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ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ԵՎ ԼՂՀ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. պարեն, անվտանգություն, ինքնաբավություն, 
հաշվեկշիռ, միասնական հաշվեկշիռ, ինտեգրում 

 
Իրավիճակի վերլուծությունը 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումներն ուղղակիորեն ազ-

դում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման վրա: 
Միաժամանակ, որոշակի գործոններով պայմանավորված, նկատելի է ԼՂՀ փոխազդե-
ցությունը: Ելնելով այս իրականությունից` աներկբա է, որ շուրջ քառորդ դար Հայաստա-
նի և Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունները զարգանում են աստիճանական սերտաճ-
ման ճանապարհով: Հայկական երկու հանրապետությունների միջև մաքսային սահմանի 
բացակայությունը, միևնույն ազգային արժույթը և դրամավարկային քաղաքականությու-
նը, ըստ էության` ընդհանուր շուկան և նույնանման օրենսդրական դաշտը, ընդհանուր 
արժեհամակարգերն ու մշակութային քաղաքականությունը տնտեսական ինտեգրման 
հիմնավոր պայմաններ են ստեղծել: 

Այլևս անթաքույց է, որ ՀՀ ազգային և տնտեսական անվտանգության հայեցակարգն 
անհնար է պատկերացնել առանց Արցախի, և դե ֆակտո երկու երկրները գտնվում են 
միևնույն քաղաքական ու տնտեսական տարածքում:  

Այդուհանդերձ, որպես ինքնիշխան պետություններ, ՀՀ-ն և ԼՂՀ-ն իրականացնում 
են ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն, և միջպետական ինտեգրումը հիմնա-
կանում ուղղորդված է այդ քաղաքականության արդյունավետության բարձրացմանը: Այս 
մոտեցումը միանգամայն տրամաբանական է, սակայն կան մի շարք տնտեսական ցուցա-
նիշներ, որոնց հաշվարկման համար անհրաժեշտ է ցուցաբերել առանձնահատուկ մոտե-
ցում: Ահավասիկ` երկու երկրների պարենային հաշվեկշիռների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ Ազգային վիճակագրական ծառայությունների կողմից դրսևորվում է ստան-
դարտ մոտեցում, հաշվի չեն առնվում առկա իրողությունները, ինչը բացասաբար է 
անդրադառնում ցուցանիշների հավաստիության վրա: Այս տեսանկյունից քննարկենք մի 
քանի նկատառումներ և փորձենք կատարել անհրաժեշտ հետևություններ: 

Նկատառում 1. ՀՀ պարենային հաշվեկշռի ամբողջական առաջարկի կարևոր բա-
ղադրամասերը  պարենի տեղական արտադրության և ներմուծման ցուցանիշներն են: 
Վերջիններիս և տարեսկզբի պահուստի հանրագումարով ձևավորվում է տվյալ պարենա-
մթերքի ամբողջական առաջարկը, որը հիմք է սպառումը հավասարակշռելու և ինքնա-
բավության մակարդակը հաշվարկելու համար: Հայաստանի ազգային վիճակագրական 
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ծառայության կողմից  այդ ամբողջական առաջարկը բաշխվում է երկրի ներսում՝ սննդի, 
սերմի, անասնակերի նպատակով սպառման, կորուստների հաշվարկման և տարեվերջի 
պահուստների ձևավորման համար: Այսինքն` հաշվի չի առնվում այն փաստը, որ այդ 
ծավալի մի մասը  սպառվում է  ԼՂՀ-ում: 

Նկատառում 2. Միևնույն ժամանակ ՀՀ բնակչության սպառած պարենի մեջ իր որո-
շակի չափաբաժինն ունի արցախյան ծագումով արտադրանքը, որը Հայաստանի ԱՎԾ-ն 
չի ներառում պարենային հաշվեկշռի ներմուծման բաժնում:  

Նկատառում 3. ՀՀ և ԼՂՀ պարենային շուկայի և պարենային անվտանգության իրա-
կան ու ամբողջական պատկերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է կամ վերանայել 
պարենային հաշվեկշռի կազմման մեթոդաբանությունը, կամ, որպես այլընտրանք, կազ-
մել միասնական պարենային հաշվեկշիռ և իրականացնել պարենային շուկայի կարգա-
վորման միասնական քաղաքականություն: 

Վերոնշյալ նկատառումների հիմնավորման համար քննարկենք մի շարք պարենա-
մթերքների պարենային հաշվեկշիռները: Ըստ պաշտոնական վիճակագրության տվյալ-
ների` 2011 թ. ՀՀ և ԼՂՀ բնակչության թիվը համապատասխանաբար եղել է՝ 3274,3 և 
144,7 հազ. մարդ1: Բնակչության մեկ շնչի հաշվով գյուղատնտեսական հողատեսքերի 
տարածությունը ՀՀ-ում 0,63 և ԼՂՀ-ում՝ 4,1 հա է, այդ թվում` վարելահողերի տարածու-
թյունը համապատասխանաբար 0,14 և 0,96 հա: Պետք է նշել, որ մեկ շնչին բաժին ընկ-
նող գյուղատնտեսական հողատեսքերը ՀՀ-ում 0,047, ԼՂՀ-ում 0,072 հա են: Ըստ հողա-
յին հաշվեկշռի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առկա է մոտ 124878.5 հա 
վարելահող, որը կազմում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 21,0%-ը: 

Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 2012 թ. ԼՂՀ-ում ցանքատարածու-
թյունների ընդհանուր մակերեսը կազմել է 64368,4 հա` 2011 թ. համեմատությամբ աճելով 
շուրջ 7526,6 հա-ով կամ 13,2%-ով: Այդուհանդերձ, մշակության տակ է դրվում վարելահո-
ղերի ընդամենը 46,6%-ը, որը խիստ ցածր ցուցանիշ է: Հաջորդ առանձնահատկությունն 
այն է, որ ցանքատարածությունների ավելի քան 93%-ը բաժին է ընկնում հացահատի-
կային մշակաբույսերին, որ, ինչպես տեխնոլոգիական, այնպես էլ տնտեսական առումով, 
գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման անարդյունավետ ձև է: Վիճակա-
գրական տվյալների վերլուծությամբ պարզվում է, որ ԼՂՀ գյուղատնտեսության գլխավոր 
ճյուղը հացահատիկային տնտեսությունն է, և պարենային ցորենի տեղական ար-
տադրությունը գերազանցում է պահանջարկը:  

 
 
 
 

                                                           

1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, էջ 25, ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2005-2011 թթ., էջ 
32, http://stat-nkr.am/files/yearbooks/2005_2011/4_bnakchut.pdf 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ և ԼՂՀ պարենային ցորենի հաշվեկշիռը, հազ. տոննա* 

 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետություն 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Պահուստներ տարվա սկզբում 194.7 261.5 283.5 42.1 46.1 28.8 
Արտադրություն  198.1 183.5 224.1 71.1 43.6 75.6 
Ներմուծում  397.8 365.5 392 5.0 10.1 9.1 
Ամբողջական առաջարկ  790.6 810.5 899.6 118.2 99.8 113.5 
Սննդի օգտագործում  435.7 430.5 443.5 34.4 43.8 49.2 
Անասնակեր  56.4 61.1 64.5 9.4 6.2 9.6 
Կորուստներ  8.7 8 8.8 1.9 1.5 1.7 
Սերմացու  23 21.9 19.5 11.8 9.7 10.3 
Արտահանում  0.8 1.1 2.7 14.6 9.8 11.7 
Այլ օգտագործում  4.5 4.4 5 0.0 0.0 0.2 
Պահուստներ տարվա վերջում  261.5 283.5 355.6 46.1 28.8 30.8 
Օգտագործում  790.6 810.5 899.6 118.2 99.8 113.5 
Ինքնաբավության աստիճան, %   33.3 33.5 36.5 115.6 99.3 103.6 
Սպառումը մեկ շնչի հաշվով        
կգ/տարի  143.6 142.0 151.5 244.6 306.7 341.5 
գր/օր  393.3 389.1 415.0 670.1 840.3 935.6 
կկալ/օր  1113.1 1076.5 1114.4 2144.4 2688.9 2994.0 

* Աղբյուրը. ՀՀ ԱՎԾ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012 թ. հունվար-դեկտեմբեր և ԼՂՀ ԳՆ 
տվյալները: 

 
Աղյուսակ 1-ի տվյալներից երևում է, որ ԼՂՀ-ից 2009-2011 թթ. տարեկան միջին հաշ-

վով արտահանվել է 12 հազ. տոննա ցորեն, որի ներկրողը բացառապես Հայաստանն է: 
Մինչդեռ, քանի որ այս երկրների միջև արտաքին առևտուրը պաշտոնական ձևակերպում 
չի ստանում, վերոնշյալ քանակությունն ամենայն հավանականությամբ չի արտացոլվել 
ՀՀ պարենային ցորենի տարեկան հաշվեկշռում կամ ավելացվել է տեղական արտա-
դրության ծավալին: Երկու դեպքում էլ իրական պատկերը խեղաթյուրվում և հանգեցնում 
է սխալ հետևությունների: Մեթոդաբանության անկատարությունը ակնհայտ է նաև ԼՂՀ 
բնակչության 1 շնչի հաշվով ցորենի սպառման հաշվարկման տեսանկյունից: Այսպես` 
ըստ ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած նվազագույն սպառո-
ղական զամբյուղի` բժշկական նորմաներով հացի և հացամթերքի օրական սպառումը 
նախատեսված է 355 գրամ կամ տարեկան մոտ 130 կգ1: Մինչդեռ փաստացի սպառումը 
նույն աղբյուրի տվյալներով բժշկական նորման գերազանցում է 1,9-2,6 անգամ: Պարզա-
պես անտրամաբանական է, որ 1 շնչի հաշվով օրական սպառվում է 670,1-935,6 գրամ 
                                                           

1 ԼՂՀ գյուղատնտեսությունը 2012 թ.,վիճակագրական ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2013 թ, էջ 16: 



  508

պարենային ցորեն: Այս անճշտության հետևանքով խախտվում է նաև սննդաբաժնի 
կառուցվածքը: Օրինակ` 2011 թ. ԼՂՀ-ում 1 շնչի հաշվով ցորենի սպառմամբ օրական 
ապահովվում է 2994 կկալ, այն դեպքում, երբ բժշկական նորմաներով ամբողջ սննդա-
բաժնի սննդարար արժեքը նախատեսված է 2412,1 կկալ: 

 
Աղյուսակ 2 

ՀՀ և ԼՂՀ տավարի մսի պարենային հաշվեկշիռը, հազ. տոննա* 
 

Հայաստանի 
Հանրապետություն 

Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետություն 

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Պահուստներ տարվա 
սկզբում 0.3  0.4  0.3  0.0  0.0  0.0  

Արտադրություն  49.6  48  48.2  1.6  1.7  1.6  
Ներմուծում  13.9  8.7  13.4  0.9  1.3  1.5  
Ամբողջական առաջարկ  63.8  57.1  61.9  2.5  3.0  3.1  
Սննդի օգտագործում  62.2  55.7  60.8  2.4  3.0  2.9  
Անասնակեր  0  0  0  0.0  0.0  0.0  
Կորուստներ  0.8  0.8  0.8  0.0  0.0  0.0  
Սերմացու  0  0  0  0.0  0.0  0.0  
Արտահանում  0.4  0.3  0.1  0.1  0.0  0.2  
Այլ օգտագործում  0  0  0  0.0  0.0  0.0  
Պահուստներ տարվա 
վերջում  0.4  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0  

Օգտագործում  63.8  57.1  61.9  2.5  3.0  3.1  
Ինքնաբավության 
աստիճան, %  78.6  85.1  78.4  66.7  56.7  55.2  

Սպառումը մեկ շնչի հաշվով        
կգ/տարի  20.5  18.4  20.8  17.1  21.0  20.1  
գր/օր  56.1  50.3  56.9  46.8  57.5  55.1  
կկալ/օր  101.1  90.6  102.4  84.3  103.6  99.1  

* Աղբյուրը. ՀՀ ԱՎԾ, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012 թ. հունվար-դեկտեմբեր և ԼՂՀ ԳՆ 
տվյալները: 

 
Քննարկենք մեկ այլ պարենամթերքի խնդիր, որի ինքնաբավության մակարդակը 

ԼՂՀ-ում բավականին ցածր է, և պակասը լրացվում է ներմուծմամբ: Դիցուք, տեղական 
արտադրության հաշվին այստեղ տավարի մսի պահանջարկը 2009-2011 թթ. բավարար-
վել է միջինը 57,5%-ով: Ըստ պարենային հաշվեկշռի (աղյուսակ 2)` տարեկան միջին 
հաշվով ներմուծվել է 1,23 հազ. տոննա տավարի միս, որի մի մասը հաշվարկված է ՀՀ 
ներմուծման, մի մասն էլ տեղական արտադրության ծավալում: Ինչպես նկատում ենք` 
դարձյալ ոչ հստակ մեթոդաբանությունը կրկնահաշվարկի և ոչ ճիշտ արդյունքային 
ցուցանիշների պատճառ է դառնում: 
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Եզրակացություն 
Կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ և ԼՂՀ պարենային հաշվե-

կշիռների կազմման մեթոդական հիմքերը կատարյալ չեն, և բարելավման անհրաժեշտու-
թյունը ակնհայտ է: Բացի դրանից, հիմնականում երկու երկրների տնտեսությունների է'լ 
ավելի ինտեգրման և առավել արդյունավետ ագրարային քաղաքականության իրակա-
նացման նպատակով, որպես այլընտրանք, առաջարկում ենք կազմել միասնական պա-
րենային հաշվեկշիռ, որն առավել ամբողջական կներկայացնի պարենային ինքնաբա-
վության մակարդակը և այս ոլորտում առկա ռիսկերը:   

 
Հոդվածում վիճակագրական տվյալների վերլուծությամբ բացահայտվում են ՀՀ և ԼՂՀ պարե-

նային հաշվեկշիռներում առկա հաշվարկային անճշտությունները, որոնց հիմնական պատճառը ոչ 
կատարյալ մեթոդաբանությունն է: Մասնավորապես` ՀՀ ներմուծվող պարենի մի մասն օգտա-
գործվում է ԼՂՀ բնակչության կողմից, բայց պարենային ինքնաբավության և 1 շնչի հաշվով 
պարենի օգտագործման հաշվարկման ժամանակ համապատասխան ճշգրտում չի կատարվում: 
Նույն կերպ՝ ԼՂՀ-ում արտադրված ցորենի` ՀՀ բնակչության կողմից օգտագործվող մասը որևէ 
հաշվառման չի ենթարկվում: Ավելին` ԼՂՀ բնակչության 1 շնչի հաշվով ցորենի սպառումը միջինը 2 
անգամ գերազանցում է ՀՀ համապատասխան ցուցանիշը, ինչը զուտ հաշվարկման մեթոդիկայի 
անկատարության արդյունք է: Առաջարկվում է վերանայել պարենային հաշվեկշռի կազմման մեթո-
դիկան և որպես այլընտրանք կազմել ՀՀ և ԼՂՀ միասնական պարենային հաշվեկշիռ, որը 
ուղենիշային դերակատարություն կունենա պարենային շուկայի կարգավորման համար: 

 
САМВЕЛ АВЕТИСЯН 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  
БАЛАНСА РА И НКР 

 

 В статье посредством анализа статистических данных выявлены неточности расчета в продо-
вольственных балансах РА и НКР, основная причина которых заключается в несовершенстве 
методологии. В частности, часть продовольствия, импортируемого в РА, используется населением 
НКР, однако при расчете продовольственной самодостаточности и использования продовольствия 
на душу населения не осуществляется соответствующая корректировка. Таким же образом часть 
пшеницы, произведенной в НКР, используется населением РА, однако не подвергается какому-
либо учету. Более того, потребление пшеницы на душу населения в НКР превышает аналогичный 
показатель РА в среднем в 2 раза, что является исключительно результатом несовершенства 
методологии расчета. Предлагается пересмотреть методологию составления продовольственного 
баланса и в качестве альтернативы составить единый продовольственный баланс РА и НКР, что 
может иметь направляющую роль для регулирования продовольственного рынка.  

 
SAMVEL AVETISYAN 
 

BASIC PRINCIPLES OF RA AND NKR COMMON FOOD BALANCE FORMATION 
 

In this article statistical data analysis revealed that there are calculation errors in the food balance 
sheets of the RA and NKR, caused by the methodology imperfection. In particular, a part of the food 
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imported into the RA, is used by NKR population, but in the calculation of food self-sufficiency and the 
use of food per capita it is not adjusted accordingly. In the same way a part of the wheat produced in 
the NKR, is used by the population of Armenia, however, it is not subject to any accounting. Moreover, 
wheat consumption per capita in NKR is higher than the average of RA by 2 times, which is solely the 
result of imperfect methodology. The author proposes to revise the methodology for food balance 
formation, and as an alternative to create united food balance of Armenia and Nagorno-Karabakh, 
which could have a guiding role for food market regulation. 

 
 

 
ՍՈՒՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. բնապահպանական վճարներ, բնօգտագործման 
վճարներ, գնահատման ցուցանիշներ 

 
Ինչպես վկայում են գիտական տվյալները` բնապահպանական և բնօգտագործման 

վճարների գանձման մեթոդական մոտեցումները համապատասխանում են երկու հայե-
ցակարգային դրույթների, որոնցով որոշվում են վճարների նորմատիվները և չափերը։ 
Պայմանականորեն այդ հայեցակարգերն անվանվում են ծախսային և վնասաբեր։ 

Ծախսային հայեցակարգը ենթադրում է ձեռնարկության վճարների չափերի որոշում 
ըստ բնական միջավայրի աղտոտման տարածաշրջանային նորմատիվների4։ Հաշվարկը 
կատարվում է` ելնելով տարածաշրջանի ֆինանսական ռեսուրսների  տարեկան ծավալից, 
որն անհրաժեշտ է այդ միջավայրի նորմատիվային որակի փուլային բարելավման հա-
մար, և աղտոտող նյութերի գումարային լիմիտից։ Ընդհանուր առմամբ աղտոտման վճա-
րի նորմատիվը որոշվում է հետևյալ բանաձևով1. 

Վն=(Ծ+k)/ n
jM ,  

որտեղ` 
Վն-ն – տվյալ տարածաշրջանի ձեռնարկության աղտոտող նյութերի արտանետ-

ման/արտահոսքի վճարի նորմատիվն է, դրամ. միավոր/պայմ.տ, 
Ծ-ն` – տարածաշրջանի շրջակա միջավայրին պատճառված վնասի մասնակի հա-

տուցման և բնապահպանական միջոցառումների անցկացման համար անհրաժեշտ ֆի-
նանսական  ռեսուրսների միջին տարեկան ծավալը, դրամ. միավոր, 
                                                           

1 Заломнова О.Н., Ткаченко Ю.Л., Природопользование. МГИУ, М., 2006, с. 118-128. 
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k-ն` - տարածաշրջանային բնապահպանական ծրագրերի ֆինանսավորման` ձեռ-
նարկության մասնակցության գործակիցը, 

n
jM -ն` - ձեռնարկության աղտոտող նյութերի արտանետման/արտահոսքի միջին տա-

րեկան ծավալը` հաշվարկված տարեկան լիմիտներից, պայմ.տ։ 
Այսպիսով, լիմիտի շրջանակներում ձեռնարկության կողմից բնական միջավայրի 

տարեկան աղտոտման գումարային վճարը հաշվարկվում է՝ ելնելով փաստացի արտա-
նետումների/արտահոսքերի նորմատիվից և ծավալից։ Ինչպես վկայում է ծախսային 
մեթոդական մոտեցման միջազգային փորձը` աղտոտման վճարների չափերի հիմնավոր-
ման տեսանկյունից սա ունի որոշակի բացթողումներ, մասնավորապես. 

 աղտոտումներից կախված` վնասի միավորի համար գիտականորեն հիմնա-
վորված ծախսերի նորմատիվների բացակայությունը, 

 բնապահպանական նշանակության պլանային կապիտալ ներդրումների որոշ-
ման բարդությունը, 

 ծախսային մոտեցմամբ ապահովված չէ ձեռնարկության պատասխանատվու-
թյունը տնտեսական գործունեության էկոլոգիական  հետևանքների և վնասների հատուց-
ման  պարտադիրության առումով։ 

 վնասաբեր մեթոդական մոտեցմամբ որոշվում է կախվածությունը վճարների 
չափերի և շրջակա միջավայրի աղտոտման վնասի աստիճանի միջև։  

Վճարի նորմատիվն իրենից ներկայացնում է տնտեսությանը պատճառված տարե-
կան տեսակարար տնտեսական վնասի որոշակի մաս, որ հատուցում են ռեցիպիենտների 
վրա աղտոտող նյութերի ազդեցության կանխման և արտահոսքերի սահմանային թույ-
լատրելի մակարդակի հաղթահարման ծախսերը։ Արտահոսքերի վճարի նորմատիվը 
որոշվում է որպես տարեկան տեսակարար տնտեսական վնասի (1 տ աղտոտող նյութերի 
համար) և կոնկրետ բաղադրիչի հարաբերական վտանգի ցուցանիշի արտադրյալ, որը  
հակադարձ է սթխ-ին. 

Hn= У · A · Kn, 
որտեղ` 

Hn-ն – 1 տ i տեսակի նյութի արտահոսքի վճարի բազային նորմատիվն է, 
У-ն` – 1 տ աղտոտող նյութի արտահոսքի տեսակարար տնտեսական վնասը, 
A-ն`– հարաբերական վտանգի գործակիցը, 
Kn–ն` - վճարի ինդեքսավորման գործակիցը։ 
Միջազգային պրակտիկայում աղտոտման վճարների նորմատիվների որոշման հա-

մար վնասների գնահատման մեթոդական մոտեցումը հիմնված է աղտոտման տնտեսա-
կան հետևանքների հաշվառման վրա, ինչը հնարավորություն է տալիս իրագործելու 
վնասի հատուցման սկզբունքը։ Սակայն փաստացի վնասի չափերով վճարների գան-
ձումը հաշվի չի առնում ձեռնարկությունների իրական վճարունակությունը, և արդյունքում 
հաշվարկված վճարների գումարը համարժեք չէ դրան։ Նման իրավիճակ ձևավորվում է 
նաև Հայաստանում, մասնավորապես` լեռնարդյունահանման և կենսառեսուրսների օգ-
տագործման բնագավառներում։ 
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Անկախ մեթոդական բարդություններից, էկոլոգիական վնասների տնտեսական գնա-
հատման և դրամական հատուցման մոտեցումը իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում բնապահ-
պանական և բնօգտագործման վճարների ձևավորման մեթոդաբանության մեջ։ Վնասնե-
րի չափերի համարժեք և ճիշտ որոշումը դարձել է վճարների որոշման մեթոդական նա-
խապայման, որի կիրառումը ապահովում է էկոլոգիական զգալի արդյունք։ Դանիայում, 
օրինակ, ընդունված է «Էկոլոգիական վնասի մասին» հատուկ օրենք (1994 թ.), որը սահ-
մանում է այդ վնասի հատուցման իրավական  պատասխանատվություն։  

Վնասների հատուցման պատասխանատվությունն օրենսդրորեն իրագործվում է նաև 
Ֆինլանդիայում, որտեղ աղտոտող խոշոր ձեռնարկությունների համար կիրառվում է էկո-
լոգիական վնասի պարտադիր ապահովագրում։ Վնասի հատուցման համակարգը գոր-
ծում է նույնիսկ այն դեպքերում, երբ անհայտ և անվճարունակ է աղտոտող ձեռնարկու-
թյունը /սուբյեկտը։ Վնասների հատուցման քաղաքականությունը հաջողությամբ իրակա-
նացվում է Գերմանիայում, Ճապոնիայում, Շվեդիայում, Թուրքիայում և ԱՄՆ-ում։ Կանա-
դայում, Թուրքիայում և Ճապոնիայում էկոլոգիական վնասի հատուցման վճարումները 
կատարվում են հօգուտ մաքրման աշխատանքների իրականացման հիմնադրամի։ 

Ակնհայտ է, որ վճարների և նորմատիվների որոշման մեթոդական մոտեցումների 
ընտրությունը բավականին բարդ և գիտատար խնդիր է։  Բոլոր դեպքերում վճարների 
բնույթը և նշանակությունը հանգում են ոչ թե հետևանքների վերացմանը, այլ շրջակա 
միջավայրի աղտոտման պատճառների կանխմանը։ Հետևապես դրանք պետք է լինեն 
պրևնետիվ, այսինքն` վնասը կանխարգելող, և ըստ չափերի՝ հատուցող։ Սակայն 
գործնականում լրիվ ծավալով վնասների հատուցման իրացումը հաճախ անհնարին է, 
քանի որ աղտոտման տնտեսական վնասը, որպես կանոն, գերազանցում է ձեռնարկու-
թյան ֆինանսական հնարավորությունները  նրա շահութաբերության մասով։ 

Գիտական գրականության մեջ բազմազան են մեթոդական մոտեցումները և ցուցա-
նիշները, որոնց միջոցով օրենսդրական կարգավորմամբ որոշվում են  բնօգտագործման 
վճարները։ Դրանք, ինչպես արդեն նշվեց, բնական ռեսուրսների համար սահմանված 
վճարներ են, որոնք, ըստ էության, բնօգտագործողի կողմից այդ ռեսուրսի որոնման,  
պահպանման և վերականգնման հատուցման ծախսերն են։ Գնահատման ցուցանիշները 
տարբեր են։ Օրինակ` հողի համար  վճարն իրականացվում է 3 ձևով. 

- հողային հարկ, 
- վարձակալման վճար, 
- հողի նորմատիվային գին։ 
Հողային հարկի գանձումը կատարվում է գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտե-

սական հողերի համար։ Ցուցանիշները հետևյալն են. 
1. Գյուղատնտեսական հողերի համար սահմանված հարկի դրույքաչափ (H3)` 

H3 = n · S 
որտեղ`  

n-ն հողային հարկի նորմատիվային դրույքաչափն է, 
S-ն` հողամասի մակերեսը, քառ.մ: 
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2. Ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի համար հարկի դրույքաչափ 
(H3).   

H3 = n · S · K1 · K2 · K3 , 
որտեղ` 

n-ն հողային հարկի նորմատիվային դրույքաչափն է, 
S-ն` հողամասի մակերեսը, քառ.մ, 
K1-ը`  առողջարանային գոտիներում բարձրացնող գործակիցը (1,5-ից մինչև 8), 
K2-ը` պատմական շինությունների հաշվառմամբ բարձրացնող գործակիցը (2,5-ից 

մինչև 4), 
K3-ը` քաղաքի սոցիալ-մշակութային ներուժի հաշվառմամբ բարձրացնող գործակիցը 

(2,2-ից մինչև 3)։ 
3. Հողի նորմատիվային գին. 

nH3 = Hi / r, 
որտեղ` 

Hi-ն հողային հարկի նորմատիվային վճարն է, դրամ. միավոր, 
r-ն` պետության կողմից սահմանված դրույքաչափը։ 
Ընդերքօգտագործման վճարները հիմնականում ունեն հետևյալ կառուցվածքը. 
1. ընդերքօգտագործման իրավունքի վճարներ, 
2. հանքահումքային բազային վերարտադրման հատկացումներ, 
3. ակցիզային հավաք, 
4. լիցենզիայի տրամադրման հավաք, 
5. Ծովային հատակային տեղամասերի և ջրատարածության օգտագործման վճար-

ներ և այլն։ 
Որոշակի ընդհանրություններ առկա են նաև ջրային, անտառային և կենդանական 

աշխարհի ռեսուրսների վճարների համակարգում։ 
Շրջակա միջավայրի աղտոտման ոլորտում աղտոտման վճարը, ըստ էության, նրան 

հասցված վնասի հատուցումն է։ Համաձայն ժամանակակից մեթոդական մշակումների` 
միջավայրի աղտոտման  վճարները և ցուցանիշները տարբերակվում են հետևյալ կերպ` 

1. անշարժ աղբյուրների աղտոտիչներից մթնոլորտ արտանետումների վնասի 
հատուցման վճարներ. 

1.1. շարժական աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետումների վնասի հատուցման 
վճարներ,  

1.1.1. 1 տ i տեսակի աղտոտող  նյութի արտանետման բազային նորմատիվ (H)` 
H = У · Ko · KH , 

որտեղ` 
У-ն 1 տ արտանետվող կամ արտահոսող աղտոտիչի տեսակարար տնտեսական 

վնասն է, դրամ, միավոր, 
Ko-ն` հարաբերական վտանգի գործակիցը (Ko=1/սթխ), 
KH -ը` վճարի ինդեքսավորման գործակիցը։ 
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1.1.2. Սահմանված լիմիտների շրջանակներում  էմիսիայի վճար (ПН)` 
ПН = Мսթա · Н · КԷ , 

որտեղ` 
Мսթա–ն աղտոտող նյութի փաստացի արտանետումն է, տ, 
Н-ը` վճարի բազային նորմատիվը, դրամ. միավոր, 
КԷ–ն` տվյալ տարածաշրջանում  էկոլոգիական իրավիճակի գործակիցը։ 
1.1.3. Ժամանակավոր սահմանված լիմիտների վճար (ԺԼՎ)` 

ԺԼՎ= 5 · Н · (МԺՍԱ-  Мսթա)  
1.1.4. Գերլիմիտային էմիսիաների վճար  
Գերլիմիտային արտանետումների և արտահոսքի վճարը (ՎԳԼ) որոշվում է` բազմա-

պատկելով փաստացի արտանետման կամ արտահոսքի լիմիտները գերազանցող ցուցա-
նիշը, բազային դրույքաչափը և քսանհինգապատիկ բարձրացնող գործակիցը` 

ՎԳԼ= 25 · Н · (Мփաստ-  Мսթա կամ М ԺՍԱ) 

2.  Շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդի աղտոտման վնասի հատուց-
ման վճարներ. 

Առանձնացված է վճարների երկու բազային նորմատիվ, կախված՝ 
- այրող վառելիքի տեսակից, 
- աղտոտող շարժական աղբյուրի տեսակից։ 
2.1. i տեսակի 1 տ վառելիքի օգտագործման արդյունքում առաջացած աղտոտող 

նյութերի թույլատրելի արտանետումների պատճառով տեսակարար վճար 
(У)` 

Уi =
∑
=

n

i 1 HiMi , 
որտեղ` 

Hi-ն նորմայի շրջանակներում i – տեսակի 1 տ աղտոտիչի արտանետման բազային 
նորմատիվն է, դրամ. միավոր,  

Mi-ն` 1 տ i տեսակի վառելիքի օգտագործման հետ կապված կարգավորված /արտա-
քին տրանսպորտային միջոցի աշխատած/ արտանետվող գազերում պարունակվող 
աղտոտիչի զանգվածը, տ: 

2.2. Աղտոտող նյութերի թույլատրելի արտանետումների վճար (ПHi)`  

ПHi = ∑
=

n

i 1

УjТj , 

որտեղ` 
Уj-ն 3 տ j տեսակի վառելիքի թույլատրելի արտանետումների վճարն է, դրամ. 

միավոր, 
Тj-ն` հաշվետու ժամանակահատվածում օգտագործված j տեսակի վառելիքի քանա-

կությունը, տ։  
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2.3. Աղտոտող նյութերի գերլիմիտային արտանետումների վնասի հատուցման 
վճար (П)` 

П =∑
=

n

i 1

 ПнiDi , 

որտեղ`  
Пнi-ն Di տեսակի տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի արտանետումների վճարն է, 

դրամ. միավոր, 
Di-ն` ստանդարտներին չհամապատասխանող տեսակի տրանսպորտային միջոցների 

մասնաբաժինը։ 
Ուշագրավն այն է, որ արտանետվող գազերի վնասազերծման չեզոքարանների 

օգտագործման դեպքում կիրառվում են նվազեցնող գործակիցներ: 
Թափոնների տեղադրման վճարի նորմատիվները որոշվում են՝ կախված դրանց 

վտանգի աստիճանից։ Անվտանգ են համարվում արդյունահանող և վերամշակող արդյու-
նաբերության թափոնները։ Այս մոտեցումն օգտագործվում է բազում երկրներում, թեև 
վճարների դրույքաչափերի սահմանման քաղաքականությունը մասնագետների կարծի-
քով ունի որոշակի բացթողումներ, մասնավորապես` ընդերքօգտագործման թափոնների 
գոյացման, տեղադրման, վերամշակման և օգտագործման մասով։ 

 

Հոդվածում դիտարկվում են բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների որոշման 
մեթոդական մոտեցումները: Առանձնացվել և դասակարգվել են գնահատման ցուցանիշները: 
Հիմնավորվել է վնասների գնահատման  պարտադիրությունը: 

 
СУРЕН ГЕВОРКЯН  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ И ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В статье рассматриваются методические подходы к определению природоохранных и приро-
допользовательских платежей. Выделены и классифицированы оценочные показатели. Обоснова-
на обязательность  оценки ущерба. 

 
SUREN GEVORGYAN  
 

METHODOLOGICAL APPROACHES AND EVALUATION INDICATORS TO THE 
FORMATION OF A SYSTEM OF PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL 

RESOURCES 
 

Methodological approaches to the formation of a system of payments for environmental and natural 
resource management are studied. Evaluation indicators are separated and classified. The necessity of a 
compulsory assessment of damages is reasoned. 



  516

ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր. գնահատում, ներքին գործոններ, համախառն կա-

պիտալ, աշխատուժ, աճի տեմպ, տնտեսական աճ 
 
Տնտեսական աճի ապահովումը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական համակարգի 

արդյունավետության գնահատականն է: Դրա տեմպի մակարդակից կախված` ընդուն-
վում են որոշումներ, որոնք ազդեցություն են ունենում ներկա իրավիճակի, ինչպես նաև 
ապագայի առումով տնտեսական սուբյեկտների սպասումների վրա: Տնտեսական աճի 
ապահովման ուղիները տարբեր տնտեսություններում տարբեր են: Սակայն կա մեկ 
ընդհանուր ձևակերպում՝ այդ աճի ապահովում ներքին և արտաքին գործոնների հաշվին: 
Երկու խումբ գործոններն էլ էական են, բայց կախված նրանից, թե տվյալ երկիրը ինչ 
կշիռ ունի միջազգային ասպարեզում, ինչ խնդիրներ են դրված տնտեսական համա-
կարգի առջև նրա կառավարության կողմից, ինչպիսի աշխարհաքաղաքական իրավիճակ 
է դրա շուրջ` տնտեսական քաղաքականության իրականացման տարբեր փուլերում 
կարևորվում է դրանցից մեկը, կամ` մյուսը. հնարավոր է նաև երկուսի համադրումը: ՀՀ 
տնտեսական իրավիճակը տնտեսական քաղաքականության իրականացման տեսանկյու-
նից դիտարկելիս նպատակահարմար է գնահատել աճի ապահովման ներքին գործոն-
ները: Հաշվի առնելով արտագաղթը` այս գործոնների շրջանակում անհրաժեշտություն 
կա բացահայտելու հատկապես աշխատուժի և մարդկային կապիտալի աճի տեմպի դերը 
տնտեսական աճի ապահովման պարագայում: Մտահոգիչ է այն հարցը, թե արդյո՞ք ՀՀ 
մարդկային ռեսուրսներն այնքան են նվազել, որ արդեն ոչ թե դրականորեն են ազդում 
տնտեսական աճի վրա, այլ  բացասական կերպով կամ ընդհանրապես չեն ազդում: Հա-
ջորդ կարևոր գործոնը, որն առաջարկվում է դիտարկել` համախառն կապիտալի կուտակ-
ման աճի տեմպն է: Սա այնպիսի գործոն է, որը բնութագրում է Հայաստանի տնտեսա-
կան աճի ապահովման ներկայի և ապագայի հնարավոր մակարդակը: Հաշվի առնելով 
վերևում ասվածը` առաջարկվում է դիտարկել հետևյալ էկոնոմետրիկ մոդելը. 

( ),13210 tttt ahamaag t ε++++= l  
որտեղ` 
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gt -ն տնտեսական աճի կամ իրական ՀՆԱ աճի տեմպն է t-րդ եռամսյակում, 
mt -ն` համախառն կապիտալի կուտակման աճի տեմպը t-րդ եռամսյակում, 
ht -ն` մարդկային կապիտալի աճի տեմպը t-րդ եռամսյակում, 
ℓt -ն` աշխատուժի աճի տեմպը t-րդ եռամսյակում, 
a0, a1, a3-ը էկոնոմետրիկ մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
εt-ն` մոդելի պատահական սխալը t-րդ եռամսյակում, 
t-ն` ինդեքս, որը ցույց է տալիս եռամսյակը:  
Ընդ որում սույն հոդվածում օգտագործվել են 2003-2012 թթ. եռամսյակային տվյալ-

ները:  
(1) էկոնոմետրիկ մոդելը գնահատելու նպատակով Դիքի-Ֆուլլերիթեստով պարզվել է, 

թե որ շարքերն են ոչ ստացիոնար: Ըստ ստացված արդյունքների` օգտագործվող բոլոր 
շարքերը ոչ ստացիոնար են, և ստացիոնարացնելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել 
դրանց երկրորդ կարգի տարբերություններով մոդելը: Բացի դրանից, տվյալ եռամսյակի 
տնտեսական աճի տեմպը կարող է կախված լինել նախորդ եռամսյակների աճի տեմպե-
րից: Այսպիսով, հաշվի առնելով վերևում ասվածը` նպատակահարմար ենք համարում 
գնահատելու հետևյալ մոդելը, որը, հավանաբար, ավելի օբյեկտիվ կնկարագրի նշված 
կապվածությունները.  

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ),gDDDhDDmDDgDD tttttt 24443210 ϑβββββ +++++= −−l  
որտեղ` 

( )( ) ( )( ) ( )( )−ttt hDD,mDD,gDD ն վերոնշյալ փոփոխականներն են երկրորդ կարգի 
տարբերություններով, 

( )( )4−tDD l ‐ն` t-4 րդ եռամսյակի աճի տեմպի շարքը երկրորդ կարգի տարբե-
րությամբ, 

( )( )4−tgDD ‐ն` t-4 րդ եռամսյակի տնտեսական աճի տեմպի` երկրորդ կարգի տարբե-
րությամբ շարքը, 

β0, β1, β2, β3, β4 -ը էկոնոմետրիկ մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
tϑ -ն տվյալ մոդելի պատահական սխալը t-րդ եռամսյակում: 

Մոդել 2-ը գնահատվել է փոքրագույն քառակուսիների եղանակով, ըստ որի կստա-
նանք ստորև ներկայացվող արդյունքները. 
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Աղյուսակ 1  
Մոդել 2-ի գնահատման արդյունքները 

 

Կախյալ փոփոխական. D(D(GR)) 
Գնահատման մեթոդ. փոքրագույն քառակուսիների 
Ընտրանք (ուղղ.). 2003Q3 2012Q4 

Փոփ. Գործ. Ստ. սխալ t-
վիճակագիր

Հավ. 

     
     
D(D(LGR(-4))) 0.19 0.0897 2.09 0.0454 
D(D(MGR)) 0.27 0.0305 8.93 0.0000 
D(D(GR(-4))) -0.20 0.0790 -2.57 0.0154 
D(FGR) 0.05 0.0238 2.28 0.0302 
C -0.27 1.1002 -0.25 0.8061 
 0.187697 0.187697 0.187697 0.187697 
 0.273023 0.273023 0.273023 0.273023 
R-քառակուսի 0.79 
Ուղղ. R-քառակուսի 0.76 
Դարբին-Ուաթսոնի վիճ. 2.05 
F-վիճ.  28.22 
Հավ(F-վիճ.) 0.0000 

 
Ըստ աղյուսակ 1-ի՝ կունենանք հետևյալ գնահատված մոդելը. 

 (3) 

Մոդելը վստահելի է, քանի որ նրա որակը շատ բարձր է՝ 0.79, բոլոր գործակիցների 
զրո լինելու հավանականությունները մոտ են զրոյին: Դարբինի h վիճակագիրը վկայում է 
այն մասին, որ մոդելում ավտոկոռելյացիա չկա: Բացակայում է ազատ անդամը, որով-
հետև գնահատման արդյունքներից պարզ դարձավ, որ այն նշանակալի չէ: 

Վերջնական մոդելը ներկայացնելու նպատակով կատարենք որոշակի թվաբանական 
գործողություններ, որոնց արդյունքում կստանանք. 

 (4) 
Ըստ մոդել 4-ի արդյունքների՝ կարելի է կատարել հետևյալ հետևությունները. 
1. Տվյալ եռամսյակի համախառն կապիտալի աճի տեմպի 1% աճը, այլ հավասար 

պայմաններում, հիմք է տնտեսական աճի տեմպի 0.3% աճի: 
2. Մարդկային կապիտալի աճի տեմպի 1% աճը տվյալ եռամսյակում, այլ հավասար 

պայմաններում, բերում է միջինը տնտեսական 0.05% աճի տեմպի աճին: 
3. t-4-րդ եռամսյակի աշխատուժի աճի տեմպի 1% աճը, այլ հավասար պայման-

ներում, ապահովում է տնտեսական աճի տեմպի 0.2% աճ տվյալ եռամսյակում: 
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4. t-4-րդ եռամսյակի տնտեսական աճի տեմպի 1% աճը հանգեցնում է տվյալ 
եռամսյակի տնտեսական աճի տեմպի 0.2% անկման: 

5. Ազատ անդամը մեկնաբանելիս կարելի ասել, որ այն ցույց է տալիս տնտեսական 
աճի միջին տեմպը՝ 117.73: 

 
Հոդվածում գնահատվել են տնտեսական աճի ներքին գործոնները: Վերլուծվել է աշխատան-

քային ռեսուրսների և մարդկային կապիտալի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա: Հետազոտ-
վել է նաև համախառն կապիտալի կուտակման տեմպը: 

 
АШОТ ТАВАДЯН  
ТИГРАН ТЕРЗЯН 
АРУТЮН ТЕРЗЯН 
АШОТ ТЕВИКЯН 
 

ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА 
 

В статье оценены внутренние факторы экономического роста. Проанализировано воздействие 
трудовых ресурсов и человеческого капитала на экономический рост. Рассмотрен также темп 
накопления валового капитала. 

 
ASHOT TAVADYAN 
TIGRAN TERZYAN 
HAROUTIUN TERZYAN 
ASHOT TEVIKYAN 
 

EVALUATION OF INTERNAL FACTORS OF ECONOMIC GROWTH OF ARMENIA 
 
The paper evaluates the internal factors of economic growth. The impact of human resources and 

human capital on economic growthis analyzed. The rate of gross capital accumulation is also 
investigated. 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու  

 
ՊԱՐԵՆԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  ԼՂՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. գյուղատնտեսություն, սննդարդյունաբերություն, 
արտաքին  առևտուր, արտահանում, ներկրում 

 
Ինչպես հայտնի է` բնակչությանը պարենով ապահովող տնտեսական հիմնական 

ճյուղերը գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունն են: Վերջինում կարևորվում են 
հատկապես այն ենթաճյուղերը, որոնք անմիջականորեն մասնակցում են գյուղատնտե-
սական հումքի վերամշակմանը և սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքների, արտադրու-
թյանը: ԼՂՀ պարենային անվտանգության ապահովման հիմքը գյուղատնտեսության 
ճյուղն է, որը հանրությանը մատակարարում է սնունդ, իսկ սննդարդյունաբերությանը` 
հումք: Համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) կազմում գյուղատնտեսության և գյուղա-
տնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերության տեսակարար կշիռը, բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով արտադրվող (սպառվող) սննդամթերքի և դրա առանձին տեսակների 
վերաբերյալ տվյալները որոշակի պատկերացում են տալիս երկրում պարենային ապա-
հովության և անվտանգության մասին: Կարևոր է նաև, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու 
(սպառողի)` պարենի ձեռք բերման չափերը համեմատվեն սպառման այն ստանդարտնե-
րի (նվազագույն կամ սահմանային) հետ, որոնք երաշխավորված են առողջապահական 
կազմակերպությունների կողմից: Ըստ էության, այդ ստանդարտներով սահմանված են 
ֆիզիոլոգիական նորմերը, որ ապահովում են մարդու կենսագործունեությունը: Հասկա-
նալի է նաև, որ պարենային ապրանքների սպառման համար առաջնահերթ կարևորու-
թյուն ունի ոչ միայն առաջարկը (արտադրությունը կամ պարենամթերքի առկայությունը), 
այլև` բնակչության պահանջարկը, գնողունակությունը (դրանք ձեռք բերելու` դրամով 
ապահովվածությունը կամ հնարավորությունը): 

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ դեռևս լուծված չէ հայ-
ադրբեջանական հակամարտությունը, իսկ ԼՂՀ-ն սահմանային երկիր է Ադրբեջանի 
հետ, ուստի թե՛ տնտեսական և թե՛ քաղաքական տեսանկյունից կրում է մեծ վնասներ 
հակամարտությունից: Վերոնշյալը բացասաբար է ազդում նաև գործարար միջավայրի 
վրա` ներդրումների մասով, քանի որ և՛ ՀՀ գործարարների, և՛ օտարերկրյա ներդրող-
ների համար ԼՂՀ-ն ռիսկային երկիր է, որ նշանակում է բիզնես անկայուն միջավայր` 
դրանից բխող անկանխատեսելի երևույթներով ու հետևանքներով: Այս ամենով հանդերձ` 
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այստեղ կատարվում են զգալի ներդրումներ (բավական է նշել, որ վարկային ներդրում-
ները, ներառյալ` միջբանկային վարկերը, 2008 թ. 17.3 մլրդ ՀՀ դրամի փոխարեն 2012 թ. 
կազմել են 78.9 մլրդ), մասնավորապես` շինարարությունում, արդյունաբերությունում, 
սննդարդյունաբերության ճյուղում1: Հատկանշական է այս ճյուղում պահածոների և 
բնական հյութերի, գինու, կոնյակի և օղու, ինչպես նաև կաթնամթերքի արտադրության 
կազմակերպումը. ապահովվում է բարձրորակ արտադրանք, հնարավորության սահման-
ներում լուծվում են պարենի, զբաղվածության հիմնախնդիրները:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվել են ԼՂՀ սննդարդյունաբերության 2000-2012 թթ. հիմ-
նական վիճակագրական ցուցանիշները (տե'ս աղյուսակ 1). կայուն աճի դինամիկան խո-
սում է ոլորտի զարգացման հեռանկարի մասին: Սակայն պետք է փաստել, որ սննդար-
դյունաբերությունը դեռևս չի հասել զարգացման բարձր մակարդակի, և սննդամթերքի 
հիմնական տեսականին ներմուծվում է դրսից, այդ թվում` ՀՀ–ից: ԼՂՀ սննդամթերքի, 
ներառյալ` խմիչքի, արտադրության ծավալների ցուցանիշները բնեղեն արտահայտու-
թյամբ մտահոգիչ են: Այսպես. 2012 թ. մսի արտադրության ծավալը կազմել է 733.4 տ 
(աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ` ավելի քան 5 անգամ), մեկ շնչի հաշվով` 5.0 
կգ, կաթի և կաթնամթերքի (վերածված կաթի) արտադրության ծավալները` 1976.6 տ, 
մեկ շնչի հաշվով կաթինը` 13.5 կգ, արտադրության աճի տեմպը` 134.2%, պանրի արտա-
դրության ծավալը` 156.9 տ, մեկ շնչի հաշվով` 1.1 կգ (արտադրության աճը 2011 թ. նկատ-
մամբ` 2.2 անգամ), գյուղացիական կարագի արտադրության ծավալը` 22.9 տ, մեկ շնչի 
հաշվով` 0.156 կգ, հացի և հացամթերքի արտադրության ծավալները` 17.7 հազ. տ, մեկ 
շնչի հաշվով 121.7 կգ (աճի տեմպը նախորդ տարվա նկատմամբ` 108.9%), խաղողի գինու 
արտադրության ծավալը` 222.8 հազ. լիտր, մեկ շնչի հաշվով` 1.5 լիտր (աճի տեմպը 2011 
թ. նկատմամբ` 128.3%): 2012 թ. 2011 թ. համեմատ արտադրության ծավալների անկում է 
նկատվում կոնյակի և օղու արտադրություններում` համապատասխանաբար 28.3%-ով 
(3.8 հազ. լիտր կամ մեկ շնչի հաշվով` 0.026 լիտր), 6.8%-ով (747.7 հազ. լիտր կամ մեկ 
շնչի հաշվով` 5.1 լիտր): Ալյուրի և մակարոնեղենի արտադրության ծավալները 2012 թ. 
նույնպես կրճատվել են` նախորդ տարվա համեմատ 2.4%-ով`  կազմելով 9145.8 տ կամ 
մեկ շնչի հաշվով 62.4 կգ, և 44.5%-ով` կազմելով` 176.2 տ կամ մեկ շնչի հաշվով` 1.2 կգ: 
Մեր կողմից կատարվել է նաև ԼՂՀ հիմնական սննդամթերքի գների դինամիկայի ուսում-
նասիրություն: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք ՀՀ նույն ապրանքների գներից 
տարբերվում են, ինչը պայմանավորված է Հայաստանից պարենի հիմնական տեսակա-
նու ներմուծմամբ: Տավարի և խոզի մսի գները 2013 թ. հունվար-հունիս ամիսներին 
նվազել են համապատասխանաբար 16 և 21.9%-ով, սակայն նույնը չի կարելի ասել հավի 
մսի գնի մասին, որը աճել է 13.3%-ով: Կարագի, բուսական յուղի և պանրի գները իջել են 
համապատասխանաբար 12, 5.8 և 6%-ով:  Շաքարավազի  գինը  2013 թ. հունվար-հունիս  

 

                                                           

1 Այս և հետագա տվյալների աղբյուրը` ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական  կայքէջ www.stat-nkr.am 
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Աղյուսակ 1 
ԼՂՀ հիմնական սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքի, թողարկումը բնեղեն արտահայտությամբ 2000-212 թթ., (տոննա) 

 
Պարենի տեսակ 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
Միս 347.5 396.2 624.4 1083.6 1109.5 302.4 592.3 532.2 302.4 745.5 434.5 144.6 733.4 
Կաթ և կաթնա-
մթերք (վերահաշ-
վարկված կաթի) 

929 1299.6 1596.3 3165.1 2393.2 2459.5 2136.4 1777.2 1243.6 1596.9 1509.3 1473.1 1976.6 

Պանիր 3.6 25.4 31.6 97.1 100.8 59.2 44.6 18.0 21.1 41.5 50.9 68.8 156.9 
Հաց և հացա-
մթերք 

4693 4862.8 4874 5020.2 5416.1 5742.9 5699.9 7727.2 10525.1 12967.8 14290.5 16258.6 17714.3 

Պահածո (մլն ՀՀ 
դրամ) 

- - - - 272.5 143.7 76.4 87.1 251.2 265.5 345.2 582.0 548.1 

Օղի, հազ. լ 137 601 648 1550 1419 1728 529 861.0 1112.0 1138.1 779.0 802.4 747.7 
Կոնյակ, հազ. լ 52 87 27 27 26 9 9 9.0 40.0 3.9 13.1 5.3 3.8 
Խաղողի գինի, 
հազ. լ 

211 105 111.5 193.4 146 172 123 167.0 180.0 177.7 172.3 173.6 222.8 

Գյուղացիական 
կարագ 

7.5 8 10.7 10.1 9.7 7.9 2.4 2.2 1.0 2.1 14.2 14.9 22.9 

Ալյուր 2641 7957.8 5474.3 8351.7 6905.4 10948.4 7162.4 3943.0 5703.0 10117.7 7626.0 9396.0 9145.8 
Մակարոնեղեն - 16.2 242 179.2 29.6 242.2 68.7 56.3 38.9 144.8 175.9 317.9 176.2 
Երշիկեղեն - 9.6 6.9 4.6 1.1 0.4 - - - - - -  



  523

ամիսների կտրվածքով նվազել է 18, մակարոնեղենինը` 5.1, բրնձինը` 16.4 իսկ մարգարի-
նինը` 3.5%-ով:   

Այսպիսով, համեմատելով ԼՂՀ և ՀՀ հիմնական սննդամթերքի գները, կարելի է 
եզրակացնել, որ դրանք ԼՂՀ-ում ավելի բարձր են, ինչը պայմանավորված է տրանս-
պորտային ծախսերով, ինչպես նաև ներկրման մենաշնորհով: Սակայն բացի պարենի 
այն տեսականուց, որի արտադրությունը այդ հանրապետությունում գրեթե անհնար է, 
կան գյուղատնտեսական մթերքներ, որոնք հնարավոր է արտադրել և ապահովել ներքին 
պահանջարկը սեփական ռեսուրսներով: 

ԼՂՀ բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 16 
ապրանքատեսակների 2009-2012 թթ. վիճակագրական ցուցանիշների (տե'ս աղյուսակ 2) 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ցորենի ինքնաբավության մակարդակը բավակա-
նին բարձր է, ինչը չի կարելի ասել պարենի մյուս տեսակների մասին, քանի որ սրանք 
ներկրվում են ՀՀ-ից և այլ երկրներից: Այսպես. տավարի մսի ներկրման ծավալները  
2012 թ. կազմել են 680.4 տ (1 կգ-ի մանրածախ միջին գինը նախորդ տարվա համեմատ 
աճել է 10.2%-ով): Ներկրված տավարի մսի շուկայական միջին գնով արտահայտված մե-
ծությունը 1704 մլն ՀՀ դրամ է, խոզի մսի ներկրման ծավալները կազմել են 299.2 տ (աճի 
տեմպը` 84.2%), արժեքը` 1084 մլն ՀՀ դրամ (շուկայական միջին արժեքով), կարագի 
ներկրման ծավալները` 232 տ (աճի տեմպը` 104.6%), շուկայական միջին արժեքը` 875.7 
մլն ՀՀ դրամ, ալյուրի ներկրման ծավալները` 3.2 հազար տ (2011 թ. համեմատ 17%-ով 
պակաս),  շուկայական միջին արժեքը` 863 մլն ՀՀ դրամ, շաքարավազի ներկրման ծա-
վալները` 3.1 հազար տ (աճի տեմպը` 101.5%), շուկայական միջին արժեքը` 1568 մլն ՀՀ 
դրամ: Վերոնշյալ ցուցանիշները վկայում են ԼՂՀ գյուղատնտեսական ռեսուրսների օգ-
տագործման անբավարարության մասին, որ բացասաբար է ազդում պարենային հաշ-
վեկշռի վրա: 

ԼՂՀ սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքի, արտաքին առևտրի վիճակագրական ցուցա-
նիշների (տե'ս աղյուսակ 3) վերլուծությամբ` ընդհանուր արտաքին առևտրում արտա-
հանման ծավալները 2012 թ. կազմել են 57.8 մլն ԱՄՆ դոլար, ներմուծմանը` 291.2 մլն, 
կամ արտաքին առևտրաշրջանառության միայն 16.6%-ն է բաժին ընկնում արտահան-
մանը, մնացածը ներմուծման բաժինն է: Նշվածից ՀՀ արտահանման ծավալները 47.0 մլն 
ԱՄՆ դոլարի չափով են (81.46%), ներմուծմանը` 270.3 մլն (92.81%): Ներկայացված ցու-
ցանիշները ցույց են տալիս, որ ԼՂՀ-ն արտաքին առևտուրը հիմնականում իրականաց-
նում է ՀՀ հետ և նրա միջոցով:  

Ըստ արտահանման ցուցանիշների` հիմնական ապրանքատեսակը, որը արտահան-
վում է ԼՂՀ-ից, հացահատիկն է` 2012 թ. 8 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (արտահանման 
13.8%-ը), աճի տեմպը նախորդ տարվա համեմատ` 160.39% : Հաջորդը ոգելից և ոչ ոգե-
լից ըմպելիքները և քացախներն են` 3.5 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 76.6%): 
Բանջարեղենի, պտուղների, ընկույզների և բույսերի մասերի վերամշակումից մթերքի 
արտահանման ծավալները կազմել են 1.5 մլն ԱՄՆ դոլար (աճի տեմպը` 135.3%): 
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Աղյուսակ 2 

ԼՂՀ բնակչության սպառման կառուցվածքում տեսակարար մեծ կշիռ ունեցող 16 պարենային ապրանքատեսակների 
ռեսուրսները  2009-2012 թթ. (տոննա) 

 
  2009 2010 2011 2012 

հ/
հ 

Ապրանքի 
անվանում 

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 

1 Տավարի 
միս 

1646.1 205.4 143.8 1707.7 1467.7 1626 359 219.7 1764.9 1902.8 1532.7 621.1 175.8 1978 2272.8 1493.8 680.4 158 2016.2 2504.7 

2 Խոզի միս 220.3 295 80.4 434.9 2793,5 470.2 357.8 0.3 827.7 2627,8 505.3 161.9 1.5 665.7 2912.6 518.5 299.2 2.9 814.8 3625.7 
3 Հավի միս 911.6 1212.2 607 1516.8 1100.7 618.9 799.1 287.2 1130.8 1137.1 460.7 1098.8 124.8 1435 1202.7 1270.1 966.8 253.3 1983.6 1245.4 
4 Ձուկ միս - 158.9 - 158.9 1731.4 - 234.3 - 234.3 1929.1 - 251.3 - 251.3 1977.9 3.7 302 - 305.7 2159 
5 Կարագ 2.1 251.2 0.4 252.9 2380,0 14.2 249.8 - 264 2982,3 14.9 221.8 - 236.7 3432.1 22.9 232 - 254.9 3774.8 
6 Պանիր 41.5 285.1 4 322.6 951,2 50.9 179.6 1.8 228.7 1110,2 68.8 248.2 13.3 303.7 1516.2 156.9 263.3 4.3 415.9 1438.3 
7 Սուրճ - 289 166.9 122.1 2294,4 - 164.5 57.5 107 2423,4 - 124.3 0.2 124.1 2837.8 - 159.3 - 159.3 3134.2 
 այդ թվում 145.6 166.9 -   - 36 - -            
8 Ցորեն 71084.5 1053.7 8784.9 63353.3 154,4 43604 3519.6 4891.4 42232.4 166,0 75625 991 9405.8 67211 226.9 58670.3 366.7 12207 46830 234.8 
9 Հաց (կգ) 

ըստ տե-
սակների 

12967.8 146.5 - 13114.3 416.5 14291 118 - 14408.5 441.3 16259 120.6 - 16379 484.5 17714.3 53.1 - 17767 479.9 

10 Բրինձ - 402.1 - 402.1 564,3 - 570.4 - 570.4 585,7 - 414.1 - 414.1 589.3 - 481.3 - 481.3 585.9 
11 Ալյուր 10117.7 1300.8 520.3 10898.2 210,8 7626 3249.8 40.4 10835.4 220,9 9396 3939.7 19 13317 267.8 9145.8 3253.3 35.5 12364 265.5 
12 Ձու  

մլն հատ 
19.6 5.7 0.04 25.3 546,8 22.7 5.2 - 27.9 546,9 22.9 7 0.1 29.8 652.8 25.9 6.2 1.6 30.5 598 

13 Բուսական 
յուղ ոննա 

- 831.4 - 831.4 693,1 - 994.4 - 994.4 719,5 - 935.4 - 935.4 890.2 124.5 965 7.9 1081.6 877.1 

14 Մարգա-
րին 

- 152.1 - 152.1 1100,7 - 225.8 - 225.8 1091,5 - 132.2 - 132.2 1103.3 - 102.6 - 102.6 1232.9 

15 Շաքար-
ավազ 

- 4068.4 - 4068.4 304,3 - 3060.3 - 3060.3 362,6 - 3144.8 - 3145 440.7 - 3194.4 - 3194.4 491 

16 Մակարո-
նեղեն 

144.8 797.9 176.7 766 414.3 175.9 848.3 157.7 866.5 410.9 317.9 840 191.1 966.8 430.9 176.2 850 118.2 908 420.9 

A-ն` արտադրված, B-ն` ներմուծված, C-ն` արտահանված, D-ն` ընդամենը ռեսուրսներ,  E-ն` մանրածախ միջին գինը, դրամ 
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Աղյուսակ 3 
ԼՂՀ սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքի, արտաքին առևտուրը 2006-2012թթ., ( հազ. ԱՄՆ դոլար) 

 

ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ընդամենը բոլոր տեսակի ապրանքներ 45331.1 72549.6 55089.3 57341.2 74821.9 79577.8 57765.7 113180.1 204843.3 249974.6 236626.2 273412.9 313129.1 291246.5
Կենդանի կենդանիներ 154.3 226.4 316.1 457.4 1199.4 1199.7 842.4 43.4 179.1 441.3 865.2 842.9 1550.6 2792.8 
Միս և մսից ենթամթերք 1461.2 1433.7 797.3 1787.8 809.5 480.8 708.8 977.8 1167.4 2526.2 3732.3 5695.6 5770.5 5341.6 
Ձուկ և խեցգետ., մանրուքներ և այլ ծովային 
անողնաշարավորներ 0 0 0 0.5 0 0 1 77.4 187.8 483.4 549.9 761.5 1073.9 1248.4 

Կաթ և կաթնամթերք, թռչնի ձու, բնական 
մեղր և այլ կենդանական ծագման սննդա-
մթերք 

44.6 30.9 97.8 98 203.8 410.8 455.2 2368.2 2559.5 2789 3366.4 3291.1 5125.6 4933.4 

Բանջարեղեն և այլ կերային արմատա-
պտուղներ և ելապտուղներ 0 5.3 12.2 25.8 10 27 101.8 3463.9 4595.7 6309.6 7540.9 8036.3 10534.3 8823 

Ուտելի մրգեր և ընկույզներ, ցիտրուսային 
կամ բոստան. մշակաբույսերի կեղևներ և 
կլեպներ 

44.3 248.1 735.2 260.4 294.6 818.2 1790.9 268.3 358.7 799.8 1109.1 1617.4 2101 2037.8 

Հացահատիկներ 2957.1 2191.8 4319 2762.6 1957.9 5002.4 8023.5 915.9 1290.4 1647.5 1483.7 2540 1840.5 1904.3 
Ալրաղացային-ձավարեղենային արտ. ածիկ, 
օսլա, ինուլին և այլն 

73.1 50.4 301.4 124.9 29.8 75.4 221.4 1469.2 2434.9 3146.9 904.9 2014.4 2721.4 2350.9 

Կենդ. և բուս. ծագման յուղեր և ճարպեր, 
սննդ. ճարպեր, մեղրամոմ 0 0 0 0 2.8 0 13.6 1150.2 1354.2 2950.7 2242.7 3169.7 2906.6 3134.9 

Սուրճ, թեյ, մատե, այլ համեմունք. 513.3 661 679 379.7 126.7 1.3 0.4 697.9 13204.8 1720.5 1657.4 1380.4 1631 1640.9 
Ընդամենը յուղեր և ճարպեր 0 0 0 0 2.8 0 13.6 1150.2 1354.2 2950.7 2242.7 3169.7 2906.6 3134.9 
Մսից, ձկներից և այլ ծովային անողնաշա-
րավորներից արտադր. 150.4 0 0 3.6 0 2.1 104.7 1715.2 2272.9 2853.1 4283.8 3804.7 4330.6 5921.5 

Շաքար և հրուշակեղեն շաքարից 0 0 0.3 3.2 84 52.4 45.1 5640.9 4157.9 8353.8 7713 8629.7 10160.9 9649.2 
Կակաո և դրանից մթերքներ 0 0 0 0 0 1.2 1.5 85.2 270.8 236 255.3 561.3 262.6 236.3 
Ցորենից, ալյուրից, օսլայից և կաթից պատ-
րաստված ապրանք, ալյուրից հրուշակեղեն 

7.6 1.8 2.7 169.2 142 154.5 104.8 1297.8 2046.7 1988.8 2421.7 1937.7 2524 1580.7 

Բանջարեղենի, պտուղների, ընկույզների և 
բույսերի մասերի վերամշակումից մթերք 24.7 274.1 366.5 440.1 781.6 1146.1 1550.7 222.4 285.3 558.8 1022.5 2062.7 1739.4 1309 

Այլ տարբեր սննդամթերք 45.2 441.9 25 7 57.2 72.3 45.8 5327.7 13592 16124.8 5891.7 7451.9 7607.4 6862.7 
Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքներ և քացախ 4551.4 6687.3 5751.4 3668.5 4323.3 4649.2 3563.7 2998.3 5078 10095.2 10670.7 11466 11520.9 10958.3
Սննդ. մնացորդներ, պատրաստի 
անասնակեր 128.6 7.2 81.2 173.9 175.7 215.2 288.4 25.5 894.7 196.9 688.1 527.5 298.2 749.5 

Ծխախոտ և ծխախոտի արդյունաբերական 
փոխարինիչներ 

7.3 0 0 9.8 170 315.4 220.1 8545.3 7509.4 10919.9 11465.5 11134.9 10220.7 9939.5 

Ընդամենը պատրաստի սննդի արտադրանք 4915.1 7412.3 6227.2 4475.3 5733.8 6608.4 5924.8 25858.3 36107.7 51327.4 44412.3 47576.4 48664.7 47206.7
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ԼՂՀ ներմուծման ծավալների մեջ առաջին ապրանքատեսակը ոգելից և ոչ ոգելից 
ըմպելիքները և քացախներն են` 10.9 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը նախորդ 
տարվա համեմատ կազմել է 95.1%): Երկրորդը շաքարը և շաքարից հրուշակեղեն 
ապրանքատեսակն է` 9.6 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 94.9%): Սրանց հաջոր-
դում են` բանջարեղեն և այլ կերային արմատապտուղներ և ելապտուղներ ապրանքա-
տեսակը` 8.8 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 83.7%), մսից, ձկներից և ծովային 
այլ անողնաշարավորներից արտադրանքը` 5.9 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 
136.7%), միսը և մսից ենթամթերքը` 5.3 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 92.5%),  
կաթը և կաթնամթերքը, թռչնի ձուն, բնական մեղրը և այլ կենդանական ծագման սննդա-
մթերք` 4.9 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (աճի տեմպը` 96.2%), կենդանական և բուսական 
ծագման յուղերը և ճարպերը, սննդային ճարպերը, մեղրամոմը` 3.1 մլն ԱՄՆ դոլար 
արժեքով (աճի տեմպը` 107.8%): 

ԼՂՀ արտաքին առևտրի վիճակագրական ցուցանիշների ուսումնասիրությունից 
պարզվում է, որ երկիրը սննդամթերքի մասով բացառապես կախված է ներմուծումից 
(հատկապես` ՀՀ-ից): Առևտրի հաշվեկշռի բացասական մնացորդը (սալդոն) ազդում է 
նրա տնտեսության վրա, առավելապես բնակչության եկամուտների մասով, քանի որ 
ներմուծված արտադրանքը, բնականաբար, ավելի թանկ է երկրի ներսում թողարկված 
արտադրանքից: Առկա է նաև սննդամթերքի անվտանգության խնդիր` որակի առումով, 
որովհետև ներմուծված արտադրանքը միշտ չէ, որ ունի որակական բարձր բնութագրեր: 
Ապրանքների գների վրա ազդում են նաև ՀՀ-ից ԼՂՀ բեռնափոխադրման ծախսերը և 
ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքի տատանումը:  

Ուսումնասիրելով և վերլուծելով ԼՂՀ պարենի առկայության, ինքնաբավության, տե-
ղական արտադրության ներուժի, արտաքին առևտրի ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց 
աճի հնարավորությունները, կարելի է եզրակացնել, որ այս հանրապետությունում գյուղա-
տնտեսության և սննդարդյունաբերության ճյուղերը զարգացման դեռևս ցածր մակար-
դակի վրա են, իսկ դրանց առաջընթացի ապահովումը խիստ հրատապ է և պահանջում է 
համալիր միջոցառումներ:   

Հարկ է նշել, որ ԼՂՀ-ն ունի համապատասխան հողային, ջրային ռեսուրսներ և բնա-
կլիմայական բարենպաստ պայմաններ խաղողագործության զարգացման համար, բայց 
ներկայում նախապատվությունը տրվում է հացահատիկային մշակաբույսերի արտադրու-
թյանը, իսկ զգալի հողակտորներ նույնիսկ չեն մշակվում: Ուստի ԼՂՀ կառավարությունը, 
մասնավորապես գյուղատնտեսության նախարարությունը, պետք է ձեռնարկի միջոցներ` 
առկա ռեսուրսային ներուժը արդյունավետ օգտագործելու և հանրապետության տնտե-
սությունը զարգացնելու համար, հատկապես խաղողագործությունը, որը կստեղծի լրա-
ցուցիչ ավելացված արժեք, կլուծի սոցիալ-տնտեսական բազմաթիվ խնդիրներ և կկրճա-
տի գործազրկության մակարդակը (մյուս մշակաբույսերի համեմատությամբ խաղողի 
աճեցումը և վերամշակումը ավելի աշխատատար են): Նկատենք նաև, որ խաղողագոր-
ծության եկամտաբերությունը հացահատիկի արտադրության համեմատ 4-5 անգամ 
բարձր է: Բնականաբար այս ամենը միտված կլինի գինեգործության և կոնյակագոր-
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ծության զարգացմանը: Անհրաժեշտ է զարգացնել անասնապահության և բուսաբուծու-
թյան ճյուղերը, որոնք համապատասխանաբար կնպաստեն կաթնամթերքի արտադրու-
թյանը և բնակչությանը պարենի մյուս ռեսուրսներով ապահովմանը, և ինչո՞ւ չէ` նաև պա-
հածոների արտադրության խթանմանը: Գյուղատնտեսության երկու հիմնական ճյուղերից 
(անասնապահություն և բուսաբուծություն) նախապատվությունը պետք է տալ առաջինի 
զարգացմանը, քանի որ ԼՂՀ-ն կարող է տարվա մեծ մասը բնական արոտավայրերով 
ապահովել անասուններին, և, բուսաբուծության համեմատությամբ, ռեսուրսային միևնույն 
ապահովվածության պայմաններում, անասնապահությունում 3-4 անգամ ավելի շատ 
ավելացված արժեք է ստեղծվում: Նշված միջոցառումները կնպաստեն ԼՂՀ գյուղատնտե-
սության և սննդարդյունաբերության զարգացմանը, երկրի վճարային հաշվեկշռի բարե-
լավմանը, տնտեսական ներուժի օգտագործման արդյունավետությանը:  

 
Հոդվածում ԼՂՀ պարենային անվտանգության ապահովման հիմնական դերը վերագրվում է 

գյուղատնտեսությանը, որը հանրությանը մատակարարում է սնունդ, իսկ սննդարդյունաբերու-
թյանը` հումք: Առկա հիմնախնդիրների լուծման համար կարևոր է համարվում անասնապահու-
թյան և բուսաբուծության, մասնավորապես խաղողագործության զարգացումը, ինչը կհանգեցնի 
պարենի համապատասխան ռեսուրսների ապահովմանը և կնպաստի սննդարդյունաբերության 
արդյունավետությանը: 

 
АШОТ МАРКОСЯН 
ЛЕВОН ХАЧАТРЯН 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В НКР И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

ПРОБЛЕМ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 
В статье сельскохозяйственная отрасль считается важной и основной базой продовольствен-

ной безопасности НКР: обеспечивает пищей население, а так же сырьем - пищевую промышлен-
ность. Для решения имеющихся проблем, важное значение придается развитию животноводства и 
растеневодства, в частности виноградарства. Это приведет к обеспечению продовольственных 
ресурсов, создаст гарантии для развития пищевой промышленности. 

 
ASHOT MARKOSYAN 
LEVON KHACHATRYAN 
 

THE CURRENT SITUATION OF FOOD PROVISION IN NKR AND THE WAYS OF SOLVING 
OF PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT 

 
The key component of NKR food security is an agricultural sector, which provides the public with 

food, and by raw materials to the food industry. For solving the food security problems it is important of 
NKR’s agricultural especially  livestock and crop production sectors’ development which will lead to the 
provision of resources and will promote the development of  food industry. 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
ԼԵՎՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու  

 
ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  պարեն, անվտանգություն, հիմնախնդիրներ, 
գյուղատնտեսություն 

 
Յուրաքանչյուր պետության ազգային անվտանգության համակարգի կարևոր բաղ-

կացուցիչներից է պարենային անվտանգությունը, որն անվտանգության մյուս տարրերի 
(ռազմական, տնտեսական, արտաքին և այլն)1 հետ ապահովում է ինչպես ողջ հասարա-
կության, նրա սոցիալական տարբեր խմբերի, այնպես էլ առանձին անհատների բնակա-
նոն գոյությունը և կենսագործունեությունը: Ավելին` բնակչության նվազագույն պահանջ-
ների բավարարումը պարենամթերքով պետության հիմնական գործառույթներից է: Այդ 
հանգամանքը հատկապես մեծ նշանակություն ստացավ 2008 թ. համաշխարհային ֆի-
նանսատնտեսական ճգնաժամից հետո, երբ աշխարհի շատ երկրներում, այդ թվում`  
ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում, ավելացավ  աղքատ բնակչության տեսակարար կշիռը, ու նկատվեց 
պարենամթերքի գների զգալի ավելացում:  

Բնակչությանը պարենով ապահովող հիմնական ճյուղերը գյուղատնտեսությունը և 
արդյունաբերությունն են:  

ԼՂՀ ՀՆԱ կառուցվածքում գյուղատնտեսության և անտառտնտեսության բաժինը 
2008 թ. կազմել է 16.1, 2009 թ.` 13.9, 2010 թ.` 11.3, 2011 թ.` 12.8, 2012 թ.` 14.5%, այդ 
ցուցանիշները ՀՀ–ում համապատասխանաբար` 16.3, 16.9, 17.1, 20.3 և 19.1% են: Ըստ 
որում Հայաստանի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը 2008 թ. 
կազմել է 628.1 մլրդ, 2009 թ.` 552.1 մլրդ, 2010 թ.` 636.7 մլրդ, 2011 թ.` 795.0 մլրդ, 2012 
թ.` 840.4 մլրդ դրամ (աճը նախորդ տարվա համեմատ եղել է` 2008 թ. 101.3, 2009 թ.` 
99.5, 2010 թ.` 115.3, 2011 թ.` 113.9, 2012 թ.` 109.5%): ԼՂՀ համապատասխան ցուցա-
նիշներն են` 31.2 մլրդ, 30.7 մլրդ, 32.1 մլրդ, 39.9 մլրդ, 5.3 մլրդ ՀՀ դրամ և 125.4, 101.1, 
104.6, 120.1, 123.9%2: Նշենք նաև, որ ԼՂՀ մշակող արդյունաբերության արտադրանքի 
շուրջ 60-64%-ը բաժին է ընկնում սննդամթերքի, ներառյալ` խմիչքները, արտադրությա-
նը: Այս հանրապետության գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի մեջ 2010 թ. 

                                                           

1 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե´ս, օրինակ, Ա. Մարկոսյան, ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնա-
խնդիրները, Եր., «Նորավանք», 2005, 250 էջ: 
2 Այս և հետագա տվյալների աղբյուրը` ՀՀ ԱՎԾ  պաշտոնական կայքէջ www.armstat.am և ԼՂՀ  ԱՎԾ  
պաշտոնական կայքէջ www.stat-nkr.am :  
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բուսաբուծության տեսակարար կշիռը 59.3% էր (19.1 մլրդ ՀՀ դրամ), 2011 թ.` 62.8 (25.1 
մլրդ), 2012 թ.` 66.1 (33.3 մլրդ):  

Աշխատողների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը ՀՀ-ում 2008 թ. 
ամրագրվել է 87406 դրամ, 2012 թ.` 121374 (աճը` 138.9%), ԼՂՀ-ում այդ ցուցանիշները 
համապատասխանաբար 80480 և 102777 ՀՀ դրամ են (աճը` 127.7%): Ինչպես տեսնում 
ենք` անցած հինգ տարիների ընթացքում թե´ ՀՀ-ում և թե´ ԼՂՀ-ում գյուղատնտեսու-
թյան համախառն արտադրանքի և աշխատողների միջին ամսական անվանական աշ-
խատավարձի զգալի աճ է նկատվել, որոնք ամուր հիմք են ստեղծում պարենային ան-
վտանգության և բնակչության կենսագործունեության համար:  

ԼՂՀ-ն սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու նպատակով զգալի աջակցություն 
է ստանում ՀՀ-ից, մասնավորապես` ֆինանսական, տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական 
առումներով: Այդ իսկ պատճառով կարևորվում է ՀՀ տնտեսության զարգացումը, ինչը, իր 
հերթին, կբերի ԼՂՀ տնտեսության վիճակի բարելավմանը: Տվյալ նկատառումներից ելնե-
լով` Հայաստանի պարենային անվտանգության հիմնախնդիր է դիտվում նաև Լեռնային 
Ղարաբաղի պարենային անվտանգության հիմնախնդիրների լուծմանն աջակցելը: ԼՂՀ 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը գնահատելու նպատակով աղյուսակ 1-ում ներկայացվել են 
նրա մակրոտնտեսական ցուցանիշները:  

Դրանց ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս երկրի ՀՆԱ-ն տարեցտարի կայուն 
տեմպերով աճել է, մասնավորապես վերջին 5 տարիների ընթացքում փաստվել է դրա 
աճի բավականին բարձր տեմպ: Միաժամանակ աճ են գրանցել տնտեսության բոլոր ճյու-
ղերը, հատկապես` արդյունաբերությունը (թեև 2012 թ. աճի տեմպը կազմել է 99.2%): Ար-
դյունաբերության ոլորտի զարգացումը հիմնականում ապահովել  է  հանքագործական 
արդյունաբերական արտադրանքը: Ոլորտում 2012 թ. ներգրավված էր շուրջ 5803 մարդ, 
նրանցից հանքագործական արդյունաբերությունում` 1207, մշակող արդյունաբերությու-
նում` 2633, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրության և բաշխման ճյուղերում` 1963: 
2012 թ. ցուցանիշների համաձայն` թողարկվել է 40871.7 մլն դրամի արտադրանք, որից 
իրացվել է 40042.6 մլն դրամինը կամ թողարկված արտադրանքի շուրջ 98.0%-ը: Շինա-
րարության ճյուղում տարեցտարի գրանցվել է կայուն աճի դինամիկա, այսպես. 2008 թ. 
աճի տեմպը եղել է 124.2, 2009 թ`. 133.5, 2010 թ.` 124.0, 2011 թ.` 101.4%, և միայն 2012 թ.-
ին է նկատվել կտրուկ անկում` շուրջ 12.6%-ով: 2012 թ., նախորդ տարվա համեմատ, 
կրճատվել են պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանք-
ները. դրանց ծավալը կազմել է 92.7 մլն ՀՀ դրամ, վերաբնակիչներին և փախստականնե-
րին բնակարանով ապահովման ծրագրով իրականցվել են 203.8 մլն ՀՀ դրամի շինարա-
րական աշխատանքներ` 2011 թ. 317.9 մլն-ի դիմաց: Ծնելիության և բազմազավակության 
խթանման նպատակով կատարված աշխատանքների ծավալը 2012 թ. կազմել է 100.1 մլն 
ՀՀ դրամ` 2011 թ. 428.7 մլն-ի փոխարեն: 
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Աղյուսակ 1 
ԼՂՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2000-2012 թթ. 

 

  2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Բնակչության  թիվը (տարեվերջին), հազ. մարդ 134.4 135.7 136.6 137 137.2 137.7 137.7 138.8 139.9 141.4 143.6 144.7 146.6 
Տնտեսության մեջ զբաղվ. միջ. տարեկան  
թիվը, մարդ  47794 48862 49768 50123 51404 52860 54599 56112 58503 58792 58028 60064 60865 

Գործազրկության մակարդակը 6.9 6.6 6.4 6.2 6 6.2 6.1 5.1 5.6 5.7 5.6 5.2 4.6 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության մակար-
դակը  

30.4 29.9 30.4 30.5 30 28.7 28.5 27.9 26.5 26.1 26.3 27.1 - 

ՍԳԻ 104.6 98.7 100.9 110.0 102.6 100.6 108.5 108.2 105.7 105.1 110.6 104.0 102.0 
Արդյուն. գների ինդեքս 100.5 100.0 102.8 95.6 100.4 89.9 99.6 103.0 52.5 420.5 106.3 87.6 88.5 
Գյուղմթերք. իրացման. ինդեքս 100.8 101.0 100.7 100.3 100.1 92.1 114.7 103.7 104.1 97.0 118.8 104.2 100.5 
Պաշտ. գրանցվ. գործազուրկ. թիվը,  մարդ   3541 3461 3403 3314 3278 3515 3560 3004 3464 3531 3445 3313 2915 
Տնտեսության մեջ  զբաղվ. միջ.  ամս. անվ. 
աշխ.վարձը, դրամ  27222 28178 29673 33661 41170 51127 56700 68610 80480 88768 92736 98453 102777 

ՀՆԱ, ընդամենը, մլն դրամ  23149 23881 26478 33884 42830 51379 61886 70791 87148 102339 118187 135499 150015.7
ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով, հազ.  դրամ  172.2 176 193.8 247.3 312.2 373.1 449.4 510 623.1 723.7 823.2 936.1 1023 
Արդյունաբերության  արտադրանքը, մլն դրամ 4854.6 5903.8 8082.6 11125 18579.1 17773 24204 22437 25346 34092.3 42991.8 45822.5 40871.7 
այդ թվում` սննդարդյունաբերության  2007.1 2503.6 3065.5 5166.3 5656.1 4796.8 4425.5 4336.1 6188.7 7930.2 8651.5 11087.1 12342.8 
Գյուղատնտեսության  արտադրանքը, մլն դրամ 13452 13906 15176 21160 21715 21055 20736 23813 31157 30656.9 32129.8 39920.1 50313 
այդ թվում բուսաբուծության   8092.8 8072.3 9101 14127 13766.8 12934 12111 14719 21180 19569.7 19066.3 25073.2 33262.9
անասնաբուծության 5358.7 5833.3 6075.2 7033.1 7948.2 8121 8624.8 9093.1 9977.4 11087.2 13063.5 14846.9 17050.1 
Շինարարության  ծավալը, մլն դրամ   7423.5 6403.6 6734.4 8694.4 9138.8 12597 17602 20810 25836 34480.8 42769.2 43359.5 37890.3
Մանրածախ ապրանքաշրջանառությունը, մլն  
դրամ  17867 21509 23594 26701 35103 42685 47448 54102 62515 69215.9 81349.9 95435.9 105044.3

Բնակչությանը  մատուցված  ծառայությունները, 
մլն դրամ  2277.3 2499.9 2807.8 3614.6 4382.3 5430 7010.3 8311.6 11292 14481.6 17074.8 18941.4 17205.3 

Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ.  
ԱՄՆ դոլար այդ թվում` 30325 52646 62205 83644 115582 133118 158511 277393 305064 293967 348235 392707 349012.2

արտահանում  2063.4 5479.1 14136 29315 39115.3 38215 45331 72550 55089 57341.2 74821.9 79577.8 57765.7 
ներմուծում  28262 47167 48069 54329 76467 94903 113180 204843 249975 236626 273413 313129 291246.5

Աղբյուրը`  կազմվել է հեղինակների կողմից ԼՂՀ ԱՎԾ www.stat-nkr.am պաշտոնական կայքէջի տվյալների հիման վրա:  
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Աղյուսակ 2 
ԼՂՀ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունը, համախառն բերքը և բերքատվությունը 2000-2012 թ. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012 
Ամբողջ ցանքատարածությունները, հա 31780.6 30416.1 34462.0 43972.8 60363.3 66475.7 59584.5 50500.7 39486.8 57837.1 51298.4 56841.8 63463.2 
Հացահատիկային մշակաբույսերը, հա 29274.4 27829.0 31642.5 41147.8 57395.8 63620.0 56822.0 47979.6 37013.3 55377.1 48929.6 53115.6 59466.5 
Տեխնիկական մշակաբույսերը, հա 68.2 31.7 1.0 36.6 85.8 9.0 3.0 1.5 0.3 23 109 467.2 1079.3 
Կարտոֆիլ 1151.6 1219.6 1377.4 1348.8 1406.8 1395.2 1400.2 1210.5 1143.2 1115.7 965.6 898.2 827.6 
Բանջարեղեն 1023.4 1049.4 1113.6 1120.0 1124.2 1150.1 1097.5 1019.5 978.3 908.3 907.3 1001.5 865.1 
Բոստանային մշակաբույսեր 248.8 226.4 275.8 273.1 254.7 267.9 226.3 278.1 341.7 349.3 207 322.1 288.7 
Կերային մշակաբույսեր 14.2 60 51.7 46.5 96 33.5 35.5 11.5 10 63.7 179.9 1037.2 1133.6 
Համախառն բերքը, տ              
Հացահատիկ  36585.6 36407.7 60942.6 87465.7 81355.3 88496.6 64442.7 52862.6 80348.3 82762.1 59134.6 97250.1 104976.7
որից`              
Ցորեն (աշնանացան և գարնանացան) 33120.6 31393.0 55257.8 81481.4 75698.9 82321.4 56565.0 43864.9 64834.6 71084.5 43604.2 75625.3 60292.8 
Ծխախոտ 290.6 53.6 1.0 - - - - - - - 309 929.7 - 
Կարտոֆիլ 12661.0 12661.8 12531.3 12756.0 13137.7 13235.0 10275.1 8854.5 13358.2 13116.2 8094 8597.3 8343.95 
Բանջարեղեն 10126.9 11444.1 10357.1 9580.7 9672.4 9740.4 8802.6 8169 9938.5 8661.3 6825.3 8085.4 8039.86 
Բերքատվությունը, ցենտներ/հա              
Հացահատիկ 12.5 13.1 19.3 21.3 14.2 13.9 11.3 11.4 21.8 16 13 19.2 17.7 
որից`              
Ցորեն (աշնանացան և գարնանացան) 12.4 12.7 19.6 21.7 14.2 13.7 11.2 10.9 22.1 16.2 12.1 18.7 17.0 
Ծխախոտ 42.6 16.9 10 - - - - - - - 147.1 147.6 - 
Կարտոֆիլ 109.9 103.8 91.0 94.6 93.4 94.9 73.4 73.1 116.8 117.6 83.9 97.1 100.8 
Բանջարեղեն 99.0 109.1 93.0 85.5 86.0 84.7 80.2 81.2 101.2* 95.3* 76.7* 81.4* 92.9 

* Հաշվարկի մեջ չի ներառված ջերմոցներից հավաքված բերքը (397.5 ց` 2008 թ., 250.0 ց` 2009 թ., 370.0 ց` 2010 թ. և 576.9` 2011 թ.) 
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Գյուղատնտեսության ճյուղում նույնպես գրանցվել է աճի կայուն դինամիկա. 2008 թ. 
աճի տեմպը կազմել է 125.4, 2009 թ.` 101.1%, 2011 թ. և 2012 թ. արձանագրվել է երկնիշ 
աճ` համապատասխանաբար 120.1 և 123.9%-ով: Դրանով հանդերձ` ներկայում ԼՂՀ 
գյուղատնտեսության և գյուղատնտեսական հումք մշակող արդյունաբերության զարգաց-
ման մակարդակը բավականին ցածր է: Երկրում անասնապահության և բուսաբուծության 
ճյուղերի համախառն արտադրանքի ցածր ցուցանիշները վկայում են նաև պարենային 
անվտանգության հիմնախնդրի առկայության, այսինքն` պարենով ինքնաբավության 
ցածր մակարդակի մասին: Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքում 2012 թ. 
(50313.0 մլն ՀՀ դրամի) 31.4%-ը հացահատիկային և հատիկաընդեղենային (ներառյալ` 
եգիպտացորենը) մշակաբույսերի արտադրանքն է` 15790.7 մլն ՀՀ դրամ արժեքով, իսկ 
2011 թ. այդ ցուցանիշը 12423.8 մլն ՀՀ դրամ էր (ընդամենի նկատմամբ` 31.1%):  

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 2012 թ. ցանքատարածությունների (63.5 հազ. 
հա, աճը նախորդ տարվա համեմատ` 111.6%) 93.7%-ը զբաղեցնում են հացահատիկային 
մշակաբույսերը` 59.4 հազ. հա (աճի տեմպը` 111.9%), որից ստացվել է 105 հազ. տ բերք 
(աճի տեմպը` 107.9%), այդ թվում աշնանացան և գարնանացան ցորեն` 60.4 հազ. տ, իսկ 
բերքատվությունը 1 հա-ից կազմել է 17 ց: Հացահատիկայինից բացի, մշակվում են 1113 
հա կերային մշակաբույսեր, 865.1 հա բանջարեղեն և 827.6 հա կարտոֆիլ (տե΄ս աղյու-
սակ 2): Թեև բերված ցուցանիշները կարելի է գնահատել դրական, սակայն խնդիրն այն 
է, որ ցանքատարածություններն օգտագործվում են հիմնականում հացահատիկային մշա-
կաբույսերի արտադրության նպատակով, և այլ նպատակներով հողամասերը գրեթե չեն 
մշակվում, ինչը, բնականաբար, լուրջ հիմնահարց է պարենայինի անվտանգության դի-
վերսիֆիկացման առումով: Այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել ցանքատարածու-
թյունների և հողային ռեսուրսների մասնագիտացմանն ըստ տարածաշրջանների. ար-
դյունքում տարբեր շրջաններ կմասնագիտանան համապատասխան ցանքատարածու 
թյունների և այգիների մշակությամբ արտադրելով հացահատիկ, կերային, բանջարաբոս-
տանային, տեխնիկական մշակաբույսեր, կարտոֆիլ, հատիկաընդեղեն, մրգեր և այլն: 
Կարևոր հիմնահարց է նաև հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության բարձ-
րացումը: 

Գյուղատնտեսությունում արտադրանքի ծավալով ցորենի արտադրությունից (13.7 
մլրդ ՀՀ դրամի) հետո երկրորդը մսի  և կաթի արտադրությունն է. 2012 թ. համապա-
տասխանաբար 7286.3 մլն ՀՀ դրամի (ընդամենի նկատմամբ` 14.5%) և 7224.1 մլն ՀՀ 
դրամի (ընդամենի նկատմաբ` 14.5%): Կաթի արտադրությունը 2011 թ. գումարային ար-
տահայտությամբ կազմել է 6609.5 մլն ՀՀ դրամ (ընդամենի նկատմաբ` 16.6%), մսինը` 
5789.6 մլն (ընդամենի նկատմաբ` 14.5%)1: Համաձայն վիճակագրական ցուցանիշների 
(տե´ս աղյուսակ 3-4)` վերջին տարիներին, հատկապես 2009-2012 թթ., նկատվում է 
անասնագլխաքանակի աճ: 2012 թ. կովերի գլխաքանակը 23577 էր, որը 2009 թ. ցուցա-
նիշի համեմատ ավելի է 20.4%-ով (3994 գլխով). սա կարելի է գնահատել որպես դրական 
                                                           

1 ԼՂՀ  ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջ www.stat-nkr.am 
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փաստ, սակայն տվյալ ցուցանիշը ՀՀ համեմատ պակաս է 12 անգամ (Հայաստանում 
կովերի գլխաքանակը 283349 է): Կովի կաթնատվությունը ԼՂՀ-ում կազմել է 1661 լիտր, 
որը շուրջ 20%-ով զիջում է ՀՀ 2011 թ. ցուցանիշին (2035 լիտր): Միևնույն ժամանակ ԼՂՀ-
ում խոզերի գլխաքանակի կտրուկ աճ է նկատվում. 2012 թ.` 20409 գլուխ (12667 գլխով 
ավելի է նախորդ տարվա ցուցանիշիչ): 2011 թ. այդ կենդանիների գլխաքանակի անկումը 
պայմանավորված էր աֆրիկյան ժանտախտով: Տարիների ընթացքում ավելացել է հավի 
ձվատվությունը. 2012 թ.` 144 հատ ձու, 2009 թ. 125 հատ էր: Ի տարբերություն դրա`  
2012 թ. ոչխարի բրդատվությունը նվազել է 2011 թ. (3.52 կգ) համեմատ` կազմելով 2.7 կգ: 
ԼՂՀ հավերի և ոչխարների մթերատվության ցուցանիշների համեմատությունը ՀՀ նման-
օրինակ ցուցանիշների հետ ցույց է տալիս, որ ԼՂՀ-ում ձվատվության մակարդակը ցածր 
է. ՀՀ-ում 1 հավի ձվատվությունը 2011 թ. կազմել է 220 հատ, իսկ ոչխարի բրդատվու-
թյունը, ընդհակառակը, բարձր է ՀՀ-ում` (2.3 կգ): Ուսումնասիրելով 1 շնչի հաշվով ԼՂՀ 
անասնաբուծական և բուսաբուծական արտադրանքի ցուցանիշները` կարելի է եզրա-
կացնել, որ աշխատանքի արտադրողականության մակարդակը այստեղ ցածր է` դրանից 
բխող հետևանքներով: Այս առումով կարևորվում է ժամանակին կենդանիների համապա-
տասխան պատվաստումների իրականացումը, որ նրանց զերծ կպահի տարբեր հիվան-
դություններից, և, բնականաբար, ստացվող մթերքը կլինի անվտանգ:  

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ստեղծվել է «Տոհմային կայան» 
ՓԲԸ-ն: Տոհմային անասնաբուծության, մասնավորապես տավարաբուծության զարգաց-
ման նպատակով այստեղ բուծվող ցուլերին օգտագործում են անասնագլխաքանակի 
ավելացման համար1: 

Կարևոր ենք համարում Ասկերանի և Մարտունու շրջաններում «Զենիթ» հակա-
կարկտային 52 կայանքների առկայությունը, որոնց ներդրման համար ծախսվել է 250 մլն 
ՀՀ դրամ: Կայանքները կանխարգելում են դաշտերի ու այգիների կարկտահարությումը, 
ինչը կնպաստի համախառն բերքի ծավալների ավելացմանը: Ուստի այն կարծիքին ենք, 
որ անհրաժեշտ է դրանց քանակը տարիների ընթացքում ավելացնել:  

Ուսումնասիրելով և վերլուծելով ԼՂՀ պարենային անվտանգության դրվածքը, մաս-
նավորապես` գյուղատնտեսության ճյուղի ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց աճի 
հնարավորությունները հեռանկարում, կարելի է եզրակացնել, որ այս հանրապետությու-
նում առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման նպատակով անհրաժեշտ է 
իրականացնել համալիր միջոցառումներ` առաջին հերթին անասնաբուծության ու բուսա-
բուծության զարգացման համար: Հարկ է նկատել, որ ԼՂՀ տարածքն ունի ուղղագիծ 
արոտավայրեր (նշանակում է` տարվա 10 ամիսներին կարելի է անասուններ արածաց-
նել), որը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն ավելացնելու հատկապես անասնաբու-
ծական արտադրանքի ծավալները: Ընդգծենք նաև, որ անասնաբուծությունը բուսաբու-
ծության համեմատությամբ, ռեսուրսային միևնույն ապահովվածության պայմաններում, 
3-4 անգամ ավելի մեծ արժեք (ավելացված արժեք) է ստեղծում:  
                                                           

1 ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնական կայքէջ www.minagro.nkr.am 
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Աղյուսակ 3 
ԼՂՀ անասնաբուծության ցուցանիշները 2000-2012 թթ. 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Անասնագլխաքա-
նակը              

Խոշոր եղջերավոր 
անասուններ, այդ 
թվում` 

34860 36748 40496 43626 45043 44589 45593 45959 43899 43538 44900 47976 56244 

Կովեր 17596 18060 20183 20091 20490 19672 20340 20598 20756 19583 19893 20653 23577 
Խոզեր 14019 15038 14514 13777 12128 20245 30277 7235 5077 10736 10375 7742 20409 
Ոչխարներ և այծեր 38452 41002 42669 43976 42028 41136 43906 47747 43312 49436 55894 61511 97153 
Թռչուններ 170004 196665 365871 363913 244745 283145 305042 315928 367188 364409 312681 355764 357933 

Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն 
Միս, տ 2820.2 2854.3 3376.5 3979.6 4309.5 3712.1 3999.9 4537.3 4127 4993.7 4964.5 4810.8 53995.1 
Կաթ, տ 24407.1 27612.9 28234.2 30867.1 32368.5 32417.5 31561.4 30414.1 31403.1 32373.1 33323.4 34611.9 365726 
Ձու, հազ. հատ 7976.7 11769 13457.3 15288 14595.1 16028.9 13198.2 13355.5 17476.5 19571.9 22734.3 22910.2 25850.5 
Բուրդ, տ 53.7 49.9 60.1 63 71.8 71.3 77.2 69.7 85.1 86.8 98.1 175.9 153.5 
 Մթերատվությունը              
Մեկ կովի կաթնա-
տվությունը, կգ 1361 1438 1470 1444 1556 1557 1547 1481 1506 1562 1663 1691 1661 

Մեկ ոչխարի բրդա-
տվությունում, կգ 

1.94 1.87 2.09 2.16 2.2 2.23 2.39 1.98 2.1 2.41 2.28 3.52 2.7 

Ածան հավերի մի-
ջին ձվատվությու-
նը, հատ 

103 125 124 127 114 126 115 107 123 125 144 134 144 
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Աղյուսակ 4 
ԼՂՀ անասնաբուծական և բուսաբուծական մթերքների արտադրանքը 1 շնչի հաշվով 2000-2012 թթ.1 

 
Արտադրանքը 1 

շնչի հաշվով 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Միս կենդանի 
քաշով 21 21 24.7 29 31.4 27 29 32.7 29.5 35.3 34.6 33.2 36.8 

Կաթ, կգ 181.6 203.5 206.7 225.3 235.9 235.4 229.1 219.1 224.5 228.9 232.1 239.1 249.4 
Ձու, հատ 59.4 86.7 98.5 111.6 106.4 116.4 95.8 96.2 125 138 158 158 173.6 
Հացահատիկ, կգ 272.2 268.3 446.1 638.4 593 642.7 467.8 380.8 574.5 585.3 411.8 671.8 715.8 
Բանջարեղեն, կգ 75.3 84.3 75.8 69.9 70.5 70.7 63.9 58.8 71.1 61.3 47.5 56.3 55.3 
Բոստանային 
մշակաբույսեր, կգ 42.9 27 29.4 24.7 33.1 33.4 23.3 41.7 49.6 44 24.5 72.2 66.1 

Կարտոֆիլ, կգ 94.2 93.3 91.7 93.1 95.8 96.1 74.6 63.8 95.5 92.8 56.4 59.4 56.9 
Պտուղներ և 
հատապտուղներ, 
կգ 

16 8.6 2.6 12.1 3.7 19.6 27.7 30.2 36.6 59.8 56.3 60.1 209.2 

Խաղող 23.2 26 17.5 56.4 40.7 53.8 45.6 97 122.5 81.8 51.1 34.3 69 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Աղյուսակներ 2-4 կազմվել են հեղինակների կողմից ԼՂՀ ԱՎԾ  www.stat.nkr.am պաշտոնական կայքէջի տվյալների հիման վրա: 
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Անկասկած, այս գործում մեծ է տնտեսական մեխանիզմների և նյութական խթանման 
լծակների դերը, բայց ներկայում դրանք արդյունավետ չեն կիրառվում: Այդ մասին է 
վկայում այն փաստը, որ ԼՂՀ-ում 2013 թ. 1 հունվարի դրությամբ 18141 գյուղական տնտե-
սություններից 7972-ը որևէ անասուն չունեն1: Շատ կարևոր են նաև առկա ներուժի ճշգրիտ 
գնահատումը և կիրառումը, հատկապես հողային ռեսուրսների և բնական պայմանների 
ռացիոնալ օգտագործումը և մասնագիտացումը` ելնելով դրանց համեմատական 
առավելություններից: Անհրաժեշտ է անասնաբուծության զարգացման նպատակով 
կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների ընդլայնում, որ կլուծի կերի բազայի 
ապահովման հարցը: Միաժամանակ պետք է ընդլայնել ու մասնագիտացնել բանջարա-
բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, նոր, բարձր մթերատու կենդա-
նիների բուծմամբ և բարձր բերքատու սերմերի արմատավորմամբ ավելացնել արտա-
դրողականությունը. մթերատվությունը և բերքատվությունը: Այս ամենը նպատակա-
ուղղելով պարենային անվտանգության հիմնախնդիրների լուծմանը` կարելի է հասնել ԼՂՀ 
սոցիալ-տնտեսական վիճակի և բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը:   

 
Հոդվածում պետության ազգային անվտանգության համակարգի կարևոր բաղկացուցիչ է դի-

տարկվում պարենային անվտանգությունը, որն անվտանգության մյուս տարրերի (ռազմական, 
տնտեսական, արտաքին և այլն) հետ ապահովում է ողջ հասարակության, նրա սոցիալական տար-
բեր խմբերի, առանձին անհատների բնականոն գոյությունը և կենսագործունեությունը: Ինչպես ՀՀ-
ի այնպես էլ ԼՂՀ պարենային անվտանգությունն ապահովվում է գյուղատնտեսության և վերա-
մշակող արդյունաբերության միջոցով: Այսօր ԼՂՀ գյուղատնտեսությունը դեռևս բավարար վիճա-
կում չէ, քանի որ առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնց շուտափույթ լուծումներն են կարևորում 
հոդվածի հեղինակները: 

  
АШОТ МАРКОСЯН  
ЛЕВОН ХАЧАТРЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НКР 

 
В статье продовольственная безопасность считается одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности государства, которая вместе с другими элементами безопасности 
(военной, экономической, внешней и.т.д.), обеспечивает естественное существование и жизне-
деятельность общества, его различных социальных групп и индивидуумов. 

Продовольственная безопасность как РА, так и НКР обеспечитвается сельским хозяйством и 
пищевой промышленностью. Сегодня ситуация в сельском хозяйстве оценивается неудовлетвори-
тельно, так как существует ряд проблем, которые требуют немедленных решений. 

 
 

                                                           

1 Աղբյուրը` ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքէջ www.stat-nkr.am 
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THE FOOD SECURITY ENSURING PROBLEMS IN THE NKR 

  
The food security is an important component of each state’s national security, with the help of which 

it is ensuring the safety of the other elements (military, economic, foreign, etc.) whole society’s  and it’s 
various social groups, as well as the existence and activities of individuals. The RA’s and NKR’s food 
security is provided through the agricultural sector as well as the processing industry. Today NKR’s 
agriculture, especially the food security’s current situation can be assessed as unsatisfactory as the 
parable of a number of problems that require specific solutions. 

 
 
 
 

ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր. արժեք, փող, գին, տնտեսագիտական կատեգո-
րիա, մշակութաբանական կատեգորիա 

 
Առանձնացվում են արժեքների լայն և նեղ ըմբռնումներ: Լայն ըմբռնման սահմանում-

ներից են. 
Արժեքն աշխարհի անհատականորեն գունավորված ընկալումն է, որն առաջանում է 

տեղեկատվության, գիտելիքի և սեփական կենսափորձի հիման վրա1: Այն ցանկացած 
երևույթի, առարկայի, օբյեկտի, արարքի, գործողության, գործունեության, հարաբերության 
սուբյեկտիվ նշանակությունն է մարդու համար (մինչդեռ ճշմարիտը թվարկվածների օբյեկ-
տիվ նշանակությունն է): Եվ լայն ըմբռնման դեպքում դառնում է վերաբերմունք, գնահա-
տական, որ կարող է լինել և΄ դրական, և΄ բացասական: 

Նեղ ըմբռնմամբ` արժեքը կենսականորեն կարևորն է, նշանակալիցը, որ հուզական 
և իմաստային գնահատման է ենթարկվում սուբյեկտի (անհատ, խումբ, հասարա-
կություն, ազգ) կողմից և ուղղորդում նրա գործունեությունը որոշակի չափանիշների 
(իդեալի, նշանակության) տեսանկյունից: 

                                                           

1 Տե΄ս Гуревич П.С., Философия культуры, М, 1995, էջ 120: 
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Արժեքն իրի, առարկայի, երևույթի, արարքի, գործողության, գործունեության, հարա-
բերության դրական նշանակությունն է մարդու համար: Այս իմաստով ըմբռնված արժեք են 
բարին, գեղեցիկը, արդարը, սերը: Արժեք չեն չարը, տգեղը, անարդարը, ատելությունը և 
այլն: Դրանք հակարժեք են: Եթե արժեքն այն ամենն է, ինչը դրական նշանակություն ունի 
մարդու համար, ապա հակարժեքը բացասական նշանակություն ունեցողն է: Արժեքով 
գնահատվում է վարքը: 

Այս հոդվածում խոսքը գնալու է միայն արժեքի նեղ ըմբռնման մասին: 
Արժեքը ոչ թե ինչ-որ բանի (առարկա, գործողություն, արարք) բնական հատկությունն 

է, այլ դրա նկատմամբ մարդու (կոլեկտիվի, հասարակության, ազգի) վերաբերմունքը, 
գնահատականը: Արժեքային մոտեցման դեպքում այնքան էլ չի հետաքրքրում այն, թե ինչ-
պիսին են առարկաներն ինքնին, այն է հետաքրքրում, թե ինչ նշանակություն ունեն դրանք 
մեզ համար: Առարկաները, երևույթներն իրենց բնական վիճակում ո՛չ լավն են, ո՛չ վատը, 
այդպիսին են դառնում որոշակի հարաբերություններում, որոնք անվանում ենք արժեքա-
յին: Արժեքը ձևավորվում է միայն այդ հարաբերություններով:  

Արժեքային հարաբերության հոգեբանական դրսևորման ձևն ապրումն  է: 
Արժեքային հարաբերություններում են ձևավորվում որոշակի չափանմուշներ, որոնցով 

արժեքավորվում, գնահատվում են երևույթները, առարկաները, արարքները: Չափանիշն 
իդեալն է: Իդեալը կատարելատիպն է, կատարելությունը, մարդկային ձգտումների 
բարձրագույն նպատակը: Իդեալն ու արժեքը հարաբերակից են. ինչպիսիք անհատի, ազ-
գի, հասարակության իդեալներն են, այնպիսիք էլ նրանց արժեքներն են: Իդեալն է դառ-
նում արժեքի գնահատման ցուցիչը: Իդեալի միջոցով արժեքը դառնում է ցանկալիի մոդել: 
Գնահատումը պարունակում է երեք տարր` գնահատման առարկա, գնահատման հիմք և 
գնահատման սուբյեկտ:  

Արժեքների դասակարգման հիմքում դրվում են տարբեր չափանիշներ: Այն դեպքում, 
երբ մարդկանց պահանջմունքների բավարարումն է` արժեքները դասակարգվում են նյու-
թականի և հոգևորի:  

Հոգևոր գործունեության մակարդակում դրանք դասակարգվում են գեղագիտականի, 
կրոնականի, բարոյականի, փիլիսոփայականի: Ըստ կայունության աստիճանի` առանձ-
նացվում են անանց և անցողիկ արժեքներ:  

Դասակարգման հիմքում դնելով առանձին անհատին` առանձնացվում են անձնային և 
վերանձնային արժեքներ:  

Հանրույթի ներսում ընդհանրության աստիճանը հաշվի առնելով` կարելի առանձնաց-
նել արժեքների 

- անհատական, 
- խմբային, 
- համազգային, 
- հասարակական ձևերը: 
Եթե անհատական և խմբային արժեքները չեն համապատասխանում համազգայինին 

և համահասարակականին, ապա նեղանում են դրանց ազդեցության ոլորտները և 
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հանգեցնում ազգի պառակտմանը: Ազգի առանձին հատվածներին միավորում, միասնու-
թյուն ու հոգևոր ընդհանրություն են ապահովում համազգային արժեքները: Ընդհանուր 
գծերով այսպիսին է արժեքի մշակութաբանական ըմբռնումը: 

Արժեքը կատեգորիա է նաև տնտեսագիտության մեջ, և տնտեսագետների կարծիքով` 
իրենց ոլորտին պատկանող այս կատեգորիան ամենափիլիսոփայականն է: էական տար-
բերություններ գոյություն ունեն արժեքի տնտեսագիտական և մշակութափիլիսոփայական 
ըմբռնումների միջև: Տնտեսագիտության մեջ արժեքը մարդկանց պահանջմունքները բա-
վարարող ապրանքների (բարիքների) գնահատականն է, որը ձևավորվում է փոխանա-
կության ընթացքում: Դա ստանում է դրամական արտահայտություն և ամրագրվում փո-
ղով: Փողը (որոշակի գինը) դառնում է արժեքի չափման միավոր: Գնի մեջ դրսևորվում է 
ապրանքի (բարիքի) օգտակարության հատկանիշը: Հետևաբար արժեք են համարվում այն 
ապրանքը, առարկան, որ ունեն օգտակարության հատկանիշ և նպաստում են մարդու 
պահանջմունքների բավարարմանը: Այսպես չէ մշակույթում: Այստեղ արժեք կարող են 
դառնալ այնպիսի առարկաներ, որոնք օգտակարության որևէ հատկանիշ չունեն: Մշա-
կույթում արժեքի գնահատման միավորը ոչ թե օգտակարությունն է, այլ թանկն ու հարա-
զատը: Հոգևոր-բարոյական արժեքները գին չունեն: Սերը` ընտրածդ աղջկա, հարգանքը 
մեծի նկատմամբ, նվիրվածությունը ազգային ու համամարդկային գաղափարներին` ան-
գին են, դրամով արտահայտման ենթակա չեն: Գին կարող է ունենալ միայն արժեքի նյու-
թական կրողը (արվեստի կոնկրետ ստեղծագործությունը, օրինակ` որևէ կտավ, քանդակ), 
բայց ոչ արժեքը: Իսկ արժեքները ոչ թե գնորոշման, այլ գնահատման, արժեքավորման են 
ենթակա: 

Վերջին շրջանի արժեքաբանական գրականության մեջ երբեմն արժեք է համարվում 
նաև փողը, որին առնչվող մեր տեսակետը ցանկանում ենք ներկայացնել: 

Տնտեսագիտության մեջ փողը համընդհանուր ճանաչման արժանացած փոխանակ-
ման միջոց է: Ապրանքների (բարիքների) արժեքները համադրող և դրանց փոխանակումն 
իրականացնող չափանմուշ է կամ չափման միավոր, որ ձեռք է բերում իրացվելիության 
բարձր մակարդակ, նպաստում սուբյեկտների միջև գործարքների արագացմանը: Հանդես 
է գալիս որպես. 

ա) արժեքի չափ, 
բ) շրջանառության միջոց, 
գ) վճարման միջոց, 
դ) կուտակման միջոց: 
Բայց համաշխարհային և հայ գեղարվեստական գրականության ներկայացուցիչները 

վաղուց են նկատել, որ փողի մեջ առկա է ոչ միայն տնտեսական, այլև հզոր բարոյահոգե-
բանական գործոն: Կապիտալի կուտակման, շուկայական հարաբերությունների հաստատ-
ման ժամանակաշրջանում փողը վերածվում է ապրուստի և կյանքի կազմակերպման վճռո-
րոշ միջոցի: Այդ պատճառով հրապուրիչ է դարձնում ցանկացած աշխատանք` անկախ 
դրա նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքից, և առուծախի առարկա է դառնում 
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ամեն ինչ: Որպես փորձություն և գայթակղություն` փողը դառնում է մարդկանց բարոյա-
կանության փորձաքարը: 

Բարոյահոգեբանական առումով խեղված հասարակություններում կամ հասարակա-
կան շերտերում փողի որոշակի քանակության առկայությունը շատերի համար հասարա-
կական դիրքի, ապահով կյանքի, առողջության, վայելքի գրավական է, իսկ բացակայու-
թյունը` աղքատության, հիվանդության, թշվառության պատճառ. կյանք` հասարակական 
ետնախորշում: 

Շատ փող աշխատողը համարվում է կարող, ունակ, խելոք, հնարամիտ, սեփական ար-
ժեքը գիտակցող, ինքնաբավ: Փող չաշխատողը կամ աշխատել չկարողացողը դիտվում է 
անկարող, անընդունակ, ոչ այնքան խելոք և հնարամիտ, բարդույթավորված (բարդույթա-
վորվում է, որովհետև չի կարողանում փող աշխատել): 

Փող աշխատելը կամ չաշխատելը դառնում է անձի արժեքի գնահատման չափանիշ. 
ինչքան շատ ես աշխատում, այնքան մեծ է արժեքդ: Այստեղից էլ այն սոցիալական, հոգե-
բանական և բարոյական ազդեցությունը, որ ունենում է փողը մարդկանց աշխարհայացքի 
և վարքագծի վրա: Փողն ընդունվում է ոչ միայն որպես տնտեսագիտական, այլև աշխար-
հայացքային կատեգորիա: 

Ոչ առողջ հասարակությունում այն զգալի մասի համար նպատակ է, երջանկության 
ապահովման գրավական: Այստեղ է, որ սեր, նվիրվածություն, պատիվ, խիղճ, արժանա-
պատվություն արժեքները դառնում են ոչինչ չասող հասկացություններ: Դրանք փող 
աշխատելու ամեն միջոց գործադրողի համար չեն: Այս շերտում իշխում է «Տո՛ւր ինձ փող, և 
ես կապահովեմ երջանկություն, դիրք, հարգանք» սկզբունքը: Սպառողական հասարակու-
թյուններում մարդու արժեքը գնահատվում է նրա վճարունակության և գնողունակության 
չափով: Մարդու արժեքն այնքան է, ինչքան նա կարողանում է գնել: Մարդ-աշխարհ փոխ-
հարաբերությունը փոխարինվում է գնորդ-ապրանք փոխհարաբերությամբ: Այս մարդն 
ամենակարող է` նշանակում է, որ նա ամեն ինչ կարող է գնել: Օրենքը, բարոյականու-
թյունը, արվեստը, հասարակական կարծիքը, արդարությունը, կյանքը փոխակերպվում են 
ապրանքի: Փողը սերտաճում է ուժի (իշխանության) հետ, որը փողատիրոջը դարձնում է 
լկտի, ծնվում է զոռբայությունը` որպես սոցիալ-քաղաքական երևույթ: Այստեղ է, որ. 

Փողի քըսա˜կը, փողի քըսա˜կը, 
Բարձրացընում է մարդու հասակը, 
Գեղեցկացնում է հըրեշ տըգեղին, 
Սըրբագործում է գարշն ու աղտեղին... 
... Չարին, վաշխառվին շինում բարերար, 
Պըճնում ճակատը լիրբ ավազակի1: 
Փողի ապականող, ընտանիք կործանող բազմաթիվ օրինակներ են ներկայացված մեր 

գեղարվեստական գրականության մեջ: 

                                                           

1 Հ.Թումանյան, Պոետն ու մուսան, ԵԼԺ տասը հատորով, հ. 6, էջ 139-140: 
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Այս ամենն արժեքի մշակութաբանական ըմբռնման հետ ոչ մի կապ չունի: Արժեքի 
տնտեսագիտական ըմբռնումը մշակութաբանականի հակոտնյան է: Եթե շատերի համար 
բարեկեցությունն առաջանում է փողի միջոցով, բոլորովին չի նշանակում, թե փողն է բա-
րեկեցության և երջանկության պատճառը կամ աղբյուրը: Փող քիչ ունեցող մարդն էլ կա-
րող է իրեն լավ զգալ, լինել արժանապատիվ, ինքնաբավ ու երջանիկ: Երջանկությունը փո-
ղի մեջ չէ. սիրածդ անձնավորության հետ հյուղակն էլ կարող է դղյակ թվալ: 

Թշվառության, իրավազրկության աղբյուրը փողի բացակայությունը չէ, այլ քաղքե-
նիական այն դիրքորոշումը, որը երջանկությունը, ազատությունը, առողջությունը պայմա-
նավորում է մարդու վճարունակությամբ: Փողը բարիք է այն միջավայրում, որում աղ-
քատությունն են ընդունում կյանքի գնահատման պայման: Իսկ եթե լիարժեք մարդկային 
կյանքն են համարում ճշմարիտ կյանքի պայման` փողի բարիք լինելը խիստ կասկածելի է: 
Ահա թե ինչու շատ բան պայմանավորվում է ոչ թե փողով, այլ դրա նկատմամբ վերա-
բերմունքով: 

Ասվածը հաշվի առնելով և հիմք ընդունելով փողի նկատմամբ դրսևորած վերաբեր-
մունքը` կարելի է առանձնացնել մարդկանց երեք խումբ. 

1. Կողմնորոշված է տիրելուն, ձեռք բերելուն: Այս խմբին բնորոշ է կյանքին մոնետա-
րիստական մոտեցումը: Ըստ այդմ` կարևորը փող ստեղծելն է առանց միջոցների 
միջև խտրականություն դնելու. լավ ու արդարացված են փող բերող բոլոր միջոց-
ները և փողի միջոցով բոլոր կենսական հարցերը լուծելու փիլիսոփայությունը: 
Խմբի համար փողը նպատակ է: 

2. Կողմնորոշված է դեպի կյանքը, ստեղծագործությունը: Այս խումբը մշակութայինն է, 
հակադրվում է մոնետարիստական մարդուն: Առաջին խումբը կողմնորոշված է 
դեպի մարմինը, նյութը, երկրորդը` ոգին, ոգեղենը: Երկրորդ խմբի մեջ մտնողներն 
անպայմանորեն արվեստագետ, մշակութաբան ու փիլիսոփա չեն, այլ նաև պարզ, 
հասարակ աշխատանքի տեր մարդիկ, որոնք հարուստ են իրենց ունեցածով և ար-
ժանապատիվ: Այս խմբի մարդիկ գիտեն, որ փողով շատ բան կարող են գնել, բայց 
ոչ երբեք` պատիվ ու արժանապատվություն: Արժանապատվությունը ստեղծում են 
բարոյական հունի մեջ դրված կենսագրությամբ: Խմբին պատկանող մարդկանց 
համար փողը միջոց է: 

3. Գտնվում է նշվածների միջև և տարուբերվում է այս ու այն կողմ: Մի մասը ձգտում է 
տեղափոխվել առաջին խումբ, կենցաղով նմանվել, նախանձով է նայում այդ դասին 
պատկանողների վարքուբարքին: Տարուբերվող այս զանգվածի համար փողը 
դարձյալ նպատակ է: Մյուս մասը` գործազուրկ, աշխատանք որոնող, միտված է 
երկրորդ խմբին. ցանկանում է ունենալ աշխատանք, վաստակել այնքան, որ հնա-
րավոր լինի ապահովել իր և ընտանիքի եթե ոչ արժանավայել կյանքը, ապա գոնե 
նվազագույն կենսամակարդակը: Վերջիններիս համար առաջին խմբին պատկա-
նող մարդու տեսակն ընդունելի չէ: Փողը պարզապես միջոց է: 

Փողը մշակութաբանական առումով արժեք է միայն երկրորդ խմբին պատկանող 
մարդկանց համար, այն էլ այնքանով, որքանով հնարավորություն է տալիս ազնիվ աշ-
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խատանքով վաստակած գումարով որոշակի նյութական պայմաններ ապահովել` ապրելու, 
ստեղծելու, ստեղծագործելու: 

Հետևաբար արժեքը որպես տնտեսական (տնտեսագիտական) կատեգորիա, և ար-
ժեքը որպես մշակութաբանական կատեգորիա, ինչպես նաև փողը որպես տնտեսական 
կատեգորիա, և փողը որպես մշակութաբանական կատեգորիա հասկացությունները 
նույնիմաստ չեն, ընդհակառակը, երբեմն ձեռք են բերում արմատապես հակադիր իմաստ-
ներ, հանդես են գալիս իբրև հակոտնյաներ և գործում` բախվելով իրար: 

 
Հոդվածում ընդգծվում է այն տեսակետը, որ արժեքը որպես տնտեսական (տնտեսագիտա-

կան) կատեգորիա, և արժեքը որպես մշակութաբանական կատեգորիա, ինչպես նաև փողը որ-
պես տնտեսական կատեգորիա, և փողը որպես մշակութաբանական կատեգորիա հասկացու-
թյունները նույնիմաստ չեն, ընդհակառակը, երբեմն ձեռք են բերում արմատապես հակադիր 
իմաստներ, հանդես են գալիս որպես հակոտնյաներ և գործում` բախվելով իրար: 

 
АРАМ САРКИСЯН 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
 

В статье подчеркивается точка зрения, согласно которой понятия стоимость (ценность) как 
экономическая категория, и ценность как культурологическая категория, а также деньги 
как экономическая категория, и деньги как культурологическая категория не однозначны: 
наоборот, они иногда приобретают коренным образом противоположный смысл, вступают в 
противоречие и действуют, сталкиваясь друг с другом. 

 
ARAM SARGSYAN  

 

CULTURAL AND ECONOMIC VALUES 
 

In the articale is underline the point of view that  the value as a economic category ,  the value as 
a cultural category, and also the money as a economic category, and the money as a cultural 
category, and all these conceptions are not have the same meaning. They sometimes achieve radically 
opposite meaning, and they appear as a antipodes and sometimes act collide with each other. 
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ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԱՐԴԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԵՎ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

  
Հիմնաբառեր. էթնոպատմամշակութային համակարգ, ազգային 

հոգեբարոյական կերտվածք, ազգային ինքնու-
թյուն, հոգեբարոյական կեցություն, մշակութային 
քաղաքականություն, մշակութային ժառանգություն, 
մշակութային գիտակցություն, արժեք, արժեհամա-
կարգ, էթնոազգային ավանդույթ 

 

ՀՀ կազմավորման ու ինքնահաստատման ընթացքը նրա մշակութային կյանքում և 
ժողովրդի հոգեբարոյական կեցության մեջ առաջացրեց տեղակատվության ու այլափո-
խումների, նոր հաստատումների ու բացահայտումների, վերելքների ու անկումների բարդ 
վիճակներ, որոնք հակասում կամ լրացնում էին միմյանց: Չնայած այդ հանգամանքին, 
արցախյան շարժումն ու նոր պետականության կերտման գործընթացը միտված էին ազ-
գային մշակույթի զարգացման, բնագավառի գաղափարախոսական աղճատումների բա-
ցահայտման ու վերացման, Հայոց պատմությունն աղավաղումներից ու օտարածին շեղում-
ներից մաքրագործելու, հայագիտությունը հարստացնելու, հայերենի անաղարտությունն ու 
գերակայությունը պահպանելու, ուսումնակրթական համակարգը ազգային, հայեցի ոգով 
կազմակերպելու, գիտության առաջընթացի հեռանկարներ ապահովելու, համաշխար-
հայինի հետ զուգակցելու նպատակներին: Իսկ այս ամենն ենթադրում էր իրականացնել 
ազգային մշակութային հստակ քաղաքականություն, կայուն ռազմավարություն, առաջ-
նորդվել հոգեբարոյականի, արժեքայինի ամրապնդող սկզբունքներով: Սա նոր պետա-
կանության մշակութային քաղաքականության իդեալն էր, որը, սակայն, դեռևս իրակա-
նության չի դարձել: Մինչդեռ ՀՀ անվտանգությունը, ազգային ինքնության պահպանումը, 
համայն հայությանը հայկականի շուրջ համախմբելու հրամայականը զգալիորեն պայմա-
նավորված են ազգային գիտակցության ձևավորմամբ, հոգեբարոյական հասունացմամբ, 
որոնցում հսկայական դեր են կատարում նաև հոգևոր մշակույթն ու դրա գոյությունն 
ապահովող միջոցների ամբողջությունը: Հետևաբար.  

-  մշակույթի կայունության և առաջադիմության ապահովումը ոչ միայն զուտ մշակու-
թային, այլև ընդհանուր ազգապահպան ու էթնոազգային անվտանգությունն երաշ-
խավորող խնդիր է, ինչն անմիջականորեն պետք է դառնա պետության ու հասարա-
կական հաստատությունների գերնպատակը, հատկապես որ մշակույթը եղել է 
հայության ազգապահպանման, ազգային հոգեբանության, հայկականի կազմավոր-
ման ամենակարևոր գործոններից մեկը: Ուստի արդի փոփոխությունները պետք է 
գնահատել նաև այդ տեսակետից, քանզի. 
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Արցախյան ազատամարտը և հայկական նոր պետականության կազմավորումը 
պետք է մեծ հնարավորություններ ստեղծեին ազգային հոգեբարոյական նոր 
միջավայրի ձևավորման, մշակութային կյանքի հետագա զարգացման համար:  

Ազգային զարթոնքի ու վերելք ապրող գիտակցության, հայրենասիրության պայման-
ներում, նույնիսկ տարերայնորեն, ձևավորվում էին նաև ազգային մշակութային նոր գի-
տակցություն, հայկական մշակույթը յուրացնելու հոգևոր նոր պահանջմունք: Հայոց պատ-
մության հերոսականության դրվագներով, ազգայինի ոգով նորովի էին իմաստավորվում, 
վերապրվում հայկականը, հայոց անցյալը, ներկան ու հնարավոր ապագան: Դրանում 
կարևոր դեր էին կատարում ավանդույթների վերհանումը, ժողովրդական, ազգագրական, 
կրոնական մշակույթների տարածումը, հայոց պատմության վերաբերյալ գիտական ու 
հանրամատչելի աշխատությունների հրատարակումները և այլն: Պատմական անհրաժեշ-
տություն էր դառնում հետևյալը.  

-  զարգացնել մշակութային այն հարուստ ժառանգությունը, որ գալիս էր հազարամ-
յակների խորքերից ու հսկայական նվաճումների էր հասել Խորհրդային Հայաս-
տանում, 

 -  մշակութային ստեղծագործության համար ստեղծել ազատ զարգացման ու ինքնա-
բացահայտման հնարավորություններ:  

Սրանք բարդ ու պատասխանատու խնդիրներ էին. առաջանում էին մշակութային 
ժառանգության ու նորարարության, մշակութային նոր քաղաքականություն որդե-
գրելու, քաղաքականին, տնտեսականին զուգահեռ մշակութային կայուն համակարգ 
ստեղծելու պահանջները:   

Մշակութային գործընթացներն իրականանում էին Հայաստանի հասարակական, քա-
ղաքական կյանքի բարդ, դժվարին պայմաններում. երկրաշարժ, պատերազմ, շրջափա-
կում, տնտեսական ճգնաժամ, ապրելակերպի ու կենցաղավարության կտրուկ վատթա-
րացում և այլն: Բայց հայությունն այդ ընթացքում հոռետեսություն ու հիասթափություն չէր 
ապրում, ինչն իրողություն դարձավ հետագայում: Արժանահիշատակ է, որ նշված գործ-
ընթացների ղեկավարման վահանակին էին նաև մշակութային նշանավոր գործիչներ, 
մտավորականներ Ս.Կապուտիկյանը, Զ.Բալայանը, Ս.Մուրադյանը, Հ.Իգիթյանը, Ի.Մու-
րադյանը, Ռ.Ղազարյանը, Լ.Տեր-Պետրոսյանը, Վ.Մանուկյանը, Վ.Համբարձումյանը, 
Վ.Բարխուդարյանը և ուրիշներ: Ստեղծված ընդհանուր իրավիճակը նաև մշակութային էր 
և ենթադրում էր արցախյան հարուստ ու ինքնատիպ մշակույթի պահպանում ոչնչացումից: 
Ուստի Արցախի ազատագրական շաժումը, նոր պետականության կերտման համար 
մղվող պայքարը նաև ազգային մշակույթի պահպանման ու զարգացման համար մղվող 
պայքար, մշակույթով էթնոինքնությունը նորովի իմաստավորելու շարժում էր, որ 
նշանավորում էին հոգեբարոյական ու արժեքային հաղթանակների, հայոց պատ-
մությունը հարստացնելու պատմական շրջան: Այս մոտեցման արտահայտություն 
կարելի է համարել հետագայում ՀՀ-ում և Արցախում ընթացող հնագիտական, հայա-
գիտական նոր հետազոտությունները, որոնց համահայկականի կարևոր դրսևորում-
ներից էին Արցախում Տիգրանակերտ քաղաքի, ՀՀ Արենիի քարանձավում կոշիկի և 
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գինու հնձանի, Ներքին նավերի և Վերին նավերի դամբարանների, Ագարակի հայտնա-
բերումները, դրանց հայագիտական իմաստավորումները: 

ՀՀ մշակութի պետական կողմնորոշվածությունը ամրակայված է Սահմանադրության 
11, 40 հոդվածներում, 48-ի 5-րդ, 9-րդ կետերում. դրանցով ընդգծվում են հայոց պատմու-
թյան ու մշակույթի հուշարձանների, արժեքների նկատմամբ պետական հոգածությունը, 
մշակույթի զարգացման, ստեղծագործական ազատությունների ապահովումը: Չնայած 
սահմանադրական այս կարևոր ամրագրումներին` մշակութային զարգացումներում նկա-
տելի են նաև տարերայնությունը, դիպվածայնությունը, պետական քաղաքականության 
անորոշությունը: Նույնիսկ մշակութայինի նշանակությամբ ազատորեն ծավալվում է հակա-
մշակույթը. ազգայինն ու հակազգայինը, օտարածինը հաճախ միախառնվում են միմյանց: 
Մշակույթի զարգացման տրամաբանությունը զգալիորեն խախտվել է: Քարոզվում ու իրաց-
վում են եվրոպական ու արևմտյան այնպիսի արժեքներ, մշակութային ու հոգեբարոյական 
իրողություններ, որոնք հակադիր են հայկական արժեհամակարգին, մարդկայինի ու բա-
րոյականի չափանիշներին, հոգևոր մշակույթի իրական պահանջներին: Ժողովրդավա-
րական արժեքները, մարդու ազատություններն ու իրավունքները գործնականում զգա-
լիորեն այլափոխվում են: Հասարակության որոշ շերտերում տիրապետող է դառնում 
օտարամոլությունը: Իհարկե, անառարկելի են նաև վերջին տարիների մշակութային 
նվաճումները. միջազգային մրցույթներում ձեռքբերված արդյունքները, բարձրաճաշակ 
երաժշտական, թատերական ներկայացումները, կինոփառատոնները, գիտության, բարձր 
տեխնոլոգիաների ու կրթության ոլորտների առանձին հաջողությունները, արտերկրում 
հայկական մշակութային օրերի, միջոցառումների ու ցուցադրումների կազմակերպումը, 
հայ տպագրության 500-ամյակին նվիրված միջոցառումները, հայկական շախմատի 
հաղթարշավը, որոշ մարզաձևերի վերելքը, Մշակույթի նախարարության ոլորտի դրական 
տեղաշարժերը: Բայց սրանք իրենց հետ չեն բերում մշակութային նոր մտածողության, 
մշակութային նոր զարթոնքի, հոգեբարոյական լինելության, ազգային հպարտության, մշա-
կութային կայուն ընթացքի ձևավորում: Ավելին` ակնհայտ է հակամշակութային, ցածր 
մակարդակ` հեռուստատեսային ծրագրերը, հաղորդումները, որոնք ողջ հանրությանն են 
մատուցվում տարբեր հեռուստաընկերությունների միջոցներով: Աղավաղվում են հայա-
պահպանման ամենաառանցքային միջոցները և հատկանիշները` հայոց լեզուն, հա-
յերեն լեզվամտածողությունը, հայկականը, հայի արժանապատիվ կեցվածքը: Կրթա-
կան համակարգը ներառվել է մի այնպիսի ընթացքի ու վերափոխումների մեջ, որի 
հնարավոր արդյունքները դեռևս անհայտ են ու անորոշ, կասկածելի ու զգալիորեն 
հակադիր հայեցի կրթությանը: Անտեսվում է այն հրամայականը, որ կրթությունը 
պետք է լինի ոչ միայն գիտելիքակազմ, այլև մարդկայնացնող, դաստիարակող, հոգե-
բարոյականով ու արժեքայինով առաջնորդող, հայկականը զարգացնող: Տիրապետող 
են դառնում բարոյալքվածությունը, նյութապաշտությունն ու օգտապաշտությունը: 
Խախտվում են հայկական ընտանիքի ամրակայված հիմքերը, հոգեբարոյական ուժայնու-
թյունը: Անորոշությունը, օտարվածությունը, հոգևորի կենարար ուժի, մարդկայինի, սրտա-
ցավության բացակայության հաստատուն են դառնում հասարակության տարբեր շերտե-
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րում: Իսկ այդ ամենի վերականգման ու արժեքայինի հաստատման համար հսկայական 
դերակատարում ունեն մշակույթն` ամբողջությամբ, և կրթության համակարգը` մասնավո-
րապես:  

Փաստ է նաև սույն ցավալի իրողությունը` վերջին հարյուր տարվա ընթացքում հայկա-
կան մշակույթում և մտավոր կյանքում եղել են երեք խորը անկում ու ճգնաժամ. ցեղասպա-
նության ընթացքում հայ մտավորականության, մշակութային գործիչների սերուցքի գլխա-
տում, մշակույթի ոչնչացում, որ այլ դրսևորումներով շարունակեց բոլշևիկների առաջին սե-
րունդը, Երրորդ հանրապետության օրոք ազգային մտքի քայքայում, մշակութային նշանա-
վոր գործիչների, հատկապես գիտնականների, արտագաղթ:  Այնինչ Խորհրդային Հայաս-
տանը, հայտնի դժվարություններով հանդերձ, իրականացրեց հայ մտավոր, մշակութային 
ներուժի, նշանավոր գործիչների ներհավաք ու կենտրոնացում երկրում և իր գոյության 
երկրորդ շրջանում հասավ մշակութային մեծագույն` համաշխարհային նվաճումների:  

Ուշադրություն դարձնենք նաև հետևյալին. տնտեսությունը, քաղաքականությունը, 
ռազմական համակարգը, միջազգային հարաբերությունները ինքնին նշանակություն 
չեն կարող ունենալ առանց մշակութային անհրաժեշտ զարգացումների ու կայուն մշա-
կութային քաղաքականության, հոգեբարոյական մաքրագործումների: Բայց, դժբախ-
տաբար, ներկայում այս կարևոր պայմանին առնչվող հիմնախնդիրները շատ ավելի 
են, նույնիսկ` անտեսված ու չգիտակցված, քան դրանց ըմբռնումներն ու լուծումները: 
Ուստի չափազանց կարևոր է ՀՀ Նախագահի հիմնարար, բայց ուշացած պնդումն այն 
մասին, որ «Մեր երկրի զարգացման կարևորագույն ուղղությունն է կրթությունը: Ոչ պա-
կաս, քան զինված ուժերը» («Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 28 օգոստոսի, 
2013 թ.): Բայց այդ մոտեցումը պետք է տարածել ողջ մշակույթի վրա հետևյալ համոզ-
մունքով. հանրապետության, նրա հզորացման ու ինքնահաստատման համար մշա-
կույթը նույնքան (իսկ որոշ դեպքերում ավելի) կարևոր է, որքան տնտեսությունն ու 
քաղաքականությունը, քանզի եթե այս վերջիններով ՀՀ-ն չի կարող մրցունակ լինել 
միջազգային հարաբերություններում, ապա մշակույթով, պատմական ու արդիական 
չափանիշների տեսանկյունից, դա իրատեսական է, իրականանալի: Մշակույթն է ազ-
գային ինքնության հաստատման ամենահիմնարար միջոցը: Եվ ընդգծենք, որ Արցախ-
յան հաղթանակը մշակութային և հատկապես հոգեբարոյական հաղթանակի, կա-
մային որակների դրսևորման ու մեծ հայրենասիրության պատմություն է:  

Շարադրվածից հետևում է, որ պետք է գիտակցել մշակույթի ռազմավարական նշանա-
կությունն ու հնարավորությունները ազգային կյանքի բոլոր ոլորտներում, ՀՀ ու հայոց 
անվտանգության ապահովման, ազգի հոգեբարոյական նկարագրի պահպանման, արժեք-
ների յուրացման առումով, քանզի մշակույթին վերապահված է առաջնային դեր` իր բոլոր 
դրսևորումներով ու համահասարակական ծավալմամբ: Աշխարհին ներկայանալու, հայկա-
կանի ուժը հավաստելու ամենակարևոր միջոցը մշակույթն է` ազգի հոգեբարոյական կերտ-
վածքը: Պատահական չէ, որ թուրքական և ադրբեջանական ռազմավարության ուղղու-
թյուններից մեկը եղել ու մնում է հայկական մշակույթի ու պատմականության, արժեհա-
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մակարգի աղավաղումները, յուրացումը, իրենց մշակութային ու քաղաքակիրթ դրսևորելու 
սին ջանքերը:  

 
Հոդվածում հիմնավորվում է, որ Արցախյան ազատագրական շարժումն ու երկու հայկական 

անկախ պետությունների հաստատումը զուգակցվել են հայոց հոգեբարոյական ինքնության պահ-
պանման, ազգային մշակույթի զարգացման իդեալի իրագործման հետ: Ու թեև նկատելի են բազմա-
թիվ նվաճումներ, նոր զարգացումներ, բայց մշակույթի ոլորտում մեծ են նաև թերությունները, 
աղավաղումները, տիրապետող է դառնում օտարամոլությունը: Աղավաղվում է ազգային հոգեբարո-
յական նկարագիրը: Ուստի ՀՀ պետական քաղաքականության գերակա նպատակներից մեկը 
համարվում է այս հիմնախնդիրների լուծումը:  

 
СУРЕН САРКИСЯН 
 

О СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В РА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
В статье обосновывается, что процессы Арцахского освободительного движения и независи-

мости Арцаха, утверждение новой государственности Армении сочетались с идеалами сохранения 
армянской психоморальной самостоятельности, развития национальной культуры. И хотя заметно 
множество достижений, однако в сфере культуры налицо много упущений, искажений. Искажается 
национальный психоморальный облик. Поэтому одна из главнейших целей государственной поли-
тики РА считается решение этих задач. 

 
SUREN SARKISSIAN 

 
ON CURRENT CULTURAL SITUATION  AND ISSUES OF THE RA 

 
This article testifies, that the processes of the Artsakh liberation movement and independence and 

the establishment of a new statehood were paralleled to the preservation of the Armenian psycho-moral 
identity, with the goal and activities geared to develop national culture. Despite the many achievements, 
developments, but in culture there are still many shortcomings, distractions and even alienations. A 
decrease of the national psycho-moral state is taking place. Therefore, one of the goals of a paramount 
importance for the Armenian government should be the fulfilment of those tasks, hence the development 
level of the nation, state, the provision of security also depends on the psycho-moral situation and level of 
the cultural development, which are equally important as the economy, policy and military strength. 
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ՎԱՐԴԱՆ ԱԹՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, ՀՊՏՀ 

 
ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 
 

Հիմնաբառեր. գլոբալացում, ազգային տնտեսություն, գիտատեխ-
նիկական առաջընթաց, սոցիալական անհավասա-
րություն, պետական ինքնիշխանություն 

 
Համամարդկային քաղաքակրթության ճամփան 

միագիծ չէ, ամեն ազգ զարգացման իր ուրույն 
եղանակն ունի, և ոչ մի արդարացում չունի ազգային 
առանձնահատկությունների զոհաբերումը այս կամ 
այն օտար մշակույթին, որքան էլ այդ վերջինը մեծ 
լինի… 

Գարեգին Նժդեհ 
  
21-րդ դարի հարափոփոխ գործընթացները բնութագրվում են հասարակական կյանքի 

բոլոր ոլորտներն ընդգրկող մեծ վերափոխումներով. համընդհանուր ինտեգրումը և տեղե-
կատվական ոլորտի աննախադեպ զարգացումը օբյեկտիվ նախադրյալներ են ստեղծում 
մարդկության հոգևոր ու նյութական ներուժի ինչպես միավորման, այնպես էլ բաժանման 
համար: Նշենք, որ փորձագիտական մակարդակով տարածված է այն տեսակետը, որ ներ-
կայում տեղի է ունենում տեղային հանրույթների միավորում մեկ համաշխարհային հան-
րության, մեգահանրույթի մեջ. աշխարհը աստիճանաբար վեր է ածվում է գլոբալ գյուղի: 
Խոսքը սոցիալական կազմակերպության նոր ձևի գենեզիսի մասին է, որը հիմնված է 
համակարգչային տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման վրա1: 

Հարկ է նշել, որ գլոբալացումը տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ինտե-
գրման և միասնականացման համաշխարհային գործընթաց է: Միաժամանակ այն իրենից 
ներկայացնում է անդրազգայնացման և ռեգիոնալացման հիմքով ազգային տնտեսություն-
ների սերտ միահյուսման գործընթաց: Այդ հիմքի վրա տեղի են ունենում միասնական 
համաշխարհային ցանցային շուկայական տնտեսության և նրա ենթակառուցվածքների 
ձևավորում, պետությունների` իբրև երկար դարերի ընթացքում միջազգային հարաբերու-
թյունների գլխավոր գործող դերակատարների, ազգային ինքնիշխանության քայքայում: 

                                                           

1 Տե´ս McLuhan, M. Understanding Media: The Extensions of Man. NY.: McGraw Hill, 1964: 
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Այսինքն` գլոբալացման գործընթացը պետականորեն ձևակերպված շուկայական համա-
կարգերի էվոլյուցիայի հետևանքն է1: 

Պետք է ընդգծել, որ ժամանակակից հասարակագիտության մեջ ձևավորվել է գլոբա-
լացման և վերջինիս գործընթացների վերլուծության մի քանի մոտեցում: Առաջին մոտե-
ցումը սահմանում է աշխարհում տնտեսական հարաբերությունների նոր որակի արդյունքը: 
Այդ մոտեցման համաձայն` գլոբալացումը տնտեսական զարգացման ինտենսիֆիկացումն 
է, որ դրականորեն է ազդում հասարակության այլ ոլորտների վրա: Նոր երևույթ էր 
տարածության և ժամանակի սեղմման և կենտրոնացման միտումը` որպես տնտեսության 
հեղափոխման արտադրողականության գործոն: Այս տեսակետից գլոբալացումն ընկալելու 
համար առանցքային են գիտատեխնիկական առաջընթացով պայմանավորված կառուցո-
ղական որակական փոփոխությունները, ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ամրա-
պնդումը, մարդկանց բարեկեցության, մշակութային մակարդակի բարձրացումը և այլն2: 

Մյուս մոտեցմամբ՝ գլոբալացումն իրենից ներկայացնում է միջմշակութային և աշխար-
հաքաղաքական հարաբերությունների հատուկ որակ: Նշանակում է պատմության նոր 
փուլ, որը փոխարինել է գաղութատեր տերությունների ֆրագմենտացման կարգին մինչ-
պատերազմյան ժամանակ և սառը պատերազմի համաշխարհային դիմակայության ժամա-
նակաշրջանում: Ջնջում է հազարամյակների ընթացքում ձևավորված մշակութային սահ-
մանները և քայքայում ազգային ինքնությունը: 

Երրորդ մոտեցման համաձայն՝ գլոբալացումը ավանդական քաղաքական կարգի քան-
դում է, որը հիմնված է պետական ինքնիշխանության և ազգային-մշակութային ինտե-
գրման սկզբունքների վրա: Այս ուղղության ներկայացուցիչներին առավելապես ան-
հանգստացնում են քաղաքական կառավարման ավանդական գործիքների արագընթաց 
թուլացումը և այստեղից առաջացող իշխանության վակուումը: Արդյունքում աշխարհը 
սկսում է զարգանալ ինքն իրեն՝ «խույս տալով» դրանք խելամտորեն կարգավորելու և 
ուղղորդելու փորձերից: Այսպես` Ու.Բեկը իր ռիսկի հասարակություն հայեցակարգի շրջա-
նակներում գլոբալացումը բնորոշում է որպես հասարակությունների ապաքաղաքականաց-
ման և ապակարգավորման գործընթաց3: Ավանդական քաղաքական տարածության 
կործանման պայմաններում իշխանությունը ստանում են բացարձակապես նոր պատմա-
կան դերակատարներ, ինչպիսիք են՝ անդրազգային կորպորացիաները, միջազգային և ոչ 
կառավարական կազմակերպությունները, որոնց գործողություններն ու շահերը շատ հա-
ճախ չեն կարող ներառվել ընդհանուր հսկողության մեջ: 

                                                           

1 Տե՛ս Новикова И.В., Глобализация, государство и рынок: ретроспектива и перспектива взаимодействия. 
Минск, Академия управления при президенте Республики Беларусь, 2009: 
2 Орлов М.О., Социальная динамика в эпоху глобализации (этические проблемы управления), “Власть”, 2007, 
№  12, с.64-65. 
3 Տե՛ս Бек У., Общество риска. На пути к другому модерну. Пер. с нем., М., “Прогресс-Традиция”, 2000: 
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Չորրորդ մոտեցման տեսանկյունից գլոբալացումը ներկայանում է ծայրահեղ բացասա-
կան լույսով: Այս մոտեցումը գլոբալացման վճռական հակառակորդներինն է: Հատկապես 
բնորոշ է առավել արմատական և ծայրահեղականորեն տրամադրված շրջանակներին1: 

Անշուշտ, գլոբալացումը հնարավոր չէր լինի առանց տեխնոլոգիաների բուռն առաջ-
ընթացի, առաջին հերթին՝ էլեկտրոնիկայի: Առանձնապես պետք է ընդգծել միկրոպրո-
ցեսորային տեխնիկայի, թվային տեխնոլոգիաների, հաղորդակցության միջոցների արագ 
զարգացումը: Արդյունքում ի հայտ եկան գլոբալ տեղեկատվական միջավայրի ձևավորման 
անհրաժեշտ պայմաններ: Տեխնոլոգիաների առաջընթացն էականորեն կրճատել է երկրա-
գնդի մասշտաբով տեղեկատվության կուտակման, մշակման և փոխանցման գինը, ինչը 
չէր կարող չանդրադառնալ տնտեսական աճի ցուցանիշներին: Տարածության կրճատումը 
և տեղեկատվության արագ փոխանցումը ազդեցություն են ունեցել իշխանական հարա-
բերությունների բնույթի վրա ինչպես պետությունների ներսում, այնպես էլ միջազգային 
մակարդակում: Լսարանի համար հնարավորություն է ստեղծվել հետևելու իրադարձու-
թյուններին իրական ժամանակում, դառնալու դրանց մասնակիցը: Ընդհանուր առմամբ 
համակարգչի հնարավորությունների միավորումը հեռուստահաղորդակցական ցանցերին 
«սեղմում է» ժամանակը և տարածությունը, նվազեցնում ազգային սահմանների նշանակու-
թյունը, անհատներին տալիս ինչ-որ գլոբալ հանրության հաղորդակցվելու, միանալու զգա-
ցողություն2: 

Կասկածից վեր է, որ ներկայում տնտեսական գլոբալացումը գլոբալացման առանցքա-
յին ձևերից է: Միաժամանակ այն աստիճանաբար ձևավորում է այնպիսի միասնական 
տնտեսական համակարգ, որն ի վիճակի է աշխատելու իրական ժամանակի ռեժիմում և 
ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով: Վերջինս բնութագրվում է ինչպես ազգային տնտեսու-
թյունների փոխկապվածության ընդլայնմամբ, այնպես էլ կապիտալի, տեխնոլոգիաների, 
ապրանքների և ծառայությունների` պետական սահմաններով շարժման արագության 
մեծացմամբ: 

Գլոբալացման գործընթացը ներկայանում է ոչ միայն տնտեսական (անդրազգային 
կորպորացիաներ, կոնսորցիումներ), հաղորդակցական (գլոբալ համակարգչային ցանց՝ 
համացանց, վիրտուալացում, կիբեռտարածություն) և մշակութային («գլամուրի», գեդոնիզ-
մի և սպառման հասարակություն) երևույթներով: Նրա ազդեցությունը լավ նկատելի է ժա-
մանակակից հանրության սոցիալ-քաղաքական ոլորտում: 

Ամերիկացի հայտնի սոցիոլոգ Ի.Վալերստայնը ստեղծել է համաշխարհային կապի-
տալիստական համակարգի հայեցակարգ, ըստ որի` աշխարհահամակարգի միջուկի 
երկրները (ոսկե միլիարդ) գերակայում են երկրորդ և երրորդ շղթայի երկրների նկատ-
մամբ, վերջիններիս պարտադրում իրենց շահավետ քաղաքականությունը, առաջին 

                                                           

1 Орлов М.О., նույն տեղում: 
2 Иванов В. Н., Назаров М.М., Массовая коммуникация в условиях глобализации, Социс. 2003, с. 20-21. 
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հերթին՝ տնտեսության մեջ, և հակառակվում առավել քիչ հաջողակների՝ իրենց ակումբ 
ընդունմանը1: 

Խոսելով գլոբալ սոցիալական փոփոխություններից` նախ և առաջ անհրաժեշտ է 
ընդունել, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղի է ունեցել սոցիալական իրակա-
նության մեծ մասի` այսպես կոչված երկրորդ աշխարհի (սոցիալիզմի նախկին երկրներ) 
կորուստ: Ներկայում գործում է երկու աշխարհի մակրոսոցիալական մոդելը. առաջին 
աշխարհ՝ զարգացած երկրներ, և երկրորդ աշխարհ՝ մնացած բոլորը: Հետազոտողներն 
այս մոդելը հաճախ անվանում են Հյուսիս-Հարավ: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ երկրորդ 
աշխարհի վերացումից հետո փոխվել է գլոբալ էթիկայի բնույթը: Եթե նախկինում մակրո-
էթիկան կառուցվում էր խաղաղ գոյակցության սկզբունքի վրա, որը վերջին հիսուն 
տարիներին ընդունել էր սառը պատերազմի ձևը, ապա Հյուսիսի և Հարավի հարաբե-
րությունների էթիկան առավել հաճախ ներկայացվում է սառը պատերազմի հատկորոշ-
մամբ: Այդ գլոբալ էթիկական համակարգը բնորոշվում է հետևյալ միտումներով.  

 առաջին աշխարհի պարտադրումը երկրորդին՝ տնտեսական և, եթե անհրաժեշտ 
է, ռազմաքաղաքական գերիշխանության և ենթակայության հարաբերություններ, 

 հարուստների և աղքատների միջև խորացող անհավասարություն, աշխարհում 
նվազագույն նյութական կենսական ռեսուրսներին տիրապետող բնակչության աճ, 

 հոգևոր անհավասարության աճ. հարուստների և աղքատների միջև արժանա-
հավատ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորության խզվածքի մեծացում, 

 գերակայող համաշխարհային կրոնական համակարգերի միջև աղետալիորեն ուժե-
ղացող անտագոնիստական միտումներ, 

 սոցիալական արդարության սկզբունքի գործողության սահմանափակում և սեռերի, 
տարիքային խմբերի, ռասաների միջև սոցիալական անհավասարության աճ, 

 գլոբալ սոցիալական արտոնություններում և պարտավորություններում ազգերի ու 
պետությունների միջև անհամապատասխանություն, սոցիալական քաոսի և կարգ 
ու կանոնի զուգակցում, 

 տնտեսական աճի և կյանքի որակի միջև կոռելյացիայի բացակայություն, 
 քաղաքական ինստիտուտների և պետությունների սոցիալական գործառույթների 
նվազման ֆոնին` սոցիալական ընչազրկության աճ2:  

Ժամանակակից հետազոտողների մեծամասնությունը նշում է, որ ոչ բոլոր երկրներն 
են կարողանում հաջողությամբ ներգրավվել նոր գլոբալ տնտեսական տարածության մեջ: 
Միջազգային տնտեսական գործընթացները, որոնք նախկինում կարգավորվում էին երկ-
կողմանի մակարդակով, վերաճում են արտերկրային հարաբերությունների, ինչի հետևան-
քով տեղի է ունենում պետության կարգավորող գործառույթների լղոզում և արժեզրում: 
Գլոբալացման հետ կապված տեղեկատվական, ֆինանսական և այլ գործընթացները 

                                                           

1 Տե՛ս Wallerstein I. Historical Capitalism, With Capitalist Civilization. London: Verso, 1995: 
2 Левашов В.К., Общество и глобализация, Социс. 2005, № 3, с. 15-16. 
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կրճատում են ներքաղաքական իրավիճակի հսկողության և կառավարման` ազգային 
կառավարությունների հնարավորությունները1: 

Ամփոփելով ժամանակակից աշխարհում գլոբալացման գործընթացների որոշ առանձ-
նահատկությունների վերլուծությունը՝ նպատակահարմար է նշել հետևյալը. գլոբալացումը 
բնորոշվում է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական սոցիալական հետևանքներով: 
Վերջիններից կարելի է համարել ավանդական հասկացությամբ պետության գոյությանը 
սպառնալիքը: Տվյալ դեպքում դրսևորվում է համակարգային սոցիալական խնդիր, որի 
բնույթը առաջացող վակուումի մեջ է. պետական կարգի նախկին տեսակը ժամանակակից 
աշխարհաքաղաքական իրականության մեջ շեշտակիորեն կորցնում է իր «կշիռը», միաժա-
մանակ նոր, ավանդական պետության, այսպես կոչված՝ այլընտրանքային արդյունավետ 
ձևը դեռևս չի նշմարվում: Արդյունքում սկսում են գերակայել վերպետական ձևերը, որոնք 
գլոբալ տեղեկատվական հասարակության արգասիք են: Հատուկ անհանգստություն է 
առաջացնում ազգային պետությունների թուլացման գործընթացն այնպիսի տարածա-
շրջաններում, որտեղ այդ միտումը կարող է հանգեցնել լարվածության մեծացմանը: Կաս-
կածից վեր է, որ աշխարհի քարտեզին նման տարածաշրջան է նաև Հարավային Կով-
կասը: 

 
Հոդվածում դիտարկվում են 21-րդ դարի գլոբալ վերափոխումների և գլոբալացման ազդե-

ցության որոշ առանձնահատկությունները պետության ու հասարակության կենսագործունեության 
տարբեր ոլորտների, այդ թվում՝ ինքնիշխանության պահպանման և ազգային տնտեսության վրա: 
Միաժամանակ ներկայացվում են փորձագիտական դաշտում քննարկվող` գլոբալացման գործ-
ընթացների վերլուծության մի քանի մոտեցումներ:  

Շեշտադրվում են գլոբալացմանը բնորոշ սոցիալական հետևանքները: 
 

ВАРДАН АТОЯН 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются некоторые особенности влияния глобальных трансформаций 21-го 
века и глобализации на разные сферы деятельности государства и общества, в том числе - на 
сохранение суверенитета и национальную экономику. Одновременно представляются некоторые 
подходы экспертов к анализу процессов глобализации. 

Подчеркиваются конкретные социальные последствия глобализационных процессов. 
 
 
 

                                                           

1 Васильева Т.А., Трансформация функций института государства в условиях глобализации, “Власть”, 2007, № 
10, с. 12. 
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VARDAN ATOYAN 
 

CONCERNING SOME FEATURES OF INFLUENCE OF GLOBALIZATION PROCESSES 
 
The article discusses the 21st century global transformations and some characteristics of the impact 

of globalization on the state and society in different spheres of life, including the protection of sovereignty 
and national economies. At the same time, several approaches to the analysis of the processes of 
globalization by experts are represented. 

The summary gives the specific social effects of globalization. 
 

 
 
 

ՍՈՒՐԵՆ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, «Ամբերդ» 
հետազոտական կենտրոն, ՀՊՏՀ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ 
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  համաթիվ, միջազգային մրցունակություն, համա-

խառն ներքին արդյունք, համախառն ազգային 
արդյունք, տնտեսական ազատություն   

 
Տնտեսական ցուցանիշները ազգային տնտեսության վիճակն արտացոլող մակրո-

տնտեսական տվյալներ են, որոնք անկախ կազմակերպությունների կամ կառավարության 
կողմից հրապարակվող հաշվետվություններով ներկայացվում են որոշակի պարբերակա-
նությամբ` տնտեսության աճի կամ անկման վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելով 
շուկային:  

Տնտեսական ցուցանիշների մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել այն, որ տնտեսա-
կան հարաբերությունները բազմագործոն են և ունեն ֆրակտալ բնույթ, ուստի հնարավոր 
չէ կատարյալ ամբողջությամբ հաշվարկել և մեկ համաթվով արտացոլել այս կամ այն 
գործընթացը:  

Ստորև ներկայացված ցուցանիշները, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 
արդի պայմաններում, թույլ են տալիս  հնարավորինս ամբողջական համեմատելի դարձնել 
տարբեր երկրների տնտեսական վիճակը: 

Համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ) /Gross Domestic product (GDP) – մեկ տարվա 
ընթացքում տվյալ երկրի տարածքում այդ երկրի ռեզիդենտների կողմից արտադրված և 
մատուցված վերջնական ապրանքների ու ծառայությունների ընդհանուր արժեքն է: 
Գործնականում դա նշանակում է որ ՀՆԱ–ն իր մեջ ներառում է բոլոր այն կազմակեր-
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պությունների, հաստատությունների և այլ միավորումների գործունեության արդյունքները, 
որոնք երկրի տնտեսական տարածքում են, այդ թվում` դրսի կապիտալով ամբողջովին 
վերահսկվող ընկերությունների, ինչպես նաև արտերկրի կազմակերպությունների մաս-
նաճյուղերի:  

ՀՆԱ-ն այս կամ այն ժամանակահատվածում (սովորաբար, խոսքը 1 տարվա մասին է) 
երկրների տնտեսական գործունեության արդյունքները բնութագրող համընդհանուր 
կիրառության տնտեսական զարգացման առանցքային քանակական ցուցանիշներից մեկն 
է: Այլ ցուցանիշների հետ համադրությամբ օգտագործվում է տարբեր տեսանկյուններից 
տնտեսական գործընթացները բնութագրելու, ինչպես նաև տնտեսական իրավիճակային 
փոփոխությունները վերլուծելու նպատակով: Այս ցուցանիշը դիտարկվում է որպես 
բնակչության կենսամակարդակը որոշող ցուցանիշ, քանի որ միջազգային պրակտիկայում 
դրանից ավելի նպատակահարմարը դեռևս չկա: Այս առումով ՀՆԱ ցուցանիշը փոխզի-
ջումային  բնույթ է կրում: 

Որպես կանոն` ՀՆԱ-ն որոշվում է երկու մեթոդով. 
1. տնտեսության բոլոր եկամուտների (աշխատավարձ, կապիտալի տոկոսադրույք, 

շահույթ և ռենտա, գումարման), 
2. համընդհանուր ծախսերի (սպառում, ներդրումներ, ապրանքների և ծառայություն-

ների պետական գնումներ և զուտ արտահանում (արտահանում - ներմուծում)) հան-
րագումարի: 

Տեսականորեն երկու մեթոդի դեպքում էլ արտածվող արդյունքը պետք է նույնը լինի, 
քանի որ տնտեսական հարաբերություններում մեկ մասնակցի կատարած ծախսերը մեկ 
այլ մասնակցի համար եկամուտ են. ուստի բոլոր ծախսերը պետք է հավասար լինեն բոլոր 
եկամուտներին:  

2013 թ. հուլիսին Համաշխարհային բանկի հրապարակած տվյալներով`1 2012 թ. դրու-
թյամբ Ադրբեջանի ՀՆԱ-ն կազմում էր 67 մլրդ 198 մլն ԱՄՆ դոլար: Այդ ցուցանիշով 
Ադրբեջանն աշխարհի 190 երկրների վարկանիշային ցանկում զբաղեցնում է 67-րդ 
հորիզոնականը:  

Համեմատության համար նշենք, որ Հայաստանը 132-րդ հորիզոնականում է: 
 

Աղյուսակ 1 
ՀՆԱ վարկանիշային տվյալները2 

 

Հորիզոնական Տնտեսություն ՀՆԱ ծավալը (մլն դոլար) 
67 Ադրբեջան 67 198 
132 Հայաստան 9 910 

                                                           

1 http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info#armenia 
2 Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта — информация об исследовании. [Электрон-
ный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-
countries-gdp-info 
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 Համախառն ազգային արդյունք (ՀԱԱ) / Gross national income (GNI) – տվյալ երկրի 
տարածքում արտադրված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների համախառն 
արժեքն է, այսինքն` ՀՆԱ-ն, գումարած այդ երկրի քաղաքացիների` այլ երկրներում ստա-
ցած եկամուտները, հանած այն եկամուտները, որոնք երկրից դուրս են բերվել այլ երկրի 
քաղաքացիների կողմից: 

ՀԱԱ-ն կարող է էականորեն փոքր լինել ՀՆԱ-ից, եթե երկրում գոյացող եկամուտների 
զգալի մասը քաղաքացիների կամ արտերկրի կազմակերպությունների կողմից դուրս է 
հանվում և հակառակը. եթե երկրի քաղաքացիները տիրապետում են արտերկրի կազ-
մակերպությունների, կառավարությունների արժեթղթերի և դրանցից եկամուտներ են 
ստանում, ապա այն կարող է զգալիորեն մեծ լինել, քան ՀՆԱ-ն: Կիրառական նշանա-
կություն ունի նաև մեկ շնչին ընկնող ՀԱԱ ցուցանիշը. ՀԱԱ-ն է` բաժանած բնակչության 
միջին տարեկան թվի վրա: Սա ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով որքան են 
կազմում արտադրված ապրանքները և մատուցած ծառայությունները: Այլ կերպ ասած` 
որքա՞ն կստանար յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե  ազգային եկամուտը հավասարաչափ 
բաշխվեր: 

Ըստ Համաշխարհային բանկի մեկ շնչին ընկնող ազգային եկամտի տարեկան հաշ-
վարկման մեթոդաբանության`1 բոլոր երկրները և տարածքները դասակարգվում են 
հետևյալ մոտեցմամբ. 

1. բնակչության մեկ շնչին ընկնող բարձր եկամուտ ունեցողներ (12616 ԱՄՆ դոլար  և 
ավելի), 

2. բնակչության մեկ շնչին ընկնող միջին եկամուտ ունեցողներ  (1036 ԱՄՆ դոլարից 
մինչև 12615 ԱՄՆ դոլար), 

3. բնակչության մեկ շնչին ընկնող ցածր եկամուտ ունեցողներ  (1035 ԱՄՆ դոլար  և 
դրանից ցածր): 

Վերնշյալ մոտեցումը համարվում է Համաշխարհային բանկի պաշտոնական վերլուծա-
կան դասակարգում: Որպես տեղեկատվության աղբյուր է հանդես գալիս ՀԲ տվյալների 
բազան:  

Մեկ շնչին ընկնող համախառն ազգային եկամտի ցուցանիշով Ադրբեջանը 193 
երկրների ցանկում 90-րդն է (տե՛ս ստորև ներկայացված աղյուսակը): Համարվում է  բնակ-
չության մեկ շնչի հաշվով միջին եկամուտ ունեցող երկիր:  

Աղյուսակ 2 
Բնակչության մեկ շնչին ընկնող ՀԱԱ վարկանիշային տվյալները2 

 

Հորիզոնական Տնտեսություն Եկամուտ (մլն դոլար) 
90 Ադրբեջան 6 050 
116 Հայաստան 3 720 

                                                           

1 http://www.worldbank.org/eca/russian/data/index.html 
2 http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info 
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Տնտեսական ազատության համաթիվ (Index of  Economic Freedom) – համա-
խմբված ցուցանիշ է, որով ներկայացվում է աշխարհի երկրների տնտեսական ազատու-
թյան աստիճանը: Հրապարակվում է ամերիկյան հետազոտական ընկերության  (Ժառան-
գության հիմնադրամ /The Heritage Foundation) և The Wall Street Journal ամսագրի կողմից: 
Նշված հիմնադրամի փորձագետները տնտեսական ազատությունը բնութագրում են որ-
պես «պետական միջամտության բացակայություն կամ ապրանքների և ծառայությունների 
արտադրության, բաշխման և սպառման խթանման քաղաքականություն, բացառությամբ 
քաղաքացիների անհրաժեշտ շահերի և ազատության պաշտպանության»: Տնտեսական 
ազատության վերլուծությունը իրականացվում է ամեն տարի` սկսած 1995 թ.1: 

Տնտեսական ազատության համաթիվը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով հետևյալ 
տասը հիմնական ցուցանիշները. 

1. սեփականության իրավունք, 
2. ազատություն կոռուպցիայից, 
3. ֆիսկալ ազատություն, 
4. կառավարության մասնակցություն, 
5. ձեռնարկատիրության ազատություն, 
6. աշխատանքի ազատություն, 
7. մոնետար ազատություն, 
8. առևտրի ազատություն, 
9. ներդրումային ազատություն, 
10. ֆինանսական ազատություն: 
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ համապատասխան միավորներով է (0-100): Ինչքան շատ են 

միավորները, այնքան երկրի տնտեսությունը համարվում է ազատ և` հակառակը: Ամեն մի 
երկիր, իր միավորին համապատասխան, դասակարգվում է հետևյալ հինգ խմբերից 
որևիցե մեկում. 

1. ազատ տնտեսություն ունեցող (100-80 միավոր հավաքած երկրներ), 
2. առավելապես ազատ տնտեսություն ունեցող (70-80 միավոր հավաքած երկրներ), 
3. բավարար ազատ տնտեսություն ունեցող (60-70 միավոր հավաքած երկրներ), 
4. առավելապես ոչ ազատ տնտեսություն ունեցող (50-60 միավոր հավաքած 

երկրներ), 
5. ոչ ազատ տնտեսություն ունեցող (50 միավորից ցածր հավաքած երկրներ): 
Տնտեսական ազատության հայեցակարգը հիմնվում է շոտլանդացի տնտեսագետ 

Ադամ Սմիթի գաղափարների վրա, առաջ է քաշվել նրա «Ազգերի հարստություն» (The 
Wealth of Nations, 1776) հետազոտությունում: 

                                                           

1 Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы — информация об исследовании. [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-
economic-freedom-info 
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Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը 177 երկրների թվում զբաղեցնում է 87-րդ հորիզոնականը` 
համարվելով առավելապես ոչ ազատ տնտեսություն ունեցող երկիր: Հայաստանը 38-րդ 
հորիզոնականում է` որպես բավարար ազատ տնտեսությամբ երկիր: 

 

 Աղյուսակ 3 
Տնտեսական ազատության համաթվի վարկանիշային տվյալները 2013 թ. դրությամբ1 

 

Դիրքը Երկիրը Համաթիվ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
38 Հայաստան 69.4 30 26 88 82.1 87.6 77.1 73 85.4 75 70 
87 Ադրբեջան 59.7 25 24 85.5 67.8 69.2 79.4 73.5 77.2 55 40 

 
Միջազգային մրցունակության համաթիվ (The Global Competitiveness Index) – այս 

ցուցանիշը հաշվարկվում է Միջազգային տնտեսական ֆորումի (World Economic Forum) 
մեթոդով, որը հիմնված է համընդհանուր վիճակագրական տվյալների, կազմակերպության 
տնօրենների հարցումների, գլոբալ տարեկան հետազոտությունների վրա: ՄՏՖ հետա-
զոտություններն իրականացվում են համատեղ, այլ երկրների առաջատար հետազոտական 
կենտրոնների, համապատասխան ինստիտուտների աջակցությամբ, 2004 թ.-ից. տվյալ 
պահին ներկայացվում են տարբեր երկրների մրցունակությունը բնութագրող հնարավո-
րինս ամբողջական տնտեսական ցուցանիշները: 

Երկրների տնտեսական մրցունակությունը որոշվում է տարաբնույթ գործոններով: 
Օրինակ` տնտեսության վիճակի վրա բացասական ազդեցություն են ունենում պետական 
ֆինանսական միջոցների անարդյունավետ կառավարումը և բարձր գնաճը, իսկ դրական 
ազդեցություն` մտավոր սեփականության իրավական պաշտպանվածությունը, զարգացած 
դատական համակարգը և այլն: Որպես ինստիտուցիոնալ գործոններ` որոշիչ նշանակու-
թյուն կարող են ունենալ կրթությունը, աշխատուժի որակավորման բարձրացումը, նորա-
գույն գիտելիքների և տեխնոլոգիաների հասանելիությունը: Տնտեսական մրցունակությու-
նը բնութագրող գործոններն աշխարհի տարբեր երկրների տնտեսությունների վրա տար-
բեր ազդեցություն են ունենում՝ կախված բազային տվյալներից և ընթացիկ զարգացման 
տեմպերից: Ակնհայտ է նաև, որ դրանք ժամանակի ընթացքում նույնպես փոփոխվում են:  

Միջազգային մրցունակության համաթիվը բաղկացած է 113 փոփոխականներից, 
որոնք մանրամասնորեն բնութագրում են տնտեսական զարգացման տարբեր մակար-
դակներում գտնվող աշխարհի երկրների մրցունակությունը: Այդ փոփոխականների 2/3-ը 
կազմակերպությունների ղեկավարների հարցումների արդյունքներն են (ընդգրկվում է 
գործոնների լայն շրջանակ, որոնք ազդում են հետազոտվող երկրների բիզնես միջավայրի 
վրա), իսկ 1/3-ը` համընդհանուր աղբյուրների տվյալներ (միջազգային կազմակերպու-
թյունների կողմից պարբերաբար ներկայացվող վիճակագրությամբ և հետազոտությամբ): 

Բոլոր փոփոխականները միավորված են ազգային մրցունակությունը բնութագրող 12 
հիմնական ցուցանիշներում1. 
                                                           

1 http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info#azerbaijan 
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1. ինստիտուտների որակ, 
2. ենթակառուցվածքներ, 
3. մակրոտնտեսական կայունություն, 
4. առողջապահություն և նախակրթական համակարգ, 
5. բարձրագույն կրթություն և մասնագիտական վերապատրաստում, 
6. ապրանքային և ծառայությունների շուկաների արդյունավետություն, 
7. աշխատաշուկայի արդյունավետություն, 
8. ֆինանսական շուկայի զարգացածություն, 
9. տեխնոլոգիական զարգացածության մակարդակ, 
10. ներքին շուկայի ծավալներ, 
11. կազմակերպությունների մրցունակություն, 
12. ներդրումային ներուժ: 
Այս փոփոխականների ընտրությամբ են պայմանավորված տեսական և գործնական 

հետազոտությունները, և դրանցից յուրաքանչյուրն առանձին չի կարող ապահովել տնտե-
սության մրցունակությունը: Օրինակ` կրթության ծախսերը կարող են չավելանալ աշխա-
տաշուկայի անարդյունավետության պատճառով, մակրոտնտեսական միջավայրի բարե-
լավմանն ուղղված քայլերը, օրինակ` պետական ֆինանսական միջոցների օպտիմալա-
ցումը կարող է հաջողվել, եթե սպասվող շահույթի մեծությունը գերազանցի անհրաժեշտ 
ներդրումների ծավալը: 

Այսպիսով, առավել մրցունակ են այն երկրների տնտեսությունները, որոնք ի վիճակի 
են իրականացնելու բազմագործոնային ուսումնասիրությունների համընդհանուր քաղաքա-
կանություն: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջազգային 
մրցունակության վարկանիշային տվյալները: 

Աղյուսակ 4 
Միջազգային մրցունակության վարկանիշ 20132 

 

Տնտեսություն Միջազգային մրցունակու-
թյան ինդեքս 2013–2014 

Միջազգային մրցունա-
կության ինդեքս 2012–2013 

Դիրքի 
փոփոխություն 

 վարկանիշ միավոր վարկանիշ միավոր 
Ադրբեջան 39 4.51 46 7 
Հայաստան 79 4.10 82 3 

 
Բիզնեսի վարման համաթիվ (Doing Bussiness) - համաթիվը հաշվարկվում է Համաշ-

խարհային բանկի և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների մեթոդաբանու-
թյամբ, որը հիմնված է ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող նորմատիվ 
                                                                                                                                                                                          

1 URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info 
2 Рейтинг стран мира по уровню экономической свободы — информация об исследовании. [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-
economic-freedom-info 
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իրավական ակտերի և վիճակագրական տվյալների վերլուծության արդյունքների վրա: 
Հետազոտությունն իրականացվում է ամեն տարի` սկսած 2002 թ.-ից, և այժմ ներառում է 
ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման գրեթե ամբողջական ցուցանիշների 
համակարգը: Հետազոտման մեթոդը և վերլուծության տիպային մոդելը աշխարհի տարբեր 
երկրներում համարվում են ձեռնարկատիրական գործունեության վրա պետության ազդե-
ցության գնահատման միակ գործիքը: 

Բիզնեսի վարման գործընթացն ուղղված է ազգային կազմակերպությունների, առա-
ջին հերթին` փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության (ձևավորումից մինչև 
լուծարում) վերլուծությանը: 

Տարբեր երկրների ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման պայմանները 
համադրելու նպատակով հետազոտության շրջանակներում իրականացվում է քանակա-
կան ցուցանիշների տվյալների հավաքագրում և բազմակողմանի վերլուծություն: Դրանով 
այս համաթվի կիրառումն առավել արդյունավետ է դարձնում ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կարգավորման գործընթացը, ապահովում է չափելի կողմնորոշիչներ բարեփո-
խումների իրականացմանը, և տեղեկատվական աղբյուր ծառայում տարբեր երկրների 
գործարար միջավայրով հետաքրքրված գիտնականների, լրագրողների, հետազոտողների, 
մասնավոր հատվածի համար:  

Բիզնեսի վարման համաթվի կազմմանը մեթոդական և փորձագիտական օգնություն 
են ցուցաբերում տարբեր երկրներից ներգրավված ավելի քան 7000 մասնագետներ, ձեռ-
նարկատիրական գործունեության հարցերով խորհրդատուներ, իրավաբաններ, տնտեսա-
գետներ, կառավարության անդամներ, ինչպես նաև առաջատար գիտնականներ: 

Համաթիվն արտացոլում է աշխարհի երկրների վարկանիշն ըստ ձեռնարկատիրական 
գործունեությանն աջակցության աստիճանի: Այսինքն` այն, թե որքանով են ոլորտը կար-
գավորող պետական ինստիտուտները նպաստում, աջակցում ձեռնարկատիրության 
կայացմանը: 

Հաշվարկվում է տասը հիմնական պարամետրերի միջին թվաբանականով. 
1. կազմակերպությունների գրանցում, 
2. շինարարական աշխատանքների թույլտվության ստացում, 
3. էլեկտրասնուցման համակարգի միացում, 
4. սեփականության գրանցում, 
5. վարկավորում, 
6. ներդրողների պաշտպանվածություն, 
7. հարկում, 
8. միջազգային առևտուր, 
9. օրենքների և պայմանագրերի իրականացում, 
10. կազմակերպությունների իրացվելիություն: 
Վարկանիշային ցուցակում երկրները դասակարգվում են` առաջինից վերջին հորիզո-

նական: Այն երկիրը, որը զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, վկայում է, որ իր տարած-
քում բիզնես միջավայրը առավելապես է նպաստում ձեռնարկատիրական գործունեու-
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թյանը: Համաթվի հաշվարկման ժամանակ հաշվի չեն առնվում այնպիսի փոփոխական-
ներ, ինչպիսիք են` մակրոտնտեսական քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքների 
որակը, աշխատուժի որակավորումը, արտարժույթի տատանումները, ներդրողների կար-
ծիքը, անվտանգությունը, կոռուպցիայի մակարդակը: Այսպիսով, բիզնեսի վարման հա-
մաթվի որոշման գործընթացը կայանում է առանց հաշվի առնելու քաղաքական կողմնորո-
շիչները, բացառությամբ օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի ուսումնասիրման: Այս 
ցուցանիշով Հայաստանը 37-րդ հորիզոնականում է, իսկ Ադրբեջանը` 70-րդ: 

 
Աղյուսակ 5 

Բիզնեսի վարման համաթվի վարկանիշային տվյալները 2013 թ. դրությամբ1 
 

Երկիրը Վարկանիշ № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
Հայաստան 37 6 79 109 5 42 22 103 117 112 76 
Ադրբեջան 70 10 180 181 13 55 22 77 168 28 86 

 
Չնայած այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը բիզնեսի վարման և տնտեսական ազա-

տության համաթվերի ցուցանիշներով զիջում է Հայաստանին, հարկ է նշել, որ վերջին 
տասը տարիներին այդ երկիրն ապահովել է տնտեսական երկնիշ աճ: 2009 թ. ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, ի տարբերություն Հայաստանի, որտեղ նկատվել 
է ՀՆԱ 4 տոկոսային կետի անկում, Ադրբեջանը պահպանել է տնտեսական աճի դրական 
տեմպը: Հաշվի առնելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտությունը` 
ներկայացնենք նաև նշված ժամանակամիջոցում ռազմական ծախսերը: Ադրբեջան` 15.8 
մլրդ ԱՄՆ դոլար, Հայաստան` 3.3 մլրդ:  

Ադրբեջանն այսօր բնակչության մեկ շնչի հաշվով օտարերկրյա ուղղակի ներդրում-
ներով ԱՊՀ երկրների մեջ առաջատար դիրք է զբաղեցնում: Սակայն պետք է նշել, որ այդ 
ներդրումների մեծ մասը նավթային ուղղվածություն ունի, իսկ նավթարդյունաբերությունը 
աշխատատար ոլորտ չի համարվում: Երկրի տնտեսությունը առավելապես կախված է 
նավթային հատվածից: Վերջին 5 տարիներին այդ հատվածի մասնաբաժինը արտա-
հանման մեջ կազմել է 75–95%: Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ Ադրբեջանը լուրջ 
խնդիրներ ունի ոչ նավթային հատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավ-
ման առումով: 

 
Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել միջազգային տնտեսական որոշ ցուցանիշների պարզա-

բանմանը: Ներկայացվել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկանիշային տվյալները այդ 
ցուցանիշների (համաթվերի) համատեքստում: 

 

                                                           

1 http://doingbusiness.org/ 
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СУРЕН БАБАДЖАНЯН 
 

НЕКОТОРЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА  

 

В статье рассмотрены некоторые международные рейтинговые экономические показатели, а 
также представлены соответствующие экономические данные Армении и Азербайджана в контексте 
этих  показателей.  

 

SUREN BABAJANYAN 
 

SOME PARAMETERS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF ARMENIA AND AZERBAIJAN 
 

The Article discusses clarification of some international economic indexes.  In the context of the 
mentioned indexes rating data regarding Armenia and Azerbaijan are given.  

 
 

 
 

ԱԼԻՍԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  ԵՎ  ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  ՎՃԱՐՆԵՐԻ  ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՓՈՐՁԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. բնապահպանական վճարների դրույքաչափ, բնօգ-
տագործման վճարների դրույքաչափ, գնահատ-
ման ցուցանիշներ 

 
Հայաստանում գործող վճարների համակարգի հիմքում «Բնապահպանական և բնօգ-

տագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքն է, որն ուժի մեջ է մտել 1999 թ. հունվարի 1-
ին1.2.3։ Այն համալրվել է ՀՀ Կառավարության երկու որոշումներով, և արդյունքում ձևավոր-
վել է վճարների միասնական համակարգ, որը գործում է հետևյալ տնտեսական մեխա-
նիզմների ու գործիքների կիրառմամբ. 

• Բնապահպանական վճարների մեխանիզմ (աղտոտողը վճարում է սկզբունք). 
մթնոլորտային արտանետումների համար (շարժական և ամրակայված աղբյուր-
ներից) վճարներ, ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտահոսքի համար 

                                                           

1 2003-2005 թթ. Նախարարական զեկույց, Երևան, 2006, էջ 10-19: 
2 2007-2011 թթ. Նախարարական զեկույց, Երևան, 2012, էջ 10-21: 
3 Գրիգորյան Է., Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների իրավական ակտերի ժողովածու, Երևան, 
2011, 96 էջ: 
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սահմանված վճարներ, թափոնների (արտադրական, սպառման և կենցաղային) 
տեղադրման համար սահմանված հարկեր, էկոլոգիապես վնասակար արտադրան-
քի համար սահմանված վճարներ, շրջակա միջավայրին վնասող ապրանքների 
արտադրության և ներմուծման վճարներ: 

• Բնօգտագործման վճարների մեխանիզմ (օգտագործողը վճարում է  սկզբունք). 
ջրօգտագործման վճարներ, օգտակար հանածոների արդյունահանված և մարված 
պաշարների համար սահմանված վճարներ, կենսապաշարների օգտագործման 
վճարներ: 

Սրանք պարտադիր վճարներ են, որ կուտակվում են պետական բյուջեում և նախա-
տեսված են բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար։ Հետևապես 
համարվում են եկամուտների ստացման գործիքներ։ Այստեղ տեղին է անդրադառնալ ՀՀ-
ում արտադրվող և իրացվող, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների հա-
մար սահմանված վճարների ձևավորման տնտեսական մեխանիզմին և գործիքներին։ Մեր 
կարծիքով` նման ապրանքների դասակարգումը ունի մի շարք սկզբունքային անճշտու-
թյուններ։ Օրինակ` ապրանքների ներքին կառուցվածքում առանձնացված են. պոլիէթիլե-
նային իրեր (հազ.տ), պոլիէթիլենային իրեր (տ), դույլ (հատ, դույլը ևս կարող է լինել 
պլաստմասայից): 

Դասակարգումն անհրաժեշտ է վերանայել, քանի առկա է պոլիէթիլենային նյութ - 
պլաստմասա հասկացությունների ոչ ճիշտ ընկալումը։ Ավելին` դրանցից յուրաքանչյուրը 
կարող է ընդգրկել տարբեր անվանմամբ և վտանգի աստիճանի հավելանյութեր։ Այդ 
դեպքում անհասկանալի է մնում վճարների դրույքաչափերի ձևավորման մեթոդական 
մոտեցումը։ Նույն մոտեցումն է կիրառվում ներկերի և յուղերի նկատմամբ։ Ընդհանուր 
առմամբ առանձնացված են 16 տեսակի ապրանքներ (լամպեր, կապարե կցորդիչներ, 
ազբոշիֆեր, գետերգենար, անտիֆրիզ և այլն)1։ 

Դժվար չէ նկատել, որ Հայաստանում գործող բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների համակարգը սկզբունքորեն չի տարբերվում վճարների ձևավորման եվրոպա-
կան մոդելից։ Տարբեր են եկամուտների նպատակային հասցեագրման քաղաքական մո-
տեցումները, հատկապես համակարգի ձևավորման մեկնարկային փուլում, երբ Հայաս-
տանում, ի տարբերություն ԱԵԿԿԱ–ի այլ երկրների, չէին գործում նպատակային բնա-
պահպանական (արտաբյուջետային) հիմնադրամներ։ Բացի դրանից, օրենքով անհրա-
ժեշտ չափով չի արդիականացվում վճարների խրախուսման մեխանիզմը։ Ավելին` նախա-
տեսված չէ վճարների պարբերական շտկումը սղաճի գործոնի հաշվառմամբ, բացա-
ռությամբ արտադրանքի համար սահմանված վճարների, որոնք հաստատագրված են և 
սղաճի դեպքում ինքնաբերաբար շտկվում են։ 

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ վճարների ազգային համակարգը չընդհատ-
վող բարեփոխումների ընթացքում է։ Չժխտելով տնտեսական մեխանիզմի բարելավման 

                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ, Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2002 թ., էջ 59-60: 
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որոշ դրական միտումները` հարկ է նշել, որ, այնուամենայնիվ, դեռևս ցածր է իրականաց-
վող նախաձեռնությունների արդյունավետությունը, քանի որ պահպանվում է անհամա-
մասնություն սահմանված վճարների դրույքաչափերի և փաստացի վնասների հատուցման 
ծավալների միջև։ Անհրաժեշտ է նաև վերանայել թափոնների համար սահմանված դրույ-
քաչափերը, մասնավորապես ոչ վտանգավոր թափոնների մասով։ Հստակեցման և վերա-
նայման կարիք ունեն վճարումների դրույքաչափերի որոշման նորմատիվները. հետևանքը, 
մեր կարծիքով, դրական ազդեցություն կունենա հատկապես բնապահպանական և բնօգ-
տագործման մեթոդաբանության կատարելագործման և կիրառման արդյունավետության 
վրա։ 

Հուսադրող են պետական նախաձեռնությունները՝ միտված բնապահպանական նոր 
հիմնադրամների ստեղծմանը, մասնավորապես պետք է նշել Սևանա լճի վերականգնման, 
պահպանման և զարգացման հիմնադրամի ստեղծումը Կառավարության 2011 թ. ապրիլի 
28-ի № 517-Ն որոշմամբ։ Չափազանց կարևոր է նաև հիմնադրամների ձևավորման մե-
խանիզմների ընտրությունը, որով հնարավոր է նպաստել միջոցների ներհոսքի աճին և 
ձեռնարկությունների բնապահպանական գործունեության մասնակի ինքնաֆինանսա-
վորմանն ի հաշիվ աղտոտման բնապահպանական վճարումների։ 

Գործող օրենսդրության համաձայն` առանձնացված են վճարների դրույքաչափերի 
որոշման ցուցանիշները։ 

Մթնոլորտային արտանետումների դեպքում, օրինակ, օդն աղտոտող բոլոր նյութերի 
համար վճարի դրույքաչափը (Դօդ) յուրաքանչյուր տոննա արտանետման չափով հաշվարկ-
վում է հետևյալ բանաձևով. 

Դօդ= 900 դրամ/սթկ 
որտեղ սթկ-ն օդում տվյալ նյութի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտանյութն է։  

Ընդ որում «Բնապահպանական դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի (2006 թ.) հոդ. 2-ի 
«գ» կետի համաձայն` հաշվարկվող դրույքաչափերը կարող են ավելանալ 1,5 անգամ։ Նույն 
օրենքով մանրամասն սահմանված են վճարների դրույքաչափերը շարժական և ամրա-
կայված (անշարժ) աղբյուրներից օդային ավազան արտանետվող վնասակար նյութերի 
համար։ 

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի յուրաքանչյուր տոննայի արտահոսքի/արտա-
նետման դիմաց վճարի դրույքաչափի հաշվարկման բանաձևն է. 

Դջուր = 10000 դրամ/սթկձկն, 
որտեղ սթկձկն-ն ձկնատնտեսական նպատակով օգտագործվող ջրում տվյալ նյութի սահ-
մանային թույլատրելի կոնցեպցիան է (հոդ. 2-ի 2-րդ կետ, «բ» ենթակետ)։ 

Օրենքի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներով սահմանված են շրջակա միջավայրում արտադրու-
թյան և սպառման թափոնների տեղադրման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին վնաս 
պատճառող ապրանքների դիմաց վճարի դրույքաչափերը` համապատասխանաբար։ 

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասով «Բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (1998 թ., հավելված 1) 7-րդ հոդվածի և ՀՀ Կառա-
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վարության 1998 թ. № 864 որոշման 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն` սահմանված 
են վճարների հաշվարկման հետևյալ բանաձևերը. 

ԲՎ = ՄՊծ x (Գի x ԴՏ/100), երբ (Գի x ԴՏ/100)> Դհ 
ԲՎ = ՄՊծ x Դհ (Գի x ԴՏ/100), երբ (Գի x ԴՏ/100)≤ Դհ, 

և որոշված են բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր` 
 ջրօգտագործման համար, 
 պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների, ստորերկրյա քաղցրահամ ու 
հանքային ջրերի և աղի արդյունահանված պաշարների համար, 

 Կենսապաշարների օգտագործման համար, 
 պինդ օգտակար հանածոների մարված պաշարների համար վճարի հաստատա-
գրված դրույքաչափերի։ 

Այսպիսով, մթնոլորտային օդի աղտոտման դիմաց վճարների գործող դրույքաչափերը 
հաշվարկվում են մեթոդական նոր մոտեցմամբ` հաշվի առնելով առանձին աղտոտող 
նյութերի թունավորության աստիճանը։ Դրույքաչափը որևէ բազային աղտոտող նյութի 
համար բազմապատկվում է գործակցով, որը հակադարձ համեմատական է օդի որակի 
համապատասխան ստանդարտին՝ սահմանային թույլատրելի խտությանը։ Դա նշանակում 
է, որ ինչքանով «կոշտ» է ստանդարտը, այնքանով բարձր է վճարի դրույքաչափը։ Պետք է, 
որ վնասների դրույքաչափերը վերանայվեին 1998-2000 թթ., մանավանդ որ քրոմի օքսիդի 
համար դրույքաչափը աճել է 316 անգամ, այն դեպքում, երբ քլորոպրենի համար սահ-
մանվածը մնացել է անփոփոխ, իսկ փոշու և ծծմբի երկօքսիդի դրույքաչափերը նվազել են 
մոտ 2/3 չափով։ Գերլիմիտային արտանետումների/արտահոսքերի համար դրույքաչափը 
եռապատկվում է։ Բազային աղտոտող նյութի գործոնի կիրառվում է նաև ջրային ավա-
զանի աղտոտման դեպքում։ Հատկանշական է, որ 2000 թ.-ից բնապահպանական վճար-
ները գանձվում են օդն աղտոտող 10 նյութերի համար (ածխածնի մոնօքսիդ, ազոտի օք-
սիդներ, ծծմբի երկօքսիդ, քլոր, քլորոպրեն, քրոմի օքսիդ, ֆորմալդեիդ, տոլուոլ, քսիլո)։ 
Աղտոտող նյութերի ցանկը 1993-1999 թթ. բաղկացած էր 51 անվանումից։ 

 Այդ ցանկի կրճատում 51-ից (մինչև 1999 թ.) կատարվեց նաև ջրերի աղտոտման և 
բնապահպանական վճարների գանձման համակարգում։ Նման ձեռնարկումը պետական 
կառավարման համապատասխան մարմինների կողմից հիմնավորվում է լաբորատոր 
ներուժի բացակայությամբ/սղությամբ։ Ստացվում է այնպես, որ աղտոտող նյութերի տե-
սակները և քանակությունը «հարմարեցվում են» եղած լաբորատոր սարքավորումներին, 
այլ ոչ թե մանրազննին ստուգում են ջրի որակի պատշաճ հսկման և պահպանման համար։ 
Այս մոտեցումը գիտական հիմնավորվածության տեսանկյունից արդարացված չէ։ 

Մասնավորապես, այդ սկզբունքով արդեն 1999 թ. թթվածնի կենսաբանական պա-
հանջի համար աճել է 6, իսկ կախված նյութերի դեպքում մոտ 8 անգամ։ Նույն տրա-
մաբանությամբ բարձրացել են դրույքաչափերը ծանր մետաղների աղերի, ցիանի և վեր-
ջինիս միացությունների համար։ Այստեղ ևս առկա է դրույքաչափերի վերանայման գիտա-
կան հիմնավորվածության ցածր մակարդակ։ 
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Թափոնների տեղադրման (պահման) համար բնապահպանական վճարի, դրույքչա-
փերի վերանայումը և նորերի կիրառումը սկսվեց 2000 թ.-ից (1998 թ. համեմատ կրկնակի 
չափով)։ Հետագայում «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 2006 թ. 
ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` դրույքաչափերը կրկին վերանայվեցին` առաջ-
նորդվելով ցուցանիշների ավելացման ճանապարհով։ Նշենք, որ բնապահպանական բնա-
գավառի օրենսդրական բարեփոխումները որոշակի դրական ազդեցություն ունեցան 
շրջակա միջավայրում արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման դիմաց 
վճարների դրույքաչափերի համակարգի ձևավորման վրա: Ուշագրավ են, մասնավորա-
պես, արդյունաբերական հրապարակներում թափոնների տեղադրման/պահման վճարնե-
րի դրույքաչափերը, որոնք որոշված են դրանց պահման ժամկետների հաշվառմամբ: Դա 
սկզբունքորեն նոր մոտեցում է, որի կիրառման արդյունավետությունը դեռևս խորը ուսում-
նասիրման կարիք ունի: 

Սակայն, անկախ դրույքաչափերի փոփոխության դրական միտումներից, այստեղ ևս, 
մեր կարծիքով, առկա են մեթոդաբանական բացթողումներ, քանի որ թափոնների դասա-
կարգման գործող սկզբունքների կիրառման և չստանդարտացված պահման, ինչպես նաև 
ժամանակակից պոլիգոնների բացակայության պայմաններում բավականին բարդ է 
ճշգրիտ գնահատել վտանգավոր թափոնների բացասական ազդեցությունների հե-
տևանքները` հնարավոր վնասների հաշվառմամբ: Հետևաբար դրույքաչափերը որոշակիո-
րեն պայմանական են: Ենթադրվում է, որ անհրաժեշտ է.  

- վերանայել լեռնարդյունաբերության իրավաբանական անձանց կողմից տեղա-
դրվող, ինչպես նաև հողածածկույթի քանդման և շինարարության հետևանքով 
առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների դրույքաչափերը, 

- ուժեղացնել մոնիթորինգը թափոնների` ըստ վտանգավորության դասակարգման 
նկատմամբ, հատկապես լեռնարդյունաբերության և շինարարության ոլորտներում։  

 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ձևավորման 

ազգային փորձը: Առանձնացված են դրանց տեսակները, վերլուծվել և գնահատվել են համակարգի 
ներքին կառուցվածքը և տնտեսական գործիքները: Հիմնավորվել է վճարների դրույքաչափերի 
վերանայման անհրաժեշտությունը:  

 
АЛИСА ГЕВОРКЯН  

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРИРОДООХРАННЫХ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

В статье исследован национальный опыт формирования системы природоохранных и природо-
пользовательских платежей. Выделены их типы, проанализирована и оценена внутренняя структура 
данной системы и экономические инструменты. Обоснована необходимость пересмотра ставок пла-
тежей. 
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ALISA GEVORGYAN  
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE EXPERIENCE OF THE NATIONAL SYSTEM OF 
PAYMENTS FOR ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES 

 

Domestic experience of forming a system of payments for environmental and natural resource 
management is analyzed.The types of payments for environmental and natural resources management 
are identified, the internal structure of the system of payments and economic instruments -analyzed and 
evaluated.The establishment of the rate of payments’ parameters on the ecology and natural resources 
are analyzed, and thenecessity to be revised. 

 
 
 

 
ՄԻԽԱՅԻԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. նորամուծություն, նորամուծական տնտեսություն,  
մարդկային կապիտալ 

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ռազմավարության նշա-
նակությունը տվյալ ժամանակաշրջանին համահունչ արտադրության ստեղծման մեջ է, իսկ 
սրա հիմնական խնդիրներից մեկը երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովումն է: 
Առաջացած հիմնահարցերի լուծումն անմիջականորեն կապված է նորամուծական տնտե-
սության ստեղծման հետ: Վերջինս էլ, իր հերթին, ենթադրում է նորամուծությունների պա-
հանջարկի մեծացում: 

Ընդհանրապես, մարդու ցանկացած գիտակցված և ստեղծագործական գործունեու-
թյուն բոլոր ժամանակներում էլ պայմանավորված է եղել գիտելիքների ձեռքբերմամբ և 
գործնական կիրառմամբ: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ ցանկացած տիպի տնտե-
սություն, այդ թվում` նորամուծականը, հիմնված է գիտելիքների բանկի վրա: Տնտեսության 
նորամուծական զարգացման տեսության հիմքում ընկած է նորամուծություն հասկա-
ցությունը, որը պետք է ըմբռնել որպես մարդկային գործունեության տարբեր տեսակների 
մեջ նոր տարրերի (տեսակների, եղանակների) ներդրում, ինչը կնպաստի այդ գործունեու-
թյան արդյունավետությանը: Ստացվում է, որ նորամուծությունը համընդհանուր տնտեսա-
կան օրինաչափություն է` ուղղված հասարակության առաջընթացի ապահովմանը: Բացի 
դրանից, եթե մարդն իր ձեռք բերած և կուտակած գիտելիքները գործնականում չի օգտա-
գործում, այլ կերպ ասած` չի առևտրայնացնում, ապա դրանք լավագույն դեպքում հանդես 
կգան որպես տնտեսության զարգացման ներուժ: 
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Իրական կյանքում նորամուծությունները բազմաթիվ ու բազմաբովանդակ են. ստորա-
բաժանվում են տեխնոլոգիական, տնտեսական, բնապահպանական, կառավարչական, 
ռազմական, քաղաքական, սոցիոմշակութային, պետաիրավական և այլ տեսակների: Ինչ-
պես նկատվում է` նորամուծությունների շրջանակն այնքան ծավալուն է, որքան մարդկային 
գործունեության տեսակների ցանկը: 

Նորամուծական հասարակության ստեղծման համար համապատասխան պայմաններ 
են անհրաժեշտ: Պատմականորեն նորամուծական հասարակարգի պահանջմունքը ծագել 
է բարձր զարգացած երկրների փորձի և ձգտումների համադրման արդյունքում: Պատա-
հական չէ, որ այդ թեմայով հիմնական գրականությունը ստեղծվել և ստեղծվում է 
արևմտյան երկրներում1: 

 ՀՀ-ում նորամուծական տնտեսությունը պետք է ունենա նաև սոցիալական կողմնո-
րոշվածություն: Նման տնտեսության առկայությունը միաժամանակ կնպաստի միմյանց 
հետ փոխկապակցված հիմնախնդիրների լուծմանը՝ հանրապետության մարդկային ներ-
ուժի զարգացմանը, մրցակցային ինստիտուցիոնալ միջավայրի ստեղծմանը, նորամուծա-
կան տեխնոլոգիական զարգացման հիմքով տնտեսության կառուցվածքի դիվերսիֆիկաց-
մանը և այլն:  

Նշված հիմնախնդիրների լուծումն անհնարին կլինի առանց պետության միջամտու-
թյան: Եթե հույսը դրվի գործարարության նորամուծական ակտիվության վրա, ապա դա, 
ավելի շուտ, երազանքի կնմանվի:  

Նորամուծական տնտեսության հիմքում ի սկզբանե մտավոր գործունեության արդ-
յունքների օգտագործումն է: Ավելին` զարգացած երկրներում մտավոր արդյունքի տեսա-
կարար կշիռը ընդհանուրի մեջ մշտապես աճում է և՛ քանակապես, և՛ որակապես: Արդեն 
նշել ենք, որ ցանկացած հասարակարգում ստեղծագործական գործունեությունը հիմնված 
է գիտելիքների վրա: Ի դեպ, դրանք գնալով ոչ միայն քանակապես են աճում, այլև ընդ-
լայնում են գիտական մշակումների կիրառման շրջանակները: Դրա հետ կապված` Յ.Շում-
պետերը ժամանակին նշել է, որ եթե նորարարն իր նորամուծություններով մուտք է գոր-
ծում շուկա, ապա մի որոշ ժամանակ տվյալ ոլորտում մենաշնորհյալի կարգավիճակում է 
հայտնվում, հետևաբար կատարյալ մրցակցությունը փոխարինվում է ոչ կատարյալով2:   

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ նորամուծական գործունեության մեկնաբան-
ման հարցում մասնագետների շրջանում միասնականություն չկա: Ըստ որոշ հեղինակ-
ների` նորամուծական գործունեությունը պետք է հասկանալ արտադրության մեջ իրա-
կանացվող այն աշխատանքները, մատուցվող ծառայությունները, որոնք միտված են տեխ-
նոլոգիական նոր գործընթացների հիմքով շուկայում մեծ պահանջարկ վայելող կատա-

                                                           

1 Տե՛ս В.М.Баутин, Инновации - основы современной экономики постиндустриального периода, изд. ТСХА, 
Вып. 6, 2011, с. 10: 
2 Տե՛ս Шумпетер Й., Капитализм, социализм и демократия, М., “Экономика”, 1995, с. 151: 
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րելագործված ապրանքատեսակների ստեղծմանը: Սա, իր հերթին, պետք է ենթադրի 
լրացուցիչ գիտական հետազոտությունների և մշակումների իրականացում1:   

Նման մոտեցման դեպքում պարզվում է, որ նորամուծական գործունեությունը պետք է 
ուղղված լինի արդեն իսկ ավարտված գիտահետազոտական մշակումների գործնական 
իրացմանը: 

Տնտեսության նորամուծական ձևը պայմանավորված է հասարակության կողմից 
նորամուծությունների, փոփոխությունների ազդակների դրսևորմամբ: Այլ կերպ` նորամու-
ծական տնտեսաձևի համակարգային սկզբունքը նախաձեռնողական գործընթացների 
անընդհատության և նպատակաուղղվածության զուգակցումն է: 

Զարգացման նորամուծական պայմաններում տնտեսական աճի նախադրյալ է արտա-
դրության մեջ մտավոր աշխատանքի օգտագործման տեսակարար կշռի բարձրացումը: 
Նպատակը դառնում է ազգային հարստության մեջ բացարձակ և հարաբերական այն 
գործոնների բաժնի մեծացումը, որոնք նախկինում վերաբերել են, այսպես կոչված` ոչ 
տնտեսականներին: Բացի դրանից, տնտեսական աճի արդյունավետության բարձրաց-
ման չափանիշներից մեկն էլ դառնում է ձեռնարկությունների և տնային տնտեսությունների 
կողմից մարդկային կապիտալի կուտակումը2:  

Այսպիսով, նորամուծական զարգացումը պետք է հասկանալ տնտեսության նորա-
մուծական տիպին անցումը, որն իրականացվում է նորարարությունների մշակման և 
իրացման շնորհիվ: Զարգացման նորամուծական տիպին անցնելու պայմաններն են. զար-
գացող կրթական համակարգը, գիտության և արտադրության սերտ կապը, շուկայի կող-
մից նորամուծություններին ներկայացվող պահանջների (ենթակառուցվածքների, օրենս-
դրական և իրավական ինստիտուտների ստեղծում) ապահովումը: 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ նորամուծական զարգացման հիմնական հատ-
կանիշը ոչ թե ստեղծվելիք տեխնիկական միջոցների քանակն է, այլ դրանց օգտագործման 
աստիճանը տնտեսության ոլորտում3:  

Ինչպես պարզվում է` նոր տիպի տնտեսությունում մասնագետները հատուկ տեղ են 
հատկացնում գիտելիքներին ու նորամուծություններին: Նորամուծական տնտեսության մեջ 
գիտական և տեխնոլոգիական մտքի ազդեցությամբ նյութական արտադրության ավան-
դական ոլորտները կերպափոխվում են, որովհետև նոր գիտելիքների և նորամուծություն-
ների վրա չհենված արտադրությունը ոչ կենսունակ է դառնում: 

Բացի դրանցից, նորամուծական տնտեսությունը բնութագրվում է իր սուբյեկտների 
միջև ձևավորված նոր հարաբերություններով, հատկապես` նորամուծական հարաբերու-
թյուններով, որոնք դրսևորվում են նորամուծությունների վերարտադրության գործընթաց-
ներում: Գիտելիքահենք տնտեսություն հասկացությունը, որը բավականին տարածված է 
                                                           

1 Տե՛ս Гретченко А.А., Инновационная сфера как предмет исследования экономической науки, “Проблемы сов-
ременной экономики”, 2009, N 4, с. 25-28: 
2 Տե՛ս, Инновационный путь развития для новой России / отв. ред. В.П.Горегляд/, М., “Наука”, 2005, с. 14: 
3 Տե՛ս, Гусаков М., Формирование потенциала инновационного развития, “Экономист”, 1999, N 2, с. 33-38: 
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արդի պայմաններում, արտացոլում է այն իրողությունը, որ համապատասխան գիտելիք-
ներով և հմտություններով օժտված սուբյեկտները դառնում են նյութական և ոչ նյութական 
արտադրության զարգացման գլխավոր գործոնները` ապահովելով կայուն տնտեսական 
զարգացում: 

Առհասարակ նորամուծությունների կիրառումը մեկ ընդհանուր նպատակ է հետա-
պնդում՝ արտադրության մրցունակության բարելավում: Իսկ դա պայմանավորված է զար-
գացած նորամուծական ենթակառուցվածքների ձևավորմամբ, որոնք կազմակերպված` 
տվյալ պահին կիրականացնեն նորամուծությունները: Նշված ենթակառուցվածքները 
վերաբերում են նաև սոցիալական ոլորտներին՝ կառավարմանը, կրթությանը, առողջա-
պահությանը, մշակույթին և այլն: 

Այս ամբողջից կարելի է եզրակացնել, որ նորամուծական տնտեսության ձևավորման 
պայմաններում ուժեղանում է համագործակցությունը պետության և տնտեսավարողների, 
գիտության և գործարարության միջև: Ընդ որում համագործակցության յուրաքանչյուր 
կողմ իրականացնում է համապատասխան գործառույթներ: Բացի դրանից, կողմերից ոչ 
մեկը չի կարող լիարժեքորեն գոյատևել ու զարգանալ առանց մյուսի: Այսպես. ձեռնարկա-
տիրությամբ զբաղվողները շահագրգռված են նորամուծական գործընթացներով արտա-
դրելու ապրանքներ և մատուցելու ծառայություններ, ապահովելու դրանց մրցունակու-
թյունը սպառողների պահանջներին համապատասխան, պետությունն էլ, իր հերթին, 
պատասխանատվություն է կրում սոցիալ-տնտեսական, նորամուծատեխնոլոգիական զար-
գացման միջոցների ընտրության և իրացման, նորամուծաներդրումային նպաստավոր 
միջավայրի ձևավորման, տնտեսության արտաշուկայական ոլորտի արդյունավետ և 
համամասնական զարգացման և այլ խնդիրների լուծման համար: 

 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ռազմավարության նշանակու-

թյունը արդի ժամանակաշրջանին համահունչ արտադրության ստեղծման մեջ է: Խոսքը վերա-
բերում է նորամուծական տնտեսության ստեղծմանը: Հոդվածում ընդգծվում է, որ սա պետք է 
հիմնված լինի գիտելիքների բանկի վրա: Դիտարկվում է նորամուծական տնտեսության զարգաց-
ման հիմքում ընկած նորամուծություն եզրույթը, որ պետք հասկանալ մարդկային գործունեության 
տարբեր տեսակներում նոր տարրերի ներդրում, ինչը կհանգեցնի տնտեսության արդյունավետու-
թյան բարձրացմանը: 

МИХАИЛ ТАВАДЯН 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Стратегическое значение развития экономики РА заключается в организации производства, 
созвучного требованиям современной эпохи. Имеется в виду создание инновационной экономики. В 
статье подчеркивается, что она должна быть основана на банке знаний. В основу инновационной 
экономики заложена категория инновация, которая рассматривается как внедрение новых эле-
ментов в различные формы человеческой деятельности, приводщих к повышению эффективности 
экономики. 
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MIKHAIL TAVADYAN 
 

THEORETICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY 
 

The significance of strategy of the economic grouth in the RA involves the formation of production 
inherent to the present times. The matter refers to the creation of innovative economy. The latter must 
be based on the knowledge background. The term “innovation” relates to the development of innovative 
economy which should be considered as the involvement of new element in various types of human 
activites which will lead to the increase of economic efficiency. 

 
 
 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ 
ԻՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԱՃԻ ՏԵՄՊԻ ԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Հիմնաբառեր. իրական աշխատավարձի աճի տեմպ, գործա-
զրկության մակարդակ, Ֆիլիպսի կոր, Ֆիլիպսի 
կորի մոդիֆիկացիա, բնական գործազրկություն, 
էկոնոմետրիկ մոդելավորում, էկոնոմետրիկ մոդել-
ներ, կեղծ փոփոխականներ 

 

Հոդվածի հիմքում դրված տնտեսագիտական խնդիրը 
Անվանական կամ իրական աշխատավարձի աճի տեմպի և գործազրկության միջև 

առկա կապերը բացահայտվել են դեռևս 1958 թ. Ֆիլիպսի կողմից1: Նրա տեսության 
համաձայն` դրանք պետք է լինեն հակադարձ: Երևույթը Ֆիլիպսը բացատրում է այն հան-
գամանքով, որ երբ ավելանում է գործազրկությունը, ապա աշխատանք փնտրողները 
որոշակի ժամանակահատվածում պատրաստ են կատարելու ավելի ցածր աշխատավար-
ձով գործ, քան նախկինում էին կատարում: Տվյալ տնտեսագիտական վարկածը ստուգվել 
է բազմաթիվ երկրներում, որոնցից մի մասում հաստատվել է, մյուսում` ոչ: Կարծես թե 
բոլոր նախապայմանները կան, որպեսզի ՀՀ-ում ևս նկատվի նման կախվածություն: Երկ-
րում դիտվում է գործազրկության շեշտակի աճ, իսկ տնտեսության հիմնական ոլորտները 
կենտրոնացված են խոշոր բիզնեսում, որտեղ, օգտվելով առիթից, չեն շտապում բարձ-
րացնել աշխատավարձերը կամ մարդկանց ապահովել նոր աշխատատեղերով:  

Աշխատավարձի աճի տեմպի և գործազրկության կապվածությունը տարբեր երկրնե-
րում փորձ է արվել բացահայտելու էկոնոմետրիկ մոդելների օգնությամբ: Ընդ որում այդ 
                                                           

1Э.Р. Берндт, М., ЮНИТИ-ДДНА, 2005, с. 600-616. 



  571

մոդելները ենթարկվել են զգալի փոփոխությունների` հաշվի առնելով կոնկրետ երկրի 
սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը:  

Հոդվածի նպատակը. 
1. էկոնոմետրիկ մոդելներով բացահայտել, թե ինչ կապ գոյություն ունի աշխատա-

վարձի աճի տեմպի և գործազրկության միջև մեզանում, 
2. որոշել գործազրկության բնական մակարդակը, 
3. ստացված արդյունքների հիման վրա ներկայացնել առաջարկներ, որոնք կօգնեն 

հաղթահարել սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ՀՀ-ում: 
Հոդվածում օգտագործված ցուցանիշների  վիճակագրական նկարագրությունը 
Ֆիլիպսի կորը կամ նրա մոդիֆիկացիան նկարագրելու նպատակով օգտագործվում են 

աշխատավարձի իրական աճի տեմպը և գործազրկության մակարդակը բնութագրող ցու-
ցանիշներ: Դիտարկվում են վերոնշյալ ցուցանիշների եռամսյակային տվյալները 2000-
2012 թթ. կտրվածքով1: Իրական աշխատավարձն իրենից ներկայացնում է անվանական 
աշխատավարձի` բոլոր եռամսյակների և 2000 թ. առաջին եռամսյակի ՍԳԻ հարաբերակ-
ցությունը: 2008-2012 թթ. գործազրկությունը հաշվարկվել է մի մեթոդով, իսկ 2000- 
2007 թթ.-երինը` այլ: Այս դեպքում կարելի է ասել, որ տեղի է ունեցել կառուցվածքային 
փոփոխություն, ինչն անհրաժեշտ է հաշվի առնել: 

Իրական աշխատավարձի աճի տեմպի և գործազրկության դինամիկայի վերլուծու-
թյունը 2000-2012 թթ. 

Իրական աշխատավարձի աճի տեմպի վերաբերյալ առկա վիճակագրական տվյալնե-
րով` դիտարկվող ժամանակաշրջանում նրա առավելագույն մակարդակը 2001 թ. երրորդ 
եռամսյակում եղել է 18.4%, իսկ նվազագույնը՝ 2001 թ. չորրորդ եռամսյակում՝ 15.4%: 2012 
թ. նկատվել է իրական աշխատավարձի աճի տեմպի նվազագույն մակարդակ՝ 13.05%, 
2001 թ. չորրորդ եռամսյակից հետո: Ստացված արդյունքը վկայում է, որ տնտեսությունում 
առկա են համակարգային խնդիրներ, որոնք թույլ չեն տալիս ապահովելու արտա-
դրողականության աճ, որն, իր հերթին, խթան կլիներ աշխատավարձերի աճի համար:  

Գործազրկության դինամիկան դիտարկելիս անհրաժեշտ է առանձնացնել երկու ժա-
մանակահատված` 2000-2007 թթ. և 2008-2012 թթ.: Գործազրկության ամենաբարձր ցու-
ցանիշը 2000-2007 թթ. գրանցվել է 2002 թ. առաջին եռամսյակում՝ 11.1%, նվազագույնը՝ 
2007 թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակներում՝ 7.2: 2008-2012 թթ. նրա առավելագույն մա-
կարդակը դիտվել է 2012 թ. առաջին եռամսյակում՝ 20%, իսկ նվազագույնը` 2009 թ. եր-
րորդ եռամսյակում՝ 6.9: Փաստորեն կարելի է եզրակացնել, որ, այնուամենայնիվ, 2012 թ. 
սկիզբը վատ է անդրադարձել դիտարկվող ցուցանիշների դինամիկայի վրա. մասնավո-
րապես արձանագրվել են իրական աշխատավարձի անկում՝ 13.05%, և միևնույն ժամանակ 
գործազրկության աճ՝ 20%: Սա կարող է պայմանավորված լինել դեռ շարունակվող սոցիալ-
տնտեսական ճգնաժամով, պետական պարտքի առկայությամբ, տնտեսությունում օլիգո-
պոլիաների պահպանմամբ: 
                                                           

1http://armstat.am/am/ 
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Իրական աշխատավարձի աճի տեմպի և գործազրկության կապվածության ուսում-
նասիրությունը էկոնոմետրիկ մոդելավորման օգնությամբ 

Իրական աշխատավարձի և գործազրկության կապը բնութագրելու համար դիտարկվել 
է գծային մոդել, քանի որ ոչ գծային մոդելները չեն տալիս ցանկալի արդյունք: Բացի դրա-
նից` հաշվի առնելով այն, որ աշխատավարձի իրական աճի տեմպը կարող է ենթարկվել 
սեզոնային ազդեցությունների, մոդելում ներառվել են սեզոնային կեղծ փոփոխականներ, 
որոնք թույլ կտան դիտարկելու նաև եռամսյակների ազդեցությունը:  Հիմք ընդունելով 
ասվածը՝ դիտարկենք հետևյալ էկոնոմետրիկ մոդելը. 

( ),dddUNRWG tttttt 134231210 εβββββ +++++=  
որտեղ` 

RWGt -ն իրական աշխատավարձի աճի տեմպն է t-րդ եռամսյակում (%), 
UNt -ն` գործազրկության մակարդակը t-րդ եռամսյակում (%), 

4321 tttt d,d,d,d -ը կեղծ փոփոխականներ են1, որոնցով նկարագրվում են 4 եռամսյակ-
ները: Ç` Ç, Ç, Ç, -d-d-d-d tttt 1111 4321 ====  համապատասխանաբար, երբ t-ն վերաբերում 
է առաջին, երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ եռամսյակին, հակառակ դեպքում՝ 0-ի, 

β0, β1,… β4-ը մոդելի անհայտ պարամետրերն են, 
εt-ն մոդելի պատահական սխալն է t-րդ եռամսյակում: 
Նախքան (1) մոդելը գնահատելը, անհրաժեշտ է պարզել հետևյալ կարևոր հարցերը. 
• արդյո՞ք վիճակագրական շարքերը ստացիոնար են2, 
• ինչպե՞ս կարելի է հաշվի առնել այն փաստը, որ գործազրկությունը 2000-2007 թթ. 

և 2008-2012 թթ. հաշվարկվել է տարբեր մեթոդաբանությամբ: 
Առաջին հարցին պատասխանելու նպատակով մոդելում ներառված բոլոր շարքերի 

համար կիրառվել է Դիքի-Ֆուլլերի թեստը3: Դրա արդյունքում պարզվել է, որ բոլոր 
շարքերը ոչ ստացիոնար են, և ստացիոնար են դառնում առաջին կարգի տարբերության 
օգնությամբ: Հետևաբար աշխատավարձի և գործազրկության շարքերը պետք է մոդելում 
ներառվեն առաջին կարգի տարբերություններով: 

Երկրորդ հարցը լուծելիս, անհրաժեշտ է ներմուծել թեքվածության կեղծ փոփոխա-
կանը4՝ dt -ն, որը ընդունում է 1 արժեքը 2008-2012 թթ. եռամսյակների, և 0 արժեքը՝ 2001-
2007 թթ. համար: Հարկավոր է նշել, որ այս փոփոխականը մոդելում հետևյալ արտադ-
րյալով է՝ dtUNt: Եթե այս ցուցանիշի դիմացի գործակիցը լինի ոչ նշանակալի, ուրեմն 
գործազրկության հաշվարկը տարբեր մեթոդներով էական ազդեցություն չունի: 

Նկատի ունենալով ասվածը՝ (1) էկոնոմետրիկ մոդելը ներկայացնենք հետևյալ կերպ. 

                                                           

1 В.П.Носко, Эконометрика для начинающих, Институт экономики переходного периода, М., 2000, с. 58-63. 
2 Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, Эконометрика, издательство “Дело”, М., 2004, с. 276-285. 
3 Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, Эконометрика, издательство “Дело”, М., 2004, с. 266-275. 
4 Бабешко Л.О., Основы эконометрического моделирования: учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М., “Ком книга”, 
2006, с. 246-249. 
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( ) ( ) ( ) ( ),dddUNdDUNDRWGD tttttttt 2352413210 ϑββββββ ++++++=  
որտեղ` 

( ) ( ) ( )−tttt UNdD,UND,RWGD ն համապատասխանաբար իրական աշխատավարձի 
աճի տեմպի, գործազրկության և թեքվածությամբ կեղծ փոփոխականով գործազրկության 
առաջին կարգի տարբերություններն են, 

β0, β1,… β5 -ը` մոդելի անհայտ պարամետրերը, 
ϑt -ն` էկոնոմետրիկ մոդելի պատահական սխալը: 
Գնահատենք (2) էկոնոմետրիկ մոդելը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով: 

արդյունքում կստանանք հետևյալ պատկերը. 
 

Աղյուսակ 1 
(2) էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատման արդյունքները 

 

Կախյալ փոփոխական. D(WGR) 
Գնահատման մեթոդ. փոքրագույն քառակուսիների 

Ընտրանք (ուղղ.). 2001 Q3 2012 Q4 
Փոփ. Գործ. Ստ. սխալ t-վիճակագիր Հավ. 

D(UN) -2.41 1.1548 -2.09 0.0433 
D(UNS) -0.009 0.8588 -0.01 0.9910 
D1 22.06 3.1713 6.95 0.0000 
D2 9.04 3.0683 2.95 0.0053 
D3 17.47 2.9785 5.86 0.0000 
C -11.62 2.0876 -5.56 0.0000 
R քառակուսի                                                                     0.62 
Ուղղ. R քառակուսի                                                            0.58 
Դարբին-Ուաթսոնի վիճ.                                                      3.07 
F վիճ.                                                                                13.54 
Հավ.(F վիճ)                                                                        0.0000 

 

Ստացված արդյունքները հուշում են, որ մոդելում բացակայում են մի շարք կարևոր 
գործոններ, որոնք հաշվի առնելու դեպքում նախ և առաջ կբարելավվի նրա որակը, իսկ 
գործակիցները կճշգրտվեն: Բացի դրանից, երևում է, որ նրանում առկա է ավտոկոռե-
լյացիա, քանի որ Դարբին-Ուաթսոնի ցուցանիշի արժեքը շատ բարձր է (3.07): 

Հետևապես առաջարկվում է գնահատել հետևյալ մոդիֆիկացված մոդելը. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ),ddd
RWGDUNdDUNDUNDRWGD

tttt

tttttt

3372615

1433210

μβββ
βββββ

+++++
+++++= −−  

որտեղ` 
3−tUN -ը գործազրկության մակարդակն է t-3-րդ եռամսյակում, 

1−tRWG -ը` աշխատավարձի իրական աճի տեմպը t-1-ին եռամսյակում, 
( )3−tUND , ( )1−tRWGD -ը` համապատասխանաբար t-3-րդ և t-1-ին եռամսյակների գոր-

ծազրկության  և իրական աշխատավարձի աճի տեմպի շարքերը` առաջին կարգի տարբե- 
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րությամբ, 
β0, β1,… β7 -ը` մոդելի անհայտ պարամետրերը, 
tμ -ն մոդելի պատահական սխալը t-րդ եռամսյակում: 

Տնտեսագիտորեն կարելի էր ենթադրել, որ տվյալ եռամսյակի աշխատավարձի աճի 
տեմպի վրա ազդեցություն կունենան t-3 եռամսյակի գործազրկության և իրական աշխա-
տավարձի նախորդ եռամսյակի մակարդակները: 

Գնահատելով (3) էկոնոմետրիկ մոդելը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով՝ 
կստանանք ստորև ներկայացվող արդյունքները: 

Աղյուսակ 2 
(3) էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատման արդյունքները 

 

Կախյալ փոփոխական. D(WGR) 
Գնահատման մեթոդ. փոքրագույնքառակուսիների 

Ընտրանք (ուղղ.). 2002 Q2 2012 Q4 
Փոփ. Գործ. Ստ. սխալ t-վիճակագիր Հավ. 

D(UN) -2.02 0.7176 -2.81 0.0080 
D(UN(-3)) 1.76 0.4753 3.69 0.0008 
D(WGR(-1)) -0.49 0.1064 -4.57 0.0001 
D(UNS) 0.25 0.5200 0.48 0.6335 
D1 11.90 2.7883 4.27 0.0001 
D2 10.75 2.0198 5.32 0.0000 
D3 12.89 1.9740 6.53 0.0000 
C -8.82 1.4791 -5.96 0.0000 
R քառակուսի                                                               0.82 
Ուղղ. R քառակուսի                                                      0.79 
Դարբին-Ուաթսոն վիճ.                                                 2.44 
F վիճ.                                                                          23.94 
Հավ.(F վիճ)                                                                 0.0000 

 

Ըստ ստացված արդյունքների` մոդելը լավ որակի է: Ուղղված դետերմինացիայի գոր-
ծակիցը մոտ է մեկին, իսկ Դարբին-Ուաթսոնի վիճակագիրը հաստատում է այն վարկածը, 
որ մոդելում ավտոկոռելյացիա չկա: Ինչպես կարելի է նկատել` գործազրկության հաշ-
վարկման մեթոդների տարբերությունն էական ազդեցություն չունի,քանի որ այն բնութա-
գրող ցուցանիշի դիմացի գործակցի զրո լինելու հավանականությունը մեծ է՝ 0.6335: Հե-
տևաբար գնահատված էկոնոմետրիկ մոդելը կարելի է ձևակերպել այսպես. 

 

 
Այնուհետև ազատվելով առաջին կարգի տարբերություններից` կստանանք հետևյալ 

գնահատված մոդելը. 
(5) 

4 
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Ստացված (5) մոդելի տնտեսագիտամաթեմատիկական մեկնաբանությունը 
• Տվյալ եռամսյակի իրական աշխատավարձի աճի տեմպի և գործազրկության միջև 

առկա է հակադարձ կապ: Մասնավորապես գործազրկության 1%-ի աճը հանգեց-
նում է իրական աշխատավարձի աճի տեմպի անկման, այլ հավասար պայմաննե-
րում` 2.02%-ով: 

• Աշխատավարձի տեմպի վրա դրական ազդեցություն կարող է ունենալ t-3-րդ 
եռամսյակի գործազրկության մակարդակը: Եթե սա աճի 1%-ով, ապա, այլ հավա-
սար պայմաններում, աշխատավարձի աճի տեմպը կկազմի 1.76%:  

• Տվյալ եռամսյակի իրական աշխատավարձի աճի տեմպը կախված է նախորդ 
եռամսյակի նմանօրինակ ցուցանիշից: Հետևաբար, այլ հավասար պայմաններում, 
եթե վերջինը 1 տոկոսով աճի, ապա հաջորդ եռամսյակի աճի տեմպը կնվազի 
0.49%-ով: 

• Առաջին, երկրորդ և երրոդ եռամսյակներում իրական աշխատավարձի աճի տեմպը 
չորրորդ եռամսյակի հետ համեմատած` ավելի է համապատասխանաբար 11.7, 10.51 
և 12.71%-ով: 

• 2001-2012 թթ. համար որոշվել է գործազրկության բնական մակարդակը: Մեր տես-
անկյունից այդպիսին է համարվել այն, որը համապատասխանում է իրական աշ-
խատավարձի աճի տեմպի զրոյական մակարդակին: Ըստ կատարված հաշվարկ-
ների` միջին եռամսյակային բնական գործազրկությունը պետք է լինի 7.62%: 

Առաջարկություններ 
1. Իմանալով իրական աշխատավարձի զգայունակությունը գործազրկության հան-

դեպ` ՀՀ Կառավարությունը պետք է իրականացնի գործազրկությունը կարգավորող 
այնպիսի քաղաքականություն, որ խուսափենք դրամական եկամուտների անկու-
մից: 

2. Գործազրկության կրճատմանն ուղղված քաղաքականությունը պետք է նպաստի 
հատկապես երիտասարդների աշխատանքային խնդիրների լուծմանը: Սա կարևոր-
վում է այն իրավիճակում, երբ ծնելիության ցուցանիշը ցածր է, իսկ արտագաղթի 
ծավալները` մեծ: 

3. Ինչպես կարելի էր նկատել` ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակը բարձր է 
բնականից: Հետևաբար տնտեսական քաղաքականությունը պետք է միտված լինի 
նաև այս տարբերության զգալի կրճատմանը՝ հիմք ունենալով բնական գործա-
զրկության այն մակարդակը, որը ստացվել է ըստ մոդելի: 

 
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում գործազրկության և իրական աշխատավարձի աճի տեմպի միջև 

կապի բացահայտմանը, ինչպես նաև էկոնոմետրիկ մոդելներով բնական գործազրկության մա-
կարդակի որոշմանը: Հետազոտության հիման վրա արվել են մի շարք եզրահանգումներ, ներկա-
յացվել են առաջարկություններ` ՀՀ-ում գործազրկության և ցածր աշխատավարձի խնդիրների լուծ-
ման նպատակով ճիշտ տնտեսական քաղաքականության մշակման համար: 
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АРУТЮН ТЕРЗЯН  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ БЕЗРАБОТИЦЕЙ И ТЕМПОМ РОСТА РЕАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Статья посвящена анализу связи между безработицей и реальной заработной платой в РА, а 
также определению уровня естественной безработицы с помощью эконометрических моделей. На 
основе проведенных исследований сделан ряд заключений, которые позволили представить пред-
ложения для разработки правильной экономической политики в решении проблем безработицы и 
низкой заработной платы в Армении. 

 

HARUTYUN TERZYAN 
 

A RESEARCH ON THE ECONOMETRIC MODELING OF THE UNEMPLOYMENT AND REAL 
WAGE GROWTH RATE RELATIONSHIP IN RA ECONOMY 

 

Current article tries to unravel the relationship between unemployment and real wage growth rate, 
as well as to determine the natural rate of unemployment by implementing econometric models. The 
conducted research led to to several conclusions that helped to make some suggestions for anti-low-waje 
and anti-unemployment policy making. 

 
 
 

 
ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՂԱԿՆԵՐԻՑ 
ՄԵԿԸ 

 

Հիմնաբառեր. տարածական զարգացում, Տավուշի մարզ, ար-
դյունաբերության աճի տեմպ, ներդրումների աճի 
տեմպ, գյուղատնտեսության աճի տեմպ, առևտրի 
աճի տեմպ, էկոնոմետրիկ մոդել, էկոնոմետրիկ 
մոդելավորում, պանելային փոփոխականներ, պա-
նելային փոփոխականներով էկոնոմետրիկ մո-
դելներ, ֆիքսված էֆեկտ 

 

Մարզի ընդհանուր նկարագրությունը1 
Տավուշի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հյուսիս-արևել-

յան հատվածում: Հարավ-արևելքում և հարավում սահմանակից է Գեղարքունիքի և 
                                                           

1 http://armstat.am/file/article/marz_12_45.pdf 
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Կոտայքի, արևմուտքում` Լոռու մարզերին, պետական սահմանով` հյուսիսում` Վրաստա-
նին և արևելքում` Ադրբեջանին: Ունի կարևոր ռազմավարական նշանակություն, ՀՀ դար-
պասներից մեկն է, որի միջոցով ապահովվում է կապը հարևան երկրների հետ: Մարզի 
տարածքը հանրապետության տարածքի 9.1%-ն է: Բնակչության թիվն այստեղ, ըստ  
2011 թ. տվյալների` կազմում է 134.8 հզր մարդ, որը ՀՀ ամբողջ բնակչության 4.1%-ն է: 
Քաղաքային բնակչությունը 52.8 հզր է, իսկ գյուղականը՝ 82 հզր: Հիմնական տարածա-
շրջաններն են` Իջևանը, Տավուշը, Նոյեմբերյանը և Դիլիջանը: Մարզում քաղաքային հա-
մայնքները 5-ն են, իսկ գյուղականը՝57-ը: Կան 5 քաղաքներ՝ Իջևան, Նոյեմբերյան, Այրում, 
Բերդ և Դիլիջան: Մարզկենտրոնն է Իջևան քաղաքը: Քաղաքային բնակչության տեսա-
կարար կշիռը 39.2% է: Մարզի գյուղերի թիվը 62 է: Գյուղատնտեսական նշանակության 
հողերը կազմում են 112,115 հա, որից  25,415 հա-ն վարելահողեր են: 

Մարզի կենտրոնով դեպի հյուսիս-արևելք հոսում է Աղստև գետը: Ծովի մակարդակին  
ամենամոտ կետը (ՀՀ ռելիեֆի ամենացածր կետը) Դեբեդավան գյուղի տարածքում է` 390 
մ, ամենաբարձր գագաթը Միափորի լեռնաշղթայի Մուրղուզ լեռն է` 2 993 մ: Տավուշի 
մարզը տարածվում է Փոքր Կովկասի լեռնաշղթաների արտաքին շարի վրա (Վիրահայոց, 
Գուգարաց և Միափորի լեռներ): Գտնվում է ՀՀ չափավոր խոնավ տարածաշրջանում: 
Արևափայլքի տարեկան տևողությունն այստեղ 1900-2000 ժամ է: Ամառները տաք են, 
ձմեռները` մեղմ: Հետևաբար մարզն ունի բոլոր հնարավորությունները արևային էներ-
գիա օգտագործելու տեսանկյունից: Կարող է դառնալ կանաչ էներգետիկան զարգաց-
նող հիմնական կենտրոններից մեկը: 

Գետերը պատկանում են Կասպից ծովի (Կուր գետի) ավազանին և սնվում են հալոց-
քային, ստորերկրյա ու անձրևային ջրերից: Բնական լիճը Դիլիջանից ոչ հեռու գտնվող 
Պարզ լիճն է: Այստեղ են գտնվում Ջողազի, Հախումի, Տավուշի, Այգեձորի և Իջևանի 
արհեստական ջրամբարները:   

Մարզի ընդհանուր մակերեսի 40.3%-ը զբաղեցնում են խառն անտառները, որոնք 
աչքի են ընկնում բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությամբ: Բնության 
նախաստեղծ վիճակի պահպանության, առավել հարստացման և տեղական պայմաննե-
րում նոր տեսակների ստացման նպատակով Աղստևի ավազանում ստեղծված են 
Դիլիջանի պետական արգելոցը և Իջևանի անտառային այգին (դենդրոպարկը): Մարզի, և 
հատկապես Աղստևի հովտի, բնակլիմայական պայմանները (մեղմ կլիմա, թթվածնով 
հարուստ լեռնային մաքուր օդ, հանքային բուժիչ ջրեր, անտառներ, դեղաբույսերով 
առատ մարգագետիններ) չափազանց նպաստավոր են բնակչության հանգստի կազ-
մակերպման, առողջության վերականգնման, միջազգային զբոսաշրջության և ընդ-
հանուր տնտեսական զարգացման համար: 

Մարզը համեմատաբար աղքատ է օգտակար հանածոներով: Արդյունաբերական 
նշանակություն ունեն բենտոնիտային կավը, կրաքարերը, վիմագրական քարը, դոլոմիտը, 
ֆելզիտը: Աղստև գետի հովտում կազմակերպված է հանքային ջրերի արտադրություն:  

Մարզի կենտրոնով է անցնում Հյուսիսային Կովկաս-Թբիլիսի-Երևան գազատարը: 
Այստեղով ձգվում են 146 կմ միջպետական, 253 կմ հանրապետական նշանակության ճա-
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նապարհներ: Աղստևի ձորում Իջևան-Հրազդան գործող երկաթուղու 70 կմ երկարությամբ 
հատվածն է: Հյուսիսային սահմանի երկայնքով, Դեբեդի ափով անցնում է Երևան-Թբիլիսի 
երկաթուղին: 

2011 թ. Տավուշի մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռ-
ները ՀՀ համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են. արդյունաբերու-
թյուն` 0.6, գյուղատնտեսություն՝ 4.9, շինարարություն՝ 4.7, մանրածախ առևտուր` 1.2, 
ծառայություններ` 0.7%: 

Մարզը հանրապետության` վառ արտահայտված գյուղատնտեսական շրջաններից 
է: Այստեղ առաջատար ճյուղեր են համարվում խոշոր եղջերավոր անասնաբուծությունն ու 
խոզաբուծությունը, իսկ բուսաբուծության մեջ` հացահատիկի մշակությունն ու խաղողա-
գործությունը: Ծրագրեր են իրականացվում պտղատու այգիների վերականգնման ուղ-
ղությամբ: Վերջին տարիներին զարգացում է ապրում նաև մեղվաբուծությունը: 

Մարզի տնտեսության առաջատար ճյուղը մշակող արդյունաբերությունն է: Գերա-
կշռող են սննդի արդյունաբերությունը և փայտամշակումը: Այստեղի  արդյունաբերա-
կան արտադրանքից արտաքին շուկա են արտահանվում գինիներ, հանքային ջուր, 
քարե և փայտե արտադրատեսակներ: 

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանս-
պորտով: 

Մարզի մի քանի տնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածության նկարագրու-
թյունը, որպես այս տարածաշրջանի տարածական զարգացմանն ընդգրկման կարևո-
րագույն պայման 

Ինչ-որ չափով պարզելով ՀՀ Տավուշի մարզի տնտեսական կարողությունները` առա-
ջարկվում է կոնկրետ ուսումնասիրություն, թե ի՞նչ հնարավորություններ կան տարածա-
շրջանը զարգացնելու համար: Այս նպատակով դիտարկվել է մոդել, որի միջոցով փորձ է 
արվել նկարագրելու, թե ինչպես են տնտեսական մի շարք ցուցանիշների աճի տեմպերն 
ազդում ներդրումների աճի տեմպի վրա: Այստեղ, որպես ներդրումներ, նկատի է առնվել 
մարզում իրականացված կապիտալ ներդրումների և գործարկված հիմնական միջոցների 
գումարը: Մոդելի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկույթն ընդգրկում է 2003-2011 
թթ: Հասկանալով, որ 9 տարվա տվյալները բավական չեն հավաստի արդյունքներ ստա-
նալու` այս գործընթացին մասնակից ենք դարձրել մյուս մարզերին՝ դիտարկելով նրանց 
նույն ցուցանիշները: Ստացվել է տվյալների բավարար բազա` ներկայացնելու պանելային 
փոփոխականներով մոդել, որի օգնությամբ հնարավոր է նկարագրել Տավուշի մարզում 
ներդրումների վրա ազդող ցուցանիշները և մարզին բնորոշ էֆեկտները: Ֆիքսված 
էֆեկտներով պանելային փոփոխականներով մոդելը1 կարելի է ձևակերպել այսպես. 

( ),IGRaAGRaTGRaaINVGR titititiiti 1321 ε++++=  
որտեղ` 

                                                           

1 Я.Р.Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, Эконометрика, издательство “Дело, Москва 2004, ст. 330-440. 
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tiINVGR –ն i–րդ մարզի ներդրումների ծավալի աճի տեմպն է t–րդ տարում, 

tiTGR –ն` i–րդ մարզի մանրածախ առևտրաշրջանառության և ծառայությունների ծա-
վալի աճի տեմպը  t–րդ տարում, 

tiAGR –ն` i–րդ մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի աճի տեմպը  t–
րդ տարում, 

tiIGR –ն` i–րդ մարզի արդյունաբերական արտադրանքի աճի տեմպը t–րդ տարում, 
 ai, a1, a2, a3 –ը մոդելի անհայտ պարամետրերն են, սակայն ազատ անդամը՝ ai –ն, այս 

դեպքում ցույց է տալիս յուրաքանչյուր մարզին բնորոշ էֆեկտները, 
  tiε –ն i–րդ մարզը նկարագրող էկոնոմետրիկ մոդելի պատահական սխալն է t–րդ 

տարում: 
Նախքան (1) էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատմանն անցնելը` այն ձևափոխենք. 

( ) ( ) ( ) ( )2321 tiitiitiitiiti IGRIGRaAGRAGRaTGRTGRaINVGRINVGR ϑ+−+−+−=−  
որտեղ` 

iINVGR ,   iTGR ,  iAGR ,  iIGR ‐ը համապատասխան փոփոխականների միջիններն են, 

tiϑ –ն i–րդ մարզը նկարագրող էկոնոմետրիկ մոդելի պատահական սխալն է t–րդ 
տարում: 

Հարկավոր է նշել, որ (2) մոդելում չի ներառվում ազատ անդամը կամ` մարզային 
էֆեկտները. նկարագրելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկել հետևյալ բանաձևը1. 

3), 
որտեղ` 

ը (2 ) մոդելի անհայտ պարամետրերի գնահատականներն են: 
Գնահատենք (2) մոդելը փոքրագույն քառակուսիների եղանակով: Արդյունքում փաս-

տացիորեն կստանանք ֆիքսված էֆեկտներով գնահատականները:  

 
(4) մոդելի օգնությամբ հաշվարկված ֆիքսված էֆեկտները յուրաքանչյուր մարզի 

համար հետևյալն են. 
 

                                                           

1 Вербик Марно, Путеводитель по современной эконометрике. пер. с англ. В.А.Банникова, научн. ред. и 
предисл. А.С.Айвазяна, М., “Научная книга”, 2008, 616 с., Библиотека Солев, с. 496-562. 

(4) 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ մարզերին բնորոշ էֆեկտները 

 

Մարզեր (i)  
1. Տավուշ -3.42 
2. Գեղարքունիք -6.70 
3. Լոռի 10.49 
4. Կոտայք 12.83 
5. Արագածոտն 11.14 
6. Արարատ 10.31 
7. Արմավիր 10.91 
8. Շիրակ 8.470 
9 .Սյունիք 7.91 
10. Վայոց ձոր -2.50 

 
Ստացված արդյունքները վստահելի են, քանի որ դետերմինացիայի գործակիցը մոտ է 

մեկին, բոլոր գործակիցների զրո լինելու հավանականությունը` զրոյին: Այժմ այդ արդյուք-
ներից օգտվելով` առանձնացնենք Տավուշի մարզի մոդելը. 

 (5) 
Մեկնաբանենք ստացված արդյունքները տնտեսագիտորեն. 
• Առևտրի աճի տեմպը դրականորեն է ազդում Տավուշի մարզի ներդրումների ծավա-

լի աճի տեմպի վրա: Մասնավորապես այլ հավասար պայմաններում t–4-րդ տարվա 
առևտրի 1% աճի տեմպը բերում է ներդրումների 1.29% աճի տեմպին` տվյալ տա-
րում: 

• Գյուղատնտեսության արտադրանքի աճի տեմպը ևս մեկ անգամ հաստատում իր 
էական նշանակությունը. վերջինիս 1%-ը t–4-րդ տարում հանգեցնում է  ներդրում-
ների 6.9% աճի տեմպին` արդեն իսկ տվյալ տարում: 

• Արդյունաբերության աճի տեմպը t–5-րդ տարում 1%-ով` հանգեցնում է ներդրում-
ների 2.37% աճին: 

• Ազատ անդամի բացասական լինելը կարելի է բացատրել այս մարզի սահմանա-
մերձ կացությամբ, ինչպես նաև այն խնդիրներով, որոնք կարող են խոչընդոտել 
կապիտալ ներդրումների խթանումը: 

• Մոդելում չեն ներառվել բնակչության թվի և անվանական աշխատավարձի աճի 
տեմպերը, քանի որ սերտորեն կապված են նրանում առկա մյուս փոփոխականների 
հետ, ինչը կարող է հանգեցնել ոչ հավաստի արդյունքների: 

• Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ այլ հավասար պայմաններում Տավուշի մարզի 
գյուղական բնակավայրերում պետք է շարունակել գյուղատնտեսության զարգաց-
մանն ուղղված բարեփոխումները, իսկ քաղաքային բնակավայրերում` արդյունա-
բերության, հատկապես` մշակող: Վերջինը թույլ կտա կապեր հաստատելու գյուղա-
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տնտեսության և արդյունաբերության միջև: Լրացուցիչ կապիտալ ներդրումների 
խթանումը կստեղծի այն կարևոր անուղղակի բազան, որի միջոցով մարզը կզար-
գանա: 

 
Հոդվածում Տավուշի մարզը դիտարկվել է ՀՀ տարածական զարգացման համատեքստում: 

Պանելային փոփոխականներով էկոնոմետրիկ մոդելների գործարկմամբ փորձ է արվել ուսում-
նասիրելու մարզում կատարված ներդրումների աճի տեմպի կախվածությունը այնպիսի կարևորա-
գույն ցուցանիշներից, ինչպիսիք են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և առևտրաշրջանա-
ռության աճի տեմպերը: Արդյունքում բացահայտվել են մի շարք հետաքրքիր կապակցություններ, 
որոնց հիման վրա ներկայացվել են մարզի ներդրումների աճի տեմպի ապահովմանն ուղղված 
տնտեսական առաջարկություններ: 

 
ТИГРАН ТЕРЗЯН  
 

ТАВУШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ РА 

 

В статье Тавушская область рассматривается в контексте пространственного развития РА. С 
помощью эконометрических моделей с панельными переменными исследована зависимость темпа 
роста вложенных инвестиций в область от такого важнейшего показателя, каким является рост 
темпа промышленности, сельского  хозяйства и торговли. В результате получен ряд  интересных 
связей, на основе которых стало возможным представить экономические предложения, направлен-
ные на обеспечение темпа роста инвестиций в области. 

 

TIGRAN TERZYAN 
 

THE MARZ OF TAVUSH AS ALINK OF SPATIAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC OF 
ARMENIA 

 
The marz of Tavush was discussed in this article being considered as a link in the context of spatial 

development of Republic of Armenia. An attempt was made to study the possible relationships between 
the investments growth rate in the marz and such important indicators as marz production, agriculture 
and trade growth rates. In order to achieve this target a panel data econometric model was implemented. 
The obtained results showed some interesting relationships and were used to suggest several economic 
policies in order to contribute to the investment growth rate. 
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ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 

 
ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. տարածական զարգացում, քլասթեր, նորարարու-
թյուն 

 

Մեզանում վարչատարածքային վերջին բաժանումը տեղի է ունեցել 1995 թ., «Հա-
յաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի հիման 
վրա: Պետք է նշել, որ այդ բաժանումը լուծում էր տվյալ ժամանակի խնդիրները, իսկ ռազ-
մավարական զարգացման առումով որևէ հիմնավորում չուներ: Ահա թե ինչու առ այսօր 
հրատապ է համարվում տարածքային զարգացումը: Անցած տարիների փորձը ցույց է 
տվել, որ վարչատարածքային բաժանումից մինչև հիմա Երևանի և մարզերի միջև սոցիալ-
տնտեսական ցուցանիշների տարբերությունը մեծացել է` ի վնաս վերջինների, որն արտա-
հայտվել է կենսամակարդակի վրա: Այդ փաստն արձանագրվել է ինչպես պաշտոնական 
վիճակագրության1, այնպես էլ հետազոտողների կողմից2 և նկատելի է հատկապես աղքա-
տության ցուցանիշի բարձր մակարդակի պարագայում, որը 2011 թ. եղել է շուրջ 35%3, և 
որն առավելապես դրսևորվում է մարզերում: Ակնհայտ է, որ մարզերի սոցիալ-տնտեսա-
կան ցածր ցուցանիշներով պայմանավորված` գյուղական համայնքների ռեսուրսային փոքր 
ներուժը հնարավորություն չի տալիս իրացնելու նույնիսկ օրենքով տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններին վերապահված լիազորությունները4: Հետևաբար անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում փնտրելու տարածքային զարգացման այլընտրանքային տարբե-
րակներ: 

Միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեն տարածական զարգացման 
ռազմավարության մշակումը և իրագործումը, որ միտված են ինչպես առանձին տարածք-
ների, այնպես էլ երկրների ընդհանուր զարգացմանը5: Տարածական զարգացման ռազմա-
վարության տեսլականը հիմնվում է ազգային, տարածքային և տեղական խնդիրների 
տարածական պլանավորման այնպիսի առաջնահերթությունների ու քաղաքականություն-

                                                           

1 http://www.armstat.am/file/article/marz_12_10.pdf  
2 Կ.Գրիգորյան, Տարածական զարգացման ծրագրամեթոդական և գիտահետազոտական հիմնախնդիրները, 
Տնտեսության համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2012 թ. գիտա-
ժողովի նյութեր, Եղեգնաձոր, 2013, էջ 32: 
3 http://www.armstat.am/am/?nid=80&id=1301 
4 Դ.Թումանյան, Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում, 2011 թ., գիրք 5, «Նոյյան տապան», Երևան, 
2012, էջ 44: 
5 COWI The Planning Model, Volume 2, Spatial Development Framework, p. 4. 
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ների վրա, որոնք վերաբերում են զբաղվածությանը, տնային տնտեսություններին, տրանս-
պորտային մատչելիությանը, ենթակառուցվածքներին, շրջակա միջավայրին և այլն1: 
Այսինքն` այդպիսի զարգացման համատեքստում դիտարկվում են այն բոլոր տնտեսական 
հնարավորությունները, որոնք կարող են ապահովել որոշակի տարածքի սոցիալ-տնտե-
սական զարգացում: Որպես տարածական զարգացման առանձնահատկություն` պետք է 
նշել, որ տարածքները չեն նույնականացվում վարչական սահմաններին: Տարածական 
զարգացումը կարող է վերաբերել ինչպես երկրների խմբին, այնպես էլ դրանց մի մասին 
կամ առանձին փոքր շրջաններին, որոնք վարչական սահման չունեն և վարչական միա-
վորներ չեն: Այս տեսանկյունից կարևորվում է այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում մինչև այժմ 
իրականացված տարածքային զարգացման ծրագրերը ներառել են որոշակի համայնքներ 
կամ մարզեր և մշտապես ունեցել են վարչական սահմաններով տարանջատման ուղղվա-
ծություն:  

Տարածական զարգացումը ենթադրում է տվյալ տարածքի սուբյեկտների միջև համա-
գործակցություն: Որպես սուբյեկտներ կարող են հանդես գալ համայնքները, կազմակեր-
պությունները, տնտեսավարող ձեռնարկությունները, պետական կառույցները և այլն: Տա-
րածական զարգացման հիմքում դրվող համագործակցության համար երկարաժամկետ 
հատվածում անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններ: Այդ պայմաններն են. 

1. համագործակցող կողմերի հավասարությունը և անկախությունը, 
2. համագործակցությանը կամավոր մասնակցությունը, 
3. վարչական քննարկումների կազմակերպման ապահովումը, 
4. համանման պարտականությունները և շահերի համընկնումը: 
Տարածական զարգացման առումով մեծ առաջընթաց են ունեցել Եվրամիության 

երկրները: Մոտ մեկուկես տասնամյակ առաջ Եվրոպական հանձնաժողովը կարևորվել է 
տարածական զարգացումը Եվրամիության ինստիտուցիոնալ զագացման տեսանկյունից: 
Քաղաքականություն մշակողների կողմից մասնավորապես արձանագրվել է. «…եվրոպա-
կան տարածական զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ քաղաքական երկխոսության 
ավարտը կարևոր քայլ էր եվրոպական ինտեգրման առաջընթացի համար»2: Այսինքն` 
տարածական զարգացումը և ինտեգրումը փոխկապված գործընթացներ են, ինչը նշանա-
կում է, որ մեր հանրապետությունում տարածական զարգացում ապահովելու համար 
նույնպես պետք է ինտեգրման գործընթաց. զարգացման ծրագրերը դիտարկելիս հարկ է 
վերացարկվել վարչական սահմանազատումից և առաջնորդվել որոշակի տարածքի 
ռեսուրսային ներուժի օգտագործման սկզբունքով՝ քլասթերների ձևավորմամբ: 

Տարածական զարգացման ապահովման անհրաժեշտ պայման են տվյալ տարածքի 
մրցակցային առավելությունները: Եվրամիության երկրների մրցունակության տեսանկյու-
նից գիտելիքային հնարավորությունները դիտարկվում են նույն կարևորությամբ, ինչ 
                                                           

1 Տե՛ս նույն տեղը: 
2 European Spatial Development Perspective, Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the 
European Union, Potsdam, 10-11 May 1999, p. 29. 
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ենթակառուցվածքայինը: Այս երկրներում, տարածաշրջանների փոխադարձ կախվածու-
թյամբ, աշխատուժի և արտադրության ու ծառայությունների արդյունավետ տեղաբաշխ-
ման համար պահանջվում են ակտիվ նորարարական համակարգեր՝ տեխնոլոգիաների 
փոխանցման և աշխատուժի վերապատրաստման ինստիտուտներ1: Այն կազմակերպու-
թյունները, որոնք ի վիճակի կլինեն առավելագույնս համատեղել նորարարությունները 
աշխատանքի կազմակերպման նոր ձևերի և բարձր որակավորմամբ մասնագետների 
առկայության հետ, հնարավորություն կունենան երկարաժամկետ հատվածում ապահո-
վելու ուժեղ դիրք շուկայում: Այսինքն` տարածական զարգացումը կարող է հիմնվել գի-
տելիքահենք տնտեսության վրա, որի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ ապա-
հովում է երկարատև կայուն զարգացման համար անհրաժեշտ մարդկային կապիտալի 
կուտակում և դրա արդյունավետ զարգացում2: Հենց այս գործոնը կարող է որոշիչ դեր 
ունենալ մեր հանրապետության տարածական զարգացման ծրագրերում: 

Տարածական զարգացման մոդելները տարբեր հետազոտողներ դիտարկել են տար-
բեր մոտեցումներով: Այսպես` Դեսմեթի և Ռոսսի Հանսբերգի (Desmet and Rossi-Hansberg, 
2009) աշխատությունում ուսումնասիրվել են ԱՄՆ-ի տնտեսության երկու տարբեր ժա-
մանակահատվածներ` 1900-1920 և 1980-2000 թթ., և արդյունքում ուղիղ կապ է հայտ-
նաբերվել տարածական զարգացման և նորարարությունների միջև. 20-րդ դարի սկզբին 
տարածական զարգացման հիմքում, որպես այդ ժամանակահատվածի նորարարություն, 
եղել է արդյունաբերությունը, իսկ նույն դարի վերջին 20-ամյակին` ծառայությունները3: Տա-
րածական զարգացման մոդելները Քուահի4, Բուքկենիեի5 (Quah, 2002, Boucekkine, 2009) 
աշխատություններում խարսխվել են այն ենթադրությունների վրա, որ աշխարհագրական 
միևնույն տարածքի համար տրանսպորտային ծախսերը բավականին փոքր են, և տարա-
ծական զարգացումը մեծ չափով պայմանավորված է տրանսպորտային ծախսերի փոքր 
տեսակարար կշռով: 

Ինչպես ցույց են տալիս տարածական զարգացման մեծ փորձ ունեցող Եվրամիության 
երկրների և ԱՄՆ-ի մոդելների ու մեխանիզմների ուսումնասիրությունները, տվյալ հա-
մակարգի գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ են որոշակի նախադրյալներ` 
նորարարական մոտեցումներ, բարձր որակավորմամբ աշխատուժ, այդ աշխատուժի մաս-
նագիտական վերապատրաստում ապահովող կենտրոնների առկայություն, տրանսպոր-
տային և այլ ենթահամակարգերի մատչելիություն: 

                                                           

1 Տե'ս նույն տեղը:  
2 Գագիկ Վարդանյան, Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, «Գիտու-
թյուն», Երևան, 2008, էջ 150: 
3 Desmet, K. and Rossi-Hansberg, E., 2009 “Spatial Growth and Industry Age”, Journal of Economic Theory, 144, 
2477-2502. 
4 Quah, D., 2002. .Spatial Agglomeration Dynamics, American Economic Review, 92, 247-252. 
5 Boucekkine, R., Camacho, C., and Zou, B., 2009. .Bridging the Gap Between Growth Theory and the New 
Economic Geography: The Spatial Ramsey Model,. Macroeconomic Dynamics, 13, 20-45. 
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Իսկ արդյո՞ք մեր հանրապետությունում հնարավոր է ներդնել տարածական զարգաց-
ման մոդելներ, և ի՞նչ է անհրաժեշտ իրականացնել այդ ուղղությամբ: Դրա հետ կապված 
նախնական պատկերացում ունենալու համար առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրել ՀՀ 
մարզերի հիմնական տնտեսական ցուցանիշները, այնուհետև դրանք համադրել տարա-
ծական զարգացման սկզբունքների հետ և դիտարկել քլասթերների ձևավորման հնարա-
վորությունները: Ամենապարզ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդպիսի 
հնարավորություններ ընձեռում են որոշակի ուղղություններ: Այդ ուղղությունները դիտար-
կելու համար ստորև ներկայացվում է Երևան քաղաքի և հանրապետության մարզերի մի 
շարք տնտեսական ցուցանիշների համեմատական ուսումնասիրություն:  

Աղյուսակ 1 
Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի տնտեսական մի շարք ցուցանիշներ, 2011 թ.1  

(տոկոսային արտահայտությամբ) 
 

 Արդյունաբերություն Հանքագործական 
արդյունաբերություն 

Գյուղատնտեսություն 

Ընդամենը ՀՀ 100 100 100 
Երևան 42.4 0.6 0.8 
Արագածոտն 2.2 0.5 9.7 
Արարատ 8.1 0.6 14.7 
Արմավիր 4.2 0.1 17.0 
Գեղարքունիք 1.8 3.8 19.2 
Լոռի 7.3 4.2 7.2 
Կոտայք 10.5 0.4 6.4 
Շիրակ 4.3 0.1 11.7 
Սյունիք 17.8 89.4 6.3 
Վայոց ձոր 0.8 0.1 2.1 
Տավուշ 0.6 0.2 4.9 

 
Նախ պետք է նշել, որ այլ ցուցանիշների ուսումնասիրություններ չեն ներկայացվում, 

քանի որ շինարարության, տրանսպորտի, կապի, առևտրի և ծառայությունների ոլորտների 
մարզային ցուցանիշների տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է Երևանին 
մոտիկությամբ՝ որքան մարզերը մոտ են մայրաքաղաքին, այնքան այդ ցուցանիշները 
բարձր են: Թեև աշխարհագրական դիրքը նույնպես տարածական զարգացման պայման 
է, այնուամենայնիվ սույն ուսումնասիրության շրջանակներում դիտարկվում են ՀՀ տնտե-
սական զարգացման տարբեր ծրագրերում գերակայող արդյունաբերությունը, հանքագոր-
ծական արդյունաբերությունը և գյուղատնտեսությունը: Աղյուսակի տվյալների ուսումնա-
սիրությունն իրականացվել է հետևյալ սկզբունքով. որպես տվյալ մարզի կամ Երևան 
                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական հրապարակումներում 2012 թ. ամփոփ տվյալներ ներկայացված ցուցանիշների մա-
սով դեռևս տեղ չեն գտել, իսկ նախորդ տարիների ցուցանիշները 2011 թ. ցուցանիշներից էականորեն չեն 
տարբերվում: 
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քաղաքի հարաբերական առավելություն դիտարկվում է այն ցուցանիշը, որը մոտավորա-
պես հավասար է 10%-ի կամ գերազանցում է այդ սահմանագիծը: Այս տեսանկյունից ակն-
հայտ առավելություն ունեցող Երևան քաղաքի հետ (42.4%) Սյունիքի և Կոտայքի մարզերն 
ունեն արդյունաբերական բավականին մեծ ներուժ՝ համապատասխանաբար 17.8% և 
10.5%: Փոքր չէ նաև Արարատի մարզի տեսակարար կշիռը` 8.1%` պայմանավորված ցե-
մենտի գործարանով և գյուղատնտեսական արտադրանք վերամշակող մի շարք ձեռ-
նարկություններով, որոնք կենտրոնացված են Արարատ քաղաքում: 

Հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում բացարձակ առավելությամբ առաջա-
տար է Սյունիքի մարզը` մոտ 90% ցուցանիշ` ամբողջ հանրապետության մասշտաբով, որը 
անշուշտ, պայմանավորված է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատով: Քանի որ 
մյուս մարզերը և Երևան քաղաքը հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում նկա-
տելիորեն ցածր ցուցանիշներ ունեն, իսկ Սյունիքի մարզն ունի նաև արդյունաբերական 
մեծ ներուժ, ապա քլասթերի ձևավորման առումով հանքագործական արդյունաբերու-
թյունը կարելի է չառանձնացնել արդյունաբերությունից:  

Գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշներով առավելություն ունեցող մարզերի ցանկն 
ավելի ընդգրկուն է` Արագածոտնի՝ 9.7%, Արարատի՝ 14.7, Արմավիրի՝ 17.0, Գեղարքունի-
քի՝ 19.2 և Շիրակի՝ 11.7: Լոռու մարզն արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտ-
ներում ունի 7%-ի շրջանակներում տատանվող ցուցանիշներ, իսկ Տավուշի և Վայոց ձորի 
մարզերի տվյալներն ուսումնասիրված ցուցանիշների մասով որևէ առավելություն չունեն: 
Սակայն պետք է նշել, որ վերջին երեք մարզերի համար առավել բնութագրական է 
հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպումը՝ նկատի առնելով բնակլիմայական պայ-
մանները և ռեկրեացիոն ռեսուրսները: Զբոսաշրջության զարգացումը Վայոց ձորում, 
ինչպես նաև Գորիսում ամրագրված է պետական մակարդակով ընդունված մի շարք 
ծրագրերում:  

Ներկայացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ մեր հանրապետությունում տա-
րածական զարգացման ծրագրեր հնարավոր է մշակել որոշակի ուղղություններով՝ ապա-
հովելով հետևյալ տիպի քլասթերների ձևավորում. 

1. Արդյունաբերական քլասթեր՝ Երևան քաղաք, Արարատ քաղաք, Սյունիքի (առանց 
Գորիսի տարածաշրջանի) և Կոտայքի մարզեր: 

2. Գյուղատնտեսական քլասթեր՝ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունի-
քի և Շիրակի մարզեր: 

3. Զբոսաշրջային քլասթեր՝ Լոռու, Տավուշի, Վայոց ձորի մարզեր, Գորիսի տարածա-
շրջան: 

Ինչպես արդեն նշվել է` տարածական զարգացման համար կարևորվում են որոշակի 
տարածքի մրցակցային առավելությունները, որոնք դրսևորվում են ոչ միայն տնտեսական 
ներուժով, այլև նորարարություններով և մարդկային կապիտալի զարգացմամբ: Ներկա-
յացված քլասթերների գործունեության արդյունավետությունը և զարգացման հեռանկար-
ները կարող են լինել մեծ, եթե դրանց զուգահեռ ձևավորվի կրթական քլասթեր, որի հա-
մար բավականին ներուժ ունի Երևան քաղաքը:   
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Տարածքային համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով, բացի գործող ծրագրերից ու 
հայեցակարգային մոտեցումներից, հոդվածում անհրաժեշտ է համարվում նոր սկզբունքների ներ-
դրումը: Այս տեսանկյունից միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունի տարածական զար-
գացումը, որի առանձնահատկությունն այն է, որ զարգացման ծրագրերը չեն դիտարկվում երկրի, 
մարզի, շրջանի կամ համայնքի վարչական սահմանին համապատասխան: Նրա հիմքում որոշակի 
տարածքի ռեսուրսային ներուժն է, որը դիտվում է մրցակցային առավելություն` ձևավորելով քլաս-
թեր: Առաջարկվում է հանրապետությունում զարգացնել արդյունաբերական, գյուղատնտեսական և 
զբոսաշրջային քլասթերներ: Դրանց արդյունավետությունը կարող է ավելին լինել, եթե համապա-
տասխանորեն ձևավորվի կրթական քլասթեր` մրցակցային առավելության հիմքում դնելով գիտելի-
քը և նորարարությունը: 

 
СОС ХАЧИКЯН 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ РА 
 

Для обеспечения регионального пропорционального развития, кроме действующих программ и 
концептуальных подходов, в статье считается нужным внедрение новых принципов. С этой точки 
зрения в международной практике широко распространено пространственное развитие, особен-
ностью которого является то, что программы развития не рассматриваются в соответствии с 
административными границами страны, региона, области, общины. В основе регионального раз-
вития – ресурсный потенциал определенной области, который рассматривается как конкурентное 
преимущество, образовывающее кластер. Предлагается в республике развивать промышленные, 
сельскохозяйственные и туристические кластеры. Эффективность развития этих кластеров будет 
значительной при формировании соответствующего учебного кластера, в основе конкурентного 
преимущества которого - знание и инновации. 

 
SOS KHACHIKYAN 

 
THE PECULIARITIES OF SPATIAL DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF RA 

 
The pace of regional development in Armenia is very weak, which entailed the social economic 

indicators into low level. It is necessary to invest new principles – except the existing projects and 
conceptual approaches – in order to provide proportionate regional development. From this point of view 
the spatial development is widely used in international practice the peculiarity of which is that the 
development projects are not discussed within the framework of any country’s, region’s or community’s 
administrative boundary, but include advantageous territories for effective using the recourses. In this 
sense the spatial development based on recourse potential of particular territory; considering the 
recourses as competitive advantage and forming cluster. In this regard it is possible to develop industrial, 
agricultural and tourism clusters in our country. The effectiveness of these clusters could be high if the 
educational cluster will be invested respective with mentioned clusters.  
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ԼԵՎՈՆ ԽՉԵՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
ՍՈՒՐԵՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Հայցորդ, ԵՊՀ 

 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ 

Հիմնաբառեր. պահանջմունք, շահ, տնտեսական մարդ, տնտեսա-
կան հարաբերություն, տնտեսական օերենք, նյու-
թական շահագրգռվածություն, նյութական խթա-
նում, նպատակ, կենսագործունեություն 

Տնտեսական սուբյեկտների գործունեության շարժիչ ուժը նրանց օբյեկտիվորեն գոյու-
թյուն ունեցող շահերն են, որ հիմնավորել է դասական տնտեսագիտության հիմնադիր 
Ա.Սմիթը դեռևս 18-րդ դարի երկրորդ կեսին: Ըստ Ա.Սմիթի` շուկայական տնտեսության 
պայմաններում յուրաքանչյուրը գործում է` ելնելով իր մասնավոր շահից, ձգտելով իրացնել 
այն, սակայն հասնելով դրան, անկախ կամքից ու գիտակցությունից, իրացնում է նաև հա-
սարակական շահը, այսինքն` նպաստում է հասարակական պահանջմունքների բավա-
րարմանը: Նման եզրահանգումը հենվում է երկու կարևոր նախապայմանների վրա. նախ` 
շուկան պետք է լիակատար մրցակցային լինի, և երկրորդ` տնտեսական կյանքին պետա-
կան միջամտությունը պետք է սահմանափակվի օրինականության պահպանմամբ և ցածր 
հարկեր սահմանելով: Այնինչ շուկայական հարաբերությունների հետագա զարգացումը 
ակնհայտ դարձրեց թե´ լիակատար մրցակցության և թե´ պետության կողմից տնտեսա-
կան կյանքին խիստ սահմանափակ միջամտության գաղափարների սնանկությունը: 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսություններն իրենց բնույթով խառը շուկայական 
են, որոնցում գերակշռում են ոչ լիակատար մրցակցության մոդելները, իսկ տնտեսությանը 
պետական միջամտությունը և տնտեսության պետական հատվածի առկայությունն ու 
զարգացումը վճռական դեր են խաղում մակրոտնտեսական  կարգավորման, եկամուտ-
ների վերաբաշխման, սոցիալական բազմաբնույթ խնդիրների լուծման ոլորտներում: 
Որպես տնտեսական սուբյեկտ, պետությունն իրականացնում է հասարակական բարիք-
ների արտադրությունն ու բաշխումը` ելնելով հասարակական պահանջմունքների բավա-
րարման կամ շահերի իրացման անհրաժեշտությունից, որոնց նկատմամբ շուկան անտար-
բեր է: Եկամուտների վերաբաշխման և հասարակական բարիքների արտադրության գոր-
ծառույթներով պետությունը հանդես է գալիս որպես հասարակական շահերի սուբյեկտ, 
որը նաև շուկայական հարաբերությունների մեջ է մտնում անհատական կամ խմբային 
տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների հետ: Այսպիսով, շուկայի 
տնտեսական սուբյեկտները` պետությունը, անհատական կամ խմբային մասնավոր ձեռ-
ներեցները, ինչպես նաև տնային տնտեսությունները իրենց գործունեությունը ծավալում են 
միմյանց հետ ունեցած տնտեսական հարաբերությունների միջոցով, որոնք էլ գործ-
նականում դրսևորվում են նրանց յուրահատուկ շահերի ձևով: Ցանկացած սուբյեկտի 
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տնտեսական շահերի իրացում անհնար է առանց այն հարաբերությունների և, որպես 
դրանց դրսևորում, այն սուբյեկտների շահերի հետ փոխազդեցության, որոնց հետ տվյալ 
սուբյեկտը որոշակի փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում: 

Տնտեսական սուբյեկտների շահերի փոխազդեցությունը, որպես նրանց միջև գոյու-
թյուն ունեցող տնտեսական հարաբերությունների դրսևորում, կախված վերջինների բո-
վանդակությունից, կարող է ավելի կամ պակաս չափով նպաստել այդ սուբյեկտներից յու-
րաքանչյուրի պահանջմունքների բավարարմանը կամ շահերի իրացմանը: Մի կողմից 
սուբյեկտների շահերի փոխազդեցությունն անխուսափելի է և ընկած է դրանց իրացման 
հիմքում, մյուս կողմից էլ այդ շահերի փոխազդեցության արդյունքը հաճախ սուբյեկտներից 
մեկի համար բարենպաստ է, իսկ մյուսի համար` անցանկալի, այսինքն` տնտեսական 
փոխհարաբերություններով միմյանց հետ կապված սուբյեկտներից մեկի շահերը կարող են 
և իրացվում են մյուս սուբյեկտի շահերի հաշվին: Շահերի այդպիսի տարբերությունն ու 
հակասականությունը հատուկ են ոչ միայն միմյանց հետ տնտեսական գործունեությամբ 
կապված անհատների փոխհարաբերություններին. դրանք դրսևորվում են շահերի ողջ հա-
մակարգի, այդ թվում` խմբային և հասարակական շահերի փոխազդեցության ոլորտնե-
րում: 

Շուկայական տնտեսական համակարգում, որպես կանոն, տնտեսության մասնավոր 
հատվածի սուբյեկտները իրենց գործունեության մեջ ղեկավարվում են առավելագույն 
եկամուտ ստանալու` սեփական անհատական կամ խմբային շահերով, թեև դա կարող է ոչ 
միայն չնպաստել հասարակական պահանջմունքների բավարարմանը կամ շահերի 
իրացմանը, այլև հաճախ ուղղակի հակասել դրան: Այնինչ պետությունը կոչված է առաջին 
հերթին ծառայելու հասարակության բոլոր անդամների ֆիզիկական ու հոգևոր կարողու-
թյունների զարգացմանը, բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը` արտադրության 
արդյունավետության և տնտեսական աճի կայունության, տնտեսական սուբյեկտների գոր-
ծունեության համար հավասար մրցակցային պայմանների ստեղծման, եկամուտների վե-
րաբաշխման և հասարակական բարիքների արտադրության ու բաշխման միջոցով: Սա-
կայն չի կարելի չնկատել, որ հասարակական շահերը ոչ թե վերացական գաղափարների 
կամ ցանկությունների ամբողջություն են, այլ իրական են այնքանով, որքանով գոյություն 
ունեն որպես առանձին անհատների և մարդկանց խմբային շահերի բաղկացուցիչ մաս: 
Պետությունն ինքը մարդկանց որոշակի խումբ է, որը կազմավորվում է հասարակության 
անդամների կողմից` ուղղակի կամ ներկայացուցչական ժողովրդական ընտրությունների 
միջոցով և, բացի վերոնշյալ գործառույթներից, իրականացնում է նաև միջազգային հարա-
բերությունների սուբյեկտի գործառույթ: Այդ իրողությունը, երբ պետությունը կազմավոր-
վում է ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում, բնականորեն մարդկանց մեջ 
ձևավորում է կարծիք, որ պետական ապարատը իր ողջ գործունեությամբ ծառայում է հա-
սարակական շահերին, քանի որ, ըստ առողջ դատողության, ժողովրդի կողմից ընտրված 
պետական այրերը առավելապես պետք է հակված լինեն հասարակական շահերի պաշտ-
պանությանն ու իրացմանը, որ նրանց նախընտրական խոստումների հիմքն է: Բայց իրա-
կանում հաճախ պետությունը տնտեսության մասնավոր հատվածի և տնային տնտե-
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սությունների հետ ունեցած հարաբերություններում «պետական գերակա շահ» անվան 
տակ փաստորեն իրացնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների կամ պետական ապարա-
տում առկա լոբբիստական այս կամ այն խմբի շահերը: Այս երևույթը տեսականորեն հիմ-
նավորել են «Հասարակական ընտրության տեսության» հիմնադիրները` Նոբելյան մրցա-
նակի դափնեկիր Ջ.Բյուքենենը, Մ.Օլսոնը, Վ.Նիսկանենը և այլք անցյալ դարի կեսերին` 
մեկ անգամ ևս հաստատելով վաղուց հայտնի դրույթը, ըստ որի` «Այն, ինչի համար 
պայքարում է մարդը, առաջին հերթին կապված է նրա սեփական շահերի հետ»: 

Շուկայական տնտեսական հարաբերությունների պարագայում շահերի հակասա-
կանությունը համընդհանուր բնույթ է կրում, ինչն արդյունք է հասարակության առանձին 
անդամների կենսագործունեության պայմանների տարբերությունների, իսկ շուկայական 
մեխանիզմն իր բնույթով առավելապես նպաստում է անհատների նյութական պայմանների 
տարբերությունների խորացմանը: Ինչ վերաբերում է տարբեր մարդկանց խմբային ընդ-
հանուր շահերին, ապա դրանց ձևավորման նյութական հիմքը խմբի անդամների կյանքի 
ու գործունեության մեջ գոյություն ունեցող ընդհանուր նյութական պայմաններն են: Բայց 
ընդհանուր շահերի առկայությունը չի բացառում հակասությունների գոյությունը տվյալ 
ընդհանրության շրջանակներում գործող առանձին անհատների շահերի միջև, քանի որ 
ընդհանուր շահերը ոչ թե գոյություն ունեն և իրացվում են իբրև անհատական շահերից 
առանձնացված երևույթ, այլ որպես անհատական շահերի բաղկացուցիչ և կարող են 
իրացվել վերջինների հետ միասին: 

Շահերի տարբերություններն ու հակասականությունը ակնհայտ են, երբ դիտարկվում 
են տնային տնտեսություններ-գործարարներ-պետություն (կառավարություն) փոխ-
հարաբերությունների տեսանկյունից, քանի որ այդ սուբյեկտներից յուրաքանչյուրը մյուսնե-
րից որոշակիորեն տարբեր դեր է կատարում տնտեսական համակարգի շրջանակներում, 
հետևապես` տարբեր շահեր ներկայացնում ու նպատակներ հետապնդում: Նշված ընդ-
հանրական սուբյեկտների փոխհարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման իրավա-
կան դաշտն ապահովում է պետությունը` հաշվի առնելով ինչպես արտադրության արդյու-
նավետության բարձրացման և կայուն տնտեսական աճի, այն է` հասարակական պահանջ-
մունքների բավարարման նյութական հիմքի, այնպես էլ տնային տնտեսությունների ու 
գործարարների շահերի իրացման անհրաժեշտությունը: Տնտեսական գործընթացների 
կարգավորմանն ուղղված իրավական ակտերը կարող են ծառայել հասարակական 
շահերի իրացմանը, եթե դրանցում արտացոլված են տնտեսության ոլորտում առաջընթաց 
զարգացման տեսանկյունից առավել հեռանկարային հարաբերությունները, և, եթե տնտե-
սական պրակտիկայում ապահովվում է այդ ակտերի միանշանակ գործադրումը: Բայց եթե 
պետական շահերը երկատվում են, որ հազվադեպ երևույթ չէ, այսինքն` հասարակական 
շահերից զատ պետության գործունեության մեջ ձևավորվում են նեղ շահեր, որոնք 
արդյունք են քաղաքական կուսակցությունների, լոբբիստական խմբերի կամ առանձին 
պետական գործիչների միջև առկա հակասությունների, ապա այդ շահերը հակադրվում են 
ինչպես հասարակական, այնպես էլ տնային տնտեսությունների և գործարարների շահե-
րին: Այնինչ պետական գործիչների առաջնահերթ խնդիրը պետք է լինի հասարակական 
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պահանջմունքների բավարարմանը կամ շահերի իրացմանն ուղղված գործընթացների 
ապահովումը` արտադրության արդյունավետությունը խթանելու և շուկայական մեխանիզմ-
ներով ձևավորվող ու խորացող սոցիալական բևեռացումը հնարավորինս մեղմելու միջո-
ցով, այլ ոչ թե հասարակական շահերի ջատագովի անվամբ սեփական անհատական, լոբ-
բիստական կամ կուսակցական նեղ շահերին ծառայելը, ինչը շուկայի ձախողումները 
շտկելու փոխարեն հանգեցնում է պետության ձախողումներին: 

Կարող է թվալ, թե երբ առանձին անհատը, մարդկանց այս կամ այն խումբը, պե-
տությունը ամեն ինչ անում են իրենց սեփական շահերն իրացնելու համար, ուրեմն ռացիո-
նալ են գործում կամ իրացվելի են: Սակայն տվյալ դեպքում գիտակցաբար թե անգիտակ-
ցորեն անտեսվում են հարաբերությունների մյուս կողմում գործող սուբյեկտների շահերը: 
Նման մոտեցումը թե΄ երկրների ներսում և թե΄ միջազգային գործընթացներում հանգեց-
նում է միմյանց հետ կապված տարբեր շահերի հակասությունների սրման,  որի արդյունքը 
կողմերի միջև հակասություններն ու բացահայտ բախումներն են: Առանձնապես մտահո-
գիչ է մեծ տերությունների կողմից մյուս երկրների հետ հարաբերություններում սեփական 
շահերի միակողմանի գերագնահատման քաղաքականությունը, որի դրսևորումներից մեկն 
էլ այդ երկրներում տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործընթացներին միջա-
մտելն է, իսկ դա սովորաբար քողարկվում է ազատության ու ժողովրդավարության հաս-
տատման համար իրենց հոգածությամբ: Իրականում մեծ տերությունների արտաքին քա-
ղաքականության մեջ գերակայում են նրանց տնտեսական շահերի իրացմանը նպաստող 
գործընթացները` ազդեցության ոլորտների ընդլայնման և տնտեսական լծակների միջոցով 
աշխարհի նոր վերաբաժանման հավակնություններով: 

Տնտեսական սուբյեկտների շահերի տարբերություններն ու հակասականությունը, այդ 
շահերի տեղն ու դերը տնտեսական մարդու գործունեության մեխանիզմում մինչև այժմ 
հետազոտողների կողմից անհրաժեշտ ուշադրության չեն արժանացել: Մի կողմից թվում է, 
թե ամեն ինչ պարզ է և հասկանալի. մարդը կամ մարդկանց խումբը պայքարում է իր 
շահերն իրացնելու համար, որոնք ուղղված են նրա պահանջմունքների բավարարմանը: 
Սակայն մյուս կողմից էլ այդ շահերի իրացումը և պահանջմունքների բավարարումը կարող 
է և տեղի է ունենում միայն այլ մարդկանց ու նրանց խմբերի հետ ունեցած հարաբերու-
թյունների պայմաններում, ովքեր նույնպես պայքարում են իրենց սեփական շահերն իրաց-
նելու համար: Ստացվում է այնպես, որ ցանկացած սուբյեկտի շահերի իրացումը և պա-
հանջմունքների բավարարումը սերտորեն կապված են բոլոր սուբյեկտների հետ հարաբե-
րությունների, հետևապես` նրանց շահերի հետ: Այդ պայմաններում տարբեր սուբյեկտների 
շահերի միջև հակասություններն անխուսափելի են, դրանք շուկայական տնտեսության մեջ 
հաճախ հակամարտ բնույթ են ստանում` հասարակական տեսանկյունից անցանկալի հե-
տևանքներով, ուստի տնտեսական սուբյեկտների հակասական շահերի համաձայնեցումը 
(զուգակցումը) կամ դրանց կառավարումը պետք է լինի պետության տնտեսական քա-
ղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկը, որի արդյունավետությունը անմի-
ջականորեն կախված է տնտեսական շահերի էության և տնտեսական սուբյեկտների գոր-
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ծունեության մեջ ունեցած դերի վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակից` որպես այդ 
նպատակին ուղղված պետական միջոցառումների տեսական հիմք: 

Տնտեսական շահերը տնտեսական մարդու գործունեության առաջնային շարժիչ ուժն 
են և նման դեր են կատարում, քանի որ արտահայտում են տնտեսական սուբյեկտի 
գոյության ու զարգացման օբյեկտիվ պայմանները` արտադրության զարգացման մակար-
դակն ու տնտեսական հարաբերությունների համակարգը: Այս հարաբերությունների բո-
վանդակությամբ են որոշվում մարդկանց տնտեսական գործունեության շրջանակներն ու 
ուղղվածությունը, բայց դա մեխանիկական գործընթաց չէ, չի կարող իրականանալ առանց 
գիտակցվելու, քանի որ մարդու գործունեությունն ամբողջությամբ վերցրած գիտակցական 
է, իսկ գիտակցության մեջ արտացոլվելով` տնտեսական հարաբերությունները սուբյեկտին 
մղում են այնպիսի գործողությունների, կամ, որ նույնն է, այն հարաբերությունների իրա-
կանացմանը, որոնք նպաստում են նրա պահանջմունքների բավարարմանը: Այսպիսով, 
տնտեսական հարաբերությունների գիտակցման շնորհիվ ձևավորվում են տնտեսական 
սուբյեկտի շահերը, որոնց իրացման համար նա պայքարում է իր պրակտիկ գործունեու-
թյամբ: Սակայն տնտեսական շահերի փոխազդեցությունը պահանջմունքների և տնտեսա-
կան զարգացման միտումներն արտահայտող օրենքների հետ միասին իրենից ներկայաց-
նում է փոխկապվածության բարդ համակարգ: Այսպես. եթե պահանջմունքների զարգաց-
ման մակարդակն ու ծավալը հասարակական մասշտաբներով որոշվում են արտադրու-
թյան հնարավորություններով, ապա առանձին տնտեսական սուբյեկտների պահանջմունք-
ների բավարարման սահմանները` տիրապետող տնտեսական հարաբերությունների բո-
վանդակությամբ: Իր հերթին, պահանջմունքների զարգացումը ծառայում է որպես ար-
տադրության առաջընթացի անմիջական խթան, թեև նրանց զարգացման հիմքը ար-
տադրությունն է: Բայց, ինչպես արդեն նշվել է, պահանջմունքների բավարարման պայ-
մանները որոշվում են արտադրական հարաբերությունների բովանդակությամբ` երբ 
խոսքը վերաբերում է առանձին սուբյեկտների պահանջմունքներին: Քանի որ տնտեսա-
կան հարաբերությունների և դրանց դրսևորման անմիջական ձևերի` շահերի մեջ ար-
տացոլվում են նաև տնտեսական զարգացման միտումները կամ տնտեսական օրենքները, 
հետևապես կարելի է ասել, որ տնտեսական շահերն ավելի հարուստ բովանդակություն 
ունեն, քան պահանջմունքները, որոնց բավարարմանն են դրանք ուղղված: Տնտեսական 
օրենքների, հետևաբար տնտեսական զարգացման միտումների բովանդակությունը տնտե-
սական հարաբերությունների հետ միասին անմիջականորեն դրսևորվում է սուբյեկտների 
շահերի մեջ և դրանց միջոցով ազդում նաև տնտեսական պահանջմունքների զարգացման 
վրա: Նշված հասկացությունները` տնտեսական հարաբերությունները, տնտեսական 
օրենքները և պահանջմունքները, որոնք սուբյեկտների կենսագործունեության օբյեկտիվ 
պայմաններն են ներկայացնում, իրենց փոխազդեցությամբ հանդերձ ձևավորում են այդ 
սուբյեկտների տնտեսական շահերը: Բայց մարդկանց տնտեսական գործունեության մեջ 
նրանց շահերի իրացումը տեղի է ունենում այդ շահերի իրացմանն ուղղված գիտակցված և 
նպատակամետ գործողությունների շնորհիվ: 
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Եթե տնտեսական շահերի ձևավորման հիմքում ընկած են սուբյեկտների կենսագոր-
ծունեության օբյեկտիվ պայմանները, ապա այդ շահերը, իրենց հերթին արտացոլվելով գի-
տակցության մեջ և առաջ բերելով որոշակի գործողություններ կատարելու շահագրգռվա-
ծություն, ձևավորում են տվյալ սուբյեկտների նպատակային գործունեության բովանդակու-
թյունն ու ուղղվածությունը: Տնտեսական սուբյեկտների շահագրգռվածությունը նպատա-
կային գործունեության անմիջական շարժառիթն է դառնում, եթե գործնականում գոյու-
թյուն ունեն նրանց շահերի իրացմանը նպաստող նյութական խթաններ: Իհարկե, անհատ-
ների և մարդկանց սոցիալական խմբերի գործունեության մեջ որոշակի դեր են կատարում 
նաև բարոյական խթանները, սակայն մինչև այժմ գոյություն ունեցած և մեզ հայտնի բոլոր 
տնտեսական համակարգերում տնտեսական սուբյեկտների գործունեության մեջ որոշիչը 
նյութական խթաններն են: 

Այսպիսով, տնտեսական շահերը, որոնց բովանդակության մեջ արտացոլվում են 
տնտեսական հարաբերությունները, պահանջմունքներն ու տնտեսական օրենքները, որո-
շիչ դեր են կատարում տնտեսական սուբյեկտների պրակտիկ գործունեությունում: Փաստո-
րեն դրանք հանդես են գալիս որպես կենտրոնական օղակ սուբյեկտների կենսագործու-
նեության օբյեկտիվ պայմանների և նրանց նպատակային պրակտիկ գործունեության ընդ-
հանուր համակարգում: Վերոնշյալ երևույթների փոխկապվածության և փոխազդեցության 
համակարգային վերլուծությունները տեսական հիմքեր կարող են ապահովել շահերի 
կառավարման արդյունավետ ձևեր մշակելու և ներդնելու համար:     

Տնտեսական սուբյեկտների կենսագործունեության տնտեսական օբյեկտիվ պայմանների տար-
բերությունները արտացոլվում են նրանց շահերի մեջ` ձևավորելով դրանց բևեռվածությունն ու հա-
կասությունները: Շուկայական տնտեսությունում «տնտեսական մարդու» շահերը ուղղված են առա-
ջին հերթին նրանց սեփական պահանջմունքների բավարարմանը, չնայած այն հանգամանքին, որ 
այդ պահանջմունքների բավարարումը կամ իրենց շահերի իրացումը անհնար է առանց այլ սուբ-
յեկտների հետ ունեցած համապատասխան հարաբերությունների: Այդ պատճառով էլ պետության 
կողմից տնտեսական շահերի համաձայնեցման (զուգակցման) մեխանիզմի ստեղծման անհրա-
ժեշտություն է առաջ գալիս: 

Անհատների և նրանց հանրությունների կենսագործունեության պայմանները որոշվում են, մի 
կողմից, հասարակական արտադրության զարգացման մակարդակով, իսկ մյուս կողմից` պատմա-
կանորեն ձևավորված տնտեսական հարաբերություններով, դրանց զարգացման օրենքներով և 
պահանջմունքներով: Տնտեսական սուբյեկտների շահերը, որպես այդ հարաբերությունների անմի-
ջական դրսևորում, հանդես են գալիս իբրև ընդհանուր համակարգի կենտրոնական օղակ, որտեղ 
առաջատար դեր են խաղում օբյեկտիվ տնտեսական պայմանները, բայց շահերն էլ, իրենց հերթին, 
արտացոլվելով մարդկանց գիտակցության մեջ` նյութական շահագրգռվածության և նյութական 
խթանման միջոցով ձևավորում են սուբյեկտների պրակտիկ գործունեության նպատակն ու ուղղվա-
ծությունը: Ուստի համակարգը կազմող մի շարք երևույթների փոխազդեցության բացահայտումը` 
սկսած մարդու կենսագործունեությունից, կարող է ծառայել որպես տեսական հիմք տնտեսական 
սուբյեկտների շահերի կառավարման գործուն մեխանիզմ մշակելու և ներդնելու համար:      
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ЛЕВОН ХЧЕЯН 
СУРЕН МУРАДЯН 

 

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

Различия объективных экономических условий жизнедеятельности экономических субъектов 
отражаются в их интересах, придавая последним разнонаправленный и противоречивый характер. В 
рыночной экономике интересы "экономического человека" направлены, в первую очередь, на удов-
летворение их собственных потребностей, несмотря на то обстоятельство, что удовлетворение этих 
потребностей или реализация своих интересов невозможно без соответственных отношений с други-
ми субъектами. Поэтому возникает необходимость в создании государством механизма согласования 
(сочетания) экономических интересов. 

Условия жизнедеятельности индивидов и их общностей определяются с одной стороны, уров-
нем развития общественного производства, а с другой – исторически сложившимися экономичес-
кими отношениями, законами их развития и потребностями. Интересы экономических субъектов, 
как непосредственное проявление этих отношений, выступают как центральное звено в системе, где 
ведущую роль играют объективные экономические условия, определяющие содержание интересов, 
которые, в свою очередь, отражаясь в сознании людей, через материальную заинтересованность и 
материальное стимулирование, формируют цель и направленность практической деятельности 
субъектов. Поэтому выявление взоимодействий ряда системообразующих явлений, начиная с 
объективных условий жизнедеятельности человека до его субъективных действий, может служить 
теоретической основой для разработки действенного механизма по управлению интересами эконо-
мических субъектов. 

 
LEVON KHCHEYAN 
SUREN MURADYAN 

 
PROBLEM OF MANAGING ECONOMIC INTERESTS 

Differences of objective economic conditions of life are reflected in the interests of economic 
subjects, forming their multidirectional and contradictory character. In a market economy the interests of 
an "economic man" are directed primarily to meeting hes own requirements, despite the fact that these 
requirements realization of his interests are impossible without corresponding relationships with other 
actors. Therefore a necessity arises to establish a mechanism for the state combination of these interests. 

The conditions of life of individuals and their communities are defined, on the one hand, by the level 
of development of social production, and on the other land, relations formed histori cally, and the laws 
and requirements of their development. Interests of economic entities as a direct manifestation of these 
relations, act as a central element in the system, where the leading role is played by objective economic 
conditions that determine the content of interests which, in turn, are reflected in the minds of people 
through the material interests and incentives, form the purpose and trends of subjects activity. There-
fore, the identification of systemically interacting series of phenomena, from the objective conditions of 
human life to its subjective actions can serve as a theoretical basis for the development of an effective 
mechanism to manage the interests of economic entities. 
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ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հիմնաբառեր. ժողովրդագրական անցում, ժողովրդագրական հե-
ղափոխություն, ժողովրդագրական պայթյուն, ժո-
ղովրդագրական ճգնաժամ, ապաբնակեցում, ար-
տաքին միգրացիա, բնակչության վերարտադրու-
թյուն 

 
Բնակչության թվի և կազմի փոփոխությունները, դրանցում դրսևորվող օրինաչափու-

թյուններն ու առանձնահատկությունները հնարավոր չէ բացահայտել առանց ժողովրդա-
գրական գործընթացների խորը և բազմակողմանի ուսումնասիրության: Բնակչության վեր-
արտադրության տիպերը փոփոխվում են ժողովրդագրական հեղափոխությունների ճանա-
պարհով: Այդ տիպերը երեքն են` նախաձևը (արքետիպը), ավանդականը և ժամանա-
կակիցը:  

Ժողովրդագրական անցումը նոր ժողովրդագրական հավասարակշռության պայման-
ների ձևավորման գործընթացն է, երբ հին համակարգը ճգնաժամ է ապրում, և հասարա-
կությունը տարերայնորեն փորձարկում է, ընդունում է կամ չի ընդունում նոր համակարգի 
տարրերը: Ժողովրդագրական անցումը բաղկացած է տարբեր փուլերից: Սկզբնական փու-
լում հին համակարգի տարրերն ամբողջությամբ չեն փոխարինվում նորերով, այլ ընդա-
մենը ենթարկվում են որոշակի ձևափոխման: Դրանք, կրելով քանակական փոփոխու-
թյուններ, շարժվում են մեկ ճգնաժամից դեպի մյուսը` մինչև ժողովրդագրական անցման 
գագաթնակետին` ժողովրդագրական հեղափոխությանը հասնելը: Վերջինը տարբեր 
երկրներում դրսևորվում է տարբեր ձևերով: Ժողովրդագրական հեղափոխության առաջին 
փուլը մահացության նվազումն է, իսկ երկրորդ փուլը` ծնելիության: Սովորաբար երկրորդն 
առաջինից տևական ժամանակ անց է սկսվում, ինչն էլ առաջացնում է ժողովրդագրական 
պայթյուն: Սա ժամանակավոր երևույթ է, անհետանում է ժողովրդագրական հեղափոխու-
թյան երկրորդ փուլի ավարտին, այն դեպքում, երբ մնացած հետևանքները (ցածր ծնելիու-
թյուն, ցածր մահացություն, կյանքի միջին տևողության բարձր մակարդակ, բնակչության 
դեպոպուլյացիա, ամուսնության միջին տարիքի բարձրացում, համեմատաբար շատ ամուս-
նալուծություն, բնակչության ծերացում և այլն) մնում են ընդմիշտ:  

Հայաստանը փոքր, սակայն տարողունակ հանրապետություն է այն սոցիալ-ժո-
ղովրդագրական փոփոխությունների առումով, որոնք բնութագրում են բնակչության վեր-
արտադրության անցումն ավանդականից ժամանակակից տիպին: Այսպես. Հայաստանում 
1960-ական թթ. ավարտվեց ժողովրդագրական հեղափոխության առաջին փուլը (մահա-
ցության ընդհանուր գործակիցը 1926 թ. 17.6%-ից 1960 թ. նվազեց մինչև 6.8%), և  բնակ-
չության թիվը խորհրդային 40 տարիների կտրվածքով աճեց 2.5 անգամ: Երկրորդ փուլը 
դրսևվորվեց ծնելիության նվազմամբ. ընդամենը 10 տարում ծնելիության ընդհանուր գոր-
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ծակիցը նվազեց գրեթե կրկնակի (1960 թ. 40.1%-ից 1970 թ. հասավ 22.1%-ի), որն էլ, ա-
ռանց էական փոփոխությունների, պահպանվեց մինչև 1990 թ.: Ծնելիության նվազման 
մասին են լավագույնս փաստում  աղյուսակ 1-ի տվյալները:  

Բնակչության վերարտադրության ցուցանիշների դինամիկան վկայում է, որ Հայաս-
տանում մինչև 1990 թթ. գործել են ժողովրդագրական անցման նույն օրինաչափություննե-
րը, ինչ եվրոպական երկրներում, որոնցով էլ դրսևորվում է դրանց համընդհանրությունը: 
Սակայն անցումը մեզանում սկսվել է ավելի ուշ, ընթացել ավելի արագ և կայունացել 
որակապես այլ մակարդակներում: 

Ավելին` ժողովրդագրական իրադրության բարենպաստությունը դրսևորվում էր ժո-
ղովրդագրական կարևոր փոփոխականների մակարդակներում և դրանց շարժի միտում-
ներում: Նման վիճակմը պայմանավորված էր ոչ այնքան հանրապետության սոցիալ-
տնտեսական առաջընթացի տեմպերով, որքան հայ ժողովրդի պատմական զարգացման 
արգասիք համարվող ամուսնաընտանեկան ու վերարտադրողական վարքագծի ազգային 
առանձնահատկություններով:  

Աղյուսակ 1  
Ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշների դինամիկան ՀՀ-ում 1960-2011 թթ.1 

 

Ցուցանիշներ 1960 1970 1980 1990 2001 2011 
Ընդհանուր գործակիցներ (1000 մարդու հաշվով) 
1. Ծնելիության ընդհանուր գործակից 40.1 22.1 22.7 22.5 10.7 15.1 
2. Մահացության ընդհանուր 
գործակից 

6.8 5.1 5.5 6.2 8.0 9.7 

3. Մանկամահացության գործակից 50.4 25.4 26.2 18.5 15.4 11.6 
4. Ամուսնության գործակից 11.2 7.3 10.4 8.0 4.1 6.9 
5. Ամուսնալուծության գործակից 0.3 1.0 1.1 1.6 0.6 1.1 
Հատուկ գործակիցներ 
6. Ծնելիության հատուկ գործակից 159.2 91.1 86.8 87.9 40.7 51.6 
7. Ծնելիության գումարային գործակից 4.688 3.241 2.427 2.544 1.326 1.631 
8. Վերարտադրության բրուտտո 
գործակից 

2.285 1.575 1.185 1.237 0.614 0.760 

9. Վերարտադրության նետտո 
գործակից 

1.990 1.488 1.124 1.190 0.602 0.747 

10. Վերարտադրության 
արդյունավետություն (9/8) 

0.871 0.945 0.949 0.962 0.980 0.983 

11. Կյանքի սպասվելիք միջին 
տևողություն   
 Ընդամենը  

 
69.0 

 
73.7 

 
73.6 

 
71.8 

 
72.1 

 
72.3 

  ա/ տղամարդ  66.8 70.4 70.2 68.3 68.8 68.1 
  բ/  կին  71.0 76.6 76.5 75.1 75.1 75.8 

                                                           

1 1960-1990 թթ. վերաբերող տվյալները պաշտոնական վիճակագրության աղբյուրներից, իսկ 2001 և 2011 թթ. 
ցուցանիշները հաշվարկվել են հեղինակի կողմից` առկա բնակչության համապատասխան կոհորտայի 
ճշգրտված թվի հիման վրա:  
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1980-1990-ական թթ. սահմանագլխին Հայաստանում տեղի ունեցած արտակարգ 
իրադարձությունները, ինչպես նաև քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական արմատական 
անցումները չէին կարող չազդել բնակչության վերարտադրության գործընթացի վրա, 
հատկապես` միգրացիայի:  

Իրադարձությունների հետագա զարգացումը ոչ միայն չէր կարող նպաստել ժո-
ղովրդագրական բարենպաստ իրավիճակի վերականգնմանը, այլև վերջնական դարձրեց 
դրա շրջանցումը: Տնտեսական ու սոցիալական ոլորտների գրեթե կաթվածահար վիճակի 
հասնելը, մարդկանց սովորական կենսաձևի հիմքերի քայքայումը, աղետի գոտու արագ 
վերականգնման հույսի կորուստը, բնակչության զանգվածային աղքատացումը, ըստ էու-
թյան, անխուսափելի դարձրին ոչ միայն զանգվածային միգրացիոն ալիքների ձևավորումը, 
այլև էմիգրացիոն ալիքի գերակշռման հանգամանքը իմիգրացիոնի համեմատությամբ: 
Ընդ որում էմիգրացիոն ալիքն այնքան նշանակալի էր, որ դրա որակական ու քանա-
կական ցուցիչներն արդեն իսկ վերաճել էին ժողովրդագրական այլ գործընթացների` ծնե-
լիության, մահացության, ամուսնության և ամուսնալուծության վրա ազդող ինքնուրույն 
գործոնի: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ բնակչության թվի (տարեվերջի դրությամբ) դինամիկան ու  

աճի աղբյուրները 1991-2011 թթ.1 
 

Ցուցանիշ 1991-2001  2001-2011  1991-2011  
1. Բնակչության թիվը ժամանակաշրջանի  
 սկզբին, հազ. մարդ 3648.9 3002.6 3648.9 

2. Բնակչության թիվը ժամանակաշրջանի  
  վերջին, հազ. մարդ 3002.6 2795.3 2795.3 

3. Բացարձակ հավելաճ, հազ. մարդ -646.3 -207.3 -853.6 
  ի հաշիվ    
  ա/ բնական շարժի 217.1 126.1 343.2 
  այդ թվում`    
ծնունդ 464.0 394.4 858.4 
 մահ 246.9 268.3 515.2 
  բ/ միգրացիոն շարժի -863.4 -333.4 -1196.8 
4. Միգրացիոն շարժը տոկոսով` ժամանակաշրջանի 

սկզբի բնակչության թվի համեմատությամբ 23.7 11.1 32.8 

 
Ավելացնենք նաև, որ արտաքին միգրացիայի «քողարկվածության» հանգամանքը, 

կամ որ նույնն է` բնակչության պարբերական բնույթ կրող գերհաշվառման փաստը, պայ-
մանական է դարձնում ինչպես բնակչության թվի և կազմի պաշտոնական գնահատա-

                                                           

1 1991 և 2001 թթ. բնակչության թվի վերաբերյալ տվյալները պաշտոնական վիճակագրության աղբյուրներից 
են, իսկ 2011 թ. տվյալները հիմնված են հեղինակային հաշվարկների վրա: 
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կանները, այնպես էլ նրա վերարտադրության հարաբերական բնութագրիչների մեծ մասը` 
խիստ դժվարացնելով ժողովրդագրական իրադրության մասին օբյեկտիվ պատկերացում 
ստանալը: Նկատի առնելով դա, աղյուսակներ 1-ում և 2-ում 2001 և 2011 թթ. վերաբերող 
ցուցանիշները հաշվարկվել են արտաքին միգրացիայի մնացորդով ճշգրտված բնակչու-
թյան թվի հիման վրա: Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են, որ հետանկախացման 20 
տարիներին արտաքին միգրացիայի բացասական մնացորդը կազմել է մոտ 1.2 մլն մարդ 
կամ տարեկան միջինը` 60 հազար, որն ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի սկզբի համե-
մատությամբ 32.8% է: Այստեղից էլ կարելի է եզրակացնել, որ արտաքին միգրացիան ներ-
կայիս Հայաստանի առավել մտահոգիչ, ցավագին սոցիալ-ժողովրդագրական մարտա-
հրավերն է, որն ավելի է խորացնում ժողովրդագրական ճգնաժամը և արագացնում դրա 
փուլերի հաջորդականությունը:   

Ժողովրդագրական ճգնաժամը բնակչության վերարտադրության խախտումն է, որն 
արտահայտվում է ինչպես բնակչության նվազմամբ, այնպես էլ գերբնակեցմամբ: Առաջինը 
տեղի է ունենում, երբ ծնելիությունը բնակչության պարզ վերարտադրության, ինչպես նաև 
մահացության մակարդակից ցածր է: 1990-ական թթ. սկզբին ՀՀ-ն թևակոխեց 
ժողովրդագրական ճգնաժամի առաջին փուլը, երբ ծնելիության նվազման հետևանքով 
բնակչության վերարտադրության նետտո գործակիցը (1993 թ.` 0,975) իջավ սերունդների 
պարզ փոխարինման մակադակից (1.0) ցածր: Հենց նշված ժամանակաշրջանն է համար-
վում ապաբնակեցման սկիզբը` թեև անմիջապես չի հանգեցրել բնակչության բնական 
նվազմանը:  

Ապաբնակեցումը երկար ժամանակ թաքնված ձևով է` ապահովելով բնակչության 
բնական աճը, այսինքն` ծնունդների թիվը դեռ շարունակում է գերազանցել մահերի քա-
նակը: Սակայն այդ բնական աճն իներցիոն է, քանզի պայմանավորված է բնակչության 
տարիքային կառուցվածքում կուտակված ժողովրդագրական աճի ներուժով: Պարզ է, որ 
այս ներուժը հավերժ չէ և աստիճանաբար մարում է: Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ 
վերջին երկու տասնամյակներին ծնելիության փաստացի մակարդակը հեռու է պարզ վեր-
արտադրության ապահովման սահմանից, անցումը բնակչության բնական նվազմանը գրե-
թե անխուսափելի է: Ըստ մեր հաշվարկների` ՀՀ-ում բնակչության բնական նվազումն 
ամենայն հավանականությամբ կսկսվի 2019-2020 թթ., երբ ծնունդների թիվը կպակասի 
մինչև 30 հազարը, իսկ մահերինը փոքր-ինչ կգերազանցի դա, ինչով էլ կազդարարվի 
ժողովրդագրական ճգնաժամի երկրորդ փուլի սկիզբը: Ավելացնենք նաև, որ, եթե վերար-
տադրության տարիքային ինտենսիվությունը պահպանվի 2010-2011 թթ. մակարդակով, 
ապա ծնունդները 2020-ական թթ. կլինեն տարեկան միջինը 25-27 հազարի սահմաննե-
րում, իսկ մահերը` 31-33 հազարի, այսինքն` տարեկան բնական նվազումը կկազմի մոտ 6 
հազար մարդ:  

Այս ամենով հանդերձ ճգնաժամի երկրորդ փուլը օժտված կլինի մի առանձնահատ-
կությամբ, ինչը որոշակիորեն կմեղմացնի դրա սրությունը: Դա բնակչության տարիքային 
բուրգի յուրահատկությունների հետ կապված, այսպես կոչված, «ժողովրդագրական դիվի-
դենտն» է, այսինքն` սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական տեսանկյունից բնակչու-
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թյան ներսում տարիքային հարաբերակցությունների բարելավումը: Մասնավորապես կշա-
րունակի ավելանալ աշխատունակ տարիքի (16-62 տարեկան) բնակչության թիվը` ի հաշիվ 
դուրս մղվողների փոխարեն համալրողների դրական տարբերության: Ինչ վերաբերում է 
կենսաթոշակառուների թվին, ապա այն էականորեն չի աճի և, մինչև 16 տարեկան դեռա-
հասների թվի անընդհատ նվազման հետ, կհանգեցնի աշխատունակ բնակչության ժո-
ղովրդագրական բեռնվածության թուլացմանը: Փոքր-ինչ կավելանա նաև ծնունակ տարի-
քի (15-49 տարեկան) կանանց թիվը, սակայն նրանց կազմում կնվազի  բարձր ծնելիու-
թյամբ (18-30 տարեկան) կոհորտայի տեսակարար կշիռը: 

Նշված բարենպաստ կառուցվածքային փոփոխությունները կլինեն ժամանակավոր և 
չեն կասեցնի ճգնաժամի զարգացումը: Մոտավորապես 2045-2050 թթ. ճգնաժամը կհաս-
նի իր երրորդ` առավել վտանգավոր փուլին, երբ տարիքային կառուցվածքների փոփո-
խությունը նախկին ժամանակահատվածների համեմատությամբ, կդառնա ոչ շահավետ` 
ակնհայտորեն խորացնելով բնակչության շարունակական նվազման ոչ ցանկալի իրո-
ղությունը: Նշված բոլոր փոփոխությունները կարող են ունենալ տնտեսական, սոցիալական 
և քաղաքական լրջագույն հետևանքներ:  

 
Ավանդականից ժամանակակից տիպին բնակչության վերարտադրության անցումը Հայաստա-

նում սկսվել է ուշ, ընթացել արագ և մինչև 1990-ական թթ. կայունացել օպտիմալ մակարդակներում: 
Սակայն 1980-1990-ական թթ. սահմանագլխին տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունները բա-
ցասաբար ազդեցին բնակչության վերարտադրության գործընթացի, հատկապես արտաքին միգրա-
ցիայի վրա: Ժողովրդագրական ճգնաժամի ի հայտ գալը երկար սպասել չտվեց: Սույն հոդվածը 
նվիրված է այդ ճգնաժամի փուլերի հերթափոխության ժամանակագրության ուսումնասիրությանը:   

 
КАРЕН АКОПЯН 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ В РА 
 

Переход воспроизводства населения Армении от традиционного к современному типу начался 
поздно, протекал быстро и до 1990 г. стабилизировался на оптимальных уровнях.  Но на границе 
1980-1990-ых гг. происходившиеся события негативно подействовали на процесс воспроизводства 
населения: особенно это касается внешней миграции. Очевидно, что наступление демографического 
кризиса было лишьделом времени. В данной статье исследуется хронология смены этапов этого 
кризиса. 

 
KAREN HAKOBYAN 

 

DEMOGRAPHIC CRISIS AND ITS CONSEQUENCES IN THE RA 
 

Transition of reproduction of the population of Armenia from traditional to modern type began later, 
proceeded quickly and till 1990 was stabilized at optimum levels. But on border of the 1980-1990-th 
years occurred events negatively worked on process of reproduction of the population, especially it 
concerns external migration. It is obvious that approach of demographic crisis was time matter, and in 
this article the chronology of change of stages of this crisis is investigated. 



  600

ԼԻԱՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ   
ՆԱՆԱ ՊԱՊՈՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀԱԱՀ  

 
ԱՌԵՎՏՐԱՄԻՋՆՈՐԴ ՕՂԱԿԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. լոգիստիկական համակարգ, առևտրային միջնորդ-
ներ, մանրածախ առևտրական կազմակերպու-
թյուններ 

 
Առկա տվյալներով` ապրանքների և ծառայությունների ընդհանուր շրջանառության 

ավելի քան 70%-ն իրականացվում է միջնորդների մասնակցությամբ, ինչը վկայում է 
առևտրային գործունեության ոլորտում նրանց էական դերի մասին: Առևտրամիջնորդները 
գործառնություններ կատարում են ինչպես արտադրողների և մատակարարների հանձ-
նարարականներով, այնպես էլ ինքնուրույն՝ ներդնելով սեփական կապիտալը: 

Նրանք մատուցում են ապրանքաշարժի արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ 
մի շարք ծառայություններ, որոնք տնտեսապես շահավետ են և՛ արտադրողների, և՛ 
մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների, և՛ սպառողների համար: Դրանցից 
կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնականները. 

• Գործելով շուկայական որոշակի միջավայրում, հետևաբար հարուստ տեղեկություն 
ունենալով շուկայի իրավիճակի վերաբերյալ, առևտրամիջնորդները կարող են ար-
տադրությունը ժամանակին կողմնորոշել անհրաժեշտ ապրանքների թողարկմանը 
կամ առանձին արտադրատեսակների արտադրության դադարեցմանը, որոնք 
հայտնվել են իրենց կենսապարբերաշրջանի անկման փուլում: 

• Շրջանառության մեջ դնելով սեփական միջոցները` նրանք նպաստում են շրջանա-
ռու միջոցների առավել արդյունավետ օգտագործմանն արտադրական և մանրա-
ծախ առևտրական կազմակերպություններում: 

• Համագործակցում են արտադրական և մանրածախ առևտրական կազմակերպու-
թյունների հետ և կարող են մշակել ապրանքաշարժի ռացիոնալ ուղիներ՝ դրանով 
հանդերձ նպաստելով իրացման ծախսերի կրճատմանը: 

• Պայմանագրեր են կնքում տրանսպորտային և ապահովագրական ընկերություննե-
րի հետ, կազմակերպում համապատասխան փաստաթղթաշրջանառություն, լուծում 
մաքսային մարմիններին առնչվող տարբեր խնդիրներ և այլն: Ակնհայտ է, որ 
միջնորդների կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակը բավականին լայն է, 
և համապատասխան գործառույթների կատարման համար նրանք ունեն բարձր 
որակավորմամբ անձնակազմ ու անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազա: 
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Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ առևտրամիջնորդներն իրենց ուրույն տեղն ունեն 
նաև տարբեր երկրներում ձևավորված լոգիստիկական համակարգերում՝ հանդես գալով 
որպես լոգիստիկ շղթայի առանձին օղակ: Քանի որ միջնորդ առևտրական ֆիրմաների 
գործունեությունից է մեծ չափով կախված լոգիստիկ շղթայի գործունեության արդյունավե-
տությունը, ուստի նրանց ընտրությանը պետք է լուրջ վերաբերվել: Նպատակահարմար է 
նախապատվությունը տալ այն միջնորդ առևտրական ֆիրմաներին, որոնց հետ լոգիստիկ 
շղթայի օղակ համարվող արտադրական և մանրածախ առևտրական կազմակերպություն-
ները նախկինում ունեցել են երկարաժամկետ տնտեսական կապեր: 

Ժամանակի ընթացքում առևտրամիջնորդ օղակի կողմից իրականացվող գործառույթ-
ների շրջանակն էապես ընդլայնվել է: Վերջին տարիներին մի շարք երկրներում լոգիս-
տիկայի զարգացումը բնութագրվում է նրանով, որ արտադրող ֆիրմաները մասնագիտաց-
ված ֆիրմաներին (միջնորդ առևտրականներին, արտաքին գործակալներին) են փոխան-
ցում պատրաստի արտադրանքի բաշխման վրահսկողության գործառույթը, փոխադրվող 
ապրանքների պահպանումը, տեսակավորումը, կոմպլեկտավորումը, չափածրարավորումը, 
փաթեթավորումը, պաշարների կառավարումը, պատվիրատուի սպասարկումը  և լոգիստի-
կայի տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը: Հայտնի է, որ թողարկված արտադ-
րանքի իրացման արդյունավետ կազմակերպումն ապահովում է առևտրամիջնորդ օղակը, 
որի գործունեությունը հիմնականում ներառված է լոգիստիկական ընդհանուր համակարգի 
մաս համարվող բաշխման լոգիստիկայում, որը ձևավորվել է 1960-ական թթ. և որոշակի 
նպաստ ունեցել բաշխման համակարգի կատարելագործման մեջ: Սակայն հետագայում, 
կապված արտադրության ընդլայնման, ներքին և արտաքին տնտեսական կապերի բար-
դացման հետ, բացահայտ զգացվեց նշված համակարգի սահմանափակվածությունը, ինչն 
էլ նոր պահանջներ առաջադրեց բաշխման լոգիստիկայի կատարելագործման առումով: 
Վերջինիս մեջ իր ուրույն տեղը զբաղեցրեց մարքեթինգը, որի հետ կապի դերը երկար տա-
րիներ անտեսվում էր: Միայն վերջին երկու տասնամյակներին սկսեցին պատշաճ 
ուշադրություն դարձնել լոգիստիկայի և մարքեթինգի սերտաճմանը: 

Լոգիստիկական մոտեցման տեսանկյունից պետք է նախ և առաջ տարբերել մարքե-
թինգի համադրույթը` որպես բիզնեսի ընդհանուր փիլիսոփայություն, այնուհետև` որպես 
իրացման շուկաների ուսումնասիրման մասնագիտացված ծառայության ֆունկցիոնալ 
գործունեություն, գնային քաղաքականության մշակում, գովազդի և իրացման խթանման 
կազմակերպում և այլն: 

Իրացման արդյունավետության նպատակով մարքեթինգի օգտագործման դեպքում 
նախ պետք է կատարել ծախսերի և արդյունքների միջև պատճառահետևանքային կապե-
րի վերլուծություն, որի հիման վրա որոշվում է, թե ինչքան միջոցներ պետք է հատկացնել 
մարքեթինգային գործունեության այս կամ այն ոլորտին: Երկրորդ քայլը մարքեթինգի 
արդյունավետության որոշումն է՝ դրա համար կատարվող ծախսերի օպտիմալացման 
նպատակով: Բացի դրանից, մարքեթինգի արդյունավետության վերլուծությամբ կարելի է 
եզրակացություն կատարել արտադրության արդյունավետության և շուկայում ֆիրմայի 
գործունեության ռազմավարության վերաբերյալ: 
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Բաշխման լոգիստիկական համակարգի հիմնական նպատակը, վերջին հաշվով, ապ-
րանքներն անհրաժեշտ վայր պահանջվող ժամանակում, նվազագույն ծախսերով 
հասցնելն է: Բաշխման ուղու մասնակիցները, ելնելով այդ համակարգի հիմնական նպա-
տակից, կատարում են մի շարք կարևոր գործառույթներ. 

1. հետազոտություն են իրականացնում արտադրանքի և ծառայությունների բաշխման 
պլանավորման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթման ուղղությամբ, 

2. խթանում են իրացումը ապրանքների վերաբերյալ  տեղեկատվության ստեղծման և 
տարածման ճանապարհով, 

3. կապեր են հաստատում պոտենցիալ գնորդների հետ, 
4. բանակցություններ են վարում հնարավոր գնորդների հետ, 
5. կազմակերպում են ապրանքաշարժը՝ փոխադրում, պահեստավորում և այլն, 
6. ֆինանսավորում են հաճախորդներին, 
7. իրենց վրա են վերցնում ռիսկը, 
8. արտադրական տեսականին ձևափոխում են առևտրականի և այլն: 
Հայտնի է, որ ապրանքների բաշխման ուղիները կարելի է բնութագրել դրանց մակար-

դակներով՝ զրոյական ուղի (արտադրող - սպառող), մեկ մակարդակյա ուղի (արտադրող – 
միջնորդ - սպառող), երկմակարդակյա ուղի (արտադրող - մեծածախ միջնորդ – մանրա-
ծախ միջնորդ - սպառող) և այլն: Բաշխման այդպիսի ուղիներն անվանվում են հորիզոնա-
կան. սրանց հիմնական թերությունն այն է, որ ուղու ցանկացած անդամ չի կարող պատշա-
ճորեն վերահսկել մյուսների գործունեությունը: Ելնելով լոգիստիկական համակարգերի 
գործունեության հիմնական սկզբունքներից` նպատակահարմար է օգտագործել բաշխման 
ուղղահայաց ուղիները, որոնք ներկայացնում են արտադրողին և մի քանի միջնորդների, 
սակայն գործում են որպես մեկ միասնական համակարգ: Այն հնարավորություն է ընձեռում 
հսկողություն իրականացնելու ուղու վրա, խնայողական է, և բացառվում է որևէ անդամի 
(միջնորդ օղակի) գործառույթի կատարումը մյուսի կողմից: 

Ապրանքների ֆիզիկական բաշխման գործընթացում հարկ է պահպանել լոգիստիկայի 
հետևյալ կանոնները. 

1. Սպառողների պահանջմունքների առավել արդյունավետ բավարարման համար 
բաշխող լոգիստիկական շղթան պետք է ապահովի ապրանքների առավելագույն 
մոտեցումը իրացման վայրին, ստանդարտ միավորների կոմպլեկտավորումը և 
տրանսպորտային միջոցների լրիվ բեռնվածությունը: 

2. Ֆիզիկական բաշխման ոլորտում պետք է կատարվեն հնարավոր գործողություն-
ների արդյունավետության գնահատումներ մակրո- և միկրոտնտեսական մակար-
դակներում, մասնավորապես տեխնոլոգիական սարքավորումների օգտագործման 
մասով: 

3. Եթե հնարավոր չէ խուսափել ստացիոնար պահեստի ստեղծումից, ապա այն պետք 
է տեղակայվի առևտրական կազմակերպություններին հնարավորինս մոտ` եթե 
նախատեսված է ֆիզիկական բաշխման համար` փոխադրման նպատակով, և մոտ 
գտնվի արտադրական ձեռնարկություններին, եթե տեսակավորման համար է: 
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Պահեստները սպառողներին առավելագույնս մոտեցնելու դեպքում հնարավորություն 
է առաջանում ավելի հստակ կատարելու հաճախորդների պատվերները, արագ արձա-
գանքելու նրանց պահանջմունքների փոփոխությանը, ինչն էլ արդյունքում կբերի ծախսերի 
հարաբերական կրճատմանը: Դա առավել հրատապ է բաշխման համակարգում, որտեղ 
հիմնական հաճախորդ է հանդես գալիս մանրածախ առևտրական կազմակերպությունը, 
որը ձգտում է կրճատել սեփական պահեստային մակերեսը, պատվերները ներկայացնել 
փոքր խմբաքանակներով, սակայն` առաքման ավելի մեծ հաճախականությամբ: 

Պահեստի տեղակայման վայրի ընտրությունը առևտրամիջնորդ օղակի կարևոր որո-
շումներից է: Նշված խնդրի լուծման հնարավոր տարբերակներից օպտիմալ է համարվում 
այն, որն ապահովում է շինարարության և հետագա շահագործման, բեռների ստացման և 
փոխադրման նվազագույն ծախսեր: 

Բաշխման լոգիստիկայի պահեստները, որոնց հիմնական նշանակությունը արտա-
դրական տեսականու վերափոխումն է առևտրականի, տեսակավորումը, մեծ քանակով 
ապրանքների համախումբ ներառող կառույցներ են: Դրանք կարող են պատկանել ինչպես 
արտադրողներին, այնպես էլ միջնորդ մեծածախ առևտրական կազմակերպություններին: 

Ներկայում ՀՀ-ում դեռևս անհրաժեշտ քայլեր չեն կատարվում ոչ միայն լոգիստիկա-
կան համակարգերի ձևավորման, այլև առևտրամիջնորդների ինստիտուտի կայացման 
ուղղությամբ: Հիմնական խոչընդոտը մենաշնորհների, խմբաշնորհների և ստվերային 
տնտեսության առկայությունն է, որ հնարավորություն է տալիս տնտեսավարող սուբ-
յեկտների մի զգալի մասին ապահովելու գերշահույթ, և, բնականաբար, նրանց մեջ ցան-
կություն չի առաջանում այլ տնտեսավարող սուբյեկտների հետ ձևավորելու լոգիստիկա-
կան համակարգեր: Տվյալ պարագայում մեծ չէ նաև առևտրամիջնորդ օղակի ծառայու-
թյունների համալիրի պահանջմունքը: 

 

Ապրանքաշարժի կազմակերպման համար օգտագործվում են բաշխման հորիզոնական և ուղ-
ղահայաց ուղիները: Հոդվածում հիմնավորված է, որ լոգիստիկական համակարգում նպատակա-
հարմար է օգտագործել ուղղահայացները, քանի որ դրանք ավելի խնայողական են: Նշված են 
լոգիստիկական այն կանոնները, որոնք պետք է պահպանվեն ապրանքների ֆիզիկական բաշխման 
ժամանակ: Մասնավորապես ներկայացված է պահեստների օպտիմալ տեղաբաշխումը հիմնական 
գործառույթ իրականացնելիս: 

Շեշտադրված են այն հիմնական գործոնները, որոնք խոչընդոտում են լոգիստիկական համա-
կարգերի ստեղծմանը ՀՀ-ում: 

 
ЛИАНА АЙРАПЕТЯН 
НАНА ПАПОЯН 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВО–ПОСРЕДНИЧЕСКОГО ЗВЕНА  
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
 

В организации товародвижения используются горизонтальные и вертикальные пути распре-
деления. В статье обосновано, что в логистической системе целесообразно использовать вертикаль-
ные пути распределения, поскольку они более экономичны. Одновременно отмечены те правила 
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логистики, которые  должны быть сохранены в физическом распределении товаров. В частности, 
представлено оптимальное расположение складов при выполнении основной функции. Подчеркну-
ты те основные факторы, которые  препятствуют  созданию логистических систем в  РА. 

 

LIANA HAYRAPETYAN  
NANA PAPOYAN   

 

THE ROLE IMPORTANT OF TRADING-INTERMEDIARY  LINK IN THE LOGISTIC SYSTEM 
 

Both horizontal and vertical ways of distribution are implemented in the commodity movement 
organization.The use of vertical ways of distribution is grounded in the papers as they are more 
economical.Meanwhile the rules of logistics that should be kept in physical distribution of goods are 
pointed out. Particularly, the optimal location of warehouses in performing the main function is 
mentioned.The factors which act as a brake for the formation of logistic systems in the RA are briefly 
introduced. 

 
 

 
 

ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՄԱՐԴՈՒ 
ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. ճառագայթման աղբյուրներ, ռադիոակտիվություն, 
օրգանիզմ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, 
ինֆրակարմիր ճառագայթներ 

 

Ճառագայթման հիմնական մասը ազգաբնակչությունը ստանում է նրա բնական աղ-
բյուրներից` տիեզերքից, երկրակեղևի ռադիոակտիվ նյութերից, բժշկությունում օգտա-
գործվող ռենտգենային սարքավորումներից, ԱԷԿ-ից, միջուկային զենքի կիրառումից: 

Միջուկային էներգիայից ճառագայթումները կազմում են բնական աղբյուրներից ճա-
ռագայթումների 2%-ից ոչ պակաս: 

Ճառագայթման մեծ ինտենսիվության դեպքում կենդանի օրգանիզմները ոչնչանում 
են: 

Գիտնականները հաստատել են, որ բնական ճառագայթման աղբյուրներից ամենա-
էականը ռադիոակտիվ ռադոն անտեսանելի գազն է: Մարդիկ ճառագայթվում են օդի հետ 
օրգանիզմ ներթափանցած ռադիոնուկլեիդներից: Ռադոնն արձակվում է երկրակեղևից, 
այդ պատճառով ճառագայթման մեծ մասն ընկնում է շենքի առաջին հարկերում, ոչ օդա-
փոխվող սենյակներում բնակվողների վրա: Ռադոնի խտությունը փակ սենյակում 8 անգամ 
ավելի մեծ է, քան փողոցում: Մարդու մկաններում, անոթներում և մի շարք այլ հյուսվածք-
ներում կան ռադիոակտիվ նյութերի միկրոսկոպիկ բաժիններ: 
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Շատ ռադիոակտիվ են արտադրության որոշ թափոններ, ածխի այրումից առաջացած 
մրի փոշին:   

Վերջին տասնամյակներին մարդը ստեղծել է հարյուրավոր արհեստական ռադիոնուկ-
լեիդներ, իսկ ատոմի էներգիան սկսել են մի շարք նպատակներով օգտագործել տարբեր 
բնագավառներում` բժշկության, միջուկային զենքի ստեղծման, ռադիոէլեկտրոնիկայի: Այս 
ամենը բերել է ճառագայթահարման չափաբաժնի մեծացմանը: 

Երկրագնդի վրա չկա մի վայր, որտեղ չթափանցեն տիեզերական ճառագայթները: 
Բայց նրա տարբեր մասերում դրանք ունեն տարբեր ազդեցություն: Հյուսիսային և Հարա-
վային բևեռներում ավելի շատ են ռադիոակտիվ ճառագայթները, քան հասարակածային 
շրջաններում, քանի որ երկրի մագնիսական դաշտի առկայությամբ տիեզերական ճառա-
գայթման մակարդակն աճում է նաև տեղանքի բարձրությունից կախված. ավելի բարձրում 
օդի քանակությունը քիչ է, իսկ օդը պաշտպանիչ էկրանի դեր է կատարում: 

4000-12000 մետր բարձրության թռիչքի դեպքում ճառագայթահարման մակարդակը, 
տիեզերական ճառագայթներով պայմանավորված, աճում է մոտավորապես 25 անգամ և 
շարունակում է աճել բարձրության ավելացմանը զուգընթաց1: 

Բնակչության ներքին ճառագայթահարման 2/3-ը օդի, ջրի և սննդի հետ օրգանիզմ 
ներթափանցած ռադիոակտիվ նյութերից է: Դրանցից մարդ ստանում է 180 մկզվտ ռադիո-
ակտիվ ճառագայթում, որը մարսվում է կենսագործունեության համար անհրաժեշտ կա-
լիումի հետ: 

Po210-ի և Pb210-ի նուկլեիդները խտացված են ձկան և այլ ծովային կենդանիների 
մեջ: 

Հյուսիսում ապրողները, ովքեր օգտագործում են եղջերուի միս, նույնպես ստանում են 
բարձր ներքին ճառագայթում, քանի որ այդ կենդանու սնունդը` բուսականությունը, իր մեջ 
պարունակում է Po-ի և Pb-ի իզոտոպներ: 

Եթե միջուկային սարքավորումներն աշխատում են նորմալ, ապա դրանց արտանե-
տումները քիչ են: Որքան մարդը հեռու է ԱԷԿ-ից, այնքան փոքր է նրա ճառագայթման չա-
փաբաժինը: Սա պայմանավորված է նրանով, որ մթնոլորտ արտանետվող ռադիոնուկլեիդ-
ների մեծամասնությունը շատ արագ քայքայվում է, թեև կան երկարակյաց ռադիոնուկլեիդ-
ներ, որոնք կարող են տարածվել ողջ երկրագնդով մեկ և պահպանել իրենց գոյությունը 
հավերժ: 

Ռադիոակտիվության կիրառման հետ կապված` բժշկական պրոցեդուրաները և բուժ-
ման եղանակները մարդածին ճառագայթման աղբյուրներից հիմնականներն են: Ատամ-
ների ռենգենալուսանկարչության ժամանակ մարդը, օրինակ, ստանում 0,03 զվտ միան-
գամյա ճառագայթում, ստամոքսը ռենտգենալուսանկարելիս` 0,3 զվտ: 

                                                           

1 Ս. Հովհաննեսյան, Ռադիոակտիվ ճառագայթները մեր շրջապատում, Ճգնաժամային կառավարման ակա-
դեմիա, Երևան, 2005, էջ 23:  
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Ճառագայթման հանդեպ առավել զգայուն են արագ բաժանվող բջիջների միջուկները: 
Այդ պատճառով էլ այն առաջին հերթին ազդում է ոսկրածուծին, ինչի հետևանքով 
խախտվում է նրա արյունաստեղծ ֆունկցիան: 

Ճառագայթումը մեծ ազդեցություն է թողնում ժառանգականության վրա` վնասելով 
քրոմոսոմների գեները: Նրա աղբյուրին առնչվող մարդկանց համար տարեկան առավե-
լագույն չափաբաժին է սահմանվել 0,005 գրեյը: 3-10 գրեյը մահացու է: 

Միջուկային ճառագայթման ազդեցությունը կախված է ոչ միայն ճառագայթման 
տեսակից, չափաբաժնից, այլև ընդունման քանակից: 

Միջուկային U-ի ճեղքումից ստացվում է ռադիոնուկլեիդների բարդ խառնուրդ, որի մեծ 
մասը կիսատրոհման կարճ պարբերություն ունի:  

Ռադիոնուկլեիդների 1 մէվ միջին էներգիայով խառնուրդը տեղային վնասակար ազդե-
ցություն է թողնում մաշկի և լորձաթաղանթի վրա: 

Դրանցից մի քանիսը (ռադիացիայի իզոտոպները) հատուկ պայմաններում առաջաց-
նում են վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի փոփոխություն: Եթե չափաբաժինը մեծ չէ,  դա եր-
կար ժամանակ թաքնված է, միայն հետո է երևան գալիս ներքին ճառագայթահարման 
ձևով: Ռադիոակտիվ նյութերի քիչ լուծվող մասնիկները առավելապես մնում են այնտեղ, 
որտեղ սկզբից ընկնում են` մաշկի վրա, լավ լուծվող և ավելի փոքր մասնիկները ներծծվում 
են արյան մեջ և տարածվում ամբողջ օրգանիզմով: Յոդը, ընկնելով օրգանիզմ, առաջաց-
նում է վահանաձև գեղձի փոփոխություն 2-3 շաբաթվա ընթացքում: Իսկ ռադիոստրոն-
ցիումի առկայության դեպքում առաջանում են ոսկրային և արյունատար համակարգերի 
փոփոխություններ, որ արտահայտվում են մի քանի տարի հետո: 

Ճառագայթման մեծ քանակությունը վտանգավոր է, բերում է հյուսվածքների, կեն-
դանի բջիջների քայքայման, իսկ փոքր չափաբաժիններն առաջացնում են քաղցկեղային 
հիվանդություններ և գենետիկական փոփոխություններ: 

Իոնացնող ճառագայթման ցանկացած տեսակ, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին 
ազդեցությամբ, օրգանիզմում կենսաբանական փոփոխությունների պատճառ է: Միանգա-
մյա ճառագայթմամբ կենսաբանական փոփոխությունները կախված են ստացված չափա-
բաժնից: 

0,025 գրեյ չափաբաժնի դեպքում զգալի փոփոխություններ օրգանիզմում չեն նկատ-
վում, 4-5 գրեյի դեպքում մահացությունը հասնում է 50%-ի, 6 և ավելի գրեյի դեպքում` 100: 
Ճառագայթման մեխանիզմը կապված է կենդանի հյուսվածքների, ատոմների և մոլե-
կուլների իոնացման պրոցեսի հետ, մասնավորապես` ջրի մոլեկուլների խտության, որոնք 
էլ ենթարկվում են ինտենսիվ քայքայման1: Իոնացնող ճառագայթմանն են պատկանում 
էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը տարբեր ալիքների, առավելապես փոքր ալիքի 
երկարությամբ ու բարձր էներգիայով և առանձին միջուկային մասնիկների ճառագայ-
թումը: Դրանք ունեն թափանցող տարբեր հատկություն և օրգանիզմի վրա վնասակար 

                                                           

1 Радиация дозы, эффекты, риск М., ,,Мир”, 1988, с. 21. 
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ազդեցություն են ունենում: Ամենաշատ վնասակար ազդեցություն ունենում են բարձր 
էներգիայով նեյտրոնները և գամմաները:  

Միջուկային և ջերմամիջուկային պայթյունից մարդու օրգանիզմը միաժամանակ կրում 
է մի քանի վնասող գործոնների ազդեցություն: Բնության մեջ գոյություն ունի ճառագայթ-
ման որոշակի հաստատուն մակարդակ, որը պայմանավորված է տիեզերական ճառագայ-
թումով և հողում բնական ռադիոակտիվ հանքերի առկայությամբ: Ճառագայթման մակար-
դակի արհեստական բարձրացման դեպքում մարդու ֆիզիոլոգիական ռեակցիաները կա-
րող են փոփոխվել և ստանալ հիվանդագին բնույթ: Շատ գիտնականներ ճառագայթման 
ազդեցությունն ընդունում են որպես գրգռիչ, որն առաջացնում է տեղաշարժերի բարդ 
կոմպլեքս համակարգերում, որոնք սովորաբար օրգանիզմը հարմարեցնում են արտաքին 
միջավայրին` կախված այն բանից, թե ամբողջ մարմի՞նն է ենթարկվել ճառագայթման, թե՞ 
նրա որոշակի մասը1: 

Ինֆրակարմիր ալիքներ են առաքում վնասված վառարանը, բնակարանի ջեռուցման 
մարտկոցները: Այդ ալիքները կլանվելով` տաքացնում են շրջապատի մարմինները: Արե-
գակնային ճառագայթման մոտավորապես 50%-ը հասնում է երկիր ինֆրակարմիր ճա-
ռագայթներով: 

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, ինչպես և ինֆրակարմիրները, աչքի համար 
անտեսանելի են: Բարձր տեղերում, օրինակ` Սևանա լճի ափին, դրանք վնասող են օր-
գանիզմին: Սակայն դրանց փոքր քանակը բուժիչ ներգործություն է ունենում, իսկ ոչ եր-
կար ժամանակ արևի տակ մնալն օգտակար է: Այս ճառագայթներն օժանդակում են օրգա-
նիզմի աճին, օգտագործվում են բժշկության մեջ` մանրէների ոչնչացման համար: Դրան-
ցով ճառագայթահարումը օգտակար է նաև ռախիտի կանխարգելման և բուժման ըն-
թացքում: 

Ճառագայթահարումը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ճառագայթաբուժության 
և ռենտգենաբանական հետազոտությունների ժամանակ: 

Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել առանց հսկողության ճառագայթահարմանը, 
օրինակ` արևի լոգանքներին: Այս դեպքում պետք է հետևել մասնագետների խորհուրդնե-
րին, այլապես կարող է առաջանալ ճառագայթային հիվանդություն: Ռադիոակտիվ տար-
րերը, ընկնելով օրգանիզմ, կարող են կուտակվել հյուսվածքներում, օրգաններում և ստեղ-
ծել մշտական ճառագայթահարման օջախներ:  

Սուր ճառագայթումն առաջանում է իոնացնող ճառագայթների մեծ չափաբաժինների 
միանվագ կամ հաջորդական, իսկ քրոնիկը` փոքր չափաբաժինների տևական ազդեցու-
թյունների հետևանքով: Հիվանդության սուր ձևը կարող է նկատվել նաև ռազմական իրա-
վիճակներում` հակառակորդի կողմից ատոմային զենք կիրառելիս, և խաղաղ պայմաննե-
րում` իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ օգտագործող ձեռնարկություններում կամ 
գիտահետազոտական հիմնարկներում տեղի ունեցող վթարների ժամանակ: 

                                                           

1 Ա.Գ.Սաֆոնով, ուս. ձեռնարկ, «Լույս»., Երևան, 1984,  էջ 43: 
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Քրոնիկ ճառագայթահարում կարող է առաջանալ ռադիոակտիվ նյութերի և իոնացնող 
ճառագայթման աղբյուրների հետ շփվելիս` աշխատանքի պահպանության և տեխնիկայի 
անվտանգության կանոնների խախտմամբ: 

Ճառագայթահարումից ախտահարվում են կենտրոնական նյարդային, արյան շրջա-
նառության, ստամոքսաղիքային համակարգերը, նկատվում է օրգանիզմի ընդհանուր թու-
նավորում, որը արտահայտվում է թուլությամբ, գլխացավով, քնի խանգարումով, սրտխառ-
նոցով: Առաջանում են սակավարյունություն և նյարդային խանգարումներ, կտրուկ ընկնում 
է օրգանիզմի դիմադրողականությունը վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչների հան-
դեպ: Բնակչության համար առավել վտանգավոր են որոշ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք 
մարդն օգտագործում է ամենօրյա գործունեության ընթացքում: Օրինակ` բանկային 
կտրոններ կնքելու համար նախատեսված ներկն իր բաղադրության մեջ ռադիոակտիվ C է 
պարունակում: 

Ռադիոակտիվ ճառագայթները օգտագործվում են բժշկության մեջ ինչպես ախտորոշ-
ման նպատակով, այնպես էլ բուժման: 

Տարբեր մարդկանց ստացած անհատական չափաբաժինները խիստ տատանվում են` 
0-ից մինչև մի քանի հազար: 

Մարդը թոքերի ռենտգենալուսանկարահանման ժամանակ ստանում է մոտ 100, 
միզուղիների` 4500 մռադ (8 նկար): Ռենտգենոսկոպիան մարդուն ճառագայթահարում է 
մինչև 100, ֆլյուրոգրաֆիան` 10 մլբէռ-ով, իսկ հեռուստացույցը տարվա ընթացքում` 2-3 
միլի ռադ-ով1: 

Մարդու համար ճառագայթահարման թուլատրելի միջին տարեկան չափաբաժինը 30 
մլբէռ է. լեռնային շրջանի բնակչության համար` 60-80, ինքնաթիռ սպասարկող անձնա-
կազմի` 160, ճառագայթման բոլոր աղբյուրների հետ շփվողների համար` 300 մլռ2:  

1976 թ.-ից գործում են ճառագայթային անվտանգության նորմեր. նպատակն է` նա-
խազգուշացնել իոնացնող ճառագայթահարների բացասական ազդեցության մասին, ինչ-
պես նաև բացառել մարդկանց ճառագայթումը միջուկային ռեակտորների վթարի ժամա-
նակ և դրա հետևանքները վերացնելիս: 

Չեռնոբիլի ԱԷԿ-ի վթարից հետո որոշվել է ճառագայթման թույլատրելի չափը սահ-
մանել է 25 բէռ: Հաշվի առնելով, որ բնակչության մի մասը գտնվում էր ուժեղ վարակված 
ռադիոակտիվ գոտում, ճառագայթման սահմանային չափը 1986 թ.-ից ամրագրվել է 10 
բէռ: Իոնացնող ճառագայթները թափանցում են ցանկացած խտության ցանկացած նյութի 
մեջ և իրենց էներգիան են թողնում կենդանական բոլոր օրգանիզմներում, բոլոր բջիջ-
ներում, բջջի բոլոր մասերում: Փոփոխում են կենդանի օրգանիզմի բջիջների կազմի մեջ 
մտնող քիմիական բազմազան միացությունները: Համեմատաբար ոչ մեծ չափաբաժին-
ների դեպքում խախտվում է հիմնական նյութափոխանակությունը, ուժեղանում է ջրակա-
                                                           

1 Ս.Հովհաննեսյան, Ռադիոակտիվ ճառագայթները մեր շրջապատում, Ճգնաժամային կառավարման ակա-
դեմիա, Երևան, 2005, էջ 27: 
2 Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա, 2013 թ. (վերջին տվյալնմեր): 
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յունությունը, ընկնում է արյան ճնշումը, կաշկանդվում է ներքին սեկրեցիայի գեղձերի գոր-
ծունեությունը: 

Ճառագայթման ազդեցությամբ խախտվում է ածխաջրերի և ճարպերի նյութափոխա-
նակությունը, փոխվում է արյան քիմիական կազմը: Ճառագայթումը սուր կերպով է ազդում 
նաև կենսագործունեության այնպիսի կարևոր կողմի վրա, ինչպիսին իմունիտետն է: Իո-
նացնող ճառագայթների ներգործությունը կարող է արտահայտվել ոչ միայն երեխաների, 
այլև ավելի հեռավոր սերունդների մեջ: Այս ճառագայթները հնարավոր պատճառ են թե՛ 
քաղցկեղի առաջացման, թե՛ մահվան: 

Ճառագայթումն ամենից ավելի առաջացնում է քրոմոսոմային մուտացիաներ, իսկ 
դրանց թվում առավել շատ հանդիպում է քրոմոսոմների բեկորացում, որը, որպես կանոն, 
բերում է բջջի մահվան: Ճառագայթման գենետիկական ազդեցությունները շատ են ցածր 
չափաբաժիններով: Նրա ցանկացած աղբյուրի հետ շփվելիս անհրաժեշտ է ձեռնարկել 
պաշտպանիչ միջոցներ: 

Պաշտպանության ամենապարզ մեթոդը սպասարկող անձնակազմին ճառագայթման 
աղբյուրից բավականաչափ հեռացնելն է: 

Իսկ նման աղբյուրներն անթիվ են ու բազմազան: Իոնացնող ճառագայթների բոլոր 
ձևերը գոյություն են ունեցել միշտ, մեր մոլորակի ծագման, կյանքի առաջացման հետ, էվո-
լյուցիայի բոլոր փուլերում:  

Ռադիոէկոլոգիական փաստերը վկայում են, որ կենսոլորտում ճառագայթման հան-
դեպ ամենազգայունը մարդն է. նշանակում է` բնակչությանը ճառագայթումից պաշտպա-
նելը կենսոլորտի ճառագայթային անվտանգության ապահովման հիմնական երաշխիքն է: 

  
Հոդվածում ճառագայթման մեխանիզմը դիտարկվում է կենդանի հյուսվածքների, ատոմների և 

մոլեկուլների իոնացման պրոցեսի հետ կապված: Շատ գիտնականներ ճառագայթումն ընկալում են 
որպես գրգռիչ, որն առաջացնում է տեղաշարժերի բարդ համալիր այն համակարգերում, որոնք 
սովորաբար օրգանիզմը հարմարեցնում են արտաքին միջոցներին: 

Նշվում է, որ ճառագայթումը մեծ ազդեցություն է թողնում ժառանգականության, նյութափոխա-
նակության, արյան կազմի, իմունիտետի վրա, առաջացնում է քրոմոսոմային մուտացիաներ:  

Բնակչությանը ճառագայթումից պաշտպանելը համարվում է կենսոլորտի ճառագայթային 
անվտանգության ապահովման հիմնական երաշխիք: 

 

СИРАНУШ АРУТЮНЯН  
 

МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

В статье рассматривается механизм радиации, который связан с процессом ионизации молекул, 
атомов и живых тканей. Многие ученые излучение принимают в качестве возбудителя, образующего 
сложный комплекс сдвигов в тех системах, которые обычно приобщают организм к внешней среде.  

Отмечается, что радиация имеет большое влияние на наследственность, обмен веществ, состав 
крови, иммунитет, она также образует хромосомные мутации. 

Защита населения от радиации считается основной гарантией охраны радиационной безопас-
ности биосферы.  
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SIRANUCH HARUTUNYAN  
 

THE MECHANISM OF IMPACT OF RADIATION ON THE HUMAN ORGANISM 
 

The radiation mechanism is connected with the process of the ionization of molecules, atoms and 
living tissues.  According to the scholars, the influence of radiation is considered as an exciter forming 
the complex of shifts during the period of time, when the organism is usually adapted to the  
environment.  

Radiation has great influence on heredity, metabolism, blood composition, immunity, as well as 
forms the chromosomal mutation. 

The protection of the population from radiation is the main issue of the protection of the radiated 
security of the biosphere. 

 
 
 
 

ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ  

 

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՅԺՄ ԵՎ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. բնական միջավայր, բնական ռեսուրս, ռացիոնալ 
բնօգտագործում, մարդածին աղտոտում, բնօգտա-
գործման տնտեսագիտություն, շուկայական տնտե-
սություն   

 

Ինչպես ցանկացած հասարակական գիտության, այնպես էլ բնօգտագործման  
տնտեսագիտության հիմքում ընկած են հասարակության և բնության օրենքների տեսա-
կան և փորձնական տվյալները: Եղած ոչ բոլոր օրենքներն են բացարձակ կամ ճանաչելի, 
իսկ դրանցից մի քանիսը կայացման փուլում են և զարգանում են իրականության համար-
ժեք արտացոլման ուղղությամբ: Բնօգտագործման տնտեսագիտությունը փորձում է ար-
տացոլել արտադրության զարգացման և մարդու գոյության փոփոխվող պայմանները 
բնական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ տարբերակների ընտրության ու 
շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով: 

Մինչև 20-րդ դարի կեսերը աշխարհում արդյունաբերական զարգացումն ապահովվում 
էր բնության հաշվին և ի վնաս նրա: Անգամ զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրները 
սկսեցին լրջորեն զբաղվել բնական ռեսուրսների վերականգնմամբ միայն այն ժամանակ, 
երբ հասան տնտեսական բարեկեցության բարձր մակարդակի: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին` ապա կարելի է ենթադրել, որ սոցիալական, տնտե-
սական, էկոլոգիական զարգացման դինամիկայում արմատական շրջադարձ չկատարվելու 
դեպքում բնական միջավայրի ու բնական ռեսուրսների քայքայումը կընդլայնվի:  
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Արտադրության զարգացումը տանում է տնտեսական շրջանառության մեջ ներգրավ-
ված բնական ռեսուրսների ծավալների աճին: Իսկ արտադրանքի և բնական  ռեսուրսների 
սպառման աճի բարձր տեմպերը հանգեցնում են առաջնային աղբյուրների հյուծմանը: Այդ 
պատճառով հասարակական զարգացման խնդիրների վերլուծությունն անհնար է պատ-
կերացնել առանց հաշվի առնելու բնության և հասարակության ուղիղ և փոխադարձ կա-
պերի օրինաչափությունները: Այստեղ էլ անհրաժեշտություն է առաջանում համակարգա-
յին վերլուծության ենթարկել արտադրության բոլոր հիմնական գործոնները` բնական, 
աշխատանքային, կապիտալ ռեսուրսները, ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը և գիտատեխ-
նիկական ներուժը: Այդ գործոնների փոխկապվածությունը կարելի է ներկայացնել Կոբբ-
Դուգլասի  ֆունկցիայով. 

Yt=entĒ kα
tĒ Lt

βĒ Rt
γĒ Itδ, 

որտեղ` 
Yt-ն t տարվա ազգային եկամուտն է,   
kt-ն` t տարվա հիմնական ֆոնդերը,   
Lt-ն` t տարում աշխատանքային ռեսուրսները,  
Rt-ն` t տարում բնական ռեսուրսները, 
It-ն` t տարում ինստիտուցիոնալ ռեսուրսները,  
e-ն` հիմնական բնական լոգարիթմը,  
n-ը` գիտատեխնիկական առաջընթացի ցուցանիշը, 
α, β, γ, δ-ն` համապատասխան գործոնների ճկունության ցուցանիշները: 
Այդ ֆունկցիայից հետևում է, որ γ=δY⁄δR R⁄Y, այսինքն` ճկունությունը ցույց է տալիս, թե 

ինչպես է փոխվում արդյունքը (մեր դեպքում` ազգային եկամուտը) համապատասխան գոր-
ծոնը մեկ միավորով փոփոխվելիս: Ճկունության բոլոր ցուցանիշների գումարով ներկա-
յացվում է արտադրության ձևը` եթե այն մեծ է 1-ից, ապա արտադրության ձևն ինտենսիվն 
է, եթե հավասար է 1-ի` չեզոք, եթե 1-ից փոքր է` էքստենսիվ: Պետք է նկատել, որ վերջին 
ենթադրությունը զուտ մաթեմատիկական է և հաշվի չի առնում տնտեսական գործոնները, 
օրինակ` արժեզրկումը: Բացի դրանից, տնտեսությունը ներկայացվում է որպես համա-
կարգ, որն անվանում են նաև սև արկղ, երբ նշում են միայն արդյունքները` չխորանալով 
դրանց պատճառների բնույթի մեջ: 

Կոբբ-Դուգլասի ֆունկցիան 20-րդ դարի երկրորդ կեսից դարձել է նորդասական ուղ-
ղության տնտեսագետների համար հիմք` տնտեսական աճի տարբեր ձևերի մոդելավոր-
ման նպատակով: Այդ և ավելի բարդ արտադրական ֆունկցիաների բազայի հիման վրա 
ստեղծվել է ցուցանիշների մի համակարգ, որը ներկայացնում է ծախսերի և արտադրանքի 
թողարկման փոխադարձ կախվածությունը: Տեխնիկական առաջընթացի տնտեսական 
ազդեցությունը հաշվարկելու համար առաջարկվել է քանակական ցուցանիշների համա-
կարգ: Ըստ այդ ցուցանիշների` տեխնիկական առաջընթացը կարող է լինել չեզոք և ոչ 
չեզոք (այսինքն` արտադրության գործոնների արդյունավետության վրա չազդող և ազդող), 
նյութական (արտադրական միջոցները վերափոխող) և ոչ նյութական (արտադրության 
միջոցների չվերափոխող): Արտադրական ֆունկցիայի չափանիշների գնահատումը թույլ է 
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տալիս վերլուծելու արտադրանքի թողարկման ներուժը: Նման գնահատումների հիման 
վրա 1960 թթ. տնտեսագետներ Դ.Հիկսը, Դ.Միդը, Ռ.Սոլոուն եկան այն եզրակացության, 
որ երկարաժամկետ տնտեսական աճի գլխավոր գործոններն են` տեխնիկական, տեխ-
նոլոգիական առաջընթացը և աշխատուժի որակավորումը: Կոբբ-Դուգլասի ֆունկցիայի 
օգնությամբ տնտեսական աճի մոդելավորման մեջ ռուս գիտնականներից մեծ ներդրում է 
ունեցել Ա.Ի.Անչիշկինը: 

Այդպիսի պայմաններում անհրաժեշտ է ճիշտ պատկերացում կազմել տնտեսական 
զարգացման հիմնական գործոնների` աշխատանքային ռեսուրսների, արտադրական 
միջոցների և բնական ռեսուրսների միջև պատճառահետևանքային կապերի մասին: 
Դրանք դիալեկտիկ ամբողջականության մեջ են, բայց դրանց միջև գոյություն ունեն որո-
շակի հակադրություններ: Հասարակական արտադրության տնտեսական աճը կախված է 
արտադրության մասշտաբների մեծացումից, օգտագործվող բնական ռեսուրսների ավե-
լացումից, արտադրողական ուժերի զարգացումից: Վերջինը պայմանավորված է մարդ-
կանց և բնության միջև հարաբերություններով: Մարդ-բնական միջավայր համակարգում 
արտադրողական ուժերի և արտադրական հարաբերությունների զարգացման բացահայտ-
ման անհրաժեշտությունը նպաստել է նոր գիտության` բնօգտագործման  տնտեսագի-
տության առաջացմանը: Այս գիտության ստեղծումն ու զարգացումը պետք է դիտարկել 
նախ և առաջ որպես տնտեսավարման ժամանակ ներկայացվող օբյեկտիվ պահանջների 
արտացոլման եղանակ: Էկոլոգիան և տնտեսագիտությունը երկար ժամանակ զարգացել 
են որպես երկու առանձին գիտական ոլորտներ` իրենց մեթոդաբանական մոտեցումներով 
ու սկզբունքներով: Ժամանակակից պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջացել հա-
մակարգային սոցիալ-տնտեսական-էկոլոգիական մոտեցում ցուցաբերել բնական ռեսուրս-
ների ռացիոնալ օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների լուծ-
մանը: Տնտեսական համակարգի արդի վիճակը և ազդեցությունը շրջակա միջավայրի 
վրա` արտադրության գործընթացներ կազմակերպելիս, պահանջում են բնական ռեսուրս-
ներն ընդունել որպես տնտեսական գործունեության և շրջակա միջավայրի  զարգացման 
միջև կարևոր օղակ: Այստեղից հետևում է, որ տնտեսական գործունեությունն անհնար է 
պատկերացնել առանց շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների: 
Ուստի տնտեսագիտական ուսումնասիրությունները պետք է ուղեկցվեն բնական ռեսուրս-
ների` որպես շրջակա միջավայրի կարևոր բաղկացուցիչների, դիտարկմամբ: 

Ներկայում բնօգտագործման տնտեսագիտությունը կարելի է պայմանականորեն  
բաժանել երկու ճյուղի. 

1. Բնական ռեսուրսների օգտագործման տնտեսագիտություն: 
2. Շրջակա բնական միջավայրի պահպանության տնտեսագիտություն: 
Այս երկու ճյուղերը փոխկապակցված են. օրինակ` նավթ արդյունահանելիս առաջա-

նում են խնդիրներ` կապված արդյունահանվող բնական նյութի դիմաց վճարի, նավթային 
գազի, տրանսպորտային արտանետումների  և այլ նյութերի այրման դեպքում բնությանը 
հասցրած վնասի գնահատման հետ: 
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Հետևաբար կարելի է բնօգտագործման տնտեսագիտությունը սահմանել որպես 
տնտեսագիտական տեսության բաժին, որն ուսումնասիրում է մարդկանց բնակմիջավայրի 
փոփոխվող պայմանները և հասարակության կողմից շրջակա միջավայրի շահագործման 
աստիճանը: Ինչպես մյուս տնտեսական գիտությունները, այնպես էլ բնօգտագործման 
տնտեսագիտությունը օգտագործում է որոշ հասարակական գիտությունների, նաև բնա-
կան գիտությունների` կենսաբանության, երկրագիտության, հողագիտության, անտառա-
գիտության օրենքները, դրանց սահմանումները, որ անհրաժեշտ են առավել արդյունավետ 
մեթոդաբանության մշակման համար: 

Բնությունը միջավայր է, որտեղ ապրում և գործում է հասարակությունը: Այն աշխա-
տանքի առարկա է, փոխակերպման օբյեկտ, արտադրական միջոցների աղբյուր: Աշխա-
տանքի գործընթացը, որը տեղի է ունենում բնության և մարդու միջև, իր վրա է կրում 
տարածաշրջանների բնական և սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունների ազդե-
ցությունը և կախված է արտադրական հարաբերությունների ձևից ու արտադրողական 
ուժերի զարգացման մակարդակից: 

Բնությունը տարբեր ձևով է օգտագործվել տարբեր հասարակարգերում և հասարա-
կության զարգացման տարբեր փուլերում: Այդ պնդումը արդարացված է նաև ժամանա-
կակից` գլոբալացման փուլի պայմաններում: Խոսքը կառուցվածքային և գործառնական 
փոփոխությունների մասին է, որոնց շրջանակում են մարդկության կենսագործունեության 
բոլոր ոլորտները` տնտեսություն, քաղաքականություն, իրավագիտություն, միջազգային 
հարաբերություններ և անգամ` կենցաղ: Այս գործընթացն ունի երկու բնութագրիչ` միավո-
րող և տարանջատող: Մի կողմից` աշխարհը գնալով ավելի համասեռ է դառնում տնտե-
սական, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական ոլորտներում, ինչը բացատրվում է 
համընդհանուր չափորոշիչների տարածմամբ, մյուս կողմից` տեսականորեն բաժանված է, 
խիստ տարանջատված: 

Հասարակության զարգացման գործընթացների երկակի բնույթով պայմանավորված` 
փոփոխության են ենթարկվում ժամանակակից տնտեսագիտության և΄ առարկան, և΄ 
մեթոդները: Հայտնի է, որ ցանկացած գիտության ուսումնասիրմանը նախորդում է տեսու-
թյուն, որը բացատրում և սահմանում է, թե ինչ և ինչպես է ուսումնասիրում տվյալ գիտու-
թյունը, ինչպիսին են նրա այլ գիտությունների փոխազդեցությունները: 

Բնօգտագործման  տնտեսագիտության տեսական հիմքերը: Արդեն 200 տարուց  
ավելի է, որ տնտեսագիտությունը կարևոր դեր է խաղում գիտական ոլորտում և ունի կի-
րառական մեծ նշանակություն: Այսօր շատ հաճախ ընդունում են, որ գիտությունն ինքնին 
տնտեսական օբյեկտիվ գործընթացների ազդեցությունն է կրում: Ժամանակակից տնտե-
սագիտական միտքը ներկայացված է տեսությունների ահռելի բազմազանությամբ: Տնտե-
սագետների մեծամասնությունը համաձայնել է, որ բոլոր տեսությունները կարելի է դասա-
կարգել ըստ չորս հիմնական ուղղությունների` նորդասական, քեյնսյան, ինստիտուցիո-
նալիզմ և մարքսիզմ: 

Նորդասական ուղղության ներդրումը տնտեսագիտության տեսության մեջ պահան-
ջարկի և առաջարկի օրենքով պայմանավորված գների ձևավորման վրա անմիջականորեն 
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ազդող հանգամանքների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունն է, որն արտահայտվում է 
մաթեմատիկական ճշգրիտ բանաձևերով: Այդ ուղղության ազդեցությամբ տնտեսագի-
տությունը նմանվել է բնական գիտություններին: Հետագայում նորդասականների եզրա-
կացություններն օգտագործվեցին տարբեր հետազոտություններում, հատկապես` մարքե-
թինգում, որը դարձել է ձեռնարկության կառավարման կարևոր բաղադրիչներից մեկը: 

Նորդասական ուղղության հիմնադիրներ Ա.Մարշալն ու Ջ.Կլարկը չէին ենթադրել, որ 
իրենց հատուկ ուշադրությունը փոխանակման գործընթացին կհանգեցնի արտադրության 
գործընթացի ուսումնասիրմանը, տեխնոլոգիայի և տնտեսական զարգացման հետևորդ-
ների մերժմանը:  

Քեյնսականությունն իր տեսությունը մշակում է միայն պետության դերի հենքի վրա` 
չսահմանափակվելով տեսական տվյալներով: Եթե նորդասականները տնտեսական կյան-
քի հիմքը տեսնում էին փոխանակման գործընթացի մեջ, ապա Քեյնսը, չհերքելով այդ 
գործընթացի նշանակությունը, հաշվի էր առնում նաև արտադրության գործընթացը և 
ավելին` հայտարարում էր, որ ինքը հին դասական տեսության կողմնակից է, ըստ որի` այն 
ամենը, ինչ ունի հասարակությունը, ստեղծվում է աշխատանքի շնորհիվ: Այդ պատճառով 
նա տնտեսական բոլոր երևույթների չափման միավոր ընդունեց աշխատանքային 
միավորը, իսկ դրամականը համարեց աշխատավարձի միավոր: 

Ինստիտուցիոնալիզմը տնտեսական իրականությունը դիտարկում է որպես նյութա-
կան և սոցիալական ոլորտ, որտեղ էլ մարդն ու հասարակությունն են: Բացի դրանից ինս-
տիտուցիոնալիստները հաշվի են առնում տնտեսական իրականության ավելի մեծ մաս-
շտաբներ, որ ընդգրկում են նաև մշակույթի ոլորտը. սրա հետ տնտեսական կյանքը ան-
ընդհատ փոխազդեցության մեջ է: Նրանք մշակույթը ընկալում են որպես մարդկային գոր-
ծունեության ձևերի ամբողջություն, որը պահպանում է մարդկության ամբողջականությու-
նը, գիտելիքների, փորձի, հմտությունների փոխանցումը, հասարակության վերարտադրու-
թյունը, զարգացումը և ամրապնդումը, առաջնակարգ տեխնոլոգիաների բազայի հիման 
վրա կենցաղավարման ավելի բարձր մակարդակի անցումը: Ինստիտուցիոնալիստները 
հստակ տեսնում էին, որ գիտելիքներն ու տեխնոլոգիաներն են առաջ մղում հասարա-
կությունը: 

Մարքսիզմը դասական քաղաքական տնտեսագիտության զարգացման շարունակու-
թյունն է: Իսկապես, Մարքսից շատ տարիներ առաջ ֆրանսիացի պատմաբանները 
պնդում էին, որ շահույթը վարձու աշխատողի չվարձատրված աշխատանքն է: Դա շատ 
հստակ ներկայացրեց Ադամ Սմիթը: Այդ նույն կարծիքին էր նաև Դավիթ Ռիկարդոն: 
Մարքսիզմի տնտեսական ամբողջ համակարգում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում աշ-
խատանքը, և Մարքսի կողմից դիտարկվող բոլոր տնտեսական ձևակերպումները` ար-
տադրանք, կապիտալ, ձեռնարկություն, շահույթ, ռենտա և այլն, իրենց մեջ ներառում են 
աշխատանք: 

Ժամանակակից տնտեսական համակարգերը, հիմք ընդունելով սեփականատիրու-
թյան ձևն ու հասարակության սոցիալական տարբերակվածությունը, կարելի է պայմանա-
կանորեն խմբավորել հետևյալ մոդելներում.  
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1. Լիբերալ շուկայական-կապիտալիստական մոդել (ԱՄՆ). բնութագրվում է մասնա-
վոր սեփականության մեծ դերով, բաշխման շուկայական մրցակցային մեխա-
նիզմով, արտադրության հստակ խթաններով, սոցիալական տարբերակվածության 
բարձր մակարդակով: 

2. Սոցիալական-շուկայական տնտեսական մոդել (Գերմանիա). հիմնված է սոցիալա-
կան քաղաքականության սուբյեկտների բազմատարր կառուցվածքի ձևավորման 
վրա, ինչը մեղմում է շուկայական թերությունները:  

3. Սոցիալական մոդել (Շվեդիա). հատկանշվում է եկամուտների վերաբաշխմամբ ու 
տարատեսակ ազատ կազմակերպությունների տարածմամբ, սոցիալական երաշ-
խավորության բարձր մակարդակով: 

4. Կարգավորվող կորպորատիվ կապիտալի մոդել (Ճապոնիա). առանձնանում է 
տնտեսության զարգացման, կառուցվածքային, ներդրումային և արտաքին տնտե-
սական քաղաքականության պետական ակտիվ կարգավորմամբ և կորպորատիվ 
կապիտալի կուտակման սոցիալական հատուկ նշանակությամբ: 

5. Խառը տնտեսության չինական յուրահատուկ մոդել. ձևավորվել է սոցիալական 
տնտեսությունից շուկայական տնտեսության անցման պայմաններում, պետության 
ուղղորդող ու երաշխավորող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության իրակա-
նացմամբ: 

Ինչպես տեսնում ենք` տնտեսության շուկայական զարգացման բազմադարյա պատ-
մությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն վեր հանելու ընդհանուր օրինաչափություն-
ներ և ձևավորելու հասարակական շուկայական մոդել, այլև տարբերակելու յուրաքանչյուր 
երկրում շուկայական սկզբունքների կիրառման առանձնահատկությունները: Իսկապես, 
եթե տնտեսական հաջողությունը կախված լիներ միայն շուկայական օրենքներով ար-
տադրության զարգացումից, ապա այսօր գրեթե ամբողջ մարդկությունը սոցիալական և 
տնտեսական ծաղկում կապրեր:  

 
Հոդվածում տնտեսության զարգացման մեջ էկոլոգիական գործոնի դերի դիտարկումը հանգեց-

նում է անհրաժեշտ ծախսերի հասկացությանը: Միջավայրի աղտոտման պայմաններում ներկա-
յացվող հայեցակարգն արտացոլում է միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտի արտաքին ծախսերի 
վերափոխումը ներքին այլ ծախսերի:  

 
НАРЕК АРУТЮНЯН 
 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
 

Исследование в статье роли экологического фактора в развитии экономики привело к понятию 
вынужденных затрат. Представленная концепция отражает трансформацию внешних затрат 
хозяйственного субъекта во внутренние затраты в условиях загрязненной среды.  
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NAREK HARUTYUNYAN 
 

ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES IN THE PRESENT AND FUTURE 
 

Studies of the role of environmental factors in the development of the economy has led to the 
concept of forced costs. This concept reflects the transformation of some of the external costs of 
economic agents in the internal costs of others in a polluted environment.  

 
 
 

ՅՈՒՐԻ ՀՈՎԱԿԱՆՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

«ՏԱՓԱՐԱԿ ԱՇԽԱՐՀԻ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀՀ ՀՈԳԵՎՈՐ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. ազգային անվտանգություն, համաշխարհայնացում, 
գիտատեխնիկական առաջընթաց  
   

Այսօր ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը համաշխարհայնացումն է (գլոբա-
լացումը)` որպես համաշխարհային տնտեսությանը, քաղաքականությանը և մշակույթին 
ինտեգրման գործընթաց, և այդ համատեքստում` ազգային անվտանգության ապահովման 
հարցը: Համաշխարհայնացման վերաբերյալ մասնագիտական գրականության մեջ ձևա-
վորվել են տարբեր տեսակետներ: Տիրապետողներից մեկը ամերիկացի նշանավոր մտա-
ծող Թոմաս Ֆրիդմանինն է: Նրա կարծիքով` համաշխարհայնացումը գծային գործընթաց 
է` բաղկացած երեք շրջանից: Առաջին շրջանն սկսվում է Քր.Կոլումբոսի առաջին արշա-
վանքով (1492 թ.) և տևում է մինչև 1800–ական թվականները: Կոլումբոսն իր արշավանքով 
ապացուցեց, որ աշխարհն այնքան էլ մեծ չէ, ինչպես թվում էր: Շնորհիվ նրա հայտնա-
գործության` Մեծ աշխարհը փոքրանում է, դառնում Միջին չափերի: Այս շրջանի հիմ-
նական մրցակից – դերակատարները ռեսուրսների և շուկաների համար պայքարող պե-
տություններն են: Համաշխարհայնացման Երկրորդ շրջանն ընդգրկում է 1800–ական թվա-
կաններից մինչև 2000 թվականն ընկած ժամանակահատվածը, որը, ըստ Ֆրիդմանի, մի 
պահ ընդհատվեց երկու համաշխարհային պատերազմների և Մեծ ճգնաժամի տարինե-
րով: Այս շրջանում աշխարհն ավելի փոքրացավ և Միջինից վերածվեց Փոքրի` պայմա-
նավորված շոգենավերի և երկաթուղային ցանցի ստեղծմամբ, ինչի շնորհիվ նվազեց բեռ-
ների փոխադրման արժեքը և կրճատվեց ժամանակը, ինչպես նաև վերազգային կորպո-
րացիաների (ՎԱԿ) դերակատարության մեծացմամբ: Այս գործոններն առկա էին նաև  
20-րդ դարում, սակայն դրանց ավելացավ հեռախոսի և հեռագրի հայտնագործմամբ պայ-
մանավորված էժան տեղեկատվությունը, որին հետագայում փոխարինելու եկան էլեկտրո-
նային հաղորդակցման տեխնոլոգիաները, արբանյակային կապը և այլն: Այդ ամենի ար-
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դյունքում դարի երկրորդ կեսից ականատես եղանք իսկական համաշխարհային տնտե-
սության ծննդի. առանցքային խաղացողներ դարձան ոչ թե պետությունները, այլ վերազ-
գային կորպորացիաները, որոնք էլ գործնականում որոշում էին խաղի կանոնները և հե-
տևում դրանց կատարմանը: Համաշխարհայնացման ժամանակակից շրջանը Ֆրիդմանն 
անվանում է Երրորդ շրջան, որը սկսվել է 2000 թվականից: Այս շրջանում աշխարհն էլ 
ավելի է փոքրացել, դարձել է Պստլիկ և վերածվել հարթ խաղադաշտի: Աշխարհը դարձել 
է տափարակ, այսինքն` համաշխարհայնացմամբ վերացել են ոչ միայն աշխարհագրական 
խոչընդոտները՝ ծովերն ու օվկիանոսները, լեռներն ու ձորերը, այլև տարբեր պետություն-
ների և ազգային մշակույթների բաժանարար սահմանները: Եվ դա` շնորհիվ գիտատեխնի-
կական առաջընթացի ու հաղորդակցման տեխնոլոգիաների զարգացման, ինչի արդյուն-
քում արևմտյան մշակույթը լայն տարածում է ստացել ամբողջ աշխարհում և դարձել 
տիրապետող, շատ անգամ` հենց ազգային մշակույթների հաշվին1: Տիրապետող է դարձել 
նաև արևմտյան քաղաքական մշակույթը ի դեմս լիբերալ–ժողովրդավարական կառա-
վարման համակարգի, որը Ֆրենսիս Ֆուկույամային հիմք տվեց հայտարարելու պատմու-
թյան վերջի մասին, իհարկե, ոչ սովորական իմաստով պատմության` որպես իրադար-
ձությունների հաջորդափոխության, ինչպես այն հասկանում էր Հեգելը, այլ իբրև լիբե-
րալ-ժողովրդավարության օրինականացման, որը կարող է դառնալ մարդկության գաղա-
փարական էվոլյուցիայի վերջին կանգառը, մրցակցող գաղափարախոսությունների 
պարտությանը զուգընթաց2: Պատահական չէ, որ այս շրջանում սրվում է ոչ միայն ազ-
գային-պետական, այլև հոգևոր-բարոյական անվտանգության ապահովման հիմնախն-
դիրը:  

Հետազոտողների մեկ այլ խումբ ընդգծում է երևույթի փուլային բնույթը, նկատի ունե-
նալով, որ այն պարբերաբար կրկնվում է, երբ խորանում և սերտանում են տարբեր 
երկրների ու ժողովուրդների փոխադարձ կապերը: Այս հայեցակարգի նշանավոր ներկա-
յացուցիչներից է ռուս քաղաքագետ Վլադիմիր Պատինը, որի կարծիքով` համաշխարհային 
տնտեսությունը զարգանում է Ն.Դ.Կոնդրատևի նախանշած փուլերին համապատասխան 
(40–60 տարի ընդգրկող պարբերաշրջաններով): Օգտվելով այս մեթոդաբանությունից 
2004 թվականին կանխատեսեց 2008 թ. տնտեսական ճգնաժամը3: Երրորդ խմբի ներկա-
յացուցիչները համոզված են, որ համաշխարհայնացումը ինքնաբերական գործընթաց է, 
վերջին տասնամյակների գիտատեխնիկական, տնտեսական, տեխնոլոգիական և սոցիա-
լական աննախադեպ առաջընթացի արդյունք, միաժամանակ կարևորելով միջազգային 

                                                           

1 Фридман Т., Плоский мир: краткая история XXI века, ч. 1, Как мир стал плоский, М., “Хранители”, 2003, 608 
с. 
2 Ֆ.Ֆուկույամա, Լիբերալիզմի այլընտրանքները, Եր., Զանգակ-97, 2008, էջ 54: 
3 Տե՛ս В.И.Пантин, Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении. М., “Новый 
век”, 2003, նաև՝ В.И.Пантин, В.В.Лапкин, Геоэкономическая политика и глобальная политическая история. М., 
“Олита”, 2004: 
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առևտրի և ներդրումային հոսքերի ծավալների աճը և համաշխարհային տեղեկատվական 
տարածության ձևավորումը: 

Անկախ նրանից, թե հետազոտողները որ հայեցակարգին են հետևում` բոլորն էլ 
ժամանակակից տնտեսության և մշակույթի համաշխարհայնացման հիմքում տեսնում են 
օբյեկտիվ նույն գործոնները: Ֆրիդմանի կարծիքով` արդի իրավիճակի յուրահատկությունն 
այն է, որ համացանցը և ժամանակակից տեղեկատվական ու մյուս տեխնոլոգիաները 
հնարավոր են դարձրել աշխատանքների այնպիսի կոոպերացիա, որը գործնականում 
ակնթարթորեն իրականացվում է ամբողջ աշխարհում: Այս ամենի շնորհիվ  մոլորակը 
վերածվել է արտադրական մեկ միասնական դաշտի, որտեղ գործում են ընդհանուր աշ-
խատանքային կանոններ և նորմեր, ինչն էլ Տափարակ աշխարհի հայեցակարգային 
իմաստն է: Իհարկե, Ֆրիդմանն ընդունում է բազմաթիվ խոչընդոտների և արգելքների 
գոյությունը համաշխարհայնացման և Տափարակ աշխարհի կայացման ճանապարհին, 
հատկապես շեշտելով մոլորակի ազգաբնակչության մի մասի աղետալի աղքատությունը, 
որն անկարող է բարելավել իր վիճակը, ինչպես նաև միլիոնավոր այն մարդկանց, ովքեր 
ապրում են Տափարակ աշխարհի սահմանագծին, զգում են նրա ազդեցությունը, սակայն 
չեն կարողանում օգտվել նրա բարիքներից: Որպես հիմնական խոչընդոտ նա առանձնաց-
նում է համաշխարհայնացման արդյունքում Երրորդ աշխարհի երկրներում խորացող 
սոցիալական շերտավորումը, որի հետևանքով մեծանում է գործազուրկների թիվը, ինչն էլ 
իր հերթին առաջ է բերում ճնշվածության և թերարժեքության զգացում` խթանելով թշնա-
մանքի և ատելության զգացումը զարգացած երկրների և նրանց մշակույթների հանդեպ, 
ծնունդ տալով ազգայնական շարժումներին:   

Համաշխարհայնացումն օբյեկտիվ գործընթաց է` պայմանավորված մի շարք օբյեկտիվ 
գործոններով, ինչպիսիք են` գիտատեխնիկական աննախադեպ առաջընթացը, հաղորդա-
կցման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը, լիբերալ-ժողովրդավարական 
արժեքների տարածումը և այլն: Նրա հիմքում ընկած գլխավոր գաղափարն այն է, որ 
մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ հիմնախնդիրներ հնարավոր չէ գնահատել, 
ուսումնասիրել, առավել ևս համարժեք ձևով լուծել ազգային պետության շրջանակներում, 
առանձին երկրի մակարդակով, որ անհրաժեշտ է համաշխարհային հանրույթի աջակցու-
թյունը: Այս տեսանկյունից, անկասկած, անհրաժեշտություն է ներգրավումը նշված գործըն-
թացներում. եթե անգամ չես ցանկանում, միևնույն է` չես կարող խուսափել դրանց ազդե-
ցությունից: Հետևաբար հարկ է գիտակցաբար մասնակցել այդ գործընթացներին, եթե չես 
ցանկանում մնալ պատմության լուսանցքից դուրս: Մշակութաբանական և քաղաքագի-
տական գրականության մեջ շատ անգամ միանշանակորեն բացասական է գնահատվում 
համաշխարհայնացման գործընթացը ազգային տնտեսությունների և մշակույթների հա-
մար:  

Այս հանգամանքով է նաև պայմանավորված ազգայնական գաղափարախոսություն-
ների և շարժումների ակտիվացումը` որպես ինքնատիպ հակազդեցություն համաշխար-
հայնացման հնարավոր սպառնալիքներին և ի պաշտպանություն ազգային տնտեսության, 
ազգային մշակույթի ինքնատիպության, ազգային լեզվի, ազգային եկեղեցու, ազգային 
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պետության: ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս.Սարինյանը մի առիթով նկատել է. «Այն, ինչ կոչվում 
է գլոբալիզացիա, համաշխարհային հրեշ է, որով աշխարհի ուժեղները ձգտում են խժռել 
փոքր ազգություններին ու էթնիկական կազմավորումները, ստեղծել գորշ, միագույն, 
միասեռ, միակենտրոն ունիվերսալիա: Հոգևոր ագրեսիան, որ քաղաքական ագրեսիայի 
նախերգանքն է, գործում է բոլոր ուղղություններով՝ լեզու, կրոն, եկեղեցի, մշակույթ, սո-
ցիալական կենցաղավարություն և այլն. տրոհել, կազմալուծել, ձևախեղել ազգային միա-
վորները, ստեղծել անազգ պետություն կամ անպետություն ազգ»1: Անկասկած, հար-
գարժան ակադեմիկոսի մտահոգությունը հիմնավոր է, սակայն, կարծում ենք, չի կարելի 
մերժողական վերաբերմունք դրսևորել մի երևույթի հանդեպ, որը, եթե անգամ իսկապես 
այնպիսին է, ինչպիսին նկարագրվում է, այնուամենայնիվ օբյեկտիվ երևույթ է, օբյեկտիվ 
զարգացումների արդյունք, և դրա դեմ պայքարելն առնվազն դոնքիշոտություն է, նաև այն 
պատճառով, որ համաշխարհայնացումն ու ինտեգրումը բազմաթիվ դրական կողմեր 
ունեն, որոնցից, բնական է, հրաժարվելն անցանկալի է: Շահում են այն ազգերն ու ժողո-
վուրդները, որոնք կարողանում են ապրել ժամանակի ոգուն համահունչ: Իսկ դա նշանա-
կում է ընդօրինակել այն դրականը,առողջը, որ կան նոր մշակույթի, առաջարկվող նոր ար-
ժեհամակարգի մեջ, միաժամանակ հրաժարվել ազգային-ավանդական այն արժեքներից, 
որոնք ժամանակավրեպ են և չեն կարող աջակցել ազգի հոգևոր և նյութական առաջըն-
թացին: Այս տեսակետից Ֆուկույաման համեմատում է ճապոնիան և իսլամական երկրնե-
րը. «ի տարբերություն Մեյձիի ռեֆորմների Ճապոնիայում, որը օգտվեց արևմտյան տեխ-
նոլոգիաներից՝ Ռուսաստանին հաղթելու 1905–ին և  Ամերիկայի վրա հարձակվելու 1941-
ին, գրեթե բոլոր իսլամական երկրները այդպես էլ չյուրացրին Արևմուտքից ներմուծված 
գաղափարները և չհասան տնտեսական կամ քաղաքական այնպիսի հաջողության, 
որպիսիին մտադրվել էին հասնել տասնիններորդ դարի վերջի ու քսաներորդ դարասկզբի 
բարեփոխիչները»2: Արդյունքում, ինչպես նկատում է Ֆուկույաման, այդ երկրներում «չհա-
ջողվեց ո՛չ պահպանել ավանդական հասարակական կառուցվածքի ժառանգականությու-
նը, ո՛չ հաջողությամբ ներդնել Արևմուտքի տեխնիկան և արժեքները», և այդ կրկնակի 
անհաջողությունից «խորը վիրավորված իսլամական հասարակության արժանապատվու-
թյունը» հանգեց իսլամական վերածննդին3: Նշանակում է` չի կարելի նստել ձեռքերը ծա-
լած և սպասել զարգացումների բնական ընթացքին: Փիլիսոփայության մեջ կա մի դրույթ՝ 
անիմաստ շարժումն ավելի լավ է, քան իմաստավորված անշարժությունը: Սակայն սա 
կոչ չէ անիմաստ գործողությունների, ընդհակառակը, խորհուրդ է` գործելու իմաստավոր-
ված, նպատակասլաց, ամենայն պատասխանատվությամբ, համաշխարհայնացման և ին-
տեգրման օրինաչափությունների, պահանջների, մարտահրավերների իմացությամբ, որ-
պեսզի կարողանաս առավելագույնս օգտվել արդյունքներից: Այդպես են վարվել ասիական 
այն երկրները, որոնք տնտեսական հրաշք արձանագրեցին 20-րդ դարում: Հաջողության 

                                                           

1 Սարինյան Ս., «Առաքյալ», 10 նոյեմբերի, 2004 թ.: 
2 Ֆ.Ֆուկույամա, Լիբերալիզմի այլընտրանքները, Եր., Զանգակ-97, էջ 194: 
3 Ֆ.Ֆուկույամա, Լիբերալիզմի այլընտրանքները, Եր., Զանգակ-97, էջ 195: 
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համար նրանք, ինչպես նշում է Ֆուկույաման` «պարտական են ոչ միայն սոսկ արևմտյան 
փորձի յուրացմանը, այլև նրան, որ այդ երկրները կարողացան պահպանել սեփական մշա-
կույթների ավանդական գծերը (օրինակ՝ ուժեղ աշխատանքային էթիկան) և միավորել այդ 
ամենը ժամանակակից տնտեսական ու գործնական միջավայրի մեջ»1: 

Այսօր մենք ապրում ենք համացանցի, համացանց-հեռուստատեսության, համացանց-
ռադիոյի, էլեկտրոնային փոստի, օնլայն-վիդեոյի և բազմաթիվ այլ տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների բուռն զարգացման դարաշրջանում. բնականաբար, զգալիորեն մեծացել է 
դրանց ազդեցությունը հասարակության և հատկապես պատանիների ու երիտասարդու-
թյան վրա: Ժամանակակից մշակույթի դիմակով տեղի է ունենում էթնիկական և մշակու-
թային առանձնահատկությունների լվացում, և պատանիներին ու երիտասարդությանը 
հրամցվում են գաղափարներ, որոնք ոչ միայն օտար են մեր ազգային շահերին, հոգևոր-
բարոյական արժեքներին, այլև լուրջ վտանգ են ներկայացնում առողջ ապրելակերպին, 
առողջ մտածողությանը, ավանդական ընտանիքին, ունեն ապակառուցողական բնույթ, 
քարոզում են վարքի հակաօրինական մոդելներ, դաժանություն, բռնություն: Այդ քարոզչու-
թյան հետևանքով պատանիների և երիտասարդության մեջ կարող է ի հայտ գալ մի 
կողմից` սահմանայնության, իսկ մյուս կողմից` անձնական կամ խմբային անհանդուրժո-
ղականության և լարվածության զգացում էթնիկական տարբեր մշակույթների ներկայա-
ցուցիչների հանդեպ: Սոցիոլոգիայում սահմանայնությունը կիրառվում է` ընդգծելու այն 
մարդու հոգեվիճակը, ով չի հարմարվում սոցիալական նոր պայմաններին, երբ խումբը 
նրան ամբողջությամբ չի ընդունում որպես յուրային և դուրս է մղում որպես ուրացող: 
Նման իրավիճակներում անձը հանդես է գալիս որպես մշակութային խառնածին կամ, 
ինչպես բնութագրում է Լ.Շանթը՝ ջրի և ցամաքի վրա միաժամանակ ապրող երկկենցաղ 
էակ, որը ոչ ջրի մեջ կարգին լողալ գիտե, ոչ էլ ցամաքի վրա մարդավարի քայլել… Հասա-
րակության սահմանայնացումը հանգեցնում է երիտասարդության հայրենասիրական գի-
տակցության աղետալի անկման. դա է պատճառը, որ այսօր հոգևոր արժեքների պահպա-
նումը, հատկապես փոքր ազգերի համար, ազգային անվտանգության խնդիր է: 

Նման պայմաններում չափազանց կարևոր են պատանիների և երիտասարդների 
տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանն ուղղված գործողությունների համալիր 
ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը` նրանց պաշտպանելու հոգևոր-բարոյական բնույ-
թի բացասական ազդեցություններից, նրանց մեջ հարգանք և հպարտության զգացում 
բորբոքելու ազգային արժեքների, սեր՝ հայրենիքի և հավատարմություն անկախության 
գաղափարի հանդեպ: Եվ այս տեսանկյունից գուցե անհրաժեշտություն կա «Անչափա-
հասների առողջությանը և հոգևոր-բարոյական զարգացմանը սպառնացող ու վնաս պատ-
ճառող տեղեկատվությունից պաշտպանելու մասին» օրինագծի մշակման, որից հետո կա-
րելի է մտածել այն կիրարկելու ուղիների մասին: Ի միջի այլոց, հետխորհրդային հան-
րապետությունների շատ խորհրդարանների կողմից նմանատիպ նախագծեր արդեն իսկ 
ընդունված են: 
                                                           

1 Ֆ.Ֆուկույամա, նույն տեղում, էջ 195: 
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Պատանիների և երիտասարդների համար տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը 
համացանցն է: Վիճակագրությունը փաստում է, որ երիտասարդության 65%-ը դիմում է 
համացանցային ծառայությանը բավարարելու ոչ թե իր ճանաչողական կամ մասնագի-
տական պահանջմունքները, այլ զուտ ժամանցի նպատակով: Այստեղ է, որ հիմնականում 
դրսևորվում է համացանցի բացասական երեսը: Այն ստեղծում է ծանոթությունների և 
միջանձային հարաբերությունների՝ բարեկամության և սիրո վիրտուալ լայն հնարավորու-
թյուն, որը գրեթե չի պահանջում պատասխանատվություն և նյութական ծախսեր` իրական 
կյանքում պահանջվածի համեմատությամբ: Դա հանգեցնում է տարբեր բնույթի համա-
ցանց-կախվածության: Նաև հնարավորություն է տալիս հաղորդակցվելու այնպիսի բացա-
սական երևույթների, ինչպիսիք են պոռնոգրաֆիան, թմրամոլությունը, առնչակից է 
դարձնում աղանդավորական և տարաբնույթ այլ խմբակների, որպես իդեալ` գայթակղում է 
կեղծ-մտացածին հերոսներով, շատ անգամ` հակահերոսներով: Այդ ամենի հետևանքով 
մարդն աստիճանաբար կտրվում և օտարվում է հասարակությունից, ազգային մշակույթից, 
դառնում է հետևորդը մի մշակույթի, որը ոչ մեկը չի համարում իրենը և չի ասում՝ սա իմ 
մշակույթն է: Այսինքն` նա դառնում է կրողը մի մշակույթի, որը չունի սուբյեկտ, որի համար 
ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, այդ թվում` ինքը, որովհետև այդ մշակույթը 
նաև իր մշակույթը չէ: Ուստի այն կարող է լինել ցանկացած կերպ՝ անհոգի, ստոր, ցինիկ, 
չար, կործանարար…: Այդ մշակույթը վերածվում է պրոբլեմային իրավիճակների հանդեպ 
ձևավորված որոշակի ռեակցիայի և դադարում է կատարել իր հիմնական՝ սոցիալական 
գործառույթը, որն ապահովում է մշակույթի և հասարակության փոխազդեցության կարգա-
վորումը: Մի խոսքով` այդ մշակույթի կրողը չդառնալով յուրային օտարների մեջ, դառնում 
է օտար յուրայինների մեջ:  

Աստիճանաբար աճում է այն մարդկանց թիվը, ովքեր իրենց համարում են աշխարհի 
քաղաքացիներ, իսկ հայրենի երկրի մշակույթը որակում են իբրև հետամնաց ու լճացած… 
Այսինքն` աստիճանաբար մեծանում է ազգային-մշակութային ինքնորոշումը կորցրած, 
անազգ – անհայրենիք մարդկանց թիվը, ինչը հանգեցնում է հասարակական համակարգի 
ապակայունացման, հասարակական լարվածության կտրուկ աճի` հարցականի տակ առ-
նելով տվյալ երկրի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պահ-
պանելու կարողությունը: 

Համաշխարհայնացումը եթե մի կողմից ենթադրում է սոցիալական աշխարհի սեղ-
մում, փոքրացում, ապա մյուս կողմից` ընդարձակում, մեծացում ոչ միայն գործունեու-
թյան դաշտի, այլև գիտակցության, մշակույթների փոխհարաբերության, քաղաքակրթու-
թյունների երկխոսության տեսանկյունից: Եվ բնական է, որ այս իրավիճակում, մշակույթ-
ների քաղաքակրթական հակամարտությունը հաղթահարելու համար, միանգամայն նոր 
փիլիսոփայություն է անհրաժեշտ, Ն.Ն.Ֆեդոտովայի բնութագրմամբ` փոխըմբռնման փիլի-
սոփայություն1: Հետևաբար Տափարակ աշխարհի ձևավորումը պետք է օժանդակի տար-

                                                           

1 Федотова Н.Н., Возможна ли мировая культура?, “Философские науки”, № 4, 2000, с. 58-68. 
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բեր մշակույթների փոխհարստացման և փոխլրացման գործընթացին և ոչ թե սպառնալիք 
դառնա նրանց գոյությանը: 

Մեր ազգային մշակույթի, մեր ավանդույթների, եկեղեցու և պետականության դեմ 
ուղղված հոգևոր և քաղաքական ագրեսիայի նկատմամբ մտահոգությունը թելադրում է 
գործողությունների համալիր ծրագրի իրագործում: Այդ ծրագրի առաջնահերթությունները 
պետք է համարվեն. 

- Հայոց լեզվի՝ որպես հայ ազգի լեզվամտածողության հենքի և ՀՀ պետական լեզվի 
դերի կարևորումը:  

- Ազգային ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման, 
վերարտադրության և զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը: 

- Գիտելիքահենք հասարակության կազմավորման, արդյունաբերական հզորություն-
ների վերականգնման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ճանա-
պարհով ուղեղների արտահոսքի կանխումը: 

- Որպես պատասխան տարածաշրջանային տերությունների և հարևան պետություն-
ների աշխարհաքաղաքական հատուկ նպատակներ հետապնդող ծրագրերի, որոնք 
ուղղված են հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի խեղաթյուրմանը, Հայաս-
տանի և հայերի մասին ոչ նպաստավոր պատկերացում ստեղծելուն, Հայաստանին 
և հայ ժողովրդին վերաբերող օտար սկզբնաղբյուրների հայերեն, ինչպես և հայոց 
գիտամշակութային կարևորագույն արժեքների օտարալեզու թարգմանությունների 
ու հրատարակությունների ընդլայնումը, մի կողմից` մեր իրական պատմությունը, 
մշակույթի քաղաքակրթական արժեքը համաշխարհային հանրույթին ներկայաց-
նելու, մյուս կողմից` հնարավոր ազգային թերարժեքության զգացում թույլ չտալու և 
հայ լինելու հպարտության հոգեբանության ձևավորմանն օժանդակելու համար, 
ծրագիր, որը դեռևս տասնութերորդ դարում իր առջև դրել էր Մխիթարյան միա-
բանությունը և, պետք է խոստովանել, իրականացրել պատվով: 

Մշակութային համաշխարհայնացումը թուլացնում է ազգային լեզուների կարգավի-
ճակը՝ փոխարենը ապահովելով միջմշակութային փոխհարաբերություններում ամրա-
գրված անգլերենի տարածումը: Այս իրողության պայմաններում, հայերենի գործառնական 
անհրաժեշտությունը հիմնավորելու նպատակով, անհրաժեշտ է համարժեք թարգմանու-
թյուններով աշխարհին ներկայացնել մեր գրականության գոհարները` արժանին մատուցե-
լով դրանց հեղինակներին… Հակառակ դեպքում հայ հոգևոր մշակույթի այս հսկայական 
հարստությունը կմնա միայն եզակի գիտնականների ուսումնասիրության նյութ, ինչպես 
ուրարտական կամ շումերական սեպագրերը… 1913 թ. Նոբելյան մրցանակի ներկայաց-
ված Սիամանթոն չարժանացավ դրան միայն այն հիմնավորմամբ, որ Արևմուտքի լայն 
զանգվածներին ծանոթ չէր` թարգմանված չլինելու պատճառով, և նրա փոխարեն մրցա-
նակը ստացավ հնդիկ գրող Ռաբինդրանաթ Թագորը (1861-1941), ում բանաստեղծու-
թյունների անգլերեն թարգմանություններն Արևմուտքում համեմատաբար լայն տարածում 
էին ստացել և դիտարկվում էին որպես հոգևոր գրականություն, որը նույնանալով 
հեղինակի անձի խարիզմատիկ բնույթին` ստեղծել էր Թագոր-մարգարեի կերպարը: 
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Ժամանակակից տեղեկատվական և կապի տեխնոլոգիաների աննախադեպ առաջընթացի 
շնորհիվ երբեմնի Մեծ աշխարհը փոքրացել, դարձել է Պստլիկ և վերածվել հարթ խաղադաշտի: 
Աշխարհն այժմ դարձել է տափարակ, այսինքն` համաշխարհայնացմամբ վերացել են ոչ միայն աշ-
խարհագրական խոչընդոտները, այլև տարբեր պետությունների և ազգային մշակույթների բաժա-
նարար սահմանները: Նման պայմաններում մեծացել է թե΄ ազգային տնտեսության, թե΄ ազգային 
մշակույթի, նույնիսկ պետության ինքնիշխանության կորստի վտանգը: Հոդվածում քննարկվում է 
այն հարցը, թե ինչպես կարելի է հաղթահարել այդ սպառնալիքները և ապահովել մշակութային ու 
ազգային անվտանգությունը: 

 
ЮРИЙ ОВАКАНЯН 

 

КОНЦЕПЦИЯ “ПЛОСКОГО МИРА” И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ В РА 

 

В связи с беспрецедентным прогрессом современных информационных и коммуникационных 
технологий в прежнем Большой мир уменьшился, стал Маленьким, преобразился в плоскую 
игровую площадку. Мир стал плоским: это означает, что на пути глобализации исчезают не только 
географические барьеры, но и национальные, культурные границы различных государств. В таких 
условиях увеличился риск не только потери национальной экономики и национальной культуры, но 
и национального суверенитета. В статье рассматривается вопрос о том, как можно бороться с этими 
угрозами и обеспечить культурную и национальную безопасность. 

 
 
YURI HOVAKANYAN 

 

“THE WORLD IS FLAT” CONCEPTAND THE NEW SPIRITUAL CHALLENGES OF RA 
 

Thanks to unprecedented progress of the modern information and communication technologies, 
once “Big”  world has been reduced to “Tiny” and has become a “flat playing field”. The world has 
become “flat”, that is, due to globalization there are no geographical barriers, but also the different 
cultures and national boundaries dividing. In such conditions are not only influenced the threat of the 
loss of the national economy, but also the culture, even of state sovereignty.The article discusses the issue 
of how to deal with these threats and to provide cultural and national security… 
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ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, ճգնաժամ, տնտեսության խթա-
նում, տնտեսական քաղաքականություն 

Վերջին 12 տարիներին Հայաստանի տնտեսության զարգացման դինամիկան համ-
ընկել է համաշխարհային տնտեսական աճի միտումներին: 2000-2008 թթ. միջին տարե-
կան աճի տեմպերը կազմել են 11,2% (հոդվածում բերվող բոլոր թվական տվյալները ԱՎԾ 
2003, 2008 և 2012 թթ. տարեգրքերից են): Նույն ժամանակահատվածում զգալիորեն 
ավելացել է նաև բնակչության 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն. 2000 թ. 593 ԱՄՆ դոլարի դիմաց 
2008 թ.` 3606: 2008 թ. երկրում ստեղծված նոր արդյունքի կամ եկամուտների մակար-
դակը, նախորդ տարիների շարունակական աճի շնորհիվ, իրական արտահայտությամբ 
ավելի քան կրկնակի գերազանցեց 2000 թ., մոտ 3 անգամ` 1995 թ. և շուրջ 1,7 անգամ` 
1990 թ. մակարդակները: 2000 թ.-ից ի վեր տնտեսական աճը Հայաստանում մոտ եռակի 
արագ է եղել համաշխարհային տնտեսության համեմատությամբ և գերազանցել է զար-
գացող, առավել ևս` զարգացած երկրների աճի տեմպերը: 

Իրավիճակը փոխվեց 2009 թ., երբ մի շարք գործոնների ազդեցությամբ ՀՆԱ ծավալը 
կրճատվեց 14,1%-ով: Հետճգնաժամային տարիների վերլուծություններում որպես այդպիսի 
գործոններ են առանձնացվում արտաքին տրանսֆերտների հոսքերի կրճատումը, տնտե-
սության օլիգարխիկ (հաճախ` մենաշնորհային) բնույթը, աղքատության բարձր մակար-
դակը և սուբյեկտիվ իրողությունները, մասնավորապես` տնտեսական քաղաքականության 
մեջ թույլ տրված սխալները:  

Աշխարհի փորձը ցույց էր տալիս, որ ճգնաժամի դեմ առավել արդյունավետ էին այն 
միջոցառումները, որոնք խթանում էին ամբողջական պահանջարկը: ԱՄՆ-ում սկզբնական 
շրջանում ֆինանսական համակարգի և արդյունաբերության մեջ ներարկումները, ըստ 
էության, դրական արդյունքների չհանգեցրին: Մոնետարիստական քաղաքականությունը, 
որն ուղղված էր ամբողջական առաջարկի խթանմանը, փրկեց խոշոր ընկերություններին 
սնանկացումից և տնտեսությունը` փլուզումից, սակայն պահանջարկի ցածր մակարդակի 
պայմաններում չէր կարող ապահովել տնտեսական աճ: Հետագայում փոքր բիզնեսի 
վարկավորումն ու սպառողներին շնորհած հարկային արտոնությունները անմիջապես 
տվեցին որոշակի արդյունքներ: ԱՄՆ-ին հետևեցին Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ճապո-
նիան, Չինաստանը և մի շարք այլ երկրներ: ՀՀ-ում նույնպես 1,5 մլրդ դոլար արտաքին 
պարտքի առաջին մասնաբաժիններն ուղղվեցին առաջարկի խթանմանը` Զանգեզուրի և 
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատներին, փոքր ու միջին ձեռնարկությունների 
զարգացման ազգային կենտրոնին, կառուցապատողներին` պետական երաշխիքներով: 
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Ցածր պահանջակի պարագայում այսպիսի քաղաքականությունը չէր կարող արդյունավետ 
լինել: Ինչպես երևում է գծապատկերից` սկսած 2000 թ. սպառման տեսակարար կշիռը 
ՀՆԱ-ում տարեցտարի կրճատվել է ընդհուպ մինչև 2008 թ.: Սա կրճատում էր պահան-
ջարկը և իր դերը կատարեց տնտեսական անկման մեջ, որը ամենախորն էր ԱՊՀ տա-
րածքում: Այնուամենայնիվ, 2009 թ.-ից սպառման տեսակարար կշռի ավելացումը որոշա-
կիորեն նպաստել է պահանջարկի ավելացմանը և տնտեսության հետճգնաժամային 
կայունացմանը:   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. ՀՆԱ սպառման աճի տեմպերը ՀՀ-ում 2000-2012 թթ. 
 
Սակայն փաստացի տվյալների ուսումնասիրումը ցույց է տալիս, որ հետճգնաժամային 

տնտեսական աճը չի ուղեկցվում բնակչության կենսամակարդակի համապատասխան 
փոփոխություններով:  

2004-2008 թթ. ընթացքում  բնակչության 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն տարեկան միջին 
հաշվով ավելացել է ավելի քան 16-17%-ով, իսկ մեկ շնչին ընկնող դրամական եկամուտ-
ների և սպառողական ծախսերի աճն ուղեկցվել է ծայրահեղ աղքատ և աղքատ բնակչու-
թյան տեսակարար կշռի էական նվազմամբ ու աղքատության խորության կրճատմամբ: 
Այնինչ, թեև 2010-2011 թթ. 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ ծավալը,  սպառողական ծախսերը և դրա-
մական եկամուտնեերը աճել են` աղքատության ցուցանիշների վրա դրական ազդեցություն 
չեն ունեցել: Ավելին` այդ տարիներին 2008 թ. համեմատությամբ մեծացել է և՛ աղքատների 
տեսակարար կշիռը, և՛ աղքատության խորությունը և՛, որ ավելի բացասական ցուցանիշ է` 
Ջինի գործակիցը: Եթե 2008 թ. այն 0,339 էր, ապա 2011 թ.` 0,371, այսինքն` եկամուտների 
տարբերակումը ճգնաժամից հետո ուժեղանում է: Սա կարելի է դիտարկել որպես 
տնտեսության մեջ դրսևորող ամենաանցանկալի միտումներից մեկը: Եվ վկայում է այն 

իրական ՀՆԱ աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ 
 

անվանական ՀՆԱ աճի ինդեքսը, 2000 թ.=100%

Մասնավոր սպառում/ՀՆԱ 2000 թ.=100% 
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մասին, որ ՀՆԱ դրական աճի տեմպերը, որոնք ձեռք են բերվել հետճգնաժամային տա-
րիներին, պայմանավորվել են բնակչության առավել ապահովված խավերի եկամուտների 
ավելացումը և նպաստել ոչ միայն աղքատության ավելացմանը, այլև աղքատ ու հարուստ 
խավերի միջև եկամուտների տարբերության խորացմանը: 

Տվյալների ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ 2004-2008 թթ. իրական միջին 
աշխատավարձի տարեկան տեմպերը գերազանցել են ՀՆԱ միջին տարեկան տեմպերը, 
ինչի արդյունքում Ջինի գործակիցը 0,395-ից նվազել է մինչև 0,339: Այնինչ հետճգնա-
ժամային տարիներին ՀՆԱ աճը չի ուղեկցվել իրական աշխատավարձի աճով, որը և 
հանգեցրել է վերևում նշված աղքատության խորացմանը:  

Բնականաբար, այսպիսի քաղաքականությունը վաղ թե ուշ հանգեցնելու էր արդյու-
նավետ պահանջարկի է΄լ ավելի կրճատմանը, որ վեր է ածվում ՀՆԱ աճի տեմպերի 
կրճատման կարևոր գործոնի: Ո՞րն է այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը: 

Տնտեսության կայուն զարգացման ապահովման մեխանիզմում ներքին պահանջարկի 
խթանումը կարևոր ուղղություն համարելը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է հրաժարվել 
էժան աշխատուժի էկոնոմիկայից և կողմնորոշվել դեպի սոցիալական ուղղվածության աճ, 
որի շրջանակներում հասարակության զարգացման գլխավոր ազդակը բարձր կենսա-
մակարդակն է: Սպառողական պահանջարկի ավելացումն ենթադրում է բնակչության 
դրամական եկամուտների, մասնավորապես աշխատավարձի, հոնորարների, ռենտայի, 
տրանսֆերտների արագացված աճ: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունի վարձու աշ-
խատողների շահերի օրենսդրական պաշտպանությունը` հատկապես նվազագույն աշխա-
տավարձի մակարդակի սահմանումը և լրիվ զբաղվածության ակտիվ քաղաքականության 
իրականացումը: 

Այսպիսի մոտեցումն իր արտացոլումն է գտել Ջոան Ռոբինսոնի տնտեսական աճի 
նորքեյնսյան հայտնի մոդելում: Մոդելը հենվում է այն գաղափարի վրա, որ ազգային 
արդյունքի աճի տեմպերը կախված են ազգային արդյունքի բաշխումից: Մոդելի հավա-
սարումներն են.  W1 + W2 = P2, W1 = Q2  
որտեղ` 

W1–ը աշխատավարձն է ներդրումային ապրանքների արտադրության ոլորտում,  
W2–ը` աշխատավարձը ` սպառման առարկաների արտադրության ոլորտում, 
P2–ը` սպառման առարկաների արտադրության ծավալը, 
Q2–ը` սպառման առարկաների արտադրության ոլորտում մաշվածքն ու շահույթը` 

քվազիռենտան: 
Այս մոդելում կուտակման բարձր նորմի ապահովումը դժվարացնում է աշխատավարձի 

բարձրացումը: Սակայն, մյուս կողմից, արտադրանքի թողարկման տեմպից աշխատա-
վարձի ետ մնալը նվազեցնում է ապրանքների պահանջարկը և, ստեղծելով տնտեսական 
անկման վտանգ, կաշկանդում կապիտալի հետագա կուտակման հնարավորությունները: 
Նման իրավիճակից խուսափելու ելքը, ըստ մոդելի հեղինակի, արհմիությունների պայ-
քարն է` կախված աշխատանքի արտադրողականության տեմպից: Այս հանգամանքը կա-
րող է ապահովել կապիտալի կուտակման այնպիսի ծավալներ և տնտեսական աճի 
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այնպիսի տեմպեր, որ կհամապատասխանեն տեխնիկական առաջընթացի հնարավորու-
թյուններին: 

Աշխարհի զարգացած երկրների փորձով` ՀՆԱ-ում աշխատավարձի և սոցիալական 
ապահովագրության գումարային տեսակարար կշիռը պետք է կազմի 55-65%: Հայաս-
տանում այս ցուցանիշը չի գերազանցում 38-39%-ը: Աշխատանքային եկամուտների այս-
պիսի ցածր մակարդակը վճռական գործոն է մեր երկրում սպառողական պահանջարկի 
ցածր մակարդակի ձևավորման համար: Մոդելի քննարկումը ցույց է տալիս, որ աշխա-
տավարձի և շահույթի միջև ձևավորված անհամամասնությունը ՀՀ-ում անհրաժեշտ է 
վերացնել: Ըստ նշված թվերի` ՀՆԱ-ում աշխատավարձի տեսակարար կշռի միջազգային 
մակարդակը ապահովելու համար միջին աշխատավարձը մեր հանրապետությունում 
պետք է բարձրանա առնվազն 60%-ով: Դրան կարելի է հասնել` արմատական փոփոխու-
թյան ենթարկելով ազգային եկամտի բաշխման համամասնությունները. ձեռնարկատիրա-
կան եկամտից (մենաշնորհային ոլորտների գերշահույթներով)` աշխատանքի վարձատրու-
թյան: Հայտնի է, որ Հայաստանում ստացվող գերշահույթների մի մասը հոսում է դուրս` 
չձևավորելով ոչ ներքին պահանջարկ, ոչ էլ խնայողություններ (2011 թ.` ընդհանուր ներ-
դրումների 15%-ը): Մյուս կողմից` բնակչության գերակշիռ մասի ցածր գնողունակությունը 
խոչընդոտում է արտադրության հետագա աճը, իսկ որոշ ճյուղերում հանգեցնում է գերար-
տադրության (շինարարություն): Հետևաբար խոսքը վերաբերում է ոչ թե ազգային 
եկամտում սպառման տեսակարար կշռի ավելացմանը, այլ սպառման կառուցվածքի բարե-
լավմանը, որը կնպաստի ներքին պահանջարկի աճին: 

Այսպիսով, զարգացման այս փուլում երկրի տնտեսության խթանումը պահանջարկի 
տեսանկյունից ենթադրում է ՀՆԱ-ում աշխատանքի վարձատրության բաժնի մեծացում, 
նվազագույն աշխատավարձի և թոշակների մակարդակի համապատասխանեցում նվազա-
գույն կենսամակարդակին: Դա նաև թույլ կտա արտերկրի կապիտալով գործող բազ-
մաթիվ ձեռնարկությունների եկամտի ավելի մեծ մասը թողնելու այստեղ` աշխատավարձի 
ձևով: 

Սակայն աշխատավարձի բարձրացումը չի կարելի դիտել որպես միանվագ ակտ: Դա 
պետք է կատարվի աստիճանաբար: Աշխատավարձի շեշտակի աճը կհանգեցնի ֆիրմա-
ների մի մասի սնանկացման, ցածրորակ աշխատուժի դուրսմղման և շուկայում հավա-
սարակշռվածից բարձր սահմանվելու դեպքում` սպասման գործազրկության:  

Մոդելը ցույց է տալիս նաև, որ հետագայում աշխատավարձի բարձրացումն արդեն 
կարող է պայմանավորված լինել միայն արտադրողականության աճով: Սակայն պետք է 
նկատել, որ աշխատանքի արտադրողականության աճը ինքնաբերաբար չի ապահովում 
աշխատավարձի բարձրացում: Դա կատարվում է արհմիութենական պայքարի միջոցով, 
որը Հայաստանում գործնականում բացակայում է: Դա նաև վերոնշյալ անհամամասնու-
թյան ձևավորման պատճառներից մեկն է: 
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Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ տնտեսական կայուն աճի ապահովման կարևոր պայ-
մաններից մեկն անհամամասնության վերացումն է սպառման կառուցվածքում: Սակայն շահույթի և 
աշխատավարձի միջև ճիշտ համամասնության ձևավորումը միայն տնտեսական քաղաքականու-
թյամբ չի սահմանափակվում: Հոդվածում առաջարկվում է եկամուտների վերաբաշխումը իրակա-
նացնել ոչ թե պետական լծակներով, այլ հակակշիռների ստեղծմամբ:  

 
АЙКАЗ ОГАНЕСЯН 
 

ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА 
 

Международный опыт показывает, что одним из важных условий равномерного экономичес-
кого роста является устранение диспропорции в структуре потребления. Однако формирование 
пропорций между прибылью и заработной платой не ограничивается только экономической поли-
тикой. В статье предлагается осуществлять перераспределение доходов не государственными 
рычагами, а созданием противовесов. 

 
HAYKAZ HOVHANNISYAN 

 

THE POLICY OF STABILITY MAINTENANCE OF ECONOMIC GROWTH OF RA 
 

International practice proves that the most crutial condition for sustainable economic growth is 
elimination of disproportion from the consumption structure. However, the right proportion between  
profit and salary cannot be achieved only through economic policy. The redistribution of incomes should 
be realised  by creation of  counterbalances instead of applying govermental tools.  

 
 
 

ԱՐՏԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ  
ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. պետական գնումներ, մեկ անձից գնումներ, էլ. 
կառավարում, կոռուպցիոն ռիսկեր, թափանցի-
կություն, ոչ մրցակցային գնումներ 

 

Գնումների պրակտիկայում մեկ անձից գնումների կիրառության շրջանակները հստա-
կորեն սահմանափակված են և լավագույն փորձի համաձայն1 ընդգրկում են հետևյալ 
պայմանները. 

                                                           

1 http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/PB10_PUPProcedures_2011.pdf 
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• Տեխնիկական կամ գեղարվեստական արդյունքների կամ բացառիկ իրավունք-
ների պաշտպանություն. երբ տեխնիկական կամ գեղարվեստական արդյունքների 
կամ բացառիկ իրավունքների պաշտպանության հանգամանքով պայմանավորված` 
պայմանագիրը կարող է կնքվել միայն որոշակի մասնակցի հետ: 

• Ծայրահեղ անհրաժեշտություն. իրադարձությունների պատճառով, որոնք պետա-
կան պատվիրատուն չէր կարող կանխատեսել, երբ բաց կամ սահմանափակ 
ընթացակարգերի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, կամ գնումը խիստ 
անհրաժեշտ է: 

• Արտադրանք, որն արտադրված է միայն ուսումնասիրության և զարգացման 
նպատակներով. եթե ներգրավված արտադրանքն արտադրված է բացառապես 
ուսումնասիրության, փորձառությունների, կրթության կամ զարգացման նպատակ-
ներով: 

• Լրացուցիչ ապրանքների ձեռքբերում սկզբնական մատակարարից. ձեռք են 
բերվում ապրանքների լրացուցիչ քանակություններ, որոնք նախատեսված են մա-
տակարարի կողմից նախապես առաքված սարքավորումները (կառուցվածքները) 
փոխարինելու կամ լրացնելու համար, և սկզբնական մատակարարի փոփոխությու-
նը կպարտադրի պատվիրատուին ձեռք բերելու այլ հատկանիշներ ունեցող ապ-
րանքներ, ինչը շահագործման ու պահպանման առումով կառաջացնի անհամա-
տեղելիություն կամ անհամաչափ տեխնիկական բարդություններ: Այս պայմանը 
կարող է կիրառվել միայն սկզբնական պայմանագրի կնքմանը հաջորդող երեք 
տարվա ընթացքում:  

• Բորսաներում (ապրանքային շուկաներում) գնանշվող ապրանքների ձեռքբե-
րում. վերաբերում է միայն այն դեպքերին, երբ պետությունը մատակարարման 
պայմանագրերն իրականացնում է անմիջականորեն ապրանքային շուկաներից, 
օրինակ` նավթի, բամբակի, ցորենի:   

• Բացառիկ շահավետ պայմաններով ապրանքների գնում. ապրանքները ձեռք են 
բերվում իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերջնականորեն դադարեցնող 
կազմակերպությունից կամ անվճարունակության գործով լուծարողներից կամ 
կառավարիչներից, վարկատուների հետ պայմանավորվածության հիման վրա կամ 
նմանօրինակ ընթացակարգի միջոցով` պատվիրատուի համար առանձնակի նպաս-
տավոր պայմաններով: 

• Աշխատանքների կամ ծառայությունների կրկնություն. նոր աշխատանքների կամ 
ծառայությունների համար, որոնք կազմում են նմանատիպ աշխատանքների կամ 
ծառայությունների կրկնությունը, որ վստահված են նույն տնտեսավարող սուբ-
յեկտներին` սկզբնական պայմանագրի համաձայն: 

Մեկ անձից գնումների բնութագիրը ՀՀ-ում 
Մեկ անձից գնումները կանոնակարգվում են ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի (ԳՄՕ) 

հոդված 20-ի 5-րդ մասով: ԳՄՕ-ն մեկ անձից գնման կիրառության համար նախանշում է 
հետևյալ հիմքերը` 
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1) գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք 
բերել միայն մեկ անձից, ինչը պայմանավորված է նրա հեղինակային և հարակից 
իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ.  

2) ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և, արտակարգ իրավիճակից ելնելով, 
գնման այլ ընթացակարգի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է,  պայմանով, 
որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել.  

3) ձեռք են բերվում ապրանքների լրացուցիչ քանակություններ, որոնք նախատեսված 
են մատակարարի կողմից նախապես առաքված սարքավորումները (կառուցվածք-
ները) փոխարինելու կամ լրացնելու համար, և սկզբնական մատակարարի փոփո-
խությունը կպարտադրի պատվիրատուին ձեռք բերելու այլ հատկանիշներ ունեցող 
ապրանքներ, ինչը շահագործման ու պահպանման առումով կառաջացնի անհա-
մատեղելիություն կամ անհամաչափ տեխնիկական բարդություններ: Այս պայմանը 
կարող է կիրառվել միայն սկզբնական պայմանագրի կնքմանը հաջորդող երեք 
տարվա ընթացքում.  

4) պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով աշխատանքների կամ ծառայությունների 
գնում, որոշում է սկզբնական պայմանագրում չներառված,  սակայն չնախատեսված 
հանգամանքներից ելնելով սկզբնական պայմանագրի կատարման համար անհրա-
ժեշտ դարձած աշխատանքների կամ ծառայությունների լրացուցիչ գնում կատարել 
նույն անձից, պայմանով, որ`  
ա. լրացուցիչ աշխատանքների կամ ծառայությունների պայմանագիրը հնարավոր 

չէ տեխնիկապես կամ տնտեսապես առանձնացնել սկզբնական պայմանագրից` 
առանց պատվիրատուի համար նշանակալի դժվարություն ստեղծելու,   

բ. դրա գինը չի գերազանցում սկզբնական գնման պայմանագրի գնի 20%-ը: 
Միևնույն անձից սույն կետի կիրառմամբ լրացուցիչ գնում կարող է կատարվել 
մեկ անգամ,  

5) ապրանքները ձեռք են բերվում իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերջնա-
կանորեն դադարեցնող կազմակերպությունից կամ անվճարունակության գործով 
լուծարողներից կամ կառավարիչներից, վարկատուների հետ պայմանավորվածու-
թյան հիման վրա կամ նմանօրինակ ընթացակարգի միջոցով` պատվիրատուի հա-
մար առանձնակի նպաստավոր պայմաններով.  

6) գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորը: 
Ինչպես նկատում ենք` ՀՀ ԳՄՕ մեկ անձից գնման հիմքերը հիմնականում համա-

պատասխանում են լավագույն փորձին:  
Մեկ անձից գնումների մասով ուսումնասիրություններ և ըստ դրանց` եզրակացություն-

ներ կատարելու համար հիմք են համարվել e-gov.am կայքի «Մեկ անձից կատարվող 
գնումներ» բաժնում ներկայացված տվյալները: Ստորև սահմանվում են ուսումնասիրության 
չափանիշներ, որոնց հիման վրա իրականացվել են համապատասխան վերլուծություններ:  

1. Մեկ անձից գնումների տվյալների թարմացման հաճախականությունը և ամ-
բողջականությունը. չափանիշի միջոցով գնահատվել է e-gov.am կայքի «Մեկ 
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անձից կատարվող գնումներ» բաժնում համապատասխան տեղեկատվության ժա-
մանակին և հնարավորինս ամբողջական մատուցումը:  

2. Մեկ անձից գնումների իրականացման հիմքերը. չափանիշի շրջանակներում 
վերլուծվել են նույն կայքի նշված բաժնում տեղադրված ԳՄՕ հոդված 20-ի կետ 5-
ով սահմանված հիմքերը 2011-2012 թթ. կտրվածքով: Այդ հիմքերի ուսումնասիրու-
թյամբ վեր են հանվել նաև դրանց կիրառման միտումները, և կատարվել է 
համեմատական վերլուծություն: 

3. Պայմանագրի կնքման և պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի միջև 
ընկած ժամանակահատվածը (լագը). չափանիշի նպատակն է պարզել, թե որքա-
նով է հիմնավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգի ընտրությունը ժամանա-
կային հրատապության առումով:  

4. Գնումների պայմանագրերի արժեքները. չափանիշը նպատակ է հետապնդում 
վեր հանել կոռուպցիոն դրսևորումների առումով կասկածելի` մեկ անձից գնումները: 
Մեր տեսանկյունից ռիսկային են 5 0-ով վերջացող պայմանագրային արժեքներով 
գնումները (նման մոտեցումը կարմիր դրոշների մեթոդաբանության տարր է):  

Մեկ անձից գնումների տվյալների թարմացման հաճախականությունը և ամբող-
ջականությունը 

2011 և 2012 թթ. մեկ անձից գնումների տվյալների հրապարակումն իրականացվել է 
անկանոն` որոշ դեպքերում շուրջ 1 տարի ուշացումով (կայքի համապատասխան տվյալնե-
րը չէին թարմացվել 2011 թ. օգոստոսից մինչև 2012 թ. հոկտեմբերը): 2013 թ. II եռամսյա-
կից սկսած` տվյալների հրապարակման գործընթացն էականորեն բարելավվել է, և ներ-
կայում պայմանագրերի կնքման ու դրանք e-gov.am կայքում տեղադրման միջև տևողու-
թյունը չի գերազանցում 10 օրը1: 

Միևնույն ժամանակ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ e-gov.am կայքի «Մեկ 
անձից կատարվող գնումներ» բաժինը բովանդակային առումով բարելավման կարիք ունի, 
քանի որ կան կրկնվող պայմանագրեր, ինչպես նաև կայքում ներբեռնված ահռելի տեղե-
կատվությունը շատ դեպքերում ուղղակիորեն կապ չունի մեկ անձից գնումների հետ2, չի 
համապատասխանում նաև Կառավարության կողմից ընդունված 1104-Ն որոշման պա-
հանջներին:  

                                                           

1 Սահմանվում է ՀՀ Կառավարություն 1104-Ն որոշման 10 կետով:  
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80427 Տեղեկատվությունը պարունակում է մարմնի անվանումը, 
գնման առարկան, կատարման հիմքը, գնման պահանջի ծագման հիմքը, կատարողի անունը, գինը, կանխա-
վճարը, պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և ձեռքբերման վերջնաժամկետը, ինչպես նաև առկա է պայ-
մանագրի պատկերամուտը (scan): Այս բաժնում տեղեկատվությունը թարմացվում է յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ: 
2 Օրինակ` կրկնվող պայմանագրերը:  
1) http://www.gov.am/files/procurement/832.pdf և http://www.gov.am/files/procurement/762.pdf 
2) http://www.gov.am/files/procurement/753.pdf և http://www.gov.am/files/procurement/744.pdf 
Մեկ անձի հետ էականորեն չառնչվող տեղեկատվություն- https://www.e-gov.am/procur_files/303737-
El.energia13.doc և https://www.e-gov.am/procur_files/302276-El.energia13.doc  
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Մեկ անձից գնումների իրականացման հիմքերը և միտումները 
2011 թ. պետական կառավարման մարմինների կողմից կնքված պայմանագրերի գե-

րակշիռ մասը բաժին է ընկնում մեկ անձից գնումներին` շուրջ 111 մլրդ դրամ, ինչը կազմում 
է տարեկան ընդհանուր գնումների շուրջ 67%-ը: Քանակային առումով ևս մեկ անձից 
գնումներն ունեն ամենամեծ տեսակարար կշիռը, մասնավորապես պետական կառավար-
ման մարմինների կողմից հայտարարված և 2011 թ. ընթացքում կայացած 14617 գնման 
ընթացակարգերից 7874-ը (շուրջ 54%-ը) բաժին է ընկնում մեկ անձից գնումներին: Տվյալ 
միտումները վկայում են, որ 2011 թ. պետական կառավարման մարմիններն իրենց կարիք-
ները բավարարելու համար նախապատվությունը տվել են մեկ անձից գնումներին, որ 
խիստ մտահոգիչ երևույթ է: www.e-gov.am կայքում տեղադրված տվյալների միջոցով փոր-
ձել ենք ուսումնասիրել խոշորագույն պատվիրատուներին. աղյուսակ 1-ում ներկայացված 
են 10 և ավելի ոչ մրցակցային գնում իրականացրած պատվիրատուները (12 կառուց-
վածքային միավոր): 

Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ 10 մարզպետարաններն էլ առավելապես կիրառել են մեկ 
անձից գնումներ, որ  կարող է բացատրվել ինչպես կոռուպցիոն ավելի բարձր ռիսկերով, 
այնպես էլ ավելի ցածր կարողություններով (ինչի արդյունքում մշտապես նախապատ-
վությունը տրվում է ոչ մրցակցային գնումներին): Ավելին` աղյուսակում ներկայացված 12 
կառուցվածքային միավորներին է բաժին ընկնում մեկ անձից գնումների առյուծի բաժինը 
(88%). սա վկայում է, որ մեկ անձից գնումները 2011 թ. աչքի են ընկել մեծ կենտրոնացվա-
ծությամբ: 

 
Աղյուսակ 1 

Մեկ անձից կատարվող գնումների կազմն ու կառուցվածքը 
 

Տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրում 

Պատվիրատու Մեկ անձից 
գնումների 
քանակը  
2011 թ. 

Մեկ անձից գնումների 
արդյունքում առաջա-
ցած պարտավորու-
թյունը, մլն դրամ 

քանակա- 
յին 

գումարա-
յին 

Լոռու մարզպետարան 54 1249 15.0 9.3 
Կոտայքի մարզպետարան 45 1298 12.5 9.7 
Շիրակի մարզպետարան 40 1302 11.1 9.7 
Գեղարքունիքի մարզպետարան 33 1070 9.2 8.0 
Արարատի մարզպետարան 33 1021 9.2 7.6 
Արագածոտնի մարզպետարան 26 666 7.2 5.0 
Սյունիքի մարզպետարան 17 694 4.7 5.2 
Վայոց ձորի մարզպետարան 17 252 4.7 1.9 
Տավուշի մարզպետարան 15 628 4.2 4.7 
Արմավիրի մարզպետարան 14 1246 3.9 9.3 
ԿԳՆ 11 584 3.1 4.4 
Գյուղ.նախ. 11 423 3.1 3.2 
Ընդամենը 316 10433 87.8 77.8 
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2012 թ. պետական կառավարման մարմինների կողմից կնքված պայմանագրերի 
գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում մեկ անձից գնումներին` շուրջ 104 մլրդ դրամ, որը 
կազմում է տարեկան ընդհանուր գնումների 61%-ը: Քանակային առումով ևս մեկ անձից 
գնումները ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեն, մասնավորապես պետական կառավար-
ման մարմինների հայտարարած և 2011 թ. ընթացքում կայացած 5245 գնման ընթացա-
կարգերից 3798-ը (շուրջ 72%-ը) բաժին է ընկնում մեկ անձից գնումներին: Տվյալ միտում-
ները վկայում են, որ 2012 թ. պետական կառավարման մարմիններն իրենց կարիքները 
բավարարելու համար շարունակել են նախապատվությունը տալ մեկ անձից գնումներին: 
Ըստ www.e-gov.am կայքում տեղադրված տվյալների` փորձել ենք ուսումնասիրել խոշո-
րագույն պատվիրատուներին, մասնավորապես աղյուսակ 2-ում ներկայացված են 10 և 
ավելի ոչ մրցակցային գնում իրականացրած պատվիրատուները (16 կառուցվածքային 
միավոր): 

   
Աղյուսակ 2 

Մեկ անձից կատարվող գնումների կազմն ու կառուցվածքը 2012թ. 
 

Տեսակարար կշիռը 
ընդհանուրում 

Պատվիրատու Մեկ անձից 
գնումների քանակը 

2011 թ. 

Մեկ անձից գնումնե-
րի արդյունքում 

առաջացած պար-
տավորությունը,  

մլն դրամ 

քանա- 
կային 

գումա-
րային 

Լոռու մարզպետարան 134 2165 18.3 10.1 
Կոտայքի մարզպետարան 56 1521 7.6 7.1 
Գեղարքունիքի 
մարզպետարան 

90 2314 12.3 10.8 

Արարատի մարզպետարան 59 1560 8.0 7.3 
Արագածոտնի 
մարզպետարան 

25 316 3.4 1.5 

Սյունիքի մարզպետարան 16 240 2.2 1.1 
Վայոց ձորի 
մարզպետարան 

25 246 3.4 1.1 

Տավուշի մարզպետարան 33 330 4.5 1.5 
Արմավիրի մարզպետարան 51 1625 7.0 7.6 
Քաղշին ԾԻԳ 12 297 1.6 1.4 
Աշխատանքի և սոց. նախ. 16 345 2.2 1.6 
ԿԳՆ 38 990 5.2 4.6 
ԿԸՀ 29 337 4.0 1.6 
Տրանսպորտի ԾԻԳ 41 3275 5.6 15.3 
Մշ. նախ. 12 117 1.6 0.5 
ՊԵԿ 20 2723 2.7 12.7 
Ընդամենը նշվածը 657 18401   
Ընդամենը 2012 733 21405 89.6 86.0 
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Աղյուսակ 2-ից երևում է, որ 2012 թ. ևս շարունակվել է մարզպետարանների կողմից 
հիմնականում մեկ անձից գնման կիրառությունը: Կենտրոնացվածության առումով գրեթե 
նույն իրավիճակն է, ինչ 2011 թ.: Նշված 16 պատվիրատուներին բաժին է ընկնում ընդհա-
նուր տարեկան ոչ մրցակցային գնումների 90%-ը` քանակային, և 86%-ը` գումարային:  

Գնահատումները վկայում են, որ 2013 թ. մեկ անձից գնումները գերազանցել են  
2012 թ. ցուցանիշները, ինչն ահազանգ է, որ պատվիրատուների կողմից գնալով ավելի 
մեծ նախապատվություն է տրվում մեկ անձից գնումներին: Ավելին` շարունակում է այն 
բացասական միտումը, երբ մեկ անձից ձեռքբերումները իրականացվում են առավելապես 
IV եռամսյակում: 

Պայմանագրի կնքման և պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետի ու դրանց 
միջև եղած ժամանակային լագի ուսումնասիրություն 

Մեկ անձից գնման ընթացակարգով կնքված  պայմանագրերի շուրջ 90%-ի պայմա-
նագրի կնքման և պայմանագրի կատարման ժամկետների միջև ժամանակային լագը գե-
րազանցում է 40 օրը: 2012 թ. մեկ անձից գնման հիմքով ոչ մրցակցային եղանակով 
կնքված պայմանագրերից 53%-ի պայմանագրի կնքման և պայմանագրի կատարման ժամ-
կետների միջև ժամանակային լագը գերազանցում է այդ տևողությունը: Իհարկե, 40-օրյա 
ժամկետի գերազանցումը երբեմն կարող է պայմանավորված լինել օբյեկտիվ իրո-
ղություններով. օրինակ` գնման առարկան ներմուծվող է. սա կարող է լոգիստիկական 
տեսանկյունից նույնիսկ գերազանցել սահմանված ժամկետը, սակայն, այդուհանդերձ, 
ուսումնասիրությունները վկայում են, որ նման դեպքերը բավական քիչ են, և հիմնականում 
գործ ունենք ոչ այնքան հրատապ գնումների հետ: Այս առումով ավելի բնութագրական 
ցուցանիշ կարող է լինել, օրինակ, մեկ անձի` հավանություն ստանալու ու պայմանագրի 
կնքման միջև ժամանակային լագի ուսումնասիրությունը, որը, սակայն, կարող է իրակա-
նացվել միայն ֆինանսների նախարարության կողմից: 

Մեկ անձից գնումների  պայմանագրերի գների ուսումնասիրություն 
Ելնելով կարմիր դրոշների կիրառման տրամաբանությունից` առանձնացվել են կո-

ռուպցիոն ռիսկերի տարրեր պարունակող մրցույթները: 2011 թ. 5 0-ով վերջացող պայ-
մանագրային գներով մեկ անձից գնումները կազմել են 14, իսկ 2012 թ.` 19%: Այսպիսով, 
մենք ականատես ենք մի մտահոգիչ միտումի, երբ ոչ մրցակցային եղանակով ձեռքբերում-
ների մեջ 2011 թ. համեմատությամբ 2012 թ. էապես ավելացել է «կասկածելի» գներով պայ-
մանագրերի տեսակարար կշիռը:   

Բացի դրանից, փորձ ենք կատարել ուսումնասիրելու տարեկան կտրվածքով մեկ անձի 
հիմքով 4 և ավելի անգամ պայմանագիր կնքած կազմակերպությունները, ինչը վեր է հանել 
հետաքրքիր փաստեր. մասնավորապես մեկ կազմակերպությունից մեկ անձի հիմքով 
ձեռքբերում է իրականացվել վերջինիս սև ցուցակում լինելու պարագայում: Կան դեպքեր, 
երբ առկա է փոխկապակցվածություն, ինչպես նաև մեկ անձի հիմքով պայմանագիր է 
կնքվել այն կազմակերպությունների հետ, որոնց շինարարական լիցենզիաները կասեցված 
են եղել:  
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Պետական գնումների համակարգում լայնորեն ընդունված միջազգային նորմերը 
ունեն որոշ շեմեր. մասնավորապես մեկ անձից ձեռքբերումները չպետք է գերազանցեն 
10%-ը` քանակային, և 5%-ը` գումարային առումով: Ինչպես ցույց է տալիս առկա պրակտի-
կան` ՀՀ-ում մեկ անձից գնումները էականորեն գերազանցում են նշված սահմանաչափերը 
5 և ավելի անգամ: Ավելին` միտումները վկայում են, որ մեկ անձից ձեռքբերումների 
տեսակարար կշիռը գնալով ավելանում է: 

Մեկ անձից գնումների մասով մեր կողմից առանձնացվել են հետևյալ հիմնախնդիր-
ները. 

• 2011 թ. վիճակագրությունը թերի է ու ոչ լիարժեք: 
• e-gov.am կայքի «մեկ անձից կատարվող գնումներ» բաժնում ներկայացված տվյալ-

ների ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ գնալով ավելանում են մեկ 
անձից ձեռքբերումները թե΄ քանակային, թե΄ գումարային առումով, ինչն էականո-
րեն բարձր է միջազգայնորեն ընդունված նորմերից: Ավելին` միտումները հաստա-
տում են, որ մեկ անձից ձեռքբերումների տեսակարար կշիռը շարունակաբար մեծա-
նում է:  

• e-gov.am կայքի «մեկ անձից կատարվող գնումներ» խորագրում տվյալները պարու-
նակում են բազում թերություններ: Դրանց ուսումնասիրությունը լուրջ հիմքեր է տա-
լիս կասկածելի համարելու անհետաձգելիության հիմնավորմամբ իրականացված` 
մեկ անձից գնումների իրական անհետաձգելիությունը: Նշված հանգամանքն էա-
կանորեն անդրադառնում է պետական միջոցների ծախսերի արդյունավետության 
վրա: 

• Մեկ աղբյուրից գնումների մեթոդի չհիմնավորված կիրառումը շարունակվում է 
մրցակցության բացակայության պատճառաբանությամբ: Չնայած ՀԲ առաջարկու-
թյունների հիման վրա ՀՀ ՖՆ հրամանով կանոնակարգվել է արտակարգ և անհե-
տաձգելի իրավիճակների միջև անորոշությունը, սակայն բավական շատ են այն 
դեպքերը, երբ ՖՆ հրամանը չի կենսագործվում ժամկետների առումով1:  

• Միտումների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ որոշիչ գործոն է սեզոնայնությունը. 
մասնավորապես թե՛ 2011 թ., թե՛ 2012 թ. I եռամսյակում եղել ավելի քիչ քանակու-
թյամբ մեկ անձից ձեռքբերումներ, քան մյուս եռամսյակներում: Սովորաբար բյուջե-
տային միջոցների ուշ հատկացումը (բնութագրական է տարվա I եռամսյակին) հան-
գեցնում է մեկ աղբյուրից գնման կիրառմանը, քանի որ մինչև ֆինանսական տար-
վա ավարտը մրցակցային գնում կատարելու համար քիչ ժամանակ է մնում: Պատ-
վիրատուներն օգտվում են այս ձևից` մինչև ֆինանսական տարվա ավարտը չօգ-
տագործված միջոցների կորուստը կանխելու համար: 

                                                           

1 Տե'ս 2 կետի բ ենթակետում նշված ժամկետները, ՖՆ, 147-Ն: 
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=63929 
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• Նկատելի է որոշ պատվիրատուների կողմից որոշ մասնակիցների նախապատ-
վություն տալը և նրանց հետ պարբերաբար մեկ անձի հիմքով գնումների իրակա-
նացումը: 

Բացի հստակ չափանիշներով անմիջականորեն գնահատվող արդյունքներից, մեկ 
անձից գնումների տվյալների վերլուծության ընթացքում մենք նկատել ենք այնպիսի 
մտահոգիչ երևույթներ, ինչպիսիք են.  

• գնումների իրականացում փոխկապված անձանցից,  
• գնումների իրականացում սև ցուցակում հայտնված կամ լիցենզիայի հետ կապված 

խնդիրներ ունեցող ընկերություններից,  
• տեխնիկական բնութագրերի հարմարեցում առանձին արտադրողներին, 
• գնումների իրականացում շուկայականից բարձր գներով: 
Մեկ անձից գնումների համակարգի և, ընդհանուր առմամբ, պետական գնումների 

համակարգի բարելավման համար, մեր կարծիքով, պետք է. 
1) Բարելավել e-gov.am կայքի մեկ անձից կատարվող գնումներ խորագրով տեղա-

դրվող տեղեկատվության որակը` համապատասխանեցնելով Կառավարության 
որոշման պահանջներին: 

2) Ուսումնասիրել մեկ անձից գնումների հիմքերը և միջոցառումներ ձեռնարկել կան-
խելու ոչ պատշաճ հիմնավորմամբ ընթացակարգերի կիրառությունը, ընդհուպ մին-
չև մամուլում հրապարակումներով պարզաբանումների ներկայացումը: 

3) Հրապարակել համայնքներում համակարգողների հետ փոխկապված անձանց 
ցանկը: 

4) Թարմացնել և պարբերաբար հրապարակել բացառիկ լիցենզիաներ ունեցող ըն-
կերությունների ցուցակը: 

5) Տալ լրացուցիչ հիմավորումներ, որոնք ցույց կտան, որ գնման անհետաձգելիությու-
նը չի առաջացել պատվիրատուի գործողության, անփութության կամ անբարե-
խղճության հետևանքով: 

 
ՀՀ պետական գնումների համակարգը հիմնականում գործում է միջազգային լավագույն փորձի 

կիրառմամբ, ինչի վկայությունն է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը միակ ԱՊՀ երկիրն է, որն 
անդամակցել է ԱՀԿ պետական գնումների համաձայնագրին: Այնուհանդերձ, իրավակիրարկման 
ցածր աստիճանի պատճառով մեր գնումների համակարգը հեռու է արդյունավետ համարվելուց, որն 
էլ էականորեն նվազեցնում է պետական ծախսերի արդյունավետությունը: 

Հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել ուսումնասիրելու մեկ անձից գնումների հիմնահար-
ցերը, որի համատեքստում ներկայացվել են որոշ առաջարկություններ, որոնք կարող են բարելավել 
պետական գնումների համակարգը:   
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АРТАК МАНУКЯН  
 

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК В РА 
 

Система госзакупок в РА в общих чертах соответствует международным лучшим образцам. В 
пользу данного утверждения свидетельствует тот факт, что Армения – единственная страна в СНГ, 
являющаяся членом МС о правительственных закупках ВТО с 2011 г. К сожалению, из-за проблем с 
претворением законов в жизнь, текущая система госзакупок недостаточно эффективна, что значи-
тельно уменьшает эффективность госрасходов. В статье проведен анализ эффективности покупок 
из единственного источника, в результате чего сделаны некоторые предложения по улучшению 
этой формы госзакупок. 

 

ARTAK MANUKYAN  
 

THE IMPROVEMENT MECHANISMS OF THE ARMENIAN PUBLIC PROCUREMENT 
 

Armenian public procurement system basically is in line with international best practices. One of the 
arguments is the fact that since 2011 December Armenia is the only country in CIS, who is the member of 
WTO GPA. Unfortunately, due to the problems with law enforcement the current Armenian public 
procurement system is far from being effective one, which significantly reduces the efficiency of public 
expenditures. In this paper we tried to analyse the efficiency and the issues with single source 
contracting. In this context some suggestions has been made. 

 
 
 

ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՄՊԵՐՆ ՈՒ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, գնաճ, բարեփոխումներ, սպա-
ռում, ճգնաժամ, ճյուղային կառուցվածք, ներդրում-
ներ, զուտ արտահանում 

 

Դեռևս ՀՀ անկախությանը նախորդող տարիներին` 1988-1990 թթ., մի շարք պատ-
ճառներ, որոնց թվում հարկ է առանձնացնել երկրաշարժը, ազատագրական շարժումը, 
դրա հետ կապված քաղաքական անկայուն իրադրությունը և այլն, պայմանավորել էին 
երկրում տնտեսական զարգացման տեմպերի նվազումը, իսկ արդեն 1990 թ. արձանա-
գրվեց տնտեսական անկում` իրական ՀՆԱ-ն կազմեց նախորդ տարվա ցուցանիշի 94.5%-
ը: Անկախությանը հաջորդած տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական կացությունն էլ 
ավելի խորացրեց անկումը, որը շարունակվեց մինչև 1994 թ.:  
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1990-1998 թթ. հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընթացքը պայ-
մանականորեն կարելի բաժանել երկու փուլի` 1990-1994 թթ. և 1994-1998 թթ.:  

Առաջին փուլը բնորոշվում է որպես անկման ժամանակահատված, որի ընթացքում 
իրական ՀՆԱ-ն կտրուկ կրճատվեց` ավելի քան 53%-ով: Ըստ տարիների` նախորդի համե-
մատությամբ այն կազմել է. 1991 թ.` 88.3, 1992 թ.` 58.2, 1993 թ.` 91.2% (տե΄ս աղյուսակ 1):  

   
Աղյուսակ 1   

ՀՆԱ արտադրությունը 1990-1998 թթ.1 
 

ռուբլի  դրամ   
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

մլրդ 10.1 16.0 62.5 853.1 187.1 522.3 661.2 804.3 955.4 ՀՆԱ փաս-
տացի 
գներով 

(մլն ԱՄՆ 
դոլար) - - 323.7 492.2 643.3 1286.5 1597.0 1600.8 1885.4 

ՀՆԱ աճի տեմպը 
նախորդ տարվա 
հարաբերությամբ, % 

94.5 88.3 58.2 91.2 105.4 106.9 105.8 103.1 107.2 

հազ. - - 17.0 228.6 49.9 138.9 175.0 210.9 250.9 ՀՆԱ մեկ 
շնչի հաշ-
վով 

ԱՄՆ 
դոլար   87.8 131.0 171.7 342.2 423.2 422.8 496.8 

 
Նշված ժամանակաշրջանում ամենամեծ անկումն արձանագրվել է 1992 թ.` շուրջ  42%, 

որը ԱՊՀ երկրների նույն ցուցանիշը գերազանցել է ավելի քան 6 անգամ: 
Տնտեսության մեջ կառուցվածքային տեղաշարժերն ուղեկցվել են ավերիչ երկրաշարժի 

հետևանքների վերացման, խորացող էներգետիկ ճգնաժամի կասեցման, տնտեսության 
ճյուղերի մասնագիտացման փոփոխությունների, իրականացվող բարեփոխումների ուղղու-
թյունների ընտրության, պետականության կայացմանը խոչընդոտող ներքին և արտաքին 
գործոնների ազդեցության մեղման, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կար-
գավորմանը միտված իրավիճակային կառավարման բարդություններով: Հանրապետու-
թյան տնտեսության վրա զգալի բացասական հետևանքներ ունեցավ նաև Խորհրդային 
Միության հանրապետությունների հետ գոյություն ունեցող կապերի նախ` թուլացումը, 
ապա` ընդհանրապես խզումը:   

1991 թ. մինչև 1994 թ. ՀՆԱ անկումն ուղեկցվել է գների աննախադեպ աճով: Սպառո-
ղական գների ինդեքսն ըստ տարիների կազմել է. 1991 թ.` 274.1, 1992 թ.` 828.7, 1993 թ.` 
1922.9, 1994 թ.` 5062,32: 

1994 թ. տնտեսական անկումը կասեցվեց, և սկսվեց աշխուժացման փուլը` 1994- 
1998 թթ.: Տևական անկումից հետո (շուրջ հինգ տարի) արձանագրվեց իրական ՀՆԱ 

                                                           

1 Տնտեսական բարեփոխումների առանձնահատկություններն ու փուլերը Հայաստանում 1991-1998 թթ., 
www.armstat.am/file/article/tntbar/91_98i    
2 Հայաստանի ազգային հաշիվները 1990-1997 թթ., www.armstat.am/file/article/azghashiv_90_97_.pdf 
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105.4% աճ: Ընդհանուր առմամբ 1994-1998 թթ. ՀՆԱ-ն աճել է 131.7%-ով, իսկ նրա միջին 
տարեկան աճը կազմել է 6.4%: Այդ աճը հիմնականում ապահովվել է տնտեսության բա-
զային 5 ճյուղերի (արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, շինարարություն, տրանս-
պորտ, առևտուր) արտադրանքի և ծառայությունների ծավալների ավելացման հաշվին 
(տե΄ս աղյուսակ 2): 

   
Աղյուսակ 2 

ՀՆԱ աճի տեմպն ըստ հիմնական բազային ճյուղերի1 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ՀՆԱ, ընդամենը, որից` 88.3 58.2 91.2 105.4 106.9 105.8 103.1 107.2 
արդյունաբերություն 96.0 40.3 108.8 115.2 102.6 101.2 101.1 97.4 
գյուղատնտեսություն 98.0 91.3 94.2 105.8 104.0 102.0 96.1 113.1 
շինարարություն 75.3 14.7 79.7 91.6 94.2 130.6 101.4 111.0 
առևտուր 79.4 31.4 86.7 111.2 173.0 122.5 105.2 106.1 
տրանսպորտ 79.2 42 30.2 94.3 109.6 102.8 110.2 108.0 

 

Պետք է նշել, որ 1998 թ. հանրապետության ՀՆԱ-ն 1990 թ. ՀՆԱ ընդամենը 61%-ն էր 
կազմում: 1990-1998 թթ. երկրի տնտեսության զարգացման վրա էական ազդեցություն են 
թողել ազատական (շուկայական) տնտեսական հարաբերությունների կայացմանն 
ուղղված գործընթացները: 

1990-1994 թթ. տնտեսական անկումը պայմանավորել է նաև ՀՆԱ անկումը բնակ-
չության մեկ շնչի հաշվով: Այդ ցուցանիշի աճ արձանագրվել է` սկսած 1994 թ.-ից: 1995-
1998 թթ. մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ միջին տարեկան աճը ԱՄՆ դոլարով 13.7% էր, իսկ 
դրամով` 22.5: 1998 թ. ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով կազմել է 251 հազ. դրամ` 
1997 թ. համեմատությամբ աճելով 7.1%-ով. ընդ որում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն այդ նույն 
ընթացքում աճել է 1.2%-ով: Արդյունքում` ՀՆԱ-ն բնակչության մեկ շնչի հաշվով 496.9 ԱՄՆ 
դոլար է կազմել` 1997 թ. 422.8-ի դիմաց, կամ նախորդ տարվա համեմատությամբ 
արձանագրվել է 74.1 դոլարի աճ, որից 38% հավելաճը ստացվել է ՀՆԱ աճից ԱՄՆ դոլարի 
փոխարժեքի պակաս աճի հաշվին: 

ՀՆԱ օգտագործումը 1990-1998 թթ. 
1990-1998 թթ. երկրում արտադրված ՀՆԱ-ն օգտագործվել է ապրանքների և ծառա-

յությունների վերջնական սպառման, հիմնական ֆոնդերի համախառն կուտակման և 
նյութական շրջանառու միջոցների վերականգնման նպատակով: Այստեղ հարկ է նշել, որ 
1988 թ.-ից հետո հանրապետությունը սպառում էր ավելի շատ, քան արտադրում էր: Այն 
դեպքում, երբ 1974 թ.-ից սկսած` Հայաստանը եղել է արտահանող երկիր, արտադրված 
ազգային եկամուտը լիովին բավարարել է հանրապետության կարիքները, և արտադրու-

                                                           

1 Տնտեսական բարեփոխումների առանձնահատկություններն ու փուլերը Հայաստանում 1991-1998 թթ. 
www.armstat.am/file/article/tntbar/91_98i 
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թյան ու սպառման հաշիվների տարբերությունը ԽՍՀՄ այլ հանրապետությունների համե-
մատությամբ եղել է դրական, դրանց տեսակարար կշիռն ազգային եկամտի մեջ կազմել է 
1.2%. 1987 թ. այդ ցուցանիշն արդեն հասել էր 7.6%-ի: 

1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով հանրապետությունը կորցրեց ավել քան 1.5 
մլրդ ռուբլու ազգային եկամուտ, ինչը հանգեցրեց նրան, որ պաշարների սպառումը գերա-
զանցեց արտադրված ազգային եկամուտն ավելի քան 14%-ով: Այդ միտումը պահպանվեց 
նաև հետագայում, և 1990 թ. պաշարների սպառման ծավալը գերազանցեց արտադրու-
թյունը 11.3, 1994 թ.` 33.8, 1995 թ.` 38.3, 1996 թ.` 32.8, 1997 թ.` 38.6, 1998 թ.` 33.7%-ով: 
Պաշարների սպառման ծավալների աճը հանրապետությունում հիմնականում պայմանա-
վորված է վերջնական սպառման ծախսերի աճով, որ 1990 թ. կազմել է արտադրված ՀՆԱ 
67.0%-ը, իսկ 1995 թ. վերջնական սպառումը գերազանցել է արտադրությունն ավելի քան 
117.4%-ով կամ 90 մլրդ դրամով, 1997 թ.` համապատասխանաբար 116.4 կամ 127 մլրդ և 
1998 թ.` 110.9 կամ 104 մլրդ: 

Վերջնական սպառման մեջ զգալի մաս են կազմել տնային տնտեսությունների ծախսե-
րը ապրանքների և ծառայությունների սպառման վրա: Դրանց տեսակարար կշիռը 1997 թ. 
կազմել է ՀՆԱ 104.4, 1995 թ.` 106.6%-ը 1990 թ. 48.6-ի դիմաց: Տնային տնտեսությունների 
կողմից ապրանքների և ծառայությունների սպառման զգալի աճն ապահովվել է ներ-
մուծման հաշվին: Այսպես. եթե ապրանքների և ծառայությունների ներմուծումը 1990 թ. 
կազմել է ՀՆԱ 46%-ը, ապա 1994 թ.` արդեն 73, 1995 թ.` 62, 1997 թ.` 59 և 1998 թ.` 52: 
Ներմուծվող արտադրանքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում նվազել է` սկսած 1995 թ., ինչը 
վկայում է տնտեսության մեջ դրական տեղաշարժերի մասին: 1995-1997 թթ. ներմուծվող 
արտադրանքի տեսակարար կշռի նվազման պայմաններում տնային տնտեսությունների 
սպառումն ավելացել է 22.6%-ով, որը հանրապետության ներքին պաշարների հաշվին 
նրանց սպառման զգալի աճն է ի ցույց դնում, սակայն ներքին պահանջարկը հանրապե-
տությունում շարունակում է կախված մնալ արտաքին աշխարհից  մինչև օրս:  

1993-1998 թթ. սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումները` սեփական դրամական միավո-
րի ներդրումը և ինքնուրույն դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը, բան-
կային համակարգի վերահսկողության ուժեղացումը, հարկային քաղաքականության և 
վարչարարության կատարելագործման փորձերը, նոր արտաքին տնտեսական կապերի 
ձևավորումը, առաջին փուլի սեփականաշնորհման ավարտը, ինչպես նաև քաղաքական 
համակարգի էական կայունացումը և հրադադարը, զգալիորեն նպաստեցին 1991-1994 թթ. 
ճգնաժամի հետևանքների հաղթահարմանն ու տնտեսության վերականգնմանը և երաշ-
խիք դարձան տնտեսության հետագա զարգացման համար: 

Տնտեսական աճը 1999-2012 թթ. 
1998-2001 թթ. ՀՀ տնտեսական զարգացման առումով կարելի է բնորոշել որպես 

համեմատաբար ցածր, սակայն առաջանցիկ տեմպերով ժամանակաշրջան:  
ՀՆԱ միջին տարեկան աճը շուրջ 5.9% էր: Իսկ 2002 թ. մինչև 2007 թ. Հայաստանի 

տնտեսությունը բնութագրվել է նրա երկնիշ աճով: Այդ տարիներին տնտեսության միջին 
տարեկան աճի ցուցանիշը 13.1% էր, ինչի արդյունքում 2007 թ. ՀՆԱ-ն իրական արտա-



  641

հայտությամբ գերազանցել է 2002 թ. մակարդակը 84.8%-ով: 2007-ին այն ընթացիկ գնե-
րով կազմել է մոտ 9.2 մլրդ ԱՄՆ դոլար (տե΄ս աղյուսակ 3):  

 
Աղյուսակ 3 

ՀՆԱ արտադրությունը 1999-2007 թթ.1 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ՀՆԱ, մլրդ դրամ 987.4 1031.1 1175.9 1362.5 1624.6 1907.9 2242.9 2656.2 3149.2 
ՀՆԱ, մլն ԱՄՆ 
դոլար 

1912 1911.5 2118.4 2376.3 2807.1 3576.6 4900.4 6364.5 9204.5

ՀՆԱ, իրական 
աճի տեմպ 

103.3 105.9 109.6 112.9 114 110.5 113.9 113.2 113.7 

ՀՆԱ, դե ֆլյատոր 100.1 98.7 104.1 102.3 104.6 106.3 103.2 104.6 104.1 
 
Պետք է նշել, որ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ՀՆԱ-ն 2007 թ. մոտ 3.9 անգամ 

գերազանցել է 2002 թ. և շուրջ 5.7 անգամ` 1997 թ. ՀՆԱ մակարդակը: Ընդ որում ԱՄՆ 
դոլարով արտահայտված ՀՆԱ տարեկան անվանական աճը զգալիորեն բարձր է դրամով 
արտահայտված նրա անվանական աճի տեմպերից, ինչպես նաև` իրական աճից: Դա 
պայմանավորված է 2004-2008 թթ. ԱՄՆ դոլարի հարաբերությամբ ՀՀ դրամի կտրուկ 
արժևորմամբ (տե΄ս աղյուսակ 4): 

 

Աղյուսակ 4   
Դրամի միջին տարեկան փոխարժեքը2 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Փոխար-
ժեք  

539 555 573 579 533 458 416 342 306 363 373.7 372.5 401.8

 
Եթե 2002-2007 թթ. ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ՀՆԱ մոտ քառակի աճը բաժա-

նենք երկու ժամանակահատվածների` 2002-2004 թթ. և 2005-2007 թթ., ապա առաջին 
ժամանակահատվածում անվանական աճի միայն 9.6%-ն է բաժին ընկնում դոլարի արժե-
զրկմանը, իսկ երկրորդ ժամանակահատվածում` 58.7: Այդ պատճառով է, որ թեև 2002-
2004 թթ. և 2005-2007 թթ. ժամանակահատվածներում իրական ՀՆԱ աճի տեմպերի 
տարբերությունը շատ մեծ չէ (համապատասխանաբար` 26 և 28.7%), սակայն ԱՄՆ դոլա-
րով արտահայտված ՀՆԱ-ն 2002-2004 թթ. աճել է մոտ 50.5%-ով, իսկ 2005-2007 թթ.` 
շուրջ 2.0 անգամ: Ահա թե ինչու ՀՆԱ աճի տեմպերով Հայաստանը բավականին բարձր 
դիրք ուներ աշխարհում: Ըստ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալների` 2007 թ. 
այդ ցուցանիշով մեր երկիրը վեցերորդն էր աշխարհի 181 երկրների շարքում: Համեմա-

                                                           

1 Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2010 թ. www.armstat.am/file/article/hah_10_2_pdf   
2 Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2010, www.armstat.am/file/article/hah_10_2_pdf 
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տության համար նշենք, որ 1997-2001 թթ. ՀՆԱ աճի միջին ցուցանիշով (5.9%) ՀՀ-ն 30-րդ 
տեղում էր1:  

2007 թ. հանրապետության ՀՆԱ-ն արդեն 47%-ով գրազանցում էր 1989 թ. ցուցա-
նիշը2: 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում երկ-
նիշ տնտեսական աճի տեմպերը 2008 թ. ընդհատվեցին : Եթե այդ տարվա սկզբին փաստ-
վեց նրա բարձր տեմպերի նվազում (2008 թ. աճը կազմեց ընդամենը 6.8%, և այն դեպ-
քում, երբ տնտեսական անկում գրանցվեց միայն հոկտեմբեր ամսին` սեպտեմբերի համե-
մատությամբ 8.3%-ով3), ապա հետագայում դա վերածվեց մեծ անկման` 14.2%`  
2009 թ. (տե՛ս աղյուսակ 5):  

  Աղյուսակ 5 
ՀՆԱ արտադրությունը 2008-2012 թթ.4 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 
ՀՆԱ, մլրդ դրամ 3568.2 3102,8 3509.6 3776.4 3997.6 
ՀՆԱ, մլն ԱՄՆ դոլար 11662 8541.1 8625 10138.1 9950.2 
ՀՆԱ, իրական աճի տեմպ 106.8 85.8 102.6 104.7 107.2 
ՀՆԱ, դե ֆլյատոր 108.5 101.3 110.2 104.2 98.4 

 

2010 թ. նկատվեց որոշակի աշխուժացում, և արձանագրվեց իրական ՀՆԱ ոչ մեծ` 
2.6% աճ: Հետագայում` 2011-2012 թթ., տնտեսական աճի տեմպերն արագացան` համա-
պատասխանաբար 4.7 և 7.2%: Միևնույն ժամանակ 2012 թ., 2011 թ. համեմատությամբ, 
դրամն արժեզրկվեց շուրջ 8%-ով (սա ավելի էր, քան իրական տնտեսական աճը), ինչի 
արդյունքում ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ՀՆԱ-ն 2011 թ. շուրջ 10.2 մլրդ-ից նվազեց 
մինչև 9.9 մլրդ:  

2000-2012 թթ. ՀՀ տնտեսությունը ենթարկվել է զգալի կառուցվածքային փոփոխու-
թյունների, որ պայմանավորված են երեք հիմնական ճյուղերում` արդյունաբերություն, 
գյուղատնտեսություն և կապիտալ շինարարություն, արձանագրված տեղաշարժերով (տե΄ս 
աղյուսակ 6): 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում տնտեսության երկու հիմնական ճյուղերի` ար-
դյունաբերության ու գյուղատնտեսության տեսակարար կշիռները ՀՆԱ-ում անընդհատ 
նվազել են: Այսպես. եթե 2000-2004 թթ. դրանք միասին ապահովել են ՀՆԱ շուրջ 45%-ը, 
ապա 2008 թ. այդ ցուցանիշը հասել է մոտ 30%-ի: Իրավիճակը լրիվ հակառակն է կապի-
տալ շինարարության պարագայում` 2000-2008 թթ. ճյուղի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում 
                                                           

1 Հայաստանի տնտեսական զարգացումներ, 2007 թ. տարեկան զեկույց, AEPLAC, էջ 27: 
2 Հաշվարկներն իրականացվել են տարեկան աճի ցուցանիշների հիման վրա, տե΄ս նաև EBRD Transition 
Report Update, May 2007:   
3 ՀՀ ԱՎԾ, Հրապարակումներ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ–տնտեսական վիճակը 2008 թ. հուն-
վար–հոկտեմբերին. մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, http://www.armstat.am/file/article/sv_10_08a_0.pdf 
4 Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2010 թ. www.armstat.am/file/article/hah_10_2_pdf 
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անընդհատ աճել է, և եթե 2000 թ. նրա ընդամենը 10.3%-ն էր, ապա 2008 թ.` ավելի քան 
1/4-ը: Հետագա տարիներին այն դարձյալ նվազել է` համաշխարհային  ֆինանսատնտե-
սական ճգնաժամի պատճառով:  

Աղյուսակ 6 
ՀՆԱ կառուցվածքը 2000-2012 թթ.1 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Արդյունաբե-
րություն 

21.9 20.2 20.5 19.3 19.2 18.8 17.9 15.7 13.3 13.8 14.9 17.4 17.7

Գյուղատնտե-
սություն 

23.2 25 23.1 21.5 22.5 18.7 18.6 18.2 16.3 16.6 16.9 17.6 19.1

Կապիտալ շի-
նարարություն 

10.3 10.7 13.9 15.7 15.5 19.6 23.7 24.5 25.3 17.6 16.9 15.4 13.7

Առևտուր և 
հանրային 
սնունդ 

9.4 9.9 10.0 10.9 11.2 10.5 10.2 10.2 11.6 12.7 13 13.4 12.6

Տրանսպորտ 
և կապ 

7.2 7.5 7.2 5.9 6.0 6.0 6.3 6.9 6.8 7.2 6.8 6.9 6.9 

Այլ ճյուղեր 18.8 17.1 15.6 17.6 17.1 16.2 14.6 15.3 15.6 21.4 20.4 18.4 18.6
Զուտ հարկեր 9.1 9.7 9.7 9.1 8.4 8.6 8.2 9.8 11.4 10.7 11.1 10.9 11.0

 
ՀՆԱ-ում տնտեսության մյուս ճյուղերի` առևտուր, հանրային սնունդ, տրանսպորտ, 

կապ և այլն, տեսակարար կշիռները համեմատաբար կայուն են մնացել: 
Հետճգնաժամային փուլում` 2010-2012 թթ. արդյունաբերությունն ու գյուղատնտեսու-

թյունը (հատկապես գյուղատնտեսությունը, իսկ արդյունաբերության մեջ` հանքարդյունա-
բերությունը) ապահովել են աճի բավականին բարձր տեմպեր. 2012 թ. տնտեսության այդ 
երկու կարևոր ճյուղերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կազմել է շուրջ 37%: Իսկ շինարա-
րության ճյուղում անկումը դեռևս չի կասեցվել, և սկսած 2008 թ.` նրա տեսակարար կշիռը 
ՀՆԱ-ում անընդհատ նվազում է:  

2001-2012 թթ. տնտեսական զարգացման ընթացքը պայմանավորել է բնակչության 
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ մակարդակի համապատասխան փոփոխությունները (աղյուսակ 7):  

Պետք է նշել, որ բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ դինամիկայի վրա զգալի ազ-
դեցություն են ունեցել դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի փոփոխությունները: Այսպես. մեկ 
շնչի հաշվով ՀՆԱ իրական և անվանական աճի տեմպերը` արտահայտված դրամով, գրե-
թե պահպանել են համապատասխանությունը ՀՆԱ իրական աճի տեմպերին: Սակայն 
սկսած 2004 թ.` դրամի արժևորմամբ, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ անվանական աճն ԱՄՆ դո-
լարով շուրջ 2 անգամ գերազանցում է դրամով արտահայտված աճը: Դրամի արժևորումը 
պայմանավորել է դոլարով արտահայտված ՀՆԱ անվանական արժեքի զգալի աճ ինչպես 

                                                           

1 ԱՎԾ համապատասխան տարիների տարեգրքեր: 



  644

բացարձակ մեծությամբ, այնպես էլ մեկ շնչի հաշվով. եթե մեկ շնչին ընկնող անվանական 
ՀՆԱ-ն 2007 թ. 2001 թ. համեմատությամբ, աճել է մոտ 2.6 անգամ, ապա ԱՄՆ դոլարով` 
ավելի քան 4.2: Այս անհամապատասխանությունը սկսեց նվազել 2008 թ.-ից` պայմանա-
վորված   ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով ՀՆԱ կրճատմամբ և 2009 թ. մար-
տի 2-3-ին ՀՀ դրամի շուրջ 20%-ով արժեզրկմամբ:  

 
Աղյուսակ 7  

Բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն 2001-2011 թթ.1 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Մեկ շնչի հաշ-
վով ՀՆԱ, հազ. 
դրամ 

366,0 424,2 505,9 593,6 697,1 824,6 975,9 1103,3 956,6 1062,7 1155.4

Մեկ շնչի հաշ-
վով ՀՆԱ, 
ԱՄՆ դոլար 

659,3 739,9 874,1 1112,8 1523,1 1982,1 2852,9 3606,1 2633,1 2844 3101,8

Մեկ շնչի հաշ-
վով ՀՆԱ, 
իրական աճ, % 

9,6 13,2 14,1 10,4 13,7 13,1 13,7 6,7 -14,4 
 

1.8 
 

 
4.3 

 
 
Արդյունքում` 2009 թ. Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կազմել է 2633 ԱՄՆ դո-

լար, որը շուրջ 1000 դոլարով կամ 26.2%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից: 
Հետագայում` 2010-2012 թթ., փոփոխությունը տեղի է ունեցել տնտեսական աճի տեմպե-
րին համապատասխան: 

ՀՆԱ օգտագործումը 2000-2012 թթ.  
2000 թ. մինչև 2002 թ. շարունակվել է դեռևս 1995 թ.-ից սկսված` ՀՆԱ հարաբերու-

թյամբ սպառման գերազանցման միտումը, սակայն տարեցտարի նվազել է, և արդեն 2002 
թ. վերջնական սպառումը գրեթե հավասարվել է ՀՆԱ մակարդակին (կազմել է նրա 99.1%-
ը): Այնուհետև, մինչև 2008 թ., սպառումը ՀՆԱ անընդհատ նվազելով` հասել է 81.8%-ի 
(տե΄ս աղյուսակ 8):  

2009 թ.-ից ի վեր, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով, ընդհանուր սպառ-
ման տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում դարձյալ սկսել է աճել և 2012 թ. նորից գերազանցել է 
նրա մակարդակը` կազմելով 101.8%: Պետք է նշել, որ վերջնական սպառման մեջ պետա-
կան սպառման տեսակարար կշիռը 2000-2008 թթ. գրեթե չի փոխվել` 10-11%, և ընդհա-
նուր սպառման տեսակարար կշռի նվազումն ամբողջությամբ պայմանավորված է մասնա-
վոր սպառման տեսակարար կշռի կրճատմամբ: 2009 թ. ՀՀ Կառավարությունը հակա-
ճգնաժամային միջոցառումների շրջանակներում զգալիորեն ավելացրեց պետական ծախ-
սերը` այդ նպատակով ներգրավելով արտաքին մեծ պարտքեր: Դրանից հետո, 2009 թ. 

                                                           

1 ԱՎԾ համապատասխան տարիների տարեգրքեր: 
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սկսած, պետական սպառում/ՀՆԱ հարաբերակցությունն անընդհատ աճել է` 2012 թ. հաս-
նելով 13%-ի:  

 
Աղյուսակ 8  

ՀՆԱ օգտագործման կառուցվածքը 2000-2012 թթ.1 
  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Սպառում/ՀՆԱ, % 
Այդ թվում` 108.9 104.8 99.1 93.5 92.6 86.0 82.3 81.8 81.8 93.9 94.6 96.7 101.8

Մասնավոր 
սպառում/ՀՆԱ, %  97.1 93.6 89.1 83.3 82.5 75.5 72.3 71.6 71.6 81.3 82.2 83.0 88.8

Պետական 
սպառում/ՀՆԱ, % 

11.8 11.3 10.0 10.2 10.2 10.6 10.1 10.2 10.2 12.6 12.5 13.7 13.0

Ներդրում/ՀՆԱ, 
% 

18.6 19.8 21.7 24.3 24.9 30.5 35.9 37.8 40.9 33.8 31.2 27.9 23.9

Զուտ արտա-
հանում/ՀՆԱ, %  -27.2 -20.7 -17.2 -17.9 -15.6 -14.4 -15.9 -20.0 -25.6 -27.9 -25.7 -23.6 -24.3

Վիճակագրական 
շեղում/ՀՆԱ, % 

-0.4 -3.9 -3.5 0.1 -2.0 -2.1 -2.4 0.4 2.9 0.2 -0.1 -1.0 -1.4 

 
Ներդրումներ/ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան 2000-2008 թթ. ապահովել է 

աճի բավական բարձր տեմպեր: Տնտեսական մեծ աճի ժամանակահատվածում (2002-
2007 թթ.) ներդրումներ/ՀՆԱ ցուցանիշի ավելացումը պայմանավորված է ՀՆԱ աճը գերա-
զանցող ներդրումների աճով: 2008 թ. ներդրումներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը հասել է իր 
առավելագույն` 40.9%-ի մակարդակին, որից հետո սկսել է նվազել և 2012 թ. հավասարվել 
է 2002-2003 թթ. ցուցանիշին` 23.9%:   

Հայաստանի անկախ պատմության ամբողջ ընթացքում միշտ ներմուծումը գերա-
զանցել է արտահանումը: Արտաքին առևտրի բացասական մնացորդը ՀՆԱ հարաբե-
րությամբ 2000-2005 թթ. կրճատվել է գրեթե կրկնակի` 27.2%-ից հասնելով 14.4-ի, ինչը 
պայմանավորված է ներմուծման աճի համեմատությամբ արտահանման առաջանցիկ 
աճով: Սակայն 2006-2009 թթ. արտաքին առևտրի բացասական մնացորդը ՀՆԱ-ում նո-
րից սկսել է ավելանալ, որ կապված է 2005 թ.-ից սկսված ԱՄՆ դոլարի հարաբերությամբ 
դրամի արժևորմամբ պայմանավորված ներմուծման ծավալների կտրուկ աճի և արտա-
հանման ծավալների աճի տեմպերի թուլացման հետ: Արդյունքում` 2009 թ. զուտ արտա-
հանում/ՀՆԱ ցուցանիշը գրեթե հավասարվել է 2000 թ. մակարդակին` 27.9%: 2010 թ.-ից 
կրկին սկսել է նվազել և 2012 թ. կազմել է 24.3%: 

                                                           

1 Հայաստանի Հանրապետության հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 
www.minfin.am/main.php.lang/macroind&iseng 
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Այսպիսով, եթե անկախացումից հետո ՀՀ տնտեսական աճի դինամիկան դիտարկենք` 
բաժանելով երկու ժամանակահատվածների` 1991-2000 թթ. և 2001-2012 թթ., ապա կարե-
լի է փաստել, որ առաջին փուլում` 1991-2000 թթ. հանրապետության տնտեսության զար-
գացման տեմպերն ու առանձնահատկությունները պայմանավորված են եղել տնտեսու-
թյան վերափոխումներով, դրա հետ կապված ճգնաժամային իրավիճակների հաղթա-
հարման, նոր տնտեսական հարաբերություններին ու իրողություններին հարմարվելու, 
հասարակական կյանքի անխտիր բոլոր ոլորտներում արմատական բարեփոխումներ իրա-
կանացնելու, ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերացման, պատերազմի, դրա հե-
տևանքով երկու հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բացակայության, շրջա-
փակման և բազմաթիվ այլ գործոններով: Ինչ վերաբերում է 2000 թ.-ից հետո ՀՀ տնտե-
սական զարգացման ընթացքին, ապա ակնհայտ է, որ ձևավորվել է տնտեսություն, որը ոչ 
միայն ի վիճակի չէ դիմայակելու համաշխարհային տնտեսական ցնցումներին (շոկերին), 
այլև գնալով անկայուն է դառնում նրա ոչ օպտիմալ կառուցվածքը: Այս առումով, կարծում 
ենք, ժամանակի հրամայական է` նոր, փոփոխվող գլոբալ պայմաններին համապատաս-
խան, դեպի արտահանումը կողմնորոշված, նորարարությունների վրա հիմնված կրեատիվ 
տնտեսության ձևավորմանը միտված կոնկրետ և հասցեական քայլերի իրականացումը: 
Ընդ որում, եթե նշված ուղղությամբ այսօր կոնկրետ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա վաղն 
առավել դժվար կլինի:  

 

Անկախացումից հետո Հայաստանի տնտեսության զարգացման ընթացքը հարթ չի եղել, բազ-
մաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ պայմանավորել են անհամաչափ և տատանողական 
բնույթը տնտեսական աճի տեմպերի, որ հաճախ ընդհատվել են ճգնաժամերով: Հոդվածում հան-
գամանորեն դիտարկվել է ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերն ու կառուցվածքը, բացահայտվել են 
տնտեսության զարգացման օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, վեր են հանվել 
այն խնդիրները, որոնց լուծումը հնարավոր կդարձնի ապահովելու կայուն, համաչափ և որակյալ 
տնտեսական աճ: 

 
ТАТУЛ МКРТЧЯН 
 

ТЕМПЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РА 
 

Процесс развития экономики в РА после приобретения независимости не был стабильным. 
Множеством объективных и субъективных факторов обусловлены неравномерность темпов эконо-
мического роста и его изменчивый характер. В статье рассмотрены темпы и структура экономичес-
кого роста, проанализирован правомерности и особенности экономического развития Армении, 
выявленны проблемы, решение которых позволит обеспечить стабильный, сбалансированный и 
качественный экономический рост. 
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TATUL MKRTCHYAN 
 

PECIULARITIES AND PACE OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN RA 
 

The trend of economic development of RA after independence was not stabile. Many objective  and 
subjective factors conditioned the uneven pace structure of economic growth and its changing nature. In 
article the pace and structure of economic growth are analyzed, peculiarities and regularities of economic 
development of Armenia are found as well as problems, the solution to wich provide stable, balanced and 
qualitative economic growth.   

 
 
 
ՍԱՌԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՃՀ  

 
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՆՈՎ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԴԱՍԳՈՒՊՏԱ-ՀԻԼԼ-ՍՈԼՈՈՒ-

ՍՏԻԳԼԻՑ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 
 

Հիմնաբառեր. կայուն տնտեսական աճ, մետաղական ռեսուրս, 
թույլ կայունության մոդել, պոտենցիալ գոյատևող, 
պոտենցիալ կայուն 

 
Չվերականգնվող մետաղական ռեսուրսների հյուծվածության հիմնախնդրի լուծումը 

Հայաստանի տնտեսության արդի պայմաններում իրատեսական է կայուն զարգացման 
առնչությամբ տնտեսական աճի նորդասական տեսության հիմքով, ըստ որի` հյուծված 
բնական կապիտալը հնարավոր է փոխարինել կապիտալի այլ ձևերով խելամիտ սահման-
ներում (թույլ կայունություն): Դա պայմանավորված է ՀՀ տնտեսության զարգացման 
անցումային փուլում հումքային տնտեսությունից աստիճանաբար հրաժարվելու նպատա-
կահարմարությամբ: Հարկ է նկատել, որ Հայաստանի պարագայում տնտեսական աճի 
30%-ից և արտահանման կեսից ավելին ապահովող մետաղական հումքի արտադրության 
ծավալների կտրուկ կրճատումը (ուժեղ կայունություն) կհանգեցնի տնտեսական կաթվածի: 
Հիմք ընդունելով վերոնշյալը` հետազոտությունն իրականացվել է տնտեսական աճի նոր-
դասական թույլ կայունության հայեցակարգի դրույթների համաձայն: Նկատենք, որ վերա-
կանգնվող բնական ռեսուրսների կտրվածքով Հայաստանի համար նպատակահարմար է 
ուժեղ կայունության մոդելի կիրառումը:  

Մեր կողմից ընտրվել է տնտեսական աճի նորդասական թույլ կայունության Դաս-
գուպտա-Հիլլ-Սոլոու-Ստիգլից (DHSS) մոդելը, որը հիմնված է Կոբբ-Դուգլասի արտադրա-
կան ֆունկցիայի վրա, պարունակում է, որպես արտադրության անհրաժեշտ գործոն, չվե-
րականգնվող մետաղական ռեսուրս` բացի աշխատանքից ու կապիտալից: Չվերա-
կանգնվող ռեսուրսներից կայուն տնտեսական աճի կախվածության վերջին տարիների 
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մոդելներից ուշադրություն է գրավում Արժույթի միջազգային հիմնադրամում Բարնետի և 
Օսովսկու կողմից նավթ արտահանող երկրների համար մշակված մոդելը, որի հիման վրա 
Է.Ջաֆարովը, Հ.Տակիզավան, Հ.Զեբրեքսը առաջարկել են Ռուսաստանում կայուն քաղա-
քականության իրականացման երաշխավորություններ: Այդ մոդելում ագրեգացված բյու-
ջետային սահմանափակումը բանաձևվում է հետևյալ կերպ. 

[ ] )t(iK)t(R)t(p)t(L),t(K),t(AF)t(K)t(C W++≤+ 1
&    (1), 

որտեղ` )(tC -ն ժամանակի t պահին պետության և  մասնավոր հատվածի ամբողջական 
սպառումն է, )(tK& -ն` ներդրումները պետական և մասնավոր «ոչ նավթային» կապիտա-
լում, )(tR -ն` նավթի արդյունահանման տեմպերը (ողջ նավթը արտահանվում է), )(tp -ն` 
նավթի արտահանման գինը, )(tKW -ն` համաշխարհային ֆինանսական ակտիվներում պե-
տության պահուստները, i -ն` )(tKW -ի եկամտի նորմը, [ ])(),(),(1 tLtKtAF -ն` ներքին «ոչ նավ-
թային» արտադրության արտադրական ֆունկցիան. այստեղ` 1F -ը Կոբբ-Դուգլասի ֆունկ-
ցիան է, )(tA -ն` տեխնոլոգիայի մակարդակը, որն էկզոգեն աճում է հաստատուն տեմպով, 

)(tK -ն` պետական և մասնավոր «ոչ նավթային» կապիտալը, )(tL -ն` աշխատանքի ծախսում-
ները1: 

ՀՀ երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի կախվածությունը մետաղական 
ռեսուրսներից հետազոտելու համար ընտրվել է Ա.Բաժանովի մեթոդաբանությունը, որի 
հիմքում ընկած են հայտնի DHSS և (1) ձևափոխված մոդելները2: Կայունության վերլու-
ծության համար բնական է պահանջել, որ մոդելը ենթադրի ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական արդյունքներ: Այդ պահանջը բավարարող մոդել կարող է կառուցվել Կոբբ-
Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայի հիման վրա` գործոններից մեկը վերցնելով որպես 
չվերականգվող ռեսուրս. 
 ( )2γβα )t(L)t(R)t(K)t(A)t(F = ,  

որտեղ` F -ը ՀՆԱ ծավալն է, A -ն՝ ԳՏԱ մասշտաբային գործակիցը, K -ն` կապիտալի 
պաշարը, R -ը՝ ռեսուրսի հոսքը, L -ը՝ աշխատանքի ծախսերը, α -ն` ֆիզիկական կապի-
տալի մասնաբաժինը, β -ն` ռեսուրսի մասնաբաժինը, γ -ն` աշխատանքի մասնաբաժինը 
ՀՆԱ-ում, ( )10,,, ∈γβα , 1=++ γβα : 

DHSS մոդելի օգնությամբ Հայաստանի տնտեսության կայունությունը հետազոտվել է 
Կոբբ-Դուգլասի արտադրական ֆունկցիայում որպես արտադրության գործոն դիտարկելով 
մոլիբդեն չվերականգնվող ռեսուրսը: Մոդելը կիրառվել է ՀՀ տնտեսության 2010 թ. 
ելակետային տվյալների հիման վրա` բաց տնտեսության օրինակով: Ըստ մեթոդաբանության` 

                                                           

1 Джафаров Э., Такизава Х., Зебрегс Х.  и др., Российская Федерация. Отдельные вопросы. Доклад МВФ по 
стране № 06/430. Вашингтон, Международный валютный фонд, 2006. 
2 Бажанов А.В.,  Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния: сравнение 
моделей на примере российской нефтедобычи // Журнал “Новой экономической ассоциация”, М., 2011, № 12, 
с.77-100. 
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հիմնավորվել է, որ այն կիրառելի է Հայաստանի տնտեսության համար, այսինքն` ելակե-
տային տնտեսության համար ունի տնտեսագիտական իմաստ: Գնահատվել է ՀՀ տնտե-
սության պոտենցիալ կայունությունը ելակետային տնտեսության հարաբերությամբ, որի հա-
մար, DHSS մոդելը (1) մոդելին մոտեցնելու նպատակով, առանձնացվել են մետաղի (մոլիբ-
դենի) արտահանումից և արտերկրի ակտիվներից ստացվող եկամուտները` որպես ար-
տադրության բաղկացուցիչներ. 

 ( ) WET ikprr,kfkcy ++=+= 111
&  (3), 

որտեղ y -ն ՀՆԱ-ն է, c-ն` ամբողջական սպառումը, Tk -ն՝ ամբողջական կապիտալը (ներ-
քին Ik -ն գումարած արտերկրի ակտիվները), 11

111
βα rAkf = ` ներքին արտադրությունն է, 

1r -ը և Er -ն` մոլիբդենի ներքին սպառման և արտահանման ծավալները, p –ն` մոլիբդենի 
գինը, Wk –ն` ՀՀ միջազգային ֆինանսական պահուստները, i –ն` Wk  եկամտի նորմը: ,y  

1f , c, 1r , Er , Ik , Tk , Wk  մեծությունները բերված են բնակչության մեկ շնչին ընկնող 
միավորներով: (3) մոդելի հիմնական տարբերությունը (1) մոդելից պայմանավորված է 
նրանով, որ 1r  մետաղը, որն օգտագործվում է ներքին արտադրության համար, ներառված 
է արտադրական ֆունկցիայում` որպես գործոն: Ստուգվել է (3) բաց մոդելի βα >  պո-
տենցիալ գոյատևման անհրաժեշտ պայմանը1. ստացվել է` 0330.I =α , 6000.I =β , 
այսինքն` Iα Iβ< : Պոտենցիալ գոյատևման անհրաժեշտ պայմանը տեղ չունի, ինչը նշա-
նակում է, որ )r,k(f III  արտադրությունը (3) բաց մոդելում պոտենցիալ չգոյատևող է` 
ելակետային տնտեսության համար գոյություն չունեն թույլատրելի տնտեսական ծրագրեր, 
որոնց դեպքում մեկ շնչին ընկնող մետաղի սպառումը չի նվազում 0tt ≥  ժամանակահատ-
վածում: Մոդելների չգոյատևող լինելը նշանակում է, որ If  արտադրության գոյություն 
ունեցող կառուցվածքը պահպանելիս նրա ծավալը նվազելու է մինչև զրո` մետաղի 
(մոլիբդենի) հյուծման չափով` անկախ հյուծման հետագծից, ինչպես նաև բյուջետային և 
ներդրումային քաղաքականությունից: 

Մոդելի կիրառության արդյունքների վերլուծության համաձայն` մետաղական ռեսուրս-
ներից կախվածությամբ ՀՀ տնտեսական աճի կայունության ապահովման ուղիներն են.   

 բնական ռեսուրսի մասնաբաժնի փոքրացում ու աշխատանքի և կապիտալի 
մասնաբաժինների մեծացում ՀՆԱ-ում, 

 մետաղական ռեսուրսների արդյունահանման տեմպերի նվազեցում,  
 մետաղական ռեսուրսի պաշարի մեծացում, 
 կապիտալի սահմանային արդյունքի մեծացում,  
 կապիտալի աճի տեմպի մեծացում:  

ՀՀ ելակետային տնտեսության կայունության գնահատականը բացասական է հիմ-
նականում այն պատճառով, որ ՀՆԱ-ում ռեսուրսի β  մասնաբաժինը 18 անգամ մեծ է 

                                                           

1 Solow R.M. Intergenerational Equity and Exhaustible Resources // Rev. of Econ. Studies. Vol. 41, 1974, P. 29–45. 
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կապիտալի α  մասնաբաժնից: Կայունության բարելավման նշված ուղիներից շեշտը պետք է 
դրվի նրա վրա, որպեսզի α -ն գերազանցի β -ն: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են բաց 
մոդելային տնտեսության զարգացման մի քանի տարբերակներ, որոնց մեջ, փոփոխելով 
մոդելի ելակետային տվյալները, փորձ է արվել ապահովելու և բարելավելու տնտեսության 
պոտենցիալ գոյատևման և պոտենցիալ կայունության պայմանները: (Մոդելը պոտենցիալ 
գոյատևող է (potentially survivable), եթե գոյություն ունի գոնե մեկ )t(Π  թույլատրելի ծրագիր 
(գոյատևող ծրագիր), որով սպառման մակարդակը չի իջնում նվազագույն սպառողական 
զամբյուղի արժեքից՝ `c)t(c min 0>≥  ցանկացած 0tt ≥ -ի համար: Մոդելը պոտենցիալ կա-
յուն է (potentially sustainable), եթե գոյություն ունի գոնե մեկ )t(Π  թույլատրելի ծրագիր 
(կայուն ծրագիր), որով մեկ շնչին ընկնող սպառման մակարդակը չի նվազում `)t(c 0≥&  

ցանկացած 0tt ≥ -ի համար): 
Ընդգծված մասում ՀՀ տնտեսության ելակետային այն փաստացի տվյալներն են, որոնք 

տվյալ տարբերակում մնում են անփոփոխ ( Iγ -աշխատանքի մասնաբաժին, 0Is - մոլիբդենի 
պաշարներ մեկ շնչի հաշվով, 0Ir - մոլիբդենի արդյունահանման ընթացիկ տեմպ մեկ շնչի 

հաշվով, 00 ff& - տնտեսական աճի տեմպ, 00 II kk& - կապիտալի աճի տեմպ, 0LS - պոտեն-
ցիալ կայունության մակարդակ):   

 
Աղյուսակ 1 

Բաց մոդելային տնտեսության զարգացման որոշ տարբերակներ 
 

0,021 0,08 0,142 

Տա
րբ

եր
ա

կն
եր

 

Iγ  0Is  0Ir  

 0I0I ff&  
  

   0I0I kk&
Iα  Iβ  0LS Iα  Iβ 0LS  Iα  Iβ  0LS

1. 0,367 0,011582 0,0000546 0,434 0,033 0,600 - 0,172 0,461 - 0,319 0,314 0,005

2. 0,642 0,011582 0,0000546 0,434 0,040 0,317 - 0,180 0,178 - 0,009 0,327 0,031 0,012

3. 0,642 0,020848 0,0000546 0,434 0,040 0,317 - 0,179 0,178 0,001 0,327 0,031 0,021

4. 0,642 0,182107 0,0000491 0,434 0,057 0,301 - 0,189 0,169 0,181 0,328 0,030 0,182

5. 0,661 0,011582 0,0000546 0,434 0,041 0,299 - 0,180 0,159 0,011 0,327 0,012 0,012

 
Տնտեսության մեջ վերոնշյալ և հնարավոր բոլոր փոփոխությունները, որոնք թույլ է 

տալիս իրականացնելու մոդելը, կարող են բարելավել միայն պոտենցիալ կայունությունը 
ժամանակի որևէ պահի դրությամբ: Կատարված վերլուծության համաձայն` տեսականորեն 



  651

գոյություն ունեն մեկ շնչին ընկնող մետաղի չնվազող սպառմամբ կայուն տնտեսական աճի 
ծրագրեր, որոնց իրականացումը Հայաստանի իրական տնտեսությունում կախված է 
ներդրումային և ռեսուրսային քաղաքականությունից, ինչպես նաև ԳՏԱ զարգացումներից: 
ՀՀ մոդելային տնտեսությունը պոտենցիալ գոյատևող և պոտենցիալ կայուն դարձնելու 
տարբերակները բազմաթիվ են, խնդիրը հանգում է կայունացնող տարբերակներին հա-
մապատասխան քաղաքականության մշակմանը և իրագործմանը:  

 
Մետաղական ռեսուրսներից ՀՀ կայուն տնտեսական աճի կախվածության հետազոտության 

նպատակով հոդվածում կիրառվել է նորդասական DHSS թույլ կայունության մոդելը` մետաղական 
ռեսուրսը ներառելով որպես արտադրության գործոն: Գնահատվել է Հայաստանի տնտեսության 
պոտենցիալ կայունությունը, հիմնավորվել են մետաղական ռեսուրսներից կախվածությամբ տնտե-
սական աճի կայունության ապահովման ուղիները: 

 
САРА МКРТЧЯН  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА ФАКТОРОМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДЕЛИ  

ДАСГУПТЫ-ХИЛЛА-СОЛОУ-СТИГЛИЦА 
 

С целью исследования зависимости устойчивого экономического роста от металлических 
ресурсов в статье была применена неоклассическая модель слабой устойчивости DHSS к экономике 
Армении, включая металлический ресурс как фактор производства. Дана оценка потенциальной 
устойчивости экономики РА, намечены пути обеспечения устойчивости экономического роста в 
зависимости от металлических ресурсов. 

 

SARA MKRTCHYAN  
 

THE RESEARCH OF THE SUSTAINABILITI OF THE RA ECONOMIC GROWTH WITH THE 
FACTOR OF METAL RESOURCES WITH THE USE OF MODEL DASGUPTA-HIAL-SOLOW-

STIGLIZ 
 

In order to research the dependency of sustainable economic growth on metallurgic resources the 
weak sustainability model DHSS has been applied in the economy of RA. Having included the metallurgic 
resource as a production factor the potential sustainability of RA economy has been estimated. Quantative 
estimates have been received and ways of strenghthening of sustainability of RA economic growth 
dependency on metallurgic resources have been justified. 

 
 
 



  652

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՏԵՄՊԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  տնտեսական աճ, տնտեսական զարգացում, գնո-
ղունակության համարժեքություն, նպաստման 
չափ, իրական համախառն ներքին արդյունք, աճի 
միջին տարեկան տեմպ 

 

Տնտեսական զարգացման հարցերի վերլուծությունը եղել և մնում է կապված այն ցու-
ցանիշների օգտագործման հետ, որոնցով չափվում են տնտեսական համակարգի ինչպես 
ներքին, այնպես էլ արտաքին պարամետրերը: Այդ իսկ պատճառով և΄ տնտեսության քա-
նակական աճը, և΄ որակական (կառուցվածքային) փոփոխությունները, լինելով փոխկա-
պակցված և փոխլրացնող, տնտեսական զարգացման հարցերի վերլուծության համար 
իրենցից ներկայացնում են մեծ հետաքրքրություն: Տնտեսական աճը, բնութագրելով 
տնտեսության արտաքին պարամետրերի քանակական փոփոխությունները, չափվում է 
հետևյալ ցուցանիշներով. 

• որոշակի ժամանակահատվածում իրական համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 
կամ համախառն ազգային եկամտի (ՀԱԵ) աճի կամ հավելաճի տեմպ, 

• իրական ՀՆԱ կամ ՀԱԵ` բնակչության մեկ շնչի հաշվով: 
Տնտեսական աճի ուսումնասիրությունը սովորաբար սկսվում է իրական ՀՆԱ աճի 

տեմպի դինամիկայի վերլուծությունից: 
 

 
 

Գծապատկեր 1.  Տնտեսական աճի տեմպերը 1994-2012 թթ. (%-ով նախորդ տարվա 
համեմատությամբ)1 

                                                           

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 

Եվրամիության տնտեսության աճի միջին տարեկան տեմպ` 101,6%

Եվրամիության տնտեսություն 
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Ինչպես երևում է գծապատկերից` 1994-2008 թթ. Հայաստանի տնտեսությունում 
գրանցվել է կայուն տնտեսական աճ, ինչի շնորհիվ մեր հանրապետությունը կարողացավ 
անցնել եկամուտների միջին մակարդակ ունեցող երկրների խումբ: Դիտարկվող ժամանա-
կաշրջանում ՀՀ տնտեսությունը տարեկան միջին հաշվով աճել է 6.8 տոկոսային կետով, 
իսկ աշխարհի և Եվրամիության երկրների տնտեսությունները` համապատասխանաբար 
2.8 և 1.6:  

1994-2012 թթ. ՀՀ տնտեսական աճի տեմպը (շղթայական եղանակով) կազմել է 
348.4%, իսկ աշխարհի և Եվրամիության երկրներինը` համապատասխանաբար 169.1 և 
135.7: ՀՀ տնտեսությունում աճի առավել բարձր տեմպեր դիտվել են 2001-2007 թթ., այդ 
ընթացքում արձանագրված մակարդակները գերազանցել են զարգացած և զարգացող 
երկրների աճի տեմպի մակարդակները (տե'ս աղյուսակ 1-ը), իսկ աճի միջին տարեկան 
տեմպը կազմել է 113.1%: 

2001-2008 թթ. Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերի մեծությունները աշխարհում 
զիջել են Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Չինաստանի մակարդակներին:  

Հարկ է նշել, որ 2008-2009 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում ՀՀ 
տնտեսությունում արձանագրվեց խորը տնտեսական անկում. իրական ՀՆԱ-ն նվազեց 
14.1%-ով, և այդ ցուցանիշով Հայաստանը աշխարհի 190 երկրների մեջ զբաղեցրեց 187-րդ 
տեղը՝ առաջ անցնելով միայն Լատվիայից, Ոկրաինայից և Լիտվայից (աղյուսակ 1): ՀՀ 
տնտեսության անկման միտումներ են արձանագրվել նաև 1991, 1992 և 1993 թթ., անկումը 
համապատասխանաբար կազմել է  11.7, 41.8 և 8.8 %1:  

2000-2011 թթ. բնակչության մեկ շնչի հաշվով անվանական ՀՆԱ-ն աճել է ավելի քան 
3.6 անգամ, իսկ իրական ՀՆԱ-ն՝ շուրջ 2.4: Նշենք, որ 2000 թ. համեմատությամբ 2010 թ. 
ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Չինաստանի իրական ՀՆԱ աճի տեմ-
պերը մեկ շնչի հաշվով համապատասխանաբար կազմել են՝ 106.3, 109.8, 164.2, 162.8 և 
253.2, իսկ Հայաստանինը՝ 225.8%2:  

Ինչպես նկատում ենք` բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՀ իրական ՀՆԱ աճի տեմպերը 
բարձր են դրա ընդհանուր ծավալի աճի տեմպերից, մասնավորապես 2000 թ. համե-
մատությամբ 2011 թ. իրական ՀՆԱ աճի տեմպը կազմել է 225.1%, իսկ մեկ շնչի հաշվով՝ 
235.6, ինչը պայմանավորված է բնակչության թվի նվազմամբ: Սակայն ամբողջ աշխարհի 
կտրվածքով տեղի է ունենում հակառակ գործընթացը (օրինակ՝ 2000 թ. համեմատությամբ 
2010 թ. ԱՄՆ-ում տնտեսության ընդհանուր աճի տեմպը կազմել է 116.3%, իսկ մեկ շնչի 
հաշվով՝ 106.3, Չինաստանում, Հնդկաստանում, Ֆրանսիայում, Ճապոնիայում` համապա-
տասխանաբար 268.1 և 253.2, 210.4 և 180.9, 112.8 և 105.5, 109.0 և 107.9%3:  

 

 

                                                           

1 Տե՛ս նույն տեղը: 
2 ttp://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
3 Տե'ս նույն տեղը: 
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Աղյուսակ 1 
Որոշ զարգացած և զարգացող երկրների իրական ՀՆԱ հավելաճի տեմպերը  

(%-ով` նախորդ տարվա համեմատությամբ)1 
 

Երկրներ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Հայաստան 9,6 13,2 14,0 10,5 13,9 13,2 13,7 6,9 -14,1 2,1 4,7 
Ադրբեջան 9,9 10,6 11,2 10,2 26,4 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0 1,0 
Էստոնիա 6,3 6,6 7,8 6,3 8,9 10,1 7,5 -4,2 -14,1 3,3 8,3 
Վրաստան 4,8 5,5 11,1 5,9 9,6 9,4 12,3 2,3 -3,8 6,3 7,0 
Լատվիա 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0 -4,2 -18,0 -0,3 5,5 
Լիտվա 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,7 1,3 5,9 
ՌԴ 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 
Ուկրաինա 9,2 5,2 9,4 12,1 2,7 7,3 7,9 2,3 -14,8 4,2 5,2 
Կանադա 1,8 2,9 1,9 3,1 3,0 2,8 2,2 0,7 -2,8 3,2 2,5 
Չինաստան 8,3 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 
Ֆինլանդիա 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,3 2,8 
Ֆրանսիա 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2,0 
Գերմանիա 1,5 0,0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 4,2 3,0 
Հնդկաստան 4,9 3,9 7,9 7,8 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,5 6,3 
Նորվեգիա 2,0 1,5 1,0 4,0 2,6 2,3 2,7 0,1 -1,6 0,5 1,2 
Ֆիլիպիններ 2,9 3,6 5,0 6,7 4,8 5,2 6,6 4,2 1,1 7,6 3,9 
Սինգապուր -1,2 4,2 4,6 9,2 7,4 8,6 9,0 1,7 -0,8 14,8 5,2 
ԱՄՆ 1,1 1,8 2,6 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,4 -3,1 2,4 1,8 

 
Աղյուսակ 2 

ՀՀ ՀՆԱ դինամիկան բնակչության մեկ շնչի հաշվով2 
 

2000 2005 2011  
 

Հազ. 
դրամ 

 
դոլար 

 
Հազ. 
դրամ 

 
դոլար

 
Հազ. 
դրամ 

 
դոլար

2005 թ.` 
2000 թ. 

համեմատու-
թյամբ (հա-

մադրելի գնե-
րով, %-ով) 

2011 թ.` 
2005 թ. 

համեմատու-
թյամբ (հա-

մադրելի գնե-
րով, %-ով) 

Անվանական 320.2 593 697.1 1523 1155.4 3102 217.7 165.7 
Իրական 324.6 602 675.4 1476 1108.4 2976 189.2 124.5 
 

                                                           

1 Տե՛ս նույն տեղը: 
2 Հայաստանի ազգային հաշիվներ. վիճակագրական ժողովածու, ՀՀԱՎԾ, Եր., 2012, էջ 22: 
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Միջազգային վիճակագրության հիմնախնդիրներից է միասնական արժույթով համա-
դրելի տեղեկատվության ստացումը, ինչը հատկապես արդիական է դառնում երկու և 
ավելի երկրների տնտեսական աճը բնութագրող ցուցանիշների միջազգային համեմա-
տությունների և համադրումների ժամանակ: Միջազգային համադրումների ժամանակ 
տնտեսական աճը բնութագրող ցուցանիշները վերահաշվարկվում են երեք եղանակով՝ 
հիմնված արժութային փոխարժեքի, հարթեցված արժութային փոխարժեքի (Ատլասի մե-
թոդ) և գնողունակության համարժեքության վրա: 

Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ բացառությամբ 2009 թ., Հայաստանի տնտե-
սական աճը բնութագրող ցուցանիշներն ավելացել են: 2002-2008 թթ. ընթացքում դրանք 
աճել են 2-5 անգամ:  

 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ ՀՆԱ դինամիկան տարբեր չափումներով1 

 

Ցուցանիշ 1999 2002 2005 2008 2009 2011 
ՀՆԱ, մլն ԱՄՆ դոլար 1846 2368 4897 11661 8648 10138 
ՀՆԱ, մլն ԳՀ ԱՄՆդոլար 5984 7667 12530 22873 16278 17950
ՀԱԵ (Ատլասի մեթոդ), դոլար 1893 2441 4516 10277 9425 10347
ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով, ԳՀ ԱՄՆ դոլար 1580 2400 3903 7052 5477 6048 
ՀԱԵ մեկ շնչի հաշվով (Ատլասի մեթոդ), դոլար 610 800 1500 3450 3180 3490 

 

Հայաստանի ՀՆԱ-ն, ըստ ԳՀ,  2008 թ., 2002 թ. համեմատությամբ, աճել է 15206 մլն 
դոլարով կամ 198.3%-ով և կազմել է 22873 մլն դոլար, իսկ մեկ շնչի հաշվով՝ 7052 դոլար: 
2008 թ., ըստ ԳՀ, ՀՆԱ մեծությամբ առաջատարը ԱՄՆ-ն է (14297 մլրդ ԳՀ ԱՄՆ դոլար), 
իսկ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ մեծությամբ աշխարհի ամենահարուստ երկիրը Լյուքսեմբուրգն 
է (89732 ԳՀ ԱՄՆ դոլար): 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաճամի հետևանքով,ըստ ԳՀ, ՀՆԱ-ն 
նվազեց 6.6 մլրդ դոլարով կամ 28.8%-ով և կազմեց 16278 մլրդ ԳՀ ԱՄՆ դոլար: Չնայած 
հետճգնաժամային երկու տարիներին, ՀՀ ՀՆԱ-ն, ըստ ԳՀ, աճել է, սակայն դեռևս 2011 թ. 
արձանագրված մակարդակը 2008 թ. մակարդակին զիջում է 21.5 տոկոսային կետով, իսկ 
մեկ շնչի հաշվով գնողուանակության համարժեքությամբ հաշվարկված ՀՆԱ-ն՝ 14.2:  

Մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում նաև տնտեսական աճին տնտեսության առան-
ձին ճյուղերի նպաստման չափերի և կառուցվածքի վերլուծությունը: Հայաստանի տնտե-
սության գրեթե բոլոր ճյուղերը նպաստել են 2001-2008 թթ. արձանագրված մեծ տնտե-
սական աճին, ինչը զգալի կառուցվածքային տեղաշարժերի հանգեցրեց ՀՆԱ կազմը: 
Հատկապես նկատելի է եղել շինարարության ճյուղի նպաստման չափը, որը 2003 թ. 
կազմել է 5.7 տոկոսային կետ, իսկ 2006 թ.` 7.4` համապատասխանաբար ապահովելով 
իրական ՀՆԱ աճի 40.7 և 56.1%-ը: Դիտարկվող ժամանակահատվածում (2001-2008 թթ.) 
գյուղատնտեսության ճյուղի նպաստման չափը տատանվել է 0.1-3.1 տոկոսային միջա-
                                                           

1 http://www.econstats.com/weo/V002.htm 
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կայքում. ամենամեծ տեսակարար կշիռը (29.5%) տնտեսական աճի մեջ արձանագրվել է 
2004 թ.: Իսկ արդյունաբերության ճյուղի ենթաճյուղերում դիտվել են տնտեսական ան-
կումներ, մասնավորապես 2006 թ. անկման չափը կազմել է 0.7 տոկոսային կետ: 

Ի հակադրություն մինչև 2009 թ. տնտեսական աճի նպաստման մեծ չափերի` 2009 թ. 
շինարարության ծավալները էապես կրճատվեցին. անկումը (41.6%) կազմեց իրական ՀՆԱ 
անկման 74.5%, և ՀՆԱ կառուցվածքում դրա տեսակարար կշիռը 2008 թ. 25.3%-ից 
նվազեց մինչև 18.6%: Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թ. 
արտադրանքի զուտ հարկերը (անուղղակի հարկեր) 2.5 տոկոսային կետով բացասաբար 
անդրադարձան իրական ՀՆԱ հավելաճի վրա, որը կազմեց ՀՆԱ անկման 17.7%-ը: Դա 
պայմանավորված է սահմանին գանձվող հարկերի՝ ԱԱՀ-ի (0.3% կամ 40.3 մլրդ դրամ) և 
մաքսատուրքի (1.5% կամ 12.2 մլրդ դրամ) մասնաբաժինների նվազմամբ: Այդ երկու հար-
կատեսակները 2008 թ. կազմել են սահմանին գանձվող արտադրանքի հարկերի 96.6 և 
ընդհանուր արտադրանքի հարկերի 59.6%-ը1: 

 

Աղյուսակ 4 
Տնտեսական աճին (իրական ՀՆԱ) նպաստման չափերը, %-ով2 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ՀՆԱ հավելաճի 
տեմպ 9,6 13,2 14.0 10,5 13,9 13,2 13,7 6,9 -14.1 2,2 

Արդյունաբերություն 1,3 3,0 3,0 0,4 1,2 -0,7 0,5 0,4 -0,9 1,3 
ա) հանքագործական 0,2 0,2 0,1 0,4 -0,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 
բ) մշակող 1,6 2,7 2,6 -0,4 1,2 -0,1 0,2 0,1 -0,6 1,1 
Էլէներգիա -0,5 0,1 0,3 0,4 0,3 -0,5 0,2 0,2 -0,4 -0,2 
Գյուղատնտեսություն 2,8 1,0 1,0 3,1 2,6 0,1 1,9 0,5 0,9 -2,7 
Շինարարություն 0,6 4,0 5,7 2,4 4,3 7,4 4,3 2,8 -10,5 0,6 
Առևտուր 1,7 2,2 1,4 1,1 1,6 1,4 1,0 0,9 -0,6 0,4 
Հյուրանոց. և ռեստո-
րան. գործուն. 

0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 

Տր. և կապ 1,1 -0,1 0,4 1,2 1,1 1,0 1,4 0,6 -0,7 0,5 
Ֆին. գործունեություն 0,1 -0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 0,9 0,8 -0,1 0,4 
Անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառ. 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 1,1 0,6 -0,1 0,0 0,3 

Արտադրանքի զուտ 
հարկեր 

0,9 1,1 0,8 0,2 1,0 1,3 3,0 1,7 -2,5 1,4 

Այլ 1,0 1,8 1,2 1,2 1,4 1,0 -0,1 -0,7 0,2 -0,1 

                                                           

1 http://www.minfin.am/main.php?lang=1&mode=pbkat&iseng=0&isarm=1 
2 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը. վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Եր., 2011, էջ 
24, 29: 
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2009 թ. 14.1% տնտեսական անկման 92.2%-ը կազմում են շինարարության ճյուղի և 
արտադրանքի զուտ հարկերի անկման մակարդակները: Հետճգնաժամային տարում 
տնտեսության բոլոր ճյուղերում (բացառությամբ գյուղատնտեսության) գրանցվեց աճ, 
մասնավորապես արդյունաբերությունում` 10.5%, 2009 թ. 6.5% անկման դիմաց, ինչը 1.3 
տոկոսային կետով նպաստեց 2010 թ. իրական ՀՆԱ հավելաճին: Իսկ գյուղատնտեսու-
թյունում, որտեղ վիճակը 2009 թ. համեմատաբար բարվոք էր, ընդհակառակը, գրանցվեց 
15.7% անկում, որն էլ իր հերթին 2.7 տոկոսային կետով բացասաբար անդրադարձավ 
իրական ՀՆԱ հավելաճի վրա: 

Այսպիսով, չնայած դիտարկվող ժամանակաշրջանում ՀՀ կայուն տնտեսական աճի 
վարքագծին, այնուամենայնիվ, ինչպես աճին (անկման) նպաստման չափերում, այնպես էլ 
իրական ՀՆԱ տնտեսության ճյուղերի մասնաբաժիններում դիտվել են անկայունության 
միտումներ, որոնցով էլ պայմանավորված` ՀՆԱ-ում տեղի են ունեցել կառուցվածքային 
տեղաշարժեր: Տնտեսական աճի տեմպերի կայունության ապահովման կարևորագույն 
պայմաններից մեկը տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի դիվերսիֆիկացիան է: 

 
Հոդվածն անդրադառնում է տնտեսական աճը բնութագրող քանակական ցուցանիշների վեր-

լուծությանը: Փորձ է արվել գնահատելու 1994-2011 թթ. Հայաստանի տնտեսությունում գրանցված 
տնտեսական աճի (անկման) տեմպերի մակարդակները և կառուցվածքը, բացահայտելու դրսևոր-
ված օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները: Կատարվել է համեմատական վերլու-
ծություն` զարգացած և զարգացող երկրների ցուցանիշների համադրմամբ: 

 
МАНУК МОВСИСЯН 

 

АНАЛИЗ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА 
 

Статья представляет анализ количественных показателей, характеризующих экономический 
рост. В ней сделана попытка проанализировать уровень и структуру экономического роста (спада) 
экономики Армении в 1994-2011 гг., выявить их закономерности и особенности и осуществить 
сравнительный анализ соответствующих показателей РА и развитых и развивающихся стран. 

 
MANUK MOVSISYAN  

 

THE ANALYSIS OF ECONOMIC GROWTH RATES OF THE  RA 
 

The paper attempts to analyze the  rate levels of economic growth and the structure of Armenian 
economy from 1994 to 2011 (recession),  their regularities and features are also revealed, as well as the  
comparative analysis has been conducted in terms of developed and developing countries. 
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ՄԱՐԵՏԱ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ   

 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Հիմնաբառեր. անվտանգություն, հումանիտար անվտանգություն,   
ազգային անվտանգության սոցիալ-հումանիտար 
հիմնախնդիրներ, ազգային անվտանգության մարդ-
կային բաղադրիչ, անվտանգության սոցիոլոգիա, 
անվտանգության մշակույթ 

 
Մարդկային հանրույթի գործունեության հիմնական շարժառիթները, ըստ էության, 

պահանջմունքը և անվտանգությունն են: Հատկապես անվտանգության ձգտումն է պայ-
մանավորում հանրային կառուցվածքը (տոհմ, ցեղ, կրոնական և այլ միավորումներ), պե-
տական հաստատությունները (իշխանության մարմիններ, բանակ, ոստիկանություն) և 
կանխորոշում միջազգային կազմակերպությունների տիպը (Սրբազան Միություն, ՄԱԿ, 
ՆԱՏՕ և այլն ):  

20-21-րդ դդ. սահմանագլխին մարդկության առաջ ողջ սրությամբ ծառացավ անվտան-
գության հիմնախնդիրն իր տարբեր դրսևորումներով: Մարդու սոցիալական փորձը թույլ է 
տալիս պնդելու, որ սոցիումի կյանքի իմաստն ու կենսագործունեության նպատակը մարդ-
կային սեռի վերարտադրությունը և նրա արժանավայել գոյության համար անհրաժեշտ 
պայմանների ստեղծումն են: Ազգային անվտանգության ժամանակակից հայեցակարգում 
էական նշանակություն ունի հումանիտար-սոցիալական բաղադրիչը: Այն բաղկացած է 
երկու բաժնից` հասարակության  անվտանգություն և անձի անվտանգություն: Առաջին 
բաղադրիչը ենթադրում է հասարակական իրավակարգի ապահովումն իր ժամանակակից 
ձևերով` պայքար ահաբեկչության, թմրամոլության, կազմակերպված հանցագործության և 
նմանատիպ այլ ախտերի դեմ: Այսինքն` սոցիալական անվտանգությունը սահմանվում է 
որպես հասարակության որոշակի վիճակ, որը ներառում է արտադրության բոլոր հիմնա-
կան ոլորտների, ներքին սահմանադրական կարգի, արտաքին անվտանգության և մշա-
կույթի պահպանությունը` ապահովելով ինչպես սոցիալական պայմանների անհրաժեշտ 
մակարդակ, այնպես էլ մատուցվող նյութական բարիքներ, սոցիալական, սանիտարահա-
մաճարակային, բնապահպանական, հոգեբանական և այլ ծառայություններ: Նման պայ-
մաններում ապահովվում են մարդու և հասարակության կենսապահովման բարձր չափա-
նիշներն ամբողջությամբ` երաշխավորելով ֆիզիկական և հոգեկան առողջություն:  

Մեկ այլ մոտեցման համաձայն`  հասարակական անվտանգությունը սահմանվում է որ-
պես հասարակայնորեն վտանգավոր գործոններից և բացասական ազդեցություններից 
անձի կենսականորեն կարևոր շահերի պահպանություն, ինչպես նաև տարերային աղետ-
ների, հրդեհների, վթարների, համաճարակների և նմանատիպ այլ ծայրահեղ հանգա-
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մանքներում հասարակության և պետության պաշտպանվածություն: Հասարակական ան-
վտանգությունը պահպանվում է տնտեսական, քաղաքական, իրավական, գիտական, կազ-
մակերպչական և այլ գործոնների համախմբով. իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր ու 
դատական իշխանությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքա-
ցիական և հասարակական կազմակերպությունների կողմից:  

Ազգային անվտանգության հայեցակարգում երկար ժամանակ հիմնականը  ռազմա-
կան բաղադրիչն էր: Սակայն ժամանակի ընթացքում դրա  հետ առաջին պլան մղվեցին ոչ 
ռազմական բնույթի բաղադրիչները: Չնայած ավանդական ռազմաուժային մոտեցման 
կողմնակիցների դիմադրությանը` արդի պայմաններում գիտական հասարակայնության 
մեջ ավելի մեծ թվով կողմնակիցներ ունի ազգային անվտանգության հումանիտար հիմքե-
րի տեսությունը: Այս ոլորտում նախապես մշակվեցին առանձին թեմաներ, որոնք այս կամ 
այն կերպ առնչվում են քննարկվող հիմնախնդրին` հումանիտար անվտանգություն, ազ-
գային անվտանգության սոցիալ-հումանիտար հիմնահարցեր, ազգային անվտանգու-
թյան մարդկային բաղադրիչ և այլն: Գիտական շրջանառության մեջ մտան այնպիսի 
հասկացություններ, ինչպիսիք են հոգևոր անվտանգությունը, գաղափարական  ան-
վտանգությունը: Այնուհետև ձևավորվեցին անվտանգության տեսական ուղղությունները` 
անվտանգության սոցիոլոգիա, անվտանգության մշակույթ և այլն1: Ազգային անվտան-
գության գործոնում մեծ արժեք ստացան մշակույթը, մշակութային քաղաքականությունը, 
գաղափարախոսությունը2: Բազմաթիվ հետազոտողներ պնդում են, որ ազգային անվտան-
գությունն ապահովող կարևոր գործոններից մեկը, հատկապես անցումային շրջանի սո-
ցիումի համար, պետական քաղաքականությունն է` մշակույթի ոլորտում: Սա ընկալվում է 
որպես ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ գիտականորեն հիմնավորված գա-
ղափարական ու տեխնոլոգիական միջոցառումների ամբողջություն: Կապը մշակույթի, 
այսինքն` «մարդու կյանքի տարբեր ոլորտների գործունեությունն ապահովող ողջ համա-
կարգի3» և ազգային անվտանգության միջև ակնհայտ է: Ազգային անվտանգության հա-
մակարգը` հետազոտողներից Վ.Ն.Կուզնեցովի կարծիքով. «Մարդու, հասարակության, 
արտադրական որոշակի միավորումների գործունեության բոլոր ոլորտներում ոչ նյութա-
կան գործոնների տեսակարար կշռի անշեղ աճը պայմանավորեց սկզբունքորեն նոր մոտե-
ցումներ գաղափարական գործընթացներին` անվտանգության ապահովում, աղքատու-
թյան և անարդարացի անհավասարության հիմնախնդրի լուծում,  կրթության և առողջա-

                                                           

1 Տե΄ս Ерасов Б.С., Социальная культурология, М., 1998; Кузнецов  В.Н., Социология безопасности. форми-
рование культуры безопасности в трансформирующемся обществе, М., 2002; Сластенин В.А., Гуманитарная  
культура специалиста, «Магистр 1», 1991, N 1; Явчуновская Р.А., Глобальные проблемы в человеческом 
измерении (основы гуманитарной безопасности), курс  лекций,  М., 2001: 
2 Տե΄ս Сапронов В.В., Пути формирования современной культуры безопасности: актуальные проблемы 
формирования культуры безопасности  жизнедеятельности населения. М., 2008; Флиер А.Я., Культура как 
фактор национальной безопасности, «Общественные науки и современность», М., 1999, N 3: 
3  Николаев П., Культура как фактор национальной безопасности. М., 2007, с. 8. 
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պահության  արդարացի իրավունք, բնապահպանության հիմնախնդրի արդյունավետ 
լուծում1»:  

Ազգային անվտանգության հումանիտար ասպեկտին ուշադրությունը ենթադրում է 
անընդհատ աճող վտանգների պայմաններում առանձին անհատի, հասարակական խմբի, 
բնակչության լայն խավերի շահերի պաշտպանության առաջնահերթության գիտակցում: 
«Հասարակության և մարդու հումանիտար անվտանգությունը որոշվում է … հասարակա-
կան հարաբերությունների վիճակով, որը երաշխավորում է առաջնային սոցիալական ար-
ժեքների և իդեալների փոխանցումը, անձի հիմնական` կյանքի, ազատության, աշխատան-
քի իրավունքների ապահովումը, ինչպես նաև կենսապահովման արժանավայել մակար-
դակը2: Իհարկե, կոնկրետ մարդու անվտանգությունը հիմք և պայման է հասարակության 
և պետության անվտանգության համար: Դեռ ավելին` մարդը, ով դուրս է հումանիտար 
արժեքների համակարգից, որոշակի սպառնալիք է ներկայացնում իր անվտանգությանը: 
Որոշ հետազոտողներ հումանիտար անվտանգությունը հատուկ ոլորտ չեն համարում` 
նկատի առնելով դրա բովանդակության անորոշությունը: Մեկ այլ տեսակետի համաձայն` 
այն անվտանգության յուրօրինակ տիպ է` իրեն բնորոշ հայտանիշներով: Ըստ երրորդ մո-
տեցման` հումանիտար անվտանգությունը ազգային անվտանգության համակարգի էական 
ոլորտն է:  

Երկրի ներսում և միջազգային հարաբերություններում հումանիտար անվտանգու-
թյունը սահմանվում է որպես հասարակական հարաբերությունների մի այնպիսի իրավի-
ճակ, որը երաշխավորում է նպատակների, արժեքների ու ավանդույթների, կենսակերպի 
ու մշակույթի, ընտանիքի և ժողովրդի անվտանգությունը` դրանով ապահովելով այդ 
ոլորտների նորմալ կենսագործունեությունը բոլորի համար, անկախ սեռից ու տարիքից, 
ռասայից ու լեզվից, ազգային պատկանելությունից ու կրոնից, հիմնական ազատություն-
ների զարգացումը: Նմանատիպ բովանդակություն է դնում Վ.Կուզնեցովը գաղափարա-
կան անվտանգություն հասկացության մեջ3: Այսպիսով, հումանիտար անվտանգությունը 
ավանդույթների, ավանդական մշակույթի, կրոնի, կրթության, բարոյականության պաշտ-
պանվածությունն է, ինչպես նաև յուրաքանչյուր առանձին անհատի իրավունքների և 
ազատությունների ապահովումը: Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել, որ հենց մշա-
կույթն է ժողովրդի սոցիալական կայունության և հոգևոր առողջության հիմնարար աղբ-
յուրը: Իր ամենաթափանց ունակությամբ (կումուլյատիվ էֆեկտ) այն ի վիճակի է մարդ-
կանց գիտակցության միջոցով դրականորեն ազդելու հասարակական հարաբերություն-
ների վրա: Նման հատկության շնորհիվ մշակույթը կարող է հանդես գալ որպես ազգային 
և միջազգային անվտանգությունը համակազմավորող գործոն, եթե ուղղորդվում է մշակու-
թային քաղաքականության հայեցակարգով: Այդպիսի քաղաքականության առաջնահեր-
թությունները ընտանիքի դերի պահպանումն ու ազգային ավանդույթների ամրապնդումն 
                                                           

1 Кузнецов В.Н., Социология безопасности (учебное пособие), М., 2007, с. 7. 
2 Коршунов В.С., Становление политики безопасности, М., 2003, с. 11. 
3 Кузнецов В. Н., Социология безопасности, М., 2007, с. 451.  
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են և լեզվի նշանակության կարևորումը` որպես հայրենական մշակույթի հիմնական գոյա-
բանական մոդուս: Սրան համընթաց մարդը մշտապես պետք է գտնվի համամարդկային 
արժեքների միջավայրում` սկսած արժանավայել կյանքի համար բոլոր մարդկանց իրա-
վունքից: Վ.Սլաստենինը գրում է. «Մշակույթը համամարդկային գաղափարների, արժեքա-
յին կողմնորոշիչների և անձնային որակների ու մասնագիտական գործունեության հու-
մանիստական տեխնոլոգիաների համախումբն է1»: Այսինքն` հոգևոր արժեքների, գիտե-
լիքների ու վարքի նորմերի համախումբ, որը մշակվում է  անձի կամ պատմականորեն որո-
շակի հանրույթի կողմից` մարդու կենսագործունեության տիպերի կարգավորիչներ համար-
վող սոցիալական երևույթների իմացության հիման վրա: Հումանիտար մշակույթը նախ և 
առաջ անձի գաղափարական գործունեության դրսևորումն է, դրա  ընթացքը, հետևանքը, 
անձի ու հասարակության հոգևոր հարստության չափանիշը, մշակույթի անհատականաց-
ման և անձի սոցիալականացման պայմանը: Թափանցելով մշակութային օրգանիզմի 
բոլոր մակարդակները` այն կենտրոնանում է մարդկային կեցության հոգևոր-բարոյական 
հիմքերի շուրջ: Մարդկային ինքնագիտակցության տիպերը` զարգացմամբ ձևավորելով 
իդեալական պատկերացումներ պարտքի հասկացության մասին և առարկայանալով հու-
մանիտար մշակույթի տեսակներում (կրոն, արվեստ, բարոյականություն, փիլիսոփայու-
թյուն), մարդու համար դառնում են աշխարհի մյուս մարդկանց և հենց իր նկատմամբ 
հարաբերությունների կարգավորման վերանձնային համակարգ: Խտացված արտահայ-
տություն գտնելով կրոնում, արվեստում, բարոյականության ու փիլիսոփայության մեջ` հու-
մանիտար մշակույթը չի հանգում մշակույթի արժեքաբանական շերտին: Նրա կեցության 
գոյաբանական շերտը դրսևորվում է մշակութային հիմնարար արժեքների համակարգում` 
նորմերում, ավանդույթներում, լեզվում, արվեստում, բարոյականության մեջ: Գործնական 
տեսանկյունից հումանիտար մշակույթը հանդես է գալիս գաղափարախոսության, քաղա-
քականության, կրթության ձևով, որոնք համակարգելով ներկայացվող արժեքներն ու 
իդեալները` դրանց կիրառման համար պայմաններ են ստեղծում: Այսինքն` հումանիտար 
մշակույթը, գործառելով մարդ-հասարակություն համակարգում, ստեղծում է կենսական 
արժեքներ ու իդեալներ, սոցիալական կողմնորոշիչներ ու վարքի նորմեր, նպաստում է 
հասարակական համաձայնությանը` ապահովելով անձի ինքնադրսևորումը, սոցիալական 
հաստատությունների օգնությամբ իրականացվող վերահսկողությունը ինչպես արտաքին 
արգելքների, այնպես էլ ներքին «հսկիչների» նկատմամբ, որոնց գործառույթը կատարում 
են պատասխանատվության ու պարտքի, խղճի ու մեղքի բարոյական ապրումները: Ազգա-
յին անվտանգության ապահովման հարցի հետ կապված անդրադարձով հումանիտար 
մշակույթին նկատի է առնվում ազգի հոգևոր առողջացման, սերնդի մշակութային նույնա-
կանացման գործառույթինը` ստեղծելու կենսական արժեքներ և իդեալներ, որոնք նպաս-
տում են հասարակական համաձայնությանն ու մարդկային հանրույթի համախմբմանը: 
Մշակույթի ոլորտում ազգային անվտանգության տեսանկյունից գլխավոր վտանգը 

                                                           

1 Сластенин В. А., Гуманитарная  культура специалиста, «Магистр 1», 1991, N 1, с. 16. 
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զանգվածային մշակույթի արդյունքների գերակայությունն է, ամենաթողության ու բռնու-
թյան քարոզը, ռասայական, ազգային ու կրոնական անհանդուրժողականությունը, որոնք 
հրամցվում են տեղեկատվական միջոցներով և հատկապես համացանցով: Այդ ամենին 
հակադրվելու և հոգևոր անվտանգությունն ապահովելու հիմնական միջոցներից մեկը 
բարձրագույն հումանիտար կրթությունն է, որը կարևոր սոցիալական ինստիտուտ է 
ազգային-մշակութային աշխարհի իդեալները, նորմերն ու արժեքները հաղորդելու համար: 
Մշակութային համակարգի իմաստաստեղծ չափորոշիչները պահպանելու և ամրապնդելու` 
կրթության հնարավորությունները թույլ են տալիս այն դիտարկելու ոչ միայն որպես մաս-
նագիտական պատրաստության պայման, այլև համապատասխան աշխարհաքաղաքա-
կան կացության և ազգի հոգևոր մշակույթի արդյունավետ ներդաշնակման միջոց: Կրթու-
թյունը հզոր մեխանիզմ է` հաղորդելու և վերարտադրելու արժեքների, իդեալների, կյանքի 
իմաստի էությունը. նրա ձևն ու բովանդակությունը պայմանավորված են ազգային-մշա-
կութային աշխարհի յուրահատկությամբ ձևավորված պատմությամբ, լեզվով, փիլիսոփա-
յությամբ, գրականությամբ, ավանդույթներով և հոգեբանությամբ:  

 
Հոդվածում` հումանիտար անվտանգությունը դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգության 

կարևորագույն ոլորտ, հենց այն բաղադրիչը, որը կարող է համախմբել ազգային անվտանգությունն 
առհասարակ: Շեշտադրվում է, որ մարդու զարգացումն իսկ իր ամբողջության, բազմակողմա-
նիության և էական ուժերի միասնության մեջ պետք է ձևավորի Հայաստանի Հանրապետության 
ազգային անվտանգության հիմքը: Այս նպատակին է կոչված մշակույթն ամբողջությամբ և նրա 
յուրաքանչյուր ոլորտ` առանձնաբար:   

 

МАРЕТА НИКОГОСЯН  
 

ГУМАНИТАРНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
 

В статье гуманитарная безопасность рассматривается как важнейший аспект национальной 
безопасности, та составляющая, которая способна и должна сплотить национальную безопасность 
вообще. Подчеркивается, что именно развитие человека во всей полноте, разнообразии и единстве 
его сущностных сил должно составлять основу безопасности РА. На это должна работать культура в 
целом и каждая из ее сфер в отдельности.  

 

MARETA NIKOGOSYAN  
 

HUMANITARIAN CULTURE AS A FACTOR OF HUMANITARIAN SECURITY 
 

Thus, humanitarian security is the most important area of national security. It is exactly that 
component, which can and ought to unite national security in general. The development of the human in 
its integrity, versatility and unit of substantial forces  

must form the base of national security of the Republic of Armenia. For this purpose must be served 
the whole culture and all its areas apart. 
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ՎԵՆԵՐԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ  
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ 

 
ՍԵՅՍՄԱՎՏԱՆԳ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. սեյսմավտանգ տարածք, սեյսմիկ անվտանգություն, 
ամրություն 

 
ՀՀ-ն ամբողջությամբ գտնվում է Եվրասիական և Արաբական երկու խոշոր լիթոսֆե-

րային սալերի բախման գոտում: Այդ երկու «հսկաների» ճակատային բախումները տա-
րածաշրջանում ստեղծում են տեկտոնական մեծ լարվածություններ, որոնց իմպուլսային 
պարպումներն էլ առաջացնում են ուժեղ և ավերիչ երկրաշարժեր: Երկուհազարամյա ժա-
մանակահատվածի պատմավիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանի տա-
րածքում տեղի են ունեցել բազմաթիվ ավերիչ երկրաշարժեր. Դվինում` 893 թ., Վայոց ձո-
րում` 906, Գառնիում` 1679, Սպիտակում` 1988:  

Երկրաշարժերից պաշտպանվելու լավագույն միջոցը դրանց նախապատրաստվելն է, 
առաջին հերթին` նախագծվող և կառուցվող շինությունների սեյսմակայունության նորմերի 
կատարելագործմամբ: 

Հարկ է խուսափել սեյսմավտանգ տարածքներում շենքեր, շինություններ, արդյունաբե-
րական և այլ օբյեկտներ կառուցելուց: Երկրաշարժն ազդում է շենքի հիմքի գրունտի վրա. 
հիմքը միաժամանակ երեք փոխուղղահայացներով ոչ թե հավասարաչափ է տեղա-
շարժվում, այլ արագացմամբ և առաջ բերում կառույցի ձևախախտում: Ըստ իներցիայի 
օրենքի` շենքը ձգտում է պահպանել իր սկզբնական դիրքը. արդյունքում` ուղղաձիգ 
առանցքը դեֆորմացվում է, և այն կարող է վնասվել, քանդվել: Յուրաքանչյուր կառույց, 
շենք, շինություն նախագծելիս անհրաժեշտ է կանխատեսել կործանիչ ուժերի չափը և 
բնույթը: Դրանք խիստ կախված են երկրաշարժի արագացման բնութագրից, շենքի 
զանգվածից ու կոշտությունից1: Երկրաշարժն ունի որոշակի տևողություն, որի ընթացքում 
սեյսմիկ ազդեցությունները շենքի կամ կառույցի վրա փոփոխվում են տարբեր չափով2: 
Հաշվի առնելով տարբեր երկրաբանական, գրունտային և այլ պայմաններ, երկրաշարժերի 
ազդեցությունները տարբեր տիպի շենքերի, կառույցների վրա` մասնագետները մշակել են 
որոշակի նորմեր, կանոններ, որոնց կիրառմամբ բարձրանում է շինության սեյսմակայու-
նություն աստիճանը: Այդ նորմերը պաշտոնական իրավական փաստաթուղթ են և պար-
տադիր` կիրառման համար: Ամենուրեք դրանք տարբերվում են, քանի որ հաշվի են 

                                                           

1 Սեյսմակայուն շինարարություն. նախագծման նորմեր, Երևան, 2005: 
2 СНПР II-2.09-094 Сейсмическое строительство: нормы проектирования, 1995. 
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առնվում երկրաբանական, սեյսմիկ, տեղային բնակլիմայական առանձնահատկություն-
ները, օգտագործվող շինանյութը, շինարարական ավանդույթները և այլն: Սեյսմիկ ռիսկի 
նվազեցման, կարգավորման, աղետի ժամանակ կառավարման և այլ  խնդիրների համար 
շատ երկրներում իրավական հիմք են ծառայում «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», «Ար-
տակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքները, ինչպես 
նաև բազմաթիվ օրենսդրական ակտեր: Արձանագրվել են դեպքեր, երբ օրենքի բացակա-
յությունը պատճառ է եղել օգնության ձգձգումների, բարդացումների, որոնք, իրենց հեր-
թին, հանգեցրել են մարդկային և նյութական անտեղի կորուստների1: Սեյսմավտանգ տա-
րածքների համար ընդունված օրենքներում նշված են.  

- աղետալի երկրաշարժի դեմ պայքարը շատ բարդ, մեծ միջոցներ և ժամանակ պա-
հանջող գործընթաց է, այն կազմակերպելու համար պետք է միավորել պետության 
և ժողովրդի գրեթե բոլոր ուժերը: Ոչ մի այլ աղետ և պայքարը նրա դեմ այդքան 
բազմազան ուժերի և միջոցների համախմբում չեն պահանջում, 

- աղետալի երկրաշարժի հետևանքները անհամեմատելի են մյուս տարերային աղետ-
ների հետևանքների հետ: Դրանք ներառում են կյանքի բոլոր ոլորտները, ընդ-
գրկում է մեծ տարածքներ, պատճառում նյութական և մարդկային մեծ կորուստներ, 

- սեյսմիկ պաշտպանությունն, ի տարբերություն այլ աղետների դեմ պայքարի ծառա-
յությունների, ունի այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք պահանջում են յուր-
օրինակ, ծանրակշիռ և տարբերակված մոտեցում: 

Սկսած 20-րդ դարի հատկապես 90-ական թթ.` սեյսմավտանգ տարածքներին վերա-
բերող քաղաքականությունը ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ այլ երկրներում որոշակի փոփոխու-
թյունների է ենթարկվել և վերակողմնորոշվել երկրաշարժերից մարդկանց խոցելիության, 
խմբային և մասնավոր սեփականության վնասների նվազեցմանը` նոր մեթոդների կիրառ-
մամբ: Մի շարք քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական գործոն-
ներ են նպաստել այդ վերակողմնորոշմանը.  

• հասարակական խոր արձագանքը՝ կապված կորուստների հետ, որոնք պայմանա-
վորված էին Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժով,  

• գիտակցումն այն բանի, որ երկրաշարժերի ծանր հետևանքների պատճառը ոչ այն-
քան աղետալի բնական պայմաններն են, որքան օբյեկտների, շենքերի, կառույց-
ների նախագծման, շինարարության և շինությունների ու սարքավորումների թերու-
թյունները, 

• սեյսմիկ տեսանկյունից ռիսկային համարվող աննախադեպ չափերի համալիրների 
նախագծումը, 

                                                           

1 С.Ю.Баласанян, С.Н.Назаретян, В.С.Амирбекян, Сесмическая защита и ее организация: учебное пособие (под. 
ред. проф. С.Ю.Баласаняна), Гюмри, “Эльдорадо”, 2004.  
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• սեյսմիկ ընդհանուր շրջանի քարտեզի կազմումը և փորձարկումը /ОСР-97/, որ նոր 
տագնապ առաջացրեց սեյսմակայուն շինությունների և սարքավորումների դեֆիցի-
տի պատճառով,  

• մասնագիտական որոնումների կազմակերպումը, ինչն ավելի արժանահավատ 
կդարձնի վտանգավոր տարածքներում գտնվող շինությունների և սարքավորումնե-
րի վիճակի գնահատականը, ինչպես նաև կբարձրացնի մեր տեղեկացվածության 
աստիճանն իրական վտանգի մասին: 

ՀՀ ողջ տարածքը պարբերաբար ենթակա է մինչև 7,5 մագնիտուդ երկրաշարժերի 
ազդեցությանը1: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մեզանում 5,5 մագնիտուդից բարձր 
ուժգնության երկրաշարժերի կրկնման միջին պարբերականությունը 30-40 տարի է, իսկ 
օջախների միջին խորությունը՝ 5-10 կմ, որ կապված է տեկտոնական ակտիվ բեկվածքնե-
րի գոտիների առկայության հետ: Ամբողջ կովկասյան տարածաշրջանը, այդ թվում` ՀՀ-ն, 
ներկայում գտնվում է սեյսմիկ ակտիվացման փուլում, որ նշանակում է, թե մեր հանրա-
պետության տարածքում հնարավոր ուժեղ երկրաշարժերի հավանականությունը համեմա-
տաբար մեծացել է: Միայն 20-րդ դարում Հայաստանում տեղի է ունեցել 8-10 մագնիտուդ 
ուժգնության չորս երկրաշարժ` 1926 թ.` Գյումրու 1931 և 1968 թ.` Զանգեզուրի, 1988 թ.` 
Սպիտակի: Պատճառված վնասը կազմել է մոտ 12 մլրդ ԱՄՆ դոլար, աղետը վեր է հանել 
բնակչության և տարածքների սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ոլորտում առկա 
սխալներն ու բացթողումները, մեր երկրում երկրաշարժից խոցելիության բարձր մակար-
դակը, ինչը պայմանավորված է քաղաքաշինական նորմերի ոչ պատշաճ կիրառմամբ: 
Ակնհայտ է, որ պետությունն ու բնակչությունն անպատրաստ էին դիմակայելու ստորգետ-
նյա ուժեղ ցնցումներին, որ Հայաստանի բնակչության պաշտպանության հիմնախնդիրը 
եղել և մնում է ազգային անվտանգության գերակայություններից մեկը: Սեյսմավտանգ 
տարածքների սեյսմիկ անվտանգության իրավական համակարգի ձևավորման նպատակը 
և խնդիրները. 

- սեյսմիկ անվտանգության իրավական համակարգի զարգացման հայեցակարգի 
ընդունումը կարևորվում է նրանով, որ ժամանակակից սեյսմիկ ռիսկի մարտահրա-
վերները պահանջում են միջազգային, տարածաշրջանային և ազգային հնարա-
վորությունների համախմբում: Անհրաժեշտ է այդ ռիսկի նվազեցումը դարձնել ազ-
գային անվտանգության ծրագրային առաջնահերթություն, իրականացնել դրա բազ-
մակողմանի բացահայտումը և գնահատումը, ստեղծել վաղ ազդարարման գործուն 
համակարգ, 

- պետք է արդիականացնել սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության դիտարկումնե-
րի ցանցի սարքավորումները, բարձրացնել գրանցումների և չափումների հուսա-
լիության ու հավաստիության մակարդակը, ինչը թույլ կտա ապահովելու սեյսմիկ 
վտանգի գնահատման արդյունավետություն,  

                                                           

1 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=60413 
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- անհրաժեշտ է երկրաշարժի հետևանքների նվազեցման ոլորտում օգտվել հեղի-
նակավոր միջազգային կառույցների հնարավորություններից և խորհրդատվություն-
ներից, ներդնել նրանց կողմից մշակված տեխնոլոգիաները: 

Ավերիչ երկրաշարժերի հետևանքների վերլուծության համաշխարհային փորձը ցույց է 
տալիս, որ հարկ է խստորեն պահպանել սեյսմակայուն շինարարության առավել հանրա-
հայտ սկզբունքները. 

- շենքերի ու կառույցների ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները 
պետք է բավարարեն համաչափության, կոշտությունների ու զանգվածների հավա-
սարաչափ բաշխման պայմանները, 

- կիրառվող նյութերը, կոնստրուկցիաներն ու կոնստրուկտիվ սխեմաները, ինչպես 
նաև երկրաբանական պայմանները պետք է նպաստեն հորիզոնական իներցիոն 
փոքր ուժերի առաջացմանը, 

- շենքի ամբողջ բարձրությամբ կրող ուղղաձիգ տարրերը պետք է լինեն առանց 
խզման ու նյութի փոփոխման, իսկ հիմնական կրող կոնստրուկցիաները՝ միաձույլ ու 
համասեռ: Հավաքովի կոնստրուկցիաներում միացումները պետք է լինեն հավա-
սարաչափ ամուր միացվող տարրերի հետ և բաշխվեն առավելագույն ճիգերի գո-
տիներից դուրս: Կառույցի կոնստրուկտիվ լուծումը պետք է բացառի կրող տարրերի 
ու միացումների փխրուն ու հանկարծակի քայքայումը և նպաստի դրանց թույ-
լատրելի պլաստիկ դեֆորմացիոն հնարավորությանը, 

- բազմահարկ և ճկուն շենքերն ու կառույցները անհրաժեշտ է կառուցել մեծ հզորու-
թյան կարծր գրունտներ պարունակող տեղամասերում: 

1988 թ. Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից հետո վերանայվեցին հանրապետության 
ամբողջ տարածքի սեյսմիկ պայմանները, կազմվեցին սեյսմիկ վտանգի նոր քարտեզներ, 
որոնց համաձայն` արտաքին միջավայրի, այդ թվում՝ շենքերի և կառույցների վրա երկրա-
շարժից սեյսմիկ ազդեցության գնահատականը բարձրացավ 1-2 բալով, ինչը և հիմք դար-
ձավ 1995 թ. մեզանում առաջին ազգային սեյսմակայուն շինարարության նորմերի  մշակ-
ման համար, որոնք 2006 թ. լրամշակվեցին` արդի պահանջներից ելնելով1: 

 Այդ երկրաշարժից հետևություն անելով` Հայաստանի ողջ տարածքը բաժանվեց 3 
իրարից քիչ տարբերվող սեյսմաակտիվ գոտու . 

- առաջին՝ չափավոր - 15%, ընդգրկում է հանրապետության հյուսիս-արևելյան և հա-
րավ-արևելյան շրջանները, բնահողերի արագացումները՝ 0,2 սմ /վրկ², 

- երկրորդ՝ միջին - 50%, ընդգրկում է կենտրոնական և հյուսիս-արևմտյան ու հարավ-
արևելյան որոշ շրջաններ, բնահողերի արագացումները՝ 0,3 սմ /վրկ², 

- երրորդ՝ բարձր - 35%, ընդգրկում է կովկասյան տարածականության երկու՝ հյուսի-
սային և հարավային ենթագոտիները, բնահողերի արագացումները՝ 0,4 սմ /վրկ²:  

Համաձայն ընդունված նորմերի` ՀՀ բնահողերը բաժանված են չորս կարգի. 
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- կարծր,խորությունը՝ 30 մետր, 
- կիսաժայռային, խորությունը՝ 20 մետր, 
- փխրուն, խորությունը՝ 15 մետր, 
- փափուկ, խորությունը՝ 10 մետր: 
Չորրորդ կարգի բնահողերի վրա, որտեղ գետնի արագացումները երկրաշարժի ժա-

մանակ կարող են մինչև երկու անգամ ավելանալ, ըստ նոր փաստաթղթի, արգելվում է 
դպրոցների, հիվանդանոցների և երկու հարկից բարձր բնակելի շենքերի շինարարությու-
նը: Այդ տարածքներն օգտագործվում են հանգստի գոտիների ստեղծման նպատակով: 
Ընդունված նորմատիվները հնարավորություն են տալիս խուսափելու երկրաշարժի ժա-
մանակ շենքերում առաջացող անցանկալի ռեզոնանսային երևույթներից: Նոր փաստա-
թղթերով` սեյսմաակտիվ բոլոր գոտիներում պետք է կառուցել մինչև հինգ հարկանի 
բնակելի տներ, իսկ այլ շինությունների, ինչպիսիք են հիվանդանոցները, դպրոցները, 
հարկերի թիվը չպետք է գերազանցի երեքը: Այս նորմերը նախատեսում են նաև սեյս-
մակայունություն ապահովող ժամանակակից միջոցների՝ ռետինե մետաղական մեկուսիչ-
ների, տատանումների մարիչների, միացվող-անջատվող կապերի կիրառումը ինչպես նոր 
նախագծվող, այնպես էլ շահագործվող շենքերի ուժեղացման դեպքում: Սեյսմաակտիվ 
գոտիներում իրավական նորմերի կիրառման հիմնական նպատակը և առավելությունը 
կառուցվելիք բնակելի, հասարակական, արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, տրանս-
պորտային, էներգետիկ, հիդրոտեխնիկական շենքերի, շինությունների ու կառույցների 
սեյսմակայուն զինվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովումն են: Աղետալի 
երկրաշարժի ժամանակ շենքերի լիակատար պահպանություն 100%-ով երաշխավորելը 
գործնականորեն անհնար է: Սեյսմակայուն շինարարության ամենակատարյալ նորմերն 
անգամ ավերիչ երկրաշարժերի ժամանակ չեն երաշխավորի շենքերի անվտանգությունը, 
եթե դրանք նախագծվել են այդ նորմերի խախտումներով, շինարարական աշխատանք-
ներն իրականացվել են անորակ շինանյութերով, իսկ շինություններն ինքնակամ փոփո-
խությունների են ենթարկվել բնակիչների կողմից: Հայաստանի Հանրապետության տա-
րածքի բոլոր շենքերն ու շահագործվող շինությունները, համաձայն սեյսմակայուն շինարա-
րության նոր ընդունված նորմերի, ամբողջությամբ ամրացման կարիք ունեն: Վերանայվել 
է երկրում սեյսմիկ վտանգի մակարդակը. պարզվել է, որ մինչև 1989 թ. կառուցված 
հատկապես բազմաբնակարան շենքերի սեյսմակայունությունը չի համապատասխանում 
սեյսմիկ վտանգի առկա մակարդակին: Կազմվել են ՀՀ բնակավայրերի տարածքների 
սեյսմիկ միկրոշրջանցման քարտեզներ՝ գլխավոր հատակագծերի մշակման հիմքում դնելու 
համար:  Մշակվել և իրականացվել են բազմաբնակարան շենքերի սեյսմակայունությունն 
ապահովող մեթոդներ՝ ռետինամետաղական բարձիկների և վերին ճկուն հարկի կիրառ-
մամբ: Սեյսմավտանգ տարածքների սեյսմիկ անվտանգության համակարգի կայացման 
նպատակով ընդունվել են ոլորտը կարգավորող նոր որոշումներ. 

- ՀՀ Կառավարության 2003 թ. մարտի 13-ի`  «Սեյսմիկ պաշտպանության բնագավա-
ռում հատուկ, կարևոր և ընդհանուր նշանակության օբյեկտների ցանկը սահմա-
նելու մասին» N 237-Ն որոշումը, 
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- ՀՀ Կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի` «Սեյսմամիկրոշրջանցման քար-
տեզների հաստատման կարգը հաստատելու մասին»N 1981 որոշումը  և այլն: 

Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման տեսանկյունից կարևորվում են առավել վտանգավոր 
շրջանների չբնակեցումը, շինությունների հարմարեցումը փրկարարական և վթարավերա-
կանգնողական աշխատանքների կազմակերպմանը, կառավարման մարմինների նախա-
պատրաստվածությունը և բնակչության ուսուցման ապահովումը: Շատ կարևոր է հստակ և 
ճիշտ իրականացնել նոր շինարարության համար տարածքների հատկացումը՝ հաշվի 
առնելով սեյսմիկ ռիսկի մակարդակը: Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել կառուցվող 
շենքերի սեյսմակայունության ապահովմանը` գործող նորմերի խստիվ պահպանմամբ, նա-
խագծերի փորձաքննությամբ, շինարարության որակի հսկողությամբ և այլ գործընթաց-
ների պատշաճ իրականացմամբ:  

 
Հոդվածում դիտարկվում է ՀՀ սեյսմավտանգ տարածքներում սեյսմիկ անվտանգության ապա-

հովման իրավական համակարգի զարգացման հայեցակարգը, որը թույլ է տալիս առավել արդյու-
նավետ և հետևողականորեն կազմակերպելու բնակչության կյանքի ու առողջության,  նյութական 
արժեքների պահպանությունը` քաղաքաշինական գործընթացներում առանձնահատուկ ուշադրու-
թյուն դարձնելով երկրաշարժի հնարավոր հետևանքների մեղմացմանն ու խոցելիության նվազեց-
մանը: Իրավական նորմերի հիմնական նպատակը համարվում է հանրապետությունում կառուցվող 
բնակելի, հասարակական, արդյունաբերական, տրանսպորտային, էներգետիկ ու հիդրոտեխնի-
կական շենքերի և շինությունների սեյսմակայուն զինվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապա-
հովումը: 

 
ВЕНЕРА ВОСКАНЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЙСМООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье рассматривается концепция развития правовой системы обеспечения сейсмической 
безопасности в сейсмоопасных зонах Армении. Она позволяет наиболее эффективно и последова-
тельно организовать защиту жизни и здоровья, материальных ценностей населения посредством 
акцентирования внимания во всех градостроительных процессах на ослаблении возможных 
последствий землетрясения и уменьшении  уязвимости. Основной целью правовых норм считается 
обеспечение необходимого уровня сейсмоустойчивой оснащенности строящихся на всей территории 
республики жилых, общественных, промышленных, транспортных, энергетических и гидротехни-
ческих сооружений.  
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VENERA VOSKANYN 
 

PROBLEMS OF SUPPORT TO SEISMIC SAFETY OF SEISMODANGER TERRITORY 
 

In the upcoming years it is foreseen to prevent the growth of the seismic risk and considerably 
decrease it in the seismic-dangerous zones as a result of the development of the legal system of seismic 
security.  The concept of the development of this system will allow to organize the protection of life and 
health, as well as the material values of the population more effectively and successively through 
emphasizing the attention of all the urban development processes on the weakening of possible 
consequences of  earthquakes and decreasing the vulnerability. The provision of the necessary level of 
the seismic-stable equipment of the residential, public, industrial, transport, energetic and hydro-
technical constructions being built in the whole territory of the republic is the main purpose of the legal 
norms in the seismic-dangerous zones. 

 
 
 
 

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՋԱՆՋՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԿԱ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
  

Հիմնաբառեր. մակրոտնտեսական կայունություն, տնտեսական 
քաղաքականություն, արդյունաբերական քաղա-
քականություն, պարենային անվտանգություն, բա-
վարարության մակարդակ, պարենամթերքի ար-
տադրություն 

 

Բնակչության պարենային ապահովությունը պետության առաջնային խնդիրներից է` 
պայմանավորված գյուղատնտեսության ոլորտի բարելավմամբ ու զարգացմամբ։ Յուրա-
քանչյուր երկիր, ելնելով իր տնտեսական շահերից, փորձում է հնարավորությունների սահ-
մաններում բնակչությանը բավարարել տեղական պարենամթերքով։ Ուստի կարևորվում է 
հիմնավորված, կշռադատված և կայուն հիմքերով տնտեսական քաղաքականությունը։ 
Պարենամթերքի արտադրության ծավալների ավելացումը բնակչության պարենային 
ապահովության առաջնային ուղիներից է։ Իրատեսական քաղաքականությունը, միջազ-
գային կազմակերպությունների փորձի և տնտեսական լծակների արդյունավետ օգտա-
գործումը հնարավորություն կտան գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի սահման-
ներում կանխատեսել հիմնական պարենամթերքի արտադրության ծավալների ընդլայ-
նումը։   
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Ինչպես զարգացող երկրներում, Հայաստանում ևս տնտեսության բարեփոխումներն 
իրականացվում են մակրոտնտեսական կայունության ձեռքբերման և ինստիտուցիոնալ 
փոփոխությունների հիմքով։ Իրականացնելով արդյունաբերական քաղաքականություն` 
կարող ենք մակրոմակարդակում կարգավորել շուկայական և սոցիալական ենթակառուց-
վածքները, ճյուղային մակարդակում խթանել գերակա ճյուղերի զարգացումը, իսկ միկրո-
մակարդակում աջակցել առանձին ձեռնարկությունների զարգացմանը։  

Ինչպես նշեցինք` բնակչության պարենային ապահովության մակարդակի բարձրա-
ցումը պայմանավորված է գյուղատնտեսության զարգացմամբ։ Սակայն առկա որոշակի 
գործոններ խոչընդոտում են այդ ոլորտի զարգացումը. մասնավորապես` ոռոգման համա-
կարգի անարդյունավետությունը, գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական դժվա-
րությունները, հարկային, վարկային, ներդրումային ոչ լիարժեք քաղաքականությունը և 
այլն: Իսկ բնակչության շրջանում մեծ պահանջարկի որոշ պարենամթերքներ դեռևս ներ-
մուծվում են և ունեն բավարարության ցածր մակարդակ։ Հետևաբար կարևորվում է այն-
պիսի տնտեսական քաղաքականության իրականացում, որը հնարավորություն տա կար-
գավորելու իրավիճակը ոլորտում՝ ապահովելով բնակչությանը հիմնական պարենա-
մթերքով։  

Տնտեսությունում բնակչության պարենային ապահովության մակարդակը գնահատ-
վում է ազգային պարենային հաշվեկշռի և պարենամթերքի բավարարության մակարդակի 
ցուցանիշների հաշվարկմամբ։ Ազգային պարենային հաշվեկշիռը ցույց է տալիս տվյալ 
երկրում պարենամթերքի քանակական առկայությունը և բնակչության կողմից դրա օգ-
տագործումը1։ 

Վերջին հինգ տարվա (2008–2012 թթ.) ազգային պարենային հաշվեկշռի վերլուծու-
թյամբ` բնակչության կողմից մեծ պահանջարկի որոշ պարենամթերքներ ունեն բավարա-
րության ցածր մակարդակ և հիմնականում ներմուծվում են. մասնավորապես` ցորենը, շա-
քարը, կաթի փոշին, խոզի և հավի միսը։  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռում ներառված 14 
կարևոր սննդամթերքի արտադրության և բավարարության մակարդակի ցուցանիշները։ 
Նրա տվյալներից երևում է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում ավելացել են տեղա-
կան պարենամթերքի արտադրության ծավալները, սակայն դեռևս ցածր է որոշ ապրան-
քատեսակների բավարարության մակարդակը. ցորեն` 32.9, բուսական յուղ` 9.1, հավի միս` 
19.0% ։ 

Կարծում ենք` դրանց մակարդակի բարձրացմանը կնպաստի պետության կողմից գյու-
ղատնտեսությանը բյուջետային հատկացումների ավելացումը, իսկ ոլորտի տնտեսական 
քաղաքականության մշակման հարցում հաշվի կառնվեն գյուղացիական փոքր տնտե-

                                                           

1 Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ պարենային հաշվեկշիռը հաշվարկվել է ԱՎԾ կողմից` 
Եվրամիության պարենային ապահովության ծրագրի և ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպու-
թյան աջակցությամբ: 
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սությունների համար սահմանափակումները՝ միաժամանակ խթանելով ֆերմերային ընկե-
րությունների կամ կոոպերատիվների ձևավորումը։ 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ ազգային պարենային հաշվեկշռում ներառված կարևոր սննդամթերքների տեղական 

արտադրության և բավարարության մակարդակի ցուցանիշները 2008-2012 թթ. 
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Ցորեն տ 225.7 39.8 198.1 34.6 183.5 33.5 224.1 36.5 243.1 32.9
Կարտոֆիլ տ 648.6 99.9 593.6 100.9 482.0 100.2 557.3 98.2 647.2 99.0
Բանջարեղեն  տ 1007.5 99.5 1035.9 100.0 840.1 98.3 968.0 98.2 1054 99.3
Միրգ տ 317.8 93.4 332.2 97.0 128.5 79.8 239.4 90.0 331.7 96.1 
Խաղող տ 185.8 100.6 208.8 100.9 222.9 101.1 229.6 101.4 241.4 102.6
Հատիկաընդեղ. 
մշակաբույսեր 

տ 6.2 57.9 5.8 58.6 4.5 41.7 5.2 47.3 5.1 56.0

Բուսական յուղ տ 0.4 1.7 0.95 4.1 1.0 4.1 0.7 2.8 2.7 9.1 
Շաքար տ 3.8 3.4 0.8 1.2 32.5 24.6 72.2 43.9 69.3 93.1 
Ձու մլն 

հատ 31.7 99.7 34.7 99.8 38.6 99.2 34.9 94.1 36.2 99.5

Կաթ  տ 661.9 97.6 653 98.4 600.9 87.0 601.5 82.9 618.2 83.1 
Տավարի միս (սպան-
դային քաշով) 

տ 49.3 72.6 49.6 78.9 48.0 85.1 48.2 78.4 47.6 81.6 

Խոզի միս (սպան-
դային քաշով) 

տ 7.5 31.4 7.2 39.6 7.9 41.1 9.4 43.3 9.5 38.3

Ոչխարի  և այծի միս 
(սպանդային քաշով) 

տ 7.4 100 8.9 129.0 8.2 100 8.4 100 8.5 100 

Հավի միս (սպան-
դային քաշով) 

տ - - 5.0 13.9 5.4 12.4 5.7 12.2 8.3 19.1 

 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկագիր, 2012 թ., էջ 68-70: 
 
Բնակչության պարենային ապահովության խնդրի լուծման և պարենամթերքի բավա-

րարության մակարդակի բարձրացման նպատակով կարևոր է դրա տեղական  արտադրու-
թյան ծավալների ավելացմանը զուգընթաց ներմուծման ծավալների նվազեցումը։ Ստորև 
ներկայացվում են 2008-2012 թթ. պարենամթերքի ՀՀ ներմուծման ծավալները։ 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ պարենամթերքի ներմուծումը 2008-2012 թթ. 

 

Ապրանքատեսակներ Չափի 
միավոր 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ցորեն տ 297735.5 374919.8 344660.1 356038.3 477681.2
Ալյուր  - 20407.7 4157.7 782.4 11769.9 1285.8 
Բրինձ  - 16074.3 11071.0 12546.1 10425.0 10413.1 
Մակարոնեղեն - 3499.6 3287.1 3521.5 4129.0 4315.4 
Շաքար - 102263.0 64822.4 97752.9 91668.4 3624.0 
Բուսական յուղ - 22643.7 22416.0 23223.8 23762.5 26573.0 
Ձու մլն հատ 98.5 15.4 260.8 1983.2 27.1 
Թռչնի միս տ 38284.7 28144.6 36434.1 38971.0 33634.7 
Տավարի միս - 15366.9 10822.2 6078.1 10115.5 8335.8 
Խոզի միս - 7542.5 5130.7 4608.8 5081.6 8261.5 
Կաթ - 3494.0 4167.7 3636.0 3507.2 3066.5 
Կարագ - 4581.3 1782.8 3058.4 4540.2 4907.4 
Պանիր  760.0 569.1 725.8 1019.2 1056.2 
Բանջարեղեն - 17267.9 14651.3 20959.4 28781.5 20043.6 
Միրգ  - 27125.9 24641.1 32282.1 33577.7 29145.3 
Բոստան.մշակաբույսեր - 554.0 142.1 449.1 434.1 347.4 

 

Աղբյուրը՝  ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկագիր, 2012 թ., էջ 65: 
 

 
Վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ հանրապետությունում որոշ պարենա-

մթերքների` ցորեն, բրինձ, բուսական յուղ, թռչնի միս, բանջարեղեն, միրգ, ներմուծման 
ծավալները դեռևս շատ մեծ են, որ բացատրվում է գյուղատնտեսության ոլորտի առկա 
հիմնախնդիրներով: Իսկ դրանց լուծմանը կնպաստեն ցանքատարածությունների ընդլայ-
նումը, ֆինանսական աջակցությունը, ոռոգման համակարգերի ընդարձակումն ու բարելա-
վումը, ենթակառուցվածքների կատարելագործումը, վերամշակող արտադրական հզորու-
թյունների ավելացումը և այլն։ Պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի տեղական ար-
տադրատեսակների արտադրության հնարավորությունները մեծացնելու և տնտեսավարող 
սուբյեկտների գործունեությունը խթանելու համար։ Ապրանքատեսակները, որոնց արտադ-
րությունը պահանջում է մեծ ծախսեր` նպատակահարմար է ներմուծել։ Իսկ որոնք հնարա-
վոր է տեղում արտադրել, հարկ է բարենպաստ և կայուն տնտեսական պայմաններ ապա-
հովել դրանց արտադրության արդյունավետության համար։ Պարենային մթերքների բա-
վարարության մակարդակի բարձրացման, տեղական գյուղատնտեսական արտադրանքի 
մրցունակության ապահովման ու ներմուծվող սննդատեսակների ծավալների նվազման 
համար կարևոր դեր ունեն դրանց ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիությանն ուղղված 
միջոցառումները։ Այդ նպատակով մշակվել և հաստատվել է պարենային անվտանգության 
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ապահովման հայեցակարգ, որը բնակչության համար ունի կենսական նշանակություն1։ 
Հատկապես կարևորվում են գյուղատնտեսության ընդհանուր վիճակի բարելավումը, գյուղ-
մթերքների արտադրության ավելացումը, ինչպես դրանց մատակարարման, այնպես էլ 
ներմուծման ու արտահանման կարգավորումը։ Էական է համարվում նաև բնակչության 
եկամուտների և գնողունակության ավելացման, մակրոտնտեսական կայունացման, տնտե-
սական աճի ապահովման, ոլորտում ներդրումների ծավալների ընդլայնման, նոր աշխա-
տատեղերի ստեղծման ու զբաղվածության կարգավորման միջոցառումների ծրագիրը։ 

 
Հոդվածում վերլուծվել են վերջին հինգ տարիներին ներմուծված հիմնական պարենամթերք-

ների ծավալները, ազգային պարենային հաշվեկշռի միջոցով գնահատվել է սննդամթերքի տեղա-
կան արտադրության և բավարարության մակարդակը: Կարևորվել են ՀՀ պարենային անվտան-
գության ապահովման հայեցակարգի մշակումն ու հաստատումը, ինչը բնակչության համար ունի 
կենսական նշանակություն։ 

 
АРМЕНУИ ДЖАНДЖОЯН  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РА 
 

В статье проанализированы объемы импорта основных продовольственных товаров за послед-
ние пять лет, а посредством национального продовольственного баланса оценен уровень местного 
производства и достаточности продуктов питания в республике. Большое внимание уделено 
разработке и утверждению концепции обеспечения продовольственной безопасности РА, имеющей 
насущное значение для населения. 

 
ARMENUHI JANJOYAN  

 
MODERN FOOD SECURITY CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR ITS  

IMPROVEMENT IN RA 
 

Food supply and security of the population - one of the most important tasks of each State, due to 
the improvement and development of the agricultural area. As the main road of the food supply of the 
population the article pays attention to the importance of the increase in production of food products. 
The volumes of import of the most important food commodities during last five years are analyzed, and 
by the national food balance level of production and self-sufficiency in RA is estimated. Articles pay great 
attention to the development and approval of the "Concept of food security of the RA", which is vital to 
the public. 

 
 

                                                           

1 ՀՀ պարենային անվտանգության ապահովման հայեցակարգ, Երևան, 18.05.2011 թ., ՆԿ-91-Ն, էջեր` 8, 18, 20: 
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ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀԱԱՀ 
ՀԱՍՄԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Դասախոս, ՀԱԱՀ 
ԳԱՌՆԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀԱԱՀ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ  
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

(ՀՀ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ) 
 

Հիմնաբառեր. պարենամթերքի պաշարի գործակից, պարենային 
ապահովության ինդիկատորներ, պարենամթերքի 
տարածաշրջանային ֆոնդ, սննդամթերքի պակա-
սուրդ, պարենամթերքի սոցիալ-նշանակալի տեսակ 

 

Քանի որ ՀՀ տարածքը ամբողջացնում են տարբեր հողակլիմայական գոտիներ, 
որոնք հացահատիկի և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մնացած տեսակների բերքա-
տվությամբ նշանակալիորեն զանազանվում են, ակնհայտ է, որ պաշարների մեծությունը 
պետք է գերազանցի Միջազգային պարենային անվտանգության կոմիտեի երաշխավորած 
նորմերը: Այդպիսի տեսակետը կարելի է հիմնավորել երկրի տարբեր մարզերի թերզար-
գացած ենթակառուցվածքներով, տնտեսական գործընթացների պետական կարգավոր-
ման բացակայությամբ, օրենսդրական թույլ բազայով (մեխանիզմներ չեն գործադրվում 
տարբեր տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից օրենքի պահպանման և պարտավորու-
թյունների կատարման համար), վարկեր տրամադրելիս պետական բանկային կառուցված-
քի առանձին կազմակերպությունների նշանակության գնահատման տարբեր մոտեցում-
ներով պայմանավորված ֆինանսավարկային համակարգի անկայունությամբ և այլ գոր-
ծոններով: 

Հարկ է նշել, որ «ՀՀ պարենային ապահովության քաղաքականությամբ»1 գերակա 
խնդիրների շարքում առաջնային են համարվում երկրի սոցիալ-տնտեսական համաչափ 
զարգացումը (մակրոտնտեսական կայունությունը), ագրոարդյունաբերական համակարգի 
(ԱԱՀ) ներուժի արդյունավետ օգտագործումը և պարենային անկախության անհրաժեշտ 
մակարդակի ապահովումը: 

Պարենամթերքի պաշարի գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ2. 

,
V
V

K зп ϕ³Ùë³Ï³Ý

ï³ñ»Ï³Ý+=1  

                                                           

1 ՀՀ ԳՆ «Գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության ծրագրեր, հայեցակարգեր», 
http://minagro.am/am/index.php?page=agrar&sub.id=3 
2 Безопасность России: продовольственная безопасность, Раздел первый, М., МГФ, “Знание”, 2000, 73 с. 
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որտեղ՝  
Vտարեկան-ը տվյալ տեսակի պարենամթերքի տարեկան սպառման անհրաժեշտ ծավալն 

է, 
Vամսական-ը՝ պարենի ծավալը, որ կարող է հասցվել տվյալ տարածաշրջան մեկ ամսվա 

ընթացքում, 
ϕ-ն՝ ամիսների թիվը, որոնց ընթացքում տվյալ տեսակի պարենամթերքը հնարավոր է 

հասցնել տվյալ տարածաշրջան: 
ԱԱՀ ճյուղերի զարգացման և տեղաբաշխման կանխատեսման ուղղությամբ հետա-

զոտությունների արդյունքները վկայում են, որ պարենամթերքի պահանջարկի մեծ մասը 
կարելի է բավարարել հայրենական արտադրության հաշվին: Խնդիրը հարկ է լուծել ըստ 
գերակա (բազային)  տվյալների1: Ինքնապահովումն առաջին հերթին պետք է վերաբերի 
հիմնական մթերքների հետևյալ տեսակներին. 

 ցորեն. հումքի կարևորագույն ռազմավարական տեսակ է, պարենային ապահո-
վության վիճակը բնութագրող գլխավոր ցուցանիշը, N 1 մթերքը: Բնակչության 
սննդի օրաբաժնում գերակշռում է հացի և հացամթերքի սպառումը, բացի դրանից, 
ֆուրաժային հացահատիկը անասունների կերակրման նպատակով օգտագործվող 
հիմնական մթերքներից է, 

 բուսական յուղ (ձեթ). սննդակարգում նշվում է բարձր արժեքով, մեծ պահանջարկի 
մթերքների՝ մայոնեզ, մարգարին, սոուսներ, հիմնական բաղադրիչ է, 

 շաքար. զգալի մաս է կազմում սննդակարգում, իր պահածոյացնող հատկություն-
ների շնորհիվ համարվում է անփոխարինելի հումքային բաղադրիչ պտուղների և 
հատապտուղների վերամշակման ժամանակ, 

 միս և մսամթերք. սրանց մեծ պահանջարկը կապված է զգալի էներգետիկ և սպի-
տակուցային պարունակությունների հետ, բացի դրանից, սրանք պիտանի են պա-
հուստային պաշարների ստեղծման և հեռավոր փոխադրումների համար (սառեց-
ված, ապխտած և պահածոյացված վիճակներում), 

 կաթ և կաթնամթերք. սպառման մեջ զբաղեցնում են գլխավոր տեղերից մեկը, 
կաթի վերամշակված արտադրատեսակները կազմում են պարենային պաշարների 
անբաժանելի մասը: 

Պարենամթերքի ոլորտում տնտեսական անվտանգության պահպանման համար հար-
կավոր է հենվել անհրաժեշտ և բավականաչափ սննդամթերքներով բնակչության ապա-
հովման` համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված հաշվարկներին համապատասխան 
մակարդակների վրա: Զարգացած երկրներում պարենամթերքով ինքնապահովումը հաշ-
վարկվում է ստեղծված և սպառված գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքների միջև 
տոկոսային հարաբերությամբ. այդ գործակիցը նախապես հաշվարկվում է արտադրանքի 
յուրաքանչյուր տեսակի համար՝ հաշվի առնելով գների փոփոխությունները: Անասնաբու-

                                                           

1 Алтухов А., Вермель Д., Продовольственная самообеспеченность страны: состояние и перспективы, 1997, N 
11, с. 19. 
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ծական արտադրանքի մեջ հաշվառվում է միայն երկրի ներսում ստեղծված ավելացված 
արժեքը: 

Պարենամթերքով ինքնապահովման (ինքնաբավության) գործակցի իջեցման վրա 
ազդում են մի շարք գործոններ, այդ թվում՝ պահանջարկի, բնակչության թվի, մեկ շնչին 
ընկնող սպառման աճը, տարբեր մշակությունների հանդեպ պահանջմունքների անկայու-
նությունը (այստեղից էլ բերքատվության նվազման տեմպերը, իսկ որոշ մշակաբույսերի 
պարագայում նաև ծավալների կրճատումը), մշակելի տարածքների մշտապես կրճատմամբ 
(հողի օգտագործումը ճանապարհների, արդյունաբերական օբյեկտների, բնակելի տների 
շինարարության նպատակներով) արտադրության ոչ բավարար զարգացման ընթացքը, 
մշակվող տարածքի օգտագործման գործակցի նվազումը, աշխատանքային ձեռքերի պա-
կասը, էժանագին պարենամթերքի ներկրումը, որոշ մշակաբույսերի բերքատվության աճի 
տեմպերի դանդաղումը, ինտենսիվ քիմիացման հետևանքով պտղաբերության անկումը: 

Հասարակության տնտեսական անկախության ապահովումը պայմանավորված է հաշ-
վեկշռված պարենային տնտեսության զարգացման մեխանիզմի ստեղծմամբ: Պարենային 
ոլորտում ազգային անվտանգությունը ենթադրում է պետական քաղաքականությամբ 
բնակչությանը պարենամթերքով երաշխավորված ապահովումը, թերսնման դեպքերի բա-
ցառումը, սովի վերջնականապես վերացումը, նորմալ և երկարատև կյանքի համար պայ-
մանների ստեղծումը: 

Ագրոպարենային ոլորտի կառավարմամբ իրականացվում է բնակչության պարենային 
ապահովության պարամետրերի կայուն մոնիթորինգ. ցուցանիշների ինդիկատոր է պարե-
նամթերքի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիությունը, այսինքն՝ բնակչության վճարու-
նակ պահանջարկին համապատասխան քանակով և տեսականիով սննդամթերքի առ-
կայությունը: 

Պարենային ապահովության չափանիշներն իրենցից ներկայացնում են սահմանափակ 
անվանացանկի սննդամթերքներով բնակչության ֆիզիոլոգիական պահանջմունքների բա-
վարարման իրավիճակի գնահատական: Կարևոր են ոչ միայն այդ ցուցանիշները, այլև 
դրանց սահմանային նշանակությունները, որոնց չպահպանումը խոչընդոտում է ընդլայն-
ված վերարտադրության նորմալ զարգացումը, առողջության և սոցիալական անվտան-
գության ոլորտում հանգեցնում բացասական, ջախջախիչ միտումների ձևավորման: Պարե-
նային ապահովության ինդիկատորների համակարգը կախված է տարածաշրջանների 
տնտեսական առանձնահատկություններից, դրանց բնական, ռեսուրսային, արտադրա-
կան, գիտատեխնիկական և այլ տեսակի ներուժից, ագրարային հատվածի վիճակից, ինչ-
պես նաև իրական ու երաշխավորված նվազագույն ստանդարտների՝ նվազագույն աշխա-
տավարձի, կենսանվազագույնի և սպառողական զամբյուղի հարաբերակցություններից: 

Ն.Վ.Ռոդնինայի կողմից առաջարկվել է բնակչության պարենային ապահովության 
պարամետրերի հաշվարկման հետևյալ մեթոդաբանությունը, ինչը մենք տեղայնացրել ենք 
ՀՀ և նրա տարածաշրջանների՝ մարզերի մակարդակով. 

1. Տարածաշրջանի բնակչության նորմատիվային պահանջմունքը պարենամթերքի սո-
ցիալ-նշանակալի տեսակների նկատմամբ (ըստ պարենամթերքի առանձին տեսակների). 
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( ),iiii SNP ×=ï.ßñç³Ý  

որտեղ՝      
Ni-ն տարածաշրջանում i տեսակի պարենամթերքի շնչային սպառման նորման է, 
Si–ն՝ կոնկրետ վերցրած որոշակի (t) ժամանակահատվածում տարածաշրջանի բնակ-

չության միջին թիվը: 
2. Տարածաշրջանի պարենամթերքի սոցիալ-նշանակալի տեսակներով (ըստ պարե-

նամթերքի առանձին տեսակների) ինքնապահովման մակարդակը. 

,
SN

V
yyV

ii

i
i ×

= ï.ßñç³Ý
ÇÝùÝ³å³Ñ. ßñç³Ý ï.  Ï³Ù  

որտեղ ï.ßñç³ÝiV -ն i տեսակի պարենամթերքի արտադրության ծավալն է տարածաշրջա-

նում: 
Դա տվյալ տարածաշրջանում արտադրված արտադրանքի հարաբերությունն է նրա 

ներքին սպառմանը (պարենային շուկայի տարողունակությանը): 
3. Պարենամթերքի (ըստ նրա առանձին տեսակների) սոցիալ-նշանակալի տեսակնե-

րով տարածաշրջանի պոտենցիալ ապահովվածությունը, այն է` պարենամթերքի տարածա-
շրջանային ֆոնդը.  

(ՊՏՖ). ( ) ( ),QVO iii += ßñç³Ýïåáï»ÝóÇ³É äîü  

որտեղ iQ - ն i տեսակի պարենամթերքի ներկրման ծավալն է տարածաշրջան, որ իրենից 
ներկայացնում է տարածաշրջանային գյուղատնտեսական (արհեստակցական արդյունա-
հանության) արտադրանքի և ներկրված արտադրանքի գումարային ծավալների հարա-
բերությունը պարենամթերքի նկատմամբ բնակչության պահանջմունքի ծավալներին: 

4. Կոռելյացիայի գործակիցը. 

,
yV
yV

K
i

i

ßñç³Ýï

ÐÐ
éÇÏáé.ï»ë.Ïß =  

որտեղ ÐÐiyV -ն i տեսակի գյուղատնտեսական, ձկնաբուծական արտադրանքի և պարենա-

մթերքի տեսակարար կշռի սահմանային նշանակությունն է` հաստատված ՀՀ գյուղա-
տնտեսության զարգացման և պարենային ապահովության ծրագրով: 

5. Պարենամթերքի պակասուրդը ըստ յուրաքանչյուր սոցիալ-նշանակալի տեսակի. 

 ( )iDΔ -ն 

( ) ( ) ( ) ( ))(...)( zz
z

z
zzii

i

i
iii QV

V
V

SNQV
V
V

SND +×−×++×−×=Δ ßñç³Ýï
ßñç³Ýï

ÐÐ
ßñç³Ýï

ßñç³Ýï

ÐÐ   

կամ ( ))(...)(( åáï»ÝóÇ³ÉéÇÏáé.ï»ë.Ïßï.ßñç³Ýåáï»ÝóÇ³ÉéÇÏáé.ï»ë.Ïßï.ßñç³Ý zziii OKPOKPD ×−+×−=Δ  

Սննդամթերքի պակասուրդը կամ էլ ծրագրով նախատեսված դրա մինչսահմանային 
նշանակությունները եղած` չբավարարող մասը պետք է ապահովվի հանրապետական 
ռեսուրսների հաշվին՝ համապատասխան ֆոնդի ստեղծման ճանապարհով.  
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( )∑ −=
m

n
ii OPF åáï»ÝóÇ³Éï.ßñç³Ý , 

որտեղ ̀   
m- ն՝ տարածաշրջանների թիվն է, 
n- ն՝ պարենամթերքի սոցիալ-նշանակալի տեսակները: 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ բնակչության կարիքների ապահովման համար գյուղատնտեսական արտադրանքի, հումքի 
և պարենամթերքի մի շարք տեսակներով հանրապետական ֆոնդի պարամետրերի հաշվարկը 

2011 թ. տվյալներով* 
 

N Ցուցանիշ 
Հատիկա- 

ընդեղենային
մշակաբույսեր

Բուսական 
յուղ Կաթ Տավարի միս Թռչնի  

միս 

1 Բնակչության թիվը 2011 թ. 
տարեվերջին, հազ. մարդ 3274.3 3274.3 3274.3 3274.3 3274.3 

2 Սննդի սպառումը (օգտագործումը), 
հազ. տ. 9.9 24.6 674.9 60.8 46.6 

3 Արտադրությունը, հազ. տ. 5.2 0.7 601.5 48.2 5.7 
4 Ապահովվածությունը տեղական 

արտադրության հաշվին, % (3):(2) 52.5 2.9 89.1 79.3 12.3 

5 Գյուղատնտեսական, ձկնաբուծա-
կան արտադրանքի և պարենա-
մթերքի տեսակարար կշռի սահմա-
նային նշանակությունը` համաձայն 
ՀՀ գյուղ. զարգացման և պարեն. 
ապահ. ծրագրի, %** 

58.0 8.7 97.3 80.5 18.0 

6 Ճշգրտված սննդի սպառման չափը 
(պահանջմունքը)` ըստ ծրագրի, 
հազ. տ (2)x(5) 

5.75 2.14 656.7 51.7 8.4 

7 Կոռելյացիայի գործակիցը (6):(3) 1.11 3.06 1.09 1.07 1.47 
Մատակարարումները գյուղ. ար-
տադրանքի, հումքի և պարենա-
մթերքի հանրապետական ֆոնդի 
հաշվին (6)-(3) 

     

*բնեղեն արտահայտությամբ,  
հազ.տ. 0.55 1.44 55.2 3.5 2.7 8 

* արժեքային արտահայտությամբ, 
հազ. դր. 

590.7 (կգ-ը 
1074 դր. 
պայման.) 

1195.2 (լիտրը 
830 դր. 

պայման.) 

18861.84 
(լիտրը 341.7 

դր. պայ-
ման.) 

8981.0  
(կգ-ը 2566 

դր. պայման.) 

4050.0 (կգ-
ը 1500 դր. 
պայման.) 

 

 

*Աղյուսակը կազմված և հաշվարկված է հեղինակների կողմից «Պարենային ապահովություն և աղքատություն»,  
2012 թ. հունվար-հունիս վիճակագրական տեղեկագրի 11-րդ, 23-րդ և 64-րդ էջերի և «ՀՀ սոց.տնտ. վիճակը 2012 թ. 
հունվար-հունիսին» տեղեկագրի 258-րդ էջի տվյալների հիման վրա: 
**Հաշվարկված է հեղինակների կողմից «ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարության հիմնական ուղ-
ղությունների» տվյալների համաձայն` միջին երկրաչափականի բանաձևով դուրս բերելով 2011 թ. աճի տեմպը: 
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Աղյուսակում 1-ում ներկայացված են հանրապետական ֆոնդի պարամետրերի հաշ-
վարկման մեթոդաբանությունը հինգ կարևորագույն սննդամթերքի 2011 թ. տվյալներով. 
առաջարկում ենք կիրառել ազգային պարենային հաշվեկշռում ընդգրկված բոլոր ապ-
րանքախմբերի համար՝ բոլոր ժամանակաշրջաններում: Պարամետրերը ներառում են 
աղյուսակի տողերում նշված ութ ցուցանիշները: Հանրապետական ֆոնդը պետք է ձևա-
վորվի բնեղեն և արժեքային արտահայտությամբ, իսկ օգտագործման համար անհրաժեշտ 
է մշակել ֆոնդից պարենամթերքի տրամադրման կարգ: 

Առաջարկվող պարենային ապահովության ինտեգրված համակարգի մեթոդաբանա-
կան և գիտական հիմքերը, պլանավորումից և գնահատումից մինչև կարգավորման իրա-
կան միջոցառումները, ներառյալ` ողջ գործընթացի վերլուծությունը, հնարավորություն 
կտան բարձրացնելու բնակչության կենսագործունեության ու կենսապահովման մակար-
դակը: 

 

ԱՊՀ ոլորտի կառավարումը ենթադրում է բնակչության պարենային ապահովության պարա-
մետրերի մշտական մոնիթորինգ. ցուցանիշների ինդիկատորներ են պարենամթերքի ֆիզիկական 
մատչելիությունը և տնտեսական մատչելիությունը, այն է` բնակչության գնողունակ պահանջարկը 
բավարարող սննդամթերքի առկայությունը համապատասխան քանակությամբ և որակով: Հոդվա-
ծում ուսումնասիրվել են այդ ինդիկատորները, ինչպես նաև կատարվել է դրանց հաշվարկը ՀՀ 
տվյալներով: 

 

ГОАР ВАРДАНЯН  
АСМИК ВАРТАНЯН  
ГАРНИК МАМИКОНЯН  

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ ИХ РАСЧЕТА (ПО ДАННЫМ РА) 

 

Управление агропродовольственной сферой предполагает постоянный мониторинг параметров 
продовольственного обеспечения населения: индикатором показателей является физическая и 
экономическая доступность продовольствия, то есть наличие в соответсвующем  количестве и 
качестве продуктов питания, в соответсвии с платежеспособным спросом населения. В статье 
рассмотренны эти индикаторы, а также произведен их расчет по данным РА.  

 

GOHAR VARDANYAN 
HASMIK VARTANYAN 
GARNIK MAMIKONYAN 

 

THE PARAMETERS OF THE FOOD SUPPLY OF THE POPULATION AND THE 
METHODOLOGY FOR CALCULATING THEM (ACCORDING TO RA) 

 

Management areas agrifood needs constant monitoring of the food supply of the population 
parameters, indicators, these indicators are physical and economic access to food, ie food availability 
applicable to purchasing power of the population in the appropriate quantity and quality. In the article we 
presented the indicators of food security of the population and their calculation according to the RA. 
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ՍՈՖՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. ազգային անվտանգություն, արժեհամակարգ, տե-
ղեկատվություն, տեղեկատվական պատերազմ, հո-
գեբանական պատերազմ, մանիպուլյացիա 

 
Պետության, ազգի անվտանգությունը մեծապես որոշվում է մարտահրավերների ու 

համարժեք պատասխանների դինամիկ, երբեմն ծայրահեղ բարդ համակարգում գործա-
ռելու կարողությամբ: Մարտահրավերների էությունը մասնավորապես այն է, որ ժամանա-
կակից գլոբալացումը սպառնում է գաղափարախոսական, քաղաքակրթական, հոգևոր-
մշակութային էքսպանսիայով: Այդ երևույթը, որպես կանոն, արտացոլում է ազդող երկրի 
շահերը և դրանով իսկ կարող է վնաս հասցնել էքսպանսիայի ենթարկվող պետությանը 
կամ հասարակությանը, նրա ազգային ինքնությանը, արժեքային համակարգին: Պատա-
հական չէ, որ երկրորդ սերնդի տեղեկատվական պատերազմներում առաջնային խնդիրը 
հակառակորդի արժեհամակարգի կազմալուծումն է։ 

Տեղեկատվական պատերազմ հասկացությունը 1976 թ. գործածել է Boeing ընկերու-
թյան մասնագետ Թոմաս Ռոնան «Զենքի համակարգերը և տեղեկատվական պատե-
րազմը» հաշվետվության մեջ1: Նա նշում էր, որ տեղեկատվական ենթակառուցվածքը վե-
րածվում է ամերիկյան տնտեսության առանցքային բաղադրիչի` միաժամանակ դառնալով 
խոցելի նպատակ ինչպես պատերազմական, այնպես էլ խաղաղ ժամանակաշրջաններում:  

Ռոնայի հաշվետվության հրատարակումը զանգվածային լրատվամիջոցներում բազ-
մազան քննարկումների հիմք ծառայեց, իսկ հարցադրումը չափազանց հետաքրքրեց 
զինվորականներին: ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերն սկսեցին ակտիվորեն վերլուծել այդ 
թեման 1980 թ.-ից սկսած, և ձևավորվեց պատկերացում այն մասին, որ տեղեկատվու-
թյունը կարող է լինել և՛ նպատակ, և՛ զենք: 

Սառը պատերազմի ավարտից հետո, նոր խնդիրների առաջացմամբ, տեղեկատվա-
կան պատերազմ հասկացությունը ներառվեց ԱՄՆ-ի ՊՆ փաստաթղթերում: Այն սկսվեց 
ակտիվորեն շրջանառվել մամուլում 1991 թ.` «Փոթորիկ անապատում» գործողության իրա-
կանացումից հետո, երբ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներն առաջին անգամ գոր-
ծածվեցին որպես ռազմական գործողությունների իրականացման միջոցներ: Իսկ պաշտո-
նապես հասկացությունն արտացոլվեց ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարի 1992 թ. 
                                                           

1 Տե՛ս С.Гриняев, Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива, 
http://www.agentura.ru/eguipment/psih/info/war/ 
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«Տեղեկատվական պատերազմի դիրեկտիվում»1, որի հիմքում ընկած է այն դրույթը, որ 
ռազմական գործողությունների ամբողջ թատերաբեմը պետք է բաժանել երկու բաղա-
դրիչի` ավանդական տարածության և կիբեռտարածության, ընդ որում վերջինն ունի ավելի 
կարևոր նշանակություն: Դրա հիման վրա 1996 թ. ամերիկացի որոշ փորձագետներ 
(Դ.Ալբերթս, Ջ.Գարստկա, Ա.Ցեբրովսկի, Ռ.Հայես, Դ.Սիգնորի) առաջարկեցին տեղեկատ-
վական պատերազմի հայեցակարգային մոդելը, ըստ որի` տեղեկատվական գործողու-
թյուններն իրականացվում են տեղեկատվական միջավայրում, որն ունի երեք չափում` 
ֆիզիկական, զուտ տեղեկատվական և իմացական: 

Ֆիզիկական չափումը նյութական աշխարհն է, որտեղ իրականացվում են դասական 
ռազմական գործողությունները, ինչպես նաև` կիբեռտարածությունը: Նրանում տեղեկա-
տվությունը և հաղորդակցային համակարգերն ու ենթակառուցվածքը կատարում են 
ապահովող դեր: 

Զուտ տեղեկատվական չափումն այն տարածությունն է, որտեղ տեղեկատվությունը 
ստեղծվում է, մշակվում, բաշխվում և պահպանվում: Կապում է ֆիզիկական ու իմացական 
չափումները և ծառայում ինչպես մուտքային տեղեկատվության (խթաններ, զգաց-
մունքներ), այնպես էլ ելքային տեղեկատվության (մտադրություններ, որոշումներ և այլն) 
ստացմանը: 

Իմացական չափումը գոյություն ունի մարդկային գիտակցության մեջ: Այստեղ ստաց-
վող տեղեկատվությունն ընկալման այս կամ այն մոդելներին համապատասխան` մշակվում 
է, ընդունվում են որոշումներ, ձևավորվում գաղափարներ ու ձգտումներ: 

Ներկայում տեղեկատվական պատերազմ ասելով հասկանում են այն գործողություն-
ների ամբողջությունը, որոնց նպատակը հակառակորդի որոշումների գործընթացին ազ-
դելն է` օգտագործելով ռադիոէլեկտրոնային ու հոգեբանական պայքարի, համակարգչային 
ցանցերի աշխատունակության խախտման, ապատեղեկատվության և այլ մեթոդներ: 
Դրանց իրականացման հիմնական եղանակներ են համարվում բարոյական կայունության, 
հույզերի ու որոշումների ընդունման շարժառիթների վրա ազդեցություն ունեցող հոգեբա-
նական հնարքները, ակտիվ միջոցառումները կամ ապատեղեկատվությունը, հակահետա-
խուզությունը կամ անվտանգության ապահովման դեմ գործողությունները: 

Սա հիմքեր է տալիս տեղեկատվական պատերազմը ներկայացնելու նաև երկու մեծ 
դասերով. մեկն ընդգրկում է առավելապես տեխնիկական բնույթի գործողությունները տե-
ղեկատվության և տեղեկատվական համակարգերի ոլորտում, երկրորդն անմիջականորեն 
վերաբերում է հասարակական գիտակցության ու սոցիալ-քաղաքական ինստիտուտների 
վրա ներգործությանը: Այսպիսով, նոր` տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմնե-
րում հարձակման հիմնական օբյեկտներ հռչակվեցին հակառակորդի տեղեկատվական 
ենթակառուցվածքը և հոգեկան աշխարհը: 

Հոգեբանական պատերազմը բնութագրվում է որպես մարդկանց վրա ծրագրված տե-

                                                           

1 А. Бедрицкий, Информационная война: концепции и их реализация в США, М., 2008, с. 98. 
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ղեկատվական-հոգեբանական ազդեցության տարբեր ձևերի, մեթոդների ու միջոցների 
ամբողջական գործադրում` նրանց հայացքների, կարծիքների, մոտիվացիայի, արժեքային 
կողմնորոշիչների, տրամադրությունների, նպատակային դիրքորոշումների, վարքի կարծ-
րատիպերի և այլնի փոփոխության մտադրությամբ: Հոգեբանական պատերազմ եզրույթն 
առաջինը կիրառել է ամերիկացի հետախույզ Փոլ Լայնբարջերը 1948 թ. «Հոգեբանական 
պատերազմն իրենից ներկայացնում է զինված պայքարում քարոզչության օգտագործում, 
որը... կարող է սահմանվել որպես կազմակերպված համոզում առանց բռնի միջոցների 
օգտագործման:... Քարոզչությունը կարող է դառնալ հոգեբանական պատերազմի իսկա-
կան զենքը` ունենալով գիտական ոգի և վերածվելով արվեստի»1: Հոգեբանական պատե-
րազմի կամ ազդեցության գործողությունների հայեցակարգը ձևակերպվել է 20-րդ դարի 
90-ական թթ., բայց դրա հիմքում ընկած է առանց բացահայտ զինված հակամարտության 
մեջ մտնելու` դիմադրության և հաղթանակի կամքը կոտրելու ռազմավարությունը, որն 
առաջին անգամ նկարագրել է մ.թ.ա. 3-րդ դարի չինական զորավար Սուն Ցզին «Պատե-
րազմի արվեստը» երկում2: 21-րդ դարի սկզբին այդ հայեցակարգը նոր հնչողություն ստա-
ցավ` կապված համակարգչային ցանցերի, համացանցի ի հայտ գալու և ԶԼՄ-ների (հե-
ռուստատեսություն, ռադիո) ավանդական ալիքների օպերատիվության բարելավման հետ, 
որ հնարավոր է դարձել արբանյակային ու բջջային կապի համակարգերի ներդրմամբ: 
«Առաջին տեղ գրավեցին ճակատամարտերը մարդկանց մտքերի, ճիշտ հասարակական 
կարծիքի ստեղծման, տեղեկատվական հոսքերի վերահսկման համար: Վերջին տարիների 
խաղաղարար գործողությունները սկզբնապես բեմադրվում են որպես հեռուստատե-
սային նախագծեր: Դրանք պետք չէին լինի, եթե հնարավոր չլիներ ցուցադրել հեռուս-
տատեսությամբ: Ինչպես ասում էր ամերիկացի գեներալ Ջ.Շալիկաշվիլին. «Մենք չենք 
հաղթում, քանի դեռ CNN-ը չի հաղորդում, որ հաղթում ենք»»3: 

Վերլուծությունից հետևում է, որ երկրորդ սերնդի տեղեկատվական պատերազմը կամ 
տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմը տեխնիկական ու հոգևոր-հոգեբանական 
սպառնալիքների իրականացում է: Եթե առաջին սերնդի տեղեկատվական պատերազմը 
դիտարկվում է որպես ինչ-որ կարևոր բաղադրիչ ավանդական միջոցներին (միջուկային, 
կենսաբանական և այլն) զուգահեռ, ապա երկրորդ սերնդինը` լիովին ինքնուրույն նշանա-
կությամբ: Այս տեսակի տեղեկատվական պատերազմների միջոցով լուծելիք խնդիրներից 
կարևորվում են. անհոգիության ու անբարոյականության մթնոլորտի, հակառակորդի մշա-
կութային ժառանգության հանդեպ բացասական վերաբերմունքի ձևավորումը, երկրի 
բնակչության սոցիալական խմբերի հասարակական գիտակցության ու քաղաքական կողմ-
նորոշման մանիպուլյացիան` քաղաքական լարվածության ու քաոսի ստեղծման նպատա-
կով, անվստահության ու կասկածամտության տարածումը, կուսակցությունների, միավո-
                                                           

1 П. Лайнбарджер, Психологическая война, М., 1962. 
2 Տե՛ս Сунь Цзы, Искусство войны, М.-Л., 1950, гл. 3.1: 
3 С. Зелинский, Информационно-психологические войны (современные психотехнологии манипулирования), 
http://psyfactor.org/lib/zln3.htm 
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րումների և շարժումների միջև քաղաքական հարաբերությունների ապակայունացումը, 
նույնիսկ քաղաքական պայքարի սրումը, փոխոչնչացման հրահրումը, պետական և կա-
ռավարման մարմինների հեղինակության իջեցումն ու դրանց վարկաբեկումը, սոցիա-
լական, քաղաքական, ազգային ու կրոնական բախումների սադրումը և այլն: 

Այսպիսով, երկրորդ սերնդի տեղեկատվական պատերազմներում հատուկ նշանա-
կություն է տրվում հոգևոր-գաղափարախոսական գործոններին: Հետևաբար ներկայում 
ազգային անվտանգության ամենակարևոր խնդիրներից է այն, թե ինչպես կարելի է 
պաշտպանվել կամ հաղթել տեղեկատվական պատերազմում, որի ռազմավարություններն 
ավելի ու ավելի բազմազան և համընդհանուր են դառնում: Շատ տարածված է կարծիք, թե 
պատերազմում կհաղթի նա, ով ավելի լավ ծրագրավորողներ ունի: Սակայն երկրորդ 
սերնդի տեղեկատվական պատերազմում, որն ուղղորդվում է դեպի մարդկանց մտքերն ու 
սրտերը, և որի նպատակը տարածության գլոբալ վերահսկողությունն է դրանք վերա-
հսկելու ճանապարհով, տեխնիկական միջոցները, իրենց ամբողջ տեսանելի ու աստիճա-
նաբար մեծացող հզորությամբ հանդերձ, միջոց են, այլ ոչ թե նպատակ: Ուրեմն մանիպու-
լյացիայի ամենաքիչն են ենթարկվում, Է. Ֆրոմի արտահայտությամբ` ամուր բարոյական 
արմատներով, այսինքն` կայուն արժեհամակարգով, սոցիալական ու քաղաքական հստակ 
դիրքորոշմամբ մարդիկ, քանի որ մանիպուլյատիվ ներգործությունները հակադարձ համե-
մատական են սոցիոմշակութային նույնականությանը, կրթվածությանը, խմբային համե-
րաշխությանը: 

Բայց լիովին չվերահսկվող տեղեկատվական հոսքերի առկայությամբ տեղեկատվա-
կան-հոգեբանական պատերազմի սպառնալիքներից (ինչպիսին է, օրինակ, մշակութային 
ժառանգության հանդեպ բացասական վերաբերմունքի ձևավորումը) գործնականում 
անհնար է ձերբազատվել միայն պաշտպանական մեթոդներով: Հենց այդ պատճառով 
հավաքական դիմադրության մշակման համար հատուկ նշանակություն ունի ազգային 
հպարտություն, հայրենասիրություն, քաղաքացիական որակներ զարգացնող դաս-
տիարակության ու կրթության համակարգը: Հավաքական նույնականության զարգացման 
համար դեր է խաղում ազգային գաղափարը` հասարակության արժեքային դիրքորոշում-
ների համակարգը, որով արտահայտվում է ժողովրդի ինքնագիտակցությունը, և առաջա-
դրվում են պատմական հեռանկարում անձնական ու ազգային զարգացման նպատակ-
ները: Այս տեսանկյունից` հաղթել տեղեկատվական պատերազմում կարող է այն երկիրը, 
որը տեղեկատվական տարածությունում կկազմի և իր քաղաքացիներին կառաջարկի 
ազգային գաղափարի խորհրդանշական կուռ նախագիծ ազգային նախապատվություն-
ների, ավանդույթների ու տեսլականի կայուն համակարգի, ինչը մեծամասնության համար 
ավելի նշանակալի կլինի, քան ցանկացած արտաքին տեղեկատվական ներգործություն ու 
գայթակղություն1: Այլ կերպ ասած` տեղեկատվական պատերազմում պաշտպանության և 

                                                           

1 Տե՛ս Можно ли победить в информационной войне? http://filinnik.ru/2012-08-06-14-13-43/222-2012-09-16-15-
57-07.html 
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հաղթանակի արդյունավետ միջոց կարող են դառնալ միայն ազգային մշակութային, քա-
ղաքակրթական ավանդույթները` արդիականացված տեղեկատվական բարձր տեխնոլո-
գիաներով, ինչպես նաև դրանց հիման վրա գրագետ, գիտականորեն հավասարակշռված 
տեղեկատվական ու գաղափարախոսական պետական քաղաքականության իրականա-
ցումը: 

 
Ժամանակակից գլոբալացման մարտահրավերները հաճախ ունեն տեղեկատվական ծագում, և 

պետությունների ու ազգերի անվտանգությունն անմիջականորեն կախված է սեփական տեղե-
կատվական ռեսուրսների մակարդակից, պատասխան գործողությունների համար դրանց հաջող 
կենտրոնացման ընդունակությունից: Քանի որ երկրորդ սերնդի տեղեկատվական պատերազմնե-
րում առաջնային խնդիրը հակառակորդի արժեհամակարգի կազմալուծումն է, հոդվածում պաշտ-
պանության և հաղթանակի արդյունավետ միջոց է դիտվում ազգային քաղաքակրթական և տեղե-
կատվական ռեսուրսներով հիմնավորված տեղեկատվական ու գաղափարախոսական պետական 
քաղաքականության իրականացումը: 

 
СОФЬЯ ОГАНЯН 

 
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вызовы современной глобализации часто имеют информационное происхождение, и безопас-

ность государств и наций непосредственно зависит от уровня собственных информационных 
ресурсов, от способности их удачного концентрирования для ответных действий. Поскольку перви-
чная задача информационных войн второго поколения современной эпохи - разложение ценностной 
системы противника, в статье важнейший из эффективных способов защиты и победы считается 
государственная информационная и идеологическая политика, основанная на национальных циви-
лизационных и информационных ресурсах. 

 
SOFYA OHANYAN 

 
THE INFORMATION-PSYCHOLOGIC WARS IN THE NATIONAL SECURITY CONTEXT 
 
The modern challenges of globalisation often have information origin. The security of states and  

nations are directly depend on own information resuses.In te moder epoch the primary problem of the 
second generation is the disssolution of the value system of the opponent in the modern wars. The 
information and ideological state politics is well-ground with the important national civil and information 
resuses and it is the effective means of the defence and victory. 
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ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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мониторинг, государственный надзор 

 
На всех этапах своего развития человек был связан с окружающим его миром. В ХХI 

веке человечество всё больше ощущает на себе проблемы, возникающие при проживании 
в высокоиндустриальном обществе.  

Усилилось опасное вмешательство людей в природу, и это грозит стать глобальной 
катастрофой для человечества. Практически ежедневно в различных уголках нашей пла-
неты возникают чрезвычайные ситуации, катастрофы, стихийные бедствия, аварии, акты 
терроризма, а это значит, что растет число жертв. Уроки чернобыльской, спитакской и 
других катастроф века, увеличение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций, их 
трансграничный характер, появление новых видов гуманитарных бедствий привели миро-
вое общество к пониманию необходимости международной координации деятельности по 
их предупреждению и ликвидации. 

 К этому же подталкивает и фактор экологической зависимости государств и целых 
регионов. Жизнь потребовала мобилизовать международные усилия для преодоления чрез-
вычайных ситуаций с наименьшим ущербом для человека и окружающего его мира. 

В обеспечении безопасности жизнедеятельности человека большое значение имеют 
профилактика, прогнозирование и ликвидация последствий от чрезвычайных ситуаций, 
т.к. при этом на определенной территории нарушаются нормальные условия жизне-
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, экономике страны и окружающей среде.Чрезвычайные ситуации принято клас-
сифицировать по сфере возникновения, по характеру протекания, масштабу и степени 
нанесения ущерба1. (Схема 1). 

Каждый человек имеет право на защиту своей жизни и здоровья от последствий 
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и на требование гарантий обеспечения реали-
зации этого права от государства. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера включает в себя единную систему орга-
низационных, технических, медико-биологических, финансово-экономических и других 
мероприятий, которые направлены не только на защиту населения и территорий, но и 
материальных и культурных ценностей и окружающей среды.  

                                                           

1 Емельянов В.М., Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, М., 2003, с. 460. 
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Схема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций (общая схема) 

по характеру протекания

Чрезвычайные ситуации

по сфере возникновения

техногенные природные биолого-социальные и 
социальные 

экологические военного характера

взрывного характера плавнопротекающие

по ведомственной принадлежности

локальные 
(объект) 

местные (район, 
город)

территориальные
до 1-го объекта (края)

региональные
до 2-х объектов (края)

республиканские
> 2-х объектов (края)

трансграничные с 
выходом за преде-

лы Республики 

по масштабу и степени ущерба

промышленность сельское хозяйство энергетика коммунальное хозяйство транспорт
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Организационно-правовые мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных сутиаций должны осуществляться на следующих принципах: 

• приоритетности задач, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья и 
окружающий среды; 

• свободного доступа населения к информации по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций; 

• ответственности должностных лиц в пределах своих полномочий; 
• личной ответственности граждан о собственной безопасности, неукоснительного 

соблюдения ими правил поведения и действий в чрезвычайных ситуациях;  
• обязательности заблаговременной реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций; 
• учет экономических, природных и других особенностей территорий и оценка 

степени реальной опасности возникновения чрезвычайной ситуации. 
Предупреждение ситуаций как в части их предотвращения и снижения вероятности 

возникновения, так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них должны проводиться 
по следующим направлениям: 

• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
• рациональное размещение производительных сил и поселений на территории 

страны с учетом природной и техногенной безопасности;  
• предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и опасных 

природных явлений и процессов путем систематического снижения накапливаю-
щегося разрушительного потенциала;  

• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологичес-
кой безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности 
оборудования; 

• обучение производственного персонала и повышение трудовой дисциплины; 
• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 
• лицензирование деятельности опасных производственных объектов;   
• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности1; 
• информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах 

на территории проживания; 
• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

                                                           

1 Емельянов В.И., Защита населения и территорий в ЧС, М., 2003, с. 19-20. 
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Основным принципом защиты населения и территорий является заблаговременность 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
поэтому необходимо проводить постоянный мониторинг за явлениями и процессами, 
происходящими в природе и техносфере с предоставлением данных для точного и досто-
верного прогноза чрезвычайных ситуаций на основе объединения интеллектуальных, 
информационных и технологических возможностей различных ведомств и организаций. 
Мониторинговая информация служит основой для прогнозирования, в результате кото-
рого получают гипотетические данные о будущем состоянии какого-либо объекта, 
явления или процесса.  

Прогнозирование чрезвычайной ситуации - это опережающее предположение о 
вероятности возникновения и развития того или иного природного или техногенного 
явления на основе анализа причин его возникновения и его источника в прошлом и 
настоящем. Главным в этом процессе является информация об объекте прогнозирования,  
раскрывающая его поведение в прошлом и настоящем, а также закономерности этого 
поведения.  

В основе всех методов, способов и методик прогнозирования лежат эвристические1 и 
математические подходы. Суть эвристического подхода состоит в изучении и исполь-
зовании мнений специалистов-экспертов. Этот подход применяется для прогнозирования 
процессов, формализовать которые нельзя. При математическом подходе используются 
данные о некоторых характеристиках прогнозируемого объекта после их обработки мате-
матическими методами для получения зависимости, связывающей эти характеристики со 
временем, и вычислении с помощью найденной зависимости характеристик объекта в 
заданный момент времени. Этот подход предполагает активное применение моделиро-
вания или экстраполяции2.  

Прогнозирование в большинстве случаев является основой предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, дает возможность эффективно 
организовать защиту населения и территорий от многих аварий и катастроф, а также 
некоторых природных бедствий и избежать многочисленных человеческих жертв.  

Рациональное размещение производительных сил и поселений на территории страны 
является эффективной совокупностью мер, обеспечивающих предотвращение значитель-
ной части чрезвычайных ситуаций и уменьшение в определенных пределах возможных 

                                                           

1 Эвристический подход (Availability heuristic) – эффективный, но ненадежный практический метод, по 
которому верятность вещей оценивается с точки зрения их доступности в памяти. Эвристика – творческое, 
неосознанное мышление.  
2 Экстраполяция (от лат. экстра – сверх и лат. polio – приглаживаю, изменяю – логико-методологическая 
процедура переноса выводов относительно части объекта или явления на всю совокупность (Новейший 
философский словарь, 2009). 
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потерь и ущерба от них1. Это размещение представляет собой меры по распределению и 
перераспределению по территории страны объектов экономики и хозяйственной инфра-
структуры, а также населенных пунктов в соответствии с критериями их защищенности от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера прак-
тически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, 
негативному развитию которых можно воспрепятствовать. Это может быть выполнено 
проведением мероприятий по предупреждению градобитий, заблаговременному спуску 
лавин и сбрасыванию селевых озер, образовавшихся в результате завалов русел горных 
рек. К мерам по предотвращению таких ситуаций могут быть отнесены также локали-
зация и подавление природных очагов инфекции и вакцинация населения и сельско-
хозяйственных животных.   

В техногенной cфере в качестве мер, снижающих риск возможных чрезвычайных 
ситуаций, наиболее эффективными являются совершенствование технологических про-
цессов, своевременное обновление основного фондов, использование технически грамот-
ной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, 
материалов и комплектующих изделий, наличие квалифицированного персонала, созда-
ние и применение передовых систем технологического контроля и технической диагнос-
тики, безаварийной остановки производства и многое другое. 

Одним из направлений уменьшения масштабов чрезвычайных ситуаций и защиты 
населения и территорий является проведение мероприятий по повышению физической 
стойкости объектов во время стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 
катастроф. К этим мероприятиям, прежде всего, следует отнести сейсмостойкое строи-
тельство в сейсмоопасных зонах и сейсмоукрепление на этих территориях зданий и соору-
жений, построенных ранее без учета сейсмичности. Риск велик в районах с высокой 
плотностью населения и застройки, с преобладанием недостаточно прочных домов, нали-
чием потенциально опасных объектов, и, напротив, незначителен в малонаселенных 
пунктах с прочными домами, на равнинной местности, отсутствием опасных производств. 
Поэтому при одной и той же опасности и различном риске последствия чрезвычайных 
ситуаций могут существенно различаться. Так, например, в результате Спитакского 
землетрясения силой 10 баллов (1988 г.), происшедшего в густонаселенных районах 
Армении, погибло около 25 тысяч человек, в то время как число жертв Сусамырского 
землетрясения силой 11 баллов в малонаселенных районах Киргизии (1992 г.), составило 
несколько десятков человек2. 

                                                           

1 Юрташкин В.И., Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий, М., 2008, с. 187-200. 
2 Емельянов В.М., Защита населения и территории в ЧС, М., 2003, с. 27-28. 
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Эффективно способствует уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций, особен-
но по части человеческих потерь, создание и применение систем оповещения населения1, 
персонала и органов управления, прежде всего системы централизованного управления 
на региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях.  

Масштабность влияния бедствий и катастроф на социальные, экономические, поли-
тические и другие процессы современного общества уже превысила тот уровень, кото-
рый позволял относиться к ним как к локальным сбоям в размеренном функциониро-
вании государственных и общественных структур. Перед человеком и обществом в XXI 
веке все более отчетливо вырисовывается новая цель – глобальная безопасность. Дости-
жение этой цели требует изменения мировоззрения человека, системы ценностей, инди-
видуальной и общественной культуры. Мало знать закономерности развития катастрофи-
ческих процессов, предсказывать кризисы, создавать механизмы предупреждения бед-
ствий. Надо добиться того, чтобы меры были поняты людьми, востребованы ими, переш-
ли бы в повседневную жизнь, находя свое отражение в политике, производстве, пси-
хологических установках человека.  

 
В статье обосновывается необходимость защиты населения и территорий от негатив-

ных воздействий природных и техногенных процессов, а для этого нужно изучать чрезвычай-
ные ситуации, стараться их предсказывать, чтобы быть готовыми к ним, т.к. незнание 
мероприятий гражданской обороны в области защиты населения и территорий может привес-
ти к трагическим последствиям. 

Отсюда вытекает масштабная задача XXI века - формировать в обществе массовой 
культуры безопасности.  

 
ՆԵԴԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդվածում հիմնավորվում է բնակչության և տարածքների պաշտպանության անհրաժեշտու-
թյունը բնական և տեխնածին աղետների բացասական ազդեցությունից: Այդ նպատակով կարևոր 
է համարվում արտակարգ իրավիճակների կանխատեսումը և ուսումնասիրությունը, քանի որ քաղ-
պաշտպանության միջոցառումներին իրազեկ չլինելը կարող է հանգեցնել ողբերգական հետևանք-
ների:  

Այստեղից հետևում է, որ 21-րդ դարի գերխնդիրը հասարակության մեջ զանգվածային  
անվտանգության մշակույթի ձևավորումն է: 

 
 

                                                           

1 Шойгу С.К., Безопасность России, Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного 
характера, “Знание”, 1999, 588 с. 
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NEDA PETROSYAN 
 

ON THE DEFENSE OF POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCY 
SITUATIONS 

 

The article dwells on the study of the necessity of the defense of population and territories from 
natural and anthropogenic negative impact. Therefore, it is highly recommended to study emergency 
situations, try to predict them, so as to be ready to cope with the danger caused by the latter, since the 
ignorance of the measures of civil defense can lead to unfortunate results.Thus, the latter results in the 
formation of  ''the culture of safety'' in the society, which is considered to be one of the most urgent and 
significant problems of the 21 th century. 

 
 
 
 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, զարգացման հեռանկարներ, մշա-

կութային արժեքներ, զարգացման ներուժ, զարգաց-
ման գործոններ, զարգացման խոչնդոտներ 

 
Ժամանակակից աշխարհում զբոսաշրջությունը տնտեսական համակարգերի արագ-

ընթաց զարգացող ճյուղերից է։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրների համար այն արտար-
ժույթի ներհոսքի առաջնային աղբյուր է, որը խթանում է նրանց բնորոշ արտադրություն-
ների, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերի զարգացումը (այդ թվում` շինարարության, 
առևտուր, գյուղատնտեսության, կապի, թեթև արդյունաբերության և այլն)։ Զբոսաշրջու-
թյունը համարվում է աշխատատար ճյուղ և ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նպաս-
տում է գործազրկության նվազեցմանն ու աղքատության հաղթահարմանը։  

ՀՀ զբոսաշրջային ներուժը գնահատելիս անպայման պետք է հաշվի առնել այն 
փաստը, որ Հայաստանը զբոսաշրջության միջազգային շուկայում նոր երկիր է, ինչը 
նրան շատ գրավիչ է դարձնում զբոսաշրջային հանրության համար։ 

Առկա զբոսաշրջային ռեսուրսները դիտարկելով` կարելի է առանձնացնել զբոսա-
շրջության այն հիմնական տեսակները, որոնք պատմամշակութային և ճանաչողական 
զբոսաշրջությանը զուգընթաց իրական զարգացման ներուժ ունեն, և որոնց առաջընթա-
ցը լուրջ խթան է տվյալ ոլորտում ապակենտրոնացման, այդ թվում` տարածքային, 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման համար։ Մասնավորապես արժե կարևորել 
ձմեռային և առողջարանային զբոսաշրջությունը, էկոզբոսաշրջությունը, ագրոզբոսա-
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շրջությունը, արկածային և էքստրեմալ զբոսաշրջությունը, գաստրոնոմիական զբոսա-
շրջությունը։ 

ՀՀ-ում զբոսաշրջային բնագավառի պետական քաղաքականության հիմնական նպա-
տակներից մեկը բնական, մշակութային և առողջարանային ռեսուրսներով հարուստ 
տարածաշրջանների ու կենտրոնների համաչափ զարգացման ապահովումն է։  

Նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրապետության զբոսաշրջային բնական, 
պատմական և մշակութային ռեսուրսների մեծ մասը կենտրոնացած է տարբեր մարզե-
րում, հեռանկարային է այստեղ տեղակայված կենտրոնների զարգացումը` համապա-
տասխան ենթակառուցվածքներով և որակյալ աշխատուժի ներգրավմամբ։ 

Այդ նպատակով ՀՀ Կառավարությունը  2002 թ.-ից ի վեր իրականացրել և իրակա-
նացնում է մի շարք ծրագրեր. մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության հա-
մայնքներում զբոսաշրջության զարգացման ծրագիրը1, Հայաստանի Հանրապետութ-
յան տարածքում կուրորտային առողջարանների և հանգստյան տների զարգացման 
պետական ծրագիրը2, Ծաղկաձորը միջազգային չափանիշներին համապատասխա-
նող զբոսաշրջության կենտրոն նպատակային խնդիրների լուծման ծրագիրը3, 
Ջերմուկ քաղաքի զարգացման 2009-2012 թթ. ռազմավարությունը4, Տաթևը զբոսա-
շրջային կենտրոն հայտարարելու մասին որոշումը5։ 

Ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում զբոսաշրջության զար-
գացման կենտրոնացումն ըստ զբոսաշրջային միջանցքների կարևոր քայլ է Հայաստանի 
զբոսաշրջային պահանջարկի ապահովման համար։ Զարգացող քլասթերներից ձևավոր-
ված այդ միջանցքները կստեղծեն այն շրջանակը, որը կապահովի ազգային նպատակ-
ների և ներդրումների ներդաշնակեցումը։  

Զբոսաշրջության ակտիվների ու ոլորտների ընտրության և միջանցքներումում դրանց 
խմբավորելու չափանիշները ներառում են ակտիվներ, որոնք ունեն միջինից բարձր թվով 
այցելուներ հյուրընկալելու ներուժ, հատկապես այնտեղ, որտեղ այդ ներուժը հեռու է 
իրացված լինելուց, ակտիվներ, որոնք ունեն արդյունքի աճի համար ներդրումներ ներ-
գրավելու ներուժ՝ ինքնատիպության և գրավչության շնորհիվ, ոլորտներ, որտեղ առկա է 
հողօգտագործման ռազմավարական պլանավորման անհրաժեշտություն՝ զբոսաշրջութ-
յան ենթակառուցվածք ներդրումներ ներգրավելու և դրանք կանոնակարգելու նպատա-
կով։ 

Մասնավոր հատվածի ներդրումները, ուղղված լինելով այդ ակտիվները կենսունակ 
զբոսաշրջային արդյունքների վերածելուն, կնպաստեն այցելությունների թվի ավելացմա-
նը։ Դա, իր հերթին, կստեղծի զբոսաշրջության ենթակառուցվածքում ներդրումներ կա-

                                                           

1 Հաստատված է ՀՀ Կառավարության 2002 թ. հոկտեմբերի 10-ի նիստի № 43 արձանագրային որոշմամբ: 
2 Հաստատված է Կառավարության 2003 թ. հոկտեմբերի 2-ի նիստի № 39 արձանագրային որոշմամբ: 
3 Հաստատված է Կառավարության 2005 թ. հունիսի 9-ի նիստի № 948-Ն արձանագրային որոշմամբ: 
4 Հաստատված է Կառավարության 2009 թ. հուլիսի 16-ի նիստի № 29-Ն արձանագրային որոշմամբ: 
5 Հաստատված է Կառավարության 2009 թ. հունիսի 26-ի նիստի № 848-Ն արձանագրային որոշմամբ: 
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տարելու լրացուցիչ խթան` նպաստելով նոր արդյունքների ստեղծմանը և զբոսաշրջիկ-
ների ավելի լայն շրջանակների ներգրավմանը։  

ՀՀ ազգային մրցունակության հիմնադրամի կողմից սահմանվել են հինգ առանձին 
միջանցքներ1. 1) Կենտրոնական (Երևան, Գառնի-Գեղարդ, Խոր Վիրապ, Էջմիածին, 
Արագած լեռ, Ծաղկաձոր), 2) Հյուսիս-արևելյան (Վանաձոր, Դիլիջան, Իջևան, Ստեփա-
նավան, Ալավերդի), 3) Հյուսիս-արևմտյան (Գյումրի, Թալին, Արփայի և Ախուրյանի ար-
գելոցներ), 4) Սևան ( Սևանի թերակղզի, Ծափաթաղ գյուղ, Վարդենիս և Մարտունի քա-
ղաքներ), 5) Հարավային (Եղեգնաձորից մինչև Գորիս` ներառյալ` Ջերմուկի, Սիսիանի և 
Տաթևի քլասթերները), որոնցից առավել լայն տեսականի առաջարկելու ներուժ ունեցող 
են համարվում Հյուսիս-արևմտյան և Հարավային միջանցքները։ 

Այնուամենայնիվ, Հայաստանը, զբոսաշրջային զգալի ներուժ ունենալով հանդերձ, 
այսօր աննշան տեղ է զբաղեցնում միջազգային զբոսաշրջության շուկայում։ Այդ իսկ 
պատճառով անհրաժեշտ է  ներկայացնել հայրենական զբոսաշրջային արդյունքը որա-
կական նոր չափանիշներով` նոր հյուրանոցներ, սպասարկման նոր որակ, զբոսաշրջային 
գրավչության նոր վայրեր, ինչպես նաև ձմեռային զբոսաշրջության զարգացման շնորհիվ 
երկարաձգել զբոսաշրջային սեզոնը մեր հանրապետությունում։ 

Դիտարկելով ՀՀ զբոսաշրջային արդյունքը հեռանկարում և դրա ունեցած ազդե-
ցությունը տնտեսության վրա` պետք է նշել, որ պատկերը բավական հուսադրող է։ 

Զարգացման բարձր տեմպերի սցենարի դեպքում զբոսաշրջությունը կարող է դառ-
նալ Հայաստանի ողջ տնտեսության զարգացման կարևորագույն գործոնը։  

Ըստ ՀՀ Կառավարության կանխատեսումների2` մինչև 2030 թ. զբոսաշրջության 
մասնաբաժինը կկազմի հանրապետության համախառն ներքին արդյունքի 12, արտա-
հանման ծավալների 23.8%-ը, միջազգային զբոսաշրջային այցելություններից ստացված 
եկամուտը կհասնի 3 մլրդ ԱՄՆ դոլարի` 2007 թ. գներով զբոսաշրջությունից ստացված 
եկամուտների տարեկան 11% աճի պայմաններում, զբոսաշրջության արտաքին առևտրի 
դրական հաշվեկշիռը կշարունակի պահպանվել, կապիտալ ներդրումները ոլորտում 
կկազմեն 535.3 մլն ԱՄՆ դոլար կամ` ընդհանուր ներդրումների 12.3%-ը, կապահովի 
22300 աշխատատեղ` ընդհանուր զբաղվածության 2.0%-ը, աշխատանքային պայմաննե-
րի որակը կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին, կբարձրանա միջին աշխա-
տավարձի չափը3։ 

Ներկայում Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ՀՀ-ում միջոցառումներ են 
իրականացվում ՄԱԿ-ի ԶՀԿ կողմից մշակված և ավելի քան երեսուն երկրներում գործող 
«Զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ» համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ Ներդրու-
մից հետո կարելի է խոսել ոչ միայն ժամանումների թվի մասին, այլ նաև այն մասին, թե 
                                                           

1 http://cf.am/?laid=2&com=module&module=static&id=114 
2 Հաշվարկի հիմքում Համաշխարհային ճանապարհորդության և զբոսաշրջության խորհրդի ցուցանիշներն 
են: 
3 Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ (ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունվել է 13.02.2008 թ.): 
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որքան գումար են ստացել դրանց շնորհիվ տնտեսության մյուս ճյուղերը, օրինակ` գյուղա-
տնտեսությունը, արդյունաբերությունը, ծառայությունների ոլորտը և այլն։ 

Այս համակարգի ներդրումը թույլ կտա իրականացնելու զբոսաշրջության ոլորտի 
ավելի խորը ուսումնասիրություն` գնահատելով կշիռը տնտեսության մեջ, ինչպես նաև 
առավել հստակ խոսելու տնտեսության այլ ճյուղերի վրա զբոսաշրջության տնտեսական 
ազդեցության մասին։ 

Այսօր Հայաստան այցելողների 62%-ը սփյուռքահայեր են։ Նրանք սովորաբար 
հայրենիք են գալիս երկար ժամանակով (միջինը` 25 օրով) և հիմնականում գալիս են 
ընկերներին ու հարազատներին տեսնելու համար։ Նրանց շրջանում մեծ է պարբերաբար 
այստեղ այցելողների թիվը։ Սփյուռքահայերի միայն 8,3%-ն է Հայաստան այցելում առա-
ջին անգամ։ 

Մինչև 2030 թ. ափյուռքահայ զբոսաշրջիկների թիվը կավելանա` հասնելով տարե-
կան 1.5 միլիոնի, թեև նրանց մասնաբաժինը զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվում կնվազի 
մինչև 50%, ինչը տեղի կունենա ոչ սփյուռքահայ շուկաներում գովազդի ուժեղացմաբ 
ժամանցային նպատակներով Հայաստան այցելողների թվի ավելացման հետևանքով։ 
Սփյուռքահայ համայնքներում նպատակային գովազդի շնորհիվ առաջին անգամ Հայաս-
տան այցելողների մասնաբաժինը զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվում կավելանա, իսկ 
մինչև 2020 թ. կկազմի 20%1։ 

Ուսումնասիրելով ՀՀ զբոսաշրջային շուկայի զարգացման միտումները` կարելի է եզ-
րակացնել, որ նման տեմպերի պահպանման պարագայում 2030 թ. կանխատեսվում է 
շուրջ 3 մլն միջազգային այցելու։ 

Ինչպես նկատում ենք` զարգացման նախկին միտումների հիման վրա կանխա-
տեսումները բոլոր դեպքերում աճ են ապահովում, որտեղից կարելի է ենթադրել, որ ոլոր-
տում յուրաքանչյուր ներդրում հիմնականում դրական արդյունք է ապահովելու։ Հաշվի 
առնելով նաև, որ միջազգային զբոսաշրջության կառուցվածքը շարունակ փոփոխվում է 
հօգուտ տարածաշրջանների զբոսաշրջային հոսքերի առավել համաչափ բաշխվա-
ծությանշեշտեն`` զբոսաշրջությունը մնում է ՀՀ տնտեսության հեռանկարային զարգաց-
ման հիմնական ուղղություներից մեկը։ 

Եթե դիտարկենք Հայաստանի զբոսաշրջությունը կայուն զարգացման տեսանկյու-
նից, ապա այն կարիք ունի ռազմավարական պլանավորման։ Ոլորտի առկա հիմնա-
խնդիրները արտացոլում են ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, իսկ դրանց լրիվ կամ մաս-
նակի լուծումը թույլ կտա բարելավելու մեր քաղաքացիների կյանքի որակը։ 

Նկատի առնելով արտաքին և ներքին գործոնները, որոնք կարող են ազդեցություն 
ունենալ զբոսաշրջության ոլորտի վրա` կարելի է կանխորոշել վերջինիս զարգացման 
հիմնուղիները։ Այս նպատակով փորձենք SWOT վերլուծությամբ վեր հանել  այն հիմնա-
կան դրական կամ բացասական կողմերը, որոնք բնորոշ են ՀՀ զբոսաշրջությանը։  

                                                           

1 Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ (ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունվել է 13.02.2008 թ.): 
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1. Ուժեղ կողմեր - հնարավորություններ. 
 Միջազգային զբոսաշրջային շուկայում Հայաստանի զբոսաշրջային առաջարկը 
դեռ նոր է ձևավորվում և հետաքրքրական է միջազգային հանրության համար։ 
Դրա մասին է վկայում օտարերկրյա տուրօպերատորների 90.6%-ի դրական պա-
տասխանը1։  Օգտագործելով այս փաստը, ինչպես նաև այն հանգամանքը որ ՀՀ-ն 
համարվում է անվտանգ, ապահով ու զբոսաշրջային տարբեր տեսակների հնա-
րավորություններ ունեցող երկիր` նրա զբոսաշրջային արդյունքի բրենդավորման 
հիմքում կարելի է դնել հենց այս նկարագիրը։ 

 Ներդրումային միջավայրի բաց և անարգել լինելը կարող է խթանել ներդրումային 
հոսքերը։ Այս առումով արգելքներ են ստեղծում միայն ֆիսկալ քաղաքականութ-
յունը և արտարժույթի փոխարժեքների տատանումները։ 

 Զբոսաշրջային ռեսուրսների բազմազանությունը և տարատեսակ զբոսաշրջային 
տեսակներ առաջարկելու հնարավորությունը, մասնավորապես` ձմեռային, արկա-
ծային և այլն, կարող են կրճատել սեզոնայնությունը և ապահովել զբոսաշրջային 
կենտրոնների համաչափ զարգացում։ Այս տեսանկյունից նպատակահարմար կա-
րող է լինել միջազգային մշակութային, մարզական և այլ միջոցառումների կազմա-
կերպումը պասիվ սեզոններին։ 

 Հայկական սփյուռքը կարելի է ներգրավել ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման գործ-
ընթացում, մասնավորապես կապերի և համագործակցության ընդլայնման նպա-
տակով, ինչպես նաև աշխարհի հայտնի հայերին մասնակից դարձնել հայկական 
զբոսաշրջային բրենդի ձևավորմանը և խթանմանը։ 

 Զբոսաշրջության գերակայությունը և համապատասխան իրավական կարգավոր-
ման հնարավորությունները թույլ են տալիս օրենսդրական հիմքերի վրա դնելու 
բնապահպանական նորմերի խստացումը, նորամուծությունների խրախուսման և 
որակի կառավարման համակարգերի ներդրման գործընթացները, պետության 
աջակցությունը Հայաստանի զբոսաշրջային բրենդավորմանը, տարածքային հա-
մաչափ զարգացմանը և միջազգային համագործակցությանը։ 

 

2. Ուժեղ կողմեր - սպառնալիքներ 
 ՀՀ զբոսաշրջության բոլոր ուժեղ կողմերի ռացիոնալ օգտագործման և կառավար-
ման միջոցով հնարավոր է դառնում միջազգային շուկայում դիմակայել մրցակ-
ցությանը և լինել ճկուն` շուկայական պահանջարկի փոփոխություների հանդեպ։ 

 Զբոսաշրջության գերակայությունը հիմք է բնապահպանական նորմերի խստաց-
մանը կայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակի հաստատմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացման համար։ 

 Հայաստանի` բազմազան զբոսաշրջային արդյունք առաջարկելու հնարավորու-

                                                           

1 Foreign Tour Operators’ Survey Reporting Tables, March 2010, USAID CAPS 
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թյունը և ոլորտի բազմազանեցումը թույլ կտան վստահ և համարժեք արձագանքե-
լու միջազգային շուկայի պահանջարկի փոփոխություններին։ 

 Հայկական սփյուռքի ֆինանսական և կազմակերպչական մասնակցությունը ՀՀ 
զբոսաշրջության զարգացման գործընթացներին պայման կստեղծի ընդլայնելու 
մեր երկրի կարողությունները զբոսաշրջության խթանման համար։ 

 

3. Թույլ կողմեր - հնարավորություններ 
 Շրջակա միջավայրի անկայունությունը կարող է խանգարել ՀՀ բարենպաստ 
զբոսաշրջային իմիջի ձևավորմանը։ 

 Անբարենպաստ հարկային դաշտը, անշուշտ, արգելք է զբոսաշրջության ոլորտ 
ներդրումների ներգրավման համար։ 

 Զբոսաշրջային առաջարկի ներկայիս միատարրությամբ, ենթակառուցվածքների 
թերզարգացածությամբ և ծառայությունների գերագնահատված գներով  դժվար է 
միջազգային արտագնա զբոսաշրջության բարձր ցուցանիշներով աչքի ընկնող 
երկրների ուշադրությունը սևեռել Հայաստանին, քանի որ մեր զբոսաշրջային 
արդյունքը չի համապատասխանում շուկայի արդի պահանջներին։ 

 ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կադրերի գիտելիքների, հմտությունների և մասնա-
գիտական որակավորման մակարդակը թույլ չի տալիս բավարար չափով նորա-
մուծական տեխնոլոգիաներ կիրառել, ինչով և պայմանավորված է առաջարկվող 
ծառայությունների գնի և որակի մրցունակությունը։ 

 Ֆինանսական միջոցների սղության և մարքեթինգային ոչ լիարժեք քաղաքա-
կանության պարագայում դանդաղում է տարածքային համաչափ զարգացումը: 

 

4. Թույլ կողմեր - սպառնալիքներ 
 ՀՀ-ն իր ֆինանսական կարողություններով և ոչ այնքան մրցունակ զբոսաշրջային 
արտադրանքով` պայմանավորված վատ էկոլոգիայով, քննություն չբռնող գներով, 
ծառայությունների ցածր որակով, զբոսաշրջային առաջարկի միատարրությամբ և 
այդ ամենի հետ անարդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականությամբ, չի 
կարող արագ արձագանքել միջազգային շուկային արդի պահանջներին։ Այս պա-
րագայում մրցակիցների զբոսաշրջային արտադրանքի մրցունակության բարելա-
վումը և ֆինանսական կարողությունների ընդլայնումը ամենալուրջ վտանգներից 
են մեզ համար։ 

 Արտարժութային արժեզրկումները անբարենպաստ հարկային դաշտի առկայու-
թյան պայմաններում նույնպես լուրջ վտանգ են ներդրումներ ներգրավելու առու-
մով։ 

 Ներքաղաքական լարված իրավիճակի վերականգնումը կամ տարածաշրջանում 
պատերազմական գործողությունների վերսկսումը, անկասկած, կկրճատի զբոսա-
շրջային ներհոսքը։ 

Ինչպես տեսնում ենք`  զբոսաշրջության զարգացման հիմնուղիները դրսևորվում են 
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ուժեղ կողմեր-հնարավորություններ և ուժեղ կողմեր-սպառնալիքներ դաշտերում։ 
Թույլ կողմեր-հնարավորություններ և թույլ կողմեր-սպառնալիքներ դաշտերում 
դրսևորվում են նրա իրական արգելքները և ապագա հնարավոր սպառնալիքները։ 
Հաշվի առնելով այս ուսումնասիրության արդյունքները` կարևորում ենք զբոսաշրջության 
կայուն զարգացման ռազմավարական մոտեցումների կիրառումը, որը կարող է լինել 
արդյունավետ կառավարման գրավական։ 

 
Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսության ոչ արտադրական հատվածի ամենադինամիկ 

զարգացող ուղղություններից է: Հայաստանում շատ են  պատմամշակութային, կրոնական և բնական 
հուշարձանները, հանգստի, առողջարանային և այլ գոտիներ: Հոդվածում SWOT վերլուծությամբ փորձ է 
արվոել ցույց տալու, որ այս ամենը ստեղծում են նախադրյալներ երկրում զբոսաշրջության զարգացման 
համար: 

ВЛАДИМИР ГЕВОРГЯН 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РА 
 

Туризм является одной из самых динамично развивающихся непроизводственных сфер мировой 
экономики. В Армении много исторических, религиозных и природных памятников, зон отдыха, курортов и 
по разным оценкам есть большой потенциал для развития этого вида деятельности. В статье с помощью 
SWOT анализа автор подтверждает эти оценки. 

 

VLADIMIR GEVORGYAN 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN PA 
 
Tourism is one of dynamically developing non-productive spheres of the world economy, which development 

a great interest and in Armenia. In Armenia there are a lot of historical, religious and natural monuments, 
sanatorium-health-resort and mountain places and by different estimates there is a high potential for development 
of this kind of activity. The author too agrees with these estimates and in this article with the help of SWOT of the 
analysis the author wants to show that in Armenia there are all preconditions for tourism development. 
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ԱՐՓԻՆԵ ՄԱԼՔՋՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ 
ՎՐԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. զանգվածային լրատվամիջոց, մանիպուլյացիա, 
արժեք, գաղափարական դաշտ, աղավաղված 
իրականություն 

 

20-21-րդ դդ. սահմանագծին տեղի ունեցած քաղաքակրթական փոփոխությունների 
դրսևորումներից է տեղեկատվական մշակույթը` զանգվածային հաղորդակցման նոր 
միջոցներով:  

Վերջին երկու-երեք տասնամյակներին տեղեկատվական հոսքերի՝ նախկինում 
չտեսնված աճն արմատապես վերափոխեց ապրելու միջավայրը և մարդու կենսաոճը:  

Տեղեկատվական նոր միջոցների, կապի համակարգերի և հեռահաղորդակցման 
տեխնոլոգիաների տպավորիչ զարգացումն ու տարածումը բերեցին սոցիալական փոփո-
խությունների՝ ձևավորելով գիտակցության նոր տիպ, նոր լեզվամտածողություն: Քանի 
որ քաղաքակրթական նմանատիպ փոխակերպումներին մարդը հոգեբանորեն պատ-
րաստ չէ, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու նրա գիտակցության 
վրա զանգվածային տեղեկատվական միջոցների ազդեցության մեխանիզմները, որոնք 
փաստացի ձևավորում են հասարակական կարծիքը և առանձին անհատների աշխար-
հայացքը:  

Տեղեկատվությունը ժամանակակից աշխարհում ոչ միայն թարմ նորությունների աղ-
բյուր է, այլև իշխանության իսկական գործիք: Այն համարվում է կառավարման հիմնա-
կան միջոցներից մեկը, ընդ որում, եթե զենքը կիրառվում է միայն ծայրահեղ դեպքերում, 
ապա տեղեկատվությունն օգտագործվում է ամեն ժամ ու րոպե: Այս պարագայում ծագում 
է տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրը, որը պայմանավորված է սոցիումի 
բարոյական, արժեքային ներուժով, ինչպես նաև սոցիոմշակութային ժառանգությամբ, 
ինչն անհրաժեշտ է պահպանել և միաժամանակ փոփոխել նոր չափանիշներին համա-
պատասխան: 

Վերոնշյալ առումով իրենց ուրույն տեղն ու դերն ունեն զանգվածային լրատվամիջոց-
ները, որոնք ժամանակակից հասարակությունում իրականացնում են ոչ միայն արժե-
քային դրական, այլև բացասական գործառույթներ, ուստի տեղեկատվական անվտան-
գության համատեքստում անհրաժեշտ է վերլուծել հենց դրանց թողած բացասական ազ-
դեցությունը հասարակության և անհատի վրա, քանի որ հանդես են գալիս որպես հասա-
րակական գիտակցության մանիպուլյացիաների իրականացման մեխանիզմներ:  

20-րդ դ. տեսաբանները (Թ. Ադորնո, Մ. Հորքհայմեր, Հ. Մարկուզե, Ժ. Բոդրիյար) 
խոսում են զանգվածային լսարանի՝ ոչ միայն իբրև փաստի առաջացման, այլև դրանով 
նպատակաուղղված գործընթացի ձևավորման մասին, որում նշանակալի դեր ունեն 
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զանգվածային լրատվամիջոցները: Դրանք, օգտագործելով մանիպուլյատիվ հռետորու-
թյուն, գիտակցության վրա ազդող տեխնոլոգիաներ, կառուցում են առանձնահատուկ 
վիրտուալ իրականություն, որը չի համապատասխանում սոցիալական օբյեկտիվ իրակա-
նությանը: Ձևավորվում է խաղացող մարդու կերպարը, որին բնորոշ է իրական և երևա-
կայական աշխարհների միջև սահմանի ոչ հստակ գիտակցումը, պատճառահետևան-
քային կապերի մասին որոշակի պատկերացումների բացակայությունը: Մարդու այս տի-
պի բարոյահոգեբանական էությունը դառնում է հեղհեղուկ, ինչն անհնար է դարձնում 
պատասխանատու որոշումների ընդունումը և իրավիճակին համապատասխան գործե-
լաոճը: Ինքնուրույնության, ստեղծագործական նախաձեռնողականության և քննադատա-
կան տարրերն իրենց տեղը զիջում են իմիտացիային: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնացված ազդեցության շնորհիվ ան-
հատն անխուսափելիորեն կորցնում է ճշմարտության օբյեկտիվ չափանիշները: Այս կամ 
այն իրադարձության նշանակությունն ամենից առաջ պայմանավորվում է ոչ թե դրա 
իրական հետևանքներով, այլ սոցիալական խմբերում և մեդիա տարածությունում 
հայտնված կարծիքներով ու ըմբռնումներով: Անհատական գիտակցությունը, ընկնելով 
տեղեկատվական աշխարհ, կարծես հայտնվում է հայելապատ սրահում, որտեղ պատերը, 
հատակը, առաստաղը արտացոլում են միմյանց, և արտաքին ազդեցությունն այնքան 
հրաշալի է, անվերջ ու բազմազան, որ դիտողին զրկում է իրականության զգացումից1: 

Անհատն սկսում է գործել վիրտուալ տեղեկատվական աշխարհում տարածված կար-
ծիքներին, գնահատականներին, ակնկալիքներին համապատասխան, իսկ երբ այդ աշ-
խարհը ներգրավում է բավական մեծ սոցիալական խմբեր, ապա դա կարող է հանգեցնել 
արժեքային  բացասական հետևանքների ավելի մեծ ընդգրկվածության2: 

Այսօր փորձագետները մեդիա-ազդեցության մեջ շեշտադրում են հատկապես հեռուս-
տատեսության դերը, քանի որ հենց վերջինիս միջոցով է հնարավոր դառնում ազդել 
մարդկանց մտածողության վրա: Պատկերները, որ մարդիկ տեսնում են էկրանին, տար-
բեր խորհրդանիշերի (սիմվոլների) որոշակի ամբողջություն են, որոնք կարող են  լինել 
ճշմարիտ, կարող են լինել կեղծ, սակայն, ինչ էլ լինեն, ի վիճակի են մանիպուլյատիվ ազ-
դեցություն թողնելու հեռուստադիտողի վրա: Զանազան տեղեկությունների հեռուստա-
տեսային տեսալսողական հոսքի համար կարևոր չէ տրամաբանությունը (շարադրման 
հաջորդականությունը, իմաստավորված համատեքստը), այսինքն՝ իրականությունը կա-
րող է ներկայացվել առանց տրամաբանական կապի և փաստարկման: Հենց այս աճպա-
րարության միջոցով լսարանի համար ձևավորվում է իրականության մասին այն պատ-
կերացումը, որը ներշնչվում է էկրանից: 

Հեռուստաէկրանից ցուցադրվող պատկերներն ընդունակ են ձևավորելու իրադար-
                                                           

1 Տե'ս Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А., Практика глобализации: игры и 
правила новой эпохи, М., 2000, с. 62-63: 
2 Այդ մասին տե'ս Поликарпова Е.В., Аксиологические функции масс-медиа в современном обществе. 
Ростов-на-Дону, 2002: ИППК при РГУ, с.153: 



 
 

  700

ձությունների որոշակի մեկնաբանություն, որը մասամբ նույնական չէ հաղորդվող տեղե-
կության իրական իմաստին: Տեղի է ունենում որոշակի ծածկագրում (կոդավորում), որն 
աննկատ է մնում լսարանին, ինչն էլ հրաշալի հնարավորություն է ընձեռում մանիպուլյա-
տիվ մեխանիզմների ակտիվացման համար: 

Մաս-մեդիայի կողմից օգտագործվող ամենահայտնի մանիպուլյատիվ հնարը ելա-
կետային տեղեկության աղավաղումն է: Միջոցներն այստեղ բազմազան են` փաստերի 
կեղծում, հասկացությունների փոխարինում, պարզունակացում, կարծրատիպ, մանիպու-
լյատիվ իմաստաբանություն և այլն: Շատ դեպքերում աղավաղված տեղեկությունները 
մատուցվում են որոշակի հնարներով, որոնց շարքում կարելի է նշել ոչ միանշանակ 
կրկնությունը, պնդումը, սենսացիան, ինչպես նաև ցանկացած այլընտրանքային աղբյուր-
ների բացակայությունը: 

Փաստերի կեղծումն ուղղակի սուտն է, որը ժամանակակից  ԶԼՄ-ների կողմից օգ-
տագործվում է շատ հազվադեպ, քանի որ շատ թանկ է և վտանգավոր: 

Հաջող մանիպուլյացիայի ձև է տեղեկության հասցեատիրոջ մեկուսացումը ուրիշների 
ազդեցությունից, այսինքն` տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուրների լիակա-
տար բացակայությունը, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել տեղեկատվական 
աղբյուրների անկախության և բազմակարծության պատրանք, ԶԼՄ-ների բազմազանու-
թյան երևութականություն: 

Այսօր լրատվամիջոցների (առանձնապես առցանց մեդիայի) հիմնական մեխանիզմը 
սենսացիոն լուրերով մարդկանց տպավորելու մրցավազքն է. ընտրողաբար լուսաբանվում 
են հատկապես շեղող, տհաճորեն զարմացնող արտառոց միջադեպերը1: Հարկ է նշել, որ 
իրականության նմանատիպ արտացոլումը նպաստում է հասարակության` ինքն իր 
մասին հապճեպ, գերընդհանրացված, հիմնականում բացասական եզրակացությունների 
ձևավորմանը: Սենսացիայի ստեղծումն ապահովում է հիմնախնդիրների հատվածակա-
նացումը և տեղեկատվության բաժանումն այնպես, որ մարդը երբեք չկարողանա ստա-
նալ իրեն հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություն, գիտելիք: Ոչ 
նշանակալի իրադարձությունները ներկայացվում են որպես չափազանց կարևոր և 
առանձնահատուկ` այդկերպ մարդուն  ստիպելով մոռանալ գլխավորի, կարևորի մասին, 
ինչն օգնում է դադարեցնելու աղմկահարույց միջադեպերն այնպես, որ դրանց մասին ոչ 
ոք չի էլ հիշում:  

Իհարկե, սենսացիայի պատրաստումը բարդ,  տքնաջան և թանկարժեք աշխատանք 
է, որը կարող են իրականացնել իսկական արհեստավարժները: Հեռուստաէկրանից 
ներկայացվող սենսացիան ուղեկցվում է իրադարձության վայրից հեռարձակվող տեսա-
նյութերով և հարցազրույցներով, բայց, այնուամենայնիվ, այն սկզբունքորեն աղճատում է 
իրական իրադարձությունը, իսկ հեռուստադիտողն այնքան է տարվում անսպասելի 
նյութով, որ ընկնում է հավաստիության պատրանքի ծուղակը: 

                                                           

1 Տե'ս Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում, Եր., «Նորավանք» ԳԿՀ, 2013, էջ 70: 
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Մանիպուլյատիվ իմաստաբանության կիրառման ընթացքում փոխվում է բառերի, 
հասկացությունների և նախադասությունների  իմաստը: Մամուլում և հեռուստատեսու-
թյունում մանիպուլյացիայի  եղանակ է նաև տեղեկության հավաքումը տարբեր արտա-
հայտությունների կամ տեսաշարերի մասերից, որի օգնությամբ ձևափոխվում է ենթա-
տեքստը, իսկ արտահայտված բառերը ձեռք են բերում բոլորովին նոր իմաստ: Կարծես 
թե նման ձևով մատուցված տեղեկությունները չեն համարվում կեղծիք, սակայն իրակա-
նության հետ ոչ մի ընդհանրություն չունեն:  

Զանգվածային լրատվամիջոցները ոչ միայն մարդկանց մեջ սերմանում են կարծրա-
տիպային մտածողություն, այլև աստիճանաբար իջեցնում են տեղեկությունների հաղորդ-
ման ինտելեկտուալ մակարդակը: Այդ նպատակին է ծառայում կրկնության հնարը, որը 
ժամանակի ընթացքում թույլ է տալիս կշիռ հաղորդելու պնդումներին առանց լրացուցիչ 
փաստարկման`  դրանք վերածելով կպչուն գաղափարների: Պարբերաբար հանդիպելով 
տարբեր մեկնաբանություններում` մարդը վաղ թե ուշ սկսում է հակվել դրանց: Դառնալով 
կպչուն գաղափար` կրկնությունը դառնում է արգելապատնեշ այլընտրանքային կարծիք-
ների համար: Այս հնարը օգնում է տարանջատելու միտքը հեղինակից, վիճահարույց թե-
զիսը վերածում է աքսիոմի, որը կախված չէ ո°չ ժամանակից, ո°չ անձից: Գաղափարական 
հարցերը հիմնականում դուրս են մնում բանավեճի և վերլուծությունների ձևաչափից։ 
Անհրաժեշտ գաղափարների ներմուծման փոխարեն (որն ավելի արդյունավետ մոտեցում 
է) պատրաստի կաղապարներով աշխատող մեդիան ներս չթողնելով` զտման է են-
թարկում անցանկալի թեմաները, հատկապես` սոցիալ-քաղաքական ոլորտին առնչվող: 
Որոշակի բազմազանություն է նկատվում միայն ժամանցային հաղորդումներում, ինչը, 
բնականաբար, այդքան էլ ազդեցիկ չի կարող լինել։  

Այսպիսով, խոսելով զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության բացասական 
կողմերի մասին՝ կարելի է առանձնացնել. 

 կարևոր արժեքների ու գաղափարների իրավիճակային, չգիտակցված մատուցու-
մը, 

 գաղափարական որոշակի դաշտի բացակայությունը, 
 գաղափարական լուրջ քննարկումների պակասը, 
 արժեքային կողմնորոշման տարերայնությունը և անկայունությունը, 
 սոցիալական իրականության խիստ հատվածական ներկայացումը: 

 
Զանգվածային լրատվամիջոցները ժամանակակից հասարակությունում իրականացնում են ոչ 

միայն դրական, այլև բացասական գործառույթներ: Հոդվածում զանգվածային լրատվամիջոցների 
գործունեության բացասական կողմերից են համարվում արժեքների ու գաղափարների իրավիճա-
կային, չգիտակցված մատուցումներ, գաղափարական որոշակի դաշտի բացակայությունը, արժե-
քային կողմնորոշման տարերայնությունը և անկայությունը, սոցիալական իրականության խիստ 
հատվածական ներկայացումը: 
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АРПИНЕ МАЛКДЖЯН 
 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 

Средства массовой информации в современном обществе осуществляют не только положи-
тельные, но и отрицательные функции. В статье подчеркиваются отрицательные стороны 
деятельности средств массовой информации: ситуационные, неосознанные преподнесения важных 
ценностей и идей, отсутствие четкого идейного поля, стихийность и нестабильность ценностных 
ориентаций, слишком фрагментарное представление социальной действительности. 

 
ARPINE MALKJYAN 
 

THE MASS MEDIAS INFLUENCE ON THE PERSON’S VALUES ORIENTATION IN THE 
MODERN SOCEITY  

 

The mass medias realize not only value possitive functions, they also realize negative functions in 
the modern society. Thay is way it is necessary to analyse its negative influence on the society and on 
person. because the mass medias appear as a manipulations mechanism in the modern society. The 
function negative manifestation of the mass medias are the distorted of the values, and the ideas, the 
partly presentation of the social reality, and the absence of ideological serious discussions and e.t.c. 

 
 
 
 
ՀԱՍՄԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  սոցիալական վիճակ, եկամուտ, տնտեսական 
ճգնաժամ, հասարակական հարաբերություններ 

 
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակն էապես ազդում է հասարա-

կական հարաբերությունների բովանդակության և բնույթի վրա: Մասնավորապես հա-
սարակության տարբեր խավերի միջև եկամուտների բաշխման վերլուծությունը ի հայտ է 
բերում երկրի սոցիալական քաղաքականության արդյունքները և հնարավորություն տա-
լիս հետագայում գնահատելու դրա արդյունավետությունը: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտներն ըստ 
դեցիլային խմբերի: Սա հիմք է դեցիլային գործակցի հաշվարկման համար, երբ 10% 
առավելագույն եկամուտ ունեցողների նվազագույն եկամուտները հարաբերում են 10% 



 
 

  703

նվազագույն եկամուտ ունեցողների առավելագույն եկամուտներին: Ընդ որում, ըստ տար-
բեր տեսաբանների, կրիտիկական է համարվում 7 կամ 10 արժեքը, ինչը վկայում է 
սոցիալական լարվածության մասին: 

Հետաքրքրական է նաև դեցիլային ստորին և վերին խմբերի եկամուտների հարաբե-
րակցությունը դրանց հաջորդող (նախորդող) խմբերի եկամուտներին: Այս հարաբերակ-
ցությունը հնարավորություն է տալիս պարզելու ծայրահեղ աղքատների և ծայրահեղ 
հարուստների եկամուտների տարբերություններն իրենց մոտ գտնվող դեցիլների եկա-
մուտների համեմատությամբ: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից` երկրորդ դեցիլային 
խմբի եկամուտները միջինը 86%-ով գերազանցում են առաջին դեցիլի եկամուտները:  

Աղյուսակ 1 
Դրամական եկամուտները տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, ըստ դեցիլային խմբերի 

(միջին ամսական), դրամ1 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2006 3717 6929 9262 11569 13886 16399 19452 23215 29232 51707 
2007 4291 8201 11030 13714 16658 19636 23230 27886 35539 64609 
2008 5236 10012 13483 16754 20150 23936 28035 33561 42934 76398 
2009 5273 9877 13731 17660 21416 25337 30058 36482 45723 76508 
2010 6489 11207 15440 19407 23165 27216 32225 39134 49671 91965 
2011 6530 12242 16757 21181 25880 30582 36501 43972 55171 95095 

 

Նմանատիպ պատկեր ենք ստանում նաև, երբ դիտարկում ենք 10-րդ` ամենահա-
րուստ դեցիլի և 9-րդ դեցիլի եկամուտների տարբերությունը. միջինը 77%: Հարկ ենք հա-
մարում նշել, որ ամենահարուստ դեցիլի եկամուտները հաշվարկվում են նվազագույն 
արժեքով` ի տարբերություն մյուս դեցիլների: Ընդ որում գծապատկերի տվյալները վկա-
յում են, որ առավել մեծ է տարբերությունը առաջին և երկրորդ դեցիլների միջև: 

Այս պատկերը փոփոխվել է միայն 2010 թ.: Հետաքրքրական է, որ ըստ աղյուսակ 1-
ում ներկայացված տվյալների` տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով եկամուտների 
նվազում նկատվել է միայն 2-րդ դեցիլում, 2009 թ.: Սակայն դեցիլային խմբերի առաջին և 
երկրորդ դեցիլների միջև տարբերությունը նկատվում է 2010 թ.: Այստեղ առաջին դեցիլի 
եկամուտները նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել են 23.06%-ով, իսկ երկրորդ 
դեցիլինը` 13.47, ինչի արդյունքում էլ 2010 թ. դեցիլային խմբերի եկամուտների հարա-
բերակցությունը նվազել է:  

 
 

                                                           

1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2012 թ., վիճակագրական ժողովածու, Երևան,  
2013 թ. //http:// www.armstat.am 
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Դեցիլային խմբերի եկամուտների տարբերությունները 
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2006 86,41 33,67 24,91 20,03 18,10 18,62 19,35 25,92 76,88

2007 91,12 34,50 24,33 21,47 17,88 18,30 20,04 27,44 81,80

2008 91,21 34,67 24,26 20,27 18,79 17,12 19,71 27,93 77,94

2009 87,31 39,02 28,61 21,27 18,31 18,63 21,37 25,33 67,33

2010 72,71 37,77 25,69 19,36 17,49 18,40 21,44 26,93 85,15

2011 87,47 36,88 26,40 22,18 18,17 19,35 20,47 25,47 72,36

2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6 8/7 9/8 10/9

 
 

Գծապատկեր 1. Դեցիլային խմբերի եկամուտների տարբերությունները (տոկոս) 
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Դեցիլային խումբ

Դրամական եկամուտի աճ

2011 0,63 9,24 8,53 9,14 11,72 12,37 13,27 12,36 11,07 3,40

2010 23,06 13,47 12,45 9,89 8,17 7,42 7,21 7,27 8,63 20,20

2009 0,71 -1,35 1,84 5,41 6,28 5,85 7,22 8,70 6,50 0,14

2008 22,02 22,08 22,24 22,17 20,96 21,90 20,68 20,35 20,81 18,25

2007 15,44 18,36 19,09 18,54 19,96 19,74 19,42 20,12 21,58 24,95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Գծապատկեր 2. Դրամական եկամտի աճ 
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Եթե դիտարկենք դեցիլային խմբերի եկամուտների աճն ըստ տարիների (գծապատ-
կեր 2), կնկատենք, որ ճգնաժամի տարում (2009 թ.) եկամուտների աճ չի գրանցել միայն 
2-րդ դեցիլային խումբը: 10-րդ դեցիլային խումբը գրանցել է ընդամենը 0.14% աճ, իսկ 
առաջինը` 0.71:   

Թեև ՀՀ-ում առաջին երկու դեցիլային խմբերը համարվում են առավել աղքատ խավ, 
այնուամենայնիվ մյուս դեցիլների (բացառությամբ երրորդ դեցիլի) եկամուտների միջին 
տարեկան աճը բարձր է 13%-ից: Ընդ որում առաջին երկու դեցիլային խմբերի եկամուտ-
ները դիտարկվող ժամանակաշրջանի վերջին, սկզբի համեմատությամբ, աճել են 76-77, 
իսկ մյուս դեցիլներինը` 80-89%-ով: Առավել բարձր աճ են գրանցել 8-րդ և 9-րդ դեցիլա-
յին խմբերը` 89%: 9-րդ և 10-րդ դեցիլների եկամուտների միջև տարբերությունը նույնպես 
էական է. միջինը 77%-ով 10-րդ դեցիլային խմբի եկամուտները գերազանցում են 9-րդ 
խմբի եկամուտները: Նշենք, որ 2-9-րդ դեցիլային խմբերի միջև եկամուտների միջին 
տարբերությունը 24% է: Առավել ցածր տարբերություն նկատվում է 5-7 դեցիլային խմբե-
րում` 18.3%: 

 
Աղյուսակ 2 

Դրամական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով, ըստ դեցիլային խմբերի 
(միջին ամսական), դրամ1 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2006 7321 10878 13239 15249 17561 20117 23319 27457 34187 63377 
2007 8065 11841 14424 16876 19554 22533 26077 31446 40137 72006 
2008 9132 13434 16316 19398 22536 25824 29585 35254 44165 73124 
2009 8984 13033 15934 18692 21468 24564 28475 33321 41394 70813 
2010 9478 13371 16177 18680 21544 24759 28260 33515 42086 77560 
2011 10677 15154 18419 21344 24404 27803 32088 37591 47385 90979 

 
Այլ պատկեր ենք ստանում դեցիլային խմբերի ծախսերի վերլուծությամբ: Այս դեպ-

քում 2006-2011 թթ. առավելապես աճել են առաջին դեցիլային խմբի ծախսերը` 8%-ով: 
Համանման աճ է գրանցել նաև 10-րդ դեցիլային խումբը` իր ծախսերն ավելացնելով 
7.8%-ով: Մյուս դեցիլային խմբերի տարեկան միջին աճը կազմել է 7%: Ընդ որում նվազա-
գույն աճ են դրսևորել 6-8-րդ դեցիլային խմբերը: Եթե հաշվարկենք դեցիլային խմբերի 
ծախսերի տարբերությունը ժամանակաշրջանի վերջում` սկզբի համեմատությամբ, ապա 
կարող ենք նկատել, որ առաջին դեցիլային խմբի ծախսերը 2011 թ. ավելացել են 46%-ով: 
44%-ով աճել են 10-րդ դեցիլային խմբի ծախսերը: Ընդհանուր առմամբ բոլոր դեցիլային 
խմբերի ծախսերի միջին աճը կազմում է 40%: Ծախսերի առումով հետաքրքրական է նաև 
դեցիլային խմբերի միջև հարաբերությունների դիտարկումը: Առավել մեծ է տարբերու-
                                                           

1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2012 թ., վիճակագրական ժողովածու, Երևան,  
2013 թ. //http:// www.armstat.am 
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թյունը 10-րդ և 9-րդ խմբերի միջև` 80%: Երկրորդ և առաջին դեցիլային խմբերի ծախսերի 
հարաբերակցությունը երկրորդն է իր մեծությամբ, սակայն էապես զիջում է հարուստ 
խմբերին` 42%: Մյուս դեցիլային խմբերի ծախսերի միջև միջին տարբերությունը կազմում 
է 18.2%: 

Աղյուսակ 3 
Դրամական ծախսերի և եկամուտների հարաբերակցությունը տնային տնտեսության  

մեկ շնչի հաշվով, ըստ դեցիլային խմբերի (միջին ամսական), դրամ1 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2006 97 57 43 32 26 23 20 18 17 23 
2007 88 44 31 23 17 15 12 13 13 11 
2008 74 34 21 16 12 8 6 5 3 -4 
2009 70 32 16 6 0 -3 -5 -9 -9 -7 
2010 46 19 5 -4 -7 -9 -12 -14 -15 -16 
2011 64 24 10 1 -6 -9 -12 -15 -14 -4 
 
Դեցիլային խմբերի եկամուտների և ծախսերի միջև տարբերությունների ուսումնասի-

րությունը վկայում է, որ բնակչության չնչին մասն էր ունակ խնայողությունների: Մասնա-
վորապես նման վարքագիծ կարող էին դրսևորել 4-5-րդ դեցիլային խմբերը` 2010-2011 
թթ., 6-9-րդ դեցիլային խմբերը` 2009-2011 թթ. և 10-րդ դեցիլային խումբը` 2008-2011 թթ.: 
Սակայն նշված տարիներին դեցիլային խմբերում նկատվել է ծախսերի գերազանցում 
եկամուտներին: Առավել մեծ է եկամուտների և ծախսերի տարբերությունը առաջին դեցի-
լային խմբում. 2006-2011 թ. միջինը 73%-ով այս դեցիլային խմբի ծախսերը գերազանցում 
են եկամուտները: Ուշագրավն այն է, որ 10-րդ դեցիլային խմբի եկամուտներն ու ծախսե-
րը ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում հավասարվել են, և միայն 9-րդ խումբն է կարո-
ղացել այդ տարիներին 1% խնայողություն կատարել: 

Առաջին դեցիլային խմբի ճգնաժամային ժամանակաշրջանի (2008-2011 թթ.) եկա-
մուտների կառուցվածքի ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ գրանցված 23% 
աճը մեծապես պայմանավորված է ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամուտներով: 
2011 թ., 2009 թ. համեմատությամբ, դրանք ավելացել են 139%-ով: 2008 թ. ինքնազբաղ-
վածությունից եկամուտները ԱՎԾ հաշվարկներում ներառված չէին: 2010 թ. 58%-ով աճ է 
գրանցվել նաև աշխատավարձից եկամուտների հաշվին: Սակայն, քանի որ 2009 թ., 
2008-ի համեմատությամբ, առաջին դեցիլային խմբի եկամուտները նվազել էին 42%-ով, 
ապա, 2008-ի համեմատությամբ, 2010 թ. այստեղ եկամուտները դեռ 8%-ով պակաս են: 
Ընդհանուր առմամբ նվազման միտում են դրսևորել նաև տրանսֆերտներից ստացվող 
եկամուտները: Այս առումով 2009 թ., 2008-ի համեմատությամբ, նկատվել է 43% անկում: 
Թեև 2010 թ. գրանցվել է տրանսֆերտների 24% աճ, այնուամենայնիվ 2008-ի գումար-

                                                           

1 Հաշվարկվել է հեղինակի կողմից: 
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ներից դրանք պակաս են 28%-ով: 2011 թ. այս դեցիլային խմբում տրանսֆերտները կրկին 
նվազել են 20%-ով: Աճ գրանցվել է կենսաթոշակներ և նպաստներ, ինչպես նաև այլ 
եկամուտներ բաժիներում 2008-2011 թթ.` համապատասխանաբար 23 և 94%-ով, սակայն 
բացարձակ ընդհանուր գումարը կազմել է 1224 դրամ: Այս ժամանակաշրջանում բոլոր 
տեսակի եկամուտների աճը կազմել է 1294 դրամ: 

10-րդ դեցիլային խմբում դիտարկվող ժամանակաշրջանում եկամուտների աճը 
կազմել է 25% կամ 18697 դրամ: Այս դեցիլային խմբի եկամուտների առանձին բաժին-
ների ուսումնասիրությունը ի հայտ է բերում մի հետաքրքրական փաստ. կենսաթոշակ-
ների ու նպաստների աճը այս խմբում 2011 թ. 37% է` 2008-ի համեմատությամբ, ի տար-
բերություն առաջին դեցիլային խմբի 23 և երկրորդ դեցիլային խմբի 25%-ի: Նշենք, որ 
նշված ժամանակահատվածում առավել աճ է գրանցվել 9-րդ և 6-րդ դեցիլային խմբերում 
ստացված կենսաթոշակների ու նպաստների մասով, համապատասխանաբար` 48 և 42%: 
Նվազագույն աճը գրանցվել է 8-րդ դեցիլային խմբում` 22%: Այս համադրությունները 
կարող են վկայել պետության անարդյունավետ սոցիալական քաղաքականության և 
եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման մասին: 10-րդ դեցիլային խմբի եկամուտնե-
րի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել տրանսֆերտներից ստացվող գումարնե-
րով` 84% և այլ եկամուտներով` 45%: Այս դեցիլային խմբում 2011 թ., 2008-ի համեմա-
տությամբ, եկամուտների նվազում չի նկատվել որևէ բաժնում: Նվազագույն աճը նկատվել 
է եկամուտներ աշխատավարձից բաժնում` 1%: 

 
Աղյուսակ 4 

Բնակչության կողմից տնօրինվող եկամուտներն ըստ բնակչության տոկոսների1 
 

 20 40 60 80 100 
2006 10646 31477 61762 104429 185368 
2007 12492 37236 73530 124646 224794 
2008 15248 45485 89571 151167 270499 
2009 15150 46541 93294 159834 282065 
2010 17696 52543 102924 174283 315919 
2011 18772 56710 113172 193645 343911 

 
Եկամուտների անհավասարաչափ բաշխումը բնութագրող առավել տարածված 

ցուցանիշը Լորենցի կորն է և Ջինիի գործակիցը: Դեցիլային խմբերի եկամուտների 
հիման վրա իրականացված հաշվարկները վկայում են, որ առավել աղքատ բնակչության 
20%-ը տնօրինում է եկամուտների 6%-ը, իսկ 20% առավել հարուստ բնակչությունը` 44: 
Միջին խավի 60%-ին բաժին է ընկնում եկամուտների 50%-ը:  

 

                                                           

1 Հաշվարկվել է հեղինակի կողմից: 
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Գծապատկեր 3. Լորենցի կորը 

 
Բերված տվյալների հիման վրա ներկայացնենք դեցիլային գործակցի շարժը` ըստ 

տարիների: Դրա հաշվարկման համար կիրառվել է հետևյալ բանաձևը. 

                         [1]1, 
որտեղ` 

Kd-ն դեցիլային գործակիցն է, 
d9-ը` 9-րդ դեցիլի եկամուտները, 
d1-ը` առաջին դեցիլի եկամուտները: 
 
 

7,9

8,3 8,2

8,7

7,7

8,4

7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011  
 

Գծապատկեր 4. Դեցիլային գործակից 
 

                                                           

1 А. В. Яковлева, Экономическая статистика: учебное пособие, М., Изд-во РИОР, 2011, с. 34. 
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2006-2011 թթ. Հայաստանում դեցիլային գործակցի նվազագույն ցուցանիշը 7.7-ն էր, 
ինչն արդեն բավական բարձր ցուցանիշ է: Առավել բարձր ցուցանիշը` 8.7, նկատվել է 
2009 թ.: 10-րդ և 1-ին դեցիլային խմբերի եկամուտների հարաբերակցությամբ հաշվարկ-
վում է ֆոնդային գործակիցը, որի առավելագուն ցուցանիշը չպետք է գերազանցի 8-10 
արժեքը: Հակառակ դեպքում ժողովրդավարական երկրում այն կվկայի հասարակական 
կատակլիզմների ի հայտ գալու հավանականության մասին1: 

 

13,9

15,1

14,6 14,5

14,2

14,6

13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20

2006 2007 2008 2009 2010 2011  
 

Գծապատկեր 5. Ֆոնդային գործակից 
 
Ինչպես երևում է գծապատկերից` ՀՀ-ում դրա նվազագույն արժեքը 2006 թ. 

գրանցվել է 13.9, որն արդեն անհամեմատ բարձր է նորմայից:  
Եկամուտների անհավասարության և դրանց բաշխման անարդյունավետության մա-

սին են վկայում Ջինիի և Ռոբին Հուդի գործակիցների հաշվարկները: Ուսումնասիրվող 
ժամանակաշրջանի համար դրանց արժեքները հետևյալն են. 

 
Աղյուսակ 5  

Ջինիի և Ռոբին Հուդի գործակիցները 
 

 Ջինիի գործակից Ռոբին Հուդի գործակից 
2006 36,90 26,68 
2007 37,81 27,29 
2008 37,30 26,89 
2009 37,12 26,92 
2010 37,97 27,42 
2011 37,97 27,09 

Միջին 37,43 27,07 
 

                                                           

1 И.Г.Калабеков, Российские реформы в цифрах и фактах, Москва, РУСАКИ, 2010, с. 655. 
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Աղյուսակում ներկայացված տվյալները արտահայտված են %-ներով: Եթե Ջինիի գոր-
ծակիցն արտահայտում է ՀՀ-ում եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման աստի-
ճանը, դրանով իսկ այն, թե որքանո՞վ են եկամուտները կենտրոնացած հարուստ խավի 
ձեռքերում, ապա Ռոբին Հուդի գործակիցը մատնանշում է, թե եկամուտների ո՞ր %-ը 
պետք է վերաբաշխվի, որպեսզի ձեռք բերվի հնարավորինս հասարակական հավասա-
րակշռություն: Ընդ որում վերջին գործակցի էտալոնային արժեք է համարվում 20%-ը1, 
որը ՀՀ իրականությունում նույնպես գերազանցված է: 

2011 թ. համար ներկայացնենք կենտրոնացման աստիճանն ու բաշխման ենթակա 
գումարները ինչպես ըստ առանձին դեցիլային խմբերի, այնպես էլ ըստ բնակչության %-ի: 
Գծապատկերում հոծ գիծը ցույց է տալիս, թե եկամուտների ո՞ր %-ը պետք է բաշխվի 
հարաբերական հավասարակշռության ձեռքբերման համար2: 

 

  
 

Գծապատկեր 6. Ջինիի գործակիցը և դրա էնտրոպիան առանձին դեցիլային խմբերի համար 
(ձախից) և կուտակային եղանակով (աջից) 

 
Վերլուծության արդյունքներից ակնհայտ է, որ առկա սոցիալական լարվածությունը 

կարող է հանգեցնել հասարակական կատակլիզմների: Անհրաժեշտ է վերանայել 
սոցիալական քաղաքականությունը և հստակեցնելով դրա նպատակայնությունը՝ նվազեց-
նել եկամուտների անհավասարաչափության տեսակարար կշիռը: 

 

                                                           

1 Индекс Робин Гуда как показатель социального расслоения общества. Аналитическая служба компании 
"ФинЭкспертиза". http://www.finexpertiza.ru/ 
2 Հաշվարկներն իրականացվել են http://www.wessa.net/co.wasp առցանց հաշվիչի միջոցով:  
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Հասարակական հարաբերությունների կառավարումը ենթադրում է սոցիալ-տնտեսական 
ցուցանիշների որոշակի մակարդակ, որը կապահովի կառավարող և կառավարվող համակարգերի 
արդյունավետ փոխգործակցություն: Հատկապես սոցիալական վիճակը բնութագրող ցուցանիշ-
ների վերլուծությունը էական նշանակություն ունի հասարակական հարաբերությունների լարվա-
ծության գնահատման և հետագա կատակլիզմներից խուսափելու համար: Այս առումով հոդվածում 
առաջնային է համարվել բնակչության եկամուտների բաշխվածության ուսումնասիրությունը: 

 
АСМИК АМБАРЦУМЯН 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В РА В КОНТЕКСТЕ НАПРЯЖЕННОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Управление общественными отношениями подразумевает определенный уровень социально-
экономических показателей, что обеспечит эффективное взаимодействие управляющей и управ-
ляемой подсистем. Для оценки напряжения общественных отношений и избежания социальных 
катаклизмов особое значение имеет анализ социальной ситуации. С этой точки зрения в статье 
приоритетным считается изучение распределения доходов населения. 

 
HASMIK HAMBARZUMYAN 

 

THE SOCIAL SITUATION IN ARMENIA IN THE CONTEXT OF TENSION  
OF SOCIAL RELATIONS 

 

Managing social relations implies a certain level of socio-economic indicators, which will ensure 
effective interaction managing and managed systems. It's a particular importance to analyze the social 
situation for evaluation the social tension and avoiding social upheavals. We consider the priority to 
study the income distribution of the population. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


