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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

Համավարակի մեկնարկից մեկ տարի անց` 
COVID-19-ի դեմ անվտանգ ու արդյունավետ պատ-
վաստանյութերի մշակումն ու հաստատումն իսկա-
պես ուշագրավ ձեռքբերումներ են, որոնք հույս են 
ներշնչում, որ այս կործանարար ճգնաժամի վերջը 
կարող է տեսանելի լինել: Այն, ինչ տեղի կունենա 
առաջիկա ամիսներին կամ նույնիսկ ողջ 2021 թ.-ի 
ըն թացքում, հավասարապես ուշագրավ կլինի։ Թե 
ինչպես կավարտենք ու կհաղթահարենք համա վա-
րա կը, կախված է մի շարք գործոններից: Դրան ցից 
առաջինն անվտանգության միջոցներն են, երկ րոր-
դը՝ պատվաստանյութերը գլոբալ կերպով կառավա-
րելու և նյութատեխնիկական ու բաշխիչ մարտա-
հրա  վերները հաղթահարելու կարողությունը, իսկ 
եր րորդը՝ ավելի աղքատ երկրների համար պատ-
վաս  տանյութերի հասանելիությունը։

Արդեն 2020 թ. սկզբից COVID-19 համավա-
րակն էապես ազդել է ամբողջ աշխարհի 

առողջապահական և իմունիզացիայի համակարգերի 
վրա և, հավանաբար, դեռևս մի քանի տարի կկա ռա-
վա րի պատվաստանյութերի շուկաները:  

Առողջապահության բյուջեների վրա ճնշման մեծաց-
ման և բնակչության ծերացման համատեքստում, պատ-   
վաստումը նպաստում է առողջապահական համա կար-   
գերի կայունությանը` նվազեցնելով ինչպես վարա կիչ հի - 
վան դությունների տարածումը, այնպես էլ ֆինան  սա կան 
ու մարդկային ռեսուրսների անհարկի օգտա գոր  ծու-
մը` դրանք հասանելի դարձնելով այլ բժշկա կան մի ջա-
մտությունների համար1: Պատվաս տումների քաղաքա-  

ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ 

COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ 
ՓՐԿՕՂԱԿ

Հիմնաբառեր.  պատվաստանյութ, համավարակ,
  դեղագործություն, COVAX ծրագիր
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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 
աս տիճան և աշխատանքի անցել 
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական 
հարաբերությունների ամբիո   նում` 
որպես ասիստենտ: Հեղինակ է 12 
գիտական աշխատանքների:

1  Largeron N., Lévy P, Wasem J., Bresse X. Role of vaccination in the sustainability 
of healthcare systems. J Market Access Health Policy. 2015; 3(1):27043.
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կանության վերաբերյալ որոշումներ կա-
յացնելիս պետությունները նպատակ ու-
նեն հանդես գալու կայուն և բարձրորակ 
պատվաստումների ծրագրերով:

Պատվաստումների էկոհամակարգը 
ձևավորվում է որպես շահագրգիռ կող մե - 
րի, քաղաքականության, ծրագրերի և հան - 
րային առողջության համախումբ: Միա-
ժա մանակ, տնտեսական, ժողովրդա գրա-
կան և սոցիալական խնդիրները ճնշում են 
գործադրում առողջապահական համա-
կարգերի վրա և հանգեցնում դեղա մի-
ջոցների գնահատման խիստ ընթա ցա-
կարգերի: 

Երկրները պատվաստանյութերի գնման 
գործընթացն իրականացնում են տարբեր 
ձևերով: Որոշ երկրներում, իմունի զա ցիա- 
 յի ազգային ծրագրերի շրջանակում, պատ-   
վաստանյութեր գնում են կառա վա  րու  թյուն- 
ները, մյուսներում՝ ապա հովա  գրողները, 
առողջապահական ծառայություն  ներ մա-  
տուցողները կամ, նույնիսկ, անհատները։ 
Պատվաստան յութերի գնման գործըն թա-  
ցը պահանջում է հատուկ ընթացա կարգ, 
որը տարբերվում է դեղերի և այլ դե ղա-
գոր ծական ապրանքների գնումից2: Ընդ 
որում, դրանց գները որոշվում են գնումնե-   
րի կառուցակարգի համաձայն: Միասնա-
կան գնումների պարագայում գները հա-
ճախ ավելի ցածր են լինում: Նշենք, որ 28-ից 
21 պատվաստանյութի դեպքում մի աս- 

նական գնումները հանգեցրել են գնիջեց-
ման: Միաժամանակ, գնումների որոշ ըն -
թացակարգերի հետևան քով երկրները 
վճարել են գրեթե 2 անգամ շատ գումար, 
քան UNICEF-ի ու Պատվաստումների և 
իմունիզացիայի գլոբալ դաշինքի միջոցով 
ձեռք բերելիս: 

2019 թ. պատվաստանյութերի համաշ-
խարհային շուկայի ծավալը կազմել է մոտ 
5,5 մլրդ դեղաչափ (առանց զբոսաշրջային 
և ռազմական շուկաների)՝ 33 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար արժեքով, որն ընդհանուր դե-
ղագործական շուկայի մոտ 2%-ն է: Բարձր 
եկամուտ ունեցող երկրներին բաժին է ընկ- 
նում համաշխարհային շուկայի 68%-ը: Հա-
րավարևելյան Ասիայի և Աֆրիկայի տա- 
 րածաշրջանները շարունակում են մնալ 
պատվաստանյութերի խոշորագույն գնորդ - 
ներ, ընդ որում, Հնդկաստանին բաժին է 
ընկնում տարածաշրջանի գնումների մոտ  
80%-ը3: 

Պատվաստանյութերի արտադ րությու - 
նը կենտրոնացված է չորս խոշոր արտադ-
րողների (GSK, Pfizer, Merck, Sanofi) ձեռ-   
քում: Վերջիններս վերահսկում են պատ-
վաստանյութերի համաշխարհային շուկա- 
յի 90%-ը, իսկ SII, GSK, Sanofi, BBIL, Haff-
kine ընկերությունները՝ պատվաս տանյու - 
թերի համաշխարհային արտադրու թյան 
60%-ը4 (գծապատկեր 1):

Ներկայում գնալով ակտիվանում են մի- 

2   European Vaccine Manufacturers. EVM Reply to the Green Paper on the modernization of EU public procurement policy - 
Towards a more efficient European Procurement Market, 2012, https:// www.vaccineseurope.eu/wp-content/uploads/2012/12/
EVM-ReplyEC-consultation-procurement-fin.pdf. Published 2012. Accessed May 20, 2020.

3  Global Vaccine Market Report, 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311278/WHO-IVB-19.03-eng.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

4 Global Vaccine Market Report, 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311278/WHO-IVB-19.03-eng.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

5 Global Vaccine Market Report, 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311278/WHO-IVB-19.03-eng.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y
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Արտադրողների տեսակարար կշիռն ըստ պատվաստանյութերի 
համաշխարհային շրջանառության5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1



 ջին չափի արտադրողները (հիմնականում՝ 
Ասիայում), որոնք ընդլայնում են իրենց ար-  
տադրական պորտֆելները (HPV և PCV), 
մրցակցում պատվաստանյութերի տա րա-
ծաշրջանային և նոր շուկաներում՝ առա-
ջարկելով լրացուցիչ և հաճախ շատ ավելի 
մատչելի տարբերակներ: 

Հետազոտությունները պատվաստա-
նյու թերի մշակման հիմնաքարն են՝ ուղղված 
առողջապահության ներկա մարտա հրա-   
վերների հաղթահարմանը, ինչպես նաև 
հետագա սպառնալիքներին արձագան -
քելուն: Պատվաստանյութերի մշակման 
գործ ընթացը կարող է տևել տասնամյակ-
ներ՝ սկսած մշակումից մինչև նախակ լինի-
կական և կլինիկական փորձարկումներ,  
վերջացրած  դրանց անվտանգության, ար-
դյու նավետության շարունակական մշտա-
դիտարկմամբ և գնահատմամբ: Որևէ 
պատ վաստանյութի մշակման գործընթա-
ցը կարող է տևել 15-20 տարի, իսկ արժեքը 
կարող է տատանվել 200-800 միլիոն եվրո- 
 յի շրջանակում6: Արտադրության տևողու-
թյունը   մի քանի ամսից մինչև երեք տարի 
է, ընդ որում, եթե որակի վերահսկման 
ինչ-որ փուլ ձախողվում է, գործընթացը  
սկսվում է նորից7:

Սակայն, համավարակի բռնկու մը հան-
գեցրել է նրան, որ պատվաստանյութերի 
գրանցում կարելի է կատարել արտահերթ 
ռեժիմով, ինչի արդյունքում 2021 թ. սկզբին 
աշխարհում արդեն մշակվում է մոտ 200 
պատվաստանյութ, որից 6-ն արդեն կի-

րառվում է բնակչության պատվաստ ման 
նպատակով8։ 

BioNTech-ի և Pfizer-ի  գործընկերու-
թյան արդյունքում ստեղծված COVID-19-ի 
պատվաստանյութերը (Pfizer/BioNTech) և 
Moderna-ն արտակարգ օգտագործ ման 
թույլտվություն են ստացել Կանադա յում, 
Եվրամիությունում, Միացյալ Թագավո րու - 
թյունում, Միացյալ Նահանգներում և այլ 
երկրներում: Վարակման ռիսկի գոտու շատ 
աշխատողներ և բնակչության առավել 
խո ցելի հատվածներ ստացել են առաջին 
չափաբաժինները։ Այն փաստը, որ SARS-
CoV-2 պատվաստանյութերի առաջին գոր-  
 ծարքներից մեկը կնքվել է աշխարհի ամե-
նահարուստ երկրների և համաշ խար հա - 
յին խոշորագույն դեղագործական ընկե- 
րությունների միջև, վկայում է դրանց  մշակ-  
ման և արտադրության մեջ առկա ֆինան-
սական խութերի մասին (աղյուսակ 1):

AstraZeneca-ի պատվաստանյութի գնում- 
 ների շուրջ 40%-ը կամ մոտ 2,4 մլրդ դե-
ղաչափ բաժին է ընկնում միջին և ցածր 
եկամուտ ունեցող երկրներին, մինչ դեռ վեր- 
 ջինիս միջին արդյունա վետու թյու նը 70% է՝ 
Pfizer/Biontecհ-ի 95% արդյունա վե տության 
դիմաց։ Bloomberg-ի դիտարկ մամբ՝ նման 
պահանջարկը պայմանա վորված է այդ 
պատվաստան յութի մատ չելիությամբ։ 

Sputnik V պատվաստանյութն արդեն 
գրանցվել է աշխարհի 26 երկրում: Ուղղա-
կի ներդրումների ռուսական հիմնադրամը 
ֆինանսավորում է Ռուսաստանում Alium 

7 Plotkin S., Robinson JM, Cunningham G., Iqbal R., Larsen S., The complexity and cost of vaccine manufacturing—an overview. 
Vaccine, 2017, 35(33):4064–4071.

8 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
9 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines

2021/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

7

COVID-19 պատվաստանյութերի համեմատում9
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1



խմբի մեջ մտնող պորտֆելային ընկե րու-
թյունների արտադրական հզորություն նե-
րը՝ համագործակցելով և զանգվածային 
արտադրություն ծավալելով տեղական 
ներդրումային հիմնադրամների հետ, այդ 
թվում՝ Հնդկաստանում, Հարավային Կո-
րեայում, Բրազիլիայում, Չինաստանում, 
Սաուդյան Արաբիայում և Թուրքիայում 
(գծապատկեր 2)։

Այնուամենայնիվ, COVID-19-ի ան վտանգ 
և արդյունավետ պատվաստա նյու թերի 
մշակումն ու արտադրությունն  անխուսա-
փելիորեն ուղեկցվելու են մեկ այլ դժվա րու- 
թյամբ. համաշխարհային պահան ջար կի 
ծավալները գերազանցելու են մա տակա- 
րարման հնարավորությունները: Առանց 
գլոբալ չափաբաժինների բաշխման բազ-
մակողմ համաձայնությունների՝ արտա դըր-  
ման և բաշխման գործընթացների կազ-
մակերպման մեջ կարող են առաջա նալ 
լրացուցիչ բարդություններ, որոնց հե-
տևան քով շահագրգիռ կողմերը կկանգ- 
 նեն մեկ այլ մարտահրավերի առջև. ինչ-  
պե՞ս արտադրել և բաշխել բավարար 
որա կի և քանակի պատվաստանյութեր 
հա մաշխարհային պահանջարկը բավա-
րարելու համար:

Ըստ Airfinity ընկերության տվյալների՝ 

10  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-22/astra-oxford-shot-is-key-to-escaping-pandemic-for-many-nations
11 https://www.statista.com/chart/23885/coronavirus-vaccine-production-capabilities-by-country/

ԱՄՆ-ը հնարավորություն ունի արտադրե-
լու COVID-19-ի պատվաստանյութի գրեթե 
4,7 միլիարդ դեղաչափ՝ մինչև 2021-ի վեր-
ջը, միաժամանակ, Deutsche Welle-ի հրա-
պա րակած արդյունքները վկայում են, որ 
Հնդկաստանը նույնպես այս առումով ա -
ռա ջատար է և կարող է ապահովել ավելի 
քան 3 միլիարդ դեղաչափ11 (գծապատկեր 
3):

Նշենք նաև, որ աշխարհում պատվաս-
տանյութերի խոշորագույն արտադրող է 
Հնդկաստանի շիճուկային ինստիտուտը, 
որտեղ էլ հենց AstraZeneca-ն նախատեսում 
է արտադրել University of Oxford  էժան 
պատվաստանյութի ավելի քան 1 մլրդ դե-
ղաչափ։

Ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրու-
թյունը, ցածր և միջին եկամուտ ունեցող 
երկրները կախված են Միացյալ Թագա-
վորությունից՝ Astra Zeneca-ի պատվաս-
տա նյութը գնելու իմաստով։

Առողջապահության համաշխարհա-
յին կազմակերպության COVAX ծրագիրը  
2021 թ.-ի ընթացքում կնպաստի պատվաս-
տա նյութերի երկու միլիարդ դեղաչափի 
բաշխմանը մոտ 190 մասնակից երկրնե րի՝ 
ան կախ նրանց վճարելու ունակությու նից: 
Փաստորեն, պետք է լինեն բավարար չա-   

Պատվաստանյութերի բաշխումն ըստ երկրների (մլն դեղաչափ)10
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի արտադրական կարողություններն ըստ 
երկրների (մլրդ դեղաչափ)12

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

12 https://www.statista.com/chart/23885/coronavirus-vaccine-production-capabilities-by-country/
13 https://www.moh.am/#1/3201
14 https://www.moh.am/#1/3501

փաբաժիններ՝ 2021 թ.-ի կեսերին ամ բողջ 
աշխարհում առողջապա հական և սոցիա-
լական խնամքի աշխատող ներին պաշտ-
պանելու համար։ Ստեղծվել է միաս նական 
գնումների հարթակ, որը հա մակարգում 
են միջազգային գործըն կերները` COVAX 
FACILTY հիմնադրամի միջոցով։ Վերջինս 
անմիջական բանակցություններ է վարում 
պատվաս տանյութերի արտադրողների 
հետ՝ նպաստելով գործընթացի արագաց-
մանը, սահմանելով միասնական գներ, 
աջակցելով հիմնադրամում ընդգրկված 
երկրների համար երաշխավորված գնով և 
քանակով պատվաստանյութերի ձեռքբեր-
մանը։ 

ՀՀ առողջապահության նախարարու-
թյունը COVAX FACILTY-ի հիմնադրամի հետ 
ստորագրել է համաձայնագիր՝ COVID-19-ի 
դեմ պատվաստանյութի ձեռք բերման հա-  
մար։ Նախատեսվում է գնել շուրջ 600 հա-
զար դեղաչափ՝ ռիսկի խմբե րում գտնվող 
շուրջ 300 հազար անձի համար (յուրա-
քանչյուրին՝ երկու դեղաչափ)։ Պատվաս-
տանյութի ձեռքբերման ընդհանուր ար ժե-
քը մոտավորապես 6 միլիոն 330 հա զար 
ԱՄՆ դոլար է, մեկ դեղաչափի միջի նաց-
ված արժեքը` 10.55 ԱՄՆ դոլար, որը կա-
րող է բանակցությունների արդյունքում 
նվազել13։

COVAX FACILTY ծրագրի շրջանա կում 

քննարկվել են COVID-19-ի  պատվաստա-
նյութերի ձեռքբերման հնարավորու թյուն-
ները և որոշվել համապատաս խան պատ-
վաստումներն իրականացնել փուլային 
եղանակով՝ ռիսկային խմբերի համար 
սահ մանելով առաջնահերթու թյուններ՝ հե-
տևյալ հաջորդականությամբ.
• 1-ին փուլ. տարեցների խնամքի կենտ-

րոնների բնակիչներ և աշխատա կից-
ներ, բուժաշխատողներ, սոցիալա կան 
խնամքի կենտրոնների աշխատա կից-
ներ, 65 և ավելի բարձր տարիքի ան-
ձինք, 16-64 տարեկան խրոնիկական 
հիվանդներ,

• 2-րդ փուլ. դասախոսներ, ուսուցիչներ, 
արտակարգ իրավիճակների նախա-
րա րության աշխատակիցներ, զինծա-
ռայողներ, արդարադատության ոլորտի 
աշխատակիցներ, հանրային տրանս-  
պորտի աշխատակիցներ, պետա կան 
ծառայողներ14:
COVAX FACILTY նախաձեռնության շըր-

ջա նակում Հայաստանին առաջարկվել է  
AstraZeneca ընկերության պատվաստա-
նյութի ձեռքբերման հնարավորություն` 
նախատեսված բնակչության 3%-ի հա-
մար, հաշվի առնելով հնարավորինս վաղ 
ժամկետում հասանելիությունը (2021 թ. 
մարտ) և արժեքի մատչելիությունը:

Ինչպես տեսնում ենք, մոտակա ժա-

ԱՄՆ

Հնդկաստան

Չինաստան

Մ. Թագավորություն

Գերմանիա

Հվ. Կորեա



մա նակներում տեղի կունենան երկու հա- 
կադարձ գործընթացներ. COVID 19-ի 
նկատմամբ բնակչության իմունա յին ազ-
դակների ուժեղացում և պատվաս տա-
նյութերի արտադրության ավելացում։ Իսկ 

սա նշանակում է, որ այդ կորերը» մոտ 
ապագայում «կհատվեն, և, շնորհիվ պատ- 
 վաստանյութերի, համավարակն աստի-
ճանաբար կմնա անցյալում։
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
ВАКЦИНЫ КАК «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ» ОТ COVID-19

Спустя год после вспышки эпидемии разработка и валидация безопасных и эффективных 
вакцин против COVID-19 стали поистине выдающимися достижениями, вселяющими надежду на 
то, что конец этого разрушительного кризиса может быть близок. События ближайших месяцев 
или даже всего 2021 года будут однозначно важными. Как мы остановим и преодолеем пандемию, 
зависит от ряда факторов. Первый фактор - это меры безопасности, второй фактор - способность 
в глобальном масштабе управлять вакцинами для решения логистических и распределительных 
задач,и третий - доступность вакцин для более бедных стран.

Ключевые слова:  вакцина, эпидемия, фармацевтика, программа COVAX 

Susanna AGHAJANYAN 
PhD in Economics, ASUE

PANDEMIC TRAJECTORY
VACCINES AS A LIFEBUOY FOR THE COVID-19 PANDEMIC

A year after COVID-19 began, the development and validation of safe and effective vaccines against 
it  will lead to a major breakthrough. The events of the upcoming months or even of the whole 2021 will 
be significantly important. How we survive and overcome the epidemic depend on a number of factors. 
The first are security measures. The second factor is the ability to manage vaccines on a global scale to 
solve logistical and distributional issues. And, thirdly, the availability of the vaccine for the developing 
countries.

Key words:   vaccine, epidemic, pharmaceuticals, COVAX program



ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

Մարքեթինգը, որպես բիզնեսի և հաճախորդների 
միջև կապող օղակ, կարևորագույն դեր է խաղա լու 
տնտեսության վերականգնման գործընթացում՝ հա-
մավարակային ճգնաժամից հետո: Ապրանքա նիշներ 
(բրենդներ) տնօրինողները գիտակցում են, որ, մար-
քեթինգի առումով, պատասխան գործողություն ները 
պետք է համարժեք լինեն զարգացող անկայուն իրա-
դրությանը։

Համավարակային իրականությունը դեռ շարու-
նակվում է, և, ապագայի վերաբերյալ անորո շությու նը 
հաշվի առնելով, կազմակերպությունները շարու  նա  - 
կում են իրականացնել ճգնաժամի հետևանք    ները 
հաղթահարելուն ուղղված գործողություն ներ, ինչպես 
նաև իրա վի  ճա կին օպերատիվ կերպով արձա գան- 
քելու համար՝ վերանայում իրենց մարքե թինգային 
ռազ մավարական նպատակ  ներն ու գե րակա յություն - 
ները: Տիրող համընդհանուր դժվարին իրավիճակում 
շուկայագետները (մարքե թոլոգ ները) կարևորում են 
օպերատիվ քայլերի մշակումն ու կա տա րումը, այդ 
թվում՝ շեշտադրելով սպառողների նկատմամբ հո-
գատարության ցուցաբերման ու նրանց օգնելու պատ- 
 րաստակամության անհրաժեշ տությու նը, ինչը կխթա  - 
նի ապրանքանիշի հանդեպ վստահու թյան մակար-
դակի բարձրացումը։ 

Հոդվածում դիտարկվել են ապրանքանիշների՝ 
ար դեն իսկ իրականացրած մարքեթինգային գործո-
ղությունները, անդրադարձ է կատարվել ապագա-
յում սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու 
նախընտրելի ռազմավարական ուղղություններին։

COVID-19-ի ճգնաժամն աննախադեպ է: Դրա 
 տարածվելու արագությունն ու ազդեցու-

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 
ՔԱՅԼԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻՆ

Հիմնաբառեր.  մարքեթինգ, համավարակային
  ճգնաժամ, միտումների
  կանխատեսում, թվայնացում,
  ապրանքանիշ
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Սասուն
ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՀՊՏՀ մագիստրանտ

2019 թ.  գերազանցությամբ ա-  
վար տելով ՀՊՏՀ բակալավ րիա-
տը («Հակաճգնաժամային կա ռա-
վարում»), 2021 թ.-ին ընդունվել և 
գերազանցու թյամբ ավարտել է 
ՀՊՏՀ մագիստրա տուրան` «Գոր- 
ծարար վարչարարություն» մաս- 
նագիտությամբ: Ուսումնա ռությա-   
նը զուգահեռ, ծավալել է գոր ծու  - 
նեություն «Ամբերդ»  հե տազո տա- 
կան կենտրոնում` որ պես հետա-
զո տական խմբի ան դամ:

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_1_11
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թյու նը ընտանիքների և առօրյա կյանքի 
վրա, հատկապես՝ սկզբնական ժամանա-
կա հատվածում, հանգեցրել են համընդ հա-
նուր վախի, տագնապի և խառնաշփոթի 
խոր զգացողությունների: Համավարակը 
մարդկանց մեջ արթնացրել է այն զգացու-
մը, որ աշխարհը, որտեղ նրանք ապրում 
էին մինչ համավարակը, այլևս գոյություն 
չունի, ու համաշխարհային երևույթների 
և իրադարձությունների զարգացման ար-
դյունքում պետք է սկսել հարմարվել և ա րա -
գորեն արձագանքել «նոր նորմալի» կար- 
  գավիճակին։                        

Քանի դեռ համավարակը շարունակում 
է տարածվել, ընկերությունները փորձում 
են հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն դա 
կունենա իրենց գործարարության ապա -
գայի վրա, և ինչպես պետք է արձա գան   - 
քել: Շուկայագետներն, իրենց հերթին, 
բախ  վում են բոլորովին նոր իրավիճա-
կի. ինչպե՞ս պետք է խոսել հաճախորդ -
նե րի հետ, մարքեթինգի ո՞ր ուղղությունը 
պետք է ֆինանսավորել, ինչպե՞ս պետք է 
հարմարեցնել կազմակերպության գոր ծու - 
նեությունը հաճախորդների վարքա գծա-
յին փոփոխությանը, ինչպե՞ս կարելի է ըն-
թացիկ մարտահրավերներն արագորեն 
օգտագործել առավելությունների ու հնա-
րավորությունների բացահայտման համար, 
և այս ամենից բացի, ինչպե՞ս է հնա րա վոր 
ցույց տալ հաճախորդներին, որ բիզ  նեսը 
հիմա ավելի, քան երբևիցե, իրենց կողքին 
է։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց պա-
տասխանները նրանք փորձում են գտնել։

Ապագայի վերաբերյալ կա անորո շու-
թյուն: Այնուամենայնիվ, մենք, հավանա-
բար, որոշիչ իրադարձության ժամանա-
կա հատվածում ենք, որը երկարատև ազ  - 
դեցություն է ունենալու սպառողների վար-   
քագծի վրա: Սա նշանակում է, որ շուկա -
յա գետները, կարևոր դեր ունեն կատա-
րելու ստեղծված իրավիճակում ընկերու - 
թյունների արձա գանքի ձևավորման գոր- 
 ծում: Վերջիններս  ճգնաժամը հաղթահա-
րելու համար պետք է գործեն արագո րեն և 
պրագմատիկ կեր պով։ 

Իրականում, այն աշխարհը, որ մենք գի-  

տե ինք, և այն կյանքը, որ ապրում էինք 
մին չև համավարակը, այլևս չկա և չի էլ լի-
նե լու։ Միտումների (թրենդների) բազմա -
թիվ կանխատեսողներ, հատկապես՝ վեր- 
ջին ժամանակներում, անդրադարձ են 
կատարում «նոր նորմալին» ու ներկա յաց- 
  նում այն սպասումները, որոնք բնորոշ են 
լինելու հետհամավարակային ժամա նա -
կահատվածին։ Մեզ ծանոթ «նախկին նոր-
մալին» վերադառնալու փոխարեն՝ փոխ- 
վելու են մեր կյանքը և մտածողու թյունը: 
Գեր մանացի հայտնի մասնագետ Մա թիաս 
 Հորկսն այս առնչությամբ նշում է. «Շատ 
հնարավոր է, որ վիրուսը փոխեց մեր կյան-
քը մի ուղղությամբ, որ ուղղու թյամբ մենք, 
ամեն դեպքում, ուզում էինք այն փոխել»1։

Նյու Յորքի կանխատեսման հայտ նի 
գոր ծակալությունների մեկի՝ «Էդելկուրտ Ին- 
 կի» հիմնադիր Լի Էդերկուրտը, որ հա մար- 
  վում է աշխարհի ամենաազդեցիկ կան-
խա տեսողներից մեկը, դեռ համավա րակի 
սկզբնական փուլում համոզված կերպով 
պնդում էր, որ կորոնավիրուսի համավա-
րակը նոր դատարկ էջ է առաջարկում, և 
հիմնովին կփոփոխվի նաև մարդկանց ար-  
ժեհամակարգը։ Նա նկատում էր, որ սպաս - 
վում է սպառման կարանտին, որը մարդ-
կանց կստիպի ավելի պակաս չափով իրեր 
ձեռք բերել և ավելի քիչ ճամփորդել։ Ար -
ժե համակարգային փոփոխություն ասվա-
ծը ենթադրում է հազվադեպ նստել ինք - 
նաթիռ, հնարավորության դեպքում՝ աշ-  
խա   տել տնից, զվարճանալ հիմնակա նում 
մտե րիմների հետ, լինել ավելի ուշադիր ու 
զգու շավոր։ Թուլանում է նաև նորաձևու -
թյան նկատմամբ միտումը, քանի որ մար-  
դիկ սկսում են գիտակցել, թե որքան ան -
իմաստ գումար են ծախսում այնպիսի հա-
գուստ ների համար, որոնք այժմ, տանը 
նստած, չեն կարողանում օգտագործել, ու 
բազմաթիվ իրեր անպիտան են թվում։ Այլ 
կերպ ասած, ամեն մի նոր օր մենք հար  -
ցա կանի տակ ենք դնում բոլոր այն հա-
մա կարգերը, որոնց ծանոթ էինք նախ կի-
նում2։

Մ. Հորկսն, իր հերթին, հավաստում է, 
որ գլոբալ համակարգը շարժվում է դե պի 

1  Simone Preuss, The world after corona according to trend forecasters, https://fashionunited.uk/news/fashion/the-world-after-co-
rona-according-to-trend-forecasters/2020032448129

2 Dezeen Magazine, Marcus Fairs, "I just knew what was going to happen" says Li Edelkoort, the forecaster whose coronavirus 
predictions went viral, https://www.dezeen.com/2020/06/03/lidewij-edelkoort-trend-forecaster-interview/
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ԳլոԿալիզացիա, այսինքն՝ տեղի է ունե նում 
հա մաշխարհայինի տեղայնա ցում: Այս պի-
սով՝ տեղական արտադրող ների հա մար 
ստեղծվում են մեծ հնարա վո րու  թյուն ներ։ 
Իրականում, սա հենց այն միտումն է, որ 
այսօր սկսում է գերակայել տնտեսու թյու-
նում։ Սա տեղի է ունենում, քանի որ կան 
որո շակի դժվարություն ներ՝ կապված սահ-
ման ների, ներմուծումների, արտադրա կան 
գործընթացների կազմակերպման հետ։ 
Մարդիկ փորձում են համաշխարհային լա- 
  վագույն փորձն իրագործել տեղային մա -
կարդակում՝ ունենալով արդեն գլոբալ օրի-   
նակներ թե՛ ապրանքների վաճառքի, թե՛ 
ծառայությունների մատուցման վերա բեր-
յալ։ 

Պետք է նկատել, որ զարգացման հա-
մար չափազանց կարևոր է ռազմավա րա-
կան նպատակների համապատասխա նու - 
թյունն արտաքին միջավայրի փոփոխու-
թյուն ներին, և որքան արագորեն են կա-
տարվում այդ  հարմարեցումները, այնքան 
կազմակերպությունը փոքրացնում է խոցե- 
 լիությունն արտաքին շոկերի նկատմամբ։ 
Մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում հարցումների 
արդյունքում պարզվել է, որ կոնտենտ մար- 
  քեթինգի ռազմավարություն իրակա նաց- 
նող ների 70%-ը համավարակի պատճա -
ռով կատարել է ինչպես մեծ, այնպես էլ 
չա   փավոր ճշգրտումներ իր ռազմա վա րու -
թյունում: Թեև կոնտենտ շուկայա գետնե- 
րը բավական ավելացրին բովանդա կու - 
թյան ստեղծման ծավալը, սակայն նաև 
գիտակցեցին, որ նախահամավարակա յին 
պայմաններում մշակված ռազմավարու-
թյունները վերանայման կարիք ունեն, ինչը 
նշանակում է սպառողների փոփոխվող կա-
րիքների ճանաչում և դրանք արտացոլող 
բովանդակային ռազմավարությունների 
մշակում։ Սրա լավագույն օրինակներից է 
Experian's CreditChat-ի շարքը, որը ստեղծ-
վել է դեռևս 2012 թ.-ին՝ որպես ֆինանս նե-
րի հետ կապված շաբաթաթերթ, իսկ ար- 
դեն համավարակի տարածումից հետո փո- 
փոխվել՝ դառնալով սպառողներին անձ  նա-
կան ֆինանսների վերաբերյալ ար ժե քա-

վոր խորհուրդներ և աջակցություն տրա- 
 մադրող  օգտակար տեղեկատվական աղ-
բյուր3:

Հատկանշական է, որ համավարակի 
ըն  թացքում, ինչպես ակնկալում էին շուկա- 
 յագետները, սոցիալական մեդիայի բովան- 
դակության ստեղծումն ավելացավ 66%-ով, 
որին հաջորդեց բլոգների բո վան  դակու - 
թյան 57%-ով և տեսանյու թերի արտադ-
րության 50%-ով աճը: Միաժա մանակ, ա- 
վանդական մարքեթինգի և գովազդի վրա 
կատարվող ծախսերի նվազմանը զուգ ըն- 
 թաց, ավելացան թվային մարքեթինգի 
ծախ սերը: Թեև շուկայագետների 1/3-ը 
վե րափոխեց կամ պահ պանեց բովանդա-
կության քանակային ստեղծումը նույն մա-
կարդակի վրա, 2/3-ն ավելացրեց դրանց 
թողարկման ծավալը։ Սա ուներ երկու 
պատճառ. նախ` կոնտենտ մարքեթինգի 
շարունակական աճը` որպես հնարավոր 
հաճախորդների ներգրավման գլխավոր 
գերակայություն և երկրորդ՝ արձագանքը 
համավարակին, երբ որոշ շուկայագետ-
ներ որոշեցին կրկնապատկել կոնտենտը՝ 
ի րենց առցանց ազդեցությունը բարելա  -
վելու համար4:

Ինքնին ակնհայտ է, որ համավարակն 
ամբողջովին վերափոխեց ամբողջ մարդ-
կության կենսակերպը։ Բազմաթիվ վիճա-
կագրական հետազոտություններ ցույց են 
տալիս, որ դա հանգեցրել է հաճախորդ-
նե րի վարքագծային փոփոխության, ինչն 
անմիջական ու անքակտելի կապ ունի մար- 
  քեթինգային գործողությունների ու ռազ-
մավարական պլանավորման հետ։ Ուստի 
շուկայագետների առջև ծառացել է շատ 
կարևոր մի մարտահրավեր. կան խատե-
սել, թե ինչպես կփոփոխվի սպառողների 
վարքագիծը՝ կարիքները, սպասումն երը, 
ցանկությունները, և ինչպես դա կանդ րա-   
դառնա գնման որոշումների վրա։ Այս առու - 
մով, անչափ էական է ուշադիր լսել հա-
ճախորդներին՝ այդպիսով փորձելով կան-
խատեսել ապրանքանիշի նկատմամբ առ-  
կա վստահության տատանումները։ Կան - 
խազգալով, որ ապրանքանիշները վստա-  

3  https://www.marketingprofs.com/charts/2020/43637/b2b-content-marketing-report-benchmarks-budgets-trends-and-covid-19-
response

4 Marketing in a Recession: Continuing to Invest in Your Brand, https://www.impactmybiz.com/blog/blog-marketing-reces-
sion-brand-investment/



հության հետ կապված խնդիրներ ունեն 
կամ կարող են ունենալ, դրանք կարելի 
է լուծել հաճախորդակենտրոն գործողու-
թյուններով՝ վերանայելով հաճա խորդնե-  
րին տրված խոստումները (դրանք պետք 
է լինեն իրատեսական և իրագոր ծե լի), 
պատրաստ լինելով նրանց մատու ցե լու 
սպասարկման լավագույն ծառա յու թյուն- 
ներ (costumer service) և անհրա ժեշտաբար 
անցնելով առցանց դաշտ5։ 

Կատարված հետազոտությունների ար-
դյունքում պարզվեցին հաճախորդների՝ 
առավել հաճախ նկատվող վարքագծային 
փոփոխությունները6, որոնցից առաջինը 
զգուշավորությունն է, այլ կերպ ասած, չի - 
մացածի հանդեպ վախը։ Վարակի տա-
րածման հետևանքով հաճախորդի զգու- 
 շա վորությունը կրկնապատկվել է։ Սա, 
իրա կանում, լուրջ մարտահրավեր է նոր 
ապ րանքանիշների համար, քանի որ սպա - 
ռողները, բախվելով դրանց առատու թյա-
նը, հիմնականում, ելնելով զգու շավորու-
թյու նից, նախընտրությունը տալիս են ի- 
 րենց արդեն ծանոթ ապրանքանիշներին: 
Նոր ապրանքանիշների նկատմամբ ավե- 
լի մեծ վստահություն ձեռք է բերվում նաև 
գովազդի միջոցով։ Սակայն, այս օրերին 
բազմաթիվ սպառողներ (37%) խոստովա-
նել են՝ կցանկանային, որ գովազդը ստի-
պեր իրենց ապահով զգալ, այն դեպքում, 
երբ մյուսները (31%) ցանկացել են, որ գո-
վազդները ստիպեն իրենց շատ ավելի լավ 
զգալ7: Դժվար ժամանակներում սպա ռող- 
ները չեն ցանկանում, որ ապրան քա նիշ-
ներն անընդհատ գովազդվեն, այլ ուզում 
են, որ ինչ-որ մեկը նրանց աջակցի և 
առաջ նորդի: Նման քայլով հնարավոր է 
ապրանքանիշի նկատմամբ հարգանք ու 
վստահություն առաջացնել։ 

Վարքագծային հաջորդ փոփոխությու-
նը վերաբերում է հասանելիության կողմ-
նա կալությանը (Availability bias): Այն, ինչի 
մասին շատ է խոսվում, պայմանականո-
րեն համարվում է ավելի կարևոր և արդի։ 
Համավարակի ֆենոմենը հենց այս կողմ-
նակալությունն է ներկայացնում։ Նույն 
ձևով, մարքեթինգում այս վարքագիծը, որ 
ավելի է սրվել ներկայում, հաջողությամբ 

օգտագործվում է սպառողների ուշադրու-
թյունը գրավելու համար։ Ապրանքանիշի 
շատ մեծ ներկայությունը մեդիա դաշտում 
սպառողներին ստիպում է մտածել, որ վեր- 
  ջինս չափազանց հանրահայտ է, մինչդեռ 
իրականում այդքան էլ այդպես չէ։ Հենց 
այս հնարավորությունից էլ կարող են 
օգտվել նոր կամ քիչ հայտնի ապրան-
քանիշները։ 

Արհեստավարժության նկատմամբ հար-
գանքը վարքագծային մյուս փոփոխու-
թյունն է, որը, որպես կանոն, դրսևորվում 
է այնպիսի իրավիճակներում, երբ բախ-
վում ենք որևէ անծանոթ երևույթի կամ 
վտան գի։ Այսպես՝ երբ նախկինում կա րող 
էինք ունկնդրել բժշկական լուրեր ոչ մաս-
նագետի ներկայացմամբ, հիմա հակ ված 
ենք լսելու միայն բժիշկներին։ Ներկա յում 
շուկայագետները նույնպես հաճախ են 
օգ տագործում մասնագետների հղումն եր 
իրենց հաղորդակցություններում, մաս նա-
վորապես՝ «գիտնականները նշում են...» 
կամ «գերմանական տեխնոլոգիաները...» 
և այլ բովանդակությամբ։ Եվ եթե նախ-
կինում շուկայագետների մի մասը կոն-
տենտը ներկայացնում էր որպես մասնա-
գետների հղումներ, իսկ մյուս մասը խո սում 
էր փաստերի մասին, հիմա փաստե րը մղվել 
են երկրորդ պլան։ Ավելի շատ անհրա-
ժեշտ են հենց մասնագետների հղում- 
 ներն ու վերջիններիս կարծիքները, քանի 
որ մարդիկ այս պահին փաստերի վերա-
բեր յալ ավելի կողմնակալ ընկալումներ 
ունեն։

Վարքագծային չորրորդ փոփոխու թյու -
նը պատմությունների ուժի կարևորումն է։ 
Հիշենք թեկուզ այն օրերը, երբ լրատվա-
կան դաշտը հեղեղված էր բժիշկների սըխ-
րանքների մասին պատմություննե րով, 
բժիշկների, որոնք օրեր շարունակ հի վան- 
 դանոցներում էին…  Որոշակի լավա տե-
սություն առաջացնելու համար նույն քան 
անհրաժեշտ են բուժված մարդկանց վե-
րաբերյալ և հենց վերջիններիս շուրթերից 
հնչող պատմությունները՝ հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ դրանք  դրական 
շունչ են հաղորդում, հանգստացնում են 
միտքն ու օգնում ավելի լավ որոշումներ 

7  COVID-19: The Creative Fightback, https://www.ipsos.com/en/covid-19-creative-fightback
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կայացնել։ Ապրանքանիշներն ավելի, քան 
երբևե, լավ հնարավորություն ունեն  դրա-
կան պատմությունների օգնությամբ հույս 
ու լույս սփռելու մարդկանց կյանքում։ Եթե 
կան փաստեր ու պատմու թյուն ներ, այս 
տեսանկյունից, ցանկալի է նախապատ-
վու թյունը տալ պատմություններին։ Պատ-
մու թյունների մեկնաբանման հարցում, 
սա  կայն, պետք է լինել ուշադիր և զգույշ։ 
Կա տարված հարցման արդյունքում սպա-
ռող ների 40%-ը նշել է, որ հումորային հա-
ղորդակցությունը սխալ մոտեցում է ապ-
րանքանիշների կողմից8:

Թեև ճգնաժամի պայմաններում սպա-
ռող ները ցանկանում են ունենալ հանգիստ 
և դրական տրամադրվածություն, այնու-
ամե նայնիվ նրանք չեն ցանկանում, որ 
ապ րանքանիշներն անտեղի «կատակեն»: 
Երբ ապրանքանիշները դժվարին և, հատ-
կապես, ողբերգական իրավիճակնե րում  
ու ղարկում են հումորային մոտեցմամբ  հա-
ղորդագրություններ, վտանգում են իրենց 
իսկ հեղինակությունը հաճախորդների 
աչ քում: 

Եվ վարքագծային հինգերորդ փոփո-
խու թյունը  հավանականության կշիռն է։ 
Մարդիկ փոքր հավանականությունները 
գերագնահատելու սովորություն ունեն. օրի-  
նակ՝ ոչ ոք չի գնի լոտո, եթե չափա զանց-
ված ձևով չներկայացվի շահելու հա վա-

նականությունը, ինչպես նաև ոչ ոք չի գնի 
բժշկական ապահովագրություն, եթե կո-
րըստի վախն ավելի մեծ չներկայացվի, 
քան իրականում է։ Կորոնավիրուսից ավե - 
լի քիչ թվով մարդիկ են մահանում, քան 
մյուս հիվանդություններից, սակայն հա-
վանականության կշռի պատճառով դրա-
նից ավելի շատ են վախենում և քննարկում։

Այս իրավիճակն ի վերջո  ավարտվելու 
է, և պետք է հիշել, որ մարքեթինգն ու 
բրենդինգը կարճաժամկետ խնդիրներ 
չեն լուծում, քանի որ դրանք ավելի եր կա- 
 րաժամկետ ուղղություններ են: Ուստի հի- 
մա, չափազանց կրճատելով բյուջեն, ճգնա- 
ժամի ավարտին կարող ենք լուրջ խնդիր- 
ների առջև կանգնել։ 

Ճգնաժամերի կամ տնտեսական ան-
կումների ժամանակ, հաճախ վախե նալով 
եկամուտների ցածր հոսքից, կազմա կեր-
պությունները սկսում են կրճատել որո-
շակի ոլորտային ծախսեր՝ ներառյալ գո-
վազդայինը: Վիճակագրությունը ցույց է 
տալիս, որ 2008 թ.-ի վերջին ԱՄՆ-ի գո-
վազդի ծախսերը նվազել են 13%-ով: Ամե- 
նաշատը թերթերի գովազդային ծախսերն 
են անկում ապրել՝ 27%, ռադիոյի ծախսե-
րը՝ 22%, ամսագրերինը՝ 18%, արտա քին 
գովազդներինը (բիլբորդեր, պաստառ ներ)` 
11%, հեռուստատեսայինը՝ 5% և առ ցանց 
գովազդներինը՝ 2%9: Չնայած լրատվամի - 
ջոցների պարբերական ծախսերի փոփո-
խությանը, գովազդատուների 81%-ն այս 
տարի ակնկալում է գովազդային բյու ջե-
նե րի զգալի կրճատում, իսկ 68%-ը վս տահ 
է, որ 2021 թվականին իրենք ավելի քիչ 
կծախ սեն համավարակի պատճա ռով10:  

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, 
որ այն գովազդատուները, որոնք պահ-
պանել կամ ավելացրել են իրենց գովազ-
դային ծախսերն անկման ընթացքում, 
կա րո ղացել են մեծացնել վաճառքի և շու-
կայի մասնաբաժինը դրանից հետո: Կան 
մի շարք ապրանքանիշներ, որոնք օգուտ 
են քաղել տնտեսական անկումների ըն-

8  COVID-19 Barometer: Consumer attitudes, media habits and expectations, https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/
COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations

9 Forbes, When A Recession Comes, Don't Stop Advertising, https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2019/09/05/when-a-reces-
sion-comes-dont-stop-advertising/?sh=7e0121754608 

10 Advertiser Perceptions, “The Coronavirus effect on advertising” report, https://www.advertiserperceptions.com/solutions/coro-
navirus_report/, visited 1/09/2021, 20:25.



11  Forbes, When A Recession Comes, Don't Stop Advertising, https://www.forbes.com/sites/bradadgate/2019/09/05/when-a-reces-
sion-comes-dont-stop-advertising/?sh=5f03955a4608 

12 Sharing is Caring, Corona marketing, Webinar, hosted by Lilit Matevosyan, https://www.youtube.com/watch?v=m5uufG_
s0sI&t=4957s, starting on the 1։17:20th minute.

13 Changes In Consumer Behavior Amid COVID-19, https://www.valassis.com/infographics/changes-in-consumer-behav-
ior-amid-covid-19/
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թացքում՝ պահպանելով իրենց գովազ դա- 
 յին բյուջեն: Այսպես՝ 1990-1991 թթ.-ի տըն-  
տե սական անկման ժամանակ «ՄաքԴո-
նալդ սը» (McDonald's) որոշեց կրճատել գո-  
վազդային և ապրանքի խթանման բյու-
ջե ները։ Այս հանգամանքն օգտա գոր ծե-
ցին և դրանից օգտվեցին «Պիցցա Հաթը» 
(Pizza Hut) և «Տակո Բելը» (Taco Bell): 
Արդյունքում, «Պիցցա Հաթի» վաճառքն 
աճեց 61%-ով, «Տակո Բելինը»՝ 40%-ով, 
իսկ հակառակ դրանց՝ «ՄաքԴոնալդ սի նը» 
նվազեց 28%-ով11:  

Հարկ է նշել նաև, որ մեկուսացման 
պայմաններում գործարար հատվածը գի-  
տակցեց, որ պետք է նվազագույնի հաս-
ցընել արտաքին (out of home) գովազդի 
համար կատարվող ներդրումները (օրի-
նակ՝ բիլբորդներ, պաստառներ, ցուցա-
նակներ և այլն)։ Միաժամանակ, ավելա-
ցան ներդրումները թվային հարթակում՝ 
խթանելով պաշտոնական կայքէջերի, տե-
սահոլովակների, սոցիալական և տեղե կա-
տվական տիրույթների ստեղծումը։ Հատ- 
կանշական է, որ սոցկայքերում օպտի մալ 
տարբերակ է համարվում սպա ռող ներին 
շաբաթական գոնե 2 կոնտենտ տրա մադ-
րելը12։ 

Ապրանքանիշի համար երբեք այնքան 
կարևոր չէր եղել առցանց լինելը, ինչպես 
համավարակի օրերին, և քանի որ ընդ-
հանրական գովազդներն արդեն հրա-
տապ չեն, անհատականացման միտու մը 
գնալով ավելի է ուժեղանում։ Իսկ կոն  -
տենտ ստեղծելիս պետք է փորձել պատ-
կերացնել ապրանքանիշի թիրախային 
լսարանի զգայական վիճակը, թե ինչ են 
նրանք ուզում լսել։ Օրինակ՝ հարցման ար- 
 դյունքում սոցիալական լրատվամի ջոց- 
ների օգտագործողների 39%-ը նշել է, 
որ ավելի շատ ժամանակ է ծախսում սո-
ցիալական կայքերում, քան մինչ կա րան-
տինը։ Մեկուսացումն աներկբայորեն հան - 
գեցնելու էր նման երևույթի։ Սա հիանա-
լի հնարավորություն է բիզնեսի համար՝ 
ի րենց մասին մեկ անգամ ևս հիշեց նելու, 

սոցիալական հարթակներում ակտիվու-
թյուն ցուցաբերելու ու թվայնացման գործ-
ընթացներն արագացնելու տեսանկյունից։ 

Մի շարք ապրանքանիշների թվայ-
նաց  ման գործընթացը դարձավ բիզնեսի 
զարգացման նոր հնարավորությունների 
սկիզբ։ Այս կերպ ապրանքանիշները կա-
րողացան մշտական կապի մեջ գտնվել 
հա ճախորդների հետ՝ սկսած նրանց հար-
ցերին պատասխանելուց մինչև կոնտենտ-
ների տեղադրում ու տարածում13։

Համավարակով պայմանավորված` ա-  
մենաշատ տրվող հայտարարություն նե  րը, 
թերևս, հիգիենայի կանոնների ու սո ցիա-
լական հեռավորության պահպան մանն 
առնչվող կոչերն են, և համաշխարհային 
ապրանքանիշները նույնպես միացել են 
այս մարտահրավերին։

Հանրահայտ ապրանքանիշներն իրենց 
լոգոների (պատկերանշանների) միջոցով 
սկսել են խրախուսել ու քարոզել սոցիա- 
 լական հեռավորություն պահելու կարևո-
րությունը։ Լոգոների խորհրդա  նշա կան 
առանձնացման մարտահրավերին մաս-
նակ ցում են այնպիսի ընկերություն ներ, 
ինչ պիսիք են «Աուդին» (Audi), «Ֆոլկս-
վա   գե նը» (Volkswagen), «ՄաքԴոլնալդսը» 
(McDonald’s)՝ նույնիսկ Բրազիլիայում բիլ-
բոր դի վրա տեղադրելով առանձնացված 
անիվներով լոգո, «Բուրգեր Քինգը» (Burg-
er King), «Մաստերքարտը» (Mastercard), 



14  Sharing is Caring, Corona marketing, Webinar, hosted by Lilit Matevosyan, https://www.youtube.com/watch?v=m5uufG_
s0sI&t=4957s, starting on the 1։23:30th minute.

15 Sharing is Caring, Corona marketing, Webinar, hosted by Lilit Matevosyan, https://www.youtube.com/watch?v=m5uufG_
s0sI&t=4957s, starting on the 2։10:30th minute.
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«Փեյփալը» (Paypal), «Կապպան» (Kappa), 
«Սթարբաքսը» (Starbucks), «Կոկա-կոլան» 
(Coca-Cola) և այլն14։

Եվ քանի որ բիզնեսում մարքեթինգն 
առաջինն է արձագանքում ժամանակա կից 
փոփոխություններին, առանձնացնենք այս 
ընթացքում ըստ կարևորության ու պա-
հանջվածության մարքեթինգային 2 ուղ- 
ղու  թյուն, որ ակտիվորեն օգտագործում են 
ապ րան քանիշները։ Դրանք են պատ ճա-
ռային (քոըզ) մարքեթինգն (Cause Market-
ing) ու ինֆլուենսեր մարքեթինգը (Influenc-
er marketing)։

Ինֆլուենսեր մարքեթինգը (Influencer 
marketing) ինֆլուենսերների (ազդեցու-
թյուն ունեցողների) միջոցով արտադ-
րանքն ու ծառայությունները խթանելու 
միջոց է, կամ, այլ կերպ ասած, ապրան-
քանիշի և ինֆլուենսերի միջև համագոր-
ծակցություն, որի շրջանակում ինֆլուեն-  
սերն այս կամ այն ապրանքը կամ ծա-  
  ռայությունը խորհուրդ է տալիս իր հե-
տևորդներին։ Մի խոսքով, նրանք իրենց 
ոլոր տում միկրոմասնագետներ են, որոնք, 
վարելով որոշակի տեղեկատվական ար-
շավ, հետևորդներին ուղարկում են հստակ 
հաղորդագրություն։ 

Պատճառային մարքեթինգի (Cause 
Mar keting) հիմնական նպատակն է օգնել 
մարդկանց «նոր նորմալին» հարմար վե-
լու գործում և անել հնարավոր ամեն ինչ՝ 
ցույց տալու համար, որ երկարա ժամ կետ 

առողջությունը կարևոր է կարճա ժամկետ 
շահույթից։ Ամեն մի բիզնես կա րող է ու- 
նենալ իր ներդրումն այս առումով, և որ-
քան բիզնեսը մեծ է, այնքան պա տասխա -
նա տվու թյունն ու ակնկալիքներն ավե լի 
մեծ են, ինչը հիմնականում արտա հայտ- 
    վում է հետևյալ կերպ. հասույթի 20 տոկո-
սը տրամադրվում է որևէ պատ ճա ռի (քոը-
զի)15։ Սա ուղղված է ապրանքա նի շի կամ 
կազմակերպության առաջխա ղաց մանը և 
նպատակների ու արժեքների տա րած մա-
նը:

Մեր օրերում ավելի արդիական է դար- 
ձել պատճառային  մարքեթինգը, որի մի-
ջոցով փորձ է արվում անհրաժեշտ ապ- 
րանքներն ու ծառայությունները հասանե-
լի դարձնել հենց հանրությանը։ Այստեղ 
կարևոր հաղորդագրությունը հետևյալն է. 
«Մենք բոլորս նույն վիճակում ենք»: Հենց 
այս միտքն է, որը շատ ընկերություններ 
փոխանցում են հաճախորդներին և հա-
սարակության լայն շերտերին հատկա-
պես հիմա, երբ աշխարհը պայքարում է 
COVID-19 առողջության ճգնաժամի դեմ: 

Բազմաթիվ հայտնի ապրանքանիշներ, 
միանալով Պատճառային մարքեթինգի 
օգնության ծրագրին (Cause Marketing As-
sistance Program), ստեղծել են միջոցներ 
կարիքավոր սպառողների և բիզնեսի հա-
մար՝ մեղմացնելով աշխատողների դժվա-
րությունները, սնունդ և օգնություն տրա-
մադրելով անապահով երեխաներին և 



16 Chief Marketer, Cause Marketing in the time of COVID-19, https://www.chiefmarketer.com/cause-marketing-in-the-era-of-
covid-19/ 

17 Business forward, Transcending marketing challenges in the post-pandemic world, https://businessforwardauc.com/2020/11/29/
transcending-marketing-challenges-in-the-post-pandemic-world/
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սո   ցիալական խոցելի խավերին, ինչպես 
նաև ներդրել են մեծ ջանքեր համավա-
րակի կանխարգելման ու հաղթահարման 
նպատակով։ Ստորև ներկայացվում են 
նմանատիպ վարքագծի մի քանի օրինակ-
ներ.16 
• «Բուրգեր Քինգն» (Burger King) առա-

ջարկում էր երկու լրացուցիչ մանկական 
սնունդ՝ յուրաքանչյուր մեծահասակի 
կե րակուրի դիմաց, որը ձեռք կբերվեր 
առցանց կամ ընկերության հավելվածի 
միջոցով:

• «Սթարբաքսն» (Starbucks) ապրիլի 1-ին 
հայտարարեց, որ 3 մլն ԱՄՆ դոլար է 
նվիրաբերել համավարակի դեմ պայ-
քարելու համար:

• «Քրաֆթ Հեյնզը» (Kraft Heinz) խոս տա-
ցավ 12 մլն ԱՄՆ դոլար նվիրա բերել 
աշ խարհի սննդի բանկերի բարե գոր-
ծական կազմակերպություն ներին:

• «Քեյ-Էֆ-Սին» (KFC) համագործակցեց 
«Blessings in Backpack»-ի հետ` սոցիա-
լապես անապահով և կարիքավոր երե- 
  խաներին սննդի փաթեթներ տրա մադ-
րելու համար: Ապրանքանիշն ընդ հա -
նուր առմամբ նվիրել է 400,000 ԱՄՆ 
դոլար:

• «Ֆեյսբուքը» (Facebook)  100 մլն ԱՄՆ դո- 
լար կանխիկ դրամաշնորհներ և վար-
կեր առաջարկեց 20 երկրների 30,000 
փոքր բիզնեսների: 

• «Էլլի բանկը» (Ally Bank) հետաձգեց ավ-  
տոմեքենաների և հիպոթեքային վար-
կի հաճախորդների վճարները 120 
օրով և խոստացավ 3 մլն ԱՄՆ դոլարի 
ֆինանսական օգնություն ցուցա բե րել 
տեղական համայնքներին և կազմա-
կերպություններին:

• «Իկեան» (IKEA) նվիրեց 50,000 դիմակ, 
որ գտել էր Շվեդիայի իր կահույքի խա-
նութներից մեկի պահեստից:

• «Թվիթերը» (Twitter) պաշտպանեց և 
աջակցեց լրագրողներին՝ 1 մլն ԱՄՆ 
դո լար տրամադրելով Լրագրողների 
պաշտպանության միությանը և «Կա-
նանց միջազգային մեդիա» հիմնադրա-

մին:
• «Յունիլևերը» (Unilever) 100 մլն ֆունտ 

ստեռլինգ (124 մլն ԱՄՆ դոլար)  նվի-
րա բերեց օճառի, ախտահանիչի, սպի-
տակեցնող նյութերի և սննդի տեսքով՝ 
COVID-19-ի դեմ պայքարելու համար:

• «Գուգլը» (Google) խոստացավ 800 մլն 
ԱՄՆ  դոլար նվիրաբերել փոքր և մի ջին 
բիզնեսին, առողջապահական կազ մա- 
կերպություններին, կառավա րություն -
ներին և ռիսկային գոտու առող ջապա-
հական աշխատողներին:
Ամփոփելով, ինչպես նաև անդրադարձ 

կատարելով կորոնավիրուսի համավա րա-
կի հնարավոր հետևանքների ու ազդե ցու-
թյունների վերաբերյալ բազմաթիվ կան-
խատեսումներին՝ դիտարկենք այն հարցը, 
թե շուկայագետներն ինչ քայլեր պետք է 
ձեռնարկեն ստեղծված ճգնաժամային 
փու  լը հաղթահարելու համար։

Ընդհանրական ձևով, կարող ենք ասել, 
որ COVID-19-ի ընթացքում տեղի ունեցող 
մարքեթինգային քննարկումներում կի րառ-  
վող հիմնական հասկացությունը «ճկու-
նու թյունն» է: Իսկ որպես ամփոփում՝ ներ-
կայացնենք նոր մարտահրավերները հաղ-
թահարելու չորս ռազմավարություն, որ 
առաջարկել է «AUC» բիզնես դպրոցի մար-
քեթինգի պրոֆեսոր Իբրահիմ Հեգազին17:

Նախ՝ շուկայագետները պետք է լինեն 
ճկուն՝ նոր փոփոխություններին հարմար-
վելու համար: Նրանք պետք է փոխեն և 
վերադասավորեն իրենց մարքեթին գային 
ռազմավարությունը` այսպես կոչված, «նոր 
նորմալին» համապատասխան: Երկ րորդ՝ 
նրանք պետք է ամրապնդեն իրենց ներ- 
կայությունն առցանց և սոցիալական հար-
թակներում՝ հասկանալու համար սպառո-
ղա կան նոր վարքագծերն ու պա հանջ նե-
րը: Երրորդ՝ նրանց ռազմավարությունը 
պետք է հիմնվի հաճախորդների սպա-
սարկման որակի վերլուծության վրա և  
միտ ված լինի նոր հաճախորդների ներ-
գրավ մանն ու գոյություն ունեցողների պահ-
պանմանը՝ հատկապես ընկերության ապ-
րանքանիշի ստեղծման գործընթացում: 
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Չորրորդ՝ համավարակի ընթացքում 
նրանք պետք է նպաստեն  կորպորատիվ 
պատասխանատվության դերի բարձրաց-
մանը՝ հանուն հասարակության բարօ րու-
թյան, աշխատակիցների պաշտպանու թյան 
ու բոլոր շահագրգիռ կողմերի վստահու-
թյան ամրապնդման։ 

Այսպիսով՝ մինչ տեղեկատվական տեխ-  
նոլոգիաների մասնագետները փորձում 
էին մեծ տեղաշարժեր կատարել հասա-
րա կության թվային մտածողու թյան մեջ, 
համավարակը դա կատարեց երկու կարճ 

ամս վա ընթացքում: Համավարա կի երկ -
րորդ ալիքը, որ սկսվեց զարմանա լիո րեն 
արագ, հայտնի չէ, թե դեռ որքան կշա րու- 
նակվի, ու չկա հստակություն հետա գա 
ալիքների լինելու կամ չլինելու վերա բերյալ, 
ուստի շուկայագետնե  րը խորհուրդ են տա-
լիս  ա ռավելագույնս օգտագոր ծել առա ջին 
ալիքից քաղած դասերը, մաս նա վո րա պես՝ 
վարել առցանց բիզնես, ներ դրումներ կա-
տարել թվային մարքեթին գում, կապեր 
ստեղծել հաճախորդների հետ և, իհարկե, 
ըմբռնել նոր կարիքներն ու նոր նորմերը։
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ
РЕАКЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ХОДОВ НА ПАНДЕМИЮ

Маркетинг как связующее звено между бизнесом и покупателями будет играть ключевую роль 
в восстановлении экономики после пандемического кризиса. Руководители брендов понимают, 
что маркетинговые реакции должны быть соизмеримы с растущей нестабильной  ситуацией.

Пандемия все еще продолжается, и учитывая неопределенность будущего, организации про -
дол жают действия по преодолению последствий кризиса, а также для оперативного реаги ро ва-
ния на ситуацию вынуждают брендов пересматривать свои маркетинговые стратеги ческие цели 
и приоритеты. В текущей сложной ситуации для маркетологов по-прежнему пер во  степенное зна-
чение имеет разработка и реализация оперативных шагов, в том числе необхо димость проявления 
заботы о потребителях и желание помочь, что будет стимулировать уровень доверия к бренду.

 В статье обсуждаются уже осуществленные маркетинговые мероприятия брендов, а также 
затрагиваются предпочтительные стратегические направления противостояния ожидаемым в 
будущем вызовам.

Ключевые слова:  маркетинг, пандемический кризис, прогнозирование тенденций, 
  оцифровка, бренд
 

Sasun SAHAKYAN
MA Student at the Chair of Management, ASUE

PANDEMIC TRAJECTORY
SREACTION OF MARKETING STEPS TO PANDEMIC

Marketing, as a link between  business and buyers, will play a key role in the establishment of econ-
omies after the pandemic crisis. Managers of  brands understand that marketing reactions should be 
measured by an increasing volatility.

The pandemic is still going on, and taking into consideration the uncertainty about the future, the 
activities of the companies after the post-crisis effects are still continuing, which will lead to the devel-
opment of their own goals and strategies. Taking into account the complex state of affairs, the develop-
ment and realization of situational actions, care of consumers and the desire to help them should be of 
utmost importance for marketers. All these actions will surely boost brand loyaltyThe paper discusses  
marketing companies, well-known brands, and also the strategic directions to solve the problems fac-
ing them  in the future.

Key words:   marketing, pandemic crisis, trend forecasting, digitization, brand 
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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 անցել 
ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկա յի 
(այժմ՝ ֆինանսների) ամբիոնում, 
սկզբում՝ որպես ասիս տենտ, 
ապա դոցենտ: Հեղի նակ է մի 
շարք գիտական հրապա րակում-
ների և հետազոտու թյուն   ների:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Կորոնավիրուսով պայմանավորված  ճգնաժամը 
դեռևս չհաղթահարած՝ ՀՀ տնտեսության համար 
կրկնակի ցնցում էր 2020 թ. սեպտեմբերի վերջին 
սկսված պատերազմը։ Թեև այդ ողջ ընթացքում հա-
յաս տանյան ֆինանսական շուկայում մեծ ցնցումներ 
չեղան, սակայն պատերազմական գործողություն նե-
րի ավարտից հետո՝ քաղաքական ու տնտեսական 
զար գացումների անորոշության պայմաններում, 
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը զգալիորեն բարձրացավ։ 
Ոմանք փոխարժեքի տատանումները կապում են 
տնտե սա կան խնդիրների, ոմանք՝ տնտեսական ու 
քա ղաքական հետագա անորոշությունների հետ, 
ոմանք էլ դրանցում միայն սպեկուլյատիվ զարգա-
ցումն  եր են տեսնում։ Հոդվածում հեղինակը փորձել 
է բա ցահայտել ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի բարձրաց-
ման հիմնական պատճառներն ու գնահատել դրա 
ազդեցությունը, որը հիմնականում դրսևորվեց ՀՀ-
ից դրամական փոխանցումների աճով, բանկային 
ավանդների նվազմամբ, ինչը, սակայն, փոխարժեքի 
կայունացմամբ որոշակիորեն կարգավորվեց։

Ի՞նչ տեղի ունեցավ ԱՄՆ դոլարի փոխար
ժեքի հետ։  2020 թ.-ի ընթացքում  տեղի են 

ունեցել ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի երկու էական տատա -
նումներ։ Դրանցից առաջինը պայմանավորված էր գար-
նա նը սկիզբ առած կորոնավիրուսի համավարակով ու 
տնտե սական ակտիվության կտրուկ անկմամբ, իսկ երկ-
րորդն արդեն սկսվեց պատերազմի ավարտից հետո։ 
2020 թ. մարտի սկզբից ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի աճը 
հասավ մոտ 5,2%-ի, իսկ ապրիլի սկզբից կրկին մոտեցավ 
նախաճգնաժամային մակարդակին, սակայն տարեվերջի 

ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ 
ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ.

ԱՊԱԳԱՅԻ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ, 
ԽՈՒՃԱՊ ԵՎ 
ՍՊԵԿՈՒԼՅԱՏԻՎ 
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿ

Հիմնաբառեր.  արցախյան պատերազմ, արժույթի 
  փոխարժեք, ավանդների արտա- 
  հոսք, դրամական փոխանցումներ,
  ԿԲ դրամավարկային գործառնու-
  թյուններ

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_1_21



աճով, կարծես, սահմանվեց փոխարժեքի 
փոփոխության նոր միջակայք։

ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը գերազան-
ցեց 500 դրամի սահմանը, և շուկայի մաս - 
նակիցներն, ըստ էության, նվազման էա -
կան ակնկալիքներ չունեն։ ՀՀ ԿԲ հաշ-
վար  կով՝ ԱՄՆ դոլարի միջին փոխար ժե-
քը 2021 թվականի հունվարին նույնիսկ 
գերազանցեց 526 դրամը։ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ի երկ-
րորդ մասից, դրամի նկատմամբ ԱՄՆ դո -
լարի փոխարժեքի տատանումը գար նա նը 
որոշ չափով համընկել է ԱՄՆ դոլա րի ին-
դեքսի տատանման հետ և ունի աճի նույն 
շարժընթացը, ինչ ռուբլունը։ Միակ տար -
բերությունն այն է, որ ռուբլու նկատ մամբ 
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն ավելի մեծ տա-
տանում է ունեցել,  մինչդեռ աշնանը բոլո-
րովին այլ պատկեր էր։ Դրամի նկատմամբ 
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը տարվա սկզբի 
համեմատ աճել է, մինչդեռ ռուբլու համե-
մատ՝ նվազել, իսկ ԱՄՆ դոլարի ինդեքսը 
լրիվ հակառակ պատկեր է ցույց տվել։ Սա 
նշանակում է, որ տարեվերջյան զար գա-
ցումների պատճառները պետք է փնտրել 
երկրի ներսում։
 Մակրոտնտեսական վիճակը և հետ

պատերազմյան անորոշությունները։ 
Նախ՝ մակ  րոտնտեսական ցուցանիշ-

նե րի դի տար  կումից ակնհայտ է դառնում 

Դրամի՝ ԿԲ հաշվարկած միջին փոխարժեքը և  ռուբլու, դրամի ու ԱՄՆ դոլարի 
ինդեքսի փոփոխությունը 2020 թ. հունվարի առաջին օրվա նկատմամբ՝  
2020 թ. սկզբից մինչև 2021 թ. հունվար1

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

տնտե սության անկման միտումը։ 2020 թ. 
մար տից ի վեր տնտեսական ակտիվության 
ցու ցա նիշի աճը բացասական տիրույթում է։ 
Եթե սկզբնական զարգացումները կա րող 
էինք պայմանավորել միայն տնտե սա կան 
սահմանափակումներով, ապա աշ նանն 
արդեն դրանց էական մասը վերաց ված 
էր, սակայն արցախյան պատերազմի ըն - 
թացքն ու դրա ավարտին հետևած ներ -
քաղաքական անորոշություններն ակն-
հայտ դարձրին տնտեսությունում առկա 
հիմն ական խնդիրները։ Տնտեսական ակ-
տի վության ցուցանիշի հետպատե րազմ-
յան ամենամեծ անկումը գրանցվեց նոյեմ-
բերին՝ -9,3%, իսկ տարեվերջին տարվա 
սկզբի համեմատ դա -7.5% էր։

Ներքաղաքական լարվածությունն այս 
պայմաններում զգալի ազդեցություն ունե-   
ցավ տնտեսությունում կուտակված ռիս կե-
րի ու սպասումների վրա, ինչը չէր կարող 
չարտացոլվել փոխարժեքի տատա նումն ե-
րում։ 

Սրան զուգահեռ, 2020 թ. դեկտեմբե-
րին արձանագրվեց 3,7%-ի հասնող գնաճ, 
որը 2021 թ. հունվարին հասավ 4,5%-ի։ 
Գնաճն առավելապես կարելի է պայմանա-
վորել արտարժույթի փոխարժեքի աճով, 
սակայն դրանում մեծ է նաև արտաքին 
աշխարհում գնաճային միջավայրի ակտի-
վացման դերը (գծապատկեր 2)։ 

1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքների պահոց, https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx , ՀՀ դրամի, ՌԴ ռուբլու 
և ԱՄՆ դոլարի ինդեքսի վերաբերյալ տվյալների աղբյուրը՝ www.investing.com
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը և սպառողական գների ինդեքսի 
փոփոխությունը 2020 թ. ընթացքում2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ՀՀ-ում, որպես առավելապես ներմուծ-
ման ծավալներից կախվածություն ունե  -
ցող երկիր, դրամի փոխարժեքը զգալիո-   
րեն կապված է արտաքին առևտրա  շրջա- 
նառության ծավալների ու կառուց վածքի 
հետ։ Ուստի ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի 
շարժընթացի պատճառները բացա  հայ -
տե  լու համար կարևոր է դիտարկել, թե ինչ-
պես է փոփոխվել արտաքին առևտրային 
շրջանառությունը պատերազմի ընթաց-
քում։

Ըստ էության, արտաքին առևտրա-
շրջանառության հաշվեմնացորդի էական 
փոփոխություն տեղի չի ունեցել, որը կա-

րող էր նշանակալից դեր կատարել՝ արտ-
արժույթի պահանջարկի ու ԱՄՆ դոլարի 
փոխարժեքի աճի առումով։ Նույնիսկ սեպ-
տեմբերից հետո արտահանումն ավելի ա- 
րագորեն է աճել, քան ներմուծումը։ Նման 
վիճակում պետք է գրանցվեր հա կառակ 
պատկեր, այսինքն՝ պետք է ավե լա նար 
ԱՄՆ դոլարի առաջարկը, ինչը կհան  գեց-  
ներ վերջինիս փոխարժեքի անկ ման։ Հե-
տևաբար՝ կարելի է ենթադրել, որ ար տա-
քին առևտրաշրջանառությունը որևէ կերպ 
չի բացահայտում ԱՄՆ դոլարի փոխ ար-
ժեքի աճը սեպտեմբերից հետո (գծա-
պատ կեր 2)։

Ներմուծման և արտահանման աճը 2020 թ.՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա 
նկատմամբ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

2 ՀՀ մակրոտնտեսական այս և այլ ցուցանիշների աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրության կոմիտե, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 
վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները 2020 թ. դեկտեմբերին (2021 թ. հունվարի 29-ի դրությամբ), https://www.armstat.am/file/doc/99523043.pdf
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 Ներդրողները զգուշանում են. 
ավանդների և արտարժույթի 
արտահոսք։ 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից, 

բան կային համակարգում սեպտեմբերին 
ար ձանագրվել է ավանդային պորտֆելի 
զգա  լի նվազում։ Ընդհանուր առմամբ, ա- 
վան դային պորտֆելը նվազել է 2%-ով, 
որից դրամայինը՝ 0,6%-ով, իսկ արտար-
ժույ թով ավանդներինը՝ 3,2%-ով։ Անկ ման 
միտումը շարունակական է եղել նաև հոկ- 
  տեմբերին, իսկ արդեն նոյեմբերին  գրանց-  
  վել է արտարժութային ավանդների 0,8% 
աճ։ Դեկտեմբերին, կարծես, պատ կերը վե-  
րականգնվել է, և ավանդային պորտ ֆելն 
աճել է 6,1%-ով, որտեղ արտարժու թա յին 
ավանդները կազմել են 7,8%, իսկ դրա մա-
յինը՝ 4,1%։

Հետաքրքրական է, որ դիտարկվող ա- 
միս ներին առավելապես նվազել են դոլա-
րային ավանդները, ինչն ԱՄՆ դոլա րի  
փոխարժեքի աճի պայմաններում վկայում 
է այն մասին, որ ավանդատուները պար-
զա պես խուսափել են բանկերում ներ-
դրումն եր ունենալուց։ Դեկտեմբերին, երբ 
արտ արժույթի շուկայում իրավիճակը հա-
մե մատաբար կայուն էր, ավանդային պորտ- 
 ֆելը և՛ դրամային, և՛ արտարժութային մա-
սով զգալի աճ է ունեցել։ 

Բացի այդ, եթե վերոնշյալը համեմա-
տենք մարտին արձանագրված, կորո նա-

վիրուսով պայմանավորված փոխարժեքի 
տատանման հետ, ապա կարող ենք դի-  
տար կել, որ գարնանն ավանդների ծա-
վա լը պակասել է 3,3%-ով, որի կազ մում 
արտարժութային ավանդների նվազու մը 
նախորդ ամսվա նկատմամբ 5,6% է, դրա-
մայինինը՝ ընդամենը 0,2%։ Սրանից կա-
րող ենք ենթադրել, որ  հետպատերազմյան 
ցնցումներն արտարժույթի շուկայում ավե-
լի քիչ են անհանգստացրել ավանդա տու-
ներին, ինչի արդյունքում ավանդների ար- 
տ ա հոսքն ավելի պակաս չափով էր, քան 
գարնանը։ Սակայն, այստեղ էական դեր 
կատարեց նաև ԿԲ-ն՝ իր կտրուկ գոր ծո-
ղություններով նպաստելով իրավիճակի 
արագ կայունացմանը։

2020 թ. վերջին հետաքրքրական պատ-
կեր է արձանագրվել նաև դրամական փո-  
խանցումների առումով։ Այսպես՝ նոյեմբե -
րին առաջին անգամ բանկային համա -
կար  գի միջոցով ֆիզիկական անձանց դրա-   
մական փոխանցումների զուտ ներհոս քը 
բացասական է եղել, ինչը վկայու  թյունն 
է այն բանի, որ ՀՀ-ից ֆիզիկա  կան ան- 
ձանց փոխանցումներով ավելի շատ արտ- 
  արժույթ է դուրս եկել, քան մուտք է գոր  ծել 
երկիր։ 15 մլն ԱՄՆ դոլարի զուտ ար տա-
հոսքն արտացոլում է այն իրողությունը, 
որ բնակչությունը ոչ միայն խուսափել է 
բան կերում ավանդներ ունենալուց, այլև 
որո շակի միջոցներ դուրս է բերել երկրից 

ՀՀ առևտրային բանկերի՝ դրամով և արտարժույթով ներգրաված ավանդների 
փոփոխության շարժընթացը 2020 թ. (նախորդ ամսվա նկատմամբ՝ %)3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

3 Աղբյուրը՝  ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/5-Deposits%20by%20sectors.xlsx
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ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրից ստացված 
և ՀՀ ֆիզիկական անձանց կողմից դեպի արտերկիր կատարված զուտ 
փոխանցումները (հազ. ԱՄՆ դոլար)4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

(գծա պատկեր 5)։
 ԿԲ վարքագծի փոփոխությունը, կամ 

կա րևորը գնաճի կայունությունն է։ 
Եթե 2008-2009 թթ. և 2014 թ. վերջին՝ 

ԱՄՆ դո լարի փոխարժեքի  վերելքի ժամա-
նակ, ԿԲ քաղաքականությունն ուղղված էր 
դրա զսպմանը, ապա 2020 թ. վերջին նման 
մո տեցում, ըստ էության, չդրսևորվեց։ ԿԲ-ն 
իրականացրեց վերաֆինանսավորման տո-  
կոսադրույքի կտրուկ բարձրացում՝ բան-
կային համակարգն ապահովելով և՛ դրա-   
մա յին, և՛ դոլարային իրացվելիու թյամբ, 
ինչի նպատակը գնաճի, այլ ոչ թե փոխ-
արժեքի ուղղակի զսպումն էր։ Արդյուն-
քում փոխարժեքը կարգավորվեց։ Նույ-
նիսկ ԿԲ-ի կողմից նոյեմբերին 60 մլն, 
իսկ դեկտեմբերին մոտ 51 մլն ԱՄՆ դոլա-
րի վաճառքը շուկայում, կարծես թե, բա-
վարար եղավ իրավիճակի կայունացման 
համար։ Իսկ 2021 թ. հունվարին մոտ 46,8 
մլն ԱՄՆ դոլարի վաճառքը ցույց տվեց, 
որ ԿԲ-ն պատրաստ է հագեցնե լու շուկա- 
 յում կուտակված արտարժութա յին պա-
հանջարկը, սակայն հավելյալ սպեկու լյա-
ցիաների զսպումը կփորձի իրակա նաց նել 
առավել կտրուկ գործիքակազմով։ Այդ պի-  
սով՝ ԿԲ քաղաքականությունն էական ազ-
դեցություն ունեցավ ԱՄՆ դոլարի փոխ-
արժեքի կայունացման համար, ինչի վկա-
յությունը հենց դեկտեմբերին ավանդ ների 

մակարդակի բարձրացումն ու դրամա կան 
փոխանցումների նախկին պատկերի վե-
րականգնումն էր։ Այս առումով, նշանա-
կալից ազդակ էր նաև 750 մլն ԱՄՆ դո- 
լա րի եվրոբոնդերի թողարկումը, որը դրա-
կանորեն անդրադարձավ ֆինան սա կան 
շուկայի սպասումների վրա՝ հանգեցնելով  
տոկոսադրույքների որոշակի նվազման 
պե տական պարտատոմսերի շուկայում։

Ամփոփելով մեր դիտարկումները՝ կա-
տարենք մի շարք արձանագրումներ.
• ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփոխու-

թյունը դրամի նկատմամբ զարգացել է 
ամբողջովին այլ ուղղությամբ, քան ռուբ- 
 լու դեպքում։ Բացի այդ, ԱՄՆ դո լա րի 
ինդեքսը նվազել է այն նույն ժա մա նա- 
կահատվածում, երբ դրամի նկատ մամբ 
դրա փոխարժեքն աճել է։ Սա ցույց է 
տալիս, որ, ի տարբերություն նախ կին 
տատանումների, այս անգամ ԱՄՆ դո-
լարի փոխարժեքի տատանումը կարող 
է պայմանավորված լինել միայն ներքին 
գործոններով։

• ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի ու տըն-
տեսական ակտիվության շարժըն թա ցի 
պատկերը թույլ է տալիս ասել, որ առ-
կա է տնտեսության անկման էական 
միտում։ Համավարակի պայմաններում 
վերջինիս վերականգնման հավանա-
կա նությունը  դեռևս փոքր է։ 

4 Աղբյուրը՝  ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/5.%20Money%20transfers%20of%20individu-
als_arm.xls
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 Պատերազմի ավարտից ու դրա ար -
դյունքի գիտակցումից հետո ձևավոր-
ված իրավիճակը չէր կարող չազդել 
տնտեսու թյունում սպասումների ու 
նաև ԱՄՆ դոլար - դրամ փոխարժեքի 
տատան ման վրա։

• Արտահանման և ներմուծման փոփո-
խությունների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի 
աճի ժամանակ արտահանումն ավելի 
արա գորեն է աճել, քան ներմուծումը։ 
Հետևաբար՝ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի 
աճը չի կարող կապված լինել արտաքին 
առևտրի հաշվեմնացորդի էական փո-
փոխության հետ։

• ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի աճը որո-
շակի խուճապ առաջացրեց տնտեսու-
թյունում, ինչն առավել շատ դրսևորվեց 
բանկային համակարգում՝ ավանդային 
պորտֆելների նվազման և ՀՀ-ից դրա-
մական միջոցների փոխանցման աճի 
տեսքով։ 

 Ընդ որում, այն հանգամանքը, որ դրա- 
 մային ավանդների նվազումը չի ուղեկց-

վել դոլարայինի աճով, և դեռ մի բան էլ՝ 
դրանք ավելի շատ են նվազել, թույլ է 
տալիս եզրակացնել, որ բնակ չության 
շրջանում ձևավորվել է որոշակի ան-
վստահության ու զգուշավորության 
մթնոլորտ՝ ներդրումներ կատարելու 
առումով, ինչը դեկտեմբերին արդեն 
կար գավորվել է։

• ԿԲ-ի կողմից վերաֆինանսավորման 
տոկոսադրույքի մեկ տոկոսային կե տով 
բարձրացումը և հետագայում բան կա   յին 
համակարգը դրամային ու դո լարային 
իրացվելիությամբ ապահո վե լը էական 
նշանակություն են ունեցել խուճապի և 
սպեկուլյատիվ պահան ջար կի զսպման 
տեսանկյունից։

 Հետևաբար՝ կարող ենք արձանագրել, 
որ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի փոփո խու-
թյունը 2020 թ. վերջին առավելապես 
պայմանավորված էր ՀՀ տնտեսական 
և ներքաղաքական զարգացումների  
անորոշությամբ, սպեկուլյատիվ պա-
հանջարկով ու որոշակի խուճապային 
տրամադրությամբ։

1. ՀՀ ԿԲ փոխարժեքների պահոց,  
https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeAr-
chive.aspx

2. ՀՀ վիճակագրության կոմիտե, ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը բնութագրող ըն թա -
ցիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստաց ված 
նախնական հիմնական մակրո տնտե սա-
կան ցուցանիշները 2020 թ. դեկտեմ բերին 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(2021 թ. հունվարի 29-ի դրությամբ),  

 https://www.armstat.am/file/doc/99523043.pdf  
3. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_

data_arm/5-Deposits%20by%20sectors.xlsx   
4. https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/

stat_data_arm/5.%20Money%20transfers%20of%20
individuals_arm.xls 

5. www.investing.com 
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Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ, 

кандидат экономических наук 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

ДИНАМИКА ОБМЕННОГО КУРСА ДРАМА: ОЖИДАНИЯ БУДУЩЕГО, ПАНИКА И 
СПЕКУЛЯТИВНЫЙ СПРОС

Для экономики Армении, которая еще не преодолела кризис, вызванный коронавирусом, на-
чавшаяся в конце сентября 2020 года война  стала двойным шоком. На финансовом рынке 
Арме нии не было серьезных потрясений на протяжении всей войны, но после окончания военных 
действий, в условиях неопределенности политического и экономического развития, курс доллара 
США значительно вырос. Некоторые объясняли колебания обменного курса экономическими проб-
лемами, некоторые - будущей экономической и политической неопределенностью, а неко торые 
видели в этом лишь спекулятивные изменения. В статье автор попытался выделить основные 
причины роста курса доллара США и оценить его влияние, которое в основном выразилось в 
росте денежных переводов из Армении, снижении банковских депозитов, что, однако, было 
определенным образом урегулировано стабилизацией обменного курса.

Ключевые слова:  Арцахская война, обменный курс, отток вкладов, денежные переводы,
  денежные операции Центрального банка

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

 PhD in Economics 

FINANCIAL SYSTEM 
DYNAMICS OF THE AMD EXCHANGE RATE: FUTURE EXPECTATIONS,  

PANIC AND SPECULATIVE DEMAND

For the Armenian economy, which has not yet overcome the crisis caused by the coronavirus, the 
war that began at the end of September 2020 was a double shock. There were no serious shocks in 
the Armenian financial market throughout the war, but after the end of the war, amid the uncertainty 
of political and economic development, the US dollar exchange rate rose significantly. Some attributed 
exchange rate fluctuations to economic problems, some to future economic and political uncertainty, 
and some saw it as mere speculative change. In the paper, the author tried to highlight the main rea-
sons for the rise in the US dollar exchange rate and assess its impact, which was mainly expressed in 
the growth of remittances from Armenia, a decrease in bank deposits, which, however, was slightly 
regulated by the stabilization of the exchange rate.

Key words:  Artsakh war, exchange rate, outflow of deposits, money transfers, 
  monetary operations of the Central Bank



ՎՍՏԱՀԵ՞Լ, ԱՐԴՅՈՔ, 
«ԹՎԱՅԻՆ ՈՍԿՈՒՆ».   

ԲԻԹՔՈԻՆԸ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ՊՈՐՏՖԵԼՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  գնաճից զերծ ակտիվ, 
  ժամանակակից պորտֆելի
  տեսություն, օպտիմալ պորտֆել, 
  պետական կարգավորման դաշտ 

Զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերի 
կողմից փողի առաջարկի կտրուկ ընդլայնման և 
գնա ճային սպասումների արագացման պայման-
նե րում գնաճից ապահովագրող բիթքոինի գինը 
2020 թ.-ին աճել է շուրջ երեք անգամ: Սակայն, չնա- 
 յած դրան, նույնիսկ բիթքոինի կարճաժամկետ պատ - 
մությունը հիմք ընդունելով, ըստ հեղինակի հաշ վարկ - 
ների, վերջինս իր ռիսկ-եկամտաբերություն պա  րա-
մետրերով չի գերազանցում ոսկուն և ամերիկ յան՝ 
S&P 500 ֆոնդային ինդեքսին: Եթե սրան գումա-
րում ենք նաև բիթքոինին առնչվող պետական կար-   
գավորման և մյուս ռիսկերը (որոնք, ի դեպ, հիմնա-
կա նում երկկողմանի են), այն շարունակում է չա  փա-
զանց արտասովոր ֆինանսական գործիքի տպա - 
վո րություն թողնել, որը չի կարելի համարել հու սալի 
ներ դրումային ակտիվ, սակայն հետզհետե ավելի 
անո րոշ դարձող ապագայի համար, երկա րաժամկետ 
առումով, գուցե թե, հետաքրքրա կան լուծում է…

 2020 թ.-ը, չնայած աշխարհին պատուհասած 
առողջապահական ճգնաժամին, ինչպես նաև 

տնտեսական անկմանը և անորոշությանը, ընդհանուր 
առմամբ, հատկանշվեց որպես ֆինանսական շուկաների 
աճի տարի: Այսպես՝ ամերիկյան և ճապոնական ֆոն-
դային շուկաներն աճել են 16-ական տոկոսով, այն դեպ-
քում, երբ ԱՄՆ-ի և Ճապոնիայի տնտեսությունների հա-
մար գնահատվում է 3.4% և 5.1% տնտեսական անկում1: 
Այնուամենայնիվ, կենտրոնական բանկերի կողմից իրաց- 
 վելիության ահռելի ներարկումն երի խո րա պատկերում 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

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  Աղբյուրը՝ https://www.investing.com/indices/world-indices և IMF, World Economic 
Outlook Update. January 2021:
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ֆոնդային շուկա ների բա վական բուռն 
աճը չափազանց համեստ է տարվա ըն-
թաց քում կրիպտոարժույթնե րի, այդ թվում՝ 
դրանցից առաջատարի՝ բիթ քոի նի աճի հա  
մեմատությամբ: Վեր ջինիս գինը 2020 թ.-ի 
ընթացքում աճել է ավե լի քան 3 անգամ՝ 
տարեվերջին մոտե նա լով 30 հազ. ԱՄՆ 
դոլարի նիշին, իսկ հուն վա րի ընթաց քում՝ 
հասել մինչև 40 հազ. ԱՄՆ դոլարի: Ընդ 
որում, շրջանա ռու  թյան մեջ առկա բիթ քոի-  
նի ընդհա նուր ծավալը գնահատ վում է 
շուրջ 700 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ, ընդ  հան- 
րա պես, կրիպ տո ար ժույթ նե րի գումարա-
յին կապիտա լա ցումը մոտե նում է 1 տրի լի-
ոն ԱՄՆ դո լա րին2 (հա մե մա տության հա-   
մար նշենք, որ, օրինակ, ՌԴ բաժնե տոմ -
սերի շուկայի կա պիտա լա ցումը մոտ է 600 
մլրդ ԱՄՆ դոլարին)։

Հարց է առաջանում՝ արդյո՞ք այս զար-
գացումներն ուրվագծում են ֆինանսա կան 
համակարգի երկարաժամկետ փո փո խու- 
թյունների միտումը, թե՞ բումը մարելու է 
այն նույն արագությամբ, որով սկսվեց։

Նախ՝ փորձենք հասկանալ 2020 թ.-ի 
զարգացումները, որոնք բացատրելու հա-
մար շրջանառվում են մի քանի վարկած-
ներ, մասնավորապես՝ 
• Բիթքոինը՝ որպես ապահովագրու թյուն 

գնաճից: 2020 թ.-ի ընթացքում զար գա-
ցած երկրներում ԿԲ-ների քա ղա քակա-
նության արդյունքում փողի առաջարկը 
կտրուկ ընդլայնվել է (օրինակ՝ ԱՄՆ-ում 

Բիթքոինի գնի շարժընթացը, 
ԱՄՆ դոլար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Բիթքոինի եկամտաբերությունն 
այլ ակտիվների համեմատությամբ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

փողի բազան ավելացել է գրեթե 50%-ով 
կամ 1.7 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարով3): Այս 
պարագայում, բնականաբար, բարձ րա-  
նում են սուբյեկտների գնաճային սպա-
սումները, և վերջիններս փնտրում են 
գնաճից ապահովագրություն, այսինքն՝ 
գնաճից զերծ ակտիվներ: Այդպիսին, 
ավանդաբար, համարվել են թանկար-
ժեք մետաղները, իսկ այսօր նման կար-
գավիճակ է վերագրվում նաև կրիպ տո-
արժույթներին:

• Բիթքոինի առաջարկի ավելացման 
դան   դաղումը (Halving): Ինչպես հայտ նի 
է, շրջանառության մեջ առկա բիթքոինի 
ծավալի աճը կիսով չափ կրճատ վում 
է մոտավորապես յուրաքանչյուր չորս 
տարին մեկ անգամ, ինչին, սո վո րա-
բար, հաջորդում է գնի աճը (վեր ջին 
կրճա տումը տեղի է ունեցել 2020 թ. մա- 
 յիսին): Այս պայմաններում, բիթ քո ինի 
առաջարկը շատ ավելի դանդաղորեն է 
աճում, քան, օրինակ, ոսկունը, և գնա-
ճից ապահովագրման համար, ա ռա-
ջար կի տեսակետից, վերջինս ավե լի 
գրա վիչ է դառնում։

• Բիթքոինի ինստիտուցիոնալացումը: 
Որպես արժեքի պահպանման միջոց՝ 
2020 թ.-ին բիթքոինի դերը զգա լիո-
րեն ընդլայնվել է: Բավական ակ տիվո-
րեն բիթքոին են ձեռք բերում ինստի-
տուցիոնալ ներդրողները, անգամ՝ որոշ 
հեջ ֆոնդեր մասնագիտանում են հենց 

2 Աղբյուրը՝ https://coinmarketcap.com/
3 Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/series/M1



կրիպտոարժույթների ուղղությամբ4: 
Ընդհանուր առմամբ, շրջանա  ռու թյան 
մեջ առկա շուրջ 18.5 մլն բիթ քոինից 
գրեթե 1 մլն–ը կազմակեր պու թյունների 
ձեռքում է, որի մեծ մասը կուտակվել է 
հենց 2020 թ.-ին:

• Հասունությունը: Բիթքոինը գոյություն 
ունի արդեն 10 տարուց ավելի, և վեր-
ջին ժամանակներում զգալիորեն ընդ-
լայնվել է նաև դրա հասանելիու թյունը, 
ստեղծվել են ներդրումները դյուրաց-
նող ֆինանսական գործիքներ և այլն5:
Այս պարագայում, կարո՞ղ է, արդյոք, 

բիթքոինը դառնալ հիմնական ներդրու-
մային ակտիվ՝ ստանձնելով այնպիսի 
հա րստության կուտակման գործառույթ, 
ինչ պիսին ապահովում է, օրինակ, ոսկին, 
ֆոն դային շուկան և այլն: Ակնհայտ է, որ 
դրա համար այն պետք է որակյալ ներդրու-
մային ակտիվ լինի, ինչպես նաև բավարա-
րի ներդրողների հիմնական պահանջնե- 
 րը: Իսկ ինչպես գիտենք, ներդրողները եր-
կու հիմնական պահանջներ են ներկայաց-
նում՝ բարձր եկամտաբերություն և ցածր  
ռիսկ` փորձելով ընտրել իրենց հարմարա-
վետ համակցությունը: Ու եթե եկամտա-
բերության առումով, հետադարձ հայաց-
քով, բիթքոինը կատարյալ ներդրում 
է, ապա հարց է ծագում՝ ինչպիսին է այն 
ռիսկ-եկամտաբերություն համակցության 

տեսակետից: Այս հարցին պատասխանե-
լու համար օգտվենք ֆինանսների ամե-
նակարևորտեսություններից մեկից՝5 Ժա - 
մանակակից պորտֆելի տեսությունից, 
որն առաջարկել է Հարի Մարկովիցը՝ 
1952 թ.-ին: Ըստ այդ տեսության՝ օպտի- 
  մալ ներդրումային պորտ ֆելի ընտրու թյուն 
հնարավոր է իրականացնել՝ հիմնվե լով գոր- 
ծիքների սպասվող եկամտա բե րություննե-
րի և ռիսկի մա կարդակի վրա՝ կա տարե լով 
պորտֆելի բազմազանե ցում: Ընդ որում, 
պորտֆել կառուցելու համար առաջարկ-
վում է հիմնվել ոչ միայն որոշ գործիքների 
ռիսկի և եկամտաբե րու թյան, այլև տար-
բեր ակտիվների եկամտաբե րու թյունների 
կոռելյացիաների վրա՝ առանձին գործիք-
ների ազդեցությունները պորտֆե լի վրա6 
հաշվի առնելու նպատակով:

Հիմք ընդունելով Մարկովիցի մոտե-
ցու  մը՝ փորձենք կառուցել համօրինակ 
պորտ ֆել, որը կներառի ընդամենը 4 ակ-
տիվ՝ ԱՄՆ ֆոնդային շուկայի S&P 500 ին- 
 դեքսը, ոսկու գինը, ՌԴ ֆոնդային շուկա-
յի՝ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված RTS ին-  
դեքսը և, իհարկե, բիթքոինը: Հաշվի առ-
նե լով, որ բիթքոինի՝ շատ թե քիչ իրաց-
վելի շուկան սկսել է ձևավոր վել 2017- 
2018 թթ.-ին, ուստի, հիմնա կան պորտֆելի 
կառուցման տվյալները  վերաբերում են 
2018 թ.-ին, սակայն մենք կդիտարկենք 

Ներդրումային ակտիվների 
բնութագրիչները,  
2018-2021 թթ. հունվարի 
տվյալներ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
Հիպոթետիկ պորտֆելների կա - 
ռուց վածքն ըստ տարբեր գնա-  
հատ ման տարբեր ժամանակա-
հատ ված ների, կշիռն ընդհանուրում 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

4 Տե՛ս Quants Ride Into Crypto Wild West in the 500% Bitcoin Comeback, Bloomberg, 17 Dec., 2020, https://www.bloomberg.
com/news/articles/2020-12-17/quants-ride-into-crypto-wild-west-in-the-500-bitcoin-comeback 

5 Տե՛ս Why Does the Price of Bitcoin Keep Going Up?, Investopedia, https://www.investopedia.com/why-does-bitcoin-keep-going-
up-5092683

6 Տե՛ս https://www.investopedia.com/managing-wealth/modern-portfolio-theory-why-its-still-hip/, https://www.investopedia.com/
terms/m/modernportfoliotheory.asp, https://www.investopedia.com/terms/e/efficientfrontier.asp
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նաև 2017 և 2019 թթ.-ի տվյալների վրա  
հիմն վող պորտֆելներ: Որպես ռիսկի գոր- 
 ծոն՝ դիտարկենք գործիքի եկամտա բե րու -
թյան տատանողականությունը՝ չափ ված 
ստանդարտ շեղման միջոցով, իսկ սպաս-
վող եկամտաբերությունը՝ պատմա կան մի - 
ջին ցուցանիշով։

Աղյուսակ 2-ից կարելի է նկատել, որ թեև 
բիթքոինի միջին շաբա թական եկամտա-
բերությունը, սկսած 2018 թ.-ից, ավելի 
քան 6 անգամ գերա զանցում է ոսկու մի-
ջին եկամտաբերությունը, այդուհանդերձ, 
դրա տատանողականությունը 26 անգամ 
բարձր է ոսկու եկամտաբերության տա տա-
նողականությունից: ԱՄՆ ֆոնդային շուկա - 
յի եկամտաբերությունը զիջում է բիթ քո ինի 
եկամտաբերությանը մոտ 5 անգամ, սա-
կայն դրա տատանո ղականու թյունն էլ, իր 
հերթին, բարձր է ոսկու տատա նո ղա կա-
նու թյունից: Ինչ վերաբերում է ռուսա կան 
ֆոն դային շուկային, վերջինս ինչպես ոս-
կուն, այնպես էլ S&P 500 ինդեքսին զի  ջում 
է և՛ ռիսկի, և՛ եկամտաբերության հարցում: 

Օպտիմալ պորտֆել կառուցելու հա մար 
պետք է իրականացնել մեծ թվով հնա-
րավոր տարբերակների սիմուլյացիա: 10 
հազար հնարավոր պորտֆելների սիմուլ-
յացիաների արդյունքներն արտացոլված 
են գծապատկեր 2-ում, որտեղ կետերի 
ամ պը ցույց է տալիս պորտֆելների բազ-
մու թյունը՝ ըստ եկամտաբերության և ռիս-
կի մակարդակի: Ամպի եզրով անցնող 

կո րի վրա արդյունավետ պորտֆելներն 
են, որոնք ապահովում են ամենաբարձր 
եկամտաբերություն՝ ռիսկի տարբեր մա-
կար դակներում: Ինչ վերաբերում է օպտի-
մալ պորտֆելին, ապա վերջինս կորի այն 
կետում է, որին շոշափում է զրո ռիսկով 
ակտիվը բնութագրող կետից (ԱՄՆ գան-
ձապետական պարտատոմսերի եկամտա-
բերություն) սկսվող ուղիղը: Օպտիմալ 
պորտֆելի կառուցվածքը կարելի է տեսնել 
աղյուսակ 2-ում: Նկատելի է, որ վերջի-
նում ամենամեծ կշիռն ունի ԱՄՆ ֆոնդա-
յին շուկան՝ շուրջ 42%, ապա ոսկին՝ շուրջ 
32%, իսկ նոր բիթքոինը՝ շուրջ 26%: ՌԴ 
ֆոնդային շուկան ներառված չէ օպ տի  մալ 
պորտֆելի կազմում, քանի որ դա ավե լաց-  
նելու դեպքում պորտֆելի ռիսկե րը կաճեն՝ 
առանց ավելացնելու եկամտա բե րու  թյու-
նը։ Օպտիմալ պորտֆելն ապահո վում է 
շաբաթական շուրջ 0.5%-ի եկամտա բե-
րություն՝ 3.5%-ային կետից մի փոքր քիչ 
տատանողականության պայմաննե րում, 
այն դեպքում, երբ միայն բիթքոինում ներ-
դնելն ապահովում է շուրջ 1.2% եկամտա-
բերություն, միաժամանակ, 10%-ային կետ 
տատանողականություն, միայն ոսկու մեջ 
ներդնելը՝ 0.2% եկամտաբերություն և 
2.1%-ային կետ տատանողականություն, 
իսկ միայն S&P 500 ինդեքսում ներդնելը՝ 
0.2% եկամտաբերություն և 2.8%-ային կետ 
տատանողականություն: 

Աղյուսակ 3-ում պատկերված են նաև 

Քննարկվող ակտիվներով հնարավոր պորտֆելների բազմությունն ըստ  
2018-2021 թթ. հունվարն ընդգրկող տվյալների

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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7   Օրինակ՝ հայտնի է, որ բիթքոինի գրանցահաշիվների 2%-ը կառավարում է կրիպտոարժույթի ամբողջ ծավալի շուրջ 
95%-ը, ինչը նշանակում է, որ գնի շարժընթացը մեծապես կախված է հենց այդ գերխոշոր մասնակիցների վարքագծից: 
Բացի այդ, բիթքոինի առևտուրն իրականացվում է մի քանի հարյուր առանձին բորսաներում, որոնցից յուրաքանչյուրում 
իրացվելիությունը կղզիացած կերպով է ապահովվում:

8 Տե՛ս Ray Dalio. What I Think of Bitcoin. Bridgewater Associates, January 28, 2021, https://www.bridgewater.com/re-
search-and-insights/ray-dalio-what-i-think-of-bitcoin 

2017 և 2019 թթ.-ի տվյալների հիման վրա 
կառուցված պորտֆելները, որոնք, սա կայն, 
էականորեն չեն տարբերվում 2018 թ.-ից 
սկսվող տվյալներով կառուցված պորտ-
ֆելից: Մասնավորապես՝ այստեղ S&P 500 
ինդեքսի կշիռը գրեթե անփոփոխ է, սա-
կայն փոխվում են ոսկու և բիթքոինի հա-
մա մասնությունները:

Արդյո՞ք այս ցուցանիշները վկայում են, 
որ բիթքոինն արդեն կարելի է դիտար կել 
որպես ոսկու կամ ԱՄՆ բաժնե տոմ սերի 
շու կայի ինդեքսին համարժեք հուսա լի ակ-
տիվ: Անշուշտ, ո՛չ, քանի որ իրա կա նաց- 
  ված քանակական վերլուծությունն առընչ-
վում է չափազանց կարճ ժամանա կային 
շարքերի: Ավելին, այն ցույց է տալիս, որ 
նույնիսկ այդքան կարճ հորիզոնում բիթ-
քոինի բարձր եկամտաբերությունը պայ մա- 
 նավորված է առնվազն դրան հա մապա-
տասխան ռիսկ ստանձնելու «գնով»: Այ-
սինքն՝ բիթքոինում ներդրում կատարել 
նշա նակում է տարբեր «արդյու նա վետ» 
պորտ ֆելներից ընտրել ամենա բարձր ռիսկ 
պարունակողը։ Բիթքոի նին են վե րա  բերում 
նաև այնպիսի առանց քա յին ռիս  կեր, ինչ-
պիսիք են պետա կան կարգա  վորման դաշ-
տի անորոշու թյունները, տեխ  նիկա կան 
հնարավոր խնդիրները, շուկա յի համեմա- 
 տաբար ոչ բարձր իրաց վե լիու թյունը և 
այլն7:  

Այնուամենայնիվ, աշխարհի խոշորա-
գույն հեջ ֆոնդի՝ Brdgewater-ի հիմնա-
դիր Ռեյ Դելիոն ներդրողնե րին ուղղված 
իր նամակում բիթքոինն ան վանում է «կա- 
 րևորագույն հայտնագոր ծու թյուն», քա նի 
որ «այդքան էլ շատ չեն ոսկուն համար-
ժեք ակտիվները, երբ դրանց պահան-
ջարկն աճում է»: Իսկ պահան ջարկի աճը 
Դե լիոն բացատրում է զարգա ցած երկրնե - 
րի կենտրոնական բանկերի կողմից փողի 
առաջարկի ավելացմամբ, ինչն, իր գնա-

հատմամբ, շարունակվելու է նաև ապա-
գայում։ Հայտնի ներդրողը եզրակացնում 
է, որ բիթքոինն աստիճանաբար հատում է 
կարճաժամկետ սպեկուլյացիայից իրա- 
կան արժեք ունեցող ակտիվ լինելու սահ-
մանագիծը, սակայն նա նաև համարում 
է, որ  նման ակտիվում երկարաժամկետ 
ներդրման դեպքում պետք է հաշտվել 80% 
կորստի ռիսկի հետ8։ 

Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ բիթքոինը 
դեռևս հուսալի ներդրումային ակտիվ հա-
մարվել չի կարող. կարճաժամկետ կամ միջ- 
նաժամկետ հատվածում վերջինիս ներ-
դրումային հատկանիշները չեն գերա զան-  
ցում կամ մոտ են ոսկու և ամերիկ յան բաժ-  
նետոմսերի շուկայի S&P 500 ինդեք սին, 
իսկ երկարաժամկետ հատվա ծում ռիսկե-
րը շատ ավելի մեծ են՝ հաշվի առնելով 
կարգավորման դաշտի հնարավոր փոփո-
խությունները, տեխնիկական և այլ գոր-
ծոններ: Սակայն, որպես տեխնոլոգիա կան 
լուծում, այն ակնհայտորեն արժեքա վոր է 
և, ըստ էության, երկարաժամկետ հե ռա-
նկարում կարող է և արտասորվոր ներ-
դրումների «ախորժակ» ունեցողների հա-
մար արդարացված լուծում լինել:

 

Հ.Գ. Հոդվածը պատրաստված է տեղե-
կատվական և վերլուծական նպա տակ-
ներով, և դրանում արտա հայտված 
մտքերը չպետք է ընդունել որպես 
խորհուրդ հնարավոր ներդրումների 
վերաբերյալ:

 
 2021 թ. փետրվարի ընթացքում բիթ

քոինի գինը հատեց 50 հազ. ԱՄՆ 
դոլարի, իսկ կապիտալի զա ցիան՝  
1 տրլն ԱՄՆ դոլարի շեմը, այն բանից 
հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ 
Էլոն Մասկի ղեկավարած «Տեսլա» 
ընկերությունը բիթքոինում 1,5 մլրդ 
ԱՄՆ դոլարի ներդրում է կատարել։
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аспирант
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
ДОВЕРЯТЬ «ЦИФРОВОМУ ЗОЛОТУ» ИЛИ НЕТ? БИТКОИН КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ

Цена на биткойн в 2020 году выросла в три раза  за счет увеличения денежной массы 
ведущими центральными банками и ускорения инфляционных ожиданий,  выступив в качестве 
защиты от инфляции. Тем не менее, принимая за основу краткосрочную  историю, по расчетам 
автора, биткойн не превосходит золото или индекс американского фондового рынка S&P 500 
по параметрам риска и прибыли. Если также принять во внимание связанные с нормативной 
базой и другие риски (которые, кстати, двусторонние), он продолжает оставлять впечатление 
излишне «экзотического» финансового инструмента, который нельзя рассматривать как надежная 
инвестиция, но может быть интересным вариантом для  крайне неопределеннօго будущего в 
долгосрочной перспективе ... 

Ключевые слова:  защита от инфляции, современная монетарная теория, оптимальный 
  портфель, нормативная база

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

PhD student
FINANCIAL SYSTEM 

TO TRUST “DIGITAL GOLD” OR NOT? THE BITCOIN AS AN INVESTMENT ASSET

The price of bitcoin has soared threefold in 2020  gaining support from increasing money supply 
by leading central banks and accelerating inflation expectations - while placing itself as an inflation 
hedge. Nevertheless, even looking into the short history, according to the author’s calculations, Bitcoin 
does not surpass gold or US stock market S&P 500 index by its risk-reward parameters. If we also 
take into account risks coming from regulatory frameworks and other risks (which are, by the way, 
two-sided), it continues to look as an overly “exotic” instrument, which can’t be considered as a reliable 
investment but may be an interesting option for the highly unknown future for the long run… 

Keywords:  Inflation hedge, modern monetary theory, optimal portfolio, regulatory framework
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԻՆՏՐԻԳԸ

Հիմնաբառեր.  օտարերկրյա ներդրումներ,
  պետական պարտք, ներդրումային
  վակուում, պարտատոմսերի
  հասցեագրված թողարկում

Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՀՀ հանրու-
թյունը  մեծ   սպասումներ էր ձևավորել տնտեսության 
վերաբերյալ՝ ակնկալելով ներդրումային «բում»: Սա-
կայն, տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, և արձա նա-
գրվեցին հանրապետությունից կապիտա լի արտա-
հոսքի, երկրի ներդրումային գրավչության անկ ման, 
օտարերկրյա ներդրումների կրճատման և այլ հա-
մա նման երևույթներ: Ավելին, հետպատերազմյան 
տնտեսությունում ներդրումային գրավչության անկ-
ման ռիսկերն էլ ավելի ակնառու դարձան, և առա ջի-
կայում ՀՀ կառավարության խնդիրն է լինելու հնա-
րավորինս զսպել դրանք՝ կիրառելով ներդրումն ե րը 
խթանող նոր գործիքներ: Հոդվածում քննարկ վում 
են ՀՀ-ում հետպատերազմյան ներդրումային քաղա   - 
քականության հիմնախնդրի լուծումները, երբ մի կող-  
 մից երկիրը կարիք է զգալու ներդրումային հոս  քերի 
ներգրավման, իսկ մյուս կողմից փորձելու է պաշտ -
պանվել «ոչ բարյացակամ» ներդրումների ըն  դուն-
ման գայթակղությունից, որոնք տնտեսական ան-
վտանգության թուլացման ռիսկեր են ձևավորելու:

 

Ինչպե՞ս էր գնահատվում մինչպատե րազմ 
  յան ՀՀ տնտեսության ներդրումային 

         գրավչությունը:
Համաշխարհային բանկը տարեկան զեկույց է հրա-

պա րակում երկրների ներդրումային միջավայրի ազա տու-
թյան վերաբերյալ, որտեղ ներկայացնում է սանդղակ` ըստ 
համապատասխան չափանիշների (բացարձակ ազատ՝ 
80%-100%, հիմնականում ազատ՝ 60-80%, չափավոր ա- 
 զատ՝ 40%-60%, հիմնականում ոչ ազատ՝ 40%-ից ցածր): 
Հայաստանի Հանրապետությունը վարկանշային այդ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Արմեն
ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր

1981 թ. ավարտել է Երևանի ժո-  
ղովրդական տնտեսության ինս - 
տիտուտը (այժմ` ՀՊՏՀ): 1983- 
1986 թթ. սովորել է Մ. Լոմոնոսո- 
վի անվան Մոսկվայի պետական 
համալսարանի ասպիրանտու րա- 
յում և ստացել տնտեսագի տու-
թյան թեկնածուի գիտական աս-
տի ճան: 2002 թ. պաշտպանել է 
դոկտորական ատենախոսություն 
ՀՊՏՀ-ում: Հեղինակ է մոտ 180 
գիտական հոդվածների, 16 ու-
սումն ական ձեռնարկների, 4 մե-
նա գրության:
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սանդղակում տարիների ընթացքում ոչ 
մի այն բարվոք դիրք է գրավել, այլև գերա-
զանցել է երկրների մակարդակով միջի-
նաց ված ցուցանիշը (գծապատկեր 1):  

ՀՀ-ում օտարերկրյա ներդրումների ի- 
րա կանացման համար գործում է բարե-
նպաստ իրավական դաշտ, որը կանո նա- 
 կարգվում է համաձայն «Օտարերկրյա ներ - 
դրումների մասին» ՀՀ օրենքի: Բացի այդ, 
ներդրումային գրավչության առումով, պա-
րարտ հող է ստեղծում ՀՀ  բանկային հա-
մակարգը, որը հետևում է ֆինանսական 
ռիսկերի կանխարգելման միջազգային չա - 
փանիշներին և Բազելյան կոմիտեի վե րա-
հսկողության սկզբունքներին:

ՀՀ ներդրումային գրավչության աս տի-
ճանի բարձրացման վրա ազդող գործոն-
ները մի քանիսն են, որոնք ամփոփ կեր-
պով ներկայացվում են գծապատ կեր 2-ում: 
Բացի այդ, մեզանում գոր ծում են որոշ հար- 
 կային արտոնություն ներ, մաս նա վո րապես՝ 
ներդրումների շրջանակում ներմուծ վող 
սարքա վորումների և ապրանքա հում քա-
յին արժեքների գծով ԱԱՀ վճա րումն երը 
հետաձգվում են մինչև երեք տարի ժամ-
կետով, ընդ որում, մինչև մեկ տարի՝ եթե 
ներմուծման մաքսային արժեքը փոքր է 70 

մլն դրամից, երկու տարի՝ եթե ներմուծման 
մաքսային արժեքը 70-ից մինչև 300 մլն 
դրամ է և երեք տարի՝ եթե այդ արժեքը 
գերազանցում է 300 մլն դրամը2:

Ներդրումային միջավայրի ձևավոր-
մանն առնչվող և դրան համահունչ օրենս-
դրական նորմերի կիրառումից բացի, կա- 
  րևորվում են նաև ներդրումների խրա -
խուսման և փոխադարձ պաշտպա նու թյան 
համաձայնագրերը: Ներկայում Հայաս տա-   
նի Հանրապետությունն այդ համա տեքս-  
տում երկկողմ համաձայնագրեր է ստո րա-
գրել ավելի քան երեք տասնյակ երկրնե- 
 րի հետ:  Դրանք պարունակում են գրեթե 
միատեսակ իրավական կարգավո րումն եր 
ներդրումային հիմնախնդիրների վե րա-
բերյալ, ինչպես նաև կողմերի տա րած քում 
ներդրումները խրախուսելու ու պաշտ պա-
նելու մասին ընդհանուր հայտա րարու-
թյուններ3:         
 Ի՞նչ գործոններ են ազդելու ՀՀ 

հետպատերազմյան տնտեսության 
ներդրումային միջավայրի 
գրավչության անկման վրա:
Թվում էր՝ վերը թվարկած գործոնները 

վերջին տարիներին պետք է խթանեին 
օտարերկրյա ներդրումների հոսքը Հա-

ՀՀ դիրքի փոփոխությունը ներդրումների ազատության համաթվի  
վարկանշային ցուցակում1

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2 The Heritage Foundation, //heritage.org/index/ranking
2 ՀՀ հարկային օրենսգիրք, 2016, հոդ. 79, կետ 2:
3 Հարությունյան Ա., ՀՀ առևտրային բանկերը ներդրումային միջավայրի բարելավման գործում, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 

հրատ., 2017, էջ 38:
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յաս տանի Հանրապետություն: Սակայն 
դա տեղի չունեցավ, իսկ հետպա տերազմ-
յան առաջիկա տարիներին, մեր խորին 
համոզմամբ, ներդրումային ակտիվության 
անկման ռիսկերը մեր հանրապե տու թյու - 
նում դեռևս իրենց զգացնել կտան՝ պայ  մա-
նավորված մի շարք պատճառ  ներով: Նախ՝ 
պատերազմից հետո ազգաբնակչության 
ընկճված տրամադրությունն անպայմա-
նո րեն ազդեցություն կթողնի գործարար 
ակտիվության վրա՝ նպաստելով կապի տա-
լի «արտագաղթին» երկրից: Միաժա մա-
նակ, օտարերկրյա հնարավոր ներդրո ղը, 
տեսնելով ներքին ներդրումային պա սի-
վությունը, կհայտնվի որոշակիորեն սպա-
սողական վիճակում: 

Երկրորդ՝ Հայաստանի Հանրապե տու  - 
թյունը, թերևս, չունի շա հա խնդիր գործըն- 
կեր պետություններ, որոնք պատրաստ են 
տնտեսապես օժանդակելու և ներդրում- 
 ներ իրականացնելու երկրում: Ավելին, հետ- 
 պատերազմյան թուլացած տնտեսու թյու նը 
ևս մեկ առիթ է, որ միջազ գային դոնորները  
տրամադրեն թանկարժեք վար կեր՝ ավե-
լացնելով արտաքին պարտքը:  

Եվ, վերջապես, Սփյուռքը, որ նույն-
պես ներդրումային մեծ ներուժ ունի, առա-  
 ջիկա տարիներին դժվար թե ակտիվ ֆի-

նանսական ներարկումներ կատարի հայ-
րենիքում: Կարծում ենք՝ նա նույնպես սպա- 
 սողական դիրք կգրավի մինչ այն պահը, 
քանի դեռ երկիրը երկարաժամ կետ կտըր-
ված քով չի հայտնվի մակրոտնտե սական 
հավասարակշիռ վիճակում:   

Իսկ որ ամենակարևորն է, «պատերազ-
մական վառոդի հոտը» դեռ մի քանի տարի 
կմնա մեր տարածաշրջանում՝ պայմա նա-
վորված աշխարհաքաղաքական շահերի 
բախումներով: Ներկայում «հրանոթները 
լռել են», բայց մեր հարևան պետություն- 
ներն անցել են սպառազինությունների 
մրցա վազ քի՝ կարծես թե պատրաստվելով 
նոր պատերազմի: Նման իրողությունը, 
բնա  կանաբար, պետք է որ բացասաբար  
անդ րադառնա ՀՀ ներդրումային միջա-
վայ րի գրավչության վրա:
 Ինչպե՞ս ձևավորել անվտանգ 

ներդրումային միջավայր:
Ներդրումային պասիվացման նման 

իրա վիճակի հաղթահարման ուղիներից են 
համարվում հանրապետության հարավա-
յին շրջանի տրանսպորտային հանգույց  -
ների ապաշրջափակումը և Իրանի, Թուր-  
քիայի, Ադրբեջանի հետ երկաթ ուղա յին հա-  
ղորդակցման վերականգ նումը: Այսպիսով, 
իհարկե, Հայաստանը մի կող մից  երկաթ-  

ՀՀ ներդրումային գրավչության աստիճանի բարձրացմանը նպաստող 
գործոնները4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

2 Ղազազյան Վ.Լ., Ներդրումային գրավչության ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» 
գիտական հանդես, N 5-6  (213-214), 2018, էջ 117:

Ազատ տնտեսական գոտիներ

- չափավոր գնաճ



ուղային ուղիղ կապ կհաս տատի Ռուսաս-
տանի հետ և ներդրու մային նոր ուղիներ 
կձևավորի հատկա պես ԵԱՏՄ երկրների 
շրջանում, իսկ մյուս կողմից, ապա շրջա-
փակման շնորհիվ, հնարավո րություն ձեռք 
կբերի երկաթգծով դուրս գալու մինչև 
Հնդկական օվկիանոս և Պարսից ծոց՝ միջ-
ազգային համեմատաբար էժան բեռնա-
փո խադրումների նախապայմաններ ձևա- 
 վորելով օտարերկրյա հնարավոր ներ-
դրողների համար: Սակայն, դրան զուգա - 
հեռ, տրանսպորտային այս հանգույցի ակ-   
տիվացումը նաև ռիսկեր է պարունակում 
մեր հանրապետության համար՝ հատկա-
պես թուրքական կապիտալի ներհոս քի 
առումով: Ուստի, որքան էլ որ ՀՀ-ում ձևա-
վորվի ներդրումային վակուում, այնու ամե-
նայնիվ դա չպետք է լրացվի թուրքական 
կապիտալի ծավալապաշտությամբ (էքս-
պանսիայով): Հետևաբար՝ անվտանգ օ-  
տար երկրյա ներդրումային միջավայրի 
ձևա վորման համար անհրաժեշտ է կան-  
խ արգելել թուրքական կապիտալի ծավա-
լապաշտական ռիսկերը և, դրան զուգա-
հեռ, վերանայել հետպատերազմյան տնտե - 
սության ներդրումային գործիքա կազմը:
  Ինչպե՞ս վերանայել ներդրումային 

ֆինանսական գործիքները:
Կարծում ենք՝ ՀՀ-ում հետպատե րազմ- 

 յան տնտեսության ներդրումային գործի-   
քակազմը պետք է վերանայվի՝ առաջ նայ-
նությունը տալով ներքին ներդրումն ե  րին: 
2020 թ. հոկտեմբերի վերջի դրու թյամբ կա-  
ռավարության պարտքի 61%-ն ար տաքին 
վարկեր ու փոխառություն ներ են, 25,6%-ը՝ 
պետական գանձապետա կան պարտա-
տոմսեր, իսկ 13,3%-ը՝ արտար ժութային 
պե տական պարտատոմսեր կամ եվրոբոն-
դեր5։  Ուստի ՀՀ կառավարությու նը պետք 
է ընդլայնի միջնաժամկետ և երկա րա-
ժամ կետ պետական պարտատոմսերի թո- 
 ղար կումը՝ փոքր-ինչ թեթևացնելով կախ-  

 վածության աստիճանն արտաքին դոնոր-
ներից: Սակայն, այստեղ նորամու ծություն 
է լինելու այն, որ պետա կան պարտատոմ-
սերի լայնածավալ թողարկումները հան-
րությանը ներկայացվելու են որպես խմբա- 
 յին գործարք` թիրախավորված և հաս -
ցեա գրված որևէ որոշակի ներդրու  մային 
սուբյեկտի (ագրոարդյունաբերա կան հա- 
 մա լիր, մետրոյի կայարան, ռազ մա վա րա -
կան նշանակության ճանապարհ և այլն): 
Արդեն իսկ ներկայում ՀՀ կառավա րու-
թյան պարտքի միջին կշռված ժամ կե տայ - 
նությունը` 8,8, պետական պարտատոմ-
սերինը՝ 10,8, իսկ եվրոբոնդերինը՝ 6,2 
տարի է։ Միաժամանակ, արտաքին վար-  
 կերի ու փոխառությունների ժամկետայ-
նությունն էական նվազման միտում է ցու - 
ցաբերում՝ 8,6 տարի6։ Հետևաբար՝ հաս-
ցեա գրված պետական միջնաժամկետ և եր- 
 կարաժամկետ պարտատոմսերի թողար-
կումը կհամարվի արդարացված մի շարք 
առումներով.

առաջին՝ դա կտեղավորվի երկրի ներ-
քին պարտքի մարման ժամկետայ նու-
թյան տրամաբանության շրջանա կում,
երկրորդ՝ պետական պարտատոմսերի 
լայնածավալ թողարկումը որոշակիորեն 
կկանխի «անգործության» մեջ գտնվող 
ազգային կապիտալի «արտագաղթը»  
երկրից,
երրորդ՝ մասնակցելով արժեթղթավոր-
ման համազգային այս գործընթացին 
և տեսնելով, թե որտեղ են որոշակի 
կերպով ներդրվելու թողարկված պար-
տատոմսերի իրացումից գումարների 
հավաքագրումները, ազգաբնակչու թյան 
շրջանում ոչ միայն տնտեսական ակ տի-
վության լրացուցիչ ազդակներ կձևա-   
վորվեն, այլև համոզմունք կառա ջա նա 
հայրենի տնտեսության բարգա վաճ-
ման վերաբերյալ:

5 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պետական պարտքի ամսական վիճակագրական տեղեկագրեր, https:// minfin.am/
hy/page/amsakan_vichakagrakan_teghekagrer/

6 Աղաբեկյան Է., Կառավարության պարտքի աճը տնտեսական անկման պայմաններում, «Ամբերդ»  տեղեկագիր, 2016 
(7), էջ 50:
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չու  թյան ապահովման հիմնախնդիրները 
ՀՀ-ում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» գի-
տա կան հանդես, N 5-6  (213-214), 2018,  
էջ 117:

4. Հարությունյան Ա., ՀՀ առևտրային 
բանկերը ներդրումային միջավայրի 
բարելավման գործում, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն» հրատ., 2017,-Էջ 38:

5. https://www.gobankingrates.com/investing/strategy/
toxic-investments-you-should-avoid/

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
6. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, պե -

տա կան պարտքի ամսական վիճա կա-
գրական տեղեկագրեր, 

 https:// minfin.am/hy/page/amsakan_vichakagra-
kan_teghekagrer/

7. Աղաբեկյան Է., Կառավարության 
պարտքի աճը տնտեսական անկման 
պայմաններում, «Ամբերդ» տեղեկագիր, 
2016 (7), էջ 50:

8. Ճուղուրյան Ա., Թուրքական  ներդրում-
ները սպառնալիք են տնտեսական 
անվտանգության համար,  
www/aravot.am/2021/01/06/1163420

Армен ДЖУГУРЯН
Доктор экономических наук, профессор, АГЭУ

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ИНТРИГА В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

В последние два года много говорилось об ожидаемом инвестиционном буме в экономике 
Ар ме нии. Однако произошло прямо противоположное: был зафиксирован отток капитала, сни-
жение инвестиционной привлекательности страны, сокращение иностранных инвестиций. Риски 
сни жения инвестиционной привлекательности в послевоенной экономике станут еще более оче-
вид ными. В статье обсуждаются решения проблемы послевоенной инвестиционной политики в 
Армении, когда, с одной стороны, стране потребуется поддерживать приток инвестиций, а с 
другой стороны, она попытается обезопасить себя от соблазна принять «токсичные инвестиции», 
которые ослабят риски экономической безопасности. 

Ключевые слова:  иностранные инвестиции, государственный долг, инвестиционный вакуум,
  «токсичные инвестиции», выпуск облигаций

Armen TSHUGHURYAN
Doctor of Economics, Professor, ASUE

FINANCIAL SYSTEM 
INVESTMENT INTRIGUE IN THE POST-WAR ECONOMY

Much has been said in the past two years about the expected investment boom in the Armenian 
economy. However, the opposite happened: the economy witnessed capital outflow, a decrease in the 
country's investment attractiveness and a decrease in foreign investment. The risks of investment at-
tractiveness decrease in the post-war economy will become even more obvious. The paper discusses 
solutions to the problem of post-war investment policy in Armenia, when, on the one hand, the country 
will need to maintain an inflow of investments, and on the other hand, it will try to protect itself from 
the temptation to accept “toxic investments” that will lead to the risks of economic security decline.

Keywords:  foreign investment, government debt, investment vacuum, 
  toxic investments, bond issues



 

Տաթևիկ 
ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ

ՀՊՏՀ մագիստրանտ 

2019 թ., գերազանցությամբ ա - 
վարտելով ՀՊՏՀ բակալավ րիա- 
 տը («Մակրոտնտեսական քաղա- 
 քականություն և կանխատե-
սում»), ընդունվել է մագիստ րա-
տու րա՝ «Մակրոտնտեսական վեր- 
լուծություն» մասնագիտու թյամբ։ 
Ուսմանը զուգահեռ, «Ամբերդ» 
հե տազոտական կենտրոնի հե-
տա զո տական խմբի անդամ է, 
ինչ պես նաև աշխատում է ՀՊՏՀ 
շարունակական կրթության և վե-
րապատրաստումների բաժնում՝ 
որպես առաջատար մասնագետ:

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ 
ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ.

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՐՈՂ Է 
ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ՊԱՐՏՔԻ 
ԿԱՅՈՒՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

Հիմնաբառեր.  պետական պարտք, հարկաբյու-
  ջետային կանոններ, հարկաբյու- 
  ջետային կոնսոլիդացիա, պետա- 
  կան պարտատոմսերի եկամտա- 
  բերություն, եվրոպարտատոմսեր

Պայմանավորված 2020 թ.-ի ընթացքում գրանց-
ված տնտեսական և սոցիալական մի քանի ցնցում-
ներով՝ ՀՀ տնտեսությունում այսօր առաջացել են պե-
տական պարտքի կայունությունը վտանգող որո շա կի 
ռիսկեր: Համաձայն կանխատեսումների՝ և՛ 2020 թ., 
և՛ 2021 թ. պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշները կլինեն հար  կա- 
բյուջետային կանոններով սահմանված շեմային մա - 
կարդակներից բարձր, որոնց նվազեց ման նպա տա- 
 կով նախատեսվել է իրականացնել հարկաբյուջե տա-
յին կոնսոլիդացիա: Սակայն, միայն պարտքի բա ցար- 
ձակ աճին նայելով, հնարավոր չէ վկայել դրա անկա-
յունության մասին: Ուստի, ուսումնասի րելով պարտքի 
պորտֆելը և պարտքային շուկան, մասնավորապես՝ 
ընդհանուր պարտքի կառուցվածքում երկարաժամ-
կետ պարտքի մեծ տեսակարար կշիռը և շուկայական 
տոկոսադրույքները՝ փորձ է արվել բացահայտելու 
դրանց դերը համապատասխան կայունության ապա - 
հովման գործում:

COVID-19 համավարակի և Ադրբեջանի կող- 
 մից Արցախի Հանրապետության դեմ սան- 

  ձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողու  - 
թյունների հետևանքները հաղթահարելու և տնտեսա-
կան անկումից վերականգնվելու համար անհրաժեշտ է 
ապահովել տնտեսական կայունություն: Եվ ամենևին էլ 
գաղտնիք չէ, որ մակրոտնտեսական կայունու թյան ա-  
ռանցքային բաղադրիչներից մեկը հենց հարկաբյուջե տա- 
յին կամ պետական պարտքի կայունությունն է։ 2020 թ.-ի 
արդյունքներով, ՀՀ կառավարության պարտքն ավելացել 
է 646.6 մլրդ դրամով, ինչը կանխատեսվող ՀՆԱ պայ-
ման ներում նշանակում է պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 14.7 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

39

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_1_39



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

21
/1

40

1   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ, Երևան 2020թ., https://minfin.
am/hy/page/petakan_byuje_2021t 

2 Republic of Armenia, Second review under the stand-by arrangement, requests for augmentation of access, modification of 
performance criteria, and monetary policy consultation clause— press release; staff report; staff supplement; and statement by 
the alternate executive director, IMF Country Report No. 20/176.

3 Աղբյուրը՝  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ, Երևան, 2020, https://
minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t

տոկոսային կետով ավելացում։ Ըստ կան-
խատեսումների` 2021 թ.-ի վերջին կա ռա-
վարության պարտքը ՀՆԱ-ի նկատ մամբ 
կավելանա ևս 4.5 տոկոսային կետով՝ 
կազ մելով ՀՆԱ 66.0 տոկոսը1։

Համաձայն ԱՄՀ՝ պարտքի կայունու-
թյան վերջին գնահատումների2՝ ՀՀ պետա-  
կան պարտքը դեռևս հաստատուն մա-
կար   դակում է։ Սակայն, գաղտնիք չէ նաև, 
որ եթե բարձր եկամուտ ունեցող երկրնե -
րը հնարավորություն ունեն գրան ցելու պե-
տական պարտքի մեծածավալ աճ, ապա 
զարգացող երկրները, ինչ պիսին Հա յաս-
տանն է, չեն կարող ցուցաբերել նմա նա-
տիպ վարքագիծ: Եթե  պարտքի բեռի աճը 
ժամանակին չսահամանափակվի, ապա 
պարտքն անկայուն կդառնա՝ թողնելով 
համապատասխան հետևանքներ ամբողջ 
տնտեսության և հասարակության վրա։ 
Հարց է առաջանում. ինչպե՞ս է կարողա-
նալու ՀՀ կառավարությունը կայունացնել 
պարտքի բեռի աճը և ե՞րբ։

Ձևային առումով, Հայաստանի Հանրա-
պետությունում պետական պարտքի կա-

յու նության երաշխիքը հարկաբյուջե տա- 
 յին կանոններն են: 2018 թ.-ից սկսած՝ ուժի 
մեջ է մտել հարկաբյուջետային կանոն-
նե  րի արդիականացված համակարգ, որի 
հի ման վրա 2018-2019 թթ.-ին կառա վա -
րությունն իրականացրել է, այսպես կոչ -
ված, «հարկաբյուջետային կոնսոլիդա-
ցիա (ճշգր տում)»՝ նվազեցնելով պարտքի 
բեռը 50%-ից ներքև: Սակայն, 2020 և 
2021 թվականները, ըստ այդ նույն կա նոն-    
ների, ճանաչվել են բացառիկ իրա վի-
ճակ, որով էլ պայմանավորված՝ 2020 թ.-ի 
հարկաբյուջետային կանոնների ծրա գրա-
յին ցուցանիշները շեղվել են ծախսա յին 
կանոններով պահանջվող սահմանա գծե-
րից։

Կանոնները պետք է գործեն անմի ջա -
պես, երբ տնտեսական շոկը հաղթա հար-
վի։ Այս համատեքստում, ՀՀ կառա վա րու-
թյունը նախատեսում է մինչև 2026 թ.-ը 
կրկին իրա կանացնել հարկաբյու ջե տային 
կոն սոլիդացիա և նվազեցնել պարտ քը՝ 
հասցնելով դա 60%-ից ցածր մա կար դա -
կի։ 2021 թ. Բյուջետային ուղերձում տնտե-

Փաստացի և ծրագրավորված հարկաբյուջետային քաղաքականության 
համապատասխանությունը հարկաբյուջետային կանոններին3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

*Հաշվարկված է որպես երկու տարի առաջ (t-2) արձանագրված ցուցանիշի նկատմամբ համապատասխան 
տարվա (t) հավելաճի տեմպի կես:
**Պետական պարտքի առկա չափի դեպքում կիրառելի չէ:
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սական աճը համարվում է ՀՀ կառավա - 
րության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի նվազ-
մա նը նպաստող հիմնական գործոն: Սա-
կայն, բացի տնտեսական աճից, պարտ քի 
բեռի շարժընթացը որոշող այլ կա րևոր 
գոր ծոններ էլ կան, մասնավորա պես՝ բյու-
ջեի պակասուրդ, տոկոսադրույք, պարտքի 
կառուցվածք, փոխարժեք։ 

Ըստ մասնագետների դատողություն-
ների՝ պարտքը, սովորաբար, համար վում 
է կայուն, քանի դեռ տոկոսադրույ քը ցածր 
է տնտեսական աճից: Հակառակ դեպքում, 
այն կարող է անկայուն կեր պով աճել՝ հան- 
գեցնելով տնտեսու թյունում կա յու նու թյան 
հիմնախնդրի առաջացմանը: Ընդ որում, 
եթե տնտեսական աճի հեռանկար ները բա-  
վական անորոշ և դժվար  կանխա տեսե-
լի են, ապա տոկոսադրույքը ժամա նակի 
մեջ ավելի կայուն է՝ պարտքի պորտ ֆե լում 
ամրագրված տոկոսադրույքով գոր  ծիք նե-
րի մեծ կշռի շնորհիվ։ Այնուամե նայ նիվ, 
կարևորվում են նաև շուկայական գործիք- 
ների տոկոսադրույքները, քանի որ դրանք 
պարտքի կայունության յուրօ րի նակ ցուցիչ 
են, ինչպես, օրինակ, ներքին պարտքի տո- 
 կոսադրույքները, որոնց՝ 2020 թ.-ին գրան-   
ցած աճը որոշակի ռիսկեր է ստեղ ծում 
պարտքի կայունության նկատմամբ: Վեր-
ջին տարիներին ներքին պարտքի շուկան 
ընդլայնվել է նշանակալի տեմպերով: Դրա 
կարևորությունը ՀՀ տնտեսության համար 
անբեկանելի է, քանի որ Հայաստանը, լի-
նելով արտաքին աշխարհից մեծ կախ վա-

ՀՀ կառավարության պարտքի կառուցվածքում ներքին պարտքի կշիռը4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

ծության մեջ գտնվող երկիր, մշտապես 
առերեսվում է փոխարժեքի ռիսկին: Սա-
կայն, երկիրը չի կարող դիմել միայն ներ-
քին պարտքի, քանի որ փոխարժեքի ռիս կի 
նվազումը հանգեցնում է ինչպես տոկո սա-
դրույքի ռիսկի, այնպես էլ պարտքի սպա-
սարկման ծախսերի աճի:

Պայմանավորված 2020 թ.-ի տնտեսա-
կան ցնցումներով՝ գործ ունենք ներքին 
պարտքի տոկոսադրույքների որոշակի 
աճի հետ, ուստի, դիտարկենք պետա կան 
պար տատոմսերի եկամտաբերություն նե-
րը: Տարվա ընթացքում ՀՀ պետական պար- 
 տատոմսերի միջին կշռված եկամտաբե-
րություններն ունեցել են աճի միտում, ինչն 
էլ հանգեցրել է որոշակի ռիսկերի կու տակ-
ման. երկրորդ ու երրորդ եռամսյակ ներում 
ցուցանիշների՝ ինչ-որ չափով նվազ ման 
պատճառ են դարձել ԿԲ խթա նող դրա- 
մավարկային քաղաքակա նու թյունը և ֆի- 
նանսական շուկայում անորոշու թյունների 
նվազումը: Մինչդեռ չորրորդ եռամսյակի 
իրադարձություններն առաջացրել են նոր 
ռիսկեր և մարտահրավերներ, որոնք էլ 
ընդգրկվել են պետական պարտատոմսե-
րի եկամտաբերության բարձրացման մեջ:

Քննարկելով պարտքի կայունության ա- 
ռումով ռիսկ ստեղծող գործոնները՝ անհրա-  
ժեշտ է նաև հասկանալ, թե որոնք են դրանց 
հակակշիռները: Նախ՝ նշենք, որ կա ռա վա-
րության պարտքի կառուցված քում, ինչ-
պես ըստ թողարկման (ներգրավման), այն-   
պես էլ ըստ մինչև մարումը մնացած մի-

4 http://www.minfin.am/hy/page/petakan_partqi_veraberyal_ampop_tvyalner/ և պետական պարտքի հաշվետվություններ: 
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ջին ժամկետայնության, գերակշռում է եր- 
կա րաժամկետ (5 տարուց ավելի ժամ կե-
տայնությամբ) պարտքը, ինչը նշա նա կում 
է, որ իրացվելիության ռիսկերը կա ռա վա-
րելի են:

Պարտքային նման կառուցվածքի ար-
դյունքում հաջորդ դրական երևույթը, որ 
գործել է պարտքի կայունության օգտին, 
եվրոպարտատոմսերի եկամտաբերու-
թյունն է, որը 2020 թ.-ին մնացել է ան-
փոփոխ: 

Այս տարի կապիտալի միջազգային շու - 
կայում Հայաստանի կառավարությունը տե - 
ղաբաշխել է 750 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով, 
10 տա րի մարման ժամկետով, 3.6% արժե-  
կտրո նային եկամտաբերությամբ եվրո պար - 
տա տոմսեր, ինչի արդյունքում ձևավոր   ված 
եկամտաբերությունը կազմել է 3.875%: 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբերությունը5
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Կառավարության պարտքի կառուցվածքն ըստ  ժամկետայնությունների7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Կառուցվածքն ըստ մինչև մարումը 
մնացած միջին ժամկետայնության

Կառուցվածքն ըստ թողարկման 
(ներգրավման) ժամկետայնության

Ըստ ֆինանսների նախարար Ա. Ջանջու-
ղազյանի՝ շուկայի նպաս տա  վոր պայ ման-
ները հաշվի առնելով՝ նպատա կա հարմար 
է եղել բյուջեով նախատես ված 500 մլն   
ԱՄՆ դոլարի փոխարեն՝ ներգրա վել 250  
մլն ԱՄՆ դո լարով ավելի գումար: Հարկ է 
նշել, որ Հայաստանը նախորդ անգամ 
եվրո պարտատոմսեր տեղաբաշխել էր  
2019 թվա կանի սեպտեմբերին, երբ 10 տա- 
 րի մար ման ժամկետով, 500 մլն դոլար 
ծավա լով պարտատոմսերի արժեկտրոնի 
եկամտաբերությունը կազմել էր 3.95%, 
իսկ տեղա բաշխման եկամտաբերությունը՝ 
4.2%: Այ սինքն՝ քանի դեռ տնտեսությունը 
շոկերի (ցնցումների) ազդեցության տակ 
է, տո կո սադրույքների ներկա մակար դա-
կը հնա րավորություն է տալիս ապահո-
վե լու կա յունություն, քանի որ պետական 

5   ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, դեկտեմբեր, 2020,  https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Statistical%20overview%20XII.2020.pdf 
⁶ Ներկայացված են առաջնային շուկայում տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերությունները։
7 http://www.minfin.am/hy/page/petakan_partqi_veraberyal_ampop_tvyalner/ 



պարտքի կայունության հիմնական նա- 
 խա պայմա նը տնտեսական աճի գերա զան- 
ցումն է տո կոսադրույքին: Հետևաբար՝ կա- 
րող ենք ասել, որ միջնաժամկետ և երկա-
րաժամ կետ հատվածում ՀՀ պետական 
պարտ  քը դեռևս կարելի է համարել կա-
ռավարելի: Միաժամանակ, այսպիսի զար - 
գա ցումնե րին զուգահեռ, վերջին ամիսնե-
րին միջազ գային ֆինանսական շու կա նե- 
 րում արձա նագրվում է երկրի ռիսկի հա -
վելավճարի գնահատականի վերա կանգ -
նում: Սակայն, այս իրավիճակը կարող է 
արմատա պես փոխվել ցածր տնտե սական 
աճի պահ պան ման դեպքում: 

Ամփոփելով վերլուծությունը՝ կարող ենք 
համոզմունք հայտնել, որ ներկա պայ ման  -
ներում հարկաբյուջետային և պարտ քի 
կա յունությունը, այսինքն՝ վերադարձը դե-
պի հարկաբյուջետային կանոնների ամ-
բողջական պահպանմանը, առաջնային 
խնդիր է ՀՀ կառավարության համար: Այդ 
նպատակով արդեն իսկ 2021 թ. բյու ջե տա- 

յին ուղերձով նախատեսվում է իրա  կա-
նացնել հարկաբյուջետային կոնսո լիդա- 
 ցիա՝ ուղղված պարտքի մակար դակի նվա-
զեցմանը, կայունու թյան պահ պանմանը, 
ինչպես նաև երկարաժամ կետ տնտեսա-
կան աճի խթանմանը՝ տարածք ստեղծե-
լով պետական առաջնահերթ ներդրում - 
նե րի մասնաբաժնի մեծացման և ծախսե-  
րի իրականացման արդյունավետության- 
մակարդակի բարձրացման համար: Բա ցի 
այդ, ՀՀ կառավարության պարտքի եր կա-
րաժամկետ բնույթն ու տոկոսա դրույք նե-
րի՝ դեռևս ցածր մակարդակում գտնվելը 
հիմնաքար են պետական պարտքի կա-
ռա վարելիության պահպանման և կայու-
նության վերահաստատման համար: Հե-
տևա բար՝ կարող ենք ասել, որ, առանց 
պարտքի շուկան ուսումնասիրելու,  միայն 
պետական պարտքի բացարձակ աճը դի-
տարկելը կարող է թյուր կարծիք ձևավորել 
դրա կայունության վերաբերյալ՝ տեղիք 
տա լով  սխալ եզրահանգումների:

1. Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2021 թվականի 
բյուջետային ուղերձ, Եր., 2020, 

 https://minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2021t 
2. Պետական պարտքի հաշվետվություններ: 
3. ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, դեկտեմբեր, 2020,  

https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Statistical%20
overview%20XII.2020.pdf 

4. Republic of Armenia, Second review un-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
der the stand-by arrangement, requests 
for augmentation of access, modification of 
performance criteria, and monetary policy 
consultation clause— press release; staff 
report; staff supplement; and statement by 
the alternate executive director, IMF Country 
Report No. 20/176

5. http://www.minfin.am/hy/page/petakan_partqi_ver-
aberyal_ampop_tvyalner/ 
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Татевик РОСТОМЯН
Магистрант, АГЭУ

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
РОЛЬ РЫНОЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК В КОНТЕКСТЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ДОЛГА:  

КАК МОЖНО ВОССТАНОВИТЬ СТАБИЛЬНУЮ ДОЛГОВУЮ СРЕДУ?

В связи с несколькими экономическими и социальными потрясениями, зарегистрированными 
в 2020 году, сегодня в экономике Армении возникли определенные риски, угрожающие 
стабильности государственного долга. Согласно прогнозам, в 2020 и 2021 годах отношение долга 
к ВВП будет выше пороговых уровней, установленных фискальными правилами, для уменьшения 
которых планируется фискальная консолидация. Однако, только анализируя на абсолютный рост 
долга, невозможно свидетельствовать о нестабильности долга. Именно поэтому изучив портфель 
долговых обязательств и рынок государственного долга, в частности, большой удельный вес 
долгосрочного долга в структуре общего долга и рыночные процентные ставки, была предпринята 
попытка выявить их роль в обеспечении стабильности долга.

Ключевые слова:  государственный долг, фискальные правила, фискальная консолидация, 
  доходность государственных облигаций, еврооблигации 

Tatevik ROSTOMYAN
MA Student, ASUE

FINANCIAL SYSTEM 
ROLE OF MARKET INTEREST RATES IN THE CONTEXT OF DEBT STABILIZATION:  

HOW CAN A STABLE DEBT ENVIRONMENT BE RE-ESTABLISHED?

Due to several economic and social shocks that occurred in 2020, today certain risks have arisen 
in the Armenian economy that threaten the stability of the public debt. In 2020 and 2021, the debt-to-
GDP ratio is projected to be above the thresholds set by fiscal rules, which is planned to be reduced 
by fiscal consolidation. However, just by looking at the absolute growth of debt, we cannot prove debt 
instability. That is why the paper examines the debt portfolio and the public debt market, in particular, 
a large share of long-term debt in the structure of total debt, and market interest rates, trying to de-
termine their role in ensuring debt stability.

Key words:   Government debt, fiscal rules, fiscal consolidation, government bond yield, 
  eurobonds



ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ 
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ.

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ ՈՒ 
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿՆ ԱԶԴԵՑԻՆ 
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

Հիմնաբառեր.  համավարակ, պատերազմ,
  բանկային համակարգ,
  շահութաբերություն, կայունություն

Յուրաքանչյուր երկրում մակրոտնտեսական կա-
յունությունը բնութագրվում է ըստ տնտեսության իրա - 
կան և ֆինանսական հատվածներում ձևավորված 
միաժամանակյա հավասարակշռության, որն ապա-
հո  վող կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն էլ բան-
կա յին հա մակարգն է: Այս առումով, Հայաստանի Հան-  
 րա պետությունը բացառություն չէ: Ավելին, ՀՀ ֆի նան-  
սական համակարգում բանկային հատ վածի նշանա-
կությունն առանցքային է: Հետևաբար՝ ոլորտի կազ- 
մակերպությունների ֆինանսական արդյու նավե տու-
թյան գնահատումն անհրաժեշտություն է: Իսկ երբ 
երկրում մոլեգնում է համավարակը, և հենց նոր է 
«ավարտ վել» պատերազմը, ապա ֆինանսական հա-  
մա  կարգի առևտրային արդյունավետության ուսում-
նա սիրու թյունը ձեռք է բերում  առավել մեծ կարևո-
րու թյուն: Այդ իսկ պատճառով հոդվածում փորձ է 
արվել գնա հատելու համավարակի և պատերազմի 
ազդե ցությամբ ՀՀ բանկային համակարգի ֆինան-
սա կան արդյունավետության փոփոխությունը՝ ի դեմս 
շահութաբերության: Այդ նպատակով ուսումն ա սիր- 
 վել են ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ, սե փա կան 
կապիտալի և ակտիվների շահութաբերու թյան, ինչ-
պես նաև զուտ շահույթի փոփոխման միտումները:

Յուրաքանչյուր երկրում տնտեսության ֆի-
նանսական հատվածի կայունությունը պայ-  

մանավորող առանցքային գործոն է բանկային համա-
կարգի առաջանցիկ զարգացումը: Ցանկացած պարա-
գայում, հատկապես՝ ՀՀ տնտեսության պես փոքր տնտե- 
 սություններում, բանկային համակարգում առաջա ցող 
կամ առաջացած խնդիրները կարող են ունենալ շեշտա-  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

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:
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կի բացասական ազդեցություն երկ րի սո-  
ցիալ-տնտեսական զարգացման ընդ հա -
նուր մակարդակի վրա: Իսկ երբ խնդիր-
ներն ի հայտ են գալիս պատե րազ մա կան 
իրավիճակի կամ համա վարա կի հե տևան-
քով, ապա դրանց ազդեցու  թյունը կարող 
է լինել առավել մեծ՝ հաշվի առ նելով սի-
ներգիզմի հնարավոր բացասական էֆեկ-  
տը: Այս առումով, ՀՀ-ում 2020 թվա կա-
նին տարածված համավա րակի պայ ման -
ներում, ինչպես նաև սանձա զերծ ված պա-
տերազմի համատեքստում պարզա  պես 
անհրա ժեշտություն է դարձել  բանկային 
հա մակարգի ֆինանսական արդյունավե-
տության փոփոխության գնահատումը:

Առևտրային կազմակերպությունների 
ֆի նանսական արդյունավետությունը բնու-
թագրող ամենաառանցքային ցուցանիշ-
ները վերաբերում են շահութաբերությանը, 
և այս տեսանկյունից, բանկերը բացառու-
թյուն չեն:

ՀՀ բանկային համակարգում 2020 
թվականին գոյացել է 60.44 մլրդ ՀՀ դրա-
մի չափով զուտ շահույթ: Հարկ է նշել, 
որ վեր ջինիս հաշվարկում ներառված են 
երկ րում գործող 17 առևտրային բանկերի 
հրապա րակած՝ տվյալ տարվա միջանկյալ 
ֆինանսական հաշվետվություններում ներ- 
առված «Զուտ շահույթ» հոդվածի ցուցա-
նիշները (այլ ոչ թե «Համապարփակ ֆի-
նանսական արդյունք» հոդվածի): Այնու ա-  
մենայնիվ, միայն 2020 թվականի համա-

խառն զուտ շահույթի ցուցանիշի ներ կա-
յացումը բավարար չէ համավարակի և պա-
տերազմի ազդե ցու թյունը ՀՀ բանկային 
հա մակարգի շահու թաբերության վրա 
գնահատելու համար, հետևաբար՝ հարկ 
ենք համարում անդրադառնալ նաև այդ 
ցու ցանիշի փոփոխության շարժընթա ցին 
(գծապատկեր 1)1:

Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ բանկային 
համակարգում գոյացած զուտ շահույթը 
2020 թվականին բավական մեծ չափով 
անկում է գրանցել՝ 14.32 մլրդ ՀՀ դրամ։ 
Բնականաբար, շահույթի -19.2%-ով ան-
կումն իրապես լրջագույն ահազանգ է 
ոլոր տում առաջացած խնդիրների մասին, 
ինչպես նաև այն ցուցիչը, թե որքան բա-
ցասաբար են ազդել համավարակն ու պա- 
տերազմն այս համակարգի վրա։ Նման 
պնդումն ավելի է հիմնավորվում, երբ դի-
տարկում ենք այն հանգամանքը, որ 2016-
2019 թվականներին այդ նույն ոլորտում 
համախառն զուտ շահույթը յուրաքանչյուր 
տարի միայն աճել է. կուտակային հավե լ-
աճն այս ժամանակա հատվածում կազմել 
է 126.8%: Այսինքն՝ համավարակն ու պա-
տե րազմն ակնհայտորեն աճի տեմպ ունե-
ցող համակարգում առաջացրել են ար-
դյու նավետության մակարդակի կտրուկ 
ան կում: 

Միայն զուտ շահույթի ցուցանիշի փո-
փո խությունների դիտարկմամբ դժվար 
է ապահովել արժանահավատ տեղեկու-

1   Այս և մյուս բոլոր ցուցանիշներն ըստ ՀՀ  17 առևտրային բանկերի պաշտոնական կայքէջերում զետեղված՝ 2020 թ. 
միջանկյալ և 2016-2019 թթ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների: Տեղեկությունների ամբողջական հղումները 
ներկայացված են գրականության ցանկում:

ՀՀ բանկային համակարգի համախառն զուտ շահույթի փոփոխությունը 2016-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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թյուն ներ, ուստի անհրաժեշտ է իրա կա-
նացնել նաև գործակցային վերլուծու թյուն: 
Ընդհանուր առմամբ, հոդվածում, որպես 
զուտ շահութաբերության ցուցանիշի այլ-
ընտրանք, ընդունել ենք զուտ շահույթի և 
ստացված տոկոսային եկամուտների հա-
րաբերակցությունը (այսուհետ՝ զուտ շա-
հութաբերության գործակից): Նման ընտ-
րությունը պայմանավորված է հետևյալ 
հան գամանքով. բանկային համակարգում 
առա վելապես գործառնական են համար-
վում հենց տոկոսային մուտքերը:

ՀՀ բանկային համակարգում զուտ շա-
հութաբերության գործակիցը (ոլորտի հա-
մախառն զուտ շահույթի և համախառն տո-  
կոսային եկամուտների հիման վրա հաշ-
վարկված) 2020 թվականին կազմել է 
12.3%, ինչը 2019 թվականի 17.3%-ի համե-
մատ նվազել է շուրջ 5%-ով: Ոլորտի զուտ 
շահութաբերության փոփոխությունը 2016- 
2020 թվականներին ներկայացված է 
գծապատկեր 2-ում:

Գծապատկերից ակնհայտ է, որ, 2017 
թվականից սկսած, ՀՀ բանկային համա-
կարգին բնորոշ է եղել զուտ շահութա բե-
րության անընդհատ աճ, ինչը 2020 թվա- 
 կանին փոխարինվել է խոր անկ մամբ: Այս 
համատեքստում անհրաժեշ տա բար պետք 
է արձանագրել, որ 2020 թվա  կա նին, 2019 
թվականի համեմատ, բանկա յին համա-
կարգում տոկոսային եկամուտ ները գրան- 
 ցել են բավական մեծ ծավալի աճ (մոտ 
13.4%), ինչի հետևանքով հարա բե րակ-
ցության համարիչի նվազումը և հայ տա-
րարի աճն ավելի են մեծացրել համա-
կար  գի զուտ շահութաբերության անկումը: 

Ընդ հանուր առմամբ, այս վիճակը ենթադ-
րելի էր, քանի որ տնտեսական անկայու-
նության մեծացումը բարձրացրել էր նաև 
կապիտալի շուկայում փողի արժեքը՝ տո-  
կոսադրույքը, ինչն էլ, իր հերթին, հան գեց-
րել էր բանկային համակարգի տոկո սային 
մուտքերի աճին: Սակայն, միա ժամանակ, 
այդ անկայուն վիճակը մեծ ազ դեցություն 
է ունեցել ծախսային հոդված ների վրա, 
որն արտահայտվել է, օրինակ, բանկերի 
կող մից ներգրավվող միջոց ների տոկո սա-  
դրույքների կամ անհու սալի ճանաչվող դե-
բիտորական պարտքերի (տրամադրվող 
վարկերի) ծավալների աճով: Այս ամենը 
նպաստել է բանկային համակարգում տո-
կոսային եկամուտների մեծացմանը, սա-
կայն, միաժամանակ, արձանագրվել է 
զուտ շահույթի անկում, հետևաբար նաև՝ 
զուտ շահութաբե րության գործակցի խոր 
նվազում:

Բացի զուտ շահութաբերության գոր-
ծակ ցի դիտարկումից, հարկ ենք համարում 
անդրադառնալ նաև ակտիվների և սե փա-
կան կապիտալի շահութաբերության փո-
փոխությանը (ROA և ROE):

ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվ-
ների և սեփական կապիտալի շահութա-
բերության պարագայում պահպանվել են 
այն նույն միտումները, որոնք առկա էին 
զուտ շահութաբերության դեպքում. մաս-
նավորապես՝ 2017-2019 թվականնե րին 
ձևավորված աճը 2020 թվականին փոխա-
րինվել է անկմամբ: Հատկանշական է նաև 
այն, որ ինչպես զուտ, այնպես էլ ակտիվ-
նե րի և սեփական կապիտալի շահութա-
բերության գործակիցների դեպքում տե ղի 

ՀՀ բանկային համակարգի զուտ շահութաբերության փոփոխությունը 2016-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2



է ունեցել ոչ միայն հարաբերակ ցության 
համարիչի նվազում, այլև հայտարարի մե- 
 ծացում: Նշենք, որ ակտիվների մեծացու-
մը նախևառաջ կարող է պայ մանա վոր-
ված լինել վարկային պորտֆելի մեծաց-
մամբ՝ որպես հետևանք փողի շուկայում 
պա հանջարկի ավելացման: Իսկ ահա սե- 
փա կան կապիտալի ավելացումն առա վե-
լապես  պայմանավորված է 2019 թվա կա-
նի գործունեության արդյունքնե րով, ինչ-
պես նաև 2020 թվականին կատար ված 
ներդրումներով:

Այնուամենայնիվ, միայն համախմբված 

ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների և սեփական կապիտալի 
շահութաբերության փոփոխությունը 2016-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ցուցանիշների ներկայացումը բավարար 
չէ ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություն-
ների կառուցվածքը գնահատելու համար, 
հետևաբար՝ անդրադառնանք նաև ՀՀ-ում 
գործող 17 առևտրային բանկերին:

2020 թվականին ամենամեծ զուտ շա  - 
հույթ է ապահովել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն՝ 
մոտ 13.1 մլրդ ՀՀ դրամ։ Ըստ այս ցու  ցա-  
նիշի՝ երկրորդ և երրորդ տեղե րում են, հա-  
մա պատասխանաբար, «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ-ն (մոտ 9 մլրդ ՀՀ դրամ) և «Արմսվիս-
բանկ» ՓԲԸ-ն (մոտ 7.1 մլրդ ՀՀ դրամ), 
իսկ հետնապահներն են «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» 

ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը 2019-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

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

21
/1

48



2021/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

49

ՓԲԸ-ն (0.76 մլրդ ՀՀ դրամ) և «Յունի բանկ» 
ԲԲԸ-ն (0.43 մլրդ ՀՀ դրամ): Ընդ հա  նուր 
առմամբ, ամենաբարձր և ամենա ցածր 
զուտ շահույթ ապահոված ՀՀ բան կերի 
համապատասխան ցուցանիշների հա րա-
բերակցությունը 30.8 է, ինչը վկայում է 
բա վական բարձր աստիճանի տարբերակ-
վածության մասին (գծապատկեր 4):

Այժմ անդրադառնանք նրան, թե դի-
տարկ վող ժամանակահատվածում ՀՀ 
առևտ րային բանկերից քանիսում է տեղի 
ունե ցել ֆինանսական արդյունքի՝ զուտ շա- 
հույթի անկում: Կարող ենք հավաստել, որ 
ՀՀ-ում գործող  17 առևտրային բան կերից 
12-ի դեպքում (մոտ 71%)  արձա նագրվել 
է նման երևույթ (անկման միջին տեմպը՝ 
-43%): 

Սա, բնականաբար, կարող է հանգեց-
նել բավական լուրջ խնդիրների, քանի որ 
ՀՀ առևտրային բանկերից գրեթե ¾-ի 
դեպքում տեղի է ունեցել զուտ շահույթի՝ 
միջինում գրեթե կիսով չափ անկում: Այ-
սինքն՝ ՀՀ բանկային համակարգը խորա-
պես կրել է պատերազմի և համավարակի 
հետևանքները:

Սակայն, հետաքրքրական է, որ նույ-
նիսկ նման չափերի հասնող անկման պա-
րագայում ՀՀ բոլոր առևտրային բանկերը 

2020 թվականին գործել են դրական ֆի-
նանսական արդյունքով, այն է՝ զուտ շա-
հույ թով, այլ ոչ թե վնասով:

Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ այդ 
ժամանակահատվածում զուտ շահույ թի 
աճ ապահովել է ընդամենը 5 բանկ՝ «Արդ-
շինբանկ» ՓԲԸ (36.5%), «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄ-
ԲԱՆԿ» ԲԲԸ (72.1%), «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 
Հայաստան» ՓԲԸ (21.4%), «Մելլաթ Բանկ» 
ՓԲԸ (2.6%) և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» 
ՓԲԸ (202.4%)։ Ընդ որում, վերջինս միակ 
բանկն էր, որ 2019 թվականին աշխատել 
էր վնասով:

Այժմ ներկայացնենք ՀՀ-ում գործող 
առևտրային բանկերի ակտիվների շահու - 
թա բերության փոփոխությունը (գծապատ- 
 կեր 5): Հիշեցնենք, որ ակտիվների շա հու-
թաբերությունը հաշվարկվում է՝ կազ  մա-
կերպության զուտ շահույթը հարաբե րե-
լով  ակտիվների հաշվեկշռային արժե քին: 
Այս ցուցանիշը համապարփակ ձևով ար-
տացոլում է, թե կազմակերպությունն ինչ 
արդյունավետությամբ է օգտագործում իր 
տիրապետման և տնօրինման ներքո գտնը-
վող տնտեսական միջոցները՝ ակտիվները: 
Ակտիվների շահութաբերությունը ցույց է 
տալիս կազմակերպության միավոր ակ-
տիվին բաժին ընկնող զուտ շահույթի մե-

ՀՀ առևտրային բանկերում ակտիվների շահութաբերությունը 2019-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5
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ծությունը2: 
2020 թվականին 17 առևտրային բան կե-

րից ակտիվների շահութաբերության ամե- 
նաբարձր գործակիցը գրանցվել է «Մել լաթ 
Բանկ» ՓԲԸ-ում՝ 2.8%: Հետաքրքրա կան 
է, որ 2019 թվականին նույնպես բանկն 
այս ցուցանիշով առաջատար է եղել՝ 3.3%: 
Արձանագրենք նաև, որ 3 բանկ ըստ այս 
գործակցի 2019 թվականին գրան ցել է 
ավե լի բարձր ցուցանիշ, քան 2020 թվա-
կանի ամենաբարձր ցուցանիշն է: 

Ընդհանուր առմամբ, 2020 թվականին 
ակտիվների շահութաբերության համեմա-
տաբար բարձր ցուցանիշ են գրան ցել նաև 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ-ն և «ՀԱՅԷԿՈ ՆՈՄ-
ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (երկուսի դեպ քում էլ՝ 1.8%), 
իսկ ամենացածր ցու ցանիշի կրողներն են 
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն և «Յունի-
բանկ» ԲԲԸ-ն (մոտ 0.2%): 

Նույն ժամանակահատվածում, 2019 
թվա կանի համեմատ, 12 առևտրա յին բան-  
կերի ակտիվների շահութա բերու թյու նը 
գրանցել է անկում, և միայն «ՀԱՅ ԷԿՈ -
ՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում, «Արդշինբանկ» 
ՓԲԸ-ում, «ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ-

ում, «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» 
ՓԲԸ-ում և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-
ում ար ձանագրվել է շահութաբերության 
քննարկ վող ցուցանիշի աճ: Ընդ որում, 
այս 5 բանկից 4-ի դեպքում գրանցվել է 
նաև զուտ շահույթի մեծացում: 

Նշենք նաև, որ ակտիվների շահու թա-
բերության անկմանը զուգահեռ, ՀՀ 15 
առևտ րային բանկերում տեղի է ունեցել 
նաև ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 
աճ, իսկ ակտիվների ծավալի անկում 
գրանցվել է միայն «ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմե-
նիա» ՓԲԸ-ում և «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում:

Բանկային համակարգում ֆինանսա -
կան արդյունավետության գնահատ ման 
բա  վական տարածված ցուցանիշ է նաև սե-
փական կապիտալի շահութա բերու թյունը, 
որը ցույց է տալիս կազմա կերպության ներ - 
գրաված սեփական միջոցների օգտա գործ - 
ման արդյունավետությունը և հաշ վարկ-
վում զուտ շահույթի ու սեփական կա պի-
տալի հարաբերակցությամբ: 

Բանկային համակարգում այս ցուցա-
նի շի դիտարկման կարևորությունը պա յ - 
մա նավորված է ինչպես ոլորտում կանո-

ՀՀ առևտրային բանկերում սեփական կապիտալի շահութաբերությունը  
2019-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6
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նադրական կապիտալի նվազագույն ծա-
վալի ապահովման պահանջով, այնպես էլ, 
բանկերի դեպքում, կապիտալի ար դյու նա-
վետ կառուցվածքի ապահովման անհրա- 
 ժեշտությամբ3: 

ՀՀ բանկային համակարգում այս ցու- 
 ցա նիշի դեպքում նույնպես պահպանվել 
է ան կումային վիճակ: Մասնավորապես՝ 
13 առևտրային բանկերում սեփական կա - 
պիտալի շահութաբերու թյունը գրանցել է 
ան կում, ինչն ուղեկցվել է 16 բանկում սե-
փական կապիտալի աճով, որի հետևան-
քով զուտ շահույթի անկման խորապատ-
կերում շահութաբերության այս ցուցանի շը 
գրանցել է ավելի խոր անկում: Սեփա կան 
կապիտալի շահութաբերությամբ երեք ա- 
ռաջատարներն են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն և «Արմ սվիս-   
բանկ» ՓԲԸ-ն, և միայն այս բանկերի սե-
փական կապիտալի շահութաբե րությունն 
է գերազանցել 10%-ը: 2020 թվա կանին սե-
փական կապիտալի շահու թաբերության 
աճ են գրանցել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն, 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն, «Էյչ-Էս-Բի-
Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ-ն և «ՎՏԲ-
Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ն:

Ամփոփելով հոդվածը՝ կարող ենք ասել, 

որ ՀՀ բանկային համակարգը բա վական 
ուժգին կերպով է իր վրա կրել հա մավա-
րակի և պատերազմի բացասական ազ դե -
ցությունը, ինչի հետևանքով կտրուկ կեր-  
պով անկում են ապրել զուտ շահույթի, 
զուտ շահութաբերության, ակտիվների և 
սե փական կապիտալի շահութաբե րության 
մակարդակները: Տեղի ունեցած կառուց-
վածքային փոփոխությունը, կարծես թե, 
դուրս է մղել ար դեն իսկ ձևավորված ՀՀ 
բանկային համակարգը զարգացման որո-
շակի ուղուց, ինչը, բնականաբար, տնտե-
սական լուրջ խնդրի առաջացման վտանգ 
է պարունակում, քանի որ տնտեսության 
ֆինանսական հատվածը ՀՀ-ում մեծապես 
կախված է բանկային համակարգից, իսկ 
տնտեսության ամբողջական կարգա վո-
րու  մը՝ տնտեսության իրական և ֆինան սա-
կան հատվածների հավասարակշռու  թյու-
նից: Հետևաբար՝ կարող ենք կատարել մի 
կարևոր եզրակացություն. բանկային հա- 
  մա կարգի նմանատիպ ևս մեկ խոր ան կու - 
մը կարող է ճակատագրական նշա նա կու-
թյուն ունենալ ոչ միայն ՀՀ ֆինան սական 
համակարգի, այլև ողջ տնտե սության հա-
մար:

1. «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ֆինանսական հաշ-
վետվություններ, 

 https://www.acba.am/hy/reports 
2. «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, ֆինանսական 

հաշվետվություններ,  
https://www.ameriabank.am/Page.aspx-
?id=179&lang=33, https://www.ameriabank.am/
Page.aspx?id=176&lang=33  

3. «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.idbank.am/content/financial-state-
ments-and-audit-reports/, https://www.idbank.am/
content/quarter-reports/ 

4. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.araratbank.am/hy/hashvetvutyunner/3, 
https://www.araratbank.am/hy/hashvetvutyunner/1/ 

5. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.ardshinbank.am/reports/anual-re-
ports, https://www.ardshinbank.am/reports/inter-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
im-reports?field_year_value%5Bvalue%5D%5B-
year%5D=2020 

6. «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
http://www.armswissbank.am/am/reports/ 

7. «Արցախբանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ: КАК ВОЙНА И ПАНДЕМИЯ 

ПОВЛИЯЛИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ?

Макроэкономическая стабильность в каждой стране характеризуется одновременным 
равновесием в реальном и финансовом секторах экономики. В этом контексте одним из важнейших 
составляющих является банковская система, обеспечивающая сбалансированность денежно-
кредитного сектора экономики. Республика Армения в этом плане не исключение. Кроме того, 
банковский сектор имеет ключевое значение в финансовой системе РА. Следовательно, оценка 
финансовой эффективности организаций отрасли является необходимостью. Когда пандемия 
широко распространилась по стране, и война недавно «закончилась», то изучение коммерческой 
эффективности финансовой системы становится еще более важным. 

Поэтому в статье предпринята  попытка оценить вызванное  эпидемией и войной изменение 
финансовой эффективности банковской системы Армении в свете прибыльности. С этой целью 
были изучены тенденции чистой прибыли, собственного капитала и рентабельности активов 
коммерческих банков РА, а также изменения чистой прибыли:

Ключевые слова:  эпидемия, война, банковская система, прибыльность, стабильность

Гагик БАДАДЯН
MA Student at the Chair of Management, ASUE

FINANCIAL SYSTEM 
PROFITABILITY IN THE ARMENIAN BANKING SYSTEM: HOW DID THE WAR AND THE  

PANDEMIC AFFECT THE EFFICIENCY OF THE BANKING SYSTEM?

Macroeconomic stability in each country is characterized by a simultaneous equilibrium in the real 
and monetary sectors of the economy. In this context, the banking sector is one of the most important 
sectors that ensures the balance of the monetary sector of the economy. The Republic of Armenia 
is no exception in this regard. Moreover, the banking sector has key importance in the RA financial 
system. Therefore, it is necessary to evaluate the financial efficiency of the organizations in the sector. 
And when the pandemic is widespread in the country and the war has just "ended", the study of the 
commercial efficiency of the system becomes more important. That is why the article tries to assess the 
change due to the pandemic and the war in the financial efficiency of the Armenian banking system in 
the form of profitability. For this purpose, the paper examines the tendencies of the net income, ROA, 
ROE and margin changes in the banking system of the RA.

Keywords:  pandemic, war, banking system, profitability, stability

11. «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.inecobank.am/hy/reports 

12. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://conversebank.am/hy/annual-reports/, 
https://conversebank.am/hy/quarter-reports/ 

13. «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
http://www.armbusinessbank.am/am/page/Reports 

14. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.aeb.am/hy/hashvetvutyunner/, https://
www.aeb.am/hy/hashvetvutyunner/ 

15. «Մելլաթ Բանկ» ՓԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.mellatbank.am/am/services/reports/
auditor-reports, https://www.mellatbank.am/am/
reports/quorterly-reports 

16. «Յունիբանկ» ԲԲԸ, ֆինանսական 
հաշվետվություններ,  
https://www.unibank.am/hy/finance/ 

17. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, 
ֆինանսական հաշվետվություններ,  
https://www.vtb.am/am/report 

18. The Official Page of Corporate Finance Insti-
tute /CFI/,  
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/ 
knowledge/finance/return-on-assets-roa-formula/ 

19. The Official Page of Corporate Finance Insti-
tute /CFI/,  
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/
knowledge/finance/what-is-return-on-equity-roe/



Գայանե 
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 

թեկնածու

2010 թ. գերազանցությամբ ա- 
վարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ «Կառավարում»  
մասնագիտությամբ: 2014 թ. ստա-  
ցել է տնտեսագիտության թեկնա-
ծուի գիտական աստիճան: 2016 թ.- 
ից ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա-
կան կենտրոնի աշխա տակից է, 
2019 թ.-ից՝ կառա վար ման ամբիո - 
նի ասիստենտ: 100-ից ավելի գի- 
տական հրապա րա կումների, այդ 
թվում՝ երեք մենագրու թյան հե ղի-
նակ է և երեք ուսումնական ձեռ-
նարկի հա մահեղինակ:
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ՀՀ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 
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Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջիկ, մարքեթինգ, 
  համավարակ, տեղեկատվական-
  հոգեբանական պատերազմ, 
  միտում 

COVID-19 համավարակն ահռելի վնաս է հասցրել 
համաշխարհային զբոսաշրջության ոլորտին։ 2020 թ. 
միջազգային զբոսաշրջիկների թիվն աշխարհում 
կազ  մել է 381 միլիոն մարդ՝ նվազելով 74%-ով։ Հա-
մա վարակի պայմաններում, նույն ժամանակա հատ-
վածում ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների 
թիվը կազմել է 375216՝ նախորդ տարվա համեմատ 
նվազելով 80%-ով։ Ընդ որում, առաջին երեք եռամ-
ս յակում զբոսաշրջային ծառայությունների արտա-
հան ման ծավալը մեր հանրապետությունում կազմել 
է 248,1 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա հա-
մա պա տասխան ժամանակաշրջանի համեմատ պա-
կաս է 903 մլն ԱՄՆ դոլարով։

Ներկայում չափազանց կարևորվում է ՀՀ ներ-
կայացումն արտերկրում՝ որպես անվտանգ ու գրա-   
վիչ դեստինացիա, ինչի համար անհրաժեշտ է վարել 
հարձակողական (ագրեսիվ) մարքեթինգային քաղա- 
 քականություն։ Հոդվածագիրն այս առումով առա -
ջարկում է իրականացնել «տեղեկատվական-հոգե-
բա նական պատերազմ» սոցիալական ցանցերում՝ 
տարածելով ՀՀ զբոսաշրջային վայրերի և առա-
ջարկների մասին նյութեր, որոնք ոչ միայն տեղե-
կաց նելու, այլև միջազգային հանրության շրջանում 
որոշակի տրամադրություն, գիտելիք և համա պա-
տասխան վարքագիծ ձևավորելու միտում կունենան՝ 
շահադրդելով այցելելու Հայաստան։

Ճանապարհորդության և զբոսաշրջության 
համաշխարհային խորհրդի տվյալների հա-

մաձայն` 2019 թ. զբոսաշրջության համախառն ներդրու-
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մը համաշխարհային ՀՆԱ-ում կազմել է 
8.9 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար կամ ՀՆԱ 10.3-ը՝ 
ապահովելով 330 միլիոն աշխատատեղ 
յուրաքանչյուր 10 աշխատատեղից 1-ը, 
իսկ այցելուների ծախսերը կազմել են 1.7 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ար տա- 
հանման 6.8-ը, ծառայություն ների ար- 
տահան ման 28.3-ը1: Նշված ցուցա նիշ-
ները վկա յում են, որ զբոսաշրջությունը 
հա մաշ խար հային տնտեսության բարձր 
ար դյու նավե  տու թյամբ զարգացող ճյուղե-
րից էր, քա նի դեռ 2020 թ. ամբողջ աշխար-
հով տա րած վող COVID-19 համավարակը 
չէր խա թարել նրա գործունեությունը։ 

Համավարակն ահռելի վնաս հասցրեց 
զբոսաշրջության ոլորտին: 2019 թ. միջազ-
գային զբոսաշրջիկների թիվը մոտ 1.5 
մլրդ էր2, որը, ըստ կանխատեսումների, 
2030 թ. պետք է հասներ 1,8 միլիարդի3: 
Դեռևս 2020 թ. մարտի սկզբին, երբ վա-
րա կը նոր էր սկսել տարածվել, ԶՀԿ-ն 
ազ  դարարեց համաշխարհային զբոսա-
շրջիկ ների թվի 1-3-ով4 նվազման մասին։ 
Ավելի ուշ կանխատեսումները թար մաց  -
վեցին, և նշվեց, որ միջազգային զբո սա-    
շրջային այցելությունները 2020 թ. կկրճատ-   
վեն 20-30-ով5: 2020 թ. մայիսի դրու  թյամբ, 
հաշվի առնելով փակ սահման ները և ճա-
նապարհորդելու սահմանա փակումն երը, 
ԶՀԿ-ն կանխատեսեց այցելու թյուն ների 
58-78-ով անկում՝ տարվա կտրվածքով6։ 

Արդյունքում, 2020 թ միջազգային զբո-
սաշրջիկների թիվը կազմել է 381 միլիոն 
մարդ՝ նվազելով 74%-ով։ Հարկ է նշել, որ 
2009 թ. համաշխարհային տնտեսական 
ճգնաժամի ժամանակ զբոսաշրջային այ-
ցե լությունները կրճատվել են ընդամենը 
4%-ով։ Ըստ ԶՀԿ-ի՝ 2020 թ. միջազգային 
ճանապարհորդությունների նվազումը հան-  
գեցրել է արտահանման եկամուտների` 1.3 

տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի կորստով, ինչն ավե-
լի քան 11 անգամ գերազանցում է 2009 թ.-ի 
համաշխարհային տնտեսական ճգնա ժա - 
մի ընթացքում արձանագրված վնասը: 
Ճգնաժամը ռիսկային է դարձրել զբոսա-
շրջության ոլորտի 100-120 միլիոն ուղ ղա-
կի աշխատատեղերի գոյությունը, որոնց 
մեծ մասը՝ փոքր և միջին ձեռնարկու  թյուն-
ներում: Համավարակի զարգացող բնույ-
թի պատ ճառով շատ երկրներ այժմ վերա- 
կանգ նում են ճանապարհոր դության ավե-  
լի խիստ սահմանափա կումները: Դրանք 
ներառում են պար տադիր թեստավորում, 
կարանտին, իսկ որոշ դեպքերում՝ սահ-  
ման ների ամ բողջական փակում, որոնք 
խո  չըն դոտում են միջազգային ճանա պար  -
հոր դության վերսկսումը։ Միաժամա նակ, 
ակնկալվում է, որ COVID-19-ի պատվաս-
տանյութի աստիճանական տարածումը 
կօգ նի վերականգնել զբոսաշրջիկի վստա-
հությունը, կնպաստի ճամփորդական սահ- 
 մանափակումների թուլացմանը, ինչ պես 
նաև ճանապարհորդությունների հետզ հե-
տե կարգավորմանն առաջիկայում7:

ԶՀԿ-ն նաև դիտարկում է մի շարք սցե-
նարներ 2021-2024 թթ.-ի համար՝ հաշվի 
առնելով որոշ գործոններ. ճանապար հոր-
դելու սահմանափակումն երի աստի ճա  նա-
կան վերացում, զբոսաշրջիկների վստա-
հության մակարդակի բարելավման տեմպ 
և տնտեսական պայմաններ։ Ըստ այդմ՝ 
միջազգային զբոսաշրջային այցելություն-
ների 2019 թ. ցուցանիշի վերականգնման 
համար կպահանջվի 2.5-4 տարի։ Առաջին 
սցենարի համաձայն՝ 2019 թ. ցուցանիշի 
վերականգնումը տեղի կունե նա 2.5 տարի 
հետո՝ 2023 թ. կեսերին, երկրորդ սցենարի 
համաձայն՝ 3 տարի հետո՝ 2023 թ. վերջին, 
իսկ ըստ երրորդ սցենարի, 4 տարի հետո՝ 
2024 թ. վերջին։ Կազմակերպության հա-    

1 Economics impact reports, https://wttc.org/Research/Economic-Impact 
2 UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2020, 18(1), p. 1, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wto-

barometereng.2020.18.1.1 
3 Tourism Towards 2030 / Global Overview, Advance edition presented at UNWTO 19th General Assembly – 10 October 2011, p. 15, 

https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_Towards_2030.pdf 
4 Impact assessment of the COVID-19 outbreak on international tourism, UNWTO, 2020։ https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.

com/s3fs-public/2020-03/UNWTO-Impact-Assessment-COVID19.pdf 
5 International tourist arrivals could fall by 20-30% IN 2020, https://www.unwto.org/news/international-tourism-arriv-

als-could-fall-in-2020 
6 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 
7 2020: Worst year in tourism history with 1 billion fewer international arrivals, https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tour-

ism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals
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մոզ մամբ՝ ոլորտի վերականգնումը կսկսվի 
2021 թ.-ին, սակայն 2021 և 2022 թթ.-ին 
զբո   սաշրջային այցելությունների ցուցա -
նի շը դեռևս ցածր կլինի 2019 թ.-ին արձա-
նա գրված մակարդակից8։

COVID-19-ի հետևանքով փոխվեցին նաև 
զբոսաշրջային ճանապարհոր դություննե-
րի միտումները, և քանի որ 2021 թ.-ին հա-
մավարակը դեռևս չի նահան ջել, ուստի, 
հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, 
կարելի է կանխատեսել զբո սաշրջային ճա - 
նապարհորդու թյուննե րի միտումները և 
զբո սաշրջիկների բնութագրերը.
• առավել զգուշավոր զբոսաշրջիկներ,
• միջազգային զբոսաշրջային ճանա պար-   

հորդությունների կրճատում և դրանց 
իրա կանացում առավելապես խիստ 
անհրա ժեշտության դեպքում,

• զբոսաշրջային ապահովության և ան-
վտանգության գործոնների կարևորու-
թյան մեծացում և այցեր առավել ան-
վտանգ երկրներ, որտեղ վարակվե լու 
ռիսկը փոքր է,

• այցելություններ ոչ զանգվածային զբո-
սաշրջային վայրեր,

• ներքին զբոսաշրջության աճ,
• զբոսաշրջիկների՝ բժշկական ծառայու-

թյունների նկատմամբ պահանջարկի 
աճ,

• զբոսաշրջային այցեր դեպի առավել 

զար գացած առողջապահական համա-
կարգ ունեցող երկրներ,

• գործարար զբոսաշրջություն և այլն։ 
Այժմ անդրադառնանք ՀՀ զբոսաշրջու-

թյան ոլորտի կորուստներին։
Ըստ ՀՀ ԶԿ տվյալների՝ 2019 թ. ՀՀ է 

ժամանել 1894377 զբոսաշրջիկ, իսկ ՀՀ-
ից մեկնել է 1867888-ը: 2018 թ. համեմատ 
ժամանողների թիվն աճել է 14.7%-ով9: 
2020 թ. համավարակի պայմաններում ՀՀ 
ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների 
թիվը կազմել է 375216՝ նախորդ տարվա 
համեմատ նվազելով 80%-ով10:

Ստորև դիտարկվել են 2019-2020 թթ. 
զբո սաշրջային այցելություններն ըստ եռ-  
ամ սյակների (աղյուսակ 1): 2020 թ. առա -
ջին եռամսյակում ներգնա զբոսա շրջա յին 
այցելությունները կազմել են 311264՝ նա-
խորդ տարվա նույն ժամանա կահատվա ծի 
համեմատ նվազելով 14.6%-ով, ապրիլ-հու - 
նի սին և հուլիս-օգոստոսին ՀՀ կառա վա-
րու թյան 2020 թ. մարտի 16-ի № 298-Ն 
որոշմամբ պայմանավորված, ՀՀ ներգնա 
զբո սա  շրջային այցելություններ չեն ար-
ձանա գրվել, սեպտեմբերին գրանցվել է 
16471, իսկ չորրորդ եռամսյակում՝ 47481 
զբոսաշրջային այցե լություն: Հետևաբար՝ 
2020 թ.-ին 2019 թ.-ի համեմատ գրանցվել 
է 1519161-ով պակաս այցելություն։

2020 թ. ՀՀ ժամանած 375216 ներգնա 

ՀՀ ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների թիվը 2019-2020 թթ.՝ ըստ 
եռամսյակների, մարդ11

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

8 World Tourism Barometer, Volume 18, Issue 5, August/September 2020, UNWTO, pp. 1, 5, 21,  https://www.e-unwto.org/doi/
epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5 

⁹ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար դեկտեմբերին, էջ 139, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_421.pdf 
10  ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 143, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_421.pdf
11 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին եռամսյակային հրապարակումներ, 2019-2021 թթ., աղբյուրը՝  https://www.armstat.am
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զբոսաշրջիկներից 97550-ը հանգրվանել է 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտնե-
րում, որոնց 50,3%-ի նպատակը եղել է հան-  
  գիստն ու ժամանցը։ Մնացած 277666 զբո-
սաշրջիկները հանգրվանել են բարե կամի 
կամ հարազատի տանը կամ վարձով բնա-
կարաններում13։

2019 թ. վճարային հաշվեկշռի ճանա -
պար  հորդության և մարդատար տրանս-
պոր տի մեջ զբոսաշրջության հետ կապ ված 
ծառայությունների (զբոսաշրջային ծա-
ռա յությունների) արտահանման ծավալը 
կազ մել է 1534.9 մլն, իսկ ներմուծմանը՝ 
1433.6 մլն ԱՄՆ դոլար14: 2020 թ. առաջին 
երեք եռ ամ սյակում զբոսաշրջային ծառա-  
յություն նե րի արտահանման ծավալը կազ-  

մել է 248,1 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ 
տարվա առա ջին երեք եռամսյակի հա-
մեմատ պակաս է 903 մլն  ԱՄՆ դոլարով։ 
Դեռևս առկա չեն 2020 թ. չորրորդ եռամ-  
սյակի տվյալնե րը, սակայն, հաշվի առնե- 
լով այդ ժամա նա կահատ վածում ժամա-
նած զբոսաշրջիկ նե րի փոքր թիվը նախորդ 
տարվա նույն ժա մանա կաշրջանի համե-
մատ, կարելի է ասել, որ էա կան նվազում 
կլինի (աղյուսակ 2):

Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին 
աճում էր նաև ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների 
թիվը: 2019 թ. դա կազմել է 1544600, 
2020 թ.՝ 1045756 մարդ՝ նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի համեմատ 
նվազելով 32 %-ով15:

12 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx 
13 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, էջ 113, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_421.pdf
14 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2019 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, էջ 8, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_

arm/Press-release%202019Q4.pdf 
15 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-հոկտեմբերին, էջ 122, https://www.armstat.am/file/article/sv_10_20a_422.pdf 
16 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվար-հոկտեմբերին, էջ 126, https://www.¬armstat.am-/file/article/sv_10_18a_432.

pdf, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվարին, էջ 97, https://www.armstat.am/¬file/article/sv_-01_18a_422.pdf, 
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվարին, էջ 106, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_422.pdf, ՀՀ 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվարին, էջ 115,  https://www.armstat.am/file/article/sv_01_20a_422.pdf, ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-հոկտեմբերին, էջ 122, https://www.armstat.am/file/article/sv_10_20a_422.pdf, ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, էջ 115, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_422.pdf

ՀՀ վճարային հաշվեկշռից զբոսաշրջային ծառայությունների ծավալը  
2019-2020 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար12

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների թիվը 2017-2020 թթ.16
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

*Տվյալներն արտացոլում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում (հյուրանոցներ, հյուրանոցատիպ 
հանգրվաններ, առողջարաններ, հանգստյան տներ և այլն) հաշվառված զբոսաշրջիկներին:



 2020 թ. հունվար
դեկտեմբեր, 

ընդամենը՝ մլն դրամ, 
ընթացիկ գներով 

2019 թ. հունվար-
դեկտեմբեր, 

ընդամենը՝ մլն դրամ, 
ընթացիկ գներով 

2020 թ. հունվար-
դեկտեմբերը 2019 թ. 
հունվար-դեկտեմբերի 

նկատմամբ, % 
Կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում,  

այդ թվում՝ 
108245.1 193913.7 55.0 

Կացության 
կազմակերպում 13786.0 41721.0 31.0 

Հանրային սննդի  
կազմակերպում 94459.1 152192.7 61.6 

 
17 Armenia 2020, Annual research: Key highlights, p. 1, https://wttc.org/Research/Economic-Impact 
18 ՀՀ կառավարության 2020 թ. հոկտեմբերի 31-ի 1756 – Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 

թ. սեպտեմբերի 11-ի 1514-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին, https://www.e-gov.am/gov-decrees/
item/34990/

19 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 56, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_126.
pdf, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 54, https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_19a_126.pdf
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Ինչպես տեսնում ենք, 2020 թ. ՀՀ-ում 
նվազել է թե´ ներգնա, թե´ ներքին զբո-
սաշրջիկների թիվը՝ պայմանավոր ված հա - 
մավարակի ընթացքում որոշ ամիս նե րին  
կիրառվող ներքին և միջազգային տե-
ղաշարժի սահմանափակումներով: 

Ճանապարհորդության և զբոսաշրջու-
թյան համաշխարհային խորհրդի հրա -
պա րակումները վկայում են, որ ՀՀ-ում 
զբո սաշրջության համախառն ներդրու  մը 
ՀՆԱ-ում 2019 թ. կազմել է 774.67 մլրդ դրամ 
կամ 1.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ 11.8%-ը)՝ 
ապա հովելով ընդհանուր զբաղվածու թյան 
12.5-ը կամ 124600 աշխատա տեղ17: Թե-
պետ դեռ չկա 2020 թ.վիճակա գրա կան 
տե ղեկատվությունը՝ կապված այս ցու ցա-
նիշների փոփոխության հետ, այդու հան-  
դերձ, զբոսաշրջիկների թվի նվազման տեմ - 
պերից և վճարային հաշվեկշռի տվյալ նե -
րից ակնհայտ է դառնում, որ ոլորտն էա- 
 կանորեն տուժել է: Ըստ վիճակա գրա կան 
տվյալների՝ կացության և հանրա յին սննդի 
կազմակերպման ծառայու թյուն  նե րի ծա-
վալը զգալի չափով նվազել է (աղյու  սակ 
4), ընդ որում, դա առավելա պես ակնա-
ռու է կացության կազմակերպ ման ծառա- 
յությունների առումով՝ շուրջ 70%: Ինչպես 
հայտնի է, ՀՀ կառավա րու թյունն իրա կա-
նացրել է կորոնա վիրուսի տնտեսական հե-
տևանքների չեզոքաց մանն ուղղված որոշ 

հակաճգնա ժամային միջոցառումներ՝  ընդ-  
գրկելով նաև զբո սաշրջության ոլորտի 
կազ   մակերպու թյունները, սակայն քանի 
դեռ չեն ամփոփվել համապատասխան վի-  
ճա կագրա կան տվյալները, պարզ չէ՝ ար-
դյո՞ք դրանք փակվել են, թե կրճատվել են 
աշխատա տեղերը։

2020 թ. հոկտեմբերի 31-ին ՀՀ կառավա - 
րու թյան N1756-Ն որոշմամբ փոփոխություն 
կա  տարվեց ՀՀ մուտք գործելիս ինքնամե - 
կու  սաց ման և թեստ հանձնելու ընթացա - 
կար   գում, և սահմանվեց, որ ՀՀ տարածք 
մուտք գոր  ծելիս կարելի է ներկայաց նել 
կո րոնավիրուսային հիվանդության ախտ - 
 որոշման հետազոտու թյան բացասա կան 
արդյունքը հավաստող՝ առավելագույնը 72 
ժամ վաղեմության արտոնագիր, իսկ դրա 
չներ կա յացման դեպքում անձը ենթա կա է 
ՊՇՌ հե տազոտության համար նմուշառ - 
 ման օդա նավակայանում կամ ցամաքա յին 
սահ մանի անցման կետում տեղակայված 
նմուշառման կետերում և պարտադիր ինք- 
 նա մեկուսացման՝ մինչև ՊՇՌ հետա զո-
տու   թյան բացասական արդյունքի ստա-
ցումը18: 

ՀՀ կառավարության 2021 թ. հունվարի 
11-ի 1-Ն որոշման համաձայն՝ ՀՀ-ում սահ-
մանված կարանտինի ժամկետը երկա-
րա ձգվեց մինչև նույն թվականի հուլիսի 
11-ը, ինչպես նաև հանվեց ՀՀ քաղաքացի 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպման ծառայությունների  
ծավալը 2019-2020 թթ.19
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20 ՀՀ կառավարության 2021 թ. հունվարի 11-ի 1 – 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/35435/

21 Թովմասյան Գ., Ինչպե՞ս վերականգնել զբոսաշրջությունը COVID-19-ի պայմաններում, «Ամբերդ» տեղեկագիր, 2020 - 4(5), 
էջ 57-66, https://asue.am/upload/files/amberd/%D5%8F%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80%20
2020.4.pdf

չհանդիսացող անձանց համար ՀՀ ցամա-
քային ճանապարհով մուտք գործելու ար-
գել քը20։ Փաստորեն, այժմ ՀՀ քաղաքացի 
չհանդիսացող անձինք կարող են այցելել 
մեր հանրապետություն ինչպես օդային, 
այնպես էլ ցամաքային ճանապարհով, 
եթե ունեն COVID-19 ախտորոշման հետա-
զոտության բացասական արդյունքը հա-
վաստող՝ առավելագույնը 72 ժամ վաղե-
մության արտոնագիր։

Իհարկե, համավարակն ազդել և ազդում 
է ամբողջ աշխարհում զբոսաշրջության 
ոլորտի վրա, և այսօր մի շարք երկրներ 
կրկին խիստ սահմանափակումներ են իրա-
կանացնում, թռիչքները ոչ ամբողջությամբ 
են վերականգնված, ուստի ակնհայտ է, որ 
առաջիկայում զբոսաշրջությունը դեռևս 
պետք է կազմակերպվի համավարակի 
սահմանափակումների պայմաններում, 
մինչև որ հնարավոր կլինի վարակի դեմ 
պատ-վաստվելուց հետո վերադառնալ 
բնականոն կյանքին:

Բացի համավարակից, ՀՀ զբոսա շրջու  - 
թյան վրա բացասական ազդեցու  թյուն 
կա րող է ունենալ նաև Արցախյան երկ-
րորդ պատերազմը։ Այս առումով, չա-
փա զանց կարևորվում է արտերկ րում ՀՀ 
ներկայացումը որպես անվտանգ ու գրա-
վիչ զբոսաշրջային դեստինացիա։ Ուստի 
,անհրաժեշտ է վարել հարձակողական մար- 
  քեթինգային քաղաքականություն՝ աշ խար-   
հի աչքում բացահայտելով մեր զբո սա շրջա-
յին ռեսուրսները (պատմամշա կութա յին 
հա րուստ ժառանգություն, առաջին քրիս-
տոնյա երկիր, համեղ ազգային խո հանոց, 
գինի և կոնյակ, գեղատեսիլ բնություն, գյու - 
ղական ու առողջարանա յին հանգստի  
նպաստավոր պայմաններ և այլն):

Թե´ ներքին, թե´ միջազգային զբո սա  - 
շրջության խթանման ժամանակ հարկ է 
հաշվի առնել 2021 թ. միտումները, որոնք ա-  
ռա վելապես վերաբերում են խիստ անհրա-   
ժեշտությունից բխող, օրինակ՝ գործնա կան 
կամ բուժման նպատա կով այցերին, զբո-
սաշրջիկների  զգուշավո րության,  զբոսա-

շրջային ապահովության և անվտանգու   - 
թյան մակարդակի բարձրացման հան գա   - 
մանքներին, վարակվելու առումով՝ առա -
վել անվտանգ երկրներին կամ վայրե  րին 
նախապատվություն տալուն, ոչ զանգվա-
ծային զբոսաշրջային վայրերի նկատմամբ 
պահանջարկի մեծացմանը և այլն։ Ի դեպ, 
ՀՀ-ն համարվում է ոչ զանգվածային զբո-
սաշրջային վայր, և համավարակի պայ-
մաններում այդ հանգամանքը կարելի է 
օգտագործել որպես առավելություն՝ նման 
կերպ ներկայացնելով երկիրը սոցիա լա-
կան ցանցերում իրականացվող գովազդ -
ներում։

Նախորդ վերլուծականներից մեկում ար-   
դեն իսկ հանդես ենք եկել մի շարք առա -
ջարկություններով՝ կապված հա մա վա  րա-
կի պայմաններում ներքին և ներգնա զբո-   
սաշրջության խթանման հետ, մասնա վո-
րապես՝ նոր երթուղիների մշակում, հար-
ձա կողական մարքեթինգի, բրենդինգի և 
այլ միջոցառումների իրականացում, զբո-
սա շրջային պաշտոնական կայքէջում տե-
ղե  կատվության ընդլայնում և այլն21։ Բանն 
այն է, որ ներկայում  լավ մշակված բրենդի 
(ապրանքանիշի) առկայությունը մեծ նշա-
նակություն ունի և կարող է ՀՀ-ն դիրքա-
վորել որպես գրավիչ զբոսաշրջային դես-   
տի նացիա: Ի լրումն նախկինում արված 
առա ջարկությունների՝ կարելի է հավելել 
հե տևյալը. մեր օրերում, ինչպես գիտենք,  
զբոսաշրջիկների համար հիմնա կան տե -
ղե կատվական հարթակը սոցիալա կան մե - 
դիան է, ուստի Ֆեյսբուք, Թվիթեր, Վկոն-  
տակտե, Ինստագրամ և այլ հար թակ  նե-
րում, իրականացնելով «տեղեկա տվա կան- 
հոգեբանական պատերազմ», տա րածե լով 
ՀՀ զբոսաշրջային վայրերի և առա  ջարկ-
ների մասին նյութեր, հնարա վոր է ոչ միայն 
համապատասխան տեղեկու թյուններ տա-
րածել, այլև միջազգային հանրության շրջա- 
 նում որոշակի տրա մադրություն, գիտե լիք 
և համա պատասխան վարքագիծ ձևա վո-
րել՝ շահադրդելով այցելելու ՀՀ։ Ընդ որում,   
նման արշավների կազմակեր պումն հնա-
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1. Թովմասյան Գ., Ինչպե՞ս վերականգնել 
զբոսաշրջությունը COVID-19-ի պայման-
ներում, «Ամբերդ» տեղեկագիր, 2020, 4(5), 
էջ 57-66,  
https://asue.am/upload/files/amberd/%D5%8F%D5
%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%A3%
D5%AB%D6%80%202020.4.pdf

2. ՀՀ կառավարության 2020 թ. հոկտեմբերի 
31-ի 1756 – Ն որոշում Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության 2020 թ. 
սեպտեմբերի 11-ի N1514-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու 
մասին,  
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34990/ 

3. ՀՀ կառավարության 2021 թ. հունվարի 
11-ի 1 – Ն որոշում Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության 2020 թ. սեպ-
տեմբերի 11-ի N1514-Ն որոշման մեջ փոփո-
խություններ և լրացում կատարելու մասին, 

 https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/35435/
4. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. 

հունվար-հոկտեմբերին, էջ 126,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_10_18a_432.
pdf 

5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. 
հունվարին, էջ 97,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_01_18a_422.
pdf 

6. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. 
հունվար-դեկտեմբերին, էջ 139, 54,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_19a_421.
pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_19a_126.pdf

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. 

հունվարին, էջ 106,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_422.
pdf

8. ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. 
հունվար-դեկտեմբերին, էջ 143, 56,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_20a_421.
pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_12_20a_126.pdf

9. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. 
հունվարին, էջ 115,  https://www.armstat.am/
file/article/sv_01_20a_422.pdf 

10. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. 
հունվար-հոկտեմբերին, էջ 122,  
https://www.armstat.am/file/article/sv_10_20a_422.
pdf 

11. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվարին, էջ 113, 115, 
https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_422.
pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_01_21a_421.pdf 

12. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին 
եռամսյակային հրապարակումներ, 2019-
2021 թթ., https://www.armstat.am 

13. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը 2019 թվականի 
հունվար-դեկտեմբերին, էջ 8,  
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/Press-release%202019Q4.pdf

14. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին 
հատվածի վիճակագրություն,  
https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsec-
tor.aspx

15. Armenia 2020, Annual research: Key high-
lights, p. 1,  

րա վոր կլինի ոչ միայն զբոսաշրջային ըն կե-
րությունների և ՀՀ պաշտոնական զբո սա-
շրջային էջի, այլև սոցիալական ցան ցե  րից 
օգտվող բոլոր քաղաքացիների մի  ջոցով։ 
«Այցելի՛ր Հայաստան», «Այցե լի՛ր աշխար-
հի առաջին քրիստոնյա երկիրը», «Այցե լի՛ր 
աշխարհի ամենահին երկրներից մեկը» և 
այլ կոչերով ու հեշթեգներով, ՀՀ տար բեր 
տեսարժան վայրերի լուսանկարնե րով հա-   
գեցած տեղեկությունների տարա ծու մը, 
ան  շուշտ, միջազգայնորեն ավելի ճա նա-
չե  լի կդարձնի մեր երկիրը։ Սա կա   րող է 
նպաս տել նաև ՀՀ՝ որպես ան վտանգ զբո- 
 սաշրջային դեստինացիայի դիրքա վորմա-
նը։ Այս արշավի նախաձեռ նողն ու կազ-  
մակերպիչը պետք է լինի Զբո սա շրջու թյան 
կոմիտեն, որը համակարգ ված կերպով 
կա րող է մշակել համապա տաս խան նյու-
թեր, որոնք ակտիվորեն կտա րած  վեն օգ- 

տատերերի կողմից։ Այսօր տե  ղե կատվա-
կան-հոգեբանական պատե  րազմն ե րի մե - 
թոդը հաճախ է կիրառ  վում սոցիալա կան 
կայքերում տար բեր նպա տակներով՝ հատ-
կապես քաղա քական։ Նույնը կարելի է 
անել նաև ՀՀ զբոսաշրջու թյան խթանման 
առումով։

Ներկա պայմաններում, հաշվի առնե-
լով համավարակի և պատերազմի հե-
տևանքով ստեղծված տնտեսական ճգնա-   
ժամային իրավիճակը, անչափ կարևոր-
վում է տնտեսության աշխուժաց մանն 
ուղղ ված յու րաքանչյուր միջոցառման  իրա- 
  կա նացում, իսկ զբոսաշրջության վերա-
կանգնումն էական նշանակություն ունի 
ՀՀ տնտեսության համար՝ հաշվի առնելով 
ոլորտի ներդրումը ՀՆԱ-ում և զբաղվա-
ծության մեջ։



Гаяне ТОВМАСЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
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РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

ОБЗОР СФЕРЫ ТУРИЗМА В РА И В МИРЕ НА 2020 ГОД И ТЕНДЕНЦИИ НА БУДУЩЕЕ

Пандемия COVID-19 нанесла огромный ущерб индустрии туризма во всем мире. В 2020 году 
количество международных туристов в мире составило 381 миллион человек, что на 74% меньше, 
чем в предыдущем году. В 2020 году количество прибывающих в Армению туристов составило 
375216 человек, что на 80% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт туристических 
услуг в Армению за первые три квартала года составил 248,1 миллиона долларов США, что на 903 
миллиона долларов меньше, чем за первые три квартала прошлого года.

В нынешней ситуации очень важно представить Армению за рубежом как безопасное и 
прив лекательное направление, поэтому необходимо проводить агрессивную маркетинговую по-
литику. В статье предлагается вести «информационно-психологическую войну» в социальных 
сетях, распространять материалы о предложениях армянских туристических мест не только для 
информирования, но и для создания определенного настроения, знаний и соответствующего 
поведения в международном сообществе, подталкивая их посетить Армению.

 

Ключевые слова:  турист, маркетинг, пандемия, информационно-психологическая война,
  тренд
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MARKETS AND COMPETITION 

OVERVIEW OF TOURISM SPHERE IN THE RA AND THE WORLD IN 2020, AND THE TRENDS 
EXPECTED IN THE FUTURE

The Covid-19 pandemic has caused enormous damage to the tourism industry around the world. 
In 2020, the number of international tourists in the world amounted to 381 million people, a decrease 
of 74%. In 2020, the number of incoming tourists to Armenia was 375216, decreasing by 80% as 
compared to the previous year. In 2020, the exports of tourism services to Armenia in the first three 
quarters of the year amounted to $ 248.1 million, which is $ 903 million less than in the first three 
quarters of the last year. 

In current situation, it is very important to present Armenia abroad as a safe and attractive destina-
tion, so it is necessary to implement an aggressive marketing policy. The paper suggests carrying out 
an "information-psychological war" on social networks, spreading materials about the offers of Arme-
nian touristic places not only to inform, but also to create a certain mood, knowledge and appropriate 
behavior among the international community, forcing them to visit Armenia.

Keywords:  ttourist, marketing, pandemic, information-psychological war, trend
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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:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

ՈՐՊԵՍ ԿԼԻՄԱՅԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 
ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԳՈՐԾԻՔ  

Հիմնաբառեր.  գծային, շրջանաձև, տնտեսություն, 
  ռեսուրսախնայողություն, կլիմա,
  արտանետումներ, ռիսկեր

Ներկայում արտադրությունը զարգանում է գլխա- 
  վորապես գծային մեթոդով. «Արտադրության գործոն- 
ներ + տեխնոլոգիական գործընթացներ = արտադ-
րանք + թափոններ և արտանետվող գազեր»։ Հաս- 
 կանալի է, որ այս դեպքում արտադրության ծավալ-  
ների ավելացումը որոշակի համամասնությամբ հան-
գեցնում է արտանետվող գազերի և տարբեր ձևի ու 
բա ղադ րության թափոնների ավելացմանը։ Ուստի 
պատա հական չէ, որ վերջին տարիներին չափա-
զանց հրատապ է դարձել անցումն արտադրության 
գծային մեթոդից շրջանաձևին: Հոդվածում, հաշվի 
առնելով արտադ րական թափոնների և արտա նետ-
վող գազերի ազդեցու թյունը մթնոլորտի ջերմո ցային 
երևույթների և կլիմայի փոփոխության վրա, առա-
ջարկվում է մասնա վորապես ագրարային ոլորտում 
անցում կատարել շրջանաձև տնտեսության սկըզ-
բունք ներին և տեխնոլո գիաներին:

Կասկածից վեր է, որ Հայաստանի նման 
փոքր և սակավ ռեսուրսներ ունեցող երկ րի 

համար զարգացման միակ հնարավորությունը մարդ-
կային ու նյութական ներուժը խելամիտ կերպով կառա-
վարելու, խնայողաբար օգտագործելու, պահպանելու և 
բազմապատկելու՝ այլընտրանք չունեցող կենսակերպի 
մեջ է։ 

Ստորև ներկայացվող գնահատականներն առա վել 
քան հրատապ են այսօր՝ կլիմայական փոփոխություն-
ների համաշխարհային ռիսկի, շարունակվող համավա-
րա կի և հետպատերազմյան անկումների պայման նե րում։ 
Ի դեպ, անկումային տրամադրությունը գնալով գլոբալ 
բնույթ է կրում։ Կլիմայի փոփոխության կանխատեսվող 
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հետևանքները խուճապային իրավիճակ են 
ստեղծում հատկապես համաշխարհային 
օվկիանոսի և ներքին ծովերի ափամերձ 
տարածքներում բնակվողների շրջանում։ 
Օրինակ՝ Իսլանդիայի Օկ հրաբխային լե-
ռան լանջին մինչև վերջերս կար բավական 
հաստ շերտով, ավելի քան 15 հազ. քառ. 
կմ տարածքով սառցադաշտ։ Շուրջ հինգ 
տասնամյակ տևած մանրազնին ուսում-
նա սիրությունից հետո՝ 2018 թ.-ին, գիտ-
նա  կաններն արձանագրեցին, որ սառ ցա -
դաշտի հաստությունը կրճատվել է ավելի 
քան տասն անգամ և կազմում է ընդա մենը 
50 մետր։ Հետևաբար՝ կարելի է ասել, որ 
սառցադաշտը «մեռնում» է։ Հենց այս 
մտայ  նությամբ էլ 2019 թ.-ին Իսլան դիայի 
վարչապետ Կատրին Յակոբսդո տիրը  լե-
ռան լանջին տեղադրեց մի հու շա քար, որի 
վրա գրված է. «Օկն առա ջին իս լան դա-
կան սառցադաշտն է, որ կորցրեց իր կար -
գավիճակը։ Հաջորդ 200 տար վա ըն թաց-
քում, հավանաբար, մեր բոլոր հիմն ա կան 
սառցադաշտերին նույն ճա կատա գիրն է 
սպասվում։ Այս հուշարձանը պետք է ցույց 
տա, որ մենք գիտենք՝ ինչ է տեղի ունե նում 
և ինչ պետք է անել։ Միայն դուք գիտեք՝ 
որքանով կհաջողվի դա իրակա նացնել»1։ 

Համանման երևույթներ նկատվում են 
աշխարհի տարբեր վայրերում։ Մեր հա-
րևանությամբ՝ Էլբրուսի սառցադաշ տերը 
1997-2017 թթ. ընթացքում փոքրացել են 1,5 
խորանարդ կմ-ով, ընդ որում, այդ երևույ-
թը երեք անգամ ավելի արագորեն է տեղի 
ունեցել, քան 1957-1997 թթ.-ին։ Իրավի -
ճակն անհանգստացնող է նաև Արա րատ 
լեռան վրա. 30 տարվա ընթաց քում հալ չել 
է սառցաշերտի 30%-ը2: Այնպես որ, հա մա-   
մարդկային առումով, միանգամայն տե-
սա նելի ու վտանգավոր է դառնում կլի մա յի 
համաշխարհային փոփոխության ռիսկը։

Գիտությունը դեռևս դժվարանում է հըս-  
տակորեն տարանջատել կլիմայի փոփո-
խության  բնական և մարդածին պատճառ-
ները։ Գերակշռող է այն կարծիքը, որ հիմ-   
նական պատճառը մթնոլորտի ջերմոցա- 

 յին էֆեկտն է, որի ձևավորմանը նպաս- 
 տում են արտանետվող գազերը։ Ահա թե 
ինչու՝ Հայաստանն ակտիվորեն մաս  նակ-    
ցում է կլիմայի փոփոխության կան  խար  -
գել ման և հետևանք ների մեղմման համաշ  -
խար հային  շարժմանը։ Դրա վկայու թյուն-   
ներն են հետևյալ իրողությունները. 1993 թ. 
մայիսին ՀՀ-ն վավերացրել է ՄԱԿ-ի՝ Կլի - 
մայի փոփոխության մասին շրջանա կա - 
յին կոնվենցիան (ԿՓՇԿ), 2002 թ. դեկ տեմ-  
բերին՝ Կիոտոյի արձանա գրությունը, իսկ 
2017 թ. փետրվարին՝ Կիոտոյի արձանա-
գրության Դոհայի փոփոխությունը և Փա-
րիզյան համաձայնագիրը: Վերջինիս վա  - 
վերացմամբ մեր երկիրը որոշակի պար -
տա  վորություններ է ստանձնել արտա ն ե- 
  տումները կրճատելու և կլիմայի փոփո  խու - 
թյան գործընթացը մեղմելու տես ան կյու-
նից, ինչի համար պահանջ վում է հե տևո -
ղականորեն իրականացնել արտադ րու-
թյան գործընթացների արդիակա նացում 
և արմատավորել բնապահ պանական կեն- 
ս ակերպ ու մշակույթ: Բավական է նշել, որ 
Շրջա կա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի 
ծրագրի (UNEP) տվյալներով, որպեսզի 
հա մաշ խարհային տաքացումը սահմա նա -
փակվի տարեկան 1,5° C-ի սահմաննե րում, 
անհրաժեշտ է առաջիկա տասը տար վա 
ընթացքում շարունակել նվազեց նել ար-  
տանետումները տարեկան 7,6%-ով3։ Ըստ 
ՀՀ ՎԿ-ի՝ 2015-2019 թթ.-ին համայն քա յին 
աղբավայրեր տեղափոխված թափոն  ների 
միջին տարեկան ծավալը կազմել է մոտ 
486 հազ. տոննա, կազմակեր  պու թյուն նե - 
րում առաջացած թափոններինը՝ 56,6 հազ. 
տոննա4, իսկ մթնոլոր տային արտանե-
տումները՝ 273,5 հազ. տոննա5: Չա փա-
զանց անհանգստացնող է այն փաս տը, 
որ 2019 թ.-ին, 2015 թ. համեմա տությամբ, 
թափոնների ծավալը մեկ շնչի հաշվով 
ավելացել է 7 տոննայով կամ 44%-ով, իսկ 
մեկ քառ. կմ-ի հաշվով՝ 704,9 տոննայով 
կամ մոտ 42%-ով6: Բերված տվյալները 
վկայում են, որ ներկայիս արտադրական 
տեխնոլոգիաների և կենցա ղավարության 
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հետևանքով ոչ միայն տարեցտարի ավե-
լա նում է բնությանը հասցվող վնասը, այլև 
առավել անխուսափելի են դառնում կլի մա-
յի փոփոխության սպառնալիքները: Ուս տի 
պատահական չէ, որ վերջին տարի ներին  
հրատապ է դարձել անցումը արտադ րու-
թյան գծային մեթոդից շրջանաձևին:

Ակնհայտ է՝ ներկայում արտադրու թյու-
նը զարգանում է գլխավորապես գծա յին 
մեթոդով. «Արտադրության գործոններ + 
տեխնոլոգիական գործընթացներ = ար -
տադրանք + թափոններ և արտանետ վող 
գազեր»։ Ընդ որում, այս դեպքում ար-
տադ րության ծավալների որոշակի հա-
մա մասնությամբ մեծացումը հանգեցնում 
է արտանետվող գազերի և տարբեր ձևի 
ու բաղադրության թափոնների ավելաց-
մանը։ Բավական է նշել, որ այսօր մարդ-
կությունը տարբեր արտադրանքների ար- 
 տադրության համար տարեկան ծախ սում 
է ավելի քան 100 մլրդ տոննա նյութ: Կան-
խատեսվում է, որ 2050 թ. այդ քա  նակը 
կհասնի 184 մլրդ տոննայի: Այսինքն՝ եթե 
էականորեն չվերափոխվի տեխնոլո  գիա-
կան գործընթացների և արտադրու թյան 
կազմակերպման մեթոդը, ապա օգտա-
գործվող նյութերի՝ 84 մլրդ տոննայով ա- 
վե լացումը գրեթե նույն չափով պետք է 
ավելացնի նաև թափոններն ու արտա նե-  
տումները: Իհարկե, արտադրության տեխ-  
 նոլոգիական զարգացման կարևոր հիմ-
նախնդիրներից է թափոնների և արտա -
նետվող գազերի կրճատումը, սակայն ու- 
սումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ոչ բո-  
լոր երկրներում և ոչ բոլոր ոլորտ նե րում են 
ներդրվում բնապահպա նական, այսպես 
կոչված, «փակ շրջափու լով» տեխ նոլո -
գիաներ, որոնք, շրջակա միջա վայ րի պահ- 
պա նության առումով, նախ ընտ  րելի են, 
բայց տնտեսական առու մով՝ բավա կան 
թանկ։ Անժխտելի է, որ տեսա կանո րեն՝ 
ամեն մի նյութ այս կամ այլ կերպ կա րող 
է օգտագործվել: Օգտագործ ման բնակա-
նոն սահմանափակումը պայմա նա վորված 
է տնտեսական նպատակահարմա րու-
թյամբ:

Վերջերս COVID-19, կարծես թե, մոռա-
ցության է մատնել կլիմայի փոփոխու-

թյան սպառնալիքները, սակայն, ինչպես 
ասում են, անգամ ամենավատ իրավի-
ճակ ները երբեմն ունենում են դրական 
կողմեր: Դիցուք՝ «COVID-19 արթնացրեց 
մարդկանց և ցույց տվեց, թե որքան ան-
կայուն ու վտանգավոր է այն աշխարհը, 
որտեղ նրանք ապրում են: Մարդկության 
գոյությանը սպառնացող ռիսկերն ավելի 
տեսանելի դարձան, ուստի մարդիկ սկսե-
ցին ավելի գիտակցաբար վերաբերվել 
իրենց առողջությանն ու բարեկեցությանը, 
ձգտել` նվազեցնելու տարատեսակ անբա-
րենպաստ ազդեցությունների մակար դա-
կը: Կլիմայի փոփոխությունն այդպիսի 
ռիս կե րից մեկն է»7:

Կլիմայի փոփոխությունն առավել ազ-
դե ցիկ գործոն է գյուղատնտեսության հա-
մար, քանի որ այս ոլորտն անմիջականո-
րեն կապված է բնական միջավայրի հետ, 
և արտադրությունը գերազանցապես կազ-  
մակերպվում է բաց երկնքի տակ: Ուս տի, 
շրջանաձև տնտեսության մոդելի կիրա-
ռու մը հատկապես պահանջված է այս-
տեղ: Այն հնարավորություն է ստեղծում 
զգա լիորեն կրճատելու գյուղատնտեսա-
կան արտադրության մեջ օգտագործվող  
նյու թա կան ռեսուրսները և նվազեցնելու  
շրջա կա միջավայրն աղտոտող վնասա-
կար թափոնները։ 

Շրջանաձև տնտեսության արմատա-  
 վորման առավելություններն ավելի ակն-
հայտ են դառնում, երբ ուսումնասիրվում է 
Եվրամիության (ԵՄ) երկրների ագրո պա- 
 րենային ոլորտի փորձը։ Ներկայում ԵՄ-ն 
ագրոպարենային արտադրանքի արտադ-
րության և արտահանման առաջատար 
միություն է, որտեղ գործում է ավելի քան 
10 մլն ֆերմերային տնտեսություն, 22 մլն 
մարդ զբաղված է ագրարային և մոտ 40 
մլն՝ ագրովերամշակման ոլորտում։ ԵՄ 
երկրներն իրականացնում են բազմա տե-  
սակ, մատչելի, անվտանգ ու որակյալ պա- 
 րենամթերքի արտադրություն։ Ուստի, աշ-   
խարհում պարենային անվտան գու թյան 
համար ծանրակշիռ է եվրոպական ծագ-
ման արտադրանքների դերը։ Իհարկե, 
միայն ագրարային արտադրան քի ար տադ-
րության ու արտահանման ծավալներով չի 

7 COVID-19 как драйвер экономики замкнутого цикла,  https://www.kommersant.ru/conference/781
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սահմանափակվում ԵՄ դերակատարման 
կարևորությունը: Վերջինս նաև ագրա րա- 
 յին ոլորտի թվայնացման, նորարա րա-
կան տեխնոլոգիաների, արդիական տեխ-
նիկայի և արդյունավետ կառավարման 
հա մակարգերի կիրառման յուրահատուկ 
տեխնոպարկ է, որին բնորոշ են շրջանա-
ձև տնտեսության մեթոդների լայնածա - 
վալ կիրառմամբ՝ միավոր հողատարածու-
թյան հաշվով առավելագույն արտադ րան-
քի ստացումը, բնական ռեսուրսների կա- 
յուն կառավարումն ու կլիմայի փոփո խու-
թյան կանխարգելման ուղղությամբ ար- 
դյու նավետ պայքարը։ Այս ամենին մեծ 
չա փով նպաստում է ԵՄ երկրների միաս-
նա կան ագրարային քաղաքականության 
շրջանակում ֆերմերներին և գյուղական 
տարածքների զարգացմանը ցուցաբերվող 
աջակցությունը։ Մասնավորապես՝ վերջին 
տարիներին ուշադրության կիզակետում 
են շրջակա միջավայրի պահպանության 
և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի 
հիմնախնդիրները։ Հատուկ պետք է նշել, 
որ 1990-2014 թթ. գյուղատնտեսական ար- 
տադրանքի ծավալների կայուն ավելաց-
ման պայմաններում ջերմոցային գազերի 
արտանետումները կրճատվել են 21%-ով։ 

Նիդեռլանդները եվրոպական այն եր-
կըրներից է, որտեղ տնտեսության կա-
րևո րա գույն ոլորտներից է գյուղատնտե-
սությունը։ Տարածքը 41,5 հազ. քառ. կմ է, 
որն ընդամենը 14 հազ. քառ. կմ-ով  է ավե-
լի Հայաստանից, մինչդեռ տնտեսության  
մեծությամբ դասվում է աշխարհի քսան 
առաջատար և տասը բարեկեցիկ պետու-
թյունների շարքում: Արտաքին առևտրի 
գե  րակշիռ մասն այստեղ բաժին է ընկ նում 
ագրոպարենային ոլորտին (ծաղիկ ներ, դե-  
կորատիվ բույսեր, միս, կաթնա մթերք, ձու, 
բանջարեղեն)։ Բացի այդ, Նիդեռլանդները 
կաթի ապարատների խո շոր արտահանող 
է։ Երկրի ագրարային ոլորտում կա 135 
հազ. ձեռնարկություն, որտեղ զբաղված է 
աշխատունակ բնակչության ավելի քան 
10%-ը։ Գյուղատնտեսական արտադրանքի 
60%-ից ավելին արտահանվում է, և այս 
ցուցանիշով, աշխարհում երկր որդ եր կիրն 
է ԱՄՆ-ից հետո։ Սննդի ար դյու նա բերությու-
նը հիմնականում կենտ րոնա ցած է կաթնա - 
մթերքի արտադրու թյան վրա, որի կեսից 

ավելին համաշխարհա յին պահան ջարկ 
վայելող պանիրների ար տադրու թյունն է։ 
Հետաքրքիր անվանում ունի Նի դեռ լանդ-
ների ագրարային ոլոր տի կա ռավարման 
լիազորված մարմինը՝ Գյու ղատնտե սու-
թյան, բնության և սննդա մթեր  քի որակի  
նախարարություն (The Ministry of Agricul-
ture, Nature and Food Quality)։ Դրա գոր-
ծունեության նպատակն է հա  մաշ խար հա-
յին տնտեսության մեջ Նիդեռ լանդ ների 
ագրարային հատվածի առաջ նային դիր-  
քի ամրապնդումը, ինչպես նաև գյու ղա -
տնտեսության, շրջակա միջավայրի և 
ֆեր  մերների արդյունավետ համագործակ-
ցու  թյան հիմքի վրա կայուն զարգացման 
ապա հովումը։

Ահավասիկ, հատկապես վերջին տաս-  
նամյակում հոլանդական գյուղատնտե-
սու թյունը մեծ նվաճումներ է արձանա-
գրել ոչ միայն արտադրական ցուցա նիշ-   
ների ավելացման, այլև արտանե տումն ե րի 
ծավալները և թունաքի մի կատների օգ-
տա գործումը կրճատելու, բնական լանդ-
շաֆտները և կենսաբազ մազանությունը 
պահպանելու բնագավառներում։ Հոլան-
դա կան գյուղատնտեսության ամենաու-
սանելի կողմերից մեկն էլ այն է, որ բու սա-  
բուծության և անասնաբուծության, ինչ-
պես նաև ագրովերամշակման թափոն նե-  
րը հումք են հանդիսանում արտադ րու-
թյան հաջորդ՝ շարունակվող փուլում նոր 
արտադրանքի արտադրության համար: 
Օրինակ՝ ծաղիկների, բանջարեղենի, հա-
ցահատիկի և կարտոֆիլի մնացորդները 
(արմատներ, ճյուղեր, թփեր, պալարներ 
և այլն) հենց դաշտում մանրացվում են և, 
որոշակի խմորման ենթարկվելով, օգտա -
գործվում կենսավառելիքի ստացման հա-  
մար կամ որպես պարարտանյութ: Նի դեռ-
լանդների փորձը ցույց է տալիս, որ այս- 
տեղ  որպես լուրջ հանցանք է դի տարկվում 
օրգանական թափոնները բաց օդում այ-
րելու ճանապարհով ոչնչացնելը: 

Ուրախությամբ պետք է նշել, որ վեր-
ջին տարիներին, հատկապես՝ ՄԱԶԾ-ի 
ան միջական օժանդակությամբ, Հայաս-
տա  նում նույնպես ներդրվում են գյուղա-
տնտեսական թափոններն իբրև երկրոր- 
  դային հումք օգտագործելու տեխնո լո  գիա -
ներ: Դրա լավագույն օրինակը ՀՀ Շի-



րա կի և Լոռու մարզերի որոշ համայնք  նե-
րում գյուղատնտեսական թափոններից 
բրիկե   տային վառելիքի ստացումն է: Հիմք 
ընդունելով ՀՀ պաշտոնական վիճա կա-
գրական տվյալները և բուսաբուծա կան 
թափոնների ելքի նորմատիվները՝ մեզ 
հա  ջողվել է հաշվարկել գյուղատնտեսա-  
  կան թափոններից բրիկետային վառելիքի 
ստաց ման հնարավոր ծավալները8: Ըստ 
միջին տարեկան տվյալների՝ ՀՀ-ում հա-
ցահատիկային և հատիկաընդե ղենային 
մշակաբույսերից ստացվում է շուրջ 700 
հազ. տոննա ծղոտի զանգ ված: Եթե ըն-
դունենք, որ սրա մոտավորա պես կեսը ծա-
ռայում է որպես անասնակեր և ցամքար, 
ապա էներգետիկ նպատակներով կարելի 
է օգտագործել մոտ 350 հազ. տոննան: Եթե 
սրան էլ ավելացնենք տեխնիկական և կե-
րային մշակաբույսերից ստացվող մնա-
ցորդ ները և այլ կենսաբանական թա  փոն-
ներ, որոնք առաջանում են կեն դանի նե րին 
տրվող կոպիտ կերերի մնացորդ նե րից, 
աթարի պատրաստման ընթացքում թափ- 
 վող մանրուքից, տնամերձերի տա րածք-
ներում աճող մոլախոտերից և այլն, ապա 
պարզ կդառնա, որ կենսաբա նական թա-
փոնների ծավալը Հայաստա նում մոտ 2,5– 
3 անգամ ավելի է: Թափոն ների որոշակի 
քանակություն առկա է նաև ներհամայն-
քային և միջհամայնքային գրունտային 
ճա  նապահների եզրային հատվածներում, 
բնակչությանը պատկանող և ընդհանուր 
օգտագործման կանաչապատ տարածք-
ներում, արոտավայրերի՝ ոչ ուտելի բու սա- 
 կանությամբ պատված մասերում: Պետք 
է նշել, որ ներկայիս տեխնիկական հնա-
րա վորությունները թույլ չեն տալիս նշված 
թափոնների ամբողջ ծավալն արդա րաց-
ված ծախսերով հավաքել և ուղղել կենսա-  
բանական հումքով վառելիքի ար տադ րու-
թյանը: Ուստի, բացի հացահատիկային մշա- 
կաբույսերի ծղոտից, միանգամայն մատ-
չելի է նաև միամյա և բազմամյա կերա յին 
մշակաբույսերի մնացորդների օգ տագոր-
ծումը: Հանրապետությունում որ պես ա- 

նաս նակեր օգտագործվող չոր խո տի մոտ 
10%-ը, հիմնականում՝ կոպտացողուն հատ-  
վածներ և ոչ ուտելի բույսեր, սովորաբար, 
այրում են անասնաշենքերի հարակից 
տարածքներում: Հետևաբար՝ այս զանգ-
վա ծը, որ ավելի քան 86 հազ. տոննա է, 
նույնպես կարելի է օգտագործել էներգե-
տիկ նպատակներով:

Եթե նկատի առնենք, որ 1 տոննա պե-  
 լետի կամ բրիկետի արտադրության հա -
մար որպես հումք օգտագործվում է 1.1 
տոննա՝ մինչև 25% խոնավություն ունեցող 
ծղոտ9, ապա, ըստ կատարված հաշվարկ-
ների, հացահատիկային և կերային մշա-
կաբույսերի շուրջ 443 հազ. տոննա մնա-
ցորդից, առանց լրացուցիչ սոսնձող (կավ, 
գոմաղբ և այլն) խառնուրդների, կարելի է 
արտադրել 400 հազ. տոննա բարձ րարժեք 
վառելիք: Վերջինիս հումքի այն մասը, որ 
խոր վարի ժամանակ հողով չի ծածկվում 
և չի ծառայում որպես հումուսի աղբյուր, 
ներկայում ուղղակի այրվում է՝ նպաստելով 
ջերմոցային գազերի ավելացմանը, հողի 
վերին շերտի փոշիացմանը, բնության աղ-
տոտմանը և, ի վերջո, շրջակա միջավայրի 
բնատնտեսական համակարգի խաթար-
մանն ու բազմաթիվ վտանգավոր ազդե-
ցու թյունների ակտիվացմանը: 

Պելետի և բրիկետների արտադրու - 
թյան համար, ծղոտի հետ միասին, ար ժե-  
 քավոր հումք է նաև գյուղատնտե սա  կան 
կենդանիների գոմաղբը: Մեր հե տա զո-
տություններից պարզ է դառնում, որ  Հա-
յաստանի գյուղական բնակավայրերի մեծ 
մասում որպես վառելիք օգտա գործվում 
է խոշոր եղջերավոր անա սունների և ոչ-
խարների մսուրային շրջանում ստացվող 
գոմաղբի մի մասը: Իսկ վառելիքով ապա-
հովված բնակավայրերում դա հիմնա կա-
նում կիրառվում է որպես օրգանական պա- 
 րարտանյութ: Այդուհանդերձ, հաշվարկնե-
րը ցույց են տալիս, որ հիմնական անաս-
նատեսակների գոմաղբի տարե կան ելքը 
մսուրային շրջանում կարող է կազմել 
շուրջ 3.7 մլն տոննա10: Եթե այս զանգվածի 

8 Տե՛ս Ս. Ավետիսյանի և Գ. Պետրոսյանի հեղինակությամբ ՄԱԶԾ-ի՝ «Հայաստանում կենսազանգվածի էներգիայի 
օգտագործման հեռանկարների հայեցակարգային գնահատում» զեկույցը:

9 https://agroserver.ru/b/mobilnaya-liniya-po-proizvodstvu-toplivnykh-briketov-iz-rastit-467360.htm
10 Հիմք են ընդունվել 2014 թ. իրականացված՝ ՀՀ գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման առավել հավաստի 

ցուցանիշները:
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60%-ն օգտագործվի որպես օրգանական 
պարարտանյութ, ապա բիոէներգետիկ 
հումքը կկազմի մոտ 1.5 մլն տոննա: Քա-
նի որ թարմ գոմաղբի խոնավությունը 70% 
է, ապա 1 տոննա հումքից կստացվի 10% 
խոնավությամբ մոտ 0,4 տոննա կոշտ վա- 
ռելիք, իսկ հումքի ամբողջ քանա կու թյու-
նից՝ 600 հազ. տոննա: Այսպիսով՝ երկ-
րորդային հումքի (ծղոտ, անասնա կե րի 
մնա ցորդներ և գոմաղբ) շրջանաձև մե -
թոդներով օգտագործման դեպքում հան -
րապետությունում կարելի է արտադ րել 
առնվազն 1 մլն տոննա պելետ և բրի կետ: 
Եթե նկատի ունենանք, որ խորհրդա յին 
տարիներին Հայաստանում տարե կան օգ - 
տագործվում էր 700 հազ. տոննա քարա-
ծուխ, որի գերակշռող մասը բա ժին էր ընկ - 
նում գյուղերին և քաղաքա յին բնակավայ-
րերի մասնավոր հատվա ծին11, ապա այդ 
ծավալը կարող է ամբող ջովին բավարարել 

կոշտ վառելիքի պահանջարկը:
Զարգացած այգեգործություն և խա ղո-

ղագործություն ունեցող երկրներում էտի 
աշխատանքը վաղուց մեքենայացված է: 
Բայց հետաքրքրական է, որ այնտեղ կտըր-
ված ճյուղերը չեն այրվում, այլ նույն էտի 
ագրեգատի միջոցով մանրացվում և մտցը- 
 վում են այգու միջշարքային ու միջբու սա-
յին տարածքների հողի մեջ՝ որպես պա-  
րարտանյութ: 

Այսպիսով՝ ագրարային ոլորտում շրջա-  
նաձև մեթոդով արտադրության կազմա-
կերպումը ոչ միայն ապահովում է լրա-
ցու  ցիչ տնտեսական արդյունք, այլև, որ 
ավե լի կարևոր է, սահմանափակում է ար-   
տադրական թափոնների և արտա նետ-
վող գազերի ծավալը, որը կլիմայի փո  փո -
խության ռիսկը կրճատելու կարևոր գոր-
ծոն է:

11 Схема развития и размещения производительных сил Армянской ССР на период до 2005 года, часть I, Госплан Арм. ССР 
НИИ экономики и планирования, Ер., 1985, стр. 192.

1. Ավետիսյանի Ս. և Պետրոսյանի Գ. 
հե  ղի նակությամբ ՄԱԶԾ-ի՝ «Հայաս-
տանում կենսազանգվածի էներգիայի 
օգտագործման հեռանկարների հայե-
ցակարգային գնահատում» զեկույց:

2. Շրջակա միջավայրը և բնական 
պաշարները ՀՀ-ում, 2019, էջ 119,120:

3. COVID-19 как драйвер экономики 
замкнутого цикла,  

 https://www.kommersant.ru/conference/781
4. Схема развития и размещения произво-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
дительных сил Армянской ССР на период 
до 2005 года, часть I, Госплан Арм. ССР 
НИИ экономики и планирования, Ер., 1985, 
стр. 192.

5. https://agroserver.ru/b/mobilnaya-liniya-po-proiz-
vodstvu-toplivnykh-briketov-iz-rastit-467360.htm

6. https://tass.ru/lyudi-i-veschi/6815319
7. https://wedocs.unep.org/bitstream/han-

dle/20.500.11822/34446/COVIDKMR.pdf?se-
quence=7&isAllowed=y

8. https://www.azatutyun.am/a/2151699.html
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

В настоящее время производство в основном развивается по линейному методу: факторы 
производства + технологические процессы = продукция + отходы и выхлопные газы. Понятно, 
что в этом случае увеличение объемов производства в определенной пропорции приводит 
к уве личению количества выхлопных газов и отходов разного состава и типов. Неслучайно в 
последнее время переход от линейного способа производства к циклическому стал чрезвычайно  
актуальным. 

В статье учитывается влияние промышленных отходов и выбросов на изменение концентрации 
парниковых газов в атмосфере и, в конечном итоге, на изменение климата. Исходя из этого, 
предлагается перейти к принципам и технологиям циклической экономики, особенно в аграрном 
секторе.

Ключевые слова:  линейный, цикличный, экономика, ресурсосбережение, 
  климат, выбросы, риски

Samvel AVETISYAN
Senior Expert at "Amberd" Research Center, ASUE, 

Doctor of Sciences (Economics), Professor
ENVIRONMENT

CYCLICAL ECONOMY AS A TOOL FOR CLIMATE CHANGE RISK MANAGEMENT 

Currently, production is mainly developing according to the linear method: factors of production + 
technological processes = products + waste and exhaust gases. It is clear that in this case an increase 
in production volumes in a certain proportion leads to an increase in the exhaust gases of waste of 
different composition and types. It is no coincidence that the need to move from a linear production 
method to a cyclical one has been relevant recently.

The paper takes into account the influence of industrial waste and emissions on the change in the 
concentration of greenhouse gases in the atmosphere and, ultimately, climate change. Based on this, 
it is proposed to switch to the principles and technologies of a cyclical economy, especially in the ag-
ricultural sector.

Keywords:  linear, cyclical, economics, resource conservation, climate, emissions, risks



ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ.    

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 
ՄԱՍՇՏԱԲԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԹԻՐԱԽԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈԻՄ

Հիմնաբառեր.  բնակարանային քաղաքականու- 
  թյուն, բնակարանային ֆոնդ, 
  բնակարանային ապահովության
  պետական ծրագրեր, մասշտաբայ- 
  նություն, թիրախայնություն

ՀՀ բնակարանային քաղաքականությունը ներ-
կա յում ունի երկու ուղղություն՝ սահմանափակ պետա  - 
կան ֆինանսական միջոցների  տրամադրում սոցիա -
լապես առավել խոցելի խմբերին պատկանող քաղա-
քացիների բնակարանային ապահովմանը և որոշ 
խմբերի քաղաքացիներին բնակարան ձեռք բերելու 
նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադ-
րում։ Երկրորդ ուղղության շրջանակում վերջին տա-
րիներին ներկայացվել է ծրագրերի երկու փաթեթ, 
որից առաջինում նշանակալի է հիպոթեքային վար-
կերի տոկոսների վճարման դիմաց եկամտային հար-   
կի վերադարձի բաղադրիչը, իսկ երկրորդում էա կա -
նո րեն թիրախավորված են երիտասարդ ընտա  նիք - 
ները և ՀՀ մարզերը։ Աջակցության փաթեթների հա-
մեմատությունը թիրախայնության և մասշտաբայ նու- 
թյան սկզբունքների հիման վրա ցույց է տալիս 
առա  ջին այլընտրանքի գերակայությունն ըստ մաս-
շտա բայ նության և երկրորդինը՝ ըստ թիրախների։ 
Հիմնավորվում է հիշյալ երկու սկզբունքի հավա սա-
րակշռման կարևորությունը ՀՀ բնակարանային քա-
ղաքականության արդյունավետությունը բարձրաց-
նե լու խնդրում։ 

 ՀՀ բնակարանային 
քաղաքականությունը։ 

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հե-
տո երկրի բնակարանային քաղաքականությունն ուղղվեց 
դեպի պետական բնակարանային ֆոնդի (այսուհետ՝ 
բնակֆոնդ) մասնավորեցումը, ինչի արդյունքում դրա 
96%-ը դարձավ մասնավոր սեփականություն։ Սակայն, 
ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ զանգվածային մասնավո-

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Արման  
ԱՍՐՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

2016 թ.-ին գերազանցու թյամբ 
ա վարտել է ԵՊՀ տնտեսագի տու- 
թյան և կառավարման ֆակուլ-
տետի բակալավրիատը՝ «Կառա-
վարում» մասնագիտությամբ, իսկ 
2018 թ.-ին՝ նույն ֆակուլտետի մա- 
գիստրատուրան՝ «Գոր ծա րար կա- 
ռավարում»  մասնագիտու թյամբ։ 
2018 թ.-ին ավարտել է Չի նաս-
տանի Ժողովրդական Հան րապե-  
տության Ցինխու այի համալ սա-
րանի մագիստրա տու րան՝ «Ար դյու - 
նաբերական ճարտարա գի տու-
թյուն» մասնագիտու թյամբ։ 2018 թ.- 
ին ընդունվել է ԵՊՀ տնտեսագի -
տության և կառա վարման ֆա կուլ-
տետի ասպի րանտու րա։ 2020 թ.- 
ին պաշտպա նել է թեկ նա ծուական 
ատենախոսու թյուն՝ ստանալով 
տնտեսա գիտու թյան թեկնածուի 
գիտա կան աստիճան։

2021 թ.-ից ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե-
տազոտական կենտրոնի կրտսեր 
հետազոտող է։ Հեղինակ է մեկ 
տասնյակից ավել գիտական հոդ-
վածների։
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րե ցում իրականացրած այլ անցումային 
տնտեսու թյուններում, առաջացավ երկու 
հիմնախնդիր. ա) գրեթե անհետացավ սո - 
ցիալական բնակֆոնդը, բ) ի հայտ եկավ 
«աղքատ բնակարանատերերի» խավ, որ 
չուներ բավարար միջոցներ իրեն հատ կաց- 
 ված բնակարանները պահպա նելու հա-
մար։ Ի հավելումն դրա՝ մասնավո րեցումն 
ավելի սրեց ՀՀ բնակարանային տնտե սու - 
թյան ոլորտում առկա իրավիճա կը, որն 
առանց այն էլ լարված էր՝ պայմա նա վոր-
ված 1988 թ.-ին տեղի ունեցած Սպի տակի 
երկրաշարժի հետևանքով իրենց տները 
կորցրած քաղաքացիներին (ավելի քան 
500,000 մարդ) բնակարաններ տրա մադ-
րելու անհրաժեշտությամբ։ 

2000 թ.-ից մինչ օրս բնակչության բնա-
կարանային պայմանների բարելավմանն 
ուղղված ՀՀ քաղաքականությունը պայ մա- 
   նա  կանորեն կարելի է տարան ջատել ըստ 
երկու ուղղության։ Առաջինը՝ սահ մանա-
փակ պետական ֆինանսա կան միջոցնե-
րի  ուղղումն է բնակարան ստանալու իրա-
վունք ունեցող և սոցիա լապես առավել 
խո ցելի խմբերին պատկանող քաղաքա-
ցիների բնակարանային ապահովմանը, 
որոնց թվում են. 
• բնական և տեխնածին աղետների հե - 

տևանքով անօթևան դարձած, սակայն 
նախկինում իրականացված բնակա-
պա հովման ծրագրերի շրջանակում 
բնակարանային պայմանները դեռևս 
չբարելաված ընտանիքները,

• զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զին- 
ծառայողների ընտանիքները, որոնք 
բնակարանային պայմանների բարե-
լավման կարիք ունեն,

• փախստականները,
• քանդման ենթակա բազ մա բնակարան 

վթարային շենքերի բնակիչները,
• հատուկ խնամքի կարիք ունեցողները 

և միայնակ թոշակառուները: 
Հարկ է նշել, որ 2000-2015 թթ. պետա- 

 կան տարբեր ծրագրերի միջոցով վերո-
նշյալ խմբերին պատկանող շուրջ 23,000 
ընտանիք բարելավել է իր բնակա րա նա յին 
պայմանները: Չնայած վերոնշյալ բարելա-

վումներին, ՀՀ բնակարանային ոլորտում 
դեռևս շատ են անելիքներն անօթևան կամ 
ժամանակավոր և/կամ անպատշաճ կա-   
ցա րաններում բնակվող անձանց խնդիր -
ները լուծելու ուղղությամբ։ 2017 թ.-ի դրու-
թյամբ՝ մոտ 60,000 ընտանիք (երկրի տնա- 
  յին տնտեսությունների ընդհանուր թվի 
7.8%-ը) դեռևս ավելի լավ բնա կա րանա յին 
պայմանների կարիք ուներ. 8,000-ը բնակ-  
վում էր հանրակացա րաններում, ժամա-
նա կա վոր տնակներում, բնակության հա-   
մար հարմարեցված սենյակներում, իսկ 
22,000-ը՝ գերբնակեցված բնակարան նե-
րում (4 կամ ավելի բնակիչ՝ մեկ սենյակում)1: 
Հարկ է նկատել, որ այս ընտանիքները 
ծան րակշիռ պետական աջակցության բա- 
 ցակայության պարագայում ի վիճակի չեն 
բարելավելու իրենց բնակարանային պայ-
մանները։ Վերը նկարագրված խնդիրնե-  
 րի լուծման նպատակով ՀՀ կառավա րու-
թյունը 26.12.2013 թ.-ին ընդունել է 2014-
2025 թթ. սոցիալական բնակարանային 
ֆոնդի ձևավորման ռազմավարությունը2, 
որի համաձայն առանձնացվել է բնակա-
րանային ապահովման երկու մոդել.
1. աջակից պայմաններով սոցիալական 

տներ և պետական բյուջեի հաշվին 
կա ռուցվող բնակարաններ, որոնք նա-
խատեսված են քաղաքացիների թիրա-
խային խմբերին անհատույց տրամա-
դրման համար,

2. սոցիալական վարձակալությամբ տրա-
մադրվող բնակարաններ՝ կառուց ված 
պետական և տեղական ինքնակա-
ռա  վարման մարմինների բյուջեների, 
իսկ դրանց անբավարար լի նելու դեպ-
քում՝ պետական - մասնա վոր գործըն-
կերության արդյունքում ներ գրավված 
միջոցների հաշվին։
ՀՀ բնակարանային քաղաքականու-

թյան երկրորդ ուղղությունը հիմնված է 
բնակապահովման տարբեր ծրագրերի 
շրջանակում որոշ խմբերի քաղաքացինե -
րին բնակարան ձեռք բերելու նպատա-
կով ֆինանսական աջակցության տրա- 
 մադրման վրա՝ միաժամանակ նպատակ 
ունենալով խթանելու բնակարա նաշինու- 

1 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Բնակարանային 
տնտեսության և հողային ռեսուրսների կառավարում. երկրի նկարագիր, 2017, Եր., էջ 18-19:

2 ՀՀ կառավարության 2013 թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստի N53 արձանագրային որոշման հավելված:
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 թյան մեջ մաս  նավոր ներդրումների իրա - 
կանա ցումն ու բնակարանային շուկայի 
համաժա մա նակյա զարգացումը։ Բնակա-
րանային ապահովության խթանման ֆի- 
 նանսական կառուցակարգերը կազմված 
են երիտասարդ ընտանիքների, մասնա-
գետների և քաղաքացիա կան ծառայողնե-
րի համար տրամադրվող բյուջետային 
սուբսիդիաներից, հիպոթեքային վարկե րի 
վերաֆինանսավորումից, հարկային ար-
տոնություններից և արտոնյալ հիպոթե-
քային վարկերից3.
1. Երիտասարդ մասնագետների բնա կա-

րանային ապահովության մակար դակի 
բարձրացմանն ուղղված սոցիալական 
աջակցության ծրագրեր՝

1.1. «Մատչելի բնակարան երի տասարդ 
լրագրողներին, բժիշկներին, մանկա -
վարժներին և սպորտսմեն նե րին» ծրա-
գիր (ավարտվել է),

1.2. «Մատչելի բնակարան երիտասարդ 
գիտ նականներին և ստեղ ծա գոր ծա-
կան միությունների անդամնե րին» ծրա- 
գիր՝ նախատես ված ՀՀ Գի տություն-
ների ազգային ակադեմիայի երի տա-
սարդ գիտնականների և ստեղծա գոր-
ծական միությունների անդամների 
հա մար (ավարտվել է),

1.3. «Մատչելի բնակարան երիտա սարդ 
մասնագետներին» ծրագիր (գոր ծում է)։

2. Քաղաքացիական ծառայողների բնա  - 
կարանային ապահովության մակար- 
դա  կի բարձրացմանն ուղղված սոցիա-

լա կան աջակցության ծրագրեր՝
2.1. «Պետական ծառայողներին մատ չելի 

բնակարաններով ապահովման» ծրա-
գիր՝ նախատեսված Հայաստանի Հան-
րապետության պետական ծառայող-
ների համար (գործում է)։

3. Երիտասարդ ընտանիքների բնակա-
րանային ապահովության մակարդակի 
բարձրացմանն ուղղված սոցիալական 
աջակցության ծրագրեր՝

3.1. «Երիտասարդ ընտանիքին` մատ չե լի 
բնակարան» ծրագիր (գործում է)։

4. Հիպոթեքային վարկի սպասարկման 
համար վճարված տոկոսների գումար-
ների չափով ֆիզիկական անձանց 
կողմից վճարված եկամտային հարկի 
գումարների փոխհատուցման կարգ՝ 
համաձայն Հայաստանի Հանրապե տու- 
 թյան Հարկային օրենսգրքով սահ-  
մանված դրույթների պահանջների։
ՀՀ բնակարանային շուկայի նկատ-

մամբ ներդրումային հետաքրքրության ա- 
վելացումը, որը պայմանավորված էր բնա-  
կարանային ապահովության խթանման 
պետական վերոնշյալ ծրագրերով, հան-
գեցրել է բնակարանային շուկայի ակտի-
վացմանը, ինչն, առաջին հերթին, արտա-
ցոլվել է առք ու վաճառքի գործարք ների 
քա նակական աճի մեջ (գծապատ կեր 1)։ 
Ընդ որում, հարկ է նկատել, որ, չնայած կո-
րո նավիրուսի համաճա րակի տնտեսական 
բացասական հետևանք ներին, 2020 թ.-ին 
բնակելի տների առք ու վաճառքի գոր -

Բնակարանների և բնակելի տների առք ու վաճառքի գործարքների շարժընթացը 
ՀՀ-ում, 2015-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

1 http://www.hfyouth.am/am/HFY-programs.html
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ծարքների վերընթաց միտումը հանրա պե-
տությունում շարունակվել է:  

Բնակարանային շուկայի ակտիվաց-
ման տարածքային համաչափությունն ու-
սումնասիրելու նպատակով դիտարկենք 
բազմաբնակարան շենքերի բնակարան-
ների և բնակելի տների առք ու վաճառքի 
գործարքների բաշխվածությունն ըստ ՀՀ 
մարզերի և ք. Երևանի (համապա տաս-
խա նաբար՝ գծապատկեր 2 և 3)։ Ինչպես 
տես նում ենք, թե՛ բնակարանների, թե՛ 
բնա  կելի տների առք ու վաճառքի գոր-
ծարք ների շարժընթացն ըստ մարզերի և 

ք. Երևանի համահունչ է ՀՀ ընդհանուր 
մի տումն երին։

Ըստ ՀՀ կադաստրի կոմիտեի հրա-
պա րակումների՝ Երևանում և մարզերում 
բնա կարանների ու բնակելի տների առք 
ու վաճառքի գործարքների քանակական 
աճին զուգահեռ արձանագրվել է նաև 
դրանց շուկայական գների աճ։ Մաս նա վո-
րապես՝ Երևանում բնակարանների առք 
ու վաճառքի գործարքների շուկայական 
գների ուսումնասիրությունը (գծապատկեր 
4) ցույց է տալիս, որ թեև նախորդ տարվա  
համեմատությամբ 2020 թ. գործարքների 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների նկատմամբ իրականացված առք ու 
վաճառքի գործարքներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2015-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Բնակելի տների (առանձնատների) նկատմամբ իրականացված առք ու վաճառքի 
գործարքներն ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, 2015-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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քանակը նվազել է, այդուհանդերձ, բնա-
կարանների գների վերընթաց միտումը 
շա րունակվել է: Սա թույլ է տալիս եզրա-
կացնել, որ բնակարանների գների վրա, 
բացի առք ու վաճառքի գործարքների քա-  
նակից, ազդում են նաև բազմաթիվ այլ 
թաքնված (անգլ.՝ latent) և չափելի (անգլ.՝ 
manifest) գործոններ։ Երկրորդ խմբի ամե-
նանշանակալի գործոններից մեկը, թե ր-
ևս, բնակարանաշինությունն է։ Վեր ջինիս 
քանակական շարժընթացն ըստ մարզերի 
և Երևանի դիտարկելիս (աղյուսակ 1), 
միա ժամանակ, տեսնում ենք, որ 2019 թ.-
ին 2018 թ.-ի համեմատությամբ բնակա-
րա նային շինարարության ծավալները 
փոքր-ինչ նվազել են՝ բացառությամբ մի 

քանի մարզերի։
Չափելի գործոնների խմբում հաջոր-

դը հիպոթեքային վարկավորման ծավալ- 
 ներն են։ Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում նմանա-
տիպ վարկերի պահանջարկը շարունա-
կաբար աճում է, ինչը, իր հերթին, պայ -
մա նավորված է մի քանի գործոննե րով. 
աշխուժություն անշարժ գույքի շուկա յում 
(գործարքների աճ), անշարժ գույ քի` որ-
պես ներդրումային գործիքի նկատ մամբ 
հետաքրքրության ավելացում, հիպո թե քա-
յին վարկի տոկոսների չափով եկամտա յին 
հարկի վերադարձի կարգ և այլն: ՀՀ-ում 
հիպոթեքային վարկերի ծավալների ու- 
սումնասիրությունը (գծապատկեր 5) վկա- 
յում է, որ հանրապետությունում վեր ջին 

Երևանի վարչական շրջաններում վաճառված բազմաբնակարան բնակելի 
շենքերի բնակարանների շուկայական միջինացված գները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Ք. ԵՐԵՎԱՆ 213,740.0 156,517.0 145,271.0 224,159.0 209,818.0 
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ 4,474.0 3,850.0 3,505.0 6,429.0 3,287.0 
ԱՐԱՐԱՏ 8,093.0 8,904.0 13,714.0 14,334.0 22,407.0 
ԱՐՄԱՎԻՐ 680.0 - - 835.0 - 
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ 2,635.0 1,080.0 1,693.0 2,040.0 1,692.0 
ԼՈՌԻ 3,764.0 3,849.0 2,286.0 4,097.0 6,427.0 
ԿՈՏԱՅՔ 37,122.0 16,612.0 28,504.0 31,913.0 35,112.0 
ՇԻՐԱԿ 5,118.0 6,825.0 1,477.0 1,173.0 746.0 
ՍՅՈՒՆԻՔ 999.0 182.0 707.0 1,802.0 3,932.0 
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ 614.0 736.0 795.0 156.0 2,807.0 
ՏԱՎՈՒՇ 2,112.0 2,968.0 12,258.0 3,999.0 2,397.0 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՀՀ 279,351.0 201,523.0 210,210.0 290,937.0 288,625.0 
 

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսի գործարկումը (ք. մ. ընդհանուր 
մակերես)՝ ըստ մարզերի և Երևանի, 2015-2019 թթ.

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1



տարիներին այդ ուղղությամբ գրանց վել է  
զգալի աճ։ Ընդ որում, հարկ է նկա տել, որ 
աճը գերազանցապես պայմանավոր ված է 
ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերով։  

ՀՀ բնակարանային քաղաքականու-
թյունը թիրախայնության և մասշտաբայ-
նության համատեքստում։ Բնակարանա-   
յին ապահովության պետական աջակ ցու - 
թյան ծրագրերը և դրանց արդյունքում ՀՀ 
բնակարանային շուկայում տեղի ունե ցող 
փոփոխություններն, առաջին հերթին, միտ - 
ված են քաղաքացիների բնակարանա յին 
պայմանների բարելավմանը։ ՀՀ բնակ չու - 
թյան բնակարանային պայմանների քա-
նակական գնահատման խնդրում կարևո-
րագույն ցուցանիշը մեկ բնակչի ապահով-  
վածությունն է ընդհանուր մակերե սով։ Դի - 
տարկելով այս ցուցանիշի շարժընթացը 
ՀՀ-ում (գծապատկեր 6)՝ տեսնում ենք, որ 
չնայած այս ուղղությամբ պետության գոր-
ծադրած ջանքերին, վերջին տարիներին 
էական բարելավումներ չեն գրանցվել: 
Ի հավելումն՝ տարեցտարի ավելանում է 
պետական բյուջեի վրա եկամտային հար - 
  կի վերադարձի կարգի բեռը։ Համա ձայն 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 
տվյալների՝ միայն 2019 թ.-ին վարկառու-
ներին և համավարկառուներին (7152 շա-
հառու) վերադարձվել է 7.9 մլրդ ՀՀ դրամ 
վճարված եկամտային հարկ, ինչը 2018 թ.- 

նույն ցուցանիշը գերազանցել է 68.7%-ով, 
իսկ 2017 թ.-ինը՝ 226.9%-ով4: Հաշվի առնե-
լով վերոնշյալ հանգամանքները՝ միան գա-
մայն արդարացված է երկարաժամ կետ 
հատվածում բնակարանային ապա հովու-
թյան պետական աջակցության ծրագրերը 
դեպի սոցիալական բնակարանաշինու-
թյուն ուղղելը։ Այս նպատակի իրագործ-
մանն է միտված ՀՀ կառավարության՝ 
14.05.2020 թ.-ին ընդունած՝ «Երեխա ու-
նե ցող ընտանիքների  բնակարանային 
ապահովության պետական աջակցության  
2020-23 թթ.» ծրագիրը, որն ունի երեք 
բաղադրիչ.
1. միանվագ դրամական աջակցություն 

քաղաքացիներին մարզային բնակա-
վայրերում բնակարան ձեռք բերելու 
համար (միանվագ դրամական աջակ-
ցու թյունը տրամադրվում է հիպոթե քա-
յին վարկով բնակարան ձեռք բերող 
շահառուին և ուղղվում կանխավճարի  
ֆինանսավորմանը),

2. հիպոթեքային վարկի կանխավճարի 
ապահովագրության համար դրամա-
կան աջակցություն երիտասարդ ընտա - 
նիք ներին, 

3. երեխայի ծննդով պայմանավորված ա-  
ջակցություն երիտասարդ ընտանիքնե-
րին՝ հիպոթեքային վարկի մասնակի 
մար ման միջոցով։

Հիպոթեքային վարկերի ծավալները ՀՀ-ում, 2016-2020 թթ. (մլն, ՀՀ դրամ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

4 https://petekamutner.am/mdNews.aspx?sid=cs&nid=6756
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Նպատակային այս ծրագրերի համար  
2020 թ.-ի պետական բյուջեով նախատես-
վել է 526.76 մլն դրամ: Դրանից միանվագ 
դրամական աջակցություն կտրամադրվի 
245 շահառուի, կանխավճարի ապահով-
ման համար՝ 540 մարդու, իսկ երեխայի 
ծննդյան աջակցության տրամադրելու նպա-  
տակով՝ 300 շահառուի5:

Բնակարանային ապահովության պե-
տական աջակցության ծրագրերի երկու 
խմբերը կարելի է համեմատել ըստ թիրա-
խայնության և մասշտաբայնության չա-
փա նիշների.
I. Առաջին՝ թիրախայնության սկզբունքով 

պետական ծրագրերի երկու խմբի հա-
մեմատությունը ցույց է տալիս, որ 
2020 թ.-ին ընդունված փաթեթն ավելի 
թիրախային է թե՛ ժողովրդագրական, 
թե՛ աշխարհագրական առումով, քանի 
որ ունի հստակորեն ձևակերպված բա  - 
ղադրիչներ՝ նախատեսված ժողովր դա- 
 գրական թիրախային խմբի՝ երի տա-
սարդ ընտանիքների և աշխարհագրա-
կան որոշակի տարածքի՝ մարզերի հա-
մար։  Նկատենք նաև, որ երկրորդ խմբի 
ծրագրերն ավելի թիրախային են նաև 
այն պատճառով, որ, ի տարբերություն 
եկամտային հարկի վերադարձի ծրա-

Մեկ բնակչի ապահովվածությունն ընդհանուր մակերեսով ՀՀ-ում, 2016-2019 թթ. 
(քառ. մ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

գրերի, շեշտադրումը կատարված է ա -
ռաջին անգամ բնակարան ձեռք բե րող 
շահառուների վրա։ 

II. Երկրորդ՝ մասշտաբայնության համա-
տեքստում ծրագրերի երկու խմբերի հա-
մե մատության կարևորագույն ցուցա նի-
շը շահառուների թիվն է։ Այստեղ ար դեն 
առավել արդյունավետ է ծրա գրա յին ա- 
ռաջին փաթեթը, մասնա վորա պես՝ հի-  
պոթեքային վարկի տոկոս ների վճար- 
 ման դիմաց եկամտային հարկի գումար-
ների փոխհատուցման բաղադրիչը։ 
Ամփոփելով նշենք, որ բնակարանային 

ապահովության պետական աջակցության 
ծրագրերի արդյունավետության բարձրա-
ցումը ՀՀ-ում պահանջում է վերոնշյալ եր-  
կու սկզբունքների հավասարակշռման վրա 
հիմնված՝ քաղաքականություն։ Այ սինքն՝ 
պետական ծրագրերը մի կողմից պետք 
է ունենան ժողովրդագրական և աշխար -
հագրական հստակ թիրախներ (մարդ- 
 կանց խմբեր և տարածքներ), մյուս կող-
մից՝ պետք է փորձեն ընդգրկել հնարա վո- 
րինս շատ շահառուների՝ նպատակ հետա- 
պնդելով պետական միջոցների ծախսն 
այս ուղղությամբ հնարավորինս ար դյու-
նավետ դարձնելու։

5 https://www.mlsa.am/?p=25648
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1. Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վա րությանն առընթեր քաղաքաշինության 
պետական կոմիտե, Բնակարանային 
տնտեսության և հողային ռեսուրսների 
կառավարում. երկրի նկարագիր, 2017, 
Եր., էջ 18-19:

2.   ՀՀ կառավարության 2013 թ. դեկտեմ-
բերի 26-ի նիստի N53 արձանագրային 
որոշման հավելված:

3. ՀՀ կառավարության 2015 թ. փետրվա-
րի 19-ի N205-Ն որոշում՝ հիպոթեքային 
վարկի սպասարկման համար վճարված 
տոկոսների գումարի չափով վարձու աշ-
խա տողների, անհատ ձեռնարկա տերերի և 
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սահմանելու մասին:

4. Collins, J. Michael, Developing effective 
subsidy mechanisms for low-income home-
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Lessons from the Housing Crisis on Sustain-
ing Homeownership for Low-Income and 
Minority Families–A National Symposium held 
on April 1st-2nd, 2013.
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5. Teck Hong, Tan, Affordable housing for first-

time homebuyers: Issues and implications 
from the Malaysian experience, Pacific Rim 
Property Research Journal 19, no. 2 (2013): 
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Младший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РА: 
НАБЛЮДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МАСШТАБНОСТИ И АДРЕСНОСТИ

Жилищная политика Республики Армения в настоящее время имеет два направления: пре-
до ставление ограниченных государственных финансовых ресурсов на обеспечение жильем 
граждан, принадлежащих к наиболее уязвимым социальным группам, и оказание финансовой 
помощи гражданам определенных групп в приобретении жилья. В рамках второго направления 
в последние годы были представлены два пакета программ, первый из которых имеет зна чи-
тель  ную составляющую в форме налоговой декларации за выплату процентов по ипотеке, а вто-
рой существенно ориентирован на молодые семьи и на регионы Республики Армения. Срав-
нение пакетов поддержки, основанных на  принципах адресности и масштабности, показывает 
преимущество первой альтернативы с точки зрения масштаба и второй в контексте адресности. 
Обоснована важность балансирования указанных двух принципов при повышении эффективности 
жилищной политики РА.

Ключевые слова:  жилищная политика, жилищный фонд, государственные программы
  поддержки на приобретение жилья, масштабность, адресность



Arman ASRYAN
Junior researcher at «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics
CITY ECONOMY 

STATE SUPPORT PROGRAMS FOR ASSISTING HOUSING PURCHASES IN THE RA:
 OBSERVATIONS IN THE CONTEXT OF SCALABILITY AND TARGETEDNESS

The housing policy of the Republic of Armenia currently has two directions: the provision of limited 
state financial resources to provide housing for citizens belonging to the most vulnerable social groups, 
and the provision of financial assistance to citizens of certain groups in purchasing housing. Within the 
framework of the second direction, in recent years, two packages of programs have been presented, 
the first of which has a significant component in the form of an income tax return on payment of in-
terest on mortgages, while the second is significantly focused on young families and the regions of the 
Republic of Armenia. The comparison of the support packages based on the principles of targetedness 
and scalability shows the advantage of the first alternative in terms of scalability and the second in the 
context of targetedness. The importance of balancing the two principles for increasing the efficiency of 
the RA housing policy is substantiated.

Keywords:  housing policy, housing stock, state support programs for housing purchases,
  scalability, targetedness
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ԱՐՑԱԽՅԱՆ 
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Հիմնաբառեր.  Արցախյան հակամարտություն,
  ՄԱԿ-ի ԱԽ որոշումներ,
  միջազգային քրեական իրավունք,
  միջազգային մարդասիրական
  իրավունք, միջազգային
  կոնվենցիաներ

Արցախյան հակամարտության կարգավորումը 
մեր հասարակության համար կենսական նշանակու-
թյան հարց է, որը, սակայն, գլխավորապես քննարկ վել 
է քաղաքական, պատմական, բարոյական հարթու-
թյուններում և անհամեմատ ավելի քիչ` միջազգային 
իրավունքի տեսանկյունից։ Սույն հոդվածի շրջանա-
կում փորձ է արվել մասամբ լրացնելու այդ բացը՝ 
ներ  կայացնելով հակամարտությունը միջազգային 
իրավունքի տեսանկյունից։ Մասնավորապես՝ անդրա-   
դարձ է կատարվել Արցախի կարգավիճակի իրավա-
կան կողմին, վերլուծվել են ՄԱԿ-ի ԱԽ չորս հայտնի 
բանաձևերը, հակամարտության որոշ հարցերի հան-
գուցալուծման հնարավորությունները միջազգային 
դատարաններում, ինչպես նաև ռազմագերի ների, 
խա ղաղ բնակչության և պատերազմի մասնակից-
նե րի իրավունքները միջազգային մար դասիրական 
իրավունքի համատեքստում։

Նախաբան 
Թեպետ Արցախյան հակամարտության 

կար գավորման հարցը մշտապես եղել է մեր հասարա-
կության ուշադրության կիզակետում, սակայն հայկական 
կողմն իր ճշմարտացիությունը հիմնականում փորձել է 
հիմնավորել իռեդենտիստական հարթությունում՝ Ար-
ցա խը և նախքան վերջին պատերազմն Արցախի զին -
ված ուժերի արդյունավետ հսկողության ներքո գտնվող 
տարածքները ներկայացնելով որպես պատմական հայ-
րենիք, կատարելով միանգամայն ճշմարտացի պատ-
մական պնդումներ և բերելով համոզիչ փաստարկներ։ 
Սա կայն, ժամանակակից աշխարհում և, հատկապես, 
օրեն քի գերակայությունը որպես անառարկելի սկզբունք 
համարող արևմտյան քաղաքակրթությունում պատ մա-

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ալբերտ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ասիստենտ

2012 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ բա- 
կալավրիատը՝ «Տնտեսագիտու- 
թյան տեսություն» մասնագիտու- 
թյամբ: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնում ստա- 
ցել է տնտեսագիտության մա- 
գիստրոսի որակավորում՝ «Մե- 
նեջմենթ» մասնագիտությամբ, 
2017 թ.՝ տնտեսագիտության թեկ - 
նածուի գիտական աստի ճան: 
2018 թ.-ից դասավանդում է ՀՊՏՀ 
միջազգային տնտեսա կան հարա-
բերությունների ամբիոնում։ Հե ղի-
նակ է 12 գիտա կան հոդվածների: 
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կան փաստարկները, որպես կանոն, մղվում 
են երկրորդ պլան՝ իրենց տեղը զիջելով 
իրավական հիմնավորումներին։ Պետք է 
նկատել, որ հայկական գրականության մեջ, 
ինչպես նաև հայալեզու զանգվածա յին 
լրատվամիջնոցներում արցախյան հիմ- 
 նա խնդրի վերաբերյալ գերակշռում են 
պատ մական, քաղաքական և, ինչու ոչ, 
զգաց մունքային վերլուծությունները, մինչ-  
դեռ հարցի իրավական կողմն այժմ, առա -
վել քան երբևէ, հայ ընթերցողին պետք է 
ներկայացվի հիմնավոր կերպով և գի տա-
հանրամատչելի լեզվով։ Սույն հոդ վա ծը 
ըն թերցողի հետ մի ինքնատիպ զրույց է, 
որ տեղ վեր են հանվել արցախ յան հիմ-
նա հարցի, ինչպես նաև քառա սուն չորս-
օրյա աղետալի պատերազմի իրա վա կան 
կողմին առնչվող՝ մեր կարծիքով ամե նա-
առանցքային հարցերը, փորձելով դրանց 
տալ սպառիչ և համապարփակ պատաս-
խաններ։

1.  Միջազգային իրավունքի տեսանկյու
նից, որքանո՞վ է իրավական Արցախի 
անկախության հռչակումը։
Նախ՝ նշենք, որ Արցախի անկախու-

թյան հանրաքվեն անցկացվել է 1991 թ.-ի 
դեկտեմբերի 10-ին։ Մինչ այդ՝ 1990 թ.-ի 
ապրիլի 3-ին, ընդունվել էր «ԽՍՀՄ կազ-
մից միութենական հանրապետություննե-
րի դուրս գալու հետ կապված հարցերի 
լուծման կարգի մասին» ԽՍՀՄ օրենքը1, 
որը կարգավորվում էր ԽՍՀՄ սահ մա  նա-
դրության 72-րդ հոդվածով (ԽՍՀՄ հան-
րապետությունների առանձնա ցումը միու-
թենական պետությունից)։ Համաձայն նշյալ 
օրենքի երրորդ հոդվածի՝ միութենական 
հանրապետությունում հանրաքվեի անց- 
 կացման պարագայում առանձին հան-
րաքվեներ պետք է անցկացվեին հանրա-
պե տության կազմում ընդգրկված ինք նա-  
վար հանրապետություններում, ինք նա-   
վար մարզերում և ինքնավար օկրուգնե-
րում։ Ավելին, ինքնավար հանրապե տու -

թյունների ու ինքնավար կազմա վո րում-
ների ժողովուրդները պահպա նում էին 
ԽՍՀՄ կամ անջատվող միութենական 
հան րապետության կազմում մնալու, ինչ-
պես նաև իրենց պետաիրավական կար-
գավիճակի մասին հարցերն ինքնուրույն 
կերպով որոշելու իրավունքը: Նախքան 
Արցախի անկախության հանրաքվեի անց-
կացումը՝ 1991 թ.-ի հոկտեմբերի 18-ին, 
Ադրբեջանի ազգային խորհուրդն ընդունել 
էր «Ադրբեջանի Հանրապետության ան կա- 
խության վերականգնման մասին» սահմա-
նադրական ակտը2, որով տվյալ հան րա- 
 պետությունը հռչակվում էր ոչ թե Ադր բե-
ջանական ԽՍՀ, այլ 1918 թ. մայիսի 28-ից 
1920 թ. ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած 
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրա պե-  
տության իրավահաջորդ: Նույն սահ մա նա- 
դրական ակտի 3-րդ հոդվա ծով անվա-
վեր էր ճանաչվում 1922 թ. դեկտեմ բե-
րի 30-ի՝ ԽՍՀՄ կազմավոր ման մա սին 
պայմանագիրը: 1920 թ. ապ րիլի 27-28-ին 
Խորհրդային Կարմիր բա նակի մուտքն 
Ադրբեջան որակվում էր իբրև «Ռուսաս-
տա նի կողմից Ադրբեջանի անեքսիա»3: 
Հավելենք, որ Արցախը երբևէ չի եղել 
Ադրբե ջանի Դեմոկրատական Հանրապե-
տության կազմում։ 1921 թ. հուլիսի 4-ին Ռու - 
սաստանի կոմունիստական կուսակ ցու-
թյան Կովկասյան բյուրոն Վրաստա նի 
մայ րաքաղաք Թբիլիսիում հրավիրում է 
լիագումար նիստ, որի ընթացքում նույն-
պես հաստատվում է Լեռնային Ղարա բա-
ղը Հայկական ԽՍՀ մաս հանդիսա նալու 
փաստը: Սակայն, Մոսկվայի թելադրան-  
քով և Ստալինի անմիջական միջամտու-
թյամբ, հուլիսի լույս 5-ի գիշերը վերա-
նայ վում է նախորդ օրվա որոշումը և ըն-  
դունվում մեկ այլ՝ Լեռնային Ղարա բա ղը 
Խորհրդային Ադրբեջանի կազմում ընդ-
գրկելու և այդ տարածքում ինքնավար 
մարզ կազմավորելու վերաբերյալ պար-
տադրված որոշում` չպահպանե լով նույ-
նիսկ ընթացակարգը: Սա աննախադեպ 

1  Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. Союз Советских 
Социалистических Республик Закон О Порядке Решения Вопросов, Связанных с Выходом Союзной Республики из СССР, 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16379.htm

2 База данных законодательство стран СНГ, Конституционный акт Азербайджанской Республики от 18 октября 1991 года 
№222-XII О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики, https://base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=2889
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իրավական ակտ է միջազգային իրա վուն-
քի պատմության մեջ, երբ երրորդ երկ րի 
կուսակցական մարմինը (ՌԿ(բ)Կ), առանց 
որևէ իրավական հիմքի կամ իրավա սու-
թյան, որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի 
կարգավիճակը4:

Ինչ վերաբերում է միջազգային իրա վուն-  
քի տեսանկյունից անկախության հռչակ -
ման իրավաչափությանը, ապա հատ  կա-
նշական է Միավորված ազգերի կազմա-
կերպության (ՄԱԿ) Արդարա դատության 
միջազգային դատարանի (ԱՄԴ) խորհրդա-
տվական կարծիքը Կոսովոյի անկախու-
թյան իրավաչափության վերաբերյալ։ 
2008 թ.-ի հոկտեմբերի 8-ին ՄԱԿ-ի գլխա - 
վոր ասամբլեան դիմել էր ԱՄԴ-ին, որպես -
զի վերջինս խորհրդատվական կար ծիք 
(եզ րակացություն) տրամադրի Կոսովոյի 
ան կախության միակողմանի հռչակման՝ 
միջազգային իրավունքին համապատաս-
խանության վերաբերյալ։ ԱՄԴ 2010 թ.-ի 
հուլիսի 22-ի եզրակացության մեջ նշված է, 
որ տվյալ գործողությունը չի ոտնահարում 
միջազգային իրավունքի նորմերը։ Ավե լին, 
ուսումն ասիրելով XVIII, XIX և XX դարե րի 
փորձը, ԱՄԴ-ն կարծում է, որ միջազ գա-
յին իրավունքը չի պարունակում այնպի սի 
դրույթներ, որոնք արգելում են որևէ սուբ-
յեկտի կողմից ինքն իրեն անկախ հռչա կե-
լը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբող- 
   ջականության սկզբունքին, ապա, ԱՄԴ հա -
մոզմամբ, դա վերաբերում է սոսկ երկրնե- 
 րի միջև հարաբերություններին5։ Ուստի, 
հիմնվելով ԱՄԴ փաստարկների հիմքում 
առկա տրամաբանության վրա, կարելի է 
պնդել, որ տարածքային ամբողջա կա նու - 
թյան սկզբունքը, լինելով միջպետա կան 
հարաբերությունները կարգավորող նորմ 
և կարգավորված լինելով այդ հարա բե րու-
թյուններով, չի կարող կաշկանդող հան-  
գամանք ծառայել որևէ սուբյեկտի հա մար՝ 
հռչակելու իր անկախությունը։ Ինչ վերաբե-
րում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 
(ԱԽ) ընդունած՝ անկախության հռչակումը 

դատապարտող բանաձևերին, ապա, ԱՄԴ 
պնդմամբ, դրանք կապ չունեն Կոսովոյի 
դեպքի հետ, քանի որ ընդունվել են այլ իրո-  
ղությունների համատեքստում, երբ կի րառ  - 
վել է ոչ իրավաչափ ուժ կամ խախտվել են 
միջ ազգային իրավունքի՝ jus cogens նոր-
մերը։

2.  Որքանո՞վ են հիմնավոր ադրբեջա
նա կան  պնդումներն այն մասին, որ 
Հայաստանն օկուպացրել է/էր իր 
տարածքի մի մասը, և արդյո՞ք ՄԱԿը 
ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը՝ 
որպես Ադրբեջանի տարածք։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու-

թյան վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն ընդունել 
է չորս բանաձև՝ 822-րդը, 853-րդը, 874-
րդը և 884-րդը։ Հարկ ենք համարում նշել, 
որ ՄԱԿ-ի ԱԽ  822-րդ բանաձևում6, որն 
ընդունվել է Քարվաճառի՝ հայկական ուժե-  
րի արդյունավետ վերահսկողության տակ 
անցնելուց հետո, օգտագործված է «տե-
ղական հայկական ուժեր (local Armenian 
forces)» ձևակերպումը։ Ավելին, 884-րդ բա- 
 նաձևում7 ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն կոչ է անում ՀՀ կա- 
ռավարությանը՝ օգտագործելու իր ազ դե-
ցությունը Լեռնային Ղարաբաղում բնակ- 
վող հայերի վրա, որպեսզի վերջիններս 
կատարեն նշյալ 4 բանաձևերում մատ նա-
նշված համապատասխան պահանջները։ 
Նկատենք, որ այլ բախումների պարագա-
յում ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն օգտագործել է առավել 
կոշտ բառամթերք (օրինակ՝ Հարավային 
Հռոդեզիային վերաբերող՝ ՄԱԿ-ի ԱԽ  
217-րդ բանաձևում8 շրջանառվում է «Հա-
րավային Հռոդեզիայի ապօրինի իշխա-
նու թյուններ» եզրույթը)։

Թեպետ ՄԱԿ-ի  853-րդ9 և  874-րդ10 
բա նաձևերում կիրառվում է «Ադրբեջանի 
Լեռ նային Ղարաբաղ» եզրույթը, այնուա-
մե  նայնիվ, պետք է ուշադրություն դարձնել 
մի քանի հանգամանքների վրա։ ՄԱԿ-ի 
ԱԽ բանաձևերը, մեր համոզմամբ, կարելի 
է մեկնաբանել «Միջազգային պայմա նա  - 

4  ՀՀ ԱԳՆ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, պատմական տվյալներ, https://www.mfa.am/hy/nagorno-karabakh-issue/ 
5 International Court of Justice, Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of 

Kosovo, Overview of the case, https://www.icj-cij.org/en/case/141 
6 UN, SC, Res. 822, 30 April 1993, http://unscr.com/files/1993/00822.pdf
7 UN, SC, Res. 874, 14 October 1993, https://digitallibrary.un.org/record/174420?ln=en#record-files-collapse-header
8 UN, SC, Res. 217, 28 November 1965, https://digitallibrary.un.org/record/90484?ln=en#record-files-collapse-header 
9 UN, SC, Res. 853, 29 July 1993, http://unscr.com/files/1993/00853.pdf
10 UN, SC, Res. 874, 14 October 1993, https://digitallibrary.un.org/record/174420?ln=en#record-files-collapse-header 
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գրերի մասին» 1969 թ.-ի կոնվեն ցիայի11 
շրջանակում, թեպետ միջազգա յին իրա-
վունքի մասնագետները համակար ծիք 
չեն այս հարցում։ Ըստ նշյալ կոն վենցիայի 
2-րդ հոդվածի «ա» ենթակետի՝ պայմա-
նա գիր» նշանակում է պետությունների մի-
ջև գրավոր ձևով կնքված և միջազգային 
իրավունքով կարգավորվող միջազգային 
համաձայնություն, անկախ նրանից, թե 
այդ համաձայնությունը արձանագրված է 
մեկ կամ երկու կամ միմյանց հետ կապված 
մի քանի փաստաթղթերում, ինչպես նաև 
անկախ դրա անվանումից։ Ըստ ՄԱԿ-ի 
ԱՄԴ նախադեպային որոշումների գրա-
վոր փաստաթղթի՝ վերնագիրն անկարևոր 
է, և ժողովների արձանագրություններն ու 
կոնվենցիաները կարող են դիտարկվել իբ- 
 րև պայմանագրեր12։ Հետևաբար՝ ՄԱԿ-ի  
ԱԽ բանաձևերը նույնպես պետք է դի-
տար կել վերոնշյալ համատեքստում։ Ըստ 
«Միջազգային պայմանագրերի մասին» 
Վիեն նայի կոնվենցիայի՝ տարբերակվում 
է միջազգային պայմանագրերի մեկնա-
բանման 3 մոտեցում՝ բառացի, ըստ հա-
մա տեքստի և թելեոլոգիական։ Մասնա-
վո րապես, ըստ նշյալ կոնվենցիայի 31-րդ 
հոդվածի, պայմանագիրը պետք է բա րե-
խղճորեն մեկնաբանվի ըստ դրա հաս կա-
ցությունների` համատեքստում ունեցած 
սո վորական նշանակության, ինչպես նաև 
դրա առարկայի և նպատակի լույսի ներքո։ 
Պայմանագրի մեկնաբանման նպատա-
կով համատեքստը, բացի տեքստից, ներ-
առ յալ նախաբանը և հավելվածները, ընդ-
գրկում է նաև.
ա) պայմանագրին վերաբերող յուրաքան-

չյուր համաձայնություն, որը կայացվել 
է բոլոր մասնակիցների միջև՝ կապված 
պայմանագրի կնքման հետ,

բ) յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որը 
կազմ վել է մեկ կամ մի քանի մաս նա-  
կիցների կողմից՝ կապված պայ մա նա -
գրի կնքման հետ և մյուս մասնա կից-
նե րի կողմից ընդունվել որպես պայ մա-
նագրին վերաբերող փաստա թուղթ։ 

Համատեքստի հետ միաժամանակ, 
հաշ վի են առնվում.
ա) պայմանագրի մեկնաբանման կամ դրա 

դրույթների կիրառման վերաբերյալ մաս- 
 նակիցների միջև հետագա յուրա քան-
չյուր համաձայնություն,

բ)  պայմանագրի կիրառման հետագա փոր-  
ձը, որը սահմանում է դրա մեկնա բան-
ման վերաբերյալ մասնակիցների հա-
մաձայնությունը,

գ)  մասնակիցների հարաբերություննե-
րում կիրառվող՝ միջազգային իրավուն-
քի յուրաքանչյուր նորմ։
Վերադառնալով ԼՂ խնդրին՝ կրկին 

նշենք, որ ՄԱԿ-ի ԱԽ 882-րդ բանաձևն 
ըն դունվել է Քարվաճառի, 853-րդը՝ Ակնա- 
յի, իսկ 884-րդը՝ Զանգելանի շրջանի և Հո-  
րադիզ քաղաքի՝ հայկական ուժերի արդյու  - 
նավետ վերահսկողության տակ հայտն վե- 
լուց հետո։ Միաժամանակ, հարկ է ասել, 
որ նույն կազմակերպությունը չի ընդունել 
որևէ բանաձև, որով դատապարտում է տե-  
ղական ուժերի, օրինակ, Ստեփանակեր -
տում և/կամ Շուշիում գտնվելը, ինչից կա- 
րելի է եզրակացնել, որ ԱԽ-ն ներհակ չէ 
հայկական ուժերի՝ նախկին ԼՂԻՄ-ի տա- 
րածքում տեղակայման հետ։ Ուստի, պըն-
դու մը, թե ՄԱԿ-ը ճանաչում է Լեռնային 
Ղարա բաղը որպես Ադրբեջանի տարածք, 
ներառյալ նախկինում ԽՍՀՄ կազմի մեջ 
մտնող ԼՂԻՄ վարչական շրջանի մաս 
կազ մող տարածքները, միջազգային իրա-
վուն քի տեսանկյունից միանշանակ և ան-
երկ բա չէ։

3.  Ի՞նչ իրավական ուժ ունեն ՄԱԿի ԱԽ 
որոշումները։
ՄԱԿ-ի ԱՄԴ պնդմամբ՝ բանաձևերի 

մեկնաբանությունը ենթադրում է օգտա-
գործված բառամթերքի մանրամասն վեր-
լուծություն13։ Գործնականում, այնպիսի եզ- 
  րույթներ, ինչպիսիք են «պահանջում է», 
«որոշել է», «առաջնորդվելով Կանո նա-
դրության 8-րդ գլխի հատկանիշներով և 
այլն, ազդարարում են իրավական առու- 

11 UN, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
12 Aegean Sea Continental Shelf (Greece v Turkey), Judgement [1978], ICJ Report 3, para 96; Maritime Delimitation and Territo-

rial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, Judgement [1994] ICJ Report 112, 
para. 23.

13 Henriksen, A, 2019, International Law, Second edition, Ch. 13, p. 264.



մով պարտադիր կատարման ենթակա լի-  
նելու մասին։ Իրավական առումով չպար-
տավորեցնող բանաձևերում կիրառվում 
է ոչ նորմատիվային բառապաշար, մաս-
նավորապես՝ «կոչ է անում», «առաջարկում 
է» և այլն։ Նկատենք, որ ԱԽ բազմաթիվ 
բանաձևերում, այդ թվում՝ արցախյան հա- 
 կամարտությանը վերաբերող, օգ տագործ-
վել է և՛ իմպերատիվ, և՛ ոչ իմպերատիվ բա-
ռամթերք։ Հատկանշա կան է, որ 884-րդ 
բանաձևում ԱԽ-ն ՀՀ-ին կոչ է անում օգ-
տագործելու իր ազդեցությունը Լեռնային 
Ղարաբաղում բնակվող հայերի վրա, այ-  
սինքն՝ կիրառում է ոչ հրամայական բա-
ռապաշար։ Հետևաբար՝ ավելի քան ակն -
հայտ է, որ, միջազգային իրավունքի տես-  
ան կյունից, ՀՀ-ն չի համարվում ագրե սոր 
պետություն, և ՄԱԿ-ը նրան որպես այդ-
պիսին չի ճանաչում։

4.  Միջազգային իրավունքի տեսան կյու
նից, արդարացվա՞ծ էր արդյոք ուժի 
կիրառումը Ադրբեջանի կողմից։
Ուժի կիրառումը, միջազգային իրավուն-

քի տեսանկյունից, ամբողջությամբ ապօ-
րինի չէ, սակայն կանոնակարգված է, թե 
երբ պետք է դա կիրառվի (jus ad bellum), 
և, միաժամանակ, հստակեցված են այն 
կանոնները, որոնք պետք է պահպան վեն 
համապատասխան իրավիճակում (jus in  
bello): Ամենաբարձր իրավական ուժ ունե-
ցող փաստաթուղթն այս առումով՝ ՄԱԿ-ի 
Կանոնադրությունը, նախատե սում է ուժի 
կիրառում բացառապես երկու դեպքում. 
նախ՝ երբ առկա է Կանոնադրության 42-րդ 
հոդվածով նախատեսված14՝ ՄԱԿ-ի ԱԽ 
համաձայնությունը, երկրորդ՝ երբ պետու-
թյունը ենթարկվել է ռազմական հարձակ-
ման և օգտվում է անհատական և/կամ կո-  
 լեկտիվ ինքնապաշտպանության իր իրա- 
 վունքից (հոդված 51, 52)15։ Մնացած բո-
լոր դեպքերում պետությունները պետք 
է ձեռնպահ մնան ուժի կամ ուժի սպառ-
նա  լիքի կիրառումից, ինչը նախատես ված 
է ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 2-րդ հոդվա-

ծով16։ Հավելենք, որ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում բոլոր 
որոշումները, բացառությամբ ընթա   ցա-
կար գային հարցերին վերաբե րողների, 
ըն դունվում են17 15 անդամ պետու թյուն-
ներից առնվազն 9-ի կողմ քվեարկության 
պարագայում, ընդ որում, հինգ մշտական 
անդամները՝ ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Մեծ 
Բրիտանիան, Չինաստանը և Ֆրանսիան 
պետք է քվեարկեն միանման (concurring 
vote): Գործնականում, սակայն, բավարար 
է հինգ մշտական անդամներից որևէ մեկի 
դեմ չլինելը։ Ավելորդ է նշել, որ ղարա բաղ-
յան հակամարտության հարցում ՄԱԿ-ի 
ԱԽ-ն երբևէ չի տվել ուժ կիրառելու ման-
դատ։ Ավելին, 874-րդ և 884-րդ բա նա ձևե-
րում նա իր լիակատար աջակցու թյունն 
է հայտնում ԵԱՀԽ Մինսկի խմբի շրջա- 
նակներում հարցի խաղաղ կարգա վոր-
մանը և կոչ անում ձեռնպահ մնալ ուժի 
կիրառումից։ Հետևաբար՝ կիրառելով ուժ, 
Ադրբեջանը խախտել է ՄԱԿ-ի ԱԽ բանա-
ձևերը։

Ինչ վերաբերում է ինքնապաշտ պա նու - 
թյան իրավունքին, ապա, այս առումով, 
հարկ է վկայակոչել  «Նիկարա գուան՝ ընդ-
դեմ ԱՄՆ-ի» գործով ՄԱԿ-ի ԱՄԴ վճիռը, 
որտեղ  նշվում է, որ ՄԱԿ-ի Կանո նադրու-
թյան 51-րդ հոդվածով նախատեսված ինք-  
նապաշտ պա նության իրավունքը գործում 
է միջազգային սովորութային իրա վուն քի 
հետ միաժամանակ18։ Այս հա մա   տեքս- 
տում անդրադառնանք նաև միջ  ազ  գա-
յին սովորութային իրավունքին և մաս  նա-  
վորապես՝ նախադեպային դար ձած «Քե-
րոլայն» քեյսին։ Կանադայի ան կա  խու-
թյան համար պայքարի ժամանակ ԱՄՆ-ի 
և Մեծ Բրիտանիայի միջև բախումը, ըստ 
էության, շրջադարձային է եղել. սահ ման-
վել են այն երեք չափանիշները, որոնց 
միաժամանակյա առկայության դեպքում 
միայն երկիրը կարող է վկայակոչել ինք-
նապաշտպանության իր իրավունքը։ Այդ 
չափանիշներն են՝ վտանգի մոտա լուտ լի- 
 նելը (imminence of threat), ուժի կի րառ  ման 
անհրաժեշտությունը (necessity to use force) 

14 UN, UN Charter, https://www.un.org/en/about-us/un-charter
15 Նույն տեղում։
16 Նույն տեղում։ 
17 UN, SC, voting system, available at https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system
18 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1986, ICJ Rep. 14, paras 

176 and 193. 
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և ուժի կիրառման համաչա  փությունը (pro-
portionality)։ Այսինքն՝ ուժ կիրառող պե  տու- 
թյունը պետք է ապա  ցուցի մոտա լուտ 
վտանգի սպառնալիքը, որն այլ միջոցնե-
րով, այդ թվում՝ դիվա նագիտական, հնա-
րավոր չէ չեզոքացնել։ Բացի այդ, համա-
չափության սկզբունքը ենթադրում է, որ 
կի րառվելիք ուժը չպետք է լինի ավելին, 
քան անհրաժեշտ է մոտալուտ վտանգը 
չեզոքացնելու կամ ագրեսոր պետության 
գործողությունները խափանելու համար,  
այլ կերպ ասած, ինքնապաշտպանության 
իրավունքը պետք է լինի թույլատրելիի 
սահ մաններում։

 
5.  Ո՞րն է Միջազգային քրեական դա  

տա րանի առաքելությունը։ Ո՞ր հան  
ցա գործություններն են ընդ դատյա 
Միջազգային քրեական դա տա րա 
նին։ Արդյո՞ք հնարավոր է այն պես 
անել, որ Ադրբեջանի որոշ պաշ տոն
յաներ կանգնեն Միջ ազգային քրեա

կան դատարանի առաջ։
Միջազգային քրեական դատարանի 

(ՄՔՔ) էությունը ներկայացված է աղյուսակ 
1-ում։

Ըստ Միջազգային քրեական դատա-
րանի Հռոմի Կանոնադրության 5-րդ հոդ - 
վածի19՝ դատարանին ընդդատյա են ցե ղա-  
սպանության, մարդկության դեմ ուղղված, 
պա տերազմական և ագրեսիայի հան ցա- 
 գործությունները։ Կանոնադրությունն ա- 
 ռան ձին սահմանում է նշյալ բոլոր հան ցա- 
գործությունները, բացառությամբ ագրե-
սիա  յին վերաբերողների։ Վերջիններս սահ-
մանվել են Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամ-  
պալայում 2010 թ.-ի հունիսի 10-ին՝ Կա-
նոնադրության մեջ համապատաս խան փո - 
փոխություններ կատարելով։ Ըստ Հռո մի 
Կանոնադրության 13-րդ հոդվածի2⁰՝ դա -
տա րանը կարող է քննել գործը հետևյալ 
երեք դեպքից մեկի պարագայում. 1. երբ 
առկա է անդամ պետության դիմումը, 
2. երբ հետաքննությունը (proprio motu) 

Ընդհանուր տեղեկություններ Միջազգային քրեական դատարանի վերաբերյալ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

19 ICC, Rome Statute of International Criminal Court, Article 5. 22, https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf 
20 ICC, Rome Statute of International Criminal Court, Article 13, available at https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-

eng.pdf



21 Al Bashir Case, The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
22 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Դատարանի ո ր ո շ ու մ ը 1998 թվականի հուլիսի 17-ին 

Հռոմում ստորագրված` Միջազգային քրեական դատարանի Կանոնադրության մասին համաձայնագրում (Կից 
Հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը 
համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=4820 

23 Նույն տեղում:
24 ՀՀ ԱԳՆ, Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության` մի կողմից 

և Եվրոպական Միության Եվ Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների` մյուս 
կողմից, միջև հասանելի է հետևյալ հղումով՝  https://www.mfa.am/filemanager/eu/CEPA_ARM_1.pdf

իրականացրել է դատարանի դատախազը, 
3. երբ դատարանին դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն։ 

Ո՛չ Հայաստանը, ո՛չ էլ Ադրբեջանը չեն 
վավերացրել Հռոմի Կանոնադրությունը, 
ուստի նշյալ երկրների տարածքում դա-
տարանը չի կարող իրագործել Կանո նա -
դրությամբ նախատեսված իր լիազո րու  - 
թյուն ներն ու գործառույթները։ Հետևա - 
բար՝ ՄՔՔ-ն կարող է քննել Ադրբե ջա-
նի քաղաքացիների գործերը միայն այն 
պարագայում, երբ առկա է ՄԱԿ-ի ԱԽ դի-
մումը դատարանի դատախազին։ Ի հա վե-
լումն նշենք նաև, որ ՄՔՔ-ի համար չկան 
անձեռնմխելի անձինք։ Անձը, անկախ իր 
զբաղեցրած դիրքից և պաշտոնից, անկախ 
ներպետական օրենսդրությամբ իրեն վե-
րապահվող արտոնություններից և ան-
ձեռն   մխելիությունից, դատապարտվում է 
ազա  տազրկման։ Սակայն ոչ միշտ է, որ 
անդամ պետությունները, ստանձնած պար-    
տավորություններին համապատաս խան, 
իրականացնում են դրանք (վառ օրի նակ է 
Սուդանի ղեկավար Օմար Ալ Բա շիրի կա-
լանավորման միջնորդությունը21):

6. Ինչո՞ւ Հայաստանը չի վավերացրել 
Հռոմի Կանոնադրությունը։
Եթե հակիրճ, ապա ՀՀ Սահմանա դրա-  

կան դատարանը տվել է բացասա կան եզ-
րակացություն՝ նշելով, որ Կանո նադրու-
թյու  նը չի համա պատաս խանում ՀՀ Սահ-
մանադրությանը22։ Մասնավորապես՝ ՀՀ 
ՍԴ վճռի մեջ նշված է հետևյալը. «Կա նո-
նադրության 105 հոդվածի համաձայն` 
ազատազրկման ձևով պատժի նշա նակ -
ման վերաբերյալ Դատարանի դատա-
վճի ռը պարտադիր է մասնակից պետու-
թյուն ների համար, որոնք ոչ մի դեպքում 
չեն կարող փոփոխել այն: Այս դրույթը 
ենթադրում է, որ Կանոնադրության 5 հոդ - 
վածում նախատեսված հանցագոր ծու -
թյուն ների համար Դատարանի կողմից դա-
տապարտված` Հայաստանի Հանրապե-

տության ընդհանուր իրավազորության 
ներ քո գտնվող անձինք չեն կարող օգտվել 
ներում ստանալու, ինչպես նաև իրենց 
նկատմամբ համաներման կիրառման մի - 
ջոցով պատժի կրումից ազատվելու կամ 
ազատազրկման ժամկետի կրճատման 
հնարավորությունից, և, համապատաս խա-   
նաբար` ՀՀ Նախագահը չի կարող այդ 
ան ձանց առնչությամբ իրացնել ՀՀ Սահ-
մա նադրության 55 հոդվածի 17 կետով 
նա խատեսված` դատապարտյալներին նե-  
րում շնորհելու իրավունքը, իսկ ՀՀ Ազ-
գա յին ժողովը` ՀՀ Սահմանադրության 
81 հոդ վածի 1-ին կետով նախատեսված` 
համա ներում հայտարարելու իրավուն-
քը»23: Նկատենք, որ որոշումը կայացվել է 
2004 թ.-ին, այսինքն՝ 2005 թ. և 2015 թ. 
սահմանադրական փոփոխություններից 
առաջ։ Սակայն, դրանով հանդերձ, հար-
ցի էությունը չի փոխվում, քանի որ սահ-
մանադրական փոփոխությունները չեն 
հանգեցրել ՀՀ-ում ներման և համա ներ-
ման իրավունքի վերացմանը։ Այնուամե-
նայնիվ, ՀՀ-ի և ԵՄ-ի միջև 2017 թ.-ին 
կնքված՝ Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագրի 6-րդ 
հոդվածով24 ՀՀ-ն պարտավորվում է ստո-
րագրել Միջազգային քրեական դատա-
րանի՝ Հռոմի Կանոնադրությունը։

 
7.  Կարո՞ղ են, արդյոք, Հայաստանն ու 

Ադրբեջանը միմյանց դեմ նյութական 
վնասների հատուցման վերաբերյալ 
հայցեր ներկայացնել ՄԱԿի 
Արդա րա դա տության միջազգային 
դատարան  կամ այլ միջազգային 
դատարաններ։
Նախ՝ դիտարկենք Ադրբեջանի կողմից 

միջազգային դատարաններ դիմելու բոլոր 
հնարավոր տարբերակները։

ՄԱԿ-ի ԱՄԴ-ն միջազգային միակ դա-
տարանն է, որն օժտված է երկրների միջև 
միջպետական վեճերը լուծելու ընդհանուր 
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25 UN, UN Charter, Article 92, https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xiv/index.html
26 ODCHR, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984 

entry into force 26 June 1987, Article 30(1), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx 
27 ICJ, Statute of the International Court of Justice, Article 36, https://www.icj-cij.org/en/statute 
28 ICJ, Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory, https://www.icj-cij.org/en/declarations 
29  PCA, Contracting Parties, https://pca-cpa.org/en/about/introduction/contracting-parties/
30 PCA Case Nº 2013-19 In the Matter Of The South China Sea Arbitration - Before - An Arbitral Tribunal Constituted Under 

Annex Vii To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea - Between - The Republic Of The Philippines - And - 
The People’s Republic of China, available at https://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN%20-%2020160712%20-%20Award.pdf 

31 Vice Foreign Minister Liu Zhenmin at the Press Conference on the White Paper Titled China Adheres to the Position of Settling 
Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea 13 July 2016, https://
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1381980.shtml 

32 OSCE, List showing signatures and ratifications or accessions with respect to the Convention on Conciliation and Arbitration 
within the OSCE, January, 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/8/2/40119_2.pdf

իրավասությամբ (general jurisdiction)։ Այն 
հիմնադրվել է 1945 թ.-ին և ՄԱԿ-ի հիմ-
նական մարմիններից մեկն է ու միակը, 
որ տեղակայված է ոչ թե Նյու Յորքում, 
այլ Հաագայի Խաղաղության պալատում։ 
ՄԱԿ-ի անդամ բոլոր պետությունները 
ipso facto համարվում են ԱՄԴ անդամ-
ներ, իսկ դատարանի Կանոնադրությունը 
ՄԱԿ-ի Կանոնադրության բաղկացուցիչ 
մասն է25։ ԱՄԴ դիմելու համար անհրա-
ժեշտ է վեճի կողմ հանդիսացող բոլոր 
կողմերի համաձայնությունը, որը կարող 
է արտահայտվել երեք ձևով. 1. վեճի կողմ 
պետությունները կնքում են համա ձայ նա-
գիր՝ ըստ որի վեճի լուծումը վերա պահ վում 
է ԱՄԴ-ին (հայտնի է որպես compromis),  
2. համաձայնությունը նախատեսված է 
միջ ազգային պայմանագրով, ինչպես, օրի- 
 նակ, «Խոշտանգումների և այլ դաժան, 
անմարդկային կամ նվաստացնող վերա-
բերմունքի ու պատժի դեմ» 1984 թ.-ին ըն-
դունված կոնվենցիայի 30-րդ հոդվածով26, 
3. պետությունն ԱՄԴ Կանոնադրության 
36-րդ հոդվածի հատկանիշներով հայ-
տարարում է, որ ճանաչում է նման պար-
տավորություն ընդունած յուրաքան չյուր 
այլ պետության նկատմամբ Դատարանի 
իրավազորությունը բոլոր իրավական հար-  
ցերում, որոնք վերաբերում են. ա) պայ  - 
մա նագրի մեկնաբանմանը, բ) միջազ գա յին 
իրավունքի յուրաքանչյուր հարցի, գ) փաս-
տի առկայությանը, որը, եթե հաս տատ վի,  
կներկայացնի միջազգային պարտա վո րու- 
 թյան խախտում, դ) միջազգային պար տա-
վորու թյան խախտման համար փոխ հա-
տուցման բնույթին և չափերին: Հայտա-
րա  րությունները կարող են լինել առանց 
պայ մանի կամ փոխադարձության հիման 
վրա` այս կամ այն պետության կողմից 

կամ էլ որոշակի ժամկետով27: Հարկ ենք 
հա մա րում առանձնահատուկ կերպով 
ընդ գծել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 
ձեռն պահ են մնացել ԱՄԴ Կանոնա դրու-
թյան 36-րդ հոդվածով նախատեսված 
հայտա րա րու թյունն անելուց28։ Ուստի, 
Ադրբեջանը կա րող է ՀՀ-ի դեմ հայց 
ներկայացնել ԱՄԴ՝ բացառապես ՀՀ 
հա մաձայնության պա րա գայում։

Միջազգային փորձում վեճերի լուծման 
ամենահին կառուցակարգերից մեկն Ար-
բիտ րաժի մշտական դատարանն է, որը 
ստեղծվել է 1899 թ.-ին՝ Հաագայի խաղա-
ղության համաժողովի շրջանակում։ Այս 
դատարանը նույնպես տեղակայված է Հա - 
ագայի Խաղաղության պալատում։ Այս-
տեղ չի կարող լսվել Հայաստանի կամ 
Ադրբե ջանի մասնակցությամբ որևէ վեճ, 
քանի որ ո՛չ Հայաստանը, ո՛չ էլ Ադրբեջանը 
չեն վա վերացրել դատարանի հիմնարար 
կոնվենցիաները29։ Ուշագրավ է, որ նշյալ 
դատարանը 2016 թ.-ին Ֆիլիպինների և 
Չինաստանի միջև Հարավչինական ծովում 
տարածքային վեճի կապակցությամբ վճիռ 
է կայացրել՝ հօգուտ Ֆիլիպինների30, որը 
Չի նաստանը հրաժարվել է կատարել, իսկ 
երկրի փոխարտգործնախարարն արբիտ-
րաժի որոշումը «թղթի կտոր» է անվանել31։

Եվրոպայի անվտանգության և հա-
մա  գործակցության կազմակերպության 
(ԵԱՀԿ) անդամ երկրները հնարավորու-
թյուն ունեն իրենց միջև առաջացած վեճե-
րը լուծելու ԵԱՀԿ Հաշտության և արբիտ - 
րաժային դատարանում։ Սակայն, ի տար  - 
բե   րություն Հայաստանի, Ադրբեջանը չի 
վա վերացրել ԵԱՀԿ Հաշտության և ար-
բիտ  րաժի 1992 թ.-ի ստոկհոլմյան կոնվեն-
ցիան32։ Հավելենք, որ տարեկան 95.000 
շվեյ ցարական ֆրանկ բյուջե ունեցող այս 



դա տարանն իր ստեղծման օրվանից դեռ 
որևէ գործ չի քննել33։

Եվրոպայի խորհրդի (ԵԽ) անդամ պե-
տությունները Մարդու իրավունքների եվրո - 
պական կոնվենցիայի 33-րդ հոդվածի 
հատ կանիշներով կարող են դիմել Մարդու 
իրա վունքների եվրոպական դատարան 
(ՄԻԵԴ)34։ Համաձայն նշյալ կոնվենցիայի 
34-րդ հոդվածի՝ կոնվենցիային միացած 
պետությունների դեմ հայց կարող են ներ-
կայացնել նաև անհատները, խմբերը և հա-
սարակական կազմակերպությունները35։ 
Լինելով ԵԽ անդամ պետություններ՝ և՛ Հա- 
յաստանը, և՛ Ադրբեջանը միացել են կոն- 
վենցիային, ուստի, կարող են միմյանց դեմ 
հայցերով դիմել ՄԻԵԴ։ Նշենք սակայն, 
որ ՄԻԵԴ-ի իրավազորությունը տարած  - 
վում է միայն այն հարցերի վրա, որոնք 
վերաբերում են Կոնվենցիային և դրան 
կից արձանագրությունների դրույթների 
մեկնաբանմանն ու կիրառ մանը և հա մա-
պատասխանում են 33-րդ, 34-րդ և 47-րդ 
հոդվածների դրույթներով նախատեսված 
դեպքերին36: Մասնավորապես՝ ՄԻԵԴ-
ում կարող են քննվել միայն մարդու իրա-
վունքների ենթադրյալ խախտումն ե րին 
վերաբերող հարցերը, իսկ օրինակ՝ պե-
տու թյունների միջև առկա տարածքային 
վեճերը՝ ոչ (Ratione Materiae):

8. Ի՞նչ միջազգային իրավական կառու
ցակարգերով են պաշտպանված 
խաղաղ բնակչության իրավունքները 
պատերազմի ժամանակ։
Խաղաղ բնակչության իրավունքները 

պաշտպանված են միջազգային հումա նի-  
տար իրավունքի նորմերով, մասնա վո րա-  
պես՝ «Պատերազմական ժամանակ քա -
ղա քացիական բնակչության պաշտ պա   նու- 
թյան մասին» (4-րդ կոնվեն ցիա) 1949 թ.-ի 
ժնևյան կոնվենցիայով37, որը, նշյալ թվա կա-
նին ընդունված երեք այլ կոնվեն ցիաների 
(«Գործող բանակնե րում վի րավորների և 
հիվանդների վիճակի բա րելավման մա-
սին» (1-ին կոնվենցիա)38, «Ծովում զինված 
ուժերի կազմից վիրավորների, հի վանդ-
ների և նավաբեկյալների վիճակի բա-
րե լավման մասին» (2-րդ կոնվենցիա)39, 
«Ռազ մագերիների հետ վարվելակերպի 
մա սին» (3-րդ կոնվենցիա))40, ինչպես նաև 
1977 թ.-ին ընդունված երկու լրացու ցիչ ար-  
ձանագրությունների («Միջազ գային զին- 
ված ընդհարումների զոհերի պաշտպա-
նության մասին» (1-ին արձանա գրու -
թյուն)41, «Միջազգային բնույթ չկրող զին-   
ված ընդհարումների զոհերի պաշտ պա-   
նու թյան մասին» (2-րդ արձանա գրու-
թյուն))42 հետ միասին, միջազգային մար-
դա  սի րական իրավունքի «ողնաշարն» է։ 
Վերոնշյալ կոնվենցիաները միջազգային 
իրավունքում ամենաշատ վավերացում-
ներ ունեցող գործիքներն են և պարունա-
կում են jus cogens սկզբունքներ, որոնք 
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33 OSCE, Court of Conciliation and Arbitration, Key resources, Thumbnail cover of the "Factsheet: Court of Conciliation and Arbi-
tration" (OSCE) Factsheet: Court of Conciliation and Arbitration, https://www.osce.org/cca 

34 ECHR, European Convention of Human Rights, Article 33, https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf 
35 Նույն տեղում, հոդված 34։
36 Council of Europe, European Convention of Human Right, Article 33; Article 34 and Article 47, https://www.echr.coe.int/docu-

ments/convention_eng.pdf
37 ICCR, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949, https://ihl-databas-

es.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C&action=openDocument 
38 ICRC, Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 

August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B-
0B&action=openDocument 

39 ICRC, Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at 
Sea. Geneva, 12 August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=2F5AA9B07AB61934C-
12563CD002D6B25&action=openDocument 

40 ICRC, Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument 

41 ICRC, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Interna-
tional Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, available at https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documen-
tId=D9E6B6264D7723C3C12563CD002D6CE4&action=openDocument 

42 ICRC, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-Inter-
national Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977, available at https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?docu-
mentId=AA0C5BCBAB5C4A85C12563CD002D6D09&action=openDocument 
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43 Henriksen A., 2019, International Law, Second edition, Ch. 14, p. 290.  
44 Նույն տեղում։
45 Նույն տեղում

հա մապարտադիր են և որոնցից շեղում-
ներն անթույլատրելի են։ Նշյալ 4 կոն վեն-  
ցիաների առաջին և երկրորդ հոդ ված նե-
րը տառացիորեն նույնն են, իսկ եր րոր դը 
և չորրորդը՝ ըստ էության։ Մասնավո րա- 
պես՝ առաջին կետում նշվում է, որ «բարձր 
պայմանավորվող կողմերը» (կոնվենցիա-
յին միացած պետությունները) պարտա-
վոր վում են բոլոր հանգամանք ներում պահ- 
 պանել նորմերը, իսկ երկրորդ հոդվա ծով 
նախատեսվում է կոնվենցիայով սահ ման - 
ված նորմերի անխտիր կատարում, ան-
գամ եթե կողմերից մեկը չի ընդունում 
պա տե րազմի մեջ գտնվելու հանգամանքը 
կամ կոնվենցիայի մասնակից չէ։ Ուստի 
կոնվենցիայով սահմանված պարտա կա -
նությունների չկատարումը չի կարող հիմ- 
նավորվել այն հանգամանքով, որ Ար ցախը 
միջազգայնորեն ճանաչված պետու թյուն 
չէ։ Կոնվենցիայի համաձայն՝ քաղաքա-
ցիա կան բնակչության մաս են կազմում 
այն անձինք, որոնք անմիջականորեն չեն 
մասնակցում ռազմական գործողու թյուն-  
ներին, ներառյալ զինված ուժերի կազ մից 
այն անձինք, որոնք զենքը վայր են դրել, 
ինչպես նաև նրանք, որոնք դադա րել են 
պատերազմական գործողու թյուննե րին 
մասնակցել հիվանդության, վիրավոր վե-
լու, գերեվարվելու կամ որևէ այլ պատճա-
ռով, և վեր ջիններս բոլոր հանգամանքնե-
րում պետք է օգտվեն մարդասիրական 
վերա բեր մունքից` առանց որևէ խտրակա-
նու թյան՝ ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի կամ 
հավատի, սեռի, ծագման կամ գույքային 
դրության և համանման այլ չափանիշների 
պատճառով: Ավելին, անգամ եթե քաղա-
քացիական բնակչությունը հայտնվում է 
հակառակորդի վերահսկողության ներքո, 
միևնույն է, վերջինս ունի անօտարելի իրա-
վունքներ՝ նախատեսված 4-րդ կոնվեն-
ցիա յով։

Հավելենք, որ 4-րդ կոնվենցիայի պաշտ- 
 պանության ներքո գտնվող անձինք լիար-
ժեքորեն, առանց  խտրականության օգտը- 
 վում են բոլոր իրավունքներից, և վերջին-
ներիս նկատմամբ ֆիզիկական կամ բա-
րոյական հարկադրանքի որևէ միջոց 
չպետք է կիրառվի (հոդված 31)։

9. Ո՞ր դեպքերում Ադրբեջանն իրավունք 
ունի քրեական գործեր հարուցելու 
հայ ռազմագերիների նկատմամբ։
Միջազգային իրավունքում տարբերակ-

վում է մարտիկների երկու խումբ՝ օրինա-
կան և ոչ օրինական, և բոլոր օրինական 
մարտիկները, անխտիր կերպով, գերու-
թյան մեջ հայտնվելու պարագայում  օգտը- 
 վում են 3-րդ կոնվենցիայով սահման ված 
իրավունքներից։ Օրինական մարտիկ նե-
րը, իրենց հերթին, բաժանվում են երեք 
խմբի. առաջին՝ զինված ուժերի և վեր ջին - 
ներիս կազմի մեջ մտնող կամավո րա կան-
ների կորպուսներ, երկրորդ՝ այլ ռազ մա-
կան միավորումներ և վերջիններիս մաս 
կազմող կամավորներ՝ ներառյալ կազ մա- 
 կերպված դիմադրության շարժումն երը 
(որպեսզի վերջիններս օգտվեն 3-րդ կոն-
վենցիայով սահմանված իրավունք ներից,  
պետք է ունենան միանձնյա ուղղաձիգ կա-
ռավարում, հեռվից հստակորեն նշմար վող 
տարբերանշաններ, բացահայտ կեր պով 
կրեն  զենք, մարտը վարեն պա տերազմի 
կանոններով ու սովորույթներով43),  եր րորդ՝ 
չօկուպացված տարածքների բնա կիչներ  
(որոնք ինքնաբուխ և զանգվածաբար զենք 
են վերցրել (Levée en masse)՝ ժամանակ 
չունենալով ձևավորելու ուղղահայաց կա-
ռավարում, ձեռք բերելու տարբերակիչ 
նշաններ և այլն44)։ Նշենք նաև, որ 1-ին 
ար ձանագրությունը սահմանում է շատ 
ավելի մեղմ պահանջներ45։

Զուտ ռազմական գործողություններին 
մասնակցելու փաստը բավարար չէ օրինա- 
 կան ռազմագերու նկատմամբ քրեական 
գործ հարուցելու համար։ Ռազմագե րի ներ 
պահող պետությունը, ըստ նշյալ կոն վեն-
ցիայի 83-րդ հոդվածի, որոշակի հան ցանք-
ների համար պատիժներ կիրառելիս պետք 
է հետևի, որ համապատասխան իշխա նու-
թյուններն այդ հարցի գնահատման ժամա- 
նակ դրսևորեն առավելագույն ներո  ղա -
մտություն և բոլոր հնարավոր դեպ քե րում 
կիրառեն կարգապահական միջոց ներ, 
քան իրականացնեն դատական հետա- 
  պնդում (անգամ դատապարտվելու դեպ -
քում ռազ մագերիներն օգտվում են կոն-



1. ՀՀ ԱԳՆ, Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդիր, պատմական տվյալներ, 
https://www.mfa.am/hy/nagorno-karabakh-issue/  

2. ՀՀ ԱԳՆ, Համապարփակ և ընդլայնված 
գործընկերության համաձայնագիր Հայաս-
տանի Հանրապետության` մի կողմից և 
Եվրո պական Միության և Ատոմային էներ-
գիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց 
անդամ պետությունների` մյուս կողմից, 
միջև, https://www.mfa.am/filemanager/eu/CEPA_
ARM_1.pdf 

3. Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրական Դատարանի որոշումը 1998 
թվականի հուլիսի 17-ին Հռոմում ստո րա-
գրված` Միջազգային քրեական դատա  - 
րա նի Կանոնադրության մասին համա-
ձայնագրում (Կից Հայտարարու թյամբ) 
ամրագրված պարտավո րությունների` 
Հա յաստանի Հանրապետու թյան Սահ մա-
նադրությանը համապա տասխանության 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով,  
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do-
cid=4820 

4. Союз Советских Социалистических 
Респуб лик Закон о Порядке Решения 
Вопросов, Связанных с Выходом Союзной 
Республики из СССР,  
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16379.htm 

5. Конституционный Акт Азербайджанской 
Республики от 18 октября 1991 года №222-
XII о восстановлении государственной 
независимости Азербайджанской 
Республики,  
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2889 

6. Aegean Sea Continental Shelf (Greece v Tur-
key), Judgement [1978], ICJ Report 3, para 
96; Maritime Delimitation and Territorial 
Questions between Qatar and Bahrain (Qatar 
v Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, 
Judgement [1994] ICJ Report 112. 

2021/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

87

վեն ցիայով սահմանված իրավունքնե րից)։ 
Ոչ մի ռազմագերի չի կարող դա տա պարտ- 
 վել այնպիսի արարքի համար, որը պատ - 
ժելի չէ գերության մեջ պահող պե տու-
թյան օրենսդրությամբ կամ արար քը թույլ 
տալու պահին գործող միջազ գա յին իրա - 
վուն քով: Ռազմագերու նկատ մամբ չի կա- 
րող գործադրվել բարոյական կամ ֆիզի- 
կա կան ճնշում՝ ստիպելով նրան իրեն մե-
ղա վոր ճանաչել այն արար քի մեջ, որում  
մե ղադրվում է: Ոչ մի ռազ մա  գերի չի կա- 
րող դատապարտվել, եթե նա հնա րավո-
րություն չի ունեցել պաշտ պան վելու՝ օգտվե-  
լով բարձրակարգ պաշտպա նի ծառայու-
թյուններից: Միաժամանակ, ռազմագե րի- 
 ների նկատմամբ չեն կարող կիրառվել ֆի-
զիկական կամ բարոյական տանջանքի 
կամ հարկադրման այլ մի ջոց ներ՝ տեղե-
կություններ ստանալու նպա տակով46:

Եզրակացություն
Ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, 

որ Հայաստանի կողմից «ադրբեջանա-
կան տարածքների օկուպացիայի» մասին 
Ադրբե ջանի՝ հաճախ բարձրագույն մա կար-
դակով արված հայտարարությունները, միջ-  

ազգային իրավունքի տեսանկյունից, չու - 
նեն որևէ իրավական հիմք։ Ավելին,  Ադրբե  - 
ջանի կողմից Արցախի դեմ ուժի կի րա  ռու - 
մը միջազգային իրավունքի հետ չունի որևէ 
աղերս։ Միաժամանակ, հա մոզվե  ցինք, որ 
գրեթե անհավանական է ար ցախյան հար-
ցի իրավական հանգա  մանքների ուսում-
նա սիրությունը միջազգային դատարան- 
 ներում (բացառու թյամբ ՄԻԵԴ-ի)։ Դա, ցա- 
 վոք, վերաբերում է նաև Միջազգային քրե-  
ա կան դատարանին, որի դատախազի 
«ձեռ քերը կապված են», և վերջինս չի կա -
րող քննել պատերազմի ընթացքում տե-  
ղի ունեցած պատերազմական հանցա-
գործությունները, պայմանավորված այն 
իրողությամբ, որ Ադրբեջանը չի ստո րագ-  
րել, հետևաբար՝ չի վավերացրել Հռոմի 
Կա նոնադրությունը։ Հավելենք, որ խա -
ղաղ բնակչության, ռազմագերիների և ան-
գամ պատերազմին մասնակցող զինվոր-
նե րի իրավունքները պաշտպանված են 
միջազգային մարդասիրական իրա վուն-
քի նորմերով, և յուրաքանչյուր կամա յա-
կանություն jus cogens սկզբունքների ան-
թույլատրելի խախտում է։

46 ICRC, Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/
applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Решение Арцахского конфликта, несомненно, является вопросом первостепенной важности 
для армянского общества. Однако этот вопрос в основном обсуждался с политической, историче-
ской и моральной точек зрения и значительно меньше - с точки зрения международного права. 
В статье предпринята попытка частично восполнить пробел, представив ключевой аспект кон-
флик  та в свете международно-правовых норм. В частности, в статье обсуждались следующие 
вопро сы: правовая сторона статуса Арцаха, четыре известные резолюции Совета Безопасности 
ООН, возможности разрешения некоторых вопросов конфликта в международных судах, а также 
права  военнопленных, мирного населения и участников войны в контексте международного 
гуманитарного права.  

Ключевые слова:  карабахский конфликт, решения СБ ООН, международное уголовное право, 
  международное гуманитарное право, международные конвенции
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NTERNATIONAL LAW

THE KARABAKH CONFLICT AND THE INTERNATIONAL LAW

The transformation of the Artsakh conflict is undoubtedly an issue of utmost importance for Ar-
menian society. However, the issue has been mainly discussed from political, historical and moral per-
spectives and significantly less from the perspective of international law. The article will try to partially 
fill the lacuna by presenting the key aspect of the conflict in light of the international legal regulations. 
In particular, the following issues were discussed in the paper: legal side of the status of Artsakh, the 4 
well-known UN Security Council resolutions, the possibility of resolving certain elements of the conflict 
in the international courts, as well as the rights of prisoners of war, civilians and war combatants in the 
context of international humanitarian law.

Key words:  fKarabakh conflict, the UN SC decisions, international criminal law, international 
  humanitarian law, international conventionsc
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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

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ 
ՉԻՆԱՍՏԱՆՆ ՈՒ ԱՄՆ-Ը 
ԽՈՒՍԱՓԵԼ

«ՖՈՒԿԻԴԻԴԻ 
ԾՈՒՂԱԿԻՑ»

Հիմնաբառեր.  Չինաստան, ԱՄՆ, Pax Americana,  
  Pax Sinica, աշխարհակարգ, 
  աշխարհաքաղաքականություն, 
  գերտերություն, սառը պատերազմ, 
  դիմակայություն, միջազգային 
  անվտանգություն

Հոդվածը նվիրված է չին-ամերիկյան հարաբե-
րու  թյուն ներում արձանագրվող վտանգավոր մի տում- 
 ների վերլուծությանը: Դիտարկվել է վերջին տասնամ -
յակ ներում աշխարհաքաղաքական իրողու թյունների 
և այդ համատեքստում Չինաստանի գլոբալ դերա-
կա տարության փոփոխությունը: Անդրադարձ է կա-
տար վել Չինաստանի առաջնորդների երկարա ժամ-
կետ ռազմավարական նպատակներին և դրանց 
իրագործման հավանականության վերաբերյալ ամե- 
 րիկացի փորձագետների կանխատեսմանը: Քննարկ-  
վել են երկու գերտերությունների միջև աճող մրցակ- 
  ցության և դիմակայության պատճառներն ու հնա -
րա վոր հետևանքները: Իրականացված վերլուծու-
թյան արդյունքում ներկայացվել են աշխարհաքա ղա-  
քական փոփոխությունների հնարավոր ուղղու թյուն-
ները և միջազգային անվտանգու թյանը սպառնա ցող 
զարգացումները:

Ներածություն
Նախորդ դարավերջին սառը պատե-

րազ  մի ավարտն ազդարարեց աշխարհաքաղա քական 
նոր դարաշրջանի մեկնարկը: Երկրորդ աշխարհա մար - 
տի արդյունքներով ձևավորված երկբևեռ աշխար հա  կար-
գի կազմաքանդմամբ սկիզբ դրվեց միաբևեռ աշխար  հա- 
կարգի՝ ԱՄՆ-ի միանձնյա գերիշխանությամբ: Աշխար հը 
զրկվեց փոխզսպող և հավասարակշռող երկբևեռ համա- 
կարգից, որը, ըստ նորռեալիզմի տեսաբանների, համար-
վում է ամենակայունը: Հետագա գործընթացները հաս -
տատեցին վերջիններիս ճշմարտացիությունը տվյալ հար- 
 ցում: Pax Americana-ի գերակայությունը և միաբևեռ աշ-
խարհակարգի կայացումն ուղեկցվում էին միջազգային 
տուր բուլենտությամբ, տարաբնույթ ճգնաժամերով և ար-  
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յունալի հակամարտություններով: Այնու ա -
մենայնիվ, XXI դարի սկզբին ի հայտ եկան 
աշխարհաքաղաքական նոր իրողու  թյուն-
ներ, որոնց շարքում առանցքային նե րից 
են Չինաստանի աննախադեպ տնտե սա  - 
կան վերելքն ու վերջինիս աշխար հա քա- 
  ղա քական ազդեցության մեծա ցումը: Այս 
երևույթը, որին հավելվում էր Ռու սաս- 
  տանի ռազմավարական դիրքերի ամրա-    
պնդումը և որոշ տարածա շրջանային տե -
րու թյունների մեծացող հավակնու թյուննե-  
րը, սասանում էին միաբևեռ աշ խար հա-
կարգի հիմքերը՝ վերջինիս օժտե լով բազ- 
մաբևեռության հատկանիշներով։ 

XXI դարի երրորդ տասնամյակի մեկ-
նարկին ԱՄՆ-ը թեև դեռ շարունակում է 
համարվել աշխարհի հզորագույն երկիրը, 
սակայն արդեն իսկ հեռու է իր նախկին 
դե րակատարումից և կարող է դիտարկվել 
որպես հավասարների մեջ առաջինը: Ակն-
հայտ է նաև, որ վերաձևվող աշխարհա-
կարգում սրընթաց փոփոխվում է ներկա  յիս 
ուժերի հավասարակշռությունը՝ հա ճախ 
հօգուտ Չինաստանի, ինչը ԱՄՆ-ի քա ղա-  
 քական վերանախավում խոր ան հան գըս- 
  տու թյուններ է առաջացնում և դրդում դի -
մելու ռազմավարական զսպման գոր ծի-
քակազմի մշակմանն ու կիրառմանը: Աշ-
խարհը մտնում է աշխարհաքաղա քական 
հսկաների դիմակայու թյամբ ուղեկցվող 
վտանգավոր շրջափուլ, որտեղ կողմերը 
կարող են հատել անվերադարձելիության 
կետը՝ սադրելով Մեծ պատերազմ:
 
 Չինաստանի վերելքը 

2021 թվականին լրանում է Չինաստանի 
կոմունիստական կուսակցության (ՉԿԿ) 
հիմնադրման 100-ամյակը: 1949 թվա կա-
նին իշխանության գալուց հետո՝ ՉԿԿ կա-
ռավարման ավելի քան յոթ տասնամյակի 
ընթացքում, Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետությունը (ՉԺՀ) բազմաթիվ 
ո լորտներում արձանագրել է աննախա-
դեպ հաջողություններ, որոնց շնորհիվ 
գերա զանցապես աղքատ բնակչությամբ 
և թույլ զարգացած ագրարային երկիրը 
ներկայում վերափոխվել է գերտերության՝ 
իր արժանի տեղը զբաղեցնելով աշխարհի 
առաջատար ուժային կենտրոնների շար-
քում: Այս առումով, պատահական չեն նաև 

վերջին տարիներին քաղաքական և ակա-
դեմիական շրջանակներում «չինական 
հրաշքի» ու Չինաստանի ապագայի շուրջ 
ընթացող ակտիվ քննարկումները, որոնք 
փորձում են պատասխանել այն հար ցին, 
թե արդյոք համաշխարհային պատ մու-
թյան ամերիկյան՝ Pax Americana փակվող 
էջը փոխարինվում է չինական՝ Pax Sinica 
դարաշրջանով: 

Անդրադառնալով ՉԿԿ կայացման պատ- 
 մությանը՝ նշենք, որ 1921 թվականին Շան-
հայում կայացած առաջին համա գումա րից 
ի վեր վերջինիս անդամների թիվը մշտա-
պես և կայուն կերպով ավե լացել է՝ մի քա-
նի տասնյակից հասնելով շուրջ 92 միլիո-
նի: Հատկանշական է, որ այդ ցուցանիշով 
ՉԿԿ-ն աշխարհում ամենաշատ անդամ 
ունեցող քաղաքական կուսակցությունն է, 
որը Չինաստանի ժողովրդին, որպես ներ-
դաշնակ զարգացման ուղի, առա ջարկել 
է սոցիալիզմի գաղափարախոսությունը: 
Ժա մանակը ցույց տվեց, որ Չինաստանին 
հա ջողվեց ոչ միայն ապահովել երկրի տըն- 
տե սական զարգացումը, այլև դա ներ-
դաշ  նակորեն փոխկապակցել ժողովրդի 
բա րե կեցության աճին: Պատահական չէ, 
որ Դեն Սյաոպինի ժամանակներից սկիզբ 
առած բարեփոխումների և բաց դռնե րի 
քաղաքականության, այդ թվում՝ «Չորս ար-  
դիականացումների ծրագրի» (արդյունա -
բե րության, գյուղատնտեսու թյան, ազգա-
յին պաշտ պանության և գիտության ար-  
 դի ակա նացում) շնորհիվ՝ հաջողվել է աղ-
քատությունից դուրս բերել ավելի քան 700 
մլն մարդու: Արդյունքում՝ ՉԿԿ 100-ամյա 
հոբելյանական տարում, Չինաստանը մըտ- 
 նում է զարգացման որակապես այլ փուլ, 
որն աշխարհաքաղաքական նոր դերա-
կա տարություն է խոստանում «Արևելքի 
վի  շապին»:

Հարկ է նշել, որ հոբելյանական տա-
րին ՉԺՀ-ն դիմավորում է դեռևս տարի-
ներ առաջ նախանշված նպատակների 
իրականացմամբ: Այսպես՝ 2012 թվակա-
նին՝ ՉԿԿ 100-ամյակին (2021 թ.) և ՉԺՀ-ի 
հիմնադրման 100-ամյակին (2049 թ.) ընդ-
առաջ, ՉԿԿ XVIII համագումարը սահմա-
նեց երկու հարյուրամյակի նպատակներն 
ու անհրաժեշտ բարեփոխումների ծրագի-
րը: Մասնավորապես` խնդիր դրվեց մին-

2021/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

91



Ա
ՇԽ

Ա
Ր

Հ
ԱՔ

Ա
Ղ

ԱՔ
ԱԿ

ԱՆ
 Ք

Ր
Ո

Ն
Ի

Կ
Ո

Ն
 . 

ГЕ
О

П
О

ЛИ
ТИ

ЧЕ
С

КА
Я 

ХР
О

Н
И

КА
 . 

G
G

EO
PO

LI
TI

CA
L 

CH
RO

N
IC

LE
 . 

20
21
/1

92
1 Си, Цзиньпин. (2014). О государственном управлении. Изд-во литературы на иностранных языках, Пекин, с. 49.

չև 2021 թվականն ամբողջապես ան ցում 
կատարել միջին բարեկեցության հասա -
րակությանը, 2010 թվականի համե մատ՝ 
կրկնապատկել ՀՆԱ-ն և քաղաքա յին ու 
գյուղական բնակչության մեկ շնչին ընկ  - 
նող եկամուտները, իսկ մինչև 2049 թվա -
կա նը՝ կառուցել հարուստ, ուժեղ, ժողովըր-
դա վարական, քաղաքակիրթ և ներդաշնա-  
կորեն զարգացող սոցիալիստական պե- 
տություն: Նախատեսվում էր, որ տնտե-
սա կան զարգացումը ձեռք կբերի նոր ո- 
րակ, որը, առաջին հերթին, ուղղված կլի-
նի մարդու պահանջմունքների բավարար-
մանը: 

Հատկանշական է, որ թեև միջին բարե-
կեցության հասարակության («Սյաոկան 
հանրություն», չին.` 小康社会) կառուցման 
ռազմավարական նպատակը նախանըշ-
ված էր դեռևս XVIII համագումարից շատ 
առաջ, սակայն հենց այդ ժամանակ հստա-   
կեցվեց բարեփոխումների «ճանապար հա- 
   յին քարտեզը»: Հավելենք, որ կոն ֆու ցիո- 
սականության բարոյափիլիսո փայական 
ուսմունքից սկիզբ առնող «Սյաոկան հան-
րությունը» ենթադրում է նվազագույն բա-  
 րեկեցության երաշխիքներ՝ ըստ հետևյալ 
մոտեցման. երեք բացասական երևույթնե- 
րի՝ սովի, աղքատության և գոր ծազրկու-
թյան ամբողջական հաղթա հա րում: 

XVIII համագումարից հետո անցած ոչ 
ամբողջական տասնամյակի ընթացքում 
Չի նաստանը, որոշ գնահատականներով, 
արդեն իսկ դարձել է աշխարհի ամենամեծ 
տնտեսությունը: Երկրի ՀՆԱ-ն հասել է 15 
տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի ցուցանիշին, և կա - 
 րող ենք ասել, որ նախանշված՝ ՀՆԱ կրկնա- 
 պատկման նպատակը գրեթե լիովին իրա-
գործվել է: Արձանագրվող միտումների 
պահ պանման պարագայում արդեն առա-
ջիկա 10-15 տարվա ընթացքում Չինաս-
տանը բոլոր չափանիշներով կամրագրի 
հա մաշխարհային առաջատարի իր դիր-
քը: 

2012 թվականին Սի Ծինփինի առաջ նոր - 
դությամբ երկրի ղեկավարումը ստանձնած 
նոր թիմն իր առջև դրել է ոչ միայն կարճա-
ժամկետ, այլև երկարաժամկետ զար գաց-
ման ռազմավարական խնդիրներ: Միա-

ժամանակ, նախագահ Սին ներկա յացրել է 
«Չինական երազանքի» տեսլականը՝ ըստ 
որի նախատեսվում է համաժողովրդական 
վերածնունդ: «Վերածննդի ուղին» ցու ցա - 
 հանդես այցելության ժամանակ (2012 թվա- 
 կան) ունեցած իր ելույթում ՉԺՀ նա խագա-
հը նշել է. «Հաստատապես հա մոզված եմ, 
որ ՉԿԿ հարյուրամյա հոբելյանին պար-  
տադիր կերպով կլուծվի միջին բարե կե   ցու-
թյան հասարակության ամբողջա կան կա-
ռուցման խնդիրը, իսկ Նոր Չինաս տա նի 
հարյուրամյակին, անկասկած, կիրագործ-
վի հարուստ և հզոր, ժողովրդավարական 
և քաղաքակիրթ, ներդաշնակ և արդիա կա- 
նացված սոցիալիստական պետություն 
ստեղծելու նպատակը: Չինացի ազգի մեծ 
վերածննդի երազանքն անպայմանորեն 
կիրականանա»1: Բացի այդ, XVIII հա մա  - 
գու մարը փաստացիորեն մեկնարկ տվեց 
«Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» ռազմավա-
րական գլոբալ նախագծին, որը բացի տըն- 
տեսական և ենթակառուցվածքային ծրա - 
գրերի իրականացումից, մեծապես նպաս-
տելու է տարբեր մայրցամաքների և երկըր- 
ների միջև քաղաքակրթական և մշա կու-
թային երկխոսությանը: 

Այնուամենայնիվ, Չինաստանի մեծա  - 
գույն ձեռքբերումը ծայրահեղ աղքատու-
թյան վերացումն է երկրում: Չինաստա-
նին հաջողվել է ձևավորել սոցիալիստա-
կան համակարգի հաջողված մոդել, որը 
ներդաշնակում է տնտեսական զարգա-
ցումն ու ժողովրդի բարեկեցության մա -
կար դակի բարձրացումը: Հարկ է նաև ընդ-   
գծել, որ COVID-19 համավարակը դար-
ձավ վերջին տարիների բարեփոխումն ե-
րի և հարյուրամյակների համար նա խա-
նշված նպատակների իրականաց ման 
ամե նամեծ խոչընդոտն ու փորձությունը: 
Թեև Չինաստանին համեմատաբար արագ 
կերպով հաջողվեց կայունացնել հա մա-
վարակով պայմանավորված իրավիճակը 
և «վերաբացել» տնտեսությունը, սակայն 
lockdown-ի հետևանքները դեռ երկար ժա-  
մանակ զգացվելու են: Համավարակը հզոր 
հարված հասցրեց երկրի ՀՆԱ-ին՝ էա պես 
արգելակելով տնտեսության 40-ամյա կա- 
  յուն աճը: Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) 



2021/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

93

կող մից 2021 թվականի հունվարին հրա - 
պա  րակված զեկույցի համաձայն՝ 2020 
թվականին Չինաստանի աճը դանդաղել է 
մինչև 2%, ինչը թեև 1976 թվականից հե-
տո ամենացածր տեմպն է, սակայն կան-
խա տեսվածից ավելի է՝ պայմանավոր ված 
համավարակի արդյունավետ հսկողու-
թյամբ և պետական ներդրումների միջո-
ցով տնտեսության խթանման քաղաքա-
կա նությամբ: Վերականգնումը թեև կայուն 
է, սակայն անհավասարաչափ. սպառողա-
կան ծառայությունները հետ են մնում ար- 
դյու նաբերական արտադրանքից: Ըստ ՀԲ 
գնա հատականի՝ նախորդ տարի ներմուծ-
ման աճը հիմնականում զիջել է արտա-
հան ման աճին, ինչը նպաստել է դրական 
առևտրային հաշվեկշռի աճին: 2021 թվա-
կանին տնտեսությունը կաճի մինչև 7.9%, 
ինչը նախկինում կանխատեսվածից ավելի 
է2: 

Չինաստանի ժողովրդական համալսա-
րանի Զարգացման և ռազմավարության 
ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող 
Վան Իվեյը նշում է. «Համավարակը թե-
պետ ժամանակավորապես ազդել է Չի-
նաս տանի տնտեսության և հասարակու - 
թյան վրա, սակայն, միաժամանակ, խթա - 
նել է առողջապահության, կրթության, գրա - 
սենյակային աշխատանքի, տեղե կա տվու  - 
թյան տարածման, ֆինանսական գործարք - 
ների, լոգիստիկայի և զվարճանքի ոլորտ-
ներում թվային վերափոխումների գործըն-
թացը: Նոր տեխնոլոգիաները հաստա- 
 տուն կերպով մտնում են առօրյա, նպաս-
տում պետական կառավարման ոլորտի 
ար դիականացմանը, թվայնացմանն ու ար- 
հեստական բանականության առաջմղմա-
նը: Համավարակը ոչ միայն դեպի տեղե-
կատվայնացում մղեց ՉԺՀ վերամշակող 
արդյունաբերությունը, այլև արագացրեց 
արհեստական բանականության, բանա-
ցանցի (Internet of Things, IoT), 5G տեխ նո -
լոգիաների, կենսաբժշկության ներ դրման 
ու կիրառման գործընթացները: Այն բարձ-
րացրեց Չինաստանի դիրքը գնագոյաց-

ման համաշխարհային շղթաներում՝ այդ 
բնագավառում օժտելով նրան ավելի ծան-
րակշիռ ձայնի իրավունքով»3: 
 
 Մեծացող հավակնություններն 

ու աշխարհաքաղաքական 
դիմակայության ուժգնացումը
Վերջին տասնամյակների տնտեսա կան 

հզորության աճին զուգահեռ, առա վել հա- 
 վակնոտ են դառնում Չինաս տանի արտա -
քին քաղաքական և աշխար  հաքաղա քա-
կան նպատակները: Նախագահ Սի Ծին-
փինի ղեկավարությամբ՝ երկիրն ավելի 
բա ցահայտ և համառ կերպով է առաջ նոր-
դության ձգտում ՄԱԿ-ի տարբեր ինստի-
տուտներում, «Մեկ գոտի, մեկ ճանա-
պարհ» համաշխարհային նախագծում, 
Հարավչինական ծովում սկսել է արհես-
տա կան կղզիների կառուցումը, արտաքին 
քաղաքականության մեջ էակա նորեն ավե- 
 լացրել է փափուկ ուժի գոր ծիքա կազմի կի-
րառումը, նոր որակ է հաղոր դել ռազ մա-
կան ոլորտի բարե փոխումն երին և այլն: 
Նման մոտեցումները, կա րելի է ասել, որո-  
շակիորեն հակասում են Չինաստանի 
մեծ բարեփոխումների հո գևոր հայր Դեն 
Սյաոպինի՝ «Պահպանել ուժերը, սպասել 
բարենպաստ պահի» պատգամին: Սա-
կայն, չպետք է մոռանալ, որ Դենի պատ-
գամը հնչել է այն ժամանակ, երբ ՉԺՀ 
տնտեսությունը կազմում էր հա մաշխար-
հային ՀՆԱ ընդամենը 1%-ը, որն այսօր 
արդեն հասել է 15%-ի: 

Սինգապուրի վարչապետ Լի Սյան Լուն 
«Foreign Affairs» ամսագրում հրապա րա -
կած (2020 թվական) հոդվածում դիպուկ 
կեր պով նկատում է, որ Չինաս տանի ներ-
կայիս առաջնորդներն արդեն չեն հենվում 
Դեն Սյաոպինի՝ ուժերի քողարկման և հար-
մար ժամին սպասելու սկզբունքի վրա: Նրա 
խոսքով՝ Չինաստանն իրեն դիտարկում է 
որպես ցամաքային տերություն, սակայն 
հավակնում է դառնալ նաև ծովային տե-
րու թյուն՝ արդիականացնելով բանակն ու 
նավատորմը, ձգտելով զինված ուժերը վե- 
 րածելու համաշխարհային կարգի մար-

2 World Bank. 2021. Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC: World Bank, P. 20. doi: 10.1596/978-1-4648-
1612-3.

3 Ван, Ивэй. (2020). Выход из кризиса и преимущества Китая. Россия в глобальной политике, N 3 (Май/Июнь), дата 
обращения: 22/01/2021,  https://globalaffairs.ru/articles/vyhod-iz-krizisa-i-preimushhestva-kitaya/



տական միավորման4: 
Դժվար է չհամաձայնել Սինգապուրի 

վարչապետի վերոնշյալ դիտարկմանը: 
ՉԺՀ-ն սկսել է ռազմական բազաներ կա-
ռուցել արտերկրում։ Դեռևս 2017 թվակա -
նին առաջին ռազմածովային բազան բաց-   
վեց Ջիբուտիում, որի հիմնական նպա տա-
կը ծովահենության դեմ պայ քարն է: Աշ -
խարհաքաղաքական հավակնու թյուն նե-
րին զուգահեռ, Չինաստանն ընդլայ նում է 
նաև իր շահերի ոլորտը տարբեր տարա -
ծա շրջաններում՝ Հեռավոր Արևելքից մին-
չև Աֆրիկա և Լատինական Ամերիկա: Այս-  
պես՝ Պարսից ծոցում սկզբնապես կենտ- 
րոնացած լինելով ածխաջրածինների ա- 
ռևտ րի վրա, ներկայում հետաքրքրված է 
նաև էներգետիկայի, արդյունաբերության, 
տրանս պորտի, կապի և այլ ոլորտներով: 
Միաժամանակ, նկատելի է Չինաստանի 
գործունեության ընդլայնումը ՄԱԿ-ի խա-
ղաղապահ առաքելություններում: 2018-
2019 թվականներին ՉԺՀ-ն Մերձավոր 
Արևելք և հարակից գոտիներ (Արևելյան 
Սահարա, Սուդան, Հարավային Սուդան, 
Լիբանան, իսրայելա-պաղեստինյան սահ-
ման և այլն) է գործուղել ավելի քան 1800 
զինծառայողի: Նրա օգտին է փոխվում 
ուժե րի հարաբերակցությունը նաև Արևել-
յան Ասիայում: Հաշվի առնելով Չինաս տա-
նի ռազմական ինքնաթիռների, ռազ  մա-  
 նավերի, ցամաքային բալիստիկ հրթիռ-
ների, տարբեր տեսակի զորքերի թվաքա-
նակը՝ կարելի է արձանագրել, որ խա ղաղ-
օվկիանոսյան ավազանի այս շրջանում 
ԱՄՆ-ի ռազմական գերակայության ժա-
մա նակաշրջանը մնացել է անցյալում:

Նշենք նաև, որ չինացի զինվորական-
ները մասնակցում են ՄԱԿ-ի անվտանգու-
թյան խորհրդի հավանությանն արժա նա- 
  ցած գործողություններին: Այսպես՝ Չի  նաս-
տանի ժողովրդական ազատա գրական 
բանակի ռազմածովային ուժերի նավերն 
ուղեկցում էին ՄԱԿ-ի նավերը, որոնք Սի-

րիայից ոչնչացման ենթակա քիմիական 
զենք էին տեղափոխում Կիպրոս։ Բացի 
այդ, Չինաստանը բազմիցս ռազմական 
ուժեր է տեղակայել՝ Մերձավոր Արևելքից 
իր քաղաքացիներին տարհանելու նպա-
տակով: Ավելին, 2019 թվականի մայի սին 
Պենտագոնի հետախուզական վարչու-
թյան տնօրեն Ռոբերտ Էշլին հայտարա րել 
էր, որ առաջիկա տասնամյակի ընթաց-
քում Չինաստանը, ամենայն հավա նակա-
նությամբ, առնվազն կկրկնապատկի իր 
միջուկային զինանոցի պահուստները5:

Հատկանշական է, որ Չինաստանի և 
ԱՄՆ-ի պաշտպանական բյուջեների միջև 
առկա տարբերությունը նույնպես աստի-
ճանաբար կրճատվում է: 2019 թվակա նին 
Չինաստանի պաշտպանական բյուջեն հա- 
 սել էր 1,2 տրիլիոն յուանի (175 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար), ինչը ռազմական ծախսերի ծավա-
լով ՉԺՀ-ին դարձնում է ԱՄՆ-ից հետո աշ-
խարհում երկրորդ պետությունը: Ավելին, 
Խաղաղության խնդիրների հետազոտու-
թյունների Ստոկհոլմի ինստիտուտի (SI-
PRI) գնահատմամբ՝ 2019-ին ՉԺՀ իրական 
ռազմական ծախսերը կազմել են 1,66 տրի- 
 լիոն յուան (240 մլրդ ԱՄՆ դոլար)6:

Կարևոր է այս համատեքստում նշել նաև 
հետզհետե խորացող ռուս-չինական փոխ-
գործակցության մասին, որն ընդգրկում 
է տարբեր ոլորտներ: Մասնավորապես՝ 
2019 թ. հունիսի 5-ին ՌԴ և ՉԺՀ նախա-
գահները ստորագրեցին համատեղ հայ - 
տա րարություն առ այն, որ երկու պետու-
թյան միջև համապարփակ գործընկե րու- 
 թյունն ու ռազմավարական փոխգոր ծակ-
ցությունը մուտք են գործում նոր դա րա-
շրջան:

Միանգամայն բնական է, որ նկա րա - 
գրված գործընթացները և դրանց մի տում- 
ները անհանգստացնում են ամերիկ յան 
վերնախավին: Ներկայում Չինաս տա նին 
զսպելու և սեփական ազդեցու թյունը պահ - 
պանելու անհրաժեշտու թյան հարցով, ըստ 

4 Lee, Hsien Long. (2020). The Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontations.  Foreign Affairs, 
July/August 2020. Retrieved: December 28, 2020. https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2020-06-04/lee-hsien-loong-en-
dangered-asian-century

5 Ed Adamczyk. China will double its nuclear warheads in next 10 years, DIA chief says. Defense News. May 31, 2019, Retrieved: 
January 24, 2021. https://www.upi.com/Defense-News/2019/05/31/China-will-double-its-nuclear-warheads-in-next-10-years-DIA-
chief-says/1621559319133/

6 Nan Tian, Fei Su (2021). A New Estimate Of China’s Military Expenditure, Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI), https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-01/2101_sipri_report_a_new_estimate_of_chinas_military_expenditure.pdf
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էության, կոնսենսուս (միակամություն) է 
ձևավորվել թե՛ ամերիկյան հանրա պետա-
կանների ու դեմոկրատների վերնա խա-
վում, թե՛ գործարար ու ակադեմիական 
հան րույթում: Ինչպես «Foreign Affairs» 
պար բերականում հրապարակած իրենց 
հոդ վածում դիպուկ կերպով ձևակերպել 
են Էլբրիջ Քոլբին և Ռոբերտ Կապլանը, 
մի այն չինական տնտեսության ծավալը, 
ինչպես նաև դրա տարածքն ու հնարա-
վոր հզորությունը խոր մտահոգություն-  
ներ են առաջացնում ԱՄՆ-ում, նույնիսկ 
եթե ՉԺՀ-ում լիներ ժողովրդավարություն7: 
Նման պայմաններում պատահական չէ, 
որ 2016 թվականին ԱՄՆ-ը առևտրային 
պատե րազմ նախաձեռնեց Չինաստանի 
դեմ, միաժամանակ, խոսվում է նաև զըսպ-  
 ման ռազմավարության նորացված տար-
բերակի մշակման մասին: Սակայն, կա-
րևոր է արձանագրել, որ Չինաստանը դեռ 
ամբողջովին չի իրացրել իր ներքին շու - 
կայի զարգացման ներուժը: Ուստի կա րե-
լի է ենթադրել, որ նույնիսկ եթե ար տ երկ-
րի մաքսատուրքերը պահպանվեն բարձր 
նիշի վրա, հնարավոր է՝ ամերիկյան կող մի 
ակնկալիքներն ամբողջովին չար դա րա-
նան, քանի որ չինական ներքին շու կան 
դեռ բավական երկար ժամանակ կա րող 
է սնուցել ՉԺՀ տնտեսական զարգացումը:   

Առաջատար ուղեղային կենտրոններից 
մեկի՝ Ամերիկյան ձեռնարկատիրության 
ինստիտուտի փորձագետների կարծի  քով՝ 
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության 
մշակման համար պատասխանատու շրջա  - 
նակներում տարածում է գտնում այն տե-
սա  կետը, որ երկու երկրները որոշել են 
մաս նակցել, այսպես կոչված, «գերտե րու - 
թյունների մարաթոնին», որը կարող է 
ձգվել մի ամբողջ հարյուրամյակ: Սա-
կայն, մրցավազքի ամենասուր շրջափուլը 
սպրինտերյան սրարշավն է, որին մենք, 
կարծես, ականատես կլինենք առաջիկա 
տասնամյակում: Առաջնորդության հա մար 
մղվող չին-ամերիկյան պայքարն արագ 
ավարտ չի խոստանում: Մինչդեռ պատ-

մությունն ու Չինաստանի զարգացման 
հե  տագիծը վկայում են այն մասին, որ 
վտանգի բարձրագույն կետից մեզ ընդա-
մենը տարիներ են բաժանում8:    

Այս տեսանկյունից, ուշագրավ է նաև 
բրիտանական «Reuters» գործակալու թյան 
վերլուծաբան Ջոն Քեմփի դիտար կումը։ 
Նրա կարծիքով՝ ապագա պատմաբաննե -
րը, հավանաբար, կկենտրոնանան 2020 
թվականի վրա՝ որպես մի կետի, երբ Միաց- 
յալ Նահանգների և Չինաստանի մի ջև 
ռազմավարական մրցակցության սաստ-
կա ցումը վերածվեց նոր «սառը պա տե-
րազ մի»: Գերտերությունները ձևավորել 
են բողոքների աճող ցուցակ՝ գրեթե չունե-
նալով ընդհանուր շահեր: Նրանք եր-
կուսն էլ փորձում են երրորդ երկրներին 
ներքաշել դաշինքի համակարգ, որի մի-
ջոցով աշխարհը կբաժանվի երկու մասի: 
Կարմիրը՝ կապույտի դեմ, մեզ հետ կամ 
մեր դեմ: Անվերջ առճակատում: Հիմնա-
կանում, սա է «սառը պատերազմի» սահ-
մանումը: Սակայն, չկա որևէ կասկած այն 
առումով, որ երկու երկրներն էլ ավելի ու 
ավելի լավ են տեսնում և նկարագրում հա-
կամարտությունը՝ գոյաբանական տեսան-
կյունից: Ջոն Քեմփի խոսքով՝ եթե դա նման 
է «սառը պատերազմի» և հնչում է որպես 
«սառը պատերազմ», հավանաբար, դա 
հենց «սառը պատերազմ» է։ Նրա կար ծի-
քով՝ ինչպես և ԱՄՆ-ԽՍՀՄ «սառը պա-
տերազմի» դեպքում, ԱՄՆ-ի և Չինաստա - 
նի միջև պատերազմը կարող է ներգրա-
վել ԱՄՆ-ի մի քանի վարչակազմ և Չի-
նաստանի առաջնորդների մի քանի սե- 
 րունդ՝ ընդ որում, առավել ինտենսիվ դի-  
մակայության փուլերը փոխարինելով լար- 
վածության թուլացմամբ։ Միաժամանակ, 
բացի տնտեսական հակամարտու  թյու նից, 
գոյություն ունի հնարավոր թեժ կետերի 
ցանկ՝ ներառյալ Թայվանն ու Հարավկո-
րեական ծովը, որ կարող է առա ջացնել 
իրական մարտական գոր ծողու թյուններ։ 
Չկա որևէ երաշխիք, որ ԱՄՆ-ի և Չի նաս-
տանի միջև «սառը պատերազմը» կըն թա-

7 Elbridge Colby, Robert D. Kaplan. The Ideology Delusion: America’s Competition With China Is Not About Doctrine. Foreign 
Affairs, September 4, 2020, Retrieved: February 1, 2021. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-09-04/
ideology-delusion

8 Michael Beckley, Hal Brands. Competition With China Could Be Short and Sharp: The Risk of War Is Greatest in the Next 
Decade. Foreign Affairs, December 17, 2020, Retrieved: December 27, 2020. https://www.foreignaffairs.com/articles/unit-
ed-states/2020-12-17/competition-china-could-be-short-and-sharp



նա նույն եղանակով կամ կա վարտ վի նույն 
կերպ, ինչպես եղավ ԽՍՀՄ-ի դեպքում9:  

Այսպիսով՝ կարող ենք ասել, որ նշված 
գերտերությունների դիմակայությունը մըտ- 
 նում է բարդկանխատեսելի ու վտանգա-
վոր շրջափուլ, և ամենայն հավանա կա- 
  նությամբ, առաջիկա տարիներին, այս ա- 
ռու մով, ականատես կլինենք նոր դրսևո-
րումների: 2021 թվականի հունվարի 25-
ին Դավոսի համաժողովի իր ուղերձում 
այս մեծ պառակտման մասին էր ահա-
զանգում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտու-
ղար Անտոնիո Գուտերեշը: Նրա խոս քով՝ 
աշխարհը բաժանվում է երկու մասի, ընդ 
որում, մոլորակի երկու խոշորա գույն տըն- 
տեսություններն առաջնորդելու են երկու 
ոլորտում՝ ըստ տարբեր գերիշ խող ար- 
ժույթների, առևտրային և ֆինանսական 
տարբեր կանոնների, յուրաքանչյուրն իր 
սեփական համացանցով, ինչպես նաև սե-
փական մարտական ռազմավարությամբ 
ու աշխարհաքաղաքական զրոյական ար-
դյունքով խաղով10:
 
 Չինաստանի ապագան՝  

RANDի աչքերով
Կարծում ենք՝ հետաքրքրական կարող 

են լինել նաև ամերիկյան փորձագիտա-
կան շրջանակների՝ ՉԺՀ ապագայի վե րա  - 
բերյալ պատկերացումներն ու կան խա տե-
սումները: 

Այս առումով, առավել հատկանշական 
է Պենտագոնի հետ սերտ կապեր ունե-
ցող ամերիկյան հանրահայտ ՌԷՆԴ կոր-
պորացիայի փորձագետների կողմից 2020 
թվականին հրապարակված՝ «Չինաս տա-
նի մեծ ռազմավարությունը» վերտա ռու-
թյամբ մոտ 154 էջանոց զեկույցը: Նշենք, 
որ ՌԷՆԴ-ը համարվում է աշխարհի խո  - 
շո  րագույն ուղեղային կենտրոնը և լավա-
գույնը՝ պաշտպանության և ազգա յին ան - 
վտանգության հարցերով միջգիտակար-
գա յին հետազոտություն ների ոլորտում: 
Նշված հետազոտության միջոցով ՌԷՆԴ-ի 
փորձագետները փորձել են պարզել, թե 
ինչի կարող է հանգեցնել ԱՄՆ-ի և ՉԺՀ-ի 

միջև լայնածավալ մրցակցությունը: Հեղի -
նակները որոշակիացրել և նկարա գրել են 
Չինաստանի ընդհանուր ռազմա վարու-
թյու նը, վերլուծել վերջինիս ազգային ռազ-
մավարության բաղադրիչները (դիվա նա-
գի տություն, տնտեսություն, գիտություն 
և տեխնոլոգիաներ, ռազմական ոլորտ) 
և գնահատել՝ որքանով հաջողված կլինի 
Չի նաստանի կողմից վարվող քաղաքա-
կանությունն առաջիկա երեք տասնամյա-
կի ընթացքում: Հայտնի է, որ Չինաստանի 
գլխավոր նպատակն է մինչև 2050 թվա-
կանը ստեղծել լավ կառավարվող, սոցիա- 
  լապես կայուն, տնտեսապես բարգա  վա -
ճող, տեխնոլոգիապես զարգացած և ռազ-
մական առումով՝ հզոր երկիր: Ինչ պես 
նշված է զեկույցում, Չինաստանը նախա-
նշել է տնտեսական աճի, տնտեսության և 
անվտանգության ճարտարապետության 
զարգացման գործում տարածաշրջանա-
յին և գլոբալ առաջնորդության, ինչպես 
նաև իր շահերի տիրույթում գտնվող տա-  
 րածքների նկատմամբ հսկողության որո-
շակի նպատակներ: Հեղինակների խոս-
քով՝ որոշ դեպքերում նշված նպատակ-
նե րը հանգեցնում են ԱՄՆ-ի և մյուս դաշ-   
նակիցների հետ Չինաստանի մրցակցու-
թյանը, ճգնաժամի, ինչպես նաև հնարա-
վոր հակամար տության: Նրանց հա մոզ- 
մամբ՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերու թյուննե-
րում Չինաստանը ձգտում է կառավարել 
հարաբերություն ները, ստանալ մրցակ ցա-
յին առավելություն՝ չվնասելով այլ ռազ մա-
վարական նպատակների իրագործմանը  
(հատկապես՝ տնտեսական ոլորտում): Չի-  
նաստանի հաղթանակին կամ վերելքին 
նա խապատրաստվելն առավել նպատա-
կա հարմար է ԱՄՆ-ի համար, քանի որ այս 
սցենարները համապատասխանում են ազ - 
գային զարգացման ընթացիկ մի տումն ե-
րին և ներկայացնում ամերիկյան զինված 
ուժերի ապագայի վերաբերյալ առավել 
բարդ սցենարներ: Միաժամանակ, ըստ 
զեկույցի հեղինակների, ԱՄՆ-ի զինված 
ուժերը պետք է կանխատեսեն  բարձր ռիսկ 
արդեն իսկ սպառնալիքի տակ գտնվող՝ 

9 Kemp, John. (2020). United States and China enter a new cold war. Reuters, (July 22,2020), Retrieved: December 25, 2020. 
https://www.reuters.com/article/global-politics-kemp/column-united-states-and-china-enter-a-new-cold-war-kemp-idINL-
5N2ET2W2

10 Secretary-General's special address at Davos Agenda [as delivered]. 25 January, 2021, Retrieved: 25 January, 2021. https://www.
un.org/sg/en/content/sg/statement/2021-01-25/secretary-generals-special-address-davos-agenda-delivered
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Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում և 
Ֆիլիպիններում տեղակայված առաջնա-
գծի ռազմաբազաների, ինչպես նաև օ - 
դում, ծովում և Խաղաղ օվկիանոսի արև-
մտյան հատվածում կանոնավոր գործելու 
հնարավորության կորստի համար11:

Հետազոտության արդյունքում զեկույ  ցի 
հեղինակները մշակել են 2050 թվա կա նի 
զարգացումների չորս սցենար՝ «հաղ թա - 
կան Չինաստան», «գերակայող Չի նաս-
տան», «լճացած Չինաստան» և «փլուզ -
վող Չինաստան» պայմանական անվա -
նումներով:

Ըստ ՌԷՆԴ-ի փորձագետների՝ իրակա-
նացման ամենաքիչ հավանականություն 
ունի «հաղթական Չինաստան» սցենարը, 
քանի որ դա ենթադրում է սխալվելու նվա-  
զագույն հնարավորություն և որևիցե լուրջ 
ճգնաժամի կամ  անհաջողության բացա-
կայություն մինչև 2050 թվականը: Զեկույ - 
ցում առկա է վերապահություն նաև «փլուզ- 
վող Չինաստան» սցենարի նկատմամբ, 
քանի որ մինչ այժմ ՉԺՀ առաջնորդներն 
ապացուցել են կազմակերպման և պլա-
նավորման, ինչպես նաև ճգնաժամերի 
հաղթահարման և փոփոխվող պայման  նե- 
րին հմտորեն հարմարվելու իրենց կա-
րողությունները: Զեկույ ցի հեղինակները 
կարծում են, որ մինչև 2050 թվականը 
ՉԺՀ-ն կարձանագրի ինչ   պես հաջողու-
թյուններ, այնպես էլ ան հա  ջողություններ, 
ուստի առավել հա վա նա  կան են համա-
րում «գերակայող Չինաս  տան» կամ «լճա- 
ցած Չինաստան» սցենարը: «Գերակայող 
Չինաստանի» իրա գործ ման պարագայում 
ՉԺՀ-ն առավե լա պես կհաջողի իր երկա-
րաժամկետ նպատակ ների մեջ, մինչդեռ 
«լճացած Չինաստանի» դեպքում՝ կբախվի 
լուրջ խնդիրների և չի կարողանա լիովին 
իրականացնել իր գլխա վոր ռազմա վա րու-
թյունը:

Գնահատելով ՌԷՆԴ-ի փորձագետնե-
րի մեծածավալ աշխատանքը, այնուա մե- 
  նայնիվ, նշենք, որ ապագայի կանխա   տե - 
սումները, այն էլ՝ այսպիսի երկարա  ժամ-
կետ կտրվածքով, հաճախ շեղվում են 
նախնական սցենարներից: Հնարա վոր չէ 

բացառել անկանխատեսելի գործոնների 
դերը, որոնք ի զորու են էականորեն փո-
փոխելու զարգացումների հնարավոր ուղ-  
ղությունները: Մյուս կողմից, դժվար է թե  - 
րագնահատել ապագայի տարբեր սցե-
նար ների մշակման նշանակությունն ու կա- 
րևո րությունը: Այս առումով, հարկ ենք հա- 
 մարում մեջբերել մեր աշխատու թյուն նե-
րից մեկում ձևակերպված հետևյալ միտ  քը. 
կանխատեսելով զարգացումների հնարա-  
վոր սցենարներ, պատրաստ լինելով դրանց 
հետևանքներին և ուղղորդե լով գործ ըն-
թացները մեզ համար առավել ընդունելի 
հունով՝ մենք ոչ միայն բարձրացնում ենք 
ընդունվող քաղաքական որոշումների ար-
դյունավետության մակարդակը, ձևավո-
րում ռազմավարական տեսլական և նվա- 
 զեցնում հնարավոր ռիսկերը, այլև փո - 
խում, ձևավորում, ծրագրում և կերտում  
ենք մեզ համար առավել ցանկալի ապա-
գա12:

 Ամփոփում
Հին Հունաստանի ճանաչված պատ-

միչ ներից մեկը՝ Ֆուկիդիդը, նկարագրել 
է մոտ երկուսուկես հազարամյակ առաջ  
երկու հզոր պոլիսների խոշոր խմբավո-
րումն երի՝ Աթենական առաջին ծովային 
(Աթենքի գլխավորությամբ) և Պելո պո-
նես յան (Սպարտայի գլխավորությամբ) 
միությունների միջև բռնկված երկար ամ յա 
հյուծիչ  ընդհարումը, որը հայտնի է «Պե-
լոպոնեսյան պատերազմ» անվանումով: 
Ֆուկիդիդը հակամարտու թյան առաջաց-
ման պատճառ է համարել վերելք ապ րող 
Աթենքի նկատմամբ Սպարտայի մտա վա-  
խությունը: Արդեն XXI դարում ամե րի կա-
ցի հայտնի քաղաքագետ Գրեհեմ Ալի սո նը 
պատերազմի սանձազերծման նման պատ- 
ճառը նկարագրելու համար ներ մուծել է 
«Ֆուկիդիդի ծուղակ» եզրույթը, որի միջո-
ցով փաստացի նկարագրվում է մի իրավի-
ճակ, երբ մրցակցող պետություններից մե - 
կը հետևողականորեն մեծացնում է իր հզո - 
րությունը, ինչը մյուսի համար, միջազ գա-
յին ասպարեզում սեփական քաղաքա կան 
կշռի և ազդեցության նվազման առումով, 

11 Scobell, Andrew, et al. (2020). China's Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition. RAND Corporation, 
Retrieved: 29 January, 2021. DOI: https://doi.org/10.7249/RR2798

12 Աթոյան Վ. (2019), Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների դարբնոցները, Եր., «Զանգակ» հրատ., էջ 26:



մտավախություն է առաջաց նում և դրդում 
նախահարձակ գործողությունների՝ չեզո-
քացնելու իր շահը վտանգող միտումները: 
Գաղտնիք չէ, որ համաշխարհային պատ-
մության ընթացքում նման իրավիճակներն 
առավել հաճախ հանգեցրել են պատե-
րազմների:

Ակնհայտ է, որ Չինաստանի ու ԱՄՆ-ի 
միջև ընթացող դիմակայությունը բազ մա - 
  թիվ հատկանիշներով նման է վերը նկա-
րագրված իրավիճակին: Թեև չի կարելի 
բացառել զարգացումների որևիցե սցե-
նար և աներկբայորեն պատասխա նել այն 
հարցին, թե կհաջողվի արդյո՞ք Չինաս  տա - 
նին և ԱՄՆ-ին հայտնվել բացա ռու  թյուն-
ների շարքում և խուսափել «Ֆուկիդիդի 
ծու ղակից»։ Միաժամանակ, հաշվի առնե-
լով երկու գերտերությունների ահռելի ռազ-
մական ներուժը, բանակի տեխնոլո գիա-
կան հագեցվածությունը և, հատկապես, 
կողմերի զինանոցներում զանգվածային 
ոչնչացման զենքի առկայությունը՝ բա ցա - 
հայտ ռազմական առճակատումն ու լայ  նա - 
ծավալ պատերազմը չի կարելի համարել 
իրավիճակի հանգուցալուծման ամե նա հա- 
 վանական սցենար: Նման պատերազ-
մում ոչ միայն հաղթողներ չեն լինի, այլև 
սպառնալիքի տակ կհայտնվի ընդհան րա-  
պես մարդկային քաղաքակրթության գո - 
  յությունը: Այնուամենայնիվ, գլոբալ գերա -
կայության համար մղվող պայքա րում փոխ- 
 զիջումը, որպես կանոն, կայունու թյամբ աչ - 
քի չի ընկնում, ուստի այս հարցում նույն- 
 պես չի կարելի անտեսել «սև կարապի» 
տեսությունը կամ բացառել այլ խնդրա-
հարույց գործընթացների (օրինակ՝ Թայ-

վանի հիմնախնդրի շուրջ սրացման) հա-   
վանականությունը, ինչը կարող է հան գեց-
նել անկանխատեսելի զարգացումն երի: 

Ամփոփելով հարկ է արձանագրել՝ աշ-
խարհը թեև աստիճանաբար, սակայն հաս- 
 տատուն կերպով առավել բազմաբևեռ է 
դառ նում, և համաշխարհային ազդեցու-
թյան բազմաթիվ կենտրոնների առկա յու-
թյունը մեծապես բարդացնում է միակամ 
որոշումների ընդունման գործընթացը՝ 
չնպաս տելով կայունության հաստատմանն 
աշխարհում: Ակնհայտ է՝ երկու գերտերու-
թյան շահերի բախումից կարող են օգտվել 
տարածաշրջանային տարբեր տերու թյուն - 
ներ՝ փորձելով միջազգային հարցե րում 
ընդ լայնել սեփական դերակատա րու թյունն 
ու ազդեցությունը: Միջազգային ինստի-
տուտների ճգնաժամի և զսպող կառու ցա-  
կարգերի անարդյունավե տության պայ-
մաններում որքան խոր, որքան երկար և 
որքան հյուծիչ լինի չին-ամերիկ յան դի մա- 
 կայությունը, այդքան ավելի շատ հնա րա-  
 վորություններ կստանան որոշ ագրե սիվ 
տե րություններ՝ ռազմա կան կամ տնտե-
սական գործիքա կազմով բավարարելու 
սեփական հավակնություններն առավել 
խոցելի երկրների հաշվին: Հետևաբար՝ 
անժխտելի է, որ վերափոխվող աշխար-
հա կարգն ընկղմվում է բազմաթիվ անո-
րոշություններով և վտանգներով լի հերթա-
կան փոթորկոտ շրջափուլ, որն ի զորու է 
աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա 
ստեղծելու անկայունության նոր օջախներ՝ 
մեծապես սպառնալով միջազգային ան-
վտանգությանը:
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МОГУТ ЛИ КИТАЙ И США ИЗБЕЖАТЬ «ЛОВУШКИ ФУКИДИДА»?

Статья посвящена анализу тревожных тенденций в китайско-американских отношениях. Рас-
смот рены изменения геополитических реалий последних десятилетий и в этом контексте изменения 
глобальной роли Китая. Представлены долгосрочные стратегические цели руководства Китая и 
прогноз американских экспертов о возможности их реализации. В статье также обсуждаются 
причины и возможные последствия растущей конкуренции и противостояния между двумя  сверх-
державами. В результате проведенного анализа обозначены возможные направления будущих 
геополитических изменений и развития, угрожающие международной безопасности.
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GEOPOLITICAL CHRONICLE
CAN CHINA AND THE UNITED STATES AVOID A “THUCYDIDES TRAP”?

The paper analyzes the alarming trends in Sino-American relations. Changes in geopolitical real-
ities in recent decades and, in this context, changes of the global role of China are considered. The 
long-term strategic goals of the Chinese leadership and the forecast of American experts on the pos-
sibility of their implementation are presented. The research also discusses the reasons and possible 
consequences of the growing competition and confrontation between the two superpowers. As a result 
of the analysis, possible directions of future geopolitical changes and developments that threaten inter-
national security are identified.
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Համազասպ 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտե սա-
գի տական ֆակուլ տետը։ 1980-
1982 թթ. ծա ռայել է խորհրդային 
զինված ուժերում։ 2004 թ. ստա- 
 ցել է տն տե սագիտության թեկնա-
ծուի գի տական աստիճան։ 2004- 
2019 թթ. դասավանդել է ՀՀ կա-   
ռավարման ակադեմիայում, Եվրո- 
 պա կան կրթական տարածա  շըր- 
ջա նա  յին ակադեմիայում և Տու - 
րիզ մի հայկական ինստիտու-
տում։

2019 թվականից ՀՊՏՀ «Ամ-
բերդ»  հետազոտական կենտ րո-
նի  հետազոտող է։

Հեղինակ է մեկ տասնյակ գի-
տական հոդվածների և մենա-
գրության։

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ԽՃԱՆԿԱՐ.
ՊԱՏԵՐԱԶՄ, ԱՏՈՄԱՅԻՆ 
ԱՂԵՏ, ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՑԻԱ, 
ՕԿՈՒՊԱՑՈՒՄ, 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԵԼՔ

Հիմնաբառեր.  Ճապոնիա, Երկրորդ համաշխար- 
  հային պատերազմ, ատոմային  
  աղետ, SCAP, ձայբացու, կեյրեցու, 
  ավտոմատացում, տնտեսական
  հրաշք, վերելքի գործոններ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Ճա-
պոնիային՝ որպես ֆաշիստական Գերմանիայի հա-
մա խոհ զինակցի «մատուցեց» պարտվող երկրին 
հա   սանելի արհավիրքների ամբողջական «փաթեթ», 
որին գումարվեց նաև ատոմային աղետը։ Վերջնա-
կան կործանումն անխուսափելի էր թվում, սակայն 
երկիրը ոչ միայն դուրս եկավ անելանելի թվացող 
իրավիճակից, այլև ընդամենը մի քանի տասնամյակ 
անց իր տեղը գրավեց աշխարհի առաջատարների 
շարքում, իսկ ներկայում մի շարք ոլորտներում, մաս-
նավորապես՝ նորարարական տեխնոլոգիաների ներ-
դրման և կիրառականության առումով, թելադրում 
է համաշխարհային տնտեսական իր օրակարգը՝ 
նա  խանշելով զարգացման աներևակայելի բարձր 
նշաձող։ 

Հոդվածում, հետահայաց վերլուծությամբ, ներ կա -
յացվում է ցավալի պատերազմից, ատոմային աղե-
տից հետո տնտեսության զարգացման զրոյական 
կետից մեկնարկող երկրի անցած ճանապարհը, որը 
նախ՝  ի զորու եղավ ընտրելու իր հիմնական գործըն-
կերոջը ու հենց այդ ընտրությամբ նախանշելու եր-
կարաժամկետ զարգացման ուրույն ուղի, ապա կա- 
 րո ղացավ վերանայել և վերաիմաստավորել ոչ միայն 
իր իրավական ու տնտեսական հիմնարար սկըզ-
բունք  ները, այլև իր ժողովրդի հոգևոր-ավանդական 
և դարերով կերտված ազգային վարքագծա յին նոր-
մերը, որոնք արդեն, կարծես թե, ենթագիտակ ցա կան 
մակարդակում էին: Թվում է՝ մի քանի տաս նամյա-
կում հնարավոր չէ վերաձևել իրերի՝ ասես քա րացած 
դրվածքը, բայց Ճապոնիան կոտրեց բոլոր կարծրա-
տիպերը  ու դարձավ տնտեսական հաջող ված պատ- 
մությունների հիմնական կերտողն ու մարդկության 

    Ճապոնիան ունի իր Բուսիդոն, մենք՝ մեր Վահագնը։
 Նա արիապաշտ է, մենք՝ էինք։
 Նա ցեղապաշտ է, մենք՝ պիտի դառնանք։

Գարեգին Նժդեհ
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պատմության առաջընթացի լիիրավ խորհրդանիշն աշխարհում՝ XX դարի երկրորդ 
կեսին։

Տնտեսական, քաղաքա կան 
ու պատմական որոշ 

          տվյալ ներ:  
Հոկայդո, Հոնսյու, Սիկոկու, Կյուսյու և 

դրանց հարակից՝ մեծ ու փոքր մոտ 3000 
կղզիների վրա, որոնք զբաղեցնում են 372 
հազ. քառ. կմ հողատարածք, գոյություն 
ունի Ծագող արևի երկիրը1, որը XX դա րի 
կեսերին ենթարկվեց անպատմելի ճնշման 
ու ատոմային աղետի: Ջրերով շրջա փակ- 
 ված և մնացյալ աշխարհի հետ ցամաքա-
յին հեռահաղորդակցությունից զուրկ, ինչ-  
պես նաև աղքատիկ բնական պաշար նե-
րով յուրաքանչյուր պետության համար 
վե րը նկարագրվածը կարող էր դառնալ 
պետական միավորի ոչնչացման և վե րաց- 
ման հիմնավոր ու արդարացնող փաս-
տարկ։ Սակայն Ճապոնիան ոչ միայն 
դուրս եկավ անելանելի թվացող վիճակից, 
այլև ընդամենը մի քանի տասնամ յակ 
անց դարձավ աշխարհի առաջատար ու 
զարգացած երկրներից մեկը, իսկ ներկա-
յում մի շարք ոլորտներում, մասնա վո րա-
պես՝ նորարարական տեխնոլոգիա ների 
ներդրման և կիրառականության առումով, 
թելադրում է համաշխարհային տնտեսա-
կան իր օրակարգը՝ նախանշելով զարգաց-
ման աներևակայելի բարձր նշաձող։ 1867-
1868 թթ. բուրժուական հեղափո խու թյունը 
սկիզբ դրեց ճապոնական պատմու թյան 
մեջ նոր՝ կապիտալիստական դարաշրջա-
նին2: Մի քանի տարվա ընթաց քում իրա-
կանացված բուրժուական բարեփո խում-  
ները նախանշեցին այն ուղին, որով զար-  
գանալու էր երկիրը։ Համաձայն 1889 թ. 
սահմանադրության՝ Ճապոնիան հռչակ-
վեց միապետություն, որը ղեկավա րում էր 
կայսրը, սակայն երկրի օրենսդիր իշ խա-
նության կառավարման մեջ նրան աջակ-
ցում էր խորհրդարանը3: XIX և XX դարերի 

սահմանագծին Ճապոնիան թևակոխեց 
մենաշնորհային կապիտալիզմի փուլ, որը 
նաև արագացնում էր  իմպերիալիստա-
կան տերության վերափոխվելու գործըն-
թա ցը։ Երկրի ընդգծված ռազմականա ցու- 
մը, որն ընդգրկում էր կյանքի տար բեր 
ոլորտ ներ ու սոցիալական հարաբերու-
թյուն ներ, ինչպես նաև ֆեոդալա կան մնա-  
ցուկ ների կենսունակ վիճակը ճապոնա-
կան իմպերիալիզմին հաղորդեցին ռազ-
մա ֆեոդալական բնույթ: Երկ րորդ համաշ - 
խարհային պատերազմի ժամանակ Ճա-  
  պոնիան ռազմական դաշինք կնքեց նա-
ցիստական Գերմանիայի և ֆաշիստական 
Իտալիայի հետ (1940 թ.) և հետևաբար՝ 
արդեն 1941 թ.-ին մտավ պատերազմի մեջ՝ 
ռազմական գործողություններ ծավալելով, 
նախևառաջ,  ԽՍՀՄ-ի, ապա նաև ԱՄՆ-ի 
և Մեծ Բրիտանիայի դեմ:

Ֆաշիստական Գերմանիայի պարտու-
թյունից և 1945 թ.-ի մայիսյան կա պի տու-
լյացիայից հետո Գերմանիայի համախոհ 
Ճապոնիայի համար պատերազմն այդ պես 
էլ չավարտվեց։ Երկրորդ համաշխար հա-
յին պատերազմի վերջին փուլում՝ 1945 թ. 
օգոստոսին, ԱՄՆ-ի զինված ուժերն ինչ-
պես ռազմաքաղաքական, այնպես էլ ռազ-   
մավարական դրդապատճառնե րից և մար- 
 տավարական նպատակահարմա րություն- 
  ներից ելնելով, Ճապոնիայի Հերո սիմա 
(օգոս տոսի 6, 1945 թ.) և Նագասակի 
(օգոս տոսի 9, 1945 թ.) քաղաքների վրա 
իրականացրին ատոմային ռմբակոծու-
թյուն ներ, որոնք մինչ օրս մարդկության 
պատմության մեջ միջուկային զենքի ռազ-
մական կիրառման միակ  դեպքերն են: 

Միջուկային զենքի հարվածը չորսամ-
յա պատերազմի եզրափակիչ, աղետալի 
ակորդն էր Ճապոնիայի համար։ ԽՍՀՄ-ի 
և ԱՄՆ-ի ուժերով, ըստ էության,  երկիրը 

1 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%AC:%D5%83%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D5%B
6%D5%AB%D5%A1

2  Страны мира: краткий полит.-экон. справочник, М., Политиздат, 1989.
3 Япония. Региональная структура экономики./Под ред. В.Я.Выборнова. М., Наука, 1987.
4 Դուգլաս ՄաքԱրթուր (1880-1964) - ամերիկացի գեներալ, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 

(1939-1945) ղեկավարում էր խաղաղօվկիանոսյան հարավարևմտյան ճակատը։ Կորեական պատերազմում (1950-1953) 
գլխավորել է ՄԱԿ-ի զինված ուժերը:
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լիովին ջախջախվեց։ Սակայն, հետպա-
տե  րազմյան Ճապոնիայի ճակատագիրը, 
ի տարբերություն Գերմանիայի, ոչ թե վե-
րապահվեց հաղթող ուժերից յուրաքան-
չյուրին՝ ըստ տարածքային օկուպացման 
սկզբունքի, այլ անցավ ԱՄՆ-ի քաղաքա-
կան ու տնտեսական շահերի անմիջա-
կան տիրույթ, ինչը 1945 թ. սեպտեմբերի 
2-ին ամերիկյան «Միսսուրի» ռազմանա  -
վի վրա պաշտոնապես ամրագրվեց ամե - 
 րիկ յան զինված ուժերի գեներալ Դուգ լաս 
ՄաքԱրթուրի4 կողմից ստորագրված՝ Ճա-
պոնիայի կապիտուլյա ցիայի ակտով5։ Հենց 
Դուգլաս ՄաքԱրթուրին էլ, որ պես Ճապո-
նիայի օկուպացիայի ժամանա կա շրջանում 
Դաշնակից պետությունների գլխա վոր 
հրա մանատարության (SCAP)6 գերա գույն 
ղեկավար, վերապահված էր 1945-1951 
թթ.-ին վերահսկել զինված ուժերի զո  րա-  
ցրումն ու լուծարումը, երկրի տնտե սու-
թյան վերականգնմանն ուղղված միջո ցա-
ռումների ու իրավական բարեփոխմանը 
միտված նոր սահմանադրության մշակ ման 
աշխատանքների համակարգումը։ Թեև 
Մեծ Բրիտանիան, Խորհրդային Միությու- 
 նը և Չինաստանի Ժողովրդա կան Հան-  
րապետությունը դաշնակցա յին խորհրդում 
օժտված էին խորհրդատվա կան ձայնի 
իրավունքով, այդուհանդերձ, Դուգլաս 
ՄաքԱրթուրը յուրաքանչյուր որո  շում ըն-
դունելու գերագույն իրավասու թյունն ու- 
ներ ու այդպես էլ վարվում էր: Հետևա պես՝ 
արդեն փաստացի երկրի վերա կանգնման 
ու զարգացման քաղաքա կա նության «հսկիչ 
ծրարը» ԱՄՆ-ի ձեռքում էր։ 

SCAP-ի գերիշխանության տարի-
նե րը Ճա պոնիայում: Երկրորդ համաշ-
խարհա յին պատերազմի ընթացքում անց - 
կացվե ցին մի քանի համաժողովներ, որոն-  
ցում Մեծ Բրիտանիայի, Խորհրդա յին 
Միու թյան, Չինաստանի Ժողովրդա կան 
Հան րապե տու թյան և Միացյալ Նահանգ - 
ների ղեկա վար ները քննարկման առարկա 
դարձրին նաև Ճապոնիայի խնդիրը՝ ա - 
պառազմա կա նաց  ման, գաղութների (Կո- 
 րեա, Թայ վան) ճա կատագրի, ինչպես նաև 
տնտեսու թյան հետագա զարգացման ա- 
ռումներով։ Այդ քննարկումներում ուր  վա- 

գծվեց, ապա պա  տե րազմի ավարտից  
հետո արդեն կյան քի կոչվեց գործողու-
թյունների մի ծրա գիր, որն իրականացվեց 
Ճապոնիայի օկու պա ցիայի տարիներին՝ 
SCAP-ի գերիշխա նու թյամբ։

Ըստ գործողությունների ժամանա կա-
գրության՝ Ճապոնիայի օկուպացումը կա-
րելի է բաժանել երեք հիմնական փուլերի.
- պատժելու և բարեփոխումներ սկսելու 

ջանքերի ներդրման փուլ,
- տնտեսության «վերակենդանացման» 

նպատակային աշխատանքների իրա-
կա նացման փուլ,

- խաղաղության պայմանագրի և 
դաշին քի կնքման փուլ:
Առաջին փուլը տևեց պատերազմի ա - 

վար տից մինչև 1947 թ.-ը։ Պետությանը 
պատժելու համատեքստում, Տոկիոյում, 
Նյուրենբերգյան դատավարությանը զու- 
գահեռ, անցկացվեցին ռազմական հան-
ցագործությունների դատավարություն ներ, 
որոնց արդյունքում պատժվեցին ոչ միայն 
պատերազմին մասնակից հանցագործ 
ան հատներ, այլև լուծարվեց ճապոնական 
բանակը, իսկ նախկին զինվորականները 
դարձան անցանկալի անձինք նոր իշ խա-
նության և քաղաքական ղեկավարության 
շրջանում։

Տնտեսության աշխուժացման ծրա գրի 
նախնական փուլում  SCAP-ն իրականաց-
րեց հողային բարեփոխումներ, որոնք հիմ- 
 նականում ուղղված էին վարձա կալ ֆեր-
մերների գործունեության աշխուժացմանը 
և, ըստ էության, էականորեն նվազեցնում 
էին հարուստ հողատերերի ազդեցության 
լծակները տնտեսական և քաղաքական 
կյանքում։ Հարուստ հողատերերի հիմնա-
կան մասը ռազմատենչ քաղաքակա նու-
թյան ու նոր գաղութների ստեղծման կողմ-
նակից էին, և հետևաբար՝ այդ փուլում 
պատժիչ գործողությունների թիրախում 
հայտնվեցին նաև նրանք։

Ժամանակի թելադրանքով, օբյեկտի վո-
րեն առաջացավ նոր սահմանադրության  
մշակման ու ստեղծման խնդիր, որը հայտ-
նըվեց դաշնակից տերություննե րի սահ մա-
նադրագետների խորհրդատվա կան տի-  
րույթում։ Նոր սահմանադրության նախա-

5 https://www.history.com/topics/world-war-ii/douglas-macarthur
6 Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP).
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գիծը, որը նախատեսում էր բավական խոր- 
 քային և էական փոփոխություններ երկ-
րի քաղաքական ու տնտեսական կառա-
վարման համակարգում, կարելի է ասել, 
թելադրվեց Ճապոնիայի գործող կայսրին 
ու երկրի ղեկավարությանը։ Նախագծում 
կարևոր խորքային փոփոխություններից 
կարելի է առանձնացնել.
- կայսեր կարգավիճակի զգալի իջեցում, 

որն այլևս չէր ունենալու քաղաքական 
գործընթացները վերահսկելու միանձ-
նյա հնարավորություն, 

- հատկապես գյուղական համայնք նե-
րում կլանային աստիճանակարգերի 
էական թուլացում,

- խորհրդարանական համակարգի դե-
րի բարձրացում և վերահսկման լծակ-
ների տրամադրում,

- կնոջ իրավունքների ու  արտոնություն-
ների ամրագրում,

- ազատ, մրցակցային շուկայի ձևա վոր  -
ման ու կայուն զարգացման նա խա-
դրյալների ստեղծում,

- ոչ պաշտպանական բնույթի զինված 
ուժերի լուծարում, ինչը ենթադրում էր 
յուրաքանչյուր իրավիճակում պա տե-
րազմի սկսումից հրաժարում։
Երկրորդ փուլի սկիզբը նախանշվեց Ճա-  

պոնիայի տնտեսական ճգնաժամով, որը 
SCAP-ի արևմտյան թևին՝ գեներալ Մաք 
Ար թուրի ակտիվ օժանդակու թյամբ, ստի-
պեց վերայնայել օկուպաց ման քա ղա քա-
կանությունը։ Դրա պատճառներից մեկը 
SCAP-ի արևմտյան և կոմունիստական 
թևե  րը ներկայացնող տերությունների հա - 
 կադիր պատկերացումներն էին երկրի 
տնտե սական զարգացման տեսլականի 
վե  րաբերյալ։

Նշենք, որ արևմտյան թևի համար ոչ 
միայն ընդունելի չէին Խորհրդային Միու-
թյան և Չինաստանի տեսակետները, այլև 
վտանգավոր, քանի որ, ըստ վեր լու ծա բան 
մասնագետների, տնտեսության զար գաց-  
ման խորհրդային մոդելի հե տևից պար-
զորոշ երևում էին «կոմունիզմի ուրվակա-
նի ականջները»: «Տկար» տնտեսության և 
բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների պա-
րագայում նման մոտեցումը կարող էր  ավե-

լացնել ներքին համակիրների ոչ սակավ 
«բանակը»։ Այսինքն՝ SCAP-ի արևմտյան 
թևը մտահոգված էր, որ նման սցենարի 
դեպքում, ինչպես նաև Չինաստանում կո-
մունիստների հաղթանակի արդյունքում 
տարածաշրջանում կավելանա կոմունիս-
տական շարժման գործոնի ազդեցությու-
նը՝ վտանգելով Արևելյան Ասիայի քա ղա- 
 քական ապագայի վերաբերյալ իրենց տես-    
լականը: 

Երկրում առաջացած ճգնաժամի հիմ-
նա  կան պատճառներից մեկն արդյունա բե  -
րության և սպառման շուկաներին անհրա- 
ժեշտ հումքի բացակայությունն էր, ինչի 
հե տևանքով առաջանում էր պա կա սուրդ՝ 
ակտիվացնելով «սև շուկան» և հան գեց-
նելով անզուսպ ու անկառավարելի գնաճի։ 
Եվ ինչպես Գերմանիայի պարագայում էր, 
արևմտամետների «փրկությունը» եկավ 
սկիզբ առած մեկ այլ պատերազմի տես-
քով։ 

1950 թ.-ին7 Կորեական պատերազ մի 
բռնկումը SCAP-ին տվեց գործողություն-
ների լայն ճակատ ու լիարժեք  հնարա վո-
րություն՝ լուծելու Ճապոնիայի ճգնաժամի 
վրա այդ կարևոր տնտեսական բաղադրի-
չի ներազդեցության խնդիրը։ ՄԱԿ-ի՝ Կո-
րեական պատերազմի թատերաբեմ մտնե-  
լուց հետո8 Ճապոնիան, SCAP-ի ակտիվ հո- 
 վանավորչական միջամտության արդյուն-
քում, դարձավ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գոր-  
ծող զինված ուժերի հիմնական մատակա -
րարման հարթակ-պահեստը: Կորեա կան 
հա կամարտությունը նաև հստակորեն «տե-  
ղավորվում» է ԱՄՆ-ի տարա ծաշրջանա-
յին հետաքրքրությունների շրջանա կում, և 
հե տևաբար՝ Ճապոնիան, գեներալ Մաք 
Ար թուրի գործուն դերակատար ման ար-
դյուն քում, դարձավ SCAP-ի արևմտամետ 
թևի լիիրավ գործընկերը, որով նաև կան-
խորոշվեց երկրի քաղաքական ու տնտե-
սական զարգացման ապագան։ 

Օկուպացման երրորդ փուլի ընթաց-
քում, որը սկսվեց 1950 թ.-ին, արդեն իսկ 
տեսանելի էին տնտեսական և քաղա քա-
կան որոշակի կարգավորումների նախա-
նշաններ, ուստի, SCAP-ի առաքելու թյան 
հիմնական նպատակը հասնում էր իր տրա- 

7 https://militaryarms.ru/voennye-konflikty/korejskaya-vojna/
8 https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan



 մաբանական ավարտին՝ օկու պա ցման դա- 
 դարեցման ու խաղաղության պայմանա-
գրի կնքման տեսքով։ Արդյունքում,  1951 թ. 
սեպտեմբերի 8-ին Սան Ֆրան ցիսկոյի Խա- 
ղաղության համաժողովում Ճապո նիայի և 
48 պետության միջև կնքվեց պատերազ-
մական դրությունը և օկու պացումը դա դա- 
րեցնելու մասին համաձայնագիր9, որը, 
սակայն, չստորագրեցին մասնակից 3 պե- 
 տություն՝ ԽՍՀՄ-ը, Լեհաստանը և Չեխո-
սլովակիան, քանի որ համա ձայնա գրի 
հիմն ական դրույթները չէին համընկնում 
սոցիալիստական զարգացման ուղի բռնած 
այդ երկրների շահերին, իսկ ԽՍՀՄ-ի պա-  
րագայում առկա էր նաև տարած քային 
վիճելի խնդիր։ 

Դա էր պատճառը, որ Խորհրդային 
Միու թյունը, չնայած այն հանգամանքին, որ 
1956 թ.-ին Ճապոնիայի հետ ստորագրել 
է պատերազմական իրավիճակին վերջ 
դնե լու և դիվանագիտական հարաբերու-
թյունները վերականգնելու մասին համա-
տեղ հռչակագիր, այդուհանդերձ, այդ պես 
էլ չմիացավ  վերոնշյալ համա ձայնագրին՝ 
չկարգավորված տարած քա յին վեճի պատ-  
ճառով10։

Հետպատերազմյան տնտեսա կան 
վերել քը կամ «ճապոնական հրաշքը»: 
Հետ պա տերազմյան Ճապոնիայի տնտե-
սական վե րելքի կամ, ինչպես ընդունված է 
անվանել, «ճապոնական հրաշքի» նկատ- 
մամբ մոտեցումները տարբեր են։ Ըստ 
տեսա կետների և սկզբունքային հենքի՝ 
առանձ նացվում են 4 հիմնական մոտե-
ցումն եր՝ ռոմանտիկական, իրատե սական, 
կոսմո պո լիտական (աշխարհաքա ղաքա-
ցիա կան) և սինթետիկ11։  

Առաջին մոտեցման դեպքում տնտե-
սու թյան բարգավաճումը շաղկապվում է 
կոնֆուցիոսական էթիկայի և սամուրայի 
վարքագծի կանոնների (Բուսիդո) համա-
տեղման խնդրին, որը, սակայն, չափա-
զանց մակերեսային մեկնաբանում է, քա նի 
որ, չնայած քրտնաջան աշխատանքի մա- 
սին քարոզին, այստեղ տնտեսական ու 
սոցիա լական մարտահրավերները մեկ- 
 նա բան վում են զուտ բարոյա կան տիրույ- 

 թում, որն իր սկզբունքներով հակա սու - 
թյան մեջ է նորարարական մտքի զար 
գացման հետ: Հարկ է նշել, որ հետպա- 
տերազմյան ժամանակաշրջանում, հատ- 
կապես՝ օրենս   դրա կան բարեփոխումնե-
րի համատեքստում, կոնֆուցիոսականու-
թյան էթիկայի սկզբունք ները լրջորեն վե- 
րափոխվեցին, ինչի արդյունքում բա րոյա- 
կան և վարքա գծա յին որոշակի կանոններ 
նորարա րա կան զարգացումների համար 
դարձան լիո վին կիրառելի և հետևապես՝ 
օգտակար։ 

Իրատեսական և կոսմոպոլիտական մո-
տեցումների կողմնակիցները Ճապո նիա յի 
տնտեսության զարգացումը դիտարկում 
էին բացառապես տնտեսական կառու ցա-
կարգերի դիտանկյունից, իսկ տեսակետ-
ների տարբերությունը նրանում էր, որ 
«իրատեսները» կենտրոնանում էին ներ-
քին, իսկ «կոսմոպոլիտները»՝ արտաքին 
ազդող գործոնների համախմբերի վրա։ 
Այսինքն՝ առաջինները համարում էին, որ 
հե տպատերազմյան Ճապոնիայի տնտե  -
սական հաջողություններն, իրենց էու - 
թյամբ նույնանման էին եվրոպական եր-
կըրնե րում արձանագրված հաջողություն-
ների հետ (Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, 
Ֆրանսիա), իսկ «կոսմոպոլիտները» շեշ-
տում էին, որ Ճապոնիան, որպես համաշ-
խար հային տնտեսական միասնական հա- 
 մակարգի մի մաս, հաջողել է համա կար-
գային զարգացման ընդհանուր մի տում-
ների համատեքստում։ 

Սինթետիկ մոտեցման կողմնակիցները 
փորձում էին հնչած բոլոր տեսակետները 
համախմբել մեկ մոտեցման մեջ՝ ավանդա-
կան, մշակութային և տնտեսական գոր-   
ծոնները ներկայացնելով ընդհանուր ներ-
կապնակում։

Վերելքի գործոնները: Հետպատե- 
 րազ մ յան Ճապոնիայի տնտեսության վեր- 
ել քին նպաստող գործոնները կարելի է 
խմբավորել ըստ գործընթացում դրանց 
մաս     նակցայնության աստիճանի և խոր-
քայ նու թյան։ Ընդ որում, դրանց կարևորու-
թյունը կամ գերակայությունը, ըստ ժամա-
նակա հատվածի, կարող է լինել տար բեր, 

9   Партитура Второй мировой. Гроза на Востоке, авт.-сост. А. А. Кошкин. М. : Вече, 2010.
10 https://www.bbc.com/russian/features
11 https://russiancouncil.ru/blogs/slebedev/yaponskoe-ekonomicheskoe-chudo-v-retrospektive/
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սա կայն կան գործոններ, որոնք դիտարկ-
վում են ռազմավարական տեսանկյու նից 
և իրենց բնույթով հայեցակար գային են։ 

Մասնավորապես՝ կարևորագույն գոր-  
ծոններից մեկը երկրի ապառազ մակա -
նացումն է։ Նախապատերազմյան Ճապո-  
նիան հսկայական գումարներ էր ծախ սում 
ռազմական ոլորտը պահպա նելու ու զար-  
գացնելու համար, ուստի, բանակի լուծա -
րումն ու ծախսերի աննախա դեպ կրճա- 
տումը երկրին հնարավորու թյուն ընձեռե-
ցին հայացքն ուղղելու դեպի արդյունա-
բե րության և գյուղատնտե սության ոլորտ - 
ներում գոյություն ունեցող բազում հիմն ա-
խնդիրների լուծումը՝ հիմնվելով նոր տեխ-
նոլոգիաների ձեռքբերման վրա։ Նման 
քա ղաքականության մասին է վկայում այն 
փաստը, որ 1950-1970 թթ.-ին Ճապո-
նիան ձեռք բերեց մոտ 15 հազար արտո-
նագիր և թույլատրագիր12 (հիմնա կա նում՝ 
ամերիկյան)։ Այսինքն՝ բավա կան թան-
կարժեք ներդրումների և նոր գիտական 
մշակումների փոխարեն, ոլորտների զար-
գացման առումով, հիմնական սկզբունք 
դարձավ նոր տեխնոլոգիաների գնումն 
ու դրանց տեղայնացումը տնտեսության 
հիմնական ճյուղերում։ Այս սկզբունքի կի-
րառման լավագույն օրինակներից մեկը 
նեյլոնի արտադրության արտոնագրային 
իրավունքի ձեռքբերման գործարքն էր 
ամե րիկյան քիմիական հսկա «DuPont» 
և ճա պոնական «Toyo Rayon Co» (ներ կա- 
 յիս «Toray Industries») ընկերու թյուն նե րի 
մի ջև13։ Ամերիկյան ընկերությունը նեյլո  նի 
արտադրության տեխնոլոգիայի ստեղծ -
ման վրա ծախսել էր ավելի քան մեկ տաս- 
 նամյակ և 25 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ճա- 
  պոնական ընկերությունը 1950-ական նե - 
րի սկզբին նեյլոնի արտադ րության ար- 
 տոնագիրը գնեց 7.5 միլիոն ԱՄՆ դոլա-
րով, ընդ որում, տարաժամ կետ վճար-
ման սկզբունքով (1951-1959 թթ.)։ Նշված 
տա  րիներին միայն նեյլոնի արտա հա նու - 
մից ստացված եկամուտը Ճապոնիա յում 
կազմեց մոտ 90 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 
գրագետ և եկամտաբեր գործար քի վկա-
յություն էր։ Նմանօրինակ գործարքներն 
էլ հիմք դրեցին պատերազ մից քայքայ-

ված, սակավ ռեսուրսներով երկրի տնտե-
սական վերելքին և արագացված տեխնո-
լոգիական հեղափոխությանը։ 

Տնտեսական այսպիսի քաղաքակա-
նու թյան իրականացումը հնարավոր դար-  
 ձավ օրենսդրական էական բարեփոխում-
ների արդյունքում։ Մասնավորա պես՝ օրենս- 
 դրորեն հանվեց գյուղացիական ընտա  նի-
քում ամրագրված կլանային օրինական 
իշխանության սկզբունքը, ինչը հնա րավո-  
րություն ընձեռեց ընտանիքի ավագ որ-
դիներին աշխատանքի անցնելու քա ղա-
քում, ձեռք բերելու մասնագիտություն։ Այս 
հիմնարար փոփոխությունը, որն ավելի 
շատ ավանդույթային և բարոյական վար -
քագծի վերաիմաստավորման տիրույ թում 
էր, հնարավորություն տվեց արդյունաբե-
րական քաղաքների աշխատատար ո- 
լորտներում լուծելու աշխատուժի խնդի րը։ 
Հենց այդ նկատառումով էլ ազգայ նացվե-
ցին զբաղվածության գործակալություն նե-
րը, որոնք նախկինում վերահսկվում էին 
տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների կողմից։ Այս փոփոխությունը թույլ 
տվեց ընդհանուր հետաքրքրությունների 
շրջանակում միմյանց շաղկապել ուսում- 
 նական հաստատություններն ու աշխա- 
տան քային բորսաները՝ էականորեն կրճա-  
տե լով աշխատաշուկայի վերաբերյալ տե-
ղե կու թյունների հավաքագրման ու մշակ-
ման  անհարկի ծախսերը։

Միաժամանակ, երկրի սահմանա դրու-
թյան փոփոխու թյամբ, էականորեն փո-
փոխ վեցին քաղաքական և գործարար վեր-  
նախավի դերերը։ Մասնավորապես՝ կայ ս - 
րը հրաժարվեց իր աստվածային ծագ ման 
շնորհից, թույլատրվեց արհմիու թյուն նե-
րի և ընդդիմադիր կուսակցությունների 
գոր ծունեությունը, ձևավորվեց տնտեսու-
թյան մրցակցային դաշտ, որը նաև հստա - 
կեցրեց իշխանությունների և գործարա-
րության փոխգործակցության «խաղի կա-
նոնները», ինչն էլ, իր հերթին, հնարավո - 
րություն տվեց պաշտոնյաներին և ձեռնե- 
րեցներին համատեղ ուժերով մշակելու 
զարգացման ընդհանուր ռազմավա րու-
թյուն, որոշելու տնտեսության գերակա 
ոլորտները։

12 https://russiancouncil.ru/blogs/lebedev/yaponskoe-ekonomicheskoe-chudo
13 https://mgimo.ru/files/118510/kb.08_japan



Տնտեսական վերելքի կարևոր գործոն-
ներից էր նաև հարկերի նվազեցման քա-
ղաքականությունը, որի իրականացումը 
նույնպես պայմանավորված էր ռազմա-
կան ծախսերի կրճատմամբ։ Տնտեսական 
քաղաքականության առաջնային գերա կա- 
 յություն դարձավ արտահանման խթա նու-
մը, ինչը կարևոր դեր խաղաց Ճապոնիա յի 
տնտեսական առաջընթացի ապահովման 
տեսանկյունից: Մինչպատերազմյան Ճա-
պո նիայի արտադրանքն արտաքին աշ-
խար հում նույնացվում էր էժանության և 
ցածր որակի հետ: 1950-ականների վեր ջից 
սկսած՝ իրավիճակն ամբողջովին փոխ - 
վեց։ 1957-1973 թթ.-ին արտահանումն ա-  
ճեց գրեթե տասն անգամ14: Երկիրն ար-
տա հանում էր բարձրորակ և համաշ խար-
հային մրցակցային շուկայի պահանջները 
բավարարող ավտոմեքենաներ, նավեր, 
օպտիկական սարքեր, էլեկտրական կեն-
ցաղային սարքավորումներ, կիսահա ղոր-  
դիչներ, ռադիոներ, տեսախցիկներ, հե-
ռուս տացույցներ և լայն սպառման այլ ապ-
րանքներ:

Հաջորդ կարևոր գործոնը ձայբացու-
ների՝ ֆինանսական և արդյունաբերական 
կոնգլոմերատների լուծարումն էր15։ Սրանք 
այն խոշոր մենաշնորհ խմբերն էին, ո-  
րոնք ձևավորվել էին XIX դարի կեսե րին 
և, ըստ էության, վերահսկում էին Ճապո-
նիայի տնտեսությունը: Մասնավորապես՝ 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
ավարտին հինգ հսկաներ՝ «Mitsui»-ն, «Mit-
subishi»-ն, «Yasuda»-ն, «Sumitomo»-ն և կայ- 
սերական ընտա նիքը վերա հսկում էին Ճա-
պոնիայի ֆինանսա կան կապիտալի գրե թե 
4/5-րդ մասը և երկրի ընդհանուր ազգ ա-
յին հարստության մոտավորապես կեսը16: 
Խորքային բարեփոխման արդյունքում 
լուծարվեցին 18 խոշոր ձայբացուներ, և 
տե ղի ունեցավ արդյունաբերողների, ռե-
սուրսների մատակարարների, բանկերի 
միավորում առավել ճկուն և գործունակ 
խմբերում, որոնք կոչվեցին կեյրեցու17։ Ըստ 

տնտեսագետ Յուտակա Կոսաիի18՝ «ձայ   - 
բացուների լուծարումն այն լրջագույն 
լծակն էր, որը նպաստեց մրցակցային ար- 
  դյու նաբերության ստեղծմանը»: Ընդ ո- 
րում, ձևավորված գործարար խմբերի 
նպա տակը ոչ միայն շահույթ ստանալն էր, 
այլև իրենց դիրքի ու դերի ամրա պնդու-
մը, ինչպես նաև ներքին և արտա քին 
շու կաներում մրցակցային հնարավորու-
թյունների ընդլայնումը։

Տնտեսության վերելքն ապահովող հա-
ջորդ կարևոր գործոնն արտադրության 
ավտոմատացման նպատակային գործ ըն-
թացն էր, որը, ի դեպ, անխուսափելի էր 
դարձնում աշխատատեղերի կրճատման 
խնդրի առաջացումն ու դրանից բխող տրա-
մաբանական դիմադրությունը։ Ուստի, աշ- 
խատողների աջակ ցությունը ստա նալու 
նպատակով օրենսդրությամբ նրանց ա-  
ռաջարկվեցին ցմահ զբաղվածութան, ինչ- 
պես նաև աշ խա տավարձի ու ծառա յու- 
թյան ժամկետ ների փոխշաղկապվա ծու-
թյան պայման ներ։ Այս նորամուծությունը 
հանգեցրեց նրան, որ ավտոմատացման 
գործընթացը լուրջ դիմադրության չար-
ժանացավ աշ խա տակիցների և նրանց 
շահերը պաշտ պանող արհմիություն նե րի 
կողմից, որի արդյունքում կարճ ժամա նակ 
անց ճա պո  նական տնտեսությունը դար - 
ձավ աշ խարհում ամենաավ տո մա   տաց-   
ված նե րից մեկը։ Գծա պատ կեր 1-ում ար- 
տացոլված է «ոսկե վաթ սունա կան ների» 
տնտեսական աճի մի ջին ցուցանիշների 
համեմատականը՝ տաս նամ  յակի կտրված-
քով, որտեղ Ճա պոնիան առնվազն երկու 
անգամ գերա զանցում է աշխարհի խոշոր 
տերություն ներին։

Ճապոնիայի հետագա պատմությունը 
հագեցած է տնտեսական տարբեր ճգնա-
ժամերով և վերելքներով, որոնց պատճառ-
ները մասնագետները շատ հաճախ փընտ-  
րում են հենց նույն բարե փոխումների ժա- 
 մանակահատվածի իրողություննե րում։   
Սա կայն միակ ճշմարտությունն այն է, որ 

14   https://history.state.gov/milestones/1945-1952/japan
15 https://flot.com/publications/books/shelf/avarin/85.htm
16 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%86%D1%83#:~:tex-

t=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%83
17 https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BF%D5%B6

%D5%BF%D5%A5%D5%84
18 Yutaka Kosai. The postwar Japanese economy, 1945-1973 / Kozo Yamamura (ed.) The Economic Emergence of Modern Japan. – 

Cambridge: Cambridge University Press, l997.
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1960-1973 թթ. տնտեսական աճի միջին տարեկան ցուցանիշը (%)19

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

աղետալի պատերազմից ու ատո մային 
ա ղետից հետո երկիրը զրոյական կետից 
սկսեց կերտել իր ապագան. նախ՝ ի զո րու 
եղավ ընտրելու հիմնական գործընկե րոջը 
ու նախանշելու երկարաժամկետ զարգաց -
ման ուրույն ուղին, ապա կարողացավ վե-
րանայել և վերաիմաստավորել ոչ միայն 
իրավական ու տնտեսական հիմնարար 
սկզբունքները, այլև ճապոնացի ժողովրդի 
հոգևոր-ավանդական, դարերով կերտված 
վարքագծային նորմերը, որոնք այդ ժա-
մա  նակ արդեն, կարծես թե, ենթագիտակ-
ցական մակարդակում էին։ Թվում է՝ մի 
քանի տասնամյակում հնարավոր չէ վե -
րաձևել իրերի՝ ասես քարացած դրված քը, 

բայց ճապոնացիների աշխատա սիրու-
թյունն ու հավատը, կարգապա հությունն 
ու խելամտությունը, առաջնայինի ու երկ-
րորդականի տարանջատման, կեղծ ու շի - 
 տակ հայրենասիրության տարբերակման 
ունակությունը և, ի վերջո, գերագույն գա - 
ղափարի և հստակ օրակարգի շուրջ ազ գո- 
վի համախմբման ընդունակությունը հնա- 
րավորություն ընձեռեցին նրանց ոչ միայն 
ոտքի կանգնելու, այլև դառնալու XX դարի 
երկրորդ կեսի՝ աշխարհում գրանցված 
տնտեսական հաջողված պատ  մություննե-
րի հիմնական կերտողն ու մարդ կու թյան 
պատմության առաջընթացի լիիրավ խոր-
հըր դանիշը։

19 Японский парадокс (Реальности и противоречия капиталистического управления), Б. З. Мильнер, И. С. Олейник, С. А. 
Рогинко, М., Мысль, 1985.

1. Япония. Региональная структура экономи-
ки, под ред. В.Я.Выборнова. М., Наука, 
1987.

2. Страны мира: Краткий полит.-экон. спра-
вочник, М., Политиздат, 1989.

3. Японский парадокс (Реальности и противо-
речия капиталистического управления), 
Б.З. Мильнер, И.С. Олейник, С.А. Рогинко. 
М., Мысль, 1985.

4. Партитура Второй мировой. Гроза на 
Восто ке, авт.-сост. А. А. Кошкин. М., Вече, 
2010.

5. Yutaka Kosai. The postwar Japanese economy, 
1945-1973 / Kozo Yamamura (ed.) The Eco-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
nomic Emergence of Modern Japan. – Cam-
bridge: Cambridge University Press, l997.

6. https://www.history.com/topics/world-war-ii/doug-
las-macarthur

7. https://militaryarms.ru/voennye-konflikty/korejska-
ya-vojna/ 

8. https://www.bbc.com/russian/features
9. https://russiancouncil.ru/blogs/lebedev/yapon-

skoe-ekonomicheskoe-chudo
10. https://mgimo.ru/files/118510/kb.08_japan
11. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/

japan 
12. https://flot.com/publications/books/shelf/avarin/85.

htm



13. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B
7%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%86
%D1%83#:~:text=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%83

14. https://hy.wikipedia.org/
wiki/%D5%8A%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A1%
D5%AC:%D5%83%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D5%
B6%D5%AB%D5%A1

15. https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%83%D5%A1%D5
%BA%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A
1%D5%B6_%D5%BF%D5%B6%D5%BF%D5%A5
%D5%84

Амазасп ГАЛСТЯН
Исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА: ВОЙНА, АТОМНАЯ КАТАСТРОФА, КАПИТУЛЯЦИЯ, 
ОККУПАЦИЯ,ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Вторая мировая война «предоставила» Японии, как союзнику нацистской Германии и побеж-
денной стране, полный «пакет» последствий, к которому добавилась еще и ядерная катастрофа. 
Окончательный крах казался неминуемым, однако Япония не только вышла из безвыходной си-
туа ции, но всего несколько десятилетий спустя, стала одной из ведущих и развитых стран мира, 
и в ряде областей мировой экономики, в частности, во внедрении и применении инно вационных 
технологий, теперь диктует повестку дня, устанавливая невероятно высокую планку развития. В 
статье, в ретроспективном анализе, представлен путь экономического развития страны, нача тый 
после войны и ядерной катастрофы. Она смогла выбрать своего основного партнера и в кон-
тексте этого выбора обозначила уникальный путь долгосрочного развития. Для достижения цели 
Япония пересмотрела и переосмыслила не только основные правовые и экономические прин-
ципы, но и многовековые традиции и национальные нормы поведения, которые находились на 
подсознательном уровне японцев, и казалось, что эти  окаменелые принципы невозможно изме-
нить в течение нескольких десятилетий. Но Япония нарушила все стереотипы и стала глав ным 
творцом экономического успеха в мире во второй половине XX века и полноправным символом 
прогресса в истории человечества.  

Ключевые слова:  Япония, Вторая мировая война, ядерная катастрофа, «SCAP», «дзайбацу», 
  «кэйрэцу», автоматизация, экономическое чудо, факторы роста

Hamazasp GALSTYAN
Researcher at "Amberd" Research Center, ASUE,

PhD in Economics
GGEOPOLITICAL CHRONICLE

JAPANESE MOSAIC: WAR, NUCLEAR DISASTER, CAPITULATION,  
OCCUPATION AND  ECONOMIC GROWTH

World War II delivered a complete package of disasters to Japan, as a fellow ally of Nazi Germany, 
the package was also added by the nuclear disaster. The final destruction seemed inevitable, but not 
only did Japan emerge from the seemingly hopeless situation, but only a few decades later it became 
one of the world's leading and developed countries, and now Japan dictates the world economy in a 
number of areas, particularly the introduction and application of innovative technologies. After all the 
disasters Japan could set an incredibly high benchmark for development.

The paper presents a retrospective analysis of a country's path started from the zero point of eco-
nomic development after the catastrophic war and the nuclear disaster. In this way, Japan was first able 
to choose its main partner and in the context of that choice set a unique path for long-term develop-
ment. In this way, the country was able to reconsider not only its basic legal and economic principles, 
but also the centuries-old national norms of the Japanese people, which already seemed to be on a 
subconscious level, and even decades would not be able to change the established approaches. As a 
result, Japan became one of the main creators of economic successful stories in the world in the second 
half of the XX century and one of the full-fledged symbols of the progress of human history.

Key words:  Japan, World War II, nuclear disaster, "SCAP", "zaybatsu", "keyretsu", 
  automation, economic miracle, factors of growth
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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 խմբագիրներ՝  ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
    ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

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՝ 05.04.2021 թ.:
Պատվեր՝ 555:
Տպաքանակ՝ 150:

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


