8.
4  Рич Э., Уивер К., Пропагандисты и аналитики: «мозговые центры» и политизация экспертов. Pro et contra, т. 8, N 2, М., 

2003, с. 64-89. 
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գության վրա հիմնված ուղեղային կենտ-   
րոնները խուսափում են քաղաքա կան որևի-  
ցե կառույցի հետ ուղղակի փոխկապ վա-
ծությունից: 

Տիպաբանական այս մոդելի հաստա-
տություններն ունեն ևս մեկ առանձնա-
հատկություն՝ ըստ որի տարբերվում են 
դասական ուղեղային կենտրոններից: Ի 
տարբերություն ավանդական ուղեղային 
կենտրոնների, որոնք իրենց գործառույթ-
ների շարքում, սովորաբար, շեշտադրում 
են հետազոտական և վերլուծական բա-
ղադրիչները, տիպաբանական այս մոդե-
լին դասվող հաստատությունները առավել 
միտված են պրակտիկ գործունեությանը և 
տարատեսակ նախագծերի իրականաց-
մանը: Ակադեմիական անգլալեզու եզրա- 
  բա նությամբ՝ այդպիսի ուղեղային կենտ-
րոնները կարելի է բնորոշել որպես think-
and-do tanks5: Հստակություն մտցնելու հա-  
մար նշենք, որ այստեղ խոսքն ամենևին 
էլ հետազոտական, վերլուծական գործա-
ռույթների անտեսման մասին չէ, այլ սե-
փա կան առաջնահերթություններն ու նա-
խա պատվությունները սահմանելու։ 

Ժառանգության վրա հիմնված ուղե ղա- 
  յին կենտրոնների օրինակներ են 1982 թ. 
ԱՄՆ 39-րդ նախագահ Ջ. Քարտերի՝ Էմո-
րի համալսարանի հետ համագոր ծակցու-
թյան արդյունքում հիմնադրած The Carter 
Center-ը (որի գործունեությանը հաջորդիվ 
առավել մանրամասնորեն կանդրադառ-
նանք) և 1994 թ. ԱՄՆ 37-րդ նախագահ 
Ռ. Նիքսոնի հիմնադրած The Center for 
the National Interest հաստատությունները: 
Վերջինս նախկինում կոչվում էր Հանուն 
խաղաղության և ազատության Ռ. Նիք սո-  
նի կենտրոն: Հետխորհրդային տարած-   
քում նման կառույց կարելի է համարել  
1991 թ. դեկտեմբերին ԽՍՀՄ վերջին ղե  - 
կավարի ստեղծած Սոցիալ-տնտեսա կան 
և քաղաքագիտական հետազոտու թյուն  -
ների միջազգային հիմնադրամը, որն ա-  
ռա  վել հայտնի է որպես «Գորբաչովի հիմ-
նա դրամ»: Այդ հաստատությու նը կարելի է 
մատնանշել որպես հետխորհրդային տա-

րածքում տիպաբանական այս մոդելին 
դասվող առաջին ուղեղային կենտրոն: 

Վերոնշյալի համատեքստում պետք է 
նշել, որ Հայաստանում երկրի պաշտոնա-
թող նախագահների կողմից նման կա-
ռույցի ստեղծման նախադեպ դեռևս չի 
ար ձանագրվել6: Երկրի երեք նախկին նա-   
խագահներից ոչ մեկն այդ ձևաչափով 
հաս  տատություն չի հիմնել: Գրեթե նույնը 
կարելի է ասել նաև նախկին վարչա պետ- 
 ների պարագայում: Այս առումով, թերևս, 
կարելի է մատնանշել ՀՀ նախկին վարչա-
պետ Տիգրան Սարգսյանի՝ 2014 թ. հիմ - 
նա դրած, սակայն այդպես էլ հան րային քա- 
 ղաքականությունում ակտիվությամբ չա- 
ռանձնացած և ներկայում, ըստ էու թյան, 
չգործող՝ «Հասարակության հետազո  տու  - 
թյունների հայկական կենտրոն» հիմնա -
դրամը: Ինչ վերաբերում է նախկին նա խա - 
րարներին, ապա այստեղ հարկ է առանձ-
նացնել ՀՀ առաջին արտ գործ նա խա րար 
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի՝ 1994 թ. հիմ-
նադ րած Ռազմավարական և ազ գա  յին 
հե  տազոտությունների հայկա կան կենտ-
րոնը: Թեև վերջինս շատ ավելի ակտիվ 
և նկատելի գործունեություն էր ծավալում 
ստեղծման առաջին տարիներին, սակայն 
կառույցը գործում է ցայսօր և լիովին կա-
րող է համարվել Հայաստանում ժառան-
գության վրա հիմնված առաջին ուղեղային 
կենտրոնը: 

Տիպաբանական այս մոդելին պատկա  - 
նող ուղեղային կենտրոնների էությունն 
ու դերակատարությունն առավել հան գա-
մանալից կերպով ներկայացնելու նկա-
տա  ռումներից ելնելով՝ փորձենք մի փոքր 
ավելի մանրամասնորեն անդրադառնալ, 
թերևս, դրանցից ամենահաջողվածներից 
մեկի գործունեությանը: Եվ այսպես՝ պաշ-
տոնաթողությունից մոտ մեկ տարի անց՝ 
1982 թ., ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջիմի 
Քարտերը հիմնադրեց իր անունը կրող 
կենտրոն, որտեղ ներկայում աշխա տում 
են ավելի քան երկու տասնյակ փորձա -
գետ  ներ: Հատկանշական է, որ նրանց 
թվում է նաև իրավաբանական գիտու-

5 Encyclopædia Britannica, Think Tank, Retrieved August 17, 2020, https://www.britannica.com/topic/think-tank 
6 Հայաստանի ուղեղային կենտրոնների մասին տե՛ս Atoyan, V. (2017). Some features of Armenian think tank industry. 

European Science Review, 3-4, 87-89; Atoyan, V. (2017). Armenian Think Tanks influence aspects on Public Policy. European 
Journal of Law and Political Sciences, 2, 59-62:
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թյուն   ների դոկտոր, հայազգի Հրայր Բալ- 
 յանը, որը զբաղեցնում է կենտրոնի հակա -
մարտությունների կարգավորման տնօ րե-
նի պաշ տոնը7: 2020 թ. հունիսից կենտ րոնի 
գործադիր տնօրենն է Փեյջ Ալեքսանդրը, 
որն այդ պաշտոնում փոխարինել է դի-
վա նագետ, Բանգլադեշում ԱՄՆ նախ կին 
դեսպան Մարի Էն Փեթերսին: Մինչ այդ՝ 
Փեյջ Ալեքսանդրը Բրյուսելում տե ղա կայ-
ված՝ Գյուղական շրջանների զարգաց ման 
եվրոպական կոոպերատիվի (EUCORD) 
գործադիր տնօրենն էր: Արդեն 1987 թ. 
ստեղծվել է Քարտերի կենտրոնի խորհըր-
դա տուների խորհուրդը, որը գործում է որ-
պես հաստատության խորհրդատվական 
մարմին: Դրա հիմնական նպատակն է 
Քար տերի կենտրոնի գործունեությանն 
աջակցությունը և հասարակական կարծի-  
քի առաջատարների շրջանում հաստա-
տու   թյան առաքելության վերաբերյալ իրա-
զեկվածության աստիճանի բարձրացու մը: 
Խորհրդի անդամների հանդիպումնե րը 
կազմակերպվում են եռամսյակային պար- 
 բերականու թյամբ: Խորհուրդն ունի 200-ից 
ավելի անդամներ, որոնց թվում՝ գործա  րար 
ազդեցիկ շրջանակների ներկայացու ցիչ-
ներ: Հատկանշական է, որ Ջորջիայի նա-
հան գապետը, Ատլանտայի քաղաքապե-
տը և Էվորի համալսարանի նախագահն 
ի պաշտոնե խորհրդի անդամներ են: 
Խոր հրդի անդամներն ընտրվում են երեք 
տարի ժամկետով: Միաժամանակ, Քար-
տե րի կենտրոնին կայուն և նշա նա կալի 
աջակցություն ցուցաբերող և մեծ ներ-
դրում ունեցող անդամներին տրվում է 
խորհրդատուների խորհրդի ցկյանս ան-
դամի կարգավիճակ: 2020 թ. փետրվա-
րից խորհուրդը ղեկավարում է BlueLinx 
Corporation-ի գործադիր տնօրեն Շիամ 
Ռեդին: 

1994 թ. ստեղծվել է նաև Քարտերի 
կենտրոնի հոգաբարձուների խորհուրդը՝ 
որպես կառավարման մարմին, որն աջակ-  
ցում է կենտրոնի առաքելության իրա-
կա նացմանը և լիազորված է որոշելու 
հաս տատության գործունության ուղղու-
թյուն ները, կառավարելու վերջինիս ակ-

տիվն երը: Հոգաբարձուների խորհրդի 
ան դամներին նշանակում են Քարտերի 
կենտրոնը և Էմորի համալսարանը, որի 
նախագահն ի պաշտոնե այդ խորհրդի ան-
դամ է: Մինչև 2005 թ.՝ հոգաբարձուների 
խորհուրդը ղեկավարում էր անձամբ նա-
խագահ Քարտերը: Նույն թվականին այդ 
պաշտոնում նրան փոխարինել է իր թոռը՝ 
Ջորջիա նահանգի Սենատի նախկին ան-
դամ Ջեյսոն Քարտերը: 

Հարկ է նշել, որ կենտրոնը տիրապե-
տում է նշանակալից ռեսուրսների՝ ծա վա -
լելով բավական լայն աշխար հագրա կան 
ընգրկմամբ գործունեություն։ Այս համա - 
տեքս տում, տեղին է նշել, որ հաստատու-
թյան 2019 թ. բյուջեի եկամտա յին մասը 
կազմել է ավելի քան 265 մլն ԱՄՆ դոլար, 
որից շուրջ 212 մլն-ը ձևավորվել է նվի-
րատվություններից և դրամաշնորհներից8: 
Քարտերի կենտրոնի գործունեության հիմ - 
նական ուղղություններն են մարդու իրա- 
 վունքների պաշտպանությունը, հակամար  - 
տությունների կանխարգելումն ու կարգա -
վորումը, ազատությունների և ժողովրդա -
վարության ամրապնդումն ու հան րային 
առողջապահության հիմնահարցերը: Գոր - 
ծունեության շուրջ չորս տասնամ յակի ըն-
թացքում Քարտերի կենտրոնը խաղա ղու-
թյան առաջմղման, հիվանդությունների դեմ 
պայքարի, մարդու իրավունքների, տնտե-
սական հնարավորությունների ստեղծ ման 
և գյուղատնտեսական ոլորտի աջակցման 
ծրագրեր է իրականաց րել աշխարհի ավե-
լի քան 80 երկրում: Կենտրոնի աջակցու-
թյամբ աֆրիկյան պետություններում որոշ 
ծանր հիվանդությունների դեպքերը նվա-  
զել են ընդհուպ 99,9%-ով: Աֆրիկայի հա-
զարավոր համայնքներում ստեղծվել են 
բուժօգնության տրամադրման համա կար-
գեր, որոնք ներկայում սովորեցնում են 
բժշկական անձնակազմին և կամավոր-
ներին՝ ինչպես իրականացնել դեղորայ-
քա յին մատակարարում և սանիտարա-
կան ուսու ցում: Միաժամանակ, կենտ րոնն 
ա ջակցել է խաղաղության հաստատ մա   նը 
Եթով պիայում, Էրիթրեայում, Լիբերիա-
յում, Սուդանում, Հարավային Սուդանում, 

7 Carter Center Experts, Retrieved 10 August, 2020, https://www.cartercenter.org/about/experts/index.html
8 The Carter Center. Annual Report 2019, p. 78, Retrieved 10 August, 2020, https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/

annual_reports/annual-report-19.pdf
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Ուգան դայում, Բոսնիա և Հերցեգովի նա-
յում, Կորեական թերակղզում, Հաիթիում 
և Մերձավոր Արևելքում: Բացի այդ, Ասիա- 
   յի, Աֆրիկայի, Հյուսիսային և Հարա վա-
յին Ամերիկայի 39 երկրում անցկացված 
ընտրություններում Քարտերի կենտ րոնն 
իրականացրել է 111 դիտորդական առաքե-
լություն՝ աջակցելով ժողովրդավարության 
հաստատմանն ու ամրապնդմանը9: 

Կարևոր է նշել նաև Քարտերի կենտ-
րոնի՝ երկրորդ շավիղի դիվանագիտու-
թյան ոլորտում ունեցած արդյունավետ 
դե  րակատարության մասին։ Բազմաթիվ 
օրի նակներից նշենք, թերևս, ամենանշա-
նա կալին։ Այսպես՝ 1994 թ. հունիսին ԱՄՆ 
նախկին նախագահ Քարտերը և նրա կի-
նը՝ Ռոզալինը, առաջինն էին, որ հատեցին 
Հյուսիսային Կորեայի և Հարավային Կո  րե-
այի ապառազմականացված գոտին: Ընդ 
որում, այդ ժամանակ Հյուսիսային Կո րե-
ա յի կամ Կորեայի Ժողովրդադեմոկրա-  
տա կան Հանրապետության (ԿԺԴՀ) միջու - 
կային ծրագրի պատճառով միջազգա յին 
իրադրությունը չափազանց լարված էր: 
ԿԺԴՀ-ն դադարեցրել էր անդամակ ցու-
թյունը Ատոմային էներգիայի միջազգային 
գործակալությանը (ԱԷՄԳ) և սպառնում էր 
արտաքսել ԱԷՄԳ տեսչական խմբի ան-
դամներին: Միաժամանակ, ԱՄՆ-ը ՄԱԿ-
ում պահանջում էր պատժամիջոցներ կի-
րառել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ: 
Ստանալով ԿԺԴՀ առաջնորդ Կիմ Իր Սե նի 
հրավերը՝ Ջիմի Քարտերը, որպես Քար-
տերի կենտրոնի ներկայացուցիչ, ան մի-
ջա պես մեկնեց Փհենյան՝ նպա տակ ունե - 
նա լով հանգուցալուծելու միջազգային ան - 
վտանգությանը սպառնացող թնջուկը: 
Երկօրյա բանակցություն ների արդյուն-
քում, ԱՄՆ-ի հետ երկխոսու թյան վեր-
սկսման դիմաց, նախագահ Կիմը համա-
ձայնեց սառեցնել միջուկային ծրագիրը: 
Բանակցային այս հաջողությունը հիմք 
դրեց նախորդող 40 տարիների ընթաց-
քում ԱՄՆ-ի և ԿԺԴՀ-ի միջև առաջին երկ-
խոսությանը: Հետագա բանակցու թյուն -

ները հանգեցրին 1994 թ. հոկտեմբե րին 
և 1995 թ. հունիսին հաստատված երկու 
համաձայնության, որոնց արդյունքում 
ԿԺԴՀ-ն համաձայնեց չվերաթողարկել 
իր միջուկային ռեակտորը և չվերամշակել 
կայանի օգտագործած միջուկային վառե-
լիքը: Շինարարությունը կասեցվել էր նաև 
երկու լրացուցիչ կայաններում, և բոլոր 
երեքը պետք է փոխարինվեին առավել 
անվտանգ թեթևջրային ռեակտորներով՝ 
զենքի համար նախատեսված համա պա-
տասխան որակի նյութերի արտադրու-
թյու նը կանխելու նպատակով10:

Հավելենք նաև, որ Քարտերի կենտրո-   
նը հրապարակում է Carter Center News 
պաշտոնական ամսագիրը, տարաբնույթ 
զեկույցներ, վերլուծական հոդվածներ, ինչ  - 
պես նաև նախագահ Քարտերի գործու-
նեությանն առնչվող աշխատություն ներ: 
Եզրափակելով Քարտերի կենտրոնի գոր-
ծունեության ներկայացումը՝ նշենք ևս մեկ 
նշանակալից փաստ. 2008 թ. Փենսիլ վա-
նիայի համալսարանի ուղեղային կենտ-
րոնների և քաղաքացիական հասարակու - 
թյունների ծրագրի իրականացրած վար- 
 կա նշավորման արդյունքներով՝ ԱՄՆ լա-
վա  գույն ուղեղային կենտրոնների շար-
քում Քարտերի կենտրոնը զբաղեցրել էր 
մինչ այդ պահը պատմականորեն ամե նա-   
բարձր՝ 18-րդ հորիզոնականը11: Հաշվի առ-  
նելով այն հանգամանքը, որ այդ պահի 
դրությամբ ԱՄՆ-ում գործում էին 1777 
ուղեղային կենտրոններ, վարկա նշա յին 
աղ յուսակում նման բարձր դիրք զբա-
ղեց նելը վկայում է հանրային քա ղաքա-
կանությունում Քարտերի կենտրոնի նշա-
նակալից դերակատարության և տար բեր 
գործընթացների վրա նկատելի ազդեցու-
թյան մասին:

Ամփոփում և եզրակացություններ
Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ ժառան-

գության վրա հիմնված ուղեղային կենտ-
րոնները ուրույն և հաճախ նշանա կալի 
դերակատարություն ունեն հանրային քա-  
 ղաքականությունում: Քարտերի կենտրո-

9 Encyclopædia Britannica, Think Tank, Retrieved August 17, 2020, https://www.britannica.com/topic/think-tank 
10 Հայաստանի ուղեղային կենտրոնների մասին տե՛ս Atoyan, V. (2017). Some features of Armenian think tank industry. 

European Science Review, 3-4, 87-89; Atoyan, V. (2017). Armenian Think Tanks influence aspects on Public Policy. European 
Journal of Law and Political Sciences, 2, 59-62:

11 Think Tanks and Civil Societies Program (University of Pennsylvania) 2008 Global Go To Think Tanks Index Report, January 19, 
2009, https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=think_tanks
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նի մասնավոր օրինակով փորձեցինք ա - 
ռա վել հանգամանալից կերպով ներ կա- 
 յացնել, թե որքան արդյունա վետ կա րող 
են գործել նման հաստատու թյունները, այդ 
թվում՝ համաշխարհային հիմնախնդիր-
ների լուծման և տարատեսակ միջազգա-
յին ճգնաժամերի հաղթահարման գոր-   
ծում: Այս տեսանկյունից, նման կենտրոն-  
ների ստեղծման մշակույթի ձևավորումը 
կարող է օրինակելի լինել նաև Հայաս-
տա    նի համար: Հասկանալի է՝ խոսքը մեր 
հնարավորություններին և ռեսուրսներին 
համահունչ՝ ժառանգության վրա հիմնված 
ուղեղային կենտրոնների ստեղծման մա-
սին է, որոնց հիմնադրման հարցում վճռո-
րոշ գործոն է պաշտոնաթող բարձրաստի-
ճան անձանց նախաձեռնողականությու նը:

Վերոնշյալի համատեքստում հարկ է 
հաշ վի առնել նաև մեկ այլ կարևոր հան-
գամանք: Անկախության վերականգնման 
առաջին իսկ օրվանից Հայաստանը 
հայտ նվել է բարդագույն խնդիրների լուծ-
ման և բազմաթիվ համաչափ ու անհա   
մաչափ սպառնալիքներին դիմակայելու 
գործընթացում: Գաղտնիք չէ, որ այդ ամե- 
 նը պայմանավորված է ներքին և արտա -
քին բազմաթիվ գործոններով, այդ թվում՝ 
Հարավային Կովկասում առկա անվտան-
գության խնդիրներով, Արցախ  յան չկար-
գավորված հակամարտու  թյամբ, մասնա - 
կի շրջափակմամբ, հա րևան որոշ երկրնե-
րի թշնամական քաղա  քականությամբ, 
համաշխարհային և տա րածաշրջանային 
տերությունների աշխարհա քաղաքա կան 

հետաքրքրություններով, տարբեր ոլորտ- 
նե րում իրականացվող ինստի տու ցիո  նալ 
վերափոխումներով, ինչպես նաև պետա- 
 կան, քաղաքական, ժողովրդավարական 
ինստիտուտների կայացման, ժողովրդա-  
գրական մարտահրավեր  ներին դիմակայ-
ման և շարունակվող սոցիալ-տնտեսական 
բարդ իրադրությունը հաղթահարելու ա-  
ռավել արդյունավետ ուղիների ընտրու-
թյան անհրաժեշտությամբ: Առկա իրողու-
թյուններում և վերոնշյալ խնդիրները ար-
դյունավետորեն և մեր ազգային շահերին 
համապատասխան լուծելու գործում նախ-
կին բարձրաստիճան պաշտոնյաների և, 
հատկապես, պետության նախկին ղե կա -
վարների կուտակած ռեսուրսը, այդ թվում՝ 
ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, միջ ազ-
գային կապերը, բազմաթիվ տարիների 
կառավարման փորձն ու գիտելիքները 
լի ար ժեքորեն չօգտագործելը, կարծում 
ենք, չափազանց մեծ շռայլություն է սահ-
մանափակ հնարավորություններով մեր 
երկրի համար: Միաժամանակ, Հայաս տա- 
   նում ժառանգության վրա հիմնված ուղե-
ղային կենտրոնների ստեղծման մշա կույ-
թի ձևավորումը կարող է դրական ազ դե-  
ցություն ունենալ հանրային քաղա քա  կա-
նության վրա, նոր թափ հաղոր դել ուղեղա-
յին կենտրոնների ոլորտի զար գաց մանը, 
ձևավորել առողջ քա ղաքա կան երկխո- 
 սություն, հարստացնել փորձագի տական 
դաշտի ներկապնակը և լրացու ցիչ հզո-
րություն փոխանցել երկրի դիվա նա գի-
տու թյանը:
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Статья посвящена анализу основанных на наследии сущности мозговых центров, которые 
занимают особое место среди типологических моделей мозговых центров, а также их значению и 
роли в публичной политике. Обсуждаются миссия, цели и основные направления мозговых цент-
ров, которые создаются бывшими главами государств. В качестве примера типовой модели более 
подробно рассматривается деятельность созданного в 1982 году одноименного центра бывшего 
президента США Джимми Картера.
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LEGACY-BASED THINK TANKS

The paper is devoted to the analysis of the essence of legacy-based think tanks, which hold a special 
position among the typological models of think tanks, as well as their significance and role in public 
policy. The mission, goals and main directions of think tanks, which are created by former heads of 
state, are discussed. As an example of a typical model, the activities of the Carter Center, founded in 
1982 by former US President Jimmy Carter, are discussed in detail.
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Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն 
(ա2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա:  
2016 թ. աշխատանքի է անցել 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա-
կան կենտրոնում՝ սկզբում որ - 
 պես կրտսեր հետազոտող, իսկ 
2018 թ.-ից առայսօր՝ որպես փոր-
ձա գետ: Հեղինակ և համահեղի-
նակ է 9 գիտական աշխատանք-
ների:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԳԼՈԲԱԼ ԱՐԺԵՔԻ 
ՇՂԹԱՆԵՐԸ 

ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ 

Հիմնաբառեր.  գլոբալ արժեքի շղթաների
  մասնակցության համաթիվ, 
  ուղղակի կապեր, հետադարձ
  կապեր, Հայաստան

Գլոբալ արժեքի շղթաները միջազգային տնտե  սա-
կան համագործակցության համեմատաբար նոր ձև 
են, որ ծագել են աշխատանքի միջազգային բաժան-
ման խորացման արդյունքում՝ պայմանավորված ար-  
 տադրության արդյունավետության մակարդակի 
բարձ  րացմամբ: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ զարգացած 
երկրներն ավելի լավ են ինտեգրված գլոբալ արժեքի 
շղթաներին: Առաջնային ապրանքներ արտահա նող 
երկրներն ունեն ուղղակի կապերի մեծ մասնաբաժին: 
Այս երկրներից արտահանվող ապրանքներն օգտա-
գործ վում են այլ երկրների արտադրության մեջ և 
ար տահանվում երրորդ երկրներ: Լինելով առաջնա-
յին ապրանքներ արտահանող երկիր՝ Հայաս տա նին 
նույնպես բնորոշ է ուղղակի կապերի մեծ մաս նա-
բաժինը:

Դեռևս 2020 թ. հունվարին Չինաստանը, 
փոր ձելով կանգնեցնել կորոնավիրուսի հա-

մա վարակը, Հուբեյ նահանգում անցավ խիստ սահմա-
նափակումների ռեժիմի: Վերջինս դեղագործական ար-  
տադրանքի, ավտոմեքենաների և էլեկտրոնիկայի բա-
ղադրիչների արտադրության խոշորագույն կենտրոն է: 
Չինաստանի՝ աշխարհի կենսական տնտեսա կան կենտ- 
 րոնի մեկուսացումն առաջացրեց ոչ միայն հա մաշ խար-  
հային առևտրային հոսքերի, այլև արտադրա կան գործ-
ըն  թացների ընդհատումներ շատ երկրներում: Օրինակ՝ 
փետրվարին Hyundai Motor ընկերությունը հայտա րա րեց, 
որ ստիպված է դադարեցնել արտադրու թյունը Հա րա-
վային Կորեայի գործարանում, քանի որ չի կարողա  նում 
ստանալ անհրաժեշտ դետալներ (մանրակ ներ), որոնք 
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արտադրվում են Չինաստանում1: 
Ժամանակակից աշխարհում միջազգա-

յին տնտեսական համագործակցությունը 
դուրս է գալիս ավանդական առևտրային 
կապերի սահմաններից: XXI դարի սկզբին 
միջազգային առևտուրը բնորոշվում է կա -
ռուցվածքային փոփոխություն  ներով, երբ 
երկրները մասնագիտա նում են ոչ թե առան-
ձին ապրանքների արտադրու թյան, այլ 
որո շակի արտադրական գործընթացնե րի 
իրականացման մեջ: Այսպիսով՝ մեկ ապ-
րանքի արտադրությունն ընդգրկում է մի 
քանի երկրներում իրականացվող գործ-
ընթացներ: Օրինակ՝ Iphone-ը նախագծ-
վում է Միացյալ Նահանգներում, սակայն 
դրա տարբեր դետալներ պատրաստվում 
են 43 երկրների մատակարարների կող-
մից` չափազանց բարդ մատակարարման 
շղթա ների միջոցով2: 

Գլոբալ արժեքի շղթաները (ԳԱՇ) միջ-
ազգային տնտեսական համագործակ ցու-
թյան համեմատաբար նոր ձև են, որ ծա գել 
են աշխատանքի միջազգային բաժան ման 
խորացման արդյունքում: Դրանք իրեն ցից 
ներկայացնում են արժեքի ստեղծման գործ- 
  ընթաց, որի դեպքում որոշ գործ ընթաց-
ներ (նախագծում, արտադրու թյուն, մար-
քե  թինգ, բաշխում) տեղաբաշխ վում են 
առնվազն երկու երկրների ընկերություն-
ների միջև: Գլոբալ արժեքի շղթաներն ակ-
տիվորեն սկսել են ձևավորվել 1970-ական 
թվականներին՝ պայմանավորված մի շարք 
գործոններով: Էներգակիրների գների 
աճը, զարգացող երկրների տնտեսական 
բարեփոխումները և այդ երկրներում էժան 
աշխատուժի առկայությունը խթան են հան  - 
դիսացել, որպեսզի վերազգային կորպո -
րացիաներն արտադրական գործըն թաց-
ների առավել ռեսուրսատար և աշխա-
տա տար մասը տեղափոխեն զարգա ցող 
երկրներ3: 

Զարգացած երկրներին գլոբալ արժե-
քի շղթաները հնարավորություն են տալիս 

առավել արդյունավետ կերպով կազմա- 
 կեր պելու արտադրությունը` հումքատար 
և աշխատատար գործընթացները տեղա-
փոխելով համապատասխան ռեսուրս նե - 
րով հարուստ երկրներ: Զարգացող երկրնե- 
 րի համար դրանք արագ ուղի են դեպի 
ար  դյունաբերականացում: Բացի այդ, միջ-
ազ գայնորեն տարանջատված արտադ-
րու թյու նը զարգացող տնտեսություններին 
թույլ է տալիս միանալ գոյություն ունեցող 
մա տակարարման շղթաներին՝ դրանք 
ստեղ  ծելու փոխարեն: ԱՄՀ ուսումնասիրու-
թյուն ները ցույց են տվել, որ գլոբալ ար- 
  ժեքի շղթաներին մասնակցությունից ավե-  
 լի շատ օգուտներ են ստանում բարձր, 
քան ցածր եկամուտ ունեցող երկրները4:

Զարգացող երկրները համեմատաբար 
ավելի թույլ են ինտեգրված գլոբալ արժեքի 
շղթաներին: Զարգացող երկրների՝ գլոբալ 
արժեքի շղթաներին մասնակցության հիմ- 
 նական խոչընդոտները կապված են ինս -
տիտուցիոնալ գործոնների (պայմանա գրե-  
 րի կիրարկման հնարավորու թյուն, գոր-
ծա րար միջավայրի կայունություն, սե փա-
կանության իրավունքի պաշտ պա նու թյուն) 
և ենթակառուցվածքների թեր զար գացվա-
ծության հետ5: 

Երկրների ինտեգրվածությունը գլոբալ 
արժեքի շղթաներին գնահատվում է ԳԱՇ 
մասնակցության համաթվի միջոցով, որի 
հաշվարկման համար համախառն արտա-
հանումը բաժանվում է երկու բաղադ րիչի՝ 
արտաքին ավելացված արժեք (FVA-foreign 
value added) և ներքին ավելացված արժեք 
(DVA-domestic value added): Արտաքին ավե- 
 լացված արժեքն օտարերկրյա ավե լաց   ված 
արժեքի, այսինքն՝ ներմուծման մաս նա -
բա ժինն է երկրի համախառն արտա հան-
ման մեջ (հետադարձ կապեր): Ներքին 
ավելացված արժեքի մեջ առանձ նացվում 
է՝ ա) վերջնական ապրանքների արտա-
հա նումը, բ) միջանկյալ արտադրանքի ար-   
տահանումը, որը կլանվում է արտա հան-

1 China Coronavirus Lockdown Crippling Global Supply Chain, February 06, 2020, https://www.voanews.com/science-health/
coronavirus-outbreak/china-coronavirus-lockdown-crippling-global-supply-chain 

2 Post-COVID-19 Reconfiguration of the Global Value Chains and China, Jun 10, 2020, http://voxchina.org/show-3-182.html
3 Рогатных Е., Глобальные цепочки добавленной стоимости и их влияние наразвитие национальной экономики, 2016, 

https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/mirec-2016-4-rogatnykh.pdf
4 Ignatenko A., Raei F., Mircheva B., Global Value Chains: What are the Benefits and Why Do Countries Participate?, IMF working 

paper, 2019.
5 Babych Y., Keshelava D., Mzhavanadze G., It’s Not Who You Trade With – It’s Who You Produce With: Measuring Georgia’s 

Integration into Global and Regional Value Chains, 17 March 2020, https://iset-pi.ge/index.php/en/iset-economist-blog-2/entry/
it-s-not-who-you-trade-with-it-s-who-you-produce-with-measuring-georgia-s-integration-into-global-and-regional-value-chains
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ման երկրում, գ) միջանկյալ արտադ րան քի 
արտահանումը, որը հետա գայում վե րա-
դարձվում է երկիր, դ) անուղ ղակի ավե-  
 լացված արժեքը (DVX - indirect value-add-
ed exports) տեղական արտադ րանքն է, 
որն արտահանվում է որպես միջան կյալ 
ար տադրանք և հետագայում արտա հան-
վում երրորդ երկիր (ուղղակի կապեր): 
Գլո  բալ արժեքի շղթաներին մասնակ ցու-
թյան համաթիվը սահմանվում է որպես 
արտահանման մեջ հետադարձ և ուղղակի 
կապերի մասնաբաժին:

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 
զարգացած երկրներն ավելի լավ են ին-
տեգրված գլոբալ արժեքի շղթաներին: 
Ընդ որում, ԳԱՇ մասնակցության համա-
թվով առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում 
փոքր բաց տնտեսություն ունեցողները՝ 
Լյու քսեմբուրգ, Սլովակիա, Բելգիա, Նի-
դեռ   լանդներ, Սինգապուր և այլն: Վերջին-
ներիս բնորոշ են ավելի մեծ հետա դարձ 
կապերը՝ ի տարբերություն մեծ տնտեսու   -
թյունների (ինչպիսիք են ԱՄՆ-ը, Գեր մա -
նիան), որոնց հետադարձ և ուղղա կի կա-
պերի մասնաբաժինը գրեթե հավա սար 
է: Օրինակ՝ Սինգապուրի ԳԱՇ մաս նակ-
ցության համաթիվը 75.5% է, ինչը նշա-
նա կում է, որ երկրի համա խառն ար տա-

Երկրների ներգրավվածությունը ԳԱՇ-ում, 2018 թ.
Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկները Eora ԳԱՇ տվյալների բազայի հիման վրա

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

հան ման 75.5%-ը կա՛մ այլ երկրներից 
ներ    մուծված ապրանքներն են, կա՛մ երկ-
րի ներսում արտադրված միջանկյալ ապ-
րանքները, որոնք հետագայում առևտ րա-
յին գործընկերներն արտահանում են այլ 
երկրներ: Միաժամանակ, այլ երկրներից 
ներմուծված ապրանքների մասնաբաժինը 
համախառն արտահանման մեջ (հետա-
դարձ կապեր) 61.9% է, իսկ ուղղակի կա-
պերը՝ 13.6%:

Առաջնային ապրանքներ արտահա-
նող ները, օրինակ՝ Ռուսաստանը և Միջին 
Արևելքի երկրները, ունեն ուղղակի կապե-
րի մեծ մասնաբաժին, ինչը նշանակում 
է, որ այս երկրներից արտահանվող ապ-
րանք ներն օգտագործվում են այլ երկրնե-
րի արտադրության մեջ և արտահան-
վում երրորդ երկրներ: Օրինակ՝ Քուվեյ թի 
գլոբալ արժեքի շղթաներում մասնակցու-
թյան համաթիվը 66.7% է, որից հետա-
դարձ կապերի մասնաբաժինը՝ 3.3%, իսկ 
ուղղակի կապերինը՝ 63.4%: Ռուսաս տանի 
գլոբալ արժեքի շղթաներում մասնակցու-
թյան համաթիվը 59.1% է, ընդ որում, ներ-  
մուծման մասնաբաժինը համախառն ար- 
 տահանման մեջկազմում է 9.1%, այն դեպ-
քում, երբ ուղղակի կապերի մասնաբա-
ժինը 50% է:
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Հայաստանի՝ գլոբալ արժեքների շղթա-
յի մասնակցության համաթիվը 2018 թ. 
46,8% էր: Լինելով առաջնային ապրանք-
ներ արտահանող երկիր՝ վերջինիս նույն-
պես բնորոշ է ուղղակի կապերի մեծ մաս-
նաբաժինը (27.8%):

Վերջին տասը տարիների ընթացքում 
Հայաստանի ԳԱՇ համաթիվն անշեղորեն 
նվազել է՝ գրեթե 60%-ից հասելով 46.8%-ի: 
Անկումը պայմանավորված է եղել ուղղակի 
կապերի նվազմամբ: Օտարերկրյա ավե-
լացված արժեքի մասնաբաժինը ՀՀ ար-
տահանման մեջ մնում է կայուն ցածր: 

Արժեքի շղթաներում երկրների ներ-
գրավ վածության գնահատումը թույլ է տա- 
 լիս հասկանալ, թե որքանով են փոխկապ -
ված առանձին երկրների տնտեսու թյուն-
ներն այլ երկրների և ամբողջությամբ հա-
մաշխարհային տնտեսական համա կարգի 
հետ: Այս առումով, մենք դիտարկել ենք 

Հայաստանի մասնակցությունը գլոբալ արժեքի շղթաներին, 
2008-2018 թթ.
Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկները Eora ԳԱՇ տվյալների բազայի հիման վրա

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

 2014 2018 
ԵԱՏՄ մասն. 

համաթիվ, (%) 
ԳԱՇ մասն. 

համաթիվ (%) 
ԵԱՏՄ մասն. 

համաթիվ, (%) 
ԳԱՇ մասն. 

համաթիվ, (%) 
Հայաստան 8,7 55,8 5,7 46,8 
Բելառուս*  20,2 - 34,9 - 
Ղազախստան 16,4 54,8 9,5 52,7 
Ղրղզստան 18,3 48,6 10,8 44,1 
Ռուսաստան 2,2 61,3 2,00 59,1 

 

ԵԱՏՄ երկրների մասնակցությունը գլոբալ և ԵԱՏՄ արժեքի շղթաներում

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

նաև Եվրասիական տնտեսական միու-
թյան անդամ երկրների ներգրավվածու-
թյան աստիճանը Միության արժեքի շըղ-
թա նե րում:

Աղյուսակ 1-ից պարզ է դառնում, որ 
ԵԱՏՄ երկրների ինտեգրման աստիճա-
նը Միության արտադրական գործընթաց-
ներում բավական ցածր է: Ինտեգրման 
ամենաբարձր աստիճանն ունի Բելառու-
սը (34.9%), ամենացածրը՝ Ռուսաստանը 
(2%): Սա նշանակում է, որ, թեև առևտրի 
մեծ ծավալներին, ԵԱՏՄ երկրների միջև 
տնտեսական փոխկապվածությունը ցածր 
է, և փոխադարձ առևտրի ծանրակշիռ մա -
սը բաժին է ընկնում վերջնական սպառ-
ման արտադրանքին:

Հայաստանի ներգրավածությունը ԵԱՏՄ 
արժեքի շղթաներում բավական ցածր է: 
2018 թ. ՀՀ-ից ԵԱՏՄ արտա հան  ման ըն  - 
դամենը 5.7% են կազմել ներ մուծ ված ապ-

Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկները Eora ԳԱՇ տվյալների բազայի հիման վրա

* Տվյալների ոչ բավարար որակի հետ կապված՝ Բելառուսի ԳԱՇ մասնակցության համաթիվը չի ներկայացվում:
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րանքները և Հայաստանում ար տադրված 
այն ապրանքները, որոնք հետա գայում 
ԵԱՏՄ երկրներից արտա հան վում են այլ 
երկրներ: 

Ամփոփելով նշենք, որ գլոբալ արժեքի 
շղթաներին ներգրավման ամենա բարձր 
մակարդակն ունեն փոքր բաց տնտեսու-
թյուն ունեցող զարգացած երկրները, ո -
րոնք արտահանման համար արտադ-
րանք թողարկելիս մեծապես հենվում են 

հումքի և միջանկյալ արտադրանքի մա-
տա  կարարման միջազգային ցանցերի 
վրա: Հայաստանի ինտեգրումը գլոբալ ար-   
ժեքի շղթաներին իրականացվում է հիմ -
նականում ուղղակի կապերի միջոցով` 
ար տահանելով հումք և առաջնային ապ-
րանքներ, որոնք օգտագործվում են գլո-
բալ շղթաներում և որի դեպքում ԳԱՇ 
մաս   նակցությունից օգուտները հարա բե-
րականորեն փոքր են:

1. China Coronavirus Lockdown Crippling 
Global Supply Chain, February 06, 2020, 
https://www.voanews.com/science-health/
coronavirus-outbreak/china-coronavirus-lock-
down-crippling-global-supply-chain

2. Post-COVID-19 Reconfiguration of the Global 
Value Chains and China, Jun 10, 2020, http://
voxchina.org/show-3-182.html

3. Рогатных Е., Глобальные цепочки 
добавленной стоимости и их влияние 
наразвитие национальной экономики, 
2016, https://mirec.mgimo.ru/upload/ckedi-
tor/files/mirec-2016-4-rogatnykh.pdf

4. Ignatenko A., Raei F., Mircheva B., Global 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Value Chains: What are the Benefits and 
Why Do Countries Participate? IMF working 
paper, 2019.

5. Babych Y., Keshelava D., Mzhavanadze G., 
It’s Not Who You Trade With – It’s Who You 
Produce With: Measuring Georgia’s Integra-
tion into Global and Regional Value Chains, 
17 March 2020, https://iset-pi.ge/index.php/
en/iset-economist-blog-2/entry/it-s-not-who-
you-trade-with-it-s-who-you-produce-with-
measuring-georgia-s-integration-into-global-
and-regional-value-chains

6. https://worldmrio.com 
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Шушан МОВСИСЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ

АРМЕНИЯ И МИР
ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ И АРМЕНИЯ

Глобальные цепочки добавленной стоимости являются относительно новой формой междуна-
родного экономического сотрудничества, которые возникли в результате углубления международ-
ного разделения труда и обусловлены повышением уровня эффективности производства. Раз-
витые страны лучше интегрированы в глобальные цепочки ценности. Страны-экспортеры 
первич ных товаров имеют большую долю прямых связей. Товары, экспортируемые из этих 
стран, используются в производстве других стран и экспортируются в третьи страны. Как страна-
экспор тер первичных товаров, Армения также имеет большую долю прямых связей.

 

Ключевые слова:  индекс участия в глобальных цепочках добавленной стоимости, прямые 
  связи, обратные связи, Армения

Shushan MOVSISYAN
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE

ARMENIA AND WORLD  
GLOBAL VALUE CHAINS AND ARMENIA

Global value chains are a relatively new form of international economic cooperation. They have 
developed as a result of deepening international labor division and were driven by the need to increase 
production efficiency. Developed countries are well integrated into global value chains. At the same 
time, commodity exporter countries tend to have more forward linkages, that is intermediate inputs 
exported from these countries later are exported to third countries. As a commodity exporter, Armenia 
has a large share of forward linkages.

Keywords:  global value chains participation index, forward linkages, backward linkages,
  armenia
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«ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ 
ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ»  

ԴՅՈՒՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ 
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

Գագիկ 
ԲԱԴԱԴՅԱՆ

ՀՊՏՀ մագիստրանտ

2019 թ., գերազանցությամբ ա- 
վար տելով ՀՊՏՀ բակալավ րիա տը 
(«Հակաճգնաժամային կառավա-
րում»), ընդունվել է մագիստ րա-
տուրա՝ «Գործարար վարչա րա րու - 
թյուն» մասնագիտությամբ։ Ուս մա- 
 նը զուգահեռ, «Ամբերդ» հետա զո -
տական կենտրոնի հետա զո տա -
կան խմբի անդամ է, ինչ պես նաև 
աշխատում է «ԱՐՄՍՎԻՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ-ում՝ որպես կորպո րատիվ 
վար կավորման բաժնի վեր լուծա-
բան: ՀՀ ֆինանսների նա խարա-
րության կողմից արժանա ցել է 
հանրային հատվածի ներքին աու-
դիտորի որակավորման: Հեղինակ 
և համահեղինակ է 6 գիտական 
հոդվածների:

Հիմնաբառեր.  գործարարություն, բիզնեսի 
  հիմնում, հարկման համակարգ, 
  վարկավորում, Հայաստան և
  տարածաշրջան

Գործարարությունը տնտեսական համակարգի 
կենսագործունեությունը պայմանավորող առանցքա-
յին բնութագրիչ է: Դրանով է «շնչում» ողջ տնտե սու-
թյունը: Հետևաբար՝ գործարարությամբ զբաղվե լու 
դյու րինության ապահովումը պարզապես անհրա ժեշ  - 
տություն է կայուն ու զարգացող գործարար միջա-
վայր ձևավորելու համար։ Վերջինս էլ, իր հերթին, կա-  
 րող է նպաստել տնտեսական համապափակ զար-
գացմանը։ Բիզնես միջավայրում գործելու դյուրինու -
թյունն ապահովող գործոնները բազմաթիվ են։ Հոդ-  
վածում անդրադարձ է կատարվել դրանցից մի քա-
նիսին՝ փորձելով այս առումով համեմատականներ 
անց կացնել Հայաստանի և տարածաշրջանի մյուս 
երկրների միջև։ 

Տնտեսության ամենակարևոր շարժիչ ուժե-
րից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, բարե-

նպաստ գործարար միջավայրի առկայությունն է: Ընդ- 
հա նուր առմամբ, գործարար միջավայրն արտաքին ու 
ներ քին միջավայրերի գործոնների համախումբ է՝ ըստ 
որի և որի ազդեցությամբ գործում է բիզնեսը:1  Այդ միջա-
վայ  րի կայունությունը, զարգացման մակարդակը, դրա-
նում առկա հնարավորությունները և խոչընդոտները ուղ-
ղակի ու անուղղակի կերպով պայմանավորում են տվյալ 
երկրում գործարարության ակտիվության և դրանով զբաղ-  
վելու դյուրինության մակարդակը:

Ակնհայտ է կազմակերպության ներքին միջավայրի 
գործոնների՝ նպատակների, խնդիրների, կառուցվածքի, 

* “BUSINESS ENVIRONMENT – CONCEPTUAL FRAMEWORK AND POLICIES”, Dr. V. 
Basil Hans, International Educational Scientific Research Journal, E-ISSN NO:2455-
295X, Volume 4, Issue 3, March 2018, p. 67-68.
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տեխնոլոգիայի և մարդկային ռեսուրս-
նե րի ազդեցու թյան մեծ կարևորությունը 
բիզնես գործընթացների կա ռա  վարման 
համատեքստում2: Միաժամանակ, անհեր-
քելի է այն փաստը, որ այդ գործոնները 
ձևա վո րում են կազմակերպության՝ միայն 
տվյալ պահի ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնք 
բիզ նեսի կողմից մեծավ մասամբ ենթակա 
են կառավարման և կարգավորման3: Իսկ 
ահա կապված արտաքին միջավայրի այն 
գործոնների հետ (պետական կառա վար- 
   ման մարմիններ, սպառողներ, մրցակից -
ներ, մա տակարարներ կամ աշխատա շու  - 
կա), որոնք ձևավորում են կազմա կեր  պու- 
թյանն առնչվող, ապագա յում այս կամ այն 
չափով ի հայտ գալու հավա նա կանությամբ 
հնարավորություններ և սպառնալիքներ, 
բիզ նեսի արձագանքը կարող է լինել միայն 
հարմարվողական, այլ ոչ թե կառավարչա-
կան4: Հենց այս վերջին հան գաման քով է 
պայմանավորված գոր ծարար միջավայ  րի 
կայունության և առաջ խաղաց ման գործ ըն- 
 թացում պետական մի  ջա մտու թյան անհրա - 
ժեշտությունը, և խոսքն այստեղ վերաբե-
րում է հատկապես Հայաս տանի Հանրապե-
տության պես երկրնե րին, որտեղ տնտեսա- 
 վարող սուբ յեկտների ավելի քան 93.5%-ը 
համարվում է գերփոքր և միայն 0.18%-ը՝ 
խոշոր5, ու նրանց մեծամասնու թյան ազդե - 
ցությունը գործարար միջա վայ  րի վրա ձըգ-  
տում է 0-ի: Այդ դեպ քում պե տու թյան խըն - 
դիրն է դառնում ապահովել տնտե սավա-
րողների հավասարու թյունը, մի ջա վայրի 
կայունու թյունը և բիզնես գոր ծունեություն 
ծավալելու դյուրինությունը:

Ամենալայն առումով, պետության կող-  
մից գործարարությամբ զբաղվելու դյուրի-  
նության ապահովումը ենթադրում է ստեղ-  
ծել հավասար պայմաններ բոլոր տնտե-
սավարողների համար, որպեսզի վերջին-
ներս հնարավորինս փոքր ռեսուրսներով 
և ծախսերով, հնարավորինս կարճ ժամա-
նակում կարողանան իրականացնել ար-
դյու նավետ բիզնես գործընթացներ6:

Գործարարությամբ զբաղվելու դյուրի-

նությունը պայմանավորող գործոնները և 
բնութագրիչները բազմաթիվ են: Այս հոդ- 
 վածում կանդրադառնանք դրանցից մի  այն 
մի քանիսին, մասնավո րապես՝ բիզնե սի 
հիմնման դյուրինու թյուն, գույքի սեփակա-
նության իրավուն քի գրանցում, վարկա վոր-  
ման հասանելիու թյուն և հարկերի վճար- 
 ման առանձնահատկու թյուններ: Գործոն-
ների նման ընտրությունը պայմանա վոր-
ված է ինչպես բիզնես գործընթաց ների 
վրա դրանց ազդեցության մեծ չափա բաժ-
նով, այնպես էլ տեղեկատվական մեծ ընդ-
գրկվածությամբ։ Համեմատականության 
ապահովման համար քննարկվող գործոն-
ները կդիտարկենք ոչ միայն Հայաստանի 
Հանրապետության, այլև տարածաշրջանի 
մյուս երկրների՝ Վրաստանի, Ադրբեջանի, 
Իրանի և Թուրքիայի համար ևս:

Գործարարությամբ զբաղվելու առա-
ջին ու, թերևս, ամենաառանցքային քայլը 
բիզնեսի հիմնումն է: Ամեն դեպքում՝ բիզնե-
սի հիմնադրման լավագույն տարբերակը 
բնութագրվում է դրա իրականացման հա- 
   մար անհրաժեշտ գործընթացների փոքր 
քանակով և կարճատևությամբ, ինչ պես 
նաև ցածր ծախսատարությամբ և սկըզբ-
նա   կան ներդրվող կապիտալի փոքր ծա-
վալ ներով:

Հայաստանում և տարածաշրջանի մյուս 
երկրներում բիզնես հիմնելու գործըն թաց-
ների թիվը, ինչպես նաև հիմնման գործ-
ընթացի տևողությունը ներկայացված են 
գծապատկեր 1-ում:

Ինչպես տեսնում ենք, տարածաշրջանի 
երկրներում, այս տեսանկյունից, ամենա-
բարվոք վիճակում է Վրաստանը, որտեղ 
բիզնեսի հիմնման համար պահանջ վում է 
ընդամենը 1 գործընթաց, որի իրակա նաց-
ման տևողությունը 1 օր է: Ինչ վերա բերում 
է Հայաստանին և Ադրբեջանին, ապա 
եր կու երկրներում էլ իրավիճակը գրեթե 
համանման է, մասնավորապես՝ բիզնեսի 
հիմն ման գործընթացների քանակը 3 է, 
իսկ իրականացման տևողությունը Հայաս-
տանում՝ 4, Ադրբեջանում՝ 3.5 օր: Տարա-

2 Մենեջմենթ, Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, 2016, էջ 59-71։
3 Յու. Մ. Սուվարյան, Ն. Հ. Շահնազարյան, Ռազմավարական կառավարում, Երևան, 2015, Էջ 84-92։
4 «Մենեջմենթ», Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան, 2016, էջ 73-84։
5 ՀՀ ՎԿ հրապարակումներ, «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, 2019», Երևան, 

2019:
6 Official page of The Friedrich Naumann Foundation for Freedom https://asia.fnst.org/content/3-reasons-why-ease-doing-busi-

ness-country-important, visited 1:49 PM, 06/09/2020.



ծաշրջանում վիճակը վատագույնն է Իրանի 
Իսլամական Հանրապետությունում, որ-
տեղ բիզնեսի հիմնման գործընթացների 
տևողությունը 72.5 օր է, ինչը, բնակա նա-  
բար, գործարարությամբ զբաղվելու դյու-
րինության տեսանկյունից, լրջագույն խո-
չըն  դոտ է: 

Այնուամենայնիվ, մեզ առավելապես հե-
տաքրքրում է Հայաստանի Հանրապե տու-
թյունում առկա իրավիճակը: Այսպիսով՝ 
2016 թ.-ից սկսած, բիզնեսի հիմնման գոր-  

ծ ընթացների տևողությունը մեր երկրում 
յուրաքանչյուր տարի փոփոխվել է՝ իր նվա-  
զագույն արժեքն ընդունելով 2016 թ.-ին 
(3 օր), իսկ ամենաբարձր արժեքը՝ 2018 թ.- 
ին (4.5 օր)8: Որքան էլ որ այդ փոփո-
խու    թյունները եղել են չնչին, միևնույն է, 
դրանք վկայում են իրավական առումով 
այդ գործընթացների կարգավորման մո-
տեցումների հաճախակի վերա փոխումնե-
րի մասին, ինչը դրական երևույթ չէ, առա-
վել ևս, որ դրանց տևողությունը վերջին 5 

7 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020. 

8 “Doing Business 2016-2020”, Economy Profile of Armenia, International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, Washington 2016-2020. 

9 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020.
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տարում, բացառությամբ 2019 թվականի, 
միայն մեծացել է: Սակայն, պետք է նշել, 
որ ներկայում ՀՀ-ում, այս տեսանկյունից, 
առկա իրավիճակը կարող ենք գնահատել 
բավականաչափ դրական:

Այս համատեքստում կարևոր է նաև 
քննարկել բիզնեսի հիմնման ծախսատա-
րության, ինչպես նաև դրա հիմնադրման 
համար պահանջվող կանոնադրական կա-
պիտալի նվազագույն ծավալի գործոնները։ 
Հարկ է նշել, որ ՎԶՄԲ-ն և ՀԲ-ն այս ցու-
ցանիշները հաշվարկում են մեկ շնչին բա-
ժին ընկնող ազգային եկամտի հաշվով: 
Կանոնադրական կապիտալի ներդրման 
նվազագույն ծավալի տեսանկյունից, տա - 
րածաշրջանի բոլոր երկրներում նույն իրա- 
  վիճակն է (մասնավորապես՝ այդ պահան-
ջի ծավալը մեկ շնչի հաշվով ԱԵ-ի համե-
մատ՝ 0%), սակայն, ծախսատարու թյան 
ա ռու մով, գոյություն ունեն մի շարք տար-
բե  րություններ:

Բիզնեսի հիմնման ծախսատարության 
տեսանկյունից, տարածաշրջանում ամե- 
նա ցածր ցուցանիշը գրանցել է Հայաս-
տա նի Հանրապետությունը, որտեղ այդ 
ծախ սերի տեսակարար կշիռը մեկ շնչի 
հաշ  վով ԱԵ-ում ընդամենը 0.8% է, ինչը, 
անկասկած, կարևորագույն և բավա կա   նա- 
չափ դրական բնութագրիչ է: Տարա  ծա  - 
շրջանում համեմատաբար մեծ ծախսա-

տա րու թյամբ է աչքի ընկնում Թուրքիան, 
որ տեղ վերոնշյալ ցուցանիշը 6.0% է: Հե-
տաքրքրական իրավիճակ է Վրաստա-
նում, որտեղ գործընթացների քանակը և 
տևողությունը ամենափոքրն են (1 գործըն -
թաց՝ 1 օր տևողությամբ), սակայն ծախ սա-
տա րությունը ՀՀ նույն ցուցանիշի հա մե-
մատ մեծ է գրեթե 2.5 անգամ: Սա վկա  յում 
է այն մասին, որ այս երկիրը հասել է ըն-
թացակարգային լավագույն տարբե  րակի՝ 
ի հաշիվ ծախսատարության մեծաց ման, 
թեպետ այդ ցուցանիշը ընդունելի մի ջա-  
կայքում է: Հարկ է նաև նշել, որ, 2016 թ.-ից 
սկսած, քննարկվող ցուցանիշը ՀՀ-ում յու - 
րաքանչյուր տարի գրանցել է մի այն անկում՝ 
նույն տարվա համեմատ նվա զե լով հան-
րագումարային 0.2%-ով: Հի շեց նենք, որ 
քննարկման առարկա են միայն վար չա -
կան բնույթի ծախսերը՝ կապված կազ մա-
կերպությունների պետական գրանցման 
հետ:

Բիզնես գործունեությամբ զբաղվելու 
դյուրինությունը պայմանավորող հաջորդ 
գործոնը գույքի սեփականության իրա-
վուն քի գրանցման գործընթացն է: Այս 
գոր  ծոնի դիտարկումը պայմանավորված է 
այն հանգամանքով, որ գույքի սեփա կա-
նության իրավունքի ստացման ու գրանց-
ման դյուրինությունն ուղղակիորեն ազդում 
է երկրում հիմնական միջոցների տեսքով 

10 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020. 

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

83

 

8.0 1.0 4.5 31.0 4.5

0.10% 0.00%

7.00%

3.80%
3.00%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան Իրան Թուրքիա

Տևողությունը՝ օրերով /առանցքը՝ ձախից/

Ծխասերը՝ հաշվարկված գույքի արժեքի համեմատ /առանցքը՝ աջից/

Հայաստանում և տարածաշրջանի երկրներում գույքի սեփականության 
իրավունքի գրանցման տևողությունը և ծախսատարությունը (2020 թ.)10
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ներդրումների ծավալի, ինչպես նաև բիզ-
նեսի կողմից իրականում տնօրինվող հիմ-
նական միջոցների վրա, որոնք երկուսն էլ 
բավականաչափ կարևոր են յուրաքանչյուր 
տնտեսության համար:

ՀՀ-ում և տարածաշրջանի երկրնե-
րում գույքի սեփականության իրավուն քի 
գրանց ման տևողությունը և ծախսա տա-
րությունը (գույքի արժեքի նկատմամբ 
ծախ սերի տեսկարար կշիռը) ներկայաց-
ված են գծապատկեր 3-ում:

Գծապատկեր 3-ի տվյալներից նկատե- 
 լի է, որ տարածաշրջանում գույքի սե փա-  
կանության իրավունքի գրանցումն ամե   - 
նադյուրինն է Վրաստանում, որ տեղ դա 
տևում է ընդամենը 1 օր, իսկ ծախսա տա-
րությունը 0% է: Քննարկ վող գործընթացն 
ամենաերկա րատևն է Իրանում (31 օր), իսկ 
ամենածախսատարը՝ Ադրբեջանում (7%): 
Հայաստանի Հանրապետության դեպ քում 
սեփականության իրավունքի գրանց ման 
տևողությունը 8 օր է, և այս ցուցա նիշով 
մեր երկիրը հետ է մնում Վրաստա նից, 
Ադրբեջանից և Թուրքիայից: Ծախ սա տա-
րության առումով, Հայաստանը բավակա-
նաչափ գերազանցում է Ադրբեջանին, 
Իրանին և Թուրքիային, իսկ ընդհանուր 
առմամբ, այս տեսանկյունից, իրավիճակը 
բարվոք է, հատկապես եթե հաշվի առ-
նենք, որ վերջին երեք տարում սեփակա-

նության իրավունքի գրանցման ծախ սա-   
տարությունը նվազել է 2 անգամ: Այս դեպ-
քում նույնպես անդրադառնում ենք միայն 
գործառնական ծախսերին՝ կապ ված սե-
փականության իրավունքի գրանցման 
հետ:

Ամփոփելով ուսումնասիրության այս 
հատվածը՝ կարող ենք ասել, որ, ըստ վերո-  
նշյալ գործոնի, տարածաշրջանի բա ցար-
ձակ առաջատարը կրկին Վրաստանն է, 
որին հետևում է Հայաստանը։

Ձեռնարկատիրական գործունեություն 
ծավալելու տեսանկյունից, անչափ կարևոր 
բնութագրիչ է փոխառու միջոցների ներ-
գրավման, իսկ ֆինանսական միջոցների 
հասանելիության առումով՝ վարկավորման 
հնարավորությունների գործոնը:

ՎԶՄԲ-ն և ՀԲ-ն երկրներում վարկա-
վորման հնարավորությունների գնահատ-
ման համար կիրառում են վարկատուների 
և վարկառուների իրավունքների պաշտ-
պան վածության աստիճանի և վարկա յին 
տեղեկատվության խորության ցուցանիշ-
ները (հոդվածում երկու ցուցանիշն էլ ներ- 
 կայացված է ըստ 0-100 սանդղակի): Տա-
րածաշրջանի բոլոր երկրներում, 2020 թ. 
զեկույցի համաձայն, վարկային տե ղեկա-
տվության խորությունը գնահատվում է 
100: Վարկատուների և վարկառուների 
իրավունքների պաշտպանվածության աս- 
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Վարկային ռեգիստրում գրանցված ֆիզ. և իրավ. անձանց տեսակարար կշիռը չափահաս բնակչության թվաքանակում
Վարկային բյուրոյում գրանցված ֆիզ. և իրավ. անձանց տեսակարար կշիռը չափահաս բնակչության թվաքանակում

Հայաստանում և տարածաշրջանի երկրներում բիզնեսի հիմնման ծախսերը՝ 
հաշվարկված մեկ շնչի հաշվով ԱԵ-ի հաշվով11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

11 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020. 
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 տիճանը Ադրբեջանում 100 է, Վրաս տա-
նում՝ 75, Թուրքիայում՝ 58, Հայաստա-
նում՝ 50, իսկ Իրանում՝ 1713:

Վարկավորման հնարավորություննե րի 
գնահատման առանցքային ցուցանիշնե-
րից է նաև այն, թե չափահաս բնակչության 
թվի համեմատ վարկային բյուրոներում 
և ռեսգիստրներում որքան ֆիզիկական 
և իրավաբանական անձ է գրանցված: 
Այս համատեքստում նշենք, որ վարկային 
բյուրոները վարկային տեղեկատվություն 
հավաքագրող, ամփոփող մասնավոր 
կազմակերպություններ են, իսկ վարկային 
ռեգիստրները պետական14: 

Տարածաշրջանի երկրներում՝ վարկա-
յին ռեգիստրում և վարկային բյուրոյում 
գրանցված ֆիզիկական և իրավաբանա-
կան անձանց տեսակարար կշիռները չա-
փահաս բնակչության թվաքանակում ներ-
կայացված են գծապատկեր 4-ում:

Ընդհանուր առմամբ, տարածաշրջանի 
բոլոր երկրներում ֆիզիկական և իրա  վա- 
բանական անձանց ներկայացվա  ծու թյու - 
նը վարկային տեղեկատվու  թյուն հա վա-
քա գրող և մշակող կազ մակեր պություն  նե- 
րում բավականաչափ բարձր է, և այս ա- 
ռումով ևս առաջատարը Վրաստանն է։ 
Հայաստանի ցուցանիշը նույնպես վկա-
յում է ֆիզիկական և իրավաբանական 
ան ձանց՝ վարկային միջոցների ներգրավ-
ման գործընթացում բարձր ներգրավ վա-
ծության մասին:

Ըստ վերոնշյալ ցուցանիշների՝ կա րող 
ենք վկայել, որ վարկավորման հնարա վո-

րություններով տարածաշրջանում առա-
ջատարներ են Ադրբեջանը և Վրաստանը։ 
Թուրքիայի և Հայաստանի պարագայում 
այս ցուցանիշը միջինից բարձր է, իսկ 
Իրանի դեպքում՝ չափազանց ցածր։

Անդրադառնանք նաև հարկերի վճար-
ման առանձնահատկություններին: Այս տե- 
սանկյունից, մեզ առավելապես հե տա-
քըր քրում է, թե միջինում մեկ տնտեսա-
վա  րողը տարեկան քանի հարկային հաշ - 
վետվություն է ներկայացնում, որքան ժա- 
 մանակ է ծախսում կազմման գործընթա-
ցի համար, և որքան է հարկային պար տա- 
  վորությունների տեսակարար կշիռը տնտե- 
սավարողների շահույթում: Այս տվյալներն 
ամփոփված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված առաջին 
երկու ցուցանիշներն առավելապես բնու-
թագրում են երկրում գործող հարկային 
վար  չարարության որակը: Ինչպես տես-
նում ենք, մեկ տարվա ընթացքում տնտե-
սա վարողների ներկայացրած հարկային 
հաշվետվությունների պահանջ վող մի ջին 
քանակով Հայաստանը տարածա շրջանում 
լավագույններից չէ, իսկ ահա այդ հաշ-
վետվությունների պատրաստման համար 
պահանջվող ժամաքանակով գրանցել է 
վատագույն արդյունքը: Սա նշանակում է, 
որ, տարածաշրջանի մյուս երկրների հա- 
մեմատ, ՀՀ-ում իրականացվող հար կա-
յին վարչարարությունն այնքան էլ բարե- 
 նպաստ պայմաններ չի ստեղծում տնտե -
սավարողների համար: Այս տեսան կյու -
նից, դրականորեն աչքի է ընկնում Վրաս-

Երկիրը 
Հարկային 

հաշվետվությունների 
քանակը 

Հարկային հաշվետվությունների 
ներկայացման համար անհրաժեշտ 

տարեկան ժամաքանակը 

Հարկերի և պարտադիր 
վճարների տեսակարար 

կշիռը շահույթում 
Հայաստան 15 264 22.60% 
Վրաստան 5 216 9.90% 
Ադրբեջան 9 159 40.70% 

Իրան 20 216 44.70% 
Թուրքիա 10 170 42.30% 

 

Տարածաշրջանի երկրներում տնտեսավարողների կողմից հարկերի վճարման 
առանձնահատկությունները15

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

13 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020.

14 Official page of The World Bank, https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/credit-bureau#:~:tex-
t=A%20credit%20bureau%20is%20one,types%20of%20credit%20reporting%20institutions.&text=Credit%20bureaus%20are%20
privately%20owned,bank%20supervisors%20or%20central%20banks., visited 5:01 PM, 06/09/2020.

15 “Doing Business 2020”, Economy Profiles of Armenia, Georgia, Azerbaijan, Iran and Turkey, International Bank for Reconstruc-
tion and Development / The World Bank, Washington 2020.
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տանը:
Դրան հակառակ, բուն հարկային քա-  

 ղաքականության տեսանկյունից, ՀՀ-ում 
իրավիճակը բավականաչափ բարե նպաստ 
է, մասնավորապես՝ տնտեսավա րողների 
ապահոված շահույթի միայն 22.6%-ն է 
հարկերի և պարտադիր վճարների տես-
քով վճարվում պետական կամ տեղա կան 
մարմիններին: Այս ցուցանիշով Հայաս տա-
նին գերազանցում է միայն Վրաստանը՝ 
9.9%-ով: Մյուս երեք երկրների առումով, 
այս ցուցանիշը գերազանցում է 40%-ը:

Ընդհանուր առմամբ, հարկերի վճար - 
ման առանձնահատկությունների տեսան-  
կյու նից, տարածաշրջանում գործարարու-
թյամբ զբաղվելու դյուրինության ամենա-
բարձր մակարդակը ապահովվել է Վրաս-  
տանում, իսկ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Հա- 
 յաստանը միջանկյալ դիրք են զբաղեցնում։ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետու թյունն 
այս դեպքում ևս «վատագույնն» է:

Ամփոփելով Հայաստանում և տարա-
ծաշրջանի մյուս երկրներում գործարարու-
թյամբ զբաղվելու դյուրինության վերաբեր-  
յալ ուսումնասիրությունը և հիմնվելով մի - 
այն դիտարկված գործոնների վերլուծու-
թյան վրա՝ կարող ենք կատարել հետևյալ 
եզրահանգումները.

1. տարածաշրջանում գործարա րու-
թյամբ զբաղվելու դյուրինությամբ աչքի է 

ընկնում Վրաստանը, որտեղ ապահովվում 
են համապատասխան գործընթացների 
կարճատևություն, գործարքային ծախսե-
րի ցածր մակարդակ, վարկավորման մեծ 
հնարավորություններ և բիզնեսը խթանող 
հարկման համակարգ:

2. Տարածաշրջանի ակնհայտ «հետ նա -
պահն» Իրանն է, որտեղ առկա են լրջա-  
 գույն խնդիրներ՝ կապված բիզնեսի հիմն-
ման գործընթացների երկարատևու թյան, 
գործարքային միջինից բարձր ծախսերի, 
հարկման համակարգի բյուրոկրատա կան 
կառուցվածքի, ինչպես նաև վարկատունե-
րի և վարկառուների իրավունքների պաշտ  - 
պանվածության հետ:

3. «Միջին» դիրք է զբաղեցնում Թուր-
քիան, որին, քննարկվող բոլոր գործոնների 
տեսանկյունից, բնորոշ են միջին կարգի 
ցուցանիշներ:

4. Գրեթե նույնատիպ՝ միջինից բարձր 
դիրք են զբաղեցնում Հայաստանը և Ադր-
բե ջանը: Այնուամենայնիվ, այս երկրներից 
յուրաքանչյուրին բնորոշ են և՛ ուժեղ, և՛ թույլ 
կողմեր: Ադրբեջանի դեպքում ուժեղ կողմ 
է գործարարության հիմնման և վարկա-
վորման, իսկ Հայաստանի պարագայում՝ 
ինչպես բիզնեսի հիմնման, այնպես էլ գույ-
քի սեփականության իրավունքի գրանց-
ման դյուրինությունը:
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Гагик БАДАДЯН
Магистрант кафедры управления, АГЭУ

ARMENIA AND WORLD
ЛЕГКОСТЬ «ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» В АРМЕНИИ И В СТРАНАХ РЕГИОНА 

Бизнес - ключевой фактор, определяющий жизнеспособность экономической системы. Вся 
экономика «дышит» бизнесом, поэтому легкость ведения бизнеса просто необходима. Следо-
ва тельно, обеспечение легкости ведения бизнеса необходимо для стабильной и растущей биз-
нес-среды, которая может стать основой для устойчивого экономического развития страны. 
Суще ствует множество факторов, характеризующих легкость ведения бизнеса. Автором была 
предпринята попытка изучить некоторые из них, пытаясь провести параллели между Арменией и 
другими странами региона. 

Ключевые слова:  бизнес, открытие бизнеса, система налогообложения, кредитование,
  Армения и регион

Gagik BADADYAN
MA Student at the Chair of Management, ASUE

АРМЕНИЯ И МИР
EASE OF "DOING BUSINESS" IN ARMENIA AND IN THE COUNTRIES OF THE REGION

Business is a key factor that determines the vitality of the economic system. The whole economy 
"breathes" through business. Therefore, the ease of doing business is simply a necessity. And only if 
this ease is ensured, it will be possible to ensure a stable and growing business environment, which 
can become a basis for sustainable economic development. There are many factors that characterize 
the ease of doing business, and it has been attempted to conduct a study on some of them for Armenia 
and the other countries in the region.

Keywords:   business, starting a business, taxation system, lending, Armenia and the region
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ 
ՔՐՈՆԻԿՈՆԸ. 

«ՄԱՅՐԱՄՈՒՏՆ» 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԿԱՍԵՑՆԵԼ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ  

Մերի 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ 
«Միջազգային տնտեսական հա-  
րա բերություններ» մասնա գի տու - 
թյամբ և ընդունվել մագիստրա-
տուրա: 2018 թվականից առ այ-
սօր Օրբելի վերլուծական կենտ-
րոնի հետազոտող փորձա գետ է:

2020 թ. ընդունվել է ՀՊՏՀ աս-
պիրանտուրա:

2019 թ. փոխանակման ծրագ րի 
շրջանակներում սովորել է Պոզ - 
նանի տնտեսագիտական հա մալ- 
 սարանում՝ «Միջազգային բիզ-
նես» մասնագիտությամբ։

Հիմնաբառեր.  COVID-19, քաղաքացիական
  ավիացիա, միջազգային
  ուղևորափոխադրումներ,
  հայկական ավիացիա

Քաղաքացիական ավիացիան այն հիմնական 
ոլորտներից է, որ առաջինն իր վրա կրեց կորոնավի-
րուսային համավարակի բացասական ազդեցու թյու-
նը։ Կիրառված սահմանափակումների պատճա ռով 
համաշխարհային ավիացիայի համակարգը զգա  լիո-
րեն տուժեց, ինչից անմասն չմնաց նաև հայկա կան 
ավիացիան: Վերջինս առանց այն էլ իր լավա գույն 
օրե րը չէր ապրում. մեր իրականությունում խնդիր-
ներն առավել քան խորքային են և պահանջում են հա-
մակարգային լուծումներ։ Ոչ բոլոր երկրներին է հա-
ջողվել ունենալ ավիացիայի զարգացած համա կարգ, 
սակայն Հայաստանը պարտավոր է առաջնորդվել՝ 
անցյալի սխալներից դասեր քաղելով, քանի որ դեպի 
ծով ելք չունեցող և փակ սահմաններով երկրի համար 
զարգացած ավիացիան առավել քան օրախնդիր է։ 
Հայկական ավիացիայի «մայրամուտը» անհրաժեշտ 
է կասեցնել։

Ավիացիան, հսկայական արժեք հաղորդելով 
համաշխարհային տնտեսությանը1, յուրօրի- 

 նակ կապուղի է տնտեսության մյուս ոլորտների միջև: 
Հա մաշ խարհային ավիացիայի ստեղծած ՀՆԱ-ն ավելի 
մեծ է, քան ավտոմոբիլային և դեղագործական արդյու-
նա բե րությանը՝ միասին վերցրած: Շրջանառվում է մի 
վարկած, ըստ որի` եթե օդային տրանսպորտը հանդես 
գար որպես պետություն, ապա ՀՆԱ մեծությամբ աշ-
խարհում կլիներ 20-րդը՝ համադրելի Շվեյցարիայի կամ 
Արգենտինայի հետ2:

1 Flightradar24-ի տվյալները` https://www.flight-delayed.com/news/2019/07/30/
july-25-2019-aviations-busiest-day-in-history

2 Ավիացիայի օգուտները երկրների սահմաններից դուրս, հետազոտություն` 
https://aviationbenefits.org/media/166344/abbb18_full-report_web.pdf 
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Փորձագիտական տարբեր գնահատա-
կան ների համա ձայն՝ ավիացիայի ոլորտը 
և հարակից ճյուղերը համաշխարհային 
տնտեսական ակտիվությանը նպաստում 
են 2.7 տրլն ԱՄՆ դոլարի չափով (համաշ  - 
խարհային համախառն ներքին արդյուն- 
 քի 3.6%-ը)՝ սպասարկելով, միաժամանակ, 
ավելի քան 65.5 մլն աշխատատեղ։ Դրան- 
  ցից որոշները գրանցված են բուն ար  դյու- 
նաբերության մեջ՝ օդանավա կայան ներում, 
ավիաընկերություն ներում, քաղաքա ցիա-
կան ավիացիայի և օդային նավիգացիայի 
ծառայությունների ոլորտում, մինչդեռ մյուս- 
ներն ապահովվում են օդային տրանս-
պորտի ստեղծած տնտեսական գործու-
նեու թյամբ (գծապատկեր 1)5:

Վերոնշյալ վիճակագրական տվյալնե-
րը, զբոսաշրջության տեմպերի աճի և վի- 
զային ռեժիմների դյուրացման խորա  պատ- 
կերում, տարեցտարի ավելանում էին, մին-  
չև կորոնավիրուսի տարածումն ամ բողջ 
աշխարհում: Հակահամա ճարակային մի - 
ջո ցառումների առաջին իսկ փուլում երկըր - 
նե րը սկսեցին փակել իրենց օդային դար-   

25-ը հուլիսի, 2019 թվական։
Այս օրը քաղաքացիական ավիացիայի պատմու-
թյան օրագրում նշվում է որպես ամենածանրա-

բեռնվածը. ամբողջ աշխարհում 230 հազար 409 
ինքնաթիռ, ճախրելով երկնքում,3  իրականացրել 
է փոխադրումներ։ Իսկ առհասարակ երկրագնդի 

վրա ամեն օր4 օդային տրանսպորտից օգտվում 
էր ավելի քան 12 մլն ուղևոր, կատարվում էր 120 

հազար թռիչք, տեղափոխվում 18.8 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար արժողությամբ ապրանքներ։ 

պասները՝ կիրառելով ներքին սահմա նա- 
փակումներ։ Կորոնավիրուսա յին հա մավա-
րակի տարածումը, դրան հաջորդող ճգնա-
ժամային իրավիճակն ու անորոշու թյունն 
ազդեցին տնտեսության բոլոր ոլորտների, 
արդյունաբերության բոլոր ճյուղերի և մեր 
կյանքի բոլոր բնագավառների վրա՝ որոշ 
դեպքերում հանգեցնելով տնտեսական և 
ֆինանսական անդառնալի հետևանքնե-
րի: Այս ամենից անմասն չմնաց նաև քաղա- 
քացիական ավիացիայի ոլորտը։ Հա մավա- 
րակը լուրջ ազդեցություն ունեցավ ա վիա-
ցիոն արդյունաբերության, մասնա վորա-
պես՝ օդային ճանապարհով ուղևորափո - 
խադ րումների և բեռնափո խադրումն երի, 
ինչպես նաև օդանավակայաններում աշ-
խատուժի պահանջարկի, զբոսաշրջա յին 
և սպասարկող ոլորտների եկամուտ ների 
վրա: 

Միջազգային տարբեր կազմակերպու-
թյունների գնահատմամբ՝ ավիացիայի 
ոլորտի հիմնական ցուցանիշներն այս 
տա րի գրեթե կիսով չափ նվազելու են 
(գծա պատկեր 2)6:

3  «Ավիացիայի օգուտները. 2019», հրապարակվել է համաշխարհային ավիացիայի արդյունաբերության բարձր 
մակարդակի խմբի համագործակցությամբ՝ ICAO, IATA, ACI, CANSO, ICCAIA` https://www.icao.int/sustainability/Documents/
AVIATION-BENEFITS-2019-web.pdf 

4  Ավիացիայի հավելյալ արժեքի ստեղծումը՝ https://aviationbenefits.org/economic-growth/adding-value-to-the-economy/
5  Զբաղվածությունը ավիացիայում՝ https://aviationbenefits.org/economic-growth/supporting-employment/
6 Բոլոր ցուցանիշները համեմատված են 2019 թ. տվյալների հետ, բացառությամբ (*) նշվածների, որոնք համեմատվել են 

2020 թ. ելակետային տվյալների հետ:

Քաղաքացիական ավիացիայի տնտեսական ազդեցությունը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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Քաղաքացիական ավիացիայի միջազ-
գային կազմակերպությունը՝ ICAO-ն7, 3 հա-
վանական սցենարների առաջադրմամբ 
փորձել է պարզել կորոնավիրուսի տնտե-
սական հետևանքները ոլորտի վրա։ Եվ 
այս պես. 

1. ելակետային սցենար (կան խավար-
կած), որտեղ ներառված են նախնական 
կանխատեսումները՝ առանց COVID-19-ի 

բռնկման հետևանքների,
2. լավատեսական սցենար (V), երբ անկ-  

մանը հաջորդում է արագ/սահուն վե րա-
կանգնումը,  

3. հոռետեսական սցենար (U), որի դեպ-
քում առկա են երկարատև խզում և դժվար 
վերականգնում, իսկ նախկին աճի մակար- 
 դակին չվերադառնալու ռիսկի դեպ քում 
(L)` առավել վատատեսական սցենար։ 

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման կանխատեսումները 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

COVID-19-ի գլոբալ ազդեցությունը համաշխարհային օդային երթևեկության վրա

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

7  Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները քաղաքացիական ավիացիայի վրա 1. ICAO՝ https://www.icao.int/sustainabili-
ty/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
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Քաղաքացիական ավիացիայի միջազ-
գային կազմակերպությունը միաժամա-
նակ կատարում է դիտարկումներ՝ ոլորտի 
վրա տնտեսական ազդեցությունները վեր-  
հանելու և ներկա չափազանց անորոշ իրա - 
 վիճակն ու արագ փոփոխվող միջա վայրը 
գնահատելու համար։ Սակայն, վեր լուծու-
թյան հիմքում առկա սցենարները պետք 
է ընդունել ոչ թե որպես ստույգ կանխա-
տեսումներ, այլ պարզապես որպես հնա-
րավոր ուղիների կամ դրանցից բխող ար- 
դյունքների ցուցիչներ: Յուրաքանչյուր սցե- 
 նար հաշվի է առնում 4 տարբեր ուղի ներ` 
հաշվի առնելով առաջարկի (արտադրան- 
քի) և պահանջարկի (ծախ սերի) տար բե-
րակված գործոնները (գծապատկեր 3):

Միջազգային կառույցների գնահա տա - 
կանները վկայում են, որ COVID-19 հա-
մավարակի տարածումը կարող է էլ ավելի 
էական փոփոխություններ մտցնել ելա կե-
տային սցենարներում և լուրջ ազդե ցու-
թյուն ունենալ համաշխարհային ուղևո-
րափոխադրումների վրա։

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են կան-
խատեսումները 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակի 
համար, համաձայն որոնց՝ ոլորտի ան կու-
մը շարունակվելու է8։ 

Հարկ է նշել, որ ավիափոխադրումների 
ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վրա կո- 
րոնավիրուսի ամբողջական ազդեցության 
չափը կախված է մի շարք գործոններից, 
մասնավորապես՝ 

• համավարակի տարածման ծավալներ 
և տևողություն, 

• աշխարհի տարբեր երկրների կող մից 
կորոնավիրուսի տարածման զսպման 

և հետևանքների չեզոքացման միջո-
ցա ռումների արդյունավետու թյուն,

• կորոնավիրուսից հետո երկրների տըն-  
տեսական վիճակ,

• օդային ճանապարհորդության նկատ-
մամբ սպառողի վստահության աստի-
ճան և այլն։

Համաշխարհային զարգացումներից 
ան մասն չի մնացել նաև հայկական ավիա-  
ցիայի ոլորտը։ Դիտարկելով 2020 թ. առա - 
ջին 8 ամվա տվյալները՝ տեսնում ենք, որ 
«Զվարթնոց» և «Շիրակ» օդանավա կա յան - 
ները սպասարկել են 629 հազար 519 ու - 
ղևո րի, ինչը շուրջ 1 մլն 462 հազար 615 
ուղևորով կամ մոտ 70%-ով պակաս է 2019 
թվականի նույն ժամանակահատ վածի ցու-
ցանիշից։ Նույն ժամանակա հատվա ծում 
«Զվարթնոց» օդանավակայանում իրակա -
նացվել է 3,546 թռիչք-վայրէջք (2019 թ. 
համապատասխանաբար՝ 8,524), որից 
2,648-ը կամ մոտ 75%-ը՝ հունվար-մար - 
 տին, այսինքն՝ մինչև սահմանափակում-
ների շրջանը։ Իսկ «Շիրակ» օդանավակա-
յանում 2020 թ. մարտ-օգոստոս ժամա նա - 
կահատվածում իրականացվել է ընդամե-
նը 13 չվերթ՝ նախորդ տարվա 198-ի փո-
խարեն (գծապատկեր 4)։

Սակայն, ավիափոխադրումների մա-
կար դակի անկումը, բացի կորոնավի րու-
սով պայմանավորված առկա սահմանա-
փակումներից, այլ պատճառ ևս ունի։ 
Բանն այն է, որ Հայաստանում գրանցված 
7 ավիափոխադրողներ (միայն երկուսն էին 
թռիչքներ իրականացնում ԵՄ երկրներ) 
այս տարվա հունիսին զրկվեցին Եվրոպա - 
կան միության տարածքում թռիչքներ կա - 

8 Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները քաղաքացիական ավիացիայի վրա 2. ICAO` https://www.icao.int/sustainabili-
ty/Documents/COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf

 
2020 հունվար-

դեկտեմբեր 
2021-ի առաջին 

եռամսյակ 
Ավիաընկերությունների կողմից 

առաջարկվող տեղերի ընդհանուր 
կրճատում 

48-51% 23-43% 

Ուղևորափոխադրումների ընդհանուր 
կրճատում 

2,754-2,915 մլն ուղևոր 367-620 մլն ուղևոր  

Ավիաընկերությունների շահագործման 
դեպքում ուղևորների համախառն 

եկամտի հավանական կորուստ 

370-392 մլրդ դոլար 53-88 մլրդ դոլար 

 

Ավիափոխադրումների ոլորտի հիմնական ցուցանիշները
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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տա րելու հնարավորությունից։ Դրան ցից  
երկուսի վերջին երկուսուկես տարվա  
թռիչք ների մոտ 12%-ը բաժին էր ընկնում 
ԵՄ երկրներին։ Արտոնագրից զրկելու հիմ-
նավորման մեջ նշված է, որ այդ որոշումը 
ԵՄ անվտանգության միջազգային չա- 
փա  նիշներին չհամապատասխանելու հե-
տևանք է, որի պատճառով ՀՀ-ն հայտնվել 
է «ԵՄ թռիչքային անվտան գության ցան-
կում»10։

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի ա-  
վիացիայի ոլորտի խնդիրները խոր ար-
մատներ ունեն, ինչի հետևանքով առա ջա-
ցող յուրաքանչյուր լրացուցիչ խոչըն դոտ 
կարող է էական նշանակություն ունե  նալ։ 
Խորհրդային տարիներին մեր երկիրն աչ- 
քի է ընկել միջպետական և ներքին օդա-  
 յին փոխադրումների զարգացած ցանցով: 
Սակայն, նորանկախ Հայաստանում հնա-
րավոր չի եղել պահպանել ներպե տա կան 
չվերթները, իսկ միջազգային ուղղու թյուն- 
ները և հաճախականությունը զգալի փո- 
փոխությունների են ենթարկվել։ 

Ու չնայած տարեցտարի նկատվող օդա- 
յին եղանակով փոխադրումների ծավալ-
ների աճին, հայկական բոլոր ավիաըն-
կերություններն աստիճանաբար, տարբեր 
պատճառներով դադարեցրեցին իրենց 
գործունեությունը։ Իբրև բացառություն 
պետք է նշել 2016 թ.-ին հիմնադրված 
«Ավիակոմպանիա Արմենիան», որը կա-
տա  րում է սահմանափակ (հիմնակա նում՝ 
չարտերային) չվերթներ: Ներկայում Հա-
յաս տանում գործում են երկու միջազ գա յին 
օդանավակայաններ՝ Երևանի «Զվարթ-
նոցը» և Գյումրու «Շիրակը»11: Փաստացի, 
Հայաստանի հիմնական օդային դարպա - 
սը՝ «Զվարթնոց» օդանավակայանը, բնա-
կան մենաշնորհ է, իսկ երկրորդ ամենա-
խոշոր օդանավակայանը հանձնված է կա- 
 ռավարման նույն կոնցեսիոներին: Ավելին, 
«Զվարթնոց» օդանավակայանում ա վիա-
փոխադրողներին ծառայություններ մա - 
 տուցողները նույնպես չունեն մրցակից-
ներ, քանի որ մասնավորապես՝ ավիավա-
ռելիքի, ավիասննդի մատակարարման, 

Ուղևորափոխադրումների շարժընթացը «Զվարթնոց» և «Շիրակ» 
օդանավակայաններում9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

9 ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի վիճակագրություն՝ http://www.gdca.am/projects/p/statistics
10 Թռիչքային անվտանգություն, ԵՄ օդային անվտանգության նոր ցուցակը՝ ttps://eeas.europa.eu
11 «Զվարթնոցը» 09/06/2002 թ.՝ 30 տարի ժամկետով հանձնվել է կառավարման «Արմենիա» միջազգային 

օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ին՝ ՀՀ կառավարության և «Կորպորասիոն Ամերիկա Ս.Ա.»-ի միջև 17/12/2001 . կնքված 
պայմանագրի համաձայն: Կոնցեսիոն պայմանագրի՝ 2007 թ.ստորագրված թիվ 3 լրացման համաձայն՝ ««Արմենիա» 
միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ-ին կառավարման է հանձնվել նաև «Շիրակ» օդանավակայանը:
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վեր գետնյա սպասարկման ծառայություն-
ները մատուցում են մեկական ընկերու-
թյուններ։

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 
օդանավակայանների մասնավորեցումը 
հնարավորություն է ընձեռում ներգրավելու 
նոր ներդրումներ և ապահովելու ավելի ար-
դյունավետ կառավարում և զարգացում: 
Ըստ էության, կոնցեսիոն պայմանագիրը 
կնքվել է հենց այդ նպատակով: Սակայն, 
պարզ համեմատությունը ցույց է տալիս, 
որ «Զվարթնոցում» սպասարկման գրեթե 
բոլոր տեսակների համար սահմանված 
գները զգալիորեն ավելի բարձր են, քան 
համանման այլ օդանավակայաններում, 
այդ թվում՝ մեր տարածաշրջանում: Օրի-
նակ՝ Թբիլիսիի օդանավակայանն աչքի է 
ընկնում իր մատչելի գներով, և նման տար-
բերությունն ամենևին էլ պայմանա վորված 
չէ փոխադրման ծավալներով, քանի որ 
դեռ մի քանի տարի առաջ վերջինս թռիչք-
վայրէջքներով և փոխադրման ցուցա նիշ-
ներով զգալիորեն զիջում էր «Զվարթ նո-
ցին»։ 

«Զվարթնոց» օդանավակայանի ծա ռա- 
 յությունների բարձր գներն անմիջաբար 
անդրադառնում են ոչ միայն փոխադրում- 
  ների ինքնարժեքի և, համապատաս խա-
նաբար, դրանց գնի վրա, այլև նվազեցնում 
Հայաստանի մրցունակությունը և գրավ - 
չությունը համաշխարհային օդային փո- 
խադրումների ընդհանուր համակարգում 
և զբոսաշրջության համաշխարհային շու-
կայում, ինչպես նաև սահմանափակում 
մեր երկրի քաղաքացիական ավիացիայի 
զար  գացման հնարավորությունները:

Ինչպես հայտնի է, ՀՀ ավիացիայի 

ոլոր տում տեղի ունեցան նոր վերադասա-
վորումներ՝ պայմանավորված բյուջետա յին 
ավիաընկներությունների մուտքով. եվրո-
պա կան RyanAir և WizzAir ավիաընկե րու-
թյունները մտադիր էին նոր թափ հաղոր- 
 դել հայկական օդափոխադրումն երի շու - 
կային՝ տարեկան սպասարկելով մոտ մի 
քանի հարյուր հազար ուղևորի։ Սակայն, 
բյուջետային չվերթների մեկնարկը զու- 
գադիպեց կորոնավիրուսային համավա-
րակի տարածման հետ, ինչի հետևանքով 
չվերթները չեղարկվեցին կամ անժամկետ 
հետաձգվեցին։

Այսպիսով՝ մի կողմից համավարա կով 
պայմանավորված սահմանափակումնե րը, 
մյուս կողմից՝ ոլորտի խորքային խնդիր-
ները և դրանց հետևանքով ԵՄ «սև ցուցա-
կում ընդգրկվելը», միասին վերցրած, 
ձևա   վորել են հայկական ավիացիայի զար-
գացման համար վատագույն ելակետային 
պայմաններ՝ կարծես թե նախանշելով 
դրա «մայրամուտը»։

Դեպի ծով ելքի բացակայության և փակ 
սահմանների պայմաններում օդային փո-
խադրումները ձեռք են բերում ռազմա  վա- 
րական նշանակություն։ Այս համա տեքս-
տում հայկական ավիացիայի զար գացումը 
և մրցունակ լինելը դառնում են օրախնդիր։ 

Ամփոփելով նշենք, որ թեև ավիացիա  յի 
ճգնաժամ նկատվել է գրեթե բոլոր երկըր-  
ներում, այդուհանդերձ, ոլորտում առկա 
խորքային խնդիրներն էլ ավելի են խո-
րաց  նում ճգնաժամի բացասական հե-
տևանքները մեզանում։ Ուստի ավիացիայի 
ոլորտում, որը ռազմավարական նշանա-
կու թյուն ունի Հայաստանի համար, «մայ-
րամուտը» պետք է կասեցնել։

1. Flightradar24-ի տվյալներ, https://www.
flight-delayed.com/news/2019/07/30/ju-
ly-25-2019-aviations-busiest-day-in-history

2. «Ավիացիայի օգուտները երկրների 
սահմաններից դուրս», հետազոտություն, 
https://aviationbenefits.org/media/166344/abbb18_
full-report_web.pdf 

3. Ավիացիայի հավելյալ արժեքի ստեղծումը, 
https://aviationbenefits.org/economic-growth/add-
ing-value-to-the-economy 

4. Զբաղվածությունը ավիացիայում, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 https://aviationbenefits.org/economic-growth/sup-

porting-employment 
5. Կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքները քաղաքացիական 
ավիացիայի վրա. ԻԿԱՈ, 

 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Econom-
ic-Impacts-of-COVID-19.aspx 

6. ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի 
վիճակագրություն, 

 http://www.gdca.am/projects/p/statistics 
7. Թռիչքային անվտանգություն, ԵՄ օդային 
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անվտանգության նոր ցուցակը, 
 ttps://eeas.europa.eu
8. Կորոնավիրուսի տնտեսական 

հետևանքները քաղաքացիական 
ավիացիայի վրա. ԻԿԱՈ, 

 https://www.icao.int/sustainability/Documents/
COVID-19/ICAO_Coronavirus_Econ_Impact.pdf 

9. «Ավիացիայի օգուտները. 2019», 
հրապարակվել է համաշխարհային 
ավիացիայի արդյունաբերության բարձր 
մակարդակի խմբի համագործակցությամբ՝ 
ICAO, IATA, ACI, CANSO, ICCAIA, 

 https://www.icao.int/sustainability/Documents/AVIA-
TION-BENEFITS-2019-web.pdf

Мери ОВСЕПЯН
Аспирант, АГЭУ

ARMENIA AND WORLD
ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ: «ЗАКАТ» НУЖНО ОСТАНОВИТЬ 

Гражданская авиация стала одной из тех основных сфер, которая первая пострадала от 
негативного воздействия коронавируса. Из-за введенных ограничений мировая авиационная 
система значительно пострадала, а армянская авиация - не исключение. На сегодняшний день 
проблемы армянской авиации более чем глубокие и требуют системных решений. Армения 
должна развивать авиационную систему, учитывая ошибки прошлого и ошибки других стран, 
поскольку развитая авиация более чем важна для страны, границы которой не имеют выхода к 
морю. Необходимо остановить закат армянской авиации. 

Ключевые слова:  COVID-19, гражданская авиация, международные перевозки, 
  армянская авиация

Meri HOVSEPYAN
PhD student, ASUE 

АРМЕНИЯ И МИР
CHRONICLE OF CIVIL AVIATION: “THE SUNSET” NEEDS TO BE STOPPED

Civil aviation is one of the main areas that has been heavily hit by the coronavirus (COVID-19) 
pandemic. The world aviation system suffered significant losses due to the imposed restrictions, of 
which the Armenian aviation was not left out and already was in difficult economic conditions before 
the COVID-19 outbreak. Nowadays the problems of the sphere are very deep which require systemic 
solutions. Not all countries have succeeded in having a developed aviation system, but Armenia should 
learn from the mistakes of the past because having developed aviation is more than crucial for such 
landlocked country with closed borders as Armenia is. It is necessary to stop the sunset of the Arme-
nian aviation.

Keywords:   COVID-19, civil aviation, international transportation, Armenian aviation
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ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

ՄԱՐԴՈՒ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ 
ԱՊՕՐԻՆԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ.

ԲԻԶՆԵ՞Ս, ԹԵ՞ 
ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնաբառեր.  մարդու օրգաններ, ապօրինի 
  վաճառք, փոխպատվաստման 
  սև շուկա, «կարմիր շուկա»,
  թրաֆիքինգ, փոխպատվաս-
  տումային զբոսաշրջություն

Դոնորական օրգանների կենսական անհրա ժեշ-
տությունն ու դրանց նկատմամբ առաջարկի և պա-
հանջարկի միջև ակնհայտ անհամապատաս խա նու-
թյունները հանգեցրել են մարդկային օրգանների 
ապօրինի մատակարարման և փոխպատվաստման 
վերազգային բիզնեսի զարգացմանը: Եվ եթե երի-
կա մի ու լյարդի փոխպատվաստման դեպքում հնա-
րավոր է կամավոր հիմունքներով կամ բռնի ուժով 
կենդանի դոնորություն, ապա այլ օրգանների նկատ-
մամբ պահանջարկը բավարարվում է բացառապես 
դոնորների կյանքի գնով, ինչը ենթադրում է հանցա-
վոր սխեմաների կիրառում: 

Ամենահամեստ հաշվարկներով, ամբողջ աշ խար  - 
հում տարեկան իրականացվում է մարդկա յին օրգան - 
ների շուրջ 12,000 ապօրինի փոխպատվաս տում, 
որից գոյացող հասույթը գնահատվում է մոտ 840 մի-
լիո նից մինչև 1,7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:

 XXI դարում, թվում է, մարդկանց ստրկա-
ցումն ու շահագործումը պատմական անցյա- 

 լին բնորոշ «սարսափներ» են, որոնց մասին վկայու թյուն -
ների կարելի է հանդիպել միայն գրքերում և համա պա-
տասխան ժանրի ֆիլմերում, մինչդեռ Աշխատանքի հա-
մաշխարհային կազմակերպության և «Քայլիր ազատ» 
հիմն ադրամի գնահատականներով՝ 2016 թվականի 
տվյալ ներով, աշխարհում ժամանակակից ստրկատի-
րու թյան զոհ է դարձել մոտ 40.3 միլիոն մարդ, որից 
24.9 միլիոնը՝ իր կամքին հակառակ ենթարկվելով աշ- 
խա տանքային շահագործման (այդ թվում՝ պարտքի դի-
մաց), իսկ 15.4 միլիոնը՝ «դատապարտվելով» հարկադիր 

«Մարդու օրգանների ապօրինի վաճառքը
ցեղասպանության նոր դրսևորում է…»։

Էթան Գութման

Աննա 
ՓԱԽԼՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

2006 թ. գերազանցությամբ ա- 
վարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ 
«Համաշխարհային տնտեսա գիտու - 
թյուն», իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ ասպի- 
րանտուրան՝ «Միջազգային տնտե - 
սագիտություն» մասնագիտու թյամբ: 
2012 թ. պաշտպանել է թեկնածու-
ական ատենախո սու թյուն՝ ստա-
նալով տնտեսագիտության թեկնա-  
ծուի գիտական աստիճան: ՀՊՏՀ 
միջազգային տնտեսական հարա - 
բերությունների ամբիոնի ասիս- 
տենտ է, «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի հրավիրյալ փորձագետ:

Վերապատրաստվել և դասախո- 
սություններ է վարել մի շարք եվրո-  
պական բուհերում: Հեղինակ է 41 
գիտական և 4 գիտա հան րամատ-
չելի վերլուծական աշխա տանք-
ների:

    ORCID ID https://orcid.
    org/0000-0002-5854-2473
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ամուսնության1:
Ստրկության ճիրաններում հայտնված-

ները հաճախ են ենթարկվում բռնություն-
ների ու խոշտանգումների, իսկ այդ ամե նի 
հետևանքով հաշմանդամ ու անաշխա  տու-
նակ դարձածներն «օգտագործվում» են որ-  
պես փոխպատվաստման համար մարդ-
կա յին օրգանների «մատակարարներ»… 

 Մարդկային օրգանների վերազգային 
թրաֆիքինգը կամ դրանց ապօրինի առև-
տուրն աշխարհում, ամենահամեստ հաշ-
վարկներով, տարեկան գնահատվում է մոտ 
840 միլիոնից մինչև 1,7 միլիարդ ԱՄՆ դո-
լար, որը գոյանում է շուրջ 12,000 ապօ րի   նի 
փոխպատվաստումներից2: Հաշվակներում 
ներառված են փոխպատվաստման տես-
անկյունից առավել տարածված հինգ օր-
գանի` երիկամի, լյարդի, սրտի, թոքի և են - 
թաստամոքսային գեղձի ապօրինի վաճառ- 
 քի ցուցանիշները: Մինչդեռ, գործնա կա-
նում, փոխպատվաստման նպատա կով վա-  
ճառվում են նաև աչքեր, հյուսվածք ներ, 
ոսկորներ, սեռական օրգաններ և այլն:

Օրգանների ապօրինի առևտուրը, որը 
հայտնի է նաև «փոխպատվաստումների 
սև շուկա» կամ «կարմիր շուկա» անվա-
նումն երով, ենթադրում է ազգային առող- 
 ջա պա հական համակարգից դուրս մարդ- 
  կային օրգանների, հյուսվածքների կամ 
մարմն ի այլ բաղկացուցիչների վաճառք՝ 
այլ մարդկանց մարմնում դրանց փոխ   պատ-   
վաստման նպատակով: Վերջինիս տա-
րած ման հիմնական պատճառը փոխպատ- 
 վաստ ման համար նախատեսված մարդ -
կային օրգանների առաջարկի և պահան-
ջարկի ակնհայտ անհամապատաս խա նու- 
թյունն է: Առավել ևս, որ օրգան ների մե ծա-
մասնության դեպքում դոնորությունը հնա-
րավոր է միայն հետմահու: Այսինքն՝ որքան 
էլ խորթ ու, մարդասի րական տեսանկյու-
նից, անթույլատրելի հնչի, փաստացիորեն, 
օրգանների փոխպատվաստման համար 
հերթագրվածների կյանքը հիմնականում 
կախված է հնարավոր դոնորների՝ «ճիշտ 

ժամանակին» մահվան ելքի դրսևորու-
մից… 

Վերոնշյալ հանգամանքներով է, թեր-
ևս, պայմանավորված մարդկային օրգան-
ների «որսի»՝ որպես վերազգային կազմա-
կերպված հանցավորության տարածումը:

ԱՄՆ-ում 1984 թ. հիմնադրված Օրգան-
նե րի ձեռքբերման և փոխպատվաստման 
ցանցում (OPTN), որը ենթադրում է օրգան- 
 ների նվիրատվության և փոխպատ վաս-
տումների հերթագրման միասնակա նաց-
ված համակարգ, 2020 թվականի սեպ տեմ-
բերի 9-ի դրությամբ տարբեր օրգաննե րի 
փոխ պատվաստումների համար հերթա-
գրված է 109,126 մարդ, որոնց 84.4%-ը կա- 
 րիք ունի երիկամի, 11.2%-ը սպասում է լյար-
դի, իսկ 3.2%-ը՝ սրտի փոխպատ վաստ-
ման3: Օրգանների դոնորության պաշտո-
նա կան ցանցերում գրանցվածների զգալի 
մասի հերթն այդպես էլ չի հասնում։ 2019 թ. 
միայն ԱՄՆ Օրգանների ձեռքբերման և 
փոխպատվաստման ցանցում հերթա-
գրված բուժառուներից 5693-ը (2020 թ. 
օգոստոսի 31-ի դրությամբ՝ 3819 մարդ) 
մահացել է՝ այդպես էլ չստանալով «բաղձալի 
օրգանը», իսկ 6098-ի (2020 թ. օգոստոսի 
31-ի դրությամբ՝ 3719-ի) առողջական վի- 
 ճա կի ծայրահեղ վատթարացման պատճա-
ռով փոխպատվաստումն այլևս ան նպա- 
 տակահարմար է դարձել, և նրանք դուրս 
են եկել հերթագրման ցուցակից4:

Թեև փոխպատվաստման ենթակա օր-

1 International Labour Organization and Walk Free Foundation, “Global Estimates on Modern Slavery: Forced Labour and Forced 
Marriage”, Geneva, 2017, pp. 9-10, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/
wcms_575479.pdf

2 Channing May, Transnational Crime and the Developing World. Global Financial Integrity, March 2017, p. xii, https://gfintegrity.
org/report/transnational-crime-and-the-developing-world

3  Organ Procurement and Transplantation Network, https://optn.transplant.hrsa.gov/data
4 OPTN, National data, Removal Reasons by Year, Removed from the Waiting List (January, 1995, August 31, 2020, - https://optn.

transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/national-data/#
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գանների պակասուրդը համաշխարհային 
բնույթ է կրում, այդուհանդերձ, մարդկա-
յին օրգանների առևտուրն անօրինական 
է համարվում գրեթե բոլոր երկրներում: 
Թերևս, բացառություն է Իրանի Իսլամա-
կան Հանրապետությունը, որտեղ դեռևս 
1988 թ. օրինականացվել է նյութական 
փոխ հատուցման դիմաց երիկամի կամովի 
նվի րաբերումը կենդանի դոնորների կող-
մից: Ընդ որում, երիկամի դոնորական նվի-   
րատվության դիմաց Իրանի կառավա րու-
թյունը սահմանել է 1200 ԱՄՆ դոլարին 
հա մարժեք փոխհատուցում5 և բժշկական 
ապահովագրության ծառայություններից 
անվճար օգտվելու հնարավորություն, ինչը,  
սակայն, էապես զիջում է սև շուկայում 
առա ջարկվող գներին (որոնք սկսվում են 
14,000 ԱՄՆ դոլարից)6: Ուստի, լրացուցիչ 
շահադրդման նպատակով թույլատրվում 
են երիկամի դոնորներին հավելյալ գու-
մար ների կամ նվերների տրամադրում և, 
նույնիսկ, աշխատանքի տեղավորում՝ ստա-  
 ցողի կամ բարեգործական ընկերու թյուն-
ների կողմից: 

Միաժամանակ, Իրանում երիկամի վա-
ճառ քի նկատմամբ գործում են ազգային և 
կրոնական բնույթի սահմանափա կումն եր. 
նմանատիպ գործարքները թույլատվում 
են միայն երկրի ներսում և ԻԻՀ քաղաքա-
ցի հանդիսացող կողմերի միջև:

Օրգանների նկատմամբ կենսական պա-  
հանջարկը և դրանց առևտրի նկատ մամբ 
գործող սահմանափակումները հան գեց րել 
են «փոխպատվաստումային զբո սաշրջու-
թյան» ֆենոմենի տարածմանը: 2008 թ. ըն-  
դունված և 2018 թ. վերանայված7 «Օրգան- 
 ների թրաֆիքինգի և փոխպատ վաստու - 
մային զբոսաշրջության մասին ստամբուլ- 
 յան հռչակագիրը» փոխպատվաստ ման 
նպատակով զբոսաշրջությունը բնորոշում  

է որպես օրգանների, դոնորների, բուժա-
ռուների կամ փոխպատվաստման մասնա-
գետների միջսահմանային տեղաշարժ: 
Ընդ որում, փոխպատվաստման համար 
ճամ փորդությունը վերածվում է փոխպատ-
վաս տումային զբոսաշրջության, եթե այն են- 
թադրում է օրգանների թրաֆի քինգ և/կամ 
կոմերցիոն վաճառք, որի դեպքում անհրա - 
ժեշտ ռեսուրսների (օրգան ների, մասնա-
գետների և փոխպատվաստ ման կենտ րոն-  
ների) օգտագործումն ի նպաստ օտարերկ- 
րացի բուժառուների իրակա նացվում է սե-  
փական ազգաբնակչությա նը փոխպատ-
վաստ ման ծառայություն ներ մատու ցելու՝ 
երկրի կարողությունների խա փան  ման 
հաշ վին8: 

Փոխպատվաստումային զբոսաշրջու-
թյան հայտնի կենտրոններ են Չինաստա-
նը, Հնդկաստանը, Իրանը, Պակիստանը, 
Իրաքը, ԱՄՆ-ը, Կոլումբիան և Աֆղանստա-
նը9: Չինաստանում օրգանների ապօրինի 
փոխպատվաստումների բիզնեսը «սնուց-
վում» է բանտարկյալների սպանություն-
ներով10:

Փոխպատվաստումային զբոսաշրջու-
թյան տարածումը մասամբ նաև իրավա-
կան համակարգերի անկատարության հե-
տևանք է, քանի որ օրգանների վաճառքը 
գրեթե ամենուր քրեորեն հետապնդվում է, 
սակայն դա չի վերաբերում այլ երկրներում 
օրգանների ձեռքբերման դեպքերին: Այս- 
 պես, ենթադրենք՝ զբոսաշրջիկն արտա-
սահ  ման է մեկնում դոնորի երկրում անհրա- 
  ժեշտ օրգան գնելու և տեղում չգրանց ված 
վիրահատական միջամտությամբ փոխ-   
պատվաստում իրականացնելու նպա տա- 
  կով: Եթե տվյալ երկրում օրգանների ապօ-
րինի վաճառքի փաստը չբացահայտ վի, 
ապա գնորդը, արդեն փոխպատվաստ-
ված օրգանով հանդերձ, սահմանը հա տե- 

5 Ghods Ա.J., Savaj S., Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation. Clin J Am Soc Nephrol 1: 1136 
–1145, 2006. doi: 10.2215/CJN.00700206, p. 1141 [PubMed] [Google Scholar]

6 Channing May, Transnational Crime and the Developing World. Global Financial Integrity, March 2017, p. 104, https://gfintegri-
ty.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world

7  The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, https://www.declarationofistanbul.org/about-the-dec-
laration/history-and-development

8 The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, Turkey, Istanbul, May 2, 2008, https://cjasn.asnjour-
nals.org/content/3/5/1227#sec-10

9 Ambagtsheer F., Zaitch D., Swaaningen R., Duijst W., Zuiedema W., Weimar W., Cross-Border Quest: The Reality and 
Legality of Transplant Tourism. Hindawi Publishing Corporation Journal of Transplantation Volume 2012, Article ID 391936, 
doi:10.1155/2012/391936, p. 3.

10 Doffman Zak, China Killing Prisoners To Harvest Organs For Transplant, Tribunal Finds. Forbes, June 18, 2019, https://www.
forbes.com/sites/zakdoffman/2019/06/18/china-killing-prisoners-to-harvest-organs-for-transplant-tribunal-finds/#42d38ff453d4
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  լուց հետո ազատվում է քրեական հե տա-   
պնդման սպառնալիքից, քանի որ ռե զի-
դեն  տության երկրի օրենքները վերա բե-
րում են պետության տարածքում կա տար-
ված գործառնություններին և որևէ կերպ 
չեն տարածվում դրա սահմաններից դուրս 
օրգան ների վաճառքի դեպքերի վրա11:

Ինչևիցե, դոնորական օրգանների հա-  
մաշ խարհային ապօրինի առևտուրը վե-
րած  վել է վերազգային ահաբեկչության, 
դրա հետ միասին՝ կայուն և բարձր եկամուտ 
ապա հովող բիզնեսի, որի գործունեությունը 
հիմնականում կենտրոնացված է պատե-  
րազ մական գոտիներում և զինված հակա-  
մարտությունների օջախներում, որտեղ գե-
րիներին օգտագործում են որպես «օրգան-
ների մատակարարներ»՝ վերջիններիս «հա- 
վերժ հաշվեգրելով» անհայտ կորած ների 
մատյաններում։ 

Միջնորդները գործում են բարդ և մաս-  
նագիտացած ցանցերի շրջանակում` օր-
գան վաճառողներին, ստացողներին և 
անհրաժեշտ բժշկական մասնագետներին 
ներգրավելով օրգանների թրաֆիքինգի 
ա վանդական մոդելներում: Շատ դեպքե-
րում դոնորը գործարքին մասնակցում է 
ինք նակամ, մինչդեռ գործնականում կի-
րառվում են նաև այլ սցենարներ, երբ դո- 
 նոր ները համաձայնում են գործար քի՝ ճընշ 
ման կամ պարտադրանքի պայմաննե-
րում: Քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ օր-
գան վաճառողները ներգաղթյալներին և 

փախստականներին հարկադրում են վա-  
ճառել իրենց երիկամը՝ որպես եվրո պա- 
 կան կամ այլ որևէ այլ պետության սահմա-
նը հատելու դիմաց վճար: Նման իրավի-
ճակ ներում հայտնված մարդիկ, ինչ խոսք, 
իրենք են շահագրգռված գործարքի գաղտ- 
 նիու թյան պահպանման մեջ: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են դո-
նորական օրգանների ապօրինի առևտրի 
ծավալներն ու գներն ըստ յուրաքանչյուր 
օրգանի:

Երիկամն ամենատարածված օրգանն է 
թե՛ օրինական և թե՛ ապօրինի փոխ պատ-
վաստումներում, ու, թերևս, ամենաքիչն 
է թանկանում սև շուկայում, քանի որ դա 
կարող է ձեռք բերվել կենդանի դոնորից. 
մեկ առողջ երիկամը բավարար է մարդու 
կենսագործունեության ապահովման հա  - 
մար: Գուցե հենց դա է պատճառը, որ օր- 
 գան ների փոխպատվաստման առևտրա-
յին գոր ծարքների մոտ 67%-ը (տարեկան 
շուրջ 7995 հատ) բաժին է ընկնում երի-
կամներին: Վաճառքի ծավալնե րով հա ջոր-  
դում են լյարդը (2615 հատ կամ մոտ 22%), 
սիրտը (654 հատ կամ մոտ 5.5%), թոքը (469 
հատ կամ մոտ 4%) և ենթա ստամոքսային 
գեղձը (233 հատ կամ մոտ 2%): Բնակա-  
նաբար, ներկայացված տվյալները չեն կա-
րող արտացոլել լիարժեք պատկերը, քանի 
որ ապօրինի փոխպատ վաստումներն իրա-  
կանացվում են կազմակերպված հան ցա-
վորության և հույժ գաղտնիության պայ-

Օրգան Ապօրինի փոխպատվաս-
տումների տարեկան քանակ 

Գների միջակայքը 
(ԱՄՆ դոլար)13 

Երիկամ 7,995 50,000 – 120,000 
Լյարդ 2,615 99,000 – 145,000 
Սիրտ 654 130,000 – 290,000 
Թոք 469 150,000 – 290,000 
Ենթաստամոքսային գեղձ 233 110,000 – 140,000 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11,966 840 մլն – 1.7 մլրդ 

 

Դոնորական օրգանների ապօրինի առևտրի հիմնական ցուցանիշները12
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

11 Ambagtsheer F., Zaitch D., Swaaningen R., Duijst W., Zuiedema W., Weimar W., Cross-Border Quest: The Reality and 
Legality of Transplant Tourism. Hindawi Publishing Corporation Journal of Transplantation Volume 2012, Article ID 391936, 
doi:10.1155/2012/391936, p. 4.

12 Channing May, Transnational Crime and the Developing World // Global Financial Integrity, March 2017, p. 29, https://gfintegri-
ty.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

13  Որպես գների միջակայքի սահմաններ՝ ընդունվել են առաջին քվանտիլի (25%) վերին և չորրորդ քվանտիլի (75%) 
ստորին արժեքները՝ առավել բարձր հավաստիության և կրկնվող արժեքների հիմք ընդունման հիմնավորմամբ, 
ինչը նշանակում է, որ գոյություն ունեն նաև ներկայացված գնային միջակայքերի ստորին շեմը զիջող և վերին շեմը 
գերազանցող արժեքներ:

Դ
ՈՒ

Ք
 Գ

Ի
ՏԵ

՞Ք
, Ո

Ր
…

 . 
 А

 В
Ы

 З
Н

АЕ
ТЕ

, Ч
ТО

...
? 

. D
O

 Y
O

U
 K

N
O

W
 T

H
AT

...
? 

. 2
02

0/4

98



Երկիր Գումար (ԱՄՆ դոլար) Բնակչության 1 շնչին ընկնող 
ՀՆԱ (ԱՄՆ դոլար) (2019 թ.)15 

Պակիստան 14,000 - 60,000 1,284.7 
Լիբանան 15,000 7,784.3 
Իրաք 20,000 5,955.1 
Հնդկաստան 25,700 2,104.1 
Ինդոնեզիա 30,000 - 47,000 4,135.6 
Չինաստան 32,000 - 85,000 10,261.7 
Շրի Լանկա 53,000 - 122,000 3,853.1 
Ֆիլիպիններ 60,000 - 85,000 3,485.1 
Ճապոնիա  100,000 40,246.9 
Կանադա 100,000 46,194.7 
Թուրքիա 100,000 - 145,000 9,042.5 
Հարավային Աֆրիկա 120,000 6,001.4 
ԱՄՆ 120,000 - 150,000 65,118.4 
Իսրայել  120,000 - 200,000 43,641.4 
Մեքսիկա 125,000 9,863.1 
Սինգապուր 237,000 65,233.3 

 

մաններում: Գնա յին առումով, համեմա-
տաբար թանկ են սիրտն ու թոքը՝ ընդհուպ 
290,000 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուրը: 

Օրգանների փոխպատվաստման գներն 
էապես տարբերվում են ըստ օրգանի տե-  
սակի, փոխպատվաստման վիրա հատու-
թյուն իրականացնող երկրների և, որ ամե - 
նահետաքրքիրն է, ըստ դոնորի և փո խ- 
 պատվաստվողի ազգության կամ քաղա-
քացիության: Այսպես, օրինակ, սև շուկա-
յում համեմատաբար մատչելի գնով հնա- 
 րավոր է ձեռք բերել Պակիստանի (14,000 
ԱՄՆ դոլար), Լիբանանի (15,000 ԱՄՆ 
դոլար) կամ Իրաքի (20,000 ԱՄՆ դոլար) 
քաղաքացու երիկամ, մինչդեռ ճապո նացու 
և կանադացու նույն օրգանն արժե 100,000 

ԱՄՆ դոլար։ Նույն կերպ, ՀԱՀ-ում, ԱՄՆ-
ում և Իսրայելում երիկամի գինը սկսվում է 
120,000 ԱՄՆ դոլարից, իսկ ամենաթանկը 
Սինգապուրի քաղաքացունն է՝ 237,000 
ԱՄՆ դոլար (աղյուսակ 2):

Գների նմանօրինակ տարբերակումը 
չափազանց ուշագրավ է, իսկ առավել հե-  
տաքրքիր են դրա պատճառները: Տար  բեր 
վարկածների դիտարկման արդյուն  քում 
առավել խելամիտ է թվում մարդ  կային օր-
գանների գների փոխկա պակց  վածությու  - 
նը դոնորների ծագման երկրների զար  գաց- 
ման աստիճանի և դրանցում բնակ չու-
թյան կենսամակարդի հետ, քանզի կյան -
քի բարձր որակը ենթադրում է առող ջա  - 
պա  հական ապահովագրության և այլ սո - 
ցիա լական ծառայություններից օգտվելու 
հնարավորություն, ինչը կարևոր երաշ խիք 
է դոնորական օրգանների առողջու թյան 
համար: ՈՒստի, փորձել ենք օրգան ների 
գները համեմատել դրանք «մատակա րա-  
րող» երկրներում բնակչության 1 շնչին ընկ-  
նող ՀՆԱ ցուցանիշի հետ (աղյու սակ 2): Որ-
քան էլ զավեշտալի է հնչում, բայց դիտարկ- 
վող երկրների մեծ մասի դեպքում նկա-

14 Channing May, Transnational Crime and the Developing World // Global Financial Integrity, March 2017, p. 104, https://gfinteg-
rity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/

15 World Bank, GDP per capita (current US$) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Երիկամի դոնորներին վճարված գումարները որոշ երկրներում14
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

2020/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

99



տելի է նման օրինաչափու թյուն: Այսպես՝ 
դիտարկվող երկրների ցանկում բնակ չու-
թյան 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշն ամե-
նա բարձրն է ամենաթանկարժեք երիկամ - 
ների «ծննդավայր» Սինգապուրում: Այդպի-  
սի համաչափություններ են դրսևոր վում 
նաև ԱՄՆ-ի, Իսրայելի, Կանա դայի և Ճա-
պոնիայի պարագայում: Միա ժա մանակ, 
սև շուկայում դոնորական երիկամների ա - 
ռա վել մատչելի գներն առաջարկվում են 
բնակչության 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ համե-
մատաբար ցածր ցուցանիշով բնորոշվող 
երկրներում՝ Պակիստան, Հնդկաստան:

Միևնույն ժամանակ, բնակչության 1 
շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի մակարդակի համե-
մատ չարդարացված բարձր գներով են 
բնորոշվում Շրի Լանկայի, Թուրքիայի, 
Հարավային Աֆրիկայի և Մեքսիկայի սև 
շուկաներում առաջարկվող դոնորական 
երիկամները:

Հայաստանի Հանրապետությունում 
2019 թվականին իրականացվել է կենդա-

նի դոնորների երիկամի 20 և լյարդի 3 
փոխպատվաստում16՝ հավանա բար, հարա-
զատների կամավոր դոնորության պայ-
ման ներում: Իսկ հանգուցյալ դոնորների 
օր գանների փոխպատվաստ ման փորձ 
դեռ ևս երկրում չի արձանագրվել, թերևս, 
իրավական և ենթակառուցվածքային հա-
մապատասխան հիմքերի բացակայության 
պատճառով: 

Ամփոփելով, կարող ենք նշել, որ մարդ-
կային օրգանների ապօրինի առևտրում 
միախառնված են վերազգային ահաբեկ-
չության և մարդասիրության տարրեր. մի 
կողմից օրգանների հայթայթման համար 
խեղվում են կյանքեր, իսկ մյուս կողմից՝ 
դրանք վաճառվում են՝ հանուն այլոց 
փրկության։ 

Ուստի, երևույթի մարդասիրական և 
բարոյահոգեբանական կողմերի քննու-
թյու նը թողնում ենք ընթերցողի հայեցո-
ղու թյանը։

16 GODT – Global Observatory on Donation and Transplantation database, Country data, Armenia http://www.transplant-observa-
tory.org/summary/ (մուտքի ամսաթիվ՝ 16.09.2020):

1. Ambagtsheer F., Zaitch D., Swaaningen 
R., Duijst W., Zuiedema W., Weimar W., 
Cross-Border Quest: The Reality and 
Legality of Transplant Tourism. Hindawi 
Publishing Corporation Journal of Trans-
plantation. Volume 2012, Article ID 391936, 
doi:10.1155/2012/391936, p. 3-4.

2. Channing May, Transnational Crime and the 
Developing World. Global Financial Integrity, 
March 2017, p. xii, 29, 104, https://gfintegrity.
org/report/transnational-crime-and-the-develop-
ing-world/

3. Doffman Zak, China Killing Prisoners To Har-
vest Organs For Transplant, Tribunal Finds. 
Forbes, June 18, 2019, https://www.forbes.com/
sites/zakdoffman/2019/06/18/china-killing-prison-
ers-to-harvest-organs-for-transplant-tribunal-find-
s/#42d38ff453d4

4. Ghods Ա.J., Savaj S., Iranian Model of Paid 
and Regulated Living-Unrelated Kidney Do-
nation. Clin J Am Soc Nephrol 1: 1136 –1145, 
2006, doi: 10.2215/CJN.00700206, p. 1141 
[PubMed] [Google Scholar]

5. GODT – Global Observatory on Donation 
and Transplantation database, Country data, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Armenia, http://www.transplant-observatory.org/
summary/ 

6. International Labour Organization and Walk 
Free Foundation, Global Estimates on Modern 
Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 
Geneva, 2017, pp. 9-10, https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/doc-
uments/publication/wcms_575479.pdf

7. OPTN, National data, Removal Reasons 
by Year, Removed from the Waiting List, 
January, 1995 - August 31, 2020, https://optn.
transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/nation-
al-data/# 

8. Organ Procurement and Transplantation 
Network, https://optn.transplant.hrsa.gov/data/

9. The Declaration of Istanbul on Organ Traf-
ficking and Transplant Tourism, https://www.
declarationofistanbul.org/about-the-declaration/
history-and-development 

10. The Declaration of Istanbul on Organ 
Trafficking and Transplant Tourism, Turkey, 
Istanbul, May 2, 2008, https://cjasn.asnjournals.
org/content/3/5/1227#sec-10

11. World Bank, GDP per capita (current US$), 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
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Анна ПАХЛЯН
Приглашенный эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук, доцент
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО....?

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ:
БИЗНЕС ИЛИ ТЕРРОРИЗМ?

Жизненная потребность в донорских органах и очевидные расхождения между спросом и 
предложением на них привели к развитию транснационального бизнеса по незаконной поставке 
органов и их трансплантации. И если в случае трансплантации почек и печени живое донорство 
возможно на добровольной основе или насильно, то потребность в других органах удовлетворяется 
исключительно за счет жизни доноров, что предполагает использование криминальных схем.

По самым скромным подсчетам, во всем мире ежегодно проводится около 12 тысяч незаконных 
трансплантаций органов, доход от которых оценивается примерно в 840–1,7 миллиарда долларов 
США.

Ключевые слова:  человеческие органы, нелегальная продажа, черный рынок 
  трансплантологии, "красный рынок", трафикинг, трансплантационный 
  туризм

Anna PAKHLYAN
Invited expert of «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics, Associate Professor
DO YOU KNOW THAT...?

ILLEGAL TRANSPLANTATIOON OF HUMAN ORGANS: BUSINESS OR TERRORISM?

The vital need for donor organs and the apparent discrepancies between supply and demand for 
them have led to the development of a transnational business of illegal organ supply and transplan-
tation. And, if in the case of kidney and liver transplantation, live donation is possible on a voluntary 
basis or by force, then the demand for other organs is met exclusively at the cost of donors' lives, which 
implies the use of criminal schemes.

According to the most modest estimates, about 12,000 illegal organ transplants are performed 
annually all over the world, the revenue from which is estimated at about 840 million to 1.7 billion US 
dollars.

Keywords:   human organs, illegal trade, transplantation black market, "red market", 
  trafficking, transplant tourism
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Լույս է տեսնում տարեկան 6 անգամ

«Տնտեսագետ» հրատարակչություն
Տպագրված է «Տնտեսագետ» հրատարակչության տպագրական արտադրամասում

Երևան, Նալբանդյան 128

Խմբագիր՝ ՍԱԹԵՆԻԿ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Օտար լեզուների խմբագիր՝ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ձևավորումը՝ ՆԱԻՐԱ ԽՉԵՅԱՆԻ

Լուսանկարները՝ ՌԱԶՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ

    ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հասցե՝ Նալբանդյան 128, 3-րդ մասնաշենք, 10-րդ հարկ 

Հեռախոս՝ (010) 593 429

Էլփոստ՝ amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am

Կայքէջ՝ www.asue.am → «Ամբերդ» տեղեկագիր

Ստորագրված է տպագրության՝ 23.11.2020 թ.:
Պատվեր՝ 584:
Տպաքանակ՝ 200:

Չափսը՝ 70x108 1/16:

Լրատվական գործունեություն իրականացնող  
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 



 

«Ամբերդ» գիտահանրամատչելի տեղեկագրի խմբա-
գրու թյուն ներկայացվող նյութերը պետք է բավարա րեն 
հետևյալ պահանջները.

• շարվածքի տառատեսակ` GHEA Grapalat,
• տառաչափ` 12,
• տողամեջ` 1,5,
• հեղինակի անուն, ազգանուն, աշխատավայր, 
   պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), հեռախոսահամար,
• հակիրճ ինքնակենսագրություն,
• տողատակում՝ հղումներ. 
   աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
   վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• համառոտագիր, հիմնաբառեր (հայերեն, 
   ռուսերեն, անգլերեն), 
• գրականության ցանկ:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ


