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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ   

ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԱՃԻՆ  
ԿԱՄ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 
ԿՈՒՏԱԿՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  վերաֆինանսավորման տոկոսա- 
  դրույք, վարկեր, ավանդներ,
  պետական պարտատոմսերի
  եկամտաբերություն, ռեպո գոր-  
  ծարքներ, շուկայական ռիսկեր

Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավոր-
ված ճգնաժամի հաղթահարումը, ի թիվս այլ հե-
տևանք ների, հանգեցնում է նաև գնաճի արագաց  ման։ 
Այս պայմաններում դրամավարկային գործու   նեու-
թյու նը համակարգող կառույցներն ինչպես ամ բողջ 
աշ խարհում, այնպես էլ ՀՀ-ում ստիպված դի մում են  
տոկոսադրույքների բարձրացման քաղաքա կա նու-
թյան։ 

Հոդվածում հեղինակը փորձում է գնահատել վար-
կերի, ավանդների տոկոսադրույքների և պետա կան 
պարտատոմսերի եկամտաբերությունների արձա-
գան   քը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձ-  
րացման գործընթացին։ Եթե վարկերի ու ավանդնե-
րի դեպքում տոկոսադրույքնե րի աճն աննշան է, 
ապա պետական պարտատոմսե րի պարագայում 
եկամտաբերություններն ավելի զգա  յուն են, ինչի 
պատ  ճառով համապատասխան շու կայի մասնակից-
ների առջև ծառանում են էական ռիսկեր, որոնք էլ 
կարող են առաջացնել անկայու նություն տվյալ շու-
կայում։ 

Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանա-
վոր ված ճգնաժամի հետևանքով աշխարհը 

հայտնվեց ոչ բնականոն իրավիճակում։ 2020 թ. գար նա-   
նը տնտեսությունների կանգը հանգեցրեց զգալի անկ  ման։ 
Բանն այն է, որ համաճարակի պարբե րա կան բռնկում -
նե  րի ալիքները թույլ չէին տալիս, որ տնտեսու թյուն ները 
լիար ժե քորեն դուրս գան սահմանափակումներից: Սա-
կայն, 2020 թ. վերջին, երբ ստեղծվեցին պատվաստա-
նյու թեր, ինչպես հա մավարակի հաղթահարման, այնպես 
էլ տնտեսության առումով, ձևավորեցին դրական սպա-
սումներ, որոնք էլ, իրենց հերթին, մեծացնում են տնտեսա-
կան աճի հնարավորությունները։   

Էդգար 
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա: 
2007 թ. ստացել է տնտեսագի- 
տության թեկնածուի գիտական 
աստիճան և աշխատանքի ան-  
ցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի շուկա - 
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1   Աղբյուրը International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2021, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_
RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/ARM

2  Նույն տեղում։
3 Աղբյուրը՝ FAO Food Price Index, http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Իրական ՀՆԱ աճի տեմպերն աշխարհում և դրա կանխատեսումները  
2019-2026 թթ.1

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Միավորված ազգերի կազմակերպության Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության պարենային գների ինդեքսի (FAO Food Price Index) 
փոփոխությունը 2020-2021 թթ. օգոստոս ամիսներին3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 
համաձայն Արժույթի միջազգային հիմնա-
դրամի կանխատեսումների՝ 2021 թ.-ին վե - 
րաբերող դրական սպասումները բավա-
կան շատ են, մասնավորապես՝ աշխար-
հում 2020 թ. իրական ՀՆԱ  3,3 տոկոս ան- 
 կու մից հետո նախանշվում է 6 տոկոս, 
զար գացող երկրներում՝ 6,7 տոկոս աճ, 
իսկ  2022 թ.-ից սկսած՝ նաև զարգացման 
կա յուն տեմպեր2։

Համավարակով պայմանավորված ճըգ - 
նաժամից ելքն էլ առանց ցնցումների չէ. 
մի կողմից զարգացած երկրների տնտե-
սու  թյուններում պարբերաբար իրակա-
նաց վում են ֆինանսական ներարկումն եր, 
իսկ մյուս կողմից, սահմանա փա կումների 
վերացմանը զուգընթաց, տնտե սություն-

նե րում արձանագրվող աճը հանգեցնում 
է ամբողջական պահանջարկի աճի և հե-
տևաբար՝ նաև գնաճի։ 

Գնաճի տեմպերն առավել ակներև են 
պարենային ապրանքների դեպքում։ Ինչ-
պես երևում է գծապատկեր 2-ից, դրանց 
գների ինդեքսը 2020 թ. սկզբին նվազել է, 
ինչը նշանակում է, որ տնտեսական սահ-  
մանափակումները հանգեցրել էին գնանկ - 
ման, սակայն, հոկտեմբերից սկսած, վեր-
ջինս փոխարինվել է գնաճով, որի տեմ-
պերն աստիճանաբար արագա նում են։ 
Ար  դյունքում, եթե  2021 թ. հունվարին պա-
րե նային ապրանքների գների ինդեքսը 
13,3 տոկոս էր, ապա նույն տարվա օգոս-
տո սին՝ 27,4 տոկոս։ Համավարակի բնույթն 
ու հետագա զարգացումների անորոշու-
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ՀՀ Զարգացած երկրներ Զարգացող երկրներ Աշխարհ
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի և սպառողական գների ինդեքսի 
փոփոխությունը ՀՀ-ում 2020-2021 թթ. օգոստոս ամիսներին6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

թյունն անորոշության մեջ են պահում նաև 
գնաճի հետագա զարգացումները։ 

Դրամավարկային քաղաքակա նու թյամբ 
զբաղվող կառույցները գնաճի դեմ պայքա -
րի շրջանակներում դիմում են որոշակի 
խստացումների, ինչը թույլ է տալիս մի կող-    
մից վերահսկելի դարձնել տնտե սական 
աճով պայմանավորված պահան ջարկի 
մեծացումը, իսկ մյուս կողմից՝ գնա ճը պա-
հել նպատակային տիրույթում։ Օրինակ՝ 
ՌԴ կենտրոնական բանկը 2021 թ. գար-
նա  նից ի վեր սկսել է իրականացնել ա ռանց 
 քային տոկոսադրույքի պարբերա կան 
բարձրացումներ, որոնց արդյունքում վեր-
ջինս սեպտեմբերին հասել է 6,75 տո  կո-
սի՝ նախկին 4,25-ի փոխարեն4։ Նույնը 
տեղի է ունենում Վրաստանում, որտեղ 
նույնպես, 2021 թ. գարնանից սկսած,  
2020 թ. նվազեցումներից հետո կենտրո- 
նա  կան բանկը բարձրացնում է տոկոսա - 
դրույք նե րը, և օգոստոսի սկզբին վերա-
ֆի նանսա վոր ման տոկոսադրույքը 8-ից 
հասել է 10 տոկոսի5։ Հատկանշական է, որ 
այդ նույն ժամանակահատվա ծում ԱՄՆ-ի 
դաշ նային պահուստային համակարգը 
կամ Եվրոպական կենտրոնական բանկը 
տոկո սադրույքների փոփոխություննե րի 
չի դիմել։

ՀՀ տնտեսության զարգացումները և 
ԿԲ գործողությունները։ ՀՀ տնտեսությու  -
նը նույնպես շարժվում է նույն ուղիով, 
ինչ ողջ աշխարհը և, հատկապես, զար- 
գա ցող երկրները։ 2020 թ. գարնանը հա-

մա վարակով պայմանավորված սահմա-
նափակումները հիմք նախապատ րաս տե-
ցին տնտեսական անկման համար, իսկ 
վերականգնումն ավելի դանդաղեց՝ կապ- 
ված աշնանը սկսված պատերազմի և դրան 
հաջորդած քաղաքական անորոշություն-
ների հետ։ Սակայն, 2021 թ. գարնանը տըն- 
տե սական ակտիվության տեմպերն ար - 
դեն արագացան։  

Նման պայմաններում ՀՀ-ն նույն պես չի 
կարողացել շրջանցել բարձր գնաճը։ Պատ-
ճառը մի կողմից արտաքին շուկաներից 
ներմուծվող ապրանքների բարձր գներն 
են, իսկ մյուս կողմից, տնտեսական ակտի-
վությամբ պայմանավորված, ներքին պա - 
հանջարկի մեծացումը։ Արդյունքում, օգոս - 
տոսին գնաճը հասել է 8,8 տոկոսի (գծա-
պատկեր 3)։

2020 թ. սկզբին ՀՀ ԿԲ-ն, կարծես թե, 
շարունակում էր դրամավարկային քա ղա- 
քականության մեղմացման գործընթացը, 
որի հիմքը դրվել էր 2015 թ.-ին։ Համա վա-
րակի նախնական փուլում՝ 2020 թ. ապ րի-  
լի վերջին, վերաֆինանսավորման տոկո -
սադրույքը նույնիսկ նվազեցվել էր 0,5 տո - 
կոսային կետով։ Արդյունքում, տարեսկզբի 
5,5-ի համեմատ այն նվազեցվել էր 1,25 
տո կոսով՝ դեկտեմբերի կեսերին հասնե լով 
արդեն 4,25 տոկոսի։ Սակայն, դեկտեմ բե- 
 րի կեսին ԿԲ-ն ձեռնարկեց դրա մավար-
կային քաղաքականության աստիճանա-
կան խստացման գործընթաց։ Վերաֆի- 
նան սավորման տոկոսադրույքն այդ ժա-
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Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ Սպառողական գների ինդեքս

4   Աղբյուրը՝ ՌԴ կենտրոնական բանկ, https://www.cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/
5 Աղբյուրը՝ ՎՀ կենտրոնական բանկ, https://nbg.gov.ge/en/page/monetary-policy-rate
3 Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե,  http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/



Ֆ
ԻՆ

ԱՆ
Ս

ԱԿ
ԱՆ

 Հ
Ա

Մ
ԱԿ

Ա
Ր

Գ
 . 

Ф
И

Н
АН

СО
ВА

Я 
С

И
С

ТЕ
М

А 
. F

IN
AN

CI
AL

 S
YS

TE
M

 . 
20

21
/4

8

ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների տոկոսադրույքները 
2019-2021 թթ. սեպտեմբեր ամիսներին7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ՀՀ առևտրային բանկերի տրամադրած դրամով (մլն դրամ), ԱՄՆ դոլարով (հազ. 
ԱՄՆ դոլար) և եվրոյով (հազ. եվրո) վարկերի տոկոսադրույքներն ու դրանց 
ծավալները 2020-2021 թթ.  օգոստոս ամիսներին8 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

7  Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ,   https://www.cba.am/am/SitePages/fmompiinterestrates.aspx
8 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ,   https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.xlsx
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Դրամով վարկերի ծավալ
Իրավ․անձանց (դրամով)
Ֆիզ․ անձանց (դրամով)
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Դոլարով վարկերի ծավալ
Իրավ․ անձանց  (դոլարով)
Ֆիզ․ անձանց (դոլարով)
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Դրամական միջ. ներգրավում Լոմբարդային ռեպո Վերաֆինանսավորում
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9  Կանոնակարգ 2՝ «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական 
նորմատիվները», https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=34934

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

մա նակ բարձրացվեց մեկ տոկոսային կե- 
 տով, այնուհետև, 2021 թ. մայիսից սկսած՝ 
պարբերաբար  բարձրացնելով, սեպ տեմ-  
բերին սահմանվեց 7,25 տոկոս։ ԿԲ-ի կող- 
մից վերաֆինանսավորման տոկոսա դրույ - 
քի նման փոփոխությունները պայմանա-
վորված էին գնաճը նպատակային շրջա-
նակում կառավարելի դարձնելու ցանկու-
թյամբ, ինչին հասնելու համար գլխավոր 
դրամատունը փորձում էր տոկոսադրույք-
ների բարձրացմամբ ազդել ամբողջական 
պահանջարկի արագացման վրա և զսպել 
տնտեսական աճի հետ կապված գնաճի 
ռիսկերը (գծապատկեր 4)։

Իսկ ինչպիսի՞ն է վարկերի, ավանդների 
տոկոսադրույքների և պետական պար-
տա տոմսերի եկամտաբերության արձա-
գանքը ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկո-
սա դրույքի փոփոխություններին։

Վարկեր և ավանդներ։ Վարկերն ու 
ավանդները, սովորաբար, ավելի ուշ են 
ար  ձագանքում դրամավարկային քաղա-
քա կանության տոկոսադրույքների փոփո-
խություններին, ինչի պատճառն այդ գոր-
ծիքների բնույթն է և համապատասխան 
շուկայի կառուցվածքը։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 5-ից, վե- 
րաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ազ-
դեցությամբ չի արձանագրվել վարկա վոր-
ման տոկոսադրույքների զգալի աճ։ Բացի 
այդ, վարկավորման ծավալները նվազել 

են միայն արտարժույթով վարկերի դեպ-
քում, ինչը կարելի է պայմանավորել արտ- 
ար ժույթի շուկայի ռիսկերով, որոնք հաշվի 
առնելով՝ վարկառուները խու սա  փում են 
արտարժույթով պարտավո րու թյուններ 
ստանձնել։ Այս պայմաններում վարկա-
վոր ման տոկոսադրույքների համեմատա-
բար կայունությունը կարելի է կապել ճըգ - 
նա ժա մի ընթացքում վարկավորման ծա  -
վալների անկման հետ:

Դիտարկենք նաև որոշ վարկատե սակ-
ների ծավալների փոփոխությունը։ Ինչպես 
երևում է գծապատկեր 6-ից, ընդհանուր, 
այդ թվում՝ սպառողական վարկավորման 
ծավալները, սկսած 2021 թ. սկզբից, կըտ-
րուկ նվազել են, ինչը չենք կարող ասել 
հի  պոթեքային վարկերի մասին։ Վերջին-
ներիս աճը հիմնականում կարելի է պայ-
մա նավորել այս վարկատեսակի հետ կապ - 
ված եկամտային հարկի վերադարձի և 
դրանով վճարումներ կատարելու պետա-
կան ծրագրի առկայությամբ, ինչը մե-
ծաց   րել է այդ վարկատեսակի նկատմամբ  
պահանջարկը։ 

Ավանդների դեպքում պատկերն այլ 
է։ Նախ՝ նշենք, որ տարվա ընթացքում 
ԿԲ-ն էական խստացումներ կիրառեց 
բան  կերի կողմից ներգրավված միջոցնե-
րի պա հուստավորման նկատմամբ9, ինչն 
ավանդների ներգրավման տոկոսադրույք-
ների կամ ծավալների վրա կարող է ու նե - 
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Սպառողական վարկեր Հիպոթեքային վարկեր Ընդամենը

ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտներին տրամադրված սպառողական, 
հիպոթեքային և ընդհանուր վարկերի ծավալները 2020-2021 թթ.  հուլիս 
ամիսներին (մլն դրամ)10
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նալ ավելի էական ազդեցություն, քան վե-
րաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փո-
փոխությունը։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 7-ից, 
ան գամ դրամային ավանդների դեպքում 
նկա տելի է տոկոսադրույքների որոշակի 
աճ։ Աճ է արձանագրվել նաև իրավաբա-
նա կան անձանցից ԱՄՆ դոլարով ներ-
գրա ված ավանդների տոկոսադրույքների 
պարագայում։ Մինչդեռ եվրոյի դեպքում 
տոկոսադրույքը նվազել է։ Նման պատ կե-
րը կարելի է կապել նաև ճգնաժամի կամ 
զարգացման անորոշությունների ըն   թաց-
քում ներդրողների պասիվության հետ, 
երբ բանկերը բարձրացնում են ավանդ- 
ների տոկոսադրույքները։ 

Պետական պարտատոմսեր։ ԿԲ վե-
րա   ֆի  նանսավորման տոկոսադրույքին ա- 

11 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ,   https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.xlsx

մենա ուժգինն  արձագանքեց  պետական 
պարտատոմսերի շուկան։ Սա, առաջին 
հերթին, կարելի է պայմանավորել այն 
հան   գամանքով, որ այս շուկայի մասնա-
կից ները պետական պարտատոմսերով 
կնքում են ռեպո գործարքներ, ինչպես նաև 
իրենց փաթեթների էական մասը ձևա վո-
րում են ռեպոյով ներգրաված միջոցների 
հաշվին։ Իսկ շուկայում ռեպո տոկո սա-
դրույքը հիմնականում որոշվում է՝ ելնելով 
ԿԲ ռեպո աճուրդների տոկոսադրույքից, 
որի համար վերաֆինանսավորման տո-
կոսադրույքը նվազագույն սահման է։ 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 8-ից, վե-
րաֆինանսավորման տոկոսադրույ քի փո- 
փոխություններին առավել արագորեն են 
արձագանքում կարճաժամկետ պարտա- 
տոմսերը։ Սա կարելի է նկատել աճի փու-

ՀՀ առևտրային բանկերի՝ դրամով (մլն դրամ), ԱՄՆ դոլարով (հազ. ԱՄՆ դոլար) 
և եվրոյով (հազ. եվրո) ներգրաված ավանդների տոկոսադրույքներն ու դրանց 
ծավալները 2020-2021 թթ.  օգոստոս ամիսներին11
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12 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/Yield%20Curves.xls
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լում դրանց եկամտաբերության կորերի 
միջև սպրեդների կամ տարբերություննե_
րի նեղացումից։ Առավել երկարաժամկետ 
պարտատոմսերի ուշ արձագանքը նույն-
պես իր պատճառներն ունի։ Դա հիմնակա-
նում կարող է պայմանավորված լինել որոշ 
բանկերում դրանց խոշոր փաթեթների 
առ կայությամբ, ինչը վերջիններիս թույլ է 
տալիս էական ազդեցություն ունենալ շու-
կայի վրա և ապահովել դրանց եկամտա-
բերության աճ՝ թույլ չտալով գնի անկում։  

Ընդհանուր առմամբ, մեկ տարի ժամ-   
կետով պարտատոմսերի մինչև մարում 
եկամտաբերությունը 2020 թ. դեկտեմբե-
րի վերջի համեմատ 2021 թ. սեպտեմբերի 
կեսին նվազել էր մոտ 2, իսկ երեք տարի 
ժամկետով պարտատոմսերինը՝ 1,7 տոկո - 
 սային կետով։ Հինգ և տասը տարի ժամ- 
 կետով պարտատոմսերի եկամտա բե  րու  - 
թյան կորերն աճել են համապատաս խա-
նաբար՝ 1,4 և 1,1 տոկոսային կետերով։ 
Ինչպես նշել էինք, առավել երկարա ժամ-
կետ պարտատոմսերի դեպքում եկամտա-
բերության  աճն ավելի փոքր է եղել. 20 և 
30 տարի ժամկետով պարտատոմսերի 
եկամտաբերության կորերի դեպքում դա 
չի հասնում մեկ տոկոսային կետի։ 

Նշենք նաև, որ պարտատոմսերի դեպ-
քում եկամտաբերության աճը հանգեց նում 
է դրանց գնի անկման, իսկ մյուս կող  մից՝ 
ռեպո տոկոսադրույքների աճի պայ  ման-

ներում արդեն ձևավորված ներդրու մա- 
յին փաթեթների պարագայում նեղանում 
է տոկոսային սպրեդը, որը շու կա յի մաս-
նա կիցներին թույլ է տալիս ռե պոյով ձևա-
վորված փաթեթից ապահովել բարձր շա- 
 հութաբերություն։ Եթե առևտրային բան- 
կե րի պարագայում պարտատոմսերի ար- 
ժե զրկման և ռեպո տոկոսադրույքի ու 
պար  տատոմսերի եկամտաբերության մի- 
ջև սպրեդի նեղացումից վնասները կարե- 
 լի է հատուցել գործունեության այլ տեսակ  -
ներից եկամտի հաշվին, ապա ներդրու  - 
մային ընկերությունների ու ֆոնդերի դեպ-
քում ռիսկերը և վնասները փոխհատու ցե-
լու քիչ հնարավորություններ կան։ Այս ֆի- 
նանսական ինստիտուտների եկամտի մեծ 
մասը ձևավորվում է ռեպոյով ներգրաված 
միջոցներով ձևավորված ներդրումային 
փաթեթներից, արժեթղթերի առք ու վա-
ճառ քից։ Այս ամենից կարելի է ենթադ րել, 
որ ռեպո տոկոսադրույքի աճի ու պար տա-
տոմսերի արժեզրկման պայմաններում 
այդ ֆինանսական ինստիտուտներում կու-
տակվում են լուրջ ֆինանսական ռիսկեր։

Շուկայական հնարավոր ռիսկեր կամ 
նոր գործիքների կիրառման անհրաժեշ
տություն։ Ընդհանրացնելով վերը շարա- 
 դրվածը՝ կատարենք  մի շարք եզրահան-
գումներ։ Նախ՝ տնտեսության անկման 
պայ մաններում վարկավորման պահան-
ջարկն էականորեն նվազել է, ինչի հե-
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1. International Monetary Fund. World Econom-
ic Outlook, April 2021, 

 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_
RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/ARM 

2. FAO Food Price Index, 
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesin-

dex/en/ 
3. ՌԴ կենտրոնական բանկ, 
 https://www.cbr.ru/eng/hd_base/KeyRate/ 
4. ՎՀ կենտրոնական բանկ, https://nbg.gov.

ge/en/page/monetary-policy-rate 
5. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե,  
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesin-

dex/en/ 
6. ՀՀ ԿԲ  ԴՎՔ տոկոսադրույքներ,  
 https://www.cba.am/am/SitePages/fmompiintere-

strates.aspx 
7. ՀՀ ԿԲ առևտրային բանկերի կողմից 

տնտեսությունից ներգրավված 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ավանդների և տրամադրված վարկերի 
ծավալները և տոկոսադրույքները,  

 https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/14-Deposit%20and%20lending%20rates.
xlsx 

8. ՀՀ ԿԲ  առևտրային բանկերի և վարկային 
կազմակերպությունների վարկերն ըստ 
ոլորտների,   

 https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/stat_
data_arm/7-loans%20by%20branches.xlsx 

9. Կանոնակարգ 2՝ «Բանկերի գործու նեու-
թյան կարգավորումը, բանկային գոր-
ծու  նեության հիմնական տնտեսական 
նոր մատիվները», 

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

10. ՀՀ ԿԲ   եկամտաբերության կորեր, 
 https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/gorc/

Yield%20Curves.xls

տևանքով վերաֆինանսավորման տոկո-
սա դրույքի աճը զգալի ազդեցություն չի 
ունենում վարկերի տոկոսադրույքների և 
դրանց ծավալների վրա։ 

Բացի այդ, ինչպես ընդհանուր, այն  պես 
էլ սպառողական վարկերի առումով, վար-  
կավորման ծավալները նվազում են։ Աճը 
պահպանվում է առավելա  պես հիպոթե քա-
յին վարկերի պարագայում, որոնց նկատ- 
 մամբ առկա է մեծ պահանջարկ՝ պայ-
մա նավորված եկամտային հարկով վճա-
րումների արտո նությամբ։ 

Ավանդների պարագայում՝ ներդրող-
նե   րի պասիվության պայմաննե րում, բան-
կերը պետք է դիմեն տոկոսադրույք ների 
բարձրացման, և այս առումով, դժվար է 
գնահատել՝ արդյո՞ք վերաֆինանսավոր-
ման տոկոսի փոփոխությունն է տոկոսա-
դրույքի աճի հիմնական պատճառը, թե՞ ոչ։ 
Ամեն դեպքում, այս գործիքն ավելի զգա-
յուն է վերաֆինանսավորման տոկոսի փո-
փոխության նկատմամբ, քան ավանդնե-
րինը։ 

Կապված ռեպո տոկոսադրույքներից 
մեծ կախվածության հետ՝ ամենամեծ աճն 
արձանագրել են պետական պար տա   տոմ- 
սերը: Համապատասխան շուկա յում եկա- 
մըտաբերությունների աճն էլ, իր հերթին, 
հանգեցնում է դրանց գնի անկ ման։ Այս 
իրավիճակում էական ռիսկեր են կու տակ-  

վում հատկապես ներդրումային ընկե րու - 
թյուններում և ֆոնդերում, որոնց եկամուտ-  
ները մեծ կախվածություն ունեն պարտա-
տոմսերի եկամտաբերությունից, արժեքի 
փոփոխությունից և ռեպո տոկոսադրույք-
ներից։

Վերաֆինանսավորման տոկոսա դրույք-  
ների հետագա բարձրացումները նման 
պայ մաններում կարող են հանգեցնել զգա- 
լի ցնցումների պարտատոմսերի շու կայում, 
այն դեպքում, երբ խոշոր ներդրողները, 
չկարողանալով դիմակայել կուտակվող 
վնասներին ու իրացվելիության խնդիր-
ներին, կսկսեն վաճառել իրենց ներդրու-
մային փաթեթները՝ խորացնելով արժե-
զրկումը։

Հետևաբար՝ կարծում ենք, որ կենտրո-
նական բանկի համար առավել նպատա-
կահարմար կարող է լինել պահանջարկի 
վրա ազդող այլ գործիքների կիրառումը 
(օրինակ՝ հաշվարկային տոկոսադրույքի 
ժամանակավոր բարձրացում կամ արտ-
արժույթով վարկավորման սահմանա փա - 
կումներ): Վերջիններս բավական ար դյու-
նավետ կերպով կարող են ազդել վարկե-
րի տոկոսադրույքների ու ծավալ ների վրա, 
ինչի արդյունքում էլ պարտատոմսերի շու-
կան զերծ կմնա վերաֆինանսավորման 
տոկոսի փոփոխությամբ պայմանավոր-
ված ցնցումներից ու ռիսկերից։
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кандидат экономических наук 
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

РЕАКЦИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИЛИ РИСКИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, помимо иных послед ствий, при-
водит к ускорению инфляции. В этих условиях учреждения, занимающиеся денежно-кре дитной 
политикой, вынуждены повышать процентные ставки. То же самое происходит и в Ар мении. В 
статье автор пытается показать реакцию процентных ставок по кредитам,  депозитам, доходности 
государственных облигаций на повышение ставки рефинансирования ЦБ. Если в слу  чае кредитов 
и депозитов рост процентных ставок незначителен, то доходность на рынке го су дарственных 
облигаций более чувствительна. Из-за последнего участники рынка облигаций накапливают 
значительные риски, которые могут привести к нестабильности рынка. 

Ключевые слова:  ставка рефинансирования, кредиты, депозиты, доходность
  государственных облигаций, операции репо, рыночные риски

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

 PhD in Economics 

FINANCIAL SYSTEM 
REACTION OF INTEREST RATES IN THE FINANCIAL MARKET TO AN INCREASE IN THE REFI-

NANCING RATE OR RISKS IN THE GOVERNMENT BOND MARKET

Overcoming the crisis caused by the coronavirus pandemic, in addition to other consequences, 
leads to an acceleration of inflation. In these conditions, the institutions involved in monetary policy 
are forced to raise interest rates. It is the same in Armenia. In the article, the author tries to show the 
reaction of interest rates on loans, deposits, and government bond yields to an increase in the refi-
nancing rate of the Central Bank. If in the case of loans and deposits, the increase in interest rates is 
insignificant, then the yield on the government bond market is more sensitive. Due to the latter, bond 
market participants accumulate significant risks that can lead to market volatility.

Key words:  refinancing rate, loans, deposits, government bond yields, repo transactions,  
  market risks
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿՈՂՄԻՑ

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  դեբիտորական պարտավորություն, 
  կրեդիտորական պարտավորու-
  թյուն, շրջանառու կապիտալ,
  ձեռնարկատիրություն

Բիզնեսում շրջանառու կապիտալի արդյունավետ 
կառավարման անհրաժեշտությունը վաղուց ապա-
ցուցված է։ Այն սկսվում է դրամական միջոցների 
կառավարումից, որը մեծապես կախված է դեբիտո-
րական և կրեդիտորական պարտավորու թյունների 
մնացորդներից, շարժերից, շարժընթացից և կառուց-
վածքից։ ՀՀ կազմակերպությունները բացառություն 
չեն, և մշտապես պահանջ կա գնահատելու, թե որ-
քա նով է արդյունավետ այդ երկու բաղադրիչի կառա-
վարման համակարգը հայաստանյան շուկայում, և 
թե որոնք են այդ համակարգի հիմնական առանձ նա -
հատկությունները։ Այս խնդրի լուծման համար հոդ-  
վածում իրականացվել է ՀՀ-ում գործող խոշոր և մի ջին 
ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակեր պություն նե- 
րի դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորու-
թյունների վերլուծություն, որի միջոցով ներ կայաց վել 
են ոլորտի՝ թեմային վերաբերող հիմն ական առանձ-
նահատկություններն ու ձևավորված իրավիճակը։

Կազմակերպության գործունեության ընդհա-  
նուր արդյունավետությունը և ֆինանսա-

տնտեսական վերջնական արդյունքներն անմիջակա նո-
րեն և ուղղակիորեն գտնվում են արտաքին միջավայրի 
այնպիսի գործոնների ուղղակի ազդեցության ներքո, 
ինչպիսիք են մատակարարները, սպառողները, աշխա-
տանքի շուկան և այլն1: Արտաքին միջավայրի գործոն-
ների ազդեցությունը ենթադրում է դրանց առան ձին 
բա ղադրիչների և կազմակերպության միջև փոխ հարա-  
բերությունների առկայություն: Այդ փոխհարաբերու-

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Գագիկ 
ԲԱԴԱԴՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

Գերազանցությամբ ավարտել է 
ՀՊՏՀ բակալավրիատը («Հակա- 
ճգնաժամային կառավարում»), 
ապա մագիստրատուրան («Գոր- 
ծա րար վարչարարություն»): Այժմ 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի աս-  
պիրանտ է: Ուսմանը զուգա հեռ, 
եղել է «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի հետազոտական խմբի 
անդամ: Ներկայում «Փարվանյան 
Քոնսալթինգ» խորհրդատվական 
ընկերության ֆինանսական տնօ- 
րենն է, ինչպես նաև, որպես փոր-
ձագետ աշխատում է ՀՀ բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունա բերու - 
թյան նախարարության ֆինանսա-  
տնտեսագիտական վարչու թյու-
նում: Հեղինակ և համահեղինակ  
է 12 գիտական հոդվածների:

1  Սուվարյան Յու. Մ.  և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., 2016, էջ 76-77:
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թյուն    ները չեն կարող գոյություն ունենալ 
առանց ֆինանսական կողմի, ինչն առա  -
վել ակնհայտ է մատակարարների և սպա   -
ռողների միջև հաստատված հարա բե րու   - 
թյունների դեպքում, երբ եր կուս տեք ան   -
պայմանորեն ձևավորվում են ֆինան սա-     
կան պարտավորություններ, որոնք էլ հենց 
կազմակերպության դեբիտորա կան և կրե -
դիտորական պարտավորու թյուն ներն են:

Ժամանակակից բիզնեսն ինչպես դե-
բի տորական, այնպես էլ կրեդիտորական 
պար տավորությունների մնացորդները և 
շարժերը կառավարելու լրջագույն խնդիր 
ունի, որի լուծումն էապես կբարելավի կազ - 
մակերպությունների իրացվելիու թյու նը:

ՀՀ-ում գործող առևտրային կազմա-
կեր  պությունների կողմից դեբիտորական 
և կրեդիտորական պարտավո րու թյուննե-
րի կառավարման ընդհանուր ա ռանձնա-  
հատկությունները հասկանալու հա մար 
դի  տարկել ենք ՀՀ վիճակագրա կան կոմի-
տեի մշտադիտարկման դաշ տում ընդ-
գրկված խոշոր և միջին ոչ ֆի նանսա կան 
առևտրային կազմակեր պու թյուններից հա-  
վաքագրված որոշ հաշ վետվական տվյալ-
ներ2:

2 Տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ կայքէջ, Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2019 թվականի հունիսի վերջին՝ 
https://armstat.am/file/article/sv_08_19a_127.pdf, Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2019 թվականի սեպ-
տեմ բերի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_11_19a_127.pdf, Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2019 
թվականի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_02_20a_127.pdf, Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 
2020 թվականի մարտի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_05_20a_127.pdf, Կազմակերպությունների հաշվարկների 
վիճակը 2020 թվականի հունիսի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_08_20a_127.pdf, Կազմակերպությունների 
հաշ վարկների վիճակը 2020 թվականի սեպտեմբերի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_11_20a_127.pdf, 
Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2020 թվականի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/sv_06_21a_127.
pdf, Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2021 թվականի մարտի վերջին՝ https://armstat.am/file/article/
sv_05_21a_127.pdf

Կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունների մնացորդն ու 
կառուցվածքը (մլն դրամ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Առաջինն անդրադառնանք կրեդիտո-
րական պարտավորությունների մնացորդ-
ներին, կառուցվածքին և շարժընթացին 
(գծապատկեր 1):

2021 թվականի մարտի վերջի դրու թյամբ 
ՀՀ-ում գործող խոշոր և միջին ոչ ֆի նան- 
 սական առևտրային կազմա կերպու  թյուն-
ների կրեդիտորական պարտա վո րություն-
ների հանրագումարային մնա ցոր դը կազ-  
 մել է 3,720.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Այս ցու ցանի   -
շը 2019 թվականի հունիսից մինչև 2021 
թվա կանի մարտն ընկած ժամա նա կա-
հատ   վածում գրեթե յուրաքանչյուր եռամ - 
սյակ գրանցել է աճ: Միակ դեպքը, երբ ար - 
ձանագրվել է էական անկում, վերա   բերում 
է 2020 թվականի 2-րդ եռամ սյակին, և դա 
պայմանավորված էր COVID-19 հա մա- 
   վարակով, որի ազդեցու թյամբ «կանգ էր 
առել» ամբողջ տնտեսության շրջանառու-
թյունը: Նշենք, որ այդ անկման հետևան -
քով գրանց վել է դիտարկվող ժամանա կա-
հատվածի ամենացածր ցուցանիշը, ինչը, 
սակայն, «չի խանգարել» արդեն իսկ 2020 
թվականի տարեվերջին ունենալ դիտարկ - 
վող ժամանակահատվածի կրեդիտորա-
կան պարտավորությունների ամենա-
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բարձր մնացորդը՝ 3,826.4 մլրդ դրամի 
չա  փով: Նմանատիպ աճը տնտեսության 
հե տարձագանքն էր համավարա կին:

Եթե իրականացնենք շարքի մաքրում 
(վերոնշյալ երևույթներով պայմանա վոր-
ված), ապա կտեսնենք, որ կազմակեր պու-
թյունների կրեդիտորական պարտավո րու - 
թյունների համախառն մնացորդը ցու  ցա-
բերում է կայուն և դանդաղ աճի միտում-
ներ, ինչը, ընդհանուր առմամբ, դրական 
երևույթ է, քանի որ այս դեպքում կա կան-
խավարկած, որ տնտեսության իրական 
հատվածն աճում է:

Այս պնդումը հերքելու կամ հաստատելու 
համար պետք է կատարել նաև կրեդիտո-
րական պարտավորությունների կառուց-
վածքի վերլուծություն: Վերջինս դիտարկ-
վող 7 եռամսյակի ընթացքում գրեթե չի 
են  թարկվել փոփոխությունների:

Կրեդիտորական պարտավորություն-
նե րի մեծ մասը բանկային վարկերն ու փո - 
խառություններն են, ընդ որում, այս հոդ -

վածով պարտավորությունների տեսա կա - 
րար կշիռն ընդհանուր պարտավո րու  թյուն- 
ներում 2020 թվականի մարտի վերջին 
կազմել է 73%, իսկ դիտարկ ված 8 կետա-
յին պահերին այդ ցուցանիշը տատանվել 
է 72-75%-ի միջակայքում: Ակնհայտ է, որ 
ընդ հանուր պարտավորությունների ծա-
վալ  ների փոփոխությունների պարագայում 
բանկային վարկերի և փոխառությունների 
մասով պարտավորությունները փոփոխ-
վել են համամասնորեն, ինչը վկայում է խո - 
շոր ու միջին ձեռնարկությունների համա-
կար գում կրեդիտորական պարտավորու-
թյունների կառավարման տեսանկյունից, 
ընդհանուր առմամբ, որոշակի հավասա-
րա կշռության մասին, քանի որ այս իրա վի-
ճակն է նաև մյուս հոդվածների դեպքում:

Կրեդիտորական պարտավորություն-
նե  րում ամենամեծ տեսակա րար կշիռ ունե-  
ցող հաջորդ հոդվածը գնումների գծով 
պարտքերն են, որոնց բաժինը դիտարկ-
վող ժամանակահատվածում ընդ  հանուր 

Կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունների երեք 
ամենախոշոր հոդվածների շարժընթացը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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պարտավորություններում տա տանվել է 
12-13%-ի միջակայքում: Սրանից զատ, հի-  
շատակման արժանի մյուս հոդվածը 
ստացված ընթացիկ կանխավճար ներն 
են, որոնց դեպքում վերոնշյալ ցուցանի-
շը տատանվել է 5-7%-ի միջակայքում: 
Հարկ է նշել, որ արդեն իսկ քննարկված՝ 
տնտեսության իրական հատվածի հնարա-
վոր կայուն աճը բնութագրող ցուցա նիշ նե-
րը հենց վերոնշյալ երկու հոդվածներն են, 
որոնք իրապես դրսևորում են կայուն աճի 
միտումներ:

Վերը քննարկված երեք հոդվածների 
փոփոխման շարժընթացն ու միտումները 
ներկայացված են գծապատկեր 2-ում (նույ-
նիսկ համավարակի ընթացքում առաջա-
ցած ակնհայտ շեղումները չեն անդրա-
դարձել այս ցուցանիշների միտումների 
վրա):

Այժմ քննարկենք դեբիտորական պարտ- 
 քերը: Դեբիտորական պարտավորու թյուն- 
ների մնացորդները, կառուց վածքն ու շարժ - 
ընթացը ներկայացված են գծապատ կեր 
3-ում:

2020 թվականի մարտի վերջի դրությամբ 
քննարկվող կազմակերպությունների դե-
բիտորական պարտավորությունների մնա-  
ցորդը կազմել է 890.0 մլրդ դրամ, ինչը 
2020 թվականի տարեվերջի համեմատ 
աճել է շուրջ 7.3%-ով: Հետաքրքրականն 
այն է, որ այս ցուցանիշը դիտարկված 7 եռ - 
ամսյակների ընթացքում դրևորել է բավա-
կան ակնհայտ պարբերաշրջանային զար-

Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտավորությունների մնացորդն ու 
կառուցվածքը (մլն դրամ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

գացում, մասնավորապես՝ դիտարկվող 8 
կետային պահերին ցուցանիշի յուրաքան-
չյուր աճին հաջորդել է անկում, և հակա-
ռակը՝ յուրաքանչյուր անկմանը՝ աճ: Փաս-  
տորեն, դեբիտորական պարտավո րու -
թյունների մեկ շրջափուլն ընտրանքի կազ-
մակերպություններում տևում է 6 ամիս, 
այնինչ այդ պարբերաշրջանայնությունն 
(ցիկլայնություն) առկա չէ կրեդիտորա կան 
պարտավորությունների դեպքում: Սա, բնա- 
կանաբար, հայտանիշ է, որ այս կազմա-
կեր պություններում կարող են լինել իրաց-
վելիության խնդիրներ հատկապես այն 
եռամսյակների վերջին, երբ տեղի է ունե-
նում դեբիտորական պարտավորու թյուն-
ների մնացորդների աճ:

Դիտարկենք նաև դեբիտորական պար - 
տավորությունների կառուցվածքը: Ի տար- 
բերություն կրեդիտորականի, դեբիտորա-
կան պարտավորությունների կառուցված-
քում առկա է համամասնությունների փո- 
 փոխման ակնհայտ միտում: Մասնավո րա-
պես՝ վաճառքների գծով դեբիտորական 
պարտավորությունների տեսակարար 
կշիռն անընդհատ աճում է (2019 թվակա նի 
հունիսի 53%-ի համեմատ՝ 2020 թվա կանի 
մարտին՝ 65%), իսկ, օրինակ, բյուջեի գծով 
դեբիտորական պարտքերի տեսակարար 
կշիռը՝ շարունակաբար նվազում, որին 
նպաստող հանգամանք է ԱԱՀ դեբետային 
մնացորդների վերադարձման հարկային 
քաղաքականությունը:

Հետևաբար՝ կարող ենք արձանագրել, 
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որ հայաստանյան կազմակերպություննե-
րում դեբիտորական պարտավորություն-
ների կառավարման համակարգն աչքի չի 
ընկնում բարձր կայունությամբ։ Այս հան-
գամանքը պայմանավորված է ինչպես կազ-  
մակերպությունների կառավարման հա-
մա կարգերի առանձնահատ կություն ներով 
(որպես ներքին միջավայրի գործոն), այն-
պես էլ արտաքին միջավայրի գործոն ների 
ազդեցությամբ (օրինակ՝ պետական կա-
ռավարման մարմինների քաղաքականու-
թյուն)։

Առանձնակի անդրադառնանք նաև դե- 
 բիտորական պարտավորություններին 
առնչվող երկու ամենախոշոր հոդված նե-
րին, որոնք են՝ վաճառքների գծով դե բի- 
տո րական պարտավորությունները և տըր- 
ված ընթացիկ կանխավճարները (գծա-
պատկեր 4)։

Դիտարկվող ժամանակահատվածում 
վաճառքների գծով դեբիտորական պար - 
տա վորությունների մնացորդները փո- 
փոխ վել են բավական կայուն կերպով։ Ի 
տարբե րություն ընդհանուր դեբիտորական 
պար տավորությունների, նշյալ ցուցանիշը 
չի դրսևորել պարբերաշրջանային զարգա- 
 ցում, ինչով էլ պայմանավորված է այս հոդ-  
վածի տեսակարար կշռի շարունակական 
բարձրացումը։ Վաճառք ների գծով դեբի-

Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտավորությունների երկու 
ամենախոշոր հոդվածների շարժընթացը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

տորական պարտա վո րու թյուններն ունեն 
ակնհայտ աճի մի տում (գծապատկեր 4), 
ինչի նկատմամբ փաս տացի ցուցանիշների 
շեղումները ձգտում են նվազագույնի, քա-  
նի որ R2 ցուցանիշը շուրջ 0.85 է։ Նույն 
իրավիճակը չէ տրված ընթացիկ կանխա-
վճարների դեպքում. դի տարկվող ժամանա - 
կահատվածում տրված ընթացիկ կան խա- 
վճարները դրևորել են պարբերաշրջա նա-
յին զարգացում, որը հա մահունչ է ընդհա-  
նուր դեբիտորական պարտավորություննե-
րի փոփոխման շարժըն թացին։ Բնակա - 
նաբար, այդ պարբերա շրջանային զարգա- 
ցումը հանգեցրել է ձևավորված միտումից 
փաստացի ցու ցա նիշ ների շեղման բարձր 
մեծության, սա կայն պետք է արձանագրել, 
որ, ընդհա նուր առ մամբ, այս ցուցանիշի 
փոփոխման մի տու մը նույնպես դրական 
թեքությամբ կոր է։

Խոսելով դեբիտորական և կրեդիտո-
րական պարտավորությունների մնացորդ- 
ների, դրանց կառուցվածքի և շարժընթա-
ցի մասին՝ հարկ է անդրադառնալ նաև հա -
յաստանյան կազմակերպությունների կող-
մից անավարտ առևտրի կառավարմա նը։ 
Կազմակերպության անավարտ առևտրի 
կառավարման վերլուծությունը ենթադրում 
է գնումների գծով կրեդիտորական, վա-
ճառքների գծով դեբիտորական պարտա  -
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ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների անավարտ առևտրի մնացորդներն ու 
շարժընթացը  (մլն դրամ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

վորությունների, տրված և ստաց ված ըն-
թացիկ կանխավճարների համակարգա յին 
վերլուծություն։ ՀՀ–ում գործող խոշոր ու 
միջին ոչ ֆինանսական առևտրային կազ-  
մակերպությունների անավարտ առևտրի 
մնացորդները ներկայացված են գծա-
պատ կեր 5-ում։

Ինչպես տեսնում ենք, զուտ անավարտ 
առևտրի ցուցանիշը դիտարկված 7 եռ ամ-
սյակների ընթացքում դրսևորել է պար-  
բերաշրջանային զարգացում, ինչը ենթադ-
րելի էր, քանի որ անավարտ առևտրի ծա-  
վալները պայմանավորող՝ տրված ընթա-
ցիկ կանխավճարների ցուցանիշը նույն- 
 պես ուներ պարբերաշրջանային զարգա-
ցում: Պետք է արձանագրել, որ վերջին եռ-
ամ սյակում բավական շեղված ցուցանիշը 
շարքից մաքրելու պարագայում զուտ անա-
վարտ առևտրի ցուցանիշի միտումը կլինի 
գրեթե զրոյական թեքությամբ ուղիղ, ինչն 
այլ հավասար պայմաններում վկայում է 
ընտրանքի կազմակերպությունների շրջա- 
նառության ծավալների՝ երկարաժամկե-
տում անփոփոխ մնալու ռիսկի մասին: Սա, 
բնականաբար, այնքան էլ դրական երևույթ 
չէ, քանի որ շրջանառության ծավալների 
ավելացման դեպքում միայն կարելի է ապա-  
հովել համակարգի զարգացում: Սակայն, 
ա ռավել մտահոգիչ է 2020 թվականի մար  - 
տի վերջին ձևավորված իրավիճակը, երբ 
անավարտ առևտուրը ձևավորող դեբի    տո-    
րական պարտքերը շուրջ 64 մլրդ դրա    մով 
գերազանցեցին կրեդի տորա կան պար-  
տավորությունները: Սա կազմակերպու-
թյունների բացարձակ իրացվելիու թյանը 

սպառնացող երևույթ է, քանի որ չհա վա- 
քագրված դեբիտորական պարտավորու-
թյունների առկայությունը են թադրում է 
դրամական միջոցների որո շակի ծավալի 
սառեցում, այնինչ այդ միջոցները կարող 
էին օգտագործվել հենց կրեդիտորական 
պարտավորությունների մարման նպատա- 
 կով: Այս խնդրի առկայու թյունն է, որ հան-  
գեցնում է կրեդիտորական պարտա վո րու-
թյունների շարունակական ավելացման, 
թեև դեբիտորական պարտավորություն-
նե րը փոփոխվում են պարբերաշրջանային 
կերպով:

Ամփոփելով կատարված վերլուծությու-
նը՝ կարող ենք արձանագրել, որ, համա-
կարգային առումով, ՀՀ խոշոր ու միջին 
ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակեր-
պությունների կողմից պարտավո րություն-
ները կառավարվում են ոչ ամենաար դյու-
նավետ կերպով: Սակայն, ակնհայտ է, որ 
համակարգում արդեն իսկ ձևավոր վել են 
հստակ միտումներ և որոշակի կայու նու-
թյուն (իհարկե, սա դեռ չի վկայում հավա-
սարակշռության կամ արդյունավե տու-
թյան մասին):

Ելնելով համակարգում ձևավորված 
ընդ հանուր պատկերից՝ կարելի է ենթադ-
րել, որ ՀՀ-ում գործարարությամբ զբաղ-  
վող ների համար բիզնես միջավայրն այն-   
քան էլ բարենպաստ չէ, քանի որ պար-
տա  վորությունների կառավարման առկա 
վի ճակը թույլ չի տալիս կազմակերպու-
թյուններին արդյունավետ կերպով կառա-  
վարել իրենց իրացվելիու թյունը: Այս տես-
ան կյունից, շուկայում ձևավորված իրա վի-
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ճակի բացասական ազդեցությունը կազ- 
 մակերպության վրա անխու սափելի է, քա-
նի որ համակարգում դեբիտորական և 
կրեդիտորական պարտավորությունների 
արդյունավետ մարման խնդիր ներն ունեն 
շղթայական բնույթ և ազ դում են շուկայի 
բոլոր մասնակիցների վրա:

Նման դեպքում, երբ շուկայում պարտա - 
վորությունների կառավարումն աչքի է ընկ - 
նում ոչ այնքան բարձր արդյունավե տու-
թյամբ, կազմակերպություններում առաջա -
նում է արտաքին միջավայրի բացասական 
ազդեցությունը նվազագույնի հասց նելու 
խնդիր, որի լուծումը պետք է միտված լինի 
դեբիտորական պարտավորությունների 
հավաքագրման ժամկետների կրճատմա- 
նը, իսկ կրեդիտորական պարտավորու-
թյունների դեպքում՝ երկարաձգմանը: Ար - 
դեն իսկ հնարավոր բացասական ազդե - 
ցու  թյունը կարող է չեզոքացվել կազմակեր  - 
պու  թյունների կողմից այնպիսի գործիքնե-
րի ակտիվ կիրառմամբ, ինչպիսիք են.
1.  Մատակարարումների կազմակերպ

ման ճապոնական մոդել 
Երբ կազմակերպությունը մատակարա-

րումն եր է ստանում  առավելագույն թվով 
մատակարարներից՝ պահպանելով որակի 
ապահովման նվազագույն ռիսկը, ապա, 
շնորհիվ մեծ թվով մատակարարների, կրե-   
դիտորական պարտավորությունները մա-  
րե լու գործընթացում ձեռք է բերում մա նևրե- 
 լու առավել լայն հնարավորու թյուն ներ:
2. Վաճառքների «ձագար» 

Հնարավոր և առկա գնորդների ճիշտ 

«զտման» արդյունքում կազմակերպու թյու-
նը պահպանում և ստեղծում է հարաբերու-
թյուններ միայն այն գնորդների հետ, որոնց 
դեպքում դեբիտորական պարտքերի մա-
րումը խնդիրներ չի առաջացնի (այս դեպ-
քում որպես «ձագարով զտման» գործոն է 
հանդես գալիս սպառողների վճարունա-
կությունը):
3. Գործընկերների հետ պայմանա գրա 

յին հարաբերությունների հաստա
տում 
Ինչպես ձեռքբերումների, այնպես էլ վա- 

 ճառքների դեպքում վճարումները հստա-
կորեն կարգավորվում են պայմանա գրա-
յին հարաբերություններով, ինչը հնարա-  
վորություն է տալիս իրականացնելու կազ  - 
մակերպության դրամական միջոցների՝ 
առավելագույն ճշտությամբ բյուջետավո-
րում:
4. Կանխավճարների համակարգից 

հրա ժարում
Կազմակերպությունը փորձում է նվազա-

գույնի հասցնել ինչպես տրված, այնպես էլ 
ստացված կանխավճարների ծավալները՝ 
այս կերպ կանխավճարայինից անցում կա-   
տարելով հետվճարային համակարգի:

Բնականաբար, պարտավորություն նե-
րի արդյունավետ կառավարում ապահո-
վող գործիքները չեն սահմանափակ վում 
վերոնշյալներով, սակայն վերջիններս կա-
րող են օգնել ՀՀ-ում գործող կազմակեր-
պություններին բարձրացնել բիզնեսի ի-  
րաց  վելիությունը:

1. Սուվարյան Յու. Մ. և ուրիշներ, 
Մենեջմենթ, Եր., 2016, էջ 76-77: 

2. Կազմակերպությունների հաշվարկների 
վիճակը 2019 թվականի հունիսի վերջին, 
https://armstat.am/file/article/sv_08_19a_127.pdf 

3. Կազմակերպությունների հաշվարկների 
վիճակը 2019 թվականի սեպտեմբերի 
վերջին, 

 https://armstat.am/file/article/sv_11_19a_127.pdf 
4. Կազմակերպությունների հաշվարկների 

վիճակը 2019 թվականի վերջին,
 https://armstat.am/file/article/sv_02_20a_127.pdf 
5. Կազմակերպությունների հաշվարկների 

վիճակը 2020 թվականի մարտի վերջին,

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 https://armstat.am/file/article/sv_05_20a_127.pdf 
6. Կազմակերպությունների հաշվարկների 

վիճակը 2020 թվականի հունիսի վերջին, 
https://armstat.am/file/article/sv_08_20a_127.pdf 

7. Կազմակերպությունների հաշվարկների 
վիճակը 2020 թվականի սեպտեմբերի 
վերջին,

 https://armstat.am/file/article/sv_11_20a_127.pdf 
8. Կազմակերպությունների հաշվարկների 

վիճակը 2020 թվականի վերջին,
 https://armstat.am/file/article/sv_06_21a_127.pdf 
9. Կազմակերպությունների հաշվարկների 

վիճակը 2021 թվականի մարտի վերջին,
 https://armstat.am/file/article/sv_05_21a_127.pdf
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Необходимость эффективного управления оборотным капиталом - это факт. Управление обо-
ротным капиталом начинается с управления денежными средствами, которое во многом зависит от 
остатков, структуры, потоков и динамики дебиторской и кредиторской задолженности. Армянские 
организации не исключение и всегда необходимо оценивать, насколько эффективна система 
управ  ления этими двумя компонентами на армянском рынке и каковы основные характеристики 
этой системы. Для решения данной проблемы в статье анализируется дебиторская и кредиторская 
задолженность крупных и средних нефинансовых коммерческих организаций, действующих в 
Респуб лике Армения. Посредством анализа представлены основные характеристики области, от-
носящиеся к теме.

Ключевые слова:  дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оборотный 
  капитал, бизнес
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FINANCIAL SYSTEM 
PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS BY ORGANIZATIONS OPERATING  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The need for effectiveness of working capital management is a long-standing fact. Working capital 
management starts with cash management, which largely depends on the residuals, structure, flows 
and dynamics of receivables and payables. Armenian organizations are not an exception: there is always 
a need to assess how effective the management system of these two components is in the Armenian 
market, and what the main features of that system are. To solve this problem, the article analyzes the 
receivables and payables of large and medium-sized non-financial commercial organizations operating 
in the Republic of Armenia. Through the analysis the main features of the field related to the topic are 
presented.

Keywords:  receivables, payables, working capital, business
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Համազասպ 
ԳԱԼՍՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտեսա-
գի տական ֆակուլտետը։ Սկսած 
1993 թ., շուրջ 25 տարի աշխատել 
է ՀՀ պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում։ 2004 թ. ստացել է 
տնտեսագիտության թեկնածուի 
գիտական աստիճան։ 2004 թվա - 
կանից դասավանդում է ՀՀ պե  - 
տական կառավարման ակադե - 
միայում, Եվրոպական կրթա կան 
տարածաշրջանային ակադե-
միա  յում և Տուրիզմի հայկական 
ինստիտուտում։ 2019 թվականից 
ՀՊՏՀ «Ամ բերդ» հետա զոտա-
կան կենտրո նի հետա զոտող է։

Երկու տասնյակից ավել գի-
տական, վերլուծական հոդված-
ների և 2 մենագրության հեղի-
նակ է։

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. 

Ո՞Վ ՊԵՏՔ Է ԹԵԼԱԴՐԻ 
«ԽԱՂԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ»

Հիմնաբառեր.  սոցիալական ձեռնարկատիրու- 
  թյուն, սոցիալական ձեռնարկա-  
  տեր, շահագրգիռ խմբեր, խոցելի
  խմբեր, բնապահպանություն,
  նորարարություն 

Որևէ պետության կառավարություն ի վիճակի չէ 
ինք  նուրույնաբար լուծելու տվյալ ժամանակահատ-
վա  ծում երկրում առկա բոլոր սոցիալական խնդիրնե-
րը, և հետևապես՝ այդ խնդիրներից որոշների լուծում - 
նե րը, կամա թե ակամա, վերապահվում են գործա -
րարներին։ Պետության դերն այդ պա րագայում առա- 
 վել քան պարզ է. խթանել ձեռնար կատիրու թյան այն 
ձևերը, որոնցում սոցիալական բա ղադրիչը ոչ թե 
հե տևանք է, այլ պատճառ։ Հաջո ղակ գործա րար -
ների մեծ մասը, որպես կանոն, իր աշ  խատան քա յին 
կենսագրությունը սկսել է՝ բախվե լով մի շարք սոցիա-
լական հիմնահարցերի, և կարո ղացել է սեփական 
ուժերով լուծում տալ դրանց, ինչն էլ հե  տա գայում շար-
ժառիթ է դարձել, բացի շահու թա բեր լինելուց, ծավա-
լել նաև տնտեսական գործու նեություն՝ ի նպաստ խո- 
 ցելի կամ ռիսկային խմբերի, կարի քա    վոր կամ աղ քա - 
տության շեմում գտնվողնե րի, որոնք ցան կություն 
ունեն աշխա տելու և արա րելու։ Այսպիսի մար դա- 
 կենտրոն և ներառականու թյան կարևոր սկզբունք-
ների կիրառմամբ նախաձեռնությունները տրա մա-
բա նորեն շաղկապվում են նաև բնապահ պա նա կան 
խնդիրների հետ։ Հոդվածը սոցիալական ձեռնար-
կությունների էության, հիմնահար ցերի և զարգացման 
միտումների մասին է։ Մաս  նա վորապես՝ փորձ է ար-
վել դիտարկելու Հայաս տա նում այն շահագրգիռ 
խմբերի շրջանակը, որը կա րող է նախանշել և, ինչու 
ոչ, նաև թելադրել տվյալ ուղ ղու թյան զարգացման 
«խաղի կանոնները»։

Կարևոր չէ՝ որքան դանդաղորեն ես առաջ ընթանում:
Կարևորն այն է, որ կանգ չառնես:

Կոնֆուցիոս
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 Սոցիալական ձեռնարկատիրության 
էությունը, սահմանումը և 
ձևակերպումների հստակեցման 
անհրաժեշտությունը
Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը 

(social entrepreneurship), որպես սոցիալ-
տնտեսական և կազմակերպական ֆենո-  
մեն, վերջին տարիներին ավելի ու ավելի 
հա ճախ է իր վրա կենտրոնացնում պե տա-  
կան կառավարման և տեղական ինքնա կա-
ռավարման մարմինների, քաղաքա կան, 
գիտական, գործարար ոլորտների ներ կա-
յա ցուցիչների ուշադրությունը։ Ձեռ նարկա-
տիրության այս ձևը կարելի է հա  մարել 
ներկա իրողություններում մի քանի ուղղու-
թյունների (սոցիալական, տնտեսական, 
բնապահպանական, ներառական)՝ նույն 
նպատակի իրականացման համար միա-
ժամանակ համախմբվելու յուրօրինակ մո - 
դել, որի  կիրառումը վերոթվարկյալ ուղղու - 
թյուն ներում խնդիրների լուծման ուղիներ 
է առաջադրում, և պետք է արձանագրել, 
որ նման մոտեցմամբ հաճախ ուղղակի 
«խփում» է ճիշտ նշանակետին՝ միաժա-
մա նակ լուծելով բարդ ու փոխշաղկապված 
հիմնահարցերի մի ամբողջական «փունջ»։

Ի տարբերություն դասական ձեռնար - 
կա տիրության, որի հիմնական նպատա կը 
տնտեսական արժեքի և շահույթի ստեղ  - 
ծումն է, սոցիալական ձեռնարկա տի  րու-
թյան գործունեության հիմքում հասա րա-  
կության սոցիալական, ինչպես նաև բնա -
պահպանական սուր խնդիր ներն են: Ձեռ-
նարկատիրական այս ուղղությունը տնտե-
սության զարգացման տարբեր փուլերում 
ունեցել է տարբեր դրսևորումներ, և հե-
տևաբար՝ ընդհանուր տնտեսական միջա-
վայ րում դրա ազդեցության դրսևորումնե-   
րը նույնպես զանազանվել են։ Աշխուժա-
նալով նախորդ դարի 80-ական թվական-
ներին՝ այս ուղղությունը համաշխարհային 
քաղաքական ու տնտեսագիտական մտքի 
համար նորովի և յուրովի ընկալվեց XXI 
դարի սկզբին (2006 թ.), երբ «Grameen 
Bank» միկրովարկային ֆինանսական կազ-   
մակերպության հիմնադիր և սոցիա լա կան 

ձեռնարկատեր Մուհամադ Յունուսն ար-  
ժանացավ Խաղաղության նոբելյան մրցա-  
նակի1։ Դարակազմիկ այս իրադարձու թյու  - 
նից հետո տնտեսական, բնապահ պա նա-
կան, ինչպես նաև քաղա քական շրջա նակ-
ներում սոցիալական ձեռնարկա տիրու թյու - 
նը սկսեց դիտարկվել ոչ միայն որպես սո-  
ցիալական խնդիրների արդյունավետ և 
նպատակային լուծման միջոց, այլև իբրև 
կենսունակ տիրույթ՝ ինստիտուցիոնալ ա- 
ռումով։ Այն դարձավ մտածելակերպի փո- 
 փոխության և սոցիալ-տնտեսական փոխա-  
կերպումների յուրօրինակ պայթուցիչ (դե-  
տոնատոր)։ Միաժամանակ, սոցիալա կան 
ձեռնարկությունների կառավարիչները, որ-  
պես  «կանաչ» գործարարության2 ակտիվ 
քա րոզիչներ, իրենց գործունեության հիմ-
քում դրեցին բնության պահպանությունն 
ու մարդու ֆիզիկական առողջությունը։

«Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» 
եզրույթի սահմանումները և դրանցից բխող 
մեկնաբանությունները տարբեր են։ Այդ-  
պիսին է յուրաքանչյուր նոր երևույթի «ճա - 
կատագիրը», և պարզ է, որ  առավել հստակ 
ձևակերպումների ու սահմանումն երի հա- 
մար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանա կա-
հատված։ Օրինակ՝ Եվրամիության փաս - 
տաթղթերում սոցիալական ձեռնարկու-
թյու նը բնութագրվում է որպես «սոցիալա - 
կան տնտեսության գործող անձ, որի հիմ-
նական նպատակն է ունենալ սոցիալական 
ազդեցություն, այլ ոչ թե իր հիմնադիրների 
կամ բաժնետերերի համար ապահովել շա - 
հույթ»3: Հարվարդի նորարարական լաբո- 
   րատորիան սոցիալական ձեռնարկու տի - 
րությու նը ներկայացնում է որպես «կարծ-
րատի պե րը կոտրող սոցիալական փոփո  - 
խու թյուն` անկախ տվյալ պահին տնօ րին- 
 վող ռե սուրսներից»4։ Այստեղից բխում է 
նման գործունեությամբ զբաղվող ձեռ նար - 
կա տի րոջ սահմանումը, որն առավել ընդ- 
գրկուն կերպով է ձևակերպել ամերի կա- 
ցի գիտ նական, Դյուկի համալսարա նի 
(ԱՄՆ) «Սոցիալական ձեռնակատի րու - 
թյան զար գացման կենտրոնի» (CASE) 
հիմնադիր և տնօրեն Գրեգորի Դիսը5: 

1 https://armenia.savethechildren.net/sites/armenia.savethechildren.net/files/library/Arm%20final%20print.pdf
2 Գործարարության ձև, որտեղ գերակա է համարվում բնապահպանական մոտեցումը։
3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
4 https://innovationlabs.harvard.edu/focus/social-enterprise/
5 https://entrepreneurship.duke.edu/news-item/the-meaning-of-social-entrepreneurship/
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Նա այդպիսի գոր ծա րարներին անվանել 
է «փոփոխու թյան գոր ծակալներ», որոնք, 
բացի մասնա վոր տնտեսական արժեք 
ստեղծելուց՝
•  ունեն սոցիալական արժեք ստեղծելու և 

պահպանելու առաքելություն,
•  այդ առաքելությանը ծառայեցնելու 

նպա տակով փնտրում և գտնում են նոր 
հնա րավորություններ,

•  մասնակցում են շարունակական նորա-
րարության, գործնական դաշտում դրա 
ներդաշնակեցման և ուսուցման գործ-
ընթացներին,

•  չնայած առկա ռիսկերին և տվյալ պա-
հի ռեսուրսների սղությանը, այդու հան-
դերձ, գործում են համարձակ ու նպա-
տակասլաց,

•  ցուցաբերում են հաշվետվողակա նու-
թյան թափանցիկություն իրենց շահա-
ռուների և ստեղծած արդյունքների հա-
մար։
Վերոթվարկյալից զատ, մի շարք աշխա-    

տություններում, ըստ ժամանակագրական 
փոփոխությունների և զարգաց ման արա-  
գության ու նորարարա կան խի զա խումնե-
րի, առկա են նաև այլ մեկ նաբանումներ, 
սակայն արձանա գրենք, որ «սոցիալական 
ձեռնարկա տիրություն» եզրույթը շարու-
նա  կում է մնալ տեսաբանների վեճերի և 
հե տաքրքրությունների տիրույթում: Ուս-
տի, հաշվի առնելով այն հանգաման քը, որ 
ձևակերպումները դեռևս հստակ ու վերջ- 
նական չեն, կարող են լինել ինչպես «խա-
ղի կանոնները» թելադրող ների փոխատե-
ղումն եր, այնպես էլ տարբեր ուղղվածության 
մոտեցումներ ու գործողություններ, որոնք 
ձեռնար կատիրության այս ձևի զարգաց-
ման համար կարող են ունենալ ինչպես 
դրական, այնպես էլ բացասական ազդե-
ցություն։

Դրականն ակներև է. զարգանում է ձեռ - 
նարկատիրության մի ձև, որը թույլ է տա-
լիս առավել մարդակենտրոն դարձնել աշ- 
 խատանքի կազմակերպումն ու մարդու 
տնտեսական գործունեության ազդեցու-
թյու  նը բնության վրա։ Բացասա կանն ա- 
ռա վելապես վերաբերում է հռչակված 
նպատակին և դրա իրականաց ման միջ- 
նատարածքին, երբ շահույթ ստա նալու՝ 
չհայտարարված, բայց նախապես ծրագ-
րավորված մղումները հաճախ շղարշվում 

են սոցիալական ու բնապահպանական 
«գունեղ փաթեթավորմամբ», ինչն էլ ինք-
նին դժվարացնում է գործընթացի ար դյու-
նավետ վերհսկողությունը և հետևա բար՝ 
հնարավորություն ստեղծում ի սկզբա նե 
դրված բարի նպատակի քողի ներքո կա-
ռուցելու շահութաբերության «անտե սա նե-
լի բուրգեր»։ 

Այդուհանդերձ, անկախ եզրաբանա կան 
վերջնական հստակեցումներից, սոցիա լա- 
կան ձեռնարկատիրությունը՝ հավաքա կան 
հասկացության և գործոնային ներազդ ման 
առումով, համեմատա բար «երիտա սարդ» 
լինելով ձեռնարկատիրական դասական 
ուղղությունից, համարվում է սո ցիալական 
փոփոխությունների և տնտեսու թյան մեջ 
ներառականության սկզբունքի ապահով-
ման կարևոր հենք ու սկզբնաղբյուր և էվո-  
լյուցիոն զարգացման ճանապահով ի զո - 
րու է դառնալու «մաքուր գետ», որը որա կա-
կան լուրջ փոխակերպումներ կարող է իրա-
կանացնել համաշխարհային «տնտեսա-
կան օվկիանոսում»՝ մարդակենտրոն ու 
բնապահպանական գործելաոճի դրական 
լիցքեր հաղորդելով դրան։

 Սոցիալական ձեռնարկատիրոջ 
կերպարը 
Սոցիալական ուղղվածության ձեռնար- 

կա տիրության նախաձեռնողն այդ մար-
դա կենտրոն գաղափարի կրողն է, հետևա-
պես, բոլոր առումներով, չափազանց կա- 
 րևորվում է նման հանձնառություն ու պա - 
տասխանատվություն ստանձնողի մարդ- 
 կային կերպարը։ Ո՞վ է նա, ի՞նչ է ցանկա-
նում, ո՞րն է նրա շահը։ Արդյո՞ք սոցիալական 
ձեռնակատիրոջ բնութագիրն էականորեն 
ու սկզբունքորեն  տարբերվում է սովորա-
կան կամ, ավելի ճիշտ, դասական ձեռ -
նար  կատիրոջ բնութագրից ու կերպա  րից։ 
Սրանք հարցեր են, որոնք հետաքրքրում 
են ոչ միայն հանրությանն ու շահառու նե-
րին, այլև ձեռնարկատիրական՝ համե մա-
տաբար «երիտասարդ» այս ուղղության հե-  
տազոտողներին, վերլուծաբաններին ու 
ա կադեմիական շրջանակներին։ Անկախ 
ամեն ինչից, այդ թվում՝ պետության կող-
մից ստեղծվող պայմաններից, ակնառու  
է, որ նման գործունեության հիմքում, 
նախ ևառաջ, մարդկային գործոնն է։

Եթե անձն իրագործում է մի գա ղա  -
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փար, որի արդյունքում, անկախ ռիս կայ-
նու թյան աստիճանից, կարողանում է նո - 
րարարական մոտեցումներով, բնապահ -
պանական բաղադրիչի պահպանմամբ, 
սո  ցիալական որոշակի խնդիրներ ունեցող 
մարդկանց միավորմամբ վերակազ  մա-
կեր  պել արդեն իսկ գործող կազմակեր-
պությունը կամ հիմնադրել նորը, ապա նա 
ստեղծում է արժեք, ավելացնում տվյալ 
հա  մակարգի (համայնք, երկիր) սոցիա լա -
կան հարստության մասնաբա ժինը, լու ծում 
մինչ այդ չլուծված սոցիալա կան կա րևո-
րության խնդիրներ և այլն: Հետևաբար՝ 
կարող ենք ասել, որ այդ անձը լիիրավ 
կեր պով «տեղավորվում է» սոցիալական 
ձեռնարկատիրոջը վերաբերող սահման-
ման մեջ։ Սոցիալական պատասխա նա - 
տվու թյամբ օժտված մարդիկ, լինելով փո - 
փոխությունների ջատագով, անգամ սուղ 
ռեսուրսների առկայության պայմաններում 
ցանկանում են իրենց ստեղծագործական 
որակներն ու գիտելիքները ներդնել սոցիա-
լական արժեքի (բարիքի) ստեղծման գոր-
ծում։ Եվ հենց այս սկզբունքային գաղա- 
փա րական հարթությունում է դասական և 
սոցիալական ձեռնարկատերերի հիմնա  -
կան տարբերությունը, և այդ առումով, 
նրանք իրենց գործողություններում ավելի 
ակտիվ են ու տեսանելի կառավարման 
հա մակարգում, համայնքում, երկրում և 
աշ  խար հում։ Նրանց գործողություններում 
զգա   լի է ալտրուիստական (անշահա խնդիր 
գործելու) բաղադրիչը, և, իհարկե, մեծ է 
ցան կությունը սոցիալական արդա րությա- 
 նը նպաստող քայլերով փոփո խելու հա-
սարակության ոչ միայն բարո յահո գեբա-
նական, այլև աշխատան քի ու կենցաղի 
մասին ունեցած պատկերացումն երը։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ խնդրի հե-
տազոտմամբ զբաղվող մասնագետները 
սոցիալական ձեռնարկատերերին դասա-
կարգել են ըստ իրենց գործունեության 
ուղղվածության6, մասնավորապես՝
1.  սոցիալական կողմնորոշում ունեցող-

ներ. ձեռնարկատերեր, որոնք մասնակ-
ցում են ոչ մեծ միջոցառումների՝ միտ - 
ված առավելապես որևէ որոշակի հա-  
մայնքի կամ հասարակության համար 

սոցիալական բարիքի ստեղծմանը,
2. սոցիալական կառուցողականության 

կրողներ. ձեռնարկատերեր, որոնք ցան - 
կանում են ներդնել նորարարական գա-   
ղափարներ և իրականացնել բարե փո-
խումներ,

3. սոցիալական ինժեներներ. ձեռնարկա-
տերեր, որոնք համակարգային և հե ղա-
փոխական փոփոխությունների կողմն   ա - 
կից ու ջատագով են։
Միաժամանակ, այս մարդիկ ունեն մեկ 

կարևոր ընդհանրություն. նրանք որոշա-
կի գաղափարների կրողներ են՝ անշա-
հա խնդրության բավարար չափաբաժ նով 
և պատասխանատվության բարձր զգա-
ցու մով։ Քանի որ նման արժանիքներով 
օժտ ված են ոչ բոլորը, ուստի շատերը 
նրանց «արարքներում» փորձում են գտնել 
ներքին ու անտեսանելի այլ շարժառիթներ, 
հանգելով  այն մտքին, որ դրանց հիմքում 
բարեգործության գաղափարն է։ Այնինչ  
հենց այստեղ էլ տեսանելի է դառնում ընդ-
դիմախոսների նման հիմնավորման սնան-
կությունը, քանի որ սոցիալական ձեռ  նար-
կատերն ի սկզբանե աշխատում է ըստ 
«ձուկ բռնելու կարթի, այլ ոչ թե ձուկ տրա-
մադրելու» սկզբունքի և հետևաբար՝ ցան-
կանում է իր կողքին տեսնել ոչ թե պար-   
զապես  բարիք ստացողի, այլ ստեղծո ղի՝ 
դա համարելով իր առաքելու թյունը։ Իրա-
կանությունը տվյալ գործը նախաձեռ նողի 
աշխարհընկալման, դաստիարակության 
ու ձևավորած արժեքային համակարգի 
տի րույթում է, և շարժառիթներն էլ բխում 
են հենց այդ ակունքներից։ Նման գոր-
ծունեություն ծավալող մարդը ցանկանում 
է գործել հանուն հասարակության բարե - 
կե ցության ու երջանկության, ինչպես նաև 
բավարարել սեփական հետաքրքրու թյուն-
ներն ու աշխատանքի կազմակերպ ման 
նախասիրությունները նոր նախագծերի 
իրականացմամբ, նորարարական տեխ-
նո լոգիաների կիրառմամբ։

Իհարկե, վերոնշյալ գործունեության 
վերջնարդյունքը, ի վերջո, կարող է նաև 
եկամտաբեր լինել, սակայն հիմնական 
մղու մը, նախևառաջ, ուղղված է ոչ թե սե-
փա կան գոյին, այլ հասարակությանն ու 

6 Жохова В., Социальное предпринимательство: концепция, сущность и значение. Современная конкуренция / 2015. Том 
9. № 4 (52).
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մարդուն ընդհանրապես։ Սա է դասական 
և սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ 
զբաղվողների սկզբունքային տարբերու-
թյու նը, և, անշուշտ, նման սկզբունքներով 
ապրող ու գործող մարդկանց գաղա փար-
ների ընկալումը դեռևս որոշակի ժամա նակ 
է պահանջելու ոչ միայն հասարակու թյան 
տար բեր շերտերից, այլև երկրի օրենսդիր 
ու գործադիր մարմիններից։ Այս ոլորտը 
սո ցիալական արդարության խորքային 
խնդիր ների շղթայի մի մասնիկն է, և որքան 
շուտ վերջինս ձերբազատվի ավելորդ կա- 
ղա պարներից, այնքան ավելի արագ կեր-
պով կառողջանա հասարակությունը։ 

 Շահագրգիռ խմբերը
Յուրաքանչյուր հասարակություն զերծ 

չէ սոցիալական խնդիրներից՝ հատկապես 
«խոցելի խմբերի»7 ներառականության ա-  
ռու մով, որոնց լուծումն օբյեկտիվորեն չի 
կարող դրված լինել միայն պետության 
ուսե  րին։ Նույն սկզբունքն է գործում նաև 
բնա պահպանության ոլորտում։ Չթերա-
գնա հատելով հասարակական կազմա կեր   - 
պությունների տեղն ու դերը, այդու հան -
դերձ, պետք է արձանագրել, որ վեր ջին- 
ներս, միջազգային տարբեր կառույց նե-
րից ստանալով դրամաշնորհ ներ, հիմնա-
կանում գործունեություն են ծավալում գլո- 
 բալ հիմնախնդիրների լուծ ման համա-
տեքստում, որոնք, որպես կանոն, այն քան 
էլ ներդաշնակեցված չեն լինում ազ գային 
տնտեսության յուրահատկություն    ներին, 
ինչպես նաև տվյալ երկրի քաղա քա ցի նե-
րի հոգեկերտվածքային ընկալումներին 

ու կենցաղին։ Արդյունքում, կա տար վում 
է աշխատանք, ծախսվում են թեկուզ ոչ 
վերադարձելի, սակայն բավա կանաչափ 
պատկառելի ֆինանսա կան միջոցներ, իսկ 
ընդհանուր խորապատկե րում փոխվում է 
միայն ինչ-որ մակերեսային բաղադրիչի 
կշիռ։ Հետևաբար՝ պետությու նը, որպես 
խոցելի խմբերի սոցիալական շահերի 
սահմանադրական պաշտպան, պարտա-
վոր է որոշակի պայմաններ ստեղծել թե՛ 
սկսնակ ձեռներեցների, թե՛ ար դեն իսկ 
հաջողակ գործարարների համար, որոնք, 
բացի նյութական շահ հետա պնդելուց, 
կողմնորոշված են դեպի սոցիալա կան ու 
բնապահպանական ծրագրերի իրա կա-
նա ցումը՝ այդ նպատակին ծառա յեց նելով 
սեփական ռեսուրսները: Պետու թյունը 
պարտավոր է նման գործու նեու թյուն ծա- 
 վա  լող մարդկանց ու կազմա  կերպություն-
ների համար ստեղծել իրա վա կան, տնտե-
սական և բարոյահո գեբա նական պա-
րարտ միջավայր։ 

«Սոցիալական ձեռնարկատիրություն» 
եզրույթի սոցիալական բաղկացուցիչն ար-  
դեն իսկ հանգեցնում է այն մտքին, որ խըն - 
դիրների այս համախմբի արդյունավետ 
լուծման հիմնական պայմաններից մեկն 
այնպիսի միջավայրի ստեղծումն է, որ տեղ 
իր երկիրը կամ հայրենիքը սիրող յուրա-
քանչյուր ողջամիտ քաղաքացի հարգան-
քով և առավելագույն ակնածանքով կվե  - 
րաբերվի նման շարժառիթով ձեռնար կա- 
տիրությամբ զբաղվողներին՝ հնարավո-
րու թյան սահմաններում նրանց սատարե-
լով ինչպես բարոյապես, այնպես էլ ֆիզի-

Շահագրգիռ խմբերի շրջանակը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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կապես ու ֆինանսապես։
Ելնելով վերը նկարագրվածից՝ փորձենք 

ձևավորել շահագրգիռ այն խմբերի շրջա-
նակը (գծապատկեր 1), որն ուղղակի կամ 
անուղակի կերպով կարող է նպաստել 
այդ  պիսի միջավայրի ստեղծմանն ու կա-
յացմանը։ Ինքնին հասկանալի է, որ խմբե-  
 րից յուրաքանչյուրն առաջնորդվում է իր 
գերակա շահով, հետևաբար՝ պետք է գըտ- 
նել համադրման կետեր կամ եզրագծեր, 
որտեղ համընկնումները կարող են հան- 
  գեցնել ակտիվ ու փոխշահավետ համա-
գոր ծակցության։ Խմբերից յուրաքանչյու-
րում, ձևավորելով կենսագործու նեության 
բարենպաստ մթնոլորտ, կարելի է առանձ- 
 նացնել այն անհատներին, որոնք վայե լում 
են հեղինակություն և օժտված են սո ցիա լա-
կան պատասխանատվության բարձր գի- 
տակցությամբ, գաղափարի շուրջ կողմ-
նա  կիցներ հավաքելու, նորարա րության 
նկատ  մամբ հետաքրքրություն ու հար գանք 
ցուցաբերելու ունակությամբ ու հմտու-
թյամբ, նվիրվածությամբ, արժեքային ու- 
րույն համակարգով, նախաձեռնողակա-
նությամբ: Արդյունքում, ամեն մի խմբում 
կա րող են ստեղծվել միկրոխմբեր, որոնք 
կիրականացնեն գաղափարներ՝ հօգուտ 
մարդու ու բնության, ի նպաստ արդարու-
թյան ու բարօրության հաղթանակի։ Հե-
տևապես՝ կարելի է նաև ուրվագծել նրանց 
կերպարները, որոնք մշակելու և ապա 
թե   լադրելու են «խաղի կանոններ»։ Միջա-
վայրի ստեղծումը պետք է ձևավորվի այս 
ճանապարհով, և «նոր հեծանիվ» հորի նե-
լու անհրաժեշտություն չկա: Հարկ է հե-
տևել ձեռնարկատիրության այս ձևի զար-
գացման համաշխարհային միտումն երին՝ 
ոչ թե կրկնօրինակելով, այլ քաղելով այն 
օգտակարն ու արդյունավետը, որը հարիր 
է մեր հոգեկերտվածքին։

 
 Աշխարհը և հայաստանյան 

իրականությունը
Վերջին տասնամյակում Երկիր մոլորա-

կի տարբեր մայրցամաքներում սոցիալա-
կան ձեռնարկատիրության զարգացման 
մի տումն երը ցույց են տալիս, որ նման 
սկզբունքներ և առաքելություն որդեգրած 
կազմա կերպությունների ու դրանց առաջ-

նորդների աշխարհագրությունն ընդլայն-
վում է՝ ինչպես պետությունների, այնպես 
էլ ոլորտների առումով։

Ձեռնարկատիրության այս ձևը զարմա-
նալի ճկունությամբ ներդաշնակեցնում է 
նոր միտքը, նորարարությունը, մարդուն 
և բնությունը։ Խոսքն այստեղ այն մարդու 
մասին է, որն օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տար - 
 բեր պատճառներով չի կարողացել ինք -
նուրույնաբար հարթել ստեղծագործ ու կա- 
 յուն աշխատանքով ապրելու իր ճանա-
պար հը։ 

Աշխարհում սոցիալական ձեռներեց-
նե րի և ձեռնարկությունների ամենազար-
գացած համակարգն ԱՄՆ-ում է, որտեղ գո- 
 յություն չունի որոշակի օրենք սոցիալա կան 
ձեռնարկությունների վերաբերյալ, սակայն 
առկա է ամենակարևորը՝ հասարա կության 
ու պետական ինստիտուտների ակտիվ 
աջակցությունը։ Եվ պատահական չէ, որ 
երկրի չափահաս բնակչության 4,15%-ը 
սո ցիալական ձեռներեց է8:

Եվրոպան նույնպես հաղթահարել է այն 
փուլը, երբ սոցիալական ձեռներեց նե րը 
կառավարություններին և հասարա կու  թյա - 
նը ապացուցում էին իրենց գործու  նեու - 
թյան կարևորությունը: Եվրոպացի ների 
մեծ մասը հասկանում է՝ ովքեր են սո ցիա-
լական ձեռներեցները, ինչու և ինչպես են 
նրանք աշխատում: Եվ հետևա բար՝ վեր-  
ջին ներս ժամանակակից եվրոպա կան տըն- 
տեսական «լանդշաֆտի» բնական մասն 
են կազմում: Գրեթե բոլոր եվրո պական 
երկրներում սոցիալական ձեռ նարկա տի-
րու թյունն ունի պաշտո նական կարգավի -
ճակ, այդ կարգավիճակը հաստատող հըս- 
տա կեցված ընթացակարգեր, օրինա կան 
կազմակերպաիրավական ձևեր ու սոցիա- 
 լական ձեռնարկությունների գրանցա մատ-  
յաններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց մաս - 
նակցել իրենց երկրի տնտեսական կյան- 
քին, ստանալ աջակցության համապա-
տասխան միջոցներ և ֆինանսավորում: Եվ 
քանի որ ամեն ինչ թափանցիկ է ու պարզ, 
սոցիալական ձեռնարկատիրությունը գրա- 
 վիչ է դառնում նաև ֆինանսական ինստի - 
տուտների ու, հատկապես, բանկային հա- 
մակարգի համար, որոնք, հաշվարկելով 
ռիսկերը, սկսել են տրամադրել տարբեր 

6 https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2019/03/



ձևաչափի վարկեր։ Այսինքն՝ սոցիալա կան 
ձեռներեցներին ու կազմակերպու թյուն նե-
րին արդեն հասանելի ու մատչելի է այն 
նույն ֆինանսական գործիքակազմը, ինչ, 
ըստ էության, սովորական ձեռնար կա տե-
րերին։ 

Ինչպիսի՞ն է սոցիալական ձեռնարկա-
տի րության կարգավիճակը Հայաստա-
նում։ Որքանո՞վ է հասարակությունը տեղ-
յակ համաշխարհային գործընթացներից 
և պատրաստ աջակցելու նման նախա-
ձեռնություններով հայտ ներկայաց նող ան - 
հատներին կամ կազմակերպու թյուն ներին։ 
Ներկա իրավիճակի վերլուծությունը թույլ 
է տալիս եզրակացնել, որ մեր պատ կե րա - 
ցումներում գործունեության այս տեսակն 
ավելի շատ համադրվում է պարզ ներա-
ռականության խնդրի հետ։ Ցավոք, խոր-
քային պատկերացումները բացա կա յում 
են անգամ մեդիատիրույթում, իսկ պե-
տա  կան ծրագրերում այդ մասին կա՛մ 
շատ քիչ է խոսվում, կա՛մ առհասարակ 
առ կա չէ զարգացման տեսլական։ Ֆիզի-
կա կան սահմանափակումներով մարդ-
կանց խմբերի ընկալումը պահպանում է 
խորհրդային հետքը, երբ ամբողջ ԽՍՀՄ 
տարածքում, ներառյալ մեր հանրապե տու- 
   թյունը, գործում էին որոշակի միավո րում  - 
ներ (կույրերի, խուլ-համրերի և այլն), որոնք 
իրենց արտադրական կառույց նե  րում պար- 
փակում էին հաղորդակց ման հատուկ 
վարքագիծ ունեցող մարդ կանց՝ այդպի-
սով զրկելով վերջիններիս ընդհանուր մի - 
ջավայրին միասնանալու հնարավո րու-
թյու նից։ Հաղորդակցման բարդություններ 
ուներ, օրինակ, հենաշարժողական խըն- 
դիրնե րով մարդկանց խումբը, քանի որ 
որևէ քաղաք կամ գյուղ ապահովված չէր 
անվտանգ շարժ կազմակերպելու տար-
րա կան գործիքակազմով։ Դրությունն ինչ-
որ չափով, սակայն ոչ ամբողջությամբ 
շտկվել է վերջին տարիներին, քանի որ ժա-  
մանակն առաջ է գնում, և, դրան զուգահեռ, 
ավե լանում են մարդու՝ արտաքին աշ խար-
հի հետ շփման ու տարաբնույթ գործ ըն-
թացներում մասնակցայնության  տար րա-
կան պահանջներն ու ցանկությունները։ 

Այս ամենով հանդերձ, ձեռնարկատի-
րու թյան այս ձևն այսօր մեր իրականության 

թեկուզ թույլ, սակայն գործող մասնիկն է։ 
Զարգացման ճանապարհը մեկն է։ Նախ՝ 
ամրապնդել սոցիալական ձեռներեցու-
թյան կարևորության գիտակցումն ինչպես 
պետական, այնպես էլ ֆինանսական ու 
մասնավոր հատվածի, ընդհանրապես՝ հա - 
 սարակության ընկալումներում։ Սա են թադ- 
  րում է տեղեկատվական ամեն մի հար թա-
կում նպատակաուղղված աշխատանք, 
միջ ազգային լավագույն փորձի, հաջողված 
պատմությունների ներկայացում և ուսու - 
ցանում։ Այս ամենը հնարավոր չէ իրակա-
նացնել կառավարության մեկ որոշմամբ 
կամ որևէ օրենքով։ Դրա համար պա հանջ- 
 վում է հասարակության լայն զանգված-
նե րի համախմբում, որտեղ յուրա քանչյուր 
կատարող և մասնակից կունե նա իր դերն 
ու առաքելությունը։ Նույնը վե րա բերում է 
շահագրգիռ խմբերի ամբողջ համակար-
գին։ Այսօր, սակայն, այս առու մով առկա 
չէ որևէ պետական կառույցի մշա կած՝ թե - 
կուզ մի քանի տարվա կտրվածքով զար գաց-
ման ճանապարհային քարտեզ։ Խնդրի 
առնչությամբ ուսումնասիրություն կամ 
վերլուծություն է կատարվում հիմնակա-
նում միջազգային կառույցների ուղղորդ -
մամբ ու միջոցներով։ Դրա ապա ցույց նե- 
րից մեկն այն է, որ շահագրգիռ կազ մա- 
կերպությունների կամ անհատնե րի տրա- 
մադրության տակ, որպես ուղե ցույց, առ կա 
է դեռևս 5 տարի առաջ Հայաս տա նի Հան- 
րապետությունում իրա կա նացված ուսում- 
նասիրությունների ար դյունքում մշակ-
ված մի ձեռնարկ, որը հրապարակվել է 
ԱՄՆ-ի Միջազգային զար գացման գործա-  
կալության (USAID) կող մից ֆինանսավոր-
վող և «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» հա-
յաստանյան ներկա յացուց չության կողմից 
իրագործվող՝ «Հաշ  մանդամություն ունե-
ցող անձանց կենսամակարդակի բարե-
լա վում` զբաղ վածու թյան խթանման միջո-  
 ցով» (LIFE) ծրագրի շրջանակներում9։ Վեր - 
ջին տարիներին անցկացվել են նաև մի 
քանի միջոցառումներ և համաժողովներ 
ձեռնարկատիրության այս ձևին առնչվող 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ, սակայն 
դրանք, որպես կանոն, ավելի շատ ճա նա - 
չողական ու բանավիճային բնույթ են ունե- 
ցել՝ առանց արդյունավետ շարունա կու-

9 Սոցիալական ձեռնարկատիրություն. աշխարհը վերափոխող ձեռնարկությունների ստեղծման և զարգացման ձեռնարկ, 
Եր., 2016։
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թյան։ Ըստ էության, խնդրի ամբողջա կան 
խորքայնությունը դեռևս ըստ արժանվույն 
չի գնահատվում, սակայն, համաձայն տե-
ղեկությունների10, Եվրամիությունն իր սո-  
ցիալական և հումանիտար ներ դրումներ 
իրականացնող լավագույն կազմա կերպու-
թյուններից մեկի՝ Վենչուրային հումանիզ-
մի եվրոպական ընկերակցության միջո-   
ցով, Արևելյան գործընկերության երկրնե -
րի համար՝ «Համագործակցություն հա-
նուն սոցիալական ներազդեցության» ան-
վան  մամբ, նպատակային նոր ծրագիր է 
նա խատեսում՝ 5 մլն եվրո ընդհանուր բյու-
ջեով, որից 2 մլն-ը հատկացվելու է Հա-
յաստանին։ Ծրագրի մեկնարկը տրվելու է 
2022 թվականին, և այն ունենալու է երկու 
թիրախային ուղղություններ.
1.  սոցիալական ձեռնարկատիրու թյան ո-  

լորտում խոստումնալից և, իրագոր ծե-
լիության տեսանկյունից, իրատեսական 
գործարար նախագծերի աջակցություն 
և խորհրդատվության տրամադրում,

2.  Հայաստանի ամբողջ տարածքում սո- 
 ցիալական ձեռնարկատիրության խթան -
ման նպատակով վենչուրային հիմն ա-
դրամի ստեղծում։
Ակներև է, որ ֆինանսական ներարկումն 

էապես կարող է փոխել իրերի դրվածքը, 
սակայն ՀՀ կառավարության 2021-2026 
թվականների ծրագրի ռազմավարական 
դրույթներում նշված չէ տվյալ ուղղության 
զարգացման գործնական քայլերին միտ-
ված քաղաքականության մասին։ Սա նշա-
նակում է, որ «խաղի կանոնները» մեր իրա-
կանությունում դեռևս հստակեցված չեն 
նույնիսկ այդպիսի բարձր մակարդա կում, 

և հետևապես՝ ոլորտը ներկա յում տարե - 
րային կամ արտաքին ներազ դե ցությամբ 
զարգացման փուլում է, մինչ դեռ ցանկալի 
կլիներ, որ գործնական կա նոնները հստա- 
կեցվեին ու թելադրվեին ներ սից, ինչի ար-
դյունքում դրանք առավել մոտ կլինեին մեր 
իրականությանն ու հո գեկերտվածքին։

Հետպատերազմյան այս մեկ տարին, 
ցավոք, ցույց տվեց, որ երկիրը ոտքի հա-
նելու, զարգացման և ցավոտ խնդիրները 
միահամուռ ուժերով լուծելու կամքը դեռ ևս 
իր տեղը զիջում է քաղաքական պաթետիկ 
հռետորաբանությանը, որը, բոլոր առում-
ներով, տանում է դեպի փակու ղի։ Որքան 
էլ որ ցանկալի է, սակայն դեռևս չկա 
միակամություն, և հետևապես՝ բացա կա-
յում է նաև արագ ու նպատա կային կերպով 
առաջ շարժվելու միասնա կան որոշման 
ար ձանագրումը։ Այնինչ ժա մանակը չի 
սպասում, ու եթե մենք, համաշխարհային 
տնտեսության զարգացման միտումներին 
զուգընթաց, ի զորու չլինենք ստեղծելու 
արագ ապաքինման ու զարգացման ազ-
գային հայեցակարգ, ապա դա՝ թեկուզ 
«փա փուկ ուժի» կիրառմամբ, ժամանակի 
ու տարածության մեջ մեզ կթելադրվի կամ 
կպարտադրվի այլոց կողմից։ Ու այդ ժամ 
կկորցնենք յուրաքանչյուր նոր մո տեցում 
մեր երկրում մեր իսկ ազգային բաղադ-
րիչներով «համեմելու» և ներդաշ նակեց նե- 
լու, ինչպես նաև «խաղի կա նոններ» մշա- 
 կելու և դրանք իրականացնելու տրա մա-
բանական և սուրբ իրավունքը։

Սուրբ տեղը, որպես կանոն, դատարկ 
չի մնում… 

10 https://finport.am/full_news.php?id=43826&lang=2
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: КТО ДОЛЖЕН ДИКТОВАТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ?

Правительство любого государства не в состоянии самостоятельно решить все социальные 
проблемы страны за данный период, следовательно, определенная часть этих проблем неизбежно 
оказывается в бизнес сфере. Роль государства в этом случае более чем ясна: продвигать те фор -
мы предпринимательства, в которых социальная составляющая является не следствием, а при-
чи ной. Большинство успешных предпринимателей, как правило, начинали свою карьеру с ряда 
социальных проблем, решение которых на собственном опыте впоследствии стало мотивацией, 
помимо прибыльной деятельности, заняться хозяйственной деятельностью в пользу решения 
социальных проблем тех людей, которые уязвимы или подвержены риску, которые несмотря на 
то, что находятся на грани бедности, хотят работать и творить. Статья посвящена сущности, проб-
лемам и тенденциям развития социальных предприятий. В частности, была предпринята попытка 
рассмотреть круг заинтересованных сторон в Армении, которые могут очертить и продиктовать 
«правила игры» для развития этого направления.

Ключевые слова:  социальное предпринимательство, социальный предприниматель, 
  заинтересованные стороны, уязвимые группы, экология, инновации

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

PhD in Economics
SOCIAL POLICY

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: WHO SHOULD DICTATE THE RULES OF THE GAME?

Any country's government is not able to solve all the social problems of the country during the 
given period on its own, consequently a certain part of these problems perforce appears in the sector 
of business managers. The role of the state in that case is more than clear: to promote those forms of 
entrepreneurship in which the social component is not the consequence but the cause. The majority of 
successful entrepreneurs, as a rule, began their careers with a number of social problems, the solution 
of which, through their own experience, later became a motivation, in addition to profitable activities, 
to undertake economic activities in favor of solving the problems of people who are vulnerable or 
exposed to risk, who are in groups that are in need or on the verge of poverty, but want to work and 
create. Using such people-centered principles of inclusiveness, initiatives are logically intertwined with 
environmental issues. The paper focuses on the nature, problems and development tendencies of social 
enterprises. In particular, an attempt was made to consider the circle of stakeholders in Armenia who 
can outline and, why not, dictate the "rules of the game" for the development of this direction.

Key words:  social entrepreneurship, social entrepreneur, stakeholders, vulnerable groups, 
  ecology, innovation
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Սամվել 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

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

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

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ԿԵՆՏՐՈՆԱՁԻԳ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ՝ 

ՈՐՊԵՍ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ 
ԳՈՐԾՈՆ

Հիմնաբառեր.  տարածքային զարգացում, կենտ- 
  րոնաձիգ բնակավայրեր, «աճի 
  բևեռներ», ուրբանիզացում, բնակ-
  չություն, զբաղվածություն, ենթա-
  կառուցվածքներ

Տարածքային համաչափ զարգացումը բազմա- 
գոր  ծոն ու դժվարին գործընթաց է, որտեղ բացար-
ձակ համաչափության հավակնելն ամենևին էլ իրա-
տե  սա կան չէ, քանի որ աշխարհագրական, բնական, 
տնտեսա կան, սոցիալական ու մարդկային գործոն-
նե րը որոշա կիորեն տարբեր են և դրանով իսկ ազ-
դում են զար գաց ման էության ու ընթացքի վրա: 

Նշված գործոնների ազդեցությունն առավել ակն-   
հայտ է դառնում այնպիսի լեռնային երկրում, ինչպի-
սին Հայաստանն է: Ի դեպ, երկրի տարածքի փոքրու - 
 թյունն այնքան էլ չի մեղմացնում այդ գործոնների 
ազդեցությունը, քանի որ անգամ հարևանու թյամբ 
գտնվող բնակավայրերում երբեմն նկատելի են սովո -
րությունների, քաղա քակրթության, կենցաղա վարու- 
  թյան, խոսքի առոգանության ու բարբառային տար-  
բե րու թյուններ: Իսկ նշված հատկանիշների հա մա-
խումբը ձևավորում է որոշակի ինքնատիպություն՝ 
առանձ նահատուկ բովանդակություն հաղորդելով 
մարդ կանց զբաղմունքին, աշխատանքին ու կեն ցա-
ղին: 

Միաժամանակ, դժվար չէ նկատել, որ համեմա-
տաբար բարեկեցիկ ու բարեկարգ, տեխնիկական 
ու կազմակերպական առումով՝ ժամանակակից ար-
տադրական ձեռնարկություններով, մշակութային ու 
սոցիալական օբյեկտներով հագեցած քաղաքային, 
իսկ որոշ դեպքերում նաև խոշոր գյուղական բնա-
կավայրերի առկայությունը զգալիորեն փոխում է յու-
րաքանչյուր տարածաշրջանի «դեմքը»՝ նպաստելով 
վերջինիս զարգացման մակարդակի բարձրացմա-
նը: Այդպիսի ներուժ ունեցող բնակավայրերը մաս-
նագիտական գրականության մեջ, որպես կանոն, կոչ  - 
վում են «աճի բևեռներ»: Վերջիններիս առավել բնո-
րոշ է տնտեսական ներուժի զարգացումը: Մինչ դեռ 
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տարածքային համաչափ զարգացման տեսանկյունից, նմանատիպ բնակավայրերի դեպ-  
 քում առավել պատ կերավոր ու բնութագրական կարող է լինել «կենտրոնաձիգ բնա կա-
վայրեր» եզրույթի կիրառումը՝ հաշվի առնելով, որ դրանց հատուկ է սոցիալ-տնտեսական, 
հատկապես զբաղվածության և մշակութային առումով շրջակա բնակ չությանը ծառա-
յությունների մատուցումը, որն առավել կառավարելի է դարձնում զբաղվածության, գյու-
ղական բնակչության արտահոսքի և սոցիալ-մշակութային ոլորտներում համաչափ զար-
գացման հիմնախնդիրների լուծման գործընթացը:

«Կենտրոնաձիգ բնակա վայ  - 
րեր» եզրույ թը բնորոշելիս 

ակամայից մտաբերում եմ Մի նեապոլի սից 
դեպի Դե Մոյն թռչող փոքր ինք նաթիռի 
պա տուհանից երևացող Մինե սոտա և 
Այո վա նահանգների պատկերը: Հա մեմա-
տաբար քիչ բնակեցված այդ գյու ղա-
տնտեսական նահանգների լայնարձակ 
տափաստաններում բազմաթիվ էին ֆեր-   
մերային տնտեսությունները՝ փոքր ա ռանձ- 
նատներով, սիլոսի աշտարակներով, ա- 
նաս  նաշենքերով ու ավտոտնակներով: 
Հիմն ա կանում մսակաթնային տավա րա-
բու ծությամբ, եգիպտացորենի, սոյայի և առ - 
վույտի մշակությամբ զբաղվող այդ տնտե-
սությունները միմյանցից 15-20 կմ հեռա-
վորության վրա էին և կապված էին իրար 
հետ բարեկարգ ճանապարհներով: Կենտ   - 
րոնում դաստակերտն էր՝ եկեղեցու և ջրա-   
բաշխ աշտարակի գմբեթով, բնակելի տնե-  
րով, առևտրային, դպրոցի, հիվանդա նոցի 
և այլ շինություններով: Հետագայում պարզ 
դարձավ, որ այդ բնակավայրերում կյանքը 
եռում է: Այստեղ էին դպրոց հաճախում 
ֆերմերների երեխաները: Դպրոցական 
ավտոբուսը, մեկ-մեկ տներից հավաքելով, 
նրանց դպրոց էր բերում, իսկ երեկոյան՝ 
հիմնական դասերն ավարտած և հաջորդ 
օրվա առաջադրանքները կատարած, տուն 
տանում: Յուրաքանչյուր կիրակի պատա-
րագի, համատեղ ճաշի, գնումների ու որևէ 
մշակութային միջոցառման էր գալիս ֆեր-  
մերի ընտանիքը: Այսինքն՝ որոշակի շրջա-
գծում տեղաբաշխված այդ բնակավայրը 
բազմագործոն դերակատարություն ուներ, 
և ֆերմերներն իրենց չէին զգում աշխար-
հից կտրված ու մոռացված: Հետագա ու-
սումնասիրություններն ու այցելություն նե-
րը ցույց տվեցին, որ նման սխեմա գործում 
է նաև եվրոպական շատ պետություննե-
րում, մասնավորապես՝ Գերմանիայում, 

Ավստրիայում, Լեհաստանում, Մերձբալթ-
յան և Սկանդինավյան երկրներում: Մինչ-
դեռ բոլորովին այլ պատկեր էր Իտա լիա յի 
հարավում, Հունաստանում և Սլովե նիա-
յում: Այս երկրներում տիրապետող բար-
ձունքի լանջին տեղակայված էին ոչ մեծ 
քաղաքատիպ ավաններ, որոնց շուրջ դաշ-
տեր ու այգիներ էին: Այնպիսի տպա վո -
րություն էր, որ իսկապես վերացել է տար-  
բե րությունը գյուղի և քաղաքի միջև... 

Ինչպես շատ կողմերով, տարածքային 
զարգացման և բնակչության տարա բնա-
կեցման առումով նույնպես, առանձնա հա-
տուկ է Իսրայելը: Երկրի տարածքը 21640 
քառ. կմ է (ՀՀ տարածքի 72,7%-ը), իսկ 
բնակչության խտությունը 1 քառ. կմ-ի հաշ-  
վով՝ 400 մարդ: 2021 թ. տվյալներով՝ քա   - 
ղաքային բնակչության ընդհանուր թիվը 
կազմել է 8,049,648  կամ ընդ հա նուր բնակ - 
չության մոտ 93%-ը: Հետաքրքրական է, 
որ այստեղ, «գյուղական բնակչության» 
փոխարեն, ընդունված է կիրառել «քա ղա-   
քից դուրս բնակչություն» եզրույթը1: Իրա-
կանում էլ, իսրայելական կիբուցների և մա-  
շավների կենտրոնական դաստակերտնե -
րը հեռու են գյուղի մասին մեր պատ կերա-
ցումներից: Օրինակ՝ Նազարե թից ընդա- 
մենը 7 կմ հեռավորության վրա գտնվող 
Կիբուց Միրզան այնպես էր նախագծված, 
որ մշակվող բոլոր հողերն ու արտադրա-
կան ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ 
բնա կիչների ավտոմեքենաների կանգառի 
հրա պարակը, տեղաբաշխված էին բնա-  
կա  վայրի եզրագծից անդին, իսկ  կենտ րո- 
նում միայն ընդհանուր օգտագործման ճա- 
շարանը, դպրոցը, մշակույթի կենտրոնը, 
բուժկետն ու դեղատունն էին: Իսրայելում, 
առանց չափազանցության, հողի և առա- 
վելապես՝ ջրի նկատմամբ պաշտամունք 
կա: Ուստի 9 մլն մարդկանցով բնակեց-  
ված փոքր տարածքի վրա մեծ առանձ-

1 https://anyroad.ru/country/il
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նա տնե րի, ավտոտնակների ու բակերի 
կա ռու ցումը ծայրաստիճան անխոհեմու-
թյուն ու շռայլություն են համարվում: Գրե-  
թե նմանատիպ պատկեր է նաև Ճա պո-
նիայում: 2020 թ տվյալներով՝ երկրի մոտ 
126 մլն բնակչության 91.8%-ը բնակվում է 
քաղաքներում2: Այստեղ նույնպես գերա-
զան ցապես գյուղատնտեսության ոլորտում 
զբաղված բնակչության բնակատեղինե րը, 
մեր պատկերացմամբ, դժվար է գյուղ ան-
վանել: 

Հայաստանում դեռևս խորհրդային տա-
րիներին ընդունված էր համեմատաբար 
ինք նաբավ բնակավայրերի ձևավորման 
քա ղաքականությունը: Այսինքն՝ «յուրաքան  -
չյուր տարածաշրջան կամ բնակա վայր ու-
ներ իր ուրույն դիմագիծը և տեղը երկրի 
զարգացման գործընթացում»3: Հատ կա-
պես անցյալ դարի 60-ական թվականնե-
րից սկսած՝ յուրաքանչյուր մեծ թե փոքր 
գյուղական բնակավայր պետք է ունենար 
միջնակարգ դպրոց, մանկապարտեզ, մշա -
կույթի տուն, գրադարան, փոստ և սո- 
ցիալ-մշակութային այլ օբյեկտներ: Անգամ 
Երևանի բնակչության քանակի անհաշ-
վենկատ ավելացումը, ինչպես նաև Արա-
րատյան դաշտի և նախալեռնային գոտու 
մելիորացված ղռերի ու քարքարոտ հողե - 
րի վրա ստեղծված նոր բնակավայրերի 
բնակեցման նպատակով լեռնային գյու  -
ղերից բնակչության արտահոսքի ակտի-
վա ցումը չէին խանգարում յուրաքանչյուր 
փոքր գյուղի համար իրականացնել սո ցիա -
լական զարգացման ծրագրեր: Սա  կայն, 
ավերիչ երկրաշարժը, ծանր պատե րազմա-
կան տարիները, ոչ ճիշտ մասնա վո րեց-
ման գործընթացը և տնտեսական կա պերի 
կորուստը բացասաբար անդրա դարձան 
երկրի տնտեսության և, հատկապես, որոշ 
մարզերի տնտեսությունների վրա4:

 Թեև ՀՀ կառավարության ֆինանսա- 
կան համահարթեցման քաղաքականու-
թյու նը կոչված է «նպաստելու համայնքնե-
րի ներ դաշնակ զարգացմանը, բոլոր հա-
մայնքնե րում նվազագույն մակարդակի 
ծախսեր կատարելու համար ՏԻՄ-երին 

օրենքով վերապահված սեփական լիա զո - 
րությունների իրականացման ֆինան սա -
կան հնարավորությունների միջև առ  կա 
տարբերությունների նվազեցմանը»5, այդու  - 
հանդերձ, համայնքային բյուջեի և դոտա-
ցիայի սուղ միջոցները հնարա վորու թյուն 
չեն ընձեռում ըստ արժանվույն լուծելու 
համայնքային խնդիրները: Իհարկե, այս 
տես անկյունից, բնակավայրերի խո շո րա-
ցումը որոշակիորեն նպաստում է ինս տի- 
 տուցիոնալ առումով առաջնա հերթ խնդիր- 
ների լուծմանը, սակայն նույնիսկ սուբ վեն-
ցիոն ծրագրերի խթան ման պայ ման նե-   
րում բազմաթիվ հիմնախնդիրներ մնում  
են չլուծված: Մասնավորապես՝ դեռ ևս առ-  
կախ է մնում հետևյալ հարցը՝ ինչպե՞ս, 
ի՞նչ միջոցներով ապահովել ՀՀ տարածա-
շրջանային համաչափ զարգա ցում: Մեր 
կարծիքով՝ «գյուղական տա րածք ների հա- 
մաչափ զարգացում» գաղա փարն այն -
քան էլ իրատեսական չէ, և այդ ուղղու-
թյամբ իրականացվող քաղաքա կա  նու- 
թյու նը բացարձակ վերջնար դյունք չի կա-
րող ապահովել: Ուստի անհրաժեշտ է առա-
ջադրել ավելի առարկայական, համեստ ու 
հասանելի գաղափար: Ահավասիկ, «աճի 
բևեռների» կամ «կենտրոնաձիգ բնակա-
վայրերի» ձևավորման տեսլականն ավե-
լի առարկայական է և կարող է ազդե ցու -
թյան գոտիների շրջանակներում առավել 
նպատակային ու խնայողական սկզբուն-
քով ապահովել գյուղական բնակավայ-
րե րի սոցիալ-տնտեսական համահարթե-
ցումը: 

Այս տրամաբանությունն ակնհայտ է 
ՀՀ կառավարության 2017 թ. դեկտեմբերի 
21-ի նիստի N53 արձանագրային որոշ-
մամբ ընդունված՝ «Տարածքային աճի 
բևեռ ների հայեցակարգում» և ՀՀ կառա - 
վարության 2018 թ. բյուջետային ուղեր-
ձում: Մասնավորապես՝ վերջին փաստա-
թղթում նշվում է, որ տեղական ինքնա կա-  
ռավարման համակարգի տարած քային, 
տնտեսական, ֆինանսական և քաղաքա-
կան դերի բարձրացման շրջանակներում 
նախատեսվում է իրականացնել երկրոր-

2 հttps://knoema.ru/atlas/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0
%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B-
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

3 Հայեցակարգ տարածքային աճի բևեռների զարգացման, http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=93189
4 Նույն տեղում։
5 «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենք, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=118597



դային քաղաքների զարգացման ծրա գ-
րեր, մասնավորապես` ՀՀ չորս քաղաքա - 
յին համայնքներում (Գյումրի, Վանաձոր, 
Դիլիջան և Ջերմուկ) ծրագրերի իրակա-
նացման համար վարկային միջոցների 
ներ գրավման բանակցություն ներ6:

 Ի դեպ, դիտարկվում էր այս ցանկում 
ներառել նաև 5 քաղաքային համայնքներ 
(Եղեգնաձոր, Աշտարակ, Սևան, Ստե փա-
նավան, Ծաղկաձոր)՝ դրանց համար մշա-
կելով զարգացման ծրագրեր7: 

Հոդվածում փորձել ենք ըստ ՀՀ մար-
զե րի առանձնացնել այն բնակավայրերը, 
որոնք կարող են կենտրոնաձիգ դերա կա-
տարություն ունենալ որոշակի տարա ծա-
շրջանի զարգացման համար: 

Արագածոտնի մարզ: Հանրապետու-
թյան ամենագյուղաբնակ մարզն է՝ 2020 թ. 
տվյալներով գյուղական բնակ չությունը 
78.5% է: Մարզկենտրոն Աշտա րա կը, նախ- 
կին շրջկենտրոններ Թալինն ու Ապա-
րանն ավանդաբար պահպանում են իրենց 
կենտրոնաձիգ դերը, քանի որ արտադրա-
կան և սոցիալական ենթա կա ռուց վածք-
ների գործունեությունը համա խմբող նշա- 
նակություն ունի շրջակա բնակա վայրերի 
համար: Այսպես՝ Աշտարա կում գոր  ծում են 
միջնակարգ, երաժշտա կան և մար զա  կան 
դպրոցներ, մանկապար տեզ ներ, մշա  կույ - 
թի տուն, գրադարաններ, մար   զա  դաշտ, 
հիվանդանոց, պոլիկլինի կա, կապի հան-   
գույց, «Միկրոմ» ձեռնարկությունը, պոլի է- 
թի  լե նային տարաների և պոլիգրաֆիա-
կան գործարանները, ինչ պես նաև զար- 
գացած է սննդի արդյունա բերությունը8: 
Այստեղ է գտնվում ՀՀ ԳԱ ռադիոֆիզիկայի 
և ֆիզիկական հետա զո տությունների ինս- 
տիտուտը: Ապա րանը խոշորացված հա-
մայնք է՝ 21 բնակա վայ րով: Քաղաքում  կան 
մի շարք ձեռնար կություններ, այդ թվում՝ 
կաթնամթերքի վերամշակման և պանրի 
արտադրության գործարան։ Այստեղ հատ - 
կապես զար գա ցած է մանրածախ առևտու-
րը։

Թալինն ունի 2 միջնակարգ և երաժշտա - 
կան դպրոց, մանկապարտեզ ներ, մշակույ-
թի տուն, գրադարաններ, հիվանդանոց, 
պոլիկլինիկա, կապի հանգույց, երկրա գի-

տական թանգարան, բնական ադամանդի 
մշակությամբ զբաղվող ձեռնարկություն և  
պանրի գործարան: 

Արագածի տարածաշրջանի կենտրո-
նա  ձիգ հատկությամբ առանձնանա լու հա-
վակնություն ունեցող նախկին շրջկենտ-
րոն Ծաղկահովտի և խոշոր բնակավայր 
Հնաբերդի ենթակառուցվածքները փոքր 
են, և տարածքային զարգացման առու - 
մով՝ ազդեցությունը թույլ է: Ուստի, անհրա-
ժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել 
այս բնակավայրերի զարգացմանը:

Արարատի մարզ: Հանրապետության 
համեմատաբար համաչափ զարգացած 
մարզն է, որի հարթավայրային մասում 
գտնվում են գրեթե բոլոր բնակավայ րե-
րը: Մարզի հարթավայրային մասի տա-
րաբնակեցման կարևոր առանձնահատ - 
կությունն այն է, որ գյուղական բնակա  վայ - 
րերի խտությունը մեծ է, տարա բնա կե-
ցումը՝ համատարած, այսինքն՝ հաճախ չի 
նկատվում, թե որտեղ է վերջանում մի 
բնա կավայրը և սկսվում մյուսը: Նույնը չի 
կարելի ասել Ուրցաձոր-Շաղափ-Լու սա-  
շող-Լանջառ-Ուրցալանջ հատվածի բնա-
կավայրերի մասին, որտեղ կենտրոնաձիգ 
գործառույթ իրականացնող հիմնական 
բնակավայրը Վեդի քաղաքն է: Ուստի թե՛ 
տարածական զարգացման, թե՛ ռազ մա-
վարական շահերը պահանջում են բա րե -
լավել այդ գյուղերով անցնող ճանա պար-
հը և օգտագործել ագրոզբոսա  շրջու թյան 
զարգացման հնարավորու թյունները:

Արմավիրի մարզ: Բնակչության թվով 
և խտությամբ ՀՀ մարզերի շարքում գրա-
վում է առաջին տեղը: Այդուհանդերձ, չնա-
յած ռելիեֆային պայմանների միատար-
րությանը, բնակչության տեղաբաշ խումն 
այստեղ հավասարաչափ չէ: Ամենամեծ 
կուտակումն արևելյան հատվածում է: Դե- 
 պի արևմուտք շարժվելիս այն կտրուկ 
նվա  զում է: Մարզի արևելյան մասի տա-
րա բնակեցման կարևոր առանձնահատ -
կու թյունն այն է, որ գյուղական բնակա - 
վայ րերի խտությունը մեծ է, տարաբնա - 
կե ցու մը՝ հա  մատարած: 

Մարզի տարածական զարգացման հա-
մար կարևոր դերակատարում ունեն երկ-

6 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի բյուջետային ուղերձ, Եր., 2017: 
7 Նույն տեղում։
8 http://aragatsotn.mtad.am/about-communities/801/
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րի երկաթուղային գլխավոր մայրուղին և 
Երևան-Վաղարշապատ-Արագած-Գյում րի 
ավտոճանապարհը: Կենտրոնաձիգ գոր-
ծառույթ իրականացնելու զգալի ներու ժով 
են օժտված Մյասնիկյան, Բաղրամյան և 
Արտենի բնակավայրերը:

Գեղարքունիքի մարզ: ՀՀ մարզերից 
տարածքով ամենամեծն է: Ավելին, ՀՀ 
Կո տայքի, Արմավիրի և Արարատի մար-
զերը միասին վերցրած, հավասար են Գե  - 
ղար քունիքի մարզի տարածքին, իսկ Սևա-  
նա լիճը զբաղեցնում է դրա ¼-ը: Այս ա - 
ռանձնահատկություններն ազդել են տա- 
 րածական զարգացման և տարա բնա կեց-
ման վրա: Նախ՝ բնակավայրերի տեղա-
բաշխումն անհամաչափ է և հարմարված 
լճի ափամերձ գոտու ռելիեֆային պայ-
ման ներին: Բնակավայրերի մեծ մասը տե- 
 ղաբաշխված է Սևանի ավազանի արևել-
յան և հարավային հատվածներում: Մար-  
զի 93 գյուղում բնակվում է բնակչության 
70.7%-ը: Հատկապես հարավային հատ-
վածի ափամերձ տարածքներում տեղա-
բաշխված են ՀՀ խոշոր գյուղերը, որոնց 
բնակչության թիվը 2020 թ. տվյալնե րով 
հե տևյալն է. Ներքին Գետաշեն՝ 8989, Վար-
դենիկ՝ 8482, Սարուխան՝ 8285, Զոլաքար՝ 
6868, Գեղհովիտ՝ 6169, Կարմիրգյուղ՝ 
6096 մարդ: Կարելի է հավաստել, որ այս 
խոշոր գյուղերը նաև կենտրոնաձիգ գոր-
ծառույթ են իրականացնում, քանի որ հա-
մեմատաբար բարեկարգ են՝ հագե ցած են - 
թակառուցվածքների բավական զարգա-
ցած ցանցով: Նույնը դժվար է ասել Վար-
դենիսի և Ճամբարակի տարածա շրջանի 
բնակավայրերի մասին, որտեղ, ըստ էու - 
թյան, կենտրոնաձիգ բնակավայրի գոր- 
ծա ռույթ իրականացնում են միայն Վար -
դենիս և Ճամբարակ քաղաքները:

Լոռու մարզ: Ուրբանիզացման մակար-
դակով Լոռու մարզը (59,1%) երկրորդն է 
Սյունիքից հետո: Նախ՝ այստեղ է գտնվում 
բնակչության թվով (2020 թ. տվյալներով՝ 
77234 մարդ) հանրապետության երրորդ 
քաղաքը՝ Վանաձորը9: Քաղաքի ենթա կա- 
  ռուցվածքների ներուժը մեծ է և ուղղակի 
ազդեցություն է գործում մարզի բնակա  -
վայ րերի սոցիալ-տնտեսական զար գաց  - 
ման վրա: Բավական է նշել, որ ՀՀ պե-

տա  կան ռեգիստրի տվյալներով՝ համայն-
քում գրանցված է 2851 ձեռնարկություն։ 
Այստեղ գործունեություն են ծավալում 21 
ֆինանսական, որոնցից 16-ը՝ բանկա յին 
մասնաճյուղ, 5 վարկային կազմակեր պու-
թյուններ: Միայն Վանաձորի «Գլորիա» 
կա րի ֆաբրիկայում աշխատում է ավելի 
քան 2500, «Սարտոնում»` 564, «Ավտոգե-   
նում»՝ 402 մարդ և այլն: Ընդհանուր առ - 
մամբ, Վանաձորում գործում են 1751 միկ- 
րո-, 1047 փոքր, 29 միջին և 3 խոշոր ձեռ-
նարկություններ: Վանաձո րի տնտեսու-
թյան առաջատար և զարգացման մեծ ներ-  
ուժ ունեցող ոլորտներն են թե թև արդյու-
նաբերությունը, զբոսաշրջությու նը, մաս -
նա վորապես՝ առողջարանային և ման կա-  
պատանեկան հանգստի կազմակերպու - 
մը, բարձր տեխնոլոգիաների և հանրային 
ծառայությունների ոլորտները10։

Համեմատաբար մեծ քաղաքներ են նաև 
Սպիտակը (12690 մարդ), Ալավերդին (12543 
մարդ), Ստեփանավանը (12343 մարդ) և 
Տաշիրը (7203 մարդ): Կենտրոնաձիգ գոր-  
ծառույթ են իրականացնում նաև մնա ցած 
երեք քաղաքները՝ Թումանյան, Ախթա լա 
և Շամլուղ, թեև վերջիններիս բնակ չու  - 
թյան թիվը մեծ չէ: Լինելով հանքա գոր  ծա-
կան կենտրոններ՝ այստեղ շրջակա բնա-
կավայրերի բնակիչներն ապահով վում են 
աշխատատեղերով և համա պատասխան 
սոցիալական ենթակառուցվածքներով: 
Ինչպես Գեղարքունիքի մարզում, այստեղ 
նույնպես առկա են խոշոր գյուղեր, մաս-
նավորապես՝ Մեծավան՝ 5958, Գուգարք՝ 
5665, Օձուն՝ 4880, Ջրաշեն՝ 3545, Մար-
գահովիտ՝ 3363 մարդ: 

Բացի վերը նշվածներից, կենտրո նաձիգ 
գործառույթներ իրականաց նելու զգալի 
ներուժ ունեն նաև հետևյալ գյուղերը. Սպի - 
տակի տարածաշրջա նում՝ Շի րա կամուտ, 
Թումանյանի տարածա շրջանում՝ Դսեղ։ 
Այդ նպատակով անհրաժեշտ է խթանել 
գործարարությունը և վերականգ նել հատ-
կապես տեքստիլ ուղղվածու թյան փոքր 
արտադրական ձեռնարկու թյուն ները:

Կոտայքի մարզ: Այս մարզն Արմավիրի 
և Արարատի մարզերից հետո բնակչու  - 
թյան թվով երրորդն է, իսկ ուրբանիզաց-  
 ման մա  կարդակով (54,5%)՝ չորրորդը՝ զի-

9 https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_30.pdf
10 http://vanadzor.am/vanadzor/uploads/2020/08/LEDP_Vanadzor.pdf



ջելով միայն Սյունիքին, Լոռուն և Շիրակին: 
Թեր ևս, մոտ գտնվելով մայրաքաղաքին, 
լինե լով միակ ոչ սահմանամերձ մարզը և 
ունե նալով յոթ քաղաք, այստեղ գյուղա կան 
բնակավայրերի բնակչության արտա հոս-
քը մեծ չէ, իսկ զբաղվածության մակար-
դա կը՝ համեմատաբար բարձր: 

Կենտրոնաձիգ գործառույթներով ա- 
 ռանձ նանում են հատկապես Հրազդան, 
Աբով յան և Չարենցավան քաղաքները: 
Հրազդանը մարզի կենտրոնն է, որի բնակ-
չությունը 2020 թ. տվյալներով 40011 մարդ 
է: Քաղաքը նախկինում համարվել է խոշոր 
արդյունաբերական կենտրոն: Ներկայում 
այստեղ գործում են «ՀրազՋԷԿ», «Հրազ-  
դան ցեմենտ» գործարանները և նախ կի- 
նում «Հրազդանմեքենա» գործարանի ար-
տադրական տարածքներում՝ մասնավոր, 
պետական կազմակերպություններ: Հրազ-
դանը համարվում է հանրապետության 
4-րդ քաղաքը: Այն ունի պետական քոլեջ, 
հումանիտար ինստիտուտ, բժշկական ու-
սումնարան: Քաղաքով են անցնում դեպի 
Ծաղկաձոր և Հանքավանի հանգստյան 
գոտիներ տանող ճանապարհները11: 

Բնակչության թվով մարզի ամենամեծ 
քաղաքն Աբովյանն է (44931 մարդ), որը 
նախկինում հանրապետության խոշոր ար-  
դյունաբերական կենտրոնն էր: Ներ կա- 
յում այստեղ գործում են սննդամթերքի, 
խմիչքների, դեղերի և դեղագործական 
ապրանքների, ինչպես նաև օրգանական 
պարարտանյութերի արտադրության, հան- 
քարդյունաբերական տեխնիկայի ներմուծ-
ման, շինարարական կազմակերպություն-
ներ: Քաղաքում է գտնվում Տուբերկուլյոզի 
դեմ պայքարի ազգային կենտրոնը: Գոր-
ծում են պետական ճարտարագիտական, 
պե տական էներգետիկական քոլեջները,  
Լ. Օրբելու անվան համալսարանը և բժշկա - 
կան ուսումնարանը12: Շնորհիվ զարգացած 
տրանսպորտային ցանցի՝ շրջակա բնա-
կավայրերից, անգամ՝ Երևանից մեծ թվով 
մարդիկ աշխատում և սովորում են Աբով-
յանում, ինչը կենտրոնաձիգ հատկա նիշ-
ների ակնհայտ դրսևորում է: Այս տեսան- 
 կյունից, որոշակի դերակատա րություն ու - 
նեն նաև Չարենցավան, Եղվարդ, Նոր 

Հաճն և Ծաղկաձոր քաղաքները:
Միաժամանակ, մարզի հինգ խոշոր գյու - 

ղեր՝ Զովունին (6251), Պռոշյանը (5527), 
Քասախը (5782), Ջրվեժը (6130) և Առին- 
  ջը (6189), ուղղակի ինտեգրված են Երևա- 
 նին և ոչ միայն օգտվում են մայ րաքաղա  քի 
տնտեսական ու սոցիալա կան ենթա  կա-
ռուցվածքներից, այլև որոշակի ծա ռա  յու- 
թյուններ մատուցում (ժաման ցի և հան գըս-   
տի օբյեկտներ, ավտո վերանո րոգման և 
այլ ծառայություններ):

Առանձնահատուկ քննարկման է ար ժա - 
նի հիրավի կենտրոնաձիգ առանձ նա  հատ-
կություններով աչքի ընկնող Նոր Գե ղին 
(6530 բնակիչ): Այս բարեկեցիկ և բա րե-
կարգ բնակավայրը Երևանից ըն դա մենը 
30 կմ հեռավորության վրա է, Նոր Հաճն և 
Չարենցավան քաղաք ները կապող խճու-
ղու վրա, ունի գյուղատնտեսական հումքի 
վերամշակման, առողջապահական, կրթա- 
 կան, մշակութային և արտադրական կազ-
մակերպություններ, որոնք ոչ միայն զբաղ-
վածության, այլև բնակչության սոցիալ-
մշակութային նկարագրի առումով, էական 
նշանակություն ունեն: 

Իրենց կենտրոնաձիգ բնույթով առանձ-
նահատուկ են Ձորաղբյուրը, Գառնին, Աղ-
վերանը և Հանքավանը, որոնք նպաստում 
են նաև հարևան գյուղերի տնտեսական 
ակտիվությանը:

Շիրակի մարզ: Մարզկենտրոն Գյում-
րին ՀՀ երկրորդ խոշոր քաղաքն է, որի 
բնակչությունը 2020 թ. տվյալներով 112412 
մարդ է13: Մյուս երկու քաղաքներն են Ար- 
 թիկն ու Մարալիկը, համապատասխա նա-
բար՝ 17750 և 5408 բնակչությամբ: Մարզի 
ուր բա նիզացման մակարդակը բավական 
բարձր է՝ 58,6%: Իհարկե, մինչև 1988 թ. 
Սպի տակի երկրաշարժը Լենինական քա-
ղա քը՝ ներ կայիս Գյումրին, ուներ 230,6 
հազ. բնա կիչ, արդյունաբերական և մշա-   
կու թային զարգացած կենտրոն էր, որի 
ավան դույթ ներն աստիճանաբար վերա-
կանգնվում են14: Քաղաքում գործում է 3 
բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյուններ, որտեղ սովորում են ինչպես Շի- 
րակի մարզի, այն պես էլ Լոռու մարզի Սպի- 
տակի տարա ծա շրջանի և Վրաստա նի Ջա- 

11 http://www.mtad.am/files/docs/1776.pdf
12 Նույն տեղում։
13 https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_32.pdf
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վախքի շրջա նի երիտասարդները: Գյում րու՝ 
որպես «տն տեսական բևեռի» և կենտրո- 
նաձիգ բնա կավայրի դերակատարությա-
նը նպաստում է նաև այն հանգամանքը, 
որ այն ճա նա պարհատրանսպորտային խո - 
շոր հանգույց է, որը կապ է ապահովում 
թե՛ տեղական համայնքների և թե՛ ար տա- 
սահմանի հետ: Գյումրիով են անցնում 
դե պի Վրաս տան միջպետական ճանա-
պարհն ու երկաթ ուղին: Արտաքին սահ-
մա նը բացվելու դեպ քում կվերականգնվի 
նաև դեպի Թուրքիա երկաթգծի և ավտո-
ճանապարհի գործու նեությունը: Դրա հետ 
մեկտեղ, գնալով մե ծանում են Գյումրու 
միջ ազգային օդանա վակայանի հնարա-
վո  րությունները: 

Քաղաքի տնտեսության հիմնական բնու-
թագրիչ ճյուղերն են արդյունաբերությու նը, 
առևտուրը, մշակույթը, տեղեկատվա կան 
տեխնոլոգիաները և զբոսաշրջությու նը: 
Այստեղ գործում են 4 խոշոր, 7 միջին, 229 
փոքր և 1916 միկրոընկերություններ15: ՀՀ 
կառավարությունը մշակել և 2008 թ. հա-  
 վանության է արժանացրել Գյումրին տեխ- 
 նոքաղաքի վերակառուցելու հայեցա կար-
գը: Ձեռնարկությունների ինկուբա տոր 
հիմնադրամը, ՀՀ կառավարությունն ու 
Համաշխարհային բանկը հիմնադրել են 
Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը, 
որն ամենամեծն է տարածաշրջանում: 
Տե  ղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում Գյումրու տեխնոպարկի տարածքում 
գործունեություն են ծավալում 25-ից ավե-
լի միջազգային և տեղական կազմա կեր-
պություններ: Գյումրիում է գործում նաև 
«Թումո» կենտրոնի մասնաճյուղը, որ տեղ 
սովորողների թիվն անցնում է 2000-ից: 

2021 թ. սեպտեմբերի 18-ին նշվեց քա-
ղաքի օրը և տեղի ունեցավ «Թումո» ստեղ-
ծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մաս- 
նաշենքի պաշտոնական բացումը։ 10-ամյա 
հոբելյանը նշող Թումոն հետայսու պա-
տա  նիներին կհյուրընկալի առաջին թատ-
րո նի պատմական շենքում, որտեղ անցած 
դարասկզբին առաջին անգամ բեմադրվել 
է «Անուշ» օպերան: Նախատեսվում է սո-
վո րողների թիվը հասցնել 4000-ի16։ 

Քաղաքում արագ տեմպերով զարգա-
նում է զբոսաշրջությունը, որի վառ վկա յու-
թյունն է զբոսաշրջիկների քանակի և հա - 
մապատասխան ծառայություններ մատու - 
ցող կազմակերպությունների աճը: Այստեղ 
կան 13 հյուրանոց (շուրջ 700 տեղ), 14 հատ 
B&B (ավելի քան 140 տեղ), մի քանի հյու  - 
րատուն և 3 հոսթել: 2 խոշոր հյուրանոց -
նե րը, հյուրատներն ու հոսթելները բաց  վել 
են վերջին 1-2 տարվա ընթացքում: Զբո-
սաշրջության զարգացմանը նպաստում է 
Գյումրու պատմամշակութային կենտրո-
նը՝ բաց երկնքի տակ գտնվող «Կումայրի 
արգելոց թանգարանը», որտեղ առկա են 
1100-ից ավելի պատմամշակութային հու-
շարձաններ, մեծ մասը՝ XIX դարի17: Զբո-
սաշրջության զարգացումը խթանում է ոչ 
միայն քաղաքի, այլև շրջակա գյուղե րի 
բնակչության զբաղվածության ու եկա-
մուտ ների ավելացմանը: Մեծ պահանջարկ 
են վայելում նաև Գյումրի – Անի, Գյումրի- 
Վահրամաբերդ, Գյումրի – Հառիճավանք, 
Գյումրի – Սուրբ Հովհաննես մատուռ և այլ 
զբոսաշրջային երթուղիները:   

Գյումրին մարզի բնակչության համար 
ֆինանսական ծառայությունների կենտ-
րոն է, որտեղ գործունեություն են ծավա-
լում Հայաստանում գործող 12 բանկերի 
մասնաճյուղեր ու 6 ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություններ: 

Գյումրիում են գտնվում մեծ հեղինա-
կու թյուն վայելող՝ Աճեմյանի անվան դրա-
մատիկական թատրոնը, Հայաստա նում 
առաջին տիկնիկային թատրոնը, գոր ծում 
են 5 թանգարան, 5 գրադարան, արվես-
տի, պարարվեստի, գեղարվեստի դպրոց-
ներ, 5 երաժշտական դպրոց և 2 պատկե-
րասրահ: 

Արտադրական, գիտամշակութային և 
ֆի նանսական ենթակառուցվածքների առ-
կայությունն արդեն իսկ վկայում է Գյում-   
րու՝ որպես Շիրակի մարզի բնակավայրե-
րի համար դասական կենտրոնաձիգ քա - 
ղաք լինելու մասին:

Մարզի բնակչության խտությունը մեծ է 
հատկապես կենտրոնական հատվածում՝ 
Ախուրյանի, Արթիկի, մասամբ նաև Անիի 

14 Народное хозяйство Армянской ССР в 1988 году: Статистический ежегодник; Ер., «Айастан», 1989, стр. 12.
15 Գյումրի: Տեղական տնտեսական զարգացման պլան, էջ 9:
16 https://www.azatutyun.am/a/31466823.html
17 Գյումրի: Տեղական տնտեսական զարգացման պլան, էջ 10:

2021/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

37



ՏԱ
Ր

Ա
Ծ

Ք
Ա

Յ
ԻՆ

 Զ
Ա

Ր
Գ

Ա
Ց

ՈՒ
Մ

 . 
ТЕ

РР
И

ТО
РИ

АЛ
ЬН

О
Е 

РА
ЗВ

И
ТИ

Е 
. T

ER
RI

TO
RI

AL
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

. 2
02

1/4

38

տարածաշրջաններում: Այստեղ են գտնվում 
համեմատաբար խոշոր՝ Ախուրյան (9208 
մարդ), Ազատան (5908 մարդ), Սառնաղ-
բյուր (3510 մարդ), Պեմզաշեն (3351 մարդ), 
Փանիկ (3184 մարդ) և Փոքր Ման թաշ 
(3018 մարդ)18 գյուղերը: 

Բնակչության թիվը փոքր է և համե մա-
տաբար նոսր բնակեցված Ամասիայի և 
Աշոցքի տարածաշրջան ներում: Այստեղ 
կենտրոնաձիգ որոշակի ներուժ ունեն նախ- 
 կին շրջկենտրոնները, իսկ մյուս գյու ղերի 
վիճակը բարվոք չէ: Ընդհանուր առ մամբ, 
մարզի բնակչության գլխավոր հիմնա-
խնդիրը զբաղվածության ցածր մակար-
դակն է, իսկ դրա անմիջական հետևան քը՝ 
աղքատությունը: 

Մարզի երեք քաղաքների հետ միասին, 
շնորհիվ բավական հեղինակավոր ա  ռող-  
 ջապահական հաստատություն ների, կենտ- 
րոնաձիգ հատկանիշներ են ձեռք բերել 
Ախուրյանը և Աշոցքը: Մասնավո րապես՝ 
Ախուրյանի հիվանդանոցի և ՀՕՄ-ի մոր և 
մանկան առողջության կենտրոնի ծառա-
յություններից օգտվում է ոչ միայն շրջակա 
բնակավայրերի, այլև հարևան Վրաս  տա նի 
(Ջավախքի) բնակչությունը19: Ա խուրյանի 
արտադրական և շինարա րական կազմա-
կերպությունները, երաժշտա կան ու մար-
զա կան դպրոցները զբաղվա ծու թյուն են 
ապահովում և ծառայություններ մա տու-
ցում նաև հարևան գյուղերին: 

Առողջապահական հեղինակավոր կազ- 
մակերպություն է Աշոցքի «Տիրամայր Նա-  
րեկ» հիվանդանոցը, որը տարեկան սպա-
սարկում է 3000 ստացիոնար և 30000 ամ-  
բուլատոր հիվանդների, անցկացնում 1500 
վիրահատություն20: Հատկանշական է, որ 
դեռևս ՀՀ կառավարության 2001 թվակա-
նի դեկտեմբերի 24-ի N1237 որոշմամբ 
այս հիվանդանոցին է հանձնվել 22 գյուղի 
ամբուլատորիաների գույք, և դրանց պահ-
պանման ծախսերը հոգում են Հռոմի պա-
պի հովանավորությամբ գործող բարե գոր - 
ծական հաստատություններն ու իտա լա-
կան «Կարիտաս» բարեգործական կազ-
մա  կերպությունը21:

Շնորհիվ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Հա-
ռի ճի «Թրբանճյան ընծայարան» ավագ 
դպրոցի բացման՝ վերջին տարիներին 
նկա   տելիորեն ակտիվացել է Հառիճ գյու-
ղի հոգևոր ու տնտեսական կյանքը: Բա ցի 
այդ, գյուղը դարձել է ներքին զբոսաշրջու-
թյան կարևոր հանգրվան, և տարեցտարի 
ավելանում է այցելուների թիվը:

Սյունիքի մարզ: Բնակչության տա րա-
բնակեցման ակնհայտ առանձնահատ-
կու թյուններ ունի Սյունիքի մարզը: 2020 
թվականի տվյալներով՝ ընդամենը 137,3 
հազ. բնակչությունից 93,2 հազ.-ը բնակ- 
 վում է քաղաքներում: Այսինքն՝ ուրբանի-
զա  ցումը մոտ 68% է, որը ՀՀ-ի համար 
բավա կան բարձր ցուցանիշ է: Ի տարբե-
րու թյուն Շիրակի և Լոռու մարզերի, այս-
տեղ խոշոր քաղաք չկա, բայց առկա են 
7 քաղաքային բնակավայրեր: Դրանցից 
Գո րիսը, Սիսիանը, Կապանը և Մեղրին 
նախ կին շրջկենտրոններ են՝ կրթական և 
մշա կութային բավական զարգացած են-
թա կառուցվածքներով:

Կապան քաղաքի (2020 թ. տարե սկըզ-
բին` 42.3 հազ. մարդ) տնտեսության առա-
ջատար ճյուղը հանքարդյունաբերու թյունն 
է: Մասնակիորեն զարգացած է նաև մշա-
կող (սննդամթերքի, մանածագոր ծական, 
ոչ մետաղական, հանքային, փայտե ար-
տադրատեսակներ, ալյումինե և մետա-
ղա պլաստիկ իրեր, բնափայտի մշակում) և 
էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը: 

Ներկայում Կապան համայնքին է միա-
վորվել 37 բնակավայր, և, ըստ էության, իր 
աշխարհագրական տեսքով վերա կանգնը- 
վել է նախկին Ղափանի շրջանը22: Պետք 
է ենթադրել, որ միավորված հա մայնքնե-
րի բյուջեի և պետական աջակցության 
ծրա գրերի միջոցով առավել արդարացի 
և արդյունավետ լուծում կտրվի բոլոր բնա-
կավայրերի կենսական նշանակության 
խնդիրներին:

Քաջարանը (2020 թ. տարեսկզբին` 6.9 
հազ. մարդ) ՀՀ գունավոր մետալուրգիայի 
կենտրոնն է՝ շնորհիվ պղնձի և մոլիբդենի 
հզոր հումքային բազա հանդիսացող հազ-

18 https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_32.pdf
19 http://www.arsakhourian.am/arm/about.htm
20 http://shirak.mtad.am/news/item/2017/07/14/tom/
21 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=15360
22 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, http://parliament.am/reading1_docs8/K-017_R1.pdf



վագյուտ հանքավայրի շահագործման: Քա-
ղաքի տնտեսության մեջ իր բաժինն ունի 
նաև մշակող արդյունաբերությունը՝ սննդա - 
մթերքի և պատրաստի մետաղե արտադ-
րատեսակների արտադրությամբ: Քաջա-
րանի կարևոր կենտրոնաձիգ գործառույ-
թը  քաղաքի, ինչպես նաև շրջակա մի շարք 
գյուղերի բնակիչների համար բավա կան 
բարձր վճարվող աշխատանքով ապա հո-
վումն է:

Գորիս քաղաքի (2020 թ. տարեսկզբին` 
20.4 հազ. մարդ) տնտեսության հիմնա-
կան ճյուղն արդյունաբերությունն է: Հիմ- 
   նա կանում զարգացած է էլեկտրա էներ- 
    գիայի, սննդամթերքի, մանածա գործա- 
կան, կարի, ալյումինե և մետաղա պլաս-
տիկ իրերի, բնափայտի մշակման ու փայ  - 
տե արտադրատեսակների և էլեկտրա սար - 
քավորանքի արտադրությունը23: Գո րիս-
Տաթև-Շինուհայր-Խնձորեսկ հան գույցը 
մեծ պահանջարկ վայելող զբոսա շրջա յին 
քլաստեր է:

Գորիսում գործում են մի շարք փակ բաժ- 
նետիրական ընկերություններ («Միկրո-
շարժիչ գործարան» ՓԲԸ, «Տրիկոտաժի 
ֆաբրիկա» ՓԲԸ, «Զանգեզուր կոմբինատ» 
ՓԲԸ, «Որոտանի ՀԷԿ» ՓԲԸ, «Գամմա» 
գործարանը, «Սննդի կոմբինատ» ՓԲԸ, 
«Հա ցի գործարան» ՓԲԸ և այլն): Քաղաքն 
ունի 6 միջնակարգ, 1 հատուկ գիշերօ- 
թիկ, 1 երաժշտա կան, 1 նկարչական, 1 մար-
զա կան դպրոց, 7 մսուր – ման կապարտեզ, 
գյուղատնտեսական քոլեջ, պետական հա- 
 մալ  սա րան, 2 առողջապահական հաստա  -
տություններ (հիվանդանոց), 2 պոլիկլի   -
նի   կա, 2 մշակույթի պալատ, 1 ակումբ, 3 
գրադարան, պետական թատրոն, 2 թան -
գա  րան (Ակսել Բակունցի տուն–թան գա- 
րան և Զանգեզուրի հայրենագիտական 
թան գա րան), ինչպես նաև Գեղա գիտա -
կան դաստիա րակության հանրապետա-
կան կենտրոնի մասնաճյուղ, պատ կե րա- 
 սրահ, մարզադաշտ, հյուրանոցներ և հյու- 
րատներ, տպարան։ Այս արտադրա կան, 
կրթական և սո ցիալ-մշակութային են թա- 
կառուց վածք նե րի թվարկումը վկայում է, 
որ Գորիսը տարա ծաշրջանային կենտրո-
նաձիգ գոր ծառույթ ներ իրակա նաց   նող 
կա րևոր կենտ րոն է:

Սիսիան քաղաքի (2020 թ. տարե սկըզ-
բին` 14.8 հազ. մարդ) տնտեսության ծավա-
լում գերակշռողն էլեկտրաէներգիայի ար-
տադրությունն է, որոշակի տեսակարար 
կշիռ ունի նաև այլ՝ ոչ մետաղական հան-
քային արտադրատեսակների և սննդա-
մթերքի արտադրությունը:

Մեղրի քաղաքի (2020 թ. տարեսկզբին` 
4.5 հազ. մարդ) տնտեսությունում գերա կա 
դերը պատկանում է մշակող արդյունա-
բերությանը: Որոշակի տեսակարար կշիռ 
ունի նաև էլեկտրաէներգիայի և մրգե րի 
պա հածոների ու հյութերի արտադրու-
թյունը: 

Սիսիանը, տարածաշրջանային առու-
մով, կարևոր զբոսաշրջային, կրթական և 
մշակութային կենտրոն է: Վերջերս ՀՀ-ում 
Ճապոնիայի դեսպանատան և  Հայաստա-
նի ազգային ագրարային համալսարանի 
համատեղ ջանքերով այստեղ իրակա նաց- 
  վում է գյուղատնտեսական մեքենասար -
քավորումների ուսուցման և վերա  պատ-  
րաստ ման կենտրոնի ստեղծման դրա մա-
շնոր հային ծրագիր։ Կենտրոնը կհիմնա-
դրվի ՀԱԱՀ Սիսիանի մասնաճյուղում՝ շա- 
 հառու համայնքներին ապահովելով բարձր 
որակավորմամբ երիտասարդ մասնա  գետ- 
 ներով:

Ագարակ քաղաքի (2020 թ. տարե սկզբին` 
4.1 հազ. մարդ) տնտեսության առաջա տար 
ոլորտը հանքարդյունաբերությունն է, մաս-  
նավորապես՝ գունավոր մետաղների ար -
դյու նահանումը: Այստեղ է գտնվում Հա-
յաս տան-Իրան սահմանային մաքսակե-
տը, որի հարևանությամբ հիմնվել է ազատ 
տնտեսական գոտի24: 

Այս բնակավայրերը, բացառությամբ 
Դաստակերտի, աճի կենտրոններ են և լուրջ 
կենտրոնաձիգ գործառույթ են իրա կա-
նաց  նում: Նույնպիսի հնարավոր ներու ժով 
առանձնանում են նաև Գորիսի տարածա-
շրջանի Շինուհայր, Տեղ, Խնձորեսկ, Վե-
րիշեն՝ 2000-ից ավելի բնակչություն ունե-
ցող գյուղերը, ինչպես նաև ավանդաբար 
զբոսաշրջության կենտրոն համարվող 
Քարահունջը և Տաթևը:

Վայոց ձորի մարզ: Բնակչության թվով 
(48,5 հազ. մարդ) և միջին խտությամբ (22 
մարդ/քկմ) Հայաստանի Հանրապե տու-

23 https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_33.pdf
24 https://armstat.am/file/Map/MARZ_09.pdf
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թյան ամենափոքր մարզերից է, որտեղ 
ցածր է նաև ուրբանիզացման մակար դա-
կը: 

Մարզի երեք փոքր քաղաքներում՝ Եղեգ-
նաձոր (7358 մարդ), Վայք (5592 մարդ) և 
Ջերմուկ (4136 մարդ), միասին վերցրած, 
2020 թ. տվյալներով՝ բնակչության թիվը 
17086 մարդ է կամ մարզի բնակչության 
35,2%-ը: 

Վայոց ձորի ներկայիս արդյունաբե-
րու թյունը ներկայացնում են պանրի, գոր-
գերի, սարքաշինական և շինանյութերի 
ար տադրության փոքր ձեռնարկություննե -
րը, որոնք գտնվում են Եղեգնաձորում և 
Վայքում, ինչպես նաև խաղողի գինու ար-
տադրությունը (Գետափ, Արենի) և Ջերմու-
կի հանքային ջրերի գործարանը25: 

Եղեգնաձորի տնտեսության մեջ գերա-
կշռում է վերամշակող  արդյունաբերությու -
նը, իսկ Վայքում՝ հանքային ջրերի, շի-
նանյութերի, գինու և ձեռագործ գորգերի 
արտադրությունը: Ջերմուկը լայն ճանա-
չում ունի որպես առողջարանային քաղաք: 
Վերջինիս անվանումը կապված է հանքա-
յին տաք աղբյուրների` ջերմուկների հետ: 
Տնտեսության առաջատար ճյուղը հան քա-
յին ջրի արտադրությունն է26:

Նշված երեք քաղաքներից բացի, կենտ-
րոնաձիգ հատկանիշներ ունեն Մալիշկա, 
Արենի և Գետափ գյուղերը: 

Տավուշի մարզ: 2020 թ. տվյալներով՝ 
բնակչությունը 121.5 հազ. մարդ է, որից 
70.1 հազ.-ը կամ ընդհանուր բնակչության 
57.7%-ն ապրում է գյուղերում: Մարզն ունի 
5 քաղաքային բնակավայրեր՝ Իջևան 
(20293 մարդ), Դիլիջան  (17295 մարդ), 
Բերդ (7478 մարդ), Նոյեմբերյան (4514 
մարդ), Այրում (1815 մարդ)27:

Մարզկենտրոն Իջևան քաղաքը մարզի 
հյուսիսարևելյան հատվածի վարչական, 
ար դյունաբերական, կրթամշակութային 
կենտրոնն է և տրանսպորտային հանգույ-
ցը: Քաղաքի արդյունաբերության հիմ-
նա կան ուղղությունը մշակողն է (մաս նա- 
վո րապես` սննդամթերքի և գինու ար տադ-
րու թյունը): Իջևանը, շնորհիվ Երևանի պե- 
տական համալսարանի մասնաճյու ղի գոր- 
ծունեության, մարզի երիտա սարդներին ըն- 

ձեռում է բարձրագույն կրթություն ստա-
նալու հնարավորություն: Քաղաքից ոչ հե-
ռու գտնվող արկածային զբոսաշրջության 
հանգրվանը՝ Ենոքավանը, դարձել է զբո-
սաշրջիկների սիրելի վայրերից մեկը:

Դիլիջանը հայտնի է իր առողջարան-
ներով և հանգստյան տներով: Քաղաքի 
արդյունաբերության հիմնական ուղղու-
թյու   նը սննդամթերքի և խմիչքների ար- 
տադ  րությունն է: Լայն ճանաչում ունեն 
«Դի լի ջան», «Դիլի ջան Ֆրոլովա» հանքա -
յին ջուրերն ու Դիլի ջանի գարեջուրը:  
2014 թ. սեպտեմ բե րից ի վեր այստեղ գոր- 
ծում է «Դիլիջան ինտերնեյշնլ սքուլ օֆ Ար-  
մենիա» միջազ գա յին դպրոցը, իսկ 2013 թ. 
սեպտեմբերից՝ «Այբ» դպրոց ների ընտ ա- 
նիքին պատկա նող՝ Դիլիջա նի կենտ րո-
նա  կան դպրոցը: Քաղաքի ճարտարա պե -
տական տեսքին առանձնակի վայել չու- 
թյուն է հաղորդում Հայաստանի Հանրա-
պետության կենտրո նական բանկի ստո-
րա բաժանումն իր օժանդակ կառույց նե-
րով28: 

Նոյեմբերյան և Բերդ քաղաքներն առա- 
 վելապես աչքի են ընկնում գյուղատնտե-
սությամբ և շինանյութերի արտադրու-
թյամբ: Այրումը կայարանամերձ քաղաք 
է, և բնակչության հիմնական զբաղմունքը 
մանրածախ առևտուրն է: Բերդ քաղաքի 
տնտեսական զարգացման գործում մեծ 
նշանակություն ունի վերջերս զարգացող 
տեքստիլ արտադրությունը, որը լուծում է 
նաև սահմանապահ բնակավայրերի բնակ - 
չության զբաղվածության և արտա հոս քի 
կանխման խնդիրները:

 Մարզի  62 գյուղից բնակչության թվով 
հատկապես աչքի են ընկնում Աչաջուրը 
(4152 մարդ), Կողբը (4580 մարդ), Հա ղար- 
 ծինը (3527 մարդ), Գանձաքարը (3481 
մարդ), Այգեհովիտը (3198 մարդ), Բերդա -
վանը (3224 մարդ), որոնք ունեն զար գա-
ցած կրթամշակութային ենթակառուց-
վածք ներ և նույնպես իրականացնում են 
կենտրոնաձիգ գործառույթ: 

Եզրակացություններ
1. Տարածքային համաչափ զարգացման 

բնութագրման տեսանկյունից, առա վել 
պատկերավոր կարող է լինել «կենտ րո-

25 https://www.armstat.am/file/article/marzer_2020_34_.pdf
26 Նույն տեղում։
27 Նույն տեղում։
28 Նույն տեղում։
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նաձիգ բնակավայր», քան «աճի բևեռ-
ներ» եզրույթի կիրառումը, քանի որ վեր - 
ջինս շեշտադրում է հատկապես տնտե- 
սական ներուժը: Մինչդեռ «կենտ րո նա- 
 ձիգ բնակավայրերին» բնորոշ է սոցիալ- 
տնտեսական, հատկապես, զբաղ  վածու-
թյան և մշակութային առումով, շրջակա 
բնակչությանը ծառայու թյուն ների մա-
տուցումը, որը առավել կառավարելի է 
դարձնում զբաղվածության, գյուղական 
բնակչության արտահոսքի և սոցիալ-
մշակութային ոլորտներում համաչափ 
զարգացման հիմնախնդիրների լուծու-
մը:

2. Հոդվածում շեշտադրվում են  կենտրո-
նաձիգ ներուժ ունեցող բնակավայրերն 
ըստ մարզերի՝ այդպիսով ակնկալելով, 
որ, տարածքային զարգացման շահե-
րից ելնելով, «պետություն-մասնավոր 
հատված» համագործակցության ար-
դյունքում առանձնահատուկ ուշադրու-
թյան  կարժանա դրանց առաջխաղաց-
ման գործընթացը, ինչն էլ կապահովի  
բազմարկչային արդյունավետություն:

3. Տարածքային զարգացումը խթանելու 
առումով, կարևոր է «Հայաստանի Հան-

րապետության վարչատարած քային բա- 
ժանման մասին» օրենքում փոփո խու-
թյուններ և լրացումներ կատարելու մա-
սին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որը հիմ-  
 նականում ուղղորդված է դեպի հա-
մայնքների շրջանային և փնջային 
սկզբունքով խոշորացումը: Այս դեպ-
քում նույնպես շեշտադրվում են նախ-
կին շրջկենտրոնների և խոշոր բնակա-  
վայրերի կենտրոնաձիգ դերն ու գոր ծա- 
ռույթները29: 

4. 2021 թ. դեկտեմբերի 25-ին նախատես-
վում է անցկացնել տեղական ինքնա-  
 կա ռավարման մարմինների համա մաս- 
 նական ընտրակարգով ընտրու թյուն, 
որից հետո համայնքների տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների լիա- 
զորությունները կհամարվեն դադա րած. 
այդ նույն օրը միավորված հա մայնք-
նե րի տեղական ինքնակառա վարման 
մարմինները կստանձնեն իրենց լիա-
զորությունները30: Ենթադրվում է՝ այս 
համակարգի ներդրումը բյուջետային 
միջոցների կենտրոնացմամբ կարող է 
նպաստել տարածաշրջանային խնդիր-
ների համատեղ լուծմանը:

29 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, http://parliament.am/reading1_docs8/K-017_R1.pdf

30 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծ, http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12703&Reading=1

1. Ավետիսյան Ս., Գրիգորյան Վ., Հայաստա-
նի Հանրապետության բնակավայ րերի տե- 
 ղե կատու, Եր., «Մեկնարկ», 2018, 1060 էջ:

2. Պոտոսյան Ա., Հայաստանի Հանրապե-
տու թյան գյուղական բնակչությունը և 
բնակավայրերը, ԵՊՀ, Եր., «Աստղիկ» 
գրատուն, 2013,416 էջ:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վա րության 2018 թվականի բյուջետային 
ուղերձ, Եր., 2017:

4. «Հայաստանի Հանրապետության վարչա-
տարածքային բաժանման մասին» 
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, 
http://parliament.am/reading1_docs8/K-017_R1.pdf

5. Գյումրի: Տեղական տնտեսական 
զարգացման պլան, Գյումրի, 2018:

6. Народное хозяйство Армянской ССР в 
1988 году: Статистический ежегодник. Ер., 
«Айастан», 1989, 272 с.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

7. https://anyroad.ru/country/il 
8. htps://knoema.ru/atlas/%D0%AF%D0%BF
9. Հայեցակարգ տարածքային աճի բևեռների 

զարգացման,  
 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=93189
10. «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» 

ՀՀ օրենք,  
 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Do-

cID=118597
11. https://www.armstat.am/file/article/

marzer_2020_30.pdf
12. https://www.armstat.am/file/article/

marzer_2020_32.pdf
13. http://www.arsakhourian.am/arm/about.htm
14. http://shirak.mtad.am/news/item/2017/07/14/tom/
15. http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=15360
16. https://www.armstat.am/file/article/

marzer_2020_34_.pdf
17. https://www.armstat.am/file/article/

marzer_2020_35_.pdf
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Самвел АВЕТИСЯН 
Старший эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

доктор экономических наук, профессор 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Пропорциональное территориальное развитие - процесс многофакторный и сложный. Претен-
довать на абсолютную симметрию здесь совершенно нереалистично, потому что географические, 
природные, экономические, социальные и даже человеческие факторы несколько отличаются и 
тем самым влияют на суть процесса развития.

 Влияние упомянутых факторов становится более очевидным в такой горной стране, как Ар-
ме ния. Кстати, небольшие размеры страны не смягчают влияние этих факторов, ведь даже в 
со седних населенных пунктах иногда заметны различия в обычаях, цивилизации, образе жизни, 
акцентах и лексике. А совокупность перечисленных характеристик создает определенный колорит, 
который придает особое содержание занятиям, работе и жизни людей.

 Однако нетрудно заметить, что сравнительно благополучный и благоустроенный, техничес-
кий оснащенный современными производственными предприятиями, объектами культурного и 
социального назначения город, а в некоторых случаях и крупное сельское поселение, существен-
но меняет облик региона, способствует его развитию. Поселения с таким потенциалом обычно 
упо ми наются в профессиональной литературе как «полюс роста». Однако «полюсам роста» более 
характерно развитие экономического потенциала. С точки зрения сбалансированного терри то-
риаль ного развития более характерный термин «центростремительные поселения», поскольку 
функционально для этого типа поселений весьма важно не только экономические, но и социальные 
инфраструктуры.

Ключевые слова:  территориальное развитие, центростремительные поселения, «полюс 
  роста», урбанизация, население, занятость, инфраструктура

Samvel AVETISYAN
Senior Expert at «Amberd» Research Center, ASUE, 

Doctor of Sciences (Economics), Professor
ТERRITORIAL DEVELOPMENT

CENTRIPETAL SETTLEMENTS AS AN IMPORTANT FACTOR OF TERRITORIAL DEVELOPMENT 

Proportional territorial development is a multifactorial and complex process. It is generally unreal-
istic to claim absolute symmetry here, because geographical, natural, economic, social and even human 
factors are somewhat different and, thus, affect the essence of the development process.

 The influence of these factors becomes more evident in a mountainous country like Armenia. By 
the way, the small size of the country does not mitigate the influence of these factors, because even 
in neighboring settlements, differences in customs, civilization, lifestyle, dialects and vocabulary are 
sometimes noticeable. And the totality of the listed characteristics creates a certain flavor, which gives 
a special content to the occupations, work and life of people.

 However, it is easy to notice that the presence of relatively prosperous and well maintained cities, 
technically equipped with modern production enterprises, cultural and social facilities, and in some 
cases a large rural settlement, significantly changes the appearance of the region and contributes to 
its development. Villages with this potential are commonly referred to in professional literature as a 
“burden of growth”. However, the development of economic potential is more characteristic of the 
“growth poles”. From the point of view of proportional territorial development, the term “centripetal 
settlements” is more characteristic, since functionally for this type of settlements, not only economic, 
but also social infrastructures are very important.

Keywords:  territorial development, centripetal settlements, "pole of growth", urbanization, 
  population, employment, infrastructure
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Գայանե 
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

2010 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ «Կառավա-
րում»  մասնագիտությամբ:  2014 թ. 
ստացել է տնտեսագիտության 
թեկնածուի գիտական աստիճան: 
2016 թ.-ից ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե-
տազոտական կենտրոնի աշխա-
տակից է, 2019 թ.-ից՝ կառա-
վար ման ամբիոնի ասիստենտ: 
100-ից ավելի գիտական հրա պա- 
րակումների, այդ թվում՝ հինգ մե - 
նագրության և երեք ուսումն ա-
կան ձեռնարկների հեղի նակ է և 
համահեղինակ:

 ORCID - https://orcid.org/0000-
       0002-4131-6322
Web of Science ResearcherID։  
AAH-5677-2021
Scopus Author ID: 56690085600

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
 ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, սահմանային
  էլեկտրոնային կառավարման
  տեղեկատվական համակարգ
  (ՍԷԿՏ), համավարակ, կացության
  և հանրային սննդի կազմակեր-
  պում, վճարային հաշվեկշիռ

COVID-19 համավարակի հետևանքով զբոսաշրջու - 
թյան ոլորտն էական վնասներ է կրել ամբողջ աշխար-
հում՝ չշրջանցելով նաև Հայաստանը։ 2020 թ. ՀՀ-ում 
զբոսաշրջության համախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում 
կազմել է 216.8 մլրդ դրամ կամ 446.9 մլն ԱՄՆ դոլար 
(ՀՆԱ 3.4%-ը)՝ նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 
75%-ով։ Զբոսաշրջությունն ապահովել է ընդհանուր 
զբաղվածության 11.2-ը կամ 107400 աշխատատեղ՝ 
նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 22%-ով։ 2021 թ. 
ոլորտը սկսել է աստիճանաբար աշխուժանալ։ Ըստ 
սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղե-
կա տվական համակարգով (ՍԷԿՏ) ստացված տվյալ-
ների՝  այս տարվա հունվար-հունիսին ՀՀ է այցելել 
239263 ներգնա զբոսաշրջիկ, իսկ հունվար-օգոստոս 
ամիսներին՝ 488558 ներգնա զբոսաշրջիկ, ներքին 
զբոսաշրջիկների թիվն առաջին կիսամյակում կազ-
մել է 216130 մարդ։ ՀՀ կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպման ծառայությունների ծավալը նույն 
ժա մանակահատվածում եղել է 72239.2 մլն դրամ՝ նա-
խորդ տարվա համեմատ աճելով 67.3%-ով։ 

Հաշվի առնելով քննարկվող ոլորտի էական նշա-
նակությունը մեր երկրի սոցիալ-տնտեսա կան հա  մա -
կարգում՝ ներքին և ներգնա զբոսաշրջու թյան խթան- 
 ման համար անհրաժեշտ է իրականաց նել հա մա-
պատասխան մարքեթինգային միջոցառումն եր, մաս- 
 նավորապես՝ համացանցով և սոցիալա կան ցանցե-
րով տարածել գովազդ, մշակել տարբեր տե սակի 
տուր  փաթեթներ՝ ներառելով զբոսաշրջության զանա - 
զան տեսակները և այլն։

COVID-19 համավարակի հետևանքով 
2020 թ. զբոսաշրջության ոլորտն ամ բողջ 

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_4_43
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աշխարհում ահռելի վնասներ է կրել։  
2021 թ.-ին, պատվաստանյութերի տա- 
րածմանը զուգընթաց, ճանա  պար հորդու  
 թյուն ներն  աստիճանաբար սկսել են վե- 
 րա  կանգնվել։ Իհարկե, դեռ վաղ է հստակ 
կերպով գնա  հատել, թե համաշ խար հա- 
յին մակարդակով ոլորտը երբ ամբող-
ջապես կվերականգնվի՝ գերազանցելով 
2019 թ. գրանցված ցուցանիշները։ Բանն 
այն է, որ համավարակը դեռ չի ավարտ-
վել, իսկ նոր շտամների ի հայտ գալը չա-
փազանց մտահոգիչ է և կասկածի տակ 
է դնում բնականոն կյանքին շուտ վերա-
դառնալու հնարավորությունները։

Համաձայն Զբոսաշրջության համաշ-
խարհային կազմակերպության (ԶՀԿ) 
տվյալների՝ միջազգային զբոսաշրջիկնե րի 
թիվն աշխարհում 2019 թ. կազմել է շուրջ  
1.5 մլրդ մարդ1, որը, ըստ կանխատեսում
նե րի, 2030 թ. պետք է հասներ 1,8 միլիար 
դի2: Մինչդեռ համավարակի հետևանքով 
2020 թ. միջազգային զբոսաշրջիկների 
թիվն աշխարհում կազմեց 381 մլն մարդ՝ 
նվա զելով 74%ով3:

ԶՀԿ-ն 2021-2024 թթ. համար դիտար-
կում է որոշ սցենարներ՝ հաշվի առնելով մի 
շարք գործոններ՝ ճանապարհորդելու սահ- 
մանափակումների աստիճանական վերա- 

ցում, զբոսաշրջիկների վստահու թյան բա - 
րելավման տեմպ և տնտեսական պայ-
ման ներ։ Ըստ առաջին սցենարի՝ 2019 թ. 
ցուցանիշի վերականգնումը կլինի 2023 թ. 
կեսերին, ըստ երկրորդ սցենարի՝ 2023 թ. 
վերջին և ըստ երրորդ սցենարի՝ 2024 թ. 
վերջին։ Համաձայն ԶՀԿ-ի՝ ոլորտի վերա-
կանգնումը կսկսվի 2021 թ.-ից, սակայն 
2021 և 2022 թթ. զբոսաշրջային այցելու-
թյունների ցուցանիշը դեռևս ցածր կլինի 
2019 թ. արձանագրվածից4։

Ըստ Ճանապարհորդության և զբոսա-
շրջության համաշխարհային խորհրդի 
հրապարակումների` զբոսաշրջության հա  
մախառն ներդրումը համաշխարհային 
ՀՆԱում 2020 թ. կազմել է 4671 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար (ՀՆԱ 5.5%ը), այն դեպքում, երբ 
2019 թ. այդ թիվը եղել էր 9170 մլրդի (ՀՆԱ 
10.4%ը)։  Նույն տարում զբոսաշրջության 
ոլորտում աշխատատեղերի թիվը կազմել 
է 272 մլն մարդ` նախորդ տարվա 334 մլն-ի 
դիմաց, նվազելով 18.5%-ով կամ 62 մլն-
ով5։

ՀՆԱ-ում զբոսաշրջության համախառն 
ներդրման ամենամեծ անկումը գրանց-
վել է Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարա-
ծաշրջանում՝ 53.7% (աղյուսակ 1)։

Աղյուսակ 2-ում արտացոլված են մի 

Միջազգային զբոսաշրջության որոշ ցուցանիշներ՝ ըստ տարածաշրջանների, 
2019-2020 թթ.6

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

1  UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2020,18(1), p. 1, https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/
wtobarometereng.2020.18.1.1

2 Tourism Towards 2030 / Global Overview, Advance edition presented at UNWTO 19th General Assembly – 10 October 2011, 
p. 15, https://www.globalwellnesssummit.com/wp-content/uploads/Industry-Research/Global/2011_UNWTO_Tourism_To-
wards_2030.pdf

3 2020: Worst year in tourism history with 1 billion fewer international arrivals, https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-
tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals

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

5 Global Economic Impact & Trends 2021, pp. 4-5, World Travel & Tourism Council, https://wttc.org/Portals/0/Documents/Re-
ports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177

6  Նույն տեղում։



քա նի երկրների՝ ՀՆԱ-ում զբոսաշրջության 
համախառն ներդրման, ինչպես նաև 
ներքին և ներգնա զբոսաշրջային ծախ-
սերի ծավալները։

Այժմ ներկայացնենք ՀՀ զբոսաշրջու-
թյան ոլորտի ցուցանիշները։

Ըստ Ճանապարհորդության և զբոսա-
շրջության համաշխարհային խորհրդի հրա-  
 պարակումների` ՀՀ-ում զբոսաշրջու թյան 
համախառն ներդրումը ՀՆԱ-ում 2019 թ. 
կազմել է 872.1 մլրդ դրամ կամ 1.8 մլրդ 
ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ 12.9%-ը)՝ ապահովելով 
ընդհանուր զբաղվածության 13.8-ը կամ 
137800 աշխատատեղ: 2020 թ. ՀՀում 
զբո    սաշրջության համախառն ներդրումը 
ՀՆԱում կազմել է 216.8 մլրդ դրամ կամ 
446.9 մլն ԱՄՆ դոլար (ՀՆԱ 3.4%ը)՝ նա  
խորդ տարվա համեմատ նվազելով 75%ով։ 
Զբոսաշրջությունն ապահովել է ընդհա
նուր զբաղվածության 11.2ը կամ 107400 
աշխատատեղ՝ նախորդ տարվա համե
մատ նվազելով 22%ով։ Ներգնա զբոսա-
շրջիկների ծախսերը ՀՀ-ում կազմել են 
126.1 մլրդ դրամ (260.0 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ 
նա խորդ տարվա 719.7 մլրդ դրամի (1484.1 

մլն ԱՄՆ դոլար) դիմաց նվազելով 82.5%-ով, 
իսկ ներքին զբոսաշրջիկների կատարած 
ծախսերը՝ 61.5 մլրդ դրամ (126.7 մլն 
ԱՄՆ դոլար)՝ նախորդ տարվա 109.7 մլրդ 
դրամի (226.1 մլն ԱՄՆ դոլար) դիմաց նվա - 
զելով 44%-ով8։

Ըստ ՀՀ ՎԿ տվյալների՝ 2019 թ. ՀՀ է 
ժա մանել 1894377 զբոսաշրջիկ (2018 թ. 
հա մեմատ թիվն աճել է 14.7%-ով), իսկ  
ՀՀ-ից մեկնել՝ 1867888-ը9: 2020 թ. համա
վարակի պայմաններում ՀՀ ներգնա զբո
սաշրջային այցելությունների քանակը 
կազ մել է 375216՝ նախորդ տարվա համե
մատ նվազելով 80%ով: 2020 թ. ՀՀ-ից 
մեկ նել է 346093 արտագնա զբոսաշրջիկ 
(գծապատկեր 1)10:

2018 թ. ապրիլի 12-ին ՀՀ կառա վա րու- 
թյունն ընդունել է «Հայաստանի Հան րա-
պետությունում զբոսաշրջության վիճա -
կա    գրության վարման մեթոդի կատա րե-
լագործմանն ուղղված միջոցա ռումնե րին 
հավանություն տալու մասին» N14 ար ձա-
նագրային որոշումը11, որի նպատակն է 
սահմանային էլեկտրոնային կառավար-
ման տեղեկատվական համակարգի 

Միջազգային զբոսաշրջության որոշ ցուցանիշներ՝ ըստ երկրների, 2019-2020 թթ.7

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

7 Global Economic Impact & Trends 2021, pp. 22-23, World Travel & Tourism Council, https://wttc.org/Portals/0/Documents/Re-
ports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177

8 Armenia 2021, Annual research: Key highlights, p. 1, https://wttc.org/Research/Economic-Impact
9 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 139, https://www.armstat.am/file/article/

sv_12_19a_421.pdf
10 ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 143, https://www.armstat.am/file/article/

sv_12_20a_421.pdf 
11 ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք, 12-ը ապրիլի, 2018 թ., N14, «Հայաստանի Հանրապե-

տու թյունում զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մեթոդի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներին 
հավանություն տալու մասին», http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=94631
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ՀՀ ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը, 2010-2020 թթ.12

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

(ՍԷԿՏ) օգնությամբ բարելավել զբոսա-
շրջության վիճակագրությունը՝ ապահովե  -
լով տվյալներ՝ ըստ քաղաքացիության, 
սե  ռատարիքային խմբերի, սահմանային 
անցման կետերի, կրկնակի այցելու թյուն-
ների քանակի։ 

Համաձայն ՍԷԿՏ-ով ստացված տվյալ-
ների՝ 2021 թ. հունվար-մարտին ՀՀ է այ-
ցե լել 86524 ներգնա զբոսաշրջիկ13, իսկ 
ապրիլ-հունիսին՝ 152739, այսինքն՝ առա-
ջին կիսամյակում՝ 239263 մարդ՝ 2020 թ. 
307590-ի համեմատ14 (նվազել է 22%-ով)։ 
2021 թ. հուլիս ամսին ՀՀ է այցելել 106127, 
իսկ օգոստոսին՝ 143168 զբոսաշրջիկ, այ-
սինքն 2021 թ. հունվար-օգոստոս ամիս նե-
րին ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը կազ-  

12 Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական տվյալների բազաներ, միջազգային զբոսաշրջություն,  
https://www.armstat.am/am/?nid=14

13 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-ապրիլին, ttps://www.armstat.am/file/article/sv_04_21a_421.pdf
14 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-հունիսին, ttps://www.armstat.am/file/article/sv_06_21a_421.pdf
15 ՀՀ զբոսաշրջության կոմիտե, https://www.facebook.com/ArmeniaTourismCommittee/photos/pcb.1224558991301470/1224558

631301506
17 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-հունիսին, ttps://www.armstat.am/file/article/sv_06_21a_421.pdf

մել է 488558 մարդ15։ 2021 թ. առաջին կի-
սամյակում ՀՀ-ից մեկնել է 115546 արտա-
գնա զբոսաշրջիկ՝ 2020 թ. 274435-ի դի-
մաց16  (նվազել է 58%-ով)։ 

ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների բաշխ վա-
ծությունն ըստ սեռատարիքային կազմի 
ներ կայացված է աղյուսակ 3-ում։

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, ՀՀ 
այ  ցելող զբոսաշրջիկների մեջ գերակշռել 
են տղամարդիկ, առավելապես՝ 36-63 
տա րեկան։

Ըստ քաղաքացիության՝ ՀՀ ներգնա 
զբոսաշրջիկների մեծ մասը ՌԴ, Իրանի, 
Վրաստանի, ինչպես նաև Հայաստա նի 
քա ղաքացի է։ Աղյուսակ 4-ում մի քանի 
երկրների օրինակով ներկայաց ված են 

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկներն ըստ սեռատարիքային կազմի, 2020-2021 թթ.17
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
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ըստ քաղաքացիության ՀՀ ներգնա զբո-
սա շրջիկները, որոնց տեսակարար կշիռը 
համեմատաբար մեծ է ընդհանուրում։

Այսպիսով՝ ՍԷԿՏ համակարգով ստաց- 
վող տեղեկություններն ավելի հարուստ 
են, քան նախորդ տարիներինը։ 

Աղյուսակ 5-ում դիտարկվել են 2019-
2021 թթ. զբոսաշրջային այցելություններն 
ըստ եռամսյակների: 2021 թ. առաջին եռ-
ամ  սյակում ՀՀ է այցելել 86524 զբոսա շըր-

ՀՀ ներգնա զբոսաշրջիկների աշխարհագրական բաշխվածությունն ըստ որոշ 
երկրների, 2020-2021 թթ.18

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

ջիկ, ինչը քիչ է 2019 թ. և 2020 թ. առա ջին 
եռամսյակների համեմատ, իսկ երկ րորդ 
եռամսյակում՝ 152739 (2019 թ. երկրորդ 
եռ ամ սյակի 405566 զբոսաշրջիկի դիմաց, 
իսկ 2020 թ. երկրորդ եռամսյակում, ՀՀ կա- 
ռավարության 2020 թ. մարտի 16-ի №298-
Ն որոշման  կատարմամբ19 պայմանավոր-
ված, ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային այցելու-
թյուններ չեն արձանագրվել)։

Դեռևս 2020 թ. սկզբին ՀՀ կառավա-

18 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-հունիսին, https://www.armstat.am/file/article/sv_06_21a_421.pdf
19 ՀՀՊՏ 2020.03.16/ Հատուկ թողարկում 257.5, ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում արտակարգ դրություն 

հայտարարելու մասին, 16-ը մարտի, 2020 թ., N298-Ն, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140212
20 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին եռամսյակային հրապարակումներ, 2019-2021 թթ., աղբյուրը՝ https://www.

armstat.am

ՀՀ ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների թվաքանակը 2019-2021 թթ.՝  
ըստ եռամսյակների, մարդ20

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5
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րու  թյունն իրականացրեց ճանապարհոր-
դությունների սահմանափակման, օտար-   
երկ րացիների մուտքը դեպի ՀՀ արգելե լու 
քայլեր, հայտարարեց արտակարգ դրու - 
թյուն, ընդունեց COVID-19-ի հե տևանքնե-
րի հակազդման միջոցառումների համա-
պարփակ ծրագիր21 և տնտեսական հե - 
 տևանք ների չեզոքացման միջոցառումն ե -
րի փաթեթներ, որոնցից որոշների շա հա-
ռու են նաև զբոսաշրջության ոլորտի կազ-
մակերպություններն ու աշխատող ները22։ 

2021 թ. մայիսի 17-ին փոփոխություններ 
կատարվեցին ՀՀ մուտք գործելու ընթա-
ցակարգում, ըստ որի՝ երկիր մուտք գործե-
լիս պետք է ներկայացվի կա՛մ կորոնա վի- 
 րուսային հիվանդության (COVID-19) ախտ- 
 որոշման ՊՇՌ հետազոտության բացա-
սա կան արդյունքը հավաստող՝ առավե լա - 
գույնը 72 ժամ վաղեմության, կա՛մ կորո-
նա  վիրուսային հիվանդության դեմ ամբող-
ջական պատվաստման (երկու դեղաչափ, 
երկրորդ դեղաչափը՝ երկիր մուտք գործե-
լու օրվանից նվազագույնը 14 օր առաջ)  
մա սին հավաստող սերտիֆիկատ։ Ընդ 

21 ՀՀ կառավարության 2020 թ. մարտի 26-ի N354 – Լ որոշման հավելված, https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/
kar/2020/03/354-%D4%BC.pdf

22  Թովմասյան Գ., «COVID-19»-ի բացասական ազդեցությունը ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի վրա, «Բանբեր Եվրասիա 
միջազգային համալսարանի», N1, 2020, էջ 153-171, Թովմասյան Գ., Զբոսաշրջության զար գաց ման հիմնախնդիրները 
Հայաստանի Հանրապետությունում (մենագրություն), Եր., «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 2020, էջ 107-120։

23  ՀՀ մուտք գործելու ընթացակարգում փոփոխությունների վերաբերյալ, https://www.mfa.am/hy/COVID-19/2021/05/17/
covid-19/10955?fbclid=IwAR31BTPmRghd2nZ568ZeBcZYQwOTGpzAm3BvTjRkmzqSugMPAp_-VHNcubM

24 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.
aspx

25 Նույն տեղում։

որում, սկզբնական փուլում բացասա կան 
թեստի կամ պատվաստման սերտիֆի-
կատ չէր պահանջվում մինչև 123, իսկ սեպ-
տեմ բերի 6-ից սկսած՝ մինչև 6 տարե կան 
երեխաների համար։

Զբոսաշրջությունից ստացված ֆինան-
սական մուտքերն ու ելքերն արտացոլվում 
են վճարային հաշվեկշռում: 2019 թ. վճա-
րային հաշվեկշռում զբոսաշրջային ծառա-
յությունների արտահանման ծավալը կազ - 
մել է 1534.9 մլն ԱՄՆ դոլար (2018 թ. հուն  - 
վար-դեկտեմբերին՝ 1340.6 մլն ԱՄՆ դոլար), 
իսկ ներմուծմանը՝ 1433.6 մլն ԱՄՆ դոլար 
(2018 թ. հունվար-դեկտեմ բերին՝ 1228.2 մլն 
ԱՄՆ դոլար)։ 2020 թ. զբո սաշրջա յին ծա -
ռա յությունների արտա հանման ծավալը 
կազմել է 292,4 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նա-
խորդ տարվա հա մեմատ պակաս է 1242.5 
մլն ԱՄՆ դոլարով (աղյուսակ 6)։ 2021 թ. 
առաջին եռամսյակում զբոսաշրջային ծա-
ռայու թյունների արտահանման ծավալը 
կազմել է 35,3 մլն ԱՄՆ դոլար (2020 թ. ա - 
ռաջին եռամսյակում՝ 227,3 մլն ԱՄՆ դո-
լար)24։

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի որոշ ցուցանիշներ, 2019-2021 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար25
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
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Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին 
մե ծացել էր նաև ՀՀ ներքին զբոսա շրջիկ-
ների թիվը: 2019 թ. դա կազմել է 1544600 
մարդ՝ նախորդ տարվա համե մատ աճելով 
41.4%-ով: Ներքին զբոսաշրջիկ ների մեծ 
մասի նպատակը եղել է հանգիստն ու ժա -
մանցը 72: 2020 թ.-ին, համավա րա կով 
պայմանավորված, նախորդ տար վա հա-
մեմատ այդ թիվը մոտ 33%-ով նվազել է՝ 
կազմելով 1045756։ Իսկ ներքին զբոսա-
շրջիկների շուրջ 73%-ի նպատակը եղել է 
նույնը՝ հանգիստ ու ժամանց։

2021 թ. առաջին կիսամյակում ներքին 
զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 216130 
մարդ՝ 2020 թ. նույն ժամանակահատվա-
ծի համեմատ աճելով 54,2%-ով (աղյուսակ 
7)։ 

Համավարակի, ճանապարհորդության 
միջազգային սահմանափակումների պա- 
 րագայում շատերը գերադասում են հան-

գըս տանալ ՀՀ զբոսաշրջային դեստի նա-
ցիաներում, ուստի կարելի է ակնկալել, որ  
ներքին զբոսաշրջությունը հետագայում 
նույնպես կշարունակի ակտիվանալ։ Ի հար-  
կե, դրա համար հարկ է իրականացնել մեծ 
աշխատանք՝ դիտարկելով նաև զբոսա շըր- 
 ջիկի հոգեբանությունը. շատ զբոսա շրջիկ  -
ներ ապահով են զգում իրենց երկրի սահ-
մաններում, քան արտերկրում, քանի որ 
վտանգի պարագայում կարող են ավելի 
հեշտ ու արագ կերպով օգտվել հա մա պա-
տասխան բժշկական ծառայություն ներից։ 

Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ կա-
ցության և հանրային սննդի կազմակերպ-
ման ծառայությունների ծավալը 2021 թ. 
առաջին կիսամյակում կազմել է 72239.2 
մլն դրամ՝ նախորդ տարվա համեմատ 
ա ճելով 67.3 %-ով (աղյուսակ 8)։ 

Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ 2021 թ. 
առաջին կիսամյակի ընթացքում զբոսա-

ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների թվաքանակն ըստ եռամսյակների, 2019-2021 թթ.26
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7

Զբոսաշրջային որոշ ծառայությունների կազմակերպման ծավալը,
2020-2021 թթ.27

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8

26 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-ապրիլին, էջ 112,  https://www.armstat.am/file/article/sv_04_20a_422.
pdf, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-հուլիսին, էջ 114, https://www.armstat.am/file/article/
sv_07_20a_422.pdf, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-հոկտեմբերին, էջ 122, https://www.armstat.am/file/
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շրջության ոլորտը որոշ չափով աշխու ժա-
ցել է։

Չնայած ամբողջ աշխարհում COVID-
19-ի դեմ իրականացվում են պատվաս-
տումներ, համավարակը դեռևս չի նահան -
ջել: Ի հայտ եկող նոր շտամները վկայում 
են, որ առաջիկա տարիներին պետք է շա - 
 րունակենք ապրել այս պայմաննե րում։ 
Աշխարհի մի շարք երկրներ կրկին իրակա-
նացնում են խիստ սահմա նափակումն  եր, 
չեն տրամադրում կամ որոշ պայ ման ների 
բավարարման դեպքում են տրա մադ րում 
զբոսաշրջային վիզա, իսկ զբո սա շրջային 
կազմակերպություններն աշ խա տում են 
սանիտարահիգիենիկ  կանոն ների պահ-
պանմամբ։ Այս ամենը վկայում է, որ ներ-
քին զբոսաշրջությունը միջազ գայինի հա-   
մեմատ առաջիկա տարինե րին կշարու նա -
կի ավելի նախընտրե լի լինել աշխարհում։ 

Համավարակի առումով, Հայաստանը 
մի շարք երկրների համար ներկայում «ա- 
պահով» ցուցակում չէ, այսինքն՝ ՀՀ քաղա- 
  քացիների դեպքում գործում են այլ երկրնե - 
րի մուտքի սահմանափակումներ, ինչը 
նույն պես ներքին զբոսաշրջության  զար-
գացման ազդակ կարող է լինել։ Մյուս կող - 
մից էլ՝ համավարակի պայման ներում ճա - 
 նապարհորդելը դժվար է, քանի որ ոչ բո-
լորն են ցանկանում դիմակ կրել, նախա-
պես պատվաստ վել կամ թեստ հանձնել 
կամ էլ վարակվել ու հիվանդանալ այլ 
երկրներում, հետևաբար՝ երկրի ներսում 
հանգստանալու հակվածությունն ավելի է 
մեծանում։ Միաժամանակ, Հայաստա  նում 
COVID-19-ով հիվանդացության բարձր 
տեմ պերը, պատվաստումների ցածր ցու - 
ցա նիշը բացասաբար են անդրադառ  նում 
ՀՀ կերպարի վրա, ուստի, ներգնա զբո սա-
շրջության առումով, մեր երկիրն այնքան 
էլ նախընտրելի զբոսաշրջային վայր չի 
համարվում։ Հոդվածում ներկայացված 
տվյալները վկայում են, որ ՀՀ-ում ներգնա 
զբոսաշրջությունից եկամուտները մի քա - 
նի անգամ գերազանցում են ներքին զբո-
սաշրջությունից ստացվածը։ Հաշվի առ-
նելով այս ամենը՝ հարկ է մի կողմից խթա-  
նել ներքին զբոսաշրջությունը՝ տնտեսա-
կան ակտիվություն ապահովելու համար, 
իսկ մյուս կողմից՝ քայլեր ձեռնար կել ներ-  
գնա զբոսաշրջության զարգացման նպա-

տակով, ապահովել պատվաստումների 
բարձր ցուցանիշ, հիվանդացության ցածր 
մակարդակ, մարքեթինգային միջոցա ռում - 
ների շնորհիվ՝ ՀՀ-ն ներկայացնել որպես 
անվտանգ և ոչ զանգվածային զբո սա-
շրջու թյան երկիր։ Իսկ ներքին զբո սա-
շրջու թյան խթանման համար կարելի է 
նաև որոշակի գումարի սահմաններում 
թողարկել հատուկ վաուչերներ (դիցուք՝ 
10000 դրամի զբոսաշրջային քարտ կամ 
վաուչեր)՝ տրամադրելով բազմազավակ, 
սոցիալապես անապահով ընտանիքնե-
րին և նրանց, որոնց ամսական եկամու-
տը նվազագույն աշխատավարձի չափ է, 
ինչպես նաև բարձր առաջադիմություն ու-
նե  ցող ուսանողներին՝ ՀՀ-ում ներքին տու    - 
րերից, հյուրանոցային, հանրային սննդի 
կազմակերպությունների ծառայու թյուն    նե- 
րից օգտվելու նպատակով։ Սա մի կողմից 
կնպաստի երկրի ներսում հանգստի կազ-
մակերպմանը, իսկ մյուս կողմից էլ կխթա- 
 նի զբոսաշրջային կազմակերպու թյուննե-
րի գործունեությունը և տնտեսական ակ - 
տի վու թյունը։ 

Զբոսաշրջությունն էական նշանակու-
թյուն ունի մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական 
համակարգում, ուստի ներքին և ներգնա 
զբոսաշրջության զարգացման համար, 
վերոնշյալից բացի, անհրաժեշտ է իրա կա-  
նացնել մարքեթինգային տարբեր մի ջո- 
ցառումներ, մասնավորապես՝  համա ցան-
ցով և սոցիալական ցանցերով տարա ծել 
գովազդ, մշակել տուրփաթեթներ՝ ներ ա-
ռելով զբոսաշրջության տարբեր տեսակ-
ներ՝ ռեկրեացիոն, կրոնական, դեպի սրբա- 
  վայրեր ուխտագնացության, էկո-, ագրո-, 
գաստրոնոմիական, սպորտային, արկա- 
   ծա յին, իրադարձային և այլն։ ՀՀ-ում կան 
զբոսաշրջային գրավչությամբ բազում վայ-   
րեր, որոնք կարելի է ընդգրկել երթու ղի-
ներում։ Կարևոր է նաև ավանդա կան մար-
քե թինգին փոխարինող գործիքա կազմի 
կի րառումը՝ Influencer, Word of mouth և այլն։ 
Հայաստանը պետք է պատ կերել որ պես 
անվտանգ երկիր՝ բազ մազան նախա սի- 
 րություններ և հետաքրքրու թյուններ ունե-   
ցող զբոսաշրջիկների համար ներ կա-
յաց   նելով տարբերակված առաջարկ ներ՝ 
հիմնված զբոսաշրջային հարուստ ռե -
սուրսային ներուժի վրա։
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РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ

ТЕНДЕНЦИИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТУРИЗМА В АРМЕНИИ В 2021 ГОДУ

Из-за пандемии COVID-19 туристический сектор понес значительные убытки во всем мире. В 
2020 году общий вклад туризма в ВВП Армении составил 216,8 млрд драмов или 446,9 долларов 
США (3.4% ВВП), сократившись на 75% по сравнению с предыдущим годом. Туризм обеспечил 
11,2% от общей занятости или 107400 рабочих мест, что на 22% меньше, чем в предыдущем году. 
В 2021 году туристическая сфера демонстрирует тенденции возобновления. Согласно статистике, 
в январе-июне 2021 года Армению посетило 239263 въезжающих туриста, а в январе-августе - 
488558 туристов, а количество внутренних туристов в первом полугодии составило 216130 чело-
век. Объем услуг по размещению и питанию в январе-июне 2021 года составил 72239.2 млн 
драмов, увеличившись на 67.3% по сравнению с предыдущим годом. Туризм играет важную 
роль в социально-экономической системе нашей стра ны, поэтому для развития въездного и 
внутреннего туризма необходимо осуществлять дея тельность в разных направлениях: марке тин-
говые мероприятия, особенно через Интернет и со циаль ные сети, разработка различных типов 
турпакетов и т. д.

Ключевые слова:  туризм, информационная система пограничного электронного управления,
  пандемия, организация услуг по размещению и питанию, платежный баланс

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

PhD in Economics, Associate Professor
MARKETS AND COMPETITION 

TOURISM RESTARTING TRENDS IN ARMENIA IN 2021

Due to the Covid-19 pandemic, tourism sector suffered significant losses around the world. In 
2020, total contribution of tourism to GDP of Armenia was 216.8 billion AMD or 446.9 USD (3.4% of 
the GDP), decreasing by 75% as compared to the previous year. Tourism provided 11.2% of total em-
ployment or 107400 jobs, decreasing by 22% compared to the previous year. In 2021, tourism sphere 
shows resuming trends. According to statistics, in 2021 January-June 239263 inbound tourists visited 
Armenia in January-August - 488558 inbound tourists, and the number of domestic tourists in the first 
half of the year was 216130 people. The volume օf accommodation and catering services was 72239. 
2 million AMD in 2021 January-June, increasing by 67.3% as compared to the previous year. Tourism 
has an essential role in the socio-economic system of our country, so in order to promote inbound and 
domestic tourism, it is necessary to carry out activities in different directions: marketing events, es-
pecially through the Internet and social networks, development of various types of tour packages, etc.

Keywords:  tourism, electronic border management information system, pandemic, 
  organization of accommodation and catering services, balance of payments



«MADE IN ARMENIA»      
ԲՐԵՆԴՆ ԱԿՏԻՎԱՆՈՒՄ Է

Հիմնաբառեր.  «Made in Armenia» բրենդ, սպառո-
  ղական վարքագիծ, հայկական
  արտադրության հագուստ, նախա-
  պատվություն հայկականին, 
  տեքստիլ

Տեքստիլի և հագուստի արտադրությունը բոլոր 
ժամանակներում էլ կարևոր ռազմավարական նշա-  
նակություն է ունեցել Հայաստանի ազգային տնտե- 
սության համար: Մեր օրերում, պայմանավոր ված 
հզոր ներուժով, ինչպես նաև հայկական ար տադ-
րանքին նախապատվություն տալու կոչերով, «Made 
in Armenia» բրենդի ակտիվացումն ակնառու է դար-
ձել հատկապես 2018 թ.-ից հետո: Տարիներ շարու-
նակ կախված լինելով Թուրքիայից՝ և´ հումքի, և´ 
պատ րաստի արտադրանքի առումով, ներկայում 
ՀՀ-ն քայլ առ քայլ փորձ է անում լուծելու ոլորտի հիմ-
նա խնդիրը՝ իրականացնելով սեփական ապրան  քա  - 
նիշի կարևորման և անկախության քաղաքա  կա նու-
թյուն: Միաժամանակ, կարելի է ասել, որ հայկական 
բրենդի ակտիվացման վրա մեծ ազդեցություն է ունե-
ցել պատերազմը՝ մի կողմից փոխելով սպառո ղի վե-
րաբերմունքը տեղական արտադրանքի նկատ մամբ, 
իսկ մյուս կողմից՝ էմբարգոյի միջոցով կանխելով  
թուր քական հագուստի ներմուծումը: Այս ամենի ար   -
դյունքում հայ սպառողները սկսել են նախա պատ-  
վությունը տալ «Made in Armenia»-ին: Ոլորտի զար -
գացման համար հայտնություն է նաև աշխարհա-
հռչակ ապրանքանիշների՝ որպես ենթակապա լա  ռու 
ներ հանդես գալու փորձը, որի հետագա զար  գա -
ցումը կարող է դառնալ հաջողության գրավա կան: 

Դեռևս խորհրդային տարիներին տեքս տի-
լի և հագուստի արտադրությունը հայաս-

տանյան տնտեսության կարևորագույն ճյուղերից էր՝ պա-
րունակելով ոլորտի հետագա զարգացման հզոր ներուժ: 
Խորհրդային Հայաստանում թեթև արդյունաբերության 

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Թերեզա 
ՇԱՀՐԻՄԱՆՅԱՆ

ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոն

2010 թ. գերազանցությամբ ա  -
վարտել է ՀՊՏՀ բակալավ րիատը՝ 
«Պետական և մունիցի պալ կառա-
վարում» մասնագիտու թյամբ, իսկ 
2012 թ.՝ նույն մաս նա գիտության 
մագիստրա տուրան և ստացել կա- 
 ռավարման մագիստրոսի աստի-
ճան: 2012-2015 թթ. եղել է հա կա-
ճգնաժամային և զբոսա շրջության 
կառավարման ամբիոնի հայցորդ:

2013 թ.-ից աշխատում է «Ամ-
բերդ» հետազոտական կենտրո-
նում։

Հեղինակ է 4 գիտական հրապա-
րակումների, այդ թվում՝ մեկ մե-
նագրության համահեղինակ:
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բնագավառում զբաղվածների թիվը մոտ 
150.000 մարդ էր, որը կազմում էր ընդհա-
նուր զբաղվածների 25%-ը: Երկիրը հա մար- 
վում էր Խորհրդային Միության հա գուս-
տի և տեքստիլի առաջնահերթ մատա կա-
րարներից մեկը:

Այժմ թեև նշված ոլորտում զբաղված-
ների քանակն ընդամենը 8000 է, սակայն 
այն շարունակում է կարևոր ռազմավա րա -
կան նշանակություն ունենալ՝ պայմա նա-
վորված հզոր ներուժով:

Կառավարության կողմից ոլորտի զար-
գացմանն ուղղված քայլեր սկսել են ձեռ-
նարկվել դեռևս 2013 թ.-ին, և մշակվել է հա- 
 մապատասխան ռազմավարություն: Այդ 
ժամանակ թիրախավորվել է չօգտա գործ - 
վող արտադրական հզորությունների կի-
րա ռումը, որի դեպքում  հնարավոր կլիներ 
ապահովել կրկնակի աճ: Տվյալները վկա-
յում են, որ, իսկապես, 2015-2019 թթ. հնա-
րավոր է դարձել ապահովել ոլորտի եռա-
կի աճ1:

2014 թ. մեկնարկել է Հայաստանի Հան-  
րապետության էկոնոմիկայի նախա րա  րու- 
թյան հետ գործընկերությամբ և Ռու սաս-
տանի Դաշնության կառավարության կող-
մից ֆինանսավորվող՝ «Արտահանման 
գծով արդյունաբերության մրցունակու-
թյան բարելավումը Հայաստանում՝ արդիա - 
կանացման և շուկայական առավելու-
թյուն ների միջոցով» ՄԱԿ-ի արդյունա բե-
րա կան զարգացման կազմակերպության 
(ՅՈՒՆԻԴՈ) ծրագիրը, որի նպատակն էր 
տեքստիլի/հագուստի արտադրության և 

կոշկեղենի/կաշվե իրերի ոլորտներում գոր - 
ծող մասնավոր հատվածի արտադ րողնե-
րին վերափոխել կենսունակ տնտեսա վա -
րող սուբյեկտների, որոնք ունակ են ստեղ-
ծելու նոր աշխատատեղեր և հաս տատուն 
կերպով նպաստելու երկրում արժեքի ավե- 
 լացմանը, եկամտի և արտահան ման ծա-
վալների աճին2:

Վերջին տարիներին, հատկապես  
2018 թ. քաղաքական իրադարձություն նե- 
րից հետո, հագուստի շուկայում սպա ռո-
ղական վարքագիծը կտրուկ փոփո խու-
թյուններ է կրել: Արդիական է դարձել հայ - 
րենական խորհրդանիշներով հա գուստ 
կրելը, ինչն էլ, այնուհետև արմա տանա-
լով սպառողնե րի շրջանում, նախապատ  - 
վություն է ձևավո րել հայկական արտադ- 
րան  քի նկատմամբ: Սպառողական վար-
քագծի փոփոխության մեջ իրենց դերակա-
տա  րումն են ունեցել  հայկական արտադ-
րությունը խթանելու կոչերը, ինչպես նաև 
պատերազմը3:

Հայկական ապրանքանիշը կարևորե-
լու նպատակով այժմ բազմակողմա նի 
ուշադրություն է դարձվում ոլոր տի զար-
գացմանը: Օրինակ՝ հայ դիզայ ներներին 
օգնելու հատուկ առաքե լություն է որդե-
գրել Նորաձևության և դիզայնի պալա - 
տը, որն աջակցում  է ուսուցման և միջազ-
գա յին նորաձևության ցուցադրություննե-
րին մասնակցելու, ինչպես նաև ոլորտին 
առնչվող ներդրումներից օգտվելու հայտ 
ներկայացնողներին:

Ոլորտի խթանմանը միտված միջո ցա-

1 Ghazaryan K., Ban on Turkish imports boosts Armenian fashion, Armenia 2021,
 https://eurasianet.org/ban-on-turkish-imports-boosts-armenian-fashion?fbclid=IwAR2FdteYaAFwVbtXXnudn6KR_0mwbA_M_JH-

Vsnv9kw3wZRnJEbt6ZlXvyt8
2 https://enterprisearmenia.am/hy/pages-businessEnvironments/textile-and-garment
3 Սույն հոդվածում ներկայացված բոլոր նկարները վերցված են բաց, հասանելի աղբյուրներից:
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ռումներում ներգրավված է ավելի քան 100 
կազմակերպություն:

Ուսումնասիրությունները թույլ են տա-
լիս եզրակացնել, որ ոլորտի զարգացման 
հիմնական խոչընդոտը կախվածությունն 
է Թուրքիայից՝ հումքի, առավելապես բամ-
բակի ներկրման առումով: Սա լուրջ մար-
տահրավեր է, որը պետք է հաղթահարել 
հատկապես հետպատերազմյան էմբար-
գոյի պայմաններում: Այս խնդրի լուծման 
գլխավոր ճանապարհը տեղական հումքի 
ստեղծումն է, որը, սակայն, բավական 
դժվարին և ժամանակատար գործընթաց 
է: Այս ուղղությամբ ինչպես նախկինում, 
այնպես էլ ներկայում փորձեր են կա տար  -
վում, որոնք, սակայն, հաջո ղությամբ չեն 
պսակվում, քանի որ հումքի աճեցումը կապ- 
ված է գյուղատնտեսական և բնա պահ -
պա նական բազմաթիվ բարդություն նե րի 
հետ: Ստեղծված իրավիճակում խնդրի 
լուծ  ման միակ ճանապարհը նոր, տնտե-
սա պես շահավետ հումքի շուկանե րի որո-
նումն է: 

Ոչ պակաս կարևոր հիմնախնդիր է հա-
մապատասխան որակավորման պակա սը, 
գործարար հմտություններին չտի րա պե-  
տելը: Ոլորտին վերաբերող կրթա  կան հա- 
մակարգը չափազանց հեռու է ժամանա- 
կակից նորաձևության միտումն ե րից: Բու - 
հե րում կամ միջին մասնագիտա կան հաս- 
տատություններում, որտեղ պատ րաստ-
վում են այս ուղղության մասնա գետներ, 
առկա ծրագրերն արդիական չեն, չկան 
գործնական դասընթացներ, և լսարան -

ները տեխնիկապես հագեցած չեն գործ- 
  նական պարապմունքներ իրակա նաց  -
նելու համար:

Թեպետ այժմ հագուստի արտադրու-
թյան և տեքստիլի ոլորտը կազմում է ողջ 
արտադրության ընդամենը 2%-ը, սակայն 
դրա աճը տեսանելի է և շարունակական: 
Հագուստի արտադրության ծավալները 
2020 թվականին, 2019 թ.-ի համեմատ, 
56.3 միլիոնից հասել են 59.8 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի: Ոլորտը 2018-2020 թթ. գրանցել է 
հագուստի արտադրության 28% աճ5: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տա-
լիս, որ, սպառողական վարքագծի փոփոխ-
մանը զուգահեռ, մեծանում է նաև հագուստ 
արտադրող կազմակերպությունների թի-
վը: Վերջիններիս աճը բնական պահան-
ջարկով պայմանավորված առաջարկ է:

Ներկայում Հայաստանի տարածքում 
գործում են տեքստիլի արտադրության 35 
և հագուստի արտադրության 110 ընկե րու-
թյուններ:

 Աղյուսակ 1-ի տվյալները ցույց են տա-
լիս, որ տեղի է ունեցել տնտեսավարող սուբ-
յեկտների թվի աճ: 2010 թ. ՀՀ-ում գործել 
են հագուստ արտադրող ընդամենը 69 
տնտեսավարող սուբյեկտներ, իսկ 2019 թ.՝ 
արդեն 109, այսինքն՝ վերջիններիս թիվն 
աճել է 36,7%-ով: Տարեկան կտրվածքով 
տնտեսավարող սուբյեկտների թվի աճը 
վկայում է, որ դա ամենաբարձրն է եղել 
2018 թ.-ից (12 տնտեսավարող սուբյեկտ) 
հետո, իսկ նախորդող տարիներին ամե նա-  
բարձր աճ արձանագրվել է 2011-2012 թթ. 

Հագուստի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունների արտադրանքի 
ծավալն ընթացիկ գներով, տնտեսավարող սուբյեկտների և աշխատողների միջին 
տարեկան թվաքանակը, 2010-2019 թթ.4

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

4 Տեղեկությունը տրամադրել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն:
5 https://enterprisearmenia.am/hy/pages-businessEnvironments/textile-and-garment
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(8 տնտեսավարող սուբյեկտ):
Ոլորտի բարձր ներուժի մասին վկայող 

մեկ այլ ցուցանիշ է աշխատողների թվի 
աճը: Օրինակ՝ 2018 թ.-ից հետո 1 տարվա 
ընթացքում հագուստի արտադրության 
ոլորտում զբաղվածների քանակն աճել 
է 20%-ով: Հարկ է նշել, որ այս ոլորտում 
Հայաստանն ունի տարիների հարուստ 
փորձ, սեփական արտադրական ավան-
դույթ ներ, փորձառու աշխատուժ, իսկ ա- 
մե  նակարևորը՝ վերջինս համեմա տաբար 
մատչելի է: Վերոնշյալ առավելություն նե-    
րի համախումբը խթանել է, որ վեր ջին տա-  
րիներին մեր երկրում ներդրվի տեքստիլի 
և հագուստի արտադրու թյամբ զբաղվող 
հայկական կազմակերպություն ների՝ որ-
պես աշխարհահռչակ ապրանքանիշների 
ենթակապալառուներ հանդես գալու ինս-
տիտուտը: Այսպիսով՝ հայ աշխատակից-
ները մի քանի անգամ ավելի ցածր աշխա- 
 տավարձով, քան, օրինակ, Արևելյան Եվրո-  
պայում կամ Եվրասիական տնտե սա  կան 
միությունում, մատուցում են բարձր որա  կի 
ծառայություններ: Ի դեպ, նշված փորձի 
զարգացումը կարող է դառնալ հա ջո ղու-
թյան գրավական, ինչի մասին վկայում են 
արդեն իսկ առկա ձեռքբերումն երը: 

Օրինակ՝ հայ-իտալական «Սարտեքս» 
ընկերությունը հիմնադրվել է 2019 թ.՝ ար-  
տադրելով իտալական MaxMara, Moncler, 
Peuterey, Dolce&Gabbana, Dainese և այլ 
հանրահայտ բրենդների հա գուստ ներ։  
«Ար   տադրված է Հայաստա նում» տար բե-
րանշանով հագուստն արտահանվում է 
Իտալիա, որտեղից էլ՝ աշխարհի տարբեր 
երկրներ։ Կազմակերպությունն անընդ-

հատ զարգացնում է իր արտադրական 
հզո  րությունները, կիրառում նորագույն 
տեխնոլոգիաներ՝ հավակնելով դառնալ 
առաջատարը տարածաշրջանում։ Ընկե-
րու թյան նպատակն է «Արտադրված է Հա-
յաստանում» տարբերանշանն աշխարհին 
ներկայացնել որպես որակի երաշխիք6։

Նման օրինակ է նաև «GLORIA» կարի  
գոր ծարանը՝ հիմնադրված 1977 թվա կա- 
նին: Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 
գործարանում կատարվել են մի քանի 
տեխնիկական վերազինումներ, վերջինը` 
2018 թվականին: Այժմ գործարանի ար-
տադ  րա մասերը հագեցած են JUKI, PFAFF 
և աշխարհահռչակ այլ ֆիր մա ների` ժա-
մանակակից կարի մե քե նա ներով և սար-
քավորումներով:

«GLORIA» կարի ֆաբրիկան ունի 2 մաս- 
   նաճյուղ, որտեղ աշխատում է 2500 աշ-
խա   տակից:

Երկու մասնաճյուղերում ամսական ար-
տադրվում է 150.000 տարբեր տեսա  կի 
հագուստ, բաճկոններ, մոտո  ցիկլա վար-
նե րի հագուստ և տարբեր պաշտպանիչ 
հա գուստներ: GLORIA կարի ֆաբրիկան 
արտադրում է հագուստ այնպի սի եվրո-
պական ապրանքանիշերի համար, ինչ-
պի սիք են՝ MONCLER, DAINESE, LEBEK 
INTERNATIONAL FASHION GmbH & Co.KG, 
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG, Bétran-
court, CWS-boco International GmbH, Paul 
H. Kübler Bekleidungswerk GmbB & Co KG, 
Productions GmbH & Co. KG, Il Gufo, Магия 
Детства, Peuterey, Lady & Gentleman City, 
DARBBAGS, Chaga-Chaga և այլն7: 

Ներդրումները խթանելու նպատակով 

6 https://www.sartex.am/about
7 http://www.gloria.am
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ՀՀ կառավարությունն իրականացնում է ա - 
 ջակցության բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք 
օտարերկրյա ներդրողների համար բարձ-
րացնում են մեր երկրի գրավչու թյու նը: 

«Made in Armenia» բրենդը բավական 
մեծ պահանջարկ ունի նաև երկրի սահ-  
ման ներից դուրս: Ապրանքանիշը հատ կա- 
  պես հեղինակություն է վայելում սփյուռ-
քա  հայության շրջանում, և 2020 թ. ար տա  -
հանման ծավալները կազմել են 169.4 մլն 
ԱՄՆ դոլար: Հայկական հագուս տը հիմն ա 
կանում արտահանվում է Ռուսաս տան, 
Գերմանիա, Իտալիա և այլուր, ինչը պայ-
մա  նավորված է եվրոպական և ռու սա կան 
շուկաներին ավելի մոտ գտնվելու հան գա-
մանքով, որը թույլ է տալիս 7-օրյա ժամ կե-
տում ապրանքը հասցնել համա պա  տաս-
խան վայր:

Հասույթի տեսանկյունից նույնպես, թվե- 
 րի աճը վկայում է «Made in Armenia» բրեն-
դի ակտիվացման մասին (աղյուսակ 2):

Կարևոր է արձանագրել, որ սպառո ղա-
կան վարքագծի հետ միասին, փոփոխվել 
է նաև հագուստի շուկայի որակական կող - 
մը։ Արտադրողներից շատերը, հաշվի առ - 
նելով ազգային հոգեկերտվածքը, որպես 

Հագուստի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հասույթը և 
ծախսերը 2010-2019 թթ.8

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

ստեղծագործական դիզայն, իրենց ար-
տադրանքի վրա օգտագործում են ազգա-
յին բնավորությունը բնորոշող արտահայ-
տու թյուններ, ընդ որում, ինչպես դրա կան, 
այնպես էլ բացասական ու ծաղրական 
(օրի նակ՝ Light Affect բրենդը) բնույթի կամ 
էլ հաճախ կիրառվող կենցաղային բառա-
կապակցություններ, իսկ պատերազմի ըն-  
թացքում և դրանից հետո հատկապես 
լայն տարածում ստացան Հայաստանի 
տար բերանշանով հագուստները: Հայ ար-
տադրողները շեշտը դնում են յուրօրինակ 
ոճի և ֆունկցիոնալության զարգացման 
վրա:

Տեսնելու համար, թե որքանով է «Made 
in Armenia» բրենդն այժմ ակտիվացել, 
200 հոգու շրջանում անցկացրել ենք հար-
ցում, որի արդյունքները բավական հե-
տաքրքրական են։

Պարզվել է, որ և´ ցածր, և´ միջին, և´ 
բարձր եկամուտ ունեցող սպառողները 
ներ կայում նախապատվությունը տալիս 
են հայկական արտադրության հագուստ-
նե րին (գծապատկեր 1): 

Ընդ որում, հայկական արտադրանք 
նախընտրողների մեծամասնությունը՝ 

Հարցվողների եկամտի 
մակարդակը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Երբվանի՞ց եք նախապատվությունը 
տալիս «Made in Armenia»-ին

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

8 Տեղեկությունը տրամադրել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն:



82,4%, զուգահեռաբար կրում է նաև ար-   
տա սահմանյան արտադրության հա գուստ, 
11,2%-ը կրում է բացառապես հայկա կա նը, 
և միայն 1%-ն ընդհանրապես հայկա  կան 
արտադրանք չի գնում:

Հարցվողների 54,8%-ը նշում է, որ «Made 
in Armenia» բրենդին առավելապես սկսել 
են ուշադրություն սևեռել 2018 թ.-ից հետո:

ՀՀ-ում 2018 թ. քաղաքական իրա դար-
ձությունների ընթացքում և դրան ցից հետո 
հնչում էին  հայկական արտադ րանքին նա - 
խապատվություն տալու մասին կոչեր՝ այդ- 
պիսով նպաստելով սպառողական վար-
քա գծի փոփոխությանը և զարկ տալով 
«Made in Armenia» բրենդի ակտիվացմա-
նը: Այդ մասին են վկայում նաև հարցման 
արդյունքները (գծապատկեր 3):

Պատերազմից հետո «ո՛չ թուրքակա նին» 
քարոզչությունը ևս մեծ ազդեցու թյուն ու- 
նե ցավ «Made in Armenia» բրեն դի ակ տի-
վացման վրա: Քարոզչությու նից բացի, 
թուր քական արտադրության հագուստ 
չներկրելը կտրուկ փոխեց իրավիճակը 
ոլոր տում: Հետպատերազմյան շրջանում 
Հայաստանում նկատվում է միտում, ըստ 
որի՝ թուրքական արտադրության հա-
գուստ վաճառող շատ խանութներ վերա - 
փո  խել են իրենց ուղղվածությունը՝ վաճա-
ռե  լով տեղական արտադրանք: Օրինակ՝ 
Mavi բրենդի վաճառքով զբաղվող տնտե-
սավարող սուբյեկտը վերափոխվել է՝ սպա- 
 ռողին առաջարկելով տեղական ար տադ-   
րության Prime Casual Wear բրենդի տե-
ղական արտադրության հագուստ, Wikiki 
ցան ցային խանութները դարձել են ռու-
սա կան նոր բրենդի ներկայա ցուցիչ: Կա-  
րևոր է այն հանգամանքը, որ մինչև ներ-

մուծման արգելքը՝ Թուրքիայից ամենա- 
շատ ներ կրվող ապրանքախումբը հա-
գուստն էր: Նախկինում տեղական ար - 
տադ րանքը սահ   մանափակվում էր հիմ-
նականում գուլ պաներով, ներքնազգես-
տով, իսկ այժմ ուղղվածությունը դեպի 
վեր   նահագուստի, բաճկոնների արտադ-
րու  թյունն է՝ միտված լրացնելու թուրքա-
կան հա գուստեղենի բացը: Ի դեպ, շուկան  
օրեցօր համալրվում է նաև Ռուսաստա-  
նից ներկրված հագուստեղենով:

Թուրքիայից նախկինում ոչ մեծ ծավալի 
ապրանք ներկրողների շրջանում անց-  
կաց ված հարցումներից պարզ դարձավ, 
որ վերջիններս ներկայում հայտնվել են 
փակուղում: Հագուստի վաճառքով զբաղ-
վող փոքր և միջին կազմակերպություննե -
րը, ունենալով սահմանափակ բյուջե, կա - 
 րող էին իրենց թույլ տալ Թուրքիայից ներ-   
կրել հագուստ, քանի որ չկար փոքր խմբա-
քանակ պատվիրելու բարդություն, ինչ պես 
նաև, լոգիստիկ առումով, ամե նա մատչե -
լին էր, ինչը չի կարելի ասել Չի նաստա նից 
ներկրման մասին: Ռու սաս տանից հագուս- 
տի ներկրումը փոքր-ինչ մատ չելի է, ուստի, 
հարցվողները նշեցին, որ ուղղվածությու-
նը փոխել են դեպի Դաղստան՝ որպես ռու-
սական արտադրանքի ներ կրման մատչե-
լի ճանապարհ: Միաժամանակ, ներկրող 
տնտեսավարող սուբյեկտները նշեցին, որ 
իրենց գործունեության ընթացքում  ներկա - 
յում բախվում են կրկնակի էմբարգոյի. մի 
կողմից COVID-19-ով պայմանավորված 
սահմանափակումներ, որոնք գրեթե բոլոր 
երկրներում էլ ներկրման խնդիրներ են 
առաջացրել, իսկ մյուս կողմից՝ հետ պա տե-
րազմյան ժամանակահատ վածում Թուր-

«Made in Armenia» բրենդի 
քարոզչության ազդեցությունը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

«Ո՛չ թուրքականին» քարոզչության 
ազդեցությունը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4
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քիայից ներկրման արգելք: Հետևա բար՝ 
եզրակացությունը մեկն է. քայլ առ քայլ 
զար գացնել սեփական արտադրությունը՝ 
այդ պիսով ոչ միայն ապահովելով տնտե-
սական առաջընթաց, այլև բացելով նոր 
աշխատատեղեր, նվազեցնելով կախվա-
ծու թյունը ներմուծումից:

Բրենդի ակտիվացման համար շատ կա-
րևոր է գների կարգավորումը: Հարցվող 
մեծամասնության կարծիքով՝ հայկական 
հագուստի գները հիմնականում համա-
պա տասխանում են դրա որակին, մինչդեռ 
արտասահմանյանի հետ համադրելիս 
դրանք ավելի բարձր են:

Հարցման արդյունքում պարզ դարձավ 
նաև, որ սպառողների մի ստվար զանգված 
հիմնականում նախապատվությունը տա-
լիս է հայկական արտադրության տրիկո-
տա ժեղենին, գուլպեղենին, այնուհետև վեր-  
նահագուստին, ներքնազգեստին և ավելի 

քիչ չափով՝ երեկոյան դիզայներա կան թան-  
կարժեք հագուստին (գծապատ կեր 5):

Զգալի աճ է արձանագրվել  հատկապես 
գուլպաների, վերարկուների ու բաճկոննե-
րի, գործվածքի արտադրության ծավալնե-
րի առումով:

Հայկական հագուստ արտադրողներից 
առավել հեղինակություն են վայելում Մե-
լանտե, Էլինա, Viva, Անինի, Ուստիան, 
Ալեքս, Տոսպ, Լight affect, z.g.est, you & me, 
Viva, Sir Qochar, Gart և մի շարք այլ կազ-
մակերպություններ, որոնք արտադրում են 
տրիկոտաժ, վերնահագուստ և գուլ պաներ: 
Վերջիններիս անուններն արդեն խո րա-
պես արմատացած են հայ գնորդների սպա-  
ռողական գիտակցության մեջ:

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ յու րա-
քանչյուր սպառողի համար առաջնային 
է գնային քաղաքականությունը, պետք է 
նշել, որ, հարցվողների տեսանկյունից, ար- 

Հայկական հագուստի նախընտրելի տեսակները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5



 տա սահմանյան հագուստի գներն ավե լի 
մատչելի են: Սպառողների 42%-ը նա խա-
պատվությունը տալիս էին արտասահ ման-
յանին՝ զուտ դրա մատչելի լինելու համար:

Իհարկե, այս առումով, չի կարելի շրջան - 
 ցել մասշտաբից տնտեսման էֆեկտը: Այ-  
սինքն՝ մենք ինքներս, նախապատվու- 
թյուն տալով հայ կական արտադրանքին, 
կարող ենք ազդել գների մակարդակի 
վրա, քանի որ մեծ պա հանջարկը կապա-  
հո վի լայնածավալ արտադրություն, ինչի 
պա րա գայում էլ՝ մաս շտաբից տնտեսման 
էֆեկտ, որը կհան գեցնի միա վոր հագուս-
տի գնի իջեց մանը:

Հայրենասիրական մղումների տեսան- 
 կյու նից, պետք է նշել, որ միայն 35,5%-ն 
է պատրաստ վճարելու ավելի բարձր գին 
միայն նրա համար, որ ձեռք բերի հայկա-
կանը: Հետևաբար՝ կարելի է եզրակացնել, 
որ սոսկ քարոզի կամ գովազդի վրա հիմ-
ն ըված ռազմավարությամբ հնարավոր չէ 
ակտիվացնել «Made in Armenia»-ն: Հաշ-
վի առնելով երկրում եկամուտների ցածր 
մակարդակը՝ հայկական բրենդի ակտի-
վաց ման ամենակարևոր և առաջնային 
քայլը պետք է լինի գնիջեցումը: Ինչպես 
պարզ դարձավ հարցումներից, որակի ա - 
ռու մով սպառողները բավական տպա  վոր-  
ված են, մինչդեռ գնային քաղաքակա նու   - 
թյան տեսանկյունից՝ ոչ այնքան: Հայ գնոր- 
դը, ունենալով ցածր եկամուտ, նախա -
պատ վությունը տալիս է արտասահ մանյա-
նին՝ անտեսելով նույնիսկ ապրանքի որա-
կական կողմը:

Հայկական հագուստ արտադրող, «Made 
in Armenia» բրենդը ներկայացնող տնտե-
սավարող սուբյեկտները, որոնց թիվը չի 
գերազանցում մի քանի տասնյակը, այսօր 
առավելապես հանդես են գալիս համա-
խմբված՝ ներկայանալով մեկ խանութի 
տա նիքի տակ կամ մեկ առևտրային գո-
տում: Այս փորձը գործարկ վում է զուտ այն 
պատ ճառով, որ յուրաքանչյուրն առանձին 
վերցրած դեռ ի վիճակի չէ գործելու որպես 
անհատական խանութ:

Կարևորն այն է, որ «Made in Armenia» 
բրենդն արդեն իսկ զարգանալու մեկնարկ 
է վերցրել և ուղենիշ՝ այս ոլորտում ևս 
թշնա մուց կախվածություն չունենալ: Իսկ 
ինչ վերաբերում է ներուժին, ապա այն 
եղել է, կա՝ ի դեմս հմուտ նմուշագործների, 

դերձակների, նորաձևության բարձրա-
կարգ դիզայներների, որոնք իրենց կա-
րևոր դերակատարմամբ կարող են բարձ - 
րաց նել նորաձևության ոլորտում Հայաս-
տա նի մրցունակությունը: 

 Այսպիսով՝ «Made in Armenia» բրենդի 
ակ տիվացումը հատկապես ակնառու է 
վերջին 3 տարիներին՝ պայմանավոր ված 
հայկական արտադրանքին նախապատ-
վություն տալու կոչերով: Հայաստանը տա-
րիներ շարունակ կախված է եղել Թուր-  
 քիայից՝ և´ հումքի, և´ պատրաստի ար- 
 տադրանքի առումով, ինչն այժմ դարձել է 
ոլորտի հիմնախնդիրը, որի քայլ առ քայլ 
լուծումը հանգեցնում է անկախության ու 
սեփա կան ապրանքանիշի ակտիվաց-  
ման: Հետևաբար՝ պատերազմը նույնպես 
բրենդիակտիվացման ուղղությամբ ունե - 
ցել է մեծ ազդեցություն՝ մի կողմից  փոխե-  
լով սպառո ղի վերաբերմունքը հայկական 
ար տադ րանքի նկատմամբ, իսկ մյուս կող- 
մից՝ սահմանելով ներմուծման էմբարգո 
թուր քա կան հագուստի նկատմամբ: Այս 
ամե  նի հա մախմբման արդյունքում հայ 
սպառո ղը սկսել է առաջնահերթությունը 
տալ «Made in Armenia» բրենդին: Ոլորտի 
զարգաց ման համար նաև հայտնություն է 
աշխար հահռչակ ապրանքանիշների՝ որ-
պես են թա կապալառուներ հանդես գալու 
փորձը, որի հետագա զարգացումը կարող 
է դառ նալ հաջողության գրավական:
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Тереза ШАГРИМАНЯН
Администратор исследовательского центра «Амберд», АГЭУ 

РЫНКИ И КОНКУРЕНЦИЯ
БРЕНД «MADE IN ARMENIA» СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТИВНЫМ

Производство текстиля и одежды всегда имело большое стратегическое значение для нацио-
наль ной экономики Армении из-за своего мощного потенциала. Активизация бренда «Сделано в 
Армении» особенно заметна после 2018 г., на активизацию которого во многом повлияли призы-
вы, направленные на поощрение предпочтения армянских продуктов. В течение многих лет 
Арме ния зависела от Турции в плане сырья для готовой продукции, что теперь стало проблемой в 
этом секторе, поэтапное решение которой ведет к независимости, активации собственного брен-
да. Следовательно, война оказывает большое влияние на активацию бренда. Это повлияло на 
ак ти  визацию бренда с обеих сторон, изменило отношение потребителя к продукции армянского 
произ  водства, а также через эмбарго на ввоз турецкой одежды. В дополнение ко всему этому, 
армян  ские потребители стали отдавать предпочтение бренду «Сделано в Армении». Для развития 
отрасли было откровением быть субподрядчиком всемирно известных брендов, дальнейшее раз-
витие которых может стать залогом успеха. 

Ключевые слова:  бренд «Made in Armenia», поведение потребителей, одежда армянского 
  производства, предпочтение армянскому, текстиль.

Tereza SHAHRIMANYAN
Administrator at "Amberd" Research Center, ASUE

MARKETS AND COMPETITION
«MADE IN ARMENIA» BRAND IS ACTIVATING 

The production of textiles and clothing has always been of great strategic importance to the national 
economy of Armenia due to its strong potential. The activation of  "Made in Armenia" brand is especially 
evident after 2018. This process was greatly influenced by the populist calls aimed at promoting the 
preference for Armenian products. For years, Armenia has depended on Turkey in terms of "raw ma-
terials" for finished products, which has now become a problem in the sector, the step-by-step solution 
of which leads to independence, activation of its own brand. Consequently, the war has a great impact 
on the activation of the brand. It influenced the activation of the brand on both sides, it changed the at-
titude of the consumer towards the products of Armenian production, as well as through the embargo 
on the import of Turkish clothes. As a result of all this, Armenian consumers began to give priority to  
"Made in Armenia" brand. For the development of the industry, it was a revelation to be a subcontractor 
of world-famous brands, the further development of which can be a guarantee of success.

Keywords:  brand "Made in Armenia", consumer behavior, clothes of Armenian production,
  preference for Armenian, textiles
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Նարինե 
Պետրոսյան

ՀՊՏՀ մագիստրանտ

2021 թ. գերազանցությամբ ա- 
վարտել է ՀՊՏՀ բակալավրիատը`  
«Տնտեսագիտություն» մասնագի- 
տությամբ, ապա ընդունվել մա-  
գիստրատուրա՝ «Մակ րոտնտե-
սական վերլուծություն» կրթա կան 
ծրագրով։

2020 թ.-ից աշխատում է Enlight 
հանրային հետազոտու թյուն նե  րի 
կենտրոն ՀԿ-ում՝ որ պես տնտե-
սագետ-վերլուծաբան։ Միաժա-
մա նակ, ներգրավվել է ՀՊՏՀ 
«Ամ բերդ» հետազոտական կենտ - 
րոնի հետազոտական խմբե րում՝ 
որպես հրավիրյալ փորձա գետ։

Հեղինակ է 10-ից ավելի գիտա-
կան հրապարակումների, ինչ-
պես նաև համահեղինակ՝ մեկ կո- 
լ եկտիվ մենագրության։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ՝ 
ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԳՐԱՎԱԿԱՆ.

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱՄԱՉԱՓ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 
ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  գիտություն, կրթություն, համաչափ 
  ֆինանսավորում, կիրառելիություն,
  գիտատեխնիկական հետազոտու-
  թյուն

Գաղտնիք չէ, որ ժամանակակից տնտեսության 
մեջ, որպես կանոն, կարելի է ձեռք բերել մրցակցա-
յին առավելություն՝ գիտելիքի վրա հիմնված արտադ  - 
րանքների տարբերակման շնորհիվ: Համաշխար-
հա յին շուկա յում մրցունակ և գրավիչ լինելու, նոր 
ներ դրումներ ներգրավելու և եղածն էլ արդյունավետ 
գոր ծարկելու համար տարածաշրջանային անորո շու -
թյան և սակավ հնարավորությունների պայմաննե - 
րում «գո յատևող» ՀՀ-ն, առավել քան երբևէ, պետք 
է կարևո րի գիտու թյան ոլորտի նպատա կաուղղված 
ֆի նան սավո րու  մը՝ պայմանավորված տնտեսական 
աճի որակա պես նոր գործոնների առաջացման և 
առաջ մղման անհրաժեշտությամբ: Վերոնշյալ խըն-
դիր ների պար զա  բանմանն է անդրադարձել հոդ-
վածագիրը։

Հասարակության գոյության ամբողջ պատ-
մության ընթացքում կատարելության ձըգ-

տու մը ստիպում է պայքարել և հասնել առավելագույն ար-
դյունքի՝ շրջապատից տարբերվելու և ինքնաբավ լինելու 
համար։ Այս սկզբունքը ենթագիտակցորեն գործում է 
հասարակության գերակշիռ մասում՝ դուրս գալով ան-
հատական ըմբռնման շրջանակից և դրսևորվելով նաև 
պետության մակարդակում։ Լավագույնին հասնելու այդ 
ձգտումն էլ ստիպում է գտնել զարգացման այլընտ րան- 
 քային ուղիներ, որոնցից ներկայում, թերևս, առաջան-
ցիկ զարգացման տեմպեր է ցուցաբերում գիտահե տա-
զոտական  և բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը։ Այնտեղ, 
որտեղ ֆիզիկական ուժն անկարող է, օգնության են գա-
լիս մարդկային մտածողությունն ու բանականությունը՝ 
բացահայտելով խնդրի լուծման այլընտրանքային ուղի-
ներ ու հեշտացնելով արդեն իսկ տասնապատիկ ան-
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Հումանիտար գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
Հասարակական գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
Գյուղատնտեսական գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
Բժշկական գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
Տեխնիկական գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
Բնական գիտությունների վրա կատարված համախառն ծախսերը, մլն դրամ
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գամ դյուրին դարձած մարդկային կյան-
քը։ Այն, ինչ անհնար էր թվում տարիներ 
առաջ, այժմ արդեն իրո ղություն է։ Այս 
շղթան, վստահաբար, կրելու է շարունա- 
 կական բնույթ, իսկ գալիք սե րունդներն 
ականատես են լինելու մեր օր յա իրա կա-
նության այլակերպված տար բերակին։

Այն պարագայում, երբ տնտեսության ա-  
վանդական ճյուղերը կորցրել են իրենց 
նախ կին ներուժն ու դերը, գիտությունն ու 
տեխ նոլոգիան դարձել են յուրաքանչյուր 
երկրի և հասարակության զարգացման 
հիմն  աքարը։ Գիտատեխնիկական ոլոր-
տի առաջխաղացման, ֆինանսավորման 
և ստեղծված արդյունքի կիրառելիության 
խնդիրները բազմաշերտ են ու բազմա-
բնույթ, իսկ դրանց արմատները, մեր կար- 
 ծիքով, պետք է փնտրել նաև հասա րակա- 
 կան մտածելակերպի, գիտության նկատ-
մամբ հանրության վերաբերմունքի և պե-
տական մակարդակով ոլորտի ոչ բավա-
րար արժևորման մեջ։ Վերը թվարկվածը 
շղթայական սկզբունքով հանգեցնում է ո- 
րակյալ կադրերի պատրաստմանը, գի տու- 
 թյան նկատմամբ երիտասարդների հե-

Գիտատեխնիկական գործունեությունն ըստ ցուցանիշների և տարիների2

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

տաքրքրության նվազմանը վերաբերող և 
բազմաբովանդակ այլ հիմնահարցերի։

Վերջին տարիներին հաճախ է խոս վում 
գիտելիքահենք տնտեսության կարևո րու - 
թյան մասին, քայլեր են կատար վում գի-
տության ոլորտի առաջանցիկ զարգացում 
ապահովելու նպատակով, մասնավորա-
պես՝ գիտական և գիտատեխնիկական գոր- 
 ծունեության նորմատիվ-իրավական դաշ  - 
տի կատարելագործում, պետական բյու- 
ջե ից գիտական ծրագրերի ու թեմանե րի 
մրցութային և ծրագրային ֆինանսա   վոր- 
   ման համակարգի ներդրում և այլն1։ Այնու-
ամենայնիվ, ֆինանսավոր ման՝ շատ հա- 
 ճախ ոչ նպատակա յին և չթիրա խա վոր   ված 
լինելը հանգեցնում է նրան, որ կա   տարված 
հետազոտություն ները հայտ նի են դառ-
նում միայն ակադե միա  կան շրջանակնե-
րում, իսկ դրանց գործնական կիրառումը 
պետության կողմից դիտվում է որպես ոչ 
նպատակային։ Առկա է նաև խնդրի մեկ 
այլ կողմ, երբ պետական ֆինանսավորում 
չստացած հետազոտությունները, որոնք ա- 
ռաջադրում են գոյություն ունեցող խնդիր-  
ների լուծման թիրախային տարբերակներ, 

1 ՀՀ կառավարության 2019 թ. մայիսի 16-ի N 650-Լ որոշման հավելված, Կառավարության 2019-2023 թթ. գործունեու-
թյան ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումներ, http://scs.am/files/2019-2023-kar-mijocarumneri-cank-gitutyun.pdf

2  ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտատեխնիկական գործունեություն՝ ըստ ցուցանիշների և տարիների, https://armstatbank.
am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education/PS-ED-19-2020.
px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-83b3fa339a14
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այդպես էլ մնում են թղթի վրա:
Թեև 2010 թ.-ի համեմատությամբ՝ ան- 

  վանական արտահայտությամբ գիտա-
կան և գիտատեխնիկական գործունեու-
թյան ծրագրերի գծով պետական բյու ջեի 
հատկացումներն ավելացել են շուրջ 2 ան- 
գամ (2020 թ.  դրու թյամբ), ֆինանսավոր-
ման հարաբերա կան ցուցանիշները զի-  
ջում են մի շարք զարգացած և զար գա-
ցող երկրների համապատասխան ցու ցա-
նիշներին3 (գծապատկեր 1): 2021 թ. «Գի- 
տական և գիտատեխնիկական հետազո-
տությունների ծրագրի» համար նախա-
տես վել է 13,559.7 մլն դրամ՝ 2020 թվա-
կանի 14,062.2 մլն դրամի դիմաց, իսկ 
ծախսերը նվազել են 502.5 մլն դրամով 
կամ 3.6 տոկոսով4: 

Վերոնշյալ ծրագրի շրջանակներում «Գի- 
տական ենթակառուցվածքի արդիակա-
նացում» միջոցառման համար նախա տես- 
  վել է 7,367.1 մլն դրամ՝ 2020 թվա կա նի 
7,928.8 մլն դրամի դիմաց կամ 561.7 մլն 
դրամով պակաս: Գումա րի չափը սահ-   
ման վել է՝ ըստ միջոցառ ման ցան կում ընդ-  
գրկված կազմակերպու թյունների ներկա-

յացրած բյուջետային հայտերի, ինչպես 
նաև ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով 
ձևավորված միջգերատեսչական մրցու-
թային հանձնաժողովի քննարկման ար-
դյունքում հնչած առաջարկությունների՝ գի - 
  տական կազմակերպությունների և բուհե- 
րի գիտական ստորաբաժանումների զար-  
 գացման ծրագրերի իրականացման, գի-
տական սարքավորումների արդիակա-
նացման, միջազգային համագործակ ցու  - 
թյան աջակցության նպատակով (գծա -
պատկեր 2):

Կարևոր է ընդգծել, որ ԵՄ երկրներում 
հետազոտությունների և մշակումների վրա 
կատարվող համախառն ծախսերի՝ միջի-
նում 1/3-ը բաժին է ընկնում պետությանը, 
իսկ մնացած մասն իրականացվում է մաս-
նավոր աղբյուրներից5: Հայաստանյան վի-
ճակագրական աղբյուրների ուսումնասի-
րությունից նկատելի է դառնում մասնավոր 
հատվածի կողմից հետազոտությունների 
և մշակումների ուղղությամբ կատարվող 
ծախսերի տարբերությունը ԵՄ երկրնե  րի 
հա մա պատասխան միջին ցուցանիշից։ 
Ֆի նանսավորման ընդլայնման քաղաքա-

Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարվող ծախսերն ըստ 
տարիների6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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Հետազոտությունների և մշակումների վրա ՀՀ բյուջեից (պետական, համայնքային) կատարված  ծախսերը, մլն դրամ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա սեփական միջոցներից կատարված ներքին ծախսերը, մլն դրամ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա պատվիրատուի միջոցներից կատարված ներքին ծախսերը, մլն դրամ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա  օտարերկրյա միջոցներից կատարված ներքին ծախսերը, մլն դրամ
Հետազոտությունների և մշակումների վրա  այլ միջոցներից կատարված ներքին ծախսերը, մլն դրամ

3 Research and development expenditure (% of GDP), https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
4 Հայաստանի Հանրապետության 2021- 2023 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, http://scs.am/files/mjcc-21-

23-10.07.2020-1212-hav.pdf
5 Translate Research and development statistics at regional level, Eurostat regional yearbook, https://ec.europa.eu/eurostat/statis-

tics-explained/index.php?title=Research_and_development_statistics_at_regional_level
6 ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարվող ծախսերն ըստ տարիների, https://

armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education/PS-
ED-19-2020.px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-83b3fa339a14



կանության կարևոր ուղղություններից 
մեկն էլ դառնալու է մասնավոր հատվածի 
կողմից հետազոտությունների ու մշակում-
ների ուղղությամբ ծախսերի կատարման 
խթանումը։

Ֆինանսական խնդրից զատ, որպես գի-
տելիքահենք տնտեսության զարգացմանը 
խոչընդոտող գործոններ, կարելի է առանձ-  
նացնել գիտելիքի ձեռքբերման և տա րած-  
ման բարենպաստ միջավայրի բացա  կա- 
  յությունը, արդյունաբերության մի շարք են- 
 թաճյուղերում հետամնաց տեխնոլո  գիա-  
ների առկայությունը, գիտական աշխա- 
տան քով զբաղվելու խթանների և գիտա-
կան բարձր որակավորման պահանջարկ-
վածության բացակայությունը և այլն: Չա-  
փազանց կարևոր դեր ունեն նաև գիտա-
կան կադրերի հետ կապված հիմնա-
խնդիրները: Խորհրդային Միության փլու-
զումից հետո դիտարկվում է գիտական 
կադրերի համընդհանուր ծերացում, իսկ 
որոշ ասպարեզներում՝ ամբողջ գիտական 
դպրոցների վերացում: Գիտական ներու  ժի 
վերարտադրությանն ուղղված նպատա-
կային քաղաքականության բացակայու-
թյու նը հանգեցնում է գիտական և գիտա- 
  մանկավարժական կադրերի ոչ արդյու-

նա  վետ սերնդափոխության, ինչպես նաև 
երիտասարդ կադրերի արտահոս քի (գծա - 
պատկեր 3), ինչի հետևանքով էլ լուրջ դըժ- 
վարություններ են առաջանում գիտության 
զարգացման համար: Գիտության ոլորտի 
արդյունավետ սերնդափոխություն ապա-  
հովելու նպատակով ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտու  - 
թյան պետական կոմիտեն մշակել է գիտու - 
թյան ոլորտ երիտասարդ կադրերի ներ -
գրավման ծրագիր7, որի նպատակն է ստեղ-
ծել աշխատանքային և սոցիալ-տնտե սա-  
կան համապատասխան պայմաններ երի-
տասարդ գիտաշխատողների ստեղծա գոր-  
 ծական ներուժի օգտագործման հա մար, 
ինչպես նաև իրականացնել միջոցա  ռում - 
ներ գիտության ոլորտի գրավ չու թյան մա- 
կարդակի բարձրաց ման ուղղու  թյամբ: Եվ, 
ի վերջո, գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության բնագավառի նյութատեխ - 
նիկա կան բազան և ենթակառուց վածք  - 
ները սահմանափակում են ժամա  նա կա-
կից գիտության պահանջներին համապա-
տասխանող հետազոտություն ների իրա-
կանացման հնարավորությունները և չեն 
ապահովում գիտական ներուժի արդյու-
նավետ օգտագործում: Սարքավորումնե րի 
մեծ մասը հնացած է, ինչն էլ խոչընդոտում 
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Մինչև 30 տարեկան գիտական աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ
31-39 տարեկան գիտական աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ
40-49 տարեկան գիտական աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ
50-59 տարեկան գիտական աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ
60 և բարձր տարիքի գիտական աշխատողների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ

Գիտական աշխատողների թվաքանակն ըստ տարիքային խմբերի8

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

7 ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե, 2020-2022 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր և 2020 թ. բյուջետային ֆինանսա-
վորման հայտ, հավելված N12, էջ 23, http://scs.am/uploaded/mjcc-2020-2022-Byujetayin-hayt.pdf

8 ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտական աշխատողների թվաքանակն ըստ տարիքային խմբերի, https://armstatbank.am/
pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Education/PS-ED-19-2020.
px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-83b3fa339a14
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է բարձր մակարդակի գիտական, հատ-
կա պես կիրառական բնույթի հետազո-
տությունների կատարմանը: 

Նշված հիմնախնդիրներն իրենց ար-
տա ցոլումն են գտնում տնտեսությունում 
կա տարվող նորարարությունների ծավա-
լում: Թեև բարձր տեխնոլոգիաները հա-
մար վում են գերակա ոլորտ ու կոչված են 
նպաս տելու ողջ տնտեսության մրցունա-
կության բարձրացմանը, և վերջին տարի-
ներին միջազգային տարբեր զեկույց ներ 
վկայում են որոշակի առաջընթա ցի մա-
սին, այդուհանդերձ, այդ փոփոխու թյուն-
ները դեռևս նշանակալի չեն10։ Մի շարք 
դեպքերում ստեղծված կիրառական գի-
տա կան արդյունքները մրցունակ չեն հա- 
 մաշ խարհային նորարարությունների շու  - 
կայում: Վերջինս ունի իր օբյեկտիվ և սուբ- 
 յեկտիվ պատճառները: Այն հան գա ման-
քը, որ գիտական հետազոտու թյուննե րի 
համար չկան զարգացած ենթակառուց-
վածքներ, հանգեցնում է կիրառական գի-
տական արդյունքների մրցունակության 
անկմանը: Հայաստանում գրեթե բացա-
կայում են արտադրական «հսկաները», 
որոնց շուրջ կարող են ձևավորվել գիտա-
արտադրական միավորումներ, ինչն էլ, իր 
հերթին, կարող է խթանել արտադրության 
գործընթացի կատարելագործումը, ինչ-
պես նաև գիտության ոլորտի ֆինանսա-

վոր ման մեջ տնտեսության մասնավոր 
հատվածի մասնաբաժնի բարձրացումը:

Գիտության զարգացումը պահանջում 
է հա մակարգի ինստիտուցիոնալ բարե-
փոխումներ: Անհրաժեշտ է իրականացնել 
գիտական և գիտատեխնիկական գործու-
նեության բնագավառի օպտիմա լա ցում և 
կառուցվածքային վերաձևումներ` միավո -
րելով միևնույն գիտական ուղղության պե  - 
տական կազմակերպություններն անկախ 
գերատեuչական պատկանելու թյունից: 
Հա մաձայն ՎԿ տվյալների՝ ՀՀ նախա րա-
րություններին կից գործում է գիտա տեխ-
նիկական աշխատանք իրականացնող 
շուրջ 65 կազմակերպություն (2021 թ. դրու - 
թյամբ): Որպես գործունեության արդյու-
նա վետության բարձրացման ուղղություն՝ 
կարելի է դիտարկել առնվազն դրանց մի 
մասի ընդգրկումը ՀՀ բուհերի կամ նույն 
ուղղվածության գիտական կազմակեր պու  - 
թյունների կազմում: Դա մի կողմից նա խա- 
րարություններին կստիպի սերտո րեն հա- 
մագործակցել գիտահետազոտա կան ինս - 
տիտուտների հետ, իսկ մյուս կողմից՝ գի-  
տական հետազոտությունների արդյունք-
ները վերածել նախարարությունների կող-
մից իրականացվող քաղաքականության:

Ուշագրավ է նաև այն, որ գիտահե տա-
զոտական ինստիտուտների ընդհանուր 
թիվն ունի կրճատման միտում. 2010 թ.-ին 
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Գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների թվաքանակը

Գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների 
թվաքանակը9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

9 ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների թվաքանակը, 
https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__2%20Population%20and%20social%20processes__22%20Educa-
tion/PS-ED-19-2020.px/table/tableViewLayout1/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-83b3fa339a14

10 Technology and Innovation Report 2021, https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021



առկա 81 ինստիտուտից 2020 թ.-ին գոր -
ծել է 65-ը: Այսինքն՝ 2010-2020 թթ.-ին գի-   
տատեխնիկական գործունեություն իրա-
կանացնող կազմակերպությունների թի-
վը, ընդհանուր առմամբ, կրճատվել է 16-ով 
(գծապատկեր 4): Նման միտու մը պայ մա-
նավորված է ինչպես գիտական կազ մա-
կերպությունների օպտիմալաց մամբ, այն- 
 պես էլ որոշ գիտահետազո տա կան ինս-
տիտուտներին հատկացվող ֆի նան  սա-
կան ռեսուրսներով, ինչպես նաև անձ նա -
կազմի արտադրողականությամբ, որոնք 
կենտրոնացված կերպով կարգավո րելն 
ավելի նպատակահարմար է: 

Կարևորվում են նաև գիտական կազմա - 
կերպությունների գործունեության արդյու  - 
նավետության գնահատման ժամա նա  կա- 
 կից կառուցակարգերի մշակումն ու ներ -
դրումը` ապահովելով պետական ֆինան-  
 սավորման ծավալների ուղղակի կախ վա- 
  ծություն արդյունքներից և ստեղ ծելով խրա- 
խուսման համապատասխան եղանակներ: 
Նման կառուցակարգերի ներդրումը պետք 
է զուգակցել նաև բարձր արդյու նա վետու -
թյուն ցուցաբերող գիտաշխա տողնե րի ան- 
հատական խրախուսման ծրա  գրի հետ՝  
այդպիսով նպաստելով ինչ պես ոլորտի 
սո ցիա լական արդարացիու թյան մակար-
դա կի բարձրացմանը, այն պես էլ երիտա-
սարդ գիտաշխատողների մեջ սեփական 
աշխատանքային առաջ ըն թացի նկատ-
մամբ վստահության աս տի ճանի ավելաց-
մա նը:

Հայաստանում քննարկվող ոլորտի հու-
զող հիմնահարցերից է նաև գիտության 
տարածքային բաշխվածության անհա մա-
չափությունը: 2021 թ. հուլիսի դրությամբ 
գիտատեխնիկական աշխատանքներ իրա- 
 կանացնող 65 կազմակերպությունից մար-    
զերում գործում է միայն 7-ը. երեքա կան- 
կազ մակերպություն՝ Շիրակի և Արագա-   
ծոտնի, մեկը` Արարատի մարզում (գծա-   
պատկեր 5): Մնացած մարզերում գիտա-
հետազոտական ինստիտուտներ առկա 
չեն: Պետական քաղաքականությունն այս 
առումով պետք է վերանայել՝ նպատա կա- 
ուղղելով նաև մարզերում գիտության զար-  
գացմանը: Ուստի տարածքային հա մա չափ 
զարգացման քաղաքակա նության հիմ - 
քում պետք է լինի նաև գիտու թյան տա-
րածքային համաչափ զարգացման խնդի-
րը: Մյուս կողմից՝ հարկ է հաշվի առնել այն 
հանգամանքը, որ մարզերում գիտության 
զարգացումն ինքնանպատակ լինել չի կա-
րող, և այն պետք է պայմանավորված լինի 
տնտեսության ճյուղային զարգացման ա-  
ռանձնահատկություններով:

Ամփոփելով մեր ուսումնասիրությունը՝ 
կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում առկա են ոլոր - 
տային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց խոր  - 
քային լուծման համար պահանջվում է շա - 
րունակական վերահսկո ղության և հե տևո- 
ղական ֆինանսավորման ապահովում։ 
Գիտական և գիտակրթական կադրերի 
պատրաստման ժամանակակից եղանակ-
ների ներդրման ուղղությամբ կարևոր քայ-
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Երևան Արագածոտն Արարատ Շիրակ Ընդամենը, ՀՀ

Կազմակերպությունների թիվը

Գիտատեխնիկական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների 
բաշխվածությունն ըստ մարզերի11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

11 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-հունիսին: Գիտատեխնիկական 
աշխատանքները 2020 թ., https://armstat.am/file/article/sv_06_21a_5130.pdf
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1. Հայաստանի Հանրապետության 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվար-հունիսին, Գիտատեխնիկական 
աշխատանքները 2020 թ., 

 https://armstat.am/file/article/sv_06_21a_5130.pdf
2. ՀՀ 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագիր, 
 http://scs.am/files/mjcc-21-23-10.07.2020-1212-hav.

pdf
3. ՀՀ կառավարության 2019 թ. մայիսի 16-ի 

N650-Լ որոշման հավելված, Կառավա-
րու թյան 2019-2023 թթ. գործունեության 
ծրագրի կատարումն ապահովող 
միջոցառումներ, 

 http://scs.am/files/2019-2023-kar-mijocarumneri-
cank-gitutyun.pdf

4. ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե, 2020-
2022 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրա-
գիր և 2020 թ. բյուջետային ֆինանսա վոր-
ման հայտ, հավելված N12, էջ 23, 

 http://scs.am/uploaded/mjcc-2020-2022-Byujetay-
in-hayt.pdf

5. ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտական 
աշխատողների թվաքանակն ըստ 
տարիքային խմբերի, 

 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
ArmStatBank__2%20Population%20and%20
social%20processes__22%20Education/PS-
ED-19-2020.px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-8
3b3fa339a14

6. ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտատեխնի-
կական գործունեություն՝ ըստ ցուցանիշ-
ների և տարիների, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/

ArmStatBank__2%20Population%20and%20
social%20processes__22%20Education/PS-
ED-19-2020.px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-
83b3fa339a14

7. ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Գիտատեխ նի-
կական գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպությունների թվաքանակը, 

 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
ArmStatBank__2%20Population%20and%20
social%20processes__22%20Education/PS-
ED-19-2020.px/table/tableViewLayout1/?rxid=dc3d-
c9a7-732b-41db-84ab-83b3fa339a14

8. ՀՀ ՎԿ, տվյալների բանկ, Հետազոտու-
թյուն ների և մշակումների վրա կատարվող 
ծախսերն ըստ տարիների, 

 https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/
ArmStatBank__2%20Population%20and%20
social%20processes__22%20Education/PS-
ED-19-2020.px/?rxid=dc3dc9a7-732b-41db-84ab-
83b3fa339a14

9. Research and development expenditure (% of 
GDP), 

 https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.
RSDV.GD.ZS

10. Technology and Innovation Report 2021, 
https://unctad.org/page/technology-and-innova-
tion-report-2021

11. Translate Research and development  
statistics at regional level, Eurostat regional 
yearbook, 

 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=Research_and_development_statis-
tics_at_regional_level

լերից մեկը պետք է լինի հետազոտական 
համալսարանների ստեղծումը: Համաշ-
խար հային փորձը ցույց է տալիս, որ նմա-
նատիպ համալսարաններում հնարա վոր 
է անհամեմատ ավելի բարձր արդյու նավե-
տությամբ զուգակցել ուսուցման գիտա-
կան և կրթական բաղադրիչները։ Կարևոր 
է նաև գիտական կազմակերպություննե-  
րի համար նպաստավոր տնտեսական մի- 
 ջավայրի ձևավորումը՝ այդպիսով ընդ լայ  - 
նելով ձեռնարկատիրական գործու նեու-
թյուն իրականացնելու հնարավորու թյուն - 
ները: Միաժամանակ, գիտության առևտ-
րայ նացման նպատակով կիրառական 
բնույ թի հետազոտություն ների դեպքում 

պա հանջվում է ապահովել պետական օ- 
ժան դակություն, ամրապնդել պետություն-
մասնավոր հատված գործընկերությունը` 
վերջինիս հետ համաֆինանսավորման 
սկզբունքով իրականացնելով ծրագրեր: 
Թիրախային նպատակներից մեկը պետք է 
լինի նաև գիտական արդյունքների առևտ- 
րայնացման կենտրոնների ձևավորումը, 
որոնք  պետք է կատարեն յուրօրինակ միջ-
նորդի դեր արտադրողների և գիտնական-
ների միջև՝ վերջիններիս ներկայացնելով 
առաջինների կարիքները, այնուհետև ա- 
 պահովելով ստեղծված արդյունքների 
առևտ րայնացում:
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Нарине ПЕТРОСЯН
Магистрант, АГЭУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
РАЗВИТИЕ НАУКИ КАК ГАРАНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА РА։

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРИМЕНИМОСТИ И СИММЕТРИЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Не секрет, что в современной экономике конкурентное преимущество достигается прежде всего 
за счет дифференциации продуктов, основанных на знаниях. Чтобы быть конкурентоспособным 
на мировом рынке, быть привлекательным, привлекать новые инвестиции и эффективно 
использовать имеющиеся возможности, целевое финансирование в области науки должно стать 
краеугольным камнем для «выживания» Армении в условиях региональной неопределенности и 
нестабильности в связи с необходимостью создания и продвижения качественно новых факторов 
экономического роста. Автор сослался на прояснение вышеупомянутых проблем в своей статье.  

Ключевые слова:  наука, образование, пропорциональное финансирование, применимость,
  научные и технические исследования

Narine PETROSYAN
MA Student, ASUE

NTERNATIONAL LAW
PROMOTION OF SCIENCE AS A GUARANTEE OF ARMENIAN ECONOMIC PROGRESS։  

CROSSROADS OF APPLICABILITY AND SYMMETRICAL FUNDING

It is no secret that in modern economy, competitive advantage is achieved primarily through the dif-
ferentiation of knowledge-based products. In order to be competitive in the world market, be attractive, 
attract new investments and effectively use existing opportunities, targeted funding in the field of sci-
ence should become the cornerstone for Armenia's “survival” in the conditions of regional uncertainty 
and instability in terms of the need to create and promote qualitatively new factors of economic growth. 
The author refers to the clarification of the above-mentioned issues in her article.

Key words:  science, education, symmetrical funding, applicability, scientific and 
  technical research
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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:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՏԱՐ 
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

ԱՐՏԱՀԱՆՈՂՆԵՐՆ ՈՒ 
ՆԵՐՄՈՒԾՈՂՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  բժշկական տեխնոլոգիատար 
  սարքավորումներ, արտահանում,
  ներմուծում, ՀևՄ

Հոդվածում ըստ երկրների և առանձին ապրան-
քախմբերի ուսումնասիրվել են բժշկական սարքավո-
րումների համաշխարհային արտահանումն ու ներ մու - 
ծումը։ Կատարված հաշվարկների համաձայն՝ բժշկա-  
 կան սարքավորումների արտահանման ծավալն ամ-
բողջ աշխարհում 2019 թ. կազմել է 177. 4 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար, իսկ ներմուծմանը՝ 185.3 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ 
Բժշկական սարքավորումների արտահանում իրա-
կա նացրել են առավելապես զարգացած երկրները, 
իսկ զարգացողները բժշկական սարքավորումների 
համաշխարհային առևտրին մասնակցել են հիմնա-
կանում որպես ներմուծողներ՝ ծավալային առումով 
դարձյալ զգալիորեն զիջելով բարձր կենսամա կար-
դակ ունեցող երկրներին։ Բժշկական սարքավո րում-
ների արտադրությունը պահանջում է հետազո տու-
թյունների և մշակումների (այսուհետ՝ ՀևՄ) ուղղվող 
մեծ ծախսեր և թերևս դա է պատճառը, որ այն կենտ-
րոնացած է բարձր եկամուտ ունեցող երկրնե րում։

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպու-
թյան HS 2007-ի դասակարգման հիման վրա 

մշակված մեթոդաբանությամբ հաշվարկված՝ բժշկա կան 
տեխնոլոգիական սարքավորումների ներմուծման ծա վա-  
լը 2019 թ. կազմել է 177.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Վերջին 
տասը տարում այն ավելի քան կրկնապատկվել է, իսկ 
1995թ. համեմատ՝ աճել ավելի քան ինն անգամ. եթե 
1995թ. այն կազմում էր ընդամեն 19 մլրդ, ապա 2009 թ.՝ 
արդեն 86 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Բժշկական սարքա վո րում-
ների համաշխարհային առևտրին մասնակ ցում են գրե  
թե բոլոր երկրները՝ կա՛մ որպես արտահա նողներ, կա՛մ 
որպես ներմուծողներ, կա՛մ էլ երկուսը միաժամանակ:  
Աղ  յու  սակ 1-ում ներկայացված են բժշկական սարքավո-

DOI: 110.52174/2579-2989_2021_4_70
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1 Հաշվարկը կատարել է հեղինակն ըստ “More trade for better health? International trade and tariffs on health products”, 

Appendix IV, WTO մեթոդաբանության և UN Comtrade տվյալների:

րումն երի արտահանման գծով առաջա-
տար 20 երկրնե րը: 

Ինչպես տեսնում ենք, առաջին 5 եր - 
կըրների մասնաբաժինը բժշկական սար - 
քա վորումների համաշխարհային արտա-
հանման մեջ կազմում է ավելի քան 55%, 
20 երկրների մասնաբաժինը միասին՝ ա վե- 
լի քան 90%: Ընդ որում, սրանք հիմն ակա - 
նում զարգացած երկրներ են: Հայաստա  նի 
պարագայում բժշկական սար քա վորումնե-
րի արտահանումը կազմում է 21 մլն ԱՄՆ 
դոլար՝ համաշխարհային ար տահանման 
ընդամենը 0.01%-ը: Այդ արտա հանման 
շուրջ կեսը (10 մլն ԱՄՆ դոլար) վերաբե-
րում է «Բժշկական/վիրաբուժական/անաս - 
նաբուժական գիտություններում օգտա-
գործ վող գործիքներ և սարքավորումներ, 
ներառյալ այլ էլեկտրաբժշկական ապա-
րատներ և տեսողության ստուգման գոր-
ծիքներ» ապրանքախմբին, 7 մլն ԱՄՆ դո-  
լարը՝ համակարգչային տոմոգրաֆիայի 

Բժշկական սարքավորումների արտահանման գծով առաջատար  
20 երկրները, 2019 թ.1

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

ապարատին, որն արտահանվել է ՌԴ, սա -
կայն, հաշվի առնելով, որ նախորդ և հա- 
  ջորդ տարիներին այս ապրան  քա տեսա-
կի գծով որևէ արտա հանում չի իրակա-
նաց վել, կարող ենք եզրակացնել, որ դա, 
ամենայն հավանականությամբ, վերա  ար-  
տահանում է։ Արտահանման շուրջ 550 
հազար ԱՄՆ դոլարը բաժին է ընկել 
առանց մեխանիկական շարժչի՝ հաշման-   
դամություն ունեցող անձանց անվա սայ -
լակ ներին, 334 հազար ԱՄՆ դոլարը՝ տար- 
 բեր նշանակության ատամնա բու ժա կան 
գործիքներին: Ատամնաբու ժության մեջ 
օգտագործվող սարքեր և սարքավո րում-
ներ ապրանքախմբից ՀՀ-ն արտահա նում 
է բոր մեքենայի մասեր, որոնց արտա հան-
ման ծավալը թեև փոքր է, սակայն առկա 
է դրական շարժընթաց։ Մնացածը որոշ 
տեսակի բժշկական սարքավորումների ոչ 
զանգվածային արտահանումն է: 

ԵԱՏՄ մասնաբաժինը բժշկական սար-
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քավորումների համաշխարհային արտա-
հանման մեջ կազմում է ընդամենը 0.12%, 
որի կեսից ավելին բաժին է ընկնում ՌԴ-ին 
(58%): Տարածաշրջանում բժշկական սար-  
քավորումների արտահանմամբ առաջա-
տարը Թուրքիան է՝ 476 մլն ԱՄՆ դոլար, 
որը կազմում է համաշ խարհային ար տա-
հանման 0,27 %-ը։ 2019 թ. ՀՀ-ից բժշկա- 
 կան սարքավորումների արտահանու մը 
գերազանցել է Ադրբեջանի և Վրաս տանի 
արտահանման ծավալները, սակայն չենք 
կարող պնդել, որ բժշկական սարքա վո-
րումների արտադրության առումով ևս 
ՀՀ-ն առաջատար է, քանի որ բժշկական 
սարքավորումների պարագայում՝ ներ մուծ- 
  ված նույնիսկ մեկ սարքավորման վաճառ-
քը մեկ այլ երկրի էապես ազդում է ար տա-
հանման ծավալի վրա։

Արտահանման կառուցվածքի ուսում-
նա սիրությունը ցույց է տալիս, որ ատամ   - 
նա  բուժական սարքավորումների արտա- 
հան ման արժեքը թեև այդքան էլ մեծ չէ, 
սակայն, քանակական առումով, ավելին է, 
քան բժշկական սարքավորումների մյուս 
բոլոր ապրանքախմբերինը՝ միասին վեր-
ցըրած: Ուստի, անհրաժեշտ է իրա կանաց-
նել առկա ռեսուրսների մշտադիտարկում 
և մեր հավակնությունները ձևավորել` ըստ 
մեր մրցակցային առավելությունների և ար-
դեն իսկ առ կա փորձի: Մասնավորապես՝ 
ՀՀ-ն կա րող է մասնագիտանալ ոչ թե 

ամբող ջա կան սարքավորման, այլ դրա 
առանձին մասերի արտադրության մեջ։

Բժշկական սարքավորումների համաշ-
խարհային արտահանման մեջ առյուծի 
բաժինը` ողջ բժշկական սարքավորում-
ների 37%-ը, պատկանում է «Բժշկական, 
վիրաբուժական, անասնաբուժական գի-
տու թյուններում օգտագործվող գործիք - 
 ներ, սարքավորումներ, ներառյալ այլ 
էլեկտրա բժշկական ապարատներ և տե- 
սողու թյան ստուգման գործիքներ» ապ- 
րանքա խմբին (HS 901890), և գլխավոր 
արտա հա նողն ԱՄՆ-ն է, որին պատկա   - 
նում է շուկայի ավելի քան 25%-ը, այնուհե- 
տև Գերմանիան՝ ավելի քան 12%-ը և Նի-
դեռ լանդ ները՝ 9%-ը (գծապատկեր 1):

Հաջորդը՝ շուրջ 8% մասնաբաժնով (HS 
902190), «Մարմնի վրա տեղադրված, ներ-  
կառուցված սարքավորումներ՝ նախա տես-
ված հաշմանդամություն կամ արատ ունե-
ցող անձանց համար» ապրանքա խումբն 
է, և առաջատարներն են Իռլան դիան՝ 
20%, ԱՄՆ-ը՝ մոտ 18%, Նիդեռլանդները՝ 
13% և Գերմանիան՝ 12% մասնաբաժնով 
(գծապատկեր 2):

Զարգացած երկրների գերակշռությու-
նը բժշկական սարքավորումների արտա-
հանման մեջ պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ այդ սարքավորումների մեծ 
մասը բարդ տեխնոլոգիատար ապ րանք -
ներ են և պահանջում են ՀևՄ մեծ ծախ-

Բժշկական, վիրաբուժական, անասնաբուժական գիտություններում 
օգտագործվող գործիքներ, սարքավորումներ, ներառյալ այլ էլեկտրաբժշկական 
ապարատներ և տեսողության ստուգման գործիքներ արտահանողները, 2019 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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Մարմնի վրա տեղադրված, ներկառուցված սարքավորումներ՝ նախատեսված 
հաշմանդամություն կամ արատ ունեցող անձանց համար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

2 https://filecache.investorroom.com/mr5ir_medtronic/179/2020%20Annual%20Report%20bookmarked%20FINAL.pdf
3  https://www.investor.jnj.com/annual-meeting-materials/2020-annual-report
4  https://www.abbottinvestor.com/static-files/52cadf21-4090-40fd-9857-fa58e1e25949
5 https://www.results.philips.com/publications/ar20#highlights
6 https://www.freseniusmedicalcare.com/fileadmin/data/com/pdf/Media_Center/Publications/Annual_Reports/FME_Annual_Re-

port_2020_EN.pdf
7 https://www.ge.com/sites/default/files/GE_AR20_AnnualReport.pdf
8  https://investors.bd.com/static-files/3c4280f7-ff84-4137-8e5d-0e7c9db5acbd
9 https://cdn0.scrvt.com/0e46935d037de4ec3888566275864b37/180f4f3673c1bef8/42315c736d84/180f4f3673c-

1bef8-747507c6608d-Siemens_Healthineers-_Annual-_Report_2020.pdf
10 https://s1.q4cdn.com/238390398/files/doc_financials/2020/ar/CAH-Annual-Report-FY-2020.pdf
11 https://s22.q4cdn.com/857738142/files/doc_financials/2020/ar/SYK_CRR-AR20_narr_v16.2.pdf

Բժշկական սարքավորումներ արտադրող խոշոր ընկերությունները, 2020 թ.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
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12 Հաշվարկը կատարել է հեղինակն ըստ “More trade for better health? International trade and tariffs on health products”, 

Appendix IV, WTO մեթոդաբանության և UN Comtrade տվյալների հիման վրա

սեր, որոնք առավելապես հասանելի են 
բարձր եկամուտ ունեցող երկրներին: Բա- 
ցի այդ, բժշկական սարքավորումներ ար - 
տադրող առաջատար ընկերություննե  րը 
հիմնադրվել են հենց զարգացած երկրնե-  
րում (աղյուսակ 2): Աղյուսակից կա րելի է 
նկատել, որ այդ ընկերություն ների հա-
սույ    թը բավական մեծ է և նույնիսկ գերա-
զան ցում է որոշ երկրների ՀՆԱ-ն։ Հատ-
կանշական է, որ այս ընկերություններն 
աչքի են ընկնում նաև ՀևՄ-ի համար կա-
տարված խոշոր հատկացումներով, որոնք 
համավարակի պայմաններում ոչ միայն 
չեն կրճատվել, այլև ավելի են մե ծացել։

Աղյուսակ 2-ից կարելի է նկատել, որ այդ 
ընկերությունների գլխամասային գրասեն- 
 յակների գտնվելու վայրերը գրեթե համ-
ընկ նում են բժշկական տեխնոլո գիա տար 
սարքավորումներ արտահանող երկրների 
տասնյակին: Թեպետ պետք է նշել, որ այդ 
ընկերություններից շատերն արտադրում 

են ոչ միայն բժշկական սարքավորումներ, 
այլև դեղագործական ապրանքներ։

Ինչ վերաբերում է բժշկական տեխնո լո-
գիատար սարքավորումների ներմուծ մա-
նը, ապա 2019 թ. դա կազմել է 185.3 մլրդ 
ԱՄՆ դոլար: Իհարկե, համաշխարհային 
արտահանման և ներմուծման ծավալները 
հավասար կլինեին, եթե տեղի չունենային 
սխալներ և բացթողումներ, որոնք, սակայն, 
անխուսափելի են: Թեև, ըստ ներմուծման, 
առաջատար 20 երկրների մեջ զարգա ցող  
երկրների թիվն ավելի մեծ է, քան արտա-
հանման դեպքում, սակայն բժշկական սար- 
 քավորումների ներմուծման գծով առաջա- 
 տարները դարձյալ զարգացած երկրներն 
են (աղյուսակ 3): Իսկ քսանյակում ընդ-
գրկված զարգացող երկրներն աչքի են ընկ-
նում մեծաթիվ բնակչությամբ, որի շնորհիվ 
էլ հայտնվել են այդտեղ: Այնուամենայնիվ, 
զարգացող երկրները բժշկական սարքա-

Բժշկական սարքավորումների ներմուծման գծով առաջատար  
20 երկրները, 2019 թ.12

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
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վորումների համաշխարհային առևտրին 
մասնակցում են առավելապես որպես ներ - 
մուծողներ: Համեմատության համար նշենք, 
որ եթե ըստ արտահանման առաջատար 
5 երկրներին բաժին է ընկնում ողջ առևտ- 
 րի ավելի քան 55%-ը, ապա ըստ ներ մուծ-
ման՝ ընդամենը 49%-ը, և եթե ըստ ար-   
տահանման առաջատար 20 երկրնե րին 
բաժին է ընկնում ողջ առևտրի ավելի քան 
90%-ը, ապա ըստ ներ մուծման՝ 81%-ը: 
Այս ամենն օրինաչափ է այնքանով, որ զար-
գացած երկրները, աչքի ընկնելով ավելի 
բարձր կենսամակարդակով, բժշկական 
ծառայություններից օգտվելու ավելի մեծ 
հասանելիություն և մշակույթ ունեն: Բացի 
այդ, կյանքի միջին տևողության ավելա-
ցու մը, հատկապես զարգացած երկրնե-
րում տարեց բնակչության տեսակա րար 
կշռի աճը մեծացնում են բժշկական սար-
քա վորումների նկատմամբ պահանջարկը:

Հայաստանը 2019 թ. ներմուծել է 60.7 
մլն ԱՄՆ դոլարի բժշկական տեխնոլո գիա- 
  տար սարքավորումներ, շուրջ 3 անգամ 
ա վե լի, քան արտահանել է: ԵԱՏՄ երկրնե- 
  րը, միասին վերցրած, ներմուծել են 3.8 
մլրդ ԱՄՆ դոլարի բժշկական սարքավո-
րումն եր, որոնց շուրջ 82%-ը պատկանում է 
ՌԴ-ին: Հայաստանի բաժինը ԵԱՏՄ ներ- 

մուծման մեջ ընդամենը 1.6% է, իսկ հա-
մաշխարհային ներմուծման մեջ՝ 0.03%: 
Ընդհանուր առմամբ, ԵԱՏՄ երկրների կող-  
մից բժշկական սարքավորումների ներ-
մուծումը մոտ 18 անգամ գերազանցել է ար - 
 տահանումը:

Այսպիսով՝ բժշկական տեխնոլոգիա-   
տար սարքավորումների արտահանող-
ներն առավելապես բարձր եկամուտ ունե-  
ցող զարգացած երկրներն են: Արտա հա-
նող առաջին 20 երկրներին, որոնք գե րա- 
զանցապես զարգացած են, բաժին է ընկ-
նում ողջ արտահանման 90%-ից ավե լին: 
Զարգացող երկրները բժշկական սարքա-
վորումների համաշխարհային առևտրին  
մասնակցում են հիմնականում որպես ներ-
մուծողներ, սակայն դարձյալ էապես զի-
ջում են զարգացածներին: Ինչպես պարզ 
դարձավ ուսումնասիրությունից, բժշկա-
կան տեխնոլոգիատար սարքավորումներ 
արտադրող ընկերությունները ՀևՄ ուղ-
ղու թյամբ տարեկան մեծ հատկացումներ 
են կատարում։ Հետևաբար՝ բժշկական 
սար քավորումների արտադրության նպա-  
տակ հետապնդողները պետք է ան պայ-
մանորեն պատրաստ լինեն կատա րելու 
ՀևՄ ծախսեր։

1. More trade for better health? International 
trade and tariffs on health products”, Appen-
dix IV, WTO

2. UN Comtrade
3. Medtronic Annual Report 2020, 
 https://filecache.investorroom.com/mr5ir_medtron-

ic/179/2020%20Annual%20Report%20book-
marked%20FINAL.pdf

4. Johnson and Johnson Annual Report 2020, 
https://www.investor.jnj.com/annual-meeting-mate-
rials/2020-annual-report

5. Abbott Annual Report 2020, 
 https://www.abbottinvestor.com/static-files/

52cadf21-4090-40fd-9857-fa58e1e25949
6. Philips 2020 highlights,
 https://www.results.philips.com/publications/

ar20#highlights
7. Fresenius Medical care Annual Report 2020, 

https://www.freseniusmedicalcare.com/fileadmin/

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
data/com/pdf/Media_Center/Publications/Annu-
al_Reports/FME_Annual_Report_2020_EN.pdf

8. GE Annual Report 2020,
 https://www.ge.com/sites/default/files/GE_AR20_

AnnualReport.pdf
9. BD Annual Report 2020,
 https://investors.bd.com/static-files/3c4280f7-ff84-

4137-8e5d-0e7c9db5acbd
10. Siemens Healthineers Annual Report 2020,
 https://cdn0.scrvt.com/0e46935d037de4ec-

3888566275864b37/180f4f3673c1bef8/42315c-
736d84/180f4f3673c1bef8-747507c6608d-Sie-
mens_Healthineers-_Annual-_Report_2020.pdf

11. Cardinal Health Annual Report 2020,
 https://s1.q4cdn.com/238390398/files/doc_finan-

cials/2020/ar/CAH-Annual-Report-FY-2020.pdf
12. Stryker Annual Report 2020, 
 https://s22.q4cdn.com/857738142/files/doc_finan-

cials/2020/ar/SYK_CRR-AR20_narr_v16.2.pdf
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АРМЕНИЯ И МИР
ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В статье исследуется мировой экспорт и импорт медицинского технологического оборудования 
по странам и отдельным товарным группам. По оценкам, объем экспорта медицинского техноло-
гического оборудования в мире в 2019 году составил 177,4 миллиарда долларов США, а импорта - 
185,3 миллиарда долларов США. Экспорт медицинского оборудования в основном осуществлялся 
из развитых стран с высоким уровнем доходов. А развивающиеся страны участвовали в мировой 
торговле медицинским оборудованием в основном в качестве импортеров, опять же по объему 
значительно отставая от развитых стран с высоким уровнем жизни. Производство медицинского 
технологического оборудования требует больших затрат на НИОКР, поэтому оно сосредоточено в 
странах с высоким уровнем доходов.

Ключевые слова:  медицинское технологическое оборудование, экспорт, импорт, НИОКР

Ruzanna TADEVOSYAN
Junior researcher at

«Amberd» Research Center,
PhD student, ASUE

ARMENIA AND WORLD
EXPORTERS AND IMPORTERS OF MEDICAL TECHNOLOGY EQUIPMENT

The article examines the global export and import of medical technology equipment by countries 
and individual product groups. According to estimates, the volume of exports of medical technology 
equipment worldwide in 2019 amounted to 177.4 billion US dollars, and imports – 185.3 billion US 
dollars. The export of medical equipment was mostly realised by high-income developed countries. 
And the developing countries participated in the world trade of medical equipment mainly as import-
ers, again in terms of volume significantly lagging behind the developed countries with high living 
standards. The production of medical technology equipment requires large expenditure allocations on 
R&D, which is why it is concentrated in high-income countries.

Keywords:  medical technology equipment, export, import, R&D
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ԲՈԹՍՎԱՆԱԿԱՆ ՀՐԱՇՔ.   
ՀՐԱ՞ՇՔ...

Հիմնաբառեր.  Բոթսվանա, ինստիտուտներ, 
  ադամանդներ, նեոլիբերալիզմ,
  ժողովրդավարություն, Սերեցե
  Խամա

1960 թ.-ից ի վեր, երբ Աֆրիկայի երկրների մեծ 
մասն անկախություն ստացավ, մայրցամաքը հիմն ա-  
կանում զուգորդվում էր աղքատության և թեր զար - 
գացածության, իսկ Հարավսահարյան Աֆրիկան՝ ծայ - 
 րահեղ աղքատության հետ։ Սակայն, Բոթսվա   նան 
իր տնտեսական առաջընթացով ու զարգացա ծու-
թյան մակարդակով առանձնանում է ոչ միայն Հա -
րավ սահարյան Աֆրիկայում, այլև ողջ աշխար համա-
սում։ Ներկայացվող հոդվածում հեղինակը փորձում է 
լույս սփռել Բոթսվանայի տնտեսական հաջո ղու թյան 
«գաղտնիքների» վրա՝ վեր հանելով և վերլու ծելով 
դրանց նպաստող հիմնական գործոն ները։ Չլի նելով 
աֆրիկյան խնդիրների փորձագետ, սակայն ինչ-որ 
չափով ուսումնասիրած լինելով Բոթսվանայի փորձը՝ 
նա հոդվածի վերջում հանդես է գալիս ա ռա ջարկով, 
որը, նրա կարծիքով, էլ ավելի կխթանի Բոթսվա  նայի 
տնտեսական հաջողությունները։

 1960 թ.-ից ի վեր, երբ Աֆրիկայի երկրնե րի 
մեծ մասն անկախություն ստացավ, մայրցա-

մաքը հիմնականում զուգորդվում էր աղքատության և 
թերզարգացածության, իսկ Հարավսահարյան Աֆրի-
կան՝ ծայրահեղ աղքատության հետ։ Ու թեև «սև աշխար-
համասը» հարուստ է բազմապիսի բնական ռեսուրսնե-
րով, այստեղ գտնվող շատ երկրների դեպքում դրանք ոչ 
միայն չեն նպաստում տնտեսական զարգացմանը, այլև 
խորացնում են անհավասարությունը և, ինչու ոչ, հող նա    - 
խապատրաստում, այսպես կոչված, «հոլանդական հի-  
  վանդության» համար1։ Իսկ որոշ տեսաբաններ էլ ռե-

ԱՇԽԱՐՀԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 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։ 

2020 թ.-ից «Ամբերդ» հետազո-
տա կան կենտրոնի ավագ հետա-
զոտող է։ 

Հե ղի նակ է 12 գիտա կան հոդ-
ված ների: 

77

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_4_77

12 Christine Ebrahimzadeh, Dutch Disease: Wealth Managed Unwisely’, 24 Feb, 2020, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm
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սուրսներով հարուստ երկրների՝ առա ջին 
հայացքից անվերջ թվացող աղքա տու-
թյունը կոչում են «ռեսուրսային անեծք» 
(resource curse)` դրան տալով բազ մաթիվ, 
հաճախ նույնիսկ հակասա կան բա ցատրու- 
 թյուններ։ Սակայն, հենց Հարավ սա հար-
յան Աֆրիկայում կա մի երկիր, որը դուրս 
է այդ տրամաբանությունից և իր տնտե-
սական զարգացածության ու քաղա քա կան 
ինստիտուտների հասունության մա կար-
դա կով առանձնանում է աֆրիկյան գրեթե 
բոլոր երկրներից։ Այդտեղ ռեսուրսների, 
մասնավորապես՝ ադամանդի առատու-
թյու  նը ոչ միայն չի խաթարել, այլև նպաս- 
 տել է տնտեսական զարգացմանը, իսկ կո-  
 ռուպցիայի մակարդակը, եթե հիմնվենք 
«Թրանսփերենսի ինթերնեշնլ» միջազ-
գա  յին հակակոռուպցիոն կազմակերպու-
թյան տվյալների վրա, Աֆրիկայում ամե-
նացածրն է` ընդ որում, արդեն 18 տարի 
շարունակ3։ Այդ երկրում հաստատված են 
ժողովրդավարական կարգեր, իսկ մեկ 
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն գերազանցում է ան-
գամ հարևան Հարավաֆրիկյան Հան րա-  
 պետության (ՀԱՀ) ցուցանիշը, որն ըն կալ-  
վում է որպես հարստության ու ժողովրդա -

վա րության օազիս աղքատ ու բռնա պե տա-
կան Աֆրիկայում։ Այդ երկիրը Բոթսվա-
նան է։ Վերջինս իր տարածքով (581.730 
քառ. կմ) համադրելի է Ֆրանսիայի հետ և 
շուրջ երկու անգամ գերազանցում է Իտա-
լիային, իսկ բնակչության թվով (մոտ 2.3 
մլն) մոտ է մեր երկրին։ 

Գծապատկեր 1-ում, ըստ Համաշ խար-
հային բանկի տվյալների, ներկայացված 
են Բոթսվանայի տնտեսական հաջողու-
թյուններն աֆրիկյան մնացյալ պետու-
թյուն  ների, այդ թվում՝ ՀԱՀ-ի համեմա-
տու  թյամբ։

Գծապատկերի տվյալների ուսումնա-
սի րությունից հարց է ծագում. ինչպե՞ս և 
ինչի՞ շնորհիվ է դեպի ծով ելք չունեցող 
երկիրը, որը Մեծ Բրիտանիայից անկա-
խանալիս (1966 թ. սեպտեմբերի 30) Աֆ-
րիկայում ամենաաղքատներից մեկն էր 
(եթե ոչ ամենաաղքատը), դարձել ընդօ-
րինակման առարկա՝ կերտելով սեփական 
հաջողության պատմությունը...

Ամեն բան չէ, որ «դրախտային» է 
Բոթսվանայում։ Բնակչության շուրջ 20%-ը 
կամ յուրաքանչյուր 5-րդ բնակիչ այստեղ 
տառապում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով4, բարձր է 

6710

861

5090

3547 3699 3415
4211

1076 1050

2328
3009

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Աֆրիկյան մի շարք երկրների՝ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ անվանական արժեքը  
(ԱՄՆ դոլար)2, 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2 Transparency International, country data, corruption percepton index, https://www.transparency.org/en/countries/botswana# 
3 World Bank database, GDP per capta in 2020 (current US$), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.

CD?end=2020&start=2020&view=map
4 Global information and education on HIV and AIDS, HIV and AIDS in Botswana, available at https://www.avert.org/profession-

als/hiv-around-world/sub-saharan-africa/botswana



2021/4. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

79

գործազրկության մակարդակը` 24.9%5, 
իսկ աղքատությունը շարունակում է մնալ 
օրա կարգային խնդիր։ 

Փորձենք գտնել Բոթսվանայի հաջո-
ղության պատճառները։

Պատճառ 1. Ինստիտուտներ
Բոթսվանայի փորձն ամենայն ման րա-

մասնությամբ վերլուծել է Դարօն Աճեմ-
օղ լուն՝ «Ինչո՞ւ են ազգերը ձախողվում»  
հայտնի աշխատությունում։ Լի նե  լով ինս-
տիտուցիոնալիստ՝ Աճեմօղլուն Բոթ սվա-
նայի զարգացումն ու տնտեսական ա - 
ռաջընթացը կապել է երկրում առկա ներ- 
առական ինստիտուտների հետ։ Մաս նա- 
վորապես, ըստ Աճեմօղլուի, ինստի տուտ-
ները լինում են երկու տեսակի՝ ներառա - 
կան (inclusive) և կորզող (extracting): Բոթ ս-  
վանան, մինչ Բրիտանական կայսրության 
պրոտեկտորատ դառնալը, ունեցել է մեկ 
կարևոր ներառական ինստի տուտ՝ կգոլ-
տան, որտեղ էլ հավաքվել են բոթ սվա -
նական գյուղերի ու համայնք ների ավագ - 
ները։ Կգոլտան մեծապես հա կա կշ ռել է 
տոհմապետների իշխանությանը, քանի 
որ այնտեղ են ընդուն վել հիմնա կան կա-
րևոր որոշումները6: 

Բոթսվանայում բնակչության մեծ մա-
սը ցվանա ազգության ներկայացուցիչներ 
են՝ բաղկացած 8 հիմնական տոհմերից՝ 
Բանգվատո, Բատավանա, Բանգվակեցե, 
Բակվենա, Բալետե, Բակգալտա, Բարո-
լոնգ, Բաթլոկվա։ 

Բոթսվանայի՝ տակավին մինչգաղու-
թային ժամանակաշրջանի ինստիտուտ-
ները կարող էին վերանալ կամ վերափոխ-
վել բրիտանական տիրապետության տակ, 
սակայն,  բրիտանացիներն առանձնա պես 
հետաքրքրված չէին այդ աղքատ տա րած-
քով, որտեղ բնակչության մեծ մասը զբաղ-
ված էր անասնապահությամբ։ Դեռևս չէին 
հայտնաբերվել ադամանդի հսկա յա կան 
պաշարները, իսկ փոքրաքանակ բնակ-
չության շուրջ 80%-ն ապրում էր երկրի 
արևելքում՝ ՀԱՀ-ը Զիմբաբվեին միացնող 

երկաթուղու մոտակայքում, որը կառուցվել 
էր բրիտանական Ռոուդս (Rhodes’ Brit-
ish South Africa Company) ընկերության 
կողմից8։ Ուստի, կարելի է ենթադրել, որ 
երկրի մնացած մասում բնակվելու համար 
դեռևս չկային գրավիչ ու նպաստավոր 
պայ  մաններ: 1885 թ.-ին Մեծ Բրիտանիան 
հայտարարեց բրիտանական Բեչուա նա-
լենդ (Բոթսվանան այն ժամանակ այդպես 
էր կոչվում) պրոտեկտորատի ստեղծման 
մասին, ինչը պայմանավորված էր սոսկ 
երկրի ռազմավարական աշխարհագրա-
կան դիրքով, քանի որ մի կողմից գեր մա - 
նացիների տիրապետության տակ գտնվող 
Հարավարևմտյան Աֆրիկան էր (մերօրյա 
Նամիբիան), իսկ մյուս կողմից՝ բուրերի պե  - 
տությունը։ Հատկանշական է, որ Բեչուա-
նալենդի առաջնորդներն իրենք էին խընդ-  
րել Մեծ Բրիտանիային ապահովել երկրի 
արտաքին անվտանգությունը՝ զգու շա նա- 
 լով առավել հզոր հարևան երկրների հնա- 
րավոր հարձակումներից, որոնց հետևան-
քով երկիրը կարող էր գրավվել։ Ավելին, 
1895 թ.-ին ցվանա ազգության երեք տոհ-
մապետները՝ Բանգվատո տոհմի առաջ-
նորդ Խամա III-ը (Բոթսվանայի առաջին 
նախագահ Սըր Սերեցե Խամայի պապը), 

       Երեք կգոսիների՝ Բանգվատո տոհմի 
առաջնորդ Խամա III-ի, Բանգվակեցե 
տոհմի առաջնորդ Բաթեոնի և Բակվենա 
տոհմի առաջնորդ Սեբելեի արձանները 
Բոթսվանայի մայրաքաղաք Գաբորոնեում7

ՆԿԱՐ 1

5 World Bank database, Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) – Botswana, https://data.worldbank.org/
indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=BW

6 Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. An african success story: Botswana. Princeton University Press, 
2012, p. 9.

7 Հատկանշական է, որ արձանը կառուցել է հյուսիսկորեական ընկերություն։ Լուսանկարը՝ https://www.diowestmo.org/ 
կայքից։

8 Նույն տեղում։



Բանգվակեցե տոհմի առաջնորդ Բաթե-
ոնը և Բակվենա տոհմի առաջնորդ Սեբե- 
լեն, հանդիպելով Վիկտորիա թագուհուն, 
խնդրել էին նրանից, որ պրոտեկտորատը 
ղե կավարվի անմիջապես Լոնդոնից, այլ 
ոչ թե ՀԱՀ-ից։ Եթե թագուհին մերժեր 
վեր    ջիններիս խնդրանքը, Բոթսվանան, 
հա վանաբար, ներկայում կլիներ ոչ թե ան-
կախ պետություն, այլ ՀԱՀ-ի կազմում։

Այս ամենն ապահովել էր պրոտեկ տո-
րատի հարաբերական անկախությունը և 
ավանդույթների, սովորույթների ու մշա-
կույ թի ինքնավարության պահպանումը։ 
Հետագայում՝ անկախությունից հետո, իշ-
խա նությունն ուներ որոշակի ժողովրդա-
վարական լեգիտիմություն, ինչն էլ չեզո-
քացնում էր աֆրիկյան այլ երկրներին 
բնո րոշ բռնի պայքարը և դրանից բխող 
անկայունությունն ու հետընթացը։ Ավե-
լին, ցվանա ժողովրդի բարքերում արմա-
տա ցած ժողովրդավարության սաղմնային 
տար րերը պարունակում էին նաև զսպման 
և հակակշռման որոշակի բաղադրիչներ, 
որոնք ունակ էին իշխանության գործո ղու - 
թյունները դարձնելու մասամբ կանխա-
տեսելի և նվազ սանձարձակ, ինչի ար-
դյունքում պայքարը հանուն իշխանու թյան 
չէր վերածվում կենաց-մահու մրցա վեճի։ 
Հավելենք նաև, որ անկախությու նից ի վեր 
միակ իշխող ուժը՝ Սըր Սե րեցե Խա մայի 
հիմնադրած Բոթսվանայի ժո ղովրդա վա-
րական կուսակցությունը, երկու ազդեցիկ 
ուժերի՝ անասնապահությամբ զբաղվող-
ների ու ցեղապետների մի յուրօրինակ 
միավորում էր։ Ուստի հետագայում, երբ 
ադամանդներից ստացված եկամտի շնոր-  
հիվ բազմապատկվեց կապիտալի ներ- 
  հոսքը, բազմապատկվեցին նաև հիմնա-
կան շահառուների եկամուտները, և «խա-
ղա սե ղանին այնքան շատ բան էր դրված», 
որ ոչ մի անհատ կամ խումբ, իրեն հա սա-
նելիք շահաբաժինները մեծացնելու մո-
լուց քով համակված, չհանդգնեց «ճոճել 
այն նավակը», որի մեջ գտնվում են բոլո-  

րը։ Այդ իսկ պատճառով բոթսվանական 
ադա մանդները, ի տարբերություն, օրի- 
նակ, Սիե րա Լեոնեի, չվերածվեցին «ար-
յու  նոտ ադա մանդների10»։ 

Պատճառ 2. Ադամանդներ
Բոթսվանայի կառավարությունն իր ե- 

 կա  մուտների 30%-ը ստանում է ադաման-
դի արտահանումից, որը կազմում է երկրի 
համախառն արտահանման շուրջ 70%-ը11: 
Իսկ ամեն բան սկսվել է կառա  վա րության 
և ադամանդների համաշխար հա յին շու - 
կայում գրեթե մենաշնոր հային դիրք զբա - 
ղեցնող DeBeers ընկե րության միջև փոխ - 
շահավետ համագոր ծակցությունից, որի 
արդյունքում Բոթսվանայի կառավարու-
թյանը բաժին է ընկնում ադա մանդի ար-
դյունահանման շահաբա ժինների ուղիղ 
50%-ը12։ Տնտեսագետ ները հաճախ են խո - 
 սում մեկ ռեսուրսից կախվածություն ու-
նե նալու բացասական կողմերի և տնտե-
սության բազմազանեցման (դիվերսիֆի-
կացման) անհրաժեշտության մասին, և 
դա ճիշտ է ու անվիճելի։ Սակայն, այս պա-  
րագայում ևս «բախտը ժպտացել է» Բոթ ս-
վա նային։ Լինելով գրեթե մենաշնոր հա յին 
ընկերություն՝ DeBeers-ն ի զորու է կար գա- 
վորելու համաշխարհային շուկայում ադա-

       Պատմության մեջ մեծությամբ 
երկրորդ ալմաստը՝ հայտնաբերված 
Բոթսվանայում9

ՆԿԱՐ 2

9 Լուսանկարը՝ «Արմենպրես» լրատվական գործակալության կայքից,  https://armenpress.am/arm/news/826425.html
10 «Արյունոտ ադամանդների» թեմայի վերաբերյալ տե՛ս Ա. Փախլյան, «Աշխարհն առանց արյունոտ ադամանդների», 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» տեղեկագիր, 2019/1, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://asue.am/upload/files/amberd/Amberd-bulletin.
pdf

11 Reuters, Botswana rough diamond exports down 66% in third quarter, October 30, 2020, avalable at https://www.reuters.com/
article/botswana-diamonds-idINL8N2HL70H 

12 Fadool, John M., The Coincidental Economic Miracle: Botswana A Proposal by, (2020), p. 4.
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մանդի գները՝ Բոթսվանայի կառա վա րու - 
թյանն ապահովելով կայուն ու կան խա -
տեսելի եկամուտներով։ Նշենք, որ Բոթս-
վանայի ադամանդի պաշարները ոչ թե 
բե րուկներում (alluvial deposits) են, այլ 
հրաբխային խողովակներում (pipe), ինչն 
էլ ավելի է բարդացնում դրա արդյունա-
հա նումը13։ Ուստի DeBeers ընկերության 
փորձն ու գիտելիքն ավելի քան անհրա-
ժեշտ էին Բոթսվանային։ Այդ իսկ պատճա -
ռով երկրում երբևէ չի քննարկվել կա ռա -
վարության և DeBeers-ի կողմից հա մա տեղ 
հիմնադրված «Դոբսվանա» ընկե րու թյան 
ազգայնացումը, ինչն էլ, ներ դրումն երի ան-  
վտանգության առումով, ստեղ ծել է բա րե-
նպաստ միջավայր։ Ադաման  դի արդյու  նա-
հանումից ստացած եկամուտ ներով կա - 
ռավարությունը կառուցել է բազ մա թիվ 
են թակա ռուցվածքներ, այդ թվում՝ դպ րոց-
ներ, մանկապարտեզներ, ճանա պարհներ 
և այլն։ 

Պատճառ 3. Նեոլիբերալ (նորազա
տական) քաղաքականություն և մաքսա
յին միություն

Բոթսվանան, ի տարբերություն տարա-
ծաշրջանի շատ երկրների, մասնա վորա-
պես՝ Զիմբաբվեի, չգնաց ամեն ինչի ազ-   
գայնացման ճանապարհով։ Ավելին, ան-    
կա խանալիս, երբ երկրում կար բարձ րա-
գույն կրթությամբ ընդամենը 22 և միջնա - 
կարգ կրթությամբ մոտ 100 քա ղաքա  ցի, 
կառավարության հանրային ծառայու  թյան 
ոլորտում նախապատվու թյունը տրվեց 
օտարազգի, սակայն ուսյալ աշխատա-
կից  ներին14։ Միաժամանակ, ի տարբերու-
թյուն հետգաղութային Աֆրիկայի այլ ա-  
 ռաջնորդների, մասնավորապես՝ Փղոսկ-
րի ափի հանրահայտ նախագահ Թոմաս 
Սանկարայի ու Գանայի հիմնադիր առաջ-
նորդ Կվամե Նկրումայի, Բոթսվանայի 
հիմնադիր նախագահ Սըր Սերեցե Խա- 
 ման ընտրեց ոչ թե, այսպես կոչված, աֆ-   
րիկյան սոցիալիզմը, այլ նեոլիբերա լիզ-
մը՝ ապահովելով երբեմնի մետրոպոլիա 
Միացյալ Թագավորության աջակցությու-

նը նորանկախ Բոթսվանայի պետակա նու-
թյան կայացման գործընթացին15: Այս քա - 
ղաքականությունը շարունակեց նաև վեր-
ջինիս որդին՝ Յան Խաման, որը 2008- 
2019 թթ. Բոթսվանայի նախագահն էր։ 
Վերջինս իր քաղաքականության հիմքում 
դրել էր 4D գաղափարը՝ ժողովրդա վա րու - 
թյուն (democracy), զարգացում (develop-
ment), արժանապատվություն (dignity) և 
կարգապահություն (discipline): Ե՛վ Խամա 
ավագը, և՛ Խամա կրտսերը փորձում էին 
իրենց նորազատական օրակարգն առաջ 
մղել՝ հղում կատարելով բոթսվանական 
մշակույթին։ 1970 թ.-ին շվեդական Ուս-
պա  լա քաղաքի Աֆրիկյան ուսումնասի րու-
թյունների սկանդինավյան ինստիտու տում 
Խամա ավագը հայտարարեց, որ սոցիա- 
 լիզմը, նույնիսկ եթե դրա կողքին ավելաց-
վում է «աֆրիկյան» բառը, կապ չու նի իր 
ժողովրդի մեծամասնության հետ, իսկ «ժո-  
ղովրդավարություն» ու «զարգա ցում» բա-
ռերն արմատացած են ցվանա լեզվում։ 
Նույն կերպ՝ Խամա կրտսերը գո վերգում էր 
նեոլիբերալ մոդելը ոչ թե բա ցահայտորեն, 
այլ հղում կատարելով ցվանա ժողովրդի 
այն բարքերին ու ավան դույթներին, ո րոնք 
այդ պահին իրեն հարմար էին՝ իր օրա-
կարգի առաջմղման համար16։  

Ինչպես գիտենք, լիբերալիզմը, նախ և-
առաջ, ենթադրում է ժողովրդավա րու թյուն 
և ազատ առևտուր։ Անկախությունից ի 
վեր թեպետ Բոթսվանայում միայն մեկ ուժ 
է իշխել՝ Բոթսվանայի ժողովրդա վա րա-  
կան կուսակցությունը, այնուամենայնիվ 
Բոթսվանան ժողովրդավարական պետու-
թյուն է, որտեղ ընտրական գործընթացն 
արտահայտել է ընտրողների կամքը, իսկ 
հեղաշրջումներ ու հեղափոխություններ 
երբեք չեն եղել։ 1994 թ. ընտրության ժա-
մանակ, հավաքե լով հարաբե րականորեն 
քիչ ձայն, իշխող կուսակ ցությունը գնացել 
է ոչ թե բռնությունների, այլ իր սխալների 
վերլուծության ու շտկման ճանապարհով 
և ընտրական գործընթացը դարձրել առա- 
վել ներառական՝ ընտրելու իրավունք ունե-  

13 Նույն տեղում։ 
14 Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. An african success story: Botswana. Princeton University Press, 

2012, p. 1. 
15 Mosime, Sethunya Tshepho, Decolonization Deferred: Seretse Khama Ian Khama’s Presidency and the Historical Deradicaliza-

tion of ‘Culture’as a Tool for Resistance in Botswana. 
16 Նույն տեղում։ 



ցողների տարիքային շեմը 21-ից իջեցնե-
լով 18-ի ու երկրից դուրս բնակվող քաղա-  
քացիներին ընտրելու իրա  վունք տալով17։ 
Բոթսվանայում յուրա քան չյուր տոհմ ունի 
իր կգոսին (թագավորը կամ առաջ նոր դը), 
որի խնդիրն է տոհմի առաջնոր դումն ու 
տոհմային կգոլտաների կազմա կերպումը։ 
Խորհրդարանին կից գործում է նաև Նիլ- 
տո Յա Դիկգոսի (թարգ մա նա բար՝ առաջ-
նորդների պալատ, կգոսի՝ առաջնորդ  
կամ թագավոր) կոչ վող խորհրդակցական 
մար մինը, որը բաղկա ցած է 35 անդամից, 
որից 8-ը վերոնշյալ 8 հիմնական տոհ-
մերի առաջնորդներն են, 5-ը նշանակ-
վում են նախագահի կողմից, իսկ 22-ը՝ 
ընտրվում երկրի տարբեր շրջաններից՝ 
պաշտոնավարելով 5 տարի ժամ կե  տով18։ 

Ինչ վերաբերում է առևտրին, ապա 
Բոթսվանան որդեգրել է բավականաչափ 
ազատական ներդրումային ու առևտրա-
յին քաղաքականություն, ինչպես նաև ընդ - 
գրկվել Հարավաֆրիկյան մաքսային միու - 
թյունում, որին անդամակցում են նաև 
ՀԱՀ-ը, Էսվատինին, Լեսոտոն և Նամի-
բիան։ Ներկայում Բոթսվանայի կառավա-
րու թյունն իր եկամուտների զգալի մասը 
ձեռք է բերում երկու աղբյուրից՝ արդյու  նա-
հանող ընկերությունների ռոյալթիներից և 
Հարավաֆրիկյան մաքսային միությունից 
ստացված եկամուտների բաշխումից19։

«Պատճառ 4». Սըր Սերեցե Խամա
Ազգերի բարգավաճումը բացատրող 

շատ տեսություններ կան, որոնցից կարե լի 
է առանձնացնել հետևյալ չորսը՝ աշխար-
հագրական, մշակութային, ինստիտու ցիո-
նալ և առաջնորդի անձնային կամային 
առանձնահատկություններ։ Օրինակ՝ հա-
ճախ ենք լսել, որ Սինգապուրի տնտեսա-
կան վերելքը կապում են նրա առաջ նորդ 
Լի Կուան Յուի վարած հմուտ քաղա քա-
կանության հետ, մինչդեռ բազմաթիվ այլ 
բռնապետներ առավել հայտնի են իրենց 
ոճրագործություններով և պետություն նե-  

րին ու ժողովուրդներին հասցրած ան դառ-
նալի վնասով։ Առաջնորդի դերը հատ  կա-
պես կարևոր է աֆրիկյան երկրնե րում, 
որ տեղ հիմնականում չկան ուժեղ ինս տի-
տուտներ ու ժողովրդավարական ավան-
դույթներ։ Բոթսվանայի քաղաքական ու 
տնտեսական հաջողություններում ան - 
գնա հատելի է Սերեցե Խամայի դերը։ 
Խա  ման Բանգավատո տոհմի գահաժա-
ռանգ առաջնորդն էր, որ, ստանալով լավ 
կրթություն Անգլիայում, պատրաստվում 
էր կառավարել երկիրը։ Սակայն, Խամա-
յի ճանապարհը հեշտ չէր, քանի որ նա ա- 
մուս նացել էր անգլիացի Ռութ Վիլիամ սի 
հետ, իսկ այդ ժամանակ, հատկապես հա-
րևան ՀԱՀ-ում տեղի ունեցող ապարտեի-
դի (ռա սայական խտրականության) խո - 
րա  պատ կերում, այդ ամուսնությունը չող- 
 ջուն վեց ո՛չ Մեծ Բրիտանիայի, ո՛չ էլ իր ըն-
տանիքի կողմից։ Սակայն, լինելով առանձ-
նաշնորհյալ անձնավորություն, Խաման 
կարողացավ համոզել Կգոլտային՝ ընդու - 
նելու իր ու սպիտակամորթ կնոջ միությու-
նը։ Կգոլտայի մեծ մասը բացականչեց՝ 
«պու լա»21, որը ցվանա լեզվից թարգմա-  

17 Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. An african success story: Botswana. Princeton University Press, 
2012, p. 16. 

18 Parliament of Botswana, Ntlo Ya Dikgosi, available at https://web.archive.org/web/20110706165201/http://www.parliament.gov.
bw/pgcontent.php?UID=614

19 Fadool, John M., The Coincidental Economic Miracle: Botswana A Proposal by (2020), p. 5.
20 Լուսանկարը՝ Alchetron.com կայքից, https://alchetron.com/Seretse-Khama
21 Mosime, Sethunya Tshepho, Decolonization Deferred: Seretse Khama Ian Khama’s Presidency and the Historical Deradicaliza-

tion of ‘Culture’as a Tool for Resistance in Botswana.", p. 192.

       Բոթսվանայի առաջին նախագահ 
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  նաբար նշանակում է անձրև, ինչպես նաև 
գործածվում է միմյանց ողջունելիս (ի դեպ, 
երկրի դրամական միավորը նույնպես կոչ - 
վում է պուլա)22։ Սակայն, բրի  տա  նա ցի- 
ներն այդպես էլ չընդունեցին Խա մա յի 
ամուսնությունը բրիտանահ պատակ սպի-
տակամորթ կնոջ հետ, և նա արտաքսվեց: 
Հետագայում, վերադառ նա լով Բոթս վանա, 
Խաման հրաժարվեց գահից և մասնակ-
ցեց երկրի պատմության մեջ առա ջին ժո - 
ղովրդավարական ընտրությա նը՝ դառնա-
լով Բոթսվանայի առաջին նա խա գահը։ 
Խամայի կյանքն ու գոր ծունեու թյու նը լա  - 
վագույնս ներկայացված են 2016 թ. թո-
ղարկ ված «A United Kingdom» ֆիլմում։ Սե-  
րեցե Խաման կառավարեց մինչև 1980 թ., 
իսկ վերջինիս հիմնադրած Բոթսվա նայի 
դեմոկրատական կուսակցու թյու նը մինչ  
օրս երկրի իշխող կուսակ  ցու թ յունն է։ Խա- 
ման ժողովրդավա րու թյան ջատագով ու 
գի տակ էր, հակառասիստական պայքա -
րի առաջամարտիկ, որ կանգնած էր նաև 
երկրի տնտեսական բարեփոխումն ե րի 
ակունքներում։ Վերջի նիս կառա վար   ման 
տարիներին երկրում մի քանի հարյուր ան-
գամ աճեց ՀՆԱ-ն, մեծացան կրթություն 
ստացած անձանց թիվը, ավտոճանա-
պարհ ների քանակը և կենսական նշանա-
կություն ունեցող բազմաթիվ այլ ցուցա - 
նիշ ներ, իսկ Զամբիայում, որը Բոթսվա-  
նայի անկախության պահին ուներ վերջի-  
նիցս 10 անգամ շատ դպրոցներ և Ուգան  - 
դան՝ 70 անգամ, այդպես էլ մինչ օրս հա - 
մարվում են աղքատ ու հետա մնաց։ Խա - 
մայի կարևոր հաջողություն ներից մեկը 
Բոթս վանան ժամանակակից ժողովրդա-
վա րական պետության վերածելն էր, այդ 
թվում՝ կգոսիների (տոհմական առաջ նորդ- 
 ների) իշխանության խիստ սահմա նա-
փակ  ման ու վերջիններիս արդարա դա տու- 
թյուն ու հողերի բաշխում իրա կա  նաց նե-
լու իրավունքից զրկելու միջոցով²3։ Հարկ 

ենք համարում ընդգծել, որ, լինելով բրի-  
տանական կառավարու թյան կողմից հա-
լածված ու հետապնդված, Խաման ոչ  
մի այն չլծվեց մշակութային ապագաղու-
թաց  ման ու նախկին գաղութատեր երկրի 
դեմ պայքարի գործին (ինչպես դա տեղի 
ունեցավ աֆրիկյան այլ երկրներում), այլև 
բարեկամական հարաբերություններ հաս-
տատեց Մեծ Բրիտանիայի հետ, որից, 
ա ռաջին հերթին, շահած դուրս եկան իր 
երկիրն ու ժողովուրդը24։

Վերջաբանի փոխարեն 
Հարավային Աֆրիկայում՝ Բոթսվանա-

յից հարավ-արևելք, կա մի թագավո րու-
թյուն, որը նախկինում հայտնի էր որպես 
Սվազիլենդ, իսկ 2018 թ.-ին, շատերի հա-  
մար անակնկալ կերպով փոխելով իր 
անու նը, դարձավ Էսվատինի։ Թագավոր 
Մսվատի III-ը, որ փոփոխության նախա -
ձեռ նողն էր, նշեց, որ մարդիկ արտասահ-
մանում հաճախ իրենց երկիրը շփոթում են 
Շվեյցարիայի հետ, հետևաբար՝ որոշել են 
փոխել դրա անվանումը25։ Սակայն, ակա-
դեմիական գրականության մեջ ոչ թե աղ - 
քատ Էսվատինին, այլ հենց Բոթսվանան 
է մատնանշվում որպես «Աֆրի կայի Շվեյ - 
ցարիա»26: Իսկ ո՞րն է պատճա ռը։ Ար դյո՞ք 
կարելի է Բոթսվանան, Գերմանիայի, Հա-  
րավային Կորեայի, Իսրայելի ու նմանա-
տիպ այլ երկրների հետ մեկտեղ, դասել 
«տնտեսական հրաշք» կատարածների 
շար   քին։ Չկա բոթսվանական հրաշք, ինչ - 
պես նաև չկան իսրայելական, չինա կան, 
ճապոնական, ֆիննական կամ կո րեա  կան 
հրաշքներ։ Ըստ բառարա նային բացատ-
րություններից մեկի՝ հրաշքը սնո տիա պաշ - 
տական և կրոնական պատ կերա ցումն ե-
րով՝ իրերի բնականոն ընթացքից չբխող՝ 
բնության օրենքների վրա չհիմնված, այլ 
գերբնական զորությամբ առաջացած 
երևույթ է27։ Յուրաքանչյուր երկրի տնտե- 
սա կան զարգացում ունի իր հստակ բա- 

22 Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. An african success story: Botswana. Princeton University Press, 
2012, p. 19. 

23 Mosime, Sethunya Tshepho, Decolonization Deferred: Seretse Khama Ian Khama’s Presidency and the Historical Deradicaliza-
tion of ‘Culture’as a Tool for Resistance in Botswana, p. 194.

24 Նույն տեղում։ 
25 BBC.com Swaziland king renames country 'the Kingdom of eSwatini, 19 April, 2018, available at https://www.bbc.com/news/

world-africa-43821512
26 Botlhale, Emmanuel, The Sir Ketumile Masire factor in the making of Botswana as an ‘African Miracle’, Botswana Notes and 

Records 50 (2018), p. 33.
27 https://bararanonline.com/%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B7%D6%84
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ցատ րությունն ու պատճառները։ Բոթսվա- 
 նայի պարագայում, ի թիվս այլ պատճառ-
ների, կարող ենք նշել նախքան պետա  կա- 
նության ձևավորումը՝ ներառա կան ինս-
տիտուտների առկայությու նը, ադա մանդի 
հսկայական պաշարները, նո րազատա-
կան առևտրային քաղա քականությունն 
ու Հարավաֆրիկյան մաքսային միության 
մաքսավճարների բաշխումից ստացված 
շահույթը և, վերջապես, Սերեցե Խամայի 
պետականակենտրոն քաղաքականու թյու - 
նը։ Ինչպես վերն ասացինք, դեպի ծով ելք  
չունեցող Բոթսվանան այսօր էլ քիչ խըն-
դիր  ներ չունի։ Կարծում ենք՝ որպես տնտե -

սական հաջողությունը զարգացնե լու ճա-
նապարհ կարող է լինել հարևան ՀԱՀ-ի  
հետ տնտեսության առավել խոր ինտեգ-
րումը։ Մեր համոզմամբ՝ Բոթսվանայի շա -
հերից է բխում, նախևառաջ,  տեխնոլոգիա - 
ների փոխանցման և արտադրության հա- 
 մատեղ կազմակերպման պայմանա գրե-
րի կնքումը, ինչի շնորհիվ տեղական ար-
տադրողը կընդգրկվի հարավային հա-
րևանի արժեքի շղթաներում, ինչպես նաև 
մասշտաբից տնտեսման էֆեկտի միջո ցով 
լրացուցիչ եկամուտ ապահովելու հնա-
րավորություն կունենա։
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА
ЧУДО БОТСВАНЫ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО БЫЛО ЧУДО?

Начиная с 1960-х годов, когда большинство стран Африки получили независимость, материк 
продолжал ассоциироваться с бедностью и чрезвычайно медленным развитием, а тропическая 
Африка – с крайней бедностью. Несмотря на это, Ботсвана по своему экономическому развитию 
отличается не только от стран тропической Африки, но и от данного региона. Данная статья 
про ливает свет на “секреты” экономических успехов Ботсваны, ставя во главу угла те факторы, 
ко торые способствовали  этому. Не являясь экспертом  в области африканских стран, но исследуя 
опыт Ботсваны, автор в эпилоге статьи выступает с предложениями, которые, по его мнению, в 
свою очередь будут стимулировать дальнейшее экономическое развитие Ботсваны.  

Ключевые слова:  Ботсвана, институты, алмазы, неолиберализм, демократия, 
  сэр Серетсе Кхама

Albert HAYRAPETYAN  
PhD in Economics, Assistant Professor 

in the Chair of International Economics, ASUE
GEOECONOMICAL CHRONICLE

BOTSWANA MIRACLE: WAS IT REALLY A MIRACLE?

From the beginning of the 1960s, when most of the countries of Africa gained independence, the 
continent continued to be associated with poverty and extremely slow development, while the Sub-Sa-
haran Africa – with extreme poverty. However, Botswana differs not only from the countries of tropical 
Africa, but also from the rest of the continent in its economic development. This article sheds light on 
the “secrets” of Botswana's economic success, highlighting the factors that contributed to it. Not being 
an expert in the field of African countries, but exploring the experience of Botswana, the author in 
the epilogue of the article comes up with a proposition that, in his opinion, will further stimulate the 
economic development of Botswana.

Key words:  Botswana, institutions, diamonds, neo-liberalism, democracy, Sir Seretse Khama
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Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ

Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ

2006 թ. գերազանցությամբ ա  - 
վարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ 
«Համաշխարհային տնտեսա գի-
տու թյուն», իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ 
աս պիրանտուրան՝ «Միջազգային 
տնտեսագիտություն» մասնագի -
տությամբ: 2012 թ. պաշտպա նել 
է թեկ նա ծու ական ատենախո սու-
թյուն՝ ստա նալով տնտեսագիտու-
թյան թեկնածուի գիտական աս-
տիճան:

2019 թ. ստացել է դոցենտի գի - 
տական կոչում: «Ամբերդ» հետա- 
 զոտական կենտրոնի հետազո-
տող է, ՀՊՏՀ միջազգային տնտե-  
սական հարաբերություն ների ամ-
բիոնի դոցենտ:

Վերապատրաստվել և դասա-
խոսություններ է վարել եվրոպա-
կան մի շարք բուհերում: Հեղի- 
 նակ է 46 գիտական և 9 գիտա-
հանրամատչելի վերլուծա կան աշ-
խատանքների:

 ORCID ID https://orcid.
org/0000-0002-5854-2473

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

ՄԶԿԻԹԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ՈՐՊԵՍ «ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆՎԱՃՄԱՆ» 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ...

Հիմնաբառեր.  իսլամական գաղափարախոսու -
  թյուն, մզկիթային դիվանագիտու -
  թյուն, մզկիթներ, շինարարություն, 
  օտարերկրյա ֆինանսավորում

Իսլամական առաջատար երկրները, ինչպիսիք են 
Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Կատարը, տևա-
կան ժամանակ է՝ ստանձնել են ամբողջ աշխարհում 
մզկի թաշինության զանգվածային ֆինանսավորման 
«սուրբ» առաքելությունը: Ընդ որում, հետևողական 
«մզկիթային դիվանագիտության» համատեքստում, 
մզկիթների կառուցումն ապահովում է ոչ միայն իս-
լա  մի կրոնական ներկայությունն աշխարհի տար  բեր 
ծայրերում, այլև դիտարկվում որպես ներսից «տա-
րածքների նվաճման» խաղաղ կամ այլընտ րան քա  յին 
ռազմավարություն: Հատկանշա կան է, որ տա րեց տա- 
  րի աննախադեպ ծավալներով ավելացող մզկիթնե րի 
միայն մի մասն է նպատակային կառուց ված, մինչ-
դեռ նոր հիմնադրվողների գերակշիռ մասը գոր ծու-
նեություն է ծավալում մզկիթների վերափոխ ված այլ 
կրոնական սրբավայրերի տարածքներում:

Իսլամական կամ գերազանցապես մահմե դա-
կաններով բնակեցված երկրներում մզկիթ-

ներն առանցքային դերակատարում ունեն ազգային և 
կրոնական ինքնության պահպանման հարցում, քանզի, 
աղոթատեղի լինելուց զատ, դրանք իրականացնում են 
մահմեդական գաղափարախոսության կամ առաջատար 
մահմեդական երկրների աշխարհաքաղաքական շահե-
րի քարոզչության գործառույթ:  

Վերջին շրջանում մահմեդական հարուստ երկրները՝ 

DOI: 10.52174/2579-2989_2021_4_86

    «…Եթե մզկիթը կառուցված է ոչ իսլամական հողի վրա, այն 
համարվում է Ալլահի նվաճած տարածք: Իսլամի աշխարհում 
դա անառարկելի ճշմարտություն է:»

Ռոբերտ Ենգիբարյան
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 

ՌԴ գիտության վաստակավոր գործիչ
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Սաուդյան Արաբիան, Թուր քի ան և Կա - 
տա   րը, տարաբնույթ բարեգոր ծական հիմ- 
նադրամների միջոցով ֆինանսա վո րում 
են հազարավոր մզկիթների, կրոնա կան 
դպրոցների և կենտրոննե րի շինա րա րու-
թյունն ամբողջ աշխարհում, որոնց առա-  
քելությունը բնավ չի սահմա նափակ վում 
աղոթքների, հոգևոր կրթության ու կրո -
նական ծիսակա տարություն ների կազմա-
կերպ մամբ: Նման քաղաքականությունը 
ստացել է «մզկիթային դիվանագիտու-
թյուն» անվանումը1: Հովանավորող երկըր- 
նե  րը «մզկիթային դիվանագիտությունը» 
դիտար կում են որպես սեփական ազդե-
ցու  թյան շրջանակների ընդլայնմանը միտ - 
ված արտաքին քաղաքականություն: 

Վերջին տարիներին առանձնակի ա- 
 րագացել են իսլամական բնակչու թյան գե-
րա րագ քանակական աճը, վերաբնակե-
ցումը ծերացող եվրոպական երկրներում՝ 
դրանց հետագա իսլամացման նպատա-
կով, ինչն ակտիվորեն հրահրում են Թուր-
քիան, Սաուդյան Արաբիան, Պակիստանը, 
Կատարը և այլ մահմեդական երկրներ: 
«Այս գործընթացի դասական սխեման այս-   
պիսի տեսք ունի: Նախ՝ քաղցած երիտա -
սարդ կանանց ու տղամարդկանց, երե-
խա ների զանգվածային միգրացիա, հետո 
նրանց համախմբում մզկիթների, իսլամա-  
  կան դպրոցների ու մեդրեսեների շուրջ, 
բուռն քանակական աճ նոր ու զգալիո    րեն 
ավելի բարենպաստ պայմաններում, մե-
կուսացված կյանք իրենց անկլավներում՝ 
որպես սոցիալական օգնություն պետու-
թյան հատկացրած միջոցներով, ու նոր 
մզկիթների շինարարություն Թուրքիայի, 
Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի և այլոց 
ուղարկած փողերով, հպատակագրում ու 
քաղաքացիության ձեռքբերում, ձեռնա սուն 
հինգերորդ շարասյան ու քաղաքական 
կու սակցությունների ստեղծում, անվեր ջա- 
նալի բախումներ ու շարիաթի օրենք ներով 
ապրող, չաշխատող մահմեդական ներին 
նոր սոցիալական բարիքների տրամա-
դրման պահանջներ»2:

Այս կերպ, եվրոպական պետություննե -
րը, մարդասիրական նկատառումներով 
ընդունելով քաղցող, ավազակների կամ 
նրանց ղեկավարների գնդակներից զոհ - 
վող ներգաղթյալներին, ապա վերջին նե-   
րիս թույլ տալով մզկիթներ կառուցել, 
իրենց ներսում ստեղծում են «հինգե րորդ 
շարասյուն»3, որն ապրում է ինքնուրույնա -
բար՝ համաձայն շարիաթի կանոնների: 
Իսկ երբ եվրոպական պետությունները 
ներգաղթյալներից պահանջում են պահ-
պանել օրենքները, ստիպում են, որ վեր ջին- 
ներս նրանց պատասխանեն ջիհադով: 
Պետք չէ անկոչ հյուրերին հրահրել սե փա-
կան քրիստոնեական տոներով (Մկրտու-
թյուն, Սուրբ ծնունդ), խորհրդանիշներով 
և, հատկապես, կանանց կարճ շրջազ-
գեստ ներով՝ «հարկադրելով» դիմելու սե-
ռա կան բռնության կամ ահաբեկչական 
գործողության: «Եթե իսկապես քաղա քա-
կիրթ եք, պետք է համբերեք. չէ՞ որ ձեր 
քրիս տոնեական հավատը ողջունում է նա-
հատակությունը»4:

Եվ սա այն դեպքում, երբ իսլամական 
երկրներում այլ կրոնական դավանանքի 
տեր մարդկանց նկատմամբ կիրառվում 
են քրիստոնեական խորհրդանիշներ կրե-  
  լու, եկեղեցիներ կառուցելու արգելք ներ՝ 
վերջիններիս ենթարկելով տարաբնույթ 
հա լածանքների: Մասնավորապես՝ Սա ուդ- 
  յան Արաբիայում, Ինդոնեզիայում և իս լա -
մական այլ պետություն ներում քրեական 
պատժի սպառնալիքով խստա գույնս ար-
գելվում են քրիստոնեական պաշտա մուն- 
  քային կառույցների (վանքերի ու եկե  ղե-
ցիների) շինարարությունը, քրիստո նեա -
կան խորհրդանիշներ կրելը, Ծննդյան տո-  
 ներն ու Նոր տարին նշելը: Մինչդեռ  Եվրո-
պա տեղափոխված, գերազանցապես չաշ-  
խատող և ԵՄ բյուջեից սնուցվող սոցիա-
լական նպաստների հաշվին ապրող մահ-
մեդականներն իրենց հանգրվան տրա-
մադրած Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, 
Բել գիայում և եվրոպական այլ երկրներում 
կառուցում են հազարավոր մզկիթներ, մեդ-

1 Икромов Ш., «Дипломатия мечетей» в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба, 3 декабря, 2020,  
https://www.caa-network.org/archives/21135 

2 Ենգիբարյան Ռ., XXI դար. իսլամական մարտահրավերներ, Եր., «Անտարես», 2016, էջ 3: 
3 «Հինգերորդ շարասյուն» են կոչվում տարբեր երկրներում գործող ազգայնական խմբավորումներն ու գործակալություն-

ները, որոնք օգնում են յուրայիններին՝ զավթելու այդ երկրները ներսից: Այլ կերպ՝ թիկունքում թշնամու օգտին գործող 
ուժեր։ 

4 Ենգիբարյան Ռ., XXI դար. իսլամական մարտահրավերներ, Եր., «Անտարես»,  2016. էջ 5:
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րեսեներ, բացում իսլամական դպրոցներ՝ 
միաժամանակ տեղի իշխանություններից 
պահանջելով ի ցույց չդնել սեփական 
պատ կանելությունը քրիստոնեությանը:

Ակնհայտ է, որ մզկիթների շինա րա- 
  րու թյունն ահռելի նյութական միջոցներ է 
պա հանջում, իսկ պետության սոցիա լա -
կան նպաստների հաշվին ապրող ներ-
գաղ թյալները ոչ մի կերպ չեն կարող իրենց 
թույլ տալ նման կառուցապատումներ իրա-
կա նացնել: Ակամայից հարց է ծագում. այդ 
դեպքում ինչո՞ւ «բարերարներ» Թուրքիան, 
Սաուդյան Արաբիան, Կատարը, Պա կիս  -
տա նը, Իրանը և այլ երկրներ այդ ահռե  լի 
ֆինանսական միջոցները չեն ուղղում սո- 
վալլուկ արտագաղթյալների կարիք նե-
րին… Հարցադրումը տրամաբանական է 
սոցիալական հավասարության և մար դա-
սիրական գաղափարներով առաջնորդ-
վող հասարակության, բայց ոչ երբեք ա -
մեն գնով սեփական գերիշխանությանը 
ձգտող իսլամական քաղաքակրթության 
համար: 

Մահմեդականների բնակության երկըր-
ներում մզկիթների, մեդրեսեների ու դըպ-
րոց ների կառուցմանը, սովորաբար, հա-
ջորդում է այնտեղ իմամներ, ուսուցիչներ, 
ինչպես և ռազմականացված ակտիվիստ-
ներ գործուղելը՝ կանխելու համար տե ղա-
կան մշակույթի հետ ձուլվելու հնարա վոր 
փորձերը:

Այդ կերպ իսլամական պետություննե-
րը Եվրոպան ներսից գրավելու նպատակ 
են հետապնդում: Առավել ևս, որ, ըստ 
իրենց կրոնական համոզմունքների, ոչ 
իսլամական երկրներում կառուցված մըզ - 
կիթները համարվում են «Ալլահի նվաճած 
տարածքներ»: Թերևս, դրանով են հիմ-
նավորվում հնարավորինս շատ և հնա րա-
վորինս մեծ մզկիթներ կառուցելու անհագ 
ձգտումները…

Արևմտյան որոշ երկրներում մզկիթ նե-
րը, ինչպես և ամեն մի երկրպագու թյան 

տուն, լինի դա եկեղեցի, թե սինա գոգ, օրի-  
նականորեն չեն կարող պետա կան ֆի-
նանսավորում ստանալ: Արդյուն քում, նոր 
մզկիթների նախագծերի ֆինան սավոր-
ման հիմնական աղբյուրն անհատների, 
բարեգործական կազմակերպությունների 
նվիրատվություններն են և նպատակային 
դրամաշնորհները5:

Հարավային Ամերիկայի ամենամեծ 
մզկիթներից մեկը` Թագավոր Ֆահդ իս-
լամական մշակութային կենտրոնը (King 
Fahd Islamic Cultural Centre), կառուցվել է 
1996 թվականին Արգենտինայում՝ 34,000 
քմ ընդհանուր մակերեսով: Շինա րարու-
թյան ֆինանսավորման համար Սաուդյան 
Արաբիայի թագավորը հատկացրել է շուրջ 
15 միլիոն ԱՄՆ դոլար6: 

Միայն Մեծ Բրիտանիայում, 2017 թվա-
կանի տվյալներով, գործում են 1621 մու-
սուլմանական մզկիթներ, որոնցից 181 խո-  
 շորները 1000 մարդ և ավելի տարո ղու  նա-
կությամբ են, իսկ 10 խոշորա գույնները՝ 
4000 անձ և ավելի բարձր տարողունա կու-
թյամբ7: Եվ սա այն դեպքում, երբ 2021 թ. 
դրությամբ, մահմեդականները Միաց յալ 
Թագավորության բնակչության ընդա մե-
նը 6.3%-ն են (4.130.000 մարդ)8:

Գերմանիայում կառուցված մզկիթնե-  
րի, համապատասխան ընկերակցություն-
նե րի և մահմեդականների պաշտամունքի 
վայրերի ստույգ թվի վերաբերյալ հստակ 
տեղեկություններ չկան, քանի որ, ըստ 
երկ րում գործող կարգավորումների, կրո-
նական հաստատությունների գրանցման 
պահանջ գոյություն չունի: Բունդեսթագի 
հետազոտողների գնահատականներով, 
սակայն, Գերմանիայում գործում են առ-
ն ը վազն 2350 և առավելագույնը 2750 
մզկիթներ ու համանման կրոնական միա-
վորումներ9: Ընդ որում, իսլամի հետևորդ-
ների թիվը Գերմանիայում 4.750.000 մարդ 
է կամ երկրի բնակչության 5.7%-ը10:

ԱՄՆ-ում մզկիթների թիվն աճում է կա-

5 Farrag E., Architecture of mosques and Islamic centers in Non-Muslim context. Alexandria Engineering Journal, 2017, # 56, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2017.08.001, p. 615. 

6 Նույն տեղում:
7 Statista, Number of mosques in the United Kingdom (UK) in 2017, https://www.statista.com/statistics/753720/masjids-in-uk/ 
8 World Population Review, Muslim Population By Country 2021, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/mus-

lim-population-by-country
⁹ Strack Ch., Mosques in Germany: Statistics hard to come by, 08.10.2018, https://www.dw.com/en/mosques-in-germany-statis-

tics-hard-to-come-by/a-45806004
10  World Population Review, Muslim Population By Country 2021, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/mus-

lim-population-by-country
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յուն և շարունակական տեմպերով. 2020 թ. 
ուսումնասիրությունները բացահայ տել են 
գործող 2769 մզկիթ, ինչը նշանա կում է, 
որ 2010 թ.-ի համեմատ (2106 մզկիթ) մըզ- 
կի թաշինության ոլորտում արձանա գրվել 
է 31% աճ: Փաստորեն, միայն ԱՄՆ-ում վեր- 
ջին տասը տարվա ընթացքում կառուց վել 
է 663 մզկիթ12: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ԱՄՆ-ի 
10 խոշոր նահանգներն ըստ մզկիթների 
քանակի: Միայն Նյու Յորքում տասը տար-

Մզկիթների քանակի շարժընթացն ԱՄՆ-ում 2010-2020 թթ.՝ ըստ նահանգների11
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

վա ընթացքում հիմնվել է 86, Կալիֆոր նի-
այի և Տեքսասի նահանգներում՝ 58-ական 
նոր մզկիթ:

ԱՄՆ-ում 2020 թ. կատարված հետա զո-
տությունների համաձայն՝ մզկիթների մի-
ջին տարեկան բյուջեն, առանց դրանցում 
գործող իսլամական դպրոցների վճարների 
և զաքայի13, 276,500 ԱՄՆ դոլար է, ինչը 
2010 թվականի (167,600 ԱՄՆ դոլար) հա-
մեմատ աճել է շուրջ 65%-ով14:

Այդուհանդերձ, 2020 թ. դրությամբ՝ 

ԱՄՆ-ում նպատակային կառուցված մզկիթների համամասնությունն 
ըստ տարիների15

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

12 Նույն տեղում, էջ 8: 
13 Զաքա (zakah) է կոչվում իսլամական օրենքով տարեկան վճարվող «պարտադիր բարեգործությունը», որը պարտավոր են 

վճարել բոլոր ինքնուրույն, ազատ, աշխատունակ և չափահաս մահմեդականներն իրենց տարաբնույթ եկամուտներից և 
գույքից (շարժական և անշարժ)՝ ի նպաստ կարիքավոր հավատակիցների:

14 Bagby I., The American Mosque 2020: Growing and Evolving; Report 1 of the US Mosque Survey 2020: Basic Characteristics of 
the American Mosque. The Institute for Social Policy and Understanding, June 2021, p. 25. 

15 Bagby I., The American Mosque 2020: Growing and Evolving; Report 1 of the US Mosque Survey 2020: Basic Characteristics of 
the American Mosque. The Institute for Social Policy and Understanding, June 2021, p. 10.
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ԱՄՆ-ում հիմնադրված մզկիթների մի-
այն 37%-ն է նպատակային կառուցված  
(2000 թ.-ի համար այդ ցուցանիշը 26% 
էր)16, մինչ դեռ դրանց մեծամասնությունը 
ստեղծվել է նախկին եկեղեցիների, ա- 
 ռանձնատների և տնամերձ շինություն - 
 նե րի ձեռքբերման կամ վարձակալման ու 
վերափոխման ար դյունքում: ԱՄՆ-ում նպա- 
տակային կա ռուցված մզկիթների մաս-
նաբաժինը գոր ծողների ընդհանուր թվա-
քանակում ներ կայացված է գծապատ կեր 
1-ում, ըստ որի՝ 2020 թ. գործող շուրջ 
1744 մզկիթ գոր ծունեություն է ծավալում ի 
սկզբանե այլ նպատակներով կառուցված 
շինություն ներում:

Այսպիսով՝ մի կողմից մահմեդական-
նե րը բարերարների միջոցով հսկայական 
գումարներ են ծախսում աշխարհով մեկ 
հսկայական և շքեղ մզկիթների կառուցման 
համար, իսկ մյուս կողմից՝ զավթում կամ 
գնում են նախկին եկեղեցիների կամ այլ 
կրոնական սրբավայրերի շինություններն 
ու տարածքները՝ դրանք վերափոխելով 
մզկիթների: 

Թեև նույն ճակատագրին արժանացել 
են հազարավոր քրիստոնեական սրբա-

վայ   րեր, մզկիթի վերափոխված ամենա-
հայտ  նի քրիստոնեական կառույցը, թեր  ևս, 
Արևելյան ուղղափառ եկեղեցու պատրի ար - 
քության նստավայր հանդիսացող Սբ. Սո-
ֆիայի տաճարն է: Վերջինս որպես քրիս-
տոնեական սրբավայր է ծառայել մ.թ. 
360 թ.-ից՝ իր հիմնադրման պահից (տա-
ճարի շինարարությունն ավարտվել է մ.թ. 
537 թ.) մինչև երբեմնի Բյուզանդական 
կայսրության մայրաքաղաք Կոստանդնու-
պոլսի անկումը (1453 թ.), երբ Օսման յան 
կայսրության տիրապետության հաս   տատ-
մամբ տաճարը վերափոխ վեց մզկիթի: 
Քրիս տոնեական խորհրդանիշ ներ հան-
դիսացող գմբեթների խաչերը, զանգերը, 
սրբապատկերները փոխարինվեցին իս-
լա մական տարրերով՝ միհրաբ, մինբար և 
չորս մինարեթ, իսկ խճանկարներից շա-
տերը պարզապես ծեփապատվեցին (տե՛ս 
նկար 1 և 2): 

1931 թ. Սոֆիայի տաճարը ստացավ 
նոր՝ աշխարհիկ կառույցի կարգավիճակ՝ 
Թուրքական Հանրապետության որոշ-
մամբ 1935 թ. վերագործարկվելով որպես 
Այա Սոֆիա թանգարան: Սակայն, 2020 թ. 
հուլիսի 10-ին Թուրքիայի պետական խոր - 

       Սուրբ Սոֆիայի քրիստոնեական
  տաճարը

ՆԿԱՐ 1

       Սուրբ Սոֆիայի տաճարը՝ մզկիթի
  կարգավիճակում

ՆԿԱՐ 2

16 Bagby I., The American Mosque 2020: Growing and Evolving; Report 1 of the US Mosque Survey 2020: Basic Characteristics of 
the American Mosque / The Institute for Social Policy and Understanding, June 2021, p. 10.

3 World Bank database, GDP per capta in 2020 (current US$), https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CD?end=2020&start=2020&view=map

4 Global information and education on HIV and AIDS, HIV and AIDS in Botswana, available at https://www.avert.org/profession-
als/hiv-around-world/sub-saharan-africa/botswana
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հուրդը չեղարկեց Նախարարների խոր-
հըրդի՝ Սոֆիայի մզկիթը թանգարան 
դարձ  նելու մասին որոշումը, և նախագահ 
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հրամանագիր 
ստորագրեց Այա Սոֆիայի թանգարանի 
կարգավիճակը չեղարկելու մասին՝ այն 
դարձյալ վերափոխելով մզկիթի17:

Այս ամենի հետ մեկտեղ, մի տեսակ ան - 
հաղթահարելի ցանկություն է առաջա -
նում կուրորեն հավատալու դեռևս նախոր-
դող դարաշրջաններում արված հայտնի 
կան խագուշակություններին, ըստ որոնց՝ 
«քրիս տոնյաները կվերադարձնեն Կոս-
տանդ նուպոլիսը, և դա կկատարվի այն 
բա  նից հետո, երբ Սուրբ Սոֆիան դարձ յալ 
կվերածվի մզկիթի»18: Կարծես թե, կան-
խո րոշված «ճակատագրական սխալն» Էր - 

դողանն արդեն իսկ թույլ է տվել, մնում է 
սպասել իրադարձությունների հետագա 
ընթացքին...

Մեկ այլ մարգարեության համաձայն՝ 
«Միջին Արևելքը բոլորի աչքի առջև կվե-
րածվի պատերազմների թատերաբե մի, 
որոնց մասնակցություն կունենան ռուս-
նե րը: Սակայն, Թուրքիան պարտություն 
կկրի, Թուրքիային կջախջախեն նրա դաշ - 
նակիցները: Թուրքիան կկործանվի և 
մեկ   ընդմիշտ կջնջվի քարտեզի վրայից: 
Եր  կիրը կբաժանեն երեք-չորս մասի. հույ-
նե րը, քրդերը և հայերը կվերցնեն իրենց 
պատմական հողերը: Հետհաշ վարկն ար-
դեն սկսված է…»19: 

Ի՞նչ իմանաս… Գուցեև…

17 "Hagia Sophia: Turkey turns iconic Istanbul museum into mosque". BBC. 10 July 2020. Retrieved 10 July 2020. 
18 Тарасов С., «Вместо Турции может появиться новая Византийская империя», Regnum, 16 июня, 2020, https://regnum.ru/

news/2982659.html
19 «Турция будет уничтожена»: предсказания старца Паисия Афонского, 6 декабря, 2015, https://newsarmenia.am/news/

in_the_world/turtsiya-budet-unichtozhena-predskazaniya-startsa-paisiya-afonskogo-/

1. Ենգիբարյան Ռ., XXI դար. իսլամական 
մարտահրավերներ, Եր., «Անտարես», 
2016, 168 էջ:

2. Икромов Ш., «Дипломатия мечетей» 
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https://www.caa-network.org/archives/21135 
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А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТЕЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ  
«ЗАВОЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ»...

Ведущие исламские страны, такие как Турция, Саудовская Аравия и Катар, в течение некоторого 
времени приступили к «священной» миссии финансирования массового строительства мечетей 
по всему миру. Более того, в контексте последовательной «дипломатии мечетей» строительство 
ме четей не только обеспечивает религиозное присутствие ислама в различных частях мира, но 
так же рассматривается как мирная или альтернативная стратегия «завоевания территорий» изнут-
ри. Примечательно, что только небольшая часть мечетей, число которых стремительно увели-
чи вается с каждым годом, строится целенаправленно, в то время как большинство создан ных 
но вый мечетей действуют на территории других религиозных святынь, которые были преоб ра-
зованы в мечети.

Ключевые слова:  исламская идеология, дипломатия мечетей, мечети, строительство, 
  иностранное финансирование
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DO YOU KNOW THAT...?

CONSTRUCTION OF MOSQUES AS AN ALTERNATIVE STRATEGY FOR 
«CONQUERING TERRITORIES»...

Leading Islamic countries, such as Turkey, Saudi Arabia and Qatar, have for some time embarked 
on the "sacred" mission of funding mass mosque construction around the world. Moreover, in the 
context of backward "mosque diplomacy", the construction of mosques not only ensures the religious 
presence of Islam in different parts of the world, but is also seen as a peaceful or alternative strategy of 
"conquering territories" from inside. It is noteworthy that only a small part of the mosques, the number 
of which is increasing year by year, are purposefully built, while the majority of the newly established 
mosques operate in the areas of other religious shrines that have been converted into mosques.

Keywords:  Islamic ideology, mosque diplomacy, mosques, construction, foreign funding
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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
    ԱԼԼԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
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՝ 19.10.2021 թ.:
Պատվեր՝ 670:
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


