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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
4       Ռեկտորի ողջույնի խոսքը 
5       Տնօրենի ողջույնի խոսքը

  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
           Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
6  Տնտեսական աճի «գաղտնիքը». պատրա՞նք, թե՞ իրականություն

  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
           Նարեկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
10  Աշխարհում ճգնաժամի են սպասում 
       

           Էդգար ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
15  Ինչո՞ւ են նվազում տոկոսադրույքները հայաստանյան ֆինանսական
  շուկաներում

  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
           Վահե ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ
21  ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակը. վատթարացո՞ւմ, թե՞ ճգնաժամ

  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
           Արմեն ՔԹՈՅԱՆ
25  Տարածքային անհամաչափ զարգացման քանակական «դեմքը»

  ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
           Գայանե ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
29  Որքանո՞վ է զբոսաշրջությունը մրցունակ Հայաստանում
           Հարություն ԹԵՐԶՅԱՆ
33  Անշարժ գույքի օտարերկրյա գնորդները. ինչո՞ւ և ինչքա՞ն

  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ
 Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
36  Բուհերի եկամուտների բազմազանեցման միջազգային փորձը. 
  ի՞նչ անել և ինչպե՞ս անել
 Շուշան ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
41  Չափելով ՀՀ նորարարական գործունեությունը 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ 
           Աննա ՓԱԽԼՅԱՆ
46  Աշխարհն առանց «արյունոտ» ադամանդների
 

  ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
 Վարդան ԱԹՈՅԱՆ
50  Մեծ կերպափոխում. թվային ապագայի մարտահրավերները
 

 Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
54  ՀՀ պարենային անվտանգության անտեսանելի «խութերը»
   

  ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
           Յուրի ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ
58  Նոր հազարամյակի սերունդը (ժամանակակից ուսանողի    
  սոցիոլոգիական դիմանկարի փորձ)
  

  ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…
           Աստղիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
64  Հայաստանը՝ 4-րդ հորիզոնականում. ապագա աշխատաոճի ներկան
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Հարգելի՛ բարեկամ, 
 ահա և Ձեր ձեռքին է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե  տա

զոտական  կենտրոնի  տեղեկագրի  անդրա նիկ  հա  
 մա րը։

Տեղեկագիր, որը, իմ կարծիքով, սպասված է ու 
ցան  կալի, քանի որ գալիս է շարունակելու մեր համալ   
սա րա նի մասնագիտական հրատարակչական գոր
ծու   նեու թյան լավագույն ավանդույթները և գործնակա
նում լրաց նե լու ոլորտի գիտական վերլուծու թյուններն 
ու հետազո տությունները հանրու թյան տար բեր շեր
տե րին առա վել մատչելի ու ընկալելի մատու ցելու՝ դեռ
ևս բաց տարա ծությունը։

Հուսով եմ, որ այդ սկզբունքով, նմանօրինակ ձևա  
   չափով և երկամսյա պարբերականությամբ լույս տես
նող տեղեկագիրն ի զորու կլինի սահմանե լու տե ղե
կա  տվական մատչելիության հստակ նշա ձող, այսօր
վա իրո ղություններում դառնալու հան րությանն ու 
մաս նագի տական համայնքին հու զող բազում հարցե 
րի մեկնա բանման և հետա զոտման տպագիր ու 
էլեկտրոնային կարևոր միա վոր։

Այն, ըստ էության, մեր մասնագիտական ներուժի 
ար դյունավետ ու նպատակային օգտագործման, ին
չու չէ, նաև նորի բացահայտման յուրօրինակ հար
թակ է լինելու՝ նպաստելով մեր երկրի վաղվա օր
վա տեսլականի, զարգացման սցենարների, բարդ 
խնդիրների լուծման ուղիների ներկայացմանն ու բաց 
քննարկմանը։

Առաջին համարի վերնագրերի հպանցիկ դի տումն 
արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ թեմատիկ ընտ րությունը 
կատարվել է ժամանակի ոգուն ու պա հանջներին հա
մա պատասխան, և համոզված եմ, որ հետագայում 
դրա շրջանակներն էլ ավելի կընդլայնվեն՝ ներառելով 
նաև կարծես «մեզանից հեռու գտնվող» հարցերի և 
իրավիճակների վերա բերյալ հրապարակումներ։

Մաղթելով հաջող մեկնարկ՝ հայտնում եմ համալ 
սարանի ղեկավարության անվերապահ աջակ ցու
թյունն ու սատարումը «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնին՝ այս կարևոր նախաձեռնությունը գործ  
նական տիրույթում դրական արդյունքներով ամ րա   
գրելու և ուղեղային կենտրոնին վայել բազմա վեկ
տոր գործունեություն ծավալելու բարդ ու պա   տաս
խա նատու գործում։ Դա, իրապես, հնարա   վոր է իրա
կանացնել միայն միասնական ջանքե րով, ան մնա   ցորդ 
նվիրումով և կատարվող աշխա տանքի նկատմամբ 
պատասխանատվության հստակ գի տակ ցումով։

Բարի՛ երթ և ի՛ գործ։

Հարգանքով՝ Դիանա Գալոյան

Դիանա 
ԳԱԼՈՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր

2001 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵրՊՏԻն (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ)՝ «Հա մաշ խարհային 
տնտե սա գի տություն» մաս
նա գիտությամբ և ընդունվել 
աս պիրանտուրա: 2004 թ. 
ստացել է տնտեսա գիտու
թյան թեկնածուի, 2014 թ.` 
տնտեսա գիտու թյան դոկտո
րի գի տական աս տիճան, 
2018 թ.՝ պրո ֆեսորի գի տա
կան կոչում: 

2005 թ.ից աշխատում է 
ՀՊՏՀ միջազգային տնտե
սա կան հարաբերություն նե
րի ամբիո նում. սկզբում՝ որ  
պես ա սիս տենտ, 2006 թ.՝ որ 
պես դոցենտ: 2013 թ. մին չև 
օրս ՀՊՏՀ «Ամ  բերդ» հե տա   
զոտական կենտ րոնի հետա 
 զոտող է: 2017 թ. ըն տրվել է 
ՀՊՏՀ միջազգային տնտե  
սական հարաբերություննե  
րի ամբիոնի վարիչի պաշ տո
նում: 2019 թ. նշանակվել է 
ՀՊՏՀ ուսումնա կան աշ խա
տանք ների գծով պրո ռեկ
տոր, ապա ռեկտորի պաշ
տոնակատար: Հեղինակ է 
շուրջ 57 գիտական հրա պա 
րակումների, այդ թվում՝ 10 
մենագրության, 5 ուսումնա
կան ձեռնարկի: 

ՌԵԿՏՈՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ
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ՏՆՕՐԵՆԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԸ

Դավիթ
 ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր

1995 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ԵրԺՏԻն (այժմ՝ 
ՀՊՏՀ)՝ «Էկոնոմիկայի պե
տա  կան կարգավորում» մաս  
նագի  տությամբ, 1998 թ.՝ ՀՀ 
Էկոնոմիկայի նախարա րու
թյան տնտեսագիտական հե  
տազոտությունների ինս տի 
տուտի ասպիրանտու րան: 
1999 թ. ստացել է տն տե
սա գիտության թեկնա ծուի, 
2013 թ.՝ դոկտորի գի տա կան 
աստիճան, 2016 թ.՝ պրոֆեսո  
րի գիտական կոչում: 1999 
2001 թթ. ծառայել է ՀՀ զին  
ված ուժերում: 2019 թ. նշա  
 նակվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրոնի 
տնօրեն: Դասախոսում է Հա 
 յաստանի պե տական տնտե  
սա գիտական համալսա րա
նում: Հե ղինակ է 15 մենա
գրության և ավելի քան 70 
գիտական հոդ ված ների ու 
զեկույցների: 

Հարգելի՛ ընթերցող,
 այս համարով՝ ՀՊՏՀ նախաձեռնությամբ և 

օժան դակությամբ, մեկնարկում է «Ամբերդ» հետազո
տական կենտրոնի պարբերական տեղեկագրի հրա
պարակման գործնական փուլը։ Իրականություն է 
դառ նում մի նախագիծ, որը, ուղեղային կենտրոնի 
հե ղինակության ամրապնդման և ճանաչելիության 
շրջանակի ընդլայնումից բացի, ունի կարևոր մի առա 
քելություն՝ էապես նպաստել մասնագիտական հե  տա
զոտությունների և վերլուծությունների լսարա նի ըն
դարձակմանը՝ մատչելի և ընկալելի աշխատանքների 
մատուցմամբ։ 

Տեղեկագրի թե մաների ընտրության և ներկայաց
ման այս կարևոր սկզբունքի որդեգրումը հնա րավո
րություն կընձեռի ոչ միայն մասնագիտական տի   րույ   
թում, այլև հանրության տարբեր շերտերում և գի  տա 
 կան ու ուսումնական տարբեր հաստատու թյուննե րում 
ձեռք բերելու ընթերցողների մեծաթիվ բանակ։ 

Թեմաների ընտրությունը կատարվելու է հստակ 
դիրքորոշմամբ, այն է՝ հանրությանն ու մասնա գի տա
կան շերտերին հուզող հարցերի և հիմնախնդիր ների 
վերհանում, որոնց լուծման ուղղությամբ հանրա յին 
մտքի մասնակցայնությունը դեռևս ցանկալի մա կար  
դա կում չէ, և, հետևապես, տեղեկագիրը պետք է դի
տարկել ոչ միայն որպես տեղեկությունների տրա 
մադրման գործիք, այլև բանավեճի յուրօրինակ հար 
թակ, որի միջոցով կարող են իրականացվել ինչ պես 
թեմատիկ լսումներ, այնպես էլ գիտաժողովներ և ընդ
լայնված խորհրդակցություններ:

Վստահ եմ՝ մեր նախաձեռնությունը կհաջողի, և 
արդյունքում տեղեկագիրն իր մշտական տեղը կգտնի 
Ձեր գրասեղանին։

Միաժամանակ, Կենտրոնի կայքի միջոցով փորձե
լու ենք ապահովել հետադարձ կապ և, այդ առումով, 
կունենանք նաև նոր ու հուզող թեմաների՝ Ձեր կող մից 
առաջարկման կառուցակարգ։ Այսինքն՝ չենք բա ցա
ռում, որ տեղեկագրի նյութերի ընտրությունը կա  րող 
է կատարվել Ձեր ակտիվ մասնակցությամբ։ Հե տևա
բար՝ այս պարագայում Դուք ընթերցողից կարող եք 
վերածվել Պատվիրատուի և նաև Հոդվածագրի։

Մեր թիմը պատրաստ է համագործակցության և 
պատրաստակամ՝ տեղեկագրում էջեր տրամադրելու 
մեր երկրի ապագայի տեսլականի, տնտեսության զար 
  գաց ման և այլ ուղղություններով Ձեր ստեղծագործ 
մտքի աշխատանքներին, եթե դրանք տեղավորվեն 
մեր հռչա կած առաքելության և սկզբունքների շրջանա
կում։ 

Մաղթենք արգասաբեր աշխատանք միմյանց։ 

Ձեր բարեկամ ու գործընկեր՝ Դավիթ Հախվերդյան 5



Գրեթե բոլոր ժամանակներում, երբ վի ճա-
կագրական ծառայության հրապարակած 

տնտեսական ցուցանիշները քիչ թե շատ դրական ար-
դյունք են արձանագրում, դառնում են եր  կակի մեկնա-
բանման հիմք, ինչին ականատես ենք լինում նաև մեր 
օրերում։ Մասնավորապես՝ մաս նա գետ ների մի խումբ, 
հիմնականում՝ իշխանական շրջա նակից, շտապում է 
հպարտանալ տնտեսական աճի բարձր տեմպերով, իսկ 
մյուս մասը բուռն քննադատության է ենթարկում ներ-
կայացվող ցուցանիշները՝ դրանց վե րաբեր յալ հայտ-
նե լով անվստահություն ու Ազգային վի ճակա գրական 
կոմիտեին մեղադրելով «թվեր նկա րելու» մեջ։ 

Ժամանակակից աշխարհում վիճակագրությունը բա-
վական «թանկ հաճույք է», և Հայաստանի նման փոքր 
ու սահմանափակ ռեսուրսներով երկրները, հրապարակ-  
վող պաշտոնական վիճակագրությունից զատ, սովորա-
բար, չեն ունենում այլընտրանքային վիճակագրություն, 
որը հնարավորություն կտար տվյալների նույնականաց-
մամբ փարատելու բոլոր կասկածները կամ հայտնաբե -
րելու շեղումներ։ Սակայն, մյուս կողմից, վիճակագրու-
թյունը ճշգրիտ գիտություն է, և տնտեսական շղթայում 
տարբեր ցուցանիշների համադրմամբ ոչ միայն կա րելի է 
ուսումնասիրել տնտեսական աճ ապահովող հիմնական 
բաղադրիչները, այլև գնահատել դրանց արժանահա վա-
տությունն ու օբյեկտիվությունը։ 

Այսպես՝ տնտեսական զարգացումները բնութագրող 
հիմնական ցուցանիշներն են տնտեսական ակտիվու-
թյան ցուցանիշը (այսուհետ՝ ՏԱՑ), որը հրապարակվում 
է ամսական պարբերականությամբ և համախառն ներ-
քին արդյունքի ցուցանիշը (այսուհետ՝ ՀՆԱ), որը հաշ-
վարկվում և հրապարակվում է եռամսյակային պարբե - 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
«ԳԱՂՏՆԻՔԸ». 

ՊԱՏՐԱ՞ՆՔ, ԹԵ՞ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԶԱՐԿԵՐԱԿ

Հիմնաբառեր.  տնտեսական աճ, տնտեսական  
  ակտիվություն, համախառն  
  ներքին արդյունք, տնտեսության  
  չդիտարկվող հատված
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Հայկ 
ԲԵՋԱՆՅԱՆ

Տնտեսագիտության  
թեկնածու

2014 թ., ավարտելով ՀՊՏՀն 
«Մակրոտնտեսա կան քաղա
քա   կանություն և կանխա տե
սում» մասնագիտությամբ, ըն  
դունվել է աս պիրանտուրա՝ 
«Ֆի  նանս  ներ, հաշվապահա 
կան հաշվառում» մասնագի
տությամբ: 2017 թ. ստացել է 
տն տեսա գիտության թեկնա   
ծուի գի  տական աստիճան և աշ
խա  տանքի անցել ՀՊՏՀ բան   
կային գործի և ա պա հովա
գրության ամբիո նում. սկզբում՝ 
որպես դասա խոս, ապա ասիս  
տենտ: Հեղի նակ է 2 մե  նագրու  
թյան և 10ից ավել ի գիտական 
հոդված ների: 



րականությամբ։ Դրանցից առաջինը՝ 
ՏԱՑ-ը, ըստ Վիճա կագրական կոմիտեի 
մեթոդաբանության, երկրի տնտե  սու թյու-
նում արտադրանքի թողարկման իրական 
ծավա լի փոփոխության ամ սա կան ագրե-
գացված ցուցանիշ է: Այն ընդգրկում է 
տնտեսական գործունեու թյան բոլոր տե -
սակները և սկզբնապես հաշվարկվում է 
նախորդ տար վա միջին տարեկան գներով, 
ինչը հնա րավորություն է տալիս ունենալու 
տվյալ ամսվա ար տադ րանքի թողարկ-
ման ծավալի իրական փո  փոխությունը 
նա   խորդ ամսվա և նախորդ տարվա հա-
մապա տասխան ամսվա նկատ  մամբ։

Տնտեսական աճը բնութագրող հա-
ջորդ և հիմնական ցուցանիշը ՀՆԱ-ն է, 
որը, ըստ վերոնշյալ մեթոդաբանության, 
բնութագրում է երկրի տնտեսությունում 
արտադրված ապրանքների ու ծառա յու-
թյուն ների (հանած միջանկյալ սպա ռումը) 
արժեքը` նախատեսված վերջնական 
սպառ ման, կուտակման և զուտ արտա-
հան    ման համար: ՀՆԱ եռամսյակային և 
տա րեկան ցուցանիշները հաշվարկվում  
են՝ համաձայն ՀՀ վիճակագրական կո-
մի տեի ամփոփ, ՀՀ կենտրոնական բան-
կի և ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
տվյալ ների: Ընդ որում, ՀՆԱ-ն ներառում է 
նաև չդիտարկվող տնտեսության գնահա-
տականը, որին կանդրադառնանք ավելի 
ուշ։ 

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 
(կուտակային՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ)

Աղբյուրը՝ https://www.armstat.am/file/doc/99514828.pdf, https://www.armstat.am/file/doc/99512073.pdf
 * ՀՆԱ 3րդ և 4րդ եռամսյակների ցուցանիշները ներկայացրել ենք ըստ 2020 թ. պետական
    բյուջեի նախագծի հիման վրա կատարած մեր կանխատեսումների։

Գծապատկեր 1-ից ակնհայտ է դառ-
նում, որ ինչպես այս, այնպես էլ նախորդ 
տարի (2018 թ.) ՏԱՑ-ը դրսևորել է աճի 
բավական բարձր միտում։ Ընդ որում, եթե 
նախորդ տարվա ընթացքում աճը դանդաղ 
է եղել, ապա այս տարի այն դրսևորել է 
ավելի կայուն վարքագիծ և առաջին 8 
ամսվա ընթացքում, նախորդ տարվա 
նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, 
ար ձա նագրվել է 7 տոկոս աճ։ Իհարկե, 
այս ցուցանիշը չի հավակնում դառնալու 
մեր տնտեսական աճի ամբողջովին հա-
վաս տի ցուցիչը, որովհետև տնտեսական 
ակտիվության ցուցանիշի և տնտե սական 
աճի միջև առկա են որոշակի շեղումներ, 
սակայն տնտեսական զարգացումն   երի 
համար, ունենալով ամսական հրապարա- 
  կումներ, ՏԱՑ-ը բավական լայն հնարա-   
վորություններ է ստեղծում ուսումն ասիրու-
թյունների համար։ Մասնավորա պես՝ դի-
տարկելով ոլորտային ցուցա  նիշների դի- 
նա միկան, կարելի է հստակ պատկե րա-
ցում կազմել, թե արձանա գրված 7-տո  կո-
սա նոց տնտե սական ակտիվությունը որ 
ոլորտների հաշվին է ապահովվել (գծա-
պատկեր 2)։

2019 թ. առաջին 8 ամսվա ընթացքում 
ՏԱՑ-ին ամենամեծ նպաստն են բերել ծա-
ռայությունների և առևտրի ոլորտները, ար-     
դյունաբերությունը և շինա րարու թյունը։ 
Գյուղատնտեսության ոլոր տը, որի ցու ցա-

7
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ՀՆԱ իրական աճ 2019 թ.

2019/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր



Ոլորտների նպաստումները ՏԱՑ-ին
(կուտակային)

Աղբյուրը՝  https://www.armstat.am/file/doc/99514828.pdf և հեղինակի հաշվարկներ:

8

Արդեն ՀՆԱ «բացվածքի» ուսումնա սի-
րությունից պարզ է դառնում, որ ծա ռա յու-
թյունների ոլորտի աճը պայմանավոր ված 
է հիմնականում մշակույթի, հանգստի և 
զվարճությունների ճյուղի շարունակա կան 
աճով (նպաստումը՝ շուրջ 5.5 տոկոս), որի 
մեջ գերակշիռ մասը պատկանում է շա-
հումով խաղերի ենթաճյուղին: Առևտ  րի 
ոլորտում ինչպես մեծածախ, այնպես էլ 
ման    րածախ առևտրի մասով առկա են 
դրա  կան զարգացումներ, իսկ նպաստում-
ները համապատասխանաբար՝ 5.6 և 4.2 
տոկոս են։ Արդյունաբերության ոլորտում 
հիմնական աճին նպաստողը եղել են մշա - 
 կող ճյուղը, որի աճը նախորդ տարվա 
առաջին կիսամյակի համեմատ 10.1 տո-  
կոս է, իսկ նպաստումը՝ 6.7 տոկոս և հան-  
 քագործական ճյուղը, որը նախորդ տար-
վա պասիվացումից հետո այս տար վա ա - 
ռաջին կիսամյակում արձանագրել է 14.8 
տոկոս աճ՝ նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի նկատմամբ՝ իր հերթին 
2.8 տոկոսային կետով նպաստե լով ար-
դյունաբերության ոլորտի աճին։

Այսպիսով՝ ՏԱՑ-ի և կիսամյակային ՀՆԱ 
բաղադրիչների վերլուծությունից պարզ 

դար  ձավ, որ թեև տնտեսական աճը հա - 
մա տարած չէ բոլոր ոլորտներում, սակայն, 
շնորհիվ մի քանի ոլորտներում արձանա  -
գրված աճի բարձր տեմպերի, միջի նաց-
ված ցուցանիշը ևս բավական բարձր է։ 
Սակայն, սա երևույթի միայն մի կողմն է, 
որը հնարավորություն է տալիս գնահատե-  
լու տնտեսական աճի հիմքերը։ Մյուս կող - 
 մից, խոսելով այդ հիմքերի ամ րության մա - 
սին, պետք է կարողանանք գնահատել 
դրանց հավաստիությունը։ Ինչ պես արդեն 
նշեցինք, ՀՆԱ ցու ցանիշը, տնտեսության 
հատվածների փաստական տվյալներից 
զատ, ներառում է նաև տնտե սության չդի-  
տարկվող մասը։ Պարզ ասած, Վիճակա-
գրական կոմիտեն ՀՆԱ ցուցանիշի վրա 
ավելացնում է տնտե սության՝ իր գնահա-
տած ստվերը, որպեսզի ամբողջացնի 
տնտե  սության պատկե րը։ Տեղին է նաև 
հիշատակել կառավարու  թյան պայքարը 
ստվերի դեմ, որն արտացոլ վում է մի շարք 
ուղղություններով։ Այս տես անկյունից, 
ստվերի կրճատումը բնու թա գրող ամենա-
պարզ ցուցանիշը հարկային եկամուտներ/
ՀՆԱ հարաբերակ ցությունն է, որը վերջին 
տարիներին էակա նորեն բա րելավվել է: 
Այդուհանդերձ, դրա արդյուն քում վեր ջին 
տարիներին Վիճակա գրա կան կոմիտեի 
կողմից չդիտարկվող տնտեսության գնա-
հատականը չի փոխվել։ Հա մադրելով հար  - 
կեր/ՀՆԱ և այդ ցուցանի շը՝ ստանում ենք 
ամբողջական պատկեր (գծապատ կեր 3)։
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նիշը, այս տարվանից սկսած, հրա պա-
րակ վում է եռամսյակային կտրված քով, 
թե´ առաջին և թե´ երկրորդ եռամսյակնե-
րում ունեցել է բացասական նպաստում-
ներ, համապատասխանաբար՝ -0.3 և 1.1 
տոկոսով։
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Հարկեր/ՀՆԱ և չդիտարկվող տնտեսության գնահատականները

Աղբյուրը՝ armstat.am և minfin.am, https://factor.am/136843.html, 
 *20172019 թթ. համար կիրառվել է հարկային եկամուտների ճշգրտված ցուցանիշը։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

Հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ ցուցա-
նիշի աճը փաստում է, որ ստվերի կրճա-
տում իսկապես եղել է, որը, սակայն, Վի-
ճակագրական կոմիտեի հաշվարկ նե րում 
հաշվի չի առնվել, արդյունքում, ստվերի 
կրճատումը զգալի մասով արտացոլվել է 
տնտեսական աճի ցուցանիշում՝ լրացու - 
ցիչ կերպով նպաստելով տնտեսական ա - 
ճի բարձր ցուցանիշի արձանագրմանը։  
Ի դեպ, շարքերի ուսումնասիրությունից 
նույն  պես պարզ է դառնում, որ, պատ մա-
կանորեն, հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ 
ցու  ցանիշի աճին զուգընթաց, չդիտարկ-
վող տնտեսու թյան գնահատականը նվա-
զել է, ինչը ևս հիմնավորում է ասվածը։

Ամփոփելով ուսումնասիրությունը՝ կա-
րե լի է եզրակացնել, որ, մի շարք գործոն-
ներով պայմանավորված, տնտեսությունն 
արձանագրել է բավական բարձր աճի վեկ-
տոր, ինչի արդյունքում արդեն 3-րդ տա-
րին շարունակ արձանագրվում է միջինից 
բարձր տնտեսական աճ, որը վեր ջին տա-
րում հիմնականում ծառայությունների և 

առևտրի ոլորտի ձեռքբերումների, ինչ պես 
նաև նախորդ տարվա համեմատ ար դյու -
նաբերության ճյուղի ակտիվացման շնոր-
հիվ է։ Միաժամանակ, արձանա գրված 
տն տեսական աճի «գաղտնիքներից» մեկն 
էլ չդիտարկվող տնտեսության գնա հատա-   
կանի չվերանայման հետ կապված մե -
թո դաբանական խնդիրն է, որը, ի հա -
շիվ ստվերի կրճատման, լրացուցիչ աճի 
պատրանք է ստեղծում, ինչը ևս վի ճա-
կագրորեն արտացոլվում է որպես տնտե-
սական աճ։ Այս առումով, Վիճակա գրա-  
 կան կոմիտեն պետք է քայլեր ձեռ նար- 
կի աշ խատանքների թափանցիկու թյան 
բարձ րացման ուղղությամբ, որպես զի տն-
տե սա կան և քաղաքական առումներով 
ա ռանց քային նշանակություն ունեցող 
ՀՆԱ ցուցանիշի հաշվարկման հարցում 
«գաղտ նիքներ» և «մութ կողմեր» չմնան, 
իսկ վիճակագրությունն օգտագործողներն 
էլ հաշվի առնեն այս հանգամանքն իրենց 
վերլուծություններում։
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Ընդունված է կարծել, որ տնտեսության վե-
րա  բերյալ կանխատեսումներ կատա րելն 

«ան    շնորհակալ գործ է»։ Իսկ ճգնաժամերի կանխա-
տե սու  մը՝ գրեթե անիրագործելի։ ԱՄՀ փորձագետների 
հե տա զոտությունը1 ցույց է տվել, որ 63 երկրում 1992- 
2014 թթ. տեղի ունեցած 153 ճգնաժամից տնտեսագետ-
ները միար ժեքորեն կանխատեսել են միայն 5-ը՝ դրանց 
տե ղի ունենալուց մեկ տարի առաջ։ Հեռու չգնանք՝ ՀՀ 
կա ռավարության 2009 թ. բյուջետային ուղերձում տնտե-
սա  կան աճի կանխատեսումը 9.2 տոկոս էր, մինչդեռ… . 
տեղի ունեցավ 14.2 տոկոս անկում2։

Սակայն, սա չի բացառում, որ ժամանակ առ ժամա-  
նակ միջազգային մամուլում հանդիպենք ճգնաժամի վե-
րաբերյալ ամե նա ազդեցիկ տնտեսագետների կան խա -
գուշակումներին: Օրինակ՝ 2006 թ. Նուրիել Ռուբի  նին 
ահազանգում էր անշարժ գույքի շու կայի «պղպջակի» 
և մոտեցող համաշխարհային ճգնա ժա մի մասին, իսկ 
անցյալ տարի հայտնի տնտեսա գետն անդ  րադարձավ 
այն 10 ռիսկին, որ 2020 թ. աշ խար հը կարող է ճգնաժա-
մի մեջ գցել3։ 

Այսօր արդեն այդ ռիսկերի մասին շատերն են խո սում, 
քանի որ դրանք շոշափելի են դարձել։ Համաշխարհա-
յին տնտեսական մամուլն «աղաղակում է», որ ԱՄՆ-ի 

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԵՆ ՍՊԱՍՈՒՄ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հիմնաբառեր.  շրջված եկամտաբերության կոր,
   առևտրային հակամարտություն,
  բացասական տոկոսադրույք,
  մոնետար և ֆիսկալ ներարկում  
  ների պարբերաշրջան (ցիկլ),  
  եվրոբոնդերի տեղաբաշխում
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Նարեկ 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2019 թ., ավարտելով ՀՊՏՀն, 
ընդունվել է ասպի րան  տուրա: 
20162018 թթ. ե ղել է ՀՊՏՀ «Ամ
բերդ» հետա զոտական կենտ րո
նի հետա զո տող, ապա փոր ձա
գետ: 

Վերապատրաստումներ է ան 
ցել աշխարհի տարբեր եր կրնե     
րի հեղինակավոր կազ մա կեր
պու   թյուններում:

1  Zidong An et al. How Well Do Economists Forecast Recessions?. Working 
Paper No. 18/39. IMF. (2018). https://www.imf.org/en/Publications/WP/Is-
sues/2018/03/05/How-Well-Do-Economists-Forecast-Recessions-45672 

2  Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի (https://www.armstat.am/am/?nid=202) և 
ՀՀ ֆինանսների նախարարության (http://www.minfin.am/hy/page/petakan_byu-
je_2009_t) կայքերում:

3  The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis. Nouriel Roubini, Brunello 
Rosa. Sep 13, 2018. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/com-
mentary/financial-crisis-in-2020-worse-than-2008-by-nouriel-roubini-and-brunel-
lo-rosa-2018-09?barrier=accesspaylog



պե  տական պարտատոմսերի ե կամտա-
բերության կորը «շրջված է». այժմ 2 տա - 
րի ժամկետայնությամբ պար   տատոմսերի 
տոկոսադրույքն ավելի բարձր է, քան 10 
տարի ժամկետայնու թյուն ունեցողների-
նը։ Իսկ այս ցուց   չով շրջված ե կամտաբե-  
րության կորը նախորդել է 1950 թ. սկսած՝ 
ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած բոլոր ճգնաժա-    
մերին։ Ցուցիչը համարվել է ճգնաժամի 
ամե  նահուսալի նախանշաններից մեկը, 
քա նի որ, ինչպես կարելի է տեսնել գծա-
պատկեր 1-ից, այսպես ասած, «բութ մա տի 
կանոնն» աշխատել է։ Կան խա գու շակումն 
իրականացել է մի քանի ամսից մինչև եր-
կու տարի ժամանա  կային խզմամբ4։

Վիճակագրությունը՝ վիճակագրություն, 
բայց աշխարհում շատ փոփոխություններ 
են տեղի ունեցել նույնիսկ ընդամենը 10 
տարում։ Ով՝ ով, բայց տնտեսագետները 
լավ գիտեն՝ նույնիսկ ամենահուսալի վիճա-
կա գրական կապերը ինչ-որ պահի ինչ-որ 
«մանրուքից» կարող են խախտվել։ Ահա 
թե ինչու պետք է փնտրել ամբողջական 
պատկերը, ինչն էլ կփորձենք անել ստորև։

Ինչո՞ւ է շրջված եկամտաբերության կո - 
րը, և ինչո՞ւ են աշխարհում ան հանգստա -
նում այդ երևույթի համար։ Նոր   մալ ժա մա - 
նակներում եկամտաբե րության կորը կամ 
նույն թո ղարկողի՝ տար բեր ժամկետայ-
նու թյան և եկամտա բերության պար տա -

Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y#0 
Ծանոթագրություն՝ մգեցված հատվածները ցույց են տալիս ԱՄՆում տեղի ունեցած ճգնաժամերը:

տոմսերի հա մա դրումն երն արտա հայտող 
կորն աճող է, քանի որ ներդրողն իր փո   ղից 
ավելի երկար ժամանակով հրա ժարվե-
լու համար ավելի բարձր պարգևավճար է 
պահանջում, որով հետև տեսնում է մեծա-
ցող անորոշություն ա  պագայի նկատմամբ։ 
Գծա  պատկեր 2-ում դա արտացոլված է 
Հա յաս տանի պետական պարտատոմսերի 
երկրորդային շուկայի՝ մինչև մարում եկա-
մտաբերությունների կորում, որն ամեն օր 
հաշվարկում և հրա պա  րակում է ՀՀ կենտ - 
րոնական բանկը։ Ավելին, դա արտա ցոլ - 
ված է նաև մեկ տարի առաջ հրա պա-
րակված՝ ԱՄՆ-ի պետական պար տա տոմ-
սե րի եկամտաբերության կորում (գծա -
պատ  կեր 2)։

Շրջված կորի դեպքում իրավիճակը 
փոխ   վում է. կարճ ժամկետայնությամբ 
պար    տատոմսերի տոկոսադրույքն ավելի 
բարձր է, քան երկար ժամկետայնությամբ 
պարտատոմսերինը։ Այսպիսին է այժմ 
ԱՄՆ-ի պետական պարտատոմսերի եկա- 
մտա բերության կորը։ Սա նշանակում է, 
որ ներդրողները նախընտրում են երկա-
րա ժամկետ պարտատոմսեր, քանի որ 
ակն կալում են, որ մոտ ապագայում տոկո -
սադրույքները կնվազեն, իսկ կենտրո  նա-
կան բանկը (Դաշնային պա հուստա  յին 
հա մակարգը) կիջեցնի տո    կոսա դրույքնե-
րը՝ «էժան փողով» ակտի վաց նելով ֆի-
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ԱՄՆ-ի 10 և 2 տարի ժամկետայնությամբ պետական պարտատոմսերի 
եկամտաբերության տարբերությունը

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

4  What the Yield Curve Says About When the Next Recession Could Happen. Lauren Leatherby and Katherine Greifeld. August 
15, 2019. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/graphics/2019-yield-curve-inversions/
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Եկամտաբերության կորեր 2019 թ. սեպտեմբերի վերջի դրությամբ
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

ա)      բ)
Աղբյուրը՝ Investing.com և ՀՀ կենտրոնական բանկ:
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նան սական հոսքերը դեպի իրա կան տն-
տե սություն։

Տոկոսադրույքի նվազման առումով, ի 
դեպ, ֆինանսական շուկաների մասնա- 
   կից  ների կանխատեսումներն արդեն իսկ 
իրա կանանում են։ ԱՄՆ-ի դաշնային պա -
հուս տային համակարգը տարվա մեջ երկ-
րորդ անգամ իջեցրեց տոկոսադրույքը՝ 
սահ մանելով դա առավելագույնը 2%-ի 
մա կարդակում։ Ավելին, ըստ դրամավար-
կա յին կարգավորողի հայտարարության, 
«տեղ է բացվել» տարվա ընթացքում ևս 
մեկ նվազեցման համար, և սա այն դեպ-
քում, երբ անցյալ տարեվերջին տոկոսա -
դրույ քը սահմանվել է 2.5%-ի մակարդա-
կում և նախանշվել երկու բարձրացման 
հնարավորություն 2019 թ. համար։ Իսկ 
կանխատեսումներում խոսվում էր մինչև 
3.5% բարձրացման վերաբերյալ` արդեն 
2020 թ.5։ 

Սկզբում նշեցինք, որ դեռ անցյալ տար-
վանից քննարկվում են մի շարք ռիս կեր, 
որոնց նյութականացումը 2020 թ. կա րող է 
հանգեցնել համաշխարհային ճգնաժամի: 
Հե ղինա  կը՝ Նուրիել Ռուբինին, 2019 թ. հու-
նի սին թարմացրեց վերլուծությունը։ Հիմ-

նա կան ուղերձն այն էր, որ նշված ռիսկե-
րը հիմն ականում պահպանվել են, իսկ 
դրան  ցից մեկը՝ առանձնակի կարևորու-
թյուն ստա ցել: Խոսքն ԱՄՆ - Չինաստան 
առևտրա  յին և տեխնոլոգիական հակա-
մար տու թյան մա սին է6:

Գաղտնիք չէ, որ Դոնալդ Թրամփի վար-   
չա կազմը ձգտում է նվազեցնել ԱՄՆ-ի՝ 
600 մլրդ ԱՄՆ դոլարը գերազան ցող 
ա ռևտ   րային հաշվեկշռի պակասուրդը։ Չի    - 
նաստանն այս տեսանկյունից պիտա կա-
վորվում է որպես «գող», որի դեմ պետք 
է պայքարել հովանավորչության գործիք -
ներով։ 2018 թ. ամռանից սկսած՝ ԱՄՆ-ը 
բարձ րացնում է ինչպես արդյունաբերա-
կան, այնպես էլ սպառողական նշանա-
կության ապրանքների ներմուծ ման մաք-  
 սատուրքերը։ Արդյունքում, այժմ արդեն 
տարեկան շուրջ 550 մլրդ ԱՄՆ դոլար ծա- 
 վալով չինական ապրանք ների վրա գոր-
ծում են հատուկ բարձրացված մաքսա-
տուրքեր։ Սրան Չինաստա նը պատաս-
խա  նում է՝ ամերիկյան ծագման շուրջ 185 
մլրդ ԱՄՆ դոլար ծավալով ապ րանքների 
վրա հատուկ մաքսատուր քեր կիրա ռելով7։ 

ԱՄՆ - Չինաստան առևտրային հա-

5  The Fed cut rates for the second time this year. Donna Borak. September 18, 2019. CNN Business. https://edition.cnn.
com/2019/09/18/economy/federal-reserve-rate-jerome-pwell/index.html 

6 The Growing Risk of a 2020 Recession and Crisis. Nouriel Roubini. Jun 14, 2019. Project Syndicate. https://www.project-syndi-
cate.org/commentary/trade-war-recession-crisis-2020-by-nouriel-roubini-2019-06?barrier=accesspaylog 

7  The US-China Trade War: A Timeline. November 5, 2019. China Briefing. https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-
trade-war-a-timeline/ 
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կամար տությունը սպառնում է ընդլայնվել՝ 
ընդգրկելով նաև այն ապրանքները, որոնց 
մաքսատուրքերը դեռ չեն փոփոխվել։ 
Դրան գումարվում են ԱՄՆ-ում չինական 
տեխնոլոգիական ընկերությունների գոր-
ծունեության սահմանափակումները։ Մակ - 
 րոէկոնոմիկայի լեզվով ասած, տնտեսու  - 
թյան համար սա մի կողմից առաջարկի, 
մյուս կողմից՝ պահանջարկի շոկ է. այն ուղ  -
ղակիորեն թանկացնում է ապրանքնե րը՝ 
վնասելով համաշխար հային արժեքային 
շղթաները և կրճատելով տնօրինվող եկա-  
մուտը։ Այս առևտրային և տեխնոլո գիա-
կան հակամարտությունը, ըստ պաշտո  նա-
կան գնահատականների, միջին ա մերի-  
կա ցու համար տարեկան արժենում է ավե-
լի քան 1250 ԱՄՆ դոլար։ Իսկ ըստ Gold-
man Sachs բանկի գնահատա կան ների՝8 
այդպիսով արդեն 0.6 տոկոսա յին կետով 
դանդաղել է ԱՄՆ-ի տնտեսա կան աճը։ 
Սա մեկ տարում ավելի քան 120 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար է: 

Ի՞նչ տեղի կունենա ամերիկյան, չինա-
կան և մյուս տնտեսությունների հետ, եթե 
այս զարգացումները բացասական սցե-
նարով ընթանան։ Եթե խնդիրը միայն 
առևտրային հակամարտությունը լիներ, 
ճգնաժամի կանխատեսումը, վստահա-
բար, չափից դուրս վատատեսական կան-

խա գուշակություն կլիներ։
Բանն այն է, որ առևտրային հակա-

մարտությունը «յուղ է ավելացնում» ար դեն 
կուտակված խնդիրների «խարույկի» վրա։ 
2008-2009 թթ. ճգնաժամից հետո զար-
գացած երկրների կենտրոնական բան   կե-
րը, ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ, տնտե սա- 
 կան կայունություն են ապահո վում «դե-
ղերի շարունակական չափաբաժին ների» 
օգնությամբ՝ այդպես էլ չկարո ղա նալով 
հրաժարվել դրանցից:

Գծապատկեր 3-ից կարելի է տեսնել, 
թե ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկը և կա-  
 ռավարությունը ֆինանսական ինչ ներար-
կումներ են կատարել տնտեսու թյան մեջ 
վերջին տասնամյակում։ Դաշ նային պա -
հուստային համակարգի գոր ծողություն -
ների արդյունքում (տոկոսա  դրույ քի նվա  - 
զեցում, բանկերի ակտիվների ուղղակի 
գնումներ) փողի բազան, այսինքն՝ շրջա-
նառության մեջ առկա կանխիկը և ԴՊՀ-
ում բանկերի պահուստային միջոց ներն 
աճել են շուրջ 4 անգամ, իսկ պե տական 
պարտքը դոլարային արտա հայ  տությամբ՝ 
շուրջ 2.6 անգամ՝ գերազան ցելով երկրի 
ՀՆԱ ծավալը։ Այս ամենը տեղի է ունեցել 
ոչ ավելի, քան մեկ ու կես տասնամյակում։

Գծապատկեր 3-ում արտացոլված են 
միայն ԱՄՆ-ի ցուցանիշները, սակայն 

ԱՄՆ-ի պետական մարմինների «ներարկումները» տնտեսության մեջ
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

ա)      բ)
Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/

8  Trump’s trade war could spark a recession, Goldman Sachs warns. Martha C. White. Aug. 12, 2019. NBC News. https://www.
nbcnews.com/business/economy/trump-s-trade-war-could-spark-recession-warns-goldman-sachs-n1041501  
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Եվրա  միությունում նման ներարկումներն  
էլ ավելի մեծ ծավալներ ունեն։ Եվրոպա-
կան կենտրոնական բանկը դեպոզի տա-  
յին տոկոսադրույքը սահմանել է -0-5 տո-
կոսի մակար դակում և 2009 թ. ճգնաժա-
մից հետո մին   չև հիմա շարունակում է շու-
կայից ակ  տիվներ գնել՝ ուղղակիորեն փող 
ներարկելով ֆինանսական համակարգ։ 
Կենտ րո նական բանկի դեպոզիտային տո- 
կո սա դրույքը բացասական է նաև Շվե-
դիայում, Շվեյցարիայում, Ճապոնիա յում և 
Հունգա րիայում9։ 

Այս ամենի հետևանքով այսօր ավելի 
քան 15 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր 
ծավալով պետական պարտատոմսեր բա - 
 ցասական տոկոսադրույք ունեն. դիցուք, 
գնելով 1000 եվրո ծավալով մոտ -0.6 տո-  
կոս եկամտաբերությամբ և 10 տարի ժամ -
կետով գեր մանական պետական պար - 
տա տոմսեր, 10 տարի հետո ունենում ես 
950 եվրոյից էլ պակաս գումար (դեռ չհաշ-
ված փողի գնո ղունակու թյունը նվա զեցնող 
գնաճը)։ Բա ցասական տոկոսա դրույք նե-
րի աշխար հում փոխատուն է վճա րում փո-
խառուին, ասես՝ իր փողն «ի պահ ընդու-
նելու» հա մար։

Ահա այսպիսի միջավայրում են տեղի 
ունենում տնտեսական շոկերը, ինչպես, 
օրինակ, առևտրային հակամարտությունը։ 
Այս դեպքում կենտրոնական բանկն ուղ-
ղակի «տեղ չունի» տոկոսադրույք իջեց-
նելու համար, իսկ եթե նույնիսկ իջեցնի, 

դա իրա կան տնտեսության վրա էական 
դրա կան ազդեցություն չի կարող ունե նալ։ 
Ընդհակառակը՝ կարող են գերակշռել բա-
ցասական ազդեցությունները, քանի որ 
ապահովագրական և կենսաթոշակային 
հիմնադրամները, անկախ ամեն ինչից, 
վնասով են աշխատելու։ Դրա փոխարեն՝ 
կառավարությունը կարող է անընդհատ 
ավելացնել պարտքը (հիշենք պե տական 
պարտատոմսերի բացասական տոկոսա - 
 դրույքը) և պետական ծախսեր կատա րել։ 
Սակայն, մոնետար և ֆիսկալ ներար կում-
ների այսպիսի պարբե րա  շրջանը, ինչ  պես 
ցույց է տվել պատմությու նը, մեղմ ասած, 
դեպի կայունություն տա նող լավա գույն 
ճանապարհը չէ…

Որպես ամփոփում՝ նշենք, որ այսպի-
սի փխրուն կայունությամբ աշխարհում 
Հայաստանի նման փոքր բաց տնտե   սու-
թյունը միշտ պետք է պատ րաստ լինի ար-  
տաքին ցնցումների՝ միաժա մա նակ, կա-  
րո ղանալով օգտվել իրավիճա կի «բարիք - 
 ներից»։ Այդպիսին են համաշխարհային 
ֆինանսական համակար գում առկա էժան 
փողերը։ Եվրոբոնդերի վերջին տեղաբաշ-
խումը դրա վառ ապացույցն է։ Իսկ էժան 
փողերը տնտեսությանն անհրա ժեշտ են 
ահռելի ենթակառուցվածքային ներդրում - 
ների առումով։ Հենց դրանք են տնտե-
սու թյան հիմքերն ամրացնելու ու ցնցման 
դեպքում հերթական երկնիշ ան կումից 
խուսափելու հիմնական գրավա կանը:

9Տե՛ս Trading Economics գործակալության կայքը՝ https://tradingeconomics.com/country-list/deposit-interest-rate.
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Էդգար 
ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

2004 թ. ավարտել է ՀՊՏՀն 
և ընդունվել ասպի րան տու րա: 
2007 թ. ստացել է տնտե սա  
գիտության թեկնածուի գիտա
կան աստիճան և աշխատան
քի անցել ՀՊՏՀ արժեթղթերի 
շուկայի (այժմ՝ ֆինանսների) 
ամբիոնում, սկզբում՝ որպես ա 
 սիստենտ, ապա դոցենտ: Հե
ղինակ է մի շարք գիտական 
հրա պա րակումների և հետա
զո տությունների: 

Ֆինանսական շուկաներում տոկոսադրույք- 
   ների  փոփոխությունները  մշտապես  ու-

շադ րության են արժանանում։ Պատճառը պարզ է. բոլորն 
էլ այս կամ այն կերպ առնչվում են ֆինանսական շուկանե-
րի հետ, և բացի այդ, ֆինանսական տարբեր գործիքնե-
րի տոկոսադրույքները տնտեսության զարգացման կամ 
դրա միտումների վերաբերյալ ազդակներ են հաղոր   - 
դում։ Պարտատոմսերի, վարկերի, ավանդների տոկո-
սա դրույքների վրա կարող են ազդել բազմաթիվ գործոն -
ներ՝ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականություն, մակ-  
 րո տնտե սական իրավիճակ, գնաճ, արտարժույթի փո խ-   
արժեք ներ և այլն։ Բացի այդ, ֆինանսական շուկանե-
րում շատ հաճախ որոշիչ գործոններ են ֆի նան սա կան 
գործիքների առաջարկի ու պահանջարկի փոփո  խու-
թյունները, շուկայի մասնակիցների սպասումն երը։

Որպես կանոն, նշված գործիքները տարբեր կերպ 
են արձագանքում այդ գործոնների ազդեցություններին։ 
Օրինակ՝ պետական պարտատոմսերն առավել արագո-
րեն են փոփոխվում շուկայական գործոնների ազդեցու-
թյամբ, մինչդեռ վարկերի ու ավանդների վրա այդ ազ-
դեցությունները միանգամից չեն զգացվում։ Ընդ որում, 
վարկերն ավելի ուշ են արձագանքում տար բեր գոր ծոն-
ների ազդեցություններին։ Արձագանքի արա գությու նը 
պայմանավորված է այդ գործիքների բնույ թով, դրանց 
շուկաների առանձնահատ կություններով։

Փոփոխությունների սկիզբը։ Արդեն տևական ժա- 
մա նակ է, որ ՀՀ ֆինանսական շուկաներում տոկոսա-
դրույքների նվազման միտում է զգացվում։ Զարգացում-  
ների պատճառներն առավել լավ ընկալելու հա մար դի-
տարկումները սկսենք 2014 թ. վերջից։ Պայմա նա վորված 
արտարժույթի շուկայում փոխարժեքի կտրուկ տատա- 
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ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՆ ՆՎԱԶՈՒՄ 
ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ 

Հիմնաբառեր.  պետական պարտատոմսեր,  
  ավանդներ, վարկեր, ֆինան սա
  կան շուկայի տոկոսադրույքներ,  
  ԿԲ դրամավարկային քաղաքակա
  նություն, սպառողական գների  
  ինդեքս

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ



նումներով՝ նշված ժամանակա շրջա   նում 
ԿԲ-ն մի կողմից բարձրաց րեց բանկերի 
պարտա դիր պահուստա վորման դրույքը, 
իսկ մյուս կողմից՝ կտրուկ փո փոխեց դրա-
մավարկա յին քա ղաքա կա նության գործիք - 
ները: Լոմբար դային ռե պոյի տո կոսադրույ- 
քը 10.25-ից դարձավ 21 տո կոս, ինչից հե - 
տո դեկտեմբերին բարձ րացվեց նաև վե-
րաֆինանսավոր  ման տո կոսադրույքը՝ մին-  
չև 8.5, իսկ 2015 թ. փետր վարին՝ 10.5 տո-   
կոս: Հետա գայում՝ սկսած 2015 թ. օգոստո- 
 սից, ԿԲ-ն թուլաց րեց վերա ֆինան սավոր-  
  ման տոկո սա դրույ քը, ինչը տևեց մինչև 
2017 թ. փետրվար (վերաֆինանսավորման 
կամ ռեպո տո կո սա դրույքը հասավ 6 տո- 
կոսի)։ Բացի այդ, բանկերի կողմից արտ-  
արժույթով ներգրավ  ված միջոցների դի-
մաց պահուս տա  վորման նորմատիվը 
2014 թ. դեկտեմբերին 12-ից դարձավ 24 
տոկոս, իսկ այնու հե տև՝ իջավ մինչև 20 
տոկոս։ 2016 թ. սեպտեմբերից այդ նոր - 
մատիվը կրկին նվա զեց՝ հասնելով 18 տո- 
կոսի։ Ֆինանսական շուկայում տոկոսա-
դրույք ների նվազման գործընթացն ավե լի 
արագացավ բանկա յին ընդհանուր կա-
պիտալի նոր մատիվի փոփոխությունից 
հետո: ՀՀ ԿԲ-ն առևտրային բանկերի հա- 
մար ընդհա նուր կապիտալի նվազա  գույն 
չափի նոր մատի վը 5 մլրդից բարձրացրեց 
30 մլրդ դրամի, ինչի արդյունքում 2016 թ. 
վերջին բանկային համակարգում իրաց-
վելիության ավելցուկի, տնտեսական ակ-  
տիվու թյան դանդաղման պայմաններում 
ակ տիվա ցավ արժե թղթե  րի շուկան, կըտ-
րուկ սկսեցին նվազել պետական և կոր -
պորա տիվ պարտատոմսե րի տոկոսա-
դրույքնե րը1:

Պարտատոմսերի տոկոսադրույքներ։ 
ՀՀ ֆինանսական շուկան առանձնանում 
է պետական պարտատոմսերի գերակա-
յությամբ, թեև գրեթե բոլոր գործող բան-
կերը և որոշ ֆինանսական կազմակեր - 
պություններ ունեն ցուցակված կորպո  րա-  
տիվ պարտատոմսեր, իսկ վերջին ամիս-   
ներին իրական հատվածի թողարկում-    
ներն ավելանում են. «Յուքոմ», «Սպայկա», 
«Զանգե զուրի պղնձամոլիբդենային կոմ-  

բինատ» ընկերություններն իրականաց-
րին դրամային և դոլարային պարտատոմ-
սե րի տեղա բաշխումներ, իսկ որոշ կազ մա-  
կերպություններ պատրաստվում են նոր 
թողարկումների։ 

Պետական պարտատոմսերի տոկո սա-
դրույքներն առավել զգայուն են, հետևա-
բար՝ ավելի արագորեն են արձագանքում 
դրամավարկային քաղաքականության և 
տնտեսական տարբեր գործընթացներին։ 
2016 թ. վերջին ֆինանսական շուկայում 
ձևավորված ավելցուկը, որը պայմա նա-
վոր ված էր բանկերի կապիտալի ցուցա - 
նիշի ավելացմամբ, պետական պարտա-   
տոմ սերի շուկայում սկիզբ դրեց տոկո սա-
դրույքների նվազման միտումի։ Վերջինս, 
զուգակցվելով ԿԲ դրամավարկային քա-
ղա  քականության աստիճանական թու-
լաց   ման հետ, շարունակվում է (գծապատ-
կեր 1)։

Պարտատոմսերի տոկոսադրույքների 
նվազմանը նպաստում է նաև բյուջեի ըն-
թացիկ պակասուրդի կրճատումը, ինչին 
զու գահեռ, ֆինանսների նախարարու-
թյունն արդեն գերազանցել է պետական 
պարտա տոմսերի հաշվին պակասուրդի 
ֆինանսավորման նպատակադրումը, 
մինչ  դեռ այս տարվա ծավալն ավելին է, 
քան նախորդ տարվանը։ Պակասուրդի ֆի- 
նան սավորման մեջ գերակշռում են արտա- 
քին վարկերը, որովհետև կապիտալ ծրա-
գրերը հիմնականում իրականաց վում են 
արտաքին դոնորների հետ համագոր       ծակ-
ցությամբ, որի շնորհիվ ներքին պարտքի 
շուկան շատ ագրեսիվ կերպով չի ընդլայն - 
վում, ինչն էլ, իր հերթին, իրաց վե լության 
ավելցուկի պայմաններում նպաստում է 
տոկոսադրույքի նվազեց  մա նը։ ՀՀ միջազ- 
գային վարկանշի բարելա վումը նույնպես 
ազդում է պետական պար  տա տոմսերի տո- 
կոսադրույքների նվազեց ման վրա։ Բա ցի 
այդ, միջազ գա յին շուկաներում տոկոսա-
դրույքների նվազման գործ ընթացն անդ-
րադառնում է նաև մեր շուկայի վրա՝ հնա-  
րավորու թյուն ընձեռելով բան կերին ար-
տաքին շու  կաներից ավելի էժան միջոցներ 
ներ գրավելու:

1 Այս հոդվածի բոլոր վիճակագրական տվյալների աղբյուրն է ՀՀ ԿԲ-ն՝ https://www.cba.am:
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ՀՀ ԿԲ-ն այս տարի արդեն երկրորդ 
անգամ փոփոխել է արտարժույթով ներգ-
րավվող միջոցների պահուստավորման 
կարգը, և ներկայում արդեն 18 տոկոս պա - 
հուստավորումը միայն դրամով իրա կա-
նացնելու փոխարեն, դրա 4 տոկոսը փոխա -
րինվելու է արտարժույթով պահուս տա - 
վորմամբ: Դրամով պահուստա վոր ման ծա - 
վալների նվազումը մի կողմից բանկային 
համակարգում դրամի ավել ցուկ է ստեղ-
ծում, հանգեցնում դրամային գոր  ծիքների 
տոկոսադրույքների նվազման, իսկ մյուս 
կողմից՝ դոլարային պա հուստավորման 
չափի մեծացումը թույլ է տալիս որոշ չա-  
փով բարձրացնել դոլա րա յին գործիքնե րի 
տոկոսադրույքները։ ՀՀ դրամա յին պետա-
կան պարտատոմսերի տոկո սադրույք  - 
ներն օրինակ 2017 թ.-ից մին չև 2019 թ. 
սեպտեմբեր 10 տարի ժամկե տայնությամբ 
պարտատոմսերի դեպ քում նվազել են մոտ 
2,6, իսկ 2019 թ. սկզբին՝ 0,24 տոկոսային 
կետով։ Ինչ պես վերոնշյալ, այնպես էլ միջ-  
ազգային շուկա ներում տեղի ունե ցող զար- 
գացումների համատեքս տում նվազում են 
նաև ՀՀ եվրոպարտատոմսերի եկամտա - 
բերու թյուները, ինչի արդյունքում հաջողվել 
է իրականացնել 4,2 տոկոս եկամտաբե- 
րու  թյամբ նոր՝ 500 մլն ԱՄՆ դոլար ծա-
վա լով պարտա տոմսերի տեղաբաշխում։ 
Նշենք, որ 2019 թ. սկզբից մինչև սեպ տեմ-

բեր 2025 թ. մարվող եվրոպար տա տոմ-
սերի տո  կոսա դրույ քը նվազել է՝ 6,10-ից 
հաս նելով 3,75 տո կոսի։

Ավանդների և վարկերի տոկոսա-
դրույք ներ։ Ե՛վ դոլարային, և´ դրամայի ն 
ավանդների տոկոսադրույքները 2017-ից 
մինչև 2019 թ. սեպտեմբեր նվա զել են։ Մին-
չև մեկ տարի ժամկետայնու թյամբ դրա-
մային ավանդների տոկոսադրույքները 
նվազել են 0,66, դոլարայինինը՝ 1,11 տո-
կոսային կետով։ Մեկ տարուց ավելի ժամ-  
կետայնությամբ դրամային ավանդ ների 
տոկոսադրույքները նվազել են 2,82, դոլա- 
 րայինինը՝ 0,97 տոկոսային կե տով։ Սա-
կայն, 2019 թ. սկզբից մինչև սեպ տեմ բեր 
դոլարային ավանդների տոկոսա դրույք-    
ների աճի միտում է զգացվում։ Դա կարելի 
է վերագրել ՀՀ ֆինան սական շուկայում 
դո լարի փոխարժեքի նվազմանը, ինչից 
ել նելով էլ՝ ՀՀ ԿԲ-ն, դեռևս 2019 թ. գար-
նա նից սկսած, ֆինանսական շուկայից 
ԱՄՆ դոլար է գնում՝ թույլ չտա լով դոլարի 
փոխարժեքի կտրուկ անկում դրա առա-
ջարկի ավելացման պայ ման ներում։ Դո  - 
լա րային ավանդների տո կո սա դրույքնե րի 
աճը վերջին ամիս նե րին կա րող է պայ մա-
նավորվել նաև պահուս  տա վորման նոր-
մա տիվի փոփոխու  թյուն ներով, որը հան- 
 գեցրել է դոլա րային ռեսուրս ների պա հան-
ջարկի մեծացման (գծապատկեր 2)։ 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի՝ մինչև մարում եկամտաբերությունները՝ 
սկսած 2014 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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Այսպես, օրինակ, մինչև մեկ տարի ժամ-    
կետով դրամային ավանդների տոկո սա-
դրույքները, սկսած տարեսկզբից, նվա զել 
են 0,65, իսկ դոլարայինինը՝ աճել 0,29 
տոկոսային կետով։ Մեկ տարուց ավելի 
ժամկետով ավանդների դեպքում տոկո-
սա դրույքները համապատասխանաբար՝ 
նվա զել են 0,1, աճել՝ 0,15 տոկոսային կե- 
տով։ Նշենք նաև, որ դրամային ավանդ-
նե րի տոկոսադրույքների վրա էապես ազ-

Ավանդների տոկոսադրույքները՝ սկսած 2017 թ. հունվարից
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

դում է նաև դոլարայանացման միտում-
ների նվազումը։

Վարկերի տոկոսադրույքների փոփո-
խություններն ավելի կտրուկ միտում են 
դրսևորել։ Օրինակ՝ մինչև մեկ տարի ժամ - 
կետով դրամային վարկերի տո կոսա-
դրույք ները 2017 թ.-ից մինչև 2019 թ. սեպ-
տեմ  բեր նվազել են մոտ 5,02 տոկոսային 
կե տով, իսկ մեկ տարուց ավելի ժամկետայ-
նու թյան դեպքում՝ 3,64 տոկոսային կե տով։ 

Վարկերի տոկոսադրույքները՝ սկսած  2017 թ. հունվարից
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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Նույն ժամանակահատվածում մինչև մեկ 
տարի ժամկետով դոլարային վարկերի 
տո կոսադրույքներն աճել են 0,3, իսկ մեկ 
տարուց ավելի ժամկետայնության դեպ-
քում՝ նվազել 0,65 տոկոսային կետով 
(գծա պատկեր 3)։ 

Սկսած 2019 թ. սկզբից՝ պատկերը հե-
տևյալն է. մինչև մեկ տարի ժամկետով 
դրամային վարկերի տոկոսադրույքները 
նվազել են 0,77, իսկ մեկ տարուց ավե լիի 
դեպքում՝ աճել 0,25 տոկոսային կե տով։ 
Դոլարայինի դեպքում մինչև մեկ տարի 
ժամկետով վարկերի տոկոսադրույք ները 
նվազել են 0,76, իսկ մեկ տարուց ավելիի 
դեպքում՝ 0,65 տոկոսային կետով։ Նման 
փոփոխությունների պատճառ կարող են 
լինել երկարաժամկետ դրամային վար  կա-
վորման ծավալների աճը, դրամի նկատ-
մամբ տնտեսավարողների վստահու թյան 
մեծացումը և այլն։

Ի՞նչ սպասումներ ակնկալել։ Նախ՝ 
տնտեսական զարգացման ներկա փուլին 
բնորոշ է գնաճի ցածր մակարդակը։ Այ -
սինքն՝ սպառողական գների աճը դան դա-
ղել է և բավական հեռու է ԿԲ թիրա  խային 
4 տոկոս մակարդակից։ Սպա ռողա կան 
գների ինդեքսը 2019 թ. մայիսի -2,8 տո-

կոսից օգոստոսին հասավ 0,6 տոկո-
սի: Դա պայմանավորված է մի կողմից 
զսպող հարկաբյուջետային քաղաքա կա-
նության պայմաններում առկա թույլ պա -
հանջարկով, իսկ մյուս կողմից՝ միջազգա- 
  յին շուկաներում գնաճի դանդաղ ման մի  - 
տումներով։ Գնաճի նվազ ման վրա կա րող 
են ազդել նաև շուկանե րում մրցակ ցու-
թյան հնարավոր բարելավումն երը (գծա-  
պատ կեր 4)։ 

Գնաճի տեմպերի հետագա դանդա-
ղու մը, իր հերթին, կարող է նպաստել ֆի-
նանսական շուկաներում տոկոսա դրույք-
ների նվազմանը։ 

Արձագանքելով ՀՀ և միջազգային 
տնտեսական իրավիճակներին, գնաճի 
տեմպերի նվազմանը՝ 2019 թ. սեպ տեմ բե-
րին ՀՀ ԿԲ-ն նվազեցրեց վերաֆինան  սա-
վորման տոկոսադրույքը՝ դա հասցնելով 
5,75 տոկոսի։ Գնաճի և տնտեսական ակ-  
տիվության հետագա դանդաղման դեպ-
քում գլխավոր դրամատունը կարող է շա-
րունակել այդ գործընթացը, որը ֆինան-
սական շուկաներում տոկոսադրույք ների 
նվազման կարևորագույն գործոն է (գծա-
պատկեր 5)։

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխությունը՝ սկսած 2015 թ. դեկտեմբերից 
(յուրաքանչյուր ամիս՝ նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ)

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

19

2019/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր



Պետական պարտատոմսերի շուկայում 
տոկոսադրույքների նվազման համար որ-
պես զսպող գործոններ կարող են հանդես 
գալ 2020 թ. պետական ներքին պարտքի 
ծավալների մեծացումը, տնտեսության ակ - 
տիվացման պայմաններում բանկային հա  
մակարգի միջոցների ուղղումը դեպի իրա-
կան հատված։ Իրական հատվածի ակ-
տի վացումը կարող է զուգորդվել վար կա-
վորման պահանջարկի մեծացմամբ, ինչը 
բանկային ավանդների աճի պայման նե-
րում չի առաջացնի վարկավորման տո-
կոս ների աճ։

Տոկոսադրույքների նվազման շարու- 
 նա կա կանությունը, իր հերթին, վարկա -
վոր ման ծավալների աճի մեծ ներուժ ունի։ 
Վերջինս դրականորեն կանդրա դառ նա և՛ 
գործարար միջավայրի, և՛ բնակ չու թյան 
վրա։ Բացի այդ, պետական պար տատոմ   -
սերի նվազող եկամտաբերու թյան պայ   -
մաններում կորպորատիվ պարտա   տոմ-
սերի նոր թողարկումները ներ դրող   ների 
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ՀՀ ԿԲ տոկոսադրույքների շարժընթացը՝ սկսած 2014 թ. դեկտեմբերից
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5

տեսանկյունից բավական գրավիչ են դառ-   
նում, ինչն էլ որոշ չափով կարող է համար-
վել կորպորատիվ պարտա տոմ  սերի հա-
յաստանյան շուկայի ակտիվաց ման նա - 
խա դրյալներից մեկը։ 

Այդուհանդերձ, միայն պահանջարկի 
մեծացմամբ տոկոսադրույքների նվազե-
ցումն իր մեջ լուրջ շուկայական ռիսկեր 
է պարունակում, քանի որ տնտեսական 
իրավիճակի կտրուկ ու շրջադարձային փո-  
 փոխությունների պարագայում դրանք կա - 
րող են աճել ավելի արագ տեմպերով՝ ոչ 
միայն լուրջ վնասներ պատճառելով ներ-
դրողներին, այլև ազդելով ֆինանսական 
համակարգի կայունության վրա։ Որպես 
նման ռիսկերի մեղմացման ուղի կարելի 
է դիտարկել տոկոսային ռիսկերից զերծ 
ֆինանսական գործիքների թողարկումը 
(օրինակ՝ գնաճով ինդեքսավորված պար-
տատոմսեր և այլն), բաժնային գործիք-
ների շուկաների զարգացումը և այլն։



Վահե 
ԲՈՒԼԱՆԻԿՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու, դոցենտ

1994 թ. ավարտել է ԵրԺՏԻն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ): 19941997 թթ. 
սովորել է ԵՐԺՏԻ ասպիրան
տու րայում՝ «Տնտե սագի տու
թյան տե սություն» մասնագի
տու  թյամբ: 1998 թ. առ այսօր 
զբաղվում է գիտաման կա վար   
ժական գործու նեությամբ տն
տե սա գիտության տեսու թյան 
ամբիո նում. սկզբում՝ որպես ա  
սիս տենտ, այնուհետև՝ որպես 
դոցենտ: 2018 թ. մինչ օրս 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի ավագ հե տա
զոտող է: Հեղինակ է շուրջ 35 
գիտական աշխա տանքների:

Հայաստանի Հանրապետության ներկայի   
 ժո ղովրդագրական իրավիճակը բնութա -

գրե լու համար շատ հաճախ օգտագործվում են «դե-
պո  պուլյացիա» (վատթարացում), «ժողովրդագրական 
ճգնա  ժամ», «ժողովրդագրական ա  ղետ» և այլ եզրույթ-
ներ: Խնդիրն այն է, որ շատ հաճախ դրանք գործած վում 
են նույն իմաստով՝ ապակողմնորոշելով հանրությանը 
և կառավարությանը ժողովրդագրական խնդիրներից և 
խեղաթյուրելով դրանց կարևորությունը երկրի հետա գա 
զարգացման համար: 

ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի ապրիլի 4-ի N347-Ա 
որոշմամբ1 ստեղծվեց ժողովրդագրական իրավի   ճակի 
բարելավման խորհուրդ, որի հիմնական նպատա  կը ներ  -
կայում առաջացած ժողովրդագրական անբարենպաստ 
իրավիճակը հաղթահարելու ուղիներ գտնելն է: ՀՀ-ում 
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղի ները 
ճիշտ մատնանշելու և միջոցառումների ար դյունա վե տու-
թյան մակարդակը բարձրացնելու համար, նախևա ռաջ, 
անհրաժեշտ է պարզել, թե վերը նշված եզրույթներից 
որի՞ տիրույթում ենք այժմ գտնվում: Նախ՝ մեկնաբանենք 
այդ եզրույթները: 

Դեպոպուլյացիա (վատթարացում)  բնակչության 
թվաքանակի նվազման երկարատև գործընթաց, որը 
տեղի է ունենում բնակչության «նեղ» վերարտադրու- 
  թյան հետևանքով՝ հանգեցնելով վերջինիս «ծերաց մա-
նը»: Դա կարող է ուղեկց վել միգ րացիայի ինչպես բա-
ցասական, այնպես էլ դրա կան մնացորդով:

Ժողովրդագրական ճգնաժամ - բնակչության թվա- 
քա նակի կտրուկ նվազում կամ աճ: Հիմն ականում օգ   - 
տա գործվում է բնակչության բնական աճի կամ միգրա-

21

ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ. 

ՎԱՏԹԱՐԱՑՈ՞ՒՄ,  
ԹԵ՞ ՃԳՆԱԺԱՄ

Հիմնաբառեր.  ժողովրդագրական իրավիճակ,
  դեպոպուլյացիա, ճգնաժամ, 
  բնական հավելաճ, միգրացիա

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1
 http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=98923



ցիայի բա ցա սական բարձր մնացորդ ու-
նեցող երկրնե րի կամ տարա ծա  շրջան նե  - 
րի հա մար: Դա ու ղեկց  վում է նաև ազ գա-  
 բնակչության հո գևոր, մշակու թա յին ար-
ժեք ների անկմամբ:

Ժողովրդագրական աղետ - կարճ ժա      մա-
նակահատվածում (մինչև 5 տարի) բնակ  - 
չության թվաքանակի կտրուկ ան կում՝ պայ - 
մանավորված սոցիալական և բնակլի մա-
յական պայմանների նշանա կա լի վատ-
թարացմամբ:

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ում բեր-
ված պաշտոնական վիճակագրական 
տվյալներից, ՀՀ-ում ժողովրդագրական 
բոլոր հիմնական ցուցանիշները բացա-
սական ուղղությամբ են փոփոխվել: Մաս-
նավորապես՝ 1990 թ. համեմատ, 2018 թ. 
մշտական բնակչության թվաքանակը 
նվա  զել է 15,4 տոկոսով, 1000 բնակչի հաշ-
վով բնական հավելաճը՝ մոտ 4,5 անգամ, 
1000 բնակչի հաշվով միգրացիայի բա-
ցա սական մնացորդն աճել է մոտ 6 ան-
գամ, ծնելիության ընդհանուր գործակիցը 
1000 բնակչի հաշվով նվազել մոտ 2 ան-
գամ, մահացության ընդհանուր գոր ծա-

կիցը 1000 բնակչի հաշվով աճել է մոտ 
40 տոկոսով, պտղաբերության գործա   կի-  
ցը 1 կնոջ հաշվով նվազել է մոտ 38,5 տո - 
կոսով, բնակչության միջին տարիքն աճել 
է մոտ 13,4 տոկոսով (2017 թ.՝ համեմա-
տած 2000 թ. հետ): Նշված ցու ցանիշների 
շարժընթացն ու ընդգրկման ժա մանակա-
հատվածը (մոտ 30 տարի) վկայում են, 
որ ՀՀ–ն ներկայում ժողովրդագրական 
իրավիճակի դեպոպուլյացիոն շրջանում 
է: 

Բնակչության դեպոպուլյացիան բնո-
րոշ է աշխարհի շատ երկրների: Ինչպես 
երևում է գծապատկեր 1-ից, վիճակն առա-
վել վատթար է եվրոպական երկրների 
գերակշիռ մասում: Այս երկրները բնակ-
չության բնական հավելաճի բացասական 
մնացորդը փորձում են փոխհատուցել 
իմի գրացիոն (ներգաղթի) «մեղմ» քաղա-
քա կանությամբ: Իմիգրացիային միտված 
ավելի «ագրեսիվ» քաղաքականություն 
վեր ջին տարիներին իրականացնում է Ռու  - 
սաստանի Դաշնությունը՝ առա վե լա  պես 
նախկին ԽՍՀՄ հանրապե տու թյուն ների 
քաղաքացիների նկատ մամբ: 

ՀՀ ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների շարժընթացը 1990-2018 թթ.13
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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2 Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական տարեգրքեր՝  2018, 2011, 2006, 2001, 1993-1994 թթ., https://www.armstat.am/
am/?nid=12&id=11011&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC



Բնակչության բնական աճը 2017 թ.3  
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

Քարտեզում արտացոլված են բնակչության դեպոպուլյացիա ունեցող երկրները՝ 
բնակչության բացասական աճ (մուգ կապույտ), աննշան աճ (կապույտ) և զգալի աճ 
(կանաչ, դեղին, կարմիր):

ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի դե-
պոպուլյացիան հիմնականում պայմանա-
վորված է երեք գործոնով.

1. Ծնելիության ցածր մակարդակ: 
Հա  յաստանում ծնելիության գործակիցը  
2019 թ. 1.6 է: Աշխարհում ծնելիության ա - 
մենա ցածր գումարային գործակից ունե-  
 ցող երկրներն են Սինգապուրը՝ 1.0 և Պոր-
տու գա լիան՝ 1.2 ցուցանիշով: Նշենք, որ 
բնակ  չության պարզ վերարտադրության 
գոր  ծա կիցը պետք է հավասար լինի 2,1-ի:

2. Միգրացիայի բացասական մնա ցորդ 
(վերջին 10 տարվա ընթացքում ՀՀ միգ րա-
ցիա յի բացասական մնացորդը տարե  կան 
կտրվածքով միջինում 24 հազար մարդ է)4:

3. Ուրբանիզացիայի բարձր մակար-
դակ: ՀՀ-ում ուրբանիզացիայի մակար  դա-
կը 2018 թ. մոտ 64 տոկոս է5, այնինչ աշ-
խարհում դա տատանվում է 50-52 տոկոսի 
սահմաններում: Երևանում բնակվում է ՀՀ 
բնակչության մոտ 36 տոկոսը (2018 թ.)6: 
Մինչդեռ այլ երկրներում մայրաքա ղաքա -
յին բնակչության թվաքանակը հիմնակա -
նում կազմում է տվյալ երկրի ամբողջ բնակ- 

 չության առավելագույնը 15 տոկոսը: 
Ակնհայտ է, որ այս ուղղություններով 

պետք է իրականացնել պետական մա-
կարդակով լուրջ և համակարգված քաղա-
քականություն: Որպես կարճաժամկետ թի-
րախ՝ անհրաժեշտ է ընտրել էմիգրացիայի 
(արտագաղթի) տեմպերի կանխումը և ուր- 
  բանիզացիայի մակարդակի նվազեցու   մը: 
Ինչո՞ւ առաջին հերթին պետք է թիրա  խա- 
 վորել այս գործոնները: Միջազ գա   յին փոր-  
ձը (հատկապես՝ զարգացած եր կրների) 
ցույց է տալիս, որ, ի վերջո, չկա ծնելիու-
թյան խթանման այնպիսի ար   դյու նավետ 
սոցիալական քաղաքա կա   նության գործի - 
քակազմ, որը հնարավորություն կտա կար- 
ճաժամկետում բարելա  վելու ժողովրդա-
գրական իրավիճա կը: Միա  ժամանակ, ուր - 
բանիզացիայի տեմ պե րի թուլացումը կա-  
րող է անմիջական դրական ազդեցություն 
ունենալ ծնել ի ության ընդհանուր մակար-  
դակի վրա, քա նի որ կենտրոններում 
բնակվող երի տասարդները (հիմնակա - 
նում՝ կա  նայք) շատ դեպքերում կարևո-
րում են աշխատան քային առաջընթացը՝ 

3  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B-
D%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%8-
2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_2017.png

⁴  Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական տարեգրքեր՝ 2009-2018 թթ.։
5  Աղբյուրը՝ ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք 2018 թթ.։
6  Նույն տեղում։
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հետին պլան մղելով ֆիզիոլոգիական «կա - 
րիե րան»:

Ինչ վերաբերում է միգրացիոն խնդիր-
ներին, ապա պետք է նշել, որ 2018 թ. երկ - 
րում տեղի ունեցած արմատական փոփո-
խությունների արդյունքում իրական հնա-
րավորություն է ստեղծվել արդյունա վետ 
սոցիալ-տնտեսական քաղաքակա նու  թյան 
իրականացմամբ ոչ միայն նվազեցնելու 
արտագաղթի տեմպերը, այլև խթա նե լու 
ներգաղթը (խոսքը, իհարկե, արտա սահ-
մանում ապրող մեր հայրե նա կից ների մա-

սին է): 
Կարծում ենք՝ բնակչության արտա-

գաղ թի տեմպերը նվազեցնելու տեսան-
կյունից առաջնային և իրական քայլեր 
պետք է կատարվեն հատկապես երիտա-
սարդ և երեխա չունեցող ընտանիքների 
բնակարանային ապահովման մատչելի-
ության ընդլայնման, ինչպես նաև ծնելիու- 
 թյան մակարդակի բարձրացման նպա-
տակով՝ ֆինան սական խրախուսման 
ծրա  գրերի իրակա նացման ուղղությամբ:

Հ.Գ. Բնակչության դեպոպուլյացիան ան շրջելի երևութ չէ. այն առաջացել է մարդու 
ներ գործությամբ և, հետևաբար, կարող է վերա նալ նրա միջամտությամբ: 
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Արմեն 
ՔԹՈՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2000 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ ստանալով տն
տեսագետ մա թեմատիկոսի 
ո րակա վո րում, 2003 թ.՝ տնտե
սագիտության թեկնածուի գի  
 տա կան աստիճան: 2007 
2016 թթ. դասավանդել է ՀՊՏՀ 
Գյումրու մասնաճյու ղում: 2016  
2017 թթ. ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե
տա զոտական կենտրոնում ե   
ղել է ծրագրի ղեկավար:  2017 թ. 
մինչ օրս զբաղեցնում է ՀՊՏՀ 
վի ճա կագրության ամբիոնի վա  
րի չի պաշտոնը: Հե ղինակ է ա  
վե լի քան 30 գի տա կան և հետա 
զոտական աշխա տանք ների: 

Երկրի զարգացումը որոշվում է ոչ միայն 
տնտեսական կամ սոցիալական ներուժով, 

այլև դրա բաշխման հավասարաչափությամբ։ Տարած-
քային համաչափ զարգացման մասին վերջին տարինե-
րին շատ է խոսվում։ Ինչո՞ւ է այս երևույթն այդքան կա-   
րևոր. յուրաքանչյուր բնակիչ պետք է հնարավորություն 
ունե նա ապահովելու կյանքի որակի որոշակի նվազա-
գույն մակարդակ՝ անկախ նրանից, թե երկրի որ հատ -
վածում է բնակվում։ Տարածքային զարգացման ան  հա- 
  մաչափություն ասելով նկատի է առնվում այն իրողու - 
թյունը, որ մարդիկ թերզարգացած տարածքներից 
ձգտում են տեղափոխվել ավելի զարգացած տարածք-
ներ կամ շրջաններ, ինչը մի կողմից հանգեցնում է երկրի 
խոշոր քաղաքներում բնակչության գերկենտրոնաց մա-
նը, իսկ մյուս կողմից՝ հիմնականում գյուղական կամ խո-
շոր քաղաքային կենտրոններից հեռու գտնվող բնա կա-
վայրերի աստիճանական դատարկմանը։ Այս խնդիրը 
կարևորում են երկրների մեծամասնության կառավա-
րությունները՝ դրա հաղթահարման ուղղությամբ մշակե-
լով և իրագործելով տարածքային համաչափ զարգաց-
ման համապատասխան քաղաքականություններ։

Այս առումով, Հայաստանը նույնպես բացառություն 
չէ։ Տարածքային անհամաչափ զարգացման խնդիրը 
մեզանում առանձնակի սրությամբ է դրված, ուստի այս 
ուղղությամբ արդյունավետ քաղաքականության մշա-
կումն ու դրա իրականացումը շատ կարևոր են, մաս-
նավորապես՝ երկրի կայուն զարգացման տեսանկյունից։ 
Յուրաքանչյուր նմանօրինակ քաղաքականության մշակ-
մանը պետք է նախորդի տարածքային զարգացման 
ան  համաչափության մակարդակի համարժեք գնա հա -

25

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ 
«ԴԵՄՔԸ»

Հիմնաբառեր.  տարածքային զարգացում,  
  անհամաչափության գնահատում,  
  Ջինիի գործակից, զարգացման  
  ընդհանրական ցուցիչ, գլխավոր  
  բաղադրիչների եղանակ
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տում, որի արդյունքը թույլ կտա լիարժեք 
պատկերացում կազմել զարգաց ման ան-
համաչափությունը պայմա նա վո րող գոր-
ծոնների, դրանց փոփոխման մի տումնե րի 
մասին։

ՀՀ տարածքային զարգացման անհա- 
 մա չափության մակարդակի և միտումն ե-
րի գնահատման նպատակով կառուցել  
և հաշվարկել ենք տարածքային տնտե- 
սու թյունների զարգացման մակարդակի 
միաս նական ցուցանիշ (ինդեքս), որի ար -
ժեք  ների նկատմամբ կիրառել ենք տնտե-  
 սագիտության տեսությունից հայտ նի Ջի-  
նիի բանաձևը` ստանալով ՀՀ տա րած-
քա յին զարգացման անհամաչափու թյան 
գնահատականներ: Հաշվարկներն ընդ-
գրկում են 2001-2017 թթ. ընկած ժամա-
նա կա հատվածը:

Տարածքային զարգացման միասնա-
կան ցուցչում ընդհանրացրել ենք տարած-
քային զարգացումը պայմանավորող հե-
տևյալ ցուցանիշները.
1.  համախառն արդյունքը մեկ շնչի հաշ վով 

(հազ. դրամ). արդյունաբերության, շի-  
 նարարության, գյուղատնտե սության և 
ծառայությունների ոլորտների համա-
խառն ար դյունքների հանրագումարը,

2.  արդյունաբերության տեսակարար կշի-
ռը համախառն արդյունքում,

3. մշակող արդյունաբերության տեսա-
կա րար կշիռն արդյունաբերական ար-
տադ րանքի կառուցվածքում,

4. միջին ամսական հարաբերական աշ-
խատավարձը. միջին ամսական աշ-
խա տավարձի հարաբերությունը մար-  
զում նվա զագույն պարենային զամ բյու-
ղի ար  ժեքին, որի կազմն ու կառուց-
ված քը հաշ վարկվել են ըստ ՀՀ առող-  
ջապահության նախարարության մշա-   
կած  չափորոշիչների, 

5. սպառողական ծախսերը տնային տըն-
տե սության մեկ անդամի հաշվով (ամ-
սական),

6. սննդամթերքի վրա կատարվող ծախ- 
 սերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
սպա  ռողական ծախսերում (%),

7. մեկ բնակչի ապահովվածությունը 
բնակ  մակերեսով (ք.մ.),

8.  գազաֆիկացված բնակելի տների և 
բնակարանների տեսակարար կշիռը 
մար զի բնակելի տների և բնակարան-
ների ընդ հանուր թվում,

9.  գործազրկության մակարդակը,
10. նպաստառու ընտանիքների քա նա կը,
11. բնապահպանության վիճակի ցուցանի- 

 շը, որը հաշվարկվել է անշարժ աղբյուր  -
ներից մթնոլորտային արտանե  տումն ե-
րի (մարզի մեկ բնակչի և 1 ք. կմ-ի հաշ-

Տարածքային զարգացման ցուցանիշների կշռային գործակիցները1
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

1Կշիռները հաշվարկվել են առաջին գլխավոր բաղադրիչի ձևափոխված մեթոդի կիրառմամբ։ Առավել մանրամասն տե՛ս 
Айваз ян С.А., Сравнительный анализ интегральних характеристик качества жизни населения субъектов РФ. М., ЦЭМИ РАН, 
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վով) ցուցանիշների միջինաց մամբ,
12. բնակչության բնական աճը՝ 1000 

բնակ  չի հաշվով,
13. հանրակրթական դպրոցների աշա-

կերտ ների թիվը` 1000 բնակչի հաշվով,
14. բժիշկների թվաքանակը` 10000 բնակ-

չի հաշվով:
Տարածքային զարգացման միասնա-

կան ցուցանիշը ձևավորվել է ըստ հե տևյալ 
կշռային գործակիցների (աղյուսակ 1):

Հիմք ընդունելով այս կշռային գործա-
կիցները՝ հաշվարկվել են տարածքային 
զարգացման միասնական ցուցանիշի ար-
ժեքներն ըստ ՀՀ մարզերի (աղյուսակ 2):

Տարածքային զարգացման միասնա-
կան ցուցանիշով անվիճելի առաջատարը 
Երևանն է, որի և մարզերի միջև նույն 
ցու ցանիշների տարբերությունը տարեց-
տարի մեծանում է: Զարգացման միջին 
մակարդակը 2001-2017 թթ. հանրապե-
տու թյունում աճել է 120%-ով: Ավելի արագ 
աճ է արձանագրվել Երևանում, Արարա-
տի, Լոռվա, Շիրակի և Սյունիքի մարզե-
րում: 

Տարածքային զարգացման միասնա-
կան ցուցանիշն օգտագործել ենք հանրա-
պետությունում տարածքային զարգաց-
ման անհամաչափության աստիճանը և 
դրա փոփոխման միտումները հաշվարկե-
լու համար: Այդ նպատակով օգտագործել 
ենք եկամուտների բաշխման անհավա-

27

սարության մակարդակը գնահատելու հա- 
 մար օգտագործվող Ջինիի գործակիցը, 
սա կայն դրանում եկամուտների մեծու-
թյան փոխարեն ներմուծել ենք տարածքա-
յին զարգացման համաթվի արժեքները:  
Ըստ այդմ՝ տարածքային զարգացման ան-    
համաչափության գնահատման բանա ձևն 
ունի հետևյալ տեսքը.

                                                    (1)

որտեղ N-ը մարզերի (տարածքային միա-
վորների, ներառյալ՝ Երևանը) թիվն է,

ky -ը k-րդ մարզի տարածքային զար-
գացման միասնական ցուցանիշի արժեքն 
է (k=1,2,...,N), ընդ որում, բանաձևում ky  մեծությունները ներառվում են նվազման 
կարգով, այսինքն` ,y...yyy N321 ≥≥≥≥

y -ը տարածքային զարգացման միաս նա-
կան ցուցանիշի միջին արժեքն է:

Քանի որ միասնական ցուցանիշի ար-   
ժեքները պատկանում են բավակա նա չափ 
փոքր միջակայքի, ուստի դրանց հիման 
վրա ստացված արժեքներն ունեն փոքր-  
ինչ այլ չափողականություն, քան ավան-
դական եկամտային Ջինիի գործա կիցը: 
Օրինակ՝ այնպիսի ենթադրյալ իրավիճա-
կում, երբ միասնական ցուցանիշի ար ժեքը 
մարզերից առավել զարգացածում 0.900 
է, իսկ մյուսներում` 0.100, ապա անհա-
վասարաչափության գործա կիցը մոտա վո-

Տարածքային զարգացման միասնական ցուցանիշի արժեքները 2001-2017 թթ.
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
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րա պես հավասար կլինի 0.400-ի: Այ   սինքն՝ 
տեսականորեն սա կա րող ենք հա մարել 
ցուցանիշի առավելա գույն սահ  ման, և 
ստաց ված արդյունքներն ավելի պատկե-
րա  վոր դարձնելու համար դրանք նոր մա-
վո րենք 0-0.400 միջակայքի համար:

Գծապատկերում RDD11 ցուցանիշն (1) 
ըստ բանաձևի հաշվարկված անհամա  չա-  
 փության գործակիցն է ՀՀ մարզերի և  
Երևան քա ղաքի համար: Հաշվարկների 
ար դյունքները ցույց են տալիս, որ ուսում  - 
նասիրվող տարիների ընթացքում տա-
րած քային զարգացման անհամաչափու-
թյունը գնալով խորացել է, և RDD-11 գոր-  
ծակցի ընդհանուր աճը շուրջ 25% է:

RDD-Y ցուցանիշով գնահատվել է տա - 
րածքային զարգացման անհամաչա փու-
թյան աստիճանը` որպես համեմատու-
թյան հիմք ընդունելով ոչ թե տարածքա-
յին զարգացման միասնական ցուցանիշի 
միջին մեծությունը, այլ դրա առավելա-
գույն արժեքը, որն արձանագրվել է Երևա-
նում: Այսինքն՝ ցուցանիշը ցույց է տալիս 
տարածքային զարգացման բևեռաց վա-
ծու թյան աստիճանը Երևանի և 10 մար-
զերի միջև: Ստացված արդյունքները վկա-
յում են, որ տարածքային զարգաց ման 
բևե ռացվածությունը 2001-ից ի վեր աճել է  
56%-ով: Ընդ որում, ցուցանիշի շարժըն թա -
ցը որոշակի պարբերականություն է ցու  - 
ցա բերում: Այսպես՝ մինչև 2007 թ. Երևանի 
և մարզերի միջև արձանագրվել է զար-
գաց ման մակարդակների բևեռացման 
խո րացում, 2007-2010 թթ. տարած քա յին 

զարգացման անհամաչափությունը որո-
շակիորեն նվազել է, սակայն 2010-ից՝ նոր 
թափով սկսել է խորանալ:

Այսպիսով՝ հաշվարկների արդյունքնե-
րը ցույց են տալիս, որ Երևանի և մարզե րի 
միջև զարգացման մակարդակների տար-
բերությունները գնալով ավելի ու ավե լի 
են խորանում։ Ընդ որում, մայրաքա ղա քի 
և մյուս տարածքների զարգացման մի ջև 
առ կա ճեղքվածքն ավելի մեծ արա գու-
թյամբ սկսել է աճել 2010-ից հետո և 2017-
ին հասել է իր առավելագույն մակարդա-
կին։ Սա նշանակում է, որ տարածքային 
հա մաչափ զարգացման ուղղությամբ 
նախ  կինում ձեռնարկված բոլոր քայլերը  
կա՛մ պարզապես հայտարարությունների 
բնույթ են կրել, կա՛մ էլ եղել են ոչ արդյու-
նա վետ։

Մյուս կողմից, Հայաստանի մարզերի 
զարգացման մակարդակների միջև տար-   
բերությունները համեմատաբար փոքր են, 
և ուսումնասիրվող ամբողջ ժամանա կա -
հատվածում նշանակալի փոփոխու թյուն-
ներ չեն գրանցվել։ Հետևաբար՝ կարող 
ենք ասել, որ մեր երկրում տարածքային 
հա  մաչափ զարգացում առկա է միայն մար-   
զային մակարդակում։ Երկրի սոցիալ-
տնտեսական ռեսուրսներն ավելի ու ավե-
լի են կենտրոնանում մայրաքաղա քում, 
իսկ մարզերում բնակչության կենսամա-
կարդակների միջև տարբերությունները 
զգալի չեն և 2001 թ.-ից ի վեր էապես չեն 
փոխվել։

Տարածքային զարգացման անհամաչափությունը Հայաստանում  
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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Գայանե 
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության 

թեկնածու

2010 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ՀՊՏՀն՝ կառա  
 վարում մասնագիտությամբ: 
2014 թ. ստացել է տնտեսա
գիտության թեկնա ծուի գիտա    
կան աստիճան: 2016 թ.ից  
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հե տազո տա
կան կենտրո նի աշ խատակից 
է, 2019 թ.ից՝ կա ռավարման 
ամբիոնի ասիս տենտ: Շուրջ 
80 գի տա կան հրապարակում
ների, այդ թվում՝ երկու մենա
գրության հեղինակ է և երեք 
ուսումն ական ձեռնարկի հա
մա հե ղի նակ:

Զբոսաշրջության կարևորության և դրա զար-  
 գացման անհրաժեշտության մասին խո-

սում են բոլորը՝ ոլորտի մասնագետներն ու ոչ մասնա-
գետ ները, պետական կառավարման և տեղական ինք-   
նա կառավարման մարմինները, գործարարներն ու քա -
ղա քացիները: ՀՀ կառավարության 2019 թ. ծրագ րում 
ամրագրված է. «Զբոսաշրջության զարգացումը բացա -
ռիկ հնարավորություն է փոքր և միջին բիզնեսի զար- 
գացման համար։ Այս առումով, Կառավարության անե-
լիքը հստակ է. զբոսաշրջիկների համար անհրա ժեշտ է 
ապահովել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ և սպա-
սարկման բարձր մակարդակ»1։ 

Զբոսաշրջությունը համարվում է ՀՀ տնտեսության 
գերակա ոլորտ, որտեղ վերջին տարիներին նկատվում 
են զգալի աշխուժացում և զբոսաշրջիկների թվաքանակի 
աճ: Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների՝  
2018 թ. ՀՀ է ժամանել 1.651.782, իսկ ՀՀ-ից մեկնել՝ 
1.622.791 զբոսաշրջիկ2: Նախորդ տարվա հա մեմատ 
ժա  մանողների թվաքանակն աճել է 10.5 տոկոսով: Սա-
կայն, 2018 թ. Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների 
միայն 18,6 տոկոսն (307473 զբոսաշրջիկ) է հանգրվանել 
հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, իսկ մնա-
ցած 1344309-ը՝ բարեկամի կամ հարազատի տանը, 
վար ձով տրվող բնակարաններում և այլն: Հյուրանո-
ցային տնտեսության օբյեկտներում հանգրվանած զբո-
սաշրջիկների 48,8 տոկոսն այցելել է հանգստի և ժա-
մանցի, 27,3 տոկոսը՝ գործնական, 1,4 տոկոսը՝ բուժման, 
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ՈՐՔԱՆՈ՞Վ Է 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հիմնաբառեր.  զբոսաշրջություն, մրցունակու  
  թյուն, համաթիվ, զբոսաշրջիկ,  
  մարքեթինգ, բրենդինգ

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1  Հավելված ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 8-ի N 65-Ա 
որոշ  ման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր, էջ 48, 
https://www.gov.am/files/docs/3133.pdf

2  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 135, 
https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_421.pdf



22,5 տոկոսը՝ այլ նպատակներով3: 
Ակնհայտ է, որ ՀՀ զբոսաշրջության զար- 

գացման, ներգնա զբոսաշրջիկների ներ -
գրավման համար անհրաժեշտ է բարձ  -
րաց  նել ոլորտի մրցունակության աս տի-
ճանը:

Ըստ Համաշխարհային տնտեսական 
ֆո րումի հրապարակած՝ «2019 թ. զբոսա-
շր ջության մրցունակության զեկույցի»՝ Հա - 
  յաստանը 140 երկրի շարքում եղել է 79-
րդը՝ 3.7 գործակցով4  (2017 թ. 136 երկրի 
շար քում՝ 84-րդ տեղը` 3,5 գործակցով, 
2015 թ. 141 երկրի շարքում՝ 89-րդ տեղը` 
3,4 գործակցով)5: 

Վերջին տարիների զեկույցներում զբո-
սաշրջության ոլորտի ամենամրցունակ եր- 
կր ներ են համարվել Իսպանիան, Ֆրան-
սիան և Գերմանիան: Ըստ այս տարվա զե- 

 կույցի՝ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ երկ րնե-
րից զիջում է միայն Ռուսաստանին (39-րդ 
տեղ), իսկ հարևան երկրներից մի այն 
Իրանն է մեզ զիջում (89-րդ տեղ): Նշենք 
նաև, որ Համաշխարհային տնտե սա կան 
ֆորումը զբոսաշրջության մրցու նակու-
թյան զեկույց հրապարակում է 2007 թ.-ից 
սկսած, և Հայաստանն այս տարի զբա ղեց- 
րել է 74-րդ տեղը (124 երկ րի շարքում), 
իսկ 2019 թ.՝ 79-րդը (140 երկ րի շարքում): 
Հաշվի առնելով տար բեր տա րիներին զե-
կույցում ընդգրկված երկրնե րի թիվը՝ կա-
րող ենք ասել, որ մեր երկրի դիրքն էա-   
կան փոփոխությունների չի ենթարկվել 
այս տարիների ընթացքում (աղյուսակ 1):

Այժմ ներկայացնենք ՀՀ զբոսաշրջու-
թյան մրցունակության համաթիվն առա- 
 վել մանրամասն: Աղյուսակ 2-ում համա  թվի 

Զբոսաշրջության մրցունակության համաթիվը որոշ երկրներում6
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

3  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 135, https://www.armstat.am/file/article/sv_12_18a_421.pdf
4  ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվարին, էջ 104, https://www.armstat.am/file/article/sv_01_19a_421.pdf
5  Armenia, Travel & Tourism Competitiveness Index2019 edition, http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitive-

ness-report-2019/country-profiles/?fbclid=IwAR22gzypD-mq7h5HY7ioPJu4ZI1OXO6RO77oORJ6l9VNaLUgtWwF5SaO3u0#econ-
omy=ARM

6 Զբոսաշրջության մրցունակության համաթվի հաշվարկման մեթոդաբանությանը կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ 
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
TTCR_2019.pdf, էջ 85-86:
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հիմնական ցուցանիշներն են: Նախորդ զե- 
կույցի համեմատ կտրուկ փո  փոխություն 
կա մի քանի ցուցանիշ ների գծով՝ բարե- 
լավվել են միջազգային բացության (+21), 
գնային մրցունակության (+50), զբո սա-
շրջային ծառայությունների ենթա կա ռուց-
վածքի (+12), գործարար միջավայրի (+8), 
մշակութային ռեսուրսների և գոր ծարար 
ճամփորդության (+8), վատթա րացել ա - 
պա հովության և անվտանգության (-6), 
մարդկային ռեսուրսների և աշխա տանքի 
շուկայի (-7), բնական ռեսուրսների (-6) 
ցուցանիշները: 

Այս տարի, ինչպես և նախորդ զեկույ-
ցում, հիմնախնդիրներ են համարվել աշ-
խատուժի որակավորումը (77-րդ տեղ), 
զբո սաշրջիկների ներգրավմանն ուղղված 
մար քեթինգի և բրենդինգի արդյունավե -

տությունը (82-րդ տեղ), երկրի բրենդի 
ռազ  մավարությունը (99-րդ տեղ), տոմսե րի 
հարկերը և օդանավակայանի վճարները 
(105-րդ տեղ), զբոսաշրջության արդյունա-
բե րության զարգացման կայունությունը 
(81-րդ տեղ), բնական և մշակութային ռե-
սուրսների ենթահամաթիվը (103-րդ տեղ), 
բնական ակտիվների գրավչությունը (83-
րդ տեղ) և այլն:

Նշենք նաև, որ, օրինակ, ՄԻԱՎ-ի քիչ 
տարածվածության, մալարիայի դեպքեր 
չլինելու, աշխատանքի հարկերի և վճար-
ների (առևտրային շահույթից տոկոս), ինչ-
պես նաև բնակչությանը բջջային ցանցի 
հասանելիության ցուցանիշներով առաջին 
տեղում ենք:

Փաստորեն, Հայաստանը զբո սա շրջիկ- 
   ների համար ավելի գրավիչ դարձ նե լու, 

ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության համաթիվը7
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2

7 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum, Geneva, 2015, p. 78-79; The Travel & Tourism 
Competitiveness Report 2017, World Economic Forum, Geneva, 2017, p. 84-85; Armenia, Travel & Tourism Competitiveness In-
dex 2019 edition, http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/?fbclid=IwAR22g-
zypD-mq7h5HY7ioPJu4ZI1OXO6RO77oORJ6l9VNaLUgtWwF5SaO3u0#economy=ARM
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զբոսաշրջության զարգացման և մրցու - 
նակության ապահովման նպատակով ա- 
ռաջ նահերթություններ պետք է համար- 
վեն զբոսաշրջային ծառայություն ների և 
տրանսպորտային ենթակառուց վածքների 
բարելավումը, շրջակա միջավայրի կա յու-
նության և բնական ռեսուրսների պահ- 
պանության, ոլորտի աշխատու ժի որակա -
վորման, զբոսաշրջային մարքե թինգի և 
բրենդինգի արդյունավետության մա կար-
դակի բարձրացումը: 

Ցավալի է, բայց փաստ, որ զեկույցում 
Հայաստանը զբոսաշրջիկներին գրա վե-
լու մարքեթինգի և բրենդինգի արդյունա-
վետության ցուցանիշով 82-րդ, իսկ երկ րի 
բրենդի ռազմավարությամբ՝ 99-րդ տե-
ղում է: 

Հայաստանը ճանաչելիության խնդիր 
ունի համաշխարհային զբոսաշրջային շու-
կայում: Շատերը երբևէ չեն լսել մեր երկրի 
մասին, չգիտեն դրա տեղը քարտեզի վրա 
կամ էլ շատ քիչ կամ նույնիսկ սխալ տե-
ղե կություններ ունեն օրինակ՝ չգիտեն, 

որ առաջին քրիստոնյա երկիրն ենք, նույ-
նիսկ մտածում են, թե մահմեդական ենք: 
Որպես առաջնահերթ խնդիր պետք է սահ  - 
մանել երկրի ճանաչելիության մա կարդա- 
կի բարձրացումը, զբոսաշրջային ներուժի 
ներկայացումը, ինչի համար անհրաժեշտ 
է իրականացնել լայնածավալ մարքե թին-
գային միջոցառումներ՝ օգտա գործելով 
տար բեր մարքեթինգային ռազ մա վարու-
թյուններ: 

Պետք է նշել, որ մենք մինչ օրս չունենք 
երկրի զբոսաշրջային բրենդ (ապրան-
քա նիշ), որը կարտացոլի երկրի դեմքը, 
պատ մությունն ու մշակույթը, հիմնա կան 
գրավիչ կողմերը: Բրենդի սոսկ առկա -
յու թյունն իհարկե բավարար չէ, հարկ է 
նախաձեռնել մեծածավալ և բազմա կող-
մանի մարքեթինգային «արշավ»՝ արտ-
երկրում Հայաստանի զբոսաշրջային ակ-
տիվն երի ներկայացման և միջազգային 
զբոսաշրջիկների ներգրավման նպատա-
կով:
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Հարություն 
ԹԵՐԶՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2007 թ. ավարտել է ՀՊՏՀն 
 տնտեսագետմա թե  մատի կոսի 
որակավոր մամբ և ընդունվել 
ասպի րանտուրա: 2010 թ. ստա  
ցել է տնտեսագիտության թեկ
նա ծուի գիտական աստի ճան: 
20122017 թթ. աշխատել է 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթե մատի  կա 
   կան մեթոդների ամբիոնում՝ 
որպես ասիստենտ։ 2015
2017 թթ. զբաղեցրել է ՀՊՏՀ 
ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի դեկա
նի տեղակալի պաշտոնը։ 2017 
2019 թթ. ընդգրկված է եղել  
ՀՊՏՀ ինովացիոն և ինս տի
տու ցիո նալ հետազոտու թյուն 
   ների ԳՈՒԼում՝ որպես ավագ 
հե տա զոտող։ Հեղինակ և հա
մահեղինակ է 40ից ավե լի գի
տական աշխա տանք նե րի։ 

Երկրում տեղի ունեցող գործընթացների գնա - 
  հատման առումով, անշարժ գույքի շուկան 

կարևորագույն ազդակ է տնտեսավարողների և իշխա-
նությունների համար: Անհրաժեշտ է անընդհատ հետևել 
անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող նույնիսկ չնչին 
տատանումներին, քանի որ դրանք վկայում են մեկ այլ 
ոլորտում առաջացած փոփոխությունների մասին: Հատ-
կապես կարևոր նշանակություն ունի անշարժ գույքի 
շուկայում օտարերկրյա քաղաքացիների վարքագծի դի-
տարկումը: Այն, որ օտարերկրյա քաղաքացիները հե-
տաքրքրություններ ունեն ՀՀ-ում, վկայում է անշարժ 
գույքի առուվաճառքի գործարքների ծավալների վիճա-
կագրությունը (գծապատկեր 1)։

33

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ 
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԳՆՈՐԴՆԵՐԸ. 
         ԻՆՉՈ՞Ւ ԵՎ ԻՆՉՔԱ՞Ն

Հիմնաբառեր.  անշարժ գույքի շուկա,   
  առուվաճառքի գործարքներ,  
  օտարերկրյա քաղաքացիներ,  
  բնակարաններ, բնակելի տներ,  
  շինություններ

ՇՈՒԿԱՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Օտարերկրյա քաղաքացիների վաճառած և 
գնած անշարժ գույքի գործարքների թիվը
2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանակահատվածում  

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1



2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանա կա-
հատվածում օտարերկրյա քաղաքացինե-
րը ՀՀ-ում գնել են 1,122, վաճառել՝ 2,094 
միավոր անշարժ գույք: Նկատենք, որ վա-
ճառքի ծավալները գերազանցել են գնմա-
նը մոտ 2 անգամ: 

Գծապատկեր 2-ում արտացոլված են 
օտարերկրացիների՝ անշարժ գույքի առու - 
վաճառքի գործարքները Երևանում և 
մար    զերում: 

Առանց վիճակագրական վերլուծու թյան 
էլ պարզ է, որ անշարժ գույքի առուվա ճառ-
քի գործարքների առյուծի բաժինը պատ-
կա նում է Երևանին: Մայրաքաղաքում օ - 
տար երկրացիները 2019 թ. մարտ-օգոս-
տոս ժամանակահատվածում գնել են 660 
և վաճառել 596 միավոր անշարժ գույք: 

Օտարերկրյա քաղաքացիների՝ անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքների թի- 
վը Երևանում և ՀՀ մարզերում 2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանակահատվածում

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Մարզերում առուվաճառքի ծավալները 
զգալիորեն զիջում են Երևանին: Օտար-
երկրացիների գնած և վաճառ ած ան շարժ 
գույքի առավելագույն ծա վալն արձա նա-
գրվել է Կոտայքի մարզում, համապա  -
տասխանաբար՝ 135 և 285 միա վոր: Երկ  - 
րորդ հորիզոնականում է Արա  րատի մար-
զը՝ 280, իսկ երրորդում՝ Արմավի րինը՝ 
252 միավոր ցուցանիշով: Նկատենք, որ 
օ տարերկրացիների վա  ճառած և գնած ան- 
 շարժ գույքի ծավալ  ների տարբերությու-
նը մարզերում չափազանց մեծ է՝ պայմա-
նավորված վա  ճառ քի ծավալների ընդ-
գծված առավե լությամբ (օրինակ՝ Սյու  նիքի 
մարզում վաճառքի ծա վալները գե րա զան-
ցում են գնմա նը մոտ 8 անգամ):

Օտարերկրացիների նախընտրու թյուն 

Օտարերկրյա քաղաքացիների առուվաճառքի գործարքների թիվն ըստ գույքի 
տեսակի 2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանակահատվածում

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3
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Օտարերկրյա քաղաքացիների՝ անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքների 
թիվն ըստ երկրների 2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանակահատվածում

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

 ներն անշարժ գույքի տեսանկյունից չա-
փա զանց տարբեր են։ Այսպես՝ նրանց 
կող  մից վաճառված անշարժ գույքի գոր-
ծարք ների 45 տոկոսը վերաբե րում է բազ-
մաբնակարան շենքերի բնակարաններին, 
30 տոկոսը՝ հողերին: Ընդ որում, հողերին 
վերաբերող վաճառքի գործարքների 59 
տո կոսը գյուղատնտեսական նշանակու -
թյան հողերի մասով է: Գնման գոր ծարք- 
 ներում առաջին հորիզոնակա նում են բազ-
մաբնակարան շենքերի բնակարան ները՝ 
46 տոկոս, երկրորդում՝ բնակելի տները՝ 
20 տոկոս, երկրորդում՝ հողակտոր ները՝ 
17 տոկոս: Նշենք նաև, որ արտադրական 
նշանակության շինությունների գնման 
գործարքների ծավալը 0.45 տոկոս է, իսկ 
վաճառքինը՝ 0.38 տոկոս: Եվս մեկ հե  տա-
քրքրական ցուցանիշ. գնման գործարք - 
ներում ավտոտնակների մասնա բա ժինը 
2019 թ. մարտ-օգոստոսին 13 տոկոս է 
(գծա պատկեր 3):

Մյուս կարևոր հարցը կապված է օ տար-  
երկրյա քաղաքացիների՝ ըստ ռե զի դեն-
տու թյան տարանջատման հետ (գծապատ-
կեր 4):

Վիճակագրական տվյալների համա - 
 ձայն՝ թե՛ գնման, թե՛ վաճառքի գործարքնե-
րում ՌԴ-ն ունի բացառիկ դիրք: Այսպես՝ 
2019 թ. մարտ-օգոստոսին օտարերկրյա 
քաղաքացիների կողմից ՀՀ անշարժ գույ - 
քի շուկայում իրականացված գնման գոր - 
ծարքների 57 տոկոսը, ինչպես նաև վա - 

ճառքի գործարքների 82 տոկոսը պատ-
կանում են ՌԴ քաղաքացիներին: Գնման 
գործարքների ծավալով երկրորդ հորիզո-
նականում են ԱՄՆ-ի՝ 13 տոկոս, իսկ երրոր-
դում՝ եվրոպական պետությունների քաղա - 
քացիները՝ 12.7 տոկոս ցուցանիշով: Հատ-
կանշական է հատկապես Իրանի քա ղա-
քացիների բնակեցումը Հայաստանում: 
Չնայած թվացյալ ակտիվությանը, վիճա-
կա գրական տվյալներից ակնառու է, որ 
2019 թ. մարտ-օգոստոս ժամանակահատ -
վածում իրանցիների իրականացրած ան-   
շարժ գույքի գնման գործարքների մասնա  -
բաժինն ընդհանուր գնման գործարք  նե-
րում ընդամենը 4 տոկոս է, իսկ վաճառքի 
գործարքներում՝ 3 տոկոս:

Վերը նկարագրվածն ակնհայտորեն 
վկայում է, որ ՀՀ անշարժ գույքի շուկա-
յում համակարգված քաղաքականությունը 
(հատ կապես՝ օտարերկրյա գնորդների ա - 
ռու մով) բացակայում է, և շուկայական գոր-  
 ծառնությունները կրում են կցկտուր, հա-
խուռն բնույթ կամ իրականացվում անձ  -
նական, զգացմունքային տիրույթում: Հա -
վելենք նաև, որ անշարժ գույքի շուկայի 
ակտիվացման ուղղորդված քաղաքակա  -
նությունը կարող է էապես նպաստել արտ  - 
արժույթի ներհոսքի և համախառն պա-
հան ջարկի ավելացմանը, ինչպես նաև բա-  
րենպաստ ազդեցություն ունենալ տնտե   -
սության զարգացմանը միտված այլ գոր-
ծոն ների վրա:
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Մեր օրերում, երբ արտադրության հիմնա-
կան գործոնը գիտելիքն է, իսկ գիտական 

ար տադրանքն ամենաեկամտաբերն ու, միաժամանակ, 
ամենաարագ հնացողը, բարձրագույն կրթության ոլոր-
տի դերը չափազանց դժվար է գերագնահատել։ Ակն-
հայտ է, որ բարձրագույն կրթության կենսունակության 
ապահովման հիմնական գործոններից մեկը ֆինան սա-
վորումն է: Այս հոդվածում նախ՝ կդիտարկվեն բարձ-
րագույն կրթության ֆինանսավորման աղբյուրները, 
դրանց բազմազանեցման թեր և դեմ կողմերը, ինչպես 
նաև անդրադարձ կկատարվի բուհերի բյուջեների ձևա-
վորման սկզբունքներին։

Բուհերը մշտապես փորձում են բազմազանեցնել 
իրենց եկամուտների աղբյուրները ֆինանսական կա-
յու նու թյան ապահովման նպատակով։ ԵՄ հիմնադիր 
հայրերից մեկը՝ Ժան Մոնեն, պնդում էր, որ մար դիկ ըն-     
դունում են փոփոխությունները, երբ առաջա նում է 
անհրաժեշտություն և գիտակցում են այդ անհրա ժեշ-
տությունը, երբ վրա է հասնում ճգնաժամը1։ Ընդսմին, 
կազմակերպությունների վարքագիծը մեկնաբանող «ռե  - 
սուրսից կախյալ» տեսության (Resource dependency 
theory) համաձայն՝ բուհերն առավել հակված են բազ-    
մազանեցնել իրենց եկամուտների աղբյուրները, երբ 
վերջիններս հաճախակի փոխվում են՝ բուհերին կանգ - 
նեցնելով մարտահրավերների առջև։ Տեսու թյան հեղի - 
նակները պնդում են, որ եկամուտների աղ բյուրների բազ-
մազանեցմամբ բուհերը ձգտում են նվա  զեցնել արտա-
քին միջավայրի ազդեցությունն իրենց գործունեության 

ԲՈՒՀԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 
ԲԱԶՄԱԶԱՆԵՑՄԱՆ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ.

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ԵՎ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՆԵԼ 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն կրթություն, բուհեր,
  եկամուտների աղբյուրներ, բյուջե,  
  բազմազանեցում
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Ալբերտ 
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2012 թ. ավարտել է ՀՊՏՀ բա  
կալավրիատը՝ տնտեսագի տու  
թյան տեսություն մասնա գիտու  
թյամբ: ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 
միջազգային կենտրոնում ստացել 
է տնտե սա գիտության մագիստ 
րո սի որա կավո րում՝ «Մենեջմենթ» 
մաս  նա գիտու թյամբ, 2017 թ.՝ տն
տե   սագիտու թյան թեկնածուի գի  
տական աստիճան: 2018 թ.ից 
դասավանդում է ՀՊՏՀ միջազ 
գային տնտեսական հարաբերու
թյունների ամբիոնում։ Հե ղինակ է 
12 գիտական հոդ վածների: 

1  ԵՄ հանձնաժողով, ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Բարոսոյի ելույթը ԵՄ 
ներկայացուցչությունում, սեպտեմբերի 4, 2012 թ., տե՛ս https://europa.eu/
rapid/press-release_SPEECH-12-585_en.htm?locale=en 



վրա2։ Ի թիվս բազ մա թիվ դեպքերի, սույն 
տեսությունը ապա ցուց վել է մալայզիական 
բուհերի օրինա կով, երբ կառավարության 
կողմից ֆինան սա վորման կրճատումը 
հանգեցրեց բուհերի եկամուտների աղ-
բյուր ների քանակական աճին3։

Բուհերի ֆինանսավորման աղբյուր-
նե րը, ընդհանուր առմամբ, բոլորին են 
հայտ նի։ Բուհերը «սնվում» են կառա վա-
րության հատկացումներով կամ, որ նույնն 
է, հարկատուների վճարած հարկերով, 
ու սանողների վճարած ուսման վարձերով 
և այլ աղբյուրներով։ «Եկամուտների բազ-
մազանեցում» ասելով հասկանում ենք 
«այլ աղբյուրների» տակ դասակարգվող 
եկամուտների քանակական աճը։ Այդպի-
սի աղբյուրների թվին են պատկանում հե-
տա զ ոտությունների առևտրայնացումը, 
խորհրդատվությունները, տարածքների 
վարձակալությունը, բուհերի կողմից ձեռ  - 
նարկատիրական գործունեության ծավա  -
լումը, ներառյալ՝ տարատեսակ ֆինան-
սա    կան գործիքներում կատարվող ներ-  
  դրումն   երը, ենթակա կազմակերպություն-
նե րից (ստորաբաժանումներից) ստաց վող 
շահույթը, տարատեսակ նվիրատվություն-  
ներն ու դրամահավաք ները, շրջանա-
վարտ ների հետ բարեգործական ճաշկե-
րույթ ներից հավաքագրված գումարները, 
իսկ, օրինակ, մասնագիտացված բուհե րի 
պարագայում՝ հիվանդանոցային ծառա -
յու թյուններից, շենք-շինությունների նա-
խագծումից ստացվող գումարները և այլն։ 
Միկրոտնտեսագիտությունից հայտնի և 
շու կայի մենաշնորհացման աստիճանը 
գնա  հատելու համար օգտագործվող Հեր -
ֆին դալ-Հիրշմանի ինդեքսը կիրա ռելի է 
նաև բուհերի եկամուտների կենտրո նաց-
վա ծությունը հաշվարկելիս.
ՀՀԻ=(ԵԱ1/ԱԵ)2+(ԵԱ2/ԱԵ)2+…+(ԵԱn/ԱԵ)2, (1)
որտեղ՝ ԵԱ-ն եկամտի աղբյուրն է, իսկ 
ԱԵ-ն՝ բուհի ամբողջական եկամուտը։ 
Ցու  ցանիշը հաշվարկվում է 0-ից մինչև 1 

միջակայքում, և որքան բարձր է այն, այն-
քան բարձր է եկամուտների կենտրո նաց-
վածության աստիճանը կամ, այլ կերպ 
ասած, կախվածությունը մեկ աղբյու րից։ 
2016 թ. իրականացված հետազոտու թյու-
նը ցույց է տվել, որ եկամուտների բազմա-
զանեցման բարձր մակարդակը դրա կան 
է ֆինանսական կայունության, մինչ դեռ 
կենտրոնացվածության բարձր մա կար դա -
կը՝ ֆինանսական կարողու թյուն  ների (fi-
nancial capacity) ձևավորման տես անկյու- 
 նից4։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ թեր և դեմ կող - 
մեր ունի բուհերի եկամուտների բազ մա-
զանեցումը.
1. Չակը և Տուկմանը, ուսումնասիրելով 

շահույթ չհետապնդող 100.000 ընկերու  -
թյունների ցուցանիշները, եկել են այն 
համոզման, որ եկամուտների աղ բյուր-  
ների քանակը և կազմակերպու թյան 
ակտիվներն ունեն միևնույն վեկտորա-
կան մեծությունը, իսկ Թրու սելի հետա-   
զո տությունը ցույց է տվել, որ եկա  մուտ-
ների աղբյուրների բազմազա նեցման 
բարձր մակարդակը նվազեց րել է ա ռա- 
ջիկա երեք տարում ակտիվն երի 20 և 
ավելի տոկոսով կրճատումը5։

2. Դե Սիլվայի հետազոտությունից (ավս տ- 
 րալիական բուհերի օրինակով) պարզ 
է դառնում, որ եկամուտների աղ բյուր-
ների բազմազանեցման, այդ թվում՝ 
ձեռնարկատիրական գործունեու թյուն 
ծավալելու համար անհրաժեշտություն 
է առաջանում էականորեն փոխելու բու - 
հերի ներքին կառուցվածքը՝ վերջինս 
դարձնելով առավել ճկուն և ար դյու նա-
վետ6։
Սակայն, բուհերի եկամուտների բազ-

մա զանեցումը հղի է նաև որոշակի ռիս կե-
րով.
1. Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց 

են տվել, որ, ձգտելով եկամուտ ների աղ  - 
բյուրների առավել լայն բազմա զանեց -
ման, բուհերը հաճախ շեղվում են իրենց 

2  Nik Ahmad, Nik Nazli, Siti Alawiah Siraj, and Suhaiza Ismail. "Revenue diversification in public higher learning institutions: an 
exploratory Malaysian study." Journal of Applied Research in Higher Education, 2019, p. 5.

3  Նույն տեղում։
4  Chikoto, Grace L., Qianhua Ling, and Daniel Gordon Neely. "The adoption and use of the Hirschman–Herfindahl Index in non-

profit research: Does revenue diversification measurement matter?." Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations 27, no. 3 (2016): 1425-1447.

5  Ահմադ և այլք, էջ 3։
6  Նույն տեղում, էջ 5։
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հիմնական նպատակից՝ առևտ րայնաց-
նելով հոգևորը և ուշադ րության զգալի 
մասը բևեռելով ձեռնարկա տի րական 
գործունեության վրա։

2. Եկամուտների աղբյուրների բազմա զա- 
  նեցման ձգտումը կարող է իր կողմն ա - 
կի ազ դեցությունն ունենալ նաև ակա -
դեմիական բարեվարքու թյան վրա։ Բու- 
 հերին պատվիրվող հետազոտու թյուն-   
ները, եզրակացությունները հար մա-
րեց    վում են դոնորների նախասիրու-
թյուններին, ինչն էականորեն խար-
խլում է ակադեմիական ազնվության և 
բարեվարքության հիմքերը։
Բուհերի ֆինանսավորման համաշ-

խար   հային միտումները ցույց են տալիս, որ 
պետական ֆինանսավորումը հետզ հետե 
իր տեղը զիջում է մասնավոր աղբյուրնե-
րից ստացվող ֆինանսավորմանը։ ՏՀԶԿ 
երկրներում, օրինակ, 1995-2012 թթ. բուհե -
րի ֆինանսավորումը նվազել է 10 տոկո-
սային կետով7, թեև բարձրագույն կրթու-
թյանն ուղղվող պետական միջոցներն 
աճել են բացարձակ թվերով։ Միաժամա-
նակ, այստեղ մեկ ուսանողի հաշվով պե -
տական հատկացումները միջինում ավե-
լացել են 700 ԱՄՆ դոլարով (ոչ ՏՀԶԿ 
երկրներում՝ 1300)8։ Պետությունները բու - 
հե րին աջակցում են ուղղակիորեն կամ 

7  Jongbloed, Ben, and Hans Vossensteyn. "University funding and student funding: international comparisons." Oxford Review of 
Economic Policy 32, no. 4 (2016), p. 578.

8  Նույն տեղում, էջ 579։
9  Նույն տեղում, էջ 582։

միջ նորդավորված՝ ուսանողների միջոցով։ 
Ուսա նողների միջոցով աջակցությունը լի -
նում է տարբեր տեսակի՝ պետական ու - 
սա նողական վարկեր, ուսանողների ծնող-   
ների համար՝ որոշակի հարկային արտո-
նու թյուններ, կարիքի կամ առաջադիմու-
թյան վրա հիմնված կրթաթոշակներ և 
այլն։ Միջնորդավորված աջակցությունը 
նպաստում է բուհական ծրագրի արագ 
(ժամանակին) ավարտին, քանի որ ուսա-
նողները ստիպված չեն լինում աշխատել 
ուսման վարձ վճարելու նպատակով (գծա-
պատկեր 1)։

Գծապատկեր 1-ն արտացոլում է ՏՀԶԿ 
երկրներում գործող վարձավճարները, ինչ-
պես նաև այն շահառուների շրջանակը, որ 
կարող է օգտվել պետական աջակցության 
ծրագրերից։ Հյուսիսային Եվրոպայի եր-
կրներում, օրինակ, վարձավճարները գրե -
թե զրոյական են, ուստի հավելյալ պե տա-
կան օժանդակության անհրաժեշ տու  թյուն 
չկա։ Մինչդեռ, առավել «առա տաձեռն» 
երկրները տեղակայված են գծա պատկերի 
վերին աջ հատվածում։ Նոր   վեգիայում, 
օրինակ, ուսանողների 75 տոկոսը այս 
կամ այն կերպ օգտվում է պե տական 
աջակցությունից, մինչդեռ Ավստրիայում 
այդ ցուցանիշը 20 տոկոսից էլ պակաս է10։

Վարձավճարների և ուսանողներին տրվող աջակցության համակցումը  
ՏՀԶԿ երկրներում9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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Պետական ուղղակի (չմիջնորդավոր-
ված) ֆինանսավորումը լինում է երկու տե - 
սակի՝ ըստ մուտքային գործոնների և ըստ 
արդյունքի։ Ըստ մուտքային գործոն նե րի 
ֆի նանսավորման օրինակ է ուսանողների 
թվին համապատասխան ֆինանսավո րու-
մը։ Սակայն, երբ ֆինանսավորումը կախ-
ված է որոշակի վերջնարդյունքից, ապա 
ֆինանսավորման չափն ըստ տարիների 
տարբերվում է։ Համաշխարհային փորձը 
ցույց է տալիս, որ պետական անուղղակի 
ֆինանսավորումը կախված է հետևյալ 
վերջնարդյունքներից.
1. բակալավրի և մագիստրոսական ծրա-

գրերի քանակ (Ավստրիա, Դանիա, 
Ֆին լանդիա, Նիդեռլանդներ, Գերմա-
նիա, ԱՄՆ),

2. ուսանողների վաստակած ակադեմիա-
կան կրեդիտներ (Ավստրիա, Դանիա, 
Ֆինլանդիա),

3. խոցելի խմբերին պատկանող ուսա-
նողների քանակ (Ավստրալիա, Իռլան-
դիա, Գերմանիա, ԱՄՆ),

4. գիտական աստիճան ունեցող դասա-
խոսների քանակ (Ավստրալիա, Դա-
նիա, Ֆինլանդիա, Գերմանիա, Նիդեռ-
լանդներ),

5. գիտական և գիտահետազոտական ար-
դյունքներ, ազդեցության գործակիցներ 
(Ավստրալիա, Ֆինլանդիա, Գերմանիա, 
Հոնկոնգ, Իռլանդիա, Շոտլանդիա)11։
Թվում է՝ լրացուցիչ միջոցներ ներգրա-

վելու ցանկությամբ պայմանավորված, 
բու  հերը կարող են հաշտվողական, համա-
ձայնողական վարքագիծ դրսևորել՝ մեծաց-
նելով, օրինակ, մագիստրոսական ծրա   - 
գրե րի թիվը։ Սակայն, պետության հա  -
մար դաշտը վերահսկելի է, քանի որ բու - 
 հերի առջև դրվում են հստակ չափո րո-
շիչներ։ Պետությունները խուսափում են ֆի - 
նանսավորումը շաղկապել այնպի սի ցու  - 
ցանիշների հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, 
շրջանավարտների՝ աշխատան քի աշխա-
տաշուկա մուտք գործելու դյուրինությունը 
կամ կապը շրջանավարտների ստացած 
գիտելիքի և զբաղեցրած պաշ   տոնների 
միջև, քանի որ այդպիսի ցուցա նիշ ները 

ճշգրիտ և օբյեկտիվորեն չափե լը մեծ 
դժվարությունների հետ է կապ ված։ Հա-
վելենք, որ զարգացած երկրները հետզ-
հետե անցում են կատա րում մուտ  քային 
տվյալների հիման վրա ֆինանսավորումից 
դեպի ելքային տվյալների հիման վրա ֆի-
նանսավորում։

ՀՀ-ում նույնպես բուհերի ֆինանսա-
վոր ման աղբյուրները բաժանվում են երեք 
մեծ խմբերի՝ պետական նպաստների 
ձևով ուսման վարձի փոխհատուցումներ, 
ուսա նողների վճարներից գոյացած և այլ 
միջոցներ։ Տարբերությունն այն է, որ 
«այլ»-ի և՛ ծավալն է ավելի փոքր, և՛ որ-
պես «այլ» դասակարգված եկամտի աղ-
բյուրների քանակն է առավել նվազ։ Ուս  - 
տի կարևոր է ավելացնել ոչ միայն ֆի  նան-
սավորման աղբյուրների քանակը, այլև 
ոչ ավանդական աղբյուրներից ստացվող 
միջոցների տեսակարար կշիռը։ Այս առու  -
մով, հետաքրքրական է, օրինակ, Կանա -
դայի փորձը, որտեղ մի շարք բուհեր ան-  
ցում են կատարել ծրագրային բյուջե տա-
վորման։ Ծրագրային բյուջետավո րումը, 
իր հերթին լինում է երկու տեսակի՝ ըստ 
գործողությունների և պատասխանատվու - 
թյան։ Առաջինի պարագայում, ինչպես 
ինքնին հուշում է եզրույթը, ֆինան  սավո-
րումը տրվում է թիրախային՝ որո շա կի 
ծրագրի իրագործման համար։ Մինչ դեռ, 
ըստ պատասխանատվության բյուջետա -
վորումը բաղկացած է հետևյալ երեք տար-
րից.
1.  եկամուտների ապակենտրո նացում,
2.  խթաններ,
3. ընդհանուր օգտագործման ենթակա-

ռուց վածքների համատեղ ֆինանսավո-
րում12։
Առաջին և երրորդ տարրերը վերցված  

են միջազգային, մասնավորապես՝ կանա-
դա կան բուհերի փորձից, իսկ երկրորդ 
տարրը մեր լրացումն է։ Այս մոդելը հա ջո-
ղությամբ կիրառվել է Տորոնտոյի հա մալ-
սարանում։ Ֆակուլտետներին և բաժիննե-
րին տրվել է եկամուտների ներգրավ ման 
լիարժեք ազատություն, իսկ, օրինակ, գրա-  
դարանի և մարզադահլիճների ծախսերը 

10  Նույն տեղում։
11  Նույն տեղում։
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բաշխվել են բուհի տարբեր ստորաբա ժա-
նումների (ֆակուլտետների) միջև։ Կար ծում 
ենք՝ ապակենտրոնացված ծրագրա յին 
բյու ջե տա վորման պարագայում բուհերի 
բյու ջեն պետք է լինի երկմակարդակ։ Այս-
պես՝ պետական ֆինանսավորումը կա -
րող է մուտքագրվել համալսարանի բյուջե, 
իսկ այլ աղբյուրներից ստացված ֆինան-   
սավորումը՝ ստորաբաժանումների բյուջե - 
ներ։ Մեկ այլ մոտեցում է կրթա կան ծա-  
ռայությունների դիմաց ստացված եկա-   
մուտ ները համալսարանի բյուջեին փոխան   
ցումը՝ գիտական գոր ծու  նեու թյան դիմաց 
ստացված վճարները «թող նելով» ստորա-  
բաժանումների (ֆակուլ տետներ, քոլեջներ 
և այլն) բյուջեներում։ Ըստ որում, կարևոր 
է, որ բուհական բյուջեից ստորաբաժա-
նումներին հատկացումներ կատարվեն 
«հակասոցիա լիստական» սկզբուն քով՝ ըստ 
վերջիններիս ներգրաված միջոցների ծա- 
վալի։ Այլ կերպ ասած, որքան շատ միջոց-  
ներ ներգրա  վի ստորաբաժանումը «դրսի» 
աղբյուրներից, այդքան առավել շատ ֆի-
նանսավորում կստանա «դաշնային» բյու-
ջեից։ Այս մոտեցումը էականորեն կմե- 
ծաց նի մրցակցությունը բուհի տարբեր 
ստորա բա ժանումների միջև՝ բարելավելով 
վեր ջիններիս գործունեության արդյունա-
վետու թյունը։ Այդուհանդերձ, պետք է նկա - 
  տել, որ այս մոտեցումը նույնպես զերծ չէ 
թերություններից, քանի որ ձեռնար կա-
տի րական գործունեությունից ստաց վող 
եկամուտները, ավանդաբար, անհա  վա-
սա րաչափ են բաշխվում ֆակուլտետնե րի 
միջև։ Ընդսմին, այլ հավասար պայման -
ներում, տնտեսագիտության, իրավունքի 
կամ, օրինակ, բժշկագիտու թյան ֆակուլ  - 
տետները լրացուցիչ ռեսուրսներ ներգրա-
վելու առավել մեծ հնարավորու թյուն կու-
նե նան, քան, ասենք, փիլիսո փայության, 
աստ վածաբանության կամ աշ խարհա-
գրության ֆակուլտետները։

Վերջաբանի փոխարեն
Տնտեսագիտության մեջ չկան կամ 

գրեթե չկան բացարձակ ճշմարտություն
ներ։ Հանրային քաղաքականության ոլոր  
տում ամեն մի փոփոխություն կամ բարե
փոխում (այս պարագայում ձևակերպումն 
էական չէ) մի կողմից կարող է դրական 
լինել, սակայն մյուս կողմից՝ պարունակել 
որոշակի ռիսկեր։ Հենց դա նկատի 
ուներ ԱՄՆի նախկին նախագահ Հարի 
Տրումենը, երբ նշում էր, որ այն ամենը, 
ինչ պետք է աշխարհին, մեկձեռքանի 
տնտեսագետն է («մի կողմից ... մյուս կող
մից» անգլերենով թարգմանվում է՝ «on 
one hand … on the other hand»)13: Այս 
առումով, բացառություն չէ նաև բուհե րի 
եկամուտների աղբյուրների բազմա զա
նե ցումը։ Սակայն, բուհերի պարագայում 
եկամուտների բազմազանացում, այնու
ամենայնիվ, անհրաժեշտ է, քանի որ մեկ 
կամ երկու հիմնական աղբյուրներից ֆի
նանսավորմամբ պայմանավորված կա
յու նությունը շատ հաճախ հանգեցնում է 
արտարկման մեթոդով նախագծվող կան  
խատեսելի բյուջեների, ինչն էլ սահմա 
նափակում է բարձրագույն ուսումն ական 
հաստատությունների խթանների համա 
կարգը՝ առաջացնելով լճացում։ Այս հոդ
վածի շրջանակներում ուսումնասիր ված 
միջազգային փորձը նույնպես վկա յում է, 
որ եկամուտների աղբյուրների բազ մա
զանեցման արդյունքում օգուտն ավելի է, 
քան վնասները։ Հետևաբար՝ առա ջար
կում ենք, թեկուզև փորձնական (պի լո
տային ծրագրի տարբերակով), կիրառել 
կանադական մի շարք համալսարաննե
րում հաջողությամբ ներդրված փորձը՝ 
ներ բու հական ստորաբաժանումներին օժ
տե լով ֆինանսական ռեսուրսների հայթ
այթ ման լայն լիազորություններով։

12 Nelson D. Schwartz ՛՛Economists Discuss the Predictions That Divide Them ՛՛, August 30, 2016, 
https://www.nytimes.com/2016/08/31/business/economy/economists-discuss-the-predictions-that-divide-them.html 
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Շուշան 
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2014 թ. ավարտել է ՀՊՏՀն 
և ընդունվել ասպի րանտուրա: 
2016 թ. աշխա տանքի է անցել 
ՀՊՏՀ «Ամ  բերդ» հետազո
տա կան կենտ րոնում՝ սկզբում 
որպես կրտսեր հետազոտող, 
իսկ 2018 թ.ից առ այսօր՝ որ
պես փորձագետ: Հեղինակ և 
հա մահեղինակ է 9 գիտական 
աշխատանքների: 

Նորարարական գործունեությունն առանց-
քային դեր ունի երկարաժամկետ տնտեսա-

կան աճի և մրցունակության ապահովման առումով: 
Նորարարությունը գաղափարների և տեխնոլոգիա նե րի 
մշակումն ու կիրառումն է, որը բարելավում է ապ րանքնե-
րի ու ծառայությունների որակը կամ էլ բարձրացնում 
ար տադրության արդյունավետությունը: Ինչպես զարգա-
ցող, այնպես էլ զարգացած տնտեսությունները խթա  - 
նում են նորարարությունները սոցիալ-տնտեսական զար- 
  գաց ման նպատակներին հասնելու համար: Հետևապես՝ 
անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատելու նորա-
րարությունների վրա կատարվող ծախսերն ու գոր ծու-
նեության  արդյունքները:

 Երկրների ազգային նորարարական համակարգերի 
բազմակողմ գնահատում իրականացնում է Գլոբալ նո-
րարարական ինդեքսը (ԳՆԻ), որը հնարավորություն է 
տալիս գնահատելու 129 երկրի ազգային նորարարա-
կան համակարգերի զարգացման միտումներն ու հա  - 
րաբերական արդյունավետությունը: Երկրներն օգտա - 
 գոր ծում են Գլոբալ նորարարարությունների զեկույցը՝ 
ազգային նորարարական համակարգի ուժեղ և թույլ 
կողմերը վերլուծելու, նո  րարարական քաղաքականու-
թյունն ու գործողու թյուն ների ծրագիրը բարելավելու 
նպատակով: 

ԳՆԻ-ն բաղկացած է երկու ենթաինդեքսից՝ «Նո րա -
րարությունների վրա կատարվող ծախսեր» և «Նորա-
րարական գործունեության արդյունքներ»: Երկրի նորա  -
րարությունների ինդեքսը հաշվարկվում է որպես այս 
երկու ենթաինդեքսի միջին թվաբանական: Նորա  րա  րու - 
թյունների վրա կատարվող ծախսերի ինդեքսը ներա-
ռում է 5 հենասյուն՝ ընդգրկելով ազգային տնտեսության` 
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Հիմնաբառեր.  ԳՆԻ, ազգային նորարարական  
  համակարգ, գիտելիք,   
  աշխատանքի արտադրողակա 
  նություն, տեղեկատվական  
  տեխնոլոգիաներ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔ



նորա րարա կան գործունեության համար 
հնարավո րու թյուն ստեղծող տարրերը. 
1. ինստի տուտ ներ, 2. մարդկային կապի-
տալ և հետա զոտություններ, 3. ենթակա-
ռուցվածքներ, 4. շուկայի զարգացման աս-  
 տիճան, 5. գոր ծարարության զարգաց-
ման աստիճան: Նորարարական գոր ծու-
ն եու թյան ար դյունք  ներն արտացոլ ված են 
երկու հենա սյունում՝ 6. գիտելիք և տեխ-  
նոլոգիա կան արդյունք ու 7. ստեղ ծագոր-
ծական ար դյունք: 

ԳՆԻ 2019 թ. զեկույցում1 Հայաստանը 
զբաղեցրել է 64-րդ տեղը՝ նախորդ տար-
վա համեմատ իր արդյունքը բարելավելով 
4 հորիզոնականով: Հայաստանի ինդեքսը 
33.98 միավոր է, ինչը 1.17 միավորով ավե- 
լի է նախորդ տարվա ցուցանիշից: 

2019 թ. Հայաստանը հայտնվել է մի  ջի- 
 նից բարձր եկամուտ ունեցող 34 երկրի 
շար քում՝ զբաղեցնելով 15-րդ տեղը (նա-
խորդ տարիներին ընդգրկված է եղել մի-
ջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների 
շարքում): ԵԱՏՄ երկրներից Հայաստանը 
զիջում է միայն Ռուսաստանին: Ռուսաս-
տանը զբաղեցնում է 46-րդ, Բելառուսը՝  
72-րդ, Ղազախ ստա նը՝ 79-րդ, Ղրղզստա-  
նը՝ 90-րդ հորիզոնականը: Տարածաշրջա-
նի երկրների շարքում Հայաստանը նա-
խա  վերջինն է, գերազանցում է միայն Ադր-  
բե ջանին (աղյուսակ 1):

Հատկանշական է, որ նորարարական 
մեծ ծախսերը միշտ չէ, որ տալիս են գոհա- 
ցուցիչ արդյունք: Հայաստանի դեպ քում 
ճիշտ հակառակն է: Մեր երկիրը նորա-
րարությունների ոլորտում անբավա րար 
ներդրումներ է կատարում, բայց արդեն 

իսկ կարողացել է բարձր ցուցանիշներ 
արձանագրել: Օրինակ՝ հարևան Վրաս-
տանն ու Ադրբեջանը ավելի շատ ծախսեր 
են կատարում այս ոլորտում, քան Հայաս-
տանը, սակայն մեր երկիրն ավելի բարձր 
նորարարական արդյունք է ապա հովում, 
քան երկու հարավկովկասյան պե տու-
թյուն   ները: Կարծում ենք՝ նման պատկե րը 
պայմանավորված է ԳՆԻ մեթոդաբանա- 
կան թերություններով: Դա հաշ վարկվում է 
որպես ներկայաց վող ցուցա նիշների պարզ 
միջին թվաբանական՝ անկախ դրանց կա  - 
րևորությունից: Մեր կարծիքով, սա մեծ 
բաց թողում է, քանի որ նո րա րարական 
համակարգը բնութագրող ցու  ցա նիշները 
տարբեր կարևորության են: Այս պես՝ 
բարձրտեխնոլոգիական արտադ րանքի 
արտահանման ծավալն առավել մեծ չա-
փով է բնութագրում նորարարու թյունների 
արդյունքը, քան, օրինակ, Վիքիդարանում 
հայերեն հոդվածների կամ ազ գա յին գե-
ղարվեստական ֆիլմերի քա նակը:

2019 թ. Հայաստանն ավելացրել է նո-
րա րարությունների վրա կատարվող ծախ-
սերը: «Նորարարությունների վրա կա- 
 տար  վող ծախսեր» ենթաինդեքսը կազ մել 
է 39.36 միավոր (+2.96 միավոր), Հայաս-
տանի դիրքը բարելավվել է 9 հորի զոնա-
կանով, և մեր երկիրը հայտնվել է 85-րդ 
տեղում: Նվազել է նորարարական գոր-
ծունեության արդյունքը (2018 թ.` 29.21, 
2019 թ.՝ 28.6 միավոր), սակայն Հայաս -
տանի դիրքն անփոփոխ է. ինչպես նա-
խորդ տարի, այս տարի ևս մեր երկիրը 
զբաղեցնում է 50-րդ տեղը:

Գլոբալ նորարարությունների ինդեքս-2019
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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1 Այս հոդվածի բոլոր տվյալները վերցված են “Global innovation index- 2019” և “Global innovation index-2018” 
զեկույցներից,  https://www.globalinnovationindex.org/



Աղյուսակ 2-ից կարելի է նկատել, որ 
Հայաստանն ամենաբարձր դիրքն ունի 
ստեղծագործական արդյունքի (48) թո-
ղարկ  ման և ամենացածրը՝ մարդկային 
կապի տալի ու հետազոտությունների (107) 
վրա կատար վող ծախսերի ցուցանիշով: 

ՀՀ նորարարական համակարգի 
ուժեղ և թույլ կողմերը

Հայաստանի նորարարական համա-
կար գի ուժեղ և թույլ կողմերը ներկայաց-
ված են աղյուսակ 3-ում: 

Ուժեղ կողմերի մեծ մասը «Գիտելիք և 
տեխնոլոգիական արդյունք» հենասյան 
ցու   ցանիշներն են՝ արտոնագրերի (29), 
օգ   տակար մոդելների (18), գիտական և 
տեխ նիկական հոդվածների քանակը (13), 
ինչպես նաև ՏՀՏ ծառայություննե րի ար-
տահանման տեսակարար կշիռն առևտ-
րում (15) և աշխատանքի արտադրողակա- 
նության աճը՝ ըստ որի Հայաստանը զբա-  
ղեցնում է 2-րդ տեղն աշխարհում՝ զիջե  լով 
միայն Չինաստանին: 2019 թ. զեկույ ցը 
հիմք է ընդունել աշխատանքի արտադ րո-

Գլոբալ նորարարությունների ինդեքս-2019
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
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ղա կանության աճի վերջին երեք տար վա 
միջին ցուցանիշը: Այստեղ հարկ է նշել, 
որ ժամանակակից զարգացող տնտեսու  -
թյուններում արտադրողա կանության աճի 
85 տոկոսը նորարարությունների ուղ -
ղա կի արդյունք է2: ՀՀ նորարարական 
հա մակարգի այլ ուժեղ կողմերն են ապ-
րանքային նշանների հայտերի քանակի 
(18), ազգային գեղարվեստական ֆիլմերի 
(11) և Վիքիդարանում հոդվածների քա-
նակի (6) ցուցանիշները:

Ազգային նորարարական համակարգի 
ամենաթույլ կողմը մարդկային կապի-
տա  լի և հետազոտությունների (107) վրա 
կա  տարվող ծախսերի անբավարար մա-
կարդակն է: Ըստ այս հենասյան՝ զեկույցն 
առանձնացնում է Հայաստանի ազգային 
նորարարական համակարգի միանգամից 
4 թույլ կողմ՝ կրթության վրա կատարվող 
ծախսերի անբավարար մակարդակ (111), 
գիտության և տեխնիկայի գծով շրջանա -
վարտների փոքր թիվ (88) և լա վա գույն 
3 համալսարանի ցուցանիշ՝ QS համալ -
սա րանների վարկանշա վոր ման հա մա -
կարգում: Հայաստանյան որևէ համալ  սա- 
րան ընդգրկված չէ նշված վարկա նշավոր-

ման համակարգում: Բարձ րագույն կրթու-
թյան ոլորտի խնդիրներն իրենց հերթին 
պայմանավորում են նորարարություննե րի 
ցածր որակը (գծապատկեր 1): 

Համալսարանի՝ QS վարկանշավորման 
համակարգում հայտնվելու 3 նախապայ-
մանից մեկն էլ վերջին 5 տարվա ընթաց-
քում հրատարակած հոդվածների պա - 
 հանջ վող նվազագույն քանակն է3: Հա-
մալ սա րանների հետազոտական գործու-
նեու  թյան անբավարար մակարդակի մա - 
սին է վկայում այն հանգամանքը, որ 
«Մարդկային կապիտալ և հետազոտու - 
թյուն ներ» հենասյան՝ «1 մլն բնակչության 
հաշ վով հետազոտողների քանակ» ցուցա-
նիշի մասին տվյալներն ընդհանրապես 
բացա կայում են:

Նախորդ տարվա համեմատությամբ 
զգալիորեն բարելավվել է ենթակառուց-
վածքների վիճակը (+8), ինչը հիմնակա-  
նում պայմանավորված է եղել ՏՀՏ հա-
սանե լիության և լոգիստիկայի արդյու  նա- 
վե տության մակարդակի բարձրաց մամբ: 
Չնա յած առաջընթացին, ենթակառուց-
վածք   ները շարունակում են մնալ ազգա յին 
նո րարարական համակարգի զարգաց-   

2 Bravo-Biosca A., Marston L., Mettler A., Mulgan G., Westlake S. (2013), Plan I for Europe. Delivering innovation-led digital-
ly-powered growth,  https://media.nesta.org.uk/documents/plan_i_for_europe.pdf 

3 Աթոյան Վ., Մովսիսյան Շ., Թադևոսյան Ռ.,  Ինչպես բարելավել ՀՀ համալսարանների դիրքերը վարկանշավորման 
զեկույցներում, 2019 հունվար, https://asue.am/upload/files/amberd_reports/finalranking.pdf

Նորարարությունների որակը 2019 թ.
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1
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ման հիմնական խոչընդոտներից մեկը:  
2019 թ. գործարարության զարգացման 
վրա բացա սական ազդեցություն են ունե - 
ցել բարձր տեխնոլոգիական ներմուծ  ման, 
ՏՀՏ ներմուծման և ՕՈՒՆ զուտ ներ-  
հոսքի կրճա տումը: Հայաստանյան շու-
կա յի զար գաց ման ամենամեծ խոչընդո-  
տը շարունա կում է մնալ ներքին շուկայի 
փոքր տարողու նակությունը (113): 

Ամփոփելով նշենք, որ թեև, ըստ ԳՆԻ, 
Հայաստանը նորարարական համակարգի 
վրա կատարվող ծախսերի համեմատ 
բարձր արդյունք է արձանագրում, այնու 
ամե նայնիվ, դա տնտեսական զարգացման 
և աճի տեսանկյունից պա կաս կարևոր 
է (օրինակ՝ Վիքիդա րանի հոդվածների կամ 
ազգային գեղար վես տա կան ֆիլմերի քա  
նակ) և ազգային տնտեսության մրցունա  
կության բարելավ մանն էապես չի նպաս  
տում: Մեր կարծի քով, ազգային նորարա 
րական համակար գի զարգացման պետա  
կան քաղաքակա նու թյան առաջնահերթ 
խնդիրը պետք է լինի կրթական քաղաքա
կա  նու թյան վերանայու մը, դրանում հետա  
զոտա կան տարրի ավելացումը և ենթա կա
ռուցվածքների զար գացումը:
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Ըստ Միավորված ազգերի կազմակերպու-
թյան (ՄԱԿ) եզրաբանության՝ «արյունոտ» 

կամ «կոնֆլիկտային» (որոշ դեպքերում նույնիսկ՝ «պա -
տերազմական», «թեժ» կամ «կարմիր») եզ րույթը բնորո-
շում է 1990-ական թվականներից մի խումբ աֆրիկյան 
երկրներում, մասնավորապես՝ Անգոլա յում, Սիերա Լեո-
նեում, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրա պետությու-
նում, Լիբերիայում և Կոտ դ՛Իվուարում տարած ված ալ  - 
մաստների (անմշակ ադամանդների) ստվերային շրջա-
նառությունը, որից ստացված հասույթն ուղղվում է զին-
ված հակամարտությունների և ահաբեկչական գործո-
ղությունների ֆինանսավորմանը: 

Անգոլայում, Սիերա Լեոնեում և Կոնգոյի Դեմոկրա-
տական Հանրապետությունում (ԿԴՀ) ապստամբական 
խմբերն ադամանդի հումքի ստվերային վաճառքի հաշ-
վին հոգում էին պատերազմական գործողությունների 
(զենք ու զինամթերքի ձեռքբերման, զորքին վճարելու, 
կերակրելու և այլնի) հետ կապված ծախսերը: Անգո լայում 
այդ խմբերի հրահրմամբ 1975-2002 թթ. տեղի ունեցած 
քաղա քա ցիական պատերազմի ընթացքում զոհերի թի-
վը գե րազանցել է 650.000-ը, Սիերա Լեոնեում հակա-
մար տությունը շարունակվել է շուրջ տասը տարի (1991- 
2002 թթ.)՝ պատճառելով 75.000 զոհ, Կոնգոյի Դեմո-
կրա տա կան Հանրապետությունում 1998-2002 թթ. քա-
ղա քացիական պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3-3.5 
մլն մարդ1: 

Գոյություն ունի պաշտոնական վարկած, ըստ որի՝ 
ԱՄՆ-ում «Ալ-Ղաիդա» ահաբեկչական խմբավորման 

ԱՇԽԱՐՀՆ ԱՌԱՆՑ 
«ԱՐՅՈՒՆՈՏ» ԱԴԱՄԱՆԴՆԵՐԻ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀ

Հիմնաբառեր.  «արյունոտ» ադամանդ,  զինված 
  հակամարտությունների և  
  ահաբեկչության ֆինանսավորում,  
  ապօրինի շրջանառություն,  
  Քիմբերլի հավաստագիր
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Աննա 
ՓԱԽԼՅԱՆ

Տնտեսագիտության 
թեկնածու

2006 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ)՝ «Համաշխար հա  
յին տնտեսագիտություն» մաս 
 նագիտությամբ, իսկ 2010 թ.՝ 
ՀՊՏՀ ասպիրանտուրան՝ «Միջ 
ազգային տնտեսագիտություն» 
մասնագիտությամբ՝ պաշտպա 
նե լով թեկնածուական ատենա
խո սություն և ստանալով տնտե
սագիտության թեկնածուի գի   
տական աստիճան: ՀՊՏՀ միջ
ազ  գային տնտեսական հարա 
 բե րությունների ամբիոնի ասիս 
տենտ է, «Ամբերդ» հետազոտա
կան կենտրոնի հրավիր յալ փոր
ձա գետ: Հեղի նակ է 40 գիտա
կան աշխա տանքների:

1  Kayome M., "United Nations Resolutions and the Struggle to Curb the Illicit Trade 
in Conflict Diamonds in Sub-Saharan Africa". African Journal of Legal Studies. The 
Africa Law Institute. 2: 2005, 80–101. 



կողմից կազմակերպված 2001 թ. սեպ-
տեմ  բե րի 11-ին հարձակումը նյույորքյան 
առևտ րի կենտրոնի «երկվորյակ» շենքե րի 
վրա նույնպես ֆինանսավորվել է ադա-
մանդ նե րի ապօրինի վաճառքից ստաց-
ված մի ջոցների հաշվին2: 

Այդուհանդերձ, ո՛չ մարդկային զոհերը, 
ո՛չ էլ Միավորված ազգերի անվտանգու-
թյան խորհրդի (UNSC) կողմից բոլոր երեք 
երկրներում «արյունոտ» ադամանդների 
շրջանառությունն արգելող մի շարք բա-
նաձևերի ընդունումը (1998 թ. ընդունված 
1173 և 1176 բանաձևերով3 էմբարգո է 
սահմանվել անգոլական ադամանդների 
ապօրինի վաճառքի նկատմամբ, իսկ 
2000 թ. հուլիսի 5-ին ընդունվել է Սիերա 
Լեոնեում ադամանդների ապօրինի վա - 
  ճառքն արգելող 1306 բանաձևը4) այդ -
պես էլ չստացան միջազգային հանրու-
թյան համարժեք աջակցությունը: «Կոնֆ  - 
լիկտային» կամ «արյունոտ» ադամանդ նե  - 
րի առուվաճառքը շարունակվել է՝ ի հե-
ճուկս ՄԱԿ-ի «աղաղակող» բանա ձևերի ու 
էմբարգոների: Պատճառը, թեր ևս, ադա- 
 մանդի համաշխարհային շուկայի մաս-
նա կիցների տնտեսական շահի գե րա    դա-
սելիությունն էր միլիոնավոր մարդ կանց 
ճակատագրերից… Ըստ այդմ, հիմ   քեր 
կան կարծելու, որ «քաղաքակիրթ» աշ-
խար    հում ադամանդի համաշխարհային 
բիզնեսի «շնաձկները» (Բելգիա, ԱՄՆ, 
Իսրայել) որևէ կերպ ներգրավված են  
այդ «արնախում գործարքներում»: 

Բայցևայնպես, աշխարհի առջև «քա  ղա- 
 քակիրթ» դեմքը չկորցնելու նպա տա  կով 
Եվրոպայում իրականացվել են ադա ման-
դի առևտրի գրանցման սկզբունքների 
որո շակի «սրբագրումներ». մասնա վո րա  -
պես՝ ադամանդի համաշխարհային շրջա -
նա ռության խոշորագույն կենտրոն հա-
մար վող Բելգիայում դրա առուվաճառքի 

փաստաթղթավորման պատասխանա-
տու՝ «Ադամանդի բարձրագույն խոր հուրդ» 
(Diamond High Council) ոչ առևտ րային 
կազմակերպության գրանցման հա մա-
կար   գում որպես ներմուծվող ադաման-
դի ծագ ման երկիր է նշվում այն վերջին 
ան գամ արտահանած երկիրը: Փաստո-  
րեն, կախված մի առևտրային կենտրոնից 
մյու  սը կատարած «ճամփորդությունից», 
Անգոլայի, Սիերա Լեոնեի կամ ԿԴՀ ծագ-
ման ադամանդները կարող են գրանցվել 
որ  պես Լիբերիայից, Գվինեայից, Իսրայե-
լից, Հնդկաստանից կամ Միացյալ Թա -
գավորությունից Բելգիա ներկրվածներ5: 
Մեկ այլ տարբերակում, օրինակ, Անգո լա-
յում արդյունահանված ալմաստները վա- 
 ճառվում են Կամերունում, որտեղ դրանց 
համար ձեռք է բերվում կամերուն  յան ծագ-
ման հավաստագիր՝ այդպիսով օրի նա-
կանացնելով դրանց հետագա վաճառքը: 
Սիերա Լեոնեում կամ Անգոլայում արդյու -
նահանված անմշակ ադամանդների տպա-  
վորիչ խմբաքանակներ են իրաց վել Լի-
բերիայի6 միջնորդությամբ, որը կարճ ժա-  
մանակում ապահովեց ադամանդի սեփա- 
 կան արտադրական հնարավորու թյուննե-
րը բազմակի գերազանցող արտա հան-
ման ծավալներ: Ահա թե ինչ ճանա պարհ-  
ներով են աֆրիկյան «արյու նոտ» ալ մաստ-
ները հայտնվում Անտվեր պենի բոր սա - 
յում, որտեղից էլ՝ մատակա րարվում աշ-
խար հով մեկ:

Այդուհանդերձ, ադամանդների ստվե-
րային շրջանառությունը կանխարգելելու 
նպատակով ստեղծվել է միջազգային հա-
վաստագրման համակարգ, որը վերա-
հսկելի է դարձնում անմշակ ադամանդնե-
րի շարժը համաշխարհային շուկայում: 
Ներկայում ալմաստի համաշխարհային 
առևտուրը կենտրոնացված է «կոնֆլիկ-
տային» ադամանդների առևտրի դա-

2  "Illicit Diamonds, Conflict and Terrorism: The Role of U.S. Agencies in Fighting the Conflict Diamonds Trade" / Hearing before 
the Oversight of Government Management, Restructuring, and the District of Columbia Subcommittee of the Committee on 
Governmental Affairs United States Senate, 107th Congress, 2nd Session, February 13, Washington 2002 (https://www.govinfo.
gov/content/pkg/CHRG-107shrg78621/html/CHRG-107shrg78621.htm) .

3  United Nations Security Council: Resolutions 1173 and 1176 (2001 June). 
4  United Nations Security Council: Resolution 1306 (2000, July 5).
5  Փախլյան Ա., Ադամանդի համաշխարհային առևտուրը Քիմբերլի գործընթացի մասնակից երկրներում. միտումներ 

և մարտահրավերներ // Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և 
հնարավորություններ: ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողովի նյութեր / ՀՊՏՀ: - Եր.: «Տնտեսագետ» հրատ., 2018, էջ 661-668 
(https://asue.am/upload/files/Gitajoxovi-nyuter.pdf):

6  Լիբերիան հայտնի է որպես ապօրինի ադամանդների և զենքի կուտակման, փողերի լվացման, ահաբեկչության և 
կազմակերպված հանցավորության այլ ձևերի թաքստոց:
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դա  րեց մանն ու ադամանդի իրացումից 
ստաց վող հասույթն ապստամբական շար   - 
ժումների ֆինանսավորմանը ծառա յեց նե-
լու փորձերի կանխարգելմանը միտ ված 
«Քիմբերլի գործընթացի հավաստագրման 
ծրագրի» (ՔԳՀԾ) մասնակից երկրներում: 
Սկսած 2003 թվականից՝ ան  մշակ ադա-
ման դի բոլոր միջազգային մատակա րա-
րումն երն ուղեկցվում են դրանց օրինա - 
կա նությունը երաշխավորող Քիմբերլի հա- 
 վաս տագրով: Քիմբերլի գործ  ընթացին 
մաս նակից 55 կողմ ներկայացնում է 82 
երկիր (Եվրամիության անդամ 28 երկիր 
հանդես է գալիս որպես մեկ մասնակից), 
որոնց բաժին է ընկնում ադամանդի հա-
մաշխարհային արտադրության 99,8 տո-
կոսը7: 

Թվում է՝ Քիմբերլի գործընթացի մեկ-
նարկով ադամանդի արդյունահանման և 
արտադրության ոլորտում առկա խնդիր-
ները պիտի որ շրջանցվեին, սակայն հա-  
մակարգում առկա թերացումների պատ-
ճառով դրան վերագրվում են «արյու նոտ» 
ադամանդների առևտրի «հարմար հո  վա-
նոցի» գործառույթներ: Մասնավո րա պես՝ 
հավաստագրման համեմատաբար նեղ 
պա հանջները կենտրոնանում են արդյու-
նահանված ալմաստների բաշխման վրա՝ 
անտեսելով բանվորների շահագործման, 
մասնակի վճարման և անչափահասների 
աշխատուժի օգտագործման դեպքերը8: 
Բացի այդ, Քիմբերլի հավաստագիր է 
տրվում ոչ թե շրջանառվող յուրաքանչյուր 
քարի, այլ որոշակի խմբաքանակի համար, 
որոնք այնուհետև կտրվում, հղկվում և 
առանց հետագա վերահսկողության շրջա-
նառվում են ամբողջ աշխարհում՝ կորց-
նելով իրենց իրական ծագման հետքերը:

Փաստացիորեն, թեև Քիմբերլի հավաս -
տագրման համակարգի ստեղծումից ի 
վեր ընդունված է համարել, որ «կոնֆ լիկ-
տային» ադամանդների ապօրինի շրջա  -

նառությունը չի հատում 1 տոկոսի սահ   մա - 
նագիծը, այդուհանդերձ, հիմնավոր կաս-
կածներ կան, որ «արյունոտ» ադա մանդ-
ների որոշակի մասը, աֆրիկյան երկրնե-  
րի միջև շրջանառվելով, ի վերջո, օրինա-
կանացվում է Քիմբերլի հավաս տա գրով և 
մուտք գործում ադամանդի միջ ազգային 
բորսաներ:

Հայաստանի Հանրապետությու նը9 Քիմ-  
բերլի գործընթացին միացել է 2002 թ. 
դեկ տեմբերին՝ ՀՀ կառավարու թյան  
N  2081-Ն որոշ մամբ10: Ընդ որում, Հայաս-
տանի մաս նակցությունը հավաստա-
գրման համակարգին հիմնավորվում է 
երկրում ադամանդների վերամշակման 
ավանդույթ ների առկայությամբ: 

Չունենալով համապատասխան հում-
քային ռեսուրսներ՝ Հայաստանն ադաման-
դի արդյունահանման համաշխարհային 
բիզնեսում հանդես է գալիս որպես «երկ-
րորդային խաղացող»՝ ներգրավվելով 
ներ կրված ալմաստների հղկման գործըն-
թա ցում: 

Քիմբերլի գործընթացի վիճակագրու-
թյան համաձայն՝ 2018 թ. ՀՀ է ներմուծվել 
50.8 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողու-
թյամբ շուրջ 352.3 հազ. կարատ և ՀՀ-ից 
արտահանվել է 7.5 մլն ԱՄՆ դոլա րին հա-  
մարժեք՝ 46.1 հազ. կարատ ան  մշակ ադա-  
մանդ: Ներմուծված խմբաքա   նակներն ու - 
ղեկցվել են 123, իսկ ար տահանվածները՝ 
20 Քիմբերլի հավաստա գրով11: Արտա-
հան  ման և ներմուծման ցու ցանիշների 
նման համամասնությունն օրի նաչափ է 
համարվում, քանզի ներ մուծ ված ադա-
ման  դի հումքն արտահան վում է միայն հա-
մապատասխան վերամշակու մից հետո, 
իսկ մշակված ադաման դի առ և տուրն առ-  
այժմ չի վերահսկվում՝ ըստ Քիմբերլի 
գործընթացի:

Ու թեև չկա որևէ վիճակագրություն 
«արյունոտ» ադամանդների՝ ՀՀ ներ կրման 

7  https://www.kimberleyprocess.com/en/participants
8  Rhade D., The Kimberley Process is a ‘perfect cover story’ for blood diamonds, The Guardian, 24 March 2014,- https://www.

theguardian.com/sustainable-business/diamonds-blood-kimberley-process-mines-ethical
9  Տե՛ս Փախլյան Ա., Հայաստանի Հանրապետությունը «ոչ կոնֆլիկտային ադամանդների» համաշխարհային շուկայում 

// «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» գիտական հանդես, թիվ 3(31), 2013 թ., Եր.: 
«Տնտեսագետ» հրատ., էջ 118-132:

10  «Քիմբերլեյ գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միանալու մասին» ՀՀ կառավարության 
2002 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 2081-Ն որոշում:

11  Annual Global Summary: 2018 Production, Imports, Exports and KPC Counts, Summary Report, June 25, 2019, (https://kim-
berleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2018/2018GlobalSummary.pdf)

48

Հ
Ա

Յ
Ա

Ս
ՏԱ

Ն
 Ե

Վ
 Ա

ՇԽ
Ա

Ր
Հ

 . 
20

19
/1



վերաբերյալ, մեր կարծիքով, դա ամե նևին 
չի կարելի բացառել: Թեև տար բեր տա-
րիների Հայաստանն աֆրիկյան «կոնֆ-
լիկ տային» երկրներից (Անգոլա, Կոնգո-
յի Դե մոկրատական Հանրապետություն, 
Սիե րա Լեոնե, Կոտ դ՛Իվուար) որոշակի 
խմբա քանակներով ադամանդ է ներկրել, 
սակայն դա կայուն բնույթ չի կրել, և «ար-
յունոտ» ադամանդների ներհոսքը մեր 
երկիր ավելի շուտ հնարավոր է ապ րան- 
քախմբի գծով ՀՀ հիմնական առևտ րա-
յին գործընկերների՝ Բելգիայի, Իսրայելի, 
Միաց յալ Արաբական Էմիրություն ների, 
ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Շվեյցա րիայի 
միջոցով: 

Ուշադրության արժանի է նաև ադա-
մանդի՝ մարքեթինգային տարբեր հնարք-
ներով ու մոլորություններով ձևավոր ված 
հեղինակությունն ու դրանով պայմա նա-
վորված «արհեստածին» պահանջար կը: 

Տարածված մոլորություններ ադաման դի 
վերաբերյալ. 
• Ադամանդե մատանու՝ որպես սիրո խոս 

տովանության և ամուսնության ա  ռա
ջար կի անառարկելի տարրի ըն կալումը 
համաշխարհային հանրության շրջանում 
սերմանվել է ոչ այնքան վաղ անցյա
լում (1940ական թթ.)՝ հիմն ա կա նում 
հոլիվուդյան ֆիլմերում հա մապատաս
խան տեսարանների նկա րահանումն երի 
ֆինանսավորման ճա նապարհով: Եվ դա 
ոչ այլ ինչ է, քան ադա  մանդի համաշ  
խարհային բիզնեսի ա ռաջատար ըն կե
րությունների կան խա մտածված և, ինչու 
չէ, հաջողված մար քեթինգային հնարք: 
Ավելին, հա մաշ խարհային շուկայում ա  
դա  մանդի դիրքավորման և դրա նկատ
մամբ «հա վերժական պահանջարկի» 
ձևավորման մարքեթինգային արշավը 
հանգեցրեց նրան, որ մինչ օրս հասարա 
կության բա  վական լայն շերտերի մաս   
նավոր ընկալումներում փեսացուի նվի
րաբե րած մատանու ադամանդի զանգ
վածն «ուղիղ համեմատական» է նրա 
սիրո մե ծությանը: 

• Ադամանդներն իրականում այնքան էլ 
հազվագյուտ ու սահմանափակ չեն, ինչ
պես ընդունված է համարել աշխարհում: 
Դրանց զգալի մասը գնում և պա  հեստա
վորում են խոշոր ընկե րու թյունները (De 
Beers)՝ առաջարկի աճով պայ մանա վոր
ված գների անկու մից խու սափելու նպա
տակով: 
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  XXI դարի աննախադեպ արագությամբ զար-
գացող  գործընթացներն ակադեմիական և փորձագի-
տա կան շրջանակները հաճախ բնութագրում են VUCA1 
եզ րույ  թով, որը ենթադրում է հարափոփոխություն, ան-
կայունություն, բարդություն և ոչ միանշանակություն: 
Ակն հայտ է, որ այս ֆենոմենը մեծապես պայմանավոր-
ված է վերջին տասնամյակներում տեխնոլոգիաների 
ոլորտում արձանագրվող աննախադեպ նվաճումների 
ազդեցությամբ, որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն 
ներգործում են մարդու, հասարակության և պե տու թյան 
կենսագործունեության բազմաթիվ ոլորտ ների վրա: 
Մարդկային քաղաքակրթությունը խելահեղ արա   գու -
թյամբ թևակոխում է տեխնոլոգիական աննա խա  դեպ 
փոխակերպումների և պատմական զարգաց  ման որա-
կապես նոր դարաշրջան, որը հավակ նում է բովանդա-
կային վերափոխման ենթարկել մարդկանց կենսակերպն 
ու աշխարհընկալումը: Այս գործընթացն ուղեկցվում է 
արհեստական բանականության, ռոբոտատեխնիկայի, 
համացանցային ենթակառուցվածքների, նանոտեխ նո-
լոգիաների, կենսատեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, 
տրանսպորտային ինքնավար համակարգերի, քվանտա-
յին հաշվարկների և բազմաթիվ այլ ոլորտներում նորա- 
րարություններով և մարդու գիտական մտքի բե կումնա-
յին նվաճումներով: Վերոնշյալ գլոբալ կեր պափոխու մը 
գերմանացի հայտնի տնտեսագետ, Հա մաշխարհային 
տնտեսական համաժողովի հիմնադիր Կլաուս Շվաբն 
անվանում է «Չորրորդ արդյունաբե րական հե ղափո
խություն»2:

ՄԵԾ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄ. 
ԹՎԱՅԻՆ ԱՊԱԳԱՅԻ 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Հիմնաբառեր.  թվային ապագա, արհեստական 
  բանականություն, ազգային
   անվտանգություն,   
  տեխնոքաղաքակրթություն
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Վարդան 
ԱԹՈՅԱՆ

Քաղաքական գիտությունների 
դոկտոր, դոցենտ

2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քա 
ղաքական դասընթացների երե 
վան յան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ  
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրո
ցը: 2004 թ.ին ստացել է գիտու  
թյունների թեկնածուի, 2018 թ.՝ 
դոկտորի գիտական աստիճան: 
2018 թ.ից առ այսօր ՀՊՏՀ «Ամ 
բերդ» հե տա  զո   տական կենտ 
րո նի տնօրե  նի տեղակալավագ 
փոր ձագետ է: 2012 թ.ից մինչ 
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա
վա գի տու թյան և քաղաքագիտու 
թյան ամբիոնում: Հեղինակ է  
60ից ավելի գիտական հրա  պա
րա կումների:

1  Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.
2 Տե՛ս The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab // URL: https://www.wefo-

rum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab



Հարկ է նշել, որ «Չորրորդ արդյու նա-   
բերական հեղափոխությունը» (ՉԱՀ) բազ -
մաթիվ անորոշություններ է առաջ բերում 
ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլև պե  տու-
թյան և հասարակության տնտեսա կան, 
քաղաքական ու սոցիալական ոլորտ նե րի 
ապագային առնչվող հարցե րում: Որպես 
վերազգային բնույթի երևույթ՝ ՉԱՀ-ն ի 
հայտ է բերում ինչպես նոր մարտահրա-
վերներ, այնպես էլ ֆան տաս տիկ հնարա-
վորություններ: Ստեղծ ված իրավիճակը 
քաղաքական վերնախա վերի և որոշում 
կայացնողների առջև բարդագույն խնդիր 
է դնում՝ նույնականացնել դրա հետ կապ-
ված հնարավոր ռիսկերը և մշակվող ու 
իրա կանացվող քաղաքականության մեջ 
հաշ վի առնել սպասվող բազմա շերտ ու 
բազ մամակարդակ փոփոխություն ների 
ազ  դեցությունը մարդու, հասարակու թյան, 
պետության, այդ թվում՝ ժողովրդա վա րա-
կան ինստիտուտների, քաղաքա ցիա  կան 
ազատությունների, հանրային քաղա քա-
կա նության, տնտեսության, կրի տի կա կան 
ենթակառուցվածքների անվտան  գու թյան 
ապահովման և միջազգա յին հարա բերու-
թյունների վրա: 

Այս առումով, ակադեմիական գրակա-
նու թյան մեջ էվոլյուցիոն նոր մակարդակ 
թևակոխելու հարցի վերաբերյալ առկա են 
ինչպես լավատեսական, այնպես էլ տագ-  
նա պային մոտեցումներ: Այսպես՝ լավատե-  
սական մոտեցման կողմնակից ները կենտ - 
րոնանում են այն հնարավորություն ների 
վրա, որոնք ստեղծվում են նման տեխնո- 
լոգիաների զարգացման արդյունքում, այդ 
թվում՝ կրթության, առողջապահության, 
տնտեսության, բնապահպանության կամ 
տիեզերքի ուսումնասիրության ոլորտնե-
րում: Մյուսներն էլ, որոնց պայմանական 
անվանում են «ալարմիստներ», այս գործ -
ըն թացներում մեծ ռիսկեր են տեսնում՝ 
մատնանշելով արհեստական բանակա-
նու  թյան՝ ապագայում մարդու վերահսկո-
ղու թյունից դուրս գալու հնարավորությու - 
  նը կամ, այսպես կոչված, «թվային ստրկու - 
թյան», «թվային գաղութացման», «թվա յին 
ամբողջատիրության» վտանգնե  րը, որոնց 
սցենարներով հասարա կու  թյունների վրա 
կարող են տեղային վերա հսկո ղություն 
սահմանել գեր ժա մանա կա կից տեխ նո լո -
գիաներին և դրանց կա ռավարման լծակ-
ներին տիրապետող շրջանակները:

Ընդհանուր առմամբ, արհեստական 
բա  նականության զարգացման և մարդկա-
յին քաղաքակրթության վրա տեխնոլո-
գիաների ազդեցության վերաբերյալ ա - 
կա դեմիական հանրույթում առկա կար-
ծիքները պայմանականորեն կարելի է բա-
ժանել երեք խմբի.
• լավատեսներ, որոնց կարծիքով, թվային 

կյանքը մարդկային քաղաքակրթության 
էվոլյուցիայի հերթական փուլն է, որի 
դրական արդյունքները կասկած չեն հա-
րուցում,

• զգուշավորներ, ըստ որոնց, թեև առկա 
են որոշակի ռիսկեր, սակայն դրանք 
ներ կա պահին վերահսկելի են, հետևա-
բար՝ անհանգստանալու կարիք չկա, 

• ահազանգողներ, որոնց դիտարկմամբ, 
արդեն մոտակա տասնամյակներում 
մարդկությունը արհեստական բանակա  - 
նու թյան զարգացման ոլորտում աննա-
խա դեպ նվաճումներ կունենա, սակայն 
դրանց ազդեցությունն ու հետևանքները 
հաշվարկված չեն, ուստի առկա են մեծ 
ռիսկեր, և անհրաժեշտ է պատրաստ լի-
նել վտանգավոր զարգացումների: 
Քննարկվող հարցի համատեքստում 

տե   ղին է հիշատակել հայտնի քաղաքա-
գետ, ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար, 
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգու-
թյան հարցերով նախկին խորհրդական, 
Նոբելյան մրցանակակիր Հենրի Քիսին-   
ջերի 2018 թ. հունիսին «The Atlantic» ամ-
սագրում հրապարակված՝ «Ինչպե՞ս է ա-  
վարտվում Լուսավորության դարաշրջա-
նը» հոդվածում տեղ գտած մտա հո գու-
թյուն ները: Վերջինս զգուշացնում է, որ 
մարդկությունը փիլիսոփայորեն և գիտակ-
ցապես պատրաստ չէ արհեստական բա-
նա կանության տեխնոլոգիաների զար-
գաց  մանը, սրընթաց տեխնոլոգիական հե   - 
ղափոխության ազդեցությամբ գործող աշ-
խարհակարգը փոխակերպվում է, ինչի հե-  
տևանքները մենք դեռ չենք գիտակցում: 
Արդյունքում, ըստ նրա, կարող է ի հայտ 
գալ նոր աշխարհ, որը հենվում է մեքե-
նա ների վրա և ղեկավարվում ոչ թե էթի-
կական և փիլիսոփայական նորմերով, 
այլ տվյալներով և ալգորիթմերով: Նրա 
խոս քով՝ համացանցի օգտատերերի հա-
մար կարևոր է տեղեկության ստացումը, 
այլ ոչ թե դրա համատեքստն ու նշա նա-
կությունը: Վերջիններս հազվադեպ են հե- 
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 տաքրքրվում պատմությամբ և փիլիսոփա -
յությամբ: Որպես կանոն, նրանց անհրա  -
ժեշտ են գործնական կարիքնե րին առնչ-  
վող տվյալներ: Որոնողական համակար-
գերի ալգորիթմները ձեռք են բե րում օգ-
տատերերի նախապատվություն նե րը կան- 
խատեսելու հնարավորություն, ինչը թույլ 
է տալիս քաղաքական կամ առևտրա յին 
նպատակով անհատականացնել տվյալ-
ները և ներկայացնել շահագրգիռ ան-
ձանց: Ճշմարտությունը դառնում է հարա-
բե րական: Քիսինջերը նաև զգուշաց նում 
է, որ տեղեկատվությունը սպառնում է 
հաղ թել գիտակցությանը3: 

Կիսելով հայտնի քաղաքագետի մտա-
հոգությունը՝ հավելենք, որ սկիզբ առած 
գործընթացներին առնչվող խնդիրների 
վերաբերյալ ինչպես համաշխարհային 
հան րույթի կողմից, այնպես էլ առան ձին 
երկրների մակարդակով հայեցա կարգա-
յին տեսլական չձևավորելու, համա պա -
տասխան հաշվարկված քաղաքա կա նու - 
թյուն չմշակելու և չիրականացնելու պա-  
րագայում մասնավորապես՝ արհես տա-
կան բանականության սրընթաց զարգա-
ցումը կարող է ունենալ Պանդորա յի 
արկ ղը բացելու էֆեկտ, որի հետևանք-
ներն անկանխատեսելի կարող են լինել 
թե՛ առանձին երկրների ու հասարա կու-
թյունների, թե՛ ընդհանրապես մարդկա-
յին քաղաքակրթության համար: Բնակա  - 
նա բար, խոսքը չի վերաբերում տեխնո-
լոգիական առաջընթացից հրաժարվե լուն, 
ինչն ինքնին հնարավոր չէ, այլ սպաս վող 
բացասական հետևանքների մեղմ մանը: 
Ակնհայտ է, որ արհեստական բանակա -
նության օգնությամբ մարդկությունը հնա-
րավորություն է ստանում լուծելու բազմա-  
թիվ համաշխարհային և տեղային հիմ-
նախնդիրներ, սակայն, միաժամա նակ, վե - 
րահսկելի զարգացում ապահովող կառու-
ցակարգերի բացակայությունը լայն շո-
կա յին ազդեցություն կարող է ունենալ 
տարբեր ոլորտների, այդ թվում՝ աշ խա-
տաշուկայի վրա: Ակնկալվում է, որ արդեն 
առաջիկա տասնամյակներին ռոբո տա-
տեխնիկան այնքան կզարգանա, որ ի 
վի  ճակի կլինի բազմաթիվ ոլորտներում 

փո խարինելու մարդուն: Օրինակ՝ տաքսու 
և բեռնատար ավտոմեքենաների վա-
րորդ  ների աշխատանքը, որ բազմաթիվ 
երկրներում համարվում է ամենաշատ 
զբաղվածություն ապահովող ոլորտ ներից 
մեկը, ռիսկային գոտում է և ինքնա վար 
կառավարվող մեքենաների լայն տա րած- 
ման դեպքում առաջիկա տասնամյակ-
ներում կարող է վերանալ4: Անշուշտ, կա-
ռաջանան նաև նոր մասնագիտություն-
ներ, կմեծանա արդեն գոյություն ունեցող 
որոշ մասնագիտությունների պահան ջար-
կը (օրինակ՝ ռոբոտների վերանորոգում, 
ՏՏ և այլն), որոնց արդյունքում թեև որո-
շակիորեն կմեղմվի, սակայն, այդու հան-
դերձ, ամբողջովին չի լուծվի զբաղ վածու -
թյան խնդիրը: Այս մարտահրավերը նոր 
պահանջներ է առաջադրում նաև գի    տա-
կրթական ոլորտի պատասխանատու նե-
րին, որոնց համար օրախնդիր են այսօր- 
  վանից ևեթ ապագային միտված մաս  -
նագիտություններով կադրերի պատրաս -
տումը, կրթական համակարգերի ու են-
թա կառուցվածքների արդիականա ցու մը՝ 
շեշտադրելով նաև շարունակական կըր-
թու թյան, լրացուցիչ հմտությունների ձեռք-
բերման և վերապատրաստման գործ-
ընթացները: Այս առումով, անհրաժեշտ է 
նաև, որ պետական քաղաքականությունը 
միտված լինի ոչ թե ցածր որակավորում 
ունեցող աշխատուժի վրա հիմնված տնտե- 
սական համակարգի կամ արդյու նահա-
նող արդյունաբերության ձևավոր մանն 
ու պահպանմանը, այլ նոր տեխ նոլոգիա-
ների և նորարարության ոլորտնե րում միջ-  
ազգային մակարդակում մրցակ ցելու ըն-
դունակ տնտեսական համա կար գի ձևա-
վորմանը: Կասկած չկա, որ սրանք որո-  
շում կայացնողների առջև ծառացած բար-   
դա գույն խնդիրներից են: 

Փաստ է, որ ժամանակակից տեխնո լո- 
գիաները փոփոխում են նաև հա սա րա-
կության սոցիալական փոխգործակ ցու-
թյան բովանդակությունը: Ներկայում աշ  - 
խարհի բնակչության ավելի քան 1/3-ն 
օգտ վում է սոցիալական մեդիայի հար-
թակ ներից՝ այլոց հետ կապ հաստատելու, 
կրթվելու և տեղեկության փոխանակման 

3  Տե՛ս Kissinger H., How the Enlightenment Ends // The Atlanatic magazine (June, 2018). URL: https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/

4  Տե՛ս Herweijer C., Combes B., Johnson L., McCargow R., Bhardwaj S., Jackson B., Ramchandani P. // Enabling a sustainable 
Fourth Industrial Revolution: how G20 countries can create the conditions for emerging technologies to benefit people and the 
planet. Economics Discussion Papers, No 2018-32, Kiel Institute for the World Economy. URL: http://www.economics-ejournal.
org/economics/discussionpapers/2018-3252
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համար: Տվյալների հավաքագրման արա-
գությունը վերջին տարիներին նույնպես 
սրընթաց աճում է: Այսպես՝ եթե 1995 թ. 
համացանցից օգտվողների թիվն աշխար-
հի բնակչության 1 տոկոսից էլ փոքր էր, 
ապա արդեն 2018-ին այդ ցուցանիշը գե-
րազանցեց 50 տոկոսը: Այժմ աշխարհում 
ավելի քան 4,3 միլիարդ մարդ օգտվում 
է համացանցից3: Թվային տեխնոլոգիա-
ները և սոցիալական մեդիայում տեղե կա-
տվության փոխանակման շարժընթացը 
հնարավորություն են ընձեռում պատ մու-
թյան մեջ աննախադեպ արագությամբ 
իրա գործելու միջմշակութային փոխճա-
նա   չում, ներթափանցում, փոխազդեցու-
թյուն ու համախմբում:

Հաշվի առնելով այն, որ դեռևս հայտնի 
չէ, թե ինչ նոր գիտելիքների շտեմարան-
ներ կբացահայտեն ապագայի թվային 
տեխ նոլոգիաները, ներկա պահին դժվար 
է ճշգրտորեն կանխատեսել, առավել ևս՝ 
գնահատել դրանց ազդեցության մա կար-  
  դակը հասարակության, ինչպես նաև պե-
տության քաղաքական, սոցիալա կան ու 
տնտեսական համակարգերի և գործ ըն-
թացների վրա: Այնուամենայնիվ, կարելի է 
վստահորեն նշել, որ ապագայում գի տելի-
քաստեղծ համակարգերը շարունակելու 
են առանցքային դերակատարում ունե-
նալ մարդկային քաղաքակրթության զար- 
 գացումն ապահովելու գործում: Այս առու-
մով, գիտելիքի ստեղծման և պահպան-
ման համակարգերն ու ինստի տուտները 
մշտապես կարոտ են պետական առանձ-
նահատուկ մոտեցման: Ընդհանուր և ար-    
հեստավարժ գիտելիքի, ինչպես նաև վեր - 
 ջիններիս ստեղծման, պահպանման, փո-   
խանցման ու կիրառման փոխկա պակց-   
ված արդյունավետ համակարգն առանց- 
քա յին նշանակություն ունի նաև պետու-
թյան անվտանգությունն ու կայուն զար-
գացումը ապահովելու գործում:

Այսպիսով՝ մարդկությունը տեխնոքա-
ղա քակրթական Մեծ կերպափոխման նա - 
 խաշեմին է: Փոխառելով իտալացի հայտ -
նի իմաստասեր Անտոնիո Գրամշիի հայտ-
նի խոսքը՝ ևս մեկ անգամ հիշեցնենք՝ հին 
աշխարհը մեռնում է, բայց նորը դեռ չի 
ծնվել: Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկում առան- 
ձին երկրներ սպասվող մարտահրավեր-

նե րին դիմագրելու և բրիտանացի հայտնի 
գրող Ջորջ Օրուելի «1984» հակաուտո պի-
ական վեպում նկարագրված իրա կա նու-
թյունից խուսափելու համար, առան ձին 
քննարկ ման առկա է, սակայն Հայաստա-
նի և մեր հանրության համար օրվա հրա-  
մայականն է պատրաստվել նոր աշխար- 
 հակարգին ու ապագայի հնարավոր սցե - 
նարներին: Այս համատեքստում յուրա- 
  քան չյուր պե տության համար առանձնա-
հա տուկ հրատապություն է ստանում չի-  
 նա կան մոտե  ցումը, որը ռազմավարությու-
նը բնութա գրում է որպես ապագայի զավ-
թում և վերջինիս օգտագործում սեփական 
նպա տակ ների համար: Եվ այստեղ հարց 
է առաջանում՝ արդյո՞ք Հայաստանը պատ-
րաստ է թվային ապագային: Մենք, որպես 
պետություն և հավաքականություն, ար-
դյո՞ք ունենք ձևակերպված հայեցակար-
գային մոտեցումներ, ռազմավարական 
տեսլական, որոնք թույլ կտան ապահովել 
մեր արժանավայել տեղն ու դիրքը ձևա-
վորվող աշխարհակարգում: Պատ րա՞ստ 
են, արդյոք, մեր պետական ինստիտուտ-   
ները դիմագրավելու նորագույն մարտա -
հրավերները: Արդյո՞ք բավա րար մա կար- 
դակի վրա է գիտություն-քաղաքա կանու -
թյուն կապն ու փոխգործակցությունը՝ ա-  
ռաջին աշխարհի երկրներից անհու սալիո- 
 րեն հետ չմնալու և Երկիր մոլորակի քաղա-  
քակրթական հետնախորշերում չհայտ նվե- 
  լու համար: Արդյո՞ք Հայաստա նի պետա - 
կան կառավարման, այդ թվում՝ ակադե-  
միական, քաղաքական, տնտեսական, սո-
ցիալական և ազգային անվտանգության 
համակար գերը պատ րաստ են թվային 
ապա գա յին: Եվ, վեր ջա   պես, ապագային 
պատրաստ վելու խնդիր ներում ո՞րն է լինե -
լու մեր քաղաքա կան վերնախավի, պետա -
կան կա ռավար ման համակարգի, ա կա- 
դեմիական, փոր ձագիտական հանրույթի 
և բովանդակ հայության, այսպես կոչված, 
modus operandi-ն: Սրանք ռազմավարա-
կան բնույթի հարցեր են, որոնք թեև պետք 
է արծարծեն և ուսումնասիրեն ակա դե-  
 միա կան շրջա նակները, սակայն դրանց  
վերաբերյալ հայեցակարգային տեսլա կա- 
նի ձևավորումն ու համապատասխան լու-
ծումների առաջադ րումը, նախ և առաջ, 
քաղաքական վեր նախավի տիրույթում են: 

5  Տե՛ս Internet live stats. URL: https://www.internetlivestats.com/
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Անվանի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուն 1954 
թվականին իր «Դրդապատճառ և անձ» 

աշխատության մեջ ներկայացրեց պահանջմունքների 
աստիճանակարգման համակարգն ու հիմնավորեց, որ 
մարդու ամենաառաջնային պահանջմունքները բնազ-
դային են: Ահավասիկ, ամբողջ կենդանական աշխարհում 
նորածինն անմիջապես գտնում է մոր կուրծքը, սնվում, 
իսկ հետո տաքանալով՝ քուն մտնում: Ահա թե ին չու՝ 
Մասլոուի պահանջմունքների բուրգի հիմքում ֆիզիո-
լո գիական և կենսաբանական պահանջմունքներն են, 
որոն ցից հատկապես կարևորվում է սնվելը1: 

Մարդկային հասարակությունում պարենային ապա-
հով վածությունը կամ հանապազօրյա հացը մեծ դեր 
ունի ինչպես անհատի, այնպես էլ ընտանիքի, երկրի և 
մո լորակի կյանքում: Պարենային անհավասար ապա-
հով   վածությունը հանգեցնում է միջանձնային և, անգամ, 
միջազգային բախումների, խաթարում կայուն զարգա- 
ցու մը: Ի վերջո, պարենային անվտանգությունն ազ գա- 
 յին անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչներից 
մեկն է, որի ապահովմանն է միտված պետության ներքին 
և արտաքին քաղաքականությունը: Յուրաքանչյուր պե-
տության ագրարային հատվածի հովանավորման, պա-
րե նի և գյուղատնտեսական հումքի արտաքին առևտրի 
կանո նակարգման, ինչպես նաև բնակչության եկա մուտ-
ների ավելացման քաղաքականությունը պարենային ան-
վտանգության ապահովման հիմնական գործիքա կազմն 
է:

 Դեռևս 18-րդ դարի վերջին անգլիացի տնտեսագետ 

ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ «ԽՈՒԹԵՐԸ»

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Հիմնաբառեր.  բնակչություն, պարեն,
  անվտանգություն, ինքնաբա վու 
  թյուն, հաշվեկշիռ, անհամապա  
  տասխանություն, կրկնակի  
  հաշվարկ
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Սամվել 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր

1978 թ. գերազանցությամբ 
ավարտել է ՀԳԻ տնտեսա  գի  
տա կան ֆակուլտետը, աշխատել 
ար տադրությունում և սո վորել 
ասպիրանտուրայում: 1990 թ. 
ստացել է տնտեսա  գիտության 
թեկ նածուի, 2003 թ.՝ դոկտորի 
գի տա կան աստիճան, 2007 թ.՝  
պրոֆե սորի գիտական կոչում: 
1999 թ. ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատ   
գամավոր: 20022011 թթ. աշխա 
տել է ՀՀ գյուղատնտե սության 
նախարարի առաջին տե  ղակալ: 
2013 թ.ից առ այսօր աշ խատում 
է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտա 
կան կենտրոնում՝ զբաղեցնելով 
տնօրենի և սոցիալտնտե սական 
ծրագրերի համակար գողի պաշ 
տոնները: Ներկա յում պաշտո
նա վարում է որ պես ավագ փոր
ձագետ: Հեղի նակ է շուրջ 140 գի 
տա կան հոդվածների, 16 մենա
գրությունների և ուսումնական 
ձեռնարկների:

1  Пять основных категорий потребностей по Маслоу,  https://dongji.ru/pirami-
da-maslou/



Թովմաս Մալթուսը բացահայտեց2, որ աշ - 
խարհի բնակ չությունն աճում է երկրա չա-
փական, իսկ պարենամթերքի արտադ- 
 րությունը՝ թվա  բա նական պրոգրե սիայով: 
Ըստ վիճա կա գիրների՝ մեր թվարկու թյան 
սկզբին աշխարհի բնակչությունը բաղ-
կացած է եղել ընդամենը 300 մլն մար-
դուց: Եթե առաջին հազարամյակում այդ 
թիվն ավե լացել է 30 միլիոնով, ապա 
երկ  րորդ հա զա  րամյակի վերջին՝ 1999 թ. 
հոկտեմ բերի 12-ին, հատել է 6 միլիարդի 
սահմանը, իսկ ընդամենը 12 տարի հետո՝ 
2011 թ. հոկտեմբերի 31-ին, գերազանցել 7 
մի լի արդը: Համացանցում նայեք «Աշխար-
հի բնակչության հաշվիչին» և կհամոզվեք, 
թե ինչ արագությամբ է ավելանում բնակ-
չության թիվը: Դիցուք՝ 2019 թ. հոկ տեմ -
բերի դրությամբ այն մոտեցել է 7,743 
մի լիարդին3, իսկ 2050 թ., ՄԱԿ-ի կանխա-
տեսմամբ, կհասնի 9.1 միլիարդի4: Սա 
լուրջ մարտահրավեր է, ուստի ՄԱԿ-ը և´ 
Հազարամյակի զարգացման ծրագրում 
(2000 թ.), և´ Կայուն զարգացման (2015 թ.) 
ծրագրում առանձնահատուկ շեշտադ րում 
է սովի և աղքատության հաղթա հարման, 
առողջ ապրելակերպի և մաքուր ջրի 
ապահովման խնդիրները: 

Հայաստանի Հանրապետությունը դեպի 
ծով ելք չունեցող և տարածաշրջանային 
հակամարտությունների պատճառով ար-
տաքին հաղորդակցության սահմանափա-
կումներ ունեցող երկիր է: Ահա թե ինչու՝ 
պարենային անվտանգության դասական 
մոտեցումը՝ պարենի տնտեսապես ար-
դյու  նավետ արտադրության և ներկրման 
համադրումով բնակչության պահանջ-
մուն    քի բավարարում, չափազանց ռիսկա-
յին է: Ուստի նախապատվությունը պետք 
է տալ պարենային անկախության, այ-
սինքն՝ ինքնաբավության մակարդակի 
բարձրացմանը: Զուտ շուկայական առու-
մով, այս մոտեցումը խոցելի է, քանի որ 
պահանջում է ագրարային ոլորտի պե-
տա կան աջակցության ծավալների այն 
աստիճանի ավելացում, որ տեղական ար-  

  տադրության պարենը ներկրվածի հա-
մե մատ ավելի մրցունակ լինի: Ինչպես 
բյու ջետային հնարավորությունների, այն- 
  պես էլ միջազգային պարտավորու թյուն-
ների առումով, լրահատկացումների (սուբ-   
սիդավորման) ծավալները նույնպես ան  -
սահմանափակ չեն: Դիցուք՝ արտա քին ա-  
ռևտրի կանոնակարգման նպատակով 
Առևտ րի համաշխարհային կազմակեր-
պու  թյունը (ԱՀԿ), որին ՀՀ-ն անդամակ-
ցել է դեռևս 2003 թ. փետրվարին, սահ-  
մա նափակում է անդամ երկրների գյուղա-
տնտեսության ապրանքամետ (մինչև 5%) 
և արտահանման սուբսիդավորումը (0%): 
Բացի այդ, Հայաստանի սպառող ները, 
ի թիվս շատ այլ արտադ րա տե սակների, 
պարենային ապրանքներից գերադասում 
են տեղական արտադրությանը: Այսինքն՝ 
այս պարագայում սպա ռող ների նախա-
պատ վությունը բավարարելը նույնպես 
դարձել է պարենային անվտան  գության 
գործոն: Բոլոր դեպքերում հե տևու թյունը 
մեկն է՝ ՀՀ-ն պետք է իրակա նացնի առա- 
վելապես պարենային ինքնաբավության 
վրա հիմնված պարենային ան վտան գու-
թյան քաղաքականու թյուն:

Ամենապարզ ձևակերպմամբ՝ պարե նա-
յին անվտանգությունը երկրի տնտեսու - 
 թյան այն վիճակն է, երբ առկա է անհրա-
ժեշտ քանակությամբ ու տեսականու պա-  
 րենի առաջարկ, և բնակչությունն այն ձեռք 
բերելու հնարավորություն ունի⁵։ ՀՀ օրենս - 
դրությամբ ամրագրված է, որ երկ  րի պա 
րենային անվտանգությունը համարվում է 
ապահովված, եթե առկա է տնտեսության 
զարգացման այնպիսի մա  կարդակ, որը 
երաշխավորում է բնակ չության առողջ և 
ակտիվ կենսագոր ծու նեության համար ա-  
ռողջապահական (ֆի զիոլոգիական) նոր-  
մերին համապա տաս խանող սննդա մթեր-
քի ֆիզիկական ու տնտեսական մատչե- 
 լիու թյունը6: Այսինքն` երկրի պարենա յին 
անվտանգության առաջին նախապայմա  -
նը կենսականորեն կարևորագույն սննդա  
մթերքի տեղական արտադրության ան-
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2 Взгляды Томаса Мальтуса, https://helpiks.org/6-74935.html
3 https://countrymeters.info/ru/World
4 https://pikabu.ru/story/oon_prognoz_naseleniya_zemli_k_2050_godu_6158557
5 Սամվել Ավետիսյան, Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հրատապ խնդիրները: Եր., 
«Տնտեսագետ» հրատ., 2014, էջ 16:
6 «Պարենային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1113
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հրաժեշտ մակարդա կի (ինքնաբավու-
թյան) ապահովումն է, ներ մուծման հաշ-
վին՝ պակասորդի լրացումը և պետական 
պարենային պահուստների ստեղծումը: 
Երկրորդ նախապայմանը բնակչության 
բոլոր խավերի առնվազն ֆիզոլոգիական 
նվազագույն պահանջնե րին համապա-
տաս խանող սննդի տեսակա նու ձեռք բեր-  
ման տնտեսական հնարավո րու թյունների 
ապահովումն է, իսկ երրոր դը՝ օգտա գործ-
վող սննդամթերքի անվտան գությունը:

Բնակչության պարենային ապահովու-
թյան համար անհրաժեշտ հիմնական ար-  
տադրանքների արտադրության և ներ-
մուծման ծավալների, ինքնաբավության 
մակարդակի, պահուստների և այլ կա  րևոր 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկա տվու - 
թյուն է տրամադրում ՀՀ ազգային վի ճա-   
կագրական կոմիտեի (ՀՀ ԱՎԿ) եռամ -
սյակային ու տարեկան պարբերա կա նու-
թյամբ հրապարակվող պարենային հաշ-
վեկշիռը: Վերջինս ՀՀ ԱՎԿ «Պարենա յին 
ապահովություն և աղքատու թյուն» հրա-
պարակման ամենակարևոր բա ժիններից 
մեկն է, որ ներկայացնում է տեղեկություն-
ներ բուսական ու կենդանական ծագման 
մոտ 50 պարենային ապրանքների ար-
տադ րության և օգտագործման, ինչպես 

նաև ինքնաբավության վերաբերյալ: 2010- 
2017 թթ. առաջնահերթ անհրաժեշտ պա -
րե նամթերքների ինքնաբավության մա-
կար  դակն արտացոլված է աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակի տվյալներից ակնհայտ է, 
որ ՀՀ–ում հատկապես պարենային ցո-
րենի, բուսական յուղի, հավի և խոզի մսի 
ինքնաբավության մակարդակը ցածր է: 
Մեր կարծիքով՝ իրականությանը մոտ չէ 
նաև շաքարի ինքնաբավության ցուցա-
նիշը: Ըստ ՀՀ ԱՎԿ տվյալների՝ 2017 և 
2018 թվականներին շաքարավազի տե-
ղական արտադրությունը համապատաս-
խանաբար՝ 48,63 և 57,99 հազ. տոննա 
է7: Միաժամանակ, ըստ մաքսային վիճա-
կագրության հաղորդման, երկիր է ներ-
մուծվել 110,64 և 81,97 հազ. տոն նա շա- 
 քար8: Փաստորեն, նշված տարիներին շա-  
քարի ամբողջական առաջարկը հա մա-
պատասխանաբար՝ 159.27 և 139.96 հազ. 
տոննա է, ինչն անհավանական է:

Ի տարբերություն մաքսային վիճակա-
գրության, ՀՀ ԱՎԿ–ն ներկայացնում է, 
որ 2017 և 2018 թվականներին շաքա րի 
ներ մուծումը կազմել է համապատաս խա-
նաբար՝ 28,8 և 30,2 հազ. տոննա9, որը 
նույնպես անհավանական է, քանի որ 
երկ րի, եթե ոչ միակ, ապա ամենախոշոր` 

7 https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2112
8 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIImportStatistics
9 https://www.armstat.am/file/article/f_sec_2_2019_3.pdf
10 Հաշվարկվել է https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2125 –ի համապատասխան տարիների «Պարենային ապահովումը և 
աղքատությունը հուվար-դեկտեմբերին» հրապարակման տվյալների հիման վրա:

Առաջին անհրաժեշտ պարենամթերքի ինքնաբավության մակարդակը10, %
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
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Ախուրյանի շաքարի գործարանը գրեթե 
չի աշխատել: Ավելին, ըստ պարենա յին 
հաշ վեկշիռների, ներառյալ` տարեվերջի 
պահուստը, 2017 թ. շաքարի օգտագործ  -
ված քանակությունը կազմել է 83,3, իսկ 
2018 թ.՝ 104,4 հազ. տոննա: Հարց է ծա-
գում՝ որն է այս հանելուկի պատաս խա նը: 
Կա ևս մեկ հարց՝ եթե անգամ Ախուրյանի 
գործարանը միայն ներմուծվող հումքով 
շաքար արտադրի, մի՞թե կարելի է հա մա-
րել, որ Հայաստանը շաքարով ինք նաբավ 
է: 

Նշված երկու վիճակագրական աղբյուր-
ներում նկատելի շեղում կա նաև ցորենի 
և այլ պարենային ապրանքների ներմուծ-
ման ցուցանիշներում: 

Մեր տարբեր հրապարակումներում ար-
ծարծվել է կրկնակի հաշվարկի հետևան-
քով Հայաստանի Հանրապետության և 
Արցախի Հանրապետության պարենային 
հաշվեկշիռների անճշտությունների հար-
ցը11: Որպես ինքնիշխան պետություններ՝ 
ՀՀ-ն և ԱՀ-ն իրականացնում են ինքնու-
րույն տնտեսական քաղաքականություն, 
և միջպետական միասնացումը հիմնակա -
նում ուղղորդված է այդ քաղաքակա նու-
թյան արդյունավետության բարձրաց մա- 
նը: Այս մոտեցումը միանգամայն տրա մա- 
 բա նական է, սակայն կան մի շարք տնտե-  
սական ցուցանիշներ, որոնց հաշ վարկ-
ման համար անհրաժեշտ է ցուցա բերել 
առանձնահատուկ մոտեցում: Ահավասիկ, 
նշված երկու երկրի պարենային հաշվե-

կշիռների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 
որ ազգային վիճակագրական ծառա յու -
թյունները դրսևորում են ստան դարտ վե- 
րա բերմունք՝ հաշվի չառնելով մաքսային 
սահմանի բացակայության, միևնույն ազ-
գային արժույթի գոյության և ընդհանուր 
շուկայի գործոնները, որոնք պաշտոնա-
պես չգրանցված առևտրի պայմաններ են 
ստեղծում: Վերջինիս հետևան քով պա րե- 
նային անվտանգության իրական պատ-
կերը գնահատելիս ի հայտ են գալիս մի 
շարք դժվար հաղթահարելի «խութեր»: 
Նախ՝ ՀՀ ազգային վիճակա գրական կո-
մի տեն պարենային ապահովվածության 
ցուցանիշները որոշելիս հաշ վի չի առնում 
 այն փաստը, որ պարենային ռեսուրսի 
մի մասը սպառվում է ԱՀ-ում: Միաժամա-
նակ, ՀՀ բնակչության սպա ռած պարե-
նում իր որոշակի չափաբաժինն ունի ար - 
ցախյան ծագման արտադրանքը, որը ՀՀ 
ԱՎԿ-ն չի ներառում պարենային հաշվե-  
կշռի ներմուծման բաժնում: Ուստի ՀՀ և 
ԱՀ պարենային շուկայի և պա րենային 
անվտանգության իրական ու ամբողջա-
կան պատկերը ներկայացնելու համար 
անհրաժեշտ է կա՛մ վերանայել պարենա-
յին հաշվեկշռի կազմման մեթոդա  բանու-
թյունը, կա՛մ, որպես այլընտրանք, կազմել 
միասնական պարենա յին հաշվե կշիռ և 
իրականացնել պարենային շու կա յի կար-
գավորման միասնական քաղաքա կանու-
թյուն:
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11  Սամվել Ավետիսյան, Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հրատապ խնդիրները: Եր., 
«Տնտեսագետ» հրատ., 2014, 96 էջ: Ս. Ավետիսյան, ՀՀ և ԼՂՀ միասնական պարենային հաշվեկշռի կազմման 
հիմնական սկզբունքները, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, «Տնտեսագետ» հրատ.,  2014:
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Սերունդների հիմնախնդիրը կարևորվել է բո-
լոր ժամանակներում՝ դառնալով քննարկ-

ման հիմնական, առանցքային հարցերից մեկը, սակայն, 
սոցիոլոգիական տեսանկյունից, խնդիրը վերլուծության 
է ենթարկվել միայն Կ. Մանհեյմի «Սերունդների հիմնա-
խնդիրը»1 աշխատության հրատարակումից հետո, որն էլ, 
իր հերթին, բազմակողմանիորեն քննարկվել է XX դա րի 
80–90-ական թվականներին՝ շնորհիվ Վիլյամ Շտրա  -
ուսի (William Strauss) և Նիլ Հոուվի (Neil Howe) աշ խա-
տությունների: Նրանք առանձնացնում են սե  րունդ   ների 
չորս նախատիպ (արքետիպ), որ հաջոր դա բար կրկնվում 
է կերպարանափոխության՝ Վերելքի, Զար թոնքի, Ան-
կումի և Ճգնաժամի փուլերին համըն թաց: 1991 թ. հրա-
տա րակած իրենց առաջին գրքում Վ. Շտրա ուսն ու Ն. 
Հոուվն առանձնացնում էին Իդեա լիստ ների (Idealist), 
Արձագանքողների (Reactive), Քաղաքացիների (Civic) 
և Հար մարվողների (Adaptive) արքետիպերը2, իսկ «Չոր - 
րորդ կերպարանափոխություն» գրքում (1997 թ.)՝ փո-
խում  եզրաբանությունը՝ այն դարձնելով ա վե լի գեղա-
հունչ. Իդեալիստների փոխարեն նրանք օգ տագործում 
են Մարգարեներ (Prophet), Արձագանքողների փոխա-
րեն` Թափառականներ կամ Քոչվորներ (Nomad), Քա - 
ղաքացիների փոխարեն` Հերոսներ (Hero) և Հար  մար-
վողների փոխարեն` Արվեստագետներ (Artist) հաս կա-
ցությունները3:

ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ 
ՍԵՐՈՒՆԴԸ

(ժամանակակից ուսանողի 
սոցիոլոգիական դիմանկարի փորձ)

ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

Հիմնաբառեր.  սերունդների հիմնախնդիր,  
  նախատիպ, հետմոդեռնիզմի  
  սերունդ, Միլենիալներ,   
  սպառողական հասարակություն,  
  վիրտուալ իրականություն 
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Փիլիսոփայական 
գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ

1976 թ. ավարտել է ԵՊՀ պատ   
մության ֆակուլտետը՝ «Փի լի սո 
փայություն»  մաս նագիտությամբ: 
 1987 թ. ստա ցել է փիլիսոփայա
կան գիտությունների թեկնա ծուի 
աստիճան, 1990 թ.՝ դոցենտի կո  
չում: 2019 թ. օգոստոսին նշա
նակ վել է «Փիլիսոփայության և 
հա յոց պատմության» ամբիոնի 
վարիչի պաշտոնակա տար: Հե  ղի 
նակ է 6 մենագրու թյան և ավելի 
քան 30 գիտա կան հոդվածների:

1   Мангейм К., Проблема поколений, Очерки социологии знания: проблема 
поколений. Состязательность. Экономические амбиции: пер. с англ., М., 
ИНИОН РАН, 2000.

2  William Strauss, Neil Howe, Generations: The History of America's Future, 1584 
to 2069, pp. 73–74.

3  William Strauss, Neil Howe. The Fourth Turning: An American Prophecy, Broad-
way Books, 1997, p. 70.



Սերունդների նման դասակարգման 
հիմ քում գոյու թյուն ունեցող արժեքներն 
են, որոնք ձևավորում են միջին վիճա  կա -
գրական քաղաքացուն, որը ծնվել է վերո-  
նշյալ կերպարանափո խությունների որո-  
շակի փուլում և ականատեսն է քա ղա-
քական, տնտեսական, տեխ նոլոգիական, 
հասարակական և սոցիալական միևնույն 
փոփոխությունների: Այսինքն՝ սերունդը, 
որպես սոցիալական երևույթ, սահման-
վում է գոյության տեղի և ժամանակի 
ընդ   գրկման «միաժամանակայնությամբ», 
որը որոշվում է ոչ միայն տարիքային ընդ-   
հանրությամբ, այլև նրանով, որ նրանք 
«են թարկվում են միանման ազդե ցու -
թյան»4: Այդ հանգամանքների բերումով էլ 
ձևա վորվում են մարդու բնավորու թյունը, 
իրականության ընկալումը, հոգեբանու-
թյունը, իր շուրջը կատարվածի հանդեպ 
արձագանքը, ինչպես նաև վերաբերմուն-
քը Պետության, Հայրենիքի, Ընտանիքի, 
Ավանդույթների և Սովորույթների նկատ-
մամբ՝ միաժամանակ որոշելով նաև քա-
ղաքացիական ակտիվությունը: Դրանով է 
պայմանավորված նաև տարբեր սերունդ-
ների փոխհարաբերությունը:

Անգլոամերիկյան պատմության վեր-
լու  ծության արդյունքում Վ.Շտրաուսն ու 
Ն.Հոուվն առանձնացնում են 25 սերունդ՝ 
յու րաքանչյուրին բնորոշելով իր դարա-
շրջանին հատուկ անվանումով. օրինակ՝ 
«Մեծ ուժի» փուլի (1865–1944 թթ.) սե-
րունդը ներկայացվում է որպես «Միսիո-
ներների սերունդ» (1865–1884 թթ.), «Կո- 
 րուսյալ սերունդ» (1885–1904 թթ.), «Մե ծա-  
գույն սերունդ» (1905–1923 թթ.) և «Լռա-  
կյաց սերունդ» (1924–1944 թթ.)՝ պայ մա-
նավորված պատմական դարաշրջանի 
առանձնահատկություններով: Մեզ համար 
հատկապես հետաքրքրական են Երկ - 
  րորդ համաշխարհային պատերազ մից 
հե տո ծնված սերունդները, որոնց հետ 
կողք կողքի ապրում ենք: Հեղինակները 
նրանց անվանում են «Միլենիումի (հա-
զա րամյակի) սերունդ»: Այս փուլում առա-
ջինը «Բեբի-բումի սերունդն» է (1943/5– 
1963/4 թթ.), որ ծնվել է Երկրորդ համաշ - 
խար հային պատերազմից հետո և իր ուսե- 

 րին տարել դրա հետևանքների հաղ թա -
հարման ամբողջ բեռը: Նա իր ան վա-
նումն ստացել է՝ արևմտյան զարգացած 
երկրներում ծնելիության աճի «բումով» 
պայ մանավորված: Սա Մարգարեների սե- 
րունդ է, որը մեծացել է հսկայածավալ կա-
յսրության մեջ, «սառը պատերազմի» և 
«եր կաթե վարագույրի» պայման նե րում, 
կո մունիստական գաղափարախոսության 
և սոցիալիստական ռեա լիզմի մթնոլոր-
տում, դաստիարակվել կոմունիստական 
բարոյականության ոգով ու, թեև բազում 
զրկանքներին, անուղղելի  լավատես է, 
աշ  խատասեր, բարձրագույն արժեքների 
(Հայրենիք ու Ընտանիք) կրող, ուսումն ա-
տենչ ու ընթերցասեր:

Նրան հաջորդում է Թափառականնե-
րի կամ Քոչվորների սերունդը, որ ծնվել է 
1964/5–1983/4 թվականներին և կոչվում է 
նաև «X» կամ «13-երորդ սերունդ» (ԱՄՆ-ի 
սերունդների հաշվարկով): Վ.Շտրաուսի  
ու Ն.Հոուվի բնութագրմամբ՝ սա «Զար-
թոն  քի, գիտակցության հեղափոխու թյան» 
սե րունդն է, որին հատուկ են քաղաքա - 
 կան այ լախոհությունը, իշխանություննե-  
րից չբա  վարարվածությունը, ղեկավա րու-
թյան հանդեպ վստահության պակասը, 
ամուս նալուծությունների թվի աճը, ազգա-
բնակ չու թյան թվի կտրուկ անկումը, շրջա - 
կա միջա վայրի և բնապահպանական հիմ-  
 նա խնդիրների մասին խոր մտահո  գու թյու-
նը, համացանցի ստեղծումը, «սառը պա-
տե րազմի» ավարտը և այլն: 

Հաջորդիվ «Y» կամ «Միլենիալների 
սե  րունդն է» (հաճախ անվանում են նաև 
«Նեքստ», «Ցանցային» և այլն), որ ծնվել 
է 1983/7–2003/4 թթ.: Սերունդների բնու-
թա գրումը տարբեր երկրներում կարող է 
լի նել տարբեր՝ կապված քաղաքական, 
տնտեսական, հասարակական և այլ գոր-
ծոնների, առաքելության և ճակատագրե-
րի հետ: Օրինակ՝ եթե ԱՄՆ-ում  «Y» սերն-
դում ընդգրկվում են նրանք, որ ծնվել են 
1981–2003 թթ., ապա Ռուսաստանում՝ 
գոր   բաչովյան Վերակառուցման շրջանում 
և հատկապես՝ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո՝ 
1987–2004 թթ. ծնվածները: Նրանց արքե-
տիպը Հերոսն է: Նրանք լույս աշխարհ են 
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եկել նախաճգնաժամային շրջանում, և 
նրանց պատմական խնդիրն է հերոսա-  
նալ, երբ կգա անհրաժեշտ ժամանակը: 
Նրանց համար գլխավոր, առանցքային 
ար  ժեքը կյանքի որակի բարելավումն 
է: Նրանք համոզված են, որ փոփո խու-
թյուն ներն անհրաժեշտ են՝ պայքարելով 
հանուն փոփոխությունների:

Հաջորդը «Z» սերունդն է, որ ծնվել է եր-
րորդ հազարամյակում: Նրա արժեքա յին 
համակարգը ձևավորվում է տնտեսական 
և քաղաքական ճգնաժամային շրջանում: 
Նրա արքետիպը Արվեստագետն է: Թե 
ինչպիսին կլինի նա հետագայում, պարզ 
չէ, քանի որ դեռևս ձևավորման փուլում 
է, սակայն մի բան արդեն իսկ ակնհայտ 
է, որ նա միանգամայն առանձնահատուկ 
է, անսովոր կերպով օժտված, ինքնա  տիպ 
փիլիսոփայությամբ և աշխարհայե ցողու - 
թյամբ, ստեղծագործող, որին ֆրանսիա-
ցի նշանավոր փիլիսոփա Միշել Սերն իր 
փոքրածավալ, սակայն ընդգրկուն՝ «Մատ-
նաչափիկ աղջիկը» փիլիսոփայական էս-
սեում բնութագրում է որպես «կոճակա յին», 
«մուտանտ սերունդ», որպես «հրաշա մա-
նուկ՝ առանց բացառության», որ ծնվել է 
գաջեթը ձեռքին և կարողանում է մեկ ձեռ   - 
քով էլեկտրոնային հաղորդագրություն 
ու ղարկել, մի քանի ընկերոջ հետ նամա -
կագրություն իրականացնել և, միաժամա -
նակ, երաժշտություն լսել կամ ֆիլմ դիտել: 
Նրա ուղեղն ի վիճակի է ոչ միայն ընդու  նե-
լու հսկայական քանակությամբ տեղեկու-
թյուններ, այլև մշակելու և յուրաց նելու 
դրանք:

Նա գրքեր չի կարդում, փողոցում քիչ  
է զբոսնում, ավելի շատ սիրում է խաղալ 
հա մակարգչային խաղեր, ինչն անհան գս-
տացնում է ոչ միայն տատիկ – պապիկ-
ների (Բեբի-բումի), այլև ծնողների` «X» և 
«Y» սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնց 
 մանկությունն անցել է փողոցում: Նրանք 
մշտական հակամարտության մեջ են զա - 
 վակների հետ և, հաճախ, նրանց տնից 
ուղղակի վռնդում են փողոց՝ սահ մա նա -
փակելով համակարգչային ժամա նա կը, 
ստիպելով գրքեր կարդալ:

Անկասկած, միանգամայն կարևոր է 
երե  խայի առողջության, ֆիզիկական և 
հո  գևոր զարգացման մասին մտահոգվե-

լը, սակայն չպետք է մոռանալ, որ դա է 
ժա մանակակից երեխայի աշխարհը, նրա 
բնական միջավայրը, և որ այդ պայման-
ներում է նա պատրաստվում իր «Ժամա-
նակին»: Այն, որ նա գրադարան չի հա-
ճա խում, ծավալուն գրքեր չի կարդում, 
Միշել Սերի կարծիքով, բնական է, թեկուզ 
և այն իմաստով, որ միայն վերջին հար-
յուր տարում ֆրանսերենը հարստացել է 
30000 բառով, որ լեզուն, որպես մշակու-
թային երևույթ, հետևում է հասարակա-
կան փոփոխություններին, և որ այսօրվա  
ֆրանսե րենը գալիք սերունդների համար 
շուտով կարող է դառնալ այն, ինչ հին 
ֆրանսե  րենն այսօրվա ֆրանսիացու հա-
մար  (ան երկ բա է, որ նույնը կարելի է ասել 
նաև հայե րենի մասին): Բացի դրանից, այս 
սերնդի տեղեկության աղբյուրը սմարթ- 
  ֆոնն է, լավագույն խորհրդատուն` ամե-
նա  գետ «Google»-ը: 

Փորձենք քննարկել նաև ժամանակա-
կից՝ «Y» սերնդի ուսանողի սոցիոլոգիա-
կան կերպարը: Ո՞վ է նա՝ «հետմոդեռնի» 
դարաշրջանի ուսանողը, որի հետ ապրում 
ենք «լսարանից դուրս» և աշխատում «լսա-
րանում»: Ի՞նչ խնդիր է դրված նրա առաջ՝ 
որպես քաղաքացու և որպես ապագա 
մասնագետի, ո՞րն է նրա նպատակը:

Ժամանակակից ուսանողը՝ 16/18–21/23 
տարեկան, բազմակողմանիորեն զարգա-  
ցած, եռանդուն, համառ, պատվախնդիր, 
հավակնոտ, արկածների սիրահար երի-
տասարդ է, որին թվում է՝ «հաղթահարել» 
է մանկությունը, սակայն, մինչև հասունու-
թյուն, դեռ երկար ճանապարհ ունի անց-
նե լու, թեև ինքն իրեն համարում է հասուն: 
Սա նրա համար ոչ միայն ակտիվորեն 
աշխատելու, այլև նոր գիտելիքներ ձեռք 
բերելու շրջան է: Այս տարիքում է, որ նա 
որոնում և փորձում է գտնել իր տեղը հա-
սարակության մեջ և այդ հարցում կա րիք 
ունի ուղ ղորդող խորհրդատուի, որ շատ 
անգամ կարող է լինել նրա ուսու ցիչը, դա-
սախո  սը: Վերջինս ոչ միայն ի վիճակի է 
բացա հայ տե լու երիտասարդի ներքին հո-
գևոր-բանական ընդու  նա կու թյունները, 
այլև եռանդն ու միտքը շարժելու անհրա- 
ժեշտ ուղղությամբ՝ այն պես, ինչպես Արիս-
տոտելն Ալեքսանդր Մակե դոնա ցու: 

Ժամանակակից ուսանողը Հետմոդեռնի 
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սերունդն է: Նա արագորեն փոփոխվող 
սոցիալական պայմանների ծնունդ է: Նրա 
արժեքային համակարգի ձևավորման և 
ամենօրյա որոշումների կայացման վրա 
ավելի ուժեղ են ազդում սպառողական 
վարքագիծն ու հոգեբանությունը, քան ա -
վանդական արժեքները, ինչպիսիք են կրո-   
նը, բարոյականությունը, գիտությունը: Չե-  
խոսլովակիայի նախագահ Վացլավ Հա - 
վելը 1992 թ. «New York Times»-ին տված 
հարցազրույցում ասում էր. «Մենք ապ-
րում ենք հետմոդեռնիստական աշ խար-     
հում, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է և 
գրե թե ոչ մի բանի մեջ չկա որոշա կիու - 
 թյուն»5: Հետմոդեռնն ավելի հակված է 
դե պի հոռետեսություն՝ հռչակելով, որ 
յուրաքանչյուրի «ճշմարտությունն» իր 
ճշմարտությունն է, որ անձնական կար-
ծիքն ավելի կարևոր է ճշմարտությունից, 
իսկ անձնական փորձը` գիտությունից և 
բանականությունից՝ չընդունելով հե ղի-
նա   կություններ: Փաստորեն, տեղի է ունե-  
նում մի տեսակ վերադարձ դեպի սո փես-
տությունը: Թերևս, դրանով է պայմա նա-
վորված, որ որոշ հետազոտողներ ժա-
մանակակից ուսանողին բնութագրելիս 
առավել բնորոշ են համարում այնպիսի 
հոգեգծեր, ինչպիսիք են «քաղաքացիա-
կան օրինապահության» (լոյալության) բա-   
ցակայությունը, «բարեկիրթ վարքի» պա-  
կասը: Արկանզասի համալսարանի մեթո-
դական ծառայության տնօրեն Մարկ Թեյ-  
լորը, իր հոդվածներից մեկում անդ րա-
դառնալով այսօրվա ուսանողին, նկա  - 
տում է, որ «միանգամայն ցածր է վեր ջի-
նիս քաղաքացիական գիտակցու թյունը», 
որ նա գրեթե անծանոթ է հասարա կա-
կան վարվելաձևերին և թույլ է կապված 
ավանդական հասարակական կառուց-
վածք  ներին: Նա, միաժամանակ, նշում է, 
որ այս սերունդը ծայրահեղ անտարբեր 
է ուսման հանդեպ և որևէ հետաքրքրու-
թյուն չի ցուցաբերում ո՛չ մաթեմատիկայի, 
ո՛չ բնագիտության և ո՛չ էլ հումանիտար 
գիտությունների նկատմամբ6:

Ընդհանրացնելով առավել տարածված 
տեսակետները՝ կարելի է ասել, որ այսօր-

վա ուսանողին բնորոշ է.
ա) Սպառողական վերաբերմունք կյան  

քի նկատմամբ: Մեծամասնությունը ձըգ- 
տում է բավարարել իր ցանկություն ները, 
որոնում է ավելի շահավետ գործարք, 
հակված է առևտրի՝ առևտրա յին գոր ծարք 
համարելով նաև ուսումնական գործըն-
թացը: «Սպառումը» ժամանակա կից հա-
սա րակության բնորոշ գիծն է, «առատու- 
 թյան հասարակության» որոշիչ հատկա-
նի շը: Այդպիսի հասարակությունում իրե-  
րի օգտագործումը չի ավարտվում դրանց 
գործնական և նշանագիտական կիրառ-
մամբ, ինչպիսին եղել է միշտ և ամենուր: 
Սպառողական հասարակության ամենա-
բնորոշ երևույթներից մեկը գո վազդն է, որն 
ուղղորդում է մեզ: Մենք չենք հավատում 
նրան և, չհավատալով հանդերձ, հետևում 
ենք, որովհետև այն մեզ համար թանկ է:

բ) Կողմնորոշում դեպի զվարճանքը: 
Արևմուտքում դեռևս մանուկ հասակից 
«Next» սերնդին ներշնչում են այն գիտակ-
ցությունը, որ հրապուրիչ, թեթև և բավա-
կանություն պատճառող պետք է լինի այն 
ամենը, ինչով զբաղվում է նա, ներ առ յալ՝ 
ուսուցումը, որ սպառողական հա սարա- 
կու թյան մեջ դառնում է վճարովի շուկայա-
կան ծառայություն: Դասախոսնե րը հա -
ճախ են բողոքում, որ իրենց ուսանողները 
ցանկանում են լավ գնահա տա  կաններ 
ստանալ` նվազագույն ջանք գոր ծադրե լով, 
որ կրթական չափորո շիչ ներն անկում են 
գրանցում, որ գերիշ խում է անտարբե րու-
թյունը և այլն: Իհարկե, պետք է խոս տո-
վանել, որ փոխվել է նաև կրթական հա-
մակարգը: Եթե նախկինում պրոֆեսորն 
ուսանողներին տալիս էր 70%-ն այն գի տե- 
 լիքի, որ կուտակել էր 20-30 տարվա ըն-
թացքում, ապա հետմո դեռնի շրջանում 
պատ կերը միանգամայն այլ է, և պրոֆե-
սորի ձեռք բերած գիտելի քի գրեթե 80%-
ն արդեն հնացած է, իսկ այն, ինչ դեռևս 
արդիական է համար վում, ուսանողը կա-  
րող է ձեռք բերել նույնիսկ տանը` հա-
մակարգչում նշելով «բանալի» բառեր:

գ) Սպառողի իր իրավունքի մասին 
բարձ րաձայնումը: Ինքը վճարել է ուս-

5 Havel V., The end of the modern era. New York Times, March 1, 4 (1), 1992. 
5 Марк Тейлор, Поколение Next. Студент эпохи постмодерна, http://jarki.ru/wpress/2009/01/26/413/
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ման համար, ուրեմն՝ ենթադրվում է, որ 
իրավունք ունի ստանալու իր ապրան քը, 
այսինքն` ստուգարքներն ու քննություն-
ները, հետագայում՝ նաև դիպլոմը: Իսկ 
թե ինչպիսին կլինի իր ապագան՝ առանց 
համապատասխան գիտելիքի, այդ մասին 
նա չի էլ մտածում, քանի որ համոզված է՝ 
յուրաքանչյուր հաստատություն պետք է 
ուրախ լինի, եթե ինքը ցանկանա աշխա-
տել այնտեղ, իսկ մասնագիտացումը կխո-
րացնի ընթացքում: Այս սերունդը քննա-
դատական իդեալիզմի կրողն է. մի կողմից 
նա իդեալականացնում է իրեն, իսկ մյուս 
կողմից՝ քննադատում այն ամենը, ինչով 
շրջապատված է7:

դ) Անվստահություն ավանդական ար
ժեքների և կրթական համակարգի հան
դեպ: Կրոնական, գիտական, բարոյա կան 
արժեքների փոխարեն՝ հետևում է զվար-
ճանքի և հեդոնիզմի արժեքներին:

ե) Ցանկությունների անզսպություն: Են-  
 թադրում է, որ իր յուրաքանչյուր պահանջ-
մունք պետք է բավարարվի անմիջապես: 
Ա վան դական պատկերացումները զսպվա-
ծու թյան, համեստության և այլնի մասին 
կորց րել են իրենց այժմեակա նու թյունը:

Վ.Շտրաուսն ու Ն.Հոուվը 2000 թ. հրա-
տարակած՝ «Միլենիալները գնում են քո-
լեջ»8 աշխատության մեջ, ամբողջացնե-
լով ժամանակակից ուսանողի կերպարը, 
գրում են՝ այսօրվա ուսանողները վստահ 
են իրենց բացառիկության մեջ, նրանք 
մարմնավորում են իրենց երկրի և ծնող-
ների հույսերն ու սպասումները, որոնք, 
եթե անգամ արդարացված են ծնողների 
առումով, ապա ազգի ու հայրենիքի տես-
անկյունից՝ դեռևս ապացուցման կարիք 
ունեն: Նրանցից շատերը, գուցե, դպրո ցա-  
կան տարիներին հասել են որոշակի հաջո - 
ղությունների, սակայն հետագայում, բախ - 
վելով իրականությանը, նաև բուհական 
կրթության դժվարություններին, ցնցումն   եր 
են ապրել՝ կանգնելով լուրջ խնդիրների 
առաջ, սակայն, միևնույն է, չեն կոր ցրել 
«հրաշամանուկի» իրենց ինք նագնա հա-

տականը:
Այս սերնդի բնորոշ հատկանիշներից 

է նաև սկեպտիցիզմը, հատկապես՝ ան-
վստա  հությունը պետական հաստատու-
թյունների, տեղեկատվական միջոցների, 
կրոնի, գիտական հեղինակությունների 
և գիտելիքի ավանդական աղբյուրների, 
այդ թվում՝ դասախոսի հանդեպ: Իսկ երբ 
դրան գումարվում է նաև ամբարտավանու-
թյունը, ուսանողը պարզապես դառնում է 
անտա նելի…9:

Իհարկե, այս բնութագրումներում քիչ 
չէ նաև առասպելը, որ, ըստ էության, չի 
հա մապատասխանում իրականությանը:  
Օրի նակ՝ մենեջմենթի և կորպորատիվ 
ու սուց ման ճանաչված մասնագետներից 
մեկը` Բրյուս Տուլգանը, «առասպել» է հա-
մարում այն տեսակետը, որ «Y» սերունդն 
օրինա պահ չէ և չի ցանկանում կատարել 
իր պար տականությունները: Նա կար ծում 
է, որ այս սերնդի ներկայացուցիչները կա-
րող են լինել միանգամայն օրինապահ, 
միայն թե նրանց նվիրվածությունը սկըզ-
բուն քորեն տարբերվում է բարձրա գույն 
իշխանության հանդեպ կույր օրինապա-
հությունից»: Կամ՝ «Նրանք սովորում են 
միայն հեռավար, համակարգչի միջոցով: 
Մինչդեռ, իրականում, նրանք հեռավար 
սովորում են այն, ինչ հնարավոր է հեշտու-
թյամբ յուրացնել: Այնինչ, որպեսզի ուսու-
ցումը լինի հաջողակ, նրանց անհրա ժեշտ 
է ուսուցչի մասնակցություն: Նրանք լավ 
արդյունքի են հասնում միայն այն ժա-
մանակ, երբ մարդկային գործոնը` հրա-  
 հանգը, խորհրդատվությունը, ղեկա վարու - 
մը, աջակցությունը, փորձի փո խա նակու-
մը, միավորվում է համակարգ չային հզո-
րու թյան հետ…»10:

Որոշ հետազոտողներ, անդրադառնա-
լով ուսանողների վրա սոցիալական ցան-  
ցերի բացասական ազ դեցությանը, դա 
բնութագրում են որպես լուրջ հիվան դու-
թյուն: Համացանցից կախվածությունը, հի-  
րավի, XXI դարի անբու ժե լի հի վան դու-
թյուն  ներից մեկն է: Դեռահասը կարող է 

7  Теория поколений: X, Y, Z - кто они, https://rulesplay.ru/articles/teoriya-pokoleniy-x-y-z-kto-oni/ 
8  Howe N. and Strauss W., Millennials go to college. New York: LifeCourse, 2003.
9  Այս մասին տե՛ս Студент XXI века: социальный портрет на фоне общественных трансформаций. Монография под общ. ред. 
   В.И. Астаховой, Харьков, 2010, с. 73–76:
10 Тулган Б., Не всем достанется приз. Как управлять поколением Y», https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/p20171
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ամբողջ օրը նստել համա  կարգ չի առջև` 
վիրտուալ իրականության մեջ, կտրված 
իրական կյանքից, զուտ մարդ կային հա-  
րաբերություններից: Ի՞նչ կարող է տալ 
մարդուն տեխնոլոգիական այդ թռիչքը: 
Ըստ հետմոդեռնիզմի՝ մարդը ձեռք է բե-  
րում այլակեցության մեջ թա փան ցելու 
միջոց, մինչդեռ երևույթը աներկբայորեն 
հնարավոր չէ գնահատել: Մարդը, որ հսկա- 
յական պատմություն է կերտել, աստիճա-
նաբար զրկվում է իր հատկություններից 
ու որակներից: Արիս տոտելը մարդուն 
բնութագրում է որպես «հասարակական 
էակ», որ ոչ միայն հա սարակության ար - 
դյունքն է, այլև չի կա րող ապրել առանց 
հասարակության: Այն ինչ, ժամանակա կից 
վիրտուալ իրա կա նությունը, տեխնոլո գիա-
ները ստեղծել են մի իրավիճակ, երբ մար դը 
կտրվել է մարդուց, չունի հաղորդակցման 
անհրա ժեշտություն, խորասուզվելով իր 
իսկ ստեղ   ծ ած անիրական իրականության 
մեջ՝ բա վարարվում է այդ իրականությամբ: 
Սա յու րատեսակ վերադարձ է դեպի «անա-
պատականություն», դեպի «ճգնակե ցու-
թյուն», միայն այն տարբերությամբ, որ 
անապատականի և ճգնակյացի աշխար-

հը հոգիների ամենագերխիտ բնակեց-
ված աշխարհն էր, իսկ ժամանակակից 
երիտասարդինը՝ «Դիմագրքի» (ֆեյսբուք-
յան) ընկերների վիրտուալ աշխարհը: «Ըն-  
 կերներ», որ ամեն օր և ամեն ժամ քեզ 
հետ են՝ իրենց «հավանումներով», էլ. հա-  
ղորդագրություններով, մինչդեռ իրակա-
նում չկան… Սա լուրջ սպառնալիք է ժա-
մանակակից սերնդի համար:   

Տեղեկատվությունը վերածվել է «ուղե-
ղի սննդի», և տեղեկությունների պակա-
սից ուղեղը սկսում է «սովել» այնպես, 
ինչ պես կարող էր «սովել» ստամոքսը 
սննդի պակասից: Այստեղից էլ սկսվում 
է ձանձրույթը, քանի որ տեղեկությունն 
ուղեղին չի հասնում պահանջված արա-
գու թյամբ և քանակությամբ: Սա միանգա-
մայն լուրջ հիմնախնդիր է հատկապես 
կրթական համակարգի համար, քանի որ 
վերջինս, նույնիսկ չափազանց մեծ ցան-
կության դեպքում, ի վիճակի չէ ապա հո-
վելու նման տեղեկատվություն, թեկուզ և 
այն պատճառով, որ յուրաքանչյուր գի-
տելիք կարիք ունի բացատրության և հիմ-
նավորման, ինչպես նաև յուրացման:
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Վերջին տարիներին միջազգային կազմա-
կեր պությունների զեկույցներում հաճախ 

ենք հանդիպում «աշխատուժի վերափոխում», «ապագա-
յի աշխատաոճ» և նույնաբովանդակ այլ հասկացություն-
ների ու դրանցից բխող անհանգստությունների: Ի՞նչ է 
իրականում տեղի ունենում:

Մի քանի տարի է, որ ինչպես ողջ աշխարհում, այն-
պես էլ Հայաստանում, մարդկանց առօրյա հոգսերը 
նշա նակալիորեն թեթևացել են՝ շնորհիվ համացանցում 
իրականացվող առևտրի  (երբ վաճառքի վայրն առկա չէ), 
հեռախոսային հավելվածով տաքսի պատվիրելու, տնից 
համակարգչով աշխատանք կատարելու և դրա դիմաց 
վարձատրվելու և այլն: Գործունեության նշված ձևերն 
ունեն մեկ ակնհայտ ընդհանրություն՝ իրականացվում են 
առցանց: Դրանցում զբաղված բոլոր մարդիկ կազմում 
են զբաղվածների նոր խումբ, որ կոչվում է ֆրիլան սեր 
(freelancer):  Արտասահմանում արդեն մի քանի տարի է՝ 
շրջանառվում է մի նոր հասկացություն ևս՝ «gig economy» 
(«գիգ տնտեսություն»): 

Ի՞նչ է «գիգ տնտեսությունը»:
Հենց այս եզրույթն է իր մեջ ներառում տեխնոլոգիա-

կան առաջընթացի արդյունքում ձևավորված զբաղվա-
ծության վերոնշյալ ձևերը: Զբաղվածության տեսակներ, 
որոնց հետզհետե ավելի հաճախ ենք առնչվում. «գիգ 
տնտեսությունն» աստիճանաբար սկսում է ընդգրկել աշ-
խատուժի ավելի մեծ զանգված, և յուրաքանչյուր հաջորդ 
ուսումնասիրություն միայն վերահաստատում է այդ փաս-   
տը: Բացառություն չէ նաև MBO Partners-ի «The State of 
Independence in America 2019» 9-րդ տարեկան զեկույցը1, 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ 4-ՐԴ 
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՈՒՄ. 

ԱՊԱԳԱ ԱՇԽԱՏԱՈՃԻ 
ՆԵՐԿԱՆ

ԻՍԿ ԴՈՒՔ ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ…

Հիմնաբառեր.  աշխատաշուկայի զարգացման  
  միտումներ, զբաղվածների  
  հաշվառում, ապագայի  
  աշխատաշուկա, գիգ
  տնտեսություն, անկախ   
  աշխատակից, ֆրիլանսեր
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Աստղիկ 
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

2015 թ. գերազանցությամբ ա  
վարտել է ՀՊՏՀն՝ վիճակա գրի 
որակավորմամբ և ընդունվել 
աս պիրանտուրա: Վիճակագրու  
թյան ամբիոնի դասախոս է և 
ասպիրանտ: 2017 թ.ից ՀՊՏՀ 
«Ամբերդ» հե տազոտական կենտ 
րոնի աշխատակից է: Հեղինակ և 
հա մահեղինակ է ՀՀ, ինչ պես 
նաև ԵԱՏՄ աշխատաշուկայի, 
միգրացիայի, կրթական և այլ 
ոլորտների վերաբերյալ մի շարք 
հետա զոտությունների:

1 https://s29814.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/06/MBO-SOI-2019.pdf



որի այս տարվա խորա գիրն է «Ամերիկյան 
աշխատուժի վերա փոխ վող էությունը»: 
Ի՞նչ կարևոր արդյունք ներ է այն ամփո-
փում: Պարզվում է՝ 10-ից 9 ֆրիլանս աշ - 
խատակից շատ բավարար ված է իր աշ-
խատանքով, լրիվ դրույքով աշխատող 10-
ից 7 ֆրիլանս աշխատակից նախատեսում 
է շարունակել իր գործը, մեծ մասն իրեն 
ֆինանսապես ավելի ապա   հով է զգում՝ 
որպես «անկախ», քան ավան դական աշ-  
խատատեղերի աշխա տա կից , ինչը զեկույ- 
 ցի հեղինակները հա մարում են ռե կոր-
դային ցուցանիշ: «Ան կախ» աշխա տակից-
ները նաև առաջ են մղում տնտեսու թյու-
նը. նրանք այս տարի 1,3 տրիլիոն ԱՄՆ 
դոլարի օգուտ են բերել ԱՄՆ-ի տնտե -
սությանը, ինչը երկրի ՀՆԱ 6,28 տո կոսն  
է և համադրելի է Իսպանիայի ՀՆԱ-ի 
հետ: Նրանք մեծապես նպաստում են նաև 
համաշխարհային տնտեսության զարգաց-  
մանը. ապրանքների և ծա ռա յու  թյունների 
22 տոկոսը վաճառվել է ԱՄՆ-ից դուրս,  
որը 2013 թ. համեմատ 10 տոկոսա յին կե-  
 տով բարձր ցուցանիշ է: Զեկույցի կա րևոր 
եզրահանգումներից մեկն էլ այն է, որ  
ա ռա ջիկա տարիներին աշխատողների 
հա մար «անկախությու նը» կմնա որպես 
նախ ընտ րելի կենսաձև: Ուս տի, ընդգծե լով 
ԱՄՆ-ի տնտեսու թյու նում ֆրի լանսերների 

ունեցած մեծ դե րա կատա րու մը, կարևոր- 
 վել է յուրաքան չյուր կազ մակերպու թյան 
աշխատուժի ներ գրավման ռազմավարու-
թյունում նման աշ խատա կից ների ընդ-
գրկու մը2:

Ըստ Payoneer-ի հրապարակած «Գիգ- 
տնտե սության համաշխարհային ինդեք-
սը»3 զեկույցի՝ 2019 թ. ֆրիլանս շուկա յում 
եկամտի ամենամեծ աճ արձանագրած 
երկիրը հենց ԱՄՆ-ն է՝ 78% (գծապատ-
կեր 1): Տասնյակում են Միացյալ թագավո-
րությունը (59%), Բրազիլիան (48%), Պա - 
 կիստանը (47%), Ուկրաինան (36%), Ֆի - 
լիպինները (35%), Հնդկաստանը (29%), 
Բանգ լադեշը (27%), Ռուսաստանը (20%), 
իսկ տասնյակը եզրափակում է Սերբիան 
(19%):

ԱՄՆ-ից բացի, տվյալ շուկան հետևո ղա-
կանորեն ուսումնասիրվում է նաև Միաց-
յալ Թագավորությունում: Եռամսյա կային 
պարբերականությամբ այստեղ հրա պա-
րակվում է «Ֆրիլանսերի վստահու թյան 
ինդեքս» հակիրճ զեկույցը4, որտեղ բնու-
թագրվում են ֆրիլանս շուկայի ընդհանուր 
միտումները: Առավել համապարփակ է 
եղել 2017 թվականին հրապարակված զե  - 
կույցը5, որտեղ մասնավորապես նշվել է, 
որ ֆրիլանսերները Միացյալ Թագա վո-
րու թյան տնտեսությանը բերել են 119 մլրդ 
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2 Նույն տեղում:
3 https://pubs.payoneer.com/images/q2_global_freelancing_index.pdf
4 Freelancer Confidence Index Q2 2019, https://www.ipse.co.uk/resource/freelancer-confidence-index-q2-2019.htmll
5 https://www.ipse.co.uk/resource/exploring_the_uk_freelance_workforce_in_2016.html

Երկրների առաջատար տասնյակն ըստ ֆրիլանս շուկայում եկամտի աճի 
(նախորդ տարվա նկատմամբ %, 2019 թ.)
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ֆունտ ստեռլինգի օգուտ, նրանց թի  վը 
2008-2016 թթ. աճել է 43 տոկոսով՝ կազ - 
մելով 2 մլն մարդ, և 79 տոկոսով ավե  լա-
ցել է ֆրիլանսեր մայրերի քանակը (յուրա-
քանչյուր 7-րդ ֆրիլանսերն աշխա տող մայ - 
րիկ է):

Ինչպիսի՞ն է պատկերը Հայաստանում: 
Նախ՝ նշենք, որ ՀՀ-ում տվյալ ոլորտը 

հետազոտված չէ, ուստի իրավի ճակը փոր-  
ձենք ներկայացնել՝ ըստ արտասահ ման-
յան աղբյուրների:

Այսպես՝ աղյուսակ 1-ի տվյալներից 
պարզվում է, որ աշխարհի 175 երկրի շար- 
 քում Հայաստանը 4-րդն է՝ ըստ 1000 
բնակ չին ընկնող ֆրիլանսերների թվա-
քա  նակի, միաժամանակ, առաջինն է՝ ըստ 
գրանցված ակտիվ ֆրիլանսերների տե-  
 սակարար կշռի (26,85%): Մի շարք երկըր-
նե րում այս ցուցանիշն ավելի բարձր է, 
օրինակ՝ Չադում՝ 66,67%, սակայն դա 
ստացվել է 2 ակտիվ և 3 գրանցված ֆրի-
լան սերների թվաքանակների հարաբե-
րու  թյամբ, ինչն անհամեմատելի է Հա-
յաստանի 1698 ակտիվ ֆրիլանսերների 
թվաքանակի հետ (ՀՀ-ում գրանցվածների 
թիվն ընդամենը 6325 է): Նկատենք նաև, 
որ ֆրիլանսերների իրական թիվն է՛լ ավելի 
մեծ է, քանի որ ոչ բոլորն են գրանցված 
ֆրի լանս կայքերում: 

6 http://www.oecd.org/g20/Tax-policies-for-inclusive-growth-in-a-changing-world-OECD.pdf
7 https://analyticshelp.io/blog/global-internet-freelance-market-overview-2018/

Ֆրիլանսերների տեսակարար կշիռն ըստ երկրների (2018 թ.)7
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

Ֆրիլանսերների հաշվառման գործըն-
թա   ցի կարևորությունն ու հրատապու-
թյունն ընդգծում է մի հանգամանք ևս.  
ֆրի լանսերների աճող թվաքանակը և 
նրանց՝ հարկման դաշտում իրավական 
կար    գավորման բացակայությունն ուղղա - 
  կի ազդեցություն են ունենում և ունենալու  
են բյուջեի եկամտային մասի վրա: Այս 
մա սին բազմիցս հիշատակվում է «Հար-
կա յին քաղաքականությունը փոփոխ վող 
աշխարհում՝ ներառական աճի համար» 
ՏՀԶԿ զեկույցում6:

Այսպիսով՝ ՀՀ-ում, ինչպես և աշխարհի 
շատ երկրներում, ֆրիլանս շուկան աստի -
ճանաբար զարգանում է և ընդ գրկում գոր-  
ծունեության նորանոր բնագա վառ   ներ: 
Մարդիկ նախընտրում են իրենց աշ խա-
տան քում լինել անկախ, արդյունավետ 
կա ռավարել իրենց ժամանակը, հետևա-
բար՝ ավելի երջանիկ են, քան ավանդա - 
կան աշխատատեղերում: Ուստի անհրա -
ժեշտ է կարևորել այս արագ զար գացող 
շուկայի ուսումնասիրումն ու հա մակար- 
  գու մը: Ավելին, ՀՀ տնտեսության զարգաց-
մանը, այդ թվում՝ զբաղվածության քաղա-
քականությանն ուղղված ծրագրե րը պետք 
է ելնեն արդեն հայտնի իրողու թյուն ներից 
և մշակվեն՝ հաշվի առնելով վերջիններիս 
աճի աննախադեպ միտումն երը:
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Լույս է տեսնում տարեկան 6 անգամ

«Տնտեսագետ» հրատարակչություն
Տպագրված է «Տնտեսագետ» հրատարակչության տպագրական արտադրամասում

Երևան, Նալբանդյան 128

Խմբագիր՝ ՍԱԹԵՆԻԿ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Ձևավորումը՝ ՆԱԻՐԱ ԽՉԵՅԱՆԻ

Լուսանկարիչ՝ ՌԱԶՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

    ԱՄԲԵՐԴ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Հասցե՝ Նալբանդյան 128, 3-րդ մասնաշենք, 10-րդ հարկ 

Հեռախոս՝ (010) 593 429

Էլփոստ՝ amberd.asue@gmail.com, amberd@asue.am

Կայքէջ՝ www.asue.am → «Ամբերդ» տեղեկագիր

Ստորագրված է տպագրության՝ 25.11.2019 թ.:
Պատվեր՝ 485:
Տպաքանակ՝ 200:

4.25 տպ. մամուլ:
5.95 պայմ. տպ. մամուլ:
Չափսը՝ 70x108 1/16:

Լրատվական գործունեություն իրականացնող  
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  

Գրանցման վկայական՝ 03Ա 054452 (ներդիր՝ 003)՝ տրված 30.06.2006:  
Հասցեն՝ Երևան 0025, Նալբանդյան 128:  



 

«Ամբերդ» գիտահանրամատչելի տեղեկագրի խմբա-
գրու թյուն ներկայացվող նյութերը պետք է բավարա րեն 
հետևյալ պահանջները.

• շարվածքի տառատեսակը` GHEA Grapalat,
• տառաչափ` 12,
• տողամեջ` 1,5,
• հեղինակի անուն, ազգանուն, աշխատավայր, 
   պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում, 
   հեռախոսահամար,
• հակիճ ինքնակենսագրություն,
• տողատակում՝ հղումներ. 
   աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության
   վայր, տարեթիվ, մամուլի դեպքում՝ համար, էջ,
• հիմնաբառեր:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ


