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ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

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

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

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

100-ից ավելի գիտական հրա-
պարակումների, այդ թվում՝ վեց 
մենագրության և երեք ուսում-
նական ձեռնարկների հեղինակ 
և համահեղինակ է:
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Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, պատերազմ,
  չվերթ, սահմանափակում,
  համավարակ

COVID-19 համավարակի հետևանքով ՀՀ զբո սա-
շրջության ոլորտն էական վասներ կրեց։ 2020 թ.-ին 
ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների թիվը 
կազմել էր 360338՝ նախորդ տարվա համե մատ 
նվա զելով 81%-ով։ 2021 թ.-ին իրավիճակն աստի  ճա- 
  նաբար շտկվեց, ինչի վկայությունն է այն, որ այդ ժա-  
մա նակահատվածում ՀՀ է այցելել 870308 ներ գնա 
զբոսաշրջիկ՝ նախորդ տարվա համեմատ 141%-ով 
ավելի։ Աճեց նաև ներքին զբոսաշրջիկների թիվը՝ 
կազ մելով 1595826 մարդ՝ 2020 թ.-ի համեմատ 
52.6%-ով, 2019 թ.-ի համեմատ՝ 3%-ով ավելի։ 

2022 թ.-ի ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժա-
մանակահատվածում ռուսաստանցիների էական 
հոսք կա դեպի ՀՀ։ Սա կարճաժամկետում կարող է 
դրականորեն ազդել մեր երկրի զբոսաշրջության ոլոր-  
տի վրա, մինչդեռ տնտեսության առումով, պա տե -
րազմի հետևանքները, անշուշտ, բացասական կլի - 
նեն։ Ռուսաստանից ժամանածների շրջա նում կա   -
տարված հարցումները վկայում են, որ նրանք հիմ  -
նականում գոհ են հայկական հյուրընկա լու թյու  նից և 
դեռևս չեն որոշել՝ որքան ժամանակ կմնան այստեղ։ 
Ուստի, նրանց համար հարկ է մշակել գրավիչ զբո-
սա շրջային փաթեթներ դեպի ՀՀ տարբեր դեստինա-
ցիաներ։ ՀՀ-ն կարող է լինել նաև «շոփինգ» զբոսա - 
շրջության երկիր ռուսաստան ցիների համար, ինչ-   
պես նաև տարանցիկ զբոսաշրջության վայր։ Դեռ 
շատ վաղ է հստակ կանխատեսումներ անել, թե 
2022 թ.-ին որքան ռուս զբոսաշրջիկ կայցելի մեր 
երկիր. ամեն ինչ կախված է նրանից, թե պատե րազ -
մական իրավիճակը և դրա հետևանքով մյուս սահ-
մանափակումներն ու պատժամիջոցները ինչքան 
երկար կշարունակվեն։
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Ռուս-ուկրաինական պա տե  - 
րազմը, անշուշտ,  բացասա -

կան անդրադարձ կունենա  ՀՀ տնտեսու-
թյան վրա, սակայն, դրան զուգահեռ, կա  րե- 
լի է խոսել հնարավոր դրական ազդեցու  -
թյան մասին, ինչը նկատելի է զբոսա շրջու - 
թյան ոլորտում։ 2022 թ. փետրվարի 24-ից 
սկսած՝ տարբեր երկրներ սկսեցին պատ-
ժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատ- 
 մամբ, դադարեցրին թռիչքները, փակե ցին 
իրենց երկրների օդային տարածք ները, 
ին չին ի պատասխան՝ Ռուսաս տանն էլ, իր 
հերթին, իր օդային տարածքը փակեց 36 
երկրի առջև1։

Սահմանափակումների համապատկե-
րում Թուրքիայի, Եգիպտոսի և Թունիսի 
իշ խանությունները հայտարարեցին, որ 
իրենք սպասում են ռուս զբոսաշրջիկնե-
րին2։

Աշխարհաքաղաքական իրադրությամբ 
պայմանավորված՝ «Ուրալյան ավիա ուղի-
ներ» ավիաընկերությունը չեղարկել է հե-
տևյալ միջազգային չվերթները. մարտի 4- 
26-ը՝ ԱՄԷ, Հայաստան և Իսրայել, մար տի 
5-26-ը՝ Ադրբեջան։ Մարտի 1-ից չե ղարկ վել 
էին դեպի Հունգարիա, Իսպանիա, Բուլ - 
ղարիա, Կիպրոս, Պորտուգալիա և Թուր-
քիա չվերթները՝ եվրոպական երկրնե րի 
օդային տարածքների փակման հետ կապ-
ված3: 

Ռուսական «Աերոֆլոտ» ավիաընկե -
րությունը մարտի 8-ից դադարեցրել է 
միջ  ազ գային բոլոր թռիչքները՝ բացառու-
թյամբ Մինսկի (Բելառուս) ուղղու թյամբ: 
Ավելի վաղ ավիատոմսերի ամրա գրման 
և վաճառքի խոշորագույն համակար  գե-
րը՝ ամերիկյան «Sabre»-ն և իսպա նա կան 
«Amadeus»-ը, խզել են դիստրիբյու տո րա-
կան համաձայնագրերը «Աերո ֆլո տի» 

հետ4: 
Մարտի 7-ից միջազգային չվերթները, 

այդ թվում՝ դեպի Հայաստան, չեղար կել 
է նաև ռուսական «Nordwind» ավիաընկե-
րությունը։ Այժմ ՀՀ-ից դեպի ՌԴ և հակա-
ռակ ուղղությամբ չվերթներ են իրակա-
նացնում նորաստեղծ «Flyone Armenia», 
«Armenia» հայկական5, ինչպես նաև «Red 
Wings», «PegasFly», «Azimuth», «Utair», 
«IrAero», «Pobeda» ռուսական ավիաըն կե-
րությունները6։ 

Ավելի ուշ «Աերոֆլոտ» ավիաընկերու-
թյունը հայտարարեց, որ մարտի 22-ից 
կվերսկսի թռիչքները դեպի Երևան և Բա-
քու՝ «Superjet-100» ինքնաթիռներով7։

Քանի որ ուղևորների հոսքը հիմնակա-
նում ՌԴ-ից ՀՀ է, դրանով պայմանավոր-
ված, ՀՀ-ից ՌԴ ավիատոմսի արժեքն այն- 
  քան բարձր չէ, որքան հակառակ ուղղու-
թյամբ։ Առհասարակ, ավիատոմսի գնի 
բարձ րացումը կապված է տարբեր գոր -
ծոնների հետ՝ աշխարհաքաղաքական 
իրա  վիճակ, պահանջարկի կտրուկ աճ, 
այլ չվերթների չեղարկում, նավթի գների 
աճ, թռիչքի տևողություն, ՀՀ-ից դեպի ՌԴ 
թռիչքի թերբեռնվածություն և այլն, որոն-
ցով էլ պայմանավորված՝ ՌԴ-ից դեպի ՀՀ 
ավիատոմսերի արժեքը բարձրացավ մի 
քանի անգամ։

Մինչ ՌԴ-ից որոշ չվերթների չեղար-
կումը՝ պատերազմի սկզբի օրերին մեր 
երկիր օրական գրեթե 40 ինքնաթիռ էր 
ժամանում Ռուսաստանից, և շատ ռու սաս-
տանցիներ արդեն ժամանակավոր բնա-
կություն են հաստատել Հայաստանում։ 
Մեծ մասը հանգրվանել է հյուրանոցային 
տնտեսության օբյեկտներում, վարձու բնա-
կարաններում, որոշները՝ բարեկամների 
տա նը, մյուսներն էլ հասցրել են բնակա-

1  Ռուսաստանի օդային տարածքը փակ է 36 երկրի համար, https://www.aysor.am/am/news/2022/02/28/%D5%8C%D5%B8%
D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B-
F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84/1934453 (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

2 Թուրքիան, Եգիպտոսը և Թունիսը հաստատել են ռուս զբոսաշրջիկներին ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, 
https://nor.ge/am/?p=76022 (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

3 «Ուրալյան ավիաուղիներ»-ը մինչև մարտի վերջ դադարեցնում է թռիչքները դեպի Հայաստան, https://b24.am/econo-
my/310564.html (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

4 «Աերոֆլոտը» մարտի 8-ից ժամանակավորապես դադարեցնում է միջազգային բոլոր չվերթները, https://armeniasputnik.
am/20220305/aervoflvoty-marti-8-ic-zhamanakavvorapes-dadarecnum-e-mijazgajin-bvolvor-chvertery-39426975.html (վերջին 
մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

5 400 հազար դրամ՝ Մոսկվա–Երեւան չվերթի տոմսի համար. ինչո՞ւ են կտրուկ թանկացել ավիատոմսերը, https://news.am/
arm/videos/52241.html (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

6 Ըստ Զվարթնոց և Շիրակ միջազգային օդանավակայանների կայքի տվյալների (վերջին մուտքը՝ 09.03.2022 թ.)։
7 «Աերոֆլոտը» կվերսկսի չվերթները դեպի Երևան և Բաքու, https://news.am/arm/news/691465.html (վերջին մուտքը՝ 

21.03.2022 թ.)։
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րան ձեռք բերել։ Իհարկե, այս ամենի ար- 
   դյունքում բարձրացել են նաև բնակա րան- 
  ների վարձավճարները։ Օրինակ՝ Երևա նի 
Կենտրոն վարչական շրջանում 2-3 սեն-
յականոցների վարձավճարները տա տան-
վում են 1000-6500 ԱՄՆ դոլարի սահ ման- 
 ներում։ Քանի որ բնակարանները վար-
ձակալվում են կարճաժամկետ՝ 1-2 ամ-
սով, ուստի, ինչպես ընդունված է, դրանց 
վար ձակալության գինը 20-30%-ով ավելի 
բարձր է լինում։ Շատերն օգտվում են  
առի թից և արհեստականորեն էլ ավելի են 
բարձ րացնում գները, ինչը վնասում է շու-
կային8։

Մարտի 21-ին, օրինակ, ըստ «Զվարթ-
նոց» օդանավակայանի կայքի տվյալների, 
նախատեսված է եղել 15 թռիչք ՌԴ-ից, 
մարտի 20-ին՝ 18 թռիչք9։ 

Համաձայն նախնական փորձագիտա-
կան տվյալների՝ պատերազմի մեկնարկից 
ի վեր ՌԴ-ից ՀՀ է ժամանել մոտ 85000 
մարդ, Ուկրաինայից՝ 4000, և պարզ չէ, թե 
նրանցից քանիսն են ՀՀ  և քանիսը՝ ՌԴ 
կամ Ուկրաինայի քաղաքացի։

Երբ առկա լինեն 2022 թ.-ի եռամսյա-
կային և տարեկան զբոսաշրջային այցե-
լու թյուն ների տվյալները, սպասելի է, որ 
ՌԴ-ից ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը 
շատ մեծ կլինի։ Ավանդաբար, ՌԴ-ից դե-
պի ՀՀ եղել է զբոսաշրջիկների մեծ հոսք 
հատկապես գարնանային տոների ժա-
մա  նակ, իսկ ձմռանն այցելել են ձմեռային 
զբո սաշրջության սիրահարները, ինչպես 
նաև մեծ թիվ են կազմել  գինու զբոսա-
շրջության սիրահարները և այլն։

Այժմ, հաշվի առնելով այլ երկրների 
կողմից կիրառվող սահմանափա կումն ե-
րը, ՀՀ-ն պետք է քայլեր ձեռնարկի երկա-
րաժամկետում ռուս զբոսաշրջիկ ներին 
գրավելու ուղղությամբ։ ՌԴ-ում փակվում 
են միջազգային ապրանքանիշների խա-
նութները, ուստի, այս առումով, ՀՀ-ն կա-
րող է դառնալ նաև «շոփինգ (shopping)» 
զբոսաշրջության երկիր ռուսաս տան ցի -
նե  րի համար: ՀՀ-ն կարող է դառնալ նաև 
տարանցիկ զբոսաշրջության երկիր, երբ 
ռուս զբոսաշրջիկներն այլ երկրներ մեկ-

նելու համար ուղիղ թռիչքների բացա-
կա  յության դեպքում նախընտրեն մեկնել 
Երևանով։

Կարևոր է նաև այս ընթացքում Երևա-
նի վրա ենթակառուցվածքային ճնշու մը 
նվազեցնելու նպատակով դեպի մարզեր 
տուրեր կազմակերպելը ռուս զբոսա շր ջիկ - 
ների համար, ինչը կնպաստի մար զերի 
սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարե լավ-
մանը։

ՌԴ-ից ժամանած զբոսաշրջիկների 
շրջանում իրականացրել ենք կարճ հար-
ցում՝ պարզելու նրանց այցի նպատակն 
ու տևողությունը, գոհունակությունն ու 
դժգոհությունները։ Հարցումը, որին մաս-
նակցել է մոտ 100 ռուսաստանցի, կատար-
վել է Երևանի փողոցներում, հանրային 
սննդի և հյուրանոցային տնտեսության օբ-
յեկտներում: Հարցման արդյունքում պարզ 
է դարձել, որ.
• ռուսաստանցիները շատ գոհ են հայ-

կական հյուրընկալությունից, կերա-
կուր  ներից, հանրային սննդի օբյեկտ-
ներում սպասարկման որակից, ինչպես 
նաև հայերի՝ իրենց օգտակար լինելու 
պատրաստակամությունից, 

• մեծ մասը ՀՀ է ժամանել անորոշ ժա-
մանակով՝ նշելով, որ դեռ կմնա այս-
տեղ, կշրջի երկրի զբոսաշրջային դես-
տի նացիաներով, մինչև որ իրավիճա կը 
կայունանա և կարողանա վերադառ-
նալ ՌԴ,

• որոշ մասը ՀՀ է ժամանել ընտանիք-
ներով, ժամանակավոր բնակություն 
հաստատել վարձու բնակարաններում, 
աշխատում է ՀՀ-ից՝ հեռավար եղանա-
կով (շատերը տարբեր միջազգային 
կազմակերպությունների կամ ՏՏ ոլոր-
տի աշխատողներ են, որոնք կարող են 
աշխատել հեռավար և, գտնվելով ՀՀ-
ում, ստանալ միջազգային դրամական 
փոխանցումներ տարբեր երկրներից),

• ընդհանուր առմամբ, նրանք դժգոհ չեն, 
դժգոհությունը որոշ դեպքերում վե րա -
բերում է բնակարանների բարձր վար-
ձավճարներին, ինչը, սակայն, իրենց 
մեկ նաբանմամբ, պայմանա վոր   ված է 

8  Հայ տանտերերն ու ռուս վարձակալները. Երևանում վարձով բնակարանների գները հասնում են մինչև 6.500 դոլարի, 
https://www.tert.am/am/news/2022/03/09/vardzakalutyun/3774765?fbclid=IwAR3pn950JFVk02ChxOJebrEjlVrws_6mGCejaliMk-
KV5wY8QrQcc6CtJSOc (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

9 Զվարթնոց օդանավակայան, http://www.zvartnots.aero/ (վերջին մուտքը՝ 21.03.2022 թ.)։



հենց ՌԴ-ից ժամանումների արդյուն-
քում պահանջարկի կտրուկ ավե լաց-
մամբ,

• նրանց կարծիքով՝ ապրանքների գները 
ՀՀ սուպերմարկետներում բարձր չէ, 
գրեթե նույնն է, ինչ իրենց երկրում։
Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ ռուսաս-

տանցիները գոհ են ՀՀ-ից։ 
Բացի դրանից, զբոսաշրջային որոշ 

գոր ծակալություններում իրականացրած 
մեր փորձագիտական հարցումները ցույց 
տվեցին, որ մեծացել է ռուսաստանցինե-
րի՝ դեպի ՀՀ տարբեր դեստինացիաներ 
զբոսաշրջային տուրերի նկատմամբ պա-
հանջարկը, և այժմ շատ պահանջված են 
ռուսախոս զբոսավարները։

Համավարակի հետևանքով զբոսա շըր-
ջությունն էականորեն տուժել էր ՀՀ-ում, և 
այս առումով, ռուս զբոսաշրջիկների հոս-
քը կարող է դրական ազդեցություն ունե-
նալ ոլորտի համար։ 

Ռուս զբոսաշրջիկների թվի նվազումը 
մի շարք երկրներում բացասաբար կանդ-
րա դառնա համաշխարհային զբոսաշրջու-
թյան վերականգնման վրա։

Հարկ ենք համարում հակիրճ ներկա-
յացնել նաև զբոսաշրջության ոլորտի առ-
կա վիճակը և սպասվող հնարավոր աճը 
ՀՀ-ում։ Նախ՝ նշենք, որ շարունակվող 

ՀՀ ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների թիվը, 2010-2021 թթ.5

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

հա  մավարակի պայմաններում 2021 թ.-ին 
միջ ազգային զբոսաշրջիկների թիվն աշ-
խարհում կազմել է շուրջ 415 միլիոն մարդ 
(2020 թ.-ին՝ 381 միլիոն), ինչը 2019 թ.-ի 
ցուցանիշից դեռևս ցածր է 72%-ով։ Ըստ 
նախնական տվյալների՝ միջազգային զբո -
սաշրջության արտահանումից եկամուտ-
ները 2021 թ.-ին կազմել են 700 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար10։ 

2021 թ.-ին ՀՀ-ում նույնպես նկատվեց 
զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվացում։ 
Եթե 2020 թ.-ին  ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային 
այցելությունների քանակը  360338 էր՝ նա-
խորդ տարվա համեմատ նվազելով 81%-
ով, ապա 2021 թ.-ին ՀՀ է այցելել 870308 
ներգնա զբոսաշրջիկ՝ նախորդ տարվա 
հա մեմատ 141%-ով ավելի (գծապատկեր 
1)11։ Իհարկե, այս ցուցանիշը դեռ շատ 
հե ռու է 2019 թ.-ին արձանագրվածից 
(1894377 ներգնա զբոսաշրջիկ), սակայն, 
հաշվի առնելով այդ ընթացքում ամբողջ 
աշխարհում շարունակվող համավարակը, 
նոր շտամների ի հայտ գալը, տարբեր 
երկրների կողմից պարբերաբար կիրառ-
վող սահմանափակումները, կարելի է 
ասել, որ նշված տվյալները դրական ազ-
դակ են ոլորտի աստիճանական վերա-
կանգնման համար։

Այժմ դիտարկենք 2020-2021 թթ. զբո-

10  Tourism grows 4% in 2021 but remains far below pre-pandemic levels, https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-2021-
but-remains-far-below-pre-pandemic-levels (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

11  ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 150, https://armstat.am/file/article/sv_12_21a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

12 Աղբյուրը՝  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական տվյալների բազաներ, Միջազգային զբոսաշրջություն, https://
www.armstat.am/am/?nid=14 (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։
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սաշրջային այցելություններն ըստ եռամ-
սյակների (աղյուսակ 1):

2020 թ. առաջին եռամսյակում ներ գնա 
զբոսաշրջային այցելությունները կազ  մել 
են 307590՝ նախորդ տարվա նույն ժա-
մա նակահատվածի համեմատ նվա զելով 
15.6%-ով, ապրիլ-հունիսին և հուլիս-օգոս-
տոսին, ՀՀ կառավարության 2020 թ. մար-
տի 16-ի № 298-Ն որոշման14 կատարմամբ 
պայմանավորված, ՀՀ ներգնա զբո սա-
շրջա յին այցելություններ չեն արձա նա-
գրվել, սեպտեմբերին գրանցվել է 16471, 
իսկ չորրորդ եռամսյակում՝ 36277 զբոսա-
շրջային այցելություն15: Փաստորեն, 2020 
թ.-ին 2019 թ.-ի համեմատ գրանցվել է 
1534039-ով պակաս այցելություն։

Ըստ ՍԷԿՏ-ով ստացված տվյալների՝ 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի որոշ ցուցանիշներ, 2020-2021 թթ., մլն ԱՄՆ դոլար14
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

2021 թ. առաջին եռամսյակում ՀՀ է այցե-
լել 86524 ներգնա զբոսաշրջիկ16, երկ րորդ 
եռամսյակում՝ 15273917, երրորդ եռամ սյա-
կում՝  37051218, չորրորդ եռամսյա կում՝ 
26053319։ 

2020 թ.-ին ՀՀ զբոսաշրջային ծառա-
յու թյունների արտահանման ծավալը կազ-
մել է 292,4 մլն ԱՄՆ դոլար, ինչը նա  խորդ 
տարվա համեմատ պակաս է 1242.5 մլն 
ԱՄՆ դոլարով (2019 թ.՝ 1534.9 մլն ԱՄՆ 
դոլար)։ 2021 թ. առաջին երեք եռամ սյակ-
ներում զբոսաշրջային ծառայու թյուն ների 
արտահանման ծավալը կազմել է շուրջ 
500 մլն ԱՄՆ դոլար (նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի համեմատ 
շուրջ 251 մլն ԱՄՆ դոլարով ավելի) (աղյու-
սակ 2)21։

ՀՀ ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների քանակը 2020-2021 թթ.՝  
ըստ եռամսյակների, մարդ13

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

13  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին եռամսյակային հրապարակումներ, 2018-2021 թթ., աղբյուրը՝  https://www.
armstat.am (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

14 ՀՀՊՏ 2020.03.16/ հատուկ թողարկում 257.5, ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում արտակարգ դրություն 
հայտարարելու մասին, 16-ը մարտի, 2020 թ. N 298-Ն որոշում, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140212 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

15 Աղբյուրը՝  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական տվյալների բազաներ, Միջազգային զբոսաշրջություն, https://
www.armstat.am/am/?nid=14 (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

16 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-ապրիլին, https://www.armstat.am/file/article/sv_04_21a_421.pdf (վերջին 
մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

17 Նույն տեղում։
18 Նույն տեղում։  
19 Նույն տեղում, էջ 150։
20 ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.

aspx (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։



ՀՀ ներգնա զբոսաշրջային այցերն ըստ նպատակի, 2017-2021 թթ.22
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

Դիտարկելով զբոսաշրջային այցե րի 
ցուցանիշներն ըստ նպատակի (աղյու սակ 
3)՝ կարելի է ասել, որ Հայաստան հիմ -
նականում այցելում են հանգստի և ժա-
մանցի, ապա գործնական նպատա կով: 
Տվյալներն արտացոլում են միայն հյու-
րա նոցային տնտեսության օբյեկտներում 
(հյուրանոցներ, հյուրանոցատիպ հան գըր-
վան ներ, առողջարաններ, հանգստյան 
տներ և այլն) հաշվառված զբոսա շրջիկ-
ներին:

2020 թ.-ին Հայաստան ժամանող զբո- 
 սաշրջիկների 27-ն է (97550 զբոսա շըր-
ջիկ) հանգրվանել հյուրանոցային տնտե-  
սության օբյեկտներում, 2021 թ.-ին՝ 32-ը 
(278393 զբոսաշրջիկ)։

Վերջին տարիներին ՀՀ այցելած ներ-
գնա զբոսաշրջիկները հիմնականում 
ՌԴ-ից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, 
ԱՄՆ-ից, Իրանից են (աղյուսակ 4): 2020 
և 2021 թթ.-ին աճել է ՌԴ-ն ներկայացնող 
զբոսաշրջիկների մասնաբաժինը։

Վերջին տարիներին աճում էր նաև ՀՀ 
ներքին զբոսաշրջիկների թիվը: 2019 թ.- 
ին դա կազմել է 1544600 մարդ՝ նախորդ 
տարվա համեմատ ավելանալով 41.4%-ով: 
Ներքին զբոսաշրջիկների մեծ մասի նպա-
տակը եղել է հանգիստը և ժամանցը 72: 
2020 թ.-ին, համավարակով պայմա նա-
վորված, ներքին զբոսաշրջիկների քանա-

կը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 
մոտ 33%-ով՝ կազմելով 1045756 մարդ։ 
Նրանց շուրջ 73%-ի նպատակը եղել է 
հանգիստն ու ժամանցը։

2021 թ.-ին ներքին զբոսաշրջիկների 
թիվը կազմել է 1595826 մարդ՝ 2020 թ.-ի 
համեմատ աճելով 52.6%-ով, 2019 թ.-ի 
համեմատ՝ 3%-ով։ Զբոսաշրջիկների 77%-ի 
նպատակը եղել է հանգիստը և ժամանցը։

Համավարակի, ճանապարհորդության 
միջազգային սահմանափակումների պա-  
րագայում շատերը գերադասել են հան-
գըստանալ ՀՀ զբոսաշրջային դեստինա-
ցիաներում։ 2022 թ. գուցե կրկին լինեն միջ- 
ազգա յին տեղաշարժման սահմանա փա-
կումներ, շատ երկրներ դեռ զբոսա շրջիկ-
ներ են ընդունում միայն պատվաստված 
լինելը հավաստող սերտիֆիկատի պա-
րա գայում, ուստի, կարելի է ակնկալել ՀՀ 
ներքին զբո սաշրջության ակտիվացում 
2022 թ.-ին ևս։ 

Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
տվյալների՝ կացության և հանրային սննդի 
կազմակերպման ծառայությունների ծա-
վալը 2021 թ. հունվար-դեկտեմբերին կազ-
մել է 182107.8 մլն դրամ՝ նախորդ տարվա 
համեմատ աճելով 68.2%-ով, մեծացել է 
նաև զբոսաշրջային գործակալությունների 
գործունեության ծավալը։

Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ 2021 թ.-ի 

21  TՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, Արտաքին հատվածի վիճակագրություն, https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsector.
aspx  (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

22  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվարին, էջ 105, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվարին, էջ 112-113, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_20a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, էջ 113-114, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 150, https://armstat.am/file/article/sv_12_21a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2022 թ. հունվարին, էջ 113, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_22a_421.pdf (վերջին 
մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։
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ՀՀ այցելած ներգնա զբոսաշրջիկների աշխարհագրական բաշխվածությունը, 
2017-2021 թթ.23

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

23   ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվարին, էջ 105, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվարին, էջ 112-113, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_20a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, էջ 113-114, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_421.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։ 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2022 թ. հունվարին, էջ 113, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_22a_421.pdf (վերջին 
մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

24 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվար-հոկտեմբերին, էջ 126, https://www.¬armstat.am-/file/article/
sv_10_18a_432.pdf (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.),  

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվարին, էջ 97, https://www.armstat.am/¬file/article/sv_-01_18a_422.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.),  

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվարին, էջ 106, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_422.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.), 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվարին, էջ 115,  https://www.armstat.am/file/article/sv_01_20a_422.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.), 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվարին, էջ 115,  https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_422.pdf 
(վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.), 

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2022 թ. հունվարին, էջ 113,
 https://www.armstat.am/file/article/sv_01_22a_422.pdf (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

ՀՀ ներքին զբոսաշրջիկների քանակը, 2016-2021 թթ.24
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5

ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտը սկսել 
է աստիճանաբար աշխուժանալ, ինչը, 
հու սանք, կշարունակվի նաև 2022 թ.-ին։ 
Ոլորտի ցուցանիշների կրճատումը 2020 
թ.-ին սոսկ համավարակի և սահմա նա -

փակումների պատճառով էր, ուստի հա- 
մավարակի նահանջից հետո կարելի է 
ակնկալել ոլորտի աշխուժացում և վերա- 
 կանգնում։ Այժմ կարևոր է ակտիվ մար-
քեթինգային արշավ իրականաց նել թվա-



յին հարթակներում՝ ՀՀ-ն ներկայացնելով 
որպես ոչ զանգվածային, ապահով և ան-
վտանգ, գրավիչ զբոսաշրջային վայր։ Մեր 
երկրի համար չափազանց կարևոր է ներ-
կա պայմաններում միջազգային զբո  սա-
շրջային շուկայում տեղ գրավելը, նոր առա-  
ջարկներ ներկայացնելը, զբոսա  շրջա յին 
պաշտոնական կայքում և սոցիալա կան 
ցանցերում ակտիվ մարքեթին գա յին ար-
շավը՝ տարբեր երկրներից զբոսա շրջիկ-
ների հոսք ապահովելու նպատակով։ 

2022 թ.-ի ռուս-ուկրաինական պատե-
րազմով պայմանավորված՝ կա ՌԴ-ից 
զբոսաշրջիկների մեծ հոսք դեպի Հայաս-
տան։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը, 
անշուշտ, երկարաժամկետ հատվածում 
բացասական ազդեցություն կունենա ՀՀ 
տնտեսության վրա՝ արտարժույթի տա-
տանումների, ՌԴ-ից ՀՀ փոխանցվող գու - 
մարների նվազման, ապրանքների ար-
տա հանման և ներմուծման, ՀՀ անշարժ 
գույքի շուկայում գների բարձրացման և 
այլ հնարավոր խնդիրների հետ կապ-
ված։ Այս առումով, ռուսաստանցի զբոսա-
շրջիկների մեծ հոսքը դեռևս կարճա ժամ-
կետ դրական նշանակություն ունի, ուստի, 
երկարաժամկետում պետք է մշակել մյուս 

բացասական վտանգների չեզոքացմանն 
ուղղված քայլեր։ Միաժամանակ, հաշ վի 
առնելով այն հանգամանքը, որ ռու սաս -
տանցիներն առայժմ չեն կարող այցե լել 
եվրոպական տարբեր երկրներ, պետք է 
կատարել աշխատանքներ երկարա ժամ- 
 կետ հատվածում նրանց գրավելու ուղղու-
թյամբ՝ մշակելով հետաքրքրական ու մատ- 
 չելի համապատասխան փաթեթ ներ։ Ռու- 
սաստանցի զբոսաշրջիկների եկա մուտ -
ներն այժմ նվազել են, շատերն այս տեղ 
մեծ ծախսեր չեն կատարի, մի մասը ՀՀ 
է գալիս՝ ժամանակավոր բնակու թյուն հաս- 
տատելու, ՀՀ-ից հեռավար աշխա տելու 
(հատկապես ՏՏ ոլորտի աշխատող ները), 
մինչև որ ՌԴ-ում իրավիճակը կարգա վոր-
վի, և կարողանան վերադառ նալ։ Ամեն 
դեպքում դեռ շատ վաղ է հստակ գնա-
հատականներ տալ և կանխատեսումներ 
անել, թե 2022 թ.-ին որքան ռուսաստան ցի 
զբոսաշրջիկ կայցելի ՀՀ, քանի որ ամեն 
ինչ կախված է նրանից, թե պատերազ-
մական իրավիճակը և դրա հետևանքով 
գործող մյուս սահմանափակումներն ու 
պատժամիջոցները Ռուսաստանի համար 
դեռ որքան երկար կշարունակվեն։

Զբոսաշրջային որոշ ծառայությունների կազմակերպման ծավալը, 2020-2021 թթ.25
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6

25  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 56-58, https://armstat.am/file/article/sv_12_20a_126.
pdf (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։

 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. հունվար- դեկտեմբերին, էջ 56-58, https://armstat.am/file/article/sv_12_21a_126.
pdf (վերջին մուտքը՝ 10.03.2022 թ.)։
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1. «Աերոֆլոտը» մարտի 8-ից ժամանակա-
վորապես դադարեցնում է միջազգային 
բոլոր չվերթները, 

 https://armeniasputnik.am/20220305/aervofl-
voty-marti-8-ic-zhamanakavvorapes-dadarec-
num-e-mijazgajin-bvolvor-chvertery-39426975.
html 

2. «Աերոֆլոտը» կվերսկսի չվերթները դեպի 
Երևան և Բաքու, 

 https://news.am/arm/news/691465.html 
3. Զվարթնոց օդանավակայան, 
 http://www.zvartnots.aero
4. Թուրքիան, Եգիպտոսը և Թունիսը հաս -

տատել են ռուս զբոսաշրջիկ ներին ընդու-
նելու իրենց պատրաստա կամու թյունը, 

 https://nor.ge/am/?p=76022 
5. Հայ տանտերերն ու ռուս վարձակալները. 

Երևանում վարձով բնակարանների գները 
հասնում են մինչև 6.500 դոլարի, 

 https://www.tert.am/am/news/2022/03/09/
vardzakalutyun/3774765?fbclid=IwAR3pn950JFVk-
02ChxOJebrEjlVrws_6mGCejaliMkKV5wY8QrQc-
c6CtJSOc

6. ՀՀՊՏ 2020.03.16/ հատուկ թողարկում 
257.5, ՀՀ կառավարության որոշումը  
ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտա-
րարելու մասին, 16-ը մարտի,  
2020 թ., N 298-Ն որոշում, 

 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?do-
cid=140212 

7. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին 
եռամսյակային հրապարակումներ, 2018-
2021 թթ., աղբյուրը՝  

 https://www.armstat.am 
8. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. 

հունվար-հոկտեմբերին, 
 https://www.-armstat.am/file/article/sv_10_18a_432.

pdf 
9. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. 

հունվարին, 
 https://www.armstat.am/-file/article/sv_01_18a_422.

pdf 
10. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. 

հունվարին, 
 https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_421.

pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_01_19a_422.pdf

11. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. 
հունվարին, 

 https://www.armstat.am/file/article/sv_01_20a_421.
pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_01_20a_422.pdf 

12. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. 
հունվար-դեկտեմբերին, 

 https://armstat.am/file/article/sv_12_20a_126.pdf

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
13. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 

հունվարին, 
 https://www.armstat.am/file/article/sv_01_21a_421.

pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_01_21a_422.pdf 

14. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվար-ապրիլին, 

 https://www.armstat.am/file/article/sv_04_21a_421.
pdf 

15. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվար-հունիսին, 

 https://www.armstat.am/file/article/sv_06_21a_421.
pdf 

16. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվար-սեպտեմբերին, 

 https://www.armstat.am/file/article/sv_09_21a_421.
pdf 

17. ՀՀ-սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2021 թ. 
հունվար-դեկտեմբերին, 

 https://armstat.am/file/article/sv_12_21a_421.pdf, 
https://armstat.am/file/article/sv_12_21a_126.pdf

18. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2022 թ. 
հունվարին, 

 https://www.armstat.am/file/article/sv_01_22a_421.
pdf, https://www.armstat.am/file/article/
sv_01_22a_422.pdf

19. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
վիճակագրական տվյալների բազաներ, 
Միջազգային զբոսաշրջություն, 

 https://www.armstat.am/am/?nid=14 
20. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռ, արտաքին 

հատվածի վիճակագրություն, 
 https://www.cba.am/am/SitePages/statexternalsec-

tor.aspx
21. Ռուսաստանի օդային տարածքը 

փակ է 36 երկրի համար, https://www.
aysor.am/am/news/2022/02/28/%D5%8C%
D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B-
D%D5%BF%D5%A1%D5%B6-%D6%85%D5%A
4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B-
F%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D6%84/
1934453 

22. «Ուրալյան ավիաուղիներ»-ը մինչև մարտի 
վերջ դադարեցնում է թռիչքները դեպի 
Հայաստան, 

 https://b24.am/economy/310564.html 
23. 400 հազար դրամ՝ Մոսկվա–Երևան չվերթի 

տոմսի համար. ինչո՞ւ են կտրուկ թանկացել 
ավիատոմսերը, 

 https://news.am/arm/videos/52241.html 
24. Tourism grows 4% in 2021 but remains far 

below pre-pandemic levels, 
 https://www.unwto.org/news/tourism-grows-4-in-

2021-but-remains-far-below-pre-pandemic-levels 



Гаяне ТОВМАСЯН
Старший исследователь исследовательского центра «Амберд», АГЭУ,

кандидат экономических наук, доцент

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ БОЛЬШОЙ ПОТОК РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ БУДЕТ ИМЕТЬ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРМЯНСКОГО ТУРИЗМА?

Из-за пандемии COVID-19 туристический сектор Армении понес значительные потери. В 
2020 году количество въездных туристических визитов в Армению составило 360338, что на 
81% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году туристическая отрасль начала постепенно 
вос    ста   навливаться. В 2021 году Армению посетило 870308 туристов, что на 141% больше, чем 
в предыдущем году. Количество внутренних туристов также увеличилось до 1595826 человек 
в 2021 году, увеличившись на 52,6% по сравнению с 2020 годом и на 3% по сравнению с 2019 
годом.

В 2022 году наблюдается значительный приток россиян в Армению во время русско-укра-
ин  ской войны. Это может оказать положительное влияние на туристический сектор в крат ко-
сроч  ной перспективе, но война будет иметь негативные последствия для экономики Армении. 
Опро сы, проведенные среди приехавших из России, показывают, что в основном они довольны 
армянским гостеприимством, и точно не знают, как долго пробудут здесь. Необходимо разра бо-
тать привлекательные для россиян туристические пакеты по разным направлениям в Армении. 
Армения может быть как страной «шопинг» туризма для россиян, так и направлением транзитного 
туризма. Пока рано делать четкие прогнозы о том, каким будет поток российских туристов в Ар-
мению в 2022 году, так как все зависит от продолжительноссти войны и, следовательно, как 
долго будут продолжаться другие ограничения и санкции против россиян.

Ключевые слова:   туризм, война, рейс, ограничение, пандемия

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

PhD in Economics, Associate Professor

WHAT IMPACT WILL THE GREAT FLOW OF RUSSIAN TOURISTS HAVE ON THE RESTORATION 
OF ARMENIAN TOURISM?

Due to the COVID-19 pandemic, tourism sector had significant losses in Armenia. In 2020 the 
number of incoming tourist visits to Armenia was 360338, decreasing by 81% compared to the previ-
ous year. In 2021 the tourism industry began to recover gradually. 870308 incoming tourists visited 
Armenia in 2021, increasing by 141% compared to the previous year. The number of domestic tourists 
also increased to 1595826 people in 2021, increasing by 52.6% compared to 2020, and by 3% com-
pared to 2019.

In 2022 there is a significant flow of Russians to Armenia during the Russian-Ukrainian war. This 
may have a positive impact on the tourism sector in the short term, but the war will have its negative 
consequences on the Armenian economy. A survey conducted among those who came from Russia 
shows that they are generally satisfied with Armenian hospitality, and they do not know exactly how 
long they will stay here. It is necessary to develop attractive tourist packages to different destinations in 
Armenia for Russians. Armenia can be a "shopping" tourism country for Russians, as well as a transit 
tourism destination. It is too early to make clear predictions about how much the flow of Russian tour-
ists to Armenia will be in 2022, as it all depends on the state of war and, consequently, how long the 
other restrictions and sanctions against the Russians will continue.

Keywords:  tourism, war, flight, restriction, pandemic
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