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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ Ո՞Ր ՈԼՈՐՏԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՄ 
ԱՌԱՎԵԼ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

Հիմնաբառեր.  տնտեսական արդյունավետություն,
  ֆինանսական ցուցանիշներ, 
  ոլորտային զարգացում, ներդրու-
  մային գործունեություն

Տնտեսական գործունեության ոլորտների արդյու-
նա վետությունը բիզնես միջավայրի զարգացման կա - 
րևորագույն հիմքերից մեկն է: Արդյունավետ գոր-
ծող ոլորտները ներդրողի համար ապահովում են 
հավելյալ գրավչություն, իսկ այդ գրավչության ցածր 
կամ բարձր մակարդակը նախանշում է երկա րա-
ժամկետում ոլորտների հավասարաչափ զար գացում:

Հոդվածում գործունեության ոլորտների ար դյու-
նա վետության ուսումնասիրությունն իրականացվել 
է ըստ դրանց տեսակների դասակարգչի: Որպես 
տնտեսական գործունեության ոլորտների արդյու նա-
վետությունը բացատրող առաջնային ցուցանիշ ներ 
են ընդունվել և դիտարկվել ընթացիկ իրացվելիու-
թյու նը, սեփական շրջանառու միջոցներով ապա-
հով վածությունը, ֆինանսական ինքնավարությունը, 
արտադրանքի և ակտիվների շահութաբերությունը:

Յուրաքանչյուր երկրում տնտեսական գոր-  
ծունեու թյան տարբեր ոլորտներին բնո րոշ 

են արդյունավե տության տարբեր մակարդակներ, և շու - 
կա մուտք գործող տնտեսավարողների համար ցանկա- 
ցած պարա գա յում կարևոր է պարզել, թե որ ոլորտներն 
են առա վել արդյունավետ գործում տվյալ երկրում: Բնա-
կանաբար, արդյու նավետության համեմատաբար բարձր 
մակարդակով աչ  քի ընկնող ոլորտները, ներ դրումն եր 
կա տարելու տես անկյունից, առավել գրավիչ են տնտե - 
սավարողների հա մար: Հետևաբար, հաշվի առնելով վե- 
րոնշյալը, մշտապես առկա է տնտեսա կան գործունեու-
թյան տարբեր ոլորտ ների արդյունավետության համե - 
մատական վերլուծու թյուն իրականացնելու անհրա ժեշ-

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ

Գագիկ 
ԲԱԴԱԴՅԱՆ

ՀՊՏՀ մագիստրոս

Գերազանցությամբ ավարտել է 
ՀՊՏՀ բակալավրիատը («Հա կա-
ճգնաժամային կառավարում»), 
ապա մագիստրատուրան («Գոր-
ծա րար վարչարարություն»): Ուս- 
  մանը զուգահեռ, եղել է «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրո նի հե տա-
զոտական խմբի անդամ: Ներ կա- 
յում «Փարվանյան Քոնսալթինգ» 
խորհրդատվական ընկե րության 
ֆինանսական տնօ րենն է, ինչպես 
նաև,  որպես փորձա գետ, աշխա-
տում է ՀՀ բարձր տեխ նո լո գիա- 
 կան արդյունաբերության նախա-
րա րության ֆինանսա տնտեսա գի-
տական վարչու թյունում: Հեղի նակ 
և համահեղինակ է 9 գիտա կան 
հոդվածների:

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_2_5



1   ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թ. հունիսի 3-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության դասակարգիչ հաստատելու 
մասին» թիվ 372-Ն հրաման:

2  Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 24-25:
³ Նույն տեղում, էջ 24:
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տություն: Բացի այդ, ներ դրումների բաշ-
խու մը, հիմնված արդյու նավետության 
վրա, կարող է հանգեց նել ոլորտային զար - 
գացման հավասա րակշռության հաս տատ-  
մանը, քանի որ ներդրումային հոսքե  րի 
նման շարժը կարող է տանել համա  կար -
գային արդյունավետության մակար դա կի 
բարձրացման:

Այսպիսով՝ փորձենք իրականացնել գոր-  
ծունեության ոլորտների արդյունավե տու-
թյան ուսումնասիրություն՝ ըստ տնտե սա- 
  կան գործունեության տեսակների դասա-
կարգչի (ՏԳՏԴ)1՝ այդ նպատակով դի տար - 
կելով  ընթացիկ իրացվելիության, սեփա-
կան շրջանառու միջոցներով ապա հովվա- 
ծության, ինքնավարության, ինչպես նաև 
արտադրանքի և ակտիվների շահութա բե- 
րության գործակիցները: Նշենք, որ 2020 
թվականի հաշվարկներում ընտրանքը 
ներ առել է 3,839 առևտրային կազմակեր-
պությունների ցուցանիշներ2: Աղյուսակ 
1-ում ներկայացված են գործունեության 
այն ոլորտները և վերջիններիս կոդավոր-
ման (պայմանանշանների) համակար գը, 
որոնց վերաբերյալ առկա են վիճա կա գրա- 

Գործունեության դիտարկվող ոլորտները և դրանց կոդավորումը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

   կան տեղեկություններ՝ համաձայն որոնց  
կատարվել է համապատասխան վերլու -
ծություն:

Նախ՝ ուսումնասիրենք աղյուսակ 1-ում 
տեղ գտած ոլորտներում գործող կազ մա  - 
կերպությունների ընթացիկ իրաց վելիու -
թյան վիճակը: Համապատասխան  գործա  - 
կիցը հաշվարկվում է որպես կազմա կեր- 
պությունում առկա ընդամենը ընթա ցիկ 
ակտիվների փաստացի արժեքի և ընթա-
ցիկ պարտավորությունների հարաբե րակ- 
   ցու թյուն3: Այլ կերպ ասած, դա ցույց է տա - 
լիս, թե ընթացիկ պարտա վորություն  ների 
որ մասը հնարավոր կլինի մարել, եթե կազ - 
մակերպությունը կարողանա հավա քա   - 
գրել իր բոլոր դեբիտորական պար տա-
վորու թյունները և իրացնել իր բոլոր պա-
շարները: Ընթացիկ իրացվելիության գոր- 
ծակիցը կազմակերպության վճարու նա-
կության բնութագրիչն է4:

Այն դեպքում, երբ ընթացիկ իրացվե-
լիության գործակիցը փոքր է 1-ից, առկա 
են ակտիվների և պասիվների կառա վար- 
   ման լուրջ խնդիրներ, քանի որ կազմա   -
կեր պությունն իր ընթացիկ պարտավորու  -



4 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 42-43:
5 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2017, 2018, 2019, 2020:
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թյունների հաշվին ունի ձևավորված ոչ ըն- 
թացիկ ակտիվներ: Ոլորտի (կազմակեր-
պու թյունների համախումբ) դեպքում նման 
միջին ցուցանիշի առկայությունը նույնպես 
խնդրա հա րույց է, քանի որ դա ցույց է տա -
լիս ոլորտի կազմակերպություններին բնո-
րոշ իրավիճակը: Եվ եթե նման իրավիճակ 
է տիրում ողջ ոլորտում, ապա ակնհայտ 
է, որ դրան հանգեցրել են այդ համակար-
գում ձևավորված բնութագրիչները, հե-
տևաբար՝ տվյալ համակարգը, ընթա ցիկ 
իրացվելիության ապահովման տեսան-
կյու  նից, ամե նաարդյու նավետը չէ: 

Գծապատկեր 1-ում ներկայացված են 
ՀՀ-ում գործունեության տարբեր ոլորտ-
ների ընթացիկ իրացվելիության գործա-
կիցները 2019 թվականի դեկտեմբերի 
31-ի դրությամբ4:

Ինչպես տեսնում ենք, 18 ոլորտից 8-ի 
դեպքում ընթացիկ իրացվելիության գոր-
ծակիցը գերազանցում է ողջ ընտրան քի 
ընթացիկ իրացվելիության գործա կիցը: 
Սակայն, ընթացիկ իրացվելիու թյան ապա-
հովման լրջագույն խնդիր առկա է միայն 
երկու ոլորտում՝ տեղեկա տվություն և կապ, 
հանքագործական արդյունաբերություն և 
բացահանքերի շահագործում: Այս ոլորտ-  
ներում ընթացիկ իրացվելիության գոր ծա-
կիցը փոքր է 1-ից, այսինքն՝ տվյալ կազ - 
մակերպությունները՝ անգամ իրենց ողջ 
ընթացիկ ակտիվների իրացմամբ, չեն կա-
րող ապահովել ընթացիկ պարտավո րու-
թյունների ամբողջա կան մա րում: Նման 

իրավիճակը կարող է բա ցատրվել մեծ ծա- 
 վալի ոչ ընթացիկ ակտիվն երի առկա յու-
թյան անհրաժեշտությամբ, սակայն սա չի 
նշանակում, որ այս ոլոր տի կազ մա կերպու - 
թյունները պետք է գո յացնեն եր կա րա ժամ-
կետ ակտիվներ՝ կարճաժամ կետ պարտա-  
վորությունների հաշ վին:

Ընթացիկ իրացվելիության տեսան կյու - 
նից, ընտրանքի միջինի համեմատ բա վա-
կան բարձր իրացվելիություն ունեն գյու-
ղատնտեսությամբ, փոխադրումներով և 
պա հեստային տնտեսությամբ, մշակող ար - 
դյունաբերությամբ, կացության և հան րա-
յին սննդի կազմակերպմամբ, մեծա ծախ և 
մանրածախ առևտրով զբաղվող կազ մա- 
 կերպությունները: Նշված 5 ոլորտում ըն- 
թա ցիկ իրացվելիության գործակցի կա   յու-
նությունը 2016-2019 թվականներին ներ  -
կայացված է գծապատկեր 2-ում5:

Ինչպես նկատում ենք, ներկայացված 
ոլորտներում 2016-2019 թվականներին 
հա մապատասխան գործակիցը եղել է բա-
վականաչափ կայուն: Սակայն, պետք է 
նշել, որ առանձնակի կայունությամբ աչ  քի 
են ընկնում փոխադրումները և պա  հես տա- 
 յին տնտեսությունը, ինչպես նաև մե  ծա-
ծախ և մանրածախ առևտուրը, հետևա-
բար՝ կարող ենք ար ձանագրել, որ հենց 
այդ երկու ոլորտն են ամենաար դյու նա -
վետն ընթացիկ իրաց վե լիության տեսան-
կյունից: Արդարության համար ասենք, որ 
այդ ոլորտներում նշված ցուցանիշի ապա-  
հովման դյուրինությունը պայմա նա վոր-

ՀՀ-ում գործունեության ոլորտների ընթացիկ իրացվելիության գործակիցները 
31.12.2019 թ. դրությամբ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1



6  Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 24:

Ընթացիկ իրացվելիությամբ առաջատար 5 ոլորտում գործակցի կայունությունը 
2016-2019 թթ. 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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ված է դրանցում առկա ըն թացիկ ակ տիվ-
ների մեծ ծավալով:

Ընթացիկ իրացվելիության վերաբեր-
յալ դիտարկումներն ամփոփենք ողջ ընտ - 
րանքի միջինի նկատմամբ բոլոր ոլորտ-
ների ցուցանիշների շեղվածության բա-
ցա հայտմամբ: Շարքի միջին քառակու սա- 
 յին շեղման և ընտրանքի միջինի հարա-
բերակցությունը մոտ 43% է, ինչը վկա յում 
է, որ ՀՀ տարբեր ոլորտներում ընթացիկ 
իրացվելիության ապահովման հնա րավո-
րությունները բավականաչափ տարբե-
րակ ված են, հետևաբար՝ մինչ ներդրում-  
ների իրականացումն անհրաժեշտ է ա -
ռանձնակի անդրադարձ կատարել ոլորտ-
ներում այս ցուցանիշի վերլուծու թյանը:

Արդյունավետ գործունեության մեկ այլ 
ցուցիչ է սեփական շրջանառու միջոց նե - 
րով ապահովվածության գործակիցը, որը 

հաշվարկվում է որպես սեփական (պա-
շարներ, դրամական միջոցներ և դրանց 
համարժեքներ) և կազմակերպությունում 
առկա ընթացիկ ակտիվների փաստացի 
արժեքի հարաբերակցություն6: Այս ցուցա-
նիշն արտացոլում է այն իրողությու նը, թե 
կազմակերպության ընթացիկ ակտիվների 
քանի տոկոսն են կազմում այն ակտիվնե-
րը, որոնք այդ պահին կազմակերպության 
տիրապետման տակ են: Բնականաբար, 
որքան մեծ է այս ցուցանիշը, այնքան 
փոքր են կազմակերպության դեբիտորա-
կան պարտավորությունների ծավալները, 
հետևաբար՝ այնքան բարձր է ընթա ցիկ 
ակ  տիվների կառուցվածքի արդյունավե-
տության մակարդակը: Ակնհայտ է, որ 
նվա  զագույն պահանջ է այս ցուցանիշի` 
50%-ից բարձր լինելու հանգամանքը: 

ՀՀ-ում գործունեության տարբեր ոլորտ-

ՀՀ-ում գործունեության ոլորտների սեփական շրջանառու միջոցներով 
ապահովվածության գործակիցները 31.12.2019 թ. դրությամբ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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7 Նույն տեղում, էջ 43-44:
8 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2017, 2018, 2019, 2020:
9 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 24:
10  Նույն տեղում, էջ 44:

ների՝ սեփական շրջանառու միջոցներով 
ապահովվածության գործակիցները 2019 
թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
ներ կայացված են գծապատկեր 3-ում7:

Սեփական շրջանառու միջոցներով ա - 
պա հովվածության պարագայում՝ ընտրան -
քի միջինի նկատմամբ ոլորտների այս ցու  - 
ցանիշի շեղվածությունը բավականաչափ 
փոքր է, մասնավորապես՝ շարքի մի ջին 
քառակուսային շեղման և միջինի հարա - 
բերակցությունը՝ 27%: Սա վկայում է այն 
մասին, որ ՀՀ-ում, ընդհանուր առմամբ, սե- 
փական միջոցներով ապահով վածության 
ցանկալի մակարդակի ապա հով ման հնա- 
րավորությունները խորությամբ տարբե-  
րակված չեն: Այժմ դիտարկենք քննարկ- 
վող ցուցանիշի կայունու թյունն այն ոլորտ-  
նե րում, որտեղ դեբի տո րա  կան պարտքե-
րի տեսակարար կշիռն ընթացիկ ակտիվ-
ներում փոքր է 50%-ից (գծա պատ կեր 4)8: 
Նման արդյունք ունե ցող ոլորտ ների թիվը 
9 է:

Նշված 9 ոլորտից 3-ի դեպքում՝ մշակող 
արդյունաբերություն, առողջապահություն 
և բնակչության սոցիալական սպասար-
կում, մեծածախ և մանրածախ առևտուր, 
սեփական շրջանառու միջոցներով ապա-
հովվածության կայունությունը շարժըն-
թա ցում բավականաչափ բարձր մակար-
դակում է:  Հետևաբար՝ նշված 3 ոլորտը, 
սեփական շրջանառու միջոցներով ապա-
հովվածության տեսանկյունից, հարա բե -

րականորեն կարող ենք համարել ամե-
նաար դյունավետը:

Տնտեսական գործունեության ոլորտ-
նե րի արդյունավետությունը բնութագրող 
հաջորդ ցուցանիշն ինքնավարության 
գոր ծակիցն է, որը հաշվարկվում է որպես 
կազ մակերպության սեփական միջոցների 
և միջոցների գոյացման աղբյուրների մե-
ծու թյան հարաբերակցություն9: Այլ կերպ 
ասած, այս ցուցանիշն արտացոլում է, թե 
կազմակերպության պասիվների քանի տո-
կոսն են կազմում սեփական միջոցները: 
Այն նաև ֆինանսական կայունությունը 
պայ   մանավորող կարևորագույն ցուցիչ 
է: Ֆինանսական լծակի արդյունավետու-
թյան տեսանկյունից, դրա նախընտրելի 
մեծությունը տատանվում է 33%-ի շուրջ: 

Գծապատկեր 5-ում արտացոլված են 
քննարկվող 18 ոլորտի ինքնավարության 
գործակիցները10:

Ինչպես տեսնում ենք, ողջ ընտրանքում 
ինքնավարության գործակիցը բավա կա -
նաչափ մոտ է նախընտրելի մեծությա նը, 
սակայն ակնհայտ է, որ տարբեր ոլորտ նե-  
րում միջինից շեղումը բավականա չափ 
մեծ է, մասնավորապես՝ շարքի միջին քա-
ռակուսային շեղման և միջինի հարա բե-
րակցությունը՝ մոտ 74%: Ավելին, կարող ենք 
առանձնացնել ընդամենը 3 ոլորտ՝ էլեկ- 
տրականության, գազի, գոլորշու և լավ ո- 
րակ օդի մատակարարում, մշակող ար դյու-
նաբերություն և վարչարարական-օ ժան-  

Սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածությամբ առաջատար 9 ոլորտում 
գործակցի կայունությունը 2016-2019 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

դակ գործունեություն, որտեղ այս ցուցա-
նիշը նախընտրելի միջակայքում է: Գծա-
պատկեր 6-ում ներկայացված է նշված 
ոլորտներում ինքնավարության գոր ծակ-
ցի կայունությունը 2016-2019 թվա կան նե-
րին11:

Գծապատկեր 6-ից ակնհայտ է, որ, 
ընդ հանուր առմամբ, ներկայացվող 3 ոլոր- 
տում էլ նշված ցուցանիշը 2016-2019 թվա - 
կաններին եղել է բավակա նա չափ կայուն, 
սակայն, այս տեսանկյու նից, առավել աչքի 
է ընկնում էլեկտրակա նության, գազի, գո-
լորշու և լավորակ օդի մատակարարման 
ոլորտը: 

Ամփոփելով ինքնավարության դիտար-
կումները՝ կարող ենք արձանագրել, որ այս 
առումով տարբեր ոլորտների միջև առկա 
են մեծ տարբերություններ, հետևաբար՝ 
կա ռավարչական արդյունավետ որոշում-

ներ կայացնելու համար յուրաքանչյուր 
տնտեսավարող պետք է կատարի մանրա-
մասն դիտարկումներ:

Այժմ անցում կատարենք այն ցուցա-
նիշների ուսումնասիրությանը, որոնք ուղ-
ղակիորեն են բացատրում ոլորտներում 
տնտեսական գործունեության արդյունա-
վետությունը: Բնականաբար, խոսքը շա-
հու  թաբերության գործակիցների մասին է:

Անդրադարձ կատարենք արտադ րան քի 
 շահութաբերություն ցուցանիշին: Վերջինս 
բնութագրում է կազմակեր  պության գոր-
ծու նեության արդյունավետու թյունը, որը 
հաշ վարկվում է որպես արտադ րանքի (ապ- 
 րանքների, ծառայություն ների) իրա ցու մից 
ստացված շահույթի և իրացված ար  տադ-
րանքի ինքնարժեքի, իրացման և վար չա- 
կան ծախսերի հարաբե րակցու թյուն12, ցույց 
է տալիս, թե կազմակերպու թյան գործառ  - 

Կապիտալի կառուցվածքով առաջատար 3 ոլորտում ինքնավարության գործակցի 
կայունությունը 2016-2019 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

11  Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2017, 2018, 2019, 2020:
12 «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն», ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 24:
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նական ֆինանսական ար դյուն քը (իրա-
ցումից ստացված շահույ թը) կատար ված 
գործառնական ծախսերի որ մասն է կազ-
մում: 

Գծապատկեր 7-ում արտացոլված է այս 
ցուցանիշի մեծությունը քննարկվող ոլորտ-
ներում13:

Ընտրանքում ընդգրկված բոլոր կազ-
մակերպությունների արտադրանքի շա-
հու թաբերության միջին ցուցանիշը 12.3% 
է, սակայն  ոլորտային ցուցանիշները վեր-
ջինիս նկատմամբ բավականաչափ շեղ-
ված են, մասնավորապես՝ շարքի միջին 
քառակուսային շեղման և ընտրանքի մի-
ջինի հարաբերակցությունը 95.9% է: Այս 
ցու ցանիշը վկայում է, որ տնտեսական 
ար դյունավետության տեսանկյունից, դի-
տարկվող ոլորտները բավականաչափ 
տարբերվում են միմյանցից, հետևաբար՝ 
ցանկացած պարագայում անհրաժեշտ է 
իրականացնել մանրամասն ուսումնա սի-
րություն:

Բավական ցածր շահութաբերություն 
է գրանցվել գործունեության երկու ոլոր-
տում՝ մշակույթ, զվարճություններ, հան-
գիստ (1.1%) և պետական կառավարում, 
պաշտպանություն (0.5%): Երկրորդ դեպ-
քում նման ցածր ցուցանիշի առկայու-
թյու նը ենթադրելի է և ընդունելի, սակայն 
մշակույթի, զվարճությունների և հանգստի 
ոլորտում շահութաբերության՝ ընդամենը 
1.1% գործակիցը բացարձակապես ըն դու-
նե լի չէ ներդրողների համար, հետևաբար՝ 

ոլորտը չունի գրավչություն և այսպես շա-
րունակվելու դեպքում՝ չի էլ կարող ունե-
նալ:

Արտադրանքի շահութաբերության բա-
վական բարձր (ավելի քան 30%) ցուցանիշ 
է գրանցել 3 ոլորտ՝ կացության և հանրային 
սննդի կազմակերպում, սպասարկման ծա-  
ռայություններ, հանքագործական արդյու - 
նաբերություն և բացահանքերի շահա-
գործում: Այս տեսանկյունից, գոհացուցիչ 
արդյունք են գրանցել նաև անշարժ գույ-  
քի հետ կապված գործունեության, փո-
խադրումների և պահեստային տնտե սու- 
թյան, շինարարության, գյուղատնտե սու-
թյան և մշակող արդյունա բերության ոլորտ- 
ները, որտեղ համապա տասխան գոր ծա-
կիցը 20-30%-ի միջակայքում է:

Կայունության ուսումնասիրություն ի րա- 
կանացնենք միայն երեք ամենաբարձր շա - 
հութաբերություն ունեցող ոլորտների հա-
մար: Գծապատկեր 8-ում14 ներկայացված 
են արտադրանքի շահութաբերության 
գործա կիցների ցուցանիշները:

Ինչպես տեսնում ենք, 2016-2019 թվա-
կաններին երեք ոլորտում էլ արտադրան-
քի շահութաբերություն ցուցանիշն այն-
քան էլ կայուն չի եղել (ինչն այս ցուցանիշի 
դեպքում հաճախ հանդիպող իրավիճակ 
է), մինչդեռ սպասարկման ծառայություն-
նե  րի ոլորտում նույն ժամանակահատ-
վա ծում եղել է բավականաչափ կայուն, 
և միջի նի նկատմամբ շեղումը կազմել է 
ընդամենը 11.3%:

ՀՀ-ում գործունեության ոլորտների արտադրանքի շահութաբերության 
գործակիցները 31.12.2019 թ. դրությամբ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

13 «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն», ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 40-41:
14 Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2017, 2018, 2019, 2020:
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Ամփոփելով արտադրանքի շահութա-
բե րության գործակցի դիտարկումները՝ 
կա րող ենք արձանագրել, որ նշված ոլորտ-
ներից 8-ի դեպքում ֆինանսական ար-
դյունավետությունը կարելի է գնահատել 
բարձր (դրանք այն ոլորտներն են, որտեղ 
արտադրանքի շահութաբերության ցուցա-
նիշը գերազանցում է 20%-ը), հետևաբար՝ 
ներդրողի կողմից դրանք կարող են ըն-
կալվել որպես գրավիչ:

Ինչ վերաբերում է ակտիվների շահու-
թաբերություն գործակցին, ապա վերջինս 
հաշվարկվում է որպես ֆինանսա կան ար   - 
դյունքի (զուտ շահույթ, (վնաս)) և ակտիվ-
ների միջին արժեքի հարաբերակ ցու-
թյուն15: Այս ցուցանիշն արտացոլում է, թե 
կազմակերպությունը որքանով է արդյու-

նավետորեն օգտագործում իր տիրապետ-
ման և տնօրինման տակ գտնվող տնտե-
սական միջոցները:

Գծապատկեր 9-ում ներկայացված են 
ակտիվների շահութաբերության ցուցա-
նիշ ները քննարկվող ոլորտներում16:

Ընտրանքում ընդգրկված բոլոր կազ-
մա կերպությունների ակտիվների միջին 
շա հութաբերությունը 7.2% է, որից շարքի 
շեղման ցուցանիշը՝ 44.5%: Դրանով հան-
դերձ, շարքում ակտիվների շահութաբե-
րությունը տատանվում է 2-13%-ի միջա-
կայ քում: Այս համատեքստում կարիք չկա 
առանձնացնելու այն ոլորտները, որտեղ 
ակտիվների շահութաբերությունը ցածր 
մա կարդակում է, քանի որ դա ամբող-
ջու  թյամբ բնականոն երևույթ է (օրինակ՝ 

Արտադրանքի շահութաբերությամբ առաջատար 3 ոլորտում գործակցի 
կայունությունը 2016-2019 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

Ակտիվների շահութաբերությամբ առաջատար 3 ոլորտում գործակցի 
կայունությունը 2016-2019 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9

15  «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն», ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, էջ 24:
16 Նույն տեղում, էջ 41-42:
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Ակտիվների շահութաբերությամբ առաջատար 4 ոլորտում գործակցի 
կայունությունը 2016-2019 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 10

հանքագործական արդյունաբերություն): 
Սակայն, հարկ ենք համարում անդրա-
դառնալ այն ոլորտներին, որտեղ ակտիվ-
ների շահութաբերությունը գերազանցում 
է 10%-ը: Նման արդյունք է գրանցել չորս 
ոլորտ՝ կացություն և հանրային սննդի 
կազ մակերպում, մեծածախ և մանրածախ 
առևտուր, մշակող արդյունաբերություն, 
ինչպես նաև վարչարարական և օժանդակ 
գործունեություն: Գծապատկեր 10-ում17  ներ- 
կայացված են այդ ոլորտներում ակ տիվն ե-
րի շահութաբերության կայունու թյան ցու-
ցանիշները 2016-2019 թվական ներին18:

Հիմնվելով գծապատկեր 10-ում ներկա-
յացված ցուցանիշների վրա՝ կարող ենք 
արձանագրել, որ ակտիվների շահու թա -
բերությամբ առաջատար 4 ոլորտում գոր-
ծակցի կայունությունը 2016-2019 թվա-
կան ներին եղել է միջին մեծության: Ընդ 
որում, համեմատաբար առաջանցիկ դիրք 
է ունեցել մշակող արդյունաբերությունը:

Այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ ակ-
տիվների շահութաբերության տեսան կյու-
նից, դիտարկվող ոլորտների ցանկում գոր-  

 ծունեության անարդյունավետ ոլորտ գո-
յու թյուն չունի, քանի որ բոլոր 18 ոլորտի 
դեպքում էլ ցուցանիշներն արդարացված 
են:

Որպես ամփոփում՝ կարող ենք ասել, 
որ ցանկացած պարագայում անհնար է 
գործունեության որևէ ոլորտ համարել բա- 
 ցարձակ արդյունավետ կամ բա ցար ձակ 
անարդյունավետ: Ոլորտի արդյունավե տու - 
թյունը, ներդրողի տեսանկյունից, համալիր 
հասկացություն է, և այդ արդյունա վետու-
թյունը պայմանավորող, բայց չսահ մանա-
փակող բնութագրիչներ են վերո  քննարկ- 
յալները: Ակնհայտ է, որ յուրա քանչյուր 
ներդրում պայմանա վորված է ներդրու-
մա յին «հորիզոնով» ու սահմանափա կում- 
ներով, և այդ բնութագրիչներն են, որ 
պետք է սահմանեն քննարկվող ցուցա-
նիշների նպատակադրումները, սակայն 
նմանատիպ վերլուծության իրականա ցու- 
մը, որպես արտաքին միջավայրի ու սում-
նասիրություն, ներդրումային գոր ծու նեու-
թյան պարագայում պարզապես անհրա-
ժեշ տություն է:

1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009 
թ. հունիսի 3-ի՝ «Հայաստանի 
Հանրապետության դասակարգիչ 
հաստատելու մասին» 372-Ն հրաման:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

2. Հայաստանի ֆինանսների 
վիճակագրություն, ՀՀ ՎԿ, Երևան, 2017, 
2018, 2019, 2020:
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Гагик БАДАДЯН
Master of Business Administration, ASUE

ПУЛЬС ЭКОНОМИКИ 
В КАКОЙ СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТАЮТ 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО В РА?

Эффективность сфер экономической деятельности - одна из важнейших основ развития 
деловой среды. Эффективные сферы деятельности обеспечивают дополнительную привлека-
тель ность для инвесторов, а низкий или высокий уровень этой привлекательности обеспечивает 
сбалансированное развитие сфер деятельности в долгосрочной перспективе. В статье иссле до-
вание эффективности сфер деятельности проводилось по классификатору видов экономиче ской 
деятельности. В качестве основных показателей, объясняющих эффективность сфер эконо ми-
ческой деятельности, были проанализированы и рассмотрены следующие коэффициенты: коэф-
фициент текущей ликвидности, коэффициент собственных оборотных средств, коэффициент 
автономии, рентабельность продукта и рентабельность активов.

Ключевые слова:  экономическая эффективность, финансовые показатели, отраслевое
  развитие, инвестиционная деятельность

Gagik BADADYAN
Магистр делового администрирования, АГЭУ

PULSE ECONOMICS 
IN WHICH FIELD OF ECONOMY DO ORGANIZATIONS 

WORK MORE EFFECTIVELY IN THE RA?

Macroeconomic stability in each country is characterized by a simultaneous equilibrium in the real 
andThe efficiency of the fields of economic activities is one of the most important foundations for the 
development of the business environment. Effective fields of activity provide additional attractiveness 
for the investors, and the low or high level of that attractiveness ensures balanced development of 
fields of activity in the long run. In the paper,  the study of the efficiency of the fields of activity was 
carried out according to the classifier of the types of economic activity. In the research, the following 
ratios were analyzed and considered as the primary indicators explaining the efficiency of the fields of 
economic activity: current liquidity ratio, own current funds ratio, autonomy ratio, product profitability 
and profitability of assets.

Keywords:  economic efficiency, financial indicators, sectoral development, 
  investment activities
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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

ՀՀ արժեթղթերի շուկայում գերակշռում են 
պարտ քային գործիքները։ Բաժնետոմսերի շուկան, 
ըստ էության, կայացած չէ։ Այստեղ ոչ միայն չեն ար-
ձա նագրվում գների էական տատանումներ, ինչը 
թույլ կտար ներդրողներին եկամուտ ստանալ գների 
աճի շնորհիվ, այլև ընկերությունները չեն ապահովում 
բավարար շահաբաժնային եկամտաբերություն, որի 
արդյունքում համապատասխան բաժնետոմսերը,  
ներդրումային տեսանկյունից, առավել գրավիչ կհա-
մարվեին։ Ուստի պատահական չէ, որ ներդրողնե րի 
մեծ մասը հետաքրքրված է պետական և կորպո  րա-
տիվ պարտատոմսերով։ Իսկ ինչպիսի՞ն է կորպո րա-
տիվ պարտատոմսերի շուկան, և ո՞րն է դրա գրավ-
չության հիմնական պատճառը։ Հենց այս հարցե րին 
էլ փորձում է պատասխանել հեղինակը՝ հաշվի առ-
նելով այն իրողությունը, որ զարգացման այս փուլում 
թողարկողներին ու ներդրողներին անհրաժեշտ են 
շուկայում մնալու որոշակի խթաններ։

 ՀՀ արժեթղթերի շուկայում գերակշռում են 
պարտքային գործիքները։ Բաժնետոմսերի 

շու  կան, ըստ էության, կայացած չէ։ Ուստի ներդրողների 
մեծ մասն առավել հետաքրքրված է պետական և կոր-
պո րատիվ պարտատոմսերով։ Իսկ ինչպիսի՞ն է կորպո-
րա տիվ պարտատոմսերի շուկան, և ո՞րն է դրա գրավչու-
թյան հիմնական պատճառը։

Բորսայական շուկա։ ՀՀ օրենսդրության համա ձայն՝ 
բորսայում ցուցակված կորպորատիվ արժեթղթե րով ար-  
 տաբորսայական շուկայում որևէ հատուցելի գոր  ծարք 
(առք ու վաճառք, ռեպո) չի կարող կատար վել1։ Սա է պատ- 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 
ԳՐԱՎՉՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ 
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  կորպորատիվ պարտատոմսեր,
  շուկա ստեղծողներ, բորսայական 
  առևտուր, առևտրային բանկեր, 
  պարտադիր պահուստավորում,
  ռեպո գործարքներ

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_2_15

1 ՀՀ օրենքը «Արժեթղթերի շուկայի մասին»՝ ընդունված 2007 թ. հոկտեմբերի 
11-ին,  հոդված 129։ ՀՀՊՏ 2007.10.31/53(577),  https://www.arlis.am/docu-
mentview.aspx?docid=80072
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2  Աղբյուրը՝ Հայաստանի ֆոնդային  բորսա, առևտրի տվյալներ,  https://amx.am/am/9/trading/12/market-data

  ճառը, որ  ցուցակված կորպորատիվ պար  -
տա  տոմսերով առք ու վաճառքի և ռեպո 
գործարքները տեղի են ունենում միայն 
բորսայում։ Իսկ պետական պար տա  տոմ-
սերի դեպքում արտաբորսայական շու կան 
զգալիորեն գերազանցում է բորսայա  կա-
նին, և բացի այդ, ռեպո գործարք  ները 
հիմն    ականում կնքվում են արտաբոր  սա-
յա կան շուկայում։

Կորպորատիվ պարտատոմսերի բոր սա- 
 յական առևտուրը սկիզբ է առել է 2006 թ.- 
ին, 2012 թ.-ին արդեն  շրջանառության մեջ 
են մտել դոլարային,  իսկ 2017 թ.-ին՝ եվրո-
յով գնանշվող առաջին պարտատոմսերը։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 
դրա  մային պարտատոմսերով գործարք-
նե րի ամենամեծ ծավալն արձանա գրվել է 
2009 թ.-ին, որից հետո, ճգնաժա մով պայ- 
 մանավորված, գործարքների թիվը կտրուկ 
նվազել է։ Այնուհետև ինչպես գոր ծարքնե -
րի ծավալի, այնպես էլ քանակի առումով 
աճ է գրանցվել 2015 թ.-ից հետո։ Նույն 
պատկերն է նաև դոլարային պար տա  տոմ-
սերի դեպքում, մինչդեռ  եվրոյով պարտա-
տոմսերի պարա գայում 2020 թ.-ին  որոշա-

կի նվազում է նկատվել։ Գործարքների 
թվի աճի մասին պատկերացում կազմելու 
համար նշենք, որ  2020 թ.-ին 2015 թ.-ի  
համեմատ դրամային պարտատոմսերի 
դեպքում դրանք ավելացել են 7,7 անգամ, 
դոլարայինի դեպքում՝ 12,4 անգամ, իսկ 
եվրոյով պարտատոմսերի դեպքում՝ մոտ 
5,1 անգամ։
 Ովքե՞ր են հիմնական թողարկողները։

Կորպորատիվ պարտատոմսերի շու կա յի 
աճի ու դրա պատճառների մասին պատ-
կերացում կազմելու համար նախևառաջ 
պետք է հասկանանք, թե ովքեր են հիմն ա-
կան թողարկողները։ Նշենք, որ 2021 թ.-ի 
ապրիլի վերջի դրու թյամբ բորսայում ցու-
ցակ ված էր 21 թողարկողի 105 պար տա-
տոմս։

Աղյուսակ 1-ում արտացոլված պատ կե րը 
բավական հետաքրքրական է. պարզ վում 
է, որ որպես կորպորատիվ պարտա տոմ-
սե րի հիմնական թողարկող ներ հանդես 
են գալիս  բանկերը և ֆինանսական կազ-
մակերպությունները, և թողարկող ներից 
միայն 3-ն են տնտեսության իրական ոլոր - 
տը ներկայացնող ընկերություններ։  Բան-

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում դրամային, դոլարային և եվրոյով 
պարտատոմսերով կնքված գործարքների քանակն ու ծավալների շարժընթացը2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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3  Աղբյուրը՝ Հայաստանի ֆոնդային բորսա, Ֆինանսական գործիքներ, https://amx.am/am/9/trading/10/instruments
4 Կանոնակարգ 2՝ «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական 

նորմատիվները», https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=34934

կերը, որպես պարտատոմսեր թողար կող-
ներ, մեծ թիվ են կազմում հետևյալ պատ - 
ճառով. պարտատոմսերով միջոցներ ներ- 
   գրավելը բավական շահեկան է, քանի որ 
եթե թողարկված պարտատոմսերը բա վա -
րարում են որոշակի պայմաններ, ապա, 
ըստ ԿԲ-ում ներգրավված միջոցների պա-
հուստավորման նվազեցված տոկոսա դրույ - 
քի, վերջիններիս առավել բարե նպաստ պայ-  
մաններ են առաջարկվում, քան ա վանդ-
ների դեպքում4։ Ընդ որում, 2015-2019 թթ.- 
ին  բորսայում շրջանառվել են միայն ֆի- 
նանսական ոլորտը ներկայացնող վար- 
կա յին կազմակերպությունների և բանկերի 
պարտատոմսեր, և միայն 2019 թ.-ից կրկին 
հայտնվել են տնտեսության իրական ոլոր-
տը ներկայացնող թողարկումներ։ Նշենք, 
որ 2021 թ. մայիսին, ԿԲ որոշման հա մա- 
  ձայն, բանկերի կողմից պարտատոմ սե րով 
ներգրավված միջոցների դիմաց պա հուս- 
տավորման ծավալներն աճել են, ինչը վեր-

ջիններիս համար, ավանդների համեմատ, 
պակաս գրավիչ է դարձրել տվյալ գործ ըն-
թացը, քանի որ, ի տարբերություն  ավանդ-
ների, պարտատոմսերի թողարկումը որո-  
շակի ծախսեր է ենթադրում՝ կապված թո - 
ղարկման և տեղաբաշխման հետ։
 Ովքե՞ր են հիմնական ներդրողները։ 

Կորպորատիվ պարտատոմսերի ներ-
դրողների մասին պատկերացում կազմելու 
համար նախևառաջ անհրաժեշտ է դի-
տարկել որոշակի ֆինանսական ինս տի-
տուտների ակտիվների կառուցվածքը։

Բանկեր։ Բանկերին է պատկանում ՀՀ 
ֆինանսական շուկայում ֆինանսական 
ինստիտուտների ընդհանուր ակտիվների 
80 տոկոսից ավելին, ինչը բնորոշ է շու-
կա յի զարգացման ողջ ընթացքին։ Սա է 
պատ ճառը, որ, ներդրողների տեսան կյու-
նից, շնորհիվ ակտիվների մեծ ծավալի, 
ամե նաէական դերակատարումն ունեն 
բան   կերը։ 

Թողարկող ընկերություն 
Ցուցակված 

պարտատոմսերի 
քանակ 

«Ակբա բանկ» ԲԲԸ 1 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 20 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ 6 
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 2 
«Արարատբանկ» ԲԲԸ 7 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 11 
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 4 
«Հայաստանի էկոնոմիկայի զարգացման բանկ» ԲԲԸ 5 
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 5 
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 4 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 12 
«Յունիբանկ» ԲԲԸ 8 
Դիլիջան Ֆայնենս Բ.Վ․ 1 
«Առաջին հիպոթեքային ընկերություն» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն 2 
«Ֆինքա» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, ՓԲԸ 4 
«Ֆասթ կրեդիտ կապիտալ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, ՓԲԸ 1 
«Գլոբալ կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն, ՓԲԸ 2 
«Ազգային հիպոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող 
վարկային կազմակերպություն, ՓԲԸ 3 

«Սպայկա» ՍՊԸ 3 
«Յուքոմ» ՓԲԸ 2 

 

Բորսայում ցուցակված կորպորատիվ պարտատոմսեր թողարկող 
ընկերությունները 2021 թ. ապրիլի վերջի դրությամբ3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1



 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Վարկային ներդրումների կշիռն 

ակտիվներում 62.1% 60.7% 61.3% 63.0% 62.4% 61.8% 

Պետական արժեթղթերի կշիռը 7.3% 10.7% 11.2% 11.0% 10.3% 12.6% 
Այլ արժեթղթերի կշիռը 1.0% 1.0% 1.2% 1.5% 1.5% 1.6% 

 

5  Այս և մնացած ֆինանսական ինստիտուտների տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տեղեկագրեր։
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից,  բան-
կերի ակտիվների կազմում 2020 թ.-ի վեր-
ջին պետական պարտատոմսերը կազմել 
են 12,6 տոկոս, իսկ այլ արժեթղթե րը, որոնց 
մեջ ներառվում են նաև կորպո րա տիվ 
պար  տատոմսերը, 1,6 տոկոս։ Ցուցանիշ-
ների շարժընթացից պարզ է դառնում, որ 
կորպորատիվ պարտատոմսերի կշիռը 
գնա լով աճում է։ Բանկերի համար պե-
տա  կան պարտատոմսերում ներդրումներ 
կատարելը մի կողմից գրավիչ է նորմա-
տի վային տեսանկյունից՝ ցածր ռիսկի կշռի 
պատճառով, իսկ մյուս կողմից՝ դրան  ցով 
առավել հեշտ է, ԿԲ-ի հետ ռեպո գոր-
ծարքներ կնքելով, միջոց ներ ներգրավել։ 
Ելնելով նշվածից՝ բանկերը շատ հա ճախ 
խուսափում են՝ թեկուզ և բարձր եկամտա-
բերությամբ, բայց ԿԲ-ի հետ ռեպո գոր-
ծարքների կնքման հնարավորություն չու  - 
նե ցող պարտատոմսեր ձեռք բերելուց։ Բա-
ցի այդ, շատ բանկերի՝ ներդրումա յին փա- 
 թեթներում կորպորատիվ պարտա տոմ սե-  
րի մեծ կշիռը հիմնականում պայմա նա-
վորված է այն հանգամանքով, որ վեր  ջին- 
ներս այդ պարտատոմսերի շուկա ստեղ -
ծողներ կամ մարքեթմեյքերներ են, ուստի 
պարտավոր են շուկայում պարբե րա բար  
առքի ու վաճառքի գնանշումներ ապա հո-
վել, ինչն էլ նրանց ստիպում է այդ արժե-
թղթերի որոշակի ծավալ ունենալ։

Վարկային կազմակերպություններ։ 
Վար կային կազմակերպությունների ակ-
տիվներում նույնպես գոյություն ունեն ոչ 

պետական արժեթղթեր, որոնց կշիռը, ի 
տարբերություն պետականի, կայուն չէ, 
թեև, բացարձակ առումով, թե՛ պետական, 
թե՛ կորպորատիվ արժեթղթերի կշիռները 
նշված փաթեթներում մշտապես աճում են 
(աղյուսակ 3)։

Ե՛վ բանկերի, և՛ վարկային կազմա կեր- 
պությունների համար պարտա տոմ սե րում 
կատարվող ներդրումները երկու նպատակ 
են հետապնդում. իրացվելիու թյան կառա-
վարում և լրացուցիչ ներդրումա յին եկա-
մտի ստացում։ 

Ապահովագրական ընկերություններ։ 
Ապահովագրական ընկերությունների ակ - 
տիվներին մշտապես բնորոշ են եղել ա- 
 վանդ ներում կատարվող ներդրումների 
մեծ ծավալները։ Սակայն, վերջին տարի-
ներին էապես աճում է արժեթղթե րում կա- 
 տարվող ներդրումների կշիռը, և, ար դեն 
2019 թ.-ից սկսած, դա գերա զան ցում է 
ավանդներում կատարված ներդրումն ե-
րին։

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4-ից, ապա-
հովագրական ընկերություններում նույն-
պես գոյություն ունեն ռեպո համաձայնա-
գրերով վաճառված արժեթղթեր, որոնց 
կշիռը գնալով աճում է։ Սա վկայում է այն 
մասին, որ ապահովագրական ընկե րու -
թյունները նույնպես ձգտում են մեծաց  նել 
իրենց ներդրումային փաթեթները՝ ռե-
պո համաձայնագրերով ներգրաված մի-
ջոց  ների հաշվին։ Եվ հետևաբար, բացի 
եկամտաբերությունից ու պարզ շուկա յա -

ՀՀ առևտրային բանկերի ակտիվների կազմում  վարկային ներդրումների և 
արժեթղթերի կշիռները5

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Վարկային ներդրումների կշիռն 

ակտիվներում 
89.2% 74.4% 67.3% 65.6% 68.3% 74.7% 

Պետական արժեթղթերի կշիռը 1.6% 1.4% 2.2% 3.3% 3.8% 4.8% 
Այլ արժեթղթերի կշիռը 3.1% 5.0% 5.5% 5.0% 4.0% 4.5% 

 

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ակտիվների կազմում  վարկային 
ներդրումների և արժեթղթերի կշիռները

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
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կան իրացվելիությունից, վերջիններիս հե-
տաքրքրում է դրանցով ռեպո գործարքներ 
կնքելու հնարավորությունը։

Ներդրումային ընկերություններ։ Ներ-  
դրումային ընկերությունների դեպքում ձևա- 
 վորվել է բավական հետաքրքրա կան պատ-  
կեր. գերակշռում են ռեպո համա ձայ  նա-
գրերով վաճառված արժեթղթե րը, որոնք 
հիմն ականում ռեպո համաձայ նա գրերով 
ներգրավված միջոցների հաշ վին կամ ֆի-  
նանսական լծակի կիրառ մամբ պահվող 
պետական արժեթղթեր են։ Այ սինքն՝ ներ - 
դրումային ընկերություններն իրենց ակ-
տիվն երի մեծ մասը ներդրում են արժե-
թղթերում, սակայն դրանց գնումն իրա-
կա նացնում են ռեպո համաձայ նա գրե րով 
կամ փոխառու միջոցների հաշ վին։ Այդ 
արժե թղթերից եկամուտն ապա հով վում 
է ըստ ռեպո տոկոսադրույքների և ար ժե-
թղթերի եկամտաբերության տարբե րու-
թյան (աղյուսակ 5)։

Ներդրումային ընկերությունների պա -
րա գայում թեև տեսակարար կշռի առու մով 
ոչ պետական արժեթղթերի կշիռը որո-
շա կի կայուն միտում չունի, սակայն բա -
ցար ձակ առումով, դրա մեծությունը վեր-
ջին տարիներին աճում է։ Ներդրու մային 
ընկերությունները նույնպես կորպորատիվ 
պարտատոմսերի գնումը դիտարկում են 
ռեպո գործարքների կնքման հնարավո-
րու թյան տեսանկյունից, թեև դրանցից շա-   
տերը, ինչպես և բանկերը, կորպորա տիվ 
պարտատոմսերի որոշակի մեծ ծա վալ նե-

րի գնում են իրականացնում՝ որպես շու կա 
ստեղծողներ։

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոն-
դեր։ Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոն-
դերն ամենակայուն պահանջարկ առա  - 
ջացնող ինստիտուտներն են։ Սրանց դեպ-   
քում ներդրումային գործիքակազմը բազ -
մա զան է, ինչը պայմանավորված է ֆոն դե -
րի նկատմամբ սահմանված չափա նիշ նե-  
րով, ներդրումային նպա տակնե րով, սահ- 
 մանափակումներով և այլն։ Նրանց կողմից 
կատարվող ներդրումների ծավալը, բա-
ցարձակ առումով, անընդհատ աճում է, 
քա նի որ կենսաթոշակային վճարումն ե րի 
արդյունքում անընդհատ աճում են ֆոն-
դերի միջոցները (աղյուսակ 6)։

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդե - 
րի պարագայում ոչ պետական պարտա-
տոմսերի կշիռը գնալով աճում է՝ կապ-
ված շուկայում նման գործիքների թո ղար- 
 կումների, բազմազանեցման (դիվեր սի ֆի- 
կացման) անհրաժեշտության հետ։ Մյուս 
կողմից՝ ֆոնդերի արտարժու թային ակ-
տիվների մի մասը ՀՀ ռեզի դենտների  թո-
ղարկած պարտատոմսեր են։ 

Ոչ հրապարակային ներդրումային 
ֆոն դեր։ Այս ֆինանսական ինստիտուտ-  
ները վերջին տարիներին էական աճ են ա-  
պա հովում ինչպես քանակի, այնպես էլ ակ -
տիվների առումով։ Սակայն, ի տարբե  րու-
թյուն այլ ֆինանսական ինս տիտուտների, 
թեև ունեն ակտիվների մեծ ծավալներ, 
սա կայն, պայմանավորված ի  րենց ոչ հրա- 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Ավանդների կշիռը 34.9% 38.8% 37.1% 37.7% 28.0% 27.6% 

Ռեպո համաձայնագրերով 
վաճառված արժեթղթեր 3.7% 5.1% 5.4% 7.3% 17.1% 19.8% 

Արժեթղթերի կշիռը 18.9% 20.7% 19.0% 20.7% 35.0% 39.7% 
 

ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների կազմում  ավանդների և 
արժեթղթերի կշիռները

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Ռեպո համաձայնագրերով 

վաճառված արժեթղթերի կշիռը 82.9% 70.5% 63.1% 70.5% 73.1% 77.1% 

Պետական արժեթղթերի կշիռը 1.7% 6.5% 5.2% 7.5% 6.4% 3.1% 
Այլ արժեթղթերի կշիռը 3.8% 3.0% 7.0% 5.9% 6.8% 6.0% 

 

ՀՀ ներդրումային ընկերությունների ակտիվների կազմում  պետական և այլ 
արժեթղթերի կշիռները

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5
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 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
Դրամական միջոցների և 

ավանդների կշիռը 16.3% 33.2% 33.2% 30.5% 34.2% 35.3% 

ՀՀ պետական արժեթղթերի կշիռը 42.5% 39.0% 41.1% 29.6% 26.3% 29.0% 
Այլ պարտատոմսերի կշիռը 4.0% 6.5% 8.8% 9.8% 9.3% 10.1% 

Բաժնային արժեթղթերի կշիռը 30.3% 27.4% 28.1% 24.8% 30.0% 31.8% 
Արտարժութային ակտիվների կշիռը 16.3% 33.2% 33.2% 30.5% 34.2% 35.3% 
 

ՀՀ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքը
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

 պարակային բնույթով, չեն կա  րողա նում 
էական վիճակագրական տվյալներ ներ-
կայացնել։ Այս ֆոնդերը հիմնա  կանում 
աշխատում են ռեպո գործիքով, ֆի նան-
սա  կան լծակի էֆեկտի շնորհիվ, շու   կայա-
կան միջինից բարձր եկամտաբե րություն 
ապահովելով։
 Կորպորատիվ պարտատոմսերի 

գրավ չության հիմնական 
պատճառները։
Այժմ դիտարկենք կորպորատիվ պար-

տա տոմսերի գրավչության հիմնական 
պատ ճառները։ 

Ապահովություն և հարկում։ Նախ՝ 
նշենք, որ առևտրային բանկերի կողմից 
թողարկված կորպորատիվ պարտատոմ-
սե րի դեպքում ֆիզիկական անձանց հա-
մար դրանք նույն երաշխավորվածու թյունն 
ունեն, ինչ ավանդները, հետևաբար՝ պաշտ - 
պանված են ավանդների հատուցու մը ե -
րաշխավորող հիմնադրամի միջոցներով։ 
Բացի այդ, ինչպես պետական պար տա-
տոմսերի դեպքում, կորպորատիվ պար-
տա տոմսերից ստացված արժեկտրոնային 
եկամուտներն ազատված են հարկումից։ 
Այս գործոնները պարտատոմսերը գրավիչ 
են դարձնում ֆիզիկական անձ ներ դրող-
ների տեսանկյունից։ Եվ  եթե հաշվի առ-
նենք դրանց գնային տարբերությունից 
լրա ցուցիչ եկամուտ ապահովելու հնարա-
վո րությունը, դրանք բանկային ավանդ նե-
րին լուրջ այլընտրանք են։

Իրացվելիություն։ Այս պարտատոմսե-
րի կարևոր առանձնահատկությունը, մյուս 
կողմից, համապատասխան շուկա ստեղ-
ծողի առկայությունն է։ Սա ենթադրում է, որ 
դրանք բորսայում անընդհատ գնա նշվե-
լու են շուկա ստեղծողների կողմից, իսկ 
ներդրողները յուրաքանչյուր պահի կա- 
 րող են գնել ու վաճառել դրանք, իհար կե, 
առանց բացառելու գնային տա տա  նումնե- 

րի ռիսկը։ Իրացվելիության բարձ  րաց ման 
այս գործոնը հատկապես էական է մշտա-
կան շուկայի ձևավորման տեսան կյունից, 
ինչը հնարավորություն է տալիս այդ գոր-
ծիքների համար որոշակի թափանցիկ գնա-  
գոյացում ապահովելու, իսկ շուկա ստեղ-
ծողների առումով, սահմանված առք ու 
վաճառքի գների սպրեդի և այլ սահ մա  նա-
փակումները որոշակի գնային կայու նու-
թյան ապահովման գործոն են։

Ռեպո գործարքների կնքման հնարա-
վո րություն։ Նշենք, որ պարտատոմսերի ի-  
րացվելիությունը զգալիորեն աճում է դրան- 
ցով ռեպո գործարքներ կնքելու հնա   րա-
վորության դեպքում, քանի որ դրամական 
միջոցների պահանջարկ ունեցող ներ դրո-
ղը, որը չի ցանկանում շուկայում տվյալ 
պահին վաճառել արժեթղթերը, կարող է 
ռեպո գործարքով դրա դիմաց փոխառու 
միջոցներ ներգրավել։ Սա է պատճառը, որ, 
2016 թ.-ից սկսած, բորսայի ռեպո գոր-   
ծարք ների հարթակում կորպորատիվ պար- 
տատոմսերով ռեպոների շրջանա ռու թյունն 
անընդհատ աճում է։

Ռեպո գործարքները, բացի պար տա-
տոմսի գրավով միջոցներ ներգրավելու 
արագ հնարավորությունից, թույլ են տա-
լիս նաև, ֆինանսական լծակի կիրառ մամբ 
փոխառու միջոցներ ներգրավե լով, մեծաց-
նել սեփական միջոցների շահութաբե րու-
թյունը։ Սա է պատճառը, որ այդ գործիքն 
առավել կիրառական է դառնում բոլոր ֆի- 
  նանսական ինստիտուտների համար։ Ռե  - 
պո գործարքների շրջանառության ծա վալ-
ների անընդհատ աճը պետք է դիտար կել 
հենց այս տեսանկյունից։

Ամփոփելով կատարված դիտար կում-
ները՝ կատարենք մի շարք արձանա գրում- 
ներ.
• 2015 թ.-ից սկսած՝ կորպորատիվ պար-

տատոմսերով առևտրի ծավալները և 



6  Աղբյուրը՝  Հայաստանի ֆոնդային բորսա, առևտրի տվյալներ, https://amx.am/am/9/trading/12/market-data
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գործարքների քանակը գնալով աճում 
են, ինչը դրական երևույթ է թե՛ իրաց-
վելիության, թե՛ գնագոյացման տես ան-
կյունից։

• Թողարկողների գերակշիռ մասը բան-
կեր են և ֆինանսական կազմակերպու -
թյուններ։ 2021 թ. ապրիլի վերջի դրու  - 
թյամբ բորսայում ցուցակված կորպո-
րա տիվ պարտատոմսեր է ունեցել տնտե- 
սության իրական հատվածը ներ կա-
յաց նող 3 թողարկող։

• Արդյունքում, արժեթղթերի շուկայում 
ձևավորվում է հետաքրքրական պատ-
կեր, երբ ֆինանսական միջոցների մեծ 
մասը ներդրվում է ավանդներում ու պե -
տական պարտատոմսերում, իսկ կոր -
պորատիվ պարտատոմսերի շուկա  յում 
ներդրված միջոցները հոսում են դեպի 
ֆինանսական հատված։

• Ֆիզիկական անձանց դեպքում կոր պո- 
րատիվ պարտատոմսերի գրավ չու  թյու-
նը պայմանավորված է դրանց ապա-
հովածությամբ ու հարկման առա վել 
նպաստավոր պայմաններով։

• Ֆինանսական ինստիտուտները կոր-  
պորատիվ պարտատոմսեր են ձեռք բե- 
րում՝ նախընտրելով դրանց իրաց վե լիու-
թյունը, ինչպես նաև ռեպո գործարք ներ 
կնքելու հնարավորությունը։ Հե տևա-
բար՝ թողարկողների համար իրենց 
կոր պորատիվ պարտատոմսերը գրա-
վիչ դարձնելու գրավականը դրան ցով 
ռեպո գործարքներ կնքելու կարե լիու-

թյունն է։
• Առևտրային բանկերի կողմից կորպո-

րատիվ պարտատոմսերի թողար կում-
ների անընդհատ աճը հիմնականում 
պայմանավորված է պահուստավոր-
ման արտոնություններով, սակայն այս 
գոր ծոնը 2021 թ. մայիսից այլևս չի լինի, 
ինչի հետևանքով բանկերի համար 
պար տատոմսերով միջոցների ներ գրա- 
  վումն ավելի թանկ կարժենա, քան ա -
վանդները։ 
Անցած տարիներին վերջին գործոնն 

էական նշանակություն ուներ այս շու կայի 
ծավալների էական աճի համար, սա կայն 
ԿԲ-ի կողմից պարտատոմսերով ներ գրավ-  
ված միջոցների առումով պահուս տավոր-
ման արտոնության վերացումն այս գոր  ծի- 
 քը պակաս գրավիչ է դարձնելու ավանդ-
ների համեմատ, և այլ խթանների բացա-
կայության պայմաններում վերոնշյալ շու-
կայի ծավալներն էականորեն կրճատվե լու 
են։ Վերջինս, անշուշտ, իր բացասական  
անդրադարձն է ունենալու ֆինանսական 
կազմակերպությունների ներդրումային 
փա թեթների բազմազանեցման հնարա վո-
րությունների վրա։ Հետևաբար՝ այս պայ - 
մաններում շուկայի նշյալ հատվածի կա-
յացման համար էական պայման է տնտե-
սության իրական հատվածը ներկայացնող 
թողարկողների կողմից պարտատոմսերի 
թողարկման խթանումը և ներդրողների 
կողմից դրանց ձեռքբերման գրավչության 
մակարդակի բարձրացումը։

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում դրամային և դոլարային պարտատոմսերով 
ռեպո  գործարքների շրջանառության ծավալները 2016-2020 թթ.  
(դոլարային պարտատոմսերի ծավալներն աջ առանցքում են)6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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1. Հայաստանի ֆոնդային  բորսա, առևտրի 
տվյալներ,  

 https://amx.am/am/9/trading/12/market-data 
2. Հայաստանի ֆոնդային բորսա, 

ֆինանսական գործիքներ, 
 https://amx.am/am/9/trading/10/instruments 
3. Կանոնակարգ 2՝ «Բանկերի 

գործունեության կարգավորումը, 
բանկային գործունեության հիմնական 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
տնտեսական նորմատիվները», 

 https://www.arlis.am/documentview.aspx?do-
cid=34934 

4. ՀՀ ԿԲ վիճակագրական տեղեկագրեր, 
https://www.cba.am/am/SitePages/pperiod-
icals.aspx?Category=%D5%80%D5%80%20
%D4%BF%D4%B2%20%D5%B-
F%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D5%AF%D5% 
A1%D5% A3%D5%AB%D6%80&pDate=0 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АРМЕНИИ

На рынке ценных бумаг РА преобладают долговые инструменты. Фондовый рынок на самом 
деле еще не развит. Отсутствуют значительные колебания цен на акции, которые позволили бы 
инвесторам получать доход за счет роста цен, а компании не обеспечивают достаточную ди ви-
дендную доходность, которая позволяла бы считать их привлекательными с инвестиционной точки 
зрения. Поэтому большинство инвесторов заинтересованы государственными и корпоратив ными 
облигациями. Каковы особенности рынка корпоративных облигаций и в чем основная причина 
его привлекательности? Автор пытается ответить на эти вопросы, что особенно важно на данном 
этапе развития рынка, когда эмитентам и инвесторам необходимы стимулы для того, чтобы 
оставаться на рынке.

Ключевые слова:  корпоративные облигации, маркет-мейкеры, биржевые торги, 
  коммерческие банки, резервные требования, операции репо
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FINANCIAL SYSTEM 
MAIN FACTORS DETERMINING THE ATTRACTIVENESS OF CORPORATE BONDS 

ON THE ARMENIAN SECURITIES MARKET

Debt instruments prevail on the RA securities market. The stock market has not actually been estab-
lished yet. There are no significant fluctuations in stock prices that would allow investors to profit from 
the rise in prices, and companies do not provide sufficient dividend yields to be considered attractive 
from an investment point of view. Because of this, most investors are more interested in government 
and corporate bonds. And what are the features of the corporate bond market and what is the main 
reason for its attractiveness? The author tries to answer these questions, which is especially important 
at this stage of market development, when issuers and investors need incentives to stay in the market.

Key words:  Corporate bonds, market makers, exchange trading, commercial banks, 
  reserve requirements, repo transactions



 

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, աշխատում 
է ՀՊՏՀ շարունակական կրթու-
թյան բաժ նում՝ որպես առաջա-
տար մաս նագետ:

ԳՆԱՃԻ ՆՈՐ ՇՐՋԱԴԱՐՁԸ:
ԻՆՉՈ՞Ւ Է ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ԲԱՐՁՐ ԳՆԱՃԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ

Հիմնաբառեր.  գնաճ, գնաճային միջավայր,
  տնտեսական քաղաքականություն,
  արժութային տատանումներ

Նախքան 2019 թ.-ի վերջին սկիզբ առած և հա-
մաշխարհային տարածում գտած COVID-19 համա-
վարակը, համաշխարհային տնտեսությունում նկա - 
տե լի էր ընդհանուր միտում. զարգացած տնտեսու-
թյունները թիրախավորում և արձանագրում էին 
մինչև 2% գնաճ, իսկ զարգացողները՝ ավելի բարձր: 
Սակայն, համավարակից հետո այս պատկերը, կար-
ծես թե, փոխվում է: Զարգացած տնտեսություն ներն 
այսօր կանխատեսում են գնաճի բարձր տեմ պեր՝ 
պայմանավորված այն հանգամանքով, որ համավա-
րակի ընթացքում տնտեսության իրական հատ  վա ծի 
շատ սուբյեկտների գործունեությունը դադարեց ված 
է եղել, հետևաբար՝ նրանց աշխա տանքի վեր սկսու մը 
համավարակի ոչ լիարժեք հաղ թահար ման ներ կայիս 
շրջանում կարող է հանգեցնել բարձր ծախ սերի, 
ինչն էլ, իր հերթին, կբերի ապ րանքների և ծա  ռա յու - 
թյունների թանկացում: Այս իրա վիճակի ավե լի ման-
րամասն վերլուծության դեպ քում կա րող ենք արձա-
նագրել, որ այսօր բարձր գնա ճի վերա դարձն անխու-
սափելի է:

Մինչ այժմ լայնորեն քննարկվում էր հա մա-  
վարակի՝ մարդու վարքագծի վրա ունեցած 

ազ դեցությունը, սակայն այսօր անհրաժեշտ է նաև հաս - 
կանալ, թե երկրների կառավարություններն ու կենտ-
րոնական բանկերը տնտեսական քաղաքա կա նության 
ինչ ուղղություն են ընտրում: Հոդվածում ուսումնասիրվել 
են զարգացած երկրների դրամավարկային քաղաքա կա-
նությունը և վերջինիս անդրադարձը Հայաստանի հա - 
 մանուն քաղաքականության վրա: Եթե մինչև 2020 թ.-ը 
աշ խարհի խոշոր կենտրոնական բանկերը կենտ րո նա-

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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նում էին մեղմ դրամավարկային քաղա-
քա կանության վրա և որդեգրում գնաճի 
նպատակադրման քաղաքականություն՝ 
սահ մանելով 2% թիրախային մակարդակ, 
ինչն էլ առաջացնում էր տոկոսադրույքնե-
րի ցածր մակարդակ2, ապա այսօր իրա կա-
նացվում է հակառակ գործընթացը: Շատ 
ձեռնարկությունների վերաբացումը և աշ - 
խատանքի վերսկսումը, հանգեցնելով 
բարձր ծախսերի, առաջացնում են գնաճի 
բարձր տեմպեր, որոնց հետևանքը նկատ- 
վում է նաև զարգացող երկրների տնտե-
սու թյուններում, որտեղ դիտվում են նույն 
գործընթացները, և որոնց գումարվում է 
նաև կախումն արտաքին աշխարհից և 
ար տաքին առևտրից, ինչն էլ չի կարող 
չանդ րադառնալ այդ տնտեսություննե րի 
վրա:

Ըստ ԱՄՀ «Համաշխարհային տնտե-
սու թյան հեռանկարները: Շեղվող վերա-
կանգ նումների կառավարում» զեկույցի3, 
որը լույս է տեսել 2021 թ.-ի ապրիլին, կան-
խատեսվում է զարգացած երկրների գնա-
ճի մակարդակի որոշակի բարձրացում 
(գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1-ից կարող ենք նկատել, 
որ զարգացած երկրների հիմնական մա  սի 
կողմից թիրախավորված՝ գնաճի 2% մա- 
կարդակը գրեթե 10 տարի է՝ չի գրանցվել: 

1 Աղբյուրը՝ ԱՄՀ, https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/ADVEC
2 Adam S. Posen, Low Inflation and Slow Growth Are the New Normal, 2019, https://www.piie.com/commentary/op-eds/low-infla-

tion-and-slow-growth-are-new-normal
3 World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, International Monetary Fund, April 2021, https://www.imf.org/en/

Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

Իհարկե, դիտարկվող ժամա նակա հատ-
վածում իրավիճակը զարգացել է տա տա-
նումների ներքո, սակայն մեր նշած մի-  
տումն ակնհայտ է. 2020 թ.-ի անկումից հե-
տո 2021-2026 թթ.-ին, նախորդ տարի նե-
րին գրանցված արդյունքների համեմատ, 
12-ամսյա գնաճը պահպանվելու է բա  վա-    
կան բարձր մակարդակում: Դա պայ մա -
նավորված է այն հանգամանքով, որ աշ - 
խարհի բոլոր երկրներն էլ համավա րա կի 
հաղթահարմանն ուղղված խթանող քա - 
ղաքականություն են իրականացրել և իրա- 
կանացնում, որին հետևում է ամբողջա-
կան պահանջարկի վերականգնումը, իսկ 
այսպիսի երևույթները չեն կարող իրենց 
ազդեցությունը չունենալ իրական հատ-
վածի, մասնավորապես՝ գնաճի վրա: Ուս- 
 տի այն երկրները, որոնք մեծ կախում ու-
նեն արտաքին աշխարհից, բացի այն, որ 
նույնպես փորձում են խթանել ամբողջա-
կան պահանջարկը, նաև կրում են այլ 
երկրների աճող պահանջարկի ազդեցու-
թյունը, ինչի հետևանքով էլ նույնպես ար-
ձանագրում են գնաճի բարձր տեմպեր:

Եթե ուսումնասիրենք գծապատկեր 
2-ը, կարող ենք արձանագրել, որ 2021-
2026 թթ.-ին Հայաստանի տնտեսությանը 
սպասվում են գնաճային ճնշումներ, որոնք 
պայմանավորված են ոչ միայն ներքին 

Զարգացած երկրների գնաճը, %1

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1



տնտեսական քաղաքականությամբ, այլև 
զարգացած տնտեսություններում գնաճի 
արագացմամբ:

2021 թ.-ի առաջին եռամսյակի վերջին, 
համաձայն ՀՀ ԿԲ-ի, ՀՀ-ում 12-ամսյա գն- 
ա ճը կազմել է 5,8%: 2020 թ.-ի տարե-
վերջին և 2021 թ.-ի տարեսկզբին նկատ-
ված գնաճի արագացումը կրում է ամ բող-  
ջական առաջարկի, մասնավո րա պես՝ ապ- 
րանքահումքային և բեռնափոխադրում-
ների միջազգային շուկաներից փոխանց-
վող գնաճային ճնշումների, ինչպես նաև 
ՀՀ դրամի որոշակի արժեզրկման ազդե-
ցություններ: Ինչ վերաբերում է վերջի-
նիս, ապա ԱՄՆ դոլար/դրամ փոխարժեքը  

ՀՀ և զարգացած երկրների գնաճի շարժընթացը4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

2021 թ.-ի առաջին եռամսյակում արժե-
զրկվել է շուրջ 1,7%-ով (գծապատկեր 3): 
Սակայն, արժութային ռիսկերի և տնտե  սու-
թյան տարբեր հատվածների վրա դրանց 
ազ դե ցության չեզոքացման համար ՀՀ 
ԿԲ-ն իրականացնում է համապատաս-
խան մի ջո ցառումներ՝ չվնասելով ներքին 
պահան ջարկի վերականգնմանը5:

Այսինքն՝ աշխարհի տարբեր երկրնե-
րում իրականացվող հարկաբյուջետային 
և դրամավարկային խթանող քաղաքա-
կա նությունները հանգեցրել են համաշ-
խարհային տնտեսական ակտիվության 
և ամբողջական պահանջարկի ավելաց-
մա նը, ինչպես նաև, առաջարկի գործոն-

2  Աղբյուրը՝ ԱՄՀ, https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/EEQ/NMQ/EUQ/ADVEC
5 https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Forex%20actions%2008.04.2021.pdf
6 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx

ԱՄՆ դոլար/դրամ փոխարժեքի շարժընթացը6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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ներով պայմանավորված, միջազգային 
ապ  րանքահումքային շուկաներում դիտ-
վել է գնաճ, որն էլ, իր հերթին, ուղ ղակի 
ազ դեցություն է ունեցել ՀՀ տնտե սության 
վրա: Ճիշտ է, ՀՀ-ում տնտե սա կան ակտի-
վությունը դեռևս ցածր մակար դակում է, 
սակայն եթե դիտարկենք մինչև 2021 թ.-ի 
առաջին եռամսյակն արձանագրված 12- 
ամս յա գնաճը, ապա կարող ենք նկատել, 
որ նշված ժամանակաշրջանի վերջին տե-
ղի է ունեցել 2,1 տոկոսային կետով ավելի 
բարձր գնաճ: Մարտի վերջին գրանցված 
գնաճի ցուցանիշը գերազանցել է թիրա-
խային միջակայքի առավելագույն՝ 5,5% 
արժեքը (գծապատկեր 4):

Գնաճի տեմպերի արագացման միտու-
մը սկսվել է 2020 թ.-ի վերջին, որին ՀՀ  
ԿԲ-ն արձագանքել է վերաֆինանսա վոր -
ման տո կոսադրույքի փոփոխմամբ. դեկ-
տեմ բերի 16-ին այն բարձրացվել է 1, իսկ 
2021 թ.-ի փետրվարի 3-ին՝ 0,25 տոկոսա-
յին կետով՝ կազմելով 5,5%: Այժմ ԿԲ-ն տո-
կո սադրույքը պահպանում է անփոփոխ, 
քանի որ գնաճի աղբյուրն առաջարկի գոր-  
ծոններն են, իսկ տարեսկզբին միջամտել 
էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույ-
քի միջոցով: Համաձայն 2021 թ.-ի 1-ին 
եռամսյակի դրամավարկային քաղաքա-
կա նության ծրագրի8՝ տոկոսադրույքների 
ընթացիկ մակարդակի պայմաններում 

ՀՀ 12-ամսյա գնաճը 2020-2021 թթ.7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

դրամավարկային դիրքը դեռևս գնահատ-
վում է խթանող, ինչն անհրաժեշտ է պա - 
հանջարկի վերականգնման համար նպաս - 
տավոր խթանների պահպանման տես ան-
կյունից: 

Ըստ կատարված վերլուծության ար-
դյունք ների՝ կարող ենք ասել, որ միջնա-
ժամկետ հատվածում աշխարհում կպահ-
պանվի բարձր գնաճային միջավայր, որը 
կանդրադառնա զարգացող երկրնե րի տըն-
տե սությունների վրա: Թեպետ համա վա- 
րակը դեռևս չի հաղթահար վել և, ավելին, 
իր երրորդ ալիքն է տարածում աշխարհի 
զարգացած տնտեսություններում, միև նույն 
է, շատ տնտեսավարող սուբյեկտներ վեր- 
սկսում են իրենց աշխատանքը նման պայ- 
մաններում: Այսպիսի վարքագիծը կհան-
գեց նի վերջիններիս գործունեության բարձր 
ծախսերի, ինչն էլ, անշուշտ, կբերի գնա-
ճային ճնշումներ: Սակայն, այս իրադար-
ձու թյուններին զուգահեռ, աշխարհում նաև 
մեկնարկել է պատվաստանյութերի օգ տա - 
գործման գործընթացը, որի լայնորեն տա- 
 րածման դեպքում շատ երկրների դեռ  ևս 
չվերաբացված ընկերություններ կհե  տևեն 
մյուսներին՝ վերսկսելով իրենց գոր ծու նեու-
թյունն ավելի բարձր ծախսե րով և ավելի 
բարձր գնային միջավայրում: Հետևաբար՝ 
աշխարհին դեռ որոշակի ժամա նակ կհե - 
տապնդեն գնաճային ճնշումն ե  րը: Այս   տեղ 

7  Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statrealsector.aspx
8 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն/1, 2021, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parberakan/DVQ/Mone-

tary%20policy_I_2021.pdf
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արդեն մեկ այլ, սակայն նշանա  կալի հարց է 
առաջ գալիս. ինչպե՞ս կմշակվեն երկրնե րի 
տնտեսական քաղաքա կա նությունները: 
Եվ եթե զարգացած տնտեսություններն 
ունեն ավելի շատ գործիքներ իրավի ճա-
կին հակազդելու համար, ապա զարգա-
ցող ների միջոցները շատ ավելի սահմա-
նափակ են, և վերջիններս կախված են այլ 
տնտեսությունների քայլերից: Մինչև այ-
սօր ՀՀ ԿԲ-ն անմիջապես ու բա վական 
արդյունավետ կերպով արձագան քել է  
ՀՀ տնտեսություն փոխանցվող և դրա-
նում տեղի ունեցող բոլոր ցնցումներին: 
Իհարկե, 2021 թ.-ի առաջին երեք ամիս-
ների ընթացքում դրամն արժեզրկվել է 
շուրջ 1,7%-ով, գրանցվել է 5,8% գնաճ 
(վեր ջին անգամ այսպիսի ցուցանիշ ար-
ձանագրվել է 2015 թ.-ին՝ պայմանավոր-
ված արժութային ճգնաժամով), սակայն 

ՀՀ կենտրոնական բանկը կարողացել է 
վերահսկել նման ցնցումները: Պահ պա-
նելով դրամավարկային խթանող դիրք-
որո շումը՝ տարեսկզբին վերաֆինանսա-
վոր ման տոկոսադրույքի բարձրացմամբ 
և ՀՀ արտարժութային շուկայում գոր-
ծառ նություններ իրականացնելով, նա 
կա րողացել է մեղմել արտաքին հատվա-
ծից եկող ճգնաժամային ցնցումները 
և չխոչընդոտել ներքին պահանջարկի 
վե րականգնմանը: Այս քայլերին զուգա-
հեռ, ՀՀ կառավարությունը միջնաժամ-
կետ հատվածում նախատեսում է իրա-
կա նացնել հարկաբյուջետային զսպող 
քա ղաքականություն, որի միջոցով զսպե- 
 լով ամբողջական պահանջարկը, կազ-
դի գնաճի վրա՝ նվազեցնելով դա մինչև 
թիրախային՝ 4% մակարդակ:

1. ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն/1, 2021, 
https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/parber-
akan/DVQ/Monetary%20policy_I_2021.pdf 

2. World Economic Outlook: Managing Diver-
gent Recoveries, International Monetary 
Fund, April 2021,

 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Issues/2021/03/23/world-economic-out-
look-april-2021 

3. Adam S. Posen, Low Inflation and Slow 
Growth Are the New Normal, 2019, 

 https://www.piie.com/commentary/op-eds/low-infla-
tion-and-slow-growth-are-new-normal
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Татевик РОСТОМЯН
Магистрант кафедры макроэкономики, АГЭУ

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
НОВЫЙ ВИТОК ИНФЛЯЦИИ. ПОЧЕМУ ВОЗМОЖЕН ВОЗВРАТ К ВЫСОКОЙ ИНФЛЯЦИИ?

До глобальной пандемии COVID-19, начавшейся в конце 2019 года, в мировой экономике 
была общая тенденция: в развитых странах инфляция составляла до 2%, в то время как в раз-
ви вающихся странах инфляция была выше. Но после пандемии эта картина, похоже, меняется. 
Раз витые страны сегодня прогнозируют высокие темпы инфляции в связи с тем, что во время 
пандемии деятельность многих субъектов реального сектора экономики была остановлена, поэ-
тому возобновление их работы в текущий период неполного преодоления пандемии может при-
вести к высоким затратам, что, в свою очередь, приведет к росту цен на товары и услуги. Если 
проанализировать эту ситуацию более подробно, то можно констатировать, что возврат к высокой 
инфляции сегодня неизбежен.

Ключевые слова:  инфляция, инфляционная среда, экономическая политика, 
  валютные колебания
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Tatevik ROSTOMYAN
MA Student of the Chair of Macroeconomics, ASUE

FINANCIAL SYSTEM 
NEW TURN OF INFLATION. WHY IS THE RETURN OF HIGH INFLATION POSSIBLE?

Before the global COVID-19 pandemic, which started in late 2019, there was a general trend in the 
world economy: developed economies targeted up to 2% inflation and developing economies -  higher. 
But after the pandemic, this picture seems to change. Developed economies today forecast high rates 
of inflation due to the fact that during the pandemic many subjects of the real sector of the economy 
were stopped, therefore, resuming their work in the current period of incomplete overcoming of 
COVID-19 may lead to high costs, which in turn will lead to price increase in goods and services. If we 
analyze this situation in more detail, we can state that the return of high inflation is inevitable today.

Key words:   Inflation, inflationary environment, economic policy, currency fluctuations



 

Վահե
ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ

Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ

1994 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ): 1994-1997 թթ. սո-  
վորել է ԵՐԺՏԻ ասպիրանտու-
րա յում՝ «Տնտեսագիտության տե-
սու թյուն» մասնագիտությամբ:  
1998 թ.-ից առայսօր զբաղվում է 
գիտամանկավարժական գործու- 
նեությամբ տնտեսագիտության տե- 
սության ամբիոնում. սկզբում՝ որ- 
պես ասիս տենտ, այնուհետև՝ որ- 
պես դո ցենտ: 2018 թ.-ից ՀՊՏՀ 
«Ամբերդ» հետազոտական կենտ-
րոնի ավագ հետազոտող է: Հե  ղի - 
նակ է մոտ 35 գիտական աշ- 
խա  տանքների:

ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 
ՊԱՏԿԵՐԸ.

Ի՞ՆՉ Է ՍՊԱՍՎՈՒՄ 
ԵՎ Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ

Հիմնաբառեր.  ժողովրդագրական իրավիճակ, 
  բնակչության բնական հավելաճ,
  միգրացիա, համավարակ,
  պատերազմ

Հոդվածի շրջանակում հեղինակն անդրադարձել է 
Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրա կան 
ներկայիս իրավիճակին, հրատապ լուծում պահան-
ջող խնդիրներին, ինչպես նաև դրանց լուծմանը միտ-   
ված առաջնահերթ միջոցառումների շարքին: Հատ-
կանշական է, որ ժողովրդագրական անբարե նպաստ 
իրավիճակ ձևավորող հիմնական գործոննե րին (բնակ-  
չության բնական հավելաճի ցածր տեմպ, միգրա ցիա-
յի հաշվեմնացորդի բացասական բարձր մակար-
դակ) այսօր գումարվել են նաև համավարակի և Ար-
ցախյան պատերազմի հետևանքները:

Ներկայում առաջնային խնդիր է ՀՀ տնտե-
սության ենթակառուցվածքների անխա-

փան գործունեությունն ապահովող քայլերի իրականա-
ցու մը, ուստի, մեր համոզմամբ, այս համատեքստում 
օրա  խնդիր է ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի բարե-
լավ  մանը նպաստող որոշակի արդյունավետ միջոցա-
ռումն երի ծրագրի մշակումը:

Վերջին տարիների (2018-2020 թթ.) ՀՀ ժողովրդա-
գրական իրավիճակի փոփոխության միտումները գնա-
հատելու համար, նախևառաջ, անհրաժեշտ է վերլուծել 
այն հիմնական գործոնները, որոնք էական ազդեցու-
թյուն ունեցան այս հիմնախնդրի վրա.

• համավարակ,
• պատերազմ,
• բնակչության բնական հավելաճ,
• միգրացիա,
• բնակչության ծերացում,
• ժողովրդագրական ծանրաբեռնվածության 

գործակից:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀՀ ժողովրդագրական անբարենպաստ 
զարգացման միտումների կանխման նպա-  
տակով, կարծում ենք, անհրաժեշտ է նախ՝ 
որդեգրել մարտավարական նշանակու - 
թյան մի քանի հիմնական ցուցանիշ ների 
քանակական և որակական բարելավ  մա -
նը միտված քաղաքականություն: Այս տես- 
անկյունից, պետք է առանձնաց նել բնակ-
չության բնական հավելաճի, բնակչության 
միգրացիայի հաշվեմնացորդի (զուտ միգ-
րացիա), բնակչության ծերացման ցուցա-
նիշ ները: 

Նախ՝ ներկայացնենք ՀՀ մշտական 
բնակչության թվաքանակի փոփոխության 
բաղադրիչները 2018-2020 թթ.:

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, 2020 թ. 
բնակչության բնական հավելաճը ըն դա-
մենը 1100 է: Իհարկե, հասկանալի է, որ 
նման բացասական վիճակագրության 
հիմնական պատճառն այդ ժամանակա-
հատվածում մահացության բարձր ցու ցա-

նիշն է՝ պայմանավորված համավարակով 
և պատերազմով: Ընդ որում, ընդհանուր 
մահացածների (35.371)2 թվաքանակի մոտ 
16%-ը համավարակից մահացած (3405) 
և հայ-ադրբեջանական պատերազ մի հե-
տևանքով զոհված (2291) քաղաքա ցիներն 
են3 (ներկայում վերջին թիվը հա տել է 
4000-ի սահմանը): 

Մտահոգիչ է այն փաստը, որ 2021 թ. 
հունվար-փետրվարի տվյալներով բնակ-
չու թյան բնական հավելաճն էական նվազ-
ման միտում է դրսևորել 2019 և 2020 թթ. 
համեմատ (աղյուսակ 2):

Ընդ որում, 2021 թ.-ին մահացածների 
տվյալների մեջ ներառված չեն COVID-19-
ից մահացածները (369 մարդ4) և պա  տե-
րազմի ընթացքում զոհվածները, որոնց 
մարմինների նույնականացումը կատար-
վել է այդ ժամանակահատվածում (462 
դեպք)5:

Հայաստանում վերջին տարիներին 

ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի փոփոխության բաղադրիչները  
2018-2020 թթ. (1000 մարդ)1

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները 2021 թ.  
հունվար-փետրվարին6

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

1  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, https://armstat.
am/file/article/sv_12_20a_520.pdf

2 Նույն տեղում։
3  Նույն տեղում։
4 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ https://armstat.am/file/article/sv_02_21a_510.pdf
5 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/armenia/
6 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թվականի հունվար-փետրվարին,
 https://armstat.am/file/article/sv_02_21a_510.pdf
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Բնակչության բնական հավելաճը 2019-2021 թթ. հունվար-փետրվարին7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

(2015-2019 թթ.) ծնելիության գործակիցը 
եղել է 1.68: Ցավոք, այս ցուցանիշն էլ ավե-
լի կնվազի՝ պայմանավորված 44-օրյա պա-  
տերազմի հետևանքներով: Հաշվի առ նե- 
 լով այս հանգամանքը՝ անհրա ժեշտ է պե-   
տական մակարդակով մշակել որոշա կի 
թիրախային ծրագիր, որը հնարավորու-
թյուն կտա որոշ չափով մեղմելու իրավի-
ճակւ: Մասնավորապես՝ պետք է խթանել 
երիտասարդների ներգաղթի տեմպերը: 
Այս ուղղությամբ, կարծես թե, ՀՀ կառա-
վա րությունը կատարել է առաջին քայլը. 
ընդունվել է որոշում՝ համաձայն որի մինչև 
2020 թ.-ի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ 27 
տարին լրացած շարքային և 35 տարին 
լրացած պահեստազորի սպայակազմերի 
պարտադիր զինվորական ծառայությու-
նից, ինչպես նաև վարժական հավաքնե-
րից խուսափած և Քրեական օրենսգրքի 
միայն 327-րդ հոդվածի 1-ին մասով նա-
խա տեսված հանցագործության մեջ կաս -
կածվող, մեղադրվող կամ դատա պարտ- 
 ված անձանց համաներում շնորհելու մա-   
սին։ Իհարկե, սա անհրաժեշտ, բայց բա-
վարար պայման չէ ներգաղթը խթանե լու 
համար, քանի որ դեռևս հարկ կա այդ 
երիտասարդներին ապահովելու աշխա-
տանքով, որպեսզի վերջիններս շահա-
գրգռված լինեն ներգաղթել ՀՀ: 

Միաժամանակ, պետք է նշել, որ հա մա- 
 վարակով պայմանավորված հա մաշ  խար- 
հային լոքդաունը դրական ազդեցություն 
է ունեցել միգրացիայի հաշվե մնա ցոր դի 
վրա՝ +3300 (աղյուսակ 1), ինչը նշանա կում 
է. որ ՀՀ-ից չի արտագաղ թել մոտ 20000 
մարդ՝ ըստ վերջին տարիների ՀՀ միգրա-
ցիայի միջին ցուցանիշների9: Սա կայն, այս-  
պիսի դրական միտումը չի կարող երկար 
տևել: Անհրաժեշտ է պետա կան մա կար դա- 
կով իրականացնել զբաղվածու թյան մա- 
 կարդակի բարձրացմանն ուղղված հստակ 
և արդյունավետ քաղաքա կա նու թյուն, քա-
նի որ ԱՊՀ երկրներից Ռուսաս   տանում ան-
օրինական գտնվող միգրանտ ները պետք 
է լքեն այդ երկիրը մինչև 2021 թվականի 
հունիսի 15-ը։ Այս դեպքում խոսքը նաև  
մոտ 60.000 մեր հայրենակից ների մասին 
է10: 

Ժողովրդագրական առկա իրավիճա կի 
հիմնախնդիրներից է նաև բնակ չու թյան ծե-
րացումը, որի ընթացքը վերջին տարինե-
րին մեծապես արագացել է: Դա երկարա-  
տև ժողովրդագրա կան փոփոխություննե-
րի, բնակչության վերարտադրության, ծնե-   
լիության, մահացության և դրանց հարա-  
բերակցություններում տեղ գտած տեղա-
շարժերի, ինչպես նաև, մասամբ, միգրա-
ցիայի հետևանք է: Ըստ ՄԱԿ-ի սահմա  - 

7 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ https://armstat.am/file/article/sv_02_21a_510.pdf
8 Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական տարեգրքեր՝ 2016-2020 թթ.։
9 Буланикян В., Современные вызовы демографической ситуации РА. Сборник тезисов докладов участников 

Международной научной конференции, М., 2019.
10 https://www.interfax.ru/russia/761624



նած ժողովրդագրական ծերացման սանդ- 
  ղակի՝ եթե երկրի բնակչության կառուց-
վածքում 65 և բարձր տարիքի բնակչու-
թյան տեսակարար կշիռը մինչև 8 տոկոս 
է, ապա այդ հասարակությունը գնա հատ -
վում է որպես երիտասարդ, 10 տոկո սի 
դեպքում` ծերացող, իսկ 12 և ավելի տո-
կո     սի պարագայում՝ ծերացած11: 2020 թ. 
տարեսկզբի դրությամբ ՀՀ-ում այդ ցու-
ցա  նիշը կազմել է 12.3%12: Ծերերի նկատ-
մամբ կիրառվող համազգային ծրագրի 
մշակումը դառնում է օրվա հրամայական, 
որը կարող է արտահայտվել ոչ միայն ա- 
 ռող ջապահական համակարգը վերա փո -
խելու, այլև իրենց կարողություններին հա-  
մապատասխան՝ ծերերին աշխատանքա-
յին գործունեության մեջ ընդգրկելու, կո-
լեկ տիվների հետ կապելու, աշխատան-
քում բարոյական աջակցության մթնոլորտ 
ստեղծելու և այլ հարցերում:

Ժողովրդագրական ցուցանիշների վեր-
լուծության մեջ առանցքային նշանակու-
թյուն ունի նաև ժողովրդագրական բեռնվա- 

 ծության գործակիցը: Վերջինս ցույց է տա-    
լիս հասարակության ու տնտեսության 
վրա բնակչության ծանրաբեռնվածության 
աստիճանը և արտահայտվում է մինչաշ-
խատունակ և թոշակային տարիքի բնակ-
չության ընդհանուր և աշխատունակ տա  - 
րիքի բնակչության թվերի հարաբերու-
թյամբ: Ժողովրդագրական ծանրա բեռնվա-   
ծության գործակիցն ուղղակիորեն ար տա-
ցոլում է պետության կողմից սոցիա լական 
ոլորտում իրակա նացվող ֆինանսական 
ծախսերը: ՀՀ-ում ժողովրդագրական ծան-  
րաբեռնվածության ընդհանուր գործա կի-
ցը հավասար է 38.2%-ի13, որը հարաբե-
րա կանորեն ցածր է համարվում:

Հ.Գ. Նշված հիմնախնդիրների արդյունա-
վետ լուծումը կարող է ապահովվել 
միայն ամբողջ ազգի ներուժի համա-
տեղ և գերլարված աշխատանքի 
շնոր   հիվ՝ ազգային և արհեստավարժ 
կա ռավարության առկայության պայ-
ման ներում:

11 Բնակչության ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման և տարեցների սոցիալական 
պաշտպանության ռազմավարություն, 2.08.2012։

12 Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020, https://armstat.am/file/article/demog_2020_1.pdf։
13 ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2019 թ.։

1. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2020 թվականի 
հունվար-դեկտեմբերին։ 

2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական վիճակը 2021 թվականի 
հունվար-փետրվարին։

3. ՀՀ վիճակագրական տարեգրքեր՝ 2016-
2020 թթ.։

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

4. Հայաստանի ժողովրդագրական 
ժողովածու, 2020։

5. Буланикян В., Современные вызовы 
демографической ситуации РА. 
Сборник тезисов докладов участников 
Международной научной конференции, М., 
2019.
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кандидат экономических наук, доцент
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА РА: ЧТО НАС ОЖИДАЕТ ? ЧТО ДЕЛАТЬ?

В рамках статьи автор представил текущую демографическую ситуацию в Республике Арме-
ния, вопросы, требующие безотлагательного решения, а также реализацию мероприятий, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации в РА. Помимо основных факторов, влияющих 
на текущую неблагоприятную демографическую ситуацию (низкие темпы естественного прироста 
населения, отрицательно высокий уровень сальдо миграции), прибавились также последствия, 
вызванные пандемией и Арцахской войной. 

Ключевые слова:  демографическая ситуация, естественный прирост населения, 
  миграция, эпидемия, война

Vahe BULANIKYAN
Senior Researcher at «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics
SOCIAL POLICY  

RA DEMOGRAPHIC PICTURE: WHAT IS EXPECTED? WHAT TO DO?

In the paper the current demographic situation of the Republic of Armenia, the issues requiring 
urgent solution, as well as the implementation of measures aimed to improve the demographic situation 
of the Republic of Armenia are presented. In addition to the main factors (low rate of natural popula-
tion growth, negatively high level of migration balance), the effects of the  Artsakh war worsened the 
current demographic situation. 

Keywords:  demographic situation, natural increase of population, migration, epidemic, war
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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՝ հինգ մենագրության և երեք 
ուսումնական ձեռնարկների հեղի-
նակ և համահեղինակ է:

 ORCID - https://orcid.org/0000-
       0002-4131-6322

Web of Science ResearcherID։  
AAH-5677-2021
Scopus Author ID: 56690085600

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
 ՈՐՊԵՍ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ 
 ԳՈՐԾՈՆ

Հիմնաբառեր.  պատմամշակութային զբոսաշրջու - 
  թյուն, փորձառական զբոսաշրջու-
  թյուն, մշակութային ժառանգու- 
  թյուն, մշակութային տարածք,  
  հուշարձան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, մարքե-
  թինգ, փառատոն 

Հայաստանն ունի հին պատմություն և հարուստ 
մշակութային ժառանգություն, որը գրավում է շատ 
զբոսաշրջիկների ուշադրությունը: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
«Համաշխարհային ժառանգության» ցանկում են ներ- 
առված Հաղ պա տի և Սանահինի, Գեղարդի վանա-  
կան համալիր ները, Էջմիածնի եկեղեցիներն ու Մայր 
տաճարը, Զվարթնոցի հնագիտական տաճարը: 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդ կության ոչ նյութական մշա կու - 
թային ժառանգության ներկայացուցչական ցուցա - 
կում են հայ կա կան դու դու կը և դրա երաժշտությու-
նը, հայկական խաչքարերի արվեստը, «Սասնա 
ծռեր» կամ «Սա սունցի Դա վիթ» էպոսը, հայկա կան 
ավանդական հացը՝ լավաշը, հայկական ավան դա- 
կան խմբային պարը՝ «Քոչա րին», հայկական տա - 
ռարվեստը և դրա մշակութա յին դրսևորումները: 
ՀՀ-ում կան 24225 պատ մա մշակութային հուշար- 
 ձան ներ, սակայն դրան  ցից ոչ բոլորն են ընդգրկված 
զբոսաշրջային երթու ղիներում։ Հոդվածում ներկա- 
 յացվել է պատմա մշակութային և փորձառական զբո- 
սաշրջության զար գացման ռեսուրսային ներուժը 
ՀՀ-ում, կատարվել են առաջարկներ՝ կապված հայ-
կական մշակութային ժառան գու թյան արժեքների 
և տարածքների հաշ վառ մամբ նոր երթուղիների 
մշակման, փառատոների կազ մա  կերպման, մարքե-
թինգային միջոցառումների իրա կանացման և այլ 
հարակից հարցերի հետ։

ՄԱԿ-ի Զբոսաշրջության համաշխարհային 
կազմակերպությունը մշակութային զբոսա-

շրջությունը բնորոշում է որպես ճանապարհորդություն, 
որի նպատակն է այցելել վայրեր և մասնակցել միջո ցա -

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_2_34
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2 Tourism and Intangible Cultural Heritage, 2012, UNWTO, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414796
2 International Council on Monuments and Sites official website, http://www.icomos.org/
3 Cultural Heritage Act, Article 2, point 1, https://en.unesco.org/sites/default/files/bulgaria_culturalheritageact_2009_entof.pdf 
4 Հայաստանն աստվածաշնչյան երկիր է՝ ըստ որի Նոյի տապանը հանգրվանել է Արարատ լեռան վրա: Հայ ժողովուրդը 

սերում է Նոյի Հաբեթ որդուց, որի հետնորդներից են Հայկ  Նահապետը, Արա Գեղեցիկը: Ըստ ավան դու թյան՝ Նոյն 
Արարատ լեռան գագաթից իջել է Փոքր Մասիսին մերձակա հարթավայր և իջևանել մի վայրում, որը հետա գայում 
կոչվել է Նախիջևան (առաջին կամ նախնական իջևան)։ Ըստ հայ և այլազգի պատմիչների՝ նա թաղված է հենց  
Նախիջևանում:

5 Properties inscribed on the World Heritage List, http://whc.unesco.org/en/statesparties/am
6  Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity of Armenia, https://ich.unesco.org/en/lists?coun-

try[]=00014&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs

ռումների, որոնց պատմական և մշակու-
թա յին արժեքը մարդկանց դարձնում է հա -
մայնքի մշակութային ժառանգության մի 
մասը1: Ըստ Հուշարձանների և տե ղանք-
ների միջազգային խորհրդի (ICOMOS)՝ 
մշակութային և մշակութային-ճանա չողա-
կան զբոսաշրջությունը կենտ րո  նանում է 
մշակութային միջա վայրի վրա, ինչը կա րող 
է ներառել զբոսաշրջա յին դես տինա ցիայի 
մշակութային և պատմական վայրե րը կամ 
պատ մամշակութային ժառանգու թյունը, 
տե  ղի բնակչության արժեքները և կենսա-
կերպը, արհեստները, սովորույթներն ու 
ավանդույթները: Ավելին, մշակութային և 
ճանաչողական երթուղիները կարող են 
ընդգրկել նաև մասնակցություն մշա  կու -
թային միջոցառումներին, այց թանգա րան- 
 ներ, համերգասրահներ, ցուցահանդես-
ներ, պատկերասրահներ և այլն2: Մշակու-
թա յին ժառանգությունը ոչ նյութական և 
նյութական անշարժ ու շարժական ժա-
ռանգություն է, որպես համապատաս խան 
արժեքների ամբողջություն, որը կրում է 
 պատմական հիշողություն ու ազգային 
ինքնություն և ունի գիտական կամ մշա-
կութային նշանակություն3:

Հայաստանի հին պատմությունը և հա- 
  րուստ մշակութային ժառանգությունը գրա-  
վում են շատ զբոսաշրջիկների4:  

Պատմամշակութային զբոսաշրջության 
զարգացման համար մեծ նշանակություն 
ունի ՀՀ մշակութային ժառանգությունը։ 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Համաշխարհային ժառան - 
 գության» ցանկում են ներառված Հաղ-
պա տի և Սանահինի (1996 թ.), Գեղարդի 
(2000 թ.) վանական համալիրները, Էջ-
միածնի եկեղեցիները և Մայր տաճարը, 
Զվարթնոցի հնագիտական տաճարը 
(2000 թ.)5:

Հայաստանը 2006 թ. մարտի 20-ին ան-  
դամակցեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Ոչ նյութական 

մշակութային ժառանգության պաշտ պա-  
նության մասին» 2003 թ. կոն վեն ցիային: 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկու թյան ոչ նյութա կան 
մշակութային ժառանգու թյան ներկայա-
ցուցչական ցուցակում են հայկական դու-
դուկը և դրա երաժշտությունը 2008 թ., 
խաչքարերի արվեստը 2010 թ., «Սասնա 
ծռեր» կամ «Սասունցի Դավիթ» էպոսը 
2012 թ., ավանդական հացը՝ լավաշը 
2014 թ.,  ավանդական խմբային պարը՝ 
«Քոչարին» 2017 թ., տառարվեստը և դրա 
մշակութային դրսևորումները 2019 թ.6:

2010 թ. մարտի 11-ի N310-Ա որոշմամբ 
ՀՀ կառավարությունը հաստատեց «ՀՀ 
ոչ նյութական մշակութային արժեքների 
ցանկերի կազմման չափորոշիչները և ոչ 
նյութական մշակութային ժառանգության 
արժեքների ցանկը», որով հիմք դրվեց ՀՀ 
տարածքում ոչ նյութական մշակութային 
ժառանգության հաշվառման, իրավիճակի 
ուսումնասիրման գործընթացին, ինչպես 
նաև որոշվեց ոչ նյութական մշակութա-
յին ժառանգության արժեքների առաջին 
ցանկը, որն այդ ժամանակ բաղկա ցած 
էր հետևյալ 24 արժեքից՝ «Սասնա ծռեր» 
էպոս, «Քոչարի», «Յարխուշ տա» ավան դա-
կան խմբային պարեր, ավան դա կան հար- 
սանեկան ծիսակատա րություն, «Խավիծ» 
ճաշատեսակ, Կատիկի բարձրացում,  տա - 
րեհացի խորհրդանշա նային կիրառում և 
նախշազարդում, Սուրբ Սարգսի, Տեառն-
ընդառաջի, Վարդավառի տոներ, ՀՀ Արա  - 
գածոտնի մարզի Նիգավան գյուղի Սուրբ 
Թևաթորոսի պաշտամունք, ՀՀ Արա գա- 
  ծոտնի մարզի Քասախ գյուղի Թուխ Մա -
նու կի պաշտամունք, «Կռունկ», «Գացեք, 
տեսեք» երգեր, «Բատոլա» (ժողովրդա  կան 
պարարվեստ, ծիսական-հար սա նե կան պա- 
 րերգ), ավանդական դարբ նագործու թյուն, 
խաչքարագոր ծության վարպե տու թյուն, 
տոհմածառ, ժանեկագոր ծություն, փայտե 
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7 «Հայաստանի Հանրապետության ոչ նյութական մշակութային արժեքների ցանկերի կազմման չափորոշիչները և ոչ նյու-
թական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը», ՀՀ կառավարության 2010 թ. մարտի 11-ի N 310-Ա որոշ ման 
հավելված 2,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=105428

8 «ՀՀ կառավարության 2010 թ. մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
2018 թ. փետրվարի 15-ի N 144-Ա որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=119883

9 «ՀՀ կառավարության 2010 թ. մարտի 11-ի N 310-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության  
2019 թ. մարտի 14-ի N 238-Ա որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=129330

10 «ՀՀ անհապաղ պաշտպանության կարիք ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկերի կազմման չա -
փորո շիչները և դրանց հիման վրա կազմված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության արժեքների ցանկը»,  
ՀՀ կառա վարության 2011 թ. հունվարի 20-ի N 36-Ն որոշման հավելված 2, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do-
cid=65356

11 «ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 20-ի N 36-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 
21-ը փետրվարի 2019 թ. N 130-Ն որոշման հավելված, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=128612

12 ՀՀ կառավարության 2012 թ. մարտի 1-ի N 241-Ն որոշումը «ՀՀ մշակութային տարածքների ճանաչման չափորոշիչները 
և մշակութային տարածքների ցանկը» հաստատելու մասին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=134827

հմայիլի պատրաստման և կիրառման ա -
վանդույթ, աշուղական սիրավեպ, թոնրի 
պատրաստման և կիրառման ավանդույթ, 
«Լավաշ» ավանդական հացի պատ րաս-
տում, նշանակություն և մշակութային 
դրսևո րումներ, գաթայի պատրաստում և 
մշակութային դրսևորումներ7: 2018 թ.-ին 
նշված ցանկին ավելացան նաև հայկական 
տառարվեստը և դրա մշակութային դրսևո- 
 րումները, մրգից օղիների պատ րաս տու-
մը, մածունի պատրաստման ու կիրառ ման 
ավանդույթը, ավանդական գորգա գոր ծու - 
թյունը, «Թամզարա» ժողովրդա կան պա-  
րը, թառն ու թառագործությունը, գինե գոր-
ծությունը, «Սահարինը» ավանդա կան ե - 
րաժշտական մշակույթ, նվագա րա նային 
կատարողական արվեստ, ծի սա կան ե- 
 րաժշտություն8, իսկ 2019 թ.-ին՝ Սուրբ Թա-  
դեոս առաքյալի վանքի ուխտա գնացու-
թյու նը9: Այս պահի դրությամբ ՀՀ ոչ նյու-
թական մշակութային ժառանգության ար-
ժեքների ընդհանուր թիվը 33 է:

ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 
20-ի N 36-Ն որոշմամբ հաստատվեցին 
ՀՀ անհապաղ պաշտպանության կարիք 
ունեցող ոչ նյութական մշակութային ժա-
ռանգության ցանկերի կազմման չա փո րո - 
շիչները և դրանց հիման վրա կազմ ված 
ոչ նյութական մշակութային ժա ռան գու-
թյան արժեքների ցանկը, որը բաղկացած 
էր 7 արժեքից՝ «Կարոս խաչ» վիպերգ, լա- 
 րախաղացություն (փահլևանի խաղեր), 
«Վիճակի երգեր», «Ավետիս» (ժողովրդա -
կան բանահյուսություն, երաժշտաբանա-
ստեղծական ժանր), «Խաչբուռ» (բնու թյան 
և տնտեսության զարգացման մասին պատ-
կերացումներ, ժողովրդական տոներ), 
ա սեղնագործություն, «Բարեկենդան»10: 
2019 թ.-ին նշվածներին գումարվեց ևս 5 

արժեք՝ որդան կարմիր. հայկական որդա-
նին առնչվող ավանդական գիտելիքներ, 
հմտություններ և փորձառություն, Գյում րու 
կլկլան (մուշուրբա), Ստվերների տիկնի-
կային թատրոն, պարկապզուկ (տիկ)՝ ժո-
ղովրդական նվագարանային արվեստ, 
կոխ ըմբշամարտ11:

ՀՀ կառավարության 2012 թ. մարտի 
1-ի N 241-Ն որոշմամբ հաստատվեցին ՀՀ 
մշակութային տարածքների ճանաչման 
չափորոշիչները և մշակութային տարածք-
ների ցանկը: Ներկայում այդ ցանկում 
ընդ գրկված են հետևյալ տարածքները՝ 
Արե նի գյուղ՝ Վայոց ձորի մարզում, Արփա 
գետի ստորին հոսանքի երկու կողմում 
(նախկինում` Արփա), Գյումրի քաղաք՝ Շի-
րակի մարզում (նախկինում՝ Կումայրի, 
Ալեքսանդրապոլ, Լենինական), Մեղրի քա-  
ղաք՝ Սյունիքի մարզում նախկին անվա-
նումը՝ Արևիք գավառ, Աշնակ գյուղ՝ Արա-
գածոտնի մարզում, Գորիս քաղաք՝  Սյու-
նիքի մարզում, Խաչիկ գյուղ՝ Վայոց ձորի 
մարզում, Վերին Դվին գյուղ՝ Արարատի 
մարզում12: 

Մշակութային տարածքներն անհրա-
ժեշտ է ներառել զբոսաշրջային երթուղի-
ներում, իսկ ինչ վերաբերում է մշակու-
թային արժեքներին, ապա դրանք պետք 
է ավելի ճանաչելի դարձնել՝ «գովազդե-  
   լով» տարբեր միջոցառումների շրջանա  -
կում: Օրինակ՝ բազմաբնույթ փառատո նե -
րի ժամանակ կարելի է բեմադրել ազ գային 
պարեր՝ «Քոչարի» և «Յարխուշ տա», լա րա-  
խաղացություն, ցուցադրել խաչ քարա  գոր-
ծության, ասեղնագործության նմուշներ, 
թոնրում լավաշ թխելու, գաթա պատրաս-
տելու եղանակներ  և այլն: Կարելի է նաև 
կազմակերպել թեմատիկ փառատոներ: 
Եկեղեցական տոների՝ Սուրբ Սարգսի, 



13  ՀՀ սոցիալական վիճակը 2019 թ., էջ 577, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2019_25.pdf 
14 Նույն տեղում, էջ 578:
15 Տեղեկությունները տրամադրել է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը, տվյալները հիմնված են Պատմամշակութային 

ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի հաշվարկների վրա:
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Տե առն ընդառաջի, Վարդավառի մեծ շու-
քով նշումը նույնպես կարող է նպաստել 
ինչպես ներքին, այնպես էլ ներգնա զբո-
սաշրջության աճին: Այսպիսով՝ մշակութա-
յին արժեքների պահպանության և մշա-
կու թային զբոսաշրջության զարգացման 
հա մար այս արժեքներին պետք է նոր 
կյանք հաղորդել:

Մշակութային ժառանգության հիման 
վրա կարող է զարգանալ ոչ միայն պասիվ 
պատմամշակութային զբոսաշրջությունը, 
որի հիմնական նպատակն այլ երկրների 
պատմությանն ու մշակույթի հետ ծանո-
թանալն է, այլև փորձառականը: Սա զբո-
սաշրջային նոր ուղղություն է, որ զարգա-
նում է վերջին տարիներին և ենթադրում  
ծանոթություն դեստինացիայի մշակույ-
թին՝ ակտիվ շփվելով տեղի բնակիչների 
հետ, մասնակիցը դառնալով տարբեր գոր-
ծողությունների՝ հիմնված մշակութային 
ժառանգության վրա։ Օրինակ՝ սա կարող է 
ենթադրել մասնակցություն մշակութային 
իրադարձություններին, տարբեր արհեստ    - 
ների իրականացմանը, ազգային խոհա-
նո ցի տարբեր ուտելիքների պատրաստ -
մանը և այլն։ Այս դեպքում զբոսա շրջիկն 
անմիջապես ներգրավվում է զբոսա շրջա- 

 յին ծառայությունների արտադրու թյան 
գործընթացում, կարողանում խորու թյամբ 
ծանոթանալ տվյալ վայրի մշակութա յին 
արժեքներին, ձեռք բերել նոր փոր ձա ռու -
թյուն և տպավորություններ։ Օրինակ՝ ՀՀ 
մշակութային ժառանգության հիման վրա 
փորձառական զբոսաշրջությունը կարող 
է ներառել դարբնագործության, խաչ քա-
րագործության, գորգագործության, ասեղ-
նագործության, գինեգործության, հայկա-
կան ուտելիքների պատրաստման, լավաշի 
և գաթայի թխման, թառագործության, հայ-   
կական երգերի ու պարերի ուսուցման և 
այլ գործողությունների ընդգրկմամբ զբո -
սա շրջային արդյունքի մշակում ու կազ  մա-
կերպում։

Ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության տրա-
մադրած տվյալների՝ 2020 թ. դրությամբ 
ՀՀ-ում եղել են 24225 պատմամշակութային 
հուշարձաններ (աղյուսակ 1): 

2019 թ. դրությամբ ՀՀ-ում գործել է 
100 թանգարան՝ նախորդ տարվա 104-ի 
փոխարեն, որից 63-ը՝ Երևանում13: Թան-  
գարանների ֆոնդերի քանակը կազմել 
է 2802300 միավոր, որի 91.5%-ը՝ Երևա-
նում14: Թանգարաններ այցելուների թվա-
քանակը 2019 թ. կազմել է 2366115 մարդ՝ 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառումն  
ըստ ՀՀ մարզերի և Երևանի, միավոր15

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1



նախորդ տարվա 2921564-ի դիմաց, որի 
շուրջ 88%-ը՝ Երևանում17։ Վերջին տարի-
ներին թանգարանների այցելուների թիվն 
աճել է. 2014 թ.-ի համեմատ 2019 թ.-ին՝ 
մոտ 13%-ով (աղյուսակ 2): 2019 թ. Հայաս-
տանում եղել են 3 հանրապետական և 
670 հանրային գրադարաններ՝ 17.9 մլն 
գրքային ֆոնդով18, 26 թատրոն՝ 565.5 
հա     զար այցելուով19: Ցավոք, առանձին չի 
հաշվառվել, թե, օրինակ, թանգարան նե-
րի կամ թատրոնների այցելուների քա նի 
տոկոսն են եղել ՀՀ ներգնա զբոսա շրջիկ-
ներ։

2015 թ. մեկնարկեց «Իմ Հայաստան. 
մշակութային զբոսաշրջությունը Հայաս-
տա նում» ծրագիրը, որն իրականացվում է 
ՀՀ կառավարության, ԱՄՆ-ի ՄԶԳ և Սմիթ- 
սոնյան ինստիտուտի կողմից: Ծրագրի ար-  
ժողությունը 5 մլն ԱՄՆ դոլար է, և այն կոչ-
ված է ոչ միայն խթանելու Հա յաստա նում 
մշակութային զբոսաշրջության զարգացու-
մը, այլև ընդլայնելու երկրի գյուղական հա-  
մայնքների տնտեսական զարգացման հնա- 

րավորությունները՝ դրանով իսկ նպաստե-
լով նաև ՀՀ տնտեսության մյուս ճյուղերի 
զարգացմանը20: Ծրագիրը միտված է Հա-
յաստանի մշակութային ժառանգության 
մասին գիտելիքների տարածմանը, հայ-
կա կան մշակութային վայրերի և դրանց 
գործունեության  կենսունակության ապա-
հովմանը: «Իմ Հայաստանը» մշակել է թե-
մատիկ մշակութային երթուղիներ, որոնք 
ցույց են տալիս մեր երկրի կենդանի մշա- 
կութային ժառանգության բազմա զա նու-
թյունը (գինու համտես Վայոց ձորում, այ -
ցելություն Հայաստանի բարձրավան դակ - 
ներ)21, գործընկերների հետ համատեղ կազ - 
մել է  թվային ուղեցույց (օրինակ՝ Վա յոց 
ձորի մասին22): 

Հաշվի առնելով Հայաստանի հարուստ 
մշակութային ժառանգությունը, հի նա վուրց 
պատմությունը՝ կարելի է վկայել, որ մեծ են 
հնարավորություններն ու հեռանկարները 
պատմամշակութային և փորձառական զբո- 
 սաշրջության զարգացման համար, սա-
կայն այդ նպատակով հարկ է իրակա-

16  ՀՀ սոցիալական վիճակը 2017 թ., էջ 557, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2017_25.pdf, ՀՀ սոցիալական 
վիճակը 2019 թ., էջ՝ 587, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2019_25.pdf 

17 ՀՀ սոցիալական վիճակը 2019 թ., էջ 587, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2019_25
18 Նույն տեղում, էջ 526, https://www.armstat.am/file/article/soc_vich_2019_19.pdf
19 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2020, էջ՝ 173, https://www.armstat.am/file/doc/99520898.pdf
20  Մեկնարկել է «Իմ Հայաստան. մշակութային զբոսաշրջությունը Հայաստանում» ծրագիրը, 2015, http://www.gov.am/am/

news/item/12231/
21  «Իմ Հայաստան» ծրագրի մասին, https://myarmenia.si.edu/hy/about-us/, https://myarmenia.si.edu/hy/guide/experiences/, 

https://myarmenia.si.edu/hy/guide/routes/
22 Վայոց Ձոր էլեկտրոնային գիրք, https://view.joomag.com/%D5%80%D5%8E%D5%80-

%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BF%D5%AB%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1-%D5%A7%D5%AC-%D5%
A3%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B7%D5%A1%D6%80%D6%84-%D4%B3%D5%AB%D6%80%D6%843-
%D5%8E%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%81%D5%B8%D6%80/0709107001498552710?short
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Թանգարանների այցելուների թիվն ըստ ՀՀ մարզերի և  
Երևանի 2014-2019 թթ., մարդ16

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2



նացնել մի շարք կարևոր քայլեր, մասնա-
վորապես.
• Բարձրացնել մարքեթինգային գործու-

նեության արդյունավետության մակար-
դակը՝ մշակութային զբոսաշրջային ար- 
 դյունքը միջազգային շուկաներում ա-  
ռաջ մղելու, Հայաստանը որպես հին ու 
հարուստ մշակույթ ունեցող երկիր ներ-  
կայացնելու համար։ Այս առու մով, պետք 
է նշել, որ ՀՀ պաշտո նական զբոսա շրջա-
յին կայքէջում (https://armenia.travel/en) 
առկա տեղեկությունները չափազանց 
սահմանափակ են։ Անհրաժեշտ է բա-
ցել առանձին խորագիր  մշակութային 
ժառանգության վերաբերյալ, որի ներքո 
ըստ ենթաբաժինների կներկայացվեն 
ոչ միայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության 
ոչ նյութական մշակութային ժառան-
գու թյան ներկայացուցչական ցուցա-
կում ընդգրկված, այլև մյուս (պատ մա-   
մշակութային ժառանգություն, արհեստ - 
ներ ու արվեստներ, մշակութա յին տա  -
րածքներ և այլն) արժեքները:

• Պատմամշակութային զբո սաշրջության 
զարգացման համար էական նշա նա-
կություն ունեն համապատասխան հու-
շարձանների պահպանումն ու վերա-
կանգնումը։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր 
շատ հուշարձաններ ոչ բարվոք վիճա-
կում են կամ մարդկային գործոնի հե-
տևանքով վնասներ են կրում։ Պատ- 
 մամշակութային ժառանգության պահ-   
պանումն և դրա հիման վրա զբոսա -
շրջության զարգացումը կայուն զբո սա-
շրջություն ապահովելու կարևորա գույն 
միտումներից են։ 

• Ընդլայնել առկա երթուղիները, մշակել 
նոր երթուղիներ՝ ներառելով ավելի շատ 
պատմամշակութային հուշարձաններ։

• Մշակել զբոսաշրջային քարտեզներ և 
ծալազդեր՝ ըստ պատմամշակութային 
հուշարձանների և համապատասխան 
երթուղիների։

• ՀՀ կառավարության սահմանած մշա-
կութային արժեքներն ու տարածքները 
ներառել երթուղիներում՝ ձևավորելով 
նոր զբոսաշրջային արդյունք, կազմա-
կերպել թեմատիկ փառատոներ՝ նպաս- 
 տելով վերոնշյալ ազգային մշա կութա-
յին արժեքների պահպանմանն ու հան-
րայնացմանը։

• Զբոսաշրջիկների համար ընդլայնել 
մշակութային, ժամանցային հնարավո-
րու թյունները երկրի ամբողջ տարած-
քում։

• Մշակութային ժառանգության վրա 
հիմնված փորձառական զբոսաշրջու-
թյան զարգացման նպատակով մշակել 
առանձին, ընդգծված զբոսաշրջային 
ար դյունք՝ դա նույնպես գովազդելով 
զբոսաշրջային կայքի միջոցով։

• Համավարակի պայմաններում միջազ-  
գային մի շարք մշակութային հաստա-
տություններ իրականացնում էին առ-
ցանց (վիրտուալ) տուրեր։ ՀՀ մշակու-
թային հաստատությունները նույն պես 
պետք է կազմակերպեն առցանց տու-
րեր, ներկայացումներ ինչպես ներքին, 
այնպես էլ ներգնա զբոսա շրջիկների 
համար, ընդ որում, դա պետք է անեն 
մշտապես՝ անկախ համավարակից։

• Մշակել էթնոմշակութային զբոսաշրջու-
թյան զարգացման ռազմավարական 
ծրագիր՝ մշակութային ժառանգության 
պահպանման և զբոսաշրջության զար-
գացման նպատակով:
Այսպիսով՝ մշակութային ժառան գու-

թյան հիման վրա պատմամշակութային և 
փորձառական զբոսաշրջության զարգա-
ցումը ՀՀ զբոսաշրջային գերակայու թյուն - 
ներից է, և հատկապես ներկա պայ  ման- 
ներում կարևորվում է ակտիվ մար քեթին-
գային և այլ քայլերի իրականացումը ներ-
քին ու ներգնա զբոսաշրջության զար գաց-
ման համար։
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РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Армения имеет древнюю историю, богатое культурное наследие, что привлекает множество 
тури стов. Список всемирного наследия ЮНЕСКО включает монастырские комплексы Ахпат, 
Санаин, Гегард, церкви Эчмиадзина, Кафедральный собор и Археологический  храм Звартноц. 
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО вклю-
чает армянский дудук и его музыку, искусство армянских хачкаров, эпос «Сасна црер» или «Са-
сун  ци Давид», традиционный армянский хлеб - лаваш, «Кочари» - традиционный армянский 
груп   повой танец, искусство армянских букв и его культурное выражение. В Армении 24225 па-
мят ников истории и культуры, но не все они включены в туристические маршруты. В статье 
представлен ресурсный потенциал развития историко-культурного и экспериментального туризма 
в Республике Армения, внесены предложения по развитию новых маршрутов, включающих 
тер ритории и ценности культурного наследия Республики Армения, организации фестивалей, 
реализации маркетинговых мероприятий и др.

Ключевые слова:  историко-культурный туризм, экспериментальный туризм, культурное
  наследие, культурная зона, памятник, ЮНЕСКО, маркетинг, фестиваль

Gayane TOVMASYAN
Senior Researcher at «Amberd» Research Center, ASUE,

PhD in Economics
MARKETS AND COMPETITION 

CULTURAL HERITAGE OF THE RA AS AN IMPORTANT FACTOR  
FOR TOURISM DEVELOPMENT

Armenia has an ancient history, rich cultural heritage, which attracts many tourists. The UNESCO 
World Heritage List includes the monastic complexes of Haghpat, Sanahin, Geghard, the churches of 
Etchmiadzin, the Mother Cathedral, and the Zvartnots Archaeological Cathedral. The UNESCO rep-
resentative list of the intangible cultural heritage of humanity includes the Armenian duduk and its 
music, the art of Armenian khachkars, Sasna Tsrer or Sasuntsi Davit epic, the traditional Armenian 
bread - lavash, kochari - the traditional Armenian group dance, the Armenian letter art and its cultural 
expression. There are 24,225 historical and cultural monuments in Armenia, but not all of them are 
included in tourist routes. The resource potential of the development of historical-cultural and experi-
ential tourism in the Republic of Armenia is presented in the paper, proposals are made concerning the 
development of new routes including the areas and the values of the cultural heritage of the Republic 
of Armenia, organization of festivals, implementation of marketing events etc.

Keywords:  historical and cultural tourism, experiential tourism, cultural heritage, cultural 
  area, monument, UNESCO, marketing, festival
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ 
ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿ.   

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  տնտեսության արգելափակում, 
  շուկայի հիմնարարներ, գների
  կոշտություն, S&P/CaseShiller 
  ինդեքս, առաջնային շուկա

Հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի զար գա - 
  ցումները 2020 թ.-ի ընթացքում կարող են տա րա-  
կու սանք առաջացնել. չնայած գործարքների թվի էա-   
կան նվազ  մանը՝ շուկայում գների ճշգրտում գրեթե 
տեղի չի ունեցել մինչև տարվա վերջին եռամսյակը։ 
Հեղինակի գնահատումները ևս ցույց են տվել, որ 
այդ ժամա նակահատվածում անշարժ գույքի գները 
որոշա կիորեն շեղվել են իրենց «հիմնարարներից»։ 
Սակայն, ըստ ուսումնասիրության, նման օրինաչա-
փություն, երբ «սպասման ռեժիմում» գտնվող շու կա -
յի մասնակիցները չեն փոխել գնանշումն երը, գրանց - 
վել է աշխարհի երկրների մեծ մասում, ավելին, ար -
դեն անցյալ տարեվերջին և այս տարե սկզբին գնե-
րը զգալիորեն աճել են։ Հայաստանում, ընդհա  կա-
ռակը, 2021 թ. սկզբի դրությամբ գների որոշա կի 
ճշգրտում է տեղի ունենում, թերևս, երկրում առկա 
անո րոշությունների և փոխարժեքի տատանողակա-
նու թյան պատճառով։ Սակայն հեղինակի գնահա-
տումները ցույց են տալիս, որ, ամենայն հավանա-
կու թյամբ, գների նվազումը այս տարվա ընթացքում 
կդանդաղի, և մյուս տարվա ընթացքում կփոխվի 
աճի միտման։

 2020 թ.-ին կորոնավիրուսի համավարակի 
և Արցախյան երկրորդ պատերազմի պայման-

նե րում ՀՀ տնտեսությունն արձանագրեց 7.6% անկում։ 
Ընդ որում, բնակչության վերջնական սպառմանն ուղղված 
ծախ սերը նվազեցին 10.2%-ով, իսկ ներդրումները՝ 14%-ով1: 

Տնտեսական ակտիվության նման շեշտակի անկումը 
չէր կարող ազդեցություն չունենալ անշարժ գույքի շուկայի 

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

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  ՀՀ ՎԿ, https://www.armstat.am/am/?nid=202
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վրա։ 2020 թ.-ին հանրապետությունում ան-
շարժ գույքի առք ու վաճառքի գործարք ները 
նախորդ տարվա համեմատ կրճատ վեցին 
շուրջ 10.4%-ով, ընդ որում, երկրորդ եռամ-
սյակում (տնտեսության «արգելա փակման» 
պայ մաններում) նվազումը կազ մեց ավելի 
քան 50%, իսկ չորրորդ եռամ սյակում (պա-
տե րազմի ժամանակ և դրանից հետո)՝ 
30%։ 

Չնայած շուկայի ծավալների այսպի սի 
զար գացումներին՝ գների վիճակագրու թյու- 
նը տարեկան կտրվածքով լիովին հակա-
ռակ պատկերն է ցույց տալիս. 2020 թ.-ի 
ըն թացքում, 2019 թ.-ի համեմատությամբ, 
բազ մաբնակարան բնակելի շենքերում 
բնա կարանների միջին գները 1 ք.մ. հաշ-
վարկով աճել են 7.5%-ով։ Գների անկում 
տարվա մեջ դիտվել է միայն չորրորդ եռ-
ամսյակում՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա 
նկատմամբ 1.7%, ինչպես նաև 2021 թ.-ի 
առաջին եռամսյակում՝ 6%: Նշենք, որ երբ 
գները դիտարկվում են դոլարային ար  տա-
հայտությամբ (ինչպես ավելի շատ կողմ-    
նորոշվում կամ «մտածում են» շուկայի մաս-   
նակիցները), պատկերը, խորքային առու-
մով, չի փոխվում. 2020 թ.-ը կրկին շարու-
նակում է բնութագրվել գների աճով, մինչ-
դեռ 2021 թ.-ի առաջին եռամսյակը դրա մի 
արժեզրկման պատճառով՝ ավելի խոր 
անկ մամբ (13.5%)։ Նույնը գրեթե վե րա բե-

րում է նաև Երևանի կենտրոնի բնա կա-
րանների գներին (գծապատկեր 1)։

Հարց է առաջանում՝ որքանո՞վ է օրի նա- 
 չափ անշարժ գույքի գների նման վարքա -
գիծը բնակչության գնողունակու թյան և, 
հետևաբար, պահանջարկի անկման պայ -
մաններում։ Ընդ որում, եթե անշարժ գույ-
քի գները որոշակի կոշտություն են ցու-
ցա  բերում, արդյո՞ք սա նշանակում է, որ 
գնե   րի նվազում դեռ սպասվում է։

Անշարժ գույքի շուկայի զարգացումն ե-
րը հասկանալու համար պետք է ուսումն ա-
սիրել վերջինիս «հիմնարարները»։ Մեր նա - 
խորդ վերլուծությունները ցույց են տվել, 
որ հայաստանյան անշարժ գույքի շուկայի 
վրա ազդող ամենակարևոր գործոններն են 
տնտեսական աճը, շինարարության աճը 
և շինարարության գները, որոնք երեքն էլ 
դրական ուղղությամբ են ներգոր ծում բնա - 
կարանների գների վրա (եթե առա ջին եր-
կուսը՝ որպես պահանջարկն ար տացո լող, 
երրորդը՝ որպես առաջարկի գործոն)3։

Այս գործոնների ուսումնասիրությու նից 
պարզ է դատնում, որ եթե ՀՆԱ և շինարա-
րության ծավալների անկումը երկրորդ 
եռամսյակից կարող էր արտացոլել թուլա-
ցած պահանջարկը (ինչը դրսևորվել է նաև 
կնքվող գործարքների թվի անկմամբ), 
ա պա շինարարության գների աճը (2020 թ.՝ 
միջինում գրեթե 11%-ի չափով) կարող էր 

Անշարժ գույքի շուկան ՀՀ-ում 2003 թ.-ից մինչև 2021 թ.-ի առաջին եռամսյակ2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2  Աղբյուրը՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե (https://cadastre.am/analyze) և հեղինակի հաշվարկներ։ 
3 Ինչո՞ւ է ակտիվացել անշարժ գույքի շուկան, Ն. Կարապետյան, Վերլուծականներ, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, 

https://asue.am/amberd/publications/analytics/why-is-the-real-estate-market-activated-1
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հակակշռել վերջինիս և գնի աճի ուղ ղու-
թյամբ ճնշում գործադրել (գծապատկեր 2)։ 

Իրավիճակի ախտորոշման համար, սա-
կայն, առավել արդյունավետ է գործոնների 
ազդեցությունն ուսումնասիրել համալիր 
կեր պով, ինչի համար կարելի է դիմել ռեգ-
րեսիոն վերլուծության: «Բացատրելով» 
Երևանում և Երևանի կենտրոնում միջին 
գների աճը ՀՆԱ, շինարարության, շինա-
րարության գների և անշարժ գույքի շու-
կայում կնքված գործարքների աճով, պարզ-  
վում է, որ անշարժ գույքի գները պատ-
մականից ավելի «կոշտ» են եղել 2020 թ. 
ճգնաժամի ժամանակ։ Այսպես՝ եթե գները 
Երևանում արձագանքեին տնտեսական 
զարգացումներին՝ պատմական օրինա չա-
փությանը համապատասխան, ապա շու-
կայում գների նվազումը շատ ավելի վաղ 
կմեկնարկեր (թեև զգալիորեն ավելի փոքր 
կլիներ տնտեսական անկման տեմպից, 
քանի որ հակակշռվում է շինարարության 
գների աճով), սակայն տարվա երրորդ եռ-
ամսյակում, տնտեսության որոշակի վե-
րա կանգնմանը զուգընթաց, կրկին կար-
ձա նագրվեր դրանց բարձրացում։ Երևա նի 
կենտրոնի դեպքում, կրկին, գների նախ-
նական նվազումը շատ ավելի կտրուկ կլի-
ներ (գծապատկեր 3)։

Պարզվում է՝ COVID-19-ով պայմանա-
վորված ճգնաժամի ժամանակ տնտեսա-

Անշարժ գույքի շուկայի «հիմնարար» գործոնների միտումները4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

կան զարգացումներից անշարժ գույքի շու   - 
կայի գների շեղվածություն բնորոշ է ոչ 
միայն Հայաստանին։ Հետազո տողնե րը, 
ուսումնասիրելով ԱՄՆ-ի անշարժ գույ քի 
շուկայի գնային զարգացումն   երն ար տա    -
ցոլող S&P/CaseShiller համաթիվը (ինդեք-
սը), հանգում են այն եզրակացու  թյան, որ 
գները գրեթե ազդեցություն չեն կրել հա-
մավարակի հարուցած ճգնաժամից, թեև 
փետրվար – հունիսին առք ու վաճառքի 
գործարքների թիվը նվազել է մոտ 30%-ով, 
իսկ արդեն սեպտեմբերին՝ աճել մինչև 
պատ մական առավելագույն ցուցանիշը։ 
Ընդ որում, նման օրինաչափություն դիտ-
վել է նաև մյուս երկրներում։ Ավելին, ինչ-
պես 2020, այնպես էլ 2021 թ.-ի  ընթաց քում 
անշարժ գույքի գներն ԱՄՆ-ում ոչ միայն 
չեն նվազել, այլև շարունակել են աճել։ S&P/
CaseShiller համաթիվը 2021 թ. փետրվա-
րին բարձր է եղել 2020 թ. փետրվարի ցու-
ցա նիշից շուրջ 12%-ով5։ 

Գործարքների թվի նախնական նվա-
զու մը բացատրվում է շուկայում առաջ ե կած 
անորոշության պայմաններում վա  ճա  ռող - 
ների դրսևորած՝ ռիսկից խուսա փելու վար - 
 քագծով, ինչպես նաև պահան ջար կի առու-
մով առաջացած խեղա թյուրումներով, երբ 
գնորդներն ի վիճակի չէին պատշաճ կեր-
պով փնտրելու և ընտրելու բնակարան` 
COVID-19–ի հարուցած սահմանափա կում-

4  Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (https://www.armstat.am/am/?nid=82, https://www.armstat.am/am/?nid=202) և 
հեղինակի հաշվարկներ:

⁵ Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/series/CSUSHPINSA, վերջին այց՝ 30.04.21։
6 Balemi, N., Füss, R., & Weigand, A. (2021). COVID-19’s impact on real estate markets: review and outlook. Financial Markets 

and Portfolio Management, 1-19, p. 10-12.
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ների պատճառով6։ 
Գների աճը նույնպես կարող է բա-

ցատրվել շուկայի առաջարկի և պահան-
ջարկի զարգացումներով։ Եթե նոր բնակա-
րանների առաջարկի աճը 2020 թ. առաջին 
կեսին դանդաղել էր տնտեսության «ար գե- 
 լափակման» պատճառով, ապա պա հան- 
 ջարկն այժմ աճում է՝ նախորդ տարվա 
պա սիվության, ինչպես նաև հարկաբյու -
ջե տային և դրամավարկային խթանող 
քա   ղաքականությունների շնորհիվ։ Բնա-
կա րանների գների աճին նպաստում է 
նաև շինանյութի գների բարձրացումը, 
իսկ պահանջարկի աճին՝ համավարակի 
պայմաններում մարդկանց նախընտրու-
թյունների որոշակի փոփոխությունը՝ բնա-
կարան գնելու ցանկության ավելացման 
տեսքով7։

Ըստ Knight Frank ընկերության Հա մաշ- 
խարհային բնակարանների գների հա- 
 մա  թվի զեկույցի՝ դիտարկվող 56 երկրի 
89%-ում 2020 թ.-ին գրանցվել է գների 
աճ, իսկ որոշ երկրներում աճի տեմպերը 
բա վական բարձր են եղել8։ 

Փաստորեն, աշխարհում անշարժ գույ-
քի գները նախորդ տարվա ար դյունքներով 
իրականում աճում են, իսկ այս տար վա 
սկզբին՝ տնտեսությունների վերա կանգ-
ման պայմաններում, այդ աճը նույնիսկ 

Անշարժ գույքի շուկայի գների զարգացումների համադրումը մոդելային 
գնահատականների հետ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

արա  գացման միտումներ է ցուցաբերում։ 
Այս խորապատկերում հայաստանյան 

շուկայի զարգացումներն արդեն ավելի 
հասկանալի են դառնում։ 2020 թ.-ի առա-
ջին երեք եռամսյակում անշարժ գույքի շու  - 
կան այնպիսի վարքագիծ է դրսևորել, ինչ-
պիսին բնորոշ է եղել գրեթե բոլոր երկրնե-
րին. չնայած շուկայի ակտիվության կտրուկ 
նվազմանը՝ «սպասման ռեժիմում» գտնվող 
շուկայի մասնակիցներն էականո րեն չեն 
փոխել գնանշումները։ Սակայն, 2020 թ. 
չոր րորդ և 2021 թ. առաջին եռամսյակ նե- 
 րում պատերազմից, քաղաքական անկա- 
յու նությունից և փոխարժեքի տատանո-
ղա կանությունից եկող ռիսկերը փոխանց-
վել են նաև գնանշումներին` հանգեցնելով 
գների որոշակի նվազման։ 

Պետք է նաև նշել, որ այս զարգա ցում-
ները տեղի են ունենում շուկայում որոշա-
կի կառուցվածքային փոփոխություն ների 
պայ մաններում։ Մասնավորա պես՝ ամբողջ 
2020 թ.-ին և 2021 թ.-ի ընթաց քում առաջ-
նային շուկայի ակտիվու թյունը ոչ միայն 
չի նվազել, այլև, ըստ ամենայնի, գնալով 
բարձրացել է՝ անկախ տարվա առաջին 
կե սի տնտեսության «արգելափակումից» և 
հե տպատերազմյան անորոշություններից։ 
Սա տեսանելի է հիպոթեքային վարկերի 
շուկայի զարգացումներից, որոնց ծավալը 

7 Sai Balasubramanian, J.D. The Covid-19 Pandemic Has Fueled a Crisis in The Housing Market, 27 April 2021, Forbes. https://
www.forbes.com/sites/saibala/2021/04/27/the-covid-19-pandemic-has-fueled-a-crisis-in-the-housing-market/?sh=74b5431a5928

8 Ըստ հերթականության՝ գները 2020 թվականի վերջին 2019 թ. վերջի նկատմամբ ավելի շատ աճել են Թուրքիայում՝ 
30.3%, Նոր Զելանդիայում՝ 18.6%, Սլովակիայում՝ 16%, Ռուսաստանում՝ 14% և այլն։ Աղբյուրը՝ Global House Price 
Index Research, Q4 2020, Knight Frank, https://content.knightfrank.com/research/84/documents/en/global-house-price-in-
dex-q4-2020-7884.pdf
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Անշարժ գույքի շուկայի գների կանխատեսում՝ վեկտոր-ավտոռեգրեսիոն 
մոդելների օգնությամբ9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

2020 թ. մարտից մինչև 2021 թ. մարտ յու-
րաքանչյուր ամիս միջինում ավելացել է 
շուրջ 11 մլրդ դրամով10։ Արդյունքում, ռեզի-
դենտներին տրված հիպոթեքային վար-
կե րի ծավալը 2021 թ.-ի մարտին 2020 թ. 
փետրվարի համեմատությամբ ավելացել է 
140.2 մլրդ դրամով կամ 35.5%-ով11։ 

Առկա անորոշությունները և անշարժ 
գույքի շուկայի՝ վերը նշված կառուցված-
քային փոփոխությունները, անշուշտ, բար -
դաց նում են դրա հեռանկար ների վերա- 
 բերյալ քննարկումը։ Այնուամենայնիվ, վե - 
րա  ցարկվելով այդ գործոններից (որոնք, 
ամենայն հավանականությամբ, արդեն 
իսկ մեծ չափով ներառված են գնանշում-
նե րում, և հետագա ազդեցությունները 
պետք է որ ավելի սահմանափակ լինեն), 
տնտեսաչափական (էկոնոմետրիկական) 
գործիքակազմով կարելի է ուրվագծել գնե-
րի հավանական միտումները շուկայում 
(գծապատկեր 4)։

Ըստ առավել հավանական գնահատ-
ված կանխատեսումային սցենարի՝ Երևա-
նում միջին գների անկման տեմպը, 2021 թ. 
երկրորդ եռամսյակից սկսած, աստիճա-
նաբար կդանդաղի՝ աճի փոխվելով 2022 թ. 

երկրորդ եռամսյակից սկսած, իսկ Երևանի 
կենտրոնում միջին գները փոքր-ինչ ավելի 
արագորեն կվերականգնվեն, և անկումը 
աճի կփոխվի արդեն 2022 թ.-ի սկզբին։ 
Այսինքն, ըստ այս կանխատեսումների, 
2021 թ.-ի ընթացքում անշարժ գույքի գնե-
րը կմնան ցածր, թեև նվազման միտումը 
կդանդաղի, իսկ 2022 թ.-ին՝ արդեն կսկսեն 
աճել և աստիճանաբար մոտենալ 2020 թ. 
երկրորդ եռամսյակի մակարդակին, որը 
գրանցված պատմական առավելա գույնն է։ 

Ի դեպ, վերականգնումը կարող է տեղի 
ունենալ շատ ավելի արագորեն, եթե ակ տի- 
վանան միջպետական ճամփորդու թյուն-  
ներն ու օտարերկրյա քաղաքացիների 
ներ  հոսքը, որոնք հայաստանյան անշարժ 
գույ քի շուկայի կարևոր մասնակիցներ են 
և որոնց կողմից անշարժ գույքի ձեռքբեր-
ման գործարքների թիվը 2020 թ.-ին նվա-
զել էր շուրջ 41%-ով։ Ընդ որում, հաղոր - 
դակցության ակտիվացման դեպքում շու - 
կան կրկնակի դրական ազդակ կստա-
նա, քանի որ պահանջարկ կարող են ներ-
կայացնել նաև անցյալ տարվա ընթաց քում 
իրենց ծրագրերը հետաձգած օտար երկ-
րյա քաղաքացիները։

9 Երևանում, ինչպես նաև Երևանի կենտրոնում միջին գների աճի կանխատեսման համար մշակված մոդելներում, որ պես 
էնդոգեն գործոններ, ընդունվել են ՀՆԱ,   շինարարության ծավալների, շինարարության գների աճի տեմպերը, ինչպես 
նաև ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքի արժեզրկման տեմպը։ Օգտագործվել են 2004 թ. առաջին եռամ սյա-
կից մինչև 2021 թ. առաջին եռամսյակի ժամանակային շարքերը, իսկ որպես մոդելների լագ՝ ընդունվել է երկու եռամ-
սյակը։ Կանխատեսումների համար կիրառվել է դինամիկ կանխատեսումների մեթոդը։

10 Այսպես, օրինակ, 2018 և 2019 թվականներին, երբ տնտեսական ակտիվության աճը բավական բարձր էր, գործում էր 
նաև հիպոթեքային վարկի տոկոսների դիմաց եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը, և հիպոթեքային վարկերի 
ծավալն ամսական միջինում ավելանում էր ընդամենը 6.2 մլրդ դրամով, այսինքն՝ քննարկվող ժամանակահատվածի 
ցուցանիշի կեսից փոքր-ինչ ավելի։

11 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/7-loans%20by%20branches.xlsx 



Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», 

аспирант, АГЭУ
РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ АРМЕНИИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА:  
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие армянского рынка недвижимости может вызывать недоумение: несмотря на сни-
же ние количества сделок, коррекция цен почти не наблюдалась до последнего квартала 2020 
года. Оценки автора также свидетельствуют о том, что цены на недвижимость расходятся с их 
фундаментальными значениями. Но исследование показало, что закономерность, когда рынок 
находится в «режимеожидания» и цены не меняются, наблюдалась в большинстве стран мира, 
более того, уже в конце 2020 и в начале 2021 года цены значительно выросли. В Армении, 
наоборот, происходит определенная корректировка цен из-за политической неопределенности 
и турбулентности обменного курса. Однако эконометрическая оценка автора показывает, что, по 
всей вероятности, снижение цен замедлится в этом году,  и сменится ростом в следующем году. 

Ключевые слова:  экономическая изоляция, рыночные фундаментальные принципы,
  жесткость цен, индекс S&P/CaseShiller, первичный рынок
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ARMENIAN REAL ESTATE MARKET DURING THE CRISIS:  
TRENDS AND THE OUTLOOK

The development of the Armenian real estate market can be puzzling: inspite of the drop in the 
number of transactions, a price correction was hardly noticed until the last quarter of 2020. The 
author’s estimates also show that the real estate prices diverged from their fundamentals. But the 
research revealed that the discussed pattern - when the market is in “pause mode” and prices are 
unchanged, was seen in most of the countries, even more – at the end of 2020 and at the beginning of 
2021 the prices have been increasing significantly. In Armenia the opposite is happening, as the prices 
are in downward direction in the face of political uncertainty and exchange rate turbulence. But the 
econometric assessment of the author shows that probably the decline of prices will slow down during 
this year and change into growth in the next year.

Keywords:  economic lockdown, market fundamentals, price stickiness, S&P/CaseShiller 
  index, primary market
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Սասուն
ՍԱՀԱԿՅԱՆ

ՀՊՏՀ մագիստրոս

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

ԲՐԵՆԴԻՆԳԸ   
ԵՎ ԴՐԱ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր.  բրենդինգ, ապրանքանիշ,
  մարքեթինգ, գովազդ,
  թվայնացում, գին, մրցակից

Առնվազն 70 տարի առաջ գործարարության մեջ 
հաջողություն ունենալու համար անհրաժեշտ էր ար-
տադրել լավ և որակյալ արտադրանք: Այսօր պատ-
կերն այլ է՝ պայմանավորված սպառողների ավելի 
շատ տեղեկացվածությամբ, ինչպես նաև ընտրու-
թյան հնարավորությամբ: Եթե ընկերությունները չեն 
կարողանում առաջարկել շատ ավելի որակյալ ապ-
րանքներ կամ ցածր գներ, քան մրցակիցները, ապա 
դժվար թե դրանք կարողանան տեղ զբաղեց նել գեր-
հագեցած շուկայում: Հաջողությունն այլևս կախ  ված 
չէ ամենամեծ գովազդային բյուջե կամ ամե նա ճա-
նաչելի պատկերանշան (լոգո) ունենալու հան գա-
ման  քից: Դա որոշվում է սպառողների հետ ամուր 
զգաց  մունքային կապեր հաստատելու կարողու նա-
կու  թյամբ։

Ապրանքանիշը միշտ ինչ-որ բան է խոստանում 
(կարգավիճակ, անվտանգություն, հեքիաթ), որի դի-
մաց էլ լրացուցիչ գումար է պահանջում՝ պարտա վոր -
վելով  մշտապես բավարարել այդ խոստումը սպա-
ռողի հետ փոխգործակցության բոլոր փուլերում՝ դրա 
դիմաց ձեռք բերելով նրա հավատարմությունը։

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել բրենդինգի 
պատմությանը՝ որտեղի՞ց է առաջացել այդ հասկա-
ցու թյունը, ինչպե՞ս է զարգացել և ինչպիսի՞ն է լինե լու 
ապագայում: Միաժամանակ, ներկայացվել են յու - 
րա քան չյուր ժամանակաշրջանին հատուկ զարգաց-
ման հայեցակարգեր ու գերիշխող միտումներ՝ հա-
մաշխարհային ճանաչում ունեցող ապ անքա նիշ ների 
օրինակով:

Բրենդինգն իր զարգացման պատմության ըն-
թացքում ապրել է այնպիսի էվոլյուցիա և հասել 

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_2_48
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այն մակարդակին, որ ներկայում ուժեղ ապ - 
րանքանիշները (բրենդները) երբեք չեն վա  - 
ճա ռում այն, ինչը արտադրում են: Որ քան էլ 
այս գաղափարը պարադոքսային է, այ նու-
ամենայնիվ, բրենդինգում դա այդպես է: 
Marlboro-ն մեզ «չի վաճառում» ծխախոտ, 
այլ ազա տության զգացում, BMW-ն «չի վա-
ճա  ռում» մեքենաներ, այլ մեքենա ունենա լու 
և այն վարելու հաճույք, Mercedes-ը «վա ճա-
ռում» է կարգավիճակ ու հեղինակու թյուն, 
Volvo-ն՝ անվտանգություն, Disney-ը՝ կա -
խարդանք, Tiffany-ն՝ հեքիաթ ու երազներ  
և այսպես շարունակ1…

Ջեյմ Գրեգորն իր «Կորպորատիվ ապ -
րան քանիշի օգտագործումը» (Leveraging 
the Corporate Brand) գրքում նշում է. «Ապ- 
րանքանիշը իր, ապրանք, ընկերու թյուն 
կամ կազմակերպություն չէ: Ապրան քա նիշ- 
ներն իրական աշխարհում գոյություն չու-
նեն. դրանք մտավոր կառույցներ են: Ապ-
րանքանիշը լավագույնս կարելի է նկա րա-
գրել որպես անձի ամբողջ փորձի, իրերի, 
ապրանքի, կազմակերպության ընկալման 
հանրագումար: Դա գոյություն ունի որոշա-
կի մարդկանց կամ հասարակու թյան գի-
տակցության մեջ»2։ Այսինքն՝ ապրան քա-
նիշը մտավոր կառույց է, որ գոյություն 
ունի միայն մեր գլխում3:

Մենք ապրում ենք բրենդինգի «Ոսկե 
դարաշրջանում»: Այսօր, առավել քան եր-
բևէ ընկերությունները հսկայական հնա-

րա վո րություններ ունեն շուկայում իրենց 
տեղը հաստատելու և իրենց հաճա խորդ-
ների ու ապրանքանիշը նախընտրող ների 
հետ կապ հաստատելու համար: Սակայն, 
բրենդավորման պատմությունը սկիզբ է առ-  
նում շատ ավելի վաղ ժամանակներից4:

Ապրանքանիշները նույնքան հին են, 
որ  քան մարդկային քաղաքակրթությունը: 
Այս մասին կան բավական պատմական 
ապացույցներ։ Դրանց զարգացման ըն-
թացքն ուսումնասիրվել է Կարլ Մուրի և Սու - 
սան Ռեիդի «Բրենդի ծնունդը. բրեն դինգի 
պատմության 4000 տարին» հե տա   զո  տու-
թյան մեջ, որտեղ նկա րագրվում է բրեն-
դինգի էվոլյուցիան մ.թ.ա. 2250 թվակա-  
նից՝ Ինդոսի հովտում սկիզբ առած պատ- 
  մական կարևոր ժամա նակաշրջան նե րից 
մինչև Հունաստան՝ մ.թ.ա 300 թ.5։

Փաստացիորեն, 1500-ական թվական-
նե րը ժամանակակից շուկայավարման 
զար գացման պատմության մեջ ընդունված 
է համարել որպես բրենդինգի սկիզբ, բայց 
դրա առաջխաղացման հիմնական փոփո-
խությունը տեղի  է ունեցել միայն 19-րդ և 
20-րդ դարերում:

«Բրենդ» հասկացությունն առաջացել 
է հին սկանդինավյան լեզվի «brandr» բա-
ռից, որը թարգմանաբար նշանակում է 
«այրել»։ Ի սկզբանե՝ բրենդ էին անվանում 
վառվող փայտի կտորը, իսկ ավելի ուշ՝ 
դրոշմանիշը՝ խարանը, որ դաջվում էր խո-
շոր եղջերավոր անասունների ճակա տին՝ 
սեփականության իրավունքն արձանա գրե- 
 լու և տիրոջը տարբերելու համար: 1500-
ական թվականներին սա դարձավ տարած-   
ված երևույթ՝ սեփականության պատկա  -
նե լությունը ցույց տալու նպա տա կով։ Յու   - 
րաքանչյուր դաջվածք բնորոշ էր որևէ ա-  
նասնաբուծական ֆերմայի: Նման նշան -
ներն ու դաջվածքները պարզ էին, հեշ տ  
 ճա նաչելի և, միաժամանակ, միմյանցից 
տարբերվող: Փաստորեն, դրանք արտադ-
րան քի պատկերանշան ների առաջին նա-
խա տիպերն էին:

Բրենդինգի պատմության հաջորդ ա -
ռանձնահատուկ փուլը համարվում է 1750-

1 https://ru.linii.group/articles/paradoksi-brendinga-obeschaniya-i-loyalnost/ 
2 James R. Gregory, Jack G. Wiechmann, Leveraging the Corporate Brand, 1977.
3 https://ru.linii.group/articles/paradoksi-brendinga-obeschaniya-i-loyalnost/
4 https://www.skyword.com/contentstandard/branding-brief-history//
5 The Birth of Brand: 4000 Years of Branding History.
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1870 թթ. արդյունաբերական հեղափո-
խու թյան ժամանակաշրջանը։

18-րդ և 19-րդ դարերում Միացյալ Նա-
հանգներում և եվրոպական երկրներում, 
արդյունաբերական հեղափոխությամբ պայ - 
մանավորված, արտադրական նոր գործ-
ընթացների անցնելիս կատարվեցին նշա - 
նակալի վերափոխումներ: Պատմու թյան 
այս ժամանակահատվածում գործա  րան -
նե րում նոր տեխնոլոգիաների ներ դրման 
և աշխատատեղերի արդյունավե տու թյան 
բարելավման արդյունքում սկիզբ առավ 
ապրանքների զանգվածային արտադրու-
թյունը. ավելի շատ ապրանքներ՝ ավելի 
մեծ ընտրություն սպառողի համար: Եվ 
քա նի որ ընկերությունների միջև մրցակ-
ցու  թյունն այժմ շատ ավելի ուժեղ էր, քան 
նախ կինում, անհրաժեշտություն առաջա-
ցավ առանձնանալու մրցակիցներից:

Արդյունքում ծնվեց բրենդինգի մեկ այլ 
տեսակ՝ զանգվածային բրենդավորումը՝ 
այս անգամ նոր բիզնես մարտահրավեր 
լուծելու համար: Սպառողները սովոր էին 
գնել տեղական ապրանքներ տեղա կան 
վա ճառողներից, իսկ անծանոթ ապրան-
քա տեսակները չունեին նույն գրավչու թյու-
նը: 

Այդ խնդիրը լուծելու համար ստեղծվե-
ցին ապրանքային նշաններ՝ որպես բառե-
րի, արտահայտությունների, խորհրդա  նիշ-
ների, գրաֆիկական ձևերի կամ գույ նե   րի 
խմբավորում, որը հետագայում պաշ տո-
նա պես գրանցվեց արտադրողի կողմից, 
սկսեց գործածվել ընկերության կամ ար-
տադրանքի ներկայացման համար:

Կազմակերպությունները 19-րդ դարա-
վերջին սկսեցին ներդրումներ կատարել 
բրենդինգում, և նրանց անհրաժեշտ էր 
մի  ջոց՝ այդ ներդրումները մրցակիցներից 
պաշտպանելու համար: Նրանք դա ձեռք 
բե րեցին ապրանքային նշանների գրանց-
ման մասին օրենքի ընդունմամբ:

Ապրանքային նշանի գրանցումը մեկ-
նարկել է 1870 թվականին, իսկ ԱՄՆ-ի կա-
ռավարությունը 1881 թվականին ընդունել 
է ապրանքային նշանի մասին առաջին 
օրենքը: Այսպիսով՝ ապրանքանիշն առա-
ջին անգամ դարձավ մտավոր սեփա կա -
նու թյուն: Այդ ժամանակից ի վեր յուրա-

քան  չյուր ընկերություն հնարավորու թյուն 
ունի պաշտոնապես գրանցելու իր կամ իր 
ար տադրանքի ապրանքանիշը՝ այդկերպ 
լուծելով վեճերը մրցակցի կամ ընդօրինա-
կողի հետ: Արդյունքում՝ 1876 թ.-ին, Bass 
Brewery ընկերությունը գրանցեց առաջին 
պատկերանշանը, որը կարմիր եռանկյուն 
էր՝ մակագրված «Bass», իսկ տառատե-
սակն այնպիսին էր, ինչպիսին այժմյան 
Coca-Cola-ինը6։ 

1870-1920 թվականները բրենդինգի 
զարգացման համար համարվեցին գյուտի 
դարաշրջան։ Ապրանքանիշն այժմ ոչ թե 
բնութագրում էր կազմակերպության զբաղ -
մունքը, այլ հանդես էր գալիս որպես վեր-
ջի նիս գործունեության բնութագիր: Եվ դա 
փոխեց ամեն ինչ։

20-րդ դարասկզբին նոր տեխնոլո գիա-
ներն ավելի արագորեն սկսեցին ներթա-
փանցել առօրյա կյանք, և մարդիկ արդեն 
ավելի հստակ պատկերացում կազմեցին 
այն մասին, թե ինչ է իրենց սպասվում 
ա պա գայում: 1903 թ.-ին Ռայթ եղբայրների 
առաջին ղեկավարվող ինքնաթիռի թռիչքը 
դարձավ ստեղծարարության, նորարա-
րու    թյան ու երևակայության օրինակ, որ 
բնու  թագրում էր այս նոր սկսվող դարա-
շրջա նը։

20-րդ դարը նշանավորվեց մի քանի 
խորհրդանշական ընկերությունների ծնուն  - 
դով, որոնք, ի վերջո, պիտի դառնա յին աշ - 
խարհի առաջատար ապրանքա նիշ նե րը: 
Colgate-ը (1873), Coca-Cola-ն (1886), Ford 
Motor Company-ն (1903), Chanel-ը (1909) 
և Lego-ն (1932) առաջին բրենդ-առաջ նորդ-  
ներն ու միտումն երի հիմնադիրներն էին,  

6 https://www.stutler.cc/russ/baseballlogo.html 
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որոնք ստեղծման պահին անգամ իրենց 
ա ռաջարկություններով ու գաղա փար նե-
րով ժամանակից առաջ էին քայլում: Օրի-
նակ՝ ամերիկյան Ford Motor Company-ն 
առաջարկում էր բենզինով աշխատող մե- 
  քենաներ, իսկ Chanel-ը՝ կանանց կոս տյում- 
 ներ, ընդ որում, այն ժամանակ, երբ դրանք 
բացառապես տղամարդկանց մենա  շնորհն 
էին: Այս ապրանքանիշներն առա ջինն էին 
իրենց տեսակի մեջ, որ ներկա յացնում էին 
նորարարական գաղա փարներ, ինչն էլ 
նրանց անմիջա պես դարձ րեց հա մապա -
տասխան բնագավառ նե րի առաջատար-
ներ:

Այս ժամանակաշրջանում գովազդնե-
րը, որպես կանոն, տեղ էին գտնում թեր-
թերի և ամսագրերի էջերում: Տպագիր 
խոսքը հնարավորություն էր տալիս ապ-
րան քանիշներին  որոշակի բառերի, տար-
բերանշանների և նկարազարդումների օգ-  
տագործմամբ առանձնանալու մրցակից-  
 ներից: Գովազդները շատ հաճախ կա՛մ 
միայն տեղեկություններ էին հաղոր դում  
տվյալ ապրանքի մասին՝ նշելով, թե ինչի 
հա մար է նա խատեսված դա, կա՛մ նկա րա-
գրում էին դրա օգտագործ ման ձևը։ 

Այսպիսով՝ գովազդը դեռևս համեմա- 
տաբար նոր և չօգտագործված միջավայր 
էր, որը Ջեյմս Ուոլտեր Թոմփսոնը ցան-
կա ցավ փոխել: Նրա գովազդային ընկե-
րությունն առաջինն էր, որ ուներ ստեղ ծա- 
 գործական բաժին՝ հաճախորդների հա   մար 
կոնտենտ (բովանդակություն) ստեղծելու 
համար: 1889 թ.-ին այս ընկերու   թյունը ներ- 
 քին գովազդ տարածեց, որտեղ ասվում 
էր, թե ԱՄՆ-ում գովազդի 80 տոկոսը տե-
ղադրվում է հենց Ջեյմս Ուոլտեր Թոմփ-
սոնի կողմից՝ Նյու Յորքում:

Սակայն, Թոմփսոնը չթաքցրեց իր հա-
ջողության գաղտնիքը: 1901 թվականին 
նա հրատարակեց «Թոմփսոնի կապույտ 
և կարմիր գովազդային գրքերը»՝ որ պես 
գովազդի հնարավորությունների համա- 
 պար փակ ուղեցույցներ բոլոր շուկաների 
համար7: Նա իր գրքերում բացատրում 
էր ապրանքային նշանի գովազդի հայե-
ցա  կարգը, որը սկզբնական սահմանումն 
էր այն գաղափարի, ինչն այժմ անվանում 
ենք բրենդինգ։ Այդ ժամանակ Թոմփսոնի 

խորհուրդներն անփոխարինելի էին, քանի 
որ երբ շուկա էին մուտք գործում մեծ քա-
նակի նոր ապրանքանիշներ, կազմակեր-
պությունների համար ավելի ու ավելի էր 
դժվարանում առանձնացնել իրենցը մրցա - 
կիցների արտադրանքից, հատկա պես, երբ 
մի ապրանքից մյուսին անցնելիս որակը 
դառնում էր ավելի միօրինակ և ոչ տար-  
բե րակելի:

1920-1950 թթ.-ին ապրանքանիշները 
թերթերից և ամսագրերից մուտք գործե-
ցին եթեր։

Այս ժամանակամիջոցում, երբ ար տադ -
րու թյունն ավելի արդյունավետ էր դարձել, 
և ընկերությունները սովորել էին բացա -
հայ տել իրենց արտադրանքի ու ծառա յու-
թյունների հիմնական արժեքը, հաջորդ 
տրամաբանական քայլը դրանց մասին 
հաս կանալի լեզվով խոսելն էր հավանա-
կան գնորդների հետ: 

20-րդ դարի սկզբին ռադիոկայանների 
մեծ մասը պատկանում էր ռադիոտեխնի-
կա արտադրողներին և վաճառողներին, 
որոնք հիմնականում դրանք օգտագործում 
էին սեփական բիզնեսը զարգացնելու հա-
մար:

1920-ականներին շատ ավելի տարած-
ված դարձավ ռադիոն, և կայանների սե-
փականատերերը սկսեցին եթերի վա ճառ - 
քը դիտարկել գովազդի համար՝ դա հա մա- 
  րելով որպես իրենց բիզնեսն ավելի կա յուն 
դարձնելու միջոց: Բրենդինգը «եկավ» ռա-
դիո՝ հնչեղ կոչերի, գրավիչ արտա  հայ տու - 
թյունների և նպատակային հաղորդա գրու - 
թյունների տեսքով: Իսկ պատմու թյան առա - 
ջին վճարովի գովազդը ռադիոլսող  ները 
WEAF ռադիոկայանի եթերում ունկնդրե- 
 ցին 1922 թվականին՝ Նյու Յորքից. գովազդ - 
վում էր նոր բնակելի համալիր:

1930 թ.-ին Միացյալ Նահանգների ռա-
դիոկայանների գրեթե 90%-ը գովազդ էր 
հեռարձակում: Այդ ժամանակ ձեռնար կու-
թյունները հովանավորում էին ոչ միայն գո- 
 վազդներ, այլև ամբողջական ծրագրեր: Ապ-  
րանքանիշների առաջխաղացման հնա-
րա վորությունները բոլորովին նոր մակար-
դակի էին հասել: Այժմ կարելի էր նաև ապ-
րանքանիշներին «լսել»:

Ռադիոյին հաջորդեց հեռուստատե-
7 The Thompson Blue Book on Advertising (1904), The Thompson Red Book On Advertising(1923)
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սու   թյունը: 1941 թ.-ի հուլիսի 1-ին Bulova 
Watches-ը բեյսբոլի խաղի հեռարձակու - 
մից առաջ Նյու Յորքում ցուցադրեց առա-
ջին հեռուստագովազդը: Տեսանյութի տևո - 
 ղու  թյունն ընդամենը 10 վայրկյան էր և ու-
նե ցավ 4000 հեռուստադիտում8: 

Ինչպես նախկինում ռադիոն, հեռուս-
տա  տեսությունը նույնպես արագորեն հան-   
րաճանաչություն ձեռք բերեց, ընկե րու -
թյուն  ները սկսեցին օգտագործել այս նոր 
միջավայրը՝ հովանավորելով հեռուստա -
ծրագրեր և տեղադրելով գովազդներ: Հե - 
ռուստատեսության միջոցով ապրան քա-
նիշները կարող էին արդեն մուտք գործել 
մարդկանց տներ՝ տեսողական էֆեկտ  նե- 
րով, դերասաններով, հնչյուններով և ե- 
րաժշտությամբ՝ այդպիսով ավելի մոտե-
նա  լով սպառողին:

Հեռուստագովազդները ոչ միայն հնա-
րա վորություն էին տալիս կազմակերպու-
թյուններին ներգրավելու սպառողների, 
այլև օգտագործելու բրենդինգի նոր ռազ- 
 մավարություն: Ուղիղ եթերի՝ ավելի երկար 
ձևաչափով գովազդների շնորհիվ, ապ րան - 
քանիշները կարողացան անել ավե լին, 
քան պարզապես սպառողներին խնդրել 
գնել իրենց արտադրանքը: Նրանք նաև 
հնչեցնում էին զգացմունքային կոչեր, ինչը 
հետագայում վերափոխելու էր ապրան քա-
նիշների ռազմավարական ուղղու թյունը։

1950-ական թվականներին լայն սպառ-
ման ապրանքների մի քանի առաջատար 
ընկերություններ՝ ներառյալ Procter & Gam-
ble-ը, General Foods-ը և Unilever-ը, մշա-  
 կեցին բրենդի կառավարման հայեցա-
կարգ կամ այն, ինչ մենք այժմ անվանում 
ենք շուկայավարում (marketing): Եթե նախ-
կին գովազդներում կարելի էր պարզա պես 
ցույց տալ որևէ արտադրանք կամ դրա 
օգ տագործողներից մեկին, ապա նոր գո - 
վազդները պատմություններ էին ներկա -
յացնում: Օրինակ՝ 1950-ականների Pro cter 
& Gamble-ի գովազդում մի աղջնակ լվա-
ցող միջոց էր վերցնում հարևա  նու հուց։ Եվ 
մի քանի տասնամյակի ընթացքում այն 
սպառողները, որոնք երբեք շատ չէին մտա- 

 ծում այն մասին, թե ինչ տե սակի լվա  ցող 
միջոցներ են գնում, հանկար ծակի դարձան 
շատ ուշադիր դրանց ապրան  քանիշների 
նկատմամբ: Ու ամենա  կարևորը. նրանց 
ամենից շատ հե տաքրքրում էին այն ապ-
րանքանիշները, որոնք ավելի շատ գու-
մարն էին ծախսել գովազդի համար9:

Այս ամենի արդյունքում 1952 թ.-ին հե-  
ռուստագովազդի եկամուտները գերա զան- 
   ցում էին ամսագրերի և ռադիոյի գո վազ դի 
վաճառքը, ինչն ազդարարում էր գո վազ-
դի «Ոսկե դարաշրջանի» սկիզբը (հայտ նի 
է նաև որպես «Խելագար մար դիկ» դա-
րա շրջան («Mad Men» era): Իսկ ար դեն 
մեծ կազմակերպությունների հիմն ա դ րու-
մը նպաստեց, որ 1950-1960 թթ.-ին մեկ-
նարկի ժամանակակից բրենդինգի ծննդի 
ժամանակաշրջանը10։

Երկրորդ համաշխարհային պատե րազ-
մից հետո ընկած ժամանակա հատվածը 
բազմաթիվ վերափոխումների հան գեցրեց 
ինչպես ապրանքների արտադ րության, 
այն պես էլ դրանց սպառ ման մշակույթի 
մեջ: Մասնավոր ճանապարհային տրանս-
պորտի տարածումը, միջին խավի ընդ լայ  - 
նումը և հեռուստա տեսության ընդար ձա - 
կումը ընկերությունների համար նոր լսա-
րանների հետ կապվելու էլ ավելի մեծ հնա-   
րավորություններ ստեղծեցին:

Խանութների և ցուցանակների լայ նա- 
 ծավալ, աչքի ընկնող և գրավիչ ճար տա-

8 First TV Ad: Bulova watches in 1941,  https://www.platformcomms.com/first-tv-ad-bulova-watches-1941/
9 https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/economics-business-and-labor/businesses-and-occupations/procter-gam-

ble-company
10 «Mad Men» and the Era that Changed Advertising, https://www.nytimes.com/2015/04/04/business/media/mad-men-and-the-era-

that-changed-advertising.html
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րա պետական լուծումները, ճանա պար հա- 
յին գովազդային վահանակները (բիլ բորդ), 
ապրանքների փաթեթավորման նկատ - 
 մամբ նոր մոտեցումը, գունավոր հեռուս-
տատեսության հայտնվելը (1953 թ.) էա-
կա  նորեն մեծացրին ապրանքանիշների 
ներթափանցումը առօրյա կյանք: Օգտա-
գործելով սպառողների՝ գունավոր հեռուս-
տացույց ունենալու ցանկության գործոնը՝ 
ընկերություններից մեկը ոչ միայն կարո-
ղացավ վաճառել իր արտադրանքը, այլև 
հեղաշրջող քայլ կատարել նորաձևու թյան 
ոլորտում։ Խոսքը 1939 թ.-ին նեյ լոնե գուլ - 
պաների զանգվածային վաճառքի մա  սին 
է, որոնց նկատմամբ գովազդա տու ներն 
այսպես էին հետաքրքրություն առա ջաց-
րել. «Հագնել մետաքսե, այլ ոչ թե նեյլոնե 
գուլպաներ, նույնն է, թե նախընտրել ձին՝ 
մեքենայի փոխարեն»։ Եվ ահա այս գուլ-
պաներն ակնթարթորեն «նվաճեցին» ամե-
րիկյան բոլոր զգեստապահարանները: 
Շվե  դիայում, սակայն, նորաոճ կանայք դեռ 
երկար ժամանակ ընդդիմանում էին՝ շա- 
րունակելով կրել մետաքսե գուլպաներ: 
Դա տևեց մինչև 1962 թ. ապրիլի 1-ը, երբ 
արտադրողները դիմեցին տեղական հե- 
 ռուստատեսության օգնությանը: Ինչ-որ մե- 
 կը խելահեղ գաղափար էր հղացել՝ հե ռուս-
տագովազդի միջոցով հայտնելով, որ եթե 
հեռուստացույցի էկրանը ծածկվի նեյ լոնե 
գունավոր գուլպաներով (պարտադիր՝ նեյ - 
լոնե), ապա ցուցադրվող պատկերները 
կդառնան գունավոր: Զավեշտալի հայտա-
րարությունը հնչեց ապրիլի 1-ին, որ շատ 
երկրներում համարվում է հումորի օր։ 
Այնինչ հեռուստադիտողները, գունավոր 
հեռուստացույց ունենալու անհագ ցան կու-
թյունից դրդված և չհասկանալով գովազ-
դի հումորային ենթատեքստը, սկսեցին 
մեծ քանակի նեյլոնե գունավոր գուլպաներ 
գնել: Իհարկե, հեռուստացույցի պատկերը 
գունավոր դարձնելու հնարքը չհաջողվեց, 
իսկ դժգոհություններին ի պատասխան՝ 
հեռուստատեսությունն արձագանքեց հե-
տևյալ կերպ. «Ապրիլի 1՝ ես ոչ ոքի չեմ հա-  
վատում: Դա կատակ էր»։ Մինչդեռ շվե-
դացի կանայք ստիպված էին հագնել ար-
դեն իսկ գնված նեյլոնե գուլպաները՝ աս-
տիճանաբար հարմարվելով դրանց11։

Երբ նույն բնագավառում սկսեցին հայտ- 
 նըվել մեծ թվով ընկերություններ, մրցակ- 
ցող ապրանքները ձեռք բերեցին նույն 
տես քը՝ առանձնակի չտարբերվելով միմ-
յանցից նաև իրենց հատկանիշներով։ Այս 
ժամանակահատվածում բիզնեսի մասնա-
կիցները մշակեցին նոր կարգ՝ «բրենդի կա- 
ռավարում» (brand management), որը սահ - 
մանում էր շուկայավարումն այն տես քով, 
ինչպես մենք այսօր գիտենք։ Ապրան  քա-
նիշի կառավարչի համար մար տա հրավեր 
էր արտադրանքի յուրա հատկու թյան ապա-  
հովումը՝ մրցակիցների նույնա տիպ ապ-
րանքներից տարբերելու համար:

Ուսումնասիրելով թիրախային սպա ռող - 
ներին՝ շուկայավարումն ավելի խոր պատ-
կերացում ձեռք բերեց իր լսարա նի մասին, 
ինչը հնարավորություն տվեց գո վազ դի 
հա մար օգտագործելու վերջնական սպա-
ռողի ցանկություններն ու կարիք ները:

Ընտրելով հատուկ հաղորդագրություն-
ներ և պատկերներ՝ շուկայավարողները 
հուզական կապ ստեղծեցին արտադրան-
քի առաջարկների և սպառողների միջև: 
Եթե սպառողները «զգային», որ շուկայում 
ավելի լավ ապրանք կա, նրանք կգնեին 
այն: Բրենդինգը տեղեկությունների հա-
ղորդման ոլորտից անցում կատարեց հու-
զական ոլորտ: 

Քանի որ շատ ապրանքանիշներ զար-
գանում  են տասնամյակների ընթացքում, 
ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է լի- 
  նում փոքր-ինչ թարմացնել կամ նույ նիսկ 
նոր ինքնություն տալ դրանց բրենդ-գա ղա-
փարներին՝ հաշվի առնելով ճաշակա  յին 
փոփոխությունները և արդիական մնա լու 
 միտումները:

Այսպես՝ «Մարլբորո» (Marlboro) ընկե-
րու թյունը դարձավ այս միտումը սահ մա-
նողներից մեկը։ Բանն այն է, որ նա խա-  
պես այս ծխախոտն օգտագործվում էր բա-   
ցառապես կանանց շրջանում: Եր կար ժա-  
մա նակ ծխախոտի ֆիլտրը կար միր էր ներկ - 
ված, որպեսզի շրթներկի հետքն ան նկատ 
մնար, և նույնիսկ ապրան քանիշի կարգա-
խոսն էր կանացի նրբերան գով. «Փա փուկ, 
ինչպես մայիսը»: Այնուամենայնիվ, ընկե-
րու թյունը որոշեց փոխել թիրախային խում- 
բը, և 1954 թ.-ին «Leo Bernett» գործակա-

11 https://www.vintag.es/2020/04/svt-april-fool.html



ՇՈՒ
Կ

ԱՆ
Ե

Ր
 Ե

Վ
 Մ

Ր
Ց

ԱԿ
Ց

ՈՒ
ԹՅ

ՈՒ
Ն

 . 
РЫ

Н
КИ

 И
 К

О
Н

КУ
РЕ

Н
Ц

И
Я 

. M
AR

KE
TS

 A
N

D
 C

O
M

PE
TI

TI
O

N
 . 

20
21
/2

54

լությունն իրականացրեց ռեբրեն դինգ: Հենց 
այդ ժամանակ էլ հայտնվեցին Ուեյն Մաք-
լարենը, Դեյվիդ Մաքլինը և Դիկ Համերը` 
հայտնի «Մարլբորո կովբոյնե րը»: Սակայն, 
առկա էր մեկ խնդիր ևս, որի լուծումը հե-
տագայում օգտագործե լու էին ծխախոտ 
արտադրող բոլոր ընկե րությունները։ Ծխա- 
խոտի փաթեթավորման նախորդ տեսա-
կը չափազանց պարզ էր, և յուրաքանչյուր 
ծխող կարող էր հեշտությամբ ծխախոտ 
հա նել՝ առանց գրպանից դուրս բերելու ամ-
բողջ տուփը: Այսինքն՝ շրջապատողները 
չէին տեսնում ապրանքանիշը: Իսկ ընկե-
րությանն անհրաժեշտ էր, որ փաթեթավո-
րումը հնարավորինս հաճախ ցուցադրվեր: 
Ուստի «Leo Bernett» գովազդային գործա-
կալությունն առաջարկեց օգտագործել 
ֆլիպ-թոփ (Flip-tops) տուփեր: Այսպիսով՝ 
«Մարլբորոն» ստիպեց իր սպառողներին 
ծխելիս տուփը հանել գրպանից՝ ցույց տա-
լով ապրանքանիշի անվանումն ու փաթե-
թավորումը, ինչը դրական ազդեցություն 
ունեցավ վաճառքի վրա: Այս գաղափարը 
հետագայում օգտագործեցին այլ արտադ-
րողներ ևս, և այսօր գրեթե բացակայում 
են այլ փաթեթավորմամբ ծխախոտները12։

Ուշադրությունից դուրս չէր մնում նաև 
ապրանքանիշի կարգախոսը, որի թար-
մացումը կարևոր դեր ուներ ապրանքա-
նիշը վերաիմաստավորելու և նոր հարթու -
թյուն տեղափոխելու հարցում: Երբեմն 
անհրաժեշտ է միայն հիանալի ձևակեր-
պում, նույնիսկ եթե ապրանքանիշն արդեն 
իսկ լավ հայտնի է (օրինակ, Apple-ի՝ «Այլ 
կերպ մտածիր» (Think defferent), L'Ore-
al-ի՝ «Դու դրան ես արժանի» (Because 
you’re worth it) կամ McDonald's-ի՝ «Լավ 
ժամանակ է McDonald's համտեսելու հա-  
մար» (It’s a good time for the great taste 
of McDonald’s) կարգախոսները)։  Յուրա-
քանչյուր կարգախոս արդեն իսկ ճանաչ-
ված ապրանքանիշը բարձրացնում է  նոր՝ 
ավելի ճանաչելի մակարդակի։

 1984 թ.-ին Apple-ը կրկին փոխեց 
բրենդինգի խաղի կանոնները: Նրա՝ ֆուտ-
բոլի սուպերգավաթի ժամանակ ցուցա-
դրված բավական հաջող գովազդային հո- 
լովակը (ռեժիսոր՝ աշխարհահռչակ Ռիդ-

լի Սքոթ) հասանելի եղավ ամերիկյան ըն- 
տա նիքների 46,4%-ին: Այս գովազդի ա- 
 ռանձնահատկությունն այն էր, որ այս տեղ 
ցուցադրվում էր ապրանքանիշի ռազ մա- 
 վարությունը։ Բեկումնային (թեև որոշ չա - 
փով վախ ներշնչող)՝ պատմողական բնույ - 
 թի գովազդը խրախուսում էր հեռուստա-
դի տող ներին դուրս գալ հարմարա վե տու - 
թյան գոտուց, իսկ վերջին մի քանի վայր-
կյաններին ներկայացվում էր նորա  ստեղծ 
Macintosh համակարգիչը: Գովազդն ա-  
վարտ վում էր հետևյալ խոսքով. «Հունվա-
րի 24-ին «Էփլ»-ը» կներկայաց  նի Մաքին-
թոշ համակարգիչը։ Եվ դուք կտես նեք, թե 
ինչու 1984-ը չի լինելու, ինչպես 1984-ը»։ 

Չնայած Apple-ի գովազդների շոշափե լի 
հա ջողությանը և շուկայավարման այս ռազ-
մավարությունից ոգեշնչված բազմա թիվ 
այլ հոյակապ գովազդային հոլովակնե րին՝ 
հանրաճանաչ ապրանքանիշները կրկին 
պայքարում էին ավելի էժան մրցա կիցնե -
րի դեմ: Լարվածությունն իր գագաթ նա կե - 
տին հասավ 1993 թ. ապրիլի 2-ին, երբ «Ֆի- 
լիպ Մորիս» ծխախոտա յին ընկերու  թյու     - 
նը հայտարարեց, որ «Մարլբորոն» գնե րը 
կնվա  զեցնի 20 տոկոսով՝ մյուս ապ րան քա  - 
նիշների հետ մրցակցելու համար: «Ֆի-
լիպ Մորիսի» բաժնետոմսերը կտրուկ ան - 
կում ապրեցին՝ ոչնչացնելով ամբողջ ֆոն-
դա յին շուկան: Ապրանքանիշի նկատ մամբ 
վստահությունը ցածր էր, ինչպես երբևէ, 
իսկ շատ փորձագետներ նույնիսկ հայտա -
րարեցին «Մարլբորո ուրբաթ» (Marlboro 
Friday)՝ որպես ապրանքանիշի «մահ վան 

12 История ковбоя Мальборо из рекламы сигарет Marlboro, http://www.lijo.ru/11140.htm



օր»: Բայց դա այդպես չէր13: Դա բրեն դինգի 
ու ապրանքանիշների ռազմավա րական 
ուղղվածության վերանայման հնարավո-
րու թյունն էր, որն ընձեռվեց 2000-ական   
ներին` շարունակվելով մինչև այսօր, դառ-
նալով ավելին, քան պարզապես բրենդին-
գը։

Նկատելի է, որ բիզնեսը շատ առաջ է 
գնացել բրենդինգի ոլորտում: Այնուամե-
նայնիվ, որտե՞ղ ենք մենք հիմա, և ո՞ւր ենք 
գնալու:

Նայելով առաջ՝ կարևոր է նշել, որ ապ-
րանքանիշների առաջխաղացման համար 
այս պահին կիրառվում են մեծ թվով տար-
բերակներ: Այժմ շուկայում բավական դըժ-
վար է առանձնացնել ու նկատելի դարձնել 
նոր ապրանքանիշը։

1990-ականների վերջին և 2000-ական-
ների սկզբին, թվային դարաշրջանի ծնուն-
դով պայմանավորված, բրենդավորման, 
շուկայավարման և գովազդի մեթոդները 
շատ տարբեր են նրանցից, որ կիրառվում 
էին անցյալում: Հեռուստատեսային գո վազ - 
դը առաջ է անցել տպագրից, իսկ սո ցիա -
լական մեդիան և այլ առցանց գո վազդ-
ները՝ տպագրից ու հեռուստա տե սությու-
նից՝ միասին վերցրած։ 

Որպես ասվածի պատկերավոր օրի-
նակ՝ անդրադառնանք Coca-Cola-ին, որը 
հիանալի արդյունքներ գրանցեց սոցիա-
լական հարթակների միջոցով իրականաց-
րած «Կիսի՛ր «Կոկա-Կոլան»» (#ShareA-
Coke) արշավի շրջանակում14: Պարզապես 
փոխելով ապրանքի փաթեթավորումը՝ ըն- 
կերությունն անմիջաբար սկսեց շփվել հա - 
ճախորդների հետ՝ միաժամանակ խրա-

խուսելով նրանց ստեղծել կոնտենտ՝ հեշ- 
 թեգի օգտագործմամբ։ Արշավի արդյուն -
քում #ShareACoke-ն հեշթեգն օգտագործ-
վեց 585,000 անգամ, և Coca-Cola-ն ունե ցավ 
ավելի քան 800,000 վերահրապարա կում 
(share) միայն Facebook-ում: Coca-Cola-ն 
Facebook-ում ապահովեց 105 միլիոն դի-
տում և իր հաղորդագրությունների 11,760 
վերահրապարակում: Ինչպես նաև ընկե-
րությունը ձեռք բերեց ավելի քան 100,000 
նոր հետևորդ, ունեցավ 3,7 մլն դիտում Ins-
tagram-ում և ավելի քան 51 միլիոն դիտում՝ 
Twitter-ում: Ընկերությունն ավելի շատ հե-
տևորդներ ձեռք բերեց Tumbler-ում՝ գրեթե 
118,000 նոր բաժանորդ, ինչպես նաև 9,1 
միլիոն տպավորություն15:

Սա, իհարկե, թվայնացման դարա շրջա-
նում ապրանքանիշների համապատաս-
խան քայլերի ու արձագանքների լավա գույն 
օրինակներից է՝ փոփոխվող արտա քին 
միջավայրին արձագանքելու տեսանկյու -
նից։ Եվ պետք է նշել, որ ներկա յում գո  վազ- 
դատուները նոր, ավելի շատ գոր ծիքներ 
ունեն (օրինակ՝ Facebook-ի, Instagram-ի, 
Google-ի, Yandex-ի գովազդում ժողովր դա - 
գրական հատկանիշների ու տվյալ ների 
վրա կողմնորոշման ունակություն) ու տի-  
րապետում են իրենց լսարա նի յուրաքան-
չյուր անդամի հետ անմիջա կանորեն փոխ- 
ազդելու եղանակների: Բացի այդ, տեխ-
նոլոգիաների, համացան ցային ծառայու- 
թյունների, բջջային հավելվածների և այլ 
կայքերի առկայության շնոր հիվ, ապ րան-
քանիշներն իրենց ճանաչելիության մա-
կարդակը բարձրացնելու եղանակների 
պա կաս այլևս գրեթե չունեն։ Օրինակ՝ 
2021 թվականի ապրիլի 22-ին չինական 
էլեկտրոնային խաղեր արտադրող ընկե-
րությունը 1,500 դրոնի միջոցով Շանհայի 
երկնքում ցուցադրել է իր QR կոդը, որը 
պատրաստված էր ընկերության ծննդյան 
առթիվ16։ Սա վառ օրինակ է, թե ինչպես 
նոր տեխնիկական միջոցների կիրառ-
մամբ կարելի է տպավորիչ կերպով ա - 
ռանձնանալ մրցակիցներից։

13 https://www.history.com/news/marlboro-friday-stock-market-brand
14 https://static1.squarespace.com/static/5a4da6750abd045ec55e6c47/t/5a95a8f6085229883c67dc5a/1519757558318/Coca-Co-

la.pdf
15 Mendoza, Luis. "Persuading Teens to "Share a Coke"." IPA Social Works. IPA Social Works, n.d. Web. Mar. 8. 2017.
16 Scan-Able QR Code Appear in Sky Above China’s Shanghai, https://techconewz.com/scan-able-qr-code-appear-in-sky-above-chi-

nas-shanghai/
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Այսօր ապրանքանիշի հեղինակությու-
նը նույնպես մրցակիցներից տարբերվելու 
լավագույն եղանակներից մեկն է: Amazon-ի, 
Yelp-ի, Google-ի և Facebook-ի հա ճա-
խորդ ների մեկնաբանությունները (review, 
feedback) մեծ ազդեցություն ունեն յուրա-
քանչյուր ապրանքանիշի ընկալման վրա: 
Գնորդները որոշումներ են կայացնում՝ 
ելնելով ապրանքի վարկանիշից, և այժմ 
առցանց հեղինակությունն ամեն ինչ է:

Եղանակներից մեկը, որով ապրան-
քա  նիշները փորձում են տարբերակվել 
միմյանցից ներկայիս միջավայրում, միա-
ժա մանակ օգտագործելով սպառողների 
զգաց մունքները, առաքելության վրա հիմ-
նըված բրենդինգն է: Օրինակ՝ Starbucks-ի 
առաքելությունը հետևյալն է. «Ոգեշնչել և 
սնուցել յուրաքանչյուր մարդու հոգին` յու-
րաքանչյուր բաժակ սուրճի հետ, ամեն օր, 
ամեն մի վայրում»: Իրականում, սա շատ 
հավակնոտ նպատակ է մի ընկերու թյան 
համար, որն ի վերջո պարզապես արագ 
սննդի ցանց է, բայց նա փորձում է հետևել 
այս առաքելությանը և դրանով իսկ ներ-
գրավել ապրանքանիշի հավատարիմ հե-
տևորդներին՝ փոխանցելով այս հաղորդա-
գրությունը սպառողի հետ շփման կետե րի 
միջոցով (բջջային հավելված, սոցիա լա-
կան լրատվամիջոցներ, սուրճի խանութ-
ներ և այլն)։

Նմանապես, Warby Parker-ը դարձավ 
բեկումնային ապրանքանիշ` իր ուրույն և 
իմաստալից խոստումով. գնված յուրա քան-  
չյուր զույգ ակնոցի հետ մեկտեղ, մեկ զույգ 
ևս փոխանցվում էր դրա կարիքն ունե ցո-
ղին: Ցուցաբերելով սոցիալական պա տաս-
խանատվություն՝ ընկերությունն ըն  կալվեց 
որպես ավելի լավը, քան Ray-Ban-ը:

Թեև նորարարությունն ու նոր տեխ նո- 
լոգիաները միշտ էլ որոշելու են բրեն դին -
գի ապագան, այնուամենայնիվ, գո վազ դի 
հետ կապ ունեցող բազմաթիվ  սկզբունք-
ներ երբեք էլ չեն հնանալու ու հա վերժ 
կգոյատևելու են: Թվարկենք դրան ցից մի 
քանիսը.
• նախևառաջ, հաշվի առնել ու դիտարկել 

ապանքանիշի եզակիության, ճանա չե-
լիության և արագ ընկալման հիմնական 
պարզ հայեցակարգերը,

• ապահովել զգացմունքային կապ ապ-
րանքանիշի և սպառողների միջև՝ մըշ-
տա պես զարգացնելով դա,

• մեծ ուշադրություն հատկացնել կազ-
մակերպության կերպարի ձևավոր մա-
նը և կորպորատիվ ոճի ինքնա տիպու-
թյանը՝ որպես ճանաչելիության վրա 
ուղղակիորեն ազդող գոծոնների,

• հետևել ապրանքանիշի հեղինակու-
թյան պահպանմանը և փորձել ժամա-
նակին շտկել առկա սխալները:
Բրենդինգը գնալով ավելի ու ավելի է 

վերածվում անհատականացման հոմա նի-
շի։ Դրա ապագան սպառողների հետ ան- 
հատականացված փոխհարաբերություն-
ներն են՝ ելնելով նրանց առանձնա հա-
տուկ նախասիրություններից և ճաշակից: 
Որքան ընկերությունները շատ ջանքեր 
գործադրեն բրենդինգի միջոցով հա  սա-
րակության հետ կապ հաստա տելու հա- 
մար, այնքան ավելի շատ կբացահայ տեն 
այդ նախասիրությունները։

Սպառողներն օրըստօրե ավելի շատ 
են հաշվի առնում, թե որքանով է ապ րան- 
 քանիշն ուշադիր հասարակու թյու նում առ- 
կա խնդիրների նկատմամբ, ինչպես է ար- 
ձագանքում դրանց, և ինչպիսին է կոր - 
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պո րատիվ սոցիալա կան պատասխանա-
տվության քաղաքականու թյունը, ինչը հա- 
 ճախորդների լոյալության արդի պայման-
ներից մեկն է։ Ապրան քանիշը պետք է 
ցույց տա, թե ինչպես է հոգ տանում իր 
սպառողների, հասարա կու թյան ու, ընդ-
հանրապես, շրջակա մի ջա վայրի մա սին։ 
Մրցունակ մնալու հա մար ապրանքա նիշ-
ները պետք է դիմեն սպա ռողներին արժե-
քավոր առաջարկնե րով: 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ բրեն-

դինգը ծագումից մինչ օրս կրել է բազմա-
թիվ փոփոխություններ, և ներկայիս թվայ - 
նացման ու համաշխարհայնացման մի-
տումներն էլ ավելի են խորացնում դրա 
էության ձևափոխման գործընթաց ները։ 
Իսկ սպառողների կողմից համապատաս-
խան կերպով ընկալվելու համար ապրան-
քանիշները և՛ այսօր, և՛ ապագայում պետք է 
պահպանեն ավելի մարդկային և հոգատար 
լինելու ունակությունները։
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Сасун СААКЯН 
Магистр управления, АГЭУ

РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ 
БРЕНДИНГ И ИСТОРИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

70 лет назад, чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно было производить хорошую и каче-
ствен ную продукцию. Сегодня у потребителей больше информации и возможностей выбора, чем 
когда-либо прежде. Если компании не могут предложить продукты гораздо лучшего качества или 
более низкие цены, чем их конкуренты, они вряд ли смогут занять место на перенасыщенном 
рын   ке. Успех не зависит от наличия самого большого рекламного бюджета или самого узнаваемого 
логотипа. Он определяется способностью устанавливать прочные эмоциональные связи с потре-
бителями.

Бренд всегда что-то обещает (статус, безопасность, сказку), для чего требует дополнительные 
деньги, обязуясь выполнять это обещание на всех этапах взаимодействия с потребителем, получая 
взамен его лояльность.

В статье речь идет об истории брендинга: откуда возникло это понятие, как развивалось и 
каким  будет в будущем? Были представлены  концепции развития бренда, характерные для каж-
дого периода преобладающие тенденции на примере всемирно известных брендов.

Ключевые слова:  брендинг, бренд, маркетинг, реклама, оцифровка, цена, конкурент
 

Sasun SAHAKYAN
Master of Management, ASUE

MARKETS AND COMPETITION
BRANDING AND THE HISTORY OF ITS FORMATION

At least 70 years ago, to be successful in business, all you had to do was to produce good quality 
products. Today, consumers have more information and choice than ever before. Unless companies 
can offer products of much better quality or at lower prices than their competitors, they are unlikely to 
stand out in a congested market. Success does not depend on who has the largest advertising budget 
or the most recognizable logo. It is determined by those who are able to establish the strongest emo-
tional connections with consumers.

The brand always promises us something (status, safety, fairy tale), for which additional money is 
required, and it is always obliged to fulfill this promise at all stages of interaction with the consumer, 
in return for his loyalty.

The paper touches upon the history of branding: where did it come from, how did it develop, what 
will it be like in the future? Reference has been made concerning the concepts of brand development, 
prevailing trends characteristic of each period with the examples of world famous brands.

Key words:   branding, brand, marketing, advertising, digitization, price, competitor



Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա:  
2016 թ. աշխատանքի է անցել 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա-
կան կենտրոնում՝ սկզբում որ-
պես կրտսեր հետազոտող, իսկ 
2018 թ.-ից առայսօր՝ որպես 
փոր ձագետ:

Հեղինակ և համահեղինակ է 9 
գիտական աշխատանքների:

«ՎԵԲՈՄԵՏՐԻՔՍ».   
ԹՎԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ` 
ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Հիմնաբառեր.  «Վեբոմետրիքս», բուհ, 
  վարկանշավորում

Համացանցը ներկայում կարևոր դերակատա րու -
թյուն ունի կյանքի գրեթե յուրաքանչյուր բնագավա-
ռում։ «Վեբոմետրիքս»-ը համալսարանների վարկա - 
նշավորման ամենամեծ համակարգն է, որն իրակա  -
նացնում է համալսարանների գործունեության գնա-
հատում՝ վեբ տվյալների հիման վրա։ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են 2021 թ. զեկույ ցում 
վարկանշավորված հայաստանյան բուհերը, այս հա-
մատեքստում վեր են հանվում հիմնական խնդիր նե-
րը և ներկայացվում «Վեբոմետրիքս» հա մակարգում 
համալսարանների դիրքերի բարելավման ուղիներ։

Վերջին տարիներին, ժողովրդագրական հիմ- 
նախնդիրներով պայմանավորված, նվա զել 

է ՀՀ դպրոցների շրջանավարտների և բուհերի դիմորդ-
ների թիվը։ Խնդրի լուծման ուղիներից են բուհերի միջ-
ազ գայնացումն ու օտարերկրյա ուսանողների ներգրա-   
վումը։ Վերջիններիս ընտրության վրա մեծապես ազդում 
է բուհի միջազգային վարկանիշը։ Թերևս, սա է պատ-
ճա  ռը, որ հայաստանյան բուհերը սկսել են ավելի մեծ 
ուշադ րություն դարձնել վարկանշային տարբեր հա մա-
կար գե րում ընդգրկվածության հարցին։ 

Միջազգային հեղինակավոր վարկանշային համա- 
  կար գերում (օրինակ՝ QS World University Rankings, Times 
Higher Education World University Rankings) հայաստան- 
յան բուհերը հիմնականում ընդգրկված չեն, սակայն վեր- 
ջին տարիներին սկսել են ներառվել նույն համակարգերի 
կող մից հաշվարկվող տարածաշրջանային, առարկա յա- 
 կան վարկանիշներում։ Սկսած 2015 թ.-ից՝ QS World 
University Rankings-ն իրա կանացնում է Արևել յան Եվրո  - 
պայի և Կենտրոնական Ասիայի (EECA) բուհերի վար-

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ
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կանշավորում։ 2018 թ. տարածա շրջա նային 
վարկանշավոր  ման համա կար գում ընդ- 
գրկվել է հա յաստանյան երկու (ԵՊՀ և 
Հայ-ռուսական համալսարան), իսկ 2021 թ.՝ 
արդեն հինգ հա մալսարան (Հայ-ռուսական 
համալսարան, ԵՊՀ, ՀԱՀ, ՀՊՏՀ, ՃՇՀԱՀ)1։ 
Times Higher Education World University 
Rankings-ը հրապարա կում է THE Impact 
Rankings (THE ազդեցության վարկանշա-
վորում)՝ ըստ որի համալ սա րանները գնա- 
 հատվում են ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման 
նպատակ նե րին համապա տասխանու-
թյան սկզբուն քով: 2021 թ. այս համակար-
գում ընդգրկվել է հայաս տան յան մեկ բուհ 
(ՀՊՏՀ)2։ 

Համալսարանների միջազգային վար-
կա նշավորման ամենաընդգրկուն (վերլու-
ծության ենթարկվող համալսարանների 
թվով) համակարգը «Վեբոմետրիքսն» է 
(Webometrics Ranking of World Univer si ti-
es)։ 2021 թ. այդ համակարգում ընդգրկվել 
է 31 հազար բուհ։ Վեբոմետ րիքսն իրակա-
նացնում է բուհերի վարկա նշավորում՝ 
հիմնվելով վեբ տվյալների վրա՝ անկախ 
երկրից և ոլորտային պատկանելությունից։ 
Այս համակարգում վարկանշավորված է 
հայաստանյան 40 բուհ։

«Վեբոմետրիքսի» վարկանշավորման 
ցանկը, որ կազմում է Իսպանիայի ազ գա-
յին հետազոտական խորհրդի «Կիբերմետ-
րիքս լաբորատորիա» հետազոտական 
խում բը, սկսած 2004 թվականից, հրա պա  -
րակվում է տարեկան 2 անգամ։  Սա սոսկ 
համալսարանների կայքերի վարկա նշա-
վորում չէ, այլ անխախտ կերպով կապ ված 
է վեբ միջավայրում հրապարակ վող բո-
վան   դակության որակի և ծավալի հետ։ 

Վեբ տվյալներն անուղղակի միջոց են ծա-
ռայում համալսարանի հետազոտական 
և ակադեմիական գործունեության գնա-
հատ  ման համար։ 

21-րդ դարում համացանցն առանցքա-
յին նշանակություն ունի համալսարաննե - 
րի գործունեության, ուսանողների ներ - 
գրավ ման, առցանց ուսուցման, գիտական 
համագործակցության, ռեսուրսների ներ-
գրավ ման տեսանկյունից։ Վստահելի վար- 
 կանշավորում հնարավոր է իրա կանացնել 
միայն այն դեպքում, երբ համալսարանի 
համացանցային ներկայությունը վերջի-
նիս գործունեության հուսալի հայելին է։ 
Այս պիսով՝ նպատակ կա խթանելու և՛ հա-
մալսարաններին, և՛ գիտնականներին հա-
մացանցում ունենալ այնպիսի ներկա յու-
թյուն, որը ճշգրտորեն կարտացոլի նրանց 
գործունեությունը3:

«Վեբոմետրիքս»  վարկանշավորումը  
խթա նում է համալսարանների վեբ ներկա -
յացվածության մեծացումը, աջակցում վեր - 
ջիններիս բաց հասանելիության նա խա -
ձեռնություններին (գիտական և ուսումնա-
կան նյութերի անվճար, ամբողջական մատ - 
չելիություն)՝ ապահովելով բուհերի կողմից 
գեներացված գիտական և մշա կութային 
գիտելիքի փոխանցումը հասարակությա-
նը: 

Համակարգի առանձնահատ կություն -
նե րից է այն, որ յուրաքանչյուր հրապա-
րակ ման դեպքում մեթոդաբանու թյունն 
էա կան փոփոխությունների է ենթարկվում 
թե՛ ցուցանիշների, թե՛ դրանց կշիռների 
տեսանկյունից։ 

2021 թ. հունվարի վարկանիշն ըստ 
երեք ենթացուցանիշի է (աղյուսակ 1)։

«Վեբոմետրիքս» վարկանշավորման համակարգի մեթոդաբանությունը 
(2021 թ. հունվար)

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

1 https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021
2 https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
3 https://asue.am/upload/files/amberd_reports/finalranking.pdf
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, վար-
կանշի 50%-ը ձևավորվում է ըստ հետա-
զոտողներից և հոդվածներից արված մեջ  - 
բերումների (ակադեմիական գերա զան  -
ցություն և թափանցիկություն) ցուցա նիշի։ 
Ակադեմիական գերազանցու թյան ենթա-  
ցուցանիշն արտացոլում է համալսարանի 
գիտական ձեռքբերումների բարձր մակար - 
դակը՝ համաձայն տվյալ համալսա րանի 
գիտնականների՝ 2015-2019 թթ. Scopus 
շտե մարանում ընդգրկված ամսագրե րում 
տպագրված հոդվածների (ըստ մեջբե րում - 
ների քանակի՝ ներառված են լավա գույն 
10%-ում) քանակի: Scimago-ն տվյալներ է 
տրամադրում աշխարհի մոտ 5200 հա  մալ-
սարանների վերաբերյալ4։ Ինչպես տես-  
նում ենք, ակադեմիական գերազանցու-
թյան ցուցանիշը կազմվում է Scopus շտե-
մարանի տվյալների հիման վրա՝ որևէ 
կերպ չառնչվելով համալսարանի վեբ ներ - 
կայությանը: Թափանցիկության կամ բա-  
ցության ցուցանիշը համալսարանի թոփ 
210 հետազոտողից կատարված մեջբե-
րումն երի թիվն է (բացառությամբ առաջին 
20 հետազոտողի)՝ համաձայն Google Schol-
ar Citations-ի։ Այս ցուցանիշի պարագայում 
կարևոր է ոչ միայն ստեղծված գիտական 
արդյունքը, այլև հետազոտողների ներկա-
յացվածությունը Google Scholar Citations 
համակարգում, որտեղ հետազոտողի անձ- 
   նական էջ ստեղծում է հենց ինքը՝ հետա - 
  զոտողը։ Եթե հետազոտողը էջ չի ունենում 
Scholar համակարգում, նրանից արված մեջ- 
բերումների քանակը չի հաշ վարկ վում։ Բա- 
 ցի այդ, որպեսզի հետազո տողը նույ նա-
կանացվի որպես տվյալ համալ սա  րանի 
հետազոտող և ցանկում երևա, անհրա-
ժեշտ է անձնական էջը հաստատել հա-
մալ սարանական էլեկտրոնային փոս տով։ 
2021 թ. հունվարին համակարգն այս ցու-
ցա նիշը հաշվարկելիս վերցրել է 210 լա-
վա գույն հետազոտողների տվյալներ՝ բա-
ցառելով առաջին 20 հեղինակին։ 

Տեսանելիությունն (50%) արտաքին 
ցան  ցերի քանակն է, որոնք հղում են անում 
հա մալսարանի կայքին։ Հղումները ցույց 
են տալիս համալսարանի կայքում զետեղ-

ված տեղեկությունների արժեքը։ «Վեբո-
մետրիքսն»  արձանագրել է դեպքեր, երբ 
փորձ է արվել բարելավելու համալսարա նի 
դիրքն արհեստականորեն՝ այլ ցանցերից 
հղում անելու միջոցով։ Կա վարկած, որ 
վարկանշային համակարգն այս խնդիրը 
լուծելու համար հաշվի է առնում ոչ միայն 
հղում անող արտաքին ցանցերի քանա -
կը, այլև որակը՝ գիտակրթական տեսան-
կյունից։ 

Դիտարկենք հայաստանյան համալ-
սա րանների դիրքերը 2021 թ. հունվարի 
զեկույցում։ Վարկանշավորված է ՀՀ պե-
տա կան և մասնավոր 40, այդ թվում՝ Ար-
ցախի երկու համալսարան (Արցախի պե-
տական և Ստեփանակերտի «Մեսրոպ 
Մաշ տոց» համալսարաններ)5։ 

Վարկանշային աղյուսակում առա ջա-
տար են Երևանի պետական համալսա րա-
նը, Հայաստանի ամերիկյան համալսա րա - 
նը, Հայ-ռուսական համալսարանը, Երևա-
նի պետական բժշկական համալսա րա-
նը, Հայաստանի պետական տնտեսա գի-
տական համալսարանը։ 

Ընդ որում, Երևանի պետական հա մալ - 
սարանը, ըստ ակադեմիական գերազան  -
ցության ցուցանիշի, զբաղեցնում է 3052-
րդ, Երևանի պետական բժշկական համալ - 
սարանը՝ 4579-րդ, Հայաստանի ամե րիկ-
յան համալսարանը՝ 4579-րդ, Հայ-ռու  սա-
կան համալսարանը՝ 5073-րդ և Հայաս - 
տանի ազգային պոլիտեխնիկական հա-  
մալ սա րանը՝ 6245-րդ տեղը։ Մյուս բոլոր 
համալ սարանները վերջին՝ 6683-րդ տե-
ղում են, ինչը նշանակում է, որ նրանք ընդ-
գրկ ված չեն եղել Scimago բազայում։ 

«Վեբոմետրիքս»  վարկանշավորման հա- 
 մակարգը չի տրամադրում տվյալներ հա-
մալսարանների՝ ամենից շատ մեջբեր վող 
10%-ի մեջ ներառված հոդվածների քանա-
կի վերաբերյալ։ Scopus-ի տվյալ ների հա-  
մաձայն՝ Երևանի պետական համալ սա-
րանը դիտարկվող ժամանակա հատ վա-
ծում հրապարակել է 1317, Երևանի պե-
տա կան բժշկական համալսարանը` 349, 
Հա յաստանի ամերիկյան համալսարանը՝ 
169, Հայ-ռուսական համալսարանը` 314, 

4 https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&ranking=Research
5 https://webometrics.info/en/Europe/Armenia



ՀՀ համալսարանների վարկանշավորումը «Վեբոմետրիքս» համակարգում  
(2021 թ. հունվար)
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Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարանը` 172 հոդված⁶, ինչից կա րե-
լի է ենթադրել, որ Հայաստանի ամե րիկ-
յան համալսարանի գիտական ար դյունքն 
ավե լի որակյալ է, քան մյուս բու  հերինը։ 

Հայաստանյան համալսարանները, 
ա կադեմիական գերազանցության տես-
անկյունից, պետք է լուծեն երկու խնդիր. 
նախ՝ նրանք պետք է ավելացնեն Sco-
pus-ի բազայում ընդգրկված հոդվածների 
քանակը, ապա նաև բարելավեն դրանց 
որակը՝ մեջբերումների բարձր ցուցանիշ 
ապահովելու համար։

Բացության ցուցանիշը հաշվարկվում 
է՝ հիմնվելով համալսարանի հետազո տող- 
 ների հոդվածներից արված մեջբե րումն ե-
րի վրա։ Google Scholar բազայում առա-
վելապես ընդգրկված են բաց հա սա նելի 
հոդվածներ (այստեղից էլ՝ ցուցանիշի ան-
վանումը), այդ թվում՝ ոչ անգլերեն՝ Sco-
pus կամ Web of Science համակարգում 
չընդգրկված ամսագրերում տպագրված 
հոդվածները։ Բացության ցուցանիշով ա-  
ռաջատար են Երևանի պետական, Հա-
յաս տանի ամերիկյան և Հայ-ռուսական 
հա մալսարանները։ Մյուս բուհերը  վերջին 
տեղում են՝ ունենալով զրոյական միավոր։ 
Սա պայմանավորված է ոչ միայն համալ -
սարանների հեղինակներից արված մեջ   - 
բերումների ցածր ցուցանիշով, այլև տեխ-
նիկական պատճառներով (հեղինակ նե րի՝ 
Google Scholar համակարգում գրանցված 
չլինելը, աշխատավայրը չնշելը, համալ սա-
րանի դոմենը պարունա կող էլեկտրո նային 
փոստով էջը չհաստա տելը)։ Նախորդ տա - 
րիներին այս ցուցանիշը հաշվարկվում էր 
ըստ տվյալ բուհի ամենաշատ հղում ունե-
ցող թոփ 10 հեղինակներից արված մեջ-
բերումների քանակի՝ բացառելով առաջին 
հեղինակին, ինչն այս դեպքում ավելի ճիշտ 

էր արտահայտում բուհերի բացության 
աս տիճանը, քանի որ գրեթե բոլոր, այդ 
թվում՝ մասնավոր համալսարանները թեև 
փոքր, սակայն գիտական արդյունք ստեղ-
ծում են։ Մինչդեռ 2021 թ. զեկույցում, եթե 
Google Scholar-ում գրանցված հետա զո-
տողների թիվը փոքր է 20-ից, համալ սա-
րանը ստանում է զրո միավոր։ 

ՀՀ 40 համալսարանից միայն 5-ն է, որ 
բացության և ակադեմիական գերազան-
ցության ցուցանիշներով զրոյից տարբեր 
միավոր ունի, հետևապես՝ ազգային վար-
կանշային համակարգում համալսարան-
ների դիրքը որոշվում է վեբ կոնտենտի  
(բո վանդակության) ազդեցությամբ։ Տե սա -
նելիության ցուցանիշով առաջա տար են 
Հայաստանի պետական տնտեսագի տա-
կան (4451-րդ տեղ), Երևանի պետական 
(4855), Հայաստանի ամերիկյան (5196) 
համալսարանները: Առավել բարձր հորի-
զոնականներ զբաղեցնում են միջպե տա-
կան և պետական բուհերը։ Մասնավոր 
հա մալսարանների վեբ բովանդակության 
ազդեցությունը փոքր է։

«Վեբոմետրիքս» վարկանշավորման 
համակարգում ՀՀ համալսարանների դիր-  
քերի բարելավման նկատառումով անհրա  -
ժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը. պրո- 
ֆե  սորադասախոսական կազմի հա  մար 
ստեղծել համապատասխան խթաններ 
Scopus շտեմարանում ընդգրկված ամսա-
գրերում հոդվածների տպագրման նպա- 
 տակով, մեծացնել բաց հասա նելի աշխա-
տությունների թիվը, բարձրացնել հետա-
զոտողների ակտիվության մակար դակը 
Scholar համակարգում, իսկ վեբ բովան- 
դակության բարելավման համար՝ ավելաց-
նել կայքում հրապարակվող գիտա կրթա-
կան նյութերի քանակը։

1. Աթոյան Վ., Մովսիսյան Շ., Թադևոս յան 
Ռ., Ինչպե՞ս բարելավել ՀՀ համալսա-
րան ների դիրքերը վարկանշավորման 
զեկույցներում, 2019 թ., 

 https://asue.am/upload/files/amberd_reports/final-
ranking.pdf

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2. https://www.topuniversities.com 
3. https://www.timeshighereducation.com
4. https://webometrics.info
5. https://www.scimagoir.com

6 https://www.scopus.com/
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ВЕБОМЕТРИКС: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТОВ

В настоящее время интернет играет важную роль практически в любой сфере жизни. Система 
Webometrics является крупнейшей системой рейтинга университетов, которая осуществляет 
оценку деятельности университетов на основе веб-данных. 

В статье изучается рейтинг армянских вузов за  2021 год, выявляются ключевые проблемы и 
представляются пути улучшения позиций университетов.
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WEBOMETRICS: DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR UNIVERSITY 

PERFORMANCE ASSESSMENT 

Currently web has an important role in every aspect of life. Webometrics is the largest academic 
ranking system evaluating the performance of universities based on webometric indicators. 

The paper studies the ranking of Armenian universities in 2021 report, reveals the main issues and 
represents ways to improve positions of Armenian universities.
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Ռուզաննա
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ըն դունվել ասպիրանտուրա:  
2018 թ.-ից աշխատում է «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրո նում: 
2018-2020 թթ. սովորել է Texas A&M 
համալսարա նի Ագրոբիզնեսի մա- 
գիստրա տուրայում: Վե րապատ- 
 րաս տվել է աշխար հի տարբեր 
երկրնե րի հա մալսա րաններում:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ 
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր.  ինովացիա, ինդեքս, ենթացու ցա- 
  նիշ, ներդրանք, արդյունք

Հոդվածում ուսումնասիրվել են Գլոբալ ինովացիոն 
ինդեքսի ցուցանիշները, ՀՀ դիրքի փոփոխությունն 
ու դրա պատճառները, ինովացիոն (նորարարական) 
ներդրանքի և արդյունքի որոշ ցուցանիշներ, ՀՀ ընդ - 
հանուր ինովացիոն կատարողականը, ինչպես նաև 
կատարվել է համեմատություն տարածաշրջանի մյուս 
երկրների հետ: Պարզվել է, որ թեպետ Հայաստանը 
տիրապետում է նորարարական սուղ ռեսուրսների 
(պաշարների), այդուհանդերձ, ստեղծված արդյուն-
քով գերազանցում է միջինից բարձր եկամուտ ունե-
ցող երկրների համապատասխան միջին ցուցանիշը: 
Վերլուծության հիման վրա կատարվել են մի շարք 
առաջարկություններ, որոնց իրագործումը կարող է 
նպաստել ոլորտի գործունեության էլ ավելի բարե-
լավմանը:

Ինովացիան համարվում է տնտեսության 
զար գացման և մրցունակության շարժիչ ուժ, 

սակայն այն չափելը բավական բարդ է։ Օսլոյի ձեռ նար-
կի արդեն 4-րդ հրատարակությամբ ՏՀԶԿ-ն սահ մանում 
է «ինովացիա» հասկացությունը և ներկայացնում ձեռ-
նար կությունների մակարդակով դրա չափման կա ռու-
ցա  կարգերը: Ընդ որում, շատ հաճախ էմպիրիկ հետա-
զո  տություններում, որպես ինովացիայի մոտարկում, 
օգ   տագործվում են ՀևՄ ծախսերի, արտոնագրերի թվի 
կամ այլ ցուցանիշներ։ Մինչդեռ Քորնելի համալսարանի, 
INSEAD-ի և Մտավոր սեփականության համաշխարհային 
կազմակերպության կողմից համատեղ հրապարակվող 
Գլոբալ ինովացիոն ինդեքսը գնահատում է նորարա րու - 
թյուն կատարելու համար անհրաժեշտ միջավայրն ու են- 
 թակառուցվածքները, այնուհետև՝ ստեղծվող արդյունքը։ 
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Գլոբալ ինովացիոն ինդեքսը (ԳԻԻ) ներա-  
ռում է 80-ից ավե լի ցուցանիշներ, որոնք 
խմբավորված են երկու ենթաինդեքսում՝ 
ինովացիոն ներ դրանք (ռեսուրսներ) և ինո- 
վացիոն արդյունք: Այս երկուսը միասին 
արտացո լում են երկրի ինովացիոն կարո- 
ղություն ները և կատարողականը, որոնց 
ընդհանուր գնա հատականի հիման վրա էլ 
վարկա նշա  վոր վում են երկրները: 2020 թ. 
ԳԻԻ զեկույցում ներառվել է 131 երկիր՝ 
ներկայաց նե լով աշխարհի բնակչության 
93.5%-ը և համաշխար հային ՀՆԱ 97.3%-ը1: 
Քաղաքականու թյուն մշակողների համար 
անչափ կարևոր է այս ինդեքսի մանրա-
մասն և դինամիկ ուսումնասիրությունը, 
քանի որ այն ամ բողջական պատկերա-
ցում է տալիս զար գաց մանը նպաստող 
և խանգարող հանգա մանքների մասին, 
որոնք հաշվի առնելով, կարելի է մշակել 
ավելի արդյունավետ քա ղաքականություն:

Հայաստանն ըստ Գլոբալ ինովացիոն 
ինդեքսի տարեցտարի բարելավում է դիր-
քերը: Իսկ ինչո՞վ է դա պայմանավորված.  
պետական քաղաքականության միջոցով 
թույլ կողմերի վերացմա՞մբ, թե՞ այլ երկրնե-
րի դիրքերի անկմամբ կամ նոր ցուցա նիշ-
ների ընդգրկմամբ: 

Մեր երկիրը, որպես կանոն, ավելի 
բարձր հորիզոնական է զբաղեցնում ըստ 
ստեղծ ված ինովացիոն արդյունքի, քան 
այդ արդյունքն ապահովող ռեսուրսների: 

Մասնավորապես՝ ըստ ստեղծված ինովա-
ցիոն արդյունքի՝ Հայաստանը զբաղեցնում է 
47-րդ հորիզոնականը, մինչդեռ ըստ ներ -
դրանքի (ռեսուրսների)՝ 83-րդը: Սա նշա- 
 նակում է, որ ՀՀ-ում բարձր է առկա ռե-
սուրսներն արդյունքի վերածելու արդյու-
նա վետությունը: Ընդ որում, Հայաստանը 
ԳԻԻ արդյունավետությամբ ավելի բարձր 
արդյունք է ապահովում, քան ակնկալվում 
է համանման եկամուտ ունեցող երկրից:

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, համե-
մատվող երկրներից իր ցուցանիշ ներով 
Հայաստանը զիջում է միայն Ռուսաս տա  - 
նին, իսկ ըստ որոշակի ինովացիոն ար -
դյունքի ենթաինդեքսի՝ գերազանցում բո -
լո  րին՝ միաժամանակ, հետնապահ մնա լով 
ըստ ինովացիոն ներդրանքի ենթաինդեք-
սի։ Սա նշանակում է, որ թեև մեր երկիրն 
իր ռեսուրսներով զիջում է բոլորին, սակայն 
ավելի մեծ արդյունք է ապահովում, քան 
ԵԱՏՄ և տարածաշրջանի բոլոր, այդ թվում՝ 
ավելի հարուստ երկրները։ Այսինքն՝ սուղ 
ռեսուրսները Հայաստանում ավելի ար-
դյու  նավետ են օգտագործվում, քան համե-
մատվող մնացած բոլոր երկրներում։

Հայաստանը միջինից բարձր եկա մուտ 
ունեցող 37 երկրի խմբում 15-րդ է, «Ինս տի-
տուտներ» ենթացուցանիշի գծով՝ 64-րդը։ 
Ընդ որում, վերջինիս կազմում ընդգրկված՝ 
«Բիզնես սկսելու դյուրինություն» ցուցա-
նի շով մեր երկիրն  իր եկամուտների խմբի 

Գլոբալ ինովացիոն ինդեքս-2020, ԵԱՏՄ և տարածաշրջանի երկրներ2
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

1 Global Innovation Index, https://www.globalinnovationindex.org/
2 Global Innovation Index 2020 Report, World Intellectual Property Organization, https://www.wipo.int/global_innovation_index/
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միջին ցուցանիշից բարձր արդյունք է 
ա պա հովել՝ 96.1 միավորով զբաղեցնելով 
10-րդ հորիզոնականը 131 երկրի շարքում։ 

Նախորդ տարվա համեմատ՝ Հայաս-  
տանն իր դիրքերը բարելավել է ըստ «Մարդ- 
կային կապիտալ և հետազոտու թյուն ներ» 
ցուցանիշների խմբի՝ 107-րդից բարձ  րա-
նալով 94-րդ հորիզոնական (գծապատ կեր 
1)։ Սակայն, այս ցուցանիշով առաջըն թա -
ցը պայմա նա վոր ված է ոչ թե ենթացու ցա- 
նիշների բա րե լավմամբ, այլ, պարզապես, 
նախկինում Հա յաստանի համար չի հաշ- 
վարկվել աշա կերտ-ուսուցիչ հարաբերակ- 
ցության տվյալ, մինչդեռ 2020 թ.-ին նման 
հաշվարկ ար դեն կատարվել է: Հատկա նշա- 
կան է, որ մեր երկրի թույլ կող մերն ամե- 
նաշատն ար տացոլված են այս ցուցանիշ- 
ների խմբում։ Ուսումնասիրություն ները 
ցույց են տալիս, որ ըստ կրթության վրա 
կատարվող ծախսերի (131 երկրի մեջ՝ 
105-րդ հորիզոնական), ըստ գիտության և 
տեխ նիկայի շրջանավարտների թվի, ըստ 
3 լավագույն հա  մալսարանների մի ջին ցու-
ցանիշի (QS վար  կանշավոր ման համա-
կարգում ընդ գըրկ ված) Հայաստանը միշտ 
հետ է մնացել միևնույն եկամուտների 
խմբի միջին ցու ցանիշից։

Զեկույցում ընդգրկված՝ կրթության վրա 
կատարվող ծախսերի ցուցանիշը թեև վե-
րաբերում է 2017 թ.-ին և կազմում է ՀՆԱ 
ընդամենը 2.7%-ը,  հետագա տարիներին 
նույնպես  ոչ միայն չի բարելավվել, այլև 
վատթարացել է: Մասնավորապես՝ 2018-
2019 թթ.-ին վերջինս կազմել է ՀՆԱ 2%-ը, 
2020 թ.-ին՝ 2.7%-ը, իսկ համաձայն 2021 թ. 
ՀՀ բյուջետային ուղերձի՝ նախատեսվում 
է, որ այն կկազմի 2.4%3: Մեր ուսումնասի-
րու թյունները ցույց են տալիս, որ սա ոչ 
միայն ցածր է միջինից բարձր (այս խմբում 
նաև Հայաստանն է), այլև միջինից ցածր 
եկամուտ ունեցող երկրների, ինչպես նաև 
աշխարհի միջին ցուցանիշից: Ի հակա-
դրություն այս ցուցանիշի, Հայաստանը 
բավական լավ դիրք է զբաղեցնում ըստ 
աշակերտ/ուսուցիչ հարաբերակցության 
ցուցանիշի՝ 8 միավորով զբաղեցնելով 
11-րդ տեղը 131 երկրի շարքում: Սակայն, 
այս հանգամանքը չի հանգեցրել դպրոցա-
կան կրթության որակի բարելավմանը: 
Կարծում ենք՝ դպրոցական կրթության 
որակի լավագույն չափելի գնահատականը 
մեկ այլ՝ Մարդկային կապիտալի ինդեք-
սում հաշվարկվող ուսումնառության տա-   
րի ների թվի և որակով ճշգրտված ուսում-

Հայաստանի դիրքի փոփոխությունն ըստ ԳԻԻ և ենթախմբերի

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

3 ՀՀ կառավարության 2021 թ. բյուջետային ուղերձ, Եր., 2020, էջ 131:



նառության տարիների թվի տարբե րու-
թյուն է, որը Հայաստանում 3.2 տարի է4: 

Այս ցուցանիշների խմբում Հայաստա նի 
հաջորդ թույլ կողմը բարձրագույն կրթու- 
թյամբ շրջանավարտների մեջ գի տության 
և տեխնիկայի շրջանավարտների ցածր 
տեսակարար կշիռն է։ 2020 թ. զեկույցի 
տվյալներով դա կազմել է 15,2%, որը թե-
պետ աճել է նախորդ տարիների համե-
մատ, սակայն շարունակում է դեռևս ցածր 
մնալ։ Արդյունքում, Հայաստանն այս ցու-
ցա նիշով 96-րդ տեղում է: Ուստի պետա-
կան քաղաքականությունը պետք է միտ-
ված լինի այս ոլորտում դիմորդների թվի 
մե ծացմանը՝ ինչպես դպրոցական ծրա-
գրե րում STEM առարկաների խորացված 
ուսուցման, այնպես էլ ըստ մասնագիտու-
թյունների հատկացվող տեղերի վերա-
բաշխ ման ճանապարհով։

Ինչ վերաբերում է աշխարհում կատար-
վող ՀևՄ ծախսերին, ապա դրանք մեծա-
պես կենտրոնացած են մի քանի հազար հա-  
 մաշխարհային ընկերություններում: Ըստ 
զեկույցի տվյալների՝ ՀևՄ կատարված հա-  
մախառն ծախսերը Հայաստանում կազ - 
մել են ՀՆԱ 0,2%-ը։

Նախորդ տարվա համեմատ 5 հորի-
զո նականով հետընթաց է գրանցվել ըստ 
«Ինովացիոն ներդրանքի ենթակառուց-
վածքներ» ենթացուցանիշի: Մասնավորա-
պես՝ ՏՀՏ հասանելիության ինդեքսը (ներ - 
առում է ֆիքսված հեռախոսակապի բա-
ժա նորդների թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով, 
բջջային հեռախոսակապի բաժանորդների 
թիվը՝ 100 բնակչի հաշվով, համացանցի 
միջ ազգային թողունակությունը՝ մեկ օգ-
տը վո ղի համար, համակարգիչ ունեցող 
տնա յին տնտեսությունների, ինչպես նաև 
համացանցային հասանելիություն ունեցող 
տնային տնտեսությունների տոկոսը) նվա-
զել է 8.6 միավորով, ինչի հետևանքով Հա - 
յաստանը, նախորդ տարվա 36-րդի փո-
խարեն, այս տարի զբաղեցրել է 62-րդ հո-   
րիզոնականը: Այս ենթացուցանիշում Հա-
յաստանի թույլ կողմերից է Շրջակա մի-
ջա վայրի ISO 14001 սերտիֆիկատների 
թի վը՝ գնողունակության պարիտետով 
ճշգրտ ված 1 մլրդ ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ-ի հաշ-

վով: Վերջինս 0.1 միավոր է, որը մեր երկ-
րի համար ապահովում է 126-րդ տեղը 131 
երկրի շարքում: 

Ինովացիոն ներդրանքի վերջին՝ շուկա- 
 յի զարգացման ենթաինդեքսով նույն պես 
Հայաստանը նախորդ տարվա համե մատ 
(55-րդ հորիզոնական) 13 հորիզո նակա-
նով հետընթաց է գրանցել՝ հայտնվե լով 
68-րդ տեղում: Սա հիմնա կանում պայմա-
նավորված է ներդրման փոքր չափաբա-
ժին ունեցող ներդրող ների իրավունքները 
պաշտպանելու դյուրինու թյան ցուցանիշի 
վատթարացմամբ:

Ի տարբերություն ինովացիոն ներ դրան- 
  քի ենթաինդեքսների, ինովացիոն ար-
դյուն   քի ենթաինդեքսները հիմնականում 
աճ են գրանցել, որով էլ պայմանա վոր-
ված, ՀՀ ընդհանուր ինովացիոն կա տա-
րողականը բարելավվել է: 

Ինովացիոն արդյունքի «Գործա րարու  -
թյան զարգացում» ենթաինդեքսի արժե-
քը թեև նախորդ տարվա համեմատ նվա  - 
զել է, սակայն դա տեղի է ունեցել՝ ի հա-
շիվ մի շարք այլ երկրների միավոր ների 
նվազման, և Հայաստանը 20 տեղով բա- 
 րելավել է իր դիրքը՝ հայտնվելով 69-րդ հո-
րիզոնականում: Ըստ այս ենթաինդեքսի, 
որպես մեր երկրի թույլ կողմ, մատնա նշվում 
է աշխատակիցների համար պաշտո նա-
կան վերապատրաստում առաջարկող ըն-
կե րությունների ցածր տեսակարար կշի-
ռը: Համաշխարհային բանկի կատա րած 
հարցման արդյունքում 2017 թ. դա կազմել 
է 16.2%, որով Հայաստանը զբաղեցնում է 
84-րդ հորիզոնականը: 

Ըստ ինովացիոն արդյունքի հաջորդ՝ 
«Գիտելիքի և տեխնոլոգիաների ստեղ-
ծում» ենթաինդեքսի՝ Հայաստանը 9 միա-
վո րով առաջընթաց է գրանցել՝ զբաղեց-
նելով 45-րդ հորիզոնականը: Ընդ որում, 
մեր երկիրը լավագույն արդյունք ցույց 
է տալիս հենց այս ենթաինդեքսի գծով: 
Մասնավորապես՝ գնողունակության պա- 
 րի տետով ճշգրտված 1 մլրդ ԱՄՆ դոլար 
ՀՆԱ-ի հաշվով ռեզիդենտ արտոնագրա-
յին հայտերի քանակով մեր երկիրը 3.4 
միավորով զբաղեցնում է 29-րդ, օգտա կար 
մոդելների թվով՝ 1.1 միավորով՝ 22-րդ, գի-

4 Թադևոսյան Ռ., Մարդկային կապիտալը, մարդկային ներուժը և համավարակը, «Ամբերդ» տեղեկագիր, Եր., 2020 2(3), էջ 27:
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տատեխնիկական հոդվածների թվով՝ 24.3 
միավորով՝ 18-րդ (թեև ըստ այս ցուցանիշի 
հետընթաց է գրանցվել  նախորդ տարվա 
համեմատ (25.2 միավորով՝ 13-րդ հորիզո-
նական)), իսկ մեկ աշխատողին բաժին 
ընկնող իրական ՀՆԱ աճի տեմպի ցուցա-
նիշով՝ 1-ին հորիզոնականը: Վերջին ցու-
ցա  նիշը բնութագրում է աշխատանքի ար-
տադրողականությունը և ցույց տալիս, թե 
մեկ աշխատողը որքանով կարող է նպաս-
տել ՀՆԱ աճին5: Իհարկե, այս ցուցանիշն 
ունի թերություններ, մասնավորապես՝ հաշ-  
վի է առնում միայն ամբողջ դրույքով աշ-
խա տողների թիվը, ինչի հետևանքով այն 
երկրների արդյունքը, որտեղ ոչ ամբողջա-
կան դրույքով աշխատատեղերը մեծ թիվ 
են կազմում, թերագնահատվում է: Այնու  -
ամենայնիվ, ցուցանիշի աճը վկայում է 
ՀՀ-ում աշխատանքի արտադրողա կա նու  - 
թյան մակարդակի աճի մասին: Ըստ այս 
ենթաինդեքսի՝ Հայաստանի ուժեղ կող-
մերից է նաև ՏՀՏ ծառայությունների ար -
տահանման տեսակարար կշիռն ընդ հա-
նուր արտահանման մեջ, որը կազմում է 
4.5%, և որի շնորհիվ էլ վերջինս զբաղեցնում 
է 14-րդ հորիզոնականը: Միաժամանակ, 
զգալիորեն հետ է մնում բարձր և միջին 
տեխ նոլոգիաինտենսիվ ապրանքների ար- 
 տահանման ցուցանիշով՝ 4.4%-ով զբաղեց -
նելով 100-րդ հորիզոնականը: 

Պետք է ասել, որ Հայաստանն իր եկա-
մուտների խմբում միջինից բարձր ցուցա -
նիշ է գրանցել ինովացիոն արդյունքի վեր - 
ջին՝ «Ստեղծագործական արդյունքի» են-
թաինդեքսում. մասնավորապես՝ գնո ղունա-  
կության պարիտետով ճշգրտված 1 մլրդ 
ԱՄՆ դոլար ՀՆԱ-ի հաշվով՝ ապրան  քա-

յին նշանների, 15-69 տարեկան մեկ մլն 
բնակ չության հաշվով՝ ազգային լիամետ-
րաժ ֆիլմերի, ինչպես նաև Վիքի պե դիա-
յում խմբագրված հոդվածների թվով մեր 
երկիրը զբաղեցնում է համապա տաս  խա-
նաբար՝ 14-րդ, 12-րդ և 7-րդ հորիզո նա-
կան ները: 

Այսպիսով՝ կարող ենք հավաստել, որ 
Հայաստանը, ունենալով ինովացիաներ 
ստեղծելու սակավաթիվ ռեսուրսներ, կրթու - 
թյան ֆինանսավորման սուղ միջոց ներ, 
ՀևՄ աննշան հատկացումներ, գիտու թյան 
և տեխնոլոգիայի ոլորտի շրջանավարտ-
ների ցածր տեսակարար կշիռ, այնուամե-
նայնիվ, ապահովում է արդյունք, որը գե-  
րազանցում է սպասելիքները՝ մասնա վո  - 
րապես՝ արտոնագրային հայտերի, օգտա-
կար մոդելների, գիտատեխնիկա կան հոդ -
վածների քանակով, ՏՀՏ ծառայու թյուն-
ների արտահանման տեսակարար կշռով, 
իրական ՀՆԱ աճին մեկ աշխատողի 
նպաստման չափով առաջատար դիր քեր 
զբաղեցնելով: Միաժամանակ, եթե քա ղա-
քականություն մշակողները վերանայեն 
կրթության համար կատարվող ծախսերը, 
իրականացնեն համապարփակ բարեփո-
խումներ, անցում կատարեն STEM առար-
կաների խորացված ուսուցման և ըստ 
մաս նագիտությունների հատկացվող տե-
ղերը վերաբաշխեն՝ հօգուտ գիտության 
և տեխնոլոգիայի ոլորտի մասնա գիտու-
թյունների, որոնց պահանջարկը շարու-
նա կաբար աճում է, ապա նորարարական 
աս պարեզում ՀՀ ներուժը շեշտակիորեն 
կա վելանա՝ նպաստելով արդյունքի ստեղծ  - 
մանը։

3 The Conference Board Total Economy Database™ Output, Labor and Labor Productivity, 1950–2019, April 2020 preliminary 
release, https://www.conference-board. org/data/economydatabase/
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ИЗМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РА

В статье исследуются показатели Глобального инновационного индекса, изменение позиции 
Республики Армения, причины изменения, отдельные показатели ввода и вывода инноваций, 
об щие инновационные показатели Республики Армения и сравнение со странами региона. Иссле-
дование показало, что, хотя Армения владеет ограниченными  инновационными ресурсами, тем 
не менее результативность этих ресурсов превышает средний показатель стран с высоким уров-
нем доходов. По результатам анализа даны рекомендации, реализация которых будет способ-
ствовать дальнейшему улучшению инновационной деятельности.

Ключевые слова:  инновации, индекс, субиндекс, ввод, вывод
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EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE
CHANGE OF RA INNOVATION PERFORMANCE

The research examines the indicators of the Global Innovation Index, the change in the position of 
the Republic of Armenia, the reasons for the change, the individual indicators of the innovation input 
and output, the overall innovation performance of the Republic of Armenia, and a comparison with the 
countries of the region. The study found out that although Armenia has limited resources to innovate, 
the output of these limited resources exceeds the average of upper-middle-income countries. Based 
on the analysis, recommendations have been made, the implementation of which will contribute to the 
further improvement of the innovation results.

Keywords:  Innovation, index, sub-index, input, output
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Լիանա
ԻՍԱՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2019 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա։ 
2016 թ.-ից մինչ օրս համագոր-
ծակցում է «Ամբերդ» հետազո-
տական կենտրոնի հետ՝ որպես 
հետազոտական խմբերի ան դամ։ 
Մասնակցել է մի շարք մասնա գի-
տական գիտաժողովների և դաս-
ընթացների։

 ORCID - https://orcid.
       org/0000-0003-0091-645X

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ԻՆՉՊԻՍԻ՞Ն ԵՆ ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԸ. 

«FACEBOOK» ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԿԱՊԻ ԻՆԴԵՔՍ

Հիմնաբառեր.  «Facebook» սոցիալական կապի
  ինդեքս, սոցիալական կապիտալ, 
  միջազգային առևտուր

Հասարակական կյանքի փաստացի իրողություն-
ները, այդ թվում՝ տնտեսական իրավիճակը, մեծա-
պես կախված են դրանք կազմող առանձին մասնիկ-
ների՝ մարդկանց բարդ ցանցում փոխադարձ կապե րի 
ուղղություններից ու սերտությունից։ Սոցիալա  կան 
ցան  ցերի լայն տարածումը՝ տվյալների հսկայական  
շտե մարանների գեներացմամբ, ստեղծել է սոցիա լա-  
կան կապիտալի՝ որպես միջանձնային կապերի ու 
վստա հության ուսումնասիրության մեծ հնարա վորու  - 
թյուն։ Արդեն հայտնի վարկածների թեստավոր ման 
համար որպես այլընտրանք ծառայելուց բացի, այս 
տվյալ ները մարդկային վերափոխվող հարա բերու-
թյուն ների վերաբերյալ հետազոտությունների նոր ալի-
քի սկիզբ են դարձել, այդ թվում՝ որոշակի երկրնե րի 
մակարդակում։ Հոդվածագիրը փորձել է համա նման 
վերլուծություն իրականացնել ՀՀ օրինակով՝ միջ ազ-
գա յին ու մարզային մակարդակներում վերլուծելով 
բնա կիչների սոցիալական ցանցային կապերի ուղ ղու-
թյուններն ու վեր հանելով դրանք բացատրող պատ-
ճառահետևանքային կապերը։

Թեև միջանձնային կապերի և տարաբնույթ 
տնտե սական ցուցանիշների միջև փոխ-  

կապվածությունն ապա ցուցող հարուստ գրականության 
առկայությանը, այս հարցում ամենատեսանելի առնչու  - 
թյունը, թերևս, միջազ գային առևտրի և արտաքին սո - 
ցիալական կապե րի միջև է։ Ըստ էության, կան երկու 
հիմնական պատ ճառ ներ՝ ոչ ձևական առևտրա յին խո չըն - 
դոտներ և պայմանագրերի կատարում (contract enfor-
cement), որոնցով պայմանավորված, սոցիալա կան ցան-
ցերը կարող են ազդել միջազգային առևտրի ձևերի 
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Ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրներով պայմանավորված՝ վերստին 
վե րա դառնում ենք վարքաբանների աշխարհ։ Սակայն, մենք դա անում 
ենք ոչ թե ռացիոնալ ընտրության տեսությանը դեմ գնալով, այլ փոր-
ձելով հասկա նալ, թե անհատական մակարդակի ռացիոնալու թյու նն 
ինչպես է հասարա կական մակարդակում հանգում փոխկապ վա ծու-
թյան գաղափարին։ 

Ռոբերտ Բեյթս 



վրա: Ջ. Ռոչն ու Վ. Թրինդեյդն էթնիկ չի-  
նա ցիների օրինակով ցույց տալով, որ էթ- 
նիկ ցանցերի առկայությունը դրական ազ-  
դեցություն ունի երկրների միջև առևտրի 
վրա, կատարում են հետևյալ հիմնական 
եզրակացությունները. նախ՝ էթնիկ չինա-
կան ցանցերի առկայությունը հեշ տաց-
նում է առևտուրը չինական ցանցեր ունե-
ցող երկրների զույգերում (այնքան խիտ, 
որքան Հարավարևելյան Ասիայում է)՝ այդ-
պիսի ցանցեր չունեցող աշխարհի համե - 
մատ առևտուրն ավելացնելով մոտ 60%-ով: 
Երկրորդ՝ դա զգալիորեն դյուրացնում է 
առևտուրը տարբերակված ապրանքների 
վաճառքի համար կազմակերպված բոր-
սաների համեմատ, ինչը հեղինակները 
մեկնաբանում են նրանով, որ էթ նիկ չի-
նա կան ցանցերը ոչ միայն բարե լավում են 
պայմանագրերի կատարումը (սա տեղի 
է ունենում բոլոր կատեգո րիա ների ապ-
րանքների համար), այլև ծա ռա յում են որ-   
պես խողովակ տեղե կատվա  կան հոսքե   րի 
համար, որոնք ավելի անհամա  չափ են 
տար բերակված ապրանք ների դեպ քում: 
Եր րորդ եզրակացու թյունն այն է, որ էթ-
նիկ չինական ցան ցերի առևտուրն ունի 
խթա նող ազդեցու թյուն՝ մասշտաբից տըն- 
տեսման էֆեկտ. երկու անձի էթնիկ չինա-
ցի լինելու հավանա կա նության սահմա-
նա յին ազդեցությունն առևտ րի վրա նվա-  
զում է էթնիկ չինացի բնակչության թվա-  
քանակի մեծ լինելու դեպ  քում1: 

Իրենց հերթին, Մ. Բեյլին և համահե ղի-
նակները Facebook-ի ցանցային կապերի 
ինդեքսի տվյալների օգտագործմամբ ցույց 
են տալիս, որ երկու երկիր ավելի շատ են 
միմյանց հետ առևտուր անում, երբ ավելի 
սերտ սոցիալական կապեր ունեն, և երբ 
ընդհանուր կապերի կենտրոնը երկրների 
ավելի մեծ խումբ է: Արդյունքում, էապես 
նվազում է աշխարհագրական հեռավո րու-
թյան գնահատված ազդեցությունն առևտ- 
 րի վրա, իսկ երկրի սահմանների ազդե-
ցությունը՝ վերանում: Հեղինակները ցույց 
են տալիս, որ սոցիալական կապերն ավե- 

 լացնում են առևտրի ծավալները՝ նվա-
զեցնելով տեղեկատվության անհամաչա-
փությունները, իսկ պայմանագրի կատար-
ման ինչպես վստահության, այնպես էլ 
պաշտոնական կառուցակարգերի համար 
հանդես են գալիս որպես փոխարի նող-
ներ2: 

Հետաքրքրական է, որ փոքր դրական 
կոռելյացիա (0,22) կարելի է տեսնել նաև 
ՀՀ սոցիալական կապի և նույն երկրնե-
րի հետ փոխադարձ առևտրի ցուցա նիշ - 
ների միջև: Պատմականորեն՝ հայերն ունե-   
ցել են առևտրային ցանցերի ստեղծ ման 
հաջողված փորձեր, ինչպիսին էր, օրի նակ, 
Նոր Ջուղայի վաճառական ների առևտ-
րա  յին ցանցը։ 1604-1605 թվական ներին 
ավե լի քան 250 հազար հայ աքսորվել է 
Պարսկաստանի խորքը։ Վերա բնակվելով 
Նոր Ջուղայում՝ հայերը կարողացել են 
ստեղ ծել լայնատարած առևտրային ցանց, 
որը միավորել է աշխարհի տարբեր եր-
կըրնե րի հայ համայնքները: Ցավոք, այս 
կա ցութաձևը, իր ողջ նորարարական բնույ - 
թով հանդերձ, գոյություն ունեցավ մոտ 
150 տարի: Հայ վաճառականների համաշ-  
խարհային առևտրական ցանցը, որը կա-  
ռուցված էր ընտանեկան-տոհմա յին սկըզ- 
բունքով, մրցակցային պայքարում հնարա- 
 վորություն չուներ դիմակայելու Արև մտյան 
Եվրոպայի նոր տնտեսա կան ինս տի տուտ- 
 ներին: Բացի այդ, հորիզոնական ցան ցե-
րի հետ դիմակայության մեջ, որպես կա-
նոն, հաղթում են իշխանության ուղղա -
հա յացները, ինչը ևս բացատրում է Նոր 
Ջու ղայի վաճառականների ցանցի ճակա-
տա գիրը Սեֆյան կայսրությունում3:

Մեր օրերում ՀՀ արտաքին առևտրի 
գլխավոր հանգույցներն են Ռուսաստանը, 
Եվրոպան (Գերմանիա, Նիդեռլանդներ, 
Շվեյցարիա և այլն), ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, 
որոնք նաև ՀՀ-ից արտահանման գլխա-
վոր ուղղություններն են՝ Մերձավոր Արևել  - 
քի և Արևելյան Ասիայի մի շարք երկրնե-
րի հետ միասին (Իրաք, ԱՄԷ, Իրան, 
Հնդկաստան): Միաժամանակ, սոցիալա-

1 Chaney T., Networks in International Trade, The Oxford Handbook of the Economics of Networks, edited by Bramoullé Y., Galeotti 
A., Rogers B. W., 2016, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199948277.013.19, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxford-
hb/9780199948277.001.0001/oxfordhb-9780199948277-e-19

2 Bailey M., Gupta A., Hillenbrand S., Kuchler Th., Richmond R. and Stroebel J., International trade and social connectedness, 
Retrieved April 3, 2020, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26960/w26960.pdf

3 Տե՛ս Վարդանյան Ռ., Ալեքյան Ն., Ճամփաբաժանին. որոշումների ժամանակը, 2018, https://armenia2041.org/am/
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կան կապվածության բարձր ցուցանիշով 
մի շարք երկրների դեպքում, այդ թվում՝ 
Լիբանան, Կիպրոս, Հունաստան, Մոլդովա, 
Լուքսեմբուրգ և այլն, ունենք առևտրի աշ-
խուժացման չիրացված ներուժ։ Նշենք, որ 
որոշ երկրների պարագայում էլ, ինչպիսիք 
են ԱՄՆ-ը, Կանադան կամ Ֆրանսիան, 

ՀՀ «Facebook» սոցիալական կապի ինդեքսը և համաշխարհային ցանցի 
հանգույցները4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

հայկական մեծ համայնքի առկայության 
համեմատ առկա է սոցիալական կա-
պակց  վածության համեմատաբար ցածր 
ցուցանիշ, ինչը հատկապես կարևոր է հա- 
րաբերությունների ապագայի տեսանկյու- 
նից։ Հետաքրքրական է նաև, որ ՀՀ որոշ 
մարզերի օգտատերեր առանձնահատուկ 

4 Տվյալների աղբյուր՝ Facebook սոցիալական կապի ինդեքս, https://data.humdata.org/dataset/social-connectedness-index,  
Վարդանյան Ռ., Ալեքյան Ն., Ճամփաբաժանին. որոշումների Ժամանակը, 2018, https://armenia2041.org/am/



բարձր աստիճանի սոցիալական կապվա-
ծություն ունեն որոշակի երկրների շրջան-
ների հետ (օրինակ՝ Շիրակի մարզը՝ Ուկ - 
րաինայի Օդեսա, Արագածոտնի և Ար մա-
վիրի մարզերը՝  Ֆրանսիայի Ալսաս, Լոռու 
մարզը՝ Մոլդովայի Կահուլ շրջանի հետ և 
այլն) (գծապատկեր 1)։

Սոցիալական կապի ինդեքսի տվյալ-
ների բաշխման վերլուծության արդյուն-
քում ստանում ենք հետևյալ պատկերը.
ցան ցի խտությամբ (desnsity – չափվում 
է որպես սոցիալական կապի ինդեքսի 
1000-ից մեծ արժեք ունեցող երկրների 
քանակի և բոլոր երկրների n-1 քանակի 
քանորդ) Հայաստանը զիջում է բոլոր հա-
րևաններին (Իրանի համար տվյալներ առ-
կա չեն), ընդ որում, ՀՀ-ն ունի նաև ստան-
դարտ շեղման ամենաբարձր գործակի ցը 
հարաբերությունների ավելի բարձր հա-
մա սեռությամբ հարևանների համեմատ՝ 
185 երկրի շարքում զբաղեցնելով 159-րդ 
հորիզոնականը։ Հետաքրքրական է, որ 
արտահանման տվյալներով ևս ցանցի 
խտությամբ Հայաստանը զիջում է հա-
րևաններին, սակայն բևեռացման առու-
մով՝ Ադրբեջանի համեմատ ունի ստան-
դարտ շեղման առավել ցածր գործակից։

Արտաքին սոցիալական կապվածու-
թյան և արտահանման ցուցանիշների մի-
ջև բարձր կոռելյացիա նկատվում է ինչ - 
պես երկրների, այնպես էլ մարզային մա-  

կարդակում: Ավելին, նշված երկուսը ՀՀ-ի 
դեպքում կոռելացվում են նաև տնտեսու-
թյան շարժիչ ուժի՝ արդյունաբերական ար- 
 տադրանքի ծավալի հետ։ Հարկ է նշել, 
որ, ըստ վերլուծության արդյունքների, ՀՀ 
վարչական շրջանների արտաքին կապի 
ինդեքսի և մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ ցու - 
ցա նիշների միջև առկա է չափավոր բարձր 
դրական կոռելյացիա (0,52)։ Ավելին, գրե - 
թե նույն պատկերն է դիտվում Բելառու  սի 
Հանրապետության, ինչպես նաև Վրաս-   
տանի Հանրապետության դեպքում՝ փոքր 
շեղումներով: Նկատենք, որ այդ շեղումնե-
րը կարող են ունենալ որոշակի պատ-
ճառներ, ինչպես, օրինակ, Վրաստանի 
Սամց խե Ջավախեթի շրջանի դեպքում, 
որի սոցիալական կապվածության մակար-
դակը Հայաստանի Հանրապետության 
մարզերի հետ շատ բարձր  է, քանի որ այս- 
տեղ շատ հայեր են ապրում: Հիմնական ար- 
դյունքն այստեղ ակնհայտ դրական փոխ- 
կապակցվածությունն է արտաքին սո ցիա-
լական կապի և համախառն տարա ծա-
շրջանային արտադրանքի ցուցանիշների 
միջև: Միաժամանակ, ուշադրություն դար ձ- 
նենք այն փաստին, որ դիտարկվող 3 
եր կիրն էլ զարգացող են, մինչդեռ զար-
գացած երկրների առումով նույն կապը 
դիտարկելիս պատկերը բոլորովին այլ է5 
(գծապատկեր 2): 

Մարզային մակարդակում ՀՀ ներքին 

Սոցիալական կապի ինդեքսի տվյալների բաշխումը ՀՀ-ում և  
հարևան երկրներում6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

5 Isayan L., Causations or payoffs? The interaction between countries’ economic results and competing proxies of social capital, 2021 
(draft, forthcoming).

6 Պատրաստել է հեղինակն  ըստ սոցիալական կապի ինդեքսի տվյալների: 
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ցանցային կապերն ուսումնասիրելիս պարզ 
է դառնում, որ փոխադարձ կապվա  ծու-
թյու նը հիմնականում մեծ է հյուսիսա  յին, 
ինչպես նաև հարավային մարզերի միջև՝ 
որոշ բացառություններով։ Մասնավո րա-   
պես՝ թեև մյուս բոլոր հյուսիսային մարզե - 
րի հետ ունեցած կապվածության բարձր 
մակարդակին, սոցիալական կապի ամե-
նացածր ցուցանիշն առկա է Շիրակի ու 
Գեղարքունիքի և Տավուշի ու Շիրակի մար - 
զերի միջև։ Մայրաքա ղաք Երևանի բնա-  
կիչները մարզերից ամենացածր աստի-
ճա նի սոցիալական կապվածություն ունեն 
Շիրակի բնակիչների հետ։ Միջինում մյուս 
մարզերի բնակիչների հետ ամենաբարձր 
մակարդակի ցանցային կապեր ունեն Վա- 
 յոց ձորի, իսկ ամենացածրը՝ Երևանի բնա- 
 կիչները։ Արտաքին աշխարհի հետ սոցիա-  
լա կան կապի ամենաբարձր ցուցա նիշն 

առկա է Սյունիքի դեպքում, իսկ ամենա-
ցածրը՝ Շիրակի։ Արձանագրենք, որ կա- 
պե րի այսպիսի փաստացի տեսքի պատ -
ճառներն ու հետևանքներն կարիք ունեն 
մանրամասն սոցիալ-հոգեբանա կան վեր-  
լուծության, ինչը, գուցե, կարող է օգտակար 
լինել թուլացած կամրջող սոցիալական կա- 
պիտալով հետպատերազմա կան ՀՀ-ում 
համատեղ ապագայի ռազմավարու թյուն 
մշակելիս (գծապատկեր 3)։

Այսպիսով՝ ինչպես ամբողջ աշխար-
հում, ՀՀ-ի դեպքում նույնպես, միջազգա-
յին առևտրի տվյալները կոռելացվում են 
միջանձնային կապերի հետ։ Սակայն, հա-
րևանների համեմատ, արտաքին աշխար-
հի հետ ՀՀ «շփումը» պակաս համա սեռ է՝ 
թե՛ սոցիալական կապի ինդեքսի, թե՛ ար-
տաքին առևտրի ցուցանիշնե րի տեսան կյու -
նից։ Միաժամանակ, սոցիալական կապ- 

ՀՀ մարզերի միջին ներքին և միջին արտաքին սոցիալական կապի ինդեքսը, 
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների 
արդյունքներն ու արտահանման և արդյունաբերության ծավալները7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

7 Վիզուալիզացված է հեղինակի կողմից՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրներից՝ Armstat.am, data.humdata.org, transparency.
am: ՀՆԱ մոտարկված ՀՏԱ ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանությունը մշակվել է «Լոռու և Տավուշի մարզերի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման մոդելը» (2018-19) դրամաշնորհային հետազոտության ծրագրի շրջանակներում։



 վածության բարձր ցուցանիշով մի շարք 
երկրների դեպքում ՀՀ-ն ունի առևտրի 
աշխուժացման չիրացված ներուժ. կարե լի 
է ենթադրել, որ անձնային փոխ հա րա  բե- 
  րությունները չեն վերածվում գործարար 
հա մագործակցության՝ նույնիսկ համե մա-
տաբար բարձր միջին կենսամակարդակ 
ունեցող որոշ երկրների պարագայում։ 
Մարզային մակարդակում բարձր դրական 
կոռելյացիա է նկատվում արտաքին սո-
ցիալական կապվածության և մարզերի 
ՀՏԱ ցուցանիշների միջև, ինչը կարող է 
բացատրվել արդյունաբերական արտադ-  
րանքի ցուցանիշների նույնպիսի բաշխ-
մամբ։ Ինչ վերաբերում է միջմարզային 
կապերի սերտությանը, այստեղ հարաբե-
րություններն առավել բարդ են, իսկ պատ-
ճառները՝ առավելապես սոցիալ-հոգե  բա- 

 նական բնույթի, որոնք հաճախ իրենց ար  - 
տացոլումն են գտնում էթնոֆոլիզմների 
մեջ (օրինակ՝ «բիբար կրծող» - երևանցի-
ներ, «քոլեցի» - լոռեցիներ, «Քռի ջուր 
խմած» - թիֆլիսեցիներ և այլն)՝ ունենալով 
առա վել խոր վերլուծության կարիք։

Որպես ամփոփում՝ «Ճամփաբաժանին» 
գրքից մեջբերենք հետևյալ միտքը. «Պա-
րադոքսն այն է, որ փոխզիջումների հան-
դեպ ազգային հակվածությունը միշտ ու-
նեցել է արտաքին ուղղվածություն. հայերը 
կարողանում էին պայմանավորվել օտար-
ների հետ՝ իրենց համար ապահովելով 
ար տոնություններ և բացառիկ իրավունք-
ներ, սակայն վիթխարի դժվարությունների 
առջև էին կանգնում միմյանց հետ համա-
ձայնության հասնելու հարցում»8։

8 Տե՛ս Վարդանյան Ռ., Ալեքյան Ն., Ճամփաբաժանին. որոշումների ժամանակը, 2018, https://armenia2041.org/am/

1. Թրանսփերենսի ինթերնեշնլ, 2018 թ. 
խորհրդարանական արտահերթ ընտ-
րու թյունների ընտրական թվերի էլեկտ-
րոնային մոնիտորինգ, 2019, 

 https://transparency.am/files/publica-
tions/1554992616-0-662945.pdf?v=4

2. Վարդանյան Ռ., Ալեքյան Ն., Ճամփա բա-
ժանին. որոշումների Ժամանակը, 2018, 

 https://armenia2041.org/am/
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Лиана ИСАЯН
Аспирант, АГЭУ

ОБРАЗОВАНИЕ , ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ 
КАКОВЫ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ?  

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ FACEBOOK

Реалии общественной жизни, в том числе экономическая ситуация, во многом зависят от 
направленности и близости отношений в сложной сети людей, составляющих общество. Появление 
и широкое использование социальных сетей с генерацией огромных баз данных создало 
прекрасную возможность для изучения социального капитала как межличностных отношений и 
доверия. Эти данные не только служат альтернативой проверке уже известных гипотез, но и 
вызвали новую волну исследований, касающихся изменения человеческих взаимоотношений, в 
том числе на уровне отдельных стран. В данной работе автор осуществил аналогичное наблюдение 
на примере Республики Армения, проанализировав направления социальных сетевых связей 
жителей Республики Армения на международном и региональном уровнях и выявив объясняющие 
их причинно-следственные связи.

Ключевые слова:  индекс социальной связи Facebook, социальный капитал,
  международная торговля

Liana ISAYAN
PhD student, ASUE

EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE 
HOW DO INTERNAL AND EXTERNAL NETWORK CONNECTIONS OF THE REPUBLIC  

OF ARMENIA LOOK? FACEBOOK SOCIAL CONNECTEDNESS INDEX

The actual realities of social life, including the economic situation, largely depend on the directions 
and closeness of relations in the complex network of people making up the society. The emergence and 
wide usage of social networks with the generation of huge databases has created a great opportunity 
to study social capital as interpersonal relationships and trust. In addition to serving as an alternative 
to testing already known hypotheses, these data have sparked a new wave of research into changing 
human relationships, including at the individual country level. In this work, the author has carried out 
the latter by the example of the Republic of Armenia, analyzing the directions of the social network 
connections of the people living in the Republic of Armenia at the international and regional levels and 
trying to reveal the causal connections explaining them.

Keywords:  Facebook social connectedness index, social capital, international trade



 

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 150 գիտական 
հոդվածների, 20-ից ավելի մենա- 
 գրությունների և ուսումնական 
ձեռ նարկ ների:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ 
ԵՎ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 
ԿՐՃԱՏՈՒՄԸ` 

ՈՐՊԵՍ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ  

Հիմնաբառեր.  պարենային կորուստներ, սննդա-
  յին թափոններ, սով, գազերի
  արտանետում, ֆուդշերինգ,   
  ռեսուրսների խնայողություն

Պարենային կորուստների և սննդային թափոննե  րի 
(ՊԿՍԹ) հիմնախնդիրը մշտապես ուսումնասիրվում 
ու քննար կվում է տեղական և միջազգային մակար-
դակ   նե րում։ Ժամանակի ընթացքում հողագնդի 
տար    բեր հատ վածներում այն առավել հրատապ է 
դառ  նում, քա նի որ, բնակչության աճին զուգահեռ, 
մեծա նում է պարենի պահանջարկը, իսկ ուրբանա-
ցումը հան գեցնում է գյուղատնտեսության ռեսուրսա-
յին ներուժի կրճատմանն ու պարենային անբավա-
րա րության ծա վալների ավելացմանը։ Ահավասիկ, 
ՄԱԿ-ի տվյալ նե րով ամբողջ աշխարհում տարեկան 
թափվում կամ ոչնչացվում է օգտագործման համար 
պիտանի 1.3 մլրդ տոննա կամ մոտ 940 մլրդ ԱՄՆ 
դոլարի սննդամթերք1։ Այդ քանակության 1/3-ը բա-
վարար է լուծելու երկրագնդի բնակչության խոցելի 
խմբերի սո վի հիմնախնդիրը։ 

Չարիքը միայն այն չէ, որ սահմանափակ բնա կան 
ռեսուրսներով և գյուղացու աշխատանքով ստեղծ-
ված բարիքի մի զգալի մաս կորչում է։ Պակաս չա-
րիք չէ այն իրողությունը, որ աղբանոց նետված կամ 
խոտանված սննդամթերքը մեծածավալ ջերմոցային 
գազ է արտանետում մթնոլորտ, որն ակտիվացնում է 
կլիմայի փոփոխությունն իր բացասական հետևանք-
ներով։

Հոդվածում ներկայացվող հիմնախնդիրը հրա-
տապ է նաև Հայաստանի համար, քանի որ գյուղա-
տնտեսության արտադրական ներուժը սահմանա-  
փակ է և հիմնական պարենային ապրանքների (ցո- 
 րեն, տավարի, խոզի և թռչնի միս, կենդանական 
և բուսական յուղեր) կեսից ավելի բավարարվում 

78
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11 ФАО, Потери продовольствия и пищевые отходы, http://www.fao.org/food-
loss-and-food-waste/ru/



2 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020 թ. հունվար-դեկտեմբեր։

է ներկրումների հաշվին: COVID-19 համավարակի հե տևանքով պակասում են պա-
րե նի արտադրության և ներմուծման ծավալները, նվազում է բնակչության գնո ղու նա-
կությունը, ուստի կորուստների և թափոնների կրճատումը դառնում է առավել հրա տապ 
մարտահրավեր:

Հոդվածում հատկապես շեշտադրվում են Հայաստանում հավասարակշռված սնուց-
ման մշակույթի զարգացումը, սպառման համար պիտանի սննդի ավելցուկի օգտագործման 
արդյունավետ ձևերի ներդրումը, մասնավորապես՝ բարեգործական ճաշարանների ցան-
ցի զարգացումը և սննդի բաժանման՝ «Ֆուդշերինգի» կառուցակարգի կիրառումը:

Հայաստանում 2020 թվա կա-
նի մարտից շարունակվող 

COVID-19 համավարակի պայմաններում 
պարենային արտադրանքների արտադ-
րու թյան և ներմուծման որոշակի սահմա-
նափակումները, ինչպես նաև 44-օրյա պա - 
 տերազմի հետևանքով Արցախից տարե -
կան մոտ 100 հազ. տոննա հացա հա տի կի 
ներմուծման ներուժի կորուստը հար կա-
դրում են էլ ավելի կարևորել պարենա յին 
կորուստների և սննդա յին թափոննե րի 
(ՊԿՍԹ) կրճատումը: Ընդհանուր առ մամբ, 
պետք է արձանագրել, որ ՀՀ-ում ՊԿՍԹ-ի 
կառավարման խնդիրները դեռևս պատ-
շաճ ուշադրության չեն արժանանում, և հա-  
սարակությունը լիարժեք կերպով չի գի-
տակ ցում հնարավոր պարենային ճգնա-

ժա մի ամբողջ լրջությունը: 
Դրա հետ մեկտեղ, ՀՀ վիճակա գրու-

թյան կոմիտեի (ՀՀ ՎԿ) տվյալները ցույց 
են տալիս, որ հատկապես վերջին տարի-
ներին զգալիորեն կրճատվել է բուսական 
ծագման պարենային արտադրանքների, 
հատկապես՝ հացահատիկի արտադրու-
թյունը (աղյուսակ 1): 

Փորձենք հնարավորինս փաստարկ-
ված ուսումնասիրել այդ երևույթի պատ-
ճառ ները: Նախ՝ ՀՀ-ում 2020 թվականին 
2016-ի համեմատությամբ 130,6 հազ. հեկ- 
 տարով կամ շուրջ 37%-ով կրճատվել են 
ցանքատարածությունները, ինչն աննա-
խադեպ ցուցանիշ է: Ո՞րն է այս երևույթի 
պատճառը: Բացի ավանդաբար վկայա-
կոչ վող պատճառներից (ցածր գին և ե կա- 

ՀՀ բուսական ծագման հիմնական արտադրանքների արտադրությունը  
2016-2020 թթ.2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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մըտա բերություն, ոչ կոնդիցիոն սերմա ցու, 
ֆինանսական միջոցների և ներ դրանք նե- 
րի անբավարարություն, հնացած տեխ-
նի կայի պատճառած մեծ կորուստ ներ և 
այլն), մեր կարծիքով, նշանակալի է նաև 
վի ճակագրական տվյալների հավաս տի ու - 
թյան պակասը: Մասնավորա պես՝ 2011- 
2017 թվականներին ընդունված էր ցան-
քա տարածքի ցուցանիշի հավելագրմամբ 
լրացուցիչ սուբսիդավորված գներով պա - 
րարտանյութեր և դիզելային վառելիք ստա- 
նալ գյուղատնտեսության նախարարու-
թյու նից: Ընդ որում, նախարարու թյու նը 
գրանցում էր կեղծ ցուցանիշներ և խեղա-
թյուրում վիճակագրությունը: Հետագայում 
այս արատավոր գործելաոճից անգամ 
մասնակի հրաժարումն ու տվյալները հա-
վաստի դարձնելու փորձն ակնհայտորեն 
հանգեցրին ցուցանիշների կտրուկ նվազ-
ման:

Պարենային անվտանգության մակար-
դա կի բարձրացման համար, պատկերա-
վոր ասած, էական նշանակություն ունի 
նաև «դաշտից մինչև պատառաքաղ» ար-
ժե շղթայում ՊԿՍԹ կրճատումը:

ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսու թյան 
կազմակերպության (ՊԳԿ, FAO) տվյալ նե  - 

րով, ներկայում աշխարհում արտադրվում 
է պահանջարկից ավելի պարենա մթերք, 
բայց դրա անհավասարաչափ բաշխվա-
ծու թյան և բնակչության վճարունակության 
տարբեր մակարդակների պատճառով 
երկրագնդի տարբեր մասերում 690 մլն 
մարդ կամ բնակչության 8,9%-ը սովի է 
մատնված3։ Նման իրավիճակում ուղղակի 
անհանդուրժելի է պարենի հսկայական 
քանակությամբ ոչնչացումը կամ աղբա նո-
ցում հայտնվելը։ 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 1,3 
մլրդ տոննա ՊԿՍԹ 44%-ը բաժին է ընկ նում 
մրգերին և բանջարեղենին, 20%-ը՝ արմա- 
տապտուղներին, 19%-ը՝ ցորենին, 8%-ը՝ 
կաթնամթերքին, 4%-ը՝ մսին, 3%-ը՝ յուղա-
տու և ընդեղեն մշակաբույսերին, իսկ 2%-ը՝ 
ձկնեղենին (գծապատկեր 1)։

Մինչ պարենային կորուստների և սննդա-   
մթերքի թափոնների առաջացման պատ-  
 ճառներին, հետևանքներին ու կրճատ ման 
հնարավորություններին անդրադառնալը, 
դիտարկենք «պարենային կորուստ ներ» և 
«սննդային թափոններ» հասկացություն-
ները, որոնց վերաբերյալ 2019 թ. ՊԳԿ-ն 
տվել է հետևյալ բացատրությունները.

Պարենային կորուստները պարենի մա- 

Պարենային կորուստների և սննդային թափոնների տեսակարար կշիռն ըստ 
ապրանքատեսակների (%՝ կորստի ընդհանուր քանակից)
Աղբյուրը՝ World Resources Institute

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

3 FAO, Food wastage footprint & Climate Change, http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
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տակարարների որոշումների և գործողու-
թյունների արդյունքում սննդամթերքի քա- 
  նակի և որակի կրճատումն է ար  տադ  րո-  
ղից մինչև վաճառք շղթայում, բա ցա  ռու-
թյամբ մեծածախ վաճառող ների, հա սարա-    
կական սննդի ձեռնարկություն ների և սպա-  
ռողների։

Սննդային թափոնները սննդամթերքի 
քանակի և որակի կրճատումն է մեծածախ 
վաճառողների, հասարակական սննդի 
ձեռ նարկությունների և սպառողների որո-
շումների և գործունեության արդյունքում։ 
Սննդային թափոններն առաջանում են մե-  
  ծածախ վաճառքի և սպառման փուլե րում4։

ՀՀ ՎԿ ընդունած մեթոդաբանության 
համաձայն՝ «Կորուստները բեռնափոխա-
դրման և պահպանման բոլոր փուլերում՝ 
արտադրությունից մինչև սպառում, չօգ-
տա     գործված պարենամթերքի ծավալն է: 
Կորուստների առաջացման հիմնական 
պատճառն իրացման և պահպանման ոչ 
լիարժեք համակարգերի առկայությունն 
է: «Կորուստներ» հատվածում չեն ներ առ-
վում արտադրության տարբեր փուլերում 
դրա անհրաժեշտ մաս հանդիսա ցող ան-
խու սափելի կորուստները, օրինակ՝ ցորե -
նի աղալու, չորացման գործընթացնե րում, 
դաշտում տեղափոխման և պա հես տա վոր-
ման հետ կապված կորուստ ները, ինչ պես 
նաև տնային տնտե սու թյուններում առկա 

սննդի ու վերամշակման ընթաց քում առա-
ջացող այլ կորուստները: Կո րուստները 
հաշվարկվում են ՊԳԿ առա ջարկած գոր- 
   ծա  կիցներով, որոնք, պայմա նավոր ված 
որո  շակի հանգամանքներով, կարող են 
ճշգրտվել»5: Դժվար չէ նկատել, որ վեր ջին՝ 
«պայմանավորված որոշակի հան գա  մանք -
ներով, կարող են ճշգրտվել» ձևակեր պումն 
«ազատում» է վիճակագրական կա ռույցի 
ձեռ քերը և հնարավորություն տա լիս կո-
րուստները հասցնելու անտրամա բանա-  
կան չափերի: Դիցուք՝ աղյուսակ 2-ի տվյալ - 
ները վկայում են ՀՀ չորս հիմնական մշա-
կաբույսերից երեքի կորստի ցուցանիշի՝ 
օրինաչափու թյունից կտրուկ շեղման մա-
սին:

Բերքի կորստի անտրամաբանական 
աճը չափազանց ակնհայտ է հատկապես 
ցորենի օրինակով, որը ներկայացված 
է գծապատկեր 2-ում: Ինչպես երևում է, 
2005-2011 թթ. ցորենի կորուստը միջին 
հաշվով կազմել է արտադրված բերքի 
4,4%-ը: 2011 թ.-ից սկսած, հիմնականում 
վիճակագրական տվյալների խեղաթյուր-
մամբ պայմանավորված, կորուստներն 
ա ճել են և 2019 թ. հասել ընդհուպ 43,5%-ի: 
Թերևս, այս առումով, միանգամայն տե-
ղին է ՊԳԿ ագրոարդյունաբերության հար- 
 ցե րով պատասխանատու Ռոբերտ վան 
Օտերդեյքի հետևյալ դիտարկումը. «Հա-

Բուսական ծագման հիմնական պարենային ապրանքների կորուստներն ըստ ՀՀ 
ՎԿ տվյալների6

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

4 Техническая платформа по измерению и сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов, http://www.fao.org/
platform-food-loss-waste/ru/

5 ՀՀ ՎԿ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020 թ. հունվար-դեկտեմբեր, էջ 78։
6 Հաշվարկել է հեղինակը՝ ըստ ՀՀ ՎԿ 2005-2020 թթ. «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» հրապարակման 

տվյալների։ 



Ցորենի տարեկան կորուստների շարժընթացը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

յաս տանում հասցեագրման կարիք ունե - 
ցող ամենասուր խնդիրները պարենի կո-
րուստների և թափոնների վերաբերյալ 
ճշգրիտ տվյալների պակասն է, անտեղ-
յակությունը խնդրի բարդությունից, դրա 
ներգործությունից, պատճառներից ու ար-  
ժեշղթաների մասնակիցների, սպառող նե-
րի, ծառայություն մատուցողների և շրջակա 
միջավայրի վրա թողած հետևանքներից։ 
Վերհանված խնդիրների թվում են պա րե-
նի կորուստների և թափոնների ծավալի 
կրճատմանն ուղղված ջանքերի ասպարե-
զում թերի համագործակցությունն ու գոր-
ծողությունների համակարգումը, ինչպես 
նաև կլիմայի փոփոխության ազդեցու-
թյուն ներին համարժեք ձևով արձա գանք-
ման պատշաճ կառուցակարգերի բացա-
կա յությունը»7։

ՊԿՍԹ կրճատման հիմնախնդիրն ունի 
գլոբալ բնույթ: Բնավ պատահական չէ, որ 
2015 թ. սեպտեմբերի 25-ին ՄԱԿ-ը 193 
երկրների ղեկավարների մասնակցու թյամբ 
ընդունեց մինչև 2030 թ.-ի Կայուն զար գաց- 
ման 17 նպատակ (ԿԶՆ): Ըստ 2-րդ նպա-
տակի՝ «Սովի վերացում», հիմնա խնդրի 
լուծ ման կարևոր ուղիներից մեկն էլ «պա - 
րենային կորուստների դեմ պայքարում 
ներգրավվածությունն է»8: Պետք է նկատի 
ունենալ, որ ԿԶՆ կեսից ավելին անուղղա-
կիորեն դարձյալ առնչվում է այս հիմնա-
խնդրին: Ուստի, Հայաստանը, որ պես մաս-  

նակից երկիր, պարտավորված է գոր ծուն 
քայլեր իրականացնել այդ ուղղությամբ: 
Միջազգային կազմակեր պու թյունների՝ 
Միա վորված ազգերի զար գաց ման ծրա- 
գրի, Պարենի և գյուղա տնտե սու թյան կազ- 
մա կերպության, Պա րե նի հա  մաշխարհային 
և այլ ծրագրերի նախա ձեռ նությամբ որո- 
շակի միջոցա ռումներ արդեն իսկ իրա-
գործ վում են, սակայն ար տադրողների և 
սպառողների շրջանում ՊԿՍԹ կրճատումը 
դեռևս զանգվածային և գործնական բնույթ 
չի կրում: Որպես կոնկրետ օրինակ՝ պետք է 
վկայակոչել այն, որ տարինե րով ձգձգվում 
է աղբի դա սակարգման և արդյունավետ 
վերա մշակման համակարգի ներդրումը, 
դեռևս եզա կի երևույթ է բարեգործական 
ճաշարանների հովանավորումը, իսկ վեր- 
  ջերս աշխարհում լայն տարածում ստա ցած  
«Ֆուդ շերինգի» համակարգն ընդհան րա-
պես չի կիրառվում: 

«Ֆուդշերինգը» ՊԿՍԹ կրճատման և 
սովի հաղթահարման համեմատաբար նոր 
ձեռնարկում է կամ ժամանակակից արտա - 
հայտությամբ՝ նոր միտում (թրենդ): Բա-
ռացի՝ «Ֆուդշերինգ» հասկացությունն ունի 
երկու արմատ՝ անգլերեն food - «պարեն, 
սնունդ» և share - «կիսվել, միա սին օգտա - 
գործել» իմաստներով: Շատե րին է հայտ-
նի, որ զարգացած բազմաթիվ երկրներում 
հասարակական կարգով գործում են խո-
ցե լի խմբերին անվճար սննդամթերք հատ- 

7 http://un.am/hy/news/829
8 http://makingsense.rbc.ru/sdgs
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  կաց նող ծառայություններ։ Այդ նախաձեռ-
նությունը սկզբնավորվել է 2012 թվակա-  
նին՝ Գերմանիայում։ Երկրի պարենի և գյու - 
ղատնտեսության նախարարության տվյալ- 
 ներով՝ տարեկան դեն է նետվում օգտա-
գործման համար պիտանի 11 մլն տոննա 
սննդամթերք։ Գերմանիայի կառավա րու - 
թյան ընդունած ծրագրով նախատես վում 
է մինչև 2030 թվականն այդ ցուցա նիշը 
կրճատել երկու անգամ։ Այս գործում մեծ 
դերակատարություն ունի ՝  «Ֆուդշերինգի»  
կամավորական շարժումը, որին մաս նակ-
ցում են 50 հազարից ավելի կամավորա-
կաններ, և մինչև 2020 թվականը՝ ութ 
տար վա ընթացքում, կորստից փրկվել է 
21,1 մլն տոննա սննդամթերք9։ 

«Ֆուդշերինգի» նախաձեռնությունը շատ 
կարճ ժամանակահատվածում ոչ միայն 
տա րածում գտավ աշխարհի զարգացած 
երկրներում, այլև ենթարկվեց որոշակի ի - 
րավական կարգավորման։ Օրինակ՝ Ֆրան - 
սիայում օգտագործման համար պիտանի 
սննդամթերք թափելը խոչըն դոտ վում է 
օրենքով, իսկ ԱՄՆ-ի Օրեգոն նահանգում 
ընդհանրապես արգելվում է դեն նետել 

սննդի որևէ մնացորդ։ 
Իսպանական Prosalus ոչ առևտրային 

կազմակերպության հիմնադրած Yonodes-
per dicio ծառայությունը, բացի օգտագործ-
ման համար պիտանի սննդամթերքի ո րոն- 
ման ու կարիքա վորներին հատկաց ման 
գործառույթներից, պետական աջակցու-
թյամբ նաև իրականացնում է դրա խնա-
յողաբար օգտագործման, պահպան ման և 
կորուստների կրճատման քարոզչություն։ 
Այդ թեմաներով հրատարակվում է հան-
րամատչելի գրականություն, կազմակեր-
պում ուսուցում և վարպետաց դասեր։

«Ֆուդշերինգի» շարժումը, որի կամա-
վոր մասնակիցներին անվանում են ֆուդ-
սերվերներ, գնալով լայն տարածում է ստա- 
 նում նաև Արևելյան Ասիայի և Հյուսի սա-
յին Ամերիկայի երկրներում։ Հայաս տա-
նում դեռևս նման շարժում չի ծավալ վում, 
սակայն ՊԳԿ-ն նախատեսում է իրակա-
նաց նել ՊԿՍԹ կրճատման նոր ծրագրեր, 
որոնց շրջանակում նպատակահարմար է 
աջակցել նաև «Ֆուդշերինգի» նախաձեռ-
նու թյուններին։

9 https://www.dw.com/ru/%D
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СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ  
КАК НАИБОЛЕЕ ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС

Проблема продовольственных потерь и пищевых отходов изучается и обсуждается на мест-
ном и международном уровнях. Со временем в разных частях земного шара она становится 
бо лее актуальной, поскольку параллельно росту населения растет спрос на продовольствие, а 
урбанизация приводит к сокращению ресурсного потенциала сельского хозяйства и увеличению 
объемов продовольственной недостаточности. По данным ООН, ежегодно во всем мире сбра-
сывается или уничтожается 1,3 млрд тонн пригодных для употребления продуктов питания стои-
мостью около 940 млрд долларов. 1/3 этого количества достаточно, чтобы решить проблему 
голода на земле.

Беда не только в том, что значительная часть созданного ограниченными природными ресур-
сами и крестьянина блага пропадает. Не меньшим злом является тот факт, что выброшенные на 
свалку или заброшенные продукты выбрасывают в атмосферу крупномасштабный парниковый 
газ, который активизирует изменение климата со своими негативными последствиями.

Проблема, представляемая в статье, актуальна и для Армении, поскольку производственный 
потенциал сельского хозяйства ограничен и более половины основных продовольственных 
товаров (пшеница, говядина, свинина и птица, животные и растительные масла) удовлетворяются 
за счет импорта.

В результате пандемии COVID-19 сокращаются объемы производства и импорта продоволь-
ствия, снижается покупательная способность населения, поэтому сокращение потерь и отходов 
становится более актуальным вызовом.

В статье особо подчеркивается развитие в Армении культуры сбалансированного питания, 
внедрение эффективных форм использования излишков пищи, пригодных для употребления, в 
частности, развитие сети благотворительных столовых и применение механизмов фудшеринга.

Ключевые слова:  продовольственные потери, пищевые отходы, голод, фудшеринг, выбросы
  парниковых газов, самообеспеченность продовольствие, ресурсосбережение

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

Doctor of Sciences (Economics), Professor
SECURITY AND CHALLENGES

REDUCING FOOD LOSSES AND FOOD WASTE AS THE MOST IMPORTANT PROBLEM 

The problem of food loss and food waste is studied and discussed at the local and international 
levels. Over time, it becomes more relevant in different parts of the world, as the demand for food 
increases in parallel with population growth, and urbanization leads to a reduction in the resource 
potential of agriculture and an increase in food shortage. According to the United Nations, 1.3 billion 
tons of usable food, or about $ 940 billion, is dumped or destroyed worldwide each year. 1/3 of this 
amount is enough to solve the problem of hunger on earth.

The evil is not only that a significant part of the wealth created by the limited natural resources 
and hard work of the peasant is lost. No less evil is the fact that discarded or abandoned products 
emit large-scale greenhouse gas into the atmosphere, which activates climate change with its negative 
consequences. The problem presented in the research is relevant for Armenia since the production 
potential of agriculture is limited and more than half of basic food commodities (wheat, beef, pork and 
poultry, animal and vegetable oil) are satisfied by imports. As a result of the COVID-19 pandemic, food 
production and import volumes decreased, and the purchasing power of the population is reduced, so 
reducing losses and waste is becoming a more urgent challenge.

Keywords:  food losses, food waste, hunger, foodsharing, greenhouse gas emissions, 
  food self-sufficiency, resource conservation

ԱՆ
Վ

ՏԱ
Ն

Գ
ՈՒ

ԹՅ
ՈՒ

Ն
 Ե

Վ
 Մ

Ա
Ր

ՏԱ
Հ

Ր
ԱՎ

Ե
Ր

Ն
Ե

Ր
 . 

 Б
ЕЗ

О
П

АС
Н

О
С

ТЬ
 И

 В
Ы

ЗО
ВЫ

 . 
SE

CU
RI

TY
 A

N
D

 C
H

AL
LE

N
G

ES
 . 

20
21
/2

84



 

Համազասպ 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտե սագի - 
տական ֆակուլտետը։

Սկսած 1993 թ. շուրջ 25 տարի 
աշխատել է ՀՀ գործադիր մար-
միններում։

2004 թ. ստացել է տնտեսագի-
տության թեկնածուի գիտական 
աստիճան։

2004 թ.-ից դասավան դում է ՀՀ 
կառավարման ակադեմիայում, 
Եվրոպական կրթական տարա- 
 ծաշրջանային ակադե միայում և 
Տուրիզմի հայկական ինս տի տու-
տում։

2019 թ.-ից ՀՊՏՀ «Ամ բերդ» հե- 
տազոտական կենտրո նի հետա-
զոտող է։

Երկու տասնյակից ավել գի տա- 
կան, վերլուծական հոդված ների 
և մենագրության հեղինակ է։

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ. 
ՖԱՇԻԶՄԻ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, 
ՊԱՏԵՐԱԶՄ, 
ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ  

Հիմնաբառեր.  Երկրորդ համաշխարհային,
  «Առանցքի» երկրներ, Իտալիա,
  ֆաշիզմ, Մուսոլինի, տնտեսական
  վերածնունդ

Իտալիան, Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-
մի ժամանակ միանալով Գերմանիային ու Ճապոնիա-
յին, ձևավորեց զավթողական «Առանցքի» երկրների 
առաջատար եռյակը։ Ֆաշիզմի կնքահոր՝ Մուսոլինիի 
հայրենիքը վերջինիս անհեռատես վարչապետական 
«ջանքերի» հետևանքով պատերազմից դուրս եկավ 
թու  լացած ու քայքայված և կորցրեց ավելին, քան ուներ 
մինչ այդ։ Նման անփառունակ վերջաբանից հետո 
դժվար էր պատկերացնել, որ Իտալիան ունակ է 
ծնկած տեղից կարճ ժամանակում ոտքի կանգնելու։ 
Սակայն, անցնելով պատերազմում պարտ վածի հա-
մար նախա տես ված ծանր ճանապարհով, նա ոչ միայն 
հաղթահարեց անկումը, այլև կարճ ժամանակահատ-
ված անց դարձավ աշխարհի զարգացած երկրնե-
րից մեկը` շնորհիվ իր ժողովրդի հոգե կերտ ված քին 
համարժեք ու համընկնող իրատեսական ծրա  գ րերի 
և ճկուն տնտեսական, ինչպես նաև հաշ վենկատ ար-  
տաքին քաղաքականության և որդեգրած կարևորա-  
գույն սկզբունքի, այն է՝ ոչ թե ձեռք բերել թշնամիներ, 
այլ կառուցել փոխշահավետ ու արդյունավետ գործող 
տարածաշրջանային ամուր «կամուրջ ներ»։

Ներկայացվող հոդվածն ամփոփում է Երկ րորդ հա- 
 մաշխարհային պատերազմում «Առանցքի» երեք գլխա- 
վոր երկրների՝ Գերմանիայի, Ճա  պոնիայի և Իտա-
լիա յի հետպատերազմյան պատմու թյունների շարքը: 
Տար բերություններով հանդերձ, այդ պատ մու թյուն-
ներն ունեն կարևոր ընդհանրություններ. ազնվորեն 
վերլուծել պար տության պատ ճառները, միայն դասեր 
քաղելու նպատակով հետ նայել ու անց յալն ավելորդ 
անգամ «չփորփրել», իրենցից բացի՝ այլ մեղավոր-
ներ չփնտրել, խայտառակ իրա վիճակն արագորեն ու 
տրամագծորեն փո խելու անկոտրում կամք դրսևորել 

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_2_85

Քեզ մի՛ կարծիր այն, ինչ որ չես:
Մի՛ չափազանցիր կարողություններդ, մի՛ խաբիր քեզ. 
կյանքը մի օր պիտի փորձի դնի ուժերդ...

Գարեգին Նժդեհ
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և, իհարկե, խորությամբ գիտակցել, 
որ որևէ մեկն այդ ամենը չի անելու 
իրենց փոխա րեն։

Ֆաշիզմի կնքահայրն ու  
     նրա վախճանը

Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-
մում ֆաշիստական կոալիցիայի ամենա-
յուրօրինակ մասնակից պետությունն Իտա-  
 լիան էր, որի քայլերը տվյալ ժամա նա կա- 
  շրջանում հախուռն էին և ոչ այն քան տրա- 
մաբանական, իսկ հաճախ՝ նաև ար կածա -
յին։ Միգուցե դա պայմանա վորված էր նրա-  
նով, որ լրագրողական անցյալով բռնա-
պետ Մուսոլինին1՝ իտալական ֆա շիզմի 
գաղափարախոսն ու հայրը, որը տվյալ 
ժա  մանակահատվածում զբաղեցնում էր 
նաև երկրի վարչապետի պաշտոնը, իրեն 
ավելի մեծ դերակատարում էր վերա պա-
հում Եվրոպայում՝ տվյալ գաղափա րա խո-  
սության տարածման ու կայացման առու-
մով և հետևաբար՝ ուներ ներքին հա կա-  
դրման և, իհարկե, մրցակցային բա վա րար 
հիմքեր գերմանական նացիզմի առաջ նորդ 
Ադոլֆ Հիտլերի հետ։ Ընդ որում, պատմու-
թյունը վկայում է, որ ֆաշիզմի կնքահոր 
դիրքը գրաված այս հակասա կան կերպա-  
րի համոզմունքներում ու դրանցից բխող 
գործողություններում բացակա յում էին 
սկզբունքային «կարմիր գծերը», ուստի նա 
չէր խորշում որևէ բարոյական արգելք 
շրջան ցելուց կամ աներևակայելի մանի-
պու լացնող  գործողություններից, ինչի հե-  
տևանքով նրա խոսքն ու գործը շատ հա-
ճախ դառնում էին անհամատեղելի, իրար 
հակասող՝ լրջագույն վտանգների նա խա-
դրյալներ ստեղծելով և՛ ղեկավարվող կա-
բի նետի, և՛ երկրի կառավարման տեսան-
կյունից:

Նախապատերազմյան Իտալիան Մու -
սո լինիի Իտալիան էր՝ հախուռն ու հա ճախ 
հարձակողական արտաքին քաղա քա կա-
նությամբ, որն իր արտացոլումը գտավ 

հե տևյալ իրողություններում. Եթովպիա 
ներ խուժումից սկսած՝ մինչև իսպանական 
քաղաքացիական պատերազմում գեներալ 
Ֆրանկոյին անվերապահ աջակցություն, 
ընթացիկ պլանավորվող և հետևաբար՝ 
վայրիվերո ներքին քաղաքականությամբ՝ 
խոշոր բանկերի բաժնետոմսերի ազգայ-
նացումից մինչև արդյունաբերական ար  - 
ժե թղթերի թողարկում, իտալական կառա - 
վարության նպատակները գործարար որո  - 
շակի շրջանակների քիմքին համադրելու 
ակնառու ձգտում, բիզնեսի ու քաղաքա-  
կա նության տեսանելի սերտաճում, պետա-  
կան ձեռնարկությունների աննախա դեպ 
մեծ տե սակարար կշիռ2 և այլն։ Եվ այս պիսի 
Իտալիան դարձավ Երկրորդ համաշ խար-    
հայինում զավթողական «Առանցքի»3 կա-
րևորագույն երկրներից մեկը՝ անվերա պա-
հորեն սատարելով նացիստական Գեր - 
մանիային։ Սակայն, Երկրորդ համաշ խար - 
հային պատերազմի տարիներին (1939- 
1945 թթ.) նման սկզբունքներով առաջ-
նորդվող Իտալիան այդպես էլ չկարո ղա - 
 ցավ դառնալ առաջատար պատե րազ մող 
երկիր, քանի որ բռնապետ Մուսոլինիի 
նման անկանխատեսելի առաջնորդի քմա-
հաճ ղեկավարմամբ այն պարբերաբար 
ենթարկվում էր արտաքին ու ներքին «ալե- 
կոծության», և պատմությունն արձա նա-
գրում էր այն ցնցումները, որ վերապ րում 
էր իտալական պետությունը պատերազմի 
ժամանակաշրջանում՝ սկսած Հյուսիսային 
Աֆրիկայում ինքնուրույնաբար սանձա զեր- 
 ծած տեղային պատերազմներից4 և վեր-
ջացրած միջերկրածովյան երկրների (Հա-
րավսլավիա, Հունաստան) հետ հրահար-
վածներով5։ 

Դուչեի արկածախնդրության գագաթ-
նա կետը 1941 թվականն էր, երբ հու նիսին և 
դեկտեմբերին իր ղեկավարած Իտալիան 
հանդես եկավ նախ՝ Խորհրդային Միու-
թյան և ապա ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմ 
սկսելու բարձրագոչ հայտարարություն-

1 Բենիտո Մուսոլինի (Դուչե), Իտալիայի քաղաքական և պետական գործիչ, Ազգային ֆաշիստական կուսակցության առաջ-
նորդ, Իտալիայի վարչապետ՝ 1922-1943 թթ.-ին:

2 1939 թ.-ին Իտալիան Խորհրդային Միությունից հետո պետական ձեռնարկությունների ամենաբարձր տեսակարար կշիռն 
ունեցող երկիրն էր:

3 Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ ներքաշված երկրները ձևավորել էին ռազմական երկու հակադիր դաշինքներ՝ 
հակահիտլերյան կոալիցիա և «Առանցքի» երկրներ։

4 1940 թ. հունիսի 10-ին Իտալիան հայտարարեց պատերազմ Մեծ Բրիտանիային և Ֆրանսիային, օկուպացվեցին ֆրան սիա-
կան հարավարևելյան շրջանները և ապա իրականացվեց հարձակում  բրիտանական հսկողության ներքո գտնվող հյուսի-
սային և արևելյան աֆրիկյան երկրների՝ Սուդանի, Քենիայի և Սոմալիլենդի վրա։ 

5 Манцокки, Бруцио, Очерки экономической политики Италии 1945-1959, изд-во «Прогресс», М., 1986.
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նե րով, որոնց հետևանքով, Գերմանիայի 
և Ճապոնիայի հետ միասին, հայտնվեց 
նույն «զամբյուղում»՝ դրանից բխող բոլոր 
իրավունքներով ու պարտա վորու  թյուննե -
րով հանդերձ։ Պարզ է, որ Իտալիայի 
մաս  նակցությունը պատերազ մին, որպես 
«Առանցքի» անդամ երկիր, պա հանջում 
էր պատերազմական իրավիճա կին համա-
հունչ տնտեսության կառավարում, սա կայն, 
պայմանավորված մի շարք օբյեկտիվ ու 
սուբյեկտիվ գործոններով, առանց այն էլ 
ոչ այնքան բարվոք, հյուսիսային ու հա րա- 
վային շրջանների միջև սոցիալ-տնտե սա-
կան մեծ խզումներով զարգացող երկիրն 
ի զորու չեղավ հաղթահարելու պատե րազ-
մական իրադրությանը հատուկ մարտա-
հրավերները։

Ստալինգրադյան ճակատամարտում 
ֆաշիստական Գերմանիայի առաջին ու 
հիմնական պարտությունից հետո Իտա-
լիայի հասարակական կյանքում սկսվեց 
երկփեղկվածության ծանր ժամանա կա-
շրջան, որի տրամաբանական վերջաբանը 
դարձավ Երկրորդ համաշխարհայինի միջ-  
նամասում երկրում իրականացված հեղա-
շրջումը։ Փաստորեն, անգամ պատերազ-
մին մասնակցության հանգամանքն ան կա- 
րող էր զսպող գործոն լինել, և «ալեկոծ-
ված» Իտալիայում կատարվեց տրամա բա-
նականն ու անխուսափելին՝ ժողովուրդը 
գնաց ֆաշիզմին հակադրվելու ճանա պար-
հով, ինչի հետևանքով «աթոռազրկվեց» 
ու ձերբակալվեց վարչապետ Մուսոլինին։ 
Ու թեև Հիտլերի հրահանգով գերմանա-
ցիներին հաջողվեց ազատել նրան, և նա 
առժամանակ Հիտլերի մոգոնած «Հյուսի- 
 սային Իտալիա» պետության կառա վա-
րիչն էր, այդուհանդերձ, այդ հակասա կան 
կերպարը չկարողացավ խուսափել ժո  - 
ղովրդի արդարացի ու վերջնական դա-
տաստանից։ Եվ ահա 1945 թվականի ապ-
րիլին, երբ արդեն իսկ ակնհայտ էր ֆաշիզ-
մի լիակատար ջախջախումը, իտալացի 
պարտիզանները կրկին ձերբակալեցին 
ար դեն մոլորյալ ու թուլացած Դուչեին։ 
Նրա վախճանն անփառունակ էր՝ բառիս 
ամենաիսկական իմաստով։ Քսան տարի 
երկիրը վայրիվերումների ու ցնցումների 
մեջ պահած բռնապետ վարչապետին ոչ 

միայն տանջամահ անելով գնդակա հա րե-
ցին, այլև, չբավարարվելով դրա նով, նրա 
արդեն սառած դիակը գլխի վայր կախե-
ցին Միլանի Լորետո հրա պա րակի ավ տո  -
լցակայանի մետաղական ամրաննե րից, 
ապա, առանց անգամ իսկ սովո րական 
թաղման արարողության, հու ղարկավորե  -
ցին աղքատների անանուն գերեզ մա նո   -
ցում6։ Սրանով, սակայն, չավարտ վեց Դու - 
չեի հետմահու ոդիսականը։ 1946 թվա   կա- 
նին, մի քանի դուչեա կաններ նրա աճյունը 
հանեցին աղքատ ների գերեզ  մանոցից, 
ցան   կանալով այն հուղա րկավորել Մուսո-
լի նիների ընտանեկան գերեզմա նոցում, 
սակայն դրա համար պահանջվեց ուղիղ 
10 տարի, ու հենց այդքան ժամանակ նրա 
ոսկորներն անթաղ մնացին, քանի որ երկ- 
 րի իշխանության հետ չկար աճյունի մնա-
ցորդները հողին հանձնելու վերաբեր յալ 
քաղաքական միակամություն, և միայն 
1956 թվականին իտալական հողն ըն դու-
նեց Դուչեի անարժեք ոսկորները։ 

Ահա այսպիսի բարոյահոգեբանական 
ճգնաժամ էր ապրում հետպատերազմյան 
Իտալիան, որի ճակատագիրը փոխշաղ-
կապ ված էր կապիտուլյացիայի ենթարկ-
ված «Առանցքի» մյուս երկու խոշոր երկրնե-
րի՝ Գերմանիայի ու Ճապոնիայի հետ: Մի 
երկրում, որտեղ, տնտեսական առումով, 
քաոսային և չափից ավելի անկայուն 
իրա վիճակ էր, դժվար էր պատկերացնել 
տնտե սության ամբողջական զարգացում 
ու վերածնունդ։ 

Իտալիան անցավ նվաստացման ու ան-
տեսման, անարդար քննադատության ոչ 
հաճելի, բայց պարտադրված ճանա պար- 
 հով, սակայն ոչ միայն հաղթահարեց այդ 
ամենը, այլև դարձավ Եվրոպայի ու աշ- 
խարհի տնտեսապես զարգացած երկրնե -
րից մեկը՝ շնորհիվ իտալական հոգե  կերտ-  
վածքին համարժեք ու համընկ նող իրա-  
տեսական ծրագրերի և ճկուն տնտե  սա-
կան քաղաքականության, միապետական 
նկրտումներից հրաժարման, ներքին հա-
մերաշխության և, իհարկե, շնորհիվ հաշ-
վենկատ ու ճկուն արտաքին կոմպլեմեն- 
 տար և կառուցողական քաղաքականու-
թյան ու որդեգրած կարևորագույն սկզբուն- 
 քի, այն է՝ ոչ թե ձեռք բերել արտա քին ու, 

6 https://www.britannica.com/biography/Benito-Mussolini
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առավել ևս, ներքին թշնա միներ, այլ ձևա-
վորել փոխշահավետ ու արդյունավետ 
գործող ներպետական ու տարածա շրջա-
նային ամուր կապեր։

Հետպատերազմյան
աշխարհաքաղաքական «խաղեր»
Հետպատերազմյան Իտալիան, պատե-

րազմում պարտված երկրների կողմից 
ձևա վորվող միջազգային հարաբերու թյուն   - 
ների առումով, ներկայացնում էր յուր  օրի - 
նակ դիվանագիտական «մարտա դաշտ», 
որտեղ բախվել էին հաղթած երկրների՝ 
ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտա նիայի և 
Ֆրան սիայի քաղաքական ու տնտե սական 
ան համադրելի շահերը։ Մասնավորա պես՝ 
ԽՍՀՄ-ը՝ Իտալիայի պարա գայում, տա-  
րած  քային օկուպացման առու մով, չուներ 
որևէ գործուն լծակ, հետևաբար՝ նրան վե- 
րա պահված էր սոսկ դիտորդի կար գա-
վիճակը։ Այսինքն՝ ի սկզբանե կանխո րոշ-
ված էր պարտված Իտալիայի պետա կան, 
քաղաքական և տնտեսական զարգաց-
ման ուղեգիծը, որը կետ առ կետ համընկ-
նում էր արևմտյան երկրների որդեգրած 
ազատական - ժողովրդավարական սկըզ - 
բունք ներին։ Սակայն, ԽՍՀՄ-ը, զգալով 
Եվրոպայի հարավում անվտան գային խըն- 
դիր ների առաջացման՝ իր համար անցան- 
 կալի սցենարի ի հայտ գալը, փոր ձելով 
չխախտել Միացյալ Նահանգների և Մեծ 
Բրիտանիայի հետ կնքված՝ ազդեցության 
ոլորտների սահմանազատման համա ձայ-
նագիրը, այդուհանդերձ, ձգտում էր մնալ 
«խաղի» մեջ՝ որպես մարտավարական 
գոր ծիք և, ուժի ցուցադրում կիրառելով, 
գործի էր դնում Իտալիայի և հարակից 
երկրների կոմունիստական կուսակցու-
թյուն  ների ոչ այնքան թույլ ներուժը։ Այդու  - 
հանդերձ, պետք է նշել, որ բուն Իտա-
լիայում այդ գործիքի կիրառումը երկրի 
ներքին քաղաքական կյանքին և կառա-
վար մանը խառնվելու գերնպատակ չէր 
հետապնդում, այլ դիտարկվում էր նրա 
սահմանային շրջանների որոշակի վե րա - 
 ձևավորման և աֆրիկյան գաղութ ների 
տա րածքային վերահսկման հավակ նու-
թյուն ների համատեքստում՝ որպես պատե- 

րազ մից օրինական ճանապարհով ստաց-
վող ցանկալի արդյունք։

Պատերազմի ավարտից և օկուպաց-
ված տարածքների հստակ բաժանումից 
անմիջապես հետո ԽՍՀՄ-ը հավակնոտ 
պահանջ ներկայացրեց Լիբիայի արև-
մտյան մասի՝ Տրիպոլիտանիայի նկատ-
մամբ։ Միաժամանակ, ԽՍՀՄ առաջ նորդ 
Ի. Ստալինը հետաքրքրություն էր ցուցա-
բերում Հարավային Տիրոլը Ավստրիային, 
իսկ Տրիեստի նավահանգիստը՝ Հարավ-
սլավիային միակցելու խնդրում։ Վերջին 
եր կու ծրագրերն ունեին աշխարհա քա ղա- 
քական բացատրություն, քանի որ խորհըր-
դային օկուպացնող զորքերն Ավստ րիայի 
տարածքում էին, որի նկատմամբ Ստալինն 
ուներ անթաքույց հավակնություններ, իսկ 
ավելի հարավում՝ Ադրիատիկ ծովի ավա-
զանում, սոցիալիստական ուղի էր բռնել 
նաև Ստալինի համախոհ Իոսիֆ Բրոս 
Տի տոյի7 ղեկավարած Հարավսլա վիան, 
որն ուներ տարածքային ու սահմանային 
վեճեր նույն Իտալիայի հետ և վերջինիս 
համար թշնամի երկիր էր։

Հետևապես՝ Իտալիայի հյուսիսարևել-
յան շրջանների նկատմամբ այդպիսի հա-
վակնություններն ընկալելի էին ու նաև 
հիմն ավորված՝ պատերազմում հաղթա-
նակած ԽՍՀՄ ազդեցության ոլորտների 
ընդլայնման տեսանկյունից։ Ինքնին հաս - 
կանալի է, որ ստալինյան սցենարի իրա-
կանացման և ապա Ավստրիայի ու Հա-
րավ սլավիայի ռազմաքաղաքական միա-  
վորման հետևանքով արևմտյան դաշ նա-
կիցները փաստացի կզրկվեին Հարա վա-
յին Տիրոլից և Տրիեստից, ինչը Իտա լիայի 
տնտեսության զարգացման ռազմա վա-
րու թյան համար կարող էր ու կդառնար 
անմիջականորեն ներազդող բացասական 
գործոն։

Անգլո-սաքսոնական «աղեղի» աճող 
ան հանգստությունը և Իտալիայի ներքին 
տարակարծություններն ու անորոշությու-
նը պարզորոշ արձանագրված են ամերի-
կա ցի և բրիտանացի դիվանագետների 
վերլուծական զեկույցներում, որոնցից ու-
սա նելին ու արժեքավորը Մեծ Բրիտանիա- 
 յի դեսպան Նոյել Չարլզի զեկույցն8 է, որ-

7 https://w.histrf.ru/articles/article/show/iosip_broz_tito
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տեղ հստակորեն երևում է, որ արևմտյան 
տե րու թյունները հիմնականում անտեղյակ 
են եղել ֆաշիզմի և նացիստական ուժերի 
դեմ պայքարում Իտալիայի տեղից և դե  - 
րից, ինչն ինքնին առաջացրել էր երկրի 
իշ խանության ու նաև ժողովրդի արդարա- 
 ցի դժգոհությունը։ Այսպիսով՝ տիրող անո-  
րոշության  մթնոլորտը, իր հերթին, հնա-
րավորություն էր տալիս ակտիվանալու 
Պալմիրո Տոլյատիի9 գլխավորած իտալա-
կան կոմունիստական կուսակցությանը 
(KPI)։ Նմանօրինակ անաչառ և իրատես 
վերլուծություններն էին, որ թույլ տվեցին 
անգլո-սաքսոնական «աղեղը» ներկայաց-
նող ուժերին տնտեսական լծակների կի-  
րառմամբ կատարել քաղաքական շտկում - 
ներ։ Մասնավորապես՝ Մարշալի ծրագրում 
ընդգրկված երկրներում, տնտեսական քայ- 
 լերի իրագործմանը զուգահեռ, իրակա -
նացվեց տվյալ երկրների կառա վարու-
թյուն ներից կոմունիստական կուսակ ցու-
թյան ներկայացուցիչներին դուրս մղելու 
նպատակադրված քաղաքականություն՝ 
էապես թուլացնելով կոմունիստական գա- 
 ղափարախոսական բաղադրիչի ներգոր-
ծությունը և հետագայում դանդաղ մար-
ման ճանապարհով չեզոքացնելով այն 
ամբողջապես։

Քաղաքական երկբևեռ «մամլիչների» 
գոյությունից անկախ, Արևմուտք-ԽՍՀՄ՝ 
արդեն իսկ սրվող հարաբերությունների 
հա մատեքստում հետպատերազմյան Իտա- 
 լիան, այնուամենայնիվ, ձգտում էր վարել 
հավասարակշռված արտաքին քա ղա քա-  
կանություն, որքանով որ այդ պահին հնա-  
 րավոր էր։ Կարևոր ու առաջ նային քայլն 
այն էր, որ ֆաշիզմի բնօրրան Իտալիան 
ինքը մերժեց այդ գաղափարախո սու թյու-
նը և երկրորդ համաշխարհայինի միջնա-
մասում, ըստ էության, հեռանալով «Ա - 
ռանց քից», փորձեց էապես վերանայել 
ա պա գայի իր պատկերացումներն ու զար-
գաց ման տեսլականը։ Այդ պահի համար, 
թերևս, ճիշտ ընտրված կոմպլեմենտար 
քաղաքականության վարման առումով, չի 
կարելի թերագնահատել ինչպես Տոլյա- 

 տիի՝ որպես ԽՍՀՄ-ի հետ հետպատե րազ-
մ յան հարաբերությունների կարգա վորման 
ճարտարապետի, այնպես էլ Իտալիայի 
քրիստոնյա-դեմոկրատական կուսակ ցու-
թյան առաջնորդ Ալչիդե Դե Գասպերիի10  
դերը Արևմուտքի, հատկա պես՝ Մեծ Բրի-
տանիայի հետ հարաբե րու թյունների վե-
րա կանգնման հարցում։ Եվ դա տեղի էր 
ունենում այն պարագայում, երբ երկու ուղ-  
ղությունում էլ առկա էր հարաբե րու թյուն-
ների կարգավորմանը խանգա րող այն-
պիսի կարևորագույն գործոն, ինչպի սին 
Իտալիայի աֆրիկյան գաղութների հետա-
գա ճակատագրի թնջուկն էր։

Հարկ է նշել, որ բարոյահոգեբանական 
և հուզական տիրույթում իտալացի ժողո-
վուրդն այդուհանդերձ շարունակում էր 
մնալ նսեմացվածի և պարտվածի կարգա-
վիճակում, որն իրենց իսկ գնահատմամբ՝ 
անարդարացի էր հատկապես արդեն պա-
տերազմի կեսից «Առանցքից» դուրս գալու, 
ֆաշիստական ռեժիմի տապալման և ապա 
Մուսոլինիի ժողովրդական դատաստանի 
իրականացման խորապատկերում։ Եվ մի-
գուցե հենց այդտեղ է թաքնված ներկայիս 
Իտալիայի՝ հաճախ բավական զուսպ ու 
սառը վերաբերմունքը դաշնակից և մաս-  
 նավորապես՝ Եվրամիության երկրորդ էշե-
լոնի նոր երկրների (Սլովենիա, Հուն գարիա, 
Ռումինիա, Չեխիա և այլն) նկատմամբ։ 
Ո՞վ գիտե, գուցե ճաշակած վիրավորանքի 
և անարդար վերաբերմունքի «դառնահամ 
զգացողությունը» փոխանցվել է սերնդե սե-
րունդ՝ ըստ «Ոչ ոք և ոչինչ չի մոռացվում» 
հանրահայտ սկզբունքի։

Տնտեսական վերածննդի 
նախադրյալները
Դուչեի «ծանր ուրվականից» ձերբա-

զատված Իտալիան 1946 թ.-ին քվեար  կեց 
հանուն հանրապետության՝ վերջ դնելով 
որոշակի շրջանակների միապե տա կան 
անհեռանկար նկրտումներին։ Պե տու թյան 
կառավարման տեսանկյունից, այդ որոշիչ 
շրջադարձը, կոմունիստական ուժերի՝ 
«սայլն իրենց կողմը քաշելու» ջերմե ռանդ 

8 1947 ITALIAN ANNUAL YEAR 1946 EMBASSY OF BRITISH, ROME. SIR N. CHARLES: JUNE 12, 1947.
9 https://biography.yourdictionary.com/palmiro-togliatti
10  Ալչիդե Դե Գասպերի (Alcide Amedeo Francesco De Gasperi) – Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար՝ 1944 թ. դեկտեմբերի 

12-ից մինչև 1945 թ. դեկտեմբերի 9, Իտալիայի վարչապետ՝ 1945 թ. դեկտեմբերի 10-ից մինչև 1953 թ. օգոստոսի 17-ը։
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գործընթացներից և անգլո-սաքսոնա կան 
«աղեղի» ու Ստալինի տեսանելի առճա կա-
տումից անկախ, սկիզբ դրեց պետու թյան 
քայքայված տնտեսության վերա կանգն-
ման բարդ, սակայն պատվաբեր գործ ըն-
թացին։ 

Ի վերջո, եկավ նաև խաղաղության 
պայ    մանագրի ստորագրման պատմական 
պահը, որի պայմանները, ըստ իտա լա ցի -
ների, միևնույն է, անարդար էին ու բա    վա- 
կան խիստ մի երկրի համար, որը, ներ -
սից պայքարելով ֆաշիզմի դեմ, կարո ղա-
ցավ էապես ազդել իրերի դրվածքի վրա, 
համենայնդեպս՝ պատերազմի հա րա վարև-  
մտյան ճակատում։ 

1947-ին ընդունվեց Իտալիայի խորհըր - 
դա րանական հանրապետության սահմա-
նադրությունը11՝ համաձայն որի պետության 
ղեկավարը նախագահն էր, որին ընտ րում 
էր Երկպալատ խորհրդարանը: Երկու պա- 
 լատն էլ ընտրվում էր համամաս նական 
ընտրակարգով: Ընդ որում, հենց այդ ժա-
մա նակ էր, որ կանայք առաջին անգամ 
ստացան քվեարկելու իրավունք: Քաղա քա- 
  կանից բացի, սահմանադրու թյունը հռչա-
կեց նաև մի շարք սոցիալական իրա վունք-
ներ (աշխատանքի, կրթության, առող  ջա-
պահության և այլն):

Պատերազմում պարտված մյուս տե-
րու  թյունների հետ նույն կագավիճակում 
գտնվող Իտալիան, աշխարհաքաղա քա-
կան և, իհարկե, աշխարհագրական՝ իր հա-  
մար որոշակի բարենպաստ դիրքավոր-
ման փորձերին զուգընթաց, սկսեց տնտե-
սության զարգացմանն ուղղված ուրույն 
գործընթացներ, որոնց մեկնահարթակը, 
ինչպես և արևմտաեվրոպական մնացյալ 
երկրների քայքայված տնտեսությունների 
պարագայում, Մարշալի ծրագիրն էր՝ ըստ 
որի 1947-1951 թվականներին Իտալիայի 
տնտեսության զարգացմանը միտված բազ-
մաբնույթ նախագծերի իրականացման հա- 
մար տրամադրվեց 1 միլիարդ 204 մի լիոն 
ԱՄՆ դոլար: Այդ «ներարկումն» Իտա լիա- 
 յի կառավարության համար ինքնա նպա-
տակ չէր, հատկապես, եթե հաշվի առ-
նենք այն հանգամանքը, որ  սահ ման ված 

էին հստակ ժամանակացույց և ավարտ։ 
Ուստի Գասպերիի ղեկավարած կառավա - 
րության որոշմամբ՝ նշված գումարը հիմ - 
 նականում ուղղվեց դեպի տնտեսության 
արդյունաբերական ճյուղեր՝ վերջիննե րիս 
վերականգնման և մրցունակու թյան մա- 
կարդակի արագ բարձրացման նպատա-
կով։ Եվ քանի որ երկրի զարգացման տըն-
տեսական քաղաքականության ռազմա վա-  
րական փաթեթի ուղղվածությունն արդեն 
իսկ ուրվագծված էր, հետևաբար՝ ակտի-  
վացան նաև նոր հանքավայրերի բացա - 
հայտման ու շահագործման աշխատանք- 
ները։ Մասնավորապես՝ տնտեսության ակ - 
տիվացման համար մեծ դեր ունեցավ Ապե-
նինյան թերակղզու հյուսիսում գտնվող Պա- 
  դանի դաշտավայրում մեթանի և ած խա -
ջրածնային հանքավայրերի հայտնաբե-
րու  մը12, և հյուսիսի կաթվածահար մետա-  
լուրգիական համակարգը ոչ միայն սկսեց 
«շնչել», այլև զարգանալ գերարագ տեմպե  - 
րով։ Սև մետալուրգիայի, հատկապես՝ պող- 
պատի արտադրության վերականգնման 
ու զարգացման համար Մարշալի ծրագի-
րը որոշիչ դեր խաղաց, որի արդյունքում 
իտա լական պողպատը կրկին դարձավ 
մրցու նակ ու դուրս եկավ համաշխարհային 
շուկա։

Երկրորդ համաշխարհայինից հետո, 
ինչպես և Գերմանիայի ու Ճապոնիայի 
պա   րագայում, Իտալիայի տնտեսության 
առաջընթացի յուրօրինակ փրկօղակ դար-   
ձավ Կորեական պատերազմը13, որի սկիզ-   
բը տարօրինակ կերպով «համընկավ» ոչ 
միայն Մարշալի ծրագրի ավարտա կան 
փու լին, այլև Իտալիայի արդյու նա բերու-
թյան կարևոր ճյուղի՝ սև մետալուրգիայի 
աննախադեպ զարգացման ժամանակա-
հատվածին։

Արդյունքում, Կորեական պատերազմը 
և պատերազմական իրավիճակի համար 
օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ մետաղական 
հումքի ու արտադրանքի հսկայական պա-
հանջարկը (մեքենաշինության, տանկերի, 
ինքնաթիռների և հրանոթների արտադ-
րու թյուն) դարձան երկրի տնտեսական 
զար  գացման շրջադարձային կետը, որն 

11 Իտալիայի Հանրապետության սահմանադրությունն ուժի մեջ մտավ 1948 թ. հունվարի 1-ին:
12 А. Г. Нестеров, Т. П. Нестерова, Экономика Италии, Екатеринбург, изд. Уральского университета, 2014.
13 https://militaryarms.ru/voennye-konflikty/korejskaya-vojna/
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էա պես խթանեց տնտեսության ընդհա-
նուր համակարգի վերականգնման ու հզո-
րաց ման գործընթացները։ 

Հյուսիսի և Հարավի մասնակցային 
չափաբաժինները
Իտալիայի յուրօրինակությունը վերջի-

նիս պետականակերտման պատմությունն 
է։ Դեռևս XIX դարի վերջին, երբ իտալական 
պետությունների միավորմամբ Իտալիան 
հռչակվեց որպես Սահմանադրական միա- 
 պետություն, ամբողջ Ապենինյան թերա-
կղզով, Սիցիլիայով և Սարդինիայով տա-
րած ված պետական միավորները, ըստ էու - 
թյան, իրարից տարբերվում էին ինչպես 
տնտեսության, այնպես էլ բնակչության 
կեն ցաղի ու զարգացածության մակարդա-
կով։ Հյուսիսը, որպես կանոն, եղել էր պրու - 
սական ազդեցության տիրույթում՝ ձևա վո-
րելով կարգապահություն և օրինապաշ-
տություն։ Հարավին հատուկ էին աշխույժ 
առևտուրն ու իմպուլսիվ մտածելակերպը՝ 
հաճախ համեմված նաև օրինախախտ 
վար քագծի որոշակի տարրերով։ Հյուսիսն 
արդյունաբերական, հատկապես՝ մետա-
ղագործական և մեքենաշինական միա-
վոր  ների տարածաշրջան էր, Հարավը՝ հիմ- 
 նականում մանր տնտեսությունների և 
առևտրի կենտրոնների հավաքական միա-   
վոր։ 

Արդյունքում, արդեն մեկ պետություն 
դարձած ու միավորված Իտալիան XX դա-
րի սկզբին, տարածաշրջանային առու մով, 
չուներ տնտեսության ոլորտների զար  գա - 
 ցածության ներդաշնակու թյուն, և հե տևա-   
պես՝ ստեղծվող արդյունքի հավա սարա-  
չափ բաշխման խնդիրն առավել քան ակ-
նառու էր։ Այդ անհավա սարաչա փությունն 
էլ ավելի տեսանելի դարձավ Երկրորդ աշ-
խարհամարտից հետո։ Եվ քանի որ Հյու-
սիսը պատմականորեն ամբողջ Իտալիան 
«կերակրող» տարածաշրջան էր, ինքնին 
տրամաբանական էր, որ հենց այդտեղ պի - 
տի ուղղվեր արտաքին ֆինանսական խո-
ղովակներից ստացվող ներարկումների 
«առ յուծի բաժինը»։ Պատահական չէր, որ 
Իտա լիայի տնտեսական ակտիվացման և 
Հյու սիսի արդյունաբերական ոլորտների 
վե րականգնման առավել կարևոր ծրագ-
րե րը սկսեցին ակտիվորեն «սնվել» Մար-

շալի ծրագրով երկրին հատկացված ֆի-  
նանսական միջոցների զամբյուղից, քանի 
որ պատերազմը, նախևառաջ, մահացու 
հարված էր հասցրել հենց այդ տարածա -
շրջանին, որն առավել տուժած դուրս եկավ 
քառամյա արհավիրքից։ Սակայն, վերա-
կանգնվող տնտեսության համար միայն 
ներդրումները դեռևս բավարար պայման 
չէին կարող լինել։ Արդյունաբերության և 
հատկապես ծանր արդյունաբերության ու 
մեքենաշինության ոլորտները պահանջում 
էին բանվորական աշխատուժի մեծ ռե-
սուրսներ, որոնք Հյուսիսն օբյեկտի վորեն 
չուներ։ Եվ հենց այստեղ է, որ արդյու-
նա բերական տեսանկյունից հետամնաց 
Հա րավը զարմանալի կերպով դարձավ 
Իտալիայի տնտեսական վերածննդի կա-
րևոր մասնակիցը՝ որպես որոշիչ գործոն 
կիրառելով իր տարածաշրջանի «ազատ 
ձեռքերի» հսկայական բանակը։ 

Հետպատերազմյան շրջանում Իտա-
լիա յի Հարավի դերն ու տեղը ազգային 
տնտեսության մեջ աներկբա սահմանում 
չունեն։ Սկսած բնակչության սոցիալ-մշա-   
կութային հետամնացությունից մինչև ագ - 
րա րային ֆեոդալական հարաբերություն-
ներ և կլանային բարքեր՝ առկա էին մի 
շարք գործոններ, որոնք առաջացնում էին 
արդյունաբերական Հյուսիսի հետ հսկա-
յական անջրպետ։ Հարավի խնդիրը չկար-  
գավորվեց անգամ 1950-ականների ագրա-  
րարային բարեփոխումներից հետո, սա-
կայն անկասկած էր այն, որ հենց Հարա-
վի «ազատ ձեռքերի» միգրացիան դեպի 
պատերազմի արհավիրքից հյուծ ված Հյու - 
սիս լուծեց էժան աշխատուժի պա կա սուր-
դի անլուծելի թվացող խնդիրը։ Եվ այդ 
բնական միգրացիան, որը սկզբից ան կա - 
ռավարելի էր և միայն հետա գա յում սկսեց 
գործել պետական որոշակի կառու ցա-
կար գերի միջոցով ու հսկողությամբ, ար-
ձանագրեց մի քանի կարևոր ձեռքբե րում-
ներ։

Նախ՝ էժան աշխատուժի ներհոս քը 
հնարավորություն տվեց ձեռնարկա տե  րե- 
րին դառնալու առավել մրցունակ միջ ազ  -
գային շուկայում։ Երկրորդ՝ դա դար ձավ 
երկրի Հարավից Հյուսիս արտա գաղ թած 
սեփական աշխատուժի կողմից իրենց ըն- 
 տա նիքներին ուղարկվող տրանս ֆերտ  նե- 



րի հիմնական աղբյուրը։ Այսինքն՝ երկրի 
ներսում իրականացվեց աշ խատ ուժի միգ-
րացիայի վերահսկելի քաղաքակա նու-
թյուն, և վերջինիս ուժերով ստեղծված ար-
դյունքն արտահանվեց, իսկ դրա եկամտի 
ամբողջ ծավալը մնաց երկրում։ Այսպիսով՝ 
Հյուսիսում աշխատած դրամական միջոց-  
ները, որպես տրանսֆերտներ, Հարա վում 
աշխուժացրին տնտեսական շրջա նա ռու - 
թյունը, ինչն «օդ ու ջուր» էր ծառա յու     թյուն-
ների մատուցման ոլորտի, մանր տնտե-  
սու  թյունների ու առևտրի ակտիվաց ման 
համար։ Եվ, ի վերջո, այդ միջոց ներն օգ-
տա գործվեցին երկրի վճարային հաշվե-
կշռի պակասուրդը ծածկելու համար, որը 
կարևոր դեր խաղաց հետպատերազմյան 
Իտալիայի տնտեսության կայունացման 
ու ամրապնդման գործում։ Հարավի մաս-  
նակ ցային այս գործընթացը Իտալիայի կա- 
 ռավարությանը ստիպեց վերանայել տնտե- 
սության զարգացման ընդհանուր հայեցա-
կարգն ու միգրացիոն քաղաքականու  թյու - 
նը՝ հիմնական նպատակներից մեկը դարձ- 
նելով Հարավի լիարժեք ընդգրկումը երկ- 
րի ընդհանուր տնտեսական համակար-
գում և Հյուսիս-Հարավ անջրպետի հնա-
րավոր վերացումը։ Այդ ժամանակա հատ-
վածում մշակվեցին մի շարք ծրագրեր, 
որոնք միտված էին արտադրական հզո-  
րությունների տարածքային վերաբաշխ-
մանը, Հարավում իրականացվող կապի - 
տալ ներդրումների տեսակարար կշռի մե- 
ծացմանը (շուրջ 40%) ու նոր աշխա տատե -
ղերի ստեղծմանը, որոնք նախնական հաշ-  
վարկով 5 տարում հաղթահարելու էին 
կես միլիոնի շեմը։ 

Իտալական արդյունաբերության հետ-
պատերազմյան զարգացման յուրօրի նա- 
 կություններից մեկն էլ այն էր, որ կապի-
տալի վերականգնման գործընթացի «առ-  
յու ծի բաժինն» իրականացվում էր խո շո- 
  րագույն մենաշնորհային ձեռնար կու թյուն - 
 ների խմբի շրջանակում և ավելի քիչ ազ-
դեցություն ուներ միջին ու փոքր ձեռնար-
կությունների վրա: Մասնա վորապես՝ 1951- 
1954 թվականներին 140 խոշոր արդյունա-
բերական ընկերություններ, որոնք երկրի 
գործող ընկերությունների ընդհանուր թվի 

ընդամենը 0.7%-ն էին, կատարեցին կա-
պիտալ ներդրումներ, որոնք միջին տա րե-
կանով կազմում էին համախառն արդյու-
նաբերական ներդրումների ընդհանուր 
ծա  վալի 68%-ը։ Չնայած այդ հանգաման-
քին՝ այդուհանդերձ պետք է ընդգծել, որ 
խո  շոր ձեռնարկատերերի խումբն իր մեծ ա-  
վանդն ունեցավ ընդհանուր տնտեսության 
վերածննդի գործում, և պատահական չէ, 
որ իտալական տնտեսական վերածննդի 
կարևոր և հիմնական շարժիչ ուժը հենց 
իտա լացի խոշոր ձեռնարկատե րերի հնա- 
 րամտության ու գրագետ կանխատե սում - 
ներ անելու կարողությունների համա դրու - 
թյունն էր, որի արդյունքում արդեն 1950-ա- 
 կան ների վերջին և 1960-ական ների սկըզ-  
բին Իտալիան ապահովեց կայուն տնտե-
սական աճ14։ Այդ տարիներին տնտեսու-
թյան միջին տարեկան աճը կազմեց 6.5%, 
իսկ արդյունաբերական արտադրանքինը՝ 
31.4%, որտեղ առաջատարներինը՝ ավտո-
մոբիլաշինություն ու արհեստական ման րա- 
 թելերի արտադրություն, համապա տաս-
խա նաբար՝ 89% և 66.8%15։ 

Այսպիսով՝ 1950-ականների սկզբին՝ ըն - 
դամենը 10 տարվա ընթացքում, Իտալիա -
յում արդյունաբերական արտադրու թյան 
ծավալը եռապատկվեց, ինչը կարելի է ան- 
վանել նաև տնտեսական հրաշք պատե-
րազմում պարտված, կապիտուլ յացիայի 
ենթարկված և եկամտաբեր գաղութներ 
կորցրած երկրի պարագայում։

Պատերազմի արհավիրքներից ծնկած 
Իտալիան, որքան էլ զարմանալի է, ըն դա-
մենը մեկ տասնամյակի ընթաց քում կա-
րողացավ ոտքի կանգնել ու վերականգնել 
տնտեսությունը, իրականացնել գործնա-
կան բարեփոխումներ՝ դառնալով համաշ-
խարհային շուկայի մի քանի ոլորտներում 
թելադրող և արժանիորեն տեղ զբա ղեց-
նելով Մեծ յոթնյակում (G7)։

Վերջաբանի փոխարեն
Երկրորդ համաշխարհային պատե րազ- 

 մում ջախջախիչ պարտություն կրած և 
կապիտուլյացիայի ենթարկված «Առանց-
քի» հիմնական երկրների՝ Գերմա նիայի, 
Ճապոնիայի և Իտալիայի հետպա տե րազմ- 

14 Пезенти А., Тенденции развития капитализма в Италии, изд.« Москва»,1997.
15 http://www.ereport.ru/economy/italy
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յան հաջողությունների պատմու թյունները 
տարբեր են։ Տարբեր են նրանց ռազմա-
վարական ծրագրերն ու մարտավարական 
դիրքավորումները, կիրառված տնտեսա -
կան գործիքակազմերն ու կառու ցա կար-
գերը, տարբեր են գերմանացու, իտա լա ցու 
և ճապոնացու հոգեկերտված քային վերա-  
փոխումներն ու վարքագծերը, տար բեր են 
նաև հանուն ապագայի նրանց մատու ցած 
զոհողություններն ու դրանց բարոյահոգե- 
բանական արժեքները: Տարբերու թյուն-
նե րով հանդերձ, այս ամենում կան կա-
րևոր սկզբունքային ընդհանրություն ներ. 
պարտության պատճառներն ազնվորեն 
վերլուծելու և միայն դասեր քաղելու նպա- 
տակով հետ նայել ու անց յալն ավե լորդ 
ան գամ «չփորփրել», իրեն ցից բացի, այլ 
մեղավորներ չփնտրել, խայտառակ իրա-
վիճակն արագորեն ու տրամագծորեն 
փո խելու անկոտրում կամք դրսևորել և, 
իհարկե, խորությամբ գիտակցել, որ որևէ 
մեկն այդ ամենը չի անելու իրենց փո խա-
րեն։

Ինքնին հասկանալի է, որ վերոնշյալ 
եր կրներում հետպատերազմյան տնտե- 
սա կան հրաշքներին հետևելու էին անկում-
ներն ու ճգնաժամերը, սակայն դրանք 
հա մաշխարհային մեծ ընտանիքում առա-
ջավոր տեղ և դեր զբաղեցնելու անխու-
սափելի ու յուրօրինակ տուրքի դրսևո րում-
ներ են։ 

Պատերազմն իր բնույթով արհավիրք 
է, և հատկապես բացասական հանգու-
ցալուծման պարագայում, այն, նախևա-
ռաջ, իրապես վտանգում է պարտված 
պե տության և նրա յուրաքանչյուր քաղա-
քացու ներկան ու, առավել ևս, ապագան՝ 
տրամաբանորեն իր հետ բերելով հոռե-
տե սության ու բարոյալքման մեծ չափա-
բա ժին։ Այսօր էլ մարդկության պատմու-
թյան հատորներում, ցավոք, շարունակում 

են ավելանալ նոր պատերազմների մասին 
էջեր, սակայն, միաժամանակ,  գրվում են 
նաև ոչ միայն հաղթած, այլև պարտված, 
ծնկած և ապա ոտքի կանգնած ազգերի ու 
պետությունների վերածննդի հաջողված 
պատմություններ։

Ռազմական և, ընդհանրապես,  յուրա-
քանչյուր պարտության դառը «դեղա հա-
բերը» հաճախ կարող են դառնալ բուժման, 
վերածննդի, վերելքի ու հաղթանակի կա-
րևոր բաղադրիչներ, եթե, իհարկե, ոտքի 
կանգնելու ու մեջքն ուղղելու ցանկությունն 
ու նպատակը իրապես հաստատուն են։

Պատմությունը չի ներել և երբեք էլ չի 
ներում պարտությունից թուլացածներին 
ու հոգով հանձնվածներին՝ լինեն դրանք 
անհատներ, խմբեր, ազգեր թե պետու-
թյուններ։ Հետևապես՝ կործանված ու փո-
շիացած պետությունների շարքում չկանգ-
նելու համար միայն անհատ փրկիչների 
առկայությունը և այլոց օժանդակությունը 
դեռևս բավարար պայմաններ չեն։ Անհրա- 
 ժեշտ ու բավարար պայմաններ են մեկ 
նպատակի և մեկ գաղափարի շուրջ հա-
մախմբվելը, իրավիճակն էապես փոխելու 
և առաջ գնալու անկոտրում կամքը, անձ-
նականը՝ հանուն ընդհանուրի զոհա բե րե- 
լու գիտակցված ընտրությունն ու մղումը, 
սեփական կարողությունների սթափ գնա- 
 հատումը: Այս ամենի առկայու թյան դեպ-
քում ամեն մի, անգամ առաջին հայացքից 
անհնարին թվացող գաղա փար շատ արա-
գորեն կարող է դառնալ իրա կանու թյուն՝ 
իր հետ բերելով սպասված ու չսպասված 
հաղթանակներ՝ որպես տրա մաբանական 
իրողություններ։

Մարդկության պատմությունը սիրում 
ու գնահատում է Հոգով ու Կամքով ուժեղ-
ներին և հենց Նրանց է վերապահում հա-
ջողությունների ու վերելքների՝ դեռևս 
չգրված էջերի լրացումը։
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕРСИЯ: ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ФАШИЗМА, ВОЙНА, ПОРАЖЕНИЕ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Во время Второй мировой войны Италия присоединилась к Германии и Японии, сформировав 
главную тройку стран «Оси». Родина Муссолини, крестного отца фашизма, вышла из войны 
ослаб ленной и истощенной и потеряла больше, чем имела до войны. И это все «благодаря» 
недальновидным «усилиям» того же Муссолини, который во время войны был на посту премьер-
министра страны. В результате столь бесславного финала трудно было представить, что Италия 
сможет за короткое время встать на ноги. Но Италия, преодолев трудный для проигравшей 
страны путь, не только преодолела спад, но и вскоре стала одной из самых экономически 
развитых стран мира за счет реалистичных программ, соразмерных итальянскому менталитету, 
гибкой экономической политики, разумной внешней политики и принципа - не создавать врагов, 
а строить прочные региональные мосты, которые являются взаимовыгодными и эффективными. 
В этой статье обобщается серия послевоенных историй трех стран «Оси» (Германии, Японии и 
Италии), которые в послевоенный период, применяя различные стратегические и тактические 
принципы возрождения, имели общие черты: непоколебимую волю честно проанализировать 
при чины поражения, оглянуться назад только для того, чтобы извлечь уроки и не копаться 
в прошлом, не искать других виновных, кроме самих себя, быстро и диаметрально изменить 
позорную ситуацию и, конечно же, глубоко осознать, что никто не сделает это за них.  
Ключевые слова:  Вторая мировая война, страны «Оси», Италия, фашизм, Муссолини, 
  экономическое возрождение
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GGEOPOLITICAL CHRONICLE

ITALIAN VERSION: FASCISM STARTING POINT, WAR, DEFEAT, REBIRTH

During World War II, Italy joined Germany and Japan in forming the three of invasion "Axis" coun-
tries. Being Mussolini’s homeland, the godfather of fascism, it came out of the war weakened by his 
short-sighted "efforts" as a prime minister and lost more than it had before. As a result of such an 
inglorious ending, it was hard to imagine that Italy would be able to recover in a short time. However, 
Italy, overcoming the difficult path of a losing country, not only overcame the decline, but also soon 
became one of the most economically developed countries in the world at the expense of realistic pro-
grams commensurate with the Italian mentality, flexible economic policy, at the expense of a prudent 
foreign policy and the principle not to create enemies, but to build strong regional bridges that are 
mutually beneficial and effective. This paper summarizes the series of post-war histories of the three 
"Axis" countries (Germany, Japan and Italy), which, while applying different principles chosen strategi-
cally and tactically, had one thing in common - an unbreakable will to honestly analyze the reasons for 
defeat, to look back only to learn lessons and not to dig deep into the past, not to look for other culprits 
besides them, and to change the disgraceful situation quickly and diametrically, and of course that is a 
deep awareness that no one will do it for them.
Key words:  world war II, “Axis” countries, Italy, fascism, Mussolini, economic revival



ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 
ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  տրանսպորտային միջանցք,  
  ինտեգրված բազմաեղանակ 
  միջանցք, լոգիստիկ միջանցք,  
  տնտեսական միջանցք, միջանցք- 
  ների կառավարում, կառավարման 
  մարմիններ, միջազգային փորձ

Ապրանքների միջազգային առևտրի 80 տո կոսը 
տեղի է ունենում ջրային տրանսպորտային միջոց-
ներով, ու թեպետ երկրների մեծ մասն ունի ելք դե-
պի ծով, այնուամենայնիվ, որոշները, մասնավո րա- 
 պես՝ Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում և Արևել- 
 յան Եվրոպայում, այդ թվում՝ Հայաստա նի Հան րապե- 
 տությունը, չունեն նման հնարավորու թյուն, ուստի 
վեր ջիններիս պարագայում տրանսպոր տային մի- 
  ջանցքները հատկապես կարևոր դեր են կատա րում։ 
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2020 թ. նո- 
յեմբերի 9-ին ստորագրված եռակողմ հայտա րա-
րությունը, ի թիվս այլ դրույթների, նա խատեսում է 
նաև տնտեսական և տրանսպորտային տարա ծա-
շրջանային բոլոր կապերի ապաշրջափակում, ինչը 
նաև չի բացառում տրանսպորտային միջանցք նե րի 
ստեղծումը, կարծում ենք՝ թեմայի ուսումնա սի րու- 
թյունն ավելի քան արդիական է ու կարևոր։ Հոդ վա-
ծում քննարկվում են տրանսպորտային մի ջանցք -
ների էությունը, տեսակները, ստեղծման և կառա-
վարման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 
կառավարման լավարկման հնարավորու թյուն ները։

 2020 թ.-ի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի 
ու Ադրբեջանի նախագահների և Հայաս տա- 

 նի վարչապետի կողմից ստորագրված զինադա դա րի 
վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության ամենա քննարկ-  
վող դրույթներից մեկը վերջին՝ 9-րդ կետն էր՝ տարածա-
շրջանային տրանսպորտային հանգույցների ապա շրջա- 

ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔՐՈՆԻԿՈՆ

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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փակման մասին դրույթներով1։ Ըստ այդմ՝ 
Հա յաստա նը հանձնառություն է ստանում 
երաշխավորելու տրանս պորտային կապե-
րի անվտանգությունն Ադրբեջա նի Հան րա- 
պե տության արևմտյան շրջան ների և 
Նախիջևանի Ինքնա վար Հանրապե տու - 
թյան միջև` քաղա քացիների, տրանսպոր-  
տային միջոցների և ապրանքների՝ եր-  
կու ուղղու թյամբ անխոչընդոտ տեղա շար- 
ժը կազմակեր պելու համար: Տրանսպոր- 
  տային հաղորդակ ցության հսկողությունն 
իրականացնում են ՌԴ ԱԴԾ Սահմանա-
պահ ծառայության մարմինները2։ Նշյալ 
ձևակերպումն ինչպես հայկական, այնպես 
էլ ադրբեջանական հասարակությունում 
և մամուլում տարատեսակ մեկնաբա նու   - 
թյունների առիթ դար ձավ՝ շատ հաճախ 
ընկալվելով որպես տրանսպորտա յին մի-
ջանցքի տրամադրում։ Միաժամանակ, 
մեր դիտարկմամբ, «տրանսպորտա յին մի- 
ջանցք» հասկացու թյունը և վերջինիս էու - 
թյունն անգամ հայտնի եռակողմ հայ տա-  
րարության լույսի ներքո բավարար չափով 
չեն քննարկ վել ո՛չ հայերեն ակադեմիա-
կան գրականու թյան մեջ, ո՛չ էլ զանգվա- 
 ծա յին լրատվամիջոց ներում և սոցիալական 
ցանցերում։ Ավե լին, եզրույթը, որպես կա- 
նոն, մեկնաբանվել է յուրովի և կամա յա-
կանորեն, ինչն էլ, իր հերթին, տարա տե- 
 սակ շահարկումն երի առիթ է դարձել։ 
Ձեռն պահ մնալով վերոնշյալ հայտարա-
րու թյան 9-րդ կետում առ կա դրույթների 
և «տրանսպորտային մի ջանցք» հասկա-   
ցության միջև հավասա րու թյան նշան 
դնելուց և առհասարակ համաձայնա գրի 
դրույթներն ըստ էության մեկնաբանելուց՝ 
այնուամենայնիվ, կար ծում ենք՝ հարկ է 
պատ շաճ կերպով ուսումնասիրել տրանս- 
պորտային միջանցք նե րի էությունը, տե - 
սակ ները, առանձնա հատ կությունները, 
ինչ պես նաև դրանց ստեղծ  ման և կառա-  
վարման միջազգային լա վա գույն փորձը՝ 
առնվազն եզրույթի շուրջ թյուրընկալում-

ներից խուսափելու նպա տա   կով։ Նշյալ 
խնդիրները կփորձենք ներկայացնել այս 
հոդվածում, որն առավելա պես հիմնված է 
ՄԱԿ-ի առավել թույլ զարգացած, ցա մա-
քով շրջապատված զար գացող երկրների 
և զարգացող փոքր կղզի պետությունների 
հարցերով բարձր ներ կայացուցչի գրա-
սենյակի հրապարա կած զեկույցի վրա3։ 

Դեպի ծով ելք չունեցող երկրների 
իրավունքները

Ապրանքների միջազգային առևտրի 80 
տոկոսը, ըստ համապատասխան հաշ-
վարկ ների, տեղի է ունենում ջրային տրանս-   
պորտային միջոցներով4։ Դեպի ծով ելք չու - 
նեցող երկրների իրավունքների և օրինա-
կան տնտեսական շահերի պաշտպա նու-
թյան նպատակով 1967 թ.-ին ուժի մեջ է 
մտել «Դեպի ծով ելք չունեցող պետու-
թյունների տարանցիկ առևտրի մասին» 
միջ ազգային կոնվենցիան, որին անդա-
մակ ցում է 43 պետություն։ ՀՀ-ի համար 
նշյալ կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2013 
թ.-ի հունիսի 23-ին։ 

Համաձայն վերոնշյալ կոնվենցիայի՝ 
դե պի ծով ելք չունեցող երկրների տնտե-
սական զարգացումը լիովին խթանե լու 
հա մար բոլոր պետությունները փոխա-
դար  ձության սկզբունքի հիման վրա պետք 
է նշված երկրներին տրամադրեն ազատ 
և անսահմանափակ տարանցման իրա-
վունք այնպես, որ նրանք կարողանան բո-
լոր հանգամանքներում և յուրաքանչյուր 
տեսակի ապրանքի համար ազատորեն 
մասնակցել տարածաշրջանային և միջ  ազ - 
գային առևտրին5։ Ավելին, տարանց վող 
ապ  րանքների նկատմամբ չպետք է կի- 
  րառ  վի որևէ մաքսատուրք, իսկ տարանց-   
ման փոխադրամիջոցների գանձվող հար  -
կերը կամ տուրքերը չպետք է գերա զան-
ցեն տարանցման պետության փոխադ րա- 
  միջոցներից գանձվող հարկերի և տուր   քե-
րի չափը6։ Ուշագրավ է, որ պատե րազ մի 

1 ՀՀ վարչապետի պաշտոնական կայք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության և 
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների հայտարարությունը, 

 https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/11/10/Announcement/ 
2 Նույն տեղում։
3 UN OHRLLC, Report on Best Practices for Effective Transit Transport. Corridor Development and Management, 
 https://www.un.org/ohrlls/news/effective-transit-transport-corridor-development-and-management-report-best-practices-2020 
4 Նույն տեղում։
5 Դեպի ծով ելք չունեցող պետությունների տարանցիկ առևտրի մասին միջազգային կոնվենցիա, սկզբունք IV, 
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=85990
6 Նույն տեղում։
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ընթացքում կոնվենցիան շարունա կում է 
ուժի մեջ մնալ այնքան ժամանակ, քա նի 
դեռ նշված իրավունքներն ու պար տա-
վորությունները թույլ են տալիս7։ Հատ-
կա նշական է, որ մեր հարևան երկրներից 
կոնվենցիային միացել են Թուրքիան 
(1969 թ.-ին) և Վրաստանը (1999 թ.-ին)8, 
սակայն Թուրքիան չի կատարում նշյալ 
կոն վենցիայով ստանձնած պարտավորու  -
թյունները ՀՀ-ի նկատմամբ9, ինչն էլ, մեր 
կարծիքով, էականորեն սահմանա  փա-
կում է ՀՀ տնտեսական զարգացումն ընդ-
հանրապես և հայաստանյան ապրանք- 
ների մրցունակությունը միջազգային շու-
կա ներում՝ մասնավո րապես։ Սակայն, վեր- 
  ջին քաղաքական զարգացումները չեն 
բա  ցառում հայ-թուրքական սահմանի բա- 
  ցումը և դրանից բխող տարածա շրջա նա- 
 յին տրանսպորտային կապերի ապաշրջա -
փակումը, ինչի արդյունքում, ի թիվս այլ 
ակնկալիքների, սպասվում է, որ Հա յաս - 
տանը հնարավորություն կստանա օգտվե -
լու «Դեպի ծով ելք չունեցող պետու թյուն-  
ների տարանցիկ առևտրի մասին» միջ ազ-
գային կոնվենցիայի համապա տաս խան 
դրույթներով ամրագրված իրա վունք  նե- 
րից և արտոնություններից։ Ընդգծենք 
նաև, որ ոլորտին վերաբերող գրականու -
թյունը վկայում է, որ առավել արդյունա-
վետ կարող են աշխատել միայն այն նա-  
վահանգիստները, որոնք տրանսպորտա-
յին միջանցքներով կապված են ծովեզեր-
քից ներս գտնվող շրջանների (hinterland) 
հետ։ Ընդ որում, առավել թույլ զարգացած 
և զարգացող երկրներում այդպիսի կա-
պը, որպես կանոն, բացակայում է, ինչն 
էլ համարվում է տնտեսական զարգացու-
մը արգելակող հիմնական գործոննե րից 
մեկը10։ Ուստի վերոգրյալը հաշվի առ  նե-
լով՝ ՀՀ տնտեսական շահերի տես ան-
կյունից, առավել քան կարևոր է ոչ միայն 

տրանսպորտային միջանցքների հա մա-
կողմանի ուսումնասիրությունը։

Տրանսպորտային միջանցքների
էությունը և տարատեսակները

«Տրանսպորտային միջանցք» եզրույթը 
թեպետ  առաջացել է  XIX դարում, սակայն 
ավելի լայն տարածում է ստացել 1960-
ական թվականներին, երբ Աֆրիկայի ա- 
պա գաղութացումից հետո երևան եկան 
դե պի ծով ելք չունեցող մի շարք երկրներ։ 
Հաս կացությունը վերաբերում է տրանս-    
պորտային հանգույցներին, որոնք ընդ -
գրկում են երկաթուղիներ, ավտոտրանս - 
պորտային ճանապարհներ և սահմա նա-
յին կետեր և, որպես կանոն, բացվում են 
առևտրային և տրանսպորտային հաղոր-
դակցության դյուրացման նպատակով, 
այն պես որ, մաքսային մարմինները և այլ 
շա հագրգիռ կառույցները կարողանան 
ար դյունավետ կերպով իրականացնել 
իրենց աշխատանքը11։

Ըստ Աֆրիկյան զարգացման բանկի 
դա սակարգման12՝ տրանսպորտային մի-
ջանց քը միջանցքների էվոլյուցիայի սոսկ 
առաջին մակարդակն է։ Հաջորդ մակար-
դակ ներն  են.
• ինտեգրված բազմաեղանակ միջանցք,
• լոգիստիկ միջանցք, 
• տնտեսական միջանցք։

Եթե հակիրճ բնորոշենք, ապա, տրանս-
պորտային միջանցքները նախատեսված 
են մարդկանց, ապրանքների և տրանս-
պոր տային միջոցների տեղաշարժի հա-  
մար։ Ինտեգրված բազմաեղանակ մի-
ջանցքնե  րի պարագայում տարածաշրջա-
նային նշանակության մի շարք ենթակա- 
  ռուց վածքներ միահյուսվում են ներտա-
րածա շրջանային միասնացման խորաց-  
ման նպատակով։ Այս պարագայում են թա-
կառուցվածքների բարելավումը հնա  րա վո- 

7 Նույն տեղում, հոդված 13։
8 United Nations treaty collections, International Trade and development, Convention on Transit Trade of Land-locked States, 
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-3&chapter=10&clang=_en .
9 SDG Implementation Voluntary National Review (VNR) ARMENIA Report for the UN High-level Political Forum on Sustainable 

Development (transformation towards sustainable and resilient societies) 9 – 18 July, 2018, p. 6, 
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19586Armenia_VNR_2018.pdf 
10 Limao, N. and Venables, A.J., 2001, Infrastructure, geographical disadvantage, transport costs, and trade, The world bank econom-

ic review, 15(3).
11  UN OHRLLC, op. cit., p. 13. 
12  AfDB Regional Integration Brief (2013). Developing Economic Corridors in Africa: Rationale for the Participation of the African 

Development Bank, p. 10, available at https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Regional_Integration_
Brief_-_Developing_Economic_Corridors_in_Africa_-_Rationale_for_the_Participation_of_the_AfDB.pdf



13 UN OHRLLC, Op cit., p. 15.
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րություն է տալիս ներգրա վելու նոր ներ -
դրումներ։ Լոգիստիկ միջանցքում անհրա-
ժեշտ է ավելի շատ ներդրումներ ներգրա - 
վել արդյունաբերության, գյուղատնտե սու- 
թյան, առևտրային ծառայություն ների մեջ 
և այլն։ Միջանցքը կառավարելու համար 
կարող է լինել ավելի մշակված ինստի տու-

ցիոնալ շրջանակ։ Եվ, վերջա պես, տնտե-  
սական միջանցքների պարա գայում ակն-  
կալվում է, որ երթուղու տնտե սական գոր- 
ծունեությունը նպաստա վոր պայմաններ է 
ստեղծում արտադրական ստո րաբա ժա- 
 նումների, ծառայությունների և զբոսաշրջու - 
թյան զարգացման համար։ Այսպիսի մի-

Տրանսպորտային միջանցքների տեսակները և առանձնահատկությունները13
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

-
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ջանցքների ստեղծման պա րա գայում վե-
րաց վում են ապրանքների և ծառայու-
թյունների առևտուրը խոչընդո տող բոլոր 
արգելքները, իսկ աշխատ ուժը տեղաշարժ- 
   վում է ազատորեն։ Հավե լենք, որ ներկա- 
 յում տարբերակում են նաև, այսպես 
կոչ  ված, «խելացի միջանցք ներ» (smart  
corridors), որոնց էությունն այն է, որ մի  
 ջանցքի մաս կազմող ենթա կա   ռուց վածք- 
 ները մշտադիտարկվում են ժամանակի 
որոշակի պահի դրությամբ։ Տրանս պոր-
տային միջանցքների մակար դակները, 
վերջիններիս առանձնա հատ կությունները 
և օրինակները առավել ամփոփ և համա-
կարգված կերպով ներկա յաց ված են աղյու - 
սակ 1-ում։

Տրանսպորտային միջանցքների գոր- 
ծունեությունը կարգավորվում է միջազ գա- 
յին և տարածաշրջանային կոնվեն ցիա-
ների, ինչպես նաև երկկողմ և բազմա  կողմ 
համաձայնագրերի հիման վրա։ Հա մաձայ-
նագրերը, որպես կանոն, կնքվում են ինքն  - 
իշխան երկրների միջև՝ ըստ միջ  ազգային 
իրավունքի դրույթների։ Իրա   վա կան գոր - 
ծիքակազմը նույնպես բազ  մազան է՝ կոն-
վենցիաներից մինչև փոխ  ըմբռնման հու-
շագրեր և արձանա գրու թյուններ։ Վեր ջին-
ներս ներառում են միջ անց քի նպատա  կը, 
աշխարհագրական կոորդինատները, որով 
անցնելու է միջանց քը, իսկ առան ձին դեպ - 
քերում՝ նաև միջանցքը կա ռավարող մար - 
միններն ու ինստիտուտնե րը և վեր ջին նե-
րիս գործառույթները։

Եվրասիա մայրցամաքում առկա
տրանսպորտային միջանցքները

Գրեթե բոլոր մայրցամաքներում առկա 
են տրանսպորտային միջանցքներ, որոնք 
դեպի ծով ելք չունեցող երկրներին հնա-
րավորություն են տալիս օգտվելու հա րևան 
երկրների նավամատույցներից։ Ներ կա-
յաց նենք Եվրասիա մայրցամաքի հիմն ա-
կան տրանսպորտային միջանցքները.
1. Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջա-

նային տնտեսական համագործակ ցու  - 
թյան վեց միջանցքները (CAREC), որոնք 
ընդգրկում են Աֆղանստանը, Ադր բե  ջա  - 
նը, Չինաստանի Ժողովրդա կան Հան-
րապետությունը, Վրաստանը, Ղազախ-

ստանը, Ղրղզստանը, Մոնղոլիան, Պա- 
  կիս տանը, Տաջիկստանը, Թուրք մեն ս-
տա նը և Ուզբեկստանը;

2. Հյուսիս-հարավ միջազգային տրանս- 
 պորտային միջանցքը (INSTC), որն ընդ-  
գրկում է սկզբում՝ Հնդկաստա նը, Իրա - 
նի Իսլամական Հանրապե տությունը և 
Ռուսաստանի Դաշնությու նը, իսկ հե տա- 
գայում՝ նաև Ադրբեջանը, Հայաս տանը, 
Բելառուսը, Բուլղարիան, Ղրղզստանը, 
Օմանը, Տաջիկստանը, Թուրքիան, Սի - 
րիան և Ուկրաինան: Միջանցքը սկսվում 
է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ 
Պետերբուրգի նավահանգստից և ա-  
վարտ վում Հնդկաստանի Մումբայի նա- 
վա հանգստում:

3. Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա (TRACECA) 
տրանս պորտային միջանցքը, որը հիմնը- 
ված է 1998 թ.-ին կնքված Եվրոպայի, Կով- 
սակի և Ասիայի միջանցքի միջազգային 
տրանսպորտի մասին հիմնարար բազ - 
մակողմանի պայմանագրի վրա։ Պայ-
մանագրի անդամներն են Հայաստանը, 
Ադրբեջանը, Բուլղարիան, Վրաստանը, 
Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Մոլդովա-
յի Հանրապետությունը, Ռումինիան, Տա- 
 ջիկստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան և 
Ուզ բեկստանը:

4. Անդրկասպյան արևելք-արևմուտք մի ջին 
միջանցքը (Տրանսկասպյան մի ջանցք), 
որը նպատակ ունի մեկտեղելու Աֆ-
ղան ստանի, Ադրբեջանի, Չինաստանի, 
Վրաստանի, Ղազախստանի, Ղրղզստա- 
 նի, Թուրքիայի և Թուրքմենստանի ջան-  
քերը՝ խթանելով բազմամակարդակ կապ 
Ասիայի և Եվրոպայի միջև:

5. Չինաստան - Պակիստան տնտեսական 
միջանցքը (CPEC), որն անցնում է Կենտ - 
րոնական Ասիայով և Մետաքսի հին ճա- 
 նապարհով՝ որպես «Գոտի և ճա նա-
պարհ» նախաձեռնության բաղկացու-
ցիչ14։

Տրանսպորտային միջանցքների
կառա վարումը և կառավարման
մարմինները

Տրանսպորտային միջանցքնե րի կառա-
վարման առանձնահատկություն ները կախ-  
ված են վերջիններիս տեսակից, ինչպես 

14 UN OHRLLC, Op cit., p. 22.
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նաև դրանց առնչվող նպատա կադրում-
նե րից։ Միջազգային փորձում հայտնի են 
տրանսպորտային միջանցքների կառա-
վար ման մի շարք մոդելներ, օրինակ՝ պե-   
տական-մասնավոր գործակցության վրա 
հիմնված (Մապուտուի լոգիստիկ տրանս-
պորտային միջանցք, որը կապում է Հա րա-
վաֆրիկյան Հանրապետության մի շարք 
նահանգներ Մոզամբիկի Մապուտու նա  վա-   
հանգստի հետ), կոնսենսուալ, որը են թադ- 
 րում է քաղաքականության իրակա նա ցում 
և որոշումների կայացում՝ շահառու բոլոր 
կողմերի կոնսենսուսի (միակամու թյան) ար- 
դյունքում (Դառ էս Սալամ միջանցք), ըստ 
միջպետական իրավապայմանագրային 
հիմքի (Հյուսիսային միջանցք (NCTTCA), 
որն անցնում է հետևյալ երկրներով՝ Բու-
րունդի, Հարավային Սուդան, Ռուանդա, 
Ուգանդա, Կոնգոյի Դեմոկրատա կան Հան- 
 րապետություն և Քենիա)։

Տրանսպորտային միջանցքների կառա-
վարմանը մասնակցող մարմինները, որ-
պես կանոն, ունեն գծապատկեր 1-ում ներ-   
կայացված աստիճանակարգային կառուց -
վածքը:

Գագաթնաժողովը կառավարման բարձ-  
րագույն մարմինն է, որը կարող է ընդգրկել 
տարբեր շահառուների՝ կախված միջանց-
քի տեսակից (օրինակ՝ Հյուսիսային միջ-
անց քի պարագայում, որը գործում է միջ- 
պե տական համաձայնագրի հիման վրա, 
բաղկացած է անդամ երկրների տրանս-
պորտի նախարարներից, իսկ Դառ էս Սա  - 
լամ միջանցքի դեպքում՝ անդամ երկրնե-
րի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնա-
վոր ոլորտի ներկայացուցիչներից)։ Այս-  

Տրանսպորտային միջանցքների կառավարման մարմինների 
աստիճանակարգային կառուցվածքը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

տեղ են ընդունվում միջանցքի գործու-
նեու թյան ռազմավարական զարգաց ման 
նախագծերը, ինչպես նաև այլ կարևո րա-
գույն որոշումներ։ Հաջորդ մակարդա կը՝ 
համակարգման խորհուրդը, պա տաս խա-
նատու է կայացրած որոշումների կատար-
ման ընթացքի վերահսկողության համար։ 
Գագաթնաժողովի գործառույթներն ավե- 
 լի լիարժեք կերպով ըմբռնելու համար կա-  
րելի է զուգահեռներ անցկաց նել մասնա-
վոր ընկերությունների տնօրենների խոր-
հըրդի հետ։ Հյուսիսային միջանցքում հա- 
 մակարգման գործառույթներն իրա կա-
նաց նում է գործադիր, իսկ Մապուտու մի-  
ջանց քում՝ տնօրենների խորհուրդը։ Եվ, 
վեր ջապես, քարտուղարությունը, որը, որ -
պես կանոն, միջանցքն ընդգրկող երկրնե- 
րից որևէ մեկի տարածքում է, պատաս խա- 
նատու է ընդունված որոշումների իրակա   
նացման համար։ Վերջինիս գործունեու-
թյանն անհրաժեշտ ծախսերի բաշխումը 
ներառվում է տրանսպորտային միջանցք- 
ների մասին միջպետական համաձայնա - 
գրերում։ Միջազգային փորձում հանդիպում 
են նաև դեպքեր, երբ տրանսպորտային 
միջանցքի կառավարումը հանձնված է ոչ 
թե միջազ գա յին քարտուղարու թյա նը, այլ 
որոշա կի մաս նավոր ընկերության։ Օրի-
նակ՝ Նա մի բիան Բոտսվանայով Հա րա-
վաֆրիկ յան Հան րապետությանը կապող 
Անդրկարա խալյան ավտոտրանսպոր  տա-
յին միջանցքի կա ռա վարումը հանձնված 
է «Walwis Bay Group» մասնավոր ընկե րու-
թյանը15։

Տրանսպորտային միջանցքների կառա-
վարման կառուցվածքն ավելի պատկե րա-

15 UN OHRLLC, Op cit., p.28.
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վոր ձևով ներկայացված է գծապատկեր 
2-ում՝ Հյուսիսային միջանցքի օրինակի հի  - 
ման վրա։

Տրանսպորտային միջանցքների 
արդյու նավետության գնահատումը

Միջանցքների արդյունավետությունը 
գնահատվում է ըստ հետևյալ հիմնա կան 
ցուցանիշների. 
• տրանսպորտային միջանցքով տար-

անցման ժամանակ և արագու թյուն՝ 
մի ջանցքի երկայնքով,

• միջանցքի երկայնքով ապրանքների 
բեռնափոխադրման արժեք,

• ծառայությունների հուսալիություն՝ տա-
րանցման ժամանակի առումով,

• առևտրի համաշխարհային կազմա կեր-
պության համաձայնագրերի դրույթ նե-  
  րի իրականացման կարևորության գնա-  
հատում,

• միջանցքի գործունեությունը կարգա-
վո րող հատուկ դրույթների իրակա նաց- 
ման աստիճան,

• համաձայնագրերի առկայություն, 
որոնք գործընկեր երկրներին կարող 
են տալ որոշակի տնտեսական նախա-
պատվություններ,

• միջանցքի աշխատանքը բարելավելու 

Հյուսիսային միջանցքի կառավարման կառուցվածքը16

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

հիմնական մարտահրավերներ ու կա-
ռուցակարգեր։

Տրանսպորտային միջանցքների գործու-
նեության արդյունավետությունը մեծապես 
պայմանավորված է նաև այլ գործոններով, 
ինչպիսիք են, օրինակ, մաքսազերծման 
վրա ծախսվող ժամանակը, բեռների 
զննման արագությունը, միջանցքի ենթա-  
կառուցվածքների սանիտարական վի ճա-
կը և այլն։ 

Տրանսպորտային միջանցքների 
ստեղծման հիմնական 
դժվարություն ները

Տրանսպորտային միջանցքների ստեղծ- 
ման ժամանակ հնարավոր է՝ առաջանան 
հետևյալ դժվարությունները.
• երթուղիների նույնականացում և նշա-

նակում,
• համաձայնագրերի պատրաստում, բա-

նակցություններ, ընդունում և վավե րա-
ցում,

• ենթակառուցվածքներում առկա հնա - 
րավոր թերությունների շտկման ֆի-  
նանսավորման շուրջ անհամա ձայնու -
թյուններ,

• կառավարման ինստիտուտների ձևա-
վորման շուրջ անհամաձայնություններ:

16 The Northern Corridor Strategic Plan for the Period 2017-2021, available at http://www.ttcanc.org/documents.php



Ի լրումն վերոնշյալ դժվարությունների, 
մի շարք խնդիրներ կարող են առաջանալ 
նաև տրանսպորտային միջանցքների շա-
հագործման ընթացքում՝ կապված տար-
բեր շահառու երկրների և վերջիննե րիս ռե - 
զիդենտների շահերի հավասարակշռման 
և համադրման, ինչպես նաև օպերա տիվ 
կառավարում իրականացնող անձնա կազ-
մի կարողությունների և հմտու թյուն ների 
ձևավորման և կատարելա գործ ման հետ։ 

Տրանսպորտային միջանցքների
ստեղծ ման և կառավարման
միջազգային լավա գույն փորձը

Տրանսպորտային միջանցքների ստեղծ-
ման միջազգային լավագույն փորձը վկա-
յում է, որ նախքան դրանց ստեղծումը՝ 
անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ 
քայ լերը.
• տրանսպորտային միջանցքների հավա- 

 նական երթուղիների քարտե զա գրում՝ 
օգտվելով առկա ենթակա ռուցվածք նե- 
 րից և նախանշելով բացակայող օղակ-
ները,

• տրանսպորտային միջանցքների կա-
ռուցման շուրջ կոնսենսուսի (միակա-
մության) ձեռքբերում շահագրգիռ բո-
լոր կողմերի հետ,

• համապատասխան իրավական փաս-
տաթղթերը մշակելիս ընդհանրական 
դրույթներից խուսափում և հնարավոր 
բոլոր մանրուքների բանակցում ու ներ-
առում միջպետական պայմանա գրերի 
մեջ,

• տրանսպորտային միջանցքների վե րա -
բերյալ հանրային իրազեկում՝ մասնա-  
 վորեցնելով դրանց շահագործ ման հնա- 
 րավոր օգուտները և շահագրգիռ կող-
մերի դերերն ու պարտավորու թյուն-
ները:

Ի դեպ, նախքան այս գործընթացի մեկ-
նարկը՝ ցանկալի է  որևէ բարձրաստիճան 
անձի հովանավորության ապահովումը՝ 
որպես միջանցքի ստեղծման ջատագով և 
«դեմք»՝ հանրային ընկալման մեջ17։

Տրանսպորտային միջանցքների արդյու-
նավետ կառավարման նպատակով, մեր 
կարծիքով, անհրաժեշտ է իրականացնել 
հետևյալ միջոցառումները.

• տրանսպորտային միջանցքներին վե-
րաբերող միջպետական համաձայ նա-
գրերում վեճերի լուծման հստակ կա-  
 ռու ցակարգերի ներկայացում և շա հա-
գրգիռ բոլոր կողմերի տեսանկյունից 
անաչառ համարվող արբիտրաժային 
դատարաններին հնարավոր վեճերի 
լուծ ման գործընթացի վերապահում,

• պետություն-մասնավոր հատված ար-
դյու նավետ փոխգործակցություն և 
հար կային արտոնությունների դիմաց 
տրանսպորտային միջանցքների պահ-
պանման ու զարգացման նպատա կով 
վերջիններիս մաս կազմող ենթակա-  
ռուցվածքների տարածքում գործու-
նեու թյուն ծավալող մասնավոր կազ-
մա կեր պությունների ռեսուրսների ներ-
գրավում,

• տրանսպորտային միջանցքների զար-
գացման ռազմավարական պլանների 
և դրանցից բխող գործողությունների 
ծրագրի և ժամանակացույցի մշակում 
ու իրականացում,

• տրանսպորտային միջանցքն ընդ գրկող 
գործընկեր երկրների միջև տեղեկու-
թյունների և վիճակագրության փոխա-
նա կում՝ հիմնված փոխվստա հության 
սկզբունքի հիման վրա,

• միջանցքի գործունեությանն առնչվող 
հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ 
տվյալների բազայի մշակում և մշտա-
կան կատարելագործում, ըստ այդմ՝ 
ամենամյա զեկույցների ներկայացում,

• համանման միջանցքների կառա վար-
ման աշխատանքներում ներգրավ ված 
կառույցների հետ փորձի փոխանակ-
ման ծրագրերի մշակում և իրականա-
ցում, փոխադարձ այցերի կազմակեր-
պում։

Որպես ամփոփում՝ վերստին նշենք, որ 
տրանսպորտային միջանցքները, նախևա-
ռաջ, կարևոր են դեպի ծով ելք չունեցող 
զարգացող տնտեսությունների համար, 
ինչպիսին Հայաստանն է։ Նկատի ունե -
նա  լով մեր երկրի հավանական ընդգրկ վա  - 
ծությունը Հյուսիս-հարավ (INSTC) և ներկա- 
յացվածությունը Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա 
(TRACECA) տրանսպորտային միջանցք-

17 UN OHRLLC, Op cit., pp. 46-47.
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նե րում, ինչպես նաև տարածաշրջանային 
վերջին զարգացումները նոյեմբերի 9-ի 
եռակողմ հայտարարության լույսի ներքո՝ 
տրանսպորտային միջանցքների խոր և հա- 

մակողմանի ուսումնասիրությունն առա վել 
քան արդիական է և անհրաժեշտ, ինչը 
մասամբ փորձեցինք անել սույն հոդվա ծի 
շրջանակում։

Альберт АЙРАПЕТЯН 
Ассистент кафедры международных 

экономических отношений, АГЭУ,   
кандидат экономических наук

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ КОРИДОРАМИ

Более 80% международной торговли осуществляется морскими грузоперевозками. Большин-
ство стран имеют выход к морю, однако ряд государств Африки, Центральной Азии, Восточной 
Европы, а также Армения такой возможности не имеют. Для этих государств первостепенное зна-
чение приобретают транспортные коридоры. 09.11.2020 между лидерами Российской Федерации, 
Республики Армения и Азербайджанской Республики было подписано трёхстороннее соглашение, 
в котором подчеркнута важность экономических и транспортных связей региона, что не исключает 
создания транспортных коридоров. Мы считаем, что данная тема на сегодняшний день более чем 
актуальна и важна. В статье рассматривается сущность и типы создания транспортных коридоров 
и особенности управления ими.  

Ключевые слова:  транспортный коридор, интегрированный мультимодальный коридор,
  логистический коридор, экономический коридор, управление коридором, 
  международный опыт
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ESSENCE OF TRANSPORT CORRIDORS AND THE TYPES  
AND MANAGEMENT PECULIARITIES THEREOF

More than 80% of international trade of communities is implemented through sea routes. Even 
though the bulk of the states have an exit to sea, nevertheless a number of states in Africa, Central Asia 
and Eastern Europe are landlocked. Transport corridors are especially important for economic devel-
opment of the landlocked states such as Armenia. The trilateral statement made by the leaders of the 
Russian Federation, the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan highlights the importance 
of economic and transport links of the region which does not exclude the establishment of transport 
corridors. The paper discusses the essence and types of the transport corridors as well as the ways to 
improve the management thereof.
Key words:  transport corridor, integrated multi-modal corridor, logistics corridor, economic 
  corridor, corridor management, corridor governance, international experience



Ի՞ՆՉ ԵՆ ԹԵԼԱԴՐՈՒՄ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ  

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  պատերազմ, քաղաքացիական
  պաշտպանություն, խաղաղ
  բնակչություն, ոչ կոնտակտային
  պատերազմ

XXI դարի պատերազմները, ռազմական գործո-
ղու թյունները չենք կարող համեմատել նախկինում 
տեղի ունեցած և ոչ մի նման իրադարձության հետ, 
քանի որ ժամանակի ընթացքում փոխվել են դրանց 
վար ման ռազմավարությունը, կիրառվող զինատե-
սակ  ները, ինչպես նաև  տևողությունն ու թիրախները: 

Ներկա ռազմական գործողությունների թիրա-
խում հայտնվել են կարևորագույն նշանակության 
օբ յեկտներն ու խաղաղ բնակչությունը, ուստի վերջի-
նիս պաշտպանության գործընթացները ևս պետք է 
արդիականացվեն՝ ներառելով ոչ միայն ֆիզիկական, 
այլև ոչ ֆիզիկական պաշտպանության միջոցներ: 

Բնակչության, ինչպես նաև նյութական ու 
մշակութային արժեքների պաշտպանու թյու  - 

նը պետության կարևորագույն գործառույթներից է, և 
պատահական չէ, որ քաղաքացիական պաշտպա նու-
թյու նը դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգու թյան 
բաղկացուցիչ ու անբաժան մաս1:

Ներկայիս պատերազմական գործողությունների, ռազ-  
 մական տարբեր բախումների պայմաններում բնակ չու- 
թյան պաշտպանությունը ձեռք է բերում նոր կա րևո րու-
թյուն, քանի որ ժամանակի ընթացքում փոփոխվել են ոչ 
միայն պատերազմների ռազմավարությունը, մար տա  վա-
րությունը, սպառազինությունը, այլև թիրախները:

Մասնավորապես՝ եթե դիտարկենք XX դարի հիմնա-
կան պատերազմների վիճակագրությունը, ապա կնկա-

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Անի
ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ

Դասախոս

 2012 թ. գերազանցությամբ  
ա  վար տել է Ճգնաժամային կառա-
վարման պետական ակադեմիա-
յի (ՃԿՊԱ) մագիստրատուրան: 
2019 թ.-ից ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի հայցորդ է, միաժա մա-
նակ, ՌԴ ԱԻՆ-ի Քաղաքացիա-  
կան պաշտպանության ակադե-  
միա յի Լրացուցիչ մասնագիտա- 
կան կրթության դիպլոմավոր- 
ված մաս նա գետ, ինչպես նաև 
Կենսագործունեության անվտան-
գության և բնապահպանության 
միջազգային ակադեմիայի մա-
գիստրոս անդամ:

Հեղինակ է 9 գիտական հոդ-
վածների:
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1 ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», հոդ. 4, 
05.03.2002 թ., https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=51923
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տենք, որ ժամանակակից ռազմական գոր - 
ծողությունների հետևանքով տուժում է ոչ 
այդքան զինծառայող, որքան խաղաղ բնա- 
կիչ: Եթե խաղաղ բնակչությունը կազ մել 
է Առաջին համաշխարհային պատե րազ - 
մում զոհվածների ընդհանուր թվի 5%-ը, 
Երկրորդ համաշխարհային պատե րազ- 
մում` 50%-ը, ապա Կորեայի և Վիետ նամի 
պատերազմների ընթացքում, համա պա-
տասխանաբար` 84%-ը և 90%-ը2: 

Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի 
և տուժածների քանակի նման աճը վկայում 
է այն մասին, որ ներկայիս ռազմական գոր - 
ծողությունները, պատերազմները մի տում-
նավոր, առաջնահերթորեն թիրա խա վո - 
րում են բնակչությանը, ինչպես նաև տնտե- 
սական կարևորագույն նշանա կու  թյան 
այն օբյեկտները, որոնք բնակչությա նը և 
զինված ուժերին ապահովում են կեն սա-
կան ռեսուրսներով (օրինակ՝ էլեկտրա-
էներգիա, կապի և ազդարարման համա  -
կարգեր, սնունդ, ջուր, զենք-զինամթերք 
արտադրող օբյեկտներ և այլն): 

2020 թ. հայ-ադրբեջանական պատե-
րազ մը ցավոտ օրինակն էր այն բանի, թե 
անգամ տարածաշրջանային մակարդա-
կով երեք տասնամյակի ընթացքում որ-
քան փոփոխություններ են տեղի ունեցել 
պատերազմների նախապատրաստման և 
վարման գործողություններում: 44-օրյա 
պատերազմի ընթացքում գործնակա նում 
կարևորվեց խաղաղ բնակչության պաշտ-
պանությունը: Ադրբեջանի հարձակման 
առաջին օրից՝ 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ից 
սկսած, ադրբեջանական զինված ուժերը 
թիրախավորել էին քաղաքացիական ան -
ձանց Արցախում և Հայաստանում3: Ադրբե- 
ջանն օգտագործել է ռազմական անօ դա- 
չու թռչող սարքեր` որպես քաղաքա ցիա-   
կան բնակավայ րերի և խաղաղ բնակ չու- 
թյան դեմ ագրե  սիվ ու առանց տարբե-
րակման հարձակ ման միջոցներ: Խաղաղ 
բնակչության շրջանում արձանա գրվել են 
բազմաթիվ զոհերը և վիրավորներ: Ուս տի 
Հայաստանի Հանրա պետու թյան խաղաղ 

բնակչու թյան, նյու թական և մշակութային 
արժեքնե րի պաշտպանության և անվտան-
գու թյան ապա հովման տեսանկյու նից, 
շատ կարևոր է դիտարկել ժամանակա-
կից պատերազմների առանձնահատկու-
թյունները:

Ռազմական գործի, քաղաքացիական 
պաշտպանության ոլորտի մասնագետների 
պնդմամբ՝ XXI դարում պատերազմները 
շարունակական են լինելու՝  տարածվելով 
ու  կրելով համաշխարհային բնույթ:

Պատերազմական վտանգների հիմ քում 
գերպետությունների շահերն ու նպա տակ-
ներն են, մասնավորապես.
• վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների 

տիրապետման ձգտումը,
• իրացման շուկաների ընդլայնումը,
• տարածքների ընդլայնումը,
• իշխանության ընդլայնումը:

Վերջին տասնամյակում պատերազմն ե-
րի, ռազմական բախումների փոփոխու-
թյունները կերպափոխել են նաև ճա կատ- 
թի կունք հարաբերակցությունը, ա ռա վել 
խոցելի դարձել տնտեսության և կա ռա-
վարման օբյեկտները՝ անկախ դրանց տե - 
ղակայման վայրից, իսկ նոր զինա տեսակ -
ներն էականորեն դժվարացրել են բնակ-
չության պաշտպանության հարցերը:

XXI դարի պատերազմներին բնորոշ ա - 
ռանձնահատկություններն են.
• քաղաքական, տնտեսական, տեղե կա-

տվական և այլ տիպի ոչ ռազմական 
միջոցների կիրառությունը ռազմական 
նպատակներով,

• զինտեխնիկայի և միջոցների քողարկ-
ված, գերճշգրիտ, գերդիպուկ, հիպեր-
ձայնային զենքերի, ռադիոէլեկտրո նա-  
յին միջոցների, նոր ֆիզիկական սկըզ-
բունքների վրա հիմնված զենքերի կի-
րառությունը,

• տեղեկատվական - կառավարչական 
համակարգերի, ինչպես նաև օդային, 
ջրային անօդաչու թռչող սարքերի, ռո-
բոտատեխնիկայի օգտագործումը,

• հակառակորդի տարածքում խոր քա յին 

2 Ղուկասյան Ռ., Քաղաքացիական պաշտպանություն մարզի մակարդակում, Երևան , 2017 թ., http://library.cmsa.am/
media/docs/%D5%94%D5%8A_%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%
A6%D5%AB_%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

3 ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան, արտահերթ զեկույց Հայաստանի և Արցախի խաղաղ բնակչության նկատ¬մամբ 
ադրբեջանական ԱԹՍ-ների թիրախային հարձակումների վերաբերյալ՝ որպես միջազգային իրավունքի կոպիտ 
խախտումներ, Եր., 2020:
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ազդեցությունն ըստ կետային և տա- 
րածական խոցման հնարավորու թյուն-
ների,

• օբյեկտների գերճշգրիտ խոցումը, ուժե - 
  րի և խոցման ուղղությունների արագ 
մանևրելու հնարավորությունը,

• համաշ խարհային տեղեկատվական 
դաշտի, օդային-տիեզերական, ցամա-
քային, ջրային համակցված միջոցների 
միաժամանակ կիրառությունը, 

• պատերազմի նախապատրաստման և 
վարման ժամանակի էական կրճա տու-
մը,

• կառավարման կենտրոնացման և ա վ- 
տո մատացված նոր մեթոդների կի րա - 
ռությունը, 

• նախկին ուղղահայացից ան ցումը դեպի 
ուժերի, գործողու թյուն ների և զինատե-
սակների ցանցա յին կա ռա վարումը,

• գործողությունների ոչ գծային ու ասի-
մետրիկ իրականացումը և այլն:

ՀՀ քաղաքացիական պաշտպանության 
հայեցակարգում ժամանակակից պատե- 
  րազմների բնորոշ գծերի4 վերլուծությու-
նը նույնպես հա մահունչ է ներկայիս զար- 
գացումներին: Սակայն, կարծում ենք, որ 
խաղաղ բնակ չության պաշտպանության 
կազմակերպ ման հարցերում այժմ, առա-
վել քան երբևէ, պետք է կարևորվի նաև ոչ 
կոնտակտա յին պատերազմների սպառ-
նալիքներին դի մա կայումը:

XXI դարի պատերազմների ընթացքը 
ցույց է տալիս, որ հակամարտող կող մերն 
առավելապես ձգտում են անցում կատա-
րելու ոչ կոնտակտային պատե րազմի՝ այդ - 
պիսով խուսափելով անմիջա կան պա տաս-
խանատվությունից և միջազ գա յին հան- 
րության արձագանքից: Ոչ կոն տակտա-
յին պատերազմը ենթադրում է մարտերի 
վարման նոր մոտեցումների և ոչ մահա-
բեր զինատեսակների կիրառու թյուն, ինչն 
ավելի հեռանկարային է և դժվար հայտ - 
նա բերելի: Ընդ որում, զինատեսակները 
ստեղծված են քիմիական, կենսաբանա-
կան, ֆիզիկական և այլ ժամանակակից 

տարբեր գիտական մեթոդներով՝ նպա-
տակ հետապնդելով հակա ռակորդին ան- 
մար տունակ դարձնելու որո շակի ժամա-
նա կաընթացքում5:

Ահա այն ոչ մահաբեր զինատեսակների 
ցանկը, որ կարող է կիրառվել կամ ար դեն 
իսկ օգտագործվել է Հայաստանի Հան-
րապետության դեմ.

Գենետիկական զենք, որի էությունը 
մարդ կանց ոչնչացնելն է ըստ սեռի (օրի- 
նակ՝ բոլոր տղամարդկանց) կամ ազգա-
յին պատկանելության, այսինքն՝ ըստ գե - 
ներում արտացոլված տարբերություն նե- 
րի: Կիրառման հետևանքներից են ան-
պտղությունն ու մահը: 

Էթնիկական զենքը նախատեսված է ո- 
րոշակի էթնիկական կամ ցեղային խմբե-
րի խոցման համար՝ մարդու օրգանիզմի 
բջիջ ների, հյուսվածքների, օրգանների 
վրա նպատակաուղղված քիմիական կամ 
կեն սաբանական ազդեցության ճանա-
պարհով (որն ունի խմբային ժառանգական 
հատկություն):  Այն հատուկ ազդակների 
մի ջոցով կարող է խոցել յուրաքանչյուր 
էթնիկական խմբի՝ չվնասելով մյուսներին:

Կոգնետիվ զենքը6 ներկայացնում է հա-
կառակորդի բնակչության մտավոր հատ-
վածում նոր կեղծ գիտական վարկածների, 
փաստարկների, հայեցակարգերի ներ մու-
ծումը, որի նպատակը պետական կառա-
վարման համակարգի խարխլումն է:

Տեղեկատվահոգեբանական ազդե ցու-
թյան զենքը կեղծ տեղեկությունների նպա-
տա կաուղղված ստեղծումն ու տարածումն 
է հակառակորդի հասարակության լայն 
շերտերում՝ առաջացնելով հոգեբանա կան, 
վարքագծային փոփոխություններ: Թի րա- 
խում կարող են հայտնվել ինչպես կա ռա-
վարման մարմինները, այնպես էլ հա սա-
րակությունը:

Ոչ կոնտակտային պատերազմների ամե - 
նատարածված գործիքներից են նաև ապա- 
տեղեկատվությունը, կիբեռհարձա կումն ե-
րը, ահաբեկչական գործողությունները, 
ֆինանսատնտեսական շրջափակումը, ան- 

4 ՀՀ նախագահի կարգադրությունը ՀՀ ՔՊ հայեցակարգը հաստատելու մասին, 2011 թ., https://www.arlis.am/document-
view.aspx?docid=73255 

5 Հակոբջանյան Գ., Գասպարյան Ա., Խոցման ժամանակակից միջոցներ, մաս 2-րդ, էջ 85, Եր., 2018:
6 Сулакшин С., Национальные угрозы России: когнитивное оружие, доклад, Академия военных наук, М., 2014, https://rus-

rand.ru/docconf/natsionalnye-ugrozy-rossii-kognitivnoe-oruzhie 
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1. Հայաստանի Հանրապետության նախա-
գա հի կարգադրությունը ՀՀ քաղա քա-
ցիա կան պաշտպանության հայեցա կարգը 
հաստատելու մասին, 2011:

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
«Քաղաքացիական պաշտպանության 
մասին», 2002:

3. Հայաստանի Հանրապետության մարդու 
իրավունքների պաշտպան, արտահերթ 
զեկույց Հայաստանի և Արցախի խաղաղ 
բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական 
ԱԹՍ-ների թիրախային հարձակումների 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
վերաբերյալ՝ որպես միջազգային իրավուն-
քի կոպիտ խախտումներ, Եր., 2020:

4. Ղուկասյան Ռ., Քաղաքացիական պաշտ-
պանություն՝ մարզի մակարդակում, Եր., 
2017: 

5. Հակոբջանյան Գ., Գասպարյան Ա., Խոց-
ման ժամանակակից միջոցներ, մաս 2-րդ, 
Եր., 2018:

6. Сулакшин С., Национальные угрозы 
России: когнитивное оружие, доклад, 
Академия военных наук, М., 2014.

 հնազանդության ցույցերը և առաջին հա-
յացքից դժվարճանաչելի այլ զենքերի կի-
րառությունը:

2020 թ.-ի հայ-ադրբեջանական պատե-
րազմը ցույց տվեց այն հիմնական բաց թո-
ղումները, որոնք առկա էին բնակչու թյան 
պաշտպանության ոլորտում, մասնա վորա- 
 պես.
• պաշտպանական կառույցների համա-

կարգի ոչ բավարար, ոչ պատշաճ վի ճա-
կում լինելը (ապաստարաններ, նկուղ- 
ներ, կիսանկուղներ, հարմարեցված 
թաքստոցներ և այլն),

• բնակչության գիտելիքի, հմտություննե -
րի պակասը պաշտպանության կազ-
մակերպման հարցում,

• բնակչության գիտելիքի, հմտություն-
նե  րի պակասը ոչ ֆիզիկական պաշտ-
պանության կազմակերպման հարցում 
(տեղեկատվական, սոցիալական, հո-
գե բանական անվտանգություն),

• տնտեսական օբյեկտների՝ ՔՊ միջոցա  -
ռումների իրականացման բարդու թյուն - 
ները ՔՊ համակարգը խաղաղ պայ-
ման ներից ռազմական դրության աշ-
խա  տանքային ռեժիմի փոխադրման 

ժա մանակ:
Դիտարկելով ՀՀ աշխարհաքաղաքական 

դիրքը, վերջին պատերազմների բնույթը, 
ինչպես նաև մշակութային, էթնիկ առանձ-
նահատկությունները՝ խաղաղ բնակչության 
պաշտպանության կազմակերպման հար-
ցերում հավասարապես կարևորում ենք. 
• բնակչության ֆիզիկական պաշտպա-

նությունը խոցման ժամանակակից մի-
ջոցներից՝ պատսպարման, տար հան-
ման, անհատական պաշտպանության 
միջոցներով ապահովման ճանապար-
հով,

• բնակչության ոչ ֆիզիկական պաշտպա-
նությունը (տեղեկատվական, հոգեբա-
նական, սոցիալական) ոչ մահաբեր զի- 
  նատեսակների կիրառման պայման նե-
րում՝ բարոյահոգեբանական կոփման, 
իրազեկման, տեղեկատվական հոսքի 
կառավարման և այլ միջոցներով: 

Որքան էլ անընդունելի է, սակայն ներ-
կայիս զարգացումները հուշում են՝ եթե 
անգամ պատերազմները դադարում են 
մարտի դաշտում, ապա դրանք շարու նակ-
վում են ոչ կոնտակտային տիրույթում:
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Ани ТЕРТЕРЯН
Преподаватель кафедры физического воспитания, 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, 
соискатель кафедры менеджмента, АГЭУ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
ЧТО ДИКТУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ВОЙНЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ?

Войны и боевые действия XXI-ого века нельзя сравнить ни с одной из предыдущих войн, 
поскольку со временем изменились стратегия, оружия, цели и продолжительность ведения войн. 
Целью текущих боевых действий стало мирное население и объекты особой важности, поэтому 
процесс защиты населения должен быть модернизирован и включать не только физические, но 
и нефизические средства защиты.
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CIVIL DEFENSE
HOW TO SUCCEED IN CIVIL DEFENSE WITHIN THE MODERN WARS?

The wars and hostilities of the 21st century should not be compared with wars before, as over time 
the strategy of warfare, weapons, duration, targets have changed. Nowadays, the target of current 
hostilities is the civilian population, the most important objects, therefore, the processes of protection 
of the population "should be modernized" to include not only physical means of protection, but also 
non-physical means of protection.
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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՝ 01.07.2021 թ.:
Պատվեր՝ 629:
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


