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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿ.
ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՎԱԽՃԱ՞Ն,
ԹԵ՞ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԻ
ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. COVID-19 համավարակ,
		
գլոբալացում, գլոբալ շղթաների
		
խզում, պետության դերի
		վերաիմաստավորում

Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է COVID-19
համավարակի հետևանքներին գլոբալացման համա
տեքստում, ինչի արդյունքում կատարել է հետևյալ եզ
րահանգումը. աշխարհը բնավ պատրաստ չէր նման
հարվածի, և դա է պատճառը, որ առաջին իսկ ազ
դակների դեպքում խզվեցին տարիներով ձևավորված
կապերը: Նրա բնորոշմամբ՝ «փխրուն» գլոբալացման
փլուզումը հիմք է ստեղծում պետական պատերնալիզ
մի համար՝ խթանելով «ազգ-պետություն» հա
յե
ցա
կարգի հետագա զարգացումը:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ հեղինակը ներկա
յացրել է նաև որոշ մեկնաբանություններ հետհամա
վարակային աշխարհի ապագայի վերաբերյալ:

Գ

լոբալացման ներկայիս մոդելը վերջնա
կա
նապես ձևավորվել է 2000-ականների
սկզբին: Դրա հիմքում հետևյալ պատկերացումն է. այն
երկրները, որոնք շատ վաղուց են ապրում շուկայական
տնտեսության կանոններով, կարող են միաժամանակ
իրենց արտադրական հզորությունները տեղափոխել
«ծայրամասեր» և արևմտյան համակարգի տնտեսական
հավասարակշռությունը պահպանել ֆինանսական գոր
ծառնությունների հաշվին:
2008-2009 թթ. ճգնաժամն արդեն իսկ ցույց է տվել վե-
րոնշյալ մոտեցման հիմնազուրկ լինելը՝ համաշխարհային տնտեսության անհամամասնությունների համահար
թեցման առումով: Դեռևս 2014 թ. մարտին «Թայմ» (Time)
շաբաթաթերթում տեղ գտած մի հրա
պա
րակ
ման մեջ
առկա էր այսպիսի նկատառում. «Արդեն երկու տարի է՝

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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միջազգային առևտրի աճը զիջում է համաշխարհային ՀՆԱ աճին (Երկրորդ հա
մաշխարհային պատերազմից հետո՝ առաջին անգամ), ինչը նշանակում է, որ հա
մաշխարհային տնտեսությունը հասել է
շրջադարձային կետի: Անկախ մեր կամ
քից, դա կանդրադառնա երկրների և ըն
կերությունների վրա»1:
COVID-19 համավարակը նպաստեց աշ-
խարհատնտեսական կապերի ձևավոր

ված համակարգի ակնթարթային խաթար
մանը՝ 2008-2009 թթ. ճգնաժամից ավելի
քան 10 տարի անց քաղաքական գործիչ
ներին, գործարար միջավայրին և հասա
րակությանը ցույց տալով ժամանակակից
ֆինանսական համակարգի խոցելիությու
նը2:
Դրա հետ մեկտեղ, այն տեսակետը, որ
Covid-19 անսպասելի «սև կարապ» է, այն
պիսի մի իրադարձություն, ինչին հնարա-
վոր չէր նախապատրաստվել, մեղմ ասած,
վիճահարույց է: Իրականում, հանրային ա-
ռողջապահության ակտիվիստները, ներառյալ Բիլ Գեյթսը և համաճարակաբանները, այդ թվում՝ Մինեսոտայի համալսա
րանից Մայքլ Օսթերհոլմը, տարիներ շա
րունակ ահազանգում էին համա
վարակ
ների և գրիպի հարուցած համակարգային
ռիսկերի մասին: Նույնանման նախազգու
շացումներ էին հնչեցնում առաջատար հե
տախուզական գործակալությունները3:
Հետևաբար՝ որքան էլ ֆինանսական
վերլուծաբանները փորձեն COVID-19 ներ
կա
յացնել որպես տխրահռչակ «սև կա
րապ», այդուհանդերձ, իրականությունն այլ
բանի մասին է վկայում. այո՛, «սև կարապի»
հայտնությունը հնարավոր չէ կանխատե
սել, սակայն զանգվածային համաճարակ
ները կանխատեսելի են: Աշխարհը, պար-
զապես, թերահավատորեն մոտեցավ ող-
բերգական սցենարի հավանակությանը4:
Հիրավի, գլոբալացման ճգնաժամի զգա

ցողություն 2019 թվականին ձևավորվել էր
մեծաքանակ անձանց շրջանում, և այսօր
անսպասելիության տարրի վերաբեր
յալ
մեկնաբանություններն ինքնախաբեություն
են: Կայուն համարվող հա
մաշխարհային
համակարգը կաթ
վածա
հար եղավ շատ
արագ կերպով, ըստ էության, ակնթար
թորեն (միջազգային առևտրի և ավիափո
խադրումների դադարեցման համար պա
հանջվեց ընդամենը մեկ ամիս):
Սակայն, գլխավոր խնդիրն այն է, որ
ժամանակակից աշխարհն անընդունակ
եղավ արձագանքելու արտաքին ազդակ
ներին, որոնցից էլ բխում են կապի
տա
լիզմի գլխավոր հակասությունները: Մաս
նավորապես՝
1. հակասությունը համաշխարհային «գլխավոր խաղացողների» և «ռևիզիո

նիս
տական ուժերի» (առաջին հերթին՝ Չի
նաստանի և Ռուսաստանի) միջև,
2. հակասությունը պահպանված և ար-
խաիկ համարվող ազգային ու էթնիկա
կան նույնականացման և հետազգային,
առավել ևս, հետէթնիկական երկարա
ժամկետ զարգացման անհրաժեշ
տու
թյան միջև,
3. հակասությունը «շուկայի անտեսանելի
ձեռքի» և խոշորագույն, որպես կանոն,
վերազգային կորպորացիաների շահե
րի միջև:
Գլոբալացման գործընթացի ճգնաժա
մի ազդակները բազմաթիվ են եղել: 20082009 թթ. համաշխարհային ճգնաժամը չի
կարելի համարել միակ ահազանգը: Չա
փա
զանցրած չենք լինի, եթե ասենք, որ
գլոբալացման գործընթացը համընդհա
նուր ճգնաժամի մեջ է դեռևս 2014 թվա
կանից, երբ պարզվեց, որ համաշխարհա
յին տնտեսության փոխկախվածությունն
իրողություն է, սակայն, այս հանգամանքի
վրա հենվելով, հնարավոր չէ շոշափելի
արդյունքի հասնել5:

1 Андрей Кадомцев, Новый мировой порядок или переживет ли глобализация пандемию коронавируса?
13.03.2020, https://interaffairs.ru/news/show/25646
2 Նույն տեղում:
3 3 միֆ համավարակի ճգնաժամի մասին և այն հաղթահարելու 5 առաջարկ, հունիսի 23, 2020,
https://mediamax.am/am/news/society/38256/
4 Максим Буев, Пандемия неминуемо приведет к значительному усилению роли государства в экономике,
22 марта, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/03/22/825883-koronavirus
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արդյու
նավետություն, որը, իր հերթին,
նպաս
տում է համընդհանուր աճին: Գլո
բա
լացման «արժանիքները» երկար կա
րելի է թվարկել, մինչդեռ հենց վերջիններս
էլ պատճառ դարձան այդ գործընթացի
ձախողման՝ ազդարարելով դրա շատ
«փխրուն» լինելու մասին: Օրինակ՝ մա
սամբ նաև մատակարարումների հետ
կապված խնդիրների պատճառով դյուրա
կիր համակարգիչների համաշխարհային
արտադրությունը ս.թ. փետրվարին նվա
զեց 50%-ով, իսկ սմարթֆոնների արտադ
րությունը երկրորդ եռամսյակում նվազեց
12%-ով: Խնդիրն այն է, որ նշված երկու
ապրանքի կոմպլեկտավորող նյութերն էլ
արտադրվում են ասիական երկրներում7:
Նոր համավարակը, բացահայտելով համաշխարհային տնտեսության խոցե
լիու
թյունը, հզոր ազդակ հաղորդեց տնտեսա
կան մեկուսացման միտումներին, որոնք
առանց այդ էլ վերջին տարիներին թափ
էին հավաքել8: Ընդ որում, COVID-19 օբ
յեկ
տիվորեն հիմք է ստեղծում «էգոիզմի
և հովանավորչության» վրա հիմնված նոր
աշխարհակարգի փիլիսոփայության «օրի
նականացման» համար:
Սոցիալական պետությունների անխուսափելի տապալման և շուկայի անվերա
պահ հաղթանակի մասին տասնյակ տա
րիներով տևած խոսակցություններից հե
տո այսօր մենք ականատեսն ենք, այսպես
կոչված, պետական պատերնալիզմի վե-
րածննդին. բոլոր երկրները, առանց բացա
ռության, ձեռնարկում են ընկերություննե
րին և բնակչությանն աջակցող միջոցառումն եր՝ նվազեցնելով հարկերը, օգտա
գործելով ամենատարբեր պահուստները,
ավելացնելով պետական պարտքը9:
Ներկայիս ճգնաժամը միայն մասամբ է
տնտեսական բնույթի. համավարակի տա-
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Նոր համավարակը փլուզեց համաշ
խար
հային կայունության մասին պատ
րանքը. ներկայում երկրագնդի վրա քաոս
է տիրում, ու յուրաքանչյուր պետու
թյուն
գործում է ինքնուրույնաբար: Եվ գործողությունների համընդհանուր ծրագրման բացակայության այսպիսի պայմաններում
երկրների քայլերը հիշեցնում են ծնողնե
րի վերահսկողությունից դուրս մնա
ցած
երեխաների վարքագիծ6:
Նոր համավարակն աննախադեպ
«սթրես-թեստ» դարձավ գլոբալացման
գործընթացի համար. խզվում են մատա
կարարումների շղթաները, երկրները ձըգ
տում են ապահովել դեղամիջոցների պա
շարներ և սահմանափակել մարդկանց,
ապրանքների ու կապիտալի տեղաշարժը:
Միաժամանակ, ճգնաժամը ստիպում է
վերաարժևորել փոխկապակցված համաշ
խարհային տնտեսությունը ոչ դրական
տեսանկյունից, քանզի գլոբալացումը ոչ
միայն խթանեց վտանգավոր հիվանդու
թյան տարածումը, այլև ընդգծեց ընկերու
թյունների և երկրների փոխկախվածությունը՝ դրանց դարձնելով անսպասելի ցնցա
կաթվածների (շոկերի) օբյեկտներ:
Համաձայն ավանդական պատկերա
ցումների՝ գլոբալացումն ունի բազում ա
ռավելություններ. այն ստեղծում է ծաղկուն
միջազգային շուկա՝ թույլ տալով արտադ
րողներին կառուցել մատակարարումնե
րի ճկուն շղթաներ, անհրաժեշտության
դեպքում փոխելով մատակարարին կամ
շղթայի որևէ այլ բաղադրիչ, բիզնեսն այս
պարագայում սկսում է օգտվել աշ
խա
տանքի միջազգային բաժանման առավե
լու
թյուններից, և Ադամ Սմիթի հռչակած
«ժողովուրդների հարստությունը» վերա
փոխվում է ամբողջ աշխարհի հարստու
թյան, մասնագիտացումն ապահովում է

5 Дмитрий Евстафьев, Пандемия коронавируса: путь туда, но не обратно, «Эксперт» № Online version (0),
Москва, 06.04.2020, https://expert.ru/expert/2020/15/pandemiya-koronavirusa-put-tuda-no-ne-obratno/
6 Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии? 23
марта, 2020, https://lenta.ru/articles/2020/03/23/coronavirus/
7 Генри Фаррелл, Абрахам Ньюман, Остановит ли коронавирус глобализацию в привычном понимании?
Пандемия продемонстрировала уязвимости рынка, о которых никто не подозревал, 18.03.2020, https://
globalaffairs.ru/articles/ostanovit-li-koronavirus-globalizacziyu-v-privychnom-ponimanii/
8 Фёдор Лукьянов, Время и пища для размышлений, 17.03.2020,
https://globalaffairs.ru/articles/vremya-i-pishha-dlya-razmyshleniya/
9 Оксана Синявская, Коронавирус и будущее государства всеобщего благосостояния, 16.04.2020,
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/koronavirus-i-budushchee-gosudarstva/
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րածումը երկրագնդի վրա շոշափում է հա-
սարակության գոյության հիմքը: Ուստի

պա
տահական չէ, որ մի շարք երկրների
գործողություններ հիշեցնում են այն գենե
րալներին, որոնք պատրաստվում են ար
դեն ավարտված պատերազմին: Եվ այս
պարագայում ոլորտներին և քաղաքացի
ներին ցուցաբերվող լայնածավալ ֆինան
սական օժանդակությունն աղետալի դրության մեջ հայտնվածներին միայն ժամա
նակավոր միջոց է, սակայն դժվար թե դա
հանգեցնի համաշխարհային տնտեսու
թյան՝ վաղուց հասունացած վերակառուց
մանը: Ավելին, որոշ փորձագետներ կանխատեսում են նորազատական գլոբալաց
ման բացասական միտումն երի, առաջին
հերթին՝ համաշխարհային մասշտաբով
անհավասարության հետագա խորացում:
Այդուհանդերձ, համավարակի հիմնական
հարվածն իրենց վրա կրում են հենց պետությունները, որոնց եզակի հնարավորու
թյուն է ընձեռված հետ բերելու տնտեսու
թյան կարգավորման մեջ իրենց կորցրած
դիրքերը: Իսկ թե ինչ ծավալի գործողություններ կպահանջվեն այդ ուղղությամբ,
և ինչի կհանգեցնի այդ ամենը, որևէ մեկը
պատրաստ չէ կանխատեսելու:
Տնտեսության մեջ ֆինանսական նե
րարկումները վաղուց ի վեր փորձով ապա-
ցուցված, իսկ այսօր՝ առավել քան արդա-
րացված իրողություն են, սակայն դրանց
արդյունավետությունը բնավ ակնհայտ չէ,
քանի որ «համավարակային զարգացման»
վերաբերյալ կանխատեսումները փ
ոփոխ
վում են վախեցնող հաճախականությամբ:
Համաշխարհային տնտեսությունն ամենևին հարմարեցված չէր նմանօրինակ
ֆորս
մաժորային իրավիճակի, երբ դրա
«կանգը» ոչ թե տնտեսական գործոնների,
այլ համավարակի հետևանքով էր: Չէ՞ որ
ինչքան էլ զգալի էր «բարձր ֆինանսների»
խզումն իրական հատվածից, որը հան
գեցրեց 2008-2009 թթ. ճգնաժամին, վեր
ջինիս առաջացման պատճառները, ան

խոս, տնտեսական էին:
Այսօր արդեն պետական կարգա
վորման այն միջոցներից, որ տարբեր արդյու
նավետությամբ կիրառում են կառա
վա
րությունները և կենտրոնական բանկերը,
շատ քիչ բան է կախված: Եթե համավա
րակը չկանգնեցվի առաջիկա ամիս
նե
րի
ընթացքում, համընդգրկուն ֆինանսավորումը կխթանի գնաճը և ազգային արժույթ
ների արժեզրկու
մը, ինչը, ըստ էության,
արդեն իսկ առկա է՝ ի դեմս նավթի գնե
րի կտրուկ անկման և ֆինանսական գոր
ծիքների դրույքաչափերի նվազեցման:
Ընդ որում, անհավասարության խորացու
մը «կպայթեցնի» սպառողական շուկանե
րը՝ դրանով իսկ կապիտալիզմը դարձնե
լով անկենսունակ10:
Ամբողջ աշխարհում փորձագետներն
առաջարկում են համավարակի և դրա հե
տևանքների չեզոքացման միջոցներ, սա
կայն նրանք ի սկզբանե պետք է ընդունեն,
որ համաշխարհային տնտեսությունն այն
պես չի աշխատում, ինչպես իրենք էին
մտածում: Գլոբալացումը ենթադրում է
երկրնե
րի միջև աշխատանքի միջազ
գային մասնագիտացման և կոոպերացման

հետագա խորացում, որն աներևա
կայե
լիորեն բարձրացնում է արդյունա
վետու
թյան մակարդակը, սակայն, միաժամա-
նակ, հանգեցնում աննախա
դեպ խոցելիության: COVID-19-ի «հարվածները» բացահայտում են այդ խոցելիությունը՝ հա
մաշխարհային տնտեսության համար նախանշելով կառուցվածքային տեղաշար

ժեր: Անշուշտ, երբ կշեռքի նժարին են քա
ղաքացիների առողջությունն ու անվտան
գությունը, պետությունները պատրաստ
են արգելափակելու արտահանումը և սա
ռեց
նելու մատակարարումները, նույնիսկ
եթե այդ գործողություններով վնասում են
դաշնակիցներին կամ հարևան երկրներին11:
Նախորդ ցնցումների փորձից կարելի
է մեկ հետևություն անել. ճգնաժամերն ի
վիճակի են ջրի երես հանելու այն հիմն ա

10 Николай Проценко, Назад к «большому правительству»: государства заливают коронавирус деньгами,
26 марта, 2020, https://eadaily.com/ru/news/2020/03/26/nazad-k-bolshomu-pravitelstvu-gosudarstva-zalivayut-koronavirus-dengami
11 Генри Фаррелл, Абрахам Ньюман, Остановит ли коронавирус глобализацию в привычном понимании?
Пандемия продемонстрировала уязвимости рынка, о которых никто не подозревал, 18.03.2020, https://
globalaffairs.ru/articles/ostanovit-li-koronavirus-globalizacziyu-v-privychnom-ponimanii/
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ներն ավելի կարևոր են, քան պետական
քաղաքականությունը, սակայն երբ կարիք
եղավ շտապ միջոցների ձեռնարկման, դա
իրականացրեց հենց պետությունը:
Ազգային պետությունների դերի բարձ-
րացման մեջ էական էր նաև ԵՄ անդամ
երկրների՝ համաեվրոպական ինստիտուտների բյուրոկրատիայից հիասթափության
գործոնը: ԵՄ-ին բարձրագույն իշխա
նու
թյամբ օժտելու գաղափարները ցույց տվե
ցին իրենց սնանկությունը COVID-19 հա
մավարակի հետ բախման առաջին իսկ
փու
լում: Փորձագետները կանխատեսում
են, որ ԵՄ-ի համար համավարակի բացա
սական հետևանքները կհանգեցնեն եվրոպական միասնականության հայեցակար
գի վերանայմանը14: Նրանց կարծիքով՝ համավարակի ավարտից հետո եվրոպացի
ները կվերաիմաստավորեն ԵՄ՝ որպես
տարածաշրջանում միասնականության և
կայունության երաշխավորի դերը: Կասկա
ծի տակ են դրվել նաև եվրո-ատ
լանտ
յան
համագործակցության հեռանկարները,
ինչպես նաև ԱՄՆ-ի՝ որպես համաշխար
հային առաջնորդի դիրքը:
Այս իրավիճակում ազգային պետու
թյուններն իրենց վրա են վերցնում քաղա-
քացի
ների անվտանգության ապահովման
խնդիրները: Պետությունը ստիպված է
ուժեղացնել իր դերը տնտեսության մեջ,
որ
պեսզի աջակցի սնանկացող տնային
տնտե
սություններին և ընկերություննե
րին, վերականգնի խզված արտադրական
շղթաները, նվազեցնի գործազրկությունը,
որը կարող է դառնալ զանգվածային: Դրա
նից հետո երկրները կզբաղվեն առավել
երկարաժամկետ լուծում պահանջող հար
ցերով, այդ թվում՝ առողջապահական հա
մակարգերի արդիականացմամբ:
Այսպես թե այնպես, պետությունը մշտապես «մտնում» է համակարգ (լինի դա որո
շակի շուկա, թե ամբողջ տնտեսությունը),
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խնդիրները, որոնք բարեկեցիկ ժամանակ
ներում հնարավոր է անտեսել: Ակնհայտ է
նաև, որ հեռու չէ այն օրը, երբ տեղի կունենա հետևյալ գաղափարի վերաիմաս
տա
վորում. արդյո՞ք որևէ երկիր ցան
կա
նում է (և որքանո՞վ է ցանկանում) կախում
ունենալ մեկ այլ երկրից: Սա, իհարկե, չի
նշանակում գլոբալացման հիմնարար ա-
վարտ, թեև Նասիբ Թալեմը նույնպես կարծում է, որ համավարակը լրջորեն կազդի
լոկալիզմի աճի վրա և ամ
բողջությամբ
կվերափոխի մի շարք ոլորտներ: Նրա հա
մոզմամբ՝ համավարակը կձգվի բավական
երկար ժամա
նակ՝ մատուցելով բազմա
թիվ տհաճ անակնկալներ12:
Միանգամայն հնարավոր է, որ ճգնա
ժամի դասերը լինեն բացասական՝ հան
գեցնելով ազգային էգոիզմի ուժգնացմա-
նը, «Գոյատևում է ուժեղագույնը» հայեցա-
կարգի ամրապնդմանը, միջազգային բախումների սրացմանը և օտարերկրյա ներ
դրումների հայրենադարձմանը: Այլ խոս
քով, ապագլոբալացման՝ առանց այդ էլ
նկատելի միտումներն ավելի կուժգնանան՝
ուղեկցվելով պահպանողական ինտերնա
ցիոնալիզմից (ներդրված դեռևս 1945 թ.)
հրաժարմամբ:
Նոր ճգնաժամը հանգեցնում է նաև պետության դերի վերագնահատմանը: «Մոր-
նինգ բրիֆինգ» (Morning Breafing) պար-
բերականի դիտարկմամբ՝ շուկայա
կան
տնտեսության հիմնական դրույթներն այլևս
չեն գործում, քանի որ պետությունը երաշխավորում, վարկավո
րում կամ ուղ
ղակի
աջակցում է մասնավոր ընկերու
թյուննե
րին ֆինանսական ներարկումն երով: Պետությունը սկսում է անմիջականորեն մի
ջամտել մասնավոր ընկերությունների գործունեությանը13: Մինչ համավարակը, հեն
վելով գլոբալացման գաղափարների վրա,
իշխում էր մտայնություն, որ որոշակի վե
րազգային տնտեսական հրամայա
կան

12 Георгий Голованов, Пандемия положит конец мировой экономике в ее нынешнем виде, 22 апреля, 2020,
https://hightech.plus/2020/04/22/pandemiya-polozhit-konec-mirovoi-ekonomike-v-ee-nineshnem-vide
13 Похоронит ли коронавирус рыночную экономику: Борьба с пандемией усиливает роль государственного
регулирования, 12.04.2020, https://www.ng.ru/editorial/2020-04-12/2_7841_editorial.html
14 Ирина Таран, Елизавета Комарова, Стадия переосмысления: как пандемия коронавируса может
трансформировать Европейский союз, 5 мая, 2020, https://russian.rt.com/world/article/743470-evropa-es-polsha-koronavirus-vlast
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երբ վերջինս դառնում է անկայուն15: Դեռ
երեկ գործընկեր համարվող երկրների միջև հակասությունների աճը և «սահմանա
զատումը» դիտարկվում էին որպես գլոբա
լաց
ման ճգնաժամի նկատ
մամբ բնական
արձագանք: Համա
վարակի պայմաննե
րում պարզվեց, որ ազգային մակարդակով
ընդունվող որոշումներն առա
վել ար
դյու
նավետ են, քան վերազգա
յին կառույց
ների աշխատանքը: Բացի դրանից, կառավարությունների անհատական որոշում
ներն ավելի հաճախ են արժանանում քա
ղաքացիների աջակցությանը, քան միջազ
գային համագործակցության շրջանակում
իրականացվող գործողությունները16:
Այսօր վերստին ապացուցվում է, թե որ
քան վճռորոշ նշանակություն ունի խնդիր
ների համատեղ լուծումը: Այլ խոսքով, ճգնաժամը կանխորոշեց հասարակական կյան
քի 40-ամյա պարբերաշրջանի՝ պետության
մասնակցության բացառման նորազատա
կան դարաշրջանի վերջը, որն ի դեպ արդեն
իսկ ակնհայտ էր դարձել 2008-2009 թթ.
համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ:
Իրերի նախկին դրվածքին՝ հանձին նո
րազատական գլոբալացման կամ կենտ
րոնացված սոցիալ-ժողովրդավարական
համակարգի, վերադարձ լինել չի կարող:
Այսօր օրակարգում է ընդհանուր բարեկե
ցության նոր մոդելի ստեղծման հարցը՝
հիմնված սոցիալական բարեկեցության և
«տեղային» ժողովրդավարության վրա17:
Իսկապես, տնտեսական ազատակա
նության համար սկսվում են դժվար ժա
մանակներ: Կարելի է նույնիսկ արձանագրել, որ COVID-19 այն «կսպանի»18: Այդու
հանդերձ, փորձագետների կարծիքով,

դեռևս վաղ է խոսել գլոբալացման մոդելի
լրիվ տապալման մասին, քանի որ համա
վարակի ավարտից հետո երկրների միջև
առկա կապերի մեծ մասը կվերականգնվի,
սակայն ընթացիկ վիճակը լուրջ դաս կդառ-
նա «գլխավոր խաղացողների» համար19:
Ներկայիս «փրկարարական» գործողու
թյունները նշանակում են հրաժարում գործող տնտեսական համակարգից: Իհար
կե, աշխարհը կորոնավիրուսի համա
վա
րակի ավարտից հետո կբնութագրվի ոչ
միայն տնտեսական կյանքում պետության
միջամտության կտրուկ ուժգնացմամբ:
Որոշ փորձագետների կարծիքով՝ գլխա
վոր հետևանքը կլինի ապագլոբալացումը:
Համավարակն ի ցույց դրեց մինչ այժմ գո
յություն ունեցող գլոբալ արժեշղթաների
անհուսալիությունը: Ինքնաբավությունը
կդառ
նա որոշիչ գործոն շատ երկրների
կա
ռավարությունների համար: Արդյուն
քում ազգային տնտեսություններում տեղի
կունենա ներդրումների վերաբաշխում:
Սա
կայն, «Մորնինգ բրիֆինգը» հակված
չէ հստակորեն վեր հանելու մոտավոր ապագայի փոփոխությունները: Ուստի ներ
կայիս ճգնաժամը կարելի է դիտարկել ոչ
թե որպես արմատական շրջադարձ, այլ
վերաձևումների արագացուցիչ20:
Համավարակը կամրապնդի երկրների
ինքնավարությունն ու կուժեղացնի ազգայ
նականությունը: Բոլոր պետություն
ները,
ինչպես ժողովրդավարական, այն
պես էլ
կենտրոնացված կառավար
մամբ, այսօր
ձեռնարկում են ճգնաժամի հաղ
թահար
մանն ու բնակչության պաշտպանությանն
ուղղված մի շարք արտակարգ միջոցներ:
Եվ նրանց մեծամասնությունը համավա

15 Максим Буев, Пандемия неминуемо приведет к значительному усилению роли государства в экономике,
22 марта, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/03/22/825883-koronavirus
16 Похоронит ли коронавирус рыночную экономику: борьба с пандемией усиливает роль государственного
регулирования, 12.04.2020, https://www.ng.ru/editorial/2020-04-12/2_7841_editorial.html
17 Ричард Саква, Нормальность: коронавирус и трансформация государства, 29.04.2020,
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/normalnost-koronavirus-i-transformatsiya-gosudarstva/
18 Максим Буев, Пандемия неминуемо приведет к значительному усилению роли государства в экономике, 22
марта, 2020, https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2020/03/22/825883-koronavirus
19 Надежда Алексеева, Алёна Медведева, Максим Лобанов, «Подлинной солидарности нет»: как пандемия
коронавируса привела к кризису евро-атлантического единства, 26 апреля, 2020, https://russian.rt.com/
world/article/740757-pandemiya-koronavirus-edinstvo
20 Похоронит ли коронавирус рыночную экономику: борьба с пандемией усиливает роль государственного
регулирования, 12.04.2020, https://www.ng.ru/editorial/2020-04-12/2_7841_editorial.html
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թահարելու ճգնաժամը, հետևաբար՝ հա-
մավարակի ճգնաժամը կստիպի երկրներին գտնել համագործակցության նոր եզ
րեր համաշխարհային աղետներից խու
սափելու համար:
Այդուհանդերձ, մեր մոտեցմամբ, անկախ
վերոնշյալից, այս ճգնաժամի փորձը ին
տերնացիոնալիզմի հետևորդներին կստի-
պի համոզվել նրանում, որ նույնիսկ հրատապ անհրաժեշտության պարագա
յում
միջազգային միասնական կազմակերպու
թյան կամ իշխանության կառուցակարգի
ստեղծումն այսօր անհնար է, քանի որ հա
մաշխարհային քաղաքականության կի
զակետում դեռ երկար ժամանակ շարու
նակելու է մնալ «ազգ-պետություն» մոդելը,
ինչի արդյունքում կարելի է ակնկալել ռեա
լիզմի և պրագմատիկ լավատեսության
վրա հիմնված՝ ինտերնացիոնալիզմի թարմացված մոդելի ձևավորում:
Անշուշտ, դեռևս վաղ է խոսել նոր աշ
խարհակարգի հաստատման մասին, քա
նի դեռ ճգնաժամը, իր հետևանքներով
հանդերձ, հիմնահատակ չի ավերել հա
մաշխարհային տնտեսությունը:
Անկասկած է, որ համավարակի ավարտից հետո ազգային կառավարություննե
րը և պետական ինստիտուտները կամ-
րապնդեն իրենց դիրքը, ճգնաժամի պայ
ման
ներում երկրները կփնտրեն համաշ
խարհային աղետների կանխարգելման
և/կամ չեզոքացման համընդհանուր կա
ռուցակարգեր, մուլտիլատերիզմը կամրա
պնդվի համաշխարհային քաղաքականության մեջ՝ երկրներին «հետ մղելով» դեպի
ԱՄՆ կողմնորոշված գլոբալացման երևույթներից: Իսկ արդեն ճգնաժամից հետո, որը
կխաթարի ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի նկատ
մամբ
վստահությունը, առավել հստակ կդառնա
Արևելքի դերն աշխարհում՝ Չինաստանի,
Ռուսաստանի, Հնդկաստանի ու Իրանի
համար ապահովելով գործողությունների
էական ազատություն22:
Համավարակի հաղթահարումից հետո
կընդլայնվեն պետության և բիզնեսի միջև
կապերը, իսկ պետությունները կդառնան
ավելի կենտրոնացված: Այս ծանրագույն
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րակի նահանջի պայմաններում, անշուշտ,
չի ցանկանա հրաժարվել ճգնաժամի ըն
թացքում ձեռք բերված լիազորու
թյուն
նե
րից: Համաշխարհային տնտեսությունը, որպես այդպիսին, անվերապահորեն կվերա
փոխվի, բայց թե ինչ տեղի կունենա դրանից
հետո, պայմանավորված կլինի այն հան
գամանքով, թե կարող են արդյոք կառա
վա
րություններն առաջիկա վեց ամսվա
կամ մեկ տարվա ընթացքում վերահսկե
լի դարձնել իրավիճակը: Եթե դա հաջող
վի, ապա աշխարհը, ամենայն հավանա
կանությամբ, կվերադառնա գլոբալացման
ուղի, թեպետ որոշակի սկզբունքների վե
րանայմամբ: Իսկ եթե ճգնա
ժամը երկա
րաձգվի, ապա գլոբալացման հեռանկարն
իրապես վտանգի տակ կդրվի՝ հաշվի առ
նելով այն իրողությունը, որ ինչքան խորա-
նում են մարդկանց, ապրանքների և կա
պիտալի ազատ տեղաշարժի նկատմամբ
սահմանափակումները, այնքան ավելի
նախընտրելի է դառնում ներփակ տնտե
սական քաղաքականության վարումը:
Կորոնավիրուսի համավարակը կհան
գեցնի նրան, որ կորպորացիաներն ար-
տադրության գլոբալ համակարգի օգուտ
ները կսկսեն համեմատել ազգային մա-
կարդակով մատակարարումների շղթայի
հուսալիության հետ: Երկրորդ տարբերա
կին անցումը կնվազեցնի կախվածությունը
միջազգային գործոններից, քաղաքացիներին կապահովի աշխատանքով և անհրաժեշտ ապրանքներով, թեև դրանք, ամե

նայն հավանականությամբ, կթանկանան21:
Ռեալիզմի հետևորդ հետազոտողների
համոզմամբ նույնպես համավարակի հե
տևանքով առաջացած ճգնաժամը կխար
խլի համաշխարհային տնտեսության հիմ
քը: Այլ խոսքով, ազգայնական միտումն երի
ուժգնացմանը զուգահեռ, գլոբալա
ցումն
անկում կապրի՝ դրանով իսկ շեշտադրե
լով «ուժեղ» կառավարության դերի կա
րևորությունը:
Ի հակակշիռ ռեալիստների, ինտեր
նացիոնալիզմի հետևորդների կարծիքով՝
«ազգ-պետությունը» և ազգային ինքնա
վարության սկզբունքն ի վիճակի չեն հաղ

21 Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии? 23
марта, 2020, https://lenta.ru/articles/2020/03/23/coronavirus/
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ճգնաժամն այսօր իսկ մեզ հնարավորու
թյուն է տալիս վերակառուցելու «պե
տու
թյուն-հասարակություն-բիզնես» փոխազդեցության համակարգը՝ այն դարձ
նե
լով
ավելի կենսունակ և զարգաց
մանը միտ
ված23:
Հարկ է նշել, որ բազմաթիվ երկրների
կառավարություններ արդեն իսկ մշակել
են ռազմավարական կարևոր ոլորտների,
այդ թվում՝ սննդի և բժշկական արդյունա
բերության վերականգնման և ընդլայնման
միջոցառումների ծրագրեր: Ներքին շու
կայի աջակցության քաղաքականությունը
կրկին դառնում է գերակայող: Ընդ որում,
նպատակը ոչ այնքան միջազգային առևտ
րի սահմանափակումն է, որքան ներ
քին
հուսալի շուկայի ստեղծումը, որը թույլ
կտա վերահսկել կախվածությունը միջ
ազգային առևտրի բախումներից և հար
վածներից:
Այսպիսով՝ ուժեղ իշխանությունը նոր
ճգնաժամի պայմաններում կարող է փոխել
մարդկանց վարքագիծը, քանի որ, ի տար
բերություն 2008-2009 թթ. ճգնա
ժա
մի,
կորոնավիրուսը պահանջում է պետական
կոշտ գործիքների կիրառում: Միաժամա
նակ, այս համավարակն ամրապնդում է
ազգայնականության դիրքը, թեև դրա ոչ
էթնիկ ձևը24:
Աշխարհի ներկայիս տեսքը կարող է
անկենսունակ ճանաչվել ոչ միայն գաղափարապես: Այսօր այն բացառապես ոչ
գործնական է, տեխնիկական իմաստով՝
վտանգավոր, մանավանդ, եթե հաշվի առ-
նենք համաշխարհային նոր աղետների
(հումանիտար, տեխնոլոգիական, կլիմա
յական) առաջացման հավանակությունը:
Ակնհայտ է, որ գլոբալացումը կշարունակի զարգանալ ինչպես գաղափարա
կան,
այնպես էլ կիրառական իմաստով: Մարդ-
կանց և երկրների միջև ձևավորված կա

պերը հազիվ թե հնարավոր լինի կասեցնել:
Սակայն, գլոբալացման ձևերը, ան
կաս
կած, կփոխվեն: Այսօրվա գլխավոր հարցը
հետևյալն է. ինչ բնութագրիչներ կունենա
հետ
գլոբալացվող աշխարհը: Կարո՞ղ են,
արդյոք, այդ աշխարհի կառուցման մեջ
օգտագործվել «հնուց մնացած» տարրեր,
թե՞ պետք է հոգեբանորեն և նյութապես
տրամադրվել արմատապես նոր համա
կարգի ստեղծմանը: Ակնհայտ է, որ միջ
ազ
գային հանրությունը ստիպված կլինի
որոնել հավասարակշռության նոր վիճակ
ազգային և համաշխարհային զարգա
ցումն երի միջև25:
Յուրաքանչյուր տնտեսական ցնցում
թողնում է «ժառանգություն»: Կորոնավի
րու
սային այս ճգնաժամը նույնպես բա
ցա
ռություն չէ: Ոչ ոք չգիտի, թե ինչքան
կշարունակվի համավարակը կամ ինչպի
սին կլինեն դրա պատճառած մարդկա
յին ու տնտեսական կորուստները, ուստի
տնտեսագետները զգուշանում են կոնկ
րետ կանխատեսումներից: Քանի որ չկան
երկու միանման տնտեսական ցնցումներ,
չի կարող վերջնականապես պարզ լինել,
թե ինչ «ժառանգություն» կթողնի այս մե
կը26:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա,
հաշվի առնելով վերոնշյալը, մեր եր
կիրն
արդեն իսկ պետք է մշակած լիներ համա
ճարակային վտանգի գնահատման և վերահսկման շարունակական կառուցա
կարգ՝ հիմնվելով նախորդ փորձառության՝
հակազդեցության գործիքների օպտի
մա
լացման հանգամանքի վրա: Դիտարկենք
H1N1-ի օրինակը 2016 թվականին, երբ Հայաստանում գրանցվեց հիվանդության մոտ
900 և մահվան 19 դեպք: Արդյո՞ք դասեր
քաղվել են այս փորձառությունից: Արդյո՞ք
արձանագրվել են երկրի ներուժը զարգաց
նելու միտումներ, որոնք կիրառելի կլինեին

22 Мехди Санаи, Мировой порядок после коронавируса: ничего не изменится? 21.04.2020,
https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/mirovoy-poryadok-posle-koronavirusa/
23 Лейбин Виталий, Кризис и пандемия - хороший повод доказать, что природа государства меняется,
Москва, 24.03.2020, https://expert.ru/2020/03/24/koronavirus-i-politika-lyubvi/
24 Ճգնաժամի պահին մենք վարակված ենք անորոշությամբ, մարտի 27, 2020, https://mediamax.am/am/
news/society/37059/
25 Андрей Кадомцев, Новый мировой порядок или переживет ли глобализация пандемию коронавируса?
13.03.2020, https://interaffairs.ru/news/show/25646
26 Խաչիկ Սողոմոնյան, Ինչպես է կորոնավիրուսը փոխում մեր տնտեսական կյանքը, 2020-04-23, https://
www.hamakarg.am/?p=3731
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վանը հաջորդած «Black Lives Matter»
(սևա
մորթների կյանքը նշանակություն
ունի) շարժումը, որն իրականացվում է հակառասիստական «քողի ներքո», ընդա
մենն ուղղված է ուժերի վերաբաշխմանը,
անկայունության ստեղծմանը, այդ թվում՝
ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի տապալ
մանն ու
Դեմոկրատական կուսակցության հաղթանակին: Այս սցենարում գերազանց կեր
պով «տեղավորվում» է նաև համավարա
կի գործիքը, երբ գույների խտացման,
փաստերի խեղաթյուրման, ընդհուպ մինչև
սաբոտաժի միջոցով առաջ են մղվում քա
ղաքական շահերը:
Փաստորեն, համավարակն իսկապես
կապվում է քաղաքականության հետ, բայց
միայն այնքանով, որքանով այն այսօր ծա
ռայում է որպես «շղարշ» քաղաքական վե
րադասավորումների համար:
Վերադառնալով համավարակային ի
րականությանը՝ պետք է արձանագրել, որ
ինչպես աշխարհին բաժին հասած նա
խորդ աղետները, սա նույնպես կչեզոքաց
վի: Խնդիրը չեզոքացման «գնի» և դրա
նից հետո ստեղծված իրավիճակի մեջ է:
Պետության գերիշխանության հայեցակարգի վերադարձը հիշեցնում է Մեծ ճգնա
ժամի ժամանակաշրջանը, բայց պետք է
հաշվի առնել, որ նախորդ դարի 30-ական
թվականների և ներկայիս տնտեսություն
ների միջազգայնացման մակարդակները
պարզապես անհամեմատելի են, և այդ
կապերը դժվար թե իսպառ վերանան:
Մեր համոզմամբ՝ հետհամավարա
կա
յին աշխարհը կբնութագրվի գլոբալացման
և տեղայնացման (լոկալացման) ողջամիտ
փոխզիջման մոդելով, որտեղ վերստին
«կդիրքավորվեն» ազգային և էթնիկական
առաջնահերթությունները:
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այսօր: Չի հիշատակվում ոչ մի կանոնա
կարգ, ուղեցույց կամ փորձառություն, որի
հիմքում 2016-ի օրինակն է կամ նմանա
տիպ այլ իրավիճակ27:
Որոշում ընդունողների համար պետք
է կարևորվի տնտեսական ակտիվության
վերականգնման ծրագրումը՝ հաշվի առնե
լով այն իրողությունը, որ երբ սահմանա
փակման միջոցառումները չեղարկվեն,
վարվող քաղաքականությունը պետք է արագորեն անցում կատարի դեպի պահան
ջարկի խթանում, ինչպես նաև ընկե
րու
թյուններին աջակցություն: Իսկ պարտքի
մարումների հետաձգումը և պարտքե
րի
վերակառուցումը, ամենայն հավա
նականու
թյամբ, կշարունակվեն նաև վերա
կանգնման փուլում28: Covid-19 ճգնաժամի
հաղթահարումը կպահանջի նշանակա
լի
նորամուծություններ, ինչպես նաև հսկա
յական հավաքական ջանքեր՝ ուղղված
տնտեսական աճի և սոցիալական բարե
կեցության միջև կայուն հավասարակշռու
թյան հաստատմանը: Այս գործընթացը
հեշտ չի լինի: Մենք պետք է փոխենք ոչ
միայն մեր ինստիտուտներն ու տնտեսա
կան համակարգերը, այլև ինքներս մեզ29:
Եվ վերջապես, նպատակահարմար ենք
գտնում անդրադառնալ ևս մեկ հարցի, որը,
անշուշտ, եղել և մնում է հասարակության
լայն շերտերի ուշադրության կենտրոնում:
Խոսքը, այսպես կոչված, «դավադրության
տեսությունների» մասին է: Բնավ հակված
չլինելով վերջիններիս հիմնավորմանը
կամ լրջորեն քննարկմանը, այդուհան
դերձ, արձանագրենք հետևյալը. քաղաքա
կանության մեջ երբեք միջոցների խտրու
թյուն չի դրվում, և մոլեգնող համավարակը
քաղաքական նպատակների առաջմղման
ևս մեկ գործիք է: Մասնավորապես՝ աշ-
խարհով մեկ սրընթաց կերպով տարած
վող, աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահ

27 Շանթ Շեկհերդիմյան, Ներսես Կոպալյան, Հայաստանը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ. պետության
կարողությունները և Սփյուռքը, March 29, 2020, https://www.evnreport.com/readers-forum/armenia-combats-the-coronavirus-state-capacity-and-the-diaspora-1
28 Խաչիկ Սողոմոնյան, Սահմանափակման տնտեսական հետևանքները, 2020-04-20,
https://www.hamakarg.am/?p=3645
29 3 միֆ համավարակի ճգնաժամի մասին և այն հաղթահարելու 5 առաջարկ, հունիսի 23, 2020, https://mediamax.am/am/news/society/38256/
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В статье в основном обсуждаются последствия пандемии COVID-19 в контексте глобализации,
по результатам которых делается вывод о том, что глобальный мир вовсе не был готов к такому
удару, и при первых же импульсах связи, сформированные годами, исчезли. Развал «хрупкой»
гло
бали
зации создаёт основы для государственного патернализма и усугубляет дальнейшее
укрепление концепции «нация-государство». В этом контексте автор представляет наблюдения
относительно будущего постпандемического мира.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, глобализация, разрыв глобальных цепочек,
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ԻՆՔՆԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱԹԻՎԸ «ԽՈՍՏԱՆՈՒՄ» Է
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ
ՆՈՐ ԲՌՆԿՈՒՄՆԵՐ
ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ...
Ոչ թե մարդկանց գիտակցությունն է որոշում նրանց
կեցությունը, այլ ընդհակառակը` նրանց հասարակական
կեցությունն է որոշում նրանց գիտակցությունը։

Կարլ Մարքս

Հիմնաբառեր. թագավարակ, Covid-19, ինքնամե		
կուսացում, համաթիվ, կարանտին,
		
արտակարգ դրություն, քաղաքա		յին ակտիվություն

Աննա
ՓԱԽԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության
թեկնածու, դոցենտ
2006 թ. գերազանցությամբ ա-
վարտել է ԵրՊՏԻ-ն (այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝
«Համաշխարհային տնտեսագի
տություն», իսկ 2010 թ.՝ ՀՊՏՀ աս
պիրանտուրան՝ «Միջազգային
տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ: 2012 թ. պաշտպանել
է թեկնածուական ատենախոսու
թյուն՝ ստանալով տնտեսագի
տու
թյան թեկնածուի գիտական
աստիճան: ՀՊՏՀ միջազգային
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նե
րի ամբիոնի ասիստենտ է,
«Ամբերդ» հետազոտական կենտ-
րոնի հրավիրյալ փորձագետ: Վերապատրաստվել և դասախոսու
թյուններ է վարել մի շարք եվրո
պական բուհերում: Հեղինակ է
41 գիտական և 4 գիտահանրա
մատչելի վերլուծա
կան աշխա
տանքների:
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Արդեն երրորդ եռամսյակն անընդմեջ աշխարհի
հեղինակավոր գիտնականներն ու սկսնակ հետազո
տողներն իրենց մտավոր ներուժը կենտրոնացրել են
Covod-19 համավարակի բազմակողմանի ուսում
նա
սիրության վրա:
Տարբեր քաղաքներում համավարակի ընթաց
քում մարդկանց վարքագծի հետազոտման նպատա
կով ստեղծվել է նոր ցուցանիշ՝ ինքնամեկուսացման
համաթիվը, որը թույլ է տալիս գնահատել քաղաքա
յին բնակչության ակտիվության մակարդակն արտա
կարգ դրության պայմաններում՝ այն համեմատելով
նախակարանտինային ժամանակաշրջանի բնակա
նոն իրավիճակի հետ:
Երևանում ինքնամեկուսացման համաթվի ուսում-
նասիրությունը ցույց է տալիս, որ դիտարկվող ժամա ակահատվածում ինքնամեկուսացման մակարդակն
ն
առավել բարձր է եղել արտակարգ դրու
թյան հայ
տարարման սկզբնական փուլում, սակայն հետագա
յում նկատվել է բնակչության ակտիվության կտրուկ
մեծացում՝ անկախ վարակի տարածման աճող ցու
ցանիշներից: Դա մասամբ պայմանավորված է սահմանափակումների մեղմացմամբ, մասամբ էլ՝ քաղա
քացիների ցածր սոցիալական պատասխանատվու
թյամբ: Նման միտումների պահպանման դեպ
քում
առաջիկայում, թերևս, դժվար թե հաջողվի զսպել
համավարակը:

Ա

րդեն երրորդ եռամսյակն է, որ ամբողջ աշ
խարհի հետազոտողները դուրս են եկել
«մրցա
վազքի»՝ ձգտելով պարզել Covid-19 (SARS-CoV-2)
նոր թագավարակի առողջապահական, կենսաքիմիական,
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0-2.4 միավոր

2.5-2.9 միավոր

3-3.5 միավոր

3.6-3.9 միավոր

4-5 միավոր

Փողոցում
չափազանց
շատ մարդ կա

Փողոցում
շատ
մարդ կա

Փողոցում
մարդիկ
կան

Մարդկանց
մեծամասնությունը
տանն է

Փողոցում
գրեթե
մարդ չկա
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խմբի վերլուծաբաններն էլ, իրենց հերթին,
ստեղծել են նոր ինտեգրացված ցուցանիշ՝
«ինքնամեկուսացման համաթիվը» (ин
декс самоизоляции, self-isolation index)4,
որը թույլ է տալիս հաշվարկել Covid-19
համավարակի ընթացքում որոշակի օրվա
դրու
թյամբ քաղաքային ակտիվությունը՝
համեմատելով դա նախակարանտինային
ժամանակահատվածի համանման օրվա
քաղաքային սովորական անցուդարձի5
հետ: Համաթվի արժեքները տատանվում
են 0-5 միավորային միջակայքում, որտեղ
«0»-ին մոտ արժեքները բնորոշում են
ինք
նամեկուսացման չափազանց ցածր
կամ քաղաքային ակտիվության բարձր
մակարդակ, իսկ «5»-ին ձգտող արժեքնե
րը՝ ինքնամեկուսացման բարձր աստի
ճան, որն արտահայտվում է փողոցներում
մարդկանց գրեթե բացակայությամբ (տե՛ս
պատկեր 1):
Եվ քանի որ ինքնամեկուսացումը հա
մարվում է կորոնավիրուսի տարածման
դեմ պայքարի հիմնական միջոցներից մե
կը, հետևաբար` որքան բարձր է ինքնա
մեկուսացման համաթվի արժեքը, այնքան
ավելի դժվար է վարակի տարածումը, և
ընդհակառակը:
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տնտեսական, սոցիալական և այլ բնույթի
դրսևորումները, ինչպես նաև պահանջվածության և արդիականության «քողի» ներքո
մատուցել սեփական վերլուծական հմտություն
ները: «Մրցավազքից» անմասն չի
մնացել նաև գործարար հատվածը: COVID-19
համավարակը նպաստել է ժամա
նակի
հրամայականին համահունչ մի շարք հրա
տապ նորարարությունների ստեղծ
մանը`
սկսած նոր դիզայնով շնչադիմակներից, դի-
մապաշտպան սաղավարտներից, առանց
բռնակին դիպչելու՝ դռները բացող հար
մարանքներից (որոնք կարելի է տպել 3D
տպիչով1) մինչև լուսային ճառագայթներով
հիվանդանոցային վարակները մաք
րող
ռոբոտներն2 ու սոցիալական հեռավորու
թյան խախտման դեպքում լուսային և ձայնային ազդանշաններ արձակող՝ հնդկա
կան արտադրության նորաոճ վզնոցները3:
Իրավիճակը, կարծես թե, հիշեցնում է Երկ-
րորդ աշխարհամարտի «գյուտառատ» ժա-
մանակները, երբ առաջին անգամ հայտն
վեցին թվային համակարգչի և հրթի
ռի
տեխնոլոգիաները...
Ստեղծագործական մտքի համատարած
փայլատակումների այս խորապատկերում
«Յանդեքս» (Yandex) ընկերություննե
րի

ՊԱՏԿԵՐ 1

Ինքնամեկուսացման համաթվի մակարդակն ըստ մարդկանց
տեղաշարժի ակտիվության5
1 World Economic Forum, Theses new gadgets were designed to fight COVID-19 /written by Peter Beech/, April
05, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-pandemic-gadgets-innovation-technology/
2 BBC News, Coronavirus: Robots use light beams to zap hospital viruses, 20 March 2020, https://www.bbc.com/
news/business-51914722
3 Social distancing necklace warns when people get too close, Wallpaper Newsletter, 19.06.2020, https://www.
wallpaper.com/watches-and-jewellery/social-distancing-necklace-warns-when-people-get-too-close
4 Индекс самоизоляции, https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam
5 Հաշվարկներում որպես համեմատությունների հիմք և մեկնակետ է ընդունվել 2020 թ. մայիսի 2-ից
(երկուշաբթի) 5-ը (հինգշաբթի) ընկած ժամանակահատվածի քաղաքային բնականոն ակտիվության
միջինացված մակարդակը:
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Ինքնամեկուսացման համաթիվը հիմն
վում է «Յանդեքսի» տարբեր հավելված
ների ու ծառայությունների կիրառման
ինտեգրացված տվյալների վրա: Այսպես,
օրինակ, որևէ քաղաքում օրվա որոշակի
ժամերին «Яндекс.Такси» հավելվածի ծա
ռայություններից օգտվողների թիվը մաս
նակի տեղեկություն է պարունակում քաղա
քում անցուդարձի վերաբերյալ: Մինչդեռ,
օրինակ, «Яндекс.Еда» հավելվածով կամ
«Яндекс.Лавка» ծառայության միջոցով
սննդի և կենցաղային իրերի պատվիրման
հասցեների մշտադիտար
կումը և հա
մե
մատությունը «նախակորոնավիրուսային»
ժամանակահատվածի հետ թույլ են տա
լիս պատկերացում կազմել տանը մնացող
ների կամ ինքնամեկուսացածների թվի
փոփոխության մասին:
Առավել ողջամիտներն ու քննա
դատ
ները, իհարկե, կշտապեն հակադարձել,
թե իբր վերոնշյալ հավելվածներից և ծա
ռայություններից օգտվում է բնակչության
սահմանափակ հատվածը, և հետևապես՝
այդ տվյալներն ի զորու չեն ձևավորելու
մի ամբողջ քաղաքի բնակչության ինքնա
մեկուսացման հակվածության իրական
կամ նույնիսկ մոտավոր պատկերը: Տրա
մաբանորեն, ինչ խոսք, ճիշտ է, բայց իրա
կանում՝ փոքր-ինչ այլ կերպ...
Իրականում, գաղտնիքն աճող «սմարթ-
ֆոնամոլության» մեջ է… Արդի ժամանակաշրջանում խելացի հեռախոսների՝ սմարթ
ֆոնների նորագույն մոդելներին և դրանց՝
օրեցօր փոփոխվող հնարավորություննե
րին տիրապետումն ընկալվում է որպես
հասարակության շրջանում անձի սոցիալական դիրքավորման անհրաժեշտ բա

ղադրիչ: Ինչ խոսք, զվարճալի է, երբ մատ
ների մի քանի հպումով սմարթֆոնը հաշ
վում է օրվա ընթացքում ձեր կատարած
քայլերը՝ դրանք վերածելով կիլոմետրերի
և սպառած կալորիաների, ինչպես նաև
քարտեզային հավելվածների կամ անլար
(Wi-Fi) կապի հասանելիությամբ մատնա
նշում ձեր աշխարհագրական տեղադրու
թյունը կամ, առավել նորաձև բնորոշմամբ,

«գեոլոկացիան», հուշում տան և աշ
խա-

տանքի վայրի ճշգրիտ հասցեները, առա
ջարկում հոգեհարազատ երթուղիներ, հե-
տաքրքրող ապրանքների և ծառայությունների գովազդներ, համաժամանակեցնում
տարբեր համակարգչային սարքավորում-
ներում զետեղված էլեկտրո
նային տեղե
կատվությունը և այլն: Ու այսպես ժամանա
կի ընթացքում սմարթֆոնը դառնում է ձեր
«ամենամտերիմ ընկերը», որին հասանելի
են բոլոր գաղտնիքները՝ սկսած անձնա
կան նամակագրություններից, գաղտա
բա
ռ
երից մինչև բանկային հաշիվներ ու
գործարքներ:
Եվ բնական է, որ այդ տեղեկություն
ները, ձեզնից և ձեր «անբաժան ընկերո
ջից» բացի, հասանելի են առնվազն ձեր
իսկ կողմից ներբեռնված և օգտա
գործ
վող բջջային հավելվածները ստեղծող ըն
կերություններին, որոնք դժվար թե հրա
ժարվեն դրանք վաճառելու գայթակղիչ
առևտրային առաջարկներից:
Առավել մտահոգիչն այն է, որ սմարթ
ֆոնները կարող են բացահայտել օգտա
տիրոջ մասին կարևոր տվյալներ՝ առանց
վերջինիս իմացության և, հաճախ, առանց
նրա թույլտվության7:
«Յանդեքսի» ինքնամեկուսացման հա
մաթիվը հաշվարկվում է սահմանափակ
թվով, հիմնականում՝ Ռուսաստանի և մերձավոր արտերկրի խոշոր քաղաքների հա
մար (Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, Նո-
վոսիբիրսկ, Եկատերինբուրգ և այլն), որ
տեղ բնակչության քանակը գերազանցում
է 1 միլիոնը: Հատկանշական է, որ համա
թիվը հասանելի է նաև Երևանի համար:
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
ապրիլի 3-ի N 461-Ն որոշմամբ ինքնամե
կուսացումը սահմանվում է որպես «ան
ձանց, այդ թվում` հիվանդի կամ վարակ
վա
ծի կամ նրանց հետ շփված անձանց
(կոնտակտավորների) առանձնացումն իրենց մշտական բնակության կամ իր նախընտրությամբ մեկ այլ վայրում՝ այլ ան

ձանց հետ անմիջական շփումը սահ
մա
նափակելու և վարակի տարածումը կան

7 Temming M., Smartphones put your privacy at risk, Science News for Students, January 30. 2018, https://www.
sciencenewsforstudents.org/article/smartphones-put-your-privacy-risk
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Ինքնամեկուսացման համաթիվը Երևանում՝ արտակարգ դրության
հայտարարման և դրան նախորդող ժամանակահատվածում8

խելու նպատակով»9:
Հատկանշական է, որ այն որոշումը,
որի շրջանակներում «Հատուկ ծրագրային
ապահովումը հեռախոսի տեղակայման մի
ջոցով ֆիքսում է ինքնամեկուսացածի տե-
ղակայման վայրը, որի վերաբերյալ տվյալ
ները իրական ժամանակի ռեժիմում ար-
տացոլվում են հատուկ համակարգչային
ծրագրում» (կետ 42), ՀՀ կառա
վարու
թյունն ընդունել է 2020 թվականի ապրի-
լի 3-ին՝ մարդկանց անձնական տվյալների
գաղտնիության պահպան
ման և խախտ
ման վերաբերյալ բուռն քննարկումնե
րից
հետո միայն, մինչդեռ Երևանի վերաբեր
յալ «Յանդեքսի» հաշվարկները սկիզբ են
առնում մարտի 2-ից և, ըստ էության, ա
ռանց համապատասխան թույլտվության
առկայության...
Գծապատկեր 1-ում ներկայացված է մայ
րաքաղաք Երևանում ինքնամեկուսացման
համաթվի մակարդակը ՀՀ կառավա
րու
թյան որոշմամբ10 2020 թ. մարտի 16-ից մին-
չև ապրիլի 14-ը հայտարարված ար
տա-


կարգ
դրության և դրան նախորդող ժա
մանակահատվածում: Նախքան կառավարության կողմից արտակարգ դրության
հայտարարումը՝ ինքնամեկուսացման մակարդակը Երևանում բավական ցածր էր,
թեև այդ ժամանակահատվածում արդեն
իսկ սկսվել էին զանգվածային միջոցա
ռումների չեղարկումները: Արտակարգ
դրությունը և ազատ տեղաշարժի նկատ
մամբ կոշտ սահմանափակումներն ի վերջո ստիպեցին հասնել ինքնամեկուսաց

ման՝ Երևանի համար մինչ այդ աննախա
դեպ մակարդակի: Թեև քաղաքային ակտիվությունն առավել զուսպ է եղել հատ
կապես շաբաթ և կիրակի օրերին՝ հասնե
լով ինքնամեկուսացման համաթվի ամենաբարձր՝ 4-5 միավորի միջակայքին, սակայն հաջորդող ժամանակահատված
նե
րում դա այլևս չի դիտվում:
Գծապատկեր 2-ում ինքնամեկուսաց
ման համաթվի շարժընթացն է արտա
կարգ դրության առաջին՝ 2020 թ. ապրիլի
14-ից մինչև մայիսի 14-ը երկարաձգման11
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8 Այս և հաջորդող գծապատկերներում ինքնամեկուսացման համաթվի ցուցանիշներն ըստ «Յանդեքս»
ընկերությունների խմբի կայքէջի՝ https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam
9 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 3-ի N461-Ն որոշումը ««Հայաստանի Հանրապետությունում
արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020
թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»:
10 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N289-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում
արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին», https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564
11 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 13-ի N543-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33807/
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Ինքնամեկուսացման համաթիվը Երևանում՝ արտակարգ դրության 1-ին
երկարաձգման ժամանակահատվածում

ժամանակահատվածում: Ցուցանիշներից
երևում է, որ արտակարգ դրության երկա-
րաձգումը մեկնարկել է ինքնամեկու
սացման համեմատաբար բարձր մակարդա
կով (փողոցներում մարդկանց թիվը չա
փազանց սահմանափակ է եղել), ինչը, սակայն, անկում է ապրել ապրիլի վերջին (քաղաքային եռուզեռի ակտիվացում) և առա
վել խորացել մայիսի 5-ից: Սա, թերևս,
օրինաչափ է, քանի որ ինքնամե
կուսաց
ման համաթվի կրճատումների ալիքները
համընկնում են ՀՀ փոխվարչապետ, պա

րետ Տ. Ավինյանի՝ տեղաշարժի սահմա
նափակումները մեղմելու և տնտեսական
գործունեության որոշ տեսակների նկատ
մամբ կիրառվող սահմանափակումն երը
հանելու մասին որոշումների ժամանա
կագրությանը:
Գծապատկեր 3-ում արտացոլված են
ինք
նամեկուսացման համաթվի միտում
ներն արտակարգ դրության երկրորդ
(2020 թ. մայիսի 14-ից մինչև հունիսի 13-ը)12,
իսկ գծապատկեր 4-ում՝ երրորդ (2020 թ.
հունիսի 13-ից մինչև հուլիսի 13-ը) եր

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Ինքնամեկուսացման համաթիվը Երևանում՝ արտակարգ դրության 2-րդ
երկարաձգման ժամանակահատվածում
12 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N729-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33994/

20

Ինքնամեկուսացման համաթիվը Երևանում՝ արտակարգ դրության 3-րդ
երկարաձգման ժամանակահատվածում

կարաձգման13 ժամանակահատվածում: Եր-
կու գծապատկերից էլ պարզ է երևում է,
որ ակտիվության մակարդակը շատ քիչ
է տարբերվում «նախակարանտինային»
ժամանակահատվածից, բացառությամբ
հանգստյան և տոն օրերի:
Խնդիրն այն է, որ նման քաղաքային

ակտիվության համար, թերևս, օբյեկ
տիվ
հիմքեր չկան, եթե հաշվի առնենք կորո
նավիրուսի տարածման տեմպը: Քաղաքա
յին ակտիվության ձևավորված պայմաննե
րում վարակի տարածման վարքագիծն
ուսումնասիրելու նպատակով մեկտեղվել
են «Յանդեքսի» ինքնամեկուսացման հա
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Թագավարակի տարածումն արտակարգ դրության պայմաններում14
13 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունիսի 12-ի N933-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N298-Ն որոշման մեջ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34188/
14 Դիտարկվող ժամանակահատվածում Covid-19-ով վարակվածների նոր դեպքերի քանակն ըստ
ամսաթվերի վերցվել է ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի
տվյալներից՝ https://ncdc.am/coronavirus/confirmed-cases-by-days
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մա
թվի և Covid-19 թագավարակի հաս
տատված դեպքերի միտումներն ըստ ամ
սաթվերի (տե՛ս գծապատկեր 5)15:
Ակնհայտ է, որ թագավարակի նոր
դեպքերի կտրուկ աճ առավելապես արձա
նագրվել է քաղաքային անցուդարձի ակ
տիվացմանը (ինքնամեկուսացման համա
թվի ընդունած արժեքների կրճատ
մանը)
զուգընթաց: Գծապատկեր 5-ում ինքնամե
կու
սացման համաթվի և թագավարակի
հաստատված դեպքերի միտումների գծե
րը հատվում են 27.05.2020-ին, որից հետո
վարակի տարածումը սաստիկ կերպով
արագանում է՝ հատելով վերահսկելիու
թյան սահմանագիծը:
Այսպիսով՝ կարելի է ենթադրել, որ պա-

 ետատունը, մեղմ ասած, այնքան էլ ճիշտ
ր
չի ընտրել սահմանափակումների կիրառ
ման և, առավել ևս, դրանց թեթևացման ժամանակահատվածները. համենայն դեպս,
զարգացման ընթացքի արտապատկերումներն ըստ առկա վիճակի թույլ են տալիս
կանխատեսել, որ սարսափելին դեռևս առ
ջևում է... Իսկ տեղաշարժի և գործունեու
թյան սահմանափակումն երի թեթևացման
պայման
ներում համավարակի զսպման
միակ հույսը մնում են բնակչության բարձր
սոցիալական պատասխանատվությունն
ու ինքնակազմակերպումը: Այլապես, ինք
նամեկուսացման համաթվի ներկայիս մա
կարդակը «երաշխավորում» է թագա
վա
րակի նոր բռնկումներ…

12 Գծապատկերում ինքնամեկուսացման համաթիվը ներկայացված է միայն ըստ Երևանի ցուցանիշների
(ՀՀ այլ քաղաքների համար համաթիվը չի հաշվարկվում), մինչդեռ Covid-19 թագավարակի հաստատված
դեպքերի վիճակագրությունն ընդգրկում է ողջ հանրապետության ցուցանիշները:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության կառա
վարության 2020 թվականի մարտի 16-ի
N 289-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրա
պետությունում արտակարգ դրություն
հայտարարելու մասին»,
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564

2. Հայաստանի Հանրապետության կառա
վարության 2020 թվականի ապրիլի 3-ի
N 461-Ն որոշումը ««Հայաստանի Հան
րապետությունում արտակարգ դրություն
հայտարարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2020
թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառա
վարության 2020 թվականի ապրիլի 13-ի
N 543-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրա
պետությունում 2020 թվականի մարտի
16-ին հայտարարված արտակարգ դրու
թյուն ժամկետը երկարաձգելու և Հա
յաստանի Հանրապետության կառավա
րության 2020 թվականի մարտի 16-ի N
298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և
լրացում կատարելու մասին»,
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33807/

4. Հայաստանի Հանրապետության կառա
վարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի
N 729-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրա
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պետությունում 2020 թվականի մարտի
16-ին հայտարարված արտակարգ դրու
թյուն ժամկետը երկարաձգելու և Հայաս
տանի Հանրապետության կառավարու
թյան 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում
ներ կատարելու մասին»,
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33994/

5. Հայաստանի Հանրապետության կառա
վարության 2020 թվականի հունիսի 12-ի
N 933-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրա
պետությունում 2020 թվականի մարտի 16ին հայտարարված արտակարգ դրության
ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2020
թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման
մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կա
տարելու մասին»,
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/34188/

6. ՀՀ ԱՆ Հիվանդությունների վերահսկման
և կանխարգելման ազգային կենտրոն,
https://ncdc.am/coronavirus/confirmed-cases-bydays/

7. World Economic Forum, Theses new gadgets
were designed to fight COVID-19 /written by
Peter Beech/, April 05, 2020,

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-covid19-pandemic-gadgets-innovation-technology/

8. BBC News, Coronavirus: Robots use light

https://www.bbc.com/news/business-51914722

9. Social distancing necklace warns when
people get too close, Wallpaper Newsletter,
19.06.2020,

https://www.wallpaper.com/watches-and-jewellery/
social-distancing-necklace-warns-when-people-gettoo-close

10. Temming M., Smartphones put your privacy

ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

https://www.sciencenewsforstudents.org/article/
smartphones-put-your-privacy-risk

11. Индекс самоизоляции,

https://yandex.ru/company/researches/2020/
podomam

12. Как жители городов мира выходят из
изоляции,

https://yandex.ru/company/researches/2020/backto-life

Анна ПАХЛЯН
Приглашенный эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук, доцент

ИНДЕКС САМОИЗОЛЯЦИИ «ОБЕЩАЕТ» НОВЫЕ ВСПЫШКИ ПАНДЕМИИ В ЕРЕВАНЕ...

Уже третий квартал подряд всемирно известные ученые и начинающие исследователи сосре
доточили свой интеллектуальный потенциал на всестороннем изучении пандемии Covid-19.
Для изучения поведения человека во время пандемии в разных городах, был разработан новый
показатель - индекс самоизоляции, который позволяет оценить уровень городской активности в
условиях чрезвычайного положения, сравнивая его с нормальной ситуацией в период до каран
тина.
Исследование индекса самоизоляции в Ереване показало, что в течение наблюдаемого периода
уровень самоизоляции был выше на ранних этапах чрезвычайной ситуации, но позднее наблю
дался резкий рост городской активности, несмотря на растущую тенденцию заражения. Отчасти
это связано с ослаблением ограничений, а отчасти – с низкой социальной ответственностью насе
ления. Если такие тенденции сохранятся, маловероятно, что удастся сдерживать пандемию в бли
жайшем будущем.

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

at risk, Science News for Students, January
30. 2018,
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PANDEMIC TRAJECTORY

Anna PAKHLYAN
Invited expert of "Amberd" Research Center, ASUE,
PhD in Economics, Associate Professor

SELF-ISOLATION INDEX "PROMISES" NEW OUTBREAKS OF THE PANDEMIC IN YEREVAN...

For the third quarter in a row, world-famous scientists and novice researchers have focused their
intellectual potential on a comprehensive study of the Covid-19 pandemic.
For the study of human behavior during the pandemic in different cities, a new indicator has been
developed - the self-isolation index, which allows to assess the level of urban activity in the state of
emergency, comparing it with the normal situation in the pre-quarantine period.
A follow-up of self-isolation indexes in Yerevan showed that during the observed period, the level
of self-isolation was higher in the early stages of the emergency, but later there was a sharp increase
in urban activity, despite the growing trend of infection. This is partly due to the easing of restrictions,
and partly due to low social responsibility among the population. If such tendencies are maintained, it
is unlikely that the pandemic will be contained in the near future.
Keywords:
coronavirus, Covid-19, self-isolation, index, quarantine, emergency situation,
		urban activity
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԸ ԵՎ
ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԽՈՐԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳԸ

Հիմնաբառեր.
		

Ռուզաննա
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ-ն և
ընդունվել ասպիրանտուրա:
2018 թ.-ից աշխատում է «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նում և սովորում Texas A&M հա-
մալսարանի Ագրոբիզնեսի մա
գիստրատուրայում:
Վերապատրաստումներ է ան
ցել աշխարհի տարբեր երկրների
համալսարաններում:

համավարակ, անհավասարության
խորացում, խոցելի խումբ

Բոլոր հասարակությունները համավարակի առաջ խոցելի են միանման, նրանց հակազդման կա-
րողությունները տարբեր են յուրովի: Հենց այս հակ
ազդման կարողությունների տարբերությամբ էլ պայմանավորված՝ խորանում է առկա անհավա
սարու
թյունը հասարակության տարբեր շերտերի միջև: Այն
դրսևորվում է ցածր որակավորում պահանջող աշ
խատատեղերի կրճատմամբ (սահմանափակումների
պայմաններում գերազանցապես այս աշխա
տանք
ներն են, որ հնարավոր չէ տնից կազմակերպել), դրա
հետևանքով եկամուտների կորստով, անհրա
ժեշտ
տեխնիկա և ինտերնետ հասանելիություն չունենալու
պատճառով կրթությունից զրկված երեխաների թվի
ավելացմամբ, մարդկային կապիտալի զարգացման
հետընթացով: Կառավարություններին այլ բան չի
մնում, քան այդ խմբերին հասցեական աջակցության
տրամադրումը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ կառուցակարգեր ստեղծելու առումով կարևոր է եկա
մուտների համատարած հայտարարագրման համա
կարգի առկայությունը, որի շնորհիվ հնարավոր կլի
նի նույնականացնել և հասցեական աջակցություն
տրամադրել առավել տուժածներին՝ փոքրիշատե
կանխելով խորացող անհավասարությունը:

Ա

շխարհում առկա անհավասարությունը,
սկսած եկամուտների բաշխվածությունից
մինչև մարդկային կապիտալի զարգացում, համավարա-
կով պայմանավորված, խորացման ախտանշաններ է
ցուցաբերում և հետընթացի միտումով «սպառնում» մինչ
այժմ արձանագրված արդյունքներին:
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միջև, իսկ որքան մոտ է 0-ին՝ այնքան հա
վասարաչափ: ԱՊՀ երկրների շարքում,
ըստ եկամուտների անհամաչափ բաշխ
վածության ցուցանիշի (37.5% Ջինիի գոր
ծակցով), առաջին հորիզոնականում Ռուսաստանն է (գծապատկեր 2): Մինչդեռ Բելառուսը, Մոլդովան և Ադրբեջանը (վերջի-
նիս տվյալները վերաբերում են 2005 թ.ին, և դժվար է ասել՝ արդյո՞ք պահ
պան
վել է նշված 27%-ը) աչքի են ընկնում
եկամուտների համեմատաբար հավասա
րա
չափ բաշխվածությամբ: Հայաստանն
ԱՊՀ երկրների շարքում եկամուտների
անհավասար բաշխվածությամբ 4-րդ հո
րիզոնականում է (34.4% Ջինիի գործակ
ցով):
Նախկին համաճարակների վերաբեր
յալ հետազոտությունների ուսումնասիրու
մից կարելի է եզրակացնել, որ COVID-19-ի
դեպքում ևս ամբողջ աշխարհում Ջինիի
գործակիցը հետագա տարիներին կաճի:
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա
այստեղ դա կաճի ավելի մեծ տեմպով, քա-
նի որ համավարակի ազդեցությանը գումարվելու է անցումը համահարթ եկամտային հարկին, որը, իր հերթին, հանգեցնելու
է անհավասարության խորացմանը:

Ջինիի գործակցի փոփոխություն, %

1961-2017 թթ.-ին աշխարհում բռնկված
համավարակների տվյալների հիման վրա
(175 երկրի օրինակով) կատարված ուսում
նասիրությունը, որի համահեղինակներից
է նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրա
մի հետազոտությունների բաժնի տնօրեն
Ջոնաթան Օսթրին, ցույց է տալիս, որ եկա
մուտների անհավասարու
թյունը բնութա
գրող Ջինիի գործակիցը համավարակնե
րին հաջորդող 5 տարիների ընթացքում
աճել է 1.25%-ով (գծապատկեր 1):
Ընդ որում, Ջինիի զուտ գործակցի (տնօ-
րինվող եկամտի հիման վրա հաշվարկվող)
ազդեցությունն ավելի մեծ է եղել, քան Ջինիի շուկայական (մինչև հարկումը և տրանսֆերտների ստացումն առկա եկամտի հի
ման վրա հաշվարկվող) գործակցինը, ինչը
թույլ է տալիս ենթադրել, որ համավարակների ազդեցության մեղմման նպատակով
վարվող պետական քաղաքականություն
ները, եկամուտների հավասարաչափ բաշխման տեսանկյունից, անարդյունավետ են
եղել1:
Ջինիի գործակիցը (տոկոսային արտա
հայտությամբ) որքան մոտ է 100-ին, այնքան
եկամուտն անհավասարաչափ է բաշխ-
ված հասարակության տարբեր շեր
տե
րի

Համաճարակներին հաջորդող տարիներ

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Համաճարակների ազդեցությամբ եկամուտների անհավասարությունը

1 Ջինիի գործակիցը տոկոսային արտահայտությամբ որքան մոտ է 100-ին, այնքան անհավասարաչափ է
եկամուտը բաշխված հասարակության տարբեր շերտերի միջև, որքան մոտ է 0-ին՝ այնքան հավասա
րաչափ է բաշխված:
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Ջինիի գործակիցն ԱՊՀ երկրներում, 2018 թ.

Ուզբեկստանի դեպքում վերջին ցուցանիշը վերաբերում է 2003 թ.,
Ադրբեջանի դեպքում՝ 2005 թ., իսկ Ղազախստանի դեպքում՝ 2017 թ.:

1990 թ.-ից ի վեր առաջին անգամ մարդկային զարգացումն անկում կապրի, քանի
որ համավարակը հարվածում է դրա բոլոր
3 բաղադրիչներին՝ առողջություն, կրթություն և եկամուտ: Սակայն, հարկ է նշել,
որ վերջինիս ազդեցությունը հասարակու
թյան տարբեր շերտերի վրա տարբեր կլի
նի, առավելապես հարվածելով խոցելի
խմբերին, ինչն էլ ավելի կբարձրացնի
առկա անհավասարության մակարդակը:
Բրա
զիլիայի Սանտո Անդրե քաղաքում
կատարված հետազոտության համաձայն՝
գոյություն ունի համավարակի 2 կոր՝ հա
րուստների, որն ավելի կառավարելի է, և
աղքատների, որ պակաս կառավարելի է
և արագորեն աճող2: Համավարակի հե
տևան
քով ամենուր աճել է նաև հան
րա
կրթությունից դուրս մնացածների (չընդ-

գրկվածների) ցուցանիշը: Վերջինս հատ
կապես աճել է մարդկային զարգացման
ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում.
աճը՝ 59 տոկոսային կետ, որի հետևանքով

կրթությունից դուրս մնացածներն այդ
երկրներում կազմում են 86%, մարդկային
զարգացման միջին մակարդակ ունեցող
երկրներում՝ 74%, բարձր մակարդակ ունե-
ցող երկրներում՝ 47%, մարդկային զար
գացման շատ բարձր մակարդակ ունեցող
երկրներում՝ 20%3: Հայաստանը մարդկա
յին զարգացման բարձր մակարդակ ունե
ցող երկիր է, հետևաբար՝ այստեղ ներ
գրավ
վածության մակարդակը բարձր է
(ԿԳՄՍ նախարարի խոսքով՝ 80%4): Ինչպես մյուս երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում համավարակի հետևանքով հան
րակրթությունից դուրս մնացածների մաս-
նաբաժնի աճը պայմանավորված է տեխ
նիկական ապահովվածության (համա
կարգիչներ, պլանշետներ, խելացի հեռա
խոսներ) անբավարար մակարդակով:
Դեռ
ևս մարտին նշվում էր, որ դպրոցա
կանների և ուսուցիչների շուրջ 10%-ը չունի
համապատասխան սարքեր, և 21 հազար
նման սարքերի կարիք կա մարզերում5:

2 COVID-19 will raise inequality if past pandemics are a guide Davide Furceri, Prakash Loungani, Jonathan D.
Ostry, Pietro Pizzuto 08 May 2020, https://voxeu.org/article/covid-19-will-raise-inequality-if-past-pandemicsare-guide
3 COVID 19 in Latin America, Francisco Ferreira, Marta Scotch, Jun 10, 2020, https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-latin-america-pandemic-meets-extreme-inequality
4 2020 HUMAN DEVELOPMENT PERSPECTIVES, COVID-19 AND HUMAN DEVELOPMENT: Assessing the Crisis,
Envisioning the Recovery, UNDP, New York.
5 ՀՀ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքէջ, http://www.parliament.am/transcript.php?AgendaID=3870&day=25&month=03&year=2020&lang=arm#25.03.2020
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ԱՊՀ երկրներում ընդհանուր զբաղվածության մեջ ինքնազբաղվածների տոկոսը,
2019 թ.6

ԿԳՄՍ նախարարության ջանքերով մար
զերի երեխաների համար հավաքագրվեց
մոտ 600 սարքավորում, այնուհետև Վի
վա-ՄՏՍ ընկերությունը 500 խելացի հեռախոս նվիրաբերեց նշված խնդրի լուծ-

մանն աջակցելու համար7, իսկ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Հասանելի կրթու
թյուն բոլորի համար` կորոնավի
րուսով
պայ
մանավորված արտակարգ դրության
ընթացքում» ծրագրի շրջանակում 370
պլան
շետ բաժանվեց Լոռու, Շիրակի և
Տա
վուշի մարզերի խոցելի խմբերի երե
խաներին8: Փաստացի այս պահին պա
հանջվող 21 հազար միավոր տեխնիկայից
ապահովվել է շուրջ 1500-ը կամ ընդհանու
րի 7%-ը, և եթե սեպտեմբերից դարձյալ
անհնար լինի դպրոցների վերաբացումը,
խոցելի խմբերի երեխաների մեծ մասը
կշարունակի հանրակրթությունից դուրս
մնալ: Այդ դեպքում, գուցե, անհրաժեշտ
լինի խոցելի խմբերի դպրոցականների
համար համաֆինանսավորել նման սար
քավորումների գնումը:
Կառավարությունների՝ օժանդակող միջոցառումների փաթեթները գերազանցապես վերաբերվում են վարձու աշխատող

ներին, որոնք կորցրել են աշխատանքը
համավարակի հետևանքով, իսկ ինք
նա
զբաղվածները, որոնց մի մասը ստվերային
տնտեսությունում է գործունեու
թյուն ծա
վալում, հաճախ միայն միջնորդավորված
է օժանդակություն ստանում այն երկրներում, որտեղ դժվար է նրանց նույնակա

նացնել: Օրինակ՝ Հայաստանում այդպիսի
փաթեթներից օգտվել են կոմունալ վճար
ների մասնակի փոխհատուցման, երեխա
ներին տրվող միանվագ գումարի, ինչպես
նաև սուբսիդավորված գյուղատնտեսա
կան վարկերի միջոցով (գրանցված ինք-
նազբաղվածների 56.8%-ն ապրում է գյուղում)9: Մեզանում, ըստ 2019 թ. տվյալնե
րի, ինքնազբաղվածները կազմել են զբաղ-
վածների 39.9%-ը: ԱՊՀ երկրներից ինք
նազբաղվածների թվով առաջին տեղում է
Ադրբեջանը՝ 68%, որին հաջորդում են
Ուզբեկստանն ու Տաջիկստանը, իսկ ինքնազբաղվածների ամենափոքր թիվն ունեն
Բելառուսը և Ռուսաստանը, համա
պա
տասխանաբար՝ 4.2% և 6.8% (գծապատ
կեր 3):
Հաճախ ինքնազբաղվածներն ապա
վինում են իրենց օրական աշխատանքին,

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ
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6 Համաշխարհային բանկ, https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.SELF.ZS?view=chart
7 ՀՀ ԿԳՄՍ, http://escs.am/am/news/6223
8 ՄՏՍ Հայաստան ՓԲԸ, https://www.mts.am/Individual-customers/news/detail/2020/04/25/viva-mts-500-smartphones-for-distance-education
9 http://escs.am/am/news/6579
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որը, սովորաբար, պակաս որակավորում
պահանջող ֆիզիկական աշխատանք է
և հնարավոր չէ տնից կազմակերպել:
Տեղաշարժի համընդհանուր սահմանա
փակումներն ավելի շատ վնասեցին հենց
ինքնազբաղվածներին (դեռ կոնկրետ թվեր
չկան): Համարվում է, որ ինքնազբաղ
ված
ները վարձու աշխատողների համե
մատ ֆինանսական առումով ավելի վատ
վիճակում են. օրինակ՝ ՏՀԶԿ երկրներում
ինքնազբաղվածների մեդիանայում գտնվողը 16%-ով ավելի պակաս է վաստակում,
քան վարձու աշխատողների մեդիանայում
գտնվողը10, բացի այդ, ինքնազբաղված
ներն առավել սահմանափակ սոցիալա
կան փաթեթներից են օգտվում11, մինչդեռ
նրանց համար նախատեսված աջակ
ցու
թյան ուղղակի փաթեթներ ոչ բոլոր երկնե
րում կան, որի պատճառը, գուցե, նրանց
նույնականացման հստակ կառուցա
կար
գերի բացակայությունն է: Այս ամենի հե-
տևանքով ինքնազբաղվածներն իրենց
ապ
րուստը հայթայթելու համար սահմանափակումների պայմաններում ստիպված
են լինում նույնիսկ որոշ արգելքներ շրջան
ցելով աշխատել՝ իրենց, երբեմն նաև այլոց
ռիսկի տակ դնելով: Այս թեմայով դեռ
ևս
առկա են միայն նախնական հետա
զո
տություններ. օրինակ՝ Լա Պլատայի ազ
գա
յին համալսարանի հետազոտության
համաձայն՝ հավանականությունը, որ աշ
խատանքը հնարավոր է տնից կատարել,
ուղղակիորեն կապված է հմտություննե
րով օժտվածության, ստացած կրթության
հետ: Ուստի եզրահանգումն այսպիսին է.
սահմանափակումների պարագայում տնից
աշխատանքը շարունակելու և վաստակե
լու հնարավորություն ունեն այն անձինք,

որոնք ի սկզբանե ունեցել են բարձր վար
ձատրվող աշխատանք12: Այսինքն՝ բարձր
եկամուտ ստացողները կարողացել են
պահպանել իրենց եկամուտները, իսկ
ցածր եկամուտ ստացողների մի մասը
զրկվել է նաև այդ ցածր եկամտից: Այս
ամենի հետևանքով աշխարհում խորա
նում է աղքատությունը և մեծանում ծայ
րահեղ աղքատների թիվը: Այդ մասին է
վկայում նաև Համաշխարհային բանկը,
որի հունիսյան վերագնահատումների հա
մաձայն, վատագույն սցենարի դեպքում
աշխարհում 100 մլն մարդ կհայտնվի ծայ-
րահեղ աղքատության մեջ (չափվում է ըստ
միջազգային աղքատության գծի13՝ օրա
կան 1.9 դոլար)14: Հայաստանում այն մոտ
40% է, սակայն եկամուտների համատա
րած հայտարարագրման բացակայու
թյան պարագայում դեռևս հնարավոր չէ
հասցեական ֆինանսական օժանդակու
թյան տրամադրումը, իսկ համատարած
ֆինանսական օժանդակության տրամադ
րումը ոչ միայն անհնար է Հայաստանի
նման սահմանափակ միջոցներ ունեցող
երկրի, այլև որոշ դեպքերում տնտեսա
կան առումով անարդյունավետ՝ նաև զար
գա
ցած և բարձր եկամուտներ ունեցող
երկրների համար: Օրինակ՝ երբ ապրիլին
ԱՄՆ կառավարությունը համավարակի
տնտեսական հետևանքները մեղմելու հա-
մար որոշեց ամերիկացիների մեծամաս
նությանը՝ յուրաքանչյուրին 1200-ական
ԱՄՆ դոլար հատկացնել, այդ նույն ամ
սին տնօրինվող եկամտի մեկ երրորդն
ուղղվեց խնայողություններին, որը երբևէ
գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է15:
Այսինքն՝ համընդհանուր սահմանա
փա
կումների պայմաններում, ինչպես նաև

10 ՀՀ ՎԿ, https://www.armstat.am/file/article/trud_2019_4.pdf, էջ 69:
11 “Not standard forms of work and pension” in Pension at a Glance 2019 OECD and G20 indicators, p 71, https://
www.oecd-ilibrary.org/docserver/5ffa7926-en.pdf?expires=1593097323&id=id&accname=guest&checksum=F960D5C05B6F051EC8F116FA46501987
12 Exploring Self-employment in European Union, European Foundation for the Improvement of living conditions,
2018, April 9.
13 Bonavida Foschiatti C. and Gasparini L., The Asymmetric Impact of Quarantine. CEDLAS Working Papers No.
261, April, 2020, CEDLAS-FCE-National University of La Plata.
14 World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2020/06/world-bank-coronavirus-covid19-extreme-poverty
15 Americans saved a record chunk of their incomes in April, The Economist, Jun 4th 2020 edition, https://www.
economist.com/finance-and-economics/2020/06/04/americans-saved-a-record-chunk-of-their-incomes-in-april
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կազմակերպել), դրա հե
տևանքով եկա
մուտների կորստով, անհրաժեշտ տեխնի
կա և ինտերնետ հասանելիություն չունե
նալու պատճառով կրթությունից զրկ
ված
երեխաների թվի ավելացմամբ, մարդկա
յին կապիտալի զարգացման հետ
ըն
թա
ցով: Կառավարություններին այլ բան չի
մնում, քան այդ խմբերին հասցեական
աջակցության տրամադրումը, իսկ դրա
համար անհրաժեշտ կառուցակար
գեր
ստեղ
ծելու առումով կարևոր է եկամուտ
ների համատարած հայտարարագրման
համակարգի առկայությունը, որի շնորհիվ
հնարավոր կլինի նույնականացնել և հասցեական աջակցություն տրամադրել առա
վել տուժածներին՝ փոքրիշատե կանխելով
խորացող անհավասարությունը:
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ապագա անորոշությամբ պայմանավոր
ված, մարդիկ չկարողացան կամ չցան
կացան ծախսել այդ գումարները, ինչը
ծրագրի ոչ այդքան արդյունավետ լինելու
ապացույցն է:
Այսպիսով՝ բոլոր հասարակությունները
համավարակի առաջ խոցելի են միանման,
նրանց հակազդման կարողությունները
տարբեր են յուրովի: Հենց այս հակազդման
կարողությունների տարբերությամբ էլ պայմանավորված՝ խորանում է առկա անհավասարությունը հասարակության տարբեր
շերտերի միջև: Այն դրսևորվում է ցածր
որակավորում պահանջող աշխատատե
ղերի կրճատմամբ (սահմանափակումնե
րի պայմաններում գերազան
ցա
պես այս
աշխատանքներն են, որ հնարավոր չէ տնից
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Рузанна ТАДЕВОСЯН

ТРАЕКТОРИЯ ПАНДЕМИИ

ПАНДЕМИЯ И УГРОЗА УГЛУБЛЯЮЩЕГОСЯ НЕРАВЕНСТВА

Все общества уязвимы перед пандемией одинаково, их способность реагирования отличается
по-своему. Именно из-за этой разницы в способностях реагирования усиливается неравенство
между различными слоями общества. Это проявляется в сокращении рабочих мест, требующих
низкого уровня квалификации, с последующей потерей доходов, увеличением количества де
тей, лишенных образования из-за отсутствия необходимой техники и недоступности интернетсети, путем регресса развития человеческого капитала. Правительствам не остается ничего,
кроме как оказание адресной поддержки этим группам, а по части создания необходимых для
этого механизмов важно наличие системы сплошного декларирования доходов, что позволит
идентифицировать и оказать адресную поддержку наиболее пострадавшим, в какой-то степени
предотвращая углубление неравенства.
Ключевые слова: пандемия, углубление неравенства, уязвимая группа

Ruzanna TADEVOSYAN

PANDEMIC TRAJECTORY

Junior researcher at "Amberd" research center, ASUE,
PhD student

PANDEMIC AND THE DEEPENING DANGER OF INEQUALITY

All societies are similarly vulnerable to the pandemic, their ability to resist is different. It is precisely
because of this difference in the resistance capacity that the inequality among different segments of
society is deepening. It is manifested in reduction of low-skilled jobs, and, consequently, the loss of
income, the lack of necessary equipment and Internet access, the increase in the number of children
deprived of education, the decline in the development of human capital. Governments have no choice
but to provide targeted support to these groups, and in order to create the necessary mechanisms for
this, it is important to have a comprehensive income declaration system that allows them to identify and
provide targeted support to the most affected, to some extent preventing inequality.
Keywords:
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԱՌԱՆՑ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ՞.

ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
«ԹԱՔՆՎԱԾ ԿԱՊԻՏԱԼԸ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հիմնաբառեր. ճգնաժամ, սեփականության
		իրավունք, չդիտարկվող
		տնտեսություն, ֆինանսական
		միջնորդություն, տնտեսության
		«սպիտակեցում»

Համավարակի ցնցումից (շոկից) հետո զարգացող
երկրների համար հնարավոր չէ տնտեսության վերա-
կանգնման հույսը կապել միայն պետական պարտ
քային ֆինանսավորման հետ, առավել ևս, որ շատ
երկրներ արդեն իսկ գերբեռնված են պարտքով։
Հայաստանը պետք է փորձի օգտագործել նաև ՀՆԱ
շուրջ մեկ երրորդը գնահատվող ստվերային տնտե-
սու
թյան և «թաքնված կապիտալի» ռեսուրսը, որի
«սպիտակեցումը» կմեծացնի ոչ միայն պետական բյուջեի հնարավորությունները, այլև իրական հատվածի
մասնավոր ֆինանսավորման, այլ կերպ ասած՝ «կա
պիտալի ստեղծման» ներուժը։ Հոդվածում այդ կա
պը մատնանշվում է էմպիրիկ հարթությունում, իսկ
լուծման ուղիների հարցում կարևորվում է խթանների
գործուն համակարգի դերը։

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:

Ի

նչպե՞ս արագացնել տնտեսության վերա
կանգնումը. սա, թերևս, ամենաարդիական
հարցն է յուրաքանչյուր խոշոր տնտեսական ցնցման
ժամանակ, և, իհարկե, նաև այժմ՝ COVID-19 համավա
րակի հարուցած տնտեսական շոկի դեպքում։ Շատերի
համար պատասխանն աներկբա է. առաջին հերթին՝ խո
շոր ներդրումներ կատարել ենթակառուցվածքներում՝
ֆինանսավորելով վերջիններս արտաքին կամ ներքին
պարտքով1։ Թեև ներքին պարտքի դեպքում, ինչպես
ընդունված է ասել, «մենք պարտք ենք ինքներս մեզ», և
այդպիսով ռիսկերն արդեն նվազագույնն են, այդուհան
դերձ, նման մոտեցումը ֆինանսական շուկայից կարող
1 Տե՛ս, օրինակ, IMF Fiscal Monitor, April 2020, Chapter 2: IDEAS to
Respond to Weaker Growth:
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է դուրս մղել մասնավոր վարկառուներին՝
տնտեսության համար վե
րածվելով «զրո
վերջնարդյունքով խաղի»։ Փոխարենը, արտաքին պարտքը ոչ միայն երկիր կմտցնի
նոր կապիտալ, այլև հատ
կապես ճգնա
ժամի ժամանակ այդքան անհրաժեշտ
ար
տարժութ։ Բայց այս պարագայում էլ,
ըստ «ֆունկցիոնալ ֆինանսների» հայեցա-
կարգի հիմն ադիր Աբբա Լերների բնորոշ
ման, երկիրը, վերցնելով արտաքին պարտք,
կստանձնի պարտքի «իրական բեռ», և մարումներն ու տոկոսավճարները, այն էլ՝

հիմն ականում արտարժույթով, կհոսեն
երկրից դուրս2։
Ահա այսպիսի «փակուղի», որտեղ, կարծես թե, տնտեսության վերականգն

ման
հա
մար այլընտրանք չկա (նույնիսկ երբ
երկիրն արդեն գերբեռնված է պարտքով),
քան երկրի կողմից պետական պարտքին
դիմելը, իսկ թե որ աղբյուրին տալ նախա
պատվությունը՝ ներքի՞ն, թե՞ արտա
քին,
նույնն է, ինչ ընտրություն կատարել «վա
տի» և «վատթարի» միջև։
Այս պնդումը, այնուամենայնիվ, ամբողջությամբ ճշմարիտ չէ։ Դրա երկրորդ մասը
ճիշտ չէ, քանի որ հատկապես ճգնաժամե
րի ժամանակ տնտեսությունում (ֆինան
սական միջնորդների մոտ) առաջանում են
ավելցուկային խնայողություններ, որոնք
կառավարությունը կարող է հավաքագրել և
օգտագործել ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերում (ինչն արդեն, վստահաբար, «զրո վերջնարդյունքով խաղ» չէ)։
Սակայն, պնդման առաջին մասն էլ ունի
իր հակափաստարկը. կառավարությու
նը, բացի պարտք վերցնելուց և միջոցնե
րը տնտեսություն ներարկելուց, կարող է
խթանել ներքին մասնավոր ֆինանսավո

րումը՝ ստվերային կապիտալի «սպիտա
կեցմամբ»։
Այս գաղափարի հիմնական ջատա
գովներից մեկը պերուացի տնտեսագետ
Էրնանդո դե Սոտոն է։ Աշխարհում նրա
թեզերը և առաջարկած լուծումները տա
րածում գտան «Կապիտալի առեղծվածը.
ինչո՞ւ է կապիտալիզմը հաղթանակում Արև
մուտքում և ձախողվում մնացած երկրնե
րում» գրքի հրատարակումից հետո՝ սկսե
լով աստիճանաբար կյանքի կոչվել։ Գրքում
Էրնանդո դե Սոտոն զարգացնում է այն
թեզը, որ զարգացող երկրներում ահռելի
ծավալի ակտիվների սեփականության
իրավունքն ամրագրված չէ, ինչի պատճա
ռով դրանք չեն կարող հանդես գալ որպես
ֆինանսական գործիքների գրավ, «նյու
թականացնել իրենց տնտեսական էներ-
գիան» և «ստեղծել կապիտալ»։ Հետևա

պես՝ քանի որ դրամավարկային համա
կարգի հիմքը սեփականության իրավունքն
է, ստվերային տնտեսության մեծ մասնա
բաժին ունեցող երկրները «թերկապիտա
լացված» են3։
Ներկայում՝ համավարակի տնտեսա
կան ցնցման ժամանակ, զարգացող երկըր

նե
րի ոչ ֆորմալ հատվածում աշխա
տող շուրջ 2 մլրդ մարդ4 խոցելի է, քան երբևէ. նրանք ոչ միայն գրեթե չունեն խնա
յո
ղություններ, այլև ցածր հասանելիու
թյուն ունեն ֆինանսական շուկային և
տնտե
սական աջակցության պետական
ծրագրերին։ Բազմաթիվ զարգացող եր
կըրների կառավարություններ գերբեռն
ված են պարտքով և չեն կարող բավարար
մի
ջոց
ներ տրամադրել տնտեսական և
սոցիալական օժանդակությանը։ Ահա թե
ին
չու, ըստ Էրնանդո դե Սոտոյի, այժմ

2 Տե՛ս Richard M. Salsman, The Political Economy of Public Debt: Three Centuries of Theory and Evidence. 2017.
Էջ 133-138:
3 Ըստ Էրնանդո դե Սոտոյի՝ բազմաթիվ աղքատ երկրներում բնակչությանը պատկանող «ստվերային»
ակտիվների և խնայողությունների ծավալը տասնյակ անգամ գերազանցում է արտաքին աշխարհից
եկող օժանդակության և ներդրումների չափը։ Նրա կարծիքով, «երրորդ աշխարհի» և նախկին սոցիա
լիստական ճամբարի երկրների աղքատ բնակչությունը տիրապետում է սեփականության իրավունքի
ամրագրում չունեցող անշարժ գույքի, որի արժեքը գերազանցում է 9.3 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարը (խոսքը
1990-ականների վերջի մասին է, երբ նշված գումարը համարժեք էր մոտավորապես աշխարհի 20
խոշորագույն ֆոնդային բորսաների գումարային կապիտալացմանը)։ Տե՛ս Hernando De Soto, The Mystery
of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, 2000:
4 Տե՛ս ILO, More than 60 per cent of the world’s employed population are in the informal economy, 2018,
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm

32

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

թի միջազգային հիմնադրամի փորձա
գետ
ների գնահատականը, քանի որ դա
հիմնվում է համեմատաբար թարմ ուսում
նասիրության վրա, իրականացվել է ըստ
158 երկրի տվյալների և մեթոդաբա
նու
թյան, նախկինում կատարված հետազո
տությունների համեմատ էականորեն կա
տարելագործված է, այդ թվում՝ կիրառելով
արբանյակներից ստացված՝ գիշերային
լույսի ինտենսիվության տվյալներ8։ Ստաց-
ված արդյունքները ներկայացված են գծա
պատկեր 1-ում։
Գծապատկեր 1-ի տվյալների համա
ձայն՝ որ ՀՀ-ում ստվերային տնտեսության
կշիռը 2015 թ. համար բավական բարձր
է գնահատվել՝ ՀՆԱ 36%-ի չափով։ Այնու
ամենայնիվ, դա զգալիորեն նվազել է
2000-ականների, ինչպես նաև ավելի բար-
վոք է Վրաստանի և Ադրբեջանի գնահա
տականների համեմատությամբ։ Ընդ որում,
տնտեսության ստվերայնության նվազմա
նը զուգահեռ, ՀՀ-ում աճել են և՛ հարկեր/
ՀՆԱ, և՛ բանկային վարկեր/ՀՆԱ ցուցա
նիշները9: Ստվերայնության մակար-դակի
գնահատականները վերջանում են 2015 թ.
տվյալներով, սակայն, ըստ ամենայնի, մին
չև 2019 թ. դա շարունակել է նվազել, և,
հիմնվելով հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի վրա՝
կարելի է ենթադրել, որ 2019 թ. համար
կգնահատվեր ՀՆԱ շուրջ մեկ եր
րորդի
չափով։
Ունենալով տնտեսության ստվերայնու
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ավելի քան արդիական են տնտեսու
թյունն առանց պետական պարտքի վերա
կանգն
ման վերաբերյալ իր բանաձևերը։
Հեղինակը նորից մատնանշում է զարգացող երկրներում ստվերային տնտեսու
թյան առկայությունը և անդրադառնում
սե
փականության իրավունքի ամրագրում
չունե
ցող ակտիվներին («հնարավոր կապիտալ»), որոնք, նրա կարծիքով, միջնաժամ
կետում կարող են ապահովել մինչև
21.7 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի եկամուտ (բազ
մապատիկ ավելի, քան կառավարության
հակաճգնաժամային փաթեթները), եթե
դրանց նկատմամբ սեփականության իրա
վունքն ամրագրվի այնպես, որ հնարավոր
լինի դրանք ընդունել գրավի կարգավի
ճակով5։
Որքանո՞վ է այս խնդիրն արդիական
Հայաստանի համար։ ՀՀ վիճակագրական
կոմիտեն գնահատում և ՀՆԱ հաշվարկման
մեջ ներառում է «չդիտարկվող տնտեսու
թյունը»՝ ՀՆԱ շուրջ 22%-ի չափով։ ՀՀ ՎԿ
գնահատման հիմնական եղանակը հարցումներն են, սակայն օգտագործվում են
նաև մակրոտնտեսական վերլուծու
թյան
մեթոդներ6։ Անկախ գնահատողները շատ
ավելի բարձր թվեր են մատնանշում: Սա
կայն, պետք է հաշվի առնել, որ ստվերա
յին տնտեսության գնահատումն ամենևին
հեշտ խնդիր չէ, և անգամ «ստվերային
տնտեսություն» հասկացությունը մենի
մաստ չի ընկալվում7։ Դիտարկենք Արժույ

5 Տե՛ս The Developing World Has an Alternative to Debt. Hernando de Soto, Jul 3, 2020, Project Syndicate,
https://www.project-syndicate.org/onpoint/monetizing-dead-capital-in-developing-worlds-informal-economy-by-hernando-de-soto-2020-07?barrier=accesspaylog
6 Չդիտարկվող տնտեսությունն իր մեջ ներառում է ստվերային, ապօրինի, ոչ ֆորմալ հատվածի, ինչպես
նաև սեփական վերջնական սպառման համար տնային տնտեսությունների արտադրությունները։ Տե՛ս
https://armstat.am/file/article/informal_sect_2010a.pdf և https://www.armstat.am/Metadata/Pages_Armenian/
SM/ArmSMNationalAccounts.htm։
7 Օրինակ՝ ՀՀ ՎԿ սահմանումը հետևյալն է. «Ստվերային արտադրությունը սահմանվում է որպես արդյունավետ և օրինական այնպիսի գործունեություն, որը միտումնավոր կերպով թաքցվում է պետական
մարմիններից` հարկերի վճարումից կամ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցումից
խուսափելու նպատակով»։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի՝ հոդվածում հիշատակվող փաստա
թղթում հանդիպում ենք հետևյալ սահմանմանը. «Ստվերային տնտեսությունը ներառում է տնտեսական
գործունեության այն դեպքերը, որոնք թաքցված են պետական մարմիններից ֆինանսական, կարգա
վորման կամ ինստիտուցիոնալ պատճառներով»։
8 Գնահատումն իրականացվում է էկոնոմետրիկ եղանակով՝ օգտագործելով երկրների առևտրի
բացության, գործազրկության մակարդակի, պետական բյուջեի չափի, հարկային բեռի, օրենքի
գերակայության, կոռուպցիայի մակարդակի, պետական կառավարման կայունության տվյալներ։ Տե՛ս Leandro Medina&Friedrich Schneider, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last
20 Years? IMF Working Papers, 2018։
9 Ստվերային տնտեսություն/ՀՆԱ ցուցանիշի կոռելյացիան հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի հետ կազմել է -0.9,
իսկ վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի հետ՝ -0.8:

33

3
2020/

50.0
40.0

46.6

30.0

33.9

20.0
10.0
0.0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ . ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА . FINANCIAL SYSTEM .

60.0

Ստվերային տնտեսությունը ՀՀ-ում,
2000-2019 թթ․

Վարկեր/ՀՆԱ, %
Հարկեր/ՀՆԱ, %
Ստվերային տնտեսություն/ՀՆԱ, %
Հեղինակի գնահատական*

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Ստվերային տնտեսության գնահատականները և ՀՀ տնտեսության որոշ
ցուցանիշներ

Տվյալների աղբյուրը՝ Leandro Medina&Friedrich Schneider (2018), ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՎԿ:
*Հիմնվում է ստվերային տնտեսության գնահատականի և հարկեր/ՀՆԱ կապի վրա (շուրջ 0.8
դետերմինացիայի գործակցով):

թյան վերաբերյալ գնահատականներ աշխարհի երկրների համար, ուշագրավ է

տեսնել՝ որքանով է ճշգրիտ Էրնանդո դե
Սո
տոյի թեզը գործնականում, այսինքն՝
որքանո՞վ են ավելի ցածր ստվերայ
նու
թյամբ տնտեսություններում ակտիվներն
ավելի արդյունավետորեն «վերածվում կապիտալի»՝ բանկային համակարգի մի

ջո
ցով։ Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է

տնտեսության ստվերայնության և ֆինան
սական միջնորդության խորության կոռե
լյացիոն կապը։
Ինչպես կարելի է նկատել գծապատ
կերից, դրանց միջև առկա է հակադարձ
աստիճանական կապ, այսինքն՝ ստվերայնության նվազմանը զուգահեռ, վար
կա
վորման խորությունն ավելի ու ավելի մեծ
չափով է ավելանում10։ Ակնհայտ է, որ ստվե-

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Ստվերային տնտեսության և բանկային վարկավորման վիճակագրական
առնչությունն աշխարհում՝ 2015 թ. տվյալներով
Տվյալների աղբյուրը՝ Leandro Medina&Friedrich Schneider (2018) և Համաշխարհային բանկ:

10 Անշուշտ, կոռելյացիան դեռ պատճառականություն չէ, և գործընթացը տեղի չի ունենում միայն ստվերի
նվազում – վարկերի աճ սխեմայով, քանի որ կան նաև այլ գործոններ (օրինակ՝ օրենքի գերակայությու
նը), որոնք երկու փոփոխականի վրա էլ ներգործում են։ Սակայն, սա չի նշանակում, թե ստվերայնության
նվազումը չի հանգեցնում վարկավորման խորության ավելացմանը։
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ների համար ֆինան
սական շուկայի հա
սանելիության մեծացման։
Ստվերայնության նվազման և ակտիվ
ների «կապիտալացման» գործընթացների
իրականացում հնարավոր է միայն խթան
ների գործուն համակարգի առկայության
պարագայում (օրինակ՝ անկանխիկ գոր
ծառնությունների աճի կամ արդյունավետ
հայտարարագրման
կառուցակարգերի
ներդրմամբ)։ Այդ առումով, Էրնանդո դե
Սոտոյի թեզերը սեփականության իրա
վունքի ինստիտուտի վերաբերյալ (օրի
նակ՝ 7 սերտիֆիկատների մասին) կարող
են օգտակար լինել: Նշենք, որ դրանք ար
տացոլված են մի շարք ազդեցիկ կազմա
կերպությունների զեկույցներում, ինչպես
նաև օգտագործվել են միջազգային տար
բեր փաստաթղթերի մշակման ժամանակ11։
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 ային տնտեսությունը զսպում է ֆինանսա
ր
կան միջնորդությունը։ Բարձր ստվերայնությունը բանկային համակարգի մշտա
կան ավելցուկային իրացվելիության պատճառներից է, երբ տնտեսությունում (ֆոր
մալ և ոչ ֆորմալ) գոյանում են խնայո
ղություններ և հոսում դեպի ֆինանսական
համակարգ, սակայն, որպես ներդրումներ,
իրական տնտեսություն հասնելու հետ
կապված խնդիրներ կան, քանի որ միայն
ֆորմալ տնտեսությունը կարող է ընդու
նել դրանք։ Իսկ կապիտալի շուկայի վրա
ազդեցությունը շատ ավելի ծանր է. տնտեսության ստվերայնությունը և ոչ թափան-
ցիկությունը պարզապես անհամատեղելի
են վերջինիս հետ։ Միաժամանակ, տնտեսության «սպիտակեցումը» բարձրացնում
է դրա դիմադրո
ղականությունը շոկերի
նկատմամբ՝ շնորհիվ կազմակերպություն

11 Տե՛ս The Developing World Has an Alternative to Debt. Hernando de Soto, Jul 3, 2020, Project Syndicate.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Нарек КАРАПЕТЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
аспирант

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ БЕЗ ГОСДОЛГА? ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
И «СКРЫТЫЙ КАПИТАЛ» В АРМЕНИИ

Развивающиеся экономики не могут рассчитывать только на государственный долг для вос
становления после шока из-за пандемии, особенно когда бремя долга уже является чрезмер
ным. Для Армении целесообразно стремиться раскрыть потенциал теневой экономики (которая
оценивается в размере одной трети ВВП Армении) и скрытого капитала, что не только повысит
потенциал государственного бюджета, но и возможность частного финансирования реального
сектора - потенциал для «создания капитала». Автор доказывает упомянутую связь эмпирически
и подчеркивает роль построения эффективной системы стимулов для сокращения теневой эко
номики в Армении.
Ключевые слова: кризис, право собственности, ненаблюдаемая экономика, финансовое

		

посредничество, вывод экономики из тени
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FINANCIAL SYSTEM

ECONOMIC RECOVERY WITHOUT PUBLIC DEBT? SHADOW ECONOMY
AND “HIDDEN CAPITAL” IN ARMENIA

The developing economies can’t only rely on public debt to recover from the shock caused by the
pandemic, especially when they are already highly indebted. For Armenia it is proper to aim at unlocking the potential of shadow economy (which is estimated to be equal to one-third of Armenia’s GDP)
and “hidden capital”, which not only would enhance the spending capacity of the state budget, but
also the possibility of private financing of the real economy - or the potential to “create capital”. Going
forward, we emphasize the mentioned linkage empirically and highlight the role of building an effective
system of incentives to reduce the shadow economy in Armenia.
Key words:
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crisis, property right, non-observed economy, financial intermediation,
“whitening” the economy

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՈՐՏԵ՞Ղ ԵՆ ՆԵՐԴՐՎՈՒՄ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Հիմնաբառեր. պարտադիր կենսաթոշակային
		
ֆոնդեր, ֆոնդի փայի հաշվարկա		յին արժեք, ֆոնդերի եկամտաբե		
րություն, Շարպի գործակից,
		ներդրումային քաղաքականու
		
թյուն, ավանդներ, պարտատոմ		
սեր, բաժնային գործիքներ
Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է ՀՀ-ում
գործող պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերին։
Վերլուծելով դրանց ակտիվների կառուցվածքը՝ նա
հանգել է այն եզրակացության, որ հիմնական ներ
դրումները կատարվում են բանկային ավանդներում,
պետական պարտատոմսերում, արտասահմանյան
ներդրումային ֆոնդերի փայերում, ինչի հետևանքով
կենսաթոշակային ֆոնդերի հավաքագրած միջոց
ներն անմիջապես չեն ուղղվում տնտեսության իրա
կան հատված և, որպես երկար փողեր, դեռևս չեն
նպաստում կապիտալի շուկայի ակտիվացմանը։
Մյուս կողմից, անդրադառնալով ֆոնդերի եկամտաբերությանը, ցույց է տվել վերջինիս տա
տանողա
կան բնույթը շուկայի զարգացման տարբեր պարբե
վարման
րաշրջան
ներում, առկա ռիսկերն ու կա
ռա
ռազմավարությունները, ինչպես նաև զուգահեռներ
անցկացրել ֆոնդերի, պետական պարտատոմսերի
և ավանդների եկամտաբերությունների միջև։

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:

Կ

ենսաթոշակային համակարգի բարեփո
խումների շրջանակում 2014 թ.-ին ՀՀ-ում
ներդրվեց կուտակային սկզբունքի վրա հիմնված պար
տադիր կենսաթոշակային համակարգը։ Այս համակար
գի թերի և դրական կողմերի մասին բավական շատ է
խոսվել. դրա պարտադիր բնույթը և իրավական կար-
գավորման որոշ դրույթներ տևական ժամանակ հասա
րակական լայն քննարկման առարկա էին դարձել: Այս
գործընթացը, բացի երկրի կենսաթոշակային համակար-
գի բարեփոխումից, այլ կարևոր խնդիր էլ պետք է լու
ծեր. տնտեսությունն այդպիսով պետք է ապահովվեր
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Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների մեծությունը 2015 թ.
դեկտեմբերից մինչև 2020 թ. ապրիլի վերջ (հազ. դրամ)1
Հավասարակշռված
Պահպանողական
Կայուն
Ընդամենը՝ զուտ
ակտիվների արժեք

30.04.2020

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

736,828

1,262,418

2,033,209

2,468,749

3,426,124

3,654,219

30,345,155

61,226,512

102,626,208

153,243,207

245,662,533

276,781,285

417,566

738,378

1,064,432

1,496,848

2,153,079

2,416,449

31,499,548

63,227,308

105,723,849

157,208,805

251,241,736

282,851,953

երկար փողերով, ինչն էլ, իր հեր
թին,
պետք է հիմք հանդիսա
նար կա
պիտալի
շուկայի զարգացման համար։ Սակայն,
քչերն են հետաքրքրվում, թե որտեղ են
ներդրված իրենց միջոցները, որքան ար
դյունավետ են դրանք կառավարվում, այլ
խոսքով, չեն մտահոգվում արդեն գործող
համակարգում ներդրված իրենց ակտիվ
ների ճակատագրով։ Այս առումով, նախ՝
փորձենք հասկանալ, թե ինչ ֆոնդեր գո
յություն ունեն, ինչպիսին են դրանց ներ
դրումային սահմանափակումներն ու հնա
րավորությունները և արդյոք բավարար
եկամտաբերություն են ապահո
վում ներ
դրողների համար։ Բացի դրանից, փոր-
ձենք պարզել՝ արդյոք կենսաթոշա
կա
յին
ֆոնդերում ներդրված միջոցներն իրապես ծառայում են երկար փողերի ստեղծմանը և տնտեսության իրական հատվա
ծի ֆինանսավորման խնդրի լուծմանը:
ՀՀ-ում այս պահին գործում է պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդի երկու կառավա
րիչ՝ «Ամուդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ»
ՓԲԸ-ն և «Ցե-Կվադրատ Ամպեգա Ասեթ
Մենեջմենթ Արմենիա» ՍՊԸ-ն։ Ֆոնդերի
ներդրումային քաղաքականության հիմ
նական սկզբունքները նույնն են բոլոր կա-
ռավարիչների համար։ Սա ենթադրում է,
որ ֆոնդի կառավարիչը կարող է ձևավո
րել երեք պարտադիր կենսաթո
շակային
ֆոնդեր, որոնք են.
1) հավասարակշռված. վերջինիս կանոննե
րի համաձայն` բաժնային արժեթղթերի
և դրանց հեջավորման նպատակով ձեռք
բերված ածանցյալ ֆինանսական գոր

ծիք
ների կշիռը ֆոնդի ակտիվներում չի
կարող գերազանցել 50 տոկոսը.
2) պահպանողական (կոնսերվատիվ). վեր
ջինիս կանոնների համաձայն` բաժնային
արժեթղթերի և դրանց հեջավորման
նպատակով ձեռք բերված ածանցյալ ֆի
նանսական գործիքների կշիռը ֆոնդի
ակտիվներում չի կարող գերազանցել 25
տոկոսը.
3) կայուն. վերջինիս կանոնների համաձայն`
ակտիվները չեն կարող ներդրվել բաժ
նային արժեթղթերում և դրանց վրա
հիմնված ածանցյալ ֆինանսական գոր
ծիքներում2:
Երկու ֆոնդերի կառավարիչներն էլ
առաջարկում են երեք պարտադիր կեն
սա
թոշակային ֆոնդեր և, ըստ էության,
կառավարում դրանք նույն սկզբունք
նե
րով՝ կիրառելով բավական կոշտ իրավա
կան սահմանափակումներ: 2015 թ. դեկ
տեմբերից մինչև 2020 թ. ապրիլի վերջ
ֆոնդերի զուտ ակտիվների արժեքն աճել
է մոտ 9 անգամ, ինչը մի կողմից կենսա
թոշակային ֆոնդերի մասնակիցների կա-
տարած վճարումների կուտակման ու պարբերաբար մեծացման, իսկ մյուս կող

մից՝
ներդրված միջոցների արժեքի աճի ար
դյունք է։
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, 2020 թ.
ապրիլի վերջի դրությամբ միջոցների մոտ
98%-ը ներդրված է եղել պահպա
նո
ղա
կան ֆոնդերում։ Նման պատկեր բնորոշ է
նաև նախորդ տարիներին, ինչը պայմա
նավորված է մասնակիցների կողմից ֆոն
դերի ընտրության կառուցակարգով և այն

1 Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների հետ կապված այս և մնացած տվյալների աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ
վիճակագրական տեղեկագրեր, 2015-2020 թթ., ապրիլ, https://www.cba.am/am/SitePages/pperiodicals.aspx
2 «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք, 2010 թ., ՀՕ-244-Ն, հոդված 37, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=123347
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մով, որոշակի հավասարակշռված մոտե
ցում է ցուցաբերվում։ Արդյունքում, ինչպես
տեսնում ենք գծապատկեր 1-ից, այս ֆոն
դում բաժնային արժեթղթերի կշիռը չի
հասնում 27%-ի։
Այս և մնացած ֆոնդերի բաժնային գոր-
ծիքներում կատարված ներդրումները հիմ
նականում եվրոպական երկրների ներ
դրումային ֆոնդերի փայեր են։ Դա պայմա
նավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ
բաժնետոմսերի շուկայում, ներդրումային
տեսնակյունից, բացակայում են գրավիչ
գործիքները և ֆոնդերը ստիպված են լինում
ներդրումներ կատարել արտասահ
ման
յան շուկաներում: Ընդ որում, պարտադիր
կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների

3

2020/

հանգամանքով, որ կենսաթոշակային ֆոնդերի մասնակիցների գերակշիռ մասը ֆոնդի ընտրություն չի կատարել, և համա
կարգն ավտոմատ կերպով ընտրել է պահ
պանողական ֆոնդն ու դրա կառավարչին։
Որտե՞ղ են ներդրվում մեր միջոցները։
Ինչպես վերը նշեցինք, յուրաքանչյուր ֆոնդ
ունի իրեն բնորոշ սահմանափակումները՝
կապված որոշակի գործիքներում ներդրումների առավելագույն սահմանաչափի հետ։
Հավասարակշռված ֆոն
դում բաժնային
արժեթղթերի և դրանց հեջավորման նպա
տակով ձեռք բերված ածանցյալ ֆինան
սական գործիքների կշիռն ակտիվներում
չի կարող գերազանցել 50%-ը. սա նշանա
կում է որ այստեղ, ռիսկայնության առու

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Հավասարակշռված ֆոնդում ակտիվների կառուցվածքը 2015 թ.-ից մինչև
2020 թ. ապրիլի վերջ (հազ. դրամ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Պահպանողական ֆոնդում ակտիվների կառուցվածքը 2015 թ.-ից մինչև
2020 թ. ապրիլի վերջ (հազ. դրամ)
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հաշվին կատարվող՝ արտասահ
մանյան
ար
ժույթով ներդրումների առավելագույն
չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պար
տադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ընդհա
նուր ակտիվների 40%-ը3:
2020 թ. ապրիլի վերջի դրությամբ հա
վասարակշռված ֆոնդում ակտիվների
33,5%-ը ներդրված է դրամական միջոց
ներում և ավանդներում, 22,7%-ը՝ պետական, իսկ 14,4%-ը՝ կորպորատիվ պարտա
տոմսերում: Ի տարբերություն հավասա
րակշռված ֆոնդի, պահպանողական ֆոնդում բաժնային արժեթղթերի և դրանց հե-
ջավորման նպատակով ձեռք բերված ա
ծանցյալ ֆինանսական գործիքների կշիռն
ակտիվներում ավելի քիչ է։ 2020 թ. ապ
րիլի վերջի դրությամբ բաժնային գործիք
ներում կատար
ված ներդրումները եր
կու
ֆոնդերի կառավարիչների ընդհանուր
ներդրումն երում կազմում են մոտ 26%։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից,
այս ֆոնդում կատարված ներդրումների
մոտ 34,9%-ը տեղ է գտել դրամական մի
ջոցներում և ավանդներում։ Ընդ որում,
պարտատոմսերի կշիռը 2020 թ. ապրիլի
վերջին 36% է, որից պետականը՝ 27,2%,
իսկ կորպորատիվը՝ 8,8%։ Այս դեպքում
կրկին միջոցների գերակշիռ մասը ներ
դրված է դրամական միջոցներում և ավանդներում, ինչպես նաև պետական պար-

տա
տոմսերում։ Եթե հաշվի առնենք, որ
ՀՀ-ում կորպորատիվ պարտատոմսեր թո
ղար
կողները հիմնականում բանկերն ու
ֆինանսական կազմակերպություններն են,
ապա կարող ենք արձանագրել, որ այդ
մի
ջոցները վերադառնում են բանկային
համակարգ։
Կայուն ֆոնդերում ռիսկի մակարդակը, համաձայն սահմանափա
կումների,
սկզբունքորեն պետք է ավելի ցածր լինի,
ինչի արդյունքում այստեղ մի
ջոց
ների
32,2%-ը դրամական միջոցնե
րում և ա-
վանդներում է, 24,3%-ը՝ պետական պար-
տատոմսերում, 21,4%-ը՝ կորպորա
տիվ
պարտատոմսերում, իսկ մոտ 20,9%-ը՝ բաժ-
նային գործիքներում։
Իսկ ինչպիսի՞ն է ներդրումների ար
ժու
թային կառուցվածքը։ Ֆոնդերի ակ
տիվների կառուցվածքի ուսումնասիրու
թյունից պարզ է դառնում, որ բաժնա
յին
գործիքներում կատարված ներդրումն երը
հիմնականում տեղ են գտնում արտա
սահմանյան ֆոնդերում և, որպես կանոն,
դրանք արտարժույթով են, իսկ պարտատոմսերում կատարված արտարժութային
ներդրումները՝ կրկին ՀՀ եվրոբոնդերում
և բորսայում ցուցակված գործիքնե
րում,
քանի որ դրանք մեծ մասամբ հայաստան
յան բանկերի և այլ ֆինանսական կազ
մակերպությունների կողմից թողարկված

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Կայուն եկամտային ֆոնդում ակտիվների կառուցվածքը 2015 թ.-ից մինչև
2020 թ. ապրիլի վերջ (հազ. դրամ)
3 «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք, 2010 թ., ՀՕ-244-Ն, հոդված 39, https://www.arlis.am/
DocumentView.aspx?docid=123347
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Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի արտարժութային ակտիվների կշիռն
ընդհանուր ակտիվներում 2015 թ.-ից մինչև 2020 թ. ապրիլի վերջ (հազ. դրամ)

արտարժութային կորպորատիվ պարտա
տոմսեր են։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից,
արտարժույթով ներդրումները պորտֆել
ների կազմում չեն հասել 35%-ի, իսկ դրանց՝
միջինում մոտ 85%-ը բաժնային գործիքներում կատարվող ներդրումն երն են: Նշենք,
որ ՀՀ-ում ածանց
յալ արժե
թղթե
րի շու
կայի գրեթե բացակայության պայմաննե
րում ֆոնդերը հնարավորություն չունեն
արտարժույթի հետ կապված ռիս
կերի
հեջավորում կատարելու, ուստի ֆոնդերի
ակ
տիվների արժեքը զգալի կախվածու
թյուն է ձեռք բերում արտարժույթի փոխ
արժեքի տատանումներից։

Ինչպես երևում է գծապատկեր 5-ից,
կատարված ներդրումների 34,8%-ը դրա
մական միջոցներում և ավանդներում է,
իսկ 27,1%-ը՝ պետական պարտատոմսե
րում։ Կորպորատիվ պարտատոմսերում
կատարված ներդրումները կազմում են 9%,
և եթե հաշվի առնենք, որ դրանք հիմն ականում պատկանում են ֆինանսական կազ
մակերպություններին, ապա կարող ենք ասել, որ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոն-
դերի միջոցների գերակշիռ մասը` մոտ
71%, ներդրված է պետական պարտատոմսերում կամ բանկերում։ Ընդ որում, 2020 թ.
ապրիլի վերջի դրու
թյամբ վերջիններիս
կշիռն ընդհա
նուր ակտիվն
երում մոտ
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի հաշվարկային արժեքների
շարժընթացը ստեղծման օրից մինչև 2020 թ. հունիսի վերջ (հազ. դրամ)4

43,9% է։ Հետևաբար՝ կարող ենք արձանա
գրել, որ կենսաթոշակային ֆոնդերում կուտակված միջոցները, ըստ էության, չեն հոսում տնտեսության իրական հատված,

ինչի գլխավոր պատճառը ներդրումային
տեսանկյունից որակյալ գործիքների բա
ցակայությունն է, պետական պարտատոմ-
սերի առավել գրավչությունը իրաց
վելիու
թյան և եկամտաբերության տեսանկյունից։
Ինչպիսի՞ն է միջոցների եկամտաբերությունը։ Ներդրողների ակնկալվող կենսա
թոշակների մեծությունը կախված է ոչ միայն իրենց կատարած վճարումներից, այլև
կառավարիչների գործունեության արդյու
նավետության մակարդակից՝ եկամտաբերության ապահովման առումով։ Վերջինս,
նախ և առաջ, արտացոլվում է ֆոնդերի
փայերի հաշվարկային արժեքների մեծու
թյան փոփոխության մեջ և պայմանավոր
ված է ֆոնդի ակտիվների շուկայական
արժեքով ու կառավարման ծախսերով։
Ինչպես երևում է գծապատկեր 6-ից, երկու կառավարիչների բոլոր ֆոնդերի դեպ
քում էլ փայերի հաշվարկային արժեքներն
աճել են ստեղծման պահից մինչև 2020 թ.
հունիսի վերջ: Միաժամանակ, նկա
տելի
է անկման երկու փուլ, որից մեկը համ
ընկ
նում է 2014 թ. վերջին սկսված, իսկ
մյուսը՝ 2020 թ. գարնանը սկիզբ առած
համավարակային ճգնաժամի հետ: Վեր-

ջ ինիս դեպքում արժեքի վերականգնումն
ավելի արագորեն է իրակա
նացել, ինչը
պայմանավորված է ՀՀ պետական պար
տատոմսերի եկամտաբերության աճով և
ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույ
քի իջեցումից հետո նախկին մակարդակի
ապահովմամբ։ Արդյունքում, ստեղծման
պահից հաշվարկված ամենաբարձր եկա-
մըտաբերությունն ունեցել է «Ցե-Կվադ
րատ Ամպեգա Ասեթ Մենեջմենթ Արմե
նիա» ՍՊԸ կայուն եկամտային ֆոնդը՝
89,3%: «Ամուդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ»
ՓԲԸ կայուն եկամտային ֆոնդի դեպքում
եկամտա
բերությունը կազմել է 69,9%:
Պահպանողական ֆոնդերի եկամտաբերու
թյունը «Ամուդիի» դեպքում կազմել է
72,2%, իսկ «Ցե-Կվադրատի» պարագա
յում՝ 72,9%։ Հավասարակշռված ֆոնդերի
եկամտաբերությունը համապատասխա
նաբար` 74,8% և 76,3% է:
Արդյունքում, միջին տարեկան եկամտաբերությունը, կախված ֆոնդի տեսակից,
ստեղծման պահից տատանվել է 8,710,6%-ի միջակայքում։ Շարպի գործակիցը,
որը ներկայացնում է ֆոնդի ռիսկի պար
գևավճարի (ֆոնդի եկամտաբերության և
ոչ ռիսկային ակտիվի եկամտաբերության
տարբերության) և եկամտաբերության
ստան
դարտ շեղման հարաբերություն,
ամենամեծ ցուցանիշն արձանագրել է «Ցե-

4 Աղբյուրը՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կայք, http://cda.am/am/37/information-centre/72/
pension-system/76/funds-performance
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Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի եկամտաբերությունը ստեղծման
պահին և Շարպի գործակիցը5 30.06.20 թ. դրությամբ6

Կվադրատի» կայուն եկամտաբերության
ֆոնդի դեպքում, ինչը կարող ենք պայմանավորել այդ ֆոնդում պետական պարտա-
տոմսերի մեծ կշռով ու դրանց եկամտա
բերության նվազող միտմամբ։ Ընդ որում,
«Ցե-Կվադրատի» բոլոր ֆոնդերի դեպքում
Շարպի գործակիցը մեծ է «Ամուդիի» կողմից կառավարվող ֆոնդերի համանման ցու
ցանիշից։ Սա ենթադրում է, որ «Ամուդիի»
ներդրումային ռազմավարությունն ավելի

պահպանողական է, ինչի արդյունքում ոչ
միայն փայերի արժեքներն են ավելի քիչ
տատանվում, այլև արձանագրվում է ավելի
ցածր եկամտաբերություն: Նման պատ
կերը բխում է և՛ կառավարման ռազմա
վարության տարբերություններից, և՛ փաթեթների կառուցվածքից, և՛ այլ գործոննե
րից։
Երբ դիտարկում ենք ֆոնդերի եկամտաբերությունը՝ սկսած յուրաքանչյուր տարե
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Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի եկամտաբերությունը
տարեսկզբին, 2014-2019 թթ.
5

Շարպի գործակիցը ներկայացնում է ֆոնդի միջին տարեկան եկամտաբերության և կարճաժամկետ
պետական պարտատոմսի եկամտաբերությունների տարբերության հարաբերությունը ֆոնդի
ռիսկայնությունը բնութագրող եկամտաբերությունների ստանդարտ շեղմանը։
6 Ֆոնդերի եկամտաբերության այս և հետագա հաշվարկները կատարվել են դրանց հաշվարկային
արժեքների հիման վրա։ Աղբյուրը՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի կայք, http://cda.am/
am/37/information-centre/72/pension-system/76/funds-performance
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի փայերի եկամտաբերությունը՝
տարեսկզբի, ավանդների և պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը՝7
տարեվերջի դրությամբ, 2014-2019 թթ.8
Մինչև 1

AMFIX AMCON AMBAL

30.12.14
30.12.15
30.12.16
29.12.17
29.12.18
30.12.19

-1.0%
6.3%
18.4%
10.9%
6.5%
9.3%

3.3%
6.4%
14.3%
12.7%
3.0%
11.8%

4.6%
6.7%
18.4%
13.3%
2.9%
11.2%

CQFIX CQCON CQBAL տարեկան

6.1%
7.5%
15.5%
11.7%
7.8%
10.4%

2.7%
6.4%
13.5%
13.6%
4.2%
13.0%

4.9%
4.7%
13.5%
13.8%
3.4%
13.4%

ավանդ
12.5%
14.1%
9.9%
8.4%
8.6%
9.1%

սկզբից, ապա ակնհայտ է դառնում վեր
ջինիս տատանողական բնույթը։ Օրինակ՝
2014 թ. «Ամուդիի» կայուն եկամտաբերությամբ ֆոնդի եկամտաբերությունը բացասական է եղել՝ -1%, ինչը, ամենայն հա

վա
նականությամբ, պայմանավորված էր
2014 թ. վերջին ՀՀ ֆինանսական շուկա
նե
րում եկամտաբերության մակարդակի
կտրուկ բարձրացմամբ։ Հետագայում ֆի-
նանսական շուկաներում եկամտաբերու
թյան անկումը հանգեցրել է նրան, որ 2016 թ.
տարեսկզբին այդ նույն ֆոնդն ա
պա
հո
վել է ամենաբարձր եկամտաբերությունը՝
18,4%: Գծապատկեր 8-ից ակն
հայտ են
դառնում նաև եկամտաբերության անհամաչափ տատանումները տարբեր կառավարիչների ու տարբեր ֆոնդերի պա

րագայում, ինչը նույնպես կարող ենք պայմա
նավորել կառավարիչ
ների կողմից վար
վող ներդրումային քաղաքականության
առանձնահատկություններով, ֆոնդերում
առկա ակտիվների կառուցվածքով և այլն։
Այժմ դիտարկենք, թե ինչպիսի գրավ
չություն ունեն ներդրումային ֆոնդերի
փա
յերը պետական պարտատոմսերի և
ավանդների համեմատությամբ:
Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, 2014 և
2015 թվականների վերջին ավանդներն ու
պետական պարտատոմսերն ավելի գրավիչ եկամտաբերություն են ունեցել։ Նույ-
նը մասնակիորեն կարելի է ասել նաև
2018 թ.-ի մասին, սակայն 2016 և 2017
թվականներին, ինչպես նաև 2019 թ. վերջի

1 տարուց
1 տարեկան 10 տարեկան 20 տարեկան
ավել
պարտատոմս պարտատոմս պարտատոմս
ավանդ
14.4%
14.1%
8.7%
13.1%
15.8%
15.6%
12.6%
14.7%
12.6%
11.8%
7.9%
12.4%
11.9%
10.1%
6.2%
9.8%
10.4%
9.6%
6.6%
9.8%
9.5%
8.4%
5.9%
9.5%

դրությամբ ներդրումային ֆոնդե
րի փա
յերի եկամտաբերությունը տարեսկզբին
ավելի բարձր է եղել, քան ավանդներինն
ու պարտատոմսերինը:
Ինչո՞ւմն է խնդիրը։ Ընդհանրացնելով
նշենք, որ պարտադիր կենսաթոշակային
ֆոնդերի ակտիվների և եկամտաբերու
թյան վերլուծությունը թույլ է տալիս մի
քանի արձանագրում կատարել։ Նախ՝
ֆոն
դերի միջոցները հիմնականում ներ
դրվում են դրամական միջոցներում և
ա
վանդներում, ինչպես նաև պետական
պարտատոմսերում։ Բացի դրանից, եթե
հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ կոր
պորատիվ պարտատոմսերի հիմնական
թողարկողները հայաստանյան բանկեր
են ու այլ ֆինանսական կազմակեր
պու
թյուն
ներ, իսկ բաժնային գործիքներում
ֆոնդերի ներդրումները՝ արտասահման
յան ներդրումային ֆոնդերի փայեր, ապա
կարող ենք ասել, որ պարտադիր ներդրու
մա
յին ֆոնդերն ուղղակիորեն միջոցներ
չեն ուղղում ՀՀ տնտեսության իրական
հատված, և դրանց ձևավորած երկար փո
ղերն էականորեն չեն նպաստում կապի
տալի շուկայի ակտիվացմանը։ Այս խնդրի
մյուս կողմը հենց բուն կապիտալի շուկան
է, որն աչքի չի ընկնում ներդրումային տես
անկյունից գրավիչ գործիքների առկայու
թյամբ։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդերի եկամտա
բերությանը, ապա դա հիմնականում պայ
մանավորված է կառավարիչների կողմից

7 Որպես եկամտաբերություն վերցված են համապատասխան ժամկետայնության արժեկտրոնային
պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունները:
8 Ավանդների և պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունների աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.
am/Storage/AM/downloads/stat_data_arm/11-Deposit%20rates.xls https://www.cba.am/Storage/AM/downloads/
gorc/Yield%20Curves.xls
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տալի շուկայի թերզարգացածության, գործիքների նեղ շրջանակի և ռիսկերի հե
ջավոր
մանն անհրաժեշտ ածանցյալ ար-
ժեթղթերի շուկայի բացակայության պայմաններում բարձրանում է դրանց ռիսկայ
նության և եկամտաբերության տատանո
ղականության մակարդակը:

3

2020/

վարվող ներդրումային քաղաքակա
նու
թյան, առկա ակտիվների բաշխվածության,
ինչպես նաև ռիսկի գործոններով։ Միա
ժա
մանակ, ֆոնդերի փայերը, ավանդ
ների և պետական պարտատոմսերի համեմատ, գրավչության առումով բավական
մրցակցային դիրքում են, սակայն կապի-

Эдгар АГАБЕКЯН
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

КУДА ИНВЕСТИРУЮТСЯ СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ?

В данной статье автор рассматривает обязательные пенсионные фонды, действующие в
Республике Армения. В работе анализируется структура их активов, в результате чего выясняется,
что основные инвестиции осуществляются в банковские депозиты, государственные облигации,
паи иностранных инвестиционных фондов, в результате чего собранные пенсионными фондами
средства не направляются напрямую в реальный сектор экономики и не способствуют активи
зации рынка капитала. С другой стороны, анализируя доходность отдельных фондов, показана
изменчивость их доходности в отдельные периоды развития рынка. Рассматриваются их риски
и стратегии управления. В конце статьи проводятся результаты сравнения доходности фондов,
доходности государственных облигаций и депозитов.
Ключевые слова: обязательные пенсионные фонды, оценочная стоимость паев фонда,

		
		

доходность фондов, коэффициент Шарпа, инвестиционная политика,
депозиты, облигации, долевые инструменты
Edgar AGHABEKYAN
Expert at "Amberd" Research Center, ASUE
PhD in Economics

FINANCIAL SYSTEM

WHERE ARE THE MANDATORY PENSION FUNDS INVESTED?

In the paper, the author refers to the mandatory pension funds operating in the Republic of Armenia. The research analyzes the structure of their assets which comes to prove that the main investments
are made in bank deposits, government bonds, shares of foreign investment funds. As a result of this,
the funds collected by pension funds are not sent directly to the real sector of the economy and do not
contribute to the activation of the capital market. On the other hand, analyzing the yields of individual
funds, the variability of their yields is shown in certain periods of market development. Reference is
made to their risks and management strategies. In the end, a comparison is made between the profitability of funds, the yield on government bonds and deposits.
Key words:

		

mandatory pension funds, the estimated share value of the fund, yield of funds,
Sharp ratio, investment policy, deposits, bonds, share instruments
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կապիտալ ծախսեր, թերակատար		ված ծախս
Հիմնաբառեր.

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։

Համայնքի կայուն զարգացումը ենթադրում է
կա
պիտալ արդյունք, ինչը նշանակում է, որ նշված
խնդրի լուծման համար մեծ տեղ պետք է հատկացնել
կապիտալ ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքի են
թակառուցվածքները կարիք ունեն պարբերաբար
թարմացման և արդիականացման։
Հոդվածում, ըստ Երևանի 2019 թ. բյուջեի կա
տար
ման տարեկան հաշվետվության, կատարվել է
ծախ
սային ծրագրերի, ծախսերի թերակատար
ման
պատ
ճառների ու դրանց ուղղվածության, ինչպես
նաև նախորդ տարիների ծախսերի կատարողական
ների համեմատական վերլուծություն, ինչը հնարավո
րություն է ընձեռել վեր հանելու այն խնդիրներն ու
թերացումները, որոնք առկա են տեղական ինքնա
կառավարման մարմնում։
Տարեկան կտրվածքով նախատեսված ծախսի թե-
րակատարումը, ծրագրային առումով, համարվում է
չկատարված աշխատանք, որը չի կարող իր բացասա
կան ազդեցությունը չունենալ համայնքի զարգացման
ոչ միայն կարճաժամկետ, այլև միջնաժամկետ և եր
կարաժամկետ միջակայքում՝ որպես համայնքի կա
յուն զարգացումն ապահովելու նպատակով նախատեսված և հատկացված, սակայն չիրացված ներուժ։

Տ

եղական ինքնակառավարման մարմինների
(ՏԻՄ) բյուջետային ծախսերի հիմքում հա
մայնքի գործունեության պլանավորումն է, որը, ըստ էու
թյան, կառավարչական գործունեության հիմքն է, ինչից էլ
բխում են կառավարման մնացած գործառույթները։ Ըստ

46

. ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևանի 2019 թվականի բյուջեի կա
տարման տարեկան հաշվետվությունն ու
սումն ասիրելիս պարզ է դառնում, որ ծախ-
սերի փաստացի կատարման տոկոսա
յին արդյունքը նվազագույնն է համայնքի
կարգավիճակ ձեռք բերելու տարվանից ի
վեր։ Այսպես՝ մայրաքաղաքի 2019 թվա
կանի բյուջեի միջոցների օգտագործմամբ
կատարվել է 66,760,785.0 հազար դրամի
ծախս՝ ծրագրված (ճշտված) 94,690,726.50
հազար դրամի դիմաց կամ ծրա
գրվա
ծի
70.5%-ը1. ցուցանիշ, որը չի կարող չան
հանգստացնել։ Բյուջեի կատարողականն
ըստ ծախսային հոդվածների վերլուծելիս
և նախորդ տարիների հետ համեմատե
լիս2 տեսանելի է ծախսային երեք խմբերի
(անհրաժեշտ, ցանկալի, հնարավոր) միջև
կշռային
անհամապատասխանություն,
որն արդեն իսկ վկայում է համայնքի կա
յուն զարգացմանը խոչընդոտող խնդիր
ների առկայության մասին։
Հաշվետվության եկամտային մասի
մուտ
քերի և ծախսային ծրագրերի մասի
պլանավորված ու փաստացի ելքերի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ անգամ ֆինանսական աղբյուրների առ
կայության պարագայում, քանակա
կան,
ծա
վալային և որակական առու
մով չեն
իրականացվել մի շարք կարևորագույն
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ծրագրվող գործողության ժամանակի՝ պլանավորումը կարող է լինել ընթացիկ (կար
ճաժամկետ), մարտավարական (միջ
նա
ժամկետ) և ռազմավարական (երկա
րա
ժամկետ):
Ըստ ծախսային ծրագրերի, ծախսերի
թերակատարման պատճառների ու դրանց
ուղղվածության վերլուծությունը, ինչպես
նաև նախորդ տարիների համեմատակա
նը հնարավորություն են ընձեռում բացեի
բաց տեսնելու, թե ինչ խնդիրներ են առ-
կա տեղական ինքնակառավարման մարմնում և որտեղ է կառավարման թերացու
մը։ Խնդիրները դիտարկվել են մի քանի
ուղղություններով, մասնավորապես՝ որքա-
նով է ծրագիրն իրատեսական, ինչ
պիսի
ռեսուրսային բաշխում կամ վերաբաշխում
է իրականացվել, ինչ հետևողականությամբ են ծրագրվել, ապա վերա
հսկվել
գնման գործընթացն ու դրա փաս
տացի
կատարումը, ինչպես են վերահսկվել կա
պի
տալ ծախսերը, դրանց կատարողա
կան
ները և այլն։ Զարգացման ամեն մի
ծրագրի համար սրանք այն կարևորագույն
սկզբունքներ են, որոնք համակարգված և
արդյունավետ կերպով կիրառելու պարա
գայում հնարավոր է հասնել հաջողության՝
ապահովելով համայնքի կայուն զար
գա
ցումը։
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Երևան քաղաքի 2019 թվականի բյուջեի ծախսերի կատարողականն
ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման3
Բյուջետային ծախսերի
գործառնական դասակարգման
բաժնի անվանումը
Ընդհանուր բնույթի հանրային
ծառայություններ
Պաշտպանություն
Տնտեսական հարաբերություններ
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Բնակարանային շինարարություն և
կոմունալ ծառայություն
Առողջապահություն
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
Կրթություն
Սոցիալական պաշպանություն
Պահուստային ֆոնդեր
Ընդամենը

հազար դրամ

Տարեկան
(ճշտված) բյուջեով
նախատեսված

Փաստացի
կատարված

Կատարողականի
%

9,810,829.20

8,408,556.65

85.71%

57,030.00
14,497,813.20
13,842,286.80

38,742.20
3,408,382.30
9,414,239.25

67.93%
23.51%
68.01%

8,931,419.10

5,512,092.70

61.72%

379,960.00
3,810,400.60
29,980,856.10
2,051,381.60
11,328,749.90
94,690,726.50

299,847.10
3,302,101.00
28,087,558.00
1,439,522.00
6,849,743.80
66,760,785.00

78.92%
86.66%
93.68%
70.17%
60.46%
70.50%

1 https://www.yerevan.am/am/finance/
² «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 35, կետ 9:
3 https://www.yerevan.am/am/finance/
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ծրագրերով նախատեսված՝ վերանորոգ
ման, հիմնանորոգման, արդիականացման
և նոր ենթակառուց
վածքների ստեղծ
ման
տարեկան կտրվածքով նախանշված աշ
խատանքներ, հետևապես՝ չեն իրագործ
վել այդ ծրագրերով սահմանված նպա
տակներն ու խնդիրները։
Հաշվետվության ծախսային բաժնում,
ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնա
կան դասակարգման, ներկայացված է
Երևանի 2019 թվականի բյուջեի ծախսերի
կատարողական աղյուսակը, որն ըստ գործառնական բաժիների ցույց է տալիս դրանց
կշիռն ընդհանուրի մեջ (աղյուսակ 1)։
Մտահոգիչ պատկեր է «Տնտեսական հա
րաբերությունների» ծախսային բաժ
նում,
որտեղ կատարողականը 23.51% է։ Այս ցու
ցանիշը վկայում է այն մասին, որ վարկա
յին միջոցներով իրականացվող մի շարք
նպատակային ծրագրեր (էներգաարդյու
նավետության, շրջանցիկ ճանապարհի
կառուցման, մետրոպոլիտենի վերակա
ռուց
ման և այլն) կատարվել կամ կապի
տալացվել են նախատեսվածի ¼-ից էլ պակաս չափով, և սա այն դեպքում, երբ այդ
վարկերի տոկոսադրույքները յուրա
քան
չյուր տարի պետությունը մարում է ամ
բողջությամբ՝ անկախ կատարված աշխատանքի չափից։ Մասնավորապես՝ «Եվրո
պական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ներդրու
մա
յին ծրագիր», «Եվրոպական միությու
նը Երևանի արևային համայնքի համար
դրամաշնորհային ծրագիր» և ««Եվրոպա
կան միությունը Երևանի արևային հա
մայնքի համար ծրագրի» համաֆինան
սա
վորում» ծրագրերով կատարողականը
կազմել է 2.53%, Եվրոպական ներդրումա
յին բանկի աջակցությամբ իրականաց
վող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ, ինչպես նաև «Եվրո
պական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի» աջակցությամբ իրա-
կանացվող «Երևանի մետրոպոլիտենի
վերակառուցման երրորդ դրամաշնորհա
յին ծրագրերով»՝ 13.84%, «Վերակառուց
ման և զարգացման եվրոպական բանկի
աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի
քաղաքային լուսավորության ծրագիր»,

«Վե
րակառուցման և զարգացման եվրո
պական բանկի աջակցությամբ իրակա
նացվող «Երևանի քաղաքային լուսավո
րու
թյան ծրագիր» (պատվիրակված լիա
զո
րություններ) և Արևելյան Եվրոպայի
էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցու
թյամբ իրականացվող «Երևանի քա
ղա
քային լուսավորության» դրամաշնորհային
ծրագրերի մասով՝ 23.4%։
Ավելի դժգույն է պատկերը Վերակա
ռուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի,
Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողու
թյան և բնապահպանական գործընկերու
թյան ֆոնդի և Եվրոպական միության
հա
րևանության ներդրումային գործիքի
աջակ
ցությամբ իրականացվող «Երևանի
կոշտ թափոնների կառավարման» ծրագ
րե
րի պարագայում. փաստացի ծախսն
այս դեպքում կազմել է 35,331.07 հազար
դրամ՝ նախատեսված 2,796,134.5 հազար
դրամի փոխարեն կամ կատարողականը՝
1.26%։ Սա Երևանի համար կենսականորեն անհրաժեշտ մի ծրագիր է, որի շրջա-
նակում նախատեսվում է Նուբարաշենի
աղբավայրի հարակից՝ շուրջ 32 հա տա
րածքում նախագծել, կառուցել և շահա
գործել եվր
ոպական չափանիշներին հա-
մապատասխան նոր աղբավայր, ինչպես
նաև նույն չափորոշիչներին հա
մա
պա
տասխան՝ մեկուսացնել անմխիթար վիճակում գտնվող Նուբարաշենի և Աջափ
նյակի աղբավայրերը։ Մայրաքաղաքի
բնապահպանական, աղբավայրերին կից
գտնվող շենքերի բնակիչների ֆիզիկա
կան ան
վտանգության համատեքստում,
այսպի
սի ծրագրերի կատարման հետա
ձգումը չի կարող որևէ արդարացում ունե
նալ, և քաղաքային իշխանությունը պետք
է հստակ գիտակցի, որ վատնված ժամա
նակն այս դեպքում կարող է բարձրացնել
ոլորտի անկառավարելիության մակար
դակը, որը կարտահայտվի մի շարք անլու
ծելի խնդիրների շղթայով, չկանխատես
ված ծախսերի և բնապահպանական
ֆորս-մաժորների ավելացմամբ։
Սփոփիչ չեն նաև համայնքային միջոց
ներով իրականացվող ծրագրերի փաս
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րար պայման է, ուստի պետք ներդնել
փոխլրացման սկզբունքով հստակ գործող
կառուցակարգ: Հետևապես՝ վաղ է խոսել
ամբողջական հաջողված պատմության
մասին, քանի դեռ սանմաքրման հիմնա
խնդիրը, ըստ էության, դեռևս լուծման
սաղմն ային փուլում է։
Վերլուծելով 2019 թվականի հաշվե
տվու
թյունը՝ հանգում ենք այն եզրակա
ցու
թյան, որ բյուջետային ֆինանսական
միջոցներով միավոր արդյունքների վրա
կատարված ծախսերի հաշվարկման տես
անկյունից, այն չի կարելի համարել ար
դյունավետ՝ ո՛չ տնտեսական և ո՛չ էլ սոցիա
լական առումով։
Նույնը կարելի է ասել նաև համայնքային
ծառայությունների մատուցմանն առնչվող
ցուցանիշների վերաբերյալ, քանի որ
դրանք ձևավորվում են ըստ ծառայություն
ներից օգտվողների բավարարվածության
կամ գոհունակության աստիճանի, իսկ մայրաքաղաքի բնակչության վերաբերմունքը
հասարակական տրանսպորտի, սանիտա-
րական մաքրման, բնապահպա
նական,
կանաչապատման, բարեկարգման, ման
կապարտեզների հիմնանորոգման հիմնախնդիրների նկատմամբ անցումային
սպասողական է և դեռևս չի տեղափոխվել
լավատեսականի տիրույթ։
Երևանի բյուջեի փաստացի կատարո
ղականի վերջին 7 տարիների ցուցանիշնե
րի համեմատական վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ դրանք գումարային տեսքով,
սկսած 2017 թվականից, նվազել են, և,
ցա
վոք, 2019 թվականին այդ միտումը
պահ
պանվել է։ Ընդ որում, էականորեն
մեծացել է ճշտված բյուջեի և փաստացի
կատարողականի միջև խզվածքը, որն այս
պարագայում կարող է դիտարկվել որպես
ոչ ճիշտ պլանավորման ցուցիչ, քանի որ
տարվա ընթացքում բյուջետային ճշտում
ներն արվում են ծախսային ծրագրերի ծա
վալային և որակական արդյունա
վետու
թյունն ապահովելու նպատակով։
Գծապատկեր 1-ը ցույց է տալիս, որ
վերջին երկու տարիներին ճշտված բյուջեի
և փաստացի կատարողականի միջև
առկա է բավական ազդեցիկ խզվածք, որն
ըստ տարիների համապատասխանաբար
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տացի կատարողականի ցուցանիշները։
Պատկերը մասնավորապես հետևյալն է.
«Հուշարձանների վերանորոգում և պահպանում»՝ 25.79%, «Ոռոգման ցանցի կա-
ռուցում և վերանորոգում»՝ 28.20%, «Վթա-
րային պատշգամբների նորոգում»՝ 29.14%,
«Բակային տարածքների և խաղահրա-
պարակների հիմնանորոգում և պահպա-
նում»՝ 57.89%, «Բազմաբնակա
րան շեն
քերի հարթ և թեք տանիքների վերա
նո
րոգում»՝ 60.58%, «Բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանք

ներ»՝ 64.64%։ Իսկ այս խմբի «առաջա
տարը» «Նախադպրոցական հաստատություն
ների հիմնանորոգում և վերանորո
գում ծրագիրն» է, որտեղ նախատեսված
փաստացի ծախսը կազմել է 125,302.99
հազար դրամ՝ ճշտված 1,145,150.0 հազար
դրամի դիմաց կամ ընդհանուր կատարո
ղականը՝ 10.94%, որի շրջանակում վերա
նորոգվել է ընդամենը 1 մանկապարտեզ։
Յուրաքանչյուր բյուջետային ծրագիր
կամ մատուցված ծառայություն ունի աշ
խա
տանքների գնահատման ցուցանիշ
ների համակարգ, ըստ որի` արժևորվում
է այն իրողությունը, թե որքանով են իրա
գործվել սահմանված նպատակներն ու
խնդիրները: Բացի մուտքային (մարդկա
յին, նյութական, տեխնիկական և ֆինան
սական ռեսուրսներ) և ելքային (ծավալներ)
ցուցանիշներից, պետք է դիտարկվեն նաև
արդյունքի որակական (հետևանքային)
ցուցանիշները, որոնք ցույց են տալիս իրա-
կանացված աշխատանքի ազդեցության
և ձեռքբերումների, ինչպես նաև ծրագրի
խնդիրների լուծման գործում առաջընթա
ցի մակարդակը:
Խնդիրն այս տեսանկյունից դիտար
կելիս ակնհայտ է դառնում, որ տարեկան
կտրվածքով հաջողված պատմություննե
րը չափազանց սակավաթիվ են։ Թերևս,
կարելի է առանձնացնել կոշտ թափոննե
րի կառավարման համակարգի մեկ բա
ղադրիչ տարրի՝ աղբահանության (այն էլ՝
առանց սանիտարական մաքրման ծառա
յության) մասնակի կարգավորման իրողու
թյունը։ Ընդգծենք, որ աղբի հեռացումը քա-
ղաքից մաքրության և հիգիենայի ապա
հովման անհրաժեշտ, սակայն ոչ բավա
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսերը (մլրդ դրամ) 2013-2019 թթ.4

կազմում է 22.7 և 28 միլիարդ դրամ՝ ի
վնաս փաստացի կատարողականի, ինչը
նշանակում է, որ բյուջեի ծախսային մասի
թերակատարումը որևէ բնութագրիչով չի
կարող վկայել համայնքի զարգացման և,
առավել ևս, կայուն զարգացման միտման
մասին։
Ցավոք, այս խզվածքի հիմնական մաս
նաբաժինը կապիտալ ծախսերի, այլ ոչ
թե տնտեսումների տիրույթում է, իսկ մի
ջոցների կառավարման տեսանկյունից,
կապիտալ ծախսերի թերակա
տարումնե
րը պարզապես կարող են համարվել չօգտագործված կամ կորսված հնարավորություններ։ Տարեկան կտրվածքով նա
խա
տեսված ծախսի թերակատարումը, ծրա
գրային առումով, դասվում է որպես չկա
տարված աշխատանք, ինչը չի կարող իր
բացասական ազդեցությունը չունենալ համայնքի զարգացման ոչ միայն կարճաժամ
կետ, այլև միջնաժամկետ և երկարաժամ
կետ միջակայքում՝ իբրև համայնքի կայուն
զարգացումն ապահովե
լու նպատակով
նա
խատեսված և հատկացված, սակայն
չի
րացված ներուժ։ Եվ այնպես չէ, որ
տվյալ տարվա ընթացքում էականորեն
թերակատարված կապիտալ ծախսերի
ծրագ
րերը հաջորդ տարի կատարելով,
հնարավոր է ամբողջապես շտկել իրավի
ճակը. տարաբնույթ ֆորս-մաժորները կամ
անկանխատեսելի իրավիճակները երբեք
էլ պետք չէ բացառել։ Համավարակի ներ
խուժումը համաշխարհային տնտեսական,

քաղաքական, կենցաղային կյանք ապա
ցուցում է վերոշարադրյալ մտքերի ճշմար
տացիությունը։
Համայնքի կայուն զարգացման առու
մով, 2013-2019 թթ. Երևանի բյուջեով. նա-
խատեսված ծախսերի պլանային և կատա
րողական ցուցանիշների հետահայաց հա
մեմատական վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ 2013-2016 թթ. ծախսերի կատարման շարժընթացն ակնհայտորեն ունեցել
է զարգացման որոշակի միտում, որին հաջորդել է դանդաղ անկումը, իսկ վերջին
երկու տարիներին, անկախ ընդ
հանուր
բյուջեի գումարային մեծության տեսանե
լի ավելացումից, դա ավելի ցածր մակար
դակում է, քան 2014-ին: Մասնավորապես,
համաձայն տարեկան հաշվետվության,
2019 թվականին պլանավորված և ապա
ճշտված ծախսային բյուջեի 1/3-ը փաստա
ցի չի օգտագործվել, իսկ կատարողակա
նը հասել է վերջին տարիների կատարո
ղականների նվազագույն աստիճանին՝
70.5%։
Անշուշտ, ֆինանսական հոսքերի ար
դյունավետ կառավարման և մայրաքաղաք
Երևանի կայուն զարգացման տեսանկյու
նից, նախապես բեկումնային հայտարար
ված տարվա ճշտված բյուջեի շուրջ 30%
թերակատարումը չի կարող համարվել
բավարար արդյունք և չլինել մտահոգիչ։
Ինքնին հասկանալի է, որ վերոնշյալ
30%-ի մեջ առկա է նաև գնման գործըն
թացից առաջացող տնտեսումն երի որոշա

4 Տվյալներն ըստ yerevan.am պաշտոնական կայքի «Ֆինանսներ» բաժնի արխիվային նյութերի։
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Երևան քաղաքի բյուջեի ծախսային փաստացի կատարողականը 2013-2019 թթ.
մլրդ դրամ

Տարի

Հաստատված
բյուջե

Ճշտված
բյուջե

Փաստացի
կատարողական

Ճշտված բյուջեի
նկատմամբ
փաստացի
կատարողականը՝ %

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

66.06
69.49
72.10
78.36
84.41
80.23
84.34

65.46
71.00
71.26
78.26
73.19
85.52
94.69

62.16
69.09
77.07
78.48
70.99
62.80
66.72

95.0
97.3
108.2
100.3
97.0
73.4
70.5

կի գործոնային ներազդեցություն, սակայն
վերջինս, մասնավորապես՝ 2019 թվակա-
նին, ավելի չի եղել կատարողականի բա
ցասական տարբերության՝ 28 մլրդ դրամի
10%-ից (շուրջ 2.8 մլրդ դրամ)։
Հետևապես՝ այդ հանգամանքը՝ թե´
բովանդակային, թե´ ծավալային առումով,
չի փոփոխում թերակատարման ամբող
ջական բնութագիրը։ Իսկ գնման գործըն
թացի տնտեսումների խնդիրը նույնպես
վերլուծության կարիք ունի՝ գործընթացի
արդյունքի որակական գնահատականի
առումով, քանի որ շատ հաճախ մրցույթում
առաջարկված անիրատեսական նվազա
գույն գինը հնարավորություն չի ընձեռում
շահող կազմակերպությանը մատուցե
լու
ներկայացվող պահանջներին և չափորո
շիչներին ամբողջովին համապատասխանող ծառայություն, կատարելու շինարա

րական աշխատանք կամ մատակարա
րելու ապրանքներ։ Ուստի հետագայում՝
մի քանի տարի անց, տնտեսված գումա
րը կարող է վերածվել նույն ապ
րան
քա
տեսակի, շինարարական աշխատանքի
կամ ծառայության մատուցման համար
ծրագրվող կրկնակի ծախսի։
Տարեկան հաշվետվությունում տարվա
ընթացքում չիրագործված կամ թերի իրագործված կապիտալ ծրագրերի պարա

գա
յում գնման գործընթացի կարգավո
րումն երին և ժամկետներին հղում անելը,
դրանք փոխկապակցելով շինարարական
աշխատանքների գնման գործընթացին
նախորդող նախագծային աշխատանքնե
րի գնման գործընթացի ժա
մա
նակատա

Ճշտված բյուջեի
նկատմամբ
փաստացի
կատարողականի
տարբերությունը
- 3.3
- 1.9
5.8
0.2
- 2.2
- 22.7
- 28.0

րության խնդրի հետ, այնքան էլ հիմնավոր
չէ, քանի որ հաջորդ տար
վա կա
պիտալ
ծախսերի բյուջետային հայ
տերի ընդուն
ման համար պարտադիր պայման է տվյալ
կապիտալ ծրագրի նախագծանախահաշ
վային փաստաթղթերի առկայությունը:
Դա նշանակում է, որ, ըստ էության, տվյալ
տարվա շինարարական աշխատանքնե
րին նախորդող նախագծանախահաշվա
յին աշխատանքների ծառայու
թյունների
մատուցման փուլը պետք է ավարտված
լիներ դեռևս մեկ տարի առաջ։
Ուսումնասիրելով Երևանի 2020 թվա
կանի բյուջեն, ինչպես նաև քաղաքապետի
բյուջետային ուղերձն ու ակնկալիք
ները՝
տեսանելի է նրա՝ բեկում մտցնելու պատ
րաստակամությունը, սակայն համավարա
կային տարին անխուսափելիորեն կատա
րելու է իր խմբագրումներն ու շտկումն երը՝
հանգեցնելով կապիտալ ծախ
սերի հեր
թա
կան թերակատարման, այս դեպ
քում՝
արդեն օբյեկտիվ ներազդող գործոնի ազ
դեցությամբ։
Այդուհանդերձ, մայրաքաղաքի առօրյա
հոգսերը, ինչպես նաև այնպիսի «անկոչ
հյուրը», ինչպիսին համավարակն է, երբևէ
չպետք է խոչընդոտեն քաղաքային իշխա
նության հավակնությունները՝ արմատա
պես փոխելու ներկայիս իրավիճակը՝ ապահովելով հնգամյա ծրագրով նախատես
ված և տարեկան ծրագրով ամրա
գրված
աշխատանքների որակյալ իրականացում,
քանի որ, կարծես թե, այլևս նահանջի տեղ
չկա։
Մայրաքաղաքի կայուն զարգացման
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տեսլականը, շոշափելի ձեռքբերումներով
հանդերձ, պետք է օր առաջ դառնա իրողություն, իսկ հաջողված պատմությունները՝ հատ ու կենտից դառնան բազում և շա
րունակական՝ վկայելով ինչպես երևանցու

և Երևան այցելող հյուրերի համար առա
վել անվտանգ, բարեկեցիկ, բարեկարգ և
արժանավայել միջավայրի առ
կայության,
այնպես էլ մայրաքաղաքաբնակների կյան
քի որակի էական բարելավման մասին։
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЕРЕВАНА В КОНТЕКСТЕ НЕПОЛНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Устойчивое развитие общины подразумевает капитальные расходы, то есть для выполнения
указанной задачи большое внимание следует уделять разработке и реализации капитальных прог
рамм, поскольку инфраструктура общины нуждается в регулярном обновлении и модернизации.
В статье, основанной на годовом отчете об исполнении бюджета города Еревана на 2019 год,
приводится анализ программ расходов и их направлений, сравнительный анализ с показателями
прошлых лет, причины их неполноценного или частичного выполнения. В итоге частичный еже
годный расход по конкретной программе считается невыполненной работой, что не может не
оказывать негативного влияния не только на краткосрочное, но и на среднесрочное и долгосрочное
развитие общины и рассматривается как распределенный, но нереализованный потенциал.
Ключевые слова: бюджет Еревана, бюджетные расходы, устойчивое развитие,
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PROBLEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CITY OF YEREVAN IN THE CONTEXT OF
INCOMPLETE EXECUTION OF BUDGET EXPENSES

Sustainable development of the community implies a capital expenses, thus in order to solve the
mentioned problem a great deal of attention should be paid to the development and implementation
of capital programs, as the community's infrastructure needs regular renovation and modernization.
In this paper, based on the annual report of Yerevan’s budget for 2019, we have done comparative
analysis of expenditure programs, reasons for under-execution of expenditures and their directions, as
well as expenditures of previous years. This analysis provides an opportunity to identify the problems
and shortcomings of local government bodies. As a result, in terms of planning, under-execution of
expenditures is considered as unfinished work, which cannot but have a negative impact not only on
the short-term but also on the medium-term and long-term development of the community. It is considered as a distributed but unrealized potential.
Keywords:
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ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ԼՈԼԻԿԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ
«ՆՎԱԶՈՂ ՀԵՏԱԳԻԾԸ»
Մտածում էի, որ կմեռնեմ ծերությունից: Բայց, երբ ամբողջ
Եվրոպային կերակրող Ռուսաստանը սկսեց ցորեն գնել,
հասկացա, որ մեռնելու եմ ծիծաղից:

Ուինսթոն Չերչիլ1

Հիմնաբառեր. լոլիկ, տեղական սորտեր,
		արտադրություն, սպառում,
		արտահանում, ասոցիացիա

Դեռևս 20-25 տարի առաջ Հայաստանը հայտնի
էր իր համեղ, մսոտ և հյութալի տեղական լոլիկով:
Այնուհետև, տարբեր հանգամանքների բերումով,
դրա տեղը գրավեցին ներմուծված հիբրիդները
(խառնածին սորտերը): Գյուղացիները նախընտրե
ցին աճեցնել լոլիկի այս տեսակները, քանի որ դրանք
ավելի փոխադրաունակ են, համեմատաբար երկար
են պահպանվում և պարունակում են ավելի շատ չոր
նյութեր: Այս հատկանիշները կարևոր են վերամշա
կողների և արտահանողների համար: Բնակչությու
նը, որ սեղանի սորտերի հիմնական սպառողն է,
աս
տիճանաբար զրկվեց տեղական լոլիկ վայելելու
հաճույքից: Այս բացը որոշ չափով լրացնում են «Բան
ջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի
գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը և տեղական լոլիկ մշա
կող սահմանափակ թվով գյուղացիական տնտեսու
թյուններ: Գիտական կենտրոնը պահպանում է տեղական սորտերի գենոֆոնդը և ստեղծում նոր սելեկ
ցիոն սորտեր, բայց դրանց արտադրությունը չափա
զանց սահմանափակ է:
Հոդվածում առաջարկվում է ստեղծել «Հայկա
կան լոլիկ արտադրողների և սպառողների ասոցիա
ցիա»: Բացի ԲՏՄԳԿ ՊՈԱԿ-ից, այս ընկերակցությանը կամավոր հիմունքներով կարող են անդամակցել
հայ
կական լոլիկ արտադրողները և այդ արտադ
րանքին նախապատվություն տվող սպառող
ները:
ԲՏՄԳԿ ՊՈԱԿ-ը, առաջնորդվելով մասշտաբի էֆեկ
տով, տեղական լոլիկի մշակությամբ զբաղվող իրա
վաբանական և ֆիզիկական անձանց շուկայականից
ցածր գներով կարող է տրամադրել սերմեր, սածիլ
ներ, խորհրդատվական և մարքեթին
գային ծառա
յություններ:

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 աշ-
խատում է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում, նախ՝
զբաղեցնելով տնօրենի և սոցիալտնտեսական ծրագրերի համակարգողի, ապա 2016 թ.-ից` «Ամ
բերդ» հետազոտական կենտրո
նի «Ազգային մրցունակության
և միջազգայնաց
ման հետազո
տություններ» ծրագրի տնօրենի
պաշտոնները։ Ներկայում նույն
կենտրոնի ավագ փոր
ձագետ է:
Հեղինակ է շուրջ 140 գիտական
հոդվածների, 16 մենագրություն
ների և ուսումնական ձեռնարկ
ների:

4 https://anna-plisetski.livejournal.com/72731.html
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երջին տարիներին սպառող
ները հաճախակի դժգոհում
են, որ մեր տեղական լոլիկի սորտերն ան
հետացել են շուկայից: Ինչո՞ւ է դժվարացել
վաճառասեղան
ներին հայկական լոլիկի
«Անահիտ», «Հոբելյանական», «Մասիսի
202», «Նվեր», «Լիա», «Արա», «Նոյ», «Գան-
ձա» և այլ սորտերի բերք գտնելը: Հիմն ա
կան պատճառը մեկն է. հողագործը չա
փազանց սահմանափակ չափով է զբաղ
վում դրանց մշակությամբ: Ըստ փոր
ձա
գիտական դիտարկումների ու «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակա
բույսերի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տվյալների՝ 48 անվանումով տեղական
սորտի լոլիկի ընդհանուր ցան
քատարա
ծությունը 180-190 հա է: Սա այն դեպ
քում, երբ Հայաստանում վերջին հինգ
տարվա միջին տվյալներով լոլիկի ցանքա
տարածությունը 6432 հա է, համա
խառն
բերքը՝ 252,2 հազ. տոննա, իսկ մեկ հեկ
տա
րի բերքատվությունը՝ 39,2 տոննա2:
Ի դեպ, տեղական սորտերի բերքատվու
թյունն այդ ցուցանիշից բավական բարձր

է: Օրինակ՝ «Անահիտ 20» և «Անահիտ 351»
սորտերի բերքատվությունը համապա
տասխանաբար՝ 56 և 69, իսկ առավել տա
րածված՝ «Լիա», «Նոյ», «Նվեր», և «Հա
յաստանի հրաշք» սորտերինը՝ 85-97 տ/
հա է: Ավելին, 2009 թ. շրջանացված «Արա
557» սորտի հնարավոր բերքատվությունը
105, իսկ փաստացին՝ 96 տ/հա է3 (աղյու
սակ 1):
Դարձյալ հարց է ծագում. ինչո՞ւ է սահ
մանափակվել նման բարձր բերքա
տվու
թյամբ և համային հատկանիշներով սոր
տերի մշակությունը: Մեր կարծիքով, այս
հարցին պատասխանելու համար պետք է
ուսումնասիրել լոլիկի իրացման կառուց
վածքը: Դիցուք՝ 2016-2018 թթ. միջին տվյալներով Հայաստանից տարեկան արտա
հան
վել է մոտ 38 հազ. և վերամշա
կող
կազմակերպությունների կողմից մթերվել՝
մոտ 23 հազ. տոննա լոլիկ (աղյուսակ 2):
Բերված տվյալները վկայում են, որ լո
լիկի մշակության տարածքը 2014 թ. հա
մեմատությամբ 2018-ին պակասել է ավելի
քան 2000 հա-ով, իսկ համախառն բերքը՝

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Լոլիկի հայկական սորտերի հիմնական ցուցանիշները 2014-2018 թթ. միջին
տվյալներով*

*Ընտրվել են այն սորտերը, որոնց մշակության տարածքը 7 հա-ից ավելի է։
2 Հաշվարկված է ըստ ՀՀ ԱՎԾ և ԱՎԿ «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածություն
ները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը»
հրապարակման 2014-2018 թթ. տվյալների:
3 Տվյալները տրամադրել է «Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի տնօրեն, կ. գ. դ. Գայանե Սարգսյանը:
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Լոլիկի արտադրության և օգտագործման հիմնական ցուցանիշները ՀՀ-ում4
2014-2018 թթ.

կրճատվել մոտ 2,2 անգամ: Մի կողմից՝
դա սպասելի էր, քանի որ 2012-2017 թթ.
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տա
րածության ու բերքատվության ցուցանիշ
ներն այն աստիճանի էին ուռճացվել, որ
թեկուզ ոչ լրիվ չափով իրականությանը
մոտ վիճակագրությունը պետք է անկում
արձանագրեր: Մյուս կողմից՝ վերջին տա-
րիներին տարածում ստացած լոլիկի ցեցը,
որի դեմ դեռևս չեն կիրառվում արդյունա
վետ պայքարի միջոցներ, հարկադրում է
սահմանափակել մշակվող տարածքները:
Եթե նկատի ունենանք, որ ուսումնա
սիրվող տարիներին համախառն բերքը միջին հաշվով կազմել է 222 հազ. տոննա,
ապա վերջինիս մոտ մեկ երրորդն իրացվել
է արտահանման և մթերման խողովակ
ներով: Նշենք, որ դրան զուգընթաց, ավե
լա
նում են լոլիկի ներկրման ծավալները:
Վերջին հանգամանքն իսկապես տար
օ
րինակ է, քանի որ Հայաստանը մշտապես
հանդես է եկել որպես լոլիկ արտա
հա
նող երկիր և չօգտագործված մեծ ներուժ
ունի արտադրության ու արտահան
ման
ծավալներն ավելացնելու առումով: Սա
կայն, միանգամայն պարզ է, որ վերա
մշակ
ման և արտահանման նպատակով
օգտագործվում են փոխադրման ու պահ
պանման հարմար առավել պինդ, շատ չոր
նյութեր պարունակող սորտերը: Ինչ
պես
ասում են, երկու երանի մեկտեղ չի լինում.

տեղական սորտի լոլիկը համեղ ու հյու
թեղ է, սակայն չոր նյութերի պարու
նա
կությամբ, պահպանման ու փոխադրման
տեսանկյունից` զիջում է արտերկրից բեր
ված
ներին: Մինչդեռ, ՌԴ արտահանվող
լոլիկը, որպես կանոն, բեռնատար ավտո
մեքենաներով անցնում է 3-4 օրվա ճանա
պարհ, և փափուկ լինելու դեպքում կո
րուստները կմեծանան: Ինչ վերաբերում
է բերքի վերամշակմանը, ապա դա հիմ
նականում օգտագործվում է 12-ից մինչև
24% չոր նյութեր պարունակող խտացված
տոմատի զանգվածի՝ տոմատի պյուրեի և
24%-ից ավելի չոր նյութեր պարունակող
տոմատի մածուկի արտադրության հա
մար5: Միանգամայն տրամաբանական
է, որ այդ արտադրանքների ելքային ցու
ցանիշները մեծանում են՝ կախված լոլիկի
պտուղ
ների չոր նյութերի պարունակու
թյունից, որը, ինչպես նշվեց, արտերկրից
ներմուծված հիբրիդային սորտերի մեջ
ավելի բարձր է: Ահա՛ հիմնականում այս
առավելությունների շնորհիվ՝ ավելացավ
հիբրիդային սորտերի շուկայական պա
հանջարկը, և տեղական լոլիկն աստիճա
նաբար դուրս մղվեց արտադրությունից:
Ի պատիվ հայ բանջարաբույծ գիտնա
կանների, պետք է նշել, որ նրանք պահ
պանում են ավանդական սորտերի գենո
ֆոնդը և ընտրասերման արդյունա
վետ
գործունեությամբ ստեղծում նոր՝ որակա
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4 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ ըստ ՀՀ ԱՎԿ «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային տարածու
թյունները, բազմամյա տնկարկների տարածությունները, համախառն բերքը և միջին բերքատվությունը»,
«Պարենային ապահովություն և աղքատություն», «Արդյունաբերական կազմակերպություններում հիմ
նական արտադրատեսակների թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ» 2014-2018 թթ. հրապարակում
ների տվյալների:
5 Աղաջանյան Ժ. Գ., Պահածոյացման տեխնոլոգիա, Եր., ՀՊԱՀ, 2011, էջ 7:
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կան բարձր հատկանիշներով սորտեր:
Այդ աշխատանքն իրականացնում է Արա-
րատի մարզի Դարակերտ գյուղում գտնվող
ԲՏՄԳԿ ՊՈԱԿ–ը: Վերջինս, իր սահմանա
փակ հնարավորություններով հան
դերձ,
կազմակերպում է նաև տեղական լոլի
կի
պտղի, սերմի և սածիլի արտադրություն:
Այդուհանդերձ, լիակատար արդյունք ապա-
հովելու նպատակով անհրաժեշտ է բարելավել հայկական լոլիկի շուկայահանման
կառավարման համակարգը՝ ԲՏՄԳԿ
ՊՈԱԿ-ի նախաձեռնությամբ ստեղծելով
«Հայկական լոլիկ արտադրողների և սպա
ռողների ասոցիացիա»: Բացի ԲՏՄԳԿ
ՊՈԱԿ-ից, այս կառույցին կամավոր հի
մունքներով կարող են անդամակցել այլ
ար
տադրողներ և այդ արտադրանքին
նախապատվություն տվող սպառողներ:
Առաջնորդվելով մասշտաբից տնտեսման
էֆեկտով՝ ԲՏՄԳԿ ՊՈԱԿ-ը տեղական լո
լիկի մշակությամբ զբաղվող իրավաբա
նական և ֆիզիկական անձանց շուկայա
կանից ցածր գներով կարող է տրամադրել
սերմեր, սածիլներ, խորհրդատվա
կան և
մարքեթինգային ծառայություն
ներ: Ինչ
վե
րաբերում է ընկերակ
ցության անդամ
սպառողներին, ապա նրանք պետք է նա-
խապես ներկայացնեն տարվա ընթացքում
լոլիկի սպառման պատվեր և կա
տա
րեն

որոշակի կանխավճար՝ գնումներն իրա
կանացնելով արտոնյալ պայմաններով:
Սպառողների հետ կնքված պայմանագրին
համապատասխան, ԲՏՄԳԿ ՊՈԱԿ-ի հա
մակարգմամբ, հատուկ ֆիրմային խանու
թից կամ առաքման միջոցով կիրակա
նացվի նաև օրգանական լոլիկի և այլ բան-
ջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքի
վաճառք: Կարելի է հաստատագրել, որ
ընկերակցության անդամների պատվերը
գերակա է, և այն բավարարելուց հետո
միայն արտադրանքի մնացած քանա
կու
թյունը շուկայական գներով պետք է վա
ճառվի այլ սպառողների:
Արտադրության և իրացման կազմա
կերպումը, ըստ այս կառուցակարգի, նա
խադեպի բացակայության պատճառով
սկզբնական փուլում, հնարավոր է, բախվի
վստահության որոշակի պակասի և դժվա
րությունների: Սակայն, հրապարակային
գործունեության ու արդյունավետ կառա
վարման շնորհիվ, դրանք արագ կերպով
հաղթահարելի են: Գրեթե համանման
սկզբունքով աշխարհի շատ երկրներում,
հատկապես՝ Նիդեռլանդներում, հաջողությամբ գործում են բազմաթիվ սպառողա
կան կոոպերատիվներ և ըստ նախասիրու
թյունների ձևավորված ընկերություններ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղաջանյան Ժ. Գ., Պահածոյացման
տեխնոլոգիա, Եր., ՀՊԱՀ, 2011:
2. Ղարիբյան Գ., Բանջարաբուծություն,
ՀՀԿԳՆ, Եր., ՀԱԱՀ, 2014, 164 էջ:
3. ՀՀ ԱՎԿ «Գյուղատնտեսական մշակա
բույսերի ցանքային տարածությունները,
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բազմամյա տնկարկների տարածու
թյունները, համախառն բերքը և միջին
բերքատվությունը», «Պարենային ապա
հովություն և աղքատություն», 20142018 թթ. հրապարակումներ

4. https://anna-plisetski.livejournal.com/72731.html

Еще 20-25 лет назад Армения была известна своими мясистыми, сочными и вкусными мест
ными помидорами. Впоследствии, из-за различных обстоятельств, импортные гибриды заняли их
место. Крестьяне предпочитали выращивать эти гибриды, потому что они были более транспор
табельными, сохранялись относительно долго и содержали больше сухого вещества. Эти признаки
важны для переработчиков и экспортеров. Население, являющиеся основным потребителем сто
ловых сортов, постепенно лишается удовольствия наслаждаться местными помидорами. Этот
пробел частично заполняют Научный центр овощеводства и некоторые крестьянские хозяйства,
которые занимаются выращиванием местных сортов. Научный центр поддерживает генофонд
местных сортов и создает новые селекционные сорта, но их производственные возможности
сильно ограничены.
В этой статье предлагается создать Ассоциацию производителей и потребителей армянского
помидора. Помимо Научного центра, членами этой ассоциации могут стать другие производители
и потребители, которые предпочитают этот продукт. Юридическим и физическим лицам, зани
мающимся выращиванием местных сортов томата, научный центр может предоставлять семена,
рассаду, консультационные и маркетинговые услуги по более низким ценам.
Ключевые слова: помидоры, местные сорта, производство, потребление,
		экспорт, ассоциация
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“DECREASING TRAJECTORY” OF LOCAL TOMATO VARIETIES' PRODUCTION

Even 20-25 years ago, Armenia was known for its meaty, juicy and tasty local tomatoes. Subsequently, due to various circumstances, import hybrids took their place. The villagers preferred to grow
these hybrids because they were more transportable, kept relatively long and contained drier matter.
These attributes are important to processors and exporters. The population, the main consumer of
table varieties, is gradually losing the pleasure of enjoying local tomatoes. This gap is partially filled by
the Scientific Center for Vegetable Production and some peasant farms that are engaged in the cultivation of local varieties. The scientific center supports the gene pool of local varieties and creates new
breeding varieties, but their production capabilities are very limited.
The paper proposes to create an association of producers and consumers of Armenian tomato varieties. In addition to the Science Center, other manufacturers and consumers who prefer this product
can become members of this association. The Scientific Center can provide seeds, seedlings, as well as
consulting and marketing services at lower market prices for legal entities and individuals engaged in
the cultivation of local varieties of tomato.
Keywords:

tomatoes, local varieties, production, consumption, export, association
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ԷԿՈԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ.
ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Հիմնաբառեր. էկոզբոսաշրջություն, բնություն,
		բնապահպանական վարքագիծ,
		
էկոհյուրանոց, բնության հատուկ
		պահպանվող տարածքներ

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: 90-ից ավելի գիտական
հրապարակում
ն երի, այդ թվում՝
երկու մենագրության հեղինակ է
և երեք ուսում
ն ական ձեռնարկի
համահեղինակ:

Էկոզբոսաշրջությունը պատասխանատու զբո
սաշրջություն է բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, որը նպաստում է բնության պահպան-
մանը և տեղի բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը: Էկոզբոսաշրջությունը միջոց է,
որով փորձում ենք պահպանել բնությունը, բնական
ռեսուրսները, մարդկանց մեջ ձևավորել համապա
տասխան բնապահպանական վարքագիծ: Հոդվա
ծում դիտարկվել են էկոզբոսաշրջության էությունն ու
կարևորությունը, ներկայացվել ՀՀ-ում դրա վիճակն
ու զար
գացման անհրաժեշտ ռեսուրսային հիմքը:
Քննարկ
վել են նաև էկոզբոսաշրջության զար
գաց
ման հիմ
ն ախնդիրներն ու հիմնական ուղիները:

«Է

կոզբոսաշրջություն» հասկացությունն առաջին անգամ օգտագործվել է 1965 թ., երբ
բնա
պահպանական խնդիրներն ինտեգրվեցին զբո
սա
շրջության հետ: Այդ ժամանակ դա ներկայացվում էր որպես այցելություն հատուկ պահպանվող տարածքներ1:
Էկոզբոսաշրջության սահմանումն առաջինը տվել է Բնության պահպանության միջազգային միության Էկո
զբո
սաշրջության հանձնաժողովի տնօրեն, մեքսիկացի Հեկ
տոր Սեբալոս Լասկուրեյնը՝ 1983 թ.. «Էկոզբոսաշրջու
թյունը ճամփորդություն է համեմատաբար չվնասված
կամ չաղտոտված բնության վայրեր, որի նպատակն է
սո
վորել, հիանալ, վայելել բնապատկերը, դրա վայրի
բույ
սերն ու կենդանիները, նաև այդ վայրերում առկա
1 What is Sustainable Tourism?, Naturefriends International, Baumgartner
C., Nachhaltigkeit im Tourismus: Von 10 Jahren Umsetzungsversuchen zu
einem Bewertungssystem. Studienverlag: Vienna, 2008, p. 3.
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Զբոսաշրջությունն այն ոլորտներից է,
որը կարող է բացասական ազդեցություն
ունենալ բնության վրա: 2019 թ. միջազ
գային զբոսաշրջիկների թիվն աշխարհում
հասել է 1461 միլիոնի, 2030 թ. կհասնի 1.8
միլիարդի: Առհասարակ զբոսաշրջությանը
բաժին է ընկնում ածխածնի երկօքսիդի հա
մաշ
խարհային արտանետումների 5 տո
կոսը4, որի շուրջ 75 տոկոսը վերաբերում է
ավիատրանսպորտին, 20-25 տոկոսը՝ հյուրանոցային արդյունաբերությանը: Զբոսա
շրջային ենթակառուցվածքներ կառուցելիս կարող են վտանգվել էկոհամա
կար
գերը, անտառներ հատվել, զբոսաշրջիկ
ների ոչ կայուն վարքագիծ դրսևորելու պա-
րագայում՝ վնասել բուսական և կենդանա
կան աշխարհը, ոչ արդյունավետ օգտա
գործվել բնական ռեսուրսները: Իսկ բնությունը՝ կենդանական և բուսական աշ

խարհը, հենց զբոսաշրջիկներին գրավելու
միջոց են, և զբոսաշրջության մեջ կարևորվում է բնապահպանությունը՝ բնության,

կենսաբազմազանության պահպանությու
նը, բնական ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործումը՝ զբոսաշրջիկների մեջ սեր
մանելով պատասխանատու վարքագիծ
բնության նկատմամբ:
Էկոզբոսաշրջության բաղկացուցիչ մասն
է հյուրանոցային գործունեությունը, որն էլ,
իր հերթին, վնասում է շրջակա միջավայրը:
Ուստի մարդիկ, գիտակցելով դա, փնտրում
են էկոհյուրանոցներ, որոնց գործու
նեու
թյան ազդեցությունը շրջակա միջավայրի
վրա հասցված է նվազագույնի, կամ էլ այնպիսի հյուրանոցներ, որոնք վարում են
ներքին բնապահպանական քաղաքակա
նու
թյուն: էկոհյուրանոցը սովորականից
տարբերվում է իր գտնվելու վայրով. այն
տեղակայված է բնության մեջ: Դրանցից
որոշներում բացակայում է բջջային կապը,
օգտագործվում են արևային վա
հանակ
ներ, վերամշակված նյութերից կահույք,
տարբեր սարքեր՝ ջրի խնայողության և աղ-
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մշակութային դրսևորումները»:
Էկոզբոսաշրջությունը նպաստում է
բնական և մշակութային ժառանգության
պահպանմանը, տեղական համայնքներն
ընդգրկում դրա պլանավորման, զարգաց
ման և գործառնության մեջ՝ նպաս
տելով
բարեկեցության մակարդակի բարձրաց
մանը, ինչպես նաև մշակութային և բնա
կան ժառանգությունը ներկայացնում այ
ցելուներին2:
Այսպիսով՝ էկոզբոսաշրջությունը պա
տասխանատու զբոսաշրջությունն է բնու
թյան հատուկ պահպանվող տարածք
ներում, որը նպաստում է բնության պահ

պանմանը և տեղի բնակչության բարեկե
ցության բարձրացմանը: Դրա տարեկան
աճը գնահատվում է 20-30%, իսկ միջազ
գային զբոսաշրջության եկամուտների 1020%-ը բաժին է ընկնում հենց էկոզբոսա
շրջությանը: Այն առավել զարգացած է
Ավստրալիայում, Գերմանիայում, Իռլան
դիայում, Ֆինլանդիայում, Մեծ Բրիտա
նիայում, Հարավային Աֆրիկայի և Ասիայի
երկրներում: էկոզբոսաշրջությունից ստաց-
ված տարեկան եկամուտները Կոստա Ռի
կայում հասնում են 650 միլիոն, Քենիայում
(ազգային պարկերի օգտագործումից)՝
450 միլիոն, իսկ Էկվադորում՝ ավելի քան
180 միլիոն ԱՄՆ դոլարի3:
Էկոզբոսաշրջության կազմակերպման
հիմնական նպատակներն են՝ զբոսաշրջիկներին ծանոթացնել բնության արժեք
նե
րին, ապահովել նրանց հոգևոր և ֆիզի
կական ուժերի վերականգնումը, լիարժեք
հանգստի կազմակերպումը բնության միջավայրում, նպաստել էկոլոգիական դաս-
տիարակությանը և կրթությանը, բնության
հետ հարաբերությունների մշակույթի ձևավորմանը, բնական միջավայ
րում մարդ
կանց վարքականոնի չափորոշիչների
մշակմանը, բնության նկատմամբ պա
տասխանատվության զգացման ձևավոր
մանը:

2 Québec declaration on ecotourism, https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf
3 Костюкович В. Г., Терещенко О. А., Тенденции развития экологического туризма. Научно-методический
электронный журнал «Концепт». 2017, т. 39, с. 3891–3895, http://e-koncept.ru/2017/971105.htm
4 Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results, p. 12, https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284416660
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բարկղեր՝ աղբի տեսակավորման համար:
2006 թ. ընդունվեց «Բնության հատուկ
պահպանվող տարածքների մասին» (ԲՀՊՏ)
ՀՀ օրենքը, որով կարգավորվում են Հա
յաստանի Հանրապետու
թյան բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների` որ
պես բնապահպանական, տնտեսական,
սոցիալական, գիտական, կրթական, պատ-
մամշակութային, գեղագիտական, առող
ջա
պահական, ռեկրեացիոն արժեք ներ
կայացնող էկոհամակարգերի, բնության
համալիրների ու առանձին օբյեկտ
ների
բնականոն զարգացման, վերականգնման,
պահպանության, վերարտադրու
թյան և
օգտագործման պետական քաղաքակա
նության իրավական հիմունքները5: 2014 թ.
սեպտեմբերին ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվեցին Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահ

պանվող տարածքների ռազմավարությու
նը, պահպանության և օգտագործման
բնագավառում պետական ծրագիրը և մի
ջոցառումները6:
Հայաստանում ԲՀՊՏ-ների ստեղծման
գործընթացը սկսվել է 1958 թվականից:

Մեր երկիրն ունի հիասքանչ բնություն,
բացառիկ էկոհամակարգեր, հարուստ կենսաբազմազանություն, բնական և մշակու
թային ժառանգություն: Այստեղ բնության
հատուկ պահպանվող վայրերը երկրի ամբողջ տարածքի մոտ 13%-ն են: Հայաստա
նում կան 4 ազգային պարկեր (Սևան, Դի
լիջան, Արփի լիճ, Արևիկ) և 3 պետական
արգելոցներ (Խոսրովի անտառ, Շիկահող,
Էրեբունի)՝ 269,0 հազար հա տարածքով,
27 պետական արգելավայրեր՝ 114,1 հա
զար հա տարածքով7 և 232 բնական հու
շարձաններ:
Հայաստանն ունի հարուստ կենդանա
կան և բուսական աշխարհ: 17500 կեն
դանիներից 300-ը և 3800 բարձր որակի
բույսերից 450-ը գրանցված են «Կարմիր
գրքում»: Կենդանիների և բույսերի շուրջ
60%-ը հատուկ պահպանվող տարածք
ներում է:
2018 թ. բնության հատուկ պահպան
վող տարածքներ է այցելել 412792 էկոզբո
սաշրջիկ, որից շուրջ 90%-ը՝ Սևան և Դիլի
ջան:
Էկոզբոսաշրջությունից ստացված եկա-

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Էկոզբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում 2015-2018 թթ.8
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
(ԲՀՊՏ)
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր
«Սևան» ազգային պարկ (7 լողափեր)
«Դիլիջան» ազգային պարկ
«Արփի լիճ» ազգային պարկ
«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն
Արգելոցապարկային համալիր Ստեփանավանի
«Սոճուտ» դենդրոպարկ
Զբոսաշրջիկների ընդհանուր թիվը ԲՀՊՏներում
Ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում
Ներքին զբոսաշրջիկների թիվը Հայաստանում

2015

2016

2017

2018

288
402
300000
100000
0
200
0

635
421
320000
100000
110
250
0

802
1039
350000
100000
1200
290
23264

1500
1122
250000
120000
3300
340
36530

400890

421416

476595

412792

1192120
871888

1259657
979968

1494779
1086707

1651782
1092322

5 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 2006 թ. նոյեմբերի 27-ին:
6 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N1059-Ա որոշումը Հայաստանի
Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության
և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին, https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166&fbclid=IwAR0f53ZlPVB1H-dD778KWYVPOB9gkHMPWfIzAYrEh_RCKct51pJ4VyeNfio
7 Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2017 թվականին և ցուցանիշների 2013-2017 թթ.
շարժընթացը, էջ 14, https://www.armstat.am/file/article/eco_booklet_2017.pdf
8 Տվյալները տրամադրել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Էկոզբոսաշրջության աջակցության և
զարգացման բաժինը:
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Էկոզբոսաշրջությունից ստացված եկամուտները Հայաստանում (հազ. դրամ)9
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ
(ԲՀՊՏ)
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր
«Սևան» ազգային պարկ (7 լողափեր)
«Դիլիջան» ազգային պարկ
«Արփի լիճ» ազգային պարկ
«Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն
Արգելոցապարկային համալիր Ստեփանավանի
«Սոճուտ» դենդրոպարկ
Ընդամենը

2015

2016

2017

2018

669000
185000
810000
0
1246000
անվճար

2356000
20000
422000
215000
2845000
անվճար

2034500
3748000
181000
500000
1790500
4652800

2550000
1686000
52000
1000000
1160000
10405000

2910000

5858000

12921200

16853000

մուտներն արտացոլված են աղյուսակ 2-ում։
Աշխատանքներ են կատարվում Տա
թև, Ջերմուկ ազգային պարկերի, Բեզոար
մաս
նավոր պահպանավայրի ստեղծման
ուղղությամբ:
1997 թ. ստեղծվեց Հայաստանի էկոտու
րիզմի ասոցիացիան՝ միավորելու մարդկանց, որոնք զբոսաշրջության այդ ձևը

համարում են երկրի կայուն զարգացման
միջոց: Ընկերակցության նպատակը Հա
յաստանի բնական և պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը, էկո

զբոսաշրջությամբ բարեկեցության մա
կարդակի բարձրացմանը աջակցելն է10:
Վայրի բնության և մշակութային արժեք
ների պահպանման հիմնադրամը (FPWC)
գործում է 2002 թ.-ից՝ որպես Բնու
թյան
պահպանության միջազգային միավորման
անդամ։ Վերջինիս առաքելությու
նը Հայաստանի բնական բացառիկ ժառանգության և կենսաբազմազանության պահպանության, բնապահպանական խնդիրների
և բնության պահպանության կարևորու
թյան մասին հանրային իրազեկումն է, որի
համատեքստում նպատակ է հետապնդվում
մարդ-վայրի բնություն հակամարտության
և դրա հետևանքների նվազեցմամբ կրճա-
տել կենդանական և բու
սական աշխար-
հի վտանգված տեսակների անհետացման
ռիսկերը։ Հիմնադրամի գործունեությունն
իրականացվում է նորագույն տեխնոլո
-

գիաների և ժամանակակից մոդելների կի
րառմամբ: Հիմնվել է բնապահպանական
կրթության ցանցը, որում ընդգրկվել են
ավելի քան 2000 երեխա, պատանի ու երի
տասարդ Հայաստանի բոլոր մարզերից:
Հիմնադրամը կազմակերպում է նաև միջոցառումներ՝ միտված գյուղական հեռա
վոր բնակավայրերում կարևոր ենթակա
ռուցվածքների, զբաղվածության հնարավորությունների ստեղծմանն ու զար
գացմանը: Հիմնադրամի ամենամյա բնապահ
պանական միջոցառումներն ընդգրկում են
Հայաստանի ողջ տարածքը՝ ապահովե
լով տարիքային և սոցիալական տարբեր
խմբերի ներգրավվածություն11:
2015 թ. ՀՀ բնապահպանության (այժմ՝
շրջակա միջավայրի) նախարարությունում
բացվեց Էկոզբոսաշրջության աջակցու
թյան և զարգացման բաժինը, որը պատաս-
խանատու է ՀՀ բնության հատուկ պահ
պանվող տարածքներում զբոսաշրջու
թյան
այդ ձևի խթանման համար: Բաժինը մշա
կել է ԲՀՊՏ-ներում էկոզբոսաշրջության
զարգացման երթուղիներ, մասնավորա-
պես՝ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցում՝ 5 (հյուրատներ, հանգստի տա
ղավարներ, դիտակետեր, բնության թանգարան, վրանատեղիներ, թիերով երթու
ղիներ), Զանգեզուր կենսոլորտային հա
մալիրում՝ 13 (ճամբարակայան, հյուրա
տուն), Սևան ազգային պարկում՝ 4 (7
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9 Տվյալները տրամադրել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Էկոզբոսաշրջության աջակցության և
զարգացման բաժինը:
10 The Armenian Ecotourism Association, http://www.ecotourismarmenia.com/pages/armecas.htm
11 Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ, http://www.fpwc.org/hy/
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հան
րային լողափ, թանգարան, նավար
կություն), Արփի լիճ ազգային պար
կում՝
4 (հյուրատներ, թանգարան, նավար
կու
թյուն), Դիլիջան ազգային պարկում՝ 12, Զի
կատար բնապահպանական կենտրոնում՝
4 (հյուրատուն, հանքային բուժիչ ջուր) եր
թուղի12: Այժմ այս երթուղիների հան
դեպ
պահանջարկն այնքան էլ մեծ չէ, սակայն
էկոզբոսաշրջության աջակցության և զարգացման բաժինը համագործակցում է զբոսաշրջային գործակալությունների հետ՝ երթուղիները նրանց կող
մից զբոսաշրջիկ
ներին ներկայացնելու ուղղությամբ: Բացի
դրանից, աշխատանքներ են կատարվում
նոր երթուղիներ մշակելու ուղղությամբ:
Այսպիսով՝ էկոզբոսաշրջության զար
գացման համար կան բոլոր անհրաժեշտ
ռեսուրսները՝ գեղատեսիլ լեռնային լանդ
շաֆտ, հարուստ բուսական և կենդանա
կան աշխարհ, ալպյան մարգագետիններ,
բարենպաստ կլիմայական պայմաններ,
մշակութային մեծ ժառանգություն, 232
բնա
կան հուշարձան, երկրի տարածքի
13%-ի չափով բնության հատուկ պահպան
վող տարածքներ և այլն:
Էկոզբոսաշրջության զարգացման խո
չընդոտներից են ենթակառուցվածքների
վատ որակը, տեղեկատվական վահա
նակ
ների անմխիթար վիճակը, բնության
աղտոտումը մարդկանց կողմից, էկոտու
րերի նկատմամբ ոչ մեծ պահան
ջար
կը,
տեղի բնակիչների և զբոսա
շրջիկների՝
էկոերթուղիների մասին քիչ տեղեկացվածությունը, էկոզբոսաշրջության զարգաց
ման ռազմավարության բացակա
յությու
նը, հանքարդյունաբերության բացա
սա-
կան ազդեցությունը բնության և զբոսա
շրջության վրա, անտառահատումն երը,
կենդանիների և բույսերի անհետաց
ման
վտանգը և այլն:
Էկոզբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ
քայլերը. նոր ԲՀՊՏ-ների ստեղծում, էկո-

զբոսաշրջային նոր երթուղիների մշակում,
էկոտուրերի ներառում զբոսաշրջային փա
թեթներում՝ հեծանվային, ձիավարության,
կենդանիներին և թռչուններին դիտելու և
այլ գործողությունների ընդգրկմամբ, էկոզբոսաշրջային վայրերում հյուրա
տների
կառուցում, էկոզբոսաշրջային տեղե
կա
տվական վահանակների վիճակի բարելա
վում, բնության աղտոտման խնդիրների
լուծում, բնակչության էկոկրթության և գի
տակցության մակարդակի բարձրացում,
էկոզբոսաշրջության խթանման մարքե
թինգային գործողությունների իրականա
ցում և այլն:
Բնության հանդեպ սերը պետք է սեր
մանել մանկուց, ինչն էլ կնպաստի համա
պատասխան էկովարքագծի ձևավորմանը:
Ուստի կարևորագույն քայլ է նաև դպրոց
ներում այս ուղղությամբ դասընթաց
ների
(որոշ դասեր կարող են անցկացվել նաև
բնության գրկում, որտեղ աշակերտներին
կներկայացնեն, օրինակ, «Կարմիր գրքում»
գրանցված բուսատեսակները), ինչ
պես
նաև մանկական էկոտուրերի կազմակեր
պումը:
էկոզբոսաշրջությունը միջոց է, որով
փորձում ենք պահպանել բնությունը, բնա
կան ռեսուրսները, մարդկանց մեջ ձևա
վորել համապատասխան բնապահպա
նական վարքագիծ՝ բարձրացնելով նրանց
էկոկրթվածության ու գիտակցության մակարդակը՝ բնությունը խնամելու և ոչ թե
վնասելու առումով: Հետևաբար՝ էկոզբոսա-
շրջության զարգացումը, ընդհանուր առ
մամբ, կնպաստի ոչ միայն գյուղական, այլև
տարածքային համաչափ զարգաց
մանը,
տեղի համայնքները կապահովի այլընտրանքային զբաղվածությամբ և հնարավոր
եկամուտներով, կբարձրացնի բնակչու
թյան բարեկեցության, բնապահ
պանա
կան կրթվածության, բնական ակտիվների
պահպանության մակարդակը և կունենա
այլ բարերար ազդեցություններ:

12 Էկոտուրիստական ուղեցույց, Էկոտուրիզմի տեղեկատվական կենտրոն, Հայաստանի Հանրապետություն
բնապահպանության նախարարություն, Երևան, 2018, էջ 1-60:
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https://www.armstat.am/file/article/eco_booklet_2017.pdf

3. «Բնության հատուկ պահպանվող տա
րածքների մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված
2006 թ. նոյեմբերի 27-ին:
4. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N1059-Ա որոշումը
Հայաստանի Հանրապետության բնության
հատուկ պահպանվող տարածքների
ռազմավարությունը, պահպանության և
օգտագործման բնագավառում պետական
ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու
մասին,
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=93166&fbclid=IwAR0f53ZlPVB1H-dD778KWYVPOB9gkHMPWfIzAYrEh_RCKct51pJ4VyeNfio
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5. Վայրի բնության և մշակութային արժեք
ների պահպանման հիմնադրամ,
http://www.fpwc.org/hy/

6. Костюкович В. Г., Терещенко О. А., Тен
денции развития экологического туризма.
Научно-методический электронный журнал
«Концепт». 2017, т. 39, с. 3891–3895,
http://e-koncept.ru/2017/971105.htm

7. Québec declaration on ecotourism,

https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf

8. Transport-related CO2 Emissions of the Tourism Sector – Modelling Results, p. 12,
https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284416660

9. The Armenian Ecotourism Association,

http://www.ecotourismarmenia.com/pages/armecas.htm
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ЭКОТУРИЗМ: ВАЖНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Экотуризм - это ответственный туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ),
который способствует сохранению окружающей среды и благосостояния местного населения. Эко
туризм - это средство, с помощью которого мы стремимся сохранить природу, природные ресур
сы и развивать соответствующее экологическое поведение у людей. В статье рассматриваются
сущность, значение экотуризма, представлено состояние экотуризма в РА, необходимая ресурсная
база для развития. Обсуждены проблемы и основные направления развития экотуризма.
Ключевые слова: экотуризм, природа, экологическое поведение, экоотель,

		

особо охраняемые природные территории
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ECO-TOURISM: THE IMPORTANCE OF THE INTERACTION OF NATURE AND HUMAN

Eco-tourism is responsible tourism in specially protected nature areas (SPNA), which contributes to
the preservation of the environment and well-being of the local population. Eco-tourism is a means by
which we try to preserve nature, natural resources, and develop appropriate environmental behavior
in humans. The paper discusses the essence and importance of eco-tourism, presents the current state
of eco-tourism in the RA, the necessary resource base for development. The problems and main ways
of eco-tourism development are discussed.
Keywords:

		

eco-tourism, nature, environmental behavior, eco-hotel,
specially protected nature areas
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Հոդվածը նվիրված է COVID-19 համավարակի
հետևանքով ուղեղային կենտրոնների ոլորտում ի հայտ
եկող մարտահրավերների և հնարավորությունների
վերլուծությանը: Ընթացիկ և ապագա ճգնաժամերին
համաչափ արձագանքելու և հետհամավարակային
աշխարհին առավել պատրաստ լինելու նկատառումներով քննարկվում են ուղեղային կենտրոնների գոր-
ծառնական մոդելների և կիրառվող գործիքակազմի
արդիականացման, ինչպես նաև փոփոխվող իրողություններին համապատասխան քայլերի իրականաց
ման հարցեր: Ներկայացվում են երաշխավորություններ, որոնք ընթացիկ ճգնաժամի պայմաններում կա-
րող են օգտակար լինել ուղեղային կենտրոնների հա-
մայնքին «հավասարակշռության» պահպանման գոր-
ծում՝ հիմք դառնալով «գոյատևման» ռազմավարու
թյան, իսկ հետհամավարակային շրջանում՝ նաև հա
մապարփակ զարգաց
ման ռազմավարու
թյան մշակ-
ման համար:

Ա

շխարհում մոլեգնող համավարակը շարու
նակում է քայքայիչ ազդեցություն գործել
մարդու, հասարակության և պետության կենսագործու
նեության տարբեր ոլորտների վրա՝ խլելով հարյուր հա
զարավոր կյանքեր, խարխլելով համակարգեր և առավել
խորացնելով արդի աշխարհին բնորոշ փոփոխականությունը, անկայունությունը, բարդությունն ու անորոշությունը: Այնուամենայնիվ, հետհամավարակային աշխար
հը
կարող է առավել անորոշ և վտանգավոր լինել: Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, քաղաքական ան
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Բնականաբար, տարբեր ուղեղային
կենտրոններում, կախված երկրի քաղաքա
կան մշակույթից, հանրային քաղաքակա
նության առանձնահատկությունից, ոլորտը
կարգավորող օրենսդրությունից, ոլորտի
կայացածության աստիճանից, հաստատու
թյան իրավաբանական կարգավիճակից,
ինստիտուցիոնալ փոխկապվածությունից,
մասնագիտացումից, կանոնադրությունից,
հռչակված առաքելությունից և որդեգրած
արժեքներից, նշված ֆինանսական աղ
բյուր
ներից որոշները տվյալ հաստա
տու
թյան բյուջեում կարող են բացակայել կամ
դրանց տեսակարար կշիռը կարող է էապես տարբեր լինել: Ամեն դեպքում, ինք
նուրույնության ապահովման և գաղափա
րական անկախության պահպանման նկա-
տառումներից ելնելով, ուղեղային կենտ
րոնները, որպես կանոն, մշտապես փոր
ձում են բազմազանեցնել ֆինանսա
կան
աղբյուրները և նվազեցնել մեկ աղբյուրից
կախվածությունը1: Ինչևիցե, թափ առնող
համաշխարհային տնտեսական ճգնաժա
մը և սոցիալական վատթարա
ցող իրա
վիճակը հարվածելու են բոլոր ուղղություն
ներով, և կարելի է ակնկալել, որ ոլորտի
ֆինանսավորումը նույնպես կտրուկ կեր
պով կրճատվելու է: Ընդ որում, խոսքը և՛
երկրի ներսում, և՛ արտերկրից ձևավորվող
ֆինանսական աղբյուրների մասին է: Հատկապես զարգացող երկրներում, այդ թվում՝
Հայաստանում գործող ուղեղային կենտ
րոնների համար2, որոնք մինչ այդ էլ սահ
մանափակ հնարավորություններ ունեին,
ապագան բավական մշուշոտ և սպառնա
լից կարող է լինել: Հաշվի առնելով մտա
հոգիչ գործընթացները՝ վերջին տասնամյակներում ուղեղային կենտրոնների քա

նակական աճի կայուն շարժընթացն աշ
խարհում առաջիկայում կարող է լիովին
կանգ առնել կամ նույնիսկ հետընթաց ար-
ձանագրել: Հարկ է նկատի ունենալ նաև
այն ռիսկերը, որ որոշ երկրների ավ
տո-
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կայունությունը, սոցիալական լարվածու
թյու
նը, հումանիտար աղետի խորացող
սպառնալիքը, վերազգային կառույցների
թուլացումը, աշխարհաքաղաքական կենտրոնների դիմակայությունները և դրանց
ուղեկցող զանգվածային ցույցերն ու քա
ղաքացիական անհնազանդությունները
ցնցում են աշխարհի տարբեր երկրներն
ու հասարակությունները: Բնականաբար,
ստեղծված իրավիճակն իր չափազանց բա-
ցասական անդրադարձն է ունենում նաև
ուղեղային կենտրոնների ոլորտի վրա: Հե
տևաբար՝ այս հոդվածի շրջանակում փոր-
ձել ենք առավելապես թեզիսային ձևա
կերպումներով անդրադառնալ ուղեղային
կենտրոնների ոլորտի առջև ծառացած որոշակի մարտահրավերներներին և դրանց
դիմակայման համար անհրաժեշտ ռազ
մավարական քայլերին:
Համավարակը ծանրագույն հարված
է հասցնում համաշխարհային տնտեսու
թյանը, սակայն, մի կողմ թողնելով դրան
պատճառված վնասի և դեռևս սպասվող
կորուստների վերաբերյալ փորձա
գիտա
կան հանրույթի կողմից հնչող գնահատա
կաններն ու կանխատեսումները, նշենք,
որ ճգնաժամը պատուհասելու է նաև ուղե
ղային կենտրոնների ֆինանսական, գոր
ծառնական և ինստիտուցիոնալ կայունու
թյանը: Այս համատեքստում պետք է նշել,
որ ուղեղային կենտրոնների ֆինանսավոր
ման և եկամուտների ձևավորման առավել
տարածված աղբյուրները հետևյալն են.
1. պետական ուղիղ ֆինանսավորում,
2. համալսարանական ֆինանսավորում,
3. պետական և մասնավոր հատվածի հե
տազոտական պատվերներ,
4. դրամաշնորհներ,
5. նվիրատվություններ,
6. խորհրդատվական և փորձագիտական
ծառայություններ,
7. ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ,
8. պասիվ եկամուտներ:

1 Առավել մանրամասն տե՛ս Աթոյան Վ., Ուղեղային կենտրոններ. ռազմավարական գաղափարների
դարբնոցները // Եր., «Զանգակ» հրատ., 2019, 216 էջ:
2 Հայաստանի ուղեղային կենտրոնների մասին տե՛ս Atoyan, V. (2017). Some features of Armenian think tank
industry. European Science Review, 3-4, 87-89; Atoyan, V. (2017). Armenian Think Tanks influence aspects on
Public Policy. European Journal of Law and Political Sciences, 2, 59-62; Atoyan, V. (2015). University Affiliated
Think Tanks in Armenia. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 11-12, 58-59.
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րիտար բնույթի վարչակարգեր կարող են առաջ են բերում նաև որոշակի հնարա
օգտագործել հանրային առողջապահու- վորություններ, որոնք նույնպես արժանի
թյան ապահովման պատրվակով իրակա- են հիշատակման: Այդ առումով, հարկ է արնացվող կանխարգելիչ միջո
ցառումները, ձանագրել, որ ներկայիս ճգնաժամն ակ-
իրավական կարգավորումներն ու սահմա տիվացրել է ազգային և գլոբալ փոր
ձանափակումները՝ քաղաքացիական հասա 
գիտական ցանցերը և նպաստել նրանց
րակության վրա ճնշումն ուժեղացնելու հա- միջև փոխգործակցության խորաց
մանը:
մար, ինչը նույնպես ոչ նպաստավոր իրա- Վերջիններս ընդհանուր ուժերով և փոր-
վիճակ կստեղծի որոշ ուղեղային կենտրոն ձագիտական ռեսուրսների համադրմամբ
ների համար: Այս խնդիրներին պետք է ա- փորձում են գտնել բոլորին հուզող խնդիր
վելացնել նաև վերջին տասնամյակներում ների լուծումը: Դրա վկայությունն են նաև
փորձագի
տության հեղինակության հե վերջին ամիսներին վերոնշյալ խնդիրների
տևողական անկումը3, ինչպես նաև կեղծ քննարկման նպատակով կազմակերպ
լուրերի, ապատեղեկատվության, կողմն ա- վող բազմաթիվ վեբինարները, առցանց
կալ կամ նենգափոխված տեղեկատվական համաժողովները, աշխատաժողովներն ու
հոսքերի տարափի պայմաններում հասա փորձագիտական քննարկումները, որոնք
րակությունների ապակողմնորոշումը և իրականացվում են թե՛ տեղական, թե՛ միջ
ցա
շրջանառվող տեղեկությունների նկատ- ազգային մակարդակով: Նման միջո
մամբ համընդհանուր անվստահության ռումների նախաձեռնման գործում հատ
պես ակտիվություն են ցուցաբերում
աճը: Վերջին հանգամանքը թեև նորու կա
թյուն չէ, սակայն նոր դրսևորվում է ստա ԱՄՆ Փենսիլվանիայի համալսարանի
ցել COVID-19 համավարակին առնչվող Think Tanks and Civil Societies Program
տեղեկատվական հոսքերում, որն Առող (TTCSP) հաստատությունը և Պերուում տե-
ջապահության համաշխարհային կազմա ղակայված On Think Tanks (OTT) գլոբալ
կերպության դիպուկ բնորոշմամբ անվա ցանցային հարթակը: Այսպես՝ վերջին ամիսներին TTCSP-ն կազմակերպել է հա
մաշ
նակոչվել է «ինֆոդեմիա»4:
Ստեղծված իրավիճակում ուղեղային խարհային ընդգրկման մի շարք համաժոկենտրոնների ոլորտի առջև ծառացած ղովներ, որոնց առանցքում են եղել պետու
խնդիրների համընդհանուր արդյունավետ թյունների, տնտեսությունների, մարդկանց
լուծումների մշակումը բավական բարդ և ուղեղային կենտրոնների կենսագործու
ցու
խնդիր է: Տարածաշրջանները, տեղական նեության վրա համավարակի ազդե
նը, ինչպես նաև հնարավոր զարգա-
օրենսդրությունները, պայմանները, ռե թյա
սուրսները, քաղաքական մշակույթը և ցումներին և ապագային վերաբերող հար-
ուղեղային կենտրոնների գործառնական ցեր5: Իր հերթին, OTT հարթակը ստեղծել
մո
դել
ները տարբեր են: Յուրաքանչյուր է On Think Tanks COVID-19 նախաձեռնու
ուղեղային կենտրոնի դեպքում պահանջ թյունը, որի նպատակն է գիտելիքի ար
վում է անհատական մոտեցում: Բացի այդ, տադրությամբ, ուսուցման և համա
պա
նման ծավալի ճգնաժամի պայմաններում՝ տասխան տեղեկատվական ռեսուրսների
նույնիսկ արդյունավետ կառավարում ա- տարածմամբ աջակցել աշխարհի տար
պահովելու և համարժեք քայլեր ձեռնար բեր երկրների ուղեղային կենտրոններին:
կելու պարագայում, վերջնական հաջողու Դրա շրջանակում իրականացվում են հա
մապատասխան հարցումներ, հրապարակթյան երաշխիքներ չեն կարող լինել:
Այնուամենայնիվ, նոր իրողություններն վում հետազոտություններ, լավագույն փոր-
3 Տե՛ս Tom Nichols. The Death of Expertise. New York: Oxford University Press, 2017.
4 Տե՛ս World Health Organization. (2020). Situation Report 13, Retrieved 25 June, 2020, https://www.who.int/
docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf
5 Առավել մանրամասն տե՛ս Think Tanks and Civil Societies Program, Retrieved June 25, 2020, https://www.
gotothinktank.com/
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«հավասարակշռության» պահպանմանը
ներկայիս ճգնաժամի պայմաններում և
հիմք դառնալ «գոյատևման» ռազմա
վա
րության (survival strategy), իսկ հետհա
մավարակային շրջանում՝ առավել համա
պարփակ զարգացման ռազմավարության
(development strategy) մշակման համար:
1. Ռեսուրսների կենտրոնացում. ընթա
ցիկ ճգնաժամին դիմակայելու համար
անհրաժեշտ է ջանքեր գործադրել՝ համա
խմբելու առկա բոլոր ռեսուրսները և օգ
տագործելու կառավարման խորհուրդների
ու գործընկերային ցանցերի հնարավո
րությունները:
2. Արդյունավետություն. ուղեղային
կենտ
րոնների կայունությունն ու անխա
փան գործունեությունը պետք է դիտարկել
որպես առաջնահերթություն: Հետևաբար՝
ռեսուրսների և ֆինանսական հնարավո
րու
թյունների նվազման պայմաններում
հաստատության կենսագործունեությունը
նույն մակարդակում պահպանելու համար
հարկ է բարելավել գործառնական արդյու
նավետությունը:
3. Ապակենտրոնացում. հնարավորու
թյան դեպքում անհրաժեշտ է մեկ քայլ
առաջ գնալ և ձևավորել ապակենտրոնաց
ված և ցանցային հաստատության գոր
ծառնական մոդել: Հետազոտողների ապա
կենտրոնացման պարագայում գրա
սենյա
կային տարածքների պահպանման
և դրան փոխկապակցված այլ ծախսերի
նվազումից ձևավորվող խնայողություն
ները կարող են ամրապնդել հաստատու
թյան ֆինանսական կայունությունը:
4. Ներգրավվածություն և սոցիալա
կան պատասխանատվություն. ճիշտ ժամանակն է առավել ակտիվորեն ներգրավվել գործընթացներում: Ուղեղային կենտ
րոններում ձևավորվող գաղափարները
հատ
կա
պես կարևոր են ճգնաժամային
կա
ռավար
ման ընթացքում, ուստի կենտ-
րոնները պետք է փորձեն վերահաստա
տել իրենց կարևոր դերակատարությունը
հանրային քաղաքականությունում (public
policy) և երկ
րորդ շավիղի դիվանագի

3.
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ձի և հաջողության պատմությունների օրի
նակներ6:
Պետք է նշել, որ ոլորտում ձևավորված
բարդ իրադրությունը ուղեղային կենտ
րոնների համայնքին պարտադրում է ըն
դունել մարտահրավերը և ապացուցել
ոլորտի գոյության իրավունքը, կարևորու
թյունը՝ որոշում կայացնողներին, գործըն
կերներին, դոնորներին, շահառուներին և
լայն հանրությանը ներկայացնելով սեփա
կան աշխատանքի արդիականու
թյունը:
Միաժամանակ, այս իրավիճակը հնարա
վորությունների պատուհան է բացում հե-
տազոտությունների իրականացման ժա
մանակակից մոտեցումների և դրանց արդյունքների հանրայնացման առավել արդյունավետ փորձի մշակման, փորձարկման և ներդրման համար:
Հարկ է հաշվի առնել նաև այն, որ
COVID-19 համավարակի ազդեցությունը
տարբեր երկրներում և տարբեր ուղեղա
յին կենտրոնների վրա տարբեր է լինե
լու: Հետևաբար՝ իրավիճակին համարժեք
ռազմավարություն որդեգրելու և մտավոր
արտադրանքի շուկայում ճիշտ դիրքա
վոր
վելու պարագայում որոշ ուղեղային
կենտրոններ նույնիսկ կարող են օգտվել
բացվող հնարավորություններից, մեծաց
նել ֆինանսավորման ծավալները, ազդե
ցությունը հանրային քաղաքականու
թյան
վրա և, արդյունքում, ապահովել դերա
կատարության որակապես նոր մակար
դակ:
Ակնհայտ է, որ նոր ժամանակներին
համահունչ ռազմավարության մշակումն
առավել խորքային ուսումնասիրություն է
պահանջում: Բացի այդ, կախված գործառ
նական մոդելից, նպատակներից և միջավայրային գործոններից, յուրաքանչյուր ու
ղեղային կենտրոնի դեպքում ռազմավա
րությունը կարող է էապես տարբեր լինել՝
ունենալով այլ շեշտադրումներ ու առաջնա
հերթություններ: Այնուամենայնիվ, փոր
ձենք համառոտ կերպով ձևակերպել 10
երաշխավորություններ, որոնք կարող են
օգնել ուղեղային կենտրոնների համայնքի

6 On Think Tanks COVID-19 Initiative, Retrieved 26 June, 2020, https://onthinktanks.org/initiatives/on-think-tankscovid-19-response/
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տության (track II diplomacy) ոլորտում,
այդ թվում՝ ազգային շահի պաշտպանության, քաղաքական որոշումների արդյունավետության բարձրացման և հանրային
կյանքի տարբեր ոլորտների բարելավման
գործում: Որոշում ընդունողները և հանրությունը ցանկանում են ավելին իմանալ

տարբեր ոլորտների վրա համա
վարա
կի
ազդեցության մասին: Հետևաբար՝ անհրա
ժեշտ է փաստերի և փորձագի
տության
վրա հիմնված առաջարկություններով, ոչ
միօրինակ լուծումներով, այլընտանքային
մոտեցումներով, իրավիճակի հետագա
զարգացման սցենարային մշակումնե
րով
և քաղաքականության երաշխավորություն
ներով (policy recommendations) ներգրավ
վել գործընթացներում:
5. Օպերատիվություն. անհրաժեշտ է
որդեգրել «ճիշտ ժամանակին» (just-in-time)
մոտեցումը: Համապարփակ զեկույցները
և ծավալուն հետազոտությունները անհրաժեշտություն են: Սակայն, հաշվի առնելով
դրանց իրականացման ժամանա
կատա
րությունը և իրավիճակի սրընթաց փոփոխությունը, փորձագիտական մեկնաբա
նությունների, համառոտ վերլուծականնե
րի և քաղաքականության երաշխավորությունների ձևաչափով արվող հրապարակումները կարող են առավել արդյունա

վետ լինել և շեշտակիորեն բարձրաց
նել
ուղեղային կենտրոնի ճանաչվա
ծության
ու ազդեցիկության մակարդակը:
6. Հաղորդակցություն. անհրաժեշտ է
մշակել հաղորդակցության ռազմավարու
թյուն (communication strategy): Արդի մար
տահրավերներին դիմակայման հրամա-
յականը պարտադրում է արագորեն հար
մարվել փոփոխվող իրավիճակին և պա
հանջներին, ինչը ենթադրում է առավել
բաց, առավել փոխգործակցային գործելաոճ: Անհրաժեշտ է ջանքեր ներդնել՝

կամրջելու գիտելիքն ու քաղաքականությունը և ակտիվացնելու հաղոր
դակցու
թյու
նը հանրային քաղաքականության տար-
բեր սուբյեկտների, գործարար շրջանակ
ների, ԶԼՄ-ների և լայն հանրության հետ:
7. Առցանց միջոցառումներ. հաշվի առ
նելով համավարակով պայմանավոր
ված

սահմանափակումները և ժամանակակից
տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորու
թյունները՝ անհրաժեշտ է քաղաքականություն մշակողների և լայն հանրության
համար ավելի հաճախ կազմակերպել առ
ցանց միջոցառումներ:
8. Թվային օրակարգ. աշխարհն արա
գորեն թվայնացվում է, իսկ ապագան առավել թվային է լինելու: Հետևաբար՝ hանրային քաղաքականության վրա ազդեցու
թյան մեծացման ու պահպանման, թիրախային լսարանին հասնելու համար անհրաժեշտ է մշակել թվային ռազմավարություն
(digital strategy) և թվային տիրույթում հնարավորինս նկատելի դարձնել հաստատու
թյան ներկայությունը: Այս առումով, պա
կաս կարևոր չէ նաև հետազոտություննե-
րի արդյունքները տեսանելի դարձնելու
(visualization) եղանակների լայն կիրա
ռումը:
9. Միջգիտակարգային մոտեցում.
անհրաժեշտ է ցուցաբերել միջգիտակար
գային մոտեցում և իրականացվող աշ
խատանքներում ու հետազոտություննե
րում ներգրավել տարբեր գիտաճյուղերի
ներկայացուցիչների, ինչը թույլ կտա համակողմանիորեն դիտարկել առկա խնդիր
ները և գտնել համալիր լուծումներ:
10. Նոր տեխնոլոգիաներ. հետազոտություններում համակարգչային ծրագրե
րի կիրառումը կարող է մեծապես բարձ
րացնել աշխատանքների իրականացման
արագության ու արդյունավետության մա
կարդակը: Մասնավորապես՝ արհեստա
կան բանականության (artificial intelligence)
և մեքենայական ուսուցման (machine
learning) կիրառումը կարող է ավտոմա
տացնել, մոդելավորել և էապես արագաց
նել բազմաթիվ խնդիրների լուծումներ,
որոնց իրականացման համար հետազո
տող
ներից հաճախ կարող են նույնիսկ
տարիներ պահանջվել: Բացի այդ, կանխա
տեսումների և իրավիճակի զարգացման
տարբեր սցենարների մշակման համար
մեծապես օգտակար կարող է լինել մեծ
տվյալների (big data) տեխնոլոգիաների
ներդնումը:
Ամփոփելով, նշենք, որ վերոնշյալ մոտե
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լական, ինստիտուցիոնալ մոտեցում, ծա
վալուն աշխատանք և ռեսուրսներ են պա-
հանջելու, որոնք ոչ բոլոր դեպքերում է
հնարավոր լինելու լիարժեքորեն ապահո
վել: Այս համատեքստում առավել մեծ նշանակություն է ստանում նաև, այսպես կոչված, back office-ի պատասխանատուների
արհեստավարժությունը: Ամեն դեպ
քում,
նույնիսկ չափազանց սահմանափակ ռե
սուրսներով՝ ուղեղային կենտրոնների ղեկա

վար օղակների կողմից ոլորտում ի
հայտ եկող միտումները մշտադիտարկելու,
դրանք ճիշտ գնահատելու, համահունչ
գործողության ծրագիր և modus operandi
մշակելու պարագայում ներկայիս «համա
կարգային փոթորիկը» հնարավոր է հաղ
թահարել: Միաժամանակ, ակնհայտ է,
որ ուղեղային կենտրոնների գործառնու
թյան բազմաթիվ մոդելներ արդեն բարոյապես սպառվում են, կորցնում իրենց ար
դյունավետությունը, և եկել է համակար
գային վերանայումների ու արդիականաց
ման ժամանակը:

3.
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ցումները այս կամ այն չափով ու ծավալով
կիրառվում են աշխարհի առաջատար ու
ղեղային կենտրոններում: Ավելին, դեռևս
նախորդ դարի 70-ական թվականներին
խորհրդային գիտնականները հասարա
կական գիտություններում հաջողությամբ
օգտագործել են թվային տեխնոլոգիա
ներ՝ մոդելավորելով տարբեր բանակցու
թյուն
ներ, որոնք մեծապես նպաստել են
ընդունելի փոխզիջումներին և միջազգա
յին հարաբերությունների ոլորտի բարդ
խնդիրների լուծմանը7: Այնուամենայնիվ,
իրավիճակի կտրուկ փոփոխությամբ պայ-
մանավորված, ներկայումս նույնիսկ առաջատար հաստատությունների պարագա

յում բազմաթիվ վերանայումների և ար
դիականացումների անհրաժեշտություն
կա: Խնդիրն առավել բարդ է փոքր և սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող ու հատ

կապես զարգացող երկրներում գոր
ծող
ուղեղային կենտրոնների համար: Հասկա
նալի է, որ նոր պահանջներին համապա
տասխան արդիականացումներն ար
հեստավարժություն, ռազմավարական տես

7 Торкунов Анатолий, интервью ИА «Интерфакс». Ректор МГИМО: науке о международных отношениях
нужны цифровые технологии, 22/06/2020, https://www.interfax.ru/russia/714093
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This paper is devoted to the analysis of the challenges and opportunities facing the think tank
industry that arise as a result of the COVID-19 pandemic. The issues of modernization of think tanks
operating models and their toolkit are discussed. The research emphasizes the importance of taking
steps in accordance with changing realities, including for preparedness for a post-pandemic world and
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԶՈՒԳԱՀԵՌ
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հիմնաբառեր. առողջապահական համակարգ,
		
պետական ծախսեր, կորոնավի		
րուս, համավարակ, անվտանգու		
թյուն, հասանելիություն, կանխար		գելում

Վերջին ժամանակներս ՀՀ-ում ընդունվել են
դե
ղագործական ոլորտը կարգավորող բազմաթիվ
օրենսդրական ակտեր: Հոդվածի շրջանակում անդ
րադարձ է կատարվում դեղերի զուգահեռ ներմուծման թույլտվության հետևանքով առաջ եկող ռիսկե
րին ու հնարավորություններին: Դեղերի զուգահեռ
ներմուծումը կապված է իրավունքների սպառման
սկզբունքների հետ: Ընդ որում, Եվրասիական տնտե-
սական միության տա
րածքում ամրա
գրված է ապ-
րանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի
սպառման տարածաշրջանային սկզբունքը: Դեղերի
զուգահեռ ներմուծում իրականացվում է նաև Եվրա-
միությունում՝ ազատ տեղաշարժի ստանդարտաց
ված պայմաններին և գների կարգավորման ու հա-
մալիր բժշկական ապահովագրու
թյան համա
կար
գերի պահանջներին համապատասխան: Զուգահեռ
ներմուծման կողմնակիցների կարծիքով՝ դեղորայքի
ներմուծման այլընտրանքային տարբերակների օրի
նականացումը բարենպաստ կերպով է անդրադառ
նում մրցակցության զարգացման, տեսականու ընդլայնման և գների իջեցման վրա: Սակայն, ՀՀ դե
ղագործական շուկայում ներկայում ստեղծված իրա
վիճակը վկայում է նոր ռիսկերի և սպառնալիքների
առաջացման մա
սին, որոնց դիմակայելու համար
անհրաժեշտ են կարգավորման լրացուցիչ կառուցա
կարգեր:

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:

Տ

նտեսական զարգացման ներկա փուլում
ձեռնարկատիրական գործունեության բոլոր
ձևերը բախվում են նոր իրողությունների: Դեղագործական
ոլորտը բացառություն չէ: Բնակչությանը մտահոգում են
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դեղորայքի ձեռքբերման աճող ծախսերը:
Զարգացած երկրների բնակչությունը սեփական միջոցներով քիչ է «խառնվում»
դեղորայքի ձեռքբերմանը, իսկ դրա ընտրությունն էլ հեշտությամբ կարգավորվում
է կորպորացիաների մարկետինգային գոր
ծիքների շնորհիվ: Այս պարագայում գնա
լով ավելի է մեծանում առողջապահության
ոլորտում իրականացվող պետական քա
ղաքականության դերը՝ ռեֆերենտ գների,
զեղչերի, պայմանագրերի, զուգահեռ ներ
մուծման կառուցակարգերի կիրառմամբ:
Կորոնավիրուսի համավարակով պայ
մանավորված՝ զգալի հետաքրքրություն է
առաջացել դեղամիջոցների և բժշկական
պարագաների առևտրի նկատմամբ: Պետությունները կիրառում են տարբեր միջո
ցառումներ առաջին անհրաժեշտության
բժշկական պարագաների առևտրային հոսքերը կարգավորելու ուղղությամբ:
Համաշխարհային դեղագործական շու
կայի զարգացումը պայմանավորված է
մասնավորապես՝ ոլորտում կատարվող
ներդրումների զգալի տեսակարար կշռով,
ինչպես նաև շուկայի հետագա աճի կա
յուն կանխատեսումներով: Ըստ այդ կան
խատեսումների՝ առաջիկայում աճելու են
ուռուցքաբանության, ՁԻԱՀ-ի, շաքարախ
տի, ռևմատիկ հիվանդությունների դեղա
միջոցների արտադրման ծավալները1:
Ըստ փորձագետների՝ 2018 թ. դեղամի-
ջոցների համաշխարհային շուկայի ծավա
լը կազմել է 1.174 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որտեղ
ԵԱՏՄ մասնաբաժինը մոտ 2.6% է: Մին
չև 2021 թ. կանխատեսվում է այս շուկայի
տարեկան աճ՝ 5%-ի սահմաններում՝ պայմա
նավորված ԳՀՓԿԱ ծախսերի աճով՝
դրանց արդյունավետության միաժամա
նակյա նվազմամբ, պետական կարգավորման խստացմամբ, շուկայի տարբեր հատ
վածներում մեծացող մրցակցության պայ
մաններում գների անկմամբ և այլ գործոն

ներով:
2018 թ. ԵԱՏՄ երկրներում արտադրվել
է 9243 մլն ԱՄՆ դոլարի դեղագործական
արտադրանք, որից Հայաստանին բաժին
է ընկնում 0.2%, Բելառուսին՝ 6.5%, Ղազախստանին՝ 2.4%, Ղրղզստանին՝ 0.04%, Ռուսաստանին՝ 90.8%: Ընդ որում, այս ցուցա
նիշը 2017 թ. համեմատ աճել է 13%-ով, իսկ
2014 թ. համեմատ՝ 36%-ով:
ՀՀ դեղագործական շուկան մեծապես
կախված է ներմուծումից: Այստեղ շրջա
նառ
վող դեղորայքի անվանումներից մի
այն 14%-ն է արտադրվում երկրի ներսում,
իսկ 20%-ը ներմուծվում է ԵԱՏՄ անդամ
երկրներից, 66%-ը՝ այլ երկրներից2:
Վերջին ժամանակներս ՀՀ-ում ընդուն
վել են ոլորտը կարգավորող բազմաթիվ
օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտեր:
Համաձայն 2016 թ. ընդունված «Դեղերի
մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ տարածք դեղերի
ներմուծման/արտահանման կարգի3` սահ
մանվում են ոլորտի հիմնական պահանջ
ները: Այս օրենսդրական փաթեթում առ
կա են բազմաթիվ խոցելի դրույթներ,
որոնցից այս հոդվածի շրջանակում կներ
կայացնենք դեղերի զուգահեռ ներմուծու
մը թույլատրելու արդյունքում առաջացած
ռիսկերն ու հնարավորությունները:
Զուգահեռ ներմուծումը բազմակողմա
նի երևույթ է, որի կարգավորումը պահան
ջում է սպառողների, հեղինակային իրավունքի կրողների, ներդրողների, դիստրի
բյու
տորների, պետական կարգավորման
մարմինների հետաքրքրությունների հա
մակցում: Դա երկրի տարածք բնօրինակ
դեղորայ
քի ներմուծումն է՝ առանց ապ
րանքային նշանի իրավատիրոջ հետ օրի
նական համաձայնության, զուգահեռ, այլ
ընտրանքային ուղիներով: Սա նշանակում
րածք դեղորայք է
է, որ տվյալ երկրի տա
ներմուծվում ոչ թե պաշտոնական դիստ
րիբյուտորական ցանցերի կամ ներկայա

1 The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 Forecasts and Areas to Watch. Iqvia Institute for
Human Data Science. January 2019.
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Analiz_pharma_2018_express.pdf
3 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 202-Ն որոշմամբ հաստատված՝ «Հայաստանի
Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործա
կան արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու կարգ»:
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ընտրանքային տարբերակների օրինա
կանացումը բարենպաստ կերպով է անդ
րադառնում մրցակցության զարգացման,
տեսականու ընդլայնման և գների իջեց
ման վրա:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ դեղագործական
շուկային, ապա այստեղ ապրանքային
նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքի
սպառման սկզբունքի փոփոխության նպա-
տակահարմարության ու «զուգահեռ ներ
մուծման» օրինականացման հնարավո
րու
թյան հարցերը բավական վաղուց են
քննարկվում: Դեղերի մասին նոր օրեն
քում սահմանվում են դեղերի զուգահեռ
ներմուծման կարգն ու առանձնահատկու
թյունները: Այլ կերպ ասած, ՀՀ տարածք
է ներմուծվում դեղորայք, որը մակնշված
է օրինական ապրանքային նշանով, բայց
տվյալ երկրի տարածք ներմուծվել է առանց
իրավատիրոջ թույլտվության:
Փորձենք պարզել, թե ինչպես է այս
երևույթն անդրադառնում ոչ միայն ՀՀ դե
ղագործական շուկայի, այլև վերջնական
սպառողների վրա, և արդյո՞ք ակնկալվող
գնի իջեցումը միայն դրական երևույթ է:
Դեղորայքը մարդու կյանքի և առող
ջության հետ կապված ամենակարևոր մի
ջոցներից է, ուստի վերջնական սպառողի
համար էական է կիրառվող դեղորայքի
որակը: Այս առումով, դիստրիբյուտորների
կողմից դեղագործական արտադրանքի
ներմուծումը կեղծիքներից ապահովա
գրվելու որոշակի երաշխիքներ է ապահո
վում:
Զուգահեռ ներմուծման դեպքում, ան
կախ այն հանգամանքից, որ դեղորայքը
շուկայում իրացվում է վերափաթեթավոր
ման կամ պարզեցված կրկնակի գրանց
ման սխեմայով, բաց օղակների թիվն աճում է: Քիչ կարգավորվող շուկաներում

խնդիրն ավելի լուրջ է, քանի որ դեղորայքի
զուգահեռ առևտրի պարագայում ռիսկերը
կարող են ճակատագրական լինել:
Հետևաբար, առաջին հերթին, ներմուծ-
վող դեղորայքի իսկությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է մշակել արդյունավետ
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ցուցչությունների միջոցով, այլ այդ ցանցե
րից դուրս, հաճախ՝ զուգահեռ:
Զուգահեռ ներմուծումը կապված է ապ
րանքային նշանի իրավատիրոջ բացա
ռիկ իրավունքների սպառման հետևյալ
սկզբունքների հետ՝ միջազգային, ազգա
յին, տարածաշրջանային: Իրավունքնե
րի
սպառման միջազգային սկզբունքը ենթադ-
րում է, որ իրավատերը, սպառելով իր ապ
րանքը որևէ երկրում, չի խառնվում նոր սե
փականատիրոջ հետագա գործողություն-
ներին: Իրավունքների բացառիկ սպառ-
ման ազգային կամ տարածաշրջա

նային
սկզբունքի կիրառման պարագայում ապրանքային նշանի իրավատերը, ապրանք
արտահանելով որևէ երկիր կամ տա
րա
ծաշրջան, չի թույլատրում այդ ապրանքի
ներմուծում երրորդ երկրից:
Եվրասիական տնտեսական միության
տարածքում, ըստ 2014 թվականի մայիսի
29-ի պայմանագրի, ամրագրված է ապ
րանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ
իրավունքի սպառման տարածաշրջանա
յին սկզբունքը: Ըստ այդմ՝ ԵԱՏՄ որևէ ան-
դամ երկրում գրանցված դեղորայքը կա
րող է ազատորեն շրջանառվել անդամ
մյուս երկրներում:
Վերոնշյալ սկզբունքն ամրագրված է
նաև Եվրամիությունում՝ ստանալով պետա-
կան աջակցություն նույնիսկ գիտահետա
զոտական մեծ ներուժ ունեցող երկրնե-
րում: Միաժամանակ, զուգահեռ ներմու
ծումէ իրականացվում Եվրամիությունում՝
ապրանքների ազատ տեղաշարժի ստան
դարտացված պայմաններին և գների կարգավորման ու համալիր բժշկական ապա-
հովագրության համակարգերի պահանջ
ներին համապատասխան: Զուգահեռ ներ
մուծողների գերմանական ասոցիացիայի
մատնանշած տվյալների համաձայն՝ գների ճշգրտման հաշվին տարեկան անուղղակի տնտեսվում է 2.6 մլրդ եվրո, իսկ

ուղղակի տնտեսումները Եվրամիությու
նում տարեկան 264 մլն եվրո են4:
Զուգահեռ ներմուծման կողմնակիցնե
րի կարծիքով՝ դեղորայքի ներմուծման այլ-

4 Օтчет о научно-исследовательской работе «Влияние ограничения параллельного импорта на товарные
рынки российской федерации» (заключительный). По договору на выполнение работ № 5 от «10» июня
2013 г. фонд «центр стратегических разработок», М., 2013.
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կառուցակարգ, քանի որ երբ ներմուծողը
զուգահեռ աղբյուրներից ձեռք է բերում դե
ղորայք, դա չի վկայում, վերջինիս օրինական ապրանք լինելու մասին: Իհարկե, ու
սումնասիրելով դիստրիբյուտորների գոր-
ծունեությունը և իրավակիրառման փորձը,
ակնհայտ է դառնում, որ մի քանի օղակնե
րից ներմուծման դեպքում առաջանում են
թույլ օղակների բացահայտման խնդիր
ներ, ինչը բացատրվում է ինչպես կազմա
կերպչական, այնպես էլ իրավական պատճառներով:
Եթե դեղորայքը ներմուծվում է վերափա-
թեթավորում պահանջող մոդելով, ապա
պետք է նվազագույնի հասցնել նման ար
տադրական գործընթացների հետևանքով
առաջացած ռիսկերը: Միաժամանակ, վե
րափաթեթավորումը, առանց ապրանքային
նշանի սեփականատիրոջ թույլտվության,
բացառիկ իրավունքի ակնհայտ խախ
տում է, քանզի իրավատերն ինքն է որո
շում, թե ապրանքն ինչ տեսքով պետք է
ներկայացվի շուկայում: Այս տեսան
կյու
նից, վերամակնշումն առավել արդյու
նա
վետ տարբերակ է:
Տարածաշրջանային մաքսային միու
թյան պայմաններում, երբ բացակայում է
մաք
սային հսկողությունը, մեծանում են
տնտեսության ստվերային հատվածը և
զուգահեռ ներմուծման նոր ուղիների քա
նակը, հետևաբար՝ կեղծ դեղորայքի ներ-
մուծման և տարածման հավանակա
նու
թյունը:
Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում դեղերի զուգահեռ
ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունները
հեշտությամբ, առանց որևէ խո
չընդոտի,
դե
ղորայք են ներմուծում ԵԱՏՄ երկրներից՝ ստանալով դրոշմապիտակ և իրացնելով ապրանքը համապատասխան շուկա
յում: Արդյունքում, շրջանառության շղթա
յում է միայն պարզվում, որ այդ դեղորայ
քի խմբաքանակները չեն գրանցվել և չեն
ստացել իրացման թույլտվություն: Այս
դեպքում հարց է առաջանում՝ ի՞նչ հիմքով
է այդ ընկերություններին դրոշմապիտակ

տրամադրվում5:
Զուգահեռ ներմուծմանն առնչվող հաջորդ կարևորագույն փաստարկն անկախ
ներմուծողների կողմից մոխրագույն սխեմաների կիրառումն է: Դա նշանակում է, որ
շատ հաճախ ներմուծված ապրանքների
ծավալի և մաքսային արժեքների թերհայ
տարարագրման հետևանքով պետությու
նը չի հավաքագրում հարկեր լրիվ ծավա
լով: Հաճախ «մոխրագույն» ներմուծումն
ուղեկցվում է հարկային և մաքսային օրենս-
դրության խախտումներով, իսկ զուգահեռ
ներկրման դեպքում խախտվում է նաև ապրանքային նշանի օգտագործման կարգը:
Իհարկե, զուգահեռ և «մոխրագույն» ներ
մուծումները նույնական գործընթացներ
չեն, բայց գործնականում դրանք ուղեկ
ցում են միմյանց:
Հաշվի առնելով վերը նշված հանգա
մանքները՝ պետք է ասել, որ «Դեղերի մա
սին» ՀՀ օրենքի «զուգահեռ ներմուծման»
դրույթի գործարկումը պահանջում է հսկո
ղական միջոցառումների, իրավական կա
ռուցակարգերի կատարելագործում:
Ինչ վերաբերում է դեղորայքի գների
սահմանմանը, ապա այստեղ պետք է հաշվի առնել գնային տարբերությունների մա
կարդակը, դրանց հիմնավորվածությունն
ու գնի իջեցման հնարավորությունը զու
գա
հեռ ներմուծման օրինականացման
դեպքում: Եթե նույնիսկ գների միջև գոյություն ունի զգալի տարբերություն, չի կա
րելի աներկբայորեն պնդել, որ զուգահեռ
ներմուծման օրինականացումը հանգեց
նում է գների կտրուկ իջեցման: Այստեղ
հարցը վերաբերում է շուկայում գների
ճշգրտմանը: Գների ճշգրտման սպասում
ները բխում են նրանից, որ, զուգահեռ ներ-
մուծման ծավալների ավելացման հետ
մեկտեղ, պաշտոնական ներկայացուցչու
թյուն
ները սկսում են ավելի ակտիվորեն
արձագանքել գների խզմանը:
Զուգահեռ ներմուծման կողմնակիցնե
րը կարծում են, որ պաշտոնական դիստրի
բյուտորները հաճախ անհիմն ձևով բարձ

5 Դրոշմապիտակը սահմանված չափեր, ձև և կեղծումից պաշտպանվածության աստիճան ունեցող ինքնա
սոսնձվող դրոշմանիշ է, որի վրա նշված ապրանքի համառոտ անվանումը, սերիան և հերթական համա
րը հնարավորություն են տալիս նույնականացնելու դրանով դրոշմավորված ապրանք արտադրողին կամ
ներմուծողին:
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րանք:
Մինչ աշխարհը պայքարում է COVID19- ի դեմ, հանցագործներն այն վերածել են
կեղծ գործունեության հնարավորության:
Համավարակն ուժեղացրեց կեղծ դեղա
գործական ապրանք
ների վաճառքի հետ
կապված ռիսկերը: Առողջապահության հա-
մաշխարհային կազմակերպության տվյալ
ների համաձայն, կորոնավիրուսի հետ կապված, աճել է կեղծ դեղամիջոցների ծավա
լը զարգացող երկրներում, ինչն արձանա
գրել է նաև Ինտերպոլը: Մասնավորապես`
Ինտերպոլի դեղագործական հանցագոր
ծությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանումը ընդամենը յոթ օրվա ընթացքում
121 ձերբակալություն է իրականացրել 90
երկրներում, ինչի արդյունքում առգրավվել
է ավելի քան 14 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կեղծ
դեղորայք:
Կորոնավիրուսի համավարակը վկայեց
դեղերի զուգահեռ ներմուծման թե' դրա
կան, թե´ բացասական կողմերը: Երևույթը
դրական էր այնքանով, որ այլընտրանքա
յին զուգահեռ օղակներից դեղամիջոցների
և պարագաների ներմուծումը թույլ տվեց
կանխել դեղագործական շու
կայում ապ
րանքների պակասուրդը, ներմուծման ծավալների աստիճանական ընդլյանման

պայմաններում տեղի ունեցավ առաջին
անհրաժեշտության դեղորայքի գնանկում:
Այս երևույթի բացասական դրսևորումն ե
րից դարձավ այն, որ տարբեր անօրինա
կան ճանապարհներով շուկան լցվեց բազմաթիվ ապրանքներով, որոնք շատ դեպ
քերում չունեն համապատասխանության
հավաստագրեր, անհայտ են դրանց ծագ
ման աղբյուրները և այլն:
Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ դեղագոր
ծական շուկայի մասնակիցները կարծում
են, որ նոր կառուցակարգերի գործարկու
մը, մասնավորապես՝ դեղերի զուգահեռ
ներ
մուծման թույլատրումը, դեղամիջոց
նե
րի նկատմամբ պատշաճ դիստրիբյու
տորական պրակտիկայի կանոնների կի-
րառումը (GDP), ԵԱՏՄ ընդհանուր դեղա
գործական շուկայի ձևավորումը, դեղերի
գների պետական կարգավորման գործըն
թացները նոր ռիսկեր ու սպառնալիքներ
են առաջացնում շուկայում:

3.

2020/

րացնում են դեղորայքի գները, մինչ
դեռ
զուգահեռ ներմուծումը հարթում է գների
տարբերությունները՝ կիրառելով շուկայական կառուցակարգեր:
Հիմնվելով մի քանի դրույթների վրա՝
ընդհանրացնենք դեղերի զուգահեռ ներմուծման գործընթացի ազդեցությունը.
- Դեղերի զուգահեռ ներմուծումը շատ
հաճախ չի ուղեկցվում դրանց պահպանման և փոխադրման կանոնների կիրառ
մամբ, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է որա
կի անկման: Դեղի արդյունավետության
անկման պարագայում ապրանքային նշա
նի իրավատերը կորցնում է լոյալ (հավա
տարիմ) գնորդներին:
- Դեղերի զուգահեռ ներմուծման ոչ
մեծ ծավալը չի առաջացնում զգալի գնա
յին փոփոխություններ շուկայում: Այսպես՝
զու
գահեռ օղակներից ներկրված Միգ
դեղամիջոցի մեծածախ գինը 700-750
դրամ է, իսկ պաշտոնական դիստրիբյու
տո
րական ցանցերը դա վաճառում են
1050-1200 դրամով: Այստեղ, թերևս, կա
րևոր է այն հանգամանքը, թե ինչ գնով են
ման
րածախ վաճառքով զբաղվող դեղա
տները դեղորայք վաճառում վերջնա
կան
սպառողներին:
- Առաջանում է անտոմս ուղևորի հիմ
նախնդիր, երբ իրավատերը կրում է ներ
կայացուցչական և մարքեթինգային ծախ
սերը, իսկ զուգահեռ ներմուծողն օգտվում
է արդյունքներից:
- Զուգահեռ ներմուծումը նվազեցնում է
պաշտոնական ներկայացուցչությունների
շահույթը, որն արտացոլվում է ընկերու
թյունների եկամուտների վրա, հետևաբար
նաև՝ զուգահեռ ներմուծման պարագայում
ակնկալվող կարճաժամկետ գների իջեցու
մը, ըստ էության, առաջացնում է բազմա
թիվ տնտեսական և սոցիալական հետևանքներ: Առավել լուրջ վտանգը բխում է ոչ թե
հենց զուգահեռ ներմուծումից, այլ դրանից
բխող գործողություններից: Այս ամենի հետևանքով իրավատերերը կորցնում են շուկայի մի մասը, ստիպված հրաժարվում են
իրենց շահույթի որոշակի հատվածից՝ սահմանափակելով իրենց ներդրումային ծրագրերը, պայքար տանե
լով կեղծ ապրանք
ների դեմ, իսկ սպառողը, հաճախ առանց
իմանալու, գնում է պակաս որակյալ ապ
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АРМЕНИЯ И МИР

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АРМЕНИИ

В последнее время в Республике Армения были приняты многочисленные законодательные
акты, регулирующие фармацевтическую отрасль. В этой статье представлены риски и возмож
ности, возникающие в результате параллельного импорта лекарственных средств. Параллельный
импорт связан с принципами использования прав, при этом в Евразийском экономическом союзе
закреплен региональный принцип исключительного использования товарного знака. Параллель
ный импорт лекарств также осуществляется в Европейском союзе в соответствии со стандарти
зированными условиями свободного передвижения, с требованиями регулирования цен и комп
лексных систем медицинского страхования. Сторонники параллельного импорта утверждают, что
легали
зация параллельного импорта лекарств оказывает положительное влияние на развитие
конкуренции, расширение ассортимента и снижение цен. Однако текущая ситуация на армянском
фармацевтическом рынке свидетельствует о том, что на рынке появляются новые риски и угрозы,
которые необходимо устранять с помощью дополнительных механизмов регулирования.
Ключевые слова: лекарственные средства, цены, фармацевтический рынок,
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PARALLEL IMPORT OF DRUGS IN ARMENIA

Recently, the Republic of Armenia has adopted numerous laws regulating the pharmaceutical industry. This paper presents the risks and opportunities arising from the parallel import of drugs. Parallel import is linked to the principles of rights exhaustion. The Eurasian Economic Union enshrines the
regional principle of the exclusive use of a trademark. In the European Union, parallel import of drugs
is performed in compliance with standard conditions of goods free movement, with the requirements
of price regulation and integrated health insurance systems. Parallel import supporters argue that the
legalization of parallel import of drugs has the potential to influence competition, expand assortment
and reduce prices. The current situation of the Armenian pharmaceutical market indicates that new
risks and threats appear on the market that need to be addressed with the help of additional regulatory
mechanisms.
Keywords:
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ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ
ՌԻՍԿԵՐԸ

Հիմնաբառեր. արտահանում, բազմազանեցում,
		կենտրոնացում, Հերֆինդալ		Հիրշմանի համաթիվ

Ըստ միջազգային առևտրի ավանդական տեսու
թյունների՝ բաց տնտեսության պայմաններում երկրնե-
րը մասնագիտանում են այն ապրանքների արտադ
րության մեջ, որոնց առումով ունեն համեմատական
առավելություններ: Փորձնական ուսումնասիրություն-
ները, սակայն, ցույց են տալիս, որ որքան բարձր է
երկրի զարգացման մակարդակը, այնքան բարձր է
նաև արտահանման բազմազանեցման աստիճանը:
Բազմազանեցման օգտին բերվող հիմնական փաս-
տարկն այն է, որ վերջինս նվազեցնում է արտաքին
շոկերի նկատմամբ խոցիելիությունը և արտահանու
մից ստացվող եկամուտների անկայունությունը:
ՀՀ արտահանումը վերջին քսան տարիների ըն
թացքում թեև դրևսորել է կենտրոնացման նվազման
միտում, այնուամենայնիվ, այն շարունակում է մնալ
բարձր կենտրոնացած առաջնային ապրանքների
արտահանման ոլորտում:

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:

Մ

իջազգային առևտրի վաղ տեսություննե
րում, երբ բացատրվում են առևտրից օգուտները, առկա է հետևյալ պնդումը. տնտեսության բացու
թյան պայմաններում երկրները մասնագիտանում են այն
ապրանքների արտադրության մեջ, որոնց առումով ու
նեն համեմատական առավելություններ: Իսկ համեմա
տական առավելությունները բացատրվում են արտադրո-
ղականության հարաբերական տարբերությամբ (Դ. Ռիկարդոյի տեսություն) կամ արտադրության գործոնների
հարաբերական առատությամբ (Հեքշեր-Օհլինի տեսու
թյուն): Ավելի նոր տնտեսագիտական գրականությունը
հարցականի տակ է դնում մասնագիտացման օգուտնե-
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Արտահանման կենտրոնացման ցուցանիշն ըստ բնակչության 1 շնչին ընկնող
եկամուտների, 2018 թ.

րը՝ տնտեսական աճի տեսանկյունից: Գոյություն ունեն բազմաթիվ վերլուծություն
ներ թե՛ բազմազանեցման և թե՛ մասնա
գի
տացման օգտին: Էմպիրիկ վերլուծու
թյունները, սակայն, ցույց են տա
լիս, որ
արտահանման զամբյուղի բազմազանեց
ման և եկամտի մակարդակի միջև առկա է
մեծ կախվածություն1:
Դիտարկենք երկրների արտահանման
կենտրոնացման աստիճանն ըստ բնակչու
թյան 1 շնչին ընկնող եկամուտների (գծապատկեր 1): Արտահանման կենտրոնաց
ման աստիճանը գնահատվել է Հերֆին
դալ-Հիրշմանի համաթվի միջոցով, որը
0-1-ի սահմաններում գնահատում է երկ
րի կախվածությունը որոշակի թվով ապ
րանքների արտահանումից: Որքան երկրի
ցուցանիշը մոտ է 1-ին, այնքան բարձր է
կենտրոնացման աստիճանը:
Ընդհանուր առմամբ, եկամուտների
բարձր մակարդակ ունեցող երկրների արտահանումը նվազ կենտրոնացած է: Զարգացած երկրների ար

տահանման կենտ
րոնացման ցուցանիշը 2018 թ. կազ
մել է
0.0662, այն դեպքում, երբ զարգացող

երկրներում դա եղել է 0.1: Բացառու
թյուն են բնական ռեսուրսներով հարուստ
(նավթ, գազ) երկրները, որոնց արտահա
նումը չափազանց կենտրոնացած է:
Հիմնական փաստարկը բազմազանեց
ման օգտին այն է, որ դրա շնորհիվ նվա
զում է կախվածությունը փոքրաքանակ
տնտեսական աղբյուրներից՝ երկիրը դարձ
նելով նվազ խոցելի առանձին ապրանք
ների շուկաներում անկումների և դրանց
հետևող՝ արտահանումից ստացվող եկա-
մուտների անկայունության նկատմամբ3:
Արտահանման կենտրոնացման բացա
սական ազդեցությունը տնտեսության վրա
մեծապես կախված է արտահանվող ապ
րանքների բնույթից: Արտահանվող հիմ
նական ապրանքի պահանջարկի փո
փո-
խության դեպքում արտահանումից ստաց
վող մուտքերը կարող են ապակայունաց
նել տնտեսությունը և բարդացնել տնտե
սական քաղաքականության մշակու
մը,
ինչը հաճախ տեղի է ունենում առաջնային
(հումքային) ապրանքների շուկայում (վա
ռելիք, մետաղներ, գյուղատնտեսական ապ-
րանքներ): Վերջին շրջանում նավթի գնի

1 Dany Bahar, Diversification or specialization: What is the path to growth and development?, November 2016,
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/global-20161104-diversification.pdf
2 https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
3 H. Carlos de Oliveira, E. Jegu, V. Eliane Santos, Dynamics and determinants of export diversification in Brazil from 2003 to 2013, 2018, https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182020000100029&tlng=en
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ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքատեսակների թիվն ըստ ԱՏԳԱԱ 6-նիշ
դասակարգման, 1999-2019 թթ.4

տատանումները դրա վառ օրինակն են:
Բարձր ռիսկային ոլորտներում կենտրո
նացած են հիմնականում զարգացող
երկրները: Զարգացած երկրների արտա
հանումն առավելապես վերաբերում է «անվտանգ» ոլորտներին կամ բավական բազ-
մազանեցված է: Օրինակ՝ Հարավային Կո-
րեան այլ զարգացած երկրների համեմա
տությամբ ունի արտահանման կենտրո
նացման հարաբերականորեն բարձր միա-
վոր (0.2), սակայն, ի տարբերություն զարգացող երկրների, վերջինս հումքային ապ-
րանքներ արտահանող չէ: Հարավկորեա
կան արտահանման կեսից ավելին կենտ
րոնացած է մեքենաշինական ար
դյունա-
բերության մեջ (նավեր, մեքենաներ, հա
մակարգիչներ և այլ էլեկտրոնիկա)5:
Արտահանման բազմազանեցման վեր
լուծության համար, որպես կանոն, կիրա
ռում են երեք տեսակի ցուցանիշներ՝ ար
տահանվող ապրանքատեսակների թիվ,
ամենաշատ արտահանվող ապրանքների
տեսակարար կշիռ արտահանման մեջ
(արտահանման կենտրոնացման պարզ
գնահատում) և արտահանման կենտրո
նացման համաթիվ (ինդեքս) (արտահան
ման կենտրոնացման առավել համալիր
գնահատում)6:
Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է
ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքատեսակ

ների թիվը (ըստ ԱՏԳԱԱ 6-նիշ դասա
կարգման), որը, ինչպես երևում է, վերջին
20 տարվա ընթացքում կրկնապատկվել
է՝ 1084-ից հասնելով 2023-ի: Ապրանքա
տեսակների թվի աճը դրական միտում է,
սակայն դա թույլ չի տալիս պատկե
րա
ցում կազմել արտահանման կառուցված
քի փոփոխության մասին: Այդ 2023 ար-
տադ
րատեսակից առավել շատ արտա
հանվող 5 ապրանքին բաժին է ընկնում
արտահանման 57,5%-ը, 10-ին՝ 70.3%-ը:
1999 թ. 5 առավել շատ արտահանվող ապ
րանքներին բաժին է ընկնել ընդհանուր
արտահանման 57%-ը, 10-ին՝ 70.8 %-ը:
Արտահանման կառուցվածքի փոփոխության մասին ամբողջական պատկերա
ցում կարելի է կազմել՝ դիտարկելով կենտ
րոնացման ցուցանիշի փոփոխությունը
ժամանակի ընթացքում: Ինչպես երևում է
գծապատկեր 3-ից, այդ ցուցանիշը 1999 թ.
0.377–ից 2012 թ. նվազել է մինչև 0.246 մի
ավոր, այնուհետև նկատվել է աճ. 2019 թ.
դա կազմել է 0,293 միավոր: Հետևապես՝
թեև առկա է որո
շակի դրական միտում,
այդուհանդերձ, կենտրո
նացման ցուցանի
շը դեռևս բարձր է զարգացող երկրների
նույն ցուցանիշի համեմատ (0.1):
ՀՀ արտահանման կառուցվածքը բնու
թագրվում է հումքային ապրանքների մեծ
մասնաբաժնով: Գերիշխող ապրանքային
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

4 Գծապատկերը կազմվել է ըստ Համաշխարհային բանկի տվյալների:
5 https://knoema.com/infographics/lujqesc/export-concentration-index-a-measure-of-economic-vulnerability
6 Broadman Harry G., From Disintegration to Reintegration: Eastern Europe and the Former Soviet Union in
International Trade. Washington, DC: World Bank, 2005.
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ՀՀ արտահանման կենտրոնացման ցուցանիշը, 1999-2019 թթ.7

խումբը հանքաքարն ու մետաղ
ներն են,
որոնց կշիռն ընդհանուր արտա
հան
ման
մեջ 2019 թ. կազմել է 35.3%՝ 2009 թ.
48.9%-ի փոխարեն: Նման անկումը պայ-
մանավորված է մետաղների (հատկապես՝
գունավոր) տեսակարար կշռի կայուն նվազ-

մամբ: Վերջին տասը տարվա ընթացքում
պղնձի արտահանման մասնաբաժինը
9,5%-ից նվազել է մինչև 0,3%, ալ յումինինը՝
8,8%-ից մինչև 3,8%, երկաթինը՝ 13,6%-ից
մինչև 5,7%: Հանքաքարի արտահանման
տեսակարար կշիռն ավելացել է՝ 2009 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

ՀՀ արտահանման կառուցվածքի փոփոխությունն ըստ ապրանքախմբերի,
2009-2019 թթ.8
7 Գծապատկերը կազմվել է ըստ UNCTAD-ի տվյալների:
8 Գծապատկերը կազմվել է ըստ UN Comtrade-ի տվյալների:
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տե
սանկյունից, ՀՀ արտահանման կա
ռուց
վածքում էական տեղաշարժեր չեն
գրանցվել: Արտահանումն ինչպես նախ
կի
նում, այնպես էլ հիմա ունի չափա
զանց արտահայտված հումքային ուղղվա-
ծություն, կենտրոնացած է հարաբերականորեն ռիսկային ոլորտներում, ինչն էլ եր
կիրը խոցելի է դարձնում այս շուկանե
րում տեղի ունեցող անկումների և դրանց
հետևող՝ արտահանումից ստացվող եկա
մուտների անկայունության նկատմամբ:
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16.9%-ից 2019 թ. դառնալով 25.5%: Թանկ
արժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, ինչ
պես նաև ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքների
արտահանման կշիռը գրեթե չի փոփոխել:
Նշված ժամանակահատվածում կայուն
կերպով աճել է ծխախոտի (2009 թ.՝ 1.3%,
2019 թ.՝ 11.1%) և հագուստի (2009 թ.՝ 0,8%,
2019 թ.՝ 4.8%) արտահանման մասնաբա
ժինը (գծապատկեր 4):
Ամփոփելով նշենք, որ վերջին քսան
տարվա ընթացքում, բազմազանեցման
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АРМЕНИЯ И МИР

СТРУКТУРНЫЕ РИСКИ ЭКСПОРТА РА

Традиционные теории международной торговли утверждают, что в условиях открытой эко
номики страны будут специализироваться в производстве товаров, по которым они имеют срав
нительные преимущества. Эмпирические исследования, однако, показывают, что чем выше уро
вень развития страны, тем выше степень диверсификации экспорта. Основной аргумент в пользу
диверсификации заключается в том, что последний снижает уязвимость к внешним шокам и
нестабильность доходов от экспорта.
Хотя за последние двадцать лет экспорт РА показал тенденцию к снижению концентрации,
тем не менее, он остается высоко сконцентрированным на экспорте сырьевых товаров.
Ключевые слова: экспорт, диверсификация, специализация, индекс Херфиндаля - Хиршмана
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STRUCTURAL RISKS OF EXPORT OF THE RA

Early theories of international trade state that, in open economy, countries will specialize in production of goods, in which they have comparative advantage. Yet, empirical analyses show that countries with higher level of development have greater export diversification. The main argument for the
importance of diversification is that it reduces country’s vulnerability to external shocks and volatility
of export earnings.
Although over the past few years RA export demonstrated decline in terms of concentration, it
remains highly concentrated in the sector of primary commodities.
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There are already a lot of papers about Francophilia. Nevertheless, most of them involve African countries
or French speaking countries. Studying Francophilia in
Armenia brings a new angle to the movement since it is
an underlying and entrenched concept in the countries
that do not speak French. So, we decided to study the
weight of the French language in Armenia. The goal
was to find explanations of this Francophile movement
by understanding its roots, actors and dynamics. It is
through readings and interviews that we collected our
information to write this paper. The main and most obvious reason why French is so popular is partly due to
the French policies and soft power throughout the world
and as such also in Armenia. We acknowledge that we
miss diverse sources to make this paper more relevant.
What would be important to understand after this is
how the vision of Francophilia is biased and only based
on France whereas it covers numerous and diverse populations.

I

ntroduction
The distance between France and Armenia is
3497 kilometers. No more than a person out of ten has notions of French in Armenia, and according to a study from
the International Organization for Francophonie, there are
0,3% francophones out of 2,9 million Armenians1. Then,
how can we explain the Francophile movement? We decid1 From the report of the Linguistic Observatory of the French Language,
page 96. https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-02/
Edition%202019%20La%20langue%20francaise%20dans%20le%20
monde_VF%202020%20.pdf
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ment. First of all, this essay will focus on historic and deep ties of Armenia and France.
These ties are political, cultural and economic and are such for centuries. Then, we will
examine the Armenian diaspora in France
which helps keeping relationships between
the two nations. Another explanation for this
interest in the French language is the French
soft power; indeed, France has an important cultural diplomacy around the world, including Armenia. Finally, we will mention the
Armenian membership of the International
Organization for Francophonie and how this
fact contributes to the enhancement of the
Armenian Francophilia.
As far as the method used is concerned, I
first tried to read as much as possible about
what Francophonie and Francophilia meant,
indeed the goal was to grasp the key concepts. There are a lot of research papers,
books and reviews about Francophonie, its
objectives, what it represents for France.
For instance, Philippe Lane4 wrote about the
French presence across the world explaining its roots, goals, the policies put in place.
Most of the time, these papers illustrate their
statements with African French speaking
countries. Indeed, Africa is the continent
with the most French speaking people. Also,
this region is a priority for Francophonie.
The following step was to link it with Armenia. For doing that, I looked for papers and
books about the history, about the diaspora
and about the relations between France and
Armenia. Finding data about this was more
challenging, indeed, there are not many papers about the specific relationship between
France and Armenia. Nevertheless, I read
many papers about the Armenian diaspora
in France and the history of Armenia. Concerning cultural diplomacy, most papers
speak about the African countries and rarely
mention Armenia. Most of the papers I read
were in French since it was about France, but
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ed to work on Francophilia and how it is a
French soft power tool and to precisely study
this in Armenia. In Armenia, French is not
an official language and as the figures show
it is not a predominant language either. Nevertheless, ties between the two countries are
really deep and mostly unknown that is why
we considered it interesting. Thus, through
this paper, we hope we can shed light not
only on their relations but also on the Armenian Francophile movement by focusing
on the Armenian interest in the French language.
Francophilia concerns foreigners and
their interests for the French nation, its
culture and values. With not confusing with
Francophonie, which is the quality of speaking French, it also includes all the people,
institutions and governments that use French
on a daily basis, either as an administrative
language, teaching one or a chosen one.
The word was invented by Onésime Reclus,
a French geographer at the end of the XIX
century. This represents France, Belgium,
Switzerland but also twenty-six countries
in Africa such as Congo, Madagascar and
Rwanda. Francophonie is for France a diplomatic tool part of its soft power. Soft Power
30 is defining it as the “use of positive attraction and persuasion to achieve foreign policy
objectives”. Soft Power 30 is a ranking made
every year by the strategic firm Portland and
the university of South Carolina; they ranked
France first in 20172 and 20193.
The love for French in Armenia is a fact.
However, the challenge here is to find reasons for this movement which is at first not
expected. Indeed, as we mentioned, the two
countries are far from each other and their
relations are not obvious. Through this research we found explanations to it, either
historical, political or economic. We decided
to list and detail them to explain, as much
as we can, the Armenian Francophile move-

2 See Overall Ranking 2017 https://softpower30.com/?country_years=2017
3 See Overall Ranking 2019 https://softpower30.com/?country_years=2019
4 Lane, Philippe. ‘Présence Française Dans Le Monde - L’action Culturelle et Scientifique de La France’. ResearchGate, May 2016, 131.
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I also read in English. For this research, I
also tried to reach professors, organizations
related to Francophonie that are in Armenia
and abroad. Unfortunately, most of them did
not answer. I tried to diversify the point of
views and the sources of information in order to be more relevant. Therefore, this paper is mainly based on theoretical resources
found on different research platforms.
Deep and historic ties
These deep and ancient ties can find an
explanation in religion. Indeed, crusades were
a series of religious wars supported by the
Latin Church, the crusaders wanted to spread
Christianity, by force, in order to recover the
Holy Land from the Islamic rule. Since Armenia is the first country to ever adopt Christianity as a state religion, they represented an
important ally for the crusaders in the Eastern
Mediterranean region.
Thus, one of the first contacts between
France and Armenia dates back to the crusades, at the time Armenia was the Armenian Kingdom of Cilicia (XII-XIX century). The
Frankish lords got married with the Armenian
princesses creating a French-Armenian royal
line, the last king of it was Leon V. This royal line lasted for three centuries, meaning as
much time to create and establish an important Francophilia sometimes with a Francophonie, which, depending on the social classes,
lasted. For example, the king Leon II started a
francization of the royal court and of the State,
breaking thus with the Armenian tradition. He
implemented the Frankish feudal system in
the kingdom and a central and powerful royal power which corresponded to the French
system.
Francophilia can also be explained by an
important cultural and historical characteristic
of the Armenian people: the “resistance”. Armenians are often described as resistant and
conservative people. Indeed, they protected
their language, their culture and traditions
throughout the centuries despite the fact that
they were scattered all over the world. Francophilia could have been included in what Armenians resisted for. First of all, three centu-

ries of cohabitation leaves marks, Armenians
would talk about it for generations creating
a positive image of France in the Armenian
imaginary. Something we need to understand
is how France and the French language are
still so appreciated when we know how important the Armenian language is for its speakers.
Indeed, Armenian is one of the rare languages
directly descending from Indo-European and
is still alive more than two thousand years after. For linguists, it is a genuine treasury. As
explained, the Armenian language is part of
what we called the Armenian resistance.
Coming back to history, most of the high
dignitaries of the Ottoman Empire were francophones and they lived in a French way. They
succeeded in keeping their Armenian identity and living a French life. Thus, through all
the XIX century, thanks to these lords and
their patronage, French works were translated, especially Victor Hugo’s works. With the
French Revolution of 1789, the republican
ideas convinced the minority of the Ottoman
Empire and more specifically the Armenian
community. The fact that the Armenians took
the French republican ideas does not look
like a coincidence, it can be interpreted as an
evidence of the Armenian-French old implicit relationships. The Armenian revolutionary
movement was well implemented in the Eastern Anatolia, Cilicia and Constantinople. They
created their own political parties: Armenakan
in 1885, Hentchack in 1887 and the Armenian
Revolutionary Federation (Dashnaktsutyun) in
1890. During World War I, the French Orient Legion, founded in 1916, was mainly composed of the Armenians that decided to enroll
themselves in the army to fight for France.
Moreover, most French Armenians supported
the fight against the Axis by going to the Front
or enrolling themselves into the Resistance,
the most famous of them being Missak Manouchian, who received a Resistance medal.
Archarg Tchobanian is an Armenian that
exiled himself in France in 1895. He is the
founder of the armenophile movement in
France and he convinced many French politicians such as Georges Clémenceau, Jean
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According to the INSEE5, in 2008, 15000
persons in metropolitan France were born
in Armenia. The diaspora is concentrated in
Marseille, Lyon, Valence, Paris and its suburbs. Thus, the French Armenian diaspora is
the biggest in Western Europe and the third
one in the world, after Russia and the United
States.
The aim of the Armenian Diaspora Survey
(ADS), conducted by the Armenian Institute
of London, is to inform the public, scholars
and policymakers about the reality of the Armenian diaspora in the XXI century. They did
a study case about the Armenian diaspora in
Marseille, a city on the Mediterranean Sea in
France.
The first Armenian family to settle in Marseille was the d’Armény, back in 1612. The patriarch of the family, Antoine d’Armény, was
close to Louis Fréjus, a major merchant in the
city at the time. Thus, the Armenian neighborhood in Marseille was established in the XVII
century. Indeed, an Armenian chapel from this
century has been found as well as repositories
belonging to merchants. There were a lot of
Armenian merchants in Marseille from the Ottoman Empire, willing to establish their business in the city. Their presence led Colbert,
one of the ministers of Louis XIV, to create
Marseille's free port of Armenians. Because of
their number, a street was even renamed Rue6
Armeny. At the end of the XVII century, it is
said that there were about 400 Armenians in
Marseille. A 2nd flow of Armenian migration
from the Ottoman Empire occurred after the
massacre of 1894-96 and after the Armenian
Genocide in 1915. The newcomers were helped
by those who settled down during the previous
centuries. Thus, the Armenian National Union
was created in 1923, aiming to help the Armenian refugees of the Camp Oddo7. The next
year, they formed a scouting union, Homenetmen. At the beginning of the the 20th century
the Armenian diaspora also established itself
in terms of politics. Namely, the three major
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Jaurès. Moreover, he also created a pro-Armenian committee and a few years after in 1900
an armenophile newspaper, Pro-Arménia. Before moving to France, he had been translating
French poets and participating in the spreading of French ideas among the Armenian community. Due to his efforts, France discovered
the cultural and artistic dimension of Armenians but also how the Enlightenment thinking
was developed among Armenians. Tchobanian
works can be considered as the contact point,
an achieved symbol, which for eight centuries
linked peoples of Armenia and France.
These historic relations have consequences on political and diplomatic relations nowadays. Thus, the diplomatic relations between
Armenia and France were established in 1992.
Indeed, in 1984, Mitterrand, the French president at the time, was one of the first head of
state to publicly recognize the Armenian genocide of 1915. Then, in 2001, the French Parliament voted a law recognizing the genocide.
However, they still have not managed to make
the negation of it punishable. Throughout
years, the Armenian and French High Representatives met multiple times, Robert Kocharyan visited France in 2003, Chirac went
to Armenia in 2006 and it was the first time
that a French president visited Armenia. As far
as economic ties are concerned, France mainly imports agricultural goods and there are
big French companies established in Armenia such as Pernod Ricard or Veolia. For the
centenary of the Armenian Genocide in 2015,
François Hollande was present, confirming his
own engagement but also the French one at
the presidential level in the last ten years.
The Armenian diaspora in France
There are around 8 to 10 million Armenians around the world and 3 million of them
live in Armenia, according to estimates of
2020. There is no precise calculation possible, but it is estimated that in 2011 there are
around 600,000 Armenians in France and
among them 400,000, were born in France.

5 National Institute of Statistics and Economic Studies. It is the national bureau of statistics in France.
6 Street, in English.
7 Camp for Armenian survivors of the genocide located near Marseille.
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Armenian political parties - Ramgavar8, Hunchakian9 and Dashnaktsutyun10 started operating in Marseille.
There are 900,000 inhabitants in Marseille. Almost one in ten people is Armenian,
indeed the Armenian population would be
about 80,000. Nowadays, a number of organizations continue to keep the community
alive, such as a football club or Hamaskaïne
Cultural Association.
The Armenian Genocide is one of the defining elements of the diaspora and its migrations. It marked a change of scale, after the
genocide we can talk about a great diaspora.
After the Armenian Genocide and the 1922
massacres, many Armenians from Anatolia and
Cilicia left for France where there was already
an established diaspora. Most Armenians were
killed by the Turks in 1915 in Western Armenia. The survivors were forced to settle down
in Syria through the Der Zor desert. Thousands of people were killed or died on their
way. Only a few Armenians remained in Cilicia
until 1922. Nevertheless, Armenians from the
Ottoman Empire represented the majority of
the diaspora. After the genocide, they are first
considered as stateless and eventually as refugees by the United Nations High Commissioner for Refugees.
After the signing of the Lausanne treaty
(July 24th, 1923), 2000 new Armenians arrived in France within a few weeks. Never did
so many Armenians arrive in such a short period of time.
A lot of them also would leave for the Soviet
Republic of Armenia, after the Second World
War, between 1945 and 1948, answering
the call of the Armenian communists. While
leaving, they would bring with them all their
Francophonie and Francophilia back to Armenia. Between 5000 and 7000 Armenians left
France, the country where they were living for
20 years. However, returning to Motherland
did not really meet their expectations, indeed

it was the beginning of a new Stalinian repression. When it was possible, many of them
would leave back to France.
The French cultural diplomacy
Cultural and scientific diplomacy is really trendy since the 2008 election of Barack
Obama. Following his first decisions, the debate around soft power arose again. Cultural
diplomacy is a contemporary evolution of diplomacy, while being a part of foreign affairs.
This is a policy that aims at exporting values
of a national culture and to interact with other
cultures. This is part of soft power, a notion
developed by Joseph Nye at the end of the
20th century in his book Bound to Lead. It is
an international relations concept explaining
how a country can achieve its ends by using its
power of attraction.
“Proof of power lies not in resources but
in the ability to change the behavior of state.”
Nye, Joseph S. "Soft Power". Foreign Policy,
no. 80 (1990): 153–71.
For Joseph Nye, it is more than just a political influence. He defined three ways of action:
the agenda setting, the first tools of a country
(its values, culture, etc.) and its diplomatic and
public policies. In opposition to hard power,
soft power needs civil society to exist. Nothing
can be done without it and nothing against it.
Since France has always given a great importance to its language, its culture, we can say it
is a country of soft power. Cultural diplomacy is generally separated from public diplomacy. Thus, cultural diplomacy requires the
involvement of the private sector as a partner
to produce and provide the products, services
and expertise for international outreach. In
practice, it means that a typical state’s cultural
diplomacy may involve a host of collaborators,
from organizations to individuals. Among the
purposes of cultural diplomacy the will to establish a dialogue and building trust with other nations, seeking cultural and political recognition, improving the image and reputation

8 Also known as Armenian Democratic Liberal Party, it is a political party operating within the diaspora that was
established in Constantinople in 1921 as the reunion of three previous parties.
9 Also known as the Social Democrat Hunchakian Party, it is the oldest continuously operating Armenian political
party and was founded in 1887, in Geneva.
10 Also known as the Armenian Revolutionary Federation, it has been founded in 1890 in Tbilisi, Georgia.
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in 130 countries, representing 300,000 students16 according to Frédéric Martel in one of
his articles.
One of the pillars of the French external cultural policy is the French language.
According to the Observatoire de la langue
française17 and their last report in 2018, there
are around 300 million people that can be
considered francophone and they are on all
the five continents. It is the 5th most spoken
language in the world after Chinese, English,
Arabic and Spanish. Africa is the continent
where there are half of the French speakers,
59% of them to be precise. Because of that
and of history, Africa is a high priority area for
the development of linguistic cooperation. In
an interview with La Revue Internationale et
Stratégique18 Laurent Fabius, Foreign Affairs
minister from 2012 to 2016, reminded that the
cultural and francophone diplomacy is a priority. There are three main directions, “francophone family” that increase the influence
in the non francophone countries by trying
to increase the learning of French and finally
promote French in the international sphere.
In Armenia, French is the third foreign language after Russian and English, according to
the last report of the Linguistic Observatory of
the French language19. The report mentioned
a “shown voluntariness for Armenia that pays
off”, indeed, a linguistic pact was signed in
2012 and was extended, in 2016, for three
years. An action plan was validated in 2017,
comprising an educational facet, which aims
at making French the third taught language
from the 5th grade. All in all, 43,000 students
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of the national culture can be mentioned.
France was ranked first of the Soft Power
30 ranking in 2017 and 2019. French cultural diplomacy is based on two ideas: culture
is universal and non-political. It allowed the
country to spread its ideas in numerous countries. Cultural diversity is one of the pillars of
the French foreign policy. It means not only
the promotion of all languages and culture but
also the demonstration of the French diversity.
France is the only democratic country
that is conducting its external cultural policy through the state and has a budget for
it, according to Marie-Christine Kessler11. Its
cultural diplomacy dates back to the end of
XIX century when the first Alliances françaises12 were created. However, we can even talk
about French cultural diplomacy during the
Ancient Régime13 when most diplomats were
literary men. The Alliances françaises promote the French language and culture in the
country where they are being implemented.
France has currently 98 Instituts français14
and 813 Alliances françaises. The Alliances
françaises, being in contact with the people,
really created a francophone spirit. Moreover,
they are held and supported by the civil society of the country where they are located,
since Alliances françaises have the status of
local associations and are managed by locals.
Thus, France is the only country to have such
a cultural network. The country is also active
in the cinema industry with Unifrance15, in the
music industry, in the book industry, etc. The
educational network is also really important
for its policy, indeed, there are French schools

11 In ‘Manuel de diplomatie’. In Chapitre 15. La diplomatie culturelle. Presses de Sciences Po, 2018. https://www.
cairn.info/manuel-de-diplomatie--9782724622904-page-263.htm
12 French Alliances.
13 Name given to the French society for the two centuries before the Revolution in 1789.
14 French Institutes, they share almost the same goals as the Alliances françaises but are under the supervision of
the Cultural minister and the Europe and Foreign Affairs one.
15 Organization promoting and spreading French cinema.
16 Martel, Frédéric. ‘Vers un « soft power » à la française’. Revue internationale et stratégique n° 89, no. 1 (15
March 2013): 67–7 https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-page-67.htm
17 Linguistic Observatory of the French language. It collects and analyses data about French country by country in
order to do statistics about it.
18 The International and Strategic journal https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-page-51.htm
19 Page 238. https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-02/Edition%202019%20La%20langue%20francaise%20dans%20le%20monde_VF%202020%20.pdf
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learn French in Armenia, according to this report. There is an international French school,
named Anatole France, which is delivering
French education. The head of the French
chair mentions that the French university in
Armenia guarantees a strong position for the
Francophonie in terms of higher education.
There are certainly French classes in many
other universities, where students can study
French as a second language.
Anaida Gasparyan who works at the French
university in Armenia helped me with the research data collection. To the question on
students’ choice of learning French, her main
point was that the Armenians consider France
to be the country of love, and Paris sounds
like a dreamy city. In Armenia, they also listen
to French songs, the most famous singer being Charles Aznavour. He created a strong link
between the two countries and is really known
both in Armenia and in France. All of these answers are part of soft power meaning France
sounds attractive to students that is why they
study the language.
An achievement: Armenia is
a permanent member of the
International Organization
for Francophonie
TThe International Organization for Francophonie (OIF), founded in 1970, is an organization promoting multilateral francophone
cooperation among its members, states and
governments. Members have in common the
French language and values such as cultural
diversity, peace, and democratic governance.
In 2004, Armenia was accepted into the
organization as an observer which was the
first achievement. Then, in 2008, following
the Quebec Summit, Armenia became an associate member making the country the 54th
to join the Francophonie which was followed
by Armenia becoming a permanent member
in 2012. As a full member of the Francophonie, Armenia and the organization signed a
linguistic agreement for three years. It concerns tourism, communication, culture and
education, among others. The objectives
are to develop French in schools, create a

French-Armenian high school, encourage the
diffusion of French-speaking films, having
signs in French in touristic areas, etc. Eduard
Nalbandyan, who was the Minister of Foreign
Affairs from 2008 to 2018, was really devoted
to the idea of Armenia being a member of the
OIF. It is during his term that Armenia became
a member and he put a lot of effort in the
organization of the Yerevan Summit in 2018.
In 2015, Armenia hosted the 31st ministerial Conference of the Francophonie, emphasizing its commitment to the Organization. Then,
in 2018, Yerevan welcomed a Francophonie
Summit. The Summits are the highest instance
of Francophonie. There is a Summit every two
years which is presided by the government
hosting it. They determine new members' status and the orientations of Francophonie. The
next Summit is at the end of 2020 in Tunis,
it is the 50th anniversary of the organisation.
The last summit was held in Armenia in 2018.
The date was corresponding with the anniversary of Yerevan’s foundation 2800 years ago.
Zohrab Mnatsakanyan, the Armenian minister of Foreign Affairs since 2018, in an interview about the Yerevan Summit of the OIF
mentioned that linguistic diversity is really important for a small country such as Armenia.
Indeed, being able to speak different languages is an asset when one wants to develop relationships with partners. Also, Armenia and
France have historic and deep ties. Armenia
always supported the values of France. For the
minister, being a member of the organization
is not only a matter of language but also a way
to support and defend democracy and human
rights.
Conclusion
The first contact between Armenia and
France developed through centuries which
has been maintained ever after. This is the
first explanation to understand the Armenian
Francophile movement. Since the two nations
lived together for a few centuries it has left
traces in the collective memory. Nevertheless,
it is not enough to explain the status of French
in the country and its popularity especially
because history is not sufficient to explain a
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and other francophone countries stand for as
a sign of Francophilia.
Through this research, we tried to shed
light on many dynamisms happening in Armenia. The purpose was to understand Francophilia in Armenia and we tried to provide
partial answers to this broad question. Moreover, we tried by analyzing the key concepts
to make this question more approachable. To
be self-critical, it should be mentioned that we
have missed diverse points of views concerning this issue, which might pose more questions and riddles. Nevertheless, we did our
best to reveal and identify some key points
related to the research topic.
Thus, our question was to understand the
Armenian Francophile movement and, more
precisely, the interest in the French language.
The Francophile movement finds its origins
in history and that was built throughout this
history. However, as it has been mentioned
above, there is a need of actors to keep the
movement alive. We can mention the diaspora
which is a key actor by its number but also
by its movements of population. Of course,
the Armenian government and the directions
it has been taking over the past decades are
crucial. The analysis has shown that Armenia
attaches much importance to OIF membership
and respects the engagements it represents.
Finally, the last actor we consider important
is France and its cultural policies. Indeed, it
is through them that the country makes the
others attracted to its values and its language.
It creates a positive image of France making
people interested to know more about the
dreamy idea they have.
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francophone movement. To keep a movement
alive, there is a need of actors currently advocating it.
Therefore, history and the memorial heritage of a nation are not the only reason we
can talk about a Francophile movement in
Armenia. It is essential to mention the diaspora. There are more Armenians outside of
Armenia than within the borders. The diaspora plays a key role in keeping an interest in
France in particular because the country hosts
one of the prominent Armenian diasporas in
the world. The Genocide of 1915 shaped the
diaspora and France was one of the countries
where the Armenians massively fled to at that
time. It signifies the fact that France had a special place in the collective imaginary. Many
also returned to Armenia after World War II
to eventually leave again for France. These
movements of population are the source of
the spread of values and in our case, of the
French ones.
What was relevant to understand is how
the French cultural diplomacy might have an
influence in Armenia. Since the French cultural diplomacy is non-political, it is easier to
be spread and to affect a greater number of
countries. Thus, in Armenia, French is among
the most spoken languages. Indeed, they work
on attaching more importance to learning
French. This shows the interest of Armenia in
the French language at a state level. However,
the best sign of their interest is the membership to the OIF. And it goes both ways, Armenia wants to play a part in the organization,
and OIF trusts Armenia since they will host a
Ministerial Conference and a Summit in three
years. It can be interpreted as a sign of a successful French soft power. The OIF does not
only promote the French language but also
peace and democracy. Therefore, Armenia, by
joining the OIF, does not only join this organization for supporting the French language but
also for cherishing the values, which France
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ՖՐԱՆԿՈՖԻԼԻԱ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ՔԵՅՍԸ»

Ակադեմիական գրականությունը հարուստ է ֆրանկոֆիլիային նվիրված բազմաթիվ աշխա
տություններով: Այնուամենայնիվ, դրանց մեծամասնությունը կապված է աֆրիկյան կամ ֆրանսա
խոս երկրների հետ: Հայաստանում ֆրանկոֆիլիայի հետազոտումն ինչ-որ առումով նոր հայացք
է տվյալ հարցին և ընդգծում է այն փաստը, որ վերջինս արմատավորվել է նաև ոչ ֆրանսախոս
երկրներում: Այս հոդվածում հեղինակը փորձել է բացահայտել Հայաստանում ֆրանկոֆիլիայի
երևույթը, դրա առաջացման արմատները, նախադրյալները, դերակատարներին և ձևավորման
շարժընթացը: Ուսումնասիրելով թեմային նվիրված հրապարակումներ, ինչպես նաև կիրառելով
հարցազրույցների մեթոդը՝ նա հանգել է այն եզրակացության, որ ֆրանսերենն ամբողջ աշ
խարհում, այդ թվում՝ Հայաստանում հանրաճանաչ է՝ հիմնականում շնորհիվ Ֆրանսիայի վա
րած քաղաքականության և փափուկ ուժի: Միաժամանակ, հեղինակը խոստովանել է, որ այս
հարցի հետագա և առավել խոր վերլուծության համար կարևորվում են այլ աղբյուրների ուսում
նասիրությունն ու դրանց կիրառումը:
ֆրանկոֆիլիա, սփյուռք, փափուկ ուժ, լեզու, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային
		կազմակերպություն

Հիմնաբառեր.
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Լիոնի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտի
(Sciences Po Lyon, France) ուսանող,
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձնակ (պրակտիկանտ)
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Студентка института политических исследований
(Sciences Po Lyon), Лион, Франция
Практикантка исследовательского центра «Амберд», АГЭУ

ФРАНКОФИЛИЯ: КЕЙС АРМЕНИИ

В научной литературе можно встретить множество исследований о франкофилии. Тем не
менее, большинство из них связаны с африканскими или франкоязычными странами. Изучение
франкофилии в Армении - это в некоторой степени новый взгляд на данный вопрос, подчер
кивающий тот факт, что франкофилия также укоренилась в странах, которые не говорят на
французском. В рамках данного исследования мы попытались раскрыть феномен, корни, пред
посылки, основных действующих лиц и динамику формирования франкофильства в Армении. В
процессе исследования были изучены публикации по этой теме, был также использован метод
интервью. Главный и наиболее очевидный вывод нашего исследования заключается в том, что
во всем мире, в том числе и в Армении, французский язык популярен отчасти благодаря политике
и мягкой силе Франции. Надо также признать, что для дальнейшего и более глубокого анализа
вопроса необходимо будет изучить и использовать другие источники.
Ключевые слова: франкофилия, диаспора, мягкая сила, язык, Международная Организация
		Франкофонии
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ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական անվտանգություն,
		տնտեսական ցուցանիշներ,
		սոցիալական ցուցանիշներ,
		
համակարգ, շեմային մեծություն

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:
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Հոդվածում հեղինակն անդրադառնում է Հայաս
տանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներին: Նրա համոզմամբ՝ տնտեսական անվտանգության ապահովման պետական
ռազմավարությունը պետք է հիմնվի ըստ որակական
և քանակական որոշակի ցուցանիշների և չափորո-
շիչների սահմանված միջոցառում
ն երի, ինչպես նաև
կառուցակարգերի վրա: Ընդ որում, նրա կարծիքով,
տնտեսական անվտանգու
թյունը գնահատելիս կա
րևոր են ինչպես ընտրվող ցուցանիշ
նե
րի համա
կարգը, այնպես էլ դրանց շեմային մեծությունները:

ՀՀ

-ում տնտեսական անվտանգու
թյան
հիմն ախնդիրները, հատկապես մակրոտնտե
սական կառավարման առանձնահատկությունների տես
անկյունից, դեռևս չեն դարձել լայն ուսումնասիրության
առարկա և կարիք ունեն հետագա վերլուծության ու ընդ
հանրացման: Այդ հարցերն առանձնահատուկ կարևորություն են ստանում պետական կառավարման, տարա
ծաշրջանային զարգացումների, գլոբալացման և վերջի
նիս ներպետական ազդեցությունների առումներով:
Տնտեսական անվտանգության պետական ռազմա
վարությունը պետք է մշակվի որոշակի միջոցառումների,
կառուցակարգերի միջոցով, որոնք սահմանվում են ըստ
որակական և քանակական ցուցանիշների ու չափորոշիչ
ների:
Տնտեսական անվտանգությունը գնահատելու համար
կարևոր են ինչպես ընտրվող ցուցանիշների համակար
գը, այնպես էլ դրանց սահմանային կամ շեմային մեծությունները: Տնտեսագիտական գրականության մեջ շատ
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Տնտեսական աճ
ՀՆԱ-ն մեկ
շնչի հաշվով
Գնաճի միջին
մակարդակ
Փողի զանգվածը (М2) ՀՆԱ-ի
նկատմամբ
Բյուջեի պակասուրդը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ
Արտաքին
պարտքը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ
Ներդրումների
ծավալը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ
Ներմուծված
ապրանքների և
ծառայությունների հարաբերությունը ՀՆԱ-ին
Արտահանված
ապրանքների և
ծառայություննե
րի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին

2015

2016

2017

2018

2019

Փաստ.
միջին

Փաստ.
(միջին) /
շեմային

նվազագույնը՝
3%
նվազագույնը՝
2250 $
առավելագույնը`
10%

3.2

0.2

7.5

5.2

7.8

4.8

1.6

3512

3533

3887

4193

4620

3949.0

1.8

3.7

-1.4

2.6

1.8

1.4

1.6

0.2

նվազագույնը`
50%

36.4

42.5

46.0

45.7

47.0

43.5

0.9

առավելագույնը՝
5%

4.8

5.5

4.8

1.6

1.0

3.5

0.7

առավելագույնը՝
25%

40.9

45.6

47.6

44.6

42.3

44.2

1.8

նվազագույնը՝
25%

20.7

18.0

19.3

22.4

17.4

19.6

0.8

առավելագույնը՝
35%

30.7

31.0

35.5

40.0

40.3

35.5

1.0

նվազագույնը՝
26%

14.1

17.0

19.4

19.4

19.3

17.8

0.7

հաճախ հանդիպում ենք Ս. Գլազևի առա
ջարկած տնտեսա
կան անվտանգության
ցուցանիշների համակարգին և համապա
տասխան շեմային մեծությունների2: Վեր
լուծության համար հիմք ըն
դունելով այս
մեթոդաբանությունը՝ ներկայացնենք վերջին տարիներին ՀՀ տնտեսա

կան անվտանգության հիմնական ցուցա
նիշների
շարժընթացն ու դրանց շեմային մե
ծու
թյունները (աղյուսակ 1):
Ինչպես երևում է բերված տվյալներից,
տնտեսական անվտանգության հիմնա
կան ցուցանիշներից տնտեսական աճը,
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ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը
2015-2019 թթ.1

մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, գնաճի միջին
մակարդակը, բյուջեի պակասուրդը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ շեմային մեծությունների տի
րույթում են, իսկ փողի զանգվածը (М2)
ՀՆԱ-ի նկատմամբ, արտաքին պարտքը
ՀՆԱ-ի նկատմամբ, ներդրումների ծա
վա
լը ՀՆԱ-ի նկատմամբ, ներմուծվող և
արտահանվող ապրանքների ու ծառայու
թյունների հարաբերությունը ՀՆԱ-ին կա՛մ
ցածր են շեմային մեծությունից (նվա
զա
գույնի դեպքում), կա՛մ գերազանցում են
դա (առավելագույնի դեպքում):
Մասնագիտական գրականության մեջ

2 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 թթ. հունվար-դեկտեմբերին:
3 Глазьев С. Ю., Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформацион
ный курс, Российский экономический журнал. 1997. № 1.

93

3
2020/
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ . БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ . SECURITY AND CHALLENGES .

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Տնտեսական անվտանգության հիմնական ցուցանիշների փաստացի միջինի և
շեմային ցուցանիշների հարաբերությունը3

շատ հաճախ տնտեսական անվտանգու
թյան ցուցանիշներին վերագրվող «շեմա
յին» և «սահմանային» կամ «առավելագույն
սահմաններ» եզրույթները գործածվում են
որպես հոմանիշներ4: Շեմային մեծություն է
համարվում ցուցանիշի այն սահմանը կամ
մակարդակը, որից շեղվելու դեպքում երկրի տնտեսական անվտանգության հիմնա
խնդիրների լուծումը դառնում է օրակար
գային հարց: Որպես տնտեսական ան-
վտանգության ցուցանիշների շեմային մեծություններ են ընդունվում համապատաս-
խան ցուցանիշների միջին համաշխարհա
յին մակարդակները (աղյուսակ 2 և գծա
պատկեր 2):
Տնտեսական անվտանգության կարևոր
չափորոշիչներ են նաև սոցիալական ցու
ցանիշները:
Մտահոգիչ է նաև տնտեսական ան
վտանգության գրեթե բոլոր սոցիալական
ցուցանիշների մեծ շեղումը շեմային արժեքներից (աղքատության մակարդակ, գոր-
ծազրկություն, սոցիալական անհավասա
րության դեցիլային գործակից, տնա
յին
տնտեսությունների վերջնական սպառ

ման ծախսերի բավական բարձր մակար
դակ ՀՆԱ-ում, հանցագործության մակար
դակ):
Տնտեսական անվտանգությունն առավելագույնս ապահովված է, եթե բավա
րարված են բոլոր ցուցանիշների շեմային
մեծությունները: Միաժամանակ, արձանա-
գրենք, որ ներկայում նույնիսկ գերզար
գացած երկրները չեն կարողանում ամ
բողջությամբ ապահովել տնտեսական անվտանգության հիմնական ցուցանիշ
ների
շեմային մեծությունները: Այս տեսանկյու
նից, առաջատար դիրքերում են ԱՄՆ-ը,
Ճապոնիան, Գերմանիան, Մեծ Բրի
տա
նիան և Ֆրանսիան:
Նման բազմազան ցուցանիշների առկայությունը պահանջ է դնում տնտե

սա
գիտության առջև՝ մշակելու տնտեսական
անվտանգության գնահատման ինտեգ-
րալ ցուցանիշ, որը թույլ կտա կատարել
ոչ միայն համեմատական վերլուծություն,
այլև առաջադրել տնտեսական անվտանգության մակար
դա
կի կառավարման ու
օպտիմալացման խնդիր: Տնտե
սական
ան
վտանգության ցուցանիշների համա

3 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ աղյուսակ 1-ի տվյալները:
4 Մարկոսյան Ա., Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, Երևան, 2005, էջ 93:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

Գործազրկության
մակարդակ
Աղքատության
մակարդակ
10% ամենահարուստ և 10% ամենաաղքատ բնակչության խմբերի
հարաբերությունը
Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման
ծախսերը ՀՆԱ-ում
Կյանքի միջին
տևողությունը
Հանցագործության մակարդակը
(հանցագործությունների թիվը
100 հազար մարդու հաշվով)

Փաստ.
միջին

Փաստ.
(միջին) /
շեմային

20.5

18.7

1.9

27.1

24.5

28.7

2.9

8.3

9.9

9.4

9.1

1.1

77.6

76.5

79.3

81.3

79.7

1.3

նվազագույնը՝
70 տ

75.0

75.0

75.4

75.9

75.3

1.1

առավելագույնը՝
500

521

608

676

751

690

1.4

2015

2016

2017

2018

18.5

18.0

17.8

31.8

31.2

առավելագույնը՝
8 անգամ

8.9

առավելագույնը՝
60%

առավելագույնը՝
10%
առավելագույնը՝
10%

2019

83.8

895
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ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնական սոցիալական ցուցանիշների
շարժընթացը 2015-2019 թթ.5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Տնտեսական անվտանգության սոցիալական ցուցանիշների փաստացի միջինի և
շեմային ցուցանիշների հարաբերությունը6

5 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի Հանրապետության
սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 թթ. հունվար-դեկտեմբերին:
6 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: Աղբյուրը՝ աղյուսակ 2-ի տվյալները:
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կար
գի և ինտեգրալ ցուցանիշի միջոցով
հնարավոր կդառնա նաև զարգացման տարբեր սցենարների պայմաններում տնտե

սական վտանգների ու ռիսկերի աստի
ճանի մոդելավորումը, ինչպես նաև դրանց
հնարավոր բացասական հետևանքների
նվազեցման ու կանխ
ման ուղղությամբ
կանխարգելիչ միջոցառումն երի մշակումը:
Այսպիսով՝ ամեն մի երկրի տնտեսա
կան ռազմավարության առանցքային խընդիրներից մեկը պետք է լինի համա
պա
տասխան անվտանգության ցուցանիշնե-
րի շեմային մակարդակների որոշումը:
Դրանք պայմանավորված են տնտեսու
թյան կառուցվածքային առանձնահատ
կություններով, ռեսուրսային ապահովվա
ծության բնույթով, տնտեսական հարաբերությունների զարգացման աստիճանով և
բազմաթիվ այլ գործոններով: Հավելենք
նաև, որ որպես շեմային պետք է դիտարկել
ցուցանիշների այն մակարդակները, որոնց
երկիրը պետք է ձգտի առաջիկա 10-20
տարիների ընթացքում, իսկ կայուն դինա
միկ զարգացումից յուրաքանչյուր շեղում
պետք է համարել իբրև երկրի տնտեսական
անվտանգությանը սպառնացող վտանգ:
Հիմնվելով վերը նշված ցուցանիշների
վերլուծության վրա՝ կարելի է եզրակացնել,
որ ՀՀ տնտեսության զարգացման և տըն
տե
սական անվտանգության ներկայիս
մակարդակները «բավարար» գնահատա
կանի տիրույթում են:

Միաժամանակ, պետք է նշել, որ Հայ
աստանի Հանրապետության տնտեսա
կան անվտանգության մարտահրավերնե-
րը չեն կարող քննության առարկա դառ
նալ մեկուսի, ընդհանուր համակարգային
մոտեցման համատեքստից դուրս՝ դիտարկ-
վելով որպես սոսկ տնտեսական բնույթի
հիմնախնդիրներ: Երկրի առումով, «տըն
տե
սական անվտանգություն» հասկացու
թյունն առավել ընդգրկուն է և, բացի տնտեսական ոլորտից, ուղղակիորեն առնչվում է
նաև հանրային բնույթի բոլոր այն խնդիրներին, որոնք կայուն առաջընթացի երաշ
խիք են:
Հ.Գ. Աշխարհը թևակոխում է ան
կա
յունության նոր փուլ: Գիտնականների մեծ
մասը պնդում է, որ COVID-19 համավարակը հնարավոր է՝ շարունակվի երկար տա
րիներ: Համաշխարհային տնտեսությունը
հայտնվել է խոր և երկարաժամկետ ռեցե
սիոն պարբերաշրջանում, որն իր տևողությամբ կարող է գերազանցել նույնիսկ Մեծ
ճգնաժամը: Այս ամենն ի վերջո կհանգեց
նի նրան, որ տնտեսական անվտանգու
թյան հետ կապված ռիսկերը ոչ միայն
ավելի կսրվեն, այլև, չի բացառվում, կվե
րաճեն քաղաքական անկարգությունների,
բռնությունների և բախումների՝ իրա
կան
սպառնալիք դառնալով երկրների ազգա
յին անվտանգության համար:
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В статье рассматриваются проблемы экономической безопасности Республики Армения. От
мечается, что стратегия государственной экономической безопасности должна осуществляться с
помощью ряда конкретных мер, механизмов, которые определяются на основе качественных и
количественных показателей и индикаторов. Для оценки экономической безопасности важны как
система выбранных показателей, так и их пороговые значения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические показатели, социальные

		

показатели, система, пороговые значения

SECURITY AND CHALLENGES

Vahe BULANIKYAN
Senior Researcher at "Amberd" Research Center, ASUE,
PhD in Economics

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

The paper presents the problems of economic security of the Republic of Armenia. It is mentioned
that the state economic security strategy should be implemented through concrete measures, mechanisms, which are defined based on qualitative and quantitative indicators and standards. To assess
economic security, both the system of selected indicators and their threshold values are important.
Key words:

ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ . AMBERD BULLETIN . АМБЕРД БЮЛЛЕТЕНЬ

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РА

3.

2020/

БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫЗОВЫ

Ваге БУЛАНИКЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,
кандидат экономических наук, доцент

economic security, economic indicators, social indicators, system, threshold size

97

Լրատվական գործունեություն իրականացնող
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

«ԱՄԲԵՐԴ»

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Լույս է տեսնում տարեկան 6 անգամ

Խմբագիր՝ ՍԱԹԵՆԻԿ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Ձևավորումը՝ ՆԱԻՐԱ ԽՉԵՅԱՆԻ
Լուսանկարները՝ ՌԱԶՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ

			

Հասցե՝ Նալբանդյան 128, 3-րդ մասնաշենք, 10-րդ հարկ
Հեռախոս՝ (010) 593 429
Էլփոստ՝ amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am
Կայքէջ՝ www.asue.am → «Ամբերդ» տեղեկագիր
Ստորագրված է տպագրության՝ 27.07.2020 թ.:
Պատվեր՝ 502:
Տպաքանակ՝ 200:
Չափսը՝ 70x108 1/16:

«Տնտեսագետ» հրատարակչություն
Տպագրված է «Տնտեսագետ» հրատարակչության տպագրական արտադրամասում
Երևան, Նալբանդյան 128

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ
«Ամբերդ» գիտահանրամատչելի տեղեկագրի խմբա
գրություն ներկայացվող նյութերը պետք է բավարարեն
հետևյալ պահանջները.
• շարվածքի տառատեսակ` GHEA Grapalat,
• տառաչափ` 12,
• տողամեջ` 1,5,
• հեղինակի անուն, ազգանուն, աշխատավայր,
պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում (հայերեն,
ռուսերեն, անգլերեն), հեռախոսահամար,
• հակիրճ ինքնակենսագրություն,
• տողատակում՝ հղումներ.
աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• հոդվածի վերնագիր, համառոտագիր, հիմնաբառեր
(հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն),
• գրականության ցանկ:

