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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ԵՎ
ՃԳՆԱԺԱՄԸ.
ՊԱՏՃԱ՞Ռ, ԹԵ՞ ԱՌԻԹ

Հիմնաբառեր.
		
		
		

COVID-19 ճգնաժամ, համավարակ, համաշխարհային տնտեսություն, գլոբալ անհաշվեկշռվածություն, համաշխարհային պարտք

Հոդվածում հեղինակն անդրադառնում է COVID-19
ճգնաժամին՝ հիմնավորելով, որ համավարակը ոչ թե
ճգնաժամի պատճառ է, այլ առիթ: Որպես ճգնաժամի
առավել խորքային պատճառներ՝ նա մատնանշում է,
մասնավորապես, համաշխարհային պարտքի աննա
խադեպ աճի, համաշխարհային տնտեսության գլոբալ անհաշվեկշռվածության, ֆոնդային շուկաների
կրիտիկական վիճակի և այլ գործոններ: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությա
նը, ապա,
նրա կարծիքով, այստեղ ստեղծված ծայրահեղ վի
ճա
կը ստի
պում է մտածել բացառապես վնասները
նվազագույնի հասցնելու, հումանիտար աղետից խու
սափելու, կորոնավիրուսի համապետական տարա
ծումը կանխարգելելու և զոհերի թիվը հնարավորինս
կրճատելու, այլ ոչ թե ճգնաժամը որպես հնարավորու
թյուն օգտագործելու ուղղությամբ:

Ա

կնհայտ է, որ աշխարհը համավարակի
հետ կապված ճգնաժամի, դրա պատճառ
ների, հետևանքների վերլուծությունների ու կանխատե
սումների պակաս չի զգում: Ճգնաժամը, որպես երևույթ,
գնահատվում և դրա հետևանքները կանխա
տես
վում
են ամենատարբեր տեսանկյուններից՝ սկսած առողջա
պահականից, վերջացրած աշխարհաքաղաքականով:
Ներկա պահին համավարակի վերաբերյալ արմատա
վորված կարծիքները կարող ենք բաժանել երկու խոշոր
խմբի՝ առաջինում ներառելով «պետականամետ» և, այսպես կոչված, ձախ տնտեսագետ-սոցիոլոգների, իսկ երկրորդում՝ ազատական տնտեսագետների տեսակետները:

Դավիթ
ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր
1995 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն (այժմ՝
ՀՊՏՀ)՝ «Էկոնոմիկայի պե
տական կարգավորում» մաս-
նագիտությամբ, 1998 թ.՝ ՀՀ
Էկոնոմիկայի նախարարու
թյան տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստի
տուտի ասպիրանտուրան:
1999 թ. ստացել է տն
տե
սագիտության թեկնածուի,
2013 թ.՝ դոկտորի գիտական
աստիճան, 2016 թ.՝ պրոֆեսո
րի գիտական կոչում: 19992001 թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում: 2019 թ. նշանակվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ»

հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն: Դասախոսում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարա
նում: Հե
ղինակ է 15 մենա
գրության և ավելի քան 70
գիտական հոդվածների ու
զեկույցների:
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Հատկանշական է, որ նրանց միջև առ
կա տարաձայնությունների մեծ մասը վե-
րաբերում է ոչ թե խնդրի լուծման մոդել
ներին ու կառուցակարգերին, այլ համա
վարակի պատճառներին1:
Այդուհանդերձ, տեսակետների այդ բազմազանության մեջ մասնագետները հա
մարյա թե միակարծիք են հետևյալ հար
ցում. COVID-19 տնտեսական ճգնա
ժամն
աննախադեպ է, քանի որ այն հարվածեց
երկրների տնտեսություններին (հատկա
պես՝ խոշոր) գրեթե միաժամանակ։ Հա
մավարակի կանխարգելման միջոցառում
ների հետևանքով լայն տարածում գտան
տն
տեսական ցնցումները՝ միանգամից
կաթվածահար անելով տնտեսության շատ
ոլորտներ: Ընդ որում, COVID-19 ո՛չ վար
կա
յին, ո՛չ բանկային կամ հանկարծակի
դադարի, ո՛չ էլ արժութային ճգնաժամ է:
Դա մի տնտեսական ճգնաժամ է, որ նե
րառում է բոլոր այդ ճգնաժամերի տարրե
րը, ինչպես նաև հանդես է գալիս որպես
միմյանց վրա փոխազդող առաջարկի և
պահանջարկի ցնցումների բարդ համակ
ցություն2:
Այսպիսով՝ ի՞նչ է սպասվում աշխարհին:
Իսկապես, համաշխարհային տնտեսական
զարգացումների նկատմամբ սպասումն երը բա
վական մտահոգիչ են։ COVID-19-ի
բա
ցասական ազդեցությունն արդեն իսկ
դրսևորվել է ֆինանսական և հում
քային
շուկաներում։ Երկրները փակել են սահ
մանները, նվազել են առևտրաշրջանառությունը և թողարկման ծավալները, և եթե
տարեսկզբին 2020 թվականի համար կանխատեսվում էր 2,8 տոկոս համախառն աճ,
ապա այսօր արդեն այս կանխատեսումը
շրջվել է գլխիվայր, և անկումն անխուսափելի է3։
ՄԱԿ-ը հրապարակել է զեկույց 2020
թվականի առաջին կիսամյակի դրությամբ
համաշխարհային տնտեսության վիճա
կի

վերաբերյալ՝ ներառելով նաև կանխատե
սում մինչև 2021 թվականը: Փորձագետնե
րի կարծիքով, ընթացիկ տարում նախա-
նշվում է 3.2% անկում: Ընդ որում, նշվում
է, որ COVID-19 համավարակի պատճա
ռով հետագա երկու տարիներին աշխար
հը կկորցնի շուրջ 8.5 տրլն ԱՄՆ դոլար
եկամուտ, որը 1930-ական թթ. Մեծ ճգնա
ժամից հետո ամենակտրուկ անկումն է:
Սակայն, միաժամանակ, ասվում է, որ նման
ռեցեսիայի ծանր հետևանքները կարելի է
հաղթահարել՝ իրավամբ նոր մակարդակի
բարձրացնելով միջազգային համագոր
ծակցությունը: Համաձայն ՄԱԿ-ի զեկույցի՝
զարգացած երկրներին սպասվում է բացա
սական տնտեսական աճ, ինչի հետևանքով վերջիններիս ՀՆԱ-ն կկրճատվի 5%-ով:
Այդ կորուստները մասամբ կփոխհատուցվեն միայն 2021 թվականին, երբ տնտե
սու
թյունը կարձանագրի չափավոր՝ 3,4%
տնտեսական աճ: Ինչ վերաբերում է զար
գացող երկրներին, ապա այստեղ ընթացիկ տարում կանխատեսվում է տնտեսու
թյան՝ միջինում 0.7% անկում, այնինչ համաշխարհային առևտրի ոլորտում դա կկազմի շուրջ 15%՝ պայմանավորված համաշ
խար
հային պահանջարկի կտրուկ նվազ
մամբ և գլոբալ արժեշղթաներում տեղի
ունեցող խզումներով: Համավարակը, հա-
վանաբար, կհանգեցնի նրան, որ աղքա
տության գծից ներքև կհայտնվի ավելի քան
34 մլն մարդ, ընդ որում, այս հավե
լաճի
ավելի քան կեսը բաժին կընկնի աֆրիկյան
երկրներին: Իսկ երկարաժամկետ կան
խատեսումները ցույց են տալիս, որ 2030
թվականին ծայրահեղ աղքատ ապրողնե
րի քանակը կաճի ևս 130 մլն-ով:
Համավարակը հատկապես ուժեղ «հարվածեց» ցածր վարձատրվող, հատուկ հըմտություններ չպահանջող աշխատանք կա
տարող անձանց, այն դեպքում, երբ բարձր
որակավորված աշխատողները տուժեցին

1 Петровский П., Коронавирус – не причина, а катализатор экономического кризиса, 18 мая, 2020,
http://russkie.org/articles/koronavirus-ne-prichina-a-katalizator-ekonomicheskogo-krizisa/
2 Խ. Սողոմոնյան, COVID-19 տնտեսական ճգնաժամի գործունեության մեխանիզմը, 2020-05-15,
https://www.hamakarg.am/?p=4048
3 Հ. Բեջանյան, Պայքար համավարակի դեմ. դեպի տնտեսական ճգնաժա՞մ, թե՞ ճգնաժամի կանխարգելում,
«Ամբերդ» տեղեկագիր 2020, N1 (2), 15 17-24, https://asue.am/upload/files/amberd/Amberd%202020.1.pdf
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խարհում կորոնավիրուսով կվարակվի
բնակչության 1-10%-ը (ներառյալ համապատասխան թեստավորում չանցած, անախ
տանիշ (ասիմպտոմ) վարակակիր
ները):
Ըստ հետազոտողների հաշվարկների՝ կո
րոնավիրուսից մահացության եզրափակիչ
ցուցանիշը համաշխարհային մասշտաբով
չի գերազանցի 0.8%-ը:
Հետազոտողները դիտարկում են նաև
առավել հոռետեսական սցենար (խոր ռե-
ցեսիա)՝ ըստ որի կվարակվի աշխար
հի
բնակչության մինչև 15%-ը, համավարակն
անկում չի ապրի մինչև հուլիսի վերջ, իսկ
մահացությունը միջինում կաճի մինչև 1%:
Այս դեպքում կարելի է ակնկալել ընկերու
թյունների սնանկացումն երի պատկառելի
«շքերթ», որը կանխարգելելու համար ան
հրաժեշտ կլինի նախաձեռնել պետական
լայնածավալ հակաճգնաժամային միջո
ցառումներ: Առավել կոշտ, սակայն քիչ հա-
վանական սցենարները (առաջին՝ համա
վարակն ամռանը թուլանում է, սակայն
«վերադառնում» սեպտեմբեր-հոկտեմբերին, երկրորդ՝ շարունակվում է մինչև գարուն՝ գագաթնակետին հասնելով աշնա

նը) ենթադրում են աշխարհի բնակչու
թյան մինչև 25-30%-ի վարակում, իսկ միջին մահացությունը՝ մինչև 2,5%: Սակայն,
համաշխարհային տնտեսության վերականգնման առումով, ըստ բոլոր սցենար
ների, կանխատեսումը նույնն է. համաշ
խարհային տնտեսությունը կվերադառնա
մինչճգնաժամային մակարդակին 2021
թվականի վերջին կամ 2022 թվականին8:
Փոքր-ինչ տարբերվում է ԱՄՀ տնօ
րեն-կարգադրիչի կարծիքը՝ ըստ որի հա
մաշխարհային տնտեսությունը մինչ
ճըգ
նաժամային մակարդակին կհասնի 2023

2020/ .

ավելի քիչ: Ուստի այս հանգամանքն ան
նկատ չի անցնի, և աշխարհում էապես
կմե
ծանա աղքատների և հարուստների
եկամուտների միջև առկա խզումն ինչպես
մարդկանց, այնպես էլ պետությունների մակարդակով4:
Ինչպես կարծում է Համաշխարհային
բանկի ղեկավար Դ. Մալպասը, համավա
րակի պատճառով համաշխարհային տըն
տեսության անկումը կհանգեցնի նրան, որ
շուրջ 60 մլն մարդ կհայտնվի ծայրահեղ
աղքատության մեջ, իսկ մինչ այդ Oxfam-ի
(Աղքատության դեմ պայքարի կազմակեր
պություն) փորձագետները զգուշաց
նում
էին ավելի քան 500 մլն մարդու՝ աղքատու
թյան մեջ հայտնվելու ռիսկի մասին5:
ՄԱԿ-ի փորձագետների պնդմամբ,
COVID-19-ի պատճառով իր աշխատանքը
կկորցնի ավելի քան 195 մլն մարդ, իսկ
գործազրկության և աղքատության մա
կարդակը կհասնի իր «պատմական» շե
մին: Ճգնաժամի հետևանքով առավել մեծ
կորուստներ կկրեն փոքր և մի
ջին ձեռ
նարկատիրությունը, գյուղատնտեսությու
նը, ինքնազբաղված անձինք և աշխա
տանքային միգրանտները6:
Ելնելով վերոնշյալից, համաշխարհա
յին պարտքային ճգնաժամի հետևանքնե
րը մեղմելու նպատակով, 20-ից ավելի երկըրների 300 օրենսդիր դիմել է ԱՄՀ՝ կոչ
անելով դուրս գրել աղքատ երկրների
պարտքերը7:
Հաջորդ դիտարկումը, որ ուզում ենք
մեջ
բերել, հրապարակվել է Euromonitor
վերլուծական կենտրոնի՝ «Կորոնավիրուսի
ազդեցությունը համաշխար
հային տնտե
սության վրա» խորագրով զեկույցում: Այս
տեղ նշվում է, որ, ընդհանուր առմամբ, աշ-

4 Коронавирус: в ООН поставили диагноз мировой экономике и назначили лечение, 15 мая, 2020,
http://khovar.tj/rus/2020/05/koronavirus-v-oon-postavili-diagnoz-mirovoj-ekonomike-i-naznachili-lechenie/
5 Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии; 20 мая, 2020,
https://www.interfax.ru/business/709392
6 Влияние коронавируса COVID-19 на экономику, 2020/05/29, https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%
D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%
D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0_COVID-19_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%83

7 МВФ: Пандемия COVID-19 нанесет серьезный урон экономике Кыргызстана,
https://rus.azattyk.org/a/30611446.html
8 Чернышевская Ю., Мировая экономика начнет восстановление с 2021 года, 29.04.2020,
https://www.rzd-partner.ru/other/news/mirovaya-ekonomika-nachnet-vosstanovlenie-s-2021-goda/
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թվականին9:
Ինչ վերաբերում է համաշխարհային
տնտեսության հիմնական «խաղացող
ներին», ապա նախ՝ անդրադառնանք ԱՄՆին, որտեղ, կախված համավարակի զար
գացման դինամիկայից, կանխատեսվում է
ՀՆԱ-ի կրճատում 3,3-7,4%-ի չափով: Միա
ժամանակ, ըստ ամենալավատեսական
կանխատեսումների, տնտեսական ակտի
վության մակարդակի վերականգնում ակնկալվում է ոչ շուտ, քան 2021 թվականի
վերջին: Ընթացիկ տարվա չորրորդ եռամ
սյակում՝ համավարակի երկրորդ ալիքի
բռնկման դեպքում, ԱՄՆ ՀՆԱ-ն կրկին
կսկսի նվազել10:
ԵՄ պարագայում պետք է նշել, որ
վեր
ջինս այս պահի դրությամբ տուժել է
ավելի շատ, քան մնացյալ աշխարհը: ԵՄ
տնտեսությունը 2020 թվականի առաջին
երեք ամիսներին կրճատվել է 3.5%-ով, և
այդ տեմպերը շարունակվելու դեպքում
տարեկան անկումը կկազմի 13%, իսկ կո
րուստները՝ 2 տրլն ԱՄՆ դոլար: Եվ սա այն
դեպքում, երբ մոտավորապես նույնքան
անհրաժեշտ կլինի ծախսել համա
վարա
կի և ճգնաժամի դեմ պայքարի շրջանակ
ներում:
Հաջորդ կանխատեսումը պատկանում
է Եվրոբանկին: Ըստ այդմ՝ եվրոգոտու
(ներառում է ԵՄ անդամ 27 երկրից 19 եր
կիր) երկրներում անկումը կկազմի 12%: Ի
դեպ, եվրոգոտուն բաժին է ընկնում ԵՄ
տնտեսության մոտ 85%-ը կամ 14 տրլն
եվրո կազմող ՀՆԱ 12 տրլն-ը: Շուրջ 450
մլն բնակչություն ունեցող ԵՄ-ին բաժին է
ընկնում Covid-19-ի հետ կապված մահերի
շուրջ կեսը:
ԱՄՆ ՀՆԱ-ն եռամսյակային կտրված
քով նվազել է 1.2%-ով՝ ԵՄ 3.5%-ի համեմատ:
Եթե արտարկման (էքստրապոլյացիա
յի)

միջոցով այս ցուցանիշը վերագրենք տարվան, ապա կտեսնենք, որ առաջին եռամ-
սյակում ԵՄ տնտեսության անկման տեմ
պերը գնահատվում են 13%՝ ԱՄՆ 4,8%-ի
համեմատությամբ: Ըստ ԱՄՀ գնահատա-
կանների՝ ԵՄ տնտեսության անկումը
կկազմի 7%, ԱՄՆ-ինը՝ 6%, Ճապոնիայինը՝
5%, այն դեպքում, երբ Չինաստանը կա
պահովի 1,2% աճ11:
Համեմատության համար նշենք, որ
փորձագետների գնահատմամբ, կորոնա
վիրուսի հետևանքով Հայաստանի տնտե
սությանը հասցված վնասն ըստ հիմնա
կան սցենարի կկազմի 1,53 մլրդ ԱՄՆ
դոլար (կամ 2019 թ. ՀՆԱ 11.2%–ը)12:
Համաձայն ԱՄՀ գնահատման՝ աշխար
հի խոշորագույն երեք տնտեսությունները,
որոնց բաժին է ընկնում համաշխարհային
արտադրության և սպառման ավելի քան
կեսը, արձանագրել են ժամանակակից
պատմության ամենալուրջ անկումը:
Չինաստանի տնտեսական ակտիվու
թյունն ավելի քան 50 տարվա ընթացքում
առաջին անգամ կրճատվել է: Նույն կերպ,
Եվրամիությունը նման անկում չի ունեցել
իր գոյության ամբողջ ժամա
նակա
հատ
վա
ծում, իսկ ԱՄՆ տնտե
սությունը «սայ
թաքել» է պատմության մեջ առավել երկա
րատև՝ 10-ամյա վերելքից հետո:
Գործազրկությունն ԱՄՆ-ում գերազան
ցել է բոլոր ռեկորդները՝ Մեծ ճգնաժամի
օրերից սկսած:
Համավարակն ընդհատեց համաշխար
հային տնտեսության վերականգնումը
2008-2009 թթ. ճգնաժամից հետո, իսկ դրա
ծավալներն այսօր նույնիսկ ծիծաղելի են
թվում, համեմատած այն հետևանքնե
րի
հետ, որոնք սպասվում են աշխարհին,
այս
պես կոչված, Մեծ կարանտինից հետո: Սա նշանա
կում է, որ հարստության

9 Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19, мировой экономике понадобится три года; 17.05.2020;
https://inshe.tv/economics/2020-05-17/530742/
10 Жуков С.В., Масленников А.О., Мировая экономика в ситуации пандемии коронавируса. Положение на 13
апреля 2020 г., https://www.imemo.ru/news/events/text/mirovaya-ekonomika-v-situatsii-pandemii-koronavirusa-polozhenie-na-13-aprelya-2020-g
11 Калмыков А., Европа подсчитала убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются, Би-би-си, 1 мая
2020, https://www.bbc.com/russian/features-52493422
12 Avanesyan V., Assessment of the Economic Impact of Restrictive Government Policies (Lockdowns) to Combat
Coronavirus; 03.04.2020, http://inecbus.rau.am/rus/11/1226?fbclid=IwAR1ygZ_dY_vVnLDb5w-pUgr59bVdXPouEQEZW6tfx4M2X_phe8JSmthLa1Q
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Այդ իսկ պատճառով արևմտյան մամուլում
ներկայիս ճգնաժամը ոչ միայն և ոչ այդ
քան համեմատվում է 1918 թվականի «Իս
պանական ժանտախտի», որքան 2008
թվականի ճգնաժամի հետ:
Տեսականորեն, խոշոր և բազմազանեցված (դիվերսիֆիկացված) տնտեսություն
ները (օրինակ՝ ԱՄՆ-ի, Եվրամիության և
Մեծ Բրիտանիայի) ի վիճակի են հաղթա
հարելու տնտեսական ակտիվության ժա
մանակավոր (2-3 ամիս տևողությամբ) անկման հետ կապված հիմնախնդիրները: Սա-
կայն, կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ աքսի
ոման «աշխատում էր» նախկինում, բայց
ոչ հիմա: Բիզնես միջավայրի, բնակ
չու
թյան և բյուջեի ռեկորդային վարկա
հագեցվածության պայմաններում տնտեսա
կան ակտիվության՝ նույնիսկ ոչ այդքան եր-
կարատև կանգը կարող է հանգեցնել խուճապի և դեֆոլտների շղթայական ռեակցիայի՝ ամենաանկանխատեսելի տն
տե
սական հետևանքներով: Չինաստանն այս
իրավիճակից դուրս եկավ համավարակի
դեմ պայքարի ամենակոշտ միջոցների կիրառմամբ. հասկանալի է, որ երկիրն ամեն
դեպքում տնտեսական վնաս կկրի, սակայն
տնտեսական գահավիժում, որպես այդպի
սին, չի դիտարկվի: Ընդ որում, արևմտյան
երկրները Չինաստանին մե
ղադրում էին
(են) կորոնավիրուսի դեմ պայքարում «ավտորիտար» մեթոդների օգտագործման
մեջ՝ արձանագրելով, որ դրանք ընդունելի
չեն «զարգացած ժողովրդավարության»
պայմաններում: Սա, իհարկե, հասկանալի
մոտեցում է, որը, միաժամանակ, ունի մեկ
կարևոր բացասական կողմ. ԱՄՆ և ԵՄ
տնտեսություններն ավելի խոցելի են, իսկ
պետական ֆինանսները՝ շատ ավելի վատ
վիճակում:
Խնդիրն ավելի է խորացնում այն հան
գամանքը, որ ԱՄՆ-ում դժվար են պատ
կերացնում, թե «վարկային փուչիկի» որ
բաղադրիչն է առավել խոցելի, քանի որ
ամերիկյան պետական պարտատոմսերը
համաշխարհային տնտեսության համար

2

2020/

բազմապատկման և անհավասարության
կրճատման գործընթացները երկրագնդում
կլինեն ավելի երկարատև:
Ինչպես հայտնի է, 2008 թ. ճգնաժամի
ժամանակ աշխարհը սահմանափակվեց
դրամավարկային
քաղաքականության
մեղմացմամբ՝ թողարկելով փողեր և, այդ
պի
սով, հաղթահարելով ֆինանսական
ճգ
նաժամը: Այս անգամ ամեն ինչ շատ
ավելի լուրջ է, քանի որ խնդիրը ոչ թե կա
պիտալի անբավարարության, այլ կորո
նավիրուսի և դրա հետ կապված սահմա
նափակումների մեջ է:
Տնտեսությունների
վերականգնման
նպատակով նախատեսվում է տրամադրել
9 տրլն ԱՄՆ դոլար, սակայն հասկանալի է,
որ նման գումար պետությունները չունեն,
հետևաբար՝ պետք է դիմեն պարտք վեր
ցընելուն, որի վճարման բեռը բաժին կընկնի հաջորդ սերունդներին:
Եվ եթե զարգացած երկրներն առանց
դժվարությունների կգտնեն պարտքի ներ-
գրավման աղբյուրներ, ապա նույնը դժվար
է հավաստել զարգացող երկրների համար:
Հայտնի է, որ արտակարգ պայմաննե
րում կապիտալը «փախչում է» զարգացող
շուկաներից՝ հանգեցնելով դևալվացիայի,
ավելացնելով ինչպես հին, այնպես էլ նոր
ներգրավված պարտքի արժեքը, դրանով
իսկ բարձրացնելով բյուջեի վրա ճնշումը:
Հետևաբար՝ համեմատաբար ոչ հարուստ
զարգացող երկրները, ինչպես օրինակ՝
Ռուսաստանը, Հնդկաստանը կամ Մեքսի
կան, կորոնավիրուսից կտուժեն ավելի
շատ: Ընդ որում, ՄԱԿ-ն այս երկրներին
կոչ է արել հավաքել 5.5 տրլն ԱՄՆ դոլար
ար
ժողությամբ հակաճգնաժամային փա
թեթ, թեև, փորձագետների կարծիքով, դա
նույնպես բավարար չէ13:
Ընդհանուր առմամբ, տպավորությունն
այնպիսին է, որ արևմտյան երկրներին
վախեցնում է ոչ այդքան կորոնավիրուսի
փաստը, որքան վերջինիս չեզոքացմանն
ուղղված միջոցները՝ մտահոգվելով «վար
կային փուչիկի աղետալի պայթյունից»:

13 Калмыков А., Мировой экономике грозит кризис столетия, предупредил МВФ. Но все оказалось еще
хуже, Би-би-си, 13 мая, 2020, https://www.bbc.com/russian/news-52642074
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մշտապես համարվել են, այսպես կոչված,
ոչ ռիսկային ակտիվ, և, համապա
տաս
խանաբար, գլոբալ տնտեսական ցնցում
ների ժամանակ դրանց թողարկումնե
րի
միջոցով հնարավոր է դարձել ֆինանսա-
կան ներարկումների խնդրի լուծումը: Թեև
ԱՄՆ դաշնային պահուստային համակարգը հայտարարել է 5 տրլն ԱՄՆ դոլարի
ներարկման մասին, այս անգամ, կարծես
թե, դիտարկվում է ԱՄՆ գլխավոր ակտի
վի գնորդների պակաս, ինչը կարող է հա
մակարգային խնդիրներ ստեղծել բյուջեի
պակասուրդի ֆինանսավորման և ֆոնդա
յին շուկաների կայունության համար14:
Այդուհանդերձ, արդյո՞ք կորոնավիրու
սը համարվում է համաշխարհային ճգնա
ժամի պատճառ: Չպետք է մոռանալ, որ դեռ
ևս 2019 թվականի երկրորդ կեսին ԱՄՀ-ը,
Համաշխարհային բանկը, JP Morgan
Chase-ը, АКРА գործակալությունը կանխա
տեսում էին տնտեսական ճգնաժամ 2020
թվականի վերջին՝ ելնելով հետևյալ նա
խադրյալներից.
- ռեկորդային ծավալի համաշխարհա
յին պարտք՝ 188 տրլն ԱՄՆ դոլար՝ 2019
թվականի վերջի դրությամբ, որը համաշ
խարհային ՀՆԱ 230 %-ն է,
- վերարտադրության գլոբալ անհաշվե
կշռվածության աննախադեպ խորացում,
որը հիմք էր ստեղծում առևտրային պատե
րազմների և հովանավորչության համար,
- ֆոնդային շուկաների կրիտիկական
վիճակ:
Այս գործոններն ուղեկցվում էին Բրեք
զիթի, պատժամիջոցների հակամար
տու
թյան, ԱՄՆ նախագահական ընտրություն
ների, ինչպես նաև նավթային առևտրային
պատերազմների քաղաքական ռիսկերով:
Հարց է առաջանում. իսկ կորոնավիրու
սի դեմ պայքարին ուղղված գործողություն
ներն ինչպե՞ս են ազդելու ինտեգրման և
տնտեսական զարգացման վրա՝ նպաս
տե
լով գլոբալացման կանոնների վերա
ձևակերպմանը:

Առաջին հերթին, դա հովանավոր
չու
թյան ուժգնացումն է, արտադրական շղթաների խզումը, համաշխարհային առևտրի
«սառեցումը». կորոնավիրուսի դեմ պայքա
րին անհրաժեշտ ապրանքների թողարկման անհրաժեշտությունը նախադրյալներ
է ստեղծել այդ երկրների փաստացի և
տնտեսական «փակման» համար:
Երկրորդ հերթին, միջազգային կորպո
րացիաների կողմից ճնշումը, ճգնաժա
մի
«ներքո» պետությունների կողմից պարտ
քերի դուրսգրումը կամ վերակառուցումը:
Երրորդ հերթին, դա տնտեսական օգ
նությունն աշխարհաքաղաքական գերիշ
խանության սահմանման համար որպես
գործիք օգտագործելու ռիսկն է: Ակնհայտ
են ազդեցության ոլորտների նոր՝ աշխար
հաքաղաքական վերաբաժանման փորձե
րը15:
Ակներև է, որ վերը բերված վերլուծությունը բացահայտում է, այսպես կոչված,
COVID-19 ճգնաժամի «ծագումնաբանու
թյունը», հիմնավորելով, որ համավարակը
ճգնաժամի առաջացման ոչ թե պատճառ
էր, այլ առիթ:
Ի վերջո, այս պատճառահետևանքային դիտարկումները մղելով երկրորդ պլան,
անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ
հարցին. ի՞նչ անել: Միջազգային կազմա
կերպությունների հորդորներն ու մոտե
ցումները համագործակցության խորաց
ման և խնդիրները միասնական ուժերով
լուծելու վերաբերյալ, «չեն աշխատում»: Համաշխարհային տնտեսությունը «վերա

դառնում է ի շրջանս յուր», այն է՝ նեղ ազ-
գային քաղաքականության, հովանավոր
չության, ազգային շահի գերակա
յու
թյան
վիճակի:
Կարծում ենք՝ տեղին է համաշխարհա
յին տնտեսության պարբերական զարգաց
ման դրույթի հիշատակումը, սակայն այս
պարագայում խոսքը վերաբերում է ոչ թե
անկման կամ վերելքի հարափոխությանը,
այլ գաղափարախոսական հենքին ու պե

14 Данилов И., Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики, 15.03.2020,
https://ria.ru/20200315/1568608631.html
15 Петровский П., Коронавирус – не причина, а катализатор экономического кризиса, 18 мая, 2020,
http://russkie.org/articles/koronavirus-ne-prichina-a-katalizator-ekonomicheskogo-krizisa/
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նաև հնարավորություն է», ցավոք, չկեն
սա
գործվեց: Ավելին, երկրում ստեղծված
կրիտիկական վիճակը ստիպում է բացառապես մտածել վնասները նվազագույնի
հասցնելու, հումանիտար աղետից խուսա
փելու, կորոնավիրուսի համապետական
տարածումը կանխարգելելու և զոհերի
թիվը հնարավորինս կրճատելու ուղղու
թյամբ:
Ճգնաժամի ավարտից հետո մեզ սպաս
վում է համաշխարհային տնտեսությունում
և տարածաշրջանում վերադիրքավորվելու
երկար ու դժվարին ճանապարհ…
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տական և ազգային շահերի վերաիմաս
տավորմանը:
Գաղտնիք չէ, որ տնտեսագիտության
նույնիսկ ամենադասական մոտեցումներն
առավել արդյունավետ կիրառվել են միայն
իրենց հատուկ միջավայրում, և այսօր տընտեսական քաղաքականության վերաըն
կալման, նոր օրենքների ու օրինաչափու
թյունների ամրագրման անհրաժեշ
տու
թյունն աներկբա է:
Անդրադառնալով մեր հանրապետու
թյանը, պետք է նշել, որ բազմաթիվ հետա
զոտողների այն պնդումը, որ «ճգնաժամը
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

КОРОНАВИРУС И КРИЗИС: ПРИЧИНА ИЛИ ПОВОД?

В статье автор, анализируя кризис COVID-19, обосновывает, что последнее не причина, а по
вод для кризиса. В частности, по мнению автора, более весомыми причинами кризиса являются
беспрецедентный рост мирового долга, глобальный дисбаланс мировой экономики, критическое
состояние фондовых рынков и т.д. Что касается Республики Армения, автор отмечает, что крити
ческое состояние, которое сложилось в стране, вынуждает думать исключительно о минимизации
убытков, избежании гуманитарной катастрофы, препятствовании распространению коронавируса
и сокращении числа жертв, а не использовании кризиса как возможности для развития.
Ключевые слова: кризис COVID-19, коронавирус, мировая экономика, глобальный дисбаланс,

		мировой долг

PANDEMIC TRAJECTORY

Davit HAKHVERDYAN
Director of "Amberd" Research Center, ASUE,
Doctor of Sciences (Economics), Professor

CORONAVIRUS AND CRISIS: CAUSE OR OCCASION?

In the paper, the author, analyzing the crisis of COVID-19, substantiates that the latter is not a
cause, but an occasion for a crisis. In particular, according to the author, more significant causes of the
crisis are the unprecedented growth of the global debt, the global imbalance of the global economy, the
critical state of stock markets, etc. Returning to the Republic of Armenia, the author mentiones that the
critical state created in the country forces one to think exclusively about minimizing losses, avoiding a
humanitarian catastrophe, preventing the spread of coronavirus and reducing the number of victims,
rather than using the crisis as an opportunity for development.
Key words:
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԸ
ԽԹԱՆՈՒՄ Է ԱՌԵՎՏՐԻ
ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր. Covid-19 համավարակ, հովանա		
վորչություն, արտահանման ար		
գելք, տնտեսական անվտանգու		թյուն, ԵԱՏՄ

Համաշխարհային առևտրի ազատականացումն
անժխտելի օգուտներ է պարունակում դրան մասնա
կից բոլոր կողմերի համար: Փորձը, սակայն, ցույց է
տա
լիս, որ ճգնաժամային իրավիճակներում մեծա
նում են հովանավորչական առևտրային քաղաքականության իրականացման ճնշումները, քանի որ կա-
ռա
վարությունները փորձում են օժանդակել նախ
ընտրելի ճյուղերին, պահպանել զբաղվածությունը և
նվազեցնել տնտեսական վնասները:
Ներկայում, COVID-19 hամավարակով պայմանա
վորված, աշխարհի շատ երկրներ սկսել են կիրառել
առևտրի կարգավորման միջոցառումներ, որոնք միտված են ծայրահեղ կարևոր ապրանքների պակա
սուրդի կանխմանը: Երկրների մեծ մասն այդպիսի
քայլեր կատարում է ինքնուրույնաբար՝ առանց տա
րածաշրջանային, միջազգային մակարդակնե
րում
առևտրային քաղաքականության համակարգման:
Հոդվածում ներկայացվում են COVID-19 hամավարակով պայմանավորված արտաքին առևտրի սահ
մանափակումներն աշխարհի երկրներում, դրանց
նպատակներն ու հնարավոր հետևանքները:

Շուշան
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպի
րանտուրա:
2016 թ. աշխատանքի է անցել
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազո
տական կենտրոնում՝ սկզբում
որ
պես կրտսեր հետազոտող,
իսկ 2018 թ.-ից առայսօր՝ որ
պես փորձագետ: Հեղինակ և
համահեղինակ է 9 գիտական
աշխատանքների:

Կ

որոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն հատել է 5 միլիոնի սահմանը, զոհերի
քա
նակն անցել 344 հազարից: Համավարակը խաթա
րել է տնտեսական բնականոն գործունեությունն ամբողջ
աշխարհում: Աննախադեպ միջոցառումները, որ կիրա
ռում են երկրները մարդկային կյանքեր փրկելու համար,
ահռելի վնասներ են հասցնում համաշխարհային տնտե
սությանը:
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Covid-19 մեծ հարված է հասցնում նաև
համաշխարհային առևտրին: Առևտրի հա
մաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ)
զեկույցի համաձայն՝ գլոբալ առևտուրն արդեն իսկ նվազել էր 2019 թ.՝ ԱՄՆ-Չինաս-
տան տնտեսական պատերազմի հետևանքով: 2020 թ. կանխատեսվում է միջազգային առևտրի կտրուկ անկում ինչպես բոլոր
տարածաշրջաններում, այնպես էլ տնտե-
սության բոլոր հատված
նե
րում: Ըստ լա
վատեսական սցենարի՝ 2020 թ. ապրանքների համաշխարհային առևտուրը կնվա
զի 13%-ով: Իսկ եթե կառավարությունները
ձախողվեն իրավիճակի վերա
հսկման և
միջոցառումների համակարգման գործըն
թացներում, ապա անկումը կկազմի 32%
և ավելի: Կանխատեսումների այսպիսի
մեծ միջակայքը պայմանավորված է նույնքան մեծ անորոշությամբ, քանի որ բուն
խնդիրը դուրս է տնտեսական համակար
գից: Անորոշությունից են բխում նաև արտաքին առևտրի ոլորտում իրականացվող
հովանավորչական միջոցառումն երը:
Ապրանքների, ծառայությունների, կա
պիտալի, աշխատուժի, տեխնոլոգիաների

շուկաների միջազգային փոխկապվածության օգուտներն անժխտելի են: Սկսած
1817 թ.՝ Դ. Ռիկարդոյի համեմատական առավելությունների տեսության ներկայացումից ի վեր, բազմաթիվ վերլուծություններով հաստատվել է ազատ առևտրի
դրական նշանակությունը դրան մասնա
կից բոլոր կողմերի համար: Արդյունքում
համաշխարհային տնտեսությունում առևտ-
րի ազատականացումը շարունակական
բնույթ է կրում: Էմպիրիկ տվյալները, սա
կայն, ցույց են տալիս, որ ճգնաժամային
իրավիճակները հանգեցնում են հովանա
վորչական միջոցառումների աճի՝ դրդելով
կառավարություններին նախաձեռնելու առևտրի սահմանափակման և այլ պատաս
խան քայլեր1:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում
հովանավորչությունը
Առևտրի հովանավորչությունը քաղա
քականություն է, որ պաշտպանում է ազգային տնտեսությունն օտար
երկրյա մրցակ
ցությունից արտաքին առևտրի պետական
կարգավորման գործիքների կիրառմամբ:
Covid-19-ով պայմանավորված՝ 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Բժշկական պարագաների և դեղամիջոցների արտահանման
սահմանափակումները2

Աղբյուրը՝ Global Trade Alert:

1 Farhad M., The global economic crisis, contemporary protectionism, and least developed countries, 2013, p.
40, https://www.unescap.org/sites/default/files/8-IIIT~1.pdf
2 2020 թ. սկզբից սկսած՝ 82 երկիր և ինտեգրացիոն միավորումներ ներկայացրել են, ընդհանուր առմամբ,
արտահանման սահմանափակման 132 միջոցառում (2020 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ):
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Գյուղատնտեսական և պարենային ապրանքների արտահանման
սահմանափակումները3
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Աղբյուրը՝ Global Trade Alert:

փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսների ըն
թացքում ավելացել է արտահանման սահ
մանափակումների թիվը:
Համավարակները փոխել են պատմու
թյան ընթացքը: Բացի ահռելի մարդկա
յին կորուստներից, դրանք տնտեսական
վնասներ են հասցրել, իսկ երբեմն, որքան
էլ տարօրինակ է հնչում, հանգեցրել բնակ
չության եկամուտների և բարեկեցության
մակարդակի բարձրացմանը:
Հովանավորչական միջոցառումներ են
իրականացվում բժշկական պարագանե
րի, դեղորայքի և ծայրահեղ կարևոր պա
րենային ապրանքների առևտրի ոլորտում՝
նպատակ հետապնդելով կանխելու այդպիսի ապրանքների պակասուրդը երկրներում: Ըստ շվեյցարական Global Trade

Alert4-ի տվյալների՝ 2020 թ. սկզբից 82 եր-
կիր և ինտեգրացիոն միավորումն եր բժըշ-
կական պարագաների և դեղամիջոցների
արտահանման սահմանափակման 132
միջոցառում են ներկայացրել (մայիսի 1-ի

դրությամբ): Ընդ որում, միջոցառումների
36%-ը (թվով՝ 47-ը) բաժին է ընկնում զարգացած երկրներին և վերջիններիս ինտեգրացիոն միավորումն երին (Եվրոպական
միություն): 22 երկիր և ինտեգրացիոն միա-
վորումներ, ընդհանուր առմամբ, ներ
կա
յացրել են գյուղատնտեսական և պարենա
յին ապրանքների արտահանման սահմա
նափակման 31 միջոցառում: Զար
գացած
երկրները պարենային ապրանքների ար
տահանման սահմանա
փակման միջոցա
ռումներ չեն ներկայացրել:
Բժշկական պարագաների և դեղա
մի
ջոց
ների արտահանման սահմանափա
կումների կիրառումը սկսվել է դեռևս փե
տըր
վարին՝ ընդգրկելով բավական լայն
աշխարհագրական շրջանակ՝ Եվրամիու
թյան երկրներ, ԵԱՏՄ, ԱՄՆ և այլն: Սակայն,
ելնելով անհատական պաշտպանական միջոցների պակասուրդից, Եվրամիությունը
մարտի վերջին թույլատրել էր նմանատիպ
ապրանքների արտահանումը մեկ վերա

3 2020 թ. սկզբից սկսած՝ 22 երկիր և ինտեգրացիոն միավորներ ներկայացրել են, ընդհանուր առմամբ,
արտահանման սահմանափակման 31 միջոցառում (2020 թ. մայիսի 1-ի դրությամբ):
4 Շվեյցարական Global Trade Alert-ը ուղեղային կենտրոնների և ինստիտուտների ցանց է, որն իրականաց
նում է համաշխարհային առևտրային քաղաքականության մշտադիտարկում իրական ժամանակում:
Չնայած համաշխարհային ընդգրկմանը՝ այն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում G-20 երկրների
կառավարությունների քաղաքականությունը, քանի որ վերջիններիս ղեկավարները 2008 թ. ստանձնել են
«հովանավորչություն չկիրառելու» պարտավորություն: Տե՛ս https://www.globaltradealert.org
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պահումով. արտահանում իրականացնել
ցանկացող ընկերությունները պետք է
ստանային իրենց երկրների կառավարու
թյունների համաձայնությունը: Այդուհան
դերձ, ԵՄ-ն շատ արագ կերպով վերափո
խել էր նաև այս որոշումը՝ գիտակ
ցելով
դրա ծանր հետևանքներն այն զարգացող
երկրների համար, որոնք կախված են
ԵՄ-ից բժշկական պարագաների ներմու
ծումից5:
Եվրասիական տնտեսական միությունն
(ԵԱՏՄ) ապրիլի սկզբին ընդունել է համավարակի հակազդման և ԵԱՏՄ տնտեսա
կան կայունության ապահովմանն ուղղված
միջոցառումների փաթեթ՝ ըստ որի միասնական ժամանակավոր սահմանափա
կումներ են կիրառվում ծայրահեղ կարևոր
ապրանքների՝ դեպի երրորդ երկրներ ար-
տահանման նկատմամբ6: Մասնավորա
պես՝ մինչև 2020 թ. հունիսի 30-ը արգել
վում է մի շարք պարենային ապրանքների
արտահանումը: Ցանկում ներառված են
սոխը, սխտորը, աշորան, բրինձը, հնդկա
ցորենը, կորեկը, այլուրը, արևածաղկի սեր-
մերը և այլն: Մինչ այդ՝ մարտի 24-ին, որո
շում էր կայացվել ժամանակավորա
պես
(մինչև 2020 թ. սեպտեմբերի 30-ը) արգե
լել ԵԱՏՄ տարածքից բժշկական պարա
գաների արտահանումը7, այդ թվում՝ դիմակներ, ռեսպիրատորներ, պաշտպանիչ

ակնոցներ, ախտահանող միջոցներ և
այլն:
Հարկ է նշել նաև, որ այս միջոցառում
ներին զուգահեռ, մի շարք համանման ար
տադրանքների նկատմամբ կիրառվում են
ներմուծման զրոյական մաքսատուր
քեր:
Դրանք են պարենային, գյուղատնտեսա
կան և բժշկական ապրանքներն ու դեղա
միջոցները, որոնք, ստեղծված իրավիճակի

հետ կապված, կարող են կարճաժամկետ
հեռանկարում ունենալ մեծ պահան
ջարկ
կամ պակասուրդ։
Համավարակի սկզբնական շրջանում
ինտեգրացիոն կառույցների ներսում բա
ցակայում էր համակարգված քաղաքա
կանությունը ոչ միայն առողջապահական
ճգնաժամի հակազդման, այլև տնտեսա
կան քաղաքականության իրականացման
տեսանկյունից:
Մինչև միասնական միջոցառումների
կիրառումը ԵԱՏՄ երկրներն արդեն իսկ
ներկայացրել էին ծայրահեղ կարևոր ապրանքների առևտուրը կարգավորող միջո
ցառումների ցանկ: ՀՀ-ում պարետի մար
տի 19-ի որոշմամբ սահմանափակվել էր
մի շարք բժշկական պարագաների ար
տահանումը, այդ թվում՝ ԵԱՏՄ երկրներ8:
Նման ապրանքների արտահանման հա
մար անհրաժեշտ էր համապատասխան
թույլտվություն ստանալ Պետական եկա
մուտների կոմիտեից: Այս որոշումն ուժը
կորցրած է ճանաչվել ապրիլի 3-ին՝ Եվրա
սիական միջկառավարական խորհրդի՝
համավարակի հակազդման միջոցառում
ների հաստատումից հետո:
ՌԴ կառավարությունը մարտի 17-ին
հաստատել էր համավարակի պայմաննե
րում կայուն տնտեսական զարգացման
առաջնահերթ միջոցառումների ծրագիր,
որը նախատեսում էր նաև պարենային և ոչ
պարենային առաջին անհրաժեշտության
ապրանքների արտահանման ժամանա
կավոր սահմանափակումների կիրառում9:
Մարտի սկզբին Ռուսաստանը արտահան
ման արգելք էր սահմանել անհատական
պաշտպանական, ինչպես նաև ախտահա
նող միջոցների նկատմամբ: Նշված ար
գելքը նախատեսվում էր կիրառել մինչև

5 Linders Th., Verstappen R., An even Greater Trade Collapse? How COVID-19 is changing global supply chains,
April 30, 2020, https://fleishmanhillard.eu/2020/04/greater-trade-collapse-how-covid-19-is-impacting-trade/
6 Решение Коллегии ЕЭК от 31.03.2020 № 43 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования"", https://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/01425280/err_02042020_43
7 Решение Коллегии ЕЭК от 24.03.2020 № 41 "О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"", https://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/01425254/err_26032020_41
8 Առանձին ապրանքների համար արտահանման ժամանակավոր սահմանափակումների մասին պարետի
որոշում, 19 մարտի, 2020, N6, https://www.gov.am/files/docs/3957.pdf
9 Мониторинг принятых государствами-членами ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID 2019), стр. 174, http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%208%2005.pdf
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սիական տնտեսական միության երկրներն
աստիճանաբար ավելի համակարգ
ված
արտաքին առևտրային քաղաքականու
թյուն են վարում:
Ներկայում իրականացվող առևտրի հո
վանավորչական միջոցառումները, միտ
ված լինելով պետական անվտանգության
ապահովմանը, նպատակ են հետապնդում
կանխելու պարենային ծայրահեղ անհրա
ժեշտության ապրանքների ու բժշկա
կան
պարագաների պակասուրդը: Արտահան
ման սահմանափակումներին զուգահեռ,
աշխարհի երկրները ժամանակավո
րա
պես ազատականացնում են նույն ապ
րանք
ների ներմուծումը (զրոյական մաք
սատուրք, մաքսային ընթացակար
գերի
պարզեցում և այլն): Ավելին, ծայրահեղ կարևոր ապրանքների համար «պայ
քարը»
սոսկ առևտրի կարգավորման միջոցա
ռումներով չի սահմանափակվում: Փորձե
լով ձեռք բերել կենսական նշանակության
բժշկական պարագաներ, սկսած դիմակ
ներից մինչև թոքերի օդափոխման սար
քեր, որոշ երկրներ և տարածաշրջաններ
պնդում են, որ իրենց համար նախատես
ված մատակարարումները խորհրդավոր
կերպով ուղղորդվել են մեկ այլ տեղ՝ առավելապես Միացյալ Նահանգներ11: Սպի
տակ տունը հերքում է դա: Իրականում,
սա միակ օրինակը չէ:
Պարենային և բժշկական ապրանք
ների առևտրի արգելքի հետևանքով ծանր
վիճա
կում կհայտնվեն այն երկրները, ո-
րոնք կախված են այդ ապրանքների միջ
ազգային առևտրից: Հետագայում սահ
մանափակումները կարող են ընդլայնվել՝
ընդգրկելով կորոնավիրուսի դեմ ար
դյու
նավետ դեղորայքի առևտուրը, իսկ կա
րանտինի ավարտից հետո՝ նաև թեստա
վորման սարքավորումները:
Ասիական առևտրի կենտրոնի տնօրեն
Դեբորահ Էլմսի կարծիքով, առաջիկայում
երկրներն աստիճանաբար կսկսեն հովա
նավորչական քաղաքականություն վարել
նաև այլ ոլորտներում՝ նպատակ ունենա
լով պաշտպանելու ազգային տնտեսությու
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2020 թ. հունիսի 1-ը, որը, սակայն, ուժը
կորցրած է ճանաչվել ապրիլի 30-ին10:
Ղազախստանի գյուղատնտեսության
նախարարի հրամանով, 2020 թվականի
մարտի 22-ից սկսած, երկիրը կիրառել է
արգելք պարենային մի շարք ապրանքնե
րի արտահանման նկատմամբ: Ցանկում
ներառվել են հնդկացորենը, ցորենի ալյու
րը, կաղամբը, գազարը, ճակնդեղը, սոխը,
շաքարը, արևածաղկի սերմերը և արևա
ծաղկի ձեթը: Այս միջոցառումը նպատակ
է հետապնդել արտակարգ դրության պայ
մաններում կանխելու ներքին շուկայում
ծայրահեղ կարևոր ապրանքների պակասը: Ապրիլի սկզբին արտահանման արգել
քը չեղարկվել է. ներկայում երկրում գործում են առաջնային պարենա

յին ապ
րանքների արտահանման սահմանափակումներ (մինչև 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ը):
Մասնավորապես՝ ցորենի և այլուրի ար
տա
հանումն իրականացվում է գյուղա
տնտեսության նախարարության հաստատած ամսական մասնաբաժնի շրջանակ
ներում:
Ղրղզստանի Հանրապետությունը դեռ-
ևս փետրվարի սկզբին ներկայացրել էր
մի շարք պարենային (ցորեն, ալյուր, ձեթ,
բրինձ, մակարոնային արտադրանք, շա
քար, ձու, աղ և այլն) և ախտահանող ապ
րանքների արտահանման արգելքներ:
ԵԱՏՄ անդամ երկրներից Բելառուսն
այն եզակիներից է, որ հրաժարվել է համավարակի դեմ պայքարի արտակարգ
միջոցառումներից: Այնուամենայնիվ, անվտանգության նկատառումներից ելնելով,
Բելառուսը մարտի ընթացքում ներկայացրել է երկրի սահմաններից բժշկական մի
շարք պարագաների և պարենային ապ
րանքների արտահանման արգելք: Ծայ
րահեղ անհրաժեշտ ապրանքների պակասուրդը կանխելու նպատակով բելառուսական մեծաթիվ ձեռնարկություններ վերամասնագիտացել են անհատական պաշտպանության միջոցների և հակասեպտիկ
ների արտադրության մեջ:
Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ Եվրա

10 Постановление от 2 марта 2020 года №223, http://static.government.ru/media/files/odPVbEJwgG6QH0ryelXGwqAIBTnzjfMm.pdf
11 Covid-19 is bringing out protectionist instincts. “Piracy” in obtaining vital supplies may rebound on those
responsible, April 19 2020, https://www.ft.com/content/ed78b09c-80a3-11ea-8fdb-7ec06edeef84
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նը: Կառավարությունները կօժանդակեն
նախընտրելի արտադրություններին, ճյուղերին12: Ու թեև այսպիսի հովանա
վոր
չա
կան միջոցառումները, որպես կանոն,
կարճաժամկետ բնույթ են կրում, այդուհանդերձ պատմությունը ցույց է տալիս, որ


դրանք ժամանակի ընթացում կայու
նու
թյուն դրսևորելու, ճգնաժամային իրավի
ճակի ավարտից հետո դեռ երկար ժա
մանակ պահպանվելու և համաշխարհային
առևտրի զարգացմանը խոչընդոտելու
վատ «սովորություն» ունեն:

12 Yen Nee Lee, Coronavirus pandemic will cause a ‘much bigger wave’ of protectionism, says trade expert, April
9, 2020, https://www.cnbc.com/2020/04/10/coronavirus-expect-a-lot-more-protectionism-says-trade-expert.
html
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COVID-19 PANDEMIC PROMOTES TRADE PROTECTIONISM

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ПАНДЕМИЯ COVID-19 СТИМУЛИРУЕТ ПРОТЕКЦИОНИЗМ ТОРГОВЛИ

Либерализация мировой торговли имеет неопровержимые выгоды для всех сторон торговли.
Однако опыт показывает, что в кризисных ситуациях усиливается давление на осуществление
протекционистской торговой политики, поскольку правительства пытаются поддержать пред
почтительные отрасли, сохранить занятость и уменьшить экономические убытки.
В настоящее время, в связи с пандемией COVID-19, многие страны мира начали применять
меры регулирования торговли, которые направлены на недопущение дефицита критически важ
ных товаров. Большинство стран проводят такие мероприятия самостоятельно, без координации
товарной политики на региональном, международном уровнях.
Статья рассматривает ограничения внешней торговли в странах мира в связи с пандемией
COVID-19, их цели и возможные последствия.
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

Шушан МОВСИСЯН
Эксперт исследовательского центра "Амберд", АГЭУ

Liberalization of global trade has undeniable positive outcomes for all parties, engaged in international trade. However, empirical evidences show that crises put countries under pressure of executing
protectionist trading policy. Governments try to help favored sectors, keep employment and reduce
economic damage.
Currently, in terms of coronavirus pandemic, many countries have introduced trade regulation
measures aiming to avoid deficit of critical goods. Every country fights for itself, without coordinating
measures at regional, international levels.
The paper studies trade restrictions in terms of coronavirus pandemic, aims of restrictions and
their potential outcomes.
Keywords:

Covid-19 pandemic, protectionism, export curbs, economic security, EAEU
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ
ԵՎ COVID-19-Ի
ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Հիմնաբառեր.
		
		

Լիանա
ԻՍԱՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2019 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա։
2016 թվականից մինչ օրս հա
մագործակցում է «Ամբերդ» հե
տազոտական կենտրոնի հետ՝
որպես հետազոտական խմբե
րի անդամ։ Մասնակցել է մի
շարք մասնագիտական գիտա
ժողովների և դասընթացների։

սոցիալական կապիտալ, ցանցային կապեր, COVID-19, վարակի
տարածման ռիսկի ինդեքս

COVID-19-ի ի հայտ գալու առաջին իսկ օրերից
համավարակի տարածումը սահմանափակելու նպա-
տակով շատ երկրներ պարզապես «փակվեցին» աշ
խար
հից՝ հիմնվելով այն ենթադրության վրա, որ
վարակի տարածման ամենաազդեցիկ գործոնը միջ
ազգային տեղաշարժն է։ Այժմ, երբ վարակն առկա է
աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, առավել ուշա
գրավ են դառնում դրա տարածման ներքին գոր
ծոնները, մասնավորապես՝ մարդկանց միջև շփման
սերտությունը, երկրների դասակարգումն ըստ վի
րուսի տարածման ռիսկի և փոփոխվող աշխարհի՝
դեռ
ևս գուցե կառավարելի ռիսկերի ուշադրության
կենտրոնում պահելու հանգամանքը, որոնք էլ քըն
նարկվել են այս հոդվածում։

C

OVID-19-ի տվյալներն այս պահին, թերևս,
ամենաշատ վերլուծվողն են տվյալագետնե
րի ու տարբեր գիտնականների կողմից, թեև, հավաստիու
թյան տեսանկյունից, դրանք կասկածի տակ են դրվում։
Հոդվածի շրջանակում կփորձենք այս տվյալների վեր
լուծությունը ներկայացնել մի տեսանկյունից, որն առնը
վազն ամենահաճախ քննարկվողներից չէ գիտական ու
հանրային հարթակներում։ Այսպես՝ աղյուսակ 1-ում ար
տացոլված է տարբեր երկրներում 1 մլն բնակչի հաշվով
վարակակիրների ցուցանիշի1 և, մեր կարծիքով, սկզբնա-
1 Դիտարկել ենք նաև կապը COVID-19-ի տարածման արագությունը
բնութագրող մի շարք այլ ցուցանիշների (վիրուսակիրների աճի
միջին տեմպ, վերջին օրվա դրությամբ աճի տեմպ, առավելագույն
բացարձակ փոփոխություն, երկրաչափական պրոգրեսիայով աճի
հայտարար, թվաբանական պրոգրեսիայով աճի տարբերություն
և այլն) հետ, որը, սակայն, առավելապես նկատելի է 1 մլն բնակչի
հաշվով վարակակիրների ցուցանիշի դեպքում։ Նշված հաշվարկ
ների տվյալների աղբյուրը տե՛ս՝ European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) https://ourworldindata.org/coronavirus:4
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Կոռելյացիոն կապը 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցուցանիշի
(01.05.2020 թ. դրությամբ) և դիտարկված ցուցանիշների միջև2
Արտագնա
զբոսաշրջություն,
մեկնումներ
0.13

Ներգնա զբոսաշրջություն,
ժամանումներ
0.16

Մարդկանց
թիվը 1 կմ2
տարածքում
0.04

կան շրջանում (մինչև տարատեսակ միջո
ցառումների իրականացումը) վարակի տա-
րածման արագությունը պայմանավորող
մի շարք ցուցանիշների միջև կոռել յացիոն
կապը։
Նկատենք, որ եթե դիտարկված որոշ
ցուցանիշների դեպքում պետություն
ները
թեկուզ որոշ չափով աշխատում են ռիս
կերը մեղմելու ուղղությամբ (միջազգային
տեղաշարժի սահմանափակումներ, բազ
մաթիվ երկրներում, արտակարգ դրության
հայտարարմամբ պայմանավորված տեղա
շարժի արգելքներ և այլն), ապա սոցիալական կապիտալի ու ցանցային կապե
րի ցուցանիշների պարագայում3, կարծես
թե, ոչ ոք այդ մասին չի էլ մտածում։ Մինչ
դեռ, ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ի
տվյալներից, սոցիալական կապիտալի ցուցանիշն ամենաբարձր կոռելյացիոն կապն
ունի 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիր
ների ցուցանիշի հետ։ Նշենք, որ համա
նման հաշվարկ կատարել ենք նաև ըստ
14.04.2020 թ. և 19.03.20 թ. տվյալների,
և պատկերը նույնական է 01.05.2020 թ.-ի
հետ, բացառությամբ արտագնա զբոսա
շրջության ցուցանիշի, որի դեպքում կոռե
լյա
ցիոն կապն աստիճանաբար ավելի է
թուլացել, ինչը տրամաբանական է, եթե
հաշվի առնենք, որ աշխարհի «փակվելուց»
հետո այն վարակի տարածումը պայմանա

Ուղևորկիլոմետր,
միլիոն
-0.06

Սոցիալական
կապիտալի
ցուցանիշ
0.49

Ցանցային
կապերի
ցուցանիշ
0.27

վորող հիմնական գործոն լինել չի կարող։
Առավել մանրամասնորեն դիտարկենք
պատկերը սոցիալական կապիտալի և
ցան
ցային կապերի ցուցանիշների առու
մով (գծապատկեր 1, 2):
Ինչպես նկատում ենք, 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցուցանիշի և ցան
ցային կապերի ցուցանիշների միջև կոռե
լյա
ցիան ավելի է մեծանում outlier-ները
(այդ թվում՝ Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Սինգապուրը և այլն) հանելուց հետո:
Նշենք, որ ՀՀ-ն 01.05.20 թ. դրությամբ 1
մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցու
ցանիշով 57-րդն էր վարակակիր ունեցող
երկրների շարքում, 14.04.20 թ. դրությամբ՝
60-րդը, 19.03.20 թ. դրությամբ՝ 52-րդը:
Ըստ ցանցային կապերի ցուցանիշի՝ մեր
երկիրը 39-րդն է աշխարհում4։ Ընդհանուր
տրամաբանությունից որոշ չափով շեղվում
են գծապատկերների վերջին հատվածում
ներկայացված՝ 2-րդ պայմանական քլաս
տերներին պատկանող երկրները։
Ի՞նչ է սա նշանակում։ Այս գործողու
թյան հիմնական նպատակը վարակի տարածման բարձր ներուժ ունեցող երկրնե
րի ցանկի վերհանումն է, ինչը պետք է
բարձրացնի թե՛ նշված երկրների կառա
վա
րությունների, թե՛ նրանց գործընկեր
ների զգոնության մակարդակը։ Ուստի,
օգ
տագործելով վերը բերված ցուցա
նիշ
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

2 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրներից.https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/
current, հղման ժամանակաշրջանը՝ 2017 թ., https://data.worldbank.org/indicator/en.pop.dnst, հղման
ժամանակաշրջանը՝ 2018 թ, https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=g2g5557f-en, հղման ժամանակաշրջանը՝ 2017 թ., https://www.prosperity.com/about/resources, հղման
ժամանակաշրջանը՝ 2018 թ., https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, 14.04.2020 թ. դրու
թյամբ։
3 Նշված տվյալները վերցված են Լիգաթում բարգավաճման ինդեքս 2019-ից, որտեղ սոցիալական կապի
տալի հաշվարկման համար օգտագործվում են մոտ մեկ տասնյակ ցուցանիշներ, որոնց բովանդակությա
նը կարելի է ծանոթանալ մեթոդաբանական ակնարկում՝ https://prosperitysite.s3-accelerate.amazonaws.
com/7515/8634/9002/Methodology_for_Legatum_Prosperity_Index_2019.pdf
4 24.05.20 թ. դրությամբ 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցուցանիշով ՀՀ-ն 36-րդն էր վարակակիր
ունեցող երկրների շարքում։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Կապը սոցիալական կապիտալի և 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների
ցուցանիշների միջև5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Կապը ցանցային կապերի և 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցուցանիշների
միջև6
5 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրներից. https://www.prosperity.com/about/
resources, հղման ժամանակաշրջանը՝ 2018 թ., https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,
01.05.2020 թ. դրությամբ։
6 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրներից. https://www.prosperity.com/about/
resources, հղման ժամանակաշրջանը՝ 2018 թ., https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,
01.05.2020 թ. դրությամբ։
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Վարակի տարածման առավել բարձր ռիսկ ունեցող 30 երկրներն ըստ վարակի
տարածման ռիսկի ինդեքսի7

ները, կատարել ենք վարակի տարածման
ռիսկի ինդեքսի8 հաշվարկ, որի արդյուն
քում բացահայտել ենք առավել բարձր ռիս-
կային 30 երկրների ցանկը, որն էլ ներկա
յացված է գծապատկեր 3-ում։ Նշենք, որ,
ըստ մեր հաշվարկների, ՀՀ-ն, որ վարակի
տարածման ռիսկի ինդեքսով 64-րդն է,
01.05.20 թ. դրությամբ 1 մլն բնակչի հաշ-
վով վարակակիրների ցուցա
նիշով նույն
երկրների շարքում մոտ 60-րդն էր, ինչը
նշանակում է, որ մեր երկիրն աչքի չի ընկել

ո՛չ պայքարի արտասովոր արդյու
նավետ
գործիքներով, ո՛չ էլ անարդյունավետ պայ
քարի հետևանքով զիջել է մյուս երկրնե
րին՝ հայտնվելով գրեթե նույնական դիրքում։ Մինչդեռ, օրինակ, հարևան Վրաս-
տանն ըստ վարակի տարածման ռիս
կի
ինդեքսի 67-րդն է, իսկ 1 մլն բնակչի հաշ
վով վարակակիրների ցուցանիշի՝ մոտ
110-րդն աշխարհում9:
Դիտարկենք նաև մեկ այլ ցուցանիշ,
որը, մեր կարծիքով, ևս մասնակիորեն
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Համաշխարհային առևտրային ցանցը, 2017 թ.10
7 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ հիմնվելով սեփական հաշվարկների վրա։
8 Ցուցանիշների նորմալացումը կատարել ենք ըստ մինիմում-մաքսիմում մեթոդի, իսկ ինդեքսավորումն
ըստ կշռված միջինի՝ միավոր տարածքում բնակչության քանակի ցուցանիշին տալով 2, իսկ մյուս ցուցա
նիշներին 1 կշիռ՝ հաշվի առնելով նույն խնդրին վերաբերող 2 ցուցանիշների և ուղևորափոխադրումների
ցուցանիշի փոքր թվով երկրների մասով առկայությունը։
9 Ըստ 1 մլն բնակչի հաշվով վարակակիրների ցուցանիշի՝ ՀՀ դիրքն աստիճանաբար վատթարանում է,
իսկ Վրաստանինը՝ բարելավվում։
10 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ UN comtrade-ի տվյալները մշակելով R ծրագրավորման լեզվի
օգնությամբ. R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/։
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կարող է բացատրել վարակի տարածման
տրամաբանությունն ու ռիսկերի մեղմման
ազդակներ հաղորդել։ Խոսքը համաշխար-
հային առևտրային ցանցի մասին է։
Գծապատկերում վառ գույնով ներկա
յացված են արտահանման խոշոր կենտրոնները՝ Եվրոպա, Չինաստան, ԱՄՆ, OPEC
երկրներ և այլ խմբեր, որոնք ցանցի խո
շորագույն հանգույցներն են։ Շատերն այս
օրերին խոսում են փոփոխվող աշխարհի
մասին։ Արդյո՞ք համավարակի հաղթահարումից հետո համաշխարհային առևտրա
յին կապերն այսպիսի տեսք կունենան։ Մեր
կարծիքով՝ ո՛չ: Դա արդեն իսկ տեսանելի
է մեծ արագությամբ փոփոխվող միջ
ազ
գային, մասնավորապես՝ Եվրամիու
թյան՝
հարցականի տակ դրվող հարաբերություն
ներում11։
Ամփոփելով նշենք, որ այս մտահոգու
թյուններն ամենևին էլ անտե
ղի չեն։ Սո
ցիալական կապիտալի հետազոտողները,
որ վեր են հանել երկրների ու մարդկանց

հարաբերությունների փոփոխություններն
Իսպանական գրիպից առաջ ու հետո, արձանագրել են՝ Իսպանական գրիպի ժա
մանակ հազար մարդու հաշվով մահացու
թյան մեկ դեպքով ավելացումը հանգեցրել
է վստահության մակարդակի 1,4 տոկոսա
յին կետով անկման։ Սոցիալական վստահության այս կորուստը տասնամյակ

ներ
շա
րունակ խոչընդոտել է տնտեսական
աճը12։ Ու եթե պետական ինստիտուտնե
րի ու առողջապահական ազգային ծա
ռայությունների դեպքում ապացուցվում է
դրանց աշխատանքի անարդյունավետու
թյունը ճգնաժամին դիմակայելու գործում,
ապա քաղաքացիական հասարակությու
նը լուրջ տրոհում է ապրում համընդհանուր
կասկածի տրամադրությունների պատ
ճառով։ Ուստի մեր հետազոտության մեջ
բացահայտված ցուցանիշները, վստահու
թյան և համագործակցության մակար
դակի կտրուկ նվազման առումով, կարծում
ենք՝ առնվազն ահազանգող են։

11 Թադևոսյան Ռ., Կորոնավիրուսը խարխլել է Եվրամիության միասնությունը, «Ամբերդ» տեղեկագիր. կո
րոնավիրուսը և աշխարհը, 2020/1 (2), Երևան, էջ 30-33, https://asue.am/upload/files/amberd/Amberd%20
2020.1.pdf
12 Aassve A., Alfani G., Gandolfi F., Moglie M. L., Pandemics and social capital: From the Spanish flu of 1918-19
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SOCIAL CAPITAL AND THE SPREAD OF COVID-19

Since the first days of the spread of COVID-19, many countries have simply "shut down" from the
world in order to limit the spread of the virus, based on the assumption that the most influential factor
is international mobility. Now that the virus is present in almost every country in the world, the internal
factors of spread, such as the closeness of contact between people, the classification of countries by the
risk of spread, and the need to focus on still manageable risks in the turbulent world, become more
important. The mentioned issues were discussed in this paper.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19

С первых дней распространения COVID-19 многие страны просто «закрылись» от мира,
чтобы ограничить распространение вируса, исходя из предположения, что наиболее влиятельным
фактором является международная мобильность. Теперь, когда вирус присутствует почти во всех
странах мира, более важными становятся внутренние факторы распространения, такие как близ
кие контакты между людьми, классификация стран по риску распространения вируса и необходи
мость сосредоточиться на все еще управляемых рисках в меняющемся мире. Указанные вопросы
были рассмотрены в данной статье.
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Ռուզաննա
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2018 թ. աշխատում է «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնում և
սովորում է Texas A&M համալսարանի Ագրոբիզնեսի մագիստրա
տուրայում: Վերապատրաստումներ է անցել աշխարհի տարբեր
երկրների համալսարաններում:

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի մարդկա
յին
կապիտալի և մարդկային ներուժի ուսումնասի
րու
թյանը: Այդ նպատակով վերլուծվել են մարդկային
կապիտալի և մարդկային ներուժի զարգացման հա
մաթվերն իրենց բաղադրիչներով: Կատարվել է համեմատություն Հայաստանի, ԱՊՀ մյուս և հարևան
երկրների միջև: Հայաստանում մարդկային կապի
տալի վրա բացասաբար է ազդել հատկապես դպրո
ցական կրթության ցածր որակը: Ցավոք, համավա
րակը ևս խթանելու է առկա խնդիրների խորացումը,
ինչի հետևանքով ամբողջ աշխարհում կգրանցվի
մարդկային կապիտալի և մարդկային ներուժի զար
գացման մակարդակի անկում: Իսկ թե որքան ցա
վոտ կլինի այդ անկումը յուրաքանչյուր երկրի հա
մար, կախված է տվյալ երկրի՝ համավարակի դեմ
մղվող պայքարի արդյունավետության աստիճանից:

Մ

ասնագիտական հրապարակումներում և
հասարակական քննարկումներում հաճա
խակի կարելի է հանդիպել մեր հանրապետությունում
բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժի առկայության
վերաբերյալ պնդումների: Թե որքանով են դրանք համ
ընկնում իրականությանը, կարող ենք տեսնել՝ հիմնվե
լով որոշակի չափումների, համաթվերի վրա, որոնք,
քննա
դատության արժանի բազմաթիվ կողմերով հան
դերձ, գոնե այլ պետությունների հետ համեմատման
հիմք են տալիս: Նմանօրինակ չափումներից են ՀԲ-ի
կողմից հրապարակվող Մարդկային կապիտալի (ՄԿՀ)
և ՄԱԿ-ի կողմից հրապարակվող Մարդկային ներուժի
զարգացման համաթվերը (ՄՆԶՀ):
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ցանիշը ստանդարտացված է և գտնվում
է 0-1 միջակայքում: Բնականաբար, որևէ
երկիր, նույնիսկ առաջին հորիզոնականում
գտնվող Սինգապուրը, առավելագույն 1
միավորը չի ստացել (վերջինիս ցուցանիշ
0.88 է):
ՄԿՀ-ը երեք բաղադրիչի՝ մինչև 5 տարե
կանն ապրելու հավանականության, կըրթության ու առողջության ցուցանիշների
արտադրյալն է: Համաթվի բոլոր ցուցա
նիշները և ԱՊՀ երկրների (Բելառուսի և
Ուզբեկստանի տվյալները բացակայում
են) արդյունքները ներկայացված են աղ
յուսակ 1-ում:
Ընդհանուր առմամբ, համաթիվը ներա
ռում է 5 ցուցանիշ՝ մինչև 5 տարեկանն ապրելու հավանականություն, մինչև 18 տարին
լրանալը ուսումնառության սպասվող տարիների թիվ, ներդաշնակեցված թեստերի
միավոր, չափահասների կյանքի սպասվող
տևողություն և մինչև 5 տարեկան թերաճ
չհամարվող երեխաների տոկոս:
Ինչպես երևում է աղյուսակից, Հայաս
տանը ներդաշնակեցված թեստերի բավական ցածր միավոր ունի: Այս ցուցա

նիշը
300-625 միջակայքում է: Մեր երկիրն իր
443 միավորով զիջում է նույնիսկ ԱՊՀ
երկրների միջինին (470 միավոր): Իսկ դա
նշանակում է, որ մեզանում դպրոցական
կրթության որակը ցածր է ԱՊՀ մյուս եր
կըրների համեմատ: Հատկանշական է, որ
այստեղ հաշվի է առնվել ոչ միայն ուսում
նառության տարիների թիվը, այլև թե ինչ
են սովորել աշակերտներն այդ ընթաց
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Իսկ ի՞նչ է մարդկային կապիտալը: Դա
մարդու՝ որպես հասարակության անդա
մի սեփական արտադրողական ներուժն
իրացնելուն անհրաժեշտ գիտելիքների,
հմտու
թյունների և առողջության «փա
թեթն» է: Այսպիսով՝ ՄԿՀ-ն գալիք սերնդի
աշխատանքի արտադրողականության արտահայտությունն է՝ ըստ լիարժեք կրթու
թյան և կատարյալ առողջության հենանշի
(benchmark): Այլ կերպ ասած, դա չափում
է մարդկային կապիտալի մեծությունը,
որին այսօր ծնված երեխան կարող է
ակնկա
լել, որ կհասնի մինչև 18 տարին
լրանալը1: Հետևաբար՝ մարդկային կապի
տալը նաև ամենակարևոր «հումքն» է տեխնոլոգիական նորարարության (ինովա
ցիա
յի) և երկարաժամկետ աճի ապա
հովման համար: Եվ եթե ցանկանում ենք
պատկերացում կազմել, թե բարձր տեխ
նոլոգիաների զարգացման ինչ ներուժի
ենք տիրապետում և ապագայի համար ինչ
նշաձող կարող ենք սահմանել, նախևա
ռաջ, պետք է ունենանք մեր «հումքի»՝ իրա-
կանությանը մոտ պատկեր:
Այսպիսով, ըստ ՀԲ վերջին՝ 2018 թ. հրապարակման, Հայաստանը մարդկային կապիտալի համաթվով (0.57 միավոր) 157 երկ-
րի շարքում զբաղեցրել է 78-րդ հորի
զո
նականը: Իսկ դա նշանակում է, որ այսօր
ծնված երեխան ապագայում ընդամե
նը
57%-ով արտադրողական կլինի, այսինքն՝
43%-ով պակաս արտադրողական, քան կարող էր լինել, եթե ստանար ամբողջական
կրթություն և լիներ լիարժեք առողջ: Ցու
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Մարդկային զարգացման համաթիվն ԱՊՀ երկրներում
Երկիր

Հայաստան
Ադրբեջան
Ղազախստան
Ղրղզստան
Մոլդովա
Տաջիկստան
Ռուսաստան

Մինչև 5 տ.
ապրելու հավանականություն

0,99
0,98
0,99
0,98
0,98
0,97
0,99

Ուսման
սպասվող
տևողություն

11,1
11,6
13,3
12,6
11,8
10,8
13,8

Ուսման սպասվող Ոչ թերաճ երե- Չափահասների
Ներդաշնախաների տեսա- ապրելիության
տևողություն՝
կեցված թեսցուցանիշ
կարար կշիռ
տերի միավոր ճշգրտված որակով

443
472
537
420
436
444
538

7,9
8,7
11,5
8,4
8,2
7,7
11,9

0,91
0,82
0,92
0,87
0,94
0,73
..

0,88
0,87
0,80
0,82
0,83
0,87
0,78

ՄԿՀ

0,57
0,60
0,75
0,58
0,58
0,53
0,73

1 The Human Capital Project, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2018, p
2, pdf p 9, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33252.pdf?sequence=5&isAllowed=y&fbclid=IwAR3773unPx3Uj92U3gJfBnipriHwsbmN08erhqxkulx1RG6-XDYrD6nMfMA
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քում։ Ուստի հաշվարկվում է նաև ուսում
նառության տարիների թիվը՝ ճշգրտված
որակով: Այսպես՝ հայաստանցի երեխան,
որն ակնկալում է սովորել 11.1 տարի, իրա
կանում, հաշվի առնելով իր ստացած գի
տելիքի ծավալը, ստանում է ընդամենը 7.9
տարվա կրթություն. տարբերությունը՝ 3.2
տարի: Այսինքն՝ աշակերտը ստանում է
7.9 տարվան համարժեք գիտելիք, մինչ
դեռ դպրոց է հաճախում 3.2 տարի ավե
լի ժամանակահատված: Սա, թերևս, մեր
կրթական համակարգի իրական գնահա
տականն է: Կարծում ենք՝ այդ տարբերու
թյունը, այլ երկրների կրթության որա
կի
հետ համեմատության առումով, ավելի
լավ ցուցանիշ է, քան նույնիսկ ՄԿՀ հիմ
քում առկա՝ որակով ճշգրտված տարիների
թիվը: Ասվածը հիմնավորվում է նրանով, որ
ներդաշնակեցված թեստի միևնույն միա
վորի դեպքում սպասվող ուսումն առության
տարիների ավելի մեծ թիվը մեծացնում է
նաև որակով ճշգրտված տարիների թիվը:
Բայց եթե աշակերտները կարողացել են
ավելի բարձր միավոր ստանալ ավելի քիչ
տարիների ընթացքում, նշանակում է՝ կա՛մ
այդ կրթական համակարգն է ավելի ար
դյունավետ, կա՛մ տվյալ երկրի աշակերտ
ների մտավոր կարողությունների մակարդակն է ավելի բարձր: Եթե այս տեսանկյու
նից դիտարկենք կրթության որակը, ապա
Հայաստանն ԱՊՀ երկրներից կգերազանցի Ղրղզստանին և Մոլդովային: Առողջու
թյանը վերաբերող ցուցանիշ
ներով մեր
երկիրն առաջ է անցել ԱՊՀ երկրների մեծ
մասից (այդ թվում՝ Ադրբեջա
նից) և հա
րևան Վրաստանից: Իսկ, ընդհանուր առ
մամբ, Հայաստանը, ըստ ՄԿՀ-ի, ԱՊՀ երկըրներից առաջ է անցել միայն Տաջիկստանից, իսկ հարևան բոլոր երկրներին զի-

ջում է (Իրան՝ 0.59, Վրաստան՝ 0.61, Թուրքիա՝ 0,63, Ադրբեջան՝ 0,60): Ինչպես նըշվում է զեկույցում, Հայաստանի 0.57 միա
վորը ցածր է տարածաշրջանի (Եվրո
պա
և Կենտրոնական Ասիա՝ 0.70), սա
կայն
բարձր` իր եկամուտների խմբում ընդգըրկ
ված երկրների միջին ցուցանիշից (միջի
2 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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նից ցածր եկամուտներ ունեցող երկրներ՝
0,48): Նշենք, որ 2018 թ. հուլիսի 1-ին ՀԲ-ն
փոխել է Հայաստանի դասակարգումը՝
մեր երկիրը ներառելով միջինից բարձր
եկամուտներ ունեցողների խմբում, և, չնայած այն հանգամանքին, որ ՄԿՀ-ն հրա
պարակվել է հոկտեմբերին, Հայաստանը
զեկույցում ընդգրկվել է որպես մի
ջինից
ցածր եկամուտներ ունեցող եր
կիր, իսկ
իրականը եղել է միջինից բարձր եկամուտների խումբը, որի ցուցանիշը 0.578 է՝
փոքր-ինչ ավելի, քան Հայաստանինը: Այս-
պիսով՝ ինչպես տարածաշրջանի, այնպես
էլ եկամուտների միևնույն խմբում ընդ
գրկված երկրների հետ համեմա
տու
թյու
նից պարզ է դառնում, որ Հայաս
տա
նը
մարդկային կապիտալի միջինից ցածր
ցուցանիշ ունեցող երկիր է, ինչի հիմնա
կան պատճառը կրթության ցուցանիշների
ցածր լինելն է: Այս ամենին զուգահեռ,
այժմ արդեն COVID-19 է սպառնում կրթության որակին ոչ միայն Հայաստանում, այլև
ամբողջ աշխարհում: Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի
տվյալների՝ ապրիլի 2-ից աշխարհի 193
երկրում փակ են եղել մանկապարտեզնե
րը, դպրոցները և համալսարանները, ընդհանուր թվով՝ շուրջ 1.6 մլրդ սովորող չի
հաճախել կրթական հաստատություններ:
Այնուհետև որոշ երկրներ սկսել են աստիճանաբար վերաբացել դպրոցները, և մայիսի 5-ի դրությամբ փակ են եղել 177 երկրի կրթական հաստատություններ՝ տարածվելով շուրջ 1.3 մլրդ աշակերտի վրա2:
Դպրոցների փակ լինելն ազդում է աշա
կերտների ընդհանուր զարգացածության,
սոցիալականացման և սովորելու հնարա
վորությունների վրա՝ ավելի խորացնելով
անհավասարությունը (ոչ բոլորին է հասա
նելի համացանցը կամ դրանից օգտվելու
տեխնիկան՝ հատկապես մի քանի դպրո
ցական ունեցող ընտանիքներում): Երկըր
ների մեծամասնությունը դեռ պատրաստ
չէ հեռավար կրթության, և այժմ կիրառ
վում է մի համակարգ, որն անգամ փոր
ձարկված չէ՝ խնդիրներ առաջացնելով թե՛
աշակերտների, թե՛ ուսուցիչների համար:
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կում, որ երկրներն իզուր են դպրոցները
փակել կամ պետք է արդեն բացեն, ինչ-
պես, օրինակ, վարվեցին մի շարք երկըր
ներ: Մասնավորապես՝ Դանիայում աստի-
ճանաբար սկսվել է դպրոցների վերաբաց-
ման գործընթացը, ինչը, սակայն, վերաբերում է տարրական կրթություն ստացող
ներին՝ համարելով, որ վերջիններս ռիս
կային գոտում չեն և վարակի տարածման
մեծ աղբյուր չեն հանդիսանում: Մի շարք
արևմտյան երկրներում այս մոտեցումը գուցե արդարացված է, քանի որ ընտանիք
ներն առավելագույնը երկու սերնդից են
բաղկացած, այսինքն՝ ընտանիքի անդամ
ները նույնպես ռիսկային խմբում չեն:
Մինչ
դեռ Հայաստանում այս մոտեցումը
չի կարող կիրառվել՝ հաշվի առնելով ըն
տանիքների՝ հաճախ 3 սերնդից (ներառյալ
ռիսկային գոտում գտնվող ավագ սերդի
ներկայացուցիչները) բաղկացած լինելու
հանգամանքը:
COVID-19-ը սպառնալիք է նաև մարդ
կային կյանքի համար. համավարակի հետևանքով ամբողջ աշխարհում օրեցօր ավելանում է զոհերի թիվը: Ուստի, այս տե
սանկյունից ևս, դա կհանգեցնի մարդկա
յին կապիտալի մակարդակի իջեցման,
թեև ոչ այնքան, որքան կրթության որա
կի անկման դեպքում: Բանն այն է, որ
մարդկային կապիտալում չափահասների
կյանքի սպասվող տևողությունը գնահա
տելիս օգտագործվում է այն 15 տարեկան
ների տեսակարար կշիռը, որոնք, ակնկալվում է, կապրեն մինչև 60 տարին լրանալը,
իսկ կորոնավիրուսի հետևանքով մահա
ցածների միջին տարիքն ամբողջ աշխար
հում բարձր է 60-ից:
Այսպիսով՝ համավարակն իր ազդեցու
թյունն է թողնելու ողջ աշխարհի, ներառյալ
Հայաստանի մարդկային կապիտալի վրա:
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում, կրթու-
թյան որակով պայմանավորված, մարդ
կային կապիտալի ցուցանիշն այնքան էլ
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Հատկանշական է, որ նման ծավալով
կրթօջախների փակման հանգամանքն աննախադեպ է, և դրա ազդեցությունը դեռ
երկարաժամկետում է զգացվելու: Իսկ կարճաժամկետ ազդեցությունը դեռևս արտահայտվում է միայն տնից աշխատող ծնող
ների արտադրողականության անկմամբ
և մանկապարտեզների, դպրոցների փակ
լինելու հետևանքով որոշ ծնողների կորցըրած աշխատանքով: Նորվեգիայի վիճակագրական կոմիտեի հետազոտության
համաձայն՝ դպրոցների (մանկապարտե
զից մինչև ավագ դպրոց) մեկ օրվա փակ
ման արժեքը յուրաքանչյուր աշակերտի
համար մոտավոր գնահատվում է 173 ԱՄՆ
դոլար (1809 նորվեգական կրոն): Գնահատականի հիմքում կրթության խափան
ման հետևանքով ապագայում վաստակե
լիք եկամտի նվազումն է, այսինքն՝ կանխատեսվում է, որ իրենց կրթության ընդ
հատման պատճառով ներկայիս դպրոցականների եկամուտը կպակասի համապա
տասխան չափով: Ընդ որում, ենթադրության հիմքում այն իրողությունն է, որ հեռավար կրթության պայմաններում աշակերտ
ները ստանում են նախատեսվող գիտելի
քի միայն կեսը: Ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է, որ եթե դպրոցները փակ մնան
մինչև արձակուրդ, ապա կորուստը կար
ժենա 7,5 մլրդ ԱՄՆ դոլար (77 մլրդ նոր
վեգական կրոն): Սրանում ներառված են
ընդհանուր մարդկային կապիտալի մակարդակի իջեցումը և աշխատանքի առաջարկի հնարավոր կրճատումը` պայմանա-
վորված դպրոցների և մանկապարտեզների փակ լինելով3: Ընդունված է համարել,
որ ուսումնառության լրացուցիչ մեկ տարին, այլ հավասար պայմաններում, ապա
գայում միջինում 10%-ով բարձրացնում է
տարեկան ստացվող եկամուտը4: Այս տե
սանկյունից, դժվար չէ պատկերացնել հա-
մավարակի ազդեցությունը մարդկա
յին
կապիտալի վրա: Իհարկե, սա չի նշանա

3 Cost of school closure in the face of COVID-19, Statistics Norway, Reports 2020/15, published 15 April 2020,
https://www.ssb.no/en/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/acosts-of-school-closure-inthe-face-of-covid-19
4 Closing schools for COVID-19 does lifelong harm and widens inequality, The Economist, Apr 30th 2020 edition,
https://www.economist.com/international/2020/04/30/closing-schools-for-covid-19-does-lifelong-harm-and-widens-inequality
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Մարդկային ներուժի զարգացման համաթիվն ԱՊՀ երկրներում

բարձր չէ, ապա կարելի է ենթադրել, որ
հաջորդ տարի դա ավելի ցածր կլինի:
Իսկ ինչպիսի՞ն են հայաստանաբնակների
հնարավորությունները ցանկալի կյանքով
ապրելու և արարելու առումով: Իհարկե,
գաղտնիք չէ, որ ՀՆԱ-ն բարեկեցու
թյան
չափման լավ մոտարկում չէ, ուստի մշակ-
վել է Մարդկային ներուժի զարգացման
համաթիվը` ընդգծելու համար, որ կարևոր-
վում է ոչ միայն տնտեսական զարգացումը, այլև երկար և առողջ կյանքով ապրելու, արժանավայել կենսամակարդակ ու
նենալու և կրթություն ստանալու իրողու
թյունները: Մարդկային ներուժի զարգա
ցումը կարելի է բնորոշել որպես ընտրու
թյան հնարավորությունների ընդլայն
մանն
ուղղված գործընթաց: Իսկ դրա համար,
առաջին հերթին, անհրաժեշտ է զարգաց
նել մարդկանց կարողությունները և մեծացնել առկա հնարավորությունները: Ամեն
տարի հրապարակվող ՄՆԶՀ-ն արտա
հայտում է հենց այդ ամենի միջինացված
պատկերը: Կամ, այլ կերպ ասած, ՄՆԶՀ-ը
գնահատում է կյանքի սպասվող տևողու
թյունը, կրթություն ստանալու հնարա
վո
րու
թյունը (չափվում է ըստ ուսումնառու
թյան սպասվող և չափահասների ուսման
տարիների միջին թվերի) և կենսամակար
դակը (չափվում է ըստ գնողունակության
համարժեքով ճշգրտված մեկ շնչի հաշվով
5 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ARM
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ՀԱԱ-ի): Հատկանշական է, որ Հայաստա
նը 0.76 միավորով ընդգրկվել է մարդկային ներուժի զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող երկրների շարքում՝ զբաղեցնելով 81-րդ հորիզոնականը5: Ընդ որում,
նախորդ տարվա համեմատ իր դիրքը բարելավելով 2 տեղով և առաջ անցնելով
հարևան Ադրբեջանից (0.75), ՀՀ-ն դեռևս
հետ է մնում իր մյուս հարևաններից՝ Թուր
քիայից (0.8), Իրանից (0.79) և Վրաստա
նից (0.78):
ԱՊՀ երկրների շարքում, ի տարբերու
թյուն ՄԿՀ-ի, ՄՆԶՀ-ի միջինից (0.74) բարձր
ցուցանիշ ունենք՝ զբաղեցնելով 4-րդ հորի-
զոնականը: Ուսման սպասվող տևողությունը և չափահասների ուսման տարիների միջին թիվն աճել են՝ կազմելով համապատասխանաբար 13.2 և 11.8 տարի: Կարևոր է
ընդգծել, որ կյանքի սպասվող տևողությունը ևս Հայաստանում բավական աճել է
(2018 թ.՝ 74.9 տարի, ինչը 2010 թ. համե
մատ ավելի է 2.5, իսկ 1990 թ. համեմատ՝ 7
տարով): Սակայն, COVID-19-ն ամբողջ աշխարհում կհանգեցնի կյանքի սպասվող
տևողության անկման, քանի որ այն ուղղա-
կիորեն կապված է մահացության ցուցանի
շի հետ: Հետևաբար՝ կարելի է ենթադրել,
որ ՄՆԶԻ-ն ամբողջ աշխարհում և հատ
կապես այն երկրներում, որտեղ զոհերի
թիվը մեծ է, նույնպես կնվազի:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. The Human Capital Project, International
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The World Bank, 2018.
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Working Paper 8593, World Bank Group,
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քան էլ ցավալի է, սակայն համավարակը
խորացնելու է արդեն իսկ եղած խնդիրները, ուստի ամբողջ աշխարհում մարդկային
կապիտալի և մարդկային ներուժի զարգացման անկումն անխուսափելի է: Իսկ
թե որքան ցավոտ կլինի այդ անկումը յու
րա
քանչյուր երկրի համար, կախված է
տվյալ երկրի՝ համավարակի դեմ մղվող
պայքարի արդյունավետության աստիճա
նից:

2

2020/

Ամփոփելով նշենք, որ մարդկային կա
պիտալում կատարվող ներդրումները,
մեղմ ասած, չեն բավարարում մրցունակ
երկրի պահանջներին: Կրթական համա
կար
գի խնդիրները սկիզբ են առնում
հենց դպրոցական համակարգից, որտեղ
կրթության տարիներ-որակ հարաբերակ
ցու
թյունը չափազանց մտահոգիչ է: Հա
յաստանի գերխնդիրը պետք է լինի դպրո
ցական կրթության՝ որպես ուսման մյուս
փուլերի հիմքի որակի վերանայումը: Որ
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Հիմնաբառեր. առողջապահական համակարգ,
		
պետական ծախսեր, կորոնավի		
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թյուն, հասանելիություն, կանխար		գելում

Սուսաննա
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2003 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝
«Համաշխարհային տնտեսագի
տություն» մասնագիտությամբ:
2007 թ. ստացել է տնտեսագի
տու
թյան թեկնածուի գիտական
աստիճան և աշխատանքի անցել
ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ամբիոնում`
որպես ասիստենտ: Հեղինակ է
12 գիտական աշխատանքների:

Կորոնավիրուսի տարածումը լուրջ մարտահրա
վեր է թե՛ աշխարհի և թե՛ ՀՀ առողջապահական համակարգերի համար: Խնդիրները բազմաթիվ են՝ կապված բժշկական սարքավորումների, հիվանդանոցա
յին մահճակալների, պաշտպանա
կան միջոցների,
մասնագիտական ներուժի և այլնի հետ: Հոդվածում
վերլուծվել է Հայաստանի առողջապահության հա
մակարգի արդյունավետությունն ըստ առողջապահության անվտանգության համաշխարհային ցուցչի,
բացահայտվել են նաև ոլորտի պետական ծախ
սե
րի ցուցանիշները, բնակչության ծախսերը առողջա
պահական ծառայությունների վրա, երկրի ապահով
վածությունը հիվանդանոցային մահճակալ
ներով և
այլն: Կորոնավիրուսային համավարակը, անկախ
միջազգային վարկանիշներից, վեր հանեց շատ երկըրների առողջապահական համակարգերում առ
կա հիմն ախնդիրները: Երբ կորոնավիրուսի «փոշին»
նստի, երկրները պետք է արդեն «բուժեն» տնտեսու
թյունը և առողջապահական համակարգը:

Մ

արդկության պատմության ողջ ընթացքում
աշխարհը բախվել է բազմաթիվ համաճա
րակների, և յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի բնորոշ
է եղել առողջապահական համակարգի զարգացման
«իր» մակարդակը: Ավելին, նույնիսկ մատչելի բժշկական
փորձաքննության, սարքավորումների առկայության պայմաններում ամեն ինչ չէ, որ աշխարհում հավասարաչափ
է բաշխված:
Կորոնավիրուսի տարածումը լուրջ մարտահրավեր է
թե՛ աշխարհի և թե՛ ՀՀ առողջապահական համակարգե
րի համար: Խնդիրները բազմաթիվ են՝ սարքավորում
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հա
կան համակարգերի արդյունավետու
թյունը գնահատող ցուցչի հիմքում 3 ցուցանիշ է՝ կյանքի միջին տևողություն, առողջա
պահության վրա կատարվող պետա
կան ծախսեր և մեկ շնչի հաշվով բժշկա
կան ծառայությունների արժեք (գծապատ
կեր 1):
Ինչպես երևում է գծապատկերից, 2018 թ.,
ըստ վերոնշյալ վարկանշավորման, բարձր
արդյունավետությամբ առողջապահական
համակարգեր ունեցող երկրների առաջին
հնգյակում են ընդգրկվել Հոնկոնգը, Սին
գապուրը, Իսպանիան, Իտալիան և Հարա
վային Կորեան: Եվ, որքան էլ զարմանալի
է, այս երկրներից հատկապես Իսպանի
ան և Իտալիան, թերևս, ամենածանրն են
տանում կորոնավիրուսային համավարա
կը:
Առողջապահության անվտանգության
համաշխարհային ցուցիչը գնահատում է
աշխարհի բոլոր երկրների առողջա
պա-
հական համակարգերի արդյունավետու

թյան մակարդակը: Այս զեկույցում երկրնե-
րը դասակարգվում են՝ ելնելով համաճա
րակների նկատմամբ իրենց պատրաստ-
վածության աստիճանից: Վարկանշավոր
ման արդյունքները ցույց են տալիս, որ
աշխարհում ոչ մի երկիր ամբողջապես
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ներ, հիվանդանոցային մահճակալներ,
պաշտպանական միջոցներ, մասնագիտա-
կան ներուժ և այլն:
Վերջին տասնամյակում ընդլայնվել են
առողջապահական ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ծավալները:
Սակայն, չլուծված հիմնահար
ցերի շրջանակը շարունակում է ընդգր
կուն լինել:
Համաշխարհային բանկի և Առողջապա-
հության համաշխարհային կազմակերպության զեկույցի համաձայն՝ աշ
խարհում
շուրջ 400 մլն մարդ հնարավորություն չու
նի օգտվելու հիմնական առողջապահա
կան ծառայություններից1: Միաժամանակ,
առողջապահական համակարգերը սկսել
են բախվել այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են բնակչության ծերացումը, անառողջ
սննդով և կենսակերպով պայմանավոր
ված հիվանդությունների տարածումը, ինչ
պես նաև ոչ վարակային հիվանդություն
ների, իսկ այսօր նաև համաճարա
կային
իրավիճակների տարածումը և այլն:
Փորձենք հասկանալ, թե ինչպիսին է
առողջապահական համակարգերի վի
ճակն աշխարհում: Նշենք, որ կան առողջապահական համակարգերի արդյունա
վետությունը գնահատող մի շարք ցուցա-
նիշներ: Այսպես՝ Բլումբերգի առողջապա-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Առողջապահության արդյունավետության համաթիվը2
1 Tracking universal health coverage: First global monitoring report. Joint WHO/World Bank Group report, June
2015.
2 https://knoema.com/atlas/topics/World-Rankings/World-Rankings/Health-care-efficiency-index?action=export&gadget=tranking-container

33

2
2020/
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ . ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ . PANDEMIC TRAJECTORY .

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Առողջապահության անվտանգության համաշխարհային ցուցիչ. Հայաստան3

պատրաստ չէ դիմակայելու համաճարակներին:
Հայաստանն այս վարկանշավորման
մեջ զբաղեցնում է 44-րդ տեղը (50.2 միա-
վոր), ընդ որում, վարակների հայտնաբեր-
ման և կանխարգելման ցուցանիշով՝ 21-րդ
(56.7 միավոր), վաղ հայտնաբեր
ման և
իրազեկման ցուցանիշով՝ 46-րդ (60.8 միա-
վոր), արագ արձագանքման և համաճա
րակի տարածման կանխարգելման ցուցա-
նիշով՝ 26-րդ (55.5 միավոր), հիվանդների
և առողջապահական համակարգի աշխա
տակիցների համար բավարար և հուսալի
առողջապահական համակարգի առկա
յությամբ՝ 81-րդ (25.7 միավոր), ազգային
առողջապահական համակարգի ներուժը
բարձրացնելու, ֆինանսավորումը մեծաց
նելու պարտավորություններով՝ 83-րդ (50.1
միավոր), ռիսկի ընդհանուր միջավայրի և
կենսաբանական վտանգների նկատմամբ
խոցելիությամբ՝ 123-րդ (50.4 միավոր)տե

ղում է (գծապատկեր 2)4:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ
կան երկրներ, որոնց առողջապահական
համակարգերն ունեն բարձր ցուցանիշներ,
բայց միջինում վերջիններս պատ
րաստ
չեն հիվանդությունների նոր բռնկումնե
րի: Միաժամանակ, հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ճգնաժամերի
կանխարգելման ֆինանսավոր
ման հա
մակարգում առկա են բազմաթիվ բացեր,
որոնք փոխկապակցված և արագ փոփոխ
վող աշխարհում խորանում են քաղաքա
կան անկայունության, ուրբանիզացիայի,
կլիմայի փոփոխության, պաթոգեն հարու
ցիչներ ստեղծելու և տարածելու արագու
թյան պայմաններում:
Վերջին տարիներին առողջապահու
թյան ֆինանսավորման ծավալներն ավելանում են, սակայն ՀՀ-ում 2018 թ. առող
ջապահության վրա կատարվող պետա
կան ծախսերը նվազել են 4.4%-ով կամ 3.6

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

ՀՀ համախմբված բյուջեի ծախսերը (մլրդ դրամ)5
Ընդհանուր ծախսեր
այդ թվում՝ առողջապահություն

2014
1235.1
76.6

2015
1409
86.1

2016
1449.1
88.6

2017
1504.8
83.2

2018
1147.1
79.6

3 Global Health Security Index. Building collective action and accountability. The Economist. Intelligence Unit.
https://nonews.co/wp-content/uploads/2019/12/GHS2019.pdf
4 Տե'ս նույն տեղում:
5 Статистический ежегодник Евразийского Экономического Союза. ЕЭК, Москва, 2019.
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Բելառուս
Հայաստան
Ղազախստան
Ղրղզստան

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքը
(%-ով՝ ընդհանուրի նկատմամբ)6

մլրդ դրամով՝ կազմելով ՀՆԱ 1.4%-ը կամ
բյուջեի մոտ 5.4%-ը (աղյուսակ 1)։
Նշենք, որ վերը նշվածները բավական
մտահոգիչ ցուցանիշներ են: Բացի դրա
նից, ՀՀ-ում բժշկական ծառայությունների
արժեքի շուրջ 80%-ը վճարում են քաղա-
քացիները, ինչը նրանց կատարած ծախ
սերի շուրջ 13%-ն է (կրթության հետ միա
սին) (գծապատկեր 3):
Այս տեսանկյունից, խնդիր է առաջա
նում ավելացնելու առողջապահության ֆինանսավորման պետական ծախսերը, քանզի այս ցուցանիշները վկայում են ոչ միայն
առողջապահական ծառայությունների դըժվարամատչելիության, այլև ոլորտի կադրա
յին (2018 թ. 10000 մարդու հաշվով ՀՀ-ում
բուժաշխատողների քանակը 45 էր), տեխ
նիկական ապահովման, որակի կառավարման և այլ խնդիրների մասին: Առողջապա
հական հաստատությունները և ներուժը
հիմնականում կենտրոնացված են հանրա
պետության առավելապես խոշոր քաղաք-

ներում (հիմնականում Երևանում` բժիշկնե-
րի 72.7%-ը, հիվանդանոցների` 41.9%-ը, հիվանդանոցային մահճակալների` 64.9%-ը):
Պետության կողմից երաշխավորված ան
վճար բժշկական օգնության իրավունք ու
նեցել է բնակչության միայն 8.3%-ը (աղ
յուսակ 2):
Համընդհանուր
առողջապահության
ապահովումը ենթադրում է անհրաժեշտ
առողջապահական
ծառայություններից
օգ
տվելու հնարավորություն՝ առանց ֆի
նանսական խոչընդոտների: Դեղամիջոց
ների հասանելիությունը ևս դրա կարևոր
մասն է: Դեղագործական արդյունաբերությունը, համաշխարհային առողջապահա
կան համայնքի հետ համագործակ
ցե
լով,
չափազանց կարևոր դեր է խաղում հա
մաշխարհային առումով առողջության հա-
մար սահմանված առաջնահերթություննե
րին արձագանքելու, անհրաժեշտ նորարարական արտադրանք մշակելու, արդեն
իսկ գոյություն ունեցող արտադրանքի հա-

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

Ռուսաստան

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Առողջապահական համակարգի ընդհանրացված ցուցանիշներ, 2018 թ.7
Բոլոր մասնագիտությունների բժիշկների թիվը, մարդ
Բնակչության թիվը մեկ բժշկի հաշվով, մարդ
Միջին բժշկական անձնակազմի թիվը, մարդ
Հիվանդանոցների քանակը, միավոր
Հիվանդանոցային մահճակալների քանակը, միավոր

Ընդամենը
10000 բնակչի հաշվով

Ընդամենը
10000 բնակչի հաշվով

13366
45.1
221.8
16595
124
12153
41.0

6 Статистический ежегодник Евразийского Экономического Союза. ЕЭК, Москва, 2019.
7 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2019 թ.: ԱՎԾ, 2020 թ.:
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սանելիության ընդլայնման և նոր գործ
ընկերության ձևավորման գործում՝ ապա
հովելով դեղամիջոցների երկարաժամկետ
և կայուն հասանելիություն:
Դեղագործական արդյունաբերությունն
այժմ աշխատում է COVID-19-ի կանխար
գելմանն ուղղված պատվաստանյու
թերի
ստեղծման ուղղությամբ: Սակայն, այս հանգամանքը միայն «գործի կեսն է», քանզի,
երբ այդ նոր ապրանքները դուրս գան շու
կա, դրանց հասանելիության ապահովու
մը հիմնական խնդիր կդառնա հատ
կա
պես առավել խոցելի երկրներում:
Բժշկական նշանակության ապրանք
նե
րի մատչելիության ապահովումը լուրջ
հիմնախնդիր է ողջ աշխարհում՝ հաշվի
առնելով դեղագործական արտադրանքի
և բժշկական նշանակության պարագանե
րի բարձր գները, որոնք ճնշում են գործադ
րում պետությունների՝ առանց այն էլ սահ
մանափակ հնարավորություն
ների վրա:
Օրինակ՝ 2020 թ.-ին Առողջապա
հական
պետական նպատակային ծրագրի շրջա
նակներում
ամբուլատոր-պոլիկլինիկա
կան, հիվանդանոցային բուժօգնություն
ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդ
գրկված ֆիզիկական անձանց տրամա
դրվելու է 3.190.799,4 դրամի դեղորայք8:
Բայց ցածր և միջին եկամուտ ունեցող
բազմաթիվ երկրներում, այդ թվում՝ նաև
Հայաստանում, բնակչությունը հիմնակա
նում սեփական միջոցներից է վճարում
դեղորայքի արժեքը:
Այսպես՝ ՀՀ-ում ոչ պարենային ապ
րանքների մանրածախ շրջանառության
14.88%-ը բաժին է ընկնում դեղագործա
կան, բժշկական և օրթոպեդիկ ապրանք-
ներին, որոնք ոչ պարենային ապրանքնե
րի ընդհանուր մանրածախ շրջանա
ռու
թյան մեջ ունեն ամենամեծ տեսակարար
կշիռը՝ զիջելով միայն շինանյութին: Համա
վարակի բռնկման առաջին 2 շաբաթվա
8 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=151889

36

ընթացքում բնակչության շրջանում ավե
լացան նաև դեղորայքի խուճապային
գնումները: Հատկապես նկատվեց հակա
վարակային դեղորայքի վաճառքի աճ, սա
կայն, հարկ է արձանագրել, որ այս հատ
վածում գնային փոփոխություններ տե
ղի
չունեցան: Գների աճ արձանագրվեց հիմ
նականում պաշտպանական միջոցների
շուկայում (բժշկական սպիրտի գինը
1100-ից դարձավ 2000, դիմակինը՝ 17-ից՝
250, ձեռնոցներինը՝ 30-ից՝ 200 դրամ), ին
չի հետևանքով կտրուկ ավելացան բնակ-
չության սպառողական ծախսերը: Խուճապային շաբաթներից հետո աստիճաբար

տեղի ունեցավ թե՛ տեղական և թե՛ ներ
մուծվող դեղորայքի գների աստիճա
նա
կան բարձրացում՝ պայմանավորված արժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ, ԵԱՏՄ
անդամ երկրների կողմից առաջին անհրա-
ժեշտության որոշ ապրանքների արտա
հանման սահմանափակումներով, Չինաս
տանից և Իրանից հումքի մատակարա
րումների խափանումներով, ինչպես նաև
Հնդկաստանի կողմից դեղագործական
հումքի արտահանման վրա կիրառված
սահմանափակումներով:
Նման զարգացումները ֆինանսական
միջոցների սղության և արտաքին մատա
կարարումներից կախվածության պայմաններում մեծ ռիսկեր են պարունակում: Կո-
րոնավիրուսային համավարակը, անկախ
միջազգային վարկանիշներից, բացահայ
տեց շատ երկրների առողջապահական
համակարգերում առկա խնդիրները: Առաջին անհրաժեշտության ծախսերն ուղղվե
ցին հենց այդ կողմ՝ ժամանակավոր հիվան
դանոցներ, պաշտպանական միջոցների
և սարքավորումների գնումներ, անհրա
ժեշտ անձնակազմ: Երբ կորոնավիրու
սի
«փոշին» նստի, երկրները պետք է արդեն
«բուժեն» տնտեսությունը և առողջապա
հական համակարգը:
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ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

Сусанна АГАДЖАНЯН
Кандидат экономических наук, АГЭУ

ВЫДЕРЖИТ ЛИ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРМЕНИИ ЗАТЯЖНУЮ ПАНДЕМИЮ?

Распространение коронавируса является серьезной проблемой для систем здравоохранения
как в мире, так и в Армении. Есть много проблем: оборудование, больничные койки, средства
защиты, персонал и т.д. В статье проанализированы глобальный индекс безопасности здоровья
и место Армении в данном рейтинге. Изучены также показатели государственных расходов в
систе
ме здравоохранения, объём расходов населения на услуги здравоохранения, а также
обеспеченность страны больничными койками и т.д. Изучены также вопросы лекарственного
обеспечения страны. В статье выявлено, что несмотря на хорошие рейтинги, многие страны не
справились с пандемией, и нужно будет «вылечить» от вируса и экономики стран, и системы
здравоохранения.

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ключевые слова: система здравоохранения, государственные расходы, коронавирус,

		

пандемия, безопасность, доступность

PANDEMIC TRAJECTORY

Susanna AGHAJANYAN
PhD in Economics, ASUE

WILL ARMENIA’S HEALTHCARE SYSTEM HOLD THE IMPACT
OF A PROTRACTED PANDEMIC?

The spread of coronavirus is a serious problem for health systems both in the world and in Armenia. There are many problems: equipment, hospital beds, protective equipment, personnel, etc. The
paper analyzes the global health safety index and the place of Armenia in this rating. The indicators
of public spending in the health care system, the volume of population spending on health services,
as well as the country's provision of hospital beds, and drug provision were also studied. The paper
revealed that despite having good ratings, many countries did not cope with the pandemic, and it would
be necessary to “treat” the economies and the health systems.
Keywords:
healthcare system, government spending, coronavirus, pandemic,
		safety, accessibility
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏԻ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ,
		
տնտեսության իմունային համա		
կարգ, արտակարգ իրավիճակ		
ների կառավարում, համավարակի
		ռիսկեր

Արմեն
ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր
1981 թ. ավարտել է Երևանի ժո
ղովրդական տնտեսության ինս
տիտուտը (այժմ` ՀՊՏՀ): 19831986 թթ. սովորել է Մ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական
համալսարանի ասպիրանտուրայում և ստացել տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան: 2002 թ. պաշտպանել է
դոկտորական
ատենախոսու
թյուն ՀՊՏՀ-ում: Հեղինակ է մոտ
180 գիտական հոդվածների, 16
ուսումնական ձեռնարկների, 4
մենագրության:

Իմունիտետը, որ բնորոշ է կենդանի օրգանիզմ
ներին՝ հիվանդություններին դիմակայելու և վարակ-
ները հաղթահարելու համար, որպես կանոն, մասնա
գիտական գրականությունում չի ներկայացվում որ
պես սոցիալ-տնտեսական կատեգորիա: Հոդվածում
փորձ է արվում մեկնաբանելու «սոցիալ-տնտեսական
իմունիտետ» եզրույթը՝ այն ներկայացնելով համա
վարակի ազդեցության տեսանկյունից: Մասնավորա
պես՝ սոցիալ-տնտեսական համակարգը դիտարկ
վում է գոյատևման, դիմադրողականության համա
տեքստում, որը մեկ բառով կարելի է բնորոշել որպես
իմունիտետ: Համաճարակների ընթացքում հատկա
պես իրենց ամուր են զգում այն ազգերն ու էթնիկ
միավորումները, որոնցում, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
գործոններով պայմանավորված, շարունակաբար
ձևավորվում է բավարար իմունիտետ՝ սոցիալ-տնտե
սական առումով:

Ի

նչպիսի՞ն կլինի COVID-19-ի
սոցիալ-տնտեսական հետագիծը
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ COVID 19-ի զոհ
են դառնում հիմնականում մեծահասակներն ու խրոնի
կական հիվանդություններով տառապող անձինք (գծա
պատկեր 1)։ Համավարակը, բնականաբար, ունենում է
նաև սոցիալ-տնտեսական ծանր հետևանքներ: Սակայն,
այս ամենին զուգահեռ, արդեն իսկ դրսևորվում են որո
շակիորեն դրական արդյունքներ՝ հակազդելով այն արատավոր մրցավազքին, որը, շարունակվելով տաս
նամ
յակներով, մեր հասարակությանը հասցրել էր վտանգա
վոր անդունդի եզրին։
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COVID-19 համաճարակով պայմանավորված մահացության դեպքերի բաշխումն
ըստ տարիքային խմբերի1

Ճանապարհորդության և բիզնեսի նկատամբ սահմանափակումները, ի վերջո,
մ
դրականորեն են անդրադառնում մոլորա
կի աղտոտվածության մակարդակի վրա:
NASA-ի ներկայացրած արբանյակային
պատկերներն ապացուցում են, որ այս տա
րեսկզբից Չինաստանի երկնակամարում
նկատելի են ազոտի երկօքսիդի (NO2) մա
կարդակի կայուն անկման երևույթ
ներ:
Բնականաբար, դա արդեն իսկ պայմա
նավորված է համավարակի բռնկման հե
տևանքով տնտեսական գործունեու
թյան
դանդաղեցմամբ: Համավարակը նույնպիսի անդրադարձ է ունենում նաև Իտալիա
յի ջրուղիների վրա՝ կտրուկ վերափոխում-
ներ արձանագրելով Վենետիկի ջրանցքներում, որոնք բյուրեղային են դարձել զբոսաշրջության բացակայության պատճառով:
Նավերի և այլ տրանսպորտային միջոցնե
րի զգալի կրճատման ուղղությամբ Իտա
լիայի կարանտինային միջոցառումների
շնորհիվ՝ ներկայում Վենետիկի ջրանցքներում հնարավոր է տեսնել նույնիսկ ձկնե
րի վտառներ:
Մարդկությունը համավարակի շեմին
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

հասել էր մի իրավիճակի, երբ արդեն չէր
էլ նկատում, որ հայտնվել է շռայլ ապրելակերպի մրցավազքի արատավոր ճիրաննե
րում։ Ընտանիքի բոլոր չափահաս անդամները ցանկանում էին ունենալ անձնական
օգտագործման ավտոմեքենա, հնարավո
րինս ակտիվորեն ճամփորդել, վաստակել
առավելագույն գումար, որ նորից ու նորից
վատնեն ճոխ ապրելակերպի նպատակով։
Արդյունքում` լարված աշխատանքային օր,
ընկճախտ (դեպրեսիա), ընտանեկան սա
ռը հարաբերություններ, մարդասիրության
կորուստ, սոցիալական ինքնամեկու
սա
ցում, շրջապատի նկատմամբ անտարբե
րություն, եսակենտրոնության (էգոիզմի)
խորացում…
Համավարակը կարծես եկավ վերար
ժևորելու և սրբագրելու մեր ապրելակերպն
ու սպառողական վարքագիծը։ Կարծում
ենք՝ այս արհավիրքից հետո անհատները
պետք է վերադասավորեն իրենց սպառո
ղական զամբյուղի կառուցվածքը՝ փոքրինչ զուսպ վարքագիծ ցուցաբերելով դեպի
շռայլություն տանող ծախսերի հան
դեպ,
ավելի պահպանողական ու զգուշավոր լի-

1 Коронавирус: для кого он особенно опасен и почему?, https://www.dw.com/ru
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նելով ֆինանսական պաշարների կուտակ
ման նկատմամբ՝ այդպիսով բարձրացնելով իրենց պատրաստականության մա
կարդակը հետագա փորձությունների ռիս-
կերին դիմակայելու ուղղությամբ։
Հաշվարկները, որ կատարվել են ըստ
Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր
Բրյուգի ներկայացրած մոդելի, վկայում են,
որ Չինաստանում COVID-19 համավարա
կի հետևանքով մահացածների թիվը քսանապատիկ ավելի փոքր է, քան մինչհամա-
վարակային պայմաններում օդի աղտոտվածության պատճառով հիվանդություն
ներից մահացողներինը2: Այս ամենով պայմանավորված, կարծում ենք, որ զգալի կլինեն նաև համավարակի բացասական հե
տևանքներին ուղեկցող սոցիալ-տնտեսա
կան դրական դրսևորումները, մասնավորապես՝ կմեղմվեն ավտոճանապարհային խցանումները, փոքր-ինչ կպասիվանա
մարդկանց միջազգային շարժունությունը,
կկրճատվեն ավիաթռիչքերը, որոնք իրենց
վառելիքի արտանետումներով արդեն հան
գեցնում էին բնապահպանական աղետի3։
Միաժամանակ, եթե զբոսաշրջային քա
ղաքների իշխանությունները, շահույթ ստա-
նալու մոլուցքին տրված, տուրք էին տա
լիս զբոսաշրջային ծառայությունների մա
տուց
ման մրցավազքին և գրեթե չէին էլ
նկատում, թե ինչպես են իրենց քաղաք
ները հայտնվում աղբի, օդի անթույլատրելի
աղտոտվածության մեջ, ապա գոնե հիմա
կվերարժևորեն իրենց գործառույթները։
Դա վերաբերում է նաև անհատներին,
որոնք սկսել էին շրջանցել հանրային հի
գիենիայի պահպանման պարտավորու
թյունները և իրենց հաշիվ չէին տալիս, թե
ինչպես են իրենց գործունեությամբ վնաս
հասցնում առողջապահությանն ու շրջա
պատին4։ Համավարակը պարտա
վորեց

րեց վերհիշելու մեր սոցիալական պատաս
խանատվությունը ոչ միայն անձնա
կան,
այլև հանրային հիգիենայի նկատմամբ։
Ինչպիսի՞ սոցիալ-տնտեսական
իմունիտետ ձեռք կբերենք
համավարակից հետո
Համավարակը կարծես ցնցեց և փոր
ձության ենթարկեց նաև մինչ այժմ ձևա
վորված գլոբալացման հիմնասյուների ամրությունը։ Այսօր պետությունները բացա
ռապես հետապնդում են նեղ ազգային սո
ցիալ-տնտեսական շահեր՝ սեփական ժո
ղովրդին համավարակից փրկելու համար,
շրջանցելով այն փաստը, որ վարակը սահմաններ չի ճանաչում և «առանց վիզանե
րի» ազատորեն ճափորդում է մոլորակով
մեկ5։ Դեռևս չի նկատվում պետություննե
րի համախմբվածություն՝ համա
վարակի
դեմ միասնական պայքարի հարցում։ Այս
իրավիճակում կապիտալի միգրա
ցիան,
բնականաբար, փոխելու է իր վարքագիծը։
Այսպես՝ եթե մինչ համավարակը Հա
յաստանից տեղի էր ունենում «կապիտալի
փախուստ»6, այժմ արդեն, կարծում ենք,
երկրների տնտեսական մեկուսացման պայմաններում հայկական կապիտալը կհան
գըրվանի հայրենիքում՝ խթանելով տեղա
կան ներդրումները։
Նախորդ երեսուն տարիների մակրո
տնտեսական կառավարման սխալները
մեզ հուշում են, որ պետությունը տնտեսա
կան զարգացման հարցում չպետք է հույսը
դնի միայն շուկայական հարաբերություն
ների վրա՝ հանդես գալով պասիվ դիրքո
րոշմամբ: Ուստի կարևոր է պետության
կանխարգելիչ դերն այս հարցում, որտեղ
առաջնահերթ ենք համարում տնտե
սա
կան բարեփոխումների հետևյալ առանց
քային ուղղությունները:
Նախ՝ անհրաժեշտ է իրականացնել ներ-

2 The Unexpected Impact of A Pandemic On The Environment, https://www.iflscience.com/environment/the-unexpected-impact-of-a-pandemic-on-the-environment
3 Dynamics of beneficial epidemics, https://www.nature.com/articles/s41598-019-50039-w
4 Consumer attitudes: The short and long term effects of an unprecedented pandemic, https://www.nutraingredients.com/Article/2020/04/15
5 Economic impact of epidemics and pandemics, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2020/646195/EPRS_BRI(2020)646195_EN.pdf
6 Ճուղուրյան Ա., Խաչատրյան Ն., Կապիտալի փախուստի պատմական ընթացքը և կանխարգելման
ուղիները ՀՀ-ում, «Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդես, #1,(2) 2019, էջ 142:
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վորումը, որի առանցքում կանգնած կլինի
պետությունը:
Որքան էլ որ համավարակի պայմաննե
րում «բոլորը դեմքով շրջվում են դեպի պե
տությունը», միևնույնն է, պահուստային
բյուջետային միջոցները չեն բավարարում
նման արհավիրքներին դիմակայելու հա
մար: Ուստի ֆինանսական պաշարների
ձևավորմամբ համավարակային ռիսկային
փոխհատուցումը չի կարող լիարժեք լու
ծում ստանալ, եթե չձևավորվի սոցիալտնտեսական իմունային համակարգ, որն
իր մեջ ներառում է տնտեսության մեջ պետության ճկուն միջամտությունը, միջազ
գային շուկաներից կախվածության ռիս
կերի թուլացումը, բազմազանեցված (դի
վերսիֆիկացված) տնտեսավարումը, ազ-
գաբնակչության սպառողական վարքա
գծային փոփոխությունը, սոցիալական պա-
տաս
խանատվության նորմերի վերանա
յումը:
Եվ եթե COVID-19-ի իմունիտետի պատվաստանյութի ստեղծումը կարող է կան
խարգելել համավարակի բռնկումն ազգաբնակչության շրջանում, ապա ինչու չմտա
ծել սոցիալ-տնտեսական իմունային համա
կարգի ձևավորման մասին՝ փորձելով
ուժեղացնել պետության դիմադրողա
կա
նությունն արտակարգ իրավիճակների
ժա
մա
նակ և դրանով իսկ կառավարելի
դարձնելով համավարակային ռիսկերը:
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մուծման փոխարինման քաղաքականու
թյուն: Ժամանակն է, որ պետությունը, ներ
կրումների սահմանափակման հաշ
վին,
միջոցներ ձեռնարկի փոխարինող ապ
րանքների արտադրություններ հիմնելու և
նոր աշխատատեղեր բացելու ուղղությամբ,
ինչը պետք է իրագործվի աստիճանաբար՝
մեղմելով ներկրումների պակասուրդային
ռիսկերը: Երկրորդ՝ անհրաժեշտ է, որ պե
տությունը ներդրումների աղբյուր փնտրի
հենց երկրի ներսում՝ վարելով նպատա
կասլաց հարկաբյուջետային քաղաքակա
նություն:
Եզրակացություն
COVID-19-ը եկավ ապացուցելու, որ հա-
մավարակային ռիսկերին դիմակայելիս
ճգ
նաժամը հնարավորինս հեշտությամբ
կհաղթահարեն այն երկրները, որոնք կձևավորեն սոցիալ-տնտեսական համակարգա
յին իմունիտետ: Ու թեև Հայաստանի Հան
րապետությունում գործում են հակաճգնա
ժամային և արտակարգ իրավիճակների
կառավարման կառույցներ, կայացվում հա-
մավարակի սոցիալ-տնտեսական վնասների փոխհատուցման մասին կառավարու
թյան որոշումներ, որոնք ներկայում մեկ
տասնյակից ավելի են, սակայն, կարծում
ենք, որ անգամ այս գործողությունները բավարար չեն համավարակային ռիսկերի
զսպման համար: Այս առումով, կարևոր ենք
համարում համավարակների դեմ սոցիալտնտեսական իմունային համակարգի ձևա-
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ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПАНДЕМИИ

Иммунитет, который характерен для живых организмов, болезней и инфекций, обычно не
представлен в профессиональной литературе как социально-экономическая категория. В статье
сделана попытка интерпретировать термин «социально-экономический иммунитет», представив
его через призму пандемии COVID-19. В частности, социально-экономическая система рассматри
вается с точки зрения выживания и возможностей сопротивляемости, что одним словом можно
охарактеризовать как иммунитет. Во время эпидемий особенно проявляют устойчивость нации,
в которых формируются достаточный общественный социальный и экономический иммунитет.
Ключевые слова: социально-экономический кризис, экономическая иммунная система,

		

управление чрезвычайными ситуациями, риски пандемии

PANDEMIC TRAJECTORY

Armen TSHUGURYAN
Doctor of Economics, Professor, ASEU

PERFORMANCE OF SOCIAL AND ECONOMIC IMMUNITY OF THE PANDEMIC

Immunity, which is characteristic of living organisms, or diseases and infections, is usually not
presented in the professional literature as a socio-economic category. The paper attempts to interpret
the term “socio-economic immunity” by presenting it through the prism of the COVID-19 pandemic. In
particular, the socio-economic system is considered in terms of survival and resilience, which can be
described as immunity in general. During epidemics, the stability of a nation is especially manifested,
in which sufficient social and economic immunity is formed.
socio-economic crisis, economic immune system, emergency management,
		pandemic risks
Keywords:
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԳԼՈԲԱԼ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ
ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ
ՄՈՏԵՑՈՂ ԱԼԻՔԸ
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ
Հիմնաբառեր.
		
		

պակասուրդ, դեֆոլտ, պարտքի
կուտակման ալիք, վերակառուցում,
մորատորիում, պարտքային շուկա

Աշխարհը 2020 թվական էր մուտք գործել պետա
կան և մասնավոր՝ պատմականորեն ամենաբարձր
պարտքի բեռով, սակայն համավարակի բռնկումից
հետո այլ ելք չի մնում, քան ընդունել պետական բյու
ջեի՝ 2009 թվականից էլ ավելի խոր պակասուրդը:
Հիմնվելով պատմական փորձի վրա՝ տնտեսագետ
ներն ահազանգում են պարտքային ճգնաժամերի մոտեցող ալիքի մասին՝ հորդորելով միջազգային հանրությանը միահամուռ կերպով համապատասխան քայ
լեր ձեռնարկել։ Հարվածի տակ են հայտնվել հատկա
պես զարգացող երկրները, ուստի առաջարկվում է
առանձնակի «հոգածություն» ցուցաբերել վերջիննե
րիս նկատմամբ: Սակայն, վստահ ենք, այս դեպքում
ամենակարևորը յուրաքանչյուր երկրի ձևավորած կա
րողություններն են, մասնավորապես՝ վստա
հե
լիության մակարդակն ու կայուն հասանելիությունը ֆի
նանսական շուկային։ Հայաստանը, տասնամյակնե
րի ընթացքում քայլ առ քայլ կայացնելով ներքին պե-
տական պարտքի շուկան, այսօր կարևոր «անվտան
գության բարձիկ» ունի, որն արդեն ցույց է տալիս իր
ամրությունը։

Նարեկ
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2019 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն,
ընդունվել է ասպիրանտուրա:
2016-2018 թթ. եղել է ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի հետազոտող, ապա փորձա
գետ:
Վերապատրաստումներ է ան
ցել աշխարհի տարբեր երկրնե-
րի հեղինակավոր կազմակեր
պություններում:

2

020 թվականի ապրիլին լույս տեսած՝ «Հա
մաշխարհային տնտեսական հեռանկար
ներ» խորագրով ԱՄՀ զեկույցը հաստատեց. համաշխարհային տնտեսությունն այս տարի էլ ավելի խոր անկում է
ապրելու, քան 2009-ին էր. 3 տոկոս՝ 1.7 տոկոսի դիմաց։
Ըստ ԱՄՀ գնահատման՝ զարգացած երկրներում անկու
մը կկազմի 6.1 տոկոս, եվրոպական զարգացող, ինչպես
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նաև Լատինական Ամերիկայի և Կարիբ
յան ավազանի երկրներում՝ 5.2-ական տո
կոս, ասիական զարգացող երկրներում
աճը կդանդաղի մինչև 1 տոկոս։ Եվ սա այն
դեպքում, եթե աշխարհն արդեն տարվա
երկրորդ կիսամյակ մտնի համավարակը
հաղթահարած, իսկ երկրների կառավա
րությունները կիրականացնեն նախապես
ծրագրված հակազդող ֆիսկալ միջոցա
ռումները1։
Իսկ այդ միջոցառումների փաթեթներն
ահռելի չափերի են։ Համաձայն ԱՄՀ «Հարկաբյուջետային տեղեկատու» զեկույցի՝ համաշխարհային մակարդակով հարկաբյու
ջետային միջոցառումների ընդհանուր ծավալը, ներառյալ հարկային, ծախսային, վար-
կային, կապիտալի ներարկման և բյուջե
տային երաշխիքների գործիքները, կմո
տենա 8 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարին. ինչպես
և կարելի էր ակնկալել, սա ավելին է, քան
արվել է 2009 թ.-ի ճգնաժամի ժամանակ։
Եվ, հաշվի առնելով 2009 թ.-ի ճգնա
ժամի համեմատ ավելի խոր տնտեսական
անկումը և հակազդմանն ուղղված փա
թեթ
ների գինը, պետք չէ զարմանալ, որ
պետական բյուջեների պակասուրդը նույն
պես ավելի խորն է լինելու, իսկ պարտքի
բեռն աճելու է ավելի մեծ չափով։

Համաձայն ԱՄՀ կանխատեսումների՝
տնտեսական անկման պայմաններում պետական բյուջեի եկամուտների նվազու
մը
և հակաճգնաժամային ծախսային փա
թեթների ներդրմամբ պայմանավորված
ծախսերի աճը կհանգեցնեն պետական
բյուջեի պակասուրդի խորացման՝ համաշ
խարհային մակարդակով ՀՆԱ 3.7 տոկո
սից հասնելով գրեթե 10 տոկոսի, իսկ կա
ռավարության պարտքը՝ նախորդ տարվա
83.3 տոկոսից՝ 96.4 տոկոսի։
Ինչպե՞ս և ո՞վ է ֆինանսավորելու պե
տական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների
նման ճեղքվածքն այն դեպքում, երբ բոլորը
փողի կարիք ունեն։ Եվ ինչպե՞ս են երկըրներն իրականացնելու արդեն իսկ կուտակ
ված պարտքի սպասարկումը 2020 թ.-ին
ձևավորված մակրոտնտեսական միջա
վայրում:
Որոշ երկրների համար վերջինս լուրջ
վա-
«գլխացավանք» էր նաև մինչև համա
րա
կը։ Այսպես՝ դեռևս ս.թ. մարտին ԱՄՀ
մասնագետները ներկայացրել էին իր պատմության մեջ 8 անգամ դեֆոլտ հայ
տա
րարած և պարտքի վերակառու
ցումների
կարծես չավարտվող շղթայում գտնվող
Արգենտինայի պետական պարտքի կայու
նության վերլուծությունը, որը սկսվում էր

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Պետական բյուջեի պակասուրդը և կառավարության պարտքը 2020 թ.՝
ըստ ԱՄՀ կանխատեսումների

Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկներ և IMF Fiscal Monitor - April 2020:

1 World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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խատանքի արդյունքում «պեղել» և ուսում-
 ասիրել են արտաքին պետական պարտն
քի 250 և ներքին պետա
կան պարտքի՝
68 դեֆոլտ։ Երկ
րորդ համաշխարհային
պատերազմին հաջորդած տարիներն այս
առումով գագաթնակետն են եղել. համաշ
խարհային ՀՆԱ շուրջ 40%-ը ներկայացնող
երկրները պետական պարտքի դեֆոլտ են
ունեցել կամ վերակառուցել այն։ Այս ամ
բողջ պատմության հիմնական ուղերձն
այն է, որ ներդրողների ոչ օրինաչափ (իռացիոնալ) վստահության, կապիտալի հոս

քերի և պարտքային ճգնաժամերի պար
բերաշրջանները չեն ավարտվում (որքան
էլ որ այդպես է թվում դրանցից ամեն մե
կից առաջ), իսկ վերջիններս, սովորաբար,
ժամանակի մեջ քլաստերներ են կազմում։
Հասկանալու համար, թե ինչ են արժեցել
այդ ճգնաժամերը, կարելի է ծանոթանալ,
օրինակ, Լատինական Ամերիկայի «կորս
ված տասնամյակի» փորձին։
Վերջին տասնամյակի գերցածր տոկո
սադրույքների պայմաններում պետական
և մասնավոր պարտքն այժմ ռեկորդային
բարձր մակարդակում է՝ գերազան
ցելով
համաշխարհային ՀՆԱ 230%-ը։ Համաշ
խարհային բանկն անցյալ տարե
վեր
ջին
հրապարակած հետազոտությամբ զգու
շացրեց, որ պարտքի կուտակման այս ալի
քը վերջին 50 տարում ամենամասշտա
բայինն է, ամենամեծը և ամենաարագը,
ու հանկարծակի ցնցումը կարող է խոշոր
ճգնա
ժամի հանգեցնել։ Հեղինակները
մակրոտնտեսական և պարտքի կառավարման քաղաքականություն մշակողնե
րի համար որոշակի դեղատոմսեր էին ա
աջարկում, որոնք պետք է օգնեին խուսափել նման սցենարից5։ Իհարկե, դրանցում
ոչ մի «կա
խարդական բանաձև» չկար,
սակայն, այնուամենայնիվ, համավարակի
բռնկումը թելադրեց իր օրակարգը...
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հետևյալ նախադասությամբ. «Արգենտի
նայի պետական պարտքն անկայուն է»2։
Այս երկրի ֆինանսների նախարարը մայի

սի սկզբին հայտարարել էր, որ եթե
արտաքին փոխատուները չընդառաջեն
իրենց առաջարկած վերակառուցման պայմաններին, Արգենտինային այլ ելք չի մնա,
քան հերթական դեֆոլտին դիմելը։ Սա
կայն, փոխատուները, 6.5 տրիլիոն ԱՄՆ
դոլարի ակտիվներ կառավարող BlackRock
խմբի գլխավորությամբ, հրաժարվեցին ընդունել առաջարկվող պայմանները, որոնք
վերաբերում էին մարումների 3 տարով հետաձգմանը և 40 մլրդ ԱՄՆ դոլարից ավե
լի տոկոսավճարների և մայր գումարի զիջ
մանը: Ի վերջո, երկիրը չկարողացավ կա
տարել ս.թ. մայիսի 22-ի խոշոր պարտքի
մարումը և հայտնվեց դեֆոլտում3։
Սակայն, Արգենտինան հիմնախնդրի
միայն բացահայտ երևացող կողմն է։ Կարմեն Ռեյնհարթը և Քենեթ Ռոգոֆն իրենց
աշխատությունում4, ժամանակի մեջ հետ
գնալով մինչև 800 տարի, պնդում են. «Իրավիճակը նոր չէ, մենք այստեղ արդեն եղել
ենք»։ Սա, իհարկե, վերաբերում է 2009 թ.ին, երբ հրատարակվել է աշխատությունը,
սակայն ուղերձը, վստահաբար, նույնը կլի
ներ նաև այսօր։ Համաշխարհային տնտե-
սության համար պարտքի կուտակումն ամենևին էլ նոր երևույթ չէ, հետևաբար՝ նոր
չեն կարող լինել նաև պարտքային ճգնա
ժամերը. զարգացող երկրների դեպքում
դա «խրոնիկական հիվանդություն» է։ Ավե
լին, պետական պարտքի ճգնաժամերը
խրոնիկական հիվանդություն են եղել նաև
ներկայում զարգացած համարվող երկըր
ների համար. օրինակ՝ Ֆրանսիան պատ
մության մեջ 6, իսկ Իսպանիան՝ 13 անգամ
պետական պարտքի դեֆոլտ է ունե
ցել։
Ընդհանուր առմամբ, 1800-2009 թթ. պատմության մեջ հեղինակները հսկայական աշ-

2 Argentina : Technical Assistance Report-Staff Technical Note on Public Debt Sustainability, International Monetary Fund. Western Hemisphere Dept., March 20, 2020, https://www.imf.org/en/Publications/CR/
Issues/2020/03/20/Argentina-Technical-Assistance-Report-Staff-Technical-Note-on-Public-Debt-Sustainability-49284
3 Argentina ready to consider ninth sovereign default, says Guzmán, https://www.ft.com/content/cbe90202-037440ad-948f-ed850c3e45c9 (այցելություն՝ 10/05/2020)
4 This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff.
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Այս կարճ ակնարկը բանալի էր՝ հաս
կանալու նաև, թե ինչ է կատարվում այսօր
Ար
գենտինայի պարտքային ճգնաժամի
շուրջ։ Մայիսի 6-ին հրապարակված հոդ
վածում6 աշխարհի ամենաազդեցիկ տնտե
սա
գետներից Ջոզեֆ Ստիգլիցը, Էդմունդ
Ֆելպսը և Կարմեն Ռեյնհարթը հորդորում
էին ընդառաջել Արգենտինային՝ ընդունե
լով երկրի առաջարկած վերակառուցման
պայմանները7։
Իսկ դեռևս ապրիլին Կարմեն Ռեյն
հարթը և Քենեթ Ռոգոֆն առաջարկել էին
մորատորիում հայտարարել բոլոր երկըր
ների արտաքին պետական պարտքի մա
րումն երի համար, բացի «AAA» վարկանիշ
ունեցողներից։ Հակառակ պարա
գայում,
ինչպես զգուշացնում էին նրանք, գեր
բեռնվածության պատճառով (ինչպես որ
շատ երկրներում այժմ հիվանդանոցներն
են գերբեռնված) դատարաններն ու բազ
մաբևեռ վարկատուները պարզապես չեն
հասցնի զբաղվել բոլոր դեֆոլտներով8։
Մեծ քսանյակի երկրներն այդ քայլն
արդեն արել են աշխարհի 76 ամենաաղ
քատ երկրների համար9։ Խոսքն այստեղ
Համաշխարհային բանկի Զարգացման
միջազգային գործակալության աջակցու
թյան ներքո գտնվող երկրների մասին է.
ըստ երկկողմ վարկային համաձայնագրե
րի՝ մոտ 20 մլրդ ԱՄՆ դոլարի մարումներ
հետաձգվել են, իսկ տոկոսավճար
ները
շարունակում են հաշվարկվել։
Միաժամանակ, ԱՄՀ-ն հայտարարել է
1 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորման

հնարավորության մասին, որին դիմել են
100-ից ավելի երկրներ, իսկ ամենաաղքատ
երկրների համար կատարվում են պարտ
քի ներումներ՝ ընդհանուր առմամբ, մինչև
1.4 մլրդ ԱՄՆ դոլարի չափով10։ ԱՄՀ ֆի
նանսավորումից օգտվելու համար դիմել
էր նաև Հայաստանը, և ԱՄՀ գործադիր
խորհուրդն այս տարվա մայիսի 18-ին
հաստատեց 280 մլն ԱՄՆ դոլարի վարկը։
Ինչ վերաբերում է զարգացած երկրնե
րին, ապա վերջններիս համար ռիս
կերն
անհամեմատ մեղմ են (իհարկե, առանձին
բացառություններով)։ Զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը ֆի
նան
սա
կան շուկան «ողողում են» գրեթե անսահ
մանափակ երկարաժամկետ իրացվելիու
թյամբ, և կառավարությունները գերցածր
տոկոսադրույքներով անհրաժեշտ միջոց-
ներ փոխառելու հնարավորություն ունեն
(որոշ տնտեսագետներ նույնիսկ հորդո
րում են ուղիղ վարկավորել կառավարու
թյուններին)։ Օրինակ՝ Ջորջ Սորոսն առա
ջարկում է Եվրամիությանը 1 տրիլիոն ԱՄՆ
դոլար ծավալով անժամկետ, 0-ին մոտ
եկամտաբերությամբ պարտատոմսեր թո
ղարկել (կոնսոլներ), նշելով, որ ֆինանսա
կան միջնորդները պատրաստ կլինեն ձեռք
բերելու դրանք11։ Այս հարցն այժմ լրջորեն
քննարկվում է ԵՄ պաշտոնական շրջա
նակներում։
Նման պայմաններում հավանականու
թյունը, որ կառավարությունն իրացվելիության ճգնաժամի կբախվի, շատ փոքր է։
Իսկ պարտքային ճգնաժամերն առաջա

5 Global Waves of Debt: Causes and Consequences. World Bank Group. December 2019. Washington DC,
https://www.worldbank.org/en/research/publication/waves-of-debt
6 Restructuring Argentina’s Private Debt is Essential. Joseph E. Stiglitz, Edmund S. Phelps, Carmen M. Reinhart.
May 6, 2020. Project Syndicate.
7 Հեղինակները պնդում էին, որ դա անհրաժեշտ է 45 մլն բնակչությամբ Արգենտինային, բայց, գուցե,
ավելի շատ պետք է պարտատերերին և միջազգային հանրությանը, քանի որ, պատկերավոր ասած,
սառած մայրուղու վրա մեկ ավտոմեքենայի սահելը կարող է հանգեցնել շղթայական ավտովթարի՝
տասնյակ այլ ավտոմեքենաների մասնակցությամբ (Ջ. Սաքսի համեմատությունն է)։ Հոդվածի տակ
ստորագրել էին ևս 138 հեղինակավոր տնտեսագետներ, սակայն, ինչպես տեսանք, հորդորն անարձա
գանք մնաց, և Արգենտինան ունեցավ հերթական դեֆոլտը։
8 Suspend Emerging and Developing Economies’ Debt Payments. Carmen M. Reinhart, Kenneth Rogoff. Apr 13,
2020. Project Syndicate.
9 G20 agrees debt relief for low income nations. Financial Times. April 15, 2020, https://www.ft.com/content/5f296d54-d29e-4e87-ae7d-95ca6c0598d5
10 Confronting the Crisis: Priorities for the Global Economy, Kristalina Georgieva, IMF Managing Director, April 9,
2020, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser
11 The EU Should Issue Perpetual Bonds. George Soros. Apr 20, 2020. Project Syndicate.
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անգամ ավելին է եղել, քան առաջարկված
ծավալը, իսկ տոկոսա
դրույքները նվազել
են (գծապատկեր 2)12:
Ավելին, Հայաստանի համար ընդունելի
են մնում նույնիսկ արտաքին շուկայի պայ
մանները, համեմատած, օրինակ, հումք ար-
տահանող երկրների հետ։ Իսկ հասանե
լիությունը ֆինանսական շուկային և, հատկապես, ներքին պարտքի իրացվելի շու
կա
յի առկայությունը պարտքի կայու
նու
թյան գրավականներից են, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել քայլ առ քայլ` կայացնելով համապատասխան ենթակառուց
վածք
ներն ու լինելով վստահելի գործ
ըն
կեր։ Սա, իհարկե, հնարավոր չէ իրականացնել առանց ֆինանսական կայունու
թյան։ ՀՀ ֆինանսական համակար
գը
դժվարին պահերին ցույց է տվել իր ամրու
թյունը՝ հանդես գալով որպես «անվտան
գության բարձիկ» տնտեսության համար
և նույնպիսի հնարավորություն է ընձեռել
նաև ներքին պարտքի շուկային՝ հանուն
պետական պարտքի կայունության:
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նում են հենց այն ժամանակ, երբ ֆինանսական շուկան հրաժարվում է վերա
ֆի
նանսավորել պարտքը, և տոկոսադրույք
ները «թռչում են վեր», ինչպես, օրինակ,
Արգենտինայում։
Հայաստանը պարտքային շուկայում
իրեն բավական վստահ է զգում։ Նախ՝
այս տարվա սեպտեմբերին մարվող եվրո
պարտատոմսերը դեռ անցյալ տարվա սեպ-
տեմբերին հետ են գնվել, իսկ նորերը թո-
ղարկվել են 10 տարվա ժամկետայ
նու
թյամբ՝ աննախադեպ բարենպաստ պայմաններով։ Այսպիսով, մենք, բարեբախտաբար, խուսափել ենք գործ ունե
նալ 2020
թ.-ի անկայուն միջազգային ֆինանսական
շուկայի հետ, որտեղ տոկոսա
դրույքները
մի քանի տոկոսային կետով արդեն բարձրացել են զարգացող երկրների համար։

Իսկ ներքին շուկայում ապրիլին թողարկ
վել են գրեթե 100 մլրդ դրամ ծավալով պար-
տատոմսեր (որոնց շուրջ կեսը՝ 30 տարի
ժամկետայնությամբ), և դրանց նկատմամբ
պահանջարկը, ընդհանուր առ
մամբ, 2.4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ՀՀ պարտքային շուկայի զարգացումները
Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկներ, ՀՀ ՖՆ, IMF World Economic Outlook, April 2020 և Investing.com
* Ներկայացված են EMBI սփրեդներն ըստ ԱՄՀ հրապարկման, իսկ Հայաստանի համար
հաշվարկված է 2025 և 2029 թթ. մարվող պարտատոմսերի միջին սփրեդն ԱՄՆ
պարտատոմսերի նկատմամբ (100 բազիսային կետ = 1 տոկոսային կետ)։

12 Այսպես՝ 30 տարի ժամկետայնությամբ պարտատոմսերի տեղաբաշխման միջին կշռված եկամտաբերու
թյունը, 2019 թ.-ի հոկտեմբերին տեղի ունեցած տեղաբաշխման համեմատ, ապրիլին նվազել է 1.6%-ային
կետով՝ հասնելով 9.3%-ի։
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Несмотря на то, что мир вступил в 2020 год с госдолгом и долгом частного сектора на исто
рическом максимуме, после того как разразилась пандемия нет другого выбора, кроме как до
пустить большие бюджетные дефициты, чем в 2009 году. Руководствуясь историей, ведущие
экономисты бьют тревогу о приближающейся волне долговых кризисов во всем мире и предла
гают предпринять решительные действия на международном уровне. В основном, в опасности
развивающиеся страны, и предложение состоит в том, чтобы специально “заботиться” о них.
Но мы уверены, что потенциал каждой страны является ключевым, в частности — доверие и
стабильный доступ к финансовому рынку. На протяжении десятилетий шаг за шагом создавая
внутренний долговой рынок, Армения формировала свой буфер безопасности, который уже до
казывает свою надежность.
Ключевые слова: дефицит, дефолт, волна накопления долга, реструктуризация,
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ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ ВОЛНА ГЛОБАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ КРИЗИСОВ И АРМЕНИЯ
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центре "Амберд", АГЭУ,
аспирант

APPROACHING WAVE OF GLOBAL DEBT CRISES AND ARMENIA

Even though the world entered 2020 with public and private debt at historical highs, there is no
other choice than to run budget deficits higher then 2009 after the pandemic sparked. Making the
history as a guide, leading economists alarm on approaching wave of debt crises globally and propose
to take drastic action at the international level. Mostly developing economies are at the risk, and the
proposal is to take special “care” for them. But we believe that the capacity of each country is the key,
and particularly for this case, credibility and stable access to financial market. Step by step, building
the domestic debt market by decades, Armenia now has a security buffer, which is already proving its
reliability.
Key words:

deficit, default, debt accumulation wave, restructuring, moratorium, debt market
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԴՈԼԱՐԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՆՎԱԶՈՒՄԸ,

ԿԱՄ ԱՐԴՅՈ՞Ք
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՌԵՎՍ
ՎՍՏԱՀՈՒՄ Է ԴՐԱՄԻՆ
Հիմնաբառեր. դոլարայնացում, վարկեր, ավանդ		
ներ, արժույթների փոխարժեքներ,
		
վճարային հաշվեկշիռ, տոկոսա		դրույքներ, սպասումներ

Էդգար
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն
և ընդունվել ասպիրանտուրա:
2007 թ. ստացել է տնտե
սա
գիտության թեկնածուի գիտա
կան աստիճան և աշխատան
քի անցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի
շուկայի (այժմ՝ ֆինանսների)
ամբիոնում, սկզբում՝ որպես ասիստենտ, ապա դոցենտ: Հե
ղինակ է մի շարք գիտական
հրապարակումների և հետա
զոտությունների:

Հեղինակը հոդվածում անդրադարձել է ՀՀ ֆի
նանսական շուկայում արձանագրված դոլարայնաց
ման նվազման միտումներին։ Տևական ժամանակ,
մինչև 2020 թ.-ի կորոնավիրուսով պայմանավորված
ճգնաժամը, հայաստանյան արտարժույթի շուկայում
հարաբերական կայունություն էր տիրում. ՀՀ կենտրոնական բանկն արտարժույթի առքի գործառ
նու
թյուններով փորձում էր զսպել ԱՄՆ դոլարի փոխար
ժեքի անկումը։ Այս մոտեցումն ուներ որոշակի պատճառներ, որոնք իրենց արտացոլում էին գտնում մակրոտնտեսական մի շարք ցուցանիշներում, այդ թվում՝
վճարային հաշվեկշռում։ Նման իրավիճակում, երբ
ազ
գային արժույթով գործիքներն ավելի մեծ նախ
ընտրություն ունեին դոլարայինի համեմատ, ֆինան
սական շուկայում տեղի էր ունենում ավանդատունե
րի և վարկառուների վարքագծային փոփոխություն:
Սակայն, ներկա փուլում արժութային շուկայում իրավիճակն այլ է, և դժվար է ակնկալել տևական կա
յունություն: Հեղինակը փորձում է բացահայտել ԱՄՆ
դոլարի փոխարժեքի նվազման պատճառները և
պարզել՝ արդյո՞ք նման միտումները երկարաժամկետ
բնույթ են կրում, ու դեռ որքա՞ն ժամանակ դրանք
կշարունակվեն:

Հ

այաստանյան իրականության մեջ շատերն
են խոսում դրամի փոխարժեքի անկայու
նության մասին` դոլարային ներդրումներն առավել
վստա
հելի համարելով։ Նման մոտեցումը ճիշտ է հա
մար
վում այն պարագայում, երբ առկա են դրամի ար
ժեզրկման կամ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի աճի ռիս-
կեր կամ սպասումներ: Սակայն, մինչև 2020 թ. մարտ,
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նամուխ եղավ ավելի ակտիվ գործառնու
թյունների իրականացմանն արտարժույթի
շուկա
յում՝ պայմանավոր
ված դրամի ար
ժևորման ռիսկով։
2019 թ. հունվար-2020 թ. փետրվար ժա-
մանակահատվածում ՀՀ ԿԲ-ն կատարել
է մոտ 623 մլն ԱՄՆ դոլարի առք: Նման
իրավիճակը կարող է բացատրվել տնտե
սության իրական հատվածի և ֆինանսա
կան ոլորտի կողմից արտարժույթի առա
ջարկի կամ դրամի պահանջարկի աճով։
Իսկ ինչպիսի՞ն էր արտահանման և ներմուծման դինամիկան, արդյո՞ք տեղի էին

ունենում էական փոփոխություններ, և ներ
կա ճգնաժամային պայմաններում պե՞տք է,
արդյոք, հակառակ սպասումներ ունենալ։
Այս առումով, իրավիճակն առավել լավ է
բնութագրվում ըստ վճարային հաշվեկշռի
ընթացիկ հաշվի մնացորդի դինամիկայի։
Վերջինիս բացասական մնա
ցորդը աճի
հստակ միտում ունի: Ֆինանսական հաշվի
մնացորդի դինամիկան այս առումով հա
կասական պատկեր է ստեղծում։ 2019 թ.
առաջին եռամսյակում ֆինանսական հաշ
վի մնացորդը բացասական է, սակայն երկ-
րորդ եռամսյակում դա աճում և տեղա
փոխ
վում է դրական տիրույթ, իսկ հա
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երբ դրամի արժեզրկման էական միտում
ներ չկային, իսկ գնաճը բավական ցածր
մակարդակում էր, արտարժույթի շուկան
«խաղաղ էր»: Զգալի էր դոլարայնացման
տեմպերի նվազումը, և նույնիսկ կենտրոնական բանկն էր արտարժույթ գնում՝ այդպիսով փորձելով զսպել ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի կտրուկ անկումը: Եվ ահա, սկսած
մարտից, ՀՀ ֆինանսական շուկան և, ընդհանրապես, ՀՀ տնտեսությունը մուտք են
գործել նոր՝ ճգնաժամային, անորոշության
մի փուլ։ Իսկ ինչպե՞ս է այդ անորոշությունն
անդրադառնում տնտեսության վրա՝ ավանդների, վարկերի արժութային կառուցվածքի, ինչպես նաև տարբեր արժույթներով վարկերի ու ա
վանդ
ների տոկոսա
դրույքների առումով: Միաժամանակ, եթե
տնտեսությունը վստահում է դրամին, ապա
ին
չո՞ւ է շարունա
կում բարձր մնալ դոլա
րայնացման մակարդակը։ Եվ, վերջապես,
ի՞նչ սպասենք ապագայում։
ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի դինամի
կան և մակրոտնտեսական միջավայրը։
2014 թվականի վերջին՝ կտրուկ տա
տա
նումներից հետո, ձևավորվեց հարաբերա
կա
նո
րեն կայուն արտարժույթի շուկա։
Միայն, սկսած 2019 թ. մարտից, ԿԲ-ն ձեռ-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

2014-2020 թթ. փետրվար ամիսներին ՀՀ ԿԲ արտարժույթի առքի գործառնու
թյունների ծավալները (հազ. ԱՄՆ դոլար)1 և շուկայական միջին փոխարժեքը2
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ ամսական տեղեկագրեր, www.cba.am (առքի գործառնությունները ներկայացված են որ
պես բացասական, իսկ վաճառքներինը՝ որպես դրական. արդյունքում, նշված է զուտ առքի կամ վաճառ
քի գործառնությունը։ 2020 թ. մարտ-ապրիլի ցուցանիշների հաշվարկը կատարվել է ըստ ԿԲ գործառնու
թյունների, հեղինակի դիտարկումներով։
2 Միջին փոխարժեքների հաշվարկը կատարել է հեղինակը՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ հրապարակած օրական
հաշվարկային փոխարժեքների, https://www.cba.am/AM/SitePages/ExchangeArchive.aspx
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ջորդ եռամսյակում կրկին սկսում նվազել։
Այսինքն՝ այս պայմաններում խոսքը կա
պիտալի արտահոսքի մասին է, մինչ
դեռ
վճարային հաշվեկշռի զուտ սխալ
ների և
բացթողումների մեծության կտրուկ աճը
(երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակ
ներում կազմել է համապատասխանաբար՝
200,6, 112,9 և 187,3 մլն ԱՄՆ դոլար՝ առա
ջին եռամսյակի 4,21 մլն ԱՄՆ դոլարի փո-
խարեն) վկայում է ներկայացված վիճա
կագրական տվյալների շուրջ առկա անո
րոշության մասին։ 2019 թ. ընթացքում դա
պայմանավորված էր ավտոմեքենաների
ներմուծման ու արտահանման գործըն
թացներով, զբոսաշրջության աճով և այլն։
Հետևաբար՝ մինչճգնաժամային ժամա-
նակահատվածի համար կարելի է ենթադ
րել, որ միջազգային շուկաներում ձևավոր
ված միտումները, տնտեսական ակտիվության աճը, գնաճի ցածր մակարդակը, ներ-
քին արտարժույթի շուկայում հարաբերա
կան կայունությունը շուկայի մասնա
կից
ների շրջանում դրական սպասումներ էին
առաջացնում դրամի փոխարժեքի առու
մով, ինչն էլ դրամային գործիքները նախ
ընտրելի էր դարձնում։ Բայց արդյո՞ք ան
կասկած է փոխարժեքի նկատմամբ ձևա
վորված վստահությունը:
Բանն այն է, որ, սկսած 2020 թ. մարտից,
ճգնաժամն էականորեն փոխեց պատկերը:
Նոր կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված՝ համաշխարհային տնտե

սության նկատմամբ բացասական սպա
սումն
երը, տնտեսական ակտիվության
նվազումը, միջազգային շուկաներում նավթի գնի անկումը (ինչն առաջացրեց նաև
ռուբլու փոխարժեքի անկում) չէին կարող
չանդրադառնալ ՀՀ տնտեսության, արտ-
արժութային հոսքերի, շուկայի մասնակիցների սպասումների և դոլարայնացման
միտումների վրա։ Հենց մարտից էլ արձանագրվեց ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի աճ,
որն ամսվա վերջին հատեց 500 դրամի
սահմանը՝ մեկ ԱՄՆ դոլարի դիմաց։ Այս
փուլում ՀՀ ԿԲ-ն շարունակեց վարել լո
ղացող փոխարժեքի քաղաքականություն,
թեև պարբերաբար շուկայում դոլարային
ինտերվենցիաներ էին կատարվում։ Մար
տին ԿԲ-ն շուկայում վաճառեց մոտ 127 մլն
ԱՄՆ դոլար, ինչի արդյունքում արտ
ար
ժույթի շուկայում լարվածությունը զգալիո
րեն մեղմվեց։ Ապրիլի կեսին իրավիճակը
կրկին կտրուկ փոխվեց, ինչը կարելի է
ինչ-որ չափով պայմանավորել նաև հար
կային վճարումների շրջանով, երբ տնտե
սավարողները հարկային վճարումների
նպատակով ստիպված են լինում իրենց
արտարժութային միջոցների մի մասը վերածել դրամի: Արդյունքում, ապրիլին ԿԲ-ն
շուկայից գնեց մոտ 33 մլն ԱՄՆ դո
լար։
Իսկ ինչպե՞ս են այս գործընթացներն ար
տացոլվում դոլարայնացման շարժըն
թա
ցում:
Ավանդների վարքագիծը։ Եթե 2014 թ.-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ և ֆինանսական հաշիվների
դինամիկան 2014-2019 թթ.3
3 Աղբյուրը` ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.aspx

52

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

աճի տեմպը սկսել է արագանալ, իսկ դո
լարայինինը՝ շարունակել իր նվազող դի
նամիկան։ 2020 թ. փետրվարին դրամային
ավանդների աճի տեմպը հասել է 30,2%-ի,
իսկ դոլարային ավանդների նվազման
տեմպը՝ -3,1%-ի: Սակայն, 2020 թ. ճգնա
ժամը մարտի ցուցանիշը կտրուկ նվազեց
րեց մինչև 26,5%, իսկ դոլարայինի աճի
տեմպն արդեն իսկ դրական էր՝ 2,4%։ ԱՄՆ
դոլարի փոխարժեքի աճի հետագա ռիսկե
րի պարագայում, ինչը, բնականաբար, առավել հավանական է, ավանդների դոլա
րայնացման աճն անխուսափելի է, որը կարող է զսպվել կամ դանդաղեցվել մի կող
մից՝ ԿԲ դրամավարկային քաղաքա
կա
նությամբ, իսկ մյուս կողմից՝ ՀՀ տնտեսական ակտիվության աճով պայմանա
վոր
ված արտարժութային հոսքերի նախաճըգնաժամային պատկերի վերականգնմամբ։
Վարկերի վարքագիծը։ Վարկերի պա
րագայում նույնպես պատկերն էականո
րեն փոխվել էր 2019 թ.-ից մինչև 2020 թ.
փետրվար ժամանակահատվածում: 2019 թ.
հոկտեմբերից սկսած՝ դրամային վարկերի
տեսակարար կշիռը գերազանցում էր արտարժութայինը: 2020 թ. փետրվարի վերջի
դրությամբ դրամային վարկերի տե
սա
կարար կշիռը 50,8% էր, և դա այն պայման
ներում, երբ 2019 թ. հունվարի համեմատ
2020 թ. փետրվարին դրամային վարկերն
աճել էին 413,9, իսկ արտարժույթով վար

2

2020/

ից հետո դրամային ավանդների աճը և
դոլարային ավանդների նվազեցումը ԿԲ-ն
ապահովում էր արտարժույթով ներգրավված միջոցների պահուստավորման ավելի
բարձր նորմատիվի շնորհիվ, ապա հիմա
պատկերն այլ է։ Ինչպես ցույց է տա
լիս
2019 թ.-ի ընթացքում ռեզիդենտներից ներգրավված ընդհանուր ավանդների կառուցվածքում դրամային և արտարժույթով ավանդների տեսակարար կշիռների ուսումնասիրությունը, հունիսից սկսած, դրամա
յին ավանդների կշիռը սկսել է գերազան
ցել արտարժույթով ավանդների կշի
ռը։
Արդյունքում, 2020 թ. մարտին դրամային
ավանդների տեսակարար կշիռը ար
դեն
հասել է 55%-ի։ Այսինքն՝ 2019 թ. հունվարից
2020 թ. փետրվարն ընկած ժամանակա
հատվածում դրամային ավանդ
ների ծա
վալը մեծացել է մոտ 340,1 մլրդ դրամով,
իսկ արտարժույթով ավանդներինը՝ նվա
զել 26,1 մլրդ դրամով։ Սակայն, սկսած
2020 թ. մարտից, սկիզբ առած ճգնաժամի
հետևանքով ԱՄՆ դո
լարի փոխարժեքի
աճի պայմաններում ավանդների դոլարայնացման պատկերը փոխվել է։ Դրամային
ավանդների կշիռն իջել է մինչև 53,6%,
ինչը համարժեք է դրամային ա
վանդ
նե
րի՝ մոտ 33 մլրդ դրամով նվազելուն և դո
լարայինների՝ 38 մլրդ դրամով աճին։
Հետաքրքրական է, որ հենց 2019 թ.
մարտից սկսած, դրամային ավանդների

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

2014-2020 թթ. մարտ ամիսներին ռեզիդենտներից բանկերի ներգրաված
արտարժութային և դրամային ավանդների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր
ավանդների կառուցվածքում4 և դրանց աճի տեմպերը
4 Այս և հաջորդիվ հաշվարկներն ըստ ԿԲ վիճակագրական տվյալների, https://www.cba.am/am/SitePages/
statmonetaryfinancial.aspx
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

2014-2020 թթ. մարտ ամիսներին ռեզիդենտների՝ արտարժույթով և դրամով
բանկային վարկերի տեսակարար կշիռներն ընդհանուր վարկերի կառուցվածքում
և դրանց աճի տեմպերը

կերը՝ 152,6 մլրդ դրամով։ Այս առումով,
վարկերի ավելի ուշ արձագանքելը փոխ
ար
ժեքային տատանումներին բնական է
և կապված այդ ֆինանսական գործիքի
առանձնահատկությունների հետ։ Արդեն
2020 թ. մարտին դրամային վարկերի
տե
սակարար կշիռը նվազեց՝ հասնելով
49,9%-ի: Դա պայմանավորված էր նա
խորդ ամսվա նկատմամբ դրամային վար
կերի 27,9 և դոլարայինների՝ 93,5 մլրդ
աճով։
Արդեն տևական ժամանակ է՝ դրամային
վարկերի աճի տեմպերը գերազանցում են
արտարժութայինը: Նշենք նաև, որ, սկսած
2018 թ. վերջերից, դրամային վար
կերի
աճի տեմպերը որոշակիորեն նվազում են։
2020 թ. մարտի վերջին դրամային վար

կերի աճի տեմպը կազմել է 27,5%, մինչ
դեռ արտարժութայինինը փետրվա
րին
գրանցված 7,4%-ից դարձել է 15,8%։
Տոկոսադրույքների դինամիկան։ Այս
պայմաններում հետաքրքրական է դիտարկել դրամային և արտարժութային ավանդների և վարկերի տոկոսադրույքների փո
փոխությունները։ Տոկոսադրույքների նվազման միտումը, որ սկիզբ է առել դեռևս
2015 թ.-ից, երբ ԿԲ-ն սկսեց մեղմացնել
դրամավարկային քաղաքականության գործիքները՝ նվազեցնելով նաև ռեպո և պա
հուստավորման տոկոսադրույքները, ակն
հայտ է։
2020 թ. մարտին, հունվարի հեմեմատ,
մեկ տարուց ավելի ժամկետով դրամային
ավանդների տոկոսադրույքը նվազել է 0,18,

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

2014-2020 թթ. մարտ ամիսներին 1 տարուց ավելի ժամկետով դրամային և
դոլարային վարկերի ու ավանդների տոկոսադրույքների դինամիկան
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է, և միայն դրամի փոխարժեքի հետագա
կայունության և տնտեսական աճի տեմ
պերի վերականգնման պայմաններում է
հնարավոր ակնկալել վերադարձ նախկին
վիճակին: Նախաճգնաժամային պատկե
րում էլ տեսանելի էր, որ փոխարժեքի կա
յունությունը չի ամրապնդվում, ինչի մասին վկայում են ընթացիկ հաշվի մնա
ցորդի նվազումը, ֆինանսական հաշվի
դինամիկան և դրանց շուրջ առկա անորո
շությունը։ Եվ այս պայմաններում հասկա
նալի էր ԿԲ-ի կողմից ժամանակ առ ժա
մանակ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի անկման
զսպումը։ Դոլարայնացման նվազման կըտ
րուկ փոփոխություններ ու շրջադարձեր
չլինելը, դոլարային գործիքների մեծ կշի
ռը հավաստում էին, որ շուկայի մասնա
կիցները երկարաժամկետ փուլում փոխ
ար
ժեքի արժևորման, գուցե նաև կայուն
մնալու հստակ սպասելիքներ դեռևս չունե
ին և դրամային գործիքների կշռի աճի
նախաճգնաժամային դինամիկան կար
ճաժամկետ սպասման արդյունք էր։ Ճըգ
նաժամային ներկա փուլում դրամի երկա
րաժամկետ արժևորման և, հետևաբար,
նաև դոլարայնացման նվազման սպա
սումն երի հիմքեր չկան։ Արժույթի միջազգա

յին հիմնադրամի ապրիլյան կանխա
տեսման համաձայն՝ այս տարվա ընթաց
քում ՀՀ-ում սպասվում է 1,5% տնտեսա
կան անկում, սպառողական գների 0,8%
աճ, վճարային հաշվեկշռի 8,6% նվազում5:
Հետաքրքրական է, որ ՀՀ ֆինանս
նե
րի
նախարարության և ԿԲ կանխա
տե
սում
ներն այս առումով ավելի վատատեսական
են, ինչը կարելի է հիմնավորել իրավիճա
կի անորոշությամբ և իրականացվող կան-
խատեսման նպատակներով։ Նման պայ
մաններում 2020 թ. փետրվա
րից հետո
ձևավորված իրավիճակում իրատեսական
չէ ակնկալել կտրուկ փոփոխություն: Հե
տևաբար՝ դոլարայնացման աճի զսպման
էական գործոններ կարելի է համարել
տնտեսական ակտիվության արագ վերա
կանգնումն ու արտարժութային շուկանե
րում անորոշության բացակայությունը։

2

2020/

մինչդեռ մեկ տարուց ավելի ժամկետով
վարկերինը՝ ընդամենը 0,02 տոկոսային
կետով։ Համեմատության համար նշենք,
որ մինչև մեկ տարի ժամկետայնությամբ
ավանդները նվազել են 1,87 տոկոսային
կետով։ Ավանդների տոկոսադրույքի նվա
զումը կարող է պայմանավորված լինել
ինչպես դրանց ծավալների մեծաց
մամբ,
այնպես էլ ԿԲ-ի կողմից վերաֆինան
սա
վոր
ման տոկոսադրույքի նվազեցմամբ։
Միաժամանակ, դոլարային ավանդների
դեպքում արձանագրվել է 0,12 տոկոսային
կետով նվազում, իսկ վարկերի դեպ
քում՝ 0,44 տոկոսային կետով աճ: Հետա
քըրքրական է այն հանգամանքը, որ մինչ
ճգնաժամը՝ դրամային ավանդների տոկո
սադրույքների շարունակական նվազման
պայմաններում, դրամով ավանդների աճի
տեմպերն արագանում էին։
Ինչո՞ւ և ի՞նչ սպասել։ Ընդհանրացնելով
նշենք, որ դոլարայնացման նվազման մի
տումներ արձանագրվել են դեռևս 2014 թ.ից հետո, երբ ԿԲ-ն սահմանել է արտար
ժույթով ներգրավված միջոցների պա
հուստավորման նորմատիվի խստացում:
Սակայն, ընդհանուր դրամավարկային քա-
ղաքականության և պահուստավորման
նորմատիվի մեղմացման արդյունքում
նույնպես դոլարայնացման նվազման միտումը շարունակվել է։ Պատճառը, նախևառաջ, դրամի փոխարժեքի հետ կապված
դրական սպասումներն էին, երբ ԱՄՆ
դո
լարի համեմատաբար կայուն փոխար
ժե
քի ու դրա տատանման մեծ ռիսկերի
բացակայության պայմաններում դրամա
յին գործիքները սկսում են գրավիչ դառ
նալ ֆինանսական շուկայի համար։ Դոլա
րայնացման նվազեցումը դրսևորվել էր
նաև դրամային ավանդների և վարկերի
տոկոսների նվազմամբ։
Այդուհանդերձ, 2020 թ. ճգնաժամի պայմաններում պատկերը լիովին փոխվում է։
Ճիշտ է, առկա անորոշությունները թույլ
չեն տալիս հետագայի ճշգրիտ պատկեր
ստանալ, սակայն ակնհայտ է, որ դոլա
րայնացման նվազման միտումը շրջվում

5 Տե՛ս World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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СНИЖЕНИЕ ДОЛЛАРИЗАЦИИ ИЛИ ЭКОНОМИКА ВСЕ ЕЩЕ ДОВЕРЯЕТ ДРАМУ?

В статье автор ссылается на тенденцию к снижению долларизации на финансовом рынке
Армении. До вызванного коронавирусом кризиса в 2020 году, на армянском валютном рынке
чувствовалaсь относительная стабильность, и Центральный банк пытался обуздать падение
дол
лара, покупая иностранную валюту. У последнего были определенные причины, которые
отражаются в некоторых макроэкономических показателях, в том числе в платежном балансе.
В такой ситуации, когда инструменты национальной валюты имеют более высокий приоритет,
чем долларовые инструменты, поведение вкладчиков и заемщиков на финансовом рынке из
менилось. Однако на современном этапе ситуация на валютном рынке изменилась, и сложно
ожидать финансовой стабильности. Автор пытается выяснить причины снижения долларизации
и выяснить, являются ли такие тенденции долговременными и будут ли продолжаться в условиях
кризиса 2020 года?
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DOLLARIZATION REDUCTION OR IS THE ECONOMY STILL TRUSTING DRAM?

In the paper, the author refers to the trends of dollarization in the financial market of Armenia. Before the crisis, caused by coronavirus in 2020, relative stability was felt in the Armenian currency market and the Central Bank tried to curb the fall of the dollar by buying foreign currency. The latter has
some reasons, which are reflected in some macroeconomic indicators, including the payments balance.
In this situation, when national currency instruments have a higher priority than dollar instruments,
the behavior of depositors and borrowers in the financial market has changed. However, at the present
stage, the situation in the foreign exchange market has changed, and it is difficult to expect financial
stability. The author tries to find out the reasons for the decline in dollarization and to find out whether
such trends are long-term and whether they will continue in the conditions of the crisis of 2020.
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ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

ԳՈՅԱՏԵՎՄԱ՞Ն ԲՅՈՒՋԵ,

ԹԵ՞ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
«ՁԱԽՈՂՈՒՄ»

Հիմնաբառեր.
		
		

բյուջե, հարկաբյուջետային ձախողում, հարկաբյուջետային կանոններ, պետական պարտք

2017 թվականին, երբ ՀՀ ֆինանսների նախարա
րությունն Արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակ
ցությամբ իրականացնում էր հարկաբյուջետային կանոնների արդիականացում1, կարծիք կար, որ ներդըրվող կանոնները, որոնք մշակվել էին, հաշվի առնելով
հարկաբյուջետային ձախողումների փորձը, առաջիկա
տարիներին կնպաստեն կառավարության պարտք/
ՀՆԱ հարաբերակցության նվազեցմանը և ՀՀ-ի հա
մար ֆիսկալ բուֆերների ստեղծմանը։ Հաջորդող 2
տարիների զարգացումները լիովին արդարացրեցին
մեր սպասելիքները, սակայն COVID-19 համավարակի
տարածումը ոչ միայն ստիպեց պարտքի նվազեցման
քաղաքականության փոխարեն կիրառել կանոններով սահմանված բացառիկ դեպքերի (escape clause)
հնարավորությունը, այլև ստեղծեց հարկաբյուջետա
յին քաղաքականության նոր ձախողման իրական
սպառնալիքներ։

Հայկ
ԲԵՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2014 թ., ավարտելով ՀՊՏՀ-ն
«Մակրոտնտեսական քաղա
քականություն և կանխատե
սում» մասնագիտությամբ, ընդունվել է աս
պիրանտուրա՝
«Ֆինանսներ, հաշվապահա
կան հաշվառում» մասնագի
տությամբ: 2017 թ. ստացել է
տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան և աշ
խատանքի անցել ՀՊՏՀ բան-
կային գործի և ա
պա
հովա
գրության ամբիոնում. սկզբում՝
որպես դասախոս, ապա ասիստենտ: Հեղինակ է 2 մենագրության և 10-ից ավելի գիտական
հոդվածների:

Տ

նտեսության պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բազմաթիվ ճգնաժամերը համարվում են տնտեսական պարբերաշրջանների անբա
ժան ուղեկիցներ։ Վերջին տասնամյակներում, գլոբա
լացման գործընթացներին զուգընթաց, զարգացան նաև
պարտքային հարաբերությունները, որոնք էլ, իրենց հերթին, սկզբնավորեցին ճգնաժամի մի նոր տեսակ՝ պարտ
քայինը։ Վերջինս առաջանում է, երբ երկիրը չի կարողա
1 Armenia: Technical Assistance Report-Upgrading Fiscal Rules, November 10, 2017, International Monetary Fund, https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2017/11/10/Armenia-Technical-Assistance-Report-Upgrading-Fiscal-Rules-45364
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նում սահմանված ժամկետում կատարել
իր ստանձ
նած պարտավորությունները՝
այդպիսով հայտնվելով անվճարունակու
թյան «թակարդում»։ Հաշվի առնելով կուտակ
ված փորձը՝ շատ երկրներ սկսեցին
կիրառել որոշակի կանոններ, որոնք հնարավորություն են տալիս անկանխատեսելի
իրավիճակներում չգերազանցելու պարտքի կառավարելի մակարդակը և, այդպիսով, կանխելու երկրի՝ դեֆոլտի մեջ հայտնըվելու ռիսկը2։ Տնտեսական ցնցումները,
իհարկե, անխուսափելի են, սակայն, շնոր
հիվ կառա
վարության վարած քաղաքա
կանության, պետությունը պետք է գտնվի
համապատասխան մարզավիճակում,
ունենա որոշակի անվտանգության բար
ձիկներ, որպեսզի կարողանա դիմագրա
վել տնտեսական անկումներին։
Վերջին տասնամյակում մեր երկիրը երկու անգամ բախվել է այսօրինակ խնդիր
ների, որոնք պայմանավորված են եղել
2008 թ. համաշխարհային ֆինանսական
ճգնաժամով և 2014-2016 թթ. արտա
քին
բացասական շոկերով։ Առաջացած բացասական ցնցումները հանգեցրել են հարկաբյուջետային քաղաքականության ձախողման, ինչի հետևանքով կառավարության

Տնտեսական աճ (%)
Պակասուրդ (%/ՀՆԱ, աջ առանցք)

պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշն աճել է համապա
տասխանաբար՝ 19.7 և 15.6 տոկոսային
կետերով3։ Այսօրինակ երրորդ ցնցմանը
ականատես ենք լինում արդեն մեր օրե
րում՝ պայմանավորված COVID-19 համա
վարակի ազդեցությամբ։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից,
2008 թվականի համաշխարհային ճգնա
ժամը և 2014-2016 թթ. արտաքին շոկերը
կտրուկ կերպով ավելացրել են բյուջեի պակասուրդը: Հարկաբյուջետային քաղաքա
կանության այս ձախողումների հետևանքով պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշն ընդհուպ մոտեցել է օրենսդրությամբ սահմանված վե
րին շեմին, ինչն էլ պատճառ է դարձել, որ
ՀՀ կառավարությունը ձեռնա
մուխ լինի
հարկաբյուջետային կանոնների արդիա
կանացմանը:
Անդրադառնալով արդեն մերօրյա իրա-
դարձություններին՝ պետք է նշել, որ դեռևս
2020 թվականի պետական բյուջեի նախա
գիծը շրջանառության մեջ դնե
լու ժա
մա
նակ ակնհայտ էր, որ նախորդ տարիների
բարեհաջող տնտեսական զարգացումնե
րը կառավարությանը հնարավորություն
են տվել ֆինանսական գլխավոր փաստա
թղթի հիմքում ներառելու առավել հավակ

ՀՀ կառավարության պարտք (մլն դրամ)
Կառավարության պարտք/ՀՆԱ (%, աջ առանցք)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Տնտեսական աճի, պետական բյուջեի պակասուրդի, կառավարության պարտքի և
կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշների դինամիկան

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ և ՎԿ տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ:

2 Escolano J., Jaramillo L., Mulas-Granados C. & Terrier G., How Much is a Lot? Historical Evidence on the Size of
Fiscal Adjustments, IMF Working Paper 14/179, 2014.
3 Как обеспечить устойчивость государственного долга и реагировать на экономические циклы? Модерни
зация фискальных правил в Армении, Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый
журнал, N4(44), июль-август 2018, стр. 10-20․
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օրենքում փոփոխություններ և լրացումն եր
կատարելու մասին օրենքի նախագիծը6։
Պետական բյուջեի վերանայումը, հատկա
պես՝ նվազեցման ուղղվածությամբ, ինքն
 ին բացասական երևույթ է, սակայն ոչ պակաս կարևոր է հասկանալ՝ արդյո՞ք նման
փոփոխությունն իր բովանդակու
թյամբ
նպատակ ունի ձևավորելու գոյատևման
բյուջե, թե՞ դա հետևանք է հարկաբյուջե
տային քաղաքականության մի նոր ձա
խողման։
Հասկանալու համար, թե վերոնշյալ
տար
բերակներից որն է արդիական մեր
երկրի համար, պետք է պարզել, թե որքան
երկար ենք զգալու ճգնաժամի բացասա
կան ազդեցությունը։ Եթե բյուջետային
տարվա ավարտից հետո տնտեսությունը
վերադառնալու է իր նախկին հզորություններին, ուրեմն՝ մենք լավ ենք կատարել մեր
տնային աշխատանքը. ստեղծված խըն-
դիրները կարճաժամկետ են, մենք տվյալ
տարվա համար մշակել ենք գոյատևման
բյուջե, իսկ բյուջետային տարվա բարեհաջող ամփոփումից հետո ամեն բան կըն

թանա բնականոն հունով։ Հակառակ պա
րագայում, եթե բացասական հետևանք
-
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նոտ տեսլական, ինչի համար այս փաս
տաթղթի վերաբերյալ հրապարակած մեր
վերլուծականներից մեկում մենք դա կոչել
էինք «Համարձակ բյուջե-2020»4։ Այդ անվանումը փաստաթուղթը ստացել էր այն
պատճառով, որ բյուջետային տարվա բա
րեհաջող ամփոփման պարագայում պետք
է արձանագրվեր եկամուտների 8.3% և
ծախսերի 16% աճ, ինչպես նաև նախատես
վում էր հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը հասցնել 22.6%-ի, իսկ
կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը
նվազեցնել ընդհուպ մինչև 49.2%5: Վերջի
նիս հասնելու ռազմավարության հիմքում
ՀՆԱ-ի նկատմամբ կապիտալ ծախսերի
աննախադեպ՝ 4.2 տոկոս մակար
դակի
ապահովումն էր և, դրա շնորհիվ, առաջ
անցիկ տնտեսական աճի համար նախա
պայմանների ստեղծումը։
Սակայն, ինչպես ցույց տվեց ժամանա
կը, բյուջետային տարվա ընդամենը 4-րդ
ամսում COVID-19 համավարակի ունե
ցած բացասական ազդեցության պատճա
ռով կառավարությունը ստիպված եղավ
Ազգային ժողովի հաստատմանը ներկա
յացնել 2020 թ. պետական բյուջեի մասին

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

2020 թ. պետական բյուջեի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները

Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ և ՎԿ տվյալներ, հեղինակի հաշվարկներ:

4 «Համարձակ բյուջե 2020»։ Կառավարության նախագծի համն ու հոտը, Հ. Բեջանյան, 15 հոկտեմբերի,
2019 թ., https://168.am/2019/10/15/1188694.html:
5 2020 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ուղերձ-բացատրագիր, http://www.minfin.am/website/images/ website/byuje%20ev%20krknaki%20harkum/3.Uxerdz_2020%20(1).docx:
6 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական
բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին, http://www.parliament.am/
drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57751:
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ները շտկելուն ուղղված մեր քայլերը շարունակվելու են նաև բյուջետային տարվա
ավարտից հետո, ապա գործ ունենք հար
կաբյուջետային քաղաքականության մի
նոր ձախողման հետ։
COVID-19 համավարակի բացասական
ազդեցությամբ պայմանավորված՝ պետա
կան բյուջեում կատարված փոփոխություն
ների հիմքում կառավարությունը դրել է
տարեկան արդյունքներով 2 տոկոս տնտեսական անկման սցենարը՝ ըստ որի ան
վանական ՀՆԱ-ն կազմելու է 6,485 մլրդ
դրամ, հետևաբար՝ մոտ 131 մլրդ դրամով
նվազելու են պետական բյուջեի եկամուտ
ները։ Կառավարությունը, միաժամանակ,
որոշել է անփոփոխ թողնել 2020 թվակա
նի համար ծրագրավորված ծախսերի մա
կարդակը, ինչից հետևում է, որ պետական
բյուջեի պակասուրդը նախկին 169.1 մլրդ
դրամի փոխարեն կազմելու է 324 մլրդ
դրամ։ Նշենք, որ այս ցուցանիշների հաշ
վարկման հիմքում ՀՆԱ 2-տոկոսանոց անկման սցենարն է, որը բավական լավա
տեսական է, մինչդեռ, օրինակ, նախորդ
հրապարակման ժամանակ, մեր ներկա
յացրած գնահատականների համաձայն,
տնտեսական անկումը կազմելու էր շուրջ
5%7, ինչը, բնականաբար, էլ ավելի էր վատթարացնելու նշված ցուցանիշները։
Պատկերն առավել մտահոգիչ է դառ
նում, երբ դիտարկում ենք հարաբերական
ցուցանիշները։ Մասնավորապես՝ ըստ բյու
ջետային տարվա արդյունքների, պակա
սուրդը կգերազանցի ՀՆԱ 5%-ը, կապի-
տալ ծախսերի ֆիզիկական ծավալը թեև
կմնա անփոփոխ, սակայն անվանական
ՀՆԱ կրճատման պատճառով կշիռը
4.2%-ից կբարձրանա՝ դառնալով 5.2%,
ինչը ևս մեկ անգամ կասկածի տակ կդնի
այս ծախսերի կատարողականը։ Առավել
անհանգստացնող են հարկային եկա
մուտների և ընթացիկ ծախսերի՝ ՀՆԱ-ում
ունե
ցած կշիռների փոփոխությունները։
Այսպես՝ hարկային եկամուտներ/ՀՆԱ ցու-

ցա
նիշը, որ վերջին տարիների բարելա
վումների արդյունքում հասել էր պատմա
կանորեն ամենաբարձր՝ 22.6% մակարդա
կին, ստեղծված իրավիճակում կնվազի 1.1
տոկոսային կետով՝ կազմելով 21.5%, իսկ
ընթացիկ ծախսերի տեսակարար կշի
ռը,
որը կկազմի ՀՆԱ շուրջ 25%-ը, կգե
րա
զանցի հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ ցու
ցանիշը 3,5 տոկոսային կետով, այդպիսով
խախտելով նաև ոսկե կանոնը, ինչը ևս
միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հորի
զոնում նոր խնդիրներ է խոստանում։
Ամփոփելով վերլուծությունը՝ նշենք, որ
անգամ բավական լավատեսական՝ 2-տո
կոսանոց տնտեսական անկման պայման
ներում հարկաբյուջետային քաղաքա
կա
նության առջև լուրջ մարտահրավերներ են
ծառացել։ Այդ պարագայում պետությունը
որոշում է ընդունել հրաժարվել ծախսերի
կրճատումից և գոյատևման բյուջեի նա
խագծումից։ Ավելին, առաջացած խնդիր
ների կարճաժամկետ լուծումը՝ ծախսերի
պահպանում պակասուրդի ավելացման
միջոցով, իր հերթին, հանգեցնում է կա
ռավարության պարտքի զգալի ավելաց
մանը, որը տարեվերջին ընդհուպ կմոտենա, իսկ առավել հավանական է՝ կգերազանցի «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ
օրենքով սահմանված 60% սահմանա
յին
շեմը, որի պատճառով առաջիկա տարիներին կառավարությունը ստիպված կլինի
սահմանափակումներ կիրառել ընթացիկ
ծախսերի ավելացման ոլորտում և միջնա
ժամկետ ծախսային ծրագրով քայլեր ձեռնարկել առաջիկա 5 տարիներին կառա
վարության պարտքը նվազեցնելու ուղղու
թյամբ։
Ի դեպ, եթե 2018 թվականին արդիա
կանացված չլինեին հարկաբյուջետային
կանոնները, այս ցնցումների հետևանքով
մեր երկիրն արդեն իսկ լուրջ խնդիրներ
կունենար ճգնաժամին հակազդելու քաղաքականության գործընթացում, մինչդեռ,
նոր կանոնների շնորհիվ, ստեղծված բարդ

7 Հ. Բեջանյան, Պայքար համավարակի դեմ. դեպի տնտեսական ճգնաժա՞մ, թե՞ ճգնաժամի կանխար
գելում, Ամբերդ տեղեկագիր, 1(2), 2020 թ, էջ 17-23, https://asue.am/upload/files/amberd/Amberd%20
2020.1.pdf
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լացմանը։ Իհարկե, COVID-19-ի ավարտից
հետո, երբ տնտեսու
թյունն անցում կկա
տարի բնականոն վիճակի, կառավարու
թյունը կսկսի կիրա
ռել հարկաբյուջետա
յին արդիականացված կանոններով սահ
մանված պարտքի նվազեցման սցենար՝
ըստ որի միջնաժամկետ ծախսերի ծրագ
րով կնախատեսի պարտքի նվազեցման
աշխատանքներ։ Վերջինիս համաձայն՝
սահ
մանափակումներ կկիրառվեն ընթա
ցիկ ծախսերի աճի համար և կսահ
ման-
վի գործողությունների քարտեզ, որը թույլ
կտա 5 տարվա ընթացքում կառավարու
թյան պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը նվա
զեց
նել 50 տոկոսից ցածր մակարդակի։ Որ
քանով կհաջողի այդ սցենարը, կախված
է հնգամյակի տնտեսական զարգա
ցում
ներից, սակայն հարկաբյուջե
տային քա
ղաքականության այս նոր ձախողման բա
ցասական հետևանքները մեզ դեռ շատ
կցավեցնեն՝ առնվազն միջնաժամկետ
հորիզոնում։
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իրավիճակից կարող ենք բարեհաջող կեր-
պով դուրս գալ, վկայելով, որ COVID-19
համավարակի ազդեցությունը մեզ համար
ամփոփվեց հարկաբյուջետային քաղա
քականության մի նոր ձախողմամբ։
Այո՛, ստեղծված իրավիճակում ներկա
յացված բյուջեի նախագիծը՝ անգամ իր լավատեսական սպասումներով, ոչ թե միտ
ված է գոյատևմանը, որի բացասական ազդեցությունը հնարավոր կլիներ հաղթահա-
րել բյուջետային տարվա բարեհաջող ամփոփման պարագայում, այլ վկայում է հարկաբյուջետային քաղաքականության նոր
ձախողման մասին: Կառավարությունը
2020 թվականի բյուջեի կատարման հա
մար արտաքին աղբյուր
նե
րից ներգրավում է ֆինանսական միջոցներ՝ ընթացիկ
ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով,
ինչը, մի կողմից, ավելացնում է պարտքի
բեռը, իսկ մյուս կող
մից՝ չի ապահովում
ՀՆԱ առաջանցիկ աճ, որը, բնականաբար,
հանգեցնելու է կառավարության պարտք/
ՀՆԱ հարաբերակցության լրացուցիչ ավե-
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БЮДЖЕТ ВЫЖИВАНИЯ, ИЛИ НОВОЕ “ФИАСКО” ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Когда в 2017 году при поддержке Международного валютного фонда Министерствo финан
сов РА модернизировалo фискальные правила, бытовало мнение, что введенные правила, кото
рые были разработаны с учетом предыдущих фискальных провалов, послужат основой для
сокращения долга правительства/ВВП в ближайшие годы и создания фискального буфера. Собы
тия следующих двух лет полностью оправдали наши ожидания, но распространение пандемии
COVID-19 не только заставило нас использовать возможность исключительных случаев (escape
clause) вместо политики сокращения долга, но и создало реальные угрозы «нового провала»
фискальной политики.
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THE TAX BASE

SURVIVAL BUDGET OR THE NEW “FAILURE” OF FISCAL POLICY

When RA Ministry of Finance was modernizing the fiscal rules with the support of the International
Monetary Fund in 2017, there was an opinion that the introduced rules, which were developed taking
into account previous fiscal failures, would be the basis for decreasing government debt / GDP ratio
in the next few years and for creating fiscal buffers. The developments of the next two years fully met
our expectations, but the spread of the COVID-19 pandemic not only forced us to use the possibility of
escape clauses, but also created real threats of "the new failure" of fiscal policy.
Key words:
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ
ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հիմնաբառեր. ոչ նյութական աղքատություն,
		կրթություն, առողջապահություն,
		
սպառման քվանտիլային խումբ

Աղքատության ոչ նյութական դիտարկման հիմ
քում առողջապահական, կրթական և այլ բնույթի ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունների
գնահատումն է: Հոդվածում ներկայացված են նման-
օրինակ վերլուծության արդյունքները, որոնց համար
տեղեկատվական աղբյուր են հանդիսացել Հայաս
տանում ամեն տարի անցկացվող՝ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետա
զոտության ամփոփ արդյունքները: Վերլուծությու
նից պարզ է դառնում բնակչության խոցելի խմբերի
համար կրթական ու առողջապահական ծա
ռայու
թյունների հասանելիության ցածր մակարդակը։ Ընդ
որում, դիտարկվող ծառայությունները սահմանա
փակ չափով են հասանելի բնակչության ոչ միայն
ստորին, այլև միջին եկամտային խմբերի համար։

Ա

ղքատության ոչ նյութական դիտարկումը
պայմանավորված է առողջապահական,
կր
թական և այլ բնույթի ծառայությունների հասանե
լի
ու
թյան գնահատմամբ: Ակնհայտ է, որ նմանօրինակ
գնահատումն էապես պարզեցնում ու առարկայական
է դարձնում «աղքատություն» հասկացության առավել
«մութ» կողմերն ու աղքատ անձանց կենսակերպի «յու
րահատկությունները»:
Այսպիսով, ըստ 2018 թ. տվյալների, Հայաստանում
միջին վիճակագրական տնային տնտեսությունը, առող
ջապահական ծառայությունների վրա՝ մեկ չափահաս անդամի հաշվով, ամսական ծախսել է 6137 դրամ, ինչն ընդհանուր ծախսերի 8.9%-ն է: Նշված ցուցանիշը 2008-ից ի

Արմեն
ՔԹՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2000 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ ստանալով տնտեսագետ մաթեմատիկոսի որա
կավորում, 2003 թ.՝ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական
աստիճան: 2007-2016 թթ. դա
սավանդել է ՀՊՏՀ Գյումրու
մասնաճյուղում: 2016-2017 թթ.
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնում եղել է ծրագ
րի ղեկավար: 2017 թ. մինչ օրս
զբաղեցնում է ՀՊՏՀ վիճակա
գրության ամբիոնի վարի
չի
պաշտոնը: Հեղինակ է ավելի
քան 30 գի
տա
կան և հետազոտական աշխատանքների:

63

2
2020/
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ . СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . SOCIAL POLITICS .

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Առողջապահության ծառայությունների վրա կատարվող միջին ամսական ծախսը՝
մեկ չափահաս անձի հաշվով, ըստ քվանտիլների (դրամ)

վեր կայուն կերպով աճում է1:
Դրանով հանդերձ, առողջապահության
ծախսերն ըստ սպառման քվանտիլա
յին
խմբերի2 խիստ անհավասարաչափ են
բաշխված (գծապատկեր 1): Այսպես, 1-4-րդ
քվանտիլային խմբերի և 5-րդ խմբի՝ ա
ռողջապահության վրա կատարվող ծախսերի միջև առկա է հսկայական տարբե
րություն: Առաջին խումբը ծախսել է միջի-
նում 1000 դրամից փոքր-ինչ ավելի, 2-րդը՝
մոտ 2 հազար, 3-րդը՝ 2.5 հա
զար, իսկ
4-րդը՝ մոտ 3.5 հազար դրամ: Մինչ
դեռ
5-րդ խմբի ծախսը կազմել է 21.8 հազար
դրամ: Ավելին, 2008-2018 թթ. առողջապահության ծախսերի ամենամեծ բացարձակ

աճ գրանցվել է հենց ամե
նա
շատ սպա
ռում ունեցող՝ 5-րդ խմբի պա
րա
գա
յում:
Ուշագրավ է նաև այն, որ մինչև 4-րդ խում
բը՝ յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի առողջա
պահական ծախսը նախորդի հա
մեմատ
ավելին է ամենաշատը 1000 դրամով, իսկ
5-րդ խմբի ցուցանիշը 4-րդ խմբի մակար
դակը գերազանցում է ավելի քան 18 հա
զար դրամով կամ 6.3 անգամ:
Այս տեսանկյունից, լիովին տրամաբա
նական է, որ 1-4-րդ քվանտիլային խմբերում ներառված տնային տնտեսությունները (այլ կերպ ասած, ՀՀ տնային տնտեսությունների 80%-ը) իրենց ընդհանուր ծախ-
սերից առողջապահական նպատակներով

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Առողջապահության ծառայությունների վրա կատարվող ծախսերի մասնաբաժինը
բնակչության ընդհանուր սպառման ագրեգատի նկատմամբ՝ ըստ քվինտիլային
խմբերի
1 Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը
տարեկան զեկույցներ:
2 Ըստ տնային տնտեսությունների սպառման մակարդակի ձևավորված քվանտիլային խմբերը 5-ն են.
առաջինը ներառում է ՀՀ տնային տնտեսությունների այն 20%-ը, որն արձանագրել է նվազագույն սպա
ռում, իսկ 5-րդ քվանտիլային խումբը՝ տնային տնտեսությունների այն 20%-ը, որն արձանագրել է սպառ
ման առավելագույն մակարդակ:
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Ֆինանսապես ի վիճակի չլինելու պատճառով ԱԱՊ ծառայություններին չդիմող
բնակչության մասնաբաժինը՝ ըստ բնակության վայրի

հատկացնում են առավելագույնը 5 տոկոս,
մինչդեռ առավել ապահով
ված տնային
տնտեսությունների խումբը (վերին 20%-ը)
կարողանում է կատարել ընդհանուր սպառման մոտ 16%-ը կազմող առողջապահա
կան ծախսեր (գծապատկեր 2):
Առողջապահական ծառայությունների
վրա կատարվող ծախսերն էականո
րեն
տարբերվում են նաև ըստ բնակա
վայրի:
Երևանաբնակ առավել ապահովված տնա-
յին տնտեսությունն առողջապահու
թյան
վրա միջին ամսական ծախսում է 28.5 հազար դրամ, ինչը 10 հազար դրամով ավե
լի է, քան հանրապետության այլ քաղաքներում նույն քվանտիլային խմբին պատկա
նող տնային տնտեսության ծախսը:
Առողջապահության վրա ամենաքիչը ծախ-
սում են գյուղաբնակ տնային տնտե
սու
թյունները:
Հայաստանի բնակչության 17%-ը առող
ջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ)

ծառայություններից չի օգտվել ֆինանսա
պես ի վիճակի չլինելու պատճառով: Այս
ցուցանիշը 2008 թվականից ի վեր էապես
կրճատվել է (2 անգամ)՝ հիմնականում պայ-
մանավորված լինելով Երևանում ֆինան
սական շարժառիթներով ԱԱՊ ծառայու
թյունների չդիմած բնակչության տեսակարար կշռի նվազմամբ: Իսկ հանրապետության այլ քաղաքներում, նաև գյու
ղե
րում
շարունակում են մեծ թիվ կազմել (20%-ից
բարձր) այն անձինք, որոնք դրամական
միջոցների անբավարարության պատճա
ռով չեն կարողանում օգտվել ԱԱՊ ծառա
յություններից (գծապատկեր 3):
Համաձայն 2018 թ. տվյալների՝ հարց
ված ծայրահեղ աղքատների 17.1%-ն իրեն
համարել է վատառողջ: Առողջության այս
նույն գնահատականն աղքատների պա
րագայում տրվել է 8.0%-ի, իսկ ոչ աղքատ
ների դեպքում՝ 9.2%-ի կողմից: Ուշագրավ
է նաև, որ 2012-ին արված հարցման ար

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Առողջական վիճակի սուբյեկտիվ գնահատականը (վատառողջների տոկոսը
հարցվածների նկատմամբ)
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

Կրթության ամսական ծախսերը՝ ըստ քվանտիլային խմբերի մեկ չափահաս
անձի հաշվով (դրամ)

դյունքների համեմատ, վատառողջ ծայ
րա
հեղ աղքատների տեսակարար կշիռն
աճել է, իսկ ոչ աղքատներինն ու աղքատ
ներինը՝ նվազել (գծապատկեր 4):
Կրթության ոլորտում նույնպես տնային
տնտեսությունների ծախսերն ըստ քվանտիլային խմբերի էականորեն տարբերվում
են: Ընդ որում, 2018 թ. ՀՀ տնային տնտե
սությունները կրթության վրա ամսական
միջինում ծախսել են 1683 դրամ, ինչն էա
պես չի տարբերվում 2008 թ. մակարդա
կից: Մյուս կողմից՝ II–IV խմբերի կրթական
ծախսերը նույն ժամանակահատվածում
էապես նվազել են, մինչդեռ 5-րդ խմբինը՝
զգալիորեն ավելացել (գծապատկեր 5):
Կրթական ծառայությունների համար
կատարվող ծախսերը զգալիորեն տար
բերվում են ոչ միայն ըստ սպառման քվան
տի
լային խմբերի, այլև ըստ բնակավայ
րե
րի: Օրինակ՝ Երևանում 5-րդ խմբին
պատկանող տնային տնտեսությունը կըր

թության վրա միջինում ծախսում է 11.4
հազար դրամ, այն դեպքում, երբ այլ քա
ղաքներում՝ 5.8 հազար դրամ, իսկ գյուղա
կան բնակավայրերում՝ 4.3 հազար դրամ:
Տնային տնտեսությունների սպառողա
կան ծախսերի կառուցվածքում կրթական
ծառայությունների ծախսերը 1-4-րդ քվան
տիլներում չափազանց ցածր են և չեն գե
րազանցում 1.0%-ի շեմը, իսկ 5-րդ քվան
տիլում ցուցանիշն էականորեն բարձր է՝
5.3%: Բացի այդ, վերջին տարիներին այս
հարաբերակցությունը աճի միտում է ցու
ցաբերում միայն 5-րդ քվանտիլի պարա
գայում (գծապատկեր 6):
Նկարագրվածն ամփոփելով՝ կարող
ենք արձանագրել, որ պայմանականորեն
բարեկեցիկ տնային տնտեսությունները
կրթության ոլորտում ծառայությունների
ձեռքբերման համար որակապես ավելի
շատ ծախսեր են կատարում, քան համե
մատաբար թույլ ֆինանսական հնարավո
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Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համախառն
ընդգրկվածությունը

րություն ունեցողները, ինչը չի կարող իր
արտացոլումը չգտնել կրթական հա
մա
պատասխան մակարդակներում:
Մասնավորապես՝ նախադպրոցական
հաստատություններում (ՆԴՀ) ամենա
բարձր ընդգրկվածությունը 5-րդ քվանտի
լային խմբի պարագայում է (43%), մինչ
դեռ ստորին խմբում` միայն 26%: Ավելին,
ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների դեպ
քում ՆԴՀ-ներում ընդգրկվածությունը զրո-
յական է, այն դեպքում, երբ ոչ աղքատ ընտանիքներում յուրաքանչյուր երրորդ երե
խան հաճախում է ՆԴՀ: Նույն կերպ, ավագ
դպրոցում ընդգրկվածությունն աղ
քատ
տնային տնտեսությունների դեպքում հան-
րապետական միջինից ցածր է (67%), ոչ աղքատ տնտեսությունների դեպքում՝ բարձր
(74%):
Նույն միտումը նկատելի է նաև բու
հական համակարգում. աղքատ տնային
տնտեսություններ ներկայացնող երիտա
սարդների ընդգրկվածությունը բարձրա
գույն կրթական հաստատություններում
26% է, ինչը շատ ավելի ցածր է, քան ոչ աղ-
քատ տնային տնտեսությունների դեպքում՝
39%: Ավելին, ծայրահեղ աղքատ տնային
տնտեսությունները բուհերում գրեթե չու
նեն ուսանողներ (ընդգրկվածությունը 0%
է, գծապատկեր 7):
Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանում ոչ
նյութական աղքատությունը բավական
մտահոգիչ երանգներ ունի: Տնային տընտեսությունների գերակշիռ մասը` 80%-ը,
առողջապահական
ծառայություններին
հատկացնում է իր եկամտի աննշան մա

սը: Երևանաբնակ առավել ապահով
ված
տնային տնտեսությունն առողջապահա
կան ծառայությունների համար ամսական
միջինում ծախսում է 28.5 հազար դրամ,
ինչը 10 հազար դրամով ավելի է, քան հանրապետության այլ քաղաքներում նույն
քվանտիլային խմբին պատկանող տնային տնտեսության ծախսը: Ամենաքիչն այս
նպատակով ծախսում են գյուղաբնակ տնա-
յին տնտեսությունները: Երևանից դուրս
բնակվող տնային տնտեսություննե
րի 20
տոկոսից ավելին առողջապահության առաջնային ծառայություններից չի օգտվում
ֆինանսական միջոցների անբավարարու
թյան պատճառով: Առողջության սուբյեկտիվ գնահատականը ծայրահեղ աղքատ
ների պարագայում 2 անգամ ավելի վատ
է, քան մյուս՝ ոչ աղքատ կամ նույ
նիսկ
աղքատ բնակչության դեպքում:
2008-ից ի վեր տնային տնտեսություն
ների միջին ծախսը կրթության ոլորտում
էապես չի փոխվել, սակայն նույն ժամա
նակահատվածում 5-րդ քվանտիլային
խմբի կրթական ծառայությունների ծախ-
սերը շոշափելիորեն աճել են` մյուս խմբե
րի ծախսերի էական կրճատման համա
պատկերում: Կրթական ծառայությունների
ծախսերը սպառողական ծախսերի կա
ռուցվածքում 5-րդ քվանտիլի դեպքում գե
րազանցում են 5%-ի շեմը, այն դեպքում,
երբ մյուս խմբերում չեն հասնում նույնիսկ
1%-ի: Որպես հետևանք՝ խոցելի խմբերը
ներ
կայացնող երեխաների ու երիտա
սարդների ընդգրկվածությունը կրթական
համակարգի տարբեր մակարդակներում
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շատ ավելի ցածր է, քան համեմատաբար
ապահովված տնային տնտեսությունների
պարագայում:
Հետաքրքրական է, որ կրթության և
առողջապահության
ծառայությունների
ձեռքբերման ծախսերի՝ տնային տնտեսու
թյունների ծախսերի կառուցվածքում ցածր
մասնաբաժինը միջազգային փորձում ար
տառոց երևույթ չէ։ Ավելին, նմանօրինակ
պատկերը բնութագրական է ոչ միայն
թույլ զարգացած տնտեսությունների, այլև
զարգացած երկրների համար։ Այսպես՝
Եվրա
միության երկրներում առողջապա
հական ծառայությունների ձեռքբերման
ծախսերը տնային տնտեսությունների
ծախսերի կառուցվածքում միջինում կազ
մել են 2.1% (2018 թ.), իսկ կրթական ծա
ռայությունների վրա արված ծախսերը՝
0.7% (2018 թ.)3: Ավելին, 2008 թ. ի վեր ԵՄ
երկրներում դիտարկվող ցուցանիշներն
էական փոփոխություններ չեն գրանցել:
Մյուս կողմից, ըստ երկրների դիտարկ
վող ցուցանիշների պարագայում, նկատե
լի են որոշ տարբերություններ: Այսպես,
Կենտ
րոնական և Արևելյան Եվրոպայի
երկրներում առողջապահության ծախսե
րի մասնաբաժինն ավելի մեծ է, քան Արև-
մտյան Եվրոպայի պետություններում: Եվ
ընդհանրապես, նույն՝ ԵՄ անդամ տնտե
սա
պես ավելի զարգացած երկրներում
տնա
յին տնտեսությունները առողջապա
հությանն ուղղում են ընդհանուր ծախսերի
ավելի փոքր մասնաբաժին, քան ԵՄ անդամ
այն երկրները, որտեղ տնտեսական վերա
փոխումները մեկնարկել են նախորդ դարի
90-ականներին: Օրինակ՝ Բուլղարիայում
առողջապահության ծախսերի մասնա
բա-
ժինը տնային տնտեսությունների ծախսերի
կառուցվածքում շուրջ 4.0% է, Ռումինիայում՝ 3.6%, Լեհաստանում՝ 3.3%: Միաժա-
մանակ, դիտարկվող ցուցանիշը Դանիա
յում, Շվեդիայում, Նիդեռլանդներում, Մեծ
Բրիտանիայում 1.3-1.4% է, Ֆրանսիայում՝
2.1%, Իսպանիայում՝ 2.5%:
Կրթական ծառայությունների դեպքում

նույն օրինաչափությունը, կարծես թե, բա
ցակայում է: ԵՄ երկրների շարքում տնա
յին տնտեսությունները կրթության համար
ամենաշատը ծախսում են Կիպրոսում (ընդ-
հանուր ծախսերի 2.2%-ը), որոշ երկրներում
այս ցուցանիշը 1.0-1.5%-ի միջակայքում է
(օրինակ՝ Հունաստանում, Պորտուգալիա
յում, Ռումինիայում, Մեծ Բրիտանիայում),
իսկ ԵՄ մյուս բոլոր երկրներում նշված ցուցանիշը փոքր է 1.0%-ից: Ավելին, զարգա
ցած կամ օրինակելի համարում ունե
ցող
կրթական համակարգով որոշ երկր
նե
րում (Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Նիդեռլանդներ, Ֆրանսիա և այլն) տնային տնտեսու
թյունները կրթական ծառայությունների
ձեռքբերմանն են ուղղում իրենց ընդհա
նուր ծախսերի 0.2-0.3 տոկոսը:
Այնուհանդերձ, այլ երկրների հետ պարզ
համեմատությունն ու առավել ևս՝ այդ համեմատության մեջ ոչ այնքան խոցելի դիր
քը դեռևս ոչինչ չեն նշանակում: Ցուցա
նիշների պարզ համեմատությունը չի արտացոլում կրթական և առողջապահական
ինստիտուցիոնալ համակարգերի զարգացման մակարդակների միջև առկա տարբե
րությունները, նշված ծառայու
թյունների՝
այլընտրանքային եղանակնե
րով ֆինան
սավորման հնարավորությունները, հասա
րակության ընկալումներում կրթությանը
վերապահված դերակատարումները, առողջության պահպանման արդյունավետ հա
մա
կարգերի գործարկման հնարավորու
թյունները և այլն: Ի վերջո, պետք է նկատի
ունենալ, որ հանրության յուրաքանչյուր
անդամ առողջ և կրթված լինելու իրավունք
ունի, ինչը առաջադեմ հասարակության կառուցման առանցքային նախապայման է:
Բացի այդ, աղքատության «պարույրից»
դուրս գալու համար նույնպես անհա
տը
պետք է լինի առողջ ու կրթված, մինչդեռ
այս ծառայությունները, առաջին հեր
թին
հենց աղքատների համար են սահմանա
փակ հասանելի: Արդ՝ ձևավորված է աղ
քատության փակ շրջան, որից անհատին
դուրս բերելը ներկա իրողությունների պայ-

3 ԵՄ ցուցանիշների աղբյուրը՝ Եվրոստատ (Statistics Explained, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/,
28/11/2019)
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ

Основой анализа нематериального аспекта бедности является оценка доступности здравоохра
нения, образования и других услуг. В статье представлены результаты анализа нематериальной
бедности в РА. Источником информации послужили результаты ежегодного интегрированного
обследования уровня жизни домохозяйств в Армении. Результаты анализа указывают на низкую
доступность образовательных и медицинских услуг для уязвимых групп населения. В то же время,
анализируемые услуги ограниченно доступны не только для групп с низким, но и для групп со
средним уровнем дохода.
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THE NON-MATERIAL DIMENSION OF POVERTY

The basis of the analysis of the non-material dimension of poverty is the assessment of access to
health care, education and other services. The paper presents the results of intangible poverty analysis
in the Republic of Armenia. The source of information was the results of the annual integrated survey
of the living standards of households in Armenia. The results of the analysis indicate the low availability
of educational and medical services for vulnerable groups. At the same time, the analyzed services are
limitedly available not only for low-income groups, but also for middle-income groups of population.
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՓՐԿՕՂԱԿ

Հիմնաբառեր. կոոպերատիվ, օրենք, ներդրող
		
անդամ, հողերի միավորում,
		ծառայություններ

Սամվել
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր
1978 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ՀԳԻ տնտեսագիտա
կան ֆակուլտետը, աշխատել ար-
տադրությունում և սո
վորել ասպիրանտուրայում: 1990 թ. ստացել է տնտեսա
գիտության թեկ
նածուի, 2003 թ.՝ դոկտորի գիտա
կան աստիճան, 2007 թ.՝ պրոֆեսորի գիտական կոչում: 1999 թ.
ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր:
2002-2011 թթ. աշխատել է ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարի
առաջին տեղակալ: 2013 թ.-ից առ-
այսօր աշխատում է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրո
նում՝ զբաղեցնելով տնօրենի և
սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի
համակարգողի
պաշտոնները:
Ներկայում պաշտոնավարում է
որպես ավագ փորձագետ: Հեղի-
նակ է շուրջ 140 գիտական հոդվածների, 16 մենագրությունների
և ուսումնական ձեռնարկների:

Մոտ երեք տասնամյակ է անցել Հայաստանում
իրականացված ագրարային վերափոխումներից:
Մասնավորեցման շնորհիվ՝ մեծացել է հողի սեփա
կանատերերի թիվը: Սակայն, մեծաքանակ ընտա
նեկան գյուղացիական տնտեսությունների ձևավոր-
ման, հողակտորների փոքր չափերի ու կտրտվածու
թյան պատճառով խախտվել են ցանքաշրջանառու
թյան, ոռոգման, մթերման, նյութատեխնիկական, ֆինանսական և մասնագիտական սպասարկման հա
մակարգերը, իջել է գյուղատնտեսական արտադրու
թյան արդյունավետու
թյան մակարդակը: Եվ այս
ամենն առավել սրությամբ է դրսևորվել Հայաստանի
նման սակավահող և արտաքին հաղորդակցության
ուղիների սահմանափակումներ ունեցող երկրում:
Ներկայացվող հոդվածում շեշտադրվում է այն
գաղափարը, որ վերոնշյալ հիմնախնդիրները հնա
րա
վոր է լուծել գյուղատնտեսական կոոպերատիվ
ների ձևավորման և փոքր գյուղացիական տնտեսությունների միավորման եղանակով: Հեղինակը, վկա
յա
կոչելով միջազգային փորձը, բացահայ
տում է
կոոպե
րացիայի միջոցով նշված հիմնախնդիր
ների
լուծման ու ճգնաժամային երևույթների հաղթահար
ման կառուցակարգեր, վերլուծում կոոպերատիվնե
րի կազմավորմանը խանգարող գործոններն ու նոր
պայմաններում առկա հնարավորությունները:

Հ

այաստանի Հանրապետությունում ագրա
րային ոլորտի վերափոխումներից հե
տո
ի հայտ եկան բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք ան
ցած երեք տասնամյակում տակավին չեն լուծվել: Այդ
հիմնախնդիրները գյուղատնտեսության ոլորտի տեխ
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նիկական հետամնացության, ճյուղի ցածր այլնի հետ կապված խնդիրները: Բացի այդ,
եկամտաբերության, վարելահողերի շուրջ ի թիվս այլոց, կոոպերատիվները նպաս
30%-ի և արոտավայրերի ավելի քան 50%-ի տում են գյուղատնտեսությունից ստաց
ոչ լիարժեք օգտագործման, խաղողի և վող եկամուտների աճին, գիտելիքների և
պտ
ղատու այգիների տարածությունների հմտությունների բարելավմանը, ֆինանսա
կրճատման, ոռոգման ջրի 60-70% կո կան ռեսուրսների հասանելիության բարուստների, գյուղատնտեսական արտադ- րելավմանը, աշխատատեղերի ստեղծմա
րանքի իրացման և անհրաժեշտ ներդրանք- նը և ֆերմերների իրավունքների պաշտ
ների մատակարարման դժվարություննե պանությանը»1: Այսպիսի պնդման համար
րի, վերջապես՝ գյուղական բնակ
չու
թյան կարևոր է գյուղատնտեսության զարգաց
աղքատության և արտագաղթի հիմնա ման ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայ
րենական փորձի ուսումնասիրությունը:
կան պատճառն են:
Ներկայում առաջատար գյուղատնտե
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հողի մասնավորեցումը, որի շնոր սություն ունեցող գրեթե բոլոր երկրներում
հիվ մեծանում է հողատերերի թիվը, սոցիա- զարգացած են գյուղատնտեսական կոոպե-
լական արդարության սկզբունքը պահպա րացիայի տարբեր ձևերը: Ահավասիկ, Արևնելու հետ միասին, անխուսափելիորեն փո- մտյան Եվրոպայում, հատկապես՝ սկան
խում է գյուղատնտեսության կառուցվածքը: դինավյան երկրներում, ԱՄՆ-ում, Ճապո
Մեծ թվով ընտանեկան գյուղա
ցիա
կան նիայում, Հարավային Կորեայում, Չինաստնտեսությունների ձևավորման և հողա տանում և Իսրայելում կոոպերացիան գյուկտորների փոքր չափերի ու կտրտվածու ղատնտեսական արտադրության կազմա
թյան պատճառով խաթարվում են ցանքա- կերպման առանցքային սկզբունքն է:
Դիտարկենք ՀՀ գյուղատնտեսության
շրջանառության, ոռոգման, մթերման, նյութատեխնիկական, ֆինանսական և մաս- առավել մտահոգող հիմնախնդիրները,
նագիտական սպասարկման համակար որոնց լուծման լավագույն ձևը գյուղատըն
գերը, սահմանափակվում երկրի պարենա- տեսական կոոպերատիվներն են:
Գյուղատնտեսական հողատեսքերի
յին անվտանգության հնարավորություն
արդյունավետ օգտագործում
ները: Սա առավել սրությամբ է դրսևորվել
ՀՀ գյուղատնտեսության գլխավոր հիմ
հատկապես Հայաստանի նման սակավա-
հող և արտաքին հաղորդակցության ուղի- նախնդիրներից է հողային ռեսուրսների
ների սահմանափակումներ ունեցող երկ օգտագործման չափազանց ցածր մակար
րում: Ուստի, մեր կարծիքով, ի թիվս այլ դակը: Բավական է նշել, որ ՀՀ մարզերում
գործիքների, այս հիմնախնդիրները կա- արոտավայրերի ավելի քան կեսը և վարող են լուծվել գյուղատնտեսական կոոպե րելահողերի 35-60%-ը նպատակային չեն
րատիվների և փոքր գյուղացիական տնտե- օգտագործվում: Ավելին, վարելահողերի
15-20 տոկոսն այսօր փաստացի սե
փասությունների միավորման եղանակով:
Միանգամայն հիմնավորված է հետևյալ կանատեր չունի, դրանց տերերին դժվար
եզրակացությունը.
«Կոոպերատիվները է գտնել, քանի որ նրանք կա՛մ մեր երկրի
հնա
րավորություն են ստեղծում լուծելու քաղաքացիներ չեն, կա՛մ էլ մահացել են՝
գյուղացիական տնտեսությունների ար- առանց այդ հողերը որևէ մեկին ժառան
տադրական, մատակարարման, իրացման, գելու2: Այս հիմնախնդրի պատճառները
ինչպես նաև հողաբաժինների կտրտվա և լուծումները տարբեր են, բայց քանի որ
ծության, փոքրության, սահմանափակ ռե- հիմնական պատճառը հողակտորների
սուրս
ների և ենթակառուցվածքների և մեծ թիվն ու փոքր չափերն են, ինչպես նաև
1 Հետազոտություն գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական
դաշտի և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների աջակցության պետական ծրագրի վերաբերյալ, էջ 3,
file:///C:/Users/User/Downloads/Agri-Cooperatives_Research_report_0.pdf
2 https://armenpress.am/arm/news/974525.html
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մեկ սեփականատիրոջը բաժին ընկած 2-3
տարբեր հեռավորությամբ հողամասերը,
հետևաբար՝ խելամիտ լուծումը հողերի
միավորումն է:
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվն ե
րը լավագույն հնարավորությունն են ինչ
պես փոքր հողակտորների միավոր
մամբ
համատեղ մշակության կազմակերպման,
այնպես էլ սեփականատերերի բացակա
յության պատճառով անմշակ հողակտոր
ները գյուղատնտեսական շրջանառության
մեջ ներգրավելու առումով: Վերջինիս հա
մար իրական հիմք է ստեղծում 2015 թ.
դեկտեմբերի 21-ին ընդունված՝ «Գյուղա
տնտեսական կոոպերատիվների մասին»
ՀՀ օրենքը, որի 12-րդ հոդվածի համա-
ձայն՝ կոոպերատիվը կարող է ունենալ
ներդրող անդամ, որն ունի խորհրդատվական ձայնի իրավունք, չի օգտվում կոոպերատիվ գործարքներից և, որպես փոխ

հատուցում, իր ներդրած կապիտալի համամասնությամբ կարող է ստանալ մաս
նաբաժին3: Այս դրույթը հնարավորություն
է ընձեռում գյուղից տևական ժամանակով
բացակայող և հողերն անմշակ թողած հո
ղատերերին, պահպանելով կամավորու
թյան սկզբունքը, ընդգրկելու կոոպերատի
վում՝ որպես ներդրող անդամ: Սա առավել
կարճ ու արդյունավետ ճանապարհ է ան
մշակ հողերն օգտագործելու, հողի հարկի
պարտքերը փակելու, կոոպերատիվի հո
ղատարածությունը մեծացնելու և ամենա
կարևորը՝ հողերը միավորելու համար: Ի
դեպ, կոոպերատիվների միջոցով նշված
հիմնախնդիրների լուծման լավագույն օրի-
նակներից է Ճապոնիայի փորձը:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո՝
1945-1950 թթ., Ճապոնիայում իրակա
նացվեցին լայնածավալ հողային բարեփո
խումներ, որոնց արդյունքում գյուղացիական տնտեսությունների թիվը 1946 թ.
5698 հազարից, 1950 թ. հասավ 6176 հա
զարի կամ ավելացավ 8,4%-ով: Այդպիսով՝
1 տնտեսության մշակովի հողերի տարա
ծությունը միջին հաշվով կազմեց ըն
դա

մենը 8,24 տան (0,824 հա): Իսկ ավելի
հստակ, մինչև 1 հա հող ունեին տնտեսությունների ընդհանուր թվի 62,5%-ը, ինչը
հնարավորություն չէր տալիս կիրառելու
մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիաներ, ապահովելու բավարար եկամուտ և
հաղթահարելու գյուղական աղքատությու
նը4: Այս պայմաններում հզոր տեմպերով
զարգանում էին տնտեսության մյուս ճյու
ղերը և ավելանում աշխատուժի պահան
ջը: Գյուղացիները զանգվածաբար տեղա-
փոխվում էին քաղաքներ: Հետաքրքրա
կան է, որ մեկնողները, ի տարբերություն
հայաստանյան փորձի, հողը վաճա
ռելու
կամ պարզապես անմշակ թողնելու փոխարեն, միավորվում էին գյուղատնտեսական կոոպերատիվներում և ցայսօր, պահ
պանելով հողի նկատմամբ սեփականու
թյան իրավունքը, ստանում են որոշակի
շահաբաժին:
Տեղում կոոպերատիվների գործունեու
թյանը ծանոթանալու համար ինձ հնարա
վորություն տրվեց 2004 թ. այցելելու Տոկիոյից ոչ շատ հեռու գտնվող Գումմա տարածաշրջանի Թաթեբայասիի քաղաքա
մերձ գյուղատնտեսական կոոպերա
տիվ
ներից մեկը: Ավելի քան 4300 անդամ
ունեցող այս կոոպերատիվն իրականաց
նում էր ինչպես արտադրական գործու
նեություն, այնպես էլ տեխնիկական սպասարկման, ապահովագրական, մարքեթինգային և խորհրդատվական ծառայություն
ներ: Կոոպերատիվի նախագահը պատ
մեց, որ հիմնադրման առաջին տարիներին
զբաղվել են միայն գյուղատնտեսությամբ,
ավելի որոշակի՝ բրնձի, բաց և փակ գրուն
տի բանջարեղենի, ինչպես նաև ծաղիկնե
րի մշակությամբ, մինչդեռ ներկայում գյուղատնտեսությունից ապահովվում է կոո
պերատիվի եկամտի միայն մեկ երրորդը:
Պարզվեց, որ տարիների ընթացքում այնտեղ զարկ էր տրվել ագրովերամշակմանը, արտադրության գործիքների, ոռոգ
ման խողովակների, ջերմոցային սարքա-
վորումների, տարաների և այլ արտադ

3 «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 12/6:
4 Дружинин Н., Япония: экономическое чудо, СПб., Питер, 2003, стр. 65-66 и 251.
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հոդ
վածը սահմանում է, որ հողամասի
նկատմամբ իրավունքների դատական
կարգով հարկադիր դադարեցման հիմքեր
են հողամասի օգտագործումը ոչ նպա
տակային նշանակությամբ, գյուղատնտե
սական նշանակության հողամասը երեք
տարվա ընթացքում չօգտագործելը, ինչ
պես նաև հողի հարկը երեք տարվա ըն
թացքում չվճարելը և չորրորդ տարվա ըն
թացքում պարտքը չմարելը5:
Մատչելի և բարձրակարգ
արտադրատեխնիկական
սպասարկում
ՀՀ գյուղատնտեսության բնականոն
զարգացմանը խոչընդոտող հաջորդ հիմ-
նախնդիրը, որի լուծմանը կարող են նպաստել գյուղատնտեսական կոոպերատիվն ե
րը, արտադրատեխ
նիկական սպասար
կումն է: Գյուղատնտեսության տեխնիկա
կան ապահովվածության ներկա վիճակը,
հատկապես՝ առկա տեխնիկայի ծայրաս
տիճան մաշվածությունը և նորացման ան
բավարար տեմպերը հիմք են տալիս կան
խատեսելու, որ առաջիկա տասնամ
յակի
վերջին վարելահողերի 45-50 տոկոսը չի
ենթարկվի ինտենսիվ մշակության: Ուս
տի այս հիմնախնդրի լուծման համար
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի հան
րապետություն ներմուծել 500 հատ տրակ
տոր, 40 հատ հացահատիկահավաք, 60
հատ կերահավաք կոմբայն և տրակտոր
ների ագրեգատավորման առնվազն նվա
զագույն նորմերին բավարարող գյուղա
տնտեսական գործիքներ:
Մեր հաշվարկներով՝ այս քանակու
թյամբ տեխնիկայի ձեռքբերման համար
տարեկան անհրաժեշտ է մոտ 12-15 մլրդ
դրամ: Պահանջվող ներդրումն այնքան էլ
մեծ չէ, եթե նկատի ունենանք, որ միայն
շուրջ 165 հազ. հա անօգտագործելի վա
րելահողերից (հիմնական պատճառներից
մեկը տեխնիկայի անբավարարությունն է)
տարեկան կորցնում ենք ավելի քան 200
մլրդ դրամի գյուղատնտեսական արտադ
րանք:
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի, ինչ
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րանքների արտադրությանը, մեծացել մա-
տուցվող ծառայությունների ծավալը: Կոո-
պերատիվն ուներ արտադրական և սո
ցիալական զարգացած ենթակառուց
վածք-
ներ՝ վերամշակող արտադրամասեր, տե
սակավորման և փաթեթավորման, ինչպես
նաև բեռնափոխադրումների լոգիստիկ
կենտրոն, մեծածախ և մանրածախ վաճառ
քի խանութներ, ցուցահանդեսային տաղավար և ուսումնական համալիր: Հե
տա
քըրքրական էր, որ կոոպերատիվի 4300
անդամից 650-ը մշտապես զբաղվում էր
գյուղատնտեսական գործունեությամբ, իսկ
մյուսները ներգրավված էին ոչ գյու
ղա
տնտեսական, հատկապես՝ արդյունաբե
րական և սպասարկման ոլորտներում:
Կոոպերատիվի նախագահը նշում էր.
«Ասոցիացված անդամների մեծ մասը,
որոնք կոոպերատիվին են տրամադրել
իրենց հողերը, վաղուց ապրում են տար
բեր քաղաքներում և զբաղվում այլ գոր
ծունեությամբ: Մենք տարեվերջին հրապա

րակում ենք հաշվետվություն, տարեկան արտադրաֆինանսական արդյունք
ներով որոշում ներդրած միջոցի դիմաց
նրանց հասանելիք շահաբաժինը և փո
խանցում: Նրանցից ոմանք լիազոր ներ
կայացուցիչ ունեն, բայց հիմնականում մեր
համագործակցությունը վստահության հիմքի վրա է կառուցվում»:
Այս փորձը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում
նույնպես կոոպերատիվները կարող են
դառնալ հողօգտագործման ճգնաժամային
իրավիճակի հաղթահարման փրկօղակ:
Պարզապես անհրաժեշտ է նախաձեռնություն դրսևորել, ՏԻՄ-ի աջակցությամբ միավորել համայնքի ակտիվ անդամներին,
կապ ստեղծել բացակայող հողատերերի
հետ, ստանալ նրանց համաձայնությունը
և, առանց ավելորդ ձգձգումների, հիմն ադրել կոոպերատիվ՝ անմշակ հողերը պայմանագրային հիմունքներով հատ
կացնելով այդ կառույցին: Այստեղ, անհրաժեշտության դեպքում, չպետք է խուսափել նաև
վարչարարության խստացումից: Առա
վել
ևս, որ ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ
5 ՀՀ հողային օրենսգիրք, հոդված 102:
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պես նաև մյուս ներդրանքների ձեռքբեր
ման և արդյունավետ օգտագործման կարևոր պայմաններ կարող են ստեղծել կոո
պերատիվները, որոնց համար էական
աջակցություն է նախատեսում ՀՀ կառա
վարության 2020 թ. մարտի 26-ի N356-Լ
որոշմամբ հաստատված՝ «Կորոնավիրու
սի տնտեսական հետևանքների չեզոքաց-
ման երկրորդ միջոցառումը»: Բավա
կան
է նշել, այս ծրագրով զրոյացվում է գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքը,
նոր վարկերը հատկացվում են անտոկոս,
մայր գումարի մարման ժամկե
տը սահ-
մանվում է մինչև 5 տարի, իսկ մայր գու
մարի մարման արտոնյալ ժամկետը՝ մին
չև 6-12 ամիս6: Ավելին, այս միջոցառումն
աննախադեպ նպաստավոր պայմաններ է
ստեղծում գյուղատնտեսական կոոպերա
տիվների զարգացման համար, քանի որ
վերջիններիս, բացի վարկավոր
ման ար
տոնյալ պայմաններից, նաև համա
ֆի
նանսավորում է առաջարկվում: Այսինքն,
վարկի նպատակից կախված, գումարի 1070%-ը մարվում է պետական բյուջեի միջոցներից: Դիցուք՝ կոոպերատիվների հա
մար գյուղատնտեսական տեխնիկայի և
ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի (վարձակալության) գումա
րի 10%-ը, ոռոգման արդիական համա
կարգերի ներդրման, խաղողի և հատա-
պտուղների ինտենսիվ այգիների հիմնա
դրման և կարկտապաշտպան ցանցերի
ձեռք
բերման գումարի 50%-ը, տոհմային
տավարաբուծության և ոչխարաբուծու
թյան զարգացման ծախսերի 70%-ը համա
ֆինանսավորվելու են:
Մարքեթինգային, մասնագիտական
և խորհրդատվական ծառայություններ
Միջազգային փորձը ցույց է տալիս,
որ ագրոպարենային ոլորտում ծառայու
թյուն
ների մատուցումը գերազանցապես
կատար
վում է աութսորսինգի (լիազորու
թյունների պատվիրակման) եղանակով և
կոոպերատիվների միջոցով:
Առաջին անգամ ծառայությունների մա
տուցման այդ համակարգին ականատես

եղա ԱՄՆ-ի Այովայի նահանգի ֆերմերա
յին տնտեսություններում: Երբ ֆերմերի
հետ այցելեցինք եգիպտացորենի դաշտ,
այնտեղ փորձնական բերքահավաք էին
անցկացնում սպասարկող կոոպերատիվի
մասնագետները: Պարզվեց, որ ֆերմերն
այդ կոոպերատիվի անդամ է, որը նրա
համար իրականացնում է բույսերի պաշտ
պանության և հողի պարարտացման խորհըրդատվություն ու հիվանդությունների
դեմ պայքարի աշխատանքներ: Մեր հան
դիպման պահին մասնագետները պայմա
նագրով նախատեսված նվազագույն բերքատվությունն ապահովելու նպատակով

դիտարկում էին բույսերի հասունացման
վիճակը՝ բերքահավաքի լավագույն ժամ
կետ սահմանելու համար: Հետագայում հա
մոզվեցի, որ ֆերմերներն անդամակցում
են նաև բերքի իրացման, ներդրանքների
մատակարարման, վարկային և այլ բնույ
թի կոոպերատիվների: Իսկ հաշվապահության և հարկերի հաշվառման աշխատանքներն աութսորսինգի սկզբունքով իրակա
նացնում էին այլ մասնագիտացված կազ
մակերպություններ: Ահա թե ինչպես է
ամերիկացի ֆերմերը, իր ընտանիքի ան
դամների միջոցով և 1-2 սեզոնային աշ
խատողներ ներգրավելով, կարողանում
մշակել 150-200 հա հողատարածություն:
ՀՀ-ում անցյալ դարի 90-ական թվականներին բավական լուրջ հիմնախնդիր էր
կաթի մթերումը: Հազարավոր տնտեսու
թյուններ, չունենալով կաթի սառեցման և
վերամշակման հնարավորություն, առանց
սակարկելու, ցածր գնով ար
տադ
րանքը
հանձնում էին մթերող կազ
մա
կերպու
թյունների միջնորդներին: Այս իրավիճակն
աստիճանաբար շտկվեց ԱՄՆ-ի Գյուղդե-
պարտամենտի Մարքեթինգի աջակցու

թյան հայաստանյան ծրագրի (ՄԱԾ) ջանքերով: Համայնքներին կաթի սառեցման
ագրեգատներ, իսկ վերամշակող կազմա
կերպություններին՝ կաթի փոխադրման
մասնագիտացված ավտոմեքենաներ տրամադրելով՝ ՄԱԾ-ը նպաստեց կաթի մթեր
ման սպառողական կոոպերատիվն
երի

6 https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/2%20cragir.pdf
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որ ՀՀ-ում գործող գյուղատնտեսական
կոոպերատիվների թիվը դեռևս չափա
զանց սահմանափակ է: Համաձայն ՀՀ ար
դարադատության նախարարության աշ
խատակազմի իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրի գործակալության
2019 թ. հունվարի 24-ին տրամադրած
տվ յալների՝ 2016 թ. գրանցվել են 54, 2017 թ.՝
14, 2018 թ.՝ 7 գյուղատնտեսական կոոպե
րատիվներ, ընդ որում, գրանցված 75 գյուղատնտեսական կոոպերատիվներից փաստացի գործել է 34-ը7:
Ինչպես վերը նշվեց, հատկապես վեր
ջին տարիներին բավական նպաստավոր
պայմաններ և նախադրյալներ են ստեղ
ծըվել գյուղատնտեսական կոոպերացիա
յի զարգացման համար: Այսպես՝ 2015 թ.
դեկտեմբերի 21-ին ընդունվել է «Գյուղա
տնտեսական կոոպերատիվների մասին»
ՀՀ օրենքը, իսկ 2016 թ. նոյեմբերի 18-ին՝
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվի անդամների ռեեստրի վարման կարգը և պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կա-

ռավարության N1187-Ն որոշումը, հրապարակվել հանրամատչելի և օգտակար գրականություն8, իսկ բոլորովին վերջերս ՀՀ
կառավարության ընդունած՝ «Կորոնա
վի-
րուսի տնտեսական հետևանք
ների չեզո
քացման երկրորդ միջոցառումն» ուղ
ղա
կի աննախադեպ աջակցություն է նախատեսում: Ուստի պարզապես անընդունելի
է, որ գյուղատնտեսությունում ճգնաժա
մային երևույթները հաղթահարելու փրկօ
ղակը՝ գյուղատնտեսական կոոպերատիվ
ները, դեռևս չափազանց դանդաղորեն են
ձևավորվում ու զարգանում:

2.

2020/

կազմակերպմանը: Հետագայում այս փորձն
ընդլայնվեց նաև այլ միջազգային կազ
մակերպությունների, համայնքների ու վե
րամշակողների ներդրած միջոցներով:
Հաջորդ կարևոր հիմնախնդիրը, որը
տեղային լուծում է ստանում կոոպերատիվ
ների հիմնադրմամբ, հեռագնա արոտների
օգտագործումն է: Այս արոտավայրերը լի
արժեք կերպով չեն օգտագործվում տարբեր պատճառներով, որոնցից հիմնական
ներն են ճանապարհների անմխիթար վի
ճակն ու ջրարբիացման համակարգի բա
ցակայությունը: Համաշխարհային բանկի
վարկային ծրագրով և ՀՀ կառավարության
համաֆինանսավորմամբ՝ «Համայնքների
գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառա-
վարման և մրցունակության» առաջին և
երկրորդ ծրագրերի շրջանակում մի շարք
համայնքներում հիմնադրվեցին Արոտօգ
տա
գործողների կոոպերատիվներ: Բազ
մա
գործառույթ այս կառույցները կոչված
են նպաստելու արոտների բարելավմանն
ու ջրարբիացմանը, տոհմային անասնաբուծության զարգացմանն ու աշխատանք
ների մեքենայացմանը, մասնագիտական
և խորհրդատվական ծառայություն
ների
մատուցմանը:
Արդյունաբերական գյուղատնտեսու
թյան զարգացումը, հատկապես՝ խելացի
ջերմոցների և անասնաշենքերի կառու
ցումը նույնպես գերազանցապես իրակա
նացվում են կոոպերատիվ սկզբունքով:
Այս գործում նորամուծական մոտեցումներ
ու բազմակողմանի աջակցություն է ցուցա
բերում «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգաց
ման կենտրոն» (CARD) հիմնադրամը:
Այդուհանդերձ, իրականությունն այն է,

7 Հետազոտություն գյուղատնտեսական կոոպերատիվների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական
դաշտի և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների աջակցության պետական ծրագրի վերաբերյալ, էջ 6,
file:///C:/Users/User/Downloads/Agri-Cooperatives_Research_report_0.pdf
8 Վ. Ուռուտյան, Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, Միասին աշխատելու օգուտն ու հմայքը, Երևան,
2015 թ., Վ․ Ուռուտյան, Ս. Ավետիսյան, Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ, Եր., «Ասողիկ», 2012 թ.:
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Прошло почти три десятилетия после аграрной реформы в Армении. Из-за приватизации земли
число землевладельцев увеличилось. Однако из-за образования большого количества семейных
ферм, фрагментарных участков и земельных участков небольших размеров, были нарушены
систе
мы севооборота, ирригации, закупок, логистики, финансового и профессионального
обслуживания, понизилась эффективность сельскохозяйственного производства.
Это все усугубляется в Армении, которой присуще малоземелье и ограничен доступ к внешним
коммуникациям. В данной статье подчеркивается, что эти проблемы могут быть решены путем
создания сельскохозяйственных кооперативов и объединения небольших фермерских хозяйств.
Автор, ссылаясь на международный опыт, раскрывает механизмы решения указанных проблем
и преодоления кризисных ситуаций путем сельскохозяйственной кооперации. Анализируются
препятствующие факторы и новые условия, способствующие формированию кооперативов.
Ключевые слова: кооператив, закон, инвестор, консолидация земель, услуги
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AGRICULTURAL COOPERATIVES AS A RESCUE CIRCLE

Almost three decades have passed since the agrarian reconstruction in Armenia. Due to land privatization, the number of landowners has increased. However, due to the formation of a large number
of family farms, fragmented and small land plots, systems of crop rotation, irrigation, procurement,
logistics, financial and professional service were disrupted, and agricultural production decreased.
This is all compounded in a country like Armenia, which has limited access to foreign communications. Therefore, this paper emphasizes that these problems can be solved through the creation of
agricultural cooperatives and the unification of small farms.
Referring to the international experience, the author reveals the structures for solving these problems by means of cooperation and overcoming crisis situations. The factors that prevent the formation
of cooperatives and the opportunities available in the new conditions are analyzed in this paper.
Keywords:
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ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ Է
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր.

զբոսաշրջություն, մարքեթինգ,
բրենդ, գովազդ, ցուցահանդես

2019 թ. Զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում Հայաստանը զբոսաշրջիկներին գրավելու մարքեթինգի և բրենդինգի արդյունավետության ցուցանիշով գրավել է 82-րդ, իսկ երկրի բրենդի ռազմա
վարությամբ՝ 99-րդ տեղը: Սա վկայում է այն մասին,
որ մեր երկրում զբոսաշրջության զարգացման ամե
նակարևոր ու անհրաժեշտ քայլերից մեկը՝ մարքե
թինգային գործունեությունը, բարելավ
ման կարիք
ունի:
Հոդվածում ներկայացվել են զբոսաշրջության
մարքեթինգի բարելավման հիմնական քայլերը Հա
յաստանում: Կատարվել են առաջարկներ ավանդա
կան մարքեթինգային միջոցառումներից նոր, ավելի
արդյունավետ միջոցառումների իրականացմանն անցում կատարելու, առցանց հարթակում ավելի ներկա
յանալի դառնալու, ինչպես նաև զբոսաշրջային բրենդի
մշակման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում կմեծանա
Հայաստանի ճանաչելիությունը միջազգային զբոսա-
շրջային շուկաներում և կավելանան ներգնա զբոսա
շրջային հոսքերը դեպի մեր երկիր:
Կարևորվել է նաև COVID-19-ի հետևանքով զբո
սաշրջության ոլորտի ճգնաժամի հաղթահարման
նպատակով մարքեթինգային ագրեսիվ ռազմա
վարության իրականացումը՝ համաճարակից հետո ներ
քին և միջազգային զբոսաշրջային հոսքերի աշխու
ժացման համար։

Գայանե
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2010 թ. գերազանցությամբ
ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝ կառավա
րում մասնագիտությամբ: 2014 թ.
ստացել է տնտեսագիտության
թեկնածուի գիտական աստի
ճան: 2016 թ.-իցՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրոնի աշխատակից է, 2019 թ.-ից՝
կառավարման ամբիոնի ասիս
տենտ: 80-ից ավելի գիտական
հրապարակումն երի, այդ թվում՝
երկու մենագրության հեղինակ է
և երեք ուսումն ական ձեռնարկի
համահեղինակ:

Զ

բոսաշրջային վայրի կամ դեստինացիայի
մարքեթինգը շուկայավարումն է՝ ի շահ տա-
րածքի, դրա ներքին և արտաքին սուբյեկտների, որոնք
շահագրգռված են այդ տարածքով: Դեստինացիաների
մարքեթինգը տարբերվում է սովորական ապրանքների
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և ծառայությունների մարքեթինգից, քանի
որ դեստինացիաները զարգանում են տարիներով, դարերով, ունեն հաստատ
ված
պատկեր և ինքնություն՝ պայմանավոր-
ված պատմական, աշխարհագրական, մշակութային և այլ գործոններով, որոնք հնարավոր չէ հեշտությամբ փոխել՝ շուկայի
պահանջներին համապատասխան: Դես
տինացիան զբոսաշրջիկին գրավում է ոչ
թե որպես սոսկ ֆիզիկական տարածք,
այլ իր տեսարժան վայրերով, բնական և
մշակութային օբյեկտներով, ենթակառուց
վածքներով, մատչելիությամբ, գործունեու
թյան տեսակներով, մի խոսքով՝ այն ամենով, ինչով զբոսաշրջիկը կարող է զբաղվել
այցի ընթացքում: Դեստինացիայի արդյու
նավետ առաջ
մղ
ման համար կարևոր է,
թե ինչպես է այն ընկալում հնարավոր
զբոսաշրջիկը: Հետևաբար՝ դեստինացիա
յի մարքեթին
գը և բրենդինգը վճռա
կան
նշանակություն ունեն այդ վայրի հա
ջող
առաջխաղացման և զբոսաշրջիկների գի
տակցության մեջ դրական կերպար ձևա
վորելու առումներով:
Հայաստանում զբոսաշրջությունը խթա
նելու հիմնական ուղիներից մեկը մարքե
թինգն է, որի շնորհիվ մեր երկիրը կներ
կայացվի որպես հրաշալի զբոսաշրջային
դեստինացիա՝ ձևավորելով գրավիչ կեր
պար զբոսաշրջիկների շրջանում:
Անժխտելի է, որ վերջին տարիներին
Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում
ձեռ
նարկվել և իրականացվել են բազում
մարքեթինգային աշխատանքներ: Այսպես՝
2018 թ. կազմակերպված ճանաչողական
այցի շրջանակում մեր երկիր էին ժամանել
օտարերկրյա մոտ 50 ԶԼՄ-ների ներկայա
ցուցիչներ, այդ թվում՝ բլոգերներ տարբեր
թիրախային շուկաներից՝ Լիբանանից, Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից
ու Չինաստանից: Այս մեծա
ծավալ միջո
ցառման արդյունքում հրապարակ
վել են
100-ից ավելի հոդվածներ, նկարահանվել
15-ից ավելի տեսանյութեր՝ 3 միլիոնից ավե-

լ ի դիտումներով: Նույն տարում Հայաստա
նը մասնակցել է միջազգային ցուցահան
դեսների Իրանում, Բեռլինում, Դուբայում,
Ճապոնիայում, Լոնդոնում: ՀՀ-ում կազմա-
կերպվել են 30-ից ավելի փա
ռա
տոներ,
իսկ www.armenia.travel կայքն ունեցել է
720000-ից ավելի այցելուներ1: Այս պահին
www.armenia.travel-ի ինստագրամյան էջն
ունի 59000-ից ավելի հետևորդներ, իսկ
ֆեյսբուքյան էջում առկա են 105000-ից ավելի հավանություններ2: Նշենք, որ սույն
կայքը գործարկվել է 2017 թ. և 1 ամսվա ընթացքում ունեցել 530.000 այցելու՝ 144 երկրից: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ ոլորտնե
րին վերաբերող նախկին պաշտոնական
տե
ղե
կատվական կայքը վերջին անգամ
թարմացվել էր 2013 թ.:
Ըստ զբոսաշրջության զարգացման
2019 թ. ծրագրի՝ ոլորտի մարքեթինգային
խթանման գործընթացն ընդգրկել է հե
տևյալ միջոցառումները՝ էլեկտրոնային
(թվային) մարքեթինգի իրականացում, գո-
վազդատեղեկատվական նյութերի հրապարակում բոլոր նպատակային շուկա
ների համար (առնվազն երեք լեզվով
40000 հատ բրոշյուրների, քարտեզների,
տպագիր և էլեկտրոնային գովազդատեղեկատվական նյութերի տարածում միջազ-
գային ցուցա
հանդեսներում, ՀՀ դեսպանատներում, www.armenia.travel կայքում և
սոցիալական ցանցերում, միջազգային մի
ջոցառումն երում և լրատվամիջոցներով,
առնվազն 3 հատ՝ շուրջ 45 վայրկյան տևո-
ղու
թյամբ տեսագովազդների մշակում և
ներկայացում կայքում, սոցիալական ցանցերում և այլն), օտարերկրյա լրագրողների
ճանաչողական այցերի կազմակերպում,
մասնակցություն միջազգային հեղինակա
վոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսների,
եվրոպական երկրներում մարքեթինգային
գործընթացի իրականացում և այլն: Այս
ամենի համար 2019 թ. պետական բյու
ջեից հատկացվել է 145572.4 հազար դրամ
գումար3:

1 Ամփոփվել են Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի արդյունքները, 2018, http://mineconomy.am/hy/1128
2 Ըստ 2020 թ. մայիս ամսվա տվյալների։
3 ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի 2019 թվականի փետրվարի 27-ի N 126-Ա
հրամանի Հավելված N 3, Զբոսաշրջության զարգացման 2019 թ. ծրագրի իրականացման ծախսերի
նախահաշիվ, https://www.mineconomy.am/media/9598/Hraman-1366.pdf
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Օրինակ՝ «Ո՞ւր գնալ» խորագրի ներքո
տեղ է գտել տեղեկատվություն տարբեր
քա
ղաքների, գյուղերի, ծովային դես
տի
նացիաների, կանաչ տարածքների մասին,
ներառյալ՝ ինտերակտիվ քարտեզը, իսկ
«Ի՞նչ անել» բաժինն ընդգրկում է արվես
տի, մշակույթի, ուխտագնացության, խո
հանոցի, առկա երթուղիների, բնու
թյան,
սպոր
տի, գիշերային կյանքի, շոփինգի,
առող
ջության վերաբերյալ նյութեր, ինչ
պես նաև գործնական տեղեկություններ
տրանսպորտի, եղանակի, հյուրանոցային
տնտեսության օբյեկտների և այլնի մասին:
Կա նաև առանձին հատված, որը ներկա
յացնում է Իսպանիան՝ ըստ երիտասարդների, մեծահասակների, ընտանիքների և
այլ խմբերի նախասիրությունների7: Հարկ
է նշել, որ իսպանական տարբեր քաղաք-
ներ նույնպես ունեն իրենց զբոսաշրջային
պաշտոնական կայքերը (օրինակ՝ Մադրի
դը8, Բարսելոնը9, Սանտիագո դե Կոմպոս
տելան10 և այլն):
Անշուշտ, կարելի է հակադարձել՝ ասե
լով, որ այնքան էլ տեղին չէ Իսպանիայի
նման երկրի հետ համեմատվելը: Սակայն, մեր կարծիքով, պետք է զուգահեռներ
տանել հենց նման առաջատար երկրների
հետ՝ վերլուծելով դրանց արդյունավետ
փորձը և տեղայնացնելով դա սեփական
մարքեթինգային ռազմավարության մեջ:
Հայաստանը դեռևս շատ խնդիրներ
ունի՝ ճանաչելիության մակարդակի բարձրացման հետ կապված, որոնք միայն սույն
հոդվածում նշված գործողություններով և
ոլորտին տրամադրվող բյուջեի սահման
ներում հնարավոր չէ լուծել։ Անչափ կարևոր
է լայնածավալ միջոցառումների իրակա
նացումն առցանց հարթակում: Ներկայում
զբոսաշրջիկների համար որպես հիմնա
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Չնայած մատնանշված քայլերին, այդու
հանդերձ, ՀՀ-ում, զբոսաշրջության մարքեթինգի առումով, առկա են լուրջ խնդիր
ներ: Սրա մասին է վկայում նաև 2019 թ.
Զբոսաշրջության մրցունակության զեկույ-
ցը՝ ըստ որի զբոսաշրջիկներին գրավելու՝
մարքեթինգի և բրենդինգի արդյու
նա
վե
տու
թյան ցուցանիշով մեր երկիրը 82-րդ
(նախորդ զեկույցում՝ 95-րդ), իսկ բրենդի
ռազմավարությամբ՝ 99-րդ (նա
խորդ զե
կույցում՝ 70-րդ) տեղում է4: Սա, թերևս,
վառ վկայությունն է այն բանի, որ մեր երկ-
րում զբոսաշրջության մարքեթինգի բա
րելավման կարիք կա, ինչի համար, ան
շուշտ, ուսանելի է համաշխարհային փոր
ձը:
Համեմատության համար նշենք, որ օրինակ՝ զբոսաշրջության մրցունակու
թյան
ցուցանիշով առաջատար Իսպանիայում
օտարերկրյա զբոսաշրջիկների ներգրավ
մամբ զբաղվում է Արդյունաբերության,
առևտրի և զբոսաշրջության նախարարությանն առընթեր, ինքնուրույն կառույց հա
մարվող Turespaña-ն`5 իրականացնելով գովազդային և իսպանական զբոսաշրջա

յին վայրերի առաջմղման գործունեություն
արտասահմանում: Այս կառույցի 20182020 թթ. մարքեթինգային ռազմավարու
թյունը միտված է տարբեր աշխարհագրա
կան տարածքների (Եվրոպա, Ամերիկա,
Ասիա) հատվածա
վորմանը՝ նպատակա
յին մասերում դիրքավորման հիմնա
կան
քայլերի և ուղղությունների սահմանմամբ:
Ծրագրով նախատեսվում է միջազ
գա
յին
զբոսաշրջիկների ներգրավ
ման արդյուն
քում տարեկան 500 մլն եվրոյի հավաքա
գրում6: Իսպանիայի պաշտո
նական զբո
սա
շրջային կայքէջում (spain.info) առկա
են մի շարք հետաքրքրական բաժիններ:

4 Armenia, Travel & Tourism Competitiveness Index2019 edition, http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/?fbclid=IwAR22gzypD-mq7h5HY7ioPJu4ZI1OXO6RO77oORJ6l9VNaLUgtWwF5SaO3u0#economy=ARM
5 Instituto de Turismo de España, https://www.tourspain.es/en-us
6 Plan estratégico de marketing 2018-2020, https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/PlanMarketing/PEM%20TURESPA%C3%91A%202018-2020.pdf; https://www.tourspain.es/es-es/Conozcanos/Documents/
PlanMarketing/ANEXOS_PEM_18-20.pdf
7 Spain's official tourism website, https://www.spain.info/en/
8 Official tourism website of Madrid, https://www.esmadrid.com/en
9 Official tourism website of Barcelona, https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/
10 Santiago de Compostela Turismo, http://www.santiagoturismo.com/
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կան տեղեկատվական հարթակ է ծառա
յում սոցիալական մեդիան, ուստի այդ
ոլորտում նույնպես անհրաժեշտ է իրա
կանացնել նպատակային և արդյունավետ
գործողություններ՝ Social media marketing-ի գործիքակազմի կիրառմամբ:
Պետք է ամբողջացնել www.armenia.
travel կայքում տեղ գտած տեղեկույթը՝
շա
րունակաբար հավելելով նոր նյութեր:
Օրինակ՝ «Կրոնական զբոսաշրջություն» և
«Առաջին քրիստոնյա երկիր» խորագրերի
ներքո սահմանափակ տեղեկատվությամբ
ներկայացված են շատ քիչ թվով վանական
համալիրներ: Նույն կերպ, առողջարանա
յին զբոսաշրջության վերաբերյալ տե
ղե-
կատվությունը չափազանց սեղմ է՝ ներա-
ռելով միայն հանքային ջրերի և Ջերմուկի,
Արզնիի, Դիլիջանի և Ծաղկաձորի վերաբերյալ հակիրճ տեղեկություններ: Այնինչ,
ՀՀ առողջապահության նախարարության
«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժըշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից Հայաստանում ա-
ռանձնացվել են 10 առողջարանային գո
տիներ, որոնք ունեն համապատասխան
զբոսաշրջության զարգացմանն անհրա
ժեշտ բոլոր բնական բուժիչ ռեսուրսները
(հանքային ջրեր, բուժիչ ցեխեր և տորֆեր,
կլիմայաբուժության կազմակերպման համար բարենպաստ կլիմայական պայմաններ), որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը նույնպես կարելի է մանրամասնորեն
ներկայացնել նկարներով: Կարելի է անդրադառնալ նաև Հայաստանի խոշոր քա-
ղաքներին՝ իրենց զբոսաշրջային գրավչություններով հանդերձ՝ խթանելով քա

ղաքային զբոսաշրջության զարգացումը:
Հարկ է առանձին բաժիններ հատկացնել
զբոսաշրջային առավել հե
ռանկարային
ուղղություններին ու առկա ռեսուրսներին
էկո- առկա ԲՀՊՏ-ներով և ագրո- գաստրոնոմիական, փառատոնային, գիտական,
կրթական, սպորտային զբոսաշրջություն
և այլն։ Նշենք նաև, որ կայքն այժմ հա
սա
նելի է անգլերեն, ռու
սե
րեն և ֆրան
սերեն։ Հուսանք՝ այն հասանելի կլինի նաև

այլ լեզուներով, մասնավորապես՝ իսպա
ներեն, իտալերեն, չինարեն:
2018 թ. ՀՀ այցելած ներգնա զբոսա
շրջիկների թիվը 1651782 է, իսկ 2019 թ.՝
1894377. աճը կազմել է 14.7%11:
Լավ մարքեթինգի համար առավել ար
դյունավետ կլինի աշխարհահռչակ մարդկանց մասնակցությամբ գովազդների կազմակերպումը։ Վերջիններս կարող են ներկայացնել մեր երկրի զբոսաշրջային հիմ-
նական ակտիվները և ուղղակի կամ ան
ուղղակի կերպով նպաստել դրա ճանա
չելիու
թյան մակարդակի բարձրացմանը
(վերջին տարիներին, օրինակ, հայտնի հա
յեր Քիմ Քարդաշյանը, Հենրիխ Մխիթարյանը, Ալեքսիս Օհանյանը, Սերժ Թանկ

յանն ուղղակիորեն կամ անուղղակիո
րեն
նպաստում են Հայաստանի ճանաչելիու
թյան մեծացմանը, և ՀՀ զբոսաշրջային
մարքեթինգային միջոցառումներում պետք
է հաշվի առնվի նաև նրանց ներուժը)։
Այս դեպքում պետք է կիրառել Buzz Marketing և Word of mouth մարքեթինգային
ռազմավարությունները՝ օգտագործելով
հայտնի հայերի ազդեցությունն influencers իրենց երկրպագունե
րի և հետևորդ
ների վրա: Փորձը ցույց է տալիս, որ ավանդական մարքեթինգային գործիքները
XXI դարում չեն ապահովում բարձր ար
դյունավետություն, ուստի պետք է անցում
կատարել ավելի նպատակային գործիքա
կազմի կիրառման:
Միջազգային բազմաբնույթ համաժո
ղովների, գիտաժողովների անցկա
ցումը
նույնքան էական կարող է լինել զբո
սա
շրջային մարքեթինգի տեսանկյունից: Այսպես՝ 2018-2019 թթ. զբոսաշրջային ոլոր
տի զարգացմանը նպաստել է տարբեր
միջազգային միջոցառումների կազմա
կերպումը, ինչպես օրինակ՝ 2018 թ. հոկ
տեմբերին՝ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը, 2019 թ.՝ համահայկական 7-րդ ամառային խաղերը Հայաստանում և Ար
ցախում, «Մտքերի հայկական գագաթնա
ժողովը» (Summit of Minds), ՏՏ 23-րդ հա
մաշխարհային համաժողովը (WCIT 2019):

11 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 139, https://www.armstat.am/file/arti-

cle/sv_12_19a_421.pdf
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է, որ համավարակի ավարտն ան
կան
խատեսելի է, իսկ առողջապահական
համակարգի ներկայացուցիչները նշում
են, որ 2020 թ. աշնանը ևս հնարավոր է
համավարակի նոր ալիքի բռնկում։ Չնայած
այս ամենին՝ որոշ երկրներ արդեն պատրաստվում են ամռանը բացել իրենց սահ
մաններն ու ընդունել միջազգային զբոսաշրջիկների՝ անվտանգության կանոնները
պահպանելով։ Սրան զուգահեռ, շատ եր
կըրներ կարևորում են ներքին զբոսաշրջու
թյան աշխուժացումը՝ հաշվի առնելով միջազգային տեղաշարժի սահմանափա
կում
ները։ Ներկա պայմաններում ՀՀ-ն ևս պետք
է իրականացնի համապատասխան մար
քեթինգային ագրեսիվ ռազմավարություն՝
տարբեր հարթակներում ակտիվ գո
վազ
դելով ՀՀ զբոսաշրջային գրավչու
թյուննե
րը, որպեսզի միջազգային տեղաշար
ժի սահմանափակումների վերացումից և
չվերթերի վերականգնումից հետո ապահովի միջազգային զբոսաշրջիկների ներհոսք։ Իսկ անվտանգության կանոնները
պահպանելով՝ արդեն իսկ պետք է զարկ
տալ ներքին զբոսաշրջության զարգացմա
նը, ինչը կնպաստի մարզերի զբոսաշրջա
յին ենթակառուցվածքներին՝ հաղթահարելու ճգնաժամի բացասական հետևանք
ները։ Ուստի ստեղծված պայմաններում
մարքեթինգի դերն ու նշանակությունը ա
վելի են կարևորվում ու արժևորվում։

2.

2020/

Հայաստանը պետք է մշակի զբոսաշըր-
ջային բրենդ, որը կներկայացնի մեր երկրի
դեմքը, պատմությունն ու մշակույթը, հիմ
նական գրավիչ կողմերը: Վերոնշյալի ար
դյունքում կբարձրանա Հայաստանի ճա
նա
չելիության աստիճանը միջազգային
զբոսաշրջային շուկայում, իսկ նոր բյուջետային ավիաընկերությունների շնորհիվ՝

կավելանան զբոսաշրջային հոսքերը: Այս
պիսով՝ կարող ենք ասել, որ արդյունավետ
մարքեթինգի և բրենդինգի իրականաց
ման պարագայում մեր երկիրը կունենա
ա
վելի նոր, բարձր մակարդակի վրա
գտնվող զբոսաշրջային ոլորտ։
Զբոսաշրջության մարքեթինգի իրակա
նացումն ավելի է կարևորվում հատկապես
ստեղծված պայմաններում։ 2020 թ. ամբողջ
աշխարհում տարածվող կորոնավիրուսի
համավարակը, իհարկե, ահռելի վնաս է
հասցրել այս ոլորտին, ինչին անդրադար
ձել ենք մեր նախորդ վերլուծականնե
րում12: Այս պարագայում աշխարհի մի
շարք երկրներ գիտակցում են, որ համա
վարակի ավարտից հետո պետք է իրակա
նացնեն ագրեսիվ մարքեթինգային գոր-
ծունեություն, այդ թվում՝ թվային հարթա
կում։ Այսօր արդեն տեսանելի է, որ տարբեր երկրների զբոսաշրջային կայքեր, սո-
ցիալական ցանցերի էջեր ակտիվ գովազ-
դում են իրենց զբոսաշրջային գրավչու
թյունները։ Միաժամանակ, հասկանալի
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ЭФФЕКТИВЕН ЛИ МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА В АРМЕНИИ?

В докладе 2019 г. о конкурентоспособности туризма Армения заняла 82-ое место с точки
зрения эффективности маркетинга и брендинга и 99-ое место по стратегии бренда страны. Это
доказывает, что один из важнейших и необходимых шагов в развитии туризма в нашей стране маркетинговая деятельность, нуждается в совершенствовании.
В статье изложены основные этапы туристического маркетинга в Армении. Были сделаны
некоторые предложения в отношении реализации новых, более эффективных маркетинговых
мероприятий вместо традиционных. В частности, стать более презентабельным на онлайн-плат
формах и разработать туристический бренд, тем самым увеличивая популярность Армении на
международных туристических рынках и потоки въездного туризма в Армению.
Была подчеркнута важность реализации агрессивной маркетинговой стратегии для преодо
ления кризиса в секторе туризма, вызванного COVID-19, что будет стимулировать внутренние и
международные туристические потоки после эпидемии.
Ключевые слова: туризм, маркетинг, бренд, реклама, выставка
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IS TOURISM MARKETING EFFECTIVE IN ARMENIA?

In Tourism Competitiveness Report of 2019 Armenia was ranked the 82nd in terms of marketing
and branding effectiveness and the 99th in terms of country's brand strategy. This proves that marketing performance, which is one of the most important and necessary steps for developing tourism in
our country, needs improvement.
The paper outlines main steps of tourism marketing in Armenia. Some suggestions have been
made towards implementing new, more effective marketing activities instead of traditional marketing
events, to become more presentable in online platforms and to develop a tourism brand, as a result of
which Armenia's popularity in international tourism markets will increase and inbound tourism flows
to Armenia will grow.
The importance of implementing an aggressive marketing strategy to overcome the crisis in the
tourism sector caused by COVID-19 was highlighted, which will stimulate domestic and international
tourism flows after the epidemic.
Keywords:
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԹՎԱՅԻՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ
ՓՈՓՈԽՎՈՂ
ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բարձրագույն կրթություն, թվային
		դարաշրջան, համալսարան,
		տեխնոքաղաքակրթություն,
		արհեստական բանականություն,
		
տեղեկատվական հասարակություն

Հոդվածում քննարկվում են տեխնոլոգիական
ոլորտում արագ փոփոխություններով պայմանավոր
ված գլոբալ միտումները և դրանց ազդեցությունը
բարձրագույն կրթության համակարգի վրա: Դիտարկ-
վում են թվային դարաշրջանի մարտահրավերներին
համապատասխան կրթական համակարգ ձևավորելու ուղղությամբ որոշ երկրներում իրականացվող քայլերը, որոնց փորձի առավել խորքային ուսումնասի
րությունը կարող է օգտակար լինել ոլոր
տում պե
տական քաղաքականության և Հայաստանի համալ
սարանների զարգացման ռազմավարությունների
մշակման համար:

Ն

երածություն
«Ամբերդ» տեղեկագրի անդրանիկ համարում համառոտ անդրադարձ էինք կատարել տեխնո
լոգիաների ոլորտում արձանագրվող աննախադեպ փո
փոխությունների ազդեցությանը պետության, հասարակության և մարդու կենսագործունեության տարբեր ոլորտների վրա1: Քննարկել էինք մասնավորապես՝ վերոնշյալ
ազդեցություններով պայմանավորված մարտահրավեր
ներն ու ի հայտ եկող հնարավորությունները, արծարծել
հարցեր, որոնք, մեր դիտարկմամբ, անկյունաքարային
նշանակություն ունեն Հայաստանի և մեր հասարակության անվտանգության, կայուն զարգացման ապահով
ման և ապագայի հնարավոր սցենարներին պատրաստ
լինելու համատեքստում: Վերոնշյալ խնդիրները նախկինում ևս մշտապես եղել են մեր ուսումնասիրությունների

Վարդան
ԱԹՈՅԱՆ
Քաղաքական գիտությունների
դոկտոր, դոցենտ
2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քաղաքական դասընթացների երեվան
յան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրո
ցը: 2004 թ.-ին ստացել է գիտությունների թեկնածուի, 2018 թ.՝
դոկտորի գիտական աստիճան:
2018 թ.-ից առայսօր ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտ
րոնի տնօրենի տեղակալ-ավագ
փոր
ձագետ է: 2012 թ.-ից մինչ
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա
վագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնում: Ամերիկյան քաղաքական գիտության ասոցիա
ցիայի (ք. Վաշինգտոն) և Ռուսաս-
տանի քաղաքական գիտության
ասոցիացիայի (ք. Մոսկվա) անդամ է: Հեղինակ է 60-ից ավելի
գիտական հրապարակումն երի:
ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-4974-0312

1 Վ. Աթոյան, Մեծ կերպափոխում. թվային ապագայի մարտահրա

վերները, «Ամբերդ» տեղեկագիր, N 1, 2019, էջ 50-53:
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առանցքում2: Միաժամանակ, հաշվի առնելով թեմայի բազմաշերտու

թյունը, հարկ
ենք համարում շարունակել քննարկումը՝
ոլորտային առումով մասնավորեցնելով
դիտարկվող հարցերի շրջանակը: Հավե
լենք, որ հոդվածում հաշվի ենք առել նաև
ResearchGate.net ակադեմիական հարթակում մեր կողմից՝ քն

նարկվող թեմային
առնչվող հարցադրման վերաբերյալ ստացված մասնագիտական մեկնաբանություն
ները3:
Իրավացի է հետազոտող Ռ. Էլամիր
յանը, երբ նշում է, որ աշխարհը մուտք է
գործում գլոբալ փոփոխությունների փուլ,
և միայն ազգ-պետությունների կյանքի ու
գործունեության համալիր արդիականա
ցումը թույլ կտա մշակել համաշխարհային
զարգացման որակապես նոր գործընթաց
ներից ծնունդ առնող համաչափ և անհա
մաչափ մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին համարժեք արձագանքման գոր-
ծուն կառուցակարգեր: Փոփոխություննե
րի մանրամասն վերլուծությունը, մարդկու
թյան զարգացման համապատասխանեցումը համաշխարհային միտումներին թույլ
կտան օգտագործել տեղեկատվական դա-
րաշրջանի բոլոր առավելությունները քա
ղաքացիների բարեկեցության և շարունա
կական առաջընթացի ապահովման նպա
տակով4:
Վերոնշյալի համատեքստում հարկ է արձանագրել, որ վերջին տասնամյակների
տեխնոլոգիական բուռն զարգացու
մը և
դրանով պայմանավորված բազմաոլորտ ու
բազմաշերտ վերափոխումն երը նոր խընդիրներ են ի հայտ բերում նաև կրթական,

այդ թվում՝ բարձրագույն կրթության հա
մակարգի արդիականացման հարցերում:
Հայտնի է, որ կրթական համակարգն ունի
առավելապես պահպանողական բնույթ և
օժտված է ինստիտուցիոնալ իներցիայով,
ինչը, երբեմն, բարդացնում է խորքային բարեփոխումների ճկուն և արագ իրականա
ցումը: Այնուամենայնիվ, 21-րդ դարի հարափոփոխ գործընթացներն ու աշխատա
շուկայի վերափոխվող պահանջները ոլոր
տի դերակատարներին պարտադրում են
խաղի սեփական կանոններ: Աճող մըրցակցությունը համալսարաններին դրդում
է անընդմեջ արդիականացվելու՝ նոր ու
սանողների ներգրավման, լրացուցիչ ֆի
նանսական աղբյուրների ձևավորման, մա-
տուցվող ծառայություն
ների որա
կի բա
րելավման և սեփական ակադեմիական
հեղինակության բարձրացման խնդիրնե
րը հաջողությամբ լուծելու համար: Նման
կոշտ մրցակցության պայմաններում կհա-
ջողեն այն համալսարանները, որոնք առա
վել արդյունավետ կերպով կլուծեն իրենց
առջև դրված խնդիրները, կբա
վարարեն
հիմնական շահառուների ակնկա
լիքները
և կհապատասխանեն ներկա՝ թվային դա
րաշրջանի պահանջներին:
Հասարակության «թվայնացում»
և նոր իրողություններ
Թվային դարաշրջանում մշտապես պա
հանջված և արդիական բուհ լինելու որա
կական նշաձողը պահանջում է, առաջին
հերթին, ռազմավարական տեսլականի առկայություն, որը պետք է ձևավորվի հա
մալ
սարանի կառավարման համար պա
տաս
խանատու շրջանակների կողմից:

2 Վ. Աթոյան, Լ. Դադայան, Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության ապահովման արդի
խնդիրների շուրջ, «Բանբեր ՀՊՏՀ», N 3 (39), 2015, էջ 136-150: Վ. Աթոյան, Ա. Մալքջյան, Ս. Օհանյան,
Էկրանային մշակույթը որպես տեղեկատվական հասարակության սոցիո-մշակութային բնութագիր,
«21-րդ ԴԱՐ», N3 (61), 2015, էջ 47-66: Վ. Աթոյան, Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ. դասա
խոսություններ, Եր. «Տնտեսագետ» հրատ., 2014, 154 էջ: V. Atoyan, Challenges of Information Security in
the Context of New World Order Formation: View from Armenia, Almanach Via Evrasia, 2014, 3: Վ. Աթոյան,
Գլոբալ տեղեկատվական միջավայրի ձևավորման հարցերը և մարտահրավերները, «21-րդ ԴԱՐ», N 6
(52), 2013, էջ 78-95:
3 Acknowledgements: The author thanks Maia Chankseliani (University of Oxford, UK), Ronni Gey (University of
Leipzig, Germany) and Gayan Nayanajith (University of Kelania, Sri Lanka) for participation and contribution in
the discussion on topic. The topic was raised by the author on ResearchGate.net platform regarding the universities policy in the information age.
4 Эламирян Р., Стратегическая элита как ключевой фактор обеспечения информационного суверенитета
РА, Материалы международного форума «Проблемы национальной безопасности в условиях глобализа
ции и интеграционных процессов (Междисциплинарные аспекты)» (Ереван, 3-4 ноября, 2017), Ер., издво РАУ, 2017, с. 228.
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մտավոր բաղադրիչի ներկայաց
մամբ և
փոխանցմամբ ու առավելապես կկենտ
րոնանան ուսանողների ոգեշնչման, խրա
խուսման և ուսումնառության գործընթա
ցի համակարգման վրա5:
Թվային դարաշրջանում փոխվում են
նոր սերնդի պահանջները: Երիտա
սար
դությունն օբյեկտիվորեն առավել արագո
րեն է հարմարվում տեխնոլոգիական փոփոխություններին և ցանկանում նույն ա
րագությունը տեսնել նաև կրթական ծա
ռայությունների ոլորտում: Հատկանշական
են ամերիկյան հանրահայտ Pew հետազո
տական կենտրոնի 2019-ին իրա
կանաց
րած ուսումնասիրության արդյունքները:
Պարզվում է՝ ԱՄՆ-ի չափահաս բնակչության 72%-ն ինչ-որ ժամանակ օգտվել է
սոցիալական մեդիայից: Համեմատության
համար նշենք, որ 2005-ին իրականացված
հետազոտության արդյունքներով այդ ցու
ցանիշն ընդամենը 5% էր: Առավել հետա
քրքրական է, որ 18-29 տարիքային խըմ-
բում այդ ցուցանիշը ներկայում 90% է6:
Այս առումով, համադրելի են նաև ռուսաս
տանյան հայտնի «Левада-центр» հաստա
տության 2019 թ. վերջին արված հարցման
արդյունքները. ՌԴ 18-24 տարիքային խմբի
քաղաքացիների 94%-ն ամենօրյա պարբե
րականությամբ օգտվում է համացանցից7:
Թվային դարաշրջանին բնորոշ տեղեկատվության աննախադեպ հասանելիու

թյունը և դրա՝ ոչ միշտ գրագետ յուրա
ցումն ու օգտագործումն ունենում են ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական
հետևանքներ: Այս առումով, ուշագրավ է
ԱՄՆ-ի ռազմածովային քոլեջի և Հարվար
դի համալսարանի պրոֆեսոր Թոմ Նիքոլ
սի (Tom Nichols) «Փորձագիտության վախ
ճանը» աշխատու
թյու
նը: Գրքի ուղերձն
այն է, որ տեխնոլոգիաներն ու կրթության
աճող մակարդակն աննախադեպ քանա-
կությամբ տեղեկություններ են տրամադ
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Խնդրի հաջող լուծման ոչ երկրորդական
նախադրյալներից է նաև դասավանդող և
վարչական աշխատակազմերի «թվային»
գրա
գիտության մակարդակի հետևողա
կան բարձրացումը: Ակնհայտ է, որ արդի
մրցակցության պայմաններում բարեփո
խումներին անընդունակ կամ դրանց իրա-
կանացմանը ոչ բավարար ուշադրություն
դարձնող և այդ գործընթացներին անհրա-
ժեշտ արագություն չհաղորդող հաստա
տու
թյուններն իրենց տեղն աստիճա
նա
բար և անխուսափելիորեն կզիջեն կրթա
կան ծառայությունների շուկայում՝ դուրս
մղվելով առավել արդյունավետ մրցակից
ների կողմից:
Միչիգանի համալսարանի նախկին նա-
խագահ Ջեյմս Դուդերստադտը (James J.
Duderstadt) դեռևս երկու տասնամյակ ա
ռաջ գրված իր արժեքավոր հոդվածում
վեր էր հանել այն խոչընդոտները, որոնց
կա
րող էին բախվել համալսարանները
թվա
յին դարաշրջանում: Խոսելով ապա
գայի հնարավոր զարգացումների մասին՝
Ջ. Դուդերստադտը նշում է, որ շատ հա
վանական է՝ 21-րդ դարում համալսարան
ների դասախոսներն անհրաժեշտ համա
րեն մի կողմ դնել ուսուցչի իրենց դերը՝
դառ
նալով ուսումնական փորձառության,
կրթական գործընթացների և միջավայրե
րի ձևավորողներ: Վաղվա դասավանդող
ները, գուցե, ստիպված լինեն հրաժարվել
ուսուցման՝ ներկայում գոյություն ունեցող
ձևերից, երբ ուսանողները, որպես կանոն,
սովորում են ինքնուրույն՝ կարդալով, գրե
լով և լուծելով խնդիրներ: Փոխարենը՝
նրանք, գուցե, զարգացնեն խմբային ուս
ման փորձառությունը, երբ ուսանող
ներն
աշխատում և սովորում են միասին, իսկ
դասախոսական անձնակազմը ստանձ
նում է առավելապես խորհրդատուի, մարզ-
չի, քան ուսուցչի դերակատարում: Դասա
խոսներն առավել քիչ մտահոգված կլինեն

5 James J. Duderstadt, Transforming the University to Serve the Digital Age, CAUSE/EFFECT, accessed January 14,
2020, https://www.educause.edu/ir/library/html/cem/cem97/cem9745.html
6 Brooke Auxier, Monica Anderson and Madhu Kumar, 10 tech-related trends that shaped the decade, Pew
Research Center, accessed December 20, 2019, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/12/20/10-tech-related-trends-that-shaped-the-decade/
7 Динамика пользования интернетом, Левада-центр, дата обращения: 05/12/2019,
https://www.levada.ru/2019/12/05/dinamika-polzovaniya-internetom/
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րում մարդկանց, ինչը, սակայն, խթանում
է նաև նարցի
սիստա
կան և սխալական
մտավոր էգալիտարիզմը (հավասարա
պաշտությունը): Միայն WebMD և Wikipedia շտեմարաններ օգտագործելով՝ միջին
վիճակագրական քաղաքացին կարծում
է, որ ինքը նույնչափ տեղեկացված է, ինչ-
պես բժիշկներն ու դիվանագետները: Բո
լորը պնդում են, որ իրենց կարծիքը հաշվի
առնվի նույն լրջությամբ: «Փորձագիտության վախճանը» աշխատությունը ցույց է
տալիս, թե ինչպես է զար
գա
ցել փորձագետներից հրաժարման գործընթացը (համացանցի բացություն, բարձրագույն կրթությունում հաճախորդների բավարարվածության մոդելի ծագում, 24-ժամյա տեղեկատվություն): Տարօրինակ կերպով տեղեկատվության լայն տարածումը, առավել
կիրթ հասարակության ձևավոր
ման փո
խարեն, ստեղծել է վատ տեղեկացված և
բարկացած քաղաքացիների բանակ, որը
դատապարտում է ինտե
լեկտուալ նվա
ճումները8:
Այնուամենայնիվ, փաստ է, որ նոր սե-
րընդի համար սոցիալական ցանցերը դառ
նում են հաղորդակցման, տեղեկատվու
թյան ստացման և փոխանակման հիմն ական աղբյուր: Նրանք ունեն օբյեկ
տիվ և
սուբյեկտիվ պատկերացումներ ու ակնկալիքներ, թե ինչպես պետք է համալսարանը
փոխգործակցի իրենց հետ, ինչպես պետք
է կազմակերպվի կրթական գործընթացը,
ինչպես պետք է փոխանցվի գիտելիքը, և
ինչ վերջնարդյունքի են նրանք ձգտում՝
վերադարձնելու համար կրթու
թյան վրա
ծախսվող նյութական և ժամանակային
ներդրումը: Միաժամանակ, աշխատաշուկայի խստացող պա
հանջնե
րին զուգահեռ, վերջիններիս ակնկալիք
ներն առավել ռացիոնալ են դառնում, և համալսարանական կրթությունն առավելապես դի
տարկվում է որպես սոցիալականացման,
գործնական մասնագի
տացման և ապագայում բարձր որակավորում պահանջող

աշխատանքի ապա
հովման նախադրյալ,
քան պարզապես՝ որպես ինքնազարգաց
ման վայր:
Ակնհայտ է նաև, որ թվային դարաշրջա
նի և տեխնոքաղաքակրթության հաղթար
շավը շարունակելու է վերափոխել աշխա-
տաշուկայի պատկերը և համապատասխան կադրերի պատրաստման պահանջ
ները: Սեփական գիտելիքների պարբերա
կան թարմացումը, շարունակական կրթությունն ու մշտական վերապատրաստումն
աշխատաշուկայում տեղ գտնելու և այն
պահպանելու նախապայմաններ են դար
ձել նույնիսկ միջինից բարձր որակավոր
մամբ մասնագետների համար: Այս
պես՝
IBM's Institute for Business Value-ի 2019 թ.
հրապարակած հետազոտության համա
ձայն՝ արհեստական բանականու
թյան և
ինտելեկտուալ ավտոմատացման ոլորտներում արձանագրվող առաջընթացի ար-
դյունքում առաջիկա 3 տարում աշխարհի
12 խոշոր տնտեսությունների շուրջ 120
միլիոն աշխատակիցներ պետք է անցնեն
վերապատրաստում: Միաժամանակ, հարցմանը մասնակցած գլխավոր տնօրենների
ավելի քան կեսը հայտնել է, որ չունի բա
վարար ռեսուրս
ներ, որոնք անհրաժեշտ
են նորագույն տեխնոլոգիաների արդյունքում առկա և անհրաժեշտ հմտությունների
միջև խզվածքը բավարար արագությամբ
հաղթահա
րելու հա
մար: Առկա են փոր
ձա
գիտական գնահատականներ՝ համաձայն որոնց մինչև 2030 թ. նորագույն
տեխնոլոգիաները կարող են փոխարինել
ԱՄՆ-ի աշխատատեղերի 1/4-ը: Հետազոտությունները փաստում են, որ վերջին մի
քանի տարում աշխատակիցների որակավորման խզվածքը հաղթահարելու համար
պահանջվող ժամանակն աճել է ավելի քան
10 անգամ9: Դրա մասին են վկայում նաև
Համաշխարհային տնտեսական համաժո
ղովի (ՀՏՀ) հրապարակումները՝ ըստ
որոնց Չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխության տեխնոլոգիական վերափո-

8 Tom Nichols. The Death of Expertise. New York: Oxford University Press, 2017.
9 Shelby Brown, 120 million workers will need to be retrained due to AI, says IBM study, CNET, accessed September 6, 2019, https://www.cnet.com/news/120-million-workers-will-need-to-be-retrained-because-of-ai-says-ibm/
10 Saadia Zahidi, We need a global reskilling revolution – here’s why, WEF, accessed January 22, 2020, https://
www.weforum.org/agenda/2020/01/reskilling-revolution-jobs-future-skills/
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նակ, լրագրության ֆակուլտետում սովորողները նույնպես կարող են ծանոթանալ
արհեստական բանականության տեխնո
լոգիաներին, որոնք կօգնեն նրանց ձևա
վորել նյութերի վերնագրերը և գտնել համապատասխան պատկերազարդումն եր12:
Հետաքրքրական է նաև ՌԴ-ում ներ-
դրվող «Թվային համալսա
րան» մոդելի
հայեցակարգը: Այն բաղկա
ցած է լինելու
չորս ուղղությունից՝ համալսարանի կառավարման տեղեկատվա
կան համակարգ,
կրթական գործընթացին առցանց աջակցություն, թվային տնտե
սու
թյան առանց
քային հմտություններ և անհատական ուսուցման հիմքով կրթական գործընթացի
կառավարում: Նման մոդուլների մշակման,
փորձարկման և ներդրման համար ոլոր
տը համակարգող գերատեսչությունը նա
խատեսում է հա
մալ
սարաններին հատ-
կացնել մինչև 100 մլն ռուբլի: Թվայնացվելու են բուհերի կողմից մատուցվող ծա
ռայությունները, ներդրվելու են առցանց
դասընթացներ և մեկ պատուհանի համակարգ, ինչը թույլ կտա ուսանողներին առավել արագորեն ստանալ իրենց հու
զող
հար
ցերի պատասխաններն ու անհրաժեշտ տեղեկանքներ: Թվային համալսարանում շեշտը դրվելու է ուսուցման ան
հատական հետագծի վրա: Արհեստական
բանականության տեխնոլոգիայի միջոցով
կմշակվի ոչ միայն գնահատականների վերաբերյալ տեղեկա

տվությունը, այլև առցանց ռեժիմով ստաց
ված այլ տվյալ
ներ,
մասնավորապես՝ ինչ առարկաներով է հե
տաքրքրվում ուսանողը, ինչպես է հանձնել
միջանկյալ թեստերը և այլն13: Վերոնշյալ
գործընթացները թույլ կտան ոչ միայն էականորեն բարելավել համալսարանի կազ
մակերպական հնա
րավորություններն ու
կորպորատիվ մշակույթը, առավել գրավիչ
և արդյունավետ դարձնել կրթա
կան ծա
ռայությունների մատուցման գործընթա
ցը, այլև պատրաստել անհրաժեշտ մաս-
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խումների հետևանքով մինչև 2030 թվա
կանը հարկ կլինի վերապատրաստել ավե-
լի քան 1 մլրդ մարդու: Միաժամանակ, կան
խատեսվում է, որ առաջիկա երկու տա
րում ներկայիս աշխատատեղերի համար
պահանջվող հիմնական հմտությունների
42%-ը փոփոխվելու է10:
Վերոնշյալի համատեքստում հետա
քըր
քրա
կան մոտեցմամբ է հանդես եկել
Չինաստանի հասարակական գիտություն-
ների ակադեմիան, որն առաջարկում է ավ
տոմատացման բացասական հետևանք
ներից խուսափելու համար երկրում սահ
մանել ռոբոտների օգտագործման հարկ,
իսկ դրանից ստացված միջոցներն ուղղել
աշխատողների վերապատրաստմանը: Ի
դեպ, այս գաղափարն արդեն իսկ ներ
դրվում է Հարավային Կորեայում11:
Ձեռնարկվող քայլեր
Հաշվի առնելով ոլորտում արձանա
գրվող միտումները՝ բազմաթիվ երկրնե
րում կրթության ոլորտի պատասխանա
տուները փորձում են քայլեր ձեռնարկել և
համապատասխան ռազմավարություններ
մշակել՝ դիմագրավելու ի հայտ եկող մարտահրավերներին։ Այսպես՝ 2019 թ. ՌԴ 100
բուհերում ուսանողների համար ներդրվել
են արհեստական բանակա
նության ուղ
ղությամբ կրթական ծրագրեր: Միաժամա
նակ, համալսարանների ղեկավարության
և դասավանդող անձնակազ
մի հա
մար
նույնպես կազմակերպվում են դասընթացներ վերոնշյալ թեմատիկայի վերաբերյալ:
Նախատեսվում է, որ արհեստական բա
նականության տեխնոլոգիաները կներ
դրվեն կրթական, գիտական և համալսա
րանի կառավարման գործ
ընթացներում:
Հատկանշական է, որ արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների հետ
կապված լրացուցիչ կրթական ծրագրերը
հասանելի կլի
նեն ոչ միայն տվյալ ոլոր
տին ուղղակիորեն առնչվող մասնագի
տու
թյունների ուսանողներին, այլև, օրի-

11 Коленов С., В Китае на фоне массовых увольнений предложили ввести налог на роботов, Хайтек+, дата
обращения: 08/01/2020, https://hightech.plus/2020/01/08/v-kitae-na-fone-massovih-uvolnenii-predlozhili-vvesti-nalog-na-robotov
12 Осенью в 100 вузах России стартуют программы обучения технологиям ИИ, ТАСС, дата обращения:
22/07/2019, https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6690868
13 Концепцию модели "Цифрового университета" представят в июне, Аналитический центр при
Правительстве РФ, дата обращения: 04/04/2019, http://ac.gov.ru/events/021511.html
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նագետներ՝ թվային տնտե
սու
թյանը հա
ջողությամբ միասնանալու համար: Հավե
լենք, որ բարձրագույն կրթության համակարգում «Թվային համալսարանի» մոդելի մշակման և տարածման նպատակով
2019-2021 թթ. ընթացքում նախատեսվում
է ներդնել շուրջ 6,14 մլրդ ռուբլի, որն իրա
կանացվում է «ՌԴ թվային տնտեսություն»
ազգային ծրագրի «Կադրեր թվային տնտե
սության համար» դաշ
նային նախագծի
շրջանակներում14:
Ստեղծված իրողություններում Հայաս
տանի համալսարանական համայնքին օգ-
տակար կարող է լինել կարողությունների
միավորման և դրա միջոցով բուհերի արդյունավետության ու գրավչության մակար
դակի բարձրացման միջազգային փոր
ձի դիտարկումը: Այս առու
մով, լավ օրի
նակ է ավելի քան վեց տասնամյակ առաջ
ԱՄՆ-ում հիմնադրված Big Ten Academic
Alliance-ը, որը միավո
րում է ամե
րիկյան
14 բարձրագույն ուսումն ական հաստատություններ: Ընկերակցության նպա
տակն է
համախմբել համալսարանների կարողու
թյուններն արտոնագրերի գնման, համա
տեղ դասընթաց
ների կազմակերպման,
ինչպես նաև մասնագիտական աճի հնա
րավորությունների, գրադարանային ռե
սուրսների և ակադեմիական կապերի ընդլայնման, տեղեկատվական տեխնոլոգիա
ների ներդրման ու տարբեր նախագծերի
իրականացման գործընթացներում15:
Ամփոփում և որոշ
եզրակացություններ
Ինչպես ճշմարտացիորեն նշում են Foreign Affairs հանրահայտ հանդեսի «Գլոբալ
տնտեսության հաջորդ հաղթողները» հոդվածի հեղինակները, պետությունները
պետք է ներդրումներ կատարեն թվային
ենթակառուցվածքներում և կրթության
ո
լորտում, եթե ցանկանում են հա
ջողել
հա
մաշխարհային թվային տնտեսությու

նում16: Այս առումով, հատկանշական է նաև
2019 թ. դեկտեմբերին ՀՏՀ հրապարակած
զեկույցում արված դիտարկումը՝ ըստ որի
պետական և մասնավոր կազմակեր
պությունները, ակադեմիական շրջանակներն
ու քաղաքացիական հասարակությունը
պետք է միասին գործեն՝ օգնելու աշխա
տավորներին անցում կատարել դեպի արտադրության ապագան: Նպատակի իրականացման համար պահանջվում են կըրթական համակարգի վերազինում, զանգվածային վերապատրաստումն երի, որա
կավորման բարձրացման և ցկյանս ուսումնառության համար բա
րենպաստ կրթա
կան միջավայրի զարգաց
ման մեջ ներդրումներ, որոնք կապահո
վեն շարունա
կական հարմարեցում հարափոփոխ պա
հանջներին17:
Քննարկվող խնդիրները չափազանց
օրակարգային են մեր կրթական հա
մա-
կարգի ինչպես ներկայի, այնպես էլ ապագայի համար: Հայաստանի բուհերը նույնպես թվային դարաշրջանի գլոբալ կրթական շուկայում մրցունակության ապահովման համար կարիք ունեն համալիր ար
դիականացման և խորքային բարեփո
խումն երի, որոնք երբեմն պահանջելու են
բարդ և ոչ ժո
ղովրդահաճո որոշումներ:
Այս համատեքստում, հատկանշական է
ԵՊՀ 100-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ ՀՀ վարչապետի ելույթում առաջադրված խնդիրը՝
ըստ որի մայր բուհը առաջիկա 10 տար
վա ընթաց
քում պետք է տեղ գտնի աշ
խար
հի ուժեղագույն համալսարանների
վարկանշային աղյու
սակի առաջին 500
հորիզոնականներից մեկում18: Հաշվի առնելով նման արդյունքի ապահովման բարդությունը՝ վերոնշյալ խնդրի լուծումը կա-
րող է պահանջել ռազմավարական ծրագրի մշակում և իրականացում, այդ թվում՝
Սփյուռքի մտավոր ռեսուրսների ներգրավ-

14 Устинова А․, "Цифровой университет" готовится к летней сессии, ComNews, дата обращения: 02/04/2019,
https://www.comnews.ru/content/118828/2019-04-02/cifrovoy-universitet-gotovitsya-k-letney-sessii
15 Առավել մանրամասն տե՛ս՝ Big Ten Academic Alliance, https://www.btaa.org
16 Susan Lund, James Manyika and Michael Spence, The Global Economy’s Next Winners: What It Takes to Thrive
in the Automation Age, Foreign Affairs, Volume 98, Number 4 (July/August 2019): 130.
17 “Global Lighthouse Network: Insights from the Forefront of the Fourth Industrial Revolution”, Geneva: World
Economic Forum, 2019: 28, accessed January 12, 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network.pdf
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18 «ԵՊՀ-ն պետք է տեղ գտնի աշխարհի ուժեղագույն 500 համալսարանների թվում. վարչապետը
մասնակցել է բուհի 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը», ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
պաշտոնական կայք, մուտք: 27/09/2019, https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2019/09/27/
Yerevan-State-University-100/
19 Ա. Սիմավորյան, Գիտական սփյուռք-պետություն համագործակցության խնդիրների շուրջ, «21-րդ ԴԱՐ»,
N 5 (69), 2016, էջ 81-96:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

վար դասընթացների ներմուծման, հետազո
տությունների և մշակումների, շարու
նակական կրթության բաղադրիչի ուժե
ղաց
ման, համալսարանական ընկերակ
ցու
թյունների միջոցով կարողությունների
միավորման, գիտական շտեմարանների
հասանելիության ապահովման, աշխա
տակիցների գիտական գործունեության
խրախուսման համակարգի, կարողությունների և փափուկ հմտությունների (soft skills)
զարգացման, ակադեմիական և հան
րային հարթակներում ակտիվու
թյան բարձ
րացման, որոշ ծառայություն
ներ մասնագիտացված կազմակերպություններին պատվիրակման, և, անշուշտ, վարչարարության
ավտոմատացման ու թվային տեխնո
լո
գիաների ներդրման գործընթացներին:

2.

2020/

մամբ: Հարկ է նշել, որ նման ծրագրի
մշակման գործում կարող է օգտակար լի
նել նաև հետազոտող Ա. Սիմավորյանի
հրապարակած աշխատանքը, որտեղ հե
ղինակը, վերլուծելով ոլորտի միջազգային
և հայրենական փորձն ու արձանագրվող
գործընթացները, հանդես է գալիս մի շարք
գործնական առաջարկություններով19:
Հայաստանի այլ առաջատար բուհերին
նույնպես՝ հարափոփոխ աշխարհի գլոբա
լացվող գիտակրթական տարածությունում
մրցունակ լինելու, առաջնորդողի, այսպես
կոչված՝ «դրայվերի» դեր ստանձնելու հա
մար անհրաժեշտ կլինի նոր թափ հաղոր
դել կրթական ծրագրերի և դա
սավանդ-
ման մեթոդների արդիականացման, միջազգայնացման, կրթական ենթակառուց
վածքների բարելավման, առցանց և հեռա-
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В статье обсуждаются глобальные тенденции, обусловленные быстрыми изменениями в
сфере технологий, и их влияние на систему высшего образования. Рассматриваются некоторые
шаги, предпринимаемые в некоторых странах по формированию образовательной системы,
соответствующей вызовам цифровой эпохи, более детальное исследование опыта которых
может быть полезно при разработке государственной политики в сфере образования и стратегий
развития университетов в Армении.
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HIGHER EDUCATION IN CHANGING REALITIES OF DIGITAL ERA

The paper discusses global trends due to rapid changes in technology and their impact on the higher education system. Some steps are being taken in some countries to form an educational system that
meets the challenges of the digital era, a more detailed study of the experience of which can be useful
in developing public education policies and university development strategies in Armenia.
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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.
ՔԱՅԼ ԲՈՒՀԻՑ ԴԵՊԻ
ԴՊՐՈՑ…

Հիմնաբառեր. կրթական բազմաստիճան համա		
կարգ, կենցաղային տնտեսագի		
տության այբբենարան, նախաբու		
հական ուսուցանում, դասարան		գրասենյակ, էլեկտրոնային
		ինքնակրթություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման
տեմպերը, հախուռն ու հաճախ անկառավարելի տե
ղեկատվական հոսքերը դեպի մարդ անհատն այսօր
ստիպում են ոչ միայն ընթացիկ շտկումներ, այլև խոր
քային փոփոխություններ կատարել կրթական բազմ
աստիճան համակարգի ամբողջական շղթայում:
Համակարգի զարգացման միտումներն ու հա
մաշխարհային փորձը ցույց են տալիս, որ այդ տի
րույթի առաջին աստիճանում, այսինքն՝ դպրոցական
մակարդակում մատուցվող նոր որակի ու ձևաչափի
կրթությունն ըստ էության այլընտրանք չունի, ուստի
ա
ռանց դրա հնարավոր չէ իրականաց
նել հաջոր
դող կրթական աստիճանների վերափոխում ու հար
մարեցում՝ որպես արդյունավետ բուհական կրթու
թյան կարևոր մեկնակետ։
«Տնտեսագիտություն» առարկայի օրինակով փորձ
է արվել վերլուծելու խնդրի էությունը և ներկա
յաց
նե
լու դպրոցներում դասավանդվող այս առար
կայի
մատուցման ձևաչափի փոփոխության առաջարկի
գաղափար, հաշվի առնելով, որ այսօրվա աշակերտը
ցանցային որոնողական բազում հարթակներում
արդեն իսկ ինքնակրթման բավարար տիրույթ ունի
և այնտեղ է հայտնվում առանց որևէ մեկի միջնոր
դության ու թույլտվության, որը, սակայն, ունենալով
որոշակի դրական երանգներ, իր մեջ կրում է կրթու
թյան ձևախեղման ռիսկեր։
Իբրև այս խնդրի լուծման շահագրգիռ կողմ՝ պետք
է հանդես գա մասնագիտական բուհական համա
կարգը, քայլ անելով դեպի դպրոց, որպեսզի աշակեր
տը բուհական մասնագիտություն ընտրելիս տնտեսա
գի
տական ուղղությունները չդիտարկի մնացոր
դային ընտրանքի տիրույթում։

Համազասպ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
1989 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ
(այժմ՝ ՀՊՏՀ) պլանատնտե
սա
գիտական ֆակուլտետը։ 19801982 թթ. ծառայել է խորհրդային
զինված ուժերում։ 2004 թ. ստացել է տնտեսագիտության թեկնա
ծուի գիտական աստիճան։ 20042019 թթ. դասավանդել է ՀՀ կա-
ռավարման ակադեմիայում, Եվրոպական կրթական տարածաշըրջանային ակադեմիայում և Տուրիզ
մի հայկական ինստիտու
տում։
2019 թվականից ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի հետազոտող է։
Հեղինակ է մեկ տասնյակ գի
տական հոդվածների և մենա
գրության։
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ախորդ դարի 90-ականնե
րից սկսած` իրողություննե
րի փոփոխությունները ստիպեցին և այսօր
էլ ստիպում են կրթական բազմաստիճան
համակարգի ամբողջական շղթայում կա
տարել ոչ միայն ընթացիկ շտկումներ, այլև
խորքային ու բովանդակային ձևափոխումներ։
Բարձր տեխնոլոգիաների զարգացման
տեմպերը, հախուռն ու հաճախ անկառա
վարելի տեղեկատվական հոսքը դեպի ան
հատը կրթական ոլորտի պատասխանա
տուների ուշադրությունը սևեռել են ոչ միայն
ավանդական առակաների դասա
վանդ
ման, դրանց կառուցվածքային փոփոխության, այլև աշա
կերտների ինքնաբացա
հայտման, ինքնակատարելագործման ու
ժամանակի միտումներին համարժեք հմտությունների ձեռքբերման հիմնախնդիրների
վրա, քանի որ մերօրյա իրողություններն
իր մեջ կրող աշխատաշուկան, մարդու կա
րողությունների, դրանց արդյունավետ ար
տահայտման ու կիրառման առումով, ունի
հստակ ձևավորված նոր պահանջարկ։
Կրթական ոլորտի զարգացման միտում-
ներն ու համաշխարհային փորձը ցույց
են տալիս, որ ուսուցման բազմաստիճան
համակարգի առաջին աստիճանում, այ
սինքն՝ դպրոցական մակարդակում մատուցվող նոր որակի ու ձևաչափի կրթու
թյունը, ըստ էության, այլընտրանք չունի, և
առանց դրա հնարավոր չէ իրականացնել
հաջորդող կրթական մակարդակների վերափոխում ու ներդաշնակեցում նոր իրավիճակներին։ Հետևապես՝ ժամանակի պահանջն է իրականացնել հայեցակարգային
փոփոխություններ դպրոցական առարկայական ծրագրերի և դրանց մատուց

ման
ձևի միացյալ համակար
գում, և իհարկե,
ոչ թե ուղղակի փորձել «հասնել մարդու,
տվյալ դեպքում՝ աշա
կերտի այլընտրան
քային տեղեկացվածության ու ինքնակըր
թության հետևից», այլ դառնալ նոր որա-
կի կրթության լիիրավ ու լիարժեք մատու
ցողը։
Այս առումով, պահանջվում է մասնագի

տա
կան և սոցիալ-հոգեբանական մոտե
ցումն երի ոչ այնքան դյուրին համակցում,
քանի որ այսօրվա աշակերտն ապրում է
տեղեկատվական բազմաշերտ հոսքերի
էլեկտրոնային աշխարհում և, առանց ծնո
ղի կամ մանկավարժի մասնակ
ցու
թյան,
ըստ էության, կարող է իրեն հուզող հարցերի պատասխանները փնտրել «վիքիպե
դիանե
րում» և այլ էլեկտրոնային որո
նողական հարթակներում, որտեղ, ճանաչողականից զատ, առկա է նաև վտանգավոր
խեղաթյուրումն երով, կասկածելի, անվստահելի սկզբնաղբյուրներից մատուցվող տե-
ղեկատվություն։ Այս ամենն իրապես կա
րող է բացասաբար ազդել տեղեկատվա
կան գործիքներից ազատորեն օգտվող
աշակերտի գիտելիքների ձևա
վոր
ման և
հոգեկերտվածքի վրա։
Վերոշարադրյալի համատեքստում փոր
ձենք հասկանալ, թե այսօրվա դպրոցում
ինչ տնտեսագիտական գիտելիքէ ձեռք
բերում աշակերտը։
Տնտեսագիտության մասին տեղեկատվություն, որպես այդպիսին, ներառված
է ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի «Հասարակագիտություն» առարկայի դասա
գրքի 4-րդ բաժնում1։ Այդտեղից աշակեր-
տը ծանոթանում է շուկայական տնտեսագիտու
թյան սկզբունքներին, պահանջար
կի և առաջարկի ձևավորման, բանկային
համակարգի, պետության տնտեսական
դերակատարության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների խնդիրնե
րին։ Հեղինակների ներկայացրած նյութը
համապատասխանում է դասագրքային
պահանջներին, սակայն, հաշվի առնելով,
որ առարկան ինքնին դասվում է բարդըն
կա
լելիների շարքին, ենթադրվում է, որ
մասնագիտական պատրաստվածության
ու ներկայացման ոչ բավարար փորձառու
թյան պարագայում դա, ինչպես նաև դա-
սագրքի մնացյալ բաժիններում (գեղագի
տություն, բարոյագիտություն, հոգեբանություն) ներկայացվող նյութը՝ եզրա
բանա
կան մեծ և հաճախ դժվարընկալելի «ծան
րոցով», կարող է դառնալ անհետաքրքիր

1 Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան, Հ. Խաչատրյան, Կ. Վարդանյան, Հ. Աղաջանյան, Հասարակագիտու
թյուն. դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009:
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սցենարների կառուցմամբ հմտանալու
որոշումներ կայացնելու և դասընկերների
հետ դրանք թիմային մտավարժանքների
տեսքով իրագործելու առումով։
Հարկ է նշել, որ որոշ ավագ դպրոց
ներում ներկայում դասավանդվում է «Կիրառական տնտեսագիտություն» առար
կան2, որը դեռևս 2013 թվականին ՀՀ ԿԳ
նախարարի համապատասխան հրամա
նով3 նախատեսվել էր ուսուցանել հան
րակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանում։
Մինչդեռ, ինչ-ինչ պատճառներով այն տեղափոխվել է ավագ դպրոցի դասացու

ցակ, իսկ որպես առարկա, բովանդակա
յին առումով, պահպանել «Հասարակագիտություն» առարկայի «Տնտե
սագիտու
թյուն» բաժնի կառուցվածքային տրամա
բանությունը։
Հավելենք, որ տնտեսագիտական և ֆինանսական գրագիտության մակար
դակի
բարձրացման առումով տարբեր կառույց
ներ որոշակի քայլեր են կատարում, սակայն դրանք համա
կարգված բնույթ չեն
կրում: Որպես կանոն, իբրև հաղորդակց
ման միջոց այս դեպքում ըն
տր
վում է ոչ
թե անմիջական շփման եղա
նա
կը, այլ
էլեկտրոնային։
Այսպես՝ ՀՀ կենտրոնական բանկն իր
պաշտոնական կայքում ունի ֆինանսա-
կան գրագի
տության հարթակ ոչ միայն
ուսուցչի, այլև ուսանողի և աշակերտի համար։ Մասնավորապես՝ աշակերտների համար ներկայացված են ֆինանսական ոլորտի վե
րա
բերյալ նկարազարդ և շարժա
կան նյութեր4։ Դպրոցականների համար
տեղեկատվական և ուսուցողական հե
տաքրքրական տիրույթ ունի նաև ՀՀ վի
ճակագրական կոմիտեի կայքը՝ «Վիճակա-
գրություն դպրոցականի համար» գրքույ
կի տեսքով5։ Ֆինանսական կրթական հարթակ ունի Ֆինանսական հաշտարարի
գրասենյակի պաշտոնական կայքը6, որը,
սա
կայն, նախատեսված է տարիքային
ավելի բարձր խմբերի համար:
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և ձանձրալի այն մարդու համար, որը, ինչպես նշեցինք, իր հետաքրքրությունները
բավարարում է այլընտրանքային՝ հանրա
մատչելի տե
ղեկատվական դաշտի միջո
ցով։
Հավելենք նաև, որ «Հասարակագիտու
թյուն» առարկայի ներկայիս տրամաբա
նական կառուցվածքը կրել է էական փոփոխություններ, և առկա է որոշակի կա
ռուցվածքային խզում համամատաբար
նոր ձևա
վորված բաժինների միջև։ Ըստ
էության, հանրակրթական դպրոցի 6-9-րդ
դասարաններում դասավանդվող «Պատ
մություն» առակայի դասագրքեր են «տե
ղափոխվել» «Հասարակագիտություն» առարկայի հիմնական կորիզ հանդիսացող
բաժինները, ինչի արդյուն
քում տնտեսա
գիտությունը՝ դպրոցական «փաթեթավորմամբ», սակայն մաս
նագի
տական բարդ
հասկացություններով, իրենից անկախ,
հայտնվել է իր համար ոչ այնքան «հարա
զատ» տիրույթում, և խնդիրն այս պարա
գայում, իհարկե, գրքի հեղինակներին չի
վերաբերում։ Դա ավելի շատ առնչվում է
պատվիրատուի առաջարկած նոր ձևաչա
փին ու դրանից բխող բովանդակային պահանջներին։
Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն
հան
գամանքը, որ հասարակագիտական
գիտելիքի դասավանդումն իրականաց
վում է հիմնականում պատմության մաս
նագետ մանկավարժի կողմից, ապա
պարզ է դառնում, որ այս բազմաշերտ (գե-
ղագիտություն, բարոյագիտություն, հոգեբանություն, տնտեսագիտություն) առար
կայի ավանդական ձևով մատուցումը, ըստ
էության, չի կարող հնարավորություն ըն
ձեռել աշակերտին տրամաբանական ամբողջականության մեջ ընկալելու հասարա
կա
գի
տական բովանդակ աշխարհը, իսկ
տնտեսագիտության ուսումնասիրման պարա
գայում՝ նաև կատարելու ոչ այդքան
բարդ վերլուծական աշխատանքներ, համեմատելու իրավիճակներ, պարզագույն

https://lib.armedu.am/resource/2057
Նույն տեղում։
Առավել մանրամասն տե՛ս https://abcfinance.am/ifme/pupil.html
https://www.armstat.am/file/article/school_book_2019_.pdf
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Այսօր, երբ «ֆորս մաժորները» դադա
րում են մնալ որպես իրավական փաստա
թղթերում ամրագրված իրավիճակա
յին
սահմանումների հավաքածու, երբ ճգնա
ժամային կառավարումը դարձել է կառա
վարման անբաժան բաղադրիչ, երբ «սև
կարապների»7 գործոնն ավելի հաճախա
կի է հայտնվում տնտեսության ցանկացած
ոլորտում, և երբ ինքնուրույն որոշումներ
ընդունելու ու դրանք իրակա
նաց
նելու
ունակության գինն ու արժեքն էականորեն
բարձրացել են, առավել քան ակնառու է
դառնում տնտեսագիտության նախաբու
հական ուսուցանումը ժամանակի պահանջներին համապատասխանեցնելու մարտա-
հրավերի ընդունումը։ Այն, իր հերթին, հան
րակրթական դպրոցներում հնարավորու
թյուն կընձեռի խաղային սցենարների և
թիմային դերաբաշխման միջո
ցով աշակերտին հմտացնելու նախ՝ պարզ, ապա
նաև որոշակի բարդություն պարունակող
իրավիճակներում ինքնուրույն վեր
լուծու
թյուններ կատարելուն, արագ որոշումներ
կայացնելուն և դրանք հնարավորինս ար
դյունավետ կերպով իրականացնելուն։
Եվ հենց այստեղ է, որ բուհը, որպես
շահագրգիռ կառույց, նպատակային և գի
տակցված քայլ պետք է անի դեպի դպրոց՝
իր մասնագիտական ներուժով միանա
լով դպրոցի մանկավարժական թիմին,
օժանդակելով նրան և համատեղ կրթելով
ապագա տնտեսագետին։
Միաժամանակ, կարևոր է, որ անխափան աշխատի «ունքն ուղղելու փոխարեն՝
աչքը չվնասելու» սկզբունքը, քանզի տվյալ
դեպքում խոսքը սկզբնական կամ տարրական տնտեսագիտական գիտելիքի, ասել է
թե՝ կենցաղային տնտեսագիտության այբուբենի մատուցման մասին է։ Նաև անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել, որ այսօր 1214 տարեկան երեխան արդեն իսկ ունակ

է կենցաղային մակարդակում կա
ռավարելու ծնողի կողմից իրեն տրված «ֆինան
սական դրամաշնորհը», ինքնուրույն տնօ-
րինելու իր ժամանակը, կատարելու շրջա
կա միջավայրի յուրօրինակ SWOT վերլուծություն, տարբերակելու «թացը չորից»։
Հետևապես, կարծում ենք, որ ժա
մա
նակն է քննարկել տնտեսագիտության
մատչելի և «դյուրամարս» մատուցման հնարավորությունը ոչ միայն ավագ, այլև հիմ
նական դպրոցում։
Այսօրվա աշակերտի վարքագծի և ապրելակերպի ուսումնասիրությունից կարող
ենք հանգել այն եզրակացության, որ նրա
հետաքրքրու
թյունների տիրույթում ոչ թե
հասարակական-տնտեսական ֆորմացիա-
ների, սեփականության ձևերի պատմու
թյունն է, այլ շատ ավելի առօրեական հարցեր։
Հարցեր, որոնց պատասխանները նա
փնտրում է ըն
տանեկան, դպրոցական,
բակային կամ մեկ այլ միջավայրում։ Մասնավո
րապես՝ նրան հե
տաքրքրում է, թե
ինչ է ազգային դրամը﹐ ինչպես կարելի է
առա
վել արդյունավետ տնօրինել օրվա
կամ շաբաթվա կտրվածքով տրված ծնողական «գումար-դրամա
շնորհը», ինչու է
ապրանքի գինն աճում, ինչու է չինական
ապրանքն էժան, ինչ է վարկը կամ դրա
տոկոսը, ի՞նչ է ներդրումը, բնակարանային
հիպոթեքը, ապահովագրությունը և այլն։
Ինքնին պարզ է﹐ որ այս հարցերի պա
տասխանները տնտեսագիտությունը տա
լիս է, բայց պարզ է նաև, որ դրանք, որպես
կանոն, աշակերտին հասկանալի չեն, քա
նի որ մատուցվում են մասնագիտական
բարդ տերմինաբանությամբ: Ակնհայտ է,
որ ան
միջական, խաղարկային, թիմային
միջավայրում գլխավոր կամ, թեկուզ, երկրոր
դային դերակատարմամբ հանդես եկող աշակերտը կարող է ոչ միայն հմտա-

6 https://www.fsm.am/hy/%D6%86%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4/%D5%AE%D6%80
%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
7 «Սև կարապ» եզրույթի, ինչպես նաև տեսության հեղինակը Նասիմ Նիկոլաս Թալեբն է, որն իր ««Սև
կարապը»։ Անկանխատեսելիության նշանի ներքո» գրքում (Талеб. Нассим Николя. «Черный лебедь. Под
знаком непредсказуемости». КоЛибри. (2015)), ուսումնասիրում է դժվարկանխատեսելի և հազվագյուտ
այն իրադարձությունների էությունը, որոնք առաջացնում են շատ զգալի և հաճախ աղետալի հետևանք
ներ տնտեսության և ոլորտների վրա։
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ների հնարավորինս ամբողջական «ներ
կապնակը»։
Հակառակ դեպքում, իրերի ներկայիս
դրվածքի պարագայում, կարող ենք ունե
նալ տվյալ առարկայի և մասնագիտական
ոլորտի նկատմամբ անհաղորդ ու անտար-
բեր աշակերտների թվային աճ, ուսումնա
կան գործընթացի ծանր ու ոչ գործնական
մթնոլորտ, որի հետևանքով բուհական
մասնագիտություն ընտրելիս տնտեսագի
տական ուղղությունները կհայտնվեն մնա
ցորդային ընտրանքի տիրույթում։
Անհրաժեշտ է հայեցակարգային փո
փոխություն՝ տվյալ դպրոցական առարկայի մատուցման ձևի ու ձևաչափի առումով﹐
որի հիմնական շահագրգիռ կողմերից մեկը տրամաբանորեն պետք է լինի հստակ
մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող
բուհը։ Ակներև է, որ Հայաստանի պետա
կան տնտեսագիտական համալսարանը,
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետ
հա
մատեղ, պետք է հանդես գա որպես
դպրո
ցից բուհ ճանապարհին այսօրվա
աշակերտի և ապագա ուսանողի կողմից
կատարվող գիտակցված ընտրությանը
նպաստող թիվ մեկ շահագրգիռ կողմ։ Հա
յաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանը նպատակային ու գործնական քայլերով ՀՀ կրթության, գիտության
մշակույթի ու սպորտի նախարարությա
նը պետք է ներկայացնի հստակ ճանա
պարհային քարտեզ և համապարփակ
ծրագիր՝ միտված հանրապետության հիմ
նական և ավագ դպրոցներում տնտեսա
գիտական գիտելիքների արդյունավետ
մատուցմանը, ինչպես նաև առարկան
մատչելի, գրավիչ ու ընկալելի դարձնելու
կարևոր առաքելության իրականացմանը։

2.

2020/

նալ տնտեսագիտական պարզ այբուբենն
ընկալելու առումով, այլև հետաքրքրվել,
ինչու՞ չէ, նաև նախընտրել տնտեսագի
տությունը, այսինքն՝ բարձրագույն կրթու
թյուն ստանալու համար կատարել գիտա
կից ու թիրախավորված ընտրություն հենց
այդ ուղղությամբ։
Հետևաբար՝ արդյո՞ք ավելի նպատակա
հարմար չէ այդ ամենը կիրառել դպրոցում՝
ստեղծելով ազատ ու անկաշկանդ միջա
վայր՝ յուրօրինակ դասարան-գրասենյակ,
որտեղ ապագա ֆինանսիստի, կառավար
չի, շուկայագետի կերպարով հանդես եկող
աշակերտը հնարավորություն կու
նենա
ձեռք բերելու որո
շումներ կայացնելու ու
թիմային աշխա
տանք իրականացնելու
հմտություններ, այլ ոչ թե գործընթացը
կրկին տանել տնային պարտադրված ըն
թերցանության ու հանձնարարված նյութն
«անգիր անելու» անարդյունավետ ճանա
պարհով։
Համոզված ենք, որ «Տնտեսագիտու
թյուն» առարկայի նմանօրինակ մատուցու
մը հնարավորություն կըն
ձեռի աշակեր
տի մեջ զարգացնելու տնտեսագիտական
մտածելակերպ, մշա
կույթ, ինչպես նաև
կհանգեցնի պարզ տնտեսագիտական կարողությունների ու տվյալ տարիքի համար
ընկալելի փորձի ձևավորմանը։
Հետևաբար՝ հասունացել է ժամանակը
քննարկելու և մշակելու կենցաղային տնտեսագիտության «այբբենարան» կամ մտա-
վարժանք դաս-խաղերի տեսքով՝ առավել
մատչելի ու պարզ մատուցմամբ հանրա
կրթական և ավագ դպրոցներում դասա
վանդելու այնպիսի մի ծրագիր, որն իր մեջ
կներառի ժամանակի մարտահրավերներն
ու այսօրվա աշակերտի հետաքրքրություն-

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պետրոսյան Ս., Խաչատրյան Ս., Խաչա
տըրյան Հ., Վարդանյան Կ., Աղաջանյան
Հ., Հասարակագիտություն. դասագիրք
հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասա
րանի համար, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2009:
2. Талеб Нассим Николя, Черный лебедь. Под

знаком непредсказуемости, КоЛибри. 2015.
3. https://www.armstat.am/file/article/school_
book_2019.pdf
4. https://lib.armedu.am/resource/2057
5. https://abcfinance.am/ifme/pupil.html
6. https://www.fsm.am/hy

95

2
2020/
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ . ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ . EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE .

ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ

ЭКОНОМИКА: ШАГ ИЗ ВУЗА В ШКОЛУ...

Темпы развития информационных технологий и зачастую неконтролируемые потоки инфор
мации диктуют вносить не только текущие, но и глубокие изменения во всей цепочке меж
дисциплинарных систем образования.
Тенденции развития многоуровневой образовательной системы и мировой опыт показывают,
что на первом, то есть на школьном уровне, образование нового качества по сути не имеет себе
альтернатив и без него в принципе невозможно преобразовать и адаптировать последующие
степени.
На примере школьного предмета по экономике предпринята попытка проанализировать суть
проблемы, предложена идея альтернативного формата преподавания этого предмета в школах,
учитывая тот факт, что у сегодняшнего ученика уже есть достаточный доступ для электронного
самообучения на разных поисковых платформах, которыми он пользуется без посредничества и
разрешения кого-либо. Но надо учитывать и то, что особенно для школьного возраста, электрон
ное самообучение несет в себе достаточные риски и может довести до искажения психологии и
сущности образования.
Заинтересованной стороной и активным участником решения этой проблемы должен быть
субъект профессионального высшего образования, который своим целевым и новаторским шагом
должен идти навстречу школе, чтобы будущий студент не рассматривал высшее экономическое
образование в области остаточной выборки при поступлении в вуз.
Ключевые слова: многоуровневая образовательная система, азбука бытовой экономики,

довузовское образование, классная комната-офис, электронное 			
		самообучение

EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE

Hamazasp GALSTYAN
Researcher at "Amberd" Research Center, ASUE,
PhD in Economics

ECONOMICS: A STEP FROM A UNIVERSITY TO A SCHOOL...

The pace of development of information technologies, the medley and often uncontrolled flows of
information force to make not only current adjustments but also profound changes in the entire multidisciplinary education system.
System development trends and worldwide experience show that at the first level of the education
system /that is the school level/ education with new quality and new format has essentially no alternatives, and without it, it is not possible to build and adapt subsequent educational degrees, which can be
an important starting point for effective higher education.
Using the example of a school subject in economics, an attempt was made to analyze the essence
of the problem and the idea of an alternative format for teaching this subject in schools was proposed,
taking into account the fact that today's student already has sufficient access to electronic self-study in
various search platforms without anyone’s mediation and permission. But it should be borne in mind
that especially for school age, electronic self-education carries sufficient risks and can lead to a distortion of education system.
An interested party and an active participant in solving this problem should be the system of professional higher education, with its targeted and innovative step towards the school, so that the future
student does not consider economic education as a residual sampling when entering a university.
Keywords:
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ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ
ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԵՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Աշխարհը պետք է ստեղծի կանոններ արհեստական բանա
կանության օգտագործման համար և կարգավորի դրանք միջ
ազգային մակարդակում:

Սունդար Պիչայ
Google ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն

Հիմնաբառեր. տեխնոլոգիաներ, աշխատուժ,
		արհեստական բանականություն,
		
ռազմավարություն, թվային ապագա
Աշխարհի մի շարք երկրներ, տեխնոլոգիական
դինամիկ փոփոխություններին զուգընթաց, ազգա
յին տնտեսության ռազմավարություններում թիրա
խավորում են արհեստական բանականության զար
գացումը: Վերջինս, սպառողական պահանջարկի և
արտադրողականության բարձրացման միջոցով, իր
ազդեցությունն է թողնում տնտեսության, հետևա
բար՝ նաև աշխատատեղերի գործոնի վրա: Եթե առաջատար երկրներում արհեստական բանակա
նու
թյամբ պայմանավորված խնդիրներն ու կարգավո
րումներն առավել սրությամբ են արտահայտված,
ապա Հայաստանը կարող է «բաց թողնել», այսպես
կոչված, անցումային փուլը՝ սովորելով մնացած եր
կըրների սխալներից։

Տաթևիկ
ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն`
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և ընդունվել մագիստ
րա
տուրա: 2019-ից առայսօր Օրբե
լի» վերլուծական կենտրոնի հե
տազոտող փորձագետ է:

Տ

եխնոլոգիական փոփոխությունների ար
դյուն
քում աշխարհի երկրները դիրքավոր
վում են՝ փնտրելով նոր մրցակցային առավելություններ:
Տեխնոլոգիական փոփոխությունները կամ Չորրորդ ար-
դյունաբերական հեղափոխությունը մի կող
մից նրանց
ընձեռում է բազմաթիվ հնարավորություններ, իսկ մյուս
կողմից՝ քաղաքականություն մշակողների համար ստեղ
ծում նոր անորոշություններ: Արհեստական բանա
կա
նու
թյան (այսուհետ՝ ԱԲ) հեռա
հար նպատակը մարդ
կանց գործողությունների կատարելացումն է և առավել
ստեղծարար լուծումների ապա
հովումը։ Երկարաժամ-
կետում ավտոմատացված համակարգը, որ կատարում
է մարդկային բոլոր գործառույթները՝ սկսած մեքենաների ղեկավարումից մինչև մեքենայացված բիզնես հա
մակարգեր, ի հայտ է բերելու մի շարք մարտահրավեր
ներ։ Նոր տեխնոլոգիաներն արդեն իսկ նպաստել են
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խաղաղության հաստատման, հիվանդությունների դեմ պայ
քարի և համա
պա
տասխան կանխարգե
լիչ միջոցառումնե
րի մշակմանը: Դրանք էական դերակա
տարություն ունեն նաև աղ
քատության
հաղթահարմանն ուղղված միջո
ցառում
ների մշակման գործում: Բացի այդ, վեր
ջին շրջանում՝ կորոնավիրուսային համա
վարակի դեմ պայքարի համատեքստում,
քննարկվում է ԱԲ կիրա
ռումը, սա
կայն
գլխավոր հարցերը վերաբերում են ԱԲ-ով
աշխատող ծրագ
րերի հուսալիությանը,
անվտանգու
թյանը։ Դրա օգտագործման
ուղղությունները ներկա պայմաններում
մի քանիսն են. պատվաստանյութ գտնել,
առողջապահական անձնակազմին օգնու
թյուն ցուցաբերել, ինչպես նաև ներդրվել
որպես գիտելիքների փոխանակման շար
ժիչ ուժ, համավարակի էվոլուցիայի դի
տորդ և կանխատեսող, բնակչության վե-
րահսկողության գործիք։ Նշենք, որ արդեն
իսկ կիրառվում են որոշ գործիքներ. մաս
նավորապես՝ չինական երկու կազմա
կերպություններ զարգացրել են կորոնա
վիրուսի ախտորոշման ծրագրային ապահովումը, որը բացահայտում է թոքերի
հետ կապված խնդիրներ՝ օգտագործելով
համակարգչային տոմոգրաֆիայի սկաներ։
Չինաստանի 34 հիվանդանոց այս տեխ
նոլո
գիայի ներդրման շնորհիվ հայտնա
բերել է 32 հազար կասկածելի դեպք1։
ԱԲ-ն կարևոր դերակատարում ունի
տնտեսական կյանքում և արդեն իսկ ներ
գործում է համաշխարհային տնտեսության
վրա: Այն, մասնավորապես, դիտարկվում
է որպես արտադրողականության և տըն
տեսական աճի շարժիչ ուժ, որը, միաժա
մանակ, կարող է նպաստել ինչպես ար
դյունավետ որոշումների կայացմանը՝ ի
հաշիվ տվյալների մեծ բազայի առկա
յության և դրա վերլուծության, այնպես էլ
մրցունակ արտադրանքի և ծառայություն
ների ստեղծմանը՝ խթանելով սպառողի
պահանջարկը, ձևավորելով եկամտային
նոր հոսքեր:

Տարբեր գնահատականների համա
ձայն՝ ԱԲ զարգացման արդյունքում մինչև
2030 թվականը համաշխարհային անվա
նական ՀՆԱ-ն ավելանալու է 10-15 տոկո
սով: Մասնավորապես, ըստ Pricewater
houseCoopers (PwC)-ի, դա կարող է ավե
լանալ 14 տոկոսով կամ մոտ 16,7 տրիլիոն
ԱՄՆ դոլարով2։ Զեկույցում առանձ
նաց
ված են 2 ուղղություններ՝ ըստ որոնց ԱԲ-ն
կազդի համաշխարհային տնտեսության
վրա: Առաջինը արտադրողակա
նության
բարձրացումն է՝ հիմնված ավտոմատաց
ման վրա, ինչը, իր հերթին, ենթադրում է
նոր տեխնոլոգիաների՝ ռոբոտների և ինքնավար տրանսպորտային միջոցների ընդլայնված օգտագործում: Սա էլ, իր հերթին,
ենթադրում է հավելյալ ներդրումներ ծրագրային ապահովման և այլ օժանդակ ոլորտներում։ Այսպիսով՝ ավտոմատացումը կա
րող է մի կողմից ավելացնել արտադրո
ղականությունը, իսկ մյուս կողմից՝ կրճա
տել աշխատուժի պահանջարկը:
Զեկույցում առանձնացված երկրորդ
ուղղությունը վերաբերում է սպառողական
պահանջարկին: Ենթադրվող անհատա
կանացված ու բարձրորակ ապրանքների
և ծառայությունների հասանելիությունը
խթանելու է սպառողական պահանջարկը
և ընդլայնելու մարդկանց պահանջմունք-
ները։ PwC-ի գնահատականով՝ 2030-ին
ԱԲ-ն ազդեցություն է ունենալու 362 մլն
աշխատատեղի վրա, ինչպես նաև տեղի է
ունենալու հմտությունների տեխնոլոգիա
կան փոփոխություն: Հատկանշական է, որ
ԱԲ-ն հիմնականում (շուրջ 67%-ով) ազդե
լու է ոչ որակավորված աշխատուժի վրա:
Ինչևէ, որոշ փորձագետներ, բացի աշխա
տաշուկայի վրա ունեցած բացա
սա
կան
ազդեցությունից, դիտարկում են նաև որոշ
դրական կողմեր, որոնց հիմքում ԱԲ-ն է։
Այսպես՝ ԱԲ արդյունքում կստեղծվեն նոր
աշխատատեղեր, որոնք դասակարգ
վում
են 3 հիմնական կատեգորիաներում:
Դրանք են՝
●
Թրեյներներ/դասընթացավարներ։

1 AI and control of Covid-19 coronavirus, https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ai-and-control-of-covid19-coronavirus
2 PwC, The macroeconomic impact of artificial intelligence, 2018, pg 3, կայքէջ՝ www.pwc.co
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լացնեն ԱԱՀ դրույքաչափը` փորձելով մեղմել պետբյուջեի եկամուտների նվազեցու
մը: Բիլ Գեյթսի դիտարկմամբ՝ եթե, օրի
նակ, ռոբոտը գրավում է ինչ-որ մեկի աշխատատեղը, նա ևս պետք է հարկ վճարի։
Սակայն, օրինակ, 2017-ին Եվրախորհըր
դարանը մերժեց ռոբոտների համար հարկ
կիրառելու գաղափարը3: Այնուամենայ
նիվ, եթե ավտոմատացումը հանգեցնում
է եկամտային հարկի մուտքերի զգալի
անկ
մանը և մեծացնում ճնշումը բյուջեի
վրա, ապա այդպիսի հարկը հետագայում
կարող է անխուսափելի լինել:
Թեև նշված անհանգստություններն արդիական են, դեռևս չկա ընդհանուր հա

մաձայնություն, թե որքանով են այդ ռիս
կերը նյութականացված: Վերջերս Google
ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն
Սունդար Պիչայը4 կառավարություններին
կոչ է արել վերահսկողության տակ պահել
ար
հեստական բանականության ոլորտը։
Նա հայտարարել է, որ ԱԲ զարգացումը,
հսկայական հնարավորությունների հետ
մեկտեղ, առաջացնում է վտանգներ, որոնցիցորոշներն արդեն տեսանելի են։ Օրինակ՝ տեսահոլովակների կեղծումները նըպաստում են ապատեղեկատվության տա-
րածմանը։ Ս.Պիչայն առաջարկել է ԱԲ ա-
մենառիսկային դրսևորումները՝ անօդաչու
սար
քերը և բժշկական տեխնոլոգիանե-
րը, կարգավորել հստակ կանոններով։ Իսկ
օրի
նակ՝ Եվրոպական հանձնաժողովը
հնգամյա արգելք էր կիրառել մարդկանց
դեմքերի տարբերակման տեսախցիկնե
րի օգտագործման նկատմամբ։ Այսպիսով՝
ռիսկերի նվազեցման կամ կանխարգելման
տրամաբանության մեջ է տեղավորվում
զգուշությամբ մշակված քաղաքականու
թյունը, որը հնարավորություն է տալիս
ապահովելու ԱԲ զարգացումը՝ վերահսկո
ղության տակ պահելով բացասական ազ
դեցությունները:
2017-ից Օքսֆորդ ինսայթը հրապարա
կում է կառավարության ԱԲ պատրաստվածության համաթիվը՝ պատաս
խանելու
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Մարդիկ, ովքեր կսովորեցնեն ԱԲ տեխ-
նո
լոգիաներին՝ ինչպես կատարել և,
հնարավորության դեպքում, ընդօրինա
կել մարդկային վարքագիծը, ներառյալ
կարեկցելը, սարկազմ և հումոր ցուցա
բերելը՝ դրանք օգտագործելով համա
պատասխան իրավիճակներում:
●
Բացատրողներ/մեկնաբանողներ։
Տեխնիկական մասնագետներ, ովքեր
կարող են բացատրել, թե ինչպես են
աշխատում ալգորիթմները և ԱԲ տեխ-
նոլոգիաները: Ըստ էության, այդ աշ
խատատեղերը գործելու են տեխնոլո
գիաների և գործարար առաջնորդների
միջև առկա խզումը կամրջելու համար:
Այս կատեգորիայի աշխատատեղերը
կարող են ներառել կոնտեքստ դիզայ
ներների (Context Designers) և ԱԲ ռազ
մավարություն մշակողների (AI Strategists):
●
Երրորդ կատեգորիան ներառում է այն
մարդկանց, որոնք երաշխավորում են
ԱԲ համակարգի կայուն և արդյու
նա
վետ աշխատանքը. դրանց թվում են
տնտեսագետները և էթիկայի մասնա
գետները:
Այսպիսով՝ ԱԲ-ն կարող է ստեղծել նաև
նոր մասնագիտություններ, որոնք այլ հա
վասար պայմաններում գոյություն ունենալ
չէին կարող: Այնուամենայնիվ, որոշ փոր-
ձագիտական խմբեր զգուշացնում են, որ
դա հանգեցնելու է առաջնակարգ (սուպեր)
ֆիրմաների՝ հարստության և գիտե
լի
քի
հաբերի ստեղծմանը, ինչն էլ կարող է
վնա
սակար լինել տնտեսության համար,
ին
չի հիմքում զարգացող և զար
գացած
երկրների միջև խզվածքի խորա
ցումն է:
Չի բացառվում, որ ԱԲ ծավալուն օգտա
գործմանը զուգահեռ, շատ երկրներում պետական բյուջե վճարվող եկամտային հար-
կի ծավալներն էականորեն նվազեն, և հաշվի առնելով, որ վերջինիս բաժինը շատ
երկրներում էական ազդեցություն ունի
պետական բյուջեի եկամուտների վրա, մի
շարք պետություններ, հնարավոր է՝ ավե

3 European Parliament, Economic impacts of artificial intelligence (AI), 2019.
4 Google CEO Sundar Pichai calls for 'sensible regulation' of AI, Engadget.com
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համար այն հարցին, թե ինչպես են երկըրների կառավարությունները դիրքավոր
ված իրենց գործունեության մեջ՝ ԱԲ օգուտներն առավելություն դարձնե

լու, ինչպես
նաև դրանք հանրային ծառայությունների
ոլորտում ներդնելու և հասարակությանը
փոխանցելու համատեքստում5։ Գնահա
տականը հիմնված է 4 հիմնական քլաս
տերների վրա՝ կառավարում, հմտություն
ներ և կրթություն, ենթակառուցվածքներ
և տվյալներ, կառավարություն և հանրա
յին ծառայություններ։ Վերջին՝ 2019 թ.-ի
համաթիվն ընդգրկում է 194 երկիր, այդ
թվում՝ նաև Հայաստանը։ Առաջին հնգյա
կը զբաղեցնում են Սինգապուրը, Մեծ Բրի
տանիան, Գերմանիան, ԱՄՆ-ը և Ֆինլան
դիան։ Թեպետ զեկույցն ամբողջությամբ
չի արտացոլում պատկերը, բայց կարելի է
եզրակացնել, որ, նախևառաջ, կառավարու
թյունները պետք է անցում կատարեն
ԱԲ-ին` հիմքում ունենալով վստահություն
և լեգիտիմություն, հիմնվելով օրինա
կանության վրա և հաշվի առնելով նաև բարոյական կողմը՝ չեզոքացնելու հանրու
թյան շրջանում առկա մտահոգություննե
րը, որոնք բազմաբնույթ են։ Օրինակ՝ Սին
գապուրն այն եզակի երկրներից է, որտեղ
առավել ուշադրության է արժանանում
ԱԲ-ի հետ կապված մարդկանց մտահո
գությունների կառավարումը, և այդ նպա
տակով երկրում ստեղծել է ԱԲ էթիկայի
խորհրդատվական խորհուրդ՝ որպես ԱԲ
ռազմավարության մաս6։ Այդ խորհուրդը
միտված է մշակելու էթիկայի չափանիշներ,
թողարկելու խորհրդատվական ուղեցույց
ներ և այլն։ Սինգապուրի ԱԲ-ն հիմնվում
է երեք հիմնական սյուների վրա՝ հետա
զոտություն, տեխնոլոգիա և նորամուծություն (ինովացիա)7։ Ընդհանրապես, ԱԲ
ուղղությամբ իրականացվող քայլերը տարբեր երկրներում տարբեր են։ Օրինակ՝

Ֆինլանդիան նպատակ ունի ԱԲ ոլորտում
առաջատարի կարգավիճակ ստանա
լու8:

Այն ԵՄ երկրներից առաջինն է, որ հրապա
րակել է ԱԲ ազգային ռազմավարություն։
Վերջերս Ֆինլանդիան ստեղ
ծել է նաև
«Արհեստական բանականու
թյան տար
րերն» անվանմամբ առցանց դասըն
թաց
արհեստական բանականության մասին,
որը հասանելի է 5 լեզվով և որին կարող
են մասնակցել աշխարհի ցանկացած կե
տում գտնվող անձինք9:
Որոշ երկրներ արդեն իսկ հաստատել
են ԱԲ ռազմավարություն, իսկ որոշները՝
հայտարարել առաջիկայում այդ ուղղու
թյամբ քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Օրինակ՝ Եվրոպական հանձնաժողովը 2018ին հայտարարել է մինչև 2020 թվականը
հետազոտությունների և նորամուծությունների համար ներդրումների ծավալն ավե
լացնելու և նվազագույնը 22,5 մլրդ ԱՄՆ
դոլարի հասցնելու մասին, իսկ Լատվիան
և Լիտվան նույն ժամանակահատվածում
հրապարակել են Հյուսիսատլանտ
յանբալթյան տարածաշրջանում ԱԲ վերաբեր
յալ հռչակագիր։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին
Եթե առաջատար երկրներում ԱԲ զար
գացման քննարկումը նվիրվում է դրա
հետևանքով առաջացած խնդիրների վե
րացմանը, ապա Հայաստանում նշվածը
կարելի է դիտարկել որպես սաղմնա
յին
վիճակ։ Այսպես՝ Հայաստանը ևս ներառ
ված է կառավարության ԱԲ պատրաստ
վածության համաթվում և 194 երկրների
շարքում 81-րդն է։ Այդ ցուցանիշով Հա
յաստանը զիջում է իր հարևան բոլոր եր
կըրներին. մասնավորապես՝ Վրաստա
նը
76-րդն է, Իրանը՝ 72-րդը, Ադրբեջանը՝
64-րդը, իսկ Թուրքիան՝ 46-րդը։ Հատկա
նշական է, որ այս զեկույցի կազմման հիմնական աղբյուրներից են նաև Համաշ
խարհային տնտեսական ֆորումի, ՄԱԿ-ի,
Համաշխարհային բանկի զեկույցները, ինչը
նշանակում է, որ դրանցում տեղ գտած՝
Հայաստանին առնչվող խնդիրների և մար

5 Oxford Insights, Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019, կայքէջ՝ Ai4d.ai
6 Singapore sets up AI ethics council, Govinsider.asia
7 Սինգապուրի արհեստական բանականության ծրագրի կայք, Aisingapore.org
8 Publications of the Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry, Finland’s Age of Artificial Intelligence,
Helsinki, 2017, Julkaisut.valtioneuvosto.fi
9 Finland is making its online AI crash course free to the world, www.theverge.com

100

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

յին փուլը՝ սովորելով մնացած երկրների
թերացումներից, սխալներից։ Պետք է հաշվի առնել, որ ԱԲ-ն ազդելու է նաև կըր

թու
թյան վրա, որտեղ առկա խնդիրները
և բարեփոխումներն առաջնային են Հա
յաստանի համար։ Առհասարակ կրթական
համակարգը պետք է պատրաստ լինի
ԱԲ-ին համընթաց վերափոխվելուն։ Վեր
ջերս ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց աշ
խա
տող ուսանողների ուսման վարձի ե
կա
մտային հարկի վերադարձի միջոցով
փոխհատուցման մասին օրենքը11, որի
համար ընտրված մասնագիտությունների
ցանկում ներառված են նաև այնպիսիք,
որոնք ուսանողներին կուղ
ղորդեն դեպի
ապագայում պահանջարկ ունեցող ոլորտներ։ Բացի այդ, օրինակ՝ Չինաստանն իր
նպատակին հասնելու համար, այն է՝ մին
չև 2030 թվականը դառնալ ԱԲ նորարա
րություն
ների գծով առաջատար, նախա
տեսում է կրթական համակարգում, մասնավորապես՝ համալսարաններում զարգացնել ԱԲ մասնագիտությամբ մագիստ
րո-
սական և այլ ծրագրեր, ինչպես նաև ԱԲ
տարրեր ընդգրկել մի շարք մասնագիտու
թյուններում։ 2018-ից սկսած՝ Չինաստանը
սկսել է իրականացնել վերա
պատ
րաստման միջազգային ծրագիր, որի շահառու
ներ են շուրջ 500 ուսուցիչներ ու դասա
խոսներ և 5000 ուսանողներ։ Սա ևս մեկ
օրինակ է, որ կարող է օգտագործել Հա
յաս
տանն ԱԲ անցման ճանապարհին,
որին հասնելու նախապայմանը ժամանա
կին համընթաց ճանապարհային քարտե
զի առկայությունն է։

2.

2020/

տահրավերների հաղթահարման պայմաններում մենք առավել պատրաստ կլինենք
ԱԲ զարգացմանը։ Հիմնական խնդիրները
վերաբերում են գիտահետա
զոտական
ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերությանը, միջազգային համատեղ գյուտերի քանակին, ինովացիոն քաղաքականության ճանապար
հային քարտեզի զարգացմանը և այլն։ Վերջիններս պետական մակարդակով պետք
է ներկայացված լինեն նորարարա
կան
համակարգի զարգացման քաղաքականության առաջնահերթություններում։ ԱԲ

զարգացման նախնական փուլում կարևոր
է նաև գործարար համայնքի նախաձեռ
նողականությունը՝ կիրառելու ԱԲ գործիքներ՝ իրենց գործունեությունն առավել լավ
կազմակերպելու համար։ Սա կազմակեր
պություններին հնարավորություն կտա
ավելի գրավիչ դառնալու ներդրումների
ներգրավման տեսանկյունից։ Հայաստանում արդեն իսկ կիրառվում է արհեստա
կան բանականությամբ աշխատող գոր
ծիք՝ Travelinsights-ը, որը, ըստ էության,
օգնելու է զարգացնել Հայաստանի աճող
զբոսաշրջային ոլորտը` առցանց հայտնի
հարթակներից իրական ժամանակում հավաքելով և վերլուծելով տարբեր ծառա
յությունների վերաբերյալ կարծիքներ10:
Այսպիսով՝ եթե առաջատար երկրնե
րում ԱԲ-ով պայմանավորված խնդիրները
և կարգավորումներն առավել սուր են դըր
ված և վերաբերում են մարդու իրավունք
ների պաշտպանությանը և միջազգային
մակարդակում ընդհանուր կանոնների
մշակմանը, ապա Հայաստանը կարող է
«բաց թողնել», այսպես կոչված, անցումա

10 Արհեստական բանականությունը կօգնի Հայաստանում զարգացնել զբոսաշրջությունը, Un.am
11 Parlament.am, http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=52096
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МИРЕ И В АРМЕНИИ

Многие страны мира нацелены на развитие искусственного интеллекта в рамках стратегии
национального экономического развития. Последнее оказывает свое влияние на экономику,
увеличивая потребительский спрос и производительность, что, в свою очередь, влияет на рабочие
места. Если проблемы и корректировки, вызванные искусственным интеллектом, в ведущих
странах являются более острыми, то Армения может «пропустить» так называемый переходный
этап, извлекая уроки из ошибок других стран.
Ключевые слова: технологии, труд, искусственный интеллект, стратегия,
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE WORLD AND IN ARMENIA

Many countries of the world in line with dynamic technological changes are targeting the development of artificial intelligence as a strategy of national economic development. Artificial intelligence
has an impact on the economy through consumer demand and increasing productivity, which also has
effect on employment. If issues and arrangements of artificial intelligence are more acute in leading
countries, Armenia may “miss” the so-called transitional phase by learning from the mistakes of other
countries.
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102

6. Oxford Insights, Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019, կայքէջ՝ Ai4d.ai
7. PwC, The macroeconomic impact of artificial
intelligence, 2018, կայքէջ՝ www.pwc.co
8. Publications of the Ministry of Economic
Affairs and Employment Ministry, Finland’s
Age of Artificial Intelligence, Helsinki, 2017,
Julkaisut.valtioneuvosto.fi
9. Singapore sets up AI ethics council, Govinsider.asia

technology, labor, artificial Intelligence, strategy, digital future

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹՅԱՆ 5 ՏԱՐԻՆ.
ԳԱՂԱՓԱՐԻՑ ԴԵՊԻ
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. ինտեգրում, ԵԱՏՄ, ընդհանուր
		
շուկաներ, տնտեսական ակտիվու		
թյուն, վերազգային շահ, հետճգնա		ժամային քաղաքականություն

Եվրասիական տնտեսական միության գոյության
առաջին 5 տարիները կարելի է համարել միասնա
կան տնտեսական տարածք ստեղծելու համար մեկ
նարկային նախադրյալներ ապահովելու ժամանակա
հատված։ Ձևավորվել է կառույցի ինստիտուցիոնալ
համակարգը, նախանշվել են համագործակցության
հիմնական գերակայությունները, հստակեցվել ոլոր
տային համագործակցության ուղիները։ Հաջորդող
տարիներին, սակայն, ակնկալվում է համագործակ
ցության խորացում և շոշափելի տնտեսա
կան ար
դյունքի գրանցում. արդյունք, որ դրականորեն կանդ
րադառնա Եվրասիական տնտեսական միության
կազմում ապրող քաղաքացիների բարեկեցության
մակարդակի վրա։ Հաշվի առնելով համաշխարհային
տնտեսական պարբերաշրջանները և տնտեսական
անկումներով պայմանավորված մարտահրավերնե
րը՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում հետճգնաժամային միասնական քաղաքականության վարումն առավել քան
օրակարգային է։

Մերի
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն՝
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտությամբ և ընդունվել մագիստրա
տուրա: 2018 թվականից առայսօր Օրբելի վերլուծական կենտ
րոնի հետազոտող փորձագետ է:
2019 թ. փոխանակման ծրագրի
շրջանակներում սովորել է Պոզ
նանի տնտեսագիտական համալ
սարանում՝ «Միջազգային բիզ
նես» մասնագիտությամբ։

1

990-ականների ճգնաժամից հետո, երբ փլուզվեց Խորհրդային Միությունը, շատ տեսա

բաններ և քաղաքագետներ երևույթը բնորոշեցին որպես
երկ
կենտրոն աշխարհի վերափոխում միակենտ
րոնի։
Թեև ավելի ուշ տեսաբանները սա համարեցին բազմա
կենտրոն աշխարհի սկիզբ, սակայն, քաղաքական առու
մով, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության
տե
ս
անկյունից, ամբողջ աշխարհում վերջին տասնամ
յակներում մշտապես նկատելի է եղել ամերիկյան վեկ
տո
րի ազդեցությունը։ Միջ
ազգային տնտեսական հա-
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րաբերությունների այս միաբևեռ կառուց
ված
քը հաճախ է հայտնվել տար
բեր երկըրների տնտեսական քաղաքականու
թյան քննարկումների օրակարգում, բազ
մաթիվ են եղել փորձերը՝ ստեղծելու այն
պիսի տնտեսական միություններ, որոնք,
եթե անգամ հավասարազոր չեն լինի ամե
րիկյան մոդելին, ապա գոնե որոշակի հա
կակշիռ կստեղծեն դրա համար։
Այդօրինակ փորձերից մեկն էլ Եվրա
սիական տնտեսական միության հիմնա
դրումն էր, որի շուրջ ծավալված քննար
կումն երը հակադիր և երբեմն իրարամերժ
բազմաթիվ տեսակետներ էին պարունա
կում՝ չսահմանափակվելով միայն տեսա
բանների մեկնաբանություններով։ Այսպես`
Եվրասիական տնտեսական միության
ստեղծման շուրջ բարձրաստի
ճան այրերից առաջինն իր տեսակետը ներկայաց
րել է ՌԴ այն ժամանակվա վարչապետ
Վ. Պուտինը՝ ԵԱՏՄ-ն բնորոշելով որպես
կամուրջ, որը Եվրոպան կկապի հեռանկա
րային և դինամիկ զարգացող ասիական
աշխարհամասի հետ1։ Ի պատասխան Վ.
Պուտինի հրապարակման, Բելառուսի նա-
խագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, լինելով
Բելառուսի առաջնորդը դեռևս խորհըրդային ժամանակաշրջանից, նշել է, որ

տնտ
եսական միությունը կոչված է դառ
նալու տարածաշրջանային կարևոր դերակատար, որը կօգնի հարաբերություններ
հաստատել աշխարհի առաջատար տնտեսական կառույցների հետ, և այն կարևոր-
վում է նաև կորսված հնարավորությունները վերականգնելու տեսանկյունից2։ Դիր
քորոշում հայտնելու հրապարակային այս
«մրցավազքից» հետ չի մնացել նաև Ղա
զախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը, որի ելույթը, ըստ էու
թյան, դարձել է եզրափակող՝ երկրների առաջնորդների հրապարակումների շար
քում։ 2011 թ. հոկտեմբերին «Իզվեստիա»
պարբերականում լույս տեսած՝ «Եվրասիա
կան տնտեսական միություն. գաղափա

րից դեպի ապագայի պատմություն» վեր
նա
գրով հոդվածում Նազարբաևը ԵԱՏՄ
ստեղծման ամենակարևոր դրդապատ
ճառը համարել է Խորհրդային Միության
փլուզումից հետո անդամ երկրների ապա
միասնացումն աշխարհից և կարևորել հա
մաշխարհային ինտեգրման գործընթաց
ներում ոչ թե հետևորդի, այլ առաջնորդի
կարգավիճակի ձեռքբերման գաղափարը3:
2015 թ. հունվարի 2-ին Հայաստանը ևս
միջազգային ինտեգրման վեկտորն ուղղեց
դեպի եվրասիական տարածաշրջան։ Այս
մոտեցումը ոչ միանշանակ ընդունեցին
հանրության տարբեր շերտեր, և բազմա
թիվ քննադատություններով ու իրարա
մերժ դիրքորոշումներով հագեցած քննար
կումներ ծավալվեցին փորձագիտական
շրջանակներում՝ հարցը մեկնաբանելով
թե՛ աշխարհաքաղաքական, թե՛ անվտան
գության և թե՛ տնտեսական շահերի տե
սանկյունից։
Նման պատմական որոշումից անցել է
արդեն 5 տարի, ինչը, իհարկե, հնարավո
րություն է տալիս ամփոփելու տվյալ ժա-
մանակահատվածն ու հասկանալու, թե որ
քանով է հաջողվել իրականություն դարձ
նել միասնական տնտեսական տարածքի
գաղափարը:
Կառույցի աշխատանքի վերաբերյալ
գնահատականներ հնչեցնելու համար ան
հրաժեշտ է, նախևառաջ, հասկանալ՝ ինչ
սկզբունքներով է դա աշխատում, ինչպես
է կարգավորվում, և որն է դրա հիմնական
նպատակը։ Այս հարցերին պատասխա
նելու նպատակով Եվրասիական տնտե
սական հանձնաժողովի կոլեգիան 2015 թ.
մշակեց ԵԱՏՄ-2030 զարգացման ռազմա
վարությունը4, որտեղ արձանագրված են
Միության գործունեության հիմնական գե
րակայությունները: Հինգ տարիների ըն
թացքում ԵԱՏՄ ընդհանուր տնտեսական
քաղաքականությունը բխել է հենց այդ
ռազ
մավարությամբ ամրագրված սկըզ
բունքներից, իսկ թե որքանով են դրանք

1 ՌԴ նախագահ Վ. Պուտինի հոդվածը, RBC.ru
² Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի արձագանքը, https://iz.ru/news/504081
3 Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի Իզվեստիա պարբերականում լույս տեսած
հոդվածը, https://iz.ru/news/504908
4 ԵԱՏՄ-2030 ռազմավարություն, www.eurasiancommission.org
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իսկ 2020 թ. ավարտվել է, որի հետևանքով ապրանքների մաքսային և ակցիզային դրույքաչափերի փոփոխության ազդե
ցու
թյունը, ըստ տարբեր գնահատա
կան-
ների, հայաստանյան գնաճի վրա կանդրադառնար 0.5-0.7 տոկոսային կետով։ Սա
կայն, նշենք, որ հայկական կողմին հաջողվել է հետաձգել 647 ապրանք
ների
գծով միասնական մաքսային սակագնե
րի կիրառումը մինչև 2020 թ. վերջ, ինչը
լրացուցիչ անցումային ժամանակահատված կտրամադրի նաև գործարար

ներին՝
ներմուծման շուկաներում վերադասավո
րումներ իրականացնելու, ապրանքային
շուկաների աշխարհագրությունը փոփո
խելու և այլ առումներով։
Ընդհանուր շուկաների ձևավորումը
Այժմ ԵԱՏՄ-ն ընդհանուր շուկաների
ձևավորման փուլում է, և այդ գաղափարի
իրագործման համար կատարվում են որոշ
հիմնարար քայլեր: Մասնավորապես՝
1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովն ավարտել է ԵԱՏՄ դեղերի միասնական շուկայի7 ձևավորումը, որը պար
բերաբար թարմացումների և կատարելա
գործման անհրաժեշտություն ունի։
2. Ստորագրվել են մեզ համար ռազմա
վարական նշանակություն ունեցող ոլորտ
ների՝ «Գազի ընդհանուր շուկայի ձևավոր-
ման մասին» և «Նավթի և նավթամթերք
ների ընդհանուր շուկայի ձևավորման մասին» որոշումները։ Մասնավորապես՝ գա
զի ընդհանուր շուկայի ձևավորումը ենթադրում է որոշ կառուցակարգերի փուլա
յին կարգավորում: Ընդ որում, առաջին
փուլում պետք է համաձայնեցվի միասնական գազատրանսպորտային միջոցների
սահմանման կարգը, երկրորդ փու
լում՝
որոշվի գազի բորսայական վաճառքի իրականացման կարգը, իսկ երրորդ փուլում՝
նոր միայն սահմանվի գազի ընդհանուր
շուկայում վաճառքի միաս
նական կարգ
ԵԱՏՄ երկրների համար։ Սակայն, հարկ
է ընդգծել, որ գազի գնի հետ կապված
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իրագործվել, կուսումնասիրենք ստորև:
Սակայն, հարկ է նշել, որ ԵՏՀ կոլեգիայի
նոր նախագահը հանձն է առել մշակել
հնգամյա արդիականացված ռազմավա
րություն՝ առավել թիրախային գերակայու
թյունները մատնանշելու և ընդհանուր մարտահրավերներին դիմակայելու նպա
տա
կով5։
Մաքսային միություն՝ առանց
միասնական սակագնային ռեժիմի
2018 թ. հունվարի 1-ին ուժի մեջ մտավ
ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքը6՝ որպես մի
աս
նացման գործընթացի ամրապնդման
և խորացման հիմք: Միության անդամ
երկրների համար այժմ գործում են միաս
նական մաքսային դրույքաչափեր երրորդ
երկրներից իրականացվող առևտրային
գործառնությունների համար, իսկ Միու
թյան երկրներում մաքսատուրքերը զրոյացված են: Շնորհիվ մաքսային օրենս-
գրքի՝ ապրանքի թողարկման և շրջանա
ռության ժամանակահատվածը կրճատվել
է 6, իսկ մաքսային գրանցումը՝ 2 անգամ:
Ընթացակարգային այս պարզեցումն երից
զատ, Հայաստանի տնտեսությունում, Մաքսային միությամբ պայմանավորված, էա

կան դրական փոփոխություններ չեն ար
ձանագրվել, քանի որ մինչ ՄՄ ստեղծումը՝
Հայաստանն այս երկրների հետ ԱՊՀ շըրջանակներում կնքել և հաջողությամբ իրացնում էր ազատ առևտրի վերաբերյալ պայ-
մանագրեր։ Փոխարենը, ըստ ՄՕ-ի, բարձ
րացել են երրորդ երկրներից ներմուծվող
մի շարք ապրանքների մաքսա
տուր
քեր:
Մեր երկրի տնտեսության վրա մաքսա
տուրքերի բարձրացմամբ պայմանավորված բացասական ազդեցությունը հնարա-
վորինս մեղմելու նպատակով Հայաստա
նը 5 տարուց ավելի անցումային ժամանա
կահատված էր վերցրել հիմնական սպառողական զամբյուղում ներառված՝ առավել
կարևոր ապրանք
ների համար: Այդ ապ
րանքային խմբերի մի ստվար հատվածի
անցումային ժամանակահատվածն արդեն

5 ԵՏՀ նախագահ Միխայիլ Մյասնիկովիչի ելույթը, http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-02-2020-3.aspx
6 Մաքսային միության ձևավորման մասին պայմանագիր, https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/
itia_12042017
7 Միասնական դեղորայքային հարթակ, Portal.eaeunion.org
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առկա են ոչ միայն տնտեսական խնդիր
ներ և շահեր, այլև քաղաքական բաղադ
րիչ, ուստի այս հարցը հնարավոր լուծում
կստանա միայն երկրների ամենա
բարձր
մակարդակով ընդ
հանուր համաձայնու
թյան հիման վրա։
3. Էլեկտրաէներգետիկայի ընդհանուր
շուկայի ձևավորման գործընթացում հըս
տա
կեցվել է դրա գործարկման վերջնա
ժամկետը, որն է 2025 թ. հունվարի 1-ը8։
Այս շուկայի ձևավորումը հնարավորու
թյուն կտա ձեռնարկատերերին ազատո
րեն ընտրելու էներգակիրներ, ինչը դրա
կանորեն կանդրադառնա արտադրության
ինքնարժեքի վրա:
Բացի դրանից, դա կամրապնդի ԵԱՏՄ
երկրների էներգետիկ անվտանգությունը,
կնպաստի էլեկտրաէներգիայի գների թա
փանցիկ ձևավորմանը և ԵԱՏՄ տնտեսու
թյունների կայուն զարգացմանը:
4. ԵԱՏՄ շրջանակում արդեն 52 ծա
ռայության ոլորտ գործում է միասնական
շուկայի ձևաչափով9. արժեքային առումով,
սա Միության երկրներում ծառայություն
ների ընդհանուր ծավալի մոտավորապես

55%-ն է: Գործուն աշխատանքներ են կատարվում այդ ոլորտի մնացած ուղղու
թյունների ընդլայնման նպատակով (գծա
պատկեր 1):
5. Նախատեսվում է ձևավորել նաև
ընդհանուր ֆինանսական շուկա, որը թույլ
կտա պայմաններ ստեղծել ԵԱՏՄ-ում ֆի
նանսական ծառայությունների մատուց
ման և կապիտալի ազատ տեղաշարժի ա-
ռումներով, ապահովել ներդրողների և ֆի
նանսական ծառայությունների սպա
ռող
ների արդյունավետ պաշտպանություն,
ընդլայնել այդ ծառայությունների շարքն
ու դրանց հասանելիությունն անդամ բոլոր
երկրների քաղաքացիների համար10:
Միաժամանակ, ԵԱՏՄ երկրների միաս-
նական ջանքերով արդյունավետ լոգիստիկ հանգույցների կառուցմամբ, Միու
թյան տնտեսական ներուժի օգտագործ
մամբ և տարանցիկ ուղիների ավելացմամբ,
տրանսպորտային ենթակառուցվածքների
արդիականացման խոշոր ծրագրերի իրա
կանացմամբ հնարավոր կլինի հասնել այն
գաղափարին, որ եղել է Միության ստեղծման հիմքում։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Եվրասիական տնտեսական ընդհանուր շուկաները
8 Եվրասիական պաշտոնական իրավական հարթակ, Eaeunion.org
9 ԵՏՀ պաշտոնական կայքէջ, Eurasiancommission.org
10 Ֆինանսական շուկաների ինտեգրման էֆեկտները 2025 թվականին, http://www.eurasiancommission.org/
hy/nae/news/Pages/13-06-2018-2.aspx
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գայում հնարավոր կլիներ հասնել ցանկալի
արդյունքի, սակայն նախագծի վրա, ըստ
էության, բացասաբար են ազդել Իրանի
նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները
և Հայաստանի ներ
քին զար
գացումները՝
կապված Ազատ տնտեսական գոտու (ԱՏԳ)
տարածքում առաջացած խնդիրների հետ:
5-ամյա տնտեսական զարգացումները
Եվրասիական տնտեսական
ինտեգրման համատեքստում
Տնտեսական միության ձևավորումը զու
գադիպեց 2014 թ. նավթի գների անկման,
ինչպես նաև 2015 թ. Ռուսաստանի նկատ
մամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետ.
այս ամենը չէր կարող բացասական ազդե
ցություն չունենալ տնտեսական համագոր
ծակցության վրա՝ հաշվի առնելով նախ՝
Ռուսաստանի ունեցած դերը Միու
թյան
կազմում, ապա նաև անդամ երկրնե
րի
կախվածությունը հումքային ռեսուրսնե
րից։
Արձանագրենք, որ ՀՀ-ն առաջատար
դիրք է զբաղեցնում ԵԱՏՄ անդամ պետու
թյունների շարքում մի շարք տնտեսական
ցուցանիշների աճի տեմպերով, այդ թվում՝
ՀՆԱ աճ, մշակող արդյունաբերություն,
զբոսաշրջություն և այլն: Ու թեպետ 20142016 թթ. Հայաստանի ՀՆԱ-ն դրսևորում
էր չափավոր զսպվածություն, պայմանա
վոր
ված համաշխարհային տնտեսության
անկայունությամբ, այդուհանդերձ, գծա
պատկեր 2-ից պարզ է դառնում, որ Միու
թյան գոյության վերջին երեք տարում մեր
երկիրը ՀՆԱ աճի դինամիկայով բացար
ձակ առաջատար է:
2019 թ. նախորդ տարվա համեմատ
Միության համախառն ներքին արդյունքն
ավելացել է 1.6%-ով։ Հասկանալի է, որ ՀՆԱ
աճի տեմպերի դանդաղումն առավելապես
պայմանավորված է ինչպես Ռուսաստանի
նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառ
մամբ, այնպես էլ ԵԱՏՄ երկրներից արտա
հանվող հիմնական ապրանքների համաշ
խարհային գների նվազմամբ և ազգային
արժույթների փոխարժեքների տատա
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Միության աշխարհագրության
ընդլայնումը
Ընդհանուր շուկաների ձևավորման ընթացակարգերի ուսումնասիրությունը և
դրանցից որոշներում քաղաքական բա
ղադրիչի առկայությունը ցույց են տալիս,
որ ԵԱՏՄ-ում ազգային շուկա
ները վեր
ազգային կանոններին ներդաշնակեցնելու առումով դեռևս միակամություն (կոնսենսուս) չի դրսևորվում, մինչդեռ դա առկա է երրորդ երկրների հետ համա

գոր
ծակցության խորացման համատեքստում։
Մասնավորապես՝ այս ընթացքում առևտ
րատնտեսական համագործակցության խորացման նպատակով կնքվել և արդեն ըն
թացքի մեջ են մի շարք համաձայնագրեր11
Վիետնամի (2015 թ. մայիսի 29), Սինգա
պուրի, Իրանի, Եգիպտոսի, Չինաստանի
(2018 թ. մայիս), Մոլդովայի (ստացել է դիտորդի կարգավիճակ 2018 թ. մայիսի 14-ին)
հետ: Մեզ համար առավել մեծ նշանակություն ունի ԵԱՏՄ-Իրան համագործակ
ցության զարգացումը, որի խորացման
ուղ
ղությամբ Հայաստանն իր նախագա
հության տարում՝ 2019 թ., էական դերակատարում է ունեցել։ Դրանով պայմանավորված՝ ԵԱՏՄ երկրները Հայաս

տանն
արդեն իսկ դիտարկում են որպես եվրա
սիական մայրցամաքի տարան
ցիկ ներ
ուժի օգտագործման ուղի: ԵԱՏՄ-ի և Իրա
նի միջև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու
մասին միջանկյալ համաձայնագիրը հա
մարվում է Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ
առևտրի գոտու ստեղծման առաջին փու
լը12 և կնքվել է երեք տարի ժամկետով,
որի ընթացքում կողմերը պետք է համա
ձայնության գան ազատ առևտրի գոտու
մասին լիարժեք համաձայնագրի վերա
բերյալ: Ի սկզբանե նախանշվել էր, որ
ԵԱՏՄ-Իրան ազատ առևտրի գոտու մասին
համաձայնագիրը Հայաստանի համար լավ
հնարավորություն է տարանցիկ կամուրջ
դառնալու համար։ 2017 թ. դեկտեմբերին
պաշտոնապես բացված Մեղրու ազատ
տնտեսական գոտին գործարկելու պարա

11 Եվրասիական պաշտոնական իրավական հարթակ, https://docs.eaeunion.org/ru-ru
12 Եվրասիական պաշտոնական իրավական հարթակ, http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/17-05-2018-1.aspx
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ՀՆԱ շարժընթացը ԵԱՏՄ անդամ երկրներում

(տոկոս, նախորդ տարվա համեմատ, ընթացիկ գներով)13

նումն երով: ԵԱՏՄ կազմում 1 շնչին ընկնող
ՀՆԱ ցուցանիշով առաջատարը Ռուսաս
տանն է՝ 11,362 ԱՄՆ դոլար, սակայն վերջին 5 տարիներին այդ ցուցանիշը նվազել
է 27%-ով, Ղազախստանում և Բե
լա
ռու
սում՝ ավելի քան 30%-ով, սակայն ՀՀ-ում
և Ղրղզստանում աճել համապատասխա
նաբար՝ 10%-ով և 8%-ով:
Նույն ժամանակահատվածում ԵԱՏՄ
երկրների արտաքին առևտրաշրջանառու
թյան ընդհանուր ծավալը կազմել է 733,1
(ինչը 13 տոկոսով գերազանցել 2015 թ.
ցուցանիշը), ապրանքների արտահանմանը՝ 459,3, ներմուծմանը՝ 273,7, իսկ Միու
թյան ներսում փոխադարձ առևտրի ծա
վալը՝ 61 (նախորդ տարվա նույն ժամանա
կահատվածի ցուցանիշը գերազան
ցելով
0,2%-ով) մլրդ ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում, դա
ԵԱՏՄ արտաքին առևտրի ընդամենը 8,3
տոկոսն է: Հատկանշական է, որ թե՛ ներմուծման, թե՛ արտահանման պարագայում
ԵԱՏՄ արտաքին առևտրում փոխադարձ
գործառնություններն աճել են կառույցի
ձևավորումից ի վեր։ Նկատենք, որ երրորդ
երկրներից ապրանքների առևտրի ամե
նամեծ մասնաբաժինը պատկանում է չի-

նական (փոխադարձ առևտրի ընդհանուր
ծավալի 16,8%-ը), գերմանական (8.7%), նիդեռլանդական (7,4%), իտալական (5,5%),
թուրքական (3,9%), կորեական (3,8%) և
ուկրաինական (3%) ապրանքներին:
ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու ընթացքում
ՀՀ-ից արտահանման ծավալը դեպի Միու
թյան երկրներ աճել է ավելի քան երկու ան
գամ: Բացի այդ, էական նշանակություն
ունի պատրաստի արտադրանքի արտա
հանման նշանակալի աճը, որն իր մեջ պա-
րունակում է ավելի բարձր ավելացված արժեք: ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հինգ
տարվա ընթացքում այս ցուցանիշն էա
պես բարելավվել է:
Արդյունաբերական համագործակցու
թյան տեսանկյունից, Միությունն իր առջև
նպատակ է դրել իրականացնելու ոչ մի
այն ներմուծման փոխարինման, այլև այս
ոլորտում երրորդ երկրներ արտահանման
խթանման քաղաքականություն14: 2019 թ.
ԵԱՏՄ երկրների շարքում վերամշակող
արդյունաբերության ծավալների ամենա-
մեծ աճ արձանագրվել է Հայաստա
նում՝
7.6 տոկոս: Արդեն իսկ առկա են արդյու
նաբերական համագործակցության իրա

13 Եվրասիական պաշտոնական վիճակագրություն, Eurasiancmmission.org
14 Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոն, http://eurasian-studies.org/archives/13475
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ԵԱՏՄ հիմնական առևտրային գործընկերների հետ արտահանման և
ներմուծման շարժընթացը 2019 թ., %

կանացման մեկնարկային նախադրյալ
ները, ինչպես նաև օրենսդրական հիմքը,
ուստի առաջիկայում պետք է հետամուտ
լինել դրա իրականացմանը: Հարկ է նշել,
որ երկրները սկսել են իրենց ուշադրությու
նը կենտրոնացնել արդյունաբերության
զարգացման և այս ոլորտում համագոր
ծակցության խորացման վրա՝ տեխնոլո
գիական շղթաների ստեղծմամբ: Օրինակ՝
2018 թ. հայտարարվեց հայկա
կան ձեռ
նարկություններից մեկի՝ «Գեոկոսմոսի»՝
ԵԱՏՄ եվրասիական տեխնոլոգիական
հարթակի (UTP) տիեզերական և գեոտե
ղեկատվական տեխնոլոգիաների կոնսոր
ցիումում ներառվելու մասին։ Բացի դրանից, հայկական կողմը ծրագրեր ունի Բելա
ռուսի հետ արդյունաբերական համագոր
ծակցության զարգացման ուղղությամբ:
Չնայած Միության արձանագրած դրա
կան զարգացումներին՝ այնուհանդերձ, կա-
ռույցի առջև դեռևս ծառացած են ներքին
և արտաքին մի շարք մարտահրավերներ:
Մասնավորապես՝ Միությունն ունի բազ-
մաթիվ չկարգավորված հարցեր, որոնց
շուրջ կողմերի միջև բանակցությունները ոչ
միշտ են հարթ ընթանում: Որպես արտա

քին անբարենպաստ գործոն, նախևա
ռաջ, հարկ է առանձնացնել Ռուսաստանի
նկատմամբ պատժամիջոցները և դրանց
հետևանքով որոշ ապրանքների տար
անցման սահմանափակումներն ու խոչըն
դոտները: Փաստացի, Ռուսաստանի տնտեսական աճի հիմնական ոլորտն ու շարժիչ
ուժը նավթի և գազի արդյունաբերությունն
է, որի արտադրան
քը ռուսական արտա
հանման կառուցվածքում տարեկան 5080% է: Ընդ որում, պատժամիջոցների կիրառումն անմիջապես ազդում է արտա

քին առևտրի ցուցանիշի վրա. եղել են նախադեպեր, երբ հայկական կողմն իր վրա
զգացել է դրանց ուղղակի ազդեցու
թյու
նը։ Այսպես՝ 2018 թ. ապրիլին ԱՄՆ–ը դա
դարեցրեց փայլաթիթեղի գնումը «Ռուսալ
Արմենալ» ընկերությունից, քանի որ Օլեգ
Դերիպասկայի դեմ կիրառվել էին պատ
ժամիջոցներ15։
Վերջին զարգացումները ևս մեկ ան
գամ ապացուցեցին, որ նավթի և այլ հումքային ապրանքների համաշխարհային
գների տատանումները նշանակա
լի ազ
դեցություն են ունենում Միության շուկա
յում շրջանառվող ապրանքների գների դի-

15 https://armeniasputnik.am/armenia/20181205/16043807/amn-rusal-armenia.html
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ԵԱՏՄ անդամ երկրների փոխադարձ առևտրի ծավալները, Ռուսաստանից
ՀՀ կատարվող մասնավոր փոխանցումները (տրանսֆերտները), ռուսական
ռուբլու փոխարժեքն ԱՄՆ դոլարով, նավթի համաշխարհային գները16

նամիկայի և համապատասխանաբար՝ Միության անդամ երկրների փոխադարձ առևտրի վրա:
Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից,
փոխադարձ առևտրի և տրանսֆերտների
ներհոսքը փոխկապակցվում (կոռելաց
վում) են նավթի համաշխարհային գների
փոփոխությունների հետ, իսկ փոխադարձ
առևտրի և արտահանման զգալի մասը
հենց կազմում են էներգետիկ ապրանք
ները:
Հաշվի առնելով համաշխարհային տընտեսական պարբերաշրջանները և տնտե
սական անկումներով պայմանավորված
մարտահրավերները՝ ԵԱՏՄ շրջանակում
հետճգնաժամային միասնական քաղա
քականության վարումն առավել քան օրակարգային է։ Հիմքում ունենալով այն հան
գամանքը, որ ԵԱՏՄ երկրներն աշ
խար
հում հայտնի են որպես հումք արտահա
նող
ներ, հումքային ապրանք
ների գների
անկայունությամբ պայմանավորված, ճըգնաժամային իրավիճակներում միասնա
կան քաղաքականությունը պետք է միտ-


ված
լինի արտաքին և ներքին բոլոր ռիս
կերի կանխարգելմանը: ԵՏՀ կանխատե
սումն երի համաձայն՝17 նավթի համաշխար
հային գները 2020 թ. երրորդ եռամսյակից
կսկսեն կայունանալ, իսկ 2021-2022 թթ.՝
բարձրանալ, ինչն անխուսափելիորեն կայունացնող և դրական ազդեցություն կու
նենա Միության բոլոր երկրների վրա,
իհարկե, պայմանավորված նաև այն հան
գամանքով, թե ինչ համամասնությամբ է
տվյալ երկրի տնտեսության նավթային
կախվածության աստիճանը։
Բացի արտաքին մարտահրավերնե-
րից, կառույցի ներսում առկա են մի շարք
ներքին խոչընդոտներ։ Ու թեև իրականաց
վում են որոշակի քայլեր այդ խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ, այդուհանդերձ, դեռ նկատելի առաջընթաց չի գրանց
վում: Փոխադարձ առևտրի կառուց
ված
քում Ռուսաստանի գերակշռող դիրքերը
շարունակվում են պահպանվել, և հենց
դա է պատճառը, որ ԵԱՏՄ-ն հանրության
շրջանակում երբեմն ընկալվում է որպես
ՀՀ-ՌԴ համագործակցություն ապահո
վող

16 ԵԱՏՄ պաշտոնական վիճակագրական շարքեր, http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
econstat/Pages/dynamic.aspx
17 ԵՏՀ կանխատեսումները, http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/1111.pdf
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էլ էական խոչընդոտներից են աշխատան
քային տարիքի, կենսաթոշակի տեսակ
ների և կենսաթոշակային համակարգերի
տարբերությունները։ Սրանք միասնական
աշ
խատաշուկա ունենալու առանցքային
բաղադրիչներից են, որոնց անհամապա
տասխանությունների կարգավորումը հե
տաձգվում է: Անդրադառնալով այսօրի
նակ խնդիրներին՝ ԵՏՀ կոլեգիայի արդեն
նախկին նախագահ Տիգրան Սարգսյանը,
ԵԱՏՄ զարգացման ու աշխարհի հզորների
հետ մրցակցությանը դիմանալու առումով,
առաջին հերթին, մատնանշել էր ԵԱՏՄ կառավարման համակարգի արդիականացման անհրաժեշտությունը` որոշումն երի
ընդունման, դիրքորոշումների համաձայ
նեցման արագությամբ պայմանավորված։
Ամփոփելով պետք է նշել, որ թեև այս 5
տարիների ընթացքում ԵԱՏՄ-ն ձևավորել
է ինստիտուցիոնալ համակարգ, նախանշել
համագործակցության հիմնական գերա
կա
յությունները, այդուհանդերձ, որոշում
ների կայացման բյուրոկրատական բնույ
թը, վերազգային շահի բացակայությունը
և երկրների տնտեսական զարգացածու
թյան տարբերությունները էականորեն խոչընդոտում են Միության արագանցիկ աճը,
ինչն իհարկե չի բխում մեր երկրի տնտե
սական շահերից18։
Միաժամանակ, ԵԱՏՄ երկրների միաս
նական ջանքերով արդյունավետ լոգիստիկ
հանգույցների կառուցմամբ, Միության տընտեսական ներուժի օգտագործմամբ և տարանցիկ ուղիների ավելացմամբ, տրանս
պորտային ենթակառուց
վածքների ար
դի
ականացման խոշոր ծրագրերի իրա
կանացմամբ հնարավոր կլինի հասնել
այն գաղափարին, որը եղել է Միության
ստեղծման հիմքում։

2.

2020/

կառույց, քան 5 երկրի միավորում: Ասվա
ծի ապացույցն է այն, որ Միության որոշ
երկրներ - Ռուսաստան առևտրաշրջանա-
ռությունը միջինում 70% է, և հենց այս ուղղությամբ է, որ պետք է ակտիվացնել ջան
քերը: Փոխադարձ ներդրումային ծրագրե
րի սղությունը նույնպես վկայում է կառույ
ցում առկա անելիքների մասին:
Ակնհայտ է, որ ԵԱՏՄ շրջանակում Հա
յաստանի համար հիմնական ներդրողն
ու խոշոր խաղացողը Ռուսաստանն է: ՀՀ
տարածքում գործում են ավելի քան 1.3 հազ
 ար ռուսաստանյան ընկերություններ, իսկ
ներդրումների ծավալը համարժեք է 4 մի
լիարդ ԱՄՆ դոլարին (ընդհանուր օտար
երկրյա ներդրումների 40%-ը): Հայաստան
մուտք գործող ուղղակի դրամական փո
խան
ցումների 50-55%-ը նույնպես Ռու
սաս
տանից է: Էներգակիրների նշանա
կալից մասը ստանում ենք Ռուսաստանից
(գա
զի 90%-ը և միջուկային վառելիքի
100%-ը):
Քանի որ տնտեսական տարածքի ստեղծման հիմքում Միության երկրների քաղա
քացիների բարեկեցության մակարդակի
բարձրացման հարցն է, ապա, հասարակության տեսանկյունից, միասնացման հիմ
նական նպատակը մեկն է. ԵԱՏՄ երկրնե
րի քաղաքացիների կենսամակար
դակի
բարելավում, ինչին հնարավոր է հասնել
թե՛ ծառայությունների հասանելիու
թյամբ
(ռոումինգ, համացանցային հասա
նելիու
թյուն, բաց երկնքի քաղաքականություն),
թե՛ կրթական ու աշխատանքային նոր հո
րիզոնների զարգացմամբ և թե՛ գիտական
համագործակցության խորացմամբ:
Ներկայում ջանքեր են գործադրվում
աշխատանքային ռեսուրսների ազատ տե-
ղաշարժի ուղղությամբ, սակայն այստեղ

18 Պետական լրատվական գործակալություն, https://armenpress.am/arm/news/989923
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5 ЛЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ОТ ИДЕИ К РЕАЛЬНОСТИ

Первые 5 лет Евразийского экономического союза можно считать периодом, необходимым
для создания единого экономического пространства. Сформулирована институциональная
структура ЕАЭС, определены основные приоритеты сотрудничества, уточнены пути отраслевого
взаимодействия. Однако в ближайшие годы мы ожидаем углубления не только сотрудничества,
но и экономических результатов, которые будут ощутимы для граждан государств-участников
Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, общие рынки, экономическая деятельность,
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5 YEARS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION: FROM IDEA TO REALITY

The first 5 years of the Eurasian Economic Union can be considered as the years of providing
preconditions for the creation of a single economic space. The institutional set-up of the structure has
been formulated, the main priorities of cooperation have been outlined, the paths for sectoral cooperation have been identified. However, in the upcoming years we expect not only a deeper cooperation, but
also economic results that will be tangible for citizens of the member states of the Eurasian Economic
Union.
integration, EAEU, general markets, economic activity, transnational interest,
		post-crisis policy
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ԱՊՕՐԻՆԻ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ
«ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՈՒՄՆ»
ԱՌԵՎՏՐԻ
ԹԵՐՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՄԲ
Հիմնաբառեր. առևտրի թերհայտարարագրում,
		ներմուծման թերարժևորում,
		արտահանման գերարժևորում,
		
ապօրինի ֆինանսական հոսքեր,
		
ներհոսք, արտահոսք, փողերի
		լվացում
Առևտրի թերհայտարարագրումը փողերի լվաց
ման տարածված կառուցակարգերից է: Ըստ առկա
գնահատականների՝ զարգացող երկրների արտաքին
առևտրի մեկ քառորդը ծառայում է որպես ապօրի
նի ֆինանսական հոսքերի քողարկման և փաստաթղթավորման միջոց: Ընդ որում, ֆինանսական միջոցների ապօրինի արտահոսքն իրականացվում
է ար
տահանման թերարժևորմամբ և ներ
մուծման
գերարժևորմամբ, իսկ ներհոսքը՝ համապատաս
խանաբար` արտահանման գերարժևորմամբ և ներ
մուծման թերարժևորմամբ: Հայաստանի Հանրապե
տությունում թերհայտարարագրված առևտրի կշիռը
զգալիորեն գերազանցում է (արտաքին առևտրի
ընդհանուր ծավալի 1/3-ը կամ 33.8%-ը) զարգացող
երկրների միջինացված ցուցանիշը (արտաքին
առևտրի 1/4-ը կամ 25%-ը):

Ա

պօրինի ֆինանսական հոսքերը մեկնաբան
վում են որպես «անօրինական ճանապար
հով վաստակած, օգտագործված կամ տեղափոխված
փողեր, որոնք հատում են տվյալ երկրի սահմանը»1:
Երևույթը նմանատիպ սահմանումներով են բնորոշում
նաև Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային
հիմնադրամը, Միավորված ազգերի կազմակերպությու
նը և Տնտեսական համագործակցության և զարգաց
ման կազմակերպությունը: Մինչդեռ, արտաքին առևտրի
թերհայտարարագրման ներքո ընկալվում է ներմուծման
և արտահանման մաքսային փաստաթղթերում (հաշիվապրանքագիր, մաքսային հայտարարագիր, ծագման

Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2006 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ «Համաշխարհային
տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ, իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ
ասպիրանտուրան՝ «Միջազգա
յին տնտեսագիտություն» մաս
նագիտությամբ՝ պաշտպանելով
թեկնածուական ատենախոսու
թյուն և ստանալով տնտե
սագիտության թեկնածուի գիտական
աստիճան: ՀՊՏՀ միջազգային
տնտեսական հարաբերություն
ների ամբիոնի ասիստենտ է,
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հրավիրյալ փորձագետ: Հեղի
նակ է 40 գիտա
կան աշխա
տանքների:

1 Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015, Washington, D.C., January, 2019, p. vii.
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երկ
րի հավաստագիր, որակի հավաստ
ման կամ այլ բնույ
թի հավաստագրեր)
գործարքի առարկա հանդիսա
ցող ապ
րանքների քանակի, գնի կամ որակի վե-
րաբերյալ կեղծ կամ ոչ լիարժեք տե

ղե
կատվության ներկայացումը, որը կարող
է հանգեցնել առևտրային գործարքի իրա
կան գնին չհամապատասխանող գումարների ներհոս
քի կամ արտահոս
քի: Այլ
կերպ ասած, առևտրի թերհայտա
րա
րագրում տեղի է ունենում ապրանքների գինքանակ-որակ փաստացի հարաբերակցության յուրաքանչյուր խախտման դեպքում:
Ընդ որում, արտահանման-ներմուծման
փաստաթղթերում ապրանքների փաստացի արժեքը գերազանցող գումարների առ-
կայության պարագայում գոր
ծարքը հա
մարվում է գերարժևորված, իսկ իրական
արժեքից ցածրի դեպքում՝ թերարժևորված: Ամեն դեպքում, նման գործողություն
ները համարվում են հանցավոր բնույթի՝
նպատակ հետապնդելով կրճատել մաք
սազերծման ժամանակ հարկվող գումարի
չափը կամ ապրանքների առք ու վաճառ
քի գործարքով «քողարկել» փողերի լվա
ցումը:
Փողերի լվացման և ահաբեկչության
ֆինանսավորման դեմ միջազգային պայ
քարի «Ֆինանսական միջոցառումների
աշ
խա
տանքային խումբը» (ՖԱԹՖ) (Financial action task force on money laundering–FATF) առանձնացնում է փողերի լվաց
ման 3 հիմնական մեթոդներ՝ ըստ որոնց
հանցավոր կազմակերպությունները և ահաբեկչության ֆինանսավորողները «տե
ղափոխում են» «կեղտոտ» փողեր՝ դրանց
հանցավոր ծագման հետքերը կորցնելու և
օրինական շրջանառության մեջ ներարկե
լու նպատակով: Այդ մեթոդներից մեկն էլ
ապրանքների և ծառայությունների առևտ
րի կեղծ փաստաթղթավորումն ու հայտա
րարագրումն է2:
Համաձայն Global financial Integrity-ի

գնահատականների՝ 2006-2015 թթ.3 զար
գացող երկրների առևտրի ընդհանուր ծավալների շուրջ 25%-ն իրականում ծառայել
է ապօրինի ֆինանսական հոսքերի «փաս
տաթղթավորմանը», ընդ որում, միայն
2015 թ. առևտրի թերհայտարարագրման
ծա
վալը հասնում է 1,690 մլրդ ԱՄՆ դո
լարի4: Բնականաբար, ցուցանիշներն էապես տարբերվում են ըստ տարածա
շըր
ջանների և առանձին երկրների: Այսպես,
օրինակ, Պանամայում առևտրի թեր
հայ
տա
րարագրումը նույնիսկ գերազանցում
է առևտրի փաստացի ծավալները, որտեղ
ներմուծման թերարժևորմամբ ֆինանսա
կան միջոցների ապօրինի ներհոսքը հա
մարաժեք է եղել 2015 թ. ներմուծման ընդ
հանուր արժեքային ցուցանիշի 118,2%-ին5:
Առևտրի թերհայտարարագրումը հնարավոր է դառնում գործընկերների կողմից
առևտրային փաստաթղթերի տվյալ
ները
սեփական շահերին հարմարեցնելու կամ
տիպիկ օֆշորի (հարկային հանգրվանի)
դերում հանդես եկող երրորդ երկրի առևտ
րային միջնորդության ճանապարհով: Այս
կառուցակարգն առավել տարածված է ռեինվոյսինգ (re-invoicing) անվանմամբ, երբ
գործարքի միջնորդ հանդիսացող երկրում
փաստաթղթերը վերաձևակերպվում են
պլանավորված ապօրինի ֆինանսական
հոսքերի («լվացման» ենթակա փողերի)
չափով գների համապատասխան փոփոխ
մամբ: Արտահանման, ներմուծման հաշիվապրանքագրերում ապրանքի կամ ծառայության գնի, քանակի կամ որակի կեղծու
մը հանցագործներին, պետական կոռում
պացված պաշտոնյաներին և պարզապես
հարկերից խուսափել ցանկացողներին
թույլ է տալիս արագորեն, հեշտու
թյամբ
և գրեթե միշտ՝ առանց բացահայտվելու
ռիսկի հսկայական գումարներ տեղափո
խել երկրի սահմաններից դուրս:
Զարգացող երկրներից ապօրինի ֆինանսական հոսքերի (ԱՖՀ) զգալի մասը

2 Financial Action Task Force (FATF), “Trade Based Money Laundering”, Paris, 23 June 2006, p. 1.
3 Ապօրինի ֆինանսական հոսքերի ամենաթարմ տվյալները հրապարակվել են 2019 թ. և ընդգրկում են
մինչև 2015 թվականը:
4 Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015”, Washington, D.C., January 2019, p. 1-2.
5 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 31:
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կան միջոցների ապօրինի արտահոսքի
հետ:
• Ապրանքների տեսքով ֆինանսական
միջոցների ապօրինի արտահոսք է
գրանցվում նաև արտահանման թեր
ար
ժևորմամբ (Export under-invoicing),
ինչը ենթադրում է ցածրարժեք ապ-
րանքների դիմաց առավել բարձրար
ժեք ապրանքների արտահանում:
• Արտահանման գերարժևորումը (Export
over-invoicing) մատնանշում է ոչ հա
մար
ժեք արտահանման «քողի» տակ
ֆինանսական միջոցների ապօրինի
ներհոսք:
Այսպիսով՝ առևտրային գործարքների
շրջանակում ֆինանսական միջոցների ար
տահոսքն իրականացվում է ներմուծման
գերարժևորմամբ և արտահանման թեր
արժևորմամբ: Մինչդեռ, ֆինանսական միջոցների ներհոսքը, ընդհակառակը, ու
ղեկցվում է ներմուծման թերարժևորմամբ
և արտահանման գերարժևորմամբ:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ ԱՖՀ-երը զգալի կշիռ և կայուն
բնույթ ունեն առաջատար երկրների հետ
զարգացող երկրների առևտրում: Առևտրի
թերհայտարարագրումը հանդես է գալիս
որպես զարգացող աշխարհի կայուն և հա
վասարաչափ աճի խոչընդոտ:
Ապօրինի ֆինանսական հոսքերի հաշ
վարկներն իրականացվում են Արժույթի
միջազգային հիմնադրամի առևտրի աշ
խարհագրական ուղղվածության6 և վճա
րային հաշվեկշռի ամփոփ ցուցանիշների,
ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ապրանքային առևտ
րի տվյալների շտեմարանի7 հիման վրա:
Առևտրի հետ կապված՝ ապօրինի ֆինանսական հոսքերի հավանական արժեքը որոշվում է որպես թերհայտարարագրված
առևտրի ենթադրյալ ծավալների և վճարա-
յին հաշվեկշռում չգրանցված հոսքերի (առևտրի մասով անհաշվեկշռվածություննե
րի) հանրագումար:
Ըստ Global Financial Integrity-ի գնա
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կապված է արտաքին առևտրի հետ, որի
մի
ջոցով էլ հիմնավորվում, իսկ ավելի
ճիշտ՝ «փաստաթղթավորվում» են ապօ
րինի ֆինանսական հոսքերը կամ «կապի
տալի փախուստը»: Ապօրինի ֆինանսա
կան հոսքերը հաճախ ընկալվում են որպես
«անիծված փողեր», քանզի՝ ա) դրանց ծա
գումը գրեթե միշտ անհայտ է, բ) դրանց
ներհոսքն անտեսանելի է կա
ռա
վարու
թյունների համար, և հետևաբար՝ գ) դրանք
չեն հարկվում, և որ ամենակարևորն է՝
դ) դրանցով հաճախ ֆինանսավորվում է
ապօրինի գործունեությունը, ինչպիսին օ-
րինակ՝ թմրամիջոցների տարածումն է:
Կառուցակարգը հետևյալն է.
• Ներմուծման ժամանակ ապրանքներն
ուղեկցող փաստաթղթերում միտում
նավոր կերպով նշվում է ձեռք բերվող
ապրանքների իրական արժեքից որո
շակիորեն ցածր գին, այսինքն՝ իրակա
նացվում է ներմուծման թերարժևորում
(Import under-invoicing): Ընդ որում, ներմուծման թերարժևորումը կարող է լինել
իրական կամ զուտ փաստաթղթային:
Վերջինս պարունակում է առավել «մեղմ»
հանցավորության տարրեր, քանի որ
միտված է ներմուծման հարկերի տես
քով գանձվող գումարի նվա
զեցմանը:
Մինչդեռ, ներմուծման իրական թերար
ժևո
րումն անպայմա
նորեն կապված է
փողերի լվացման հետ, քանի որ այս
կերպ թերարժևորված ապրանքների
տեսքով և չափով տեղի է ունենում ֆի
նանսական միջոցների ապօրինի ներ
հոսք դեպի ներմուծող երկիր:
• Ներմուծման գերարժևորում (Import
over-invoicing) տեղի է ունենում, երբ ներ
մուծվող ապրանքներն ուղեկցող փաս
տաթղթերում միտումնավոր կերպով
նշվում է ձեռք բերվող ապրանքների
իրական արժեքը որոշակիորեն գերա
զանցող գին: Այս դեպքում գործ ունենք
գերարժևորված ապրանքների դի
մաց
վճարման տեսքով երկրից ֆինան
սա

6 Direction of Trade Statistics (DOTS) and Balance of Payments (BOP) databases, IMF DATA.
7 United Nations Comtrade database.
8 Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015”, Washington, D.C., January 2019, p. viii.
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Թերհայտարարագրված առևտրի կշիռը զարգացող երկրներում

(զարգացած երկրների հետ առևտրի ընդհանուր ծավալի նկատմամբ՝ արտահայտված %-ներով)9

հատականների՝ առևտրի թերհայտարա
րագրումը զարգացող երկրներում կայուն
բնույթ է կրում՝ տատանվելով 24.1–26.3%-ի
միջակայքում8 (աղյուսակ 1): Ընդ որում,
ֆինանսական միջոցների ապօրինի ներ
հոսքը (միջինացված ցուցանիշը 20062015 թթ. համար համարժեք է զարգացող
երկրների առևտրի 14.4%-ին) մշտա
պես
գերազանցում է դրանց արտահոսքը (միջի
նում համարժեք է զարգացող երկրնե
րի
առևտրի 10.5%-ին): Ֆինանսական միջոց
ների ապօրինի ներհոսքի 64%-ն ապա
հովվում է ներմուծման թերարժևորման
(զար
գացող երկրների 2006-2015 թթ.

առևտրի 9.2%-ը), իսկ 36%-ը՝ արտահան
ման գերարժևորման (առևտրի 5.2%) մի
ջոցով: Իսկ ֆինանսական միջոց
ների
ապօրինի արտահոսքին 68%-ով մասնակ
ցում են արտահանման թերարժևորման
և 32%-ով՝ ներմուծման գերարժևորման
«հնարքները»:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է առև
տ
րի թերհայտարարագրման մակարդա
կը ՀՀ-ում: Ի հակադրություն ընդհանուր
միտումների՝ ՀՀ-ից ֆինանսական միջոց
ների ապօրինի արտահոսքը (22.5% կամ
304 մլն ԱՄՆ դոլար) գրեթե կրկնակի
գերազանցում է դրա ներհոսքը (11.3%

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Թերհայտարարագրված առևտուրը ՀՀ-ում

(զարգացած երկրների հետ առևտրի նկատմամբ՝ %-ներով)10

9 Global Financial Integrity, “Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015”, Washington, D.C., January 2019, p. 2.
10 Illicit Financial Flows to and from 148 Developing Countries: 2006-2015, 2019, p. 29.
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յին արժեքի որոշման ժամանակ: Եվ եթե
Չինաստանը, ՄԱԷ-ը և ԻԻՀ-ը առևտրի
թերհայտարարագրման առումով համար
վում են կասկածելի երկրներ, ապա Թուր
քիայից ապրանքների ներկրման դեպքում
գրեթե բացառվում է գործարքի գնի մե
թոդի կիրառումը: Որպես հուսալի և առևտ
րի թերհայատարագրման սխեմանե
րում
ներգրավվածության կասկածներ չհարու
ցող՝ կարելի է առանձնացնել Եվրա
միու
թյան անդամ երկրները (բա
ցառությամբ
Իտալիայի և Իսպանիայի), որոնց հետ
առևտրում գերազանցապես կիրառվում
է մաքսային արժեքի որոշման առաջին՝
գործարքի գնի մեթոդը: Այսպես, օրինակ,
2017 թ. ԵՄ երկրներից ներկրումների
70.36%-ի դեպքում կիրառվել է մաքսային
արժեքի որոշման՝ «ըստ գործարքի արժե
քի մեթոդը» (1-ին մեթոդ), մինչդեռ ոչ ԵՄ
անդամ երկրներից ներկրվող ապրանք
ների հայտարարագրման ժամանակ 1-ին
մեթոդը կիրառվել է 64.1%-ի դեպքում11:
Ենթադրաբար, 2018 թվականի իշխա
նա
փո
խության և երկրում կոռուպցիոն
դրսևորումներն արմատախիլ անելու քա
ղաքականության շրջանակներում պետք
է նվազի նաև ապօրինի ֆինանսական
հոսքերի կշիռը ՀՀ արտաքին առևտրային
գործարքներում: Սակայն, 2018-2019 թթ.
համապատասխան վիճակագրական ցու
ցանիշները հասանելի կլինեն միայն 20222023 թթ., որից հետո միայն հնարավոր
կլինի հիմնավորված գնահատական տալ
ապօրինի ֆինանսական հոսքերի կրճատ
ման ուղղությամբ «թավշյա» Հայաստանի
ձեռքբերումներին:

2.

2020/

կամ 153 մլն ԱՄՆ դոլար): Հատ
կա
նշա
կան է, որ Հայաստանում թերհայտարարագրված առևտրի կշիռը հասնում է երկ
րի արտաքին առևտրի 1/3-ին (33.8%), այն
դեպքում, երբ զարգացող երկրների միջի
նացված ցուցանիշը չի գերազանցում 1/4-ը
(25%):
Նմանատիպ դեպքերը և հատկապես
դրանց տարածվածությունը դրդում են
մաքսային մարմիններին համարժեք քայ
լերի, որոնք արտահայտվում են ապրանքների հայտարարագրման ժամանակ առավել բարձր մաքսային վճարումներ առա

ջացնող մաքսային արժեքի որոշման մե
թոդ
ների ընտրությամբ, փաստաթղթերի
և դրանցում նշված գների արժանահավա
տությունը ստուգելու համար, այսպես կոչ
ված, «հսկիչ գների» կիրառմամբ և այլն:
Ընդ որում, ՀՀ մաքսային մարմինների
կող
մից մաքսային արժեքի որոշման մե
թոդի ընտրությունն ուղղակիորեն պայմա
նավորված է առևտրային գործընկեր երկ
րի հուսալիությամբ և հեղինակությամբ:
Այսպես, օրինակ, Չինաստանից, Միացյալ
Արաբական Էմիրություններից կամ Իրա
նի Իսլամական Հանրապետությունից ՀՀ
ներկրման դեպքում ապրանքն ուղեկցող
փաստաթղթերը մաքսային մարմինները
ենթարկում են մանրակրկիտ զննման,
նույ
նիսկ պահանջելով ներմուծման հա
շիվ-ապրանքագրերում նշված գների իս
կությունը հավաստող պայմանագրեր,
բանկային փոխանցման անդորրագրեր և
այլ հիմքեր, որոնց լիարժեք և չափազանց
համոզիչ լինելու դեպքում միայն գործար
քի գինը կարող է հիմք ընդունվել մաքսա

11 Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայություն, Մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների
վիճակագրական տվյալներ - http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCICustomsValueDetMethods
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"ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ" НЕЗАКОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПОСРЕДСТВОМ
НЕДОДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ

Недодекларирование торговли является широко распространенным механизмом отмывания
денег. Согласно текущим оценкам, одна четверть внешней торговли развивающихся стран служит
средством маскировки и документирования незаконных финансовых потоков. В то же время
незаконный отток средств осуществляется за счет недооценки экспорта и переоценки импорта,
а приток - через переоценку экспорта и недооценку импорта соответственно. Доля недодеклари
рованной торговли в Республике Армения значительно выше (1/3 или 33,8% от общего объема
внешней торговли), чем в развивающихся странах в среднем (1/4 или 25% внешней торговли).
Ключевые слова: торговое недодекларирование, заниженное фактурирование (недооценка)

импорта, чрезмерное фактурирование (переоценка) экспорта, незаконные
инансовые потоки, притоки, оттоки, отмывание денег.
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“DOCUMENTING” OF ILLICIT FINANCIAL FLOWS THROUGH TRADE MISINVOICING

Trade misinvoicing is a widespread money laundering mechanism. According to current estimates,
one quarter of developing countries' foreign trade serves as a means of concealing and documenting
illicit financial flows. In addition, the illicit outflow of funds is assured through export under-invoicing
and import over-invoicing, and inflows through export over-invoicing and import under-invoicing respectively. The share of misinvoiced trade in the Republic of Armenia is significantly higher (1/3 or
33.8% of total foreign trade) than the average of developing countries (1/4 or 25% of foreign trade).
Keywords:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԳԼՈԲԱԼ ԱՐԺԵՔԻ ՇՂԹԱՆԵՐԸ
ՕԾԱՆԵԼԻՔԻ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Հիմնաբառեր.
		
		

օծանելիք, արդյունաբերություն,
գլոբալ, տեխնոլոգիական, արժեք,
շղթա, համաշխարհային, շուկա

Ժամանակակից աշխարհում օծանելիքի արդյունաբերությունում վառ կերպով դրսևորվում են աշխատանքի միջազգային բաժանման գործընթացնե
րը,
որոնք ներկայացնում են բարդ ու ընդարձակ արժեքի շղթա, որտեղ յուրաքանչյուր մասնակից ունի իր
ուրույն գործառույթը՝ սկսած եթերայուղատու մշակաբույսեր աճեցնող տնտեսություններից մինչև քիմիական արդյունաբերության հսկա կորպորացիաներ,
շշալցնող արտադրամասեր և ճանաչված ու հայտնի
ապրանքանիշներ: Այստեղ ապրանքանիշի հեղինա
կությունն առանցքային դերակատարում ունի՝ որպես
վաճառքի հիմնական գրավական: Ուստի ներկայում
խոշոր կորպորացիաները կլանմամբ ու միաձուլմամբ
ձեռք են բերում առավել հաջողակ ապրանքանիշներ
և, օգտվելով դրանցից յուրաքանչյուրի հեղինա
կու
թյունից ու լսարանից, ստանում մեծ շահույթներ (օրի
նակ՝ Dior և Guerlain ապրանքանիշ
ները պատ
կա
նում են Louis Vuitton Moet Hennessy ընկերությանը):

Ծովակ
ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2017 թ․ ավարտել է ՀՊՏՀ-ն և
ընդունվել ասպիրանտուրա՝ «Միջազգային տնտեսական հարա
բերություններ»
մասնագիտու
թյամբ: 2018 թ․ հիմնադրել է «Ոս
կանյան պարֆումս» ՍՊԸ-ն, որը
զբաղվում է օծանելիքի արտադ
րությամբ:

Օ

ծանելիքը եթերային յուղերի և բուրավետ
այլ միացությունների սպիրտային լուծույթ
է, որը նախատեսված է մարմնին հաճելի բույր հաղոր
դելու համար: Ժամանակակից պատկերացմամբ, օծանելիքի արդյունաբերությունը ձևավորվել է 19-րդ դարի
վերջերին և զարգացել քիմիական արդյունաբերության
առաջընթացին զուգընթաց: Օծանելիքի շուկայի համաշխարհային կառուցվածքի առանձնահատկությունների
մա
սին պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ
է հասկանալ օծանելիքի՝ որպես ապրանքի սպառողական հատկանիշները: Օծանելիքն էականորեն տար
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Օծանելիքի սպառման հիմնական
տարածաշրջանները (մլն եվրո)

Աղբյուրը՝ Statista 2018:

բերվում է ոլորտի հարակից այլ, ինչպես
օրինակ՝ կոսմետիկական ապրանքներից:
Օծանելիքի օգ
տագործումը, որպես այդ
պի
սին, իրենից որևէ անհրա
ժեշտություն
չի ենթադրում․ այն չի համարվում առա
ջին անհրաժեշտության ապ
րանք, չու
նի
թերապևտիկ կամ այլ օգտակար ազդեցու
թյուն՝ ի տարբերություն խնամքի կոսմետիկ
միջոցների: Օծանելիքն իր սպառողական
հատկանիշներով կարելի է դասել պերճան
քի առարկաների շարքին, որտեղ գինորակ հարաբերակցության ազդեցությու
նը դրա համաշխարհային պահանջարկի

վրա առանձնապես էական չէ: Այստեղ մե
ծապես գործում է Վեբլենի էֆեկտը1, ինչը
ենթադրում է, որ որոշ դեպքերում բարձր
գինը կարող է խթանել մեծ պահանջարկ:
Այսպես, համաձայն Euromonitor International2-ի, օծանելիքի համաշխարհային
շուկան 2018 թ. համախառն արտահայտությամբ 43.5 մլրդ եվրո է, իսկ ըստ Market
Watch-ի3՝ տարեկան նախա
տեսվում է
գրանցել 5% աճ և 2023 թ. հասնել 58 մլրդ
եվրոյի՝ հիմնականում ասիական երկրնե
րի հաշվին: Այստեղ առյուծի բա
ժինը
պատկանում է Արևմտյան Եվրո
պային՝
12.44 մլրդ եվրո համախառն արժեքով,
որին հետևում են ԱՄՆ-ը, Բրազի
լի
ան,
Չինաստանը, արաբական երկրները, Ռու
սաստանն ու Մեքսիկան (գծապատկեր 1)՝
միասին ապահովելով համաշխար
հային
սպառման գրեթե 75%-ը (74.3%)4:
Ժամանակակից միջազգային տնտե
սական հարաբերությունների պայման
ներում աշխատանքի միջազգային բաժանումը դրսևորվում է նաև ապրանքների ար
տադրության ոլորտում: Այստեղ մեծ դեր
են խաղում արժեքի գլոբալ ու տեխ
նո
լո
գիական շղթաները, որոնք ակն
հայտ են
նաև օծա
նելիքի արդյունաբերությունում:
Եթե փորձենք պատկերել օծանելիքի գլո
բալ արժե
քի շղթան, ապա այն կունենա
գծապատկեր 2-ում ներկայացված տեսքը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Օծանելիքի արժեքի ընդլայնված շղթան

Գծապատկերը կազմել է հեղինակը։

1 Veblen, T. B. (1899). The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions. London: Macmillan
Publishers, 183 էջ։
2 https://www.euromonitor.com/
3 https://www.marketwatch.com/
4 https://www.statista.com/
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Աշխարհի՝ բուրավետ նյութեր արտադրող 10 խոշորագույն ընկերությունների
վաճառքի ծավալները 2017 թ. (մլն ԱՄՆ դոլար)

Աղբյուրը՝ Statista 2018:

Համաձայն գծապատկեր 2-ի՝ օծանելի
քի արժեքի շղթան կարող ենք բաժանել 5
փուլի.
1. Օծանելիքին անհրաժեշտ հումքա
նյութերի ստացում: Այստեղ հետաքրքրա
կան է այն երևույթը, որ ներկայում օծանելիք
արտադրող ընկերությունների գերակշիռ
մասը չի զբաղ
վում անհրաժեշտ հում
քի
արտադրությամբ: Այս ոլորտում կան խո
շոր միջազգային կորպորացիաներ, որոնք
արտադրում են բնական և սինթետիկ բուրավետ նյութեր և օծա
նե
լիք արտադրող
ընկերություններին մատուցում լայնածավալ աութսորսինգային ծառայություններ՝
սկսած հումքի մատակարա
րումից մինչև
բուն օծանելիքի արտադրություն, ընդհուպ՝

փաթեթավորում: Այդպիսի ընկերություն
ներից են շվեյցարական Givaudan-ը և Firmenich-ը, ամերիկյան IFF-ը, գերմանական
Symrise-ը, ճապոնական Tacasago-ն և այլն
(գծապատկեր 3):
2. Օծանելիքի բուն արտադրություն:
Այս փուլում արդեն ստացված հումքան
յութերի հիման վրա կազմվում է բուն հեղուկ օծանելիքը, որն էլ շշալցվում է ու փաթեթավորվում: Այս գործընթացը կազմա
կերպվում է ինչպես հումք արտադրող խո
շոր, այնպես էլ մասնագիտացած փոքր
ու միջին ընկերություններում: Այդպի
սիք
Եվրոպայում մոտ 4600-ն են5 (գծապատ
կեր 4, 5):
3. Պատրաստի օծանելիքի մատակա

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Օծանելիք արտադրող եվրոպական 6 խոշորագույն երկրների արտադրության
ծավալները 2017 թ.՝ դրամական արտահայտությամբ (մլն եվրո)

Աղբյուրը՝ Eurostat Prodcom:

5 https://www.fguell.com/en/innovation-and-extended-supply-chain-perfumery-and-cosmetics/
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րարում պատվիրատուին: Այս և նախորդ
փուլերն առանձին-առանձին գործում են
այն դեպքում, երբ ապրանքանիշի սեփա
կանատերն արտադրություն է կազմակեր
պում աութսորսինգի հիման վրա, այլ ոչ թե
սեփական արտադրական միջոցներով:
Այս փորձը լայնորեն կիրառում են.
- հայտնի մարդիկ, որոնք ցանկանում են
ունենալ օծանելիքի սեփական շարք,
- ճանաչված ապրանքանիշները, որոնց
հիմնական արտադրատեսակը օծանե
լիքը չէ,
- սկսնակ ընկերությունները, որոնք չու
նեն բավարար փորձ ու հմտություններ
սեփական արտադրությունը հիմնելու
համար կամ դրա կազմակերպումը
նպատակահարմար չեն համարում:
4. Մեծածախ վաճառք: Արտադրողից
կամ արտադրության պատվիրատուից որպես առաջին գնորդներ, իբրև կանոն, հան
դես են գալիս մեծածախ գնորդները, որոնք
դիստրիբյուտորական
ընկերություններ
են: Հիմն ականում վերջիններս արտադ
րողից օծա
նելիք են ձեռք բերում վերջ
նական սպառման գնից 5-6 անգամ ցածր
գնով:
5. Մանրածախ վաճառք վերջնական
սպառողին: Սրանք մասնագիտացված խանութներ են, որոնք օծանելիք են ձեռք բե
րում հիմնականում դիստրիբյուտորական
ընկերություննե
րից՝ վերջնական սպառ
ման գնից մոտ 2.5-3 անգամ ցածր գնով:

Վերոնշյալ արժեքի շղթան ցույց է տա
լիս գործընթացների այն ամբողջու
թյու
նը, որը ժամանակակից համաշխարհային
տնտեսությունում աշխատանքի միջազգային բաժանման խորացման պայմաննե

րում բաժանվում է տարբեր սուբյեկտների
միջև՝ ձևավորելով առևտրային բարդ ու
փոխկապակցված հարաբերություններ:
Ինչպես նշվել էր սկզբում, օծանելիքի պա
հանջարկի վրա ազդող գործոնները հիմ
նականում ունեն ինստիտուցիոնալ բնույթ,
պայմանավորված են սոցիալ-հոգեբանա-
կան տարբեր ազդակներով: Ընկերությունները, որպես կանոն, կարողանում են վաճառ
քի մեծ ծավալներ ապահովել՝ շնոր
հիվ արդյունավետ գովազդային քաղաքա
կանության, ինչպես նաև ապրանքանիշի
հեղինակության:
Հայաստանի Հանրապետության մաս-
նակցությունը օծանելիքի գլոբալ արժեքի
շղթաներին պատմականորեն դրսևորվել
է սպառման տեսանկյունից, քանի որ օծանելիքի արդյունաբերություն, որպես այդպիսին, Հայաստանում երբևէ չի եղել: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օծա
նելիքի համաշխարհային արդյունաբերությունը զարգացման բարձր տեմպեր է արձանագրել 20-րդ դարի կե
սե
րին, պետք
է նշել, որ այդ ժամանա
կա
հատ
վածում
Խորհրդային Միությունում այն կենտրո
նացած էր Ռուսաստանում, Ուկրաինայում,
Վրաստանում, Ուզբեկստանում6: Թեև Հա-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

Օծանելիք արտադրող եվրոպական 6 խոշորագույն երկրների արտադրության
ծավալները 2017 թ.՝ ծավալային արտահայտությամբ (մլն լիտր)

Աղբյուրը՝ Eurostat Prodcom։

6 https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/087/244.htm
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Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ։

յաստանում օծանելիքի արտադրություն
չէր գործում, այնուամենայնիվ, դրա զարգացման նախադրյալ
ները ձևավորված
էին՝ ի դեմս եթերայուղերի զարգացած արտադրության: 1938-ից Հայաստանում՝ Ար
մավիրի մարզում, ար
տա
դր
վում էր խոր-
դենու յուղ՝ արդյունաբերական ծավալնե
րով (1976-79 թթ. տարեկան արտադրվել
է միջին հաշվով 30 տոննա եթերայուղ)7:
Եթերայուղատու մշակաբույսերի աճեցման
հնարավորությունների մասին հիմնարար
հետազոտու
թյուններ են անցկացվել ՀՀ
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի
Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի
պրոբլեմների ինստիտուտում: Միաժամա-
նակ, հայ գիտնա
կանները հետազոտու
թյուն
ներ էին կատարում սինթետիկ բու
րավետ նյութերի ոլորտում (օրինակ՝ պրո-

ֆեսոր Վ.Ի. Իսագուլյանցի 1947 թ. հրա
տարակած «Սին
թե
տիկ բուրավետ նյու
թեր» աշխատությու
նը, որը ժամանակին
եզակի ար
ժեք ներկայացնող հետազո
տություն էր):
Խորհրդային Միության փլուզումից ի
վեր Հայաստանում դադարեցվել են եթերային յուղերի արդյունաբերական արտադրությունը և քիմիական բուրավետ նյութե
րի ոլորտում հետազոտությունները, փո
խարենը՝ ՀՀ արտաքին առևտրում շարունա
կական կերպով աճել են օծանելիքի
ներ
կրման ծավալները (գծապատ
կեր 6,
7)8:
Գծապատկերներից երևում է, որ, 2000
թ. սկսած, օծանելիքի ներկրման ծավալնե
րը զգալի տեմպերով աճել են: Դրամական
արտահայտությամբ ամենաբարձր ցուցա

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ
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7 http://www.hhpress.am/index.php/banners/banners/banner2_160x160.swf?sub=hodv&hodv=20130622_3&flag=am
8 https://www.armstat.am
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8

ՀՀ-ում օծանելիքի միավոր ծավալի գինը 2000-2019 թթ. (կգ/ԱՄՆ դոլար)

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ:

նիշը գրանցվել է 2009 թ.՝ կազմելով մոտ
9.8 միլիոն ԱՄՆ դոլար: 2014 թ.՝ որոշա
կի անկումից հետո, օծանելիքի ներ
մուծ
ման ծավալները կրկին աճել են մինչև
2017 թ. և վերջին երկու տարում նորից
նվազել: Ընդհանուր առմամբ, վերջին 20
տարում ներկրումն աճել է մոտ 10 անգամ:
Այնուամենայնիվ, օծանելիքի ներկրման
ծավալը դրամական արտահայտությամբ
թյուր պատկերացում է տալիս դրա քանա-
կական սպառման մասին: Գծա
պատ
կեր
7-ից երևում է, որ 2009 թ. ցուցանիշը միա
վոր քաշով մոտ 2.4 անգամ զիջում է 2000
թ. և 4.4 անգամ՝ 2017 թ. ցուցանիշին:
Այդպիսի անհամաչափությունը պայմա
նավորված է միավոր ծավալի օծանելիքի
գնով, որը բա
վական հետաքրքիր շարժ
ընթաց է գրանցել վերջին 20 տարիների
ընթացքում (գծապատկեր 8):
Գծապատկեր 8-ից երևում է, որ 20002005 թթ. օծանելիքի կգ-ի արժեքը եղել է
բավական ցածր: Պատճառը հիմնակա
նում զանգվածային շուկայի (mass market)՝
էժան օծանելիքներով լեցուն լինելն էր, ին-
չը, 1990-ականներին հաջորդող ժամանա
կահատվածում, համեմատաբար ցածր կենսամակարդակով պայմանավորված, բնակչության նախասիրությունների հե
տևանք
էր: Հետագայում, կենսամակարդակի բարձրացմանը, ինչպես նաև գովազ
դի զար
գացմանը զուգընթաց, սկսեց ընդլայնվել
հայտնի լյուքս դասի (օրինակ՝ Chanel, Dior,
Guerlain) օծանելիքների պահանջարկը,
ինչը հանգեցրեց դրանց ներմուծման աճին

և սկիզբ դրեց բրեն
դային օծա
նելիքնե
րի
մասնագիտացված խանութների ցանցե
րի ստեղծմանն ու տարածմանը: Արդյունքում օծանելիքի միավոր կգ-ի միջին գինը
2009 թ. հասավ աճի գագաթնակետին՝
կազմելով 101 ԱՄՆ դոլար: Այնուհետև՝ մին
չև 2014 թ., այդ ցուցանիշը կրեց որոշակի
փո
փոխություններ՝ կապված հայկական
շուկայում նիշային կամ ընտրողական (սե-
լեկտիվ) օծանելիքների ապրանքանիշնե
րի ի հայտ գալու հետ (niche perfume – քիչ
հայտնի, հիմնականում՝ հեղինակային ու
արտիստիկ օծանելիքներ են, որոնք թո
ղարկվում են սահմանափակ քանակով
և ունեն համեմատաբար բարձր որակ ու
արժեք): Այսպիսի օծանելիքների տարածումը ոչ միայն առաջ բերեց կառուցված
քա
յին փոփոխություններ շուկայում, այլև
թելադրեց նոր ճաշակ ու մոտեցում: Նման
բազմազանության որոշակի ապրանքա
նիշ
ների տպավորիչ հաջողությունները
խթան հանդիսացան դրանց կեղծ կրկնօ
րինակների արտադրության համար: Այդ-
պիսի օծանելիքներն արժեքով մինչև 10
անգամ էժան են իսկական տարբերակ
ներից և ներկայում մեծ պահանջարկ են
վայելում Հայաստանում: Դրանք հիմնա
կանում ներմուծվում են Չինաստանից ու
Թուրքիայից, որոշ դեպքերում՝ միայն հե
ղուկ վիճակով և շշալցվում են Հայաստա
նում: Դա էլ 2016 թ. հետո ներմուծված
օծա
նելիքի միավոր կգ-ի միջին արժեքի
անկման հիմնական պատճառներից է:
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АРМЕНИЯ И МИР

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СТОИМОСТИ НА МИРОВОМ ПАРФЮМЕРНОМ РЫНКЕ

В современном мире международное разделение труда ярко проявляется в мировой индустрии
парфюмерии. Это сложная и обширная цепочка создания стоимости, где у каждого участника есть
своя уникальная функция: от ферм по производству эфирных масел до гигантских корпораций
химической промышленности, заводов по розливу и известных брендов. Здесь репутация бренда
играет ключевую роль, так как является основной гарантией продаж. Вот почему крупные
корпорации теперь приобретают наиболее успешные бренды путем поглощения и слияний и
получают большую прибыль от каждого из них (например, Dior и Guerlain принадлежат Louis
Vuitton Moet Hennessy).
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PhD Student, ASUE

GLOBAL VALUE CHAINS IN THE WORLD PERFUME MARKET

In the context of modern international economic relations, the international division of labor is vividly displayed in the perfume world industry. It is a complex and extensive value chain, where each participant has its own unique function, ranging from essential oil manufacturing farms to giant chemical
industry corporations, bottling plants and well-known brands. Here, brand reputation plays a key role,
as it is the main guarantee of sales. That is why large corporations now acquire the most successful
brands through absorption and mergers and make great profits from each of them (for example: Dior
and Guerlain are owned by Louis Vuitton Moet Hennessy).
Keywords:

perfume, industry, global, technological, value, chain, world, market
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ԿԱՅՈՒՆ ԿՐԻՊՏՈԱՐԺՈՒՅԹՆԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԸ.
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԿՐԻՊՏՈՇՈՒԿԱՅԻ ՆՈՐ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Եթե դուք չեք հավատում նրան կամ չեք ընկալում, ապա ես
ժամանակ չունեմ ձեզ համոզելու, ներողություն։
Սատոշի Նակամոտո
Բիթքոյինի հեղինակ
Հիմնաբառեր.
		

Սուրեն
ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ ֆինանսերի
նախարարության մասնագետ
2018 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ բա-
կալավրիատը՝ «Միջազգային տընտեսական հարաբերություններ»
մասնագիտությամբ: 2020 թ. ստացել է տնտեսագիտության մա

գիստրոսի որակավորում՝ «Միջ
ազգային արժութաֆինանսական
հարաբերություններ»
մասնա
գիտացմամբ։ Ուսումն առության
շրջանում մեկ կիսամյակ սովորել
է Ցվիկկաու կիրառական գիտու
թյունների
արևմտասաքսոնա
կան համալսարանում (Գեր
մա
նիա)։

կրիպտոշուկա, կայուն կրիպտարժույթներ, բիթքոյին, թեդր

Մեզնից շատերը գոնե մեկ անգամ լսել են «կրիպ-
տոարժույթ» կամ «բիթքոյին» (Bitcoin) արտա
հայ
տությունը, սակայն քչերն են իրապես վստահ, որ դա
դառնալու է ապագայի փող։ Այնուամենայնիվ, հա-
մաշխարհային կրիպտոշուկայի և, ընդհանրապես,
ֆինանսական տեխնոլոգիաների բեկումնային զար
գացումները թույլ են տալիս ենթադրել, որ մոտ ժա
մանակներս վերջինս ամբողջությամբ վերափոխելու
է գործող ֆինանսական համակարգը։ Ու թեև ոմանք
դա դիտարկում են ոչ թե որպես փողի փոխարինիչ,
այլ յուրօրինակ տնտեսական գործունեության ար
դյունք, համաշխարհային կրիպտոշուկայում երևան
է գալիս նոր կրիպտոֆենոմեն՝ կայուն կրիպտոար
ժույթ, որն առաջին հայացքից արդեն հայտնի կրիպ
տոարժույթների կատարելագործված տարբերակն է
և, գուցե, ավանդական փողի հերթական էվոլյուցիոն
նոր մակարդակը։

Ա

վելի քան տասը տարի համաշխարհային
տնտեսության անբաժանելի մասն են
«կրիպ
տոարժույթ» կոչվող էլեկտրոնային փող-առեղծ
վածները։ Պարզ բնորոշմամբ, դրանք կարելի է համարել
էլեկտրոնային վճարային համակարգերում կիրառվող
թվային փողեր, որոնց գործունեության համար անհրա
ժեշտ չեն ո՛չ պետական կարգավորում և ո՛չ էլ որևէ ֆի
նանսական միջնորդի ներկայություն։
Առաջին կրիպտոարժույթի ստեղծումից (2009 թ.) ի
վեր դրա տարբերակների թիվը շեշտակի աճել է. ներկա
յում շրջանառվում է ավելի քան 5,500 կրիպտոարժույթ՝
շուրջ 256.5 մլրդ ԱՄՆ դոլար ընդհանուր շուկայական
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տո
արժույթների գինը աճի միտում կար
ձանագրի:
Կրիպտոարժույթների ստեղծումն ու տարածումը նոր երևույթներ են, ուստի ոմանք
կարծում են, որ դրանց հնարավոր օգուտ
ները երևան կգան առաջիկա տարիների
կամ տասնամյակների ընթացքում՝ հան
գեցնելով լայն կիրառության1։ Այլոց տես
անկյունից, կրիպտոարժույթների շրջա-
նառության ընթացքում ի հայտ եկող մար-
տահրավերները գրեթե անհաղթահարելի են2։
Ինչպես հայտնի է, ավանդական վճա
րային համակարգերը նախապատվելի են
համարվում մի շարք առումներով, բայց
ամենակարևորը, թերևս, դրանցում ընդ-
գրկված պետական և մասնավոր հաստատությունների նկատմամբ ձևավորված վըս
տահության մթնոլորտն է: Բայցևայնպես,
գոյություն ունի հասարակության մի շերտ,
որ որոշակի վերապահումով է վերաբեր
վում վերջիններիս գործունեության արդյունավետությանը, հետևաբար՝ նրա համար
կրիպ
տոարժույթները կարող են համար
վել ցանկալի այլընտրանք։
Կարո՞ղ ենք, արդյոք, պնդել, որ կրիպտո
արժույթներն առավել վստահելի և արժա

2.

2020/

կապիտալացմամբ: Ընդ որում, համապա
տասխան շուկայական արժեքի շուրջ երկու
երրորդը բաժին է ընկնում առաջին և, թեր
ևս, ամենահայտնի կրիպտոարժույթին՝ բիթքոյինին, սակայն հարկ նշել, որ շրջանա
ռության մեջ վերջինս իր տեղն աստիճա
նաբար զիջում է, այսպես կոչված, կայուն
կրիպտոարժույթներին։ Համեմատության
համար նշենք, որ 2020 թ. մայիսի 22-ի
դրությամբ թեդր (Tether) և բիթքոյին կրիպ
տոարժույթներին բաժին է ընկնում կրիպ
տոարժութային գործարքների համապա
տասխանաբար՝ 35.3 և 28.7 տոկոսը, ընդ
որում, բիթքոյինի գործարքների ավելի
քան 80 տոկոսի պարագայում գործարքի
զույգը թեդրն է։
Թեև կրիպտոարժույթների առաջնա
յին գործառույթը միտված է ավանդական
փողի փոխարինմանը, սակայն դրանց կի
րառումն այս առումով դեռևս սահմանա
փակ բնույթ է կրում: Բանն այն է, որ կրիպ
տոարժույթների հավանական գնորդների
հիմնական շարժառիթը ոչ թե դրանց միջոցով վճարումների իրականացումն է, այլ
հետագայում ավելի բարձր գնով վերավա-
ճառելը: Եվ քանի դեռ գնորդների շրջանում առկա են նման սպասումներ, կրիպ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Բիթքոյին/ԱՄՆ դոլար հարաբերակցությունը 2013-2020 թթ., ԱՄՆ դոլար3
1 Paul Schrodt, Cryptocurrency Will Replace National Currencies By 2030 According to This Futurist, Time.com,
March 1, 2018, at http://time.com/money/5178814/the-future-of-cryptocurrency/
2 Chris Newlands, Stiglitz, Roubini and Rogoff Lead Joint Attack on Bitcoin, Financial News, July 10, 2018,
athttps://www.fnlondon.com/articles/stiglitz-roubini-and-rogoff-lead-joint-attack-on-bitcoin-20180709
3 Աղբյուրը՝ https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd (վերծանված՝ 23-ը մայիսի, 2020 թ.):
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նահավատ միջոց են և ի զորու ՝ հետագայում
ամբողջությամբ փոխարինելու ավանդա
կան փողին։ Պատասխանն աներկբա չէ,
սակայն պարզ է մի բան. որպեսզի կրիպտո-
արժույթը կիրառվի որպես վճարամիջոց,
անհրաժեշտ է, որ այն վայելի օգտագոր
ծողների համատարած վստահությունը,
որն էլ, իր հերթին, մեծապես պայմանա
վորվելու է դրա կայունությամբ: Դատելով,
օրինակ, բիթքոյինի գնի վերջին տարինե
րի շարժընթացից (գծապատկեր 1)՝ կարող
ենք վստահաբար ասել, որ հազիվ թե որևէ
սովորական քաղաքացի, որ բավարար չափով տեղեկացված չէ ֆինանսական տեխ
նոլոգիաներից, համաձայնի իր աշխատա
վարձը ստանալ կամ գնումներ կատարել
բիթքոյինով։
Բիթքոյինի գնի ակնհայտ տատանում
ները վկայում են, որ այն, ինչպես նաև մյուս
կրիպտոարժույթները դեռևս հեռու են համ
ընդհանուր կիրառության վճարամիջոց լի-
նելուց, սակայն ցանկալի գործիք են վերա-
վաճառողների համար, և գնային վայրի
վերումները, հատկապես՝ կարճ ժամանակահատվածներում, կարող են ֆինանսա
կան հավելյալ եկամուտների (կորուստնե
րի) աղբյուր դառնալ։
Կրիպտոարժույթների հիմնական խո
ցե
լիության՝ անկայունության վերացման
նպատակով ներդրվեցին, այսպես կոչված,
կայուն կրիպտոարժույթներ (անգլ.՝ stablecoin), որոնք մյուսներից տարբերվում էին
իրենց ապահովվածությամբ՝ գրավով, որը
կարող էր արտահայտվել ինչպես ազգա
յին արժույթով (USDT), այնպես էլ ազնիվ
մետաղով (XAUT) և անգամ այնպիսի ապ
րանքով, ինչպիսին, օրինակ, նավթն է (PTR)։
Կայուն կրիպտոարժույթները, որոնց գինը
փոխկապակցված է դրանց գրավի հիմ
քում առկա ակտիվ(ներ)ի գնի հետ, պետք
է պահպանեն իրենց գնողունակությունը և
երաշխավորեն գնաճի չափավոր մակար
դակ, ինչը հնարավորություն կտա դրանք
օգտագործելու ոչ թե խնայողությունների
պահպանման կամ սպեկուլյատիվ եկա

մուտներ ստանալու, այլ որպես վճարամի
ջոց կիրառելու նպատակով։
Կայուն կրիպտոարժույթի գործունեության առանցքը, դրա թողարկմանը զուգա
հեռ, գրավի չափի պահպանումն է. առավել
տարածված է կրիպտոարժույթի՝ գրավով
ապահովվածության 1։1 հարաբերակցու
թյունը, ինչը հնարավորություն է տա
լիս
յուրաքանչյուր կենտրոնական բանկի թո
ղարկելու իր սեփական կրիպտոար
ժույ
թը։ Ֆրանսիան, մասնավորապես, արդեն
փորձնական քայլեր է ձեռնարկում թվային
եվրոյին անցում կատարելու ուղղությամբ,
իսկ Չինաստանն առաջարկում է ներդնել
միասնական կայուն կրիպտոարժույթ ա
սիական տարածաշրջանում։ Գոյություն
ունեն նաև այնպիսի կայուն կրիպտոար
ժույթներ, որոնք ապահովված են մեկ այլ
կրիպտոարժույթով, երբեմն նաև՝ ոչ կա-
յուն։ Գրավադրված կրիպտոարժույթի անկայունությունը չեզոքացնելու նպատակով
գրավի չափը, որպես կանոն, կրկնակի գերազանցում է թողարկված կրիպտոարժույ
թը, ըստ այդմ՝ վերջինս կոչվում է նաև գե
րապահովված (անգլ.՝ over-collateralized)։
Կիրառվում են նաև գրավով չապահովված,
սակայն կայուն կրիպտոարժույթներ, որոնց
պարագայում թողարկողը ծավալների կարգավորմամբ պահպանում է դրանց կայուն
գինը և, ըստ էության, ստանձնում կենտ
րոնական բանկի դեր։
Թեդրի պարագայում, օրինակ, յուրա
քանչյուր կրիպտոարժույթ ապահովված է 1
ԱՄՆ դոլարին համարժեք կանխիկով կամ
կարճաժամկետ ֆինանսական գործիքներով։ Այնուամենայնիվ, 2019 թ. ապրիլին
կրիպտոարժույթի թողարկողը հայտարա
րեց, որ շրջանառության մեջ գտնվող թեդ-
րի ընդհանուր ծավալի միայն 74 տոկոսն է
ապահովված համարժեք գրավով4։ Թեև
այս հայտարարությունը, որը վերահաս
տատում էր արդեն տարիներ տևած շա
հարկումները, պետք է նվազեցներ վստա
հու
թյունը թեդրի նկատմամբ, այն դուրս
մղելով շուկայից, սակայն վերջինիս շրջա

4 Աղբյուրը՝ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-30/tether-says-stablecoin-is-only-backed-74-bycash-securities (վերծանված՝ 24-ը մայիսի, 2020 թ.):
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հանդերձ, Գրիֆինի և Շեմսի՝ 2018 թ. հու
նիսի 18-ի հետաքննական հրապարակու
մը բացահայտեց թեդրով առևտրի ազդե
ցությունը կրիպտոշուկայի 2017 թ. բումի և
բիթքոյինի գնի նշանակալի աճի վրա8։
Բացի այդ, մասնագետներն առաջ քա
շեցին թեդրի տարածման՝ թե՛ պահանջար
կով և թե՛ առաջարկով պայմանավորված
այլընտրանքային մոտեցումները։ Թեդրի
աճող պահանջարկը բխում էր դրա՝ կրիպ
տոշուկա մուտք գործող ներդրողների հա
մար կայուն և հուսալի վճարամիջոց լի
նե
լու հանգամանքից: Ընդ որում, թեդրի
մուտ
քը դեպի կրիպտոշուկա հիմնակա
նում տեղի էր ունենում Բիթֆայնեքսում,
այնուհետև այն ավելի դանդաղորեն և քիչ
քանակությամբ հոսում էր այլ ուղղություն
ներով (գծապատկեր 2)։ Մյուս կողմից՝ թեդ-
րի թողարկողն արհեստականորեն մե
ծաց
նում էր դրա առաջարկը՝ շուկայում
բիթքոյինի գնի բարձրացման նպատա-
կով։ Ցույց տալու համար սոցիալական

հրապարակումների և տարածվող տեղե
կատվության ազդեցությունը կրիպտոշու
կայի վրա ն
շենք, որ Գրիֆինի և Շեմսի
հրապարակումից հետո, որը, ըստ էության,
կրիպտոշուկայի մինչ օրս հայտնի ամե
նա
մեծ միջադեպի բացահայտումն էր,
բիթքոյինի արդեն իսկ գահավիժող գինը
մեկ օրում նվազեց մոտ 5 տոկոսով։
Այնուամենայնիվ, իր կայունության և
մշտապես բիթքոյինի գնի շուրջ մանիպուլացիայի համար կիրառվելու շնորհիվ, վեր
ջին երկու տարիներին զգալիորեն մեծա-
ցել են թեդրի շրջանառության ծավալնե
րը։ Ավելին, համաշխարհային կրիպտոշու
կայի վերջին զարգացումները և միտում-
ները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ եկել
է կայուն կրիպտոարժույթների ժամանա
կը։
Կրիպտոշուկայում վերջին տարիներին

2.

2020/

նառու
թյունը, հակառակ սպասումների,
ընդլայնվեց. թեդրը գերիշխող դիրք գրա
վեց համաշխարհային կրիպտոշուկայում։
Ընդհանուր առմամբ, ընդունված է պընդել, որ իրականացվող սոցիալական ար
շավի նկատմամբ ակտիվի գներն ամենազ
գայունն են հենց կրիպտոշուկայում, և,
համաձայն Գրիֆինի և Շեմսի, ովքեր մաս
նագիտացած են ֆինանսական շուկանե
րում տեղի ունեցող խարդախությունների
բացահայտման մեջ, 2017 թ. ընթացքում
բիթքոյինի գնի կտրուկ աճի առնվազն կե
սի «մեղավորը» կենտրոնացված կերպով
իրականացվող արշավն էր5։ Ներկայում էլ
հաստատված է սոցիալական տարբեր հարթակներում (Twitter, Facebook, Telegram,

Medium) համաշխարհային ազդեցիկ ան
ձանց թեմատիկ հրապարակումների և
կրիպտոարժույթների գների փոփոխու
թյան միջև դրական կապը։
Թեդրի ապահովվածության կրճատման
և բիթքոյինի գնային մանիպուլյացիա
յի
խորապատկերում շահարկումներ սկսվեցին այս կրիպտոարժույթների միջև կապի
առնչությամբ։ Ուշադրության կենտրոնում
հայտնվեց Բիթֆայնեքսը, որը կրիպտոշուկայի խոշորագույն, սակայն թույլ կարգավորվող բորսաներից մեկն էր։ Հիմնական
մտահոգությունն այն էր, որ Բիթֆայնեքսն
օգտագործում է թեդրը՝ բիթքոյինի նկատ-
մամբ արհեստական պահան
ջարկ ձևա
վորելու նպատակով։ Ավելին, 2019 թ. ապ
րիլին Նյու Յորքի գլխավոր դատախազը
մե
ղադրեց Բիթֆայնեք
սին Թեդր Լիմի
թըդի6՝ թեդրի գրավադրման համար նա-
խա
տեսված 850 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք կանխիկ միջոցները սեփական կո
րուստները ծածկելու նպատակով օգտա
գործելու մեջ7։ Թեև Բիթֆայնեքսը պաշտոնապես հերքեց բիթքոյինի գնի մանի
պուլացման շուրջ մեղադրանքները, այդու-

5 Griffin, John M. and Shams, Amin, Is Bitcoin Really Un-Tethered? (Revised on October 28, 2019). Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3195066or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3195066
6 «Թեդր Լիմիթիդը» թեդր կրիպտոարժույթի թողարկողն է և «Այֆայնեքս» կորպորացիայի դուստր
ընկերությունը՝ Բիթֆայնեքս բորսայի հետ միասին:
7 Bitfinex Used Tether Reserves to Mask Missing $850 Million, Probe Says, Paul Vigna, The Wall Street Journal,
April 25, 2019, available at https://www.wsj.com/articles/bitfinex-used-tether-reserves-to-mask-missing-850-million-probe-finds-11556227031?mod=searchresults&page=1&pos=1 (վերծանված՝ 24-ը մայիսի, 2020 թ.)։
8 Griffin, John M. and Shams, Amin, Is Bitcoin Really Un-Tethered? (Revised on October 28, 2019). Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3195066or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3195066
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Թեդրի 2014-2018 թթ. ընդհանուր հոսքերի հիմնական ուղղությունները9

սկիզբ առած մեկ այլ միտում է համարվում,
այսպես կոչված, բրենդային կայուն կրիպ
տոարժույթների (անգլ.՝ branded stablecoin)
ստեղծումը սպառողների լայն շուկա ունե
ցող հայտնի ընկերությունների կողմից,
ինչի լավագույն օրինակը ֆեյսբուքյան լիբռան է։ Նման կրիպտոար
ժույթ
ները հնա
րավորություն են տալիս թողարկողներին
(հավատարմության ծրագրերում (անգլ.՝
loyalty program) կիրառելու ճանապարհով
և սեփական ապրանքանիշի օգնությամբ)
ազատորեն մուտք գործելու երկրորդային
շուկա՝ առանց լրացուցիչ գոր
ծառնական
ծախսերի։ Այս իմաստով, դրանք լայնորեն
կարող են կիրառվել ավիափոխադրում
իրականացնող կազմակերպությունների
կողմից՝ ըստ արդեն իսկ գոյություն ունե

ցող այնպիսի կառուցակարգերի, ինչպի
սիք են «Աերոֆլոտ» ընկերության բոնուս-
ները կամ «Էգեյան» և «Էյր Ֆրանս» ընկե
րությունների մղոնները։
Արդի տնտեսության թվայնացման և
տեխնոլոգիաների կողմից զավթման պայ
մաններում առավել իրատեսական են դառնում կրիպտոարժույթների՝ ապագայի փողի
վերածվելու մասին ենթադրությունները։
Թե քանի տարի կամ տասնամյակ կպա
հանջվի այդ կանխատեսումների իրակա
նացման համար, կախված է միայն ֆի-
նանսական տեխնոլոգիաների զարգաց
ման տեմպից, սակայն հստակ է մի բան,
որպեսզի կրիպտոարժույթները վերածվեն
ապագայի փողի, դրանք պետք է ապա-
հովված լինեն կայունությամբ:

9 Աղբյուրը՝ Griffin, John M. and Shams, Amin, Is Bitcoin Really Un-Tethered? (Revised on October 28, 2019).
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3195066or, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3195066:
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Wall Street Journal, April 25, 2019.
5. The Future of Branded Stablecoins, Stably,
Medium, July 30, 2019.
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O’Neal, Cointelegraph, April 27, 2019.
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ЭРА СТЕЙБЛКОЙНОВ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО КРИПТОМАРКЕТА

Многие хотя бы раз слышали выражения “криптовалюта” или “биткойн”, но мало кто дей
ствительно уверен, что они станут деньгами будущего. Однако прорывы в мировом крипто
маркете и финансовых технологиях в целом дают основание предполагать, что они полностью
трансформируют нынешнюю финансовую систему в ближайшем будущем. В то время как многие
считают криптовалюту не заменой денег, а результатом уникальной экономической деятельности,
в глобальном криптомаркете появляется новый криптофеномен - стейблкойн, который на первый
взгляд, является улучшенной версией криптовалюты и, возможно, еще одним уровнем эволюции
традиционных денег.
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THE ERA OF STABLECOINS: NEW TRENDS OF GLOBAL CRYPTOMARKET

Many have at least once heard the expressions "cryptocurrency" or "bitcoin", but few are really sure
that they will become the money of the future. However, the breakthroughs in the global cryptomarket
and financial technologies in general provide grounds to assume that they will completely transform
the current financial system in the near future. While many consider cryptocurrency not a substitute
for money, but a result of a unique economic activity, a new cryptophenomenon is emerging in the
global cryptomarket–the stablecoin, which is, at first sight, an improved version of cryptocurrencies
and perhaps another level of evolution of traditional money.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ
ԵՎ ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. միջազգային միգրացիա, աշխա		
տանքային միգրանտներ, ճգնա		
ժամ, ոչ ֆորմալ զբաղվածություն,
		աղքատության մակարդակ

Վահե
ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
1994 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻ-ն
(այժմ՝ ՀՊՏՀ): 1994-1997 թթ.
սովորել է ԵՐԺՏԻ ասպիրան
տուրայում՝
«Տնտեսագիտու
թյան տե
սություն» մասնագի
տու
թյամբ: 1998 թ. առայսօր
զբաղվում է գիտամանկավար-
ժական գործունեությամբ տըն
տեսագիտության տեսության
ամբիոնում. սկզբում՝ որպես ասիս
տենտ, այնուհետև՝ որպես
դոցենտ: 2018 թ. մինչ օրս
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի ավագ հե
տա
զոտող է: Հեղինակ է շուրջ 35
գիտական աշխատանքների:

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում ներկա
յիս համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությանն աշ
խատուժի միջազգային միգրացիայի և ոչ ֆորմալ (ոչ
ձևական) զբաղվածության վրա: Վերլուծելով, մասնավորապես, մինչճգնաժամային, ինչպես նաև 2020 թ.-ի
առաջին եռամսյակի համար կանխատեսվող հա
մապատասխան ցուցանիշներն ըստ երկրների զար-
գացման համախմբի՝ հեղինակը կատարում է հե
տևյալ եզրակացությունը. ստացված արդյունքները
բնորոշ են նաև Հայաստանի Հանրապետությանը,
քանի որ մինչճգնաժամային ժամանակահատվածի
ցուցանիշները հիմնականում համապատասխանում
են ՀՀ համանման ցուցանիշներին:

Մ

իջազգային միգրացիան շուկայական տըն
տեսակարգին բնորոշ՝ օբյեկտիվ գործըն
թաց է, որի տնտեսական ազդեցությունը զգալի է աշխա
տաշուկայի կառուցվածքի վրա: Սակայն, միջազգային
միգրացիայի ներգործությունը մեծ է նաև սոցիալական,
ժողովրդագրական և հոգեբանական առումներով ինչ
պես դոնոր, այնպես էլ ընդունող երկրների վրա: Միգրա
ցիայի միջազգային կազմակերպության (IOM) 2020 թ.
զեկույցի համաձայն՝ 2019 թ.-ին աշխարհում գրանցվել է
272 միլիոն միգրանտ (գծապատկեր 1):
Համաձայն ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական հար
ցերի դեպարտամենտի (UN/DESA) տրամադրած ցուցա
նիշների՝ 2017 թ. 258 միլիոն միգրանտից 164 միլիոնը
կամ մոտ 64%-ը աշխատանքային է1 (գծապատկեր 2):
1 Աղբյուրը՝ ILO Global Estimates on International Migrant Workers Results and

Methodology Second edition (reference year 2017), https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---ubl/documents/publication/wcms_652001.
pdf?fbclid=IwAR3sDsBGOdacuTeZkmBYoWPFwXA5kmLVAyOexSeSTV_66IrOmWzIham4Tn0
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Միջազգային միգրացիայի ծավալները 1995-2019 թթ.2

Եկամտի ցածր
մակարդակ
(low-income)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Միջինից
ցածր եկամտի
մակարդակ
(lower-middle
income)

Միջինից
բարձր եկամտի
մակարդակ
(apper-middle
income)
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Բարձր եկամտի
մակարդակ
(high income)

Աշխատանքային միգրանտներն (мigrant workers) ըստ ընդունող երկրների
եկամտի մակարդակի, 2017 թ.3

Միանգամայն հասկանալի է, որ աշխատանքային ռեսուրսները, շուկայի օրենք
ներին համապատասխան, այս
պես կոչ
ված, մշտական «փնտրտուքի» մեջ են՝ փոր-
ձելով գտնել իրենց ունակությունների կի
րառման առավել արդյունավետ վայրեր և
ոլորտներ, ապահովել բարձր արտադրո
ղականություն: Այս տեսանկյունից, պատա-
հական չէ, որ նրանց մեծ մասը (մոտ 68%)
իր «հանգրվանը», ի վերջո, գտնում է եկա
մըտի բարձր մակարդակ ու
նե
ցող կամ,
պարզապես, զարգացած երկրներում:
Վերջին ժամանակաշրջանում, պայմա-
նավորված աշխատանքային միգրանտնե

րի կողմից դրամական փոխանցումների
(մասնավոր տրասֆերտների) էական ա
ճով, այս հիմնախնդրի վերաբերյալ մեծա
ցել է հետաքրքրությունը (գծապատկեր 3,
4): Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից,
աշխատանքային միգրանտներ ընդունող
ների և դրամական փոխանցումներ իրա
կանացնողների առաջին տասնյակում հիմնականում բարձր եկամուտ (high-income)
ունեցող երկրներն են (բացառությամբ Ռուսաստանի և Չինաստանի), մինչդեռ աշ
խատանքային միգրանտներ «ապահովող»
դոնորների և դրամական փոխանցումն եր
(մասնավոր տրանսֆերտներ) ստացողնե

2 Աղբյուրը՝ WORLD MIGRATION REPORT 2020, International Organization for Migration (IOM), https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
3 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ WORLD MIGRATION REPORT 2020, International Organization for Migration (IOM), https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Դրամական փոխանցումներ (մասնավոր տրանսֆերտներ) իրականացնող
երկրների առաջին տասնյակը (մլրդ ԱՄՆ դոլար)4

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

Դրամական փոխանցումներ (մասնավոր տրանսֆերտներ) ստացող երկրների
առաջին տասնյակը (մլրդ ԱՄՆ դոլար)5

րի առաջին տասնյակում (գծապատկեր
4)՝ հիմնականում միջինից ցածր եկամուտ
ունեցող երկրները (բացառությամբ Գեր
մանիայի և Ֆրանսիայի՝ high-income, Մեք-
սիկայի և Չինաստանի՝ upper-middle income):
Միաժամանակ, պետք է նշել, որ, ըստ
տարբեր հաշվարկների, ՏՀԶԿ (OECD) երկըրներում աշխատանքային միգրանտնե
րի մոտ 30%-ը ոչ ֆորմալ զբաղվածներն

են6: Աշխատանքի միջազգային կազմա
կերպությունը (ԱՄԿ) առաջարկում է ոչ ֆորմալ վարձու աշխատողների մեջ հաշվի
առնել բոլոր նրանց, որոնց գործատուն չի
տվել սոցիալական երաշխիքնե
րից (սոց
վճար, վճարովի արձակուրդ, անաշխատու
նակության նպաստ և այլն) թեկուզ և մեկը`
անկախ աշխատանքային պայմանագրի
բնույթից (գրավոր պայմանագիր, բանա
վոր համաձայնություն)7: Համաշխարհա

4 Աղբյուրը՝ WORLD MIGRATION REPORT 2020, International Organization for Migration (IOM), https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf, 2018 թ. տվյալները բացակայում են:
5 Աղբյուրը՝ WORLD MIGRATION REPORT 2020, International Organization for Migration (IOM), https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
6 Աղբյուրը՝ Mariano Bosh, Lídia Farrе, Immigration and the Informal Labor Market. Bonn 2013, http://ftp.iza.
org/dp7843.pdf
7 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Զեկույց` աշխատուժը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում (ընտ
րանքային միանվագ հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ), 2008 թ., https://www.armstat.am/file/
article/rep_ashx_09a_4.pdf
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կրճատվեց աշխատաժամանակի մոտ
4,5%-ը, որը հավասար է մոտ 130 միլիոն
աշխատատեղի (լրիվ աշխատաժամանա
կով)8: Այս ազդեցությունը հիմնականում
թի
րախավորեց միջինից ցածր եկամուտ
ունեցող երկրների 80% (այս խմբում է
նաև Հայաստանի Հանրապետությունը) և
ցածր եկամուտ ունեցող երկրների 68% ոչ
ֆորմալ զբաղվածներին (գծապատկեր 5)9:
Եվ դա այն պարագայում, երբ աշխարհում
այդ ցուցանիշը 47% է:

2.

2020/

յին տնտեսության ճգնաժամի փուլում, որը
պայմանավորված է COVID-19-ի պատճա
ռած վնասներով, ոչ ֆորմալ զբաղվածների
սոցիալական վիճակը վատթարանում է
ավելի արագ տեմպերով: Ներկայիս ճգնա
ժամն աննախադեպ ազդեցություն ունե
ցավ երկրների տնտեսական գործունեու
թյան և աշխատաժամանակի տևողության
վրա: 2020 թ.-ի առաջին եռամսյակում աշխատատեղերի արգելափակման (lockdown) հետևանքով ամբողջ աշխարհում

Միջինից բարձր
եկամտով
երկրներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

Ճգնաժամի ազդեցությունը ոչ ֆորմալ զբաղվածության վրա10

Բարձր եկամուտ
ունեցող երկրներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

Ճգնաժամի հնարավոր ազդեցությունը ոչ ֆորմալ աշխատողների եկամտի վրա11
8 Աղբյուրը՝ ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis 29 April
2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
9 Վերլուծությունը կատարվել է ըստ 129 երկրի տնային տնտեսությունների (ընդհանուր զբաղվածության
90%-ը) հարցման արդյունքների:
10 Աղբյուրը՝ ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis 29 April
2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
11 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated
estimates and analysis 29 April 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_743146.pdf
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Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է
COVID-19-ի կործանարար ազդեցությունը
տնտեսությունում ոչ ֆորմալ զբաղվածնե
րի վրա (ըստ երկրների խմբերի): Մասնա
վորապես՝ ամբողջ աշխարհում ոչ ֆորմալ
զբաղվածների եկամուտները նվազել են
60%-ով, ընդ որում, բարձր եկամուտ ունե
ցող երկրներում՝ 76%-ով, միջինից բարձր
եկամուտ ունեցող երկրներում՝ 28%-ով,
ցածր և միջինից ցածր եկամուտ ունեցող
երկրներում՝ 82%-ով (այդ թվում՝ ՀՀ-ում):
Գծապատկեր 7-ում ներկայացված է
COVD-19-ի ազդեցությունը ոչ ֆորմալ զբաղ-
վածների աղքատության մակարդակի վրա
(2020 թ. առաջին եռամսյակ)12: Ակնհայտ
է, որ ճգնաժամի հիմնական «տու
ժող
նե
րը» բարձր, ինչպես նաև ցածր և միջինից
ցածր եկամուտ ունեցող երկրներն են, հա
մապատասխանաբար՝ 65% և 76%:
Եզրակացություն: Հոդվածում կատար
ված վերլուծության և կանխատեսման արդյունքները կարող են վերաբերել նաև Հայաստանին, քանի որ մինչճգնաժամա
յին
ժամանակահատվածի համար բեր
ված
ցուցանիշները հիմնականում համապա

տասխանում են ՀՀ նմանատիպ ցու
ցա
նիշներին: Մասնավորապես.
• Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմի-
տեի տվյալների՝ 2018 թ.-ին միգրա
ցիոն գործընթացներում (ներքին և արտաքին) ներգրավված է եղել շուրջ 137,7
հազ. մարդ13, որից 80.6%-ը՝ միջպետական միգրանտ՝ 110,442 մարդ, ինչը
տվյալ տարվա ՀՀ մշտական բնակչու
թյան մոտ 3.7%-ն է:
• Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն չի հրա
պարակում ընդհանուր միգրանտ
ների
մեջ աշխատանքային միգրանտների
քանակը, հիմք ենք ընդունել առաջնա
յին հարցումների հիման վրա ստաց
ված տվյալները՝ 76,8%14:
• Եթե ընդունենք, որ բոլոր ինքնազբաղ
վածներն աշխատում են ոչ ֆորմալ դաշտում և հաշվի առնենք վարձու աշխատողների ոչ ֆորմալ զբաղվածության
մակարդակը, ապա Հայաստանում ոչ
ֆորմալ զբաղվածության մակարդակը
մոտ 46 տոկոս է15:
• 2018 թ. աշխատանքային միգրանտնե

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7

Ճգնաժամի հավանական ազդեցությունը ոչ ֆորմալ աշխատողների
աղքատության մակարդակի վրա (%)16
12 Վերլուծությունը հիմնված է 64 երկրի՝ 2016-2019 թթ. ժամանակահատվածում հավաքագրված կշռված
միջին տվյալների վրա:
13 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019 թ., https://www.armstat.
am/file/article/demog_2019_7.pdf
14 Զ. Թադևոսյան, Կ. Հակոբյան, Դ. Գալոյան, Լ. Աղաջանյան, Արտաքին աշխատանքային միգրացիա.
գնահատականներ և մտորումներ, Եր., 2014, էջ 68
15 Մ. Օնորատի, Ս.Յ. Դե Սիլվա, Ն. Միլան, Ֆ. Քերշբաումներ, Աշխատանք Հայաստանում ավելի լավ ապագայի

համար, Աշխատատեղերի դինամիկայի վերլուծություն. Համաշխարհային բանկ, 2019 թ., հոկտեմբեր, էջ 28,
http://documents.worldbank.org/curated/en/325281572596343195/pdf/Work-for-a-Better-Future-in-Armenia-An-Analysis-of-Jobs-Dynamics.pdf
16 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated
estimates and analysis 29 April 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/
briefingnote/wcms_743146.pdf
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17 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե,Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2019 թ., https://www.armstat.
am/file/article/demog_2019_7.pdf
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սության իրական հատվածում պետական
կապիտալ ծախսերի ավելացման ուղղու
թյամբ: Կարճաժամկետում այդպիսի քա
ղաքականությունը հնարավորություն կտա
որոշ չափով փոխհատուցելու ներկայիս
ճգնաժամային պայմաններում արտերկ
րից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտե
րի ծավալների կրճատումը: Միաժամա
նակ, նման մոտեցումը կնպաստի միջին
որակավորմամբ աշխատուժի միգրացիայի
էական կրճատմանը երկարաժամկետում:

2.

2020/

րի մոտ 92%-ը, որպես նպատակային,
ընտրել է միջինից բարձր (Ռուսաստան՝
89,9%) և բարձր (2%) եկամուտ ունեցող
երկրները17:
Վերջին տարիներին ՀՀ արտագաղթի
ցուցանիշներում, ի տարբերություն 1990ական թվականներին տեղի ունեցած մըշտական արտագաղթի, գերակշռում է աշ
խա
տանքային միգրացիան, որն արդեն
իսկ դրական երևույթ է: Ուստի անհրա
ժեշտ է, որ ներկայում կառավարությունը
հստակ ծրագրեր իրականացնի տնտե
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ И
НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ

В статье рассматривается влияние нынешнего глобального кризиса на международную тру
довую миграцию и неформальную занятость. В частности, были проанализированы соответству
ющие показатели до кризиса, а также за первый квартал 2020 года, в соответствии с уровнем
развития стран.
В итоге, мы пришли к выводу, что результаты анализа и прогноза, сделанные в статье,
являются типичными для Республики Армения, потому что показатели, приведенные до кризиса,
в основном соответствуют аналогичным показателям Республики Армения.
Ключевые слова: международная миграция, трудовые мигранты, кризис, неформальная
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IMPACT OF THE CRISIS ON INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND
INFORMAL EMPLOYMENT

The paper examines the impact of the current global crisis on the international labor migration and
informal employment. In particular, the relevant indicators were analyzed before the crisis, as well as
for the first quarter of 2020 in terms of the development of countries.
As a result, we came to the conclusion that the results of the analysis and forecast made in the
paper are typical for the Republic of Armenia. Because the indicators carried out before the crisis
basically correspond to the same indicators of the Republic of Armenia.
Key words:
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ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՕՐԵՆՔԻ
ՊԱՐԱԴՈՔՍՆԵՐԸ
Մտածողն առանց պարադոքսի նույնն է,
ինչ սիրահարն առանց կրքի:
Սիորեն Կիերկեգոր

Հիմնաբառեր. պարադոքս, պահանջարկ, գին,
		
սպառման մակարդակ, Գիֆենի
		
պարադոքս, «Գիֆենի ապրանք		
ներ», Վեբլենի պարադոքս,
		«Պճնամոլի էֆեկտ»

Տնտեսագիտական պարադոքսները յուրատե
սակ հիմնախնդիրներ են, որոնց բացահայտումն ու
ուսումնասիրումը նոր հնարավորություններ են ստեղ-
ծում տնտեսագիտության տեսության հետագա ա-
ռաջընթացի համար: Հոդվածի շրջանակում ներկա
յացված Գիֆենի, Վեբլենի պարադոքսները, ինչպես
նաև «Պճնամոլի էֆեկտը», որպես բացառություններ
պահանջարկի օրենքից, սպառողի իռացիոնալ վար
քագծի հիանալի օրինակներ են:

Գ

իտության և տրամաբանության մեջ առաջին պարադոքսները ձևավորվել են դեռևս
անտիկ շրջանի մշակույթում: «Պարադոքս» եզրույթն ունի
հունական ծագում (παρά-δοξος) և բառացիորեն թարգ
մանվում է որպես անսպասելի, տարօրինակ, ընդունված
կարծիքներին, ելակետային դրույթներին, ավանդական
հայացքներին կամ ողջախոհությանն իր բովան
դա
կու
թյամբ կամ ձևով հակասող իրավիճակ, որ կարող է գոյություն ունենալ իրականում՝ առանց տրամաբա
նա
կան բացատրության: Այդ պատճառով էլ նման պնդում-
ները մշտապես ընկալվում են որպես սխալ, թեև կարող
են լինել նաև ճշմարիտ:
Պարադոքսների առկայությունը գիտական տեսության
մեջ պայմանավորված է տվյալ տեսության անկատա
րությամբ և սխալականությամբ, հետևաբար՝ սխալների
բացահայտումը, առավել ևս` դրանց շտկումը ունեն դրա-
կան նշանակություն՝ կարևոր դեր կատարելով տեսության
հետագա զարգացման և խորացման համար: Այսինքն`
պարադոքսների առկայությունը վկայում է տվյալ տե
սության «հիվանդության» մասին և յուրատեսակ խթան

Լիլիթ
ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու
2001 թ. գերազանցությամբ ավարտել է ԵրՊՏԻ (այժմ՝ ՀՊՏՀ)
կառավարման
ֆակուլտետը՝
«Աշխատանքի էկոնոմիկա և սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ,
այնուհետև ընդունվել ասպիրանտու
րա: 2009 թ. առայսօր աշխատում է ՀՊՏՀ ֆինանսների
ամբիոնում, սկզբում՝ որպես դասախոս, ապա ասիստենտ:
2016 թ. ստացել է տնտեսագի
տության թեկնածուի գիտական
աստիճան:
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է դրա «առողջացման» կամ նոր և ավելի
կատարյալ տեսության մշակման համար:
Թերևս, սա նկատի ուներ նշանավոր ֆի
զիկոս Նիլս Բորը, երբ Վերներ Հեյզենբեր-
գի «անորոշու
թյան սկզբուն
քի» շուրջ Ա.
Էյնշտեյնի, Բ. Պոդոլսկու և Ն. Ռոզենի հետ
ունեցած բա
նավեճի առնչությամբ գրում
էր. «Ինչ լավ է, որ մենք բախվեցինք պա
րադոքսների: Հիմա զարգացման հույս է
արթնանում»1:
Պարադոքսները չապացուցվող թեո
րեմների և տեսությունների տեսքով գո
յություն ունեն գիտության բոլոր բնագա
վառ
ներում, նույնիսկ` այնպիսի ճշգրիտ
գիտություններում, ինչպիսիք են տրամա
բանությունն ու մաթեմատիկան: Քիչ չեն
պարադոքսները նաև տնտեսագիտության
տեսության մեջ` պայմանավորված գոյու
թյուն ունեցող տեսությունների անկատա
րությամբ: Հետևաբար` ինչպես մտածողության և գիտության մյուս բնագավառ
ներում, տնտեսագիտության բնագավա
ռում ևս, պարադոքսները հանդես են գա
լիս որ
պես յուրատեսակ շարժիչ ուժեր,
որոնք փորձում են առաջ մղել իրականու
թյունը մասամբ արտացոլող և որոշակի
դժվարությունների առաջ հայտնված տեսությունները: Այսինքն` տնտեսագիտա
կան պարադոքսները նույնպես յուրատե
սակ փակու ղիներ են տնտեսագիտության
ոլորտում, հիմն ախնդիրներ, որոնց լուծ
մամբ է պայմանավորված տնտեսագի
տական տեսության հետագա առաջըն
թացը: Այդ համոզ
մունքով էլ, հոդվածի
շրջանակում կփորձենք ներկայացնել պահանջարկի օրենքի պարադոքսները, որպես «ճշմարտություններ, որոնք կծում
են սեփական պոչը»: Հա
մենայն դեպս,
պարադոքսներն այդ
պես է բնութագրում
«American Farm and Ноте Almanac»1-ը:
Տնտեսագիտության ուշագրավ պարա
դոքսներից մեկի հեղինակն անգլիացի
տնտեսագետ և վիճակագիր Ռոբերտ Գի
ֆենն է (1837-1910): Ըստ նրա՝ ապրանք
նե
րի պահանջարկը մեծանում է դրանց
գնի բարձ
րացմանը և նվազում` գնի
նվազ
մանը զուգընթաց: Իհարկե, արև
մտյան որոշ գիտնականների պնդմամբ,

այս պարադոքսը Գիֆենից առաջ բացա
հայտել էր անգլիացի մեկ այլ տնտեսագետ`
Ս. Գրեյը (1795-1840), նշելով, որ ինչքան
բարձր են հացի և կարտոֆիլի գները, այնքան ավելանում է դրանց սպառումը, բայցևայնպես, դրույթի հեղինակ է համարվում
Ռ. Գիֆենը, թերևս, շնորհիվ իր նշանավոր
հայրենակցի՝ տնտեսագիտության նորդասական ուղղության համահիմնադիր Ալֆրեդ Մարշալի (1842-1924), որը ոչ միայն
այս երևույթը կապեց Գիֆենի անվան հետ,
այլև 1895 թ. առաջարկեց «Գիֆենի ապ
րանքներ» (Giffen goods) հասկացու
թյու
նը՝ բնութագրելու համար այն սակավարժեք ապրանքները, որոնք կարևոր տեղ են
զբաղեցնում սպա
ռողա
կան բյուջեում և
չունեն իրենց ապրանք-փոխարինիչները,
ինչ
պես նաև չեն ենթարկվում «պահան
ջարկի օրենքին»․ այսինքն` գների բարձ
րացմանը զուգըն
թաց, դրանց սպառման
ծավալները մեծանում են՝ նվազելու փոխարեն։ Այլ հավասար պայմաններում (հատ
կապես՝ եկամտի մակարդակի կայու
նու
թյան), «Գիֆենի ապրանքների» սպառումն
արտացոլում է պահանջարկի կորի դրա
կան թեքում: Ապրանքների մեծ մասի
գնի բարձրացման դեպքում դրանց պա
հանջարկը նվազում է, եթե առկա են փոխարինիչներ (օրինակ` մսի գնի բարձ
րացման դեպքում բնակչությունը քիչ քա-
նակությամբ միս է գնում` դա փոխարինե
լով ձկնատեսակներով, սնկերով և այլն),
մինչդեռ գիֆենյան ապրանքների պարա
գայում ամեն ինչ հակառակ է։
«Գիֆենի ապրանքներն» արժեքավոր
չեն, սակայն, միաժամանակ, դրանք ան-
փոխարինելի են սպառման տեսանկյու
նից: Ընդ որում, տարբեր ժողովուրդների
համար այդպիսի ապրանքների ցանկը
միանգամայն տարբեր է: Օրինակ՝ չինա
ցիների դեպքում նման ապ
րանք
ներ են
համարվում բրինձը և մակարոնեղենը,
ռուսների պարագայում` հացը և թեյը, հա
յերիս համար` հացը և կարտոֆիլը: Ընդ
որում, այս խնդիրը սրվում է հատկապես
հասարակական և տնտեսական ճգնաժա
մերի շրջանում՝ միաժամանակ փոխելով
նաև «Գիֆենի ապրանքների» ցանկը:

1 Աղբյուրը՝ https://citaty.su/paradoks-citaty-i-aforizmy-pro-paradoks
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Թորստեյն Վեբլենին (1857-1929) վերա
գրվող պարադոքսը, որն առավել հայտնի է
«Ցուցադրական սպառման էֆեկտ» անու
նով։ Ըստ այդմ՝ ապրանքի գնի նվազումը
գնորդի աչքում վատացնում է դրա որակը
և վարկանիշը, մինչդեռ գնի բարձրացումն
ապրանքը դարձնում է ավելի ցանկալի և
հրապուրիչ: Գնորդի կողմից դրսևորվող
նման վարքագիծը հա
մարվում է պարա
դոքսային, քանի որ հակասում է առաջար
կի և պահանջարկի օրենքին (ապրանքնե
րի գների բարձրացումը պետք է նվազեցնի
դրանց սպառումը): Ի դեպ, այս պա
րադոք
սը Վեբլենը բացահայտել է 1899 թ.
հրատարակած «Պարապ դասակարգի
տեսությունը»5 աշխատության մեջ:
Որպես կանոն, ապրանքների և ծառա
յությունների ձեռքբերումը կապվում է ֆի
զիկական, հոգեկան, գեղագիտական կամ
այլ պահանջմունք
ների բավարարման
հետ: Վեբլենը քննադատում է այդ դիրքորոշումն այն հիմնավորմամբ, որ սպառ
ման խթան կարող է լինել ոչ միայն որևէ
ապրանքի, բարիքի պահանջմունքը, այլև
մրցակցությունը։ Հետևաբար՝ մարդիկ այս
կամ այն ապրանքնե
րի և ծառայություն
ների գնումներն իրականացնում են՝ ոչ թե
կարիքից ելնելով, այլ այն պատճառով, որ
դրանք համարում են նորաձև, պահանջ
ված, վկայում են դրանց տիրապետողների
դասային որոշակի պատկանելության մա-
սին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր նմանատիպ գնում «պատիվ» է բերում իր օրինա
կան սեփականատիրոջը՝ բարձրացնելով
նրա վարկանիշը, հեղինակությունը և հար
գանքը սեփական անձի հանդեպ: Այստեղ,
թերևս, տեղին է նշել ժողովրդական ասաց
վածքն առ այն, որ «մենք մեր փողերը,
որոնք երբեք մեզ չեն բավարարում, վատ
նում ենք այն ապ
րանքների վրա, որոնք
մեզ ամենևին պետք չեն՝ տպավորություն
գործելու այն մարդկանց վրա, որոնց տա
նել չենք կարողանում»6:
Ֆրանսիացի նշանավոր սոցիոլոգ Պի
եռ Բուրդյեի (1930-2002) համոզմամբ՝
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Այսպես՝ XIX դարի վերջին Անգլիայում
և Իռլանդիայում սկսված սովի ժամանակ
Գիֆենը բացահայտել էր, որ կարտոֆիլի
գինը բարձրանում է, սակայն, դրան զուգ
ընթաց, մեծանում է նաև դրա պահանջար-
կը, քանի որ դա իռլանդացիների հիմն ա
կան սննդա
մթերքն է: Կարտոֆիլի գնի
բարձրացումը հանգեցրեց նրան, որ քիչ
եկամուտ ունեցող սպառողները հրաժար-
վեցին սննդի բազմազանությունից՝ օգտվելով ավելի էժան և փոխարինիչ չունեցող
սննդամթերքից՝ կարտոֆիլից2:
Պետք է նկատի ունենալ, որ Գիֆենի
պարադոքսը գործում է միայն որոշակի
պայմանների առկայության դեպքում.
1. գիֆենյան ապրանքներն առաջին ան
հրաժեշտության են,
2. դրանք չունեն համարժեք փոխարինիչ
ներ,
3. սպառողների եկամուտների մակար
դակը ցածր է՝ պայմանավորված եկա
մտի այլընտրանքային աղբյուրների
բացակայությամբ:
2017 թ. ՀՀ ԱԺ առողջապահության և
սո
ցիալական հարցերի մշտական հանձ
նաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյա
նը, անդրադառնալով կարագի և մսի թան-
կացումներին, ասել էր, թե աղքատներին
թանկացումը չի սպառնում, քանի որ աղքատ մարդիկ սովորություն ունեն խուսա
փել թանկացած կամ թանկ ապրանք գնելուց: Ելույթը դրական արձագանք չու
նե-
ցավ հասարակության մեջ, մինչդեռ նրա
ասածը տեղավորվում է Գիֆենի պարա
դոքսի շրջանակում: Ըստ Հակոբյանի՝ աղքա

տը «թանկացումներից առաջ էլ միս
չէր կարող գնել, թանկացումներից հետո
էլ չի գնի»3: Եվ, իրոք պա
րենա
յին ապ
րանքների, այդ թվում՝ մսի թանկացու
մը
2017 թ. ուղեկցվել է սպառման մակարդա
կի աննշան փոփոխությամբ, այնինչ կար-
տոֆիլի գնի 10.2% աճը՝ դրա սպառ
ման
մակարդակի 10% աճով4:
Վերոնշյալի հետ սերտորեն կապված
է ամերիկացի տնտեսագետ և սոցիոլոգ

Вечканов Г., Вечканова Г. Микроэкономика для бакалавров и специалистов, Питер СПб, 2017, с. 39-40.
https://www.shantnews.am/news/view/6989.html
Հաշվարկը կատարվել է ՀՀ ԱՎԾ 2019 թ. տարեգրքի տվյալների հիման վրա:
Веблен Т., Теория праздного класса. Общая редакция доктора экономических наук В. В. Мотылёва. М.,
1984, https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5890
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հասարակության մեջ որոշակի դիրք գրավելու համար անհատը պետք է տիրապե
տի որոշակի կապիտալի։ Բուրդյեն այդ կա
պիտալը դասակարգում է հետևյալ կերպ․
տնտեսական (ներառյալ նյութական բարիքները՝ փող, ապրանք և այլն), մշակութային (կրթու
թյուն, ինտելեկտ, ընտանի
քից ժառան
գած գենոֆոնդ) և սոցիա
լա
կան (ընտանիք, ընկերներ, մշակութային
կամ մարզական ակումբի մասնակցություն
և այլն): Բուր
դ
յեն հատուկ ուշադրու
թյուն
է դարձնում խորհրդանշական կապիտա
լին, որը, ըստ նրա, սոցիալականի բաղ
կացուցիչն է և որոշակի առավելություն,
հեղինակություն է տալիս տիրապետողին
այլ անձանց հանդեպ7: Թերևս, դրանով
կարելի է բացատրել մեր ժամանակներում
այնքան հաճախակի հանդիպող այնպիսի
երևույթների առկայությունը, ինչպես, օրինակ, վարկերի ներգրավումն է՝ հանուն
շքեղ ավտո
մեքե
նաների, իսկ երբեմն էլ՝
ավելի անհեթեթ իրերի կամ ծառայու
թյունների ձեռքբերման:
Նմանատիպ ապրանքների դեպքում
կարելի է նկատել ուղղակի կախվածություն
ապրանքի գնի և սպառման ծավալի միջև
(ուղիղ համեմատական)․ այսինքն` որքան
բարձր է ապրանքի գինը, նույնքան բարձր
է դրա սպառման մակարդակը8: Դա, մի
կողմից, բացատրվում է այն հանգաման
քով, որ ապրանքի բարձր արժեքը դա
դարձնում է շատերի համար անհասանելի
ու բաղձալի, իսկ մյուս կողմից՝ թանկար
ժեքը շատ հաճախ հասարակության մեջ
նույնացվում է որակյալի հետ: Ամենայն
հավանականությամբ, հենց այս տրամա
բանությունն է ծագումով հրեա, անգլիացի
բան
կիր և քաղաքական գործիչ Նա
թան
Ռոտշիլդի (1840-1915) հայտնի արտահայ
տության հիմքում․«Ես այնքան հարուստ
չեմ, որ էժան ապրանքներ գնեմ»: Հա
րուստի փիլիսոփայությամբ մարդը միշտ
պատրաստ է իրեն անհրաժեշտ ապ
րանքների կամ ծառայությունների համար
վճարելու այն տրամաբանությամբ, որ ար

դարացի գինը երաշխավորում է բավա
րար որակ։ Այդպիսի ապրանքների ու ծա-
ռայությունների օգտագործման հետևանք
ների համար ստիպված չես լինի լրացու
ցիչ գումար վճարել։ Գնելով որակյալ ապ
րանք՝ հարուստը ոչ միայն հաստատում է
«հաջողակ մարդու» իր կարգավիճակն ու
վարկանիշը (իմիջը), այլև, քանի որ առա
վել թանկ ու որակյալ ապրանքն իր էժան
հա
մարժեքից ավելի երկար է ծառա
յում,
նա այդկերպ կա
րողանում է տնտեսել՝
ստիպ
ված չլինելով մոտ ապագայում նո
րից գնել նույն ապրանքից։
«Արթիոլի» իտալական բարձրակարգ
կո
շիկի ապրանքանիշի սեփականատերերն այդ պարադոքսային երևույթը նկատել են դեռ շատ վաղուց: Նրանցից մեկը՝
Անդրեա Արթիոլին, խոստովանում է․ «Ժամանակակից ընկերություններն իրենց ապրանքանիշի հեղինակությունը փորձում
են բարձրացնել՝ տարբեր վայրերում վա
ճառքի նոր կետեր բացելով: Բայց բարձ
ր
արժեք ապրանքներ սպառողի համար
միշտ չէ, որ նման գործելաոճն իրեն արդա
րացնում է: Փոխարենը, մենք աշխատում
ենք յուրաքանչյուր հաճախորդի ներկայացնել կոշիկի արտադրության ողջ գործընթացը, որը պահանջում է ձեռքի աշխատան
քի մոտ 200 գործողություն։ Մենք
աշխատում ենք միայն բարձրակարգ նյու
թերով և բացառապես բնական կաշվով,
և մեր արտադրությունն իրականացվում է
միմիայն Իտալիայում»9: Անդրեա Արթիո
լին նշում է նաև, որ ընկերության կազմա
վորման ողջ ընթացքում իրենք երբեք չեն
առաջնորդվել նոր հաճախորդների ներ
գրավման նպատակով գների նվազեցման
քաղաքականությամբ, այլ նոր հաճախորդ
ներ են ներգրավել՝ ընդունելով անհատական պատվերներ: Պետք է խոստովանել,
որ նման մոտեցումը տվել է արդյունք,
ինչի մասին է վկայում նաև այն, որ վերջին
ֆինանսատնտեսական ճգնաժա
մը, որից
էականորեն տուժեց իտալական տնտեսությունը, գրեթե չանդրադարձավ «Ար
թիո

6 http://333afo.ru/aforizmy/paradoksalnye-citaty.html
7 Бурдьё Пьер. Статья из "Социологической энциклопедии", http://bourdieu.name/content/burde-enciklopedija-sociologii
8 Веблен, Торстейн, https://ru.wikipedia.org/wiki/Веблен, Торстейн
9 Эффект сноба -https://pbwm.ru/articles/effekt-snoba
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Պահանջարկի կորը «Կրկնօրինակման էֆեկտի» դրսևորման դեպքում

լի» ապրանքների սպառման մակարդակի
վրա:
Իրական կյանքում նման պարա
դոքս
ները շատ են, ինչից հաջողությամբ կարո
ղանում են օգտվել մարքեթինգային ընկե
րությունները:
«Վեբլենի էֆեկ
տին» իր բովանդա
կու
թյամբ շատ մոտ է «Պճնամոլի էֆեկտը»
(Эффект сноба), և մասնագիտական գրա-
կանության մեջ երբեմն այս երկու պարա
դոքսները նույնացվում են: Մինչդեռ, այդ
երկու երևույթները, իրենց նմա
նությամբ
հանդերձ, ունեն դրսևոր
ման առանձնա
հատկություններ: Մասնավորապես՝ ի տարբերություն առաջինի, «Պճնամոլի էֆեկտի»
հիմքում ոչ թե գների մակարդակն է, այլ
սպառո
ղի ձգտումը՝ ընդգծելու իր եզա
կիությունը10: Եվ հետևաբար՝ որքան մեծ է
ապրանքի պահանջարկը, այնքան «պճնա
մոլն» անտարբեր է այդ ապրանքի նկատ
մամբ և հակառակը: Հակադարձը հայտնի
է «Կրկնօրինակման էֆեկտ» անվանումով:
Գծապատկերների միջոցով ներկայաց
նենք «Պճնամոլի էֆեկ
տի» և «Կրկնօրի
նակման էֆեկտի» ազդեցությունը պահանջարկի կորի վրա:
Ինչպես տեսնում ենք 1-ին գծապատ
կերից, ապրանքի սպառումը տեղի է ունե
նում պահանջարկի օրենքին համապա
տասխան, այսինքն՝ գնի նվազումն ուղեկց-
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Պահանջարկի կորը «Պճնամոլի
էֆեկտի» դրսևորման դեպքում

վում է սպառման մակարդակի աճով, և
սպառողի պահանջարկի կորն ընդունում է
dn դիրք: Ըստ 2-րդ գծապատկերի՝ «Պճնամոլի էֆեկտի» դրսևորման դեպքում սպա
ռո
ղի վարքագիծը հակասում է պահան
ջարկի օրենքին, և սպառողի պահանջար
կի կորն ընդունում է dc դիրք:
Այսպիսով, և՛ Գիֆենի, և՛ Վեբլենի պա
րադոքսները, և՛ «Պճնամոլի էֆեկտը» բա
ցառություններ են պահանջարկի օրենքից,
որոնք այսօր բավա
կան հաջողությամբ
կիրառում են ընկերությունները՝ ապահո
վելով ապրանքների և ծառայությունների
իրացման էական աճ:
Ամփոփելով նշենք, որ հոդվածի շրջա
նակում ներկայացվածները տնտեսագի
տության մեջ գոյություն ունեցող բազմա
թիվ պարադոքսների չնչին մասն են միայն,
սակայն վերջիններս էլ բավարար են հաս
կանալու համար, թե որքան կարևոր է
դրանց ուսումնասիրությունը: Ինչպես ժա
մանակին ասել է ֆրանսիացի փիլիսոփա
Դենի Դիդրոն (1713-1784), պա
րադոքսը
ճշմարտություն է, որը տես
նելու համար
սովորական մարդու աչքերը կույր են, քա
նի որ այն հակասում է ամբոխի նախա
պաշարմունքներին։ Հետևաբար՝ այն, ինչ
այսօր մեզ պարադոքս է թվում, կարող է
դառնալ ակնհայտ ճշմարտություն եկող
սերունդների համար11:
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10 Эффект сноба - Энциклопедия по экономике, https://economy-ru.info/
11 Աղբյուրը՝ https://citaty.su/paradoks-citaty-i-aforizmy-pro-paradoks
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ПАРАДОКСЫ ЗАКОНА СПРОСА

Экономические парадоксы - это уникальные проблемы, открытие и изучение которых создают
новые возможности для дальнейшего продвижения в экономической теории. Представленные в
статье парадоксы Гиффена, Веблена и Сноба являются отклонениями от закона спроса и отлич
ными примерами иррационального поведения потребителей.
Ключевые слова: парадокс, спрос, цена, уровень потребления, парадокс Гиффена,
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PARADOXES OF THE LAW OF DEMAND

Economic paradoxes are unique challenges, the discovery and study of which create new opportunities for further advancement in economic theory. The paradoxes of Giffen, Weblen, and Snob
presented in the paper are exceptions to the law of demand and are excellent examples of consumer
irrational behavior.
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