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ԳՆԱՃԸ՝ «ՃԻՇՏ ԺԱՄԱՆԱԿԻ՞Ն»։   
ՍՊԱՍԵԼԻ, ԲԱՅՑ 
ՉԿԱՆԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԳՆԱՃԻ ՔՐՈՆԻԿՈՆԸ ԵՎ 
ԴՐԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 
ԱՐՏԱՑՈԼԱՆՔԸ

Հիմնաբառեր.  տնտեսական ցնցում, փողի 
  առաջարկ, դրամավարկային 
  քաղաքականություն, ամբողջական
  պահանջարկ, պետական պարտք

2020 թ.-ի խոր անկումից հետո՝ 2021 թ.-ին, 
հա  մաշխարհային տնտեսության վերականգնումն 
ըն  թանում է բարձր գնաճային միջավայրում։ Ընդ 
որում, չնայած 2020 թ.-ին զարգացած երկրնե րում 
փողի առաջարկի աննախադեպ ավելացմա նը և 
ար  տադրական կարողությունների խաթար մանը, 
որոնց համադրությունը, ըստ պարզ տնտեսա գի տա -
կան ճշմարտությունների, հղի է գնաճային ճնշում-
ներով, գնաճի գրանցված արագացումն իսկա պես 
չկանխատեսված էր։ Ավելին, անգամ դրա իրողու-
թյուն լինելու պարագայում զարգացած երկրնե րի 
դրա  մավարկային կարգավորողները դա համարում 
էին անցողիկ երևույթ՝ պարզապես սպասելով վեր-
ջի նիս ինքնուրույն չեզոքացմանը։ Արդյուն քում, գնա-
ճային ճնշումները փոխանցվեցին նաև Հայաստան՝ 
հանգեցնելով սպառողական գների ինդեքսի (հա-
մա թվի)՝ գրեթե  10 տոկոս և սննդամթերքի գնե  րի՝ 
17 տոկոս աճի։ Միաժամանակ, հենց նման «չկան-  
խա տեսված» գնաճ էր պետք՝ «մաշեցնելու» համար 
զար գացած երկրների պետական պարտքի բեռի 
ավե լացումը։ Այդ իմաստով, բարձր գնաճը, թերևս, 
ճիշտ ժամանակին էր։

COVID-19 համավարակը, որը սկիզբ է առել 
2020 թվականի առաջին ամիսնե րին, կար- 

 ծես թե, շատ ավելի տևական կերպով է խախտել հա-
մաշխարհային տնտեսության զգայուն հավասարա կշռու-
թյունը, քան կարելի էր պատկերացնել։ Նախ՝ երկրների 
իշխանությունները տնտեսական գործունեության սահ-   
մա նափակումներով փորձում էին «կանգ  նեց նել» տնտե- 
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սությունը, ապա վերա գոր ծարկել՝ օժան- 
 դակելով հարկաբյուջետա յին և դրա մա-
վարկային զանգվածային խթաններով։ 
Իսկ նման ցնցումները, բնա կա նա բար, 
«հետ ցնցումներ» են առա ջաց  նում։ Այս -
պիսին է 2021 թվականի ըն թաց քում աշ -
խարհի համար լրջագույն հիմն ախնդրի 
վերածված գնաճը։ 

Գնաճի արագացումը տեղի ունեցավ 
«կայծակնային» տեմպերով։ ԱՄՆ-ում, 
օրինակ, 2021 թվականի հունվարին տա-
րեկան գնաճը 1.4% էր, հունիսին՝ 5.4%, 
իսկ դեկտեմբերին՝ արդեն 7%, ինչն այս 
երկրի համապատասխան ցուցանիշի վեր-
ջին 40 տարվա առավելագույն մակար-
դակն է1։ Եվ, իհարկե, ինչպես գրեթե բո- 
     լոր տնտեսական ցնցումները, այս մեկը 
նույնպես չկանխատեսված էր։ Դեռ 2021 
թվականի մայիսին անկախ փոր ձագետ-
նե րի մեդիանային կանխատեսումն ԱՄՆ-ի 
գնաճի վերաբերյալ 2.3% էր, իսկ ԱՄՆ-ի 
դրամավարկային քաղաքակա նության ուղ- 
ղությունների մասին որոշում կայացնող 
կոմիտեի (FOMC) 18 անդամից և ոչ մեկը 
չէր սպասում 2.5%-ի մակարդա կը գերա-
զանցող գնաճի՝ 2021 թվականի համար2։ 

Այս պայմաններում միամտություն կլի- 
 ներ կարծել, որ համաշխարհային առու-
մով «անսանձելի» դարձած գնաճը շրջան-
ցելու էր մեր երկիրը։ ՀՀ-ում գնաճի արա -
գացումը սկսվեց փոքր-ինչ ավելի շուտ՝ 
պայ մանավորված 2020 թվականի նոյեմ - 
բեր-դեկտեմբերին գրանցված փոխ արժե-
քի արժեզրկմամբ։ Արդյունքում, եթե 2020 
թվականի նոյեմբերին 12-ամսյա գնաճը 
1.6% էր, դեկտեմբերին՝ 3.7%, 2021 թվա-
կանի նոյեմբերին այն արդեն 9.6% մա-
կարդակում էր3։ Տրամաբանական է, որ ՀՀ 
ԿԲ-ն նույնպես չէր սպասում գնաճի նման 
արագացում, և, օրինակ, 2020 թվականի 
դեկտեմբերի վերջին լույս տեսած դրա-
մավարկային քաղաքականության ծրագ-
րում կանխատեսում էր 3.4% միջին գնաճ՝ 
2021 թվականի համար4։ 

Ինչո՞ւ են COVID-19-ի «հետցնցումնե-
րը» դրսևորվում հենց գնաճով, այլ ոչ թե, 
օրինակ, ֆինանսական անկայունությամբ 
կամ զարգացող երկրների պարտքային 
ճգնաժամերով, ինչպես դեռ 2020 թվա կա   - 
նին կանխատեսում էին տնտեսա գետնե-
րը։ Եվ, ի վերջո, ինչո՞ւ է գնաճը չկան խա-
տեսված։ 

Խնդիրն այն է, որ գնաճը, կարծես թե, 
պետք է սպասելի լիներ, քանի որ տնտե-
սագիտության պարզագույն կանոնները 
հու շում են, որ տնտե սության անփոփոխ 
արտադրական կարողությունների (Q) 
պայ մաններում փողի առաջարկի (M) աճն 
անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնա ճի 
(МV=PQ, M)։ Իսկ փողի առաջարկն ավե-
լացել է աննախադեպ չափով։ Այսպես՝ 
ինչ պես կարելի է տեսնել գծապատկեր  
1-ից, 2020 թվականի հունվարից մինչև  
2021 թվականի օգոստոս ԱՄՆ-ի, եվրոգո-
տու, Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի 
մո նետար կարգավորողները ֆինանսա-
կան շուկայի իրացվելիությունն ավելաց-
րել են մոտ 11 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 
վերջիններիս գումարային ՀՆԱ-ի 23 տո-
կոսի չափով։ Միաժամանակ, գծապատկեր 
2-ից ակնհայտ է դառնում, որ ԱՄՆ-ում, 
եվրո գոտում և Մեծ Բրիտանիայում գնե-
րի համաժամանակյա բարձրացումը որո- 
շա կի ժամանակային խզմամբ (կես տա-
րուց մինչև մեկ տարի) կոռելացված է դրա-
մավար կային այս ներարկումների հետ։

Գների համաժամանակյա բարձրա-
ցումն արտացոլում է գնաճի համաշխար-
հային բնույթը, որը համաշխարհային ապ-      
րանքային շուկաներից տարածվում է դե-
պի աշխարհի բոլոր ծայրեր։ Այսպես, ըստ 
Հա մաշխարհային բանկի տվյալների, ապ- 
րան քային բորսաներում էներգակիրների 
գնե րը 2021 թվականին միջինում աճել են 
շուրջ 80, մետաղներինը՝ 45, իսկ պա  րե- 
նամթեր քի նը՝ 28 տոկոսով5։ Միա ժա  մա-
նակ, հա մաշ  խարհային տնտե սության ծո- 
վային բեռնափոխադ րումների գների հա-

1   Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=inflation (վերջին այց՝ 26.01.2022):
2  Why Did Almost Nobody See Inflation Coming?, Jason Furman, Jan 17, 2022. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.

org/commentary/2021-us-inflation-forecasting-errors-economic-models-by-jason-furman-2022-01?barrier=accesspaylog.
3 Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statrealsector.aspx (վերջին այց՝ 26.01.2022):
4 Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր. 4-րդ եռամսյակ, 2020, ՀՀ ԿԲ։
5 Աղբյուրը՝ World Bank, Commodity Markets, Pink Sheet, January 2022, https://www.worldbank.org/en/research/commodi-
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մաթիվը՝ Baltic Dry Index-ը, 2021 թվակա-
նին, 2020 թվականի համեմատ, մի ջի-  
նում բարձր է եղել 2.8 անգամ՝ ար տա-
ցոլելով արգելափակու մից հետո զգալիո-
րեն խաթարված լոգիս տիկ ենթա կա ռուց-
վածքների ծանրաբեռն վա ծությունը6։ 

Հենց վերոնշյալ կառուցակարգերի մի-
ջոցով գնաճային ազդեցությունները փո-
խանցվել են ՀՀ տնտեսություն՝ տարվա 
առաջին կեսին զուգորդվելով նաև արժե-
զրկված դրամի հետ։ Ընդ որում, հատ-
կապես COVID-19-ի և Արցախյան պա -
տե րազմի ցնցումներից հետո գնաճն էլ 
ավելի է սրում սոցիալական հիմնախնդիր-
ները, քանի որ պարենային ապրանք- 
 ների դեպ  քում այն նույնիսկ շատ ավելի 
բարձր տեմ պեր ունի, քան ընդհանուր 
սպառո ղա կան ապրանքների պարագա-
յում, ինչի հետ շատ թե քիչ համահունչ է 
մի ջին աշխատա  վար ձերի աճը։ Այսպես՝ 
գնաճի ամենա բարձր տեմպերով բնու  թա-
գրվող նոյեմբերին 12-ամս յա գնաճի 9.6% 
ցուցանիշի 6.6%-ային կետն ապահովվել 
է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչք-
ների ապրանքա խմբում, որտեղ գնաճը 

    Զարգացած երկրների
    կենտրոնական բանկերի 
հաշվեկշիռների փոփոխությունը 2019 թ. 
դեկտեմբերի նկատմամբ, կուտակային
Աղբյուրը` IMF Global Financial Stability Report, Octo-
ber 2021 և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

    Սպառողական գների ինդեքսը
     զարգացած երկրներում, 
2020 թ. հունվար = 100 

Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org և հեղինակի 
հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

կազմել էր 16.9%: Ի լրումն սոցիալա կա նի, 
գնաճը տնտեսու թյան համար ցավոտ է մի 
քանի առումնե  րով. բարձր գնաճը լրա-
ցու  ցիչ անորոշություն է ստեղծում տնտե-
սավարողների շրջա նում, ներմուծ վող 
գնա ճը՝ վատթարացնում վճա րային հաշ-
վե կշիռը, և, անշուշտ, ԿԲ ման դատով 
պայ մանավորված, գնաճը թան կաց նում 
է փողի գինն առնվազն ԿԲ-ից ռեպո գոր-
ծարք ներով միջոցներ ներգրա վող բան-
կերի և կառավարության համար, որի կող- 
 մից թողարկվող կարճաժամկետ և միջ -
նաժամկետ պարտատոմսերի տոկո սա- 
     դրույքները, սովորաբար, աճում են դրա  -
մավարկային քաղաքականության տո կո -
սա դրույքին զուգահեռ։

Ու թեպետ ՀՀ կենտրոնական բանկը, 
գների կայունություն ապահովելու իր առա-
քելությանը համապատասխան, սկսած 
2020 թվականի դեկտեմբերից, շարունա-
կա  բար բարձրացնում է տոկոսադրույքը 
(ընդհանուր առմամբ, արդեն բարձրաց րել 
է 3.5 տոկոսային կետով7), գնաճը զսպե-  
լու համար վերջինիս հնարավորություն-
ները չափազանց սահմանափակ են։ Այս-

6 Աղբյուրը՝ https://www.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data (վերջին այց՝ 26.01.2022):
7 Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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պես՝ եթե զարգացած երկրների կենտ րո- 
նական բան կերն ամբողջական պահան-
ջարկի վրա փորձում են  ազդել, սովորա-
բար, ՀՆԱ-ն գերազանցող վարկային կամ 
էլ ավելի մեծ՝ կորպորատիվ պար տա տոմ-
սերի և բաժ նե տոմսերի շուկանե րի մի ջո-
ցով, որոնք զգա յուն են կարգավորողի 
գործողություն ների նկատմամբ, կամ էլ 
ածանցյալների խոր շուկաների շնորհիվ, 
ՀՀ-ում ԿԲ ազդակը, ի վերջո, կարող է փո-  
խանցվել միայն ՀՆԱ շուրջ 60%-ը կազ-  
մող վարկային շուկա յով, որի շուրջ կեսն 
արտահայտված է արտ արժույթով և, բնա-
կանաբար, պակաս զգա յուն է ԿԲ գոր-
ծողությունների նկատմամբ։ Իսկ ածան-
ցյալների շուկայի մասին, որի մի ջոցով, 
սովորաբար, փոխանցվում են ԿԲ տե ղե-
կատվական ազդակները, ընդհանրա պես 
ավելորդ է խոսել։

Մինչդեռ, ի տարբերություն ՀՀ և զար-
գացող այլ երկրների կենտրոնական բան-
կե րի, զարգացած երկրների գլխավոր 
բանկերը, որոնք գնաճի վրա ազդելու 
լուրջ հնարավորություններ ունեն, նոր 

են միայն ծրագրում անցում կատարելու 
զսպող քա ղաքականության8։ Հապաղելու 
հիմն ական պատճառն այն է, որ գնաճը 
դիտվում էր իբ րև ժամանակավոր երևույթ, 
իսկ, օրի նակ, այնպիսի հեղինակավոր կա-   
ռույց, ինչպի սին Արժույթի միջազգային 
հիմն ադրամն է, մինչև վերջերս (օրինակ՝ 
հոկտեմբերի զեկույցում) համարում էր, 
որ դա 2022 թվա կանին կվերադառնա իր 
բնականոն մա կարդակներին, և կենտ րո- 
նական բանկե րը դեռ կարող են սպասել9։ 
Սակայն, հունվա  րի զեկույ ցում կա ռույցն 
արդեն զգուշաց նում է գնաճի՝ առա  վել 
տևական դառնա լու ռիսկի և քաղա քակա-
նության կտրուկ ար ձագանքի անհրա ժեշ-
տության մասին10։ Ըստ ԱՄՀ-ի՝ պատ ճառն 
այն է, որ հար կա բյուջետային և դրա  մա- 
վարկային աննա խա դեպ խթա նող միջո-   
ցառումները կտրուկ կեր պով վերա  կանգ-
նել են ամբողջա կան պահան ջարկը, մինչ - 
դեռ առաջարկը որո շա կիո րեն խա  թար -
ված է՝ դեռևս գտնվելով տնտե սու թյուն -
ների «արգելափակումից» բխող ազ դեցու-
թյունների ներքո11։ 

    Գների ինդեքսները ՀՀ-ում՝
                սեզոնայնորեն ճշտված, 
                2017 թ. հունվար = 100
Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

    12-ամսյա գնաճը և դրա
                նպաստումները ՀՀ-ում, 
                % կամ %-ային կետ 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

8 Այսպես, ըստ ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համակարգի այս տարվա հունվարի 26-ի հայտարարության, վերջինս, 
ամենայն հավանականությամբ, կսկսի բարձրացնել տոկոսադրույքներն արդեն մարտից` դադարեցնելով նաև 
ակտիվների գնումները ֆինանսական շուկայից, https://www.cnbc.com/2022/01/26/fed-decision-january-2022-.html (վերջին 
այց՝ 27. 01.2022)։

9 A Hobbled Recovery Along Entrenched Fault Lines. Gita Gopinath, October 12, 2021. IMF Blog. https://blogs.imf.org/2021/10/12/
a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/

10 A Disrupted Global Recovery. Gita Gopinath, January 25, 2022, IMF Blog. https://blogs.imf.org/2022/01/25/a-disrupted-glob-
al-recovery/ 

11  Addressing Inflation Pressures Amid an Enduring Pandemic. Tobias Adrian and Gita Gopinath, December 3, 2021, IMF Blog. 
https://blogs.imf.org/2021/12/03/addressing-inflation-pressures-amid-an-enduring-pandemic/
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Եվ, թերևս, հենց վերջին գործոնն է 
այն հիմնական տարբերակիչը, որի ներքո 
2008-2009 թվականների ֆինանսական 
ճգնա ժամին հակազդելուն ուղղված մի-
ջո ցառումն երը, որոնք նույնպես միտ ված 
էին փողի առաջարկի կտրուկ ավելաց-
մա նը (թեև եր կու անգամ ավելի քիչ, քան 
2020 և 2021 թվա կաններին), չառա ջաց - 
րին գնաճային նշանակալի ճնշումներ։ 
Այդ ժամանակ, ճիշտ է, փողի առաջարկն 
ավելացել էր, սա կայն նախ՝ դա օժան դա-
կում էր տնտե սու թյուններին՝ արտադրա-
կան կարողու թյուն ների վերականգնման 
առումով, և երկրորդ՝ խոր և զարգացած 
ֆինանսական շուկան որոշակի արգելակի 
դեր էր կատարում, ու ֆինանսական մի-
ջոց ներն ավելի դան դա ղորեն էին հո սում 
դեպի իրական հատ ված, քան ԿԲ-ից դե- 
պի ֆինանսական հա մա կարգ։ Սակայն, 
COVID-19-ի պարագա յում մի կողմից նվա- 
զել է տնտեսություն ների ար տադ րա կան 
ներուժը, և մյուս կող  մից՝ փողի առաջար-
կի ավելացումն ան  նա խա դեպ չափերով 
իրական տնտեսու թյուն է հասցնում կա-
ռավարությունը՝ ներդնելով խթանող հար - 
կաբյուջետային միջոցառումն եր։ Տնտե  սա- 
գիտական աքսիոմ է՝ գնաճի ակունք  ները 
միշտ էլ դրամավարկային հատ վա ծում են։ 
2021 թ.-ի դեպքում այդ ակունք ներն ամ բողջ 
աշխարհի համար զարգացած երկրնե րի 
վարած դրամավարկային քաղաքա կա նու- 
թյան դաշտում են։ Ընդ որում, եթե ան գամ 
ընդունենք, որ կենտրոնական բան կերը 

չպետք է հակազդեին գլոբալ արժեշղթա-
ների խաթարմանը՝ որպես առաջարկի 
շոկ, միևնույն է, առանց վերականգնումն 
արագացնելուն ուղղված դրամավարկային 
խթանների, գնաճը, վստահաբար, անհա-
մեմատ մեղմ էր լինելու՝ արտադրական 
կա րողություններին համահունչ պահան-
ջարկի վերականգնման արդյունքում։ 

Այդուհանդերձ, գնաճի վերաբերյալ գո- 
 յություն ունի ուշադրության արժանի մեկ 
հանգամանք ևս. վերջինս թեև մաս նագի-
տական մակարդակում կանխա տեսելի  
չէր, սակայն իրականում սպասելի էր (թեր - 
ևս, բոլոր այն փաստերը, որոնք քննար-
կեցինք, տեսանելի էին նաև 2020 թ.-ին), 
ուստի կարելի է պնդել, որ, տնտե սագի-
տական օրինաչափություններին համա-
պատասխան, գնաճը նաև «ճիշտ ժամա-
նակին» էր։

Կարմեն Ռեյնհարթը և Քենեթ Ռոգոֆն 
իրենց գրքում քննարկում են, թե ինչու են 
երկրները թույլ տալիս բարձր գնաճ, իսկ 
երբեմն՝ հիպերինֆլյացիա։ Ըստ հեղի նակ-
ների՝ պատճառներից մեկը պետա կան 
պարտքն է (ներքին պարտքը), որի անկա -
ռավարելի մակարդակները կառավարու-
թյունները երբեմն նախընտրում են չեզո-
քացնել բարձր գնաճի ճանապարհով։ Ընդ 
որում, այս խնդիրը հաջողությամբ լուծե լու 
համար գնաճը պետք է չսպասված (չկան-
խատեսված) լինի ֆինանսական շուկայի 
մաս նակիցների կողմից, ինչը պարտքի ներ-   
գրավման ժամանակ թույլ կտա ունենալ ոչ 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի կանխատեսումները  
2021-2025 թթ.-ի համար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5
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բարձր տոկոսադրույքներ12։ 
Գծապատկեր 5-ը ցույց է տալիս, որ 

բարձր գնաճը, անկախ նրանից՝ ունեցել 
է նման նպատակ թե ոչ, որոշ երկրներում 
իրա  կան արժեքով կայունացնում է պետա-
կան պարտքը՝ հարկաբյուջետային քաղա-
քականության ճշգրտումներին զուգահեռ 
(ընդ որում, քանի որ գնաճը «չկանխա տես-
ված» էր, զարգացած երկրների կառավա-
րությունները փոխառում էին ֆինանսա կան 
շուկայից զրոյին մոտ կամ բացասական 
տո կոսադրույքներով)։ Եթե ավելի պարզ 
ասենք, ապա, օրինակ, ԱՄՆ-ն կարող է 
գրե  թե չիրականացնել հարկաբյուջետային 
կոն սոլիդացիա (պարտքի նվազեցմանն 
ուղղված քաղաքականություն), քանի որ, 
միև  նույն է, առաջիկա տարիների գնաճը 
«մա շեցնելու է» 2020 թվականին արձա նա- 

գրված պարտքի բեռի աճը։ Ի դեպ, սա 
ճիշտ է նաև Հայաստանի համար. առա ջի  - 
կա տարիներին ԱՄՀ-ի կողմից կան խա -
տեսված գնաճի տեմպերն ավելի քան բա-
վարար են, որ 2020 թվականին գրանց  ված 
պարտքի բեռի իրական աճը չե զոքանա՝ 
անկախ իրականացվող հարկա բյուջետային 
կոնսոլիդացիայից (գծապատ կեր 5)։

Այս պայմաններում հարց է ծագում՝ 
գնաճն ընդհանրապես COVID-19-ի «հետ-
ցնցո՞ւմն» է, թե՞ դրա հակազդմանը միտ ված 
քաղաքականության գինը, որը վճարում է 
աշխարհը՝ հակաճգնաժամային միջոցա-
ռումներով անկման թափը թուլացնելու և 
վե րականգնմանն օժանդակելու, ինչպես 
նաև պետական պարտքի աճը կայունաց-
նելու համար...

12  Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different. Princeton university press. pp. 124-127.
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Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

аспирант
ПУЛЬС ЭКОНОМИКИ

БЫЛА ЛИ ИНФЛЯЦИЯ В «НУЖНОЕ ВРЕМЯ»? ОЖИДАЕМАЯ, НО НЕПРЕДВИДЕННАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ НА ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ

После глубокой рецессии 2020 года восстановление мировой экономики в 2021 году проходит 
в условиях высокой инфляции. И, несмотря на беспрецедентный рост денежной массы в странах 
с развитой экономикой и срыв в производственных мощностях в течение 2020 года (которые по 
основным принципам экономики носят инфляционный характер), ускорение инфляции было со-
вер шенно непредвиденное. Более того, даже во время ускорения инфляции центральные банки 
стран с развитой экономикой считали его переходным, просто ожидая, когда она нейтрализуется 
сама собой. В результате инфляционное давление передалось на экономику Армении, что привело 
к почти 10-процентному росту потребительских цен и 17-процентному росту цен на продукты пи та-   
ния. Между тем развитым экономикам нужна была именно такая «непредсказуемая» инфляция — 
чтобы сгладить рост долга в 2020 году. И это сработало в нужное время.

 
Ключевые слова:  экономический шок, денежная масса, денежно-кредитная политика, 
  совокупный спрос, государственный долг

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

PhD student
PULSE OF ECONOMY 

WAS INFLATION AT THE «RIGHT TIME»? EXPECTED BUT UNPREDICTED INFLATION  
AND ITS ARMENIAN REFLECTION

After the deep recession of 2020, the recovery of the global economy in 2021 is progressing within 
a high inflation environment. And despite the unprecedented increase of money supply and disruptions 
in productive capacity during 2020 in the advanced economies (which, following the basic principles 
of economics, are inflationary in their nature), the acceleration of inflation was totally unpredicted. 
Moreover, even during its acceleration, the central banks of advanced economies were considering it to 
be transitionary, simply waiting for it to neutralize by itself. As a result, the inflationary pressures were 
transmitted to the Armenian economy, bringing almost a 10 percent increase in consumer prices and 
a 17 percent increase in food prices. Meanwhile, the advanced economies needed an «unpredicted» in-
flation exactly like this – to inflate away the increase of debt during 2020. And it came at the right time. 

Keywords:  economic shock, money supply, monetary policy, aggregate demand, public debt 
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ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ.

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ, 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ԵՎ 
ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ 

Հիմնաբառեր.  անվանական աշխատավարձ,
  իրական աշխատավարձ, աշխա-
  տանքի շուկա, տնտեսական 
  գործունեություն, կանխատեսում

Յուրաքանչյուր պետությունում քաղաքացիների 
սոցիալական ապահովության աստիճանը բնութա-
գրող էական ցուցիչ են գործող աշխատավարձերը, 
որոնցով ուղղակիորեն պայմանավորված է հասա-
րակության բարեկեցության մակարդակը: Ընդ 
որում, զարգացող տնտեսությամբ երկրներում այս 
խնդիրն ավելի հրատապ է. անհրաժեշտ է մշտապես 
ուսումնասիրել և բացահայտել աշխատանքի շուկա-
յում ձևավորված աշխատավարձերը, դրանց հետ 
կապ ված խնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղինե-
րը: Հոդվածում փորձ է արվել ուսումնասիրելու  
ՀՀ-ում գործող աշխատավարձերի վիճակը, միտում-
ները և, իհարկե, ոլորտային կառուցվածքը:

Աշխատավարձն անհատի բարեկեցության 
ապահովման սկզբնական աղբյուրն է, ինչ -

պես նաև աշխատանքի վարձատրության և դրան հա-
վասարեցված այլ վճարումների հանրագումարը: Աշխա -
տանքի վարձատրությունը և դրան հավասարեցված 
այլ վճարումները վարձու աշխատողների կողմից փաս-
տացի կատարված աշխատանքի դիմաց դրամական և/
կամ բնաիրային արտահայտությամբ հաշվարկված հա -
մախառն աշխատավարձն են՝ առանց օրենքով սահ ման-
ված պարտադիր հարկերը նվազեցնելու1:

Յուրաքանչյուր երկրում աշխատավարձի միջին մա-
կարդակը տվյալ երկրի կենսամակարդակը պայմանա-
վորող էական բնութագրիչ է2, հետևաբար՝ դրա ցանկալի 
մակարդակի ապահովումը յուրաքանչյուր սոցիալական 

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 պի րանտ է: Ուսմանը զուգահեռ, 
եղել է «Ամբերդ» հետազոտա կան 
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 ֆինան - 
սա տնտե սագիտական վարչու-
թյու նում: Հեղինակ և համահե-
ղինակ է 15-ից ավելի գիտական 
հոդվածների:

 https://orcid.org/0000-0001-
      6026-6204

1  ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 293:
2 Eurostat, Income and living conditions – Overview, https://ec.europa.eu/eurostat/

web/income-and-living-conditions/overview, visited on 5.02.2022, 17:15.
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3   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
4  ՀՀ սահմանադրություն, հոդված 1, 6.12.2015:
5 ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 293:

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 2000-2020 թթ.-ին3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

պետության պարտականությունն է: Հա-
յաս տանի Հանրապետությունը, լինելով 
սո   ցիալական պետություն4, բացառություն 
չէ:

Աշխատավարձի մակարդակը բնու թա- 
 գրող առաջնային ցուցանիշը միջին ամ-  
սական անվանական աշխատավարձն է, 
որը հաշվարկվում է աշխա տանքի վար-
ձատրության և դրան հավասարեց ված 
այլ վճարումների ընդհա նուր գումարը հա-
րաբերելով աշխատա վարձի հաշվարկ- 
 ման համար կիրառվող՝ աշխատողների 
մի ջին ամսական թվաքանակին5: Հա յաս-
տա նի Հանրապետությունում միջին ամ-
սա կան անվանական աշխատավարձը 
2020 թ.-ին կազմել է 189,716 ՀՀ դրամ, որը 
Հայաստանի անկախ հանրապետության 
պատմության ընթացքում արձանագրված 
ամենաբարձր արդյունքն է: Այս ցուցա նի-
շի բացարձակ արժեքն առավել նպա տա-
կահարմար է դիտարկել շարժըն թա ցում 
(գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1-ի տվյալներից ակնառու 
է, որ 2000-2020 թթ.-ին ՀՀ-ում միջին ամ-
սական անվանական աշխատավարձը ցու - 
ցաբերել է աճի ակնհայտ միտում, մասնա-
վորապես, 2000 թ.-ի համեմատ, 2020 թ.-ին 
գրանցվել է շուրջ 736%-անոց աճ, իսկ աճի 
միջին գործակիցն այս ժա մանա կա հատ-
վածում կազմել է 12%: Գրանցված աճը եղել 
է բավականաչափ կայուն, ինչը տեսա նե  լի 
է նրանից, որ կառուցված գծային մի տու-

մից փաստացի ցուցանիշների շեղվածու    -
թյան աստիճանը գրեթե զրոյական է, քա- 
 նի որ R2 ցու ցա նիշը մոտ 0.98 է: Այս պա- 
րագայում նշյալ ցուցանիշի հիման վրա 
նույ նիսկ պարզա գույն կանխատե սումները 
կարող են ունենալ շատ ցածր աստիճա նի 
սխալանք: Հիմնվելով ինտերպո լյա ցիա յի 
մեթոդի վրա և սահմանելով նշանա կա - 
 լիության 5% միջակայք՝ կանխատեսել ենք 
նաև միջին ամսական անվանական աշ - 
խատավարձն առաջիկա 5 տարիների հա-
մար (գծապատկեր 2):

Կանխատեսման արդյունքում պարզ է 
դառնում, որ 2025 թ.-ին ՀՀ-ում կարելի է 
ակնկալել միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձի բավական բարձր աս-
տի ճանի աճ. մասնավորապես՝ դա կտա-
տանվի 226,304-268,865 ՀՀ դրամի մի ջա-  
 կայքում։ Նույնիսկ վատատեսական սպա -
սումն երի պարագայում ՀՀ-ում միջին ամ-
սական անվանական աշխատավարձը 
2025 թ.-ին, 2020 թ.-ի համեմատ, կաճի 
շուրջ 19%-ով, իսկ ահա իրատեսական 
սպա սումների կատարման դեպքում այդ 
կուտակային աճը կկազմի 31%, ինչը բա-
վականաչափ բարձր ցուցանիշ է:

Որքան էլ որ միջին ամսական ան վա- 
   նական աշխատավարձի միտումն ե րը կա- 
 րևոր են և ուղղակիորեն ցույց են տա լիս 
քա  ղա քացիների սպա սումները բարե  կե-
ցության առումով, այնուամենայ նիվ, հա-
սարակության տե ս անկյունից, առա վել կա- 
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Իրական աշխատավարձի ինդեքսը 2000-2020 թթ.-ին8
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

րևոր ցուցանիշ է հա մարվում իրական աշ-  
խատավարձը: Այդ նպատա կով հոդվա-
ծում անդրադարձել ենք նաև իրական 
աշ  խատավարձի ինդեքսին (համաթվին), 
որը հաշվարկվում է անվանական աշխա-
տավարձի ինդեքսը հարաբերելով նույն 
(կամ հիմնական) ժամանակաշրջանի սպա- 
 ռողական գների ինդեքսին7։ Այլ կերպ 
ասած, դա ցույց է տալիս, թե ինչպես են 
փոփոխվել հասարակության իրական 
եկամուտները՝ հաշվի առնելով ան վա նա-
կան աշխատավարձի գնողունակության 
փոփոխությունը (գծապատկեր 3)։

2020 թ.-ին, 2019 թ.-ի համեմատ, ՀՀ-ում 
իրական աշխատավարձի աճը կազմել է 
ընդամենը 2.6%, այն դեպքում, երբ անվա-   
նական միջին աշխատա վարձի հավելաճի 

տեմպը նույն ժամանա կահատվածում եղել 
է 3.9%: Հարկ է արձանագրել, որ 2000-
2020 թթ.-ին իրական աշխատավարձի 
հավելաճը յուրաքանչյուր տարի նախորդ 
տարվա համեմատ փոփոխվել է -2.2%-ից 
+21.6% միջակայքում: Դիտարկված 21 տա-
րիների ընթացքում իրական աշխա տա-
վարձի անկում գրանցվել է միայն 2010, 
2011 և 2013 թվականներին, իսկ նախորդ 
7 տարիներին արձանագրվել է իրական 
աշխատավարձի ինդեքսի աճ: 2008 թ.-ից 
սկսած՝ ՀՀ-ում չի արձանագրվել իրական 
աշխատավարձի երկնիշ աճ: 2000-2020 
թթ.-ին իրական աշխատավարձի ինդեքսի 
փոփոխման միջին ցուցանիշը 7.1% է, 
2008-2020 թթ.-ին գրանցվել է 2.5%, իսկ 
2014 թ.-ից սկսած՝ 3.1% աճ: Նույնիսկ այս 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի կանխատեսումները  
2021-2025 թթ.-ի համար6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

6   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
7  ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 2021, էջ 294։
8 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021։
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Իրական աշխատավարձի ինդեքսի կանխատեսումները 2021-2023 թթ.-ի համար9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ցուցանիշներից է ակնհայտ դառնում, որ 
իրական աշխատավարձի ինդեքսն ունի 
նվազման միտում: Սակայն, էական է հաս -
կանալ՝ արդյո՞ք այս տեսանկյունից առկա 
են հստակ ձևավորված միտումներ, թե՞ ոչ: 
Այդ նպատակով հաշվարկել ենք միջին քա-
ռակուսային շեղում/միջին հարա բե րակ  -
ցությունը, որը ցույց է տալիս, թե միջի  նի 
նկատմամբ որքանով են շեղված գրանց-
ված ցուցանիշները, և հետաքրքրա կանն 
այն է, որ բոլոր դեպքերում էլ շեղումը բա-
վա կանաչափ մեծ է: Մասնավորապես՝ 
2000-2020 թթ.-ին շեղման գործակիցը 
կազ  մում է 98%, 2008-2020 թթ.-ին՝ 116%, 
և միայն 2014-2020 թթ.-ին է, որ ցուցանի շը 
հա մեմատաբար ընդունելի է՝ 46%: Սրա-
նից կարելի է ենթադրել, որ քիչ թե շատ 
ընդունելի արդյունքներ կարելի է ստանալ՝ 
հիմնվելով միայն վերջին 7 տարիների ցու-
ցանիշների վրա:

Գծապատկեր 4-ի տվյալներից պարզ է 
դառնում, որ անգամ հուսալիության հա-
մեմատաբար բարձր աստիճան ունեցող 
շարքի հիման վրա կանխատեսումներ 
իրականացնելիս իրական աշխատավար-
ձի ինդեքսի որոշակիացված միջակայք 
հայտնաբերելն անհնար է, և, համաձայն 
ստացված արդյունքների, 2023 թ.-ի՝ ին-
տեր պոլյացիայի միջոցով կանխատեսվող 
տատանումները -2.80%-ից +5.49% միջա-
կայքում են, ինչը նույնն է, եթե ասենք, 
թե շարքն այլ հավասար պայմաններում 
ան  կանխատեսելի է. այսինքն՝ առաջիկա-
յում հնարավոր է ակնկալել իրական աշ-

խատավարձի փոփոխության գրեթե բոլոր 
հնարավոր սցենարների իրականացում, 
որը, բնականաբար, ցանկալի իրավիճակ 
չէ:

Բացի աշխատավարձերի փոփոխման 
միտումների ուսումնասիրությունից, վեր-
ջիններիս մասին ավելի համապարփակ 
տե ղեկություն ստանալու համար հարկ է 
նաև հասկանալ, թե ՀՀ-ում տնտեսական 
գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտում 
ինչ սպասումներ են առկա, քանի որ ընդ-
հանրացված ցուցանիշները միշտ չէ, որ 
արտացոլում են ամբողջական պատկերը: 
Այդ նպատակով դիտարկենք միջին ամ սա-
կան անվանական աշխատավարձի փոփո- 
 խությունները տնտեսական գործու նե ու-
թյան խոշոր խմբերում (գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5-ի տվյալներից պարզ 
է դառնում, որ աշխատավարձի ամենա-
բարձր մակարդակն արձանագրվել է տըն-
տե սական գործունեության խոշոր խմբե  -
րից արդյունաբերության ոլորտում, որտեղ 
2020 թ.-ի 4-րդ եռամսյակում գրանց վել է 
217,739 ՀՀ դրամի չափով միջին ամ սա- 
կան անվանական աշխատավարձ, որը 
դի տարկվող ժամանակահատվածի ամե - 
նա բարձր ցուցանիշը չէ և, մասնա վորա   -
պես,  5.2%-ով ցածր է, քան 2019 թ.-ի նույն 
ժամանակահատվածում արձանա  գրված 
ցուցանիշը: Հետագա ուսումնա սի րու թյու-
նից պարզ է դառնում, որ արդյու նա բե րա- 
կան ոլորտի աշխատակիցների աշխա տա-   
վարձն ըստ եռամսյակների աչքի է ընկ-
նում բավական ընդգծված պարբերա-

9   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:



10 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձն ըստ եռամսյակների և 
տնտեսական գործունեության խոշոր խմբերի 2018-2020 թթ.-ին10 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

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

22
/1

16



շրջա նային զարգացմամբ, իսկ պարբե րա- 
շրջանի «գագաթը», որպես կանոն, յուրա-
քանչյուր տարվա 4-րդ եռամսյակն է: Այս 
պարագայում կանխատեսելի է, որ հա ջորդ 
տարիների 4-րդ եռամսյակներում տե ղի 
կունենա նոր «գագաթների» ձևա վորում՝ 
ընդհանուր աճի ուղեկցմամբ: Ար  դյունա-
բերական ոլորտում միջին ամ սա կան ան- 
 վանական աշխատավարձի եռամ սյակա-
յին՝ ինտերպոլյացիայի կանխա տեսումն ե-
րը ներկայացված են գծապատ կեր 6-ում:

Հաջորդ ոլորտը, որտեղ արձանա-
գրվել է ամենաբարձր միջին ամսական 
անվանական աշխատավարձը, շինարա-
րու թյունն է։ Այստեղ 2020 թ.-ի 4-րդ եռամ-
սյակում միջին աշխատավարձը կազմել 
է 200,454 ՀՀ դրամ: Ի տարբերություն 
ար  դյունաբերության, այս ոլորտում միջին 

ամ սական անվանական աշխատավարձի 
զարգացումը եռամսյակային կտրվածքով 
չի կրում պարբերաշրջանային բնույթ, 
այլ ցուցաբերում է առավելապես գծային 
զարգացում՝ երբեմն հանդիպող անկում-
ներով: Սրա մասին է վկայում նաև այն 
հան գամանքը, որ ձևավորված՝ դրական 
թեք վածությամբ միտումից փաստացի 
ցու   ցանիշներն ունեն շեղվածու թյան մի-
ջի   նից ցածր աստիճան. R2 ցուցանիշը 
մոտ 0.68 է: Նույն ցածր շեղվածու  թյունն 
է արձանագրվում նաև կանխատե սումն ե-
րի պարագայում, մասնավորա պես՝ յու րա-
քան  չյուր հաջորդ եռամսյակում սպաս վում 
է միջինում 1.1% աճ: Կանխատե սումների 
ամբողջական պատկերը ներկայացված է 
գծապատկեր 7-ում:

Հաջորդը դիտարկել ենք ծառայու թյուն- 

Արդյունաբերական ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները11

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

11   Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
12 Նույն տեղում։

Շինարարական ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները12

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7
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Ծառայությունների ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները13 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

13 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:

 ների ոլորտը, որտեղ միջին ամսա կան 
անվանական աշխատավարձը 2020 թ.-ի 
4-րդ եռամսյակում կազմել է 194,359 ՀՀ 
դրամ, որն ուսումնասիրվող ժամանակա-
հատվածի ամենաբարձր ցուցանիշն է և 
2018 թ.-ի 1-ին եռամսյակի համեմատ 
գրան ցել է 22%-անոց կուտակային աճ: 
Հարկ է նաև արձանագրել, որ դիտարկվող 
12 եռամսյակների ընթացքում գրանցվել է 
միայն երեք դեպք, երբ միջին ամսական 
անվանական աշխատավարձն անկում է 
ապրել: Այսինքն՝ այս ցուցանիշն աճի ակն - 
հայտ միտում ունի, սակայն, միաժա մա-
նակ, գծապատկեր 5-ից պարզ է դառ նում, 
որ առկա է որոշակի պարբերա շրջա նայ- 
նություն, ինչը բնորոշ է նաև կան խատե- 
սումային ցուցանիշներին, միայն թե այս 
դեպքում, ի տարբերություն արդյու նաբե-
րության, անկումներն ավելի մեղմ են: Ծա-
ռայությունների ոլորտի միջին ամ սական 
անվանական աշխատավարձի կան խա -
տե սումները ներկայացված են գծա պատ-
կեր 8-ում:

Դիտարկող վերջին ոլորտը, որտեղ էլ 
հենց գրանցվել է ամենացածր աշխա տա-
վարձը, գյուղատնտեսությունն է: 2020 թ.-ի 
4-րդ եռամսյակում այստեղ միջին աշխա-
տավարձը կազմել է 125,780 ՀՀ դրամ, որը 
42%-ով պակաս է արդյունաբերությու նում 
արձանագրված նույն ցուցանիշից: Այ-
սինքն, ըստ ոլորտների, միջին աշխատա-
վարձը բավականաչափ տարբերակված է: 

Ինչպես արդյունաբերությունում, այս 

դեպքում ևս միջին աշխատավարձի փո-
փոխ ման միտումը դրական թեքությամբ 
կոր է, իսկ ցուցանիշների փոփոխությունը 
կրում է պարբերաշրջանային բնույթ: Սա-
կայն, այս դեպքում պարբերաշրջաններն 
ավելի հստակ կերպով են ձևավորված. 
յուրաքանչյուր տարվա 2-րդ եռամսյակում 
դրանք հասնում են «հատակին», իսկ 
4-րդում՝ «գագաթին»: Նման զարգացում, 
բնականաբար, կարելի է ակնկալել նաև 
հաջորդող տարիներին: Գյուղա տնտե սու-
թյունում զբաղվածների միջին աշխատա-
վարձի կանխատեսումները (ըստ ինտեր-
պո լյացիայի և նշանակալիության 5% շե - 
մի) ներկայացված են գծապատկեր 9-ում:

Այսպիսով, ամփոփելով կատարված 
վերլուծությունը, կարող ենք արձանագրել.
1. ՀՀ-ում միջին ամսական անվանական 

աշխատավարձն ունի հստակ արտա-
հայտված աճի միտում, և առաջիկա 
տարիների համար կանխատեսվում 
է վերջինիս աճ, ինչը, բնականաբար, 
դրա կան երևույթ է։

2. Իրական աշխատավարձի պարագա-
յում միտումները հստակ չեն, ավելին, 
դժվար է կանխատեսել վերջինիս աճ 
կամ անկում, և նման իրավիճակը, ան-
շուշտ, դրական չէ։

3. Որպես բացասական երևույթ՝ պետք է 
մատնանշել տնտեսական գործու նեու-
թյան տարբեր ոլորտներում միջին աշ-
խատավարձի տարբերակվա ծու թյան  
(դիֆերենցման) բարձր աստի ճանը։
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4. Տնտեսական գործունեության բոլոր 
ոլորտներում առկա է անվանական աշ - 
խատավարձի հստակ ձևավորված աճի 
միտում։

5. Գյուղատնտեսության, արդյունաբերու-
թյան և ծառայությունների ոլորտների 
պարագայում միջին աշխատավար ձի 
փոփոխությունը կրում է պարբերա-
շրջանային, իսկ շինարարության ոլոր-
տի դեպքում՝ առավելապես գծային 
բնույթ:
ՀՀ աշխատաշուկայում ձևավորված աշ- 

 խատավարձերի համակարգը չի կարե  լի 
համարել ամենաարդյունավետը, սա կայն, 
եթե հաշվի առնենք ընդհանուր տնտե-

Ծառայությունների ոլորտի միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 
կանխատեսումները14

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9

սա կան իրադրությունն ու քաղաքա կան 
բնույթի հիմնախնդիրները, այն ամենա-
վատն էլ չէ: Հոդվածում արծարծված խըն- 
դիր  ներն առնվազն ցուցիչն են այն իրո-
ղության, որ անհրաժեշտ է գտնել լուծում-
ներ մի շարք ոլորտային և համակարգա յին 
հիմնախնդիրների համար, հաշվի առնե-
լով այն հանգամանքը, որ աշխատավարձի 
համակարգում արդյունավետ համա մաս- 
նությունների, միտումների ու ցուցանիշ-
ների ապահովումը պարզապես անհրա-
ժեշտություն է հասարակության բարե կե-
ցիկ կյանքի, ինչպես նաև սոցիալա կան 
պետության ստանձնած պարտականու-
թյունների կատարման տեսանկյունից։

14 Հաշվարկները կատարել է հեղինակը, տվյալների աղբյուր՝ ՀՀ ՎԿ, Աշխատանքի շուկան Հայաստանում, 1997-2021:
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 
ЗАРПЛАТА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРА И ОТКЛОНЕНИЯ

Заработная плата в стране является важным показателем уровня социальной обеспеченности 
граждан каждого государства, так как напрямую определяет уровень благосостояния общества. 
Бо лее того, эта проблема имеет более высокую актуальность для развивающихся экономик. 
Необ  ходимо постоянно изучать и выявлять заработную плату на рынке труда, связанные с ней 
проблемы и возможные пути решения этих проблем. С этой целью в статье предпринята попытка 
изу чить современное состояние, тенденции и, конечно же, отраслевую структуру заработной пла-
ты в Армении.

Ключевые слова:  номинальная заработная плата, реальная заработная плата, рынок труда,
  экономическая активность, прогноз

Гагик БАДАДЯН
PhD Student at the Chair of Management, ASUE

FINANCIAL SYSTEM 
SALARY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: TRENDS, STRUCTURE AND DEVIATIONS

Salaries in the country are an important indicator of the level of social security of the citizens of 
each state, as they directly determine the level of welfare of the society. Moreover, this problem has an 
increasing urgency for developing economies: It is necessary to constantly study and identify salaries 
in the labor market, the issues associated with them and possible ways to solve them. For this purpose, 
the paper attempts to study the current state, trends, and of course the sectoral structure of salaries 
in Armenia.

Keywords:  nominal salary, real salary, labor market, economic activity, forecast
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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:
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Հիմնաբառեր.  կլիմա, մեղմում, հարմարվողակա-  
  նություն, գյուղատնտեսություն, 
  բնություն, վտանգավոր երևույթներ

Կլիմայի փոփոխությունը նոր ահազանգեր է 
ուղարկում մարդկությանը։ Գնալով ավելանում է ջեր-
մոցա յին գազերի արտանետումների քանակը, ինչն 
էլ ակտիվացնում է մթնոլորտի տաքացման գործըն-
թացը։ Անկասելի են դառնում սառցադաշտերի հա- 
լոցքն ու ջերմաստիճանի փոփոխությունները։ Հա-
մաշ խար հային օվկիանոսի մակարդակն աստիճա-
նա բար բարձրանում է, և էլ ավելի նկատելի է դառ - 
նում չորային շրջանների անապատացումը։ Մաս-
նագի տական դիտարկումների համաձայն՝ Հայաս-
տա նում ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր աստիճա -
նով բարձրացումը հանգեցնում է մոտ 200 մետրով 
ուղ ղահայաց շեղման դեպի վեր։ Նման փոփո խու - 
թյունները կա՛մ պետք է կանխվեն, կա՛մ հարմարեց-
վեն նոր պայմաններին։ Հասկանալի է, որ բնու-
թյունն այնքան էլ հեշտ կառավարելի չէ, ուստի, հար- 
 մար  վողականությունն ավելի մատչելի է, քան մեղ-
մումը։ Հոդվածում խոսվում է կլիմայի փոփոխու թյան 
վերջին միտումների մասին, և, բացի բացա սա կան 
հետևանքներից, քննարկվում են նաև հա մաշ խար-
հային տաքացման դրական արդյունքները, որոնք 
արձանագրվել են, մասնավորապես, ՀՀ Սյունիքի 
մարզի գյուղատնտեսությունում։  

Մարդու և բնության ներդաշնակությունն աս-
տիճանաբար խախտվում է: Կլիմայի փո- 

փոխության գործընթացների ակտիվացումն ավելի քան 
խաթարում է երբեմնի կայունությունը: Իհարկե, մարդ-
բնություն համակարգը բազմագործոն է՝ օժտված քանա-
կական և որակական հատկանիշներով, և բնության 
բնականոն զարգացումն ապահովում է մարդու գրեթե 
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բոլոր սպառողական պահանջմունքները։ 
Սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ մար-
դու պահանջները հարաճուն են։ Բացի 
այդ, արագընթաց տեմպերով մեծանում 
է բնակ չության թիվը, հետևաբար նաև՝ 
սպառ վող ռեսուրսների նկատմամբ պա-
հանջարկը:

Ներկա տնտեսական աճի, սպառման 
ծավալների ավելացման և արտանե տում-
ների միտման պահպանման դեպքում դա-   
րավերջին կարող ենք ակնկալել համաշ -
խարհային ջերմաստիճանի 2-4 աստի  ճա-
նով և օվկիանոսի մակարդակի՝ մոտ 90 
սմ-ով բարձրացում, որը շատ խիտ բնա-
կեցված առափնյա շրջանների, ցածրա-
դիր կղզիների բնակչության համար կա-
րող է առաջացնել տեղահանման վտանգ: 
Ար դեն իսկ կան հաշվարկներ, որոնց հա -
մաձայն՝ 2050 թ.-ին մոտ 140 մլն մարդ 
ստիպ ված կլինի տեղահանվել, իսկ 216 
մլն-ը կկորցնի իր տունն օվկիանոսի մա-
կարդակի բարձրացման հետևանքով: Գո-  
  յություն ունեն կղզի երկրներ, որոնք դա-
րավերջին, ամենայն հավանակա նու-
թյամբ, կկանգնեն կորսվելու հեռանկարի 
առաջ: 

Բացի վերոնշյալից, ջերմոցային էֆեկ-
տի հետևանքով մթնոլորտում էներգիա-
յի պահպանման հավասարակշռության 
խախ տումը հանգեցնում է վտանգավոր 
երևույթ ների հաճախության աճին, որի 
մա  սին տեղեկանում ենք միջազգային լրա-
հոսից: Այս պայմաններում մարդը փոր-
ձում է նպաստել արտադրական ռեսուրս-
ների վե րարտադրությանը՝ խելամտորեն 
ու խնայողաբար օգտագործելով դրանք: 
Սա նշանակում է, որ մարդ-բնություն հա-
րաբերություններում էական է դառնում 
որա կական հատկանիշը, որը, անշուշտ, 
նպաստում է որոշակի հավասարա կշռու-
թյան հաստատմանը, բայց ոչ բացարձակ 
ներդաշնակ գոյակցությանը: 

Հենց այս պատճառով էլ վերստին ար-
ծարծվում է հավերժական հարցը՝ ի՞նչ 
անել: 

Դեռևս անցյալ դարի 60-ական թվա-
կան ներին գիտնականներն արդեն բարձ-   
րաձայնում էին մի շարք բնապահ պանա-

կան միջոցառումներ ձեռնարկելու անհրա-
ժեշտության մասին: Սակայն, հարցը միջ- 
  ազգային համագործակցության իրա վա-
կան հարթություն տեղափոխվեց 1992 թ.-
ին, երբ Ռիո դե Ժանեյրոյում ՄԱԿ-ի ան-  
դամ երկրներն ընդունեցին շրջակա մի ջա-
վայ րի և զարգացման վերաբեր յալ հռչա-
կագիրը: Ըստ այդմ՝ բնապահ պանական 
խնդիրներն ազգային սահմաններից տե-
ղափոխվեցին միջազգային հարթակ՝ պա -
հանջելով լուրջ տնտեսական կարգա վո-
րումներ: 

Ահավասիկ, 2015 թ. նոյեմբերի 30-ից 
մինչև դեկտեմբերին 12-ը Փարիզում տե ղի 
ունեցավ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության 
շրջանակային համաձայնագրի կողմ եր-
կըրների հերթական` 21-րդ համաժողովը, 
որը, հիմնվելով ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփո-
խու թյան մասին» փաստաթղթի վրա, ըն-
դունեց «Փարիզյան համաձայնագիրը»1: 
Այսպիսով՝ պատմության մեջ առաջին ան  - 
գամ բոլոր կողմ երկրների համար կա-
մա վորության սկզբունքով սահմանվեց 
ջեր մոցային գազերի արտանետումների 
սահմանափակման պարտավորություն: 
Միաժամանակ, նշված համաձայնագրով 
զարգացած երկրները պարտավորություն 
ստանձնեցին ֆինանսական, տեխնիկա-
կան և տեխնոլոգիական որոշակի աջակ-
ցության ցուցաբերել զարգացող երկրնե-
րին՝ համապատասխան միջոցառումների 
իրականացման համար2:  

Կլիմայի փոփոխությանը դիմակայելու 
հիմնական ձևը հանքային վառելիքի օգ-
տագործման սահմանափակումն է, որի 
հա մար պահանջվում են տնտեսության 
վար ման հեղափոխական մոտեցումներ՝ 
վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների 
մասնաբաժնի աճ, էներգասպառման ար- 
  դյու նավետության էական բարձրա ցում, 
սպառ ման վարքագծի վերանայում, ան -
տառ ների մակերեսների ավելացում, գյու  - 
ղատնտեսության վարման նոր եղա  նակ-
ների կիրառում: Հայաստանի Հանրա պե- 
 տությունը, 2017 թ.-ին վավերաց նե լով վե-
րոնշյալ համաձայնագիրը, պարտա վոր -
վել է սահմանափակել  արտանետումն ե-
րը, միաժամանակ ամրագրելով, որ մեր 

1 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92464
2 Նույն տեղում:
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երկրի կայուն զարգացման ապահով ման 
համար էական է կլիմայի փոփո խու թյան 
հետևանքների նկատմամբ հարմար վո-
ղա կանության միջոցառումների իրակա-
նա ցումը3: Հարկ է նշել, որ այս պարտա-
վորություններն առավել համակարգ ված 
և հիմնավորված կերպով արտացոլ վե   ցին 
ՀՀ կառավարության 2021 թ. մայիսի 13-ի՝ 
«Կլիմայի փոփոխության հարմար  վո   ղա-
կա  նության ազգային գործողու թյուն   նե րի 
ծրագիրը և 2021-2025 թվական  ների մի-
ջոցառումների ցանկը հաստա տելու մա- 
սին» որոշման մեջ: Այստեղ ամրա գրվեց 
մի կարևոր սկզբունք, ըստ որի՝ կլի մա յի 
փոփոխության մեղմման գործողու  թյուն-
ները չպետք է հանգեցնեն սոցիալա կան 
ու տնտեսական հետընթացի, այլ պետք 
է նպաստեն Հայաստանի Հանրա պետու-
թյան սոցիալ - տնտեսական զարգացմանը, 
և դրանց հիմքում պետք է ընկած լինի 
էկոհամակարգային մոտեցումը4: 

2021 թ. հոկտեմբերի 31-ին Շոտլան-
դիա յի Գլազգո քաղաքում տեղի ունեցավ 
COP26 ամենամյա համաժողովը, որն ավե-
լի շատ հայտնի է «Կողմերի համաժողով» 
(Conference of Parties) անվանումով։ Դրան 
մասնակցեցին աշխարհի 196 երկրնե  րի 
ներ կայացուցիչներ: ՄԱԿ-ի՝ կլիմայի փո - 
փո խության շրջանակային համա ձայ նա- 
  գրի վավերացումից հետո (1994 թ.-ի մար- 
  տի 21) յուրաքանչյուր տարի գումարվող 
այս համաժողովը միտված է քննար կելու 
համաշխարհային աղետը կանխելու պայ - 
մանները: COP26-ն առանձ նա հա տուկ է 
նաև այն առումով, որ այստեղ վերլուծ-
վում է 2015 թ.-ին Փարիզում ընդուն ված 
համաձայնագրի կատարման ընթաց քը, 
մասնավորապես՝ մոլորակի ջերմաստի-
ճա նը կայունացնելու պարտավորությու-
նը: Հետաքրքրական է, որ առաջատար 
երկրների ղեկավարները համաձայնել են 
համաշխարհային տաքացումը զսպել  
1,5°С-ի շրջանակում, որի համար պա-
հանջվում է ածխածնի արտանետումները 
մինչև 2030 թ.-ը կրճատել 45%-ով: Սա-
կայն, շուրջ 100 երկրի գործունեության 
վեր  լուծությունը ցույց է տվել, որ այդ ժա մա-

նակահատվածում, ընդհակառակը, ար տա- 
նետումները կավելանան 16%-ով5: 

Ներկայում տիրապետող է այն կարծ-
իքը, որ COP26-ի պահանջները Փարիզի 
2015 թ.-ի համաձայնագրի պայմաններից 
ավելի խիստ են լինելու: Պատահական չէ, 
որ համաժողովի նախագահ Ալոկ Շար - 
ման հայտարարել է. «Մենք պետք է արա-
գացնենք բանակցությունները, քան զի 
կա    նաչ տնտեսություն ստեղծելու և էներ-
գիայի ավելի մաքուր աղբյուրների անց-
նելու հնարավորություն ունենք: Այստեղ 
հաղթում ու պարտվում ենք բոլորս միա-
սին»6:

Վերստին անդրադառնալով Հայաս-
տա նին՝ ուզում ենք նշել, որ մեր երկրում 
հատկապես լեռնային էկոհամակարգերը 
խոցելի են կլիմայի փոփոխությունից, քա-
նի որ ջերմաստիճանի ամեն մեկ աստի-
ճանի բարձրացման հետևանքով ուղղա-
ձիգ գոտիականությունը մոտ 200 մետրով 
շեղվում է դեպի վեր: Միջազգային համա-  
գործակցության շրջանակներում Հայաս- 
 տանն աջակցություն է ստացել Կանաչ կլի - 
մայական հիմնադրամից և ՄԱԿ-ի զար-
գացման ծրագրից, ինչը հնարա վորու-
թյուն է տալիս մշակելու և իրականաց  նե - 
 լու հարմարվողականության ծրագրեր՝ թի-  
րախավորելով առավել խոցելի ոլորտնե-
րը՝ ջրային ռեսուրսներ, գյուղա տնտե  սու - 
թյուն, էներգետիկա, բնակավայ րեր, մար- 
դու առողջություն: Կան միջոցառումն եր, 
որոնք կոչվում են «առանց ափսո սանքի», 
այսինքն՝ դրանց իրականացումն ամեն 
դեպքում դրական ազդեցություն կարող է 
ունենալ, օրինակ՝ ջրախնայող տեխնո լո-
գիաների ներդրում (կաթիլային ոռո գում, 
ջրման ժամանակացույցի պահպա նում), 
մուլչապատում կամ հակակարկտա յին 
ցանցերի տեղադրում, երաշտադի մաց-
կուն բուսատեսակների օգտագործում, 
քաղաքաշինական ճիշտ ծրագրա վո րում, 
ստորերկրյա և մակերեսային ջրերի ար-
դյունավետ օգտագործում, էներգաար դյու-
նավետ տեխնոլոգիաների կիրառություն: 
Այս միջոցառումներն արդարացված են, 
քանի որ Հայաստանը ստանձնել է ջեր-

3 http://nature-ic.am/hy/news/Paris-agreement-and-Doha-amendment-ratified/9487
4 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=82286
5 https://www.bbc.com/russian/news-59110741
6 Նույն տեղում։
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մո ցային գազերի արտանետումների սահ - 
մանափակման պարտավորություն, որի 
հիմքում համաշխարհային ռեսուրսի 
նկատ   մամբ մոլորակի բոլոր մարդկանց 
հավասար իրավունքն է, տվյալ դեպքում՝  
ածխաթթու գազի արտանետման  քա-
նակի մշտադիտարկումը, որպեսզի մոլո-
րակի ջերմաստիճանը չհատի վտան գա-
վոր սահմանագիծը: Ընդ որում, ներկա յում 
Հայաստանի պարագայում ածխա թթու 
գա զի արտանետումները գլոբալ ար տա-
նետումների 0,02 տոկոսից էլ պակաս են 
կամ մեկ շնչի հաշվով՝ տարեկան մոտ 2 
տոննա: Համեմատության համար նշենք, 
որ Կատարը մեկ շնչի հաշվով արտա նե-
տում է 45, ԵՄ-ը՝ 6.8, ԱՄՆ-ը՝ 15,6 տոննա:

Այդուհանդերձ, մենք պարտավոր ենք 
ըստ ամենայնի մասնակցել կլիմայի հա-
մաշխարհային փոփոխության կանխար-
գել ման գործընթացին, քանի որ մթնոլոր-
տի տաքացումը բացասաբար է ազդելու 
նաև Հայաստանի վրա՝ հանգեցնելով հո-
ղի խոնավության մինչև 30% նվազմանը, 
հացազգիների, բանջարանոցային և մըր- 
գա տու մշակաբույսերի բերքատվության 
կտրուկ անկմանը, արոտավայրերի ընդ-
հանուր մակերեսի և դրանց արտադ րո-
ղականության մինչև 10%, ինչպես նաև 
անասունների գլխաքանակի և անասնա-
պահության մթերատվության մոտ 30% 
կրճատմանը: Կլիմայի կանխատեսվող 
փո  փոխության դեպքում, եթե չձեռնարկ-
վեն հարմարվողականության անհրաժեշտ 
մի  ջոցառումներ, անխուսափելի է լինելու 
բեր քատվության կրճատումը, մասնավո-
րա պես. 
• hացազգիներ՝ միջին հաշվով 9-13%, 
• բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 

7-14%, 
• կարտոֆիլ` 8-10%,
• պտղատու մշակաբույսեր՝ 5-8%:

Ջերմաստիճանի բարձրացման և տե- 
 ղումն երի նվազման դեպքում պետք է 
ակնկալել անապատացման գործըն թաց -
ների արագացում: Արոտային անասնա-
պահության համար կանխատեսվում է 
արոտավայրերի ընդհանուր մակերեսի 

և դրանց բերքատվության կրճատում՝ 
4-10%, այդ թվում՝ մերձալպյան և ալպ յան 
գոտու առավել արժեքավոր ու բերքա տու 
արոտավայրերի մակերեսների կրճա տում՝ 
19-22%, ինչպես նաև լեռնային խոտ հարք-
ների բերքատվության նվազում` 7-10%: 
Այս ամենով պայմանավորված՝ կան խա- 
տեսվում է անասունների գլխաքա նակի 
30% և անասնապահության մթերատվու-
թյան 28-33% կրճատում7:

Կլիմայի գլոբալ փոփոխությունը, միա- 
 ժամանակ, կարող է նպաստել որոշա կի 
տարածաշրջաններում ավելի ջերմա  սեր 
ու բարձրարժեք մշակաբույ սերի մշակու-
թյանը: Մենք դիտարկել ենք այդ հնարա -
վորությունը ՀՀ ամենատաք մարզում՝ 
Սյունիքում: Քանի որ մարզային կտրված-
քով նոր շրջանացվող մշակաբույսերի և 
դրանց արդյունավետության մասին վի ճա-
կագրական տվյալները չափազանց սահ-
մանափակ են, օգտվել ենք մարզում իրա-
կանացված հարցումների տվյալներից8:

ՀՀ Սյունիքի մարզում, ըստ ուղղաձիգ 
գոտիականության, հաջորդափոխվում են 
հանրապետության տարածքին բնորոշ 
կլի  մայի գրեթե բոլոր տեսակները՝ չոր մեր- 
ձարևադարձային, չափավոր տաք, բա րե - 
խառն, ցուրտ լեռնային և ձյունամերձ։ 
Հատ կանշական է, որ հենց Սյունիքում է 
գտնվում հանրապետության ամենատաք 
վայրը՝ Մեղրու ցածրադիր գոտին: 

Գյուղատնտեսությունը Սյունիքի մար- 
զի տնտեսության առանցքային ճյուղե րից 
է: Թեև մարզն ավանդաբար ունի անաս-
նապահության (կաթ, միս) և դաշտա  վա-   
րա կան արտադրության ուղղություն, սա -
կայն վերջին տարիներին բնակլիմա յա-    
կան պայմանները բարենպաստ են կո րի-
զա վոր և հնդավոր, անգամ՝ մերձարևա-
դար  ձային պտղատեսակների (նուռ, թուզ, 
ար քայանարինջ) արտադրության համար։ 

Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը 
տնտեսական գործունեության վրա գյու-
ղա տնտեսական արտադրողների տե ս ան- 
 կյունից գնահատելու նպատակով Սի  սիա-
նի, Գորիսի և Մեղրու տարածա շրջան նե-
րում իրականացրել ենք սոցիոլո գիա կան 

7 https://ge.boell.org/en/2019/06/24/klimayi-popokhowtyown-diana-harowtyownyan
8 Հարցումներն անցկացվել են պրոֆ. Ս. Ավետիսյանի գիտական ղեկավարությամբ, իսկ վերլուծությունը կատարել է 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ագրարային քաղաքականության և խորհրդատվության ամբիոնի 
ասիստենտ, հայցորդ Ծաղկանուշ Միրզոյանը:



2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

25

  ցել նաև կլիմայի փոփոխությամբ պայմա-
նա վորված՝ սարերում խմելու ջրի որոշ աղ- 
բյուրների ցամաքելու, հողերի էրոզիայի, 
թեք լանջերում սողանքների ավելաց   ման, 
անտառների ջրակարգա վորիչ գոր ծա ռույ-
թի խախտման երևույթները: 

Ինչպես վերը նշվեց, կլիմայական փո-
փո խությունները մեծապես խթանել են ջեր- 
մասեր մշակաբույսեր մշակելու հնա րա  վո-  
րությունները: Դրա վկայությունն է այն, որ 
վերջին տարիներին մարզում շրջա  նաց -
վում են այնպիսի նոր պտղա  տեսակներ, 
ինչպիսիք են կիվին, արքա յանարինջը, 
ունաբը, ճապոնական զկեռը և ձիթա-
պտու  ղը, իսկ մասնավորապես Սիսիանի 
և Գո րիսի տարածաշրջաննե րում՝ կարտո- 
 ֆիլի, լոլիկի, կաղամբի և ծի րա նի վաղա-
հաս սորտերը։ Հատկանշա կան է նաև են 
մուսկատ տեսակի խաղողի և թթենու այ-
գիների ընդլայնման միտումը: 

Հարցման մասնակիցների գնահատ-
մամբ՝ նշված մշակաբույսերի մշակու թյու-
նը հատկապես արդյունավետ է Մեղ րու 
տարածաշրջանում, քանի որ վերջինս, ի 
տարբերություն մյուս երկու տարա ծա-
շրջանների, աչքի է ընկնում առավել մեղմ 
կլիմայով: Թվարկված պտղատեսակնե-
րից զատ, նշված տարածաշրջանում վեր-
ջին տարիներին շրջանացրել են նաև պիս- 
  տա կենի, դափնի, բրգաձև նոճի, եռա տե-

*Աղյուսակը կազմել են Ս. Ավետիսյանը և Ծ. Միրզոյանը։

հարցումներ: 
Հարցմանը մասնակցել է 129 քաղա -

քացի (Մեղրի՝ 67, Սիսիան՝ 33, Գորիս՝ 29): 
Հատկանշական է, որ մարզում կլիմայի 
փոփոխության վերաբերյալ ուրույն պատ -
կերացում ունի հարցվածների 97%-ը՝ հա -
վաստելով այդ իրողության մասին: Ընդ 
որում, որպես կլիմայական առավել ակն-
հայտ դրսևորումներ, նշվել են եղա նա կա-
յին վտանգավոր երևույթների ուժգ նացու - 
մը (95%), օդի ջերմաստիճանի (92%), տե- 
 ղումների քանակի (87%) փոփո խու թյուն -
ները: 

Հարցվածների գերակշիռ մասի կար-
ծիքով, մարզի գյուղատնտեսության վար-
ման համակարգում, կլիմայի փոփո խու - 
թյամբ պայմանավորված, նկատելի են ինչ- 
 պես դրական, այնպես էլ բացասա կան 
դրսևորումներ: Այսպես, ըստ նրանց, կլի -
մա յի փոփոխությունն ազդել է գյուղա  -
տնտե սական մշակաբույսերի և արոտա-
վայ րերի բերքատվության նվազման (91%), 
ոռոգման ջրի պահանջի մեծացման (87%), 
ինչպես նաև գյուղատնտեսական կենդա-
նիների շրջանում տարաբնույթ հիվան դու-
թյունների ավելացման (87%) վրա: Դրա 
հետ մեկտեղ, հարցվողների 93%-ը նշել է, 
որ մեծացել է ջերմասեր մշակաբույսերի 
մշակման հնարավորությունը: 

Հարցման մասնակիցները չեն շրջան- 

Կիվիի, ձիթապտղի, արքայանարնջի, նռան և թզի մշակության տնտեսական 
արդյունավետությունը ՀՀ Սյունիքի մարզում (1 հա-ի հաշվով)*

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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րև և վայրի կիտրոն, բանան և սև պղպեղ: 
Հարցման մասնակիցները կլիմայի փո-

փոխության բացասական ազդեցու թյան 
մեղմման համար, որպես առաջնային մի-
ջոցառում, առաջարկում են շրջանացնել 
մշակաբույսերի վաղահաս սորտեր, իսկ 
Մեղրու տարածաշրջանում, իբրև հավել - 
յալ միջոցառում, զարկ տալ բնակավայ-
րե րի կանաչապատմանը, խաղողագոր -
ծու  թյան և մեղվաբուծության զարգաց մա- 
 նը, չորադիմացկուն ծառատեսակների 
տնկ մանը, ինչպես նաև հաջորդական 
ա րա ծացման ու մելիորատիվ աշխա տանք- 
 ների միջոցով արոտների վիճա կի բարե-
լավմանն ու ոռոգման ջրախնայո ղական 
համակարգերի ներդրմանը: Առաջարկ-
վում է նաև նշված տարածա շրջանը մաս-
նագիտացնել կիվիի, արքայանարնջի, 
նռան, թզի և, իհարկե, ձիթապտղի մշա-

կության ուղղությամբ:
Ամփոփելով ասենք, որ մեր հանրապե  -

տության մյուս մարզերում, ի տարբե րու -
թյուն Սյունիքի, առավել սուր կերպով 
դրսևորվում են կլիմայի փոփոխության 
բացասական հետևանքները: Ընդ որում, 
2021 թ.-ի շոգ ամառը և մթնոլորտային 
տեղումների սակավությունը մեծ վնաս 
են հասցրել գյուղատնտեսական մշակա-
բույսերի բերքին: Միաժամանակ, անաս-
նա կերի պակասը հարկադրում է կրճա-
տել գյուղատնտեսական կենդանիների 
գլխաքանակը, իսկ մշակաբույսերի ցածր 
բերքատվությունը և պարարտանյութերի 
գների աննախադեպ բարձրացումը, որ-
քան էլ ցավալի է, անխուսափելիորեն հան-   
գեցնելու են անմշակ վարելահողեր ընդ -
գրկող տարածքների ավելացմանը:

1. Ավետիսյան Ս.Ս., Ավետիսյան Ա.Ս., 
Միրզոյան Ծ.Հ., ՀՀ գյուղատնտեսության 
վրա կլիմայի փոփոխության 
ազդեցության գնահատման մի քանի 
հարցեր, Материалы международной 
научной конференции по проблемам 
продовольственной обеспечености и 
биоразнообразия / НАУА, Ереван, изд-во 
НАУА, 2014, 16 ст.

2. Մեղմման հնարավորությունները և 
կլիմայական նկատառումների ներառումը 
գյուղատնտեսությունում, 2021, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 https://www.ecolur.org/files/uploads/ecolursum-
meryreportfinal18062021.pdf

3. http://alternative.am/wp-content/uploads/2017/07/% 
%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-.pdf

4. http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92464
5. https://www.bbc.com/russian/news-59110741
6. https://ge.boell.org/en/2019/06/24/klimayi-popok-

howtyown-diana-harowtyownyan
7. http://www.nature-ic.am/hy/publica-

tion/Assessment-of-Administrative-Da-
ta-Gaps-and-Needs-in-the-%E2%80%9CAgricul-
ture-and-Other-Land-Use%E2%80%9D-Subsec-
tors/12820
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

СИГНАЛЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА։ СМЯГЧЕНИЕ ИЛИ АДАПТАЦИЯ

Изменение климата посылает человечеству новые сигналы тревоги. Увеличиваются выбросы 
парниковых газов, что активизирует потепление атмосферы. Таяние ледников и изменения тем-
пературы становятся неудержимыми. Уровень мирового океана постепенно повышается, про цесс 
опустынивания аридных регионов становится более заметным. По профессиональным наблю -
дениям, повышение температуры на каждый градус в Армении приводит к вертикальному откло-
не нию вверх примерно на 200 метров. Такие изменения необходимо либо предотвращать, либо 
адап   тироваться к новым условиям. Понятно, что природой не так просто управлять, поэтому 
адап   тация доступнее, чем предотвращения.
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AGRICULTURAL POLICY

SIGNALS OF CLIMATE CHANGE։ MITIGATION OR ADAPTATION 

Climate change is sending new alarms to humanity. Greenhouse gas emissions are increasing caus-
ing the  atmosphere to warm. Melting glaciers and temperature changes are becoming irreversible. 
The level of the world ocean is gradually rising, the process of desertification of arid regions is becom-
ing more noticeable. According to professional observations, every degree increase in temperature 
in Armenia leads to an upward vertical deviation of about 200 meters. Such changes must either be 
prevented or adapted to new conditions. It is clear that nature is not so easy to manage, so adaptation 
is more accessible than prevention.

The paper analyzes the latest phenomena of climate change and, in addition to the negative con-
sequences, also discusses the positive effects of global warming on the agriculture of Syunik region of 
the Republic of Armenia.

Keywords:  climate, change, mitigation, adaptation, agriculture, nature, dangerous phenomen

В статье говорится о последних явлениях изменения климата и, помимо негативных послед-
ствий, также рассматриваются положительные результаты глобального потепления для сельского 
хозяйства Сюникской области Республики Армения.

Ключевые слова:  климат, изменение, адаптация, сельское хозяйство, природа, 
  опасные явления
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ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՏԱՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒՄ 
(ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳ).

ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՄ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր.  արտապատվիրակում, Երևանի 
  քաղաքապետարան, տեղական 
  ինքնակառավարում, քաղաքային
  բյուջե, ռազմավարություն,
  մարտավարություն

Քաղաքային տնտեսության յուրաքանչյուր ոլոր - 
տում, հաշվի առնելով տեղեկատվական տեխնոլո-
գիա ների զարգացման միտումները, բնակչության 
կյանքի որակի բարձրացում ապահովելու՝ ծառայու-
թյուն ների մատուցման դասական մեթոդները, կար-  
ծես թե, սպառել են իրենց: Մյուս կողմից, նոր գոր-
ծիք ների օգտագործմամբ կառավարման նոր մեթոդ-
ների ներդրման պարագայում առկա է ռիսկայնու-
թյան բարձր աստիճան։

Այս հրատապ խնդիրը լուծելու համար անհրա-
ժեշտ է վերանայել քաղաքային տնտեսության կա   - 
ռավարման հայեցակարգը, սկզբունքները, ռազմա-
վա րությունը և մարտավարությունը՝ դրանք արդյու- 
նա վետորեն փոխկապակցելով քաղաքի զարգաց ման 
կար ճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրե րի հետ:

Աշխարհի զարգացած քաղաքների կառավար-
ման հայեցակարգերում վերոնշյալ խնդրի լուծ ման 
ամե նաարդյունավետ գործիքներից է արտա պատ -
վիրակումը (աութսորսինգ)։ Այս սկզբունքի կիրա-
ռումն էականորեն կարող է բարելավել ծառա յու-
թյուն ների որակը, իսկ որոշ դեպ քերում՝ նպաստել 
հա    մապատասխան ֆինանսա կան ծախսերի նվա-
զեց մանը: Արդյունքում, արտապատվիրակման սկըզ -
բուն քի կիրառմամբ քաղաքային իշխանություն ները 
կարող են մատուցել ավելի նպատակային և արդյու-
նավետ ծառայություններ։

Հոդվածում բյուջետային ծախսերի, ինչպես նաև 
բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների ար - 
դյու նավետության ուսումնասիրման հիման վրա ներ - 
կայացվել են Երևան քաղաքի ներկայիս կառա  վա-
րիչների որդեգրած վերաբերմունքն արտապատ  վի -
րակման սկզբունքի նկատմամբ և այդ համատեքս-  
տում՝ բյուջետային մի քանի կարևոր ծրագրերի ֆի-  
նանսավորման փաստացի պատ կերը։

Երբ արդեն անհնար է լարված աշխատել, սկսիր աշխատել խելացի:
Ֆիլիպ Սթենհոփ Չեստերֆիլդ

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։
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Միտումները
Վերջին մի քանի տասն ամյակների ըն- 

թացքում քաղաքացիներին հանրային ծա-  
ռայություններ մատուցելու արդյու նա  վետ 
ուղիների փնտրտուքն ավե լի ու ավելի է իր 
վրա սևեռում տվյալ ուղղության հիմն ա-
խնդիրներն ուսումնասի  րողների ուշադ - 
րու թյունը։ Մարդա կենտ  րոն սկզբուն քով  
ծառայությունների մատուց ման գործըն-
թա ցը յուրօրինակ մար տա հրա վեր է դառ-  
նում պետական կամ հա մայնքա յին յու-
րաքանչյուր միավորի համար։

Ծառայությունների որակյալ սպասար-
կումը ենթադրում է մասնագիտական ներ-
ուժի, փորձի, հմտության և մոտիվացման 
(շահամիտվածության) առկայություն։ Եվ 
եթե նմանօրինակ սկզբունքով մատուց-
վող ծառայությունները հնարավոր է ավե-
լի արդյունավետորեն իրականացնել ար-
տապատվիրակման եղանակով, ապա 
տրա մաբանական է դրա կիրառումը՝ ա-  
ռանց անհարկի կերպով ծանրաբեռնելու 
սե փական ուժերը, վատնելու լրացուցիչ 
ժա  մանակ, նյութական, ոչ նյութական մի - 
ջոց ներ ու մարդկային որոշակի ռեսուրս-
ներ՝ նույն արդյունքին հասնելու համար։ 
Տեղական ինքնակառավարման դեպ քում 
այդպիսով լուծվում է նաև աշխատան քի 
մասնագիտական բաժանման խնդիրը՝ 
խրախուսելով մի շարք ոլորտնե րում մաս-
նավոր հատվածի ներուժի ան միջա կան 
ներառումն ու ակտիվ մասնակցությու նը, 
ինչն ինքնին էական և որոշիչ դեր կարող 
է ունենալ այնպիսի «հավերժական» 
երևույթ  ների շրջանակի նեղացման հա-
մար, ինչպիսիք են սուբյեկտիվությունը, 
կո  ռուպցիան, հովանավորչությունը, հա-
մայն  քային ծառայողների քանակի ավե լա-
ցումը, որոնք էլ, իրենց հերթին, հանգեց-
նում են հանրության ստեղծած արդյունքի 
աննպատակ վատնմանն ու փոշիացմանը։

Հարկ է արձանագրել, որ Եվրոպայի, 
Հյուսիսային Ամերիկայի, Ասիայի մի շարք 
զարգացած երկրներում այս գործըն  թա -
ցը շատ ակտիվ փուլում է և, իհար կե, 
ապահովում է դրական արդյունք։ Հա - 
մաշ  խարհային փորձը ցույց է տալիս, որ 
արտապատվիրակման կառուցակար գի 

ներդրմամբ հնարավոր է խնայել պետա -
կան կամ համայնքային բյուջետային մի-
ջոցների 10-ից մինչև 50%-ը1։ Այն, բացի 
խնայողությունից, նպաստում է նաև բնակ - 
չությանը մատուցվող ծառայու թյունների, 
հետևապես՝ բնակչի կյանքի որա կի բարձ - 
րացմանը։ Կանադայի կառավարության 
պահանջով երկրի մի քանի քաղաքներում 
2017 թվականին անցկաց ված հետազո-
տություններից պարզվել է, որ, ըստ որո-
շակի ծրագրերի, արտապատվիրակման 
սկզբունքով իրականաց ված համապա-
տասխան ծառայություն ների որակն ընդա - 
մենը երկու տարվա ընթաց քում բարձ -
րա ցել է 15-20%-ով2։ Նմանատիպ և ավե-
լի խոսուն ցուցանիշների ենք հանդի-
պում եվրոպական, ինչպես նաև Ասիա յի 
մի շարք զարգացող երկրների քա  ղաք-
ներում անցկացված հետազոտու թյուն նե - 
րում3։ Փաստորեն, շատ դեպքերում ար - 
 տա պատվիրակման սկզբունքը ոչ միայն 
նպաստում է կատարվող ծախսերի նվա-
զեցմանը, ինչն ինքնին խրախուսելի է, 
այլև խթանում է մատուցվող ծառա յու-
թյունների որակի բարձրացումը։ Արդյուն-
քում, համատեղվում են «հաճելին» և «օգ-
տակարը»։

Համաշխարհային վերոնշյալ միտումն ե -
րի համատեքստում մայրաքաղաք Երևա-
նի օրինակով, կատարվող ծախսերի ար-  
դյունավետության և ստացվող փաս տա-
ցի արդյունքի տեսանկյունից, փորձենք 
հասկանալ և գնահատել այն ոլորտների 
կենսագործունեությունը, որոնք կարող 
են «տեղավորվել» արտապատվիրակման 
սկզբունքի շրջանակում։ 

Երևանյան իրողություններ
Տեղական ինքնակառավարման հա յաս - 

տանյան մոդելի և, հատկապես, Երևան 
հա  մայնքի կառավարման պարա գա յում 
պար զորոշ տեսանելի է քաղաքական բա-
ղադրիչը, որն անգամ ՏԻՄ ընտրու թյուն-
ների ժողովրդավարական սկզբունքնե-
րով անցկացման դեպքում պարունակում 
է որոշակի ռիսկեր։ Դրանցից հիմնականն 
այն է, որ իշխանության ղեկը նոր ստանձ-
նող քաղաքական թիմը հնարավոր է՝ 
ունե  նա քաղաքի կառավարման և զար-

1 https://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki.
2 Журнал. Евразийский Союз Ученых. «Аутсорсинг муниципальных услуг». Выпуск  IV. 2019г.
3 https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ispolzovaniya-autsorsinga-v-organah-gosudarstvennoy-vlasti-i-mestno-
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գաց ման մի տեսլական, որը ոչ միայն կա-
րող է էականորեն տարբերվել նա խորդ 
թիմի պատկերացումներից, այլև պա րու-
նա կել հայեցակարգային անհամա ձայ նու-
թյունների որոշակի մասնաբաժին։ Ուստի, 
չի բացառվում, որ ռազմավարության մշակ- 
ման և որոշումների ընդունման ժամա նակ 
սկզբունքորեն խաթարվեն մայ րաքաղա-
քի կայուն և համաչափ զար գացմանը 
նպաստող որոշակի կարևո րագույն ծրագ- 
 րերի ընթացքն ու շարու նա կա կանու թյու  -
նը՝ այդպիսով զգալիո րեն նվազեցնելով 
նախորդ թիմի՝ արդեն իսկ մշա կած և 
մեկ նարկի պատրաստ նախա գծերը կյան- 
  քի կոչելու հավանա կանու թյունը։ Նման 
գործելաոճը կարող է հիմնա վոր վել ինչ-   
պես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբ յեկտիվ 
պատճառներով։ Օբյեկտիվ պատճառնե-
րից հիմնականը համայնքի սե փական 
եկամտի կշիռն է ընդհանուր եկամուտ-
ների և ծախսերի մեջ (Երևանի դեպքում 
դա տատանվում է 20-30%-ի սահման  նե-
րում)։ Բյուջետային միջոցների սահմա նա-
փակությունը միշտ չէ, որ  մղե լու է «խի - 
զա  խումների» ինքնուրույն որոշումն  եր ըն- 
դունելու պարագայում, հատկա պես, երբ 
կա փորձառության և կառա վարչական 
հմտությունների պակաս։ Հաջոր դը մաս- 
նա գիտական «բանկն» է՝ աշ խատակազմի 
ներուժը, մոտիվացումն ու նվիրումի աս-
տի ճանը, որոնք ունակ են դառնալու ներ-
ազդող որոշիչ գործոններ։

Միամտություն է կարծել, որ աշխա -
տա  վարձի կամ պարգևավճարի բարձրա-
ցումը այն միակ կամ հիմնական խթանն 
է, որն ի վիճակի է ոչ մասնագետին դարձ-
նելու մասնագետ կամ քաղաքի ցավով 
չապ րող համայնքային ծառայողին՝ ան-
մն ացորդ նվիրումով լեցուն։ Որպես կա- 
նոն, աշխատանքի նկատմամբ ոչ պար- 
  տա ճանաչ վերաբերմունքը նույն աշխա -
տողի կողմից «շղարշվում» է ցածր վար-
ձատրության քողով։ Ինչ խոսք, կատար-
ված աշխատանքի վարձատրությունը 
պետք է լինի «արժանավորին՝ արժանին» 
սկզբունքով, սակայն այստեղ էլ առկա 
է համայնքային ծառայության որոշակի 
պաշ տոնի դրույքաչափը միանման պահ-
պանելու ոչ հիմնավոր սկզբունքը, ըստ 
որի՝ շատ դեպքերում նույն չափորոշիչ-

ներն են գործում նվիրյալ աշխատողի ու 
աշխատանքային օրվա ժամերը «մաշո-  
ղի» համար։

Սուբյեկտիվ պատճառները հիմնակա -
նում քաղաքական թիմի մարդկային որակ - 
ների, բարոյական սկզբունքների, գիտե-
լիքի, փորձառության, տրամադրվա ծու-
թյան, աշխատելաոճի տիրույթում են։ Այս 
դեպքում լավատեսները կարող են հղում 
անել ժամանակի և տարիների ըն թաց-
քում դանդաղորեն ձևավորվող փորձի 
ձեռքբերմանը, սակայն, քաղաքային տըն- 
տե  սության զարգացման առումով, դրանք 
կորսված տարիներ են։

Կարևոր գործոններ են նաև ներկա և 
նախորդ քաղաքական թիմերի տես լա-
կանների շփման եզրերի առկայությունը, 
ամեն ինչ արմատապես փոխելու հա վակ-
նոտության աստիճանը, ինչպես նաև նա-
խորդների սկզբունքների մերժման կամ 
դրանց ընդունման տրամաբանական կամ 
անտրամաբանական հիմքերի գոյությունը։

Արտապատվիրակումից «զերծ»
մնացած գոտիները
Երևան համայնքի կոմունալ կարիք նե-

րի սպասարկման հիմնական ուղղություն-
ները (գազ, հոսանք, ջուր, ֆիքսված, շար-
ժական և ինտերնետ  կապ և այլն) ար դեն 
իսկ արտապատվիրակված տիրույթում 
են և կառավարվում են միասնական մո-
տեցմամբ՝ հանրապետության մասշտա-
բով, ուստի, համայնքն իր բյուջեի եկամտի 
աղ բյուրների ձևավորման, ինչպես նաև 
ծախսվող ֆինանսական միջոցների ա -
ռու մով, դրանց առնչվում է այնքանով, որ-  
քանով շարքային բաժանորդներն ու բնա-   
կիչները։ Միաժամանակ, ըստ «Երևան քա- 
ղաքում տեղական ինքնակա ռավար ման 
մասին» ՀՀ օրենքի, Երևանի քաղաքա-
պետն ունի մի շարք պատ վիրակված, պար-  
տադիր և կամավոր լիազորություն ներ, 
որոնցից բխող ծառայությունների մա տու-
ցումը կազմակերպում և/կամ իրակա  նաց-
նում է համայնքի մարդկային ռե սուրսների 
ներուժով և ֆինանսական մի ջոցներով4։

Ելնելով վերոնշյալից՝ դիտարկենք պար- 
տադիր լիազորությունների այն խումբը, 
որի իրականացման համար ծախսվող մի-
ջոցների հիմնական մասը ձևավորվում 
է սեփական եկամտի աղբյուրներից, այ - 

4 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 52, https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docID=73279



սինքն՝ համայնքի բնակչի վճարած հար-
կերից, տուրքերից կամ տեղական այլ 
վճարներից5։ Միաժամանակ նշենք, որ 
տա րեկան բյուջեի շրջանակում նման ըն-  
թացակարգով կատարվող գործառ նու  -
թյունները (քաղաքաշինություն, ճանա-
պար    հաշինություն, այգիների հիմնում, բա - 
կերի բարեկարգում, կրթական, սպոր տա- 
յին, առողջապահական կառույցների հա-  
մար կապիտալ շինարարություն, ըն թա-
ցիկ վերանորոգումներ, գույքի ու սար քա- 
 վորումների ձեռքբերում և այլն) այս վեր -
լուծության տիրույթում չեն, քանի որ 
դրանք ունեն սահմանված և գործող գոր- 
  ծի քակազմ։ Խոսքը հիմնակա նում այն 
ոլորտ ների մասին է, որոնց դեպքում ար -
տապատվիրակման սկզբունքով ծառա-
յությունների մատուցումն արդեն իսկ ունի 
հաջողված պատմությունների շարք աշ-
խարհի շատ քաղաքներում և ան գամ կի- 
րառվել է Երևան համայն քում։ Մաս նա-
վորապես՝ ՏՏ նորարարական գործիքա-
կազմով կառավարվող ժամանակա կից 
խե լացի քաղաք, հասարակական վեր- 
 գետ   նյա տրանսպորտային ծառայություն -
նե րի դյուրին և անվտանգ մատուցում, 
կոշտ թափոնների արդյունավետ կառա-
վա րում, կանաչ տարածքների որակյալ 
պահպանում և ընդլայնում, թափառող 
կենդանիների վնասազերծում և այլն։ Այս 
վերլուծության մեջ ներկայացնում ենք 
միայն Երևան քաղաքի տարեկան բյու-
ջեով պլանավորվող ֆինանսական միջոց-
ներն ու մի քանի ծրագրերի պարագայում 
դրանց արդյունավետ ծախսման խնդիր-
ները։ Ուսումնասիրման միջակայ քը վեր-
ջին 8 (2015-2022 թթ.) տարին է՝ տե սա-
նե  լի դարձնելու համար նախորդ և ներ կա 
թիմերի կողմից վարվող քաղաքա կա նու- 
 թյան միտումները, ինչպես նաև հա մադ-
րելու ծախսերն ու մատուցվող ծա ռա յու-
թյունների որակը։ 

Հաշվի առնենք նաև այն փաստը, որ 
ծառայության մատուցման որակական 
գնահատականը լայն հասկացություն է, և 
հաճախ ընթացիկ լուծումները կարող են 
ներկայացվել որպես կարևորագույն ձեռք-
բերումներ, սակայն դրանք ավելի շուտ 
անհրաժեշտ է գնահատել ոչ թե հնի ու նո- 
 րի, այլ մատնանշված նորի և մար դա-
կենտրոն սկզբունքով կառավար վող քա- 

 ղաքների լավագույն փորձի համե մատու -
թյան արդյունքում։ Այդպի սի ձեռ նածու - 
թյան ականատես եղանք ռու սական ար-
տադ րության հին ու նոր մար դատար «Գա- 
զելների» համեմատա կանի դեպ քում։ Իհար- 
  կե, տրամաբանական է, որ սպա սարկ-
ման ու նաև անվտանգու թյան առումով, 
նոր «Գազելն» ավելի շա հեկան է, սակայն 
մայրաքաղաքի հասա րակա կան տրանս - 
 պոր տային համակար գի ընդ գրկուն բա-
րեփոխման, հատկապես՝ ուղևորափո-
խադրման ծավալի արդյունա վետու թյան 
տես անկյունից, այն չի կարող դի տարկ-
վել որպես մայրաքաղա քի բնակչության 
ուղևորափոխադրման լավագույն լու ծում, 
քանի որ այս պա րագայում ընդա  մենը 
փոխվում է որակա  կան մեկ-երկու ցուցա-
նիշ, մինչդեռ գերա  կա ու ամենակա րևոր 
նպատակը՝ միտված քա ղաքի տրանս պոր-
տային բեռնաթափ  մա նը, խցա նումների 
հնարա վոր չեզոքաց մա նը և ուղևորի որակ- 
 յալ սպասարկմա նը, ըստ էության, չի իրա-
գործվում։

Նահանջ արտապատվիրակումից
կամ մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ՝ հետ
Քաղաքային ծառայությունների որակի 

բարձրացմանն առնչվող խնդիրների վեր- 
 հանման և դրանց արդյունավետ լուծման 
ուղիների մատնանշման առումով, հետա-
զո տությունների ու վերլուծություն ների պա- 
կաս, կարծես թե, չկա։ Պարբերաբար մշակ - 
վում են տարբեր ցուցիչներ, մշտադի տար-
կումների մեթոդաբանություն և ներ  կա-
յաց վում վերջիններիս կիրառման հնա րա-
վոր ձևեր։ Սակայն, ինքնին հասկանա լի 
է, որ այս ամենի հիմնաքարը քաղաքա ցու 
կարծիքն է, քանի որ, ըստ էության, ան-
հնար է բնակչին «թղթի վրա» համոզել ծա-
ռայության մատուցման որակական ցու - 
ցանիշների արժանահավատության մեջ, 
եթե ամենօրյա ռեժիմում  իր քաղա քային 
կենցաղում նա փաստացի տեսնում է մեկ 
այլ իրավիճակ։ 

Անցնենք ծրագրերին…
Երևանում քաղաքային նախորդ իշ-

խա  նության կառավարման տարիներին 
քա ղաքացիական հասարակության տար-
բեր խմբերի ուշադրության կիզակետում 
էր թափառող կենդանիների վնասազերծ-
ման խնդիրը, որի կարգավորման համար 
Երևանի քաղաքապետարանը կիրառում 

4 Նույն տեղում, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=73279, հոդված 73։
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էր արտապատվիրակման սկզբունք՝ յու -
րա քանչյուր տարի ծառայության գնման  
գործընթացի շրջանակներում հայտա րա -
րելով հրապարակային բաց մրցույթ։ Ծա - 
ռայության պատշաճ մատուցման հա մար 
պետք էր պարզապես մշակել վերահըսկ -
ման արդյունավետ կառուցա կար գեր և 
չափորոշիչներ։ Երևանի քաղաքապե տա-
րանը՝ մինչև 2018 թվականը ներառ յալ, 
խնդրի կարգավորման ռազմա  վարությունը 
նախանշել էր հենց այդ ճա նապարհով՝ 
օգտվելով մասնագի տացած կազմակեր-
պության ծառայությունից և ապահովելով 
գնման գործընթացի թա փանցիկություն։ 
Եթե անգամ Երևանում տվյալ ծառայու-
թյան մատուցումը բա վա րար մակարդա  կի 
վրա չէր, և առկա էր բնակչության իրավա -
ցի դժգոհություն, ապա տրամաբանա կան 
է, որ պետք էր չափորոշիչների հստակեց- 
մամբ օգտա գործել մրցութա յին գործի  քա- 
  կազմի ողջ «զինանոցը»՝ գործ ընթացն 
ավե լի արդյունավետ դարձ նե լու, ինչ պես 
նաև հա մա կարգման և վերա հսկման կա- 
ռուցա կար գերը կատարելա գոր  ծելու նկա- 
տա ռու մով։ Իրականում, փորձ էր արվել 
հենց այդ պես էլ լուծելու խնդիրը... Սա-    
կայն, քաղաքա յին ներկայիս իշխանու-
թյան մոտեցման հետևան քով տեղի ունե-
ցավ ծառայության արտապատվիրակ - 
ման սկզբունքից 180 աստիճանով «շրջա- 
դարձ», և արդյուն քում, մայրաքաղա քի կա - 
ռավարիչների թի  մը գնաց «տրորված»՝ հին 
և ոչ այնքան արդյունավետ ճանապար-
հով՝ ստեղծելով հեր թական համայնքային 
ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ տա-

րաբնույթ հաս տիք ներով և գրասենյակի 
ու աշխատող ների համար նախատեսվող 
ծախսերով։ 

Ամեն ինչ ընկալելի կլիներ, եթե այդ 
«շրջադարձի» արդյունքում, քանակական 
և որակական տեսանկյունից, ծառայու - 
թյան մատուցումը դառնար ավելի արդյու-
նա վետ, իսկ ծախսերը կրճատվեին։ Ի վեր-
ջո, ծախսերի սահմանափակ և հիմնա- 
 վոր կերպով ավելացման դեպքում անգամ 
նման «շրջադարձը» կարող էր համար վել 
հաջողված, եթե մայրաքաղաքում տե սա - 
նելիորեն փոխվեր իրավիճակը։ Սակայն, 
ցավոք, մասնավորապես վերջին 8 տար-
վա պատկերը բոլորովին այլ բան է վկա-
յում. ըստ «Թափառող կենդանիների վնա- 
  սազերծում» ծրագրի բյուջետային հատ -
կացումների՝ կարելի է ասել, որ ար տա -
պատվիրակումից հրաժարումը չի կարե -
լի համարել ճիշտ ընտրություն, քանի որ 
«Թափառող կենդանիների վնասա զերծ-
ման կենտրոն» նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի պահ-  
պանման տարեկան ծախսերը՝ 234 մլն 
ՀՀ դրամ կամ մոտ կես միլիոն ԱՄՆ դո-
լար, պարզ կրկնապատիկն են նախ կի-
նում արտապատվիրակման ճանա պար-  
հով ծառայությունների մատուցմանը հատ-
կացվող գումարի, որը կազմում էր մոտ 
120 մլն ՀՀ դրամ կամ 250 հազար ԱՄՆ 
դոլար։ Եվ դա այն դեպքում, երբ ընդամե-
նը մի քանի տարի առաջ կենդանիների 
պաշտպանության հարցերով զբաղվող 
մի շարք հասարակական կազմակերպու-
թյուններ մայրաքաղաքում ակտիվ կեր-
պով պայքարում էին այս ոլորտում կա-

«Թափառող կենդանիների վնասազերծում» բյուջետային ծրագրով նախատեսվող 
հատկացումները 2015-2022 թթ. (մլն ՀՀ դրամ)6 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

6 Ցուցանիշներն ըստ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքի։
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տար վող մեծ ծախսերի դեմ և իրենց 
ելույթ նե րում կարծիք հայտնում ծրագրի 
ծախ սերի կրկնակի կրճատման ու հա մա-    
պատասխան չափորոշիչների հստա կեց- 
մամբ և վերահսկմամբ ավելի լավ ար-
դյունք ապահովելու մասին։ Գծապատ կեր 
1-ում ներկայացված են նշված ծրագրի 
համար նախատեսվող ծախսերը վերջին 
8 տարում:

Գծապատկեր 1-ի տվյալները, ինչպես 
նաև  թափառող կենդանիների թվի փաս- 
տացի ավելացումը մայրաքաղաքում ու 
դրանից բխող բնակչության դժգոհու թյու - 
նը, մեղմ ասած, լավատեսություն չեն ներ-  
շնչում։ Հե տևաբար՝ կարող ենք եզրա կաց- 
 նել, որ, հրաժարվելով մրցութային եղա-  
նակով ծառայությունը արտապատվի րա - 
կելու քա ղաքականությունից և 2020 թվա- 
կա նին ստեղծելով համայնքային ոչ առևտ- 
րա յին կազմակերպություն, Երևանի ներ-
կա կառավարիչները, ըստ էու թյան, կատա-
րեցին մեկ ամբողջական հետ քայլ, քանի 
որ, բացի ծախսերի կրկնա պատկումից, 
ոլորտում որևէ տեսանելի փոփոխություն 
չիրականացրին։ Թերևս, բացառություն է 
կենդանիների պահման նոր պայմանների 
ստեղծումը, որը, սակայն, որևէ կերպ հա-
մադրելի չէ ծախսերի կրկնապատկման 
քա ղաքականության հետ։ Այս թեմայի դի-
տարկումն ամփոփենք՝ ներկայացնելով մի 
աղյուսակ, որտեղ արտացոլված ցու ցա-
նիշները քաղված են նշված ծրագրով կա-  
տարված աշխատանքների տարեկան հաշ-
վետվություններից։ Նշենք, որ հաշ վե տվու- 
թյունները՝ օրենսդրությամբ սահ ման ված 
կարգով, Երևանի քաղաքա պե  տի կող-
մից ներկայացվել են Երևանի ավա գա-
նուն և ընդունվել նրա կողմից7, համա ձայն 
որի՝ «Թափառող կենդանինե րի վնա սա-

Տարեկան միջոցառումների համեմատական ցուցանիշները
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

զերծում» ծրագրի փաստացի ծախսերը 
2020 թվականին՝ 2015 թվականի համե-
մատ, գրեթե կրկնապատկվել են, սակայն 
հիմնական միջոցառումը՝ ստերջա ցումը, 
նվազել է մոտավորապես 1/4-ով (1178 
հատ)8։ 

Աղյուսակից երևում է, որ արտապատ-
վիրակման ժամանակ (2015 թ.), այս ուղղու -
թյամբ կատարվել են ավելի քիչ ծախ սեր 
և իրականացվել ավելի մեծաթիվ մի ջո- 
ցառումներ։ Ակնհայտ է, որ ներկայում հա-
մայնքային կազմակերպության հատկա-
ցումները միտված են մասնագետների 
կամ կազմակերպության աշխատողների 
աշխատավարձի վճարմանը, ինչով էլ պայ  - 
մանավորված է ծախսերի շեշտակի աճը։ 
Եթե դրան ավելացնենք նաև տվյալ աշ-
խա տողներին առողջապահական փաթե- 
 թում ընդգրկելը, պարզ կլինի, որ Երևան 
քա ղաքի բյուջեն անհարկի բեռնվել է ծրա-
գրին առնչվող հիմնական և օժան դակ 
ծախսերով։ Իսկ թե որքանով են կրկնա-
պատկված ծախսերը նպաստում թափա-
ռող կենդանիների կյանքի բարելավմանը, 
կար ծես թե, այս հարցի պատասխանն 
այլևս չի անհանգստացնում կենդանիների 
պաշտ պանության հարցերով զբաղվող 
ՀԿ-ներին և քաղհասարակության ակտի-
վիստ ներին... 

Հաջորդը դիտարկումն առնչվում է «Կա  - 
նաչ տարածքների հիմնում և պահպա - 
նում» բյուջետային ծրագրին, որը մինչև  
2020 թվականն իրականացնում էին 
Երևա նի քաղաքապետարանի ենթակա-
յու  թյան տակ գտնվող ընկերությունները, 
որոնք գործում էին վարչական շրջանների 
պատասխանատվության տիրույթում։ Կա-
րելի է ասել, որ արտապատվիրակման 
մոդելն այս դեպքում ևս ներդրվել էր, սա-

7 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12։
8 Ցուցանիշներն ըստ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքում հրապարակված 2015 և 2020 

թվականների տարեկան հաշվետվությունների։
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կայն՝ ոչ գնման ընթացակարգով, և ծա-  
ռա յություններ մատուցող կազմակերպու-
թյունների մեծամասնությունը համայն  քա- 
   յին ենթակայության բաժնետիրա կան ըն- 
կերություններ էին։ Այսինքն՝ յուրաքան-
չյուր տարի վար չական շրջանների կա նաչ 
տարածքնե րի պահպանումն ու նորե րի 
հիմն ումն իրա կանացնում էր որոշա  կի մաս- 
նագիտացած կազմակերպու  թյուն՝ Երևա- 
նի բյուջեից ֆինան սական միջոցների ու - 
ղիղ հատկաց ման ճանապարհով՝ առանց 
ծառայություն ների գնման գործ ըն թացի։ 
Որպեսզի ծրա  գիրն ավելի ար դյու նա վետ 
կերպով իրականացվեր, պետք էր պար - 
        զապես մաս նավորեցնել այդ ընկերու-
թյուն   ները և հայտարարել ծառայություն-
ների մատուց ման մրցույթ  ներ, որոնց կա - 
րող էին մաս նակցել նաև արդեն մաս նա  -
վոր կարգավի  ճակ ունեցող նշված մաս - 
նագիտա ցած ըն  կերությունները։ Հասա-
նալի է, որ մրցակ ցա  յին այդպիսի քաղա - 
քա կանու թյունը լավ ար դյունք էր տալու։ 
Սակայն, այս դեպքում նույն պես մայ րա - 
քաղաքի կառավարիչնե րի ներկա թիմն 
ընտրեց «տրորված» ու հին ճանա պար  հը. 
նշված ընկերություննե րը «դատա պարտ- 
վեցին» լուծարման, որը ժա մանակա  տար 
գործընթաց է։ Դրա փոխարեն՝ ստեղծվեց 
մեկ այլ համայնքային կազմա կերպություն՝ 
«Կանաչա պատ ման և շրջա կա միջավայ-
րի պահպանման» ՀՈԱԿ-ը։ Իսկ թե ինչ 
նպատակ էր հե տա պնդում նման մո տե-  
ցումը, և ինչու քաղաքա յին իշխա նու  թյուն- 
 ները չգնա ցին ֆի նանսա կան և կա ռա-

վարման արդյու նավետության տե ս անկյու  
նից առավել ողջա   միտ՝ հրա պա րակային 
բաց մրցույ թով ծառայությունների մա-
տուց ման արտապատ վիրակման ճանա-
պարհով, կարելի է մի այն ենթադ րել, սա-  
կայն փաստն այն է, որ մասնագի տացած 
և նորարարական գոր ծիքակազ մով զին-
ված առավել որակյալ ծառայություն մա-
տուցելու սկզբունքը կրկին անտեսվեց։ 

Այժմ տեսնենք, թե ինչ տվեց վերոնշյալ 
«շրջադարձը» քաղաքին՝ ինչպես ծախսե-
րի, այնպես էլ ոլորտի արդյունավետ կա-
ռավարման և արդյունքի ապահովման 
տե սանկյունից։ Գծապատկեր 2-ում արտա - 
ցոլված են վերջին 8 տարում «Կանաչ տա-       
րածքների հիմնում և պահ պանում» ծրագ-
րի իրականացման համար նախա տեսված 
ծախսերը:

Ակնառու է, որ 2015 թվականից մինչև 
2019 թվականը դրանք տատանվել են 1.7 
մլրդ-ից 1.2 մլրդ ՀՀ դրամի սահմաններում 
(միջինում մոտ 3.5 մլն ԱՄՆ դոլար), իսկ, 
2020 թվականից սկսած, շեշտակիորեն 
աճել են, նախ՝ հասնելով շուրջ 4.4 մլրդ 
ՀՀ դրամի կամ 9.1 մլն ԱՄՆ դոլարի սահ-
մանագծին, ապա որոշակիորեն նվազել՝ 
դառնալով 3.8 մլրդ ՀՀ դրամ կամ 7.9 մլն 
ԱՄՆ դոլար։ Սակայն, արձանագրենք, որ 
նվազման միտումն այլևս չի շարունակվել, 
և 2022 թվականի Երևանի բյուջեում  կրկին 
նախատեսված է 3.8 մլրդ ՀՀ դրամի չա-
փով հատկացում։ Թվում է՝ ծախսերի այս 
աննախադեպ աճը պետք է հիմնավոր ված 
լինի նոր կանաչ տարածքների հիմն մամբ 

«Կանաչ տարածքների հիմնում և պահպանում» բյուջետային ծրագրով 
նախատեսվող հատկացումները 2015-2022 թթ. (մլն ՀՀ դրամ)9 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

9 Ցուցանիշներն ըստ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքի։
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և գոյություն ունեցողների պահ պան մամբ 
և, որ ամենակարևորն է, ակնառու փո փո -
խություններով, սակայն նշված նե րից ոչ 
մեկն էլ առկա չէ։ Հետևապես՝ իրերի այս-  
պիսի դրվածքի ու ծառայու թյուն ների մա -
տուցման որակի փաստացի արձա նա - 
գրումների պարագայում կարելի է եզրա-
կաց նել, որ բնակչի կյանքի անվտան գու-
թյան ու առողջության պահպան մանը, 
այսինքն՝ «կանաչ» կամ էկոքաղա քակա-
նու թյանն ուղղված երկու ծրագրի դեպ-
քում էլ Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերի 
կրկնապատկումն ավելի շատ հարցեր է 
առաջացրել, քան տվել հիմնավոր պա-
տասխաններ։ Ըստ երևույթին, միակ տե-
սանելի փոփոխությունը երկու համայն-
քային հիմնարկների ստեղծումն է, ինչպես 
նաև բյուջեի ծախսային մասի հսկայական 
ավելացումը, ինչը մի քանի տեսանկյունից 
մանրակրկիտ ու լուրջ պարզաբանման 
կարիք ունի։

Խելացի կառավարման տեսլականն 
ու արտապատվիրակումը
Խելացի քաղաքների կառավարման 

փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ ՏՏ ծառայությունները հանրային և քա- 
 ղաքային արտապատվիրակված ծա ռա յու- 
թյունների ցանկի առաջին հորիզո  նա-
կա  նում են10։ Քաղաքների կառավարման 
գործ ընթացում ՏՏ ակտիվ ներ գրավումն 
ու առա ջավոր փորձի կիրա  ռումը, թվում է, 
այլընտրանք չունեն։ Հետևաբար՝ քաղա-
քային իշխանություն ները պետք է ամեն 
ինչ անեն կառավարման արդիականաց-
ման և զարգացման համար՝ ըստ «Խելացի 
քաղաքի» հայեցակարգային մոտեցման 3 
կարևորագույն սկզբունքների.
• ինտերակտիվ, որը ներառում է ին տեր-

ակտիվ ծառայություններ (ներառյալ՝ 
հանրային), որոնք թույլ են տալիս բնակ-  
չին, առանց տնից դուրս գալու, «խո-
սել» քաղաքի հետ և ստանալ արագ 
ու սպառիչ տեղեկություններ «քաղա-
քա  յին օրգանիզմի» կենսագործու նեու-
թյան մասին,

• անվտանգ, որը միտված է յուրաքան-
չյուր քաղաքացու անվտանգության 
հիմն      ախնդիրների լուծմանը,

• հարմար, որը ենթադրում է յուրա քան-

չյուր ծառայության մատուցման հարմա-
րա վետություն և մատչելիություն (հա-   
սարակական տրանսպորտով երթևե-  
կությունից մինչև անշարժ գույքի ձեռք-
բե րում)11:
Երևան քաղաքի պարագայում ՏՏ նո-

րարարական գործիքների ներգրավ ման և 
այդ համատեքստում, քաղաքապետարա-
նի գործառույթների կատարելագործման 
հիմնական պատասխանատուն վերջի նիս 
ենթակայությամբ գործող «Երևան քա ղա-
քի կառավարման տեխնոլոգիա նե րի կենտ-
րոն» ՓԲԸ-ն է, որի պահպան ման ծախ- 
 սերը նույնպես տրամադրվում են Երևա- 
նի բյուջեի միջոցներից՝ սուբսի դա  վոր -
մամբ։ Իհարկե, չպետք է թերա գնա  հատել 
կենտ րոնի ներդրումը քաղա քի կառա վա-
րումն էլ ավելի ժամանա կա կից դարձնելու 
գործում, սակայն հարկ ենք համարում 
նշել, որ այսպիսի ծառայությունների մա-
տու ցումն ուղղակի տրամաբանական է 
իրականացնել արտապատվիրակմամբ։ 
Երբ ուսումնասիրում ենք այս ընկերու-
թյան վերջին 8 տարվա տարեկան սուբ-
սի դավորման ծախսերը, պարզ է դառ-
նում, որ դրանք պարզապես միտված են 
կառույցի պահպանմանը։ Ինքնին հաս -
կա  նալի է, որ ՏՏ ոլորտի սրընթաց զար-  
 գաց ման առումով, քաղաքն ավելի «խե լա-
ցի» դարձնելու հիմնախնդիրներով զբաղ-
վող կազմակերպության վերջին տարի   նե - 
րի «պահպանողական» ֆինանսավո րու-
մը որևէ աղերս չունի այն միտումների 
հետ, որոնք առկա են գիտագործնա կան 
«կյանքում»։ Այդ ոլորտի որակյալ մաս նա-
գետների օրեցօր աճող պահան ջարկը և 
մասնավոր կառույցներում նրանց առա-
ջարկվող բարձր վարձատրությունը, ի 
վեր ջո, հանգեցնելու են տվյալ կառույցից 
որակ յալ աշխատուժի հոսունությանը, որը, 
ենթադրաբար, չի նպաստելու կազմակեր-
պության արդյունավետ աշխատանքին, 
առավել ևս, նոր ծրագրերի մշակմանն ու  
իրագործմանը։

Այս դեպքում տրամաբանական կլի ներ 
«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնո- 
 լոգիաների կենտրոն» ՓԲԸ-ն «փակ» մաս-    
նավորեցմամբ վերածել սեփական ներ-
ուժն  ինքնուրույնաբար տնօրինող կազ-

10 Куприяновский В. П. и др. Умные города  как «столицы» цифровой  экономики  //International  Journal  of Open  Informa-
tion Technologies. 4։ 2016.

11 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/
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«Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների  կենտրոն» ՓԲԸ 
պահպանման ծախսերը 2015-2022 թթ. (մլն ՀՀ դրամ)12 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

մակերպության, որը մրցակցային պայ-
մաններով կարող էր մասնակ ցել Երևանի 
քաղաքապետարանի հայտարարած «Խե - 
 լա ցի կառավարման» թիրախային մրցույթ-
ներին։ 

Նույն սկզբունքի մասնակի կամ ամբող-
ջական կիրառման տիրույթում կարելի է 
դիտարկել նաև կոշտ թափոնների եռա-
փուլ համակարգի և հասարակական վեր-
գետնյա տրանսպորտի կառավարման 
խն դիրների լուծման բանաձևի փնտրտու-
քը, որն առանձին վերլուծության կարիք 
ունի։  

Արտապատվիրակման սկզբունքի կի- 
 րառումը թույլ է տալիս տվյալ ոլորտում 
մասնագիտացած կառույցների մասնակ  - 
ցությամբ լուծել համայնքային ծառայու - 
թյունների հետ կապված խնդիրներ։ Ար-
տապատվիրակումն այսօր համարվում է 
քաղաքացուն մատուցվող ծառա յություն-
նե րի որակի բարձրացման հիմնական 
ար  դյունավետ կառուցակարգերից մեկը13։ 

Այս ամենի համար, բացի քաղաքական 

կամքից ու մասնագիտական լուրջ հիմ -
նավորումներից, չափազանց անհրաժեշտ 
պայ ման է քաղաքի հոգսերով ապրելու ու 
արարելու իրական ու ոչ ցուցադրական 
մղումը՝ յուրաքանչյուր օղակի կառավարչի 
պարագայում։ Սա չի կարելի դիտարկել 
որպես մեկ անձի, մեկ ղեկավարի կամ 
մեկ քաղաքական թիմի ցանկություն կամ 
խնդիր, քանի որ խոսքը համայն հայու-
թյան մայրաքաղաք Երևանի կայուն ու 
հա մաչափ զարգացման մասին է, որտեղ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել թե՛ կառա-
վար ման նոր մոտեցումները և թե՛ նորօրյա 
մարտահրավերները։ 

Ուստի այս գործընթացում թիմային 
մտածելակերպը պետք է գործի պարզ 
ու ընկալելի կանոնների պահպանմամբ, 
ինչը նշանակում է անել ավելին ու որակով, 
հաշվի առնելով նաև նախորդների դրա-
կան փորձը, որի շնորհիվ կապահովվի 
քա ղաքի զարգացման համար շարու նա-
կա  կան և նոր ծրագրերի արդյունավետ 
իրա կանացում։

12 Ցուցանիշներն ըստ Երևանի քաղաքապետարանի Yerevan.am պաշտոնական կայքի։
13 Хейвуд Д Б., Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ,  М., Вильямс, 2002.

1. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?do-
cID=73279

2. Хейвуд Д. Б., Аутсорсинг: в поисках конку-
рентных преимуществ  М. Вильямс, 2002.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

3. https://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nau-
ki. Журнал. Евразийский Союз Ученых. 
«Аутсорсинг муниципальных услуг». 
Выпуск  IV. 2019 г.

4. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-ten-
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ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА

АУТСОРСИНГ։ ЕРЕВАНСКИЕ РЕАЛИИ ИЛИ ЛОГИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА

В любой отрасли городского хозяйства, с учетом тенденций развития информационных тех-
но логий, классические методы оказания услуг по повышению качества жизни населения, так ска-
зать, исчерпали себя. С другой стороны, внедрение новых методов управления с исполь зова нием 
но вых инструментов, имеет высокую степень риска.

Для решения этой актуальной проблемы необходимо пересмотреть концепцию управления го-
родом, применяемые принципы, стратегию и тактику, эффективно увязав их с краткосрочными, 
долгосрочными планами развития города.

Одним из наиболее эффективных инструментов решения этой проблемы в концепциях 
управ      ления развитых городов мира является применение принципа аутсорсинга к ряду услуг, 
оказы ваемых населению и гостям города. Аутсорсинг, по ряду объективных причин, позволяет 
повы  сить качество услуг в целом за счет снижения финансовых затрат. В результате, применяя 
прин цип аутсорсинга, муниципальные услуги могут предоставляться более целенаправленно и 
эффек тивно.

В статье, в контексте изучения бюджетных расходов, а также эффективности услуг, предо-
ставляемых населению, представлена политика, принятая нынешними руководителями города 
Ере  вана в отношении принципа аутсорсинга, и реальная картина финансирования нескольких 
бюд жетных программ.

Ключевые слова:  аутсорсинг, мэрия Еревана, местное самоуправление, городской бюджет,
  стратегия, тактика
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PhD in Economics
URBAN ECONOMY

OUTSOURCING. YEREVAN REALITIES OR LOGIC OF PRINCIPLE APPLICATION

In any branch of the urban economy, taking into account the trends in the development of informa-
tion technology, the classical methods of providing services to improve the quality of life of the popu-
lation, so to say, have exhausted themselves. On the other hand, the introduction of new management 
methods using new tools contains a high degree of risk.

To solve this urgent problem, it is necessary to revise the concept of city management, the applied 
principles, strategy and tactics, effectively linking them with short-term, long-term plans for the devel-
opment of the city.

One of the most effective tools for solving this problem within the framework of the management 
concepts of the developed cities of the world is the application of the principle of outsourcing to a 
number of services provided to the population and guests of the city. Outsourcing, for a number of 
objective reasons, improves the quality of services in general by reducing financial costs. As a result, 
by applying the principle of outsourcing, municipal services can be provided more purposefully and 
efficiently.

In the paper, in the context of studying budget expenditures, as well as the effectiveness of services 
provided to the population, the policy adopted by the current leaders of the city of Yerevan regarding 
the outsourcing principle and the real picture of financing of several budget programs are presented.

Key words:  outsourcing, mayor of Yerevan, local government, city budget, strategy, tactics
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Յուրաքանչյուր համայնքում տեղական ինքնա -
կա ռավարման արդյունավետությունը պայմանա-
վոր ված է բազմաթիվ գործոններով, որոնց թվում են 
նաև կառավարման ապակենտրոնացման մակար-
դակն ու առանձնահատկությունները: Եվ քանի որ 
Երևանն էական դերակատարում ունի հանրապե-
տության սոցիալ-տնտեսական կյանքում, հոդվածում 
ուսումնասիրվել է քաղաքի կառավարման ապակենտ - 
րո նացման համակարգը: Ըստ այդմ՝ ներկայացվել են 
Երևանի վարչական և ֆինանսական ապակենտրո-
նացման առանձնահատկություններն ու առկա հիմ-
նախնդիրները:

Ապակենտրոնացումը կառավարման գոր ծա- 
ռույթների փոխանցումն է իշխանության 

կենտրոնական մարմիններից տեղական ինքնակա ռա-
վար ման մարմիններին՝ կենտրոնականի լիազորություննե-
րի շրջանակը կրճատելու հաշվին: Տարբերվում է կառա- 
  վարման ապակենտրոնացման երկու ուղղություն՝ վար չա-
կան և ֆինանսական, որոնք հավասարապես կարևոր են 
ու լրացնում են միմյանց: Հարկ է նշել, որ կառավարման 
փորձում գոյություն չունեն ապակենտրոնացման աստի-
ճա նի որոշման տիպային, օրինակելի և ընդունված միաս- 
 նական մեթոդներ, սակայն այդ ուղղությամբ կան որոշա-
կի կարծիքներ ու մոտեցումներ: Մասնավորապես՝ կառա-
վարման ապակենտրոնացման իրական աստիճանի որոշ-
ման համար ամեն մի որոշակի դեպքում անհրաժեշտ է 
պա տասխանել հետևյալ հարցերին.
• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են կարգավորվում 

համապատասխան նորմատիվ-իրավական գործա-
ռույթները, ըստ այդմ՝ որոշվում հանրային ծառայու-
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1  «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 2008 թ. դեկտեմբերի 26:

թյունների ծավալի, որակի և մատչե լիու - 
թյան նկատմամբ պահանջները, չա փո-
րոշիչները, ծախսերի մակար դակն ու 
կառուցվածքը:

• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են 
հատկացվում ծառայությունների մա-
տուց ման կամ հանրային կառավար-
ման գործառույթների իրականացման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական մի-
ջոցներ:

• Իշխանության ո՞ր մակարդակում են 
պատասխանատվություն կրում հան-
րա  յին կառավարման գործառույթնե-
րի կատարման և բնակչությանը հա- 
 մապատասխան ծառայությունների մա-  
տուցման համար:
Կառավարման ապակենտրոնացումը 

համարելով Երևան քաղաքում տեղա-
կան ինքնակառավարման արդյունավե-
տու  թյունը պայմանավորող կարևոր գոր-   
ծոններից մեկը՝ հարկ ենք համարում ու- 
սումնասիրել մայրաքաղաքի կառավար-
ման ապակենտրոնացման համակարգը: 
Սկզբնապես ներկայացնենք քաղաքի վար- 
 չական ապակենտրոնացման առանձ նա-
հատկությունները:

Այսպես՝ 2008 թ.-ի դեկտեմբերի 26-ին 
ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Երևան 
քաղաքում տեղական ինքնակառավար-
ման մասին» ՀՀ օրենքը, որով հստակո-
րեն սահմանվեցին Երևանի ինչպես ընդ- 
 հանուր, այնպես էլ ոլորտային լիազո րու  - 
թյունները, այն ոլորտները, որտեղ հա-
մայն քին տրվում են սեփական և պետու-
թյան կողմից պատվիրակված մի շարք 
լիա զորություններ: Ընդ որում, սեփական 
լիազորությունները, իրենց հերթին, լինում 
են պարտադիր և կամավոր, իսկ պարտա-
դիր լիազորությունների ցանկն ըստ բնա-  
գավառների, ինչպես նաև ըստ իրա  կա  նաց-
ման կարգի սահմանվում է օրենքով: Սա 
նշանակում է, որ, տեղա կան ինքնակառա-
վար ման սկզբունքներին համապա տաս-
խան, ՏԻՄ-երը կարող են իրականացնել 
համայնքային շահերին վերաբերող և օրեն- 
քին չհակասող ցանկացած գործու նեու-
թյուն՝ համայնքի բյուջեով նախատեսված 
հատկացումներով և ավագանու նախա-
նշած կարգով: Բացի այդ, ելնելով այն 
տրամաբանությունից, որ պետական մար-

մինների մի շարք լիազորություններ ՏԻՄ-
երը կարող են ավելի արդյունավետ կեր-
պով կատարել, վերջիններիս տրվում են 
պատվիրակված լիազորություններ, որոնք 
ամբողջովին և պարտադիր կերպով պետք 
է ֆինանսավորվեն պետական բյուջեի մի-
ջոցներից՝ հատուկ այդ նպատակով նա -
խատեսված հատկացումների հաշվին: 
Նշենք նաև, որ համայնքի լիազորու թյուն-
ների պատշաճ կատարման և տեղական 
ինքնակառավարման իրավունքի պաշտ-
պանության նպատակով պետությունն 
իրականացնում է վարչական (իրավա կան 
և մասնագիտական) հսկողություն: Հա-
մայնքի ղեկավարի և ավագանու լիազո-
րությունների նկատմամբ վարչական հըս - 
կողությունը սահմանափակվում է` բա ցա -
ռապես այդ լիազորությունների իրակա  - 
նացման օրինականությունը ստուգե լով 
(իրավական հսկողություն): Համայնքի ղե  - 
կավարի` պետության պատվիրա կած լիա - 
 զորությունների նկատմամբ վարչական 
հսկողություն սահմանվում է այդ լիազո- 
րու թյունների օրինականությունը, արդյու-
նավետությունն ու միասնականու թյունը 
ստուգելու նպատակով (մասնագի տա կան 
հսկողություն)1:

Ներկայացնենք Երևանի քաղաքա պե-
տի լիազորությունների որոշ քանա կա կան 
տվյալներ (աղյուսակ 1):

Թեպետ աղյուսակ 1-ի քանակական 
տվյալներն ամբողջապես չեն բնութա գ- 
 րում քաղաքապետի բոլոր լիազորու թյուն-
ները, սակայն դրանցից պարզ է դառնում, 
որ վերջինիս ոլորտային լիազորու թյուն-
ների շրջանակը սահմանափակ է. բացա-
ռություն է միայն քաղաքաշինության և կո-   
մունալ տնտեսության բնագավառը, որ -
տեղ քաղաքապետն օժտված է բավական 
լայն լիազորություններով: Նրա լիա   զո րու  - 
թյունների ծավալը մեծ է նաև նշված ա- 
ռաջին երեք բնագավառներում՝ ընդհա-
նուր լիազորություններ, ավագանու հետ 
հարաբերություններ և ֆինանսներ, սա-
կայն այդ լիազորությունները զուտ կա-
ռավարչական բնույթի են:

Նշենք նաև, որ Երևանում տեղական 
ինքնակառավարումն արդյունավետ կեր-
պով իրականացնելու նպատակով քաղա-
քա պետի որոշ լիազորություններ օրենքով 



2 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա:
3 Նույնը:

տրվում են վարչական շրջանի ղեկավա-
րին: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են 
վար   չական շրջանի ղեկավարին փոխանց-
վող լիազորությունների քանակական  
տ վ յալները:

Ինչպես տեսնում ենք, վարչական շրջա-
նի ղեկավարի լիազորությունները, բացա-
ռությամբ  քաղաքաշինության և կոմունալ 
տնտեսության ոլորտների, նույնպես սահ-
մանափակ են: Թերևս, առանձնանում է 

Երևանի քաղաքապետի լիազորությունների քանակական տվյալներն ըստ 
առանձին տեսակների և բնագավառների2

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Երևանի վարչական շրջանի ղեկավարի լիազորությունների քանակական 
տվյալներն ըստ առանձին տեսակների և բնագավառների3
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բնակիչների և տնտեսավարող սուբ յեկտ-
ների իրավունքների պաշտպանության 
բնագավառը, որտեղ Երևանի քաղա քա-
պե տը որևէ լիազորություն չունի: Իսկ ընդ-
հանուր լիազորությունների և ֆինանսնե-
րի բնագավառներում վարչական շրջանի 
ղե կավարն ունի լայն իրավասություններ, 
որոնք, սակայն, զուտ կառավարչական 
բնույթի են: Նույնը վերաբերում է  Երևանի 
ավագանու լիազորություններին: 

Հետևաբար՝ կարող ենք ասել, որ Երևա - 
նի ՏԻ համակարգն ունի անկախու թյան 
և ինքնուրույնության հարաբերա կա նո րեն 
բարձր աստիճան, որն արտահայտ վում է 
սեփական լիազորությունների իրա  գործ- 
ման ընթացքում լիովին անկախ և ինքնու -
րույն գործելու հնարավորու  թյամբ՝ հաշ-
վե տու լինելով և պատաս խանատվու թյուն 
կրելով միայն համայնքի բնակչության 
առջև: Սակայն, միաժամանակ, Երևանի 
ՏԻ համակարգը հստակորեն կրում է պե-
տական կառավարման համակարգի ազ-
դեցությունը, որը հիմնականում արտա-
հայտվում է սեփական լիազորությունների 
շարքը որոշելու և իրականացնելու օրենս - 
դրական կարգավորումներով, ինչպես նաև 
ՏԻՄ-երի կողմից պատվի րակված լիազո-
րությունների իրականացման պարտա վո - 
 րություն ունենալով և քաղաքապետի ու 
ավագանու լիազորությունների նկատ-
մամբ հսկողություն ապահովելով:

Խոսելով վարչական ապակենտ րո նաց- 
 ման մասին՝ հարկ է նշել, որ մեծ կարևո - 
 րու թյուն ունի նաև համայնքի ֆինան սա-
կան ապակենտրոնացման մակարդա կը: 
Քանի որ համայնքի ֆիսկալ ինքնուրույ -
նությունը, առաջին հերթին, արտացոլ ում 
է տեղական բյուջեում՝ սեփա կան եկա- 
մուտների տեսա կարար կշռով, ուստի, ներ- 
կայացնենք Երևան քաղաքի բյուջեի վեր-
լուծությունն ըստ համա պա տաս խան տա-
րիների (աղյու սակ 3):

Աղյուսակ 3-ի ուսումնասիրությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ քաղաքի բյու- 
  ջեում սեփական եկամուտները ցածր տե - 
սա կաար կշիռ ունեն: Օրինակ՝ 2016 թ.-ին 
սեփա կան եկամուտները կազմել են 
19,731,599.3 հազ. դրամ, իսկ արտա  քին 
աղբյուրներից ստացվող եկամուտ նե  րը՝ 
57,599,508.9 հազ. դրամ: 2017 և 2018 թթ.- 
ին տեղի է ունե ցել սեփական եկա մուտ-  
ների չնչին աճ. 2017 թ.-ին՝ 20,341,410.5 
հազ. դրամ, որը ընդ հա նուր եկամուտ նե-
րի 28%-ն է, իսկ 2018 թ.-ին՝ 21,402,178.6 
հազ. դրամ, որն ընդամենը եկամուտների 
31%-ն է: 2017 թ.-ին արտաքին աղբյուրնե-
րից ստացվող եկամուտները կազմել են 
52,137,659.3 հազ. դրամ, իսկ 2018 թ.-ին՝ 
47,265,880.2 հազ. դրամ, որից պաշտո-
նա կան դրամաշնորհները՝ 22,287,994.9 
հազ. դրամ, պետության կողմից պատ վի-
րակված լիազորությունների իրակա նաց -

Երևանի բյուջեի եկամտային ցուցանիշները 2016*-2021**թթ. (հազ. դրամ)4
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

4 *Ներկայացված են 2016-2020 թթ. փաստացի կատարված բյուջեների տվյալները:
  **Ներկայացված են 2021 թ. բյուջեի տարեկան հաստատված պլանում արտացոլված տվյալները:



5  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեների ցուցանիշների հիման վրա:
6 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ պետական և Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեների ցուցանիշների հիման վրա:

ման համար պետական բյուջեից տրվող 
միջոցները՝ 24,974,967.3 հազ. դրամ, կա-
պիտալ ոչ պաշտոնական դրամա շնորհ-
ները՝ 2,918.0 հազ. դրամ:

2019 թ.-ի պատկերը հետևյալն է. սե-
փական եկամուտներ՝ 24,997,215.5 հազ. 
դրամ, արտաքին աղբյուրներից ստաց-
վող եկամուտներ՝ 50,033,458 հազ. դրամ: 
Իսկ արդեն 2020 թ.-ին արտաքին աղ-
բյուրներից ստացվող եկամուտները կազ- 
մել են ընդհանուր 48,867,385.6 հազ. 
դրամ, որից 22,624,106.3 հազ. դրամը՝ պաշ- 
տոնական դրամաշնորհներ, 26,211,288.1 
հազ. դրամը՝ պատվիրակված լիազորու-
թյունների կատարման համար տրվող 
միջոցներ, իսկ ընթացիկ ոչ պաշտոնա-  
կան և կապիտալ ոչ պաշտոնական դրա-
մաշնորհները համապատասխանաբար՝ 
31,991.2 հազ. դրամ և 2,500.0 հազ. դրամ: 

2021 թ.-ի եկամուտների վերաբերյալ 
տվյալները ներկայացված են ըստ տա-
րեկան հաստատված պլանի, համաձայն 

Երևանի 2016-2020 թթ. սեփական և արտաքին աղբյուրներից ստացված 
եկամուտները (հազ. դրամ)5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

որի՝ քաղաքի բյուջեում արտաքին աղ-
բյուրներից ստացվող եկամուտները կազ-
մելու են 61,738,462.9 հազ. դրամ, իսկ 
ներքին աղբյուրներից ստացվող միջոց-
ները՝ 30,681,825.8 հազ. դրամ:

Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ քա-
ղաքի սեփական եկամուտներն ընդհա-
նուր եկամուտներում ցածր տեսակարար 
կշիռ ունեն, և դրանք մի քանի տարվա 
կտրվածքով միջինում կազմում են 30%:

Նշվածն առավել պատկերավոր կեր-
պով ներկայացված է գծապատկեր 1-ում:

Անդրադառնանք Երևանի ապակենտ-
րոնացման աստիճանը բնութագրող որոշ 
այլ ցուցանիշների ևս: Այսպես՝ քաղաքի 
ֆինանսական ապակենտրոնացման աս-
տիճանը հնարավոր է բնութագրել՝ պար-
զելով, թե Երևանի բյուջեի եկամուտներն 
ինչ համամասնություն ունեն պետական 
բյու ջեի եկամուտներում: Կարևոր ցուցանիշ 
է նաև քաղաքի հարկային եկամուտների 
համամասնությունը պետական բյուջեի 

Երևանում կառավարման ապակենտրոնացման մակարդակի հիմնական 
բնութագրիչների մեծությունը (%)6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2
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հար  կային եկամուտներում:
Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ քա ղա-

քի ընդհանուր և հարկային եկամուտ ների 
համամասնությունը ցածր է պե տա  կան 
բյուջեի համապատասխան եկա  մուտ նե - 
րում: 

Կառավարման ապակենտրոնացման 
մակարդակը հնարավոր է բնութագրել՝ 
ու սումնասիրելով նաև տեղական բյուջեի 
ծախսերի համամասնությունը պետական 

7  Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրներ՝ պետական և Երևան քաղաքի 2016-2020 թթ. բյուջեներ, ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2021:

8 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և 
Երևան քաղաքը թվերով, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:

9 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության մարզերը 
և Երևան քաղաքը թվերով, 2020, 2021:

Երևանում կառավարման ապակենտրոնացման մակարդակը բնութագրող 
ցուցանիշների շարժընթացը ()7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

բյուջեի ծախսերում և ՀՆԱ-ում:
Ինչպես տեսնում ենք, պետական բյու-

ջեի համապատասխան ցուցանիշների 
հա մեմատ, Երևանի ցուցանիշները բա վա -
կան համեստ են, և դա այն պարագա յում, 
երբ վերջինիս է բաժին ընկնում երկ րի 
տնտեսության հիմնական հատվածնե րի և 
ՀՆԱ-ի բավական մեծ մասը:

Աղյուսակ 4-ում և գծապատկեր 4-ում 
ներկայացված է Երևան քաղաքի տե սա-

Երևանի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ 
համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում, 2016-2020 թթ. ()8

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

ՀՀ ՀՆԱ մեծությունը և Երևանին բաժին ընկնող ՀՆԱ-ի տեսակարար կշիռը 
(հազ. դրամ)9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4



կարար կշիռը ՀՀ տնտեսության հիմնա-
կան ոլորտներում և ՀՆԱ-ում:

Ինչպես տեսնում ենք, Երևանը զգալի 
դերակատարում ունի հանրապե տության 
տնտեսական կյանքում: Մասնա վորապես՝ 
քաղաքին է բաժին ընկնում ՀՀ ՀՆԱ-ի 
զգալի մասը: 2016 թ.-ին Երևանն ապահո-
վել է ՀՀ ՀՆԱ-ի 54,4%-ը, որը գնալով աճի 
մի տում է ցուցաբերել՝ 2017 թ.-ին հաս նելով  
54,5%-ի, 2018 թ.-ին նվազել է՝ 54,1%, իսկ 
2019 թ.-ին կազմել է 58,4%:

Այսպիսով՝ բերված ցուցանիշները վկա- 
  յում են, որ Երևանում ֆինանսական ապա- 
  կենտրոնացման մակարդակը ցածր է, ինչի 
պատճառը, կարծում ենք, քաղա քի սե  փա-
կան եկամտի աղբյուրնե րի սակա վու թյունն 
է: Հարկային եկամուտ ներն ապահովվում 
են ըստ երկու հարկատեսակի՝ հողի հարկ 
և գույքահարկ: Թեպետ «Երևան քաղա-
քում տեղական ինքնակառավարման մա-
սին» ՀՀ օրենքով նախատեսված են քա-
ղաքի տարածքում գանձվող եկամտային 
հարկից, շահութահարկից և բնապահ պա-
նական վճարներից մասհանումներ հա-
մայնքային բյուջե, սակայն մինչ օրս դա չի 
իրագործվում:

Հավելենք, որ, ըստ միջազգային փոր-
ձի ուսումնասիրության արդյունքների, տե-  
ղական ինքնակառավարման մարմիննե-
րի ֆիսկալ ինքնուրույնության կամ ֆի-
նան սական անկախության մակարդակը 
կախված է նաև այն բանից, թե այդ մար-
միններն ինչ դերակատարում ունեն սե-
փական հարկային բազայի և դրույքաչա-
փերի որոշման գործում: Այդ առումով, 
ֆիսկալ ինքնուրույնությունն առավելա-
գույն չափով է, եթե տեղական ինքնակա-

ռա վարման մարմիններն իրենք են որո շում 
ոչ միայն սեփական եկամուտն ապահո-
վող հարկերի տեսակներն ու բազան, այլև 
դրանց հարկման դրույքաչափերը: Մինչ -
դեռ ֆիսկալ ինքնուրույնությունը կամ ֆի-
նանսական անկախությունը համար վում 
է նվազագույն, եթե տեղական ինք նա-
կա   ռավարման մարմինների փոխարեն՝ 
հարկատեսակները, հարկման բազան և 
դրույքաչափերը որոշում են կենտրոնա-
կան իշխանության մարմինները:

Նշենք, որ Երևան համայնքը որևէ իրա- 
վասություն չունի ո՛չ հարկատեսակ նե րի, 
ո՛չ հարկային բազայի և ո՛չ էլ դրույ քաչա- 
փերի սահմանման մեջ: Դրանք սահմա -
նում են կենտրոնական իշխանու թյան 
մար  մին  ները՝ համաձայն համապա տաս-
խան օրենքների: Հետևապես՝ այս տես-
ան  կյու նից ևս, քաղաքի ֆինանսական 
ապա կենտ րոնացման մակարդակը շատ 
ցածր է:

Ամփոփելով նշենք, որ Երևան քաղա-
քի վարչական ապակենտրոնացման մա-
սին խոսելիս պարզ է դառնում, որ  ՏԻ 
համակարգն ունի անկախության և ինք-
նուրույնության հարաբերականորեն լայն 
շրջանակ՝ միաժամանակ հստակորեն կրե-
լով պետական կառավարման համակար-
գի ազդեցությունը: Իսկ ինչ վերաբերում 
է ֆինանսական ապակենտրոնացմանը, 
ապա վերջինիս մակարդակը ցածր է, ինչը 
քաղաքին հնարավորություն չի տալիս 
ար  դյունավետ և լիարժեք կերպով իրակա-
նացնելու իրեն վերապահված  լիազորու-
թյունները:

1. «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին»  
ՀՀ օրենք, 2008 թ. դեկտեմբերի 26:

2. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
ՀՀ օրենք, 2002 թ. մայիսի 7:

3. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2015 թ. դեկտեմբերի 24:

4. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2016 թ. դեկտեմբերի 8:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. «Հայաստանի Հանրապետության 2018 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2017 թ. դեկտեմբերի 8:

6. «Հայաստանի Հանրապետության 2019 
թվականի պետական բյուջեի մասին» 
ՀՀ օրենք, 2018 թ. նոյեմբերի 22:

7. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 
թվականի պետական բյուջեի մասին»  
ՀՀ օրենք, 2019 թ. դեկտեմբերի 6:

8. «Հայաստանի Հանրապետության 
բյուջետային համակարգի մասին»  

Ք
Ա

Ղ
ԱՔ

Ա
Յ

ԻՆ
 Տ

Ն
ՏԵ

Ս
ՈՒ

ԹՅ
ՈՒ

Ն
 . 

ГО
РО

Д
С

КА
Я 

Э
КО

Н
О

М
И

КА
 . 

U
RB

AN
 E

CO
N

O
M

Y 
. 2

02
2/1

44



2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

45

ՀՀ օրենք, 1997 թ. հունիսի 24:
9. Երևան քաղաքի ավագանու 2017 

թվականի մարտի 17-ի «Երևան քաղաքի 
2016 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին»  
N 680-Ն որոշում:

10. Երևան քաղաքի ավագանու 2018 
թվականի մարտի 19-ի «Երևան քաղաքի 
2017 թվականի բյուջեի կատարման 
հաշվետվությունը հաստատելու մասին»  
N 129-Ն որոշում:

11. Երևան քաղաքի ավագանու 2019 
թվականի մարտի 22-ի «Երևան 
քաղաքի ավագանու 2018 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 47-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ կատարելու մասին»  

N 77-Ն որոշում:
12. Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
13. Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
14. Երևան քաղաքի 2020 թվականի բյուջեի 

կատարման հաշվետվություն:
15. Երևան քաղաքի ավագանու 2020 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան 
քաղաքի 2021 թվականի բյուջեն 
հաստատելու մասին» N 310-Ն որոշում:

16. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի 
Հանրապետության մարզերը և Երևան 
քաղաքը թվերով, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021:
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КАКОВА СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕРЕВАНА?

Эффективность местного самоуправления в общине зависит от многих факторов, не менее 
важ ным из которых является уровень и особенности децентрализации управления в общине. 
В связи с тем, что город Ереван играет значительную роль в социально-экономической жизни 
респуб  лики, считаем необходимым выделить систему децентрализации управления городом в 
от дельный предмет исследования. Соответственно, в данной статье представлены особенности 
административной и финансовой децентрализации Еревана и существующие проблемы.

Ключевые слова:  город Ереван, децентрализация управления, административная
  децентрализация, финансовая децентрализация, полномочия
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PhD Student of the Chair of Management, ASUE

URBAN ECONOMY
WHAT IS THE DECENTRALIZATION OF GOVERNANCE SYSTEM OF THE CITY OF YEREVAN LIKE?

The effectiveness of local self-governance in a community depends on many factors, namely the 
level and peculiarities of decentralized governance in the community. Due to the fact that the city of 
Yerevan plays a significant role in the socio-economic life of the republic, we consider it possible to 
single out the system of decentralization of city management as a separate subject of research. Accord-
ingly, this paper presents the peculiarities of administrative and financial decentralization of Yerevan 
and existing problems.

Key words:   the city of Yerevan, decentralization of governance, administrative 
  decentralization, financial decentralization, powers 
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Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն 
և ընդունվել ասպիրանտուրա:  
2016 թ. աշխատանքի է անցել 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա-
կան կենտրոնում՝ սկզբում որ - 
 պես կրտսեր հետազոտող, իսկ 
2018 թ.-ից առայսօր՝ որպես փոր-
ձա գետ: Հեղինակ և համահեղի-
նակ է 9 գիտական աշխատանք-
ների:

ORCID - https://orcid.
     org/0000-0001-7669-8626

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  
ԹՎԵՐՈՎ

Հիմնաբառեր.  գիտաչափություն, Scimago 
  Journal & Country Rank, գիտական 
  հրապարակում, հարաբերական 
  մասնագիտացման ինդեքս

Հոդվածի նպատակն է քանակական ցուցանիշ նե-
րի միջոցով ուսումնասիրել ՀՀ գիտության ներկայիս 
վիճակն ու շարժընթացը, բացահայտել մրցունակ 
ուղղությունները։ Հետազոտության աղբյուրը Scopus 
շտեմարանն է, իսկ տվյալները քաղված են Scimago 
Journal & Country Rank տեղեկատվական հարթա-
կից։ Վերջին տասը տարիների ընթացքում, բացա- 
ռու թյամբ 2020 թ., միջազգային բարձր վարկանիշ 
ունեցող ամսագրերում հրապարակված ՀՀ գիտա  -
կան հոդվածների թիվն աճել է։ Չնայած դրան՝ աշ-
խարհի երկրների շարքում այս առումով ՀՀ դիրքն 
անընդհատ վատացել է, ինչը պայմանավոր ված է 
նշված ժամանակահատվածում համաշխարհային 
գիտական արդյունքի աճի ավելի բարձր տեմպե-
րով։ Հայաստանյան գիտությունն ունի խորհրդա յին 
մոդելին բնորոշ կառուցվածքային անհամամաս նու-
յուններ: Առաջատար ուղղություններն են ճշգրիտ գի-
տությունները` ֆիզիկա, աստղագիտություն, մաթե-
մատիկա, երկրագիտություն և մոլորակագիտություն:

Վերջին տարիներին ՀՀ գիտության հետ կապ-
ված խնդիրները հասարակության ուշադ-  

րության կենտրոնում են։ Հիմնական շեշտը դրվում է 
գի տության ֆինանսավորման ցածր մակարդակի ու դրա 
հետևանքով ուղեղների արտահոսքի վրա։ Կառա վա րու - 
թյան հնգամյա ծրագիրը (2021-2026 թթ.)1 գի տությու-
նը դիտարկում է որպես ՀՀ կայուն զարգաց ման ան-
կյունաքարային ոլորտներից մեկն ու առանձ նացնում 
գիտության ոլորտի չորս խնդիրներ՝ գիտական ենթա-

1 ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագիր, https://www.gov.am/files/
docs/4586.pdf 
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կա ռուցվածքների զարգացում, պետական 
ֆինանսավորման արդյունավետության 
բարձրացում, իրավական կարգավորման 
բարելավում ու գիտաշխատողների որա-  
ավորման բարձրացում, որոնք, համա  ձայն 
ծրագրի, պետք է լուծվեն առաջի կա 5 տա-   
րում: Թե այս ծրագիրը որքանով կարող 
է նպաստել գիտության առա ջխա ղաց մա- 
նը, դժվար է ասել։ 2022 թ., 2021 թ. հա մե - 
մատ, պետական բյուջեով գիտության ֆի-   
նանսավորումը կավելանա 83%-ով՝ կազ-
մելով 25.15 մլրդ դրամ: Իհարկե, ֆի նան-
սավորման ավելացումը դրական քայլ է, 
սակայն նշված ծրագրում բացակայում է 
խնդրի հստակ ձևակերպումը, այն է՝ ի՞նչ 
վիճակում է ՀՀ գիտությունը, որո՞նք են 
ոլոր տի խնդիրները, և ինչպե՞ս են դրանք 
լուծվելու, նշված միջոցառումներն ի՞նչ չա- 
 փով են նպաստելու գիտության զարգաց-
մանն ու ի՞նչ կետի են հասցնելու, և, ի վեր-  
ջո, գիտական արդյունքի առևտ րայ նաց -
ման ի՞նչ կառուցակարգեր են կիրառվե լու, 
որպեսզի գիտությունը նպաստի տնտեսա- 
կան զարգացմանը։ Վերջին խնդիրը հատ-
կապես կարևոր է, քանի որ Հայաստանում 
գիտության արդյունքի նկատմամբ պա-
հան ջարկը վտանգավոր աստիճանի ցածր 
է2։ Հասկանալու համար գիտության ոլոր-
տի առաջնահերթությունները, նախևա -
ռաջ, կարևոր է գնահատել երկրի գիտա-
կան կարողությունները։

Գիտական համակարգերի արդյու նա- 
 վետության միջերկրային համեմատու-
թյան համար առավել հաճախ կիրառ վում 
է գիտաչափական վերլուծությու նը, որը 
գի տության ուսումնասիրու թյունն է քա-
նա կական ցուցանիշնե րի միջոցով: Գի -
տա չափական ցուցանիշների օգտա գործ - 
ման նպա տակահարմարու թյունը դեռևս  
2003 թ. հաստատել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Վի-
ճակա գրա կան ինստիտուտը՝ որպես գի-   
տական ար դյունքի չափման պարա մետ-  
րեր ներմու ծելով գիտաչափա կան տվյալ- 
ներ (հրա պա րակումների, մեջբե րումն երի, 
արտոնա գրերի քանակ)3:

2  Աշոտ Թավադյան (2016), Գիտության ֆինանսավորման նվազագույն շեմը և գիտության արդյունքների նկատմամբ 
պահանջարկի ձևավորման ու ներդրման հիմնախնդիրները, «21-րդ դար», (6 (70)), 63-69:

3 Стародубов, В. И., Куракова, Н. Г., & Цветкова, Л. А. (2011). Новые критерии результативности академической и 
вузовской медицинской науки в России. Социальные аспекты здоровья населения, 18 (2), 1.

4 Մեջբերվող հրապարակումներ են հոդվածները, ակնարկները և գիտաժողովի հոդվածները։ Այլ գիտական նյութերը 
համարվում են չմեջբերվող հրապարակումներ։ 

5 SCImago, (n.d.). SJR — SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved 21/02/2022, from http://www.scimagojr.com

Գիտության ձեռքբերումների և այլ եր-
կըրների հետ համեմատության տես ան-  
կյունից, Scimago Journal & Country Rank 
բաց գիտաչափական հարթակը հար մար 
գործիք է, որը տրամադրում է ամսագրե-
րի ու երկրների գիտական ար դյունքի վե-
րաբերյալ տվյալներ և իրա կա  նացնում գի-  
տական ամսագրերի ու երկրների վար-
կանշավորում՝ հիմնվելով Scopus շտե մա-
րանի գիտական տվյալնե րի վրա։ Հար - 
թակը հիմնադրվել է Scimago լաբը, որն 
իսպանական մի շարք հետազոտա կան 
և կրթական ինստիտուտների խումբ է։ 
Երկրների վարկանշավորումը կա տար-
վում է ըստ վեց ցուցանիշի՝ գիտա  կան հրա- 
 պարակումների քանակ, մեջբերվող հրա - 
պարակումներ4, մեջբերումն  ե րի (հղում-
նե րի) քանակ, ինքնամեջբե րում ների քա-
նակ, մեկ հրապարակման հաշվով մեջ-
բե րումների քանակ և Հիրշի գործակից։ 
Scimago-ն ներառում է 1996-2020 թթ. 
հրապարակումների մասին տվյալները։ 
Նշված ժամանակահատվածում գիտա-  
կան հրապարակումների քանակով աշ-
խար հում առաջատարն ԱՄՆ-ն է, այնու-
հետև՝ Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, 
Գերմանիան, Ճապոնիան։ Հայաստանը 
նշված ժամանակահատվածում հրապա-
րա կել է 21177 գիտական աշխատանքներ և 
այս ցուցանիշով աշխարհում զբաղեցնում 
է 89-րդ տեղը5։ Համեմատության համար 
նշենք, որ հարևան երկրներից Վրաս տա  - 
նը զբաղեցնում է 84-րդ տեղը (24390), 
իսկ Ադրբեջանը հետ է մնում Հայաս տա-
նից՝ 17809 գիտական աշխատությամբ 
զբաղեցնելով 93-րդ տեղը։ Գիտական աշ - 
խատանքների որակի գնահատման տես- 
 անկյունից, կարևոր է նաև հրա պա րա-   
կումն երին արված մեջբերումների քա նա-
կը։ Հայաստանի գիտական հրապարա-
կումներն ունեն 416854 մեջբերում, ընդ 
որում, համեմատաբար բարձր է ՀՀ հրա-
պարակումների ինքնամեջբերումների թի-  
վը՝ 77917։ Վրաստանի մեջբերումների 
թիվը 467818 է, ինքնամեջբերումներինը՝  
56125։ ՀՀ միավոր հրապարակմանը բա-
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ժին է ընկնում 19.68 մեջբերում։ Այս ցու-
ցանիշով Հայաստանը փոքր-ինչ գե րա  - 
զանցում է Վրաստանին (19.18), ինչպես 
նաև Ադրբեջանին (10.11)։ 

Եթե դիտարկենք վերջին 10 տարվա 
շարժընթացը, ապա կնկատենք, որ, չնա-
յած հոդվածների թվի ավելացմանը, վար-
կանշային աղյուսակում ՀՀ դիրքը վատ-
թարացել է: Սա պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ համաշխարհային գի-
տական հրապարակումների թիվն աճում 
է ավելի բարձր տեմպերով: 

2020 թ. Scopus-ում ինդեքսավորված 
ամ սագրերում հայաստանյան գիտնա կան - 
   ները տպագրել են 1516 հոդված, և այս 
ցուցանիշով երկիրը զբաղեցրել է 95-րդ 
տեղը։ Նախորդ տարվա համեմա տու-
թյամբ հոդվածների թիվը նվազել է 214-ով։ 
2019 թ. հրապարակվել է 1730 հոդված 
(աղ յուսակ 1)։ 

Գծապատկեր 1-ում համեմատական է 
տարվում հարևան երկրների հրապա րա-
կումների շարժընթացի հետ։ Հայաստա-  
նի՝ Scopus-ում տարեկան հրապարակում-
նե րի թիվը 2010-2016 թթ. գրեթե կայուն է 
եղել, այնուհետև զգալիորեն աճել է մին չև 
2019 թ.-ը, իսկ 2020 թ.-ին կտրուկ ան կում 
գրանցել։ Մինչև 2014 թ.-ը՝ Հայաս տանի 
և Վրաստանի գիտական հրապարա կում-
ների թիվը գրեթե հավասար է եղել։ Երկու 
երկրներից հետ է մնացել Ադրբեջանը։ 
2014 թ.-ից սկսած՝ հարևան երկրների գի-
տական հոդվածների թիվն աճել է բարձր 
տեմպերով, որով պայմանավորված՝  

Scopus շտեմարանում ընդգրկված գիտական ամսագրերում տպագրված ՀՀ 
հոդվածների  թիվը, 2010-2020 թթ.

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

2020 թ.-ին Հայաստանը հետ է մնա ցել եր- 
կու երկրից էլ։ Գիտական հրապա րա  կում- 
ների քանակի բավական մեծ աճ է գրան-
ցել Վրաստանը, որը տեղի է ունե  ցել 
կրթու թյան և գիտության ոլոր տում պետա- 
կան քաղաքականության փոփո խու   թյուն-  
ների արդյունքում։  Կարևոր դեր է խա ղա-
ցել նաև վրացական գիտա կան կազմա - 
կերպությունների և համալսա րան ների հա- 
սանելիությունը Elsevier գիտա կան էլեկտ- 
 րոնային բազային6, ինչի շնորհիվ՝ ապա- 
 հովվել է հա սանելիություն ոչ միայն Scopus 
շտեմարանին, այլև հսկայական քանա կու - 
թյամբ գիտական աշխատանքների, գի-
տա կան տեղեկությունների փնտրման մի 
շարք այլ գործիքների, գիտական նախա-  
գծերի ֆինանսավորման հնարավո րու-
թյունների։ Հայաստանում հետազոտող-
նե րի՝ աշխարհի գիտական ձեռք բերում-
նե  րին հասանելիությունն ապահով վում 
է հիմնականում Sci-Hub հար թակի միջո - 
ցով, որը թեև հնարավորու թյուն է տալիս 
անվճար ձեռք բերելու հսկա յա կան քա նա-
կությամբ գիտական աշխա տու  թյուններ, 
այնուամենայնիվ, չունի փնտրման այն 
գոր ծիքները, ինչ Elsevier-ը։

Միջազգային տվյալների շտեմարանի 
վիճակագրությունը թույլ է տալիս հաս-
կա  նալ, թե գիտության որ ոլորտներում 
են առավել հաճախ հրապարակվում հա-
յաս  տանյան գիտնականները: Երկրի գի-
տական հրապարակումների թեմա տիկ 
կառուցվածքը համեմատելով  համաշխար-
հայինի հետ՝ կարելի է որոշել գիտական 

6  Грузинские ученые получат доступ к крупнейшей электронной научной базе "Эльзевир", 4.06.2014, https://sputnik-georgia.
ru/20140604/216600328.html

    Տարի  Հրատարակումների քանակ                     ՀՀ դիրքն աշխարհի երկրների շարքում



մասնագիտացման ուղղությունները: Հա -
րաբերական մասնագիտացման ինդեք սը 
(RSI) հաշվարկվում է թեմատիկ մաս նա-
գիտացման ինդեքսի (TSI) հիման վրա7:  
Թեմատիկ մասնագիտաց ման ինդեքսը 
երկրի ընդհանուր հրապարակումների 
մեջ i-րդ ոլորտի հրապարակումների մաս -
նաբաժնի և համաշխարհային հրա պա-
րա կումների կառուցվածքում տվյալ ոլոր-

տի հրապարակումների մասնաբաժ նի 
հա րաբերակցությունն է։ Հարաբերական 
մասնագիտացման ինդեքսը (RSI) որոշ-
վում է թեմատիկ մասնագիտացման ին-
դեք սի հիման վրա՝ հետևյալ բանաձևով.

RSI=  (TSI-1)/(TSI+1): 

Հարաբերական մասնագիտացման ին  - 
դեքսը կարող է ընդունել -1-ից +1 արժեք-

ՀՀ գիտության հարաբերական մասնագիտացման ինդեքսն ըստ գիտության 27 
ոլորտի, 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Գիտական արդյունքի շարժընթացը Հարավային Կովկասի երկրներում,  
2010-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

7  Zacca-González, G., Chinchilla-Rodríguez, Z., Vargas-Quesada, B., & de Moya-Anegón, F. (2014). Bibliometric analysis of re-
gional Latin America's scientific output in Public Health through SCImago Journal & Country Rank. BMC public health, 14, 632, 
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ներ։ Ինդեքսի՝ 0-ից փոքր լինելը վկա յում 
է միջինից ցածր, 0-ից մեծ լինելը՝ միջի-
նից բարձր գիտական ակտիվության մա-
սին։ Ինդեքսի՝ զրոյական ցուցանիշին 
մոտ արժեք ունենալն արտացոլում է հա-
վասարակշռված իրավիճակ, երբ երկրի՝ 
տվյալ ոլորտի գիտական արդյունքի մաս-
նաբաժինն այնքան է, որքան ընդհանուր 
համաշխարհային գիտության մեջ ոլորտի 
մասնաբաժինը։ 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է 
2020 թ. ՀՀ հարաբերական մասնա գի-
տաց  ման ինդեքսն ըստ գիտության 27 
ոլորտի։

Գիտական ակտիվությունը բարձր է 
«Ֆիզիկա և աստղագիտություն» ոլորտում։ 
2020 թ. Scopus-ում հրատարակված ՀՀ 
հոդվածների 35 %-ը վերաբերում է ֆիզի-
կային և աստղագիտությանը։ Մասնա գի-   
տացման միջինից բարձր աստի ճան ունեն 
նաև մաթեմատիկայի, իմունաբա  նության 
և մանրէաբանության, երկրագիտության 
և մոլորակագիտու թյան գիտական ուղղու-
թյունները: Քիմիայի և նյութագիտության 
ոլորտի հրապարակումների մասնաբա-
ժինը գրեթե նույնական է համաշխարհային  
ցուցանիշի հետ։ Մյուս ուղղություններում 
գիտական գործունեության մակարդակը 
չափազանց ցածր է։ Այնուամենայնիվ, 
պետք է ընդգծել, որ հատկապես հասա-
րակական գիտությունների բնագավա-
ռում առկա է էական դրական տեղաշարժ, 
եթե դիտարկում ենք գիտական մասնա-
գիտացման աստիճանը նախորդ տարի-
ների համեմատ։ Օրինակ՝ ոչ բավարար  
գի տական ակտիվություն է դրսևորվում 
նաև տնտեսագիտական ուղղություն նե-
րում («Տնտեսագիտություն, էկոնոմետրի-
կա և ֆինանսներ» և «Գործարարություն, 
կառավարում և հաշվապահական հաշ-

վառում»), սակայն, սկսած  2016 թ.-ից, շեշ  - 
տակիորեն ավելացել է տպագրվող հոդ-
վածների թիվը։ 2000-2015 թթ. տա րե-
կան տպագրվել է միջինում 2 հոդված, 
իսկ, 2016 թ.-ից սկսած, տարե կան հրա - 
պարակումների միջին թիվը կազ մել է 
13։ Կարծում ենք՝ այսպիսի ակտի վությու-
նը պայմանավորված է նաև գիտա կան 
աստիճանաշնորհման կանոնակար գի փո - 
փոխությամբ8, որի համաձայն՝ դոկ տո րա-
կան ատենախոսությունների պաշտ պա-
նու թյան համար պարտադիր է դարձել 
հոդվածների հրատարակումը Scopus-ում 
և Web of Science–ում ինդեքսավորված 
ամ  սագրերում, ինչը թույլ է տալիս ենթադ-
րել, որ որոշակի խթանների առկայության 
պարագայում այդ ոլորտը կարող է ապա-
հովել մրցունակ գիտական արդյունք:  

Այսպիսով՝ ՀՀ գիտությունը մասնա գի-   
տացած է ճշգրիտ գիտական ուղղու թյուն-
ներում։ Հասարակական գիտություն նե րի 
մասնաբաժինը ՀՀ գիտական ար  դյուն -
քում փոքր է՝ համեմատած համաշ խարհա-
յին գիտության մեջ այդ ուղ ղու թյուննե-
րի մասնաբաժնի։ Դրական միտում է, որ 
2016-2019 թթ., գիտական քա ղա քակա  -
նությամբ պայմանավոր ված, ավելացել է 
նշված ոլորտի հրապա րակումն երի թիվը։  
Scopus շտեմարանում ընդգրկված ամսա-
գրերում տպագրված ՀՀ հոդվածնե րի 
ընդ  հանուր թիվը 2016-2019 թթ. ան շեղո-
րեն աճել է, սակայն աճի տեմպերը փոքր 
են եղել համաշխարհային գիտական ար-
դյունքի աճի տեմպերից, ինչի հետևանքով 
ՀՀ դիրքերը վատթարացել են։ 2020 թ.-ին, 
նախորդ տարվա համեմատ, ՀՀ հոդված-
ների քանակը նվազել է, և ՀՀ-ն հետ է մնա- 
ցել Հարավային Կովկասի երկու երկրնե-
րից։ 

8  Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ, https://www.bok.am/sites/default/
files/inline-files/git_ast_kanonakarg_1.pdf
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Шушан МОВСИСЯН 
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ
НАУКА АРМЕНИИ В ЦИФРАХ

Цель статьи - изучить текущее состояние и динамику науки Армении через количественные по-
казатели, выявить конкурентоспособные направления науки. Источник данных - база дан ных Sco-
pus, данные взяты с информационной платформы Scimago Journal & Country Rank. За последние 
десять лет, кроме 2020 года, увеличилось количество научных статей РА, опубликованных в вы-
соко рейтинговых международных журналах. Несмотря на это, положение Армении среди стран 
мира постоянно ухудшалось, что обусловлено более высокими темпами роста мировой научной 
продукции в указанный период. Армянская наука имеет структурные диспропорции, характерные 
для советской модели науки. Ведущими направлениями являются точные науки: физика, астро-
номия, математика, география и планетология.

Ключевые слова:  наукометрия, Scimago Journal & Country Rank, научная публикация, 
  индекс относительной специализации

Shushan MOVSISYAN 
Expert at «Amberd» Research Center, ASUE

EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE 
SCIENCE OF ARMENIA IN NUMBERS

The aim of the paper is to analyze the current state and dynamics of science through quantitative 
indicators, reveal competitive areas of science in Armenia. The source of data is Scopus database, data 
are taken from Scimago Journal and Country Rank platform. The number of scientific articles of the 
Republic of Armenia published in high-ranking international journals has increased over the past ten 
years, except for 2020. However, Armenia’s position in Scimago Country Rank has worsened over time 
due to the higher growth rate of world scientific output. Science in Armenia has structural dispropor-
tions typical of the Soviet model of science. The leading areas of science are exact sciences: physics, 
astronomy, mathematics, earth and planetary science.

Keywords:    scientometrics, Scimago Journal and Country Rank, scientific publication, 
  relative specialization index 
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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:

      ORCID 0000-0003-2226-
      6435

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ԵՎ

ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
(GSP+) ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

Հիմնաբառեր.  արտոնությունների ընդհանրաց- 
  ված և համալրված համակարգ
   (GSP+), արտոնություն, մաքսա - 
  տուրք, ապրանք, մրցունակություն

Հոդվածում քննարկվել են «Արտոնությունների 
ընդ հանրացված և համալրված համակարգի (GSP+)» 
շրջանակներում ՀՀ-ից դեպի ԵՄ ապրանքների ար -
տահանման գործընթացը, GSP+ շահառու դառնա-   
լու նախապայմանները, 2022 թ. հունվարից արտո- 
   նություններից զրկվելու հիմքերը և դրա հետևանք-
ները։ Արտոնությունների դադարումը հիմնակա-
նում կազդի ալյումինի փայլաթիթեղի, տրիկոտա ժե 
հագուստի պարագաների, ֆերոմոլիբ դենի, ֆեր մեն -
տացված խմիչքների և ծխախո տի արտադ րատե-
սակների արտահանման վրա։ GSP+  արտոնություն-
ներից զրկվելը կհանգեցնի դեպի ԵՄ արտահանման 
ծավալների կրճատմանը՝ տվյալ ապրանքախմբի 
գծով կիրառվող նոր մաքսատուրքերի և ԵՄ շուկա-
յում այդ ապրանքատեսակի գնային էլաստիկության 
չափով։ Այն ապրանքները, որոնք արտահանվում են 
ԵՄ, որակական առումով մրցունակ են, իսկ գնային 
տեսանկյունից, մրցունակության անկումը հնա րա-
վոր կլինի մեղմել ծախսերի տնտեսման և ար տադ-
րողականության աճի հաշվին։

Արտահանումը կարևոր նշանակություն ունի 
յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության հա-

մար։ Ուստի կառավարությունների միջև դիվանագիտու-
թյան և արտաքին քաղաքականության հիմնական գոր-
ծա ռույթներից մեկն առևտրի խթանումն է` ի շահ բոլոր 
առևտրային կողմերի: Միաժամանակ, յուրաքանչյուր եր- 
 կիր ձգտում է իր ապրանքների համար առավել ան խո-
չընդոտ մուտք ապահովել դեպի այլ երկրների շու կա- 
 ներ։ Հենց այդ նպատակով էլ կնքվում են ազատ առևտ-
րային համաձայնագրեր, ձևավորվում ինտեգրա  ցիոն 

DOI: 10.52174/2579-2989_2022.1-52



միա վորումներ և փոխադարձաբար կամ 
միակող մա նիո րեն գործում առևտրի ար-
տոնյալ ռեժիմներ։ 

ԵՄ-ն Հայաստանին՝ որպես զարգացող 
երկրի  միակողմանիորեն տրամադրել էր 
արտոնյալ առևտրային պայմաններ, որի 
արդյունքում 2014-2020 թթ.-ին ՀՀ-ին հնա- 
 րավորություն էր տրվել հայկա կան ծագ-
ման շուրջ 6200 ապրանք արտա հանե լու 
ԵՄ՝ «Արտոնությունների ընդհան րաց ված 
և համալրված համակարգի» (GSP+) ներ -
քո, զրոյական կամ նվազեց ված մաք սա-
տուրքով1։ Սակայն, 2022 թ. հունվարի 1-ին 
Հայաստանը զրկվել է GSP+-ի շրջա նակ- 
ներում դեպի ԵՄ ապրանքներ արտա հա-
նելու արտոնությունից, քանի որ, ըստ Հա-
մաշխարհային բանկի դասակարգ ման, 
2017-2019 թթ.-ին՝ 3 տարի անընդ մեջ, 
հայտնվել է միջինից բարձր եկամուտ ունե- 
ցող երկրների խմբում: 2020 թ.-ին, երբ 
Հա մաշխարհային բանկը հրապարա կեց 
երկրների՝ ըստ եկամուտների 2019 թ.-ի 
դասակարգումը, և Հայաստանը դարձյալ 
հայտնվեց միջինից բարձր եկամտով 
երկրների խմբում, վերջինիս, որպես ան-
ցու մային ժամանակահատված, տրվեց 
մեկ տարի (2021 թ.), որպեսզի տեղական 
տնտեսավարողները կարողանան պատ-
րաստվել արտոնություններից զրկվելուն: 
Հայաստանը սկսել է օգտվել GSP+ ար-
տո նություններից 2009 թ.-ից, որի հա մար 
հիմք են հանդիսացել մարդու և աշ  խա-

տանքային իրավունքների, բնության պահ-
պանության և արդյունավետ  կառավար-   
ման վերաբերյալ ՀՀ-ի կողմից 27 միջազ-
գային համաձայնագրերի իրականացման 
ընթացքը (կայուն զարգացման չափանիշ) 
և խոցելիության չափանիշներին համա-
պատասխանությունը: Վերջինս ներառում 
է 3 չափանիշ. առաջին՝ Համաշխարհային 
բանկի կողմից երկիրը պետք է դասա-
կարգված լինի որպես միջինից ցածր եկա   - 
մուտ ունեցող, երկրորդ՝ GSP+ շահառու 
երկրից GSP+ ծածկույթի ներքո ԵՄ ներ -
մուծման 3 տարվա միջինը չպետք է գե -
րա զանցի GSP+ շահառու բոլոր եր կրնե -
րից ներմուծման 6.5%-ը, երրորդ՝ տվյալ 
երկրից GSP+ ծածկույթի ներքո ԵՄ ներ-
մուծման 75%-ը պետք է կենտրո նացած 
լինի GSP+ ծածկույթի ընդամենը 7 խոշոր 
ապրանքախմբերում2, այսինքն՝ արտա հա-
նումը պետք է լինի ոչ բազմազանեցված: 
Բացի ՀՀ-ից, ԵՄ GSP+ շահառու են Ղրղըզ- 
ստա նը, Ուզբեկստանը, Պակիստանը, Մոն-  
ղոլիան, Շրի Լանկան, Բոլիվիան և Կա բո 
Վերդեն։  Ընդհանուր առմամբ, GSP ար-
տո նություններ տրամադրում են և՛ ԵՄ-ն, 
և՛ շատ այլ զարգացած երկրներ, օրինակ՝ 
ԱՄՆ-ն, Կանադան, Շվեյցարիան, Նորվե-
գիան և այլն։ Զարգացած երկրների կող-
մից զարգացող որոշ երկրներից ծագող 
ապրանքներին միակողմանիորեն տրվող 
արտոնությունները հիմնվում են Առևտ-
րի համաշխարհային կազմակերպության 

1 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, https://www.mineconomy.am/page/790
2 The EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP), https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf
3 Կազմվել է ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա, https://www.armstat.am/file/doc/99526913.pdf

Հիմնական գործընկեր երկրների տեսակարար կշիռը ՀՀ արտահանման մեջ, 
2019-2020 թթ., %3
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(ԱՀԿ) Սակագների և առևտրի գլխավոր 
համաձայնագրի (GATT) դրույթների վրա6։ 

ԵՄ-ն ՀՀ-ի համար խոշոր առևտրային 
գործընկեր է, որին 2020 թ.-ին բաժին 
է ընկել ՀՀ արտահանման շուրջ 17%-ը, 
իսկ մինչճգնաժամային 2019 թ.-ին՝ 22%-ը 
(գծապատկեր 1):

ԵՄ պաշտոնական վիճակագրության 
համաձայն՝ 2019 թ.-ին ՀՀ-ից ներմու ծու -
մը կազմել է 406 մլն եվրո7, GSP վիճա-

ԵՄ ներմուծումը ՀՀ-ից, 2017-2019 թթ., մլն եվրո4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

4 Կազմել է հեղինակը՝ ԵՄ GSP պաշտոնական վիճակագրության հիման վրա: GSP վիճակագրությունը ներառում է միայն 
ԵՄ շուկա ներմուծվող, այսինքն՝ ԵՄ-ում ազատ շրջանառության համար թողարկված ապրանքները: GSP-ի վիճակա-
գրու թյունը չի ներառում ԵՄ այլ ներմուծումները, ինչպիսիք են ներմուծվող ապրանքները մաքսային վերամշակման 
ընթացակարգի ներքո կամ վերաներմուծումը մաքսային վերամշակման ընթացակարգից հետո, https://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158640.pdf

5 Կազմել է հեղինակը՝ ICT Trade map տվյալների հիման վրա:
6 WTO https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm
7 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_LT_MAINEU/default/table?lang=en&category=ext_go_agg.ext_go_l
 ti.ext_go_lti_ext
8 European Union https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158640.pdf

կագրության համաձայն՝ 335.7 մլն եվրո, 
որի գերակշիռ մասը՝ 59%-ը, ներմուծվել 
է GSP+ արտոնությունների շրջանակում: 
Հատկապես 2019 թ.-ին Հայաստանը բա-
վական արդյունավետ կերպով է օգտա-
գործել GSP+-ի արտոնությունները՝ ապա- 
  հովելով 97.9% օգտագործման մակար-
դակ8: Գծապատկեր 2-ում առավել ման-
րա մասն ներկայացված են GSP+-ի ներքո 
ՀՀ-ից ներմուծման ցուցանիշները:

ՀՀ-ից արտահանումը դեպի ԵՄ, 2014-2020 թթ. , մլն եվրո5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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ՀՀ-ից արտահանումը դեպի ԵՄ հատ-
կապես աճել է 2014 թ.-ից ի վեր (գծա-
պատ կեր 3), երբ Հայաստանը դարձել է 
GSP+-ի շահառու. արդյունքում, 2014 թ.-ին, 
2013 թ.-ի համեմատ, արտահանումն աճել 
է միանգամից 21%-ով։ Բացի «ավան դ ա-
կան» հանքանյութից, որի արտա հանումը 
գերակշռել է թե՛ GSP+ շահառու դառ նա-
լուց առաջ, թե՛ դրանից հետո, հիմն ա կա-  
նում ավելացել է այն ապրանքների ար -
տահանումը, որոնք ենթակա էին այդ ար- 
տոնություններին։ 2020 թ.-ին ՀՀ-ն ԵՄ է 
արտահանել 380.3 մլն եվրոյի ապրանք, 
որի շուրջ 39%-ը՝ պղնձի, ցինկի, մոլիբդենի 
հանքաքար և խտանյութ։ Պետք է նշել, 
սակայն, որ այս ապրանքախումբը GSP+-ի 
շրջանակներում գործող արտոնու թյուն  նե- 
րին ենթակա չէ, ուստի, դրանց դադարեց-
ման հետևանքով գոնե այս ապրան քա-  
խմբի արտահանման կրճատում չի սպաս-
վում։ ՀՀ-ից դեպի ԵՄ արտահանվող հիմ - 
նական ապրանքատեսակները ներկա-
յաց ված են աղյուսակ 1-ում։

Հաջորդ խոշոր ապրանքախումբն ալյու-
մինի փայլաթիթեղն է, որի արտահանումը 
դարձյալ բազմազանեցված չէ. 2020 թ.-ին 
վերջինիս 66%-ն արտահանվել է ԵՄ,  
34%-ը՝ ԱՄՆ։ GSP+ արտոնությունների 
շրջա  նակում ալյումինի փայլաթիթեղն ար- 
տա հանվում էր զրոյական մաքսատուր- 

քով, իսկ այժմ արդեն դրա նկատմամբ 
կի  րառ վելու է 7,5% մաքսատուրք։ Հաշվի 
առնելով, որ 2021 թ. հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի 
միջ ազ գային առևտրի հանձնաժողովը 
որո շում11 է ընդունել ՀՀ-ից և մի շարք այլ 
երկրներից ներմուծվող ալյումինի փայլա-
թիթեղի նկատմամբ հակագնագց ման մաք - 
սատուրք կիրառել, հետևաբար՝ փաստա-
ցիորեն անհնարին է դառնում ԱՄՆ-ը որ - 
 պես ալյումինի փայլաթիթեղի այլընտ-  
րան քային շուկա դիտարկելը, քանի որ 
ՀՀ-ից ներմուծվող ալյումինի փայլաթի-
թեղի նկատ մամբ սահմանվել է շատ ավե-
լի բարձր՝ 29,11% հակագնացման մաք սա-
տուրք, քան ներկայիս ԵՄ մաքսատուրքն 
է։ Այսպիսով՝ մի կողմից ԵՄ, մյուս կողմից՝ 
ԱՄՆ մաքսատուրքերը բացասաբար են 
ազդելու ալյումինի փայլաթիթեղի արտա-
հանման վրա։

GSP+ արտոնություններից զրկվելը բա  - 
ցասական անդրադարձ կունենա նաև 
տրիկոտաժե հագուստի պարագա ների 
վրա։ Ինչպես վերոնշյալ ապրանքա խմբե-
րի, այնպես էլ տրիկոտաժե հագուստի 
պարագաների դեպքում արտահանման 
շուկան բազմազանեցված չէ։ 2020 թ.-ին  
նշյալ ապրանքախմբի ողջ արտահան-
ման 66%-ը բաժին է ընկել ԵՄ-ին, 33%-ը՝ 
ՌԴ-ին։ Նախկինում այս ապրանքախմբի 
մեծ մասի վրա կիրառվող զրոյական մաք-

GSP+ արտոնությունների ներքո ՀՀ-ից դեպի ԵՄ  որոշ ապրաքախմբերի 
արտահանումը, 2019-2020 թթ., մլն եվրո9

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

9 Կազմել է հեղինակը՝ ըստ ICT Trade map տվյալների, «REGULATIONS REGULATION (EU) No 978/2012 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 applying a scheme of generalised tariff preferences and repealing 
Council Regulation (EC) No 732/2008» IX հավելվածի, «Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1832 
of 12 October 2021 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on 
the Common Customs Tariff» փաստաթղթերի։

*10 Ազգերի առավել բարենպաստության ռեժիմով գործող մաքսատուրք, որի ներքո այսուհետ ներմուծվելու են ՀՀ ապրանք-
ները. այնպես, ինչպես արտոնություններից չօգտվող մյուս երկրների դեպքում է:

11 USITC, https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er1019ll1834.htm



1. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, 
 https://www.mineconomy.am/page/790 
2. ՀՀ ՎԿ տվյալների հիման վրա, 
 https://www.armstat.am/file/doc/99526913.pdf 
3. Berlin Economics, 
 https://berlin-economics.com/en/
4. Corrigendum to Commission Implementing 

Regulation (EU) 2021/1832 of 12 October 
2021 amending Annex I to Council Regulation 
(EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
nomenclature and on the Common Customs 
Tariff.

5. Eurostat, 
 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/

EXT_LT_MAINEU/default/table?lang=en&catego-
ry=ext_go_agg.ext_go_lti.ext_go_lti_ext

6. European Union, 
 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/febru-

ary/tradoc_158640.pdf
7. ICT Trade map, 
 https://www.trademap.org/Index.aspx

սատուրքի փոխարեն՝ այժմ կիրառվելու է 
10.5-12% մաքսատուրք, որը նույնպես բա -
ցասական ազդեցություն է գործելու գնա-
յին մրցունակության վրա։ 

GSP+ արտոնությունների ենթակա հա-
ջորդ՝ ֆերմենտացված խմիչքների և ծխա-
խոտի արտադրատեսակների ապրան քա- 
խմբերը, որոնք թեև արտահանման ար- 
 ժեքով անհամեմատ փոքր են, 2014 թ.-ից 
մինչև 2020 թ.-ը ապահովել են ար տա-
հան ման ավելի քան կրկնակի աճ։ Դրանք 
նույնպես արտահանվել են զրոյական 
մաք  սատուրքով, սակայն այժմ առաջինի 
վրա գործելու է 6.8%, երկրորդի վրա՝ 10-
57.6% մաքսատուրք։ 

Ֆերմենտացված խմիչքների արտա-
հան ման 77%-ը 2020 թ.-ին բաժին է ընկել 
ՌԴ, 15%-ը՝ ԵՄ շուկային, բացի այդ, 8%-ի 
չափով արտահանվել է այլ երկրներ, այ-
սինքն՝ ԵՄ-ի փոխարեն՝ այլընտրան քային 
շուկաների հարցում վերակողմնորոշվելու 
հնարավորություն ներն այս ապրանքա տե-
սակի դեպքում մեծ են։ 

Ի տարբերություն վերոնշյալ ապրան-
քա խմբերի, ծխախոտի արտադրա տեսակ- 
 ների արտահանումը ոչ միայն բազմա զա-
նեցված է, այլև ԵՄ բաժինն անհամեմատ 
ավելի փոքր է. 2020 թ.-ին՝ ընդամենը  
0.6%։ Ծխախոտ առավելապես արտա-
հան  վում է Իրաք, այնուհետև Սիրիա, ՄԱԷ, 
ՌԴ, Վրաստան և մի շարք այլ երկրներ։ 
Հետևաբար՝ վատագույն տարբերակում, 
եթե բարձր մաքսատուրքերի պատճառով 
ԵՄ շուկան դառնա անհասանելի, ապա 

դե պի այլ երկրներ վերակողմնորոշումը 
հնա րավորություն կտա փոխհատուցելու 
ԵՄ չափաբաժնի կորուստը։

Այսպիսով՝ GSP+ արտոնություններից 
զրկվելը կհանգեցնի դեպի ԵՄ արտա հան- 
 ման ծավալների կրճատմանը, իսկ թե 
որ քան՝ կախված կլինի տվյալ ապրան -
քա խմբի համար կիրառվող նոր մաքսա-
տուր քերից և ԵՄ շուկայում այդ ապրան-
քա տեսակի գնային էլաստիկությունից։  
Berlin Economics-ի կանխատեսումներով՝ 
GSP+ արտոնություններից զրկվելու հե-
տևանքով դեպի ԵՄ արտահանումը 
կկրճատ վի 20%-ով12, ընդ որում, կարճա-
ժամկետ ազդեցությունն առավել մեծ կլի-   
նի ալյումինի փայլաթիթեղի, տրիկո տա-
ժե հագուստի պարագաների և ֆերո մո-
լիբդենի, իսկ երկարաժամկետը՝ նոր ար-
տահանվող ապրանքատեսակների վրա։ 
Այն ապրանքները, որոնք արտահանվում 
են ԵՄ, որակական առումով մրցունակ են, 
իսկ գնային առումով, մրցունակության ան- 
կումը հնարավոր կլինի մեղմել ծախսե րի 
տնտեսման և արտադրողականության 
աճի հաշվին։ Կառավարությունը կարող է 
որոշակի գործիքակազմ կիրառել արտո-
նություններից զրկվելու հետևանքով տու-
ժած ընկերությունների նկատմամբ՝ ընթա-
ցիկ որոշ ծախսերի սուբսիդավորման կամ 
արտադրողականության բարձրացման 
նպատակով տեխնոլոգիական վերազին - 
ման, աշխատակազմի վերապատրաստ-
ման համար։

12 Berlin Economics, https://berlin-economics.com/en/
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8. The EU’s Generalised Scheme of Preferences 
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 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/au-
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9. REGULATIONS REGULATION (EU) No 
978/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 25 October 2012 
applying a scheme of generalised tariff pref-

erences and repealing Council Regulation 
(EC), No 732/2008, IX Annex.

10. USITC, 
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11. WTO, 
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ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦИЙ ПЛЮС  (GSP+) И АРМЕНИЯ

В статье рассматривается экспорт армянских товаров в ЕС в рамках «Всеобщей схемы пре-
ференций (GSP+)», предпосылки для того, чтобы стать бенефициаром ВСП+, основания для 
прек  ращения действия преференций с января 2022 года и его последствия. Прекращения пре-
фе ренций в основном коснется экспорта алюминиевой фольги, трикотажных изделий, фер-
ро   молибдена, ферментированных напитков и табачных изделий. Лишение привилегий GSP+ 
при   ведет к сокращению экспорта ЕС в размере новых тарифов и ценовой эластичности этого 
конкретного продукта на рынке ЕС. Продукция, экспортируемая в ЕС, конкурентоспособна с точки 
зрения качества, и снижение ценовой конкурентоспособности можно смягчить за счет экономии 
затрат и роста производительности.

Ключевые слова:  Всеобщая Система Преференций Плюс  (GSP+), льгота, тариф, товар,
  конкурентоспособность
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GENERALISED SCHEME OF PREFERENCES PLUS (GSP+) AND ARMENIA

The paper discusses the export of Armenian goods to the EU within the framework of the «Gener-
alized Scheme of Preferences (GSP +)», the preconditions for becoming a beneficiary of GSP +, the 
grounds for the graduation of preferences from January 2022, and its consequences. The graduation 
of the preferences will mainly affect the export of aluminum foil, knitted garments, ferromolybdenum, 
fermented beverages and tobacco products. The deprivation of GSP + privileges will lead to exports 
reduction in the EU in the extent of new tariffs and the price elasticity size of that specific product in 
the EU market. The products that are exported to the EU are competitive in terms of quality, and the 
decline in price competitiveness can be mitigated by cost savings and productivity growth.

Keywords:  Generalised Scheme of Preferences Plus (GSP+), privilege, tariff, product, 
  competitiveness
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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։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ.

ՌԻՍԿԵՐ ԵՎ ՆՈՐ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիմնաբառեր.  էներգետիկ հեղափոխություն, 
  ցածրածխածնային տնտեսու -
  թյուն, անվտանգություն, տնտե-
  սական քաղաքականություն, 
  այլընտրանքային էներգիա

Այսօր ՀՀ-ն, ներքին պահանջարկը բավարարե-
լուց զատ, էլեկտրաէներգիա է արտահանում դեպի 
հարևան երկրներ: Այս հանգամանքը վկայում է այն 
մասին, որ ոլորտն ազգային տնտեսության զար գաց-
ման, տնտեսական աճի խթանման, երկրի տնտե- 
 սական մրցունակության մակարդակի բարձ րացման 
ու ազգային անվտանգության ապահով ման ուղղու-
թյամբ կարող է ունենալ կենսական և ռազմա վա-
րա     կան նշանակություն, եթե ավելի արդյունավետ 
կեր    պով օգտագործվեն դրա հնարավորությունները: 
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ՀՀ ժամա նա-
կակից էներգետիկ համակարգում առկա միտումնե-
րին և դրանցից բխող հնարավոր ռիսկերին ու մար - 
տահրավերներին, ինչպես նաև պետական ու մաս-  
նավոր հատվածի կողմից ոլորտի զարգացման շար-
ժառիթներին։

Թեև ներկայում ամբողջ աշխարհում արա-
գորեն զարգանում է այլընտրանքային 

էներ  գետիկայի ոլորտը (արևային, հողմային, փոքր ՀԷԿ-
եր և այլն), այնուամենայնիվ, մոտակա տարիներին մարդ-
կության համար ածխաջրածինները մնալու են որպես 
էներգիայի ապահովման հիմնական աղբյուր: Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարության ծրագրերում 
միշտ կարևոր տեղ և դեր է հատկացվել էներգետիկայի 
ոլորտին և էներգետիկ ենթակառուցվածքներին: Մասնա-
վորապես՝ ՀՀ կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրի՝ 
էներգետիկային վերաբերող բաժնում նշված է. «Էներ-
գե տիկայի ոլորտում ՀՀ կառավարության քաղաքա կա-
նությունն ուղղված է երկրի էներգետիկ անկախության 
ապահովմանն ու անվտանգության բարձրացմանը, տա   - 
րածաշրջանային ինտեգրման գործընթացի ապա հով-  

58

DOI: 10.52174/2579-2989_2022.1-58



մանը, էներգետիկ ոլորտի կայուն զար-
գաց մանը` հենվելով ատոմային էներգե - 
տիկայի հետագա զարգացման, էներ գա- 
 կիրների մատակարարման տարատեսա-
կանացման և տեղական առաջնային (վե-   
րականգնվող) էներգապաշարների լի- 
ի  րավ, արդյունա վետ օգտագործման և  
էներգաարդյունավետ ժամանակակից մի- 
ջոց ների իրականացման ու նոր տեխնո-
լոգիաների ներդրման վրա»1:

Կառավարության գործող ծրագրում 
(2019-2023 թթ.) նույնպես պահպանվել են 
վերը նշված գերակայությունները, որոն-
ցից բխում են էներգետիկ ոլորտում ներ-
դրումների խթանմանն ու Վրաստանի և 
Իրանի Իսլամական Հանրապետության 
հետ առևտրի հնարավորությունների օգ-
տա գործմանն ուղղված մի շարք միջո ցա-
ռումներ, մասնավորապես.
• էլեկտրաէներգետիկական համակար-

գի երկարաժամկետ զարգացման ուղի-
ների մշակում,

• ՀՀ էլեկտրաէներգետիկ շուկայի փու -
լա յին ազատականացում, տարածա -
շրջանում իրացման նոր էներ  գետիկ 
շուկաների բացահայ տում, արտահան-
ման ակտիվ քաղա քականության մի ջո-
ցով Հայաստանի էներգետիկ ան կա-
խու թյան ապահովում,

• նորագույն և բարձր տեխնոլոգիաների 
ներդրման համար օրենսդրական 
խթան ների ձևավորում,

• վերականգնվող էներգիայի աղբյուր նե -
րի արդյունավետ օգտագործում և զար-
գացում:
Միաժամանակ, ծրագրում նշվում է, որ 

ներկայում Հայաստանի էներգահամա  -
կարգն ամբողջովին բավարարում է էլեկտ-  
րաէներգետիկայի ներքին շուկայի պա-
հանջարկը և ունի էլեկտրաէներգիայի ար-
տա հանման ավելացման ներուժ2:

Միջազգային փորձով ապացուցված է, 
որ ազգային տնտեսության մրցունակու-
թյան մակարդակի բարձրացման առանց-
քային գործոնը տնտեսական զարգաց- 
ման նորարարական հայեցակարգի մշա-  

 կումն ու դրա՝ հետևողական կերպով իրա- 
  կա նացումն է: Ինչպես յուրաքանչյուր 
տնտե   սա կան բնագավառի, այնպես էլ 
էներ   գետիկայի ոլորտի նորարարական 
զար գացումը պետք է ենթադրի նոր, ոչ 
ավան դական ուղիների բացահայտման և 
դրանց արդյունավետ կառավարման մե-
թոդների մշակում: Այսօր ՀՀ-ում սպառ-
վող առաջնային էներգակիրների շուրջ 
2/3-ը ներկրվում է, ինչը խոցելի է դարձ-
նում հանրապետության էներգետի կ ան-
վտանգությունը` երկրի տնտե սական զար- 
գացումն անմիջական կախվա ծության մեջ 
դնելով արտաքին տնտե սա կան ուժերից: 
Այս հանգամանքով պայմա նավորված` 
տնտեսության զարգացման ար դի փու-
լում ՀՀ էներգահամակարգի զարգաց  ման 
գլխավոր մարտահրավերներ են դարձել 
էներ գետիկ միջոցների ներ կրման հնա- 
 րավոր կրճատման ու սահ մա   նափակ-
ման ուղիների որոնումը և այդ ուղղու-
թյամբ մշակվող քաղաքակա նու թյան հե - 
տևողական կերպով իրագոր ծու  մը: Հատ - 
կանշական է, որ էներ գե տիկ զարգացման 
քաղաքականու թյունը պետք է զուգորդ  վի 
էներգետիկ ար դյունավե տության բարձ- 
րացման տեսլականով` միտ ված ազգա- 
յին տնտեսական արդյունքի էներ գա-
տարու թյան նվազեցմանը: Ժա մանակա-
կից տնտեսության էներգե տիկ զարգաց-
ման կարևորագույն նախա պայ ման ներից 
է էներ գիայի այլընտրան քային և վերա-
կանգնվող աղբյուրների շահագոր ծումը:

Արևային էներգիան, որպես վերա կանգ- 
 ն ըվող էներգիայի ստացման առանց  քա-
յին ուղղություն, համարվում է «ամե նամա-
քուր» աղբյուրներից մեկը: Հայաս տանի 
էներգետիկ համակարգի՝ մինչև 2036 թ.-ի 
զարգացման ռազմավարու թյամբ3 նախա-
նշված են էլեկտրաէներ գետի կական շու  - 
կայի հետագա ազատականաց ման, էլեկտ- 
րաէներգիայի աղբյուրների բազմազանեց -
ման, վերականգնվող էներգիայի տնտե-
սապես հիմնավորված ներուժի իրաց-
ման, էներգետիկայի ոլորտում նորա գույն 
և բարձր տեխնոլոգիաների ներդրման, 

1 ՀՀ կառավարության ծրագիր, 2017-2022 թթ., https://www.gov.am/files/docs/2207.pdf
2 ՀՀ կառավարության ծրագիր, 2019-2023 թթ., https://www.gov.am/files/docs/3347.pdf
3 ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ (մինչև 2036 թ.) զարգացման ուղիները, http://www.minenergy.am/storage/

files/pages/pg_5007805337141_Zargacman_uxiner_-2036_11.12__1_.doc
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ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալներն ըստ ստացման
աղբյուրների, 2005-2020 թթ.4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

էլեկտրաէներգիայի արտահան ման ընդ-
լայնման հնարավորու թյուններն ու եղա-
նակները:

Հայաստանի Հանրապետության ռազ-
մավարական (հեռանկարային) զարգաց-
ման տեսանկյունից, անհրաժեշտ է նկա - 
տել, որ ներկայիս էլեկտրաէներգետիկ են-
թակառուցվածքը ձևավորվել և գոր ծում է 
հիմնականում ներմուծվող և չվերա կանգ-
նվող պաշարների (նավթ, գազ, ատոմա- 
 յին վառելիք) հիման վրա, ինչը են  թադ-
րում է վերջիններիս սպառման հե տևան-   
քով էներգետիկ անվտանգության ռիս կե-
րի դրսևորում (գծապատկեր 1): Հատկա-
նշական է, որ աշխարհում օգտագործվող 
էլեկտրաէներգիայի միայն 15.1%-ն է ստաց-  
վում վերականգնվող աղբյուրներից: Դա 
վկայում է նաև, որ նավթի պաշարների 
սպառ մանը մնացել է մոտ 43, իսկ գազի 
պաշարների սպառմանը՝ մոտ 158 տարի5:

Գծապատկեր 2-ից պարզ է դառնում, 
որ 2005-2020 թթ. զգալիորեն բարելավվել 
է ՀՀ էլեկտրահաշվեկշռի կառուցվածքը, 
քա նի որ ավելացել է արտադրված և նվազել 
ներմուծված էլեկտրաէներգիայի ծավալը, 
իսկ արտահանված էլեկտրաէներգիայի 
ծավալն արտադրվածի մեջ ավելացել է 
7.2 տոկոսային կետով: Թեև 2016-2017 

թթ. ՀՀ էլեկտրաէներգիայի ներմուծման 
ծա վալները որոշ չափով ավելացել են, իսկ  
2016-ին արտահանման ծավալները նա-
խորդ տարվա նկատմամբ՝ որոշակիորեն 
նվա զել, սակայն էլեկտրաէներգիան դար-
ձել է ՀՀ-ից արտահանվող (դեպի Իրանի 
Իս լամական Հանրապետություն, Արցախի 
Հանրապետություն և Վրաստան) հիմնա-
կան արտադրատեսակներից մեկը:

Որպեսզի գնահատենք ՀՀ-ից էլեկտ   րա-   
էներգիայի արտահանման նպատա կա-
հար մարությունն ու արդյունա վետությու  նը, 
դի տարկենք դրա արտահանման հա մե-
մատական առավելությունների գործա  կի-
ցը (ՀԱԳ) 2005-2020 թթ.-ին (գծա պատ կեր 
3)։ Որքան ՀԱԳ-ի մեծությունը մոտ է 1-ին, 
այնքան բարձր է երկրի արտա հանման 
ար դյունավետությունը: Բացասական մե-
ծությամբ ՀԱԳ-ն ավելացնում է երկրի 
վճա րային հաշվեկշռի պակասուրդը։ Գծա-
պատ կեր 3-ից ակնհայտ է դառնում, որ 
ՀՀ-ից էլեկտրաէներգիայի արտահանումը 
կա րող է զգալիորեն բարելավել երկրի վճա- 
րային հաշվեկշիռը: Իսկ դա նշա նակում 
է, որ համապատասխան շուկա յում վար-
վող խելամիտ տնտեսա կան քաղաքա կա-
նությունը կարող է նկատե լիորեն ավե-  
լացնել էլեկտրաէներ գիայի արտա հան-

4 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, տվյալների բանկ, էլեկտրահաշվեկշիռն ըստ ցուցանիշների և ըստ տարիների, https://
armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__3%20Industry,%20Construction,%20trade%20and%20services__32%20
Industry/IC-in-p.px/table/tableViewLayout2/?rxid=30bc022b-a430-4d19-90ae-1dde7408452f

5 Worldometer, https://www.worldometers.info/
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ՀՀ էլեկտրահաշվեկշիռն ու դրա կառուցվածքը, 2005-2020 թթ.6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ՀՀ էլեկտրաէներգիայի արտահանման համեմատական առավելությունների 
գործակիցը, 2005-2020 թթ.7

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ման հնարավորություն ներն ու պե տա կան 
բյուջեի եկամուտները:

Բնորոշիչ է նաև, որ Հայաստանի Հան-
րապետությունն ունի էլեկտրաէներգիայի 
այլընտրանքային և վերականգնվող աղ-
բյուրների զարգացման ու շահագործ ման 
գրավիչ ներուժ: Հանրապետու թյան տա-
րածքն օժտված է արևային ճառա գայթ -

ման զգալի ինտենսիվությամբ: Ընդ որում, 
արևային էներգիայի հոսքի միջին տարե-
կան ծավալն ըստ 1 ք.մ-ի մոտ 1700 կՎտժ 
է, ինչը գրեթե կրկնակի գերազանցում է 
եվրոպական երկրների համանման ցու-
ցա նիշը: Հանրապետությունում մեկ տար-
վա կտրվածքով արևային էներգիայի ին- 
 տենսիվ օգտագործման ժամանակա հատ-

6 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, տվյալների բանկ, էլեկտրահաշվեկշիռն ըստ ցուցանիշների և ըստ տարիների, https://
armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__3%20Industry,%20Construction,%20trade%20and%20services__32%20
Industry/IC-in-p.px/table/tableViewLayout2/?rxid=30bc022b-a430-4d19-90ae-1dde7408452f

7 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, տվյալների բանկ, էլեկտրահաշվեկշիռն ըստ ցուցանիշների և ըստ տարիների, https://
armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__3%20Industry,%20Construction,%20trade%20and%20services__32%20
Industry/IC-in-p.px/table/tableViewLayout2/?rxid=30bc022b-a430-4d19-90ae-1dde7408452f
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վածը գնահատվում է մոտ 2500 ժամ՝ ինչը 
տնտեսապես արդարացված է դարձ նում 
էներգետիկ համակարգի այս ճյուղի զար-
գացման ուղղությամբ նշանակալի ներ-
դրումների կատարումը8:

2020 թ.-ին ՀՀ-ում էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության կառուցվածքի պատկերը 
հե տևյալն է. ՀԱԷԿ՝ 27.67%, ՋԷԿ-եր՝ 39.67%, 
ՀԷԿ-եր՝ 32.44%, հողմային և արևային 
էլեկտրակայաններ՝ 0.22%9։ Վերա կանգ ն ը- 
վող աղբյուրների հաշվին ստացվող էլեկտ-
րաէներգիայի նման ցածր մակար  դակը 
(էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային 
սպառման կառուցվածքի համեմատ՝ փոքր 
է շուրջ 70 անգամ (15.1 / 0.22)) ենթադրում 
և պարտադրում է ՀՀ-ում արևային և, ինչ-
որ չափով, հողմային էլեկտրակայանների 
թվի էական ավելացում:

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ վերջին 
տարիներին ՀՀ-ում զգալիորեն զարգանում 
են արևային էներգիայի օգտագործմանը 
միտված նորարարական լուծումների 
մշակ ման ու կիրառման գործընթացները: 
Այսօր արդեն արդյունաբերական նշանա-
կու թյան արևային ֆոտովոլտային տեխ-
նո լո գիա ների շահագործմամբ էներգիայի 
ստացումը դարձել է բավական մրցունակ 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության այլ 
տեխնոլոգիաների նկատմամբ: Ուստի 
կա րելի է ասել, որ ներկայում հանրա պե-
տության տարածքում արևային ֆոտո վոլ- 
 տանային կայանների տեղադրումը և կի-  
 րառումը տնտեսապես շահավետ են՝  էներ- 
գախնայողության առումով: ՀՀ էներ գե-  
տիկայի բնագավառի զարգաց ման՝ մին չև 
2040 թ. ռազմավարա կան ծրագրի հա-
մաձայն, վերականգնվող էներգետիկա յի 
և էներգախնա յողության ներուժի օգ տա- 
գործումը հանրապետության էներգետի-
կայի բնագավառի զարգացման հիմնա-
կան առաջնահերթություններից մեկն է: 
Նա խա տեսվում է մինչև 2026 թ. արևային 
կայանների շահագործմամբ ստաց վող 
էներգիայի մասնաբաժինը ՀՀ-ում ար-

տադրվող ընդհանուր էլեկտրաէներ գիա-
յի ծավալում հասցնել 10 տոկոսի (1.2 մլրդ 
կՎտժ), ինչը նշանակում է, որ արևային 
էներգիայի արտադրության ծավալը կա-
րող է բավարարել ՀՀ ներքին սպառմանն 
ուղղվող էլեկտրաէներգիայի ծավալի մոտ 
23 տոկոսը10: Նման ցուցանիշ ունենալու 
համար անհրաժեշտ է ստեղծել 700 մՎտ 
արևային կայանների դրվածքային հզո-
րություններ՝ ապահովելով արևային կա-
յանների և հզորությունների շահագործ-
ման ծավալների մոտ 27 անգամ աճ: 
Ռազ մավարական նշանակության այս 
նպա տակի իրագործումը ենթադրում է 
նվա զագույնը 600-700 մլն ԱՄՆ դոլարի 
ներ դրումների իրականացում, ինչը վկա-
յում է այն մասին, որ ֆինանսական և ներ-  
դրումային միջազգային համագոր ծակ ցու-
թյունն առանցքային նշանակու թյուն ունի 
ՀՀ վերականգնվող էներգետիկայի ոլոր-
տի զարգացման համար: Հե տաքրքրա -
կան է, որ վերջին տարիներին զար գացող 
երկրներում վերազգային կորպորա ցիա-
ները և համաշխարհային նշանակու թյան 
խոշոր ներդրողները հիմնականում իրա-
կանացնում են նպատակային օտար երկ-
րյա ուղղակի ներդրումներ: Այս առու մով, 
հատկապես լայնածավալ ներդրումն եր են 
կատարվում «կանաչ» տնտեսու թյուննե րի 
ֆինանսավորման նախագծերում` բնա-
պահ պանական աղետների և կլիմայի ոչ 
բարենպաստ փոփոխությունների համաշ-
խարհային ռիսկը նվազեցնելու նպա տա-
կով: Վերջին 11 տարվա ընթացքում միայն 
Համաշխարհային բանկը թողարկել է 
158 «կանաչ» պարտատոմսեր` 13 միլի-
արդ ԱՄՆ դո լար ընդհանուր ծավալով: 
Ընդ որում, միայն 2019 թ.-ի ընթացքում 
թողարկ ված «կանաչ» պարտատոմսերի 
համաշ խար հային ծավալների շուրջ 
36 տոկոսն ուղղվել է վերականգնվող 
էներգիայի և էներգաարդյունավետության 
ծրագրերի ֆի նանսավորմանը11:

Ամփոփելով նշենք, որ էներգետիկայի 

8 RA, Ministry of Natural Protection, Second Biennial Update Report, http://www.mnp.am/uploads/1/15302535542BUR_e ng_fi-
nal.pdf

9 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, տվյալների բանկ, էլեկտրահաշվեկշիռն ըստ ցուցանիշների և տարիների, https://armstat-
bank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__3%20Industry,%20Construction,%20trade%20and%20services__32%20Indus-
try/IC-in-p.px/table/tableViewLayout2/?rxid=30bc022b-a430-4d19-90ae-1dde7408452f

10  ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի զարգացման՝ մինչև 2040 թ. ռազմավարական ծրագիր, էջ 7:
11 Climate Bonds Initiative, 2019 Green Bonds Market Summary, p. 2 The World Bank, Green Bond Impact Report 2019.
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ոլորտի զարգացումը կարող է ոչ միայն 
էներգետիկական, այլև սոցիալական ու 
բնապահպանական խնդիրների լուծման 
լայն հնարավորություններ ընձեռել: Միա - 
ժամանակ, արդյունավետորեն օգտա գոր -
ծելով էներգիայի ստացման այլընտ  րան-
քա յին կարողությունները, հանրապե  տու - 
թյունը կարող է տարա ծաշրջանում դառ - 
նալ էլեկտրաէներգիայի արտահանման 
առաջամարտիկ՝ սեփական արտաքին 
առևտրի հաշվեկշիռը, ինչպես նաև նվա-
զեցնելով ազգային տնտեսու թյան վտան-
գավոր կախվածությունը ներ մուծումից: 

ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության 
ծավալման հիմնական խոչընդոտը շարու - 
նակում է մնալ ֆինանսական ռեսուրս նե- 
րի դժվարամատչելիությունը: Մինչ դեռ, ինչ - 
պես տնտեսության ամեն մի ոլոր տում, 
այնպես էլ էներգետիկ համակար  գում ար -
դիականացում ու նորա  րարական զարգա-
ցում ապահովելու համար պահանջվում են 
հսկայածավալ ներ դրումներ: Ընդ որում, 
էներգետիկայի ոլորտում նորարարական 
զարգացման արդյու նավետության բարձ-
րացումը, նախևառաջ, ենթադրում է ոլոր-
տի ներդրումային միջավայրի գրավչու-
թյան մակարդակի բարձրացում և անցում 
«կանաչ» տնտեսության ռազմավա րու-
թյան: Հենց դրա համար էլ երկիրը նա խա-
տեսում է մեծացնել էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության մեջ վերականգնվող տե- 
 սակների չափաբաժինը՝ հիմնական շեշ-
տը դնելով արևային կայանների հիմն ա-
դրման վրա:

Չանտեսելով արևային կայանների տե-
ղակայման երկարաժամկետ հետևանք նե-
րը՝ կարևոր ենք համարում նշել, որ գոյու - 
թյուն ունեն վտանգներ և ազդեցություն - 
ներ, որոնց առաջացման մասին դեռևս 
չեն անցկացվում քննարկումներ: Առա ջինն 

արևային վահանակների վերամշակման 
հիմնախնդիրն է, որն առավել կսրվի 
դրանց տեղակայումից 10-15 տարի հետո: 
Մասնավորապես՝ Վերականգնվող էներ-
գետիկայի միջազգային գործակալության 
(IRENA) և Էներգետիկայի միջազգային 
գոր  ծակալության (IEA) համատեղ հետա-
զո  տության մեջ (2016 թ.) ներկայացվում 
են արևային ֆոտովոլտային կայանների 
վերամշակման և կիրառման գործըն թաց-
ներում առավել նախընտրելի տեխնոլո-
գիա ներն ու գործիքակազմը, որոնք կա րող 
են ուղեցույց դառնալ Հայաստանի նման 
երկրների համար: Ուսումնասիրությունը 
ցույց է տալիս, որ մինչև 2030 թ. աշ խար-
հում ձևավորվելու են շուրջ 1.7-1.8 մլն 
տոն նա ֆոտոգալվանային թափոններ 
(կու տակային), իսկ մինչև 2050 թ. ծառա-
յության ժամկետը լրացած արեգակնա յին 
վահանակների ծավալը (կուտակային) 
աճե լու է՝ հասնելով մոտ 60-78 մլն տոն-
նայի13: 

Մյուս հիմնախնդիրը կապված է հողե-
րի օգտագործման հետ: Համաշխար հա- 
 յին փորձը ցույց է տալիս, որ խոշոր արևա- 
    յին էլեկտրակայանների դեպքում, որպես 
կա նոն, օգտագործման ժամկետը լրանա -
լուց հետո առաջանում է ապա մոնտաժ    - 
ման և հողերի վերականգն ման անհրա-
ժեշ տու թյուն: Այս տեսանկյու նից, Հա յաս- 
   տանի նման սակավա հող երկ րում պետք 
է նա խապես քննարկվեն արևային կա-  
յան ների տեղակայման  նպա տա  կա  հար-
մարությունը, ինչպես նաև կայանների 
տեղադրման վայրերի ընտրության ժա- 
մանակ, հաշվի առնելով որակը, նա   խա-
պատվությունը տան գյու ղատնտե  սա կան 
և այլ նպատակներով օգ տա գործման 
համար ոչ պիտանի հողերին:

12 ՀՀ կառավարության ծրագիր, 2019, էջ 43, http://www.parliament.am/Normativ_voroshum7/08 0219AJV065-A_havelvats.pdf
13 End-of-Life Management: Solar Photovoltaic Panels, IRENA, June 2016, 100 pages. https://www.irena.org/publications/2016/Jun/

Endof-life-management-Solar-Photovoltaic-Panels
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Нарине ПЕТРОСЯН
Магистрант, АГЭУ

 АРМЕНИЯ И МИР
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РА.  

РИСКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодня, помимо удовлетворения внутреннего спроса на электроэнергию, Армения также 
экспортирует электроэнергию в соседние страны. Этот факт свидетельствует о том, что отрасль 
может иметь жизненно важное и стратегическое значение для развития национальной экономики 
и повышения экономической конкурентоспособности страны. Поэтому дальнейшее развитие 
от  расли и более эффективное использование имеющихся конкурентных возможностей может 
стать наилучшей предпосылкой для содействия экономическому росту страны, повышения эко-
но мической конкурентоспособности и обеспечения национальной безопасности. В статье рас-
смат риваются текущие тенденции в современной энергетической системе Республики Арме ния 
и возможные риски и вызовы, вытекающие из них, а также мотивы развития сектора государ-
ственным и частным секторами.

Ключевые слова:  энергетическая революция, низкоуглеродная экономика, безопасность,
  экономическая политика, альтернативная энергетика

Narine PETROSYAN
MA Student, ASUE

ARMENIA AND WORLD
RA ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROSPECTS.  

RISKS AND NEW OPPORTUNITIES

Today, in addition to meeting domestic demand for electricity, Armenia also exports electricity to 
neighboring countries. This fact indicates that the sector can be of vital and strategic importance for 
the development of the national economy and increasing the economic competitiveness of the country. 
Therefore, the further development of the sector and the more effective use of existing competitive 
opportunities can be the best preconditions for promoting the country's economic growth, increasing 
economic competitiveness and ensuring national security. The paper addresses the current trends in 
the modern energy system of the Republic of Armenia and the possible risks and challenges arising from 
them, as well as the motivations for the development of the sector by the public and private sectors.

Keywords:  Energy revolution, low carbon economy, security, economic policy, alternative energy
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Ալբերտ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ասիստենտ

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

 https://orcid.org/0000-0003-
      1029-3620

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱՐԱՆ.  

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՍՅՈՒՆ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ

Հիմնաբառեր.  Եվրոպական միության արդարա-
  դատության դատարան (ԵՄԱԴ),
  ԵՄ իրավական համակարգ,
  շրջադարձային քեյսեր, կանոնա-
  կարգեր, հրահանգներ, Մարդու
  իրավունքների եվրոպական
  դատարան (ՄԻԵԴ)

Հոդվածում տեղ են գտել Եվրոպական միության 
արդարադատության դատարանի (ԵՄԱԴ) շրջա-
դար ձային որոշումները, որոնք շոշափելի ազդեցու-
թյուն են ունեցել եվրոպական ինտեգրման խորաց-
ման և ամրապնդման վրա։ Սակայն, եվրոպական 
իրավական համակարգի վերաբերյալ առավել լավ 
պատկերացում կազմելու համար նախ՝ ներկայացվել 
են եվրոպական իրավական համակարգի առանձ-
նահատկություններն ու ԵՄԱԴ-ի կառուցվածքը։ Հոդ-  
վածն ամփոփվել է ԵՄԱԴ-ի գործունեությունը կաշ-
կանդող և սահմանափակող հանգամանքների քըն-
նարկ մամբ։

Տնտեսական միություններում ինտեգրման 
գործընթացների պատմությունն ու ամ-

րու  թյունը վերլուծելիս առավելապես ուշադրություն է 
դարձվում տնտեսական և քաղաքական գործոններին։ 
Եվրոպական միությունը (ԵՄ) դեռևս ամենախոր և ամե-
նալայն ինտեգրացիոն միավորումն է, և այդ գործում իր 
ուրույն դերն է ունեցել եվրոպական իրավական մշա-
կույթը, որտեղ գերակայում են իրավական ակտերի բազ-  
մազանությունն ու մանրամասն շարադրանքը։ Այդ 
ամենն արտացոլված է ԵՄ և յուրաքանչյուր այլ ինտե-
գրացիոն կառույցի իրավարար փաստաթղթերի համե-
մատական վերլուծության մեջ։ Օրինակ՝ ԵՄ լիսա բոն -
յան համաձայնագիրը շարադրված է մի քանի հար յուր, 
մինչդեռ օրինակ՝ Հարավարևելյան Ասիայի պետու թյուն-  
ների ասոցիացիայի կանոնադրության հիմնական 55 
հոդվածները՝ ընդամենը 36 էջում: Եվրոպական երկրնե-
րին բնորոշ է նաև իրավահպատակությունը։ Եվ ամե - 
նևին պատահական չէ, որ հենց հին աշխարհամասի 
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երկրներն են տակավին վերջերս՝ 20-րդ 
դարի 2-րդ կեսին, իրենց ինքնիշխա նու-
թյունը մասամբ փոխանցել վերազգային 
մարմիններին՝ համաձայնելով ենթարկ վել 
վերջիններիս մշակած «խաղի կանոն նե-
րին»։ Իսկ որո՞նք են այդ «խաղի կանոն նե-
րը»։ Անդրադառնանք եվրոպա կան իրա-
վական համակարգին։

ԵՄ իրավունքի աղբյուրները երեքն են՝ 
առաջնային (primary law), երկրորդային 
(secondary law) և քեյս (իրավիճակային) 
իրավունք (case law): Առաջնային իրա-
վուն քի աղբյուրները ներառում են լիսա-
բոն յան համաձայնագիրը, ԵՄ անդամ պե-
տությունների՝ ԵՄ-ին անդամակցության 
մասին պայմանագրերը կամ, այլ կերպ 
ասած, իրավական փաստաթղթերի ողջ 
փաթեթը, որ մշակել են ոչ թե ԵՄ ինս տի- 
 տուտները, այլ անդամ երկրները։ Դրանք 
ԵՄ հիմնարար փաստաթղթերն են։ Երկ-   
րորդային օրենքները ԵՄ ինստիտուտ  նե- 
 րի ընդունած օրենքներն են։ Դրանք, որ- 
 պես կանոն, լինում են երկու տեսակի՝ կա- 
նոնակարգեր (regulations) և հրա հանգներ 
(directives)։ ԵՄ-ում օրենս  դրական նախա-
ձեռ նությամբ հանդես գալու բացա ռիկ 
իրավունքը վերապահ ված է ԵՄ հանձ նա-  
ժողովին, մինչդեռ օրենսդրին վերապահ-
ված է ԵՄ հանձնաժողովի ներկայացրած 
օրենսդրական նախագծերի ընդունումը 
կամ մերժումը։ Սովորական օրենսդրա  - 
կան ընթացակարգի պարագայում (ordinary 
legislative procedure) ԵՄ օրենսդիրը ԵՄ 
նա խարարների խորհուրդն է ու ԵՄ 
խորհրդարանը, որոնց համատեղ որո շու-
մից հետո է միայն ուժի մեջ մտնում ԵՄ 
հանձնաժողովի ներկայացրած օրենս դրա- 
  կան նախագիծը։ Մինչդեռ հատուկ օրենս- 
 դրական ընթացակարգի (Special legislative 
procedure) պարագայում ԵՄ նախա րար-
ների խորհուրդը միայնակ է հաստա-
տում կամ մերժում օրինագիծը։ Ընթացա-
կարգի ընտրությունը կախված է ոլոր տից 
և կարգավորվում է լիսաբոնյան համա-
ձայնագրով։ Հավելենք նաև, որ կանո նա-  
կարգերը ենթակա են ուղղակի կատար-
ման, որոնց կարելի է հղում անել դատա-
կան գործընթացների ժամանակ, մինչ դեռ 
հրահանգը գործողությունների շրջա նակ 

է, և անդամ պետությունները պետք է 
համապատասխանեցնեն հրահանգ  ներն 
իրենց ներպետական օրենսդրու թյուն նե- 
րում (transposition)1։ Քեյս իրավուն քը ձևա- 
վորվում ու զարգանում է ԵՄԱԴ-ի վճիռ-
ների արդյունքում։ ԵՄ բոլոր իրա վա կան 
փաստաթղթերի ամբողջությունը կոչ վում 
է EU acquis communautaire: 

ԵՄԱԴ-ը կազմված է 27 դատավորնե-
րից (1 դատավոր՝ յուրաքանչյուր երկրից) 
և 8 գլխավոր դատախազներից (Advcate  
general): Գլխավոր դատախազի ինստի-
տու տը, որը ներշնչվել է ֆրանսիական 
իրա  վական մշակույթից, յուրաքանչյուր 
քեյ  սի (իրավիճակի) վերաբերյալ տալիս 
է եզրակացություն, որը դատարանը, թե-
պետ պարտավոր չէ, սակայն, որպես կա  - 
նոն, որոշումներ ընդունելիս հաշվի է առ-
նում։ Դատավորներն ընտրվում են 6 տարի 
ժամկետով՝ վերընտրության իրավուն  քով։ 

Անհատը կամ կազմակերպությունը չի 
կարող դիմել ԵՄԱԴ, այլ միայն ներպե  -
տական դատարանը։ Ընթացա կարգը հե- 
տևյալն է. անհատը կամ կազմակերպու-
թյունը դիմում է ներպետական դատա-
րան։ Եթե հարցն առնչվում է եվրոպական 
իրավունքին, ապա ներպետական դա տա-  
րանը պետք է դիմի ԵՄԱԴ՝ վերջինից ցու- 
ումներ ստանալու համար (procedure of 
referral)։ ԵՄԱԴ-ում միմյանց դեմ կարող 
են հայց ներկայացնել ինչպես պետություն - 
ները, այնպես էլ ԵՄ տարբեր ինստի տուտ - 
ներ։ ԵՄ պատմությունը լի է դեպքերով, 
երբ ԵՄ որևէ ինստիտուտ հայց է ներկա-
յացնում անդամ երկրներից մեկի կամ 
միան գամից մի քանիսի դեմ կամ հակա-
ռակը, կամ էլ ինստիտուտներն են միմ  յանց 
դեմ հայցեր ներկայացնում (հնարա վոր է՝ 
երկիրը/ինստիտուտը միաժամա նակ հայց 
ներկայացնի մի քանի երկրների/ինստի-
տուտների դեմ)։ ԵՄԱԴ-ը բաղկացած է 
երկու ատյաններից. ստորին ատյանն Ընդ-  
հանուր դատարանն է (General Court), իսկ 
վերինը՝ Արդարադատության դատա րանը 
(Court of Justice)2:

Ստորև դիտարկենք այն բոլոր նախա-
դեպային քեյսերը, որոնք շրջադարձային 
են եղել եվրոպական ինտեգրման պատ-
մության մեջ։

1 Dinan, Desmond, 2010. Ever Closer Union: An Introduction to European Integration. London: Red Globe Press, pp. 265-273.
2 Hodson, D. and Peterson, J. eds., 2017. The institutions of the European Union. Oxford: Ch. 7. Oxford University Press.
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Շրջադարձային քեյս 1. 
Van Gend en Loos v Nederlandse Adminis-
tratie der Belastingen (1963) Case 26/623 

Վան Գանդ էն Լուսը 1809 թ.-ին հիմ- 
նա դրված և բեռների առաքմամբ զբաղ-
վող նիդեռլանդական ընկերություն էր, 
որը 2003 թ.-ին ձեռք բերեց ոլորտի առա- 
ջա տարներից մեկը՝ DHL-ը։ Ընկերությու-
նը 1962 թ.-ին մետաղ էր ներմուծել Արև-  
մտյան Գերմանիայից, իսկ Նիդեռլանդնե-
րի իշխանությունը որոշել էր մաքսա տուրք 
կիրառել ընկերության նկատմամբ։ Վեր-
ջինս վիճարկել էր Նիդեռլանդնե րի իշ խա-
նության որոշումը՝ վկայակոչելով Հռոմի 
համաձայնագրի 12-րդ հոդվածը (ներկա-
յիս Լիսաբոնյան համաձայնագրի «ԵՄ 
գործունեության մասին» պայմանագրի  
30-րդ հոդվածը), համաձայն որի՝ երկրնե-
րը պետք է ձեռնպահ մնան ներմուծվող 
ու արտահանվող ապրանքատեսակների 
վրա նոր հարկատեսակներ ավելացնելուց 
կամ գործող հարկատեսակները բարձ-
րացնելուց։ Դատարանը բավարարեց ըն- 
կե րության հայցը՝ պարտավորեցնելով Նի-   
դեռլանդների կառավարությանը վե րա-
դարձնել վճարած մաքսատուրքը։ Այս 
վճի   ռը շրջադարձային էր և նախադեպա-
յին հետևյալ տեսանկյուններից. նախ՝ դա   - 
տա րանը պատճառաբանեց, որ Հռոմի պայ- 
մանագրի բավականաչափ հստակ կա-
նոններն ուղղակիորեն կիրառելի են և 
կարող են վկայակոչվել անդամ պե  տու-
թյունների ներպետական դատարանների 
առջև կամ, այլ կերպ ասած, ինչպես իրա-
վաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական ան-
ձինք կարող են անդամ պետությունների 
դեմ հայցեր ներկայացնել (direct effect)։ 
Բացի այդ, նշյալ նախադեպային գործով 
ԵՄ-ն (այն ժամանակ դեռ՝ Եվրոպական 
համայնքները) դարձավ ինքնավար իրա-
վական համակարգ (autonomous legal 
order), ինչը նշանակում է, որ այդուհետ 
ինքն է որոշելու, թե ԵՄ օրենսդրությունն 
ինչպես և ինչ չափով պետք է կիրառվի 
ան դամ պետությունների ներպետական 
օրենսդրություններում։

Շրջադարձային քեյս 2. 
Flamino Costa v. Enel4 

Ֆլամինո Կոստան Իտալիայի քաղա-
քացի էր, որը «Edisonvolta» ընկերությունում 
բաժնետոմսեր ուներ և դեմ էր Իտալիայի 
էներգետիկայի շուկայի ազգայնացմանը։ 
Կոստան դիմեց Միլանի երկու տարբեր 
դատարաններ, որպեսզի վերջիններս հա- 
 վաստեն, որ իր էլեկտրաէներգիայի վճա րի 
հասցեատերն ազգայնացված «Edisonvolta» 
ընկերությունն է, այլ ոչ թե նորա ստեղծ 
«Enel»-ը։ Կոստայի պնդմամբ, ըն կե  րու-
թյան մասնավորեցումը եվրոպա կան իրա- 
 վունքի և Իտալիայի սահմանադրության 
խախտում էր։ Արդյունքում, Միլանի դա-
տարաններից մեկը գործն ուղար կեց 
ԵՄԱԴ, իսկ մյուսը՝ Իտալիայի Սահմա-
նադրական դատարան։ Ըստ Սահմա-
նադրական դատարանի վճռի՝ թեպետ 
Եվրո պական համայնքները, որպես վեր-
ազ գային մարմին, ունեն որոշակի ինքնա-
վարություն, այդուհանդերձ, պետք է գոր ծի 
«յուրաքանչյուր հաջորդ օրենքը չեղար կում 
է նախորդը (lex posterior derogat legi pri-
ori)» սկզբունքը։ Ուստի, Հռոմի հա մա  ձայ- 
նագիրը, որն Իտալիայի օրենս դրու թյու-
նում ինկորպորացվել է 1958 թ.-ին, չի կա - 
րող գերակայել 1962 թ.-ին ընդուն ված 
օրենքի նկատմամբ։ Մինչդեռ ԵՄԱԴ որո - 
շումն աննախադեպ էր։ Ըստ ԵՄԱԴ-ի՝ 
Եվրոպական համայնքների իրավուն քը 
տարբերվում է միջազգային պայմանագ-
րե  րից, քանի որ անդամ երկրները ստեղ - 
ծել են անժամկետ միություն՝ իր ինս  տի- 
 տուտներով ու իրավական համակարգով 
հանդերձ՝ որոշակի ոլորտներում սահմա-
նափակելով իրենց ինքնիշխա նու թյու նը։ 
Ուստի, Հռոմի համաձայնագրից բխող 
օրենքն իրավունքի ինքնուրույն և ան կախ 
աղբյուր է, որը չի կարող չեղարկ վել՝ ներ-  
պետական օրենսդրության ընդունմամբ 
կամ փոփոխությամբ պայմանա վոր ված։ 
Այս նախադեպային որոշմամբ ԵՄԱԴ-ը 
սահմանեց ներպետական օրենս դրու-
թյան նկատմամբ ԵՄ օրենսդրության 
գե րա կա յությունը։ 

3 Judgment of the Court of 5 February 1963. - NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Nether-
lands Inland Revenue Administration. - Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Case 26-62, available 
at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61962CJ0026

4 Judgment of the Court of 15 July 1964., Flaminio Costa v E.N.E.L., Reference for a preliminary ruling: Giudice conciliatore di 
Milano - Italy. Case 6-64, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006 
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Շրջադարձային քեյս 3. 
Internationale Handelsgesellschaft mbH v 
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel (1970) Case 11/705

ԵՄ միասնական գյուղատնտեսական 
քաղաքականությունը նախատեսում է, որ 
արտահանողը պետք է ունենա արտոնա-
գիր, որը ստանալու համար պետք է որո- 
 շակի գումար թողնի՝ որպես գրավ (դե-
պոզիտ)։ Եթե արտահանողն արտա հան-
ման արտոնագրի վավերության ժամկետի 
ընթացքում ապրանք չէր արտահանում, 
ապա նշյալ գումարը չէր վերադարձվում։ 
Հայցվորները, որոնք եգիպտացորենի ար- 
տահանման արտոնագիր ունեին, ապ-  
րանքներ չէին արտահանել և կորցրել էին 
գրավադրված գումարը։ Նրանք վիճար- 
 կեցին այդ որոշումը՝ պնդելով, որ խախտ-
վել է Գերմանիայի սահմանադրու թյամբ 
երաշխավորված՝ ազատ բիզնես գործու-
նե ություն ծավալելու իրենց իրավունքը։ 
Գերմանիայի վարչական դատարանը դի - 
մեց ԵՄԱԴ։ Վերջինս վճռեց, որ թեպետ ԵՄ 
օրենսդրության ստեղծումը ներշնչվել է 
ան դամ պետությունների սահմանադրա-
կան ավանդույթներով, այդուհանդերձ, դա 
չի կարող վիճարկվել ազգային հիմնարար 
իրավունքներին կամ սահմանադրական 
հիմունքներին հակասելու հիմքով։ Ուստի 
կարող ենք պնդել, որ սույն նախադեպա-
յին որոշմամբ ԵՄԱԴ-ն արձանագրեց ԵՄ 
օրենսդրության գերակայությունն անդամ 
պետությունների սահմանադրությունների 
նկատմամբ։

Շրջադարձային քեյս 4. 
Van Duyn v Home Office (1974) C-41/746

Վան Դույնը Նիդեռլանդների քաղա-
քա ցի էր, որը ցանկանում էր աշխա տել 
Մեծ Բրիտանիայում կրոնական գործու-

նեություն ծավալող մի կազմակեր պու թյու-
նում։ Բրիտանական իշխանություն ներն 
արգելել էին վերջինիս մուտքը՝ պնդե լով, 
որ կրոնական կառույցի գործունեու թյունը 
հանրության համար վտանգ է ներ կա յաց-
նում։ Վան Դույնը դիմեց ԵՄԱԴ՝ պնդե-
լով, որ խախտվել են ԵՄ խորհրդի ընդու-
նած՝ 64/221 որոշմամբ սահման ված իր 
իրավունքները։ Միացյալ Թագավորու-
թյան կառավարության կարծիքով, հրա-  
հանգը չէր կարող ուղղակիորեն վկայա կոչ- 
վել դատարանի առջև։ Մինչ դեռ ԵՄԱԴ-ն 
այլ տեսակետ ուներ. ԵՄ անդամ պետու-
թյան քաղաքացու հանդեպ հանրային 
անվտանգության նկատառումներով մուտ-
քի արգելքի արդարացումը հնարավոր էր 
միայն՝ հիմք ընդունելով անհատի, այլ ոչ 
թե կրոնական կազմակերպության վար-
քագիծը։ Ավելին, ԵՄԱԴ-ի կարծիքով, դա- 
 տարանի առաջ հրահանգի վկայակոչ  ման 
անհնարինությունը վերջինիս իրավական 
պարտադիր բնույթի հետ անհամա  տե ղե- 
լի է։ Բացի այդ, վկայակոչման ան հնա  րի-
նությունը ենթադրում է հրահան  գի ար-  
 դյու   նավետ կիրառման (effet utile) նվա զե -
ցում։ Այս քեյսը շրջադարձա յին էր նրա   -
նով, որ ԵՄԱԴ-ը պետության ու մաս նա-
վոր սուբյեկտի հարաբերություններում 
սահ մանեց չափորոշիչներ7, որոնց առ-
կա յության պարագայում թույլատրելի է 
հրա հանգի՝ ԵՄԱԴ-ի առջև ուղղակիորեն 
վկա յակոչումը (direct effect of directive)։ 
Քեյսը, անշուշտ, նախադեպային դարձավ։ 

Շրջադարձային քեյս 5. 
Paola Faccini Dori v Recreb Srl (1994) 
C-91/928 

Ինչպես նշեցինք նախորդ իրավիճակի 
առնչությամբ, ԵՄ հրահանգները պետու-

5 Judgment of the Court of 17 December 1970. Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel., Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Germany., Case 11-70, available 
at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0011 

6 Judgment of the Court of 4 December 1974. Yvonne van Duyn v Home Office. Reference for a preliminary ruling: High Court of 
Justice, Chancery Division - United Kingdom. Public policy, Case 41-74, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0041 

7 1. Հրահանգը գրված է բավականաչափ հստակ լեզվով, 2. հրահանգը սահմանված ժամկետում չի ներառվել ԵՄ անդամ 
պետության ազգային օրենսդրության մեջ, 3. հրահանգի դրույթներն ազգային իրավական համակարգում ճիշտ ձևով ի 
կատար չեն ածվում։

8 Judgment of the Court of 14 July 1994. Paola Faccini Dori v Recreb Srl. Reference for a preliminary ruling: Giudice concilia-
tore di Firenze - Italy. Consumer protection in the case of contracts negotiated away from business premises - Availability in 
disputes between private individuals. Case C-91/92, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A61992CJ0091
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թյուն-մասնավոր սուբյեկտ հարաբերու-
թյունների կամ, այլ կերպ ասած, ուղ ղա- 
   հա յաց հարաբերությունների պարագա - 
 յում կարող են ուղղակիորեն վկայակոչվել 
ԵՄԱԴ-ի առջև։ Իսկ ի՞նչ դեր ունեն ԵՄ 
հրահանգները հորիզոնական՝ անհատ-
ան  հատ կամ անհատ-մասնավոր ընկե րու-
թյուն հարաբերություններում։ Այս հար ցը 
քննարկվել է Faccini Dori v Recreb նախա-
դեպային իրավիճակի ժամանակ։ Ֆաչինի 
Դորին լեզվի դասընթացների գրանցման 
վերաբերյալ պայմանագիր էր ստորագրել 
Միլանի կենտրոնական երկաթուղային 
կայարանում։ ԵՄ 85/577/EEC հրահանգի 
համաձայն՝ քաղաքացին իրավունք ունի 7 
օրվա ընթացքում լուծելու պայմանագիրը, 
եթե դա կնքվել է ընկերության գրասեն-
յակից դուրս։ Սակայն, Իտալիան այդ 
հրա  հանգը չէր ինտեգրել իր ներպե տա -
կան օրենսդրությանը։ Ըստ ԵՄԱԴ-ի՝ ԵՄ 
ընդունած հրահանգը չի կարող կիրառվել 
հորիզոնական հարաբերությունների պա-
րագայում։ Հենց այստեղ է կանոնակարգի 
ու հրահանգի էական տարբերությունը։ 
Կանոնակարգը պարտադիր է բոլորի 
համար, մինչդեռ հրահանգը՝ միայն ան-
դամ պետությունների, հետևաբար՝ եր-
րորդ անձինք՝ տվյալ դեպքում լեզվի ուսուց-  
ման կենտրոնը, չեն կարող պատաս խա - 
 նատվություն կրել միայն նրա համար, 
որ անդամ պետությունը՝ տվյալ դեպքում 
Իտալիան, իր ներպետական օրենսդրու-
թյում չի ներառել ԵՄ ընդունած հրահան-
գը։ Այդուհանդերձ, ըստ ԵՄԱԴ-ի պատ-
ճա ռաբանության, թեպետ հրահանգը հո-  
րիզոնական հարաբերություններում չունի 
ուղղակի կիրառելիություն, սակայն այն 
կա րող է ունենալ անուղղակի կիրա ռե-
լիություն։ Դորին կարող էր Իտալիայի 
ներ պետական դատարանում հայց ներ-
կայացնել իտալական կառավարության 

դեմ՝ փոխհատուցում պահանջելով, իսկ 
նմանատիպ դեպքերում տեղական դա-
տարանը պետք է օրենքը մեկնաբանի այն-
պես, որ դա բխի ԵՄ ընդունած հրահանգի 
տառից ու ոգուց։ Այս տրամաբանությունը 
ԵՄԱԴ-ը հաստատեց 1991 թ.-ին մեկ այլ 
շրջադարձային քեյսով՝ Francovich v Italy 
(1991) C-6/909։ Իտալիան չէր կատարել 
ԵՄ 80/987 հրահանգով ստանձնած իր 
պարտականությունները՝ գործատուի ան - 
վճարունակության պարագայում աշխա-
տող ների շահերի պաշտպանություն և 
աշխատողներին՝ պետական միջոցներից 
գործատուի կողմից վճարման ենթակա 
գումարների վճարում։ Ըստ այդմ` դա-
տա րանը վճռեց, որ այն հանգամանքը, 
որ Իտալիան չի կատարել հրահանգը՝ իր 
օրենսդրության մեջ ներառել իր օրինա-
կան պարտավորությունը, չի կարող վեր-
ջինիս ազատել ԵՄ նշյալ հրահանգով նա- 
 խատեսված պարտավորությունների կա-  
տարումից։ 1996 թ.-ին, ըստ մեկ այլ շրջա-
դարձային քեյսի (Brasserie du Pêcheur v 
Germany C-46/9310), ԵՄԱԴ-ը սահմա նեց 
այն երեք պայմանները, որոնց առկա յու -
թյան պարագայում պետությունը պա տաս -
խանատու է ԵՄ օրենսդրության խախտ-
ման համար։ Այդ պայմաններն են.
• խախտված օրենքն անհատներին օժ-

տում է որոշակի իրավունքներով,
• խախտումը բավարար չափով լուրջ է,
• խախտման և վնասի միջև առկա է 

ուղիղ կապ։

Շրջադարձային քեյս 6. 
Cassis de Dijon (Rewe-Zentral v Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein (1979) 
Case C-120/78)11 

Rewe-ն խմիչքների առևտրով զբաղվող 
գերմանական ընկերություն էր, որը Ֆրան- 
 սիայից Գերմանիա էր ներմուծում Crème 

9   Judgment of the Court of 19 November 1991.Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic. Refer-
ences for a preliminary ruling: Pretura di Vicenza and Pretura di Bassano del Grappa - Italy. Failure to implement a direc-
tive - Liability of the Member State. Joined cases C-6/90 and C-9/90. European Court Reports 1991 I-05357 ECLI identifier: 
ECLI:EU:C:1991:428, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0006

10 Judgment of the Court of 5 March 1996. Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland and The Queen v Secretary 
of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and others. References for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany 
and High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court – United Kingdom. Principle of Member State liability for 
damage caused to individuals by breaches of Community law attributable to the State - Breaches attributable to the national 
legislature - Conditions for State liability - Extent of reparation. Joined cases C-46/93 and C-48/93, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0046 

11 Judgment of the Court of 20 February 1979. Rewe-Zentral AG v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. Reference for a 
preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht - Germany. Measures heaving an effect equivalent to quantitative restrictions. Case 
120/78, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120
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de cassis լիկյորը։ Գերմանական կար գա  - 
վորումների համաձայն՝ լիկյորը պետք է 
պարունակեր առնվազն 25% ալկո հոլ, 
մինչդեռ նշյալ խմիչքի մեջ ալկոհո լի պա- 
րունակությունը 15-20% էր։ Գերմանիայի 
ֆինանսների նախարարու թյունը Rewe ըն- 
կերությանը տեղեկացրեց, որ խմիչքը Գեր-
մանիայում չի կարող վաճառվել՝ որպես 
լիկյոր։ Ընկերությունը, վկայակոչելով Հռո - 
մի համաձայնագրի 30-րդ հոդվածը, դի-
մեց դատարան։ ԵՄԱԴ-ի կարծիքով, Գեր-  
մանիայի կառավարության քայլը հավա-
սարազոր էր ներմուծման քանա կական 
սահմանափակման։ Գերմանիա յի կառա-
վարությունը, սակայն, հակադարձեց՝ մեջ-  
բերելով հանրային առողջությանն ու ար- 
դար մրցակցությանն առնչվող փաս տարկ - 
ներ։ Դատարանը հօգուտ ընկերու թյան 
վճիռ կայացրեց, որը դարձավ նախադե-
պային։ Համաձայն Cassis de Dijon քեյսի՝ 
սահմանվեց ապրանքների փոխա դարձ 
ճանաչումը, այսինքն՝ եթե կամայա կան 
ապրանքը ԵՄ անդամ արտադ րող պե տու-
թյունում արտադրված և ճա նաչված է որ-
պես «Ա» ապրանք, ապա ԵՄ անդամ ներ-
մուծող երկիրն այն պարտավոր է ընդունել 
ու ճանաչել որպես «Ա» ապրանք, նույնիսկ 
այն պարագայում, երբ, ըստ ներմուծող 
երկրի օրենսդրության, ներմուծված ապ-
րանքը համապատասխանում է «Բ» ապ-
րանքի հատկանիշներին։ Այդուհան դերձ, 
հավելենք, որ Լիսաբոնյան համաձայ նագ- 
րի «ԵՄ գործունեության մասին» պայմա-
նագրի 36-րդ հոդվածն անդամ երկրնե-
րին թույլ է տալիս սահմանափակել կամ 
արգելել մեկ այլ անդամ երկրից իրա-
կանացվող ներմուծումը ԵՄ-ի ներ սում՝ 
հանրային կյանքի, առողջության ու բա - 
րոյականության, մարդու, կենդանիների 
կամ բույսերի կյանքի, ինչպես նաև մշա-
կութային, պատմական և հնագիտական 
արժեքների պաշտպանությամբ պայմա-
նավորված12։ 

Շրջադարձային քեյս 7. 
Grzelczyk v Centre Public d'Aide Sociale d'Ot-
tignies-Louvain-la-Neuve (2001) C-184/9913 

Ռուդի Գռզելչիկը Բելգիայում ուսում 
ստացող ֆրանսիացի ուսանող էր։ Ուսման 
վերջին տարում ֆինանսական վիճակի 
վատթարացման պատճառով նա դիմում է 
բելգիական իշխանություններին՝ ստանա-
լու նվազագույն եկամուտ (minimal income)։ 
Բելգիական իշխանությունը մերժում է՝ 
պատճառաբանելով, որ վերջինս Բել գիա- 
   յի քաղաքացի չէ։ Գռզելչիկը դիմում է 
ԵՄԱԴ՝ պնդելով, որ խախտվել են իր՝ ԵՄ 
93/96 հրահանգով, ինչպես նաև լի սա բոն- 
 յան համաձայնագրով սահման ված իրա-  
վունքները։ Նշյալ հրահանգը, սակայն, պա- 
հանջում էր, որպեսզի ուսանո ղը բավա-
րար ֆինանսական միջոց ներ ունենա։ 
ԵՄԱԴ-ը վճռում է՝ չնայած հրահանգը պա- 
 հանջում է, որ ուսանողը բավարար ֆի-
նանսական միջոց ներ ունենա, այնու ամե - 
նայնիվ, դա չի խոչընդոտում ուսա նողի՝ 
սոցիալական օգնություն ստանալու իրա-
վունքը։ Ավելին, ԵՄԱԴ-ի համոզմամբ, 
խախտվել էին Գռզելչիկի, ըստ լիսաբոն-
յան համաձայնագրի, քաղաքացիների 
հան դեպ ոչ խտրական վերաբերմունք սահ- 
մանող հոդվածով (TFEU, Art. 21) նա խա-
նշված իրավունքները։ Ուստի, հա մաձայն 
ԵՄԱԴ-ի վճռի, Բելգիան պար տավոր էր 
սո ցիալական օժանդակություն ցուցաբե-
րել Գռզելչիկին։ Այս քեյսը շրջա   դար ձային 
է նրանով, որ ԵՄ անդամ յու րաքանչյուր 
երկրի քաղաքա  ցու հնարա վորություն 
տա լիս օգտվելու ԵՄ մեկ այլ անդամ պե-
տու թյան սոցիալական ապահովության 
երաշխիքներից՝ հետևյալ երկու նախա-
դրյալ նե րի առկայության դեպքում.
• ռեզիդենտություն, 
• բավարար ամուր կապ քաղաքացու և 

հյուրընկալող երկրի միջև։

12   Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union PART THREE - Union Policies and Internal Ac-
tions, Title II - Free Movement of Goods, Chapter 3 - Prohibition of Quantitative Restrictions between Member States, Article 36 
(Ex Article 30 Tec), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E036 

13 Judgment of the Court of 20 September 2001. Rudy Grzelczyk v Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Nivelles – Belgium Articles 6, 8 and 8a of the EC Treaty (now, after 
amendment, Articles 12 EC, 17 EC and 18 EC) - Council Directive 93/96/EEC - Right of residence for students - National legis-
lation which guarantees a minimum subsistence allowance only for nationals, persons covered by Regulation (EEC) No 1612/68 
and stateless persons and refugees - Foreign student who has met his own living expenses during the first years of his studies. 
Case C-184/99, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0184 
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Օտարերկրացիները՝ ԵՄԱԴ-ի ընդու նած 
որոշումների շահառու

ԵՄԱԴ-ի որոշումներից փորձել են 
օգտվել նաև արտասահմանցիները, նույ-
նիսկ այն մարդիկ, ովքեր մեղադրվել են 
ահաբեկչությանն աջակցելու մեջ։ Եվ այս - 
պես՝ 2001 թ.-ի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում 
տեղի ունեցած ահաբեկչական հայտնի 
գոր ծողություններից հետո ՄԱԿ-ի ան-
վտանգության խորհուրդը բանաձև ըն-
դու նեց, որով, հղում անելով ՄԱԿ-ի կա նո- 
նադրության 7-րդ գլխին, անդամ պե տու - 
թյուններից պահանջում էր սառեց նել 
«Թա  լիբան» շարժման և Ուսամա բեն Լա-
դենի հետ կապված անձանց հաշիվները։ 
ՄԱԿ-ի ԱԽ բանաձևերից բխող կանո նա-
կարգ ընդունեց նաև ԵՄ-ն, որին հե տևեց 
Շվեդիան, որի ռեզիդենտն էր ծա գումով 
Սաուդյան Արաբիայից Յասին Աբ դուլա 
Կադին։ Հայցվորները՝ Կադին և Սոմալիի 
փախստականների հարցերով բա րեգոր-  
ծական ընկերության ղեկավար ալ Բա  րա-
քատը, պնդում էին, որ խախտվել են իրենց 
հիմնարար իրավունքները14։ ԵՄ դա  տա-
րանի գլխավոր դատախազի կար ծիքով, 
ՄԱԿ-ի ԱԽ որոշումները և դրանցից բխող 
ԵՄ կանոնակարգի դրույթնե  րը պետք է 
կատարվեին անա ռարկելիո  րեն։ Այդ կար-   
ծիքին էր նաև ԵՄԱԴ ընդ  հանուր դատա-
րանը։ Սակայն, հայցվորներն այդքա նով 
չբավարարվեցին՝ բո ղոքարկելով վճիռը 
ԵՄԱԴ երկրորդ ատ յանում։ Ըստ ԵՄԱԴ-ի 
վերջնական վճռի՝ վերջինս իրա վասու չէ 
որոշումներ կայացնելու ՄԱԿ-ի ԱԽ որո-
շումների վերա բերյալ, սակայն կարող է 
որոշել ԵՄ կանոնակարգի իրա վա կա նու-

թյունը։ Դիցուք, միջազգային իրավուն քի 
տեսանկյունից, ՄԱԿ-ի կանոնա դրու թյու-
նը բարձրագույն իրավաբանա կան ուժ 
ունե ցող միջազգային փաստաթուղթ է, 
որին հղում արված ԱԽ որո շումը, ըստ 
տրա մաբանության, պետք է գե րակա լի նի 
ԵՄ օրենսդրության նկատ մամբ։ Սա կայն, 
ըստ ԵՄԱԴ-ի, ԵՄ-ի համար դա կարող է 
գերակայություն լինել այն քան ժամանակ, 
քանի դեռ անդամ պե տու թյունները և/
կամ ԵՄ այլ ինստիտուտներ կարող են 
վիճարկել ԵՄ օրենսդրության իրավակա -
նությունը։ Ուստի Կադիի վերաբերյալ ըն-  
դունած որոշումը ԵՄԱԴ-ը չեղ յալ հայտա-
րարեց, ինչը ոչ միայն եվրո պա  կան, այլև 
միջազգային իրավունքի պատմության մեջ 
բացառիկ իրավիճակ է։ Ըստ ԵՄԱԴ-ի՝ 
թեպետ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունն իրա-
վական առումով պարտադիր է ԵՄ-ի հա-
մար, այն չի կարող պարտա դիր լի նել ԵՄ 
համակարգի սահ մանադրական հիմքերի 
և ԵՄ սահմա նադ րական նշանա կություն 
ունեցող փաստա թղթերի նկատ մամբ15։ 

Մեկ այլ հայտնի քեյսի «հերոս» էր իս-
պանական «Տեներիֆե» ֆուտբոլային ա- 
կում բի ֆուտբոլիստ, ազգությամբ ռուս  
Իգոր Սիմուտենկովը16։ Իսպանիայում 
բնակ վող ռու սաստանցի ֆուտբոլիստն 
ուներ ապրելու և աշխատելու իրավունք, 
սակայն Իս պանիայի ֆուտբոլի ֆեդերա -
ցիան պնդում էր, որ ֆուտբոլային ակումբ- 
  ներում օտարերկրացիների համար հա -
տուկ սահմանաբաժին է սահմանված, որը 
գերազանցել չեն կարող։ Մասնավորա  պես, 
ըստ այդ ժամանակ գործող կարգի, ֆուտ- 
բոլային դաշտում միաժամանակ չէին կա-  

14 Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008 — Yassin Abdul-
lah Kadi, Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union, Commission of the European Communities, 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Common foreign and security policy (CFSP) — Restrictive measures 
directed against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban — United Nations 
— Security Council — Resolutions adopted under Chapter VII of the United Nations Charter — Implementation within the 
Community — Common Position 2001/154/CFSP — Regulation (EC) No 881/2002 — Measures directed at persons and entities 
included in a list drawn up by a body of the United Nations — Freezing of funds and economic resources — Committee of the 
Security Council established by paragraph 6 of Resolution 1267 (1999) of the Security Council (Sanctions Committee) — Inclu-
sion of those persons and entities in Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 — Actions for annulment — Competence of the 
Community — Joint legal basis of Articles 60 EC, 301 EC and 308 EC — Fundamental rights — Right to respect for property, 
right to be heard and right to effective judicial review), available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX-
%3A62005CA0402 

15 Այս համատեքստում, որպես հետազոտող,  կարծում եմ՝ գլխավոր դատախազի փաստարկներն ու ԵՄԱԴ-ի առաջին 
ատյանի ընդունած վճիռն ավելի տրամաբանական են։

16 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 12 April 2005. Igor Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura and Real Fed-
eración Española de Fútbol. Reference for a preliminary ruling: Audiencia Nacional - Spain. Communities-Russia Partnership 
Agreement - Article 23(1) - Direct effect - Conditions relating to employment Principle of non-discrimination - Football - Limit 
on the number of professional players having the nationality of non-member countries who may appear on a team in a national 
competition. Case C-265/03, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62003CJ0265 
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րող լի նել ավելի քան երեք լեգեոներներ 
և եր կու հպատակագրված (naturalized) 
ֆուտ բոլիստներ։ Սի մուտենկովը դիմեց 
դա տա րան՝ պնդելով, որ խախտվել է ԵՄ-ի 
ու ՌԴ-ի միջև կնքված գործընկերության և 
հա մագործակցության պայմանագրով սահ-  
մանված՝ խտրական վերաբերմունքի չեն-
թարկվելու իր իրավունքը։ Ի վերջո, նա 
շա հեց Իսպանիայի կրթության և մշակույ-
թի նախարարության դեմ ներկայացված 
հայցը, ինչը ռուս ֆուտբոլիստներին ազա -
տեց խտրականության ենթարկվելու հե-
ռանկարից։ Հավելենք, որ ԵՄԱԴ-ի պատ-   
մության մեջ բազմաթիվ են եղել դեպքե-  
րը, երբ ոչ ԵՄ քաղաքացիները, դիմելով 
ԵՄԱԴ, կարողացել են վերականգնել 
իրենց խախտված իրավունքները։ 

ԵՄԱԴ - ՄԻԵԴ հարաբերություններ 
Հին աշխարհամասում գործող միջ-

ազ գային կազմակերպությունների ինս-
տի տու ցիոնալ «ճարտարապետությունը»  
խրթին է ու բազմաճյուղ։ Այդ իսկ պատ-
ճառով հաճախ է շփոթմունք առաջանում 
ԵՄ ինստիտուտ ԵՄԱԴ-ի և Եվրոպայի 
խորհրդի (ԵԽ) ինստիտուտ՝ Մարդու իրա-
վունքների եվրոպական դատարանի միջև։ 
Փորձենք հասկանալ՝ կա՞, արդյոք, որևէ 
փոխառնչություն նշյալ ինստիտուտների 
միջև, և եթե այո, ապա ինչպիսին է դա։

Նախ` նշենք, որ երկու դատարանները 
միմյանցից անկախ են։ Սակայն, 2014 թ.-ին 
ԵՄ հանձնաժողովը ԵՄԱԴ-ին խնդրեց 
կար ծիք տալ առ այն, թե արդյոք ԵՄ-ի և 
Եվրոպայի խորհրդի միջև կնքվելիք հա-
մաձայնագրի նախագիծը, համաձայն որի՝ 
ԵՄ-ն անդամակցում է ԵԽ-ին, հա մատե-  
ղելի է ԵՄ մայր օրենքի (Լիսա բոն յան հա- 
մաձայնագրի) հետ, թե ոչ։ Ըստ ԵՄԱԴ-ի 
կարծիքի (opinion 2/13)17՝ նախագիծն ու լի-
սաբոնյան համաձայնագիրն անհամա տե-
ղելի են հետևյալ պատճառաբա նությամբ.
1. նախագծով ոտնահարվում է ԵՄԱԴ-ի 

ինքնավարությունը,
2. նախագիծը ՄԻԵԴ-ին ԵՄ մայր օրեն-

քի դեմ վճիռների կայացման հնարա-
վորություն է տալիս, 

3. հնարավոր է դառնում ՄԻԵԴ-ում միան-
գամից և՛ անդամ երկրի, և՛ ԵՄ-ի դեմ 
հայց ներկայացնել, որի արդյունքում 
ՄԻԵԴ-ը կարող է մեկնաբանել ԵՄ 
օրենսդրությունը։ Վերջինս, ԵՄԱԴ-ի 
կար ծիքով, լեգիտիմ չէ, քանի որ միայն 
վերջինիս է վերապահված ԵՄ օրենս-
դրության մեկնաբանության լեգիտիմ 
իրավունքը,

4. ԵՄԱԴ-ը զրկվում է նախկինում ՄԻԵԴ-ի 
կողմից քննված գործերի վերաբերյալ 
վճիռ կայացնելու իրավունքից,

5. ՄԻԵԴ-ը ԵՄ արտաքին և անվտան գա-  
յին քաղաքականության վերաբերյալ 
որոշումներ կայացնելու իրավունք է 
ստանում, իրավունք, որը չունի ԵՄԱԴ-ը։ 
 

Սակայն, ոչ բոլոր դեպքերում է հնա-
րավոր ԵՄ օրենսդրության հետ կապված 
և մարդու իրավունքների ենթադրյալ 
խախ տում պարունակող դեպքերը քննել 
ԵՄԱԴ-ում։ Ասվածի լավագույն ապա ցույ-
ցը, այսպես կոչված, Մեթյուսի քեյսն է18։ 
Նախապատմությունը հետևյալն է. բրի-
տա  նական օրենսդրության համաձայն՝ 
ԵՄ խորհրդարանի ուղիղ անցկացվող 
ընտ  րությունները կարող էին տեղի ունե-
նալ միայն Միացյալ Թագավորության տա- 
 րածքում, մինչդեռ Ջիբրալթարը դրան 
հպատակ տարածք է։ Այս հարցը չէր կա  - 
րող լուծվել ԵՄԱԴ-ում, քանի որ ԵՄ խոր-
հըրդարանի ընտրությանը վերաբերող 
հար ցերը կարգավորվում են Միացյալ Թա-
գավորության անդամակցության վե րա - 
բերյալ համաձայնագրով, ինչը ԵՄԱԴ-ի 
համար մայր օրենք է, և ԵՄԱԴ-ը չի կա-
րող փոխել այն, ինչպես օրինակ՝ սահ մա  - 
նադրական դատարանները, որպես կա-
նոն, չեն կարող փոփոխել սահմանա դրու-
թյունները, այլ միայն կարող են մեկ նա-
բանել դրանք։ Մինչդեռ ՄԻԵԴ-ի համար 
դա ընդամենը միջկառավարական համա-
ձայնագիր է, որը ենթակա է փոփոխու-
թյան, եթե հակասում է Մարդու իրավունք-

17 Opinion of the Court (Full Court) of 18 December 2014. Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU. Opinion pursuant to Article 
218(11) TFEU — Draft international agreement — Accession of the European Union to the European Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental Freedoms — Compatibility of the draft agreement with the EU and FEU Treaties. Case 
Opinion 2/13, available at https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CV0002 

18 App No 24833/94 (Application No) [1999] ECHR 12 (Other Reference) (1999) 28 EHRR 361 (Other Reference), available at 
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ihrl/2975echr99.case.1/law-ihrl-2975echr99
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ների եվրոպական կոնվենցիային (ՄԻԵԿ)։ 
ՄԻԵԴ-ը որոշեց, որ խախտվել է ՄԻԵԿ-ին 
կից առաջին արձանագրության երրորդ 
հոդվածը՝ Ջիբրալթարի քաղաքացիների 
ազատ ու արդար ընտրությունների մաս - 
նակցելու իրավունքը։ Արդյունքում, վերա- 
 կանգնվեց ջիբրալթարցիների՝ ԵՄ խոր-
հըր դարանի ընտրություններին մասնակ-
ցության իրավունքը։ Իսպանիան փորձեց 
ԵՄԱԴ-ում վիճարկել Ջիբրալթարի քա-
ղա  քացիների՝ ԵՄ խորհրդարանի ընտ-
րու  թյուններին մասնակցելու իրավունքը՝ 
հայց ներկայացնելով ընդդեմ Միացյալ 
Թագավորության, սակայն, ի վերջո, որևէ 
հաջողության չհասավ։ 

ԵՄԱԴ-ի իշխանության սահմանները
Իր պատմության ընթացքում ԵՄԱԴ-ը 

դրսևորել է, իրավամբ, պրոակտիվ վար-
քագիծ և, երբեմն, իրավական բառամթեր-
քի հետևում թաքնվելով, ընդունել քաղա-   
քական մեծ նշանակություն ունեցող որո- 
 շումներ։ Եվրոպական ինտեգրման մեջ 
ԵՄԱԴ-ի ունեցած ձեռքբերումներն այն-
քան են ոգևորել հետազոտողներին, որ 
նրան ցից ոմանք հենց ԵՄԱԴ-ն են դի-
տար  կել որպես ինտեգրման հիմնական 
լոկոմոտիվ՝ ձևակերպելով «ինտեգրում 
օրենքի միջոցով (integration through law)»՝ 
ԵՄ-ին ներհատուկ միջազգային հարա-
բերությունների տեսությունը։ ԵՄԱԴ-ը հա-  
մարձակ է ու հզոր՝ անուղղակիորեն «ձեռ-
նոց նետելով» ՄԱԿ-ի ԱԽ բանա ձևին, 
պարտավորեցնելով անդամ երկրներին 
ընդունել ԵՄ օրենսդրության գերակայու-
թյունը ներպետական օրենսդրության 
նկատմամբ, սոցիալական երաշխիքներ 
տալով մեկ այլ անդամ երկրի քաղաքա-
ցու և այլն, բայցևայնպես, ամենակարող 
չէ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, ԵՄԱԴ-ը չի 
կարող  սահմանադրական նշանակու-
թյուն ունեցող ԵՄ օրենսդրությունը, օրի-
նակ՝ լի սաբոնյան համաձայնագիրը փո-
խե լու հրա հանգ տալ, ուստի հնարավոր է՝ 
ՄԻԵԴ-ի օգնության կարիքն առաջանա, 
ինչպես օրինակ՝ Մեթյուսի քեյսի դեպ-
քում։ ԵՄԱԴ-ի գործունեությունը սահմա-
նափակում և խոչընդոտում է նաև այն 
հանգամանքը, որ ներպետական դա տա - 

րանները հաճախ ձեռնպահ են մնում 
նրան դիմելուց, թեպետ լիսաբոնյան հա- 
 մաձայնագրով պարտավոր են դիմել, եթե 
ներպետական դատարանի ընդ դատ  յա 
գործը ԵՄ օրենսդրությանն է առնչվում։ 
Ավելին, ի տարբերություն մի շարք երկըր-
նե րի սահմանադրական դատարան նե-
րի, ԵՄԱԴ-ն իրավունք չունի սեփական 
հա յեցողությամբ ներպետական դա տա-
րաններում քննվող կամ արդեն քննված 
գործեր ընտրելու՝ որոշելով վճիռների հա-
մա պատասխանությունը ԵՄ օրենսդրու-
թյանը (cherrypicking): Եվ, վերջապես, 
ԵՄԱԴ-ի դատավորների վրա որոշակի 
լծակներ ունեն անդամ երկրների կառա-
վարությունները։ Վերջիններս կարող են 
պարզապես չվերընտրել իրենց համար 
ան ցանկալի դատավորներին վեցամյա 
ժամ կետի ավարտից հետո։ Ուստի, օրեն-
քի և իրավունքի շնորհիվ, եվրոպական 
ինտեգրման խորացման «դափնիները» 
միայն ԵՄԱԴ-ին շնորհելը, գուցե, անար-
դար է, քանի որ էական դեր ունեն նաև 
եվրո պացու հոգեկերտվածքը, ինստի տու -
ցիոնալ մտածելակերպն ու իրավա հպա-
տակ վարքագիծը։ 

Իսկ ի՞նչ դասեր կարող է վերոգրյա-
լից քաղել այն տնտեսական միությու նը, 
որին նաև Հայաստանն է անդամակ ցում՝ 
Եվրասիական տնտեսական միությունը։ 
Կարծում ենք՝ եթե ԵԱՏՄ երկրնե րի առաջ- 
 նորդներն ու հասարակու թյուն  ներն ուզում 
են էլ ավելի խորացնել ին տեգրումը,  
ապա միայն միջկառավա րական մակար-  
դակով դա կլինի ոչ բա վարար, և վեր ազ-
գային մարմինները՝ տվյալ պարագայում 
ԵԱՏՄ կոլեգիան և դատարանը, պետք է 
ունենան օրենսդրական գործիք ներ մշա-     
կելու և դրանց արդյունա վետ կիրա ռումը 
պարտադրելու համապատասխան գոր ծի-  
քակազմ։ Մինչդեռ ԵԱՏՄ-ում տեղի է ունե- 
ցել հակառակ գործըն թացն այն իմաս-
տով, որ ԵԱՏՄ հանձնաժողովը, ի տարբե - 
րություն 2010 թ.-ին ստեղծ ված Ռուսաս-
տանի, Բելառուսի և Ղազախստանի Մաք- 
սային միության հանձնաժողովի, այլևս չի 
կարող անդամ երկրների դեմ (Մինսկում 
գտնվող) դատարանում դա տա  կան հայց 
ներկայացնել19, և միայն ան դամ երկրները 

19  Dragneva, R., & Wolczuk, K. (2017). The Eurasian Economic Union. Deals, rules and the exercise of power, 3, p. 17. 
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կարող են միմյանց դեմ դատական հայ-
ցեր ներկայացնել։ Այս պայ մաններում 
միմյանց երբեմն ներհակ շահեր ունեցող 
անդամ երկրների որոշումները հնարա-
վոր է՝ չբխեն Միու թյան ընդհանուր նպա-  
տակներից՝ սասա նելով Միության կայու -
նությունն ու անդամ երկրնե րի միաս նա- 

 կանությունը։ Հետևա բար՝ եվրասիական 
մայրցամաքում տնտե սական ինտեգրման 
խորացման համար հատ կա պես կա րևոր 
է ԵՄ իրավա կան կառու ցա կար գե րի ու- 
սումնասիրու թյու նը՝ վերջին ներիս փո խա-
ռության նպա տակա   հար մա րության ու 
հնարա վո րության քննարկման առումով։ 
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В данной статье рассмотрены показательные судебные процессы Суда Европейского Союза 
(СЕС), которые оказали значительное влияние на формирование и углубление евроинтеграции. 
Од нако, для лучшего понимания правопорядка ЕС, во-первых, представлены особенности его за-
конодательств и структуры СЕС. В заключении представлены и обобщены те факторы, которые 
огра ничивают или препятствуют деятельности СЕС.  
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INTERNATIONAL LAW
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION: A LEGAL PILLAR OF THE EUROPEAN  

ECONOMIC INTEGRATION

The article discusses the landmark cases of the Court of Justce of the European Union (CJEU), which 
had a considerable impact on the strength and deepness of European integration. However, to better 
understand the EU legal order, we will start with the presentation of the peculiarities of the EU legisla-
tion and the CJEU structure. The article was summarized by presenting the factors and circumstances 
that hinder and limit the power of the CJEU.
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Մեր օրերում հրամայական է դարձել  COVID-
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կոդով: Երկարատև սահմանափակումներից հետո, 
որոնք հղի էին ծանր ֆինանսական հետևանքներով, 
կանաչ անձնագիրը, որպես այս իրավիճակից դուրս 
գալու փրկօղակ հանդես եկող պատվաստումների 
տրամաբանական շարունակություն, զուտ թվային 
դարաշրջանին համապատասխան աշխատանքա-
յին գործիք է՝ COVID-19-ի վերահսկման գործընթացի 
կառավարումը հեշտացնող և համակարգող։ Դրա-
նում արտացոլված QR կոդն անձանց հետ կապված՝ 
COVID-19-ին առնչվող տեղեկությունների թվային 
ձևակերպումն է: Սակայն, կանաչ անձնագրի գոր-
ծարկումը, ծրագրային առումով, անկատար է՝ պայ-
մանավորված պատվաստանյութերի փոխճանաչ - 
ման, ըստ երկրների՝ դրանց բաշխվածության ան- 
հա վասարության և անմատչելիության հանգա մանք-
ներով: Մասնավորապես, ՀՀ-ում առկա է կանաչ 
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նա փակումների վերացմանը և կյանքի բնականոն 
ընթացքի վերականգնմանը: Այս մասին է վկայում 
նաև այն երկրների փորձը, որոնք արդեն լիարժե-
քորեն հաղթահարել են կանաչ անձնագրի ընկալման 
բարդույթը։

Ոչ վաղ անցյալում մարդկությանը հայտնի 
էր անձնագրի մեկ որոշակի տեսակ, որն 

իր նշանակությամբ ոչ այլ ինչ էր, քան անձը հաս տատող 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 

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:

    https://orcid.org/0000-0001-
    8888-045X

Հիմնաբառեր.  կանաչ անձնագիր, QR կոդ,
  COVID-19, թվային գործիք,
  COVID-19-ի անձնագիր, 
  COVID-19-ի վերահսկման միջոց,
  պատվաստանյութերի փոխճանա- 
  չելիություն, համավարակ

Սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան նրան 
նկարել են:

Ռուսական ասացվածք
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փաստաթուղթ: Տե ղեկատվական տեխ նո-
լոգիաների զար գացման դարաշրջանում 
բնական է անցումը համակարգչային տե- 
 ղեկատվական բազա ների վարման ինք ն- 
աշխատ համա կարգերին, ինչը ենթադ -
րում է թղթատար գործընթացների կրճա-   
տում, դրանց կատարման առավել արագ 
ընթացք ու ճշգրտություն: Ներկայում տի-
րող իրավի ճակում էլ հնարավոր չէ կյանքը 
պատկերացնել առանց QR կոդերի, որոնք 
այս պահին, կարծես թե, փակ դռներ 
բացող «բանալիներ» լինեն:

Մեր օրերում, բացի անձը հաստատող 
փաստաթղթից, պահանջվում է ունենալ 
նաև COVID-19-ի տեսանկյունից կարգա-
վիճակ ներկայացնող և հաստատող փաս-
տաթուղթ, որի դերում հանդես է գալիս, 
այսպես կոչված, կանաչ անձնագիրը:  
2021 թ.–ից նախ՝ սկսեցին շրջանառվել 
կանաչ անձնագրերի մասին լուրերը, այ-
նուհետև դրանք դարձան իրողություն: Լի-
նելով նոր, չբացահայտված կատեգո րիա՝ 
ողջ մարդկության կողմից դրանք ար ժա-
նացան բացասական ընդունելու թյան: Ի 
սկզբանե մեծ էր անորոշության դաշտը, 
տեղեկությունները սակավ էին: Հնչում 
էին կարծիքներ, որոնք իրենց բնույ թով 
առաս պելանման էին՝ իբր այս ամենը քայլ 
առ քայլ մարդկությանը տանում է դե պի  
«չիպավորում» և այլն, և այլն:

Սակայն, կանաչ անձնագրերի թյուր ըն - 
կալումն իրականում հանգեցնում է գործ-
ընթացների անհամակարգվա ծու թյան, բար - 
դացման և, ի վերջո, դրանք չեն ծա ռայի 
իրենց նպատակին: 

Պարզ ընկալմամբ, կանաչ անձնա գի-
րը թվային հավաստագիր է, որ համա-
պարփակ տեղեկություններ է հաղորդում 
պատվաստված լինելու, թեստավորումնե -
րի, ինչպես նաև ընթացիկ COVID-19 վա-  
րակով վարակվածության և առող ջացման 
մասին: Կանաչ անձնագիր տալիս է ա ռող- 
ջապահության նախարարությունն առա-
ջին չափաբաժին պատվաս տան յու  թը 
ստա ցած  (երկրորդ չափաբաժինը ստա-
նա լուց 14 օր անց այն ամբողջու թյամբ 
դառ նում է վավեր) կամ վարակված և 
առողջացած անձանց (կախված երկրից՝ 
3-6-ամսյա ժամկետով), սակայն առող-

ջաց ման կարգավիճակը նախատեսված է 
միայն ներքին օգտագործման համար: Այս 
գործիքի առավելությունն արագ և, ամե-
նակարևորը, ներկա թվային ժամանակին 
համահունչ՝ առցանց ձևակերպման մեջ 
է: Այն հարմար է կիրառել, քանի որ հա-
սանելի է ինչպես բջջային հեռախոսի հա - 
վելվածի միջոցով, այնպես էլ, ըստ անհրա-
ժեշտության, թղթային տարբերա կով: Կա - 
րևոր է նաև նշել այն հանգամանքը, որ 
կանաչ անձնագիրը չի ներառում դրա տի - 
րոջ առողջության վերաբերյալ այլ տե ղե  - 
կություններ: Ողջ տեղեկությունը վե րա-
բերում է COVID-19-ին և զետեղվում  QR 
կոդում: 

QR կոդը տեղեկություն է անձի պատ-
վաստման մասին, որը Հայաստանում 
գրանց ված է բացառապես «Արմեդ» համա -
կարգում (այլ երկրներում՝ իրենց ազգա- 
յին համակարգերում): Եթե մարդը պատ - 
վաստվել է Հայաստանում, ապա նրա 
տվյալները միայն «Արմեդում» են։ QR կո-
դը հնարավոր չէ կեղծել, այլ միայն սկա-
նավորել՝ վավերացնելով մարդու պատ-
վաստված լինելու հանգամանքը։ QR կոդի 
հատուկ կոդավորած բանալին հասա նե լի 
է աշխարհում միայն տվյալ կազմա կեր-
պությունը, այս դեպքում՝ «Արմեդին», իսկ 
բացող բանալիները շատ են1։

Սակայն, կանաչ անձնագրի առկա յու-
թյունը չի ենթադրում, որ նախկինում փակ 
բոլոր սահմանները բացվում են: Ունենա-
լով կանաչ անձնագիր՝ կարելի է բախվել 
երկրների միջև պատվաստանյութերի 
փոխճանաչման խնդրին, որի դեպքում 

1 Պատվաստված քաղաքացիները խնդիրներ են ունենում Եվրոպայում. QR կոդի առեղծվածը, 
 http://topnews.mediamall.am/?id=243594
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անհրաժեշտ է անձնագրում ունենալ բա-
ցասական թեստի պատասխան արտա-
ցոլող QR կոդ:

Ելնելով աշխարհում կորոնավի րուսա-
յին հիվանդությամբ պայմանավորված 
իրավիճակից՝ կարող են փոփոխվել տար-
բեր երկրներ մուտք գործելու պահանջնե-
րը*: Օրինակ, հնարավոր է՝ ընդունող երկ - 
րում տվյալ պահին գործի պահանջ, որի 
համաձայն, լինելով պատվաստված փոխ-
ճանաչված պատվաստանյութով, հավել-
յալ անհրաժեշտ լինի ներկայացնել նաև 
թեստի բացասական պատասխան: Այս - 
պես՝ մեր հարևան  Վրաստան մուտք գոր-
ծելու համար պահանջվում է 72-ժամյա 
բացասական թեստ, սակայն եթե կանաչ 
անձնագրում առկա է այստեղ ճա նաչ-
ված պատվաստանյութով պատվաստ վա-
ծության հավաստում, այլևս անհրա ժեշտ 
չէ 72 ժամ անց կրկին թեստավոր վել, իսկ 
հակառակ դեպքում՝ պահանջը չկա տա- 
րելու պարագայում, սպառնում է բա վա- 
կան մեծ տուգանք (2000 լարի, որը հա-
մարժեք է մոտավորապես 700 ԱՄՆ դո-
լարին): 

ԵՄ երկրներով ազատորեն կարելի է 
ճանապարհորդել, եթե կանաչ անձ նա գի- 
րը հավաստում է այժմ առկա պատվաս-
տանյութերից AstraZeneca-ով (աշխար հում 
ամենափոխճանաչվածն է), Moderna-ով, 
Pfizer-BionTech-ով, Sinopharm-ով (որոշ վե- 
 րապահումով) և այլ պատ վաստա նյու թե-
րով պատվաստվածության մասին (գծա- 
 պատկեր 1):

Հետևաբար՝ կարելի է ասել, որ կա նաչ 
անձնագիրը, նախևառաջ, ներքին օգտա- 
գործման փաստաթուղթ է, որը թույլ է տա - 
լիս շրջանցել երկրում գործող սահմանա-
փակումները՝ հաճախել աշխա տավայր, 
հանրային վայրեր և այլն: Եվրոպա կան 
որոշ երկրներում (օրինակ՝ Ֆրան սիայում) 
բժշկական հաստա տություններ մուտք գոր- 
ծելու համար նույնպես պա հանջ վում է կա-
նաչ անձնագիր՝ բացառու թյամբ ծայրա -
հեղ դեպքերի:

Աշխարհում կանաչ անձնագրի ներ-
դրման կարևոր խոչընդոտներ են պատ-
վաստանյութերի անբավարարությունն ու 
անհամամասնությունը: Այնուամենայնիվ, 
պետք է նշել, որ այս պահին ՀՀ-ն զերծ է 
նման խնդրից:

Քանի դեռ երկրները քննարկում են 
կա  նաչ անձնագրի լավ և վատ կողմերը, 
Իսրայելը ինչպես պատվաստման, այնպես 
էլ կանաչ անձնագրերի հարցում առաջին - 
ներից մեկն էր, որ ներմուծեց այս գործի - 
քը, և կանաչ անձնագրի ինստիտուտն 
այս  տեղ  լիարժեքորեն գործում է: Իսրայե-
լում հասարակական վայրեր այցելելը, 
դպրոց գնալը կամ արտասահ ման մեկնելը 
հնարավոր է իրագործել միայն «կանաչ 
անձնագրի» կամ ՊՇՌ թեստի բացասա-
կան արդյունքի դեպքում3:

Կանաչ անձնագրերի ներդրման գործ-
ընթացում դրականորեն արձագանքող 
երկրների առաջնագծում Հունաստանն է՝ 
պայմանավորված այն հանգամանքով,  
որ վերջինիս համար զբոսաշրջությունը  
ՀՆԱ -ի 20%-ն է, իսկ ոլորտում եկամուտնե-
րի ան կումը կազմել է մոտ 80%4:

Իտալիայում 12 տարեկանից բարձր ան-  
ձանց արգելվում է լինել բարերում և ռե- 
ստորաններում, հասարակական միջո ցա -

Պատվաստանյութերի 
փոխճանաչումը երկրների կողմից՝ 
սահմանահատման ժամանակ2 
(թվային արտահայտությամբ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

*  Այժմ այս պահանջը վերանայվել  է։
2 Which COVID-19 vaccine is the most widely accepted for international travel?, 20.07.2021, https://www.economist.com/graph-

ic-detail/2021/07/20/which- COVID-19-vaccine-is-the-most-widely-accepted-for-international-travel
3 В бар по вакцинному паспорту. Как Израиль может стать моделью будущего мироустройства, 17.03.2021 https://www.bbc.

com/russian/features-56337608
4 Вакцинные паспорта. Станут ли они документом новой эпохи?, 16.02.2021г, https://www.bbc.com/russian/fea-

tures-56034415
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ռումներին, թանգարաններում, թատ  րոն- 
  ներում, լողավազաններում և մարզա սրահ- 
ներում: QR ծածկագրեր են պահանջվում 
նաև ներքին և միջազգային չվերթնե րից, 
միջքաղաքային և արագ ընթաց գնացք նե - 
րից, միջքաղաքային ավտոբուս ներից, ինչ-  
պես նաև միջմարզային նավերից օգտվե-
լու և լաստանավեր նստելու համար։ Միա-
ժամանակ, օրենքն արգելում է, որ ձեռնար - 
կություններում աշխատակիցներն աշ խա-
տեն առանց Green Pass-ի5:

COVID-19-ի անձնագրերի կիրառե լիու-
թյան նկատմամբ մոտեցումը տարբեր է 
Միացյալ Նահանգներում։ Կալիֆորնիա, 
Կոլորադո, Հավայան կղզիներ, Իլինոյս, 
Լուիզիանա, Միչիգան, Մինեսոտա, Նյու 
Ջերսի, Նյու Յորք և Վիրջինիա նահանգ-
ներում կանաչ անձնագիրը գործում է: 
Ընդ որում, յուրաքանչյուր նահանգում այս 
առումով առկա են որոշակի նրբություն-
ներ6:

Օրինակ՝ Նյու Յորքի նահանգն ունի 
QR կոդով պատվաստման անձնագրային 
ծրագիր, որը հայտնի է որպես Նյու Յորքի 
բանալի, և դա ձեռք բերելու համար 12-ից 
բարձր տարիքի բնակիչները պետք է պատ- 
վաստվեն COVID-19-ի պատ վաս տա-  
նյութի առնվազն մեկ չափաբաժ նով: Ան  - 
ցաթուղթն անհրաժեշտ է փակ տարածք-
ներում սնվելու, սպորտով զբաղվելու և 
ժա մանցային միջոցառումներին մասնակ - 
ցելու համար (այցելություններ կինոթատ-  
րոններ, համերգային վայրեր, թանգա րան -
ներ, մարզահրապարակներ և այլն): Ըն- 
կե րություններից պահանջվում է նաև 
ստու գել 12 տարեկան և բարձր տա  րի քի 
բոլոր աշխատակիցների ու հա  ճա խորդ-
ների պատվաստման կարգավի ճակը7:

Չինաստանում QR կոդերով անցագրե-
րը գործում են 2020 թվականի ապրիլից։ 
Առանց դրանց՝ բնակիչները չեն կարող 
այցելել հյուրանոց, ռեստորան, խանութ, 
մետրո կամ նույնիսկ բնակելի համալիր: 
Alibaba-ի և Tencent-ի  մշակած հատուկ 
հավելվածները թույլ են տալիս գնահա-

տել յուրաքանչյուր օգտատիրոջ վարակի 
վտանգը և, կախված դրանից, նրան նշա-
նակել երեք գույներից մեկով QR կոդ: Կա-
նաչ ծածկագիրը մարդուն տալիս է շարժ-
ման ազատություն, դեղինը նշանակում է 
մեկշաբաթյա ինքնամեկուսացում, կար-  
միրը՝ պարտավորեցնում գտնվել 14-օրյա 
կարանտինում։ Միաժամանակ, կոդի գույ-
նը կարող է արագորեն փոխվել, եթե, օրի-
նակ, առողջ մարդն այցելի մի վայր, որտեղ 
գրանցվել է կորոնավիրուսի բռնկում8։

Ուսանելի է որոշ երկրներում գործող՝ 
COVID-19-ի վերահսկողության կոլեկ տիվ 
իմունիտետային անձնագրերի փորձը9: 
Վեր ջինս նպատակ ունի վերա հսկե լու հան - 
 րային ծառայություններ մատու ցող կազ-
մակերպությունների գործունեու թյու նը, և 
պետք է ասել, որ դրական արդյունք է ա - 
պահովում վերջիններիս համար: Այն տըր - 
վում է որոշակի կազմակերպության մի այն 
այն դեպքում, երբ աշխատակիցների 
60%-ից ավելին կա՛մ պատվաստված է, 
կա՛մ վարակված է եղել COVID-19-ով վեր-  
 ջին 6 ամիսների ընթացքում, կա՛մ տվյալ 
կազմակերպությունն ունի պատ վաստման 
խիստ հակացուցումներով աշխա տա կից - 
ներ (փոքր թվով): Պատ վաստված աշխա-  
տակիցների տոկո սային շեմերը տարբեր 
են՝ 60-90%-ի միջակայքում: Միջազգա-
յին փորձում կոլեկտիվ իմունիտե  տային 
անձնագրերի առկայության դեպ քում 
պատվաստվա ծության առավել բարձր 
տո կոսային շեմը 90% է, որը սահմանված 
է կրթական ոլորտի համար10: 

Հասկանալու համար, թե ինչպես է կա-
նաչ անձնագիրն ընկալվում Հայաստա-
նում, իրականացրել ենք համացանցային 
հարցում և հարցազրույց 200 հոգու շրջա-
նում՝ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից մին-
չև 2022 թվականի փետրվարի 1-ն ըն-
կած ժամանակահատվածում։ Ասենք, որ 
արդյունքները բավական հետաքրքրա-
կան են։ Հարցազրույցին մասնակցել են 
հանրային սննդի օբյեկտների ներկա յա-
ցուցիչներ:

5 COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды. Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных 
сертификатов, 11.09.2021, https://lenta.ru/brief/2021/11/11/qrworld/

6 Նույն տեղում։
7 Նույն տեղում։
8 Նույն տեղում։
9 Первый регион объявил о вводе паспортов коллективного иммунитета на, 
 https://www.rbc.ru/politics/16/06/2021/60c9e1e09a79477752709d0f
10 Նույն տեղում։
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Հարցվողների ճնշող մեծամասնությու-
նը (71,4%) լսել էր կանաչ անձնագրի գո-
յու թյան և ներդրման մասին: Միաժամա-
նակ, ավելի քան 21,4%-ը դրականորեն 
էր գնահատում այդ գաղափարը: Չեզոք 
դիրքորոշման պատճառը հիմնականում  
ոչ բավարար չափով տեղեկացված լինելն 
էր (գծապատկեր 2):

Հարցումը ցույց է տվել, որ կանաչ անձ-
նագրի կիրառելիության վերաբերյալ լավ 
տեղեկացված են 31-45 տարեկանները։ 
Հարցվածների 28,6%-ը (հիմնականում՝ 
63 տարեկանից բարձր տարիքային շե-
մում գտնվողները) ոչինչ չէր լսել կանաչ 
անձնագրի մասին, ինչը վկայում է, որ տե- 
 ղեկության աղբյուրն այս պարագայում 
հիմն ականում եղել է համացանցը, իսկ 
հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով դա 
բավարար չափով չի լուսաբանվել: Կանաչ 
անձնագրի մասին տեղեկության մատչե-
լիության անհավասարությունն արդեն 
իսկ կարող է խնդիր դառնալ, քանի որ 
ՀՀ-ում սույն թվականի հունվարի 22-ից 
լիարժեքորեն ուժի մեջ է մտել միայն վեր-
ջինիս առկայությամբ հանրային շատ վայ-
րեր մուտք գործելու պահանջը:

Դրական և բացասական վերաբեր-
մունքը կանաչ անձնագրի վերաբերյալ 
գրե թե հավասարակշռում է: Այս իրողու-
թյա նը դրականորեն են վերաբերվում 
հատկապես աշխատող հարցվողները՝ 
31-45 և 46-63 տարեկաններ, որոնք դա 
ընկալում են որպես սահմանափա կում-
ներից զերծ մնալու միակ միջոց։ Տեղե կաց-
ված հարցվողների 9%-ը (ավելի հա ճախ՝ 
կանայք) դեմ է արտահայտվել նման օրի-
նակ անձնագրերի ներդրմանը, 57,1%-ն 

էլ (մինչև 18 և 63 տարեկանից բարձր 
մար   դիկ) հայտնել է  չեզոք դիրքորոշում, 
ինչի պատճառն այս պարագայում ևս 
նոր կատեգորիայի էության, հիմնական 
նպատակի դեռևս ոչ բավարար ընկա լումն 
է: Նրանք, ըստ սեփական ընկալ ման, նշել 
են կանաչ անձնագրի ներ դրման տարա- 
բնույթ պատճառներ, որոնք խմբավորելով 
իմաստային առումով ավելի մեծ խմբե -
րում, կարելի է առանձնաց նել ավելի հա  -
ճախ հանդիպող հետևյալ մոտեցումն երը. 
ներդրվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքա-
րելու, քաղաքացիների պաշտպանության, 
սահմանների բացման, պատվաստ ված 
մարդկանց թվի հաշվառման և վիճա կա-
գրության, վարակիչ լինելը վերահսկելու 
համար: Բացասական ընկալումներն են՝ 
մարդկության չիպավորումը, ձևականու-
թյունը և, իհարկե, որպես անտեղյակու-
թյան դրսևորում՝ COVID-19-ի հետ կապ ված 
ինչ-որ բան դիտարկելը, որը բավա կան 
հաճախ հանդիպող պատասխան էր: Մե-
ծամասնությունն անտարբեր է այս ամե նի 
նկատմամբ, քանի որ չի կարողանում օբ- 
 յեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը (գծա- 
 պատկեր 3):

Հարցվողների դրական վերաբերմուն-
քի հիմնական դրդապատճառներն են տե-  
ղաշարժի ազատությունն ու անվտան գու-
թյունը, ինչպես նաև այն համոզմունքը, որ 
նման ձևով հնարավոր է կանխել վա րա-
կի հետագա տարածումը։ Դրական տրա- 
 մադրվածություն նկատվում է այն հարց- 
վողների շրջանում, որոնք կողմ են ճա նա-  
պարհորդությունների սահմանա փա կում-
ների վերացմանը, և վերջիններս հակ  - 

Կանաչ անձնագրի և QR կոդի 
հանդեպ ՀՀ քաղաքացիների 
տրամադրվածությունը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

81



ված են հավատալու, որ կանաչ անձնա-
գիրն ավելի արագորեն հնարավորություն 
կտա ճանապարհորդելու։ 

Կանաչ անձնագրի նկատմամբ դրա-
կանորեն տրամադրված անձինք պահան-
ջում են հարգել իրենց կյանքը՝ խստորեն 
վերահսկելով չպատվաստվածներին։ Բա-
ցասական վերաբերմունք է արտահայտել 
հարցվածների 8,3%-ը։

Միաժամանակ, հարցվողները բացա-  
սաբար են վերաբերվել կանաչ անձնա-
գրին, քանի որ դա համարել են ձևա կա-
նություն և պատվաստում հարկադ րելու, 
ինչպես նաև իրավունքների, ազատու-
թյուն ների ոտնահարման, նման անձնա-
գիր ունեցողների և չունեցողների միջև 
ան հավասարություն սերմանելու միջոց: 
Բացասական վերաբերմունքի հիմքում 
հիմն ականում պատվաստանյութի նկատ-
մամբ անվստահությունն է՝ տարինե րի 
փորձարկում չունենալու պատճա ռով: Բա-
ցասաբար տրամադրված հարցվողնե րը 
այս նոր գործիքի ներմուծման հիմքում 
փնտրում են ենթատեքստ և այն չեն դի-
տարկում որպես զուտ COVID-19 համա-
վարակի վերահսկման միջոց:

Սակայն, հետաքրքրական է, որ թվա-
յին դարաշրջանի մասնիկ կազմող այս 
գործիքն առաջացրել է ծայրահեղ բացա-
սական տրամադրվածություն, որի համա-
ձայն՝ հարցվողների 3,9%-ը պատրաստ է 
սահմանափակելու շարժունակությունը՝ մի- 

այն թե կանաչ անձնագիր չունենա: Վեր- 
 ջիններս հակված են օգտվելու բա ցառա-
պես էլեկտրոնային առևտրից, չհաճախե - 
լու հասարակական վայրեր, միայն թե չդառ - 
նան «չիպավորման» զոհեր: Այս իրավի -
ճակն ակամայից հիշեցնում է 2004 թվա- 
  կանին սոցիալական քարտերի համակար- 
գի ներդրման գործ ըն թա ցը, որը նմանօ-
րինակ տարաբնույթ ընկալումների պատ- 
 ճառ դարձավ՝ ընդ հուպ հա մարվելով ազ- 
գակործան, մարդ կու թյան բնա  ջնջմա  նը 
սպառնացող վտանգ, սատա  նա յա կան 
հա մարակալում և այլն: 

Բացասաբար տրամադրված հարց վող-
ները,  հավատարիմ մնալով իրենց ընկա-
լումն երին, կանաչ անձնագիրը համարում 
են ոչ թե COVID-19-ի վերահսկման, այլ 
պատվաստվածության վերահսկման մի-
ջոց:

Անկախ կանաչ անձնագրի նկատ մամբ 
բացասական և դրական տրամա դրվա ծու - 
թյունից, մեծամասնությու նը, այնուամե-
նայ նիվ, դա դիտարկում է որպես սահմա-
նա փակումներից ազատվելու միջոց:

Ինչ վե րաբերում է պատվաստանյու թե-
րի՝ ոչ բավարար ժամանակով փոր ձարկ- 
մանը, ապա պետք է նշել, որ, բժշկական 
տեսան կյու նից, վերջին ներս, որպես պատ-  
վաս տա նյութ հանդես գալու համար ան ցել 
են բավարար փորձաքննություն, մինչ դեռ 
երկարաժամկետ փորձաքննու  թյան հա  -
մար ահանջվում են երկար տարիներ: Կա-

Կանաչ անձնագրերի և QR կոդերի ընկալումը ՀՀ-ում
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նաչ անձնագրի կողմնակիցները դա դի-
տար կում են որպես տվյալ իրավիճակում 
ստեղծված հարմար գործիք, իսկ պատ -
վաստումը՝ որպես մարդասիրական քայլ, 
հաղթանակ եսակենտրոնության դեմ, քա-
նի որ այդ քայլով, նախևառաջ, կոտրվում 
է վարակի շղթան:

Հաջորդ խնդիրը, որ բացահայտեցինք 
հարցումների ժամանակ, կանաչ անձնա-
գրի թյուրընկալումն է. շատերը համարում 
են, որ նման գործիքի կիրառումն անի-
մաստ է, քանի որ պատվաստված լինելը 
ոչ մի կերպ չի բացառում վարակվելու հա- 
վանականությունը: Այս պարագայում որ-
պես պատվաստվածության գերխնդիր 
պետք է դիտարկել մահացության կրճա-
տումը, ինչու չէ, նաև վարակի շղթա ների՝ 
որոշ չափով կոտրումը, քանի որ բազ միցս 
արդեն ապացուցվել է, որ պատվաստ վա-
ծությունը չի բացառում, բայց և այնպես, 
կրճատում է վարակի տարածումը: Այս 
համատեքստից ելնելով էլ՝ կանաչ անձ-
նա գրի հիմնական գործառույթը սահմա-
նափակումներից ձերբազատումն է, քայլ 
առ քայլ անցումը բնականոն կյանքին:

Կանաչ անձնագիրը զուտ աշխա տան-
քային գործիք է՝ գործընթացի կառա վա- 
 րումը հեշտացնող և համակարգող: Այս-
տեղ կարևորը հանրության ճիշտ ընկա-
լումն է և համապատասխան արձա գան-  
քումը: Կանաչ անձնագրի չեղարկումը յու - 
րաքանչյուր պահի էլ հնարավոր է, ուղ-
ղակի դա կհանգեցնի համավարակի կա-
ռավարման բարձիթողի վիճակի՝ իր ծանր, 
մահացու հետևանքներով: Նման ձևով 
ար գելքներ մտցնելով՝ հիվանդացությու-
նը, գուցե, չի նվազի, բայց հնարավոր կլի - 
նի կրճատել մահացությունը, քանի որ 
պատվաստումներն ուղղակիորեն կրճա -
տում են մահացությունը, այլ ոչ թե վա-
րակվելու ռիսկը։ Այսօր համավա րակի 
վտանգը չափվում է ոչ թե վարակ ված նե- 
րի, այլ ծանր հիվանդների թվով, որոնց 
ճնշող մեծամասնությունը պատվաստ ված 
չէ, և վերջնարդյունքը, ցավոք, մահն է։ 
Պատվաստվածության տեմպերին համ- 
 ըն թաց, որոշակի կայունացումը հուսադ-
րող է, բայց դա  հիմնավորում չէ հիվան-
դանոցների կամ առողջապահական այլ 
ոլորտների «բեռնաթափման»:

Նույնիսկ այն երկրներում, որտեղ 
գրանց վել են զանգվածային պատվաս-

տումն  երի ակնհայտ հաջողություններ, հի- 
վան դացության օրական ցուցանիշը կա-
րող է շատ բարձր լինել, և չնայած վա րակի 
մակարդակի աճին, պատվաստ վածների 
հիվանդության պատկերը, որպես կանոն, 
ծանր չէ, իսկ մահացության ցուցանիշնե-
րը՝ հուսադրող: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, 
որ վերակենդանացման բաժանմունքնե-
րում արհեստական շնչառական սարքե-
րին միացվածների բացարձակ մեծամաս-
նությունը չպատվաստված է: Ներկայիս 
իրավիճակում միակ լուծումը, ինչպես նաև 
գերխնդիրը ծանր հիվանդների թվի կրճա-  
տումն է, որը թույլ կտա ապրել, աշխա-
տել COVID 19-ի ուղեկցությամբ՝ այն-
պես, ինչպես սեզոնային գրիպի վարակի 
պայմաններում: Այսպիսով՝ կանաչ անձ-
նագրի՝ որպես գործընթաց կարգավորող 
գործիքի ընկալումը կնպաստի սահմա-
նափակումների վերացմանը և բնականոն 
կյանքի վերականգնմանը: Այս ամենի մա-
սին է վկայում նաև այն երկրների փորձը, 
որոնք արդեն հաղթահարել են կանաչ 
անձնագրի ընկալման բարդույթը:

Կանաչ անձնագրերն իրականում ազ-
դարարում են ազատ տեղաշարժման 
իրա  վունքի և երկարատև սահմանափա-
կումներից ձերբազատման կառուցակար-
գի գոյության մասին: Այժմ միակ խնդի - 
րը համակարգի ներդրմանն ուղղված 
անհրաժեշտ բացատրական աշխա տան - 
  քի պակասի մեջ է, որն էլ հիմք է դառ-
նում հասարակության լայն շրջա նակ նե-   
րում խուճապային տրամադրու թյուննե-
րի առաջացման: Այս պարագա յում պե - 
տությունը պետք է օգտագործի քարոզ-
չա միջոցների մեծ հնարավորու թյուն նե  -
րը՝ հանրությանը քաջատեղյակ պահե լու 
սեփական իրավունքների և պար տա    կա-
նությունների մասին։ Մինչդեռ պետական 
և մասնավոր ձեռնարկու թյուններում  ղե-
կավարության կողմից պարտադրանքի 
ու աշխատավարձ չվճարելու սպառ նալի-  
քի միջոցով համակարգի կայացումը հա-
կառակ ազդեցություն է ունենում՝ խո րաց-
նելով անորոշության ու լարվածության 
մթնոլորտը: Իսկ ինչ վերաբերում է հան-
գա մանալից բացատրության միջոցով քա-
րոզչությանը, ապա դա մարդկանց կօգնի 
ըմբռնել նորարարության հնարավոր դրա-
կան ու բացասական կողմերը և, ըստ այդմ, 
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որոշում ընդունել: Այս պարագայում խնդրի 
լուծումը բացատրական անիմացիոն հո-  
լովակների շրջանառման, ինչպես նաև հա- 
մապատասխան գովազդային պաստառ-
ների տեղադրման, որոնք ուղղակիորեն 
կբացա հայտեն QR կոդի և կանաչ անձ-
նագրի առաքելությունը ու կնպաստեն 
մարդկանց շրջանում իրազեկվածության 
մակարդա կի բարձրացմանը:

Այժմ ՀՀ-ում նախատեսված է միայն 
անհատական կանաչ անձնագրերի հա-
մա կարգը, բայց գործընթացի առավել 
կար գավորվածության համար ճիշտ կլինի 
նաև ներդնել կոլեկտիվ իմունիտետային 
անձնագրերի համակարգ՝ որպես երաշ-
խիք նույնիսկ սահմանափակումների ժա-
մանակ հանրային ծառայության ոլորտի 
կաթվածահար չլինելու: Ի դեպ, ճիշտ կլի-
նի կոլեկտիվ իմունիտետային անձնա գրե-
րի շնորհման պատվաստվածության շեմի 
տո կոսային տարբերակումն իրակա նաց-
նել ըստ ոլորտների:

Քանի որ այժմ սահմանափակումներից 

ազատվելու միակ ելքը  պատվաստումներն 
են, իսկ դրանց հավաստումը՝ թվային և 
փաստաթղթային կանաչ անձնագրերը, 
հե տևաբար՝ աննպատակահարմար է խու-
սափել դրանցից և արհեստականորեն 
բար դացնել արդեն իսկ բարդ իրա վի ճա-
կը: Ընդդիմախոսները բարձրաձայնում են 
մարդու իրավունքների հնարավոր խախ-
տումների, ինչպես նաև նման անձնագրե- 
 րի կասկածելի արդյունավետության մա-
սին, ուստի հանրամատչելի տեղեկու-
թյուն   ների հաղորդումը տեղեկատվական 
զանազան միջոցներով հնարավորություն 
կտա հանրության լայն շերտերի համար 
բացահայտելու «կյանքը՝ QR կոդով» հաս-
կացության առեղծվածը: 

Եվ քանի որ մարդկությանը կառա-
վարելու լավագույն միջոցը նրա վախերի 
կառավարումն է, ապա յուրաքանչյուր ոք, 
որքան հնարավոր է, պետք է կարողանա 
սեփական նախաձեռնությամբ ձերբա-
զատ վել անհիմն վախերից...

1. Պատվաստված քաղաքացիները 
խնդիրներ են ունենում Եվրոպայում. QR 
կոդի առեղծվածը, 4.10.2021, 

 http://topnews.mediamall.am/?id=243594
2. «Մենք թույլ չենք տալու ոչ մի ստուգողի, 

որ մտնի ռեստորանի տարածք և տուգանի 
հաճախորդին». Աշոտ Բարսեղյան, 
19.01.2022, 

 https://168.am/2022/01/19/1639095.html
3. Լինի տնտեսվարողը թե քաղաքացին, չի 

կարող տուգանվել տեսչական մարմնի 
կողմից. իրավաբան Oֆելյա Պողոսյան, 
24.01.22, 

 https://medmedia.am/?p=86602&fbclid=IwAR0qp-
Jz538foMISS_m5Y1gSMZBgAuGON6-

4. Вакцинные паспорта. Станут ли они 
документом новой эпохи?,16.02.2021, 
https://www.bbc.com/russian/features-56034415

5. Психологический ковид, 14.01.2021, 
 https://www.aviapages.ru/docs/284-psihologiches-

kiy-kovid?
6. Как получить Зелёный пропуск, какие 

места работают по зелёному стандарту и 
актуальные рекомендации, 

 https://corona.health.gov.il/ru/green-pass-lobby/
green-pass-info/

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
7. COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-

коды. Как в разных странах контролируют 
граждан с помощью электронных 
сертификатов 11.11.2021, 

 https://lenta.ru/brief/2021/11/11/qrworld/
8. В бар по вакцинному паспорту. Как 

Израиль может стать моделью будущего 
мироустройства, 17.03.2021, 

 https://www.bbc.com/russian/features-56337608
9. Financial Times узнала детали плана 

по ковид-паспортам в ЕС Ускорить их 
появление хотят страны с развитым 
туризмом, тогда как остальные настроены 
скептически, 04.03.2021, https://www.rbc.ru/
politics/04/03/2021/60409af09a79470f826ccd38

10. «How to decode the Green Pass QR code», 
June 28, 2021, https://www.accuratereviews.com/
come-decodificare-qr-code-green-pass/

11. Which COVID -19 vaccine is the most 
widely accepted for international travel?, 
20.07.2021, 

 https://www.economist.com/graphic-detail/2021/07 
/20/which- COVID -19-vaccine-is-the-most-wide-
ly-accepted-for-international-travel

12. https://168.am/2022/01/19/1639095.html
13. https://www.youtube.com/watch?v=2zwglfMyosY
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Тереза ШАГРИМАНЯН
Администратор исследовательского центра «Амберд», АГЭУ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ
ЖИЗНЬ С QR-КОДАМИ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ ПАСПОРТ

В нынешней ситуации необходимо жить с COVID -19, а это значит жить с QR-кодами. После 
длительного периода ограничений, чреватых финансовыми последствиями, зеленые паспорта 
являются как логическое продолжение прививок для выхода из сложившейся ситуации. Зеленые 
паспорта — являются чисто рабочим инструментом цифровой эпохи, помощником в управлении 
процессами, инструментом контроля COVID -19. QR-код в зеленом паспорте — это цифровая 
обработка личной информации, связанной с COVID -19.

Однако реализация зеленых паспортов несовершенна с точки зрения программного обеспе-
че ния. Полноценному действию зеленых паспортов мешают взаимное признание, неравен ство 
и недоступность вакцин. В частности, в Армении существует проблема с восприятием зеле ных 
паспортов и QR-кодов из-за недоступности и неравенства информации. Таким образом, исполь-
зование зеленых паспортов как инструмента регулирования процесса будет способствовать снятию 
ограничений и восстановлению нормальной жизни. Обо этом свидетельствует тот факт, что опыт 
стран, уже прошедших комплекс восприятия зеленых паспортов, вполне работоспособен.

Ключевые слова:  зеленый паспорт, QR-код, COVID-19, цифровой инструмент, COVID-19 
  паспорт, контроль COVID-19, распознавание вакцины, пандемия

Tereza SHAHRIMANYAN
Administrator of the Amberd Research Center, ASUE

SECURITY AND CHALLENGES 
LIFE WITH QR CODES OR A GREEN PASSPORT

In the current situation, it is imperative to live with COVID-19, which means living with QR codes. 
After a long period of restrictions, which were fraught with financial consequences, green passports 
appear as a logical continuation of vaccinations to get out of this situation. Green passports are a pure-
ly digital age-appropriate work tool: process management facilitator, coordinator, COVID-19 control 
tool. The QR code in the green passport is the digital processing of personal information related to 
COVID-19.

However, the implementation of green passports is imperfect in terms of software. Vaccination 
of vaccines, inequality of vaccines and inaccessibility hinder the full operation of green passports. In 
particular, in Armenia there is a problem of perception of green passports and QR codes due to inac-
cessibility of information: inequality.

Thus, the use of green passports as a tool to regulate the process will help  remove the restrictions 
and restore normal life. This is evidenced by the experience of countries that have already undergone 
the process of perceiving green passports, and, as a result, proved to be fully operational.

Keywords:    Green passport, QR code, COVID-19, digital instrument, COVID-19 passport, 
  control, vaccine recognition, pandemic
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Լուսինե 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ

2002 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ)՝ «Ֆինանսներ և վարկ» 
մասնագիտությամբ: 2013 թ. 
ստացել է տնտեսագիտության 
թեկնածուի գիտական աստի-
ճան, իսկ 2016 թ.՝ դոցենտի գի - 
տա կան կոչում: 2010 թ.-ից ՀՊՏՀ 
աշխատանքի տնտեսա գիտու-
թյան (այժմ՝ բիզնես վար չարա-
րության) ամբիոնի դոցենտ է: 
Դասավանդել է Միշկոլցի, Պոզ - 
նանի տնտեսա գի  տության և 
բիզնեսի, Բիալիստոկի տեխ նո - 
լոգիական համալսա րան նե րում 
(«Էրազմուս+» ակադե միա կան 
շարժունության ծրագիր): 2019 թ.- 
ից «Սոցիալա կան ապահովու -
թյուն և ապա հովագրու թյուն» նե - 
պալյան ամսագրի խմբա գրա-
կան խորհրդի անդամ է:

Հեղինակ և համահեղինակ է 
շուրջ երեք տասնյակ գիտա կան 
հոդվածների, կոլեկտիվ մե նա-
գրությունների, զեկույցների: 

https://orcid.org/0000-
     0002-3894-4803

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՏԽՈՒՐ «ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ».  

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶՐԿԱՆՔՆԵ՞Ր,  
ԹԵ՞ ԵՐԱԶԱՆՔԻ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Հիմնաբառեր.  մանկական աղքատություն,
  զրկանքներ, ծայրահեղ
  աղքատություն, կենսապայմաններ

Մանկական աղքատության հիմնախնդիրը 
մշտնջե նա կան է, և առայսօր աշխարհում չկա գեթ 
մեկ երկիր, որը կկարողանա արձանագրել, որ լուծել 
է կարևորագույն, ամենախոցելի և ամենացավալի 
մարտահրավերներից մեկը՝ մանկական աղքատու-
թյունը: Անհերքելի է` որքան կատարյալ է անցնում 
մանկությունը, համապատասխան միջավայրում է 
ծնվում և զարգանում երեխան, այնքան առողջ, 
կրթված և զարգացած հասարակություն է ունենում 
երկիրը, ինչն էլ տնտեսության ծաղկման, ինչպես 
նաև ազգային անվտանգության ամենակարևոր 
գրավականն է:

ՀՀ-ում դեռևս շարունակում է բարձր մնալ ման-
կական աղքատության մակարդակը, և նույնիսկ չի 
նշմարվում, թե երբ կարձանագրվի դրա նշանակալի 
նվազում: Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 
ոչ բարենպաստ համապատկերին ավելացել են նաև 
COVID-19 համավարակի և արցախյան պատե րազ-
մի բացասական հետևանքները: Ըստ ՀՀ վիճա կա-
գրական կոմիտեի տվյալների՝ 2020 թ.-ին մեր երկ-
րում յուրաքանչյուր երրորդ երեխան եղել է աղքատ:

Հոդվածը մանկական աղքատության հիմնա-
խնդրի, դրա առաջացման պատճառների ու չափ-
ման մեթոդների, արտասահմանյան մի շարք երկըր- 
նե րում այդ երևույթի կրճատման ուղղությամբ իրա-
կանացվող միջոցառումների, ինչպես նաև ՀՀ-ում 
դրա մակարդակի վերլուծության մասին է։

Աշխարհի երկրների մեծամասնությունում 
երեխաների իրավունքները, սովորաբար, 

հազվադեպ են հայտնվում քաղաքական օրակարգե-
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րում, ինչը նշանակում է, որ նրանց կարիքները, որպես 
համապարփակ քաղաքականության առարկա, չեն դի-
տարկ վում։ Երեխայի բարեկեցությունը, ընդ հանուր առ-
մամբ, դիտվում է սոցիա լական քաղաքականության որո-  
շակի ուղ ղություններում՝ իբրև զբաղվածության, կր թու-
թյան, առողջապահության, սոցիա լա կան աջակցու թյան 
երկրորդական ար դյունք:

Պետք է նշել, որ աղքատության մեջ մեծացող երե-
խաները հաճախ ունենում են սննդի, հիգիենայի պա - 
րա գաների, կա ցարանի, առողջապահության, կրթության, 
մշակութային, սպորտային ծառայու  թյունների պակաս, 
և նրանց համար անհոգ ման կությունը վերած վում է 
զրկանք ներով լի փորձության: Մանկական աղքա  տու  -
թյու նը կարելի է սահմանել որպես անա  պահով ըն տա-
նիքներում ապրող երեխա ների կենսապայմաններ, երբ 
նրանք մե  ծանում են գոյության համար անհրա ժեշտ սուղ 
մի ջոցներով1:

Մանկական աղքատությունը, որպես կա նոն, հայեցա- 
կարգված է կա՛մ նյու թա  կան (դրամական), կա՛մ բազ-
մա  չափ առում  ներով: Նյութական աղքատության սահ   - 
մա նումը կապված է եկամուտների կամ ծախսե րի հետ, 
իսկ բազմա չափը են թադ րում է ընտրության և հնարա վո-
րու թյունների բացառում՝ ռեսուրսների բացա կայության 
պատճառով, ինչը հանգեցնում է սոցիալական մե կու-
սացման2:

Աղքատության վերաբերյալ ավելի լայն, ոչ ակադե-
միական (այդ թվում՝ իրավական և քաղաքական գրա-
կանության մեջ և՛ երեխաների, և՛ չափահասների հա- 
 մար) հասկացությունները/սահմանումները և չա փում -
նե  րը շատ հաճախ տարա կարծու թյուն ների տեղիք են 
տալիս: 

Մասնագիտական գրականության մեջ առավել հա-
ճախ հանդիպում են եկամուտների վրա հիմնված աղ-
քատության չափման/գնահատման մոտեցումներ: Այ նու-
ամե նայնիվ, երեխաների իրավունք նե րի տեսանկյունից, 
միայն այս մոտեցման վրա հիմնվելը խնդրահարույց է: 

Նախ, երեխաները հաճախ «անտե սա նելի» են, երբ 
աղքատությունը սահ ման վում և չափվում է դրամա կան 
արտա հայտությամբ՝ քողարկվելով ընտանի քի կամ տնա- 
յին տնտեսության վրա կենտ րոնացվածու  թյամբ: Երկ-
րորդ, տնային տնտեսությունների վրա հիմնված եկա-
մուտ ների չափումները ենթադրում են ռե սուրսների հա- 
 վասար բաշխում տնային տնտեսության ներսում, սա-
կայն դրանք կա  րող են տար բեր կերպ բաշխվել մեծա-
հասակների և երեխաների միջև: Բացի այդ, թեև եկա- 

Լիլիթ  
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության  

թեկնածու

2002 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ)՝ «Աշխատանքի տնտե-
սագիտություն» մասնա գիտու - 
թյամբ: 2010 թ. ստացել է տնտե - 
սագիտության թեկնածուի գի - 
տական աստիճան: 2003-
2005 թթ. եղել է Հենրիխ Բյոլի 
հիմնադրամի՝ «Աջակցու թյուն 
երիտասարդ գիտնականնե րին» 
ծրագրի շահառու, 2014 թ.-ին 
վե ցամսյա ուսումնառություն է 
անցել ԱՄՆ-ի Թաֆթսի հա մալ -
սարանում՝ իրավունքի և դիվա- 
նագիտության Ֆլեթչերի դպրո-  
ցում։ 2002 թ.-ից աշխատում է 
ՀՀ վիճակագրա կան կոմիտե-
ում, ներկայում՝ որպես ՀՀ վի-
ճակագրության պետական խոր - 
հըրդի անդամ: Վերապատ-
րաստվել է բազմաթիվ երկրնե- 
 րի վիճակագրական ծառայու  - 
թյուն ներում և միջազգային հե - 
ղինակավոր կազմակերպու-
թյուն ներում: Հեղինակ է 6 գի- 
տա կան հոդվածների: 

 https://orcid.org/0000-
      0002-2592-3421

1 https://canadianfeedthechildren.ca/the-feed/child-poverty-causes-and-effects/?f-
bclid=IwAR08r)U8oxWRdela1oKk0m0NP7NBQZJkks8n90SYu8aQsbBBT6IuA_
u8W_40

2 A. Nolan, K. Pells, Children’s Economic and Social Rights and Child Poverty: The 
State of Play, https://brill.com/view/journals/chil/28/1/article-p111_111.xml?lan-
guage=en

87



 մուտը կարևոր է, սակայն չպետք է մոռա-
նալ, որ կան ծառայություններ (ջրի, առող- 
ջապահական, կրթության, սննդի, տրանս-
պորտի և այլն), որոնց անհա սա նե  լի ությու-
նը, ավելի, քան դրամական աղքա տու-
թյունը, կա րող է անմիջակա նորեն ազ դել 
երեխաների վրա։ 

Բազմաչափ աղքատության տեսան-
կյու նից, մանկական աղքատություն կարող 
է գոյություն ունենալ նույնիսկ այն իրավի-
ճակներում, երբ ծնողները խնայել են ֆի-
նանսական միջոցներ, բայց երեխաները 
չունեն կրթության, տրանսպորտի կամ մա - 
քուր ջրի հասանելիություն: Առանց վեր-
ջիններիս՝ երեխաների կարիքները չեն բա-  
վարարվում, և հետևաբար՝ նրանց իրա-
վունքները չեն իրացվում: Մյուս կողմից՝ 
ման կական աղքատություն կարող է գո-
յություն չունենալ այն ընտանիքներում, 
որ տեղ ծնողները գործազուրկ են, սակայն 
ստանում են սոցիալական օժանդակու-
թյուն, և երեխաներն ունեն մաքուր ջրի, 
սանիտարական պայմանների, առողջ 
սննդի, կրթության և այլ ծառայություննե-
րի հնարավորություն3:

Այսպիսով՝ մանկական աղքատության 
չափման/գնահատման մոտեցումները բազ- 
մազան են:

Մանկական աղքատության համընդ
հանրական դիմագիծը: Մանկական աղ-   
քատությունն ազդում է աշխարհի երե խա-  
ների մոտ 50%-ի վրա կամ մոտա վորա պես 
1.1 միլիարդ երեխա ամբողջ աշխարհում 
ապրում է աղքատության մեջ4: 2020 թ.-ի 
սեպտեմբերի տվյալներով՝ բազմաչափ աղ-
քատ երեխաների թիվն ավելացել է գրեթե 
150 մլն-ով՝ պայմանավորված COVID-19 
համավարակի հետևանքներով: Ըստ տար-  
 բեր գնահատականների՝ գրեթե 356 մլն 
երե խա ապրում է ծայրահեղ աղքատու-
թյան պայմաններում՝ կենսապահովման 
համար ունենալով օրական 1.90 ԱՄՆ դո-
լարից պակաս միջոց5: Համաձայն ՄԱԿ-ի 

կանխատեսումների՝ մոտ ապագայում  
հա մաշխարհային աղքատությունը կմնա 
ռե կ որդային բարձր մակարդակում: 

Տնտեսական աճի և զբաղվածության 
վրա համավարակի անբարենպաստ ազ-
դեցությունների հետևանքով զգալիորեն 
խաթարվել է համաշխարհային աղքա տու-
թյան կրճատման առաջընթացը՝ մարելով 
ծայրահեղ աղքատության վերացման հույ-
սերը: Թեև 2022 թ.-ին, 2021 թ.-ի համե-
մատ, աշխարհում կանխատեսվում է ծայ-  
րահեղ աղքատության մեջ ապրող մարդ-
կանց թվաքանակի փոքր-ինչ նվազում, 
այնուամենայնիվ, ակնկալվում է, որ այդ 
ցուցանիշը կլինի շատ ավելի բարձր, քան 
մինչ համավարակը6: 

Ըստ Համաշխարհային բանկի 2021 թ. 
զեկույցի նախնական վերլուծության՝ 
COVID-19 համավարակը կարող է հան-
գեցնել «կրթական աղքատության» մա-
կարդակի բարձրացմանը. ցածր և միջին 
եկամտով երկրներում 10 տարեկան երե-
խաների մասնաբաժինը, որոնք նույնիսկ 
տարրական տեքստեր չեն կարողանում 
կարդալ, հասնում է մինչև 70%-ի: Նման 
աճը պայմանավորված է դպրոցների եր-
կա րատև փակմամբ (200-250 օրով) և 
ուսումնառության վատ արդյունքներով: 
Ըստ Դեյվիդ Մալպասի (Համաշխարհային 
բանկի խմբի նախագահ)՝ COVID-19 հա-
մավարակը պատճառ է դարձել մարդկա-
յին կապիտալի ամենամեծ կորստի և մեկ 
դարի ընթացքում հանգեցրել կրթության 
ամենավատ ճգնաժամին: Մալպասը նշել 
է, որ երկրները դպրոցների փակման բա-
ցասական հետևանքները դեռ կշարու նա-
կեն զգալ տասնամյակներ շարունակ7:

Մանկական աղքատության «ճիրան նե-
րից» զերծ չեն մնացել նաև եվրոպական 
զարգացած երկրները: 2010-2019 թթ.-ին 
երեխաների աղքատության (կամ սոցիա-
լական բացառման) ռիսկը ԵՄ անդամ 27 
երկրում կրճատվել էր 4.8 տոկոսային կե-

3 A. Nolan, K. Pells, Children’s Economic and Social Rights and Child Poverty: The State of Play,
 https://brill.com/view/journals/chil/28/1/article-p111_111.xml?language=en
4 https://canadianfeedthechildren.ca/the-feed/child-poverty-causes-and-effects/
5 https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty
6 WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2022, p. 9, https://news.un.org/en/story/2022/01/1109702
7 World Bank: Pandemic Threatens to Drive Unprecedented Number of Children into Learning Poverty,October 29, https://www.

worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/29/world-bank-pandemic-threatens-to-drive-unprecedented-number-of-chil-
dren-into-learning-poverty
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Մանկական աղքատության մակարդակը ԵՄ անդամ երկրներում 2020 թ.-ին (%)8

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

տով՝ 27.3%-ից հասնելով մինչև 22.5%-ի, 
սակայն 2020 թվականին դա աճել է 1.7 
տոկոսային կետով՝ կազմելով 24.2%։ 

2020 թ.-ին ԵՄ-ում մանկական աղ քա-
տության ամենաբարձր մակարդակն ար-
ձանագրվել է Ռումինիայում՝ 41.5%, որին 
հաջորդում է Բուլղարիան՝ 36.2%, իսկ ամե-
նացածր ցուցանիշները՝ Սլովե նիայում՝ 
12.1%, Չե խիա յում՝ 12.9% և Դանիայում՝  
13.5% (գծապատկեր 1): Հետազոտություն-
ները ցույց են տալիս, որ ներկայում մար-
դիկ շատ ավելի աղքատ են, քան 2009 թ.-ի 
տնտե  սական ճգնաժամից առաջ9: Ուստի 
կարե լի է եզրակացնել, որ սոցիալական 
համա կարգերը ձախողել են մանկական 
աղքա տության կրճատման ուղղությամբ 
իրակա նացվող միջոցառումները:

Եվրոպական երկրները, մտահոգված 
լինելով և հասկանալով մանկական աղքա-
տության կործանարար հետևանքները, 
ստեղծել են Eurochild-ը։ Սա 34 եվրոպա-
կան երկրների 171 կազմակերպության և 
անհատների ցանց է, որն աշխատում է 
Եվրոպայի երեխաների համար՝ ձգտելով 
ձևավորել այնպիսի հասարակություն, որ-

տեղ վերջիններիս իրավունքներն իրաց- 
 ված կլինեն։ Ցանցի աշխատանքը հիմն  ը -
ված է «Երեխաների իրավունքների մա-
սին» ՄԱԿ-ի համաձայնագրի դրույթ նե րի 
ապահովման վրա՝ ստեղծելով երե խա-
ների և երիտասարդների իրավունք ների 
համապարփակ փաթեթ10: Eurochild-ի 
նպատակն է դրական փոփոխություններ 
կատարել մասնավորապես աղքատու-
թյու նից և խտրականությունից տուժած, 
ռիսկային խմբում կամ դրա սահմանին 
գտնվող և/կամ այլ խոցելի խմբերում 
հայտնված երեխաների (միգրանտների և 
փախստականների երեխաներ) համար11։ 

Բացի այդ, ԵՄ անդամ երկրներում գոր- 
 ծում է «Երեխայի երաշխիքը», ըստ որի՝ 
ինտեգրված մոտեցում է ցուցաբեր վում 
մանկական բազմաչափ աղքատու թյան 
խնդիրների լուծմանը՝ բոլոր երեխա նե րի 
համար ապահովելով անվճար առող  ջա- 
պահական ծառայությունների, կրթու թյան, 
խնամքի, արժանավայել բնակա  րանային 
պայմանների և համապա տասխան սննդի 
հասանելիություն12: 

ԵՄ անդամ յուրաքանչյուր երկիր նաև 

8 Կազմել են հեղինակները՝ ըստ հետևյալ աղբյուրի.https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Chil-
dren_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion

9 Eurochild’s Strategic Plan 2019-2021, https://eurochild.org/uploads/2020/11/Strategic-Plan-2019-2021-online-low-res_com-
pressed.pdf, p. 14.

10 Նույն տեղում, էջ 5
11 Նույն տեղում, էջ 9:
12 Recent Trends in Child and Family Policy in the EU, European Platform for Investing in Children: Annual thematic report 2019, 

p. 8, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99fcd15b-73ec-11ea-a07e-01aa75ed71a1/language-en
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ԱՄՆ-ում մանկական աղքատության մակարդակն ըստ ռասայի և էթնիկ 
պատկանելության, 2019 թ. (%)15

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

մշակել է մանկական աղքատության կըր-
ճատ ման սեփական միջոցառումների 
ցանկ: 

Այսպես՝ Իռլանդիայի կառավարությու-
նը 2017 թ.-ին հրապարակել է մանկական 
աղ քատության դեմ պայքարի վերաբերյալ 
փաստաթուղթ, որտեղ  ընդգծել է նշված 
հիմնախնդրի հաղթահարման համակց-
ված մոտեցման անհրաժեշտությունը՝ ներա- 
ռելով և՛ եկամտային, և՛ ծառայություն  ների 
աջակցություն: Ըստ այդմ՝ բոլոր երեխա- 
 ների համար նախատեսվում է անվճար 
բժշկական ծառայություն, խնամ քի տրա-
մադրում, կրթության ծախսերի կրճատում՝ 
բոլոր մակարդակներում, ինչ պես նաև 
համապատասխան կացարա նի ապահո-
վում: Բացի այդ, կարևորվում է նաև ծնող-
ներին աջակցությունը՝ աշխատանքի շու - 
կա մուտք գործելու, աշխա տանք գտնելու 
և դա պահպանելու, աշ խա տաշուկա յում 
առաջընթաց ունենալու և այլ առումնե-
րով: Նույն ժամանակա  հատվածում Իս-  
պանիայի կառավարու թյունը 3 տարեկա-
նից ցածր այն երեխաների մայ րերի հա - 
մար, որոնք ունեն լրիվ դրույ քով զբաղվա-
ծություն, ներդրել է նոր հարկային նվա-
զեցում՝ երեխաների խնամ քի ծախսերը 
հոգալու նպատակով, իսկ Դա  նիայի կա-

ռավարությունը մեկնարկել է «1000 օր» 
ծրագիրը՝ ուղղված հատկա պես խոցելի 
ընտանիքների երեխաների աջակց մանը13:

Մեծ Բրիտանիայում 2019-2020 թթ.-ին 
10 երեխայից 3-ը եղել է աղքատ (4.3 մի-
լիոն երեխա): Աղքատության մակարդա-
կը բարձր է երեխաներ ունեցող միայնակ 
ծնողներով ընտանիքների շրջանում: Այս- 
 պես՝ միայնակ ծնողների պարագա   յում աղ- 
քատ են համարվել երեխանե  րի 49%-ը: Երե-
խաների՝ աղքատության պայմաններում 
ապրելու հավանականությունն առավել 
բարձր է սևամորթ և էթնիկ փոքրա մաս -
նությունների պարագայում: Նշված խմբե-
րում աղքատ է երեխաների 46%-ը, մինչ-
դեռ բնիկ բրիտանական ընտանիք ների 
դեպ քում այդ ցուցանիշը 26% է14:

Ըստ 2019 թ.-ի տվյալների՝ ԱՄՆ-ում 
մանկական աղքատության մակարդակը 
եղել է 14.4%, ընդ որում, ավելի աղքատ են 
համարվել սևամորթ և իսպանախոս երե-
խաները (գծապատկեր 2):

Այսպիսով՝ ԱՄՆ-ում յուրաքանչյուր 7 
երե խայից 1-ը համարվում է աղքատ: Բա   ցի 
այդ, մանկական աղքատության մա  կար-
դակը տարբերակվում է ըստ երե խա նե րի 
տարիքային խմբերի: Օրինակ՝ 2019 թ.- 
ին մինչև 5 տարեկան երեխաների աղքա-

13 Նույն տեղում։
14 https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/our-work/ending-child-poverty
15 Կազմել են հեղինակները՝ ըստ հետևյալ աղբյուրի. https://www.americanprogress.org/article/basic-facts-children-poverty/
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տության մակարդակը կազմել է 15.5%, 
6-11 տարիքային խմբինը՝ 14.9%, իսկ 12-
17 տարիքային խմբինը՝ 12.9%16: Մանկա-
կան աղքատությունը տարբերվում է նաև 
ըստ տնային տնտեսության կազմի: Դի- 
 տարկվող ժամանակահատվածի տվյալ-
նե  րի համաձայն՝ աղքատ է եղել առանց 
ամուսնու տնային տնտեսության երե խա-
ների 36.4%-ը, մինչդեռ լիարժեք ընտա- 
 նիք ների դեպքում՝ 6.4%-ը: ԱՄՆ-ում, որ- 
պես մանկական աղքատության հիմնա-
կան պատ ճառներ, մատնանշվում են երե- 
խաների խնամքի բարձր ծախսերը, աշ -
խա տատեղի կորուստը, ամուսնալուծու-
թյունը, հաշմանդամ դառնալը17: 

Միջազգային փորձի վերլուծությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ համաշխարհային 
ցնցումների հետևանքով մանկական աղ-
քատության խնդիրն աշխարհում էլ ավե լի 
է խորանում՝ չշրջանցելով նույնիսկ տնտե-
սապես զարգացած երկրներին:

Մանկական աղքատության մակար
դա կը ՀՀում: 2020 թ.-ի տվյալների հա մա- 
 ձայն՝ ՀՀ-ում աղքատ է եղել աղջիկների 
34.3%-ը և տղաների 33.6%-ը, իսկ ծայ րա- 
հեղ աղքատ՝ աղջիկների 1.3%-ը և տղանե-
րի 0.8%-ը: Ուշագրավ է, որ 2020 թ.-ին, 
2019 թ.-ի համեմատ, մանկական աղքա-  
տության ցուցանիշները գրեթե չեն փոխ-
վել18: 2008-2018 թթ.-ի ժամանակահատ-
վածում մանկա  կան աղքատության ամե-
նա բարձր մա կար  դակը գրանցվել է 2011 թ.- 
ին՝ 41.9% (աղյու սակ 1):

Աղյուսակ 1-ի տվյալները վկայում են, 
որ ՀՀ-ն, կրելով համաշխարհային ֆինան-
սատնտեսական ճգնաժամի հետևանքնե-
րը, գրանցել է մանկական աղքա տության 
աճ. 2009 թ.-ին, 2008 թ.-ի համեմատ, 
երե խաների ծայրահեղ աղքատու թյան մա   - 
կարդակն աճել է 2.4 անգամ և միայն 10 
տա րի անց՝ 2018 թ.-ին, 2008 թ.-ի նկատ-  

մամբ այդ ցուցանիշն անկում է  ապրել 
0.1 տոկոսային կետով: Ինչ վերաբե րում 
է մանկական աղքատության ընդհա նուր 
մակարդակին, ապա 2018 թ.-ին, 2008 թ.-ի 
համեմատ, գրանցվել է 0.6 տոկո սա յին 
կետով անկում՝ կազմելով 29.2%: Հա մե-
մատության համար նշենք, որ 2018 թ.-ին 
ծայրահեղ աղքատ և աղքատ էր հան րա-
պետության բնակչության համապա տաս-
խանաբար՝ 1.0%-ը և 23.5%-ը20: Հետևա- 
  բար՝ կարող ենք արձանագրել, որ ման-
կա կան աղքատության մակարդակն ինչ-  
պես աշ խարհի մնացած երկրներում, մե-
զա նում նույնպես բարձր էր բնակչության 
ընդհա նուր աղքատության և ծայրահեղ 
աղքա տության մակարդակներից:

2020 թ.-ին, 2019 թ.-ի համեմատ, ման-
կա կան աղքատության ընդհանուր մա-
կար դակն աճել է 0.3 տոկոսային կետով՝ 
կազմելով 33.9% (ըստ միջին գծի), իսկ ծայ-
րահեղ աղքատության մակարդակը՝ նվա-
զել  1.3 տոկոսային կետով՝ կազմելով 1%: 

ՀՀ-ում մանկական աղքատության 
ցուցանիշների շարժընթացը 2008- 
2018 թթ.-ին*, 2019-2020 թթ.-ին**(%)19

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

16 https://www.americanprogress.org/article/basic-facts-children-poverty/
17 Նույն տեղում։
18 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական վերլուծական զեկույց, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2021, 

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2021_a_2..pdf, էջ 67:
19 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական վերլուծական զեկույց, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, 

https://armstat.am/file/article/poverty_2020_a_2..pdf, էջ 61:
 *Համադրելիություն ապահովելու նկատառումով 2008 թ.-ի ցուցանիշները վերահաշվարկվել են ըստ 2009 թ.-ին 

կիրառված մեթոդաբանության: 
 **Ցուցանիշները հաշվարկվել են ՏՏԿԱՀ 2019 թ.-ի հիման վրա վերանայված աղքատության գնահատման 

մեթոդաբանությամբ:
20 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական վերլուծական զեկույց, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2020, 

https://www.armstat.am/file/article/poverty_2019_a_2.pdf, էջ 100:
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Սակայն, պետք է նշել, որ 2019-2020 թթ.-ի 
ցուցանիշները համադրելի չեն նախորդ 
ժամանակահատվածների ցուցանիշների 
հետ: Մանկական աղքատության մակար-
դակն էապես տարբերվում է նաև ՀՀ մար-
զերում (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ 2019 թ.-ին 
մանկական աղքատության ամենաբարձր 
մակարդակն, ինչպես նախորդ տարինե-
րին, արձանագրվել է Շիրակի՝ 64.8% (գրե- 
 թե 2 անգամ բարձր է միջին մակարդա-
ից) և Արագածոտնի (հանրա պե տական 
միջինը գերազանցել է 1.6 անգամ) մար-
զերում, իսկ ամենացած րը՝ Սյունիքում՝ 
16.4%: 2020 թ.-ին Շիրակի մարզում ման - 
կական աղքատության մակարդակը նվա-  
զել է 7.1 տոկոսային կե տով՝ կազմե լով 
57.7%: Այսինքն՝ Շիրա կի մարզում յուրա-
քանչյուր երկրորդ երեխան համարվել 
է աղքատ: 2020 թ.-ին, 2019 թ.-ի համե-
մատ, մանկական աղքա տության մակար-
դակն աճել է նաև Գեղար քունիքի մար- 
 զում՝ 6.7 տոկոսային կետով: Ի տարբե-
րություն Շիրակի մարզի, Երևա նում աղ-
քատ է եղել յուրաքանչյուր 4-րդ երեխան: 
Մանկական աղքատության ամենա ցածր 
մակարդակն արձանագրվել է Սյունիքի 
մարզում (աղքատ է եղել յուրաքանչյուր  
11-րդ երեխան): Բացի այդ, վերո նշյալ ցու -

ցանիշի նվազում է տեղի ունեցել Արա -
գածոտնի, Լոռու և Կոտայքի մարզե րում: 
ապա ամենաբարձր ցուցանիշն արձա նա-
գրվել է Արագածոտնի (4.2%) և Շիրակի 
(3.1%) մարզերում: 2020 թ. տվյալների հա-
մա ձայն՝ մանկական ծայրահեղ աղքա տու-
թյան զրոյական մակարդակ է արձա նա-
գրվել Երևանում, Արարատի, Կոտայ քի, 
Սյու նիքի և Վայոց ձորի մարզերում: 

Այսպիսով՝ տվյալների վերլուծությունից 
ակնհայտ է դառնում, որ Երևանի և ՀՀ 
մարզերի դեպքում մանկական աղքա տու-
թյան ցուցանիշները չափազանց տարբե-
րակված են:

Մանկական աղքատությունն իր հետ 
ծնում է նաև մի շարք ֆիզիոլոգիական և 
հո գեբանական խնդիրներ. քաղցի զգա-
ցում, ծաղրի առարկա դառնալու վախ 
(թե կուզև հին հագուստ կրելու համար), 
մի շարք մի ջոցառումներից բացակայու-
թյուն... 

Միա ժամանակ, նման երեխաները 
ստիպ ված են վաղ տարիքից աշխատել,  
որպեսզի կարողանան կենտրոնանալ  
իրենց ապա գայի վրա22: Ընդհա նուր առ- 
մամբ, ման  կական աղքա տությունը ծա-  
գում և սրվում է պա տերազմնե րից, բնա- 
կան աղետնե րից, ըն  տա նիքի քայքայու-
մից, սննդի, մաքուր ջրի, կրթա կան, առող-  

Մանկական աղքատության մակարդակները ք. Երևանում և մարզերում,
2019-2020 թթ., (%)21

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

21 Կազմված է ըստ ԱՐՄՍՏԱՏ-ի տվյալների:
22  https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/our-work/ending-child-poverty
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1. Կարապետյան Լ., Պետրոսյան Լ.,  
Մանկա կան աղքատության 
հիմնախնդիրները և դրանց 
դրսևորումները ՀՀ-ում, «Բանբեր ՀՊՏՀ», 
2021, N3, էջ 74-97:

2. Հայաստանի սոցիալական պատկերը 
և աղքատությունը, վիճակագրական 
վերլուծական զեկույց, ՀՀ ՎԿ, Եր., 2021, 
https://www.armstat.am/file/article/pover-
ty_2021_a_2.pdf, էջ 67:

3. Nolan A., Pells K., Children’s Economic and 
Social Rights and Child Poverty: The State of 
Play, https://brill.com/view/journals/chil/28/1/arti-
cle-p111_111.xml?language=en

4. Eurochild’s Strategic Plan 2019-2021, p. 14. 
 https://eurochild.org/uploads/2020/11/Strategic-

Plan-2019-2021-online-low-res_compressed.pdf 
5. Recent Trends in Child and Family Policy in 

the EU, European Platform for Investing in 
Children: Annual thematic report 2019, p. 8, 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/pub-
lication/99fcd15b-73ec-11ea-a07e-01aa75ed71a1/
language-en

6. World Bank: Pandemic Threatens to Drive 
Unprecedented Number of Children 
into Learning Poverty, 2021 October 29, 
https://www.worldbank.org/en/news/press-re-
lease/2021/10/29/world-bank-pandemic-threat-
ens-to-drive-unprecedented-number-of-chil-
dren-into-learning-poverty

7. WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROS-
PECTS 2022, p. 9, https://news.un.org/en/sto-
ry/2022/01/1109702

8. https://canadianfeedthechildren.ca/the-feed/
child-poverty-causes-and-effects/?fbclid=IwAR08r)
U8oxWRdela1oKk0m0NP7NBQZJkks8n90SYu-
8aQsbBBT6IuA_u8W_40

9. https://canadianfeedthechildren.ca/the-feed/
child-poverty-causes-and-effects/

10. https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty
11. https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/

ջապա հական, սոցիալական պաշտ պա-
նու  թյան համակարգերի, զբաղ վա ծու թյան 
հնարավորությունների պա կասից, ավան- 
 դական մշակույթի կո րստից, համաշխար -
հային տնտեսական ճգնա ժա մերից, հաշ-
մանդամությունից, խտրականությունից և 
այլ գործոնների ազ  դե ցությունից23: Այն կա-  
րող է կրճատվել պատ շաճ կրթության և 
վերապատ րաստ ման, աշ խա տանքի ապա-  
հովման, առողջապա հու թյան, սանիտա-
րա  հի գիե նիկ պայմաննե րի բարելավման, 
պա րենային ռե սուրս  ների հա վասար 
բաշխ ման, սոցիա  լա կան աջակցության 
ար դյունավետ ծրա գրերի և այլ համա  կար-
գային միջոցա ռումների շնորհիվ24: 

ՀՀ կառավարության հնգամյա միջո-
ցառումների ծրագրով (2021-2026 թթ.) 
սահ  մանվել են աղքատության կրճատման 
գործողություններ, սակայն պետք է նշել, 
որ  մանկական աղքատության մասին, որ-
պես այդպիսին, որևէ առանձին ձևա կեր-
պում չկա:

Մեր համոզմամբ՝ յուրաքանչյուր երկ-
րի ապագան այն առողջ սերունդն է (և՛ 

ֆիզիկապես, և՛ մտավոր), որն իր արժե-
համակարգով, գիտելիքով, հմտություննե -
րով և կարողություններով պետք է դառ նա 
հայրենիքի համար արժեք ստեղ ծող ուժ: 
Սակայն, դա տեղի կունենա միայն այն 
դեպքում, եթե պետությունը, կազմա կեր - 
պու թյուններն ու անհատները կամք 
դրսևո րեն և սկսեն իրականացնել իրա-
կան միջոցառումներ՝ տուրք չտալով այն 
կաղապարված մոտեցմանը, թե երկիրն 
աղքատ է, իսկ ֆինանսական միջոցները՝ 
սուղ: Կարծում ենք՝ այս առումով,  գաղա-
փարային բարեփոխումների խիստ ան-
հրա ժեշտություն կա, իսկ միջոցների հայ  - 
թայթումը կլինի դրա ինքնաբուխ և շղթա-
յական շարունակությունը:

ՀՀ-ում մանկական աղքատության դեմ 
պայքարը պետք է դառնա ազգային և քա-
ղաքական առաջնահերթություն, որպես զի 
կյանքի կոչվեն արդեն իսկ հաս տատված 
ծրագրերն ու մեր երկրում վերա նա կամ 
առնվազն աղոտ կերպով նշմար վի ման-
կական աղքատության տխուր «դիմա նկա-
րը»:

23 https://www.childfund.org.au/stories/causes-child-poverty/?fbclid=IwAR3deDKWUnAz4I4cUfQ3TStNwtfsrfEc3HzyblOL-
3hhr2T7x26Yo12DcG5Y

24 Առավել մանրամասն տե՛ս Լ. Կարապետյան, Լ. Պետրոսյան, Մանկական աղքատության հիմնախնդիրները և դրանց 
դրսևորումները ՀՀ-ում, «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2021, N3, էջ 74-97:
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our-work/ending-child-poverty
12. https://www.americanprogress.org/article/ba-

sic-facts-children-poverty/
13. https://www.childfund.org.au/stories/caus-

es-child-poverty/?fbclid=IwAR3deDKWUnAz4I-
4cUfQ3TStNwtfsrfEc3HzyblOL3hhr2T7x26Yo12Dc-
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ 
ГРУСТНЫЙ «ПОРТРЕТ» ДЕТСКОЙ БЕДНОСТИ: БЕСКОНЕЧНЫЕ ЛИШЕНИЯ ИЛИ ПРАВО НА 

ДЕТСТВО МЕЧТЫ?

Детская бедность проблема вечная, на сегодняшний день ни одна страна в мире не может зая-
вить, что решила одну из важнейших, злободневных и болезненных проблем: детскую бед ность. 
Неоспорим тот факт, что чем безупречнее проходит детство, ребёнок рождается и разви ва ет ся 
в благополучной среде, тем более здоровое, образованное и развитое общество получит страна, 
что и является важнейшей гарантией процветания экономики и национальной безопа сно сти. В 
РА уровень детской бедности (нищеты) достаточно высокий и даже не обрисовываются приб-
лизительные сроки её снижения. В последние годы к неблагополучной социально-экономи ческой 
панораме Республики прибавились отрицательные последствия эпидемии COVID-19 и послед ней 
арцахской войны. По данным статистического комитета РА в 2020 году каждый третий ребёнок 
нашей страны бедствовал.

Статья посвящена проблеме детской бедности, причинам возникновения, методам измерения 
детской бедности, мерам, применяемым для снижения детской бедности в ряде зарубежных 
стран, анализе уровня детской бедности в Армении.

Ключевые слова:    детская бедность, депривация, крайняя нищета, жизненные условия

Lusine KARAPETYAN
 Associate Professor of the Chair of Business Administration, ASUE, 

PhD in Economics 
Lilit PETROSYAN 

Member of State Council on Statistics of the RA, 
PhD in Economics

SECURITY AND CHALLENGES
A SAD «PORTRAIT» OF CHILD POVERTY:  

ENDLESS DEPRIVATION OR THE RIGHT TO DREAM CHILDHOOD?

Child poverty is an eternal problem, nowadays no country in the world can claim to have solved 
one of the most important, topical and painful problems: child poverty. It is an undeniable fact that 
the more painless childhood is, the more complete the environment in which the child is born and 
develops,  the healthier, more educated and developed society the country has, which is the strongest 
guarantee of economic prosperity and national security.

In the Republic of Armenia, the level of child poverty is quite high, and even approximate terms 
for its reduction are not outlined. In recent years, the negative consequences of the COVID-19 pan-
demic and the latest Artsakh war have been added to the unfavorable socio-economic panorama of the 
Republic. According to the RA Statistical Committee, in 2020, every third child in our country was in 
poverty.

The paper is devoted to the problem of child poverty, its causes, methods of measuring child pov-
erty, measures taken to reduce child poverty in some foreign countries, and the analysis of the level of 
child poverty in Armenia.
Key words:  child poverty, deprivation, extreme poverty, living conditions
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Գայանե 
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 

թեկնածու

2010 թ. գերազանցությամբ ա- 
 վարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ «Կառավա-  
րում» մասնագիտությամբ: 2014 թ. 
ստացել է տնտեսագիտության 
թեկնածուի գիտական աստի-
ճան, 2021 թ.՝ դոցենտի գիտա-
կան կոչում: 

2016 թ.-ից ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրոնի աշ-
խատակից է։

2016 թ.-ից դասավանդում է 
ՀՀ ՊԿԱ-ում, 2019 թ.-ից՝ ՀՊՏՀ 
կառավարման ամբիոնում։

100-ից ավելի գիտական հրա-
պարակումների, այդ թվում՝ վեց 
մենագրության և երեք ուսում-
նական ձեռնարկների հեղինակ 
և համահեղինակ է:

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

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

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱԶՎԱԴԵՊ ՀԱՆԴԻՊՈՂ, 
 ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԵՎ
 ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր.  աղետային զբոսաշրջություն, մռայլ
   զբոսաշրջություն, փոխպատվաստ- 
  ման զբոսաշրջություն, աերոզբո-
  սաշրջություն, ալֆազբոսաշրջու-
  թյուն, ուսապարկով զբոսաշրջու-
  թյուն, սաֆարի զբոսաշրջություն

Ինչպես գիտենք, զբոսաշրջությունը ենթադ րում 
է բնակության վայրից դեպի մեկ այլ վայր այցե լու-
թյուն՝ հանգստի, ժամանցի, բուժման, կրթու թյան 
և այլ նպատակներով։ Բացի հայտնինե րից և տա-
րածվածներից, կան նաև զբոսաշրջու թյան՝ ա ռա-
ջին հայացքից տարօրինակ թվացող, վտան գա վոր 
կամ, պարզապես, քիչ հանդիպող տեսակներ։ Հոդ-
վա ծում ներկայացվել է զբոսաշրջության 30 տե-
սակ, ինչի շնորհիվ, կարծում ենք, մեծ չափով կա- 
րող է փոխվել ընթերցողի պատկերացումն այս ոլոր-
տի մասին։ Նոր զգացողություններ ունենալու և 
ինք նատիպ փորձառություն ստանալու համար շատ 
զբո սաշրջիկներ կարող են փորձել այս տեղ նկա-
րագրված անվտանգ տեսակները՝ միա ժամա նակ 
հեռու մնալով վտանգավորներից։

Ինչպես գիտենք, զբոսաշրջությունը են-
թադ րում է բնակության վայրից դեպի մեկ 

այլ վայր այցելություն՝ հանգստի, ժամանցի, բուժման, 
կրթու թյան և այլ նպատակներով։ Բացի հայտնիներից 
և տարածվածներից, կան նաև զբոսաշրջության՝ առա-
ջին հայացքից տարօրինակ թվացող, վտանգավոր կամ, 
պարզապես, քիչ հանդիպող տեսակներ։ Հոդվա ծում ներ-   
կայացվել է զբոսաշրջության 30 տեսակ, ինչի շնոր -
հիվ, կարծում ենք, մեծ չափով կարող է փոխվել ըն թեր -
ցողի պատկերացումն այս ոլորտի մասին։ Նոր զգա-
ցո  ղություններ ունենալու և ինքնատիպ փորձառություն 
ստանալու համար շատ զբոսաշրջիկներ կարող են փոր-
ձել այստեղ նկարագրված անվտանգ տեսակները՝ միա-
ժամանակ հեռու մնալով վտանգավորներից։
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Եթե ձեզ հարցնեն՝ զբոսաշրջության 
ինչ տեսակներ գիտեք, երևի թե, կսկսեք 
թվարկել. պատմամշակութային, գյուղա-
կան, ար կածային, գաստրոնոմիական, 
կրո նական, բնապահպանական, սպոր-
տա  յին, առողջա րանային, բժշկական, 
կրթա կան, գործնա կան և այլն։ 

Սակայն, պետք է նշել, որ բացի հայտ նի -
ներից և տարածվածներից, կան նաև զբո-  
սաշրջության՝ առաջին հայացքից տարօ -
րինակ թվացող, վտանգավոր կամ, պար-
զա պես, քիչ հանդիպող տեսակներ, որոն-
ցից մի քանիսին էլ անդրադարձել ենք այս 
հոդ վածում։ Այսպիսով՝ առանձնացրել ենք 
զբո սաշրջության հետևյալ տեսակները, 
որոնց մասին, գուցե, չեք էլ լսել.

1. Թմրամիջոցային զբոսաշրջություն 
(Drug tourism). ենթադրում է ճանապար-
հոր դություն դեպի այն վայրեր, որտեղ 
թմրա  նյութի օգտագործումն արգելված չէ 
կամ կարելի է դա հեշտորեն ձեռք բերել: 
Հիմն   ական ուղղություններն են համար վում 
Մեքսիկան, Լաոսը, Կոլորադոն (ԱՄՆ), 
Պե   րուն, Նիդեռլանդները, Ուրուգ վա յը, Չե- 
  խիան1: 

2. Աղետային զբոսաշրջություն (Disaster 
tourism). լայնորեն հայտնի է դարձել այն 
բանից հետո, երբ Կատրինա փոթորիկը 
հար վածեց Նոր Օռլեանին: Տեղացիներից 
ոմանք, փող աշխատելու նպատակով, 
ցան կացողների համար սկսեցին ավտո-
բուս նե րով շրջայցեր կազմակերպել դեպի 
այն վայրեր, որոնք լուրջ վնասներ էին 
կրել կամ նույնիսկ ամբողջովին ոչնչացել 
էին աղետի պատճառով: 

3. Պատերազմային զբոսաշրջություն 
(War tourism). այս դեպքում զբոսաշրջիկ-
ները ցանկանում են լինել ակտիվ պատե-
րազ մական գոտիներում՝ ռումբերի, փամ-
փուշտների և նռնակների միջավայրում: 
Երբեմն ճանապարհորդությունը դեպի 
այն վայրեր է, որտեղ նախկինում են եղել 
պա տերազմներ, երբեմն էլ՝ հենց ակտիվ 
գոտի ներ: Հիմնական ուղղություններից 
են Բաղդադը, Դամասկոսը, Գազան, Քա-
բուլը, Եմենը, Լիբիան և այլն2:

4. Ատոմային զբոսաշրջություն (Atom-
ic tourism). առաջացել է 1990-ականների 
սկզբին, երբ առանձնակի հետաքրքրու-
թյուն է դրսևորվել ատոմային դարաշրջա-
նի նկատմամբ։ Այս նպատակով գոյու - 
թյուն ունեն այցելության համապա տաս- 
 խան վայրեր։ Հայտնի ուղղություններից 
են ուկրա ի նա կան Չեռնոբիլը, ճա  պոնա-
կան Հիրո սիման և Նագա սակին, նաև մի 
շարք թանգարաններ3։

5. Շնաձկնային զբոսաշրջություն (Shark 
tourism). նախընտրում են շնաձկներ սի -
րող զբոսաշրջիկները, որոնք փորձառու 
ջրասուզակների և պաշտպանիչ վանդակ -
ների օգնությամբ սուզվում են ջրի հա  տա-
կը՝ զուտ այդ կենդանիներին տեսնելու 
նպա  տակով4։ Զբոսաշրջության այս տե-
սա կի հա  մար համապատասխան վայրեր 
կան Կոս տա Ռիկայում, Ֆիլիպիննե րում, 
Էկվա դո րում, Բահամյան կղզիներում, Կու-
բայում, Մեքսիկայում, Ֆիջիում և այլուր5։

6. Հակազբոսաշրջություն (Contretour-
ism). զբոսաշրջիկը դեմ է գնում զբոսա-
շրջու թյան ընդունված մոտեցումներին։  
Նա ճանապարհորդում է հայտնի ուղղու-
թյուն ներով, բայց հիմնական նպատակը  
ոչ թե տեղի ճանաչված տեսարժան վայ-
րերը տեսնելն է, այլ դրանց շրջակայքն 
ուսումնա սի րելը։ Տեղ հասնելուն պես նա 
դեմքը շրջում է հայտնի տեսարժան վայ-
րից և փոխարե նը՝ լուսանկարվում դրա 
շրջակայքում: Օրինակ՝ կանգնելով Էյֆել-
յան աշտարակի դիմաց՝ զբոսաշրջիկն 
ու սումնասիրում է շրջակա պուրակները՝ 

1  7 Famous Drug Tourism Destinations In The World, https://travel.earth/drug-tourism-and-7-famous-drug-tourism-destinations/
2 10 War Tourism Destinations in the World for Your Adventure Tour, https://traveljee.com/world-travel/war-tourism-destinations/
3 Welcome to Atomic Tourism, https://www.atomictourism.net/
4 25 Bizarre Types of Tourism You Might Want to Try, https://list25.com/25-bizarre-types-of-tourism-you-might-want-to-try/
5 Shark Diving: The 13 Best Dive Sites in the World, https://blog.padi.com/2019/08/03/shark-diving-the-10-best-dive-sites-in-the-

world/
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առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու 
աշտարակին:

7. Աերոզբոսաշրջություն (Aerotourism). 
ցանկանում եք ինչ-որ տեղ թռչել ինք նա-
թիռով, բայց չունեք կա՛մ ժամանակ, կա՛մ 
գումար, հետևաբար՝ աերոզբոսա շրջու -
թյու   նը լավ տարբերակ է ձեզ համար: 
Աե րո զբոսաշրջիկները գնում են օդանա-
վա կա յան, բայց ոչ թե իրականում ինք-
նա թիռ նստե լու և որևէ վայր մեկնելու, այլ 
տեղի ան   ցուդարձն ուսումնասիրելու նպա-
տակով:

8. Գերեզմանային կամ մռայլ զբոսա-
շրջություն (Tombstone or dark tourism). զբո-    
սաշրջիկները ճանապարհորդում են գե-
րեզ   մաններ այցելելու նպատակով: Հայտ -
նի վայրերից են Բուենոս Այրեսի Լա Ռեգո-
լետա (La Recoleta) և Փարիզի Պեր Լաշեզ 
(Pere Lachaise) գերեզմանատները:

9. Թոլքինի զբոսաշրջություն (Tolkien 
Tourism). առաջացել է «Մատանիների տի-
րա կալը» գրքի և ֆիլմի երկրպագուների 
շնոր հիվ, երբ վերջիններս սկսեցին ճանա -
պարհորդել դեպի այն վայրեր, որտեղ տե-
ղի էին ունեցել  հայտնի ստեղծագործու-
թյան իրադարձությունները: Հիմնական 
նպա   տա  կակետը Նոր Զելանդիան է, և զբո-
սա շրջության այս տեսակը մեծ եկամուտ է 
բե րում երկրին: Թոլքինի զբոսաշրջության 
վայրեր կան նաև Հարավային Աֆրիկայի 
Բլյումֆոնտեյն քաղաքում, որտեղ ծնվել է 
գրող գրող Թոլքինը, ինչպես նաև Անգ-
լիա յի Օքսֆորդ քաղաքում, որ տեղ նա դա-
սավանդել է:

10. Ֆիլմերից հայտնի վայրերով զբո-
սաշրջություն (SetJetting Tourism). սա են-
թադրում է այցելություններ դեպի այն վայ-  
րեր, որտեղ նկարահանվել են հայտնի ֆիլ-
մեր, օրինակ՝ «Հարի Փոթերը»՝ Լոնդոն, 
«Գահերի խաղը»՝ Դուբրովնիկ և այլն: 

11. Մանկատնային զբոսաշրջություն 
(Orphanage tourism). սովորաբար, նախ-
ընտ րում են արևմտյան մեծահարուստ-
նե  րը, որոնք այցելում են մանկատներ եր-    
րորդ աշխարհի երկրներում կամ անա-
պա հով տարածքներում: Նպատակը ման-
կատանը ներդրում կատարելն է, իսկ եր  - 

բեմն էլ՝ երեխաներ որդեգրելը: Այս տեսա-
կի զբոսաշրջության համար հանրաճա -
նաչ ուղղություններ են համարվում Հընդ- 
կաս տանը, Ուկրաինան և Հարավա յին 
Ամե րիկան6։

12. Աղքատ թաղամասերով զբոսա - 
շրջու թյուն (Slum tourism). զբոսա շրջիկ նե-
րը, հետաքրքրությունից դրդված, այցե-
լում են աղքատ երկրների չքավոր թաղա-
մասեր՝ տեսնելու, թե մարդիկ ինչպես են 
ապրում նման պայմաններում: Հանրա ճա-
նաչ ուղղություններից են Մանիլան (Ֆի-
լիպիններ), Ռիո դե Ժանեյրոն (Բրազիլիա) 
և Մումբայը (Հնդկաստան): 

13. Զենքի զբոսաշրջություն (Gun tour-
ism). ենթադրում է զբոսաշրջային այցե-
լու թյուններ զենք ձեռք բերելու կամ, պար-
զապես, կրակելու նպատակով: Հավային 
և Լաս Վեգասը հայտնի ուղղություններից 
են: Օրինակ՝ Հավայի նահանգում զբոսա-
շրջիկները կարող են այցելել հրաձգա-
րան  ներ և կրակել տարբեր զինատե սակ-
ներից7։

14. Քաղաքական զբոսաշրջու թյուն 
(Political tourism). վերաբերում է քաղա քա - 
կան նպատակներով իրականաց վող  ճա-
նապարհորդություն ներին, իսկ ընտրվող 
ուղղու թյունները հակամարտության գո-
տի ներն են։ Ուղևորությունները միտված 
են հակամարտության հանգամանքներն 
ուսումնասիրելուն, երկու կողմի դիրքորո -
շումը հասկանալուն և, իհարկե, պատմա -
կան որոշակի գիտելիք ձեռք բերե լուն: 
Քա ղաքական զբոսաշրջության հանրա-
ճա նաչ ուղղություններից են Իսրայելը, 
Պա ղեստինը և Աֆրիկան:

15. Սաֆարի զբոսաշրջություն (Safari 
tourism). ենթադրում է ճանապարհորդու  - 
թյուն դեպի վայրի բնություն՝ վայրի կեն-
դանիներին իրենց բնական միջավայ րում 
դիտելու և լուսանկարելու համար: Աֆ - 
րիկյան մի քանի երկրներ հենց այս ուղ -
ղու թյան շնորհիվ են ապահո վում առավե -
լա գույն չափով եկամուտ: Աշխար հում 
սիր   ված սաֆարի ուղղություններն են Վիկ-
տորիա ջրվեժը, Սերենգետի, Կրուգեր, 
Տա  րանգիրե ազգային պարկերը, Նգորոն-

6 15 Types of Tourism You’ve Never Heard of, https://medium.com/farewellalarms/unusual-and-strange-travel-styles-
d2efd696df61

7 10 Unconventional Types of Tourism, https://listverse.com/2018/10/20/10-unconventional-types-of-tourism/
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գորո խառնարանը և այլն8։
16. Ինքնասպանության զբոսաշրջու-

թյուն (Suicide tourism). սա ճանա պարհոր-
դություն է ինքնասպանություն գործելու 
նպատակով: Որքան էլ տարօրինակ թվա, 
սակայն մարդիկ երբեմն նախընտրում են 
գնալ այլ երկրներ՝ ինքնասպան լինե լու 
համար: Շվեյցարիայում նույնիսկ կան հա - 
տուկ ծառայություններ, որոնք օժան դա-
կում են ինքնասպան լինել ցանկա ցող նե - 
րին: Տվյալ դեպքում պետք է ունենալ ան- 
տանելի ցավեր, անբուժելի հիվանդու  թյուն, 
որոնցից ելնելով էլ՝ այդ ծառա յու թյունները 
կտրամադրեն մահացու դե ղեր9։

17. Փոխպատվաստման զբոսաշրջու-
թյուն (Transplant tourism). ենթադրում է 
ճանապարհորդություն փոխպատվաստ-
ման նպատակով, երբ հիվանդը մեկնում 
է այլ երկիր՝ որևէ օրգան ձեռք բերելու 
հա մար։ Ըստ որոշ գնահատականների՝ 
ամբողջ աշխարհում այսպես ապահով-
վում է օրգանների փոխպատվաստման 
10%-ը10: 2019 թվականին աշխարհում կա -
տարվել է 150000-ից ավելի օրգանի փոխ-
պատվաստվում, որից 40621-ը՝ ԱՄՆ-ում11։ 
Մի շարք երկրներում սա անօ րի նական 
է համարվում՝ դիտարկվելով որպես օր-
գանների վաճառք և թրաֆիքինգ։ Հիմ-  
նա կանում աղքատ երկրներում մարդիկ 
փողի դիմաց վաճառում են իրենց օր-
գանները։ Օրգանների թրաֆիքինգը են- 
թադ րում է մարդկանց հավաքագրում, տե  - 
ղա փոխում, ապաստանի տրամադ րում՝ 
սպառնալիքի, հարկադրանքի կամ խար-
դախության, խաբեության, առևանգման 
և այլ ձևերով, փոխպատվաստման նպա -
տակով օրգանների հեռացման համար12։ 
Ըստ հաշվարկների՝ մոտ 12000 անօրի-

նական փոխպատվաստման արդյունքում 
աշխարհում տարեկան ապահովվում է 
շուրջ 1,5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի եկա-
մուտ13: Օրգանների համաշխարհային սև 
շու կայում ամենաշատը վաճառվում է երի-
կամ, քանի որ մարդը կարող է ապրել նաև 
մեկ երիկամով, ուստի մյուսը վաճառում է՝ 
որոշակի գումարի դիմաց14։

18. Ջիհադական զբոսաշրջություն  
(Jihad tourism). այսպես են կոչվում արմա- 
տա կան իսլամիստական խմբավորումն ե-
րի ներկայացուցիչների ճանապարհոր- 
դու թյունները դեպի որոշ երկրներ, օրի- 
 նակ՝ Պակիստան, Սոմալի, Սիրիա՝ մաս-

նակ ցելու կառավարության դեմ իրակա-
նաց  վող մարտական գործողություննե - 
րին15: Ջիհադ զբոսաշրջիկները նաև ներ - 
թափանցում են տարբեր եվրոպական 
երկրներ՝ ահաբեկչական գործողություն-
ներ կատարելու նպատակով։

19. Խաղատնային զբոսաշրջություն 
(Casino tourism). սա խաղամոլների ճա-
նա պարհորդությունն է տարբեր երկրներ՝ 
հայտնի խաղատներ այցելելու և խաղալու 
համար։ Ճանաչված ուղղություններից են 
Լաս Վեգասը, Մոնտե Կառլոն, Մակաուն, 

8  63 Types of Tourism in The World, https://colorwhistle.com/types-of-tourism/
9  ‘Suicide tourism’ and understanding the Swiss model of the right to die, https://theconversation.com/suicide-tourism-and-un-

derstanding-the-swiss-model-of-the-right-to-die-96698
10 Transplant tourism: A ‘pervasive’ and dangerous ‘shadow world of medicine’, https://www.healio.com/news/infectious-dis-

ease/20190416/transplant-tourism-a-pervasive-and-dangerous-shadow-world-of-medicine
11 The most organ transplants in the world, https://www.comparethemarket.com.au/health-insurance/most-organ-transplants-in-

the-world/
12 Budiani-Saberi D. A., Delmonico F. L., Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary on the Global Realities, 

American Journal of Transplantation, 2008; 8: 925–929, http://cofs.org/home/wp-content/uploads/2012/06/Budiani_and_Del-
monico-AJT_April_20081.pdf

13 Gonzalez J., Garijo I., Sanchez A., Organ Trafficking and Migration: A Bibliometric Analysis of an Untold Story, Int J Environ Res 
Public Health. 2020 May; 17(9): 3204, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246946/

14 Granzow, Marni E., "International Black-Market Organ Trade" (2017). Student Publications, https://cupola.gettysburg.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1660&context=student_scholarship

15 Джихад-туризм: британские мусульмане сражаются против Башара Асада во время отпуска, https://russian.rt.com/arti-
cle/5679
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Նյու Ջերսին16։
20. Թույլատրելի կամ «հալալ» զբոսա- 

 շրջություն (Halal tourism). վերաբերում է 
մահմեդականներին, քանի որ «halal» արա-  
բերենից թարգմանաբար նշանա  կում է 
թույլատրելի՝ համաձայն իսլամա կան ուս-  
մունքի։ Ըստ այդմ՝ ճանապարհորդու-
թյան ժամանակ պահպանվում են սննդա-
կարգի, հագուստի, վարվելա կարգի հիմ - 
նական կանոնները, այցերը կազմա կերպ- 
 վում են դեպի այն հյուրանոցներ, որտեղ 
չկան խոզի միս, ալկոհոլային խմիչք ներ, 
մոլեխաղեր, լողավազաններ, նույնիսկ լո-
ղա փերը տղամարդկանց և կանանց հա-
մար առանձնացված են և այլն։ Հիմնա կան 
ուղղություններն են Մալայզիան, Արա  բա-
կան Միացյալ Էմիրությունները, Ինդոնե-
զիան, Թուրքիան17։ 

21. Ծննդաբերության զբոսաշրջու թյուն 
(Birth tourism). ենթադրում է ճանա պար- 
  հորդություն դեպի մեկ այլ երկիր՝ ծննդա  - 
բերելու, ինչպես նաև նորածնի համար 
տվյալ երկրի քաղաքացիություն ապահո -
վելու նպատակով։ Հիմնական ուղղու-
թյուն ներից են ԱՄՆ-ը, Կանադան, Մեք  սի-
կան, Արգենտինան, Բրազիլիան և այլն18։ 

22. Ալֆազբոսաշրջություն (Alphatourism). 
զբոսաշրջիկն այցելության երկրում քար-
տեզի վրա գտնում է այբբենական կար գով 
առաջին և վերջին փողոցները, դրանց 
միջև ուղիղ գիծ է քաշում կամ ցան կացած 
այլ պատկեր, ապա քայլում այդ վայրերի 
միջև գծված ճանապարհով19։

23. Փոփոխական զբոսաշրջություն 
(Alternating Travel).  զբոսաշրջիկը դուրս է 
գալիս հյուրանոցի դռնից, թեքվում դեպի 
աջ, հաջորդ խաչմերուկում՝ դեպի ձախ, 
այնուհետև՝ կրկին աջ, և այսպես շարու-
նակ, մինչև որ չկարողանա շարունակել 
ճանապարհը որևէ խոչընդոտի պատճա-
ռով20։

24. Կույր զբոսաշրջություն (Blindfolded 
tourism). զբոսաշրջիկը ճամփորդում է 
փակ աչքերով՝ ուղեկցորդի օգնությամբ, 

որ պեսզի կարևոր կենսական զգայարա նի՝ 
տեսողության բացակայության պայ ման-
ներում կարողանա խթանել մյուս զգայա-
րանների (լսողություն, զգացում, հոտ) աշ- 
 խատանքը՝ դրանց հիման վրա տպա  վո-
րություններ ստանալով դեստինա ցիա յից։ 
Այս առումով, գոյություն ունի նաև «մութ 
ռես տորան» հայեցակարգը, երբ ռեստո -
րա նում լուսավորություն չկա, և այցելունե-
րը չեն տեսնում, թե ինչ են ուտում։ «Կույր» 
զբոսաշրջությունը, որպես այդպիսին, ա -
ռաջացել է 1970 թ.-ին, երբ զբոսա շրջիկ -
ներին առաջարկվում էր փակ աչքե րով 
զգալ Լոնդոնի բույրը։ Նման երթու ղիներ 
այսօր ևս առաջարկվում են աշխար հի 
տարբեր վայրերում, որից հետո զբոսա-
շրջիկին է տրվում իր «կույր տուրի» տե-
սաձայնագրությունը21։

25. Մթնշաղից մինչև արշալույս ըն-
կած ժամանակահատվածի զբոսաշրջու-
թյուն (Nyctalotourism). զբոսաշրջիկներն 
այ ցելում են հիմնական դեստինացիանե-
րը՝ մթնշաղից մինչև լուսաբաց ընկած ժա-
մա նակահատվածում։

26. Սագիտազբոսաշրջություն (Sagitta-
tourism). զբոսաշրջիկը նետ է գցում քար -
տեզի վրա՝ այդպես որոշելով այն դես-
տինացիան, որտեղ պետք է այցելի22։

27. Ջայլոզբոսաշրջություն (Jailoo  
tourism). շրջագայություններ են կազմա- 
կեր պվում դեպի դժվարամատչելի, քաղա-
քա կրթու թյունից հեռու բնակեցված վայ-  

16  Travel Blog, https://www.mappingmegan.com/worlds-top-gambling-cities/
17 How Halal Tourism is Reshaping the Global Tourism Industry, https://hospitalityinsights.ehl.edu/halal-tourism-global-industry
18 63 Types of Tourism in The World, https://colorwhistle.com/types-of-tourism/#tour-nine
19 15 Types of Tourism You’ve Never Heard of,  https://farewellalarms.com/unusual-and-strange-travel-styles-d2efd696df61
20 Experimental travel, https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/Experimental_travel
21 Blindfolded tourism, https://alchetron.com/Blindfolded-tourism
22 Experimental Travel - The what’s, why's and how's, https://www.holidify.com/pages/experimental-travel-1809.html
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 րեր, որտեղ բացակայում են էլեկտրա կա-
նու թյունն ու բջջային կապը։ Այսպիսով՝ 
քաղա քաբնակները հնարավորություն են 
ու նե նում ապրելու միջնադարյան կամ  
ավե լի պարզունակ պայմաններում։ Զբո-
սա  շրջու  թյան այս տեսակը տարածված 
է Աֆրի կայում, Ամազոնի ջունգլիներում, 
Ասիայի լեռներում և տափաստաններում, 
Հյուսի սային Ամերիկայի անտառներում23։

28. Ուսապարկով զբոսաշրջություն 
(Backpacker tourism). ճամփորդելու ամե-
նա   էժան ձևերից է, երբ զբոսաշրջիկ նե րը 
տեղից տեղ են մեկնում ավտոբուս նե րով, 
գնացքներով կամ բյուջետային ավիա ըն-   
կերությունների միջոցով՝ տոմսերը գնե  լով 
նախապես և զեղչով, ինչպես նաև գի  շե-
րում են երիտասարդական հոսթել նե րում 
կամ վրաններում։ Նման ճամփորդու թյուն-
ները հիմնականում կազմակերպ վում են 
խմբերով՝ ծախսերը կիսելու նպատակով։ 
Ուսապարկերում տեղ են գտնում ճամփոր-
դելուն անհրաժեշտ իրեր, այդ թվում՝ գիշե-
րելու համար հարմար վրաններ, սնվե լու 
գործընթացը կազմակերպվում է ոչ թե ռես-
տորաններում, այլ փողոցներում՝ խանութ-
նե րից կամ սննդի տաղավարներից գնե-
լով համապատասխան էժան ուտելիքներ 
կամ հենց իրենք են պատրաստում իրենց 
կերա կուրը։ Ճամփորդության ընթացքում 
այցելում են քաղաքային այգիներ, եկեղե-
ցիներ, իսկ թանգարաններ գնում են այն 
օրերին, երբ մուտքն ազատ է24։

29. Հոգևոր զբոսաշրջություն (Spiritual 
tourism). սա կյանքի իմաստն ու նշանա-
կու թյունը պարզելուն միտված ճամփորդու-
թյուն է, որի ընթացքում վերելք են ապրում 
մարդու ֆիզիկական, մտավոր և զգայական 
էներգիաները, զարգանում, պահպանվում 
և բարելավվում են նրա մարմինը, միտքն 
ու հոգին25: Հոգևոր զբոսաշրջության նպա-
տա  կը ոչ այնքան իրավիճակը, որքան 
ինքն իրեն փոխելն է։ Սա ճգնավոր ճանա  -
պար հորդություն է նրանց համար, ովքեր 
ցանկանում են գտնել ներքին ներդաշ նա-

կություն և կարգի բերել մտքերը։ Նման 
զբո սաշրջիկները մեկնում են մեղմ կլի մա-
յով երկրներ, սովորաբար՝ Հնդկաս տան, 
Թաիլանդ կամ Ինդոնեզիա՝ խաղաղ մթնո-
լորտում յոգայով և հոգևոր զարգաց ման 
վարժություններով զբաղվելու համար26:

30. Տիեզերական զբոսաշրջություն 
(Space tourism). համարվում է ճանապար-
հորդության ամենաթանկ տեսակը, քանի 
որ  ենթադրում է ուղևորություն դեպի տիե-
զերք, Երկրի ուղեծիր կամ Միջազգային 
տիեզերակայան՝ զվարճանքի կամ գիտա-
հետազոտական նպատակներով։ Աշխարհի 
առաջին տիեզերական զբոսաշրջիկը եղել 
է ամերիկացի գործարար Դենիս Տիտոն՝ 
2001 թ., ով 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար է վճարել 
ռուսական Союз ТМ-32 տիեզերանավով 
թռիչքի և 7 օր Միջազգային տիեզերական 
կայանում անցկացնելու համար։ Տիեզերա-
կան զբոսաշրջության գները տարբեր են։ 
Օրինակ՝ Virgin Galactic-ի SpaceShipTwo-ով 
2,5 ժամ տևողությամբ ենթաուղեծրային 
թռիչքի տոմսերը վաղուց արդեն վաճառված 
են ՝ 2-3 տարվա համար, իսկ թռիչքն արժե 
250000 ԱՄՆ դոլար։ Space Adventures-ն 
առաջարկում է թռիչք Լուսնի շուրջ, այց դե-
պի ՄՏԿ, ելք բաց տիեզերք, թռիչք հա տուկ 
Boeing 727-200-ով, G-FORCE ONE™-ով: 
7-14-օրյա տուրը ՄՏԿ-ում արժե 20-40 մլն 
ԱՄՆ դոլար, իսկ լրացուցիչ վճարելով 3-5 
մլն ԱՄՆ դոլար՝ կարելի է նաև դուրս գալ 
բաց տիեզերք27։

23  Top 6 weird types of tourism you might want to try, https://www.mylittleadventure.com/blog/top-6-weird-types-of-tourism-you-
might-want-to-try

24 63 Backpacking Tips: Epic travel advice for Broke Backpackers, https://www.thebrokebackpacker.com/travel-tips/
25 Spiritual Tourism: Tourists First, Tour Operators Second, And Destinations Third, https://worldfinancialreview.com/spiritu-

al-tourism-tourists-first-tour-operators-second-and-destinations-third/
27 Թովմասյան Գ., Տիեզերական զբոսաշրջություն. երբ երազանքները դառնում են իրականություն, https://asue.am/am-

berd/publications/-space-tourism-when-dreams-come-true
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Այսպիսով՝ զբոսաշրջությունը բազմա-
տե սակ է և կարող է նոր փորձառություն և 
զգացողություններ պարգևել զբոսա շրջիկ-
ներին, ուստի, արկածների սիրահարները, 

որոնք հոգնել են միապաղաղ ու միօրի նակ 
տուրերից, կարող են փորձարկել նոր առա-
ջարկները, իհարկե, խուսափե լով վտան-
գա վոր և ռիսկային ուղևորություն ներից։
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Гаяне ТОВМАСЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

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

РЕДКИЕ, СТРАННЫЕ И ОПАСНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА

Как известно, туризм подразумевает переезд с места жительства в другое место для отдыха, 
развлечений, лечения, учебы и других целей. Помимо общеизвестных и популярных видов туриз-
ма, существует ряд видов, которые на первый взгляд могут показаться странными, опасными 
или просто редкими. В этой статье представлено 30 таких видов, которые могут сильно изменить 
пред ставление читателя о туризме. Чтобы получить новые ощущения и впечатления, многие ту-
ристы могут попробовать представленные здесь безопасные виды, при этом оставаясь в стороне 
от опасных видов туризма.

Ключевые слова:  туризм стихийных бедствий, темный туризм, трансплантационный 
  туризм, аэротуризм, альфатуризм, бэкпекинг туризм, сафари туризм

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

PhD in Economics
DO YOU KNOW THAT...?  

RARE, STRANGE AND DANGEROUS TYPES OF TOURISM

As we know, tourism implies visiting a place other than the place of one’s residence for leisure, 
entertainment, treatment, education and other purposes. In addition to the well-known and popular 
types of tourism, there is a number of types that, at first glance, may seem strange, dangerous, or 
just rare. In this paper, 30 types of tourism that can greatly change the reader's perception of tourism 
are presented. To get new sensations and experiences, many tourists may try the safe types presented 
here, at the same time staying away from dangerous types of tourism.

Keywords:  disaster tourism, dark tourism, transplant tourism, aerotourism, alphatourism, 
  backpacker tourism, safari tourism
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Սոֆյա 
ՕՀԱՆՅԱՆ

Փիլիսոփայական 
գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտւ

1997-2001 թթ. սովորել է ԵՊՀ 
փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա յի 
և հոգեբանության ֆակուլտետի 
փիլիսոփայության մասնագի տու - 
թյան բակալավրի, 2001-2003 թթ.՝ 
մագիստրոսական, իսկ 2003-
2007 թթ.՝ ԵՊՀ փիլիսոփա յու  յան 
պատմության ամբիո նի աս պի-
րանտական ծրագրում: 2008 թ. 
ստացել է փիլիսոփայական գի- 
տու թյունների թեկնածուի գիտա-
կան աստիճան, 2010 թ.` դոցեն-
տի գիտական կոչում:

2005 թ.-ից առայսօր աշխա-
տում է ՀՊՏՀ հասարակագիտու-
թյան ամբիոնում։ 2016-2018 թթ. 
աշխատել է որպես ՀՊՏՀ «Ամ-
բերդ» հետազո տա կան կենտրո- 
 նի «Հանրային քա ղա քականու-
թյան և անվտան գու թյան հե տա-    
զոտություններ» ծրագ րի ավագ 
հետազոտող:

Հեղինակ է մոտ 80 գիտա կան  
աշխատությունների և հոդվածնե-
րի, ինչպես նաև համահեղինակ 
կոլեկտիվ մենագրությունների և 
դասախոսության տեքստի:

 ORCID - https://orcid.org/0000-
       0002-5941-5150

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ 
ՀՆԱՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
 ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  մեդիա, ԶԼՄ, մանիպուլյացիա,
  տեխնոլոգիա, տեղեկատվություն,
  գաղափարախոսական և սոցիալ-
  հոգեբանական ներգործության 
  միջոցների համակարգ

Ժամանակակից աշխարհում՝ քաղաքականու-
թյան մեջ, գովազդում, հասարակայնության հետ կա-  
պե րում և լրագրության մեջ լայնորեն կիրառ վող տեխ - 
նոլոգիաներից է մանիպուլյացիան (աճպարարու-
թյունը), որն ընկալվում է որպես գաղափա րա խո-
սական և սոցիալ-հոգեբանական ներգործու  թյան 
միջոցների համակարգ, որի նպատակն է մարդ-
կանց մտածողության ու վարքի փոփոխու թյունն 
իրենց շահերին հակառակ: Այս գործում հսկա յա-
կան դերակատարություն ունի ԶԼՄ-ն, որը տե ղեկու -
թյունների որոնման, մշակման ու փոխանցման մի-
ջոցից վերածվել է մարդու ներաշխարհը վե րա հսկող 
ու փոխակերպող միջոցի: Սակայն, մար դը միայն 
մեդիա-տեղեկության կրավորական սպա ռողը չէ, նա 
մեկնաբանում և գնահատում է դա` ելնելով սեփա-
կան աշխարհընկալումից, կատա րե լատիպերից, սո-
ցիալական դիրքից, մշակութային զարգացումից:

Ժամանակակից իրողություններում մարդն 
անընդհատ զգում է տեղեկության չդա-

դարող հոսքի կարիք: Շրջապատող իրականության 
հետ տեղեկության անքակտելի կապը հասարակության 
մեջ մարդու բնականոն կենսագործունեության կարևո-
րագույն պայմաններից մեկն է: Այս առումով, մարդու 
վրա մեծ ճնշում է գործադրում ոչ միայն սոցիալական 
տար բեր խմբերի հետ մշտական շփումը, այլև ստաց վող 
տեղեկությունների քանակը, ծավալը և բովանդա կու-
թյու նը:

Տեղեկատվական հասարակությունում գաղափար-
նե րի, դիրքորոշումների, շարժառիթների, վարքի կարծ-
րա տիպերի «պարտադրումն» իրականացվում է հիմնա-
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կանում ԶԼՄ-ի միջոցով, որը կիրառվող 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով ներ-
գործում է զանգվածների հոգեկանի վրա, 
հետևաբար ներկայում արդեն կարելի է 
խոսել զանգվածների գիտակցության ուղ-
ղությամբ ԶԼՄ-ի հոգևոր «զավթողա գոր-
ծության» (էքսպանսիայի) մասին:

Մարդու գիտակցության և վարքի վրա 
մեդիայի ներգործության հիմնա հարցն 
առնչվում է հաղորդակցման տեխնոլո գիա-  
ների խնդրին. գրականության մեջ ընդուն-
ված մոտեցման համաձայն` այդ տեխնո-
լոգիաները կարելի է դասակար գել ըստ 
երեք խմբի (գծապատկեր 1):

Տեղեկատվական-հոգեբանական ներ - 
գործությունը մարդկանց (առանձին ան-
հատների և խմբերի) վրա ազ դեցություն 
գործելու միջոց է, որի նպատակն է նրանց 
գիտակցության ու ենթագիտակցության 
գաղափարախոսական ու հոգեբանական 
կառուցվածքների փոփոխությունը, հու- 
զա  կան վիճակի փոխակերպումը, տեղե-
կա տվական միջոցների օգտագործմամբ 
և հոգեբանական բացահայտ ու թաքնված 

պարտադրման տարբեր միջոցների կի-
րառմամբ վարքի որոշակի տեսակ ների 
խթանումը: Հոգեբանական ներգործու-
թյու նը հաճախ կիրառվում է անձի գաղտ-
նի պարտադրման տեխնոլոգիաների 
ձևով:

Գաղտնի պարտադրման ձևերին են վե-  
րաբերում հոգեբանական մանիպուլյա-
ցիաները: Հոգեբանական մանիպուլյա-
ցիան համապատասխան ներգործության 
միջոց է, որի նպատակն է մյուս մարդ կանց 
հոգեկան և այլ ակտիվության ուղղվածու - 
թյան փոփոխությունը, որն իրակա նացվում 
է նրանց համար աննկատ կերպով: Գի-
տակցության մանիպուլյա ցիան կառա-
վար ման եղանակ է` ներգործություն սուբ- 
 յեկտին ձեռնտու գաղափարների, դիրքո-
րոշումների, շարժառիթների, վարքի կարծ-  
րատիպերի պարտադրմամբ։

Այս տեխնոլոգիայի հանդեպ ուշադ րու -
թյունը բացատրվում է նրանով, որ այն 
առավել շատ է կիրառվում քաղաքա կա-
նությունում, գովազդում, հասարակայ նու-
թյան հետ կապերում և լրագրության մեջ: 

Հաղորդակցման տեխնոլոգիաների դասակարգումը
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Ներկայում մանիպուլյացիան ընկալվում 
է որպես գաղափարախոսական և սո-
ցիալ-հոգեբանական ներգործության մի-
ջոցների համակարգ, որի նպատակն է 
մարդկանց մտածողության ու վարքի փո -
փոխությունը՝ իրենց շահերին հակա ռակ: 
Մանիպուլյացիայի գլխավոր հատկա նիշ-
ներն են.
1. Մանիպուլյացիայի գործընթացն ան-

հա մաչափ է. գոյություն ունեն ներգոր-
ծող կողմ (սուբյեկտ) և ներգործության 
ենթակա կողմ (օբյեկտ):

2. Մանիպուլյացիան հոգևոր, հոգեբա նա-
կան ներգործության տեսակ է (այլ ոչ թե 
ֆիզիկական բռնություն կամ բռնության 
սպառնալիք): Մանիպուլյացիա կատա-
րողի թիրախն անձի հոգեկան կառույց-
ներն են:

3. Մանիպուլյացիան գաղտնի ներգործու-
թյուն է, որի փաստը չպետք է նկատի 
մանիպուլյացիայի օբյեկտը1:
Առանձնացվում է մանիպուլյացիայի 

երեք մակարդակ.
I. մարդկանց գիտակցության մեջ գո յու -

թյուն ունեցող անհրաժեշտ գաղա փար-
ների, դիրքորոշումների, շարժառիթ նե-
րի, արժեքների, նորմերի ուժեղացում,

II. կապված է այս կամ այն իրադարձու-
թյան, գործընթացի, փաստերի մա սին 
հայացքների մասնավոր, մանր փոփո-   
խությունների հետ, ինչը նույն պես ազ-  
դում է որոշակի երևույթի հանդեպ հու-
զական ու գործնական վերաբեր մունքի 
վրա,

III. կենսական դիրքորոշումների արմա-
տա կան փոփոխություն` օբյեկտին նոր, 
ապշեցուցիչ, անսովոր, դրամատիկ, 
իր համար կարևոր տեղեկությունների 
(տվյալների) հաղորդման ճանապար-
հով:
Ամերիկացի գիտնական Հ. Շիլլերի կար- 

 ծիքով` «մանիպուլյացիայի հաջո ղությու -
նը երաշխավորված է, երբ մանի պու  լ յա- 
   ցիայի ենթարկվողը հավա տում է, որ տե-
ղի ունեցող ամեն ինչ բնական է ու ան-

խու սափելի»2: Այս հանգաման քով է պայ- 
 մանավորված ԶԼՄ-ի մեծ արդիա կանու - 
թյան ու աճող նշանա կության ձեռքբերու - 
մը. զանգվածային լրատվա միջոցները դառ - 
նում են քաղաքական գործընթացների 
իրականացման, հասարակական գի տակ - 
ցության կառավարման, հասա րակա կան 
կարծիքի ձևավորման կարևոր գործիք- 
 ներ: Ժամանակակից աշխարհում ԶԼՄ-ն 
փաստացիորեն վերահսկում է մեր ողջ 
մշակույթը` դա անցկացնելով  իր  «քամո-
ցով», տարբերակում է առանձին տարրեր 
մշակութային երևույթների ընդհանուր 
զանգվածից և դրանց հաղորդում հատուկ 
կշիռ, բարձրացնում է մի գաղափարի ար-
ժեքը, արժեզրկում մյուսը՝ այդպիսով բևե-
ռացնելով մշակութային ամբողջ դաշ տը: 
Այն, ինչ դեռևս չի հայտնվել զանգվածա-
յին հաղորդակցման ուղիներում, մեր ժա-
մանակներում գրեթե ազդեցություն չի գոր- 
 ծում հասարակության զարգացման վրա3: 
Հետևաբար` արդի փուլում ԶԼՄ-ն տե- 
ղե   կության որոնման, մշակման ու փո-
խանց  ման պարզ միջոցից վերածվել է 
մար դու ներաշխարհը վերահսկող ու փո-
խակերպող միջոցի` վարքի կարծրա տի-
պե րի տարածմամբ ավելի ու ավելի կոշտ 
մանիպուլյացիայի ենթարկելով զանգ ված-
ների գիտակցությունը4:

Սկզբում մարդկանց փորձում են պար-
տադրել այնպիսի կարծրատիպեր, որոնք 
ընդունակ են առաջացնել անհրաժեշտ հա-
կազդեցություններ, արարքներ ու վարք: 
Ընդ որում, այդ նպատակի համար հա-
տուկ  ընտրվում են նրանք, ովքեր, ասես, 
իրենց կամքին հակառակ, հավատում են 
առասպելների, ասեկոսեների: Հետո օգ-
տագործվում են մի շարք հնարներ, որոնք 
թույլ են տալիս բարձրացնել ներ գոր ծու-
թյան արդյունավետությունը.
-  տվյալ պահին «անհրաժեշտ», հա ճախ 

կոպիտ կերպով «սարքված» տեղեկու-
թյան մատուցում,

-  իսկական, իրականությանը համապա-
տասխանող տեղեկությունների կան-

1 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Дзялошинский И., Манипулятивные технологии в СМИ. М., “Гуманитарный 
институт”, 2006:

2 Шиллер Г., Манипуляторы сознанием. М., “Мысль”, 1980, с. 27-28.
3 Այդ մասին տե՛ս Վ. Աթոյան, Ա. Մալքջյան, Ս. Օհանյան, Էկրանային մշակույթը որպես տեղեկատվական 

հասարակության սոցիոմշակութային բնութագիր, «21-րդ դար», 2015, թիվ 3, էջ 56:
4 Абдигалиева Г., Токтаров Б., СМИ как фактор манипуляции массовым сознанием, URL: https://articlekz.com/article/8154
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խա մտածված քողարկում,
-  տեղեկությունների մեծ ծավալ, ինչը 

ներ գործության օբյեկտի համար դժվա-
րացնում է իրերի իսկական էությունը 
պարզելը:
Խաբեության բացահայտման դեպքում 

ենթադրվում է, որ ժամանակի ընթաց-
քում իրավիճակի սրությունն ընկնում է, 
և շատ բան ընկալվում է արդեն բնական, 
անհրա ժեշտ կամ, ծայրահեղ դեպքում, 
հարկադրված կերպով:

Տեղեկատվության մանիպուլյացիան 
նե րառում է մի շարք եղանակներ.
1. Տեղեկությունների մեծ ծավալ: Հա-

ղորդվում են հսկայական քանակով 
տե  ղեկություններ, որոնց հիմնական 
մա  սը վերացական դատողություններ 
են, անկարևոր մանրամասներ, տարա-
բնույթ մանրուքներ և այլ «աղբ»: Դրա 
հետևանքով օբյեկտը չի կարողանում 
թափանցել խնդրի իսկական էության 
մեջ:

2. Տեղեկության չափաբաժին: Հաղորդ-
վում է տեղեկության միայն մի մասը, 
իսկ մնացածը ջանադրաբար քողարկ-
վում է: Դա հանգեցնում է նրան, որ 
իրականության պատկերն աղավաղ-
վում է այս կամ այն չափով կամ, ընդ-
հանրապես, դառնում անհասկա նալի:

3. Մեծ սուտ: Սա նացիստական Գեր մա-
նիայի քարոզչության նախարար Յ. 
Գե բելսի սիրելի հնարն էր: Նա պնդում 
էր, որ որքան ավելի անպատկառ ու ոչ 
ճշմարտանման է սուտը, այնքան ավելի 
շուտ դրան կհավատան. գլխավորն այն 
է, որ դա առավելագույնս լրջորեն մա-
տուցվի:

4. Իրական փաստերի միախառ նում ամե  - 
նահնարավոր ենթադրություն նե րին, 
վարկածներին, ասեկոսեներին: Դրա 
հետևանքով անհնար է դառնում ճշմա-
րիտը հորինվածից տարբերելը:

5. Ժամանակի ձգձգում: Այս հնարը հան-
գեցվում է նրան, որ տարաբնույթ 

պատրվակներով ձգձգվում է իսկա-
պես կարևոր տեղեկությունների հրա-
պարակումը՝ մինչև այն պահը, երբ ար-
են ուշ կլինի ինչ-որ բան փոխելը:

6. Պատասխան հարված: Այս հնարի էու  - 
թյունն այն է, որ այս կամ այն իրա-
դարձությունների հորինված (բնա կա- 
  նաբար, հորինողին ձեռնտու) տար բե-
րակը երրորդ անձի միջոցով տարած -
վում է հակառակորդ կողմերի հան դեպ 
չեզոք ԶԼՄ-ով: Մրցակից կողմի (հա-
կառակորդի) մամուլը, սովորա բար, 
կրկնում է այդ տարբերակը, քանի որ 
դա համարվում է ավելի «օբյեկտիվ», 
քան բախման անմիջական մասնա-
կից ների կարծիքները:

7. Ժամանակին ասված սուտ: Հաղորդ-
վում է կատարելապես կեղծ, բայց 
տվյալ պահին չափազանց սպասվող 
(«թարմ») տեղեկություն: Որքան շատ 
է հաղորդման բովանդակությունը հա -
մապատասխանում օբյեկտի տրամադ-
րություններին, այնքան արգասավոր է 
դրա արդյունքը: Հետո խաբեությունը 
բացահայտվում է, բայց այդ ընթացքում 
իրավիճակի սրությունը նվազում է կամ 
որոշակի գործընթաց ստանում է ան-
հակադարձելի բնույթ5:
Գիտակցության մանիպուլյացիայի հա- 

 մար ԶԼՄ-ն փոփոխում է բառերի ու հաս-
կացությունների իմաստը: Ընդ որում, 
փոխվում է ենթատեքստը, և նույն բա ռե-
րից ստեղծվում է բոլորովին այլ իմաստ: 
Տեղեկության որոշ «մասնիկներ», կարծես 
թե, կեղծիք չեն, բայց այն ամբողջությունը, 
որ մատուցում է թղթակիցը կամ խմբա գի-
րը, կարող է որևէ աղերս չունենալ իրա- 
 կանության հետ: Մանիպուլյացիայի իմաս-
տաբանության հիմնական հնար ներն են6.

Ա. Պարզեցում, կարծրատիպացում: 
ԶԼՄ-ն կարևորագույն դեր է խաղացել 
հասարակության «ամբոխակերպման» 
գործընթացում: Զանգվածի մարդը՝ խճա-
ն կարային մշակույթի արգասիքը, մեծ չա-

5 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Ս. Օհանյան, Հոգեբանական մանիպուլյացիա. Ինչպես են «լվանում» ուղեղները, 
Երևան, 2014, ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, http://media.asue.am/upload/Sofya_verlucakan.pdf, Ս. Օհանյան, 
Հայկական լրատվամիջոցներ. Օբյեկտիվ տեղեկատվության և իրականության աղավաղված պատկերի միջև, Երևան, 
2017, ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, http://media.asue.am/upload/amberd/S.-Ohanyan.pdf

6 Օհանյան Ս., ԶԼՄ-ն որպես զանգվածային գիտակցության մանիպուլյացիայի գործոն, «Տնտեսության և 
հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ» ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողովի 
նյութեր, Եր., «Տնտեսագետ», 2018, էջ 544-550:
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փով ստեղծվել է ԶԼՄ-ի կողմից: Ուստի 
դրա նում հաստատվել են տեղեկության 
բարդության ու եզակիության խիստ սահ-
մանափակումներ: Այդ կանոնի հոգեբա-
նական արդարացումն այն է, որ մարդը 
ենթագիտակցորեն ձգտում է բարդ հիմ-
նախնդիրների պարզունակ բացատրու-
թյունների7:

Բ. Պնդում և կրկնություն: Պարզեցումը 
թույլ է տալիս արտահայտել գլխավոր միտ-
քը, որն անհրաժեշտ է ներշնչել լսարանին 
համառոտ և տպավորիչ եղանակով՝ 
պնդման ձևով: ԶԼՄ-ն մարդուն ընտե լաց-
րել է մտածել կարծրատիպերով՝  աստի-
ճանաբար նվազեցնելով տեղեկության ին-
տելեկտուալ մակարդակը և  վերածվելով 
բթացման գործիքի: Դրան նպաստել է 
գիտակցության մեջ անհրաժեշտ կարծ-
րատիպերի ամրապնդման գլխավոր մե-
թոդը՝ կրկնությունը: Այս առումով, ֆրան-
սիացի հոգեբան, սոցիոլոգ Գ. Լե Բոնը 
պնդում էր, որ կրկնությունը, վերջիվերջո, 
ներդրվում է ենթագիտակցության խոր-
քերում, այնտեղ, որտեղ ձևավորվում են 
մեր գործողությունների շարժառիթները8: 

Գ. Մասնատում: Պարզեցման հատուկ 
և կարևոր կողմերից մեկն ամբողջական 
խնդրի բաժանումն է առանձին դրվագնե-
րի՝ այնպես, որ ունկնդիրը, ընթերցողը 
կամ հանդիսատեսը չկարողանան դրանք 
միավորել և իմաստավորել խնդիրը: 

Դ. Հրատապություն: Հիմնախնդիրնե-
րի հաջողված և արդարացված հատվա-
ծայնացման պայմաններից մեկը տեղե կու- 
թյան հրատապությունն է, դրան անհետա-
ձգելիության բնույթ հաղորդելը: Համար -
վում է, որ հրատապության ճնշող զգա-
ցո ղությունը կտրուկ մեծացնում է ԶԼՄ-ի 
«աճպարարական» հնարավորու թյուննե-
րը: Տեղեկության ամենօրյա, ամենժամյա 
թարմացման հետևանքով այն զրկվում է 
մշտական կառուցվածքից: Մար դը պար-
զապես ժամանակ չի ունենում իմաստա-
վորելու և հասկանալու տեղեկու թյուննե-

րը, քանի որ դրանք արտամղվում են այլ, 
ավելի նոր տեղեկություններով: 

Ե. Սենսացիա (աղմկահարույց իրա
դար ձու թյուն): Սենսացիաների գործածու-
մը թույլ է տալիս ապահովել հիմնա խըն- 
դիր ների հատվածայնությունը և տե ղե- 
 կու թյունը մասնատել այնպես, որ մարդը 
երբեք չստանա լրիվ, ավարտուն գիտելիք: 
Դրանք տեղեկություններ են այն իրա-
դարձությունների մասին, որոնց տրվում 
է այնքան մեծ կարևորություն և եզակիու- 
թյուն, որ դրանց վրա կենտրոնանում և 
անհրա ժեշտ ժամանակով սևեռվում է լսա- 
րանի գրեթե ամբողջ ուշադրությունը: Սեն - 
  սացիաներով կարելի է կա՛մ քողարկել կա-
րևոր իրադարձությունները, որոնք հան- 
   րու թյունը չպետք է նկատի, կա՛մ դադա - 
 րեցնել սկանդալն ու պսիխոզը, որոնց 
դա    դարեցման ժամանակն արդեն վրա է 
հա  սել, բայց այնպես, որ դրանց մասին 
չհիշեն:

Գիտակցության անընդմեջ «ռմբակո-
ծումը» զգացմունքների վրա ներգործող 
սենսացիաներով, հատկապես՝ «վատ նո-
րություններով», կատարում է «նյարդայ-
նության» անհրաժեշտ մակարդակի պահ- 
 պանման կարևոր գործառույթ: Այդ նյար-  
դայնությունը, անընդհատ ճգնաժամի 
զգա ցողությունը կտրուկ մեծացնում են 
մարդկանց ներշնչելիությունը և փոքրաց-
նում քննադատական ընկալման ընդու-
նա կությունը: Սովորական, կայուն սոցիա-   
լա կան դրության խախտումը միշտ մեծաց -
նում է իրավիճակային ներշնչելիու թյունը9:

ժամանակակից պայմաններում տեղե-
կատվական-հաղորդակցային գործըն թաց-  
ներում օգտագործվում են ոչ թե պար  զա- 
պես առանձին հնարներ, այլ մանի պուլյա-
ցիա յի հատուկ տեխնոլոգիաներ10: 

Բայց որքան էլ սարսափազդու թվա 
ԶԼՄ-ի ամենազորության և զանգվածային 
գիտակցության «հոգեծրագրավորման», 
տեղեկատվական ու հաղորդակցային մա-
նիպուլյացիայի անսահմանափակ հնարա- 

7 Кара-Мурза С., Манипуляция сознанием. М., “Алгоритм”, 2000, с. 289.
8 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Лебон Г., Психология народов и масс. СПб., “Макет”, 1995:
9 Ի տարբերություն ընդհանուր ներշնչելիության, իրավիճակային ներշնչելիություն են անվանում հատուկ վիճակները, 

որոնք ծագում են անոմալ իրավիճակների ազդեցությամբ:
10 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Е. Доценко, Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита, М., 

Издательство МГУ, 1997, էջ 106-144, Վ. Աթոյան, Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ (դասախոսություններ), 
Եր., «Տնտեսագետ», 2014, էջ 105-114: 
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 վորությունների մասին առասպելը, պետք 
է հիշել, որ, այնուամենայնիվ, դա հաղոր- 
   դակցման միջոց է11: Եվ մարդը ոչ թե պար   
զապես մեխանիկորեն մշակում է ստաց - 
ված տեղեկությունը, այլ դեն է նետում ան-
պետքը, անհատապես տե սակա վո  րում  
դա՝ ըստ կարևորության աստիճա նի, որո-
շում դրա ընկալման հերթա կանությունը: 
Այս համատեքստում Է. Ֆրոմն իր «Մարդ-
կային ապակառուցողականության անա-
տոմիա» հիմնարար աշխատության մեջ 
ընդգծում է, որ մանիպուլյացիայի ամե -
նա  քիչն են ենթարկվում հստակ արտա -
հայտված սոցիալական և քաղաքա կան 
դիրքորոշմամբ մարդիկ, քանի որ «աճ-
պա րարական» ներգործությունները հա  - 
կա դարձ համեմատական են սոցիոմշա-
կութային նույնականությանը, կրթվածու-

թյանը, խմբային համերաշխությանը12: Հե - 
տևաբար՝ մանիպուլյացիան, որպես գործ-
ընթաց, սահմանափակված է սոցիալ-հո-
գեբանական օրինաչափություններով պայ - 
մանավորված որոշ սահմաններով, որոնց 
շրջանակներում հնարավոր է ներգոր ծու-
թյունն անհատի կամ սոցիալական խմբե-
րի վրա: Յուրաքանչյուր մարդ մեկնաբա-
նում է իրեն հասնող տեղեկությունն ըստ 
սեփական աշխարհընկալման, կատա րե- 
 լատիպերի, սոցիալական դիրքի, մշա կու-
թային զարգացման: Այստեղ արժեհա-
մա կարգը հանդես է գալիս որպես զտիչ, 
որը որոշում է հոգեբանական պաշտպա-
նության համակարգը, որի հիմնական կա   - 
ռուցակարգերն են ժխտումը, ճնշու մը, ար - 
տամղումը, պրոյեկցիան, նույնակա նա ցու-
մը, ռացիոնալացումը, օտարումը և այլն:

11 Ս. Օհանյան, Տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմները ազգային անվտանգության համատեքստում, 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «ՀՀ-ում տնտեսական զարգացման քաղաքականության 
ժամանակակից հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 680-685, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, 
Տեղեկատվական պատերազմները որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք, «21-րդ դար», 2014, թիվ 4, էջ 138:

12 Фромм Э., Анатомия человеческой деструктивности, М., АСТ, Хранитель, Мидгард, 2007.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ПРИЕМОВ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИА

В современном мире одной из наиболее широко используемых технологий в политике, рекламе, 
связях с общественностью и журналистике является манипуляция, которая воспринимается как 
система средств идеологического и социально-психологического воздействия, цель которого - 
изменение мышления и поведения людей, вопреки их интересам. В этом процессе огромную 
роль играют СМИ, которые из средств поиска, разработки и передачи информации превратились 
в средства контроля и трансформирования внутреннего мира человека. Однако человек не 
только является пассивным потребителем информации, предоставляемой средствами массовой 
информации, он интерпретирует и оценивает её, исходя из собственного восприятия мира, 
идеалов, социального положения и культурного развития.

Ключевые слова:  СМИ, манипуляция, технология, информация, система средств 
  идеологического и социально-психологического воздействия, мировосприятие

Sofya OHANYAN
PhD in Philosophical Sciences, 

Associate Professor of the Chair of Social Sciences, ASUE
DO YOU KNOW THAT...?  

THE USE OF MANIPULATIVE TECHNIQUES IN MODERN MEDIA

In the modern world, manipulation is one of the most widely used technologies in politics, adver-
tising, public relations and journalism, which is perceived as a system of ideological and social-psycho-
logical means of action aimed at changing people's thinking and behavior, contrary to their interests. 
Mass media has a huge role in this process, which has been transformed from the means of informa-
tion search, processing and transmission into the means that control and transform the inner world of 
people. However, people are not only passive consumers of information provided by the media, they 
interpret and evaluate it based on their own perception of the world, ideals, social position, and cultural 
development.

Keywords:  mass media, manipulation, technologie, information, ideological and 
  social-psychological means of action
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ՖԵՄԻՆԻԶՄԸ ԵՎ     
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր.  ֆեմինիզմ, չվարձատրվող աշխա-
  տանք և խնամք, սեռական խտրա-
  կանություն, «տնտեսական մարդ»

Մենք ապրում ենք տնտեսական այնպիսի մի 
հա    սարակարգում, որտեղ «ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ 
մի բան սխալ է»: Տնտեսագիտության մեջ ֆեմի-
նիզ  մի դերն ու նշանակությունը կարևորելը մեզ 
հա  մար կարող է դառնալ ծանոթ երևույթները վեր-
արժևորելու նոր դիտանկյուն: Ինչքան էլ փորձենք 
խուսափել կամ արհեստականորեն երկարաձգել 
գործընթացը, միևնույն է, ինչ-որ մի պահի անհրա-
ժեշտ է լինելու առերեսվել այն փաստին, որ կա նանց 
և տղամարդկանց տարբերությունները տնտե սա-
կան մոդելների կառուցման կարևորագույն առանցք-
ներից են, և այդ իրողության գիտակցմամբ է պայ մա-  
նավորված երկու սեռի տնտեսական ներուժի առա-  
վելագույն չափով իրացումը: Ֆեմինիզմի տնտեսա-
գիտությունը միայն կանանց մասին և կանանց հա- 
 մար չէ: Ինչո՞ւ, քանի որ ֆեմինիզմի տնտեսա գի տու-
թյան գլխավոր շարժառիթն ավելի լավ գոր ծող տնտե-
սական համակարգ ունենալն է: Հետևա բար՝ բոլոր 
տնտեսագետները պետք է լինեն ֆեմինիստներ: 

 

Ոչ ոք չի կարող հերքել, որ տնտեսագիտու-
թյան մեջ կարևորագույն երևույթներից մե-

կը տնտեսական արժեքի ստեղծումն է, որի առանցքային 
դրևսորումն աշխատանքն է, ինչի դիմաց մարդիկ եկա-
մուտ են ստանում: Միաժամանակ, տնտեսագիտու-
թյունն ունի նաև «անտեսված» կողմ: Տնտեսագիտության 
հիմնադիր Ադամ Սմիթն իր հայտնի գրքում կա տարում 
է ոչ պակաս հայտնի մի հարցադրում. «Ի՞նչն է քո 
սեղանին ընթրիք դնում» (What puts dinner on your ta-
ble?), որին ի պատասխան՝ ստեղծում է մի ամ բողջ ուս-

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

Տաթևիկ 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ դասախոս

Գերազանցությամբ ավարտել 
է ՀՊՏՀ բակալավրիատը և մա-
գիստրատուրան՝ «Միջազգային 
տնտեսական հարաբերություն-
ներ» մասնագիտությամբ։ Այնու  - 
հետև կրթությունը շարունակել է 
ՀՊՏՀ «Միջազ գային տնտե սա- 
կան հարաբերություն ներ» ամ - 
բիոնի ասպիրան տու րայում։ Եր - 
կու տարի աշխատել է Պեկինի 
բիզ  նեսի և տեխնոլոգիայի հա ալ-
սա րանում՝ որպես այցելու գիտ-  
նա կան։ Որպես փորձագետ և հե - 
տազոտող՝ աշխատել է մի շարք 
միջազգային կազմակերպու-
թյուն ներում (EU4Culture, USAID, 
UNICEF, ILO, IMO և այլն)։ Այժմ 
աշխատում է նաև ՀՊՏՀ կա-
րիերայի կենտրոնում։ Հեղինակ 
և համահեղինակ է մի շարք 
գիտական հոդվածների։
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մունք մարդկանց սեփական շա հի վերա- 
   բերյալ: Սմիթը խոսում է մսա գոր  ծի, գա - 
 րեջրագործի և հացթուխի մա սին: Սա-
կայն, ինչ-որ մի «հրաշքով», նա մո ռա նում 
է այն մարդուն, որին ուղղա կիորեն պար-
տա կան է սեղանին ընթրիք ունենալու 
համար՝ սեփական մորը:

Մարգարեթ Դուգլասն ընդամենը 28 
տա  րեկան էր, երբ կորցրեց ամուսնուն: 
Մնաց յալ ամբողջ կյանքը նա նվիրեց ամու- 
րի որդուն՝ հոգ տանելով, որ վերջինս 
մին չև իր կյանքի ավարտը սեղանին ընթ - 
րիք ունենա և կարողանա աշխար հին 
նվիրել տնտեսական մտքի կարևորա-
գույն արժեքները: Ֆեմինիզմի տնտեսա-
գիտությունը միլիոնավոր «Մարգարեթ-
նե րի» մասին է, որոնց ներդրումը տնտե- 
 սական համակարգերի կայացման գոր-
ծում դարեր շարունակ անտեսված է եղել 
տնտեսագետների կողմից: 

Տնտեսագիտության մեջ ֆեմինիզմի 
հասկացության հիմքում հետևյալ գաղա-  
փարն է. մարդիկ, անկախ սեռական պատ- 
կանելությունից, կարևոր նշանակություն 
ունեն տնտեսական հարաբերություննե րի 
կայացման գործում: Դասական տնտե սա-
գիտության մեջ ուրվագծված «տնտե սա -
կան մարդու» («Homo Economicus» կամ 
«Economic Man») դիմանկարին բնորոշ 
են «տնտեսական տղամարդուն» հատուկ 
գծեր, ինչը հանգեցրել է նրան, որ ուշադ-
րությունից դուրս են մնացել տնտեսա կան 
այն կարևորագույն խնդիրները, որոնց 
հիմնական կրողներն ու հասցեա տերերը 
կանայք են: Ընդհանուր առմամբ, ըստ դա-
սական և նորդասական տնտեսա գիտու-
թյան մոտեցումների, կանանց կարելի է 
դասակարգել հետևյալ կերպ.
1. Կանայք կա՛մ ամուսնացած են, կա՛մ 

ամուսնանալու են, հետևաբար՝ ունեն 
կամ ունենալու են երեխաներ:

2. Կանայք տնտեսապես կախում ունեն 
կամ պետք է կախում ունենան տղա-
մարդ կանցից:

3. Կանայք, նախընտրելի է, որ լինեն կամ 
պարտավոր են լինել տնային տնտե-
սուհիներ, որի հիմնական փաստարկը 
նրանց վերարտադրո ղական գործա-
ռույթն է:

4. Կանայք ոչ արդյունավետ են աշխա-
տանքի շուկայի համար:

5. Կանայք իռացիոնալ են, հետևաբար՝ 
նրանց չի կարելի վստահել կարևոր 
տնտեսական որոշումների ընդունումը:
Ժամանակակից տնտեսական մոդել-

նե րի հիմքում «տնտեսական մարդն» է 
կամ, այլ կերպ ասած, «տնտեսական տղա-  
մարդը», ով տնտեսական գործառ նու թյուն-  
ների ակտիվ մասնակից է, հո գում է սե-
փական կարիքները՝ վաստակած գումա րը 
ծախսելով անհրաժեշտ բարիք ների ձեռք- 
բերման նպատակով, ինչ պես նաև հիմ -
նականում ներգրավված չէ տնային տնտե-  
սության չվարձատրվող աշխատան քում 
կամ խնամքի իրականացման գործ ըն -
թա ցում: Մինչդեռ, դասական  տնտեսա -
գիտության ուսումնասիրության շրջանա-   
կից դուրս են մնացել կնոջ կյանքի կա-  
րևո  րագույն տեսանկյունները, մասնավո-
րա պես՝ մի էական հանգամանք. բացի ինչ-
որ մեկի կողակիցը, դուստրը, մայրը կամ 
քույրը լինելուց, կինը, առաջին հերթին,  
մարդ է: Այս մոտեցման պատճառով կա-

Մարգարեթ Դուգլասը՝  
Ադամ Սմիթի մայրը
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նանց ներգրավվածությունը տնտեսա կան 
կյանքում, նրանց կողմից որոշումնե րի ըն- 
 դունման շարժառիթները տնտեսագի տու- 
թյունում համարվել են նորմայից (այդ պա-  
րագայում՝ տղամարդկանցից) շեղում, ին - 
չով փորձ է արվել ռացիոնալացնելու տնտե-  
սական համակարգից կանանց դուրս թող-
նելու միտումը: Որպես արդյունք՝ մո դելը, 
որի հիմքում «տնտեսական տղա  մարդն» 
է, չի կարող ամբողջապես նկա տել, հաս-
կանալ և լուծել բազմաթիվ խնդիր ներ, 
որոնք ծնում են գենդերային անհա վասա-
րություն: 

Արդարացի լինելու համար պետք է 
ասել, որ դասական տնտեսագիտությունը 
հաճախ ոչ ամբողջական ու ոչ լիար ժե քո-
րեն է ներկայացնում նաև տղամարդկանց 
առնչվող տնտեսական գործընթացները: 
Սա հանգեցրել է նրան, որ ֆեմինիզմի 
տնտեսագիտությունը դարձել է  պայքարի 
մի ձև տնտեսական գործընթացներում սե  -
ռերի հավասար իրավունքների և հնա րա-
վորությունների ապահովման համար: 

Այս առումով, ֆեմինիզմի տնտեսա գի -
տությունը նոր զարգացող և դինամիկ ուղ- 
ղություն է, որը մարտահրավեր է նետում 
դասական տնտեսագիտության տեսու-
թյանը՝ փորձելով լրացնել վերջի նիս բաց-  
թողումները: Ֆեմինիզմի տնտե սա գիտու -
թյան կարևորագույն հարցերը, ինչպես, 
օրինակ, աշխատանքի շուկայում կանանց 
մասնակցության աստիճանը, աշխատա-
վար ձերի տարբերությունները, տնային 
տնտեսություն վարելու և խնամքի արժե-
քը, զարգացման մեջ կանանց դերը, նպա-
տակ ունեն տնտեսագիտական ուսմունքը 
տեղա փոխելու մի նոր փուլ, որի հիմքում 
երկու սեռերի ներառականությունն է: 

Ֆեմինիզմի տնտեսագիտությունը հար -
ցականի տակ է դնում սեռային դերե րի 
բաշխվածությունը տնտեսական գործըն-
թացներում՝ ներկայացնելով աստիճանա- 
կարգային համակարգի վնասներն ու մար-
տահրավերները կանանց և տղամարդ-
կանց համար: Ի վերջո, ֆեմինիզմը, որ -

պես ընդհանրական ուսմունք և մոտե ցում, 
հանդես է գալիս իբրև պայքարի միջոց 
պատրիարքության անառողջ հասարա-
կար  գի դեմ, որտեղ խախտվում են ոչ միայն 
կանանց, այլև տղամարդկանց իրա վունք-
ները, անտեսվում վերջիննե րիս պահանջ-
մունքները ու պարտադրվում կարծ րա-
տիպեր, որոնք վնասում են մարդ կանց՝ 
ամբողջական ներուժով ինքնադրսևորե-  
լու իրենց կարողությունները: 

Ընդհանուր առմամբ, ֆեմինիզմի տնտե - 
սագիտությունը կարելի է ներկայաց նել 
որպես մի ուսմունք, որի հիմքում բոլոր 
մարդկանց սոցիալ-տնտեսական կարիք-
ների ապահովումն է1: Այս հայեցակարգի 
կարևորությունը բացատրվում է նրանով, 
որ տնտեսությունը ներկայացվում է իբրև 
մի համակարգ, որի գործունեությունը հա-  
ճախ պայմանավորված է նաև ոչ տնտե- 
 սական երևույթների ու գործըն թաց նե րի 
շրջանակով: Այս համա տեքս տում, մարդ-
կանց գոյության և վերար տադ րության, 
հե  տևաբար՝ տնտեսական արժեքի ստեղծ - 
ման կարևորագույն նախապայման են 
դառ  նում ոչ միայն վճարովի, այլև չվար- 
 ձա տրվող աշխատանքն ու խնամքը, որոնց 
հիմնական «մատակարարները» կանայք 
են: Այլ կերպ ասած, տնտեսական արժեքը 
ոչ միայն շուկայում արտադրվող և սպառ-
վող ապրանքներն ու ծառայություններն 
են, այլև այն, ինչ ստեղծվում է ընտանիք-
նե րում և համայնքներում՝ առավելապես 
կանանց կողմից: 

Հատկանշական է, որ ֆեմինիզմի տըն- 
տե սագիտության տեսաբանները վերո- 
նշյալ երևույթը հաճախ փորձում են ներ-
կայացնել սոցիալական քողի ներքո՝ ընդ-
գծելով կենցաղի կազմակերպման սոցիա-
լական բաղադրիչը2: Բայցևայնպես, մեր 
խորին համոզմամբ՝ գենդերային հարա - 
բերությունները յուրաքանչյուր տնտեսու - 
թյան կառուցվածքային հիմքն են: Հետևա-
բար՝ գենդերային բարեփոխումներն ուղ - 
ղա կիորեն անդրադառնում են տնտեսա-
կան համակարգի առողջացման վրա և հա- 

1 Nelson, J. A. (1993), ‘The Study of Choice or the Study of Provisioning? Gender and the Definition of Economics’, in: Ferber, 
M. A. and Nelson, J. A. (eds.), Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics, Chicago: Chicago University Press, pp. 
23–37.

2 Power, M. (2004), ‘Social Provisioning as a Starting Point for Feminist Economics’, Feminist Economics, Vol. 10, No. 3, pp. 
3–19.
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 կառակը, իսկ մարդու սեռն ընկալ վում է 
որպես կարևորագույն գործոն տնտե սա- 
կան գործընթացները բացատրե լու և հաս-  
կանալու համար: Մյուս կողմից, ֆե մի-
նիզմ քարոզող տնտեսագետները մատ-
նա նշում են, որ այս կյանքում, այդ թվում՝ 
տնտեսագիտության մեջ ամեն ինչ իրա-
կանանում է գենդերային «հարթու թյու-
նում»:

Ի հակադրություն վերը նշվածի, ինչպես 
դասական, այնպես էլ ժամանակակից 
տնտեսագիտական ուսմունքները, սեռա-
յին տարբերակման առումով, «կույր» են…

Ֆեմինիզմի տնտեսագիտության հիմ-
նա կան դրույթները կարելի է ներկա յաց-
նել հետևյալ կերպ. առաջին՝ տեսությու նը 
չպետք է անդրադառնա միայն շուկա յա-
կան հարաբերություններին, այլ ըն տա-
նիք  ներում և համայնքներում գոյություն 
ունեցող սիրո, պարտավորությունների, 
գեր իշխանության, ուժի, փոխադարձ կախ - 
վածության գործոններին: Այս պարա գա  -
յում, փաստորեն, եսակենտրոն թվա ցող 
«տնտեսական մարդն» այն մոդելը չէ, որի 
միջոցով կարելի է բացատ րել տնտե սական 
համակարգը: Մարդկանց միջև փոխ կախ- 
 վածության ու փոխ կապ վածության շար-
ժ առիթն ավելի ճշգրիտ հիմք է հա սա-
րակության սոցիալ-տնտեսական բարե կե-
ցության ապահովման համար: 

Բացի այդ, ֆեմինիզմի տնտեսա գի տու- 
թյան մեջ տնային տնտեսությու նը չի դի-
տարկվում որպես տնտեսու թյան առանձին 
միավոր: Փոխարենը, շեշտադրվում է այն 
գաղափարը, որ նույն ընտանիքի ան դամ-
ների նախասիրությունները, հետաքրքրու-
թյուն ներն ու ընտրությունները կարող են 
տարբերվել միմյանցից: Հետևա բար՝ որո-
շում ընդունողները ոչ թե տնային տնտե-
սություններն են, այլ անհատները, իհար կե, 
այն ընտանիքի և համայնքի շրջանա-
կում, որի մաս են կազմում: Առհասարակ 
ֆեմինիզմի տնտեսագիտությունը հերքում 
է այն կարծրատիպը, որ մարդիկ ունեն 
անխախտ ու անփոփոխ նախասի րու-
թյուններ՝ նշելով, որ մարդկանց ցանկու-
թյունների և գործողությունների վրա ուղ-
ղակի ազդեցություն ունեն սոցիալական 
նորմերը, որոնք անընդհատ ձևափոխվում 
են: Այսպիսով՝ նորդասական տնտեսա-
գի տության այն մոտեցումը, համաձայն 
որի՝ մարդկանց որոշումների հիմքում 
ա ռա վելագույն օգտակարությունն է, իսկ 
նա խասիրությունները պետք է ընդունել 
որ պես տրված փոփոխական, ֆեմինիզ-
մի տնտեսագիտության դիտանկյունից 
կորց նում է իր արդիականու թյունը: Միա-
ժա մանակ, հերքվում է արտադրության 
վրա հիմնված աշխատանքը՝ որպես տըն-
տեսական մոդել և ապացուցվում, որ երբ 

Չվարձատրվող աշխատանք կամ խնամք

ՆԿԱՐ 2

2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

113



մարդը խնամում կամ հոգ է տանում իր 
ընտանիքի անդամի մասին, առաջանում է 
աշխատանքի և արտադրության այլընտ-
րանքային տեսակ, որն այս կամ այն չա-
փով տնտեսապես նույնչափ կարևոր է, 
ինչպես, ասենք, վճարովի աշխատանքը: 

Այս ամենի արդյունքում կարելի է ասել, 
որ ֆեմինիզմի տնտեսագիտությունը  նա-
խասահմանում է տնտեսական բարեկե-
ցության ավելի լայն շրջանակ, որը ներա-  
 ռում է սոցիալական և անհատական մա- 
 կարդակներ, ենթակառուցվածքներ ու ներ-   
դումներ և, որ ամենակարևորն է, ներ -
դրումներ՝ սոցիալական ենթակառուց-
վածք ներում:

Խնամքը և չվարձատրվող այն աշխա-
տանքը, որոնք տնային տնտեսու թյուն-
նե րում հիմնականում կատարում են կա-
նայք, ուղղակիորեն անդրադառնում են 
տնտեսության գործունեության վրա: Ավե-
լին, շուկայական հարաբերություն նե րից 
դուրս՝ մարդիկ ոչ միշտ են դրսևորում 
նույն վարքագիծը, հետևաբար՝ նրանց 
գոր  ծողություններն ու շարժառիթները չի 
կա րելի վերլուծել և գնահատել նույն գոր- 
 ծիքակազմով: Մեյնսթրիմ տնտեսա գիտու  - 
թյան մեջ ոչ շուկայական գործու նեու-
թյու  նը հիմնականում «արհամարհ վում» 

կամ որակվում է որպես ժամանց: Բայց չէ՞ 
որ այն, թե ինչպես են մարդիկ ծախսում 
իրենց «ոչ շուկայական» ժամանակը, բնո-
րոշում է, թե ինչ կարող են  նրանք անել 
իրենց կյանքում: Այսպես՝ ոչ շուկայական 
հարաբերություններում ծախսված ժամա-
նակի պարտավորությունը սահմանա փա-
կում է այն ժամանակահատվածը, որը 
ծախսվում է զբաղվածության, աշխա  տան- 
 քի և շուկայական հարաբերու թյուն ների 
այլ դրսևորումների վրա: Կա նանց և տղա - 
մարդկանց միջև, սեռով պայ մանավոր-
ված, ամենամեծ տարբերու թյունն այն է, 
որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այն պես 
էլ Հայաստանում տնային տնտեսու թյուն  -
ներում չվարձատրվող աշխատանք կամ 
խնամք իրականացնելը ձևավորում և 
ձևա  խեղում է կանանց հնարավորություն-
ներն ու ամբողջ կյանքն ավելի շատ, քան 
տղամարդկանց պարագայում:

Չվարձատրվող աշխատանքն ու խնամ- 
 քը չի արտացոլվում երկրի ՀՆԱ-ում: Այ-
դու  հանդերձ, տարբեր գնահատական ներ 
վկայում են, որ տնային տնտեսություն նե- 
  րում չվարձատրվող աշխատանքն ու խնամ -
քը տատանվում են երկրների ՀՆԱ-ի 15- 
45%-ի միջև3: Այս իրավիճակում, սակայն, 
ցավալին այն է, որ վերջին տարինե րին 

3 Folbre, N. (2015), ‘Valuing Non-Market Work’, UNDP Human Development Report Office, retrieved from: http://hdr.undp.org/
sites/default/files/folbre_hdr_2015_ final_0.pdf [accessed 9/6/2016]. 

4 Himmelweit, S. (2011), ‘The Economics of Care’, in: Simonetti, R. et al. (ed.), Doing Eco- nomics: People, Markets and Policy, 
Book 2, Part I, Milton Keynes, UK: Open University, pp. 251–307.

Խնամքի ադամանդը4
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չվարձատրվող աշխատանքի հետ կապ-
ված քաղաքականություններին ուշադրու-
թյուն դարձնելու դրդապատճառը ոչ թե 
կանանց զբաղվածության մակարդակի 
աճն է, այլ պետական լրացուցիչ եկա-
մուտների գեներացումը: Ամեն դեպքում, 
կարևոր է ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ 
տնտեսագիտությունը վերացական հաս-
կացություն չէ, և այն չի կարող գոյություն 
ունենալ ոչ ընդհանուր առմամբ՝ առանց 
մարդկանց, ոչ էլ առանց նրանց 49.6%-ի՝ 
կանանց:

Նկար 3-ում «խնամքի ադամանդն» է, 
որի տարբեր հատվածներում ներկայաց-

ված են վարձատրվող և չվար ձատրվող 
աշխատանքներ: Իհարկե, կախ ված երկ-
րի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մա-
կարդակից, տրամադրվող խնամքը տար-
բեր է: Բայց կա մեկ համա մոլորակային, 
գուցե նաև համատիեզերական ընդհան- 
րու թյուն չվարձատրվող աշխա տանքի և 
խնամքի պարագայում. դրանք հիմնակա-
նում կատարում են կանայք: Իսկ ո՞րն է 
խնդիրը: Պատասխանենք դարձյալ տնտե-
սագի տության օրինակով. մինչ այս պա-
հը տնտե սագիտության գծով Նոբելյան 
մրցա  նակ է ստացել  ընդամենը երկու կին: 

1. Nelson, J. A. (1993), ‘The Study of Choice or 
the Study of Provisioning? Gender and the 
Definition of Economics’, in: Ferber, M. A. 
and Nelson, J. A. (eds.), Beyond Economic 
Man: Feminist Theory and Economics, Chica-
go: Chicago University Press, pp. 23–37.

2. Power, M. (2004), ‘Social Provisioning as a 
Starting Point for Feminist Economics’, Femi-
nist Economics, Vol. 10, No. 3, pp. 3–19. 

3. Folbre, N. (2015), ‘Valuing Non-Market 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Work’, UNDP Human Development Report 
Office, retrieved from: 

 http://hdr.undp.org/sites/default/files/folbre_
hdr_2015_ final_0.pdf [accessed 9/6/2016]. 

4. Himmelweit, S. (2011), ‘The Economics of 
Care’, in: Simonetti, R. et al. (ed.), Doing 
Eco- nomics: People, Markets and Policy, 
Book 2, Part I, Milton Keynes, UK: Open 
University, pp. 251–307.

Татевик ВАРДАНЯН
Преподаватель кафедры международных 

экономических отношений, АГЭУ
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...?

ФЕМИНИЗМ И ЭКОНОМИКА

Мы живем в экономическом обществе, где «где-то что-то не так». Объяснение роли и значения 
феминизма в экономике может стать новым взглядом на переосмысление знакомых явлений. Как 
бы мы ни старались избегать или искусственно затягивать этот процесс, в какой-то момент при-
дется столкнуться с тем фактом, что различия между мужчинами и женщинами являются од ной 
из ключевых осей в построении экономических моделей, направленных на максимизацию вы год. 
Экономика феминизма касается не только женщин, и оно не только для женщин. Почему? По-
тому что главная мотивация феминистской экономики — иметь лучше функционирующую эко но-
мическую систему. Поэтому все экономисты должны быть экономистами-феминистками.  

Ключевые слова:  феминизм, неоплачиваемая работа и уход, гендерная дискриминация,
  «экономический человек»
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Tatevik VARDANYAN
Lecturer of the Chair of International Economic Relations, ASUE

DO YOU KNOW THAT...? 
FEMINISM AND ECONOMICS

We live in an economic society where «Somewhere something is wrong». Explaining the role and 
significance of feminism in economics can be a new perspective on redefining familiar phenomena. 
No matter how much we try to avoid or artificially prolong the process, at some point it will be neces-
sary to confront the fact that the differences between men and women are one of the key axes in the 
construction of economic models, which aim to maximize the economic potential of both sexes. The 
feminism economics is not just about women or for women. Why? Because the main motivation of 
feminism economics is to have a better functioning economic system. Therefore, all economists should 
be feminist economists.

Key words:  feminism, unpaid work and care, gender discrimination, «Economic Man»
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